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ارزيابي کارکرد هحتَای الکترًٍیکي در آهَزش تاريخ در داًشگاُ
گام اٍل برای شٌاسايي بايستِّای ًقد هحتَای الکترًٍیکي

َّضٌگخسرٍب٘گٖ 
چکیدُ
تقوین ػشیـ فٌبٍسیّبی آهَصؿی سا هیتَاى ثِ یک اًقالة دس فشكِ آهَصؽ تلقی
کشد .ثش ّویي اػبع ثِ ًؾش هیسػذ ثشًبهِ آیٌدذُ ًدِ چٌدذاى دٍس ٍ -حتدی ثؼدیبس
ًضدیک «ؿَسای ثشسػی هتَى ٍ کتت دسػی» ،تَرِ ثِ ثشسػدی هحتَاّدبی دسػدی
الکتشًٍیکی دس کٌبس کتبةّبی چبپی اػت .گبم آغبصیي دس ثشسػدی ٍ ًقدذ هحتدَای
دسػی الکتشًٍیکی ،ؿٌبػبیی ٍیظگیّبی فوَهی ٍ اختلبكدی ٍ ًیدض کبسکشدّدب ٍ
الضاهبت یک هحتَای دسػی الکتشًٍیکی اػت.
ّذف ایي پظٍّؾ تذٍیي ثبیؼتِّب ٍالضاهبت حبکن ثش تَلیدذ هحتدَای الکتشًٍیکدی
دسػی داًـگبّی دس سؿتِ تبسیخ ثِهٌؾَس سػیذى ثِ چگًَگی ًقذ هٌبػت ایيگًَدِ
آحبس اػت .ثخـی اص ایي هغبلقبت دس حیغدِ چگدًَگی اػدتابدُ اص اهکبًدبت چٌدذ
سػبًِای دس هحتَای الکتشًٍیکی ثشای آهَصؽ تدبسیخ دس داًـدگبُ اػدت .ثدش ایدي
اػبع ،هؼبلِ اكلی ایي پظٍّؾ چگًَگی ّدنساػدتبییػدبصی آهدَصؽ تدبسیخ ثدب
قبثلیت ّب ،ؿیَُّب ٍ اثضاسّبی آهَصؿدی دس ًؾدبم آهدَصؽ الکتشًٍیکدی ٍ هحتدَای
دسػی الکتشًٍیکی اػت.
ایي ثشسػی کِ ثب سٍیکشد تَكیای -تحلیلی اًزبم ؿذُ اػتً ،ـبى داد کدِ هبّیدت
ٍ هحتَای دسٍع تبسیخّ ،نساػتبیی ثؼیبسی ثب آهَصؽ الکتشًٍیکی داسد .دادُّدبی
ایي پظٍّؾ هیتَاًذ دػدتهبیدِ هٌبػدجی ثدشای تدذٍیي ؿدیًَُبهدِ ًقدذ هحتدَای
الکتشًٍیکی دسػی ثِ خلَف دس سؿتِ تبسیخ ثبؿذ.
کلیدٍاژُّا :آهَصؽ الکتشًٍیکی ،آهَصؽ تبسیخ ،هحتَای الکتشًٍیکی.

داًـیبس گشٍُ تبسیخ داًـگبُ پیبم ًَسKh_beagi@pnu.ac.ir .

تبسیخ دسیبفت ،1397/3/12:تبسیخ پزیشؽ1397/7/1 :
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.1هقدهِ
ثخـی اص اّذاف ؿَسای ثشسػی هتَى ٍ کتت فلَم اًؼبًی ثْجَد کیای هتَى دسػدی دس
حَصُ فلَم اًؼبًی دس داًـگبّْب اػت .اهشٍصُ ثب ٍسٍد فٌبٍسّبی ًدَیي آهَصؿدی ،هدتي
دسػی هاَْهی گؼتشدُ تش یبفتِ اػت ٍ قبلت ّدبی رذیدذی دس کٌدبس هتدَى چدبپی ثدِ
فشكِ آهَصؿی ٍاسد ؿذُ اػت؛ یکی اص ایي قبلجْب ،هحتَای دسػی الکتشًٍیکی اػت.ثدش
ّویي اػبع ثِ ًؾش هی سػذ ثشًبهِ آیٌذُ ًِ چٌذاى دٍس ٍ -حتی ثؼیبس ًضدیک «ؿدَسای
ثشسػی هتَى ٍ کتت دسػی» ،تَرِ ثِ ثشسػی هحتَاّدبی دسػدی الکتشًٍیکدی دس کٌدبس
کتبثْبی چبپی اػت .دس حقیقت ثخـی اص ٍؽبیف ایي ؿَسا الضاهب ثدِ حدَصُ ایدي هدَاد
آهَصؿی تؼشی خَاّذ یبفت .ثب فدشم پدزیشؽ ایدي سًٍدذ ،ضدشٍست ثشسػدی ًٍقدذ
هحتَای دسػی الکتشًٍیکی هی ثبیؼت هَسد تَرِ قشاسگیشدّ .ذف ایي پدظٍّؾ هجتٌدی
ثشپبػخگَیی ثِ ایي ضدشٍست ٍتدذٍیي ثبیؼدتِّدب ٍالضاهدبت حدبکن ثشتَلیدذ هحتدَای
الکتشًٍیکی آهَصؿی داًـگبّی دسسؿتِ تبسیخ ثِ هٌؾَس سػیذى ثِ چگًَگی ًقذ هٌبػت
ایيگًَِ آحبس ٍ تذٍیي گبم اٍل دس ًقذ هحتَای دسػی الکتشًٍیکی اػت .ثخـدی اص ایدي
هغبلقبت دس حیغِ چگًَگی اػتابدُ اص اهکبًبت چٌذسػدبًِای دس هحتدَای الکتشًٍیکدی
ثشای آهَصؽ تبسیخ دس داًـگبُ اػت.
اگش ثخَاّین ثشای تبسیخ تَلیذ هتي دسػی داًـگبّی دس ایشاى دس دٍسُ هقبكش ،ػدبثقِای
اسائِ دّین ؿبیذ ثتَاًین چْبس دٍسُ سا هـخق کٌین:
ًؼل اٍل ؽبّشا ثِ قذهت تبػیغ داًـگبُ ثِ هاَْم رذیذ آى دس ایشاى ثبص هی گشددّ .دش
اػتبد هَاد دسػی سا دس قبلت رضٍُ ای اسائِ هی داد یب ثِ كَست ؿدابّی تدذسیغ هدی
کشد ٍ داًـزَیبى اص حبكل تذسیغ اػتبد ،یبدداؿدت ثدشداسی هدی کشدًدذ ٍ ردضٍُ ای
هذٍى هی ػبختٌذ .دس ایي هیبى کتبة یب کتبثْبیی ًیض ثدِ فٌدَاى هٌجدـ دسػدی هـدخق
هیؿذ – ؿیَُای کِ ّن اکٌَى ًیض اداهِ داسد.
آغبص ًؼل دٍم ثِ صهبًی ثبصهی گشدد کِ ًگبسؽ یب گدشدآٍسی یدک احدش ثدِ فٌدَاى هٌجدـ
دسػی چبپی هَسد تَرِ قشاس گشفت .اٍلیي گبم ّب دس ایي صهیٌِ سا هدی تدَاى ثدِ صهدبى
تبػیغ هؤػؼِ اًتـبسات داًـگبُ تْشاى دس ػبل  1325ؽ ثبصگشداًذٍ ،لی ؿدبیذ ثتدَاى
پیـیٌِ تَلیذ هتي دسػی کِ ثش اػبع ؿبخلِ ّب ٍ اّذاف یک هتي دسػی ،تذٍیي ؿدذُ
ثبؿذ سا ثِ صهبى تَلیذ هٌبثـ دسػی دس داًـدگبُ اثَسیحدبى ثیشًٍدی دس ػدبل 1350ؽ ٍ
ػپغ داًـگبُ آصاد ایشاى دس ػبل 1351ؽ هشثَط داًؼتً .ؾبم آهَصؿدی «داًـدگبُ آصاد
ایشاى» هتکی ثش آهَصؽ اص ساُ دٍس ٍ ثب ؿیَُ هکبتجِ ای ثَد .اص رولدِ ثشًبهدِ ّدبی ایدي
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داًـگبُ تَلیذ هٌجـ دسػی ثشای ّش دسع ٍ اسػبل آى ثشای داًـزَیبى ثَد .سؿتِ تدبسیخ
یکی اص اٍلیي سؿتِ ّبیی ثَد کِ دس ایي داًـگبُ ساُ اًذاصی ؿذ .ثدشای ثشخدی اص دسٍع
ایي سؿتِ ثِ خلَف دسٍع هشثَط ثِ تبسیخ پیؾ اص اػالم ،کتبثچِ ّدبیی ًیدض تدذٍیي
ؿذ ..
پغ اص تبػیغ «داًـگبُ پیبم ًدَس» دس ػدبل 1367ؽ ٍ اًتقدبل اهکبًدبت داًـدگبُ آصاد
ایشاى ثِ ایي داًـگبُ ،داًـگبُ پیبم ًَس هؼٍَلیت تذٍیي ٍ چبح هٌبثـ دسػی داًـگبّی
سا ثش فْذُ گشفت.دس کٌبس داًـگبُ پیبم ًَس ،دس ّویي دِّ ؿلت ،دٍ ػبصهبى دیگش ًیدض
هشتجظ ثب تَلیذ هٌبثـ دسػی داًـگبّی تـکیل ؿذ .اٍلیي آى رْدبد داًـدگبّی ٍ ػدپغ
هْوتش اص آى ػبصهبى هغبلقِ ٍ تذٍیي کتت فلَم اًؼبًی داًـگبّْب (ػوت)ثَد.
ًؼل ػَم هشثَط ثِ صهبًی اػت کِ تزْیضات دیذاسی ٍ ؿدٌیذاسی ثدِ فٌدَاى هحتدَای
کوکی یب اكلی دس آهَصؽ ّبی سػوی دس داًـدگبُ هدَسد تَردِ قدشاس گشفدت .ؽدبّشا
پیـیٌِ ایي حشکت دس ایشاى ،ثبص ّن ثِ داًـگبُ آصاد ایشاى ثبصهی گشدد .دس ًؾبم آهَصؿدی
ایي داًـگبُ دس کٌبس هتَى چدبپی ،تزْیدضات دیدذاسی ٍ ؿدٌیذاسی ؿدبهل ثشًبهدِ ّدبی
تلَیضیًَی ٍ سادیَیی ،کبػت كذا ،کبػت تلَیش ،فیلن ،اػالیذ ٍ کتبثخبًِ چٌدذ سػدبًِ
ای پیؾ ثیٌی ؿذُ ثَد .ایي سًٍذ دس داًـگبُ پیبم ًَس-کِ هیشاث داس داًـگبُ آصاد ایدشاى
ثَد -دس ػبلْبی دِّ ؿلت ٍ پغ اص آى ،اداهِ یبفت(اػٌبد داًـدگبُ پیدبم ًدَس -اٍلدیي
اػبػٌبهِ داًـگبُ پیبم ًَس ،هبدُ  .)11ػبلْب پدغ اص آى ٍ ّوضهدبى ثدب سًٍدس اػدتابدُ اص
سایبًِ دس ربهقِ ٍ ٍسٍد ثشًبهِ ّدبی رذیدذ ًدشم افدضاسی ،سًٍدذ اػدتابدُ اص ایدي گًَدِ
تزْیضات دس اهش آهَصؽ تقوین یبفت.
ًؼل چْبسم دس تَلیذ هٌبثـ دسػی داًـگبّی ثِ صهبًی ثبصهی گشدد کِ سایبًِ ّب ثِ فشكِ
فوَهی ربهقِ ٍاسد ؿذًذ ٍ ثِ تذسیذ دس حَصُ آهَصؽ ّبی سػوی ٍ غیش سػوی هَسد
ثْشُ ثشداسی قشاس گشفتٌذ .هْوتشیي ؿبخلِ ایي ًؼل ،تَلیذ ًشم افضاسّدب دس لدَ ّدبی
فـشدُ تقبهلی ٍ پغ اص آى هحتَای الکتشًٍیکی تحت ٍة( 2)web applicationیدب غیدش
ٍة ٍ تلَیضیَى ّبی تقبهلی ثَد .ثْشُ ثشداسی اص ایي گًَِ هحتَا ّب ثِ ػشفت دس حدبل
افضایؾ ٍ تقوین اػت ٍ ػشفت گؼتشؽ ٍ استقب آى ،تلبفذ ٌّذػی یبفتِ اػت .اکٌدَى
حَصُ گؼتشؽ آهَصؽ داًـگبّی دس ایشاى آهبدُ هی ؿَد کِ ثِ فشكِ آهَصؽ اص عشیس
تلاي ّوشاُ(ٍ )Mobile Learningاسد ؿَد.
ثش ّویي اػبع ضشٍست داسد آهَصؽ داًـگبّی دس سؿتِ تبسیخ ،قبثلیت ّدبی خدَد سا
ثشای ٍسٍد ثِ فشكِ ثْشُ ثشداسی اص ؿیَُ ّدب ٍ اثضاسّدب ٍ فٌدبٍسی ّدبی ًدَیي ،هدَسد
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ؿٌبػبیی ٍ اسصیبثی قشاس دّذ .حَصُ تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی ثخـی اص ایدي هغبلقدبت
هحؼَة هی ؿَد.
ایٌکِ ربهقِ هتَلی آهَصؽ تبسیخ ثب ایي پذیذُ چگًَِ ثشخَسد کٌذ ًوی تَاًذ هؼبلِ ایي
تحقیس ثبؿذ صیشا ایي فٌبٍسی خَاػتِ یب ًبخَاػتِ ربی خَد سا دس ؿیَُ ّدبی آهَصؿدی
ٍ فشایٌذ آى ثبص کشدُ ٍ خَاّذ کشد؛ اهب آًچدِ کدِ ثشسػدی آى ضدشٍست داسد ،ؿدٌبخت
قبثلیت ّب ٍ اهکبًبت آهَصؽ الکتشًٍیکی ٍ هحتَای الکتشًٍیکی دس استجدبط ثدب ًیبصّدبی
آهَصؽ تبسیخ اػت .ایٌکِ چگًَِ هی تَاى ّوشاػتبیی ایدي دٍ سا تجیدیي کدشد ٍ اص ًؾدش
فولی آؿکبس ػبخت.
هؼبلِ اكلی ایي پظٍّؾ چگًَگی ّوشاػتبیی ػبصی آهَصؽ تبسیخ ثب قبثلیت ّب ،ؿدیَُ
ّب ٍ اثضاسّبی آهَصؿی دس ًؾبم آهَصؽ الکتشًٍیکی اػت؛ ثخؾ هْوی اص ایدي قبثلیدت
ّب دس هحتَای دسػی الکتشًٍیکی قبثل ثشٍص هی ثبؿذ .اّذاف ایي ثشسػیقجبستٌذ اص:
ؿٌبخت قبثلیت ّب ٍ اهکبًبتی اػت کِ هحتَای دسػی الکتشًٍیکی هی تَاًدذ دس اختیدبس
آهَصؽ تبسیخ دس داًـگبُ قشاس دّذ.
تذٍیي ؿبخلِ ّبی تَلیذ یک هتي دسػی الکتشًٍیکی ثشای دسٍع سؿدتِ تدبسیخ -کدِ
ایي ؿبخلِ ّب هی تَاًذ ثِ ًَثِ خَد دس تذٍیي هحَسّبی ًقذ هتَى دسػی الکتشًٍیکی
دس سؿتِ تبسیخ هَسد اػتابدُ قشاس گیشد.
ایي ثشسػی ثب سٍیکشد تَكیای-تحلیلی ٍ دس حَصُ هغبلقدبت کتبثخبًدِ ای اًزدبم ؿدذُ
اػت.ایي هقبلدِ ،حبكدل هغبلقدبت ًؾدشی دس حدَصُ آهدَصؽ ّدبی ًیودِ حضدَسی ٍ
الکتشًٍیکی ،تزشثیبت دس حدَصُ ثشًبهدِ سیدضی دس آهدَصؽ ّدبی الکتشًٍیکدی ٍ تَلیدذ
هحتَای الکتشًٍیکی دس داًـگبًُ ٍ ،یض حبكل تزشثیبت آهَصؽ تبسیخ دس کدالع ّدبی
الکتشًٍیکی ٍ تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی اػت.

