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 چکیده

 کشورهای آموزشیبرنامه درسی تکنولوژی  تطبیقی بررسی نوشتار این از هدف
 21، ای مقایسه -توصیفی روش از استفاده با برای این مقصود. است ایران با منتخب
 با آنها ارشد کارشناسی درسی برنامه و شد نتخابا جهان کشور نه از دنیا مهم دانشگاه
 و رویه وها،  سرفصل، درسی برنامه حیطه سه در ایران در رشته این درسی برنامه
 بین مذکور حیطه سه در که داد نشان نتایج. گرفت قرار تحلیل موردها  مشی خط

هایی  هتشبا وها  تفاوت ایران و پیشرفته کشورهای بین همچنین و پیشرفته کشورهای
 جهان مهم یها اهدانشگ در رشته اینهای  نوآوری از برخی همچنین. دارد وجود

 تعدد، درسی برنامه اهداف تنوع، ها نوآوری این ترین مهم جمله از. گردید شناسایی
 کمیته در دانشجویان حضور و جامع آزمون داشتن، اختیاری های سدر و واحدها
 برنامه برای پیشنهادهایی شده انجامهای  بررسی اساس بر. بود درسی برنامه بازنگری
 . گردید ارائه اجراییهای  رویه وها  سرفصل، اهداف حوزه در ویژه به ایران درسی
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 مقدمه
نقش مهم و معناداری  ،اطالعات و ارتباطات در سطح جهانی 2فنّاوریامروزه گسترش 

، 1122، و همکاران 1آیسارت) کند می اقتصادی و اجتماعی بازی، در تغییرات آموزشی
استفاده از این  برایالزم های  به دست آوردن قابلیت(. 1112، و همکاران 2واندرلیند
(. 1122،  پرک من و ساهین) رود می نظام آموزشی به شمارهای  از رسالتها  فنّاوری
 اولین گام برای جوامعی است که، تغییر و تحول در نظام آموزشی، ت دیگربه عبار

(. 1122، و همکاران  حمیدی) به رشد دست یابند فنّاوریخواهند بر پایه دانش و  می
در مقاطع گوناگون  فنّاوریرا برای آموزش هایی  بیشتر کشورها برنامه، هدفاین  با

اند که با عنوان آموزش  کار قرار داده تحصیلی به ویژه در سطح دانشگاه در دستور
ات مؤسسآموزشی در سطح دانشگاه و  فنّاوریتر و با عنوان  در مقاطع پایین فنّاوری

 فنّاوری، (1121)  به اعتقاد کوکس(. 1112،  رازینین) رواج یافته است، آموزش عالی
ر تدریس و یادگیری دهای  آموزشی در مقیاس وسیعی به منظور افزایش فعالیت

آموزشی  فنّاوری، ( 111)  بر اساس دیدگاه برانچ. گسترش یافته است ها اهدانشگ
استفاده از فرایندها و  بامطالعه و عمل اخالقی تسهیل یادگیری و بهبود عملکردها 

ممکن ، طبق این تعریف(. 1122، 2فاضلیان) مناسب و مدیریت آنهاست فنّاورانهمنابع 
های  توان برنامه می گرفت وای  ها از هر نوع نظریو اصول یادگیری رها  است نظریه

 22رایزر(. 1121، 21گاودانسکو) تدوین و آماده ساختای  هیادگیری را از هر راه و شیو
آموزشی  فنّاوریطراحی و ": کند می آموزشی را اینگونه تعریف فنّاورینیز (  111)

ارزشیابی و ، اجرا، تدوین، شامل تحلیل مسائل و عملکردهای یادگیری و طراحی
مدیریت فرایندها و منابع آموزشی و غیرآموزشی به منظور بهبود یادگیری و عملکرد 

                                                                                                                                      
 "تکنولوژی آموزشی"با این حال چون در منابع رسمی از عنوان . وری استامعادل فارسی تکنولوژی، فنّ. 2

شود و در سایر موارد از  ن از همان عنوان رسمی تبعیت میشود، در این مت برای این رشته دانشگاهی استفاده می
 .معادل فارسی فنّاوری استفاده شده است

2. Aesaert 
3. Vanderlinde 
4. Perkmen & Sahin 
5. Hamidi 
6. Rasinen 
7. Cox 
8. Branch 
9. Fazelian 
10. Gudanescu 
11. Rieser 



 
 
 

 201 ... وان عاملی اثربخش بر ارتقایارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عن 
 

 کارهای  آموزشی خاص و مکانهای  محیط، مختلف آموزشیهای  در مجموعه
 (. 1122، 2ویوریکا توری و کارمن) "باشد می

در  وریفنّاآموزشی ارتباط مستقیمی با روند تغییرات و گسترش  فنّاوریتعریف 
شروع  1 22در دهه  "رسانه" آموزشی با معرفی آن به عنوان فنّاوری. طول تاریخ دارد
، امروزه(.  111، رایزر) در نظر گرفته شد "فرایند"با عنوان  2221شد و در دهه 

آموزش های  محیط) جز فرایندهای آموزش رسمیه آموزشی ب فنّاوریتعریف 
 را نیز در( آموزشی رسمیهای  رج از محیطخا) فرایندهای آموزش غیررسمی، (رسمی

، نظر به چنین اهمیتی. هاست تر و مفیدتر ساختن آموزش گیرد و در پی اثربخش می بر
آموزشی از جایگاه باالیی برخوردار گشته است و اکثر برنامه درسی تکنولوژی امروزه 

رشته را  درسی دانشگاهی خود در مقاطع گوناگون اینهای  کشورهای جهان در برنامه
برنامه درسی و تدوین  امطالعه تطبیقی چگونگی اجر. اند دایر و گسترش داده

آموزشی در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای پیشرفته و مقایسه با تکنولوژی 
فاصله بین دو دسته از کشورها را برجسته کرده و امکان ، کشورهای درحال توسعه

. سازد می احتمالی فراهمهای  غییرات و تعدیلدرست را برای انجام تهای  تصمیم گیری
هدف این نوشتار بررسی تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد این رشته در ایران ، لذا

انجام مقایسه بهتر سعی شده است تا برنامه  برای. باشد می و کشورهای منتخب جهان
ه این رشته مختلف ک  قارهاز چند ی یدرسی کارشناسی ارشد رشته مذکور در کشورها

بعد از بررسی وضعیت برنامه درسی رشته . در آنها دایر است مورد تحلیل قرار گیرد
در کشورهای ها  و خط مشیها  و رویهها،  سرفصل، برنامه درسیهای  در قالب حیطه

بر اساس تجارب . گردد می آنها تشریحهای  و نوآوریها،  تفاوتها،  مشابهت، گوناگون
پیشنهادهای الزم برای دست ، برجسته و بدیع آنهای  ه جنبهکشورهای مختلف به ویژ

 . اندرکاران این رشته در کشور ارائه خواهد شد

 
 آموزشی در آموزش عالی برنامه درسی تکنولوژی 

توان به سه دوره مشخص  می آموزشی را فنّاوریتاریخچه پیدایش و تحول رشته 
از ، دوره دوم، 1 22های  اخر سالاز اوایل قرن بیستم تا او، دوره اول: تقسیم کرد
تا  2221های  از اوایل سال، و دوره سوم 1 22های  تا اواخر سال 1 22های  اوایل سال
 این سه دوره را با سه رویکرد معرفی( 1112) 1مک دونالد وگیبونس. زمان حال
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ابزاری برای غنی بخشیدن به ها،  رویکرد ابزاری که در آن رسانه، دوره اول .کند می
مند  مند یا قانون دوره دوم با عنوان رویکرد نظام. آموزشی سنتی بودهای  سایر روش

فرایندها و ، رفت تا از راهبردها میآموزشی انتظار های  ستفنّاوریمعرفی شد که از 
دوره سوم با عنوان . استفاده کنند که نتایج مطلوب آموزشی حاصل گردد فنونی

حاصل تمام ، ی آن کیفیت نتایج آموزشیرویکرد سیستمی معرفی شده است که ط
 . نیست فنّاوریبوده و تنها ناشی از نوع خاصی از نظام 

در تحقق اهداف آموزش عالی از نظر کمی ای  هدرسی نقش تعیین کنندهای  برنامه
آموزشی به مجموعه تجارب برنامه درسی تکنولوژی در این میان . و کیفی دارد

تا  کنند می ان طراحی و تدوینریز برنامهکه  گردد یم آموزشی و یادگیری رسمی اطالق
، واندرلیند) ی و ابزاری دانشجویان را گسترش دهندفنّاور، دیجیتالیهای  قابلیت
را برای فراگیران ارائه ها  این قابلیت 1 22آموزشی از دهه های  اگرچه نظام(.  111
 زمینه نسبتاً، آموزشیی های درسی تکنولوژ برنامه درتخصصی های  اما آموزش، اند داده
ات آموزش عالی و مؤسس(. 1122، آیسارت و همکاران) رود می به شمارای  هتاز

را در افراد رشد ها  اساتید موظف هستند تا در قالب برنامه درسی ملی خود این قابلیت
های  محیط تایت دارند مأمورو دست اندرکاران  ها اهدانشگ با این هدف،. دهند

