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  اهداف رفتاري:

  ین بخش از خواننده انتظار می رود:بعد از مطالعه ا

  ثر بر تعیین مواد و وسایل آموزشی را نام ببرد.ؤمتغیرهاي م -1
  یاددگیري را بیان نماید. –فرآیند یاددهی  نقش استفاده از مواد و وسایل آموزشی در -2
  موانع و مشکالت استفاده از مواد و وسایل آموزشی را توضیح دهد. -3
  ذکر نماید.کلی استفاده از مواد و وسایل آموزشی را  اصول -4
  انواع رسانه هاي نوشتاري را نام برده و آنها را با هم مقایسه نماید. -5
  ا نام برده و مزایاي آن را بیان نماید.انواع تابلوهاي آموزشی ر -6
  سه بعدي را طبقه بندي کرده و در مورد کاربرد آنها توضیح دهد.مواد دیداري  -7
  انواع وسایل نورتاب ساکن را نام برده و آنها را به صورت مؤثر مورد استفاده قرار دهد. -8
توضـیح   ها را در آموزش مؤثرنقش آن انواع رسانه هاي آموزشی نورتاب متحرك را نام برده و -9

  دهد.
  انواع رسانه هاي شنیداري را نام برده و اصول استفاده از آن را بیان نماید. -10
  کاربرد وسایل آموزشی نوین را در آموزش مؤثر بیان نماید. -11
  
  
  
  
  



  

  

 

  تعیین مواد و وسایل آموزشی:
واد و وسـایل آموزشـی   یکی دیگر از اجزاء الگوي طراحی منظم آموزشی پیش بینـی و تعیـین مـ   

  است که انتخاب آنها بدون توجه به عناصر پیشین به خصـوص اهـداف رفتـاري نـه تنهـا     منابع 
  نمی تواند یادگیري موثري را به وجود آورد بلکه گاهی می تواند زیان آور نیز باشد.

قرار دهـد  در این مرحله معلم بایستی دقیقاً صورت مواد و وسایلی را که می خواهد مورد استفاده 
تنظیم کرده و قبل از اجراي تدریس نسبت به تدارك و آماده کـردن آنهـا اقـدام نمایـد، مسـلماً      

  متغیرهاي زیر بر تعیین مواد و وسایل آموزشی نقش موثري را ایفا می کند:
  تنوع توانایی ها، عالئق و به طور کلی سوابق و مشخصات فراگیران -1
  تنوع و تعداد اهداف آموزشی -2
  تناسب انواع رسانه ها با منظور و هدف خاص مورد نظر -3
  مواد و وسایل موجود و یا ممکن الوجود -4
  امکانات مالی -5

منابع مورد استفاده و نیز روش بکارگیري آنها بایستی بر اساس آنچه مـی خـواهیم شـاگردانمان    
  اشند.بدانند و رفتاري که از خود بروز دهند و سطحی که می خواهیم بدان برسند ب

منطقی این است که ما همیشه ساده ترین نوع ارتباط کـه نیـاز بـه برنامـه را مرتفـع مـی کنـد        
  انتخاب نمائیم.

  یادگیري –نقش مواد و وسایل آموزشی در فرآیند یاددهی 
اساس قابل لمسی را براي تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می سازند و از میزان عکس العمـل   -1

  د.گفتاري دانشجو می کاهن
  مورد عالقه زیاد دانشجویان بوده و توجه آنها را به موضوع اصلی معطوف می سازند. -2



  

  

 

اساس الزم را براي یادگیري تدریجی و تکمیلی آماده مـی سـازند و در نتیجـه یـادگیري را      -3
  پایدارتر و دائمی می کنند. ،سریعتر، موثرتر

می دهنـد و در نتیجـه موجـب فعالیـت      تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار دانشجویان قرار -4
  ایشان می شوند.

  پیوستگی افکار را موجب می گردند. -5
در توسعه و رشد معنی در ذهن دانشجویان موثر هسـتند و بـه فزونـی مجموعـه اطالعـات       -6

  کمک فراوانی می کنند.
  مهارتی را به طور موثر و کامل به دانشجویان می آموزند. -7
راههاي دیگر امکـان نـدارد و   کسب آن از ار دانشجویان قرار می دهند که تجاربی را در اختی -8

(دیدن پدیده هاي طبیعی به صورت تنـدتر   در نتیجه به تکامل عمق و تنوع یادگیري می افزاید.
  یا کندتر از حالت معمول، استفاده از فیلم و ...)

  موانع و مشکالت استفاده از وسایل و مواد آموزشی متنوع
  م صرف مخارج و بودجه است.مستلز -1
اکثر معلمین به ارزش این وسایل در آموزش ایمان ندارنـد و بـراي اسـتفاده صـحیح از آنهـا       -2

  آموزش ندیده اند.
در اکثر مراکز آموزشی تکنولوژیست آموزشی که بتواند طرز کار ایـن وسـایل را بـه معلمـین      -3

اهی و تهیه مواد ساده و ارزان قیمت را بـه  بیاموزد و در صورت لزوم وظیفه به کار انداختن دستگ
  عهده بگیرد، وجود ندارد.

