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 پیشگفتار  

این کتاب بر آن استت بترای خواننتدگانص ترتویری روشتن از حتوزی طراحتی و فنتاوری آموزشتی          

(IDT)1      فراهم آورد. کتب درسی حوزه فناوری آموزشی اغلب بر مهارتهتای متورد نیتاز طراحتان و
فناوران آموزشی تمرکز دارند. با این حال، ما معتقدیم متخرران این حوزه بایتد بته توانمنتدیهایی    
بیص از مهارتهای عملکردی صرف مجهز باشند. آنها باید بتوانند به صورت شفاف ماهیت حوزه خود 

ی کته بتر آن تتر یر    رونتدها و مبتاح   شریح کنند، از تاریخچه و وضعیت فعلی آن مطلع باشند و را ت
توصیف کننتد. هتدف کتتاب حاضتر ایتن      را                                                   گذاشته است یا احتماال  در آینده تر یر خواهد گذاشت، 

 کمك کند.  صاست که برای دستیابی به این اهداف به خوانندگان
 

 نقاط قوت این کتاب  

حین مطالعه این کتاب خواهید دید، متن آن به نحوی نوشته شده است کته عالهته    همانطور که در
طور که در ادامه مشاهده خواهید کترد در اول هتر فرتل     خواننده را جلب کرده و حفظ نماید. همان

ایتن   ویراستتاران ای ارائه شده که درك آن برای دانشجویان بسیار راحت است. ما بته عنتوان    چکیده
ین خواستیم فرلها را آنگونه بنویسند که اطالعات موجود در آن برای دانشجویان دوره کتاب از مولف

کارشناسی و افراد تازه وارد به این حوزه هابل درك باشد. ما نیز هتر فرتل را بتا ایتن دیتدگاه متورد       
 بازبینی هرار دادیم.  

مبتنتی بتر   شامل مدیریت دانص، علوم یادگیری، آمتوزش  آخرین گرایشهای حوزه این کتاب 

 هتای فرلرا در خود جای داده است. عالوه بر آن،  3مواد یادگیری با هابلیت استفاده مجدد و 2شبکه

 .  اند آمدهآنها به نگارش در  های پیشگام چهرهتوسط  ها صیگراو سایر  ها صیگرادهنده این  پوشص

مبرانی تراریخی و   بلکته   پتردازد  یمت ی اخیر این حتوزه  ها صیگرااین کتاب نه تنها به بررسی 
. این کتاب با بررسی گذشته، حتال  دهد یمآن را نیز به طور شفاف مورد بررسی هرار شناختی  روان

. بستیاری از دانشتجویانی   دهد یمای مورد بازبینی هرار  و آینده این حوزه آن را به نحو بسیار شایسته
دند، اعتراف داشتند که هبل از که ویرایص هبلی این کتاب را در اواخر دوران تحریل خود خوانده بو

 آن درك روشنی از این حوزه نداشتند.  

                                                 
1 . Instructional design and technology  
2 .web based instruction  
3 .reusable learning object  
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ی مختلف متخصصان طراحری  ها تیفعال( وجود دارد که در آن 5در این کتاب فرلی )فرل 
بررسی شده است. دانشجویان با مطالعه آن متوجه  ی گوناگونها تیموقعو فناوری آموزشی در 

ی طراحی و فناوری آموزشی از یك موهعیت به موهعیت دیگر تغییتر  ها تیفعالخواهند شد که اغلب 
          احتمتاال    هتا  تیت موهعی( ایتن حتوزه در هتر یتك از ایتن      هتا  شکستت )و  ها تیموفق. مطالعه کند یم

 دانشجویان را برخواهد انگیخت تا بر روی یك یا چند مورد از آنها کار کنند. 

