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 پیشگفتار

رویکترد   ارتباطتات تلفیتش شتده و    اطالعتات و     ت     فن اوری  رشتد   تربیتت بتا   علم تعلیم و هنر و

    تت    فن اوری  را بتته وجتتود آورده استتت. « یتتادگیری الکترونیکتتی» جدیتتدی در یتتادگیری بتته نتتام

بته  طراحی محتتوا   های تدریس وسبک ،های یادگیری مستقلارتباطات فرصت اطالعات و

 موجتب جدیتد یتادگیری   رویکترد  ایتن   .دهتد را افتزایش متی  متنتوع   گوناگون وهای  شیوه

 ،تربیتت نتوین   پویتای تعلتیم و  ماهیتت   و هتا بخشتشخیص  بابتوانند  یاددهندگان شود تا می

 ،محتوری ایتن ستبک    –طرفتی یادگیرنتده    از تطبیتش دهنتد.   متداوم  تغییتر  فراینتد  خود را با

 ،و با تعامالت مختلفی که با محتیط  نمودهفرایند یادگیری درگیر  دراالنه    فع  رایادگیرندگان 

 .داشتتت دنتتخواهتتتری  اثتتربخشیتتادگیری  ،یاددهنتتده و ستتایر یادگیرنتتدگان دارنتتد ،محتتتوا

 مشتارکتی و هتای   ازطریش ترکیتب محتیط   الکترونیکییادگیری  عملکرد خوب در ،درواقع

 .کند می واقعیت پیدا ،سازند می درگیر منابع تعاملی که یادگیرنده را

ضمن آشتنایی مقتدماتی بتا کلیتات مفهتوم یتادگیری       است تا سعی شده در این کتاب برآن 

گونتاگون  هتای   جنبته ، رویکترد  با ایتن یادگیری  یهایالکترونیکی در راستای طراحی محیط

  مورد بررسی و توجه بیشتری قرار گیرند. تعلیم و تربیت

یتادگیری   ،مرتبط بتا یتادگیری الکترونیکتی    و اصول مفاهیم ،تعاریف ،کلیات در فصل اول

یتادگیری  هتای   محتیط  در راگوژی و طراحتی اند کودکان و بزرگساالن یا همان پداگوژی و

 . اند الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته

در شناستی   روان رویکردهتای مختلتف   ازانتد  در فصل دوم به ساخت شناختی انسان و چشتم 

 است. یادگیری الکترونیکی پرداخته شده



بر یتادگیری  ها  آنتأثیر  تعامل و ،ال         تجارب فع  ،هیجانی چون انگیزههای  مؤلفه فصل سومدر 

خط یتادگیری الکترونیکتی و بتر   های  و چگونگی لحاظ کردن این عوامل در طراحی محیط

 .اندگرفتهمورد بحث قرار را 

افتراد  مختلتف یتادگیری و ترجیحتات شخصتیتی در     هتای   فصل چهارم به بررسی ستبک در 

یتتادگیری هتتای  تتتدریس و طراحتتی محتیط هتای   بتر اثربخشتتی شتتیوه هتتا  آنتتتأثیر  مختلتف و 

 الکترونیکی پرداخته شده است.

هتا   آن فرهنگی بر یتادگیری و توجته بته    –های اجتماعی فرهنگ و بافتتأثیر به  فصل پنجم

 .اختصاص یافته استیادگیری الکترونیکی های  در طراحی محیط

خط یتادگیری الکترونیکتی و بتر   های  در محیطها  آن اخالقی و توجه بهفصل ششم مبانی در 

 .اندگرفتهمدنظر قرار را 

یتادگیری   -یاددهی های  در اثربخشی شیوهها  ایو چند رسانهها  رسانهتأثیر  در فصل هفتم به

 .  پرداخته شده است ،یادگیری الکترونیکیهای  در محیطها  آن و لحاظ کردن

یتادگیری الکترونیکتی بته    هتای   درستی در محتیط  عناصتر برنامته  های  در فصل هشتم ویژگی

 اند.اختصار مورد بحث قرار گرفته

کشتور ایتران را متورد     در آن هتای چتالش  یتادگیری الکترونیکتی و  فصل نهم در و باالخره 

 .گیرندمی اقه قرار   مد 

و  یتادگیری  نظتران در عرصته  الزم از ستوی استاتید و صتاحب   هتای   امید است بتا راهنمتایی  

موجتود  هتای   کاستیعالوه بر رفع  ،       فن اوریمبتنی بر یادگیری های  در محیط ویژهبهآموزش 

 ،از پیشنهادات ارزنده این عزیزان بتوانیم با تعمتش هتر چته بیشتتر    گیری  با بهره ،در اثر حاضر

متورد  بر خط و مجازی  ،یادگیری الکترونیکیهای  مبانی تعلیم و تربیت را در طراحی محیط

 .توجه قرار دهیم

 

 فردکتر مهرنوش خشنودی  



 