  وقت و انرژي زیادتري را می طلبد که در برنامه کار معلمین پیش بینی نشده است. -4



  

  

 

مشکالتی از قبیل حاضر کردن قبل از وقت، آمادگی براي به کار انداختن و اسـتفاده صـحیح    -5
  در آنها وجود دارد.

  کالس ها کوچک و محدود بوده و استفاده از وسایل در آنها مشکل است.محیط اکثر  -6
  نقل و انتقال بسیاري از وسایل به کالس مشکل است و ممکن است آسیب ببیند. -7
تعداد وسایل نسبت به تعداد معلمین و تعداد دفعاتی که می خواهند استفاده کنند بسـیار کـم    -8

  است.
  تقسیم بندي مواد و وسایل آموزشی

قرار دادن مواد و وسایل آموزشی در دو دسته نورتاب و غیرنورتاب یکـی از بهتـرین و کـاملترین    
دارنـده  و چون تقسیم بنـدیهاي دیگـر در بر   تقسیم بندیهایی است که تاکنون به عمل آمده است

  این تقسیم بندي به صورت ذیل تعریف شده است: ،نواقص مشهودي است
  ) نورتاب:1
aهد، اسالید، اوپک، فیلم استریپ و پروژکتورهاي مربوطه می باشد.) ثابت: شامل اور  
b.متحرك: شامل فیلم متحرك و تلویزیون می باشد (  
   ) غیر نورتاب:2

  شامل مواد دیداري سه بعدي، چارت ها، نمودارها، تصاویر ثابت، تابلوهاي آموزشی و ...
  

  روش کلی استفاده از مواد و وسایل آموزشی
گیري از هر کدام از مواد و وسایل آموزشی به طور مستقل و جداگانه لزوم توجه بـه  اگر چه بهره 

منظـور اسـتفاده کلـی از آنهـا روش پـنج      دستورالعمل خاص را ایجاب می کند، متخصصان بـه  
  مرحله اي زیر را پیشنهاد می کنند:



  

  

 

  خود را آماده کنید -1
مواد ضبط شده گـوش کـرده و سـري     پیش مشاهده کرده، بهاز به عنوان مثال فیلم متحرك را 
  تصاویر را جور و بررسی نمایید.

  محیط را آماده کنید -2
مواد و تجهیزات الزم براي مشاهده و یـا شـنیدن رسـانه را مرتـب کنیـد و مطمـئن شـوید کـه         

، به درستی مستقر شده و در زمان استفاده آماده کار هسـتند، همچنـین   رزرو شده تجهیزات قبالً
حرارت محیط نمایشی، مسئله حمل و نقل و احتماالً امـور ایمنـی را مـورد بررسـی      تهویه، نور و

  قرار دهید.
  کالس را آماده کنید -3
، روشن کنید که چرا از آن در این زمـان بخصـوص اسـتفاده    ابتداي کار رسانه را معرفی کنید در

ار داده و آنچـه  می کنید. به طور خالصه تشریح کنید که رسانه چه چیزهایی را تحت پوشش قـر 
  را که آموختنش با استفاده از رسانه بخصوص مهم است مورد تاکید قرار دهید.

  از رسانه استفاده کنید -4
رسانه را از حیث فنی به درستی مورد استفاده قـرار دهیـد. بـه عنـوان مثـال در فـیلم متحـرك        

نـدگان روي پـرده   مطمئن شوید که تصویر از تنظیم درستی برخوردار اسـت و از بـاالي سـر بین   
  منعکس شده است.

  پیگیري کنید -5
پس از استفاده از رسانه درباره محتواي آن پرسش و پاسخ و بحث نمایید. چنانچـه الزم باشـد از   

  تجربه مطرح شده در رسانه را نظارت کنید. ،طریق یک آزمایش و یا کار عملی
  



  

  

 

  انواع مواد و وسایل آموزشی
  ر نور تاب) رسانه هاي آموزشی سه بعدي غی1

اینگونه اشیاء واقعی به اصطالح خودشان می باشـند و جـز    الف) اشیاء واقعی تغییر نیافته:
  در موارد جدا ساختن آنها از محیط حقیقی و واقعی زندگی شان تغییري دیگر نیافته اند مانند:

a (بیمار  
bشده دار استاندارمی) ب standardized patient(sp)     
c،خرگوش زنده و گیاهانی که زنده هستند. ) موتور اتومبیل  

  ب) اشیاء واقعی تغییر یافته مانند:
aجسد ، بخشهاي مختلف جسد (  
b(... مثل برش پوست، چشم و) برش ها (  
c   نمونه ها یا جنبه هایی از شیئی که داراي مشخصات مشابه و مشترك طبقه یا گـروه خاصـی (

  (مانند جنین در شیشه) است
dجنین هاي غیرطبیعی)اريرهاي اد ) کلکسیون ها (سنگ ،  

  :واقعیت از اشیاء تقلید ج)
a(خصوصیات عمومی و کلی اشیاء واقعی را دارند) مدل ها و موالژها (  
b ا حذف جزئیات)هاي ساده شده واقعیت هستند (ب) ماکت ها (قسمت  
  ) رسانه هاي نوشتاري2