.2تاريخ استفادُ از آهَزش تکرساًِای ٍ چٌدرساًِای در جْاى ٍ ايراى
قذیوی تشیي هذل آهَصؽ اص ساُ دٍس هشثَط ثِ آهدَصؽ هکبتجدِ ای اػدت .ایدي هدذل
اٍلیي ًؼل آهَصؽ اص ساُ دٍس هحؼَة هی ؿَد کدِ دس ػدبل  1850م اثتدذا دس کـدَس
ؿَسٍی ػبثس ایزبد ٍ ػپغ دس کـَسّبی دیگش ثکبس گشفتِ ؿذ(فشد الْدی ٍ دّجبؿدی
ؿشیف .)8-7 :1389 ،ایي هذل آهَصؿی ًیض دس دِّ پٌزبُ ؿوؼدی دس ایدشاى ساُ اًدذاصی
ؿذ ٍ ثقذ اص پیشٍصی اًقالة اػالهی ،داًـگبُ پیبم ًَس دس قبلت ًؾدبم آهدَصؽ ثدبص ٍ اص
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ساُ دٍس ،ثِ ًَفی اداهِ دٌّذُ فقبلیت ّدبی آى ثدَد .دس ایدي ؿدیَُ آهَصؿدی ،هحتدَای
چبپی ،ثِ فٌَاى هٌجـ آهَصؿی هحؼَة هی ؿذ.
ٍلی ؿبیذ ثتَاى قذیوی تشیي ؿیَُ آهَصؿی هتکی ثِ هتَى غیش چبپی ٍ ثب ثْشُ گیشی اص
سػبًِ ّبی دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی ٍ ثب هحتَای كدَتی ،اػدتابدُ اص سادیدَ ثدشای آهدَصؽ
داًؼت(فشد الِ ٍ دّجبؿی ؿشیف1389:8،؛ حقیقی ٍ فشد اللْدی72 :1393،؛ McIsaac,
 .)20 :1996 ،&Gunawardenaهتقبقت آى ثب ؽَْس پذیذُ تلَیضیَى ٍ گؼتشؽ اػدتابدُ
اص آى دس ًیوِ اٍل قشى ًَصدّن ثِ تذسیذ ایذُ اػتابدُ اص ایي سػبًِ دیذاسی ٍ ؿدٌیذاسی
ثِ فٌَاى یک اثضاس دس اسائدِ آهدَصؽ هدَسد تَردِ قدشاس گشفدت(فدشد اللْدی ٍ هقیٌدی
کیب1394:7،؛ فشد اللْی ٍ ػشهذی ٍ حیذسی.)181 :1391،ثب ایي حبل ایي ًدَؿ آهدَصؽ
غبلجب یک عشفِ اػت ٍ تقبهل آى اًذک هدی ثبؿدذ .گشچدِ دس ػدبلْبی اخیدش تلَیضیدَى
تقبهلی ثِ تذسیذ حضَس خَد سا دس فشكِ آهَصؽ ًـبى دادُ اػت .ایي دٍسُ ثِ فٌدَاى
ًؼل دٍم دس آهَصؽ اص ساُ دٍس هحؼَة هی ؿَد.
ًؼددل ػددَم آهددَصؽ اص ساُ دٍس ثددب پیددذایؾ سایبًددِ آغددبص هددی ؿددَد(حقیقددی ٍ فددشد
اللْی .)1393:72،آهدَصؽ اص عشیدس سایبًدِ ٍ هتقبقدت آى اص عشیدس ایٌتشًدت 3هَردت
افضایؾ تقبهل دس آهَصؽ اص ساُ دٍس ؿذ .سایبًِ ثِ ّوشاُ کلیِ لَاصم ،اهکبًدبت ٍ قبثلیدت
ّبی آى تَاًؼت ًقؾ هْوی سا دس ًؾبم آهَصؽ اص ساُ دٍس ایاب کٌدذ .هتقبقدت آى تَلیدذ
هحتَای الکتشًٍیکی ثِ كَست یک عشفِ ٍ یب ثِ كَست ثش خظ ؿدکل گشفدت کدِ ثدِ
ًَثِ خَد تحَلی دس اهش ایي ًَؿ آهَصؽ ایزبد کشد .دس حقیقت ثقذ اص پیذایؾ سایبًدِ ٍ
فٌبٍسی ّبی هشتجظ ثب آى ،گؼتشؽ ثْشُ گیشی اص فٌبٍسی ّدبی آهدَصؽ الکتشًٍیکدی سا
ؿبیذ ثتَاى اًقالة ؿـن دس فشكِ فٌبٍسی اعالفبت تلقی کدشد .4آهدَصؽ یدب یدبدگیشی
الکتشًٍیکی ،آهَصؿی اػت کِ ثب اػتابدُ اص سایبًِ ثدِ كدَست لدَ فـدشدُ ،ایٌتشًدت ٍ
ایٌتشاًت اسائِ هی ؿَد(کالسک ٍ هیش.)13 :1388 ،

.3هفَْم ٍ تعريف هحتَای الکترًٍیکي
ثب پیـشفت فٌبٍسی ّبی چٌذ سػبًِ ای ،فٌبكش كذا ،تلَیشً ،قبؿدی هتحدشک ٍ تقبهدل
آًْب ثب یکذیگش ،تشکیجبت رذیذی سا ثَرَد آٍسد .هحتدَای آهَصؿدی ثدِ هزوَفدِای اص
تلَیشّب ،هتي ّبً ،قبؿی ّبی هتحشک كَتی ٍ تلَیشی گاتِ هی ؿدَد کدِ ثدِ کودک
فٌبٍسی سایبًِ ای پذیذ آهدذُ تدب یدک هجحدج دسع سا آهدَصؽ دّدذ .ایدي هحتَاّدبی
آهَصؿی تَػظ هذسػبى ایي دسٍع ٍ هتخللیي سایبًِ ای ایزبد هی ؿَد ٍ ثشای اردشا

 49پژوهشنامة انتقادي ،سال هجدهم ،شمارة دهم ،دي 7941

ٍ یبدگیشی دس اختیبس هتقلویي قشاس هی گیشد( صًذی ٍ دّجبؿی ؿشیف .)6 :1392،دس ایي
فشایٌذ ّوشاُ ثب ایي قبثلیت ّب ،اص تلَیش ٍ كذای هذسع ٍ ًیض اهکبًبت گاتگَّدبی دٍ
عشفِ ٍ رلؼبت فوَهی هزبصی ثشای ایزبد استجبط ّبی یکؼَیِ ٍ یب چٌدذ ػدَیِ ثْدشُ
گشفتِ هی ؿَد.

.4راّبردّای کالى در تدٍيي هحتَای الکترًٍیکي
ثشای تذٍیي ٍ تَلیذ یک هحتَای آهَصؿی الکتشًٍیکی ضشٍسی اػت تدب حدذ اهکدبى اص
ّوِ اهکبًبت ٍ قبثلیت ّبی چٌذسػبًِ ای اػتابدُ کشد؛ دس حقیقت هحتَای الکتشًٍیکدی
هجتٌی ثش اػتابدُ اص چٌذ سػبًِ ای ّب اػت .هٌؾَس اص آهَصؽ هجتٌی ثش چٌدذ سػدبًِ ای،
کبسثشد اثضاسّبی هتابٍت رْت استقب یبدگیشی اػت .دس اػتابدُ اصچٌذ سػبًِ ای ّدب ،دٍ
یب ثیؾ اص دٍ ًؾبم حؼی سا دس یبدگیشًذُ تحشیدک هدی کٌدذ .ثدِ فٌدَاى هخدبل دس یدک
ػخٌشاًی ،كذای ػخٌشاى اص عشیس کبًبل ؿٌیذاسی ٍ اػالیذ ّب اص عشیس کبًدبل دیدذاسی
دسیبفت هی ؿًَذ ٍ دٍ حغ سا دسگیش هی کٌٌذ(ػقیذ ٍ صاسؿ.)53 :1393،اص ػَی دیگش
تٌَؿ کالم ٍ تلبٍیش ،اهکبى فشاگیشی سا تَػظ یبدگیشًذُ تؼْیل ٍ تؼشیـ ٍ هیضاى دسک
سا افضایؾ هی دّذ.
دس ایٌزب فشكت ثشسػی رضئیبت چگًَگی تذٍیي ٍ تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکدی ًیؼدت؛
صیشا ایي هَضَؿ ًیبص ثِ عش ٍ ثشسػی ثؼیبسی هغبلت داسد کِ اص ّذف ٍ حَكلِ ایدي
هقبلِ خبسد اػت؛ هضبف آًکِ ایي هجبحج ثِ تالیل دس پظٍّؾ ّدبی دیگدش كدَست
تحقس یبفتِ اػت .دس ایٌزب ّذف اسائِ ساّجشدّب ٍ اكَل کالًی اػت کِ هی ثبیؼدت دس
تذٍیي ٍ تَلیذ یک هحتَای الکتشًٍیکی هَسد تَرِ قشاس گیشد تب ثش هجٌدبی آى ثتدَاى ثدِ
كَست تخللی ثِ ثشسػی ایي ساّجشدّب دس تذٍیي ٍ تَلیذ هحتَای دسػی الکتشًٍیکی
دس آهَصؽ تبسیخ پشداخت .ایي اكَل کالى فجبستٌذ اص:

بْرُگ٘رّٕنزهاىازکالمٍتصَٗر
 .7-4

ثش هجٌبی ًؾشیِ ؿٌبختی ٍ ؿَاّذ تحقیقی ،ضشٍست داسد دس تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکدی
اص کالم ٍ تلَیش ٍ ثیـتش اص تلَیش اػتابدُ ؿَد .دس ایٌزب هٌؾَس اص کالم ،هتي كدَتی ٍ
ًَؿتبسی اػت .هٌؾَس اص تلَیش ًیض کلیِ تلبٍیش حبثت – ًؾیش تلبٍیش تشػیویً ،وَداس،
ؿکلً ،قـِ ،فکغ -حبثت یب هتحشک – ًؾیش ًقبؿی ّدبی هتحدشک ،فدیلن ّدبی کَتدبُ،
كَت ٍ اهخبل آى  -هی ثبؿذ .تٌَؿ دس ثْشُ گیشی اص سػبًِ ّبی هختلف یکی اص فَاهدل
هتوددبیض کٌٌددذُ هحتددَای الکتشًٍیکددی اص هحتددَای چددبپی اػددت(صًددذی ٍ دّجبؿددی
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ؿشیف)11 :1392،؛ ٍلی ایي تٌَؿ ثِ هاَْم افضایؾ کوی ٍ ثذٍى ثشًبهدِ ثْدشُ گیدشی اص
ایي سػبًِ ّب ٍ یب ثِ فجبست فبهیبًِ ،ؿلَك کشدى هحدیظ ٍ افدضایؾ ًودبی ؽدبّشی کدبس
ًیؼت.

