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مقدماتمقدماتمقدماتمقدمات
آموزش آموزشتكنولوژي تكنولوژي آموزشيتكنولوژي آموزشيتكنولوژي

خديجه علي آبادي:مؤلف

س د واحد واحد3:تعداد واحد3:تعداد واحد درسي
)واحد درسي اصلي( ي( ي ر )و



آموزشيآموزشيتكنولوژيتكنولوژيمقدماتمقدماتكتابكتابكليكليهدفهدف آموزشيآموزشيتكنولوژيتكنولوژيمقدماتمقدماتكتابكتابكليكليهدفهدف

آموزشيتكنولوژيمقدماتكتاب كليهدف
طراحيآموزشي،تكنولوژيمفهومباآشنايي طراحيآموزشي،تكنولوژيمفهومباآشنايي
و ها رسانهانواعباآشناييوآموزشيمنظم
هاكا اآ شف اشآ باشد ميتدريسوآموزش فراينددرآنهاكاربرد



::تهيه كنندهتهيه كننده
عبدالرحيم جهان آراعبدالرحيم جهان آرا

آموزشي مديريت ارشد آموزشيكارشناس مديريت ارشد كارشناس ارشد مديريت آموزشيكارشناس ارشد مديريت آموزشيكارشناس
پپدستيار آموزشي دانشگاه  پيام نور سردشتدستيار آموزشي دانشگاه  پيام نور سردشت

عضو باشگاه عضو باشگاه --مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهابادمدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد
گگگگ   --عضو بنياد نخبگان دانش پژوه شاهدعضو بنياد نخبگان دانش پژوه شاهد--پژوهشگران جوانپژوهشگران جوان
ايICDLICDLمربيمربي حرفه و ايفني حرفه و افزارهاي––فني نرم افزارهايطراح نرم طراح طراح نرم افزارهاي طراح نرم افزارهاي   فني و حرفه ايفني و حرفه ايICDLICDLمربيمربي

تكنولوژيست آموزشيتكنولوژيست آموزشي--آموزشي كامپيوتريآموزشي كامپيوتري



بخش اول

بخش دوم

بخش سومخش



سازمانسازمانطراحي منظم آموزشيطراحي منظم آموزشي

سازماندهي گروه هاسازماندهي گروه هاتعيين هدفهاي كليتعيين هدفهاي كلي

تنظيم زمان و فضاتنظيم زمان و فضاتعيين هدفهاي رفتاريتعيين هدفهاي رفتاري ري ر ي ه د رييين ر ي ه د ويين ن ز ويم ن ز يم

ا اان ان ا ف ا ف ش ان ف ا ف ش رسانه هارسانه هان نوشتن هدفهاي رفتارينوشتن هدفهاي رفتاري

اجراي تدريس و ارزشيابياجراي تدريس و ارزشيابيمخاطبمخاطب



تاريخچه و مفهوم تكنولوژيتاريخچه و مفهوم تكنولوژي

سيستم



هاي ديداري غيرشفاف رسانه يرر ري ي ي

شنيداري هاي رسانه هاي شنيداريرسانه
ريرسانه هاي ديداري شفاف ي ي ر

متحرك ديداري شنيداري هاي رسانه هاي شنيداري ديداري متحركرسانه

يمنابع انساني و موقعيت ها و و ي بع

ها بعدي سه بعدي هاسه

كامپيوتركامپيوتر



دهنده بخش اول پيش سازمان

در باره تكنولوژي آموزشي و معناي آن داراي نظزيه هـاي  
گوناگوني هستند بعضي آن را ابزار ،گروهي كاربرد ابزار در 

دانند اد د ب كا ا آ ا عده زش آموزش و عده اي آن را كاربرد مواد مي دانندآ
ن ش آ ژ ل تكن ا ن ذ ا ت ناگ گ ل دليل گوناگون تصورات ذهني از تكنولوژي آموزشـي نحـوه   ل

است كشور آموزش سيستم به رشته اين شدن 0وارد 0 وارد شدن اين رشته به سيستم آموزشي كشور است



دهنده بخش اول پيش سازمان ز وپيش ش ب

زسيستم ها داراي انواع متفاوتي مي باشند اما هر نوع از آنها   وع ر ب ي ي و ع و ي ر م ي
براي رسيدن به هدف يا اهداف معينـي در حـال كـنش و    
واكنش مي باشند و هر يك از آنها نيز داراي ابعاد درونداد ، 

برونداد، فرايند و بازخورد  مي باشد



دهنده بخش اول پيش سازمان

تكنولوژي آموزشي مراحل پنجگانه  زير را طي كرده است 
مرحله ابزار و وسايل   - 1
مرحله مواد آموزشي-2
ا3 نظا ل مرحله نظامهاي درسي-3
آموزشي-4 نظامهاي مرحله مرحله نظامهاي آموزشي4
ي مرحله نظامهاي اجتماعي-5 ج ي ر



سازمان اولپيش بخش دهنده بخش اول پيش سازماندهنده
يريآموزش پشتوانه يادگيري است ي و پ وزش

ا شاگ ل اط ت ا ا ع ن ك ش آموزش يك نوع جريان ارتباطي بين معلم و شاگرد اسـت   آ
معل آن د ينده(كه ا)گ ام(محت ز)پ شآم دان و دانـش آمـوز   )پيـام(محتوا)گوينده(كه در آن معلم

باشد م مخاطب مي باشدمخاطب



دهنده بخش اول پيش سازمان ز وپيش ش ب

مفهوم ما از تكنولوژي آموزشي در اين كتاب  مفهوم مرحلـه  
سوم است زيرا با تربيت متخصص براي مرحله سـوم، بعـداً   

آ قادر خواهيم بود آنها را در دوره هـاي بعـد كـه مفهـوم     ق
ي گ كا به يابد م تكامل تكنولوژي تكامل مي يابد به كار گيريمتكنولوژي



هدفهاي رفتاري  بخش اول 
زش( آ ژ ل تك ف خ )تا )تاريخچه و مفهوم تكنولوژي آموزشي(

د1 ن لغ نظ از ا زش آ ژ ل تكن ن معني تكنولوژي آموزشي را از نظر لغوي بنويسيد -1
بگويد-2 حفظ از را براون جيمز نظر از آموزشي تكنولوژي تعريف تعريف تكنولوژي آموزشي از نظر جيمز براون را از حفظ بگويد 2
علومي را كه تكنولوژي آموزشي از نتـايج يافتـه هـا ي شـان      -3

استفاده مي كند نام ببريد



هدفهاي رفتاري  بخش اول 
آ( ل )ك )تاريخچه و مفهوم تكنولوژي آموزشي(

جزيك كالس درس را به عنوان يك سيستم شناسايي كرده،اجزاء -4  ر يي م ي ي ن و ب ر رس س ي
آن را نام ببريد،هدف هايش را مشخص كنيد و كارها يا فرايند 

هايي را كه براي رسيدن به هدف الزم است بنويسيد
تعريف سيستم را از حفظ بنويسيد -5



هدفهاي رفتاري  بخش اول 
زش( آ ژ ل تك ف خ )تا )تاريخچه و مفهوم تكنولوژي آموزشي(

د6 ي بن ا ت ه ت ب ت سيستم برتر هر سيستم را بنويسيد-6
د7 كن ا ب ه خال ط به ا ك ت ت ش دانشنگ فايد فايده ي دانش نگرش سيستمتيك را به طور خالصه بيان كنيد-7
كنيد-8 تعريف را يادگيري آموزشو آموزش و يادگيري را تعريف كنيد8
تعريف ارتباط را در دو سطر بنويسيد-9



هدفهاي رفتاري  بخش اول 
ش( آ ژ ل ك ف خ )ا )تاريخچه و مفهوم تكنولوژي آموزشي(

و-10 شاتون و ارسطو ارتباطي كنيدمدل مقايسه هم با را ويور ويور را با هم مقايسه كنيدمدل ارتباطي ارسطو و شاتون و10
ين مدل را ااجزاء مدل ارتباطي لسون را فهرست كند و اشكال -11

ذكر نمايد
اجزاء مدل ارتباطي اينديانا را بنويسيد-12



هدفهاي رفتاري  بخش اول 
زش( آ ژ ل تك ف خ )تا )تاريخچه و مفهوم تكنولوژي آموزشي(

تعيين-13 بتواند آموزش تكنولوژي مورد در ديگران با صحبت در در صحبت با ديگران در مورد تكنولوژي آموزشي بتواند تعيين -13
كند مفهومي كه آن افراد از تكنولوژي آموزشي دارند مربوط 

به كدام مرحله از تكامل مفهوم تكنولوژي آموزشي است
دليل انتخاب مرحله ي سوم از تكنولوژي آ موزشي را به عنوان -14

كنيد بيان درس اين در استفاده مورد مفهوم مورد استفاده در اين درس بيان كنيدمفهوم



زش آ ژي ل تكن فه خچه تاريخچه و مفهوم تكنولوژي آموزشيتا

معلمان و مدرسان دانشگاه و افـراد ديگـر در بـاره    
مفهوم تكنولوژي آموزشي و معني آن داراي نظرهاي 

گوناگون هستند



آموزش تكنولوژي مفهوم و تاريخچه و مفهوم تكنولوژي آموزشيتاريخچه

ي  ) پروژكتور(ابزارآموزشيتكنولوژيآنهاازبعضي وژيزب يو روز ور(بز )پروژ
  كاربرد را آنايعدهوآموزش درابزاركاربردگروهي

 و روشها كاربرد ديگر اي عده  و آموزش در ) گچ( مواد
دانندميتدريسفنون



زش آ ژ ل تك ل تكا ل مراحل تكامل تكنولوژي آموزشيا

)1900(مراحل ابزار و وسايل-1 و و ر ز ر
وسايل و ابزار ابزار(ساخت مدارسبه)سخت كردن مجهز مجهز كردن مدارس به )سخت ابزار(ساخت ابزار و وسايل

گرامافون و ضبطصوت ،  پروژگتور ، ضبط صوت و گرامافونپروژگتور



زش آ ژ ل تك ل تكا ل مراحل تكامل تكنولوژي آموزشيا
مرحله دوم مواد آموزشي -2
براي- شاگرد و معلم به توجه بدون آموزشي ابزار نرم توليد نرم ابزار آموزشي بدون توجه به معلم و شاگرد براي توليد

مدارس شروع شد
پژوهشهاي در ارتباط با تاثير رنگ بـر آمـوزش و انـدازه    -

انجام گرفت 000تصوير و



زش آ ژ ل تك ل تكا ل مراحل تكامل تكنولوژي آموزشيا
مرحله سوم نظامهاي درسي-3
از نظريه عمومي سيستمها استفاده شد  -
وسايل و مواد همه در خدمت نظام بزرگتري كه نظام -

درسي بود قرار گرفتند متخصصين به كل يـادگيري و  
گ كنظا ا ا ش آموزش مدرسه اي به عنوان يك نظام گريستندآ



زش آ ژ ل تك ل تكا ل مراحل تكامل تكنولوژي آموزشيا
ي مرحله چهارم نظامهاي آموزشي-4 وز ي ه رم چه ر
آموزش افراد با توجه به نيازهاي آنان و در رابطه با -

جامعه آنان مطرح بود
ه ت ه جا اد اف از ن به جه ت با ز ن زش آ اد مواد آموزشي نيز با توجه به نياز افراد و جامعه تهيه -

شد مي شدمي



زش آ ژ ل تك ل تكا ل مراحل تكامل تكنولوژي آموزشيا
پنجم-5 اجتماعي–مرحله نظامهاي   نظامهاي اجتماعيمرحله پنجم5

اك ح است اي فه فل ان عن به زش آم ژي ل تكن تكنولوژي آموزشي به عنوان فلسفه اي است حـاكم  -
و رشـد هـدفهاي بـه رسيدن براي آموزش كل بر كل آموزش براي رسيدن بـه هـدفهاي رشـد و    بر

وتوسعه



زش آ ژ ل تك ل تكا ل مراحل تكامل تكنولوژي آموزشيا
نظامهاي اجتماعي–مرحله پنجم -5

يهماهنگ كردن فعاليتهـاي همـه سـازمانهاي    - ه ز ي ه ي ن ر
ياجرائي و آموزشي بـراي انجـام فعاليتهـاي     ي م ج ي ر ب ي وز و ي جر

آموزشي جهت رسيدن به هدف رشد و توسعه



ان ا زش آ ژ ل تكنولوژي آموزشي در ايرانتك
)1306(مرحله اول ول )(ر

زيستي- علوم و شيمي فيزيكو هاي تاسيسآزمايشگاه تاسيس آزمايشگاه هاي فيزيك و شيمي و علوم زيستي   
زيبا- هنرهاي كل تاسيساداره تاسيس اداره كل هنرهاي زيبا  
دانش- نيازهاي به توجه بدون وسايل و ابزار تهيه تهيه ابزار و وسايل بدون توجه به نيازهاي   دانش  

 آموزان و جامعه



ان ا زش آ ژ ل تكنولوژي آموزشي در ايرانتك
مرحله دومل

)1341(تاسيس اداره آموزشي فعاليتها ي سمعي بصري -
)  1343(تاسيس تلويزيون آموزشي  - 
تاسيس شركت صنايع آموزشي با هدف تهيه و توليد مواد  - 

