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مقدمه
بر	اساس	یه	تعریف	کلی،	رسانه	ابزار	یا	وسیله	ای	است	
برای	نقل	و	انتقال	اطالعات،	ایده	ها	و	افکار	افراد	
یک	جامعه.	بنابراین	رسانه	می	تواند	از	دیدگاهی،	
انسانی،	سازمانی	یا	تکنولوژیک	باشد.	زبان	نیز	یک	
کالس	درس	یا	دانشگاه	نیز	رسانه	ای	 رسانه	است.	
است	که	معلمان	یا	اساتید	می	توانند	با	بهره	گیری	از	
منابع	مختلف	و	هر	آنچه	خود	آموخته	اند،	به	انتقال	
کنند	و	 گیران	اقدام	 مطالب	و	مفاهیم	دروس	به	فرا
این	خود	نوعی	از	زنجیره	فرآیند	یادگیری	را	تکمیل	
می	کند.	رسانه	یک	واسطه	عینی	و	عملی	در	فرایند	
کارکرد	آشکار	و	نهان	 برقراری	ارتباط	است	و	دو	نوع	
کارکرد	آشکار	آن	یعنی	اینکه	 که	 برای	آن	وجود	دارد	
گیرنده	پیام	است	اما	 رسانه	محل	برخورد	پیام	و	

کارکرد	پنهان	رسانه	یعنی	برقرارکننده	جریان	ارتباط	
و	پیام	رسانی.	

گ��س��ت��رش	روزاف���������زون	ف���ن���اوری	 ب���ا	ت���وج���ه	ب���ه	
ان����واع	رس��ان��ه	ه��ا	در	دس��ت��ه	ب��ن��دی	و	 در	دن��ی��ا،	
اساس	 بر	 می	گیرند،	 ق��رار	 گونی	 گونا گ��روه	ه��ای	
از	 یکی	 در	 رس��ان��ه	ای	 ه��ر	 تقسیم	بندی،	 نوعی	

دسته	های	ذیل	قرار	می	گیرد:	
مطبوعات،	 مانند	 ن��وش��ت��اری	 رس��ان��ه	ه��ای	 	.1

کتاب	و	مجالت.
2.	رسانه	های	شنیداری	مانند	رادیو.	

ت��ل��وی��زی��ون،	 3.	رس��ان��ه	ه��ای	دی�����داری	م��ان��ن��د	
سینما،	اینترنت	)رسانه	های	نوین(.

بروشور،	 اعالمیه،	 مانند	 اب��زاری	 رسانه	های	 	.4
کت،	 ترا پوستر،	 کاتالوگ،	 اعالنات،	 تابلوی	

مدیریت رسانه های آموزشی : 
 تغییر رفتار یادگیرندگان 

از طریق تکنولوژی رسانه ای

چکیده
امروزه، فناوری اطالعات و اینترنت، تغییراتی را در جنبه های مختلف به خصوص 
حوزه آموزش و یادگیری پدید آورده است. با دسترسی به اینترنت امکان انتقال 
و انتشار هرگونه اطالعات و سرویس دهی از طریق پست الکترونیکی، مکالمات 
برخط، وب، وبالگ و فروم فراهم شده است. در واقع باوجود اینترنت انحصار سیستم 
رسانه ای کشور از رسانه های سنتی خارج شده و خأل موجود در رسانه های سنتی را 
رسانه های اجتماعی جایگزین پر می کنند. رسانه های اجتماعی به کمک زیرساخت 
اینترنتی، در تولید محتوا و انتشار پیام به مخاطبان رسانه ای به دلیل سرعت باال و 
دسترسی آسان نسبت به سایر رسانه ها موفق تر بوده است. در این مقاله با تعریفی 
از رسانه های اجتماعی و ارائه مدلی جهت مدیریت رسانه های آموزشی در حوزه 
یادگیری- یاددهی، نقش تکنولوژی رسانهای در تغییر رفتار یادگیرندگان، با هدف 

افزایش عملکرد یادگیری از طریق رسانه های آموزشی نمایان شد. 
کلمات▪کلیدی:▪

فرهنگ، تکنولوژی، تکنولوژی های ارتباطی

مریم▪حق▪شناس▪▪
دانشجوي دکتري مدیریت رسانه دانشگاه	تهران
M_haghshenas@ut.ac.ir
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فیلم		 تبلیغی،	 فیلم	های	 لوگو،	 آرم،	 کارد،	 پال
کوتاه	و	بلند،	سخنرانی،	همایش	و	تئاتر.	

