کتاب سيزدهم
رسانه های آموزشی در حوزه سالمت

کليات کارگاه آموزشی طراحی رسانه های آموزشی
مقدمه
قسمت عمده برنامه های اطالع رسانی و ارتباطی و بخش قابل توجهی از برنامه های آموزشی در حوزه سالمت باا اسااداده از
رسانه های آموزشی اجرا می شود .بنابراين مهارت آموزش دهندگان سالمت در توليد رسانه هاای آموزشای و اسااداده بااا از
آنها می تواند به ايدای بهار نقش حرفه ای آنان در برنامه های سالمت منار شود .توليد تعداد بيشامار رساانه هاای آموزشای
شامل کااب ها کاابچه ها پوسارها پمدلت ها بروشورها فيلم ها و از اين قبيل بادون آن کاه در تولياد آنهاا اسااانداردهای
مشخصی رعايت شود و اثربخشی آنها مورد بررسی قرار گيرد باعث اتالف منابع و بی اعامادی مخاطبان به اين نوع محصاوتت
خواهد شد.
اين برنامه آموزشی با هدف آشنا کردن شرکت کنندگان با اصول علمی و عملی توليد و آماده سازی رسانه های آموزشی مورد
اساداده در حوزه سالمت طراحی شده است تا آنان باوانند با کمك مطالب علمی و راهنماهای عملی ارائه شده در اين کارگااه
رسانه های اسااندارد و اثربخش برای اناقال محاوای آموزشی توليد کنند.
اهداف رفتاری
اناظار می رود که در پايان اين کارگاه آموزشی شرکت کنندگان قادر باشند بدون مراجعه به منابع آموزشی:
 .1رسانه را .در حوزه آموزش و ارتقای سالمت تعريف کنند.
 .2انواع رسانه ها را نام ببرند.
 .3نکات مهم در اناخاب يك رسانه در برنامه های آموزش سالمت را بيان کند.
 .4ويژگی های يك رسانه آموزشی مناسب را فهرست کنند.
 .5مراحل تهيه يك رسانه آموزشی نوشااری را نام ببرند.
 .6نکات مهم در مرحله پيش توليد يك رسانه آموزشی نوشااری را بيان کند.
 .7اصول تدوين محاوا برای يك رسانه آموزشی نوشااری توضيح دهد.
 .8اساس طراحی يك رسانه آموزش نوشااری را توضيح دهد.
 .9انواع رسانه های آموزشی نوشااری را نام ببرد.
 .11ويژگی های يك پوسار آموزشی مناسب را بيان کند.
 .11نکات مهم در اساداده از پوسار را بيان کند.
 .12ويژگی های يك پوسار آموزشی مناسب را بيان کند.
 .13نحوه ارزيابی يك رسانه آموزشی نوشااری را توضيح دهد.
 .14يك پوسار آموزشی مناسب در گروه خود توليد کند.
 .15يك پمدلت آموزشی مناسب در گروه خود توليد کند.
 .16يك پوسار و يك پمدلت را ارزيابی کند.

گروه هدف

گروه هدف اخاصاصی در اين برنامه آموزشی کارشناسان مسئول واحدهای آموزش سالمت دانشگاه های علوم پزشاکی کشاور
به عنوان افراد مرجع در برنامه های آموزشی و اطالع رسانی در حوزه سالمت تحت پوشش دانشگاه های علاوم پزشاکی کشاور
هساند ولی با توجه به اهميت نقش آموزش در فعاليت های ساير کارشناسان حوزه سالمت محاوای آن می تواند بارای گاروه
های مخالف کارشناسی نيز مورد اساداده قرار گيرد .با توجه به شيوه کارگاهی در ارائه اين بخش پيشنهاد می شود تعداد افراد
شرکت کننده در کارگاه از  31ندر تااوز نکند تا امکان اساداده بهينه از مطالب ارائه شده فراهم گردد.
عناوين مورد بحث
 .1کليات رسانه های مورد اساداده در برنامه های آموزش سالمت
 .2نکات مهم در اناخاب يك رسانه
 .3ويژگی های يك رسانه آموزشی مناسب
 .4مراحل تهيه يك رسانه آموزشی نوشااری
 .5اصول تدوين محاوا برای يك رسانه آموزشی نوشااری
 .6اصول طراحی يك رسانه آموزش نوشااری
 .7ويژگی های يك پوسار آموزشی مناسب و نکات مهم در اساداده از پوسار
 .8ويژگی های يك پمدلت آموزشی مناسب
 .9ارزيابی يك رسانه آموزشی نوشااری
مدت زمان برنامه
اين کارگاه در دو روز ماوالی برگزار می شود و شرکت کنندگان در هر روز حداقل هشت ساعت مديد در کارگاه حضاور دارناد.
کارگاه ماشکل از جلسات عمومی و کار گروهی است.
امکانات مورد نياز برای اجرای برنامه
 - 1مکان کارگاه


سالنی با ظرفيت  41ندر با ميز  Uشکل صندلی های راحت و تاهيزات صوتی مناسب



فضای مناسب برای برگزاری جلسات کار گروهی مازا از سالن اصلی دارای ميز و صندلی و وايت برد



پرده نمايش و اورهد ويدئو پروژکاور و کامپيوتر وايت برد و ماژيك وايت بورد

- 2مواد مصرفی


فولدر يا کالسور حاوی چند برگه سديد  A4خودکار و بساه آموزشی کارگاه



طلق شداف و ماژيك آن ثبت ناايج کارهای گروهی



پذيرايی ماناسب با امکانات موجود

نحوه ارزيابی شرکت کنندگان


ارزيابی ابادايی شرکت کنندگان با اساداده از پيش آزمون طراحی شده



ارزيابی مرحله ای با اساداده از پرسش های مرحله ای و سناش ميزان حضور فعال شرکت کنندگان

ارزيابی پايانی شرکت کنندگان با اساداده از پس آزمون طراحی شده



تزمه تعميق يادگيری و ارتقای سطح مهارت شرکت کنندگان توليد يك پوسار و يك پمدلت آموزشی يا اطالع رساانی



در حوزه فعاليت کاری شرکت کنندگان است که می توان ارائه آن را به عنوان شرط تزم برای دريافات گاواهی نهاايی
.برنامه آموزشی تعيين کرد
منابع مورد استفاده
1. Schiavo R. Health Communication, from theory to practice, 2007. Jossey-Bass, San
Francisco.
2. Glanz K, Rimer B, Viswanath K. Health Behavior and Health Education, Theory,
Research, and Practice, 2008. 4th Edition. Jossey-Bass, San Francisco.
3. Making Health Communication, programs work. US Department of Health and
Human Services, National Institute of Health, National Cancer Institute, USA.
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برنامه روز اول
ساعت

