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ییمقدمات تکنولوژی آموزشیمقدمات تکنولوژی آموزشی
آموزش::منبعمنبع تکنوژی آموزشمقدمات تکنوژی مقدمات مقدمات تکنوژی آموزشیمقدمات تکنوژی آموزشی::منبعمنبع              
بادی::مولفمولف آ علی بادیخديجه آ علی خديجه ی::وو               ی  ب یيج  ی  ب يج 

ممعلوم تربيتیعلوم تربيتی::رشتهرشته              
شھربانو ظلیشھربانو ظلی: : تھيه و تنظيم تھيه و تنظيم                 
١٣٨۵١٣٨۵زمستان زمستان : : توليد توليد                 



ھا بخش ھاعناوين بخش عناوين بخش ھاعناوين بخش ھاعناوين
::بخش اولبخش اول

ش ش آ ف خ شتا ش آ ف خ تا تاريخچه و مفھوم آموزش و پرورشتاريخچه و مفھوم آموزش و پرورش
د دخش ::بخش دومبخش دومخش

آموزش منظم آموزشطراح منظم طراح طراحی منظم آموزشیطراحی منظم آموزشی
سوم سومبخش ::بخش ::بخش سومبخش سوم

ھا ھارسانه رسانه    ر ر



درس درسجايگاه جايگاه درسجايگاه درسجايگاه
ا ائ زش آ ژ ل تکن طال ا که ن ش ا ه ان ائ زش آ ژ ل تکن طال ا که ن ش ا ه ن چند دھه ای بيش نيست که اصطالح تکنولوژی آموزشی جائی برای چند دھه ای بيش نيست که اصطالح تکنولوژی آموزشی جائی برای       

خود در فرھنگ تعليم و تربيت جھان اختصاص داده و امروزه اين خود در فرھنگ تعليم و تربيت جھان اختصاص داده و امروزه اين 
دارد ھمراه به را يافته کامل و مترق مفھوم دارداصطالح ھمراه به را يافته کامل و مترق مفھوم ..اصطالح مفھومی مترقی و کامل يافته را به ھمراه دارد اصطالح مفھومی مترقی و کامل يافته را به ھمراه دارد اصطالح

تکنولوژی آموزشی را می توان به مھندسی آموزشی تشبيه نمود که تکنولوژی آموزشی را می توان به مھندسی آموزشی تشبيه نمود که         
از استفاده با تواند م آموزش تکنولوژيست يک آن طريق ازاز استفاده با تواند م آموزش تکنولوژيست يک آن طريق از طريق آن يک تکنولوژيست آموزشی می تواند با استفاده ازاز طريق آن يک تکنولوژيست آموزشی می تواند با استفاده ازاز

تکنيک ھايی که ميداند برای طراحی آموزش طرحی ارائه دھد که تکنيک ھايی که ميداند برای طراحی آموزش طرحی ارائه دھد که 
بھمراه را تری پايداری و ،موثرتر تر سريع يادگيری آن تسھيل بھمراهضمن را تری پايداری و ،موثرتر تر سريع يادگيری آن تسھيل ضمن تسھيل آن يادگيری سريع تر ،موثرتر و پايداری تری را بھمراه ضمن تسھيل آن يادگيری سريع تر ،موثرتر و پايداری تری را بھمراه ضمن

..داشته باشدداشته باشد
تھيه تربيتی علوم رشته در درسی واحد دو تدريس برای کتاب تھيهاين تربيتی علوم رشته در درسی واحد دو تدريس برای کتاب اين ھي      ی  ربي وم  ر ر  ی  ر و وا  ريس  ب برای  ھي اين  ی  ربي وم  ر ر  ی  ر و وا  ريس  ب برای  اين 

شده که ھدف آن آشنائی با مفھوم تکنولوژی آموزشی ، طراحی منظم شده که ھدف آن آشنائی با مفھوم تکنولوژی آموزشی ، طراحی منظم 
. . و انواع رسانه ھاستو انواع رسانه ھاست عع



ل ا لخش ا بخش اولبخش اولخش
تاريخچه و مفھوم تکنولوژی آموزشیتاريخچه و مفھوم تکنولوژی آموزشی



کل کلھدفھای ::ھدفھای
بخش اول

::ھدفھای کلیھدفھای کلی
::آشنائی دانشجو باآشنائی دانشجو باآآ

 تکنولوژی آموزشی و مفاھيم وابسته به آن تکنولوژی آموزشی و مفاھيم وابسته به آن
    تاريخچه کاربرد تکنولوژی آموزشی در ايران و جھانتاريخچه کاربرد تکنولوژی آموزشی در ايران و جھان



رفتاری رفتاریاھداف ::اھداف
بخش اول

::اھداف رفتاریاھداف رفتاری
::از دانشجو انتظار ميرود پس از مطالعه اين بخش بتواند از دانشجو انتظار ميرود پس از مطالعه اين بخش بتواند 

بنويسد لغوی نظر از را آموزش تکنولوژی بنويسدمعن لغوی نظر از را آموزش تکنولوژی معن معنی تکنولوژی آموزشی را از نظر لغوی بنويسدمعنی تکنولوژی آموزشی را از نظر لغوی بنويسد..
 نتعريف تکنولوژی آموزشی را از نظر جيمز براون بيان تعريف تکنولوژی آموزشی را از نظر جيمز براون بيان بي ون بر ز جي ر ز ر ی وز وژی و نري بي ون بر ز جي ر ز ر ی وز وژی و ري

..نمايد نمايد 
شا ا اف ا ن ا ش آ ژ ل کن ا شال ا اف ا ن ا ش آ ژ ل کن ا ل  علومی را که تکنولوژی آموزشی از نتايج يافته ھايشان علومی را که تکنولوژی آموزشی از نتايج يافته ھايشان

ببرد نام را ميکند ببرداستفاده نام را ميکند ..استفاده م ببر ي  ر  م ببر  ي  ر   ..



رفتاری رفتاریاھداف اھداف
بخش اول

اھداف رفتاریاھداف رفتاری
   يک کالس درس را بعنوان يک سيستم شناسائی کرده يک کالس درس را بعنوان يک سيستم شناسائی کرده

ببرد نام را آن اجزا ببردو نام را آن اجزا ..و اجزا آن را نام ببرد و اجزا آن را نام ببرد و
     ھدفھای يک کالس درس را مشخص نموده و ھدفھای يک کالس درس را مشخص نموده و

.  .  فرايندھای رسيدن به آن اھداف را بنويسدفرايندھای رسيدن به آن اھداف را بنويسد
ايد ن يف تع ا ت ايدي ن يف تع ا ت ي   سيستم را تعريف نمايدسيستم را تعريف نمايد..



رفتاری رفتاریاھداف اھداف
بخش اول

اھداف رفتاریاھداف رفتاری
سيستم برتر ھر سيستم را بنويسدسيستم برتر ھر سيستم را بنويسد..
نمايد بيان را سيستماتيک نگرش داشتن نمايدفايده بيان را سيستماتيک نگرش داشتن فايده  فايده داشتن نگرش سيستماتيک را بيان نمايد فايده داشتن نگرش سيستماتيک را بيان نمايد..
آموزش را تعريف نمايدآموزش را تعريف نمايد.. ي ري ر يوزش ري ر وزش
   يادگيری را تعريف نمايد يادگيری را تعريف نمايد..



رفتاری رفتاریاھداف اھداف
بخش اول

اھداف رفتاریاھداف رفتاری

تعريف ارتباط را در دو سطر بنويسدتعريف ارتباط را در دو سطر بنويسد..
نموده مقايسه ويور و شاتون با را ارسطو ارتباط نمودهمدل مقايسه ويور و شاتون با را ارسطو ارتباط مدل  مدل ارتباطی ارسطو را با شاتون و ويور مقايسه نموده مدل ارتباطی ارسطو را با شاتون و ويور مقايسه نموده

..و توضيح دھد و توضيح دھد 
   اجزا مدل ارتباطی لسول را فھرست نموده و    اشکال اجزا مدل ارتباطی لسول را فھرست نموده و    اشکال

ايد ن ذک ا ايدآن ن ذک ا ..آن را ذکر نمايدآن را ذکر نمايدآن
بنويسد را اينديانا ارتباطی مدل بنويسداجزا را اينديانا ارتباطی مدل ..اجزا وي ي ر ب ي ی  ب ر ل  ويجز  ي ر ب ي ی  ب ر ل  ..جز 



بخش اول

مراحل تکامل مفھوم تکنولوژی آموزشیمراحل تکامل مفھوم تکنولوژی آموزشی
                                            

اول اولمرحله وسايل::مرحله و وسايلابزار و ابزار ابزار و وسايلابزار و وسايل::مرحله اول مرحله اول                                     
مواد آموزشیمواد آموزشی::مرحله دوممرحله دوم                                 مم
نظامھای آموزشینظامھای آموزشی: : مرحله سوم مرحله سوم                                   

آآ نظامھای آموزشینظامھای آموزشی::مرحله چھارممرحله چھارم                                
پنجم پنجممرحله اجتماع::مرحله اجتماعنظامھای نظامھای نظامھای اجتماعینظامھای اجتماعی::مرحله پنجممرحله پنجم                                



اول اولمرحله وسايل::مرحله و وسايلابزار و ابزار
بخش اول

ابزار و وسايلابزار و وسايل::مرحله اولمرحله اول

سالھای سالھایدر سازنده١٩٠٠١٩٠٠در ھای سازندهکارخانه ھای کارخانه کارخانه ھای سازنده             کارخانه ھای سازنده               ١٩١٩در سالھایدر سالھای      
ابزار شروع به ساختن انواع                  ابزار شروع به ساختن انواع                  

ن قا ن ا نژ قا ن ا پروژکتورھا کردند که قادر بودند             پروژکتورھا کردند که قادر بودند             ژ
گاه و دھند نمايش پرده روی بر را گاهتصاويری و دھند نمايش پرده روی بر را تصاويری را بر روی پرده نمايش دھند و گاه تصاويری را بر روی پرده نمايش دھند و گاه تصاويری

..ھمزمان صدا را نيز با تصوير توليد می کردند ھمزمان صدا را نيز با تصوير توليد می کردند 



دوم دوممرحله آموزش::مرحله آموزشمواد مواد
بخش اول

مواد آموزشیمواد آموزشی::مرحله دوممرحله دوم

زش آ ا خ ا ل ف ل زشت آ ا خ ا ل ف ل توليد فيلمھای مخصوص برای آموزش      توليد فيلمھای مخصوص برای آموزش          ت
فيلمبردارھا توسط فيلمبردارھادرمدارس توسط فيلمسازھافيلمسازھا––درمدارس فيلمسازھافيلمسازھا––درمدارس توسط فيلمبردارھادرمدارس توسط فيلمبردارھا

عکاس ھا و انتشار نقشه ھای ويژه کودکانعکاس ھا و انتشار نقشه ھای ويژه کودکان



سوم سوممرحله درس::مرحله درسنظامھای نظامھای
بخش اول

نظامھای درسینظامھای درسی::مرحله سوم مرحله سوم 
گگ توجه به نظامھای درسی و ھماھنگی بين کليه عناصری که توجه به نظامھای درسی و ھماھنگی بين کليه عناصری که     
دارند دخالت آموزش در نحوی دارندبه دخالت آموزش در نحوی ..به ر وزش   ر  وی  رب  وزش   ر  وی  ..ب 

::استفاده از نظريه عمومی سيستم ھا مانند استفاده از نظريه عمومی سيستم ھا مانند       
   يا تکنولوژی         يا تکنولوژی         ))آموزشی آموزشی ( ( توجه به طراحی منظم تدريس توجه به طراحی منظم تدريس

))تدريستدريس((آموزشیآموزشی ی وز یآ وز ))ريسريس((آ
         تعيين ھدفھا از قبل تا بتوان کليه اجزا را در فرايندھای       تعيين ھدفھا از قبل تا بتوان کليه اجزا را در فرايندھای

ف گ فژ گ ..ويژه بکار گرفتويژه بکار گرفتژ
ای برنامه آموزشھای و آموزھا خود انواع گيری ایبکار برنامه آموزشھای و آموزھا خود انواع گيری بکار بکار گيری انواع خود آموزھا و آموزشھای برنامه ایبکار گيری انواع خود آموزھا و آموزشھای برنامه ای



چھارم چھارممرحله آموزش::مرحله آموزشنظامھای نظامھای
بخش اول

نظامھای آموزشینظامھای آموزشی::مرحله چھارم مرحله چھارم 

ديداری ، نوشتاری آموزشی ديداریمواد ، نوشتاری آموزشی توجه––مواد با توجهشنيداری با شنيداری شنيداری  با توجه شنيداری  با توجه ––مواد آموزشی نوشتاری ، ديداریمواد آموزشی نوشتاری ، ديداری    
به جامعه ای که فرد در آن رشد کرده و با توجه به به جامعه ای که فرد در آن رشد کرده و با توجه به 

نيازھای جامعه تھيه می شود يعنی ھم به فرديت شخص نيازھای جامعه تھيه می شود يعنی ھم به فرديت شخص فف
جامعه نيازھای به ھم ميشود توجه او نيازھای جامعهو نيازھای به ھم ميشود توجه او نيازھای ی جو ز ي م ب  و  ي وج  و  ی  ز ي ی جو  ز ي م ب  و  ي وج  و  ی  ز ي و 



پنجم پنجممرحله اجتماع::مرحله ھای اجتماعنظام ھای نظام
بخش اول

نظام ھای اجتماعینظام ھای اجتماعی::مرحله پنجم مرحله پنجم 
ف فآ آ تکنولوژی آموزشی مخصوص افراد يا سازمان خاصی تکنولوژی آموزشی مخصوص افراد يا سازمان خاصی     

برای که را سازمانی يا فرد ھر عمل حيطه بلکه براینيست که را سازمانی يا فرد ھر عمل حيطه بلکه نيست بلکه حيطه عمل ھر فرد يا سازمانی را که برای نيست بلکه حيطه عمل ھر فرد يا سازمانی را که برای نيست
..رشد و توسعه کشورش کار ميکند در بر می گيرد رشد و توسعه کشورش کار ميکند در بر می گيرد 

ھماھنگ کردن فعاليتھای ھمه سازمانھای اجرائی و ھماھنگ کردن فعاليتھای ھمه سازمانھای اجرائی و     
به رسيدن برای خصوصی و دولتی بخش بهآموزشی رسيدن برای خصوصی و دولتی بخش آموزشی بخش دولتی و خصوصی برای رسيدن بهآموزشی بخش دولتی و خصوصی برای رسيدن بهآموزشی

..ھدفھای رشد و توسعه سازمان ھدفھای رشد و توسعه سازمان 



بخش اولتوجهتوجه توجهتوجه
                    

در مرحله نظامھای آموزشی تکنولوژی         در مرحله نظامھای آموزشی تکنولوژی                 
ل ا از ک ا ن ا زش لآ ا از ک ا ن ا زش آموزشی بايد بعنوان يکی از عوامل در      آموزشی بايد بعنوان يکی از عوامل در      آ

کليه و شود وارد کشور ھر ريزی کليهبرنامه و شود وارد کشور ھر ريزی ي    برنامه و و  ور وار  ي    بر ريزی ھر  و و  ور وار  بر ريزی ھر 
نھادھا و سازمانھا را برای اجرای برنامه     نھادھا و سازمانھا را برای اجرای برنامه     

ا ق ه ت خ زش اآ ق ه ت خ زش ..آموزشی خود مورد توجه قرار دھدآموزشی خود مورد توجه قرار دھدآ



ايران در آموزش ايرانتکنولوژی در آموزش تکنولوژی
بخش اول

تکنولوژی آموزشی در ايرانتکنولوژی آموزشی در ايران
::مرحله اولمرحله اول

          
زنداشتن کادر متخصص ، کمبود ابزار و مواد مورد نياز نداشتن کادر متخصص ، کمبود ابزار و مواد مورد نياز      ي ور و و ر بز بو ص ر زن ي ور و و ر بز بو ص ر ن

شنيداری بدون توجه به شنيداری بدون توجه به ––و خريداری وسايل ديداری و خريداری وسايل ديداری 
زا ا اد ا ن ل آشنائ عد ن ن ھ ازھا زان ا اد ا ن ل آشنائ عد ن ن ھ ازھا نيازھا و ھچنين عدم آشنائی معلمين با مواد و ابزارسبب نيازھا و ھچنين عدم آشنائی معلمين با مواد و ابزارسبب ن

..گرديد که سرمايه ھا راکد بماندگرديد که سرمايه ھا راکد بماند



ايران در آموزش ايرانتکنولوژی در آموزش تکنولوژی
بخش اول

تکنولوژی آموزشی در ايرانتکنولوژی آموزشی در ايران
:                                           :                                           مرحله دوممرحله دوم

سال در آموزش سالتلويزيون در آموزش آموزش١٣۴٣١٣۴٣تلويزيون وزارت نظر آموزشزير وزارت نظر زير زير نظر وزارت آموزش زير نظر وزارت آموزش ١٣۴٣١٣۴٣تلويزيون آموزشی در سالتلويزيون آموزشی در سال    
و پرورش تاسيس شد و کار خود را پس از دو سال با پخش و پرورش تاسيس شد و کار خود را پس از دو سال با پخش 
آ ق ط ل آش ق ط ل برنامه ھای درسی شروع کرد، اما بعلت عدم تطابق وقت آن برنامه ھای درسی شروع کرد، اما بعلت عدم تطابق وقت آن ش

ي  ١٣۵۴١٣۵۴در سال در سال ..با برنامه دبيران و مدارس  متوقف گرديدبا برنامه دبيران و مدارس  متوقف گرديد ر و رس و ن بير بر يب ر و رس و ن بير بر لب لر ر
با سرمايه مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان         با سرمايه مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان         

شد توليد آموزش مواد ايران نوسازی و شدگسترش توليد آموزش مواد ايران نوسازی و ..گسترش و نوسازی ايران مواد آموزشی توليد شدگسترش و نوسازی ايران مواد آموزشی توليد شدگسترش



ايران در آموزش ايرانتکنولوژی در آموزش تکنولوژی
بخش اول

تکنولوژی آموزشی در ايرانتکنولوژی آموزشی در ايران
::مرحله سوممرحله سوملل

سال سالدر آموزش١٣۵٣١٣۵٣در تکنولوژی ليسانس فوق آموزشدوره تکنولوژی ليسانس فوق دوره دوره فوق ليسانس تکنولوژی آموزش  دوره فوق ليسانس تکنولوژی آموزش  ١٣۵٣١٣۵٣در سالدر سال    
تاسيس شد و ھدف تعيين کادر متخصص برای سرپرستی تاسيس شد و ھدف تعيين کادر متخصص برای سرپرستی 

د کش ا تان ا از نطقه ت ادگ داکز کش ا تان ا از نطقه ت ادگ ..مراکز يادگيری بيست منطقه از استانھای کشور بودمراکز يادگيری بيست منطقه از استانھای کشور بوداکز
راين مراکزمی بايست مواد مورد نياز مدارس را توليد کرده اين مراکزمی بايست مواد مورد نياز مدارس را توليد کرده      ي و ر رس ز ي ور و ي ب ی ز ر رين ي و ر رس ز ي ور و ي ب ی ز ر ين

..ودر اختيار آنھا قرار می دادندودر اختيار آنھا قرار می دادند
د آموزش تلويزيون ط تو شده يزی نامه ب دآموزش آموزش تلويزيون ط تو شده يزی نامه ب آموزش آموزش برنامه ريزی شده توسط تلويزيون آموزشی در آموزش برنامه ريزی شده توسط تلويزيون آموزشی در     

..ايران  شروع شدايران  شروع شد



آموزش تکنولوژی آموزشواژه تکنولوژی واژه
بخش اول

واژه تکنولوژی آموزشیواژه تکنولوژی آموزشی

لغ نظ از ا ت ا زش آ ژ ل لغتکن نظ از ا ت ا زش آ ژ ل تکن تکنولوژی آموزشی را ميتوان از نظر لغوی    تکنولوژی آموزشی را ميتوان از نظر لغوی        
برای علمی ھای يافته يا دانش برایکاربرد علمی ھای يافته يا دانش کاربرد دانش يا يافته ھای علمی برای       کاربرد دانش يا يافته ھای علمی برای       کاربرد

ییمقاصد آموزشی ، يا برخورد سيستمتيک بامقاصد آموزشی ، يا برخورد سيستمتيک با
.   .   آموزش دانست آموزش دانست 



آموزشکميتهکميته تکنولوژی آموزشمخصوص تکنولوژی مخصوص
بخش اول

مخصوص تکنولوژی آموزشیمخصوص تکنولوژی آموزشیکميتهکميته

آکادمی ملی مھندسی آمريکا ، تکنولوژی آکادمی ملی مھندسی آمريکا ، تکنولوژی     
از ناش معلومات از ای مجموعه را ازآموزش ناش معلومات از ای مجموعه را آموزشی را مجموعه ای از معلومات ناشی از آموزشی را مجموعه ای از معلومات ناشی از آموزش
دنيای در يادگيری و آموزشی علوم دنيایکاربست در يادگيری و آموزشی علوم یکاربست ي ر  يری  ی و ي وز وم  یرب  ي ر  يری  ی و ي وز وم  رب 

حقيقی کالس درس ، ھمراه با ابزار و روشھائی حقيقی کالس درس ، ھمراه با ابزار و روشھائی 
..که کاربست علوم را تسھيل ميکندکه کاربست علوم را تسھيل ميکند



براون جيمز براونتعريف جيمز تعريف
بخش اول

تعريف جيمز براونتعريف جيمز براون
آآ براون تکنولوژی آموزشی را طراحی ، اجرا و      براون تکنولوژی آموزشی را طراحی ، اجرا و          