گ��روه��ی	همچون	 ی��ا	 ن��ه��ادی	 رس��ان��ه	ه��ای	 	.5
انتشاراتی،	 شرکت	های	 رواب��ط	ع��م��وم��ی	ه��ا،	

بنیادهای	سینمایی.	
6.	رسانه	های	فرانهادی	همچون	خبرگزاری	ها،	
کارتل	ها،	بنگاه	های	 دفاتر	روابط	بین	الملل،	
ت���راس���ت	ه���ای	خ��ب��ری،	 و	 ک��ن��ی	 س��خ��ن	پ��را
فیلم	های	 س���ازه،	 چندملیتی	 ش��رک��ت	ه��ای	

سینمایی،	شبکه	های	ماهواره	ای
کثر	 ک��ه	آن��چ��ه	ام����روزه	در	ا ب��ای��د	ت��وج��ه	داش���ت	
تحقیقات	مرتبط	با	رسانه	های	مورد	توجه	قرار	
رسانه	 تکنولوژیک	 ساختار	 بر	 کید	 تأ می	گیرد،	
که	ماهیت	رسانه	 است.	ون	لون	معتقد	است	
که	 خود	تکنولوژیک	است.	این	بدان	معناست	
رسانه	های	 در	 پیام	 ق���راردادن	 محور	 ج��ای	 به	
که	خود	 بر	شکل	و	ساختار	رسانه،	 باید	 جدید	

کرد. کید	 نوعی	پیام	است،	تأ
یادگیری - یاددهی

در	یک	فرایند	یادگیری،	هدف	از	یادگیری	و	آموزش،	
گ��ی��ران	اس��ت.	 ه��دای��ت	و	م��دی��ری��ت	ی��ادگ��ی��ری	ف��را
استفاده	 با	 می	توان	 هدایت،	 مسیر	 این	 طی	 در	
شناسایی	 ب��ا	 بالتبع	 و	 آم��وزش��ی	 رس��ان��ه	ه��ای	 از	
مخاطبان	خاص	هر	رسانه،	امر	یادگیری	و	آموزش	
کرد.	طبق	طبقه	بندی	 را	به	نحو	احسن	اجرایی	
و	 بلوم	 بنیامین	 که	توسط	 آم��وزش��ی	 ه��دف	ه��ای	
همکاران	او	انجام	شده	است،	یادگیری	دارای	سه	

رکن	شناخت،	نگرش	و	عمل	است:
ش��ن��اخ��ت	ی��ک��ی	از	ارک����ان	ی��ادگ��ی��ری	اس��ت.			

مخاطبان	 شناخت	 کمک	 به	 به	طوری	که	
ی��ادگ��ی��ری،	 ف��رای��ن��د	 در	 را	 آن	ه����ا	 م���ی	ت���وان	

کرد.	 راهنمایی	
گرایش	به	نوع	آموزش	و	شیوه	های			 عالقه	و	

آموزشی	نیز	از	ارکان	یادگیری	است.	تا	فرد	از	
انگیزه	 یادگیری،	 موضوع	 به	 نسبت	 درون،	
نداشته	باشد	برای	یادگیری	به	تالش	و	تکاپو	

نمی	افتد	و	برای	یادگیری	تالشی	نمی	کند.	
عملی			 تجربه	 و	 ک���ردن«	 »ع��م��ل	 همچنین	

شرط	دیگر	یادگیری	است.	