مجری

موضوع

زمان

افاااحيه کارگاه و بيان اهداف

 31دقيقه

معارفه شرکت کنندگان

 31دقيقه

اساداده از رسانه های آموزشی در حوزه سالمت

 41دقيقه

مراحل تهيه يك رسانه آموزشی

 41دقيقه

اساراحت و پذيرايی

 21دقيقه

-

اناام کار گروهی 1

 61دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه ناايج کار گروهی 1

 41دقيقه

نمايندگان گروه ها

ناهار و نماز

 61دقيقه

-

ويژگی های محاوايی و طراحی يك رسانه

 41دقيقه

اناام کار گروهی 2

 61دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه ناايج کار گروهی 2

 41دقيقه

نمايندگان گروه ها

-

برنامه روز دوم
ساعت

مجری

موضوع

زمان

مرور مطالب روز اول

 11دقيقه

ويژگی های پوسار به عنوان يك رسانه نوشااری

 41دقيقه

اناام کار گروهی 3

 61دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه ناايج کار گروهی3

 41دقيقه

نمايندگان گروه ها

اساراحت و پذيرايی

 21دقيقه

-

ويژگی های پمدلت و ساير رسانه های نوشااری

 41دقيقه

ناهار و نماز

 61دقيقه

-

کار گروهی 4

 41دقيقه

شرکت کنندگان

ارائه ناايج کار گروهی 4

 61دقيقه

نمايندگان گروه ها

اصول ارزيابی يك رسانه نوشااری

 41دقيقه

جمع بندی کارگاه و ارزشيابی پايانی

 31دقيقه

-

پرسش های پيش آزمون /پس آزمون )(Pretest/Posttest
- 1کدام مورد از نکات اساسی در اناخاب رسانه های آموزشی اهميت کماری دارد؟
الف -تناسب رسانه با محاوای آموزشی
ب -تناسب رسانه با ويژگی های مخاطبان
ج -آگاهی اساداده کنندگان از ويژگی ها و نحوه اساداده از رسانه ها
د -منابع و امکاناتی که در اخايار اساداده کنندگان قرار دارد
- 2در يك رسانه آموزشی کدام مورد اهميت کماری دارد؟
الف -ماناسب با نيازها و خواساه های گروه هدف طراحی شده باشد.
ب -پيام کليدی آن بر يك موضوع مشخص مامرکز شده باشد.
ج -برای گروه مخاطب قابل فهم باشد و در آن از زبان معمول جامعه اساداده شود.
د -مخاطب آن را جذاب و سرگرم کننده بداند.
 - 3مرحله پيش توليد رسانه های آموزشی کدام مورد را شامل نمی شود؟
الف -شناسايی ماخصصانی که در توليد رسانه آموزشی مورد نظر نقش دارند
ب -شناسايی و تحليل گروه هدف
ج -تهيه محاوای آموزشی برای اناقال پيام مورد نظر به مخاطب
د -تعيين اهداف اساداده از رسانه آموزشی
 - 4کدام مورد از جمله اهداف اساداده از انواع پوسارهای آموزشی نيست؟
الف -اعالم زمان و مشخصات رويدادهای ويژه به مخاطبان
ب -تشويق مخاطب به اناام يك رفاار يا منع او از اناام رفاار ديگر
ج -ارائه توصيه های سودمند و اطالعات تزم درباره يك موضوع
د -يادآوری مطالب يا وقايع ضروری برای مخاطب
 - 5با توجه به ويژگی های پوسارهای تك نظری کدام محل را برای نصب آنها مناسب تر می دانيد؟
الف -سالن اناظار مطب خصوصی يك ماخصص در يك شهر کوچك
ب -دفار مشاوره تنظيم خانواده در يك مرکز بهداشای درمانی
ج -اتاق ويزيت بيمار در يك درمانگاه شبانه روزی
د -پاگرد پله ها در يك بيمارساان
 - 6با توجه به ويژگی های پوسارهای چند نظری کدام محل را برای نصب آنها مناسب تر می دانيد؟
الف -اتاق تزريقات يك درمانگاه
ب -ديوار جنب آسانسور در بيمارساان
ج -سالن اناظار مرکز راديولوژی در يك شهر کوچك
د -شيشه در ورودی يك مرکز بهداشای درمانی
 - 7اين جمله کدام رسانه آموزشی را تعريف می کند؟ "يك برگ کاغذ يا مقوا حداکثر در قطع  A4يك يا دو رو کاه محااوای
آن بسيار ساده و برای عموم افراد جامعه قابل فهم است".
الف -پمدلت

ب -بروشور
ج -تراکت
د -برچسب
" - 8ماموعه ای از تصاوير پوسار يا تراکت که به ترتيب به مخاطب نشان داده می شود به طاوری کاه باا اناقاال اطالعاات
تقسيم بندی شده بر روی صدحات آن و رعايت توالی هدفمند محاوای آموزشی مناقل می گردد" چه نام دارد؟
الف -پالکارد
ب -فيليپ چارت
ج -پوسار چند نظری
د -ليدلت
 - 9بررسی ميزان دشواری خواندن يك رسانه آموزشی با بررسی طول جمالت و گناينه لغات به کار رفااه در ماان چاه ناام
دارد؟
الف -ارزيابی خوانايی رسانه
ب -ارزيابی تناسب رسانه
ج -ارزيابی محاوای رسانه
د -ارزيابی ادبيات به کار رفاه در رسانه

اصطالحات و مفاهيم پايه در رسانه های آموزشی حوزه سالمت
رسانه های آموزشی ) :(Mediaمحصوتتی که منابع اطالعات بوده و می توانند محاوای آموزشی را به مخاطب مناقل می
کند .گاهی آنها را محصوتت اطالعاتی آموزشی و ارتباطی ) (IEC Productsهم می نامند .رسانه ها در واقع مواد و
محصوتتی هساند که پيام را به مخاطبان مناقل می کنند.
در برخی از منابع رسانه ها از وسايل کمک آموزشی ) (Audio-visual Aidsتدکيك شده است .در اين ديدگاه وسايل
کمك آموزشی منابع يادگيری است که آموزش دهنده به کار می برد تا اثربخشی فعاليت آموزشی را افزايش دهد در حالی که
رسانه ها به تنهايی توانايی اناقال کل محاوای آموزشی را حای بدون حضور آموزش دهنده دارند.
دساه بندی های مخالدی برای رسانه های آموزشی پيشنهاد شده است که در يکی از آنها اين رسانه ها چنين گروه بندی می
شوند:
 .1رسانه های ديداری غير شفاف :تخاه سياه وايت برد بوردها و پالکاردها تلويزيون و ويديو روزنامه ماله بولان
(خبرنامه) نشريات ادواری مانند هداه نامه ماهنامه سالنامه و فصلنامه پمدلت ليدلت فولدر بروشور کااب کاابچه جزوه
پوسار عکس اسايکر (برچسب) تراکت روزنامه ديواری اطالعيه نمودار چارت و نقشه از اين دساه به شمار می روند.
 .2رسانه های ديداری شفاف :اين نوع رسانه ها به دو گروه ثابت و ماحرک تقسيم می شوند .طلق شداف اساليد و فيلم
اساريپ از گروه ثابت ها و انواع فيلم های سينمايی تلويزيونی و ويديويی از دساه رسانه های ديداری شداف ماحرک
محسوب می شوند.
 .3رسانه های شنيداری :مانند بلندگو تلدن راديو و نوارهای صوتی
 .4رسانه های سه بعدی :مانند نمونه های واقعی از اشيا مدل ها و ماکت ها
 .5رسانه های رايانه ای :مانند انواع بساه های نرم افزاری و شبکه های اطالع رسانی
نوع ديگر گروه بندی رسانه ها را به اين ترتيب تقسيم می کند:
 .1رسانه های نوشتاری (چاپی) :کااب کاابچه پمدلت بروشور ماله روزنامه و ...
 .2رسانه های ديداری :که به دو گروه ترسيمی و غير ترسيمی تقسيم می شوند.
از رسانه های ديداری ترسيمی می توان چارت ها پوسارها نقشه ها نقاشی های ساده کاريکاتور و کارتون و از رسانه های
ديداری غير ترسيمی می توان عکس اساليد و انواع فيلم های اساريپ و ماحرک را نام برد.
 .3رسانه های شنيداری :انواع برنامه های صوتی شامل برنامه های راديوئی در اين دساه قرار می گيرند.
 .1رسانه های نمايشی :ابزارهای نمايشی ساده مانند تابلوهای نمايشی در اين دساه جای می گيرند.
 .2رسانه های سنتی :بازی ها تئاتر و نمايش های عروسکی داساان شعر آواز رقص های محلی و پيام های چاپ شده
روی پارچه و لباس از اين گروه رسانه ها هساند.
 .3رسانه های الکترونيکی :برنامه های رايانه ای و اينارنت
 .4رسانه های همگانی :راديو و تلويزيون از جمله همه گيرترين رسانه های جمعی هساند.
 .5گاه اشياء و نمونه های حقيقی موتژها و ماکت ها نقش رساندن پيام آموزشی را برعهده می گيرند و تحت نام رسانه
های سه بعدی طبقه بندی می شوند.