های عملی ارائته کترده استت.     آن رهنموددر پیدا کردن کار و کسب موفقیت این کتاب برای 
آموختگان جدیتد طراحتی و فنتاوری آموزشتی وجتود دارد،       ی بسیاری برای دانصها تیموهعاگرچه 

بسیاری از دانشجویان درباره پیدا کردن یك موهعیت شغلی مناسب اطالعات اندکی دارند. در بخص 
کته   دهتد  یمارائه ه انشجویان این حوزهای بسیار مفید و متنوعی به د فرلی وجود دارد که توصیه 6

، آماده شدن برای مرتاحبه، توستعه   سازمانهااند از، نحوه تهیه سوابق کاری، برهراری تماس با  عبارت
 در کارهایشان موفق شوند.  توانند یمای از حامیان و در نهایت چگونه  ای حرفه شبکه

 
 ویژگیهای آموزشی 

ای طراحی شده استت کته بته خواننتدگانص کمتك       این کتاب با ویژگیهای متنوعی که دارد به گونه
در آغتاز  . را به خوبی بشناستند  اند گذاشتهی که بر آن تر یر روندها و مباح تا ماهیت حوزه،  کند یم

را و توجه خواننتده   گذراند یمبه طور کلی از نظر ای وجود دارد که آن بخص را  هر بخص چکیده
و به او چگتونگی ارتبتام میتان     کند یمبه موضوعاتی که در آن بخص مورد بررسی هرار گرفته جلب 

. مقدمه هر فرل نکات کلیدی آن فرل را روشن ساخته و چگتونگی  دهد یمفرول مختلف را نشان 
. به عالوه برای ابتدای هتر  دهد یمو/ یا مضمون بخص را نشان  هافرلارتبام میان این فرل با سایر 

سبب تسهیل در یادگیری آن فرل گتردد. بته    تواند یمطراحی شده است که  پرسشفرل تعدادی 
 .  میا گرفتهاعتقاد ما این پرسشها یکی از مؤ رترین ابزارهای آموزشی است که در رشته خود به کار 

ابتدای هتر فرتل    پرسشهای دانشی و مفهومیبرای هر فرل دو نوع پرسص تهیه شده است. 
درك ختود   شتود  یم. این کار باعث کند یمهای کلیدی وادار  اغلب دانشجویان را به شناسایی اندیشه

کته  پرسشهای کراربردی  به نمایص گذاشته و ارائه نمایند. در مقابل، بسیاری از  ها شهیاندرا از آن 
فراسوی اطالعتات ارائته شتده    تا به  کند یماست خوانندگان را تشویق  شدهدر انتهای هر فرل ارائه 

گام بردارند و از سایر منابع مانند اینترنت، مواد چاپی، دیگر یادگیرندگان و متخررتان ایتن حتوزه    
 حلی برای پرسشها یا مشکالت پیدا کنند. استفاده کنند تا پاسخ یا راه

                              . اوال ، ما دانشجویان ختود را  میکن یمما از پرسص به عنوان یك ابزار مهم در رشته خود استفاده 
هتای   برختی از ایتده   کنتد  یمت . این پرسشها به آنها کمك میکن یم                              جدا  به استفاده از پرسص توصیه 

                                                                                                        کلیدی موجود در منابع مورد مطالعه خود را بشناسند و درباره آنها بته تفکتر بپردازنتد.  انیتا ، متا از      
کنیم؛ چه هنگامی که دانشتجویان در هالتب    یای برای شروع بحث استفاده م پرسشها به عنوان نقطه

کنند )چه در جلستات رو در رو و چته در جلستات بترخط( و دربتاره       گروههای کوچك همکاری می
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کنند و چه در هنگام تشکیل گروههای بزرگ )باز هم چه در جلسات  بحث می اند کردهآنچه مطالعه 
ستاوردهای خود را با کل کالس بته  رو در رو و چه در جلسات برخط( که در آن گروههای کوچك د

.  ابت شده است که این راهبرد آموزشی ابزار یادگیری بستیار متؤ ری   گذارند یماشتراك یا به بحث 
                                                                                                  است و دانشجویان نیز با آن کامال  آشنا هستند. کتامال  معتقتدیم کته معلمتان، دانشتجویان و ستایر       

 خوانندگان، این پرسشها را بسیار مفید خواهند یافت.  
 

