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نويسندگان درباره  
تربیتییی و شناسییی  روان                                                   از اسییاتید ممتییاز دانشییگاه ا کالهمییا در حییوزه  پاتریشیییا ال. اسییمیت

آموزشی دانشگاه فلوریدا اییاالت متحیده    نظام تکنولوژی است. او درجه دکتری خود را از

شیماری   بیی  دریافت نمود. دکتر اسمیت نویسینده دو کتیاب و تعیداد   1982آمریکا در سال 

آموزشیی رایانیه محیور و طراحیی آموزشیی      های  بخش، فنیهای  گزارش، مقاالت مجالت

است و به عنوان مسئول بخش نظریه و پژوهش و یکی از اعضای هیئت مدیره آن بخیش بیه   

انضمام بخش توسعه آموزشی )کیه در حیال حاضیر طراحیی و توسیعه نیام گرفتیه اسیت( و         

زشی خدمت کیرده اسیت. همینیین او بیه عنیوان مسیئول       انجمن تکنولوژی و ارتباطات آمو

کنفرانس اساتید طراحی و تکنولوژی اموزشی و نیز در انجمن تحقیقات آموزشی آمریکا به 

اسیت.   مشغول خیدمت بیوده  خاص عالقمند به تکنولوژی آموزشی های  گروه عنوان مسئول

، دهیای آموزشیی  مورد عالقه وی طراحی آموزشی بیه وییژه طراحیی راهبر   های  عمده حوزه

 آموزشی است. های  بازخوردهای آموزشی و ارزشیابی برنامه، طراحی آموزش متن محور

شناسیی   روان                                                                           تیل من جی. راگان نیز یکی از اسیاتید ممتیاز دانشیگاه ا کالهمیا در حیوزه     

تربیتی و تکنولیوژی اسیت. او درجیه دکتیری خیود را در تکنولیوژی آموزشیی از دانشیگاه         

، شماری مقیاالت  کتاب و تعداد بی 5دریافت نمود. راگان نویسنده 1970سیراکیوز در سال 

زمینییه تکنولییوژی آموزشییی و نویسیینده مجلییه تکنولییوژی   فصییولی در، فنیییهییای  گییزارش

، پیژوهش -آموزشی است. او در موسسات خدمت کیرده اسیت. وی ریاسیت بخیش نظرییه     

انجمین  ، داده اسیت(  بخش توسعه آموزشی )که درحال حاضر به طراحی و توسعه تغییر نیام 

معاون انجمن بین المللی مبارزه با بی سیوادی بیا ابزارهیای    ، تکنولوژی و ارتباطات آموزشی

دیداری کمکی و مسئول کنفرانس اساتید تکنولوژی و طراحی آموزشیی را برعهیده داشیته    

مورد عالقه وی؛ تکنولوژی آموزشی با عالقمندی خیاص نسیبت بیه    های  است. عمده حوزه

مبیارزه بیا بیی سیوادی بیا ابزارهیای دییداری کمکیی و کیاربرد          ، یادگیرندگانای ه ویژگی

 تکنولوژی رایانه جهت تسهیل یادگیری است.



 



 معرفی
در بخش یکم برای مطالعه شما در زمینه طراحی آموزشی به معرفی مبیانی پرداختیه اییم. در    

مفهوم آموزش بیا   شود. می ؛ ایده طراحی آموزشی ارائه«معرفی طراحی آموزشی»فصل اول 

شیود.   میی  مهیارت آمیوزی و تیدریس مقایسیه    ، سایر مفاهیم مرتبط همیون تعلییم و تربییت  

طراحیان آموزشیی و افیرادی کیه بیه اجیرای آنهیا در چنیین         هیای   همینین نگاهی به فعالیت

های  از مجموعهای  پیش زمینه، ها خواهیم انداخت. بازبینی فعالیت، پردازند هایی می مجموعه

گروهیی از مقطیع   هیای   که این کتاب به آنها اشاره کیرده اسیت همییون مجموعیه    مختلف 

هیای   نمایید. افیزون بیر آن امتییازات و محیدودیت      میی  کودکستان تا دبیرستان و غیره فراهم

 رویکردهای طراحی آموزشی بحث شده است.