در . کنند طراحی و سازماندهیرا آموزشی  تکنولوژیدرسی های  مهیادگیری و برنا
آموزشی به های درسی تکنولوژی  برنامه، درسی ملی و ایاالتی کشورهاهای  برنامه

طراحی و ، دیجیتالی و استفاده از ابزارهای جدیدهای  منظور رشد و توسعه قابلیت
برنامه درسی های  روش محتوا و، اهداف( 1112) رازنین اعتقادبه . شود می اجرا

دانشجویان و جامعه ، به برآورده شدن نیازها در سطح دانشگاه تکنولوژی آموزشی باید
 (. 2شکل شماره ) محلی بیانجامد

 

 
 (. 3002رازنین، )آموزشی برنامه درسی تکنولوژی ابعاد تحلیل  (1) شکل

 جامعه دانشجویان

 اهداف

       ها روش

 
 محتوا

 دانشگاه
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برنامه درسی تکنولوژی آموزشی در که هد  می شکل ارائه شده به خوبی نشان
در . به برآورده کردن نیازهای سه دسته از ذی نفعان منجر شود آموزش عالی باید

نیازهای یک گروه  برای برآوردن صرفاً نبایدآموزشی برنامه درسی تکنولوژی ، واقع
ف و اهداها  روش، بلکه نیازهای سه گروه را در محتوا، مانند دانشجویان طراحی شود

 . خود لحاظ کند

درسی های  آموزشی هنوز بر طبق برنامه فنّاوریمعتقد است که (  111) 2یالند 
دارد که  می وی اظهار. گردد می ارائه ،که متناسب با دنیای بدون کامپیوتر است ،سنتی

رسد جوابگوی  می اما به نظر، دکنن می مطلوب جلوه ،سنتیهای  اگرچه اهداف برنامه
(  111) 1بر اساس دیدگاه ووگت و پلگرام .ندست و یکم نیستنیازهای قرن بی

، در این زمینه. است درسیهای  همراهی با این تحوالت مستلزم نوآوری در برنامه
کنند که این امر به تازگی پذیرفته شده است  می اظهار( 1112) و همکاران 2واندرلیند

خود به عنوان  انةاورفنّدر حال گسترش حوزه برنامه درسی ها  که برخی از دولت
 آموزشی جدید تکنولوژیبرنامه درسی . گذاری هستند شکل مشخصی از سیاست

که مربوط به هایی  و قابلیتها  نگرشها،  مهارت، بر دانش تأکیدتواند به واسطه  می
، اهداف، این تغییرات با. از برنامه درسی سنتی متمایز گردد، جامعه اطالعاتی است

آموزشی دستخوش تغییرات اساسی رنامه درسی تکنولوژی بهای  محتوا و روش
آموزشی کشورها و های درسی تکنولوژی  برنامهاین تغییرات در . خواهد شد

به تناسب میزان نفوذ ها  شاید این تفاوت. متفاوت است، ی مختلفها اهدانشگ
 باید ها برای درک این تفاوت. اطالعاتی و دیجیتالی در این کشورها باشدهای  فنّاوری

 . در کشورهای مختلف اقدام کردبرنامه درسی تکنولوژی به تحلیل 
که ان گونه باشد و هم می درسیهای  حوزه اصلی تحلیل برنامه، حیطه برنامه درسی

آنچه در برنامه درسی گنجانده شده است ": گوید عبارت است از می(  111)  هویت
حیطه ( 2221)  اداوس و کالگهامم. "دهد می و یا آنچه که برنامه درسی آن را پوشش

، اهداف ویژه یا جزئی، اهداف کلی، برنامه برنامه درسی را شامل شش عنصر زمینه
دانند که چارچوب  می و ارزیابی و نتایج، اجرا و فرایندها، مواد و مطالب آموزشی

که عنصر  در حالی، اشاره داردها  دو عنصر نخست به بینش. سازند می تحلیل را فراهم
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. آموزشی گنجانده شودبرنامه درسی تکنولوژی در  بایدم به اهدافی اشاره دارد که سو
توانند برای اهداف  می آموزشی اشاره دارد کههای  عناصر چهارم تا ششم به جنبه

اهداف و ، سه خوشه اصلی بینش. برنامه درسی خاص مورد استفاده قرار گیرند
یعنی ، (2221) 2ی درسی واکرریز برنامهبه سه عنصر اساسی ، آموزشیهای  جنبه

، و همکاران 1به نقل از وان دن آکر) محتوا و سازماندهی یادگیری اشاره دارد، اهداف
111  .) 

 ای مختلف جهان به اجرها اهآموزشی هم اکنون در دانشگبرنامه درسی تکنولوژی 
برای  ریفنّاو"سیاسی با عنوان  یبیانیه یا سند  222در آمریکا در سال . آید می در

های  انتشار یافت که زمینه، "فنّاوریمنطق و ساختاری برای مطالعه : ها تمام آمریکایی
ساخت و تدوین . توجه به تکنولوی آموزشی در مقاطع گوناگون را فراهم ساخت

، کوکس) ثر از این سند استأی آمریکا نیز متها اهدرسی این رشته در دانشگهای  برنامه
برنامه ایالت این کشور   2دانشگاه در  صداکنون در بیش از به طوری که هم (. 1121

، حمیدی و همکاران) آموزشی در مقاطع ارشد و دکترا دایر استدرسی تکنولوژی 
یکی از هشت  فنّاوری، در استرالیا(.  111، و همکاران 2سوزا، 2221، فردانش، 1122
درسی تکنولوژی برنامه ، در این کشور. است که مورد توجه ویژه استای  هحوز

های  مهارت -2 :که عبارتند از دهد می آموزشی چهار جنبه را در دانشجویان رشد
و ، تحلیل اطالعات -2، مواد آموزشی -1، تدوین و ارزشیابی، طراحی: تکنولوژیکی

مرکزی به نام  نهادیهمچنین در استرالیا (. 1112، رازنین)ها  نظامآشنایی با انواع  - 
برنامه درسی دایر است که بسیاری از امور مربوط به و   زشیآمو فنّاوریبرای 

الزم در این رشته را حمایت های  آموزشی و همچنین تصمیمات و نوآوریتکنولوژی 
برنامه درسی تکنولوژی در انگلستان نیز (. 1121، کوکس) کند می یریز برنامهو 

دو رویکرد در ، یانارائه و به منظور افزایش تجارب دانشجو ها اهآموزشی در دانشگ
های  گروهی و دیگری فعالیتهای  اجرای برنامه درسی مزبور وجود دارد؛ یکی پروژه

، در کانادا(. 1122،  عظیمی و فاضلیان) وری اطالعات و ارتباطاتاخاص در حوزه فنّ
آموزشی با عناوین و رویکردهای  فنّاوریآلمان و دیگر کشورهای توسعه یافته نیز 

 . گردد می گوناگون ارائه

                                                                                                                                      
1. Walker 
2. Van Den Akker 
3. Souza 
4. Center for Educational Technology 
5. Azimi & Fazelian 
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در مقاطع ، آموزشی فنّاوریحال توسعه نیز با درک اهمیت رشته  در کشورهای در
در مالزی با . شود پذیرفته میدانشجو  ی،ارشد و کم و بیش در مقطع دکتر، کارشناسی

رشته ، ری اطالعات و ارتباطات به عنوان مزیت رقابتیاوفنّهای  درک اهمیت قابلیت
ی این کشور رشته ها اهو در برخی دانشگ داردخاصی  آموزشی از جایگاه فنّاوری

راجا ) گردد می تدریس، ارشد در مقطع کارشناسی جمله مذکور در مقاطع گوناگون از
آسیایی  همؤسسو  2ماالیا، 1یی مانند موناشها اهدر این کشور دانشگ(.  111، 2حسین
د و به ه فعالیت دارندرسی این رشتهای  آموزشی و برنامه فنّاوریدر زمینه ،  فنّاوری

توسعه (. 1112،  زیگوراس) پردازند می این رشته های تدوین و استانداردسازی درس
 -و کاربردهای آموزش سمعیها  أثر از جنبش نظریهآموزشی در چین که مت فنّاوری

در ، (1121، و همکاران  یونگ یان) بوده است 2211بصری آمریکایی در آغاز دهه 
نفوذ قابل ، اتفاق افتاد  111تا    22های  ی که بین سالقالب اصالحات آموزش

،  دانشگاه تسینگهوا، برای مثال. در آموزش عالی پیدا کرده استای  همالحظ
 کند و از می آموزشی فعالیت فنّاوریهاست که در مقطع کارشناسی ارشد رشته  سال

در (.  111،  گارسیا و کیم) ی موفق در چین و حتی جهان استها اهجمله دانشگ
ی این کشور به ایجاد ها اهبرخی از دانشگ، آموزشی فنّاوریتایلند با درک اهمیت 

اند و  آموزشی اقدام کرده فنّاوریمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته 
 دهند می استانداردهایی را نیز برای این رشته تدوین و ساالنه مورد بازنگری قرار

 (.  111، 2بونیون)
قبل از انقالب . دوره کارشناسی ارشد وارد ایران شد زشی ابتدا باآمو فنّاوری

مشترک بین دانشگاه سپاهیان  ای اسالمی به شکل رشته ارتباطات به صورت برنامه
اجرا گردید اما پس    22و دانشکده صدا و سیما در سال ( ابوریحان بیرونی) انقالب

