
 

 

 فناوري تدريس 

Teaching Technology 

هااي كا      فناوري تدريس، سازوكار فرايندهاي آموزش در موقعيت
هاي تدريس، عملكردهاي اصلي  در  است كه سطوح تدريس، نظريه
ها و عملكردهاي تادريس را در بار    تدريس و تعيين روابط ميان نظريه

مؤلواه   منزلاه يام موماود، در رماار     گيارد  فنااوري تادريس باه     مي
اناد از  نياروي اننااني،     هاا عباار    بندي شده است  ايان مؤلواه   طبقه
 هاي آموزشي  ها، مواد و رسانه روش

کیاببدیی  اتخایا     -علمی    های آموزش با توجه به اهداف
ها و فنون مناسب تیدبس،  اهمتیب بایتاب زسیایی یب      بوش
سیاب  بیه اهیداف آموزدی  یابیا ادیابا بیه اسی  ت خیه          یسب

بد اسیا    فناوبی آموزد   مطالعه و عملب که ضدوبی اس
سنیدهای فناوباتیه   ااسجای  کاببدی و میدسدسب منیابو و فد   آن با

افیدای  یب تاهتل سایگتدی و بهایازی عمل یدی    بدایمناسب 
  اصیطح  (ا بنابداس  فناوبی آموزد  1386)بضوی   اسب

ای از  مثابیه مجموعیه   بیه فقی   تیوان آن با   جامو اسب و تم 
فنیاوبی تیدبس،    دیماب آوبی و   تیدبس، بیه  سند افد سا ءاجزا

نها گتدیا ت ااا با یببد م  ای و فناوبی سایگتدی  آموزش بدتامه
بیه    توجیه  فناوبی آموزد  و فنیاوبی تیدبس،   متانتفاوت 

مویعتییب ) فنییاوبی تییدبس،ا یبوایییو  تییوم مویعتییب اسییب
بییا  آموزدیرد میویعتخ  کییه یب آن    تیدبس، و کییح  یب  

تیوان   با م  (بتباط ماخقتم و بدون واسطه یابیسایگتدتدگان ا
آموزدی    فنیاوبی  سعنی   تید  بزبگ فناوبی ازباش کوچ   

 هیای  مویعتیب  همه به توجه و یب  به کح تراه  فداتد )
 آوبی  سعنی   دیماب  به (کح  و غتد کح  آموزد   ازجمله

 و تدبس،  سیایگتدی  فناوبی از ای مجموعه آموزد  فناوبی
(ا 1386  مییات  تتبییابوب و ابداهتمیی  ب اسییب ) مییدسدسب

 -هیای علمی     و اهداف آمیوزش بنابداس   با توجه به ماهتب 
های مخوال  و کامل  با  کاببدیی  چهاب مؤلفه موبی تظد   لقه

 کننییدا فنییاوبی تییدبس،    هییا سییا ابییزاب تاییهتل   از وبویی
هیا بتبیخد    ها  موای سیا بسیاته   آوبتدا هد چه بوش وجوی م  به
کابگتدی  دوی  تتاز تتدوی اتاات  مناسب بدای به کاب گدفخه به

دییوی  یب محییت  سییایگتدی تییدبس، بتبییخد ا اییا  میی    
(Bogorad, 2020)ا 

 
 

 مفهوم فناوري

کیابگتدی   باا بیه »  معنی  بیه  ف از بسبه ی  فناوب واژامعنای 
اسیب   «های اساس  سا بوش اتجام یاین ماهداته کیاب  مهابت

  ادابا یابی که بدای هاس فناوبی به کودش(ا 1393)صفوی  
تتازی بیه مادیت      گتدیا فناوبی صوبت م  ماائل آیم  ل 

 یل مایائل    بیدای بل ه ابزابی   سا وساسل ال خدوتت   تدابی
سافخیه   سیازمان   علم   یاتب  بود  تواتد عمل  اسب که م 

 .(1386)بضیوی    منید وایاسع عملی  بادید     سا کاببدی تظام
مفاهتم علوم بفخابی  علوم  مند فناوبی کاببدی تظامهمچنت   

اسیب   فتزس   و ساسد علوم بدای  ل مب حت عمل  اتاان
 بییاباعایحتییه یب هییای تصییمتم  بنییابداس  .(1395)ذوفیی   

کیه   اسبهاس   به دناخب بوشمبدوط فناوبی   کابگتدی به
   .دوی م آسان   آتها اجدای اموب با

د بی « فنیاوبی »و  «علیم » متان مقاساه یب اوب هاسم  بسک 
اس  یو واژا با بیا س یدسرد مخیدایف      که تباسد اس  باوب اسب

 بیابا با کبع اطحعات و ابتباطات  قتقی  یب   علمیاتاب؛ 
 کییاب یابی و و یب طبتعییب سییدمبییاهدا هییای یابییل  پدسییدا
ددا بدای تنظیتم اسی  اطحعیات با یب تظید      های تثبتب تظدسه
تجیام  که فنیاوبی بیا ابیزاب  فنیون و بوش ا     گتدی؛ یب ال  م 

کیاب یابی کیه    و هاس  سید  بوش کابها  سعن  با مصنوعات و
  اتاان مدبن صنعخ  بدای افزاسش یدبت ف دی و بدت  خوی

