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پیشگفتار
ديويد مريل يکی از نظريهپردازان معروف در زمینهه طراحهی آموزشهی اسهت.
وی تاکنون چند الگو و نظريه در زمینه طراحی آموزشی ارائهه داده اسهت کهه
در کتابها و مقاالت مختلفی بهه چهار رسهیدهانهد .يکهی از نظريهات نسهبتا
قديمی وی که اکنون در زمینه آموزش موضوعات شهناختی کهاربرد بسهیاری
دارد نظريه نمايش اجهزاء اسهت .ايهن نظريهه مبنهای اصهلی الگهوی طراحهی
آموزشی وی را تشکیل میدههد کهه در ايهن کتهاب بهه طهور مفصهل بهه آن
پرداختهايم .اگر بخواهیم اين کتاب را بهصورت بخشهای جدا از ههم در نظهر
بگیريم ،در ابتدا بهه تاريخههه الگوههای طراحهی آموزشهی بخصهوص الگهوی
نمايش اجزاء پرداخته شده است .در بخش دوم مبانی نظری اين الگو تشهري
شده است و در بخش سوم آن الگوی مريل بهه صهورت مفصهل و بهه صهورت
عملی و در قالب مثالهای کاربردی مورد بحث قرار گرفته اسهت .ايهن کتهاب
میتواند به عنوان منبع درسی درس طراحی آموزشهی در سهط کارشناسهی
قرار گیرد .همهنین کسانی که دستاندرکار آمهوزش هسهتند ماننهد معلمهان
میتوانند از مطالب اين کتاب بهرای طراحهی مطالهب آموزشهی و تدريسشهان
استفاده کننهد .دسهته سهوم مخاطبهان ايهن کتهاب طراحهان چندرسهانهای و
آموزش الکترونیکی هستند که میتوانند الگوی معرفی شده در ايهن کتهاب را
مبنای طراحی آموزشی درسافزارها يا دورههای الکترونیکی خود قهرار دهنهد.
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در پايان از زحمات خانم صفیه عبدالهی بخاطر ويرايش علمهی و ادبهی کتهاب
حاضر کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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