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                              آید مفر ح ذات. پس در هر نفسی حیات است و چون بر می مدرود منفسی که فرو می

 است و بر هر نعمتی شکری واجب.دو نعمت موجود 

 

 از دست و زبان که برآید

 ی شکرش به درآید؟کز عهده

 )سعدی(

 

  تقدیم به پدر علم تکنولوژی آموزشی ایران 

 شادروان دکتر محمد احدیان

 تشکر و قدردانی

اینجانب را در انجام این مهم  طریقیبا سپاس از تمام کسانی که طی این دو سال به هر 

زاده و سرکار خانم الهه ویژه دوست و همکار عزیزم جناب آقای ایرج عوض یاری رساندند؛ به

والیتی که در تعیین چهارچوب کتاب، بنده را یاری نمودند. همچنین از تمام نگارندگان اثر 

ریغ نکردند کمال که صبورانه مشقت راه را تحمل و در انجام این مهم از هیچ کوششی د

های را همپای لحظهام، دارم و آرزوی قلبیتشکر را داشته، مراتب امتنان خود را اعالم می

توفیق روز افزون از یزدان پاك است. از همسرم نیز برای زحماتی که  زندگیشان کرده که

 ، سپاسگزارم.ندطی انجام تصحیحات و ویرایش ادبی کتاب متقبل شد

انم از انتشارات آوای نور کمال تشکر را داشته و برای آن مجموعه ددر پایان الزم می

مهم  این توفیقات روزافزون را از ایزد منان خواستارم که اگر تالش آنها نبود، تولید و توزیع

 گردید.میسر نمی

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 دیباچه

گرفته از کتاب رابرت گانیه بود. در ابتدا بنده و دو همکارم آن را گیری این کتاب، نشئتشالوده شکل

ترجمه کردیم و قرار بود تا حد ممکن آن را به روز کنیم، اما پس از پایان کار مشخص شد که زمان 

مدیدی طول خواهد کشید تا محتوا به روز شود؛ از طرفی از جانب سرکار خانم والیتی منابع ارزشمندی 

بسیار مؤثر  که 2008و  2004های  هندبوکهای تکنولوژی آموزشی در سال بویژه،ار گرفت در اختیارم قر

واقع شد. لذا با مشورتی که با دوستان و همکارانم داشتم تصمیم گرفتیم برای افزایش کیفیت و سرعت 

ر شود و دانشجویان دوره دکترا واگذا کارشناسی ارشد های کتاب به فارغ التحصیالن کار، هر یك از فصل

های ها توسط دانشجویان ترمها در این راستا بوده است. گرچه برخی از فصل که موضوع پایان نامه آن

خوبی کار را انجام دادند. مدت زمان تدوین ها به پایانی دوره کارشناسی ارشد نوشته شد اما به حق آن

ماه به  6ر فصل هم بیش از ماه، تعیین نویسندگان ه 6ها حدود کتاب بدین صورت بود: تعیین سرفصل

ماه طول کشید. هرچند در طول تدوین، برخی از  27قریب  ،طول انجامید و از ابتدا تا انتهای کار کتاب

نویسندگان به دلیل مشکالت شخصی قادر به ادامه همکاری نبودند و ما مجبور به جایگزینی افراد 

بار ویرایش شد که  7تا  2و بار علمی آن  های کتاب با توجه به محتوا دیگری بودیم. هر یك از فصل

بیشتر ویرایش فنی و محتوایی فصل مد نظر بود. در پایان، امیدوارم این اثر در توسعه تکنولوژی آموزشی 

در کشور ما اثربخش واقع شود و رضایت خاطر شما مخاطبان عزیز را نیز جلب نماید. همچنین منتظر 

 نظرات سازنده شما هستم.

های کتاب که از نظر  ر است به دلیل محدودیت حجم مجبور شدیم از بسیاری از قسمتالزم به ذک 

پوشی کنیم. متأسفانه در زمینه تکنولوژی آموزشی تعداد طراحی آموزشی حائز اهمیت هستند چشم

منابع فارسی بسیار اندك است و حتی برخی از منابع موجود هم بسیار قدیمی هستند که نیاز به 

دارند؛ این در حالی است که رشته تکنولوژی آموزشی بسیار پویا بوده و طی این مدت ویرایش جدید 

 تغییرات بسیار زیادی داشته است.

 



 ساختار کلی کتاب

اثر حاضر، تالش داشته تا با توجه به تعریف تکنولوژی آموزشی و همچنین مباحث مطرح در این رشته 

کم بتواند جامعی در این زمینه بوده است که دست                                            ساختارمند شود. هدف، فراهم آوردن کتاب نسبتا  

مخاطب را با مباحث مطرح در رشته تا حد ممکن آشنا کند و چنانچه او به دنبال کسب اطالعات بیشتر 

فصل است که هر یك از  37بخش و  9. با این تفاسیر، اثر حاضر شامل ارائه کندهای الزم را باشد سرنخ

 گیرد.العه قرار میها به طور اجمالی مورد مطفصل

 

 بخش اول: کليات تکنولوژی آموزشی

این بخش شامل دو فصل تکامل تکنولوژی آموزشی و همچنین ماهیت، مفهوم و قلمرو تکنولوژی 

 های کاربردی آن است.ها و حوزهآموزشی، ارتباط آن با سایر رشته

 

 فصل اول: تکامل تکنولوژی آموزشی

رود و و راهبردهایی است که برای حل مسائل آموزشی به کار می هامشیتکنولوژی آموزشی اصول، خط

ها( و های برگرفته از سایر رشتهها و ایدهها، راهبردها، مدلمشیها، خط افزار )روشمتشکل از دو جزء نرم

ها( است؛ این دو مکمل یکدیگرند و برای حل مسائل ها و رسانهافزار )ابزار، وسایل، دستگاهسخت

افزاری بیان افزاری و سختروند.  در این فصل سعی شده تا تکامل رشته در دو بعد نرمکار میبهآموزشی 

های ها بر تکنولوژی آموزشی و از جنبه تکامل نظریهافزاری، چگونگی تأثیر سایر رشتهشود. در بعد نرم

-گرایی و نظریهارتباط گرایی و در نهایتگرایی، سازنده های رفتارگرایی، شناختیادگیری همچون نظریه

های  ها مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین این بعد در عمل، به شکل روش های ارتباطات و سیستم

های افزاری هم به چگونگی پیدایش رسانهکند. در بعد سختمختلف آموزش انفرادی و گروهی تجلی می

نترنت در آموزش و همچنین آموزش از راه شنیداری، تلویزیون آموزشی، پیدایش کامپیوتر و ای –دیداری 

 دور پرداخته شده است.

 
 های کاربردی ها و حوزهفصل دوم: ماهيت، مفهوم و قلمرو تکنولوژی آموزشی، ارتباط آن با سایر رشته

در این فصل  برای بررسی مفهوم تکنولوژی آموزشی ابتدا واژه تکنولوژی و مفهوم آموزش بررسی شده، 

پس از آشنایی با مفهوم تکنولوژی آموزشی به از تکنولوژی آموزشی بیان شده است. سپس چند تعریف 

در   ای یك تکنولوژیست آموزشی بیان شده است.صالحیت حرفه و هایی از رشته پرداخته شده تعریف

ها ادامه برای درك بهتر رشته تکنولوژی آموزشی، به ماهیت و مبانی فلسفی این رشته اشاره شده، مکتب

های تأثیرگذار بر رشته تکنولوژی آموزشی مورد بحث قرار گرفته است. همچنین قلمرو این دیدگاهو 

رشته  با توجه به تعریف مطرح تکنولوژی آموزشی بررسی شده و در رابطه با ارتباط رشته تکنولوژی 



های حیطهها مطالبی ارائه شده است. در پایان هم نویسنده به دستاوردها و آموزشی با سایر رشته

 کاربردی تکنولوژی آموزشی اشاره نموده است.

 

 شناسی تکنولوژی آموزشی بخش دوم: مبانی فلسفی و روان

شناسی تکنولوژی آموزشی دارد. هدف  فصل است که اشاره به مبانی فلسفی و روان 5این بخش شامل 

شناسی است که  این بخش آشنا کردن مخاطب با ماهیت تکنولوژی آموزشی و همچنین مبانی روان

 های مختلف زمانی قرار گرفته است.ها در برهه تکنولوژی آموزشی تحت تأثیر آن

 

 فصل سوم: مبانی فلسفی تکنولوژی آموزشی

گیری از نظریات و اصول آموزشی تکنولوژی آموزشی به عنوان یك رشته مستقل علمی سعی دارد با بهره

مند از ای نظاماین راه به گونه  کند؛ بنابراین درمسائل مطرح در حوزه آموزش و یادگیری را حل 

گشایی و حل مسائل و مشکالت های اخذ شده از نظریات آموزشی به منظور گره راهبردها و روش

 -گیرد تا به نقش اصلی خود در فرایند آموزش که همانا بهبود کارایی فرایند یاددهی آموزشی بهره می

بخش را جهت نیل به یادگیری عمیق و معنادار به همراه آورد. ارائه یادگیری است بپردازد و آموزش اثر

آموزش اثربخش از راه کاربرد تکنولوژی آموزشی در کلیه سطوح و مقاطع آموزشی، در وهله اول مستلزم 

آگاهی و بینشی عمیق از ماهیت، چیستی و چرایی پیدایش تکنولوژی آموزشی است. داشتن چنین 

دهنده تکنولوژی آموزشی این موضوع، نیازمند شناخت ارکان تشکیل  به بینش و درکی عمیق نسبت

این   های نگهدارندهشناسی، تاریخچه و مدیریت( به عنوان اهرم و ستونشناسی، جامعه)فلسفه، روان

حل مسأله( به شیوه صحیح در فرایند  -افزاریافزاری، سختکارگیری ابعاد آن )نرمرشته و نیز دانش به

تدریس است. لذا ضرورت پرداختن به فلسفه تکنولوژی آموزشی جهت کاربرد آن در فرایند  آموزش و

آموزش و یادگیری با هدف علمی اندیشیدن و مبتکرانه عمل کردن به منظور مرتفع ساختن مشکالت و 

این اساس، در فصل حاضر تالش شده تا ارتباط فلسفه با تکنولوژی  برمسائل آموزشی ضروری است. 