عالوه بر گروه های فوق رسانه های ترکيبی (ماموعه ای از رسانه های مخالف) و موقعيت های آموزشی (مانند گردش
های علمی و آزمايش ها) نيز از رسانه ها محسوب می شوند.
نکات اساسی در انتخاب رسانه های آموزشی
 )1تناسب رسانه با محاوای آموزشی مورد نظر :رسانه آموزشی بايد باواند تصوير درسای از محاوای آموزشی برای مخاطبان
ارائه کند .بنابراين اناخاب رسانه براساس موضوع و پيام مورد نظر اناام می شود و هر محاوای آموزشی با هر نوع رسانه
آموزشی قابل اناقال نخواهد بود.
 )2تناسب رسانه با شرايط سنی سطح سواد و تاارب قبلی گروه هدف
 )3اطالع کامل اساداده کنندگان از ويژگی ها و نحوه کاربرد رسانه مورد نظر
برخی ويژگی های يک رسانه آموزشی مناسب
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

مرتبط با اهداف آموزشی برنامه باشد.
ماناسب با نيازها و خواساه های گروه هدف طراحی شده باشد.
در دسارس باشد و تهيه آن مشکل و غير ممکن نباشد.
شناخت و اساداده از آن ساده باشد.
برای گروه مخاطب قابل فهم باشد و در آن از زبان معمول جامعه اساداده شود.
باعث جلب توجه گروه مخاطب شود.
برای مخاطب جذاب و سرگرم کننده باشد.
پيام موجود در آن بر يك موضوع مشخص مامرکز شده باشد.

رسانه های آموزشی نوشتاری
رسانه های آموزشی به فراوانی در برنامه های آموزش و ارتقای سالمت مورد اساداده قرار می گيرند .بنابراين ضروری است
آموزش دهندگ ان سالمت دانش و مهارت کافی را در زمينه توليد و اساداده از اين نوع رسانه ها کسب کنند .بايد دانست که
اين مواد ممکن است به تنهايی منار به تغيير رفاار در فرد گروه يا اجاماع نشوند ولی ابزار با ارزشی در مداخالت آموزشی به
شمار می روند .پوسارهای نصب شده در مراکز ارائه خدمات سالمت مراکز آموزشی محيط های کار و مکان های عمومی
کاابچه ها و پمدلت های ارائه شده به گروه های مخالف جامعه تراکت ها و بيلبوردهای حاوی پيام های سالمت خبرنامه ها و
گزارش های مرتبط با موضوعات سالمت و حای لباس هايی که پيام های آموزشی روی آنها چاپ شده است نمونه هايی از اين
نوع رسانه ها هساند.
با وجود اساداده مکرر از اين رسانه ها در برنامه های سالمت و هزينه های قابل توجه توليد تکثير و توزيع آنها مااسدانه در
بسياری موارد تناسب قابل قبولی بين هزينه صرف شده و اثر بخشی آنها وجود ندارد.
در فرايند ته يه رسانه های آموزشی نوشااری مراحل پيش توليد توليد توزيع و ارزشيابی تعريف می شود:
 - 1پيش توليد رسانه های نوشتاری
در اين مرحله گروه توليد کننده رسانه بايد به پرسش های اساسی زير پاسخ دهند:


گروه هدف رسانه آموزشی که قرار است توليد شود کدام است؟ آيا اين رسانه ها برای گروه های خاصی از جامعه
توليد می شود يا عموم جامعه مدنظر است؟



مخاطبان اين رسانه ها به خوبی شناسايی و تحليل شده اند؟ ويژگی های دموگرافيك و رفااری آنها به ويژه نيازها و
خواساه های آنان در طی يك فرايند نياز سنای مشخص شده است؟



محاوای مورد نظر برای انا قال توسط رسانه آموزشی تهيه شده است؟ به عبارت ديگر مداهيمی که قرار است با
مشاهده رسانه نوشااری توسط مخاطب دريافت درک و پذيرفاه شود تدوين شده است؟



پيام های اصلی برگرفاه از محاوای آموزشی توليد شده مشخص شده است؟



هدف اصلی اساداده از رسانه آموزشی چيست؟ اناقال دانش و معلومات به گروه هدف مدنظر است يا اصالح باورها و
يا حای تغيير رفاار آنها؟ پيامد مورد اناظار از اين رسانه کدام است؟



نحوه اساداده از اين رسانه چگونه است؟ آيا قرار است اين رسانه به تنهايی اساداده شود يا بخشی از يك برنامه
مداخله ای است و همراه ساير فعاليت ها به کار می رود؟

پژوهش های اناام شده نشان می دهد اوت اثربخشی رسانه های نوشااری توليد شده برای گروه های درگير يك مشکل خاص
(مخاطب اخاصاصی) بيشار از رسانه های نوشااری توليد شده برای عموم جامعه خواهد بود ثانيا رسانه های نوشااری وقای
همراه با ساير مداخالت آموزشی اساداده شوند اثربخش ترند ثالثا تاثير رسانه های نوشااری در افزايش سطح آگاهی و اصالح
باورها بيشار از تغيير رفاارهای گروه مخاطب است.

