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  مقدمه
  

اندرکار، به شدت نیازمند طرحها، روشها و  نهاد آموزش و پرورش، با وجود تعداد میلیونی شاگردان، معلمان و سایر افراد دست
توان به معناي دستیابی بـه یـادگیري    وري در آموزش و پرورش را می افزایش بهره. وري خود است ابزارهایی براي افزایش بهره

آموزان و شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها و ظرفیتهـاي درونـی آنهـا، در ازاي صـرف منـابع       تر دانشتر و پایدار بیشتر، عمیق
  .مالی و انسانی معقول دانست

اي از حقایق، مفاهیم، اصول و روشهاي کار به وسیله شـاگردان و   در گذشته، یادگیري به طور عمده به معناي حفظ توده
در همین ارتباط وظیفه معلمان نیز ارائـه اطالعـات مـوردنظر بـراي بـه      . شد تلقی می یادآوري و بازگویی آنها به وقت ضرورت

وسـائل کمـک   «برخی معلمان براي انجام دادن بهتر این وظیفه، از ابزارهاي کمکی موسوم بـه  . خاطرسپاري به شاگردان بود
یرتعاملی بودند و کارشان فقط در کمک بـه  سویه و غ هایی یک ها، به طور عمده رسانه این وسیله. کردند استفاده می» آموزشی

  .شد انتقال پیامهاي معلمان به شاگردان خالصه می
امروزه، براساس درك بهتري که از چگونگی یـادگیري و کسـب شـناخت بـه وسـیله انسـان حاصـل آمـده اسـت، نگـاه           

بـر ایـن اسـت کـه یـادگیري       اعتقـاد رایـج  . آموزشگران نسبت به فرایند آموزش و یادگیري دچار تحول بنیادین شـده اسـت  
انـد نیسـت، بلکـه مبتنـی بـر ادراکـات        شان خوانـده  چه از معلمان خود شنیده یا در کتابهاي درسی آموزان، یادآوري آن دانش

وظیفه شاگردان بـه تحقیـق، بررسـی، کاوشـگري،     . باشد شخصی آنها و ناشی از مشاهدات و تجارب فردي و جمعی ایشان می
وظیفـه  . هی، بررسی منتقدانه و به طور خالصه، کسب مهارت درست اندیشیدن تغییر یافتـه اسـت  اکتشاف، کار مشترك گرو

  .معلمان نیز از ارائه صرف اطالعات، به فراهم کردن شرایط، هدایت و تسهیل وقوع این اتفاقات در شاگردان تغییر پیدا کرده است
تأکید بیشتر بر نقش یادگیرنده و اهمیـت او در فراینـد    اي از تدریس به سوي یادگیري، با تغییر مسیر فعالیتهاي مدرسه

سویه و غیرتعاملی روز به  هاي یک یادگیري، و ضرورت جلب توجه و عالقه وي به یادگیري، سبب شده است که اهمیت رسانه
  .هاي دوسویه و تعاملی افزایش پیدا کند روز کاهش یابد و در مقابل ارزش رسانه

، که بیشتر بـر تـدریس و فعـال بـودن معلـم یـا       »هاي آموزشی رسانه«ه جاي استفاده از واژه شاید بهتر باشد که امروز ب
، استفاده کنیم، که بیانگر توجـه بیشـتر بـر یـادگیري و     »یادگیري-هاي آموزشی رسانه«فرستنده پیام تأکید دارد، از اصطالح 

  .فعال بودن یادگیرنده است
یـا  (را به سـوي مخاطـب   ) یا معلم(هایی که پیامهاي شخص فرستنده  ن وسیلهها صرفاً به عنوا در این نگاه جدید، رسانه

در ایـن دیـدگاه، گرچـه    . شوند اي منفعل فقط پذیرنده آن پیامهاست، محسوب نمی کنند و شاگرد به گونه هدایت می) شاگرد
غییراتی که در آنها پدید آمـده اسـت،   اند، اما با متنوع شدن و ت کننده پیام و اطالعات را حفظ کرده ها نقش مبادله هنوز رسانه

مخاطب یـا شـاگرد انتخـابگر پیـام و     . آزادي مخاطب در انتخاب و دریافت نوع رسانه و پیام موجود در آن افزایش یافته است
هاي جدید و نیز  گیري رسانه با شکل. کننده و پذیرنده آن دهنده آن است و نه فقط دریافت رسانه و در مواردي سازنده و شکل

توانـد بـه    شود که در آن، جاي فرستنده و گیرنده مـی  آموزشگران، فرایند ارتباط آموزشی فرایندي پویا تلقی می  تغییر نگرش
  .طور دائم تغییر کند و هریک، نقش دیگري را بر عهده بگیرد