شی و یادگیری در مکاتب مختلف فلسفی بررسی شود، همچنین ضمن معرفی ابعاد و ارکان آموز

های اساسی تدریس و دهنده تکنولوژی آموزشی و شرح اجمالی هر رکن، شمای کلی از مؤلفهتشکیل

این، مدل جدیدی برای اجرای یك برنامه  افزون بریادگیری به واسطه تکنولوژی آموزشی ارائه شده است. 

این مدل که تکنولوژی آموزشی )دانش،   این فصل معرفی شده است.  نولوژی آموزشی در انتهایتک

هایی را برای مؤسسات آموزش عالی جهت کاربرد کاربرد، تحقیق، تمرین و ارزشیابی( نام دارد، زیرساخت

تری ارائه تکنولوژی در برنامه درسی معلمان در مقاطع تحصیلی دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دک

این رشته علمی و ارکان و ابعاد مختلف آن و نیز وقوف بر ضرورت   کند. امید است با شناخت ماهیت می

یعنی از  .این رشته؛ نائل آییم  آموزشی به هدف اساسی پیدایش  ها و بسترهایکاربرد آن در کلیه موقعیت



حل مسائل،  به ل و یا فراتر از آنراه کاربرد صحیح تکنولوژی آموزشی در نظام آموزشی ارائه راه ح

 موضوعات و مشکالت آموزشی دست یابیم.

 

 فصل چهارم: تکنولوژی آموزشی از منظر رفتارگرایی

-در این فصل ابتدا مبانی رویکرد رفتارگرایی، چگونگی پیدایش این دیدگاه و روند سیر تحول و نظریه

شود که تأثیر این دیدگاه بر آموزش مطرح می گیرد. سپسپردازان اصلی این حیطه مورد مطالعه قرار می

نقش حیاتی در زندگی دارد. از آنجا که تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی درهم تنیده شده و 

های طراحی از دیدگاه باشد، رابطه این دو و مؤلفهطراحی آموزشی جزء اصلی رشتۀ تکنولوژی می

ها همچنین الگوهای طراحی صد آموزشی، حیطهکه شامل بیان اهداف، مقا بررسی شده رفتارگرایی

در نهایت، تأثیر رفتارگرایی بر تکنولوژی آموزشی و همچنین نقاط قوت و ضعف این است. آموزشی 

 دیدگاه مورد بحث قرار گرفته است. 

 

 گرایی فصل پنجم: تکنولوژی آموزشی از منظر شناخت

-ها موقع یادگیری در ذهن خود انجام می که انسان های رفتارگرایان در توجیه رفتارهاییدر پی ناتوانایی

گرایان در صدد برآمدند که به چنین سؤاالتی در مورد این رفتارها پاسخ دهند. بنابراین، دهند، شناخت

-ها ارائه می گرایان بر مداخالت بین محرك و پاسخ تأکید دارند؛ یعنی زمانی که محركموضوع شناخت

پردازد.  این فصل به سیستم را پردازش کرده و به تولید پاسخ می ها شوند ذهن چگونه این محرك

کند. در این راستا شناختی انسان اشاره دارد که چگونه اطالعات را کسب، پردازش، ذخیره و بازیابی می

ها  گرایان معتقدند انساندر مورد دو عنصر بسیار مهم بازنمایی و پردازش ذهنی بحث شده است. شناخت

ها از راه این  کنند. انسانهنی و نمادسازی ذهنی، دنیای بیرونی را در ذهن خود ذخیره میبا تصور ذ

های  سازند. با توجه به این مسأله تکنولوژیستهای خود را از دنیای بیرونی میواره سازی، طرحذخیره

کنند.  دومین دار کردن یادگیری، توجه های موجود یادگیرندگان برای معنیواره آموزشی باید به طرح

ی پردازش این تصورات و نمادهای گرایان، نحوهعنصر بسیار مهم در فرایند یادگیری از دیدگاه شناخت

های آموزشی نیز بایستی مطابق با نحوه  موجود در ذهن از راه سیستم شناختی است. تکنولوژیست

ای است که به این نمونه پردازش سیستم شناختی به آموزش بپردازند. نظریه آموزشی گانیه بارزترین

 مورد توجه کرده است.

 گراییفصل ششم: تکنولوژی آموزشی از منظر سازنده

شاگرد  1براد فورد تیکنر قرن بیستم میالدی به وسیله ادوارد قرن نوزدهم و اوایل در اواخرگرایی  سازنده 

و هوشیاری بود.  دهنده ذهن تشکیلآن شناسایی ساختمان یا اجزای  گذاری شد و هدفبنیان 2ویلهلم وونت

                                                           
1

- Edward B.F. Titchener 
2
- Wilhelm Wundt  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt


سازند؛ یعنی مفاهیم،  این نظریه، یادگیرندگان براساس تجارب شخصی خود، دانش را می  اعتقاد پیروان به

این کار به طور فعال انجام   نهند که البته ها و غیره را بر مبنای اندیشه خود بنا می ها، تداعی اصول، فرضیه

شود که بر نقش فعال یادگیرنده، درك و فهم  گفت سازندگی به دیدگاهی گفته میتوان  پذیرد. بنابراین می می

های  پژوهش پایه گرایی بر نظریه سازنده، شناسی معاصردر روان. کند به اطالعات تأکید می و معنی بخشیدن

. استوار است 8پرورشی جان دیویی و نیز فلسفه 7ویگوتسکی، 6برونر، 5پیاژه ،4گشتالت شناسان ، روان3بارتلت

نظریه  در مورد هایی را حافظه انجام داده و یافته دربارهشناسان اولیه است که مطالعاتی  روان بارتلت یکی از

. این فصل در راستای فراهم آوردن بینشی در این زمینه تدارك دیده شده است گرایی پیدا کرده است سازنده

 ازد.پردگرایی و انواع میکه به بحث در مورد سازنده

  

 گراییفصل هفتم: تکنولوژی آموزشی از منظر ارتباط

این نظریه، سه نظریه   به عنوان الگوی جدید یادگیری در عصر دیجیتال مطرح است. گراییارتباط

ها را در رویارویی با  گرایی را به چالش کشانده و آنگرایی و سازندهیادگیری مطرح رفتارگرایی، شناخت

هایی زمانی شکل دهد. بنابر استدالل زیمنس، چنین نظریهناکارآمد جلوه می الزامات عصر دیجیتال

های اخیر که در دهه این در حالی است  های جدید نبوده است.اند که یادگیری تحت تأثیر فناوریگرفته

-فناوری، چگونگی زندگی کردن، ارتباط و یادگیری را به شکل نوینی سازماندهی کرده و موجب گرایش

این نظریه تشریح شده و در مورد   جدید در حوزه یادگیری شده است. طی این فصل، مفاهیمهای 

 ها به مباحث یادگیری و آموزش بحث شده است.  ترین آنترین و نزدیك مهم

 

 

 بخش سوم: ارتباطات آموزشی

های یاددهی یادگیری تأکید دارد.  فصل است که بیشتر بر ارتباط و تعامل در محیط 3این بخش شامل 

هدف از وجود آن آشنا کردن یادگیرنده با مبانی ارتباطات است که رشته تکنولوژی را به شدت تحت 

ها به بحث در مورد از تأثیرات رسانه در این رشته ها پژوهش تا باعث شد ارتباطاتتأثیر قرار داده و ظهور 

 ها سوق یابد. های همراه با آن ها و روشرویه

 

 فصل هشتم: کليات ارتباطات 

                                                           
3

- Bartlet  
4

- Gestalt  
5

- Piaget  
6

- Bruner  
7

- Vygotsky  
8
 -Dewey   



                                      سوازی وجوود اجتمواعی انسوان دارد.                              ی خوود، سوعی در بهینوه                                        علم ارتباطات با توجه به قدمت و پیشینه

      هوا،                                    ل، فرایند ارتبواط بوین انسوان                                                           ها به طور فطری گرایش به زندگی اجتماعی دارند؛ به همین دلی       انسان

                                                      ی زموین دارد. علوم ارتباطوات در تواریخ پیودایش و                                   ی قدمت وجود خود انسان روی کره               قدمتی به اندازه

                                                                                              ی خود، سعی داشته است که به انواع ارتباطات، از قبیل ارتباطات انسوانی، سوازمانی، خوانوادگی و         توسعه

            موجود بوین          تعامالت                           های علم ارتباطات است که بر         از مقوله                                  ها بپردازد. ارتباطات آموزشی، یکی          نظایر آن

                                                                                    آموزان تأکید دارد. این فصل تالش کرده تا به مقوله ارتباط از منظر آموزش نگواه کنود و                معلمان و دانش

                آمووزان بایود                                                                                   های آموزشی مختلفی را یادآوری نماید که معلمان در ضومن ارتبواط خوود بوا دانوش          مؤلفه

                               شوود، مسوتقیما  بوه آمووزش                                                     . هرچند بعضی از مباحثی که در این فصل مطورح موی                   مدنظر داشته باشند

          شوود. از                   های بعدی محسوب می              نیازی برای بحث                                  یابد، اما در عین حال، به عنوان پیش               کالسی ارتباط نمی

              ی ارتباطوات،                    یوابی و تاریخچوه                                 شده است عبارتند از: تعریف، ریشه                               جمله مباحثی که در این فصل مطرح 

                                     کالموی، موانوع ارتبواطی و جایگواه                                   های برقراری ارتباط، ارتباط غیر                                 صر ارتباطی، انواع ارتباطات، روش   عنا

                  ارتباط در آموزش. 