رضایی باقر و ) منحل شد رشتهاین  ها اهاز انقالب و در خالل دوره تعطیلی دانشگ
رشته  2 22مجددا در سال ، پس از تعطیالت انقالب فرهنگی(.   22، همکاران
آن های  آموزشی در مقطع کارشناسی به عنوان یک رشته مطرح و سرفصل فنّاوری

اعالم  ها اهی ستاد انقالب فرهنگی تصویب و به دانشگریز برنامهتوسط شورای عالی 
                                                                                                                                      
1. Raja Hussain 
2. Monash 
3. Malaya 
4. Asian Institute of Technology 
5. Ziguras 
6. Yongqian 
7. Tsinghua  
8. Garcia & Kim 
9. Boonyuen 
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 برنامه درسی این رشته در مقطع   22ماه سال  در آبان(. 2222، فردانش) گردید
ارشد به تصویب رسید و ابتدا در دانشگاه عالمه طباطبایی و به دنبال آن در  کارشناسی

بعدها دانشگاه اراک (. 2221، فردانش) به اجرا درآمد( تربیت معلم) دانشگاه خوارزمی
 . اند موعه اضافه شدهو به تازگی نیز دانشگاه بوعلی همدان به این مج

 
 ت پووششیسؤاال
آموزشی در  فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد های  وجه تشابهات و تفاوت -2

  بین کشورهای مورد مقایسه چیست؟
آموزشی کشورهای  فنّاورینوآوری برنامه درسی کارشناسی ارشد های  جنبه -1

  مورد مقایسه کدام است؟
چه ، رسی تکتولوژی آموزشی کشورهای منتخبباتوجه به وضعیت برنامه د -2

  توان برای برنامه درسی این رشته در ایران ارائه کرد؟ می پیشنهاداتی

 
 پووشش شناسی روش

بر . انجام گرفتای  همقایس -این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش تحلیلی
امه درسی پژوهش به دنبال تحلیل و مقایسه اطالعات مربوط به برن، این اساس
جامعه آماری . آموزشی در کشورهای مختلف بود فنّاوریشد رشته رکارشناسی ا

ارشد  کارشناسی آموزشی در مقطع فنّاورییی بود که دارای رشته ها اهدانشگ، پژوهش
گیری هدفمند انتخاب شد که طی آن  نمونه آماری نیز با استفاده از روش نمونه. بودند
. ندانتخاب شد داشتند،عات روشن در مورد رشته ی معتبری که اطالها اهدانشگ

 جمله آسیا دارای نماینده مختلف ازهای  همچنین در نمونه سعی شده است که قاره
توجه به اهداف  اطالعات نیز با مراجعه به منابع معتبری که با. باشند( دانشگاه)

ی ط، دارای اطالعات مفید از نویسندگان دارای صالحیت و تخصص بود، پژوهش
رسانی  ی اطالعها اهنیز پایگها  دادهآوری  ابزار جمع. مراحل گوناگون گردآوری گردید

به دست آوردن  برای ها اهایمیل با دانشگ ارتباط و برقراری ها اهدانشگ وبگاه، معتبر
بندی گردید و  شده ابتدا توصیف و دستهآوری  در نهایت اطالعات جمع. اطالعات بود

به منظور تحلیل و مقایسه بهتر برنامه درسی . سه قرار گرفتسپس مورد تحلیل و مقای
چارچوب . فراهم گردد چارچوبی ارائه گردیده تا امکان مقایسه و تحلیل، رشته مذکور

 . ارائه شده است (2)مذکور در جدول 
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 1آموزشی کشورشا فنّاوریچارچوب تحلیل برنامه درسی کارشناسی ارشد  (1) جدول
  شا حیطه عناصر

 
 
 
 
 

برنامه 
 درسی

 
 
 
 
 
 
 

  اهداف
 ها روش واهداف 

 
 

 ها روش
 ارزشیابی

 اصلی های سدر

 اختیاری های سدر (ها سرفصل)محتوا 
 کل

 بازنگری

 های آموزشی فرایندها و خط مشی

 1آزمون جامع
 پایان نامه

 تعداد ترم تحصیلی
 های آموزشی در ترم تعداد هفته

 دوره نحوه ارائه

 
تحلیل و مقایسه برنامه درسی در قالب سه حیطه ، گردد می گونه که مالحظه همان

های  و فرایندها و خط مشیها،  سرفصلها،  اصلی برنامه درسی شامل اهداف و روش
امکان تحلیل ، مربوط به هر حیطههای  عناصر یا زیرمولفه. گیرد می آموزشی انجام
، اهداف دورهها،  در حیطه اهداف و روش. سازد می تر را فراهم بیشتر و دقیق

 ةدر حیط. تدریس دوره و شیوه ارزشیابی از آن محور مقایسه استهای  روش
ارائه شده در  های همة درساختیاری و اصلی و تعداد  های ستعداد درها،  سرفصل

اجرایی نیز شیوه های  و خط مشیها  در حیطه رویه. گیرد می دوره مورد بررسی قرار
، نامه داشتن واحد پایان، وجود یا فقدان آزمون جامع، ازنگری برنامه درسی رشتهب

های  تعداد هفته، بگذرانند بایددوره  هرتحصیلی که دانشجویان های  تعداد ترم
مجازی یا ) دوره ةارائ ةو در نهایت نحو، دایر استها  آموزشی که در طول ترم کالس

 . گیرد یم مورد تحلیل و مقایسه قرار، (حضوری

 
                                                                                                                                      

باتوجه به آنکه اطالعات از منابع گوناگون گردآوری شد، الگویی که بتواند اطالعات را به صورت منسجم و . 2
سازماندهی شده ارائه کند، وجود نداشت، نویسندگان با عنایت به منابع و ادبیات پژوهشی و با تالش فراوان 

بندی منسجم اطالعات ارائه کردند که هم اطالعات مفید از قلم نیفتد و هم  تلخیص و دسته رایبچارچوبی را 
  .منطق برنامه درسی نیز در آن رعایت شده باشد

2. Comprehensive Exam 
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 آموزشی در ایران و کشورشای منتخب  فنّاوریبرنامه درسی ارشد 
مربوط به برنامه های  اطالعات و داده، ت پژوهشیسؤاالدر این قسمت با توجه به 

به تفکیک برای ، رچوب تحلیلدر چا ،آموزشی فنّاوریدرسی کارشناسی ارشد رشته 
که از برخی کشورها دو دانشگاه  جااز آن. هر دانشگاه و هر کشور ارائه گردیده است

ی آن ها اهمربوط به دانشگهای  سعی گردیده است که اطالعات و داده، انتخاب شده
 . کشور در قالب یک جدول خالصه شود

  
 در 2آموزشی دانشگاه کپ بریتون فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (3)جدول 

 انگلستان
  شا حیطه عناصر اطالعات

 
ثر در ؤبه منظور تدریس م فنّاورانههای  تتوسعه مهار

 آموزش عالی و مدارس
اهداف و  اهداف

 ها روش

 

 برنامه درسی

 ها روش عملی های مشارکتی و کار روش -بحث
 ارزشیابی انجام کار عملی، سمینار و آزمون کتبی

 -آموزشی برای معلمی فنّاوری: واحد 11)درس  هفت
ابی نرم افزارها و ارزی -های تحقیق در آموزش روش

طراحی  -اطالعات برای آموزش فنّاوریکاربردهای 
های  کاربرد نظریه -اطالعات فنّاوریآموزشی با کمک 

ریزی  برنامه –ها  ای یادگیری در طراحی چندرسانه
 (پایان نامه -های آموزشی برای محیط فنّاوری

 
 های سدر

 اصلی

 
 

 
 

 ها سرفصل

 -ی مبتنی بر وبطراحی یادگیر: واحد سه)یک درس 
 (های آموزشی مدیریت اطالعات در محیط

 های سدر
 اختیاری

 کل (واحد  1)درس  هشت
 بازنگری ندارد

 
فرایندها و خط 

های  مشی
 آموزشی

 آزمون جامع ندارد
 نامه پایان (واحد چهار)دارد 

 چهار
تعداد ترم 
 تحصیلی

21 
تعداد هفته در 

 ترم

 حضوری
نحوه ارائه 

 دوره

                                                                                                                                      
1. Kapp Briton 
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دانشگاه کپ بریتون هدف اولیه خود را بر ، (1)بر اساس اطالعات جدول  
. قرار داده است فنّاوریمرتبط با های  اساسی تدریس در حوزههای  پرورش مهارت

 واحدهای درسی اصلی ارائه شده به خوبی اهمیت این هدف را نشان 
ص دارد و یک درس نیز واحد به پایان نامه اختصا شش، واحد اصلی  1از . می دهد

 . اختیاری است
  

و دانشگاه  2دانشگاه شاکتپ آموزشی در فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (2) جدول
 ترکیه فنّاوری

  شا حیطه عناصر اطالعات
در مدارس و  فنّاوریسازی افراد برای تدریس  آماده

 فنّاورانههای دیجیتالی و  تجهیز افراد با مهارت
 اهداف

و  اهداف
 ها روش

 
 

برنامه درسی 
دانشگاه )

