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 چکیده

 یس،و تدر یآموزش یمراحل در طراح ینو مؤثرتر ینتراز مهم یکی یت،و ترب یماز نظر متخصصان تعل

و  یدکه روند تول یم( است، و امروزه شاهد آن هستیکمک آموزش یل)وسایآموزش یلانتخاب رسانه و وسا

امر  ینهم أسفانهاست و مت یشرو به افزا یادز یاربس یبا سرعت یدجد یِموزشآ یلها و وسارسانه یدایشپ

رو شوند. روبه یآموزش یلبا چالش انتخاب رسانه و وسا یتیترب یانباعث شده است تا اکثر معلمان و مرب

 در یادگیریو  یاددهی یندفرا یلو تسه یستدر یفیتِکه همواره به فکر بهبود ک یتیترب یانمعلمان و مرب

بهتر  یآموزش یلها و وسااز رسانه یککدام  دانندیچالش، نم ینمواجهه با ا ینکالس خود هستند، در ح

 یمنظور هدف از ارائه ینو مؤثرتر است تا آن را انتخاب کنند و در آموزش مورد استفاده قرار دهند. بد

 ینشده است، پاسخ به ا یگردآور یفو توص یلیتحل ی،اکتابخانه یپژوهش حاضر، که با روش مطالعه

( یکمک آموزش یل)وسایآموزش یلدر انتخاب رسانه و وسا مهم یارهایها و معسؤال است که، مالک

مّد نظر داشته  یآموزش یلرسانه و وسا ینشدر گز یدرا با یچه اصول یتیترب یانو معلمان و مرب یستچ

 باشند؟

 

های آموزشی، وسایل آموزشی، زشی، رسانهانتخاب رسانه آموزشی، انتخاب وسایل آموواژگان کلیدی: 

 وسایل کمک آموزشی

 

 

 
 

 
 

 



 

 مقدمه

مطلوب  یهاها و نگرشها، مهارتکه به کسب دانش شودیم یاد ییبه عنوان ابزارها یآموزش یهاو رسانه یآموزش یلاز وسا

خود باز کرده است و  یبرا ییما جا یجامعه یها در فرهنگ آموزشو رسانه یآموزش یل. اگر چه مفهوم وساکندیکمک م

معلوم  یبه روشن یاکثر معلمان و مسئوالن نظام آموزش یها براآن یحمفهوم و کاربرد صح شود،یها صحبت مهمواره از آن

درک مباحث و مسائل متعدد آن به  یاساس یهپا ی،علم و هنر یاهر فن  یو منطق یحبا مفهوم صح ییآشنا یدترد ی. بیستن

 – یستدر هاییترا در روند فعال هانآ یگاهو جا یمرا ندان یآموزش یهاو رسانه یآموزش یلاگر مفهوم وسا ینابرابن رود؛یشمار م

در حل  دارند،یامکانات به ما عرضه م یناز آنچه ا یو تجرب یعلم یتوانست به صورت یمنخواه یچگاهه یم،نشناس یادگیری

 یا یآموزش یلوسا ینو همچن یآموزش یهارسانه یفابتدا الزم است تعرجهت  ینبه هم یم؛خود استفاده کن یمشکالت آموزش

 .یردمورد بحث قرار گ وزشیکمک آم

حد فاصل  یز،رابط دو چ یاماده وسط  یا یلهواسطه، وس یواژه در لغت به معنا یناست. ا« Media» یسیترجمه واژه انگل رسانه

. رسدیهماهنگ و متناسب به نظر م یارآن بس یلغو یاصل یبا معنا یزن نقل و انتقال آمده است. ترجمه رسانه یلهو سرانجام وس

و  یوها، رادروزنامه توانیآن م یقو اطالعات است که از مصاد هایامو انتقال اخبار، پ لنق یلهعام آن وس یرسانه در معنا

 یتو ترب یمواژه در تعل ین. کاربرد ایامندپ رندهیو گ یاممرکز پ ینارتباط ب یهاو پل یلها در واقع وسارا نام برد. رسانه یزیونتلو