آموزش و يادگيری فرايند تمامی سيستمتيک آموزشارزشيابی و يادگيری فرايند تمامی سيستمتيک ارزشيابی سيستمتيک تمامی فرايند يادگيری و آموزش ارزشيابی سيستمتيک تمامی فرايند يادگيری و آموزش ارزشيابی
بر اساس ھدفھای مشخص و نتايج تحقيقات در زمينه بر اساس ھدفھای مشخص و نتايج تحقيقات در زمينه 
فت گ کا ن اط ت ا ان ان گ ا فتا گ کا ن اط ت ا ان ان گ ا ھای يادگيری انسانی و ارتباط  وھمچنين بکار گرفتن ھای يادگيری انسانی و ارتباط  وھمچنين بکار گرفتن ا

ورمجموعه ای از منابع انسانی و غير انسانی به منظور مجموعه ای از منابع انسانی و غير انسانی به منظور  ب ی ير و ی بع ز ی و ورج ب ی ير و ی بع ز ی و ج
))احديان احديان . ( . ( ايجاد آموزش موثرتر می داندايجاد آموزش موثرتر می داند



آموزش آموزشتکنولوژيست تکنولوژيست
بخش اول

تکنولوژيست آموزشیتکنولوژيست آموزشی
  

تما تا کوشد م آموزش تماتکنولوژيست تا کوشد م آموزش تکنولوژيست آموزشی می کوشد تا تمامتکنولوژيست آموزشی می کوشد تا تمام    تکنولوژيست
در پيام انتقال راه سر بر موجود درموانع پيام انتقال راه سر بر موجود موانع موجود بر سر راه انتقال پيام درموانع موجود بر سر راه انتقال پيام درموانع

ییموقعيت آموزشی را از بين ببرد وبدين  موقعيت آموزشی را از بين ببرد وبدين  
..طريق آموزشی برتر را انجام دھد طريق آموزشی برتر را انجام دھد 



بخش اولتوجهتوجه توجهتوجه
آآ مطابق تعريف جيمز براون تکنولوژی آموزشی از تمامی مطابق تعريف جيمز براون تکنولوژی آموزشی از تمامی     

است آمده بدست انسانی يادگيری درزمينه که ھائی استيافته آمده بدست انسانی يادگيری درزمينه که ھائی يافته ھائی که درزمينه يادگيری انسانی بدست آمده است يافته ھائی که درزمينه يادگيری انسانی بدست آمده است يافته
بھره می گيرد ، ھمچنين از نتايج پژوھش ھا در زمينه بھره می گيرد ، ھمچنين از نتايج پژوھش ھا در زمينه 

ز ن اط ت زا ن اط ت اا اژ از ف ت اا اژ از ف ت ا در اين تعريف از واژه ھایدر اين تعريف از واژه ھای..ارتباط نيز سود ميجويدارتباط نيز سود ميجويد
بسيستم ، فرايند آموزش و يادگيری ، و ارتباط استفاده سيستم ، فرايند آموزش و يادگيری ، و ارتباط استفاده  ر و يری ي و وزش ي ر م بي ر و يری ي و وزش ي ر م ي

..شده است شده است 



بخش اولسيستمسيستم سيستمسيستم
باناتی معنی واژه نامه ای معادل سيستم را چنين بيان باناتی معنی واژه نامه ای معادل سيستم را چنين بيان     

کند کندم ::م ::می کندمی کند
             ییمجموعه ای از اشيا که به وسيله نوعی تعامل يا             مجموعه ای از اشيا که به وسيله نوعی تعامل يا

..وابستگی متقابل و منظم وحدت يافته اند وابستگی متقابل و منظم وحدت يافته اند 
ت ه ا ت که د آ ن ن ف ت ن ا تاز ه ا ت که د آ ن ن ف ت ن ا از از اين تعريف چنين برمی آيد که سيستم يا به صورت       از اين تعريف چنين برمی آيد که سيستم يا به صورت             

يا انسان آن را يا انسان آن را ) ) منظومه شمسیمنظومه شمسی((طبيعی موجود است طبيعی موجود است 
))سيستم تلگرافسيستم تلگراف((ساخته است ساخته است 



بخش اولتوجهتوجه توجهتوجه

گ گط ط مطابق تعريف سيستم ميتوان گفت در ھرمطابق تعريف سيستم ميتوان گفت در ھر    
طند ب ھ به که د دا د ج اجزائ ت طندي ب ھ به که د دا د ج اجزائ ت سيستم اجزائی وجود دارد که به ھم مربوطند سيستم اجزائی وجود دارد که به ھم مربوطند ي
متقابل کنش حال در يکديگر با دائم طور به متقابلو کنش حال در يکديگر با دائم طور به و به طور دائم با يکديگر در حال کنش متقابل و به طور دائم با يکديگر در حال کنش متقابل و

..يا تعامل ھستنديا تعامل ھستند



سيستم سيستماجزا اجزا
بخش اول

اجزا سيستماجزا سيستم
اين اجزا محتوای سيستم به شمار می روند و کارھائی انجام اين اجزا محتوای سيستم به شمار می روند و کارھائی انجام       

ییميدھند که به آنھا فرايند گويند برای رسيدن به ھدفی معين ، ميدھند که به آنھا فرايند گويند برای رسيدن به ھدفی معين ، 
..اين ھدف توسط انسان و از قبل تعين شده استاين ھدف توسط انسان و از قبل تعين شده است

ھا ند ا فرايند ھاف

محتوا
ھدف

)١٩۶٨(اقتباس از بال اچ باناتی  )(چ



سيستم سيستمتشخيص تشخيص
بخش اول

تشخيص سيستمتشخيص سيستم
::ھر سيستم را می توان بواسطه سه مورد تشخيص دادھر سيستم را می توان بواسطه سه مورد تشخيص داد

  
  منبع انرژی يا درون دادمنبع انرژی يا درون داد

ژژ بخشھائی که انرژی را تغيير می دھندبخشھائی که انرژی را تغيير می دھند
تشخيص داد تشخيصبرون داد برون برون داد تشخيصبرون داد تشخيص



درس کالس در سيستم درسشناسائ کالس در سيستم شناسائ
بخش اول

شناسائی سيستم در کالس درسشناسائی سيستم در کالس درس
آآ   منبعمنبعياياسيستمسيستمدادداددروندرونآموز،آموز،دانشدانشکالسکالسسيستمسيستمدردر    

استاستانرژیانرژی ..استاستانرژیانرژی
  وو  اجزااجزا  تمامتمام  ميدھندميدھند  تغييرتغيير  رارا  انرژیانرژی  ايناين  کهکه  بخشھائیبخشھائی      

  اواو  دردر  مطلوبمطلوب  تغييراتتغييرات  ايجادايجاد  برایبرای  کهکه  ھستندھستند  فرايندھائیفرايندھائی
شوندشوندمیمیگرفتهگرفتهبکاربکار ..  شوندشوندمیمیگرفتهگرفتهبکاربکار

  شدهشدهايجادايجاد  تغييراتتغييراتاواودردرکهکهاستاست  آموزیآموزیدانشدانشداددادبرونبرون    
..استاست



پرورش و آموزش در سيستم پرورششناسائ و آموزش در سيستم شناسائ
بخش اول

شناسائی سيستم در آموزش و پرورششناسائی سيستم در آموزش و پرورش
    

ھستند آموزان دانش داد درون ايران، پرورش و آموزش ھستنددر آموزان دانش داد درون ايران، پرورش و آموزش ..در وزان ھ       ش آ ا ا  رون  وزش و پرورش ايران  وزان ھر آ ش آ ا ا  رون  وزش و پرورش ايران  ..ر آ
بخشھائی که اين درون داد يا انرژی را تغيير می دھند معلمان  بخشھائی که اين درون داد يا انرژی را تغيير می دھند معلمان        

ش فته گ کا ه کانا ا ه کل ا فضا زا ا ا شش فته گ کا ه کانا ا ه کل ا فضا زا ا ا ، روشھا ، ابزار ، فضاھا و کليه امکانات به کار گرفته شده ، روشھا ، ابزار ، فضاھا و کليه امکانات به کار گرفته شده ش
..برون داد آموزش و پرورش فارغ التحصيالن می باشندبرون داد آموزش و پرورش فارغ التحصيالن می باشند. . ھستندھستند



بخش اولآموزشآموزش آموزشآموزش

ا ا ا ل ن ف ا ت ال ف زش اآ ا ا ل ن ف ا ت ال ف زش آموزش فعاليتھای ھدفمند معلم برای ايجادآموزش فعاليتھای ھدفمند معلم برای ايجاد    آ
کنش صورت به که است يادگيرنده در کنشيادگيری صورت به که است يادگيرنده در يادگيری در يادگيرنده است که به صورت کنش يادگيری در يادگيرنده است که به صورت کنش يادگيری

یمتقابل بين او و يک يا چند يادگيرنده جريان می متقابل بين او و يک يا چند يادگيرنده جريان می  یچ چ
))١٣۶٣١٣۶٣سيف،سيف،. (. (يابديابد



بخش اوليادگيریيادگيری يادگيریيادگيری

ف فگ گ يادگيری يعنی تغيير کم و بيش دائمی در رفتار يادگيری يعنی تغيير کم و بيش دائمی در رفتار     
اين آنکه ب ط ش نده يادگي ه اينبالق آنکه ب ط ش نده يادگي ه بالقوه يادگيرنده،مشروط بر آنکه اين بالقوه يادگيرنده،مشروط بر آنکه اين بالق

باشد داده رخ تجربه باشدتغييربراثر داده رخ تجربه ..تغييربراثر تجربه رخ داده باشدتغييربراثر تجربه رخ داده باشدتغييربراثر



آموزش تکنولوژی در آموزشيادگيری تکنولوژی در يادگيری
بخش اول

يادگيری در تکنولوژی آموزشیيادگيری در تکنولوژی آموزشی

تغيير ايجاد برای آموزش تکنولوژی تغييردر ايجاد برای آموزش تکنولوژی در تکنولوژی آموزشی برای ايجاد تغييردر تکنولوژی آموزشی برای ايجاد تغيير    در
ريزی برنامه فرد بالقوه دررفتار دائمی ريزیتقريبا برنامه فرد بالقوه دررفتار دائمی تقريبا دائمی دررفتار بالقوه فرد برنامه ريزی تقريبا دائمی دررفتار بالقوه فرد برنامه ريزی تقريبا

..صورت می پذيردصورت می پذيرد پ پی ی



بخش اولارتباطارتباط ارتباطارتباط

انتقال معن به لغو ازنظ تباط انتقالا معن به لغو ازنظ تباط ا         ، ارتباط ازنظرلغوی به معنی انتقال ،        ارتباط ازنظرلغوی به معنی انتقال
است انتشار و استسرايت انتشار و . . سرايت و انتشار استسرايت و انتشار استسرايت

    



آموزش تکنولوژی در آموزشارتباط تکنولوژی در ارتباط
بخش اول

ارتباط در تکنولوژی آموزشیارتباط در تکنولوژی آموزشی

در تکنولوژی آموزشی ھر موقعيت آموزشی در تکنولوژی آموزشی ھر موقعيت آموزشی     
ف ط فق ط يک موقعيت ارتباطی است و برای اينکه فرايند يک موقعيت ارتباطی است و برای اينکه فرايند ق
نتيجه به مطلوب نحو به يادگيری و نتيجهآموزش به مطلوب نحو به يادگيری و آموزش و يادگيری به نحو مطلوب به نتيجهآموزش و يادگيری به نحو مطلوب به نتيجهآموزش
ببرسد بايد اجزائی را که در فرايند ارتباطاتبرسد بايد اجزائی را که در فرايند ارتباطات ر ي ر ر ر ی جز ي ب ببر ر ي ر ر ر ی جز ي ب بر

..دخالت دارند شناسائی شوددخالت دارند شناسائی شود



آن اجزا و ارتباط آنمدلھای اجزا و ارتباط مدلھای
بخش اول

مدلھای ارتباطی و اجزا آنمدلھای ارتباطی و اجزا آن

در اين فرايند يا در اين فرايند يا ..ارتباط ، يک فرايند استارتباط ، يک فرايند است ي ر ي ب ير ر ي ب ير ي ر ين ير ي ر ين ر
فعاليت در حال جريان در يک محيط متغير ، فعاليت در حال جريان در يک محيط متغير ، 

..اجزا مختلفی دخالت دارنداجزا مختلفی دخالت دارند



خط مدل خطاجزا مدل اجزا
بخش اول

اجزا مدل خطیاجزا مدل خطی
در اين مدل پيام منبع اطالعاتی از طريق فرستنده رمز گذاری در اين مدل پيام منبع اطالعاتی از طريق فرستنده رمز گذاری       

شود می عالئم به تبديل شودو می عالئم به تبديل بهو حامل طريق از عالئم بهاين حامل طريق از عالئم اين و ی  م   ال يل ب  ب وو  ی  م   ال يل ب  ب ل ب ..و  ريق  م از  ال ل ب اين  ريق  م از  ال اين 
گيرنده عالئم دريافت شده را رمز خوانی گيرنده عالئم دريافت شده را رمز خوانی ..گيرنده پيام می رسدگيرنده پيام می رسد

قرار مقصد اختيار در و درآورده پيا اصل صورت به و قرارکرده مقصد اختيار در و درآورده پيا اصل صورت به و کرده و به صورت اصل پيام درآورده و در اختيار مقصد قرار کرده و به صورت اصل پيام درآورده و در اختيار مقصد قرار کرده
..می دھدمی دھد

مقصدحاملفرستنده
گذار ارمز خ

گيرنده پياممنبع اطالعاتی

رمز خوانرمز گذار
پيامعالئمعالئمپيام



درس کالس در خط مدل اجزا درستحليل کالس در خط مدل اجزا تحليل
بخش اول

تحليل اجزا مدل خطی در کالس درستحليل اجزا مدل خطی در کالس درس
ات اطال اتن اطال ::منبع اطالعاتیمنبع اطالعاتین

شود می تھيه آنھا اساس بر درسی کتب که شودمنابعی می تھيه آنھا اساس بر درسی کتب که ..منابعی و ی  ھي  ھ  س  ی بر  ر ب  ی   وب ی  ھي  ھ  س  ی بر  ر ب  ی   ..ب
::پيام پيام 

ا ف ا ش ن اطال ف ا ش ن طال         مطالبی که به صورت نوشته يا تصوير روی صفحات        مطالبی که به صورت نوشته يا تصوير روی صفحات
..کتب درسی نقش بسته استکتب درسی نقش بسته است

::فرستندهفرستنده::فرستندهفرستنده
  کارشناسان دفتر تحقيقات و برنامه ريزیکارشناسان دفتر تحقيقات و برنامه ريزی



درس درکالس خط مدل اجزا تحليل درسادامه درکالس خط مدل اجزا تحليل ادامه
بخش اول
ادامه تحليل اجزا مدل خطی درکالس درسادامه تحليل اجزا مدل خطی درکالس درس

فففف کارشناسان دفتر تحقيقات و برنامه ريزی درسیکارشناسان دفتر تحقيقات و برنامه ريزی درسی  ::فرستندهفرستنده

..ھمان فرستنده پيام استھمان فرستنده پيام است    ::رمزگذاریرمزگذاری

ل لا اا ل تا ل کتا ا ل اا ل تا ل کتا ا ل تا تا ا ..استاست.... .... حامل پيام،کتاب درسی،معلم،تابلوسياه و حامل پيام،کتاب درسی،معلم،تابلوسياه و   ::حاملحامل

دانش آموزدانش آموز    ::گيرنده پيامگيرنده پيام



درس کالس در خط مدل اجزا تحليل درسادامه کالس در خط مدل اجزا تحليل ادامه
بخش اول
ادامه تحليل اجزا مدل خطی در کالس درسادامه تحليل اجزا مدل خطی در کالس درس

ھمان گيرنده پيام است که پيام کتاب را با      ھمان گيرنده پيام است که پيام کتاب را با        ::رمز خوانرمز خوان
کند می درک را وآنھا کرده منطبق خود کندذھنيات می درک را وآنھا کرده منطبق خود ..ذھنيات ی  ر  ھ ر  ر و بق  و  ی ي  ر  ھ ر  ر و بق  و  ..ي 

نوشته ھا و تصاوير چاپ شده بر روی کتابنوشته ھا و تصاوير چاپ شده بر روی کتاب    ::پيامپيام

گيرندگان::مقصدمقصد يا آموزان گيرندگاندانش يا آموزان دانش ن  :: ير ن ي  وز نش  ير ن ي  وز ش 



لسول لسولمدل بخش اولمدل مدل لسولمدل لسول
      

 رمدل لسول ،عناصر يک موقعيت ارتباطی را مدل لسول ،عناصر يک موقعيت ارتباطی را ی ب ر ي و ي ر ول رل ی ب ر ي و ي ر ول ل
.      .      به کمک کلمات سوالی شناسائی می کندبه کمک کلمات سوالی شناسائی می کند



لسول لسولعناصرمدل عناصرمدل
بخش اول

عناصرمدل لسولعناصرمدل لسول

::مدل لسول دارای پنج عنصر می باشدمدل لسول دارای پنج عنصر می باشد
کس کسچه چه       چه  کسیچه  کسی
    ويچه می گويدچه می گويد ی ويچ ی چ
      از چه راھیاز چه راھی
      به چه کسیبه چه کسی
تاث ه تاثا ه ا     با چه تاثيریبا چه تاثيری



اينديانا اينديانامدل مدل
بخش اول

مدل اينديانامدل اينديانا
اين مدل توسط شيخان به عنوان مدل اينديانا معروف است اين مدل توسط شيخان به عنوان مدل اينديانا معروف است     

نمايد می معرفی دايره صورت به را ارتباط نمايدکه می معرفی دايره صورت به را ارتباط ..که ي ی  ی  ر ير  ور  ب ر ب  ر ي  ی  ی  ر ير  ور  ب ر ب  ر  ..
::اجزا درآن به صورت زير ھستنداجزا درآن به صورت زير ھستند    
ھدفھا، مخاطب، محتوا، سازمان، وسيله ، ارائه ، ارزشيابیھدفھا، مخاطب، محتوا، سازمان، وسيله ، ارائه ، ارزشيابی  

ت ت انشنا ا ت ش از ل تا ت انشنا ا ت ش از ل اين مدل از شيوه سيستمھا و روانشناسی تربيتی بھرهاين مدل از شيوه سيستمھا و روانشناسی تربيتی بھره    ا
..ميگيرد و به اصول سازماندھی نيز توجه داردميگيرد و به اصول سازماندھی نيز توجه دارد یی



اينديانا مدل اينديانااجزا مدل اجزا
بخش اول

اجزا مدل اينديانااجزا مدل اينديانا
مخاطب

ھدفھامحتوا

يابی  ن
زما
سا

ل

ارزشي

ن

ارائه وسيله

شيخيان از اقتباس از شيخياناقتباس



بخش اولتوجهتوجه

توجهتوجه  
گ گگ گ اگر به مدل اينديانا بعنوان يک مدل ارتباطی بنگريم به اگر به مدل اينديانا بعنوان يک مدل ارتباطی بنگريم به     

طراح ھمان ھدفھا کننده تعين و پيام فرستنده ميرسد طراحنظر ھمان ھدفھا کننده تعين و پيام فرستنده ميرسد نظر ميرسد فرستنده پيام و تعين کننده ھدفھا ھمان طراح نظر ميرسد فرستنده پيام و تعين کننده ھدفھا ھمان طراح نظر
..موقعيت آموزشی است موقعيت آموزشی است 

در حيطه کار تکنولوژی آموزشی ، ھر موقعيت آموزشی در حيطه کار تکنولوژی آموزشی ، ھر موقعيت آموزشی     
که است برآن سعی و دانند می ارتباطی موقعيت يک کهرا است برآن سعی و دانند می ارتباطی موقعيت يک را يک موقعيت ارتباطی می دانند و سعی برآن است که را يک موقعيت ارتباطی می دانند و سعی برآن است که را

کليه اجزاآن شناسائی شوند و عواملی که براجزا اثر کليه اجزاآن شناسائی شوند و عواملی که براجزا اثر 
ش ف گ ظ شگذ ف گ ظ ..ميگذارند در نظر گرفته شوندميگذارند در نظر گرفته شوندگذ



دوم دومبخش بخش دومبخش دومبخش

آموزش منظم آموزشطراح منظم طراح طراحی منظم آموزشیطراحی منظم آموزشی                      



کل کلھدفھای بخش دوم::ھدفھای ::ھدفھای کلیھدفھای کلی
::آشنائی دانشجو باآشنائی دانشجو با  

زش آ نظ ا زشط آ نظ ا ط   طراحی منظم آموزشیطراحی منظم آموزشی
آموزش طراح از استفاده آموزشموارد طراح از استفاده موارد   موارد استفاده از طراحی آموزشیموارد استفاده از طراحی آموزشی



رفتاری رفتاریاھداف بخش دوماھداف اھداف رفتاریاھداف رفتاری
فف ::دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتوانددانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند      

آن براساس آموزشی منظم طرح که را ارتباطی آنمدل براساس آموزشی منظم طرح که را ارتباطی مدل               مدل ارتباطی را که طرح منظم آموزشی براساس آن            مدل ارتباطی را که طرح منظم آموزشی براساس آن
..است،رسم نمايداست،رسم نمايد

  موارد استفاده از طراحی آموزشی را نام ببردموارد استفاده از طراحی آموزشی را نام ببرد..
نمايد فھرست را آموزش منظم طرح يک نمايداجزا فھرست را آموزش منظم طرح يک اجزا   اجزا يک طرح منظم آموزشی را فھرست نمايداجزا يک طرح منظم آموزشی را فھرست نمايد..



مدل مدلتعريف بخش دومتعريف تعريف مدلتعريف مدل
فف مدل به مجموعه سازمان يافته ای از روال ھای مدل به مجموعه سازمان يافته ای از روال ھای     

با مسئله عمل حل برای که شود م گفته باخاص مسئله عمل حل برای که شود م گفته خاص گفته می شود که برای حل عملی مسئله با خاص گفته می شود که برای حل عملی مسئله با خاص
طراحی مشخص طراحیھدف مشخص استھدف استشده ..شده ی ر ص  ی  ر ص     ..