 (شاکتپ

 ها روش و نمایشیای  هپروژ -ای کتابخانه
 ارزشیابی انجام کار عملی و آزمون کتبی

 (واحد  1)درس  هشت
 های درس

 اصلی

 
 سرفصل ها

 ندارد
 های درس

 اختیاری
 -توسعه آموزشی -مدیریت رسانه ای)درس  هشت

آمار و روش  -دگیریهای یا نظریه -طراحی آموزشی
 -آموزش از راه دور -های اطالعاتی سیستم -تحقیق

 (تولید مواد آموزشی

 کل

 بازنگری های درسی توسط کمیته بازنگری برنامه -بله

فرایندها و خط 
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع دارد
 پایان نامه دارد

 هفت1
تعداد ترم 
 تحصیلی

2  
تعداد هفته در 

 ترم
 نحوه ارائه دوره وری و آنالینحض

                                                                                                                                      
1. Hacctep University 

 1یعنی دانشجویان به جای . است ها به جای ترم تحصیلی رایج، نیم ترم تحصیلی دایر در برخی از دانشگاه. 1
رسد، منظور همان نیم ترم تحصیلی  ها زیاد به نظر می لذا هر جا تعداد ترم. ترم خواهند داشت سهترم در سال، 

  .است
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  شا حیطه عناصر اطالعات
سازی دانشجویان برای تدریس در مدارس و  آماده

های مرتبط با حوزه طراحی  ها و انجام پروژه دانشگاه
 های آنالین و مجازی و اجرای دوره

  اهداف
و  اهداف
 ها روش

 
 

 
 
 
 

برنامه درسی 
دانشگاه )

 (فنّاوری

 ش هارو ای، نمایشی و آنالین پروژه -ای کتابخانه

آزمون کتبی وجود )کار عملی و تکالیف مجازی 
 (ندارد

 ارزشیابی

 دروس اصلی (واحد  1)درس   

 
 ها سرفصل

 دروس اختیاری ندارد
 -توسعه آموزشی -ای مدیریت رسانه)درس   

ارتباطات  -های یادگیری نظریه -طراحی آموزشی
 -آموزش از راه دور -های اطالعاتی سیستم -سیار

 (د مواد آموزشیتولی

 کل

 بازنگری های درسی توسط کمیته بازنگری برنامه -بله

فرایندها و خط 
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع ندارد
 پایان نامه دارد

 هفت
تعداد ترم 
 تحصیلی

2  
تعداد هفته در 

 ترم
 نحوه ارائه دوره حضوری و آنالین

 
هم به صورت ها  دانشگاه هاکتپ دوره دهد که در می نشان (2)اطالعات جدول 

و  استنیم ترم تحصیلی  هفتطول دوره . گردد می آنالین و هم حضوری برگزار
واحدهای درسی . واحد بگذرانند  1درس اصلی را در قالب  هشت بایددانشجویان 

آمار و روش ، در دانشگاه هاکتپبا این تفاوت که دو دانشگاه تقریبا یکسان هستند 
 به جای آن ارتباطات سیار تدریس، ترکیه فنّاوریشود اما در دانشگاه  می ئهتحقیق ارا

 های اختیاری و تمرکز بر درس های سنبود در سهدر جدول  تأملنکته قابل . گردد می
   2، نمره زبان پنجاه درصدترکیه مالک ورود به دوره  فنّاوریدر دانشگاه . اصلی است

 . است نمره آزمون درصد  2مصاحبه و  درصد
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 آموزشی در دانشگاه برلین آلمان فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (4)جدول 

 حیطه شا عناصر اطالعات

 
 
 
 
 

 برنامه درسی

 
 
 

شناسی طراحی  ها و دانش مربوط به روش توسعه توانایی
 های یادگیری و یادگیری آنالین و مدیریت محیط

  اهداف
اهداف و 

 ها روش

 

 ها روش ی وعملیمجاز -مشارکتی
 ارزشیابی پروژه عملی، کنفرانس و آزمون کتبی

های  نظریه -توسعه آموزشی: واحد  1)درس  هفت
 -آموزش از راه دور -طراحی آموزشی -یادگیری

 (نامه مدیریت رسانه و پایان -های اطالعاتی نظام

 های درس
  اصلی

 ها سرفصل

 دروس اختیاری 1 
 کل واحد  1

ریزی و دانشجویان نیز  وسطه کمیته برنامهت -بله
 عضویت دارند

 بازنگری

فرایندها و خط 
های  مشی

آموزشی 
 آموزشی

 آزمون جامع ندارد
 پایان نامه دارد

 سه
تعداد ترم 
 تحصیلی

2  
تعداد هفته در 

 ترم
دارای واحدهای مجازی ی ها درسبرخی )حضوری 

 (هستند
 نحوه ارائه دوره

 
آموزشی در  فنّاوریدهد که برنامه درسی ارشد  می نشان ( ) ت جدولاطالعا

اصلی بوده اما واحد اختیاری ارائه ی ها درسواحد   1دانشگاه برلین آلمان متمرکز بر 
بینند و بعد به  می ترم تحصیلی آموزش سهدر دانشگاه برلین دانشجویان . گردد نمی

شجویان در کمیته بازنگری برنامه نکته جالب توجه حضور دان. پردازند می رساله
 . باشد می درسی
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 1آموزشی در دانشگاه بریتیش کلمبیا فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (5)جدول 
 کانادا

 شا حیطه عناصر اطالعات

 
 
 
 
 
 
 

 برنامه درسی

های اطالعاتی و  فنّاوریهای طراحی و کار با  توسعه مهارت
های  و توسعه مهارتهای گوناگون  ارتباطی در محیط

در مقاطع گوناگون مراکز دولتی و  فنّاوریآموزشی مرتبط با 
 خصوصی

 
 اهداف

 

 
اهداف و 

 ها روش

 
 

 روش ها های مشارکتی و عملی روش -آموزش مستقیم
 ارزشیابی کار عملی و سمینار کالسی

های  طراحی محیط -روش تحقیق: واحد 21)درس  پنج
کاربرد  -آموزشی فنّاوریمبانی  -محور فنّاورییادگیری 

 (های یادگیری در آموزش و پایان نامه نظریه

ی ها درس
 اصلی

 
 

 ها سرفصل

ها در  فنّاوریریزی و مدیریت  برنامه: واحد 21)درس   
 فنّاوریتاریخچه  -و آموزش فنّاوری -آموزش عالی

راهبردهای ساختارگرایی برای یادگیری  -آموزشی
سی در مطالعات فرهنگی و رسانه برنامه در -الکترونیکی

در  فنّاوری -های هنر و علوم انسانی در کالس فنّاوری -ای
 (های متن فنّاوری -های ریاضی و علوم کالس

ی ها درس
 اختیاری

  (واحد اصلی 21واحد اختیاری و  21)واحد   1

توسط کمیته بازنگری برنامه درسی با حضور اعضای  -بله
 هیئت علمی رشته

 گریبازن
 

  فرایندها و

   کل

    

  

خط 
های  مشی

 آموزشی
 

 آزمون جامع ندارد
 پایان نامه دارد

 شش
تعداد ترم 
 تحصیلی

2  
تعداد هفته 
 در ترم

 (همراه با کار عملی آنالین)حضوری 
نحوه ارائه 

 دوره

 

                                                                                                                                      
1. British-Colombia University  



 
 
 

 212 ... وان عاملی اثربخش بر ارتقایارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عن 
 

نشگاه آموزشی در دابرنامه درسی تکنولوژی دهد که  می نشان ( )اطالعات جدول 
یکی از اهداف این دوره . بریتیش کلمبیای کانادا دارای وضعیت منحصر به فردی است

آماده سازی افراد برای آموزش در مقاطع گوناگون است به طوری که حتی دوره پیش 
 اختیاریی ها درسنکته جالب توجه تعداد زیاد و تنوع . گردد می دبستانی را نیز شامل

که دانشجویان ی یها درستعداد . برخوردار استای  همالحظباشد که از غنای قابل  می
یکی از . اصلی بیشتر استی ها درساختیاری باید بگذرانند از ی ها درساز میان 

. باشد می شرایط ورود به دوره داشتن تسلط کافی در زبان انگلیسی و یا فرانسه
، برای آزمون تافل. نمره قبولی را در آزمون زبان داشته باشند بایددانشجویان خارجی 

. آید می نمره قبولی به حساب هفتباالی ، و آیلتس 21باالی ، ای بی تافل،    باالی 
 . باشد می داشتن تجربه کار صنعتی و فنی، از جمله پیش نیازهای دیگر

 
و  1آموزشی در دانشگاه مک کواری فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (6) جدول

 استرالیا 3سیدنی

  حیطه شا عناصر اتاطالع

های دیجیتالی و طراحی و مدیریت  توسعه مهارت
 های یادگیری مختلف محیط

اهداف و  اهداف
 ها روش

 

 
 
 

برنامه درسی 
دانشگاه مک )

 (کواری

 ها روش های مشارکتی و کارعملی روش -سخنرانی
 ارزشیابی کار عملی و سمینار و آزمون کتبی

تولید  -شیطراحی آموز: واحد21)درس  هشت
های  نظریه -مدیریت رسانه -مواد آموزشی

طراحی  -مبانی علوم یادگیری-ارزشیابی -یادگیری
نظام  -ها در یادگیری و تدریس نوآوری -یادگیری