)1345(آموزشي



ان ا زش آ ژ ل تكنولوژي آموزشي در ايرانتك
مرحله سوم

هيتاسيس دوره فوق ليسانس تكنولوژي آموزشي با هدف تهيه - ب ي وز وژي و س ي وق ور يس
) 1353(كادر متخصص براي سرپرستي مراكز يادگيري 

شروع شدن آموزش برنامه اي و توليد مواد بر اسـاس آن   -
)1353(توسط تلويزيون آموزشي



ان ا زش آ ژ ل تكنولوژي آموزشي در ايرانتك
ا  مرحله چهارمل

ا ان ش ا فا ا ا ا آ انشگا تا تاسيس دانشگاه آزاد با استفاده از روش چند رسانه اي -
اد اف ت ب ت دي ف ازهاي ن ا ا ب هدفش كه هدفش بر اساس نيازهاي فـردي و تربيـت افـراد    كه

بود جامعه نياز متخصص مورد نياز جامعه بودمتخصصمورد



ان ا زش آ ژ ل تكنولوژي آموزشي در ايرانتك
پنجم مرحله پنجممرحله

ئ ارائه مقاالت پراكنده-



زش آ ژ ل تك ف تعريف تكنولوژي آموزشيت
تعريف تكنولوژي از نظر لغوي

ان يون ه يش از وژي تكنول تكنولـــوژي از ريشـــه يونـــاني    -
)h l(د خ ن ه )technology (   به معنـي برخـورد

.سيستمتيك مي باشد



زش آ ژ ل تك ف تعريف تكنولوژي آموزشيت
زدر اوائل ، تكنولوژي آموزشي را آن رشـته از  - ر ن ر ي وز وژي و و ر

ينفعاليتهاي سيستمتيك مي دانستند كه ماشـين ،   ي ي ي ي ي
يمواد و تكنيك را براي رسيدن به هـدف هـاي    ب ن ي ر ي بر ر ي و و

يآموزش و پرورش به يكديگر نزديك مي كند ي ز ر ي ي ب پرورش وزشو



ژ ل تك از ن ا ف زشت آ آموزشي تعريف جيمز براون از تكنولوژي

يطراحي ، اجرا و ارزشيابي سيستمتيك تمامي فراينـد   ر ي ي ي بي ي رز و جر ي ر
يادگيري و آموزش بر اساس هدفهاي مشخص و نتـايج  
تحقيقات در زمينه هاي يادگيري انسـاني و ارتبـاط و   
همچنين بكار گرفتن مجموعه اي از منابع انساني و غير 

انساني به منظور ايجاد آموزش موثرتر مي باشد



م سيستم ي

بمجموعه سازمان يافته از اجزاء متعامل و مرتبط  ر و ل جز ز ي ن ز و ج
حـال در معينـي هدفهاي به رسيدن براي كه براي رسيدن به هدفهاي معينـي در حـال   كه

واكنشهستند كنش و واكنش هستندكنشو



زانواع سيستم از نظر اندازه ر ز م ي ع و
د1 خ ت سيستم خرد-1
سيستم برتر-2 ر2 بر م ي

سيستم 
سيستم  برترت

خردخرد



م دياگرام سيستم ي م ر ي

هدف

و)=اجزاء(محتوا نقشه ، كتاب ، 000معلم 000معلم ، كتاب ، نقشه و)=اجزاء(محتوا
خواندن ، بحث كردن ، روشها و فنون  ) = فعاليت (فرايند 

000تدريس وت



م انواع سيستم ي ع و

منظومه شمسي= سيستم طبيعي-1
كامپيوتر=سيستم انسان ساز-2 ز ن رم و پ
تركيب-3 انسان=سيستم سيستمها از تركيب تركيبي از سيستمها انسان  =سيستم تركيبي 3

طبيع و آب(ساز وسيله به برق )توليد  )توليد برق به وسيله آب(ساز و طبيعي



ك ا   هاي يك سيستم جنبه

درونداد فرايند دروندادبرونداد فرايند برونداد
                                                بازخورد

 000دانش آموز و معلمان و=درون داد
ور ز ب

ورو و وز
000روشهاي تدريس ، فضا و امكانات و = فرايند 

غ ف فارغ التحصيالن=برون داد
خورد معيار=باز عملكرد با داد برون عملكرد مقايسه مقايسه عملكرد برون داد با عملكرد معيار=باز خورد



زش آموزشآ
فعاليتهاي هدفمند معلم براي ايجاد يادگيري در  

ياد گيرنده

وزشانواع آموزش   ع و
آموزش كالسي=آموزش رو در رو -1 رو ر يوزشرو وزش
  آموزش از طريق ماهواره=آموزش از راه دور -2



گ يادگيريا
  

ف تغييرات كم و بيش دائمي در رفتار بـالقوه  ئ
 يادگيرنده كه بر اثر تجربه حاصل مي گردد



اط ت )communication(ا )communication(ارتباط
انتقال ،سرايت ،تفاهم و اشتراك فكري =ارتباط-
ارتباط فرايند انتقال پيام از فرستنده به گيرنده پيام به شرط -

ا ال ان ن ف نظ ا ذ اينكه ذهنيات مورد نظر فرستنده به گيرنده انتقال يابدا
                   

فرستنده پيام فرستنده                                      گيرنده پيام گيرنده
يكطرفه ارتباطي مدل ارتباطي يك طرفهمدل



جز  مدلهاي ارتباطي و اجزاء آن و ي ب ر ي ه

اجراء ارتباط از نظر ارسطو)الف و) ر ر ز ب ر جر
نده1 گ گيرنده-1
رگفتار-2
 مخاطب-3



جز  مدلهاي ارتباطي و اجزاء آن و ي ب ر ي ه
 مدل ارتباطي شانون و ويور)ب

اف ن گ
)رمز خوان(

مقصدگيرنده پيامحاملفرستندهمنبع اطالعاتي
)رمز گذار(

پيام ام عالئپ پيامعالئ عالئمپيام عالئم



نمدلهاي ارتباطي و اجزاء آن جز و ي ب ر ي ه
عناصر مدل ارتباطي هارولد لسون)ج

)گوينده پيام(چه كسي-1
)  پيام(چه مي گويد-2
ا3 اط(ا ت ا ل )ا )حامل ارتباطي(از چه راهي-3
ك4 چه )مخاط(به ) مخاطب (به چه كسي-4
تاثيري-5 چه گيرنده(با پيام )اثر )اثر پيام گيرنده(با چه تاثيري5



نمدلهاي ارتباطي و اجزاء آن جز و ي ب ر ي ه
انا ند ا مدل اينديانادل

يراين مدل از شيوه سيستمها و روانشناسي تربيتي بهره مي گيرد  ي بهر ي ربي ي رو و ه ي يو ز ل ين
و به اصول سازماندهي نيز توجه دارد



ان از لش ا ت ق دهنده قسمت اول پيش سازماندهند
هدف از ارائه يك مدل حل مسأله و يا مشكل مي باشد-

مدل از روال سيستمها و ارتباط استفاده مي كند-

يكديگ با كه اند شده اح ط ت ص به دل عناص عناصر مدل به صورتي طراحي شده اند كه با يكديگر -
كنند مشخصكار هاي هدف به رسيدن براي رسيدن به هدف هاي مشخص كار كنندبراي



مهدفهاي رفتاري بخش دوم 
)طراحي منظم آموزشي ( ي م ي

ا1 ا ب زش آم منظ ح ط كه ا اط ت ا مدل شكل شكل مدل ارتباطي را كه طرح منظم آموزشي بر اساس -1
مآن است با مداد روي كاغذ رسم كند ر روي ب ت ن

حفـظ-2 از را آموزشـي مـنظم طراحي از استفاده مواد مواد استفاده از طراحي مـنظم آموزشـي را از حفـظ    2
فهرست كند



مهدفهاي رفتاري بخش دوم 
)طراحي منظم آموزشي ( ي م ي

آموزش-3 منظم طرح يك اجزاء جزوه از استفاده بدون بدون استفاده از جزوه اجزاء يك طرح منظم آموزشي 3
ررا به طور كتبي فهرست كند بي ور ب ر

 



ي  مدل منظم آموزشي وز م ل
مدل مجموعه سازمان يافته اي از روال هاي خـاص كـه   -

براي حل عملي مساله اي با هدف مشخص طراحي شـده  
است مي باشد
ئ هدف از ارائه يك مدل، حل مساله يا مشكل  و دستيابي به - 

اش ش ت ا هدفهاي تعيين شده مي باشدف



زش آم مدل از نه ن يك نمونه از مدل آموزشييك
سازمان)ج سازمان)ج
ت6 فن ا ش ت تعيين روشها و فنون تدريس-6
ها7 وه گ سازمانده سازماندهي گروه ها-7
فضا-8 و زمان تنظيم تنظيم زمان و فضا  8
انساني-9 غير و انساني منابع انتخاب ، ها رسانه رسانه ها ، انتخاب منابع انساني و غير انساني  9

ريسارائه ، اجراي تدريس-10 ي جر ر



زش آم مدل از نه ن يك نمونه از مدل آموزشييك
ف)ل هدف ها)الف
كلي-1 هدفهاي تعيين تعيين هدفهاي كلي  1
تعيين هدفهاي رفتاري-2
مخاطب)ب
گ3 ا ات ل ل ت ا ف تكل ت تعيين تكليف يا تعيين سلسله مراتب يادگيري -3
سنجشآن-4 و ورودي رفتار تعيين تعيين رفتار ورودي و سنجش آن4
  انتخاب محتوا-5)پ



زش آم مدل از نه ن يك نمونه از مدل آموزشييك
ارزشيابي)د
عملكرد-11 ارزشياب ارزشيابي عملكرد-11
خ12 ا بازخورد-12



سازمان ش دومپ مت ق دهنده قسمت دوم پيش سازماندهنده
قدم اول در طراحي منظم آموزشي اين است كه هدفهاي  - 

كلي تعيين شوند
پس از تعيين هدف هاي كلي هدف هاي رفتاري تعيين مي   - 

هدفهاي رفتاري بر اساس هدف هاي كلي تعيين (گردند
ند )مي شوند)ش



سازمان ش دومپ مت ق دهنده قسمت دوم پيش سازماندهنده

ها هدف ا ا باشند كل ا ب كل ها هدف هدف هاي كلي بسيار كلي و مبهم مي باشند اما هدف هاي -
باشند م سات و وشنت ي رفتاري روشنتر و رساتر مي باشندفتا



ت ق فتا ا هدفهاي رفتاري قسمت دوم دف

فهرسـت-1 را كلي هدفهاي براي شده ارائه معيارهاي تمام تمام معيارهاي ارائه شده براي هدفهاي كلي را فهرسـت  1
وار بنويسيد

اشكال هر هدف كلي را كه در اختيار او گذاشته مي شود -2
بيان كند  فوراً



ومهدفهاي رفتاري قسمت دوم ري ر ي ه

در-3 را اشكال داراي آموزش كل هدفهاي از كدام هر هر كدام از هدفهاي كلي آموزشي داراي اشكال را در 3
كند اصالح دقيقه سه مدت در ، دهند قرار او اختيار او قرار دهند ، در مدت سه دقيقه اصالح كنداختيار



كل هدفهاي ن تعيين هدفهاي كليتع
اولين قدم طراحي آموزشي است -
هدفهاي كلي به صورت مبهم نوشته مـي شـوند در نتيجـه    –

برداشت افراد از آنها ممكن است متفاوت باشد 



كل هدفهاي ن تعيين هدفهاي كليتع

شوراي- طريق از ايران پرورشدر آموزشو كل هدفهاي هدفهاي كلي آموزش و پرورش در ايران از طريق شوراي -
شوند م تعيين ريزي برنامه شوراي فرهنگو عالي فرهنگ و شوراي برنامه ريزي تعيين مي شوندعال



كل هدفهاي نوشتن در الزم نكات الزم در نوشتن هدفهاي كلينكات

د1 كن ان ب يكفعل با ا كل هدف ه هر هدف كلي را با يك فعل بيان كنيد-1
كنيد2 حذف ا ي و ض غي و اضاف ات عبا و كلمات كلمات و عبارات اضافي و غير ضروري را حذف كنيد-2
دانشآموز-3 ي يادگي محصول يا بازده حسب ب بايد هدف هدف بايد بر حسب بازده يا محصول يادگيري دانش آموز -3

بباشد



كل هدفهاي نوشتن در الزم نكات الزم در نوشتن هدفهاي كلينكات
هدف طوري بيان شود كه رفتار نهايي را نشان دهد نـه  -4

موضوع درسي را
هر هدف بر حسب كاري كه دانش آموز در پايان انجـام   -5

بيان شود



كل هدفهاي نوشتن در الزم نكات الزم در نوشتن هدفهاي كلينكات

تركيب-6 نه دهد نشان را يادگيري يكمحصول فقط هدف هدف فقط يك محصول يادگيري را نشان دهد نه تركيبي  6
از چند محصول يادگيري

و هدف در يك سطح كايت مناسب بيان شود-7 ن بي ب ي ح ي ر



سازمان ش سومپ مت ق دهنده قسمت سوم پيش سازماندهنده
بهدفهاي رفتاري بر حسب محصول و بازده يادگيري مي باشند ي يري ي ز ب و ول ب بر ري ر ي ه