را از  یآموزش یامکه انتقال پ شودیگفته م یو ابزارها یلبه وسا وزشیمعنا و محتوا بوده است و رسانه آم ینبا حفظ هم یزن

 . دهدیانجام م یرندهفرستنده به گ

کانال انتقال  یا یلهرسانه، وس یراز یابد؛رسانه تحقق تصور کرد که بدون وجود  توانیرا نم یآموزش یچه یف،تعر یناساس ا بر

وجود دارد که اغلب به غلط مترادف رسانه به کار برده  یاست. در کنار واژه رسانه، اصطالح یرفراگ یا یرندهاز فرستنده به گ یامپ

در آموزش به کار  آیدیهمانطور که از نامشان برم یلوسا یناست. ا یکمک آموزش یلوسا یا شیآموز یلو آن وسا شودیم

مثال، معلم  یکنند. برا یلاو را تسه یادگیریآموزش کمک کنند و در واقع  یتا به درک و فهم شاگرد از محتوا شوندیگرفته م

او به شاگردان انتقال  یقاز طر یآموزش یامپ یرااست؛ ز هصورت، معلم رسان یندر ا کند،یدر کالس از تخته و گچ استفاده م

 ینکه ا ی. در صورتکندیکمک م یامبه انتقال پ یرااست؛ ز یکمک آموزش ییلهوس یا یآموزش ییلهته و گچ وس. تخیابدیم

 یکمک آموزش سایلو ین،. بنابراشودیتر مسخت یکار معلم کم یاست ول یروجود نداشته باشد باز هم آموزش امکان پذ یلوسا

 یامپ یول کند،یم یلرا تسه یادگیریو  یاددهیو امر  شودیکار برده مکه هنگام آموزش به  شودیگفته م یو ابزار یلبه وسا

 .کندیرا به طور کامل منتقل نم یآموزش

ها و از رسانه یککه کاربرد کدام  شودیسوال مطرح م ینا یم،آشنا شد یآموزش یلو وسا یآموزش یهاکه با مفهوم رسانه حال

 است؟ یدتردر امر آموزش مف یآموزش یلوسا

از  یدو شا یربازاز د یکمک آموزش یلکرد که کاربرد وسا یادآوری یدبا یکمک آموزش یلو وسا یرسانه آموزش یفوجه به تعرت با

 یا یلهرا تصور کرد که در آن از وس یآموزش توانیمرسوم و متداول بوده و کمتر م یها در جوامع بشرآموزش ینزمان شروع اول

که بتوان  یستن یهنگام آموزش، امر یو اجسام واقع یااستفاده نشود. استفاده از اش ییردگیاو  یاددهیکننده  یلتسه یلوسا

 ین،را بدون آن تصور کرد. بنابرا یآموزش توانیکه کمتر م یاستفاده از مواد نوشتار یاکرد،  یینآن تع یبرا یقطع یخیتار

و امکانات موجود در هر زمان  ییتنها به تواناامر متداول و مستمر است که  یکدر آموزش  یکمک آموزش یلاستفاده از وسا

است  یهیبد یجمعبند یک یناستفاده نشود. ا یکمک آموزش یلکه در آن از وسا یافت توانیرا م یدارد و کمتر آموزش یبستگ

 ینا دمو ع شودیانجام م یشتریبا سهولت ب یادگیریو  یاددهیباشد، امر  تریغن یکمک آموزش یلکه هر قدر کاربرد وسا

منجر  یادگیریو  یاددهیشدن زمان آموزش و دشوارتر شدن  تریبه طوالن کندیحال که آموزش را متوقف نم یندر ع یلوسا

 (.8811)فردانش، شودیم

ها به صرف رسانه بودنشان، به عنوان است که رسانه ینها ارسانه ینهدر زم اییسهمقا یقاتبه دست آمده از تحق یینها نتیجه

(. Clark, 8218ندارند) یباهم فرق شود،یمنتقل م یرندهفرستنده به گ یاها از منبع آن یقرا از طر یآموزش یمحتواکه  یلیوسا



 

بتوانند محتوا را به طور کامل از  ینکهگوناگون با فرض ا یهاانتقال محتوا است، پس رسانه یلهاگر رسانه وس یگر،به عبارت د

