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چکیده
هدف از این نوشتار بررسی تطبیقی برنامه درسی تکنولوژی آموزشی کشورهای
منتخب با ایران است .برای این مقصود با استفاده از روش توصیفی -مقایسهای21 ،
دانشگاه مهم دنیا از نه کشور جهان انتخاب شد و برنامه درسی کارشناسی ارشد آنها با
برنامه درسی این رشته در ایران در سه حیطه برنامه درسی ،سرفصلها ،و رویه و
خطمشیها مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که در سه حیطه مذکور بین
کشورهای پیشرفته و همچنین بین کشورهای پیشرفته و ایران تفاوتها و شباهتهایی
وجود دارد .همچنین برخی از نوآوریهای این رشته در دانشگاههای مهم جهان
شناسایی گردید .از جمله مهمترین این نوآوریها ،تنوع اهداف برنامه درسی ،تعدد
واحدها و درسهای اختیاری ،داشتن آزمون جامع و حضور دانشجویان در کمیته
بازنگری برنامه درسی بود .بر اساس بررسیهای انجام شده پیشنهادهایی برای برنامه
درسی ایران به ویژه در حوزه اهداف ،سرفصلها و رویههای اجرایی ارائه گردید.
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مقدمه

2

امروزه گسترش فنّاوری اطالعات و ارتباطات در سطح جهانی ،نقش مهم و معناداری
در تغییرات آموزشی ،اقتصادی و اجتماعی بازی میکند (آیسارت 1و همکاران،1122 ،
واندرلیند 2و همکاران .)1112 ،به دست آوردن قابلیتهای الزم برای استفاده از این
فنّاوریها از رسالتهای نظام آموزشی به شمار میرود (پرک من و ساهین .)1122 ،
به عبارت دیگر ،تغییر و تحول در نظام آموزشی ،اولین گام برای جوامعی است که
میخواهند بر پایه دانش و فنّاوری به رشد دست یابند (حمیدی و همکاران.)1122 ،
با این هدف ،بیشتر کشورها برنامههایی را برای آموزش فنّاوری در مقاطع گوناگون
تحصیلی به ویژه در سطح دانشگاه در دستور کار قرار دادهاند که با عنوان آموزش
فنّاوری در مقاطع پایینتر و با عنوان فنّاوری آموزشی در سطح دانشگاه و مؤسسات
آموزش عالی ،رواج یافته است (رازینین  .)1112 ،به اعتقاد کوکس ( ،)1121فنّاوری
آموزشی در مقیاس وسیعی به منظور افزایش فعالیتهای تدریس و یادگیری در
دانشگاهها گسترش یافته است .بر اساس دیدگاه برانچ (  ،)111فنّاوری آموزشی
مطالعه و عمل اخالقی تسهیل یادگیری و بهبود عملکردها با استفاده از فرایندها و
منابع فنّاورانه مناسب و مدیریت آنهاست (فاضلیان .)1122 ،2طبق این تعریف ،ممکن
است نظریهها و اصول یادگیری را از هر نوع نظریهای گرفت و میتوان برنامههای
22
یادگیری را از هر راه و شیوهای تدوین و آماده ساخت (گاودانسکو .)1121 ،21رایزر
(  )111نیز فنّاوری آموزشی را اینگونه تعریف میکند" :طراحی و فنّاوری آموزشی
شامل تحلیل مسائل و عملکردهای یادگیری و طراحی ،تدوین ،اجرا ،ارزشیابی و
مدیریت فرایندها و منابع آموزشی و غیرآموزشی به منظور بهبود یادگیری و عملکرد
 .2معادل فارسی تکنولوژی ،فنّاوری است .با این حال چون در منابع رسمی از عنوان "تکنولوژی آموزشی"
برای این رشته دانشگاهی استفاده میشود ،در این متن از همان عنوان رسمی تبعیت میشود و در سایر موارد از
معادل فارسی فنّاوری استفاده شده است.
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در مجموعههای مختلف آموزشی ،محیطهای آموزشی خاص و مکانهای کار
میباشد" (ویوریکا توری و کارمن.)1122 ،2
تعریف فنّاوری آموزشی ارتباط مستقیمی با روند تغییرات و گسترش فنّاوری در
طول تاریخ دارد .فنّاوری آموزشی با معرفی آن به عنوان "رسانه" در دهه  22 1شروع
شد و در دهه  2221با عنوان "فرایند" در نظر گرفته شد (رایزر .)111 ،امروزه،
تعریف فنّاوری آموزشی به جز فرایندهای آموزش رسمی (محیطهای آموزش
رسمی) ،فرایندهای آموزش غیررسمی (خارج از محیطهای آموزشی رسمی) را نیز در
بر میگیرد و در پی اثربخشتر و مفیدتر ساختن آموزشهاست .نظر به چنین اهمیتی،
امروزه برنامه درسی تکنولوژی آموزشی از جایگاه باالیی برخوردار گشته است و اکثر
کشورهای جهان در برنامههای درسی دانشگاهی خود در مقاطع گوناگون این رشته را
دایر و گسترش دادهاند .مطالعه تطبیقی چگونگی اجرا و تدوین برنامه درسی
تکنولوژی آموزشی در کشورهای گوناگون به ویژه کشورهای پیشرفته و مقایسه با
کشورهای درحال توسعه ،فاصله بین دو دسته از کشورها را برجسته کرده و امکان
تصمیم گیریهای درست را برای انجام تغییرات و تعدیلهای احتمالی فراهم میسازد.
لذا ،هدف این نوشتار بررسی تطبیقی برنامه درسی کارشناسی ارشد این رشته در ایران
و کشورهای منتخب جهان میباشد .برای انجام مقایسه بهتر سعی شده است تا برنامه
درسی کارشناسی ارشد رشته مذکور در کشورهایی از چند قاره مختلف که این رشته
در آنها دایر است مورد تحلیل قرار گیرد .بعد از بررسی وضعیت برنامه درسی رشته
در قالب حیطههای برنامه درسی ،سرفصلها ،و رویهها و خط مشیها در کشورهای
گوناگون ،مشابهتها ،تفاوتها ،و نوآوریهای آنها تشریح میگردد .بر اساس تجارب
کشورهای مختلف به ویژه جنبههای برجسته و بدیع آن ،پیشنهادهای الزم برای دست
اندرکاران این رشته در کشور ارائه خواهد شد.