.2-4ارجحبَدىٍجِتعاهلٖدرتَل٘ذهحتَإالکترًٍ٘کٖ

ثؼیبس ثْتش خَاّذ ثَد کِ هحتَای تَلیذ ؿذُ تقبهلی ثبؿذ؛ صیشا یکدی اص ٍردَُ هتودبیض
هحتَای الکتشًٍیکی ًؼجت ثِ هحتَای چبپی ،اهکبى تجذیل آى ثِ تقبهلی اػت .هحتدَای
تقبهلی صهیٌِ هـبسکت یبدگیشًذُ سا دس آهَصؽ افضایؾ هی دّذ ٍ اٍ سا ثِ اًزدبم کدبس ٍ
فقبلیت ثب ثشًبهِ هـخق ؿذُّ ،ذایت هی کٌذ.

.9-4اهکاىکٌترلدرفراگ٘رٕتَسطٗادگ٘رًذُ

دس آهَصؽ الکتشًٍیکی ،یبدگیشی هٌقغف ٍ گبم ثدِ گدبم اػدت کدِ ثدب ًیبصّدبی فدشدی
یبدگیشًذُ اًغجبق داسد(ثَث.)172 :1394،هحتَای الکتشًٍیکدی ایدي قبثلیدت سا داسد کدِ
یبدگیشًذُ ضوي کٌتشل یبدگیشی خَد ،ثش ػشفت پیـشفت خَد ًیض ًؾبست داؿتِ ثبؿدذ،
اص قؼوتْبیی کِ هی داًذ ثِ ػشفت فجَس کٌذ ٍ یب دس ربّبیی ثیـتش هکج کٌدذ .دس ایدي
حبلت یبدگیشًذُ هی تَاًذ ثب اػتابدُ اص پیًَذّبی هَرَد دس كاحِ ،تقذم ٍ تبخش ّدب سا
کٌبس ًْذ(صًذی ٍ دّجبؿی ؿشیف.)11 :1392،اص ػَی دیگش،هحتدَای الکتشًٍیکدی ایدي
اهکبى سا داسد کِ كشفب کٌتشل سا دس اختیبس یبدگیشًذُ قشاس ًذّذ ٍ کٌتشل دس اختیبس ثشًبهِ
ثبؿذ(کالسک ٍ هیش.)245 :1388،

ّإدٍرُإ


إتعاهلٖ،ارزٗابٍٖارزض٘ابٖ
خَدآزهاٖٗ،آزهَىّ

.4-4

یک هحتَای دسػی الکتشًٍیکی ثِ هزوَفِ آصهَى ّدب ثدِ هٌؾدَس اسصیدبثی ٍ اسصؿدیبثی
ٍضقیت فشاگیشی یبدگیشًذُ ثدِ هٌؾدَس ّدذایت تحلدیلی اٍ ًیبصهٌدذ اػدت .هٌؾدَس اص
اسصؿیبثی یک فشایٌذ ًؾبهٌذ ثشای گشد آٍسی ،تحلیلَ تاؼیش ًتبیذ آصهَى ّب ،توشیي ّب ٍ
دیگش تکبلیف دسػیبػت.

ّاٗ،ادآٍرّٕاًٍظراتضخصٖٗادگ٘رًذُ


ٗادداضت
.5-4قابل٘تدرج

دس هحتَای ػٌتی ،یبدگیشًذُ ایي اهکبى سا داسد کِ هَاسد هْدن سا ثدشای خدَد هـدخق
کٌذً .کبتی سا ثشای یبدآٍسی خَد دسد کٌذ .ثشخی خالكِ ًَیؼی ّب سا ثدشای خدَد دس
حبؿیِ هتي داؿتِ ثبؿذ .ثش ّویي اػبع ،هحتَای الکتشًٍیکی ًیض ثبیذ ثتَاًذ دس ػدغحی
ثْتش ،ایي قبثلیتْب سا ثشای یبدگیشًذُ فشاّن آٍسد(صًذی ٍ دّجبؿی ؿشیف.)8 :1392
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.6-4زٗباٖٗ

فٌلش صیجبیی دس عشاحی هحتَای الکتشًٍیکی هی تَاًذ دس ایزبد ربرثِ ّبی آهَصؿدی ٍ
تؼْیل فشاگیشی ٍ تشغیت داًـزَ تبحیش گزاس ثبؿذ(صًذی ٍ دّجبؿی ؿدشیف.)10 :1392
صیجبیی ثب ثْشُ گیشی هٌبػت اص فٌبكش گشافیکی ،تشکیتثٌذی ثلشی هـتول ثش چیدذهبى
هٌبػت ،تَاصى ٍ ّوبٌّگی ٍ دیگش فٌبكش تشکیت ثٌذی آؿکبس هیؿَد .پشداصؽ هٌبػت
اؿکبل ٍ تلبٍیش حبثت ٍ هتحدشک ًیدض ثخـدی اص الضاهدبت دس ثخدؾ صیجدبیی هحتدَای
الکتشًٍیکی اػت(صًذی ٍ دّجبؿی ؿشیف.)121 -75 :1392

ّ.5نراستايي قابلیتّای هحتَای الکترًٍیکي با ًیازّا در آهَزش تاريخ
باقابل٘تّإفراگ٘رٕآهَزشالکترًٍ٘کٖ

.7-5اًطباقضَقداًستيتارٗخ
حغ کٌزکبٍی دس هَسد گزؿتِ ٍ فشاگشفتي آًچِ پیـیٌیبى هب اًزبم دادُ اًدذ ،اص اًگیدضُ
ّبیی اػت کِ هب سا ثِ ػَی هغبلقبت تبسیخی ػَق هی دّذ .ایي اًگیضُ ،ؿَقی فشاگیدش
اػت کِ تقشیجب دس توبم اًؼبًْب ٍرَد داسد .ثب ایي حبل ؿش هتدَالی رٌگْدب ،حشکتْدبی
ػیبػی ٍ تحَالت تبسیخی ّوَاسُ ثدشای هخبعدت فلیدشغن توبیدل ٍ کٌزکدبٍی اٍ ثدِ
داًؼتي ٍقبیـ گزؿتِ ،لزتثخؾ ًیؼت؛ ؽبّشا ثِ ّویي دلیل اػت کِ سهبًْبی تدبسیخی
ٍ فیلن ّبیی کِ ثش هجٌبی اقتجبع ّبی تبسیخی ،ػٌبسیَی آًْب ًَؿتِ ؿذُ ،ثشای هخبعجیي
اص رزاثیت ثشخَسداس اػت .دس ایٌزب ّذف ثشسػی فَایذ تبسیخ ٍ یب ثحج دس خلدَف
فَایذ آهَصؽ تبسیخ ًیؼت ،صیشا ثِ کشات دس هَسد آى ثحج ؿذُ اػت5؛ ٍلی آًچدِ کدِ
هَسد ًؾش اػت یبدآٍسی فالقِ کن ٍ ثیؾ اًؼبًْب ثِ خَاًدذى ،ؿدٌیذى ٍ دیدذى سٍیدذاد
ّبیی اػت کِ دس گزؿتِ سٍی دادُ اًذّ .ش آًچِ کِ دس فَایذ تبسیخ داًؼتِ اًذ هی تَاًذ
دس تبلی ایي فالقِ ثبؿذ .فجشت آهَصی ،ثشًبهِ سیضی ثدشای حدبل ٍ آیٌدذُ ،اسضدب حدغ
کٌزکبٍی ،ػشگشهی ٍ لزت اًگیضی ٍ دسک ٍ فْن ػشگزؿت اًؼبًْب اص آى رولِ اػت.
ایي کخشت اًگیضُ ّب ٍ ؿَق ،ثؼتش ٍ صهیٌِ هٌبػجی ثشای تشٍیذ آهَصؽ تبسیخ دس قبلدت
ّبی هختلف اػتّ .وبى گًَِ کِ یبد ؿذ فیلن ّبی تبسیخی ٍ سهدبى ّدبی تدبسیخی ثدش
ّویي ثؼتش تَاًؼتِ اًذ ربی خَد سا دس هیبى هخبعجیي ثگـبیٌذ.
دس ایي هیبى اسائِ آهَصؽ تبسیخ اص عشیس تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی قبلت دیگشی اػدت
کِ ًِ تٌْب هی تَاًذ پبػخگَی ثخـی اص ًیبص ّبی اًؼبًْب دس داًؼتي تبسیخ ثبؿدذ ،ثلکدِ
هی تَاًذ دس هؼیش گؼتشؽ ،تقوین ،تقویس ٍ استقبی آهَصؽ تبسیخ دس ربهقِ هَحش ٍاقدـ
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ؿَد .دس حقیقت اص عشیس آهَصؽ ّبی الکتشًٍیکی ؿقبس آهَصؽ ثشای ّوِ ،دس ّوِ رب
ٍ ّوِ ٍقت هیؼش هی ؿَد ٍ اص ایي عشیس هی تَاى آهَصؽ تبسیخ سا ثشای ّوِ تؼدْیل
کشد .ایي ػَْلت ػبصی ٍ قبثلیت فشاگیشی آهَصؽ الکتشًٍیکی دس کٌدبس گؼدتشُ فالقدِ
اًؼبًْب ثِ داًؼتي تبسیخ یب فشاگشفتي داًؾ تدبسیخ اص فدَاهلی اػدت کدِ ثْدشُ هٌدذی اص
قبثلیت ّبی آهَصؽ الکتشًٍیکی ٍ هتقبقدت آى هحتدَای الکتشًٍیکدی سا ضدشٍسی هدی
ػبصد.
ّوچٌیي دػتشػی ػْل ثِ آهَصؽ -کِ اص عشیس هحتَای الکتشًٍیکی فشاّن هی ؿدَد-
اهکبى توشکض ثیـتش ثش آًچِ کِ ّذف اكلی آهَصؽ تدبسیخ ثدَدُ اػدت -یقٌدی تؼدْیل
کبٍؽ داًـزَیبى دس هٌبثـ دػت اٍل ثِ ربی اتکبی كشف ثش تذسیغ اػتبداى ٍ هٌدبثـ
دػت دٍم -سا فشاّن هی آٍسد(ثَث .)173 :1394 ،ثخدؾ دیگدشی اص قبثلیدت آهدَصؽ
الکتشًٍیکی هقغَف ثِ دػتشػی ثِ ایٌتشًت ٍ لَ ّبی فـشدُ آهَصؿی اػت .ثِ افتقدبد
آلي ثَث« ،دس دِّ اخیش خالقبًِ تشیي هحیظ ّبی یدبدگیشی هجتٌدی ثدش هٌجدـ ،دس سؿدتِ
تبسیخ ،هشثَط ثَدُ اػت ثِ لَ ّبی فـشدُ ٍ ؿجکِ ایٌتشًت کِ ّش دٍ اهکبى دػتشػدی
ثِ هٌبثـ ٍ دیذگبّْبی هتٌَؿ ( ؿبهل هتي ّب ،دادُ ّبی آهبسی ،فکغ ،تلبٍیش هتحدشک،
كَتً ،قـِ ،هٌبثـ آسؿیَی ،صًذگیٌبهِ ّب ،گبُ ؿوبسّب ٍ کتبة ؿٌبػی ّب) سا فشاّن هی
آٍسًذ»(ثَث.)174-173 :1394،