 یا یلمف یک یقاز طر یامعلم  ییلهبه وس یاضیموضوع ر یهمثال، اگر  یندارند. برا یفاوتمنتقل کنند با هم ت یرندهفرستنده به گ

هر سه آن  ای،یانهبرنامه را یو محتوا یلمف یگفتار معلم و محتوا توایبه شاگرد منتقل شود؛ چنانچه مح یانهبا استفاده از را

 اییسهمقا یقاتبر اساس نوع رسانه وجود داشته باشد. تحق یوتتفا یدشاگردان نبا یادگیریموضوع واحد را دربرداشته باشد، در 

 ینکه مسلم است ا یزیچ یجه(. در نت8811 ،)فردانشکندیم ییدفوق را تأ یها انجام شده، جمعبندانواع رسانه یکه رو یفراوان

 بود.موثر خواهند  یسدرست انتخاب شوند. مسلماً در کار تدر یآموزش یلها و وسااست که اگر رسانه

 یست؟چ یآموزش یلمهم در انتخاب رسانه و وسا یارهایها و معسوال است که، مالک ینپژوهش، پاسخ به ا یناز ارائه ا هدف

 

 روش تحقیق
باشد که جنبه ای موجود نمیگونه دادهای گردآوری و تدوین شده است. یعنی هیچی کتابخانهی حاضر با روش مطالعهمقاله

یابد ای، پژوهشگر ابتدا منابع مقدماتی را میدر روش کتابخانه وان بر روی آن محاسبات آماری انجام داد.ی داشته باشد و بتکمّ

تواند به یکی از صورت کند. طریقه ثبت اطالعات در برگه کتاب شناسی میمی شناسی از آن، اقدام به تهیه برگه کتاب و بعد

 های زیر انجام پذیرد:

 نوان مقاله، عنوان مجله، شماره دوره، صفحه، تاریخ انتشار به صورت ماه ، فصل و سال.نام خانوادگی، نام مولف، ع (8

 نام خانوادگی، نام مولف، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال انتشار)فصل یا ماه(، شماره جلد و صفحه. (9

به کتابخانه مراجعه کند. و  پیدا کردن منابع اصلی برایپس از مطالعه منابع مقدماتی و تنظیم برگه کتاب شناسی باید  سپس

برداری مطالب مورد ها، به یادداشتمجالت و فصلنامه های تخصصی( و مطالعه دقیق آن -پس از یافتن منابع اصلی)کتاب ها 

 پردازد.سپس پژوهشگر به توصیف و تحلیل اطالعات جمع آوری شده می (.8828نیاز خود اقدام نماید)دالور، 

 

  یافته ها
ها و معیارهای مهم در انتخاب رسانه و وسایل ر بخش مقدمه ذکر شد، سوال پژوهش حاضر این است که مالکهمانطور که د

اند ها و معیارهای مختلفی را در پاسخ به این سوال ارائه دادهنظران تعلیم و تربیت، مالکآموزشی چیست؟ متخصصان و صاحب

 ها را برای شما تبیین کنیم.ها و معیارکه ما در ادامه قصد داریم اهّم این مالک

 

 ها و معیارهای انتخاب وسایل آموزشیمالک

ها، معیارهایی همچون شوند. عالوه بر هدفهای آموزشی بهترین راهنما و معیار برای انتخاب وسایل آموزشی محسوب میهدف

موثر در انتخاب وسایل آموزشی  های فنی، شرایط و امکانات اجرایی نیز از جمله عواملهای آموزشی وسیله، ویژگیویژگی

 (.8828هستند)شعبانی، 

شوند باید عالوه بر ارائه و انتقال مطالب و مفاهیم جدید، در صورت لزوم های آموزشی وسیله: وسایلی که انتخاب میویژگی

آموزش جلب کنند، و این آموزان را نسبت به موضوع های گذشته را نیز فراهم آورند و توجه و عالقه دانشامکان تکرار فراگرفته

آموزان را به پاسخگویی و توجه را تا پایان فعالیت آموزشی حفظ نمایند؛ عالوه بر این کیفیت یادگیری را افزایش دهند و دانش

 ابراز واکنش تشویق کنند.