برنامه درسی تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی

تاریخچه پیدایش و تحول رشته فنّاوری آموزشی را میتوان به سه دوره مشخص
تقسیم کرد :دوره اول ،از اوایل قرن بیستم تا اواخر سالهای  ،22 1دوره دوم ،از
اوایل سالهای  22 1تا اواخر سالهای  22 1و دوره سوم ،از اوایل سالهای  2221تا
زمان حال .مک دونالد وگیبونس )1112( 1این سه دوره را با سه رویکرد معرفی
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میکند .دوره اول ،رویکرد ابزاری که در آن رسانهها ،ابزاری برای غنی بخشیدن به
سایر روشهای آموزشی سنتی بود .دوره دوم با عنوان رویکرد نظاممند یا قانونمند
معرفی شد که از فنّاوریستهای آموزشی انتظار میرفت تا از راهبردها ،فرایندها و
فنونی استفاده کنند که نتایج مطلوب آموزشی حاصل گردد .دوره سوم با عنوان
رویکرد سیستمی معرفی شده است که طی آن کیفیت نتایج آموزشی ،حاصل تمام
نظام بوده و تنها ناشی از نوع خاصی از فنّاوری نیست.
برنامههای درسی نقش تعیین کنندهای در تحقق اهداف آموزش عالی از نظر کمی
و کیفی دارد .در این میان برنامه درسی تکنولوژی آموزشی به مجموعه تجارب
آموزشی و یادگیری رسمی اطالق میگردد که برنامهریزان طراحی و تدوین میکنند تا
قابلیتهای دیجیتالی ،فنّاوری و ابزاری دانشجویان را گسترش دهند (واندرلیند،
 .)111اگرچه نظامهای آموزشی از دهه  22 1این قابلیتها را برای فراگیران ارائه
دادهاند ،اما آموزشهای تخصصی در برنامههای درسی تکنولوژی آموزشی ،زمینه نسبتاً
تازهای به شمار میرود (آیسارت و همکاران .)1122 ،مؤسسات آموزش عالی و
اساتید موظف هستند تا در قالب برنامه درسی ملی خود این قابلیتها را در افراد رشد
دهند .با این هدف ،دانشگاهها و دست اندرکاران مأموریت دارند تا محیطهای
یادگیری و برنامههای درسی تکنولوژی آموزشی را طراحی و سازماندهی کنند .در
برنامههای درسی ملی و ایاالتی کشورها ،برنامههای درسی تکنولوژی آموزشی به
منظور رشد و توسعه قابلیتهای دیجیتالی و استفاده از ابزارهای جدید ،طراحی و
اجرا میشود .به اعتقاد رازنین ( )1112اهداف ،محتوا و روشهای برنامه درسی
تکنولوژی آموزشی باید به برآورده شدن نیازها در سطح دانشگاه ،دانشجویان و جامعه
محلی بیانجامد (شکل شماره .)2
دانشجویان

جامعه

دانشگاه

اهداف
روشها
محتوا

شکل ( )1ابعاد تحلیل برنامه درسی تکنولوژی آموزشی (رازنین.)3002 ،
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شکل ارائه شده به خوبی نشان میهد که برنامه درسی تکنولوژی آموزشی در
آموزش عالی باید به برآورده کردن نیازهای سه دسته از ذی نفعان منجر شود .در
واقع ،برنامه درسی تکنولوژی آموزشی نباید صرفاً برای برآوردن نیازهای یک گروه
مانند دانشجویان طراحی شود ،بلکه نیازهای سه گروه را در محتوا ،روشها و اهداف
خود لحاظ کند.
یالند )111 ( 2معتقد است که فنّاوری آموزشی هنوز بر طبق برنامههای درسی
سنتی ،که متناسب با دنیای بدون کامپیوتر است ،ارائه میگردد .وی اظهار میدارد که
اگرچه اهداف برنامههای سنتی ،مطلوب جلوه میکنند ،اما به نظر میرسد جوابگوی
نیازهای قرن بیست و یکم نیستند .بر اساس دیدگاه ووگت و پلگرام)111 ( 1
همراهی با این تحوالت مستلزم نوآوری در برنامههای درسی است .در این زمینه،
واندرلیند 2و همکاران ( )1112اظهار میکنند که این امر به تازگی پذیرفته شده است
که برخی از دولتها در حال گسترش حوزه برنامه درسی فنّاورانة خود به عنوان
شکل مشخصی از سیاستگذاری هستند .برنامه درسی تکنولوژی آموزشی جدید
میتواند به واسطه تأکید بر دانش ،مهارتها ،نگرشها و قابلیتهایی که مربوط به
جامعه اطالعاتی است ،از برنامه درسی سنتی متمایز گردد .با این تغییرات ،اهداف،
محتوا و روشهای برنامه درسی تکنولوژی آموزشی دستخوش تغییرات اساسی
خواهد شد .این تغییرات در برنامههای درسی تکنولوژی آموزشی کشورها و
دانشگاههای مختلف ،متفاوت است .شاید این تفاوتها به تناسب میزان نفوذ
فنّاوریهای اطالعاتی و دیجیتالی در این کشورها باشد .برای درک این تفاوتها باید
به تحلیل برنامه درسی تکنولوژی در کشورهای مختلف اقدام کرد.
حیطه برنامه درسی ،حوزه اصلی تحلیل برنامههای درسی میباشد و همان گونه که
هویت (  )111میگوید عبارت است از" :آنچه در برنامه درسی گنجانده شده است
و یا آنچه که برنامه درسی آن را پوشش میدهد" .ماداوس و کالگهام ( )2221حیطه
برنامه برنامه درسی را شامل شش عنصر زمینه ،اهداف کلی ،اهداف ویژه یا جزئی،
مواد و مطالب آموزشی ،اجرا و فرایندها ،و ارزیابی و نتایج میدانند که چارچوب
تحلیل را فراهم میسازند .دو عنصر نخست به بینشها اشاره دارد ،در حالی که عنصر
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سوم به اهدافی اشاره دارد که باید در برنامه درسی تکنولوژی آموزشی گنجانده شود.
عناصر چهارم تا ششم به جنبههای آموزشی اشاره دارد که میتوانند برای اهداف
برنامه درسی خاص مورد استفاده قرار گیرند .سه خوشه اصلی بینش ،اهداف و
جنبههای آموزشی ،به سه عنصر اساسی برنامهریزی درسی واکر ،)2221( 2یعنی
اهداف ،محتوا و سازماندهی یادگیری اشاره دارد (به نقل از وان دن آکر 1و همکاران،
.)111
برنامه درسی تکنولوژی آموزشی هم اکنون در دانشگاههای مختلف جهان به اجرا
در میآید .در آمریکا در سال  222بیانیه یا سندی سیاسی با عنوان "فنّاوری برای
تمام آمریکاییها :منطق و ساختاری برای مطالعه فنّاوری" ،انتشار یافت که زمینههای
توجه به تکنولوی آموزشی در مقاطع گوناگون را فراهم ساخت .ساخت و تدوین
برنامههای درسی این رشته در دانشگاههای آمریکا نیز متأثر از این سند است (کوکس،
 .)1121به طوری که هم اکنون در بیش از صد دانشگاه در  2ایالت این کشور برنامه
درسی تکنولوژی آموزشی در مقاطع ارشد و دکترا دایر است (حمیدی و همکاران،
 ،1122فردانش ،2221 ،سوزا 2و همکاران .)111 ،در استرالیا ،فنّاوری یکی از هشت
حوزهای است که مورد توجه ویژه است .در این کشور ،برنامه درسی تکنولوژی
آموزشی چهار جنبه را در دانشجویان رشد میدهد که عبارتند از -2 :مهارتهای
تکنولوژیکی :طراحی ،تدوین و ارزشیابی -1 ،مواد آموزشی -2 ،تحلیل اطالعات ،و
 آشنایی با انواع نظامها (رازنین .)1112 ،همچنین در استرالیا نهادی به نام مرکزیبرای فنّاوری آموزشی دایر است که بسیاری از امور مربوط به و برنامه درسی
تکنولوژی آموزشی و همچنین تصمیمات و نوآوریهای الزم در این رشته را حمایت
و برنامهریزی میکند (کوکس .)1121 ،در انگلستان نیز برنامه درسی تکنولوژی
آموزشی در دانشگاهها ارائه و به منظور افزایش تجارب دانشجویان ،دو رویکرد در
اجرای برنامه درسی مزبور وجود دارد؛ یکی پروژههای گروهی و دیگری فعالیتهای
خاص در حوزه فنّاوری اطالعات و ارتباطات (عظیمی و فاضلیان  .)1122 ،در کانادا،
آلمان و دیگر کشورهای توسعه یافته نیز فنّاوری آموزشی با عناوین و رویکردهای
گوناگون ارائه میگردد.
1. Walker
2. Van Den Akker
3. Souza
4. Center for Educational Technology
5. Azimi & Fazelian

ارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عنوان عاملی اثربخش بر ارتقای...

212

در کشورهای در حال توسعه نیز با درک اهمیت رشته فنّاوری آموزشی ،در مقاطع
کارشناسی ،ارشد و کم و بیش در مقطع دکتری ،دانشجو پذیرفته میشود .در مالزی با
درک اهمیت قابلیتهای فنّاوری اطالعات و ارتباطات به عنوان مزیت رقابتی ،رشته
فنّاوری آموزشی از جایگاه خاصی دارد و در برخی دانشگاههای این کشور رشته
مذکور در مقاطع گوناگون از جمله در مقطع کارشناسی ارشد ،تدریس میگردد (راجا
حسین .)111 ،2در این کشور دانشگاههایی مانند موناش ،1ماالیا 2و مؤسسه آسیایی
فنّاوری  ،در زمینه فنّاوری آموزشی و برنامههای درسی این رشته فعالیت دارند و به
تدوین و استانداردسازی درسهای این رشته میپردازند (زیگوراس  .)1112 ،توسعه
فنّاوری آموزشی در چین که متأثر از جنبش نظریهها و کاربردهای آموزش سمعی-
بصری آمریکایی در آغاز دهه  2211بوده است (یونگ یان و همکاران ،)1121 ،در
قالب اصالحات آموزشی که بین سالهای  22تا  111اتفاق افتاد ،نفوذ قابل
مالحظهای در آموزش عالی پیدا کرده است .برای مثال ،دانشگاه تسینگهوا ،
سالهاست که در مقطع کارشناسی ارشد رشته فنّاوری آموزشی فعالیت میکند و از
جمله دانشگاههای موفق در چین و حتی جهان است (گارسیا و کیم  .)111 ،در
تایلند با درک اهمیت فنّاوری آموزشی ،برخی از دانشگاههای این کشور به ایجاد
مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته فنّاوری آموزشی اقدام کردهاند و
استانداردهایی را نیز برای این رشته تدوین و ساالنه مورد بازنگری قرار میدهند
(بونیون.)111 ،2
فنّاوری آموزشی ابتدا با دوره کارشناسی ارشد وارد ایران شد .قبل از انقالب
اسالمی به شکل رشته ارتباطات به صورت برنامهای مشترک بین دانشگاه سپاهیان
انقالب (ابوریحان بیرونی) و دانشکده صدا و سیما در سال  22اجرا گردید اما پس
از انقالب و در خالل دوره تعطیلی دانشگاهها این رشته منحل شد (رضایی باقر و
همکاران .)22 ،پس از تعطیالت انقالب فرهنگی ،مجددا در سال  22 2رشته
فنّاوری آموزشی در مقطع کارشناسی به عنوان یک رشته مطرح و سرفصلهای آن
توسط شورای عالی برنامهریزی ستاد انقالب فرهنگی تصویب و به دانشگاهها اعالم
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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گردید (فردانش .)2222 ،در آبانماه سال  22برنامه درسی این رشته در مقطع
کارشناسی ارشد به تصویب رسید و ابتدا در دانشگاه عالمه طباطبایی و به دنبال آن در
دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) به اجرا درآمد (فردانش .)2221 ،بعدها دانشگاه اراک
و به تازگی نیز دانشگاه بوعلی همدان به این مجموعه اضافه شدهاند.

سؤاالت پووششی

 -2وجه تشابهات و تفاوتهای برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در
بین کشورهای مورد مقایسه چیست؟
 -1جنبههای نوآوری برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی کشورهای
مورد مقایسه کدام است؟
 -2باتوجه به وضعیت برنامه درسی تکتولوژی آموزشی کشورهای منتخب ،چه
پیشنهاداتی میتوان برای برنامه درسی این رشته در ایران ارائه کرد؟

روششناسی پووشش

این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از روش تحلیلی -مقایسهای انجام گرفت .بر
این اساس ،پژوهش به دنبال تحلیل و مقایسه اطالعات مربوط به برنامه درسی
کارشناسی ارشد رشته فنّاوری آموزشی در کشورهای مختلف بود .جامعه آماری
پژوهش ،دانشگاههایی بود که دارای رشته فنّاوری آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد
بودند .نمونه آماری نیز با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شد که طی آن
دانشگاههای معتبری که اطالعات روشن در مورد رشته داشتند ،انتخاب شدند.
همچنین در نمونه سعی شده است که قارههای مختلف از جمله آسیا دارای نماینده
(دانشگاه) باشند .اطالعات نیز با مراجعه به منابع معتبری که با توجه به اهداف
پژوهش ،دارای اطالعات مفید از نویسندگان دارای صالحیت و تخصص بود ،طی
مراحل گوناگون گردآوری گردید .ابزار جمعآوری دادهها نیز پایگاههای اطالعرسانی
معتبر ،وبگاه دانشگاهها و برقراری ارتباط ایمیل با دانشگاهها برای به دست آوردن
اطالعات بود .در نهایت اطالعات جمعآوری شده ابتدا توصیف و دستهبندی گردید و
سپس مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفت .به منظور تحلیل و مقایسه بهتر برنامه درسی
رشته مذکور ،چارچوبی ارائه گردیده تا امکان مقایسه و تحلیل فراهم گردد .چارچوب
مذکور در جدول ( )2ارائه شده است.
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جدول ( )1چارچوب تحلیل برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی کشورشا
حیطهشا
اهداف و روشها
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1

عناصر
اهداف
روشها
ارزشیابی

برنامه
درسی

محتوا (سرفصلها)

فرایندها و خط مشیهای آموزشی

درسهای اصلی
درسهای اختیاری
کل
بازنگری
1
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم تحصیلی
تعداد هفتههای آموزشی در ترم
نحوه ارائه دوره

