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آموزش و یادگیری از فعالیتهای اصلی دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی است که یا در محیطهای رسمی و کالسهای
درس(آموزش حضوری) و یا با آموزشهای غیررسمی نظیر آموزش
از راه دور و آموزشهای فناوریمحور (آموزش غیرحضوری) صورت
میگیرد .در حالت دوم ،تعامالت دانشجو با محتوا ،دانشجویان دیگر،
استادان و منابع آموزشی از طریق بهکارگیری فناوریهای گوناگون
تحقق میپذیرد .این کتاب نقش فناوریها را در هر دو نوع آموزش
تبیین میکند.
دومین ویژگی این کتاب ،ارائه مجموعهای از مباحث تکنولوژی
آموزشی در سه بعد :سختافزاری ،نرمافزاری و حل مسئله است .در
بخش سختافزاری ،پس از مقدمهای کوتاه درباره ظهور فناوریهای
جدید و تغییرات پیشآمده در وظایف دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی ،نقش رسانهها و فناوریها و الگوهای انتخاب رسانه در هر یک
از آموزشهای حضوری و غیرحضوری مورد بررسی قرار میگیرد.
در بخش نرمافزاری ،با معرفی تئوریهای یادگیری (رفتارگرایی،
شناختگرایی ،ساختگرایی و ساختگرایی اجتماعی) ،نقش و کاربرد
فناوری در هر یک از این دیدگاهها بررسی میشود و مزایا و معایب
دو الگوی طراحی آموزشی(رویکرد مبتنی بر سیستمها و رویکرد
انعطافپذیر) با ارائه مثالهایی در هر دو محیط آموزشی(حضوری
و غیرحضوری) به بحث گذاشته میشود .در بخش حل مسئله نیز،
به نقش فناوریها در حل مسایل آموزشی(بازماندگان از تحصیل،
دانشجویان نیمهوقت ،توسعه روزافزون دانش ،ناتوانی کالسهای
حضوری برای پوشش حجم مطالب و نیاز به آموزش مادامالعمر)

اشاره میشود.
سومین ویژگی این کتاب ،ارائه مثالهایی کاربردی است که
به چگونگی بازسازی فضاهای آموزشی(حضوری و غیرحضوری)
میپردازد و در این میان ،نکات بسیار مهم و کاربردی را برای
مسئوالن و دستاندرکاران دانشگاهها ،مراکز آموزش عالی و استادان
بیان میکند و مسیر بنای آموزش و تدریس را با استفاده از فناوریهای
جدید ،روشن و آسان میسازد .بهعالوه ،دانشجو را یادگیرندهای فعال،
اجتماعی و کاوشگر در نظر میگیرد که وظیفه استاد ،راهنمایی او در
مسیر تولید دانش است.
ویژگی چهارم ،معرفی سایتها و منابع اطالعاتی روزآمد و
مرتبطی است که اطالعات غنی را برای دانشجویان در زمینههای
مختلف تکنولوژی آموزشی فراهم میکند.
پنجمین ویژگی ،طرح مسایل مرتبط با فناوری آموزشی در
موسسات آموزش عالی و دانشگاهها است که خصوصا بر نقش
تکنولوژیستهای آموزشی در برنامهریزی و تولید محتوا برای آموزش
حضوری و غیرحضوری تاکید میکند.
این کتاب حاوی مطالب ارزشمندی است که به دانشجویان
رشته تکنولوژی آموزشی ،استادان و دانشجویان دانشگاه پیام نور،
دانشجویان و استادان رشتههای علوم تربیتی و روانشناسی و همه
افراد فعال در زمینه آموزش الکترونیکی یا مجازی توصیه میشود.
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