، بـا  1377شده، در این کتاب که ویرایش جدیدي از کتابی است که براي اولین بار در سـال   مطرحدر انطباق با تغییرات 
سویه و کمتر مورد استفاده حذف شده و  هاي آموزشی قدیمی، یک به چاپ رسید، برخی از رسانه» هاي آموزشی رسانه«عنوان 

یـادگیري جدیـد و   -هـاي آموزشـی   و در مقابل، بر رسـانه  اند ها معرفی شده اي از رسانه یا به طور مختصر و به عنوان تاریخچه
  .هاي الکترونیک و دیجیتال متکی بر وب تأکید بیشتري شده است تر، به خصوص رسانه تعاملی

طراحـی و تولیـد مـواد و    «تواند به عنوان مددکار تدریس اثربخش معلمان و استادان و منبع اصـلی درس   این کتاب می
در گرایشهاي مختلف رشته علـوم تربیتـی، از جملـه تکنولـوژي آموزشـی، و بـراي       ) عناوین مشابهو یا (» هاي آموزشی رسانه
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  .یادگیري نهایی زیر استفاده شود-دستیابی به هدف آموزشی
  

  یادگیري نهایی کتاب-هدف آموزشی
هـاي   و کـاربرد رسـانه   گیري شناخت، توانـایی و عالقـه در مخاطبـان در زمینـه طراحـی، تولیـد، انتخـاب        سازي زمینه شکل فراهم
  .یادگیري -آموزشی

  

  :این هدف نهایی حداقل به سه هدف کلی زیر قابل تقسیم است
  

  یادگیري کلی کتاب-اهداف آموزشی
  .یادگیري-ها به عنوان وسیله برقراري ارتباط موفق در موقعیتهاي آموزشی آشنایی با نقش و اهمیت رسانه. 1
بـراي محیطهـاي   ) با توجه بـه ویژگیهـا، مزایـا و محـدودیتهاي آنهـا     (هاي مناسب  کاربرد رسانه انتخاب، طراحی، تولید و  توانایی. 2
  .یادگیري مشخص-آموزشی
کـه اسـتفاده از آنهـا     یادگیري در نظام ارزشی آموزشگران، چنان-هاي آموزشی گیري از رسانه گیري و تثبیت تمایل به بهره شکل. 3

  .شودبخشی از فرایند ارتباطی آموزشی ایشان 
  

سـاز نیـل بـه     توانـد زمینـه   باشد که دستیابی خوانندگان بـه آن هـدفها مـی    هر فصل داراي اهداف جزئی خاص خود می
در همین راستا و براي نیل به اهداف فوق، مطالب کتاب حاضر در هفت فصل تدوین شـده  . هدفهاي کلی و نهایی کتاب باشد

  . کنید مالحظه می» طالبفهرست م«که عناوین اصلی و فرعی آنها را در  است
شـده در فصـلهاي     این نقشه، سازمان کلی مفـاهیم مطـرح  . کنید در طرح زیر، نقشه محتوایی کلی کتاب را مالحظه می
شـده در   در هر فصل کتاب نیز، سازمان کلی و رابطه مفاهیم ارائه. دهد مختلف کتاب و رابطه این فصلها با یکدیگر را نشان می

هاي محتوایی را بـه منظـور مشـاهده     مطالعه توأم با تأمل نقشه. اي محتوایی مربوط نشان داده شده استه آن فصل، در نقشه
هـا   دهی مطالب و درنهایـت نیـل بـه درك بهتـر آموختـه      شده، کمک به سازمان انداز، کسب دیدي کلی از مطالب مطرح چشم

  .کنیم توصیه می
  فصل دوم              
  هاي دیداري رسانه          

  
  فصل سوم              
  هاي شنیداري رسانه      

  
  سخن پایانی              فصل هفتم                             فصل چهام          فصل اول کلیات

  هاي آموزشی ـ یادگیري آینده رسانه            ها انتخاب و تولید رسانه                هاي دیداري ـ شنیداري سانهر         
  

  فصل پنجم              
  )ICT(هاي مبتنی بر فاوا  رسانه        

  
  مششفصل          
  هاي چندحسی رسانه              

  

دانم از سرکار خانم نوشین قبدیان ویراستار محترم سازمان سمت که نهایـت دقـت و ظرافـت     در پایان، بر خود الزم می
  .آوردند قدردانی و تشکر کنم نظر را در اعمال اصالحات ویرایشی کتاب به عمل
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