کار گروهی 1
در برنامه آموزشی که برای افزايش مصرف ميوه و سبزی منطقه خود طراحی کرده ايد اساداده از رسانه های آموزشی جايگاه
ويژه ای دارد .درباره آنچه در مرحله قبل از توليد رسانه های مورد نظرتان بايد مشخص شود در گروه خود بحث کنيد:


گروه هدف رسانه ها



تحليل مخاطبان رسانه ها



هدف اصلی اساداده از رسانه ها



محاوای رسانه ها

 نحوه اساداده از رسانه ها

 - 2توليد رسانه های نوشتاری
 محتوای رسانه
آنچه قرار است مخاطب يك رسانه نوشااری بعد از ديدن يا خواندن آن دريافت کند محاوای رسانه است .درک محاوای
مدصل پيچيده و طوتنی توسط گروه هدف دشوار است .بنابراين تزم است در اين نوع رسانه ها محاوا محدود و بين يك تا
چهار نکاه اصلی را شامل شود .از ا ين نکات اصلی پيام های آموزشی يا اطالع رسانی حاصل خواهد شد .افزايش تعداد اين
نکات اصلی احامال خساگی مخاطب را افزايش می دهد ضمن آن که ممکن است مخاطب را در به يادآوردن محاوا دچار
اشکال کند.
پس از تهيه محاوای رسانه نوبت به سازماندهی آن می رسد .گروه بندی اطالعات جمع آوری شده در چند بخش مازا و با
سر عنوان های واضح که در آن ايده های مشابه در کنار هم قرار بگيرند اساس سازماندهی محاوا را تشکيل می دهد .يك
گروه قرار گيرند .اطالعات مهم و اصلی در ابادای مطلب ارائه می شود زيرا تاربه نشان داده است که افراد از مقدمه های
طوتنی به اين دليل که آن را بی اهميت می دانند به سرعت و بدون دقت کافی رد می شوند .آوردن اطالعات با نظمی
منطقی و حای اتمکان از ساده به مشکل اهميت زيادی دارد .تنها در صورتی به جزييات پرداخاه می شود که ارائه آنها به
درک پيام های اصلی کمك کند.
 زبان رسانه
زبان مورد اساداده در رسانه های نوشااری بايد ماناسب با گروه هدف و در صورت لزوم ساده و قابل فهم باشد .اجاناب از به
کار بردن کلمات و عبارات فنی و مشکل و اساداده از معادل های قابل فهم يك اصل است و الباه اگر آوردن چنين
اصطالحاتی غيرقابل اجاناب باشد ارائه توضيحات کافی در مان يا زيرنويس می توان راهگشا باشد .نکاه ديگر اساداده از
زبانی است که با فرهنگ جامعه همخوانی داشاه باشد و حای اتمکان با سنت ها و باورهای رايج در اجاماع تعارض مساقيم
نداشاه باشد .اساداده از فرضيات و موارد غيرمسلم و مورد مناقشه در زبان به کار رفاه در رسانه نيز بايد حذف شود زيرا می
تواند ترديد يا بی اعامادی مخاطب نسبت به محاوا را به دنبال داشاه باشد .نکاه مهم ديگر درباره زبان رسانه اساداده از زبان
مثبت در انعکاس محاوای رسانه ها به جای پرداخان به پيام های مندی است .پيام های مندی می توانند به جای ايااد انگيزه
باعث دلسردی يا بيگانگی مخاطب با محاوای آموزشی شود.
ترجيح جمله های کوتاه به جمله های طوتنی نيز مهم است .بيشار مخاطبان رسانه های آموزشی را خوانندگان ضعيدی
تشکيل می دهند که سرعت خواندن آنها پايين است در درک مدهوم جمالت طوتنی مشکل دارند و ممکن است هدف اصلی
صاحب رسانه را در درون جمالت طوتنی گم کنند.
 طراحی رسانه
رسانه های نوشااری که طراحی مناسبی دارند آسان تر خوانده می شود .به عبارت ديگر تناسب) (Suitabilityاين نوع رسانه
ها طراحی سازماندهی و صدحه آرايی آن است .ممکن است محاوای رسانه ای کامال غيرفنی و ساده باشد ولی به دليل عدم
رعايت اساانداردها در طراحی آن به آسانی مورد اساداده مخاطب قرارنگيرد.
الف -طراحی کلی
در زير به نکات کلی در طراحی يك رسانه آموزشی نوشااری اشاره شده است:

 عنوان يك رسانه نوشااری نقش مهمی در جلب توجه مخاطب دارد تا او را تشويق به ديدن و خواندن تمام مطالب کند.
اساداده از عناوين پرسشی يا خبری و نيز عنوان هايی که به معرفی مندعت خاصی می پردازند باعث حساس تر شدن
گروه هدف خواهد شد.
 رعايت اصل يکنواخای در طراحی رسانه نوشااری بسيار مهم است .ارتباط مخاطب با رسانه ای که طراحی آن همگون و
يکنواخت است آسان تر و سريع تر شکل می گيرد.
 شلوغ بودن مان رسانه يکی از اشکاتت عمده اغلب رسانه هاست .از آناا که بسياری از تهيه کنندگان رسانه های
نوشااری غنای مطالب رسانه خود را معادل افزايش حام آن می دانند ترجيح می دهند همه مطالب را در آن ذکر
کنند .در حالی که شلوغی مان باعث می شود تا خواننده ناواند يا نخواهد مان را بخواند و درک کند .محدود کردن
تعداد کلمات در هر سطر و کاهش طول خطوط می تواند خواندن مان رسانه نوشااری را آسان تر کند .طول مناسب
برای خطوط مان رسانه را حداکثر  12/5سانايمار و تعداد کلمات در هر سطر را کمار از  13کلمه می دانند.
 اساداده از سرعنوان هايی که به سادگی قابل تشخيص باشد توصيه می شود .به مخاطب اجازه دهيم تا با يك مرور
ساده بخش های اصلی رسانه نوشااری را تشخيص دهد.
 مخاطب بايد باواند به راحای نکات اصلی و مهم رسانه نوشااری را پيدا کند .بنابراين بهار است کاری کنيم تا نکات
اصلی از ساير بخش های رسانه قابل تشخيص باشد .اساداده از قلم های پررنگ يا بزرگار رنگ ماداوت و يا اساداده از
کادرهای اخاصاصی برای اين نکات مهم موثر خواهد بود.
 تمامی تصاوير و نمودارها را به صورت واضح و روشن نامگذاری کنيد .ارائه توضيحات کافی برای آنها قرار دادن نمودار و
تصاوير نزديك به مان نمايش ندادن و نپيچاندن مان در اطراف تصاوير را مورد توجه قرار دهيد.
 در به کارگيری عاليم و نشانه ها ) (Symbolsمانند فلش مساوی چك مارک ضربدر و غيره حساسيت به خرج دهيد
زيرا ممکن است مانع ارتباط کامل با مخاطب رسانه شود.
 رنگ ها در فرهنگ های مخالف مداهيم ماداوتی دارند .ممکن است رنگی در يك اجاماع به معنای شادی باشد و در
اجاماع ديگر غم را تداعی کند .به همين دليل بايد هنگام اساداده از رنگ در رسانه نوشااری به فرهنگ مخاطبان توجه
شود.
 اساداده از تصاوير و عکس ها روش مناسبی برای اناقال پيام به مخاطب است .در برخی موارد که سطح سواد گروه
مخاطب پايين است ممکن است اناقال کل پيام تنها با کمك تصاوير امکان پذير باشد .در به کارگيری عکس و تصوير
در رسانه نوشااری توجه به نکات زير ضروری است:
الف -عکس هايی که باواند توجه مخاطب رسانه را به خود جلب کرده و عالقه او را برانگيزد تاثير بيشاری دارد .عکس ها و
تصاوير خنده دار از اين دساه به شمار می روند .روش های ديگر اساداده از تصاوير و عکس های آشنا برای مخاطبان
چهره های محبوب هنری سينمايی ورزشی و اجاماعی است .به طور معمول برای افراد تصاويری جذاب است که
باوانند آنها را بشناسند.
ب -مخاطب تصاوير و عکس های واقع گرايانه را آسان ترتشخيص می دهد و به آنها توجه می کند.
ج -در اساداده از کاريکاتور يا طرح های کارتونی به دليل اين که ممکن است مخاطب مدهوم مورد نظر طراحان رسانه را به
درسای درک نکنند بايد دقت شود و مبانی بر ناايج تحليل گروه هدف باشد.

