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  دوازدهممقدمه چاپ 
  

پيگيري رويدادهاي مهم حوزة تكنولوژي آموزشـي از تـاريخ پنجمـين چـاپ كتـاب       
حاضر و دريافت نظرات و پيشنهادهاي دانشجويان و اساتيد اين رشـته نگارنـده را بـر                 
آن داشت تا ضمن بازنگري عميق تمام مباحث كتـاب، دو بخـش جديـد بـه مباحـث                 

ولـين بخـش دربـارة تـاريخ تكنولـوژي آموزشـي در             ا. چاپ دوازدهم كتاب بيفزايـد    
كمبـود يـك بحـث تحليلـي در زمينـة تاريخچـة تكنولـوژي               . كشورمان ايـران اسـت    

اي بـود تـا بخـشي تحـت همـين عنـوان بـه         آموزشي در ايران در منابع داخلـي انگيـزه     
بررسي تاريخچة اين رشته از علوم كـاربردي در         . مباحث فصل اول كتاب اضافه شود     

نظـران ايـن علـم بـا شـرايط و        دهنـده تعامـل صـاحب       زادگاه آن است نـشان    غرب كه   
در حـالي كـه   . گيريهاي نظامهاي تربيتي آنان است     اقتضائات محيطي و نيازها و جهت     

موقعيت اين رشته در كشور ما ايران به منزله يك رشتة علمي كامالً وارداتـي هماننـد                 
 به همين علت در بررسـي تـاريخ         .هاي ديگر دانشگاهي متفاوت است      بسياري از رشته  

اين رشته در ايران بايد در زواياي رخدادها و وقايع مرتبط با تعليم و تربيت بـه دنبـال                   
اي يـا جـوانبي از مباحـث، كاربردهـا، و محتواهـاي               ها و عاليم مربـوط بـه جنبـه          نشانه

بـر  در ايـن بخـش بنـا        . مرتبط با رشته جستجو كرد تا رد پا و اثـري از آن را دريافـت               
اهميت و تأثيرگذاري رويداد بسيار مهم تأسيس دارالفنون از اين نقطة عطف تاريخي             

كنيم و با تعقيب رويدادهاي آموزشي و فرهنگي كشورمان به خـصوص از               شروع مي 
اول قرن چهاردهم هجـري شمـسي مطـابق بـا اوايـل قـرن بيـستم مـيالدي، سـير تحـول                       

اين مطالعـه بـه     . كنيم  زشي را دنبال مي   شناخت، موقعيت، و كاربرد رشته تكنولوژي آمو      
گيري رشـتة تكنولـوژي آموزشـي بـه           خصوص بر وقايع معطوف به زمان پيش از شكل        

 . متمركز اسـت    و پس از اين تاريخ     1372عنوان يك رشتة تحصيلي دانشگاهي در سال        
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بندي از مجموعة الگوهاي طراحي آموزشي ارائه شده          دومين بخش يك جمع   
اي ارائـه شـده       منـد از وجـود الگـوي هفـت مرحلـه            نندگان عالقه خوا. در كتاب است  

» راهبردها و فنون طراحـي آموزشـي      «توسط لشين، پوالك، و رايگلوث تحت عنوان        
 اطـالع دارنـد، و مـسلمًا تـاكنون از ايـن الگـوي               )، چاپ پنجم  1386(ترجمة نگارنده   

مـذكور يـك   اي  الگـوي هفـت مرحلـه   . انـد   در طراحيهاي خود سود جستهابسيار كار 
اي از الگوهـا بـا رويكـرد سيـستمي اسـت و در حـال                  تركيب بسيار خوب از مجموعه    

حاضر به عنوان يك الگوي كامل و مطرح در محافل طراحي آموزشي مورد استفاده              
اما آنچه را كه دانـشجويان و اسـاتيد بـه عنـوان يـك پرسـش مهـم در مباحـث                  . است