اي ه طبقه به را آموزش هدفهاي نظران صاحب از يك هر يك از صاحب نظران هدفهاي آموزشي را به طبقه هـاي  هر
يمختلف تقسيم نموده اند در اين ميان بلوم هدفهاي آموزشـي   وز ي ه وم ب ن ي ين ر و يم

حركتي و عاطفي تقسيم بندي –رواني ، را به سه طبقه شناختي
كند مي



هدفهاي رفتاري قسمت سوم 
و 0اگر فهرستي از طبقه بندي بلوم و گانيه در اختيار او قرار داده شود-1 ر ر و ر ي ر ي و وم ب ي ب ب ز ي ر ر

طبقات مشترك را دسته بندي كند و در مقابل هركدام از طبقات يك 
د ي بن ا ديگ بند قه ط د آ ادل بند قه طبقه بندي ، معادل آن در طبقه بندي ديگر را بنويسيدط

تعريف هر كدام از طبقات طبقه بندي گانيه رااز حفظ بنويسد-2 ويسد2 ب رااز ي دي ب ب ت ب از دام ر ريف
اگر هدفهاي رفتاري با موضوعهاي مختلف درسي در اختيار دانشجو -3

قرار داده شود ، او با نوشتن طبقه هر هدف در مقابل آن هـدفها را  
كند بندي دسته بندي كنددسته



هدفهاي رفتاري قسمت سوم 

در موقعيت امتحاني ، با نوشتن اهداف رفتاري براي دروس  -4
خواسته شده دوره ابتدايي توانـايي خـود را در نوشـتن    

نشا اف گا ا ق ا ا اخت ت متن درس در اختيار او قرار مي گيرد 0اهداف نشان دهد
ف5 ف تعريف هر كدام از اجزاء هـدفهاي رفتـاري را بـه طـور     -5

كند ان ب شفاهي بيان كندشفاه



هدفهاي رفتاري قسمت سوم  

ف6 بدون استفاده از جزوه ،در شرايط امتحاني فوايد استفاده -6
بنويسد را استاندارد افعال از افعال استاندارد را بنويسداز

ام7 ن تن نوش و ي فتا هدف ه اجزاء دو دن كش خط با با خط كشيدن دور اجزاء هر هدف رفتاري و نوشـتن نـام   -7
رجزء بر روي خط ، اجزاء هر هدف رفتـاري را از يكـديگر    ي ي ز ر ري ر ر جز روي بر جز

تميز دهد



رفتاري-2 هدفهاي ن تع تعيين هدفهاي رفتاري-2

وز- آم دانش كه شوند م باعث رفتاري هاي هدف تعيين تعيين هدف هاي رفتاري باعث مي شوند كه دانش آمـوز  -
هبداند از او چه انتظار ميرود و معلم نيز با استفاده از آنهـا   ز ب يز م و يرو ر چ و ز ب
مي تواند ارزشيابي منسجم تري از رفتار دانش آموزان به 

عمل آورد



رفتاري-2 هدفهاي ن تع تعيين هدفهاي رفتاري-2
دومين قدم طراحي منظم آموزشي تبديل هدف هاي كلي   - 

به هدف هاي رفتاري است
هدف هاي رفتاري منظور از آموزش را در قالب رفتارهاي - 

كن ا انتظا مورد انتظار بيان مي كندد



هاي يادگيري بندي بازدهطبقه زب ب ي يريب ي ي

مشخصكرد را ها هدف توان م بندي كمكطبقه به كمك طبقه بندي مي توان هدف ها را مشخص كرد به
كرد ريزي طرح را ارزشياب تدابير و تجارب و تجارب و تدابير ارزشيابي را طرح ريزي كردو



قه بازدهط يبندي يادگ هاي هاي يادگيري بندي بازده طبقه

ها را مشخص كرد و  بندي مي توان هدف به كمك طبقه
ط ا ا ا ا  تجارب و تدابير ارزشيابي را طرح ريزي كردا



بلومطبقه آموزش هدفهاي )1956(بندي   )1956(بندي هدفهاي آموزش بلوم  طبقه

شناختي)-1 حوزه  حوزه شناختي)1

باز ي ذهنيادآو تهاي مها و ها تواناي شد و شناس شناسي و رشد توانايي ها و مهارتهاي ذهنييادآوري باز–
و(دانش)11 ها ساختمان و ها ايند ف ، وشها ي آو )000ياد )  000ياد آوري روشها ، فرايند ها و ساختمان ها و(دانش)1-1
تباط(فهميدن)2-1 ا كيك )د )درك يك ارتباط(فهميدن)2-1



قه لط زش آ هدفهاي )1956(ندي )  1956(بندي هدفهاي آموزش بلوم  طبقه
حوزه شناختي)1 ي) وز
حوزه عاطفي)2 ي)2 وز
روانيحركتي)3 حوزه  حوزه رواني حركتي)3



بلوم آموزش هدفهاي بندي قه )1956(ط )1956(طبقه بندي هدفهاي آموزش بلوم 

  حوزه عاطفي-2

زهدفهاي اين حوزه بر احساسات و عواطف و يا درجه اي از  ي ر و و و ر وز ن ي
پذيرش و طرد يك مطلب تاكيد مي كنند  

)توجه كردن به يك محرك (دريافت كردن ) 2- 1
پاسخ دادن  ) 2- 2



قه بلومط آموزش هدفهاي )1956(بندي )1956(بندي هدفهاي آموزش بلوم  طبقه

)استفاده از انتزاعات در موقعيت عيني(بكار بستن)3-1
)  شكستن يك ارتباط به اجزاي تشكيل دهنده آن (تحليل)4-1 ن(يل) يل ي جز ب ب ر ي )ن
)كنار هم گذاشتن اجزاء يك ارتباط (تركيب)5-1 يب)51 ب(ر ر ي جز ن م )ر
ارزشيكمطلب(ارزشيابي)6-1 مورد در )داوري )داوري در مورد ارزش يك مطلب (ارزشيابي)61



بلوم آموزش هدفهاي بندي قه )1956(ط )1956(طبقه بندي هدفهاي آموزش بلوم 

مجموعه اي از انديشه ها را دروني (ارزش قائل شدن  2- 3
)كردن

)  نظام كلي ارزشها (سازمان دادن به ارزشها4-2
  تشخيص به وسيله يك ارزش يا مجموعه اي از ارزشها5-2



بلوم آموزش هدفهاي بندي قه )1956(ط )1956(طبقه بندي هدفهاي آموزش بلوم 

 حوزه رواني حركتي) -3
هدفهاي كه نياز به مهارت حركت ماهيچه اي يـا همـاهنگي   

 عضله اي عصبي دارند در اين حوزه قرار ميگيرند



يري    طبقه بندي گانيه از بازده هاي يادگيري ي ي ب ي ي ب ب
حوزه يا خرده حوزه هاي حوزه يا خرده حوزه هاي 

يادگيري هاي يادگيريبازده هاي بازده
افعال استاندارد براي افعال استاندارد براي عبارات مربوط به فعلعبارات مربوط به فعل

شود گرفته ياد شودتوانايي گرفته ياد توانايي توانايي ياد گرفته شودتوانايي ياد گرفته شودبازده هاي يادگيريبازده هاي يادگيري
يادگيري اطالعات كالمييادگيري اطالعات كالمي  --11

كلمات))11--11 كلماتيادگيري كتيادگيري يا كتشفاه يا پاسخشفاه حفظ از ، كنيد پاسخفهرست حفظ از ، كنيد فهرست يادگيري كلماتيادگيري كلمات))1111
))نامها، عناوين،اشعارنامها، عناوين،اشعار((

فهرست كنيد ، از حفظ پاسخفهرست كنيد ، از حفظ پاسخشفاهي يا كتبيشفاهي يا كتبي
دهيددهيد

يادگيري غير كلماتيادگيري غير كلمات) ) 11--22
))حقايقحقايق((

بيان كنيد، تعيين كنيد، اعالم بيان كنيد، تعيين كنيد، اعالم شفاهي يا كتبيشفاهي يا كتبي
داريدداريد داريدداريد))يقيق((

يادگيري معني دار اطالعات يادگيري معني دار اطالعات ) ) 11--33
خالصه كنيدخالصه كنيدشفاهي يا كتبيشفاهي يا كتبيسازمان داده شدهسازمان داده شده

ذهني--22 ذهنيمهارتهاي مهارتهاي مهارتهاي ذهنيمهارتهاي ذهني22

تمايز حسي بين اشياء يا  تمايز حسي بين اشياء يا  ) ) 22--11
مكانها يا كيفيت اشياءمكانها يا كيفيت اشياء

با اشاره كردن، جدا كردن،زير با اشاره كردن، جدا كردن،زير 
خط كشيدن، جوركردن اشياءخط كشيدن، جوركردن اشياء

تميز دهيدتميز دهيد
ي ن ر جور ن يي ن ر جور ن ي

با اشاره كردن، جدا كردن،زير با اشاره كردن، جدا كردن،زير مفاهيم محسوسمفاهيم محسوس) ) 22- - 22
خط كشيدن، جوركردن اشياءخط كشيدن، جوركردن اشياء

شناسايي كنيدشناسايي كنيد

شده))22--33 تعريف شدهمفاهيم تعريف ومفاهيم صحيح مثالهاي كردن وجدا صحيح مثالهاي كردن كنيدجدا بندي كنيددسته بندي دسته جدا كردن مثالهاي صحيح وجدا كردن مثالهاي صحيح ومفاهيم تعريف شدهمفاهيم تعريف شده))3322
غلط با استفاده از يك تعريفغلط با استفاده از يك تعريف

دسته بندي كنيددسته بندي كنيد



طبقه بندي گانيه از بازده هاي يادگيري
حوزه يا خرده حوزه هاي حوزه يا خرده حوزه هاي 

بازده هاي يادگيريبازده هاي يادگيري
افعال استاندارد براي افعال استاندارد براي عبارات مربوط به فعلعبارات مربوط به فعل

توانايي ياد گرفته شودتوانايي ياد گرفته شود
استفاده  استفاده  ( ( قواعدقواعد) ) 22- - 44

))از قواعداز قواعد
يا كاربست قواعد به طور كلي يا كاربست قواعد به طور كلي 
نشان دهيدنشان دهيديا شفاهي يا عمل كردن به آنهايا شفاهي يا عمل كردن به آنها

استفاده از قواعداستفاده از قواعد))22--55
))حل مسالهحل مساله((سطح باالسطح باال

بطور شفاهي يا كتبي محصوليبطور شفاهي يا كتبي محصولي
را كه نياز به استفاده از چند را كه نياز به استفاده از چند 

قاعده داردقاعده دارد
به وجود آوريدبه وجود آوريد

اخ33 ا اخا ا اا ش ن گف ط اا ش ن گف ط ا از طريق گفتن، نوشتن، يااز طريق گفتن، نوشتن، ياراهبردهاي شناختيراهبردهاي شناختي--33
ساختن، يك راه حل تازه براي ساختن، يك راه حل تازه براي 

يك مسالهيك مساله
ابداع كنيدابداع كنيد

كت44 ا ت كتا ا ت لها ل يك بدن ال اع انجام لهبا ل يك بدن ال اع انجام ابا ان كن ا اا ان كن ا ا با انجام اعمال بدني يك سلسلهبا انجام اعمال بدني يك سلسلهمهارتهاي حركتيمهارتهاي حركتي--44
اجرا كنيد ، انجام  اجرا كنيد ، انجام  حركات تازهحركات تازه

دهيددهيد
ا55 ش انگ ش يكفعاليتنگ در يكفعاليتمشاركت در دمشاركت كن دانتخا كن انتخا مشاركت در يك فعاليتمشاركت در يك فعاليتنگرشهانگرشها--55

انتخاب كنيدانتخاب كنيدداوطلبانه راداوطلبانه را



كالم-1 اطالعات اطالعات كالمي -1
قادر به انديشه هاي خود بودن   - 
به ياد آوردن اطالعات موجود در حافظه  - 
به ذهن سپردن كلمات ،نامها و نمادها و (يادگيري كلمات ) 1- 1

) باز خواني كردن آنها بدون تغيير



كالم-1 اطالعات اطالعات كالمي -1
كلمات)2-1 غير حقايق(يادگيري )يادگيري ) يادگيري حقايق(يادگيري غير كلمات )21
دار)3-1 معنا به(يادگيري شده داده سازمان اطالعات بيان بيان اطالعات سازمان داده شده به (يادگيري معنا دار ) 31

)زبان خود



ذهن-2 تن(مهارتهاي )توان )توانستن(مهارتهاي ذهني-2
به كار بستن مطالب ياد گرفته شده

بين ويژگيهاي خاص محـرك هـا تفـاوت    (تميز دادن)1-2
)قايل شدن)تميز(



ذهن-2 تن(مهارتهاي )توان )توانستن(مهارتهاي ذهني-2
چيزهاي هستند كه داراي صفات(مفاهيم محسوس)2-2

تند ه ك ز )ف )فيزيكي هستند

مفاهيمي كه(مفاهيم تعريف شده يا مفاهيم انتزاعي)3-2
داراي صفات قابل حس نيستند و بايد براي رسيدن به ق

