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 مترجم ۀمقدم
هدف از طراحی آموزشی، تسهیل آموزش و تعمیق یادگیری در فراگیران است و برای 

فزایش و او عد زمان و مکان، کاهش هزینه،                        از جمله: از بین بردن ب  نداقائلآن فوایدی 

 بهبود عملکرد انسانی. 

های نوظهور در فناوری آموزشی است که از جایگاه تهشاز ر رشته طرحی آموزشی

های آموزشی کشورها برخوردار و غیر رسمی در سیاست های رسمیآموزشای در ویژه

 باشد. می

نظرانی از جمله: بلوم، میگر، اسکینر و های علمی صاحبه مرهون تالشتاین رش

را در آموزش و یادگیری، ترسیم و اجرایی  مندنظاماست که چارچوبی علمی و گانیه 

 .ردندک

گذاری، ختلفی است از جمله: نیازسنجی، هدفهای مطراحی آموزشی دارای فعالیت

تحلیل)نیاز، وظیفه و یادگیرنده(، اجراء، ارزشیابی، و طراحی شرایط  مدیریت پروژه،

                       باشد. آموزش و یادگیری می

هدف از ترجمۀ این کتاب داشتن دیدی عملی و کاربردی در مباحث طراحی 

و اجرایی، نکات الزم و مورد نیاز هر طراح آموزشی، آموزشی است که با زبانی روان 

 دهد.مسئول و مجری در زمینۀ آموزش و یادگیری را آموزش می

 توسطاست که  _الزامات طراحی آموزشی  _ویرایش سوم از کتاب  اثر ترجمۀ این

متخصص در  دانشگاه کالیفرنیای آمریکا و فناوری آموزشی ۀدو تن از اساتید حوز

 تالیف گردیده است.، 2016در سال                             ، ا بی براون و تیموتی گرین، طراحی آموزشی

به طراحی آموزشی تشکیل شده فصل، با مباحث مربوط 12بخش و  6این کتاب از 

 _های این کتاب استفاده از نظر و تجربیات متخصصان در بخش است، و از ویژگی

 باشد.می _متخصصین در عمل 
 
 

 مجید بهرامی                                                                    
m.bahrami30@yahoo.com    
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 آموزشی الزامات طراحی

 آموزشی طراحی ضروری عناصر ، ویرایش سوم،آموزشی طراحی الزامات
1
(ID)به را 

 ID فرایند وتحلیل تجزیه در کلیدی های روش. کند می معرفی IDدانشجویان جدید 

 دهی سازمان ه اهداف،هیت نیازها، تحلیل تکلیف، تحلیل یادگیرنده، تحلیل ازجمله

 ارزشیابی و یادگیرنده دستاوردهای ارزشیابی ،آموزشی های فعالیت توسعه ،آموزش

این  های فصلاست. در  شده داده شرح کاملی های فصل در ،آموزشی طراحی موفقیت

 های مدلبا استفاده از مشهورترین  رویهاز چگونگی اجرای  هایی مثال کتاب

 .شود میارائه  آموزشی طراحی

 و اصول مروری کلی بر ،IDدیگر  های کتاب اکثر برخالف آموزشی طراحی الزامات

 . با ارائهکند میارائه   ID های مدلصرف بر روی هریك از  تأکیدرا بدون  IDراهبردهای 

 واقعی زندگی های نمونه ارائه و تخصصی های محیط تعدادی آموزشی از طراحان صدای

 فرایندهای ای حرفه های سازمان چگونه که آموزند می دانشجویان مختلف، های بخش از

دانشجویان  که اطالعاتی مقدماتی، کتاب این. کنند می ءاجرا عمل در را ID گوناگون

. کند مینیاز دارند را برایشان فراهم  آموزشه هیآگاهانه  و ت های تصمیمبرای اتخاذ 

 و ارائه داده ID فرایند در مرحله هر برای را مختلفی های روش بدین منظور این کتاب

 .دهد میشرح  را رویکرد هر به مربوط های چالش ونقاط قوت  واضح طور به

 متحده کالیفرنیای شرقی در ایاالت در دانشگاه آموزشیفناوریاستاد ، 2              ا بی اچ. براون 

را داشته و جایزه  TechTrends بانام  AECTسردبیری ژورنال  ۀ. او سابقباشند میمریکا آ

دریافت کرده کالیفرنیای شمالی، سوی دانشگاه  را از آموزشبرای تعالی در  مدیره هیئت

 است. 