كيـب تمـامي الگوهـاي طراحـي        بنـدي و تر     كننـد جمـع     طراحي آموزشي مطـرح مـي     
هـا و الگوهـاي طراحـي     براي پاسخگويي به اين مهم مريل تمام نظريه    . آموزشي است 

مريل اين اصول . آموزشي را مطالعه و اصول مشتركي را در آنها شناسايي كرده است     
اي كه به زودي به چاپ خواهد رسيد به           نامد و در مقاله     مي» اصول مبنايي آموزش  «را  

بنـابراين در آخـرين بخـش از مباحـث مربـوط بـه              .  اصول پرداختـه اسـت     تشريح اين 
الگوهاي طراحي آموزشي ترجمة كامل اين مقاله اضافه شده تا دانـشجويان و اسـاتيد          
و طراحان آموزشي بتواننـد بـا اسـتفاده از آن بـه ارزيـابي الگوهـاي موجـود طراحـي                     

اي مطـرح شـده در آن را        پرداخته و احتماالً بـا انجـام دادن تحقيقـاتي صـحت ادعاهـ             
در ضمن در پايان اين مقاله مريل پرسشهاي پژوهشي مهمي را در رابطـه بـا                . بيازمايند

تواننـد بـه عنـوان محورهـاي      مندان مـي    كند كه عالقه    اصول مبنايي آموزش مطرح مي    
  .پژوهشي از آن استفاده كنند

ــا طــرح مــسائل، مــشكالت،  اميــد اســت دانــشجويان و اســاتيد عالقــه   و منــد ب
كمبودهاي موجود در اين نوشته نگارنده را در تـالش بـراي هـر چـه بهتـر و مفيـدتر                     

  .كردن آن ياري دهند
  

  هاشم فردانش
  1390تابستان    
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  مقدمه چاپ پنجم
  

 به طور  عام و رشته تكنولوژى آموزشى       به طور تحوالت اخير در رشته تعليم و تربيت        
تـوان آن را يـك      ح كرده كـه مـى     گيريها و رويكردهاى جديدى را مطر      خاص جهت 

شناسىِ تعبيرى وارد     ميالدى رويكرد معرفت   1970از اواسط دهه    . تحول بزرگ ناميد  
گرايى را متزلزل كرد؛ اين تشكيك مبـانى         هاى فلسفى اثبات   مباحث فلسفى شد و پايه    

 ميالدى بـه    1980گرايى با طرح رويكرد انتقادى، در اواسط دهه          شناسى اثبات  معرفت
ى كه در ابتداى هزاره سوم ميالدى رويكرد غالـب در اغلـب   به طورود رسيد،  اوج خ 
 به رغم گرايى   هاى علوم تربيتى، رويكرد تعبيرى و انتقادى است و ديدگاه اثبات           رشته

 در زمينه تحقيقات، به عنوان زيربناى       به خصوص ها و    حفظ تأثير خود در برخى رشته     
  .ريخ پيوسته استشناسى دوران مدرن به تا فلسفى و معرفت

هـاى مـادر ايـن رشـته      رشته تكنولوژى آموزشى نيز بـه تبـع تأثيرپـذيرى رشـته       
ايـن تحـول در مباحـث       . نسبت به رويكردهاى جديد دچار تحولى ژرف شـده اسـت          

فلسفى و نظرى بسيار چشمگير و در عرصه تحقيقات و كاربرد بسيار محـدودتر بـوده                
 و  شناسـى   روانسفه، فلـسفه تعلـيم و تربيـت،         هاى مادر اين رشته، مانند فلـ       رشته. است
 تربيتى موجـب بيـشترين تحـول در مباحـث فلـسفى و نظـرى تكنولـوژى          شناسى  روان

اين كتاب توصيف شد    قبلي   كه در چاپهاى     طور  همانبراى مثال   . آموزشى شده است  
گرايى باعث تغييرات اساسى در مفهوم و محتـواى        شناخت شناسى  روانظهور ديدگاه   