 

 های ارتباطی فصل نهم: مدل

کند. ها را به طور ساده و مختصر توصیف می به طور کلی، مدل اجزاء یك شیء یا پدیده و روابط بین آن

توانیم فرایند ها را برای ما عینی کنند. از آنجا که ما نمی و روابط بین آن ها سعی دارند این اجزاءمدل

رسد. از این ارتباطات را به طور عینی، مشاهده و درك کنیم، استفاده از مدل در اینجا ضروری به نظر می

دی و فرهای ارتباط میان های ارتباطی مطرح شده است که بیشتر به موقعیت رو، در این فصل انواع مدل

های ارتباطی پرداخته شده و در  شوند. در ابتدا به شرح مفهوم و ماهیت مدل و مدلآموزشی مربوط می

های مختلف  های ارتباطی به عمل آمده است. سپس مدل بندی مناسبی از مدلادامه، یك تقسیم

دل ایندیانا، شود. این مدلها، به این شرح هستند: مدل ارسطو، مدل لسول، مارتباطی توضیح داده می

-های شرام، مدل برلو، مدل دنس، مدل گربنر. در انتها یك جمع شانون و ویور، مدل احدیان، مدل مدل

های ارتباطی سعی دارند بر یك یا  شود. هر یك از مدلهای ارتباطی مطرح شده ارائه می بندی از مدل

که کدام مورد صحیح است و کدام  توان گفتچند بعد خاص از فرایند ارتباط تمرکز داشته باشند و نمی

که مبتنی بر واقعیت صرف باشند، بر دیدگاه های ارتباطی بیش از آن مدل، صحت الزم را ندارد. مدل

جانبه از فرایند ارتباطات خالقانشان از فرایند ارتباط، متکی هستند. برای کسب یك دید کلی و همه

 شود. های مختلف مطرح می سط مدلانسانی، باید به ابعاد گوناگونی توجه کرد که تو

 
 یادگيری -های یاددهی  فصل دهم: تعامل در محيط

               ترین اجزای مهم                                                                          ، هم در آموزش چهره به چهره و هم در آموزش از راه دور به عنوان یکی از مهم9      تعامل 

بوه عنووان عامول مهوم و      10یوادگیری  -های یاددهی تعامل در محیط .   شود                      تجارب یادگیری محسوب می

                                                           
9
- interaction 



شالوده نظری تعامول، بوه تعامول بوین یادگیرنوده و       شود.تأثیرگذار بر یادگیری یادگیرندگان شناخته می

شود. با رشود و پیشورفت در زمینوه تکنولووژی و حرکوت از      نسبت داده می 11رشد، در نظریه ویگوتسکی

هوایی بوه   در زمینه تعامول نیوز نظریوه   آموزش و یادگیری از شکل سنتی آن به اشکال آموزش از راه دور 

های  شناسی یادگیری هستند. در محیط های رواناند که بر گرفته از تعامالت موجود در نظریهوجود آمده

-یاددهی و یادگیری مبتنی بر وب که شکل پیشرفته آموزش از راه دور است بوه دلیول تکنولووژی و بوه      

از انواع مختلف تعامالت وجود دارد.  در این فصول ضومن    گیریکارگیری ابزارهای گوناگون، قابلیت بهره

 -هوای یواددهی   توضیح مختصری راجع به تعریف و توضیح  تعامل و چگونگی به کارگیری آن در محویط 

شناسی و آموزش از راه دور و به  های تعامل در روانیادگیری چهره به چهره و آموزش از راه دور به نظریه

های تعامل در آموزش از راه دور  پرداختوه شوده اسوت.     آن و مزایا و محدودیت انواع تعامل و کارکردهای

های یاددهی و یادگیری ارائه شوده اسوت.    روند تعامالت در این محیط کارهایی جهت بهبوددر نهایت، راه

 تشویق، اطالعات و منابعهایی برای یادگیرندگان جهت توزیع  از جمله این راهکارها، فراهم آوردن فرصت

باشود توا   فوری برای یادگیرندگان میبازخورد فراهم آوردن   و اطالعات و هاتجربهتقسیم  یادگیرندگان به

 ها به افزایش تعامالت و بهبود روند بینجامد. با به کارگیری آن

 

 ها و الگوهای طراحی آموزشیبخش چهارم: نظریه

جدید تکنولوژی آموزشی، طراحی  فصل و در مورد طراحی آموزشی است. در تعریف 4این بخش شامل 

از جایگاه خاصی در رشته برخوردار است و از این لحاظ در خور توجه است. با وجود این، در این بخش 

ای به الگوهای روندی نشده و علت آن هم این است که در سایر منابع فارسی به این دسته از الگوها اشاره

 خوبی پرداخته شده است. به

 زسنجی آموزشیفصل یازدهم: نيا

ها، نقش اساسی در  آموزش به عنوان راهبرد حفظ و ارتقای دانش، مهارت و توانمندی افراد و سازمان

تواند پاسخگوی سریع بسیاری از تغییرات و تحوالت موجود در کند و میبرآوردن نیازهای جامعه ایفا می

شود که مشخص ها و جامعه می سازمانجامعه باشد. همچنین زمانی منجر به حل مشکالت و مسائل 

ترین راه حل جهت برآوردن نیازها و رفع مشکالت است. این امر منوط به این  گردد آن بهترین و مناسب

است که نیازها به طور دقیق شناسایی، تعریف و تحلیل شوند. فرایندی که در این زمینه به شناسایی 

رد و به عقیده بسیاری از محققان نقش مهم و اساسی در نام دا« نیازسنجی»پردازد نیازهای واقعی می

کند. به همین دلیل نیازسنجی، اولین گام اساسی هر اثربخشی و کارایی انواع مخلتف آموزش ایفاء می

آید. به طور کلی تمرکز های رسمی و غیررسمی به شمار می ریزی و طراحی آموزش در نظامگونه برنامه

شود. در این  واقعی تنها با اجرای نیازسنجی صحیح انجام می هر سازمانی نیازهای دربرآوردنآموزش 
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 -interaction in the teaching-learning environments 
11

 -Vygotsky 



ای از نیازسنجی برای مخاطب تدارك دیده شود و مطالبی همچون فصل تالش شده تا آشنایی اولیه

 های مختلف بیان گردد.   رویکردهای نیازسنجی در بافتو  تعریف نیاز، نیازسنجی

 

 وزشیهای طراحی آمفصل دوازدهم: نظریه

های تعلیم و تربیت در هر نظامی باید روی به آینده داشته باشد. ایستادن در گذشته و نگاه  گیریجهت

 باید با ترسیم یك ها می های آموزش و پرورش چندان مفید نبوده و این نظام به آینده برای نظام

به سمت آینده، تفکر و ی حرکت انداز از گذشته جدا شده و به سمت آینده قدم بردارند. الزمهچشم

های  بینی روشاندیشی بر فرایند یاددهی و یادگیری است. طراحی آموزشی به عنوان تجویز یا پیش پیش

                                   ها و عواطف شاگردان، نیازمند  اصولی  ها، مهارت مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانش

ول و قوانین در ارتباط با هم و در یك نظام های مختلف تأیید شده باشند. این اص است که طی پژوهش

آورند. رویکردهای مختلف برای طراحی آموزش های طراحی آموزشی را به وجود مییکپارچه، نظریه

ی طراحی هایی با اصول و قوانین خاص خود هستند. در این فصل به معرفی دو نظریهدارای نظریه

ی فعالیت گرایی و نظریه مبتنی بر رویکرد شناخت ی شرح و بسط کهآموزشی پرداخت شده است. نظریه

 گرایی است.که مبتنی بر رویکرد سازنده

 

 فصل سيزدهم: الگوهای طراحی آموزشی مفهومی

 فصل حاضر درباره الگوی طراحی آموزشی، مفهومی است که با تعریفی از الگوی مفهومی شروع 

های نظری الگو، تحلیل یادگیری به عنوان زمینهگردد و با طرح مباحث جالبی چون بیان دو نظریه می

مفهوم الگوی ذهنی، شرایط الزم برای اجرای الگوی مفهومی در آموزش و انواع الگوی مفهومی ادامه 