ب -تايپ و فضاسازی
 در تايپ مطالب يك رسانه نوشااری بايد از نوع و اندازه قلم هايی اساداده شود که برای مخاطب مناسب باشد .اندازه قلم
کمار از  12توصيه نمی شود .برای تاکيد بر نکات مهم و پيام های کليدی و نيز جذاب کردن مان می توان از قلم های
با انواع و اندازه های مخالف اساداده کرد .بايد توجه داشت که نوشان مان به اشکال غيرمعمول مانند ايااليك شکساه و
فانازی قابليت خواندن را کاهش می دهد بنابراين تنها می توان از اين موارد برای کلمات مندرد و يا بخش های کوچك
مان اساداده کرد.
 در تايپ رسانه های نوشااری درشت ترين خط برای عناوين اصلی و پيام های مهم اخاصاص می يابد.
 رعايت فضای مناسب بين خطوط ضروری است 1/2 .تا  1/5سانايمار فاصله مناسب بين دو خط است.
 وجود هماهنگی بصری و کناراست مناسب بين زمينه و مان نوشاه شده می تواند باعث خواناتر شدن مان رسانه شود.
به همين دليل توصيه می شود از درج کلمات روی زمينه های سايه دار ) (Shadedيا الگودار ) (Patternedاجاناب
شود.
با توجه به اساداده بيشار برخی از انواع رسانه های نوشااری در برنامه های آموزشی و اطالع رسانی حوزه سالمت در
بخش بعدی به بيان جزييات اين نوع رسانه ها می پردازيم:

کار گروهی 2
قصد داريد برای برنامه آموزشی خود يك پوسار و يك پمدلت تهيه کنيد .قبل از اقدام برای تهيه آن درباره ويژگی های
محاوايی و طراحی که سبب می شود اين رسانه ها اثربخش تر شوند در گروه خود بحث کنيد.

پوستر )(Poster
ورقه های کاغذی يا گالسه معموت با قطع  91 × 61سانای مار و دارای کلمات طرح ها تصاوير و نشانه ها که برای اناقال
صريح جالب توجه و ارزان قيمت اطالعات يا ترويج افکار ايده ها و ارزش ها به کار می روند .اين نوع رسانه های نوشااری
معموت طرح های جالب برجساه و منسامی دارند که اغلب رنگی بوده و حامل پيام مشخصی برای جلب توجه مخاطب يا
تقويت عقيده در ذهن او می باشد.
اساداده از پوسار برای اهداف زير است:
- 1اعالم زمان و مشخصات رويدادهای ويژه به مخاطبان
- 2ارائه توصيه های سودمند و اطالعات تزم درباره يك موضوع مشخص
- 3به يادآوری مطالب يا وقايعی که برای گروه هدف ضروری است
- 4تشويق و ترغيب مخاطب به اناام کار يا رفااری خاص و يا منع او از اناام يك کار
ويژگی های يک پوستر آموزشی مناسب :عالوه بر ويژگی های عمومی رسانه های نوشااری که در صدحات قبل به آنها
اشاره شد برای يك پوسار آموزشی ويژگی های اخاصاصی زير نيز مطرح شده است:
- 1درک آن برای مخاطبان امکان پذير و آسان باشد و ماناسب با ويژگی های مخاطبان طراحی شده باشد.
- 2پيام های محدود و ساده داشاه باشد و اطالعات زياد در آن ارائه نشود.
- 3برای رسيدن به يك هدف اصلی طراحی شده باشد و مطلب و موضوع خاصی در آن آورده شود.
- 4پيام را روشن و واضح بيان کند و در اناقال پيام بيننده را در شك و ترديد قرار ندهد.
- 5باعث جلب توجه فوری بيننده گردد.
- 6به اندازه کافی بزرگ باشد تا محاوای آن به راحای خوانده شود .قطع  91*61سانای مار مناسب است.
- 7در آن از رنگ های مخالف و جذاب اساداده گردد .رنگ ها هر کدام معنای مشخصی دارند و در پوسار اساداده از رنگ
های معنادار نکاه ای اساسی است .رنگ های قرمز نارنای و زرد تحرک پويايی و هياان را القا می کنند رنگ سديد
نشانه صلح و دوسای و رنگ های سبز آبی و بندش آرامش را مناقل می نمايد .رنگ سياه نيز مرگ و نيسای را نشان
می دهد.
- 8خالصه بودن مطالب ارائه شده در پوسار
انواع پوستر :پوسارها را از نظر ويژگی ها و کاربردهای آنها به دو دساه کلی تقسيم می کنند:
 )1پوسترهای يک نظری :پوسارهايی که با حداقل کلمات و تصاوير پيام خود را مناقل می کنند به طوری که با يك
نگاه و بدون نياز به توضيحات بيشار قابل درک می باشند .پوسارهايی که در مراکز درمانی و بيمارساان ها نصب می
شوند و توصيه به سکوت می کنند از جمله اين نوع پوسارها به شمار می روند.
 )2پوسترهای چند نظری :پوسارهايی هساند که مطالب و تصاوير بيشاری را در خود جای می دهند و برای درک
منظور آنها به دقت بيشار و زمان طوتنی تری دارد .پوسارهايی که در آنها نحوه مراقبت از کودکان مباال به اسهال يا
عدونت های تندسی حاد را نشان می دهد و در خانه های بهداشت و مراکز بهداشای درمانی نصب می شوند از اين نوع
پوسارها هساند.

نکات مهم در استفاده از پوستر:
 - 1مکان نصب پوسار بسيار مهم است و بايد برای نصب آن مکان مناسبی پيشنهاد شده باشد .محل نصب پوسار حای
اتمکان بايد از ساير نوشاه ها و تصاوير و پوسارهای ديگر کامال خالی باشد که در اينصورت جلب توجه بيشاری خواهد
نمود.
 - 2وجود نور کافی در محل نصب پوسار بسيار مهم است ضمن آن که جهت تابش نور بايد به سمت پوسار باشد نه به سمت
بينندگان.
 - 3محل طوری اناخاب شود که از باد و باران و ساير پديده های طبيعی در امان باشد.
 - 4محل نصب برای پوسارهای چند نظری بايد به نحوی باشد که فرصت کافی برای توقف افراد و خواندن کامل آن وجود
داشاه باشد.
 - 5ارتداع نصب پوسار بايد طوری باشد که قسمت پايين آن در محاذات چشم افراد قرار گيرد .در اين صورت ديدن و خواندن
پوسار برای همه افراد امکان پذير است.
 - 6حداکثر زمان اساداده از پوسار در مکان يك ماه است و حای المقدور قبل از اين مدت آن را برداشت تا تاثير آن افزايش
يابد.
 - 7تعويض پوسارهای آموزشی در فواصل زمانی هر  2تا  3هداه تزم است .توصيه می شود هنگام برداشان پوسار قبلی و
نصب پوسار جديد چند روز جای آن خالی بماند تا اشاياق بينندگان جلب شود.
 - 8اساداده از تعداد بيشار پوسار در محل های مناسب تاثير پيام بر مخاطبان را افزايش خواهد داد .ميزان تاثير پوسار بر
بينندگان با تعداد نصب آن در اماکن مخالف نسبت مساقيم دارد.
 - 9بهار است پوسار به عنوان بخشی از يك برنامه بسيج آموزشی اطالع رسانی مورد اساداده قرار گيرد.