ختلف، که در ممکن است همه وسایل آموزشی، تمامی این خصوصیات را نداشته باشند از این رو گاهی استفاده از وسایل م

 مجموع پاسخگوی کلیه نیازها باشند، ضروری است.

 توان به صورت زیر خالصه کرد:های فنی یک وسیله آموزشی را میترین ویژگیهای فنی وسیله: مهمویژگی

 توانایی انتقال پیام مورد نظر؛ 



 

 جا کردن(؛قابلیت حمل و نقل )قابلیت جابه 

 سهولت کاربرد؛ 

 سهولت دستکاری و تعمیر؛ 

 .)قابلیت رجوع )رجوع پذیری 

های مختلف یک گل را توان قسمتتوانایی انتقال هر نوع پیامی را ندارند؛ مثاًل با استفاده از تابلوی گچی اگرچه میهمه وسایل، 

های مختلف آن توان جریان باز شدن آن را به نمایش گذاشت و بهتر است از خود گل برای نشان دادن قسمتنشان داد نمی

آموزش یافت نشود، تصویر کاغذی یا تابلوی گچی برای نشان دادن تصویر آن  استفاده کنیم؛  اما اگر گل مورد نظر در محل

 مناسب است.

 اند از:گذارند عبارتترین عواملی که در اجراپذیری وسایل آموزشی تأثیر میامکانات اجرایی: مهم

 تعداد یادگیرندگان: وسایل انتخاب شده باید متناسب با تعداد یادگیرندگان باشد؛ 

 ازه کالس: وسیله موردنظر باید قابل استفاده در وضعیت موجود کالس باشد؛وضعیت و اند 

 زمان الزم: وسیله انتخاب شده باید متناسب با زمان تدریس باشد؛ 

 در دسترس بودن: وسیله انتخاب شده باید در دسترس باشد؛ 

 .اقتصادی بودن: وسیله باید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد 

 

 های آموزشیهای انتخاب رسانهها و معیارمالک

های آموزشی برای ارائه یک درس ی رسانهی دروس، و یا از همهی آموزشی برای ارائه همهتوان از یک رسانهاین تصور که می

استفاده برد، اشتباه است؛ بلکه باید به این نکته توجه داشت که تدریس هر درس یا محتوای آموزشی متناسب با ماهیت آن 

های متناسب با آن را به طلبد و مربی باید برای ارائه هر یک از دروس، رسانه یا رسانهنیز نوع فراگیر، روش خاصی را میدرس و 

های آموزشی را به شرح زیر گردآوری و ها و معیارهای مهم در انتخاب رسانه(. بدین منظور اهم مالک8811کار برد)حمیدزاده، 

 ایم:تبیین کرده

ی موردنظر، برداشت آنان از نظر میزان یادگیری ه شاگردان: در انتخاب رسانه، باید به گرایش شاگردان به رسانهگرایش و عالق -

های الزم برای انتخاب رسانه به عمل بینیاز طریق آن رسانه و انتخاب رسانه به وسیله شاگردان توجه شود و در هر مورد پیش

شوند امری دائم و پایدار رو میهای جدید برای شاگردانی که اولین بار با آن روبهآید. باید خاطرنشان ساخت که جذابیت رسانه

رود. بینابراین، مربی آموزشی یا معلم نباید بیش از اندازه نیست و این جذابیت به مرور زمان )حدوداً هشت هفته( از بین می

 (.8811روی نو و جدید بودن رسانه حساب باز کند)فردانش، 

کند، مانند وقتی که آموزش برای ی فراگیران نوع خاصی از رسانه را طلب میویژه فراگیر: گاهی خصوصیات ویژهخصوصیات  -

نابینایان یا ناشنوایان باشد یا به طور کلی آموزش برای کودکان استثنایی باشد که در این صورت نوع ویژگی خاص فراگیر، نوع 

 (.8811کند)فردانش، رسانه را تعیین می

کنند. اگر شما روش بحث گروهی را ها را محدود میهای تدریس( نیز گاهی انتخاب رسانهش تدریس: فنون آموزشی)روشرو -

