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پيشگفتار
  

  تعلـيم و تربيـت قـرار داده        متوليـان يكم چالشهاي جديدي را پـيش روي         و قرن بيست 
يـادگيري فراگيـران را      مـسائل   حـل  ،دربـاره يـادگيري    دانش جهـاني   تحوالت .است

دربـاره   گيـري  محـور تـصميم   ،  آنو منـابع     درك چگونگي يادگيري   .كند ميايجاب  
شناسـان بـا     روان،  رو از اين . موزشي است يادگيري در محيطهاي آ    ـ چگونگي ياددهي 

  .اند مطالعه عناصر آن درصدد تحقق ياددادن برآمده
 تـرين   در كوچـك   كننـد كـه علـم      ميآموزان در دنيايي زندگي      دانش،  امروزه

سازمان يا نهادي وجـود      هيچ توان گفت ب ندگي آنها نفوذ كرده است و شايد      ل ز ئمسا
علـم و    روزافـزون  گـسترش . آمـوزان بيـاموزد    شعلوم را بـه دانـ      ندارد كه بتواند تمام   

نهادهـايي چـون    از سـوي    است كـه آمـوزش آن        قدري سريع  به هاي متعدد آن   شاخه
 وظيفـه آمـوزش و پـرورش در ايـن      تـرين   مهـم  .نيـست  پذير آموزش و پرورش امكان   

 بلكـه چگونـه     ،عصر، با توجه به پيچيدگي و گسترش علوم، چه چيز يادگرفتن نيست           
هـاي   آمـوزان شـيوه     آموزش و پرورش بايد به دانش      ،به عبارت ديگر   .يادگرفتن است 

  ).1377 حسيني رامشه،(يادگيري و چگونه آموختن را ياد دهد 
در اغلب كالسها از روشهاي سنتي و غير فعـال اسـتفاده             سفانهأمت با وجود اين،  

در  .آمـوزان انبـار كنـد     كوشد اطالعات و مفاهيم را در ذهن دانش        ميشود و معلم     مي
آمــوزان حالــت انفعــالي دارنــد و در امــر آمــوزش مــشاركت  دانــش چنــين وضــعيتي،

  ).1380، سيف( كنند مين
اصـلي مثلـث    هـاي  لفـه ؤم ،در چنين شـرايطي مدرسـه و سـاختار آموزشـي آن           

منبع و عامل كليدي در كـالس       تنها  معلم به عنوان    گيرد و     نمي را دربر پوياي تدريس   
 و روزافـزون    عظـيم  سير تحوالت   حالي است كه امروزه    در  اين .نمايد ميايفاي نقش   

گامهـاي   انتقال دانش بـه يـاددادن يـادگيري،        در خصوص تغيير از   موجب شده است    
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علـم بـه عنـوان تنهـا منبـع يـادگيري تلقـي              طوري كـه م    ،جديد و اساسي برداشته شود    
  . شود مياز منابع متعدد و متنوع يادگيري استفاده   وگردد نمي

در فراينـد    و كـاربرد آن     منابع يادگيري  انواعبا هدف آشنايي با     ،  كتاب حاضر 
آن  توانايي طراحي تجارب يادگيري مبتني بـر كـاربرد منـابع             و نيز  يادگيري ـ ياددهي

به بررسي ماهيت يـادگيري و انـواع منـابع يـادگيري            كتاب  فصل اول    .تأليف شده است  
در ايـن فـصل    .پـردازد  مـي گيري فصل دوم به نقش هر يك از منابع يـاد        .اختصاص دارد 

وسـايل    مـواد و ،نقش معلم در جريان يادگيري، فراگيـر بـه عنـوان يـك منبـع يـادگيري           
سـبكهاي   در فـصل سـوم   .شود ميبحث  اي آموزشي و رايانه هر كدام در گفتار جداگانه      

  فـصل چهـارم   . گـردد   يادگيري، چرخه يادگيري و نقشهاي منـابع يـادگيري بررسـي مـي            
 ، و در آن بازديــد و گــردش علمــيپــردازد مــيتفاده از منــابع يــادگيري بـه روشــهاي اســ 

نجم آشـنايي بـا      در فصل پـ    .گيرد  قرار مي بررسي  مورد  يادگيري از راه بازي و سرگرمي       
كننـده خـدمات فرهنگـي       هكز ارائـ  ا مر  و  مواد آموزشي  ،هاي آموزشي  مراكز توليد رسانه  

سـايتهاي مختلـف تعلـيم و       تـاب   پيوسـت ك  نهايـت در    در  . گيرد  ميقرار  مورد بررسي   
  .اند تربيت معرفي شده

گرايش آموزش ابتـدايي در      كتاب حاضر براي دانشجويان رشته علوم تربيتي،      
 بـه   »روشهاي استفاده از منـابع يـادگيري      «مقطع كارشناسي به عنوان منبع اصلي درس        

مهم درس گامي   اين  به دليل نبود هيچ منبعي براي        و    واحد تدوين شده است    2ارزش  
كه كمبود آن   و توسعه و ترويج آن است        منابع مختلف يادگيري      با جهت آشنايي  در

  .در منابع درسي مشهود مي باشد
داننــد از زحمــات داوران محتــرم، معاونــت محتــرم   مؤلفــان وظيفــه خــود مــي

، »ســمت« مــديريت محتــرم امــور پژوهــشي و ارزشــيابي ،»ســمت«پژوهــشي ســازمان 
ويراستار علمـي كتـاب، آقـاي       و  د اسالمي واحد خوي     معاونت پژوهشي دانشگاه آزا   

  . تقدير و تشكر نمايند،القرايي دكتر خليل سلطان
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