شناســى  نولــوژى آموزشــى شــد و متعاقــب آن ظهــور ديــدگاههاى معرفــت رشــته تك
هـاى رشـته     گرا تأثيرات عميقى در تمام زمينه       زنده سا شناسى  روانگرا و مكتب     نسبيت

  .تكنولوژى آموزشى ايجاد كرد
همــراه بــا رشــد و توســعه ديــدگاههاى جديــد در يــادگيرى و آمــوزش،        
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دچـار دگرگونيهـايى شـده اسـت كـه در           رويكردهاى پيشين متداول در اين رشته نيز        
چاپ جديد اين كتاب مباحثى در زمينه آخرين تحوالت اين رشته به بحثهاى پيـشين               

بنابراين، آخرين تحـوالت در زمينـه       . تاريخچه تكنولوژى آموزشى افزوده شده است     
هـاى آموزشـى و      بنـدى و طراحـى برنامـه       رويكردهاى رفتارى و شناختى بـراى طبقـه       

  .مدرن ارائه خواهد شداحث مربوط به رويكردهاى جديد پسا مبهمچنين آخرين
مؤلف تمام تالش خود را براى انعكاس آخرين تحـوالت ايـن رشـته بـه كـار                  
گرفته و اميد دارد با دريافت سؤالها و پيـشنهادهاى دانـشجويان و اسـاتيد گرامـى، در                  

  .تالشهاى بعدى، بر عمق و گستره مباحث بيفزايد
  

  هاشم فردانش
  1380يز پاي  
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  مقدمه
  

هاى علوم نظرى به علوم كاربردى   سخن از ترجمه و تبديل علوم محض و يافته       هر جا 
تكنولوژى گرچـه   . و تجويزى به ميان آيد، در حقيقت از تكنولوژى بحث شده است           

. كاربرد اين مفهوم شايد همزاد تاريخ دانش بشرى باشـد         اما   جديدى است،    نسبتاًواژه  
يافت يا رابطه بـين      اى راه مى   ين مراحل زندگى خود، هرگاه به پديده      تر بشر از ابتدايى  

كرد، براى حل مشكالت مختلف زندگى خود از اين          دو يا چند عامل را شناسايى مى      
  .كرد دانش استفاده مى

هـا   ها يا تبديل كشف روابط موجود ميان پديده به تبديل دانش از مرحله پديده  
شـايد بيـان يـك مثـال،        . شود دى، تكنولوژى گفته مى   به دستورالعملها يا دانش كاربر    

 بـه طـور   بشر، در دورانهاى آغازين زندگى كشاورزى خود،        :  كند تر  روشنمطلب را   
بـه  تدريجى جانوران و گياهان مختلف را شناسـايى كـرد و آنگـاه بـه كمـك دانـش                    

 آمده، توانست حيوانات و گياهان را براى حل مـسائل زنـدگى خـود عمـالً بـه                   دست
ر گيرد مانند هنگامى كه دانش بسيار جزئى خود را در زمينه اصطكاك سـطحهاى               كا

  .مختلف به كار گرفت و چرخ را اختراع كرد تا بارهاى سنگين را با آن حمل كند
امروزه نتايج حاصل از بررسى موضوعات مـشخص علـوم نظـرى بـه صـورت                

. شـود  بندى مـى    طبقه آورى و  ، استخراج، جمع  »هاى گوناگون  مفاهيم، قوانين و نظريه   «
ايـن  . هدف از اين كار، دستيابى به يك شناخت دقيق و جامع از آن موضوعات است              

شناخت به صورت خام و به خودى خود، اغلب براى حل مسائل روزمره بشرى قابـل                
د تـا پـس از      شـو  مـوارد كـاربردى آن نيـز تحقيـق            دربـاره  استفاده نيست و الزم است    