در دانشگاه دولتی فولرتون کالیفرنیای  آموزشیفناوریاستاد ، 3تیموتی د.گرین

 از راه دور را داشته است. آموزشعنوان ریاست  از این پیش و  مریکاست،آ متحده ایاالت
  

                                                           
1 

Instrutional Design 
2 

Abbie H. Brown 
3
 Timothy D. Green 



 

 گفتارپیش
 مهم اصول ؛ توضیحآموزشی طراحی های فعالیت ایبر ، پایه مبانی ارائه کتاب این هدف

 این اصول در عمل؛ و کارگیری بهبرای  مورداستفادههای فرایند توصیف ؛آموزشی طراحی

 رویکرد یا مدل هر بهتری نسبت به ۀشیو به ها آن عملی کاربرد از یهای نمونه ارائه

 مورد در را روزتری به اطالعات و بیشتر جزئیات ویرایش سوم. باشدمی ID ی درمنفرد

 :کند می فراهم آموزشی طراحی فرایند

 های نمونه با ،پردازد می آموزشی طراحی هایفرایند از یکی به که فصل هر 

در آن  آموزشی طراحان که است یهای چالش دهنده نشان که شود می شروع مختصری

 شود می بازنگری فصل و انتهای وسط در نمونه هر. شوند می مواجه ها آنبا  خاص فرایند

 .کشد میبه تصویر  عمل را در فرایندو 

 به شروع شما کهاین از قبل: اند شدهدهی  سازمان بخش پنج در ها فصل 

تحلیل  و تحلیل تکلیف نیازها، تحلیل - وضعیت بررسی کنید؛ آموزشی طراحی

 تأثیر تعیین _ارزشیابی  اقدام؛ اجرای و طراحی ریزی، برنامه _ آموزش ایجاد یادگیرنده؛

 محتوا ترین ارائه بارایج هر فصل. ها رسانه توسعه فرایند مدیریت - ها رسانه تولید و اقدام؛

 است. مبتدیان برای کتاب یك همراه خواهد بود. این دانشکده های دوره در

طراحی  :دیگر مانند های کتاب رقیبی برای یا و جایگزین ندارد قصد کتاب این

؛ یا طراحی 2اسمیت و راگاناثر  آموزشی ، طراحی1دیك وکریاثر  آموزشسیستماتیك 

مشابه  های کتابو دیگر  ها کتابباشد. این  3موریسون کمپ،راس واثر  اثربخشآموزش 

 یك هر. دهند میرا تشکیل  آموزشی طراحی، هسته مرکزی کتابخانه هر متخصص ها آن

 به خاص رویکرد یا واحد مدل یك مورد در ارزشمندی را اطالعات ها آناز 

 سطوح دانشجویان درتوسط  دقیق مطالعه ارزش که کند میارائه  (ID) آموزشی طراحی

 .را دارد پیشرفته و متوسط

دانشجویان جدید  برای آموزشی طراحی ضروری عناصر معرفی منظور به کتاب این

ID بنیادیناست. بدین منظور، این کتاب مروری اجمالی بر اصول  شده طراحی، 

                                                           
1
 Dick, Carey, and Carey  

2
 Smith and Ragan 

3
 Morrison, Ross, and Kemp 
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 این حوزه هستند، ارائه و معرف دهنده شکلحاضر  حال در راهبردهایی که و هافرایند

 بابیان ما ،شود میتوصیف  آموزشی طراحی ضروری عناصر که یهای فصل در. کند می

 یافته تحققاصول  اعمال هایفرایند سپس ؛کنیم می شروع( تکلیف تحلیل مانند) اصول

 ،درنهایت. کنیم میتبیین  و مقایسه توصیف، را توسط یادگیرندگان در این حوزه

 .شود می ارائهاین اصول  کاربرد نحوه از ی عملیهای نمونه

 : بررسیشود میذکر  IDد فراینسه مرحله برای        عموما از نوع مدل مرجع،  نظر صرف

 ،ریزی برنامه) آموزش ایجاد ؛(یادگیرنده تحلیل و تحلیل تکلیف نیازها، تحلیل) وضعیت

 کرد، درك را مراحل این فردی وقتی. آموزش تأثیر ارزشیابی و ؛(اقدام اجرای و ایجاد

 کتاب . اینهستمختلف اجرایی  های روشاز طریق  ها آنو آزمایش  مطالعه آماده

 ها مدل ترین رایج. بدین منظور به دهد می توضیح را مراحل این از یك هر اجزای سازنده

خواهد نمود و نقاط قوت هریك از رویکردها را توصیف، مقایسه و  ای اشارهو رویکردها 

 عملی کاربرد برای هایی توصیه و ها نمونه شامل همچنین کتاب . اینکند میتبیین 

 است.