  (جزوات) کتاب، مجله، روزنامه ها، کتابهاي مکمل و مواد تکثیريالف) 
aاز کتاب به عنوان کمک تدریس استفاده کنید (.  
b.سعی کنید با استفاده از سایر وسایل محتوي کتاب را زنده کنید (  



  

  

 

c   دانشجویان را به تکالیفی مانند خالصه کردن بخشی از متن کتاب، مقایسه دو یا چنـد نقطـه (
  نظر با هم تشویق کنید.

dتصـاویر حـداکثر اسـتفاده را     و ول، چارت هـا، نقشـه هـا   ) از محتواي دیداري کتاب، مانند جدا
  بنمائید.

e:از مجالت و روزنامه ها براي یادگیري مطالب درسی استفاده کنید زیرا (  
  جهت آگهی بیشتر الزم است. وزسائل رم مطالعه و تجزیه و تحلیل حوادث و -
  آموزش مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و اجتماعی الزم است. -
ش تحقیق و کسب اطالعات مورد لزوم از طریـق اسـتفاده از آرشـیو مجـالت امکانپـذیر      آموز -

  است.
  دست نوشته ها یا برگه هاي راهنما ب)

  نکات کاربردي
  .رئوس مطالب را به صورت خالصه بنویسید -
  .، می توانید از دیاگرامها استفاده کنیدروان و ساده باشد -
ید که به آن مراجعـه و جاهـاي خـالی را پـر کننـد یـا       در طول یک بحث از دانشجویان بخواه -

  همراه شما آن را بخوانند.
  استفاده از آنها با سخنرانی و بحث مفیدتر است. -

  ج) تابلوهاي آموزشی  
  انواع تابلوهاي آموزشی به شرح ذیل می باشد:

  وایت برد و ماژیک -
  تابلوهاي گچی (تخته سیاه یا سبز) -



  

  

 

  تابلوهاي دو رویه -
  بلوهاي کشوییتا -
  براي نصب طرح، عکس و تصویر تابلوهاي الکتریکی و تابلو اعالنات -
  تابلوهاي مغناطیسی -
  ل برد)ننمدي یا فال -تابلوهاي پارچه اي (ماهوتی  -
  تابلوي جیب دار -

  مزایا
  ح و طرح خط مشی درسییوسایلی هستند براي توضیح، تشر -
رزشمند در ایجاد ارتبـاط در کـالس اسـت و توجـه را     در دسترس بوده و جزء جدایی ناپذیر و ا -

  شدیداً جلب می کند.
  می توان در نحوه ارائه مطالب روي تخته سیاه تغییر سریعی ایجاد کرد. -
  براي نشان دادن نحوه گسترش و بسط یک موضوع یا ایده بسیار مفید است. -
  ر بگیرد.می تواند به عنوان یک وسیله در کار گروهی مورد استفاده قرا -

  نارسایی هاي تخته
  نمی تواند مثل یک فیلم قسمت هاي متحرك را به نمایش در آورد. -

  نمی تواند مانند یک کتاب اطالعات مفصل را منتقل نماید. -
  نمی تواند مانند یک نوار صدا را منتقل نماید. -
  نمی تواند جانشین یک شخص مطلع گردد. -

  تخته:پیشنهاداتی براي استفاده بهتر از 
  مطالب خوانا و پر رنگ نوشته شود. -



  

  

 

  فقط نکات مهم نوشته شود. -
  از دیاگرام و خطوط متصل جهت نشان دادن ارتباط میان مطالب استفاده شود. -
  همیشه پاك و تمیز باشد. -
  را نگیرد. hand outجاي پلی کپی و  -
  نباید شلوغ باشد. -
  گردد. باید به موقع از مطلب یا یادگرام استفاده -
  ) رسانه هاي دیداري3

  ، نقشه و ...ترسیمی، چارت، پوستر
a:در استفاده از رسانه هاي ترسیمی به نکات زیر توجه نمایید (  

  سادگی را رعایت کنید. -
  از حروف درشت استفاده کنید. -
  عنوان انتخاب شده مختصر و مفید و ساده باشد. -
  کنید.استفاده  از رنگ ها به طور مناسب، هماهنگ -
  به اندازه کافی بزرگ باشد تا از هر نقطه کالس قابل رویت باشد. -
bچارت ها (:  

ارائه دیداري دیده ها و مفاهیمی است که تفهیم آنها از طریق ارائـه کتبـی یـا شـفاهی مشـکل      
  است.

  هدف از تهیه چارت ها:
  براي روشن کردن نکات مهم تهیه می شوند. -



  

  

 

دیاگرام ها و مواد لغـوي   ،ها ف، گرافرم هاي تصویري و ترسیمی کیبی ازو موثر تر چارت کارآ -
  است.

  ابتدا باید منظور و مقصود را مشخص نماید. -
  شرایطی که چارت باید مورد استفاده قرار گیرد را توضیح دهد. -

  تقسیم بندي چارت ها:
        ذیـل تقسیم بندي چارت ها بر اساس فـرم ارائـه مطالـب کـه داراي انـواع متعـددي بـه شـرح         

  می باشد:
  چارت هاي زمانی: -ا

چارت هاي زمانی داراي انواع مختلفی هستند که یک نمونـه از آنهـا مشـخص کننـده وقـایع و      
حوادث تاریخی در یک دوره از تاریخ است. در این نوع چارت ها مـی تـوان از محورهـاي افقـی     

ار تاریخی استفاده کـرد.  براي مشخص کردن حوادث و از محورهاي عمودي براي جدا کردن ادو
  نمونه دیگر چارت زمانی براي نشان دادن سن و زمان خواب افراد استفاه می شود.