آموزش منظم آموزشمدل منظم بخش دوممدل مدل منظم آموزشیمدل منظم آموزشی

ه کل که ا آ زش آ نظ هل کل که ا آ زش آ نظ ل در مدل منظم آموزشی سعی برآن است که کليه در مدل منظم آموزشی سعی برآن است که کليه     
شود گرفته نظر در آموزشی موقعيت يک شودجوانب گرفته نظر در آموزشی موقعيت يک جوانب يک موقعيت آموزشی در نظر گرفته شود جوانب يک موقعيت آموزشی در نظر گرفته شود جوانب

..و ھدف اصلی حل مسئله يا مشکل استو ھدف اصلی حل مسئله يا مشکل است یی



آموزش منظم آموزشطراح منظم بخش دومطراح طراحی منظم آموزشیطراحی منظم آموزشی
اف ا ا ت ش آ نظ ا ط ا تفا ا افا ا ا ت ش آ نظ ا ط ا تفا ا با استفاده از طراحی منظم آموزشی می توان به اھدافی دست با استفاده از طراحی منظم آموزشی می توان به اھدافی دست ا

::يافت از جملهيافت از جمله

قت د ئ فه ا ت ث ن ه تد ائه قتا د ئ فه ا ت ث ن ه تد ائه ا            ارائه تدريس به نحو موثرتربا صرفه جوئی در وقت           ارائه تدريس به نحو موثرتربا صرفه جوئی در وقت
وانرژیوانرژی

  اجرای شيوه ھای بھتری از تدريساجرای شيوه ھای بھتری از تدريس
فراگيران توانائيھای اساس بر فراگيرانآموزش توانائيھای اساس بر آموزش آموزش بر اساس توانائيھای فراگيرانآموزش بر اساس توانائيھای فراگيران
بررسی کليه مراحلبررسی کليه مراحل



آموزش منظم مدل آموزشاجزا منظم مدل بخش دوماجزا اجزا مدل منظم آموزشیاجزا مدل منظم آموزشی

::جز استجز است١٢١٢اين مدل شاملاين مدل شامل
::ھدفھاھدفھاھدفھاھدفھا

کلی ھدف کلیتعيين ھدف تعيين     تعيين ھدف کلیتعيين ھدف کلی
      تعيين ھدفھای رفتاریتعيين ھدفھای رفتاری

: : مخاطب مخاطب 
      تعيين سلسله مراتبتعيين سلسله مراتب
سنجش و ورودی رفتار سنجشتعيين و ورودی رفتار تعيين     تعيين رفتار ورودی و سنجشتعيين رفتار ورودی و سنجش



آموزش مدل آموزشاجزا مدل بخش دوماجزا اجزا مدل آموزشیاجزا مدل آموزشی

انتخاب محتواانتخاب محتوا
::سازمانسازمان ::سازمانسازمان

    تعيين روشھا و فنون آموزشیتعيين روشھا و فنون آموزشی
    سازماندھی گروھھاسازماندھی گروھھا

فضا ا ز فضاتنظ ا ز تنظ   تنظيم زمان و فضاتنظيم زمان و فضا
ھا ھارسانه ر ر رسانه

انتخاب منابع انسانی و غير انسانیانتخاب منابع انسانی و غير انسانی



آموزش منظم مدل آموزشاجزا منظم مدل بخش دوماجزا اجزا مدل منظم آموزشیاجزا مدل منظم آموزشی

: : ارائهارائه  
ت ا تا ا ا اجرای تدريساجرای تدريس

ا زش اا زش ::ا ::ارزشيابیارزشيابی
عملکرد عملکردارزشياب ارزشياب ارزشيابی عملکردارزشيابی عملکرد
بازخوردبازخورد بازخوردبازخورد



بخش دومھدفھاھدفھا ھدفھاھدفھا
::در طراحی منظم آموزشیدر طراحی منظم آموزشی

به آن در که است کل ھدفھای تعيين اول بهقدم آن در که است کل ھدفھای تعيين اول قدم            قدم اول تعيين ھدفھای کلی است که در آن به       قدم اول تعيين ھدفھای کلی است که در آن به
..مقاصد آموزشی پرداخته می شودمقاصد آموزشی پرداخته می شود

    قدم دوم تبديل ھدفھای کلی به ھدفھای رفتاری استقدم دوم تبديل ھدفھای کلی به ھدفھای رفتاری است..



يادگيری ھای يادگيریبازده ھای بخش دومبازده بازده ھای يادگيریبازده ھای يادگيری

فف ھدفھای کلی بر حسب محصوالت يا بازده ھای ھدفھای کلی بر حسب محصوالت يا بازده ھای     
رفتاری ھدفھای در و گردند م بيان رفتاریيادگيری ھدفھای در و گردند م بيان يادگيری بيان می گردند و در ھدفھای رفتاری يادگيری بيان می گردند و در ھدفھای رفتاری يادگيری
گيری اندازه و مشاھده قابل بايد ھا بازده گيریاين اندازه و مشاھده قابل بايد ھا بازده يریاين ز  بل  و  ي  ز  ب يریين ب ز  بل  و  ي  ز  ب ين ب
..باشند، پس اين بازده ھا بايد طبقه بندی گردندباشند، پس اين بازده ھا بايد طبقه بندی گردند



يادگيری ھای بازده بندی يادگيریطبقه ھای بازده بندی بخش دومطبقه طبقه بندی بازده ھای يادگيریطبقه بندی بازده ھای يادگيری

گگ به کمک طبقه بندی بازده ھای يادگيری ، برنامه ريزان به کمک طبقه بندی بازده ھای يادگيری ، برنامه ريزان     
تجارب و کرده مشخص را ھدفھا توانند می تجاربدرسی و کرده مشخص را ھدفھا توانند می درسی می توانند ھدفھا را مشخص کرده و تجاربدرسی می توانند ھدفھا را مشخص کرده و تجاربدرسی
..يادگيری و تدابير ارزشيابی را طرح ريزی نماينديادگيری و تدابير ارزشيابی را طرح ريزی نمايند

با استفاده از اين طبقه بنديھا ميتوان نتيجه گيری کردکه     با استفاده از اين طبقه بنديھا ميتوان نتيجه گيری کردکه           
است شده گرفته ياد توانائی نوع استچه شده گرفته ياد توانائی نوع ..چه نوع توانائی ياد گرفته شده استچه نوع توانائی ياد گرفته شده استچه



بلوم بندی بلومطبقه بندی بخش دومطبقه طبقه بندی بلومطبقه بندی بلوم
::شامل سه حوزه می باشدشامل سه حوزه می باشد

شناخت شناختزه زه     حوزه شناختیحوزه شناختی
حرکت روان حرکتحوزه روان حوزه     حوزه روانی حرکتیحوزه روانی حرکتی
عاطفی عاطفیحوزه حوزه     حوزه عاطفیحوزه عاطفی



شناخت شناختحوزه بخش دومحوزه حوزه شناختیحوزه شناختی

آ آف ف شامل ھدفھائی است که با ياد آوری يا بازشامل ھدفھائی است که با ياد آوری يا باز    
تھا ھا انائيھا ت شد دانش تھاشنا ھا انائيھا ت شد دانش شناسی دانش و رشد توانائيھاومھارتھایشناسی دانش و رشد توانائيھاومھارتھایشنا

دارد سروکار داردذھنی سروکار ..ذھنی سروکار داردذھنی سروکار داردذھنی



شناخت حوزه ھای شناختطبقه حوزه ھای بخش دومطبقه طبقه ھای حوزه شناختیطبقه ھای حوزه شناختی
::اين حوزه شامل شش طبقه استاين حوزه شامل شش طبقه است

دانشدانش دانشدانش
فھميدنفھميدن ن ي نھ ي ھ
  کاربستنکاربستن
تحليلتحليل
ترکيبترکيب ترکيبترکيب
ارزشيابیارزشيابی



حرکت روان حرکتحوزه روان بخش دومحوزه حوزه روانی حرکتیحوزه روانی حرکتی
فف ھدفھائی که به مھارت حرکتی يا ماھيچه ای،ھدفھائی که به مھارت حرکتی يا ماھيچه ای،    

به نياز که کارھائ ،يا ابزار يا مواد بهدستکاری نياز که کارھائ ،يا ابزار يا مواد دستکاری مواد يا ابزار ،يا کارھائی که نياز به دستکاری مواد يا ابزار ،يا کارھائی که نياز به دستکاری
حوزه اين در دارند، عصبی ای عضله حوزهھماھنگی اين در دارند، عصبی ای عضله وز ھماھنگی ين  ر  ر  بی  ی  وز ی   ين  ر  ر  بی  ی  ی  

..قرار دارندقرار دارند



عاطف ھای عاطفحوزه ھای بخش دومحوزه حوزه ھای عاطفیحوزه ھای عاطفی

ا اطف ا ا ا ا ا که ا اف اطف ا ا ا ا ا که ا ف ھدفھائی که بر اساس احساسات ،عواطف ،يا   ھدفھائی که بر اساس احساسات ،عواطف ،يا       
تاکيد مطلب يک طرد يا پذيرش از ای تاکيددرجه مطلب يک طرد يا پذيرش از ای درجه ای از پذيرش يا طرد يک مطلب تاکيد درجه ای از پذيرش يا طرد يک مطلب تاکيد درجه

.  .  ميکنند جز اين حوزه قرار می گيرندميکنند جز اين حوزه قرار می گيرند یی



عاطف حوزه ھای عاطفطبقه حوزه ھای بخش دومطبقه طبقه ھای حوزه عاطفیطبقه ھای حوزه عاطفی

فف دريافت کردندريافت کردن
دادن دادنپاسخ پاسخ پاسخ دادنپاسخ دادن
نارزش قائل شدنارزش قائل شدن نرزش رزش
  سازمان دادن به ارزشھاسازمان دادن به ارزشھا
       تشخيص به وسيله يک ارزش يا مجموعه ای از     تشخيص به وسيله يک ارزش يا مجموعه ای از

ارزشھاارزشھاارزشھاارزشھا



گانيه بندی گانيهطبقه بندی بخش دومطبقه طبقه بندی گانيهطبقه بندی گانيه
  اطالعات کالمیاطالعات کالمی

ن ذ ا ت نا ذ ا ت ا              مھارتھای ذھنی           مھارتھای ذھنی
شناخت دھا شناختاھ دھا اھ   راھبردھای شناختیراھبردھای شناختی
حرکت حرکتمھارتھای مھارتھای   مھارتھای حرکتیمھارتھای حرکتی
نگرشھانگرشھا   نگرشھانگرشھا



رفتاری ھدفھای بندی رفتاریطبقه ھدفھای بندی بخش دومطبقه طبقه بندی ھدفھای رفتاریطبقه بندی ھدفھای رفتاری

::طبقه بندی بر اساس طبقه بندی گانيهطبقه بندی بر اساس طبقه بندی گانيهگگ

کال١١ اطالعات کالادگ اطالعات ادگ ::يادگيری اطالعات کالمیيادگيری اطالعات کالمی--١١
کلمات کلماتيادگيری يادگيری   يادگيری کلماتيادگيری کلمات
   يادگيری غير کلمات يادگيری غير کلمات
    يادگيری معنی داريادگيری معنی دار



رفتاری ھدفھای بندی رفتاریطبقه ھدفھای بندی بخش دومطبقه طبقه بندی ھدفھای رفتاریطبقه بندی ھدفھای رفتاری

ذھنی--٢٢ ذھنیمھارتھای ::مھارتھای ::مھارتھای ذھنی مھارتھای ذھنی ٢٢
  تمايز حسی بين اشياتمايز حسی بين اشيا
  مفاھيم محسوسمفاھيم محسوس

ش ف ت شفاھ ف ت فاھ مفاھيم تعريف شدهمفاھيم تعريف شده
قواعد از قواعداستفاده از استفاده استفاده از قواعداستفاده از قواعد
  حل مسئلهحل مسئله



رفتاری ھدفھای بندی رفتاریطبقه ھدفھای بندی بخش دومطبقه طبقه بندی ھدفھای رفتاریطبقه بندی ھدفھای رفتاری
            

شناخت شناختراھبردھای راھبردھای راھبردھای شناختیراھبردھای شناختی
حرکتی حرکتیمھارتھای مھارتھای مھارتھای حرکتیمھارتھای حرکتی
نگرشھانگرشھا ھ ھر ر



کالم کالماطالعات بخش دوماطالعات اطالعات کالمیاطالعات کالمی

ا انا ت خ ا شه ان ا ه اقا انا ت خ ا شه ان ا ه قا قادر به بيان انديشه ھای خود بودن توانائی ياد قادر به بيان انديشه ھای خود بودن توانائی ياد     
کالمی اطالعات آن به که است ای شده کالمیگرفته اطالعات آن به که است ای شده گرفته شده ای است که به آن اطالعات کالمی گرفته شده ای است که به آن اطالعات کالمی گرفته

..شده يا صرفا اطالعات کالمی نام داده اندشده يا صرفا اطالعات کالمی نام داده اند م می ی



ذھن ذھنمھارتھای بخش دوممھارتھای مھارتھای ذھنیمھارتھای ذھنی
ذ ذگ گ يادگيری اطالعات به دانستن و مھارت ذھنی به يادگيری اطالعات به دانستن و مھارت ذھنی به     

است مربوط استتوانست مربوط ..توانست مربوط استتوانست مربوط استتوانست
داشتن برای ولی گردد می اخذ کتاب از داشتناطالعات برای ولی گردد می اخذ کتاب از اطالعات از کتاب اخذ می گردد ولی برای داشتن اطالعات از کتاب اخذ می گردد ولی برای داشتن     اطالعات

یمھارت ذھنی بايد با اطالعاتی که اخذ شده ،مھارت ذھنی بايد با اطالعاتی که اخذ شده ، یی ی
..کاری انجام دادکاری انجام داد



شناخت شناختراھبردھای بخش دومراھبردھای راھبردھای شناختیراھبردھای شناختی
گ گف ف مھارتھائی که فرايند درونی يادگيرنده را کنترل مھارتھائی که فرايند درونی يادگيرنده را کنترل     

کنند کنندم شناخت))١٩٧٧١٩٧٧گانيه،گانيه،((م شناختراھبردھای راھبردھای راھبردھای شناختیراھبردھای شناختی))١٩٧٧١٩٧٧گانيه،گانيه،((می کنندمی کنند
شوند می شوندناميده می راھبرد..ناميده اين به يادگيرنده راھبردھنگامی اين به يادگيرنده ھنگامی و ی  وي  ی  بر ..ي  ين ر ير ب  بر ی ي ين ر ير ب  ی ي

دست می يابد که مھارتھائی را که دست می يابد که مھارتھائی را که 
آ آگ يادگيری،يادآوری و تفکر را رھبری می کند، ياد يادگيری،يادآوری و تفکر را رھبری می کند، ياد گ
باشد باشدگرفته ..گرفته باشدگرفته باشدگرفته



بخش دومتوجهتوجه توجهتوجه

آ آط ط در طراحی آموزشی برای راھبردھای       در طراحی آموزشی برای راھبردھای           
ايط ش ا ا ب اح ط ايطشناخت ش ا ا ب اح ط شناختی ،طراحی بر اساس شرايط       شناختی ،طراحی بر اساس شرايط       شناخت

کافی شرايط نه گيرد می انجام کافیمطلوب شرايط نه گيرد می انجام مطلوب انجام می گيرد نه شرايط کافیمطلوب انجام می گيرد نه شرايط کافیمطلوب



حرکت حرکتمھارتھای بخش دوممھارتھای مھارتھای حرکتیمھارتھای حرکتی

شا از که تن ا فته گ ا ا انا شات از که تن ا فته گ ا ا انا توانائی ھای ياد گرفته ای ھستند که بازده شان توانائی ھای ياد گرفته ای ھستند که بازده شان     ت
بدنی حرکات نرمی يا سرعت،صحت،شدت بدنیدر حرکات نرمی يا سرعت،صحت،شدت در سرعت،صحت،شدت يا نرمی حرکات بدنی در سرعت،صحت،شدت يا نرمی حرکات بدنی در

..منعکس می شوند منعکس می شوند  یی



بخش دومنگرشھانگرشھا نگرشھانگرشھا
  

به نسبت فرد عمل انتخاب بر که درون بهحالت نسبت فرد عمل انتخاب بر که درون حالتی درونی که بر انتخاب عمل فرد نسبت به حالتی درونی که بر انتخاب عمل فرد نسبت به     حالت
می اثر رويداد يک يا شخص يک ، چيز میيک اثر رويداد يک يا شخص يک ، چيز يک چيز ، يک شخص يا يک رويداد اثر می يک چيز ، يک شخص يا يک رويداد اثر می يک

..گذارد، نگرش خوانده می شودگذارد، نگرش خوانده می شود یی



رفتاری رفتاریھدف بخش دومھدف ھدف رفتاریھدف رفتاری

فف ھدف رفتاری ، عبارتی است که مقصود ما را ھدف رفتاری ، عبارتی است که مقصود ما را     
بازده يا نھائ فتا قال د زش آ بازدهاز يا نھائ فتا قال د زش آ از آموزش در قالب رفتار نھائی يا بازدهاز آموزش در قالب رفتار نھائی يا بازدهاز

ميکند بيان آموزان دانش ميکنديادگيری بيان آموزان دانش ..يادگيری دانش آموزان بيان ميکنديادگيری دانش آموزان بيان ميکنديادگيری



رفتاری ھدف رفتاریاجزا ھدف بخش دوماجزا اجزا ھدف رفتاریاجزا ھدف رفتاری
گقق فتا ط گه فتا ط ه ..در چه محيطی رفتار صورت می گيرددر چه محيطی رفتار صورت می گيرد  ::موقعيتموقعيت

چه نوع توانائی يادگرفته شده است ؟چه نوع توانائی يادگرفته شده است ؟::توانائی يادگرفته شدهتوانائی يادگرفته شده ییی ع یچ ع چ
مطلب يا کار ياد گرفته شده چيست؟مطلب يا کار ياد گرفته شده چيست؟  ::موضوعموضوع

صورت::عملعمل يادگيری که شويم م متوجه رفتار کدام طريق صورتاز يادگيری که شويم م متوجه رفتار کدام طريق از از طريق کدام رفتار متوجه می شويم که يادگيری صورت از طريق کدام رفتار متوجه می شويم که يادگيری صورت ::عملعمل
گرفته است؟گرفته است؟

ژ ط ا ش ا ا ژا ط ا ش ا ا اا ا ن کا اا ا ن کا ا با بکار بستن چه نوع ابزاری با بکار بستن چه نوع ابزاری ::ابزار،محدوديتھا و شرايط ويژهابزار،محدوديتھا و شرايط ويژه
رفتار بروزمی کند،چه محدوديتی برای انجام رفتار قائل می رفتار بروزمی کند،چه محدوديتی برای انجام رفتار قائل می 
ل طل ف ش گ ل لش طل ف ش گ ل شويم،چه عوامل ديگری بر نشان دادن رفتار مطلوب داللت شويم،چه عوامل ديگری بر نشان دادن رفتار مطلوب داللت ش

دارد؟دارد؟



بخش دوممخاطبمخاطب مخاطبمخاطب
از آنجا که در طراحی منظم آموزشی ، ھدفاز آنجا که در طراحی منظم آموزشی ، ھدف    

است،طراح يادگيرنده رفتار در تغيير است،طراحايجاد يادگيرنده رفتار در تغيير ايجاد تغيير در رفتار يادگيرنده است،طراحايجاد تغيير در رفتار يادگيرنده است،طراحايجاد
آن در که شرايطی به توجه بايد آنآموزشی در که شرايطی به توجه بايد ن آموزشی ر  ی   ي ر وج ب  ي  ی ب ن وز ر  ی   ي ر وج ب  ي  ی ب وز

يادگيری به وقوع می پيوندد طراحی را انجام يادگيری به وقوع می پيوندد طراحی را انجام 
..اين شرايط می تواند درونی يا بيرونی باشداين شرايط می تواند درونی يا بيرونی باشد..دھددھد



محتوا محتواانتخاب بخش دومانتخاب انتخاب محتواانتخاب محتوا
ف ف فگ ف گ اگر ھدفھای رفتاری درست و مطابق با اصول اگر ھدفھای رفتاری درست و مطابق با اصول     

نيزتعيين محتوا باشند، شده تنظي ھدفھا نيزتعييننوشتن محتوا باشند، شده تنظي ھدفھا نوشتن ھدفھا تنظيم شده باشند، محتوا نيزتعيين نوشتن ھدفھا تنظيم شده باشند، محتوا نيزتعيين نوشتن
پرورش و آموزش سيستم در زيرا شود پرورشمی و آموزش سيستم در زيرا شود وزش و پرورشمی م  ي ر  و زير  وزش و پرورشی  م  ي ر  و زير  ی 

رسمی ،انتخاب محتوا مانند ھدفھا از پيش تعيين رسمی ،انتخاب محتوا مانند ھدفھا از پيش تعيين 
..می گردندمی گردندگگ



بخش دومسازمانسازمان سازمانسازمان
ف گ فف گ ف تعيين روشھا و فنون آموزش و در نظر گرفتن تعيين روشھا و فنون آموزش و در نظر گرفتن     
يادگيری، فرايند يادگيرنده، جمله، از يادگيری،متغيرھا فرايند يادگيرنده، جمله، از متغيرھا از جمله، يادگيرنده، فرايند يادگيری،متغيرھا از جمله، يادگيرنده، فرايند يادگيری،متغيرھا
آموزشی، موقعيت تدريس، موضوع آموزشی،ماھيت موقعيت تدريس، موضوع یماھيت وز ي  و ريس  وع  و یي  وز ي  و ريس  وع  و ي 