همان گونه که مالحظه میگردد ،تحلیل و مقایسه برنامه درسی در قالب سه حیطه
اصلی برنامه درسی شامل اهداف و روشها ،سرفصلها ،و فرایندها و خط مشیهای
آموزشی انجام میگیرد .عناصر یا زیرمولفههای مربوط به هر حیطه ،امکان تحلیل
بیشتر و دقیقتر را فراهم میسازد .در حیطه اهداف و روشها ،اهداف دوره،
روشهای تدریس دوره و شیوه ارزشیابی از آن محور مقایسه است .در حیطة
سرفصلها ،تعداد درسهای اختیاری و اصلی و تعداد همة درسهای ارائه شده در
دوره مورد بررسی قرار میگیرد .در حیطه رویهها و خط مشیهای اجرایی نیز شیوه
بازنگری برنامه درسی رشته ،وجود یا فقدان آزمون جامع ،داشتن واحد پایاننامه،
تعداد ترمهای تحصیلی که دانشجویان هر دوره باید بگذرانند ،تعداد هفتههای
آموزشی که در طول ترم کالسها دایر است ،و در نهایت نحوة ارائة دوره (مجازی یا
حضوری) ،مورد تحلیل و مقایسه قرار میگیرد.
 .2باتوجه به آنکه اطالعات از منابع گوناگون گردآوری شد ،الگویی که بتواند اطالعات را به صورت منسجم و
سازماندهی شده ارائه کند ،وجود نداشت ،نویسندگان با عنایت به منابع و ادبیات پژوهشی و با تالش فراوان
چارچوبی را برای تلخیص و دستهبندی منسجم اطالعات ارائه کردند که هم اطالعات مفید از قلم نیفتد و هم
منطق برنامه درسی نیز در آن رعایت شده باشد.
2. Comprehensive Exam
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برنامه درسی ارشد فنّاوری آموزشی در ایران و کشورشای منتخب
در این قسمت با توجه به سؤاالت پژوهشی ،اطالعات و دادههای مربوط به برنامه
درسی کارشناسی ارشد رشته فنّاوری آموزشی ،در چارچوب تحلیل ،به تفکیک برای
هر دانشگاه و هر کشور ارائه گردیده است .از آنجا که از برخی کشورها دو دانشگاه
انتخاب شده ،سعی گردیده است که اطالعات و دادههای مربوط به دانشگاههای آن
کشور در قالب یک جدول خالصه شود.
جدول ( )3برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی دانشگاه کپ بریتون 2در
انگلستان
حیطهشا

عناصر

اهداف و
روشها

اهداف
روشها
ارزشیابی

درسهای
اصلی
سرفصلها
برنامه درسی

فرایندها و خط
مشیهای
آموزشی

درسهای
اختیاری
کل
بازنگری
آزمون جامع
پایاننامه
تعداد ترم
تحصیلی
تعداد هفته در
ترم
نحوه ارائه
دوره

اطالعات
توسعه مهارتهای فنّاورانه به منظور تدریس مؤثر در
آموزش عالی و مدارس
بحث -روشهای مشارکتی و کار عملی
انجام کار عملی ،سمینار و آزمون کتبی
هفت درس ( 11واحد :فنّاوری آموزشی برای معلمی-
روشهای تحقیق در آموزش -ارزیابی نرم افزارها و
کاربردهای فنّاوری اطالعات برای آموزش -طراحی
آموزشی با کمک فنّاوری اطالعات -کاربرد نظریههای
یادگیری در طراحی چندرسانهایها – برنامهریزی
فنّاوری برای محیطهای آموزشی -پایان نامه)
یک درس (سه واحد :طراحی یادگیری مبتنی بر وب-
مدیریت اطالعات در محیطهای آموزشی)
هشت درس (  1واحد)
ندارد
ندارد
دارد (چهار واحد)
چهار
21
حضوری

1. Kapp Briton
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بر اساس اطالعات جدول ( ،)1دانشگاه کپ بریتون هدف اولیه خود را بر
پرورش مهارتهای اساسی تدریس در حوزههای مرتبط با فنّاوری قرار داده است.
واحدهای درسی اصلی ارائه شده به خوبی اهمیت این هدف را نشان
می دهد .از  1واحد اصلی ،شش واحد به پایان نامه اختصاص دارد و یک درس نیز
اختیاری است.
جدول ( )2برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاه شاکتپ 2و دانشگاه
فنّاوری ترکیه
حیطهشا
اهداف و
روشها

عناصر
اهداف
روشها
ارزشیابی
درسهای
اصلی
درسهای
اختیاری

سرفصل ها
کل

برنامه درسی
(دانشگاه
شاکتپ)

فرایندها و خط
مشیهای
آموزشی

بازنگری
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم
تحصیلی
تعداد هفته در
ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
آمادهسازی افراد برای تدریس فنّاوری در مدارس و
تجهیز افراد با مهارتهای دیجیتالی و فنّاورانه
کتابخانهای -پروژهای و نمایشی
انجام کار عملی و آزمون کتبی
هشت درس (  1واحد)
ندارد
هشت درس (مدیریت رسانه ای -توسعه آموزشی-
طراحی آموزشی -نظریههای یادگیری -آمار و روش
تحقیق -سیستمهای اطالعاتی -آموزش از راه دور-
تولید مواد آموزشی)
بله -توسط کمیته بازنگری برنامههای درسی
دارد
دارد
1

هفت
2

حضوری و آنالین

1. Hacctep University

 .1در برخی از دانشگاهها به جای ترم تحصیلی رایج ،نیم ترم تحصیلی دایر است .یعنی دانشجویان به جای 1
ترم در سال ،سه ترم خواهند داشت .لذا هر جا تعداد ترمها زیاد به نظر میرسد ،منظور همان نیم ترم تحصیلی
است.
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حیطهشا

اهداف و
روشها

عناصر
اهداف
روش ها
ارزشیابی
دروس اصلی
دروس اختیاری

سرفصلها
برنامه درسی
(دانشگاه
فنّاوری)
فرایندها و خط
مشیهای
آموزشی

کل
بازنگری
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم
تحصیلی
تعداد هفته در
ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
آمادهسازی دانشجویان برای تدریس در مدارس و
دانشگاهها و انجام پروژههای مرتبط با حوزه طراحی
و اجرای دورههای آنالین و مجازی
کتابخانهای -پروژهای ،نمایشی و آنالین
کار عملی و تکالیف مجازی (آزمون کتبی وجود
ندارد)
درس (  1واحد)
ندارد
درس (مدیریت رسانهای -توسعه آموزشی-
طراحی آموزشی -نظریههای یادگیری -ارتباطات
سیار -سیستمهای اطالعاتی -آموزش از راه دور-
تولید مواد آموزشی)
بله -توسط کمیته بازنگری برنامههای درسی
ندارد
دارد
هفت
2
حضوری و آنالین

