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 دیباچه مترجمان

نویس برای طراحی در لغت به معنای اختراع کردن، ترسیم نمودن، شکل دادن و تهیه یک پیش

تعدابیر و  باشد که از قبل تعیین شده است. طراحی آموزشی در واقعع اتخعا    دستیابی به آنچه می

های آموزشی خاصی است که برای دستیابی به اهعداف آموزشعی مشخصعی و در شعرایط      روش

جدیدی است که در حدود نیم قرن سعابقه    شود. طراحی آموزشی رشتۀ علمی معینی استفاده می

-خعود از نظریعه   یهدارد و تا بلوغ خود، راه بسیار زیادی را در پیش دارد. این رشته برای توسعع 

 تلفی بهره گرفته است.های مخ

 هعا ارتباطات و نظعایر آن  های یادگیری، آموزشی، تدریس،ریهنظ یهطراحی آموزشی بر پای

هعا بعر فعالیعت طراحعی، اجعرا و ارزشعیابی       ایعن نظریعه   یهها در حیطع استوار است. تغییر دیدگاه

-سعت هعای اساسعی طراحعی آموزشعی هسعتند. بنعابراین د       آموزش مؤثرند که از جملعه فعالیعت  

هعا افعزایش   این نظریعه  یهخود را در حیط اندرکاران امر آموزش و به ویژه معلمان، باید آگاهی

 ها برای بهبود یادگیری انجام دهند.آنهای تدریس خود را بر اساس  دهند تا فعالیت

دهد که رشته طراحی آموزشی بر اسعاس   هایی را شرح می نظریه ،رو داریدکتابی که در پیش

گرفته است. این کتاب در ده فصل تدوین یافته است که به غیعر از فصعل ابتعدایی و     ها شکل آن

هعایی کعه بعه عنعوان مبنعایی بعرای       ها سعی دارد یکعی از نظریعه   انتهایی آن، هر یک از این فصل

شعود را تویععیه دهعد. فصعل اول کتعاب بعه تعریعف طراحععی       طراحعی آموزشعی محسعوب معی    

طراحی آموزشی، مفهوم نظریه و انواع آن و ماهیت دانش  آموزشی، مفهوم دانش پایه، قلمروی

مهعم و مطعرح    یهپرداخته است. فصل دوم تا نهم کتاب به ترتیب هر یک به بررسی هشت نظری

 پردازد. این هشت نظریه عبارتند از:در طراحی آموزشی می



   ها      نظام       عمومی   ی ه    نظری   

   های ارتباطات     نظریه             

   های یادگیری     نظریه            

   آموزشی اولیه     های     نظریه             

   ها         های رسانه     نظریه   

   های مبتنی بر شرایط     نظریه                   

   گرا                های طراحی سازنده     نظریه    

   های بهسازی عملکرد     نظریه                  

                           طراحعی آموزشعی در دیگعر       ی ه                          هایی هستند که قبل از رشعت                  اول در باال، نظریه   ی ه         چهار نظری

           گردند، اما           ی محسوب می                                      اند و به عنوان مبنایی برای طراحی آموزش        مطرح شده            های علمی    رشته

                                           طراحی آموزشعی دارنعد و در طعی تکعوین و        ی ه           ً              بعدی منحصراً اختصاص به رشت   ی ه         چهار نظری

     اند.                     این رشته به وجود آمده   ی ه    توسع

                                         طراحی آموزشی تألیف یا ترجمه شعده اسعت.      ی ه                                های بسیاری در زبان فارسی در زمین    کتاب

                     ً     ها در این زمینعه، صعرفاً                   است که سایر کتاب                                             علت انتخاب این کتاب از سوی مترجمان این بوده

                                          انعد و در تبیعین مبعانی نظعری طراحعی                                                         به توییه و تشریه الگوهای طراحعی آموزشعی پرداختعه   

      خع                       . در کتاب حایر ایعن     اند                  چندان توجهی نداشته   ها                   بر مبنای این نظریه    آن              آموزشی و اصول 