یادسپاری و بازیابی شود که به کارگیری الگوی مفهومی در آموزش، یابد. در پایان مشخص میمی

 توسط یادگیرندگان بهبود یابد. خالقانهشود حل مسائل به طور  اطالعات، موجب می

 

 گرایانه فصل چهاردهم: الگوهای طراحی آموزشی سازنده

شناسی جدید مورد  گرایی با اتکاء بر مبانی فلسفی و معرفتنظریه یادگیری سازنده 1980از اواخر دهه 

یی، پیاژه، برونر و شناختی افرادی چون دیو توجه قرار گرفته است. این نظریه که متأثر از نظریات روان

باشد، معتقد است که واقعیت و دانش در جهان بیرون ماهیتی ندارد و توسط یادگیرنده و ویگوتسکی می

شود. بر این اساس نقش آموزش، تدارك محیطی است تا دانش در این یا جامعه یادگیرندگان ساخته می

حی آموزشی ارتباط بین نظریه محیط به طور فردی یا اجتماعی ساخته شود. از آنجا که کار طرا

ها گیرند( و عمل سازماندهی محیط یادگیری )ترتیبی از منابع و رویهها یاد می یادگیری )چگونه انسان

ای در خصوص چگونگی طراحی محیط یادگیری های گسترده باشد، فعالیتجهت تسهیل یادگیری( می

ها و الگوهای طراحی ها، نظریهاصول، خط مشیها به صورت  گرا انجام شده است که نتیجه آنسازنده



های طراحی آموزشی در رویکردهای  این فصل با مقایسه مختصر فعالیت آموزشی ارائه گردیده است. در

ها و الگوهای طراحی ها، نظریهمشیخط  این اصول،  به بررسی برخی از  گرایی رفتارگرایی و شناخت

 گرا ارائه گردیده است.  سازندهپرداخته شده که توسط طراحان آموزشی 

 

 بخش پنجم: مراکز و راهبردهای یاددهی و یادگيری

فصل است که به مباحث مطرح در راهبردهای یاددهی و یوادگیری و مراکوز و منوابع      3این بخش شامل 

یادگیری و همچنین مراکز یادگیری در تعریف اخیر تکنولووژی آموزشوی     -پردازد. فرایندهای یاددهیمی

جایگاه خاصی برخوردار بود، به طوری که جایگاه کنترل از محیط به شوخص یادگیرنوده تغییور یافتوه      از

 های زیر لحاظ شده است:  است؛ بر این اساس، فصل

 
 فصل پانزدهم: راهبردهای آموزشی

، دستخوش تغییورات اساسوی   های جدید سنتی آموزش با ظهور تکنولوژی اخیر، رویکردهایهای در دهه

های  های آموزشی ارائه شده است. در این راستا بایستی به برخی از چالش های نوینی از نظام شده و شکل

   در ها، بهبود کیفیت راهبردهای آموزشوی اسوت.    ترین آن های آموزشی توجه نمود که از مهم فراروی نظام

     بور                 کننده متعوددی         تعیین                      گیری، الگوهای متنوع و    یاد  -                                 سازی یادگیرندگان در فرایند یاددهی          جهت فعال

      هوای                                هوای تواریخی و نووین، روش        روش          توان بوه                               مختلف مطرح شده است؛ از جمله می                اساس رویکردهای

                                های فعال و غیر فعال اشاره نمود.                          مستقیم و غیر مستقیم، روش

های استقرایی  روشغیرمستقیم، این فصل به معرفی راهبردهای آموزش مستقیم، راهبردهای آموزش 

 کننده کیفیت تدریس پرداخته است. تدریس و یادگیری و عوامل تعیین

 

 فصل شانزدهم: راهبردهای یادگيری

 نماییم، با صدای بلند برداری میباشیم یادداشتوقتی از روی موضوعی که در حال خواندن می

 کنیم و یا از شیوه تکرار میکشیم، مطالب را رویم، زیر مطالب مهم خط میخوانیم، راه میمی

کنیم، آگاهانه یا ناآگاهانه از شیوه و روش خاصی برای استفاده می برداری برای به خاطر سپاریفیش

نظر از درستی یا  صرف به عنوان مثال، .ایمیادگیری و به خاطرسپاری در طوالنی مدت استفاده نموده

موفقیت و  برایهای شخصی خودمان یات و یافتهکنیم، طبق تجربهایی که استفاده می نادرستی روش

-من برای یادگیری موضوعات درسی انتخاب کرده» گوییم: روشی کهمی ،ای بهتر از موضوعکسب نتیجه

ام نتیجه دلخواه را برایم روشی که برای یادگیری درس ریاضی انتخاب نموده» یا «.ام کارایی داشته است

 . «به همراه نداشته است

 کننده برای یادگیری مطالب و موضوعات درسی ی یادگیری در واقع ابزارهای تسهیلراهبردها

راهبردهای یادگیری باعث معنادار شدن یادگیری شده و دوام آن را در طوالنی مدت تثبیت . باشندمی



در این فصل به معرفی راهبردهای یادگیری و انواع آن و همچنین معرفی تعدادی از  .نمایدمی

 .  ی جدید پرداخته شده استراهبردها

 

 فصل هفدهم: منابع و مراکز یادگيری

های تربیتی قرون گذشته را به ارث برده است. توسعه و اعتالی                                  تعلیم و تربیت جدید عمال  تمام هدف

های مختلفی را در ترین رکن رفاهی هر جامعه است، زمینه آموزش و پرورش که اصل بنیادی پیشرفت و مهم

نحوی به بهتر زیستن   که: بهمتمادی طی کرده است. توصیه خانواده به فرزندان خود مبنی بر اینطول قرون 

های گوناگون تدارك ها و حرفه ها، دانش خانواده کمك کنند و موجبات رفاه آتی خود را درکسب مهارت

ا و مسجد گسترش ببینند، سبب شده آموزش و پرورش از محدوده خانواده تجاوز نماید و به آتشکده، کلیس

این تحوالت   یابد و تحول و تغییرات شگرفی در نوع و چگونگی آموزش و پرورش حاصل شود. گذشت زمان به

-این مراکز می بریم و معتقدیم که این هنگام است که ما از مراکز یادگیری نام می  بخشد. در رنگ تکامل می

ین وجه ممکن در صورت اعمال مدیریت و نظم نشان این اهداف به بهتر  توانند نقش خود را در دستیابی به

ین همان آرمان . اسوادی در سطح ملی و اجتماعی برسیم دهند و بدین شکل تا سرحد ممکن به کاهش بی

در سایه ایجاد  شود.آموزش و پرورش است که در جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به آن احساس می

تا شاهد تحقق تغییر رویکرد آموزش به یادگیری   شودجایگزین آموزش میچنین مراکزی است که یادگیری 

های  فضاهای آموزشی و محیطهای آموزشی باشیم.  های یادگیری به جای محیط گیری از محیطو بهره

ها ترین بخش زندگی هر محصلی را به ویژه در زمان آموزش رسمی در مدارس و دانشگاهیادگیری، امروز عمده

هر  گیرد. فردیت افراد مورد توجه قرارای طراحی شوند که باید به گونه ن مراکزای  اختصاص داده است.به خود 

جهت داشتن نظام آموزشی . کندمیشخص با توجه به نیاز خود به یادگیری پرداخته و با آهنگ خود حرکت 

ایجاد   در زندگی قرار دهند،پویا و یادگیرندگانی که یادگیری همیشگی و خودگستری را در زمره اهداف خود 

این فصل، به ضرورت پیدایش چنین  شود. لذا دراندازی چنین مراکزی در جامعه کنونی احساس میو راه

همچنین به طور  پرداخته و و طراحی آنها مراکز یادگیری یهاها، مزایا، محدودیت مراکزی به انواع، ویژگی

 های دیجیتال شده است. های سنتی و سیار به کتابخانهای بر سیر حرکت از کتابخانهکوتاه اشاره

 

 بخش ششم: تکنولوژی در آموزش

کارگیری تکنولوژی در حل مسائل آموزشی تأکید دارد.  فصل است که بر به 10این بخش شامل 

افزاری در ویژه از لحاظ سخت های تکنولوژی آموزشی به هدف این بخش آشنایی مخاطب با قابلیت

یادگیری در حل مسائل آموزشی است. البته باید خاطر نشان کرد که تفکیك بعد  -یاددهیهای  محیط



-پذیر نبوده، بلکه آنچه در این جا غالب است این بعد می راحتی امکان افزاری چندان بهافزاری از نرمسخت

 کارگیری یك بعد و حذف دیگری نیست.   باشد گرنه به معنای به

 

 های چندگانه  موزشی و هوشفصل هيجدهم: تکنولوژی آ

نظران تعلیم و تربیت به آن توجه  از جمله مواردیست که متفکران و صاحب ؛مفهوم هوش و ماهیت آن

را به اجزاء دیگری  آن، دانند و عده دیگرفرد و واحدی می را ویژگی منحصر به ای آناند. عدهکردهخاصی 

گیری این برای اندازه ،اند متعددی تا نموده هاینمونهتالش  ،شناسان کنند. گروهی از روانتقسیم می

 ویژگی ارائه داده و به سنجش آن بپردازند.