فرآیندهای	یادگیری	باید	متضمن	یادگیری	باشند.	
و	 تغییر	 ن��وع	 هیچ	 به	 که	 آموزشی	 به	عبارت	دیگر	
با	هدف	 نینجامد،	 یادگیرندگان	 رفتار	 در	 تحولی	
آموزش	صورت	نگرفته	و	یا	آموزش	موفقی	نبوده	
آمدن	 وج��ود	 به	 را	 یادگیری	 به	این	ترتیب	 اس��ت.	
تغییر	و	تحول	در	رفتار،	تعبیر	و	تفسیر	کرده	اند.	یعنی	
هرگاه	تغییری	در	رفتار	فرد	به	وجود	آید،	می	گویند	
یادگیری	حاصل	شده	است.	یادگیری	اساس	رفتار	
افراد	را	تشکیل	می	دهد.	از	طریق	یادگیری	فرد	با	
محیط	خود	آشنا	می	شود	و	از	محیط	برای	تأمین	
گاهی	 می	کند،	 استفاده	 و	خواسته	هایش	 نیازها	
محیط	را	تحت	تسلط	و	فرمان	خود	درم��ی	آورد	و	

زمانی	خویشتن	را	با	آن	سازگار	می	کند.
رسانه های آموزشی

از	 ی��ک	 ه��ر	 رس��ان��ه	ه��ا،	 طبقه	بندی	 اس���اس	 ب��ر	
آموزش	 و	 یادگیری	 با	هدف	 که	 رسانه	ها	 ان��واع	
را	 می	گیرند	 ق��رار	 استفاده	 م��ورد	 مخاطبان	 به	
شرایط	 در	 رسانه	 گویند.	 آموزشی	 رسانه	های	
و	 آم���وزش	 ف��رآی��ن��د	 تفکیک	ناپذیر	 ج��زء	 کنونی	
تغییر	 م��وج��ب	 و	 م��ی	ش��ود	 محسوب	 ی��ادگ��ی��ری	

گیران	می	گردد. رفتار	فرا
در	یادگیری	به	روش	سنتی،	نقش	معلم،	فراهم	
کردن	زمینه	و	امکاناتی	است	تا	به	یادگیرندگان	
کمک	 ذهنشان	 در	 مفاهیم	 دادن	 شکل	 در	
نماید.	این	امکانات	همان	رسانه	ها	و	ابزارهای	
و	 ی��ادده��ی	 فرایند	 در	 گ��ر	 ا که	 آم��وزش��ی	هستند	
قرار	 استفاده	 م��ورد	 شایسته	 نحو	 به	 یادگیری	
به	 دان��ش،	 ساخت	 و	 مفهوم	سازی	 در	 گیرند،	
می	کنند.	 ف��راوان��ی	 کمک	 دان��ش	 یادگیرندگان	
به	مبحث	 تلویزیون	 از	طریق	رسانه	 گیر	 فرا گر	 ا
طریق	 از	 حقیقت	 در	 ب��پ��ردازد،	 تربیت	 و	 تعلیم	
ک��ه	ج��زو	دس��ت��ه	ب��ن��دی	رس��ان��ه	ه��ای	 ت��ل��وی��زی��ون	
تجربه	 را	 آموزشی	 رسانه	 نوعی	 اس��ت،	 جمعی	
که	شرکت	کنندگان	در	 می	کند.	همچنین	زمانی	
شبکه	های	 طریق	 از	 به	خصوص	 و	 اجتماعات	
از	 م��ی	پ��ردازن��د،	 دان���ش	 تسهیم	 ب��ه	 اجتماعی	