                      مدنظر قرار گرفته است.               به میزان زیادی 

 1حسین زنگنه

  2والیتی الهه

 1391فروردین ماه 
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 دیباچه

این کتاب حاصل عالقه به این رشته و تالش نفسگیر در این زمینه است. فرآیند نوشتن آن دوباره ما را تحت 
ایم تا برخی از جزئیات دانش تأثیر شکوه، هیبت و پیچیدگی رشته طراحی آموزشی قرار داد. ما تالش کرده

هعایی  بویژه پعژوهش  ،توصیف کنیم و مبنای نظری گسترده آن را بازنگری نماییمی طراحی آموزشی را پایه
ی ایعن  کنند )با توجه به کمبود پژوهش در برخی موارد( و این که چگونه همعه که از این نظریه پشتیبانی می

شگران و پژوه ،کنیم که در ابتدابینی میگردند. ما پیشتفسیر می ،موارد در طراحی آموزشی در هنگام عمل

را مطالععه کعرده و از آن     طراحعی آموزشعی، ایعن کتعاب     یالتحصیالن دوره تحصیالت تکمیلعی رشعته  فارغ
گیری استفاده کنند. در عین حال، امیدواریم که شاغالن هم بتوانند این کتاب را به عنوان مبنایی برای تصمیم

 کار گیرند. دوره به و توجیه تصمیماتشان در رویارویی با پروژه طراحی آموزشی طی یک

 عناصر کلیدی این کتاب

های دیگر و همچنین های مبنایی رشتهکنیم. نظریه                                  ً               ما مبانی نظری طراحی آموزشی را کامال  گسترده تلقی می

ای از کنیم کعه از جانعب پژوهشعگران طراحعی آموزشعی ارائعه گردیعده اسعت. گسعتره         چیزی را بررسی می
عم از: دوران افتخعار و تفسعیرهایی از نظریعه کعه در درازمعدت بعه عنعوان        کنیم اهای نظری ارائه می موقعیت

اند. به عنوان نمونه، نظریه ارتباطات همیشه دهی به عمل طراحی آموزشی تشخیص داده شدهابزاری در شکل
هعایی بحع    ی نظریعه گرایی چیست؟ ما همچنین دربارهمهم تلقی شده است، اما ارتباطات از دیدگاه سازنده

 اند، مثل نظریه یادگیری اجتماعی.کنیم که همیشه به عنوان مبنایی برای طراحی آموزشی تلقی نشدهمی

سعازی بلکعه از   کعه نظریعه نعه فقعط از پعژوهش و نظریعه       ریعر درآمعده اسعت   ه تحاین کتاب با این فرض به رشت
هعا را  یربنایی هر دسته از نظریعه های فلسفی ز گیرد. بنابراین، ما موقعیتهای فلسفی حامیان آن نیز نشأت می گرایش

پعردازان اولیعه،   نیز مورد بررسی و مطالعه قرار دادیم. به عنوان نمونه، ما تشریه کردیم کعه چگونعه برخعی از نظریعه    
اند. پژوهش نیعز بعرای مباحع  نظعری ایعن      ای از تفکر غیرخطی در نظر گرفتههای عمومی را به صورت فلسفه نظام

کنیم کعه نظریعه براسعاس    هایی را مشخص می ا پشتیبانی تجربی مبنایی هر یک از نظریهکتاب یروری است. لذا، م
تا کاربردهعای طراحعی    کنیممیآن شکل گرفته و مطالعات خود را همراه با جزئیات بیشتری بررسی کرده و تالش 



پیشعنهاد نمعودیم کعه    هعای جدیعدی را    برخی از پعژوهش  ،. در انتهابخشیمها را اعتبار آموزشی حاصل از این نظریه
 های طراحی مشارکت داشته باشد.ای از مجموعهها در گسترهتواند در کاربرد این نظریهفکر کردیم می

این کتاب عالوه بر تأکید بر نظریه، مملو از توصیفاتی از طراحی آموزشی به طور عملی است کعه ریشعه   

درحال ظهور آن، بح  گردیعده اسعت. بعه عنعوان     هایی از کاربرد کنونی و در نظریه دارد. همچنین از نمونه
-گرا بح  میسازی اجتماعی در طراحی آموزشی سازندهکارگیری ابزارهای شبکه نمونه، ما از چگونگی به

