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درسي در نظام آموزش عالي نقشهايبرنامه: چكيده
ف آموزش عالي از نظر كمي در تحقق اهدااي  هكنند تعيين

ارزيابي كيفيت  ،هدف اصلي پژوهش حاضر. و كيفي دارد
 روش. برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي است

. پديدارشناسي استاز نوع كيفي  ،مورد استفاده تحقيق
اين آموختگان  دانشجويان و دانش، ها از ميان اساتيدنمونه

ه طباطبايي با اراك و عالم، رشته در سه دانشگاه تبريز
. شدانتخاب ، گيري مبتني بر هدفاستفاده از روش نمونه

مصاحبه ، ها در اين پژوهشآوري داده روش اصلي جمع
نتايج به دست آمده با استفاده از الگوي ون . عميق است

 دادنتايج نشان  كه منن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
ازنگري دروس اين رشته نياز به بهاي   اهداف و سرفصل

علوم تربيتي از نظر امكانات و هاي  دارند و نيز دانشكده
تجهيزات الزم و نيروي انساني متخصص براي اجراي 

محتواي اين رشته از لحاظ منطقي . هستنداهداف ضعيف 
با يكديگر ارتباط داشته اما از نظر به روز بودن پيشرفت 

و همانطور كه از . نكرده است و جامعيت الزم را ندارد
آيد اساتيد بيشتر از روش  تجربيات دانشجويان بر مي

فعال تدريس كم در هاي  سخنراني استفاده كرده و از روش
  . كنندكالس استفاده مي

  

Abstract: The curriculum in the 
higher education systems plays a 
determinant role qualitatively and 
quantitatively in achieving goals of 
higher education. The goal of current 
study is qualitative evaluation of 
educational technology curriculum 
field. In this study, one of the 
qualitative research methods called 
phenomenology has been used. The 
samples have been selected from 
mentioned field master-teacher, 
students and graduated students by 
goal-based sampling procedure from 
universities of Tabriz, Arak and 
Allameh Tabatabaei. Main method to 
collect data was semi-structured 
interview and results have been 
analyzed by Van Maanen pattern. 
Achieved results showed that goals 
and topics of the field need to be 
revised. Also, educational science 
faculties are poor in facilities, 
equipments and experts. Although 
Contents of the field are logically 
related to each other but, are not 
updated and comprehensive. 
Experiences of students imply that 
academic members often use lecture 
method and active methods of 
teaching are rarely used in class.  

  

،كيفيت،برنامه درسي،ارزيابي كيفي:كليديهاي  واژه
 تكنولوژي آموزشي،ارزشيابي برنامه درسي

Keywords: qualitative evaluation, 
curriculum, quality, curriculum 
evaluation, educational technology
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  مقدمه
فرد ميراث  نظام آموزش عالي هر كشوري سهم بسزايي در رشد و توسعه منحصر به
لذا ، دهي شدهفكري جهان دارد و از آنجايي كه آموزش عالي به طور رسمي سازمان

داراي يك ساخت اجتماعي است كه دانش و تكنولوژي پيشرفته را تحت كنترل خود 
برنامه درسي نيز به عنوان يكي از دروندادهاي اصلي و مهم در ). 1983، 1كالرك( دارد

هاي درسي نظام دانشگاهي در هر كشوري برنامه. دروآموزش عالي به شمار مي
از ، كند متناسب با شرايط خود و نيازهاي جامعه موجود در سطح جامعه را طراحي مي

گان جهت حداكثر هايي براي يادگيرندتهيه فرصت برنامه درسيي كه هدف آنجاي
ابه ابزاري لذا برنامه درسي به مث، هاي يادگيري استمندي از شركت در فعاليت بهره

هاي الزم و مورد نياز را به ها و تواناييمهارت، كند كه دانش تخصصيعمل مي
مستقيم  تأثيربر بروندادهاي نظام آموزش عالي  ،كند و از اين جهتفراگيران عرضه مي

درسي آن نوع محتوايي است  بنابراين برنامه). 1388، رضايي باقر و صفري( گذاردمي
تعادل و ، سازماندهي، شود و شامل ساختار و روشقال داده ميكه طراحي شده و انت

، اخيرهاي  در سال). 2005، 2كيلي( استهماهنگي و ارائه محتوا در كالس درس 
اي  هآموزش عالي و آموزش حرف ،زيادي روي مدارس تأثيردرسي هاي  ريزي برنامه

ها بپرسند ه اين برنامههايي دربارسئوالخواهند گذاشته است و به همين خاطر مردم مي
و براي انجام اين كار . درسي موجود را با برنامه درسي قبلي مقايسه كنندهاي  و برنامه

سخت ، ي پويايي از مطالعهدر يك چنين زمينه. انددرسي زده دست به ارزشيابي برنامه
اين مورد تعريفي كه در . است كه براي ارزشيابي برنامه درسي تعريفي سودمند پيدا كرد

فرايند يا «: هاميلتون است كه ارزشيابي برنامه درسي را عبارت از مربوط به، ارائه شده
متناوب كه در هاي  نسبي آموزشهاي  گيري شايستگيكه براي اندازه است فرايندهايي

 »شودي اجراي برنامه درسي بكار برده ميشوند و در حوزههر زمان آموزش داده مي
ي هاارزشيابي برنامه درسي فرايندي براي جستجوي راه، به عبارت ديگر). 2002، 3نري(

شان روي تأثيرآموزشي و هاي   روش، اجراييهاي  روش، بهبود شكاف برنامه درسي
هاي  ارزشيابي برنامه). 1984و اونروح،  4اونروح( آموزان استيادگيري و رفتار دانش

امري ، رسي متناسب و نظام آموزشي كارآمددهاي  درسي گوناگون به منظور ارائه برنامه
رشته تكنولوژي ، در اين ميان ).90 :1388، پور و غفاريكاظم( مهم و حياتي است
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در ايران در ي كارشناسي آن است كه دورهها آموزشي نيز يكي از جديدترين رشته
دروس اين دوره توسط شوراي عالي هاي  سرفصل. شده استايجاد  1363سال 
شاخه علوم تربيتي كميته تكنولوژي آموزشي در ، ريزي ستاد انقالب فرهنگيبرنامه
 كردههايي كه جهت اجراي دوره اعالم آمادگي تصويب و به دانشگاه 21/5/63سال 
تهران و تبريز ، شهيد چمران اهواز، عالمه طباطباييهاي  دانشگاه. ابالغ گرديد، بودند

  . كردند به پذيرش دانشجو اقدام و دوره را اجرا
 ،اصفهان، تربيت معلم، تبريز، اراك، عالمه طباطباييهاي  دانشگاه، در حال حاضر 

اما بر اساس . هستنددانشگاه آزاد تهران و كرمانشاه مجري دوره كارشناسي اين رشته 
كارشناسي و كارشناسي هاي  بررسي به عمل آمده تاكنون بازبيني در برنامه درسي دوره

افزون بر اين برنامه . به صورت جدي صورت نگرفته است وزشيارشد تكنولوژي آم
روز افزون در زمينه هاي  درسي رشته تكنولوژي آموزشي با توجه به نيازها و پيشرفت

 آموزش نياز به بازنگري و تجديدنظر مداوم داردهاي  ابزارها و تكنيك، آموزش
، شده در زمينه برنامه درسي اولين مطالعات ارائه). 70 :1388، و همكاران باقررضايي(

باشد كه هر يك از اينها قواعد مهمي را در زمينه توسط بابيت و ديوئي و كانت مي
درسي  برنامه در خصوصديوئي  كانون ديدگاهدر . انددرسي مطرح كرده برنامه

و اگر چه بابيت نيز ، شناختي در آموزش وجود دارد هماهنگي عوامل اجتماعي و روان
كار دارد  شناختي سر و شناختي و روان درسي با مفاهيمي چون عوامل جامعه هدر برنام