  چارت هاي نواري: -2
براي ارائه مطالب و اطالعات به صورت متوالی استفاده می شود. چارت نواري داراي قسـمتهاي  

ت هاي مربوطه را جدا کـرده و  متوالی و پوشیده از کاغذ هستند که می توان در مواقع الزم قسم
  مطلب را آشکار نمود.

  چارت هاي برگردان (فیلیپ چارت)
باالي کارت ها  نچارت برگردان به تعداد الزم کارت یا کاغذ یک اندازه تهیه و پس از آماده شد

از چارت هاي برگردان هـم بـراي ارائـه اطالعـات بـه صـورت متـوالی         به هم متصل می شود.
  .استفاده می شود



  

  

 

  چارت هاي طبقه بندي و سازمانی -3
  از این نوع چارت ها سه نوع وجود دارد:

    .براي نشان دادن جریان یک فرآیند یا روابط میان اجزاء (مسئولیتهاي شغلی) الف) جریانی:
براي مشخص کردن مشخصات، ترکیب و روابط میان اعضـاء خـانواده یـا انـواع      ب) درختی:

  .زء)موضوعات مورد نظر (از کل به ج
از به هم پیوستن چندین شاخه به شاخه اصلی درسـت مـی شـود (از جـزء بـه       ج) شاخه اي:

  .کل)

  چارت هاي اخباري -4
اطالعـاتی را بـه    ،شامل ورقه ها و یا تابلوهایی می دانند که به دیوار نصب شده و نظیـر پوسـتر  

اسـت حـاوي    گیرندگان عرضه می دارند ولی مطالب مندرج در آنهـا جـامع تـر بـوده و ممکـن     
  نمودارها، نشانه ها، عکس ها، تصاویر و نظایر آنها باشد.

  چارت هاي آموزشی -5
کلیه خصوصیات چارتهاي اخباري را دارند ولی درك منظـور آنهـا مسـتلزم توضـیحات شـفاهی      

  معلمان نیز هست. 
cپوسترها (  

       کـار بـرده  پوسترهاي براي انتقال صریح، روشـن و جالـب توجـه و ارزان قیمـت اطالعـات بـه       
می شوند. در تهیه پوسترها هر چقدر پیام ها را ساده تر و مستقیم تر ارائه دهیم تاثیر آنها زیـادتر  

  و موثرتر است.
  
  



  

  

 

  الف) پوستر یک نظري
ورقه یا تابلویی است که روي آن تصویر یا جمله اي نوشته شده و با یک نظر قابل خوانـدن و   -

  درك است.
  اد باشد.نباید حاوي مطالب زی -
  درباره موضوعی باشد که قبالً تفهیم شده است. -
  نیاز به هوش و معلومات خاصی نداشته باشد. -

  ب) پوستر چند نظري
  براي جلب توجه و القاء ایده و تشویق بینندگان به انجام کاري بخصوص، کاربرد دارد. -

  در تهیه پوستر به نکات زیر توجه کنید:
  شت و خوانا باشد.خالصه بودن، خط آن درالف) 

  عنوان پوستر: دستوري، پرسشی، پیشنهادي، اخباري باشد. ب)
سادگی: سادگی نوعی زیبایی است، پوستر خوب فقـط شـامل طرحـی اسـت کـه منظـور و        ج)

  مقصود را برساند.
بداعت: پوستر بایستی بدیع، جالب و نـو باشـد (در کلمـات، جمـالت، طرحهـا و روابـط بـین         د)

  عناصر)
مکن است یک نوشته یا تیتر باشد و مدت زیادي در خـاطر بمانـد، امـا بیننـدگان بـه      طرح: م ر)

  طرح توجه بیشتري دارند.
  تنظیم: نحوه قرار گرفتن قسمت هاي مختلف در میزان تاثیرگذاري آن موثر است. ز)
رنگ: رنگ مبین ایده و احساس است. از رنگ براي تزئین استفاده نکنید، رنـگ حامـل پیـام     و)

  است.



  

  

 

  نکات مهم دیگر در استفاده از پوستر:
  محل نصب آن در کالس باید مناسب باشد. -
  ثیرش بیشتر است.أاگر اطراف محل نصب آن از تصاویر و مطالب دیگر خالی باشد، ت -
  محل نصب آن تاریک نباشد و جهت نور به سوي پوستر باشد نه بینندگان. -
  .اکن گوناگون نسبت مستقیم داردثیر پوستر با تعداد نصب آن در امأمیزان ت -

  تعداد بیشتر= تاثیر بیشتر
  .بین برداشتن پوستر قبلی و نصب پوستر جدید جاي آن را مدتی خالی بگذارید -
  

  تصاویر غیر نورتاب
d:نمودارها (  

نشان دهنده روابط عددي و نسبی ارقام هستند که خواننده را قادر به درك معنـاي خـاص یـک    
  چیده می کنند.توده از اطالعات پی
  انواع نمودارها:

    ستونی -2      خطی -1
  تصویري -4    دایره اي -3

  الف) نمودار خطی:
نمودارهاي خطی جزء دسته اي هستند که دو مقیاس انـدازه گیـري را شـامل مـی شـوند، ایـن       

  نمودارها دقیق ترین یا صحیح ترین نمودارها را تشکیل می دهند.
  



