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مقدمهمقدمه  

هدف از ايجاد رشته ى كودك يارى در شاخه ى تحصيلى فنى و حرفه اى تربيت نيروى انسانى متعهد و كارآمدى است كه 
بتواند عالوه بر اجراى وظايف شــهروندى خويش، با استفاده از آموخته هايش در مشاغل مربوط به كودك يارى به كار اشتغال 
ورزد. به اين منظور مجموعه اى از دروس عمومى، پايه، اصلى و تخصصى  براى اين رشته پيش بينى شده است. يكى از دروس  
اصلى اين رشــته، درس « توليد و كاربرد موا د آموزشــى»  به ارزش 2 واحد نظرى و عملى اســت  كه در برنامه ى هفتگى  براى 

آن يك ساعت  نظرى و سه ساعت عملى پيش بينى شده است. 
هدف از اجراى اين درس  كسب آگاهى  و مهارت در زمينه ى شناخت، طراحى، توليد و كاربرد مواد و رسانه هاى آموزشى در 

راستاى ارتقاى توانايى هاى حرفه اى  هنرجويان  سال دوم رشته ى كودك يارى است .
بديهى است براى اجراى فعاليت هاى عملى و كارگاهى بايد عواملى نظير محيط كار، ابزارها و مواد الزم، ميزهاى كار فردى و 
گروهى و ساير شرايطى كه اجراى فعاليت ها و تجارت آموزشى  اين درس را تأمين مى كند، فراهم گردد. اميد است اين امر با 

هّمت  و كوشش مسئوالن آموزش و مديران محترم هنرستان سامان يابد. 

سخنىسخنى  بابا  هنرآموزانهنرآموزان  محترممحترم  

همانگونه كه قبًال گفته شــد، هدف از برنامه ريزى و اجراى اين درس ايجاد توانايى هاى الزم براى توسعه ى دامنه ى كارآمدى 
آموزشى و ارتقاى يادگيرى هنرجويان اين رشته در عمل به وظايف حرفه اى آنان است و به همين منظور به شيوه ى عملى ـ نظرى 
تعريف شــده است. بنابراين، انتظار مى رود هنرآموزان محترم در جريان آموزش با تأكيد ويژه در ايجاد و افزايش توانايى هاى 
عملى و مهارتى به پيشــرفت  يادگيرى هنرجويان  توجه كنند و تاحد ممكن يادگيرى را از ســطح دانش به يادگيرى در سطوح  
كاربردى و مهارتى ارتقا دهند و در ارزش يابى هاى مســتمر نيز اين مهم مد نظر قرار گيرد تا هنرجويان در هر يك از زمينه هاى  
ايــن درس بــه جاى حفظ كردن مطالب،  طرح عملى مفيدى براى آمــوزش موثر طراحى و ارائه دهند و حتى بتوانند از آن ها به 

صورت راهنماى فعاليت هاى آموزشى خود در آينده استفاده نمايند.
در راســتاى  تحقق هدف كلى كتاب ، در آغاز هر فصل تعدادى هدف رفتارى و در انتهاى آن خالصه اى از مفاهيم اساســى  و 
اصول  موجود در فصل، به منظور جمع بندى آموخته ها، پيش روى يادگيرندگان قرار گرفته است . فعاليت هاى آموزشى ارائه 
شــده در اين كتاب، با توجه به هدف هاى رفتارى هر فصل، تحت عنوان فعاليت هاى عملى فردى يا گروهى تعيين شــده اســت 
وهنرآموزان محترم  با توجه به ميزان مشاركت  هنرجويان  در انجام فعاليت هاى گروهى، عالقه مندى، خالقيت، نظم و انضباط 

و مهارت كافى در اجراى فعاليت ها آنان را مورد ارزشيابى قرار دهند.



مدرســان و هنرآموزان محترم مى توانند فعاليت هاى آموزشــى ديگرى را، متناسب با شــرايط  آموزشى موقعيت  خود ، اضافه 
كنند  و با پيش نهادهاى مبتكرانه ى خويش زمينه هاى فوق را غنا بخشــند، در هر صورت اجراى  فعاليت ها، طرح ها و تجارب 

يادگيرى عملى و ابتكارى برتر، از شرايط اساسى  هدف هاى آموزشى اين درس است.
يادآورى مى شــود  نمره ى ارزش يابى اين درس به دو بخش تقســيم شــده است. نمره ى بخش عملى  برابر  14 و بخش نظرى 

برابر 6 است و مجموع نمرات كسب شده ى هنرجو در اين دو زمينه نمره ى پايانى او در اين درس خواهد بود.

سخنىسخنى  بابا  هنرجويانهنرجويان  عزيزعزيز  رشتهرشته  ىى  كودككودك  يارىيارى  

همان گونه كه مى دانيد، شما در رشته اى تحصيل مى كنيد كه انتظار مى رود آمادگى الزم را براى ارتباط با كودكان و آموزش 
آنان به دســت آوريد. ارتباط  آموزشــى با كودكان،كارى بســيار ظريف،  بزرگ و نسبتاً پيچيده است و الزمه ى آن آگاهى از 
فنون و روش هايى است كه شما را در انجام اين امر خطير كمك مى كند. اين كتاب شما را در طراحى، توليد و كاربرد  مواد 
ورسانه هاى آموزشى  يارى مى رساند . براى بهره گيرى بهتر و به دست آوردن مهارت هاى الزم به نكات  زير توجه نمائيد : 

ـ مطالعه ى هر فصل را با توجه به اهداف آن فصل آغاز كنيد.
ـ فعاليت هاى هر فصل را به صورت فردى يا گروهى انجام دهيد و در كار پوشه ى مخصوص  نگه دارى كنيد. 

ـ كليه ى فعاليت ها و تجربه هاى عملى خود را در مناسبت هاى مختلف  به نمايش بگذاريد. 
ـ سعى شود فعاليت ها و تجربياتتان هدفمند باشد و بر اساس اهداف آموزشى طر احى واجرا گردد.

ـ در كارها و فعاليت هاى خود ذوق هنرى، خالقيت ، زيبايى  و نظم را مدنظر قرار دهيد. 
به ياد داشته باشيد وظيفه ى مهم شما آموزش و ترويج مفاهيم تربيتى به كودكان  با كمك گرفتن از مواد و رسانه هاى آموزشى 

است. 



هدف كلى : هدف كلى : 
توانايى توليد و كاربرد مواد آموزشى 



بخش اول 

كليــــاتكليــــات



فصل يكم فصل يكم 
ارتباطات انسانىارتباطات انسانى

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين فصل، يادگيرنده بايد بتواند: 
1ـ مفهوم ارتباط را با ذكر مثال توضيح دهد . 

2ـ عناصر تشكيل دهنده ى ارتباط را توضيح دهد .
3ـ الگوي ارتباط آموزشى را رسم كند.

4ـ الگوي ارتباط آموزشى را در كالس به صورت گروهى اجرا كند. 
5ـ انواع ارتباط  از لحاظ «مخاطب» را با ذكر مثال توضيح دهد . 

6ـ انواع ارتباط از لحاظ «رمز» را با ذكر مثال شرح دهد.
7ـ الگوى كامل و تعاملى  ارتباط انسانى را با الگوى ارتباطات آموزشى مقايسه كند.

هدف هاى رفتارى 
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مقدمهمقدمه
وقتى انســان ها افكار، عقايد واحساســات خود را با يكديگــر در ميان مى گذارند، مى گوييم  «ارتبــاط» برقرار كرده اند. 
برقرارى مناســبات  الزم با محيط اطراف از طريق حواس پنج گانه نيز نوعى ارتباط محســوب مى شود. متخصصان علم ارتباط 
و روان شناســان اعتقاد دارند كه برقرارى ارتباط شــرط الزم و زمنيه ساز «يادگيرى» است. از اين رو در اين فصل تالش خواهد  
شد، ضمن درك مفهوم  و تعريف ارتباط ، باعناصر تشكيل دهنده ى ارتباط ، ارتباط آموزشى و انواع ارتباط از لحاظ مخاطب 

و رمز آشنا شويم.

ارتباط چيست ؟ارتباط چيست ؟
در جوامع انســانى «ارتباط» به معناى ارســال و دريافت  پيام است. به عبارت ديگر «ارتباط»  فرآيند1 ايجاد فهم مشترك بين 

افراد است.   
در تعريفى كلى و ســاده مى توان گفت ارتباط عبارت اســت از : «فرآيند تبادل پيام بين فرســتنده و گيرنده به نحوى كه 

ذهنيات (معانى ) مورد نظر طرفين به يكديگر منتقل شود».
عناصر تشكيل دهنده ى ارتباط در ساده ترين نوع آن عبارت انداز : منبع ، پيام و مخاطب. 

ـ منبع، كسى است كه «پيام» را مى فرستد.
ـ مخاطب، كسى است كه «پيام» را دريافت مى كند. 

ـ پيام يا خبر ، احســاس يا انديشــه اى است كه از سوى 
منبع براى مخاطب ارسال مى شود و به وسيله ى حواس پنجگانه 

دريافت مى گردد(شكل 1-1).
ارتباط فرآيندى هدفمند اســت . فرستنده ى پيام يا منبع  
ارتباط  همواره پيام خود را براى مقصود و هدف مشــخصى 
براى گيرنده (مخاطب ) ارسال مى كند.  اين هدف مى تواند 
اطالع رسانى، بيان افكار و انديشه، ترويج ارزش ها و باورها، 
ايجاد تفاهم، القاى احساسات، تبليغات، تفريح، اعالم خطر و 

يا بسيارى مفاهيم  ديگر باشد. 
فرستنده ى پيام انتظار دارد كه گيرنده ى پيام پس از دريافت  آن خبر، واكنشى از خود نشان دهد كه نشانگر تأثير دل خواه 

پيام باشد. در اين صورت  واكنش يا بازتاب  انجام شده را «بازخورد» مى نامند.

1. فرآيند، بر جريانات ، مراحل ، روابط پويا ، مستمر و پيوسته ى در حال تغيير و هدفمند داللت دارد. 

پيام

شكل 1ـ1ـ عناصر ساده ي ارتباط  

منبعمخاطب
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ـ بازخـورد، در الگوهاى ارتباطى به معناى پاسخ يا عكس العمل 
هر يك از طرفين ارتباط (منبع و مقصد) به پيام ارسالى يكديگر است، 
مثال واژه ى «سالم»  يك پيام (رمز) است و پاسخ آن كه «عليكم السالم» 

است بازخوردمحسوب مى شود (شكل2ـ1).
ارســال پيام وقتى با دريافت  پاســخ (بازخورد) از ســوى گيرنده 
همراه باشد، جريان ارتباط حاصل را ارتباط تعاملى (دوجانبه ) مى نامند 
(شــكل 2ـ1). بنابر اين در فرآيند هاى ارتباطى تعاملى، جاى فرســتنده 
و گيرنده، حســب وظيفه و رفتار(تعامل )، پيوســته عوض مى شود و با 

تكرار اين امر، ارتباط تعاملى مشكلى پيچيده پيدا مى كند. 
اگر يك الگوى ارتباط  انســانى را با ديــد تحليلى تر بنگريم ، در 
آن اجزا و عناصر جديدى مالحظه مى شود كه آگاهى و توجه به آن ها 

بينش و مهارت ما را در برقرارى ارتباط افزايش مى دهد(شكل 3ـ1).
در الگوى مزبور (شكل 3ـ1) عالوه بر سه عامل  اساسى منبع، مخاطب و پيام، عناصر وعوامل ديگرى كه در فرآيند ارتباط  

نقش مهم و عمده اى دارند، نشان داده شده است. 

سالم

عليكم السالم

شكل 2ـ1ـ عناصر ارتباط تعاملي دو جانبه

مخاطب

بازخورد

پيام

منبع

رسانه

مقصد(مخاطب)منبع

رمزگذار
پيام

پيامپيام

رمز

رمز رمز

رمز

فرستنده

تصورات و مفاهيم 
ذهني

توليدكننده هاي رمز
گفتار، نوشتار، عالمت(دستگاه كالمي، دست و چهره و ...)

حواس پنج گانه (چشم، گوش و ...)

بازخورد

شكل 3ـ1ـ عناصر اساسي يك نظام كامل ارتباط انساني دو سويه«تعاملي»

گيرنده

پيام

رمزگذاررمزخوان

رمزخوان

رسانه

پارازيت
(موانع ارتباطي)
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اين عوامل عبارت اند از: رمز يا پيام، رمزگذار، رمز خوان رسانه (كانال ارتباطى) و پارازيت (موانع ارتباطى). 
رمز: معموال محتواى هر ارتباط به شــكل موجودش قابل مبادله نيســت و براى آن كه پيام ها قابليت انتقال بين فرســتنده و 
گيرنده را دارا شــوند . بايد به شــكل «رمز» يا (ُكد) ويژه درآيند تا بتوانند مبادله شــوند. مثال، افكار خود را به كمك كلمات  يا 
واژه هاى «گفتارى»، «نوشتارى» يا ساير عالئمى كه براى مخاطب آشناست در مى آوريم تا به او برسد . بنابر اين،  واژه هاى گفتار 
يا نوشــتار انواعى از «رمز» يا كد هســتند كه در انتقال افكار، عقايد، اخبار و غيرآن، نظام ارتباط انسانى را  ممكن مى سازند. البته 
رمزها داراى شكل ها و انواع  مختلف اند و شرط الزم آن است كه هر دو طرف ارتباط بايد با اين رمزها آشنايى داشته باشند.

رمزگذار: به طور كلى هر وســيله اى كه ما را در امر به رمز درآوردن افكار و انديشــه ها (پيام ) در شــكل هاى  مختلف 
كمك كند، «رمزگذار» نام دارد. 

دســتگاه كالمى (شــامل  دهان ، دندان ، زبان ، حنجره ، ريه و...)، كه مفاهيم  ذهنى ما را به رمز  گفتارى تبديل مى كند،   
«رمزگذار كالمى»  نام دارد . 

دســت هاى ما با حركات مختلف  كه به كمك مغز فرماندهى شــود، قادر است افكار ما را به صورت « نوشتار» يا عاليم و 
شكل هايى  كه قابل مبادله در ارتباط است درآورد. بنابر اين، دست نيز يك نوع رمزگذار است. 

رمز خوان : رمز خوان وســيله يا اندامى اســت كه مى تواند همان «رمزها» يا عاليم و نشــانه هاى ويژه را دريافت كند و 
مجدداً آن ها را به شكل عاليم ذهنى قابل فهم (پيام) در آورد.

حــواس پنج گانه در انســان پنج دســتگاه رمز خوان اند، كــه هر كدام «رمز» ويــژه اى را دريافت مى كننــد و قابل درك         
مى ســازند. براى مثال  گوش انســان قادر است رمزهاى شفاهى و گفتارى را دريافت  و درك كند. چشم رمزخوانى است كه به 
رمزهاى  نورانى آشناست و آن ها را بازخوانى و براى ذهن قابل درك مى كند . همين طور حواس المسه، بويايى و چشايى هر 

كدام به شناسايى  و درك يك نوع رمز ويژه گمارده شده اند . 
رسانه : به هر وسيله ى انتقال دهنده ى پيام يا رمز، «كانال» يا «رسانه» مى گويند. بنابر اين، كليه ى وسايل و راه هايى كه پيام 

به كمك يا از طريق آن ها از فرستنده به گيرنده ى پيام مى رسد نقش كانال يا رسانه ى ارتباطى را به عهده دارند. 
رسانه هاى ارتباطى  دو گونه اند ، به شرح زير: 

1ـ سخت افزار : به وسايل، دستگاه ها، تجهيزات و ابزارى گفته مى شود كه براى تهيه، ساخت و نمايش مواد آموزشى 
چاپى و غير چاپى به كار مى رود. به عبارت ديگر ســخت افزار ها بدنه ى مكانيكى و فيزيكى تجهيزات آموزش اند و به تنهايى 

پيامى ندارند. 
اغلب سخت افزارها وسايل برقى ، مكانيكى يا دستى هستند؛ از قبيل ضبط و پخش ويدئو، دستگاه كامپيوتر، ابزار طراحى 

و خطاطى،كره ى جغرافيايى، تخته يا تابلوى كالس و ...
2ـ نرم افزار :  به مجموعه ى اطالعات هدفمند و برنامه ريزى شده اى گفته مى شود كه محتواى پيام را تشكيل مى دهد 



6

و با استفاده از سخت افزار منتقل مى گردد ، مانند برنامه ى كامپيوتر، صدا و تصوير فيلم
نرم افزار   +    سخت افزار = رسانه ى ارتباطى 
   پيام       + بدنه ى فيزيكى =                راديو           

موانع ارتباطى : 
موانع ارتباطى به كليه ى عوامل يا عناصرى گفته مى شود كه در امر ارتباط يا اطالع رسانى ، اخالل و مزاحمت ايجاد كند. 

ارتباطات آموزشى 
فرآيند آموزش در كالس درس  گونه ى ويژه اى از ارتباطات محســوب مى شــود . معلمان در كالس، دانش و تجربه ى 
خود را از طريق برقرارى  ارتباط به فراگيران  منتقل مى كنند. فرآيند يادگيرى  از طريق  ارتباط  را اصطالحاً ارتباطات آموزشى  

مى نامند. 
در الگوى ساده ى ارتباط آموزشى در كالس درس عناصر زير ديده مى شود  (شكل 4ـ1): 

1ـ منبع يا فرستنده (معلم )
2ـ مخاطب يا گيرنده (فراگيرنده = دانش آموز) 

3ـ پيام (محتواى درس )يا رمز 
4ـ رسانه (تخته يا تابلوى كالس و كتاب) = رسانه آموزشى

5ـ بازخورد (واكنش فراگيرنده ) 
6ـ موانع ارتباط  آموزشى(پارازيت  ،مانند خنده بى جا، شلوغى و...)

كالس درس يا هر موقعيت آموزشى ديگر يك جريان ارتباطى تعاملى است كه همه ى عناصر الگوى ارتباطى در آن وجود 
دارد و از انواع ارتباط گروهى است. 

شكل 4ـ1ـ الگوي ارتباط آموزشي

مخاطب(دانش آموز) منبع (معلم)

پيام

پيام

پيام

پيام

دست

گوش

چشم

زبان

نوشتار

كالم
(گفتار)

كالم
(گفتار)

نوشتار مفهوم ارتباط

فضا

رسانه (تخته كالس)

سر و صدا و ...
موانع ارتباطي

رسانه
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انواع ا رتباط انواع ا رتباط 
فرآيندهاى ارتباطى را مى توان بر حسب معيارهاى مختلف، از جمله تعداد افراد شركت كننده در اين فرآيند يا رسانه ها و 

رمزهاى به كارگرفته شده ى در آن، به ترتيب  زير به انواعى تقسيم كرد: 

1ـ انـواع ارتبـاط از لحاظ تعداد مخاطـب: از اين لحاظ  
چهار نوع  ارتباط زير قابل تشخيص اند: 

الـف) ارتبـاط درون فـردى : در اين نوع ارتبــاط ، فرد با 
خود ارتباط برقرار مى كند. مثال در جهت انجام كارى سخت خود را 
تشويق مى كند يا از اين كه عملى ناپسند داشته است، خود را شماتت 

مى كند (شكل 5ـ1) .

ب ) ارتباط ميان فردى يا ارتباط چهره به چهره : در اين 
نوع ارتباط ، پيام بين دو نفر تبادل و ردو بدل مى شود (شكل 6ـ1).

ج ) ارتباط گروهى : در  ارتباط گروهى تعداد افراد شــركت 
كننده تقريباً قابل شــمارش و شناسايى اســت . ميزگردها، سمينارها و 
كالس هاى درس را نمونه اى از ا رتباط گروهى به شــمار مى آورند 

(شكل 7ـ1).

شكل 5ـ1ـ ارتباط درون فردي

شكل 6ـ1ـ ارتباط چهره به چهره

شكل 7ـ1ـ ارتباط گروهي
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د ) ارتبـاط جمعـى : نوعى ارتباط اســت كــه در آن افراد 
زيادى ناآشنا، غير مشخص  و نامتجانس، كه به راحتى قابل شمارش 
نيســتند، مشاركت دارند. ســخنرانى در مجامع  عمومى با ارسال پيام 
از طريق برنامه اى راديويى، تلويزيونى و نشــريات، از اين جمله اند 

(شكل 8ـ1). 

2ـ انواع ارتباط از لحاظ رمز:
 از اين نظر نيز به طور كلى دو نوع ارتباط را مى توان تميز داد: 
الف ) ارتباط كالمى: نوعى ارتباط اســت كه در آن، پيام ها 
در قالــب رمزهاى كالمى (اصوات، كلمــات، جمله ها،  عبارت ها) 
چه به صورت شــفاهى و چه به شــكل  نوشــتارى، منتقل مى شــوند       

(شكل 9ـ1). 
ب ) ارتباط غير كالمى: در اين شكل  از ارتباط ، از رمزهاى 
غير كالمى اســتفاده مى شود. ارتباط غيركالمى، قبل از  شكل گيرى 
و تكامل زبان در جوامع بشــرى  نقش مهمى داشــته اســت و هنوز 
در مــواردى به منزله ى «تكميل كننــده ى ارتباط كالمى» وحتى «راه 
ارتباطى مســتقل» مورد استفاده قرار مى گيرد. با استفاده  از عاليمى  
نظير روشن كردن آتش بر فراز كوه ها در گذشته پيام ها را به مكان 
هــاى بســيار دور منتقل مى كردنــد. زبان تصويــرى (مانند طراحى، 
نقاشــى، عكس و فيلم ) موسيقى و نيز زبان بدن، شكل هاى متفاوتى 
از ارتباط غير كالمى هســتند. زبان بدن، يعنى اســتفاده از  حركات و 
حاالت دســت ها ، پاها ،تنه و چهره كه در خالص ترين شكل آن به 
صــورت هنر پانتوميم در مى آيد، از رايج ترين شــكل هاى ارتباطى 

است (شكل 10ـ1). 

شكل 8ـ1ـ ارتباط جمعي

شكل 9ـ1ـ ارتباط كالمي

شكل 10ـ1ـ ارتباط غيركالمي
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      خالصه
ـ ارتباط انسانى عبارت است از: « فرآيند تبادل پيام بين فرستنده و گيرنده به نحوى كه ذهنيات  يامعانى مورد 

نظر طرفين به يكديگر منتقل شوند».
ـ در هر فرآيند ارتباطى حداقل سه عنصر «منبع» ، «پيام» و «مخاطب»  ديده مى شود .

ــتنده ى پيام، مقصد يا  ــويه يا تعاملى ارتباط، چندين عنصر وجوددارد : منبع  يا فرس در فرآيندهاى كامل و دوس
گيرنده ى، پيام، رمز، رمزگذار، رمز خوان، رسانه ي ارتباطى، بازخورد و موانع ارتباطى .

ــت كه در آن  هر يك از عناصر واجزا، متناسب با  ــابه ارتباط كامل تعاملى اس ــى، مش ـ فرآيند ارتباطات آموزش
ــرايط كالس درس، تعريف شده است، مانند منبع = معلم، مخاطب = دانش آموز يا يادگيرنده، رسانه = تخته  ش
كالس و فضا، رمزگذار = دستگاه كالمى، دست و چهره، رمزخوان = حواس پنج گانه، رمز = كالم، نوشته، عالمت، 

بازخورد= عكس العمل هاى يادگيرنده، موانع ارتباط= سروصدا و...،پيام = محتواى آموزش 
ـ انواع ارتباط  از لحاظ تعداد مخاطب عبارت اند از: ارتباط درون فردى يا شخصى، ارتباط ميان فردى يا چهره 

به چهره، ارتباط گروهى و ارتباط جمعى 
ـ انواع ارتباط  از لحاظ رمز مورد استفاده  دو نوع است : ارتباط كالمى ، ارتباط غير كالمى 

خخ      

           فعاليت 11
ــاره ى عناصر ارتباط دو جانبه   در گروه هاى دو نفره درب
و ارتباط آموزشى در كالس درس مطالعه كنيد. عناصر  
هر دو را مقايسه كنيد. سپس نتايج حاصل در بحث خود 
را يادداشت كنيد و آن را در قالب  يك گزارش شفاهى 
به كالس درس ارائه دهيد. در صورت نياز، درباره ى آن 

با هم كالسى هاى خود نيز بحث كنيد.  

       

       فعاليت 22
ــكيل دهيد و يك برنامه ويديويى  يك گروه پنج نفره تش
ــه صورت گروهى در  ــا تلويزيونى كوتاه را انتخاب و ب ي
ــى و  ــپس، عناصر اساس ــت كنيد. س ــاهده ى آن دق مش
ــد. حاال نوع  ــم كني ــخص و رس مدل ارتباطى آن را مش
ــع ارتباطى آن را تحليل و نقد كنيد  ــاط، مزايا و موان ارتب
ــراى بهبود اين  ــنهادهاى اصالحى خود را ب ــد پيش و بع
ــام  ارتباطى  ارائه كنيد. براى اين كار  از كمك هاى  نظ

مشاوره اى مدرس خود بهره مند شويد.  

     



فصل دوم 
يادگيري و نقش حواس پنج گانه

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين فصل، يادگيرنده بايد بتواند: 
1 ـ مفهوم يادگيرى را توضيح دهد. 

2 ـ نقش هر يك از حواس را در يادگيرى بيان كند.
ــتانى  ــه مخروط تجارب يادگيرى اِدگار ديل، براى آموزش در دوره ى پيش دبس ــا توجه ب 3 ـ ب

فعاليت هاى مورد نياز را فهرست نمايد.
4 ـ مراحل مختلف فعاليت هاى آموزشى را به ترتيب تشريح كند. 

5 ـ اهداف آموزشى را تعريف كند. 
6 ـ اهداف كلى و اهداف رفتارى را مقايسه كند. 

هدف هاى رفتارى 

عاليم و سمبل ها

نشانه هاي سمعي و بصري

تجارب مستقيم، عيني و دست اول

نمودار كّلي اِدگار ديل

ي تر
زاع

انت

ي تر
عين
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مقدمه مقدمه 
يكى از نيازهاى اساسى  و پايدار انسان در طول زندگى «يادگرفتن» است. اين نياز از لحظه ى تولد  آغاز مى شود و تا پايان 
عمر ادامه مى يابد. لذا، انســان براى رفع اين  نياز خود  بايد همواره كوشــش كند. ايجاد محيط  و موقعيت  هاى آموزشى، مانند 
مدرسه و كالس درس و ديگر  موقعيت هاى آموزشى جديد نيز براى رفع  اين نياز بى انتهاى  انسان طراحى شده است و معلمان 

در اين راستا بايد نقش بسيار مهمى را ايفا كنند. 
«مى گويند معلمان عالقه مند پيوسته در صدد يافتن راه حل هاى جديدى  هستند كه عالقه  به يادگيرى  را در دانش آموزان 
ايجاد و گســترش دهند. رســانه هاى آموزشــى مى توانند در ايجاد عالقه ى به يادگيرى موثر باشند . معلمان ، تا وقتى به طراحى  
آموزش اقدام مى كنند، به انتخاب هاى بســيار حساســى دست مى يابند  . آنان به ترتيب  به اســتقبال تعداد زيادى از روش هايى 
مى روند كه براى راهنمايى  دانش اموزان به سمت هدف هاى  يادگيرى وجود دارد . معلمانى كه خود را وقف توليد معنادارترين 
تجارب يادگيرى كرده اند، ازامكانات زيادى كه رســانه ها در اختيار آنان قرارداده اســت تا «يادگيرى» را بهبود بخشند، استقبال 

مى كنند (ذوفن و لطفى پور ، 1379،صفحه ى 57).
يادگيرى چيست ؟ 

گروهى  از روان شناسان، يادگيرى را چنين تعريف كرده اند : 
يادگيرى به فرآيند ايجاد تغيير نســبتا پايدار در رفتار  يا توان رفتارى كه حاصل تجربه اســت، گفته مى شود و نمى توان  آن 

را به حالت هاى موقتى بدن، مانند  آن چه بر اثر بيمارى، خستگى يا مصرف داروها پديد مى آيد، نسبت داد. 
نظريه هاى جديد يادگيرى، فرآيند آموزش و يادگيرى را  يك فرآيند ارتباطى پويا، تعاملى واجتماعى مى دانند و افزايش 
كيفيت يادگيرى را نيز در گرو ســازمان دهى و مديريت اين گونه ارتباطات آموزشــى تلقى مى كنند. هم چنين، به كارگيرى 
صحيح و مناســب فناورى هاى جديد رايانه اى را در توســعه ى ارتباطات آموزشــى كالس درس و افزايش تعامل هاى اجتماعى 

مفيد و ارزشمند دانش آموزان مى دانند. 
تمام تالش ها و فعاليت هايى كه در دســتگاه هاى آموزشــى، مدارس و دانشگاه ها به عمل مى آيد، به منظور  تحقق عمل 
«يادگيرى»  هاى انسان است. در صورتى كه فرآيند هاى آموزشى به «يادگيرى»  منجر شود، آموزش را موثر و مفيد مى دانند.

روان شناسان و پژوهش گران تعليم و تربيت  يكى از مهمترين  عوامل موثر در يادگيرى را « برقرارى ارتباط انسانى صحيح» 
مى دانند ، به اين معنى كه اســاس يادگيرى بر پايه «ارتباط» اســتوار است. از اين رو، ارتباط شرط الزم براى يادگيرى و آموزش 

است .
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نقش حواس پنج گانه  در يادگيرى نقش حواس پنج گانه  در يادگيرى 
انســان اطالعات اوليه ى مورد نياز  خود را براى حفظ وادامه ى حيات  از طريق  حواس پنج گانه ى خود از محيط اطراف 
كسب مى كند. كودك سالم و طبيعى كه تازه چشم به جهان مى گشايد با بهره گيرى تدريجى از حواس خود مى كوشد محيط 

اطرافش را هر چه كامل تر بشناسد.
برخى از پديده ها و رويدادها ممكن است به كمك يك يا دو حس  شناسايى شوند ، اما در مواردى الزم است  كه حواس 
بيش ترى براى شــناخت به كار گرفته شــود و يا تمام حواس مورد اســتفاده  قرار گيرد. تجربه نشــان داده است  كه حس هاى 

مختلف در يادگيرى انسان نقش مساوى و يك سان  ندارند  وهر يك از آن ها ظرفيت و توانايى ويژه ومتفاوتى دارند. 
تجربه ها نشــان مى دهد  كه حس بينايى بيش ترين ســهم را در دريافت  اطالعات براى يادگيرى انسان به عهده دارد واين 
سهم  در مقايسه با ساير حواس حدود 75٪  ذكر شده است. در اين راستا حس شنوايى 13٪، حس المسه  6٪،حس بويايى٪3،  

و حس چشايى نيز 3٪ در يادگيرى مؤثر هستند(شكل 1ـ2). 

مطالعه آزاد
روان شناسان پيرو نظريه ى گشتالت مى گويند : 

يادگيرى عبارت است از بينش  حاصل از درك موقعيت  يادگيرى، به مثابه ي  يك كل يك پارچه، كه 
آن هم از طريق كشف روابط ميان اجزاى تشكيل دهنده ى موقعيت يادگيرى حاصل مى شود.

ــت از  ــاختن گرايى) نيز اعتقاد دارند يادگيرى معنى دار عبارت اس ــازندگى (س طرفداران نظريه هاى س
ــيف ،  ــخصى  (س ــاختار دانش (مثال مفاهيم ، قواعد ، فرضيه ها ، تداعى ها ) از تجارب ش ــال س ــق فع خل

1386،صفحه ي208).
تازه ترين  تعريف از يادگيرى همان تعريفى است كه طرفداران  نظريه ى سازندگى (ساختن گرايى) ارائه 

كرده اند  و در آن به «خلق فّعال ساختار دانش از تجارب شخصى» يادگيرنده تأكيد شده است.
ــى از فرصت ها، منابع و مواد  ــى روش هاى فعال يادگيرى  در محيط هاى غن ــرد به كارآي ــن رويك در اي
آموزشى اهميت داده شده است و امر يادگيرى را به ميزان  فعاليت شخصى واجتماعى يادگيرنده منوط 

دانسته اند.
ــازنده گرايى فرصت هايى را در اختيار  يادگيرندگان  مى گذارد تا  ــته به ديدگاه  س « كالس درس  وابس
خود آنان به طور  فّعال واز طريق تجارب دست اّول به درك و فهم مطالب برسند  و دانش را بسازند» 

(سيف،1385، صفحه ي 211)
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بنابر اين ، حدود 90٪ از يادگيرى انســان به صورت ديدارىـ  شــنيدارى  صورت مى گيرد واهميت رسانه هايى كه اين دو 
حس را تحريك مى كنند  در همين ويژگى نهفته است .

با توجه به اين ارقام ، به دو نكته ى مهم مى توان اشاره كرد: 
به دليل نقش مهم حس بينايى در يادگيرى انســان، الزم اســت در موقعيت هاى ارتباطى و آموزشــى به جاى تكيه ى  1ـ 
صرف بر گوش وحس شــنوايى  مخاطبان، از پيام هاى تصويرى و رســانه هاى ديدارى ـ شنيدارى نيز به ميزان كافى استفاده 

كنيم.
بيش ترين  يادگيرى در شــرايطى اســت كه يادگيرنده از حواس خود هر چه بيش تر استفاده كند و اين نمى شود مگر  2ـ 
از طريق كســب تجارب مســتقيم يا تجارب دست اول، تجربه هايى كه يادگيرنده از طريق  دست ورزى  و برخورد رو در رو 
با شــىء يا پديده ى مورد نظر به بررســى و شناخت آن مى پردازد. مثًال ، براى شناخت يك گل يا وسيله ى خاص، آن را در 
دســت مى گيرد و لمس مى كند، وزن مى كند، مى بيند، بو مى كند واحياناً اگر صدا يا مزه هم داشــته باشد آن را مى شنود يا 

مى چشد . 
يكى از صاحب نظران علم ارتباط به نام « ادگار ديل1» با اجراى يك تحقيق نشــان داد كه «تجربه ى شــخصى» در يادگيرى 
بيش از هر روش ديگرى موثر اســت . براى مثال، ســاعت ها گوش دادن به درس رانندگى نمى تواند جاى چند دقيقه تجربه ى 
رانندگى را بگيرد يا با شركت در عمليات نقشه بردارى بيش از خواندن صدها صفحه كتاب و جزوه در فراگيرى نقشه بردارى 
موثر خواهد بود. به همين ترتيب، يادگيرى  زبان هاى خارجى در محيط هايى كه انسان مجبور است  به آن زبان صحبت كند، 

به مراتب  از يادگيرى در محيط كالس، سريع تر صورت مى گيرد.

1) Edgar Dale 

شكل 1ـ2ـ نمودار سهم حواس پنج گانه در يادگيري

75٪ بينايي

13٪ شنوايي

6٪ المسه
3٪چشايي
3٪بويايي
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خالصه ى نتايج تحقيق ادگار ديل را مى توان به صورت اصل زير بيان كرد:
« هر قدر روش يادگيرى به تجربه ى شــخصى دســت اول در همان زمينه نزديك تر باشــد، يادگيرى عميق تر، پايدارتر و 

يادماندنى تر خواهد بود».
با توجه به اصل  فوق، انتزاعى ترين (ذهنى ترين ) تجربه ى آموزشى، گوش دادن به سخنرانى  يا خواندن  از روى نوشته ى 

بدون تصوير است. در حالى كه ملموس ترين (عينى ترين ) تجربه ى آموزشى، اجراى كار است. 
اگر اجراى كار ممكن نباشــد براى نزديك شدن به تجربه ى شخصى دســت اول مى توان از تصاوير  ثابت، فيلم متحرك، 
گردش هاى علمى، مشــاهده ى روش كار، آزمايش وغيره آن ها كه همگى «رســانه هاى آموزشى» محسوب مى شوند، استفاده 

كرد. مخروط تجربى ادگار ديل ، طبقه بندى  تجارب آموزشى را (از ملموس ترين تا ذهنى ترين آن ها) نشان مى دهد. 
يكى از ويژگى هاى مهم شــاگردان، ســن آن هاســت. مخاطبان خردســال بيش ترين  يادگير هاى خود را از طريق تجارب  
عينى كســب مى كنند. آن ها، در بررســى پديده ها، هرچه از حواس خود بيش تر استفاده كنند  به درك بهترى از پديده ها دست 

مى يابند. 
بنابر اين، براى برقرارى ارتباط  با اين گونه شــاگردان تا حد امكان  بايد از آن دســته رسانه هاى آموزشى استفاده كنيم كه 

امكان كسب تجارب يادگيرى دست اول  يا نزديك به آن را فراهم سازند. 
همراه با افزايش ســن مخاطبان، به تناســب، مى توان از رسانه هايى  كه ازتجارب دست اول يا محسوس دورتر و به تجارب 
نيمــه انتزاعــى و انتزاعى  نزديك ترند،  بيش تر اســتفاده كرد. ادگار ديــل (1969) براى اولين بار، با بررســى تجارب يادگيرى  

مختلف ، آن ها را بر حسب عينى (محسوس) و ذهنى (تجريدى) طبقه بندى كرد و در شكل مخروط  مانندى سازمان داد.
 در اين مخروط، تجارب عينى تر در ســطوح پايينى  جاى دارند و هرچه به ســمت طبقات  باال پيش مى رويم  از محسوس  

بودن  تجارت كاسته و بر ذهنى  بودن آن افزوده مى شود (شكل 2ـ2).
كتاب بدون تصوير

ملموس (عيني)

انتزاعي (ذهني)

عاليم شفاهي

نمادهاي معني دار

تصاوير ثابت و عاليم معني دار صوتي

تصاوير متحرك (صامت و ناطق)

نمايشگاه ها، گردش هاي علمي، شبيه سازي

تجارب شخصي دست اول

سخنراني، داستان سرايي

اعداد، فرمول ها، شكل هاي هندسي

عكس، نقاشي، كاريكاتور، موسيقي

تلويزيون، فيلم، كارتون

موزه، مسافرت، نمايش

نوشتن، تدريس، تزريق، آشپزي

شكل 2ـ2ـ مخروط تجارب يادگيري ادگار ديل ( با اندكي تغيير)

نوشتارى ساده



15

مشــاهده مى كنيم كســب تجارب مطرح شده در هر يك از ســطوح مخروط  زير معادل  يا همراه با استفاده  از رسانه هاى 
خاصى است. 

به اين ترتيب، بر اســاس آن چه كه  در باره ى لزوم و چگونگى انطباق تجارب يادگيرى  با ســّن شــاگردان گفته شــد، از 
مخروط تجارب « ادگار ديل» ، به صورت راهنمايى براى انتخاب رســانه ها و روش تدريس  مناســب آموزش و يادگيرى براى 

شاگردان مختلف مى توان استفاده كرد.
مثال براى آموزش در دوره هاى پيش دبســتانى مى توان به كمك انواع بازى هاى آموزشى  و انجام تمرين هاى عملى بهره 
گرفت و به تدريج با افزايش ســن و ســطح تحصيلى به تدريج از روشــها ى متناسب  تر تا سطح تجارب و روش هاى  انتزاعى تر 

استفاده كرد. 

مراحل فعاليت هاى آموزشى مراحل فعاليت هاى آموزشى 
كارشناسان و متخصصان تعليم وترتيب در پس سامان دهى فعاليت هاى هدفمند آموزش ويادگيرى هستند و آن را امرى مهم        ، 

منظم و داراى  نقشه و سازمانى  خاص تلقى مى كنند و معتقدند كه اين امر داراى سه مرحله ى اساسى است (شكل2-3).
مرحله ى پيش از آموزش؛  1ـ 

2ـ  مرحله ى آموزش يا تدريس.
مرحله ى پس از آموزش يا ارزش يابى آموزش. 3ـ 

مرحله پيش از آموزش:  ـ  1
 متخصصان  آموزشى معتقدند نتايج مفيد در برنامه هاى آموزشى و يادگيرى زمانى به دست مى آيد كه فعاليت هاى متعدد 
يادگيرى و ا نتخاب رسانه هاى  مناسب در يك فرآيند نظام دار تنظيم شده باشد. در حقيقت آموزش مؤثر، به نقشه و طرح  دقيق  

نياز دارد كه به آن « طرح  درس» مى گويند. مجموعه اين فعاليت ها در مرحله پيش از آزمون انجام مى شوند.

شكل 3ـ2ـ مراحل فعاليت هاي آموزشى

مرحله ي مرحله ي آموزشمرحله پيش از آموزش
پس ازآموزش
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2ـ مرحله ى آموزش (تدريس): 
 دوميــن مرحله از فعاليت هاى اساســى آمــوزش اجراى تدريس و آموزش بر اســاس  طرح درس يا نقشــه از پيش تعيين 
شــده  اســت . در اين مرحله بايد مفاهيم  و اصولى را كه در طرح  درس پيش بينى شــده است،متناسب با مراحل زمانى موقعيت 

آموزشى، در جهت دست يابى به هدف هاى آموزشى به  اجرا در آيند. 
3ـ مرحله ى پس از آموزش (ارزش يابى آموزشى):ســومين مرحله ى (فعاليت هاى بعد ازتدريس )  ارزش يابى از 
پيشرفت يادگيرى دانش آموزان  است، به طورى كه با هدف هاى از پيش تعيين شده در طرح درس متناسب باشد. اين عمل نيز 
باتنظيم ســواالتى سنجيده به صورت هاى مختلف كتبى، عملى يا شفاهى ميسر و ممكن مى شود.پس از اجراى ارزش يابى،نتايج 

به دست آمده از ارزش يابى دراصالح و بهبود طرح درس هاى بعدى به كار گرفته شود . اين عمل «بازخورد» نام دارد. 
هدف هاى آموزشىهدف هاى آموزشى

همان گونه كه قبال گفته شــد،  اولين مرحله از فعاليت هاى آموزشــى تهيه ى نقشــه يا طرح  درس اســت. مهم ترين اقدام 
درتهيه ى طرح  درس، كه بقيه ى اجزاى طرح بر اســاس  آن ســازمان داده مى شــود، تعيين نتايج مطلوب و مفيد يا «هدف هاى 
آموزشى»  است ، كه با توجه به نيازهاى يادگيرندگان برآورد مى شود. بنابر اين، هدف آموزشى «قصد و منظورى است كه معلم 

از انجام فعاليت هاى آموزشى خود دارد». (سيف، 1386، صفحه ى 124)
هدف هاى آموزشى ، عمدتاً به  دو شكل  هدف هاى كلى و رفتارى است . 