 موضوعات جدید این ویرایش

ویرایص دوم این کتاب با ویرایص هبلی آن بسیار متفاوت است، به ویژه آنکه فرلهایی به آن افتزوده  
شده است. بسیاری از این فرول به موضوعاتی که در ویرایص هبلی به آنها نپرداخته یا کم پرداختته  

 :زبودیم نگاهی عمیق دارد. این مباحث عبارتند ا
 گرایی چه تر یری بر طراحی آموزشی داشته است  سازنده 

   علوم یادگیری 

  اصول پایة آموزش 

 4                   گرا، مخروصا  الگوی  الگوهای طراحی کلD/ID 

 های طراحی آموزشی  مدیریت منابع کمیاب در پروژه 

 ی مدیریت دانص  ها نظام 

  یادگیری غیررسمی 

  مواد یادگیری با هابلیت استفاده مجدد 

  های آموزشی  ای چندرسانهاصول طراحی 

  مباح ی درباره آینده طراحی آموزشی 

مباحث تعدادی از این فرول جدید با ویرایص هبلی تفاوتی ندارد، اما توسط مؤلفان جدیدی کته  
 است.    شدهدیدگاههای متفاوتی دارند نوشته 

   فناوری عملکرد انسانی 

  ی نظامی  ها طیمحطراحی آموزشی در 

  المللی  ی بینها تیعموهطراحی آموزشی در 

  طراحی آموزشی در آموزش عالی 

؛ بترای  انتد  افتته و در بیشتر موارد بستط ی  شدهتمام فرلهای مشترك ویرایص اول و دوم، به روز 
 م ال:  
       در فرل اول به تعریف حوزی طراحی و فناوری آموزشتی و همچنتین تعریتف جدیتد انجمتن

 ارتباطات و فناوری آموزشی پرداخته شده است.  

 در  هتا  رستانه های اخیر درباره استتفاده از   یابی ( به توصیف نتایج زمینه3رل تاریخچه )فرل ف
 ی مختلف پرداخته است.  ها تیموهع

  



  11پبیشگفتار 

 
 
 
 

  پیشگفتار مترجمان

تکنولوژی آموزشی رشته ای پویا است که به سرعت در حال پیشرفت است. منابع موجود در حتوزه  
به سرعت افزایص یافته و تغییر متی کننتد. کتتاب رونتدها و مباحتث نتوین در طراحتی و فنتاوری         
آموزشی یکی از پر ارجاع ترین کتاب های رشته تکنولوژی آموزشی است که توستط بزرگتان حتوزه    

                                                کتاب حاوی مجموعه مقاالتی است که توسط دو ویراستت  این رشته ترلیف شده است. های مختلف 
  (  3                                 و الگوهتای یتادگیری و آمتوزش،          هتا    ه   یت    نظر  (  2                 ( تعریف حتوزه ،   1                بخص به این شرح:    7        دار در  

              ( موضتوعات و   5                عملکرد انستانی،        فناوری   (  4            های آموزشی،           و برنامه    ها       پروژه                        ارزشیابی، اجرا و مدیریت 
                                                              ( پیدا کردن کتاری مترتبط بتا طراحتی و فنتاوری آموزشتی و        6          ی گوناگون،  ها   ت ی    موهع   در     ها   ص ی   گرا

                                                          ی جدید در طراحی و فناوری آموزشی سازماندهی شتده استت. از     ها   ی ر ی گ      ( جهت  7              موفقیت در آن، 
                         به دلیتل افتزایص حجتم        26  ،   25  ،   24  ،   23  ،   22  ،   19  ،   13                 فرل شامل فرل های    7             فرل های کتاب 

                                                               ایط کشور حذف شده است اما ترجمه این فرل ها در وبالگتی بته آدرس                         کتاب و عدم تناسب با شر
idt.blogfa.com در دسترس عالهه مندان است  .    