شیود.   میی  ؛ مروری بر مبانی فلسفی و نظرییه فیراهم  «مبانی طراحی آموزشی» 2در بخش 

تجربه گرایی و واقع گرایی بیه انضیمام فرضییات اصیلی     ، یدگاههای فلسفی ساختن گرایید

که هایی  شود. همینین نظریه می کشف، که به واسطه نویسندگان اصلی این متن مطرح شده

گیرنید کیه    میی  روند نیز مورد بحیث قیرار   می به شمار تشکیل دهنده مبانی طراحی آموزشی

شناخت گرایی و ساختن گراییی. در پاییان نییز    ، یری رفتارگرایییادگهای  عبارتند از: نظریه

آموزشیی در کیل کتیاب بیه انضیمام  کیر       هیای   جهت آشنایی یادگیرندگان کاربرد نظرییه 

 آموزشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.های  نسبتا ساده از نظریههای  مثال



 



 مقدمه
کمیك نمایید. میا    ، یادگیری استاین کتاب در نظر دارد به هر فردی که عالقمند به تسهیل 

امیدواریم که این کتاب بیرای افیرادی کیه عالقمنید بیه ییادگیری آنییه کیه تحیت عنیوان           

غنیی سیازی )توسیعه شیناخته شیده      ، ها نوآوری، گرایش به طراحی آموزشی و موارد جدید

ارزشیمند  هیای   مفید باشد. مضاف براین با نگیاهی بیر شیماری از ایین مشیارکت     ، است( اند

جدیید در ایین   هیای   دریافتیم کلیه مواردی که تحت عنوان یافته، اخیرهای  از فعالیت حاصله

در حقیقت خیلی جدید نیستند و امیدواریم کیه پییش زمینیه غنیی از     اند  حوزه مشخص شده

به خوانندگان بیدهیم. ایین کتیاب    گیری  تصمیم این طریق فراهم نماییم تا بدین وسیله اجازه

در قالیب  هیا   مهارت کاربرد روییه  شته شده است که طراحان عالوه بربرمبنای این عقیده نگا

باشیند.   میی  نیازمند مشارکت در حل مسئله از نقطه نظر تعیین مفاهیم و اصول، تمارین مقبول

فراگییری را بیه عنیوان کمیك بیه طراحیان ارائیه نمیودیم امیا          هیای   بنابراین اگرچه ما روییه 

در حیوزه  هیا   و روییه ها  ی اصول مطرح در اغلب مدلنماییم که برمبنا می برچارچوبی تاکید

نمایید کیه برمبنیای آن     میی  شود. این کتاب چارچوبی را فیراهم  می طراحی آموزشی ساخته

توانند فرایندهای طراحیی را بیرای اسیتفاده در شیرایط خیاص سیازگار نماینید.         می کاربران

یش غنی را توسیعه  این رشته یك گرا، عالرغم جوان بودن رشته تخصصی طراحی آموزشی

هیا   ایدهی  نظریه و عمل مشمول در طراحی آموزشی به واسطه، اخیرهای  داده است. در سال

بسییاری از افیراد چیه در    ، از نقطه نظرات مختلف غنی گشته است. به هیر حیال  هایی  و رویه

داخل این رشته تخصصی و چه خارج از این رشته تخصصی شروع به صحبت در خصیوص  

جدیید تیاثیر پذیرفتیه اسیت و ییا بیه       هیای   آیا این رشته از ایده»نموده اند؛  طراحی آموزشی

نیاچیز و ییا حتیی بیدون هییه گونیه       هیای   عنوان یك تمرین نظامند البتیه بیا انجیام پیژوهش    

زمینیه تسیهیل    جدییدی را در های  پژوهشی مطرح پابه منصه ظهور نهاده است و یااینکه ایده

تجربیه میا در زمینیه طراحیی     «. نمایید  میی  دریافیت یادگیری خارج از ایین رشیته تخصصیی    

آموزشی حاکی از این است که این رشته به سیرعت از نظیر نظیری غنیی و بیه عنیوان ییك        

 کند. می حوزه چالش برانگیز و ارزشمند در عمل )پژوهش( تغییر



 



 ساختار کتاب
ای  مقدمیه ، بخش اصلی سازماندهی شیده اسیت: اولیین بخیش؛ معرفیی      5 متن این کتاب در

نماید. بخیش   می مباحث فلسفی و چارچوب نظری آن فراهم، درخصوص طراحی آموزشی

، درزمینییه تحلیییل شییرایط )ارزیییابی نیازهییا(هییایی  دوم؛ تحلیییل و ارزیییابی کییه شییامل فصییل