  

  

 

  ب) نمودار ستونی:
نمودار ستونی از نظر خواندن ساده ترین نوع نمودارها اسـت. بـه ایـن ترتیـب کـه هـر دسـته از        
اطالعات را در یک ستون قرار می دهیم این ستونها یا همگی افقی هستند یا عمودي. از نمـودار  

  ستونی براي مقایسه تعداد محدودي از اطالعات استفاده می شود.
  ج) نمودار دایره اي:

نمودارها براي نشان دادن اطالعات از دایره استفاده می شود. براي این منظور دایـره  در این نوع 
را به قسمت هایی تقسیم می کنند و هر قسمت را به نسبت درصد نشان می دهند مسلماً جمـع  

  درصد باشد. 100تمام قسمت ها بایستی 
  نمودارهاي دایره اي داراي دو خصوصیت می باشند:

  بدون توجه به متغیر دیگري نشان می دهند. کل اطالعات راالف) 
  هر قسمت به صورت درصد یا کسري از کل آن بیان می شود.ب) 

  د) نمودار تصویري:
در نموداري تصویري از انواع شکل هاي سیاه و سفید یـا رنگـی جالـب اسـتفاده شـده و بـدین       

  ترتیب حالت حقیقی و جذابیت به نمودار داده می شود.
  نور تاب: رسانه هاي آموزشی

       به دو دسته رسانه هاي آموزشی نورتاب سـاکن و رسـانه آموزشـی نـور تـاب متحـرك تقسـیم       
  می شوند.

  رسانه هاي آموزشی نورتاب ساکن: -1
aفیلم استریپ (  bاسالید (    cاورهد (    dاوپک (  
  



  

  

 

a:فیلم استریپ (  
خاصی روي یـک نـوار   فیلم استریپ عبارت از یک سري تصاویر ثابتی است که با نظم و ترتیب 

  میلی متري چاپ شده باشد. 35فیلم مثبت 
  انواع متعددي از پروژکتورهاي فیلم استریپ در آموزش مورد استفاده قرار می گیرند.  

b:اسالیدها عبارت از تصاویر ترسیم شده بر روي یک صفحه شفاف و یا فیلم هـاي   ) اسالید
آنها تصویر را بـر روي پـرده و یـا دیـوار مقابـل      مثبتی از عکس ها هستند که در اثر عبور نور از 

  منعکس می کنند.
  

  نحوه قرار دادن اسالید در پروژکتور  
براي پر کردن حامل ها و یا سینی هاي اسالید، همانطوري که رو به پرده ایستاده اید اسـالید را  

یر آن طوري در دست بگیرید که قابل خواندن باشد سپس آن را برگردانید بـه طـوري کـه تصـو    
  یا حامل قرار دهید. سینیحالت معکوس را بخود بگیرد، اسالید را در آن حالت در 

در بعضی از اسالیدها، دایره اي که در گوشه راست باالي اسالید تعبیه می شود به صحیح قـرار  
ردادي ایـن دایـره هـا طـوري در سـینی      . بطور سنتی و قراادن آنها در پروژکتور کمک می کندد

  قرار می گیرند که حالت آنها دور از پرده باشد. هاي دورانی
  جابجا کردن و تمیز کردن اسالید

مبحث اسالیدها را از طریق گرفتن قاب و یا کادر آنها جابجا کـرده و از لمـس کـردن و خـراش     
دادن سطح فیلم آنها خودداري کنید، اسالیدهاي کثیـف را مـی تـوان بـا یـک بـرس نـرم و بـا         

شته به آب و یـا محلولهـاي تمیـز    دن، عدسی ها را پاك کرد پنبه آغدستمال مخصوص تمیز کر
  کننده فیلم نیز براي تمیز کردن سطح اسالیدها از مواد چربی و یا گرد و خاك مفید هستند.



  

  

 

  بهره گیري از پروژکتور اسالید
  مستقر کردن پروژکتور الف)

  متصل کنید. پروژکتور را روي پایه محکمی قرار داده و آن را به نیروي برق -1
  حامل و یا سینی اسالید را سوار کنید. -2
المپ را روشن کنید از دکمه باال برنده ماشین براي تنظیم ارتفاع قسمت جلوي آن اسـتفاده   -3

  کنید.
بوسیله چرخانیدن عدسی و با استفاده از دکمه تنظیم، تصویر را بر روي پرده تنظیم کنیـد تـا    -4

  ا به دست آورید.حدي که تصویر روشن و واضحی ر
  مزایا استفاده از پروژکتور اسالید

  با کنترل از راه دور استاد می تواند رو به حاضرین باشد. -
  امکان نمایش تصاویر واقعی و عینی را فراهم می سازد. -
  ثانیه تصاویر به طور خودکار تعویض می شوند. 15تا  5/8با تنظیم فاصله زمانی  -
  مورد هر اسالید همزمان با نمایش آن امکانپذیر است. امکان ارائه توضیحات در -
  براي هر اندازه از شرکت کننده مناسب است. -