اطالعات جدول ( )2نشان میدهد که در دانشگاه هاکتپ دورهها هم به صورت
آنالین و هم حضوری برگزار میگردد .طول دوره هفت نیم ترم تحصیلی است و
دانشجویان باید هشت درس اصلی را در قالب  1واحد بگذرانند .واحدهای درسی
دو دانشگاه تقریبا یکسان هستند با این تفاوت که در دانشگاه هاکتپ ،آمار و روش
تحقیق ارائه میشود اما در دانشگاه فنّاوری ترکیه ،به جای آن ارتباطات سیار تدریس
میگردد .نکته قابل تأمل در جدول سه نبود درسهای اختیاری و تمرکز بر درسهای
اصلی است .در دانشگاه فنّاوری ترکیه مالک ورود به دوره پنجاه درصد نمره زبان2 ،
درصد مصاحبه و  2درصد نمره آزمون است.
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جدول ( )4برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاه برلین آلمان
حیطه شا
اهداف و
روشها

سرفصلها

عناصر
اهداف
روشها
ارزشیابی
درسهای
اصلی
دروس اختیاری
کل
بازنگری

برنامه درسی
فرایندها و خط
مشیهای
آموزشی
آموزشی

آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم
تحصیلی
تعداد هفته در
ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
توسعه تواناییها و دانش مربوط به روششناسی طراحی
و مدیریت محیطهای یادگیری و یادگیری آنالین
مشارکتی -مجازی وعملی
پروژه عملی ،کنفرانس و آزمون کتبی
هفت درس (  1واحد :توسعه آموزشی -نظریههای
یادگیری -طراحی آموزشی -آموزش از راه دور-
نظامهای اطالعاتی -مدیریت رسانه و پایاننامه)
1
 1واحد
بله -توسطه کمیته برنامهریزی و دانشجویان نیز
عضویت دارند
ندارد
دارد
سه
2
حضوری (برخی درسهای دارای واحدهای مجازی
هستند)

اطالعات جدول ( ) نشان میدهد که برنامه درسی ارشد فنّاوری آموزشی در
دانشگاه برلین آلمان متمرکز بر  1واحد درسهای اصلی بوده اما واحد اختیاری ارائه
نمیگردد .در دانشگاه برلین دانشجویان سه ترم تحصیلی آموزش میبینند و بعد به
رساله میپردازند .نکته جالب توجه حضور دانشجویان در کمیته بازنگری برنامه
درسی میباشد.
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جدول ( )5برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاه بریتیش کلمبیا
کانادا
حیطهشا

عناصر

اهداف و
روشها

اهداف
روش ها
ارزشیابی
درسهای
اصلی

برنامه درسی

سرفصلها

فرایندها و

درسهای
اختیاری

اطالعات
توسعه مهارتهای طراحی و کار با فنّاوریهای اطالعاتی و
ارتباطی در محیطهای گوناگون و توسعه مهارتهای
آموزشی مرتبط با فنّاوری در مقاطع گوناگون مراکز دولتی و
خصوصی
آموزش مستقیم -روشهای مشارکتی و عملی
کار عملی و سمینار کالسی
پنج درس ( 21واحد :روش تحقیق -طراحی محیطهای
یادگیری فنّاوری محور -مبانی فنّاوری آموزشی -کاربرد
نظریههای یادگیری در آموزش و پایان نامه)
درس ( 21واحد :برنامهریزی و مدیریت فنّاوریها در
آموزش عالی -فنّاوری و آموزش -تاریخچه فنّاوری
آموزشی -راهبردهای ساختارگرایی برای یادگیری
الکترونیکی -برنامه درسی در مطالعات فرهنگی و رسانه
ای -فنّاوری در کالسهای هنر و علوم انسانی -فنّاوری در
کالسهای ریاضی و علوم -فنّاوریهای متن)
 1واحد ( 21واحد اختیاری و  21واحد اصلی)

بازنگری

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

آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم
تحصیلی
تعداد هفته
در ترم
نحوه ارائه
دوره

ندارد
دارد

کل

خط
مشیهای
آموزشی

1

شش
2
حضوری (همراه با کار عملی آنالین)

1. British-Colombia University
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اطالعات جدول ( ) نشان میدهد که برنامه درسی تکنولوژی آموزشی در دانشگاه
بریتیش کلمبیای کانادا دارای وضعیت منحصر به فردی است .یکی از اهداف این دوره
آماده سازی افراد برای آموزش در مقاطع گوناگون است به طوری که حتی دوره پیش
دبستانی را نیز شامل میگردد .نکته جالب توجه تعداد زیاد و تنوع درسهای اختیاری
میباشد که از غنای قابل مالحظهای برخوردار است .تعداد درسهایی که دانشجویان
از میان درسهای اختیاری باید بگذرانند از درسهای اصلی بیشتر است .یکی از
شرایط ورود به دوره داشتن تسلط کافی در زبان انگلیسی و یا فرانسه میباشد.
دانشجویان خارجی باید نمره قبولی را در آزمون زبان داشته باشند .برای آزمون تافل،
 ،ای بی تافل ،باالی  21و آیلتس ،باالی هفت نمره قبولی به حساب میآید.
باالی
از جمله پیش نیازهای دیگر ،داشتن تجربه کار صنعتی و فنی میباشد.
جدول ( )6برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاه مک کواری 1و
سیدنی 3استرالیا
حیطه شا

عناصر

اهداف و
روشها

اهداف
روشها
ارزشیابی

دروس اصلی
سرفصل ها
برنامه درسی
(دانشگاه مک
کواری)
فرایندها و خط
مشیهای
آموزشی

دروس اختیاری
کل
بازنگری
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم
تحصیلی
تعداد هفته در ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
توسعه مهارتهای دیجیتالی و طراحی و مدیریت
محیطهای یادگیری مختلف
سخنرانی -روشهای مشارکتی و کارعملی
کار عملی و سمینار و آزمون کتبی
هشت درس (21واحد :طراحی آموزشی -تولید
مواد آموزشی -مدیریت رسانه -نظریههای
یادگیری -ارزشیابی-مبانی علوم یادگیری -طراحی
یادگیری -نوآوریها در یادگیری و تدریس -نظام
ها :تغییر و یادگیری)
1
 21واحد (هر درس چهار واحد)
ندارد
ندارد
اختیاری
هفت
2
حضوری (برخی از درسهای مجازی)
1. Macquarie
2. Sidney
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حیطه شا

عناصر

اهداف و

اهداف

روشها

اطالعات
توسعه مهارتهای دیجیتالی و طراحی و مدیریت
محیطهای یادگیری مختلف

روش ها

سخنرانی -روشهای مشارکتی و کارعملی

ارزشیابی

کار عملی و سمینار
هشت درس (21واحد :طراحی آموزشی -توسعه
آموزشی -روانشناسی آموزشی و چندرسانه ای-

سرفصلها

دروس اصلی

نظریههای یادگیری -ارزشیابی -مبانی علوم
یادگیری -طراحی یادگیری -نوآوریها در
یادگیری و تدریس -نظامها :تغییر و یادگیری)