 (تغییر و یادگیری: ها

  دروس اصلی
 سرفصل ها

 
 دروس اختیاری 1

 کل (واحد چهارهر درس )واحد  21
 بازنگری ندارد

ط فرایندها و خ
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع ندارد
 پایان نامه اختیاری

 هفت
تعداد ترم 
 تحصیلی

 تعداد هفته در ترم  2
 نحوه ارائه دوره (مجازیی ها درسبرخی از )حضوری 

                                                                                                                                      
1. Macquarie 
2. Sidney 
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  حیطه شا عناصر اتاطالع

های دیجیتالی و طراحی و مدیریت  توسعه مهارت
 های یادگیری مختلف محیط

اهداف و  اهداف
 ها روش

 

 
 
 
 
درسی برنامه 

دانشگاه )
 (سیدنی

 روش ها های مشارکتی و کارعملی روش -سخنرانی
 ارزشیابی کار عملی و سمینار

توسعه  -طراحی آموزشی: واحد21)درس  هشت
 -روانشناسی آموزشی و چندرسانه ای -آموزشی
مبانی علوم  -ارزشیابی -های یادگیری نظریه

ها در  نوآوری -طراحی یادگیری -یادگیری
 (تغییر و یادگیری: ها نظام -ری و تدریسیادگی

 دروس اصلی

 
 ها سرفصل

 
 
 
 دروس اختیاری 1 

 کل (واحد  هر درس )واحد  21
 بازنگری دارد

 
فرایندها و خط 

های  مشی
 آموزشی

 آزمون جامع ندارد
 پایان نامه اختیاری

 هشت
تعداد ترم 
 تحصیلی

 تعداد هفته در ترم  2
 نحوه ارائه دوره (خی از دروس مجازیبر)حضوری 

 
آموزشی برنامه درسی تکنولوژی ، شود می مالحظه ( )گونه که در جدول  همان

بین برنامه درسی ها  یکی از تفاوت. مشابه است در هر دو دانشگاه کشور استرالیا تقریباً
، روش ارزشیابی است که در دانشگاه مک کواری به صورت عملی، دو دانشگاه

یکی از . اما در دانشگاه سیدنی آزمون کتبی وجود ندارد، ینار و آزمون کتبی استسم
که در دانشگاه سیدنی وجود دارد این است که دانشجویان در طول  تأملنکات قابل 

 . توانند دو سال به صورت نیمه وقت در دانشگاه حضور داشته باشند می دوره

 
 
 
 



 
 
 

 212 ... وان عاملی اثربخش بر ارتقایارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عن 
 

 نانیانگ سنگاپور فنّاوریآموزشی در دانشگاه  نّاوریفبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (7)جدول 

  شا حیطه عناصر اطالعات

توسعه دانش و مهارت دانشجویان برای کار در 
تجارت و صنعت و ها،  ها، پلی تکنیک مدارس، دانشگاه

های یادگیری الکترونیکی و همچنین توانایی  محیط
 های اطالعاتی فنّاوریکاربرد، توسعه و مدیریت 

 اهداف

 
 

 
اهداف و 

 ها روش

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 برنامه درسی

 
 
 
 
 
 

 

 ها روش پروژه و سمینار -آموزش مستقیم

 ارزشیابی کار عملی و آزمون کتبی -سمینار
های طراحی  کاربردها و مدل: واحد  )درس  چهار

تحقیق  -های ارزشیابی ها و مدل روش -آموزشی
 ( طراحی، کنترل و گزارش مطالعات -تحلیلی

  اصلی دروس
 
 

سرفصل 
 ها

 
 

 -مبانی آموزش و یادگیری) 2درس ششتا  چهار
چشم اندازهای  -ها فنّاوریشناخت، یادگیری و 

 -تحلیل و ارزیابی یادگیرندگان -یادگیری بزرگساالن
های  مدیریت پروژه -ها و راهبردهای یادگیری روش

ها به  فنّاوری -نیازسنجی آموزشی -توسعه آموزشی
تنی بر کامپیوتر بهای م سیستم -شناختی عنوان ابزارهای

های یادگیری  طراحی سیستم -پیشرفته برای آموزش
ابزارهای یادگیری الکترونیکی برای  -الکترونیکی

های  طراحی محیط -طراحی چندرسانه ای -آموزش
 یادگیری مدارس

 
 

 دروس اختیاری

 

 کل ( واحد  1تا   2)درس  21تا  هشت
نگری برنامه درسی رشته و توسط کمیته باز -بله

 دانشجویان در آن عضویت دارند

  بازنگری
فرایندها و 

خط 
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع دارد
 پایان نامه اختیاری

 تعداد ترم تحصیلی  
 تعداد هفته در ترم  2

برخی از کارها و سمینارها به صورت )حضوری 
 ( گردد آنالین برگزار می

 رهنحوه ارائه دو

 
 فنّاوریحاکی از آن است که در سنگاپور برنامه درسی ارشد  ( )اطالعات جدول 

این برنامه قصد دارد دانشجویان را برای اهداف گوناگون . آموزشی وضعیت خاصی دارد
گردد و  محور ارائه می -در دانشگاه نانیانگ، دوره به صورت تخصصی و پروژه. آماده سازد

                                                                                                                                      
هایی که  شود اما در دوره ی لحاظ میدرس اختیار چهاردرس اصلی و  چهار، دارندهایی که سمینار  در دوره. 2

  .گذرانند درس اختیاری را می ششدرس اصلی و  چهارشود، دانشجویان  سمینار ارائه نمی
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. باشد برخوردار نیست بلکه تخصصی و دارای فشردگی کمی میواحدهای درسی از تعدد 
ا برای باشد که دست دانشجویان ر اختیاری متعددی میهای  درسنکته جالب توجه وجود 

از نکات جالب توجه دیگر . آنها باز گذاشته است های هقهای متناسب با عال انتخاب درس
رسی و دیگری اختیاری بودن های د یکی حضور دانشجویان در کمیته بازنگری برنامه

شرط ورود به این دانشگاه داشتن تجربه دو سال کار در . باشد نامه می گذراندن پایان
 بایدهمچنین دانشجویان . باشد می فنّاوریهای مرتبط مانند طراحی آموزشی و حرفه  زمینه

نمره قبولی باید  ندارندبه زبان انگلیسی تسلط نسبی داشته باشند و کسانی که چنین تسلطی 
سال به  دو تا یکتوانند  دانشجویان می. های زبان به دست آورند را در یکی از آزمون
 . سال به صورت نیمه وقت به تحصیل بپردازندچهار  تا دو صورت تمام وقت و یا

 
 آموزشی در دانشگاه شانیانگ مالزی فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (8)جدول 

  شا حیطه عناصر اطالعات
 
 
 
 
 

 برنامه درسی

 

به منظور استفاده در  فنّاورانهتوسعه دانش و مهارت 
ها و  فنّاوریهای آموزشی و استفاده از انواع  محیط

های الزم برای  افزایش قابلیت -نرم افزارهای مربوط
 های دولتی و خصوصی ورود به بازار کار در بخش

 
 اهداف

 
اهداف و 

 ها روش

 

 ها روش آموزش مجازی وای  هپروژ –سمینار 
 ارزشیابی آزمون کتبی و کنفرانس -کار عملی

درس از بین  یک)واحد  21درس معادل  سه
روش تحقیق و  -تحقیق در آموزش: های زیر درس

تحقیقات کیفی در علوم  -آمار در علوم تربیتی
درس  دوتحقیقات تجربی، و  -پژوهی آینده -تربیتی
موزشی، و طراحی و آ فنّاوریتحقیقات در : دیگر

 ( آموزشی پایه فنّاوری

  اصلی های درس
 

 ها سرفصل

روانشناسی یادگیری و )واحد  سهدرس معادل  یک
 -آموزشی پیشرفته فنّاوریطراحی و  -مدل آموزش

 ( جوامع یادگیری

 دروس اختیاری

 کل واحد  2درس معادل  چهار
توسط کمیته بازنگری برنامه درسی متشکل از  -بله

 اضای هیئت علمی رشته
  بازنگری

فرایندها و 
خط 
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع ندارد
 پایان نامه ( واحد 1 )دارد 
 دوهای آموزش محور و  ترم در دوره هشتتا  سه
 های پژوهش محور ترم در دوره هشتتا 

 تعداد ترم تحصیلی

 تعداد هفته در ترم  2
 ورهنحوه ارائه د حضوری و مجازی



 
 
 

 212 ... وان عاملی اثربخش بر ارتقایارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عن 
 

آموزشی در مالزی برنامه درسی تکنولوژی دهد که  می نشان ( )اطالعات جدول 
در دانشگاه . ورود به بازار کار دانشجویان داردهای  خاصی بر پرورش قابلیت تأکید

محور وجود دارد و واحدهای درسی  -محور و پژوهش -هانیانگ دو رویکرد آموزش
مجاز در دوره ارشد های  حداکثر ترم. ر استاز تعدد بسیار کم و عمق زیاد برخوردا

از شرایط ورود به . واحد است 1 ترم تحصیلی است و پایان نامه به تنهایی  هشت
در . دوره ارشد داشتن گواهینامه دوره کارشناسی و تسلط در زبان انگلیسی است

مخصوص های  دوره، دانشجویان متقاضی الزم است، صورت نداشتن تسلط به زبان
 . را بگذرانند و مدرک آن را ارائه دهندزبان 