مدرس و ھدفھای آموزشی بطور آگاھانه و منظم مدرس و ھدفھای آموزشی بطور آگاھانه و منظم 
آ آف ..را فن آموزشی می نامندرا فن آموزشی می نامندف



آموزش آموزشروشھای بخش دومروشھای روشھای آموزشیروشھای آموزشی

::روش نمايشیروش نمايشی  
طريق از اطالعات کننده دريافت آموزش دانش روش اين طريقدر از اطالعات کننده دريافت آموزش دانش روش اين در اين روش دانش آموزش دريافت کننده اطالعات از طريق در اين روش دانش آموزش دريافت کننده اطالعات از طريق در

..ارائه نمايشی معلم استارائه نمايشی معلم است
::روش اکتشافی روش اکتشافی   

طل ه ا ز آ دانش ه ت تدا ا د ش ن ا طلد ه ا ز آ دانش ه ت تدا ا د ش ن ا دراين روش مدرس ابتدا توجه دانش آموز را به مطلبیدراين روش مدرس ابتدا توجه دانش آموز را به مطلبید
انتخابی جلب می کند،سپس دانش آموزخود به کشف مطالب انتخابی جلب می کند،سپس دانش آموزخود به کشف مطالب 

..می پردازدمی پردازد



بخش دومقياسقياساستقرااستقرا قياسقياس--استقرااستقرا
ق قف ف دردو روش نمايشی و اکتشافی می توان از اصول قياسی دردو روش نمايشی و اکتشافی می توان از اصول قياسی       

گرفت کمک استقرائی گرفتيا کمک استقرائی ..يا استقرائی کمک گرفتيا استقرائی کمک گرفتيا

    استقرا، به معنی فرايند دليل آوردن از جز به کلاستقرا، به معنی فرايند دليل آوردن از جز به کل
ل ا ش ا لق ا ش ا ق   قياس، روشی که از کل به جز می رودقياس، روشی که از کل به جز می رود



گروھھا گروھھاسازماندھ بخش دومسازماندھ سازماندھی گروھھاسازماندھی گروھھا

گ ف گ گآ ف گ آ در طراحی آموزشی گروه ھای مدرسان و فراگيران نياز در طراحی آموزشی گروه ھای مدرسان و فراگيران نياز     
دارند سازماندھی دارندبه سازماندھی ..به سازماندھی دارندبه سازماندھی دارندبه

در سازماندھی فراگيران بايد توجه داشت که کدام ھدفھا در سازماندھی فراگيران بايد توجه داشت که کدام ھدفھا     
را می توان به تنھائی انجام داد و کدام ھا نياز به تعامل را می توان به تنھائی انجام داد و کدام ھا نياز به تعامل 
دسترسی قابل يادگيرندھا ، مدرس يا و يادگيرندگان دسترسیبين قابل يادگيرندھا ، مدرس يا و يادگيرندگان بين يادگيرندگان و يا مدرس ، يادگيرندھا قابل دسترسی بين يادگيرندگان و يا مدرس ، يادگيرندھا قابل دسترسی بين

..وامکان پذير استوامکان پذير است



رسم غير ھای رسمگروه غير ھای بخش دومگروه گروه ھای غير رسمیگروه ھای غير رسمی
ن آ ک شت ال ا ا ک ا نگ آ ک شت ال ا ا ک ا گ گروه ھائی که بر اساس عالئق مشترک بوجود می آيند و گروه ھائی که بر اساس عالئق مشترک بوجود می آيند و     

ییمدرس بطور عمد در ايجاد آن نقشی نداشته است را گروه مدرس بطور عمد در ايجاد آن نقشی نداشته است را گروه 
اين گروه ھا بر گروه ھای رسمی اين گروه ھا بر گروه ھای رسمی ..ھای غير رسمی گويندھای غير رسمی گويند

گذارند می تاثير زمينه سه گذارنددر می تاثير زمينه سه ::در ر ی  ير  ي  رر  ز ی  ير  ي  ::ر  ز

    در تعيين نورم ھادر تعيين نورم ھا
ھماالن ھماالنفشار فشار     فشار ھماالنفشار ھماالن
    ھمبستگی گروھیھمبستگی گروھی



ھا ھانورم بخش دومنورم نورم ھانورم ھا
گ گف ف معيارھائی ھستند که به وسيله افراد گروهمعيارھائی ھستند که به وسيله افراد گروه    

شوند م شوندپذيرفته م ..پذيرفته می شوندپذيرفته می شوندپذيرفته
مشترک انتظارات و نگرش واقع در ھا مشترکنورم انتظارات و نگرش واقع در ھا نورم نورم ھا در واقع نگرش و انتظارات مشترک نورم ھا در واقع نگرش و انتظارات مشترک     

ییافراد است که به فرد فرد اجازه می دھد برای افراد است که به فرد فرد اجازه می دھد برای 
..ھدفی معين و مشترک کار کنندھدفی معين و مشترک کار کنند



ھماالن ھماالنفشار بخش دومفشار فشار ھماالنفشار ھماالن
گ گف ف آنقدرآنقدر..عامل قدرتمندی در رفتار گروھی است عامل قدرتمندی در رفتار گروھی است     

،وجود جمع حضور در فرد گاھ که ،وجودقدرتمند جمع حضور در فرد گاھ که قدرتمند که گاھی فرد در حضور جمعی ،وجود قدرتمند که گاھی فرد در حضور جمعی ،وجود قدرتمند
خود چشم با اگر حتی کند می انکار را خودعاملی چشم با اگر حتی کند می انکار را و عاملی م  ر ب چ ی  ی   ر  و ی ر  م  ر ب چ ی  ی   ر  ی ر 

..ديده باشدديده باشد



گروھ گروھھبستگ بخش دومھبستگ ھبستگی گروھیھبستگی گروھی

گ گف ف احساسی است که افراد در رابطه با تعلق به گروھی خاص احساسی است که افراد در رابطه با تعلق به گروھی خاص   
..دارنددارنددارنددارند

پذيرفته شوند و پذيرفته شوند و ))نورم ھانورم ھا((اگر معيارھا و ارزشھای گروھیاگر معيارھا و ارزشھای گروھی    
فشار ھماالن از معيارپشتيبانی کند گروه ھمبستگی فشار ھماالن از معيارپشتيبانی کند گروه ھمبستگی 

دارد داردبيشتری ..بيشتری داردبيشتری داردبيشتری



فضا و زمان فضاتنظيم و زمان بخش دومتنظيم تنظيم زمان و فضاتنظيم زمان و فضا

آ گ آف گ ف معموال زمان مناسب برای فرايندھای يادگيری و آموزش معموال زمان مناسب برای فرايندھای يادگيری و آموزش     
يادگيرندگان يا گيران پيام ويژگيھای به توجه با يادگيرندگانرا يا گيران پيام ويژگيھای به توجه با را با توجه به ويژگيھای پيام گيران يا يادگيرندگانرا با توجه به ويژگيھای پيام گيران يا يادگيرندگانرا
انتخاب می کنندواين انتخاب بر اساس نظريه ھای انتخاب می کنندواين انتخاب بر اساس نظريه ھای 

ا ش شنا ا اختلف ش شنا ا ..مختلف روان شناسی رشداستمختلف روان شناسی رشداستختلف
رود می بشمار مھم نيزامری آموزشی فضای رودسازماندھی می بشمار مھم نيزامری آموزشی فضای سازماندھی سازماندھی فضای آموزشی نيزامری مھم بشمار می رود سازماندھی فضای آموزشی نيزامری مھم بشمار می رود     

و محيطی که در آن يادگيری صورت می گيرد حد و و محيطی که در آن يادگيری صورت می گيرد حد و 
..مرزی نداردمرزی ندارد



بخش دومتوجهتوجه توجهتوجه
گ ف گف ف آآف آموزشیآموزشی--در طراحی امکانات فيزيکی فضای يادگيریدر طراحی امکانات فيزيکی فضای يادگيری    
شود داده پاسخ سوال سه به است شودبھتر داده پاسخ سوال سه به است ::بھتر است به سه سوال پاسخ داده شودبھتر است به سه سوال پاسخ داده شود::بھتر

اطالعات چگونه در اختيار دانش آموزان قرار داده می شود؟اطالعات چگونه در اختيار دانش آموزان قرار داده می شود؟
بود؟ خواھد برقرار آموز دانش و معلم بين تعامل نوع بود؟چه خواھد برقرار آموز دانش و معلم بين تعامل نوع چه نوع تعاملی بين معلم و دانش آموز برقرار خواھد بود؟چه نوع تعاملی بين معلم و دانش آموز برقرار خواھد بود؟چه
در چه نوع فعاليتھائی دانش آموزان شرکت خواھند داشت؟در چه نوع فعاليتھائی دانش آموزان شرکت خواھند داشت؟



ھا ھارسانه بخش دومرسانه رسانه ھارسانه ھا
::انتخاب منابع انسانی و غير انسانیانتخاب منابع انسانی و غير انسانی

د د ا زش آ نظ ا ط د که گ د دله د ا زش آ نظ ا ط د که گ د له    مرحله ديگری که در طراحی منظم آموزشی بايد مورد مرحله ديگری که در طراحی منظم آموزشی بايد مورد
..توجه قرار گيرد،انتخاب رسانه ھا استتوجه قرار گيرد،انتخاب رسانه ھا است

رسانه ھا افراد،ابزار،يا موقعيتھائی ھستند که بوسيله رسانه ھا افراد،ابزار،يا موقعيتھائی ھستند که بوسيله     
ش ه ا ا ا ا شآن ه ا ا ا ا ..آنھا پيام ارائه می شودآنھا پيام ارائه می شودآن



ھا رسانه بندی ھاطبقه رسانه بندی بخش دومطبقه طبقه بندی رسانه ھاطبقه بندی رسانه ھا

گگ طبقه بندی رسانه ھا بدين دليل انجام می گيرد که طبقه بندی رسانه ھا بدين دليل انجام می گيرد که     
را خاص ويژگ ای رسانه اگر شود م راتصور خاص ويژگ ای رسانه اگر شود م تصور می شود اگر رسانه ای ويژگی خاصی را تصور می شود اگر رسانه ای ويژگی خاصی را تصور
راستا ھمان در ھدفی خدمت در راستاداراست،بايد ھمان در ھدفی خدمت در ن رداراست،بايد ر  ی  ر   ي  ب ن رر ر  ی  ر   ي  ب ر

..قرار گيردقرار گيرد



ھا رسانه مختلف ھای ھاگونه رسانه مختلف ھای بخش دومگونه گونه ھای مختلف رسانه ھاگونه ھای مختلف رسانه ھا
شفاف غ دا د شفافاد غ دا د اد   مواد ديداری غير شفافمواد ديداری غير شفاف
     فقط صدافقط صدا( ( مواد شنيداری مواد شنيداری((

ا اا شفافا غ ا شفافشن غ ا شن   شنيداری غير شفافشنيداری غير شفاف--مواد ديداریمواد ديداری
    ثابتثابت((مواد ديداری شفافمواد ديداری شفاف((
  ثابتثابت((شنيداری شفافشنيداری شفاف--مواد ديداریمواد ديداری((
  فيلم متحرک صامتفيلم متحرک صامت((مواد ديداری متحرکمواد ديداری متحرک(( ))مم((
    فيلم متحرک ناطقفيلم متحرک ناطق((شنيداری متحرک شنيداری متحرک --مواد ديداریمواد ديداری((
  یسه بعدی ھاسه بعدی ھا یب ب
    منابع انسانی و موقعيتھامنابع انسانی و موقعيتھا
کامپيوترھاکامپيوترھا   ر رپيو پيو



ھا رسانه ھاانتخاب رسانه بخش دومانتخاب انتخاب رسانه ھاانتخاب رسانه ھا

::عوامل زير در انتخاب رسانه ھا موثرندعوامل زير در انتخاب رسانه ھا موثرندثث
آموزش آموزشھدفھای ھدفھای ھدفھای آموزشیھدفھای آموزشی
نويژگيھای فراگيرانويژگيھای فراگيران ير ر ی يھ نويژ ير ر ی يھ ويژ
  فنون تدريسفنون تدريس
  محرکھای مورد نياز موضوع درسیمحرکھای مورد نياز موضوع درسی
ل ع ط ا لش ع ط ا ش شرايط عملیشرايط عملی



ھا رسانه انتخاب و آموزش ھاھدفھای رسانه انتخاب و آموزش ھدفھای آموزشی و انتخاب رسانه ھاھدفھای آموزشی و انتخاب رسانه ھابخش دومھدفھای

::رسانه ھای ديداری ثابت رسانه ھای ديداری ثابت ثث
مفيدند کالم اطالعات يادگيری برای مواد مفيدنداين کالم اطالعات يادگيری برای مواد ..اين مواد برای يادگيری اطالعات کالمی مفيدنداين مواد برای يادگيری اطالعات کالمی مفيدنداين

::رسانه ھای شنيداریرسانه ھای شنيداری
 برای يادگيری اطالعات کالمی و مھارتھای ذھنی می برای يادگيری اطالعات کالمی و مھارتھای ذھنی می

گيرند قرار استفاده مورد گيرندتوانند قرار استفاده مورد ..توانند مورد استفاده قرار گيرندتوانند مورد استفاده قرار گيرندتوانند



ھا رسانه انتخاب و آموزش ھاھدفھای رسانه انتخاب و آموزش ھدفھای
بخش دوم

ھدفھای آموزشی و انتخاب رسانه ھاھدفھای آموزشی و انتخاب رسانه ھا

::شنيداری شفاف و غير شفا ثابتشنيداری شفاف و غير شفا ثابت--ھای ديداریھای ديداریرسانهرسانه

يادگيری اصول، و قواعد آموزش برای ھا رسانه يادگيریاين اصول، و قواعد آموزش برای ھا رسانه اين  اين رسانه ھا برای آموزش قواعد و اصول، يادگيری اين رسانه ھا برای آموزش قواعد و اصول، يادگيری
--اطالعات کالمی و تميز دادن انواع محرکھای ديداری اطالعات کالمی و تميز دادن انواع محرکھای ديداری 

..شنيداری کاربرد دارندشنيداری کاربرد دارندشش



ھا رسانه انتخاب و آموزش ھاھدفھای رسانه انتخاب و آموزش ھدفھای
بخش دوم

ھدفھای آموزشی و انتخاب رسانه ھاھدفھای آموزشی و انتخاب رسانه ھا

::  شنيداری متحرکشنيداری متحرک--متحرک وديداریمتحرک وديداریرسانه ھای ديداریرسانه ھای ديداری

    اين مواد برای آموزش اطالعات کالمی مثل تاريخ ، نامھا  اين مواد برای آموزش اطالعات کالمی مثل تاريخ ، نامھا
و محل ھا مفيد ند ، زيرا قادرند الگوی انسانی را بعنوان و محل ھا مفيد ند ، زيرا قادرند الگوی انسانی را بعنوان 
استفاده قابل نگرش تغيير برای و کنند معرفی استفادهسرمشق قابل نگرش تغيير برای و کنند معرفی بل اسرمشق رش  يير  ی  و برای  ر ق  بل ار رش  يير  ی  و برای  ر ق  ر

..باشندباشند



ھا رسانه انتخاب و آموزش ھاھدفھای رسانه انتخاب و آموزش ھدفھای
بخش دوم

ھدفھای آموزشی و انتخاب رسانه ھاھدفھای آموزشی و انتخاب رسانه ھا

::منابع انسانی و موقعيتھامنابع انسانی و موقعيتھاقق
ند دا د ب کا ھدفھا کليه دادن ياد ا ندب دا د ب کا ھدفھا کليه دادن ياد ا ب برای ياد دادن کليه ھدفھا کاربرد دارندبرای ياد دادن کليه ھدفھا کاربرد دارند..

::کامپيوترکامپيوتر
   رسانه ای است که به يادگيرنده در مورد پاسخھايش رسانه ای است که به يادگيرنده در مورد پاسخھايش

دھد می دھدبازخورد می ..بازخورد می دھدبازخورد می دھدبازخورد



فراگيران فراگيرانويژگيھای بخش دومويژگيھای ويژگيھای فراگيرانويژگيھای فراگيران

گذ ث گ ف گذگ ث گ ف ::ويژگيھای فراگيران که در انتخاب رسانه ھا تاثير ميگذاردويژگيھای فراگيران که در انتخاب رسانه ھا تاثير ميگذاردگ

ننسنسن
  قدرت آنھا در خواندنقدرت آنھا در خواندن
  فاصله آنھا از ھمفاصله آنھا از ھم



ديل تجارب ديلمخروط تجارب بخش دوممخروط مخروط تجارب ديلمخروط تجارب ديل

  يادگيرندگان کم سن از قاعده مخروط وبا نزديک شدن به راس آن سن آنھايادگيرندگان کم سن از قاعده مخروط وبا نزديک شدن به راس آن سن آنھا
يابد می يابدافزايش می ..افزايش ب ی ي يش  بز ی ي يش  ..ز

نمادھای کالمی
عالئم،ارقام

موادشنيدار ضبط شده
تصاوير ثابت

متحرک رفيلمھای ی  ھ ي
تلويزيون آموزشی

گردش علمی
گذاشتن نمايش نبه يش  ب 

بازسازی موقعيتھا
نقش بازی کردن

تجسم متجارب ج رب  ج



بخش دوم

فنون آموزشی و انتخاب رسانه ھافنون آموزشی و انتخاب رسانه ھا

ا ا انه انتخا گا زش آ افن ا انه انتخا گا زش آ فن             فنون آموزشی گاھی انتخاب رسانه ھا را            فنون آموزشی گاھی انتخاب رسانه ھا را
فنون از کدام ھر و کنند می فنونمحدود از کدام ھر و کنند می محدود می کنند و ھر کدام از فنون           محدود می کنند و ھر کدام از فنون           محدود

..آموزشی رسانه خاص خود را می طلبدآموزشی رسانه خاص خود را می طلبد ی یی ی



درس موضوع نياز مورد درسمحرکھای موضوع نياز مورد محرکھای
بخش دوم

محرکھای مورد نياز موضوع درسیمحرکھای مورد نياز موضوع درسی

گگ   رنگرنگ
اا   صداصدا

کتکت   حرکتحرکت
وقتوقت   وقتوقت
رسانه با مدرس رسانهتوافق با مدرس توافق   توافق مدرس با رسانهتوافق مدرس با رسانه



رنگ مورد در شولز و ويتيچ رنگنظر مورد در شولز و ويتيچ نظر
بخش دوم

نظر ويتيچ و شولز در مورد رنگنظر ويتيچ و شولز در مورد رنگ

گ گآ ::آنھا معتقدند که سه سوال در رابطه با رنگ مطرح شودآنھا معتقدند که سه سوال در رابطه با رنگ مطرح شودآ

  چه اطالعات مشخصی تنھا توسط رنگ ارائه می شود ؟چه اطالعات مشخصی تنھا توسط رنگ ارائه می شود ؟
  کدام رابطه به وسيله رنگ معنی دار می شود ؟کدام رابطه به وسيله رنگ معنی دار می شود ؟

نن نگ از ا انه شنا ا ز ات ا ا ننه نگ از ا انه شنا ا ز ات ا ا ه  چه احساسات زيبا شناسانه ای بعد از ديدن رنگ در بيننده چه احساسات زيبا شناسانه ای بعد از ديدن رنگ در بيننده
ییبوجود می آيد ؟بوجود می آيد ؟



بخش دومحرکتحرکت حرکتحرکت
    

ا ا ا ک ت ن قا که ا اانه ا ا ک ت ن قا که ا انه  رسانه ھائی که قادرند تصور حرکت را ايجاد رسانه ھائی که قادرند تصور حرکت را ايجاد
ھمين به و ھستند گرانقيمتی ھای رسانه ، ھمينکنند به و ھستند گرانقيمتی ھای رسانه ، کنند ، رسانه ھای گرانقيمتی ھستند و به ھمين کنند ، رسانه ھای گرانقيمتی ھستند و به ھمين کنند

..دليل استفاده از آنھا محدود استدليل استفاده از آنھا محدود است



متحرک ھای متحرکرسانه ھای بخش دومرسانه رسانه ھای متحرکرسانه ھای متحرک
در صورتی می توان از رسانه ھای متحرک استفاده کرد که پاسخ در صورتی می توان از رسانه ھای متحرک استفاده کرد که پاسخ 

::به سه سوال زيرمثبت باشدبه سه سوال زيرمثبت باشد
   آيا ھدف اموزشی ، يادگيری انجام يک جريان است که حرکات آيا ھدف اموزشی ، يادگيری انجام يک جريان است که حرکات

؟ آشناست نا يادگيرنده برای ؟آن آشناست نا يادگيرنده برای آن برای يادگيرنده نا آشناست ؟آن برای يادگيرنده نا آشناست ؟آن
   آيا مفھومی که بايد ياد گرفته شود مفھومی است که فقط بر آيا مفھومی که بايد ياد گرفته شود مفھومی است که فقط بر

حسب چگونگی حرکت قابل درک است ؟حسب چگونگی حرکت قابل درک است ؟
م اتفاق سرعت به که کند درک را تغييرات بايد يادگيرنده مآيا اتفاق سرعت به که کند درک را تغييرات بايد يادگيرنده آيا  آيا يادگيرنده بايد تغييراتی را درک کند که به سرعت اتفاق می آيا يادگيرنده بايد تغييراتی را درک کند که به سرعت اتفاق می

افتند و با چشم نمی توان آنھا را ديد ؟افتند و با چشم نمی توان آنھا را ديد ؟



عمل عملشرايط بخش دومشرايط شرايط عملیشرايط عملی

گذ گذث ::از شرايط عملی که در انتخاب رسانه تاثير می گذارد از شرايط عملی که در انتخاب رسانه تاثير می گذارد ث
      
توليد توليدھزينه ھزينه     ي و يزي  و زي 
  نگھداری و به کار اندازینگھداری و به کار اندازی