                                                                                       مترجمان کتاب در انتخاب تکنولوژی یا فناوری بر سر دوراهی بودند زیرا تکنولوژی در دل ختود  
              داشتت زبتان                                                                                  حاوی معانی است که برای تعریف حوزه حائز اهمیت است، امتا از ستوی دیگتر پتاس    

                                                                                             فارسی مد نظر بود و ترمیم بر این شد که عبارت فناوری آموزشی انتختاب گتردد. در بتاره عبتارت     
                                                       نهاده شده است به گفته استاد عزیز دکتتر شتعاری نتژاد      Education                       آموزش و پرورش که معادل 

                                                                                        آموزش، پرورش درست است نه آموزش و پرورش که احساس جدا بودن ایتن دو بختص را القتا متی    
                                                                                              کند، کاری که در نظام آموزشی ما نیز در جریان است. تمایل بر این بوده کته  بته جتای آمتوزش و     

                                             پرورش، عبارت آموزش، پرورش به کار گرفته شود. 
                                                                                                     در انتها کتاب را به پیشگاه امام زمان و تمام پویندگان راه آموزش، پرورش این سرزمین تقدیم می کنیم. و بر 

                                                                      سرکار خانم دکتر رویا رحمانی، آهای دکتر حسن مرتضوی نریران که زحمت تهیه                         خود الزم می دانیم که از
      گر ما                                                                             کشیدند، خانم مونا مخبر دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی که در فرایند ترجمه یاری    را          اصل کتاب

                           و کلیته همکتاران ایشتان        اند                    آرایی را انجام داده                        حسینی که حروفچینی و صفحه         السادات              از خانم منیر   و       بودند
                                                                                                     تشکر نماییم. امید داریم که این ا ر کمکی هر چند اندك در پیشبرد نظام آموزشی ایران عزیز داشتته باشتد.   

                                                                انتقادات و پیشنهادات شما فرهیختگان را به دیده منت پذیرا هستیم. 
نظترات   mra_vahdani@yahoo.com                                               عالهه مندان می توانند از طریق این آدرس رایانامه 

 و پیشنهادات خود ارسال فرمایند.  
 من اهلل التوفیق 

  1392بهار 

  

mailto:mra_vahdani@yahoo.com
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 مقدمه
 

 رابرت ریزر: دانشگاه ایالتی فلوریدا 

 جان وی. دمپسی: دانشگاه جنوب آالباما 

 

متان را   حرفتة  میت ا کترده برای یك بار هم که شده تتالش   میکن یمبسیاری از ما که در این حوزه کار 

که توضیح شتما کوتتاه باشتد یتا بلنتد؛ نتیجته        کند ینم                            مان توضیح دهیم. معموال  فرهی  برای والدین

زیر لب چیتزی م تل ایتن جملته را زمزمته       زندیخ یمنهایی یك چیز است. وهتی از پیص روی ما بر 

 ’م.رشتة خیلی خوبی است، عزیز‘ کنند یم

ای  ای که شما در حال مطالعه آن هستید، همان حوزه والدین شما چطور؟ آنها چقدر درباره حوزه

این حوزه را بته ختوبی توصتیف     توانند ینم                                          ب درباره آن است، مطلع هستند؟ آنها احتماال  که این کتا

نام آن را بیان کنند. این مشکل، تنها منحرر به آنها نیستت. بستیاری از    توانند ینمکنند؛ شاید حتی 

                                                                                                     متخرران این حتوزه نیتز در توصتیف آن دچتار مشتکل هستتند. در واهتع، بستیاری از آنهتا دهیقتا            

، طراحتی آموزشتی، توستعه    4فناوری آموزشتی، فنتاوری تربیتتی    –دانند این حوزه را چه بنامند  نمی

 ویراستتاران ؛ نامی که ما (IDT) 5ی آموزشی و باالخره طراحی و فناوری آموزشیها ستمیسآموزشی، 

. ماهیت واهعی این حتوزه کته فعتاالن، نامهتای بستیار مختلفتی بتر آن        میکن یمکتاب از آن استفاده 

چیست؟ این همان پرسص بنیادینی است که مؤلفان این کتاب ستعی دارنتد بته آن پاستخ      ،اند نهاده

 دهند.  