  :معایب
  نور سالن را باید کم کرد. بنابراین احتمال به خواب رفتن مخاطبین وجود دارد. -
  امکان یادداشت برداري براي دانشجویان مشکل است. -
  حداقل می رسد.ارتباط مستقیم استاد و دانشجو به  -
  ممکن است ترتیبشان به هم بخورد و هنگام نمایش تولید اشکال نمایند. -
  



  

  

 

c:پروژکتور اورهد (  
پروژکتور اورهد براي نمایش تصاویر و مطالبی که شفاف بوده و نور را از خود عبور مـی دهنـد و   

ـ    ن بـه جـاي   وااصطالحاً طلق شفاف نامیده می شوند به کار می روند. از پروژکتور اورهـد مـی ت
  ه استفاده کرد.تخته سیا

  نکات کاربردي:
  تصویر از تخته سیاه واضح تر است. -
  .معلم می تواند رو به کالس بایستد و در همان حال بنویسد (ارتباط چهره به چهره) -
  براي تعداد بیشتري شرکت کننده قابل استفاده است. -
  ند یادداشت بردارند.نیاز به تاریکی سالن ندارد و دانشجویان می توان -
  اگر قبل از کالس نوشته شود در وقت صرفه جویی می شود. -
  راحت تر و ارزان تر از مواد چاپی تهیه می شود و کار با دستگاه آسان است. -
   تنها مطالب روي طلقها منتقل می شود و تصاویر کـدر و اجسـام حقیقـی را بـا ایـن دسـتگاه       -

  نمی توان نشان داد.
  اسالید آسانتر و کم هزینه تر است.نسبت به  -
نیاز به قلم ماژیک مخصوص دارد و براي نوشتن بهتر است از رنـگ هـاي مختلـف اسـتفاده      -

  کرد.
  نحوه استفاده از پروژکتور اورهد:

  با استفاده از کلیدي که در قسمت جلوي پروژکتور قرار دارد المپ را روشن کنید. -1
  رکت دادن آئینه کادر نورانی را روي پرده بیاندازید.با برگرداندن پروژکتور و یا ح -2



  

  

 

تصـویر را  » تنظیم« با گذاشتن تصویر یا نوشته اي بر روي شیشه مسطح و با استفاده از پیچ  -3
  تنظیم کنید.

  در حال بحث و یا صحبت کردن دوباره یک تصویر یا نوشته، پروژکتور را خاموش کنید. -4
یر بر روي طلق شفاف، طوري در کنار پروژکتور بایستید کـه  در هنگام نوشتن و کشیدن تصو -5

  سایه شما مانع از دیدن تصویر نشود.
کـه   براي اینکه از عمر المپ پروژکتور شما کاسته نشود از جابجا کردن پروژکتـور هنگـامی   -6

  روشن است خودداري کنید.
  آغشته به الکل تمیز کنید.در صورت نیاز به شیشه سطح پروژکتور را با تکه پارچه و یا پنبه  -7
براي خاموش کردن پروژکتور چنانچه پروژکتور شما مجهز به دو کلید مجـزا بـراي المـپ و     -8

بادبزن می باشد. براي اینکه فرصت خنک شدن را به ماشین بدهید، ابتدا کلید المپ را خـاموش  
  شما را خواهد افزود. کرده و پس از چند دقیقه پنکه را خاموش کنید، این کار عمر المپ دستگاه

چنانچه پروژکتور شما مجهز به غلطک و قرقره مخصوص اسـتفاده از طلـق هـاي لولـه اي      -9
است می توانید قبالً مطالب را روي آن نوشته و یـا تصـاویر را بکشـید و در هنگـام تـدریس بـا       

وش از اتـالف  استفاده از غلطک به ترتیب تصاویر را بر روي پرده منعکس کنید. استفاده از این ر
  وقت شما براي پاك کردن نوشته و یا تعویض طلق هاي شفاف جلوگیري می کند.

dپروژکتور اوپک (:  
این دستگاه براي نمایش عکس ها، نوشته ها و حتی بعضی اجسام سه بعدي کوچـک و واقعـی   
   روي پرده مورد استفاده قرار می گیرد. چون این دستگاه قـادر بـه بـزرگ کـردن تصـاویر اسـت       

  می توان از این خاصیت براي بزرگ کردن آنها نیز استفاده کرد.  



  

  

 

این روش مخصوصاً براي بزرگ کردن نقشه جغرافیایی مورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. بـا ایـن       
دستگاه می توان کارهاي فردي و گروهـی شـاگردان را معرفـی کـرد و تصـاویر و صـفحاتی از       

ینات درسی شاگردان را در معرض ارزیـابی و قضـاوت   کتابهاي قطور را به حضار نشان داد و تمر
  دیگران قرار داد.