.2-5قابل٘تارائِهتَى،هذارکٍاسٌادبرإهطالعاتتارٗخٖ

ثشسػی تبسیخی گبُ هقبدل ثشسػی کتبثخبًِ ای هغش ؿدذُ اػدت(فشخدضاد.)15 :1384،
اتکبی ثشسػی ّبی تبسیخی ثِ هتَى تبسیخی ٍ اػٌبد ٍ ًیض دیگش آحبس هبدی ٍ غیدش هدبدی
ثبصهبًذُ اص گزؿتِ اػت .هتَى تبسیخی چبپی ٍ یب ًؼخ خغی ٍ اػٌبد ًَؿتبسیّ ،ودِ اص
هذاسکی ّؼتٌذ کِ دػتشػی ثِ آًْب ثشای پظٍّـگشاى تدبسیخ ّودَاسُ ثدِ ساحتدی هیؼدش
ًیؼت ٍ یب ثب كقَثت ٍ ثب كشف ٍقدت ثیـدتش هیؼدش اػدت .هحتدَای الکتشًٍیکیجؼدتش
هٌبػجی ثشای تؼْیل دػتشػی ثِ ایي هدذاسک ثدشای یبدگیشًدذُ اػدت .ثدِ یدبد ثیدبٍسین
ٌّگبهی کِ ػبلْب پیؾ اص ٍسٍد سایبًِ ثدِ فشكدِ ّدبی فودَهی ،اػدبتیذ ثدشای آؿدٌبیی
داًـزَیبى ثب هتَى تبسیخیّ ،ش ثبس ثب چٌذیي کتبة تبسیخی دس کالع حبضش هی ؿذًذ.
اکٌَى ثب ٍرَد اهکبًبت الکتشًٍیکی ثِ ساحتی هی تَاى ایي کتبثْب سا دس کالع ثِ ًوبیؾ
گزاسد .دس هحتَای الکتشًٍیکی ًیض هی تَاى اهکبى اسائِ ایي هٌبثـ ٍ حتی هتي خدَاًی اص
آًْب سا فشاّن آٍسد .دس حبل حبضش ثب ٍرَد کتبثخبًِ ّدبی هزدبصی ٍ دیزیتدبل ثدشخظ،
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ثشًبهِ ّبی ًشم افضاسی کتبثخبًِ ای،اهکبًبت ثبسگزاسی ٍ ثِ اؿتشاک گدزاسی کتدبة ّدب،
ًؼخ خغی تبسیخی ٍ پظٍّؾ ّب ٍ ثشسػی ّبی تبسیخی ثؼدیبس تؼدْیل ؿدذُ اػدت.اص
ػَی دیگش دس هحتَای الکتشًٍیکی هدی تدَاى اهکدبى ػدْل تدش اػدتابدُ اص پبیگبّْدبی
اعالفبتی هٌبثـ تبسیخی دس فضبی هزدبصی سا فدشاّن آٍسد .هحتدَای الکتشًٍیکدی ثؼدتش
هٌبػجی ثشای آهَصؽ تبسیخ ّوشاُ ثب هتي خَاًی اص هٌبثـ اكدلی ٍ کؼدت تزشثدِ ثدشای
داًـزَیبى اػت.
دس آهَصؽ هکبتجِ ای دس اًگلؼتبى ،خَدآهَصّب دس سؿتِ تبسیخ ،ضویوِ ّدبی ساٌّودبیی
ثِ ّوشاُ داسًذ کِ چکیذُ ای اص هٌبثـ تذسیغ ،کتبثـٌبػی ٍ دیگش اػدٌبد پـدتیجبى سا ثدِ
هٌؾَس فشاّن کدشدى یدک ثؼدتِ ردبهـ دسػدی اسائدِ هدی کٌٌدذ .اهدشٍصُ دس ایدي هٌدبثـ
پـتیجبى،یکی اص هٌبثـ دػت اٍل ثِ ّوشاُ دیگش اهکبًبت دیذاسی ٍ ؿٌیذاسیقشاس دادُ ؿذُ
اػت(ثَث 173 :13946،؛ ٍ ًیض :فشد اللْی ٍ ػشهذی ٍ حیذسی.)85 :1391،

قابل٘تّإدٗذارٕ

.9-5

ػبثقِ تبکیذ پظٍّـگشاى ثش اػتابدُ اص تزْیضات دیذاسی -ؿٌیذاسی(كوقی-ثلدشی) دس
آهَصؽ ،ثؼیبس پیـتش اص ٍسٍد سایبًِ اػت .اگش چِ قدذیوی تدشیي ٍػدیلِ ثلدشی ّودبى
تختِ ػیبُ اػتٍ ،لی ثب ٍسٍد تزْیضات دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی ثِ رَاهـ ،ثِ تذسیذ اػتابدُ
اص ایي تزْیضات دس اهش آهَصؽ هَسد تَرِ قشاس گشفت .اص رولدِ دس یکدی اص پظٍّـدْب
دس حَصُ آهَصؽ تبسیخ هشثَط ثِ دِّ پٌزبُ ؿوؼی هَضَؿ اػتابدُ اص ٍػبیل ػوقی ٍ
ثلشی دس اهش آهَصؽ تبکیذ ؿذُ اػت(کبهشاى هقذمٍ .)47 :1358،ػبیلی چدَى دػدتگبُ
ثضسگ کشدى فکغ ،دػتگبُ ًوبیؾ فیلن ٍ اػالیذ اص رولِ تزْیضات هَسد اػدتابدُ ایدي
صهبى ثَد .دس یکی اص اػٌبد هشثَط ثدِ اٍلدیي داًـدگبُ هکبتجدِ ای ایدشاى دس دّدِ پٌزدبُ
ؿوؼی ،اص سػبًِ ّبیی کِ قشاس اػت دس ًؾبم آهَصؿی هکبتجدِ ای اػدتابدُ ؿدَد ،هتدَى
آهَصؿی چبپی ،ثشًبهِ ّبی تلَیضیًَی ،ثشًبهِ ّبی سادیَیی ،کبػت كذا ،کبػت تلَیش،
فیلن ،اػالیذ ،آصهبیـگبُ ٍ کتبثخبًِ چٌذ سػبًِ ای هشکض آهَصؿی ،یبد ؿذُ اػدت(اػدٌبد
داًـگبُ پیبم ًَس -آهَصؽ اص ساُ دٍس ٍ داًـگبُ آصاد ایشاى.)5،
ثشای تذسیغ تبسیخ ،اػتابدُ اص فَاهل هتٌَؿ اهشی ضشٍسی هحؼدَة هدی ؿدَد .ثدشای
فوَم داًـزَیبى ،تٌَؿ سٍؽ ّب ،فبهلی هحَسی دس هَفقیدت اػدت؛ اػدتابدُ اص هٌدبثـ
دػت اٍل ،داػتبى ّبً ،قـِ ّبً ،قبؿی ّب ،فیلن ّب ،تلبٍیش ٍ لَ ّبی فـدشدُ ّوگدی
ؿیَُ ّبیی اسصؿوٌذ ثشای ردزاثیت ثخـدیذى ثدِ هَضدَؿ ّؼدتٌذ .اهدشٍصُ ثؼدیبسی اص
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داًـزَیبى تبسیخ ثِ یبدگیشی دیذاسی توبیل داسًذ .پَػتش ،فکغً ،قبؿدی ٍ فدیلن ّدبی
کَتبُ ثِ ػشفت ٍ هؼتقیوب ،داًـزَیبى سا دسگیش خَد هی کٌذ .دس حقیقت ّش هَضَفی
سا هی تَاى ثِ كَست تلَیشی ثیبى کشد(ثَث .)143 ،66 :1394،اهشٍصُ ثدب گؼدتشؽ ٍ
تقوین تزْیضات چٌذ سػبًِ ای ،ایي اهکبًبت ثِ ػَْلت دس دػدتشع داًـدزَیبى قدشاس
داسد ٍ هی تَاًذ ثِ فٌَاى اثضاسی هْن دس هحتَای الکتشًٍیکی هَسد اػتابدُ قدشاس گیدشد.
ًوبیؾ فکغ ّبی تبسیخی ،اػالیذ ّبی دسػی ٍ تلَیشی ،فیلن ّبی کَتبُ ًوبیـدی ٍ
هؼتٌذ ،فیلن ّبی پَیب ًوبیی ،اسائِ آلجَم ّدبی فکدغ ٍ ًقبؿدی ّدبی تبسیخیدبص رولدِ
قبثلیت ّبیی اػت کِ اص عشیس هحتَاّبی الکتشًٍیکی هی تَاًدذ دس اختیدبس هذسػدیي ٍ
داًـزَیبى دس اهش آهَصؽ تبسیخ قشاس گیشد.
فیلن کَتبُ ٍ ًوبٌّگ دس آهَصؽ تبسیخ اص دیگش قبثلیدت ّدبی قبثدل اػدتابدُ دس حدَصُ
دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی اػت .فیلن ،ایي اهکدبى سا دس اختیدبس یبدگیشًدذُ قدشاس هدی دّدذ تدب
تقشیجب اص ّوِ کبًبل ّبی حؼی دس رْت یبدگیشی اػتابدُ کٌذ .پظٍّـگشاى حَصُ تقلین
ٍ تشثیت ،دِّ ّب پیؾ ثِ اّویت فیلن دس آهَصؽ ٍاقدف ؿدذُ اًدذ(غدشٍی-50 :1342،
 .)54اهشٍصُ فیلن آهَصؿی ثخـی اص فٌبٍسی ّبی هْدن دس اهدش آهدَصؽ دس سؿدتِ ّدبی
هختلددف هحؼددَة هددی ؿددَد (ػددقیذ ٍ صاسؿ 60 :1393 ،؛ ّیٌتددَى146 :1388،
؛ .)Easterling:2018 , Martinez: 2016آهَصؽ تبسیخ ًیض اص عشیس فیلن اص هَاسدی اػت
کِ هَسد تَرِ پظٍّـگشاى حَصُ تقلین ٍ تشثیدت قدشاس گشفتدِ اػدت(.)Lanctot: 2013
فیلن ّبی آهَصؿی دس قبلت فیلن ّبی هؼتٌذ ،فیلن ّدبی داػدتبًی کَتدبًُ ،قبؿدی ّدبی
هتحشک کَتبًُ ،وبٌّگ ٍ ًیض فیلن تذسیغ آهَصؽ ّبی چْشُ ثِ چْشُ(ػٌتی) هی تَاًدذ
دس تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکی ثکبس گشفتِ ؿَد .دس هدَسد اخیدش یقٌدی اسائدِ فدیلن ّدبی
تددذسیغ هددذسع ،ثخـددی اص هضایددبی آهددَصؽ چْددشُ ثددِ چْشّبػددت کددِ دس هحتددَای
الکتشًٍیکی اسائِ هی ؿَد( .)Myllymäki:2014
اص دیگش قبثلیت ّب دس حَصُ ثْشُ هٌذی اص فیلن دس آهَصؽ تبسیخ ،هی تَاى ثِ فیلن ّبی
پَیبًوبیی اؿبسُ کشد .پَیب ًوبیی ثِ ؿکل قبثل تَرْی هی تَاًذ ثبفج افضایؾ یدبدگیشی
ٍ ًیض کبّؾ صهبى هَسد ًیبص ثشای یبدگیشی ؿَد .پَیب ًوبیی ثِ هقٌبی صًدذگی ثخـدیذى
ثِ اؿیبء اػت ٍ ثشای ًـبى دادى استجبعبت هیبى اؿیبء ٍ اًذیـِ ّب ،ؿجیِ ػدبصی فقبلیدت
ّبً ،ـبى دادى گبم ّبی هتَالی دس ساثغِ ثب یک تکلیف یب فشایٌذ ،تَضیح هابّین هـدکل
ٍ ایزبد فیٌیت ثشای هابّین اًتضافی اػتابدُ هی ؿدَد(ػدقیذ ٍ صاسؿً .)59 :1393 :ـدبى
دادى چگًَگی تَػقِ قلوشٍ یک حکَهت ،یب هؼیش ّبی لـکشکـی گشٍّْدبی ًؾدبهی،
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ربثزبیی هَققیت ّبی هکبًی هبًٌذ پبیتخت ّب ،هی تَاًذ اص عشیس پَیبًوبیی دس تؼدْیل
فشایٌذ یبدگیشی دس آهَصؽ تبسیخ کوک ًوبیذ .دس آهَصؽ تبسیخ هی تَاى ثْشُ فشاٍاى اص
ایي اهکبًبت تلَیشی ثشد .ردزاثیتْبی تدبسیخی ٍ ًیدض تَلیدذ ایدي گًَدِ اص فدیلن ّدبی
تبسیخی ثشای اسائِ دس هحتَای الکتشًٍیکی هدی تَاًدذ دس استقدبی آهدَصؽ ّدبی تدبسیخ
هَحش ٍاقـ ؿَد.
اص دیگش قبثلیت ّبی هحتَای الکتشًٍیکی دس حَصُ ثلشی ،اهکبى اسائِ فکدغ ،تلدَیش،
ًقـًِ ،وَداس ،رذٍل ،ؿکل ّب ٍ  ..اػتٌّ .گبهی کِ سػبًِ دیذاسی ثب هتي تشکیت ؿَد
هذت صهبى یبدگیشی سا کبّؾ هی دّذ ٍ ثِ یبدگیشًذگبى رْت اکتؼبة یدبدگیشی ٍ ثدِ
یبدػپبسی اعالفبت کوک هی کٌذ .تلدبٍیش دس ػدبخت چٌدذ سػدبًِ ای ّدب اص فٌبكدش
کلیذی ثِ ؿوبس هی سًٍذ.تلبٍیش هی تَاًٌذ اًگیضُ یبدگیشًذگبى سا ثدشای تَردِ کدشدى،
دسک ٍ فْن ثْتش ،کوک ثِ یبدآٍسی ٍ تَػدقِ تاکدش ػدغح ثدبال یدبسی دٌّدذ(ػدقیذ ٍ
صاسؿ.)58-57 :1393:
فکغ ٍ تلَیش دس قبلت فکغ ّب ٍ ًقبؿی ّب ،دس آهدَصؽ تدبسیخ ،اهکدبى هٌبػدجی دس
استقبی ػغح آهَصؽ اػت(ّیٌتدَى .)143-142 :1388،فکدغ ّدب ٍ تلدَیش ّدب اص دٍ
ٍرِ کبسثشد داسد .دس ٍرِ اٍل اسائِ فکغ ٍ ًقبؿی ثِ فٌَاى یک هذسک تبسیخی هدَسد
ًؾش اػتً .قذ فکغ ٍ ًقذ ثیشًٍی ٍ دسًٍی آى ثشای فْن ٍ ادساک گزؿدتِ دس آهدَصؽ
تبسیخ قبثدل اًکدبس ًیؼدت .ثدضسگ ًودبیی ،دٍس ٍ ًضدیدک ًودبیی فکدغ ٍ تلدبٍیش اص
قبثلیتّبیی اػت کِ دس فضبی هزبصی هیؼش اػدت ٍ هدی تَاًدذ ثدِ فٌدَاى ٍػدیلِ ای
اسصؿوٌذ دس آهَصؽ هَسد اػتابدُ قشاس گیشد.
ٍرِ دیگشٍ ،رِ ؿکلی ٍ دس حَصُ تؼدْیل ادساک آهَصؿدی ٍ صیجدبیی ؿٌبػدی اػدت.
ایٌکِ یبدگیشًذُ دسیبثذ کِ دس یک فضبیی ثدب ًوبدّدبی تدبسیخی قدشاس داسد یدب پشّیدض اص
یکٌَاختی هتي ًَؿتبسی تبسیخی ،اص فبیذُ هٌذی ّبی کبسثشد تلدبٍیش اػدت .ایدي هْدن
اصعشیس اسائِ فکغ ّب ٍ تلبٍیش هٌاشد یب ثِ كَست آلجَم ّبی فکغ ٍ تلدَیش هیؼدش
اػت .دس حبل حبضش فکغ ّبی تبسیخی ثؼدیبسی ٍردَد داسد کدِ دس هشاکدض اػدٌبدی
ًگْذاسی هی ؿَد(اص رولِ :كبفی گلپبیگدبًیً .)1374 ،قبؿدی ّدب ًیدض ثخـدی اص ایدي
هزوَفِ هحؼَة هی ؿًَذ کِ قبثل دػتشػی دس هٌبثـ اكلی ٍ یب دس هَصُ ّب ٍ گدبلشی
ّب ّؼتٌذ(اص رولِ :فشهبًاشهبییبى،ثی تب) .خَؿجختبًِ ثب فوَهیت یبفتي فضبی هزدبصی ٍ
اهکبًبت دیزیتبلی ،ثؼیبسی اص ًقبؿی ّب ٍ فکغ ّبی تبسیخی دس دػدتشع فودَم قدشاس
گشفتِ اػت.
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ًقـِ ّب ٍ اعلؼْب ی تبسیخی اص دیگش اًَاؿ تلدبٍیش قبثدل اػدتابدُ ّؼدتٌذ.ایدي هدَاسد
تلبٍیش اسصؿوٌذی ّؼتٌذ کِ اسائِ آى دس کٌدبس هغبلدت آهَصؿدی هدی تَاًدذ تَاًوٌدذی
یبدگیشًذُ سا دس فْن هغلت کوک ًوبیذّ .ش سٍیذاد تبسیخی ٍارذ ثقذ هکدبًی اػدت ٍ
ثشای فْن ثْتش ثؼیبسی اص سخذادّبی تبسیخی ،لضٍهب ثبیذ هکبى رغشافیبیی آى ؿٌبػبیی ٍ
هقشفی ؿَد .ادساک رضییبت رغشافیبیی ثشای تـخیق تدبسیخ ضدشٍست داسد(كدبلحی،
82 :1388؛ کبهشاى هقذم .)1358:43،ثؼیبسی اص سٍیذاد ّب ،فلل پیدشٍصی ّدب ٍ ؿکؼدت
ّب ،فَاهل ثشٍص سٍیذاد ّب سا ثب کوک ًقـِ هی تَاى تَضیح داد ٍ تاؼیش ٍ تحلیل کدشد.
دس هحتَای الکتشًٍیکی ًِ تٌْب ایي اهکبى فشاّن اػت کِ ًقـِ ّبی تبسیخی اسائِ ؿدَد،
ثلکِ اص عشیس تْیِ ًقـِ ّبی هتحشک هی تَاى ثؼیبسی اص اعالفبت تبسیخی سا ثِ سٍیت
یبدگیشًذُ سػبًذ -کِ دس ثخؾ پَیبًوبیی ثِ آى پشداختِ ؿذ.
ثخؾ دیگشی اص تلبٍیش ،رذٍل ّب ّؼتٌذ کِ اهکبى اسائِ فـدشدُ اعالفدبت گؼدتشدُ سا
دس یک تلَیش ثشای هب فشاّن هی آٍسًذ .اسائِ دادُ ّبی فذدی ٍ آهبسی ٍ ًیض اسائدِ دادُ
ّبی کیای تجذیل ؿذُ ثِ کوی ،ثب ٍاػغِ رذٍل كَست هی گیشد.
گبُ اسائِ اعالفبت رذٍل ّب دس ًوَداس ّب ،ثِ دسک هغبلت کودک ؿدبیبًی هدی کٌدذ دس
حقیقت ًوَداسّب ًیض ثخـی اص تلبٍیشی ّؼتٌذ کِ دس هحتَای الکتشًٍیکی هدی تدَاًین
اص آى ثْشُ گیشینً .وَداسّب فقظ ثشای اسائِ اعالفبت کوی ،اًذاصُ ّدب ٍ دسكدذّب ٍ ًیدض
ساثغِ ّبی فذدی ٍ هقبیؼِ آهبسّب ثب یکذیگش ًیؼتٌذ ،ثلکِ ثؼدیبسی اص اعالفدبت دیگدش
ّوچَى ػیش تغَس تبسیخ ثـشی ،یب فشایٌذ سٍیذاد ّب ٍ ،هقبیؼِ سٍیذادّب سا هدی تدَاى اص
عشیس ًوَداس ّب ًـبى داد( فشخضاد190 -167 :1384،؛ كبلحی .)85-83 :1388،هدخال اص
ًوَداس دسختی هی تَاى ثشای ًـبى دادى ؿزشُ خبًَادگی یک خبًذاى اػدتابدُ کدشد ،یدب
ػبختبس ٍ ػلؼلِ هشاتت یک تـکیالت سا ًـبى داد ٍ یب سًٍذ یک سٍیدذاد سا ٍ هشاحدل
آى سا ثشای یبدگیشًذگبى تَضیح داد .پشاکٌذگی گشٍّْب یب اهبکي ٍ یب دیگش هتغیشّب سا دس
یک كاحِ رغشافیبیی –هخال ًقـِ یک قلوشٍ -سا دس ًوَداس پشاکٌذگی ًـبى داد.
دس هزوَؿ هحبػي اػتابدُ اص تلبٍیش دس هحتدَای دسػدی سا هدی تدَاى دس هدَاسد صیدش
ثشؿوشد:
ًـبى دادى پذیذّبیی کِ اهکبى دػتشػی ثِ آًْب ًبهوکي یب ثب كقَثت ّوشاُ اػت.
اكال دسک داًـزَیبى
افضایؾ اًگیضُ داًـزَیبى دس رْت هغبلقِ هغبلت
کوک ثِ هغبلقِ رضئیبت
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تقَیت ػَاد دیذاسی دس داًـزَیبى
افضایؾ دسک ٍ ثِ یبدػپبسی هغبلت ثب کٌبس ّن قشاس دادى هتي ٍ تلَیش
ثب ایي حبل اػتابدُ صیبد اص تلبٍیش غیش ضشٍسی ٍ ًبهشتجظ هی تَاًذ ثبفج حَاع پشتدی
یبدگیشًددذُ ٍ اخددالل دس اهددش آهددَصؽ ؿددَد ،کددِ ثبیددذ اص آى ارتٌددبة کددشد( کددالسک ٍ
هیش132-127 :1388،؛ ػقیذ ٍ صاسؿ.)58 :1393،