یادگیرندگان و وظایف یادگیری است. همینین این بخش شیامل فصیلی در زمینیه ارزییابی     

بیا راهبردهیای در سیطح     "آموزشی است که عمدتا. بخش سوم؛ راهبردهای استیادگیری 

 بییرایای  پییایین جهییت تسییهیل یییادگیری در ارتبییاط اسییت. در اییین بخییش فصییل جداگانییه 

شیود کیه عبارتنید از : دانیش      میی  ی هدایت کننده یادگیری در هشت طبقه عنیوان راهبردها

تغیییر  ، ختیی شینا راهبردهیا ، خیاص های  حل مسئله در حوزه، ها رویه، اصول، مفاهیم، بیانی

ی راهبردهیا حرکتیی. رویکیردی جهیت طراحیی      –روانیی  هیای   نگرش و انگیزه و مهیارت 

انجیام شیده در ایین    های  آموزشی که به طور تنگاتنگ با نظریه یادگیری شناختی و پژوهش

وظیایف  ، خیاص شیناختی  هیای   شیود کیه در آن نیازمنیدی    میی  زمینه مرتبط است نیز عنوان

یادگیرنیده جهیت تحیت تیاثیر قیرار دادن تصیمیم       هیای   یژگیی یادگیری در کنار محتیوا و و 

یی در سیطوح بیاال و   راهبردهیا شوند. فصل آخر این بخش به  می آموزشی مطرحهای  گیری

، تلفیق یادگیری در واحدهای گسترده مطالعاتی اختصاص یافته است. بخیش چهیارم؛ اجیرا   

میدیریت آمیوزش و   ، مدیریت و ارزشیابی. این بخش از فصلی در خصوص اجرای آموزش

، شیود. بخیش پینجم شیامل نتیجیه گییری       میی  ارزشیابی تکوینی و تراکمی آموزش تشیکیل 

چون پیگییری سیریع و رویکردهیای طراحیی و اصیول مقتضیی       هایی  پیشنهادات و یادآوری

تکنولوژی است. همینین این بخش تالشی است جهت استخراج مواردی از کیل کتیاب بیه    

 نه هدایت آتی عالیق آنان در این حوزه.شکل خالصه و مشاهداتی درزمی



 



پ سومتغييرات چا  
)مدیریت آموزش( موارد جدیدی اضافه شده است. خرسیندیم   18)اجرا( و  17به دو فصل 

از اینکه قادر به ارائه مواردی باشیم که معتقدیم سبب برخورد انتقادی با این دو حوزه بیرای  

نمایید   میی  را فیراهم  پیشنهاداتی، بخش اجراشود. فصل جدید در  می بیشتر طراحان آموزشی

طراحان آموزشی های  احتمال موفقیت آمیز بودن تالشای  تواند به طور قابل مالحظه می که

است کیه بیه طیور عمیده      را افزایش دهد. این فصل شامل پیشنهاداتی در زمینه اجرای عملی

اسیت و   ترسییم شیده   یادگیرنیدگان و وظیایف ییادگیری   ، برمبنای اطالعاتی درباره شیرایط 

آموزشیی را  هیای   کنیم در آنها خوانندگان نکات اصلی و ارتباطات بدیهی تحلییل  می تصور

دریافت خواهند نمود. فصل جدید مدیریت آموزش بر مفاهیم میدیریت پیروژه و ابزارهیای    

در کنار مباحث میدیریت آموزشیی و راهبردهیای فراگییری کیه       مرتبط با طراحان آموزشی

 تاکید، نمایند می انتقال این وقایع را هدایتهای  بندی وقایع آموزشی و مکانیسم برنامه زمان

بخش از جیدول محتیوا تحیت     2قبلی کتاب ممکن است کمبود های  کند. کاربران چاپ می

عنوان راهبردهای انتقال و تولید را احساس کنند. این دو بخش به طور خیاص مشیکالتی را   

این مطالب ایین بخیش    لذا، نها به طور کامل در بردارددر حفظ گرایشات جاری تا حذف آ

و به منابع یادگیری مجازی ارجاع داده شده است. منابع ییادگیری مجیازی   اند              ب روز گردیده

منابع تکمیلی مفیدی درگذشته “ ,htpp:www.wiley.com/college/smith"به آدرس  یل

، ن فراتیر از ایین دوبخیش اضیافی    بوده که نقش و اهمیت شان نیز افزایش یافته است. همینی

هیایی   مثیال  2و 1 ی در چاپلیتکمهای  تکمیلی و به روزی است. مثالهای  سایت شامل مثال

نمایید. بیه دنبیال     می اصلی طراحی در یك واحد درسی ارائههای  را در زمینه کاربرد فعالیت