د ك يف تع ا آنها ك )درك آنها را تعريف كرد)د



شناخت-3 دهاي راه راهبردهاي شناختي-3

مهارتهاي كه فرايند هاي دروني ياد گيرنده را كنترل مي كنند  -
راهبردهاي شناختي اثر مهمي بر كيفيت تفكر فرد دارند آنها -

و ال س ، خالقانه اندازه چه تا د يكف كه كنند م ن تعيين مي كنند كه يك فرد تا چه اندازه خالقانه ، سيال وتع
ي منتقدانه فكر مي كند ر



ذهن-2 تن(مهارتهاي )توان )توانستن(مهارتهاي ذهني-2

قواعد)4-2 از ادگيري(استفاده ي ل اص يا قاعده يادگيري يادگيري قاعده يا اصـل يـادگيري   (استفاده از قواعد)4-2
)روابط بين مفاهيم يم بين ب )رو

تسلط بر مفاهيم قواعد،دانش و ادغام آنهـا  (حل مساله)5-2 ه(ل) م و ش و يم بر
)درهم براي حل مسئله



حركتي-4 مهارتهاي   مهارتهاي حركتي4

توانايي هاي ياد گرفته شده اي هستند كه بازده شان در سرعت -
د ش ك ن دن كات ن ا شدت صحت ، شدت يا نرمي حركات بدني منعكس ميشود ت

تند ه چه اه غز ، ا كح شت كا كت ح اي ت ا مهارتهاي حركتي كار مشترك حواس ، مغز  و ماهيچه هستند -
له سل ك ي دن ب اعمال انجام با د ف كت ح تهاي مها د در مهارتهاي حركتي فرد با انجام اعمال بـدني يـك سلسـله    -

دهد م انجام را حركات را انجام مي دهدحركات



شها-5 نگ نگرشها-5
يحالت دروني كه بر انتخاب عمل فرد نسبت به يك چيز ،يك- چيز ي ب ب ر ل ب بر ي رو

شخص با يك رويداد اثر مي گذارد  
نگرش از طريق مشاهده رفتار و از طريق گزارش رفتار توسط   -

ش ا شا خودش استنتاج مي شودخ



شها-5 نگ نگرشها-5
اندازه گيري نگرش افراد نسبت به چيزي بر حسب تعـداد  -

ك خا ان ا خ شخ ل ف ك ا دفعات  كه فرد عمل شخصي خود را انتخاب مي كند صورت ف
گيرد مي گيردم



دهنده قسمت چهارم پيش سازمان
لهدفهاي رفتاري را بايد بر حسب بازده هاي يادگيري قابل   ري ي ز ر ر ري ر ي

مشاهده بيان كرد
  هر هدف رفتاري داراي پنج جزء زير باشد است

موقعيت-1 موقعيت1
توانايي ياد گرفته شده-2
)محتوا(موضوع-3
ل4 ع ه ط ات ا ع عبارات مربوط به عمل-4
شرايط-5 و ها محدوديت ويژهابزار، ويژهابزار، محدوديت ها و شرايط5



 نوشتن هدفهاي رفتاري

هدف رفتاري مقصود ما را از آموزش در قالب رفتـار  
نهايي يا بازده يادگيري دانش آموز بيان مي كند



اجزاء هدف رفتاري
موقعيت-1 موقعيت-1

د ش د د تاز فتا آ د كه ت ق موقعيتي كه در آن رفتار تازه ديده مي شود  
ف2 ا ا ا توانايي ياد گرفته شده-2

اين توانايي از مشاهده اعمال دانش آموز در يك موقعيت 
 امتحاني استنتاج مي شود



اجزاء هدف رفتاري
)محتوا (موضوع-3 وع )و(و

يمحتوا توانايي ياد گرفته شده را توصيف مي كند ي و ر ر ي يي و و
 

ل4 ط عبارات مربوط به عمل-4
عمل قابل مشاهده اي است كه از طريق آن ما نتيجه مي گيريم 

كه توانايي معني ياد گرفته شده است



اجزاء هدف رفتاري

: ابزار، محدوديت ها و شرايط ويژه-5
موقعيت را مشروط يا محدود مي سازد

باشد عملكرد براي معياري يا و زماني است ممكن   محدوديتها ممكن است زماني و يا معياري براي عملكرد باشدمحدوديتها



رفتاري پنجمهدفهاي مت ق قسمت پنجمهدفهاي رفتاري

ور-1 ط به را آن گيرد قرار او اختيار در كه يادگيري تكليف هر هر تكليف يادگيري كه در اختيار او قرار گيرد آن را به طـور  -1
كتبي تحليل مي كند هيچ مهارتي نبايد فراموش شود 

رفتار ورودي را به طور شفاهي تعريف مي كند-2
هر تحليل تكليفي كه در اختيار او قرار گيرد مي تواند رفتار -3

 مربوط را تعيين كند)رفتارهاي ورودي(ورودي



رفتاري پنجمهدفهاي مت ق قسمت پنجمهدفهاي رفتاري
 0گيرد فهرستي از شرايط مختلف يادگيري در اختيارش قرار مي-4

ه از ا ادگ ن د ن ط ا ش ت ال گذاشت با گذاشتن عالمت شرايط بيروني و دروني يادگيري را از هم ا
ز مي دهدـتمي يي ز

وبدون استفاده از جزوه سوالهايي را كه در هنگام انتخاب محتوا -5 ب م ر ر يي ه و جزو ز ون ب
  بايد از خود پرسيد فهرست وار مي نويسد



مخاطبمخاطب
تحليل تكليف يا تعيين سلسله مراتب ياد گيري  -3
طرح آموزشي با توجه به شرايطي كه در آن ياد گيرنده به  - 

وقوع مي پيوندد طراحي را انجام دهد
شرايط يادگيري مي تواند دروني يا بيروني باشد   - 



مخاطبمخاطب
گيري-3 ياد مراتب سلسله تعيين يا تكليف تحليل تحليل تكليف يا تعيين سلسله مراتب ياد گيري -3

در تحليل تكليف ،تكليف به مجموعه اي از مهارتها كه فرد  -
ا ان ا ا آن ا ف تكل ان ا ان ق با موقعيت به انجام رساندن تكليف بايد آنها را انجاما

شود م تجربه دهد تجربه مي شوددهد



مخاطبمخاطب
سنجشآن-4 و ورودي رفتار تعيين تعيين رفتار ورودي و سنجش آن  -4

ق توانايي هاي كه درست قبل از عملكرد نهايي يا بازده نهايي  - 
هستند ورودي رفتار گيرند م قرار مي گيرند رفتار ورودي هستندقرار

اين اي دا بايد حتماً هدف به دن س اي ب دانشآموزان دانش آموزان براي رسيدن به هدف حتما بايد داراي اين  - 
بتوانايي ها باشند يي و

شود- مي استفاده آزمون از ورودي رفتار تعيين براي  براي تعيين رفتار ورودي از آزمون استفاده مي شود 



و انتخاب محتوا-5 ب
محتوا با توجه به هدف انتخاب مي شود- 
رمحتوا در قالب كتب درسي ارائه مي گردد-  ر ر ر و
نمحتوا بايد در سطح مطابق با سطح يادگيري دانش آموزان  -  وز ش يري ي ح ب بق ح ر ي ب و

  و  متناسب با زمان تعيين شده براي تدريس باشد



ان ا ششش ق دهنده قسمت ششم پيش سازمان
روشهاي آموزشي مي توانند نمايشي يا اكتشافي باشند-
فنون مختلفي مانند سخنراني ،گردش علمي ،بحث گروهي -

 در هر كدام از روشها كاربرد دارند 000و
مناسب يا عدم مناسب بودن فنون و روشهاي آموزشـي را   -

بايد با متغيرهايي كه در آموزش و يادگيري دخالت دارند آ
فت گ نظ در نظر گرفتد



قسمت ششمهدفهاي رفتاري ي مي

بنويسد-1 شده ارائه جزوه در كه روشرا از تعريفي تعريفي از روش را كه در جزوه ارائه شده بنويسد1
آنها-2 شود م ارائه او به روشآموزش چند مشخصات مشخصات چند روش آموزشي به او ارائه مي شود آنها -2

يرا در دو گروه روشهاي نمايشي و روشهاي اكتشافي دسـته   ي رو و ي ي ي رو رو و ر ر
 بندي كند



نسازمان ز
آموزشي-6 فنون و روشها تعيين تعيين روشها و فنون آموزشي6
را- آموزش متغيرهاي تمام كه را معلم رفتار از روال و الگو الگو و روالي از رفتار معلم را كه تمام متغيرهاي آموزشي را -

براي رسيدن به هدف به كار مي گيرد روش آموزش گويند
معلم براي رسيدن به هدفهاي آموزشي راه ها و وسـايلي را  -

به كار مي گيرد كه به آنها فنون آموزشي گويند 



ش آ ا ش ش فا ا ل اصول استفاده شده در روشهاي آموزشيا

اي1 تق دن(ا كل به جز )از )از جزء به كل رسيدن (استقرايي-1

 )از كل به جزء رسيدن(قياسي-2



آموزشي-6 فنون و روشها تعيين تعيين روشها و فنون آموزشي 6
آ تقسيم بندي فنون آموزشيف

فنون باز
فنون بسته

ا ا ا ا ش آ فنون آموزش با راهنمايي زيادف
ك اي اهن با زش آ ن فنون آموزشي با راهنمايي كمفن

متوسط راهنمايي با آموزش فنون آموزش با راهنمايي متوسطفنون



زش آ ا ش ا  انواع روشهاي آموزشيان

روش نمايشي)1
معلم ارائه دهنده و دانش آموز دريافت كننده اطالعات

كال شتا ن ت به اطالعات ائه ا ت اشدا   ميباشد000است ارائه اطالعات به صورت نوشتاري ،كالمي و

شاكتشاف)2 روش اكتشافي  )2
بمعلم دانش آموز را راهنمايي مي كند تا خود به كشف و ي يي ر ر وز ش م

 مطالب بپردازد



سازمان سازمانپيش هفتمپيش مت ق هفتمدهنده مت ق دهنده قسمت هفتمدهنده قسمت هفتم  پيش سازمانپيش سازماندهنده
گروه براي رسيدن به هدف يا اهداف معيني تشكيل مي شود

و فرق گروه نيز با اجتماعات ديگر داشتن هدف مشترك و تالش 
جمعي براي دستيابي به آن است

تشكيل گروه هميشه جنبه رسمي ندارد گروه ممكن اسـت بـه   
ا ه گ افق ا ه عل ز ن ان ن غ صورت غير رسمي و پنهاني نيز بر عليه يا موافق گـروه هـاي   ت

بشود تشكيل رسمي تشكيل بشودرسمي



هفتمهدفهدف مت ق رفتاري هفتمهاي مت ق رفتاري هاي رفتاري قسمت هفتمهاي رفتاري قسمت هفتم  هدفهدفهاي
اسامي گروه هاي مختلف در اختيار او گذاشته مي شود دانشجو  -1

با عالمت گذاشتن در مقابل آنها بتواند نوع گروه را تميز دهد  
زمينه هايي را كه گروههاي غير رسمي بر گروههـاي رسـمي   -2  

كند بيان شفاه طور به گذارند م تاثير مي گذارند به طور شفاهي بيان كندتاثير



هفتمهدفهدف مت ق رفتاري هفتمهاي مت ق رفتاري هاي رفتاري قسمت هفتمهاي رفتاري قسمت هفتم  هدفهدفهاي

ر-3 ب معلمان كه گروههاي فوايد امتحان موقعيت در در موقعيت امتحاني فوايد گروههاي كه معلمان بـر  -3
راساس موضوع درسي تشكيل مي دهند را در سـه سـطر    ر ر د ي يل ي ر وع و س

ويبنويسد ب



وه--77 گ وهسازمانده گ هاهاسازمانده هاها  سازماندهي گروهسازماندهي گروه--77
گروه تعدادي از افراد كه با هم كار مي كننـد و بـراي    -

رسيدن به يك هدف مشترك در حال تعامل هستند مي 
باشد



وه--77 گ وهسازمانده گ هاهاسازمانده هاها  سازماندهي گروهسازماندهي گروه--77
ردر سازماندهي گروه هاي دانش آموزان بايد تعيين كرده كه - يين ي ب ن وز ش ي رو ي ز ر

كدام هدف را دانش آموزان به تنهايي مـي تواننـد انجـام    
دهند ، دستيابي به كدام هدف ها با تعامل بين ياد گيرندگان 
ا ل ل ا ت ا ا ف ا ك ا ذ كا امكان پذير است كدام هدف ها با تعامل بـين معلـم و يـاد    ا

دسترساست قابل گيرندگان قابل دسترس استگيرندگان



دسته دستهنحوه دانشنحوه دانشبندي گروهبندي در گروهآموزان در آموزان   آموزان در گروهآموزان در گروهبندي دانشبندي دانشنحوه دستهنحوه دسته