قابل٘تّإضٌ٘ذارٕ

.4-5

كذاّب دس هحتَای الکتشًٍیکی ثِ ػِ دػتِ تقؼین هی ؿًَذ :گاتبس ،هَػیقی ٍ كذاّبی
عجیقی(صًذی ٍ دّجبؿی ؿشیف .)1392:140 ،ثب ایي حبل ثدِ ًؾدش هدی سػدذ دس تَلیدذ
هحتَای الکتشًٍیکی ثِ خلدَف دسدسٍع تدبسیخی هدی تدَاى ٍردَُ دیگدشی سا ًیدض
ثشؿوشد .اػتابدُ اص كذاّبی هبًذگبس هشثَط ثِ كذا ّبیی کِ اص گزؿتِ دس قبلت ػدخٌبى
ٍ کالم ؿخلیتْب یب كذاّبی ضجظ ؿذُ اص گزؿدتِ هدی ثبؿدذ .دػدتِ دیگدش اص كدذاّب
هقغَف ثِ افکت ّبی( )efektsكَتی(رلَُ ّبی كَتی) اػت .تالؽ هی ؿَد کِ ایدي
پٌذ ٍرِ تَضیح دادُ ؿَد.
 .1-4-5کالم و گفتار :دس آهَصؽ تبسیخ ثخدؾ صیدبدی اص اسائدِ دسع هتکدی ثدِ هدتي
خَاًی اػت ٍ ایي اهش ثش خؼتگی یبدگیشًذُ ثِ خلَف ٌّگبهی کِ ػخٌشاى یدک تدي
ثبؿذ ،تبحیش گزاس اػت.ثب ایي حبل کالم هَحشتشیي ٍ ػدَدهٌذتشیي سٍؽ خلدس یدبدگیشی
الکتشًٍیکی اػت صیشا توبهی اعالفبت الصم سا ثیبى هی داسد ٍ تَلیذ آى اص تلَیش ساحت
تش اػت(کالسک ٍ هیشّ .)62 :1388،وچٌیي كدذای افدشاد ،اثدضاسی آؿدٌب ٍ قدَی ثدشای
یبدگیشی اػت ٍ هحتدَای ؿدٌیذاسی هوکدي اػدت ثشاًگیضاًٌدذُ تدش اص هحتدَای چدبپی
ثبؿذ(ػقیذ ٍ صاسؿ .)59-58 :1393،ثش ّویي اػبع هحتَای الکتشًٍیکی ثب ثْدشُ هٌدذی
اص قبثلیت ّبی هختلف هی تَاًذ اص یکٌَاختی کالم ثکبّذ .دس هَاسدی قدشاس دادى گاتدبس
ّوضهبى ثب هتي ًِ تٌْب اص یکٌَاختی هدتي هدی کبّدذ ثلکدِ اػدتابدُ اص دٍ کبًدبل حؼدی
دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی هی تَاًذ دس استقبی ادساک ٍ فْن یبدگیشًذُ اص هغلت -ثِ خلدَف
دس سؿتِ تبسیخ -کوک کٌذ .آلي ثَث دس هقشفی ساّجشد ّبی یبدگیشی فقدبل دس کدالع
تبسیخ ،هـبّذُ ٍ گَؽ کشدى سا اص رولِ ارضای ردذایی ًبپدزیش یدبدگیشی تقدبهلی هدی
داًذ(ثَث.)151 :1394 ،ؿٌیذى كذای هذسع ثشای تَضیح ثیـتش ٍ هغبلت تکویلی کدِ
ثِ كَست هحبٍسُ ای اسائِ هی ؿَد ،دس افضایؾ کیای ػدغح یدبدگیشی هدَحش اػدت .اص
ػَی دیگش اسائ ِ كذای هذسع هدی تَاًدذ هَردت اًتقدبل ثشخدی کبسکشدّدبی حؼدی
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آهَصؽ چْشُ ثِ چْشُ دس آهَصؽ الکتشًٍیکی ؿَدّ .وچٌیي گبُ هی تَاى ثدشای ایزدبد
تٌَؿ ً ،قل قَل ّبی هؼتقین ثب كذایی هتابٍت اسائِ ؿَد.
تَضددیحبت کالهددی ،کبسکشدّددبی هتاددبٍت دیگددشی ًیددض داسد .ثشگددضای ػددویٌبسّب ٍ یددب
ثحجّبی گشٍّی ،ثیبى تلاؼ كحیح کلوبت ٍ اكغالحبت ،سفـ خؼدتگی دس یدبدگیشی
اص عشیس اػتابدُ ثِ تٌْبیی اص حغ ؿٌَایی ،گَؽ کشدى ٌّگبهی کدِ اهکدبى اػدتابدُ اص
دیگش کبًبل ّبی حؼی ثشای یبدگیشًذُ هیؼش ًیؼت ،یب ثشای کؼبًی کِ اهکبى اػدتابدُ اص
کبًل حؼی ثیٌبیی سا ًذاسًذ اص دیگش کبسکشدّبی اػتابدُ اص كذا دس هحتَای الکتشًٍیکدی
اػت.
 .2-4-5موسیقی:دس خلَف تبحیش هَػیقی ٍ ًَاّب ثش فشاگیشی ،پظٍّـْبی هختلادی دس
حَصُ فلَم تشثیتی تحقس یبفتِ اػت(صًذی ٍ دّجبؿی ؿشیف .)137-127 :1392،ثشخدی
هَػیقی ّب ثشای ایزبد توشکدض ٍ تَردِ یبدگیشًدذُ هٌبػدت ّؼدتٌذ(صًدذی ٍ دّجبؿدی
ؿشیف)141 :1392،؛ اهب دس ایٌزب ثیـتش هٌؾَس ًَاّبیی اػت کِ هی تَاًذ دس استجدبط ثدب
هتي اسائِ ؿَد ٍ دس افضایؾ ادساک ٍ ثِ یبدػپبسی یبدگیشًذُ تبحیش ًْدذ.آلدي ثدَث ثْدشُ
ثشداسی اص هَػیقی دس آهَصؽ تبسیخ ثشای داًـزَیبى سا ثدب اّویدت داًؼدتِ اػدت .ثدِ
ًَؿتِ اٌٍّ :گبهی کِ تلبٍیش ثب هَػیقی ّوشاُ ؿًَذٍ ،اکٌـی احؼبػی ٍ فکشی دس پی
داسًذ(ثَثّ .)145- 144 :1394،وچٌیي ثشخی اص سٍیذاد ّدبی تدبسیخی هدب هدشتجظ ثدب
ثشخی هَػیقی ّب ٍ ًَاّب اػت کِ دس افضایؾ اًگیضُ یبدگیشًذُ ٍ یب احیبی خبعشات اٍ-
اگش هشثَط ثِ تبسیخ هقبكش ثبؿذ -هَحش اػت؛ ثِ فٌَاى ًوًَِ هَػدیقی هدتي یدب تیتدشاط
ثشخی فیلن ّبی تبسیخی کِ دس خبعشات یبدگیشًذگبى ثبقی هبًدذُ اًدذ ،دس ٌّگدبم اسائدِ
هتي ،هی تَاًذ تبحیش گزاس ثبؿذ .هَػیقی هتي ٍ تیتشاط ػدشیبل ػدشثذاساى ٍ ػدشیبل اهدبم
فلی(ؿ) اص ایي ًوًَِ ّب اػت ّ .وچٌیي دس ایي هیبى هی تَاى ثِ ػدشٍد ّدب ٍ ًَاّدبی
هشثَط ثِ دٍساى پیشٍصی اًقالة اػالهی – هشتجظ ثب تبسیخ اًقالة اػالهی -اؿبسُ کشد.
.3-4-5كذای ؿخلیتّبی تبسیخی :ثخؾ دیگدشی اص كدذاّب ؿدبهل كدذای اكدلی
ؿخلیتْبی تبسیخی اػت .اؿخبكی کِ كذای آًْب ثشای هب ثبقی هبًذُ اػت هدی تَاًدذ
دس افضایؾ ػغح ادساک ٍ ثِ یبدػپبسی هَحش ثبؿذ .ایي كذا ّب ًِ تٌْب ثخـی اص هدذاسک
تبسیخی هحؼدَة هدی ؿدًَذ ،ثلکدِ ًحدَُ ثیدبى کلودبت ،کَتدبّی ٍ ثلٌدذی كدذا ٍ
ٍیظگیّبی دیگشآًْب ثشای دسیبفت فْن ثْتش پیبم قبثل تَرِ هی ثبؿٌذ .ثدِ فٌدَاى ًوًَدِ
ؽبّشا اٍلیي كذای ضجظ ؿذُ ثبقی هبًذُ هشثَط ثِ هؾاشالذیي ؿدبُ قبردبس اػدت .اص آى
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پغ ًیض ًوًَِ ّبی دیگش اص ضجظ كذاّب ثبقی هبًذُ کِ ّش چدِ ثدِ صهدبى حدبل ًضدیدک
ؿذُ این ،افضٍدُ ؿذُ اػت.
 .4-4-5ثخؾ دیگش اص كذاّب ،كذاّبی عجیقی ٍ كذاّبی هشثَط ثِ رلَُ ّبی كدَتی
اػت .ؿبیذ دس ایٌزب هٌؾَس اص كذاّبی عجیقی ،كذاّبی آساهؾ ثخؾ عجیقت ثبؿذ کدِ
هی تَاًذ دس ایزبد هحیظ هٌبػت ثشای آهَصؽ تبحیش ًْذ.
 .5-4-5ثخؾ دیگشی اص كذاّب هقغَف ثِ رلَُ ّبی كَتی اػت کِ ثدِ ؿدکل ّدبی
هختلف دس هحتَای الکتشًٍیکی دسد هی ؿَد .رلَُ ّبی كدَتی هدی تَاًدذ ّودشاُ ثدب
تغییش تیتشّب ،هَفقیت دس آصهَىّ ،ـذاس ثشای ٍسٍد یب خشٍد اص یک هشحلدِ ٍ اهخدبل آى
اسائِ ؿَد ٍ هی تَاًذ رّي یبدگیشًذُ سا اص یکٌَاختی خبسد ػبصدّ .وچٌیي ثشخی رلَُ
ّبی كَتی هی تَاًذ یبدگیشًذُ سا ثشای دسک ثْتش هاَْم ٍ ثِ یبدػدپبسی ثیـدتش کودک
کٌذ .هخال دس ٌّگبم گضاسؽ ؿشٍؿ یک رٌگ دس صهبًی کِ کدبسثشد ػدال گدشم هشػدَم
ًجَدُ ،اص كذای ثشخَسد ؿوـیش یب ّیبَّی رٌگ اػتابدُ ؿَد .ثب ایي حبل ثبیدذ تَردِ
داؿت هبًٌذ دیگش فٌبكش كَتی ٍ تلَیشی ،اػتابدُ صیبد اص ایي گًَِ رلَُ ّبی كَتی
هی تَاًذ دس اهش آهَصؽ ایزدبد اخدتالل ًوبیدذ.اػدتابدُ ثدیؾ اص اًدذاصُ اص هَػدیقی یدب
كددذاّبی دیگددش هددی تَاًددذ اًؼددزبم دس هحتددَای دسػددی الکتشًٍیکددی سا خذؿددِ داس
ػبصد(کالسک ٍ هیشّ .)127-123 :1388،وچٌیي ثبیذ هحتَا اص ًؾش ًشم افضاسی ثدِ گًَدِ
ای عشاحی ؿَد کِ اهکبى خبهَؽ کشدى ایي كذاّب سا داؿتِ ثبؿذ.