برنامه درسی
(دانشگاه
سیدنی)
فرایندها و خط
مشیهای
آموزشی

دروس اختیاری

1

کل

 21واحد (هر درس واحد)

بازنگری

دارد

آزمون جامع

ندارد

پایان نامه

اختیاری

تعداد ترم
تحصیلی

هشت

تعداد هفته در ترم

2

نحوه ارائه دوره

حضوری (برخی از دروس مجازی)

همان گونه که در جدول ( ) مالحظه میشود ،برنامه درسی تکنولوژی آموزشی
در هر دو دانشگاه کشور استرالیا تقریباً مشابه است .یکی از تفاوتها بین برنامه درسی
دو دانشگاه ،روش ارزشیابی است که در دانشگاه مک کواری به صورت عملی،
سمینار و آزمون کتبی است ،اما در دانشگاه سیدنی آزمون کتبی وجود ندارد .یکی از
نکات قابل تأمل که در دانشگاه سیدنی وجود دارد این است که دانشجویان در طول
دوره میتوانند دو سال به صورت نیمه وقت در دانشگاه حضور داشته باشند.
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جدول ( )7برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاه فنّاوری نانیانگ سنگاپور
حیطهشا
اهداف و
روشها

عناصر
اهداف

روشها
ارزشیابی
دروس اصلی

برنامه درسی

سرفصل
ها
دروس اختیاری

فرایندها و
خط
مشیهای
آموزشی

کل
بازنگری
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم تحصیلی
تعداد هفته در ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
توسعه دانش و مهارت دانشجویان برای کار در
مدارس ،دانشگاهها ،پلی تکنیکها ،تجارت و صنعت و
محیطهای یادگیری الکترونیکی و همچنین توانایی
کاربرد ،توسعه و مدیریت فنّاوریهای اطالعاتی
آموزش مستقیم -پروژه و سمینار
سمینار -کار عملی و آزمون کتبی
چهار درس ( واحد :کاربردها و مدلهای طراحی
آموزشی -روشها و مدلهای ارزشیابی -تحقیق
تحلیلی -طراحی ،کنترل و گزارش مطالعات)
چهار تا شش درس( 2مبانی آموزش و یادگیری-
شناخت ،یادگیری و فنّاوریها -چشم اندازهای
یادگیری بزرگساالن -تحلیل و ارزیابی یادگیرندگان-
روشها و راهبردهای یادگیری -مدیریت پروژههای
توسعه آموزشی -نیازسنجی آموزشی -فنّاوریها به
عنوان ابزارهای شناختی -سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر
پیشرفته برای آموزش -طراحی سیستمهای یادگیری
الکترونیکی -ابزارهای یادگیری الکترونیکی برای
آموزش -طراحی چندرسانه ای -طراحی محیطهای
یادگیری مدارس
هشت تا  21درس (  2تا  1واحد)
بله -توسط کمیته بازنگری برنامه درسی رشته و
دانشجویان در آن عضویت دارند
دارد
اختیاری
2
حضوری (برخی از کارها و سمینارها به صورت
آنالین برگزار میگردد)

اطالعات جدول ( ) حاکی از آن است که در سنگاپور برنامه درسی ارشد فنّاوری
آموزشی وضعیت خاصی دارد .این برنامه قصد دارد دانشجویان را برای اهداف گوناگون
آماده سازد .در دانشگاه نانیانگ ،دوره به صورت تخصصی و پروژه -محور ارائه میگردد و
 .2در دورههایی که سمینار دارند ،چهار درس اصلی و چهار درس اختیاری لحاظ میشود اما در دورههایی که
سمینار ارائه نمیشود ،دانشجویان چهار درس اصلی و شش درس اختیاری را میگذرانند .
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واحدهای درسی از تعدد برخوردار نیست بلکه تخصصی و دارای فشردگی کمی میباشد.
نکته جالب توجه وجود درسهای اختیاری متعددی میباشد که دست دانشجویان را برای
انتخاب درسهای متناسب با عالقههای آنها باز گذاشته است .از نکات جالب توجه دیگر
یکی حضور دانشجویان در کمیته بازنگری برنامههای درسی و دیگری اختیاری بودن
گذراندن پایاننامه میباشد .شرط ورود به این دانشگاه داشتن تجربه دو سال کار در
زمینههای مرتبط مانند طراحی آموزشی و حرفه فنّاوری میباشد .همچنین دانشجویان باید
به زبان انگلیسی تسلط نسبی داشته باشند و کسانی که چنین تسلطی ندارند باید نمره قبولی
را در یکی از آزمونهای زبان به دست آورند .دانشجویان میتوانند یک تا دو سال به
صورت تمام وقت و یا دو تا چهار سال به صورت نیمه وقت به تحصیل بپردازند.
جدول ( )8برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاه شانیانگ مالزی
حیطهشا
اهداف
روشها

عناصر
و

برنامه درسی

اهداف
روشها
ارزشیابی
درسهای اصلی

سرفصلها

دروس اختیاری

فرایندها
خط
مشیهای
آموزشی

و

کل
بازنگری
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم تحصیلی
تعداد هفته در ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
توسعه دانش و مهارت فنّاورانه به منظور استفاده در
محیطهای آموزشی و استفاده از انواع فنّاوریها و
نرم افزارهای مربوط -افزایش قابلیتهای الزم برای
ورود به بازار کار در بخشهای دولتی و خصوصی
سمینار – پروژهای و آموزش مجازی
کار عملی -آزمون کتبی و کنفرانس
سه درس معادل  21واحد (یک درس از بین
درسهای زیر :تحقیق در آموزش -روش تحقیق و
آمار در علوم تربیتی -تحقیقات کیفی در علوم
تربیتی -آیندهپژوهی -تحقیقات تجربی ،و دو درس
دیگر :تحقیقات در فنّاوری آموزشی ،و طراحی و
فنّاوری آموزشی پایه)
یک درس معادل سه واحد (روانشناسی یادگیری و
مدل آموزش -طراحی و فنّاوری آموزشی پیشرفته-
جوامع یادگیری)
چهار درس معادل  2واحد
بله -توسط کمیته بازنگری برنامه درسی متشکل از
اضای هیئت علمی رشته
ندارد
دارد ( 1واحد)
سه تا هشت ترم در دورههای آموزش محور و دو
تا هشت ترم در دورههای پژوهش محور
2
حضوری و مجازی
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اطالعات جدول ( ) نشان میدهد که برنامه درسی تکنولوژی آموزشی در مالزی
تأکید خاصی بر پرورش قابلیتهای ورود به بازار کار دانشجویان دارد .در دانشگاه
هانیانگ دو رویکرد آموزش -محور و پژوهش -محور وجود دارد و واحدهای درسی
از تعدد بسیار کم و عمق زیاد برخوردار است .حداکثر ترمهای مجاز در دوره ارشد
هشت ترم تحصیلی است و پایان نامه به تنهایی  1واحد است .از شرایط ورود به
دوره ارشد داشتن گواهینامه دوره کارشناسی و تسلط در زبان انگلیسی است .در
صورت نداشتن تسلط به زبان ،الزم است دانشجویان متقاضی ،دورههای مخصوص
زبان را بگذرانند و مدرک آن را ارائه دهند.
جدول ( )9برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاه تسینگ شوا چین
حیطهشا
اهداف
روشها