ها تبادل اندیشه که مورد نیاز خورد چون در این رسانهای مثل ضبط صوت یا تلویزیون به درد نمیانتخاب کرده باشید رسانه

گیرد. یا در ز طریق خود یادگیرندگان و معلم به عنوان منابع انسانی صورت میبحث گروهی است وجود ندارد بلکه یادگیری ا

بعدی کوچک بی فایده است و بهتر است از اسالید استفاده های بزرگ استفاده از مواد سهاستفاده از روش سخنرانی برای گروه

شود. پس هر کدام از ه مستقیم استفاده میشود. در گردش علمی در هوای آزاد امکان نشان دادن فیلم نیست، بلکه از مشاهد

 (.8828آبادی، طلبد)علیفنون آموزشی رسانه خاص خود را می



 

تر ها بیشهای بیرونی بر آنتری باشند، تأثیر محرکی رشد پایینآموزان در مرحلهجذاب و برانگیزاننده بودن: هر قدر دانش -

ها جذاب ی انتخابی را برای آنتواند رسانهیی چون رنگ، موسیقی و حرکت میهااست، بنابراین استفاده بجا و متعادل از محرک

دار ایجاد کرده، سبب تحریک حس کنجکاوی دانش آموزان و در نتیجه ی آموزشی موقعیت مسئلهکند. از طرفی چنانچه رسانه

در این صورت با تجزیه و تحلیل  آموزان منتهی گردد،ها شود و به حل مسئله توسط دانشبرانگیخته شدن فعالیت ذهنی آن

 (.8818نژاد، کنند)هاشمیانهای منحصر به فرد ارائه میها، نظریات و اندیشهوظایف محوله و به کارگیری صحیح رسانه

ها که بر گذارد سن آنها است. مدلی از رسانهها تأثیر میآموزان که در انتخاب رسانههای دانشآموز: یکی از ویژگیسن دانش -

کند ها را به طریقی معرفی می( رسانه8( است. این مخروط )شکل شماره 8292)8کند مخروط تجارب دیلسن بیشتر تأکید می

شویم سن یادگیرندگانی توانند استفاده ببرند و هرچه به رأس مخروط نزدیک میکه یادگیرندگان کم سن از قاعده مخروط می

 یابد.ش میتوانند از آن استفاده کنند، افزایکه می
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گیرند. زیرا با استفاده از شئی واقعی کودک تمام حواسش به کار کودکان کم سن بیشتر از طریق کار با اشیای واقعی یاد می

توانند از طریق ند همان مطالب را میتواند ببیند، بشنود، لمس کند و... یادگیرندگانی که در سنین باالتر قرار دارافتد. او میمی

 توصیف کالمی یاد بگیرند.

                                                           
1 . Dale, E. A. 



 

داری و به کاراندازی، گذارد عبارت است از هزینه تولید، نگهشرایط عملی: یکی از شرایط عملی که در انتخاب رسانه تأثیر می -

ی آن مطرح باشد ولی گاهی در شرایط هشود نباید هزینتر میتر و با دوامالبته اگر انتخاب یک رسانه منجر به یادگیری سریع

شود که آن رسانه انتخاب نشود. عامل دیگری که در انتخاب رسانه تأثیر عملی باال بودن هزینه تولید یک رسانه سبب می

شود که رسانه دیگری گذارد وقت است. گاه تولید یک رسانه در مدت زمان محدود امکان پذیر نیست و همین امر باعث میمی

یابی به رسانه در مدت زمان محدود تری قرار دارد انتخاب گردد. گاه دستها در سطح پایینز نظر دستیابی به هدفکه ا

کشد تا مراحل سفارش دانید موجود است ولی مدت زمانی که طول میای است که میپذیر نیست. مثاًل اگر نیاز به رسانهامکان

رسد مجبورید رسانه دیگری را از سپری شدن دوره آموزش به دست شما می قدر زیاد است که بعدو خرید را طی کند آن

جایگزین آن کنید. یکی دیگر از عوامل، توافق معلم با رسانه است. گاهی معلمان به دلیل عدم آشنایی با یک رسانه در مقابل آن 