 .6گردشگری هجازی
ثذٍى ؿک ثخـی اص ٍرَُ فولی دس تذسیغ تبسیخ ،هـبّذُ اؿدیبء ثبصهبًدذُ اص گزؿدتِ
اػت .ایي اؿیبء یب دس قبلت ثٌبّبی تبسیخی دس ًقبط هختلف قشاس داسًذ ٍ یب دس هَصُ ّب،
گبلشیّبی ًقبؿیً ،وبیـگبُّبی فکغ ٍ هشاکض اػٌبدی ،حاؼ ٍ ًگْدذاسی هدی ؿدًَذ.
اختلبف ثخـی اص فقبلیت یبدگیشًذُ ثدِ دیدذاس اص ایدي اؿدیبء ،هدی تَاًدذ دس استقدبی
آهَصؽ تبسیخ هَحش ٍاقـ ؿَدّ .ش چٌذ دس ػدَدهٌذی ایدي سٍؽ تشدیدذی ًیؼدت ،اهدب
هوکي اػت اهکبًبت الصم ثشای تحقس آى هـدکل ثبؿدذ ٍ ًکتدِ کلیدذی دس ایدي اهدش،
تذاسکبت آى اػت(كبلحی85 :1388،؛ ثَث .)170 :1394 ،ثب ایي حبل پیـشفت فٌدبٍسی
هَرت ؿذُ کِ اهکبًبت اسصؿوٌذی ثِ هٌؾَس ثبصدیذ ّبی هزبصی فدشاّن ؿدَد .اهکدبى
ثْشُ هٌذی اص فضبی هزبصی گشدؿگشی تبسیخی ،قبثلیتی اػت کِ هی تَاًذ دس آهدَصؽ
الکتشًٍیکی تبسیخ هَسد اػتابدُ قشاس گیشد .ثبصدیذ ّبی ثشخظ یب غیش ثشخظ اص هَصُ ّدب،
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اهبکي تبسیخی ٍ حتی ًوبیؾ فیلن ّب ٍ فکغ ّب اص ایي ثٌبّدب ،هکودل آهدَصؽ تدبسیخ
اػت .ایي اهش اّویتؾ دس آًزب افضایؾ هی یبثذ کِ دس حبل حبضدش دس ػشفلدل ثخـدی
اصدسٍع سؿتِ تبسیخ ،ایي ثبصدیذ ّب دسد ؿذُ اػت .اًزبم ثبصدیذ ّدبی هزدبصی ّودشاُ
ثب تَضیحبت هذسع ٍ ساٌّوبیی ّدبی اٍ دس استقدبی کیادی آهدَصؽ تدبسیخ هدَحش هدی
ثبؿذ.هحتَای دسػی الکتشًٍیکی آهَصؽ تبسیخ هی تَاًذ ثب ثْشُ هٌذی اص ایي اهکبًدبت،
ضوي تحقس اّذاف ٍ ػشفلل دسٍعً ،ؼجت ثِ تکویل داًؼتِ ّبی یبدگیشًذُ ّب اقدذام
ًوبیذ.
دس حقیقت قبثلیت گشدؿگشی هزبصی ،اهکدبى تـدکیل اعدبق تدبسیخ هزدبصی سا فدشاّن
آٍسدُ اػت کِ هی تَاًذ دس هحتَای الکتشًٍیکی ثشخظ یب ًبّوضهدبى تقجیدِ ؿدَد .پدیؾ
ثیٌی اعبق تبسیخ هزبصی دس هحتَای الکتشًٍیکی ایي اهکبى سا ثشای یبدگیشًذُ فشاّن هدی
کٌذ تب دس ّش صهبى کِ ثخَاّذ اص اهکبًبت ثبصدیدذ اص هدَصُ ّدب ،گدبلشی ّدب ٍ ،هکبًْدبی
تبسیخی ثْشُ هٌذ ؿَد .قبثل رکش اػت پیؾ ثیٌی ایي قبثلیت هؼتلضم تذاسک ٍ ّوبٌّگی
ّبی قجلی ثب هشاکض هشثَط ٍ ًیض تْیِ ثشًبهِ ّبی ًشم افضاسی خبف هی ثبؿذ.

 .7کالس سویٌار ٍ بحث گرٍّي
گشچِ دس آهَصؽ ّبی الکتشًٍیکی دس هقبیؼِ ثب آهَصؽ ّبی ػٌتی( چْدشُ ثدِ چْدشُ)،
قبثلیت ثحج ّبی گشٍّی کبّؾ هی یبثذ اهب دس كدَست پدیؾ ثیٌدی اهکبًدبت ػدخت
افضاسی ٍ ًشم افضاسی هٌبػت ،ایي قبثلیت دس کالع ّبی ثشخظ ًیض تحقس خَاّذ یبفدت.
دس ایي كَست ضشٍست داسد دس هحتَای الکتشًٍیکی پیؾ ثیٌی ّبی الصم ٍ اختلدبف
ثخؾ ّبیی اص هحتَا ثِ ایي هَاسد كَست گیشد .ثِ افتقبد آلي ثَث هجبحخدِ ثدش خدظ دس
آهَصؽ الکتشًٍیکی تبسیخ« ،ایي فشكت سا ثشای داًـزَیبى فشاّن هدی کٌدذ کدِ پبػدخ
ّبی ػٌزیذُ ای ثشای هزوَفِ ای اص هجبحج پیچیدذُ دس تدبسیخ تْیدِ کٌٌدذ ٍ کوتدش اص
هجبحج چْشُ ثِ چْشُ ثشای داًـزَیبى دسٍى گشا ٍ هضدغشةّ ،دشاع ایزدبد کٌدذ .دس
ػویٌبسّبی ثشخظً ،جَد ایوب ٍ اؿبسُ ّبی ػبکت ،اًگیضُ دیگدشی ثدشای گدَؽ ػدپشدى
دقیس تش ثِ حشف ّبػت ٍ دس ایي هیبى ایٌکِ یک ًاش چقذس داد ٍ فشیبد کٌذ چٌذاى هْن
ًیؼت ٍ پبیگبُ عجقبتی ،قَهی یب رٌؼیتی افشاد ّن آؿکبس ًیؼت.اگدش چدِ یدک ػدویٌبس
ثشخظ ًوی تَاًذ ربیگضیي خَدرَؿی ػدویٌبسّبی ػدٌتی خدَة ثبؿدذ»(ثدَث:1394،
 .)156هحتددَای الکتشًٍیکددی دس حبلددت ثددشخظ ایددي اهکددبى سا داسد کددِ یبدگیشًددذُ یددب
یبدگیشًذگبى ثب هذسع ،گاتگَی ًَؿتبسی(چدت ًَؿدتبسی) یدب گاتدبسی(چدت) داؿدتِ
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ثبؿٌذ .گاتگَی ثشخظ تزشثِ رذیذی سا دس اختیبس اػبتیذ ٍ داًـزَیبى هی گزاسد تدب دس
تقبهل ثب یکذیگش دس استقبی ػغح آهَصؽ تالؽ کٌٌذ(صًذی ٍ دّجبؿدی ؿدشیف:1392:
 .)63-62دس حبل حبضش اسائِ دسع ػویٌبس دس سؿدتِ تدبسیخ دس داًـدگبُ پیدبم ًدَس ثدِ
كَست الکتشًٍیکی كَست هی گیشد ٍ تزشثِ ًگبسًذُ ،اسصیبثی هٌبػجی هی ثبؿذ .