بر حسب مهارت و توانايي-1
بر حسب عاليق مشترك  - 2
پ بر حسب ميزان پيشرفت تحصيلي-3



وه وهگ رسمگ غي رسمهاي غي هاي غير رسميهاي غير رسمي  گروهگروههاي

بر اساس عاليق مشترك به وجود آمده اند معلم در ايجـاد  

آنها نقشي ندارد و بر گروهاي رسمي تاثير مي گذارند



گروه گروهتاثير گروهتاثير بر رسم غير گروههاي بر رسم غير رسمهاي رسمهاي هاي  هاي رسميهاي رسمي  هاي غير رسمي بر گروههاي غير رسمي بر گروه  تاثير گروهتاثير گروه

معيارهاي  پذيرفته شده به وسيله افراد (در تعيين نرمها-1
)گروه

)عامل قدرتمندي در رفتار گروهي است (فشار هماالن  - 2

احساس افراد در رابطه با تعلق به ( همبستگي گروهي -3 
 )گروه خاص 



سازمان ش سازمانپ ش هشتمپ مت ق هشتمدهنده مت ق دهنده قسمت هشتمدهنده قسمت هشتم  پيش سازمانپيش سازماندهنده
آموز خسته نبوده و  آموزش بايد زماني صورت بگيرد كه دانش

اش ا آ ان نظ از نظر رواني و جسمي آماده باشدا
بخشي از محيط  را كه عمداً براي آموزش  و تـدريس طـرح   ً

ن گ ش آ فضا ا ريزي شده است فضاي آموزشي مي گويندش



سازمان ش سازمانپ ش هشتمپ مت ق هشتمدهنده مت ق دهنده قسمت هشتمدهنده قسمت هشتم  پيش سازمانپيش سازماندهنده
در فضاي آموزشي بايد ميزان نور ، صدا و نحوه قرار گرفتن 
معلم در كالس و طريقه قرار گرفتن اثاثيه و ابـزار در نظـر   

تا حداكثر استفاده از فضاي آموزشي به عمل آيد گرفته شود



هشتمهدفهدف مت ق رفتاري هشتمهاي مت ق رفتاري هاي رفتاري قسمت هشتمهاي رفتاري قسمت هشتم  هدفهدفهاي
ف1 آ ق براي هر موقعيت آموزشي فضا را تنظيم كند -1

موارد ي را كه بايد در تنظيم فضاي آموزشـي در نظـر   -2
گرفته شوند به طور كتبي فهرست كند

هر كدام از موارد ي را كه بايد در تنظيم فضاي آموزشي -3
در نظر گرفته شوند به طور خالصه توضيح دهد



هشتمهدفهدف مت ق رفتاري هشتمهاي مت ق رفتاري هاي رفتاري قسمت هشتمهاي رفتاري قسمت هشتم  هدفهدفهاي
  در راخود جايمعلمعنوانبه آموزشيموقعيتدر-4

  نمايدجلب را توجهبيشترينكهكند تنظيمگونهآنكالس
  تعيينگونه آنراابزارهاجايآموزشيموقعيتهردر-5

آ   باشندشنيدنوديدنبهقادرآموزاندانشهمهكهكند



فضا--88 و زمان م فضاتنظ و زمان م تنظ تنظيم زمان و فضاتنظيم زمان و فضا--88
آموزش بايد زمـاني صـورت   (زمان مناسب براي يادگيري-

گيرد كه دانش آموز خسته نبوده  و از نظر رواني و جسمي 
)آماده باشد

تدريس با توجه به ويژگيهاي پيام گيـران و نظريـه هـاي    –
ش ا آن ش ا  روانشناسي در مورد رشد آنها تعيين مي شودانش



فضا--88 و زمان م فضاتنظ و زمان م تنظ تنظيم زمان و فضاتنظيم زمان و فضا--88
محيطي كه در آن يادگيري صورت ميگيرد حد و مرزي ندارد  - 
اما بخشي از اين محيط عمداً براي آموزش طرح ريزي شـده      

آ ا ف خ ا است به اين بخش فضاي آموزشي گويند  ا



فضا--88 و زمان م فضاتنظ و زمان م تنظ تنظيم زمان و فضاتنظيم زمان و فضا--88
ردر تنظيم فضاي آموزشي بايد ميزان نور ، صدا ، طريقه قرار -  ر ري ور ن يز ي ب ي وز ي يم ر

در نظر گرفته شوند000گرفتن اثاثيه و و ي ن ور ر ر ر



فيزيكي امكانات طراحي در موثر فيزيكيعوامل امكانات طراحي در موثر   عوامل موثر در طراحي امكانات فيزيكيعوامل موثر در طراحي امكانات فيزيكيعوامل

آموز قرار مي گيرد  نحوه اي كه اطالعات در اختيار دانش -
آموز  تعامل بين معلم و دانش -
 آموز در آن شركت  مي كند نوع فعاليتي كه دانش-



كالس در معلم ايستادن كالسنحوه در معلم ايستادن نحوه ايستادن معلم در كالسنحوه ايستادن معلم در كالسنحوه

٢٢٢٢

١١٣٣ ۴۴١١٣٣ ۴۴



معلم حركت معلمنحوه حركت   نحوه حركت معلمنحوه حركت معلمنحوه
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مم  شنيداريشنيداري––نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري 

زش1 آ هاي تابل اع ان انواع تابلوهاي آموزشي-1
ن كا ان از تا د ش داد ا ق كال ل شه گ د د بايد در گوشه جلوي كالس قرار داده شود تا از انعكاس نور  ا

شود جلوگيري شودجلوگيري

چارت-2 و نقشه   نقشه و چارت-2
د ك ن ك ت ها ه ا ا ا آن د   بايد آنها را بر روي پايه هاي متحرك نصب كردا



مم  شنيداريشنيداري  - - نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري 

پروژكتور اورهد  -3
درجه باشد و آن را نزديك سطح ميز   90زاويه عدسي آن بايد

 سخنراني قرار داد



مم  شنيداريشنيداري- - نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري 
مپروژكتور فيلم-4 ي ور پروژ

آن را بايد در ته كالس قرار داد
                                    



مم  شنيداريشنيداري- - نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري 

پروژكتور اساليد-5
متري از پرده فاصله داشته باشد   7پروژكتور 

اپك6 ژكت پ پروژكتور اپك  -6
  اطاق را بايد تاريك كرد



مم  شنيداريشنيداري- - نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري 

)  000كاست و راديو و(شنيداري ها-7 ري و(ي يو ر )و
دهيد قرار شنوندگان گوشي سطح از باالتر قدري را ها بلندگو ها را قدري باالتر از سطح گوشي شنوندگان قرار دهيد    بلندگو



مم  شنيداريشنيداري  - - نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري نكات الزم در ارتباط با ابزارهاي ديداري 

يزي8 تل  تلويزيون-8

تلويزيون بهتر است دو متر از سطح زمين  ارتفاع داشته باشد و 
ت ا ك ا ن ك ن ل فاصله نزديكترين بيننده نبايد كمتر از دو متر و دورترين بيننده  فا

از باشد12بيشتر باشد12بيشتر از



تلويزيون فتن گ ار ق تلويزيونمحل فتن گ ار ق محل قرار گرفتن تلويزيونمحل قرار گرفتن تلويزيونمحل



سازمان ش سازمانپ ش نهمپ مت ق نهمدهنده مت ق دهنده قسمت نهمدهنده قسمت نهم  پيش سازمانپيش سازماندهنده
ها بايد ابتدا مشخص كرد كه هر رسانه تا چه  در انتخاب رسانه

حد يادگيري موثر را تامين مي كند سپس از بين رسانه هـايي  
ا انتخ ا ا ان كنن آ ا ف ا ن قا كه قادرند اين هدف را بر آورده كنند رسـانه اي را انتخـاب   ك

دارد همخواني موجود شرايط با كه نمود كه با شرايط موجود همخواني دارد  نمود



سازمان ش سازمانپ ش نهمپ مت ق نهمدهنده مت ق دهنده قسمت نهمدهنده قسمت نهم  پيش سازمانپيش سازماندهنده
و انساني منابع انتخاب آموزشي منظم طراحي مراحل از يكي از مراحل  طراحي منظم آموزشي انتخاب منابع انساني و يكي

رغير انساني يا انتخاب رسانه هاست ب ي ي ير
ورسانه ها را چنين تقسيم بندي مي كنند مواد ديـداري ، مـواد    ري ي و ي ي ب يم ين چ ر ر

ديداري ، مواد ديـداري شـفاف   –شنيداري ، مواد شنيداري 
مـواد  ) ثابـت  (ديـداري شـفاف   –، مواد شنيداري ) ثابت (

ديداري متحرك ، سه بعدي ها ، منـابع  –ديداري و شنيداري
ها وت كام و تها موقع و ان انساني و موقعيتها و كامپيوترهاان



نهمهدفهدف مت ق رفتاري نهمهاي مت ق رفتاري هاي رفتاري قسمت نهمهاي رفتاري قسمت نهم  هدفهدفهاي
بنويسد-1 را رسانه تعريف تعريف رسانه را بنويسد 1
دليل طبقه بندي رسانه ها را شفا هاً بيان كند-2
اسم هر كدام از رسانه ها كه به او گفته شود بدون مكث كردن طبقه   -3

د ب نام ا انه طه مربوطه رسانه را نام ببرد  ب
ربدون استفاده از كتاب عوامل موثر در انتخاب رسانه ها را فهرست كند -4 ر ر ب ر ر و ل و ب ز ون ب
اگر فهرستي از انواع رسانه ها در اختيار او قرار گيرد با نوشتن عنوان   -5

ا آن ان ل ا ا ف آ ا ك ا ف ا ا طبقه اي از هدف ها كه مناسب آن هدف است در مقابل هر رسانه آنها  ط
يرا دسته بندي كند ب ر



نهمهدفهدف مت ق رفتاري نهمهاي مت ق رفتاري هاي رفتاري قسمت نهمهاي رفتاري قسمت نهم  هدفهدفهاي
در مقابل پرسش شفاهي ، آن دسته از ويژگيهاي دانش آموزان را   -6

كه در انتخاب رسانه موثرند نام ببردث
د7 ش گفته ا ه زا دانشآ كگ ختلف ا ژگ اگ اگر ويژگيهاي مختلف يك گروه دانش آموزان به او گفته شود ،  -7

ببررسانه مناسب براي آموزش به آنها را نام ببرد م ر ه ب موزش ي بر ب م ر



ها--99 هارسانه ان--رسانه ان غ و ان ان منابع انانتخاب ان غ و ان ان منابع انتخاب انتخاب منابع انساني و غير انسانيانتخاب منابع انساني و غير انساني  --  رسانه هارسانه ها--99

افراد ، ابزار ، يا موقعيتهاي كه به وسيله آنها پيام ارائه مي شود  

رطبقه بندي رسانه ها ي ب ب
شفاف-1 غير ديداري ها(مواد چارت ، كتابها ، تصاوير انواع انواع تصاوير ، كتابها ، چارت ها  (مواد ديداري غير شفاف1

)  000، نقشه ها ، كاريكاتور ها و
)000كاست ، صفحه ، راديو ،تلفن و(مواد شنيداري-2



قه قهط رسانهط رسانهبندي هاهابندي هاها  بندي رسانهبندي رسانه  طبقهطبقه
)cdكتاب همراه (ديداري غير شفاف –مواد شنيداري  - 3
) 000اساليد ،فيلم و (مواد ديداري شفاف ثابت -4
)اساليد ناطق (ديداري شفاف ثابت  - مواد شنيداري  - 5
)فيلم متحرك صامت (مواد ديداري  متحرك-6



قه قهط رسانهط رسانهبندي هاهابندي هاها  بندي رسانهبندي رسانه  طبقهطبقه
ا7 شن كا ئ(ا ل )ف )000فيلم ويدئو  و(ديداري متحرك–مواد شنيداري-7
ا(ا8 ل ا )اك )ماكتها ،مدل ها(سه بعدي ها-8
ا9 ق ان ان نقشآف(ا ل ش )گ )  گردش علمي و نقش آفريني(منابع انساني و موقعيت ها-9

انواع كامپيوتر و ترمينالهاي گوناگون يا(كامپيوترها–110
نمايش )ابزا )ابزار نمايش



  هاها  عوامل موثر در انتخاب رسانهعوامل موثر در انتخاب رسانه

هدف هاي آموزش و انتخاب رسانه ها-1

آ آف ف   هدفهاي آموزشيهدفهاي آموزشينوع رسانه هانوع رسانه ها
مقايسـه و دادن ،تميـز كالمي مقايسـهيادگيري و دادن ،تميـز كالمي يادگيري

  رسانه ديداري ثابترسانه ديداري ثابت
يادگيري كالمي ،تميـز دادن و مقايسـه   يادگيري كالمي ،تميـز دادن و مقايسـه   

  كردن آموزش اصول قواعد و مفاهيمكردن آموزش اصول قواعد و مفاهيم

يادگيري اطالعات كالمـي و مهارتهـاي   يادگيري اطالعات كالمـي و مهارتهـاي   
و ول وزشاص آم ، دادن ز ،تمي وذهن ول وزشاص آم ، دادن ز ،تمي ذهن ذهني ،تميـز دادن ، آمـوزش اصـول و    ذهني ،تميـز دادن ، آمـوزش اصـول و    رسانه هاي شنيداريرسانه هاي شنيداري
قواعد، تغييـر نگـرش و ايجـاد حالـت     قواعد، تغييـر نگـرش و ايجـاد حالـت     