كه   ـ شناسى روان براى مثال، در ؛خدمت بشر قرار گيردحصول نتايج مثبت، عمالً در 
صدد شناسايى روان آدمى، حاالت و خصوصيات از علوم نظرى است ـ دانشمندان در 
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 از هر يكاند و كوششهايشان نتايج بسيار مهمى در      و مراحل تحول و تكوين آن بوده      
هاى يادگيرى است كـه بـه        ها، نظريه  ها به بار آورده است؛ از جمله اين يافته         اين زمينه 

بحث دربـاره پديـده يـادگيرى، چگـونگى تحقـق آن، عوامـل مـؤثر در آن و مـوارد                     
 بـه دسـت   ها بر اساس اصول علمى       حال اگر اين يافته   . ديگرى مانند آن پرداخته است    

 اينكـه ميـزان     ،ى و عام مطـرح شـود؛ بـراى مثـال          آمده باشد، الزم است به صورت كل      
دانــش افــراد در زمينــه يــك موضــوع، در ســرعت، كيفيــت و كميــت يــادگيرى آن  
موضوع تأثير دارد يك قانون كلى است و از تحقيقات متعـدد و طـوالنى دانـشمندان                 

ــ كـه بـه        در اين اصل يا قـانون     .  آمده است  به دست  در طول ساليان دراز      شناس  روان
 از آنهـا بـه      يـك   هـيچ ـ مفاهيم متعددى وجـود دارد كـه            كلى بيان شده است    صورت

سرعت، كيفيت و تأثير به عبارت ديگر،    . صورت دقيق با هيچ مصداقى مطابقت ندارد      
ايـن اصـل، يـك      . داردبه نوع و ميزان دانش و تفاوت افراد بـستگي           كميت يادگيرى   

 روشـن شـود بـه يـك سلـسله      اصل كلى است و براى اينكه تمـام جزئيـات آن قـانون    
» تحقيقات كـاربردى  « تحقيقات را در اصطالح      گونه  اين. تحقيقات گسترده نياز است   

نامند كه در آنها اوضاع و مصاديق مختلف بررسى و سرانجام بـه ارائـه فرمولهـاى                  مى
  .شود مشخص براى انواع دانشها، فراگيران و تأثيرات محتمل منجر مى

شـود، علـوم محـض نظـرى بـراى           ر مـشاهده مـى     كه در مثال مـذكو     طور  همان
 بايـد از نظـر كـاربردى    مجـدداً پاسخگويى به مسائل روزمـره قابـل اسـتفاده نيـستند و             

عمل تبديل اين علوم به قوانين كاربردى يا به كار بستن و به كـار بـردن            . مطالعه شوند 
  .نامند علوم محض در هر رشته از علوم را تكنولوژى آن علم مى

از اصـول و راهبردهـايى اسـت كـه      )  به همـين معنـا     دقيقاً(موزشى  تكنولوژى آ 
بنـابراين، در هـر رشـته       . رود براى حل مسائل آموزشى در سطح كاربردى به كار مـى          

كنـد و    علمى، تكنولوژى قدم به قدم همراه با پيشرفت و توسعه آن علـم حركـت مـى                
سازد تا فاصله ايـن      ىنياز بشر به حل مشكالت زندگى اجتماعى، همواره او را وادار م           

  .دو دانش را كمتر و كمتر كند
تكنولوژى در هر زمينه علمى حرف آخر است، ولـى آخـرين حـرف نيـست؛                
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آيـد و    مـى به دسـت  موارد جديدى از كاربرد آن      مسلماًزيرا با پيشرفت علوم محض،      
 لحظه كه انسان بتواند با تكنولـوژى       دائمى جريان دارد؛ ولى در هر      به صورت اين امر   

رود و روشـن    مىبه شمارمسائل خود را حل كند، آخرين گام در تكنولوژى آن علم    
كند  است كه همراه با پيشرفت آن علم در زمينه نظرى، تكنولوژى آن نيز پيشرفت مى   