 
 آموزشی در دانشگاه تسینگ شوا چین فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (9) جدول

  شا حیطه عناصر اطالعات
 
 
 
 
 
 
 

 برنامه درسی

توسعه سواد دیجیتالی و کسب مهارت در انواع 
های  های آموزشی و استفاده از پایگاه فنّاوری

ن برای اهداف آموزشی و اطالعاتی گوناگو
 غیرآموزشی

 
 اهداف

 
اهداف و 

 ها روش

 

 ها روش کار عملی و روش مشارکتی -پروژه محور
 ارزشیابی کارهای عملی و آزمون کتبی و سمینار

   

    

طراحی  -مدیریت رسانه: واحد 21)درس  شش
 -توسعه آموزشی -آموزش از راه دور -آموزشی
تولید -های یادگیری نظریه -های اطالعاتی سیستم

 ( مواد آموزشی

  اصلیی ها درس
 

 ها سرفصل

کاربردهای کامپیوتر در : واحد چهار)درس  دو
ی ریز برنامهتولید و  -سواد دیداری -کالس درس

کاربرد تلویزیون  -تصاویر دیجیتالی -ای رسانه
 ( آموزشی

 اختیاریی ها درس

 کل ( واحد  2)درس  هشت
  بازنگری یته بازنگری برنامه درسی رشتهتوسط کم -بله

فرایندها و خط 
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع دارد
 پایان نامه دارد
 تعداد ترم تحصیلی چهار
 تعداد هفته در ترم 21

 نحوه ارائه دوره ( های آنالین و مجازی همراه با دوره)حضوری 
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آموزشی در  فنّاوریاهدف رشته دهد که یکی از  می نشان (2)اطالعات جدول 
های  کسب مهارت در زمینه، دانشگاه تسینگ هوا عالوه بر آماده شدن برای آموزش

 اطالعات همچنین نشان. باشد می و دیجیتالی فنّاوریغیر آموزشی اما مرتبط با سواد 
اصلی بر انجام کار عملی و  تأکیددهد که تعداد واحدهای ارائه دوره زیاد نیست و  می
 . دانشجویان باید برای آزمون جامع نیز آماده شوند، به عالوه. محور است –روژه پ

 
شای فلوریدای  آموزشی در دانشگاه فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (10)جدول 

1جنوبی و کلیولند آمریکا
 

 نام دانشگاه شا حیطه عناصر اطالعات
ت های کار با نرم افزارها و سخ توسعه دانش و مهارت

های  افزارهای آموزشی و توانایی آموزش در زمینه
های  فنّاوریهای مبتنی بر  طراحی و مدیریت پروژه

 جدید در دانشگاه، مدارس و جامعه محلی

 
 اهداف

 

 
اهداف و 

 ها روش

 
 
 

 
 
 
 

برنامه 
درسی 

دانشگاه )
فلوریدای 

 ( جنوبی

آموزش  -کارعملی -های مستقل دانشجویی پروژ
 ای مشاهده

 ها روش

 ارزشیابی های عملی داخل و بیرون از دانشگاه کارهای عملی و پروژ
طراحی آموزشی مبتنی بر : واحد  1)درس  هفت

تدوین آموزش  -فنّاوریمدیریت پروژه  -کامپیوتر
های آموزشی مبتنی بر  پارادایم -فنّاوریمبتنی بر 

تحقیق در  -مطالعات مستقل -کامپیوتر در آموزش
 پایان نامه -رآموزش از راه دو

  اصلیی ها درس
 
 

 ها سرفصل

سخت : های واحد از بین درس نهدرس معادل  سه
برنامه  -2 شبکهبرنامه نویسی  -فالش -افزار کامپیوتر

 -شبکهطراحی  -های تعاملی رسانه -1 شبکهنویسی 
طراحی  -ویدیوهای دیجیتالی -های آموزشی گرافیک

تحقیق  -نیکیهای الکترو های آموزشی برای کتاب بازی
 محور فنّاوریدر آموزش 

 اختیاریی ها درس

 کل واحد  2درس معادل  ده
  بازنگری های درسی گروه توسط کمیته بازنگری برنامه -بله

فرایندها و 
خط 
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع ندارد
 پایان نامه واحد نه -دارد
 تعداد ترم تحصیلی چهار
 رمتعداد هفته در ت  2

 نحوه ارائه دوره حضوری و مجازی

                                                                                                                                      
هایی که از  های گوناگون است، اما از این میان دانشگاه های بیشماری در ایالت اگرچه آمریکا دارای دانشگاه. 2

 .نشگاه انتخاب شدسابقه بیشتر و رتبه بهتر برخوردارند دو دا
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 نام دانشگاه شا حیطه عناصر اطالعات
های کار با کامپیوتر و اینترنت در  توسعه مهارت

دانشجویان و آماده سازی آنان برای معلمی در 
های درس در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و  کالس

 متوسطه

 اهداف

 

 
اهداف و 

 روش ها

 
 
 
 
 
 

برنامه 
درسی 

دانشگاه )
ایاالتی 
 ( کلیولند

 روش ها کارعملی  -قیمآموزش مست
 ارزشیابی سمینار -آزمون کتبی -انجام کار عملی

های برنامه درسی و  نظریه: واحد 22)درس  هفت
و  فنّاورانهتغییرات  -در کالس درس فنّاوری -آموزش
طراحی وب  -ارتباطات تلگرافی در آموزش -مدارس
سمینار در ارتباط با کاربرد کامپیوتر در  -آموزشی
 آموزش

  اصلیی ها درس
 

 سرفصل ها

تحقیقات : واحد از میان درس های 21درس معادل  سه
فلسفه آموزش  -مسائل اجتماعی و آموزش -آموزشی

 -مدارس و جامعه در گذشته آمریکا -و پرورش
 -رشد کودکان -آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل

روانشناسی آموزش و  -روانشناسی یادگیرندگان بالغ
 یادگیری

 اختیاریی ها درس

 کل واحد 22
  بازنگری کمیته بازنگری برنامه درسی گروه -بله

فرایندها و 
خط 
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع اختیاری به همراه آزمون جامع و پروژه
 نامه پایان اختیاری به همراه آزمون جامع و پروژه

 تعداد ترم تحصیلی چهار
 تعداد هفته در ترم  2

 
های  ی آمریکا در ایالتها اهدهد که در دانشگ می نشان (21)اطالعات جدول 
مصوب برای برنامه درسی های  باالیی در نحوه اجرای سرفصل مختلف استقالل نسبتاً
در برنامه درسی دو دانشگاه . آموزشی وجود دارد فنّاوریکارشناسی ارشد 

و فرایندها و خط ها،  اف و روشوجود دارد و را به ویژه در حیطه اهد هایی شباهت
نیز از لحاظ ها  در حیطه سرفصل. دارندرویکرد یکسانی  تقریباًآموزشی های  مشی

در دو دانشگاه عناوین  اما، تعداد دروس اختیاری و اصلی نیز با یکدیگر اشتراک دارند
در دانشگاه فلوریدا . در دو بخش اختیاری و اصلی با یکدیگر تفاوت دارندی ها درس

اما در دانشگاه ، واحد درسی است نهآزمون جامع وجود ندارد و پایان نامه معادل 
 و دانشجویان فقط یکی از آنها را استکلیولند پایان نامه و آزمون جامع اختیاری 

 . توانند انتخاب کنند می
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آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبایی  فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  (11) جدول
 ک ایرانو ارا

  شا حیطه عناصر اطالعات
 
 
 
 
 
 

 برنامه درسی

های مختلف مربوط به  ی زمینهریز برنامهشرکت در 
های تربیتی با  طراحی، اجرا و ارزیابی پروژه -فنّاوری
طراحی و نظارت بر اجرای  -آموزشی فنّاوریگرایش 

طراحی و تولید  -های یادگیری و ارزیابی آنها نظام
 تدریس در آموزش عالی -های آموزشی رسانه

 
 اهداف

 
 

اهداف و 
 ها روش

 
 
 ها روش آموزش مستقیم و عملی 

 ارزشیابی سمینار و آزمون کتبی -کارهای عملی
 -تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته: واحد 21)درس   2

های تحقیق  روش -آموزشی فنّاوریمتون تخصصی 
ی ریز برنامههای  نظریه -پیشرفته در علوم تربیتی

مبانی و اصول نظری  -روانشناسی تربیتی -درسی
برنامه نویسی  -طراحی آموزشی -آموزشی فنّاوری

اصول  -فلسفه و آراء تربیتی -کامپیوتری برای آموزش
 -طراحی مراکز یادگیری -های آموزشی تهیه برنامه
 فنّاوریسمینار  -های کامپیوتری آموزشی تولید برنامه

 ( پایان نامه -آموزشی

 
 

اصلی و ی ها درس
 تخصصی

 
 
 

 ها سرفصل

 

 دروس اختیاری ندارد
 کل واحد 21درس در قالب   2

  بازنگری ندارد
فرایندها و 

خط 
های  مشی

 آموزشی

 آزمون جامع ندارد
 پایان نامه ( واحد  )دارد 

 تعداد ترم تحصیلی  
 تعداد هفته در ترم 21

 نحوه ارائه دوره ( ایشگاهیدر برخی دروس به صورت آزم)حضوری 

 
آموزشی در ایران برنامه درسی تکنولوژی دهد که  می نشان (22)اطالعات جدول 

واحدهای  نبود تأملنکته قابل . از لحاظ اهداف از جایگاه خاصی برخوردار است
رشته دارای واحد پایان نامه به ارزش . باشد می اختیاری و عدم بازنگری برنامه درسی