عاطفيعاطفيعاطفعاطف



هاها  انتخاب رسانهانتخاب رسانه ر رب ب
اگر رسانه درست و متناسب با موقعيت آموزشي انتخاب شود   

در تدريس موثر خواهد بود
ا ان خا ان ث ل  عوامل موثر در انتخاب رسانه هاا

زش1 آ ا هدف هدفهاي آموزشي-1
ويژگيهاي دانش آموزان  -2
فنون تدريس  -3
ض4 ا ن ا ك محرك هاي مورد نياز موضوع درسي-4
ل5 ط ا ش  شرايط عملي-5



ب  هاها  عوامل موثر در انتخاب رسانهعوامل موثر در انتخاب رسانه ر و ل بو ر و ل و
هدف هاي آموزش و انتخاب رسانه ها-1

آ آف ف

ر ب وزشو ي

هدفهاي آموزشي هدفهاي آموزشي نوع رسانه هانوع رسانه ها
شـنيداري هاي شـنيداريرسانه هاي ورسانه كالمي ،يادگيري اصول قواعد وآموزش كالمي ،يادگيري اصول قواعد آموزش رسانه هاي شـنيداريرسانه هاي شـنيداري
ديداري شفاف و غيـر  ديداري شفاف و غيـر  

شفافشفاف

آموزش قواعد اصول ،يادگيري كالمي و آموزش قواعد اصول ،يادگيري كالمي و 
تميز دادن آموزش مهارتهـاي حركتـي   تميز دادن آموزش مهارتهـاي حركتـي   

تمرين و تكرار تمرينجهت و تكرار جهت جهت تكرار و تمرينجهت تكرار و تمرينشفافشفاف
رسانه هـاي ديـداري   رسانه هـاي ديـداري   
ي دا ن ش و ك يمتح دا ن ش و ك متح

يادگيري اطالعات كالمي ، تغيير نگرش ، يادگيري اطالعات كالمي ، تغيير نگرش ، 
اي ته مها و ذهن تهاي مها دادن ايياد ته مها و ذهن تهاي مها دادن ياد --متحرك و شـنيداريمتحرك و شـنيداري

ديداري متحرك ديداري متحرك 
ياد دادن مهارتهاي ذهنـي و مهارتهـاي   ياد دادن مهارتهاي ذهنـي و مهارتهـاي   

فاقد عناصر اساسي دريافـت  فاقد عناصر اساسي دريافـت  ––حركتي حركتي 
د خو باز دادن و دپاسخ خو باز دادن و پاسخ و دادن باز خوردپاسخ و دادن باز خوردپاسخ



ب  هاها  عوامل موثر در انتخاب رسانهعوامل موثر در انتخاب رسانه ر و ل بو ر و ل و
هدف هاي آموزش و انتخاب رسانه ها-1

آ آف ف هدفهاي آموزشي هدفهاي آموزشي نوع رسانه هانوع رسانه ها
ها هدف كليه دادن ياد هابراي هدف كليه دادن ياد براي

منابع انساني و موقعيت ها  منابع انساني و موقعيت ها  
براي ياد دادن كليه هدف ها براي ياد دادن كليه هدف ها 

كامپيوتكامپيوت
براي آموزش مهارتهاي ذهني براي آموزش مهارتهاي ذهني 

كامپيوتركامپيوتر



 هاها  عوامل موثر در انتخاب رسانهعوامل موثر در انتخاب رسانه
ويژگيهاي دانش آموزان-2

ب ر و ل بو ر و ل و
نمادهاي كالمي

معالئم و ارقام ر و م ال
راديو  و مواد

سمعي ظبط شده 
تصاوير ثابت

فيلم هاي متحرك
تلويزيون آموزشي

گردش علميگردشعلم
به نمايش گذاشتن

مدلها، ماكتها، بازسازي موقعيت ها
نمايشها، عروسكهاي خيمه شب بازي، نقش بازي كردن

تجارب مستقيم



رسانه انتخاب در موثر رسانهعوامل انتخاب در موثر   هاها  عوامل موثر در انتخاب رسانهعوامل موثر در انتخاب رسانههاهاعوامل
فنون آموزش و انتخاب رسانه ها -3

فنون آموزشي انتخاب رسانه ها را محدود مي كنند هر روش آ
آ و فن آموزشي رسانه مخصوص به خود را مي طلبدف



هاها  عوامل موثر در انتخاب رسانهعوامل موثر در انتخاب رسانه ر ب ر ر و ل رو ب ر ر و ل و
درسي-4 موضوع نياز مورد محركهاي محرك هاي مورد نياز موضوع درسي4

ا ت كت دا رنگ ، صدا حركت و تصاويرنگ

شرايط عملي-5
هزينه نگهداري ، توليد و به كار اندازي

وقت و زمان و توافق معلم با رسانه



ا قا دهنده قسمت دهم پيش سازمان

تغ ل قاب غ كه تند ن احل م ي تد اي اج احل مراحل اجراي تدريس مراحلي نيستند كه غيـر قابـل تغييـر    م
رباشند معلم بر اساس شرايط موجود بعضي از مراحل را حذف  ل ر ز ي ب وجو ي ر س بر م ب

مي كند و يا مدت زمان بيشتري صرف يك مرحله مي كند



ا قا دهنده قسمت دهم پيش سازمان

د عملك از اب زش ا جهت ن آزم ه ته به زش آم اح طراح آموزشي  به تهيه آزمون جهت ارزشيابي از عملكرد  ط
زدانش آموز مي پردازد  پر ي وز ش

لك ش ن فتا ت ا الً آزمون معموال  براي تعيين رفتار ورودي ، سنجش عملكرد آ
رود مي كار به دانشآموزان پيشرفت ميزان و ميزان  پيشرفت دانش آموزان به كار مي رودو



قف ا ف ا هاي رفتاري قسمت دهم هدف
هر كدام از مراحل اجراي تدريس را به طور كتبي خالصه كند -1
با در اختيار داشتن فهرست در هم مراحل اجراي تدريس آنها  -2

ت ت را به ترتيب بنويسدا
تدريس-3 يكطرح ، ابتدايي مقطع آموزشي هدف هر براي براي هر هدف آموزشي مقطع ابتدايي ، يك طرح تدريس3

ابداع كند
  بين مفاهيم اعتباري و پايائي تميز قائل شود - 4



ا ا ا اجراي تدريس ارزشيابيا
اجراي تدريس-ارائه)–10 سر ر ي ر
 000جلب توجه  معلم با استفاده از يك تصوير ، پوستر و ) 10-1

توجه ياد گيرنده گان را به موضوع درسي جلب مي كنـد در  
ق ا ا ا ك ا ت ل صورت قوي بودن جلب توجه ساير محرك ها را از موقعيـت  ق

كند م حذف  آموزشي حذف مي كندآموزش



ارزشياب تدريس اجراي تدريس ارزشيابياجراي
تدريس-ارائه–10 اجراي

ها)2-10 هدف از گيرندگان ياد كردن مطلع
اجراي تدريسارائه10

مطلع كردن ياد گيرندگان از هدف ها  )210
كند م مطرح دانشآموزان از انتظاراتشرا معلم انتظاراتش را از دانش آموزان مطرح مي كندمعلم

يادگيري)3-10 پيشنيازهاي آوري ياد تحرك تحرك ياد آوري پيش نيازهاي يادگيري)3-10
دانش ياد به ا ل ق شده ي تد مطالب شفاه سوال دن س با معلم با رسيدن سوال شفاهي مطالب تدريس شده قبلي را به ياد دانش معل

ورآموزان مي آورد ي ن وز



ارزشياب تدريس اجراي تدريس ارزشيابياجراي
تدريس-ارائه–10 اجراي
مطالبمحرك)4-10 ارائه

اجراي تدريسارائه1
ارائه مطالب محرك)410

شود مي ارائه يادگيري به مربوط محرك هاي مربوط به يادگيري ارائه مي شود  محركهاي
يادگيري)5-10 هاي راهنما تهيه تهيه راهنما هاي يادگيري  )510

شود م راهنماي سوالها يا ها اشاره توسط شاگرد توسط اشاره ها يا سوالها راهنمايي مي شود  شاگرد
ر  مقدار راهنمايي به فرد  دانش آموز بستگي دارد ي ب وز ش ر ب يي ر ر



ارزشياب تدريس اجراي تدريس ارزشيابياجراي
تدريس-ارائه–10 اجراي

د)610 لك ع اندن خ ا ف
اجراي تدريس-ارائه–10

فرا خواندن عملكرد)6-10
شده فته گ ياد تازه د لك ع دادن نشان دادن عملكرد تازه ياد گرفته شدهنشان

د)710 بازخ ه ته تهيه بازخورد)7-10
اطالعات نده گ ياد د لك ع صحت جه د يا صحت ه با د بايد در باره صحت يا درجه صحت عملكرد ياد گيرنده اطالعات  بايد

داد قرار او اختيار در اختيار او قرار داددر



ارزشياب تدريس اجراي تدريس ارزشيابياجراي
ائه10 يا تد اي اج

د)810 لك نجشع
اجراي تدريس-ارائه–10

سنجش عملكرد)8-10
براي سنجش عملكرد ياد گيرنده بر اساس هدفهاي رفتاري بايد 

د ش جه ت ا اعت پايائ به ن آزم د د ك ه ته ن آزمون تهيه كرد در آزمون به پايائي و اعتبار توجه شودآزم
هدف تحقق دن ك شخص ا ب نا له د لك ع سنجش عملكرد وسيله مناسبي براي مشخص كردن تحقق هدف نجش

است دانشآموز توسط  ها توسط دانش آموز استها



ارزشياب تدريس اجراي تدريس ارزشيابياجراي
اجراي تدريس-ارائه–10

دستيابي به ياد آوري و انتقال  )9-10
تمرين مطالب با فواصل زماني  بهترين كار براي به ياد سپردن 

است
به شده ائه ا ف تكل كه د گ ت ص قت ي يادگ انتقال يادگيري وقتي صورت مي گيرد كه تكليف ارائه شده به انتقال

باشد موقعيتي و اجرائي نظر از تنوع داراي  دانش آموز داراي تنوع از نظر اجرائي و موقعيتي باشددانشآموز



ارزشياب تدريس اجراي تدريس ارزشيابياجراي
ا11 ش ا ارزشيابي-11

ارزشيابي عملكرد)1-11
ارزشيابي عملكرد معموالً به وسيله آزمون انجام مي گيرد 

ارزشيابي ميزان تحقق هدف ها را مشخص نموده و باعث مي 
ا ق زياب ا د يك ان عن به زش آ ت اح ط د شود طراح سيستم آموزشي به عنوان يك مورد ارزيابي قـرار  ش

گيردگيرد



ا ا ا اجراي تدريس ارزشيابيا
ا11 ش ا ارزشيابي-11

ارزشيابي عملكرد)1-11
ارزشيابي از عملكرد در واقع ميزان تحقق هدفها را مشخص 

كند مي كندمي
آزمون هاي كه براي سنجش عملكرد طراحي مي شوند بايد  

داراي اعتبار و پاياني باشند



ا ا ا اجراي تدريس ارزشيابيا
ارزشيابي از سيستم) 2-11 م) ي ز بي ي رز

ارزشيابي از طرح منظم آموزشي از نظر كارا بودن و قابل  
 اجرا بودن



ا ا ا اجراي تدريس ارزشيابيا

د)12 بازخ بازخورد)12
باعث روشن شدن مشكالت سيستم ايجاد اصالحات و تجديد  - 

ش  نظر مي شودنظ



رفتاريهدفهدف رفتاريهاي   هاي رفتاريهاي رفتاري  هدفهدفهاي
هر كدام از رسانه ها را به طور كتبي تعريف كند   - 1
انواع هر دسته از رسانه ها را فهرست كند   - 2
محاسن و معايب محدوديت هاي هر كدام را بنويسد   - 3
اگر نام هر كدام از دستگاه ها به او گفته شود نام مواد  -4

مورد استفاده آن را بگويد



رفتاريهدفهدف رفتاريهاي هاي رفتاريهاي رفتاري  هدفهدفهاي

اق5 آ ا ا ا ا ق ا ا ا ا ا اگر موادي در اختيار او قرار داده شود مي تواند از آن مراقبت -5
آيد عمل به جلوگيري آن شدن فاسد از كه آنگونه كند آنگونه كه از فاسد شدن آن جلوگيري به عمل آيدكند

مـورد-6 مناسـب ابـزار شـود گفته او به خاصي هدف طبقه اگر اگر طبقه هدف خاصي به او گفته شـود ابـزار مناسـب مـورد     6
استفاده آن را نام ببرد و دليل انتخاب خود را بيان كند



هاها  رسانهرسانه رر
تصوير

را نشـان   000رسانه ديداري غير شفاف است كه افراد ، مكانها و
مي دهد و مي توان آن را به وسيله عكاسي طراحي يا نقاشي 

ك ت لف خ ا نگ ا در اندازه و رنگهاي مختلف تهيه كردان
 



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
اپك پروژكتور  محاسن پروژكتور اپكمحاسن