  .شود و به همين ترتيب باعث افزايش قدرت بشر در حل مشكالتش مى
اى علمـى ديگـر،     هـ   از شـاخه   هر يك تكنولوژى آموزشى مانند تكنولوژى در      

  :شامل دو جزء اصلى است
شامل روشها، دستورالعملها، الگوها، راهبردهـا،      ): محتوايى(افزارى   جزء نرم . 1

  ؛... بنديها و طبقه
  .ها شامل ابزار، وسايل، دستگاهها و رسانه: افزارى جزء سخت. 2

اين دو جزء مكمل يكديگرند و بـدون يكـى از آن دو، تكنولـوژى آموزشـى                 
افزار بايد با روشـها،      براى مثال، فيلم آموزشى به عنوان يك سخت       . واهد بود كامل نخ 

 فيلمها همراه باشد تا يك تكنولوژى كامـل را          گونه  ايندستورالعملها و الگوهاى تهيه     
داشـته باشـد تـا       انتقال تكنولوژى نيز بايـد ايـن دو جـزء را بـا هـم دربـر                . تشكيل دهد 

هـر  در صورت انتقال نـاقص يـا عـدم انتقـال            تكنولوژى به صورت كامل منتقل شود؛       
توانـد همـان     از اين دو جزء، تكنولوژى انتقـال يافتـه كامـل نخواهـد بـود و نمـى        يك

  .رفته است مسائلى را حل كند كه در كشور مبدأ براى حل آن مسائل به كار مى
دهد كه متأسفانه در انتقال      تاريخچه تكنولوژى آموزشى در كشور ما نشان مى       

افـزارى آن تأكيـد و از بعـد     ولوژى بسيار مهم و حياتى، اغلب بـر بعـد سـخت          اين تكن 
بينـيم در   شـود كـه مـى     مىتر روشناين نكته هنگامى  . افزارى آن غفلت شده است     نرم

افزارهـا اختـصاص يافتـه       كتابهاى تكنولوژى آموزشى، بخش عمده مطلب بـه سـخت         
 تجهيزاتى كه بـدون اسـتفاده در        است؛ اين نكته همچنين از تعداد فراوان دستگاهها و        

  . مشهود استبه خوبىگوشه و كنار مراكز آموزشى انبار شده است 
بدين سبب هدف اصـلى از تـدوين كتـاب حاضـر، پـر كـردن بخـشى از خـأل                     

افزارى تكنولوژى آموزشى است و از اين رو، در اين نوشته،            زمينه بعد نرم   موجود در 
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افـزارى آن    بحث نشده و تنها بـه بعـد نـرم         ) فزارا سخت(ها و وسايل آموزشى      از رسانه 
  .توجه شده است

، حاوى مباحثى مانند »كليات«فصل اول   : كتاب حاضر داراى چهار فصل است     
. است) به صورت امروزى  (تعريف آموزش، تعريف تكنولوژى آموزشى و تاريخچه        

اساس عناوين، موضوعات و چگونگى ترتيب آنها در فصلهاى دوم، سوم و چهارم بر              
الگوهــاى آموزشــى كــه الگــوى . يــك الگــوى پيــشنهادى ســازماندهى شــده اســت 

پيشنهادى مؤلف نيز يكى از آنهاست در واقع چهارچوب و محور هـر فعـاليتى اسـت                 
  .شود كه با نام تكنولوژى آموزشى ارائه مى

، تا حد فراوانـى، بـه       هر كارى از آنجا كه بدون انتخاب يك الگو، انجام دادن          
ه شخصى بستگى دارد، به همين دليل در فصلهاى مختلف، از يك الگوى             ميل و سليق  

  .مشخص پيروى شده است
در درجــه اول بــه صــورت دورنمــا و ) الگــوى پيــشنهادى(الگــوى مــورد نظــر 