 ).1997، 2و تورنتون 1فليندرز( استبا نظر ديوئي كامالً مغاير آنها  اما نظرش درباره
برنامه درسي از يك سري نتايج يادگيري يا تكاليف كه معلمان معموالً هدف يا اهداف 

آموزان انتظار دارند تا اطالعات خاصي دانش. ده استتشكيل ش ،نامندقابل مشاهده مي
مورد نياز را براي انتقال از دوره هاي  درسي ياد بگيرند تا اينكه مهارت را در برنامه

آموزان را برنامه درسي بر آن است تا دانش. كودكي به زندگي بزرگسالي داشته باشند
  ). 2000 ،4و نولت 3هوئل( براي موفقيت در جامعه آماده سازد

توان از نظر زماني به سه تاريخچه پيدايش و تحول رشته تكنولوژي آموزشي را مي
، 1950هاي  از اوايل قرن بيستم تا اواخر سال ،دوره اول: دوره مشخص تقسيم كرد
و دوره سوم از اوايل  1980هاي  تا اواخر سال 1960هاي  دوره دوم از اوايل سال

تكنولوژي آموزشي را در اين سه ) 1998( 5فلشزيگ. تا زمان حال 1990هاي   سال
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ابزاري ، هاتكنولوژي ابزاري كه در آن رسانه، دوره اول: كنددوره چنين نامگذاري مي
ها نظام تكنولوژي، دوره دوم، رفتندسنتي به كار ميهاي  براي غني بخشيدن به آموزش

شد و براي ابزار تلقي مي متشكل از انسان وهاي  ي از نظامها جزيكه در آن رسانه
و دوره سوم كه تكنولوژي متفكرانه ناميده ، رفتخاص به كار ميهاي  آموزش عملكرد

  : داراي خصوصيات زير است، شده
 . به رسميت شناختن انواع دانش حاصل از منابع سنتي و دانش حاصل از تجربه .1
 . مشخص شناسييك ديدگاه ارزش به كارگيري انواع دانش بر اساس .2
 . مبتني بودن بر دانش نظري و دانش عملياتي و مقدم دانستن دانش نظري بر عملي .3
و ) هابعد دانش و ارزش( متفكرانه بودن به معناي تعمق درباره تكنولوژي .4

 ). 1387، فردانش) (ها و موادبعد طرح( محصوالت آن
بندي بايد گفت كه سير تحول تكنولوژي آموزشي در مرحله سوم كه در  در جمع

از . واقع تكنولوژي متفكرانه نامگذاري شده آنطور كه بايد و شايد تحقق نيافته است
دهد كه مهارت و تفكر كافي در اين مرحله تحقيقات نشان ميهاي  طرف ديگر يافته

  : از جمله اين تحقيقات بايد به موارد زير اشاره كرد. برآورده نشده است
ارزيابي از اجراي برنامه درسي كارشناسي «در پژوهشي با عنوان ، )2008( 1النگينو

درسي مؤثر  نشان داد كه وجود عواملي در برنامه» مينيأاوري اطالعات در دانشگاه تفنّ
در دسترس بودن تكنولوژي براي يادگيري ، است از جمله اين عوامل تفكر علمي

ربي واقعي و تجهاي  ها و داشتن تخصص كافي و مهارتيادگيري نگرش، الكترونيكي
  . اين پژوهش به صورت كيفي بوده است بهي علمي نسبت به ديگران است در زمينه
نام  بر ثبت مؤثرعوامل «در پژوهشي با عنوان ، )2004( 3رتيگو دا 2گري

گذار تأثيرهايي نشان داد كه عوامل و تكنيك» دانشجويان در رشته تكنولوژي آموزشي
جذب دانشجويان بعد از ، شجودرك و توجه به دانآنها  هستند كه از جمله

التحصيلي و ميزان هدايت و دادن آگاهي نسبت به اين رشته توسط مشاوران در  فارغ
كه آينده اين رشته در  ندهمچنين به اين نتيجه رسيد آنها. استحين انتخاب رشته 

تمام اعضاي ، خطر است و به منظور جلوگيري از كمبود نيروي انساني در اين رشته
بايد شروع به برقراري ارتباط و دادن آگاهي در مورد مزاياي تكنولوژي اين حرفه 
  . خارج از اين حرفه كنندافراد آموزشي با 
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گيري از بررسي موانع بهره«پژوهشي را با عنوان ، )1373( واشقاني فراهاني
تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيري از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي 

به  سئوال 26 تحقيق كه از تجزيه و تحليلهاي  نتايج يافته. انجام داده است» شهر اراك
اساسي در عدم  تأثيردست آمده بيانگر اين حقيقت است كه ضعف منابع انساني 

افزاري تا درسي و نرم گيري از تكنولوژي آموزشي ندارد و مشكالت برنامه بهره
ست و كمبود فضاها و تجهيزات و گيري از تكنولوژي آموزشي احدودي مانع بهره

گيري از تكنولوژي ترين مشكل در عدم بهرهترين و اساسيوسايل آموزشي عمده
محقق به منظور استفاده بهتر و مؤثرتر از تكنولوژي آموزشي  ،در پايان. آموزشي است

درسي با كاربرد  مناسب و طرح برنامههاي  به تأمين وسايل آموزشي و ساخت فضا
 . آموزشي و تأمين نيروي انساني ماهر نظريات خود را ارائه داده است تكنولوژي

ارزيابي برنامه «در پژوهشي با عنوان ، )1388( و عالي جاويدي كالته جعفرآبادي
فلسفه تعليم و تربيت در نظام آموزش  درسي دوره كارشناسي ارشد و دكتري رشته

، عدم ارتباط منطقي، عدم توازن، پژوهشبا توجه به نتايج  اند كهانجام داده» عالي ايران
و ناپيوستگي در برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد و دكتري رشته فلسفه تعليم و 

به شمار  ايرانهاي  اساسي برنامه درسي اين رشته در دانشگاههاي  تربيت از چالش
 دوره كارشناسيهاي  آيند كه ضرورت بازانديشي و بازنگري در دروس و سرفصلمي

 . سازدناپذير مي اين برنامه را امري اجتناب ارشد و دكتري
بررسي برنامه درسي «در تحقيقي با عنوان ، )1388( و همكاران باقررضايي

 هيئتكارشناسي و كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي از نظر اعضاي هاي   دوره
درسي دوره اي ه به اين نتايج دست يافت كه اهداف برنامه» علمي و دانشجويان

علمي و دانشجويان مناسب  هيئتكارشناسي و كارشناسي ارشد از نظر اكثر اعضاي 
درسي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد با دروس هاي  همچنين اهداف برنامه. است

به استثناي هدف شناخت و كشف مسائل آموزشي با برخي ( ارائه شده مربوط به آن
ريزي درسي دروسي نظير سمينار در برنامه، س اصلياز بين درو. تناسب دارد) دروس

، كليات اقتصاد، دروسي مانند بهداشت عمومي، و از بين دروس اختياري، و آموزشي
علمي و دانشجويان غيرضروري  هيئتشناسي در اسالم از نظر اكثريت اعضاي انسان
هاي  رهعلمي و دانشجويان از بين دروس تخصصي دو هيئتاز نظر اكثر اعضاي . است

تعليم و تربيت ، نويسي كامپيوتري براي آموزشكارشناسي ارشد دروسي مانند برنامه
اكثر اعضاي ، افزون بر اين. استاسالمي پيشرفته و فلسفه و آراء تربيتي غيرضروري 
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دروس و هاي  بازنگري و تجديدنظر در اهداف و سرفصل، علمي و دانشجويان هيئت
  . دانندآموزشي را الزم و ضروري ميبرنامه درسي رشته تكنولوژي 