  هیای علمی     بوشهمچنت   یب وجوی آوبیا اسبا  آتها با به
بیه  ؛ اسیب  ذف عوامل اتاات  بدای بستدن به هدف الزام  

یسریدان   به عحسق خوی سیا   تواتد تم  پژوهبرد اس  یلتل که
  کیه  سا به عقاسد مخداول یب سیک زمتنیه توجیه کنیدا یب یال      

 عمل و اجداسب  ته ف د و اتدسبه تظیدی و خیال    فناوبی
 (ا1395)ذوف   

 

 مفهوم شيوه يا فن تدريس

هیاس      ادابا به خیدیا فعالتیب  «دتوا سا ف  تدبس،»مفهوم 
گتیدی و بیا کایب     یابی که یب جدسان تیدبس، صیوبت می    

ها  اجدای تیدبس، تایهتل    ام اس  بسز فعالتبمهابت یب اتج
هیاس  کیه یب    کیابگتدی فنیون تیدبس،  فعالتیب     دویا بیه  م 
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تیدی   طیوب ییتیق و مبیا     گتدی  با بیه  تدبس، صوبت م 
 متییانبتبییخد بییه تعامییل کنییدا فنییاوبی تییدبس،   تعتییت  میی 
هیای آموزدی     فعالتبو  پدیازی و محخوا م  فداگتد  آموزدرد

 بو تیحش  ازاسی   ایهید  م یداب ش کح  یب  با تحب پود
به غنی  کیدین محیت      فمخاصصان فناوبی تدبس،  معطو

 بکی  تیدس    اصیل   منزله بهآموزدرد  کح  با تأکتد بد تقش 
 اجیدای  دیتوا  بیه  تیدبس،  ادیابا   ف  .(1395)ذوف    اسب
 اسییب تییدبس،  مم یی  جدسییان یابی کییه یب تییدبس، بوش
 تد جذا  هدچه   یبها دتوا تنوم اس  کند و تغتتد باب چندس 
 ا یابی چبمرتدی تدبس،  تأثتد فعالتب کدین
 

 هاي فناوري تدريس مؤلفه

فنیییاوبی تیییدبس،  سیییازوکاب فداسنیییدهای آمیییوزش یب   
هییای  هیای کیح  یب   سیطود تیدبس،  تظدسیه      مویعتیب 

تدبس،  عمل دیهای اصل  تیدبس، و تعتیت  بوابی  متیان     
فنیاوبی   گتیدیا  ها و عمل دیهای تدبس، با یببید می    تظدسه

دیدا    بنیدی  مثابه سک مفهوم  یب چهاب مؤلفیه طبقیه   تدبس، به
هیا    اتید از  تتیدوی اتایات   بوش    ها عبابت اسبا اس  مؤلفه
(  به آتهیا ادیابا   1های آموزد  که یب جدول ) موای و بساته

 (ا1393دوی ) جازی   م 
تواتید تقیش مهمی  یب اثدبابی       فناوبی تیدبس،  می    

وسژا یب توسیعه   ت چند یهه اختد  بهآموزش اسفا کندا تحوال
های اطحعیات و ابتباطیات  سیبب دیدا اسیب کیه        فناوبی

سافخیه   فناوبی توس  تدبس،  از بوس دیی مخفیاوت و توسیعه  

تابب به فناوبی سنخ  تدبس، بدخوبیاب دیوی  کیه جیدول    
  (اAggarwal, 2001یهد ) (  مقاساه آتها با تبان م 2)

پدیاخخیه   ای فنیاوبی تیدبس،  هی  مؤلفه بدبس یامه به یب ا
 ددا اسبا  

 نيروي انساني/ منابع انساني

با بیه   یبسی   موضیوم محوب  آموزدیرد    کح  فداگتد یب -
 بیابا یب ای تیازا بیا اف یاب    فداگتدان گذابی  تا م  گو گفب

مائله و  بابایب ها گدواو  دوتد  آدنا ددا مطددموضوم 
 کنندا بستدن به پاسخ تحقتق  های باا

میدسد    کنندا فداسند سایگتدی تاهتل یب تقش باسد ردآموزد -
یه  محت  آموزدی  بادید و    سایگتدی و مائول سازمان
دیتوا  اسی    اتحمتل کند فداگتدانتباسد تظدات خوی با به 
گیدی یب آمیوزش با بیه همیداا      گاخدش فدهنگ تاهتل

 یابیا 

یب تمییا  اسییب و از  فداگتیدان بییا کییح   یب  آموزدیرد  -
 ح کیی  ایابا دییتواو  باهبییدیاتخاییا   آزایی تاییب  یب
 ابدخوبیاب اسب

بایتاب اهمتیب   آموزدرد   سویدناساس  فعالتب مناسب از -
هییاس   فعالتییب متییانیابیا زسییدا باسیید بییا ییییب بخواتیید  

تفیاوت    کننیدا  های سیدگدم  و فعالتب یف د های فعالتب
فعالتییب باسیید   یاین اتجییام اسییا  ا بییداس ل دییویائییی

 اددا  کنندا آموزش ب تاهتل

 دیوتد  م یبگتد سایگتدی یب فنون توس  تدبس، فداگتدان   -
با  اطحعیات  تنهیا  اسن یه ته   کنند م و یاتش با پدیازش 