هیای   تکمیلیی مضیاف بیر میواردی کیه در هیر بخیش از حیوزه        های  مثال، آن در چاپ سوم

ی تنهیا  لی یتکمهیای   شیوند. ایین مثیال    میی  فیراهم ، موضوعی و در بعد وظایف ترسییم شیدند  

 عنیوان هیا   توضیحاتی را به خوانندگان درزمینه تشیریح کیاربرد میواردی کیه در ایین فصیل      

بلکه عملکرد منحصر به فردی را از ارتباطات مستمرشان با ییك  ، ارائه نمی نمایند، شوند می

ایین کتیاب   هیای   نماینید. در بیشیتر بخیش    میی  درسی خاص فیراهم حوزه موضوعی و واحد 

تکمیلی ارائه شده اسیت. میا ییك واحید درسیی را نییز درزمینیه        های  مواردی در زمینه مثال



عکاسی دیجیتال به عنوان یك ابیزار انتقیال انتخیاب کیردیم و امییدواریم کیه شیما پیس از         

طراحیی آموزشیی را   هیای   كشیرح کیاربرد مفیاهیم و تکنیی    ، عالقمندی و درک فوایید آن 

مثال تکمیلی متن شیامل رهنمودهیایی در زمینیه مثیال و     ، دریابید. در هر بخش از این کتاب

پیشنهاداتی جهت بررسی متن است. منابع یادگیری مجازی شامل مواد آموزشی هسیتند کیه   

( 1ما امیدواریم بیرای یادگیرنیدگان و اسیاتید بیه ییك انیدازه مفیید باشیند. سیایت شیامل؛           

در زمینه برنامیه درسیی و برنامیه تفصییلی      ( مثال2فصل های  بازخوردهایی برای کلیه تمرین

ییادگیری  هیای   ( فعالییت 3نمایید   میی  مختلیف اسیتفاده  های  واحد درسی که متن را در زمینه

 و توضیحاتی در متن به عنوان فایلی که مربی یا فراگیرها  ( شکل4برای کاربردهای کالسی 

به شکل پاورپوینت در ارتباط با بسییاری از  هایی  ( ارائه5ه نماید و تغییر دهد تواند استفاد می

هیای   که از آنها ممکن است پرینت گرفته شود و یا در رایانیه ، کمکیهای  ( بخش6ها  فصل

در هیا   ( اهیداف مثیال  7جهت تسهیل کاربرد آنها به کار رود.هایی  شخصی تان به عنوان فرم

از وقیایع آموزشیی در ارتبیاط بیا راهبردهیای      ای  نیار خالصیه  سطوح مختلف یادگیری در ک

؛ راهبردهیای  w-2( بخیش مجیازی  9 تولیدرسیانه ؛ w-1بخش مجازی  (8 8-16های  بخش

واحد درسیی از طرییق اجیرای هرییك از مراحیل       پیشرفته طراحی یكهای  ( مثال10 انتقال

تشیریح تحلییل   ، ( عکاسی دیجیتیال 11فرایند طراحی آموزشی و سپس کاربرد واحد درسی 

( طراحیی راهبردهیای   12تحلییل وظیایف ییادگیری و ارزییابی     ، تحلییل یادگیرنیده  ، شرایط

، ییادگیری روییه  ، ییادگیری مفیاهیم  ، آموزشی برای هیدایت آمیوزش بیا بییان دانیش بییانی      

، ییادگیری عیاطفی  ، ییادگیری راهبردهیای شیناختی   ، ییادگیری حیل مسیئله   ، یادگیری اصل

، طراحی در سطوح عیالی )یعنیی سیاختار واحید درسیی(     ، رکتیح -یادگیری مهارت روانی

ارزشییابی تکیوینی و   هیای   مثالی در زمینیه طراحیی جلسیات آمیوزش معلیم محیور و طیرح       

 تراکمی.