طول مدت . باشد می واحد درسی دوحد درسی و همچنین سمینار به ارزش وا چهار
الزم باشد که در هر ترم دانشجویان  می ترم تحصیلی چهارسال و  دو دوره معموالً

 . حاضر شوندها  کالس هفته در 21است 
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  نتایج
اساسی به جمع  سؤال سهدر قالب ، در این قسمت با توجه به اطالعات به دست آمده

آموزشی کشورهای  فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد  دربارهو بحث  بندی
 . منتخب پرداخته شده است

برنامه درسی کارشناسی ارشد شای  و تفاوت شا شباشت: اول پووششی سؤال
  آموزشی در کشورشای مورد مقایسه چیست؟ فنّاوری

و  ها شباهت، در این بخش و با توجه به آنچه در بخش قبلی ارائه گردید 
آموزشی کشورهای منتخب به طور  فنّاوریبرنامه درسی کارشناسی ارشد های  تفاوت

 . باشد می حیطه اصلی مورد بررسیسه مقایسه بر اساس . شود می خالصه برجسته
 

آموزشی در کشورشای برنامه درسی تکنولوژی شای  تشابهات و تفاوت (13)جدول 
 منتخب

 حیطه تشابهات شا تفاوت
 امه درسی رشتهاهداف برن

  های آموزشی روش های ارزشیابی از دانشجویان روش
 ها اهداف و روش

 اختیاریی ها درسداشتن 
 اختیاریی ها درستعداد 

 تعداد کل واحدهای دوره
 اصلی و اختیاریی ها درسنوع 

 
ی ها درسوجود 

 اصلی و ضروری

 
 (سرفصل ها)محتوا 

 
 

 وجود کمیته بازنگری و ترکیب اعضای آن
 د آزمون جامعوجو

 اختیاری بودن پایان نامه
 های تحصیلی تعداد ترم

 های آموزشی در ترم تعداد هفته

 
 

 وجود واحد پایان نامه
 نحوه ارائه دوره

 

 
 

فرایندها و خط 
 های آموزشی مشی

 
در هایی  تفاوتها و  شباهتدهد  می نشان (21)همانگونه که اطالعات جدول 
بین برنامه درسی ها  بیشترین تفاوت. خورد می برنامه درسی کشورها به چشم

و خط ها  آموزشی در بین کشورها مربوط به حیطه رویه فنّاوریکارشناسی ارشد 
کشورهای منتخب دارای فرایندها و خط ، به عبارتی. باشد می اجراییهای  مشی
اگرچه کمیته بازنگری برنامه ، برای مثال. باشند می آموزشی خاص خودهای  مشی

اما ترکیب آن یا اعضای آن در برخی کشورها ، اکثر کشورها وجود دارد درسی در
بین برنامه درسی رشته  ها شباهتاطالعات جدول موید آن است که . متفاوت است

در حیطه اهداف و  ها شباهت. موجود بین آنهاستهای  مذکور بسیار کمتر از تفاوت
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و در حیطه ، حدهای اصلیوجود واها،  در حیطه سرفصل، آموزشیهای  روشها،  روش
 . باشد می واحد پایان نامه و نحوه ارائه دوره، آموزشیهای  فرایندها و خظ مشی

مربوط به برنامه درسی کشورشای مورد شای  نوآوری: دوم پووششی سؤال
  مقایسه کدام است؟

توان برخی  آموزشی کشورها میبرنامه درسی تکنولوژی با بررسی اطالعات مربوط به 
 . ها در قالب جدول زیر آمده است این جنبه. ها را شناسایی و برجسته ساخت وریاز نوآ

 
 شای درسی کشورشای مورد مقایسه شای نوآوری برنامه جنبه (12)جدول 

شاخص  نوع نوآوری نام دانشگاه  
 حیطه 

ترکیه، دانشگاه برلین آلمان، دانشگاه  فنّاوریدانشگاه 
 ه فلوریدای جنوبی آمریکانانیانگ سنگاپور و دانشگا فنّاوری

سازی دانشجویان برای  آماده: هدف
های  طراحی و مدیریت دوره

 آنالین

 
 

اهداف و 
 ها روش

 

دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا، دانشگاه هانیانگ مالزی، 
نانیانگ سنگاپور، دانشگاه بریتیش کلمبیا  فنّاوریدانشگاه 

 کانادا

آماده ساختن دانشجویان : هدف
های  ار کار در محیطبرای باز

خارج از دانشگاه و حتی مراکز 
 غیرآموزشی

آماده ساری : هدف: دانشگاه کپ بریتون انگلستان
دانشجویان برای تدریس موثر در آموزش عالی و مدارس، 

آموزشی برای معلمی، ارزیابی  فنّاوری: های مرتبط سرفصل
اطالعات برای آموزش، و  فنّاورینرم افزارها و کاربرد 

 های آموزشی برای محیط فنّاوریی ریز رنامهب
طراحی و مدیریت : هدف: دانشگاه مک کواری استرالیا

های یادگیری مختلف توسط فارغ التحصیالن،  محیط
طراحی آموزشی، تولید مواد آموزشی، : های مرتبط سرفصل

های یادگیری، طراحی یادگیری، و  مدیریت رسانه، نظریه
 یریها در تدریس و یادگ نوآوری

 
 
 

تناسب اهداف برنامه درسی با 
 ها سرفصل

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ها سرفصل

ترکیه، دانشگاه برلین آلمان، دانشگاه  فنّاوریدانشگاه هاکتپ و 
 مک کواری و سیدنی استرالیا و دانشگاه هانیانگ مالزی

ها به جای  بر تعمیق آموزش تأکید
 تعدد سرفصل

کلیولند آمریکا، دانشگاه فلوریدای جنوبی و دانشگاه ایالتی 
نانیانگ سنگاپور، دانشگاه بریتیش کلمبیا  فنّاوریدانشگاه 

 کانادا

تعدد واحدهای اختیاری و قدرت 
انتخاب بیشتر دانشجویان در 

مورد عالقه و ی ها درسانتخاب 
 مرتبط

عضویت دانشجویان در کمیته  نانیانگ سنگاپور فنّاوریدانشگاه برلین آلمان، دانشگاه 
 نامه درسیبازنگری بر

فرایندها و 
خط 
های  مشی

 آموزشی
نانیانگ سنگاپور،  فنّاوریدانشگاه هاکتپ ترکیه، دانشگاه 

 دانشگاه تسینگ هوا چین
گذراندن آزمون جامع توسط 

 دانشجویان
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برنامه درسی تکنولوژی در ها  برخی از نوآوری، گردد می گونه که مالحظه همان
ترین جنبه  مهمها  حیطه اهداف و روش در. آموزشی کشورها قابل مشاهده است

سازی دانشجویان برای  آماده ،نوآوری بخش اهداف است که در آن هدف از دوره
 آنالین و مجازی و همچنین آماده ساختن آنان برای ورود به بازارکارهای  دوره
، اختیاریی ها درسمربوط به تعدد ها  نیز نوآوریها  در بخش سرفصل. باشد می

جهت تعمیق  بیشتر دری ها درسبر  تأکیدبا اهداف برنامه درسی و ها  لتناسب سرفص
مربوط به ها  آموزشی نیز نوآوریهای  در بخش فرایندها و خط مشی. آموزش هاست

درسی و گذراندن آزمون جامع های  عضویت دانشجویان در کمیته بازنگری برنامه
 . باشد می توسط آنان

، درسی کشورشای منتخبشای  یت برنامهبا توجه به وضع: سوم پووششی سؤال
  توان ارائه داد؟ می آموزشی کشوربرنامه درسی تکنولوژی چه پیشنهاداتی برای 

توان  می کشورهای مورد مقایسهبرنامه درسی با توجه به اطالعات مربوط به 
 فنّاوریی را در سه حیطه مورد بررسی برای برنامه درسی کارشناسی ارشد هایپیشنهاد
 . ایران به صورت جدول زیر ارائه کرد آموزشی

 
 آموزشی ایران فنّاوریبرای برنامه درسی کارشناسی ارشد  شاپیشنهاد (14) جدول

 حیطه پیشنهاد
 توجه بیشتر به طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی

 های مورد نیاز بازار کار بر انتقال دانش و مهارت تأکید
ها و شرایط آموزش در مدارس و  با موقعیت انهفنّاورهای  بر ارتباط مهارت تأکید

 ها دانشگاه

 
 اهداف و روش ها

های  روش -های مجازی طراحی آموزشی محیط -عملی و آزمایشگاهیی ها درس
ی اطالعات و ارتباطات و کاربرد آنها در فنّاورابزارهای  -تدریس فعال و جدید

 -راحی یادگیریط -های تجاری و صنعتی در محیط فنّاوریکاربرد  -آموزش
 اختیاری زیاد و مرتبطی ها درس

 
 سرفصل ها

 آزمون جامع به عنوان شرط فارغ التحصیلیبینی  پیش
 واحد پروژه برون دانشگاهی به عنوان کار عملیبینی  پیش