هدف كلى هدف كلى 
هدف هاى كلى عبارت اند از توصيف هايى كلى از مقاصد درس كه در زمانى نســبتاً طوالنى حاصل مى شــوند. براى مثال، 

جمله ى  زير  در درس بهداشت  يك هدف كلى به حساب مى آيد.
« هنرجويان  در اين درس  با مفاهيم بهداشت آشنا مى شوند.» 

اين هدف به اين دليل كلى خوانده مى شود كه  اوال زمان رسيدن به آن تقريباً طوالنى است، ثانياً فعل آشنا شدن يك فعل 
كلى است و به شكل فعلى خود، قابل اندازه گيرى نيست. بسيارى از  افعال ديگر نيز داراى همين ويژگى هستند، مانند : فهميدن، 

دانستن، يادگرفتن، درك كردن، لذت بردن، ارج نهادن، ارزش قايل شدن و ....
هدف هاى رفتارى هدف هاى رفتارى 

به اين جمله كه براى درس بهداشت نوشته شده است توجه كنيد .
« هنرجويان  پس از  مطالعه و تمرين ، پنج عامل موثر در سالمتى انسان را شرح دهند. » 

به اين جمله و امثال آن هدف رفتارى گفته مى شود. زيرا فعل «شرح دادن» يك فعل قابل سنجش و اندازه گيرى است، كه 
مى توان درست يا نادرست، كم يا زياد، كوتاه يا بلند و هم چنين ، بسيارى از  ويژگى هاى ديگر آن را مشاهده كرد و سنجيد. 

بنابر اين ، افعالى مانند شرح دادن ، توضيح دادن ، حساب كردن ، خواندن ، حل كردن ، اندازه گرفتن ، اثبات كردن ، بيان كردن ، 
معنى  كردن ، نوشتن و ... ، همگى قابل مشاهده و سنجش اند و كاربرد آن هاجمله را به هدف رفتارى تبديل مى كند. 
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مثال؛عنوان درس: يادگيرى و نقش حواس 
پس از مطالعه  درس ياد گيرنده بايد بتواند:

-يادگيرى را تعريف كند. 
-نقش حواس را در يادگيرى بيان كند.

-مراحل مخروط تجارب يادگيرى ادگارديل را فهرست كند. 

      خالصه
ــت از فرآيند ايجاد تغيير نسبتا پايدار در رفتار يا توان رفتارى كه حاصل تجربه ى  ـ يادگيرى عبارت اس

شخصى يادگيرنده باشد. 
ــنوايى 13٪، المسه ٪6،    ــت از : بينايى 75٪، ش ــان  در يادگيرى عبارت اس ــهم حواس مختلف انس ـ س

بويايى 3٪ و چشايى ٪3 . 
ـ مخروط تجارب « ادگارديل » از قاعده  به راس شامل  فعاليت هاى عينى به طرف فعاليت هاى  ذهنى 

است .
ــى عبارت اند از : فعاليت هاى پيش از تدريس يا طراحى آموزش،  ـ مراحل مختلف فعاليت هاى  آموزش

فعاليت هاى ضمن تدريس يا اجراء فعاليت هاى پس از تدريس يا ارزش يابى. 
ــى، قصد و منظورى است كه معلم از انجام فعاليت هاى آموزشى خود دارد و به دو شكل  ـ هدف آموزش

هدف هاى كلى  و رفتارى است . 

خخ     

       فعاليت        فعاليت 11
ــود در كالس در باره ى  ــروه خ ــتان هم گ 1 ـ با دوس
مسائل زير بحث كنيد و براى هر يك مثالى بنويسيد

1 ـ سهم حواس مختلف  انسان در يادگيرى
2 ـ تجربه هاى عينى و دست اول 

3 ـ مخروط  تجربى « ادگار ديل » 
4 ـ مراحل مختلف فعاليت هاى آموزشى 

5 ـ هدف هاى آموزشى 

       فعاليت        فعاليت 22
ــل » را در يك صفحه ى  ــروط تجارب « ادگار دي مخ
ــپس براى هر يك در  ــم كنيد و س بزرگ و رنگى رس
طبقات آن ، به نظر و انتخاب  خود ، مثال يا نمونه اى 

تازه به قلم قرمز اضافه كنيد . 



فصل سوم 
اصول ، فنون ومراحل طراحى اصول ، فنون ومراحل طراحى 
و توليد رسانه هاى آموزشى و توليد رسانه هاى آموزشى 

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين فصل، يادگيرنده بايد بتواند: 
1 ـ رسانه هاى آموزشى را تعريف كند. 

2 ـ مالك هاى انتخاب رسانه ها را در آموزش و يادگيرى، توضيح دهد. 
ــى را در تهيه ى يك رسانه آموزشى به  ــانه هاى آموزش ـ اصول پايه ى طراحى و توليد رس  3

كار گيرد. 
4 ـ در طراحى و توليد رسانه ها، از انواع فنون و روش ها استفاده كند. 

ــامل  رنگهاى  ــتفاده از قلم مو و آب رنگ يا گواش ، يك چرخه ى رنگ كامل، ش 5 ـ با اس
اصلى و فرعى تهيه كند. 

6 ـ رنگ هاى تركيبى را در رسانه هاى  آموزشى خود به كار برد.
7 ـ  روش هاى مختلف، نسخه هاى هم اندازه و ناهم اندازه ى آموزشى تهيه كند.

8 ـ چارت مراحل طراحى توليد  رسانه هاى آموزشى را تشريح كند.

هدف هاى رفتارى 
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مقدمهمقدمه
در اين فصل پس از تعريف رســانه هاى آموزشــى با اصول و فنون و مراحلى آشنا مى شويم  كه در فرآيند  طراحى و توليد 
مواد آموزشــى يا رســانه هاى  يادگيرى تأثير كيفى دارند  و قدرت پيام رســانى  اين مواد را در فرآيند  آموزش و يادگيرى اثر 

بخش، افزايش مى دهند. ادامه ى بحث به شرح زير مورد مطالعه قرار مى گيرد .
الف ) رسانه هاى آموزشى 

ب ) اصول طراحى و توليد  رسانه ها
ج ) روش ها و فنون طراحى و توليد رسانه 

د ) مراحل  طراحى رسانه هاى آموزشى 

الف ) رسانه هاى آموزشى چيست ؟الف ) رسانه هاى آموزشى چيست ؟
به هرگونه ابزار، وسيله يا انسانى كه برقرارى ارتباط آموزشى و يادگيرى  را آسان كند رسانه هاى آموزشى يا رسانه ى يادگيرى 

گفته مى شود؛ مانند معلم، تخته ى كالس، پوستر، نقشه، تلويزيون، راديو،  عكس، رايانه، تابلوهاى آموزشى، كتاب و .... .
امروزه براى تســهيل  فرآيند ارتباطات آموزشــى، رسانه هاى گوناگونى در دسترس مربيان  قرار دارد كه تجارب  آموزشى 
فراگيران  را تاحد زيادى  ملموس تر  مى ســازد. انتخاب  و نحوه ى اســتفاده از رســانه هاى آموزشى بيش از هر چيز به ديدگاه و 
سليقه ى معلمان بستگى دارد . ليكن،  همان طورى كه  قبًال گفته شد، همه ى رسانه ها داراى دو جنبه ى « سخت افزارى » و «نرم 
افزارى» هستند و كاربرد آن ها نيازمند كسب مهارت در هر دو زمينه است. بر اين اساس  :                                                                                 

يك رسانه آموزشى =  سخت افزار + نرم افزار 
به طور مثال، بدنه ى فيزيكى كتاب ســخت افزار، ولى نوشــته ها و تصاوير آن نرم افزار اســت. تلويزيون  ســخت افزار، اما 

برنامه هايى كه از آن پخش مى شود، نرم افزار است. 
مزاياى  كاربرد رسانه ها در افزايش كيفيت يادگيرى عبارت اند از :  ايجاد انگيزه يادگيرى، صرفه جويى در زمان آموزش، 
ايجاد تجارب يادگيرى دست اول، برقرارى آسان سريع تر و ارتباط، شكل دهى يادگيرى عميق و پايدار و دست يابى به تجارب  
يادگيرى ناممكن  مثل (مراحل  شكفتن يك گل كه به كندى صورت مى گيرد و آموزش آن با نمايش  يك فيلم  امكان پذير 

است).

انتخاب و كاربرد رسانه هاى آموزشى در تدريس 
از ميان رسانه هاى آموزشى  متعدد و مختلف  (دست ساز و ساده، صنعتى و ماشينى ) بايد آن هايى  را براى تدريس  انتخاب 
كرد كه ويژگى هاى مناســب و متناســب با طرح برنامه ى سازمان يافته  را داشته باشــند . اين كه از چه وسيله اى براى برقرارى  
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ارتبــاط خوب اســتفاده كنيم  بايــد معيارها و عوامل موثر و آن را مورد مطالعه  قرار دهيم و رســانه اى  را كه براى رســيدن به 
هدف هاى درس مورد نظر مناسب تر است برگزينيم. 

از يك « رســانه ى معيّن»، هر چند كيفيت بســيار خوبى داشته باشد، در تمام موقعيت هاى آموزشى نمى توان استفاده كرد. 
زيرا هر موقعيتى  رســانه ى خاص خود را مى طلبد و رسانه ى مورد نظر بايد با توجه به ويژگى هاى آن موقعيت انتخاب شود، كه 

مى توان آن ويژگى ها را «معيار» يا «مالك» انتخاب رسانه دانست. 

مالك هاى  انتخاب يك رسانه ى يادگيرى 
براى انتخاب و كاربرد يك رسانه ى آموزشى  هشت ويژگى يا مالك در نظر گرفته مى شود. البته تمامى اين مالك ها در 
يك رسانه ى واحد، يك جا كم تر  جمع مى شوند و به ندرت  همه ى اين ضوابط  را با هم در يك رسانه مى بينيم . در عين حال 
در امر  انتخاب رسانه، آن كه واجد  ويژگى هاى بيش ترى باشد مناسب تر و مطلوب تر خواهد بود. اين مالك ها عبارت اند از: 
هـم خوانـى باهدف ها، محتواى درس و شـيوه هـاى تدريس: هــر فرآيند ارتباطى آموزشــى، به منظور  ـ  1
شكل دهى يا به ثمر رسيدن، هدف هاى يادگيرى  ويژه اى را دنبال مى كند. اين هدف ها در كل جريان ارتباطى  آموزش، مانند 
محتوا، روش ها، شــيوه هاى تدريس و انتخاب رسانه ى مناسب يادگيرى عامل تعيين كننده اند.  بنابراين، رسانه اى در درجه ى 
اول مناسب است كه با هدف هاى آموزشى درس، محتوا و فعاليت هاى آموزشى انتخاب شده  منطبق و سازگار باشد. مثًال اگر 
هدف آموزشى، دست يابى  به يك مهارت  عملى معين باشد رسانه هايى نظير اشياى واقعى، مدل و فيلم مناسب ترين رسانه ها 

خواهند بود . 
توانايى انتقال پيام مورد نظر : يكى از شــرايط ضرورى انتخاب هر رسانه ى آموزشى مناسب، توانايى آن رسانه  ـ  2
در ارائه  و انتقال  يا القاى پيام مورد نظر اســت. به عبارت ديگر وســيله  يا رسانه اى كه نتواند منظور ما را به خوبى به مخاطبان يا 
يادگيرندگان منتقل كند، هر چند كه از لحاظ كيفيت فنى و ساير جنبه ها عالى باشد، نبايد در آن موقعيت آموزشى خاص مورد 

استفاده قرار گيرد.
انطبـاق  بـا ويژگـى هـاى يادگيرندگان : در انتخاب  رســانه ى آموزشــى  بايد توانايى ها، عاليــق و نيازهاى  ـ  3
يادگيرنــدگان را موردتوجــه قرار داد. مثًال در رســانه هــاى صدادار مطالب بايد بــا زبان قابل درك يادگيرندگان ارائه شــود. 

توضيحات نبايد زياد و كسل كننده يا كم و غير كافى باشد.
يكى از ويژگى هاى مهم يادگيرندگان، سن آن هاست. مخاطبان خردسال  بيش ترين يادگيرى هاى  خود را از طريق 
تجارب عينى كســب مى كنند. در بررســى پديده ها هر چه از حواس بيش ترى استفاده شــود، درك و فهم بهترى از آن به 
دســت مى آيد. براى برقرارى  ارتباط با يادگيرندگان خردســال  تا حد امكان بايد از رسانه هايى كه امكان كسب تجارب  

يادگيرى و درك بهتر آن ها را فراهم مى سازند، استفاده كنيم . 
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4ـ معتبر بودن رسـانه : حقايق مطرح شــده در يك رســانه  بايد منطبق  با هنجارهاى اخالقى فرهنگى جامعه باشد. هم 
چنين، اطالعاتى كه از رسانه ى  يادگيرى منتقل مى شود بايد علمى، مفيد، صحيح، جديد وبه روز باشد. 

برانگيختن و واداشتن مخاطبان به فعاليت : از ويژگى هاى مهم رسانه هاى آموزشى، جالب توجه و برانگيزنده  ـ  5
بودن آن هاســت. رســانه بايد توجه مخاطبان را به خود جلب كند و تا پايان فعاليت آموزشى آن را استمرار بخشد. استفاده به جا 
و متعادل از عوامل انگيزشــى، نظير موســيقى، صداهاى جنبى، رنگ و حركت مى تواند به جذابيّت رسانه ها بيفزايد. رسانه اى 
كه در برانگيختن حس كنجكاوى و فّعال كردن ذهن مخاطب  توان بيش ترى داشــته باشــد و او را به كوشش فكرى و عملى و 
پاســخ دهى وا دارد . موفق تر خواهد بود. به عبارت ديگر، رســانه ى خوب بايد فرايند ارتباط را از حالت  يك طرفه خارج و 
به جريانى دو ســويه تبديل كند. طرح پرســش هايى در مجموعه هاى ديدارى - شنيدارى كه ياد گيرندگان را مجبور به تفكر، 

مطالعه يا اجراى تجارب عملى كند از تدابير انگيزشى به شمار مى رود .
كيفيت فنى و هنرى: يك رســانه ى آموزشــى، ضمن داشتن محتواى مناسب، از لحاظ ويژگى هاى  فنى و هنرى  ـ  6
نيز بايد داراى كيفيت  مطلوبى باشــد. مثًال در رســانه هاى نوشتارى، ازجمله كتاب ها و مجالت، اندازه گيرى حروف، فاصله ى 
سطرها، نوشته ها، تصويرها، جدول ها بايد واضح ، گويا و جذاب باشد. ساختار منطقى مطالب، مشخص بودن عنوان هاى اصلى 

و فرعى و صفحه آرايى زيبا و جذاب نيز الزمه ى اين گونه رسانه هاست.
عملى بودن و سهولت استفاده : وجود خصيصه هايى نظير سبك وزن بودن، قابليت حمل و نقل، طرزكار آسان،   ـ  7
استحكام و بادوام بودن، استهالك كم، سهولت تعميرات، در دسترس بودن وسايل جنبى و يدكى و ... مجموعاً تشكيل دهنده ى 

ويژگى هاى ياد شده است.
توجيه اقتصادى :  عالوه بر تمامى ويژگى هاى ذكر شده، يك رسانه ى مناسب بايد تا حد امكان ارزان و اقتصادى  ـ  8

باشد. 

       فعاليت 11
در يك گروه  دو ياسه نفره با هم كالسان خود، موضوعى را انتخاب كنيد و ضمن بحث و تبادل نظر 
ــى را نام ببريد. اكنون براى انتخاب مناسب ترين رسانه از  ــانه ى آموزش در خصوص آن، چند رس
ــى الزم ، درباره  ــرانجام پس از نقد و بررس ميان آن ها به  مالك هاى پيش نهادى  توجه كنيد و س

چگونگى انتخاب خودتان، مشتركًا چند سطر گزارش تهيه كنيد. 
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ب) اصول طراحى و توليد رسانه ها ب) اصول طراحى و توليد رسانه ها 
طراحى و توليد، اگر با رعايت صحيح اصول آن همراه باشــد، مــى تواند يك تركيب بندى زيبا و برانگيزاننده ايجاد كند. 
منظور از تركيب بندى، آراستن و توزيع و اجزا و عناصر الزم، مانند طرح ها، تصويرها، نوشته ها و عاليم در كل صفحه ى رسانه 

است (چارت، پوستر، عكس، اساليد، تلق شفاف و ...). 
در يك رســانه، روابط شــكل ها، تصاوير، نوشته ها، رنگ ها و ساير عناصر ديدارى در مجموع يك تركيب بندى ويژه را 
شــكل مى دهند. تركيب بندى درســت و زيبا، عالوه بر  آســان كردن پيام رسانى، در جلب نظر بيننده و ايجاد انگيزه و عالقه ى 
يادگيرى در دانش آموز نيز نقش بســيار مهمى به عهده دارد.  در تركيب بندى يك صفحه ى رســانه، ابتدا بايد اندازه  و حدود 
كادر (قاب)  آن را  مشــخص كنيم و ســپس، با در نظر داشتن  اصول و فنون  مورد بحث، به طراحى و ارائه ى رسانه اى مناسب 

بپردازيم. رعايت اصول پنج گانه ى زير مى تواند در شكل گيرى يك تركيب بندى مناسب مفيد واقع شود : 
اصل توازن  1ـ 

اصل سادگى  2ـ 
اصل تأكيد  3ـ 

اصل تناسب فضا 4ـ 
اصل وحدت و هماهنگى  5ـ 

اصل توازن  در رسانه ها: قرار گرفتن در حالت  تعادل و توازن از نيازهاى جّدى بشر است و تعادل نداشتن براى  ـ  1
هيچ كس احساس خوشايندى نيست. در برخورد با يك رسانه ى آموزشى نيز يكى از اولين نكاتى  كه جلب نظر مى كند وجود 
تعادل  يا توازن  بصرى (ديدارى)  در صفحه است. توازن در يك رسانه، يعنى عناصر به كار رفته درآن (شامل خطوط، شكل ها، 
رنگ ها، نوشــته ها، سايه روشــن ها و ...)  بايد چنان در سطح رسانه پخش و جاى گزين شده باشند كه كل صفحه  «متعادل» به 

نظر برسد.
در غيــر اين صورت، وضعيت ديدارى چنان اســت كه 
بيننده احساس مى كند وزن اجزاى يك صفحه (رسانه) نسبت 
به طرف ديگر آن ســنگين تر اســت و هرلحظه ممكن اســت 

تابلو سرنگون شود(شكل 3-1).
دست يابى به احســاس توازن در يك رسانه مانند ايجاد 
تعادل  در يك ترازو از دو راه ممكن اســت : داشــتن توازن 

رسمى و داشتن توازن غير رسمى. 
شكل1ـ3ـ نداشتن توازن
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توازن رسمى  (تقارن ) : تقارن يا توازن  رسمى حالتى  است كه اگر  تابلو يا تصوير را با خطى عمودى از وسط به دو 
قسمت تقسيم كنيم. اجزاى  موجود در چپ و راست تقريبا قرينه ى يك ديگر باشند. 

تابلوها و تصاوير داراى توازن رســمى، نســبتاً ساده، آرام و ساكن به نظر مى رسند و طراحى و توليد  آن ها آسان تر است . 
اما اين گونه اثرها جذابيت كافى ندارند(شكل 3-2). 

توازن غير رسمى : اين اثرها معموال نامتقارن اند وبا وجود اين كه دو طرف رسانه قرينه نيستند، نحوه ى طراحى آن ها 
به گونه اى است كه در مشاهده ى آن ها بيننده احساس تعادل  مى كند و بى توازنى در آن ها مشهود نيست. 

تابلوهاى داراى توازن غير رسمى  تنوع و جذابيت بيش ترى دارند و در مقايسه با تابلوهاى متقارن، فعاليت و تحرك را در 
بيننده بيش تر القا مى كنند. اما طراحى و توليدآن ها مشكل تراست و به مهارت و بينش هنرى بيش ترى نياز دارند(شكل3-3).

شكل 2ـ3ـ توازن رسمي (تقارن)

شكل 3ـ3ـ توازن غيررسمي
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اصل سـادگى : ســادگى به معنى ارائه ى اطالعات مختصر،  ـ  2
طــرح ها و تصويرها و رنگ هاى محدود بر روى  يك رســانه اســت . 
رعايت اين اصل سبب مى شود پيام رسانه به آسانى درك وفهميده شود 

(شكل 3-4).

اصل تأكيد : اگر نياز باشد كه در يك رسانه به جزء خاصى  ـ  3
از اجــزاى  موجــود آن تأكيد ويژه شــود و توجه بيننــدگان به آن نكته  

بيش تر جلب گردد، الزم اســت فنون و تكنيك هاى خاصى را به كار 
گيريم، از جمله : 

ـ      انتخاب محل مناسب براى جزءمورد نظرنسبت به ساير اجزا
ـ تفاوت در اندازه 

ـ شكل قاب

ـ رنگ متفاوت
ـ استفاده از نوشته 

- استفاده از عالئم ويژه (شكل3-5).

اصل تناسـب فضاهـا : همان قدر كه شــلوغى بيش از حد  ـ  4
يك اثر ، ســنگين و ناراحت كننده اســت وجود فضاهاى خالى اضافى 
نيز براى بيننده مشكل زا خواهد بود. در يك رسانه ى ديدارى (نوشتارى 
ـ تصويرى)، رعايت نســبت مناســبى بين فضاى خالى و كل سطح تابلو 

بسيار اهميّت دارد (شكل3-6).

شكل 4ـ3ـ اصل سادگي

شكل 5ـ3ـ اصل تأكيد

شكل 6ـ3ـ اصل تناسب فضاها
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5ـاصـل وحـدت و هماهنگى : اجــزاى موجود در 
يك   رســانه ى ديدارى، شامل نوشــته ها، تصاوير، طرح ها، 
عاليــم ، رنگ هاخطوط و ... همگــى بايد در ارتباط  نزديك 
بــا يك ديگر عمل كنند و مجموعــاً در جهت بيان و تأكيد بر 
هدف وپيام اصلى رســانه، هماهنگى داشته باشندومجموعه اى   

منسجم وهماهنگ به نظر آيند(شكل 3-7).

ج) فنون و روش هاى طراحى و توليد رسانه هاج) فنون و روش هاى طراحى و توليد رسانه ها
بــراى كاربــرد اصول توليد  رســانه ها مى توان از فنون، روش ها و وســايل مختلــف  و متعددى اســتفاده كرد. برخى از 

آن هاعبارت اند از : 
فنون  رنگ آميزى 1ـ 

فنون حروف گذارى  2ـ 
استفاده از  شكل ها، تصاوير و طرح ها 3ـ 

نسخه بردارى  4ـ 
1ـ فنون رنگ آميزى: اســتفاده از رنگ مناســب در تهيه رسانه هاى آموزشــى توجه بيننده را به خود جلب مى كند و 

انگيزه ى او را در دريافت  و درك پيام افزايش مى دهد.

شكل 7ـ3ـ اصل وحدت و هماهنگي

       فعاليت       فعاليت
ــال (نمونه) تصويرى پيدا   ــر يك از اصول  كاربردى فوق، يك مث براى ه

كنيد و با هم كالسى هاى خود در باره ى آن بحث كنيد.
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 در توليد رسانه هاى آموزشى  از عنصر رنگ براى اهداف  زير بهره بردارى مى شود : 
جلـب توجـه : همه ى رنگ هــا و به ويژه رنگهــاى قرمز و نارنجى جذاب انــد و نظر بيننده را به خــود جلب مى كنند. 

رسانه هاى رنگى معموال بهتر از انواع سياه و سفيد آن ها جلب نظر مى كنند. 
نزديك شـدن  به واقعيت : با اســتفاده از  رنگ مى توان تصاوير اشياء را واقعى تر جلوه داد. مثًال،  شكلى كروى كه با 
زرد يا نارنجى رنگ آميزى شده باشد بسيار نزديك تر به شكل يك پرتقال خواهد بودتا همان شكل  با رنگ سفيد خاكسترى.  

در مواردى، مانند نشان دادن پرچم كشورها استفاده از  رنگ حالت الزامى پيدا مى كند.
طبقه بندى : با اســتفاده از رنگ مى توان عناصر و اجزاى يك رســانه را در طبقات ويژه ى خود قرار داد. رنگ هاى هم 
خانواده و هماهنگ بر وجود نزديكى و اشتراك بين چند جزء يك تابلو داللت دارند وهم گروه بودن آن ها را نشان مى دهند. 

رنگ هاى متضاد نيز تفاوت آن ها را بيان مى كنند. 
تأكيـد بـر جزء معّيـن : از ويژگى  جذابيّت رنگ ها و نيز رنگ هاى متضاد  تأكيد كردن بر اجزاى خاص يك رســانه 

است. 
چرخـه ى رنـگ ها: چرخه ى رنگ،  معرف رنگ هــاى اصلى  و چگونگى  ارتباط و پيوند رنگ هاى فرعى  با اصلى 
است. رنگ هاى سرد و گرم، متضاد، هماهنگ و هم خانواده  نيز در اين چرخه بهتر  نمايان و مشخص مى شوند. در اين چرخه 
3) ســه رنگ آبــى، زرد و قرمز رنگ هاى اصلى اند كه از تركيب هر دو رنــگ  اصلى هم جوار، رنگ هاى فرعى  (شــكل 8ـ 
چرخه ى دوم مانند ســبز و بنفش و نارنجى به دســت مى آيد. در چرخه ى ســوم تعدادى رنگ هاى فرعى تر ديده مى شود كه در 

فاصله ى  رنگ هاى ا صلى و چرخه ى دوم قرار دارند. 
در اين چرخه: 

ـ رنگ هاى گرم عبارت اند از رنگ هاى خانه هاى شماره ى 1، 2، 3، 4، 5، 6

زرد
1

7
بنفش

بنفش

آبيقرمز

زرد

نارنجي3نارنجي

آبي9 5
رمز
ق

سبز 11

سبز

نارنجي متمايل 
به قرمز

4

يل 
تما
ي م

آب
سبز

به  10

2نارنجيزرد متمايل به 

6
غواني

ار

ه زرد
مايل ب

سبز مت

12

به آبيبنفش متمايل 8

شكل 8 ـ3 ـ چرخه ي رنگ
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ـ رنگ هاى سرد عبارت اند از رنگ هاى خانه هاى شماره ى 8، 10،9، 11
ـ مجموعه ى رنگ هاى گرم با يك ديگر و مجموعه ى رنگ هاى سرد با يكديگر هماهنگ هستند و رنگ هاى سرد 

و گرم با يك ديگر متضادند.
ـ رنــگ هــاى دو خانه ى متقابل  هم، مانند خانــه ى 1 و 7 يا خانه هاى 5  و 11، مكّمل يك ديگر خوانده مى شــوند. 

رنگهاى مكّمل نيز متضاد يكديگرند. 

2ـ فنون حروف گذارى: در بيش تر رســانه هاى آموزشــى ديدارى از «نوشــته» نيز بر حسب نياز و تكميل پيام رسانى 
استفاده مى شود. گاهى نيز در حد نوشتن عنوان ها يا زيرنويس ها از نوشتار بهره بردارى مى شود. در رسانه هاى ديدارى حروف 
و نوشته ها، عالوه بر اين كه معناى كالمى دارند، تا حدودى نيز شكل  تصوير به خود مى گيرند و موجب تأثيرات بصرى مهّمى 

بر بيننده مى شوند از اين رو هماهنگى تصوير و نوشته بر زيبايى و جذابيت رسانه مى افزايد (شكل9ـ3).
روش هـاى حروف گـذارى : با امكاناتى كه 
امروزه در  اختيار ماست، حتى افرادى كه خط زيبا ندارند 
مى توانند از وجود نوشته هاى جذاب بر روى رسانه هاى 
خود بهره مند شــوند . براى حروف گذارى در رسانه ها 

مى توان از روش هاى زير استفاده كرد: 
الـف ) نوشــتن با دســت به كمك انواع وســايل 
نوشتارى، نظير قلم هاى خطاطى، ماژيك ها،خودكارها 
و خودنويس ها در اين روش، الزم اســت نويســنده در 

هنر خطاطى مهارت داشته باشد (شكل10ـ3).

       فعاليت
با استفاده از سه رنگ قرمز، آبى و زرد (آبرنگ يا رنگ گواش) و تركيب اندازه هاى 
مناسبى از رنگ هاى اصلى فوق، يك دايره ى رنگ با رنگ هاى فرعى و اصلى تهيه 

كنيد.    

فف

شكل 9ـ3
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ب)استفاده از شابلون هاى حروف نويسى (درشكل ها و اندازه هاى مختلف)، به كمك شابلون ها مى توان كليه ى حروف 
فارســى و انگليســى را نوشــت. با فيلم هاى راديولوژى نيز مى توان شــابلون هايى دراندازه ها و طرح هاى دل خواه درســت 

كرد(شكل11ـ3).
روش درست استفاده از شابلون : شابلون ها را مى توانيد در شكل و اندازه هاى مختلف تهيه كنيد. برخى ازشابلون ها، 

عالوه بر حروف، نشــانه ها و تصاوير خاصى نيز دارند كه مى توانند مفيد باشــند. دســتو رالعمل خاصى براى استفاده از شابلون 
وجــود نــدارد، ليكن هنگام تمرين خواهيد ديد كه معضالتى، از قبيل «كج رفتــن»، «جوهر پس دادن» و « تنظيم فاصله » درابتدا 
كار شــما را مشــكل مى كند، ولى به تدريج و پس از كسب تجربه، نوشتن نسبتاً آســان مى شود. به هر حال، سعى كنيد هنگام 

خطاطى با شابلون، نكات زير را رعايت كنيد:
ـ براى كاغذتان حاشيه ى مناسب در نظر بگيريد؛

ـ قبل از شروع به كار، كاغذتان را با مداد كمرنگ و با فواصل مناسب خط كشى كنيد؛
ـ فقط از « قلم راپيد» يا «مداد نُكى» (اتود) نازك براى نوشتن حروف استفاده كنيد؛

ـ تا وقتى كه مركب حروف قبلى به خوبى خشك نشده است، شابلون را روى آن ها حركت ندهيد؛
ـ اگر لبه هاى حروف شــابلون با كاغذ مماس مى شــوند، با چســباندن  يك حاشــيه ى مقوايى در اطراف شابلون، آن را به 

اندازه ى يك ميلى مترازسطح صفحه باالتر ببريد؛  
ـ فاصله ى كلمات را با چشم تنظيم كنيد، نه با خط كش؛

ـ چنان چه مرتكب اشــتباهات جزئى شــده ايد، كاغذتان را دور نيندازيد و دوباره كارى نكنيد. چون، اگر از كاغذ گالسه 
(صيقلى) اســتفاده كنيد مركب چين، پس از خشــك شدن كامل، به كمك تيغ به راحتى از روى كاغذ تراشيده مى شود (البته ، 

بهتر است اين كار را به افراد با تجربه واگذار كنيد).
ج)  اســتفاده از بريده ى حروف نشريّات، حروف چاپ شده برروى نشريات مختلف را كه دراندازه ها و  طرح هاى متنوع اند،  

شكل 11ـ3 ـ استفاده از شابلون (قالب)شكل 10ـ3ـ  انواع قلم ماژيك
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مى توان بريد و بر روى تابلوها چسبانيد. اين حروف  را قبًال روى مقوا، كارتن يا يونوليت مى توان چسبانيد و سپس، بريده ى حجم 
دار آن ها را بر سطح كار قرارداد. حروف برجسته گيرايى و جذابيّت  بيش ترى دارند. 

د) اســتفاده از قلم هــاى كامپيوترى، امروزه نرم افزارهاى گرافيكى متعددى به بازار عرضه شــده انــد كه انواع طرح ها و 
هم چنين، حروف فارسى و التين در آن ها يافت مى شود. به كمك اين نرم افزارها مى توان نوشته هايى را با طرح ها و اندازه هاى 

دل خواه چاپ كرد و بر روى رسانه چسبانيد (شكل 3-12).
 Letrasetهـ)  اســتفاده از حروف چســبان، اين نوع حروف (كه به غلط به نام تجارتى يكى از ســازندگان آن لتراســت

خوانده مى شــود) دراندازه ها و شــكل هاى مختلف روى ورقه هايى از جنس كاغذ كالك چاپ مى شــوند، به صورتى كه با 
فشار روى سطوح  صاف و صيقلى مى چسبند. استفاده از حروف چسبان، براى كسانى كه خوش نويسى نمى دانند و در استفاده 

از شابلون مهارت كافى ندارند، بسيار آسان است. 

شكل 12ـ3
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روش استفاده از حروف چسبان: براى بهره گيرى مناسب از حروف چسبان مى توانيد از دستورالعمل گام به گام زير 
استفاده كنيد. ليكن، در نهايت باز هم  تمرين مى تواند مهارت الزم را در شما ايجاد كند (شكل13ـ3).

ـ كاغذ مناسب با سطح صيقلى و صاف انتخاب كنيد (كاغذ گالسه يا كالك )؛ 
ـ حاشيه ى مورد نظر و فاصله ى خطوط را با تّوجه به اندازه ى حروف مشخص كنيد؛ 

ـ كاغذ خود را با خطوط بسيار كمرنگ با مداد خط كشى كنيد؛ 
ـ حروف چسبان را دو يا سه ميلى متر باالتر از خط راهنما قرار دهيد؛

ـ روى حروف را با مداد مخصوص (بدون نُك ) پالستيكى  يا چوبى به آرامى ولى با فشار كافى و يك نواخت مالش دهيد 
تاحروف به كاغذ شما بچسبند؛ 

ـ حاال ورقه ى حروف را به آرامى بلند كنيد و اگر حروف خوب نچســبيده باشــند يك زر ورق روى آن ها بيندازيد و با 
انگشت فشار دهيد؛ 

ـ اگر اشتباهى مرتكب شده ايد حروف را، با قراردادن يك تكه چسب نوارى روى آن ها ، از كاغذتان جدا كنيد؛
ـ مراقب فاصله ها باشــيد، بهترين فاصله آن اســت كه به چشم خوش بيايد. لذا، نيازى به اندازه گيرى ميلى مترى فاصله ها با 

خط كش نداريد؛
ـ  در پايان حروف چينى ، مى توانيد خطوط راهنماى زيرين را پاك كنيد.

شكل 13ـ3ـ  نحوه ي استفاده از حروف چسبان
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و) اســتفاده از ورقه هاى موســوم به حروف چين . اين وســيله برگه اى است  در ا ندازه ى حدود 70× 50 سانتى متر كه بر 
روى آن الگوهايى از حروف، اعداد و عالمت هاى فارسى يا التين در چند اندازه ى متفاوت چاپ شده  است و با نسخه بردارى 

از روى آن ها جمله ها و عبارت هايى را با خط زيبا مى توان نوشت.
3ـ استفاده از طرح ها و شكل ها وخطوط : از خط ها، شكل ها و طرح هاى مختلف براى تزئين و افزايش جذابيّت 
در تهيه ى رســانه هاى ديدارى مى توان اســتفاده كرد. در مواردى هم مى توان اين عالئم را براى قاب بندى كار (كادر بندى)، 
جداســازى اجزاى مختلف رســانه با ايجاد ارتباط بين آن ها به كار برد. نوارهاى رنگين چسبان، كه دراندازه هاى مختلف تهيه و 

عرضه مى شوند، نيز براى اين منظور مناسب اند. 
هرگاه تصاوير، عالئم، طرح ها و شكل هاى كوچك تر و يا متون نوشتارى را درون شكل ها و طرح هاى  بزرگ تر و خاص 
قــرار دهيم، عالوه بر ايجاد زيبايى، جذابّيت و تنوع كار، به مجموعه ى ديدارى توليد  شــده وحدت و يك پارچگى بيش ترى 

مى بخشد (شكل3-14).

4ـ نسـخه بردارى : هنگام توليد يك رســانه، گاهى نياز داريم طرح يا  نوشــته اى را در اندازه ى مساوى يا بزرگ تر  يا 
كوچك تراز جاى ديگر بر روى سطح كار خود نسخه بردارى كنيم.در عين حال مى توانيم ضمن نسخه بردارى، بنابرضرورت،  
در بعضى از قسمت هاى يك شكل تغييرات  مورد نظر خود را نيز اعمال كنيم. براى اجراى اين گونه نسخه بردارى ها از فنون و 

تكنيك هاى مختلف كمك مى گيريم : 
الف ) نسخه بردارى هم اندازه 
ب ) نسخه بردارى ناهم اندازه 

كاربرد مواد آموزشىكاربرد مواد آموزشى

شكل14ـ3ـ نمونه اي از قاب بندي متون نوشتاري
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الف ) نسخه بردارى هم اندازه:براى تهيه كپى يا نسخه هاى هم اندازه، فنون، تكنيك ها و دستگاه هاى مختلفى وجود 
دارد. برخى از آن ها كه مورد استفاده قرار مى گيرند عبارت اند از : 

ـ كاغذ كاربن

ـ ميز نور
ـ دستگاه فتوكپى 

ـ دستگاه هاى چاپ و زيراكس 
اســتفاده از كاغذ كاربن :  اســتفاده از كاغذ كاربن، يكى از فنون ساده، ابتدايى و دستى است و از اين طريق نسخه هاى هم 

اندازه ى نوشته هاو تصاوير تهيه مى شوند.
استفاده از  ميز نور: ميز نور وسيله اى است كه عكاسان براى رتوش عكس ها از آن استفاده مى كنند. ميز نور ميزى كوچك 
با سطح شيب دار و پايه هاى كوتاه است. در بخشى از سطح اين ميز، شيشه اى نيمه مات يا ورقه ى پالستيكى سفيد رنگى قرار 
دارد و در زير آن نيز يك المپ جاى داده شده است. هرگاه طرح اصلى را روى ميز نور  قرار دهيم وكاغذى را كه مى خواهيم 
آن طرح  بر رويش منتقل شــود بر روى طرح مزبور بگذاريم، با روشــن كردن چراغ زير ميز ، طرح اصلى از زير كاغذ دوم  به 

خوبى ديده خواهد شد. در اين وضعيت ، مى توان طرح اصلى را برروى كاغذ دوم نسخه بردارى (كپى) كرد. 
استفاده از دستگاه فتوكپى:  دستگاه هاى فتوكپى، كه روشى الكترونيكى است، در تهيه ى نسخه هاى متعدد و عينى از روى 

اسناد ومدارك، امكان توليد نسخه هاى متعدد و هم سان را آسان كرده و يكى از روش هاى  صنعتى نسخه بردارى است. 
استفاده از دستگاه هاى چاپ و زيراكس : امروزه دستگاه هاى متعدد وپيشرفته اى براى چاپ و توليد نسخه هاى هم اندازه 
و هم سان ساخته شده و كار نسخه بردارى ها را حتى در تيراژ هاى بسيار باال آسان و سريع كرده است . دستگاه هاى چاپ سنگى 
و قديمى نيز در زمان خود  قدمى موثر براى توليد  نسخه هاى  هم سان به حساب آمده است، تا آن جا كه صنعت چاپ را يك 

انقالب بشرى در زمينه ى ارتباطات و فرهنگ محسوب داشته اند.
ب) نسخه بردارى ناهم اندازه: منظور از نسخه بردارى ناهم اندازه، تهيه نسخه هايى بزرگ تر يا كوچك تر در اندازه ى 
اصلى از روى، طرح ها، نوشــته ها يا تصاوير متناســب با هدف هاى مورد نظر است . براى اين منظور نيز روش ها و فنون متعددى 

مورد استفاده قرار مى گيرد، كه مهم ترين آن ها عبارت انداز: 
ـ روش چهار خانه كردن

ـ نقاله هاى متحرك (پانتوگراف ) دستى و صنعتى
ـ پروژكتور اويك
ـ پروژكتور اورهد 

ـ دستگاه هاى  پيشرفته چاپ و زيراكس 



33

روش چهار خانه كردن : با استفاده از  اين روش مى توان  تصوير را به اندازه ى دل خواه بزرگ يا كوچك نمود يا حتى از 
نظر پهنا و درازا نيز در آن ها تغيير به وجود آورد. براى اين كار كاغذ شفافى را مى توان به صورت  چهارخانه در آورد . تعداد 
چهارخانه به اندازه و جزئيات تصوير بستگى دارد. هر چه تصوير كوچك تر و جزئيات آن كم تر باشد اندازه ى چهار خانه ها را 

مى توانيد بزرگ تر بگيريد. در اين صورت تعداد چهارخانه هاى كم ترى  خواهيد داشت (شكل3-15). 
كاغــذ ديگــرى را نيز به صورت چهارخانــه در آوريد. به اين صورت كه اگر مى خواهيد  تصويــر را به اندازه ى دو برابر 
تصوير اصلى بزرگ كنيد چهارخانه هاى كاغذ دوم  را دو برابر اندازه ى چهارخانه هاى كاغذ شــفاف اولى بكشــيد و به همين 
ترتيب  كاغذ شــفاف چهارخانه شــده را روى تصوير ثابت كنيد . كاغذ شــفافى را نيز روى  كاغذ چهارخانه ى دوم قرار دهيد. 