 (.  8828آبادی، گیرند)علیدانند و آن را به کار نمیکنند. گاه نحوه کار با یک رسانه را نمیاحساس خطر می

های یادگیری های آموزشی، محتوا و فعالیتای مناسب است که با هدفهای تربیتی: در این زمینه رسانههماهنگی با هدف -

ی گزینشی باید درسی آن مقطع تحصیلی منطبق باشد. بنابراین چنانچه هدف، تربیت شهروند مفید و مؤثر باشد، رسانه برنامه

ای باشد که ی مورد نظر باید به گونههایی کند که هدف مربوطه تحقق یابد. به بیان دیگر، رسانهوز را درگیر فعالیتآمدانش

پذیری فردی را هنگام به ها را به خوبی درک کرده، حس مسئولیتآموزان پیامدهای اخالقی، فرهنگی و اجتماعی رسانهدانش

 (.8818نژاد، میانها در خود تقویت کنند)هاشکارگیری رسانه

نژاد، شود باید مفید، صحیح، جدید و به روز باشد)هاشمیانی آموزشی ارائه میی رسانهمعتبر بودن: اطالعاتی که به وسیله -

8818.) 

 

 گیریبحث و نتیجه
بدون وجود  توان تصور کرد کههمانطور که در این پژوهش بیان شد، متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند، هیچ آموزشی را نمی

توان از نقش مؤثر و رسانه تحقق یابد، زیرا رسانه، وسیله یا کانال انتقال پیام از فرستنده به گیرنده)فراگیر( است و همچنین نمی

پررنگ وسایل آموزشی در تسهیل امر یاددهی و یادگیری نیز غافل شد، زیرا عدم وجود این وسایل فرایند آموزش را دشوار و 

نظر دارند، نظران و متخصصان تربیتی و آموزشی بر آن اتفاقی صاحببنابراین آنچه که مسلّم است و همه کند.طوالنی می

ها و معیارهای مهم در ها و وسایل آموزشی است. بدین منظور در پژوهش حاضر، اهمّ مالکانتخاب صحیح و اصولی رسانه

 انتخاب رسانه و وسایل آموزشی تبیین و تشریح شد.

 

 کنیم:ن نکات و موارد زیر را به معلمان و مربیان تربیتی پیشنهاد میدر پایا

 توانند تمام جلسات تدریس و آموزشی خود را به نحوه احسن به معلمان باید توجه کنند که با استفاده از یک رسانه، نمی

تخاب رسانه و وسایل آموزشی ها و معیارهای ارائه شده، نسبت به انشود با توجه به مالکاتمام رسانند. لذا توصیه می

 متناسب با هر محتوا، اقدام نمایند.

 ها و معضالتی که ممکن ی آموزشی جدید، به آسیبشود که قبل از استفاده از رسانه یا وسیلهبه معلمان عزیز توصیه می

ها را کاهش ی بروز آند و زمینهها به وجود آید، فکر کننی آنآموزان یا خانوادهاست بعد از استفاده از آن ابزار، برای دانش

 داده یا از بین ببرند. 

 ها و وسایل آموزشی جدید را در جلسات درسی و روزهای پیاپی، مورد شود که رسانهبه معلمان ارجمند پیشنهاد می

 آموزان از بین نرود.ها در دانشاستفاده قرار ندهند تا جذابیت و تأثیر آن

 ی آموزشی در کالس، حداقل یک مرتبه آن رسانه یا قبل از استفاده از رسانه یا وسیلهشود، به معلمان عزیز توصیه می

 رو نشوند.ی آموزشی را به دور از چشم فراگیران آزمایش و استفاده کنند تا در حین آموزش با مشکل روبهوسیله



 

 کنیم:های آتی پیشنهاد میهمچنین محورهای زیر را به پژوهشگران عزیز، برای پژوهش

o آموزانها و یا وسایل آموزشی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانشانتخاب صحیح رسانه یبررسی رابطه 

o آموزان به درسها و یا وسایل آموزشی بر افزایش میل و رغبت دانشانتخاب صحیح رسانه یبررسی رابطه 
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