 کنیم.
ایم تا به طور ساده مبانی طراحی آموزشی را در ایعن کتعاب توصعیف و تشعریه     سرانجام، ما نه فقط تالش کرده

ایعم. ایعن   ی طراحعی آموزشعی نیعز بعوده    ها در دانش پایعه کیب اطالعات حاصله از این نظریهکنیم، بلکه به دنبال تر
عنوان راهنمایی   کند. لذا ما امیدواریم این دانش پایه بهبندی چندوجهی را اتخا  میدانش پایه، شکلی از یک طبقه

هعای  ه رشعد نظریعه و پعژوهش   کع  مؤثر واقع گردد بعویژه معادامی    ،کاربردهای طراحی آموزشی و درک برای فهم
 کند.  ی طراحی آموزشی را هدایت میآینده

ما در پایان هر فصعل، خالصعه    لذا این کتاب مبتنی بر یک بازنگری از مبانی نظری به طور گسترده است.

در  پایعه مشعارکت دارنعد. ععالوه بعر ایعن      ایم که در دانش مختصری از مبنای هر نظریه و عناصرش را آورده
ارائعه  ای کامل از اصطالحات برای کمک بعه فهعم بهتعر شعما از ایعن مفعاهیم پیچیعده        نامهتاب واژهانتهای ک
 .ایمنموده

ها یکی از مبانی نظری دانعش  فصل میانی که هر یک از این فصل 8، مقدماتی فصل شامل یکاین کتاب 

 دردهعد.  ی را شرح معی ی نهایگذارد و یک فصل پایانی است که دانش پایهطراحی آموزشی را به بح  می
 دهند:تشکیل میرا  این کتاببدنه اصلی  م کهنیکتشریه می فصل را 10هر یک از این  زیر،

 و همچنین طراحی آموزشی و دامنهماهیت  به بررسی، "آموزشی دانش پایه طراحیابعاد "( 1فصل 
 و دانش پایه یک در ها و مدل ها نظریه نقش بررسیپردازد. این دانش به می به طور کلیپایه  دانش های ویژگی

 .طراحی آموزشی پرداخته است پایه دانش یی عمدهحوزه 6معرفی 
 طریق ازبوده که  های نظری طراحی آموزشیپایه یکی از درباره، "ها نظام  عمومینظریه " ( ،2فصل 
-بح  می آموزشیطراحی  رشته آن در کاربرد ترین رایجها و  و رویکرد نظام نظریه یعمده عناصر بررسی

و  ها مشخص و ترکیب نظام تحلیل و تجزیه جدیدی را در روندهایحایر،  فصل عالوه بر این،کند. 
 .کندتوصیف می

گرای سازنده به نظرات ویور و شانون کالسیک کار از ارتباطات های مدل تکامل، "نظریه ارتباطات"( 3فصل 
های  کانال، زبان نقش لحاظاز بر طراحی آموزشی  نظریه ارتباطات . تاثیرکندارائه میاز فرآیند ارتباطات را  فعلی

با  فرد ارتباطات به منحصر. همچنین نقش گیردتوجه پیام مورد بررسی قرار میهای جلب خصیصه و ارتباطی
 شود. می واکاوینیز   و فرهنگ)غیر مستقیم(  واسطه



 و همچنینیادگیری  شناختی اری ورفت کالسیک هایدیدگاه بررسی به، "نظریه یادگیری" (4فصل 
شریه ت طبقات نظریاین  هر یک از اساسی اصول تنها در این فصل نه. پردازدنظریه یادگیری اجتماعی می

بر طراحی  هایادگیری از طریق آن ها بح  به میان آمده که نظریه از برخی روش هایینمونه، بلکه از گردیده

 بافت تحلیل، مانند تجزیه و نظریه یادگیری کاربردهای اخیر شامل این بح . تأثیر گذاشته استآموزشی 
 .است

)به عنوان  و آموزش برنامه درسیپژوهشگران  اولیه های مشارکت بر، "نظریه آموزشی اولیه" (5فصل 
)به  برای آموزش رویکردهای شناختی و( بلوم بنجامین)به عنوان مثال،  انفرادی(، آموزش تایلر رالف، مثال