ســپس ، بــا توجه به آن چه كه از تصوير اصلى در چهارخانه هــا مى بينيد ،  بر روى كاغذ دوم و با در نظر گرفتن چهارخانه هاى 
مربع شكل ، از چهارخانه هاى مستطيل شكل استفاده كنيد.

پانتوگراف (نقاله ى متحرك) : با اســتفاده از پانتوگراف مى تــوان تصاوير را بزرگ يا كوچك نمود يا در همان اندازه ى 
اصلى كپى كرد. براى ساختن پانتوگراف به چهار قطعه چوب باريك نياز داريد. انتهاى چوب ها را دو تا دو تا به هم وصل كنيد. 
چوب ها را مطابق شكل ، روى هم قراردهيد . دو چوب زيرين را در نقطه ى تا به ميز محكم كنيد . اين نقطه به صورت تكيه گاه 

عمل مى كند . با ســر وســط بر روى خطوط تصوير بكشيد و با سر ديگر ، 
كه آزاد اســت ومداد يا قلمى به آن متصل كرده ايد ، تصوير را (بزرگ تر 

يا كوچك تر) كپى نماييد. 
مى تــوان بر روى چوب هايى كه در رو قرا رمى گيرند ســوراخ هايى 
به منظــور چند برابر كردن تصويــر تعبيه نمود . انــدازه ى  تصوير با جابه 
جــا كردن محل اتصال چوب هــا به يك ديگر تغيير مى كنــد . ابتدا با دو 
برابر كردن ، تصوير را شروع كنيد. سپس، نسبت هاى  بيش تر را آزمايش 

نماييد(شكل3-16).

شكل 15ـ3ـ روش چهارخانه كردن

شكل16ـ3ـ پانتوگراف
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بــزرگ كردن به كمك پروژكتور اُپك: تصويرى را كه بر 
روى  يك ورق كاغذ يادر كتابى وجود داشــته باشد  مى توان با 
استفاده از پروژكتور اپك بزرگ كرد. تصوير را در دستگاه قرار 
دهيــد و مقوايى را روى ديوار نصب كنيد. تصوير را به اندازه ى 
دل خواه، بزرگ وتنظيــم كنيد . آن گاه ، خطوط اصلى تصوير 
منعكس شــده را با مداد كپى كنيد . بعد از اين كه تصوير كامل 
شــد خطوط طراحى شــده را  با اســتفاده از قلم و مركب يا قلم 
ماژيك پررنگ نماييد. در صورت در اختيار داشــتن پروژكتور 
اُپَك، اين ساده ترين و سريع ترين راه براى بزرگ كردن تصاوير 

و طرح هاست (شكل 3-17).
بــزرگ و كوچك كــردن تصاوير بــه كمــك اُِورِهد: از 
پروژكتور اورهد مى توان براى كوچك و بزرگ كردن تصاوير 
بزرگ (27/5 × 21 سانتى متر يا اندازه هاى ديگر ) استفاده نمود. 
اين تكنيك اســتفاده ى  معكوس را در پروژكتور اورهد نشــان 
مى دهد. براى اين كار  تصوير بزرگ اصلى را روى ديوار  نصب 
كنيــد و  چراغ پرنورى را به طــرف تصوير قراردهيد. نور بايد به 
اندازه ى كافى باشد  تا از تصوير  به درون عدسى هاى پروژكتور 
(بــرروى كاغذى كــه روى صفحه ى پروژكتور قــرارداده ايد) 
منعكس گردد. عدســى هاى دستگاه  را آن قدر باال و پايين ببريد 
تا تصوير بر روى  كاغذ تنظيم شــود. انــدازه ى تصوير منعكس 

شــده را بــا جلــو و عقب بردن دســتگاه  به دل خــواه  تعيين كنيد وســپس با قلم يا مــدادى  تصوير را روى كاغــذ كپى كنيـد 
(شكـل3-18).

براى بزرگ كردن تصاوير شفاف كوچك نيز مى توان تصوير مورد نظر را روى دستگاه اورهد قرارداد و با ارائه ى تصوير 
مناســب دراندازه ى دل خواه بر روى پرده و آن گاه با اســتفاده از كاغذ و مقوا، كه روى پرده نصب مى شــود ،مى توان خطوط 

اصلى تصوير را روى صفحه ترسيم كنيد.
بزرگ و كوچك كردن طرح ها به كمك دستگاه هاى چاپ و زيراكس : با پيشرفت دستگاه هاى چاپ و زيراكس تحول 
عظيمى در اين صنعت به وجود آمده اســت و امكان تهيه ى انواع نســخه هاى هم سان، كوچك تر يا بزرگ تر را نيز آسان تر و 

شكل 17ـ3ـ بزرگ كردن به وسيله اپك

شكل18ـ3ـ نمايش تصوير به كمك اورهد
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سريع تر كرده است. 

د) مراحل طراحى در توليد رسانه هاى آموزشى 
اگرچه ســاخت  و توليد انواع مختلف رســانه هــا به طى مراحل  
ويژه و بــه كارگيرى مهارت هــاى خاص نيازمند اســت. اما در عين 
حــال، مراحــل عامى را مى توان مشــخص  ســاخت كــه طى كردن                     
آن هــا درجريان توليد  هر نوع رســانه ى آموزشــى در صد موفقيت 
كار را افزايش مى دهد.دراين جا، به بررســى اين مراحل  مى پردازيم 

(شكل3-19):
1ـ تعييـن موضـوع و تحليل متـن درس:اولين قدم تعيين 
موضوع اصلــى وتمركز  روى مفاهيم  و نــكات عمده ى موجود در 
متن درس است كه قراراست براى تسهيل  يادگيرى آن يك رسانه ى 

آموزشى توليد شود . 
هم چنين در اين مرحله، بايد روشــن كنيم كه از طريق رســانه ى 
آموزشــى قصد داريم چه مطالبى را ارائه دهيم. به عبارت ديگر از اين 
طريــق مى خواهيم  چه اطالعاتى را در اختيــار  مخاطبان قراردهيم  يا 
چــه نگرش هاى خاصى را در آن ها پديد آوريم و يا قصد داريم چه 

مهارت هايى را به ايشان ياد دهيم . بديهى است كه محتواى ارائه شده در رسانه، بخشى از محتواى كلى مورد آموزش است كه 
از طريق تجزيه و تحليل متن درس به دست آمده است .

2ـ مشـخص كردن مخاطبان : هر فرايند ياد دهى ـ يادگيرى مشــخص، براى فراگيران  معينى شــكل مى گيرد. رسانه 
هاى آموزشــى ، كه در اين فرآيند به كار گرفته مى شــوند، نيز بايد با توجه به ويژگى هاى فراگيران  توليد شوند. به اين ترتيب ،    
توليد كننده ى رســانه در اين مرحله بايد مشــخص سازد كه قصد دارد چه كسانى را به هدف هاى  آموزشى  تعيين شده برساند. 
از جملــه ويژگى هايى  كه در مورد فراگيران بايد به آن ها توجه داشــت. ســن، جنس،  ميــزان آموخته هاى قبلى، ميزان درك 
تصويرى و شنيدارى، توانايى ها، نيازها و عالقه هاى آن هاست. توجه به اين ويژگى ها سبب خواهد شد كه رسانه ى توليد شده 

براى فراگيران  ازجذابيت الزم برخوردار گردد و براى آن ها قابل درك و فهم باشد. 
3ـ مشخص كردن هدف هاى ارتباطى و آموزشى : توليد هر رسانه ى آموزشى،  همانند انتخاب و خريد آن،  بايد 
بر اســاس  نياز صورت گيرد. يكى از مهم ترين ســرنخ هايى كه به يك معلم نشان مى دهدآيا به رسانه ى خاصى نياز است يا نه، 

انتخاب نوع و 
عنوان رسانه

طراحي رسانه 
و تدارك 
مواد الزم

توليد نمونه و 
ارزش يابي آن

انجام اصالحات 
و توليد نهايي

بررسي 
ويژگي هاي 
يادگيرندگان

تدوين 
هدف هاي كلي 

و رفتاري

شكل 19ـ3ـ مراحل طراحي و توليد رسانه هاي آموزشي

تعيين موضوع 
تحليل متن 

درس
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توجه به هدف هاى آموزش درس و يا هدف هاى موقعيت ارتباطى است. 
به عبارت ديگر،  اين هدف ها تغييرات مورد انتظار  در مخاطب را پس از اســتفاده از رســانه بيان مى كنند. مثال نمونه اى از 
هدف هاى آموزشى مربوط به يك پوستر خاص، كه قصد داريم آن را با موضوع تاثير آلودگى ها بر محيط زيست  تهيه كنيم، 
مى تواند چنين باشــد: «مخاطبان پس از ديدن و درك اين پوســتر  بايد نسبت به رها نكردن زباله ها در محيط زندگى عالقه مند 

شوند». 
4ـ انتخاب نوع و عنوان رسانه : در اين مرحله ، معلم بايد بر اساس  مشخصات، مزيت ها و محدوديت هاى رسانه هاى 
آموزشــى مختلف كه در اين كتاب به طور مشــروح مورد بحث و بررســى قرار گرفته است،  نوع رسانه ى آموزشى را انتخاب 
كند.تعيين عنوان  و موضوع رســانه، مســير توليد رســانه را هموارتر و چارچوب  اقدامات بعدى را  مشخص تر مى كند. اين كار 
مكّمل انتخاب  هدف هاى آموزشــى و محتواى  رســانه نيز هســت. موضوع و عنوان  رســانه براى جمع آورى و انتخاب مواد و 
آماده سازى طرح اوليه ى كار نقش راهنما دارد.  در عين حال،  يك عنوان جذاب، بديع، قابل درك براى فراگيران و منطبق با  

عالئق آن ها در جلب توجه فراگيران  بسيار مهم است. 
5ـ طراحـى اوليه رسـانه و تدارك مـواد الزم :پس از اجراى 
دقيق  مراحل قبل، مى توان در مورد چگونگى پياده كردن طرح اوليه ى كار 
تصميم گيرى كرد.  مثًال ، اگر قصد داريم پوستر،نقشــه ، نشريه ى ديوارى 
يا هر رســانه ى ديگرى توليد كنيم، بايد بينديشيم كه رسانه ى ما داراى چه 
اجزايى خواهد بود.چه تصويرها، طرح ها  يا نوشــته هايى  را مى خواهيم در 
آن جــاى دهيم و تركيب بندى احتمالى كارمــان چگونه خواهد بود. يعنى 
محل و جايگاه هر يك از اجزاى  كار در كجاى تابلوقرار مى گيرد(شــكل 
20-3). درمورد رسانه هايى نظير اساليد يا فيلم اجراى اين مرحله با تدوين 
طــرح نامه ى ديدارى ـ شــنيدارى و درمورد نوار شــنيدارى با تدوين طرح 

نامه ى شنيدارى صورت مى گيرد.
هم چنين بســته به نوع رســانه ، محتوا و مطالبى كه مى خواهيم ارائه بدهيم، بايد مواد و اجزاى الزم را توليد يا گردآورى 
كنيم. مثًال ، براى ســاختن  يك تابلوى پارچه اى يا نقشــه (چارت) يا نشــريه ى ديوارى به مقدارى يونوليت، پارچه، فيبر، مقوا، 
تعدادى عكس، طرح، كاريكاتور، بريده هاى نشريات يا مطالب نوشتارى ، كارت پستال، اشياى سه بعدى كوچك و سبك نياز 
داريم. براى توليد رسانه هاى سه بعدى به گردآورى عروسك ها، جعبه هاى كفش، كارتن، مدل هاى كوچك اشياء، كاغذها 

و مقواهاى رنگى، نوارهاى موسيقى و يا صداهاى جنبى نياز داريم.
6ـ توليـد نمونـه و ارزشـيابى آن :پــس ازگردآورى مواد واجــزاى الزم، به اجــرا و پياده كردن طــرح اوليه اقدام                          

مى كنيم . در اين مرحله به اقدامات زير مى پردازيم : 
تصميم گيــرى  در بــاره ى  چگونگى تركيب بنــدى نهايى كار، انتخاب عكس هاى مناســب و مربــوط از ميان  مجموعه 

شكل 20-3- طراحى اوليه رسانه  
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عكس هاى گردآورى شده و چسبانيدن آن ها بر سطح تابلو، رسم شكل ها و طرح ها، نوشتن متن ها، عنوان ها و زير عنوان ها با 
حروف و مواد انتخاب شده، اجراى كارهاى عكاسى و فيلم بردارى در توليد اساليد يا فيلم متحرك و برنامه ى ويدئويى ، ضبط 
متون گفتارى، موســيقى وصداهاى جنبى درتوليد نوار شنيدارى. در شــكل دهى طرح اوليه ى رسانه و خصوصاً در توليد نهايى  
بسيارى از رسانه ها، الزم است براى هر چه جالب تر و جذاب تر شدن محصول، از اصول  و فنون توليد رسانه ها استفاده كنيم. 

پس از آماده سازى طرح اوليه ى ساده، براى تشخيص ايرادها و نواقص احتمالى طرح اوليه بايد آن را ارزش يابى كنيم.
7ـ اِعمال اصالحات و توليد نهايى رسـانه :بعد از مشــخص شــدن نقاط ضعف و اشــكاالت اساســى توليد نمونه، 
بايد به رفع آن ها بپردازيم و ســپس نمونه ى كامل و نهايى رســانه ى آموزشــى را توليد كنيم. در اين مرحله  بايد از مهارت هاى 
افراد متخصص، نظير طراحان، عكاســان، فيلم برداران، گرافيســت ها و نقاشان، صدابرداران و ساير افراد حرفه اى بهره بگيريم .        

رسانه ى نهايى مطلوب رسانه اى است كه با معيارها ى معرفى شده در بحث ويژگى هاى رسانه مناسب هماهنگ باشد.

      خالصه
ــى عبارت است از  هرگونه ابزار، وسيله يا انسان،كه برقرارى ارتباط آموزشى را آسان كند و داراى  ــانه ى آموزش - رس

دو جنبه ى سخت افزارى و نرم افزارى است.
- مالك هاى انتخاب رسانه هاى آموزشى در فرايند ياد دهى و يادگيرى عبارت اند از : هم خوانى با هدف ها، محتواى 
ــانه ،  ــورد نظر ، انطباق با ويژگى هاى يادگيرندگان ، معتبر بودن رس ــس ، توانايى انتقال پيام م ــيوه هاى تدري درس و ش

برانگيختن و واداشتن مخاطبان به فعاليت ، ارتقاى كيفيت فنى و هنرى، عملى بودن، سهولت و توجيه اقتصادى
- اصول طراحى و توليد رسانه هاى آموزشى عبارت اند از : توازن، سادگى، تأكيد، تناسب فضا و وحدت و هماهنگى.

ــتفاده از شكلها، تصاوير و  ــى عبارت اند از : رنگ آميزى، حروف گذارى، اس ــانه ى آموزش - فنون و روش هاى توليد رس
طرح ها، نسخه بردارى و ... 

- طراحى، توليد رسانه ها و مواد آموزشى هفت مرحله دارد كه به ترتيب عبارت اند از: 
ــى، انتخاب نوع و عنوان  ــخص كردن هدفهاى آموزش ــخص كردن مخاطبان، مش تعيين موضوع و تحليل متن درس، مش

رسانه، طراحى اوليه و تدارك ابزارها و مواد الزم، توليد نمونه و ارزشيابى، اعمال اصالحات و توليد نهايى رسانه

خخ    

       فعاليت
ــخص يادگيرى با  ــانه ى مش ــه نفره در باره ى تهيه ى يك طرح براى توليد رس در گروه هاى س
كمك معلم خود تصميم مشترك بگيريد و با تقسيم كار عادالنه در مدت زمانى معين ، يك طرح 
توليد رسانه تدوين كنيد. در هر يك از مراحل پيشرفت كار تصميمات خود را با هنر آموز محترم 

درس در ميان بگذاريد و پس از حصول ا طمينان از صحت طرح توليد، آن را نهايى كنيد .      

      
گ



بخش دوم 
طبقه بندى،شناخت ،توليد و كاربرد رسانه هاى طبقه بندى،شناخت ،توليد و كاربرد رسانه هاى 

يادگيرىيادگيرى



39

طبقه بندى قراردادى رسانه هاى آموزشى : طبقه بندى قراردادى رسانه هاى آموزشى : 
در موقعيت هاى آموزشــى، انواع بسيارى از رســانه ها مى توانند مورد استفاده ى معلمان قرار گيرند. الزمه ى انتخاب صحيح 

اين رسانه ها آشنايى با ويژگى ها، توانمندى ها و محدوديت هاى هر يك از آن هاست.
دراين بخش، با شــرح ويژگى هاى رســانه هاى مختلف، مى كوشــيم تا با ارائه ى يك طبقه بندى از آن ها راه آشــنايى اين 
ويژگى هــا را هموارتــر ســازيم. در اين طبقه بندى، كه مبناى آن اســتفاده ى هر چه بهتر و مناســب تــر از ويژگى هاى حواس 

پنج گانه ى انسان و اهميت آن ها در يادگيرى است ، رسانه هاى آموزشى را به چهار طبقه ى مهم دسته بندى كرده اند: 
1ـ رسانه هاى ديدارى 

ـ رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى
ـ رسانه هاى ديدارى ـ تابلويى(نمايشى) 

ـ رسانه هاى ديدارى ـ ترسيمى
ـ رسانه هاى ديدارى ـ تصويرى

2ـ رسانه هاى شنيدارى
3ـ رسانه هاى ديدارى – شنيدارى 

ـ رسانه هاى ديدارى ـ شنيدارى ساكن 
ـ رسانه هاى ديدارى ـ شنيدارى متحرك

4ـ رسانه هاى چندحسى 
ـ رسانه هاى سه بعدى 

ـ موقعيت هاى آموزشى 
ـ چند رسانه اى 

در فصل هاى بعد در باره ى هر كدام از اين رسانه هاى آموزشى بحث خواهد شد .  



فصل چهارمفصل چهارم
رسانه هاي ديداري رسانه هاي ديداري 

رسانه هاى ديدارى

1ـ4ـ ديدارى ـ نوشتارى
2ـ4ـ ديدارى ـ  تابلويى (نمايشي)

3ـ4ـ ديدارى ـ ترسيمى
4ـ4ـ ديدارى ـ تصويرى

الف)مات
ب) شفاف
الف)مات
ب) شفاف

 در اين فصل به معرفى انواع رسانه هاى ديدارى مى پردازيم .اين رسانه ها عبارت اند از:
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1ـ4 رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى

مقدمهمقدمه
مى گويند بشــر علم و دانش را ابتدا بيش تر از طريق بيان شــفاهى (صدا) و سپس به كمك دست نوشته ها منتشر مى كرده 
اســت . تاهمين  ســالهاى اخير، زبان نوشــتارى پر قدرت ترين  وســيله براى انتقال  و نگه دارى اطالعات بوده اســت . بنابراين 
رسانه هاى نوشتارى، يكى از قديمى ترين و رايج ترين رسانه هاى آموزشى هستند كه عمدتاً از طريق رمزهاى كالمى  نوشتارى 

به انتقال پيام مى پردازند. هنوز هم بعد از كالم معلم، نوشتار مهم ترين وسيله براى انتقال مواد درسى به دانش آموزان است.
 بيش از پنج هزا ر ســال پيش سومريان مطالب درســى را بر روى لوحه هاى گلى مى نوشتند. مصرى ها نيز پيام هاى خود را 
روى ســنگ مى نوشتند و سرانجام كاغذ پاپيروس شناخته شــد. يونانى ها كاغذ پوستى را براى نوشتن ترجيح مى دادند. دراوايل 
دوره رنسانس ، تقاضا براى كارهاى نوشتارى افزايش يافت  به گونه اى كه ازمواد گوناگون از قبيل پارچه ى كتانى براى توليد 

مواد نوشتارى استفاده مى شد . درسال 1450 يوهان گوتنبرگ اولين چاپ را با حروف متحرك اختراع كرد. 

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين مبحث، يادگيرنده بايد بتواند: 
رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى را تعريف كند.  1ـ 

انواع رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى را فهرست كند  2ـ 
ابزارهاى رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى را طبقه بندى كند  3ـ 

هدف هاى رفتارى 
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انواع رسانه هاى ديدارى انواع رسانه هاى ديدارى – – نوشتارىنوشتارى
رســانه ى  نوشــتارى يكى از پرتنوع ترين رســانه هاســت. معلمان در 
موقعيت هاى ياددهى ـ يادگيرى مختلف برحســب  مورد از يك يا تعدادى 

از اين رسانه ها استفاده مى كنند. برخى ازمهم ترين آن ها عبارت اند از : 
كتاب  1ـ 

روزنامه هاو مجالت  2ـ 
اسناد ومدارك  3ـ 

كتاب ها دســته اى مّهم از رســانه هاى نوشتارى اند كه درانتقال پيام ها و محتواى آموزشى و غير آن ها نقشى اساسى را به 
عهده دارند(شكل 1-4 ).امروزه كتاب ها در سه شكل مختلف ديده مى شودكه عبارتند از:

ـ كتاب هاى دست نويس قديمى
ـ كتاب هاى چاپى

ـ كتاب هاى الكترونيكى
ابزارهاى توليد رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى ابزارهاى توليد رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى 

براى توليد رســانه هاى نوشــتارى ابزارهاى مختلفى وجود دارد (شــكل2-4)  كه مى توان آن ها را به دو دسته كلى تقسيم 
كرد:

قلم ها و ابزارهاى دستى ، مانند مداد ، خودكار، خودنويس و قلم درشت نويسى فلزى و نى 1ـ 
ابزارهاى ماشينى ،مانند ماشين تحرير، رايانه و ماشين تحرير بريل (ويژه نابينايان) 2ـ 

شكل 1ـ4ـ كتابخانه

ماشين بريل (توليد متن براي نابينايان)

صفحه كليد (توليد متن)

قلم

شكل 2-4- نمونه هايى از ابزار هاى توليد رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى
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      خالصه
رسانه هاى نوشتارى يكى از قديمى ترين و رايج ترين رسانه هاى آموزشى هستند كه عمدتا از  ـ 
طريق رمزهاى كالمى نوشتارى به انتقال پيام مى پردازد اين رسانه ها بعد از كالم معلم مهم ترين وسيله 

براى انتقال مواد درسى به دانش آموزان است .
انواع رسانه هاى نوشتارى عبارت اند از : كتاب ها ، روزنامه ها و مجالت ،اسناد و مدارك  ـ 

ابزارهاى توليد رسانه هاى نوشتارى عبارت اند از : قلم ها، ابزارهاى دستى و ماشينى  ـ 

      خخ

          فعاليت
ــانه هاى  ــتى از رس ــگاه يا كتابخانه هاى عمومى، فهرس ــا مراجعه به      كتابخانه ى آموزش ب 1ـ 
نوشتارى مختلف  موجود را شناسايى و پس از طبقه بندى، حاصل تالش خود را به طور كتبى به 

مدرس خود ارائه دهيد.
يكى از رسانه هاى نوشتارى را به ذوق و عالقه ى خود انتخاب و در مورد كارآيى و پيام  2ـ 

رسانى آن بحث واظهار نظر كنيد. 

         
1



44

2ـ4 رسانه هاى ديدارى – تابلويى( نمايشى )   

مقدمهمقدمه
  اين دسته از رسانه هاى ديدارى كه معموال داراى زمينه اى مسطح (در اندازه هاى مختلف براى نصب روى ديوار يا پايه)

براى اســتفاده نمايشــى ساخته مى شوند، به رسانه هاى تابلويى معروف شده اند . رســانه هاى تابلويى ، برحسب اين كه زمينه ى 
آن ها با رنگ ، پارچه ، كاغذ يا مواد ديگر پوشيده شده باشد، نام تابلوى ويژه اى را به خوداختصاص مى دهند . گاهى رسانه هاى 

تابلويى را برحسب نوع كاربرد آن ها نيز نام گذارى مى كنند، مانند تابلوى اعالنات و غيره. 

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين مبحث، يادگيرنده بايد بتواند: 
انواع رسانه هاى ديدارى – تابلويى را فهرست كند.  1ـ 

يك موضوع آموزشى را با يكى از رسانه هاى ديدارى – تابلويى به نمايش بگذارد. 2ـ 

هدف هاى رفتارى 



45

انواعى از تابلوها عبارتند از:
تابلوى گچى (تخته كالس )  1ـ 

تابلوى ماژيكى (وايت برد) 2ـ 
تابلوى پارچه اى  3ـ 

تابلوى مغناطيسى (آهن ربايى ) 4ـ 
تابلوى الكتريكى  5ـ 

تابلوى اعالنات  6ـ 
تابلوى الكترونيكى (هوشمند )  7ـ 

1ـ تابلـوى گچـى : تابلــوى گچى با نام هاى مختلف تخته ســياه يا تخته كالس ، يكــى از قديمى ترين و در عين حال 
رايج ترين رسانه هاى آموزشى در جهان است كه معموال در هر كالس درس يا محيط آموزشى وجود دارد و هنوز هم در سطح 
وســيعى مورد اســتفاده قرار مى گيرد. گاهى جنس آن ها ازتخته هاى چوبى صاف وپوشيده از رنگ هاى سياه ، سبز و قهوه اى 
مات اســت . گاه ســطح مشخصى از كالس را با سيمان صيقل مى دهند و رنگ هاى سبز و قهوه اى مات را روى آن مى آرايند. 

براى نوشتن روى آن از گچ نرم استفاده مى شود(شكل4-3). 

2ـ تابلوى ماژيكى : تابلوى ماژيكى(وايت برد) از يك صفحه ى چوبى با فلزى ســفيد و صيقلى تشــكيل شــده اســت 
كه با ماژيك هاى قابل پاك شــدن مى توان روى آن نوشــت (شــكل 4-4).  موارد كاربرد، چگونگى اســتفاده ، مزيت ها و 

محدوديت هاى اين رسانه تقريبا مانند تابلوى گچى است با اين تفاوت ها: 
استفاده از تابلوى وايت برد، پخش شدن ذرات گچ در فضا و كثيف شدن دست و لباس معلم و محصل را به همراه ندارد. 1ـ 

از تابلوهاى وايت برد مى توان به جاى پرده ، براى نمايش تلق شفاف ، اساليد وفيلم هم استفاده كرد . ـ  2
نوشته هاى روى وايت برد  معموالً كوچك تر از تابلوى گچى است و به همين سبب ديدن مطالب آن براى حاضران  ـ  3

در كالس هاى بزرگ  مشكل است.

شكل 3ـ4 تابلوي گچي
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به جهت ضرورت خريد ماژيك ، اســتفاده از وايت برد در مقايســه با تابلوى گچى ، هزينه ى بيش ترى به همراه دارد.  ـ  4 
در سال هاى اخير، نوعى تابلوى ماژيك ابداع شده است كه قابليت تهيه ى كپى از مطالب نوشته شده ى روى خود را دارد. 

ايــن تابلوها در اندازه هاى مختلف، از جمله 90× 130 ســانتى متر وجــود دارند، كه آن ها را بر روى پايه  با ديوار مى توان  
مستقركرد و مورد استفاده  قرار داد. 

3ـ تابلوى پارچه اى (چسـبنده ) :تابلوى پارچه اى رســانه اى است متشكل از سطحى از فيبر، تخته سه ال، يونوليت ، 
مقواى محكم يا فلز نازك در ابعاد مختلف ، كه روى آن با پارچه اى زمخت و پرزدار، مانند پارچه ى كركى ، پشمى يا موكت 
نمدى پوشــيده مى شــود. بهتر است كه رنگ اين پارچه تيره (مثال سبز) انتخاب شود . مطالبى را كه بايد روى اين تابلوها نصب 
شــوند روى قطعه هايى از مقوا مى توان نوشــت يا نقاشــى كرد. قطعات مقوا را به صورت حروف، اعداد و اشــكال نيز مى توان 
بريد. . براى نصب اين مواد بر روى تابلوى پارچه اى  بايد در پشت  آن ها چند نوار نازك سنباده ى زبر چسباند. به جاى كاغذ 
ســنباده  از نوارهاى نايلونى  چســبنده و قالب دارى كه اين روزها در كفش و لباس به جاى دكمه وزيپ به كار مى روند، نيز 

مى توان اســتفاده كرد. قدرت اتصال اين نوارها از كاغذ ســنباده 
بســيار بيش تر است . به كمك اين نوارها اشــياى سه بعدى كم 
وزن، مانند قوطــى هاى مقوايى خالى را نيز روى تابلو پارچه اى 
مــى توان نصب كــرد. در هر صورت با وارد كردن كمى فشــار 

مواد مورد نظر بر روى تابلو نصب مى گردد (شكل4-5).
4ـ تابلوى مغناطيسى (آهن ربايى ) : تابلوى مغناطيسى 
عبارت اســت از يك ورقه ى نــازك آهن در ابعاد گوناگون كه 
براى زيبايى و ايمنى بيش تر، آن را درون قابى چوبى يا پالستيكى 
قرار مى دهند. اگر ســطح تابلوى مغناطيســى ســفيد رنگ شود 

شكل 5 ـ4ـ تابلوي پارچه اي

شكل4ـ4ـ تابلوهاي ماژيكي
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مى توان از آن به جاى تابلوى ماژيكى يا پرده ى نمايش پروژكتورها استفاده كرد. اگر سطح آن سياه يا سبز  رنگ شود به جاى 
تابلوى گچى نيز قابل استفاده خواهد بود.

مطالب آموزشــى مورد نظركه بايد روى تابلو نصب شــوند مى توانند مانند مواد تابلوى پارچه اى  روى قطعه هايى از مقوا يا 
فيبر نوشته يا نقاشى شوند. قطعه هاى مقوا يا فيبر را مى توان به شكل مطالب آموزشى مورد نظر، مثال حروف، اعداد و شكل ها، 

نيز بريد. 
عالوه بر اين ها، از مواد حجم دار سبك نظير اسفنج و يونوليت هم مى توان استفاده كرد. در مرحله ى بعد ، بايد در پشت 
مواد آموزشــى تهيه شــده ، قطعه اى آهن رباى مسطح چسبانيده شود. براى تهيه آهن ربا ، عالوه بر قطعات آماده ى تجارتى، از 

نوارهاى الستيكى فرسوده ى دور يخچال ها نيز مى توان استفاده كرد(شكل6ـ4). 

5ـ تابلوى الكتريكى : تابلوى الكتريكى صفحه اى است از جنس مّقواى محكم، فيبر، تخته سه ال، نئوپان نازك يا كارتن 
كه روى آن رنگ آميزى مى شود ويا با كاغذ و پارچه پوشانيده مى شود. با استفاده از يك مدار الكتريكى ساده به كمك باترى 

يا برق ضعيف شده ى شهر، اين صفحه به يك رسانه آموزشى ساده و مطلوب تبديل مى شود (شكل هاى 7-4- الف و ب).

شكل 6ـ4 تابلوي مغناطيسي

شكل 7ـ4ـ الف ـ تابلوي الكتريكي

المپ
• پرسش 1  

      
• گزينه ي الف تا آخر  

• گزينه ي ب  
• گزينه ي ج  
• گزينه ي د 

• گزينه ي الف 
• گزينه ي ب   

• گزينه ي ج  
• گزينه ي د  

• پرسش 2  
      

• گزينه ي الف  
• گزينه ي ب   

• گزينه ي ج  
• گزينه ي د  

• پرسش 3  
      

المپ يا زنگ
باتري

پشت تابلو روي تابلو

• پرسش 1
• پرسش 2
• پرسش 3
• پرسش 4
• پرسش 5
• پرسش 6
• پرسش 7

• پاسخ 4
• پاسخ 7
• پاسخ 1
• پاسخ 2
• پاسخ 5
• پاسخ 7
• پاسخ 6

بت
ش مث

في

بت
ش مث

في
في

ش من
في

في
ش من

في
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6ـ تابلوى اعالنات : از اين رســانه ، همان طور كه ازنام آن پيداســت، براى اطالع رســانى عمومى اســتفاده مى شــود و 
مى توان مطالب و مواد مختلفى را روى آن نصب كرد . اين تابلو  در محل مناسبى ، كه مخاطبان آن را به راحتى ببينند و بخوانند 
قرار مى گيرد.ســطح اين تابلو معموال از موادى نظير مقوا، يونوليت ، موكت ، نمدى ، گونى يا پارچه پوشــانده مى شود . دراين  
صورت  مى توان به راحتى نوشته ها، تصاوير ، آگهى ها و بريده جرايد را به كمك سنجاق ، پونز يا گيره هاى مخصوص  روى 

آن نصب كرد(شكل8ـ4).

شكل 8ـ4ـ تابلوي اعالنات

شكل7ـ4ـ ب ـ تابلوي الكتريكي
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7ـ تابلوهاى الكترونيكى (هوشـمند ) : يكى ديگر از پديده هاى 
فنــاورى كــه وارد بازار شــده  و مــوارد مصــرف فراوانــى دارد تابلوهاى 
الكترونيكى است . اين تابلوها در عرصه هاى مختلفى ازجمله اطالع رسانى، 
آمــوزش، تبليغات تجارت، به كارگرفته مى شــود ودر اصــل بايد آن ها را 
تابلوهاى رايانه اى ناميد زيرا توسط رايانه ها طراحى و برنامه ريزى مى شوند 

(شكل4-9).      
تابلوى هوشمند با قابليت اتصال به رايانه جهت نمايش تصاوير موجود 
در آن و ارائه ى يادداشت هاى واضح به همه ى شركت كنندگان  در جلسه  
در حقيقــت مانند يــك مانيتور در رايانه عمل مى كنــدو به يك قلم نورى 

حساس مجهز است  (شكل4-10).
با قرارگيرى اين قلم درهر جايى از تابلو، اطالعات و تغييرات  حركت 

قلم جهت ايجاد تغيرات الزم بر روى آن به رايانه ارسال مى شود. 

شكل 9ـ4 
سري جديد تابلوهاي هوشمند با صفحه ي 

نمايش ال سي دي (LCD) ، به همراه           
نرم افزارهاي جانبي

شكل10ـ4ـ تابلوي الكترونيكي (هوشمند)
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          فعاليت
1ـ يكى از تابلوهاى آموزشى مورد مطالعه را انتخاب و نسبت به طراحى يك موضوع آموزشى 
با توجه به ذوق و ابتكار خود، اقدام كنيد وبراى نقد و نظر در كالس به نمايش بگذاريد. پس 

از دريافت نظرها و نقدهاى مخاطبان، نسبت به اصالح و بازسازى آن اقدام كنيد.

      
ك 1

      خالصه
رسانه هاى تابلويى (نمايشى ) دسته اى از رسانه هاى ديدارى هستند كه در اندازه هاى مختلف براى نصب 
روى ديوار يا پايه روى زمينه هاى مسطح ساخته مى شوند و با توجه به نيازهاى آموزشى مى توان از انواع مختلف 

آن مانند: تابلوهاى گچى، ماژيكى، پارچه اى، مغناطيسى، الكتريكى، الكترونيكى و اعالنات استفاده كرد.

خخ
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3 ـ 4 رسانه هاى ديدارى ـ ترسيمى 

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين مبحث، يادگيرنده بايد بتواند: 
رسانه هاى ديدارى ـ ترسيمى مات را معرفى كند.  1ـ 

انواع ابزارهاى خطاطى را به كار برد. 2ـ 
انواع رسانه هاى ديدارى _ ترسيمى مات را طراحى كند.  3ـ 

رسانه هاى ديدارى _ ترسيمى شفاف را تشخيص دهد. 4ـ 
ترانماى يك اليه و چند اليه را توليد كند. 5ـ 

ترانماها را به روش مستقيم و غير مستقيم تهيه كند.  6ـ 
ترانماهاى تهيه شده را به وسيله ى اورهد نمايش دهد.  7ـ 

هدف هاى رفتارى 

اثر :حميدرضا جهانى
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مقدمه مقدمه 
سخت افزارها و نرم افرازها به خودى خود هيچ گونه پيام آموزشى ندارند و يا منتقل نمى كنند اين انسان  مولّد و تواناست 
كه با طراحى ، توليدو كاربرد نرم افزارهاى مناسب مى تواند آن ها را به رسانه هايى تبديل كند كه پيام هاى آموزشى را هر چه 
جّذاب تر ، هيجان انگيزتر و به يادماندنى تر ارسال نمايد و درموقعيت  هاى آموزشى متفاوت،تجارب آموزشى فراموش ناشدنى 

را براى فراگيران خلق كند .
به منظور تأمين  اين گروه از رســانه هاى آموزشــى ، مى توان از دو راه اقدام كرد يا آن ها را خود توليد كنيم و يا آنها را از 
بازار خريدارى و آماده نماييم  كه البته راه اول مناســب تر اســت . در اين مبحث  به مطالعه ى آن گروه از رســانه هاى ديدارى 

مى پردازيم  كه به كمك ابزارها و لوازم مختلف و عمدتاً به همراه  مهارت هاى دستى معلمان خالق ، توليد مى شوند.
قبل ازپرداختن به انواع رســانه هاى ديدارى ترســيمى مات  الزم است اجماالً به معرفى ابزارها و لوازمى مى بپردازيم كه در 

توليد  به آن ها نياز داريم . 
ابزارهاى توليد و ترسيم 

عالوه بر توجه اساسى به اصول و فنون طراحى و توليد رسانه هاى آموزشى مطرح شده در فصل سوم بررسى نحوه ى بهره 
بردارى از ابزارها و مواد اوليه ى توليد و ترسيم نيز ضرورت دارد. هم چنين براى توليد رسانه هاى ترسيمى يادگيرى بايد موارد 

زير را نيز مورد توجه قرار دهيم:
ـ آشنايى با اصول و پيش نهادهاى كلى در توليد رسانه هاى ترسيمى ؛

ـ آشنايى با ابزارهاى ساده خطاطى، طراحى و نقاشى (انواع  مداد، قلم، خط كش، گونيا، پرگار، قلم مو، شابلون، قيچى، 
ابزار برش و ...)؛ 

ـ آشنايى با مواد خام مصرفى (كاغذ، مقوا ، چسب ها ، رنگ هاى قابل استفاده ، نوار صدا ، فيلم عكاسى و اساليد و ...)؛
ـ داشتن روحيه ى ارتباطى و معلمى (عالقه به فراگيران،خالقيّت و ابتكار ، ذوق هنرى،اعتماد به نفس و پشتكار و .....) .

آشنايى با ابزارهاى خطاطى
قلم نى : به طور ســنتى ، براى خوش نويســى  خط فارسى ، از  ـ  1
قلم نى اســتفاده مى شــود كه خود نياز به مهارت  و تمرين دارد . بنابر اين 
توصيه مى شود  اين كار را به مربيان خوش نويسى  خودمحول كنيد يا قلم 
تراشيده بخريد. نك قلم نى را دراندازه هاى مختلف مى تراشند و اندازه ى 

حروف بستگى به اندازه نك قلم دارد(شكل4-11). 

شكل 11ـ4 قلم هاي خوش نويسي
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قلم خوش نويسى  نك فلزى : امروزه مى توانيد  ـ  2
قلم هاى خوش نويسى نُك فلزى( Lettering pens ) را از 
مغازه هاى خرازى در پنج يا شش اندازه خريدارى كنيد . اين 
قلم ها تقريبا مانند قلم هاى نى نياز خوش نويسى شما را تأمين 

مى كنند  با اين توضيح  كه نيازى به تراشيده شدن ندارند و 
داراى مخزن مرّكب نيز هستند  (شكل 4-12).

ـ  مرّكـب : مرّكبى كــه براى خوش نويســى به كار  3
مــى رود به مرّكــب چين معروف اســت. كه معمــوال به رنگ 
سياه اســت، ولى امروزه مرّكب هاى رنگى  نيز در بازار عرضه 

مى شود. 
قلـم ماژيك :انــواع قلم هاى ماژيــك (نك نمدى  ـ  4
Felt _Pens tip) در انــواع رنگ هــا حتى رنگ هاى اكليلى 

(طاليى ، نقره اى و غير آن ها ) در بازار موجود است . قلم هاى 
ماژيــك داراى دو نوع مركــب الكلى  (ضد آب ) و آبى (قابل 
شست و شو ) هستند كه نوع آبى آن  معموال براى نوشتن روى 

وايت برد به كار مى رود(شكل 13ـ4). 
قلم راپيد (نقشه كشى ) : قلم هاى راپيد كه معموالً  ـ  5
براى نقشــه كشى به كار مى روند با مرّكب چين پر مى شوند و 
چون نُك آن ها خيلى نازك است، غالبا براى حروف نگارى يا 

شابلون از آن ها استفاده مى شود(شكل 14ـ4).  
حروف كامپيوترى : با پيشرفت علم و تكنولوژى،  ـ  6
استفاده از نرم افزارهاى كامپيوترى براى خطاطى  بسيار معمول 
شــده اســت و امـروزه اغلب نشــريات و كتاب هــا به كمـك       
كلمه پردازها و چاپگرهاى ليزرى نوشــته و چاپ مى شوند كه 

قبال به آن پرداخته شده است.