بخش دومتوجهتوجه توجهتوجه
      

ھر که کرد فکر اول بايد ھا رسانه انتخاب با رابطه ھردر که کرد فکر اول بايد ھا رسانه انتخاب با رابطه در در رابطه با انتخاب رسانه ھا بايد اول فکر کرد که ھر در رابطه با انتخاب رسانه ھا بايد اول فکر کرد که ھر     
رسانه تا چه حد يادگيری موثر را تامين ميکند ،سپس از رسانه تا چه حد يادگيری موثر را تامين ميکند ،سپس از 

بين رسانه ھائی که قادرند اين کار را انجام دھد رسانه بين رسانه ھائی که قادرند اين کار را انجام دھد رسانه 
دارد ھمخوانی موجود شرايط با که نمود انتخاب را داردای ھمخوانی موجود شرايط با که نمود انتخاب را ..ای را انتخاب نمود که با شرايط موجود ھمخوانی داردای را انتخاب نمود که با شرايط موجود ھمخوانی داردای



تدريسارائهارائه تدريساجرای بخش دوماجرای اجرای تدريساجرای تدريس––ارائهارائه
آ آگ گ پس از طراحی مراحل گفته شده ، طراح آموزشی مراحل پس از طراحی مراحل گفته شده ، طراح آموزشی مراحل     

کند می بينی پيش را تدريس اجرای يا درس کندارائه می بينی پيش را تدريس اجرای يا درس ..ارائه درس يا اجرای تدريس را پيش بينی می کندارائه درس يا اجرای تدريس را پيش بينی می کندارائه
گاھی مدرس بر اساس شرايط موجود بعضی از مراحل گاھی مدرس بر اساس شرايط موجود بعضی از مراحل       

..را حذف کرده و يا مدت زمان بيشتری صرف می کند را حذف کرده و يا مدت زمان بيشتری صرف می کند 



آموزش رويدادھای شدن ط آموزشمراحل رويدادھای شدن ط شناخت((مراحل شناختنظريه ))نظريه
بخش دوم

))نظريه شناختینظريه شناختی((مراحل طی شدن رويدادھای آموزشیمراحل طی شدن رويدادھای آموزشی

ه ت هل ت ل   جلب توجهجلب توجه
    مطلع کردن يادگيرندگان از ھدفھامطلع کردن يادگيرندگان از ھدفھا
  تحريک ياد آوری پيش نيازھای يادگيریتحريک ياد آوری پيش نيازھای يادگيری
  ارئه مطالب متحرکارئه مطالب متحرک
    تھيه راھنمای ھای يادگيریتھيه راھنمای ھای يادگيری
عملکرد عملکردفراخواندن فراخواندن   ر ن  و رر ن  و ر
    تھيه بازخورد صحيحتھيه بازخورد صحيح
عملکرد عملکردسنجش سنجش   سنجش عملکردسنجش عملکرد
       دستيابی به يادداری و انتقال   دستيابی به يادداری و انتقال



توجه توجهجلب بخش دومجلب جلب توجهجلب توجه

ه ا ندگان ادگ ه ت د له ن ا هد ا ندگان ادگ ه ت د له ن ا د      در اين مرحله مدرس توجه يادگيرندگان را به   در اين مرحله مدرس توجه يادگيرندگان را به
کند می جلب درسی کندموضوع می جلب درسی ..موضوع ی  ب  ی ج ر وع  ی و ب  ی ج ر وع  ..و



ھدفھا از يادگيرندگان کردن ھدفھامطلع از يادگيرندگان کردن مطلع
بخش دوم

مطلع کردن يادگيرندگان از ھدفھامطلع کردن يادگيرندگان از ھدفھا

ا ا زش آ ھدفھا د له ن ا اد ا زش آ ھدفھا د له ن ا د  در اين مرحله مدرس ھدفھای آموزشی را برای در اين مرحله مدرس ھدفھای آموزشی را برای
کند می بازگو واضحی طور به کنديادگيرندگان می بازگو واضحی طور به ..يادگيرندگان ی  و  ز ی ب ور و ن ب  ير ی ي و  ز ی ب ور و ن ب  ير ..ي



نيازھا پيش آوری ياد نيازھاتحريک پيش آوری ياد تحريک
بخش دوم

تحريک ياد آوری پيش نيازھاتحريک ياد آوری پيش نيازھا

از ن ن ش ا زش آ ا که طال گ ازا ن ن ش ا زش آ ا که طال گ ا  يادگيری مطالبی که بايد آموزش داده شوند نياز يادگيری مطالبی که بايد آموزش داده شوند نياز
بايد مدرس داردکه ديگری مطالب يادگيری بايدبه مدرس داردکه ديگری مطالب يادگيری به يادگيری مطالب ديگری داردکه مدرس بايد به يادگيری مطالب ديگری داردکه مدرس بايد به

..آنھا را به ياد شاگردان بياوردآنھا را به ياد شاگردان بياورد



يادگيری راھنماھای يادگيریتھيه راھنماھای تھيه
بخش دوم

          تھيه راھنماھای يادگيریتھيه راھنماھای يادگيری

گگ    در اين مرحله يادگيرنده به کمک يک سلسله اشاره ھا در اين مرحله يادگيرنده به کمک يک سلسله اشاره ھا
ياد را آنھا خواھد می مدرس که مطالبی به سوالھا ياديا را آنھا خواھد می مدرس که مطالبی به سوالھا يا سوالھا به مطالبی که مدرس می خواھد آنھا را ياد يا سوالھا به مطالبی که مدرس می خواھد آنھا را ياد يا

..بدھد راھنمائی می شودبدھد راھنمائی می شود
    مقدار راھنمائی به فراگير بستگی داردمقدار راھنمائی به فراگير بستگی دارد..



عملکرد عملکردفراخواندن بخش دومفراخواندن   فراخواندن عملکردفراخواندن عملکرد

    
تا د ش ته ا خ اگ ف از له ن ا تاد د ش ته ا خ اگ ف از له ن ا د     در اين مرحله از فراگير خواسته می شود تا    در اين مرحله از فراگير خواسته می شود تا

دھد نشان را شده يادگرفته دھدمطلب نشان را شده يادگرفته ..مطلب ن  ر  ر  ن ب ي ر  ر  ..ب ي



صحيح بازخورد صحيحتھيه بازخورد بخش دومتھيه تھيه بازخورد صحيحتھيه بازخورد صحيح

      

اطالعاتی يادگيرندگان عملکرد و صحت مورد اطالعاتیدر يادگيرندگان عملکرد و صحت مورد در  ی ن  ير ر ي ور  و  ی ر  ن  ير ر ي ور  و  ر 
..در اختيارشان قرار دھيم تا يادگيری پايدار بمانددر اختيارشان قرار دھيم تا يادگيری پايدار بماند



عملکرد عملکردسنجش بخش دومسنجش سنجش عملکردسنجش عملکرد

گ ل گل ل ل       در اين مرحله از تدريس مدرس عملکرد يادگيرنده را      در اين مرحله از تدريس مدرس عملکرد يادگيرنده را
تھيه رفتاری ھدفھای اساس بر که آزمونھای طرح تھيهبا رفتاری ھدفھای اساس بر که آزمونھای طرح ھي با ری  ی ر ھ س  ی  بر  ھ و ز رح  ھي ب  ری  ی ر ھ س  ی  بر  ھ و ز رح  ب 

..شده ، می سنجدشده ، می سنجد



انتقال و يادداری به انتقالدستياب و يادداری به دستياب
بخش دوم

دستيابی به يادداری و انتقالدستيابی به يادداری و انتقال

آ آگ گ اگر مطالبی که آموزش داده می شوند در زمينه معنی اگر مطالبی که آموزش داده می شوند در زمينه معنی     
خواھد راحت بسيار آنھا آوری ياد شوند گرفته ياد خواھدداری راحت بسيار آنھا آوری ياد شوند گرفته ياد داری ياد گرفته شوند ياد آوری آنھا بسيار راحت خواھد داری ياد گرفته شوند ياد آوری آنھا بسيار راحت خواھد داری

..بودبود
بھترين کار برای اينکه مطالب بھتر به ياد سپرده شوند بھترين کار برای اينکه مطالب بھتر به ياد سپرده شوند     

گردند تمرين زمانی فاصله با ولی بارھا که است گردنداين تمرين زمانی فاصله با ولی بارھا که است ..اين است که بارھا ولی با فاصله زمانی تمرين گردنداين است که بارھا ولی با فاصله زمانی تمرين گردنداين



بخش دومارزشيابارزشياب ارزشيابیارزشيابی

    ارزشيابی عملکردارزشيابی عملکرد
    ارزشيابی از سيستمارزشيابی از سيستم



عملکرد عملکردارزشياب بخش دومارزشياب ارزشيابی عملکردارزشيابی عملکرد

آ آآ آ طراح آموزشی در ضمن طراحی منظم آموزشی به تھيه طراح آموزشی در ضمن طراحی منظم آموزشی به تھيه     
پردازد می فراگير عملکرد از ارزشيابی جھت پردازدآزمون می فراگير عملکرد از ارزشيابی جھت ..آزمون جھت ارزشيابی از عملکرد فراگير می پردازدآزمون جھت ارزشيابی از عملکرد فراگير می پردازدآزمون

  آزمون برای سنجش رفتار ورودیآزمون برای سنجش رفتار ورودی
ا خش ا ا ا اآ خش ا ا ا آ آزمون برای پايان ھر بخش از تدريسآزمون برای پايان ھر بخش از تدريس

درس کل رفتاری ھدفھای اساس بر درسآزمون کل رفتاری ھدفھای اساس بر آزمون آزمون بر اساس ھدفھای رفتاری کل درسآزمون بر اساس ھدفھای رفتاری کل درس



ارزشياب تحليل يا ارزشياببازخورد تحليل يا بازخورد
بخش دوم

بازخورد يا تحليل ارزشيابیبازخورد يا تحليل ارزشيابی

        
چه و عملکرد از ارزشياب چه ھا ارزشياب چهنتيجه و عملکرد از ارزشياب چه ھا ارزشياب نتيجه نتيجه ارزشيابی ھا چه ارزشيابی از عملکرد و چهنتيجه ارزشيابی ھا چه ارزشيابی از عملکرد و چه    

ارزشيابی از سيستم بايد به خورد سيستم آموزشی داده ارزشيابی از سيستم بايد به خورد سيستم آموزشی داده 
شود تا بر اساس آن در عناصربه کار گرفته شده تجديد شود تا بر اساس آن در عناصربه کار گرفته شده تجديد 

آيد عمل به آيدنظر عمل به ..نظر به عمل آيدنظر به عمل آيدنظر



سوم سومبخش بخش سومبخش سومبخش

رررسانه ھارسانه ھا                                    



کل کلھدف بخش سومھدف ھدف کلیھدف کلی

زش آ ھا انه اع ان ا دانش زشآشنائ آ ھا انه اع ان ا دانش آشنائ آشنائی دانشجو با انواع رسانه ھای آموزشیآشنائی دانشجو با انواع رسانه ھای آموزشی



رفتاری رفتاریاھداف بخش سوماھداف اھداف رفتاریاھداف رفتاری
::از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين بخش بتوانداز دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه اين بخش بتواند

    انواع رسانه ھا را نام ببردانواع رسانه ھا را نام ببرد..
    ھر يک از رسانه ھا را تعريف نمايدھر يک از رسانه ھا را تعريف نمايد..

ا ن ا ا ھا انه از ک ھ اا ن ا ا ھا انه از ک ھ ا   محاسن ھر يک از رسانه ھا را بيان نمايدمحاسن ھر يک از رسانه ھا را بيان نمايد..
دھد شرح را ھا رسانه از يک ھر محدوديتھای و دھدمعايب شرح را ھا رسانه از يک ھر محدوديتھای و ..معايب    رح ز ر  ر  ر ي  ی  ھ ي و رح يب و  ز ر  ر  ر ي  ی  ھ ي و ..يب و 



تصوير تصويرتعريف تعريف
بخش سوم

تعريف تصويرتعريف تصوير

      
که است بعدی دو شفاف غير ديداری يک کهتصوير است بعدی دو شفاف غير ديداری يک تصوير تصوير يک ديداری غير شفاف دو بعدی است کهتصوير يک ديداری غير شفاف دو بعدی است که    

..افراد،مکانھا،اشيا يا روابط بين آنھا را نشان ميدھدافراد،مکانھا،اشيا يا روابط بين آنھا را نشان ميدھد
با اينکه تصاوير خود رسانه آموزشی ھستند اما در با اينکه تصاوير خود رسانه آموزشی ھستند اما در       

يشوند تفاده ا وزش آ ھا انه ه ھ يشوندتوليد تفاده ا وزش آ ھا انه ه ھ ..توليد ھمه رسانه ھای آموزشی استفاده ميشوندتوليد ھمه رسانه ھای آموزشی استفاده ميشوندتوليد



اپک اپکپروژکتور بخش سومپروژکتور پروژکتور اپکپروژکتور اپک
گگ دستگاھی که می تواند از مواد غير شفاف تصاويردستگاھی که می تواند از مواد غير شفاف تصاوير    

دھد نشان پرده روی بر دھدروشنی نشان پرده روی بر ..روشنی بر روی پرده نشان دھدروشنی بر روی پرده نشان دھدروشنی



اپک از استفاده اپکنحوه از استفاده نحوه
بخش سوم

نحوه استفاده از اپکنحوه استفاده از اپک
اش ف ا تنا که ت اشانتخا ف ا تنا که ت انتخا انتخاب تصويری که متناسب با ھدف باشدانتخاب تصويری که متناسب با ھدف باشد..

برق پريز به دستگاه برقاتصال پريز به دستگاه اتصال ل  ب پريز برقل  ب پريز برق
  قرار دادن تصوير درجايگاه قرار گرفتن تصويرقرار دادن تصوير درجايگاه قرار گرفتن تصوير

افظ ه افظاشت ه اشت برداشتن دريچه محافظ عدسیبرداشتن دريچه محافظ عدسی
اتاق نمودن اتاقتاريک نمودن تاريک ق ن  و قري  ن  و ري 
  روشن کردن کليد دستگاهروشن کردن کليد دستگاه

تنظتنظ تنظيم عدسیتنظيم عدسی
دستگاه ھای پايه دستگاهتنظيم ھای پايه تنظيم  ی ي  ی يم پ ي  يم پ



تصوير تصويرمحاسن محاسن
بخش سوم

محاسن تصويرمحاسن تصوير

قق   با ھزينه بسيار کم قابل تھيه استبا ھزينه بسيار کم قابل تھيه است..
کرد تھيه را تصاوير ميتوان عکاسی طريق کرداز تھيه را تصاوير ميتوان عکاسی طريق از   از طريق عکاسی ميتوان تصاوير را تھيه کرداز طريق عکاسی ميتوان تصاوير را تھيه کرد..
    جانشين مناسبی برای برخی از پديده ھاستجانشين مناسبی برای برخی از پديده ھاست..
    امکان تھيه اساليد از روی تصاويرامکان تھيه اساليد از روی تصاوير

ک ا تگا ا ا ت ش ا ن کا کا ا تگا ا ا ت ش ا ن کا ا   امکان نمايش تصاوير با دستگاه اپکامکان نمايش تصاوير با دستگاه اپک
کوتاه زمان در مواد سازی کوتاهآماده زمان در مواد سازی آماده   و ن  ر ز و  زی  و  ن  ر ز و  زی   



کتاب کتابتعريف بخش سومتعريف تعريف کتابتعريف کتاب
ذ ذث ث کتاب يک اثر نوشتاری است که بر روی کاغذ ، پوست ، کتاب يک اثر نوشتاری است که بر روی کاغذ ، پوست ،     

است شده نوشته استپارچه شده نوشته کهپارچه ميباشد جلد دارای اثر کهاين ميباشد جلد دارای اثر اين اين اثر دارای جلد ميباشد که اين اثر دارای جلد ميباشد که ..پارچه نوشته شده استپارچه نوشته شده است
..بطريقی صحافی شده است بطريقی صحافی شده است 

..کتابھا به دو دسته درسی و غير درسی تقسيم ميگردندکتابھا به دو دسته درسی و غير درسی تقسيم ميگردند    



کتاب کتابمحاسن محاسن
بخش سوم

محاسن کتابمحاسن کتاب
..در ھمه مکانھا قابل استفاده استدر ھمه مکانھا قابل استفاده استقق

پرداخت مطالعه به توان م ساعت چند تا لحظه چند پرداختاز مطالعه به توان م ساعت چند تا لحظه چند ..از چند لحظه تا چند ساعت می توان به مطالعه پرداختاز چند لحظه تا چند ساعت می توان به مطالعه پرداختاز
..افراد با سرعت دلخواھشان می توانند مطالعه نمايندافراد با سرعت دلخواھشان می توانند مطالعه نمايند ي و ی ن و ر ب ير و ی ن و ر ب ر

جمع و جور ، قابل حمل و نقل ، بادوام و نسبتا ارزان جمع و جور ، قابل حمل و نقل ، بادوام و نسبتا ارزان 
..استاستاا

دھد ترتيب ھمه برای يکسانی تکاليف ميتواند دھدمعلم ترتيب ھمه برای يکسانی تکاليف ميتواند ..معلم ميتواند تکاليف يکسانی برای ھمه ترتيب دھدمعلم ميتواند تکاليف يکسانی برای ھمه ترتيب دھدمعلم



ھا ھامحدوديت محدوديت
بخش سوم

محدوديت ھامحدوديت ھا
آآآآ بيشتر آنھا بد نوشته بيشتر آنھا بد نوشته ..محدوديت کتابھا در طراحی آنھاستمحدوديت کتابھا در طراحی آنھاست    

گردند می سازماندھی بد و شوند گردندمی می سازماندھی بد و شوند ..می ر ی  ی  ز و و ب  ری  ی  ی  ز و و ب  ..ی 
از آنجا که طول مدت چاپ زيا است ،قبل از اينکه به دست از آنجا که طول مدت چاپ زيا است ،قبل از اينکه به دست       

ن ش نه ک شا طال ن اگ نف ش نه ک شا طال ن اگ ..فراگير برسند مطالبشان کھنه می شوندفراگير برسند مطالبشان کھنه می شوندف
در مسئله حل توانائی ايجاد به قادر بد طراحی دليل دربه مسئله حل توانائی ايجاد به قادر بد طراحی دليل به ر     ل   ی  وا ر ب ايج  ی ب  را يل  رب  ل   ی  وا ر ب ايج  ی ب  را يل  ب 

..فراگير نيستندفراگير نيستند
ف آ فگ آ گ ..حجيم اند و نگھداری آنھا نياز به فضای زياد داردحجيم اند و نگھداری آنھا نياز به فضای زياد دارد    



کتاب ارزياب کتابمعيارھای ارزياب معيارھای
بخش سوم

معيارھای ارزيابی کتابمعيارھای ارزيابی کتاب

ف فآ آ آيا کتاب در رسيدن به ھدفھا کمکی می کند؟آيا کتاب در رسيدن به ھدفھا کمکی می کند؟
ھستند؟ منطقی نظم دارای مطالب ھستند؟آيا منطقی نظم دارای مطالب آيا آيا مطالب دارای نظم منطقی ھستند؟آيا مطالب دارای نظم منطقی ھستند؟
  آيا ھر جا الزم است از تصوير استفاده کرده است؟آيا ھر جا الزم است از تصوير استفاده کرده است؟
     آيا در مورد مفاھيم نا آشنا در زمينه تصاوير چيزی برای   آيا در مورد مفاھيم نا آشنا در زمينه تصاوير چيزی برای

است؟ شده گذاشته اندازه درک به است؟کمک شده گذاشته اندازه درک به کمک به درک اندازه گذاشته شده است؟کمک به درک اندازه گذاشته شده است؟کمک
مآيا مطالب مناسب سن پيام گيران است؟آيا مطالب مناسب سن پيام گيران است؟ مپ پ
   آيا از نظر اندازه ، صحافی ، نوع حروف و حجم کتاب آيا از نظر اندازه ، صحافی ، نوع حروف و حجم کتاب

ت؟ ا نده گي پيا ب ت؟نا ا نده گي پيا ب مناسب پيام گيرنده است؟مناسب پيام گيرنده است؟نا



بخش سومتوجهتوجه توجهتوجه
      

دارد وجود نيز صفحه يا نوار کتابھا ھمراه داردگاه وجود نيز صفحه يا نوار کتابھا ھمراه بيشتربيشترگاه بيشتر بيشتر . . گاه ھمراه کتابھا نوار يا صفحه نيز وجود داردگاه ھمراه کتابھا نوار يا صفحه نيز وجود دارد    
..اين نوع کتابھا در رابطه با آموزش زبان تھيه شده انداين نوع کتابھا در رابطه با آموزش زبان تھيه شده اند
ه ت نازک ا ا کتا ا ه ف اق هشت ت نازک ا ا کتا ا ه ف اق شت در بيشتر مواقع صفحه ھمراه کتابھا بسيار نازک تھيه در بيشتر مواقع صفحه ھمراه کتابھا بسيار نازک تھيه     

شنيداری شنيداری ––می شوند که به اينگونه مواد ، مواد ديداری می شوند که به اينگونه مواد ، مواد ديداری  یی
..غير شفاف گفته می شودغير شفاف گفته می شود



بخش سوممجلهمجله مجلهمجله
      

رنشريه ای است با عنوان مشخص که به صورت شماره نشريه ای است با عنوان مشخص که به صورت شماره      ور ب ص ن و ب ی رري ور ب ص ن و ب ی ري
ھا يا جزوه ھای پياپی با فاصله زمانی منظم برای مدت ھا يا جزوه ھای پياپی با فاصله زمانی منظم برای مدت 

ه با د قاالت حاو و شود نتش حدود هنا با د قاالت حاو و شود نتش حدود نامحدود منتشر می شود و حاوی مقاالتی در بارهنامحدود منتشر می شود و حاوی مقاالتی در بارهنا
..موضوعھای مختلف از نويسندگان مختلف استموضوعھای مختلف از نويسندگان مختلف است



چارتھاچارتھا
بخش سوم

چارتھاچارتھا

کا ه ا که تن ا کاانه ه ا که تن ا انه رسانه ھائی ھستند که حس ديدن رابه کاررسانه ھائی ھستند که حس ديدن رابه کار    
تصاويرمضحکميگيرندميگيرند خط، از تصاويرمضحکآنھا خط، از آنھا آنھا از خط، تصاويرمضحک آنھا از خط، تصاويرمضحک ..ميگيرندميگيرند

،عکس،نمودار،نقاشی و نوشته ،عکس،نمودار،نقاشی و نوشته ))کاريکاتورکاريکاتور((آميزآميز یی))((
برای خالصه کردن مفاھيم و انديشه ھا و نظم برای خالصه کردن مفاھيم و انديشه ھا و نظم 

کنن تفا ا ا آن ه کننا تفا ا ا آن ه ..دادن به آنھا استفاده می کننددادن به آنھا استفاده می کنندا



چارتھا چارتھاانواع انواع
بخش سوم

انواع چارتھاانواع چارتھا

::از نظر نحوه ارائه مطلب به دو دسته تقسيم ميشونداز نظر نحوه ارائه مطلب به دو دسته تقسيم ميشوند  
ارائه مرحله به مرحله صورت به را مطالب که ارائهچارتھائ مرحله به مرحله صورت به را مطالب که چارتھائ  چارتھائی که مطالب را به صورت مرحله به مرحله ارائه چارتھائی که مطالب را به صورت مرحله به مرحله ارائه

))چارتھای برگردان و پوششیچارتھای برگردان و پوششی.(.(می دھندمی دھند
  چارتھائی که مطالب را به صورت ھمزمان ارائه می دھندچارتھائی که مطالب را به صورت ھمزمان ارائه می دھند  .  .