نظران تعلیم و تربیت به آن توجه  کاربرد فراوانی دارد و بسیاری از صاحب ،نظریه گاردنر در آموزش

نوین بیان شود و  های مختلف سنتی وهوش از دیدگاهتا  سعی شده است ،اند. در این فصل خاصی نموده

 های چندگانه گاردنر و تأثیرات آن در آموزش ریاضیات مورد بررسی قرار گیرد. سپس نظریه هوش

 

 های آموزشیفصل نوزدهم: فرارسانه

این ابزارها آن است که  شود. هدف از کاربرد تمامیدر فرایند آموزش از ابزارهای گوناگونی استفاده می

 ای مناسب بهره گیرد.آموزش را به بهترین نحو دریافت کند و از آن به شیوه یادگیرنده بتواند در نهایت،

 گونه با های نظریمشیاین آموزش فقط در ذهن یادگیرنده به عنوان مبانی نظری و خط  خواه

های عملی،  هایی ذخیره و بازیابی شود و یا با کاربرد دانش آموخته شده در موقعیتواره گیری طرحشکل

 افزاری گرفته تا کاربرد دهنده آموزش از کارافزارها و تجهیزات سخت ش شود. ابزارهای ارائهآزمای

ایجاد بستری مناسب برای   افزارها در فرایند آموزش با هدف تسهیل شرایط تدریس برای یاددهنده ونرم

 ی استفاده یادگیر -آموزش و نیل به یادگیری مؤثر و معنادار برای یادگیرنده در فرایند یاددهی

 این ابزارها با پیدایش رایانه و ظهور شبکه تا حد وسیعی افزایش یافته است. از جمله  گیری ازشوند. بهرهمی

 و فرامتن در حوزه آموزش هایایچندرسانهآموزشی هستند که نشئت گرفته از کاربرد  فرارسانهاین ابزارها،  

ها(، کلید، پوشه و صفحه اصلی محیط  ها، پیوند )لینكگرهها با داشتن عناصری همچون: فرارسانههستند. 

ها در ارائه مواد و فرارسانهآورند. ارائه محتوا و مطالب آموزشی در محیط شبکه فراهم می تعاملی را جهت 

متوالی، ساختار  توان به ساختارکنند که از آن جمله میمطالب آموزشی از ساختارهای متعددی تبعیت می

با ارائه  هافرارسانههای یادگیری  همچنین نظام ختار درخت چندگانه و ساختار شبکه اشاره کرد.درختی، سا

دهند و به یادگیرندگان این های آموزشی را به یادگیرنده ارائه میمواد درسی در یك ساختار غیرخطی دوره

شود که موجب می ها دهند که سرعت یادگیری خود را تحت کنترل درآورند. این ویژگیامکان را می

غیرخطی، به عنوان یك  هایایچندرسانههای آموزشی سنتی و همچنین  ، در مقایسه با روشهافرارسانه

این فصل ضمن اشاره به معنای فرارسانه در   . درفناوری اثربخش در یادگیری و آموزش محسوب شوند



 -ها در فرایند یادگیرینقش فرارسانهها، عناصر، ساختار و  این حوزه به ویژگی  آموزش و کاربرد آن در

جهت تسهیل فرایند  آنهاایجاد   و نیز ایفرارسانههای  یاددهی پرداخته شده است. همچنین طراحی محیط

گیری بهره های پژوهشی در زمینهخودتنظیمی برای یادگیرندگان ضمن آموزش بررسی شده و نتایج یافته

 ت.ها مورد بحث قرار گرفته اساز فرارسانه

 

 هاایچندرسانهفصل بيستم: مدیریت بارشناختی در طراحی یادگيری 

با آن مواجه دیگری ی آموزشی مانند هر نوع برنامه هاایچندرسانهچالش اصلی که در طراحی یادگیری 

بخشی یادگیری انسانی سازگار باشد. برای اثر هایاست که با فرایند روشیها به  ساختن درس ،هستیم

شناسی  حمایت نماید. از جمله مباحثی که در روان هاهای آموزشی باید از این فرایند روشها،  درس

ده، شها در حافظه فعال ایجاد پردازی برای حمایت از فرایند پردازش دادهتربیتی بر اساس دیدگاه خبر

عالوه یا به  7آمیز به دانشجویان عدد سحر شناسی روان. در بسیاری از دروس استنظریه بارشناختی 

ی اساسی این قاعده آن است که یادگیرندگان قادرند در یك زمان تنها شود. نتیجهمعرفی می 2منهای 

میزان تالش ذهنی که  :از یعنیبارشناختی  ،ماده اطالعاتی را به خاطر بسپارند. به طور کلی 9تا  5بین 

ی بارشناختی، حافظه فعال انسان رشود. از دیدگاه نظبرای پردازش یا به خاطر سپاری اطالعات صرف می

دهد که سه نوع بارشناختی ها نشان میهنگام مواجه با اطالعات جدید ظرفیت محدودی دارد. بررسی

 طراحباید کوشش  هاایچندرسانهوجود دارد: درونی، بیرونی، مطلوب. در طراحی محتوای مواد یادگیری 

 د، بارشناختی بیرونی را تا حد امکان کاهش دهنماید نی را مدیریت و کنترلوآن باشد که بارشناختی در

هایی . انواع بارشناختی خود منجر به اصول و رهنموددو بارشناختی مطلوب را تا حد امکان افزایش ده

برای  ( شده است کهو سایر اشکال مواد آموزشی هاایچندرسانهبرای کنترل بارشناختی مواد آموزشی )

در حقیقت،  .انددهشاع دگیری بارشناختی ابکه برای اندازه استفاده کردیی ها روش از این منظور باید

تواند ارائه دهد بیشتر از ظرفیت سیستم عصبی انسان های تکنولوژیکی میهای حسی که ابزارمقدار داده

که  دتا حد امکان کوشی هاایچندرسانهبرای پردازش است. از این لحاظ باید در طراحی مواد یادگیری 

هدف این  .ودهای هر یك، با آن برخورد نم متناسب با ویژگی ،هر سه نوع بار شناختی را در نظر داشته

 فصل آشنایی مخاطب با مباحث مطرح در بارشناختی است.

 

 های آموزشیسازیو یکم: شبيه فصل بيست

صنعتی و ورود به عصر اطالعات یا به گفته الوین تافلر، عصر دانایی، نیاز  دورهحاضر با گذر از  حالدر 

این   . درشودتر احساس میروزافزون بشر برای آموزش،  با آنچه در گذشته  مطرح بوده است، متفاوت

های  درس مدارس و مؤسسات آموزشی،  های آموزش سنتی با محوریت کاربرد در کالس عصر، روش

ها و تجارب آموزشی، فقدان بسترسازی ری به اذهان یادگیرندگان، نبود تکرار موقعیتانتقال دانش نظ

کننده نیازهای جامعه  توانند به خوبی مرتفعهای یادگیری حقیقی، نمی جهت قرارگیری در موقعیت

سازی با های نوین آموزشی همچون شبیه روست که روشاین   محور باشند. از -یادگیرنده عصردانایی



امکان آموزی، تدارك وظایف یادگیری مستلزم پاسخ،  ای نمودن مهارتمرحله هایی ازجمله: لیتقاب

. اند دسترسی به تجارب یادگیری بدون خطر و بدون هزینه یا پیچیدگی زندگی واقعی، به وجود آمده

که از  اشاره کردهای آموزشی  سازیتوان به شبیهها می ها انواع گوناگونی دارند که از جمله آن سازیشبیه

 میالدی به عنوان روشی برای کارآموزی مورد استفاده قرار گرفتند. در  1900های  اوایل سال

توان آثار  ساز یا وسیله دیگری در یك موقعیت ساختگی، میسازی آموزشی با استفاده از یك شبیهشبیه

العات و ارتباطات در جهان کاربرد گسترده فناوری اطواقعی بعضی شرایط احتمالی را بازسازی کرد. 

 13، دینامو12سازی گوناگون از جمله جی.پی.اسهای شبیه و زبان ایرایانهگیری از امکانات  کنونی  و بهره

این شیوه  ای بهسبب شده تا متخصصان آموزشی و متولیان امر تعلیم و تربیت  نگاه تازه 14و سیم کریپت

این شیوه آموزشی به  کارگیری  رس داشته باشند. بههای د گیری از آن در کالساز آموزش جهت بهره

سازی یك محیط آموزشی مشابه با محیط  های کارآموزی )به علت فراهمویژه برای دروس عملی و دوره

واقعی کالس درس، بدون آنکه برای کسب یادگیری  نیاز به ایجاد تعامل چهره به چهره با یك مربی و یا 

سازی . شبیهآفرین باشد( به صورت مناسبی مهیا شده است ز و مشکلهای خطرسا قرارگیری در موقعیت

مجازی، ساختاری و در نهایت ایفای سازی زنده، شبیه از چهار گروه های آموزشی به طور خاص در یکی

گیرد، از قبیل: تعریف مسأله، تعریف  این شیوه از آموزش مراحلی را در بر می گیرند.نقش قرار می

ها و برگردان مدل. در سازی تولید شده، تدوین مدل، تدارك دادهزمینه کاربرد شبیهسیستم، پرسش در 

های  ها، مزایا، معایب و کاربردهای آن در موقعیت این شیوه از آموزش، انواع، اهداف، ویژگی حاضر  فصل

 کالس درس مورد بحث قرار گرفته است.