 (1393هاي فناوري تدريس )حجازي،  . مؤلفه1جدول 
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  یل  بااباسد بخواتند با آگیاه    آتهاا کننددنتدا و سا  فظ 
 بتابندا ماائلبدای  ل  هاس   ل بااسا 

د سیایگتدی مطید   هیای  مویعتیب   اولته  مایا منزله  بهفعالتب  -
کیه   هیاس   پدسشباسد بخواتد معناس  بدای  فداگتدا دوی م 

  هیا  هیاسش با )تعدسیع    یاتایخه بتابید و   کنید   م از خوی 
 دیا بکاب ب  به ماائلیب  ل  ا(اا وها  ف   ها تختجه

های فعال و تعامل  اسجای تغتتدات   وشب ثدؤدای مجبدای ا -
  نفداگتدا  مدسدان  آموزدرداناساس  یب بتنش و تردش 

تظید     به الزمهای یبس  و محت  آموزد    محخوای کخا 
 (ا  1393 ) جازی  بسد  م 

 

 آموزشي هاي  رسانه

ابزابی بدای آموزش و بدییدابی  منزله     بههای آموزد   بساته
 .آسنید   دیماب می     ضدوبی بیه گدوه   دبس،تثد یب ؤابتباط م
ات  اطحع الزم بدای یبک دداس یایبتد آموزد   های  بساته

بیدای فداگتیدان فیداهم آوبتیدا      هیای جدسید    بفخاب و مهابت
هیا یب متیزان     بسیاته  کیابگتدی   بهکه یهد   تبان م  ها  پژوهش
زمان الزم بدای کابساز اسبا همچنت   از ان فداگتدسایگتدی 

 تید دیدن    های آموزد   سبب عتنی    ا بساتهکاهد  آموزش م 
و  سیایگتدی  سطح سش  افزاتات مفاهتمسآدناس  با جز  مفاهتم

  (1393هاي نوين و سنتي تدريس )حجازي،  . مقايسه فناوري2جدول 

 فناوري سنتي تدريس وين تدريسن  فناوري 
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یب زمتنیه اتخایا    دویا   م   وا  یب سایگتدی کدینیبگتد 
پدیاخب که هید بسیاته تیا     مائلهباسد به اس   تااببساته  
 هیای   بسیاته  متان از سپ،ا اسب مؤثدیب سایگتدی  متزانچه 

بتبیخدس    موجوی دداس  با که دوی اتخاا  ای مناسب  بساته
 ا(1395  ) ذوف با یادخه بادد  خوات  هم
 کیه  یهید م  تبان هابساته یببابا گوتاگون هایپژوهش 
 محخیوای  کیه  وساسل  منزلهبه بوین  بساته صدف به هابساته
 منخقیل  گتدتدا به آن فدسخندا سا منبو از آتها طدسق از آموزش

 بیا  فداگتید  مواجهیه  میوبی  یبا تدابتید  فدیی   هم با دوی م 
 توجه سبب ا خماالً بادد  مثبب فداگتد  گداسش اگد ها بساته

 محخیوای  با ذهن  تظد از یب تختجه و دویم  او بتبخد ییب و
 سیبب  یبگتیدی   همیت   و دیوی می   یبگتید  بتبخد ددا  ابائه

 عمیل   اسی   منفی    گیداسش  یب ول ا دویم  بتبخد سایگتدی
 هابوش بهخدس  ددا  اتجام مطالعات بدبس  باا اسب بدع ،

 هایبساته و ها بوش باال  تواتاس  با فداگتدان یبدا هابساته و
 و هییابوش پییاست   تواتییاس  بییا فداگتییدان بییدای و تییامنظم
 یب ذسل (ا1398 غفابی  و بو بخبندا)اسب  منظم هایبساته
    دوی م  بوش یو اس  به ماخصدی ادابا
و  هییابوش از یسییخه آن  ماان   هااايرسااانه و هاااروش
 آموزدی    طیداد  سیا  آموزدرد آتها یب هک هاخند هاس بساته
 تعتیت   پیتش  از سایگتدی  بدای با فداگتدان فعالتب و  دکب
 پییتش از مدا ییل و ماییتدها یب فداگتییدان و اسییب کییدیا

 معتن  و مبا  هایهدف به تا گتدتدم  یداب ددا  طدا  
 اسابند یسب
 و هییابوش از یسییخه آن  نااامن   هاااي  رسااانه و هااا  روش
 بیدای  بتبیخدی  عمیل  آزایی آتهیا  یب کیه  هایخند  اس هبساته

 دیدا  بتن  پتش آموزد   هایهدف به ساب  یسب یب فداگتدان
 تحیب  فداگتیدان   آن یب کیه  فدیی مطالعه بوش ماتند اسب؛
 سیا  گیزابش  سیداتجام   و پدیاخخیه  مطالعیه  به آموزدرد  تظد
 (اهمان)یهند م  ابئه ایمقاله
ی آموزدی  یب سیه یسیخه    هیا  طوبکل  میوای و بسیاته   به 
های ال خدوتت    های محتط  و بساته های چاپ   بساته بساته
( به اس  سه 5( و )4(  )3های ) دوتدا یب جدول بندی م  طبقه