این رشتته در دانشتگاهای    ’روندها و مباحث‘این کتاب محرول تجارب هر یك از ما در تدریس 

. میکترد  یمموجود که پیوسته در حال تغییرند، استفاده  متنوعبود که از منابع  ها سالمتفاوت است. 

                                                     ی بستیاری نیتز برخوردارنتد. در هتر حتال کتامال        هتا  شتباهت ی بسیار، از ها تفاوتاین منابع با وجود 

توانستت وجتود داشتته     طبیعی بود که هر از چندگاهی درباره نوع این منابع و منابع بهتری کته متی  

 صحبت کنیم.   ،باشد

برای عملیتاتی کتردن طرحتی     هنگامی که دبی استولنورك از مؤسسه مریل/پرینتینگ هال، ما را

که در ذهن داشتیم تشویق کرد، در ابتدا هرد داشتیم کتابی بر اساس مجالت مرتبط بتا ایتن حتوزه    

معتروف  و در انتها ترمیم بر آن شد تا از تعدادی از افراد فرهیختته   گفتگوهاتدوین کنیم. اما با ادامه 

                                                 
4 . Educational technology  
5 . instructional design and technology (IDT) 
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ب دعوت به عمل آوریتم. نتیجته ایتن کتار     نویس اولیة کتا ، برای مشارکت در تهیه پیصهدر این حوز

 بود.   ’طراحی و فناوری آموزشی روندها و مباحث‘ کتابویرایص اول 

رونتدها و  ‘ستال در تتدریس درس    50                                                           ما به عنوان دو ویراستتار ایتن کتتاب مجموعتا  در حتدود      

تجربه داریم. در هر بار تدریس، آن را به طور تجربی از برخی از جهتات بتازبینی و محتتوای     ’مباحث

. در نتیجه دانشجویان هتم از  میدیبخش یمو یا روشهای آموزشی خود را بهبود  میکرد یمآن را به روز 

ردیم و هم از روشهای یادگیری آن بسیار راضی بودند. در این ویرایص متا ستعی کت    آموختند یمآنچه 

 این درس است، با هم در آمیزیم. روندها و مباحثمحتوا و راهبردهای آموزشی را که سازندی 

 

 سازمان کتاب  

 این کتاب در هفت بخص سازماندهی شده است:

هتای   این حوزه ترکید دارد. در این بختص واژه  موضوعات بنیادیکه بر  ’تعریف حوزه‘ 1بخص 

 .شود یمکلیدی حوزه، تعریف و تاریخچه آن ارائه 

و  هتا  هیت نظرتمرکتز دارد، بتا ترکیتد بتر     و الگوهای یرادگیری و آمروزش    ها هینظربر  2بخص 

. همچنین ایتن بختص بستیاری از اصتول     کند یمهای اصلی حوزه ما عمل  الگوهایی که به عنوان پایه

های آموزشی مختلف مرسوم است معرفتی کترده و پیشتنهادات     آموزش را که در میان نظریه کلیدی

 . کند یممتنوعی برای آن دسته از متخرران که درگیر طراحی آموزشی هستند، ارائه 

                                          متمرکز است. طراحی واهعی آموزش فقط یك ب عد مراحل فرایند طراحی آموزشی بر  3بخص 

ی مرتبط بتا ستایر هستمتهای بستیار مهتم از هبیتل اجترا،        ها صیگرابر از این فرایند است. این بخص 

سازی نوآوریهای آموزشی ترکید  و نهادینه اشاعهاستفاده از الگوهای ارزشیابی و رویکردهای جدید در 

 دارد. 