  نکات کاربردي:
  می توان عکس ها و نوشته ها و حتی بعضی از اجسام سه بعدي کوچک را با آن نشان داد. -
  می توان عکس هاي کتاب و ... را با بزرگ نمایی و جنس و رنگ نشان داد. -
        ر نتیجـه امکـان ارتبـاط مسـتقیم بـا دانشـجویان بـه حـداقل        اتاق باید کامالً تاریک باشـد، د  -

  می رسد.
  تصاویر کوچک را روي یک شیشه یا مقوا بچسبانید و بعد نشان دهید. -
  تهیه آن ارزان قیمت است و تدارك چندانی نیاز نیست. -
تعویض مواد روي صفحه نستباً مشکل است، حمـل و نقـل آن بـه دلیـل سـنگینی مشـکل و        -

  حمت است.پرز
  شفافیت تصویر نسبت به اورهد کمتر است. -
  بدلیل حرارت زیاد المپ، اجسام پالستیکی چروك می شوند. -
  رسانه هاي آموزشی نور تاب متحرك: -2
aفیلم هاي متحرك (  bتلویزیون ( cتلویزیون مدار بسته (  
aفیلم هاي متحرك (  
  
  



  

  

 

  ارزشهاي ویژه کاربرد تصاویر متحرك:
 در راه یـادگیري کمـک   سـدها   معلمان و شاگردان را در شکستن بعضـی از  تصاویر متحرك -1

ثر و مستقیم هستند که مهارت خواندن کلمـات را  ؤمی کنند آنها یکی از وسایل برقراري ارتباط م
  کمتر ایجاب می کنند.

  کاربرد آنها منجر به رفع بسیاري از مشکالت فیزیکی انسان می شود. -2
را آنطور که اتفاق می افتد در معرض دید، قرار می دهنـد. و نیـز بـا    تصاویر متحرك حرکات  -3

استفاده از روشهاي خاص دیگر آن حرکات را بـه طـور آهسـته تـر و سـریعتر و یـا بـه صـورت         
  عکسهاي ثابت در اختیار قرار می دهند.

قـوع مجـدد   ما را قادر به تقلید و ثبت وقایع، حرکات و مراحلی که قبالً اتفاق افتاده و شاید و -4
  آن امکانپذیر نباشد می سازد.

  غالباً تصویر متحرك ما را قادر به جبران تفاوتهـاي فـردي در سـوابق گذشـته شـاگردانمان       -5
می کنند. بدینوسیله با ارائه تجاربی که براي همه شاگردان آشنا هسـتند قـادر خـواهیم بـود کـه      

نظر و ایـده هـا مـی شـود اسـتفاده       به عنوان اساس بحث که منجر به تبادلرا تصاویر متحرك 
  کنیم.

تصاویر متحرك بیشتر اوقات می توانند به عنوان وسیله اي براي ارزیابی دانـش شـاگردان و    -6
  گیرند.مورد استفاده قرار آنان در تجزیه و تحلیل مسائل  یافتن یا قدرت

  انتخاب فیلم هاي آموزشی
  ) حاوي نکات و مطالب آموزشی می باشد.1
  ان معلومات دانشجویان هماهنگی داشته باشد.) با میز2
 ) بیننده را به تفکر و پژوهش وا دارد.3



  

  

 

  ) حاوي اطالعات جدید باشد.4
  ) به نیازها، عالئق آموزشی تفریحی دانشجویان توجه شود.5
  ) زمان فیلم با وقت کالس و توانایی دانشجویان متناسب باشد.6
  
bتلویزیون (  

ـ  ف را در اذهـان بوجـود مـی آورد. در واقـع صـرف نظـر از تشـریح        کلمه تلویزیون مفاهیم مختل
تکنیکی کلمه، ارائه یک تعریف براي آن کار مشکلی است در آمـوزش نیـز تعبیـر و تفسـیرهاي     

  متعددي از کاربرد کلمه تلویزیون صورت می گیرد.
از آنهـا  ولی آنچه مهم است این است که با ظهور نوارها و کاست هاي ویدئویی استفاده گسترده 

براي ارائه و مشاهده برنامه هاي متعدد آموزشی رونقی بسزا یافته است با استفاده از ایـن رسـانه   
معلمان و شاگردان قادر به کنترل زمان هستند و آنها قادرند که هر وقت و هر طور که بخواهنـد  

ره شروع کـرده و  برنامه هاي خود را به نمایش بگذارند و آنها را به میل خود متوقف کرده و دوبا
  تکرار نمایند.

  اشاره به بعضی از دیگر وسایل کمک آموزشی
  ماشین کپی برد

شامل یک وایت برد و ماژیک و کاغذ مخصوص براي کپی نوشـته هـا اسـت کـه بـه دسـتگاه       
  متصل است.