رسانه	های	آموزشی	بهره	می	گیرند.
ان��واع	 و	 وسایل	 آم��وزش��ی،	 رسانه	های	 بنابراین	
به	عنوان	 م��ی	ت��وان	 را	 کمک	آموزشی	 ام��ک��ان��ات	
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جزئی	از	لوازم	فرآیند	یادگیری	و	یکی	از	مؤثرترین	
اصطالح	 آورد.	 شمار	 ب��ه	 ی��ادگ��ی��ری	 ام��ر	 در	 اب���زار	
رس��ان��ه	آم��وزش��ی	اغ��ل��ب	ب��ه	اش��ت��ب��اه	م��ت��رادف	با	
کار	می	رود،	این	دو	واژه	را	از	 وسیله	آموزشی	به	
کرد.	زیرا	 حیث	انتقال	پیام	بهتر	می	توان	متمایز	
رسانه	وسیله	نقل	وانتقال	اطالعات	است	ولیکن	
منتقل	 را	 پ��ی��ام	 آم��وزش��ی	 وس��ای��ل	 و	 تجهیزات	
کنار	رسانه	برای	تفهیم	بهتر	 نمی	کنند،	بلکه	در	
کار	می	روند.	به	عبارت	دیگر،	 موضوع	آموزش	به	
آموزشی	 وسیله	 و	 ب��وده	 ارتباطی	 کانال	 رسانه	

کانال	آموزش	است. چگونگی	انتقال	آموزش	و	
مدیریت رسانه های آموزشی

به	منظور	 دی��گ��ران	 با	 ک��ار	 یعنی	 رسانه	 مدیریت	
تغییر	رفتار	ذهنی	و	جسمی	مخاطبان	از	طریق	
کردن	 رسانه	ها.	به	همین	منظور	و	برای	عملی	
فرایند	مدیریتی،	قدم	اول،	شناخت	مخاطبان	و	
نیازها	و	خواسته	هایشان	است.	سپس	برای	نفوذ	
و	 برنامه	ریزی،	هماهنگی	 آنان،	 افکار	 و	هدایت	
سازمان	دهی	کرد.	مدیریت	رسانه	های	آموزشی،	
درواقع	مدیریت	فرایند	یادگیری	و	رعایت	اصول	
ابتدا	 بنابراین	 اس��ت.	 یادگیری	 ارک��ان	سه	گانه	 و	
اس��اس	 ب��ر	 و	سپس	 را	شناخت	 گ��ی��ران	 ف��را ب��ای��د	
عالقه	و	نگرش	آن	ها،	محتوای	آموزشی	موردنظر	
که	 مؤثر	 یادگیری	 تحقق	 ب��رای	 داد.	 آم��وزش	 را	
موجب	تغییر	در	رفتار	یادگیرنده	شود،	هدف	نیز	
باید	دارای	ابعاد	شناختی،	عاطفی	و	روانی	باشد.	
حیطه،	 سه	 به	 ه��دف	 تفکیك	 دلیل	 همین	 به	
دقت	و	توجه	برنامه	ریزان،	اساتید	و	معلمان	را	در	
برنامه	ریزی	درسی	و	طراحی	آموزشی	را	افزایش	

کار	مطلوبی	است.	در	فرایند	یادگیری	 می	دهد	و	
گیر	 از	طریق	رسانه	های	آموزشی،	تغییر	رفتار	فرا
از	تغییر	در	اعتقادات	و	نگرش	آن	ها	و	 که	ناشی	
کمک	 ابعاد	شناختی،	عاطفی	و	روانی	است،	به	
گفت،	 رسانه	ها	صورت	می	گیرد.	درواقع	می	توان	
رسانه	های	آموزشی	در	تغییر	ذهنیت	و	چگونگی	
داشت.	 خواهند	 بسزایی	 نقش	 گیران	 فرا تفکر	
رسانه	های	 مدیریت	 فرایندی	 م��دل	 ادام���ه	 در	
آموزشی	در	حوزه	یادگیری-	یاددهی	ارائه	شده	

