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 درباره کتاب و ترجمه
رج زیمتنس  وهتای جت   گرایی و اندیشه یادگیری ارتباطة با نظری 1385برای اولین بار در سال 

و  -در باب دانش و یادگیری آشنا شدم. نوگرایی، ساختارشکنی و نیز  نیاز جوامتع امتروزی  

ا، نگارنتده ایتن ستطور را بترآن     هت  پتردازی  ونه نظریهگ به این -های آموزشی طور ویژه نظام به

گرایی و دانتش ارتبتاطی    به ارتباط دکتری خود را در دانشگاه تربیت مدرسة داشت تا رسال

پژوهشتی،  -علمتی ة مقالت  یناختصاص دهد. حاصل این عالقمندی و پژوهش، عالوه بر چند

استت کته    "های آموزشی در عصر دیجیتال نظریه و عمل رسانه"تألیف یك کتاب با عنوان 

زیمتنس استتاد پرکتار دانشتگاه     . (1391رستیده استت )  از سوی انتشتارات ستمت بته چتاپ     

های او در بسیاری از مراکتز علمتی و دانشتگاهی دنیتا      ها و نظریه وبای کاناداست که ایدهمنیت

ة گرایی، دارای آثار متعددی در زمینت  ارتباطة مورد توجه قرار گرفته است. او عالوه بر نظری

طور خالصه آموزش و  های یادگیری، و به بوم یادگیری، شبکه ی یادگیری، زیستها فناوری

هتای مهتم و معتروف او در     رو یکتی از کتتاب   صر دیجیتال است. کتاب پیشیادگیری در ع

دانش و یادگیری است. ان شا اهلل که این کتاب بتواند برای عالقمنتدان بته یتادگیری و     باب

شیوه سازماندهی محتوای کتاب دو ة دانم که دربار آموزش مفید واقع شود. در انتها الزم می

 نکته را یادآور شوم:

داری نستبت بته محتتوا، در قبتال      ش کترده استت کته عتالوه بتر امانتت      مترجم تال -

عبتارت دیگتر، در کنتار محتتوا،      دار باشد. به ... نیز امانتها،  قلمة ها، انداز تصاویر، قلم

 قالب کتاب نیز به نوعی ترجمه شده است.

پیرو توضیح بند فوق، فهرست مطالب کتاب را نیز کمی متفتاوت خواهیتد یافتت.     -

هتتای درون متتتن، در فهرستتت مطالتتب نیامتتده استتت  و   بتترای نمونتته برختتی از عنتتوان

یابید که به تصاویر یا مضامین صفحه مورد نظر  میدر فهرست هایی را  برعکس، عنوان

 ها یا تیترها. وند و نه به سرعنوانش مربوط می

 کتر حسين اسكندريد

    1391پایيز 



 