عناصر
و

اهداف

روشها
ارزشیابی

برنامه درسی

درسهای اصلی
سرفصلها
درسهای اختیاری

فرایندها و خط
مشیهای
آموزشی

کل
بازنگری
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم تحصیلی
تعداد هفته در ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
توسعه سواد دیجیتالی و کسب مهارت در انواع
فنّاوریهای آموزشی و استفاده از پایگاههای
اطالعاتی گوناگون برای اهداف آموزشی و
غیرآموزشی
پروژه محور -کار عملی و روش مشارکتی
کارهای عملی و آزمون کتبی و سمینار

شش درس ( 21واحد :مدیریت رسانه -طراحی
آموزشی -آموزش از راه دور -توسعه آموزشی-
سیستمهای اطالعاتی -نظریههای یادگیری-تولید
مواد آموزشی)
دو درس (چهار واحد :کاربردهای کامپیوتر در
کالس درس -سواد دیداری -تولید و برنامهریزی
رسانهای -تصاویر دیجیتالی -کاربرد تلویزیون
آموزشی)
هشت درس (  2واحد)
بله -توسط کمیته بازنگری برنامه درسی رشته
دارد
دارد
چهار
21
حضوری (همراه با دورههای آنالین و مجازی)
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اطالعات جدول ( )2نشان میدهد که یکی از اهدف رشته فنّاوری آموزشی در
دانشگاه تسینگ هوا عالوه بر آماده شدن برای آموزش ،کسب مهارت در زمینههای
غیر آموزشی اما مرتبط با سواد فنّاوری و دیجیتالی میباشد .اطالعات همچنین نشان
میدهد که تعداد واحدهای ارائه دوره زیاد نیست و تأکید اصلی بر انجام کار عملی و
پروژه – محور است .به عالوه ،دانشجویان باید برای آزمون جامع نیز آماده شوند.
جدول ( )10برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاهشای فلوریدای
1
جنوبی و کلیولند آمریکا
نام دانشگاه

حیطهشا
اهداف
روشها

عناصر
و

برنامه
درسی
(دانشگاه
فلوریدای
جنوبی)

اهداف

روشها
ارزشیابی
درسهای اصلی
سرفصلها
درسهای اختیاری

فرایندها
خط
مشیهای
آموزشی

و

کل
بازنگری
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم تحصیلی
تعداد هفته در ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
توسعه دانش و مهارتهای کار با نرم افزارها و سخت
افزارهای آموزشی و توانایی آموزش در زمینههای
طراحی و مدیریت پروژههای مبتنی بر فنّاوریهای
جدید در دانشگاه ،مدارس و جامعه محلی
پروژهای مستقل دانشجویی -کارعملی -آموزش
مشاهدهای
کارهای عملی و پروژهای عملی داخل و بیرون از دانشگاه
هفت درس (  1واحد :طراحی آموزشی مبتنی بر
کامپیوتر -مدیریت پروژه فنّاوری -تدوین آموزش
مبتنی بر فنّاوری -پارادایمهای آموزشی مبتنی بر
کامپیوتر در آموزش -مطالعات مستقل -تحقیق در
آموزش از راه دور -پایان نامه
سه درس معادل نه واحد از بین درسهای :سخت
افزار کامپیوتر -فالش -برنامه نویسی شبکه  -2برنامه
نویسی شبکه  -1رسانههای تعاملی -طراحی شبکه-
گرافیکهای آموزشی -ویدیوهای دیجیتالی -طراحی
بازیهای آموزشی برای کتابهای الکترونیکی -تحقیق
در آموزش فنّاوری محور
ده درس معادل  2واحد
بله -توسط کمیته بازنگری برنامههای درسی گروه
ندارد
دارد -نه واحد
چهار
2
حضوری و مجازی

 .2اگرچه آمریکا دارای دانشگاههای بیشماری در ایالتهای گوناگون است ،اما از این میان دانشگاههایی که از
سابقه بیشتر و رتبه بهتر برخوردارند دو دانشگاه انتخاب شد.

ارزیابی نقش معنویت در محیط دانشگاه به عنوان عاملی اثربخش بر ارتقای...
نام دانشگاه

حیطهشا
اهداف
روش ها

برنامه
درسی
(دانشگاه
ایاالتی
کلیولند)

و

عناصر
اهداف

روش ها
ارزشیابی
درسهای اصلی
سرفصل ها

درسهای اختیاری

فرایندها
خط
مشیهای
آموزشی

و

کل
بازنگری
آزمون جامع
پایاننامه
تعداد ترم تحصیلی
تعداد هفته در ترم
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اطالعات
توسعه مهارتهای کار با کامپیوتر و اینترنت در
دانشجویان و آماده سازی آنان برای معلمی در
کالسهای درس در مقاطع پیش دبستانی ،ابتدایی و
متوسطه
آموزش مستقیم -کارعملی
انجام کار عملی -آزمون کتبی -سمینار
هفت درس ( 22واحد :نظریههای برنامه درسی و
آموزش -فنّاوری در کالس درس -تغییرات فنّاورانه و
مدارس -ارتباطات تلگرافی در آموزش -طراحی وب
آموزشی -سمینار در ارتباط با کاربرد کامپیوتر در
آموزش
سه درس معادل  21واحد از میان درس های :تحقیقات
آموزشی -مسائل اجتماعی و آموزش -فلسفه آموزش
و پرورش -مدارس و جامعه در گذشته آمریکا-
آموزش و پرورش تطبیقی و بین الملل -رشد کودکان-
روانشناسی یادگیرندگان بالغ -روانشناسی آموزش و
یادگیری
 22واحد
بله -کمیته بازنگری برنامه درسی گروه
اختیاری به همراه آزمون جامع و پروژه
اختیاری به همراه آزمون جامع و پروژه
چهار
2

اطالعات جدول ( )21نشان میدهد که در دانشگاههای آمریکا در ایالتهای
مختلف استقالل نسبتاً باالیی در نحوه اجرای سرفصلهای مصوب برای برنامه درسی
کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی وجود دارد .در برنامه درسی دو دانشگاه
شباهتهایی وجود دارد و را به ویژه در حیطه اهداف و روشها ،و فرایندها و خط
مشیهای آموزشی تقریباً رویکرد یکسانی دارند .در حیطه سرفصلها نیز از لحاظ
تعداد دروس اختیاری و اصلی نیز با یکدیگر اشتراک دارند ،اما در دو دانشگاه عناوین
درسهای در دو بخش اختیاری و اصلی با یکدیگر تفاوت دارند .در دانشگاه فلوریدا
آزمون جامع وجود ندارد و پایان نامه معادل نه واحد درسی است ،اما در دانشگاه
کلیولند پایان نامه و آزمون جامع اختیاری است و دانشجویان فقط یکی از آنها را
میتوانند انتخاب کنند.
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جدول ( )11برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبایی
و اراک ایران
حیطهشا