شكل 13ـ4ـ انواع قلم هاى ماژيك

شكل14ـ4ـ قلم راپيد 

شكل 12ـ4ـ قلم هاي نُك فلزي
گوشه دارگردشكستهنستعليق
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تمريــن خطاطى : براى تمرين خوش نويســى به زبان فارســى  با 
قلــم نى، قلم ماژيك، با قلم نُك فلزى توصيه مى شــود ازكتاب هاى 
راهنماى خوش نويســى خط فارســى (شــامل تمرينات گام به گام )، 
اســتفاده كنيد. شــركت در كالس هــاى آموزش خوش نويســى و 
راهنمايى مربيان،كمك شــايانى به پيشــرفت شما خواهد كرد. ليكن، 
بهتريــن روش يادگيــرى تمريــن، پشــتكار و رونويســى و تقليد از                

خط هاى خوش است(شكل15ـ4). 
ويژگى هاى خطوط فارســى : در نوشــتار فارسى، معموالً از سه 
نوع خط نسخ يا كتابى ، نستعليق يا نوشتنى  و شكسته كه اين نيز 
نوشتنى است، اســتفاده مى شود. از اين ميان  دو خط  نسخ و نستعليق 
كاربرد بيش ترى دارند. هر يــك از انواع خط ها داراى ويژگى هاى 
خاص خود هستند و در انتخاب آن بايد به اين ويژگى توجه داشت. 

مثًال خط نســخ كه بيش تر متن هاى چاپى با آن نوشته مى شود . حالت 
ّجدى، رسمى، محكم با قدرت  و خطرگونه دارد و براى بيان مطالبى 

با اين ويژگى ها مناســب اســت. در حالى كه خط نستعليق با احساس ماليمت و آرامش همراه است و براى بيان مطالب خشك 
و بســيار ّجدى به كار نمى آيد.  خط نســخ، از نظر سهولت نوشتن و خواندن، نســبت به خط نستعليق و شكسته برترى دارد ولى 

خطوط شكسته و نستعليق از لحاظ زيبايى  برخط نسخ ترجيح دارد.          
انواع رسانه هاى ديدارى انواع رسانه هاى ديدارى – – ترسيمىترسيمى

رسانه آموزشى  ديدارى ـ ترسيمى به دو دسته تقسيم مى شوند كه عبارت اند از:
الف)ـ رسانه هاى ديدارى ـ ترسيمى مات 
ب)ـ رسانه هاى ديدارى ـ ترسيمى شفاف 

الف ـ رسانه هاى ديدارى ـ ترسيمى مات الف ـ رسانه هاى ديدارى ـ ترسيمى مات 
اغلب رســانه هاى ترســيمى با تكيه بر خالقيت ذهنى،هنر و مهارت هاى دستى انسان تهيه مى شود و به آنها رسانه هاى ترسيمى 
هم مى گويند. در اين رسانه ها، عمدتاً از رمزهاى تصويرى، ترسيمى، نقاشى ها، طرح ها، نقشه ها و نيز در مواردى از رمزهاى 
كالمى نوشــتارى و ... اســتفاده مى شود.اين رســانه ها كه روى مقوا، كاغذ، وپارچه تهيه مى شوند به رسانه هاى ترسيمى مات 
معروف شــده اند. به هر حال،در تهيه و تدوين آن ها توجه اصلى بر اين اســت كه روى حس بينايى تأثير مفيد،مؤثر و جذاب 

داشته باشد .

شكل 15ـ4 انواع خطوط فارسى                     

خط نستعليق

خط شكسته

خط نسخ
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برخى از رسانه ها ى مهم ومعروف اين گروه عبارت اند از:
1-طراحى و نقاشى 

2-كاريكاتور و كارتون 
3- چارت
4-پوستر 

5-نمودار 
6-طرح خطى 

7-نقشه
8-روزنامه ى ديوارى

1ـ طّراحى و نّقاشى 
مربيان و معلمان در موارد متّعددى مى توانند از طّراحى و نّقاشــى هاى ســاده، كه دو نمونه از رسانه هاى  ديدارى تصويرى 
مات هســتند، استفاده كنند. از طراحى و نقاشــى مى توان، براى روشن كردن مفهوم مطالب و جلب توجه و عالقه ى مخاطبان به 

مطالب ارائه شده بهره گرفت. 
طراحى ها و نقاشى ها ضمن اين كه در مواردى در نقش يك رسانه ى مستقل مورد استفاده قرار مى گيرند در توليد برخى 

از رسانه هاى ديگر، نظير چارت ها، پوسترها، اساليدها و غيرآن نيز كاربرد دارند. 
تهيه ى طراحى ها  و نقاش ها و استفاده از آن ها بسيار ساده است و با كمك چند اصل و قاعده ى آسان و نيز كمى تمرين ، 

مى توان مهارت الزم  را در اجراى آن ها كسب كرد و از منافع آن ها در تسهيل جريان ارتباطى بهره گرفت. 
به خاطر داشته باشيد كه همه ى افراد استعداد «نقاش شدن» ندارند و اصوال براى آموزش اين مهارت به كودكان نيز لزومى 
ندارد كه نقاش باشيد. با اين حال ،  در زمينه ى نقاشى، ضمن كم كردن  توقعات خود وبه كار بردن دستورالعمل هاى ساده اى 
كه ذكر شــد، مى توانيد به كارهاى زيادى  اقدام كنيد. البته نقاش نخواهيد شــد، ولى خواهيد توانست كه مفاهيم آموزشى را از 

راه تصوير به كودكان القا كنيد . به اين منظور  ، نكات شش گانه ى زير را مورد توجه قرار دهيد : 
1ـ دقت : به تدريج  ياد بگيريد كه افراد و اشيا را با دقتى بيش از حد معمول نگاه كنيد تا آن چه را كه مى بينيد با همان 

نسبت آن را بكشيد .
2ـ سادگى : الزم نيست كه تصاوير داراى  سايه روشن، رنگ آميزى و ويژه كارى هاى يك نقاش ماهر باشد. تنها الزم 

است طرحى كه مى كشيد قابل فهم و تشخيص باشد. 
3ـ موضوع : در طرح هاى خود هر قدر كه مى توانيد ســعى كنيد از خطوط كم ترى اســتفاده كنيدو فكر خود را روى 

موضوع اصلى متمركز سازيد.
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4ـ سرعت : در آموزش  كودكان سرعت عمل  اهّميت زيادى دارد  تا آن جا كه ممكن است سعى كنيد  تصاوير  را در 
زمان كوتاهى بكشيد.

5ـ تمرين : مرتب تمرين كنيد و با آمادگى كامل به كار بپردازيد.
6ـ تقليد : در ابتداى كار، كشيدن اشكال به سبك ديگران را تقليد وتمرين كنيد. كودكان نيز با تقليد از شما ياد خواهند گرفت.

انواع شكل هاى ساده ى طراحى و نقاشى 
آدمك ها: آدمك ها(كه گاهى به آن ها آدمك هاى چوب كبريتى مى گويند) تصاويرى از انســان هستند كه با حداقل 
خطوط كشيده مى شوند و مى توانند حالت كلى بدن انسان را ، تقريبا در هر حالتى ، نشان دهند . طرح اوليه ى آدمك از يك 

سر(دايره  با بيضى بدون جزئيات ) و استخوان بندى  اصلى بدن انسان تشكيل مى شود(شكل 4-16).

با كمى دقت و حوصله وبا تمرين كافى ، شــما خواهيد توانســت همه گونه حاالت بدن انسان را با سرعت و به سادگى  بر 
روى كاغذ يا تخته ى سياه  كالس نقاشى كنيد (شكل4-17).                                                                                                                           

شيرجه زدن عبادت كردنباالپريدندويدنراه رفتن

شكل 17ـ4ـ طراحي چند نمونه از حاالت بدن با استفاده از آدمك ها

شكل 16ـ4ـ اجزاي تشكيل دهنده ي آدمك هاي چوب كبريتي

سر

بند استخوان زانو

بند گردن

بند استخوان آرنج
بند استخوان كمر
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   حاالبا اضافه كردن چند نماد(سمبل ) آشنا، مى توانيد  ويژگى هاى ديگرى را نيز توسط آدمك ها ارائه دهيد . به شكل  
18ـ4ـ توجه كنيد: 

صورتك ها: وقتى كه در كشيدن آدمك ها « ماهر» شديد، مى توانيدكمى هم به تمرين صورتك ها بپردازيد. صورتك ها 
در ايــن جــا ، يعنى « صورت آدمك هــا»  بلى، ما هم 
مى توانيم كه كشيدن چشم و ابرو و لب و دهان تا چه 
اندازه مشكل است و شما هم  «نقاش» نيستيد ولى ما از 
شــما چنين انتظارى نداريم. بنابر اين، صورت را هم ، 
مثل بدن آدمك ها، محدود مى كنيم به اجزاى اصلى: 
دوتا چشــم ، دوتا ابرو، يك دمــاغ ويك دهان ، حاال 

آدمك ها را مالحظه كنيد(شكل 4-19).
 ممكن اســت به خود بگوييــد « عجب موجود 
بى خاصيتى ، درست مثل نقاشى بچه هاى كودكستانى 
است » البته كه حق با شماست ، ولى همين صورتك ها 
را شــما مى توانيد زنده كنيد، طورى كه لبخند بزنند، 
عصبانــى بشــوند، بترســند ، فريــاد بزننــد، از ته دل 
بخندند،گريــه كننــد، .... و خالصه تمام حالت هايى 
را كه كودكان به خوبى  مى شناســند، با اســتفاده  از 
همين صورتك ها طراحى مى شود، فقط كمى دقت 

و تمرين الزم دارد (شكل 20ـ 4).

شكل 18ـ4ـ استفاده از نشانه ها براي ايجاد تصاوير آشنا به كمك آدمك ها

شكل 20ـ4 نمونه اي از حاالت صورتك ها

پرخاش

ترس

خشم گريه غصه

قهقهه خنده ى عادى  لبخند شادمانى

ناراحتى 

ناراحتى  لبخند خنده  عصبانيت ترس

لبخند عادى

شكل 19ـ4ـ آدمك چوب كبريتي با اجزاي صورت



58

تصاوير ساده ى حيوانات : تنوع گسترده ى حيوانات  آن چنان است كه نمى توان همه ى آن ها را به يك نقاشى كرد. 
در عين حال ، يك قانون كلى براى نقاشــى  حيوانات با خطوط ســاده وجود دارد و آن هم شناخت  ويژگى هاى منحصر به فرد  
هر حيوان اســت ، به شــكل21ـ4 توجه كنيد. روش هاى ديگرى نيز براى نقاشى هاى ســاده از حيوانات  وجود دارد كه اصول 

اوليه ى آن تقسيم بندى بدن حيوان  به اجزاى بسيار ساده است.

نقاشـى اشـيا با خطوط ساده : اشــيا هم آن قدر گوناگون و بى شمارند كه مشــكل مى توان يك قاعده ى كلى براى 
ترســيم آن ها ارائه  داد. ليكن ، يك روش معمول براى نقاشــى اشيا با خطوط ساده، روش « خط  و دايره » است (يعنى استفاده  

از خط كش و پرگار ). در اين روش، اشيا را به اجزاى  تشكيل 
دهنده ى آن ها ، با اســتفاده از  شــكل هاى هندسى : مستطيل 
(يــا مربع)، دايره، و مثلث تقســيم و در صــورت نياز، با كمى 
دستكارى جزئيات بيش ترى را اضافه مى كنيم . به اين منظور، 
اشــكالى ندارد اگــر از خط كش و پرگار كمــك بگيريد(به 

شكل 22-4)توجه كنيد.

شتر: گردن دراز و كوهان

روباه: پوزه ي دراز، نُك تيز و دم پرپشت

زرافه: گردن دراز و پاهاي بلند

فيل: خرطوم، عاج و گوش پهن

االغ: گوش دراز، پاالن

سوسمار: دست و پاي كوتاه، بدن 
خزنده

گاو: شاخ و پستان

شكل 21ـ4ـ نقاشي حيوانات با خطوط ساده

شكل 22ـ4ـ طراحي خانه با استفاده از خط كش و پرگار
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حاال به مثال هاى شكل 23ـ4 توجه كنيد و بعد كوشش كنيد كه با استفاده از همين روش اشياى ديگرى را با خطوط ساده 
ترسيم كنيد.

نقاشـى درختان و گياهان با خطوط سـاده : در مقايســه با موضوعات نقاشى قبلى ، ترسيم درخت و گياه با خطوط 
ساده ، كار نسبتا آسان است . اصوال، از لحاظ شكل ظاهرى چند نوع درخت  بيش تر نداريم : درخت هاى بلند ، مانند تبريزى 

درختان نخل گونه ، مانند خرما،درختان شاخه دار ، مانند بيد ، و درخت هاى انبوه  ، مانند نارون 
با تقسيم درخت به تنه، شاخه و برگ، تقريبا همه ى انواع درخت را مى توانيم  با خطوط ساده به شكل هاى زير ترسيم كنيم 

(شكل 24ـ4):

شكل 23-4- ترسيم اشكال ساده با استفاده از روش خط و دايره

شكل 24-4- ترسيم انواع درخت با خطوط ساده
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نقاشــى  گونه هاى گل و گياه نيز، نســبتا آسان  است. به شرط اين كه به دنبال جزئيات نباشيد. در نقاشى هاى ساده، گل ها 
را تنها با ساقه و گل برگ ها نشان مى دهيم ، ولى گاهى اوقات مى توانيم براى ساقه ها برگ هم در نظر بگيريم(شكل 4-25).

كليه ى مواردى كه تا كنون  در خصوص طراحى  و توليد مواد آموزشى (رسانه هاى يادگيرى) مطالعه شد در توليد گروه 
وســيعى از رسانه ها، قابل اســتفاده اند . از جمله  دسته اى بزرگ از رسانه هاى آموزشى مهم وجود دارند كه با توجه و كاربرد  
هميــن اصول ، فنون و قواعد دســتى و مهارتى  شــكل مى گيرنــد و در بيان وعينى كردن مفاهيم  و قواعــد ذهنى  و پيچيده  به 

يادگيرى انسان كمك مى كنند.

2ـ كاريكاتور و كارتن 
كاريكاتــور و كارتن يا نقاشــى متحرك از ديگر رســانه هاى ديدارى تصويرى مات هســتد كه در جهت تســهيل تبادل                 

پيام هاى آموزشى نقش مهمى را ايفا مى كنند. 
واژه ى كاريكاتور از ريشــه ى ايتاليايى كاريكاره ، يعنى اغراق گرفته شــده اســت . دراين نوع نقاشى و طراحى از حداقل 
جزئيات اســتفاده مى كنند و با بهره گيرى از نمادهاى آشــنا و اغراق در برخى از جنبه هاى واقعيت به ارائه ى  پيامى مشــخص، 
نظير بيان يك نظر يا نشان دادن يك شخصيت  مى پردازند. وجود اغراق  در اين طرح ها اغلب سبب طنزآميز شدن و در نتيجه 

جذابيت آن ها مى گردد. كاريكاتور اغلب انعكاسى از طنز شفاهى مردم است.

گل ساده با گل برگ كمگل گندم گل اللهگل ساده با گل برگ زياد

شكل 25-4-ترسيم انواع گل با خطوط ساده

          فعاليت
1ـ با استفاده از تكنيك توليد شكل ها و نقاشى هاى ساده يك پيام آموزش را طراحى كنيد. 

2ـ مجموعه اى از كارهاى توليدى خود را كه با استفاده  از مطالب اين قسمت ساخته ايد، براى نقد 
و نظر دوستان و هم كالسان خود به نمايش بگذاريد و در باره ى آن به بحث و بررسى بپردازيد. 

        
1
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كارتن چند كاريكاتور دنباله دار و مربوط به يكديگر اســت . نقاشــى هاى كارتن نيز همانند كاريكاتور ها به خوبى قدرت  
جلــب توجــه بيننــدگان و تاثير گذارى  بر رفتارها و نگرش هاى آن ها را دارند . با اســتفاده از  كارتــن ها ، كه خصوصا براى 
كودكان از جذابيت  زيادى برخوردارند، مى توان جريان آموزش درس هايى نظير دستور زبان، زبان هاى خارجى و ... را لذت 

بخش تر و موثرتر ساخت  (شكل 26ـ4).
در عين حال ، كاريكاتور هاى ســاده و شــكل هاى كارتن ، به لحاظ ديدارى بودن ، در ارائه و آموزش  مفاهيم بهداشتى و 

فرهنگى به مخاطبان بى سواد و يا كم سواد رسانه هاى مفيد و جذابى هستند.

3ـ چارت 
چارت يكى از رســانه هاى ديدارى  تصويرى مات اســت كه به كمك نوشــته ها ، اعداد ، عكس ها و مواد ترسيمى (نظير 
طراحى ،  نقاشــى و نمودار) مفاهيم ،نظرات و فرآيندهايى را كه توضيح و تفهيم كالمى آن ها مشــكل اســت به نحوى ساده ، 

روشن و خالصه ارائه مى كنند.
انواع چارت : چارت ها از لحاظ نوع محتواى آن ها به دو دسته تقسيم مى شوند : 

ـ چارت هاى خبرى 

ـ چارت هاى آموزشى 

شكل 26-4- كارتن و كاريكاتور

          فعاليت
انواع كاريكاتور و قصه هاى كارتنى مناسبى در خصوص يك موضوع آموزشى كودكان 

از منابع مختلف آموزشى تهيه كنيد و راجع به آن در كالس به نقد و بررسى بپردازيد.

         
ا
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چارت هاى خبرى :كاربرد عمومى ترى نســبت به چارت هاى آموزشــى دارند. در واقع چارت هاى خبرى، به عنوان 
يك رســانه ى جمعى، براى عرضه و تكميل اطالعات ارائه مى شــوند . مانند اوراقى كه بر ديوارهاى شــهر نصب مى شــوند و 

اطالعاتى را در زمينه ى واكسيناسيون، انتخابات و غير آن ها منتقل مى كنند.
چارت هاى آموزشى : چارت هاى آموزشى 
در موقعيت هاى آموزشــى  و يادگيرى مورد استفاده  
قرارمى گيرند و عموماً در نقش يك  رسانه ى ديدارى 
در تكميل  و تسهيل يادگيرى مفاهيم به كار مى روند.

اين چارت ها  از لحاظ شكل  ارائه ى مطالب به چند 
دســته تقســيم مى شــوند كه عبارت اند از :  چارت 
درخـتى،ســازمانى،جريانى،تـصويرى،   ، بـرگــردان 

طبقه بندى و...(شكل 4-27).

پرندگان 

خزندگان
كوسه ها

پستانداران

دوزيستان

چارت درختى

چارت طبقه بندىچارت تصويرى
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          فعاليت
با استفاده از يك چارت،موضوعى را به نمايش بگذاريد. 

         
ا

چارت جريانى

شكل 27ـ4ـ چند نمونه چارت آموزشي

چارت برگردان

مديريت شبكه ى بهداشت و درمان

پلى كلينيك تخصصىبيمارستان شهرستانمركز بهداشت شهرستانمركز آموزش كادر كمكى

مركز بهداشتى درمانى شهرىمركز بهداشتى درمانى روستايى

پايگاه بهداشتپايگاه بهداشتپايگاه بهداشتخانه ى بهداشتخانه ى بهداشتخانه ى بهداشت

چارت سازمانى (شبكه بهداشت و درمان)
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4ـ پوستر 
پوســتر در نقش يك رســانه ى ديدارى مات، اطالعات ،مفاهيم،  پيام ها يا  توصيه هايى را به طور فشرده، گويا و جذاب به 
مخاطبان عرضه مى كند. بسيارى از پوسترها با استفاده از طرح ها، تصويرها و نوشته هاى پر جاذبه  تهيه مى شوند و به دليل همين 

ويژگى ها در مخاطبان خود بسيار تاثير مى گذارند. اغلب آگهى هاى تبليغاتى را از طريق اين رسانه ارائه مى كنند. 
در پوسترها مى توان ، عالوه بر طرح و تصوير، در صورت لزوم از پيام هاى نوشتارى نيز استفاده كرد. بايد توجه داشت كه 
ميزان توضيحات نوشــتارى در پوستر نبايد زياد باشد، زيرا پوســتر عمدتاً يك رسانه ى ديدارى تصويرى است و تصويرها بايد 

بيش ترسخن بگويند تا نوشته ها ، پوستر ها اغلب رنگى هستند(شكل 4-28).
ويژگى ها و معيارهاى پوستر مناسب 

پوستر بايد داراى موضوع و هدف مشخص باشد.  1ـ 
پوستر بايد پيام خود را به نحوى روشن ، صريح و بدون ابهام بيان كند.  2ـ 

سادگى يكى از ويژگى هاى اساسى پوستر خوب به شمار مى رود. 3ـ 
پوستر هاى پويا

5 ويژگى دارند

پيام تصويرى
موضوع  مناسب
زيبايى ورنگ

جذابيت
نوشتار ساده 

شكل28ـ4ـ چند نمونه پوستر
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اطالعات ارائه شده در پوستر بايد خالصه و موجز و در سطح درك و فهم مخاطبان آن باشد.  4ـ 
داشتن جذابيت  نيز از ويژگى هاى يك پوستر خوب است . 5ـ 

          فعاليت          فعاليت
به پوستر هاى زير به دقت نگاه كنيد وبعد : 
1ـ عناصر سازنده ى آن ها را معرفى كنيد.

2ـ درك خود را از پيام هر پوستر بيان كنيد. 
3ـ شما هم مى توانيد با اجراى تمرين و رسم  چند خط ساده، پيام خود را به ديگرى برسانيد. حال؛ 

جهت تهيه ى چند نمونه از آن ها اقدام كنيد. 
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نمودار
نمودار عبارت است است از «نمايش ديدارى يك يا چند سرى اطالعات عددى» . ازطريق نمودارها مى توان  كميّت ها ، 
اندازه ها و درصد ها  و نيز رابطه هاى عددى و نســبى اطالعات  را به خوبى درك كرد. هدف از تهيه ى نمودارها نشــان  دادن 
ارتباط بين چند چيز با تغييرات اندازه هاســت . هم چنين  به كمك نمودار مقايســه اى مقادير  با «يك نگاه» توســط فراگيرنده ، 

امكان پذير مى شود .
انواع نمودار :نمودارها را از لحاظ شكل ظاهرى و نوع اطالعاتى  كه ارائه مى دهندمى توان به چند گروه تقسيم كردكه 

عبارت اند از:    
1ـ نمودار ســطحى : شــكل ظاهرى اين نمودار به صورت ســطوح هندســى، نظير دايره ، مربع ، مثلث و مانند آن هاست . 
از نمودارهاى  ســطحى براى نشــان دادن زير بخش هاى يك اطّالع ّكلى يا نشــان دادن نســبت هاى اجزاى يك كل اســتفاده 

مى شود. 
مثًال در نمودار دايره اى(شــكل 4-29) 
كل دايره به نشانه ى تمام عناصر بدن انسان و 
هر يك از قسمتهاى رنگى دايره نشان دهنده 

يكى از عناصر بدن است.

دريافت شما از مشاهده اين پوستر چيست؟

اكسيژن

كربن
هيدروژن

نيتروژن

كلسيم

فسفر 

عناصر به مقدار كم

عناصر بدن آدمى 

شكل 29-4- نمودار دايره اى 
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2ـ نمــودار خطى : از نمودارهاى خطى براى نشــان دادن 
روند  تغييرات، رشــد يا توســعه ى كميت ها استفاده مى شود 

(شكل 4-30).
3ـ نمــودار ميلــه اى  يا ســتونى :  انــدازه ى «ميله» ها در 
نمودار ميله اى ، با اســتفاده از يك مقياس مناســب مشــخص                    
مى شــود يك ســانتى متر بــه ازاى  يك كيلومتر يــا يك تُن   
(شكل 4-31).                                                                                         

نفت 
200

160

120

80
40

1342 1344 1346 1348 1350
شكل 30ـ4ـ نمونه اي از نمودار خطى

          فعاليت
نمرات  يك درس  هم كالسى هاى  خود را با ترسيم يكى از  نمودارها مشخص كنيد . 

 ف             ف

شكل 31ـ4ـ نمونه هايى از نمودار ميله اى
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6-نقشه
يكى ديگر از رســانه هاى تصويرى مات، نقشــه است. نقشه عبارت است از تصوير عمودى عوارض تمام يا قسمتى از زمين 
بــر روى صفحــه اى صاف، با قبول يك سلســله عالمت هاى قراردادى و با كمك عالمت هاى معيّن و با اســتفاده از مقياس هاى 
مختلف. نقشــه مى تواند بيانگر ويژگى ها و مشّخصات متعّددى از يك قطعه زمين كوچك يا يك سرزمين بزرگ باشد  (شكل 

.(4-32

پستهگندم وجو

پنبه

خرما

چاي

نيشكر

انگور

مركبات

چغندر

برنج

محصوالت  از  بعضى  پراكندگى  مصور  نقشه ى  32ـ4ـ  شكل 
كشاورزى درايران

خراسان 
شمالي

خراسان رضوي

خراسان 
جنوبي

سيستان و بلوچستان

كرمان

رمزگان
ه

فارس
بوشهر

خوزستان

ايالملرستان

كرمانشاه

كردستان
زنجان

قم
همدانمركزي
قزوين

تهران

يزد
اصفهان

درياي خزر

شمال

خليج فارس

درياي عمان

چهارمحال و 
كهكيلويه و بويراحمدبختياري

گلستان

سمنان
مازندران

گيالن

آذربايجان 
شرقي

اردبيل

آذربايجان غربي
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7ـ روزنامه ى ديوارى 
براى ساختن روزنامه ى ديوارى  از يك مقواى بزرگ ، معموال به ابعاد 70× 50 تا 100 × 70 سانتى متر، استفاده كنيد. روى 

اين صفحه ى مقوايى مى توانيد چندين عكس بزرگ و كوچك را بچسبانيد و مطالب الزم را زير عكس ها بنويسيد.         
روزنامه ى  ديوارى رســانه ى مناسبى براى معرفى اشخاص مشــهور، اخبار مدرسه، داستان هاى مصور وغير آن هاست .به 
خاطر داشــته باشــيد كه در ساختن يك روزنامه ى  ديوارى خوب ، تنها به انگاره هاى (ايده هاى ) مناسب و البته كمى حوصله 

نياز داريد  (شكل 33ـ4 و 34ـ4 ). دستورالعمل  هاى زير نيز ممكن است  براى شما سودمند باشيد:
الف ) روزنامه ى ديوارى معموال يك كارگروهى  اســت . بنابر اين ، ســعى كنيد كه از دوســتان  خود براى تهيه ى آن كمك 

بگيريد.
ب ) مطالب هر بخش را نيز مانند تصاوير از قبل روى كاغذهاى  جداگانه بنويسيد و سپس ، آن ها را روى مقوا بچسبانيد. 
ج) حتى المقدور  سعى كنيد نوشته ها كوتاه و خوانا باشد . از نوشتن  با حروف ريز و مطالب  طوالنى و پيچيده اجتناب كنيد. 

د) مطالب و تصاوير روزنامه ى ديوارى بايد جذاب ، سرگرم كننده و درعين حال آموزنده باشد .
هـ) محل چســباندن  تصاوير ونوشــته را طورى تنظيم كنيد كه براى چشــم خوشايند و زيبا باشد. پس از اين كه به نتيجه ى     

دل خواه رسيديد. نقاط مورد نظر را با عاليم «[]»مشخص كنيد و سپس اجزاى روزنامه ى ديوارى را روى مقوا بچسبانيد. 
و) در بين عكس ها و مطالب  مختلف  به اندازه ى كافى فضاى  خالى بگذاريد. مطالب فشــرده ودرهم، به شــدت از تاثير 

پيام مى كاهد . 
زندگى پروين اعتصامى

كودكى

جوانى

تصوير اووفات
نمونه اى اشعار

اخبار مدرسه معما

سر مقاله 
بدون شرح جدول

(ب)(الف)

(د)(ج)

شكل33-4- نمونه هايى از آرايش محل اجزاى روزنامه ى  ديوارى (لى آت)
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فوايد و موارد كاربرد روزنامه ى ديوارى
تهيه روزنامه ى ديوارى، به صورت يك فعاليت آموزشــى آزاد و غير رســمى،  ســبب گســترش دانش و  1ـ 

معلومات  فراگيران  وتهيه كنندگان  آن در زمينه  هاى مختلف مى شود .
بــا تدوين روزنامه ى ديوارى، فراگيران با مقدمات كار پژوهش و تحقيق ، از جمله گردآورى اطالعات  از  2ـ 

منابع مختلف ، چگونگى تقسيم كار و مسئوليّت پذيرى و نحوه ى ارائه ى  گزارش آشنا مى شوند.
با تالش در اين  فعاليت، اســتعداد ها، خالقيت ها و ابتكارات فراگيران تقويت مى شــود و هر يك از آن ها  3ـ 
مى توانند توانايى هاى بالقوه ى خود را در زمينه هاى مختلف (نظير نگارش مقاله، داســتان نويســى، شعر، گردآورى 

اخبار، اجراى مصاحبه، رسم طرح هاو نقاشى ها، رسم طرح مسابقات و سرگرمى ها و ...) نشان دهند.
از تهيه و تدوين روزنامه ى ديوارى مى توان به عنوان يك فعاليت  مناسب براى رقابت  هاى گروهى سازنده  4ـ 

بين تهيه كنندگان آن استفاده كرد. 

          فعاليت
اعالنات  رادرتابلوى  آن  و  تهيه  ديوارى  ى  روزنامه  يك  خودتان  هاى  گروه  هم  با 

مدرسه ى خود نصب كنيد. 
 .

        
ا

شكل 34-4- نمونه هايى از روزنامه ديوارى
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          فعاليت
هر يك از  رسانه هاى ترسيمى ساخته شده در مباحث قبلى را مورد  نقد و بررسى قرار دهيد  1ـ 

سپس نسبت به اصالح آن ها بكوشيد و آن ها را براى استفاده هاى آموزشى آماده و نگه دارى كنيد.
نمونه اى از توليدات ترسيمى خود را به نمايش بگذاريد. 2ـ 

          

         خالصه
ـ رسانه هايى كه از طريق ترسيم روى كاغذ، مقوا، پارچه تهيه مى شوند به رسانه هاى «ترسيمى مات» معروف شده اند. 

ـ برخى انواع رسانه هاى ترسيمى مات عبارت اند از : طراحى و نقاشى  هاى ساده، كاريكاتورو كارتن،چارت، پوستر، نمودار، 
نقشه و نشريه ى ديوارى. 

ـ از طراحى و نقاشى مى توان، براى روشن كردن مفهوم مطالب و جلب توجه و عالقه ى مخاطبان  به مطالب ارائه شده، 
استفاده كرد.

ـ كاريكاتور اغلب انعكاسى از طنز شفاهى مردم است كه در توليد آن از اغراق  استفاده شده است.
ـ كارتن عبارت است از چند كاريكاتور دنباله دار و مربوط  به يكديگر. 

ـ چارت يكى از  رسانه هاى ديدارى ـترسيمى مات است كه به كمك  نوشته ها، اعداد، عكس ها و مواد ترسيمى (نظير 
طراحى، نقاشى و نمودار). مفاهيم ، نظرات و فرايندهايى را كه توضيح و تفهيم كالمى آن ها مشكل است  به نحوى ساده و 

روشن  و خالصه ارائه ميكند. 
ـ پوستر يكى از رسانه هاى ديدارى مات است كه از طريق طرح هاى  تصويرى ورنگ، اطالعات، مفاهيم، پيام ها يا توصيه 

هاى خاص را به طور فشرده ، گويا و جذاب  به مخاطبان عرضه مى كند.
ـ نمودار عبارت است از : «نمايش ديدارى يك يا چندسرى اطالعات عددى». انواع نمودار عبارت اند از : سطحى،  خطى، 

ميله اى. 
ـ نقشه ى جغرافيايى عبارت است از تصوير عمودى عوارض  تمام  يا قسمتى از زمين بر روى صفحه اى  صاف. 

نقشه هاى جغرافيايى  انواع مختلفى دارند.
روزنامه ى ديوارى يك فعاليت  آموزشى آزاد و گروهى است. اين كار مقدمه اى بر پژوهش وتحقيق وچگونگى تقسيم 

كار و مسئوليت پذيرى است و خّالقيت و ابتكارعمل هنرجويان  را در زمينه هاى مختلف تقويت مى كند.

خخخخخخخخخ
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    ب ) رسانه هاى ديدارى ب ) رسانه هاى ديدارى – – ترسيمى شفاف ترسيمى شفاف 
در شــكل  گيــرى  ايــن گروه از رســانه هــا، همانند بقيه ى رســانه هاى ترســيمى، رمزهاى نوشــتارى و ترســيمى                                   
(يعنى شكل ها، طرح ها و تصاوير  ترسيمى وغير ترسيمى) سهم عمده دارند. با اين تفاوت كه ويژگى  همگانى اين گروه  

«شفاف بودن» آن هاست .
شــفاف بودن  به اين معنى است كه ماده ى تشكيل دهنده ى اين رسانه ها، معموال از انواع تركيبات مصنوعى ژالتينى 
و پالســتيكى اســت  كه قابليت  عبور دادن نور را از خود دارند. نوشته ها، شكل ها، طرح ها و تصويرها برروى  اين مواد، 
عكاســى چاپ، نقاشى و نوشته مى شوند و براى مشــاهده ى آن ها، معموال از وسيله  يا دستگاه هايى موسوم به پروژكتور  

استفاده مى شود . از مهم ترين رسانه هاى ترسيمى  شفاف « ترانما» يا ورقه هاى شفاف را مى توان معرفى كرد.
در اين مبحث ترانما با ورقه ى  شفاف به دليل دارا بودن دو ويژگى عمده ى «ترسيمى و شفاف بودن» به تنهايى  معرفى 

شده است. 
ترانما يا ترانسپرنسى يا تلق شفاف : 

ترانما ورقه اى روشــن (شفاف ) از جنس ژالتين يا نايلون است كه اطالعاتى به صورت نوشتار، طرح و تصاوير روى 
آن ها ثبت شده است. اندازه ى اين ورقه ها، معموال 27/5×21 سانتى متر است (به اندازه ى كاغذ آ چهارA4)، كه توسط 
دســتگاهى به نام پروژكتور «اورهد»  روى پرده ى  نمايش  يا ســطحى روشن  و مسطح  نمايش داده مى شود. اين دستگاه 
در جلوى كالس  قرار مى گيرد و معلم از آن، حتى بهتر و آسان تر از تخته ى كالس ، براى آموزش استفاده مى كند. اين 

ورقه ها به دو صورت يك اليه و چند اليه  قابل توليدند. 
بــا وجود آن كه امروز دســتگاه هاى پيشــرفته اى، مانند چند رســانه اى ديجيتالى  پا به عرصــه ى كالس هاى درس   
گذارده اند، ولى هنوز هم اســتفاده از ورقه  هاى شــفاف و پروژكتور اورهد، در نقش يكى از رسانه هاى آموزشى ساده ،    

با صرفه ، آسان  و با كيفيت، در آموزش بسيار رايج است. 
انواع ورقه هاى شفاف :  ورقه هاى شفاف به دو  صورت تك اليه و چند اليه تهيه مى شوند.

الف ) ترانماى يك اليه ، كه معموال در يك ورقه شفاف براى مطالب ساده تهيه مى شود و مى توان آنرا بر روى قاب هاى 
مقوايى نصب كرد.

ب ) ترانماى چند اليه ، اين نوع ترانما وقتى تهيه مى شود كه اوالً موضوع  و مطالب  درس كمى پيچيده باشد.ثانياًًَآموزش 
آن به صورت نمايش مرحله اى  و تكميلى  اولويت داشــته باشــد. در اين صورت ، مطالب  به صورت تحليلى  و تكميلى  روى 

اليه هايى به طور منظم ثبت مى شود و به طور مرحله اى، مطالب بعدى ،  موضوعات يا مفاهيم قبلى را كامل تر مى كند.
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يكى از ويژگى هاى بسيار سودمند اين ترانما آن است كه مى تواند اليه اليه  روى هم قرار بگيرد وتغييرات تدريجى  
يــك پديــده را نمايش دهد. بــه اين منظور ترانمــاى پايه بر روى قاب هاى مخصوص  مقوايى نصب مى شــوند، ســپس 
اليه هــاى بعدى را با چســب نــوارى در كناره هاى قاب مى چســبانند، به طورى كه اليه ها مانند ورق كتابچه  باز و بســته 

مى شوند(شكل4-35). 

               الف)قاب ترانما

     د)نقاشى روى اليه هايى رويى            ج)اليه بعدى

 ه)نمايش هر سه اليه 

             ب)ترانماى پايه 

شكل 35-4- نمونه اى از ترانماى چند اليه 
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روش تهيه وتوليد ترانما:  توليد و ســاخت هر دو نوع ترانماى فوق به طريقه ى مســتقيم (دســتى) و غير مســتقيم    
امكان پذير است.

1ـ روش مسـتقيم توليد ترانما منظور از روش مســتقيم، نوشــتن و طراحى به طور مســتقيم  بر روى ورقه هاى  شفاف 
اســت. مى توان با تكنيك هاى ســاده  در كم ترين  زمان ترانما تهيه كرد. براى اين كار  وســايل مختلفى  مورد اســتفاده قرار 

مى گيرد(شكل 4-36).

ـ قلم هاى ماژيك ويژه اورهد يا ترانما: اين قلم ماژيك ها در اندازه هاى مختلف و رنگ هاى گوناگون و شفاف تهيه 
مى شوند و براى نوشتن  روى تلق مناسب اند. براى رفع اشتباهات  و پاك كردن آن ها مى توان از كمى پنبه ى آغشته 

به چند قطره الكل  استفاده كرد.
ـ استفاده از نوار چسب هاى  رنگى يا لِترا فيلم 

استفاده از حروف چسبان يا لِتراِست  ـ 

شكل 36-4- طراحى روى ورقه هاى شفاف به روش مستقيم
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2ـ روش غير مستقيم تهيه ترانما: منظور از روش غير مستقيم در توليد ترانما آن است كه در اين روش از تكنيك هايى 
به كمك ماشين آالت  تكثير و چاپ نظير دستگاه هاى زيراكس  استفاده مى شود در هر صورت  دوام ترانماى توليد شده ، هم 

چنين كيفيت اطالعات  و رنگ هاى آن مناسب تر خواهد شد ولى هزينه ى  توليد آن نسبت به روش مستقيم بيش تر است.
نمايش ترانما به كمك پروژكتور اورهد

 از اين دســتگاه براى نمايش ترانما يا ورقه هاى  شفاف بر روى پرده استفاده مى شود ومى توان آن براى استفاده در جلوى 
كالس قــرارداد و معلــم ، همــواره رو در روى  فراگيران ، به تشــريح و توضيــح مطالب و محتواى آموزشــى خود مى پردازد      

(شكل 4-37).
مزاياى كاربرد پروژكتور اورهد

1ـ چون اين دســتگاه در جلوى كالس قرار مى گيرد، برخورد ديدارى معلم با فراگيران اســتفاده كننده، همواره حفظ 
مى شود.

2ـ اين دستگاه حتى در محيط غير تاريك تصويرى بسيار واضح 
و قابل رويت را نمايش مى دهد. 

3ـ معلــم مى تواند  مواد الزم براى نمايش توســط اورهد را در 
مدرسه به آسانى تهيه كند.

4ـ طرز كار با پروژكتور اورهد بسيار ساده و آسان است . 

         

 

شكل 37-4- نمونه هايى از پروژكتور اورهد      خالصه     خالصه
ـ نوشته ها، شكل ها، طرح ها و تصويرهايى كه روى ورقه هاى شفاف،  ترسيم يا عكاسى مى شوند به رسانه هاى 

ديدارى شفاف موسوم شده اند. 
ـ ورقه يا تلق شفاف (ترانما= ترانسپرنسى)، ورقه اى روشن از جنس ژالتين يا نايلون است كه اطالعات به صورت 
نوشتار، طرح، تصوير و گراف روى آن ها ثبت شده است و به كمك پروژكتور «اورهد» روى پرده به نمايش گذاشته 

مى شود.
ـ تلق هاى شفاف را، معموال به دو صورت  يك اليه و چند اليه تهيه مى كنند.

ـ ترانما به روش مستقيم وغير مستقيم توليد مى شود و آن را با پروژكتور اورهد نمايش مى دهند.  
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          فعاليت
چند نمونه ترانماياتلق شفاف  آماده را به كمك پروژكتور اورهد روى پرده موردمشاهده قرار  1ـ 

دهيد و در باره ى كارآيى آموزشى آن ها بحث و اظهار نظر كنيد. 
دو نمونه تلق شفاف (ترانما)، يك اليه  و چند اليه را براى  يك موضوع درسى  طراحى و  2ـ 
تهيه كنيد. براى  نقد و اظهار نظر  مخاطبان،  آن ها را به نمايش بگذاريد و ضمن توجه  به نظرات منطقى 

ديگران، تجديد نظرهاى الزم را به عمل آوريد. 

