
  الگوریتم انتخاب روش ارائه محتوا

  

اسالید تعاملی، پونمایی، متن ساده، بازي کامپیوتري قتی محتواي ما آماده شد می تواند در قالب هاي مختلفی مثل فیلم آموزشی، و

 .یا از طریق موبایل ارائه شود. در این بخش شما می توانید با انواع این قالب ها آشنا شوید

زمانی که محتواي ما آماده شد می تواند به اشکال مختلفی ارائه شود انتخاب شکل یا قالب مناسب براي این ارائه از نکات مهمی 

که اگر به دقت مورد توجه قرار نگیرد سبب از دست رفتن هزینه و وقت سازندگان شده و تاثیر مورد نظر را هم بر روي است 

مخاطب نمی گذارد. در اینجا الگوریتمی معرفی شده است که حاصل بررسی منابع متعدد در این زمینه است و بر اساس هدف شما 

 .اد می دهداز ارائه محتوا نوع مناسب با آن را پیشنه

 متن ساده

ادل با یادگرفتن آن نیست ولی خواندن هر متنی مع بیشتر آنچه در طول زندگی یاد می گیریم از مطالعه متن سرچشمه می گیرد.

و یادگیري از یک متن بستگی به دانش پیشین فرد مطالعه کننده دارد بنابراین اطالعات نوشته شده در متن باید به نحوي تنظیم 

شود که ارتباط با دانش پیشین حفظ شده و فرد را در مسیر یادگیري به پیش ببرد به طوري که یادگیرنده فقط دریافت کننده 

اطالعات نبوده و در جریان مطالعه به طور فعال شرکت داشته باشد که این کار با طرح سوال از سوي یاددهنده در خالل منفعل 

متن و یا ارائه فعالیت هاي مختلف قابل اجرا است. یادگیرندگانی که به شیوه فعال مطالعه کرده باشند مطالب را بهتر به یاد می 

  آورند.

  است به نکات زیر توجه کنند:نویسندگان متن ساده بهتر 

  براي مخاطب واقعی بنویسند. - 1

  نگارش متناسب با سطح خوانش مخاطب داشته باشند. - 2

  منسجم و یکدست بنویسند. - 3

  لحن نگارش متناسب با نوع متن انتخاب کنند. - 4

  سازمان بندي مناسبی براي متن داشته باشند. - 5

  نمایند.از عناصر فعال سازي متن استفاده  -6

 به ارزش هاي دیداري متن توجه داشته باشند. - 7

 بازي آموزشی

 اختصاصی براي آموزش موضوعی خاص طراحی می شوند.بازي هاي آموزشی بازي هاي هستند که به طور 
بازي هاي آموزشی نوعی سرگرمی هستند که همزمان براي آموزش دادن و سرگرم کردن به کار می روند. بسیاري از متخصصان 

ي آموزشی کاربرد بازي هاي آموزشی و در کل سرگرمی هاي آموزشی را مفید دانسته اند، زیرا کاربران در هنگام انجام بازي ها

  نقش فعالی دارند و همزمان یادگیري هم فرآیند خود را طی می کند.

این بازي ها ممکن است روي لوح هاي فشرده، موبایل یا به شیوه برخط ارائه شوند که به دلیل دو ویژگی مهم تعامل و فعال بودن 

  یادگیرنده ارزش آموزشی زیادي دارند.



روي لذت بردن و سرگرم شدن به قیمت نادیده گرفتن محتواي آموزشی صورت می گیرد که اما برخی از منتقدین می گویند تاکید 

  البته این انتقاد با طراحی دقیق آموزشی تا حدودي قابل پیشگیري است.

 یادگیري از طریق موبایل

یادگیري از طریق موبایل در جوامع مختلف تعاریف متفاوتی دارد. یکی از تعاریف یادگیري از طریق موبایل چنین است: هرگونه 

گیرد و یا یادگیري که از طریق  میریزي شده قرار ندارد صورت  یادگیري که وقتی یادگیرنده در یک محیط ثابت از قبل برنامه

  پذیرد. گیري از فناوري موبایل صورت می بهره

دهد و تمرکز بر روي  به عبارت دیگر یادگیري از طریق موبایل محدودیت مکان یادگیري را با ایجاد انعطاف در آن کاهش می

بایل از این جهت داراي اهمیت است که در هر فناوري موبایل و متحرك بودن مکان یادگیري است. بنابراین یادگیري از طریق مو

بخش است و به راحتی  مکان امکان دسترسی به مواد یادگیري متفاوت وجود دارد. ضمناً این نوع یادگیري کامالً تعاملی و لذت

  تر استفاده نمود. کننده توان از آن براي ایجاد یادگیري موثرتر و سرگرم می

  

  اهداف یادگیري از طریق موبایل:

  