کار گروهی 3
با توجه به ناايج کارهای گروهی قبل يك پوسار برای اساداده در برنامه آموزشی خود با موضوع "افزايش مصرف ميوه و
سبزی" تهيه کنيد.

پمفلت )(Pamphlet
برگه هايی است حاوی ماون آموزشی که با هدف آموزش و اطالع رسانی به گروه هدف تهيه می شوند و معموت به شکل چند
صدحه کوچك تاخورده روی يکديگر ديده می شوند .برخی منابع پمدلت را برگ کاغذی در قطع  A4می دانند که به سه
قسمت مساوی تقسيم شده و روی هم تاخورده است .اگر تعداد لت های آن بيشار از سه باشد و شکل آکارديونی به خود بگيرد
به آن ليدلت ( )leafletمی گويند و اگر دو لت داشاه باشد آن را فولدر ) (Folderمی نامند .اين نوع رسانه ها برای تبليغات
آموزش و اطالع رسانی به کار می روند و به دليل هزينه پايين حام کم و جذابيت بات مورد اساقبال زيادی قرار می گيرند.
معموت در صدحه اول پمدلت جلد آن است عنوان رسانه گروه هدف سازمان پديدآورنده و تصوير ماناسب با موضوع ديده می
شود و صدحه آخر که در واقع پشت جلد پمدلت محسوب می شود پيام های کليدی هشدارها شعارها و نام و نشانی
مراکزی که می توانند اطالعات بيشار در اخايار آنان قرار دهند می آيد.
نکاتی در مورد پمفلت:
عالوه بر ويژگی های عمومی که پيش از اين برای کليه رسانه های نوشااری ذکر شد مواردی نيز اخاصاص به پمدلت دارد که
در زير به آنها اشاره می کنيم:
- 1افکار ايده ها و تصاويری که در پمدلت می آيد بايد با شرايط فرهنگی و محلی سازگار باشد.
- 2ارائه محاوای پمدلت با زبان ساده و قابل فهم برای مخاطب و نيز اساداده از تصاوير و رنگ های مناسب با موضوع
اثربخش اين رسانه را افزايش می دهد.
- 3ارائه نکات اصلی و برجساه به شکل پيام های کوتاه در محل های مناسب پمدلت ضرورت دارد.
- 4ذکر نام و نشانی مکان هايی که خواننده می تواند اطالعات بيشاری را درباره موضوع پمدلت کسب کند در صدحه آخر
به تکميل فرايند آموزش و اطالع رسانی کمك خواهد کرد.
- 5توزيع پمدلت در مکان های حضور مخاطب به ويژه در اماکن عمومی توصيه می شود و بهار است در مقابل درخواست
افراد به آنان داده شود.
کتابچه )(Booklet
گاهی حام مطالب به اندازه ای است که ساير رسانه های نوشااری نمی گناد .در اين جا مطالب آن را در چندين صدحه به قطع
های  B5يا  A5و به شکل کاابچه به مخاطبان ارائه می کنند.
طلق شفاف )(Transparency
صدحات پالسايکی و شداف در قطع  A4که با ماژيك مخصوص نکات کليدی مرتبط با موضوع را روی آن می نويسند و در زمان
ارئه مطلب يا سخنرانی محاوای آن را باکمك اورهد ) (Overheadبر روی پرده سديد طا ديوار نشان می دهند .با وجودی که در
طی ساليان اخير اساداده از اساليدهای تهيه شده با برنامه پاورپوينت ) (Powerpointکه با کمك دساگاه ويديوپروژکاور نشان
داده می شوند مورد اساقبال بيشاری قرار گرفاه است ولی هنوز در غياب اين فناوری اساداده گسارده آموزشی از اين رسانه ديده
می شود.

در اساداده از اين نوع رسانه بايد توجه داشت که امکان کپی کردن مطالب بر روی برخی از انواع طلق شداف وجود دارد و می توان
به جای نوشان تصاوير و يا مطالب آماده شده را روی اين نوع طلق ها کپی کرد .نکاه مهم ديگر آن است که تنها برای نوشان پيام
های کليدی و يا عنوان های مطالب و نه درج همه مطالب از طلق شداف اساداده می شود و بنابر اين تعداد مورد اساداده از اين
رسانه در جلسات آموزشی بايد محدود باشد و از  11برگ تااوز نکند .نوشان مطالب با خط خوش خوانا بدون خط خوردگی و
غلط اماليی مرتب و با صدحات شماره گذاری شده باعث می شود تا مخاطب بهره بيشاری از آن ببرد.
بروشور )(Brochure
يك برگ کاغذ يا مقوا حداکثر در قطع  A4که می تواند يك يا دو رو باشد و محاوای آن بسيار ساده و برای عموم افراد جامعه قابل
فهم است .مهمارين ويژگی بروشور امکان توزيع وسيع آن در بين گروه هدف است که گاه با اساداده از بالگرد نيز اناام می شود.
برای اهداف تبليغاتی و اطالع رسانی بسيار مناسب خواهد بود و به دليل محدوديت فضا در اين نوع رسانه تنها نکات مهم و پيام
های کليدی ذکر می شود و در صورت نياز نام و نشانی مراکز مرتبط با موضوع بروشور قيد می گردد.
تراکت
يك برگ کاغذ حداکثر در قطع  A3و به صورت يك رو که معموت مطالب آن به شکل عرضی (افقی) نوشاه می شود و بيشار برای
اناقال پيام های کليدی به مخاطب به کار می رود .مزيت عمده اين رسانه هزينه پايين تهيه و تکثير آن است و اناخاب مکان
مناسب برای نصب تراکت می تواند اثربخشی آن را افزايش دهد.
برچسب )(Sticker
ورقه های با قطع کوچك که حاوی پيام های آموزشی و اطالع رسانی است و می توان آن را در محل های مورد نظر چسباند تا
مدت نسباا طوتنی در معرض ديد گروه هدف قرار گيرد.
پالکارد )(Publicity Placard
نوشاه های حاوی پيام بر روی پارچه های با عرض معمول  71-91سانايمار يا صدحات مقوايی به ابعاد معمول  71*111سانايمار
که بيشار به صورت موقت و در مناسبت های خاص مورد اساداده قرار می گيرد .نوع فلزی اين پالکاردها نيز وجود دارد که پيام
های آنها برای مدت طوتنی تر باقی خواهد ماند هر چند توصيه می شود حداکثر سالی يك بار تعويض شوند .وقای اين نوع رسانه
ها ابعاد بزرگار (اندازه های  5 × 7مار و بزرگار از آن) پيدا کنند و در معرض ديد تعداد بيشاری از مخاطبان قرار گيرند به آنها
بيلبورد ) (Billboardهم گداه می شود.
چارت برگردان )(Philip Chart
ماموعه ای از تصاوير پوسار يا تراکت که به ترتيب يکی پس از ديگری به گروه مخاطب نشان داده می شود به طوری که با
اناقال اطالعات تقسيم بندی شده بر روی صدحات آن و رعايت توالی هدفمند محاوای آموزشی به گروه هدف مناقل می گردد.
معموت بخش باتيی صدحه های آن به يکديگر ماصل بوده و امکان بازگشت آموزش دهنده به صدحات قبلی يا بعدی در زمان ارائه