          
1
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4-4 رسانه ديدارى - تصويرى

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين مبحث، يادگيرنده بايد بتواند: 
انواع رسانه اى ديدارى – تصويرى را نام ببرد. 1ـ 

مشخصات عكس آموزشى مناسب را  توضيح دهد.  2ـ 
مجموعه اى از عكس هاى آموزشى مناسب تهيه كند.  3ـ 

روش هاى مراقبت و نگه دارى (قاب كردن يا پاسپارتو) عكس هاى آموزشى را به كار ببرد. 4ـ 
اجزاى مختلف تشكيل دهنده ى يك دوربين عكاسى معمولى را نشان دهد.  5ـ 

انواع فيلم هاى دوربين عكاسى معمولى را بر اساس  حساسيت شناسايى كند. 6ـ 
يك حلقه فيلم را در دوربين  عكاسى قرار دهد وآن را براى عكس بردارى آماده كند.  7ـ 

انواع لنزهاى  دوربين عكاسى  معمولى را فهرست كند. 8ـ 
دوربين عكاسى ديجيتال را با دوربين  عكاسى معمولى (فيلمى) مقايسه كند.  9ـ 

10ـ انواع رسانه هاى تصويرى شفاف را نام ببرد.
11ـ رسانه هاى ديدارى ـ تصويرى  مات و شفاف  را با يكديگر مقايسه  كند. 

12ـ يك طرح نامه آموزشى براى توليد  اساليدهاى ديجيتالى آموزشى تهيه كند. 
13ـ با دوربين  عكاسى ديجيتال چند اساليد آموزشى توليد كند. 

14ـ عكس هاى آموزشى را با توجه به محتوا و فعاليت هاى آموزشى با دوربين عكاسى معمولى توليد كند.

هدف هاى رفتارى 
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مقدمهمقدمه
دسته ى ديگرى از رسانه هاى ديدارى، رسانه هاى ديدارى ـ تصويرى هستند. 

اين دسته از رسانه ها را نيز مى توان به دو گروه تقسيم كرد: 
الف ) رسانه هاى ديدارى ـ تصويرى مات 
ب ) رسانه هاى ديدارى ـ تصويرى شفاف 

الف )  رسانه هاى ديدارى تصويرى مات الف )  رسانه هاى ديدارى تصويرى مات 
در اين قســمت  با دســته اى از رســانه ها و ابزارهاى توليد آشنا مى شــويد كه كاربرد آن ها در آموزش و توليد متون 
آموزشى از سابقه اى ارزشمند برخوردار است.عكس، نمونه ى بسيار مهم اين گروه از رسانه هاى ديدارى است. استفاده از  

عكس، به صورت هاى سياه و سفيد يا رنگى، در حقيقت نمايى موضوعات انتزاعى داراى مزايا و اهميت فراوانى است. 
عكس 

عكس، كه يكى از رســانه هاى تصويرى مات اســت ( از طريق  شكل، سايه روشن، رنگ و خطوط  بر صفحات مات 
و كدر) افراد، اشيا، مكان ها و روابط بين آن ها را نشان مى دهد.  نزديكى  بسيار زياد عكس ها با واقعيت و تكيه ى آن ها 

بر حس بينايى  سبب مى شود كه اين رسانه  در انتقال  پيام بين فرستنده و گيرنده نقش بارزى ايفا كند. 
تا جايى كه اين سخن به صورت ضرب المثل رواج يافته است كه «يك عكس  به هزار كلمه مى ارزد»(شكل 38ـ4). 
عكس هاى مورد نياز براى موقعيت هاى آموزشــى را مى توان يا مســتقيماً به وســيله ى دوربين هاى عكاســى تهيه كرد  يا 
از  عكس هاى قبال تهيه شــده كه در كتاب ها، مجالت، روزنامه ها، بروشــورها، كارت پســتال و غير آن ها چاپ شده اند  

استفاده كرد. 
عكس ها به دليل داشتن ويژگى واقعيت نمايى در حوزه ى آموزش و به منظور تعميق يادگيرى بسيار كاربرد دارد. 

شكل 38-4- چند نمونه عكس
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مشخصات عكس آموزشى مناسب 
انتخاب عكس براى امور آموزش بايد بر اساس  معيارهاى ويژه اى صورت گيرد. در زير به برخى از ويژگى هاى يك 

عكس آموزشى خوب،كه در واقع  معيارهاى انتخاب اند، اشاره مى شود.
1ـ داشــتن پيام روشن  و آشــكار، عكاس بايد از گرفتن عكس هدف خاصى داشته باشد و عكس نيز بايد بيانگر  

اين پيام باشد. 
2ـ هم خوانى و منطبق بودن پيام عكس با هدف ها، محتوا و فعاليت هاى آموزشى. 

3ـ عكس آموزشــى هر چه ســاده تر باشــد و به جزئيات كم تر بپردازد، بهتر است. توصيه مى شود كه هر عكس 
يك پيام داشته باشد

4ـ عكس ها بايد با قدرت درك و فهم  مخاطبان هماهنگ باشند. 
5ـ عكــس بايــد در بينندگان انگيزه و ســؤال ايجاد كند و ذهن آن ها را به فعاليــت، كاوش و تحليل موضوعات 

سوق دهد.
6ـ عكس بايد گويا باشد و به توضيحات نوشتارى يا گفتارى مفصل و طوالنى نياز نداشته باشد. 

7ـ عكس آموزشى بايد داراى كيفيت  فنى مناسب باشد.             
انتخاب ، نگه دارى و توليد عكس 

عكس هاى مورد نياز در آموزش را مى توان از دو راه تهيه كرد: 
1ـ جمع آورى و نگه دارى عكس ها

2ـ توليد عكس 
1-جمع آورى ، انتخاب و نگه دارى عكس ها1-جمع آورى ، انتخاب و نگه دارى عكس ها

معلم بايد عكس هايى را انتخاب كند و مورد استفاده قرار دهد كه مشاهده ى آن ها حس تفكر و كنجكاوى يادگيرندگان 
را تحريك كند. يكى از مناســب ترين راه هاى جمع آورى و انتخاب عكس هاى مناســب، شركت دادن دانش اموزان در اين 
كار است ،از آن ها خواسته شود  كه انواع عكس هاى مورد نياز را از منابع مربوط مانند روزنامه ها، نشريات، كاتالوگ ها و ... 

جمع آورى كنند و در اختيار كالس قرار دهند.
به منظور اســتفاده ى بهينه و حفظ اين رسانه ى ارزشــمند مى توان آن ها را با روش نصب روى مقواها يا پاسپارتو حفظ و 
نگهدارى كرد و بارها مورد اســتفاده  قرار داد. زيرا عكس، در عين اين كه رســانه اى  ارزشمند و مفيد است  از ظرافت خاصى 

برخوردار است و بسيار آسيب پذير است. 
الف ) روش نصب عكس روى مقوا:چسباندن عكس روى مقوا ، عمر آن را افزايش مى دهد و به اين طريق  مى توان 
آن را بر روى ديوار نصب كرد و در صورت  دســت به بدســت شــدن در ميان يادگيرندگان، كم تر آسيب مى پذيرد. اگر چه 
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چســباندن عكس روى مقوا يا روى يك ســطح  نسبتاً مقاوم، ساده به نظر مى رسد ولى به تمرين و تجربه ى الزم نياز دارد. براى 
اجراى اين كار مفيد از دستور العمل زير استفاده كنيد(شكل 39ـ4):

-  عكس هاى مورد نظرتان را با قيچى تيز و با دقت جدا كنيد. 
- با استفاده از  خط كش و گونيا، يك قطعه مقواى چهارگوشى را كه هر ضلع آن حداقل 10 سانتى متر بزرگ تر از عكس 

مورد نظر است  ببريد.
- عكس را در وســط  اين مقوا قرار دهيد به طورى كه حاشــيه هاى كنارى عكس با هم مساوى باشند در صورتى كه الزم 
به نوشــتن شــرح عكس در زير آن باشدحاشيه ى باال كم تر از حاشيه ى پايين باشد (زيرا از قسمت زيرين عكس مى توان براى 

نوشتن شرح عكس استفاده كرد). 
- محل قرار گرفتن عكس را با مداد كمرنگ با گذراندن عالمت  در گوشه ها نشانه گذارى كنيد. 

-  با يك قلم مو، چســب را به طور يك نواخت  و به مقدار الزم در محل نصب عكس بماليد. البته اگر از چســب چوب يا 
چسب هاى خميرى استفاده شود بهتر است.

- حاال عكس را با دقت در داخل محل عالمت گذارى شده قرار دهيد، به طورى كه عكس چروك نشود.
- چسب هاى اضافى كناره ى عكس را به وسيله ى يك اسفنج مرطوب پاك كنيد.

- يك ورق كاغذ سفيد روى كار تهيه شده قرار دهيد و با فشار  يك غلتك چوبى عكس را روى مقوا صاف كنيد. 

ب)چسب زدن محل عكسالف)طرز گرفتن عكس روى مقوا

و  داده  قرار  عكس  روي  كاغذ  ورق  د)يك 
غلتك را در همه ى جهات بغلتانيد.

ج)عكس را در محل تعيين شده بچسبانيد

شكل 39-4- نصب عكس روى مقوا
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- براى كســب نتيجه، بهتر اســت  كار آماده شــده را زير چند كتاب مســطح  يا يك تخته ى صاف و سنگين  قرار دهيد.          
آن گاه پس از خشك شدن ، آن را براى استفاده عرضه كنيد. 

ب) قاب كردن عكس (پاسپارتو) :رايج ترين شيوه ى ارائه ى عكس قاب كردن آن است. اما قبل از اين كار بايد  يك 
حاشيه ى مناسب براى عكس آماده كنيم . معموال براى اين كار از مقواهاى ضخيم استفاده مى كنند (شكل 4-40).

رنگ مقواى به كار رفته بسيار مهم است . اغلب اوقات از مقواهاى به رنگ سفيد، سياه يا خاكسترى  استفاده مى شود. اين 
كار ارتباط مستقيم  با روشنى و تيرگى موجود در عكس دارد.  معموال از مقواهاى رنگى استفاده نمى شود، مگر رنگهاى  بسيار 
ماليم يا بســيار تيره ، كه هيچ گونه خودنمايى در برابر عكس نداشــته باشد و ديدن عكس را دچار اشكال نكند. پهناى پاسپارتو 
طول يا عرض عكس انتخاب مى كنند. روى مقواى  1

4
1 تا 

2
نيز از اهميت زيادى  برخوردار اســت. معموال پهناى حاشــيه را بين 

مورد نظر پنجره اى باز مى شــود كه چند ميلى متر كوچك تر از عكس اســت و ســپس عكس را از پشت و با نوار چسب هاى 
كاغذى  پهن يا چسب صحافى به مقوا مى چسبانند. 

راه بهترى  نيز وجود داردو آن اين كه ابتدا عكس  را روى يك مقواى ضخيم و محكم بچسبانيم، سپس پاسپارتو را روى 
آن قرار دهيم( شكل4-41 ).

براى چســباندن عكس روى مقوا بهترين روش اســتفاده  از كاغذهاى مخصوصى است كه به اندازه ى عكس بريده شده و 
زير عكس قرار مى گيرد. آنگاه مقواى  ضخيم، كاغذ چسب و عكس در يك پرس حرارتى قرارداده مى شوند. در نتيجه كاغذ 

شكل40-4-يك روش ساده قاب كردن
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چسب دار  عكس را به مقوا مى چسباند. 
راه ديگر اســتفاده از چســب هاى مخصوص صحافى يا چســب چوب است كه تمام سطح  پشــت عكس را به آن آغشته 
مى كنيم. ســپس، عكس را روى مقواى ضخيم مى چســبانيم. بعد از آن، با قراردادن اجسام سنگين  روى آن  ، عكس صاف و 

يكنواخت خشك مى شود. 
پس از چسب زدن عكس و پاسپارتو كردن آن، بايد آن را درقاب قرار دهيم.   

  2ـ توليد عكس 
در اين قســمت ضمن آشــنايى با وســيله ى عكس بردارى (دوربين عكاســى)، با روش عكس بردارى صحيح نيز آشــنا                  
مى شــويد . عكس، كه يك رســانه ى ديدارى مهم اســت، در ثبت وقايع و رخدادها كاربردهاى آموزشــى فراوانى دارد و در 

شكل 41-4- مراحل تهيه پاسپارتو و قاب كردن عكس

          فعاليت
از يك عكس چند نسخه چاپ نمائيد و آن ها را با مقواهايى  با رنگ هاى مختلف 

قاب(پاسپارتو ) كنيد سپس به مقايسه آن ها با يكديگر بپردازيد.  

          
ا
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ملمــوس تر كردن مطالب و مفاهيمى دور از دســترس و غير قابل تكــرار براى يادگيرى  نقش مهمى ايفا مى كند. به همين دليل 
تالش مى شــود تا مربيان ارجمند در اين زمينه مهارت الزم را به دســت آورند و در تهيه ى عكس ها واســاليدهاى آموزشى از 

توانايى ها و ذوق و هنر خود براى اثر بخش كردن فعاليت ياددهى ـ يادگيرى بهره مند شوند.
آشنايى با دوربين عكاسى 

دوربين عكاســى وسيله اى براى تهيه ى تصاوير ثابت (عكس ) از اشــياء و رويدادهاى واقعى است. دوربين عكاسى انواع 
مختلف دارد كه با آشنايى با دو تا سه نوع از آن ها مى توان ويژگى هاى عمومى آن ها را فراگرفت، ضمناً هنگام استفاده از آن 

ها بايد دقت الزم را به كاربرد. شما هم با اين وسيله، تا حدودى آشنايى داريد و حتى عكس بردارى هم كرده ايد.
امروزه، انواع دوربين عكاســى با امكانات بســيار پيشــرفته، از نيمــه اتوماتيك تا تمام اتوماتيــك و ديجيتالى، وجود دارد.                   
بنابر اين، حتى افراد مبتدى هم مى توانند عكس هاى مناســبى از اشــياء، وقايع و رويدادها برداردند. به طور كلى دوربين هاى 

عكاسى را مى توان به دو دسته ى بزرگ دوربين هاى عكاسى معمولى(فيلمى) و  دوربين هاى  عكاسى ديجيتال تقسيم كرد.
الف ) دوربين هاى عكاسى معمولى(فيلمى)

به طور كلى اين نوع دوربين عكاسى از قسمت هاى زير تشكيل شده است(شكل3-42):
عدسى (لنز)  1ـ 

بدنه ى دوربين  2ـ 
پلك(شاتر) 3ـ 

فيلم چرخان  4ـ 
دريچه ى ديد(ويزور Viseur) يا منظره ياب  5ـ 

ديافراگم  6ـ 
كليد  7ـ 

مخزن ( محل قرا رگرفتن فيلم عكاسى )  8ـ 
فيلم برگردان  9ـ 
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عملكرد اجزاى اصلى دوربين ها به اين شرح است: 
1ـ عدســى (لنز) : عدســى يا لنز مانند چشــم انسان 
عمــل مى كند و تصاوير بيرونى را بر روى فيلم حســاس 

مى اندازد(شكل4-43).
2ـ بدنــه (جعبه ســياه ) : بدنه جعبه اى اســت با يك 
محيــط كامال  تاريــك . كــه در آن فيلم يــا صفحه ى 
حســاس عكاســى قرار مى گيرد و فقط در موقع بازشدن 
دريچه ى عدســى بــراى لحظــه اى كوتــاه ، درمعرض 
تصاوير(نور) عدسى قرار مى گيرد و از آن تاثير مى پذيرد                 

(شكل 4-44).
3ـ پلك (شــاتر ) : شــاتر مانند پلك چشم انسان براى 
مدت كوتاهى باز و بسته مى شود تا نور كافى ، به همان اندازه 
كه مورد نظر عكاس است ، وارد دوربين شود . به طور كلى 

شاتر مدت زمان نوردهى روى فيلم را معين مى كند. 
4ـ فيلم چرخان : اين اهرم يا دكمه به عكاس  اجازه 
مى دهد كه پس از گرفتن عكس، قســمت نور ديده ى 
فيلم، كه عكس بردارى شــده است ، از جلوى عدسى، 
كنار كشــيده شود وقسمت تازه اى از صفحه ى حساس 

مقابل عدسى قرارگيرد  (شكل 4-45).

فيلم برگردان

دريچه ديد

كليد

عدسى

حلقه تنظيم فاصله
جعبه ى دوربين

حلقه تنظيم ديافراگم

حلقه تنظيم سرعت

پايه فالش

شكل42ـ4ـ دوربين عكاسى
لنزپكفيلم

شكل43-4- قسمت هاى اصلى يك دوربين عكاسى 

فيلم برگردان

لنز (عدسى)

اهرم فيلم چرخان

بدنه دوربين 

كليد

شكل 45-4- قسمتهاى مختلف دوربين

دريچه ديد

فيلم برگردان
محل قرار گرفتن 

فيلم
مخزن

شكل 44-4- بدنه دوربين
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5ـ دريچــه ى ديد (ويزور) : دريچه ى ديد به عكاس امكان 
مى دهد تصوير مورد نظر خود را قبل از عكس بردارى مشــاهده 
نمايــد و تصوير مورد نظر خود را تنظيــم و براى عكس بردارى 

آماده كند. 
6ـ ديافراگم : ديافراگم مانند كركره پنجره عمل مى كند و 
باز و بسته شدن آن ميزان و حجم نور ورودى به دوربين را تنظيم 

مى كند(شكل4-46).
7ـ كليدپلك : كليد پلك در لحظه ى عكس بردارى باعث 
باز و بســته شــدن پلك و ورود نور به داخل دوربين مى شــود.

سرعت باز و بسته شــدن پلك توسط صفحه ى شاخص سرعت 
تنظيم مى شود (شكل 4-47).  

8ـ مخزن : مخزن در دوربين هاى عكاســى ، محلى اســت 
در پشــت پلك كه فيلم يا ماده ى تاثير پذير عكاسى در آن جاى 

مى گيرد.  
9-فيلــم برگردان:پــس از اتمــام عكس بردارى به وســيله 
اهرمى،فيلم گرفته شده به محفظه اصلى آن براى خروج از داخل 

دوربين برگردانده مى شود.
صفحه ى حساس يا فيلم : فيلم عكاسى يا صفحه ى حساس، 
صفحه يا نوارى است ژالتينى كه يك طرف آن از ماده ى حساس به 
نور آغشته است . هنگامى كه نور صحنه ى مورد نظر از عدسى عبور 
مى كند، تصوير آن روى فيلم ثبت مى شود كه پس از ظهور و ثبوت 

روى كاغذهاى مخصوص چاپ مى شود. فيلم ها، انواع و اندازه هاى  مختلفى دارند كه درهنگام خريد آن ها بايد چيزهايى را 
بدانيم. بعضى از اين موارد به شرح زير است :

الف ) فيلم را بايد به صورت بسته بندى و دراندازه ى مور نظر (متناسب با ساختمان و ويژگى هاى دوربين ) تهيه كرد.
ب ) فيلم عكاسى، كه با حروف اختصارى اِ اس اِ (ASA) دى آى ان  (DIN) مشخص مى گردد، داراى حساسيت هاى 
مختلف اســت. هر چه اين عدد بزرگ تر باشــد فيلم حساس تر است (يعنى تصاوير را در نور كم ترى ثبت مى كند )دى اى ان 
استاندارد آلمانى و اِ اس اِ استاندارد آمريكايى براى حساسيت  فيلم است . در جدول زير مقايسه ى حساسيت فيلم هاى موجود 

مالحظه مى شود.     

شكل47-4 صفحه شاخص سرعت

شكل 46-4 قسمتهاى مختلف دوربين

جدول عمق 
ميدان

حلقه ديافراگمجدول فاصله
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(DIN)و (ASA) مقايسه ى حساسيت فيلم ها با معيار 

40020016012510080643225ASA

272423222120191615DIN

ج) فيلم هاى عكاســى ســياه  و سفيد يا رنگى هستند. فيلم سياه و سفيد را خود شــما نيز مى توانيد ظاهر و چاپ كنيد ولى 
مراحل مختلف ظهور و چاپ فيلم رنگى حتما بايد در البراتوار صورت گيرد.

د) قراردادن فيلم دردوربين بايد در محل تاريك صورت گيرد و به تمرين و مهارت نياز دارد. بســيار ديده شــده است كه 
افراد بى تجربه فيلم را درست جا نينداخته اند ودست آخر متوجه شده اند كه فيلم در دوربين  اصال نچرخيده است. 

و) فيلم ، اندازه هاى مختلف دارد، كه با اعداد 110 و 126 براى اندازه هاى كوچك ، با عدد 135 براى اندازه ى متوســط 
و با اعداد 120 و 220 براى اندازه هاى بزرگ مشخص شده اند. در اين درس، تنها با اندازه ى 135 سرو كار داريد. 

دوربين عكاسـى  اس ال آر ( دوربين بازتابى تك لنز SLR) : در اين درس هنرجويان با دوربين هايى ســروكار 
خواهند داشت كه از نوع اس ال آر است، كه مى توان آن را به فارسى دوربين « بازتابى تك عدسى » ناميد(شكل 48-4). اين 

دوربين هــا داراى ويژگى هاى حرفه اى هســتند ولى در عين 
حال مى تواند مورداســتفاده ى افراد غير حرفه اى قرار بگيرد. 

ويژگى هاى مهم اين نوع دوربين عبارت است از: 
الف ) شــما مى توانيد از دريچــه ى ديد، دقيقاً آن چه كه 
روى فيلم است مشــاهده كنيد. بنابراين، هنگام عكس بردارى 
مشكل كادربندى نخواهيد داشــت. اين خاصيت براى تهيه ى 

اساليدهاى آموزشى بسيار ارزشمند است.
ب ) دوربيــن هاى تــك لنز،تقريباً بدون اســتثنا مجهز به 
فاصله ياب، نورســنج، سيســتم هاى تنظيم حسايســت و تنظيم 
ســرعت پلك هســتند.به اين ترتيب، تهيه ى عكس و اساليد با 

كيفيت بسيار خوب را امكان پذير مى كنند.
ج) در اكثر دوربين هاى تك لنز ، شــما به آســانى مى توانيد لنز را تعويض كنيد . در اين صورت عكس بردارى از فواصل 

خيلى نزديك و خيلى دور براى شما امكان پذير مى شود.
انواع لنز: اكثر ســازندگان دوربين هاى اس ال آر(SLR) لنزهاى متعددى را براى اســتفاده كنندگان طراحى كرده اند . 

اين لنزها عموما بر پنج نوع اند و انواع آن ها را درشكل 49-4مالحظه مى كنيد .

شكل 48-4- دوربين بازيابى تك لنز
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الــف ) لنزهــاى معمولــى (نرمــال )  بــا 
فاصله ى كانونى 45 تا 75 ميلى متر، كه معموال 
همراه با دوربين در اختيار خريدار قرار گيردو 
براى عكس بردارى در شــرايط عادى به كار 

مى رود.
ب ) لنزهــاى وايــد (وســيع: Wide ) با 
فاصلــه ى كانونــى 35ـ15 ميلى متــر كه براى 
گرفتن عكس با زاويه ى باز از نزديك به كار 

مى رود. 
ج) لنزهاى تله ( راه دور:Tele) با فاصله ى 
كانونــى 90 تا 400 ميلى متر كه براى گرفتن با 
زاويه ى حاد از راه دور به  كارمى رود(لنزهايى 
كــه درفواصــل خيلى دور عكس مــى گيرند 
لنزهاى تلسكوپى يا ســوپر تله ناميده مى شوند 
. فاصلــه ى كانونى اين لنزهــا گاهى تا 2500 

ميلى متر هم مى رسد. 
 (Macro :بزرگ نما)د) لنزهــاى ماكرو
لنزهايى هســتند با فواصل كانونــى متنوع، كه 
مانند ذره بين اشــيا را بــزرگ مى كنند و براى 
عكس بردارى از موجودات ريز، مانند حشرات 
و گياهــان به كار مى رونــد. اغلب لنزهاى تله 

داراى سيستم ماكرو نيز هستند .             
هـ ) لنزهاى زوم با لنزهاى قابل تمركز ، لنزهايى هستند كه فاصله ى كانونى  آن ها متحرك است . مانند 85ـ 35 ، 300ـ100 

ميلى متر، كه براى عقب و جلو بردن تصاوير و به دست آوردن كادر مناسب در عكس بردارى به كار مى رود . 

شكل 49-4- نمونه هايى از انواع لنز



88

عكس بردارى

روش استفاده ى صحيح از دوربين عكاسى يا دوربين هاى تك لنز: دوربين را از داخل جلد بيرون بياوريد و با دقت آن را 
بررسى كنيد. قسمت هاى فشارى، قسمت هاى گردان و برخى از قسمت هاى ثابت دوربين داراى درجه بندى هايى هستند كه 
بدون شناخت آن ها هرگز نخواهيد توانست عكس هاى خوب بگيريد. البته ، در اين مرحله نمى توانيد با همه ى ريزه كارى هاى 
عكاسى آشنا بشويد. ليكن براى شروع، الزم است بدانيد كه گرفتن يك عكس خوب به عوامل زير بستگى دارد:  حساسيت 
فيلم، مقدار نورى كه وارد دوربين مى شود ، سرعت عكس بردارى، تنظيم فاصله و عمق ميدان يك دوربين مجهز امروزى به 

شما اجازه مى دهد كه اين پنج عامل را به دل خواه تنظيم كنيد و عكس خوبى بگيريد.
حساسـيت فيلـم : بــا توجه به حساســيت  فيلمى كه خريــدارى كرده ايد، قبــل از هرچيز، درجــه اِ اس اِ(ASA)  يا                 

دى اى ان(DIN) را روى حساســيت  مــورد نياز تنظيــم كنيد. براى تنظيم اين درجه الزم اســت حلقه ى مربوط به درجه ى 
حساســيت را كمى باال بكشــيد. يا دكمه ى نزديك به حلقه را فشــار دهيد و بعد حلقه را بچرخانيد تا روى درجه ى دل خواه 

قرارگيرد. از اين پس،  درجه ى حساسيت ثابت خواهد ماندو به طور اتفاقى حركت نخواهد كرد(شكل4-50).

مقـدار نـور: نور محيط ممكن اســت كم  تر يا زيادتر از حد نياز باشــد. ليكن دوربين، بر اســاس نورى كه از موضوع 

منعكس مى شود عمل خواهد كرد. تنظيم مقدار نورى كه وارد دوربين خواهد شد. با درجه ى f يا  ديافراگم (دهنه ى عدسى) 

مطالعه آزاد

شكل 42-4- جدول حساسيت بر روى دوربين
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تنظيم مى شــود . اين درجه اغلب بر روى آخرين حلقه ى لنز(نزديك به بدنه ى دوربين ) قراردارد. اعداد f ممكن است كمى 
عجيب به نظر برسد (مثل 1/4 ، 2 ، 2/8، 4، 5/6 ، 8 ،11، 16، 22) ، زيرا هر بار مساحت دهنه ى عدسى دو برابر  دهنه ى قبلى 
 f مى شود . و به اين ترتيب  نورى كه وارد دوربين مى شو دنيز ،دو برابر خواهد شد. اين راهم به خاطر داشته باشيد كه اعداد
برعكس عمل مى كنند. يعنى هر چه نمره ى F بزرگتر باشد ، دهنه ى لنز بسته تر خواهدبود(يعنى نور كم ترى وارد دوربين 
مى شــود.) مثًال 22f بســته ترين و f 1/4 بازترين ديافراگم است؛ يا درجه ى 5/6 دو برابر درجه ى  8 نور وارد دوربين خواهد 

كرد(شكل هاى 51-4 الف- ب).

ثانيه .  1
500 1 يا   

250 سـرعت عكـس بـردارى : زمانى كه براى گرفتن عكس الزم داريد خيلى كوتاه اســت . مثًال  

سرعت را با تنظيم درجه ى سرعت (shutter شاتر)،كه معموال در باالى دوربين، دست راست و به صورت يك حلقه ى 

شكل 51 ـ4 الف ـ رابطه ى قطر ديافراگم با اعداد ديافراگم

شكل51ـ 4 ب ـ تأثير ديافراگم بر شدت نور
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 1000 ،500 ،250 ،125 ،60 ،30 ،15 ،8 ،4 ،1 ، B  چرخان قرار گرفته است؛ تنظيم مى كنيم. روى درجه سرعت عاليم
ثانيه.يكى از شماره ها  1

125 1 ثانيه ، 125 يعنى 
30 وغيرآن ها وجود دارد. اين اعداد معكوس ســرعت هســتند، مثال 30 يعنى 

(اغلب 30، 60 يا 125) ، معموالً با رنگ قرمز و ياعالمت ، نقطه ى نارنجى يا يك عالمت ديگر مشخص شده است . اين 
عالمت، يعنى اينكه در صورت استفاده از  فالش ، تنها مى توانيد از آن سرعت يا كم تر از آن استفاده كنيد(منظوراز «كم تر» 
شماره هاى كوچك تر است) و استفاده از درجه ى B به شما اجازه مى دهد كه شاتر را به هر مدت كه مى خواهيد باز نگه 

داريد(شكل 4-52).

تنظيم همزمان سـرعت و ديافراگم :هنگامى كه دوربين را بر روى موضوع تنظيم مى كنيد داخل دريچه ى ديد، 

المپ هاى كوچك چشــمك زن يا عقربه هايى را مى بينيد كه به شــما اطالع مى دهند «تركيب سرعت و نور» مناسب است 
يا خير. اين اطالعات به صورت چراغ هاى سبز (براى مناسب)، قرمز (براى نامناسب) ، يا به صورت دو عقربه، كه بايد روى 

يك خط قرار گيرند، با به صورت عاليم «+» ، «ـ» و ««0» (نقطه سبز ) در ديد (ويزور) مشاهده مى شود .
براى دست يابى به تركيب مناسب الزم است : 

الف ) سرعت را ثابت نگه داريد و نمره ىf را تغيير دهيد. 
ب) نمره ى f را ثابت نگه داريد و سرعت را تغيير دهيد. 

ج ) هر دو عامل ديافراگم و سرعت را هم زمان تغيير دهيد. 
برخى از دوربين هاى جديد امروزى، تنظيم همزمان نور و سرعت را به طورخودكار انجام مى دهند. در برخى نيز، اگر 
ســرعت را انتخاب كنيد ديافراگم به صورت خودكار تنظيم مى شــود يا برعكس، اگر ديافراگم را انتخاب كنيد، سرعت به 

طور خودكار تنظيم خواهد شد (شكل 4-53).

شكل52-4- محل استقرار جدول سرعت بر روى دوربين ها
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انتخاب سرعت مناسب : محدوديت انتخاب سرعت به سه عامل بستگى دارد: 

1 ثانيه 
1000

ثانيه ، ولى برخى از 4 تا 1
500

1 تا 
2

الف ) نوع دوربين : برخى از دوربين ها محدوديت سرعت دارند، مثال از 

تنظيم مى شوند. البته با استفاده از درجه ى B شما مى توانيد  شاتر را حتى براى ساعت ها باز نگه داريد . 
ب ) مقدار نور محيط : هر قدر نور محيط كم تر باشد، نمره ى f كوچك ترى موردنياز خواهد بود و برعكس ، بنابر اين 

، هنگام تنظيم هم زمان نور و سرعت ، سريع ترين سرعت عكس بردارى  بر اساس  حداكثر نمره ى f تعيين خواهد شد .
ج) حركت موضوع: اگر موضوع شــما كامال ثابت باشــد، مى توانيد با ســرعت هاى كم عكس بردارى كنيد. اما اگر 

موضوع شــما حركت داشــته باشــد، بايد با ســرعت هاى زياد عكس بگيريد. مثال براى اتومبيلى كه  درحال حركت است ، 
1 توصيه مى شــود. به طور كلى، توصيه مى شود كه 

250
يا  1

125
ثانيه و براى يك دونده ، ســرعت  1

1000
1 يا 

500
ســرعت 

هميشه از حداكثر سرعت ممكن استفاده كنيد تا لرزش دست و حركت موضوع، عكس شما را خراب نكند.

شكل 53-4 تنظيم همزمان سرعت و ديافراگم
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انتخاب ديافراگم مناسب : 

باز و بســته شدن ديافراگم ، به شــما اجازه مى دهد كه سرعت مناسب را انتخاب كنيد و اغلب الزم است كه با حداكثر 
سرعت عكس بگيريد. آن چه كه در نهايت انتخاب شما را محدود مى كند، عامل « عمق ميدان » است(شكل 4-54). 

تفاوت بين دورترين و نزديك ترين مســافتى كه دوربين مى تواند يك عكس كامال« نت » (فوكوس صحيح ) بگيرد، 
« عمق ميدان » ناميده مى شــود . مثال ، اگر موضوع شــما در فاصله ى 3/5 مترى قرار گرفته باشــد و هر چه كه دورتر از 5 
متر و نزديك تر از 2 متر اســت ، درعكس « محو » (خارج از فوكوس) مشــاهده شــود ؛ « عمق ميدان » در اين عكس فرضى                

3=2ـ5 متر خواهد بود 
تنظيم فاصله : تنظيم فاصله در دوربين هاى تك لنز  امروزى بســيار ساده است كافى است كه موضوع رااز دريچه ى 

ديد (ويزور) مشــاهده كنيد و حلقه ى تنظيم فاصله را بچرخانيد تا موضوع  كامال «واضح» ديده شــود. حلقه ى تنظيم فاصله، 
دور لنز قرار گرفته و بر روى آن فاصله (به متر و فوت ) از نزديك ترين مســافت ممكن ( حدود 50 ســانتى متر) تادورترين 

مسافت، يعنى بى نهايت به اعداد نوشته شده است. 
امروزه در بســيارى از دوربين هاى تك لنز ، براى ســهولت تنظيم فاصله، عالوه بر سيســتم «وضوح»، از سيستم «منشور 
شكســته» نيز اســتفاده مى شود. به اين ترتيب كه اگر فاصله تنظيم نباشــد، موضوع عكس ازدريچه ديد  به صورت «شكسته» 

ديده مى شود ، اما پس از تنظيم صحيح فاصله، دو قسمت شكسته روى هم منطبق مى شوند(شكل55ـ4). 
     

شكل 54ـ4ـ محل استقرار حلقه ى واضح سازى تراز روى لنز دوربين هاى قطع كوچك
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انتخاب عمق ميدان : عمق ميدان به سه عامل بستگى دارد: 

الف) فاصله : هر قدر فاصله كم تر باشد، عمق ميدان نيز كم تر خواهد بود.

ب  )   ديافراگم : هر قدر ديافراگم بازتر(نمره f كوچك تر ) باشد، عمق ميدان كم تر خواهد بود
ج   )     فاصله ى كانونى لنز : هر قدر فاصله ى كانونى لنز بيش تر باشد، عمق ميداان كم تر ( و برعكس ) خواهد بود 
مثًال، عمق ميدان با f =1/4 در فاصله ى 0/5 مترى تنها چند سانتى متر و در فاصله ى 5 مترى؛ حدود 0/5 متر خواهد بود. 

در حالى كه عمق ميدان با f =22 در فاصله ى 0/5 مترى، حدود 1 متر و درفاصله ى 5 مترى، بى نهايت خواهد بود 
شماره هايى كه به طور قرينه روى لنز دوربين و بالفاصله پس از حلقه ى تنظيم ديافراگم قرار گرفته اند ، به طور تقريبى 

عمق ميدان را قبل از گرفتن عكس مشخص مى كنند.

واضحنا واضح
شكل 55-4- صفحه ى تصوير شكسته

نكات قابل توجه در توليد عكس ها و نحوه ى استفاده از آن ها در آموزش و يادگيرى :
رســانه ى عكس ، به دليل واقعيت نمايى اش در نزديك كردن مفاهيم انتزاعى به محســوس، نقش موثر و مّهمى را ايفا مى 
كند، لذا پس از آشنايى اوليه با عكس بردارى، الزم است با درنظر گرفتن اصول  خاص عكس بردارى، فعاليت خود را هدفمند 
و مبتنى بر  يك برنامه به انجام برسانيم تا از وقت و زمان بيش تر بهره ببريم و توان خود را در اجراى كارى روشن و هدفمند و 

نتيجه بخش به كار گيريم. اين كار به كمك دوربين هاى جديد و سادگى كاربرد آن ها بيش تر ممكن شده است.
تاكيد بر موضوعات انتزاعى تر براى توليد عكس ؛ 1ـ 

تحليل درس با تكيه برتعيين مفاهيم، قواعد و قوانين ناآشنا براى مخاطب؛  2ـ 
پيش بينى صحنه هايى كه مناسب ترين موقعيت ديدارى را براى مفاهيم و ... فراهم مى كند؛ 3ـ 

تعيين موقعيت هاى مناسب براى توليد عكس؛   4ـ 
پيش بينى و تدارك لوازم و ابزارهاى الزم (انسانى و غير انسانى )؛ 5ـ 



94

6ـ توليدعكس از روى هر موقعيت از چند زاويه و فاصله، اين كار، عمل گرفتن  مناسب ترين عكس را در موقع 
تدريس فراهم مى كند؛

انتخاب مناسب ترين و با كيفيت ترين عكس ها براى يادگير ى؛ 7ـ 
جاى گزينى عكس ها در طرح درس؛  8ـ 

اجراى طرح؛  9ـ 
10ـ ارزشيابى از برنامه و اثر بخشى عكس ها در يادگيرى؛

11ـ بازخورد، تصميم گيرى براى بهبود روشهاى توليد،گزينش و كاربرد.

 

          فعاليت          فعاليت
به عكس هاى زير توجه كنيد و آن ها را در گروه هاى خود مورد بحث قرار دهيد.
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ب) دوربين هاى عكاسى ديجيتال
هم گام با تحول و انتقال از فناورى هاى آنالوگ به ديجيتال، شاهد تحوالت جديدى در عرصه ى صنايع عكاسى و توليد 
عكس و اســاليد (تصاوير ســاكن ) نيز هســتيم. با ورود دوربين هاى ديجيتالى به بازار، اعم از آماتورى و حرفه اى، استفاده از 
محصوالت  آنالوگ نيز به تدريج كم تر مى شود. اين پديده  را در عكاسان غير حرفه اى  بيش تر مشاهده مى كنيم. زيرا كاربرد 

آن ها در توليد تصاوير ساكن بسيار آسان است  و به مهارت هاى تخصصى پيچيده نياز ندارد(شكل4-56).

در عرصه ى فعاليت هاى حرفه اى از جمله توليد تصاوير ســاكن (شامل عكس و اساليد) نيز، توجه به استفاده ازمحصوالت 
ديجيتالى، كه كاربرد آســان تر، ســريع تر، دقيق تر و كيفى تر دارد مقرون به صرفه است. گسترش مهارت هاى عمومى و حرفه اى 
در بهره بردارى  از فناورى هاى ديجيتالى و رايانه اى امكان بهره بردارى راحت تر از اين دســتگاه ها و ابزارها را فراهم كرده است 
و ديگر براى ظهور ثبوت و چاپ عكس به گذر از مسير پر پيچ و خم البراتوارهاى عكاسى بسيار حرفه اى نياز نيست و تصاوير 
ديجيتالى از دوربين ها به رايانه منتقل مى شوند. بنابر اين، مى توان از طريق  نرم افزارهايى نظير فتوشاپ به تصحيح رنگ، ويرايش 
(اديت) و رتوش آن ها و ايجاد جلوه هاى  ويژه ى هنرى در آن ها پرداخت. حتى با اســتفاده از چاپگرهاى رنگى و ساده مى توان 

در فرصتى  بسيار كوتاه نسبت به چاپ و توليد عكس و اساليد اقدام كرد.
روى آورى ديجيتالى ابزارها و تكنولوژى هاى نوين،همه عرصه ها را در بر مى گيرد، در اين حركت، دوربين هاى عكاسى 

نيز تحوالت الزم را پيدا كردند. 

شكل 56ـ4ـ نمونه هايى از دوريبن عكس بردارى ديجيتال
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دوربين هاى ديجيتال عكاســى از بسيارى جهات شــبيه دوربين هاى فيلمى عمل مى كنند. تنها تفاوت مهم و بنيادى آن ها در 
قسمتى است كه تصاوير روى آن ثبت مى شوند. در يك دوربين ديجيتال تصاوير به جاى آن كه بر روى سطح فيلم نقش بسته و 
ثبت شــوند ، روى يك عنصر (صفحه ) الكترونيكى تشكيل مى شوند و پس از طى مراحلى به صورت فايل هاى ديجيتال ذخيره 
مى شــوند واز آن پس قابل رويت خواهند بود.به اين عناصر الكترونيك حســگر يا سنسور1 گفته مى شود .فناورى حسگرهاى 

ديجيتال بسيار پيچيده است وهنوز مراحل تكاملى خود را مى گذراند . 
قدرت تفكيك:قدرت تفكيك  در دوربين هاى ديجيتال، تنها تعيين كننده ى اندازه چاپى است كه مى توانيم از يك فايل 
ديجيتال به دست بياوريم. براى مثال ، عكس هاى يك دوربين با قدرت 6 مگاپيكسل تا اندازه ى 40×30 سانتى متر وعكس هاى 

دوربين 12 مگاپيكسل تا اندازه ى 70×100 سانتى متر قابليت دارند تا با كيفيت مطلوب بزرگ شوند.
حساسـيت و پارازيت: در عكاســى يا فيلم هر چه حساسيت  باال باشد، كيفيت تصوير بيش تر اُفت مى كند. در عكاسى 
ديجيتالى هم با افزايش حساســيت،  تصوير دچار افت كيفيت مى شــود، اين پديده در عكاســى ديجيتال پارازيت يا نويز2 نام 

دارد. 
قالب: اطالعات و داده هايى كه توسط حسگر دوربين ديجيتال دريافت مى گردد، بعد از پردازش بايد ذخيره شوند.اين 
مجموعه اطالعات ممكن است روى كارت هاى حافظه دوربين يا روى ديسك سخت كامپيوتر ذخيره (ضبط) شود. اين عمل 
ذخيره سازى بايد بر اساس الگوهاى معينى انجام مى شود كه به آن «فرمت3» مى گويند. براى اين كار قالب هاى گوناگونى 

وجود دارد كه حسب ضرورت به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم.
Raw, PSd, EPS, Ti�, Jpeg, Gif    
Gif قالبى اســت كه معموال در صفحات وب و اينترنت به كار مى رود و قابليت فشــرده ســازى آن زياد اما كيفيت آن 

پايين است . 
Jpeg  نيز قالبى مشابه Gif  است كه داراى كيفيت قابل قبولى است و بدون فشرده سازى قابل انتقال است .