  :کاربرد
مـورد   بـه فراگیـران   براي در اختیار گذاشتن مطالب مورد بحث و نوشـته هـاي روي وایـت بـرد    

  می گیرد. اده قراراستف



  

  

 

  :مزایا
حاضرین به جاي یادداشت برداشتن به سخنرانی توجه می کنند و کپی گرفته شده از مطالـب در  

  اختیار آنان قرار می گیرد.
  :محدودیت

  قیمت آن گران است 
  رایانه:

  کاربرد رایانه در آموزش پزشکی شامل زمینه هاي زیر است:
Computer assisted learning (CAL): 

  ود آموزي دانشجویان از طریق رایانه با استفاده از برنامه هاي رایانه ايخ
Simulation and modeling: 
آموزش از طریق مدل سازي و شبه سازي: دانشجو با کمک رایانـه کـه نمونـه اي را ارائـه مـی      
دهد، تغییراتی را در آن داده و براي حل یک مسأله پزشـکی، راه حـل مناسـب ارائـه مـی دهـد       

  س پاسخ خود را با پاسخ صحیح رایانه اي مقایسه می کند.سپ
 Computer assisted teaching (CAT):  

اساتید با کمک رایانه تدریس می نمایند. در ایـن برنامـه اسـاتید موضـوعات و مطالـب درسـی،       
تصاویر و ... را از طریق اینترنت ارائه می دهند، دانشجویان در یک کالس اینترنتی کـه فضـایی   

ابه کالس درس ایجاد می کند قرار گرفته و رفع اشکال می نمایند و اسـتاد از همـان طریـق    مش
  نیز ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را انجام داده و نتایج را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

Computer supported learning aid (CSLA): 
ارائه شده بـه آنـان بـا    دمات درمانی شامل جمع آوري و تکمیل اطالعات مربوط به بیماران و خ

  فراگیري دانشجویان را به میزان زیادي ارتقاء می بخشد. کمک رایانه می باشد که



  

  

 

  ویژوالیزر:
  قادر است کلیه کارهاي مربوط به دستگاههاي اوپک، اورهد و ویدئو را یک جا انجام دهد.

هـاي لیـزري، اجسـام    براي انتقال تصـاویر کتـاب، طلـق شـفاف، اشـیاء و تصـاویر و دیسـکت        
  میکروسکوپی روي پرده نمایش یا صفحه تلویزیون به کار می رود.

  کاربرد آن محدود است. ،به دلیل گرانی قیمت دستگاه و حساسیت و ظرافت -
نرم افزار مورد نظر اعم از کتاب و اشیاء یا طلق شفاف روي صفحه دستگاه قـرار مـی گیـرد و     -

  ه پشت دستگاه متصل می گردد.رایانه یا تلویزیون مدار بسته ب
  رادیو، ضبط صوت شنیداري:تجهیزات 

  استفاده از رادیو براي آموزش دانشجویان بسیار محدود است.
از ضبط صوت براي شنیدن بعضی صداها مانند صداي طبیعی و غیرطبیعـی قلـب و ریـه، قلـب     

  جنین و ... می توان استفاده کرد.
  با نمایش اسالید است.کاربرد دیگر ضبط صوت، توضیح همزمان 

بعضی از دانشجویان می توانند صداي استاد را در کالس یا سخنرانی ضـبط نمـوده و در منـزل    
  مجدداً آن را گوش کرده و حتی یادداشت بردارند.

  تدریس با مواد شنیداري  
  نید:خود را آماده ک -1

داراي طـرح ریـزي    براي استفاده از مواد شنیداري در گروههاي بزرگ و متوسـط، شـما بایسـتی   
قبلی باشید. قبل از استفاده از این گونه مواد در کالس درس، به آنها گوش کرده و درباره نکـات  
مهم یادداشت بردارید و تصمیم بگیرید که چگونه توجه و عالقه شاگردان را جلـب کـرده و چـه    

نهـا بـراي   چیزي را مورد بحث قرار دهید، در ضمن توجه مخصوص به ایده ها و نکـاتی فهـم آ  



  

  

 

شاگردان مشکل است و یا نکاتی که قبل از شنیدن بایستی درباره آنها توضیح داده شود، مبذول 
  دارید.

  شاگردان را آماده کنید: -2
شاگردان خود را براي گوش دادن به مواد آماده کرده و بـا اسـتفاده از اظهـار نظرهـا و سـواالت      

  ها برانگیزند.مقدماتی توجه آنان را براي استفاده از برنامه 
  به برنامه گوش کنید: -3

گوش کردن به برنامه را با استفاده از وقت دقیق و بدون درنگ شروع کنید احتماالً ممکن اسـت  
بخواهید در هنگام استفاده از برنامه نور اطاق را کم کـرده و پـرده هـا را بکشـید از طریـق زیـر       

  بخواهید:شاگردان را به گوش دادن خوب ترغیب کنید و از آنها 
  آرام و بدون سر و صدا به برنامه گوش کنند. الف)
توجه خود را به مواد ضبط شده، آنچه در آن گفته می شـود و معنـی مفهـوم آنهـا متمرکـز       ب)

  کنند.
  با اشتیاق به نقطه نظري که ارائه می شود ولو اینکه مخالف سلیقه آنان باشد گوش کنند. ج)
مسایل و سواالتی که قبالً شما براي آنان طرح کرده ایـد ارتبـاط    آگاهانه آنچه را شنیده اند با د)

  دهند.
  برنامه را پیگیري نمایید: -4

  برگزاري بحث هایی پس از شنیدن مواد ضبط شده بسیار مطلوب است.

  
  
  



  

  

 

  
  (ع):حضرت علی 

هیچ ثروتی چون عقل و 

هیچ فقري چون نادانی 

نیست، هیچ ارشی چون 

ادب و هیچ پشتیبانی 

 رت نیست.چون مشو