 

هاي چاپ سوم ويژگی  
چیاپ اول و دوم  هیای   است که به عنوان مفید تیرین ویژگیی  هایی                     چاپ سوم شامل و یژگی

رد آنهیا را توسیعه داده و میواردی را کیه ارزش     موجود بیوده ودر ایین چیاپ اهمییت کیارب     

 حذف نموده که عبارتند از:، خاصی ندارند

نماید. این اهداف عالوه بر اینکه پییش زمینیه    می ( عملکرد اهداف که هر فصلی را شروع1 

یك متن آموزشی عملکرد مضیاعفی   نماید در طراحی می و انتظارات مجموعه را فراهم

بیان مقاصد ییادگیری بیه همیراه سیایر     های  در زمینه روشهایی  مثال، دارد. اهداف فصل

ییادگیری در سیطوح بیاالتر    ، نمایید. بسییاری از اهیداف فصیل     میی  متن فیراهم های  مثال

 دهند. می و حل مسئله را انعکاسها  رویه، همیون اصول

متنییوع همیییون تجییارت و صیینعت از سییطح کودکسییتان تییا  هییای  از حییوزههییایی  ( مثییال2 

درزمینه جایگاه کاربرد ابزارها و اصول طراحی در ییك مجموعیه کیه    ها  . مثالدبیرستان

نماید ارتباط و کاربرد میوارد را بهتیر از خوانیدن توضییحات      می به یادگیرندگان کمك

کیاربردی در  هیای   جهت ایجاد متیونی غنیی بیا مثیال    هایی  صرف درک نمایند. ما تالش

 م داده ایم.موضوعی انجاهای  متنوع و حوزههای  مجموعه

واحید درسیی عکاسیی در منیابع ییادگیری      هیای   بخیش  تکمیلی برای طراحیی های  مثال (3 

، ی همیانطور کیه قیبال توصییف کیردیم     لی یتکمهیای   شود. مثیال  می مجازی کتاب فراهم

و به تجربیاتی اشیاره  اند  هستند درباره اصول اساسی که در هر بخش ارائه شدههایی  مثال

نماینید.   میی  کوتیاه و متنیوع در هیر بخیش کسیب     هیای   از مثیال دارند که یادگیرنیدگان  

همینین به طور گسترده از مشاهده طراحی آموزشی یك بخش که در طول کل فراینید  

 شوند.   می بهره مند، شود می طراحی آموزشی پدیدار

هر فصل برای کمك به یادگیرندگان جهیت تعامیل فعیال بیا میواد آموزشیی       های  ( تمرین4

نمایید تیا    میی  برای هر فراگیر جهت کنترل یادگیری شیان فیراهم   رایی ها فرصت است و

هیا   مفاهیم تثبیت شیوند. اغلیب تمیرین   ، روند می پیشها  همانطور که آنها از طریق فصل

و کیاربرد اصیولی هسیتند کیه در کتیاب بحیث میورد بحیث قیرار          هیا   شامل تمرین رویه

میا امتحانیاتی را درزمینیه     گرفتند. جهت استفاده از این کتیاب در تیدریس کیالس میان    



از آنها استخراج و به فراگیران مان ارائیه  ها  مبنا قرار دادیم که این تمرینها  جزئیات آیتم

، بحیث شیدند   "در منابع یادگیری مجیازی کیه قیبال   ها  )مدل پاسخ به این تمریناند  شده

 شوند(.  می فراهم

اگرچه بعضیی از آنهیا   ، ر دارندقرا ترسیمی )گرافیکی( انتهای هر فصلهای  ( خالصه فصل5

توانند با خالصه سیازی از طرییق ییك     می اما هریك از آنها، ترسیمی تر از مابقی هستند

 جدول و یا بهبود ارائه به شکل ترسیمی کمك کننده باشند.

و  اطالعات توسعه یافته هستند. این بخش منابع به کار رفته در کل کتاب، منابع و مراجع (6 

را در برمی گیرد. بخش منابع از نظر حیوزه  اند  منابع مفیدی که ارائه نشده تعداد کمی از

، میرور ادبییات  ، پژوهشیی هیای   مورد پوشش وسیع و شامل میوارد  ییل اسیت: گیزارش    

 نظری و کاربردی.های  در حوزههایی  تکنیکی و کتابهای  گزارش

، ات گسیترده توضییح ، مولیف و موضیوعی  هیای   ( دسترسی به ساختارهایی همیون نماییه 7 

تیوپر کیردن و   ، کاربرد دقیق ساختارهای روشن طراحی حروف همیون کاربرد عنیوان 

                                                                                 م ورب و باالخره ارجاعات درون متنی که همگیی بیرای کمیك بیه هیدایت کیاربران و       

بلکه به عنوان یك منبع برای افراد متخصص بیه  ، کاربرد کتاب نه تنها به عنوان یك متن

 شود.   می کار گرفته

 



 

و تشکر تقدير  
                                                                                         ما مایلیم از همکاران علمی خود قدردانی نماییم. به طور ویژه میدیون دانشیگاه ا کالهمیا در    