بساته با بتان مزاسیا و معاسیب هید کیدام ادیابا دیدا اسیب        
 ا(1398 و غفابی  بو بخبندا)

 های یبسی   س   از بساته های ال خدوتت   که یب کح  
کابگتدی پاوبپوسنب اسبا بیا توجیه    کاببدیی فداوان یابی  به

سیطود   ددا اسخفایا از ابائه پاوبپوسنب  یب به مطالعات اتجام
هیا کیاببدی    بیویا و یب اتیوام پیدوژا    مفتید  گوتاگون آموزد 

 گوتاگوت  های  مهابت به پتچتدا  تتاز فعالتب اس  اعمل  یابی
 پیژوهش  مهیابت   هیای   تواتاس  کاب تتمی   مهیابت    ازجمله

دفاه  یابیا  ابائه های  مهابت و وسداسش های  تودخ   مهابت
تحصتل   سبب  زمتنه یب ف   با اسجای خحیتب همچنت   اس 

(ا بدای مثال یب ایامه بیه  Rus, 2019دوی )  اترتزا فداگتدان م 

 (1398رو و غفاري،  هاي چاپي، برگرفته از: )رخشنده . رسانه3جدول 

 معايب مزايا هاي چاپي انواع رسانه
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منزله سیک بسیاته     چند تموته از کاببدی ساخب پاوبپوسنب به
ی دداس  تیدبس، کابسیاز اسیب  ادیابا     آموزد  که یب بهبو

 دویا    م 
پتبدفب  دوی  بوتد  م  یبخواسب فداگتدان از مثال نخست:

کییاببدی ابییزاب  تظییام سییا فنیی  کییه یب گذدییخه ب  یایا با     
های مم   بدای تحقق یب یتتای وایع    ماخندسازی کنندا باا

 اکنند توصتع با آن ا خمال  مزاسای و ها  بدتامه با تصوب و
بیه   مدبیوط  دوی  تظدسه  م  یبخواسب فداگتدان از ال دوم:مث

 آتهیا  از و بتابند با مناسب های  با ماخندسازی  تموته موضوم
کننید؛ بیه توصیتع تمویابهیا      پبیختبات   مناسیب  تصیاوسد  با

با هیم   با مدتب  تصوسدی های  پبختبات  اتوام ساسد و بپدیازتد
  ا(Ibid)کنند  مقاساه
پاوبپوسنب  گاخدا فعالتیب یب   ابائه تدیکابگ از مزاسای به 
 از تتز مهندس  ای اسب و  وزا   دفه زتدگ  های  زمتنه تمام

همچنییت   فداگتییدان یب یالییب  اتتاییب ماییخثن  یاعییدا اسیی 
پدیازتیدا سیپ، فیتلم با یب کیح        هاس  به تهته فتلم م   تتم

وگو و مقاسایه   عدضه و اعضای تتم و ساسد فداگتدان به گفب
بدیابی سک بوش ابزساب  تعامل  اسیب کیه    یازتدا فتلمپد  م 

گتدی و بیا توجیه     آسات  یب اخختاب فداگتدان یداب م  فناوبی به
به اسن ه اس  فعالتب موبی عحیه فداگتدان اسب  سبب اترتیزا  

ها عمل دی بیاالس  یابی    دوی و یب عدضه سافخه  یب فداگتدان م 
 ها  مهابت اتوام دا اززس اسب  بوش پتچتدا یب عت   ال  اس 

 اجخمیاع   های  بساته ا(Ibid)دوی   کاب گدفخه م   به ها  تواتاس  و
های آموزد  اسب  که با توجیه بیه   کح  از یسرد بساته یب

کیاب گدفخیه     اجخمیاع  بیه   هیای   دیب ه  یسخدس  فداگتدان بیه 
 ا(Bogorad, 2020) دوی  م 
 هیا سیاته ب اتخایا   بید  مؤثد عوامل از به طوب کل  بدخ  

 تواتیاس  )فداگتیدان   هیای وسژگی   موضوم  توم  از اتد  عبابت

 
 (1398هاي محيطي، برگرفته از: )رخشنده رو و غفاري،  . رسانه4جدول 

 
 

 (1398رو و غفاري،  هاي الكترونيكي، برگرفته از: )رخشنده . رسانه5جدول 

 معايب مزايا هاي الكترونيكي انواع رسانه
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آموزدی    اهداف  (فداگتدان خاص تتازهای و ف دی و ذهن 
 و تجیاب   محخیوا    ( اسیب  تظید  مد بفخابی هدف توم چه)

ا تیدبس،  هیای دتوا سایگتدی  و تدبس، هایگدوا سایگتدی 
 ایخصایی  توجته باسد آن کاببدی و بساته سک اتخاا  البخه یب
 زسباس  جذابتب  تنهاا یادب یبول  یابل آموزد  و اجخماع 

 کبوبها ساسد یب وستله سک سا بساته سک ددن داسو  خ  و
 بو بخبییندا)بادیید  آتهییا از اسییخفایا بییدای تییوجته  تباسیید

 (ا  1398 وغفابی 
 

 ها در حوزه فناوري تدريس چيستي روش

سیوی   کح  یب  به ها از تدبس، صدف یب امدوزا  یسدگاا
هیای تیوس  یب تیدبس، )کیه یسیخاوبی        بوس دیها و گیداسش 