است.
بررسی	شده،	 ابعاد	 به	 توجه	 با	 م��دل،	 ای��ن	 در	
کمک	 گردیده	است	تا	به	 مدل	و	چارچوبی	ارائه	
آن	بتوان	در	فرآیند	آموزش	از	طریق	رسانه	های	
ب��ررس��ی	 را	 م��وض��وع	 مختلف	 اب��ع��اد	 آم���وزش���ی،	
ابزارهای	مختلف	 و	 کمک	روش	ها	 و	به	 نموده	
اساس	سلیقه	 بر	 و	 فرآیند	 این	 از	 مرحله	 هر	 در	
چارچوب،	 از	 کننده	 استفاده	 دلخواه	 روش	 و	
کثر	رساند. کارایی	و	اثر	بخشی	آموزش	را	به	حدا

نقش فناوری در تغییر رفتار
در	عصر	فناوری		پیشرفته	اطالعاتی،	سازمان	ها	
پ��وی��ا	و	در	 ب��ا	محیط	 روی��اروی��ی	 زم���ان	 ب��ای��د	در	
ع��وام��ل		محیطی	 ای��ن	 ب��ا	 را	 خ��ود	 تغییر،	 ح��ال	
ک��اره��ا	و	 وف���ق	ده��ن��د.	ف��ن��اوری	م��وج��ب	تغییر	
حوزه	 همچنین	 و	 شده	 سازمانی	 فعالیت	های	
در	 را	 س��ازم��ان	ه��ا	 و	 اف��زای��ش	 را	 م��دی��ران	 کنترل	
از	 بسیاری	 است.	 کرده	 گسترده	تر	 افقی	 سطح	
سازمان	ها	پدیده	تغییر	یا	را	یک	رویداد	تصادفی	
که	در	یک	سازمان	 می	دانند	درحالی	که	تغییری	
صورت	 اطالعات	 فناوری	 به	کارگیری	 به	واسطه	

مدل فرایندی مدیریت رسانه های آموزشی در حوزه یادگیری- یاددهی
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قبل	 از	 و	 گاهانه	 آ که	 است	 فرایندی	 می	گیرد،	
اثربخشی	 موجب	 و	 می	باشد	 برنامه	ریزی	شده	
در	پی	 و	 م��ی	گ��ردد	 ف��ردی	 بهسازی	 یا	 س��ازم��ان	
ت��وان��ای��ی	س��ازم��ان		و	 اف��زای��ش	 تأمین	دو	ه��دف	

کارکنان	آن	سازمان	است.	 تغییر	دادن	رفتار	
در	 ارتباطات	 و	 اطالعات	 فناوری	 نقش	 و	 اهمیت	
اصالح	و	بهبود	رفتار	سازمانی	که	به	افزایش	بهره	وری	
س��ازم��ان	م��ی	ان��ج��ام��د	ام���ری	ان��ک��ارن��اپ��ذی��ر	اس��ت.	
شبکه	های	ارتباطی،	اینترنت	و	انواع	دیگر	فناوری	
اطالعات،	زندگی	را	متحول	نموده	است.	هر	فرد	در	
هر	سازمان	می	تواند	با	تمام	نقاط	دنیا	ارتباط	برقرار	
نماید.	در	درون	سازمان	ها	ارتباطات	سهولت	پیدا	
کرده	و	در	بیرون	از	سازمان	ها،	مرزهای	جغرافیایی	از	
بین	رفته	است.	مسلمًا	چنین	وضعیتی	تأثیر	عمیق	
بر	رفتار	سازمانی	داشته	و	کیفیت	ارتباطات	را	تحت	