اسیاتید گیروه تکنولیوژی و طراحیی     ، روان شناسیی هیای   رشته تکنولوژی آموزشی و برنامیه 

انجمین تحقیقیات آموزشیی آمریکیا و     ، انجمن تکنولوژی و ارتباطیات آموزشیی  ، آموزشی

باشییم. مخصوصیا    میی  مبارزه با بی سوادی بیه کمیك ابزارهیای دییداری    انجمن بین المللی 

میا گیوش و   هیای   کسانی که به ایده، ری میلرو تری دیباکر، اینکه ما بایستی از باربارا گرین

تشیکر  ، از ایین کتیاب را نقید نمودنید    هیایی   فیراهم و بخیش   را برای آموزش ماهایی  کتاب

نماییم. به طور  می ه خاطر کمك و دوستی شان تشکرب نماییم. همینین از آمی برادشاوو ....

( مشیارکت  18که مضاف بر نگارش فصیل جدیید میدیریت )فصیل    ، پاتریکیا هاردر ویژه از

نماییم. همینیین میا    می تشکر و سپاسگزاری، قابل توجهی در این چاپ )چاپ سوم( داشت

ن در این حوزه پژوهشی شاهای  اساتید و همکاران پیشین جهت مساعدتهای  مرهون تالش

میا بیه طیور    ، کلر و ویگیر هسیتیم. بعید از نگیارش ایین کتیاب      ، گانیه، دیك، به ویژه بریگز

کیه  هیایی   پیشکسوتان مان ایستاده ایم. بخیاطر مسیاعدت  های  مبسوط تر دریافتیم که بر شانه

متفکرانیه فراگییران میان    های  سپاسگزاریم. پرسش، فراگیران مان برای یادگیری انجام دادند

پییش بینیی نمیودیم و بازخوردهیای     ، کیه تیدریس کیرده اییم    هایی  ا در باب کلیه موقعیتر

، پرجمعییت هیای   مختلف در کل کتاب برای فراگیران میان از کیالس  های  تکوینی به شکل

برای ما بازخوردهای نوشتاری مشیروحی در   توسعه داده ایم. باید به طور ویژه کسانی را که

مدنظر قرار دهیم. یکی از فراگییران در طراحیی آموزشیی     ،کل سال تحصیلی فراهم کردند

حیل مسیئله   هیای   توسعه و ارزشیابی در بازبینی آموزش مثیال های  دانشگاه سیراکیوز و برنامه

در آغاز برنامه نویسی جاوا مشارکت داشته اسیت. از   21جهت آماده نمودن آنها برای قران 

کننید در صیورتیکه او    میی  اتریشییاس صیدا  نمایم )کیه بسییاری آنیرا پ    می شما پتی نیز تشکر

پاتریشییا تی. راگان است(. ما از زحمات و پیشنهادات روشنگرانه و خردمندانه تجدیید نظیر   

و توجهیات دقییق شیما بیه     هیا   متشیکریم. در آخیر میا از راهنمیایی     کنندگان مان همیون ...

، .. تهیییه شییدهدسییتی مییان کییه بییه واسییطه تیییم نویسییندگان و ویراسییتاران مییان . هییای  نسییخه

   سپاسگزاریم.





 پيشگفتار مترجمان
هیای   هیای آن، ویژگیی   ضمن مروری بر مبیانی نظیری طراحیی آموزشیی، مزاییا و محیدودیت       کتاب حاضر

                                                                                                   طراحان مبتدی و خ بره و واژگان پ ر کاربرد این حوزه به شرح مبانی فلسفی طراحی آموزشی پرداختیه اسیت،   

حی آموزشی به دقیت تشیریح شیده اسیت، و از آن بیه عنیوان ییك        های طرا ح در مدلدر آغاز واژگان مطر

مبحیث تحلییل و ارزییابی درزمینیه تحلییل شیرایط )ارزییابی نیازهیا(،          شیده اسیت. در ادامیه    یادرشته مستقل 

 ،یادگیرندگان و وظیایف ییادگیری میورد بحیث قیرار گرفتیه اسیت. در بخیش سیوم راهبردهیای آموزشیی           

شیود کیه عبارتنید از : دانیش بییانی، مفیاهیم،        در هشیت طبقیه عنیوان میی    ی هدایت کننده یادگیری راهبردها

هیای   ی شیناختی، تغیییر نگیرش و انگییزه و مهیارت     راهبردهاهای خاص،  ها، حل مسئله در حوزه اصول، رویه

 حرکتی.   –روانی 
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