دناس  و مدسدسب   دناس   جامعه  های علوم تدبتخ   بوان  سافخه
اسب(  سوق پتدا کدیا اسبا بوس دیهای تیوس  یب تیدبس،   

تظید بتبیخدی بیه     دوتد که آموزدیردان بیا وسیعب    سبب م 
تدی آتهیا  کتفتیب   کیابگ   تدبس، و تقش خوی بنردتد و با بیه 

 ,Rusجاتبیه فداگتیدان افیزاسش سابید )      سایگتدی و بدد همیه 

 توان به تدبس،  (ا بدای تموته از اتوام فنون تدبس،  م 2019
( و تیدبس،  تدبس، فداسند یب فداگتدان کدین یبگتدتعامل  )
( ادابا کیدی  یسدابی های  تمدس  سا گوتاگون های  بازیخحق )
(Ibid)کیدین  یبگتد بدخحف فنون یسرد  باتدبس، تعامل    ا 
 اکند  م  تقوسب با سایگتدی تدبس،  بوتد فداسند یب فداگتدان

 میؤثدتد  و جدسید  زمان  با عناصید  اس  ف  تدبس، با گذدب
های توآوباته   یب عصد یسجتخال  از فناوبی ااسب تدکتب ددا
 یو بیه  با آموزدیردان  کیح    از دویا باتابی  بهدا بدیا م 

 بیه  با موضیوم  باش تااب  آتهیا  یب  کنند  م  متقات باش
کیه آموزدیرد    یب باش یوم  هنرام  ایهند  م  فداگتدان ابائه

مخوجه کال ددن فداگتدان ببوی  سیاخخاب کیح  با تغتتید    
یایا و با اسیخفایا از ابزابهیای تحیب و  و پلخفیدم )بایخد(      

هیای جالیب و آموزدی  و ااا       کاببدپاند  ماتنید تظدسینج   
کننید  بل یه بیه تجیاب        ها توجه فداگتدان با جذ  می  تن ته

هیا متییزان  افزاسییدا اسی  تظدسیینج    سیایگتدی اسبیان تتییز می    
یهدا همچنت   آموزدیردان    مبابکب فداگتدان با افزاسش م 

ها با یب مویعتب وایع  ابائه و به بحی     تخاسج اس  تظدسنج 

خد موای گذابتد که اس  امد سبب یبک و به ذه  سپابی به  م 
سییایگتدی یب  ا(Yeghiazaryan, 2018)دییوی  آموزدیی  میی 

 اهای فعال تدبس، بد پاسیه اکخبیاف و اسیخقداب اسیب      بوش
تد از سایگدفخ    ها چروته سایگدفخ  مهم  یب اس  بوش بنابداس 

بوش سای گدفخ  با تتز   فداگتدان های تعامل   اسبا یب بوش
ه با فیدا گدفخیه بیدای    بخواتید آتچی   فداگتدگتدتدا ویخ    سای م 

هنریام   سایگتدی او باتاب بتبخد از   یسردان تتز توضتح یهد
حوا  ع  اسبا به گوش یاین سا خواتدن اتفاق افخایابا اسب که 
های مهم زتدگ  ماتند صیحبب کیدین  گیوش یاین       مهابت
 دویا  تقوسب م  تجاب  تعامل  باو  ل مائله الل اسخد
 سیا  گوتاگون های  بازی دانیب ف  تدبس، خحق  آموزدر 

 فداگتیدان  خیحق  تف ید  توسیعه  با بیدای  یسدابی های  تمدس 
اس  بوش تدبس،  فداگتیدان با تدغتیب و بیه     ابدتد کاب م  به

 ا (Rus, 2019)کند بدد خحیتب یب آتها کمک م 
 اصیل  سیک  عنیوان   سیایگتدی و بیه   اصیل   محدک کاوش 

 کیه  اسیب   اسی  اصیل   دویا ت خیه   تلق  م  سایگتدی اساس 
آتهیا   عحیه موبی ای  بد کاوش منطقه تمدکز با بخواتند فداگتدان

 ذهی   هیای   تقبیه  از سیایگتدی  اسیخفایا   یب بتاموزتدا کیاوش 
 ذهی   تقبیه  یب با مدکیزی  گدا تواتند   م  آموزدردانا اسب
 بخواتنید  کیه  بدهنید  با ام یان  اسی   فداگتیدان  به و کنند اسجای
 تمدکیز  مثال  اگید  عنوان بها دیهن توسعه و گاخدش با ها اسدا
 هیای   فداگتیدان  تقبیه   بدخی   اسیب  بادد  مم   اتاان بدن
 اسجیای  هیاس    بتمیابی  سا ها  ها  اسخاوان  اتدام بوی بد با ذهن 
بید   فداگتیدان  سیپ، ا گیذابی   می   تأثتد اتاان بدن بد که کنند
 و دیوتد   ابزساب  م  اتد   کدیا اسجای های ذهن  که  تقبه اسا 
 با ذهی   هیای   تقبیه  تیا  کننید   هم ابی س دسرد با واتندت  م 