داشته  بر طراحی آموزشی مهمی  تاثیر چنین کارهایی( متمرکز است. تا به حال برونر جروم، مثال عنوان
 .آموزش اشاره کرد مدیریت و رفتاریاهداف  تعیین توالی شناسایی وتوان به است، از جمله می

آن  گونهچ. کندیادگیری ارائه می فرآیند در هارسانه نقش دیدگاهی کلی از، "رسانهنظریه " (6فصل 
-به وجود میرا  یادگیری محیط کلچطور  و ؟آوردرا فراهم می ساختار؟ چگونه دهدواقعیت را نشان می

 .است کاربرد رسانه وانتخاب مختلف در  رویکردهای کاملی از بح  همچنین شامل فصل این آورد؟

نظریه مبتنی بر  که سازدمهمی را برجسته می اصول، فصل حایر " نظریه مبتنی بر شرایط "( 7فصل 
 اینتأکید دارد.  مریل دیوید و گانیههمچون رابرت  پردازان بزرگینظریه کار بر شرایط را متمایز نموده و

 توسعه پاالیش و در حال شرایط بر مبتنینظریه  ،پردازد که در آنمی هایی به بررسی روش همچنین فصل
 .حل مسئله ه وپیچید هاییادگیری آموزشی برایطراحی      ً ، مثال  باشدمی

طراحی ، گراییسازنده فلسفه که پردازدهایی میراه به بررسی، "گرایانهسازنده طراحینظریه "( 8فصل 
که در  کنیمای بح  میما از شیوه سپس. استقرار داده تحت تاثیر  ،اشمهم سه اصل را با بررسی آموزشی

این است  مطالعه شامل نیز بح  این. ذارندگطراحی آموزشی تأثیر می مختلف هایجنبه بر این اصول آن
 داده است. شکلرا  های طراحی آموزشی مدلفرآیندها و       ً مجددا   گراسازنده تفکر که چگونه

فردی و  عملکرد بهبود برتمرکز دارد و  طراحان پیش روی مسائل بر، "عملکردنظریه بهسازی " (9فصل 
-توصیف می ارزشیابی برای سه رویکرد مبنایی و زی عملکردبهسا مدل پنج. در این فصل کندمیسازمانی تأکید 

، تجزیه و تحلیل، صالحیت و شایستگی برحسب رشد طراحی آموزشی به عملکردگرایش بهسازی  گردد.
 .گیردو ارزشیابی مورد مطالعه قرار می آموزش انتقال، مداخله راهبردهای
 مااین کتاب است.  گیرینتیجه، در واقع "آموزشی طراحی یدانش پایهاز  بندییک طبقه"( 10فصل 

 ازآرایه وسیعی  وکنیم می توصیف را  سپس آنایم، پرداخته بندیطبقهاین  کلی به بح  درباره ماهیت ابتدا
در . کنیمگذاری میاز طراحی آموزشی پایه بندیطبقه را در یک این کتاب سراسر در شده ارائه اطالعات
چگونه  آوریم کهو از این مویوع بح  به میان می بندیی را ارائه نمودهته طبقهاین رش حوزه 6 برای نهایت،
 شاغالن و پژوهشگران مورد استفاده قرار گیرند. توسط توانندها میآن



 و دربپردازیم  آموزشی طراحی یپیچیده بسیار  هنی هایپایه تا به توصیف ایمسعی کردهدر این کتاب 
. مبانی باشد اینبیانگر  توصیف کنیم که طراحی آموزشیرا برای  عمل در نگوناگو رویکردهای عین حال
ما به عالوه بر این، همچنان  این کتاب گنجانده شده است. در سراسر عمل -پژوهش -نظریههای بین تعامل

به  شاید شما. پردازیمطراحی آموزشی می نظریه آتی کاربردهایو  حمایت از این درخود  تجربی ادامه کار
آن        ً       احتماال  درباره که دیگران نظریه جدیدی شکل دهید یا ممکن استگردید  تشویقپژوهشی  چنین انجام

 .بنویسند
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