بررسي «پژوهشي را با عنوان ، )1388( جعفري و ميرشاه جعفري، خسروي
وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي از ديدگاه اساتيد 

دهد كه ميزان اين پژوهش نشان ميهاي  اند كه يافتهانجام داده» كشورهاي  دانشگاه
نوين آموزشي هاي  آموزشي و راهبردهاي  ابزار، تدريس مشاركتيهاي  روشاستفاده از 

باشد و همچنين نگرش اساتيد نسبت به تر ميدر وضع موجود از سطح متوسط پايين
  . باشدمثبت مي، اين سه مؤلفه نيز در وضع مطلوب

پژوهشي را به صورت مطالعه كيفي در مورد تغيير برنامه درسي ، )2005( 1بارنس
كنولوژي انجام داده است كه اين تحقيق بر روي گروه كوچكي از معلمان كوئيزلند ت

ضعيف بودن : عامل شناسايي شد كه اين عوامل عبارتند از 5 انجام گرفت و در طي آن
حمايت از طرف محيط ، سبك مديريت، برنامه درسي خارجي، عالقه دانشجويان

ه برنامه درسي تكنولوژي تغيير كه اين عوامل باعث شد ك. مدارس و تجديد شخصي
 . يافته و برنامه جديدي جايگزين شود

ارزشيابي برنامه آموزشي زبان انگليسي در «در پژوهشي با عنوان ، )2010( 2تونس
به اين نتيجه رسيد كه برخي از ابعاد برنامه » دانشگاه دولتي با استفاده از الگوي سيپ

زشيابي نياز به بهبود دارد و با بهبود اينها و ار مواد، محتوا، از جمله شرايط فيزيكي
  . توان اثربخشي برنامه را افزايش دادمي

وجود  سئوالاين ، و نيز جديد بودن اين رشته در ايران شدبا توجه به آنچه ذكر 
، بر اساس تجربيات اساتيد، دارد كه برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي در ايران

  از چه كيفيتي برخوردار است؟ ، اين رشته التحصيالندانشجويان و فارغ
  

  پژوهشهاي  سئوال
اين پژوهش با هدف ارزيابي كيفيت برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي با توجه به 

التحصيالن اين رشته طراحي و اجرا گرديد تا به دانشجويان و فارغ، تجربيات اساتيد
  : زير پاسخ دهدهاي  سئوال

                                                                                                                                      
1. Barnes 
2. Tunc 
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 تأثيرالتحصيالن اين رشته در مورد ويان و فارغدانشج، تجربيات اساتيد -1
اهداف برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي بر كيفيت برنامه درسي آن رشته چگونه 

 است؟
 تأثيرالتحصيالن اين رشته در مورد دانشجويان و فارغ، تجربيات اساتيد -2

ته محتواي برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي بر كيفيت برنامه درسي آن رش
 چگونه است؟

 تأثيرالتحصيالن اين رشته در مورد دانشجويان و فارغ، تجربيات اساتيد -3
تدريس برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي بر كيفيت برنامه درسي آن هاي  روش

 رشته چگونه است؟
 تأثيرالتحصيالن اين رشته در مورد دانشجويان و فارغ، تجربيات اساتيد -4

شته تكنولوژي آموزشي بر كيفيت برنامه درسي آن رشته ارزشيابي برنامه درسي ر
 چگونه است؟

  
  روش پژوهش

توجه به عنوان و هدف پژوهش و از آنجا كه تحقيق كيفي روشي مناسب جهت  با
پژوهش حاضر به صورت كيفي ، استآنها  توصيف تجارب افراد و معنابخشي به

دهد ها ميغنايي به يافته پژوهش كيفي عمق وهاي  كارگيري روشهب. انجام شده است
ارائه درك  ،هدف تحقيقات كيفي. كمي پژوهش نيستهاي  كه قابل مقايسه با روش

براي  ،در اين نوع تحقيقات. شرح و حال گذشته فرد است ،افكار ،عميق از تجربيات
، گروهيهاي  كانون، مصاحبه: مختلفي از جملههاي  ها از روشآوري دادهجمع

 شودتحليل فيلم و مستند استفاده مي احثه و تحليل داستان،مب ،گفتگو، مشاهده
تحقيقات كيفي از طريق توصيف تجربي و تأكيد بر محتوا به ). 2003افشاني،  گل(

كنند و همچنين مشخص اجتماعي كمك ميهاي  افزايش معلومات ما در مورد پديده
چه موضوعاتي بايد  تي بايد مطرح شود وسئواالكنند كه در مطالعات تجربي چه مي

تحقيق كيفي به گسترش نظريه ، هابا توجه به چگونگي و كيفيت موقعيت. دنبال گردد
كه بر ، كيفي يكي هم روش پديدارشناسي استهاي  از جمله روش. كندكمك مي

). 1387، دالور( تجربي تأكيد داردهاي  ها در تمام حوزهتوصيف و تفسير پديده
 20ها است و يك رويكرد فلسفي است كه در نيمه اول قرن علم پديده، پديدارشناسي

هدف  ،در واقع. مركز توجه اين رويكرد تجربيات اشخاص است. ظاهر شد
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تجربه شده و تجربيات اشخاص است كه توسط هاي  مطالعه پديده، پديدارشناسي
، 3؛ گرانت2009، 2و فورتنوير 1پالود( هوسرل و شاگردش هايدگر بنيانگذاري شد

 ،با توجه به اينكه در اين مقاله نيز هدف استفاده از تجربيات اساتيد). 2005
بود لذا از روش كيفي و پديدارشناسي استفاده شده التحصيالن دانشجويان و فارغ

  . است
دانشجويان ترم پنج به باال ، شامل اساتيد ،جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش

التحصيالن دوره كارشناسي رشته فارغ و 89-90در سال تحصيلي تحصيل به مشغول 
و در . استاراك و عالمه طباطبايي ، تبريزهاي  تكنولوژي آموزشي در دانشگاه

ين در اين تحقيق بنابرا. استگيري بصورت هدفمند كيفي روش نمونههاي  پژوهش
. گيري ادامه داشته استتا زمان اشباع شدن اطالعات روش نمونهنيز هدفمند بوده و 

ي مورد نظر از بين اساتيد و دانشجويان ترم پنج به باال و فارغ التحصيالن سه نهنمو
اساتيد  ،بر اين اساس. طباطبايي و اراك انتخاب شده استعالمه، دانشگاه تبريز

ي كار داشتند و داراي مدرك سال سابقه 5اند كه حداقل انتخاب شده آنهايي بوده
اينكه حداقل دو تا درس تكنولوژي آموزشي را دكتراي تكنولوژي آموزشي بوده و يا 

دانشجويان انتخاب شده هم آنهايي . اندو در آن تجربيات الزم را داشته كردهتدريس 
چاپ آنها  عملي يا نظريهاي  بودند كه در انجمن علمي فعاليت داشته و يكي از كار

-ويان فارغانتخاب شده از بين دانشجهاي  يا به نمايش گذاشته شده بود و نمونه
التحصيل نيز آنهايي بودند كه يا در ارشد قبول شده و يا اينكه در چاپ يك مقاله 

ها در آوري دادهروش اصلي جمع. اند علمي مربوط به تكنولوژي آموزشي سهيم بوده
دهندگان است و نتايج به دست  مصاحبه عميق در راستاي تجربيات پاسخ، اين پژوهش

اين الگو به ميزان . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 4ون منن آمده با استفاده از الگوي
و . ورزدجهان ديگران تأكيد مي –زيادي بر استفاده از شواهد تجربي مربوط به زيست 

ارائه يك ) 2گردآوري اطالعات از افراد ) 1 :مراحل اين الگو به شرح زير است
، شورت( هكار و پيشنهادگيري و ارائه رانتيجه) 3زيرساختار براي اين اطالعات 