 

 گزاریسپاس

به خاطر دانیل شوارتز و الکس ماسولیس و بخصوص از  1لجروتما از تمام افراد در 

اریك نواك، کن  ما همچنین از همکارانمان .گزاریم سپاس هایشان راهنمایی ها و کمك

، تجربه و بادانشکه جودی پیرلیس، و کارا اندرو، لیزا هنسن ,کگیلتیهابل،کرسات 

یاری نمودند تشکر و سپاس  ،متخصصین در عمل های قسمتخود ما را در  های بینش

 فراوان داریم. 

  

                                                           

 Routledge.
1

 



 

 پنج بخش این کتاب
 پنج به درمجموع کتاب این دارای سه مرحله اصلی دانست، توان میرا  ID فرایند اگرچه

 این ؛"را آغاز کنید آموزشاز اینکه طراحی  قبل": اول قسمت. شود می تقسیم بخش

یك بخش رایج  اما است ضروری ID متخصص هر برای که است اطالعاتی حاوی بخش

 رشته که است یهای فصل شامل اول بخش. رود نمیبه شمار  ID فراینداز 

 .کند میاست را بررسی  شده شناخته یادگیری و تفکر مورد در آنچه و آموزشی طراحی

یعنی بررسی وضعیت، ایجاد  IDبخش دوم، سوم و چهارم نیز بیانگر مراحل اصلی 

 این در. پردازد می تولید مسائل به پنجم بخش هستند. آموزش تأثیر ارزشیابیو  آموزش

 ما کنیم، می ارائه بصری طراحی در فصل  یك و تولید مدیریت درباره فصل  یك ما بخش

 با تولید مدیریت فصل. کنیم میارائه  مانهمکاران از بسیاری درخواست به را ها این

بنیادی  اصول بصری طراحی فصل. سروکار دارد آموزشی یها رسانه تولید عملی مسائل

را شرح  بخش رضایتو  مؤثربصری  های نمایش ایجاد های روش و بصری طراحی

 آموزشیحرفه هر طراح  از بخشی این قسمت همیشه است ممکن اگرچه. دهد می

 مدیریت فصل. خواهد بود آموزشی  طراحیدانشجویان  تجربه از بخشی اغلب اما نباشد،

 که دانشجویانی برای که است منازعات حل و ارتباطات درباره اطالعاتی حاوی نیز تولید

 ، مفید خواهد بود.کنند میکار  ID های پروژه بر روی
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 متخصصین در عمل
 های دستگاه از تعدادی آموزشی طراحان از کتاب،وسعت بخشیدن به این  منظور به

 در IDهای مختلف فرایند و اصول دهی سازمان نحوه از توصیفی تا شد خواسته ای حرفه

 عنوان به ما شخصی تجربیات از بعضی با همراه ،ها توصیف این. نمایند را ارائه عمل

متخصصین در عمل  عنوان بهکه ما  هایی بخش در ،آموزشی معلمان و طراحان

دانشجویان  به حوزه این از ها گزارش این که امیدواریم ما. اند شده، آورده خوانیم می

 های دستگاهو  وکار کسب های دستگاه در را فرایند این کارگیری به نحوه تا کند کمك

 و اصول بر ای مقدمه ،کتاب این که امیدواریم ما خالصانه بهتر درك کنند. آموزشی

برای دانشجویان فراهم  IDمدل واحد  هر بر تأکید بدون را آموزشی طراحی یهافرایند

را برایشان  آموزش ارزشیابینحوه طراحی، توسعه و  به راجعکاربردی  سازد و توصیفات

 به ،دهیم می ارائه که پیشنهاداتی و عملی های نمونه که امیدواریم ما. ارائه نماید

. در عمل را بهتر درك کنند ID مرتبط با مسائل کند تا کمك کار تازه آموزشی طراحان

 به شده ارائه  عملی های نمونه و هافرایندتوصیفات از  امیدواریم که ما این، بر عالوه

 کنند. اعمال خود های پروژه در را هافرایند و اصول این تا کند کمك آموزشیطراحان
 

ابی براون و تیموتی گرین
  