تصويری(( و ای ای،درختی،جدولی،نقشه تصويریجريانی،شاخه و ای ای،درختی،جدولی،نقشه ))جريانی،شاخه ))جريانی،شاخه ای،درختی،جدولی،نقشه ای و تصويریجريانی،شاخه ای،درختی،جدولی،نقشه ای و تصويری((



برگردان برگردانچارتھای چارتھای
بخش سوم

چارتھای برگردانچارتھای برگردان

      
مرحله ھر يا شده تقسيم اطالعات ازچارتھا نوع اين مرحلهدر ھر يا شده تقسيم اطالعات ازچارتھا نوع اين در اين نوع ازچارتھا اطالعات تقسيم شده يا ھر مرحله در اين نوع ازچارتھا اطالعات تقسيم شده يا ھر مرحله     در

سپس يک طرف اين سپس يک طرف اين ..بر روی يک صفحه قرار می گيردبر روی يک صفحه قرار می گيرد
صفحه ھا بھم متصل می شود و ھنگام ارائه مطالب در صفحه ھا بھم متصل می شود و ھنگام ارائه مطالب در 
برگردانده ترتيب به ھا صفحه نياز حسب بر زمان برگرداندهھر ترتيب به ھا صفحه نياز حسب بر زمان ھر زمان بر حسب نياز صفحه ھا به ترتيب برگردانده ھر زمان بر حسب نياز صفحه ھا به ترتيب برگردانده ھر

..شده و در مقابل ديد قرار می گيردشده و در مقابل ديد قرار می گيرد



پوشش پوششچارتھای چارتھای
بخش سوم

چارتھای پوششیچارتھای پوششی

      
اما دارد قرار سطح يک روی بر اطالعات چارتھا اين امادر دارد قرار سطح يک روی بر اطالعات چارتھا اين در در اين چارتھا اطالعات بر روی يک سطح قرار دارد اما در اين چارتھا اطالعات بر روی يک سطح قرار دارد اما     
ھر بخش بوسيله کاغذ پوشانده شده است و ھنگام ارائه ھر بخش بوسيله کاغذ پوشانده شده است و ھنگام ارائه 

مطالب کاغذ ،يکی يکی برداشته شده و فقط بخشی که مطالب کاغذ ،يکی يکی برداشته شده و فقط بخشی که 
گيرد می قرار بيننده ديد مقابل در است نياز گيردمورد می قرار بيننده ديد مقابل در است نياز ..مورد نياز است در مقابل ديد بيننده قرار می گيردمورد نياز است در مقابل ديد بيننده قرار می گيردمورد



جريان جريانچارتھای چارتھای
بخش سوم

چارتھای جريانیچارتھای جريانی

يا ، شود می طی چيز يک تھيه در که ياگامھائی ، شود می طی چيز يک تھيه در که گامھائی  و  ي ی  ی  ھي ي چيز  ر  ی   و  ي ھ ی  ی  ھي ي چيز  ر  ی   ھ
رويدادھائی که به دنبال ھم می آيند بر روی يک رويدادھائی که به دنبال ھم می آيند بر روی يک 

..صفحه نمايش داده می شوندصفحه نمايش داده می شوند



جدول جدولچارتھای چارتھای
بخش سوم

چارتھای جدولیچارتھای جدولی

فف اطالعات در دو ستون افقی و عمودی ارائه می شوند و اطالعات در دو ستون افقی و عمودی ارائه می شوند و     
ستون در ديگر عامل با افقی ستون در عامل ھر ستونارتباط در ديگر عامل با افقی ستون در عامل ھر ارتباط ھر عامل در ستون افقی با عامل ديگر در ستون ارتباط ھر عامل در ستون افقی با عامل ديگر در ستون ارتباط

..عمودی نشان داده می شودعمودی نشان داده می شود



ای شاخه ایچارتھای شاخه چارتھای
بخش سوم

چارتھای شاخه ایچارتھای شاخه ای

به کمک اين چارتھا نحوه ترکيب چند رويداد و به وجود به کمک اين چارتھا نحوه ترکيب چند رويداد و به وجود     
آمدن بوجود و جز چند ترکيب يا ديگر رويداد يک آمدنآمدن بوجود و جز چند ترکيب يا ديگر رويداد يک آمدن يک رويداد ديگر يا ترکيب چند جز و بوجود آمدن آمدن يک رويداد ديگر يا ترکيب چند جز و بوجود آمدن آمدن

..يک کل نشان داده می شوديک کل نشان داده می شود



درخت درختچارتھای چارتھای
بخش سوم

چارتھای درختیچارتھای درختی

اين چارتھا بر عکس چارتھای شاخای ھستند و نشان اين چارتھا بر عکس چارتھای شاخای ھستند و نشان     
آيد می بوجود جز چند کل يک از چگونه آيدميدھند می بوجود جز چند کل يک از چگونه ..ميدھند چگونه از يک کل چند جز بوجود می آيدميدھند چگونه از يک کل چند جز بوجود می آيدميدھند



ای نقشه ایچارت نقشه چارت
بخش سوم

چارت نقشه ایچارت نقشه ای

 زبرای ارائه منظم اطالعات و خالصه کردن آنھا گاھی از برای ارائه منظم اطالعات و خالصه کردن آنھا گاھی از ی ھ ن ر و م ر ی زبر ی ھ ن ر و م ر ی بر
..استفاده می شوداستفاده می شود))سمبلھاسمبلھا((نقشه و انواع مختلف نمادھانقشه و انواع مختلف نمادھا



تصويری تصويریچارتھای چارتھای
بخش سوم

چارتھای تصويریچارتھای تصويری

در اين چارتھا از تصاوير معمولی يا سمبوليک برای در اين چارتھا از تصاوير معمولی يا سمبوليک برای     
يک مختلف انواع يا عضو يک مختلف اجزا دادن يکنشان مختلف انواع يا عضو يک مختلف اجزا دادن نشان دادن اجزا مختلف يک عضو يا انواع مختلف يک نشان دادن اجزا مختلف يک عضو يا انواع مختلف يک نشان

..چيز استفاده می شودچيز استفاده می شود



نمودارھانمودارھا
بخش سوم

نمودارھانمودارھا

قق رسانه ھای نوشتاری ھستند که ارقام را تبديل به نقطه ، رسانه ھای نوشتاری ھستند که ارقام را تبديل به نقطه ،     
کنند می سطح يا کنندخط،تصوير می سطح يا ..خط،تصوير يا سطح می کنندخط،تصوير يا سطح می کنندخط،تصوير

آنھا قادرند به سادگی و خيلی سريع با يادگيرندگانی که آنھا قادرند به سادگی و خيلی سريع با يادگيرندگانی که     
نحوه خواندن نمودارھا را ياد گرفته اند ارتباط برقرار نحوه خواندن نمودارھا را ياد گرفته اند ارتباط برقرار 

..کنندکنندکنندکنند



نمودارھا نمودارھاويژگ ويژگ
بخش سوم

ويژگی نمودارھاويژگی نمودارھا

و اندازه رابطه، ، کميت توانند می ونمودارھا اندازه رابطه، ، کميت توانند می نمودارھا  ازه و ي  راب ا وا  ی  ارھ  ازه و و ي  راب ا وا  ی  ارھ  و
..درصد مطالب را ارائه نماينددرصد مطالب را ارائه نمايند



نمودارھا نمودارھاانواع انواع
بخش سوم

انواع نمودارھاانواع نمودارھا

::نمودارھا به چھا دسته تقسيم می شوندنمودارھا به چھا دسته تقسيم می شوند
                        

ستونی ستونینمودار نمودار   نمودار ستونینمودار ستونی
    نمودار سطحینمودار سطحی
    نمودار خطینمودار خطی
ت دا تن دا ن   نمودار تصويرینمودار تصويری



ستون ستوننمودار نمودار
بخش سوم

نمودار ستونینمودار ستونی

ساده ترين نوع نمودارھاست که برای مقايسه اطالعات ساده ترين نوع نمودارھاست که برای مقايسه اطالعات     
رود می رودبکار می ..بکار می رودبکار می رودبکار



سطح سطحنمودار نمودار
بخش سوم

نمودار سطحینمودار سطحی

نمودار سطحی رابطه کل و جز را بر حسب سطح نشان نمودار سطحی رابطه کل و جز را بر حسب سطح نشان     
دھد دھدمی ایمی دايره نمودار سطحی نمودار نوع ایمعروفترين دايره نمودار سطحی نمودار نوع معروفترين معروفترين نوع نمودار سطحی نمودار دايره ای معروفترين نوع نمودار سطحی نمودار دايره ای ..می دھدمی دھد
..استاست



سطح نمودارھای سطحويژگ نمودارھای ويژگ
بخش سوم

ويژگی نمودارھای سطحیويژگی نمودارھای سطحی

::نمودارھای سطحی دارای دو ويژگی ھستندنمودارھای سطحی دارای دو ويژگی ھستندگگ

دھند می نشان را مقدار کل دھندھميشه می نشان را مقدار کل ھميشه ھميشه کل مقدار را نشان می دھندھميشه کل مقدار را نشان می دھند..
  اجزا ھميشه درصد يا بخشی از کل ھستنداجزا ھميشه درصد يا بخشی از کل ھستند..



خط خطنمودار نمودار
بخش سوم

نمودار خطینمودار خطی

قق دقيق ترين نوع نمودار است و برای نشان دادن رابطه دقيق ترين نوع نمودار است و برای نشان دادن رابطه     
کند می استفاده خط از اطالعات مجموعه دو کندبين می استفاده خط از اطالعات مجموعه دو ..بين دو مجموعه اطالعات از خط استفاده می کندبين دو مجموعه اطالعات از خط استفاده می کندبين



تصويری تصويرینمودار نمودار
بخش سوم

نمودار تصويرینمودار تصويری

آآ اين نمودار شبيه نمودار ستونی است ودر آن از شکلھای اين نمودار شبيه نمودار ستونی است ودر آن از شکلھای     
ميشود استفاده اطالعات ارائه برای ميشودساده استفاده اطالعات ارائه برای نوعساده نوعاين اين اين  نوعاين  نوع..ساده برای ارائه اطالعات استفاده ميشودساده برای ارائه اطالعات استفاده ميشود

..نموداربوسيله ھمه مردم دنيا قابل درک استنموداربوسيله ھمه مردم دنيا قابل درک است



نمودار وشولردرمورد ويتيچ نمودارنظر وشولردرمورد ويتيچ نظر
بخش سوم

نظر ويتيچ وشولردرمورد نمودارنظر ويتيچ وشولردرمورد نمودار

آآ نمودار دايره ای از نظر درک آسان تر استنمودار دايره ای از نظر درک آسان تر است..
است ای دايره نمودار از بعد آسانی نظر از ستونی استنمودار ای دايره نمودار از بعد آسانی نظر از ستونی نمودار نمودار ستونی از نظر آسانی بعد از نمودار دايره ای استنمودار ستونی از نظر آسانی بعد از نمودار دايره ای است..
   نمودار خطی از نظر نشان دادن دقت بھترين نوع نمودار نمودار خطی از نظر نشان دادن دقت بھترين نوع نمودار

..استاست
مرحله درآخرين خواندن در دقت نظر از سطح مرحلهنمودارھای درآخرين خواندن در دقت نظر از سطح نمودارھای  نمودارھای سطحی از نظر دقت در خواندن درآخرين مرحله نمودارھای سطحی از نظر دقت در خواندن درآخرين مرحله

..استاست
   نمودارھای تصويری برای افراد غير متخصص بيشترين نمودارھای تصويری برای افراد غير متخصص بيشترين

نمايند می جلب را نمايندتوجه می جلب را ..توجه را جلب می نمايندتوجه را جلب می نمايندتوجه



خوب نمودار يک خوبمعيارھای نمودار يک معيارھای
بخش سوم

معيارھای يک نمودار خوبمعيارھای يک نمودار خوب

گگ   سادگیسادگی
بودن خوانا و بودنروشن خوانا و روشن   روشن و خوانا بودنروشن و خوانا بودن



نقشهنقشه
بخش سوم

نقشهنقشه

تصاويری از بخشھای مختلف سطح زمين يا ساير کره ھای تصاويری از بخشھای مختلف سطح زمين يا ساير کره ھای 
ھستند ھستندآسمانی ..آسمانی ھستندآسمانی ھستندآسمانی



نقشه نقشهويژگيھای ويژگيھای
بخش سوم

ويژگيھای نقشهويژگيھای نقشه
در رسيدن به ھدف ياری نمايددر رسيدن به ھدف ياری نمايد..
سمبلھا و نمادھا در آن خوانا باشندسمبلھا و نمادھا در آن خوانا باشند.. ب و ن ر و ھ بب و ن ر و ھ ب
  رنگھای نقشه روشن و واضح باشندرنگھای نقشه روشن و واضح باشند..

اش آ انتشا خ اشتا آ انتشا خ تا تاريخ انتشار آن جديد باشدتاريخ انتشار آن جديد باشد..
ناشر معروفی آن را انتشار داده باشدناشر معروفی آن را انتشار داده باشد..
  نقشه بردار آن فردی علمی باشدنقشه بردار آن فردی علمی باشد..
شود استفاده بزرگتری محدودازمقياس منطقه يک مطالعه شودبرای استفاده بزرگتری محدودازمقياس منطقه يک مطالعه برای برای مطالعه يک منطقه محدودازمقياس بزرگتری استفاده شودبرای مطالعه يک منطقه محدودازمقياس بزرگتری استفاده شود..



نقشه نقشهمقياس مقياس
بخش سوم

مقياس نقشهمقياس نقشه

نقطه دو فاصله نسبت از است عبارت نقشه، ھر نقطهمقياس دو فاصله نسبت از است عبارت نقشه، ھر مقياس  مقياس ھر نقشه، عبارت است از نسبت فاصله دو نقطه مقياس ھر نقشه، عبارت است از نسبت فاصله دو نقطه
در روی نقشه به فاصله ھمان دو نقطه در روی زمين ، در روی نقشه به فاصله ھمان دو نقطه در روی زمين ، 
يا اگر نقشه اجرام آسمانی است به فاصله ھمان دو نقطه يا اگر نقشه اجرام آسمانی است به فاصله ھمان دو نقطه 

فضا فضادر در فضادر فضادر



پوسترپوستر
بخش سوم

پوسترپوستر

آآ  يکی از رسانه ھای آموزشی نوشتاری است که در تھيه يکی از رسانه ھای آموزشی نوشتاری است که در تھيه
شود می استفاده نقاشی و رنگ،عکس طرح، از شودآن می استفاده نقاشی و رنگ،عکس طرح، از ..آن از طرح، رنگ،عکس و نقاشی استفاده می شودآن از طرح، رنگ،عکس و نقاشی استفاده می شودآن



پوستر پوسترويژگ ويژگ
بخش سوم

ويژگی پوسترويژگی پوستر
 بھترين پوستر ، پوستری است که در حداقل بھترين پوستر ، پوستری است که در حداقل

نمايد برقرار را الز ارتباط نمايدزمان برقرار را الز ارتباط ..زمان ارتباط الزم را برقرار نمايدزمان ارتباط الزم را برقرار نمايدزمان



پوستر پوسترانواع انواع
بخش سوم

انواع پوسترانواع پوستر

      
رسانند می ما اطالع به را رويدادی افتادن اتفاق رسانندبرخی می ما اطالع به را رويدادی افتادن اتفاق برخی برخی اتفاق افتادن رويدادی را به اطالع ما می رسانندبرخی اتفاق افتادن رويدادی را به اطالع ما می رسانند      .      .

))نمايشگاه عکس و اساليدنمايشگاه عکس و اساليد((
  بعضی مستقيما افراد را از انجام کاری منع و يا به انجامبعضی مستقيما افراد را از انجام کاری منع و يا به انجام

ميکنند تشويق ميکنندکاری تشويق دخانيات((کاری دخانياتاستعمال ))استعمال ))استعمال دخانياتاستعمال دخانيات.(.(کاری تشويق ميکنندکاری تشويق ميکنند  



خوب پوستر خوبمعيار پوستر معيار
بخش سوم

معيار پوستر خوبمعيار پوستر خوب

باشد شده تھيه پيام يک رساندن برای باشدبايد شده تھيه پيام يک رساندن برای بايد بايد برای رساندن يک پيام تھيه شده باشدبايد برای رساندن يک پيام تھيه شده باشد..
ساده باشد تا بسرعت ارتباط برقرار نمايدساده باشد تا بسرعت ارتباط برقرار نمايد.. ي ر ر بر ب ر ر ب يب ر ر بر ب ر ر ب ب
  توجه انسان را جلب نمايدتوجه انسان را جلب نمايد..
  بايد به اندازه کافی بزرگ باشدبايد به اندازه کافی بزرگ باشد..



کاريکاتورکاريکاتور
بخش سوم

کاريکاتورکاريکاتور

ق قآ آ  پرداختن به بيان حقايق به صورتی طنز آميز در قالب پرداختن به بيان حقايق به صورتی طنز آميز در قالب
تصوير و تصويرطرح و طرح و تصويرطرح و تصويرطرح



کاريکاتوريستکاريکاتوريست
بخش سوم

کاريکاتوريستکاريکاتوريست

  
  نکاريکاتوريست برای اينکه ماھيت قضايا را روشن کند  کاريکاتوريست برای اينکه ماھيت قضايا را روشن کند رو ر ي ي ي ی بر وري نري رو ر ي ي ي ی بر وري ري

حقيقتی را که می خواھد به بيان آن بپردازد به صورتی حقيقتی را که می خواھد به بيان آن بپردازد به صورتی 
کند بيان يز آ اق کنداغ بيان يز آ اق ..اغراق آميز بيان می کنداغراق آميز بيان می کنداغ



کاريکاتور کاريکاتورويژگ ويژگ
بخش سوم

ويژگی کاريکاتورويژگی کاريکاتور

::کاريکاتور دارای دو ويژگی استکاريکاتور دارای دو ويژگی استگگ

                                        
  ياغراق در نمايش حقيقتاغراق در نمايش حقيقت ي ر ق ير ي ر ق ر
    طنزطنز



گچ گچتابلوھای تابلوھای
بخش سوم

تابلوھای گچیتابلوھای گچی

ا انه ت ا ا ف ت ل ااز انه ت ا ا ف ت ل از      از معمولی ترين و فراوان ترين رسانه ھای     از معمولی ترين و فراوان ترين رسانه ھای
ھستند ھستندآموزشی ..آموزشی ھستندآموزشی ھستندآموزشی



گچ تابلوھای گچمحاسن تابلوھای محاسن
بخش سوم

محاسن تابلوھای گچیمحاسن تابلوھای گچی

ق قآ آ به سرعت می توان از طريق آنھا ارتباط برقرار کردبه سرعت می توان از طريق آنھا ارتباط برقرار کرد..
داد تغيير توان می را دادمطالب تغيير توان می را مطالب مطالب را می توان تغيير دادمطالب را می توان تغيير داد..
  آماده سازی مواد مورد نياز نيستآماده سازی مواد مورد نياز نيست..
  ارزان استارزان است..