سازي  خالصه، هامقايسه مستمر داده، براي اعتبار از روش مطالعه مكرر). 239 :1387
ها آسيبي ببينند و جهت دستيابي به قابليت بندي اطالعات بدون اينكه دادهو دسته

                                                                                                                                      
1. Pallud 
2. Foretnoire 
3. Grant 
4. Van manen 
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از ، گيري محققتصميمهاي  ها و فراينداطمينان و يا كفايت روند تجزيه و تحليل داده
  . رات اساتيد صاحبنظر استفاده شده استنظ

  
  نمونه جامعه هاگروه

  8 16 اساتيد
  28 220 دانشجويان

  19 التحصيالنكليه فارغ التحصيالنفارغ
  55 - كل

  
  پژوهشهاي  يافته

مضمون اصلي و چند  4هايي صورت گرفت كه مصاحبه، ت تحقيقسئواالدر راستاي 
مضامين به دست آمده از مجموع . دست آمدها به مضمون فرعي از اين مصاحبه

  . باشدمورد مطالعه به شرح زير ميهاي  ها بدون تفكيك گروهمصاحبه
يكي از مضامين اصلي برنامه درسي رشته تكنولوژي : قابليت اجرايي اهداف )1

با توجه به تجربيات پاسخگويان چند مضمون . قابليت اجرايي اهداف است، آموزشي
، ميزان امكانات، عدم صراحت اهداف، بازنگري اهداف، تادفرعي شامل تبحر اس

تربيت نيروي متخصص به  و قديمي بودن اهداف و محتوا، جامعههاي  انطباق با نياز
 . دست آمد

دهنده اين است كه اهداف  شوندگان نشان برخي مصاحبه تجربه: تبحر استاد) 1-1
اما ، اندند كه تعيين شدهتعيين شده براي دروس اين رشته مسلماً قابل اجرا هست

اجراي اهداف بستگي به اين دارد كه برخي اساتيد تبحر و توانايي اجراي بعضي 
  . اهداف را دارند و برخي اين تبحر را ندارند

اما بيشتر بستگي به اساتيد و دانشجويان دارد كه تا چه حد بتوانند ، تا حدودي بله«
 ). 14شماره  پاسخگوي( »آن اهداف را در كالس اجرا كنند

شايد برخي از اهداف قابل اجرا باشند و برخي ديگر نباشند و حتماً قابل اجرا «
 »اند و يا برخي از استادان بتوانند اجرا كنند و برخي ديگر نتوانندبوده كه تعيين شده

 ). 4پاسخگوي شماره (
شوندگان نظرشان بر اين است كه اگر يك  اكثر مصاحبه: ميزان امكانات) 2- 1

افزاري داشته باشد اهداف نيز  افزاري و نرم امكانات الزم را از نظر سختاي  ه دانشكد
بيشتر با ابزار و وسايل ، براي اينكه رشته تكنولوژي آموزشي. حتماً اجرا خواهد شد

به همين خاطر ، آموزشي سر و كار دارد و دروس عملي نيز در اين رشته بيشتر است
  . باشدبايد از لحاظ امكانات مجهز 
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روز ه بيني شده و ب پيشهاي  افزار افزارها و نرم به شرط استفاده از سخت، بلي«
اجتماع هاي  با ديدگاه حل مسائل و مشكالت يادگيري و پاسخگويي به نيازآنها  كردن

هاي  گان و به شرط بازنگري در اهداف و منطبق كردن اين اهداف با نيازو يادگيرند
  ). 2شماره پاسخگوي ( »جامعه خودمان

 نوع موضوعات عملي و دو موزشي دروس شامل هرآي اتوجه به اينكه محتو با«
. گيرد دو زمينه بايد مورد توجه قرار هر باشد بنابراين اهداف تعيين شده در نظري مي

 ايجاد ها وكسب مهارت در به روز و نياز تجهيزات مورد امكانات و - طبع وجود منابعلبا
   ).40پاسخگوي شماره ( »سزايي دارده ب تأثير نظر موردهاي  كارتوانايي براي انجام 

كننده حوزه دانش و معلومات فراگيران  اهداف بيشتر تأمين: بازنگري اهداف) 3- 1
است و كمتر به حوزه مهارت و نگرش توجه داشته است و همچنين بيشتر به اين 

يعني زماني كه ، اندشده نكته تأكيد دارند كه چون اهداف در دو يا سه دهه قبل تدوين
گرايي چندان در محافل علمي مطرح نبود به همين خاطر نياز به تغيير و هنوز سازنده

  . تطبيق با تغييرات روز دارد
تدوين اهداف تقريباً به دو يا سه دهه . روز نيستنده اآلن اهداف قديمي شده و ب«

، محافل علمي مطرح نبودگرايي چندان در زماني كه هنوز سازنده. گردندقبل برمي
  ). 4پاسخگوي شماره ( »بنابراين ضرورت دارد اين اهداف مجدداً تعيين شوند

لذا ، استسال پيش  20طراحي شده است حدوداً  چون اهدافي كه براي اين رشته«
جامعه بايد اهداف جديدي طراحي و بر اساس آن محتوا هاي  با توجه به تغيير نياز

  ). 1ماره پاسخگوي ش( »نوشته شود
اگر محتواي تدوين شده در طي گذشت : قديمي بودن اهداف و محتوا) 4- 1

شود كه تناسب بين اهداف و جامعه تغيير نكند باعث ميهاي  زمان و در اثر تغيير نياز
اهداف نيز تغيير كرده و در نتيجه لزوم ، چرا كه با تغيير در نيازها. محتوا از بين رود

متأسفانه اكثر دانشجويان نيز به اين مورد اشاره . آيدوجود ميتغيير در محتوا نيز به 
توان گفت كه تناسب كامل بين اهداف و محتوا وجود كه با اين اوصاف مي. اندكرده
  . ندارد
تقريباً اين محتواها با اهداف تناسب دارند اما مهم در اين موضوع كهنه بودن «

  ). 34پاسخگوي شماره ( »عمل كنندتواند تا حدي به اهداف محتواها است كه نمي
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براي گنجاندن محتوا با اهداف بايد وقت بيشتري گذاشت تا اهداف متناسب ، خير«
 »همچنين از متخصصان بهتري براي گنجاندن محتوا استفاده كرد. با محتوا باشد

  . )27پاسخگوي شماره (
هداف براي اين رشته ا، گاندهندپاسخ: تربيت نيروي انساني متخصص) 5- 1

تربيت نيروي انساني كارآمد و متخصص را آنها  اما اكثريت. اندمختلفي را ذكر كرده
اذعان داشتند كه آنها  اند و همچنين برخي ازترين هدف اين رشته دانستهجزء اصلي

اي  هبرنام، متأسفانه ما با كمبود نيروي انساني متخصص مواجه هستيم كه اين هدف
 . آينده خواهد بودبراي بهسازي اين رشته در 

آماده . نوين آموزش بودهاي  شايد يكي از اهداف اصلي اين رشته يادگيري روش«
  ). 15پاسخگوي شماره ( »باشدكردن فراگيران براي بازار كار نيز از اهداف اين رشته مي

 »باشد توليد و ارزشيابي آموزشي مي، طراحيهاي   نيروي انساني كارآمد در زمينه«
  ). 19ماره پاسخگوي ش(

يكي از مشكالتي كه در مورد اهداف اين رشته : عدم صراحت اهداف) 6- 1
و برخي . وجود دارد مشخص و روشن نبودن اهداف رشته تكنولوژي آموزشي است

اند كه به خاطر اين مشكل حتي بعضي التحصيالن نيز به اين مورد اشاره كردهاز فارغ
به . يابداف اصلي اين رشته تحقق نميمواقع بحث به حاشيه كشيده شده و يا اهد