ا آ ا ا آ ا ن هزينه ناچيز ، تهيه و نگهداري آسان ،كار كردن آساننا

 محدوديتهاي پروژكتور اپك

رنگ و اندازه نامناسب ، تاريك نمودن اتاق ، عدم آگاهي كامل  
  دانش آموز از كل مطالب



هاها  رسانهرسانه رر
ك ا  پروژكتور اپكژك

شوند مي نمايشداده پرده روي بر شفاف غير مواد آن از استفاده  با استفاده از آن مواد غير شفاف بر روي پرده نمايش داده مي شوندبا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
كتابكتاب

راحت ترين رسانه آموزشي است- 
اطالعات را به صورت فشرده و ارزان در خود ذخيره مي كند  - 
در انتخاب كتاب سن ياد گيرنده و هدف موضوع مورد مطالعه  - 

  در نظر گرفته شود



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
كتا  محاسن كتابا

قابل حمل بودن بادوام ، ارزان ،قابل دسترس بودن ، مناسب 
براي هر نوع سرعت يادگيري ، قابل تنظيم از نظر زمان مطالعه ق

محدوديت هاي كتاب  
 اشغال فضا ، به روز نبودن محتوا ، سازمان دهي بد بعضي از كتابها



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
جمجله

حاوي پياپي هاي شماره صورت به مشخصو عنوان با اي نشريه اي با عنوان مشخص و به صورت شماره هاي پياپي حاوي نشريه
نمقاالتي از نويسندگان مختلف است و ز ي

چارتچارت
فاه د ك ه خال ا ا ت خط از كه تند ه ا رسانه اي هستند كه از خط و تصاوير براي خالصه كردن مفاهيم انه

كنند مي استفاده آنها به دادن نظم و ها انديشه   و انديشه ها و نظم دادن به آنها استفاده مي كنندو



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ت چا اع انواع چارتان

برگردان-1 روي=چارت بر شده تقسيم اطالعات بخشاز هر هر بخش از اطالعات تقسيم شده بر روي =چارت برگردان1
يك صفحه قرار دارد



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ي)2 چارت پوششي)2 پو ر چ

پوشيده آن از بخشها اما دارد قرار يكسطح روي بر اطالعات بر روي يك سطح قرار دارد اما بخشها از آن پوشيده  اطالعات
شده است



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ان)3 ا چارت جرياني   )3

ن آ ال ن آ ا ك ا  گامهاي يك رويداد در آن به دنبال هم مي آيندگا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
جدولي)4 چارت چارت جدولي)4

و  اطالعات در دو ستون افقي و عمودي نشان داده مي شوند ي ن ي و و ي ون و ر



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
چارت شاخه اي)5

نحوه تركيب چند رويداد و به وجود آمدن يك رويداد جديد  
 را نشان مي دهد



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
چارت درختي)6 ي) ر ر چ

آيند مي وجود به جزء چند يككل از چگونه دهد مي   نشان مي دهد چگونه از يك كل چند جزء به وجود مي آيند نشان



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ا)7 نقشه ت ا چارت نقشه اي  )7

  براي ارائه منظم اطالعات وخالصه كردن آنها 



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
تصويري)8 چارت چارت تصويري)8

يكعضو مختلف اجزاء دادن نشان براي تصاوير از   استفاده از تصاوير براي نشان دادن اجزاء مختلف يك عضواستفاده



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
رنمودارها و

برسانه هاي نوشتاري هستند كه ارقام را تبديل به نقطه خط ،  يل ب ر م ر ري و ي ر
ي تصوير يا سطح مي كنند ح ي وير



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
نمودارهانمودارها

نمودار ستوني)1
90

60
70
80
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20
30
40
50

شرق

0
10
20

ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چھارم



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
نمودارهانمودارها

سطح)2 نمودا            نمودار سطحي)2

ربع اول
دوم ومربع ربع 
ربع سوم
ربع چھارم



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
نمودارهانمودارها

خط)3 نمودار نمودار خطي)3
160
180

100
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140
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شمال

40
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100
غرب
شرق
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20
40

اول ربع دوم ربع سوم ربع چھارم ربع اولربع ربع دوم ربع سوم ربع چھارم



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
نمودارهانمودارها

تصويري)4 نمودار نمودار تصويري)4

سال سوم

سال دوم

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

سال اول



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
نقشه

رتصاويري از بخشهاي مختلف زمين با مقياس كوچكتر وچ س ي ب ين ز ي ب ز ويري
مي باشد



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
پوسترت

،عكس، طرح از آن تهيه در كه است نوشتاري آموزشي رسانه آموزشي نوشتاري است كه در تهيه آن از طرح ،عكس ،  رسانه
و 50*70نقاشي و عكس استفاده مي شود و اندازه آن معموال  ن ز و و ي س يو

سانتيمتر است پوستر بايد در حداقل زمان ارتباط 70*100يا
برقرار كند



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
وركاريكاتور ر

از تصوير و رقابتطرح در آميز طنز صورتي به حقايق بيان حقايق به صورتي طنز آميز در رقابت طرح و تصوير از  بيان

قت ايشحق ن د اق اغ ديگ طنز يكات كا ا   ويژگيهاي كاريكاتور طنز و ديگري اغراق در نمايش حقيقتيژگ



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
 )تخته سياه(تابلو گچي

از معمولي ترين و فراوان ترين رسانه هاي آموزشي هستند  -
ارزان و كم هزينه بوده و به راحتي مي توان از طريـق آن   -

ارتباط برقرار كرد و به سرعت مي توان مطالب آن را تغيير 
تن ض اشت نظ از داد از نظر بهداشتي مضر  هستندا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
تابلو ماژيكي

داراي سطوح صاف و سفيد هستند با ماژيك هـاي كـه داراي   
مواد حالل در آب هستند بر روي آنها مي نويسند بـه همـين   

ت اش نظ جهت از نظر بهداشتي تميز هستندا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
تابلو مغناطيسي 

نسطح اين تابلو ها از ورق آهني مي باشد بـراي چسـباندن    چ ي ر ي ي ورق ز و ن ح
تصاوير و نوشته ها از مغناطيس استفاده مي شود



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
الكترونيكي تابلو الكترونيكيتابلو

اشند اد انف تفاد ا ا ل تا ع ن ا اين نوع تابلو براي استفاده انفرادي مي باشند  -
ن گ ا ف خ ا ل تا ا اين تابلو بازخورد فوري به ياد گيرنده مي دهد-

ش ائ ا اگ ف ا ال ل تا ا در اين تابلو چند سوال و چند پاسخ به فراگير ارائه مي شود-



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ا چه پا ها تابلوهاي پارچه اي  تابل

سطح تابلو از پارچه كركدار مي باشد و در پشت موادي كه بـه  
ان ا كاغذ ن ش ان ل تا اين تابلو چسبانيده  مي شوند كاغذ سمباده مي چسبانندا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
 تصوير تابلوي الكترونيكي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
هاي شنيداري رسانه

اين رسانه ها انواع نـوارها  صفحـه تلفـن راديو را در بـر  
ز ت شناخت كال ات اطال ادگ ا د گيرد و براي يادگيري اطالعات كالمي ، شناخت و تميـز   ميگ
و رواني حوزه در روند مي بكار شنيداري هاي محرك دادن محرك هاي شنيداري بكار مي روند در حوزه رواني و دادن

 حركتي و عاطفي يا تغيير نگرش نيز كاربرد دارند



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
دا شن ا نوار شنيدارين

باريكه اي از فيلم نازك است كه از جنس پالستيك استات يـا  
آ پوليستر مي باشد و سطح آنها با اكسـيد مغنـاطيس  آهـن    آ

است شده ده پوشانيده شده استپوشان



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
نوار كاست-1

نوارهاي مغناطيسي هستند در داخل يك محفظه پالستيكي بر  
روي دو حلقه قرار دارند و توسط دستگاهي به نام بخش قابل  

شنيدن هستند استفاده از آنها بسيار آسان بوده و قيمت آنها  
ا ا ارزان استا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
اي-2 حلقه نوار نوار حلقه اي2

ام هنگ د و ده ش ده چ پ حلقه يك وي ب مغناط نوار مغناطيسي بر روي يك حلقه پيچيـده شـده و در هنگـام    نوا
يپخش نوار از روي اين حلقه باز شده و بـر روي حلقـه خـالي     روي ر ب و ز ب ين روي ز ر و ش پ

پيچيده مي شود



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ا2 حلقه ا ن نوار حلقه اي-2

براي ضبط و بخش نوارهاي حلقه اي از دستگاه ضبط و بخـش  
ت هف د تاندا ا ا حلقه ها ا ن قط د ش تفاد ا ريلي استفاده مي شود قطر نوارهاي حلقه اي استاندارد هفـت  يل

باشد مي اينچ مي باشداينچ



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

پخش  نوار حلقه اي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
نوار كارتريج -3

يك نوار مغناطيسي است كه بر روي حلقه در داخـل يـك   
محفظه قرار دارد دو انتهاي نوار به هم چسبيده است عرض 

ا آ ا 4نوار      اينچ و سرعت آن         است13ا
1

4
33



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
 پخش صوت كارتريجا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ا ا ن ا ا نگهداري از نوارهانگ

هر چند وقت يكبار نوار را پخش كنيد تا اليه هاي آن به   - 1
نشودهم چسبيده

نوار را در حرارت و رطوبت زياد و ميدانهاي مغناطيسي   - 2
قرار ندهيد



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
صفحهصفحه

از جنس پالستيك مي باشد و توسط شركتهاي تجاري چيزهـاي  
گا ا ف ش خ ا ش ط بر روي آن ضبط مي شود بـراي بخـش صـفحه از دسـتگاه     آ
ضـبط صفحـه روي بر كه مطالبي شود مي استفاده گرامافون استفاده مي شود مطالبي كه بر روي صفحـه ضـبط  گرامافون
يمي شود پاك نمي شود اما به آساني بر روي آن خط مي افتد ن روي ر ي و ي پ و ي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

صفحه ي تصوير صفحهتص



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

چند دستگاه پخش صفحه



هاها  رسانهرسانه رر
ليزري )CD(صفحه )CD(صفحه ليزري

اين نوع از صفحه ها كوچك هستند و روي آنها خط نمي افتد  
 وجاي كمي را اشغال مي كنند



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

ان خ ت كا دستگاه با اه هم ي دا شن ت كا ي تصوير كارت شنيداري همراه با دستگاه كارت خوانتص



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
كارتهاي شنيداري  

بر روي يك كارت مقواي نـواري از جـنس نـوار شـنيداري     
اين كارتها براي آموزش لغات .مغناطيسي چسبانده شده است

ند م كا به ي تص صدا دن ك اه شت4يا3هم ب ه ثان ثانيه بيشتر  4يا 3.و همراه كردن صدا و تصوير به كار مي روند
كرد ضبط كارتها اين روي بر را مطالب توان  نمي توان مطالب را بر روي اين كارتها ضبط كردنمي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
تلفنتلف

تلفن يك رسانه شنيداري اسـت كـه بـراي منظورهـاي     
آمـوزشي كاربـرد دارد تلفنـهاي كه در كـالس به كـار   

فاي ل يكآ تلف يك از تند ا ع ...مي روند عبارتند از يك تلفن يك آمپلي فاير وند



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
راديو  راديو

اي است كه مي تواند در همه جا مـورد اسـتفاده    راديو رسانه
ل نق ل ل قا زا ا ق ك ل ش واقع شود به علت حجم كم قيمت ارزان ،قابليت حمل و نقـل و  اق

هاي رسانه ترين شنود پر از رسانه اين باطري و برق از استفاده از برق و باطري اين رسانه از پر شنود ترين رسانه هاي استفاده
شنيداري است



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
پفيلم استريپ

ميليمتـري   35تصاوير ثابت شفافي هستند كه بـر روي فـيلم م ي روي ر ب ي ب ري35وير ي ي
تصوير برداري شده اند بعضي از فيلم هاي اسـتريپ همـراه   

 صفحه و بعضي همراه نوار هستند



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
 اي از فيلم استريپ نمونه 



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

نمونه هاي از پروژكتورفيلم استريپ 



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
د ال اساليدا

 126، 120، 35(تصاوير شفاهي هستند كه بر روي يك فـيلم  
 5*5تصوير برداري شـده و در قابهـاي)ميليمتري 127يا

ن ا ا ق ك ال ا ا فل              سانتيمتر فلزي مقوايي يا پالستيكي قرار داده مي شوندان



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ال اساليدا

اساليد ها را با دستگاهي به نام پروژكتور اساليد نشان مي دهند  

زيهزينه اساليد ها و نگهداري آنها نسبت به فيلم استريپ زياد است ريپ م ي ب ب ري و ي زي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

چند نمونه از اساليد



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

چند نمونه از دستگاه پروژكتور اساليد ناطق



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ناط ال اساليد ناطقا

صداي مورد نياز اساليد ها معموالً بر روي يك نوار كاست ً
شود م ضبط گانه جدا گانه ضبط مي شود  جدا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
 طلق شفاف

يك رسانه ديداري شفاف است كه از تصوير رنگي يـا سـياه   
شده ل تشك شفاف ك پالست يا استات از سطح وي ب د سفيد بر روي سطحي از استات يا پالستيك شفاف تشكيل شده سف