 ,Diego Santos)بدسند اتاان بدن از جامع  یبک به و بهبوی

 ا(2018
فداگتیدان   از تدکتب  بوس دی ای  اس   های بت  بدخه  پدوژا 
 اطحعیات  بیا  با بنوساند  آن تجابی بدتامه سک که خواهد  م 

 و سیازتد  ایخند م دیهد  صینعخ   و ایخصیایی  محت  از وایع 
ای اس    از مزاسای بوس دیهای بت  بدخه ایهند اباسه با ها  سافخه

آسنیدا با   اسب که با یسیدگاا جیامو بیه فداگتیدان  مهندسیان     
اتجیام   و فدیی اسبیان یب  ای   دفه سازی و موجب توسعه  م 

 دویا  ها م   فعالتب
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 بیه  ملیزم  طول سیال تحصیتل   فداگتیدان    پوبتفولتو  یب 
 طیول  یب آتها یالب و ساخخاب که دوتد  اسنایی م  آوبی جمو

یب سیک محیت  وایعی       ادوی م  تمدس  و توضتح سمتنابها
جیدول   ) تصوسدی ها  توضتحات  یسخوبالعمل ای از  مجموعه

فنی     ها  سواالت  مباصات    ساییادب( ااا و تمویاب  د ل
تواتد فداگتد   تماسندا یب اس  ف   آموزدرد م  ااا با اباسه م  و

با تابب به ساسدس  بانجدا با اسیخفایا از اسی  فی   فداگتید     
اطحعیییات  پتدامیییون تهتیییه مایییخندات دیییغل  جهیییب    

 کندا  های دغل  یب آسندا کاب م   یبخواسب
 هییای دییغل   فداگتییدان پتدامییون تجییاب    یب مصییا به 

 کننید و یب   می   صیحبب  خیوی  آموزد  و ای  داص    دفه
 تماسنیدا مزسیب      تجدبیه کایب می    ددا کح کنخدل محت 
 یب آن عنیوان مهیابت س پابچیه  پخاتایتل      اس  فی  بیه   اصل 
 ااسب یبوت  اترتزا تقوسب
های فن   ابزابی بدای ابزساب  یاتش فداگتدان یب   گزابش 
 بادیدا یب اسی  فی   از     دان می    های خاص موبی عحیه  وزا

فنی    دوی موضوم پ، از ثبب گیزابش   م  خواسخه فداگتدان
صوبت کخب  سیا دیفاه       گذدخه(  به و یب  ال )مایا یبس 

 اباسه و یفام گدییا
ثد اسیبا  ؤتعامل بایتاب می   فضاییب اسجای  ح فضای ک 

ب تایهتل  جای طدا   دوی که مو  گوته باسد به ح فضای ک
هیا یب سیک     صیندل   الًهاس  کیه معمیو   ح تعامل دویا یب ک

ییایب بیه یسیدن     گتدانفداصع و پبب سد هم یداب یابتد و 
های خوی تتاخند  اسجای فضای تعامل باتاب مب ل  حس ک هم

ای سا   های کوچک و آباسش یاسدا  به گدوا ح اسبا تقاتم ک
متزگدیهای کوچک و سا تعل  د ل و تما  چهدا به چهیدا  

افیزاسش   سیبب یب  اسیب کیه    ح هاس  از آباسش ک  تموته
کیاب یب   .(Eyal and Gil, 2020) دیوی   می   ح کی  تعامل یب

 موضیوم  کاوش و مطالعه به با محت  سایگتدی  سایگتدتدگان
 کیح   یب یوسیخاته  فضای سک باسد فداگتدان اکند  م  تبوسق
ا بریذابی  مثبیب  تأثتد فداگتدان آموزش بوتد بد تا کنند اسجای
 بخواتنید  فداگتیدان  بادیند تیا   مجهز باسد تتز یب  های  کح 
 پتدا آتجا با یب خوی های  چالش  ل یابزابهای الزم بدا تمام
( دیتوا آباسیش کیح     1یب د ل ) ا(Bogorad, 2020)کنند

 یب  ابائه ددا اسبا
 

 مواد آموزشي 

های   کخا  یبس  و فعالتب آموزدرد منابو آموزد  تباسد به 
محدوی دویا هد منبو سا مویعتخ  کیه بخواتید تف ید و     حس ک

تواتید    تقوسب کند  م  با فداگتدانل و یضاوت الیدبت اسخد
از تیأثتدات فنیاوبی بید  یوزا آمیوزش        کاب گدفخه دیویا  به

یبس  اسبا یب گذدخه مداب  و  های کخا  ذف تدبسج  
یبس  و  های کخا چاپ  بدای زساییهزسنه باتاب  ها یاتبراا
یلتیل    یب هد یوبا تحصتل  تتز بیه کدیتد؛   صدف م  آموزد 

جدسید   ای هزسنهددا و   ذف ها کخا  محخوای  یدسم  ددن
بیه  امیدوزا   .دد م  تدبوز  با اطحعات به ها کخا چاپ  صدف

از  گتیدی  بهیدا بیدون   تواتنید   می  یاتبجوسان   کمک فناوبی
و  هییا   یایااسنخدتییب وجییو یب ا جاییبچییاپ   بیی هییای کخییا 

ا اسی   یسب آوبتد به گوتاگون های  وزااطحعات باتابی یب 
 کیاهش یایا بوز با به   به های کخا چاپ بدای  زسای امد هزسنه