 .8اهکاًات پشتیباًي جاًبي
دس آهَصؽ ثشای آهَصؽ دٌّذُ ٍ یبدگیشًذًُ ،یبصّبیی ٍرَد داسد کِ سفـ ایي ًیبصّدب دس
هحتَای الکتشًٍیکی هی تَاًذ ثِ ػَْلت اًزبم ؿَد .ایي اهکبًبت ٍ هَاد هشتجظ ثدب ًدَؿ
ٍ هبّیت سؿتِ ٍ دسع هی تَاًذ هتابٍت ثبؿذ .دس آهدَصؽ تدبسیخ ًیدض ثدِ ایدي گًَدِ
اهکبًبت ٍ هَاد ًیبص ّؼت ٍلی هشتجظ ثب ًَؿ دسع هی تَاًذ هتادبٍت ثبؿدذ .ثشخدی اص
ایي هَاسد ،هشتجظ ثِ اهکبًبت ٍ قبثلیت ّبیی اػت کِ دس ػغَس فَق ثِ آى اؿدبسُ ؿدذ،
ٍلی ثشخی اهکبًبت دیگش اص ایي حیج ،قبثلیت ّبیی اػت کِ حؼت ًیبص یبدگیشًدذُ ثدِ
آى سرَؿ خَاّذ ؿذ.
اص رولِ ایي قبثلیتْب ،اهکبى دػتشػی ثِ فشٌّگ ّبی فبسػی ثِ فبسػدی ٍ اًگلیؼدی ثدِ
فبسػی ٍ یب فشٌّگْبی دٍ صثبًِ ٍ یب چٌذ صثبًِ اػت .دس آهَصؽ هتَى ٍ ًیض هتي خدَاًی
ّبی هتَى فبسػی یب دیگش صثبى ّب ،ایي اهکبًبتً ،یبصی ضشٍسی اػت کِ هدی تَاًدذ دس
هحتَای دسػی الکتشًٍیکی دس قبلت ًشم افضاسّبی هشثَط پیؾ ثیٌی ؿَد .دس هَسد هتَى
ثِ صثبى ّبی دیگش ٍ ٍرَد هـکل فوَهی استجبط ،اّویت اػتابدُ اص فشٌّگْبی فودَهی
یب تخللی سا دس هحتَای الکتشًٍیکی دس دسٍع هشتجظ دٍ چٌذاى هی کٌذ.
اص دیگش اهکبًبت ربًجی قبثل پیؾ ثیٌی هی تَاى ثِ قبثلیدت یبدداؿدت ثدشداسی ٍ تقیدیي
هیضاى اّویت هغبلت دس هقبیؼِ ثب دیگش هغبلت ،اؿبسُ کشد .ایدي قبثلیدت ثدِ ایدي هقٌدی
اػت کِ یبدگیشًذُ دس ّش قؼوت هتي ،ثتَاًذ دسک خَد سا اص هتي یبدداؿت کٌذ یب دیگش
هَاسدی کِ ًیبص داسد دس حبؿیِ هتي یبدداؿت کٌذ ٍ یب قؼوتْبی هْن سا ثدب ًـدبًِ ّدبیی
هـخق کٌذ ٍ ثتَاًذ ایي یبدداؿتْب ٍ ًـبًِ ّب سا ًیدض پدبک کٌدذ .ایدي هدَاسد ّوچدَى
کبسثشد اثضاس« »comment« ٍ »Reviewدس ثشًبهِ « »wordاػت.
آلي ثَث دس ثشسػی ساّجشد ّبی یبدگیشی فقبل دس کالع تدبسیخ ،یبدداؿدت ّدبی ًؾدش
ٍسصاًِ سا ثخـی اص ایي ساّجشدّب هی داًذ .ثِ ًؾش اًٍ« :گبسؽ غیش سػوی ایدي اهکدبى سا
ثِ داًـزَیبى هی دّذ کِ ضوي كَست ثٌذی اًذیـِ ّدب ٍ ٍاکدٌؾ ّبیـدبى ،دس آًْدب
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کٌذٍ کبٍ کٌٌذ ٍ فشایٌذ تاکش دس ثبسُ تبسیخ ٍایزبد پیًَذ هیدبى اًذیـدِ ّدب سا دساختیدبس
گیشًذ»(ثَث.)153 :1394،

.9ارزشیابي
اص رولِ فٌَى تقلین ٍ تشثیت ٍ فبهل کٌتشل کٌٌذُ توبهی فٌبكش تقلین ٍ تشثیدت اػدت.
ایي اهش ،فبهلی ثشای تحکین آهَختِ ّدبی یبدگیشًدذُ ،اثدضاسی ثدشای ثْجدَد یدبدگیشی ٍ
ٍػیلِ ای ثشای تقییي آهَختِ ّبی یبدگیشًذگبى ثِ ؿوبس هدی سٍد(ػدقیذ ٍ صاسؿ:1393:
.)230دس ًؾبم آهَصؿی حضَسی هقوَال داًـزَیبى ثب ػدَاالت هدذسع ٍ یدب ػدَاالت
کتبة دسػی ٍ یب آصهَى ّبی هیبى تشم هَارِ هی ؿًَذّ .وچٌیي ثخـی اص اسصؿیبثی ّب
هقغَف ثِ اسائِ تکبلیای اػت کِ تَػظ هذسع ٍ ثب ساٌّوبیی اٍ ٍ تَػدظ داًـدزَیبى
اًزبم هی ؿَدّ .وِ ایي هَاسد ثب فٌَاى اسصؿیبثی تکَیٌی اػت کِ تَػدظ هدذسع ٍ دس
عَل ًیوؼبل تحلیلی اص داًـزَ ثِ فول هی آیذّ .وچٌیي ػَاالت هذسع اص داًـدزَ
هی تَاًذ ثِ كَست کتجی یب ؿابّی ٍ ًیض دس كَست کتجی ،ثِ ؿیَُ چٌدذ گضیٌدِ ای یدب
تـشیحی كَست گیشد.
ایي قبثلیت ّب ًِ تٌْب دس هحتَای دسػی الکتشًٍیکی قبثل اػتابدُ اػدت ثلکدِ قبثلیتْدبی
هَرَد دس فضبی کدالع الکتشًٍیکدی ٍ هحتدَای الکتشًٍیکدی هَردت هدی ؿدَد کدِ
اسصؿیبثی ثِ كَست ًؾبهٌذ ٍ دس فَاكل صهبًی هٌؾن ٍ ثب ثشًبهِ سیضی تَػظ هدذسع ٍ
تَلیذ کٌٌذُ هحتَا ٍ ًیض ثب ثْشُ هٌذی اص اهکبًبت دیذاسی ٍ ؿدٌیذاسی هٌبػدت ،كدَست
گیشدّ .وچٌیي ایي اهکبى هیؼش اػت کِ ثتَاى ثشای ّش داًـزَ،پشًٍذُ ػَاثس اسصؿدیبثی
تحلیلی فشاّن آٍسد.دػتشػی ثِ صهبى ّدبی اػدتابدُ داًـدزَ اص کدالع ّدبی ثدشخظ،
دسكذ كاحبت هشٍس ؿذُ ،هیضاى هـبسکت داًـزَ دس فقبلیتْبی کالػی ،اسصیبثی هیدضاى
هَفقیت داًـزَ دس پبػخگَیی ثِ ػَاالت آصهَى ّدب ،تقدذاد دفقدبت اسػدبل پبػدخ ٍ
هغلت تَػظ داًـزَ ٍ ثؼیبسی اعالفبت دیگش اص فقبلیت ّبی تحلیلی داًـزَ اػدت
کددِ دس هحتددَای الکتشًٍیکددی قبثددل دػددتشع ٍ اسصؿددیبثیوی ثبؿددذ(صًددذی ٍ دّجبؿددی
ؿشیف.)63 :1392،
ّوچٌیي هحتَای الکتشًٍیکی ٍ آهَصؽ الکتشًٍیکی هی تَاًذ هیضاى هـدبسکت داًـدزَ
دس فقبلیت ّبی کالع سا افضایؾ دّذ .یکی اص هـکالت تذسیغ تبسیخ ،رٌّی ٍ حاؾی
ثَدى آى اػت(اكالًی .)87 :1388،ثْجَد ٍ استقدبی آهدَصؽ تدبسیخ هؼدتلضم هـدبسکت
فقبل داًـزَ دس فقبلیت ّبی آهَصؿی اػت ٍ هی تَاًذ ثخـی اص ًقق فَق سا رجدشاى
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کٌذ.تذسیغ ٍ یدبدگیشی دس تدبسیخ کدبسی اؿدتشاکی اػدت(ثدَث .)65 :1394،هحتدَای
الکتشًٍیکی ثِ دلیل هبّیت اسائِ آى ،ثِ گًَِ ای اػدت کدِ هدی تَاًدذ صهیٌدِ هـدبسکت
داًـزَیبًی سا کِ ثِ ّش دلیل – اص رولدِ اضدغشاة یدب دسٍى گدشا ثدَدى -تودبیلی ثدِ
هـبسکت ًذاؿتِ ثبؿٌذ ٍ یب ثِ دلیل هحذٍدیت ّبی صهبًی ٍ هکبًی ،اهکبى هـدبسکت دس
فقبلیت ّبی یبدگیشی سا ًذاسًذ ،ایزبد کٌذ.
اص دیگش قبثلیت ّبی هحتَای الکتشًٍیکی ،تؼْیل ٍ تٌَؿ دس اسائدِ تودشیي ّدبی دسػدی
اػت.اسائِ توشیي ّبی کالػی ثخـی اص فقبلیدت ّدبی آهَصؿدی اػدت کدِ اص خـدکی
فشاگیشی دسع تبسیخ ثشای ثشخی اص داًـزَیبى هی کبّذ .ثب اػتابدُ اص قبثلیت ّبی ًدشم
افضاسی هی تَاى توشیي ّبیی سا ثشای دسٍع هختلف تبسیخ ایزبد کشد .داًـزَ اص عشیس
تقبهل ثب سایبًِ دس هحیظ ّبی یبدگیشی کِ ثِ كدَست ّدبی هختلدف ًودبیؾ دادُ هدی
ؿَد(کالسک ٍ هیش )163 :1388،هی تَاًذ ػغح یبدگیشی خَد سا استقب دّذ .تٌدَفی کدِ
ایي هحیظ ثشای اٍ فشاّن هی ػبصد دس کبّؾ خؼتگی اٍ هَحش خَاّذ ثَد .ایدي تودشیي
ّب هی تَاًذ ؿبهل توشیٌْبیٌقـْخَاًی،هٌجقـٌبػدی ،ردَس چدیي ّدب ،ؿدجیِ ػدبصی ّدب،
رذٍل ّبی اعالفبت ٍ ثؼیبسی دیگش اص اًَاؿ تودشیي ّدبی فولدی دس آهدَصؽ تدبسیخ
ثبؿذ .آلي ثَث ثشخی اص ایي توشیي ّب سا هقشفی کشدُ اػت(ثَث)148 -145 :1394،کِ
اهکبى اسائِ دس هحتَای الکتشًٍیکی سا داسًذ.
ثخـی اص توشیي ّبی فولی ًیض هی تَاًذ دس ثشداسًذُ تٌؾین گضاسؽ ّبی کَتبُ تحقیقدی
اص ػَی داًـدزَ ثبؿدذ کدِ آى سا ثدشای ثحدج ٍ گاتگدَ دس استجدبط ثدب آى دس کدالع
الکتشًٍیکی ثِ هـبسکت ثگزاسد .دس ایي حبلت ضدشٍست داسد دس هحتدَای تْیدِ ؿدذُ،
پیؾ ثیٌی ّبی الصم دس ایي خلَف ثِ فول آیذ .هخال اص داًـزَ خَاػتِ هی ؿَد کدِ
یکی اص هٌبثـ هشتجظ ثب دسع سا هقشفی ٍ ًقذ ٍ اسصیبثی کٌذ.
ثخؾ دیگشی اص فقبلیت ّبی اسصؿیبثی ،هقغَف ثِ ؿشکت داًـدزَ دس آصهًَْدب اػدت.
دس آصهَى ّبی تؼتی ،داًـزَ ایي اهکدبى سا خَاّدذ داؿدت تدب ثدب دػتشػدی ثدِ کلیدذ
ػَاالت چٌذ گضیٌِ ای ،خَد اسصیبثی کٌذ .دس ػَاالت تـشیحی ًیض هی تَاًذ ًؼدجت ثدِ
دسیبفت پبػخ كحیح اقذام کٌذ .دس آهَصؽ ّدبی الکتشًٍیکدی اکٌدَى اهکدبى ثشگدضاسی
آصهَى ّبی ثشخظ ثشای داًـزَ فشاّن ؿذُ اػت ٍ هحذٍدیتْبی هکبًی ٍ صهبًی اص ایي
حیج قبثل سفـ اػت(فشد الْی ٍ هقیٌی کیب.)211 :1394،
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ً.11تیجِگیری
هبّیت ٍ هحتَای دسٍع تبسیخّ ،وشاػتبیی ثؼیبس ثدب آهدَصؽ الکتشًٍیکدی ٍ تَلیدذ اص
عشیس هحتَای دسػی الکتشًٍیکی داسد .هضبف آًکِ قبثلیت ّدبی هحتدَای الکتشًٍیکدی
ایي اهکبى سا فشاّن هی آٍسد کِ اص ثؼیبسی اهکبًبتی کدِ دس آهدَصؽ تدبسیخ هدَسد ًیدبص
اػت ٍ دس ًؾبم حضَسی ثِ دلیل هحذٍدیت ّبی هکبًی ٍ صهبًی اهکبى دػتشػی ثِ آى
ًیؼت ٍ یب کوتش فشاّن هی ؿَد ثْشُ گشفت؛ هبًٌذ ثبصدیذّب ٍ اػتابدُ اص کتبثخبًدِ ّدب ٍ
ثْشُ ثشداسی اص هٌبثـّ .وچٌیي ثشخی دیگش اص قبثلیتْبی هحتدَای الکتشًٍیکدی دس حدَصُ
صیجبیی ؿٌبػی ٍ یب تؼْیل کٌٌذُ آهَصؽ هی تَاًذ ثشای تذسیغ دسٍع تبسیخ کِ گبُ ثِ
لحبػ خـکی هتي ،خؼتِ کٌٌذُ هی ًوبیذ ،هَحش ثبؿذ.
ثش ّویي اػبع ٍسٍد فقبل دس فشكِ آهَصؽ ّبی الکتشًٍیکی ٍ تَلیذ هحتَای ایي ًَؿ
آهَصؽ ثشای آهَصؽ دٌّذگبى سؿتِ تبسیخ اص دٍ ٍرِ ضشٍسی اػتٍ .رِ اٍل ثِ دلیل
گؼتشؽ ػشیـ فٌبٍسی ّبی آهَصؿی اػت ٍ سؿتِ تدبسیخ ٍ آهدَصؽ آى ًودی تَاًدذ اص
ایي حَصُ غبفل ثوبًذٍ .رِ دیگش هشثَط ثِ قبثلیت ّب ٍ اهکبًدبتی اػدت کدِ ایدي ًدَؿ
آهَصؽ دس اختیبس آهَصؽ دٌّذُ (فدشد یدب ػدبصهبى) ٍ ًؾدبم آهَصؿدی قدشاس هدی دّدذ.
ثؼیبسی اص ایي قبثلیتّب ٍ اهکبًبت ،آهَصؽ دس سؿتِ تبسیخ سا تؼْیل ٍ تؼشیـ هی کٌدذ
ٍ ثش استقبی ػغح کیای آهَصؽ هی افضایذ .ثشخی اص ایي اهکبًبت ثِ گًَِ ای اػدت کدِ
هجبلغِ آهیض هی تَاى تلَس کشد کِ ثش اػبع ًیبص آهَصؽ دس سؿتِ تبسیخ اثذاؿ یدب تَلیدذ
ؿذُ اػت.
ثب ایي حبل ًجبیذ اص هقبیت هحتَای الکتشًٍیکی دس آهَصؽ ًیض غبفل ثَدّ .ودبى هقدبیجی
کِ ایي ًَؿ آهَصؽ ٍ هحتَای آى هی تَاًذ ثشای ػبیش سؿتِ ّدب داؿدتِ ثبؿدذ دس ایٌزدب
ثشای تبسیخ ًیض هتلَس اػت ثب ایي حبل قبثلیت ّب ٍ اهکبًبت گؼدتشدُ ای کدِ هحتدَای
الکتشًٍیکی ٍ آهَصؽ الکتشًٍیکی دس اختیبس هی ًْذ ،هی تَاًدذ اّویدت ایدي هقبیدت سا
ثکبّذ .هضبف آًکِ هی تَاى ثب تذاثیش هٌبػت دس تَلیذ هحتَای الکتشًٍیکدی دس كدَست
ثْشُ هٌذی اص ایي ًَؿ هحتَا،ثؼیبسیبصهقبیجأًشاکوشًگؼبخت .اسائِ فیلن ثخـدی اص کدالع
تذسیغ حضَسی اػتبد دس هحتَای الکتشًٍیکی ،اص آى رولدِ اػدتّ .وچٌدیي هحتدَای
الکتشًٍیکی هی تَاًذ ثِ كَست هتي اكلی یب کوکی دس ًؾبم آهَصؽ حضدَسی ٍ ًیودِ
حضَسی یب تشکیجی اص ؿیَُ ّبی چٌذ سػبًِ ای اػتابدُ ؿَد.
ّوچٌیي ثبیذ دس ًؾش داؿت کِ هحتَای دسػی الکتشًٍیکی اکٌَى ثِ یک پذیذُ الضام آٍس
تجذیل ؿذُ اػت ٍ ثِ تذسیذ ػْن قبثل تَرِ ای اص هحتَای دسػی دس داًـگبّْب سا ثدِ
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خَد اختلبف خَاّذ داد .ثخـی اص پیبهذّبی ایي سٍیذاد ،ثشٍص الضاهبت ًقذ ٍ اسصیدبثی
ایي گًَِ هتَى هی ثبؿذ کِ ثِ ًؾش هی سػذ ؿبخق ّبی پیؾ گاتِ دس ایي هقبلِ ثتَاًدذ
صهیٌِ هَحشی دس رْت تذٍیي ؿیَُ ًبهدِ ًقدذ ایدي گًَدِ آحدبس دس حدَصُ تدبسیخ ٍ دس
ساػتبی اّذاف ؿَسای ثشسػی هٌبثـ دسػی سا فشاّن آٍسد.