است



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
انواع طلق شفاف

الف طلق شفاف تكي-1
در اندازه هاي مختلف موجودند و براي راحتي حمل و نقل آنها   

 را داخل قابي مقوايي قرار مي دهند



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
شفاف طلق اع انواع طلق شفافان

طلق شفاف پوششي-ب
گاه براي نشان دادن مرحله به مرحله يك موضوع به جـاي  
ا ام كنند م تفاده ا طلق يك از فقط طلق چند از تفاده استفاده از چند طلق فقط از يك طلق استفاده مي كنند امـا  ا

پوشانند مي كاغذ با را آن از بخشهاي از آن را با كاغذ مي پوشانندبخشهاي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
شفاف طلق انواع طلق شفافانواع

ا ه شفاف طلق طلق شفاف مجموعه اي–ج
طلق معمولي–1

ا طلق ن شفاف ا طلق هاي شفاف به صورت چند عدد طلق به همراه هم و همه در  طلق
باشد مي متوالي هاي شماره با يكموضوع باره يك موضوع با شماره هاي متوالي مي باشد  باره



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
شفاف طل ا انواع طلق شفافان

طلق شفاف چند اليه  - 2
شامل چند طلق در ارتباط با يك موضوع مي باشد كه بر روي 

هر طلق بخشي از موضوع قرار دارد



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
شفاف طلق اع انواع طلق شفافان

طلق شفاف طوماري–3 
لوله اي از طلق شفاف پالستيكي كه بر روي آن مي تـوان بـا   
ماژيك هاي حالل در آب مي توان بارها مطالب درسي را روي 

شت ن ا آنها نوشتآن



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
شفاف طلق اع انواع طلق شفافان

طلق شفاف طوماري–3 
لوله اي از طلق شفاف پالستيكي كه بر روي آن مي تـوان بـا   
ماژيك هاي حالل در آب مي توان بارها مطالب درسي را روي 

شت ن ا آنها نوشتآن



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
شفاف طلق اع ان

ك)4 شفاف طل
انواع طلق شفاف

طلق شفاف متحرك)4
بخشهايي از طلق را كه مي خواهند متحرك باشـند بـا مـواد    

پوالريزه مي پوشانند سپس با قرار دادن يك  صفحه چرخان در ق
كنند م ايجاد ننده ب د ا كت ح ه تو عدس مقابل عدسي تو هم حركت را در بيننده ايجاد مي كنندمقابل



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
اف طل ا  مزاياي طلق شفافا

ارزان  قيمت بوده و نسبت به تابلوي گچـي بهداشـتي تـر     -
هستند

ف ف در كالس روشن كاربرد دارند و با استفاده از ظروف شـفاف  -
داد نشان دانشآموزان به ا آزمايشها از بعض توان  مي توان بعضي از آزمايشها را به دانش آموزان نشان دادم



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
محدوديت هاي طلق شفاف

توزيع و گذاشتن طلق هاي شفاف نسبت به فيلم استريپ مشكلتر است -

طلقهاي شفاف رنگي گران هستند -

نگه داشتن طلق هاي شفاف مشكل است -

بعد از عوض كردن طلق، نور سفيد اورهد چشم را اذيت مي كند -



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ورپروژكتور اورهد ور پروژ

يشطلقهاي شفاف را به صورت تصاويري روشن بر روي پرده نمايش  پر روي بر ن رو ويري ور ب ر ي
رمي دهد و مي توام از آن به عنوان يك تابلو نيز به كار گرفـت   ر ز و و ز م و و

در كالس روشن نيز مي توان از اين دستگاه استفاده كرد



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

دستگاه اورهد و نماي داخلي آن



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ثابت ديداري مواد از ارزيابي مواد-معيارهاي و و مواد   معيارهاي ارزيابي از مواد ديداري ثابت

شنيداري ثابت– ديداري 

باشند- داشته كامل وضوح و مناسبهدف تصاوير مناسب هدف و وضوح كامل داشته باشند  تصاوير
نباشد- هم در و شلوغ و باال سطح داراي تصاوير رنگ كيفيت رنگ تصاوير داراي سطح باال و شلوغ و در هم نباشدكيفيت



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ثابت ديدا اد از زياب ا ها و  -معيارهاي ارزيابي از مواد ديداري ثابتا

ديداري ثابت–مواد شنيداري
باشد- دقتشده رعايت آنها تهيه در و بوده تميز تصاوير

  شنيداري ثابتمواد ديداري
تصاوير تميز بوده و در تهيه آنها رعايت دقت شده باشد-

شت ب ل خ كالم و داشته همخوان ه با كالم و تصاوي تصاوير و كالم با هم همخواني داشته و كالم خيلي بيشتر  -
ب از تصاوير نباشد وير ز



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
  فيلم

زيك سلسله تصاوير ثابت كه پشت سر هم و با سرعت از يك  - ر و م ر پ ر و
جسم در حال حركت تصوير برداري شده اند 

  هر تصوير ثابت يك فريم مي باشد - 



هاها  رسانهرسانه رر
ديداري متحرك و–رسانه هاي شنيداري ري ي ي ور ر ري ي

ديداري متحرك
 

و نوار ويـدئو تشـكيل   )ناطق و صامت(اين رسانـه ها از فيلم م ي ز ر و(ين يل)ق و وي ر و و
مي شود 

فيلم و نوار ويدئو  براي آموزش اطالعـات     كالمـي ، تغييـر    
ا ا ت ا ن ك ف تكال ش آ ش نگرش و آموزش تكاليفي كه نياز به تميـز دادن جنبـه هـاي    نگ

باشند م مفيد است ديداري است مفيد مي باشندديداري



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
صداصدا

ويفيلمهايي را كه داراي صدا هستند فيلمهاي ناطق مي گويند  ي ق ي ه ي ي ر ر يي ه ي
وفيلمهاي ناطق سه گونه اند  ق ي ه ي

نوري-1 (اپيك(ناطق صـورت) نوري طريق به صدا ضبط ضبط صدا به طريق نوري صـورت  ) (اپيك(ناطق نوري1
)گيرد مي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
صدادا

در حاشيه آن نوار قهوه اي ) (مگنت (ناطق مغناطيسي  - 2

ان3 گ(ل ك ا ا ل ف ا ا )ن
رنگ بسيار نازك چسبانده شده است

)نوار صدا و فيلم جدا از يكديگر هستند(دو بل باند-3



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
صدادا

در حاشيه آن نوار قهوه اي ) (مگنت (ناطق مغناطيسي  - 2

ان3 گ(ل ك ا ا ل ف ا ا )ن
رنگ بسيار نازك چسبانده شده است

)نوار صدا و فيلم جدا از يكديگر هستند(دو بل باند-3



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
صدادا

در حاشيه آن نوار قهوه اي ) (مگنت (ناطق مغناطيسي  - 2

ان3 گ(ل ك ا ا ل ف ا ا )ن
رنگ بسيار نازك چسبانده شده است

)نوار صدا و فيلم جدا از يكديگر هستند(دو بل باند-3



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
انواع فيلمها

ميلي متري8فيلم-1
)فيلم آماتوري(ميلي متري  16فيلم-2
)فيلم سينمايي(ميلي متري  35فيلم-3
)فيلم سينمايي(ميلي متري 70فيلم-4



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
پروژكتور فيلم

براي نمايش فيلم از پروژكتور  فيلم استفاده مي شود براي هر  
نوع فيلم پروژكتور مخصوصي وجود دارد



هاهارسانهرسانه رر

تصوير چند پروژكتور فيلم 



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
 محدوديتهاي فيلم

باشد گير مي توليد فيلم كاري پر هزينه وقت-  و زي پر ري م ي ي يو بير
ن قيمت پروژكتورهاي نمايش دهنده فيلم نيز گران هستند-  ر يز م ي يش ي ور پروژ ي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ل ف محاسن فيلما

به كمك فيلم مي توان بر مشكل زمان و مكان فائق آمـد بـا   
غ چش با كه ع ط ويدادهاي از توان م ل ف كمك فيلم مي توان از رويدادهاي طبيعي كه با چشـم غيـر   كمك

يريممسطح قادر به ديدن آنها نيستيم تصوير بگيريم  ب وير يم ي ه ن ي ب ر ح



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ويدئو نوار ويدئونوار

مانند فيلم عمل مي كنند و مي توان آنها را براي رسـيدن بـه   
ت ا ژگ ا ا ا كا ا ف همان هدف ها به كار برد داراي چهار ويژگي صـدا تصـوير و   ا

باشند مي حركت رنگ و حركت مي باشند رنگو
دهـيم نشان را ويدئو نوار توان مي آن كمك به كه دستگاهي كه به كمك آن مي توان نوار ويدئو را نشان دهـيم  دستگاهي

ويزيونتلويزيون است
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ويدئو محاسن ويدئومحاسن
احتياج به تاريك كردن اتاق ندارد  -
ن كار كردن با آن بسيار آسان است- ر ي ب ن ب ن ر ر



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه

ويدئو محاسن ويدئومحاسن
احتياج به تاريك كردن اتاق ندارد  -
ن كار كردن با آن بسيار آسان است- ر ي ب ن ب ن ر ر



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
يسه بعدي ها ب

مبهترين نوع رسانه ها براي ايجاد تجارب واقعي اجسام سـه   ج ي و رب ج يج ي بر ر وع رين به
بعدي هستند 

هنگام تجزيه كردن اجسام سه بعدي از تمام حواس استفاده 
مي شود
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نمحاسن
انداز ادنگ ز ا آن د دا اد ت ا اق ا آن ي آنها واقعي است و ياد داري درآنها زيـاد   رنگ و اندازه

استاست
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محدوديت ها

  پذيرامكان آنبخشهايكردنجدا وجسمدرونييمطالعه
 ها محدوديت از نيز زماني و مكانـي ي فاصله و اندازه نيست
باشدمي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ونمونه

ه كل كه ق حق ت نهيك گ ات ص دخص خ ي خود  ي خصوصيات گونه يك سيستم حقيقي كه كليه
دارد را داردرا



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
برشها

ي  هاي مدل را دارند با اين تفاوت كه مطالعه برشها تمام ويژگي
  سازند دروني را امكان پذير مي



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
ها مدلهامدل

نماينگر اجسام واقعي هستند كه درآن اندازه به دقت 
بازسازي ، كوچكتر يا بزرگتر شده اند
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منابع انساني و موقعيت هاق

گاهي مي توان ياد گيرنده را به خارج از فضاي آموزشي و  - 
)موقعيت(به درون محيط يادگيري برد

و گاه مي توان منابعي را از محيط انتخاب كرد و به داخل  - 
آ ان(كال ان )ا )منابع انساني(كالس آورد



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
گردشعلمي-1 گردش علمي  1

يك سفر آموزشي است كه از پيش به دقت طراحـي و برنامـه   
، ء ش مكان، تق م مشاهده به اد اف آن ط شود م ريزي مي شود طي آن افراد به مشاهده مستقيم مكان، شيء ، يزي

ريا دستگاه مي پردازند در گردش علمي فعاليت هـاي را كـه    ي ي ي ش ر ر ز پر ي ي
قبل، در ضمن، يا بعد از گردش علمي بايـد انجـام بگيــرد    

 ريزي شود برنامه



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
دعوت از افراد  -2

يردعوت از معلمين ديگر مدرسه ، والدين دانش آموزان ، و ساير  و ن وز ش ين و ر ر ي ين ز و
ز متخصصين جهت سخنراني محيط آموزشي را غني مي سازد ي ي ير وز ي ي ر جه ين
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ت كامپيوتركا

اند كامپيوترها قدرت مغز بشر را گسترش داده -
كامپيوتر ماشيني است كه مي تواند اطالعات را ذخيره كند  -

پردازش كند و در صورت امكان بازخواني كند



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
رياستفاده از كامپيوتر در كارهاي تحقيقاتي اداري تجاري  ج ري ي ي ي ر ر ر پيو ز
ي اعمال رياضي، تهيه ليست حقوقي انجام كليه - 

كنترل حضور و غياب، تنظيم ليست خريد و فروش - 



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
آموزش در كامپيوتر از   استفاده از كامپيوتر در آموزشاستفاده

)تمرين و تكرار(آموزش به كمك كامپيوتر-
آموزش بر اساس كامپيوتر-
 تدريس بر اساس مديريت كامپيوتري-



هاها  رسانهرسانههاهارسانهرسانه
گ ا عن به ت كا از تفاد   استفاده از كامپيوتر به عنوان سرگرميا

بيشتر سرگرمي ها داراي هدف آموزشي بوده و حل مساله را 
ش آموزش مي دهند آ

ا تفك اش ن ا ط ن شط بازي شطرنج ـ طراحي پيچيده ـ رسم نقاشي ـ تفكر بر مبناي ا
 اطالعاتاطالعات
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نپايان ي پ



پپايان



آیا ميخواید از برنامه خارج شوید؟آیا ميخواید از برنامه خارج شوید؟



 

 
  

 

  

  

  

  

سایت مرجع دانشجوی پیام نور

 نمونه سواالت پیام نور : بیش از 110 هزار نمونه سوال همراه با پاسخنامه

تستی و تشریحی

 کتاب ، جزوه و خالصه دروس

 برنامه امتحانات

 منابع و لیست دروس هر ترم

 دانلود کامال رایگان بیش از 140 هزار فایل مختص دانشجویان پیام نور
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