 های درسی رشته شرکت دادن دانشجویان ارشد در کمیته بازنگری برنامه

فرایندها و خط 
 های آموزشی مشی

  
 بایدآموزشی پیشنهادی برنامه درسی تکنولوژی ، گردد می ه که مالحظهگون همان

 برایروز و مورد نیاز دانشجویان  فنّاورانههای  بیشتری بر انتقال دانش و مهارت تأکید
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مجازی داشته باشد و همچنین نیازهای های  گوناگون به ویژه محیطهای  کار در محیط
عالوه بر تعدد  الزم استنوع برنامه درسی این . بازار کار را نیز بیشتر لحاظ کند

عملی و دروسی که ی ها درسهمچنین بر ، در بخش واحدهای اختیاریی ها درس
اطالعاتی و ارتباطی روز را معرفی و نحوه ارتباط آن های  وریاافزارها و فنّ بتواند نرم
 نیزها  در بخش فرایندها و خط مشی. کند تأکید، آموزشی تشریح کندهای  با محیط

برون دانشگاهی را به منظور ارتباط هرچه بیشتر های  توان آزمون جامع و پروژه می
سعی گردد تا دانشجویان ارشد در کمیته ، دانشجویان با بازارکار گنجاند و به عالوه

 . درسی این رشته شرکت داده شوندهای  بازنگری برنامه
  

 گیری بحث و نتیجه
آموزشی  فنّاوریبه برنامه درسی کارشناسی ارشد و اطالعات مربوط ها  نتایج تحلیل

درسی آنها های  در برنامه هایی شباهتو ها  کشورهای مورد مقایسه نشان داد که تفاوت
بین آنها بیشتر به حیطه اصلی برنامه درسی یعنی  هایی شباهت. خورد می به چشم

نیز بیشتر ا ه گردد و تفاوت می آموزشی و شیوه ارزشیابی مربوطهای  اهداف و روش
در حوزه بیشتر کشورها . باشد می آموزشیهای  مربوط به حیطه فرایندها و خط مشی

این . هایی دارند با یکدیگر شباهتارزشیابی های  آموزشی و شیوههای  روش، اهداف
اند و به دنبال اجرای  دهد که اکثر کشورها به اهمیت این رشته پی برده می امر نشان

البته در بخش اهداف و شیوه . هداف مشخص شده هستندصحیح و دستیابی به ا
درسی آنان های  گردد که به دلیل جهت گیری برنامه می مالحظههایی  ارزشیابی تفاوت

در ، برای مثال. باشد می دانشگاه و جامعه محلی، در پرداختن به نیازهای دانشجویان
 نانیانگ فنّاوریه دانشگا، (  جدول) ی بریتیش کلمبیاها اهدانشگحالی که تأکید 

 جدول) و دانشگاه فلوریدای جنوبی، (  جدول) دانشگاه هانیانگ مالزی، (  جدول)
بر برآوردن نیازهای  ها اهاکثریت دانشگ، است نیازهای جامعه محلی تأمینبر ، (21

آموزشی برنامه درسی تکنولوژی در . دارند تأکید فنّاوریدانشجویان و دانشگاه در بعد 
شود و کمتر به نیازهای  می بر اهداف متعدد در بعد دانشجویان و دانشگاه دتأکی، ایران

اشاره  (22جدول) گونه که در بخش پیشنهادها همان. پرداخته شده است جامعه محلی
نیز توجه  -جز مدارسه ب -به نیازهای جامعه محلی و بازارکار ضروری است، شده

آموزشی های  جز محیطه بهایی  که ممکن است دانشجویان در محیط ؛ چراشودنشان 
این نیازها ، اشتغال پیدا کنند و لذا بهتر است در همان ابتدای کار و در بخش اهداف
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اطالعاتی و ارتباطی و های  یفنّاور ةفزایند ةتوجه به توسع همچنین با. بینی شود پیش
بتنی بر مهای  الزم برای محیطهای  باید به انتقال دانش و مهارت، نقش آنها در آموزش

 . و مجازی توجه کردآنالین های  ریت محیطیو طراحی و مد فنّاوری

مانند هاکتپ و  ها اهنشان داد که برخی دانشگها  نیز تحلیلها  در بخش سرفصل
 دانشگاه هانیانگ مالزی، ( جدول ) دانشگاه برلین آلمان، (2جدول ) ترکیه فنّاوری

اما ، ی دارندمحدودهای  سرفصل، (2جدول ) و دانشگاه تسینگ هوا چین(  جدول )
دانشگاه مک ، دانشگاه، ( جدول ) برخی دیگر مانند دانشگاه بریتش کلمبیا کانادا

و (  جدول ) نانیانگ سنگاپور فنّاوریدانشگاه ، ( جدول ) کواری و سیدنی استرالیا
های  لدارای سرفص، (21جدول ) دانشگاه فلوریدای جنوبی و ایالتی کلیولند آمریکا

 محدودی برخوردارند به نظرهای  یی که از سرفصلها اهدانشگ. باشند می متعددی
در  ها اهاین دانشگ، به عبارتی. اند دادهها  رسد که اهمیت بیشتری به عمق آموزش می

مرتبط و محدود را انتخاب  های درس، اند اهدافی که برای خود تدوین کرده مسیر
 گوناگون آنها را برای دانشجویان به اجرا درهای  وهتر و با شی کرده و به طور عمیق

یی ها اهدر دانشگ. تر به آنان انتقال دهند الزم را بهتر و مطلوبهای  آورند تا مهارت می
به واحدهای اختیاری و اصلی تقسیم  ها درس، دارندتعدد ها  و سرفصل ها درسکه 

دهد  می را به دانشجویان به طوری که واحدهای اختیاری فراوان این امکان. شده است
واحدهایی که متناسب با ، آموزشی فنّاوریتا ضمن انتخاب واحدهای مرتبط با حوزه 

، به عالوه. انتخاب کنند را حوزه مورد عالقه آنان یا متناسب با نیازهای بازارکار است
به دلیل اهمیت این قضیه . گردد می این امر به انگیزش بیشتر دانشجویان منجر

آموزشی برنامه درسی تکنولوژی  درافزایش واحدهای اختیاری  برای هاییدپیشنها
درسی سایر کشورها های  سازی برنامه بررسی و بومی باانجام این کار . ایران ارائه شد
با ها  تناسب سرفصلها،  مهم دیگر در ارتباط با سرفصلهای  از جنبه. عملی است

ان این رشته ریز برنامهمورد توجه  زم استالباشد که  می اهداف برنامه درسی این رشته
 . را با اهداف این رشته متناسب سازندها  و سرفصل گیردقرار 

و همچنین  ها شباهتو ها  تفاوت ،آموزشیهای  در حیطه فرایندها و خط مشی
برنامه درسی کشور ما  هایی با شباهتدرسی کشورها نشان از های  برنامههای  نوآوری
نوآوری های  ما با سایر کشورها در این حیطه و به ویژه جنبهای ه اما تفاوت. داشت

را برای اجرای هرچه هایی  و خط مشیها  تواند زمینه پیشنهاد رویه می برخی کشورها
ها،  ترین این نوآوری یکی از برجسته. مطلوب تر برنامه درسی این رشته فراهم سازد



213 

 

 

 گیری و ارزشیابی آموزشی فصلنامه مطالعات اندازه
 

این امر به . این رشته است مشارکت دانشجویان در کمیته بازنگری برنامه درسی
دهد که تا اندازه زیادی در واحدهای درسی مورد عالقه و  می دانشجویان این امکان را

و موجبات گنجاندن آنها را در برنامه درسی  نمایندمورد نیاز خود دخل و تصرف 
 فراهم سازند تا به این وسیله هم با انگیزه بیشتر برنامه درسی را دنبال کرده و هم از

دوره از همان ابتدا اطالع داشته باشند و برای آن آمادگی پیدا های  محتوا و سرفصل
قابل مالحظه و بسیار مهم برای برنامه درسی کارشناسی  یپیشنهاد موضوعاین . کنند

توان به گذراندن آزمون  می مهم دیگر در این زمینههای  از جنبه. استارشد ایران در 
این  موضوع ازاین . وان شرط فارغ التحصیلی اشاره کردجامع توسط دانشجویان به عن

، شود می اجرا یقابل توجه است که آزمون جامع همانند آنچه در دوره دکتر لحاظ
و  کنندرا مرور  ،نظری یها درسبه ویژه  ،خود یها درسگردد تا دانشجویان  می باعث

جویان در دوره ارشد با گردد تا دانش می باعث، به عالوه. به تسلط نسبی در آنها برسند
 . ه شوندو برای دوره دکتری آماد کنندآزمون جامع آشنایی پیدا 

در این پژوهش نشان داد که با مالحظه قرار دادن ها  نتایج تحلیل، به طور کلی
آموزشی کشورهای مورد  فنّاوریدرسی کارشناسی ارشد های  نوآوری برنامههای  جنبه

 توان پیشنهادهایی می آنها با برنامه درسی کشورای ه مقایسه و همچنین بررسی تفاوت
در جدول  هااین پیشنهاد. داردبرای بهبود برنامه درسی این رشته در کشور خود ارائه 

 . باشد می در این پژوهش راهنمای دست اندرکاران در این زمینه (22)
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