پيًَشت
1اصرولِ کتبةّبی تذٍیي ؿذُ کِ ّوشاُ ثب آصهَىّبی پبػخ گضیٌی ٍپبػدخًگدبسی ثدَدُ ثدِ ؿدش
صیشاػت:
 هبد ٍّخبهٌـی اصؿ .ؿبپَس ؿْجبصی؛ ٍسٍد ایشاًیبى -هقتقذات ٍ فشٌّگ هبد -ربًـیٌبى داسیَؽًْ -بدّدبی ّخبهٌـدی -ػدٌگًجـدتِداسیَؽ ثضسگ
 اػکٌذس.ایي هزوَفِ ًیضاصکتبة ایشاى اصآغبص تب اػالم سهبى گیشؿوي ،تبسیخ هدبد احدش دیدبکًََف،ًْبدّبی ّخبهٌـی احشی اص سیچبسد فشای کِ تَػظ ػقیذ ثبػتبًی تشروِ ؿذُ ثَد؛
 هتي ػٌگًجـتِّبی ّخبهٌـی اصهزوَفِ پظٍّؾّبی ّخبهٌـی ثب تشروِ ؿبپَسؿْجبصی؛ هبًی احش گئٍَیذى گشى تشروِ فیشٍص فیشٍصًیب (ًَؿتِ ؿدذُ ایدي کتدبة تشرودِای اصفلدَل دٍمٍػَم ٍچْبسم کتبة  Mani and Manichaeismاثر  Holt,Rinehart and Winestonهیثبؿذ).؛
 اؿکبًیبى ًَؿتِ ٍگشدآٍسی هْشداد ثْبس ٍ ثیـتش هتکی ثِ کتبة پبستیبى هبلکَم کبلذ اصصثبى اكدلیاػت؛
 ػبػبًیبى احشفجبع صسیبة خَئی web application 2دسایٌزب هٌؾَس هحتَای الکتشًٍیکی اػت کِ دسقبلدت یدک ثشًبهدِ ًدشمافدضاسی،
اهکبى دػتشػی ثِ ایٌتشًت یب ایٌتشاًت سا داسد ٍتَػظ یدک هشٍسگدش پـدتیجبًی هدیؿدَد .دسایدي
ثشًبهِّب یبدگیشًذُ قبدس اػت ثب اػتابدُ اصهشٍسگش پـدتیجبى ،ثشًبهدِّدبی دسػدی سا دسیبفدت ٍدس
تقبهل ثب ثشًبهِ ٍثِ كَست ثشخظ قشاس گیشد.
3ثددِ سّگیددشی اص ػیؼددتن ایٌتشًددت ٍؿددجکِ ثددِ فٌددَاى ًؼددل چْددبسم ٍاػددتابدُ اصػیؼددتن َّؿددوٌذ
ٍاًقغبفپزیش ؿجکِ ثِفٌَاى ًؼل پٌزن آهَصؽ اص دٍسهحؼَة هیؿدَد (حقیقدی ٍفدشداللْدی،
.)76-75 :1393
4پٌذ اًقالة فٌبٍسی اعالفبت فجبستٌذ اص :اًقالة اٍل :پیذایؾ سایبًِّب کِ هشثَط ثدِ رٌدگ رْدبًی
دٍم اػت؛ اًقالة دٍم :فوَهیت یبفتي اػتابدُ اص سایبًِّب ثدب ؽْدَس سایبًدِّدبی ؿدخق ()pc؛
اًقالة ػَم ثب ٍسٍد سیضپشداصًذُّب آغبصؿذ؛ اًقالة چْبسم ثب ؿکلگیشی اػدتابدُ اص ایٌتشًدت دس
دِّ ّاتبد قشى ثیؼتن آغبصؿذ ،اًقالة پٌزن ثب گؼتشؽ ٍتقوین فٌبٍسیّدبی هختلدف اعالفدبتی
ٍاستجبعی ثذٍى ػین ثَد.
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5اصرولددِ  :صسیدديکددَة26-1362:9،؛ ثددبیلیي1389:23،؛ کددبهشاى هقددذم17-13 :1358،؛ ثلددک ٍ
هکسایلذ19-17 :1390،
ّ6ش دٍ هَػیقی ػبختِ فشّبد فخشالذیٌی اػت.

کتابًاهِ
اػٌبد داًـگبُ پیبم ًَس -آهَصؽ اص ساُ دٍس ٍ داًـگبُ آصاد ایشاى.
اػٌبد داًـگبُ پیبم ًَس -اٍلیي اػبػٌبهِ داًـگبُ پیبم ًَس.

اكددالًی ،ػددکیٌِ(« ،)1388الگددَی سٍؽ تددذسیغ فقددبل ٍ هـددبسکتی دسع تددبسیخ» ،دس هزوَفددِ هقددبالت
ساّکبسّبی آهَصؽ تبسیخ ،ثِ کَؿؾ ًلشاهلل كبلحی ،تْشاى:ؿَسا.
ثبیلیي،ثشًبسد( ،)1389گاتگَ ثب پشفؼَس ثشًبسد ثبیلیي پیشاهَى تبسیخ آهدَصی ٍ تدبسیخ ًگدبسی،هتدشرن هشتضدی
ًَسائی ،تْشاى :پظٍّـکذُ تبسیخ اػالم.
ثشًجب،ری(«،)1388کبسثشد صثبى دسآهَصؽ تبسیخ» ،هتشرودبى :هحجَثدِ احودذیبى اػدذآثبدی ٍ صّدشا ٍلدیصادُ،
دسهزوَفِ هقبالت ساّکبسّبی آهَصؽ تبسیخ ،ثِ کَؿؾ ًلشاهلل كبلحی ،تْشاى:ؿَسا.
ثلک ٍ هک سایلذ ،رشهی ٍ دًٍبلذ( ،)1390هغبلقِ تبسیخ ،هتشرن هحوذ تقی ایوبًپَس ،هـْذ:داًـگبُ فشدٍػدی
هـْذ.

ثَث،آلي( ،)1394آهَصؽ تبسیخ دس داًـگبُ – استقبی ػغح یبدگیشی ٍ فْن ،هتشرن ػیذ هحؼي فلدَیپدَس،
تْشاى ،ػوت ٍ داًـگبُ فشٌّگیبى.
حقیقی ٍ فشد اللْی ،فْیوِ الؼبدات ٍ هْشاى( ،)1393هجبًی ًؾشی آهَصؽ ثبص ٍ اص دٍس،تْشاى :اسػغَ.
صسیيکَة ،فجذالحؼیي( ،)1362تبسیخ دس تشاصٍ ،تْشاى:اهیش کجیش.
صًذی ٍ دُ ثبؿی ؿشیف ،ثْوي ٍ فشٍصاى( ،)1392ساّجشدّبی پشداصؽ ٍ تذٍیي هحتَای آهَصؽ الکتشًٍیدک،
تْشاى :داًـگبُ پیبم ًَس.
ػقیذ ٍ صاسؿً ،ؼین ٍ حؼیي( ،)1393سٍؽ تذسیغ پیـشفتِ ،تْشاى :داًـگبُ پیبم ًَس.
كبفی گلپبیگبًی ،قبػن( ،)1374فکغ ّبی قذیوی ایشاى ،تْشاى :داًـگبُ تْشاى.

كبلحیً،لشاهلل(« ،)1388سٍؽ آهَصؽ تبسیخ دس دٍسُ ساٌّوبیی» ،دس هزوَفِ هقبالت ساّکبسّدبی آهدَصؽ
تبسیخ ،ثِ کَؿؾ ًلشاهلل كبلحی ،تْشاى:ؿَسا.
غشٍی،هْذی (آثبى  ،)1342اػتابدُ اص فیلن دس تدذسیغ ،هزلدِ آهدَصؽ ٍ پدشٍسؽ(تقلدین ٍ تشثیدت) ،ؽ ،9
كق.54-50
فشد اللْی ٍ دّجبؿی ؿشیف ،هْشاى ٍ فدشٍصاى( ،)1389سؿدذ آهدَصؽ اص ساُ دٍس دس ایدشاى ٍ رْدبى،تْدشاى:
ػوت.

فشد اللْی ٍ ػشهذی ٍ حیذسی ،هْشاى ،هحوذ سضب ٍ هظگبى( ،)1391هغبلقِ تغجیقدی ًؾدبم ّدبی آهدَصؽ اص
دٍس ،تْشاى:داًـگبُ پیبم ًَس.
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ُداًـدگب: تْدشاى، عشاحی آهَصؽ ٍ یبدگیشی دس فلش دیزیتبل،)1394( هْشاى ٍ هْذی،فشد اللْی ٍ هقیٌیکیب
.پیبم ًَس
. عَْسی: تْشاى،) ساٌّوبی پظٍّؾ تبسیخی(کتبثخبًِ ای،)1384( پشٍیض،فشخضاد

ٍ  هزوَفِ ای اص ًقبؿی ّبی لدَئی اهیدل دٍ َّػدِ اص هٌدبؽش-ػاشی ثِ ایشاى، ) هٌَچْش(ثی تب،فشهبًاشهبئیبى
. ثٌیبد فشٌّگ: تْشاى،1236-1238 هشدم ایشاى
. داًـگبُ تشثیت هقلن: تْشاى، اكَل ٍ هجبًی تبسیخ،)1358( ؿْیيدخت،کبهشاى هقذم
 داٍد کشین صادگدبى: هتشروبى، یبدگیشی الکتشًٍیکی ٍ فلن آهَصؽ،)1388( کلَیي ٍ سیچبسد ای،کالسک ٍ هیش
.داًـگبُ پیبم ًَس: تْشاى،ٍُ صّشا راللصاد
ِ ثد،دس هزوَفِ هقبالت ساّکبسّبی آهدَصؽ تدبسیخ،»«ٍػبیل کوک آهَصؿی دیذاسی،)1388(اس. ری،ّیٌتَى
.ؿَسا: تْشاى،کَؿؾ ًلشاهلل كبلحی
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