مطالب و نشان دادن محاوای صدحات به مخاطب وجود خواهد داشت .از اين رسانه معموت به عنوان وسيله کمك آموزشی اساداده
می شود ولی اناقال کل محاوای آموزشی و اطالع رسانی با کم آن نيز ميسر خواهد بود.
نمودار و چارت )(Graph and Chart
نمودارها به عنوان يکی از انواع رسانه های نوشااری نشان دهنده روابط عددی و نسبی پديده ها هساند و به خواننده در درک
معنای مشخصی از اطالعات پيچيده کمك می کنند .با اين نوع رسانه ارتباط آسان و سريع با مخاطبان امکان پذير است و اسانباط
آنان از کميت ها (اندازه و درصد) روابط (مساقيم و غير مساقيم) و مقايسه ها را ممکن می کند .در نمودارها اطالعات به اشکال
خطی ساونی دايره ای و تصويری قابل دساه بندی هساند.
چارت ها گروهی از رسانه های نوشااری هساند که به منظور ارائه ايده ها و مداهيمی که درک آنها از طريق ارائه کابی يا شداهی
آن مشکل است تهيه می شود .چارت ها ماموعه ای از فرم های ترسيمی تصاوير نقاشی کاريکاتور و حای نمودار هساند که در
کنار يکديگر اطالعات مهم را روشن و مخاصر به مخاطب ارائه می کنند.
چارت ها را براساس معيارهای مخالف تقسيم بندی می کنند:
الف -براساس محاوا :چارت ها را براساس ماهيت محاوا به دو گروه تقسيم می کنند:
 چارت اخباری :ورقه يا تابلويی که به ديوار نصب شده و مانند پوسار اطالعاتی را به گروه مخاطب ارائه می کند .مطالب
مندرج در چارت ها جامع تر از پوسار است.
 چارت آموزشی :بسيار شبيه چارت اخباری است با اين تداوت که اوت از آن در برنامه های آموزشی اساداده می شود و
ثانيا مطالب مندرج در آن معموت خالصه تر از چارت اخباری است.
ب -فرم ارائه مطالب در چارت :انواع مخالدی از چارت ها براساس فرم ارائه مطالب معرفی شده اند:
- 1چارت های زمانی :برای مشخص کردن وقايع و حوادث در يك دوره زمانی خاص اساداده می شوند .با کمك اين چارت
ها می توان درک مناسبی از وقايع و اتداقات خاص در مخاطبان ايااد کرد .چارت رشد و تکامل کودکان يکی از اين نوع
چارت هاست.
- 2چارت های جريانی :با هدف نشان دادن جريان رخدادهای ماوالی در يك فرآيند اساداده می شوند.
- 3چارت های درخای :برای مشخص کردن ويژگی ها و ارتباط بين اجزای يك فرآيند طراحی می شوند و روندی داخل
به خارج را نشان می دهند.
- 4چارت های شاخه ای :برخالف چارت های درخای روند خارج به داخل دارند و از پيوسان چند شاخه و تشکيل يك
شاخه واحد ايااد می شوند .چارت های سازمانی و تشکيالتی از اين دساه هساند.

کار گروهی 4
با توجه به ناايج کارهای گروهی قبل پمدلای که قرار است در برنامه آموزشی شما با موضوع "افزايش مصرف ميوه و سبزی"
مورد اساداده قرار گيرد را تهيه کنيد.

ارزيابی رسانه های آموزشی
در ارزيابی يك رسانه آموزشی نوشااری مقياس های مخالدی مورد اساداده قرار می گيرد:
 ارزيابی خوانايی رسانه ) :(RAM: Readability Assessment of Materialsبا بررسی ميزان دشواری
) (Difficultyخواندن يك رسانه آموزشی توليد شده که با بررسی طول جمالت و گناينه لغات به کار رفاه در مان اناام
می شود.
 ارزيابی تناسب رسانه ) :(SAM: Suitability Assessment of Materialدر اين مقياس از شش معيار زير اساداده
می شود و امايازات هر معيار از سطح بات ( )2کافی ( )1و نامناسب ( )1داده می شود .اين معيارهای ششگانه عبارتند از:
 .1محاوای رسانه
 .2گرافيك
 .3صدحه آرايی
 .4تحريك مخاطب به خواندن رسانه
 .5تناسب فرهنگی
 .6ادبيات به کار رفاه در رسانه
 ارزيابی مرحله ای ) (Formative Evaluationرسانه نوشااری با اقدامات زير اناام می شود:
 )1بررسی رسانه آموزشی توليد شده با اساداده از يك چك ليست اسااندارد
 )2ارائه فيدبك مناسب بر اساس ناايج حاصل از چك ليست و رفع نواقص اعالم شده
 )3ارائه رسانه به گروه مشخصی از مخاطبان به شکل آزمايشی و دريافت نظرات آنان
 )4بازبينی نهايی براساس يافاه های پايلوت و پيشنهادات طرح شده

نمونه چک ليست بررسی يک رسانه آموزشی نوشتاری
نوع رسانه آموزشی :پوسار

پمدلت

کاابچه

چارت

ساير موارد (ذکر شود)

موضوع رسانه:
هدف اصلی توليد رسانه آموزشی:


اناقال دانش و معلومات به گروه هدف و افزايش آگاهی آنها



تقويت اطالعات قبلی مخاطبان



اصالح باورهای مغاير با سالمت



ترغيب گروه مخاطب برای اناام يك رفاار يا عمل خاص

گروه هدف رسانه آموزشی:


عموم جامعه



دساه اخاصاصی (ذکر کنيد) ...................................................
موضوع

رديف
1

رسانه آموزشی دارای عنوان است؟

2

محاوای رسانه آموزشی مرتبط با گروه هدف است؟

3

رسانه آموزشی براساس ناايج نيازسنای توليد شده است؟

4

رسانه آموزشی از لحاظ بصری جذاب است؟

5

محاوای رسانه آموزشی روشن واضح و قابل درک بيان شده است؟

6

محاوای رسانه بر روی يك تا چهار پيام کليدی مامرکز شده است؟

7

بيان محاوا به نحوی است که مخاطب را درگير موضوع می کند؟

8

در رسانه آموزشی طول جمالت مناسب است؟

9

طرح های گرافيکی بکار رفاه در آن ساده و قابل فهم است؟

11

عکس ها ماناسب با فرهنگ جامعه است؟

11

در طراحی آن از فضاهای خالی مناسب اساداده شده است؟

12

سرعنوان ها بخوبی مشخص شده است؟

13

پيام های کليدی در رسانه آموزشی مشخص شده است؟

14

در محاوای رسانه آموزشی يکنواخای وجود دارد؟

15

مطالب ارائه شده در آن با فرهنگ جامعه تناسب دارد؟

16

زبان بکار رفاه در مان ماده آموزشی به زبان گروه هدف نزديك است؟

بلی

خير

فرم ارزيابی رسانه های آموزشی نوشتاری
الف) ارزيابی فرآيند پيش توليد
موضوع

رديف
1

تحليل وضعيت موجود (با بررسی و تعيين بزرگی شدت اهميت و
جمعيت تحت تاثيرمشخص می شود)