Ti� ,EPS  قالب هايى هستند كه تصاوير را با كيفيت باال ذخيره مى كنند.                                

Raw  اين قالب از بقيه جديدتر است و در مرحله عكاسى  بهترين قالب است . در اين قالب كليه ى اطالعات به شكل 

خام ذخيره مى شود و بعداً به يكى از قالب هاى دلخواه تبديل مى گردد. 
گرچه حجم فايل هاى Raw بسيار باالست ، اما فايده ى بسيار بزرگ  آن اين است كه قابل ويرايش است. قالب Raw را 
مى توان از نظر نوردهى، رنگ و وضوح و ... تا حدودى زيادى اصالح كرد. معموال عكس هايى را كه قرار است پوستر يا در 

نمايشگاه عرضه شوند، در اين قالب عكس بردارى مى كنند. 

1) Sensor 
2) Noise 
3) Format
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كارت هـاى حافظه: تصاوير و اطالعات گرفته شــده توســط 
دوربين هاى ديجيتال روى كارت حافظه درون دوربين ثبت مى شــوند 
.هــر كارت حافظه  توانايى (1، 2، 4، 8 ،...) گيگابايت ذخيره اطالعات 

را دارد .اين كارت ها انواع مختلف دارند(شكل57-4) از جمله:
Compocet �ash =CF  -1 

Memory Stick =MS-2
SecureDighital=SD 3ـ 

تراز سـفيدى1 :در دوربين هاى ديجيتال گزينه اى به نام « تراز ســفيدى » وجود دارد كه  در فهرســت فرمان هاى آن، 
چندين گزينه به شرح زير آمده است : 

ـ نور روز 
ـ هواى ابرى 

ـ نور مصنوعى 
ـ نور المپ مهتابى 

ـ فالش 
ـ انتخاب دل خواه 

بــراى تهيه عكس با رنگ هاى نزديك به طبيعت، بايد گزينه هاى 
باال را، متناسب با شرايط آن ها تنظيم يا انتخاب كرد.

اسـكنر: اسكنرها وسايلى هستند كه به ما اجازه مى دهند تا عكس 
هاى خود را به فايل ديجيتال تبديل كنيم(شكل4-58). 

وسايل چاپ عكس هاى ديجيتال 
فايــل هاى ديجيتال از راه هاى مختلف  چاپ مى شــوند و امروزه 
براى اين كار انواع و اقســام چاپگرها و پالترهاى ليزرى و جوهر افشان 

در بازار عرضه مى شود(شكل4-59). 

1) White Balance 

شكل 59-4- چاپگر هاى ديجيتالى عكس

شكل 58-4- اسكنر

شكل 57-4 كارت حافظه
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      خالصه
ـ عكس ، يكى از رسانه هاى ديدارى تصويرى مات است . به اين معنى كه عناصر اساسى واقعيت  موجود روى يك 

صفحه ى مات و غير شفاف ثبت مى شود.
ـ عكس هاى مورد نياز در آموزش را مى توان از دو راه تهيه كرد:جمع آورى و نگه دارى يا توليد عكس

ـ جمع آورى از طريق روزنامه ها، مجالت،كاتالوگ ها و ساير منابع 
ـ  براى جلوگيرى  از فرسايش و از بين رفتن عكس هاى آموزشى بهتر است آن ها را روى صفحه اى از مقوا بچسبانيم 

يا آن ها را به روش پاسپارتو قاب كنيم.
ـ دوربين هاى عكاسى به دو دسته تقسيم مى شود: دوربين هاى معمولى (فيلمى ) و دوربين هاى ديجيتالى 

ـ به طور كلى دوربين عكاسى معمولى (فيلمى ) از اجزائى چون عدسى، بدنه، ديافراگم، پلك(شاتر)، فيلم چرخان، 
دريچه ى ديد، كليد، مخزن،  فيلم برگردان و .... تشكيل شده است .

ـ لنزهاى مختلفى براى عكس بردارى طراحى كرده اند. مهم ترين آن ها عبارت اند از: لنزهاى معمولى (نرمال ) 
لنزهاى وايد، لنزهاى تله، لنزهاى ماكرو و لنزهاى زوم 

ساختمان كلى دوربين ديجيتالى مشابه دوربين معمولى (فيلمى ) است  ـ 
ـ تفاوت عمده دوربين هاى معمولى وديجيتالى عمدتا در بخش هاى ثبت و ذخيره سازى تصوير است . در دوربين هاى 
معمولى تصوير روى صفحه ى حساس عكاسى ثبت مى شود. در دوربين هاى ديجيتال روى حسگرهاى الكترونيكى ذخيره 

مى گردد . 
عكس هابه وسيله ى اسكنرها به فايل ديجيتال تبديل مى گردند. ـ 

فايل هاى ديجيتال توسط چاپگرها و پالترهاى ليزرى و جوهر افشان چاپ مى شوند. ـ 

خخ     

       فعاليت
را  هايى  عكس  آن  ى  ويژه  مطالب  تفهيم  براى  و  كنيد  انتخاب  درسى  موضوع  يك  1ـ 
برگزينيد. در صورتى كه با جست و جو در امكانات موجود و در كتاب ها عكس هاى مورد نظر  

را يافتيد، از ميان آن ها مناسب ترين را  انتخاب كنيد و به كار بريد. 
حال تصميم بگيريد براى آموزش و يادگيرى اين مبحث، خودتان از موضوعات مناسب  2ـ 
عكس بگيريد. سپس، عكس هاى توليدى خود را با معيارها و مالك هاى آموزشى بسنجيد و 

ويژگى هاى مطلوب و محدوديت هاى عكس هاى تهيه شده را روى كاغذ روشن سازيد . 
3ـ  عكس هاى تهيه شده را به نمايش بگذاريد.

نمونه،       چند  انتخاب  ضمن  كنيد و  مراجعه  ديگر عكس  منابع  روزنامه و  به مجالت و  4ـ 
آن ها را نقد كنيد.  

 ف       ف
1
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ب)  رسانه هاى ديدارى- تصويرى شفاف ب)  رسانه هاى ديدارى- تصويرى شفاف 
در اين قســمت، با گروهى از رســانه هاى ديدارىـ  تصويرى آشنا مى شويد كه تصاوير مورد نظر روى صفحاتى از ژالتين 
روشن و شفاف ثبت شده اند و براى نمايش آن ها بايد از دستگاه هاى نور افشان يا پروژكتور  استفاده كرد. رسانه هاى ديدارى 
تصويرى شــفاف، مانند اساليد، فيلم استريپ، كپ ها در آموزش ويادگيرى و در تحريك و تقويت حس بينايى يادگيرندگان  
جاى مناسب و جذاب خود راباز كرده اند ودر شرايط امروز كه فناورى هاى جديد ارتباطى پا به عرصه هاى مختلف گذاشته اند 
مى توان انواع ديجيتالى آن ها را به شــيوه هايى  آســان تر و ارزان تر عرضه نمود. در عين حال، هنوز مى توان  تا رسيدن و همه 
گير شدن رسانه هاى ديجيتالى از آن ها در آموزش استفاده كرد. نرم افزارهاى  ديجيتالى توليد اساليد متنوع است و رايج ترين 

آن ها به «پاورپوينت» معروف است.
1ـ اساليد 

اســاليد يكى از رســانه هاى تصويرى شفاف است كه به كمك پروژكتور اســاليد نمايش داده مى شود. در اين بخش، به 
ويژگى هاى هر دو  اساليد و دستگاه هاى نمايش آن، اشاره مى كنيم. 

اســاليد1، تصوير عكاســى  شــده بر روى فيلم مثبت يا تصاوير نقاشى شده  بر فيلم هاى شفاف اســت كه درون قابى قرار           
مى گيرد يا توسط پروژكتور در اندازه اى بزرگ تر و درحالتى ساكن بر پرده تابانيده مى شود.اساليدها به طريق رنگى يا سياه 
و ســفيد در اندازه هاى مختلف تهيه مى شــوند. فيلم رايج اســاليد موسوم به 135 است . پهناى اين فيلم ها 35 ميلى متر و معادل 

پهناى فيلم هاى عكاسى رايج است (شكل4-60).

از آن جا كه تصاوير اســاليدها از يكديگر جدا هســتند، الزم اســت پس از قاب كردن اين تصاوير شــفاف ، ابتدا ترتيب 

1) Slide 

شكل 60-4- اساليد
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پشت سرهم قرار گرفتن آن ها را با نوشتن شماره بر روى قاب ها مشخص كنيم . سپس ، آن ها را به ترتيب  در جعبه يا جايگاه 
مخصوص پروژكتور(خشاب ) قرار دهيم(شكل4-61). 

هنــگام نمايش اســاليد ها مى تــوان در باره ى آن ها به طور شــفاهى توضيحاتــى را ارائه كرد ايــن توضيحات در قالب             
جزوه ى نوشــتارى يا نوار شنيدارى نيز مى توانند ارائه شوند. اساليدهاى همراه با نوار صوتى « اساليد ناطق » خوانده مى شوند. 
مجموعه ى اساليدهاى ناطق اين مزيت رادارند كه مى توان با استفاده از موسيقى و صداهاى  جنبى برجذابيت و تاثير آموزشى 

آن ها افزود.
موارد كاربرد : اســاليد ها براى ارائه ى تصاوير و آموزش در زمينه هاى گوناگون علمى، هنرى و تفريحى مناسب اندو 

براى مخاطبين از سنين مختلف و نيز پايه هاى  تحصيلى متفاوت به كار مى روند.
رســانه ى اساليد، تقريبا تمامى كاربردهاى اموزشى عكس را داراســت با اين مزيت كه تصاوير حاصل شده  از اساليد به 
جهت بزرگى ، نور و شفافيت رنگ ها، نسبت به عكس هاى كوچك ، از جذابيت  بيش ترى برخوردارند و انگيزه ى قوى ترى 
را در بينندگان ايجاد مى كنند . اساليد، برخالف عكس ،  كه بيش تر جنبه  ى انفرادى دارد، به سبب ماهيت  نمايشى آن براى  
فعاليت هاى گروهى مناســب تر اســت. همان طور كه ذكر شد، اساليدهاى ناطق ، كه عالوه بر حس بينايى، حس شنوايى را نيز 

تحت تاثير قرا رمى دهند، از قدرت انگيزشى و آموزشى بيش ترى برخوردارند.
پروژكتور اساليد: 

پروژكتور اساليد، يكى از انواع پروژكتورهاست (يعنى وسايل تاباننده ى نور و تصوير بر پرده)، كه براى نمايش اساليدها 
در اندازه اى بزرگ تر بر پرده مورد اســتفاده قرار مى گيرد. پروژكتورهاى ســاخته شده توسط كارخانه هاى مختلف، از لحاظ 

قدرت و پيچيدگى با يكديگر متفاوت اند(شكل 4-62).

شكل 61-4- نمونه اى از جعبه يا خشاب اساليد
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2ـ فيلم استريپ
فيلم اســتريپ يكى از رســانه هاى تصويرى شفاف اســت كه به كمك دســتگاه هاى نمايش خاص به نام پروژكتور فيلم 

استريپ استفاده مى شود.
فيلم  اســتريپ نيز مانند اســاليد مجموعه اى از تصاوير عكاسى شده بر روى فيلم مثبت  يا تصاوير نقاشى شده بر فيلم هاى 
شــفاف اســت ، كه با نظم و ترتيب خاصى در پى يكديگر قرار مى گيرند و توسط پروژكتور در اندازه اى بزرگ تر و درحالتى 

ساكن بر پرده تابانيده مى شوند(شكل 63ـ4). 

شكل 62-4- انواع پروژكتور اساليد و اجزاى آن 

انواع لنزخشاب دورانى(استاندارد آمريكا)

كنترل از راه دور بى سيمخشاب مكعبى (استاندارد اروپايى)

شكل 63-4- نوار و پروژكتور فيلم استريپ
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بــا توجه به اين كــه ورود فناورى هاى جديد رايانه كار توليد و كاربرد اســاليد و فيلم 
استريپ را آسان كرده است استفاده و كاربرد اين رسانه ها، كه مستلزم صرف هزينه و وقت 
و انرژى بســيار است، محدود شــده و اكنون به ندرت از اين سيستم ها استفاده مى شود و به 

جاى آن استفاده از نرم افزار پاورپوينت و امثال آن رايج شده است.
3ـ ميكروسكپ و ُكپ ها

براى مطالعه و مشــاهده ى موجودات بسيار ريز از دستگاههايى معروف به ميكروسكپ 
اســتفاده مى شود اين مشــاهده توســط ُكپ يا الم انجام مى شود (شــكل 64-4). كپ ها با 
روش هاى ســاده و صنعتى تهيه مى شوند. در درس  زيست شناسى با روش تهيه ى كپ ها و 

كار با ميكروسكپ به طور مفصل آشنا خواهيد شد.

رهنمودهايى براى توليد اساليدهاى آموزشى 
براى تهيه  ى اساليد، به يك دوربين عكاسى تك لنز و يك حلقه فيلم اساليد ( از نوع chrome ) با يك دوربين ديجيتال 
احتياج داريد. مى توانيد فيلم اساليد را با حساسيت هاى 64، 100،200،400 از بازار خريدارى كنيد. انتخاب  حساسيت، به نوع 
كار شما بستگى دارد مثال  اگر مى خواهيد از داخل غار يا يك موزه در نور كم  و بدون فالش اساليد بگيريد، حساسيت 400 
مناســب اســت. ولى اگر مى خواهيد در نور افتاب  از طبيعت اساليد بگيريد، حساسيت 64 كافى است. دردوربين هاى ديجيتال  

هنگام تهيه ى اساليد با نور كم ، دوربين  را روى حساسيت باال تنظيم كنيد .
براى تهيه اساليد هاى اموزشى  خوب، بايد نكات زير را رعايت كنيد: 

به يك يا دو اســاليد بســنده نكنيد، بلكه ســعى كنيد از هر موضوعى چندين اساليد از زواياى مختلف و از  1ـ 
فواصل دور و نزديك آن بگيريد.

حتى المقدور  سعى كنيد موضوع اصلى در مركز اساليد قرار بگيرد و چهارچوب را طورى تنظيم كنيد كه  2ـ 

شكل 64-4- ميكروسكوپ

          فعاليت          فعاليت
ــتان خود و انواع رسانه ى ديدارى–تصويرى  ــمعى و بصرى هنرس با مراجعه به كتابخانه يا مركز س
ــش بگذاريد و درباره ي آن ها بحث و اظهار  ــدا كنيد و آن ها را به كمك پروژكتور به نماي ــفاف را پي ش

نظر كنيد .
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اشيا با موضوعات منحرف كننده با موضوع اصلى مخلوط نشود.
براى نشــان دادن اندازه ها، موضوع اصلى اساليد را در كنار يك شىء آشنا نمايش دهيد (مثال حشره اى را  3ـ 

د ركنار يك سكه يا كف دست يك انسان نشان دهيد).
اصول صحيح عكس بردارى را رعايت كنيد و از همه مهم تر مواظب باشــيد هنگام عكس بردارى دســتتان  4ـ 

نلرزد.

          فعاليت          فعاليت
به اساليد هاى زير توجه كنيد و در گروه هاى خود آن ها را  مورد بحث قرار دهيد.

الف) قرار دادن موضوع در مركز

ب) بدون وجود يك شي ء نزديك

ج ) همان پارك با يك درخت از نزديك

(هـ ) (د ) 

حضور بچه ها در تصوير (د) و وجود دست بچه در تصوير (هـ) نسبت اندازه ها را مشخص كرده است.
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توليد اساليدهاى آموزشى به روش ديجيتال ( چند رسانه اى ) 
كار توليد برنامه هاى آموزشى با كمك اساليدهاى ديجيتالى از طريق دوربين هاى ويژه و استفاده از برنامه هاى نرم افزارى 
مختلف ، به ويژه نرم افزار پاورپوينت،  بســيار آســان و رايج شــده اســت. به طورى كه كاربران آماتور مى توانند از اين امكان 
بهره بردارى كنند. تهيه ى اســاليد به روش  غير ديجيتال مشكل است و مستلزم صرف زمان و هزينه هايى نسبتاً گزاف است. اما 
بهره بردارى  ماهرانه از امكانات رايانه اى، توليد برنامه هاى آموزشــى اســاليد را آســان تر، بادوام تر و قابل ترميم تر  ساخته و 
برســرعت  و بهبود بخشــى آن، افزوده اســت. بازنگرى و هر گونه تغيير كيفى و كمى در اين برنامه ها با روش معمولى(فيلمى) 
آن ها قابل مقايســه نيســت. لذا به نظر مى رســد كه با توجه به لزوم برنامه ريزى و تهيه ى طرح هاى توليد و سناريوى آموزشى 
مناســب، توليد و تدوين اســاليدهاى آموزشــى نزديك به اســتانداردهاى الزم از طريق نرم افزارهاى ديجيتالى عملى شــده و 
دسترسى به هدف هاى آموزشى و يادگيرى امكان پذير گرديده است.همراه كردن صدا و جلوه هاى ويژه ى صوتى و تصويرى 
براى هر اســاليد بر اهميت  و تاثير چند حســى آن مى افزايد. بهره بردارى از امكانات پويانمايى تصاوير و كلمات و ... ويژگى 
هاى اين برنامه ى چند رسانه اى را افزايش مى دهد. يكى از نرم افزارهاى رايج توليد اساليد رايانه اى به « پاورپوينت » معروف 
اســت كه داراى كاربرد وســيعى در آموزش ويادگيرى است. شما با فراگيرى مهارت هاى رايانه قادرخواهيد بود  اين نرم افزار 

را به كار ببريد. البته اولين كار در اين راه تهيه ى طرح نامه اى ساده مانند نمونه ى زير است.
 نمونه ى يك طرح نامه براى توليد اساليد هاى ديجيتالى 

قسمت شنيدارىقسمت ديدارى مفاهيم يا عنوان اساليدشماره

جلوه هاى صوتىگفتار اصلى جلوه هاى تصويرى تصوير يا نوشتار / ترسيم و . . .

تصوير آرم يا نشانىنشان (آرم)1

عنوان اصلى درس:عنوان ها 2

تهيه كنندگان : معرفى صاحبان اثر3
1ـ

تاريخ تهيه  / /

درس ارزش يابى ورودى4 از  زير  سواالت  پاسخ  به 
گذشته فكركنيد : 

1ـ    2ـ 

هدف كلى درس امروزهدف كلى درس5

6
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 مطالعه آزاد

نكات مهم در پاورپوينت 
بــراى حفظ كيفيت  و تاثير گذارى بيشــتر  اين مجموعه در يادگيرى بايد  به نــكات و توصيه هاى فنى و هنرى ذيل توجه 

داشته باشيم 
الف ) تضاد رنگ بين زمينه و متن:در انتخاب رنگ  زمينه و متن ها در اصل تضاد استفاده كنيد، زيرا : 

نوشته هاى  قرمزدر زمينه ى آبى ،ضعيف است.
نوشته هاى  قرمز در زمينه ى سفيد،ضعيف است. 

نوشته هاى سياه  در زمينه ى سفيد،قابل قبول است. 
نوشته هاى زرد در زمينه ى آبى،خوب است. 

نوشته هاى سفيد در زمينه ى آبى،خوب است. 
نوشته هاى زرد در زمينه ى قهوه اى،خوب است .

به طور خالصه  براى زمينه تيره، نوشــته هاى ســفيد يا زرد و براى زمينه هاى روشــن نوشــته هاى سياه و سرمه اى  مناسب 
است. 

ب) سادگى  از نوشتن سطرهاى طوالنى كلمات زياد در هر اساليدخود دارى كنيم(رعايت قانون شش). 
قانون شش (6): نوشتن حداكثر 6 سطر و در هر سطر 6 كلمه در هر اساليد كافى است.

ج) برجسته سازى: واژه هاى كليدى از طريق رنگ متفاوت، شكل ايرانيك(I) و يا ضخيم سازى واژه (B) ،سريع تر درك 
مى شوند و بيش تر درخاطر  مى مانند. 

د) انتخاب قلم و نوشتار مناسب : انتخاب اشكال متنوع قلم، به طورى كه ساده و قابل خواندن  باشد. 
انتخاب اندازه هاى متفاوت قلم به نحوى كه از فاصله ى  ســه مترى در هنگام نمايش خوانده شــود. (براى نمايش در يك  

سالنى به طول  20 متر از قلم هاى 40ـ36 استفاده شود)

پس از تكميل و ويرايش اين طرح نامه، كار توليد اساليدهاى ديجيتالى آغاز مى گردد. در نظر داشته باشيد كه براى نمايش 
هر اســاليد بايد حدود 2ـ1/5 دقيقه فرصت برآورد كنيد . بنابر اين  هر 10 اســاليد را مى توا ن حدود 20ـ15 دقيقه نمايش داد. 

زمان مناسب اجراى يك برنامه براى كودكان حدود 20ـ15 دقيقه خواهد بود. 
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هـ ) رابطه ى  تصويرها در جداول : 
ـ تصويرها جدول ها و نمودارهاى مناسب، سبب جذابيت مى شوند.

ـ اجزاى تصويرى اساليدها بايد با مطالب  مطرح شده در ارتباط باشد. 
ـ اجزاى تصويرى اساليدها بايد مكمل  توضيحات شفاهى باشد. 

ـ استفاده از طراحى ها و شكل هاى ساده را بايد بر استفاده از  عكس هاى واقعى و شلوغ ترجيح داد .
ـ فقط بايد به نكات مهم مطالب اكتفا كرد. 

ـ نكات مهم  ، جداول  و نمودارها را بايد رنگى  ارائه داد. 
و) جلوه هاى حركتى :

ـ به كمك جلوه هاى ويژه ى حركتى، جمالت  و تصاوير را بايد متحرك ســاخت توجه بيننده را بيش تر جلب 
كنيد.

            ـ در نوشته هاى حركت دار، سرعت حركت نوشته ها را بايد با سرعت خواندن بيننده هماهنگ كرد. 

نمونه اي از يك فايل پاورپوينت
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      خالصه
انواع رسانه هاى ديدارى ـ تصويرى شفاف عبارت اند از : اساليد ، فيلم استريپ و كپ ها 

ـ اساليد تصويرى عكاسى  شده بر روى فيلم هاى مثبت و شفاف موسوم به 135 است،كه در اندازه ى  35  ميلى متر 
تهيه مى شود و به كمك  پروژكتورهاى اساليد  قابل نمايش  و بهره بردارى است . 

ـ قبل از تهيه ى يك مجموعه اساليد بايد طرح نامه ى آن نوشته و ويرايش شود .
ـ درتهيه ى يك مجموعه اساليد بايد به نكات  فنى وهنرى توجه داشت(رنگ، سادگى، برجسته سازى، انتخاب 

قلم، رابطه ى تصويرها و جداول و جلوه هاى حركتى )

خخ     

          فعاليت
ــى، تجربى و ... را برگزينيد. پس از  ــى كوتاه در زمينه ى علوم اجتماع ــك موضوع (متن) درس ي

مطالعه ى دقيق، كارهاى زير را دنبال  كنيد:
تعداد مفاهيم يا مواردى  را كه تفهيم  آن ها به عكس نياز دارد. به ترتيب يادداشت كنيد.

1ـ 
2ـ 
3ـ

ــان خود  ــتان و هم كالس ــاى انتخاب عكس براى متن  مورد نظر، با دوس ــورد معياره 2ـ در م
مشورت و نتيجه را يادداشت كنيد 

3ـ مشخصات هريك از عكس هاى مورد نياز را متناسب متن يا موضوع انتخابى  خود برشماريد 
و شرحى كوتاه در باره ى آن بنويسيد.

4ـ يك كارگروه پنج نفره از هم كالسان خود تشكيل دهيد و تصميم بگيريد يك برنامه اساليد 
آموزشى  و ترجيحًا با روش ديجيتال  تهيه كنيد. براى اين كار  ابتدا موضوعى را تعيين كنيد.سپس، 
ــاده بنويسيد و آن را اجرا نماييد. سعى كنيد همه ى تالش ها ّجدى و مشاركتى  يك طرح نامه ى س
باشد. حاال برنامه ى تهيه شده را به نمايش بگذريد و آن را از ديدگاه ديگران ارزش يابى كنيد. آيا 

به اصالحاتى نياز داريد؟ 

     



پس از مطالعه دقيق مطالب  اين فصل،يادگيرنده بايد بتواند: 
1 ـ اهميت رسانه هاي شنيداري را در آموزش و يادگيري توضيح دهد.

2 ـ رسانه هاي شنيداري را طبقه بندي كند. 
3 ـ براي توليد يك برنامه ي آموزشي شنيداري، طرح نامه اي بنويسد.  

4 _ يك برنامه ي آموزشي شنيداري را ضبط كند. 

فصل پنجمفصل پنجم
رسانه هاي شنيداريرسانه هاي شنيداري

هدف هاى رفتارى 
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مقدمهمقدمه
رســانه هاى شنيدارى جزء ارزان ترين رسانه هاى آموزشى به شمار مى روند. اين رسانه ها به افراد فرصت مى دهند تا در 
مورد محتوا تعّمق كنند و تصاوير ذهنى خود را بســازند. اســتفاده از موسيقى و صداهاى زمينه اى،  همراه با مطالب گوينده، 
گاه كيفيت شــنيدارى مناســبى را براى شــنونده به وجود مى آورد. در اين فصل با كاربرد مهم رسانه هاى شنيدارى و انواع 

آن ها و روش هاى توليد مواد آموزشى شنيدارى آشنا مى شويد. 
رسانه هاى شنيدارى رسانه هاى شنيدارى 

دومين طبقه از رســانه هاى آموزشى رسانه هاى شنيدارى هستند. اين مجموعه از رسانه ها براساس توانايى ها و عملكرد 
حس شــنوايى انســان تهيه مى گردد و از طريق گوش دادن و شــنيدن به كار گرفته مى شوند. تدريس و يادگيرى بعضى از 
موضوعات آموزشى، مانند زبان، ادبيات، تاريخ ، موسيقى و غيرآن ها نياز چندانى به محرك هاى ديدارى ندارند و تقريباَ از 
طريق حس شنوايى قابل يادگيرى اند. در اين گونه موارد، مى توان از «رسانه هاى شنيدارى» براى افزايش اثربخشى پيام هاى 

آموزشى در يادگيرى استفاده كرد. 
اهميت رسانه هاى شنيدارى اهميت رسانه هاى شنيدارى 

بــه عقيده ى جيمز براون ، حدود 60 درصد وقت دانش آموزان  در مدارس ابتدايى و 90 درصد وقتشــان در مدارس  
متوسطه و دانشگاه ها صرف گوش د ادن مى شود.

اگرچه به تجربه معلوم شده است كه سهم حس شنوايى در يادگيرى هاى انسان در درجه ى دوم اهميت و پس از حس 
بينايى قراردارد، اما ترديدى نيست كه بخش مهمى از ارتباط هاى ما با يك ديگر از راه شنيدن است.(شكل 5-1) 

از رســانه هاى شــنيدارى، عمدتا براى يادگيرى اطالعات 
كالمــى ، نظيرتلفظ صحيح واژه هاى زبان مــادرى با خارجى،  
شــناخت موسيقى ، آشــنايى با محرك هاى شــنيدارى ، مانند 
صداى اجسام وحيوانات ،تمرين هاى شفاهى در خارج كالس ، 
ايجاد حاالت عاطفى و تغيير  نگرش ها مى توان اســتفاده  كرد.  
اما تاثير اين رســانه ها در اموزش مهارت هاى حركتى و عملى 

چندان زياد نيست . 

انواع رسانه هاى شنيدارى انواع رسانه هاى شنيدارى 
اين مجموعه از رسانه ها، بر اساس توانايى هاى حس شنوايى  انسان تهيه مى گردد و از طريق گوش دادن و شنيدن به 
كار گرفته مى شــوند. رسانه هاى شــنيدارى براى انتقال  پيام هاى كالمى، نظير سخن گويى، داستان سرايى، شعر خوانى و 

شكل1-5- تأثير صدا بر پرده گوش
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پيام هاى غير كالمى، نظير موسيقى، استفاده مى شوند.
امروزه در محيط هاى آموزشــى از رسانه هاى  شــنيدارى در انواع و اشكال  مختلف آن استفاده مى شود . بيان معلم، 
راديو،  ضبط صوت، گرامافون، صفحه هاى  فشــرده ى  ليزرى،كارت هاى شــنيدارى و تلفن  و بلندگو (پخش صوت ) 

نمونه هايى از رسانه هاى شنيدارى به شمار مى روند. 
1ـ بيان معلم: در ارتباطات كالمى ، به ويژه ارتباط رو در رو(حضورى و چهره به چهره) ، معلم ، كه منبع وفرســتنده ى 
پيــام اســت ، بيــان خود (كه يكى از رســانه هاى مهم و رايــج در آموزش و يادگيرى اســت) نقش عمــده اى را ايفا مى كند.
او مى تواند  همواره باســامان دهى يك نظام ارتباطى تعاملى  (فعال و دوســويه)، اثربخشــى  پيام خــود را در يادگيرى افزايش 
دهــد. كيفيــت  صداى معلم و مهارت او در برقرارى ا رتباط  كالمى  نيز تاثير فوق العاده اى  در اين امر مهم آموزشــى بر جاى  

مى گذارد(شكل5-2).

شـيوه هاى افزايش كارآيى  بيان يا سـخن رانى : به منظور افزايش كارآيى  ســخن رانى و اثر بخشــى پيام هاى 
شفاهى  توسط معلمان، نكات زير را مورد توجه قرار دهيد: 

ايجاد شرايط  و جو مناسب  يادگيرى  و ارتباط انسانى در كالس؛ 1ـ 
كسب شناخت و ا طالعات الزم در مورد يادگيرنده ها؛ 2ـ 

داشتن  دانش و اطالعات كافى معلم يا سخن ران در مورد موضوع مورد بحث؛ 3ـ 
آغاز سخن  با كالمى اثر بخش و برانگيزاننده ، با توجه به زمينه ى علمى ياد گيرندگان؛  4ـ 

وجود نظم  و سازمان منطقى در گفتار (سخن)؛ 5ـ 
توجه به نيازهاى  يادگيرى  دانش آموزان؛  6ـ 

توجه به قدرت تمركز شنيدارى يادگيرندگان و رعايت حد و دامنه ى گوش دادن آن ها؛ 7ـ 

شكل 2-5- نقش معلم در ارتباط
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استفاده از سكوت و فرصت تمركز يادگيرندگان  در فاصله هاى زمانى مناسب ،  8ـ 
همراه كردن بيان شفاهى با رسانه هاى ديگر از جمله رسانه هاى ديدارى ـ نوشتارى. 9ـ 

راديو :  ـ  2
راديو در نقش رســانه اى همگانى، امروزه يكى از ارزان ترين و در دســترس ترين رســانه هاست(شــكل3ـ5).         
اين رسانه، خصوصاً  در نقاط دور افتاده،  مى تواند در قالب  يك وسيله ى آموزشى مناسب مورد استفاده قرار گيرد. 
در اغلب كشــورها، يك ايســتگاه  يا فرستنده ى راديويى به نام راديوى آموزشــى تمام ساعات كار خود را به پخش 
برنامه هاى آموزشــى رســمى وغير رســمى  اختصاص مى دهدو معلمان، با هماهنگى قبلى، از اين برنامه ها مى توانند 
اســتفاده كنند.  عالوه بر راديوى آموزشــى، برنامه هاى راديوى  همگانى نيز در برخى موارد مى توانند  منبع آموزشى  
مناســبى باشند و مورد استفاده ى معلمان و شاگردان  قرار گيرد. اطالعات علمى، بهداشتى، اجتماعى، هنرى و زيست 

محيطى از جمله مطالبى  هستند كه بخش مهمى از برنامه هاى راديويى را تشكيل مى دهند. 

صفحات شـنيدارى : صفحات  شنيدارى در گذشته به شكل صفحات دايره اى از جنس كائوچوئى تهيه مى شدند  ـ  3
و با دستگاه گرامافون مورد استفاده قرار مى گرفتند .

تا قبل از ابداع و رواج ضبط صوت ، صفحات شــنيدارى، خصوصا برنامه هاى موســيقى آن ، بســيار رواج داشــتند و در 
مواردى،از جمله زبان، موسيقى، شعر و ادبيات ،در نقش وسايل  آموزشى نيز مورد استفاده  قرار مى گرفتند . اما امروزه  با وجود 

ضبط صوت و نوارهاى شنيدارى، كه امكان نگه دارى و روش كار آسان ترى دارند، چندان مورد استفاده قرار  نمى گيرند.
در ســال هاى اخير، نوعى صفحات شــنيدارى، موسوم به لوح فشرده يا ديسك هاى ليزرى (DVD، CD و ...)ابداع شده 

است كه به سبب داشتن كيفيت صوتى باال و دوام زياد  مورد استقبال  واقع شده اند(شكل5-4). 

شكل 3-5- انواع راديو
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تلفن : تلفن را نيز در نقش رسانه ى آموزشى شنيدارى مى توان استفاده كرد(شكل 5-5). ـ  4

نوارهاى شـنيدارى و ضبط صوت : نوار شــنيدارى و دستگاه مربوط  آن «ضبط صوت» يكى از رسانه هاى آشنا  ـ  5
و رايج آموزشــى اســت كه به صورت مستقل يا به همراه 
رســانه هاى ديگر در آموزش هاى رســمى و غير رسمى 
به كار گرفته  مى شــود. اســتفاده از اين رسانه در فعاليت  
هــاى انفرادى، گروه كوچك و گروه بزرگ امكان پذير 
است. نوار شنيدارى وســيله اى براى ثبت، ذخيره سازى، 

نگه دارى، بازسازى و پخش صداهاست(شكل5-6). 
صوت:تقويــت  تقويـت  هـاى  دسـتگاه  ـ  6
كننده هاى صوتى را نيز بايد در زمره ى يكى از رسانه هاى 
شــنيدارى مهم برشمرد. دستگاه هاى تقويت صوت از سه 

قســمت ميكروفن،آمپلى فاير و پخش صوت يا بلند گو درست شــده اند. انرژى مكانيكى  (صوت يا صدا) به كمك ميكروفن 
دريافت  و به انرژى الكتريكى تبديل مى گردد.

شكل 4-5- لوح فشرده ليزرى ودستگاه پخش آن 

5-5- انواع تلفن

شكل 6-5- نوار شنيدارى و ضبط صوت
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انرژى الكتريكى  حاصل شــده پس از تقويت توســط آمپلى فاير به وســيله ى پخش يا بلند گو مجدداً به انرژى مكانيكى 
(صوت)، ولى با شدت و طنين الزم صدا  تبديل شده و قابل استفاده مى شود.

از ايــن دســتگاه ، عالوه بــر كاربردهاى عمومى،در اجتماعــات  بزرگ و در گروه ها، در كالس هــاى بزرگ درس، در 
كنفرانس ها و ســخنرانى ها و ديگر موقعيت هاى آموزشــى  نيز استفاده مى گردد و در برقرارى ارتباط صوتى مناسب قابل بهره 
بردارى اســت. ضمنــاً به منظور باال بردن كيفيت صوت و صداهاى مطلوب، دســتگاه هاى صوتى تكامــل يافته اى در انواع  و      

شكل هاى متفاوت توليد و عرضه شده اند (شكل5-7).

روش هاى توليد مواد آموزشى شنيدارى 
براى توليد مواد آموزشى شنيدارى دو روش معمول است:

1ـ توليد مواد شنيدارى به روش مغناطيسى (نوار و ضبط صوت ) 
2ـ توليد مواد شنيدارى به روش ديجيتالى (لوح هاى فشرده و رايانه ) 

1ـ توليد مواد آموزشى شنيدارى به روش ضبط مغناطيسى 
براى توليد نوارهاى آموزشــى شــنيدارى مغناطيسى  معموالً از ضبط صوت اســتفاده مى شود. همان طور ك ه در اين فصل 
اشاره شد، انواع نوارها و دستگاه هاى ضبط صوت را براى توليد آن ها در اختيار  داريم. استفاده از اين دستگاه ها براى توليد نوار 
آموزشى در جهت استفاده  در كالس درس و ساير موارد ضرورى  كار پيچيده اى نيست، به طورى كه دانش آموزان نيز مى توانند 
در اين امر مشاركت داشته باشند. از نوارهاى آموزشى مى توان در همه ى اوقات براى يادگيرى استفاده كرد. تنها نكته ى مهم براى 

اين كار رعايت نكاتى است كه موجب افزايش كيفيت صدا و تقويت  اثر بخشى پيام خواهد شد(شكل5-8). 

شكل 7-5- انواع دستگاه هاى تقويت صدا

دستگاه كنفرانس بي سيمبلندگو
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2ـ توليد مواد آموزشى  شنيدارى به روش ديجيتالى
اســتفاده از دســتگاه هاى ضبط صدا به كمك رايانه روى لوح هاى فشــرده ويژگى هاى كيفى و كمى فراوانى را به وجود 
آورده اســت . رايانه هايى كه به نرم افزار كارت صدا ( Capture Card) مجهز شــده اند، داراى قابليت ضبط صدا به طريقى 
مطلوب اند و اســتفاده از دســتگاه هاى ديجيتالى نيز مزاياى زيادى  به همراه دارد، ازجمله توليد ،تركيب و توزيع صدا را ارزان، 
و آســان وســريع  امكان پذير مى كند. طبيعى ا ست كه مزاياى دســتگاه هاى ديجيتالى  اهميت كاربرد اين وسايل و مواد را در 

بهبود كيى توليد صدا و اثر بخشى آن در يادگيرى بهتر،به همراه آورده است .
براى توليد  نوار شنيدارى، نكات زير را رعايت كنيد:

الف ) تهيه ى طرح نامه يا سـناريوى  شـنيدارى : تهيه ى ســناريو به هدف شما بستگى دارد و مى تواند يك قطعه 
شعر، يك داستان، يك نمايش نامه ، يك مكالمه به زبان خارجى، يك سخن رانى، موسيقى ،صداى حيوانات، مصاحبه و خيلى 
چيزهاى ديگر باشد. به هر حال بايد متن يا سناريو را از قبل  آماده وتمرين كنيد تا در حين اجراى كار مشكلى  پيش نيايد. براى 

اين منظور، مطالب و موادى را كه آماده كرده ايد در قالبى  شبيه الگوى زير تنظيم كنيد. 
نمونه ى طرح نامه ى شنيدارى

مّدتنوع موسيقىصداى جنبىگفتار (صداى اصلى)شخصيتشماره قسمت

4ـ5 ثانيهماليمصداى آبشارطبيعتاحمد1
هدف اين برنامه آشنايى دانش آموزان با تقى2

گوشه اى از زيبايى هاى طبيعى است
2ـ0 ثانيهماليم ترــ

اگر به محيط طبيعى اطراف خود به دقت احمد3
بنگريم . . . 

صداى نسيم و 
بلبل

3ـ5 ثانيهــ

....................حسن4

شكل 8-5- ضبط صدا به وسيله ى دستگاه ضبط و پخش معمولى

ولوم هاى تنظيم صدا

دكمه هاى ضبط و پخش

كليد هاى روشن

خاموش و غيره 
ميكروفن داخلى

بلند گوى داخلى

محل قرار گرفتن كاست

منبع صدا
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ب) انتخاب صداى مناسب : براى اجراى سناريوى خود از صداهاى مناسب استفاده كنيد (هر صدايى براى گويندگى 
مناسب نيست). عالوه بر اين،اگر به بيش از يك صدا نياز داريد، بايد آن ها را از قبل  روى نوار يا نوارهاى ديگرى ضبط و براى 

پخش آماده كنيد، يا ازگويندگان دعوت كنيدكه براى ضبط، در يك زمان معين ، در محل حاضر شوند. 
عواملى  كه در كيفيت توليد صدا تاثير گذارند عبارت اند از : 

1ـزير و بمى يا تن صدا: هر چه تواتر يا فركانس صدا در هر ثانيه  بيش تر باشــد، آن صدا زيرتر و هر چه تعداد تواتر صدا 
در ثانيه كم تر باشد آن صدا بم تر خواهد بود.

2ـ شــدت صدا: شــدت صدا به كوتاهى، بلندى  يا ميزان انرژى  امواج آن صدا بســتگى دارد. معموال صداهاى شديدتر و 
قوى تر مى توانند صداهاى ضعيف تر را بپوشانند و تاثر خود را نمايان تر سازند. 