  . همين دليل بهتر است كه اهداف تعيين شده شفاف و روشن باشد
ها به قائده شود اما اينكه آيا هدفدر گروه مربوطه يك سري اهداف تعيين مي«

هيچ هدف روشن و مفيدي به لحاظ ، بايد بگويم خير، يابدهرم اين رشته انتقال مي
  ). 18پاسخگوي شماره ( »شودموزش به دانشجو داده نمينتيجه كاربردي در آ

يكي از نكات مهمي كه در تعيين : جامعههاي  عدم تطابق اهداف با نياز) 7- 1
جامعه و اقتضاي هاي  مطابق ساختن اهداف با واقعيت استاهداف حائز اهميت 
واقعيات كه متأسفانه در كشور ما اهداف اندكي دور از . باشدامكانات آن جامعه مي
 . و بهتر است كه در اين زمينه مورد بازنگري و تغيير قرار گيرد. جامعه تدوين شده است

ها تعريف شده با رسالت رشته مغايرت دارد و همان هدفهاي  كالً هدف، خير«
گيرند تضاد كه درصد كمي با رسالت رشته همخواني دارد با محتوايي كه در نظر مي

  ). 37پاسخگوي شماره ( »تر از رشد رشته استسال عقب 50 اكثراً محتوا حدود. دارد
توان گفت كه درسي باشد بله ميهاي  اگر هدف از ارائه محتوا تنها گذراندن واحد«

توان گفت كه اهداف و اهداف با محتوا تناسب داشت اما اگر دورانديش باشيم نمي
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ن هر روز در حال تغيير مرتبط با آهاي  اوريچون آموزش و فنّ. محتوا تناسب دارند
است و اساتيد و دانشجويان ما غافل از اين امر در مسير بيراهه در حال حركت 

 ). 5پاسخگوي شماره ( »هستند
يكي ديگر از مضامين اصلي برنامه درسي رشته : ايمحتواي خطي و پيمانه )2

ن مضامين فرعي كه اي. باشدبودن محتوا مياي  هخطي يا پيمان، تكنولوژي آموزشي
، تغيير و بازنگري محتوا، دهند شامل ارتباط منطقي محتوامضمون اصلي را تشكيل مي

به روز نبودن ، جامع و مانع بودن محتوا، هايي در خارج از دانشگاهگذراندن كالس
توجه بيشتر به حيطه ، حذف و جايگزيني بعضي دروس، نيازهارعايت پيش، محتوا

 . باشندشناختي مي
چرا . شود به روز نيستمتأسفانه محتوايي كه ارائه مي: دن محتوابه روز نبو) 1- 2

اند و به همين سال پيش يعني در اوايل انقالب تدوين شده 20ها تقريباً كه سرفصل
 تكنولوژي آموزشي با پويايي رشته روز تناسب كمتري دارند وهاي  خاطر با يافته
ئه دهيم بايد در اهداف و روز را اراه و اگر بخواهيم محتواي ب تناسب ندارد

 . اين رشته بازنگري كلي صورت گيردهاي   سرفصل
و تا  نيستخير به روز  ،موجود وزارت علومهاي  محتواي درج شده در سرفصل«

  ). 48پاسخگوي شماره ( »اندحدي زياد از مصرف افتاده
كه تناسبي با ، مخصوصاً در دروس تخصصي رشته تكنولوژي آموزشي، خير« 
 ). 22پاسخگوي شماره ( »روز ندارد و معموالً محتواي دروس به روز نيستهاي  يافته

هاي  با توجه به اين كه اكثر محتوا مربوط به ده سال پيش است و از يافته، خير« 
  ). 23پاسخگوي شماره ( »روز كمتر استفاده شده است

توان مي، )1( با توجه به تجربيات پاسخگوي شماره: نيازهارعايت پيش) 2- 2
گفت كه در برخي دروس ارتباط منطقي از لحاظ طولي و عرضي بين محتواي دروس 

و . شودمخصوصاً هنگام ارائه دروس در ترم اين ارتباط رعايت نمي. وجود ندارد
ن آموزشي بايد اين نكته را هميشه در نظر داشته باشند كه دروس را بر اساس مسئوال

چرا كه در اين صورت نظم و ارتباط . ئه دهندپيش نيازهايشان در طول تحصيل ارا
. گذار استتأثيرمنطقي بين محتوا رعايت خواهد شد و اين در ميزان يادگيري فراگير 

اند كه به اين مورد توجه دارند و اراك در اين مورد اظهار كرده دانشگاه اما اساتيد
  . شودرعايت هم مي
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نگونه نيست و دانشجويان بدون شود ولي در عمل ايهر چند به ظاهر رعايت مي«
توانند هر كدام از دروس را كه بخواهند نيازها را رعايت كنند براحتي مياينكه پيش

نيازها و سلسله مراتب از سوي گروه نيز انتخاب كنند و بعضاً حتي عدم رعايت پيش
  ). 6پاسخگوي شماره ( »شودمشاهده مي

دهد كه شوندگان نشان ميمصاحبه تجربيات برخي: تغيير و بازنگري محتوا) 3- 2
فعلي و هاي  اهداف و محتواي برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي متناسب با نياز

مربوط به اين رشته نيست و بايد بازبيني شده و تغييراتي در نوع دروس و همچنين 
متناسب ) ICT( تا اينكه با نيازها و تغييرات بعضي دروس ايجاد كردهاي  سرفصل

البته در برخي دروس اين تناسب وجود دارد ولي در برخي دروس ديگر مانند . باشد
هاي  روز و مفيدي نيست و نياز به تغيير در سرفصله منبع ب، آموزشيهاي  طراحي نظام

  . شوداين درس احساس مي
چون اهداف . نيستمربوط به اين رشته هاي  متأسفانه متناسب با نياز، نه خير«

شود و ما ند و محتوا هم هر روز پيشرفت كرده و به روز ميخيلي قديمي هست
توان گفت كه بين اهداف و و در نتيجه نمي. ايم بين اينها تناسب ايجاد كنيمنتوانسته

  ). 49پاسخگوي شماره ( »محتوا تناسب وجود دارد
ولي در بعضي دروس متناسب با نياز و  استدر بعضي از دروس متناسب «

  ). 1پاسخگوي شماره ( »ستني) ICT( تغييرات
در مورد ارتباط منطقي بين محتواي دروس مشكل : ارتباط منطقي محتوا) 4- 2

توان گفت كه اين ارتباط وجود دارد و فقط با تغييراتي در چنداني وجود ندارد و مي
  . توان بيشتر كردسرفصل دروس و محتوا اين ارتباط را مي

 »ند و دروس نيز با هم ارتباط دارندمطالب درس از پيوستگي برخوردار، بله«
  ). 14پاسخگوي شماره (

نياز و مرتبط با هم پيش، ها مكملبعضي درس، پوشاني دارندبله معموالً هم«
  ). 45پاسخگوي شماره ( »شوندهستند و ارائه مي

در مورد دروس مربوط به من اگر با توالي درست ارائه شوند با يكديگر مرتبط «
و  ايم در دانشگاه اراك با توافق گروه آموزشي اين توالي را حفظ كردهما . خواهند بود

  ). 48 پاسخگوي شماره( »آيند دروس پيش نياز هم به حساب مي
دهندگان اعتقادشان بر اين  اكثر پاسخ: حذف و جايگزيني بعضي دروس) 5- 2

م بوده براي اين رشته الز، گذاري اين رشتهاست كه برخي دروس شايد در ابتداي پايه
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كنند و بهتر است كه دروسي ولي در حال حاضر و براي زمان فعلي كفاف نمي
... مثالً دروسي مانند اينترنت و آموزش مجازي و. جايگزين دروس قبلي شود