تواند مورد استفاده قرار گيرد و مطالعه آن در فهـم     اى از نكات مهم كتاب مى      خالصه
بـه خواننـده توصـيه    . نده خواهد كـرد ارتباط موضوعات كتاب كمك مؤثرى به خوان     

  .ندمراجعه ك) 41شكل (شود كه قبل از مطالعه كتاب، به الگوى پيشنهادى  مى
 كليه مطالب مطرح شده     بندى  جمعنكته ديگر آنكه الگوى پيشنهادى، در واقع        

 بــه كــارگيرىدر ايــن نوشــته اســت و بــه همــين دليــل نيــز بــراى تــسهيل يــادآورى و 
بنابراين، خواننده برحـسب نيـاز      . خش پايانى ارائه شده است    موضوعات مختلف، در ب   
توصـيه  . تواند به بخش يا فصل مورد عالقه خود مراجعه كند          به موضوعات خاص مى   

شود خوانندگانى كه با مباحث مختلف تكنولوژى آموزشى آشنايى قبلى ندارنـد،             مى
مختلف كتـاب   رجوع و سپس بخشها و فصلهاى       ) 41شكل  (ابتدا به الگوى پيشنهادى     
  .را به ترتيب مطالعه كنند

ــ كـه بـراى        در فصل دوم، پس از بررسى چنـد نمونـه از الگوهـاى آموزشـى              
ــ دربـاره تحليـل موضـوع يـا تحليـل              موقعيتها و محيطهاى مختلف ارائـه شـده اسـت         

هـاى   آموزشى بحث شده است كـه از مباحـث بـسيار مهـم در طراحـى و تهيـه برنامـه            
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  . است كه بايد تكنولوژيست آموزشى بردارد امهايىآموزشى و از اولين گ
بينى و سـازماندهى كارهـا و فعاليتهـاى          تنظيم يا طراحى نظام مديريت كه پيش      

  محوله بـه يـك گـروه تكنولوژيـست آموزشـى اسـت نيـز در آخـر فـصل دوم ارائـه                       
  .شده است

 تـر   پـرحجم اختصاص دارد، نسبت بـه سـاير فـصلها          » طراحى«فصل سوم كه به     
بندى هدفهاى آموزشى از ديـدگاههاى مختلـف          اين فصل درباره تعيين و طبقه      .است

بنـديها بـه منزلـه مـواد خـام اوليـه بـراى طراحـى                  حاصـل ايـن طبقـه      كهكند   بحث مى 
اى  طراحـى آموزشـى از بعـد خـرد و كـالن، طراحـى انگيـزه               . شود آموزشى ارائه مى  

يرى بـه ترتيـب عنوانهـاى    آموزش، انتخاب رسانه آموزشى و تعيين راهبردهـاى يـادگ   
  .دهد مباحث ديگر فصل سوم را تشكيل مى

هـاى آموزشـى     در فصل چهارم يك الگوى عام بـراى ارزشـيابى انـواع برنامـه             
  .شود شود و در پايان همين فصل، الگوى پيشنهادى ارائه مى بررسى مى

شـائبه   در پايان از تمام همكارانى كه در طول تأليف اين كتاب از همفكرى بى             
 از آقاى دكتر سيدحـسين ميرلـوحى و آقـاى حـسن             به خصوص ام،   مند بوده  نان بهره آ

هـاى اصـالحى و انتقـادى        بـديهى اسـت كـه دريافـت نظريـه         . كـنم  شعبانى تشكر مـى   
 بهتـر مبـانى نظـرى       هـر چـه   توانـد در تبيـين       استادان، محققان و دانشجويان محترم مى     

شناسـايى و كـاربرد ايـن علـم         تكنولوژى آموزشى كمك مؤثرى باشد و راه را براى          
  . جديد هموار سازدنسبتاً

  

  هاشم فردانش
  1371بهمن   

  



 

  

  