 

 ای  رایانه آموزشی های بازی :فصل بيست و دوم

تواند مزایایی از قبیل سرگرمی، افزایش انگیزش و یادگیری ای، می های رایانه ی مبتنی بر بازییادگیر

تواند یك محیط یادگیری مجازی را ای می های رایانه بخش را با خود به همراه داشته باشد. بازیلذت

شود. حدود منجر  ها در فرایند یادگیری سازی بیشتر آنبرای یادگیرندگان به وجود آورد که به درگیر

گذرد. از همان ابتدای تجلی، پژوهشگران به دنبال ای می های رایانه پنجاه سال است که از ظهور بازی

های مهم، اثرهای آموزشی و یادگیری اند. یکی از این جنبهها در ابعاد مختلف بوده بررسی اثربخشی بازی

ی خود در کسب دانش، تغییر نگرش یا یادگیری ه نوبهتواند بای می ها بود. هر نوع بازی رایانه بازیاین 

اند. در این                                   ای منحصرا  با این هدف به وجود آمده رایانهآموزشی های  گذار باشد؛ اما بازیها تأثیر مهارت

ای و اثرهای آموزشی و یادگیری هر یك بیان شده است. با این حال،  های رایانه فصل، انواع بازی

ای با یکدیگر دارند که در ضمن های اساسی ای تفاوت های رایانه با سایر بازیای  نهآموزشی رایاهای  بازی

ای  های رایانه و سایر بازیای  آموزشی رایانههای  برید. کاربرد بازی ها پی می ی این فصل به آنمطالعه

تمام مقاطع بر آن رود. معلمان امروزی به شمار می بیتبرای یادگیرندگان، رویکرد جدیدی در تعلیم و تر
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ریزی ها برای این منظور، نیازمند توجه به اصول، برنامه اند که از مزایای این رویکرد بهره برند. اما آنشده

ی استفاده از اند. در انتهای این فصل، سعی شده تا معلمان با نحوه از قبل و تمهیداتی از این قبیل

توجهی به این موارد، معلمان در ا شوند. در صورت بیای برای یادگیرندگان خود آشن های رایانه بازی

گیری هر نوع فناوری و رویکرد جدید در شوند. به کارای با شکست مواجه می های رایانه استفاده از بازی

 تعلیم و تربیت، نیازمند توجه به الزامات خاصی است.

 

 ءگرایی:فصل بيست و سوم: آشنایی با قطعات یادگيری با تأکيد بر رویکرد شی

را  از جمله حوزه تعلیم و تربیت انسانزندگی ی ابعاد همه های نوین یادگیری، و روش ی فناوریگستره

دهنده رفتار بود و کتاب تنها  های سنتی، معلم تنها منبع دانش و شکل در بر گرفته است. در روش

ن منابع یادگیری محسوب آهای موزشی، محیط و همه پدیدهآموزشی، اما در رویکردهای نوین آمحتوای 

و شخصی تغییر جهت داده و نقش  15مطالعه فردیموزش از شکل مرسوم خود به سمت آشود و می

در  ها یکی از این نوآوری یادگیری هایقطعهکند. در یادگیری بیش از پیش اهمیت پیدا می ندهگیریاد

کاربرد مؤثر الگوی قطعات یادگیری در طراحی و ارزشیابی جهت ارائه مفاهیم  است. محتوای آموزشی

ها، صنعت و موارد نظامی به  نظری و عملی  با استفاده از راهبردهای متنوع در امور آموزش، سازمان

های آموزشی  های یادگیری به دلیل قابلیت کاربرد مجدد در موقعیتقطعهدرستی تأیید شده است. 

بر و اهداف گوناگون سالیان متمادی است که جای خود را در محافل آموزشی باز کرده  مختلف برای

گرایی ارزش  نویسی شیءقرار داده شده است. برنامه علوم رایانه در  16گراییپایه الگوی طراحی شیء

این فصل مروری  .های چندگانه دوباره استفاده شود تواند در موقعیتباالیی در ایجاد اجزایی دارد که می

گرایی بر مفاهیم مرتبط با قطعات یادگیری دارد و در ادامه به  نحوه طراحی آن با تأکید بر رویکرد شیء

 پردازد.می
 

 فصل بيست و چهارم: عامل آموزشی

کند. عامل آموزشی در های آموزشی، عامل آموزشی نقشی بسیار مهم ایفا می در بستر و محیط

شود های آموزشی باعث می                                        عمدتا  همان معلم است که با نمایش فعالیتهای آموزشی  محیط

هایی که یك عامل  یادگیرندگان مطالب را بیاموزند. در نقطه مقابل، یادگیرندگان با مشاهده فعالیت

توانند آن را یاد بگیرند. در دهد، بدون اینکه خود اقدام به انجام دادن آن نمایند، میآموزشی انجام می

شود که نقش معلم در ای ارائه میهای یادگیری الکترونیکی محتوا به گونه افزارهای آموزشی و محیطنرم

شود. عامل متحرك آموزشی گامی در جهت احیای نقش معلم و عامل اجتماعی در این آن حذف می

یزان ها است. به طور کلی در طراحی عامل متحرك آموزشی، باید به این نکته توجه داشت هر م محیط

شود از نظر ابعاد گوناگون جنس، ها طراحی می که عامل متحرك آموزشی به گروهی که عامل برای آن
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تر باشد، تأثیر بیشتری در تسهیل یادگیری دارد. در این فصل ماهیت و سن، نژاد، مقطع( شبیه

و نکاتی  های عامل آموزشی، چندین عامل آموزشی کارگیری عامل متحرك آموزشی، نقش ی به تاریخچه

 مطرح در طراحی عامل آموزشی ارائه شده است.

 

 فصل بيست و پنجم: آموزش مبتنی بر شبکه

توانند در های سنتی آموزش دیگر نمی های نوین، روش با توجه به گستره علم و ظهور روزافزون فناوری

های ر شبکهطور کامل مؤثر باشند. در آموزش مبتنی بهای آموزشی اخیر به راستای رسیدن به هدف

این قابلیت وجود دارد که یادگیری در هر مکان و هر زمانی با استفاده از انواع مختلف شبکه از  ایرایانه

پذیر باشد. آموزش  سازی و انجامی جهانی اینترنت قابل پیادهگسترده گرفته تا شبکه های محلی وشبکه

طور کلی، به آموزش ت. در این فصل بهمبتنی بر شبکه در دو مدل همزمان و غیرهمزمان قابل اجراس

مبتنی بر شبکه، ابعاد آن و شماری از ابزارهای رایج در حوزه یاددهی و یادگیری مبتنی بر شبکه 

 پرداخته شده است.

 

 ها ها و چالش فصل بيست و ششم: یادگيری همراه، فرصت

عنوان معیار و  زمان است که بهمکان و هر  الکترونیکی یادگیری در هرهای بارز آموزش  یکی از ویژگی

ها موجب ظهور  های آن و قابلیت 17بیسیمهای  شود. امروزه فناوریهدف در این نوع آموزش مطرح می

عنوان بخشی از یادگیری الکترونیکی و به  18یادگیری نوینی شده که تحت عنوان یادگیری همراه

پذیری هر چه بیسیم، امکانات و انعطاف های همواره سیار و همراه بودن فناوری شود. محسوب می

-بیشتری را در تسهیل فرایند آموزش ایجاد کرده و یادگیری همراه را در گروه یادگیری انعطاف

ها شعار یادگیری در هر زمان و هر مکان  توان امیدوار بود که با این فناوریجای داده است. لذا می19پذیر

همراه و موضوعاتی چون معرفی ی لیاتی از یادگیربه بیان ک حاضر فصلبه راحتی محقق شود. 

های ها و ارتباط رویکردها و نظریه آموزشی، مزایا و محدودیتبیسیم، کاربردهای های  فناوری

 همراه پرداخته است. یشناسی با یادگیر روان

 

 فصل بيست و هفتم: هوش مصنوعی در تکنولوژی آموزشی

سازی رفتار و تفکر بشر با استفاده از ای است که سعی در شبیه رایانهای از علوم هوش مصنوعی شاخه

اند: رشته هوش مصنوعی نه ( درباره هوش مصنوعی آورده1385)20ای دارد. راسل و نوریك های رایانه سیستم

                                                       کند، بلکه قصد دارد موجودات  هوشمند را نیز بسازد. اولین تنها برای درك موجودات هوشمند تالش می
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به وجود  1956ها در این زمینه پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد و اصطالح هوش مصنوعی در سال  تالش

های همه منظوره مانند های بسیار متنوعی است؛ هم زمینهآمد. هوش  مصنوعی در حال حاضر دارای شاخه

قضایای ریاضی،  های بسیار خاصی مانند بازی شطرنج، اثباتشود و هم زمینهیادگیری و ادراك را شامل می

گیرد. با توجه به کاربردهای متنوع و مهیج هوش مصنوعی در سرودن شعر و تشخیص بیماری را در بر می

رسد توانمندی این دانش در موضوعات مربوط به آموزش به طور عام و حل مسائل مختلف بشری به نظر می

ای با این فصل تالش شده تا آشنایی اولیهتکنولوژی آموزشی به طور خاص ناشناخته باقی مانده است؛ لذا در 

 شود.هوش مصنوعی برای مخاطبان تدارك دیده 

 

 بخش هفتم آموزش از دور

افزاری و هم آموزش از راه دور، شکل جدیدی از آموزش است که از تکنولوژی آموزشی هم در بعد سخت

برد. این یادگیری بهره می -های یاددهی دهی محیطافزاری جهت حل مسائل آموزشی و شکلدر بعد نرم

بخش در جهت آشناسازی مخاطب با مبانی آموزش از راه دور در نظر گرفته شده است و شامل دو فصل 

 است که عبارتند از:

 

 فصل بيست و هشتم: کليات آموزش از دور

ایجاد   ایجاد نظام آموزش از دور، نیاز روز افزون به گسترش آموزش در جوامع برای  عامل اساسی در

های یادگیری در سطوح مختلف برای افرادی بود که به دالیل مختلف امکان دستیابی به آموزش  موقعیت

اند. آموزش از دور یك رشته علمی در حوزه تعلیم و تربیت است که نقطه تمرکزش بر انتقال را نداشته

بیشتر افراد بزرگسالی هستند  این نظام آموزشی  یادگیرندگانآموزش به افراد بزرگسال از راه دور است. 