2

تدوين اهداف آموزشی (اهداف آموزشی تدوين شده و در تدوين آنها به
ويژگی های ضروری اهداف اخاصاصی توجه شده است ؟ )

3

شناسايی و تحليل گروه هدف (به ويژگی های فرهنگی و رفااری گروه
هدف توجه شده است؟)

4

اناخاب رسانه (در اناخاب نوع رسانه به تناسب آن با اهداف آموزشی
خصوصيات مخاطبان و بودجه ومنابع موجود توجه شده است؟)

کامال مطلوب

مطلوب

نامطلوب

ب) ارزيابی رسانه توليد شده
 )1ويژگی های محتوايی
موضوع

رديف
1

دقت

2

يکپارچگی و
عدم تناقص

3

شدافيت

4

تناسب با
مخاطبان

5

جذابيت

6

خالقيت

دقت علمی (اعابار جديد بودن و اهميت مطالب)
دقت اماليی و نگارشی
يکپارچگی محاوا
عدم تناقص محاوا
سادگی بيان (پرهيز از اصطالحات پيچيده علمی و
تخصصی و قابل فهم بودن)
تناسب با ويژگی های دموگرافيك
تناسب با ويژگی های فرهنگی
تناسب با ويژگی های رفااری
تناسب با ويژگی های روانشناخای
جذابيت محاوا
اساداده از جذابيت های بصری (عکس تصوير و
جدول و ) ..
تناسب تصاوير و عکس ها با موضوع رسانه
خالقيت و نو آوری
ماداوت بودن با نمونه های مشابه

کامال مطلوب

مطلوب

نامطلوب

 )2ويژگی های ساختاری
موضوع ارزيابی

رديف

کامال مطلوب

مطلوب

نامطلوب

خالقيت در طراحی
جذابيت در طراحی
1

طراحی کلی

2

مان

تناسب حام مطالب با قطع و صدحات
تناسب و هماهنگی رنگ ها
تناسب پس زمينه با مان (خوانايی)
خوانايی فونت به کار رفاه در مان
مناسب بودن فونت نکات مهم و عناوين
مناسب بودن اندازه فونت کل مان
صدحه آرايی و کادر بندی (پمدلت)
چگونگی کادر بندی و نشانه گذاری (پوسار)
هماهنگی فضای اخاصاص يافاه به مان و ساير اجزا
نوشان منابع
نوشان اطالعات تماس و پيگيری مخاطبان
کيديت تا خوردن (پمدلت)

3
کيديت

کيديت کاغذ يا مقوا (پوسار)
کيديت چاپ

 )3برنامه پايش و ارزشيابی رسانه
رديف

ارزيابی

1

موضوع ارزيابی
تعيين گروه های هدف برای اناام پيش آزمون

پيش آزمون

تکميل فرم نظرسنای توسط گروه هدف مناخب
تحليل فرم های نظرسنای تکميل شده

2

ارزشيابی

وجود برنامه برای ارزيابی ناايج حاصل از رسانه

کامال مطلوب

مطلوب

نامطلوب

فرم ارزيابی ميدانی پمفلت
عنوان پمفلت :
تاريخ ارزيابی :
مشخصات ارزيابی کننده :
جنس:

زن

تحصيالت:
محل سکونت :

مرد

سن .......... :سال

خواندن و نوشان ابادايیراهنمايی
شهر

ديپلم

باتتر از ديپلم

روساا
سئوال

رديف
1

آيا عنوان پمدلت توجه شما را جلب کرد؟

2

آيا محاوای پمدلت با توجه به نياز بهداشای شما می باشد؟

3

آيا مطالب با زبان ساده بيان شده و درک محاوای رسانه برای شما آسان
است؟

4

آيا خطوط بکار رفاه خوانا است؟

5

آيا در نوشان عبارات دقت شده است؟ ( از نظر آيين نگارش و امالء )

6

آيا طراحی روی جلد جذاب و جلب کننده است؟

7

آيا رنگ های بکار رفاه مناسب است؟

8

آيا تصاوير بکار برده شده مناسب است؟

9

آيا تعداد تصاوير بکار رفاه مناسب است ؟

11

آيا کادر بندی و صدحه آرايی پمدلت مناسب است؟

11

آيا مطالب خيلی طوتنی نيساند؟

12

آيا مطالب خيلی مخاصر نيساند؟

13

آيا مطالب ارائه شده در پمدلت را قبول داريد؟

14

آيا مطالب اين پمدلت برای شما مديد و قابل اساداده بود؟

15

آيا پس از خواندن اين پمدلت خواندن آن را به ديگران توصيه می کنيد؟

16

به نظر شما کدام کلمات نا مدهوم بود و تزم است ساده تر نوشاه شود؟

17

به نظر شما کدام رنگ و تصاوير بهار است تغيير کند؟

18

پيشنهادات و نظرات خود را برای اصالح اين رسانه آموزشی بنويسيد .

برای پاسخ بلی اماياز  2خير اماياز  1و تاحدودی اماياز  1داده می شود.

بلی

خير تاحدودی

امتياز

1

فرم ارزيابی ميدانی پوستر
عنوان پوستر:
تاريخ ارزيابی:
مشخصات ارزيابی کننده :
جنس:

زن

تحصيالت:
محل سکونت :

مرد

سن .......... :سال

خواندن و نوشان ابادايیراهنمايی
شهر

ديپلم

باتتر از ديپلم

روساا
سئوال

رديف
1

آيا پيام پوسار واضح و روشن است؟

2

آيا رنگ های بکار رفاه مناسب است؟

3

آيا رنگ های بکار رفاه با پيام هماهنگی و هم خوانی دارند؟

4

آيا نوشاه ها خوانا است؟

5

آيا جمالت بکار رفاه به نظر شما جالب است؟

6

آيا تصاوير بکار برده شده قابل فهم ومناسب است؟

7

آيا تعداد تصاوير بکار رفاه مناسب است؟

8

آيا تصاوير بکار برده شده با پيام پوسارهمخوانی دارند؟

9

آيا اين پوسار نظر شما را جلب کرده است؟

11

آيا در نوشان عبارات دقت شده است؟ ( از نظر آيين نگارش و امالء )

11

آيا مطالب پوسار را قبول داريد؟

12

آيا شما اين پوسار را مديد و قابل اساداده می دانيد؟

13

به نظر شما کدام کلمات نا مدهوم بود و تزم است ساده تر نوشاه شود؟

14

به نظر شما کدام رنگ و تصاوير بهار است تغيير کند؟

15

پيشنهادات و نظرات خود را برای اصالح اين رسانه آموزشی بنويسيد .

برای پاسخ بلی اماياز  2خير اماياز  1و تاحدودی اماياز  1داده می شود.

بلی

خير تاحدودی

امتياز

2