3ـ ضرباهنگ صدا: وجود تفاوت  در دو عامل  يادشده ،يعنى زير و بمى و شدت به عالوه ى طول مدت  تداوم صدا حالت 
ويژه اى را ايجاد مى كند كه با احساس حركت در صدا همراه است و به آن ضرباهنگ يا ريتم مى گويند.

ج) انتخاب محل مناسب ضبط صدا: ضبط را در محلى انجام دهيد كه اصوات ناخواسته، مانند سرو صداى اتومبيل، 
زنگ تلفن و غير آن ها مزاحم كار شــما نشــوند. هم چنين ، براى جلوگيرى از انعكاس صدا در اتاق  ضبط، بايد كف، سقف و 
ديوارهاى محل با مواد ضد انعكاس (اكوســتيك)  پوشانده شــود (البته اين امر تنها در استوديوهاى صدابردارى مجهز، به طور 
كامل امكان پذير است. در كارگاه توليد مواد آموزشى، واحد آموزش شما با پوشاندن ديوارها با پارچه ها يا گونى و پوشاندن 

كف با موكت، مى تواند تا حدى اين منظور را برآورده سازد).
د) تمرين :قبل از تهيه ى نوار اصلى، چند ضبط آزمايشــى اجرا كنيد و با اطمينان از كيفيت كار، نســخه ى نهايى را تهيه 

نمائيد . 

                       مطالعه آزاد

تجهيزات ضبط : براى ضبط مغناطيسى صدا به تجهيزات زير نياز داريد: 
الف )  حداقل يك ضبط صوت با كيفيت خوب يا دك ضبط و تقويت كننده ؛

ب ) يــك ميكروفن (اگر مى خواهيد به طريق اســتريو ضبط كنيد ممكن اســت به دو ميكروفن نياز داشــته باشــيد)          
(شكل 9-5)؛

ج) اگر مى خواهيد از بيش از  يك صدا درحين ضبط استفاده كنيد (مثال موسيقى پس زمينه ) حداقل به يك دستگاه 
ضبط  و پخش صوت ديگر و به يك دســتگاه مخلوط كننده ى صدا (ميكســر ) نياز خواهيد داشــت. يك ميكسر معمولى 

بيش از 5 كانال (5 صوت مختلف ) را مى تواند مخلوط كند؛ 
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د) نوار خام براى ضبط ،توصيه مى شود كه از نوار نو استفاده كنيد.
هـ ) جلوه هاى ويژه، نوارهاى ضبط شده  از صداهاى مورد نياز، مانند صداى باد، باران، حيوانات، موسيقى  و ...   

دستورالعمل ضبط 
الف ) در صورت استفاده  از ميكسر تجهيزات ضبط را به شكل زير به هم متصل كنيد 

چنان چه ميكســر وجود نداشــته باشد، ميكروفن ها مستقيما به دك متصل و صداهاى فرعى، مانند موسيقى متن، نيز از 
طريق ميكروفن وارد دك خواهند شد. 

ب ) نوار خام را از طرف A (كه روى نوار نوشــته شــده ) داخل دســتگاه ِدك قرار دهيد و دك را روشــن كنيد . با 
استفاده از دكمه ى برگشت  (REW)، نوار را به ابتداى آن بياوريد. سپس، دكمه ى پخش (PLAY) را فشار دهيد و تا 5 
بشماريد( تقريبا سه ثانيه )حاال، با فشار دادن  دكمه PAUSE، نوار را در همين حالت نگاه داريد. به اين ترتيب، قسمت غير 
مغناطيسى نوار به جلورانده  مى شود و درابتداى قسمت مغناطيسى، كه  قابل ضبط است ، متوقف خواهد شد. حاال دكمه ى 

PLAY وREC  را همزمان فشار دهيد تا دك آماده ى ضبط شود (دستگاه هنوز درحالت PAUSE باقى مى ماند).

ج) از گوينده يا گويندگان خواهش كنيد كه مســتقيماً داخل ميكروفن ( از نزديك ) با صداى معمولى صحبت كنند 
و با تغيير  دكمه هاى صدا روى ميكســر ودك، اطمينان حاصل كنيد كه عقربه ها يا چراغ هاى نشــان دهنده ى سطح صدا 
در قوى ترين قســمت ضبط، تنها به مقدار كمى  وارد منطقه ى قرمز مى شــوند(عقربه ها يا چراغ هاى نشان دهنده ى سطح 

صدا روى دك اغلب داراى يك قسمت سفيد يا سبز و يك قسمت قرمز  هستند).
د ) پخش صوت فرعى را نيز روشــن كنيد و صداهاى فرعى را به ترتيب  فوق طورى تنظيم كنيد كه عقربه ها بيش از 

حد وارد منطقه ى قرمز نشوند.

بلند گو

ميكروفن

پايه رو ميزى ميكروفن

ميكسر صدا

شكل 9-5- تجهيزات ضبط صدا
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هـ ) دســتگاه تقويت كننده و بلند گوها درهمه طول  نوار صداهايى را، كه بعدا ضبط خواهد شــد، پخش مى كند و به 
شما اجازه مى دهند كه نتيجه ى كار خود را قبل از ضبط شدن بشنويد.

و) حاال صداى تقويت كننده را با پيچاندن ولوم صدا ببنديد و به گويندگان و اُپراتور اصوات فرعى اشاره كنيد كه كار 
خود  را شروع كنند. در همين لحظه ، دوباره دكمه ى PAUSE را فشار دهيد تا نوار، آزاد وعمل ضبط، شروع شود.

ز) اگر در حين ضبط اشــتباهى رخ دهد، بعداً مى توانيد با «مونتاژ» يا ويرايش نوار اشتباهات را برطرف كنيد. ليك در 
هر زمان نيز مى توانيد  ضبط را متوقف و همه چيز را از نو شروع كنيد. 

كيفيت فنى نوارهايى كه توليد خواهيد كرد به كيفيت تجهيزات و رعايت دستور العمل ها ونكات فوق بستگى خواهد 
داشت . 

ليكن كيفيت اموزشى نوار بيش از همه به انتخاب سناريوى  مناسب و خالقيت هنرى شما بستگى دارد. 
از تمرين عملى غافل نشويد كه رمز موفقيت شما در توليد  نوارهاى آموزشى، آزمايش و تجربه است .
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      خالصه
رسانه هاى شنيدارى  بر اساس توانايى ها و عملكرد حس شنوايى  انسان تهيه مى گردد و از طريق  ـ 

گوش دادن و شنيدن مورد استفاده واقع مى شوند.
انواع رسانه هاى شنيدارى عبارت اند از : بيان معلم، راديو، صفحات شنيدارى، تلفن ، نوارهاى شنيدارى  ـ 

مغناطيسى، ضبط صوت، بلندگو و ...
روشهاى معمول ضبط صدا عبارت اند از: روش مغناطيسى و روش ديجيتالى  ـ 

خخ      

          فعاليت
ضبط يك برنامه ى راديويى (حداكثر پنج دقيقه ) و استخراج سناريو از آن و ارائه  1ـ 

بحث و بررسى نقاط قوت و ضعف سناريو.
گروهى مركب از3 يا 5 نفر تشكيل دهيد. پس از انتخاب موضوع مناسبى براى  2ـ 
برنامه شنيدارى، نسبت به تدوين طرح نامه يا سناريوى  آن درحد 10ـ5 دقيقه اقدام 
نمائيد. با همكارى مناسب، برنامه ى شنيدارى مورد نظر را ضبط كنيد. بعد از توليد، به 
همراه  ديگر دوستان خود نسبت به ارزيابى آن اقدام و برنامه ى خود را اصالح كنيد.      

        
1



فصل ششم
رسانه هاي ديداري ـ شنيداري 

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين فصل، يادگيرنده بايد بتواند: 
انواع رسانه هاى ديدارى ـ شنيدارى را طبقه بندى كند. 1ـ 

انواع رسانه هاى ديدارى ـ شنيدارى ساكن را فهرست كند. 2ـ 
رسانه هاى ديدارى ـ شنيدارى متحرك را معرفى كند.  3ـ 

انواع رسانه هاى ديدارى ـ شنيدارى متحرك و ساكن هنرستان  خود را شناسايى  4ـ 
كند.

يك برنامه ى آموزشى را به وسيله ى يكى از دستگاه هاى ضبط و پخش رسانه هاى  5ـ 
ديدارى ـ شنيدارى موجود به نمايش بگذارد.

يك طرح نامه ى ساده براى توليد فيلم آموزشى تهيه كند. 6ـ 
انواع حركات دوربين را نشان دهد. 7ـ 

انواع نماها را به وسيله ى دوربين فيلم بردارى ايجاد كند. 8ـ 
يك فيلم ويدئويى به مدت چهار تا پنج دقيقه تهيه كند. 9ـ 

هدف هاى رفتارى 
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مقدمهمقدمه
اين طبقه از رســانه هاى آموزشــى داراى  دو ويژگى ديدارى ـ شنيدارى است. يعنى در استفاده از آن ها دو حس بينايى و 
شنوايى به كار گرفته مى شوند. وجود صدا، چه به صورت كالم و چه موسيقى با صداهاى جنبى، در كنار تصويرها  ونوشته ها 
در اين مجموعه از رسانه ها سبب مى شود كه آن ها ، نه تنها داراى جذابيت و قدرت انگيزيش باال باشند ، بلكه ارزش آموزشى 
و قدرت ياددهندگى  زيادى نيز داشته باشند. اين طبقه به چند گروه، از جمله رسانه هاى ديدارى ـ شنيدارى ساكن و رسانه هاى 
ديدارى - شــنيدارى متحرك تقســيم مى شوند در انتهاى فصل به ابزار توليد اين رسانه ها اشاره مى كنيم و به معرفى نمونه هايى 

از هر يك مى پردازيم.
رسانه هاى ديدارى – شنيدارى ساكن  ـ  1

اين گروه از رسانه هاى ديدارى - شنيدارى، به اين سبب كه تصاوير آن ها فاقد عنصر حركت است . به نام ساكن خوانده 
شده اند. همراهى توضيحات شفاهى با اين رسانه ها آن ها را به وسايلى  مناسب براى آموزش هاى انفرادى و خود آموزى تبديل 

مى كند. از اعضاى  اين گروه ، از جمله  مى توان به رسانه هاى زير اشاره كرد: 
الف ) كتاب و نوار يا لوح فشرده؛ 

ب ) مجموعه ى عكس و نوار يا لوح فشرده؛ 
ج) مجموعه ى صدا و تصوير هوشمند.

الف ) مجموعه ى كتاب و نوار يا كتاب و لوح فشـرده :  مجموعه اى از يك كتاب  به همراه نوار يا لوح فشــرده 
(1CD) مى تواند رسانه ى مناسبى را شكل دهد كه د رمواردى نظير آموزش زبان يا قصه گويى به كار مى آيد .

در آموزش زبان، شــكل حروف  و كلمات  و برخى موارد دســتورى در متن كتاب مى آيد و در نوار يا صفحه چگونگى 
صدا و تلفظ كلمات، ارائه مى شود(شكل 6-1). 

كتاب هاى  قصه و داســتان همراه با نوار يا لوح هاى 
فشــرده نيز بــراى كودكانى كه هنــوز در خواندن متن ها 
مهــارت كامل پيدا نكــرده اند، مفيدنــد. آن ها مى تواند 
ضمــن نگاه كردن بــه تصاوير كتاب يا نوشــته هاى آن ، 
متن داستان را از نوار گوش كنند.  اين متن حتى مى تواند 
به صورت نمايش نامه ى شــنيدارى و همراه با موسيقى و 
صداهاى جنبى به گونه اى جذاب و دل پذير تنظيم شود. 

1) CD=Compact Disk

شكل 1-6- مجموعه ي كتاب و لوح فشرده
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ب ) مجموعـه ى عكـس و نـوار يا لوح فشـرده ى شـنيدارى: اين 
مجموعه، معموالًازتعدادى عكس ، كه هر يك با شــماره اى مشــخص شــده اند. 
بــه همراه يك نوار يا صفحه شــنيدارى تشــكيل مى شــود . اســتفاده كنندگان با 
اســتفاده از شماره يا رمز هر عكس، به توضيحات ضبط شده ى شنيدارى آن توجه 

مى كنند(شكل6-2).

ج) مجموعه هاى صدا و تصوير هوشمند: اين مجموعه ها، كه يكى از انواع جديد برنامه هاى صدا و تصوير هوشمند 
و حتى چند رســانه اى ديجيتالى است، داراى قابليت هاى بسيار باال درهماهنگى ارائه ى برنامه است. به طورى كه ضمن عرضه 
ى راهنمايى هاى دائمى و پيوســته، يادگيرنده متناســب با سرعت يادگيرى اش در جهت تكميل يادگيرى خود به پيش مى رود. 

در توليد اين مجموعه و برنامه هاى آن از مجموعه اى ازعوامل پيشرفته فنى وهنرى بهره بردارى شده است (شكل6-3).

22ـ رسانه هاى ديدارى ـ رسانه هاى ديدارى –– شنيدارى متحرك  شنيدارى متحرك 
در اين گروه از رســانه هاى ديدارى– شــنيدارى، برخالف گروه اول، توانايى القاى حركت وجود دارد. حركت در كنار 
صدا، به نشــانه ى پديده هاى مهم هســتى، با حضورخود در اين رسانه ها بر گيرايى  و جذابيت آن ها مى افزايند و با نزديك تر 

كردنشان به تجربيات دست اول، آن ها را از نظر آموزشى نيز قدرتمندتر مى سازند.
در دنبالــه ى مطلــب، از مجموعه ى اين گروه رســانه ها، فيلم متحرك و برنامه هاى تلويزيونــى و ويدئويى مورد بحث و 

بررسى قرار خواهند گرفت و سپس به دستگاه هاى ضبط و پخش اشاره مى شود.

شكل 2-6- لوح فشرده شنيدارى

شكل3-6- نمونه اى از مجموعه صدا وتصوير هوشمند
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فيلم متحرك: فيلم متحرك عبارت اســت از تعدادى تصوير ســاكن با تفاوت هاى جزئى با يك ديگر، كه به صورت 
رنگى يا سياه و سفيد درپى هم ، بر روى نوارى از فيلم ، تصوير برداى يا نقاشى مى شوندو از طريق پروژكتور فيلم بر روى پرده 
به نمايش در مى آيند. از آن جا كه اين تصاوير با وجود اختالف  بســيار  جزئى با يك ديگر، با ســرعت زياد در پى يك ديگر 

مى آيند، بر اساس خاصيت ثبات بصرى ، در بيننده احساس حركت ايجاد مى كنند.
مزايا و محدوديت هاى فيلم متحرك : 

در مقايسه با ساير رسانه ها، براى فيلم متحرك مى توان مزيت هاى زير را برشمرد:         
رسانه هاى فيلم قابل استفاده براى گروه هاى  كوچك،متوسط، بزرگ و به طور انفرادى است.  1ـ 

ديدن و درك فيلم به مهارت خواندن و نوشتن نياز ندارد و به همين جهت افراد بى سواد نيز مى توانند از اين رسانه به  2ـ 
خوبى استفاده كنند. 

فيلم با داشــتن ســه عنصر تصوير، صدا و حركت، جنبه هاى متعددى از واقعيت را به مخاطبان عرضه مى كند و به اين  3ـ 
لحاظ از قدرت انگيزشــى و جذابيت زيادى برخوردار اســت . از اين ميان، عنصر حركت، ضمن اهميت ويژه ى آن، دركم تر 

رسانه ديگرى حضور دارد .
فيلــم وســيله ى مناســبى براى ثبت دقيق و مشــاهده ى مكرر حــوادث  و وقايعى اســت كه فقط  يك بــار به وقوع  4ـ 

مى پيوندد.
ويژگى هاى فيلم آموزشـى مناسـب : در توليد يا انتخاب فيلم هاى آموزشى، مى توان بر اساس معيارهاى زير عمل 

كرد. وجود تعداد بيش ترى  از اين معيارها در يك فيلم موجب رجحان آن خواهد بود.
هم خوانى با هدف ها و محتواى آموزش؛ 1ـ 

انطباق با معلومات بينندگان و توان درك آنان؛  2ـ 
داشتن نكات آموزشى درست وتازه در فيلم؛  3ـ 

جذابيت  فيلم و ارزشمندى آن از نظر هنرى و زيباشناسى؛  4ـ 
واداشتن بينندگان  به تفكر وخالقيت؛  5ـ 

تناسب زمانى با طول مدت آموزش. 6ـ 
با توجه به اين كه برنامه هاى تلويزيونى آموزشــى و نوار ويدئويى از بســيارى جنبه ها مشابه فيلم متحرك و در واقع شكل 

ديگرى از آن است . مى توان ويژگى هاى باال را در مورد برنامه هاى تلويزيونى و ويدئويى آموزشى نيز صادق دانست . 
برنامه هاى تلويزيونى و ويدئويى 

مجموعــه اى از دوربين هاى تصوير بردارى تلويزيونى و ويدئويى، دســتگاه هاى ضبــط و پخش ويدئويى ، نوار ويدئو و 
دســتگاه تلويزيــون يــا مانيتور ، در توليد برنامه هايى به كار مــى روندكه در اين جا از آن ها به عنــوان برنامه هاى تلويزيونى و 
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ويدئويى صحبت مى كنيم . برنامه هاى تلويزيونى و ويدئويى به فيلم متحرك بسيار شبيه اند. زيرا در اين مورد نيز سه ويژگى اساسى 
واقّعيت (يعنى تصوير، صداو حركت ) مطرح مى شوند. اين برنامه ها كه در سه شكل عمده قابل ارائه هستند، عبارت اند از : 

الف)تلويزيون مدار باز يا برنامه هاى تلويزيونى رايج و معمول: در اين شكل، معموال برنامه ها در استوديوهاى 
خاصى توليد مى شوند و از طريق آنتن فرستنده به صورت امواج تصويرى و صوتى الكترونيكى در فضا پخش مى گردند. همين 

امواج ، پس از دريافت  توسط گيرنده ى تلويزيون، مجدداً به صورت تصوير و صدا قابل استفاده خواهند بود(شكل 6-4).

شكل 4-6- مراحل ضبط برنامه هاى تلويزيونى
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وجه تمايز برنامه هاى ويديويى يا فيلم را مى توان در زمينه هاى زير برشمرد: 
_ ضبط تصوير در فيلم روى صفحات ژالتينى اســت و عين تصوير روى ژالتين رنگى يا ســياه و ســفيد در اندازه هاى 8،    

16، 35 و 70 ميلى مترى قابل مشاهده است . كه به كمك پروژكتور روى پرده قرا رمى گيرد. اما نوارهاى ويدئويى ، نوارهاى 
مغناطيسى اندكه تصوير به صورت رمزهاى الكترونيكى در آن ها ثبت شده است .

ـ تهيه ى برنامه هاى ويدئويى ، به دليل بى نياز بودن از چاپ و ظهور ، با سرعت عمل همراه است.
ـ از نظر اقتصادى نيز برنامه هاى ويدئويى، نسبت به فيلم، مقرون به صرفه ترند.

ـ هم چنين دستگاه هاى پخش ويدئويى ارزان و حمل و نقل آن ها آسان تر است. 
ـ تدوين و ويرايش و عنوان بندى و جلوه هاى ويژه ... در برنامه هاى  ويدئويى آسان تر  و جذاب تر است. 

ب)تلويزيون مدار بسـته (كابلى): در اين سيســتم،  برنامه هاى تلويزيون، پس از توليد در اســتوديو و تبديل تصوير و 
صدا به امواج الكترونيكى، درمســير ســيم هاى خاص يا كابل هاى تلفن به گيرنده هاى تلويزيون مشخص منتقل مى شوند. اين 
سيستم ها در محيط هاى آموزشى قابل استفاده است. مثًال مى توان  صدا و تصوير يك سخن ران را كه در سالن كوچكى برنامه 

اجرا مى كند از طريق كابل  به كالس ها و اتاق هاى مورد نظر منتقل و پخش كرد. 
ج)برنامه هاى ويدئويى: شــكل ديگر اســتفاده از رســانه ى تلويزيون ، بهره گيرى از برنامه هاى ضبط شده روى نوار  
هاى ويدئويى (مغناطيســى) اســت . بنابر اين ، مى توان برنامه هاى آموزشى و درســى مفيد را، كه توسط سيستم هاى رسمى و 
غير رســمى  تهيه مى شــود، از اين طريق تكثير و در اختيار عالقه مندان قرا رمى گيرد. مزيت برنامه هاى ويدئويى  اين است كه        

مى توان از آن در زمان هاى دل خواه يا برنامه ريزى شده استفاده شود. 
دستگاه هاى ضبط و پخش رسانه هاى ديدارى و شنيدارى :

در اين قسمت به بعضى از دستگاه هاى ضبط و پخش رسانه هاى ديدارى ـ شنيدارى اشاره مى شود .
1-دستگاه هاى ضبط و پخش ويدئو

دســتگاه هــاى ضبط و پخــش مغناطيســى به طور 
خالصه  ويدئو نيز خوانده مى شوند. دستگاه هاى ويدئو 
معموالً در دو شــكل حلقه اى و كاست ساخته مى شدند 
كه نوع كاســت آن ها رايج تر بود .اصول ســاختمان و 
كار دســتگاه هاى مختلف ضبــط و پخش با يك ديگر 
مشــابه است . تفاوت اساسى آن ها با يك ديگر در تنوع 

كارهايى است كه هر يك قادر به اجراى آن ها هستند(شكل6-5).
شكل 5-6- نمونه اى از دستگاه ضبط وپخش ويدئو
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دستگاه هاى ويدئو قادرند يك يا تعدادى از فعاليت هاى زير را اجرا  كنند: 
تصاوير رسيده از دوربين هاى تلويزيونى و ويدئويى را ضبط كنند. 1ـ 
تصاوير در حال پخش از تلويزيون و يا مانيتور رايانه را ضبط كنند. 2ـ 

تصاوير پخش شده از ويدئو ديگر را ضبط كنند . 3ـ 
تصاوير ضبط شده بر روى  نوارهاى ويدئويى را از طريق تلويزيون يا مانيتور پخش كنند.  4ـ 

ظاهر و طرز كار دستگاه هاى ويدئو تا حدى شبيه دستگاه ضبط صوت است. صدا و تصوير تلويزيونى و يا ويدئويى، پس 
از تبديل به عالئم الكترونيكى، به كمك يك هد مغناطيس شــونده به صورت عالمت هاى مغناطيســى بر روى نوارهاى آغشته 
به مواد مغناطيســى ضبط مى شــوند. درهنگام پخش نيز، همين عالئم مغناطيســى از طريق  هد مغناطيس شونده به عالمت هاى 

الكترونيكى و نهايتاً به تصوير و صدا تبديل مى شوند.
2ـ دستگاه هاى ضبط و نمايش ديجيتالى (ديتاپروژكتورها) 

يكى از پيشــرفت هاى مهم در زمينه سمعى و بصرى، توليد دســتگاه هايى است كه به طور همزمان به ويدئو، دوربين هاى 
عكاســى و فيلم بردارى، تلويزيون، ميكروفن،  بلندگوو نمايشــگرهاى جديدى مانندDVD، 1VCD 2 و 3LCD ساير سيستم 
هاى صوت و تصوير و چند رسانه اى هاى ديگر، متصل مى شوند و صدا وتصوير را تا چند برابر روى پرده هاى بزرگ وكوچك 

منعكس مى كنند.

1) VCD=Video Compact Disks  
2) DVD=Digital Versatile Disks 
3) VCD=Liquid Crystal Display  

شكل 6-6- ويدئو ديتا پروژكتور 
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3ـ پروژكتور ويژوااليزر 
بــا توجــه به محدوديت هاى پروژكتورهاى اوپك و نياز آن ها به محيط هاى خيلى تاريك( براى نمايش )، دســتگاه چند 
منظوره ى ديگرى ســاخته شــده است كه، عالوه بر كاستن دامنه ى محدوديت پروژكتورهاى قبلى و استفاده هاى چند جانبه از 

آن ها، داراى كيفيت تصويرى بهترى نيز هستند.
اين دســتگاه چند منظوره، كه مى تواند عملكرد پروژكتورهاى اورهد، اوپك و اســاليد را داشــته باشد ،قابليت اتصال به 

دوربين هاى ويدئويى و رايانه را نيز دارد و به پروژكتور ويژوااليزر معروف است(شكل 6-7).  

4ـ رايانه 
منشا شكل گيرى رايانه را مى توان در عمل محاسبه ى اعداد و وسايلى كه براى اين منظور به كار مى روند، جست و جو 
كرد. پس از انگشتان دست ...، چوب خط و چرتكه از اولين وسيله هايى بودندكه براى محاسبه مورد استفاده بشر قرار گرفتند. 
پس از آن ، ماشين هاى مكانيكى براى اين كار اختراع شد و بعد از آن نيز با استفاده از الكترونيك و قطعات نيمه هادى ها، 
ارزان تر و  به ويژه ترانزيستور ،آى سى (IC) و ميكروپروسه سورها( يا تراشه ها) انقالب هاى مّكررى در امركوچك تر، 
قدرتمندتر  ساختن ابزارهاى محاسب صورت گرفت ورايانه هاى قوى و قدرتمندترى به عرصه آمدند كه داراى قابليت هاى 

مختلف ( از نظرتصوير ، صدا و ...) با سرعت و دقت زيادند(شكل8ـ6).

شكل 7-6- پروژكتور ويژوااليزر
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ويژگى هاى رايانه 
رايانه ها ويژگى هاى زيادى دارند ، مهم ترين آن ها عبارت انداز:  

سـرعت عمليات : معروف اســت كه رايانه ها تا ده ها   -1
ميليون محاسبه را در زمانى كم تر از يك ثانيه به انجام مى رسانند، 
كه بســيار فراتراز سرعت مغز انسان اســت . چنين سرعتى موجب 

صرفه جويى در وقت كاربر مى شود.
دقت عمليات : اگر اطالعات و برنامه هاى داده شــده   -2
به رايانه صحيح باشند ، عمليات دستگاه هيچ گونه اشتباهى نخواهد 

داشت.
قـدرت حافظـه ى زيـاد: ظرفيــت  ذخيره ســازى،  ـ  3

اطالعات در رايانه ها بسيار زياد است.      
سازمان كلى رايانه 

رايانه به طور كلى مجموعه اى متشكل از دو سيستم « سخت افزار» و « نرم افزار» است(شكل6-9).        
الف ) سخت افزار: عبارت است از هر گونه دستگاه ، وسيله يا قطعه اى كه در ساختمان رايانه به كار مى رود. 

شكل8-6- رايانه

شكل 9-6- نمونه هايى از سخت افزار و نرم افزار رايانه
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بخش سخت افزارى رايانه سه جزء دارد: 
واحد ورودى  1ـ 

واحد پردازش مركزى  2ـ 
واحد خروجى يا نمايش  3ـ 

ب) نـرم افزار : نــرم افزار عبارت اســت از مجموعه 
اطالعات و برنامه هايى كه در رايانه  جهت اجراى دستورهاى 
كاربر عمل مى كند.اين برنامه ها معموال روى نوار، ديسكت 

سخت و ديسك لرزان و ليزرى ضبط مى شوند.
انواع نرم افزارهاى رايانه اى : از انواع نرم افزارهاى 

رايانه اى مى توان به موارد زير اشاره كرد(شكل6-10): 
ـ   سيستم هاى عامل 

ـ  زبان هاى رايانه اى 
ـ  كمك پردازها

ـ  گرافيك ها

ـ  بازى ها و....
مزاياى آموزشى رايانه 

وجود ويژگى هاى متعددو ارزشمند رايانه ، سبب رواج سريع آن ها در زمينه هاى مختلف ، از جمله در زمينه ها و موقعيت 
هاى آموزشى ، شده است . از جمله مزاياى آموزشى رايانه ها مى توان به موارد زير اشاره كرد: 

جذابيت برنامه ها  1ـ 
فعال سازى فراگيران و انطباق با تفاوت هاى فردى آنان 2ـ 

بى نياز بودن از خواندن و نوشتن  3ـ 
فراهم ساختن موقعيت هاى ويژه  4ـ 

يادگيرى در حيطه  هاى مختلف هدف ها  5ـ 
دسترسى به منابع اطالعاتى از طريق شبكه ى جهانى وب  6ـ 

شكل10-6- انواع نرم افزار هاى رايانه اى
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5ـ تصوير برداراى متحرك به وسيله ى دوربين فيلم بردارى 
فرآيند تصوير بردارى متحرك مشابه عكاسى است .بااين تفاوت كه برخالف عكاسى ،كه با هر بار فشار دادن دكمه ى شاتر 
(پلك) فقط يك عكس گرفته مى شــود، در تصوير بردارى متحرك  تا زمانى كه حســب نياز  دكمه ى پلك فشرده نگه داشته 

مى شود، تصويرهاى متوالى (با سرعت تعين شده ) برداشته مى شود. معموال در هر ثانيه حدود 24 تصوير ثبت مى گردد. 
چنان چه اين تصويرها در پروژكتورهاى ويژه و با سرعت مناسب زمان  تصوير بردارى به نمايش در آيد، بر اساس خاصيت 

فيزيولوژيكى چشم انسان (ثبات بصرى) احساس ديدن حركت در بيننده پديد مى آيد (شكل 6-11).
انـواع دوربيـن هاى ضبط تصاوير متحـرك: دوربين ها و تجهيزات مربوط به تصوير بــردارى متحرك از قديم تا 

امروز را مى توان در سه رده مورد مطالعه قرار داد: 
الف ) دوربين هاى فيلم بردارى (اپتيك يا نورى)

شكل11-6- انواع دوربين فيلم بردارى

          فعاليت
در گروه هاى دو يا سه نفره يك برنامه آموزشى (لوح فشرده يا CD) مربوط به  1ـ 
يكى از موضوعات درسى را انتخاب كنيد. در مورد كارآيى آموزشى آن به بحث و نقد 

بپردازيد و گزارشى كتبى براى ارائه  ى در كالس درس تهيه كنيد. 

         
1



130

ب ) دوربين هاى ويدئويى (مغناطيسى) 
ج) دوربين هاى ديجيتالى و ليزرى

از آن جا كه ساختمان اين دوربين ها نسبتا پيچيده است، در اين مبحث از طرح آن ها خوددارى مى كنيم . البته هر دوربين 
و هرسازنده به همراه دستگاه  توليدى خود يك برگ بروشور تهيه مى كند كه مطالعه ى آن ها براى استفاده كننده مفيد است 

فرايند توليد فيلم هاى آموزشى 
توليد فيلم هاى آموزشى در سه مرحله ى اساسى صورت مى گيرد:

مرحله ى پيش از توليد؛ 1ـ 
مرحله ى توليد؛ 2ـ 

مرحله ى پس از توليد. 3ـ 
1ـ مرحله ى پيش از توليد 

مرحله ى پيش از توليد فيلم هاى آموزشى، داراى مراحل جزئى ترى است كه به طور خالصه آن را به دو بخش يا مرحله ى 
فرعى عمده تقسيم مى كنيم:

الف ) مرحله ى توليد سناريو يا فيلم نامه؛ 
ب ) مرحله ى تداركات و پشتيبانى توليد؛ 

الف ) توليد سـناريوى آموزشـى : براى توليد برنامه هاى ديدارى – شنيدارى يا فيلم آموزشى توجه به استانداردهاى 
اموزشى (مرتبط با اهداف  و طراحى آموزشى موضوع و محتواهاى آموزش و يادگيرى ) و كاربرد آن ها بسيار مهم و ارزشمند 
اســت . در اين مرحله  الزم اســت تهيه ى سناريو، با در نظر داشــتن اصول طراحى آموزشى و تلفيق آن با ويژگى هاى فيلم نامه 

نويسى همراه باشد. 
   (Video)تهيه ى سناريو: سناريوى  برنامه هاى ويدئويى شباهت زيادى به نوشتن نمايش نامه دارد و از دو بخش تصوير
و صدا (Audio) تشكيل مى شود. در قسمت تصويرى حركات دوربين و انواع نماهاى مورد نظر كارگردان توصيف مى گردد 

و در قسمت صوتى  عين گفت و گو (ديالوگ)يا  توصيف كلى از گفتگو» نوشته مى شود. 
سناريو نويسان حرفه اى، معموال صحنه هاى مهم واصلى را نيز با استفاده از نقاشى هاى ساده به تصوير مى كشند. اين گونه 

سناريوهاى تصويرى را  تابلوى داستانى  (Story Board) مى نامند(شكل 6-12). 



131

صدا(گفتار و جلوه هاى  شرح تصويرترتيب 
صوتى )

مّدت صحنه

نمــاى متوســط از «پدر» در 1
روزنامه ـ زوم  خواندن  حال 
دوربين   گــردش  ـ  بيرون  به 
نماى نزديك قفسه ى كتاب 
درحال  پسر  نزديك  نماى  ـ 

شيپور زدن. 

صــداى گــوش خراش 
شيپور پسر و خش خش 

روزنامه ى پدر.

 45
ثانيه

نماى دو نفر از پدر و پسر در 2
حال صحبت، نماى نزديك 
از دســت پدر در حال نشان 
دادن كتاب هاى روى قفسه 
ـ نماى نزديــك از صورت 
پنجره  تماشاى  حال  در  پسر 
ـ زوم درجهــت نگاه پســرـ 
از  نزديــك  خيلــى  نمــاى 

شاخه هاى درخت آلبالو.

پدر دارد پسر را نصيحت 
مــى كنــد كه بــه جاى 
ســرو صدا كردن كتاب 

بخواند.

1دقيقه

پدر 3 از  ايستاده  دونفره  نماى 
و پسر ـ نماى متوسط از پسر 
درخواســت كتاب  در حال 
نماى نزديك از دســت پدر 
در حال برداشتن كتاب هاى 

قطور.

پسر دارد از پدر خواهش 
مى كند كه عوض كتاب 
هــاى نازك كــودكان، 
كتاب هــاى خيلى قطور 

به او بدهدـ موسيقى.

 30
ثانيه

نماى خيلى نزديك از قفسه 4
هاى خالــى از كتاب ـ زوم 
به بيرون ـ نماى متوســط از 
پسر در حال حمل كتاب هاـ 
نماى دو نفره از پدر و پســر 
ـ زوم روى صورت متبســم 

پدر.

ســخنان تحســين آميــز 
پدر ـ صداى پاى پســرـ 
صداى باز و بســته شدن 

درـ موسيقى.

 25
ثانيه
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نماى متوسط از پدر در حال 5
نماى  ـ  اتاق  در  زدن  قدم 
پدر در حال تماشا از پنجره 
صورت  از  نزديك  نماى  ـ 

متعّجب پدر 

كم  ـ  ماليم  موسيقى 
موسيقى  ضرباهنگ  كم 

سريع تر مى شود .

 30
ثانيه 

نماى خيلى نزديك از كتاب 6
ـ  شده  چيده  هم  روى  هاى 
به  دوربين  عمودى  حركت 
به  زوم  با  توام  باال،  طرف 
پسر  متوسط  نماى  ـ  بيرون 
نماى  آلبالوـ  چيدن  حال  در 

دو نفره پدر و پسر. 

ضرباهنگ  با  موسيقى 
سريع كه به تدريج ماليم 

مى شود. 

 30
ثانيه 

شكل 12-6- نمونه اى از يك تابلوى داستانى (اقباس موضوع و تصاوير از كتا ب، قصه هاى من و بابام) 
2ـ مرحله ى توليد 

تصويربردارى با دوربين ويدئو: تركيب صدا، تصوير، رنگ و حركت همان است كه به فيلم ها و سريال هاى جذاب 
تلويزيونى تبديل مى شود  وساعت ها شما و خانواده را سرگرم مى كند و از نظر  ارتباطات آموزشى كامل ترين رسانه محسوب 
مى شــود.ليكن تهيه ى برنامه هاى هدفدارآموزشــى، كار ساده اى نيست. در مرحله ى نخست شما بايد يك سناريوى آموزشى 
خوب داشته باشيد كه در عين آموزنده بودن،سرگرم كننده هم باشد. بنابر اين،  بايد همه ى مهارت هاى خود را در فن برقرارى 
ارتباط به كار ببريد و مانند يك كارگردان سينما، نور، صدا، تصوير، حركت و نمايش را طورى با هم تركيب كنيد كه پيام شما 
به راحتى براى مخاطبان مفهوم باشــد. نكاتى كه ذيًال ارائه مى شــود، خالصه اى اســت از اصول فنى فيلم بردارى ويدئو با يك 
دوربين  (اغلب برنامه هاى ويدئويى بااســتفاده از چند دوربين تهيه مى شــوند) با رعايت اين اصول و تمرين  كافى، برنامه هاى 
ويدئويى تهيه شده توسط شما تا حدزيادى از حالت «آماتورى» خارج مى شود وكيفيت «حرفه اى» پيدا مى كند(شكل6-13). 

شكل 13-6- انواع دوربين و وسايل جانبى
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1ـ حركات دوربين 
دوربين ويدئو را مى توانيد با دســت نگه داريد يا روى ســه پايه ى چرخدار قراردهيد. توصيه مى شود تا آن جا كه برايتان 
امكان دارد، از ســه پايه ى چرخدار اســتفاده كنيد (مگر اين كه در موقعيتى قرار بگيريد كه مجبور باشــيد دوربين را به دســت 
بگيريد). حركات دوربين در حين فيلم بردارى نام گذارى مى شود (شكل 14-6) و معمول ترين اين حركات عبارت اند از : 

الف) گردش افقى : يعنى دوربين بدون خم شدن از راست به چپ، يا از چپ به راست روى يك محور ثابت از صفر 
تا 180 مى چرخد.

ب ) گردش عمودى(tilt) : يعنى دوربين روى يك محور ثابت از باال به پايين و از پايين به باال 180 مى چرخد 
ج ) زوم (zoom) : يعنــى تغييــر فاصلــه ى كانونى دوربين به صورتى كه موضوع نزديــك تر(  zoom-in) يا دورتر 
(zoom- out)  شود. اين حركت با استفاده از روش حركت فيزيكى دوربين روى سه پايه ى چرخدار نيز امكان پديز است، 

كه اصطالحاً  خوانده مى شود.
د ) تعقيب موضوع(dolly) : روشــى اســت كه در آن دوربين روى دست يا ســه پايه ، بدون تغيير فاصله ى عدسى و 

همراه موضوع ، حركت مى كند
هـ) حركت دايره اى (arc): يعنى حركت توام دوربين و سه پايه در يك دايره ى اطراف موضوع. 

راست

شوره

چپ

چپ راست
تراك ـ حركت فيزيكى دوربين روى سه پايه

نزديكدور

(dolly) تعقيب موضوع

باال

پايين 

(Tilt)گردش عمومى

شكل 14-6- حركات متعارف دوربين ويديو
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ضبط صدا : دوربين ويدئو داراى يك ميكروفن حســاس و جهت دار اســت كه مى تواند تمام صداهايى را كه در ميدان 
ديــد قرار دارد، با كيفيت مناســبى ضبط كند. ليكن توصيه مى شــود كه عالوه بر اين ، به كمــك يك ضبط صوت، صداهاى 
مورد نياز خود را جداگانه نيز ضبط كنيد (صداگذارى روى فيلم ويدئو مى تواند در مرحله ى بعد و با استفاده از وسايل صوتى 

صورت گيرد.سپس ، صدا و تصوير هماهنگ و همراه شود)
براى كارهاى نمايشــى و ســخن رانى و تدريس مى توانيد از ميكروفن هاى كوچك بى ســيم،كه در لباس گويندگان و 

هنرپيشه ها مخفى مى شود ، استفاده نماييدو به كمك يك راديوى اف – ام صدا را دريافت و ضبط كنيد(شكل 6-15).

شكل15-6- انواع ميكروفن
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نورپردازى : 
براى فيلم بردارى ويدئو به نور نسبتاً زيادى نياز داريد. اين نور از طريق نورافكنى كه بر روى دوربين نصب مى شود، تامين 
مى گردد. ليكن نورى كه صرفا از روبه رو مى تابد تصاوير را «دوبعدى» مى كند و براى تصاوير «سه بعدى» الزم است كه از 

«نور باالسرى» و «نور پشت سر» نيز استفاده كنيد(شكل6-16).
  