  کنفرانس هاي اتاق یا درس هاي کالس در آموزشی مطالب به دسترسی         -

  

  یادگیرندگان بین گروهی همکاري افزایش         -

  

  خدمت ضمن یادگیري         -

  

  ها گالري یا ها موزه در یادگیري         -

  

  شهر بیرون هاي مسافرت مثالً باز هاي محیط در یادگیري         -

  

  خارجی هاي زبان یادگیري مثالً العمر مادام یا غیررسمی هاي آموزش در از استفاده         -

  

  تر جوان بالغین در آموزش در مشارکت و سواد سطح افزایش         -

  

  شنیداري به منظور افزایش یادگیري - هاي دیداري ستفاده از حمایتا         -

  

  کوتاه هاي پیام ارسال طریق از درس کالس مدیریت         -

  

  موبایل ارتباطی هاي ویژگی از استفاده         -

  

  .... و ارتشی پرسنل براي مداوم آموزش         -

 



 اسالید تعاملی

ها است به نحوي که  ترتیب قرار دادن تصاویر، متون، انیمیشن و ... بر روي اسالیدها و تنظیم ترتیب آن سالید تعاملی، در واقع بها

طور مستقل عمل نماید. کاربر بتواند اسالید را خود به جلو و عقب برده و کامالً در مطالعۀ آن به

 
  

  

تواند بر روي پیوندهاي ارائه شده در صفحه رفته و مسیر یادگیري متفاوتی براي خود  تعاملی کاربر میدر هنگام مشاهدة اسالیدهاي 

تواند حاوي توضیحات اضافه باشد و کاربر با کلیک کردن بر  ایجاد نماید به عنوان مثال تصویر ارائه شده در یک صفحۀ اسالید می

  ند از آن توضیحات عبور کند و به اسالید بعدي برود.توا روي آن به توضیحات اضافه راهنمایی شود یا می

  

کند که از ساده به پیچیده متفاوت  افزارهاي مختلفی وجود دارد که در طراحی به سازنده کمک می براي ساخت این اسالیدها نرم

استفاده بسیار ساده است و  کند. به لحاظ اي تبدیل می هستند. در واقع اسالید تعاملی اسالید سادة شما را به اسالیدي چندرسانه

کنندگانی  تواند اسالیدهاي تعاملی جذاب، ساده و رنگی ایجاد نماید. و یادگیرندگان هم تبدیل به شرکت حتی یک کاربر مبتدي می

  فعال در حین فرآیند یادگیري خواهند شد.

  

کند که در حین یادگیري فعال باشند و  یق میتر کرده، کاربران را تشو ها را جذاب استفاده از پیوندهاي متعدد در اسالیدها آن

اسالید جانبی پیرامون آن طراحی شده  30- 40صفحۀ اصلی دارد تبدیل به اسالیدي شود که  5تا  2ممکن است یک اسالید که 

  ها را براساس نیاز خود مطالعه نماید. است و هر کاربر ممکن است بعضی از آن

  

ها را یاد نگیرد نتواند  طوري که تا یادگیرنده پاسخ صحیح آن هایی را مطرح کرد و به رسشتوان پ در طراحی اسالیدهاي تعاملی می

  مطلب را ادامه دهد. که این کار به یادگیري بهتر کمک خواهد کرد.

 

 

  پویانمایی آموزشی
  

شود. از زمان اختراع کامپیوترهاي با گرافیک قدرتمند، عالقه به  ویانمایی آموزشی براي مقاصد ویژة پرورش یادگیري استفاده میپ

ها در یادگیرندگان افزایش زیادي پیدا کرده است. این فناوري  استفاده از پویانمایی براي کمک به درك اطالعات و یادآوري آن

افزارهایی هستند که به  تر از سالیان پیش تولید شود. حتی نرم تر و ارزان ها راحت ب شده است پویانمایی(کامپیوترهاي قدرتمند) سب



اي خود تولید کند. هاي خودش را بدون نیاز به متخصص حرفه کنند پویانمائی یاددهنده کمک می

 
  

  

  یادگیري بر  تأثیر

  

آل باشد. ولی تحقیقات نتایج متفاوتی را از این تأثیر نشان  مفاهیم پویا ایدهرسد تأثیر پویانمایی براي ارائۀ  در نگاه اول به نظر می

توان گفت تأثیر پویانمایی از تصاویر ایستا  اند و در کل نمی اند. و در بعضی از مطالعات حتی نتایج منفی بر یادگیري داشته داده

  ها بر یادگیري داشته است. ها نقش اساسی در تأثیر آن بیشتر بوده است ولی به کارگیري صحیح آن

  

شود یادگیرندگان بیشتر تحت تأثیر خود پویانمایی قرار  علت این امر این است که گاهی وقتی مفاهیم بسیار پیچیده تدریس می

گیرند تا آن مفهوم مورد نظر و این به دلیل نقش ادراك بینایی و شناخت در پردازش اطالعات است. ادراك و شناخت انسان  می

ی است که ظرفیت محدودي دارد. اگر این ظرفیت محدود با استفاده وسیع از پویانمایی پر شود جایی براي پردازش سایر سیستم

ماند به عنوان مثال سرعت پخش تصاویر پویانمایی ممکن است از سرعت پردازش اطالعات در یک یادگیرندة  اطالعات باقی نمی

ها است. و یا استفاده از امکاناتی  ت پخش تصاویر و استفاده از متن در کنار آنحل این مشکل کاهش سرع خاص بیشتر باشد. راه

  براي یادگیرنده در تنظیم سرعت پخش.