اسنخدتب با جیاسرزس  دیتوا سینخ      باو دتوا آموزش آتحس  
 با السی   آموزدیردان   آن  یال  تیدبس،   همیت   یب اکنید  م 
 فداگتییدان  بییدای سییازی داصیی  ام ییان و کییدیا بوزتیید  بییه

 از تویعات متزان همچنت ا اسب کدیا فداهم با بهخد آموزد 
 سیایگتدی  ام یان  و دیدا  تید  تی  فداگتدان یب اس  دتوا  عقح

 ا(1398دوی )متدعظتم    م فداهم  فداگتدانمتان  یب مطلو 
فناوبی اطحعات و ابتباطات تأثتد فداوات  بید سیایگتدی    

 اتد از   تدس  آتها عبابت  فداگتدان یابی که مهم

 فداهم کدین محتط  غن  بدای بدوز خحیتب یب فداگتدان؛ -
 دی تو با عوامل و منبو مخفاوت؛های سایگت  اسجای محت  -

 آموزی؛   افزاسش اترتزا یب فداگتدان بدای خوی -

ای و تیدوسج آتهیا یب     بدیخه   های بت   تأکتد بتبخد بد آموزش -
 متان فداگتدان؛

فییداهم کییدین مویعتییب اجخمییاع  وایعیی  بییدای تمییدس    -
 ساب    ل مائله و پژوهش یببابا ماائل گوتاگون؛  مائله

 بخد کاب گدوه ؛تبوسق بت -

اسجای آمایگ  الزم بدای مواجهه با تغتتدات سدسو  پتچتیدا   -
 و تامبا  یب محت ؛
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 یسب آوبین یاتش توس ؛  افزاسش تواتاس  الزم بدای به -

های جدسید بیا توسیعه سیوای       ها و تواتاس   پدوبش مهابت -
 فناوباته؛

های تو بدای مواجهه بیا مایائل اجخمیاع  و      عدضه تردش -
 (ا  1381هنر  یب دداس  پتچتدا )خوبدتدی  فد

افزون بد اس   فناوبی اطحعات و ابتباطات  آثاب جیاتب    
هیاس  کیه از     چبمرتدی تتز به همداا یابیا مجموعه تریدش 

دوتد  مبات  فدهنر  و اجخماع  جامعیه با    اس  باا تدوسج م 
 . (1393سازتد )صفوی    بو م  اتدازهای تازا بوبه  با چبم

تدس  تأثتدات فنیاوبی بید  یوزا آمیوزش          از عمداس 
یب  . ذف  ضوب اجبابی فداگتیدان یب کیح  یب  اسیب   

ای یسرد به  ضوب یاتبجوسان یب م یات  خیاص     چنت  دتوا
تواتند  یب هید م یان و زمیات       تتازی تتاب؛ زسدا که آتها م 

 .هیای تحصیتل  خیوی با ت متیل کننید       آموزش یسدا و یوبا
عنییوان سییک بوش مطلییو    ه سییاندات   بییهگییوش یاین بیی

کاب گدفخه دویا آموزدردان باسد مزاسیا و اسیخفایا     تواتد  به  م 
کاببدیی با به فداگتدان تبان یهندا بدای مثال  فداگتیدان هید   

تیدی خواهنید     چه ایخصای با بهخد یبک کنند  بازبگاتان موفیق 
هیای فعیال  آموزدیرد بیه      (ا یب بوشBogorad, 2020دد )

هیای غلی   امیدی     یهد که ادخباا و اتجام باا داگتد تبان م ف
دوی که یوبابا سیع  کنید و    عایی اسب و فداگتد تبوسق م 

 های تایبسب با پتدا کندا یلتل بستدن به جوا 

 فنیاوبی  کیابگتدی بیه  اهمتیب  دید   گفخیه  که طوبهمان 
 ضیدوبی  بایتاب  کاببدیی  -علم   هایآموزش یب آموزد 

 هیای فنیاوبی  گیدوا » وسدجتنتیا  یاتبراا یب مثال بدایا اسب
 فداسندهای یب فناوبی هایتوآوبی از  ماسب بدای «آموزد 
 آموزد   هایفناوبی آزماسبرااا اسب ددا تب تل سایگتدی
 کیابگتدی بیه  و تولتد ها بدخه تابتمای توسعه دامل خدمات 
 ا ی  طد آموزدی    وسدئوس  افزابهای تدم تولتد سازها  دبته

 افزابهیای  تیدم  کابگتدیبه توسعه بصدی  - سمع  تاهتحت
 زمتنییه یب اسییخایان تواتمندسییازی هییایکابگییاا و آموزدیی 

کننید )صیفوی    می   اجدا با آموزد  هایفناوبی کابگتدیبه
 ا(1393
هیا  میوای و     ها )تتدوی اتایات   بوش   بنابداس   اس  مؤلفه 
هیای تیدبس،  بیدای      میل عنیوان م    های آموزد (  بیه   بساته

افزاسش اثدباب  و ابتقاء بتبخد سایگتدی اسبا با توجیه بیه   
کاببدیی  هد چقدب از  -های علم   ماهتب و اهداف آموزش

کاب گدفخه دوی  تتاز تتدوی  ها بتبخد به  ها  موای سا بساته  بوش
کابگتدی یب محت  سیایگتدی تیدبس،     اتاات  مناسب بدای به