ی مرتبط با آن متمرکز است. ها صیگراو مجموعه  6(HPT)عملکرد انسانی بر فناوری  4بخص 

ی مرتبط بتا فنتاوری عملکترد انستانی متورد بحتث هترار        ها تیفعالهای اصلی و  در این بخص اندیشه

 هتای نظتام ی غیرآموزشی برای مشتکالت عملکتردی، ماننتد    ها حل . این بخص به توصیف راهردیگ یم

 مدیریت دانص، خواهد پرداخت.   هاینظامعملکرد و  حامیالکترونیك 

ی مختلف انجام ها تیموقعآنچه را که متخصصان طراحی و فناوری آموزشی در  5بخص 

از این هرارنتد: تجتارت و صتنعت، امتور نظتامی،       ها تیموهع. این دهد یممورد بررسی هرار  دهند یم

الملل. دانشجویان با مطالعه ایتن بختص    مراهبت از سالمت، مدارس عمومی، آموزش عالی و حوزه بین

ی مختلف ها تیموهعآموزی در  آموزی و دانص یر حوزی طراحی و فناوری آموزشی بر مهارتمتوجه تر 

                                                 
6 . Human performance technology 
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خواهند شد. مؤلفان فرول مختلف این بخص، برای افزایص این تر یرات در آینتده پیشتنهاداتی ارائته    

 .  اند کرده

نحوه پیدا کردن کاری مرتبط با طراحی و فناوری آموزشی و موفقیرت در آن  بر  6بخص 

متمرکز است. در این بخص عالوه بر ارائه پیشنهادات عملی برای کستانی کته جویتای کتار هستتند،      

ی و انتشاراتی معرفی شده و مهارتهایی را نیز که این افراد بترای رستیدن بته    رتعدادی سازمان تخر

 است.  شدهجایگاه افراد متخرص در طراحی و فناوری آموزشی باید در خود پرورش دهند توصیف 

)مترتبط بتا انتواع     مختلتف تمرکتز دارد. بته دالیتل    ی جدید حروزه  ها یریگ جهتبر  7خص ب

لبتة  ‘یی که تمایل داریم در آنها کار کنیم(، شاغالن حوزی طراحی و فنتاوری آموزشتی بتر    ها تیموهع

در دهته گذشتته    آموزی هرار دارند. این نقص فناورانته  آموزی و دانص تغییرات فناورانه در مهارت ’تیز

ای رونتق   تا امروز، عالهه به اینترنت و آمتوزش شتبکه   1990است. از نیمه دوم دهه  یافتهنیز  سرعت

رخ داده ی بستیاری  هتا  شترفت یپ، فناوریهتا و ستایر   دها، ارتباطات دوربر ای یافته است و در چندرسانه

ستتفاده  ، متواد یتادگیری بتا هابلیتت ا    7. در این بخص موضوعاتی از هبیل یادگیری توزیتع شتده  است

. در انتهتای ایتن بختص دربتاره آینتده طراحتی       ردیت گ یمها مورد بررسی هرار  ای چندرسانه و 8مجدد

 . شود یمآموزشی بحث 

رستد بته آنهتا توجته نشتده استت.        چند محدودی حیاتی در حوزی ما وجود دارد که بته نظتر متی   

خاص مؤلفتان را تشتویق    به طورآنها تحقیقات آموزشی و یادگیری است. به همین دلیل،  نیتر یاصل

ترکیتد   ’نحتوه انجتام آن  ‘های اصلی و عملی موضوع مورد بحث، به جای تشتریح   کردیم تا بر اندیشه

اهمیتت کمتی دارد، بلکته     هتا  مهتارت کنند. با انجام این کار، هرد نداریم بگوییم که تحقیق و توسعة 

 انداز این کتاب است.  فراتر از چشم ها حوزهاین  میکن یماحساس 

بسیاری از مؤلفان و رهبران بزرگ حوزی طراحی و فناوری آموزشی در تدوین ایتن کتتاب ستهیم    

که شما با اتمام مطالعه این کتاب، ترتویری روشتن از ماهیتت     اند وستهیپو به این امید به ما  اند بوده

اه موفتق  مؤ ر بر آن به دست آورید. اگر در ایتن ر  روندها و مباحثحوزی طراحی و فناوری آموزشی و 

یا هر کس که مشتاق شنیدن باشد، بته طتور    نتانیوالدمان را برای  حوزی دیتوان یمبوده باشیم، آنگاه 

 شفاف توصیف کنید. 
 
 
 
 

  

                                                 
7. Distributed learning  
8 . Reusable Learning object  
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