 . شود... واي  هآموزش برنام، جايگزين برخي دروس مانند آشنايي با كتابخانه
، اين رشته مانند كتابداري غيرمناسب درهاي  به نظر من بهتر است كه واحد«
دروسي مناسب را آنها  و به جايرا حذف اي  هآموزشي و آموزش برنامهاي   پيام

  ). 9پاسخگوي شماره ( »شودجايگزين 
آنها  توانيم به جايمحتواي بعضي دروس خيلي قديمي هستند و به نظر من ما مي«

امپيوتر سركار دارد آموزش مجازي و دروسي كه بيشتر با ك، دروسي مانند اينترنت
پاسخگوي ( »جايگزين كنيم كه براي عصر حاضر نيز كارآيي بيشتري داشته باشند

  ). 6شماره 
به همين ، دهند اما همه را خيربايد گفت كه دروس بيشتر اهداف را پوشش مي«

پاسخگوي ... (گيري وتصميم ،دليل بعضي از دروس بايد اضافه شوند مانند مديريت
  ). 41شماره 

دهد التحصيالن نشان ميتجربه برخي از فارغ: شناختي توجه بيشتر به حيطه) 6- 2
كه در رشته تكنولوژي آموزشي به جاي توجه بيشتر به دروس عملي و كاربردي 

شود كه اين باعث مي ،شود و در نتيجهبيشتر به دروس نظري توجه ميآنها  ساختن
اما در مورد مهارت . ا به دست آورددانشجو از لحاظ شناختي توانايي الزم و كافي ر

و منشأ همه اين . كاربردي و عملي آن طور كه بايد و شايد توانايي الزم را پيدا نكند
 . استها افزاري كافي در دانشكده افزاري و نرم عدم وجود امكانات سخت، مشكالت

 زا، استدرصد  50به نظر بنده درصد ايجاد توانايي شناختي و كاربردي آن زير «
التحصيالن ارشد رشته در بازار كار و سيستم  عدم اعتماد به نفس و عدم كارآيي فارغ

ريزي شده درسي اين رشته شايد  شود كه محتواي برنامهآموزشي كشور مشخص مي
پاسخگوي ( »توان شناختي را در حدي باال برده باشد اما كاربردي كافي نبوده است

  ). 37شماره 
شناختي مفيد بوده است و آن هم تا حدودي هاي  اد توانايياين محتوا تنها در ايج«
  ). 29پاسخگوي شماره ( »چون از هر مبحث به طور خالصه به آن پرداخته است. كم

شايد در ايجاد ، د تا عمليوشها بيشتر به صورت تئوري برگزار ميچون كالس«
 »د نكرده استتوانايي شناختي موفق باشد ولي توانايي كاربردي قابل توجهي ايجا

  ). 16پاسخگوي شماره (
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جامع و مانع ، مهم محتواهاي  يكي از ويژگي: جامع و مانع بودن محتوا) 7- 2
يعني اين كه محتوا بايد تمامي اهداف را پوشش دهد و همچنين عاري  .بودن آن است

هايشان به اين مورد التحصيالن نيز در پاسخفارغ. از مسائل و مباحث غيرمرتبط باشد
مه توان گفت كه محتواي برناميآنها  هاي ند و متأسفانه با توجه به تجربهااشاره كرده

  . الزم را در برخي موارد ندارد درسي اين رشته جامعيت و مانع بودن
و ما بعد از . به نظر من محتواي برنامه درسي اين رشته جامعيت الزم را ندارد«
و به نظر من اين . ص مهارت كافي پيدا كنيمتوانيم در يك زمينه خاالتحصيلي نميفارغ

  ). 50پاسخگوي شماره ( »ضعف محتواي رشته ما هست بزرگترين
التحصيالن اظهار برخي از فارغ: هايي در خارج از دانشگاهبرگزاري كالس) 8- 2
كه محتواي برنامه درسي اين رشته به همه مباحث به صورت گسترده  اندداشته
كند به همين خاطر با اين محتوا به طور مقدماتي ارائه مي پردازد و مباحث را نمي
بنابراين الزم است كه فرد يكسري . توان اقدام به كارآفريني و خوداشتغالي كردنمي
  . تكميلي را در خارج از دانشگاه بگذراندهاي  دوره
اضافي ديگري را در بيرون گذرانيده هاي  مگر اين كه فرد كالس اصالً، خيرنه«

  ). 20پاسخگوي شماره ( »شدبا
آموزشي ويژه هاي  خير براي كسب مهارت الزم به نظرم نياز به شركت در كالس«
 ). 16پاسخگوي شماره ( »است
از ديگر مضامين اصلي برنامه درسي اين : تدريس باز و بستههاي  روش )3
، روهيبحث گ، استفاده از سخنراني. باشدباز و بسته ميهاي  استفاده از روش، رشته

مسأله محوري به جاي محتوا ، نقش محوري محتوا در انتخاب روش، پرسش و پاسخ
تلفيقي هاي  استفاده از روش، فعالهاي  استفاده از روش، ميزان امكانات، محوري

 . دهندمضامين فرعي اين مضمون اصلي را تشكيل مي
توجه به  با: بحث گروهي، پرسش و پاسخ، سخنرانيهاي  استفاده از روش) 1- 3

درس اين هاي  مورد استفاده در كالسهاي  بيشترين روش، شوندگان اظهارات مصاحبه
توان پرسش و پاسخ و بحث گروهي است و تقريباً مي، سخنرانيهاي  روش، رشته

ها كنند ولي فقط منحصر به اين روشها بيشتر استفاده ميگفت كه اساتيد از اين روش
مشاركتي هاي  توجه به شرايط و امكانات كالسي از روش هم نيست در كنار اينها با

 . شودنيز بندرت استفاده مي
از شيوه سخنراني و پرسش و پاسخ و بسته به نوع درس از كار عملي مناسب نيز «

  ). 3پاسخگوي شماره ( »شوداستفاده مي
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بنده به صورت پرسش و پاسخ و روش مشاركتي اداره هاي  معموالً كالس. بله«
چرا . كنمو از نظرات دانشجويان به خوبي در جهت تفهيم مطلب استفاده مي شودمي

پاسخگوي ( »تواند اجرا شودبسياري از موضوعات اين رشته به روش فعال مي. كه نه
  ). 46شماره 

برخي از اساتيد معتقدند كه : نقش محوري محتوا در انتخاب روش) 2- 3
توان براي هر دف و محتوا متغير باشد و نميتدريس بايد با توجه به نوع ههاي   روش

حركتي و يا عاطفي از يك  -رواني، مثالً شناختياي  ههدف و محتوايي در هر حيط
مختلفي را هاي  به همين خاطر نظرشان بر اين است كه روش. روش ثابت استفاده كرد

  . گيرندبا توجه به نوع هدف و محتوا به كار مي
هايي كه براي دروس انتخاب شده متناسب به سرفصلكنم با توجه من سعي مي«

مثالً بعضي از اهداف در حيطه . كنممختلفي استفاده ميهاي  با آن اهداف از روش
كنم حركتي است كه متناسب با آن سعي مي -شناختي و يا بعضي در حيطه رواني

گاهي  در كشور ما اكثراً از روش سخنراني و ،امروزه. روش مناسب را انتخاب كنم
هاي  كنم از روشكنند و بنده نيز سعي مياوقات از پرسش و پاسخ نيز استفاده مي

  ). 49پاسخگوي شماره ( »فعال نيز استفاده كنم
فعال تدريس تأكيدشان هاي  روش: مسأله محوري به جاي تأكيد بر محتوا) 3- 3

براي اينكه ما داشت كه بر فرايند حل يك مسئله است و يكي از اساتيد نيز اظهار مي
محتوا به مسأله تأكيد  برها را در كالس اجرا كنيم بايد به جاي تأكيد بتوانيم اين روش