این ترتیب، افراد باید زمان خود را برای خانواده و کارهایشان و  باشند. به که دارای کار و خانواده می

های آموزش از دور مستلزم بنابراین، دوره هایشان سازماندهی کنند. زمان بیکاری را برای مطالعه درس

ابزار و فنون ارتباطی قوی جهت برقراری تعامل میان یاددهنده و کارگیری  ریزی دقیق، بهطراحی و برنامه

 این نظام   های یادگیرندگان یادگیرنده، کاربست روش و راهبردهای متناسب با ویژگی

کوشد در کنار نظام آموزش حضوری، یادگیری  همچنین می)متفاوت از نظام آموزش حضوری( است 

ها و راهبردهای آموزشی و  عدالت آموزشی را برقرار کند،  وشپذیری در رفارغ از زمان و مکان، انعطاف

ن ای به عبارت دیگر، مکملی برای نظام آموزش حضوری باشد و به افزایش کیفیت آموزش کمك نماید. 

ها و مخاطبان خاص خویش  نظام آموزشی همچون نظام آموزش حضوری دارای رویکردها، اصول، نظریه

 پرداخته شده است.ها  آن این فصل به است که در

 

 مدرنيسمفصل بيست و نهم: مبانی فلسفی آموزش از دور از دیدگاه مدرنيسم و پست



دهنده آموزش از دور از دیدگاه مدرنیسم  این فصل از کتاب تالش شده است تا مبانی فلسفی تشکیل  در

عینیت، عقالنیت، ی ملموس الگوی مدرنیسم: آموزه 3این راستا از   مدرنیسم تبیین شود. درو پست

گیری آموزش از دور مدرن بحث شده است.  همچنین، با عنوان مبنای شکل مفهوم توسعه و پیشرفت، به

مدرن برای به چالش کشیدن مدرنیسم به  ترین مفاهیمی که پست ها و مهم گیری از رویکرد فراروایتبهره

مؤلفه نفی  3پذیری، از یشرفت و کمالگرایی، نفی عقالنیت و تردید به پکار برده است )مانند: نسبیت

 ی الگوی آموزه 3عقالنیت، نفی عینیت و نفی مفهوم توسعه و پیشرفت به عنوان 

 های یادگیری از دور در دوران مدرن و  مدرنیسم یاد شده است. در انتها نیز در مورد محیط پست

 مدرن بحث شده است. پست
 

 الکترونيکیبررسی کنترل در محيط یادگيری : امفصل سی

کنترل دانشجو در محیط الکترونیکی بر توالی محتوا،  ،از جمله موضوعات مهم در یادگیری الکترونیکی

که در این  سرعت یادگیری و دسترسی به پشتیبانی یادگیری و به طور کلی پیشرفت یادگیری است

یادگیری الکترونیکی را ناشی بسیاری از افراد جذابیت  .فصل تالش شده تا به این موضوع پرداخته شود

مطلوبیت محیط یادگیری  با وجودکنند. اما از کنترل یادگیرندگان بر فرایند یادگیری خود قلمداد می

تحصیلی و ترك تحصیل دانشجویان در یادگیری الکترونیکی با کنترل یادگیرنده، آمار باالی افت

گیرندگان خوبی در خصوص یادگیری خود  یم                                دهد که اغلب دانشجویان لزوما  تصمالکترونیکی نشان می

عبارت  بررسیاین   های اصلی توانند خودشان یادگیری خود را کنترل کنند. بنابراین هدفنیستند و نمی

بودند از: بررسی انواع مختلف کنترل در محیط یادگیری الکترونیکی، بررسی شرایط الزم برای اثربخشی 

به غیر از دو نوع کنترل ( 1دهد که نشان می بررسیاین   نتایج .انواع کنترل در یادگیری الکترونیکی

-های دیگری از جمله کنترل انطباقی شاخهکنترل، کالسیك یعنی کنترل برنامه و کنترل یادگیرنده

ای و کنترل اشتراکی در یادگیری الکترونیکی نیز ای پویا، کنترل توصیهایستا، کنترل انطباقی شاخه ای

معیارهای  ،این برای اعمال کنترل اثربخش  عالوه بر( 2های خاصی دارند. رکدام ویژگیوجود دارد که ه

های فراشناختی دانشجو را باید در  خاصی از جمله سطح تسلط دانشجو در محتوا، سطح محتوا و مهارت

 که در این فصل به چنین مواردی به خوبی پرداخته شده است.  نظر گرفت

 

 وژی آموزشیبخش هشتم: پژوهش در تکنول

های پژوهشی است که  های مختلف تکنولوژی آموزشی و روشاین بخش در رابطه با پژوهش در حوزه

 های آن عبارتند از: تواند بسیار مفید باشد و فصلبرای پژوهشگران این رشته می

 

 پژوهش در راهبردهای آموزشی سی و یکم:فصل 



باشند. این یابی به هدف می آموزشی برای دستی شده  راهبردهای آموزشی، سلسله مراحل تجویز

 شوند.راهبردها به سه نوع راهبرد آموزشی خرد، راهبرد آموزشی کالن و راهبرد طراحی پیام تقسیم می

کند تا محتوایی خاص نظیر وقایع، مفاهیم و اصول را آموزان کمك می راهبرد آموزشی خرد به دانش

آورد و دانش غنی از اکتشاف و آزمایش برای پژوهشگران فراهم می اییاد بگیرند. این نوع راهبرد عرصه

ی پژوهشی در این رویکرد ترین شیوهکند. معمولآموزان بنا میانتقادی را بر مبنای اکتشافات دانش

 شود. پژوهشی، آزمایش واقعی است که با دو یا تعداد بیشتری راهبرد مقایسه می

تری از یك دوره نسبت به راهبرهای خرد ی وسیعدارند و بر جنبهتر راهبردهای کالن، کانونی وسیع

های پژوهش آزمایشی جهت بررسی حیطه گذارند. برای توضیح راهبردهای کالن از روشتأثیر می

-، یادگیری مسئله23، عوامل متحرك آموزشی22، بازخورد21سازیتری نظیر شخصیپژوهشی وسیع

 استفاده شده است. 26راه دورو آموزش از  25، یادگیری مشارکتی24محور

ها و خوانا بودن تأکید  های طراحی پیام نیز بر مسائل ادراکی نظیر تصاویر، رنگ بسیاری از پژوهش

 بندی شده است.                                                                        کنند. اخیرا  فعالیت در زمینه نظریه شناختی نیز درون مقوله طراحی پیام طبقهمی

شود. این در تکنولوژی آموزشی پرداخته میدر این فصل به بررسی راهبردهای آموزشی مورد استفاده 

ها طراحی و اجرای آموزش و همچنین عملکرد  ی آنگیرند تا به واسطههایی را به کار می راهبردها روش

های تجربی و  یادگیری را بهبود بخشند. الزم به ذکر است که رویکرد غالب در ادبیات این پژوهش، طرح

 ده است.آزمایشی جهت افزایش عینت و دقت بو

 
 های پژوهش در تکنولوژی آموزشی: فصل سی و دوم: روش 

 های آموزشی ابعادها در زمینه آناز و استفاده  جدید های مختلفرسانه پیدایشهای اخیر با  در سال

تعیین میزان  متسه . در این بین تحقیقات نیز بشده استبه تکنولوژی آموزشی افزوده  جدیدی

تحوالت صری به تبا نگاه مخاند. گشتهرهنمون در فرایند تدریس و یادگیری ها اثربخشی این رسانه

های  در موقعیتهای آموزشی  تکنولوژیستو متخصصان شویم که متوجه می تکنولوژی آموزشیگذشته 

رفته  ها رفتهاین دیدگاه دهند و تغییر میو یادگیری به امر آموزش  تهای خود را نسبدیدگاهمختلف 

آورند که همانا دست می هب جامعی را نسبت به امر آموزش و یادگیریکم نگرش ابند و کمی تکامل می

ایی تکنولوژی آموزشی است. در این دنیای در حال تغییر یکی از مسائل مهم در حیطه آموزش نههدف 

در فرایند تدریس و طور خاص استفاده از تحقیقات هش به صورت عام و تکنولوژی آموزشی برو پرو