  

یکی از مشکالت دیگر در استفاده از پویانمایی طراحی ضعیف است. به این ترتیب که پویانمایی اطالعات غیر ضروري را بیشتر مورد 

هاي پیچیده نتوان طراحی کاملی انجام داد و  ات اصلی در مرکز توجه نباشند. یا در مورد دستگاهتوجه قرار دهد در حالی که اطالع

باز هم نیاز به توضیحات بیشتري وجود داشته باشد. به هر حال منظور این است که در طراحی پویانمایی باید به اهداف آموزشی 

  توجه شود و دقیقاً بر آن مبنا طراحی صورت بگیرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فیلم آموزشی
  

شده است. هاي آموزشی است که براي مقاصد آموزشی طراحی یلم آموزشی منبعی غنی شونده و رشد یابنده براي کالسف

 
  

  

  کند: فیلم آموزشی موارد زیر را فراهم می

  

  دقیق تمرکز         ·

  

  نظر مورد مفهوم وضوح         ·

  

  تاریخی دورنماي         ·

  

  واقعی دنیاي به ورود         ·

  

  کالس دیوارهاي فراسوي از دیداري تجربیات         ·

  

  همزمان هاي جنبه درك و چاپی مواد سازي غنی         ·

  

  یامد یادگیري بهترپ         ·

  

  موضوع یک معرفی         ·

  

  موضوع یک تقویت         ·

  

  مرحلۀ قبل از شروع فیلم آموزشی  .1

  

  آمادگی استاد:

  



  یادگیري اهداف گرفتن نظر در         -

  

  مخاطبین نیاز و یادگیري اهداف براساس فیلم قطعات انتخاب         -

  

  فیلم کردن دید پیش         -

  

  هاي پس از مشاهده انتخاب فعالیت         -

  

  آمادگی دانشجو:

  

  برانگیزاننده سئواالت پرسیدن         -

  

  فیلم هدف مورد در توضیح         -

  

  مهم تصاویر براي دانشجو ساختن آماده         -

  

  فیلم در مستتر مهم نکات مورد در بحث         -

  

  پس از فیلم گروهی و فردي هاي فعالیت مورد در توضیح         -

  

  فیلم در شده مطرح جدید لغات توضیح یا الزم منابع آوردن فراهم         -

  

  پروژکتور یا تخته روي بر کلیدي مفاهیم نوشتن         -

  

  مرحلۀ مشاهدة فیلم آموزشی  .2

  

  .کنید جلب اطالعات به کردن گوش و مشاهده به را دانشجویان توجه         -

  

  .بدهید دانشجویان به فیلم مشاهدة از بعد یا حین در دادن انجام براي را تکلیفی         -

  

  .کنید چک را تکلیف         -

  

  مشاهدة مجدد همراه با فعالیت  .3

  

  .کنید مرور را برنامه هم با همزمان و کنید روشن را ها چراغ         -

  



  انتقادي را ترغیب کنید. تفکر. کنید بحث فیلم مورد در تکه تکه         -

  

  .دهد انجام را کار این بخواهید دانشجویان از یکی از یا کنید صحبت گوینده جاي به خودتان و کنید نگاه را فیلم صدا بدون         -

  

  .کنید پخش تصویر بدون را صدا فقط         -

  

  .دهید نشان فیلم از اي خالصه امکان صورت در         -

  

  هاي پس از مشاهدة فیلم آموزشی فعالیت  .4

  

  .کنید بحث برنامه مورد در         -

  

  .دهند ربط خود تجربیات و احساسات به را فیلم کنید کمک دانشجویان به. دهید تشخیص را فیلم به متفاوت هاي واکنش         -

  

  .دهید ربط فیلم مشاهدة از بعد و قبل هاي فعالیت به را برنامه         -

  

  هاي جانبی دیگر را معرفی کنید مثالً: الیتفع         -

  

  خالقانه نوشتن         ·

  

  مدت طوالنی هاي پروژه         ·

  

  نقش ایفاي         ·

  

  هنري هاي پروژه         ·

  

  فیلم تولید         ·

  

  متخصصان با مالقات         ·

 