كنند را حذف برداري مي و سعي كنيم اين عادت بد دانشجويان كه فقط كپي. كنيم
  . كنيم
برداري يادداشت، دانشجويان ياد گرفتند كه به محض حرف زدن استاد معموالً«

كنم بايد شيوه تغيير يابد و به جاي تأكيد بر محتوا بر فرايند و مسأله كنند فكر مي
  ). 4پاسخگوي شماره ( »تأكيد كرد

در بعضي مواقع اساتيد از دانشجويان : تلفيقيهاي  استفاده از روش) 4- 3
آوري كرده و در كالس ارائه خواهند كه مطالبي را در مورد درس مربوطه جمع مي

ز تقريباً روش تلفيقي است كه اكثر دانشجويان نيز به اين مورد دهند كه اين روش ني
اين روش زماني به ، كه اينجا حايز اهميت است اينكهاي  هاما نكت. انداشاره كرده

دهند آل خواهد بود كه دانشجوياني كه كنفرانس يا سمينار ارائه ميصورت ايده
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هايشان به صورت كالسيروخواني نكنند بلكه طوري باشد كه هم خودشان و هم هم
 . اندفعال در بحث شركت كنند كه اكثر دانشجويان اين نكته را ذكر كرده

خواهند كه كنفرانس بدهد يك مدلي از به نظر من اساتيدي كه از دانشجو مي«
پاسخگوي ( »هايمان داريمروش تلفيقي هست كه ما اكثراً از اين روش در كالس

  ). 11شماره 
هايي هم كه دانشجو محور است به تاد محور است و كالسها اسبيشتر كالس«

  ). 32پاسخگوي شماره ( »شودكنفرانس يك طرفه اكتفا مي
بايد گفت ، عالوه بر ميزان دانش و آگاهي دانشجو از درس: ميزان امكانات) 5- 3

كه امكانات و زمان كافي و همچنين پشتكار دانشجو و فعاليت مدرس نيز براي اجراي 
اكثر اساتيد نيز . ها را اجرا كردفعال تدريس الزم است تا بتوان اين روش هاي روش

ها مانند حل مسئله و به اين معني كه بعضي از روش. اندبه اين موارد اشاره كرده
و در مورد اينكه اين . شونديادگيري مشاركتي به خاطر مشكالت فوق كمتر اجرا مي

اما . اساتيد نظرشان مثبت بود، ل اجرا هستدرس اين رشته قابهاي  ها در كالسروش
 . كنند سمينار كالسي و تكاليف كالسي هم استفاده مي ،پرسش و پاسخ در كل از روش

به دليل ، شيوه استقرايي و سخنراني، مختلف از جمله بحث گروهيهاي  روش«
له حل مسئهاي  تعداد دانشجويان بيشتر و عدم امكانات كافي و زمان مناسب از روش

 ). 1پاسخگوي شماره ( »توان چندان استفاده كردو يادگيري مشاركتي نمي
اساتيد از ، عالوه بر روش سخنراني: فعال تدريسهاي  استفاده از روش) 6- 3
ها سعي برآن است كه دانشجو كنند كه در اين روشديگري هم استفاده ميهاي  روش

ها و از جمله اين روش. درگير شودنيز وارد بحث شده و به صورت فعاالنه با موضوع 
است كه اساتيد بسته ... پرسش و پاسخ و ،اي ه پروژ، يادگيري مشاركتي، بحث گروهي

  . كنندها استفاده ميبه نوع دروس و محتوا از اين روش
بحث ، بله تأكيد زيادي بر روش سخنراني نيست و در كنار آن از مشاركت«

 ). 31پاسخگوي شماره ( »شوداستفاده مي ...كمك آموزشي وهاي  ابزار، گروهي
 آخرين مضمون اصلي به دست آمده براي برنامه: ارزشيابي پويا و ايستا )4

. باشد ارزشيابي ايستا و پويا ميهاي  درسي رشته تكنولوژي آموزشي استفاده از روش 
، دهنده اين مضمون شامل ارزشيابي تراكمي و مبتني بر فعاليت مضامين فرعي تشكيل

 . باشد پويا ميهاي  استفاده كم از روش، بسته به نوع هدف و محتوا سئوالح طر
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در رشته : عملي و پروژههاي  استفاده از ارزشيابي تراكمي و كار) 1- 4
عالوه بر ارزشيابي تراكمي و ، تكنولوژي آموزشي به خاطر داشتن دروس عملي بيشتر

چرا كه . شودليت نيز استفاده مياز ارزشيابي مبتني بر فعا، بعضاً تكويني و تشخيصي
 . بعضي دروس عملي را بايد از طريق اين نوع ارزشيابي سنجش كرد

بستگي به نوع فعاليت . نظري بودند –ارزشيابي به صورت عملي هاي  روش«
  ). 15پاسخگوي شماره ( »نمرات اختصاص يافته به هر يك از اينها متفاوت بود

تراكمي و در پايان تـرم تحصـيلي بـراي دادن    ارزشيابي بيشتر بصورت هاي  روش«
شـد و نيـز در دروس عملـي بصـورت انجـام پـروژه و       نمره به دانشجويان انجام مـي 

  ). 17پاسخگوي شماره ( شدانجام مي... عملي وهاي  كار
هاي  تحقيقات فردي و توليد برنامه، گروهيهاي  كار، امتحان كتبي در پايان ترم«

  ). 31 پاسخگوي شماره( »آموزشي
اما بيشتر همان . كنفرانس، پروژه، تحقيق، كار كالسي، )كتبي( ارزشيابي پاياني«

  ). 42پاسخگوي شماره ( »ارزشيابي پاياني آخر ترم مهم است
داشتند كه برخي از دانشجويان اظهار مي: پوياهاي  استفاده كم از روش) 2- 4

دارند برخي دروس اعمال ميارزشيابي مستمر و تكويني را بعضي از اساتيد در مورد 
آنها  و همچنين به نظر. گيرندو براي همه دروس اين نوع ارزشيابي را به كار نمي

ارزشيابي مستمر و تكويني بستگي به استاد دارد كه باز هم بعضي اساتيد استفاده 
  . كنند و بعضي ديگر نه مي

در ابتداي  فقط گاهي باز هم در بعضي از دروس اساتيد. به طور مداوم خير«
 ). 22پاسخگوي شماره ( »سنجندكالس با پرسش شفاهي يادگيري را مي

به دليل كمبود وقت و طول ترم تحصيلي بندرت از ارزشيابي مستمر استفاده ، خير«
ارزشيابي استاد در كالس درس هاي  و شايد فعاليت كالسي يكي از روش. شودمي

  ). 23پاسخگوي شماره ( »باشد
يكي از اساتيد دانشگاه اراك در : بسته به نوع هدف و محتوا لسئواطرح ) 3- 4

ت تستي يا تشريحي را به تنهايي سئواالتوانيم اين مورد اظهار داشته است كه ما نمي
چرا كه بستگي به نوع هدف و محتوايي دارد كه ما در اختيار . مناسب قلمداد كنيم

  . انتخاب كنيمتمان را سئواالنوع ، و ما بايد برحسب آنها. داريم
براي اين كه بعضي جاها . كنم كه بسته به نوع هدف و محتوا داردمن فكر مي«

توان گفت كه يكي و نمي. ت تشريحيسئواالت تستي بهتر است و بعضي جاها سئواال
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بهتر از ديگري است و همچنين بستگي دارد به نوع عملكردي كه از دانشجو داريم 
ت سئواالاز ، ت بپردازد يا نهسئواالدانشجو به تحليل  مثالً اگر قصد ما اين باشد كه