ویا بنیابداس   چهیاب مؤلفیه میوبی تظید       د  بتبخد ا اا  م 
هییا سییا وسییاسل    هییای مخییوال  و کییامل  با از وبویی    لقییه
 یهندا  کنندا یب فناوبی تدبس،  تب تل م   تاهتل

 
 شناسي  کتاب

معدفی  مدکیز  یاتبیراا جیامو      کیاببدییا   –های علم    اهداف آموزش
 http://isouni.isiri. gov.iri  یابلتب یسخدس  یب  معدف  یاتبراا

چهاب بنتان آموزش کباوبزی  آموزش کباوبزی و منیابو  (  1393حجازي، ي  )
طبتع  وسژا یاتبجوسان  مدبتیان  کابدناسیان و مدوجیان کبیاوبزی منیابو      

تمران  پونه )به سوارش دفتار تارويو و مرااركت مردماي ساازمان        طبتع 
 ها، مراتع و آبخيزداري كرور(   جنگل

 
(Eyal and Gil, 2020)درس السآرايش ک. نحوه 1شكل 
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اتخبییابات  ا تهییدان هییا و فنییون تییدبس،   بوش(ا 1381ا )خوبدییتدی  م
 .ساطدون

  تهیدان  یهم  چاپ  آمیوزش  یب جدسد فناوبسهای کاببدی(ا 1395ا)ش ذوف  
 (اسمب) یاتبراهها ت اتاا علوم کخب تدوس  و مطالعه سازمان

فناوبی آموزد   بوس یدیی  (ا 1386ا )ابداهتم   زو  ب مات  تتبابوب  ب
مجموعیه مقیاالت   ( گدیآوبتیدا ) ا محمدبضا تتل توس  یب سایگتدی

هیدان  اتخبیابات یاتبیراا عحمیه     ا تیومت  هماسش فناوبی آموزد 
 اطباطباس 

  وزا بی آموزد  ت نولوژی(ا 1398ا)م غفابی   ا  بو  بخبندا
 فصل اجخماع   سحمب بعد عموم   بهدادب جامو کخا  سحمب 

 اابجمند اتخبابات  تهدان چهابم  وسداسب اول  جلد  4 گفخاب  3
هییواز  ا ابا یی  تییوس  یب فنییاوبی آموزدیی م(ا 1386ا )م ابضییوی   

 .اتخبابات یاتبراا دهتد چمدان

 و مطالعیه  سیازمان تهیدان    اهیای آموزدی     مهیابت  (ا1390ا )دعبات   د
 (ایاتبراهها )سمب اتاات  علوم کخب تدوس 

 سیازمان  تهیدان   .و فنیون تیدبس،   هیا  بوشکلتیات   (ا1394  اا )صفوی
 (ایاتبراهها )سمب اتاات  علوم کخب تدوس  و مطالعه

 یبسی   بسیزی  بدتامه ا(1380ج   لا ) ا  آبتوبام  ا ستلوب  جا   وسلتام گال 

تیژای  مخیدجم(ا تهیدان      خوی ا )غحمدضابهخد سایگتدی و تدبس، بدای
 ا(یاتبراهها )سمب اتاات  علوم کخب تدوس  و مطالعه سازمان

تهیدان  اتخبیابات    اها و فنون تیدبس،   بوش (ا1390ا )دا متدزا محمدی  م
 .پوبان پژوهش
فناوبی  یابلتب  کمک به تدبس، دتوا یب تغتتد(ا 1398متدعظتم    ا )
 http://www.ion.ir/news/497706یسخدس  یب  
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 اتبراا تهدان(فاطمه اس وه  )ی

 ستدسوسع  جازی )عضو هتئب علم  یاتبراا تهدان(
 

 ها معادل

 Billboard تما آگه 

 PowerPoint Presentations ابائه پاوبپوسنب

 Intrinsic Motivation یبوت  زاتاتر

 Computer games ای های باساته بازی

 Stickers ها بدچاب

 Brochure بدودوب

 Bulletin بولخ 

 Interdisciplinary Projects ای بدخه بت  های وژاپد

 Portfolios پوبتفولتو

 Poster پوسخد

 Weblog تابترادب

 Interactive Teaching تدبس، تعامل 

 Creative Teaching تدبس، خحق

 Tract تداکب

 Visual Exercises یسدابی های  ستمد

 Newspaper خبدتامه

 radio بایسو

 Instructional Media آموزد های  بساته

 Newspaper بوزتامه

 Internet ساسب اسنخدتخ 

 Multimedia Messaging ای ستاخم پتامک چندبساته
Service (MMS) 

 Technique ف 

 Technology فناوبی

 Curiosity کاوش

 Working on the Learning کاب یب محت  سایگتدی
Environment 

 Booklet کخابچه

 Technical Reports فن  های بشگزا

 Leaflet لتفلب

 Journal مجله

 Job Interviews دغل  های مصا به

 E-mail تامه ال خدوتت  

 Software افزاب  تدم

 Mind Map ذه  یها تقبه

 Teaching video clip وسدئو کلتپ آموزد 

 Hyman Rickover اوب کسب م سها

 

http://downloadpdf.blog.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C