تأثیر	خود	قرار	خواهد	داد.
ایجاد	 ب���رای	 فعالیت	هایی	 دس��ت��ه	 ب��ه	ط��ورک��ل��ی	
تغییر	و	بهبود	در	سازمان	وجود	دارد.	تغییر	افراد	
نظام	 ترویج	 مشارکتی،	 نظام	 توسعه	 کلیدی،	
ارزشیابی	عملکرد	و	آموزش.	ازآنجایی	که	موضوع	
اطاله	 از	 آم��وزش	می	باشد،	 ح��وزه	 در	 مقاله	 این	
کالم	در	خصوص	موارد	دیگر	خودداری	می	گردد.
در	خصوص	آم��وزش	نیز،	جایز	است	اش��اره	شود	
تغییر	رفتار	در	یک	سازمان	از	مهم	ترین	برنامه	های	
آم��وزش	عمومی	و	از	مهم	ترین	روش	ه��ای	تغییر	
و	بهبود	رفتار	سازمانی	است.	به	طورکلی	آموزش	
یک	روش	اساسی	ایجاد	تحول	و	تغییر	در	سازمان	
کثر	 ا رف��ت��ار	م��دی��ران	در	 آم���وزش	و	بهبود	 اس���ت.	
سایر	 به	 نسبت	 بیشتری	 موردتوجه	 سازمان	ها	

افراد	سازمان،	محور	فعالیت	بوده	است.
که،	فرایند	آموزش	و	یادگیری	 بنابراین،	از	آنجائی	
و	 س��ازم��ان	 یک	 در	 کارکنان	 رفتار	 تغییر	 موجب	
محیط	های	 در	 گیران	 فرا رفتار	 تغییر	 موجب	 یا	
یادگیری	می	شود،	و	همچنین	تکنولوژی	نیز	عامل	
تغییر	و	تحول	در	سازمان	ها	است،	لذا	آموزش	های	
اف��راد	تأثیر	 مبتنی	بر	تکنولوژی	نیز	بر	تغییر	رفتار	
بسزایی	خواهد	داشت	و	مسلمًا	نقش	رسانه	های	
آموزشی	با	توجه	به	ماهیت	تکنولوژیک	رسانه	ها،	
در	حوزه	یادگیری	و	یاددهی	نمایان	خواهد	بود	و	

باید	توسط	مدیران	رسانه	ای	مدیریت	گردد.	
 نتیجه گیری

ارتباطات	 عصر	 در	 تحوالت	 و	 تغییر	 راستای	 در	
دانش،	 و	 علم	 ح��وزه	 در	 موضوعات	 گستردگی	 و	
تنوع	در	عناصر	اصلی	برنامه	درسی	مانند	منابع	
و	 اجتماعی	 نگرش	 مهارتی،	 اه���داف	 یادگیری،	
رویکردهای	ارزشیابی،	موجب	ایجاد	تحوالتی	در	
برنامه	درسی	)روش	ه��ا	و	فنون	یاددهی- اصول	
کی	 گردیده	است.	نتایج	این	مقاله	حا یادگیری(	
به	 ف��رد	 رفتار	 در	 تغییری	 که	 زمانی	 اس��ت،	 آن	 از	
وجود	آید،	می	گویند	یادگیری	حاصل	شده	است.	
رفتاری	 تغییر	 یادگیری،	 زمان	 در	 گیر	 فرا بنابراین	
رسانه	های	 ازآنجایی	که	 طرفی،	 از	 است.	 داشته	
آموزشی	به	عنوان	ابزاری	تأثیرگذار	در	جهت	فرایند	
می	باشند،	 س��ازم��ان	ه��ا	 در	 ی��ادده��ی	 و	 یادگیری	
که	یادگیری	از	 کرد	 بنابراین	می	توان	نتیجه	گیری	
طریق	رسانه	های	آموزشی	نیز	موجب	تغییر	رفتار	
مخاطبان	می	شود.	زیرا	رسانه	ماهیت	تکنولوژیک	
دارد	و	با	توجه	به	نقش	بسزای	تکنولوژی	در	تغییر	
که	زیرساخت	 رفتار،	بنابراین	رسانه	های	آموزشی	
فناورانه	دارند،	در	نیل	به	هدف	یادگیری	هر	چه	
یک	 و	 بود	 خواهند	 تأثیرگذار	 سازمان	ها	 در	 بهتر	
رسانه	های	 مدیریت	 با	 می	بایست	 رسانه	 مدیر	
در	 اف��راد	 دانش	 ارتقای	سطح	 به	منظور	 آموزشی	

سازمان	تالش	نماید.
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