  ). 49پاسخگوي شماره ( »توانيم استفاده كنيممتناسب مي
  

  گيريبحث و نتيجه
وجود ، درسي به طور خاصهاي  در نظام آموزشي به طور كلي و در برنامه

مشخص و علمي جهت بررسي و ارزيابي آن و آگاهي از نقاط قوت و هاي  سازوكار
هدف اصلي اين ، با توجه به اينكه. عف و موانع موجود در اين امر ضروري استض

نتايج ، بنابراين. پژوهش ارزيابي كيفي برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي بود
التحصيالن  دانشجويان و فارغ، به دست آمده از مصاحبه با اساتيدهاي  حاصل از پاسخ

اند قابل ه درسي رشته تكنولوژي تدوين شدهدهد كه اهدافي كه براي برنام نشان مي
شوند كه اين هم ناشي اجرا هستند اما در برخي موارد اين اهداف در كالس اجرا نمي

هاي  عدم صراحت اهداف و انطباق با نياز، تبحر استاد، از عواملي مانند نبود امكانات
كه . سازدري ميباشد كه اين عوامل نيز بازنگري و بازبيني اهداف را ضروجامعه مي

 رضايي باقر، )1373( واشقاني فراهاني، )2010( تونسهاي  در اين مورد با يافته
به دست آمده هاي  باشد و با توجه به يافتههمسو مي) 2004( رتيگري و داگ، )1388(

توان گفت محتواي اين در مورد محتواي برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي مي
منطقي داراي پيوستگي بوده اما از لحاظ به روز بودن محتوا  رشته از لحاظ ارتباط

هاي  با يافته كه اين يافته. خيلي قديمي است و نياز به بازنگري و به روز رساني دارد
كه به صورت كمي صورت گرفته است ناهمسو ، )1388( جاويدي كالته و عالي

آنها  كمي و كيفي بودن توان علل ناهمسويي اين دو تحقيق را ماهيتو مي. باشد مي
بودن رشته تكنولوژي اي  هرشتتواند ماهيت بيندانست و يا يكي ديگر از علل آن مي

 تونسهاي  با يافته سئوالاين هاي  يافته، و در مورد به روز بودن محتوا. آموزشي باشد
 سئوالبه دست آمده از هاي  يافته. همسو است) 1388( باقرو رضايي) 2010(

درس هاي  دهد كه روش تدريس مورد استفاده در كالسسوم نيز نشان مي پژوهشي
هاي  پژوهش. شودديگر استفاده ميهاي  اين رشته بيشتر سخنراني بوده و كمتر از روش

آموزش هاي  دهند كه روش سخنراني توسط بسياري از فراگيران دورهاخير نشان مي
  ). 217 :1382، آذراز فتحي ه نقلب( عالي از برتري زيادي برخوردار است

نيز مواردي را به شرح زير در توجيه استفاده از روش ، )1964( كميته هيل
  : سخنراني مهم شمرده است
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بتوانند مطالب آنها  رشد و توانايي فراگيران به حدي نيست كه، در اكثر موارد -
  .مختلف را مستقل مطالعه كنند و مفاهيم آن را ياد بگيرندهاي  و نوشته

شود تا مطالب و مفاهيم درسي را براي فراگيران روش سخنراني سبب مي -
 . آسان شودآنها  و يادگيري شكافته

دهد كه با سخنران موضوع درسي را با جمالت و كلماتي شرح مي -
 . فراگيران همسويي داردهاي   توانايي

تواند به سادگي مي، سخنران با طرح عقايد و نظريات مختلف، در اين روش -
 ). 1382، آذرفتحي( در فراگيران انگيزش به وجود آورد و ارتباط مناسب برقرار سازد

كه در اين مورد . برخي اساتيد نيز نظرشان بر اين است كه بر مسأله محوري تأكيد شود
آخر  سئوالنتايج به دست آمده از . استهمسو ) 1388( خسروي و همكارانهاي  نيز با يافته

شود به اين ايستا تأكيد ميهاي  دهد كه بيشتر بر روشرزشيابي نشان مياهاي  در مورد روش
شود و دانشجويان استفاده ميهاي  صورت كه بيشتر از روش تراكمي براي سنجش آموخته

، )2010( تونسهاي  باشد كه در اين مورد نيز با يافتهكاربرد روش تكويني به ندرت مي
با توجه به مضامين به دست آمده مدلي طراحي  .استهمسو ) 1388( خسروي و همكاران

اي  هخطي يا پيمان، بر اساس مضامين قابليت اجرايي اهداف ،شده است كه در اين مدل ما
ارزشيابي پويا يا هاي  تدريس باز يا بسته و استفاده از روشهاي  استفاده از روش، بودن محتوا

درسي رشته تكنولوژي آموزشي به طور ايستا به اين نتيجه رسيديم كه اگر اهداف برنامه 
در محتواي انتخاب شده به ، صريح و متناسب با نيازها تعيين شوند و مطابق با اين اهداف

هاي  تدريس و روشهاي  روش. باشداي  هيعني محتوا پيمان، مدرس هم اختياراتي داده شود
ه برنامه درسي اين رشته از توان اميدوار بود كارزشيابي نيز باز و پويا باشد در آن صورت مي

  . اين مدل ارائه شده است )1(در شكل . كيفيت قابل توجهي برخوردار باشد
  

    

  مدل كيفي برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي )1( شكل* 

هاياستفاده از روش
 تدريس باز

برنامه درسي با كيفيت
 باال

انتخاب محتواي 
 ايپيمانه

يين اهداف صريح تع
 و متناسب با نيازها

هاياستفاده از روش
 ارزشيابي پويا



  
  
 
29  ارزيابي كيفيت برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي 
 

  هاپيشنهاد
ريزان و رنامهشود كه با همكاري اساتيد و بپژوهش پيشنهاد ميهاي  با توجه به يافته -

  . اين رشته بازنگري صورت گيردهاي  مسئوالن در اهداف دوره و سرفصل
شود كه در برنامه و محتـواي درسـي دوره   پژوهش پيشنهاد ميهاي  با توجه به يافته -

روز هاي   و همچنين با توجه به پيشرفت. جهت كاربردي كردن آن تغييراتي ايجاد شود
  . ار گيردمورد بازبيني و بازنگري قر

تدريس پيشرفته در هاي  شود كه از روشپژوهش پيشنهاد ميهاي  با توجه به يافته -
هاي  هايي جهت آشنايي با روشارائه برنامه درسي استفاده شود و همچنين كارگاه

  . ارزشيابي براي اساتيد تشكيل شودهاي  تدريس پيشرفته و متنوع و بهبود شيوه
  

  تقدير و تشكر
باشد كه با حمايت سازمان كارشناسي ارشد مي نامه پايانضر برگرفته از مقاله حا

  . سنجش آموزش كشور انجام گرفته است
  

  افراد خبره در حوزه تخصصي رشته تكنولوژي آموزشي
 . دانشگاه عالمه طباطبايي، رشته تكنولوژي آموزشي، دكتر خديجه علي آبادي -
 . دانشگاه عالمه طباطبايي، رشته تكنولوژي آموزشي، دكتر داريوش نوروزي -
  .دانشگاه عالمه طباطبايي، رشته تكنولوژي آموزشي، دكتر محمدرضا نيلي -
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ز مدل سه بعدي با استفاده ا، درس مطالعات اجتماعي آموزش متوسط شاخه نظري
 صص، شماره سوم، سال دوم، فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي. روبيتال

108 - 89 . 
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گيري از تكنولوژي آموزشي بررسي موانع بهره ).1373( ماشاءاهللا، واشقاني فراهاني -
. در فرايند تدريس و يادگيري از ديدگاه دبيران مدارس راهنمايي شهر اراك

  . دانشگاه تربيت معلم تهران، ي ارشدكارشناس نامه پايان
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