(الف)
نور پردازى ساده

(ب)
نور پردازى ساده براى تلويزيون 
نور پردازى ساده با سه نور افكن

نور باال سرى

نور پشت سر

نور اصلى (چپ)نور اصلى (راست)

شكل16-6- نورپردازى با سه نور افكن

در استوديوهاى فيلم بردارى تلويزيون ده ها نورافكن  ثابت و متحرك براى تامين نور مناسب نصب شده است و نورپردازان 
ماهر و آموزش ديده مسئوليت تامين نور را برعهده مى گيرند.
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انواع نما (Shot): با اســتفاده از زوم و حركت مســتقيم دوربين  شــما مى توانيد نماهاى متنوعى به وجود آوريد كه در 
فرهنگ فيلم بردارى ويدئو نام هاى مختلفى دارند. اين نماها را در (شكل17-6) مشاهده مى كنيد:

 (Extreme Long Shot)الف ) نماى خيلى دور
(Long Shot=Full Shot)ب ) نماى دور

( Medium Shot) ج) نماى متوسط
(close-up)د) نماى نزديك

(Exterme close-up) هـ ) نماى خيلى نزديك

شكل 17-6- انواع نما (با استفاده از زوم )

(ب)(الف)

(د) (ج)

(هـ)
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انواع نما بر حسب تعداد افراد در تصوير 
برخى نماها بر حسب تعداد افرادى كه در تصوير مشاهده مى شوند و زاويه ى دوربين، نام گذارى شده اند. (شكل18ـ6)

knee-shot الف ) نماى تك نفره از زانو به باال
two-shoot ب) نماى دونفره

three-shootج)  نمايه سه نفره
over-the-shouldershotد ) نماى شانه

جلوه هاى ويژه special e�ects: امكانات دوربين ويدئو براى جلوه هاى ويژه بسيار زياد است ، محوشدن تدريجى 
 ، (Fast motion)  حركت سريع  ،( Dissolve) جاى گزين شدن تدريجى يك تصوير با تصوير بعدى ،( Fade) تصاوير
حركت آهسته  (Slow motion)، پاك شدن تصوير به صورت گرافيك (Wipe) و غير آن ها در ارسال پيام هاى تصويرى 
كمك موثرى به شــما خواهد كرد (شــكل19-6 ).براى بهره بردارى از اين امكانات سعى كنيد كاتالوگ دوربينى را كه با آن 

كار مى كنيد بادقت مطالعه كنيد و درهر فرصتى به تمرين بپردازيد.

(ب)(الف)

(د)(ج)
شكل 18-6- اصالحات تلويزيونى براى انواع نما
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3 - مرحله پس از توليد
پس از نهايى نمودن كار، متناســب با آموزش مى توان از فيلم هاى آموزشــى توليد شده استفاده كرد. براى بهبود فيلم خود 
مى توانيد نســبت به ارزيابى و گرفتن بازخورد از مخاطبان اقدام نماييد. بدين منظور پرسشــنامه هايى را در بين مخاطبان توزيع و 

پس از جمع آورى، تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده، نسبت به اصالح و بهبود فيلم توليد شده اقدام نماييد.  

شكل 19-6- انواع wipe (پاك كردن تصاوير يا جارو كردن)

از قطردايره اى صليبى افقى دو طرفه اره اىضربدرى هرمى-عمودى لوزى

افقى عمودى  از گوشه   مثلثى جعبه اى  چند جعبه اى 

            خالصهخالصه
ـ كتاب، نوار، عكس و لوح فشرده، مجموعه هاى صدا و تصوير هوشمند هستند ازانواع رسانه هاى ديدارى 

شنيدارى ساكن محسوب مى شوند.
ـ انواع رسانه هاى ديدارى شنيدارى متحرك عبارتند از : فيلم متحرك، برنامه هاى تلويزيونى و ويدئويى 

ـ فيلم متحرك عبارت است از تعدادى تصوير ساكن با تفاوت هاى جزئى بايك ديگر، كه به صورت رنگى 
يا سياه و سفيد در پى هم بر روى نوارى از فيلم تصوير برداى يا نقاشى مى شوند و از طريق پروژكتور فيلم در 
روى پرده به نمايش در مى آيند. و قتى اين تصاوير، با اختالف جزئى با يكديگر و باسرعت زياد، در پى يكديگر 

مى آيند در بيننده بر اساس خاصيت ثبات بصرى توهم حركت ايجاد مى شود.
ـ برنامه هاى تلويزيونى و ويدئويى به سه شكل عمده ى، مدار باز، مدار بسته و ويدئويى قابل ارائه هستند. 
ـ در برنامه هاى ويدئويى، ثبت وقايع و رويدادها به شيوه ى مغناطيسى روى نوارى از جنس مغناطيسى 

صورت مى گيرد. 
ـ دستگاه هاى ضبط و پخش رسانه هاى ديدارى شنيدارى عبارت اند از : ويدئو، ديتا پروژكتور، ويژاليزر، 

رايانه و دوربين فيلمبردارى. 
ـ دستگاه هاى ضبط و پخش ديجيتالى با قابليت هاى فراوان از پيشرفت هاى مهم تكنولوژى است. 

ـ نمايشگرهاى ويژواليزر، تركيبى ازنمايشگرهاى اساليد، اورهد، اپك و ...است. 
      ـ رايانه ها به طور كلى مجموعه اى هستند كه از دو سيستم سخت افزارو نرم افزار تشكيل مى شوند.  
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          فعاليت
در صورتى كه امكان استفاده از دوربين هاى ويدئويى ( حتى نوع ساده و آماتورى) 
برايتان وجود دارد: يك گروه پنج يا شش نفره تشكيل دهيد و مراحل زير را دنبال كنيد: 
موضوعى براى آموزش انتخاب كنيدكه به نظرتان، با كمك فيلم، كارآيى يادگيرى  1ـ 

آن افزايش مى يابد.
بر اساس اصول طرح نامه ى ساده اى كه خوانده ايد در تدوين نمونه اى كوتاه و  2ـ 

مفيد هم فكرى و مشاركت كنيد. 
تداركات الزم را براى فيلم بردارى به عمل آوريد. 3ـ 

وظيفه ى تخصصى هر يك از افراد گروه را مشخص كنيد.  4ـ 
هر نفر وظيفه ى تخصصى خود را بارها تمرين كند. 5ـ 

يك اجراى آزمايشى را به انجام برسانيد و آن را ارزيابى كنيد. 6ـ 
با در نظر گرفتن تمام ضوابط و مالك ها و تجاربى كه در مرحله ى آزمايش  7ـ 

كسب كرده ايد كار فيلم بردارى را آغاز كنيد. 
در پايان كار خود را از ارزيابى و آن را براى نمايش آماده كنيد.  8ـ 

        



فصل هفتم
رسانه هاي چند حسي 

فف

پس از مطالعه دقيق مطالب  اين فصل، يادگيرنده بايد بتواند: 
1 ـ انواع رسانه هاي چند حسي را فهرست كند. 

2 ـ انواع قابل دسترس اين رسانه ها را در محيط آموزشي طبقه بندي كند. 
3 ـ با استفاده از رسانه هاي چند حسي يك موقعيت آموزشي ايجاد كند.

هدف هاى رفتارى 



141

مقدمهمقدمه
در اين بخش ، با رســانه هايى آشــنامى شويم كه براى اســتفاده از آن ها مخاطب بايد از چند حس خود كمك بگيرد . به 

عبارت ديگر، اين رسانه ها بر بيش از دو حس مخاطب تاثير مى گذارند. 
بنابر اين ، رسانه هاى چند حسى دست يابى به تجارب واقعى و دست اول (با تجاربى بسيار نزديك به آن) را براى مخاطب 
خود امكان پذير مى ســازد. همين امر ســبب مى شود كه رســانه هاى چند حسى از قدرت انگيزشــى و آموزشى قابل توجهى 

برخوردار باشند.
رسانه هاى چند حسى در سه گروه مهم قرار مى گيرند: 

1ـ رسانه هاى سه بعدى؛ 
2ـ موقعيت هاى آموزشى؛ 

3ـ مجموعه هاى چند رسانه اى. 
1ـ رسانه هاى سه بعدى

رســانه هاى ســه بعدى يكى از گروه هاى رسانه هاى چند حسى است. همان طور كه از نام آن ها بر مى آيد. اين رسانه ها، 
عالوه بر داشتن دو بعد طول و پهنا، داراى بعد سوم ضخامت (يا عمق و ارتفاع ) نيز هستند و به عبارت ديگر «حجم» دارند . 

رســانه هاى ســه بعدى را مى توان ديد، لمس كرد و بعضاً صدايشــان را شــنيد يا آن ها را بوئيد و چشيد. به اين ترتيب  ، با 
اســتفاده از رســانه هاى سه بعدى مى توان براى فراگيران امكان كســب تجربه ى مستقيم و دست اول يا بسيار نزديك  به آن را 
فراهم كرد. عالوه بر اين، رســانه هاى ســه بعدى در مواردى جاى گزين  تجربيات دور از دســترس، گران قيمت، وقت گير  يا 

خطرناك مى شوند.
اين رسانه ها را مى توان به طور انفرادى و مستقل يا به صورت جمعى، مثال به شكل نمايشگاه مورد استفاده قرار داد. در هر 
حال خوب اســت كه به همراه ساير رســانه ها (از جمله همراه با چارت، فيلم، نوار شنيدارى يا توضيحات شفاهى) به كار روند. 
زيرا در بســيارى از موارد، صرف ديدن و دســت ورزى يك شــىء اطالعات كاملى را در باره ى آن در اختيار مخاطبان قرار 

نمى دهد. مهم ترين رسانه هاى اين گروه عبارت اند از : 
الف ) اشيا

ب ) مدل ها 
ج) ميزهاى شنى (ماسه هاى ) 

د) منظره هاى سه بعدى 
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الف ) اشـيا: شــى ء همان چيزى است كه قصد شناساندن و معرفى آن را به مخاطبان داريم. يك گياه يا جانور ، يك تكه 
ســنگ ، يك دســتگاه يا ابزار يا موتور الكتريكى و ... نمونه هايى از اشــياى واقعى اند. فراگيران در برخورد با اشياى واقعى، به 
يارى تعدادى از حواس خود، مى توانند آن ها را بشناسند. اشيا را مى توان به چند صورت در آموزش مورد استفاده قرار داد: 

اشياى و موجودات حقيقى (واقعى )  1ـ 
نمونه ها  2ـ 

مجموعه ها( كلكسيون ها)  3ـ 
برش ها  4ـ 

تاكسيدرمى ها (آكنده ها)  5ـ 
اشيا و موجودات حقيقى: چيزهائى هستند كه دقيقا به صورت واقعى خود و بدون هيچ گونه تغييرى مورداستفاده قرار  1ـ 

مى گيرند(شكل 7-1 ).

نمونه ها : دســته اى از اشــيا و موجودات هستند  كه ويژگى هاى ســاير افراد گروه يا طبقه ى خود را دارند و هر يك     2ـ 
مى توانند به جاى همه ى آن ها موردمطالعه قرا رگيرند؛ (شــكل 2-7)؛مثًال، گنجشــك نشانه ى يك نمونه از پرندگان و پروانه 

نشانه ى يك نمونه از حشرات و يا ...

كبوتر
برگ

آهن ربا

چكش

صدف بز وبزغاله
صدف

شكل 1ـ7ـ چند نمونه از اشياء و موجودات حقيقى
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كلكسيون يا مجموعه : تعدادى از اشيا هستند كه بر اساس مشابهت هاو تفاوت هايشان ، طبقه بندى و به صورت يك  3ـ 
مجموعه ارائه مى شوند(شكل3-7)؛ مانند مجموعه هاى سكه، تمبر، سنگ، حشرات و...

برش اشــياى واقعى : گاهى به منظور درك عينى عملكرد يك  4ـ 
دســتگاه قســمت هاى سطحى (پوســته ) يا داخلى يك شــى ء  بريده يا 
برداشــته مى شود تا ساير بخش هاى درونى و مورد نظر آن قابل ديدن و 
مطالعه شود(شكل4-7). در اين صورت شيئى واقعى به يك برش تبديل 

شده است مانند اجزايى از موتور اتومبيل، جعبه دنده يا ديفرانسيل. 

شكل 2-7- نمونه ها

شكل 3-7- مجموعه حشرات

شكل 4-7- نمونه برش واقعى
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آكنده ها يا تاكســيدرمى ها: براى مطالعه بوم شناســى محلى و منطقه اى به دليل نبودن دسترسى به جانوران، پرندگان  5ـ 
واقعى آن نواحى از اكنده يا تاكسيدرمى آن ها استفاده مى شود. آكنده ها در واقع شكل ظاهرى حفظ شده اى دارند ولى اندام 
هاى داخلى آن ها خالى و با مواد جاى گزين پر شده است . مانند آكنده هايى از شير، ببر، پلنگ، قرقاول و .. كه در موزه هاى 

تاريخ طبيعى به نمايش گذاشته مى شود (شكل 7-5).  

ب ) مدل : مدل ها پديده هايى سه بعدى اند، بازسازى شده از اشياى واقعى كه از بسيارى جهات به آن ها شبيه و نزديك 
اند. مدل ها ويژگى هاى اساسى  و عمومى شى ء يا پديده ى مورد نظر را دارند . اما گاهى اوقات آن ها را براى مقاصد آموزشى 

ساده تر مى كنند و به عبارت ديگر اجزاى غير ضرورى شى ء واقعى را (در مدل آن) حذف مى كنند. 
مدل ها يا نمايانگر  اشــياى خيلى بزرگ اند، مانند مدل كره ى زمين و منظومه ى شمســى يا نشــان دهنده ى اشــياى بسيار 
كوچك اند، نظير مدلى كه از يك اتم يا ســلول ســاخته مى شــود.گاهى نيز، مدل ها در اندازه و مقياس شــى ء واقعى ســاخته          

مى شوند، مانند مدلى كه اندام هاى داخلى بدن را در اندازه ى طبيعى نشان مى دهد(شكل 7-6).

شكل 5-7- نمونه هايى از تاكسيدرمى

مدل قلب انسانمدل منظومه شمسى المپ دار

شكل 6-7- چند نمونه مدل
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انواع مدل :مدل ها را از نظر نوع ساخت وكاربرد آن ها به چند دسته تقسيم كرده اند كه مهم ترين آن ها عبارت اند از : 
1ـ موالژ
2ـ برش 
3ـ مانكن

4ـ ماكت 
موالژ: اين نوع از مدل نمايانگر اجزا يا كل اندام جانوران يا گياهان است كه معموال با مواد پالستيكى يا ساير تركيبات  1ـ 

شكل گيرنده ساخته مى شوند .(شكل7ـ7)

برش : برخى از مدل ها به گونه اى ســاخته مى شــوند كه عالوه بر ظاهر شــى ء بخش هاى داخلى آن را نيز مى توان  2ـ 
مشــاهده و مطالعه كرد. مانند مدلى از موتور اتومبيل كه با اســتفاده از مواد شفاف در پوسته ى آن سيلندر و پيستون و ساير 

اجزاى  داخلى اش نيز ديده مى شوند. اين گونه مدل ها را همانند اشياى واقعى مشابه شان « برش» مى خوانند(شكل8ـ7).

اسكلت بدن آدمي

موالژ صورت با 
مغزنيم پالستيك

موالژ نيم تنه موالژ عضالت بدن
شكل 7-7- چند نمونه موالژ
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مانكن: مدل هاى پالســتيكى شــبيه انســان را مانكن مى نامند. از اين مدل در امور آموزشى ، پزشكى و پرستارى، مثًال  3ـ 
چگونگى تزريق دارو، نجات غريق، تنفس مصنوعى، زخم بندى و ... استفاده مى شود (شكل9ـ7).

ماكت : ماكت ها، دسته اى از اشياى شبيه سازى شده ى سه بعدى  4ـ 
(تقليــداز واقعيت ) هســتند. به جز ماكت هاى ســاختمانى، بقيه داراى 
پديــده ى حركت نيز هســتند. مانند ماكت هايى كه براى نشــان دادن 
طرز كار يك دستگاه ســاخته مى شوند. ماكت ها از نظر كاربردهاى 
آموزشــى اهميت ويژه دارند. ساختن مدلى شبيه يك خانه ى واقعى و 

چگونگى سيم كشى آن يك نمونه ماكت است(شكل10ـ7).
ج) ميز شنى (ماسه اى) : اين رسانه براى نشان دادن موقعيت هاى 
جغرافيايــى، اجتماعــى، فرهنگى، نظامى و حتى داســتانى به كار مى رود . 
ســبب نام گذارى اين رسانه اين است كه با استفاده از مقدارى شن و ماسه 

شكل 8-7- چند نمونه برش

شكل9-7- مانكن

شكل10-7- نمونه ماكت
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بر روى سطحى مانند يك ميز (داخل يك جعبه حتى سطح زمين) ساخته مى شود(شكل 7-11).
ماســه و شــن به راحتى قابل شكل دهى و ايجاد پستى و بلندى است. بنابر اين، براى نمايش آموزش عوارض جغرافيايى، از 
قبيل كوه، رود، درياچه و ســاختمان مناســب است. براى اين منظور، مى توان از اجزاى ديگر نظير خاك اره، خرده هاى سنگ، 
چوب، شيشــه، گچ، آيينه، شاخ و برگ، مدل هاو عروســك ها، خمير، ورق كاغذ و تكه هاى اسفنج در شكل دهى و جذابيت  

تصويرى اين منظره ى سه بعدى استفاده كرد.  

د) منظره ى سـه بعدى: منظره ى ســه بعدى يا دايوراما نيز از رسانه هاى سه بعدى و شكل ديگرى از بازسازى واقعيت 
اســت . اين رســانه را مى توان در اندازه هاى كوچك، مثًال در يك جعبه كفش يا كارتن يا در ســطحى بزرگ و وسيع در حد 
فضاى يك اتاق يا سالن ساخت.  از منظره ى سه بعدى، بيش تر در نمايشگاه هاى گياهان و جانوران و موزه هاى تاريخ طبيعى، 
اســتفاده مى شود(شــكل12-7). به طور مثال، يك جانور خشك (تاكسيدرمى) شــده يا مدلى از آن را در محوطه ى كوچكى 
كه همانند محيط زيســت واقعى آن بازسازى شده اســت قرار مى دهند. آن گاه براى واقعى تر جلوه دادن اين مجموعه، ديوار يا 
ديوارهاى اطراف آن را مشابه همان محيط نقاشى مى كنند. در نتيجه بينندگان آن جانور را، نه در يك محيط مصنوعى كوچك، 

بلكه در فضايى بزرگ تر از محيط زندگى واقعى اش تصور 
مى كنند. اگر منظره ى ســه بعــدى در فضايى كوچك تر ، 
مثال در يك جعبه درســت شود، ديواره هاى جعبه را مطابق 

با موضوع مى توان نقاشى كرد.

شكل11-7- ميز شني

شكل12-7- نمونه منظره سه بعدي
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2ـ موقعيت هاى آموزشى 
دومين گروه از رسانه هاى چند حسى، موقعيت هاى آموزشى خوانده مى شود كه معموال در محيطى غير از كالس هاى درس 
عادى و مدارس قرار دارند . بســيارى از آن ها نظير موزه ها، نمايشــگاه ها و كتابخانه ها، در واقع بخشــى از  منابع اجتماعى هستند 
كه در دسترس همگان قراردارند. معلمان نيز مى توانند در موارد خاصى از آن ها در نقش وسيله ى  انتقال پيام هاى آموزشى خود 
بهره بگيرند. ويژگى هاى مهم اين رسانه ها اين است كه سرگرم كننده و تفريحى هستند و اغلب آن ها براى فراگيران  جذابيت 

زيادى دارند. 
درگيرى نزديك مخاطبان با پديده هاى  مورد بررســى و فعاليت شديدشــان  در فرآينــد يادگيرى از مزيت هاى ديگر اين 
مجموعه از رســانه هاى آموزشى است . موقعيت هاى آموزشــى ، نه تنها به يادگيرى اصول و مفاهيم، يعنى پديده هاى شناختى، 
كمك مى كنند بلكه در ايجاد احساسات  و عواطف و تغيير نگرش ها و نيز كسب مهارت هاى بدنى و عملى نيز مى توانند سهم 
به سزايى داشته باشند. مدرسه  بايد از مردم و فعاليت هايى كه در جامعه  روى مى دهد، در قالب منابع و موقعيت آموزشى ويكى 

از موثرترين رسانه ها استفاده كند(شكل13ـ7).
از مهم ترين اعضاى اين مجموعه رسانه ها مى توان به موارد زير اشاره كرد: 

موقعيت هاى شــبيه ســازى ، بازى هاى آموزشــى ، فعاليت هاى آزمايشــگاهى و كارگاهى ، انجمن هاى مختلف ، نظير 
موســيقى،ادبيات، نجوم، علوم، صنايع دســتى، تئاتر و تئاتر عروســكى ، فعاليت هاى كتابخانه اى، گردش هاى علمى و اردوها، 
هم چنين اســتفاده از ســاير منابع انســانى و بازديد از اماكنى نظير موزه ها، كارخانه ها، باغ وحش ها، بيمارستان ها، سيرك ها، 
آسمان نماها، آكواريوم ها، مسابقات علمى هنرى و ورزشى و نمايشگاه ها، در ا دامه ى مطلب چند نمونه از رسانه هاى اين گروه 

معرفى خواهند شد. 

شكل13-7- يك موقعيت آموزشي (سد سازي)
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الف ) شبيه سازى ها : شبيه سازى فعاليتى است كه وجوه اساسى يك موقعيت واقعى را تقليد مى كند. فعاليت هاى شبيه 
ســازى از برقرارى يك ارتباط ســاده بين انسان و يك ماشين (مثال ماشين شبيه ساز آموزش رانندگى) تا تمرين هاى تاكتيكى و 

استراتژيكى يك مانور نظامى پيچيده ى متشكل از افراد و ابزارهاى متعدد و متنوع را در بر مى گيرند.
اين رســانه ها، نوعى «تقليد واقعيت» در زمينه هاى مختلــف، مانند موقعيت هاى تجارى، نظامى، حرفه اى، ارتباط اجتماعى، 
سياسى وغير آن است . از شبيه  سازى ها معموالً در شرايطى، كه اجراى آموزش هاى واقعى گران ، وقت گير ، خطرناك يا به هر 
دليلى غير عملى اســت، اســتفاده مى شود. موقعيت هاى شبيه ســازى براى آموزش هاى انفرادى و گروه كوچك، در زمينه هاى 

مختلفى از فعاليت هاى بشرى به كار مى روند.
در موقعيت شبيه ســازى براى آموزش رانندگى ، كارآموزدر اتاقكى قرار مى گيردكه جلوى آن شــبيه داشبرد يك اتومبيل 
واقعى اســت . عالوه بر فرمان و دســته دنده، انواع پدال ها، چراغ ها، دكمه ها و عقربه هاى اتومبيل در مقابل كارآموز قرار دارد. 

اين اتاقك ها از طريق مكانيكى يا الكتريكى يا الكترونيكى ويا اخيراً كامپيوترى عمل مى كنند.
كارآموز در اين شــبيه ســازها تمامى حركت ها، چرخش ها و صداهاى الزم را حس مى كند و مى شنود وعقربه ها نيز مانند 
حالت واقعى، ســرعت، ارتفاع، جهت باد و ســاير شــرايط پرواز را به او نشــان مى دهند و او بايد برحســب آن شــرايط ويژه 
تصميم گيرى كند و عكس العمل هاى مناســب را نشــان دهد. موقعيت هاى ديگرى نيز ،مثال براى شيبه ســازى شرايط جنگى يا 
انفجارهاى اتمى طراحى شــده اند. حتى فعاليت هاى ســاده و خود انگيخته ى كودكان، نظير عروســك بازى، دكتر بازى، خريد 

كردن از فروشگاه فرضى و مهمان بازى(به رغم داشتن بازى) نوعى فعاليت شبيه سازى تلقى مى شوند.
ب) بـازى هاى آموزشـى : بازى يكــى از فعاليت هاى لذت بخش و ســازنده براى همه ، خصوصــاً، براى كودكان و 
نوجوانان است . كودكان از طريق بازى ها، كه همراه با هيجان، رقابت، كسب امتياز و برد و باخت است ، زندگى در دنياى آينده 

را تمرين مى كنند. 
بازى هاى آموزشى يكى ديگر از موقعيت هاى آموزشى به شمار مى روند. بازى آموزشى فعاليتى است سازمان يافته وداراى  
هدف و قوانين مشــخص كه براى دســت يابى  به هدف هاى آموزشــى معينى طراحى شده است و توســط  دو يا چند بازيكن 
اجرا مى شــود. بازى ها، گرچه قانونمندى دارند ولى قابل پيش بينى نيســتند. در بازى ها نوعى رقابت، كســب امتياز و يا برد و 
باخت وجود دارد، بازى هاى آموزشى به عنوان رسانه اى مفيد و كارآمد در سطوح مختلف آموزش هاى رسمى و غير رسمى  

مى توانند مورد استفاده ى معلمان قرار گيرند.
هدف از اين بازى ها فقط تفنن و يا پر كردن اوقات فراغت نيست.  اين بازى ها، در ضمن اين كه براى مخاطبان  لحظاتى 
لذت بخش و فرح انگيز ايجاد مى كنند، با فراهم ساختن تجاربى نزديك به تجارب دست اول سبب يادگيرى سريع تر و پايدارتر 

مى شوند.
بازى هاى آموزشــى خوب طراحى شــده، با عينى كردن مفاهيم مجرد و ايجاد تجارت آموزشى ملموس، از اتكاى بيش از 
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حد فراگيران به مطالب نوشتارى مى كاهد و وسيله ى مناسب در اختيار آن دسته از فراگيرانى مى گذارد كه در درك اين گونه 
مطالب دچار اشكال هستند (شكل7-14).

ج) گردش علمى : گردش علمى گاهى براى مطالعه و كاوش در موقعيت هاى طبيعى يا واقعى خارج از مراكز آموزشى 
اســت كه با توجه به هدف هاى يادگيرى معين تنظيم مى شــود. نكته ى بسيارمهم در برنامه ريزى گردش علمى ميزان ارزش و 

ظرفيت آموزشى آن است (شكل 7-15).

د) بازديد از موزه ها و اماكن باسـتانى : موزه ها و اماكن باســتانى و ساير تاسيسات مشابه آن ها مانند گردش علمى  

شكل14-7- نمونه هايي از بازي هاي آموزشي

شكل15-7- نمونه اي از بازديد و گردش علمي
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از موقعيت هاى آموزشــى خارج از آموزشگاه هستند كه فرصت هاى مناسبى را براى يادگيرى  هدف هاى آموزشى مشخصى 
فراهم مى ســازند . آشــنايى با عناصر فرهنگى و تالش هاى علمى انســان در طول تاريخ موجب گســترش دامنه ى تفكر جدى 

يادگيرندگان مى شود (شكل16ـ7).

هـ ) فعاليت هاى آزمايشـگاهى و كارگاهى: اجراى آزمايش و فعاليت هاى كارگاهى يكى از موثرترين و بهترين 
كيفيت هاى يادگيرى را براى يادگيرندگان فراهم مى كند. مشاهده ى مستقيم و اجراى فعاليت هاى هدفمند روى مسائل خاص 
موجب درگيرى مستقيم آنان  در ارتقاى دامنه ى يادگيرى يادگيرندگان مى شود. فعاليت هاى كارگاهى و آزمايشگاهى متناسب 

با شرايط و امكانات مى تواند به صورت فردى يا در گروه هاى دو يا چندنفره به طور مشاركتى اجرا شود(شكل17ـ7).

شكل17-7- نمونه اي از فعاليت آزمايشگاهي

شكل16-7- بازديد از اماكن تاريخي
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و ) فعاليت هاى كتابخانه اى : 
كتاب خانه ها، محيطى بســيارى مناسب جهت توســعه ى توانايى مطالعاتى مستقل يادگيرندگان هستند بنابر اين ، ضرورى 

است مربيان از همان دوران قبل از دبستان ، دانش آموزان خود را به مطالعه ى مستقل در كتابخانه ترغيب كند (شكل18ـ7).

ز) نمايش : در حالى كه بازى هاى متعددى سبب درگيرى شاگردان مى شود ، نمايش موجب مى شوتد تا فرد فرد آنان 
در نقشى كه بازى مى كنند، شركت فعاالنه داشته باشند . ارزش آموزشى اين رسانه معموال با توجه به ميزان مشاركت افراد در 

نقشى كه بازى مى كنند مشخص مى گردد(شكل 7-19).

شكل18-7- نمونه اي از كتابخانه

شكل19-7- نمونه هايي از نمايش
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ح) ماشـين هاى آموزشـى : ماشين هاى آموزشى ، دستگاه هاى ســاده يا پيچيده ى مخصوص خودآموزى هستندكه 
براى به اجرا گذاردن آموزش برنامه اى مورد استفاده قرار مى گيرند، مانند انواع رايانه ها(شكل 7-20).

ث) منابع انسانى : معلومات و توانايى هاى يك معلم ، مانند هر ا نسان ديگرى محدود است . او در برخى زمينه ها دانش 
و مهــارت هاى قابل مالحظه و در برخى رشــته هاى ديگر معلومات كم و ناچيــز دارد. با قبول اين واقعيت ، ضرورتى ندارد كه 
يك مربى يا معلم خود را لزوما پاســخ گوى تمامى پرســش ها ، ابهام ها و مسائل علمى و فنى فراگيران بداند، كه اگر هم چنين 

كند در عمل از عهده ى آن بر نمى آيد .
معلم در اطراف خود ، بى شــك كســانى را خواهد يافت كه در زمينه هايى خاص دانش ، مهارت و تخصص كافى داشته 

باشند و وى خواهد توانست در برخى از موقعيت آموزشى از ايشان كمك بگيرد. 
تهيه فهرستى از اسامى افراد  داراى تخصص هاى مختلف ، به همراه آدرس محل كار و چگونگى امكان دسترسى به آن ها، 

اولين گام براى استفاده از اين منابع انسانى ارزشمند است. 
در مواقــع  لزوم ، باهماهنگى هــاى الزم وبه روش هاى مختلف از دانش و 

تخصص اين افراد مى توان بهره گرفت. 
حضور افراد جديد و ميهمان در جمع فراگيران موجب خواهد شــد تامنابع 
شــناخت ها، هم چنين مهارت ها و ديدگاه هاى جديــد ، متفاوت و ذى قيمتى 
در اختيارشــان قرار گيرد. در بسيارى موارد نيز ، ارتباط فراگيران با شخصيت و 
نوع برخورد هاى ميهمان ، بر شكل گيرى نگرش هاى جديد در آنان موثر واقع 

مى شود (شكل 7-21).

شكل20-7- ماشين هاي آموزشي

شكل21-7- نمونه اي از موقعيت آموزشي با 
حضور متخصص
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3ـ مجموعه هاى چند رسانه اى 
مجموعه هاى چند رســانه اى سومين گروه از رســانه هاى چند حسى است . سبب اين نام گذارى اين است كه هر يك از 
اعضاى اين گروه ، خود از بيش از يك رسانه تشكيل مى شود. استفاده ى همزمان از دو يا چند رسانه ، به صورت يك مجموعه 

به داليل زير صورت مى گيرد: 
1ـ افزودن مزيت هاى يك رسانه براى جبران  برخى محدوديت هاى رسانه ى ديگر 

2ـ استفاده از مزيت هاى يك رسانه بر مزاياى رسانه ى ديگر 
3ـ ايجاد مجموعه اى با جذابيت و گيرايى و اثر بخشى بيش تر

در كنار اين مزايا ، مشــكل بودن طراحى اين مجموعه ها از يك طرف ونياز به تجهيزات بيش تر و گران تمام شــدن آن ها 
از طرف ديگر ، مانع كاربرد وسيع آنان مى شود . در هر صورت توليد اين رسانه ها به برنامه ريزى وكار چشم گير قبلى احتياج 

دارد و اين قدرت ابداع و خالقيت  طراحان و توليد كنندگان است كه مجموعه اى جالب و آموزنده را پديد مى آورد .
از مجموعه هاى چند رسانه اى مهم به موارد زير مى توان اشاره كرد: 

الف ) چند رسانه اى غير ديجيتالى يا آنالوگ (آزمايشگاه هاى زبان ، بسته هاى آموزشى)
ب ) چند رسانه اى هاى ديجيتالى يا رايانه اى 

الف ) چند رسانه اى غير ديجيتالى
1ـ آزمايشــگاه هاى زبان : افزايش عالقه به يادگيرى زبان هاى خارجى وبهره گيرى از دســتگاه هاى ضبط و پخش صدا به 
شكل گيرى رسانه اى موسوم به آزمايشگاه زبان منجر شده است .  آزمايشگاه زبان مجموعه اى از تجهيزات ضبط و پخش نسبتاً 
پيچيده و مواد شــنيدارى اســت. در سيستم هاى جديد تلويزيون مدار بسته، ويدئو و رايانه نيز با امكانات قبلى ادغام شده است . 
تمريــن هــاى آوايى جهت اصالح تلفظ كلمات و فصاحت  بيان ، تماس خصوصى اســتاد با تك تك فراگيران ، بدون اين كه 
ديگران گفت و گوى آن ها را بشــنوند وكنترل دائمى فراگيرنده توســط اســتاد بدون اطالع وى، از جمله امكانات آزمايشگاه 

زبان است(شكل22ـ7).

شكل22-7- نمونه اي از آزمايشگاه زبان
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2ـ بســته هاى آموزشــى : يك بســته ى آموزشــى مجموعه اى حاوى لــوازم آزمايــش، ابزارهاى كار، مــدل  ها،اجزاى                 
تشــكيل دهنده ى يك شى ء و يك كتاب،نوار و يا ديسكت رايانه اى راهنماست.اين بسته ها،كه در رشته هاى علوم تجربى،حرفه و  
فن، هنر و غيره قابل تهيه هســتند، اجراى آزمايش ها، ســاختن اشيا و بســيارى تجارب يادگيرى ديگر را به گونه اى انفرادى در 
خارج از آزمايشگاه و كارگاه، درمنزل امكان پذير مى كنند.  البته اين امر مانع استفاده از بسته هاى آموزشى در محيط هاى رسمى 
نظير كالس ها نيســت . نمونه هايى از اين بســته ها عبارت اند از: مجموعه هاى الكتريسيته، عكاسى، زيست شناسى، الكترونيك، 
آزمايش هاى شيمى، مجسمه سازى، منبت كارى و خراطى نور و... وجود دستورالعمل هاى دقيق وكامل ،موادو ابزارهاى سالم و 

كافى به همراه لوازم يدكى و ذكر نكات ايمنى، از الزامات يك بسته آموزشى خوب و مناسب است(شكل 7-23).

ب) چند رسانه اى ديجيتالى يا رايانه اى 
محققان آموزشى يادآورى مى كنندكه اگر افراددر امر يادگيرى خود درگير باشند بهتر مى آموزند. اصوالً هر چند حواس 
يادگيرنــده در كســب اطالعات بيش تر به كار گرفته شــود؛ يعنى كل فرد درگير باشــد، ميزان يادگيرى نيــز افزايش مى يابد. 
بنابراين، اگر فناورى هاى چند رســانه اى تجارب صحيح و تعاملى چند حســى را در اختيار يادگيرندگان قرار دهند . مى توانند 

شكل23-7- بسته آموزشي پيش از دبستان
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معلمان را در بهبود كيفيت تدريس و گيرايى و جذابيت آموزش كمك كنند.
چند رسانه اى ها بدون ترديد چند بعدى و چند حسى اند و براى درگير ساختن  استفاده كنندگان بسيار توانا هستند . با اين 

كه مدت هاست كه مزاياى چند رسانه اى ها معلوم شده، اين همه صحبت وهيجان در باره ى آن ها براى چيست؟
دليل آن اين اســت كه چند رســانه اى ها ديجيتال شده اند. به اين معنا كه اساليدهاى ساده با نوارهاى صدا و شايد با اضافه 
كردن چند تكه فيلم از اين جا و آن جا، جاى خود را به تجاربى منطبق با نيازهاى فردى « با فناورى پيچيده » همراه با متن، صدا، 
تصوير ، نقاشى متحرك(animation) و قطعات ويديويى، كه بر روى نمايشگر رايانه ارائه مى شود، داده است . تاثير فناورى 

ديجيتال بر چند رسانه اى هاى غير ديجيتال بسيار عظيم و گسترده است .
چند رسانه اى هاى غير ديجيتال  اين امكان را براى يادگيرنده فراهم كرده اند تا بتواند از طريق تركيبى از صدا وتصاوير ، 
با كنترل خود و بنا به نيازهاى خود، از محتوا اســتفاده كند. متخصصان آموزشى ، فرصت درگير ساختن دانش آموزان را با اين 

صراحت ،دريادگيرى و مشكل گشايى، از مزاياى بسيار جذاب چند رسانه اى مى دانند .
چند رسانه اى هاى ديجيتال: چند رسانه اى هاى ديجيتال را مى توان به دو دسته تقسيم كرد: 

1ـ فوق متن ها1 
2ـ فوق رسانه ها2 

1ـ فوق متن ها : در حالى كه متن ماشين شده روى يك 
صفحه براى خواندن خطى از شــروع تا انتها به صورت يك 
خط مستقيم اســت، فوق متن ها ارائه ى متن به صورت غير 
خطى يا شــاخه اى را امكان پذير ساخته اند. دراين فناورى، 
عنصــر « متن » به تسلســل متوالى مطالب و ابســته نيســت و 
خوانندگان مى توانند نســبت به عالئق و نيازهاى شــخصى 
خود با اشاره (كليك) كردن بر روى يك كلمه به اطالعات 
مختلف دســت يابنــد ودرنتيجه كنترل بيش تــرى بر فرايند 
خواندن خواهند داشــت و هم زمان با حركت موس بر روى 
نقاط حساس (hot) ، به تصاوير ، اطالعات يا مواردى ديگر 

دسترسى پيدا مى كنند(شكل24ـ7).

1) Hyper text 
2) Hyper media 

شكل24-7- نمونه اي از فوق متن ها
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2ـ فوق رسانه يا رسانه هاى تركيبى : اين برنامه ها داراى متن ، گرافيك و صدا هستندو مى توانند تصاوير ويدئويى يا نقاشى 
هاى متحرك فشرده شده را نيز ارائه دهند. گاه به اين وسيله مى توان به فضاهاى غير مجازى نيز دست يافت. 

در اين برنامه ها صفحه ى چند رســانه اى شــامل متن ، تصوير ثابت يا ويدئويى و صداســت و مى توان با اشــاره (كليك ) 
كردن بر روى نقاط خاصى به صفحات جديد داراى متن و تصوير و صدا و ويدئو دست يافت  (شكل 25ـ7).

شكل25-7- نمونه اي از رسانه هاي تركيبي
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            خالصهخالصه
ــتند و به عبارت ديگر  داراى  ــوم ضخامت هس ــانه هايى كه عالوه بر دو بعد طول و عرض داراى بعد س ـ رس

حجم اند به رسانه هاى سه بعدى موسوم اند
ـ اشيا، مدل ها ، ميزهاى شنى و مناظر سه بعدى از انواع رسانه هاى سه بعدى محصوب مى شوند. 

ــتند كه دقيقًا به صورت واقعى خود و بدون هيچ گونه تغييرى مورد استفاده قرار  ــياى حقيقى، چيزهايى هس ـ اش
مى گيرند.

ــته اى از اشيا هستند كه ويژگى هاى ساير افراد گروه يا طبقه ى خود را دارند و مى توانند به جاى  ـ نمونه ها، دس
همه ى آنها  مورد مطالعه قرار گيرند.

ـ  مجموعه ها، تعدادى از اشيا هستند كه بر اساس  مشابهت ها و تفاوت هايشان طبقه بندى و به صورت  يك 
مجموعه ارائه مى شوند.

ـ مدل ها پديده هاى سه بعدى هستند  كه از روى اشياى  واقعى  بازسازى مى شوند.
ـ موالژ، مدل ، برش ، مانكن و ماكت از انواع مدل ها هستند. 

ــتيكى و ...  ــت نمايانگر  اجزا يا كل اندام جانوران  يا گياهان  كه معموال با مواد الس ـ موالژ ، معموال مدلى اس
ساخته مى شوند.

ـ ماكت ها، دسته اى از اشياى شبيه سازى شده سه بعدى هستند.
ـ دايوراما، منظره اى سه بعدى  و شكل ديگرى از  بازسازى واقعيت است.

ـ شبيه سازى فعاليتى است كه وجوه اساسى  يك موقعيت  واقعى را تقليد مى كند.
ـ بازى  يكى از فعاليت هاى سازنده و لذت بخش براى همه ، خصوصا براى كودكان و نوجوانان است. 

ــانه اى  ــورت يك مجموعه كامل را مجموعه هاى چند رس ــانه  به ص ــم زمان از دو يا چند رس ــتفاده ى ه ـ اس
مي گويند.

ـ چند رسانه اى ها به دو دسته ديجيتالى  و آنالوگ (غير ديجيتالى) تقسيم مى شوند.
ـ يك بسته ى آموزشى ، مجموعه اى حاوى لوازم آزمايش ، ابزارهاى كار يا مدل ها، يا اجزاى تشكيل دهنده ى 

يك شى ء و يك كتاب  يا نوار و ديسك رايانه اى است .

       فعاليت
ــكيل دهيد. با مشورت، يكى از درس هاى علوم دوره ى  ــه يا چهار نفره تش گروهى س

ابتدايى را انتخاب كنيد. 
مفاهيم اساسى درس را استخراج نمائيد و چند هدف آموزشى براى آن بنويسيد. حاال 
ــورت  ــانه هاى مورد نياز يادگيرى  آن ها مش ــاره ى روش تدريس و امكانات و رس در ب

كنيد.
آيا براى آموزش مفاهيم هدفمند درس مورد  نظر مى توان از اشياى حقيقى  ونمونه هاى 
ــانه هاى مورد نياز خود را يك  بار ديگر مرور كنيد و  ــتفاده كرد؟ فهرست رس موجود اس
ــت و جو كنيد. آيا به مدل هاى آموزشى  ــترس جس در باره ى امكانات  موجود و قابل دس
دسترسى داريد؟ چه نوعى از مدل مورد نياز است؟ به جز اشياى حقيقى، نمونه ها و مدل ها 

چه رسانه ى جاى گزين ديگرى را مى توان انتخاب كرد؟
ــود را به صورتى منظم در آوريد و در باره ى محدوديت هاى آن  با مدرس  ــرح خ ط

خود مشورت كنيد. 
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