های پژوهش در  باشد. در این فصل به روشمی قیقاتحسوی این تو و آگاهی از سمت دگیری یا

                                                           
21

- personalization 
22

- feedback 
23

- Pedagogical agents 
24

- problem based learning 
25

- Cooperative learning 
26

- distance education 



تکنولوژی آموزشی به عنوان یکی از ابعاد اساسی تکنولوژی آموزشی پرداخته شده است. از جمله موارد 

 عواملهای تحقیقاتی در تکنولوژی آموزشی،  اولویتتوان به مهمی که در این فصل بدان اشاره شده می

ها، آوری دادههای تحقیقاتی به تکنولوژی آموزشی، جمعهای پژوهش، رویکرد مهم در انتخاب روش

 نویسی تحقیقات تکنولوژی آموزشی اشاره کرد. ها و گزارشتحلیل داده

 

 فصل سی و سوم: پژوهش در طراحی و توسعه 

های طراحی و یکی از رویکرد این فصل، بر پژوهش در طراحی و توسعه تمرکز دارد. این نوع پژوهش،

 رود.شناختی است که توسط پژوهشگران در تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی به کار میروش

داری که از عملکرد نشئت های نظامکند از دادهپژوهش در طراحی و توسعه، پژوهشی است که سعی می

است به ایجاد دانش اقدام کند. این نوع دار از موارد خاص گیرد و بر مبنای یك تجزیه و تحلیل نظاممی

ای و ابزاری و پژوهش مدلی. تر تشکیل یافته است: پژوهش فرآوردهی فرعیپژوهش، خود از دو طبقه

هایی است که در این نوع پژوهش انجام شده  ی نمونه پژوهشرویکردی که در این فصل اتخاذ شده، ارائه

 است. در این فصل، ابتدا به تعریف پژوهش در طراحی و توسعه و تعیین قلمروی آن پرداخته 

 های حاصل از هر یك، بیان شود، سپس انواع پژوهش در طراحی و توسعه از نظر تأکید و پیامدمی

گیرد به همراه منابع تعیین این پژوهش مورد استفاده قرار میهایی که در  گردد. در ادامه، روشمی

های انجام پژوهش مدلی و پژوهش ها و راهبرد شود؛ سپس روشمسائل در این نوع پژوهش، مطرح می

کند که پژوهشگران با هایی را مشخص می شود و چالش ای و ابزاری به طور جداگانه بررسی میفرآورده

پژوهش ی این نوع پژوهش ترسیم شود. اندازی از آیندهر انتها سعی شده تا چشمشوند. دها مواجه می آن

                                                                 ی تقریبا  اندکی در تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی برخوردار است و در طراحی و توسعه از پیشینه

 توانند مند میراه بسیاری را باید برای تکامل خود بپیماید. پژوهشگران عالقه

اند راهنمای کار خود قرار دهند. در فصل حاضر به موارد باال به ر اینجا آورده شدههایی را که د پژوهش

 خوبی اشاره شده است. 

 
 های طراحی آموزشی فصل سی و چهارم: پژوهش در مدل

های های طراحی آموزشی تمرکز دارد. این نوع پژوهش، یکی از رویکرد این فصل، بر پژوهش در مدل

که توسط پژوهشگران در تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی به کار شناختی است طراحی و روش

یا اثربخشی فرایند، فن و یك مدل یا مدل جدیدی را  رود. پژوهش مدلی، پژوهشی است که اعتبارمی

دهد که تازه به وجود آمده است. پژوهش مدلی همراه با پژوهش ابزاری، خود در مورد بررسی قرار می

پژوهش در طراحی و توسعه، ایجاد دانشی گیرد. وهش در طراحی و توسعه قرار میپژ یتر ی بزرگطبقه

 این نوع گرفته است. ئتدار از عمل نشطور نظام به رد کهگیهایی قرار نظر دارد که بر مبنای دادهرا مد

پژوهش در فصل قبلی به طور مفصل شرح داده شده است. این فصل، ابتدا به معرفی سه مدل طراحی 



سپس در ادامه، ای. های رویههای ارتباطی و ابزار های مفهومی، مدل آموزشی پرداخته است: مدل

 های طراحی و بررسی اثربخشی مدل یابیی اعتبارشود که در زمینه های بسیاری مطرح می پژوهش

های طراحی  بیرونی مدل یابیی درونی و اعتباریابجا بین اعتبارآموزشی انجام شده است. البته در این

هایی مطرح شده است  های مخصوص هر یك آمده است. همچنین چالشآموزشی تمایز قائل شده و رویه

ژوهشی در که در حال حاضر پژوهشگران این حیطه با آن مواجه هستند. در انتها دو نوع رویکرد پ

ای. پژوهش مدلی همانند پژوهش و مطالعات توسعه یابیپژوهش مدلی مطرح شده است: مطالعات اعتبار

                                                                 ی تقریبا  اندکی در تکنولوژی آموزشی و طراحی آموزشی برخوردار است و در طراحی و توسعه، از پیشینه

 توانند مند میباید راه بسیاری را برای تکامل خود بپیماید. پژوهشگران عالقه

 اند راهنمای کار خود قرار دهند.هایی را که در اینجا آورده شده پژوهش

 

 بخش نهم: ارزشيابی آموزشی

این بخش به جایگاه و اهمیت مدیریت و ارزشیابی در تکنولوژی آموزشی اشاره دارد. دلیل توجه به 

تدارك  جودی این بخشفلسفه وها در تعریف تکنولوژی آموزشی است.  مدیریت و ارزشیابی، وجود آن

 که شامل سه فصل است و عبارتند از: هاستفرآیندها و فرآوردهکیفیت هر چه بیشتر 

 

 ای بر سازمان و مدیریتفصل سی و پنجم: مقدمه

کند ابتدا به تعاریف ای که سازمان و مدیریت در جامعه ایفا میدر این فصل با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه

 نظران پیرامون مدیریت و سازمان ارائه شده است؛ سپس عالوه بر شود که توسط صاحب میمتعددی پرداخته 

های مورد نیاز  های مدیریتی  و سپس به بیان مهارت انواع مدیریت و ابعاد آن به بیان نظریه نقش معرفی

دار، طبیعت شود. همچنین با استفاده از نمو مدیران در سطوح مختلف عملیاتی، میانی و عالی پرداخته می

 های مدیریتی و عوامل شایستگی مدیریتی  نشان داده شده است. ها و مهارت نقش

های آموزشی با مدیریت،  ستدر این کتاب این فصل بیشتر از آن لحاظ مدنظر قرار گرفته که تکنولوژی

اند خالی از تومدیریت پروژه، کارهای گروهی و مشارکتی سر و کار دارند؛ لذا آشنایی با علم مدیریت نمی

 لطف باشد و شاید به همین دلیل است که در تعریف اخیر از تکنولوژی آموزشی، بدان اشاره شده است. 

 

 های ارزشيابی آموزشی ها و مدل ، چهارچوبفصل سی و ششم: نظریه

ای کوتاه، در این فصل به طور مختصر به موضوع ارزشیابی آموزشی پرداخته شده است. ابتدا طی مقدمه

منظور از ارزشیابی آموزشی و تاریخچه تحول آن و نیز تفاوت ارزشیابی آموزشی با سایر انواع ارزشیابی 

است. در ادامه  یك تعریف تلفیقی ارائه شده بیان و سپس تعاریف مختلف ارزشیابی آموزشی و نیز

وزشی همراه با الگوی کننده مختلف ارزشیابی، کارکردها، نظریه، رویکردها و الگوهای ارزشیابی آم تعیین

و باالخره در پایان  گردیدهعمومی ارزشیابی مطرح و یك چهارچوب کلی برای ارزشیابی آموزشی معرفی 



 فصل، استانداردهای ارزشیابی آموزشی به طور خالصه بیان شده است.

 
 فصل سی و هفتم: سنجش و ارزیابی در آموزش الکترونيک

شود که به منظور شناسایی های کمی و کیفی می ه روشسنجش به عنوان یك مفهوم کلی شامل کلی

 .گیردهای یادگیرندگان در طول یك دوره آموزشی  مورد استفاده قرار می ها و نگرش ها، مهارتدانسته

این بخش به سه هدف عمده آن اشاره خواهد   منظور اهداف متعددی است که در                   هر سنجشی معموال  به

ویژه در حوزه ارزشیابی و  ان نظامی جدید در حوزه تعلیم و تربیت بهشد. آموزش الکترونیکی به عنو

ها و رویکردها های سنجش تغییراتی را به وجود آورده است که در حال حاضر هنوز از حد نظریهشیوه

ها که معایب و مزایای خاص خود را دارند،  این روش  است.فراتر نرفته و کمتر در حوزه عمل قرار گرفته 

 اند. ه این فصل مورد بحث قرار گرفتهدر ادام

 

 نامه واژه

اند  اند به صورت توصیفی همراه با منبع بیان شدههایی که در طول فصل مهم بودهدر پایان، برخی از واژه

و در انتهای آن مشخص شده که مربوط به کدام فصل است؛ لذا مخاطبان برای کسب اطالعات بیشتر 

 توانند به فصل مربوطه مراجعه نمایند. می

امید است کتاب حاضر رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم آورد و نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما 

 . گرددموجب غنی و پربار شدن این مجموعه 
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