اش ا کال ذ نا ا ز ا ه اشھ ا کال ذ نا ا ز ا ه ھ در ھمه جا جزجدا ناپذير کالسھای درس می باشددر ھمه جا جزجدا ناپذير کالسھای درس می باشد..
اختصاص خود به را کالس فضای بھترين توجه نظر اختصاصاز خود به را کالس فضای بھترين توجه نظر از  ص و  س ر ب  ی  رين  وج بھ ر  ص ز  و  س ر ب  ی  رين  وج بھ ر  ز 

..داده استداده است



گچ تابلو گچمحدوديتھای تابلو محدوديتھای
بخش سوم

محدوديتھای تابلو گچیمحدوديتھای تابلو گچی

گ گف ف از نظر بھداشتی برای مدرسين و فراگيران مفيد نيستاز نظر بھداشتی برای مدرسين و فراگيران مفيد نيست..
را خود مطالب و شده کدر نشوند نگھداری خوب رااگر خود مطالب و شده کدر نشوند نگھداری خوب اگر  اگر خوب نگھداری نشوند کدر شده و مطالب خود را اگر خوب نگھداری نشوند کدر شده و مطالب خود را

..خوب نشان نمی دھندخوب نشان نمی دھند



گچ تابلو از استفاده رعايت گچموارد تابلو از استفاده رعايت موارد
بخش سوم

موارد رعايت استفاده از تابلو گچیموارد رعايت استفاده از تابلو گچی

گگ رعايت نظم و ترتيب ھنگام نوشتنرعايت نظم و ترتيب ھنگام نوشتن
خوشنويسی برای سمباده کاغذ با گچ دادن خوشنويسیشکل برای سمباده کاغذ با گچ دادن شکل شکل دادن گچ با کاغذ سمباده برای خوشنويسیشکل دادن گچ با کاغذ سمباده برای خوشنويسی
  استفاده از گچ رنگیاستفاده از گچ رنگی
  نگھداشتن گچ بين انگشتان برای جلوگيری از شکستن آننگھداشتن گچ بين انگشتان برای جلوگيری از شکستن آن

اشن ل قا که ف از تفا اشنا ل قا که ف از تفا ا استفاده از حروفی که قابل ديدن باشنداستفاده از حروفی که قابل ديدن باشند..
چپ و راست گوشه دو و کالس ته از تابلو چپبررسی و راست گوشه دو و کالس ته از تابلو بررسی و ر و چپ و  س و  ز   و  ب ی  و ر و چپبرر و  س و  ز   و  ب ی  برر



گچ تابلو از استفاده رعايت گچموارد تابلو از استفاده رعايت موارد
بخش سوم

موارد رعايت استفاده از تابلو گچیموارد رعايت استفاده از تابلو گچی

گگ بررسی تابلو از دو گوشه راست و چپ کالسبررسی تابلو از دو گوشه راست و چپ کالس
درس کالس شروع از قبل جداول و تصاوير درسرسم کالس شروع از قبل جداول و تصاوير رسم رسم تصاوير و جداول قبل از شروع کالس درسرسم تصاوير و جداول قبل از شروع کالس درس
 ويراستفاده از خط کش نشانه برای نشان دادن اجزا تصوير استفاده از خط کش نشانه برای نشان دادن اجزا تصوير جز ن ن ی بر ش ويرز جز ن ن ی بر ش ز
  استفاده از قالب برای کشيدن اشکال ھندسیاستفاده از قالب برای کشيدن اشکال ھندسی
  پاک نکردن تخته با انگشت يا کف دستپاک نکردن تخته با انگشت يا کف دست



گچ تخته از استفاده گچموارد تخته از استفاده موارد
بخش سوم

موارد استفاده از تخته گچیموارد استفاده از تخته گچی

  
نمدی ھای پاکن تخته از تفاده نمدیا ھای پاکن تخته از تفاده استفاده از تخته پاکن ھای نمدیاستفاده از تخته پاکن ھای نمدیا
آن شستن از پس گچ پودر با تخته منفذھای آنپوشاندن شستن از پس گچ پودر با تخته منفذھای پوشاندن ن ن  ز  چ پس  ر  ی  ب پو ن  نپو ن  ز  چ پس  ر  ی  ب پو ن  پو
   تميز نمودن تخته از باال به پايين تميز نمودن تخته از باال به پايين
  شستن تخته حداقل ھر ماه يک بارشستن تخته حداقل ھر ماه يک بار



ماژيک ماژيکتابلوھای تابلوھای
بخش سوم

تابلوھای ماژيکیتابلوھای ماژيکی

 تابلوھائی ھستند که از سطوحی صاف و معموال سفيد تابلوھائی ھستند که از سطوحی صاف و معموال سفيد
اند شده تھيه گروھی استفاده برای و شده تشکيل اندرنگ شده تھيه گروھی استفاده برای و شده تشکيل ..رنگ تشکيل شده و برای استفاده گروھی تھيه شده اندرنگ تشکيل شده و برای استفاده گروھی تھيه شده اندرنگ



مغناطيس مغناطيستابلوھای تابلوھای
بخش سوم

تابلوھای مغناطيسیتابلوھای مغناطيسی

      
شده استفاده ربا آھن خاصيت از تابلوھا اين تھيه شدهبرای استفاده ربا آھن خاصيت از تابلوھا اين تھيه برای  برای تھيه اين تابلوھا از خاصيت آھن ربا استفاده شده برای تھيه اين تابلوھا از خاصيت آھن ربا استفاده شده

پشت پشت ..و سطح آن از ورقه ھای آھن ساخته شده است و سطح آن از ورقه ھای آھن ساخته شده است 
نوشته ھا يا تصاوير تکه آھن ربا  می چسبانند و برای نوشته ھا يا تصاوير تکه آھن ربا  می چسبانند و برای 

ھستند مناسب انفرادی و گروھی ھستنداستفاده مناسب انفرادی و گروھی ..استفاده گروھی و انفرادی مناسب ھستنداستفاده گروھی و انفرادی مناسب ھستنداستفاده



ایتابلوھایتابلوھای ایپارچه پارچه
بخش سوم

پارچه ایپارچه ایتابلوھایتابلوھای

شده پوشيده کرکدار ھای پارچه از تابلوھا اين شدهسطح پوشيده کرکدار ھای پارچه از تابلوھا اين سطح  سطح اين تابلوھا از پارچه ھای کرکدار پوشيده شده سطح اين تابلوھا از پارچه ھای کرکدار پوشيده شده
است و در پشت موادی که بر روی اين تابلوھا الصاق است و در پشت موادی که بر روی اين تابلوھا الصاق 

..می شود کاغذ سمباده می چسبانندمی شود کاغذ سمباده می چسبانند



ای پارچه تابلوھای ایمحاسن پارچه تابلوھای محاسن
بخش سوم

محاسن تابلوھای پارچه ایمحاسن تابلوھای پارچه ای

          
کرد جابجا زود توان م را کردمطالب جابجا زود توان م را مطالب   مطالب را می توان زود جابجا کردمطالب را می توان زود جابجا کرد . .
  از نظر بھداشتی خطری برای سالمتی ندارداز نظر بھداشتی خطری برای سالمتی ندارد.. ر ی ی بر ری ی بھ ر رز ی ی بر ری ی بھ ر ز
    با يک بار تھيه می توان بارھا استفاده کردبا يک بار تھيه می توان بارھا استفاده کرد..



الکتريک الکتريکتابلوھای تابلوھای
بخش سوم

تابلوھای الکتريکیتابلوھای الکتريکی

تفاده ا ا ب و مد ط تو معموال تابلوھا تفادهاين ا ا ب و مد ط تو معموال تابلوھا اين تابلوھا معموال توسط مدرس و برای استفاده اين تابلوھا معموال توسط مدرس و برای استفاده     اين
..انفرادی تھيه می شوندانفرادی تھيه می شوند و ی ھي ی ور ی ھي ی ر

ويژگی عمده آن ارائه بازخورد فوری به يادگيرنده    ويژگی عمده آن ارائه بازخورد فوری به يادگيرنده          
..می باشدمی باشد



شنيداری ھای شنيداریرسانه ھای رسانه
بخش سوم

رسانه ھای شنيداریرسانه ھای شنيداری

     رسانه ھائی ھستند که ھنگام استفاده از آنھا حس شنيدن   رسانه ھائی ھستند که ھنگام استفاده از آنھا حس شنيدن
ش ف شگ ف لقلقگ ))کاست،کارتريچ،حلقه ایکاست،کارتريچ،حلقه ای.(.(به کار گرفته می شودبه کار گرفته می شود



شنيداری ھای رسانه شنيداریکاربرد ھای رسانه کاربرد
بخش سوم

کاربرد رسانه ھای شنيداریکاربرد رسانه ھای شنيداری

گگ يادگيری اطالعات کالمیيادگيری اطالعات کالمی
شنيداری محرکھای دادن تميز و شناخت شنيداریآموزش محرکھای دادن تميز و شناخت آموزش آموزش شناخت و تميز دادن محرکھای شنيداریآموزش شناخت و تميز دادن محرکھای شنيداری
وآموزش قواعد و اصولآموزش قواعد و اصول و و ووزش و و وزش
  آموزش زبان خارجی ،شنيدن و تکرار کردنآموزش زبان خارجی ،شنيدن و تکرار کردن
  حرکتیحرکتی--حوزه روانیحوزه روانی
ش نگ تغ ا عاطف شز نگ تغ ا عاطف ز حوزه عاطفی يا تغير نگرشحوزه عاطفی يا تغير نگرش



شنيداری رسانه شنيداریانواع رسانه انواع
بخش سوم

انواع رسانه شنيداریانواع رسانه شنيداری

                                    
نوارنوار   نوارنوار
  صفحهصفحه
    کارتکارت
    تلفنتلفن
اداد   راديوراديو



شنيداری شنيدارینوار نوار
بخش سوم

نوار شنيدارینوار شنيداری

جنس از که است نازک فيلم از ای جنسباريکه از که است نازک فيلم از ای باريکه           باريکه ای از فيلم نازک است که از جنس          باريکه ای از فيلم نازک است که از جنس
..پالستيک يا پوليستر می باشدپالستيک يا پوليستر می باشد



شنيداری نوار شنيداریانواع نوار انواع
بخش سوم

انواع نوار شنيداریانواع نوار شنيداری

                        
ت کا ھا ا تن کا ھا ا ن     نوارھای کاستنوارھای کاست

ای حلقه اینوارھای حلقه نوارھای     نوارھای حلقه اینوارھای حلقه ای
کارتريج کارتريجنوارھای نوارھای     نوارھای کارتريجنوارھای کارتريج



کاست نوار کاستمحاسن نوار محاسن
بخش سوم

محاسن نوار کاستمحاسن نوار کاست

آ آآ آ استفاده از آن به ساير انواع نوارھای شنيداری آسان استاستفاده از آن به ساير انواع نوارھای شنيداری آسان است..
نوار شدن پاک از توان می نوار بغل ھای زائده شکستن نواربا شدن پاک از توان می نوار بغل ھای زائده شکستن با  با شکستن زائده ھای بغل نوار می توان از پاک شدن نوار با شکستن زائده ھای بغل نوار می توان از پاک شدن نوار

..به طور تصادفی جلوگيری کردبه طور تصادفی جلوگيری کرد
  نگھداری از نوارھا احتياج به فضای زياد نداردنگھداری از نوارھا احتياج به فضای زياد ندارد..
است آسان کاست پخش و ضبط دستگاھھای با استکار آسان کاست پخش و ضبط دستگاھھای با کار کار با دستگاھھای ضبط و پخش کاست آسان استکار با دستگاھھای ضبط و پخش کاست آسان است..
دستگاھھای سبک و قابل حمل و نقل ھستنددستگاھھای سبک و قابل حمل و نقل ھستند..



شنيداری نوارھای شنيداریمحدوديتھای نوارھای محدوديتھای
بخش سوم

محدوديتھای نوارھای شنيداریمحدوديتھای نوارھای شنيداری

گگ  ويرايش کردن نوار کاست بسيار مشکل و گاه غير ممکن ويرايش کردن نوار کاست بسيار مشکل و گاه غير ممکن
....استاست

  نوارھای ارزان کيفيت صدا را تغيير ميدھندنوارھای ارزان کيفيت صدا را تغيير ميدھند..
   اگر در شرايط مناسب نگھداری نشوند خيلی سريع اگر در شرايط مناسب نگھداری نشوند خيلی سريع

کنند می پيدا کنندچسبندگی می پيدا ی چسبندگی ا  ی پي ب ی چ ا  ی پي ب ..چ
   اگرنوارپاره شود تعمير آن به سختی انجام می گيرد و کار اگرنوارپاره شود تعمير آن به سختی انجام می گيرد و کار

..پر دردسری استپر دردسری است



ای حلقه نوار ایمحاسن حلقه نوار محاسن
بخش سوم

محاسن نوار حلقه ایمحاسن نوار حلقه ای

برای ضبط می توان از آن استفاده کردبرای ضبط می توان از آن استفاده کرد..
ت ا ان آ شد ط ض طال دن ک ش تا ا ان آ شد ط ض طال دن ک ش ا ويرايش کردن مطالب ضبط شده آسان استويرايش کردن مطالب ضبط شده آسان است..

باالست شده ضيط صدای باالستکيفيت شده ضيط صدای کيفيت کيفيت صدای ضيط شده باالستکيفيت صدای ضيط شده باالست..
دوباره و کرده پاک راحتی به ميتوان را دوبارهنوار و کرده پاک راحتی به ميتوان را نوار ر وب ر و  ی پ  ن ب ر و ي ر ر  رو وب ر و  ی پ  ن ب ر و ي ر ر  و

..مورد استفاده قرار دادمورد استفاده قرار داد



ای حلقه نوار ایمحدوديتھای حلقه نوار محدوديتھای
بخش سوم

محدوديتھای نوار حلقه ایمحدوديتھای نوار حلقه ای
طط انتخاب مطلب از روی نوار مشکل استانتخاب مطلب از روی نوار مشکل است..

 پدر اثر بی احتياطی پاک می شود و راھی برای جلوگيری از پاک در اثر بی احتياطی پاک می شود و راھی برای جلوگيری از پاک ز يری و ج ی بر ی ر و و ی پ ی ي بی ر پر ز يری و ج ی بر ی ر و و ی پ ی ي بی ر ر
..شدن موجود نيستشدن موجود نيست

وقت دستگاه در نوار دادن قرار نوار، اندازی جا به نياز علت وقتبه دستگاه در نوار دادن قرار نوار، اندازی جا به نياز علت به  به علت نياز به جا اندازی نوار، قرار دادن نوار در دستگاه وقت به علت نياز به جا اندازی نوار، قرار دادن نوار در دستگاه وقت
..گير استگير است

ش ش شلف ش لف نوارھای مختلف ممکن است با ھم اشتباه شوندنوارھای مختلف ممکن است با ھم اشتباه شوند..
کار با دستگاه ضبط و پخش نوار حلقه ای احتياج به تمرين داردکار با دستگاه ضبط و پخش نوار حلقه ای احتياج به تمرين دارد.. ر رين ب ج ي ی ر و ش پ و ب ب رر رين ب ج ي ی ر و ش پ و ب ب ر
  دستگاھھا سنگين بوده و به راحتی حمل و نقل نمی شوددستگاھھا سنگين بوده و به راحتی حمل و نقل نمی شود..



کارتريج نوار کارتريجمحاسن نوار محاسن
بخش سوم

محاسن نوار کارتريجمحاسن نوار کارتريج

     امکان پاره شدن نوار بسيار کم است زيرا نوار در امکان پاره شدن نوار بسيار کم است زيرا نوار در
دارد قرار داردمحفظه قرار ..محفظه قرار داردمحفظه قرار داردمحفظه

است راحت بسيار آن با کردن استکار راحت بسيار آن با کردن ..کار  ر ر ي ن ب ن ب  ر ر ر ر  ي ن ب ن ب  ر ..ر 
تغيير از يک صدا به رد ديگر به طور خودکارتغيير از يک صدا به رد ديگر به طور خودکار

..انجام می گيردانجام می گيرد



کارتريج نوار کارتريجمحدوديتھای نوار محدوديتھای
بخش سوم

محدوديتھای نوار کارتريجمحدوديتھای نوار کارتريج

          

نيست خوب کيفيت دارای صدا نيستپخش خوب کيفيت دارای صدا ..پخش   ي وب  ي  ي ی  ر ش   يپ وب  ي  ي ی  ر ش   ..پ
  معلم نمی تواند خود به ضبط مواد بپردازدمعلم نمی تواند خود به ضبط مواد بپردازد.. پ ی پم ی م



صفحهصفحه
بخش سوم

صفحهصفحه

و است پالستيک جنس از معمولی ھای وصفحه است پالستيک جنس از معمولی ھای صفحه  ي  و س پ ز ج ی  و ی  ي  و   س پ ز ج ی  و ی   
..برای استحکام مواد ديگری به آن اضافه می کنندبرای استحکام مواد ديگری به آن اضافه می کنند



صفحه صفحهمحاسن محاسن
بخش سوم

محاسن صفحهمحاسن صفحه

گگ    صفحه ھا ابزارھای آموزشی ھستند و ھرگز پاک صفحه ھا ابزارھای آموزشی ھستند و ھرگز پاک
شوند شوندنم ..نمی شوندنمی شوندنم

صفحات روی بر شده ضبط مطالب به صفحاتدستيابی روی بر شده ضبط مطالب به دستيابی   ب  بر روی ب  بی ب  ب  بر روی  ي ب  بی ب  ي
..آسان استآسان است



صفحه ھای صفحهمحدوديت ھای محدوديت
بخش سوم

محدوديت ھای صفحهمحدوديت ھای صفحه

فف به آسانی خط می افتدبه آسانی خط می افتد..
د ل ت ا ا آن د کال از ن ق طل ان ت دن ل ت ا ا آن د کال از ن ق طل ان ت ن  نمی توان مطلبق نياز کالس درس آنھا را توليد نمی توان مطلبق نياز کالس درس آنھا را توليد

..کردکرد ..رر
نگھداری از آنھا احتياج به فضای زيادی داردنگھداری از آنھا احتياج به فضای زيادی دارد.. جج



ليزری ھای ليزریصفحه ھای صفحه
بخش سوم

صفحه ھای ليزریصفحه ھای ليزری

  
زن ه از ن تند ھ ک ک ھا ه ف ن زنا ه از ن تند ھ ک ک ھا ه ف ن ا اين صفحه ھا کوچک ھستند و نياز به سوزناين صفحه ھا کوچک ھستند و نياز به سوزن
پالستيکی مخصوص مواد از سطحشان ، پالستيکیندارند مخصوص مواد از سطحشان ، ی ندارند ي وص پال و  ز  ن  ی ر   ي وص پال و  ز  ن  ر  

..پوشيده شده است و گرد و خاک نمی گيرندپوشيده شده است و گرد و خاک نمی گيرند



شنيداری شنيداریکارتھای کارتھای
بخش سوم

کارتھای شنيداریکارتھای شنيداری

شد ل تشک ا ق ت کا ک از تھا کا ن شدا ل تشک ا ق ت کا ک از تھا کا ن ا  اين کارتھا از يک کارت مقوايی تشکيل شده اين کارتھا از يک کارت مقوايی تشکيل شده
ھستند تصوير يا نوشته دارای ھستندکه تصوير يا نوشته دارای رویکه رویبر بر بر روی بر روی . . که دارای نوشته يا تصوير ھستندکه دارای نوشته يا تصوير ھستند

کارت ، نواری از جنس نوار شنيداری کارت ، نواری از جنس نوار شنيداری 
..مغناطيسی چسبانده شده استمغناطيسی چسبانده شده است



تلفنتلفن
بخش سوم

تلفنتلفن

 تلفن ، رسانه ای است شنيداری که برای منظورھای تلفن ، رسانه ای است شنيداری که برای منظورھای
دارد کاربرد داردآموزشی کاربرد . . آموزشی کاربرد داردآموزشی کاربرد داردآموزشی

تلفن ھايی که در کالس درس به کار می روندتلفن ھايی که در کالس درس به کار می روند:: ی یی ی
تلفن، آمپلی فاير ، ميکروفون، تقويت کننده صداتلفن، آمپلی فاير ، ميکروفون، تقويت کننده صدا  



راديوراديو
بخش سوم

راديوراديو

گگ راديو بعلت ويژگيھای خاصی  که داراست ، توانست نقش راديو بعلت ويژگيھای خاصی  که داراست ، توانست نقش     
زيرا ، دھد ادامه ارتباطی رسانه يک عنوان به را زيراخود ، دھد ادامه ارتباطی رسانه يک عنوان به را خود را به عنوان يک رسانه ارتباطی ادامه دھد ، زيرا خود را به عنوان يک رسانه ارتباطی ادامه دھد ، زيرا خود
رسانه ای است که درھمه جا مورد استفاده واقع می رسانه ای است که درھمه جا مورد استفاده واقع می 

..شودشودشش



راديو راديومحاسن محاسن
بخش سوم

محاسن راديومحاسن راديو
فف  در ضمن انجام ساير فعاليتھا که نياز به تمرکز کامل ندارند ،می در ضمن انجام ساير فعاليتھا که نياز به تمرکز کامل ندارند ،می

..توان به راديو نيز گوش دادتوان به راديو نيز گوش داد
   برای گوش دادن به نظريات افراد متخصص ارزان ترين وسيله برای گوش دادن به نظريات افراد متخصص ارزان ترين وسيله

..استاست ..اا
  ضبط برنامه و ذخيره آن برای مواقع مورد لزوم آسان استضبط برنامه و ذخيره آن برای مواقع مورد لزوم آسان است..

ش ط ش شط ط ش ط برنامه ھای ضبط شده را می توان مطابق نياز ويايش کردبرنامه ھای ضبط شده را می توان مطابق نياز ويايش کرد..
محدوديت مکانی نداردمحدوديت مکانی ندارد.. ر ی ي رو ی ي و
  قابل حمل و ارزان استقابل حمل و ارزان است..



راديو ھای راديومحدوديت ھای محدوديت
بخش سوم

محدوديت ھای راديومحدوديت ھای راديو

فف  برنامه ھايی که صرفا در رابطه با درسھا تھيه شده برنامه ھايی که صرفا در رابطه با درسھا تھيه شده
است کم استباشد کم ..باشد کم استباشد کم استباشد

   برنامه ھا برای افرادی که از نظر سواد در سطح برنامه ھا برای افرادی که از نظر سواد در سطح
..متوسط پايين ھستند تھيه می شودمتوسط پايين ھستند تھيه می شود

کند تفاده ا شنيدن ح از کندفقط تفاده ا شنيدن ح از فقط فقط از حس شنيدن استفاده می کندفقط از حس شنيدن استفاده می کند..
است طرفه يک استارتباط طرفه يک ..ارتباط  ر ب ي  ر ر ب ي  ..ر



استريپ استريپفيلم فيلم
بخش سوم

فيلم استريپفيلم استريپ

ف ف فث ف ث  ٣۵٣۵تصاوير ثابت شفافی ھستند که بر روی فيلم تصاوير ثابت شفافی ھستند که بر روی فيلم        
تصاوير از يک ھر که اند شده تصويربرداری تصاويرميليمتری از يک ھر که اند شده تصويربرداری ميليمتری تصويربرداری شده اند که ھر يک از تصاوير ميليمتری تصويربرداری شده اند که ھر يک از تصاوير ميليمتری

..يک قاب يا فريم خوانده می شوديک قاب يا فريم خوانده می شود



استريپ فيلم استريپمحاسن فيلم محاسن
بخش سوم

محاسن فيلم استريپمحاسن فيلم استريپ

نسبت به طلق شفاف يا اساليد ارزان ھستندنسبت به طلق شفاف يا اساليد ارزان ھستند..
است حمل قابل و سبک استريپ فيلم پروژکتور استدستگاه حمل قابل و سبک استريپ فيلم پروژکتور دستگاه دستگاه پروژکتور فيلم استريپ سبک و قابل حمل استدستگاه پروژکتور فيلم استريپ سبک و قابل حمل است..
   در مورد موضوعھای مختلف می توان عناوين بيشماری در مورد موضوعھای مختلف می توان عناوين بيشماری

..پيدا کردپيدا کرد
خورد نم بھم نگھداری يا ارائه ھنگام مواد خوردترتيب نم بھم نگھداری يا ارائه ھنگام مواد ترتيب ترتيب مواد ھنگام ارائه يا نگھداری بھم نمی خوردترتيب مواد ھنگام ارائه يا نگھداری بھم نمی خورد..
سفيد موجود استسفيد موجود است--به صورت رنگی و سياهبه صورت رنگی و سياه.. یی



استريپ فيلم استريپمحاسن فيلم محاسن
بخش سوم

محاسن فيلم استريپمحاسن فيلم استريپ

گ گف ف سرعت ارائه فيلم استريپ صامت به دلخواه تنظيم می گرددسرعت ارائه فيلم استريپ صامت به دلخواه تنظيم می گردد..
باشد نمی مطلق تاريکی به باشدنياز نمی مطلق تاريکی به ..نياز به تاريکی مطلق نمی باشدنياز به تاريکی مطلق نمی باشدنياز
امکان تھيه برای ھمه وجود داردامکان تھيه برای ھمه وجود دارد..
 فيلم استريپ ھای دو قابی را می توان با دوربين معمولی فيلم استريپ ھای دو قابی را می توان با دوربين معمولی

..گرفتگرفتگرفتگرفت
فضای کمی را اشغال می نمايدفضای کمی را اشغال می نمايد.. ی یی ی
برای استفاده گروھی و انفرادی مناسب استبرای استفاده گروھی و انفرادی مناسب است..



استريپ فيلم ھای استريپمحدوديت فيلم ھای محدوديت
بخش سوم

محدوديت ھای فيلم استريپمحدوديت ھای فيلم استريپ

است پذير امکان ثابت ترتيب ھمان با آن استنمايش پذير امکان ثابت ترتيب ھمان با آن نمايش نمايش آن با ھمان ترتيب ثابت امکان پذير استنمايش آن با ھمان ترتيب ثابت امکان پذير است..
تصاوير در آن ثابت ھستندتصاوير در آن ثابت ھستند.. ب ن ر بوير ن ر وير
   در صورتی که در دستگاه بدرستی قرار نگيرد در صورتی که در دستگاه بدرستی قرار نگيرد

ش ا آ نا ا شاخ ا آ نا ا ..،سوراخھای کناره آن به سرعت پاره می شود،سوراخھای کناره آن به سرعت پاره می شوداخ



اساليداساليد
بخش سوم

اساليداساليد

ل ف که تند ھ شفاف ا لت ف که تند ھ شفاف ا ت  تصاوير شفافی ھستند که بر روی فيلم تصاوير شفافی ھستند که بر روی فيلم
قابھای در و شده برداری قابھایتصوير در و شده برداری تصوير برداری شده و در قابھای تصوير برداری شده و در قابھای تصوير

..فلزی،مقوايی يا پالستيکی قرار داده می شوندفلزی،مقوايی يا پالستيکی قرار داده می شوند ی ی پ یی ی پ ی



اساليد اساليدمحاسن محاسن
بخش سوم

محاسن اساليدمحاسن اساليد
ا ا آ ال ا ژکت از تفا اا ا آ ال ا ژکت از تفا ا استفاده از پروژکتور اساليد آسان استاستفاده از پروژکتور اساليد آسان است..

  رنگ اساليدھا دارای کيفيت بااليی استرنگ اساليدھا دارای کيفيت بااليی است..
  موضوعھای متنوعی را می توان تھيه کردموضوعھای متنوعی را می توان تھيه کرد..
ھستند توليد قابل ھستندبراحتی توليد قابل ..براحتی ي ھ و بل  ی  ي ھبرا و بل  ی  ..برا
  ترتيب اساليدھا را براحتی می توان تغيير دادترتيب اساليدھا را براحتی می توان تغيير داد..
نشان ندگان ادگ ه ه ف ا ا ن ا ا ھ ان ت ا دھا ال نشانا ندگان ادگ ه ه ف ا ا ن ا ا ھ ان ت ا دھا ال ا  اساليدھا را می توان ھمراه با نوار يا صفحه به يادگيرندگان نشان اساليدھا را می توان ھمراه با نوار يا صفحه به يادگيرندگان نشان

..دادداد
ک ا ا ا ک ت ا ت ک ت ا ال کا ا ا ا ک ت ا ت ک ت ا ال ا در اساليدھای متحرک می توان توھم حرکت را ايجاد کرددر اساليدھای متحرک می توان توھم حرکت را ايجاد کرد..



اساليد ھای اساليدمحدوديت ھای محدوديت
بخش سوم

محدوديت ھای اساليدمحدوديت ھای اساليد

      
ت ا اد ز دھا ال ا نه تھز ا اد ز دھا ال ا نه ھز ھزينه اساليدھا زياد استھزينه اساليدھا زياد است..

خورد م بھ براحت آنھا خوردترتيب م بھ براحت آنھا ترتيب ترتيب آنھا براحتی بھم می خوردترتيب آنھا براحتی بھم می خورد..
دارند نياز زيادی فضای دارندبه نياز زيادی فضای به به فضای زيادی نياز دارندبه فضای زيادی نياز دارند . .



شفاف شفافطلق طلق
بخش سوم

طلق شفافطلق شفاف

گگ  يک رسانه ديداری شفاف است که از تصويری رنگی يا يک رسانه ديداری شفاف است که از تصويری رنگی يا
پالستيک يا استات از سطحی روی بر سفيد و پالستيکسياه يا استات از سطحی روی بر سفيد و سياه و سفيد بر روی سطحی از استات يا پالستيکسياه و سفيد بر روی سطحی از استات يا پالستيکسياه

..شفاف تشکيل شده استشفاف تشکيل شده است



شفاف طلق شفافانواع طلق انواع
بخش سوم

انواع طلق شفافانواع طلق شفاف

          
پوششپوششمعمولمعمول((تکتک((   پوششیپوششی--معمولیمعمولی((تکیتکی((
  معمولی يا چند اليه ایمعمولی يا چند اليه ای((مجموعه ایمجموعه ای(( ی و یج و ی((ج ي چ ي ی یو ي چ ي ی ))و
     ايجاد توھم حرکت ايجاد توھم حرکت ( ( متحرک متحرک((
    طوماریطوماری
  



شفاف طلق شفافمحاسن طلق محاسن
بخش سوم

محاسن طلق شفافمحاسن طلق شفاف
ط طگ گ  معلم بدون پشت کردن به شاگردان مطالب را روی صفحه پالستيک معلم بدون پشت کردن به شاگردان مطالب را روی صفحه پالستيک

..می نويسدمی نويسد
   با استفاده از طلق ھای شفاف چند اليه امکان ارائه منظم مطالب با استفاده از طلق ھای شفاف چند اليه امکان ارائه منظم مطالب

گردد می گرددميسر می ..ميسر ر ی  ر  ري ی  ر  ..ي
  می توان با ھزينه کم آن را توليد نمودمی توان با ھزينه کم آن را توليد نمود..

قق قادر به ايجاد توھم حرکت استقادر به ايجاد توھم حرکت است..
با استفاده از ظروف شفاف ميتوان برخی آزمايشھا را نشان دادبا استفاده از ظروف شفاف ميتوان برخی آزمايشھا را نشان داد.. ن ر ھ ي ز ی بر ن و ي رو ز نب ر ھ ي ز ی بر ن و ي رو ز ب
  از نظر بھداشت محيط کالس ، بھتر از تابلو گچی استاز نظر بھداشت محيط کالس ، بھتر از تابلو گچی است..



شفاف طلق ھای شفافمحدوديت طلق ھای محدوديت
بخش سوم

محدوديت ھای طلق شفافمحدوديت ھای طلق شفاف

آ آگ گ بايد از سيستم منظمی برای نگھداری آنھا استفاده کردبايد از سيستم منظمی برای نگھداری آنھا استفاده کرد..
است گرانقيمت رنگه چند ھای طلق استتوليد گرانقيمت رنگه چند ھای طلق توليد توليد طلق ھای چند رنگه گرانقيمت استتوليد طلق ھای چند رنگه گرانقيمت است..
 متوزيع طلق ھای شفاف نسبت به توزيع اساليد و فيلم توزيع طلق ھای شفاف نسبت به توزيع اساليد و فيلم ي و ي وزيع ب ب ی ق موزيع ي و ي وزيع ب ب ی ق وزيع

..استريپ مشکل استاستريپ مشکل است
ش ا آ ث ا ف ن طل ض شنگا ا آ ث ا ف ن طل ض نگا  ھنگام عوض کردن طلق، نور سفيد باعث آزار چشم ھنگام عوض کردن طلق، نور سفيد باعث آزار چشم

..ميشودميشود و وي ..ي



شنيداری ھای شنيداریرسانه ھای ديداریديداریرسانه
بخش سوم

ديداریديداری--رسانه ھای شنيداریرسانه ھای شنيداری

        
ا شن ا اان شن ا کان ت کا ت ا ديداری متحرک و         ديداری متحرک و         --رسانه ھای شنيداریرسانه ھای شنيداری

فيلم از متحرک فيلمديداری از متحرک وصامت((ديداری وصامتناطق ))ناطق )    )    ناطق وصامتناطق وصامت((ديداری متحرک از فيلمديداری متحرک از فيلم
شوند می تشکيل ويدئو شوندونوار می تشکيل ويدئو ..ونوار و ی  يل  و  ر وي و وو ی  يل  و  ر وي و ..و



فيلفيل
بخش سوم

فيلمفيلم
ن ثا ا ل ل ا ل نف ثا ا ل ل ا ل ف فيلم ھا، يک سلسله تصاوير ثابت ھستند که بر روی فيلم ھا، يک سلسله تصاوير ثابت ھستند که بر روی     
اند شده فيلم،فيلمبرداری خام نوار انديک شده فيلم،فيلمبرداری خام نوار اين..يک از کدام اينھر از کدام ھر ری   بر ي م ي م  ر  و ری  ي  بر ي م ي م  ر  و ين ..ي  ز  م  ين ر  ز  م  ر 

تصاوير با تصوير قبلی دارای جزئی اختالف است که تصاوير با تصوير قبلی دارای جزئی اختالف است که 
د ف د ش د ل از ا ت کت دا ف د ش د ل از ا ت کت با حرکت سريع تصاوير از جلوی عدسی چشم ، در فرد با حرکت سريع تصاوير از جلوی عدسی چشم ، در فرد ا

..توھم حرکت ايجاد می کندتوھم حرکت ايجاد می کند ی یم م
..اگر فيلم ،صدا نداشته باشد به آن فيلمھای صامت گوينداگر فيلم ،صدا نداشته باشد به آن فيلمھای صامت گويند    



فيلم فيلممحاسن محاسن
بخش سوم

محاسن فيلممحاسن فيلم

آمد فائق زمان مشکل به توان م فيلم کمک آمدبه فائق زمان مشکل به توان م فيلم کمک به   به کمک فيلم می توان به مشکل زمان فائق آمدبه کمک فيلم می توان به مشکل زمان فائق آمد..
  به کمک فيلم می توان به مشکل مکان ھم فائق آمدبه کمک فيلم می توان به مشکل مکان ھم فائق آمد.. ق م ن ب ن و ی م ي قب م ن ب ن و ی م ي ب
     می توان از رويدادھای طبيعی تصوير گرفت و به می توان از رويدادھای طبيعی تصوير گرفت و به

شا شاگ ..صورت گروھی مشاھده کردصورت گروھی مشاھده کردگ



آموزش آموزشفيلم فيلم آموزشیفيلم آموزشیفيلم



فيلم ھای فيلممحدوديت ھای محدوديت
بخش سوم

محدوديت ھای فيلممحدوديت ھای فيلم

است ھزينه پر کاری فيلم استتوليد ھزينه پر کاری فيلم توليد توليد فيلم کاری پر ھزينه استتوليد فيلم کاری پر ھزينه است..
تھيه فيلم ھای خارجی آموزشی وقت زياد می گيردتھيه فيلم ھای خارجی آموزشی وقت زياد می گيرد.. ير ی زي و ی وز رجی ی م ي يرھي ی زي و ی وز رجی ی م ي ھي
   قيمت پروژکتورھا گران است و نگھداری آن مستلزم قيمت پروژکتورھا گران است و نگھداری آن مستلزم

اش اشنل ..وجود پرسنل می باشدوجود پرسنل می باشدنل



ويدئو ويدئونوار بخش سومنوار نوار ويدئونوار ويدئو
فف نوارھا و کاستھای ويدئويی مانند فيلم عمل می کنند و نوارھا و کاستھای ويدئويی مانند فيلم عمل می کنند و     

، برد کار به ھدفھا ھمان به رسيدن برای را آنھا ،ميتوان برد کار به ھدفھا ھمان به رسيدن برای را آنھا ميتوان آنھا را برای رسيدن به ھمان ھدفھا به کار برد ، ميتوان آنھا را برای رسيدن به ھمان ھدفھا به کار برد ، ميتوان
چون دارای چھار ويژگی صدا،تصوير،رنگ و حرکت چون دارای چھار ويژگی صدا،تصوير،رنگ و حرکت 
کا ا ا ن گ از ا انن ت کااشن ا ا ن گ از ا انن ت ميباشند،می توانند بسياری از گيرنده ھای حسی را بکار ميباشند،می توانند بسياری از گيرنده ھای حسی را بکار اشن

..گيرندگيرند يرير



ويدئوي نوار ويدئويمحاسن نوار محاسن
بخش سوم

محاسن نوار ويدئويیمحاسن نوار ويدئويی

آ آف ::کليه مزايای فيلم را داراست و عالوه بر آنکليه مزايای فيلم را داراست و عالوه بر آنف

احتياج به تاريک کردن اتاق ندارداحتياج به تاريک کردن اتاق ندارد.. ر ق ن ر ري ب ج ري ق ن ر ري ب ج ي
      کار کردن با دستگاھھای ويدئو راحت تر از دستگاھھای    کار کردن با دستگاھھای ويدئو راحت تر از دستگاھھای

ا ل ف اژ ل ف .   .   پروژکتور فيلم استپروژکتور فيلم استژ



ھا بعدی ھاسه بعدی سه
بخش سوم

سه بعدی ھاسه بعدی ھا

قق بھترين نوع رسانه ھا برای ايجاد تجارب واقعی سهبھترين نوع رسانه ھا برای ايجاد تجارب واقعی سه    
حواس ھمه از کردن تجربه ھنگام چون ھستند، ھا حواسبعدی ھمه از کردن تجربه ھنگام چون ھستند، ھا بعدی ھا ھستند، چون ھنگام تجربه کردن از ھمه حواس بعدی ھا ھستند، چون ھنگام تجربه کردن از ھمه حواس بعدی

..استفاده می شوداستفاده می شود
سه بعدی ھا را به اجسام واقعی،نمونه ھا،مدلھا،برشھا سه بعدی ھا را به اجسام واقعی،نمونه ھا،مدلھا،برشھا       

کنند می بندی تقسيم ماکتھا کنندو می بندی تقسيم ماکتھا ..و ماکتھا تقسيم بندی می کنندو ماکتھا تقسيم بندی می کنندو



ھا بعدی سه ھامحاسن بعدی سه محاسن
بخش سوم

محاسن سه بعدی ھامحاسن سه بعدی ھا

گگ   رنگ طبيعیرنگ طبيعی
واقع واقعاندازه اندازه   اندازه واقعیاندازه واقعی
  ممشاھده کل جسممشاھده کل جسم مج ج
    ياد داری زيادياد داری زياد



ھا بعدی سه ھای ھامحدوديت بعدی سه ھای محدوديت
بخش سوم

محدوديت ھای سه بعدی ھامحدوديت ھای سه بعدی ھا

ذذ مطالعه درونی جسم امکان پذير نمی باشدمطالعه درونی جسم امکان پذير نمی باشد..
نيستند شدنی جدا جسم مختلف نيستندبخشھای شدنی جدا جسم مختلف بخشھای بخشھای مختلف جسم جدا شدنی نيستندبخشھای مختلف جسم جدا شدنی نيستند..
  به داليل ايمنی گاه نمی توانن مورد استفاده واقع شوندبه داليل ايمنی گاه نمی توانن مورد استفاده واقع شوند..
  گاه جسم بيش از حد بزرگ يا کوچک استگاه جسم بيش از حد بزرگ يا کوچک است..

ت ھا ت از ز ن ا تز ھا ت از ز ن ا ز بعد زمان نيز از محدوديت ھاستبعد زمان نيز از محدوديت ھاست..
آنھا خود از توان نمی تجارب از بعضی مدت طول دليل آنھابه خود از توان نمی تجارب از بعضی مدت طول دليل به  ھ و  ز  ن  و ی  رب  ج ز  ی  ول  ب يل  ھ ب  و  ز  ن  و ی  رب  ج ز  ی  ول  ب يل  ب 

..استفاده کرداستفاده کرد



بخش سومتوجهتوجه توجهتوجه
::انواع ديگر رسانه ھا انواع ديگر رسانه ھا گگ

د::نمونهنمونه دا ا خود گونه خصوصيات کليه که ت ا حقيق ج ديک دا ا خود گونه خصوصيات کليه که ت ا حقيق ج يک ..يک جسم حقيقی است که کليه خصوصيات گونه خود را دارديک جسم حقيقی است که کليه خصوصيات گونه خود را دارد  ::نمونهنمونه
..نمايا ن گر اجسام واقعی ھستندنمايا ن گر اجسام واقعی ھستند    ::مدلھامدلھا
عالوه بر ويژگيھای مدلھا ،مطالعه درونی را امکان پذير عالوه بر ويژگيھای مدلھا ،مطالعه درونی را امکان پذير     ::برشھابرشھا

..ميسازندميسازندميسازندميسازند
عالوه بر ويژگيھای مدلھا ،دارای عالوه بر ويژگيھای مدلھا ،دارای ..جزء سه بعدی ھا ھستند جزء سه بعدی ھا ھستند     ::ماکتھاماکتھا
..بخشھای متحرک اندبخشھای متحرک اندشش



موقعيتھا و انسان موقعيتھامنابع و انسان منابع
بخش سوم

منابع انسانی و موقعيتھامنابع انسانی و موقعيتھا

              يکی از بھترين رسانه ھايی که می تواند در            يکی از بھترين رسانه ھايی که می تواند در
رشد آن در فرد و شود واقع آموزش رشدموقعيتھای آن در فرد و شود واقع آموزش موقعيتھای آموزش واقع شود و فرد در آن رشد  موقعيتھای آموزش واقع شود و فرد در آن رشد  موقعيتھای

..يابد يابد 
   نمونه ای از آن را ميتوان گردش علمی  که از نمونه ای از آن را ميتوان گردش علمی  که از

نا ش ز ه نا ا ط ناش ش ز ه نا ا ط ..پيش طراحی و برنامه ريزی می شود، نام بردپيش طراحی و برنامه ريزی می شود، نام بردش



بخش سومکامپيوترکامپيوتر کامپيوترکامپيوتر
      کامپيوترھا ، ماشين ھايی ھستند که می توانند      کامپيوترھا ، ماشين ھايی ھستند که می توانند

از وقت وھر بپردازند را آنھا ، نمايند ذخيره را ازاطالعات وقت وھر بپردازند را آنھا ، نمايند ذخيره را اطالعات را ذخيره نمايند ، آنھا را بپردازند وھر وقت از اطالعات را ذخيره نمايند ، آنھا را بپردازند وھر وقت از اطالعات
..آنھا خواسته شد اطالعات مورد نياز را   بازيابی کنندآنھا خواسته شد اطالعات مورد نياز را   بازيابی کنند



کامپيوتر کامپيوترانواع بخش سومانواع انواع کامپيوترانواع کامپيوتر
کامپيوترھا برای منظورھای آموزشی،اداری،تجاری کامپيوترھا برای منظورھای آموزشی،اداری،تجاری     

ميشوند برده کار به سرگرم ميشوندو برده کار به سرگرم تقسيمو دسته سه به تقسيمو دسته سه به و و به سه دسته تقسيم و به سه دسته تقسيم و سرگرمی به کار برده ميشوندو سرگرمی به کار برده ميشوند
::می گردندمی گردند

  کامپيوترھای بزرگکامپيوترھای بزرگ
  مينی کامپيوترھامينی کامپيوترھا

ا ت کا اک ت کا ک ميکرو کامپيوترھاميکرو کامپيوترھا



 

 
  

 

  

  

  

  

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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