اهداف و
روشها
برنامه درسی

عناصر
اهداف

روشها
ارزشیابی

سرفصلها

فرایندها و
خط
مشیهای
آموزشی

درسهای اصلی و
تخصصی

دروس اختیاری
کل
بازنگری
آزمون جامع
پایان نامه
تعداد ترم تحصیلی
تعداد هفته در ترم
نحوه ارائه دوره

اطالعات
شرکت در برنامهریزی زمینههای مختلف مربوط به
فنّاوری -طراحی ،اجرا و ارزیابی پروژههای تربیتی با
گرایش فنّاوری آموزشی -طراحی و نظارت بر اجرای
نظامهای یادگیری و ارزیابی آنها -طراحی و تولید
رسانههای آموزشی -تدریس در آموزش عالی
آموزش مستقیم و عملی
کارهای عملی -سمینار و آزمون کتبی
 2درس ( 21واحد :تعلیم و تربیت اسالمی پیشرفته-
متون تخصصی فنّاوری آموزشی -روشهای تحقیق
پیشرفته در علوم تربیتی -نظریههای برنامهریزی
درسی -روانشناسی تربیتی -مبانی و اصول نظری
فنّاوری آموزشی -طراحی آموزشی -برنامه نویسی
کامپیوتری برای آموزش -فلسفه و آراء تربیتی -اصول
تهیه برنامههای آموزشی -طراحی مراکز یادگیری-
تولید برنامههای کامپیوتری آموزشی -سمینار فنّاوری
آموزشی -پایان نامه)
ندارد
 2درس در قالب  21واحد
ندارد
ندارد
دارد ( واحد)
21
حضوری (در برخی دروس به صورت آزمایشگاهی)

اطالعات جدول ( )22نشان میدهد که برنامه درسی تکنولوژی آموزشی در ایران
از لحاظ اهداف از جایگاه خاصی برخوردار است .نکته قابل تأمل نبود واحدهای
اختیاری و عدم بازنگری برنامه درسی میباشد .رشته دارای واحد پایان نامه به ارزش
چهار واحد درسی و همچنین سمینار به ارزش دو واحد درسی میباشد .طول مدت
دوره معموالً دو سال و چهار ترم تحصیلی میباشد که در هر ترم دانشجویان الزم
است  21هفته در کالسها حاضر شوند.
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نتایج

در این قسمت با توجه به اطالعات به دست آمده ،در قالب سه سؤال اساسی به جمع
بندی و بحث درباره برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی کشورهای
منتخب پرداخته شده است.
سؤال اول پووششی :شباشتشا و تفاوتشای برنامه درسی کارشناسی ارشد
فنّاوری آموزشی در کشورشای مورد مقایسه چیست؟
در این بخش و با توجه به آنچه در بخش قبلی ارائه گردید ،شباهتها و
تفاوتهای برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی کشورهای منتخب به طور
خالصه برجسته میشود .مقایسه بر اساس سه حیطه اصلی مورد بررسی میباشد.
جدول ( )13تشابهات و تفاوتشای برنامه درسی تکنولوژی آموزشی در کشورشای
منتخب
حیطه

تشابهات

اهداف و روشها

روشهای آموزشی

محتوا (سرفصل ها)

وجود درسهای
اصلی و ضروری

فرایندها و خط
مشیهای آموزشی

وجود واحد پایان نامه
نحوه ارائه دوره

تفاوتشا
اهداف برنامه درسی رشته
روشهای ارزشیابی از دانشجویان
داشتن درسهای اختیاری
تعداد درسهای اختیاری
تعداد کل واحدهای دوره
نوع درسهای اصلی و اختیاری
وجود کمیته بازنگری و ترکیب اعضای آن
وجود آزمون جامع
اختیاری بودن پایان نامه
تعداد ترمهای تحصیلی
تعداد هفتههای آموزشی در ترم

همانگونه که اطالعات جدول ( )21نشان میدهد شباهتها و تفاوتهایی در
برنامه درسی کشورها به چشم میخورد .بیشترین تفاوتها بین برنامه درسی
کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی در بین کشورها مربوط به حیطه رویهها و خط
مشیهای اجرایی میباشد .به عبارتی ،کشورهای منتخب دارای فرایندها و خط
مشیهای آموزشی خاص خود میباشند .برای مثال ،اگرچه کمیته بازنگری برنامه
درسی در اکثر کشورها وجود دارد ،اما ترکیب آن یا اعضای آن در برخی کشورها
متفاوت است .اطالعات جدول موید آن است که شباهتها بین برنامه درسی رشته
مذکور بسیار کمتر از تفاوتهای موجود بین آنهاست .شباهتها در حیطه اهداف و
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روشها ،روشهای آموزشی ،در حیطه سرفصلها ،وجود واحدهای اصلی ،و در حیطه
فرایندها و خظ مشیهای آموزشی ،واحد پایان نامه و نحوه ارائه دوره میباشد.
سؤال دوم پووششی :نوآوریشای مربوط به برنامه درسی کشورشای مورد
مقایسه کدام است؟
با بررسی اطالعات مربوط به برنامه درسی تکنولوژی آموزشی کشورها میتوان برخی
از نوآوریها را شناسایی و برجسته ساخت .این جنبهها در قالب جدول زیر آمده است.
جدول ( )12جنبهشای نوآوری برنامهشای درسی کشورشای مورد مقایسه
شاخص
حیطه

اهداف و
روشها

نوع نوآوری

نام دانشگاه

هدف :آمادهسازی دانشجویان برای
طراحی و مدیریت دورههای
آنالین
هدف :آماده ساختن دانشجویان
برای بازار کار در محیطهای
خارج از دانشگاه و حتی مراکز
غیرآموزشی

دانشگاه فنّاوری ترکیه ،دانشگاه برلین آلمان ،دانشگاه
فنّاوری نانیانگ سنگاپور و دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا

تناسب اهداف برنامه درسی با
سرفصلها
سرفصلها

فرایندها و
خط
مشیهای
آموزشی

تأکید بر تعمیق آموزشها به جای
تعدد سرفصل
تعدد واحدهای اختیاری و قدرت
انتخاب بیشتر دانشجویان در
انتخاب درسهای مورد عالقه و
مرتبط
عضویت دانشجویان در کمیته
بازنگری برنامه درسی
گذراندن آزمون جامع توسط
دانشجویان

دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا ،دانشگاه هانیانگ مالزی،
دانشگاه فنّاوری نانیانگ سنگاپور ،دانشگاه بریتیش کلمبیا
کانادا
دانشگاه کپ بریتون انگلستان :هدف :آماده ساری
دانشجویان برای تدریس موثر در آموزش عالی و مدارس،
سرفصلهای مرتبط :فنّاوری آموزشی برای معلمی ،ارزیابی
نرم افزارها و کاربرد فنّاوری اطالعات برای آموزش ،و
برنامهریزی فنّاوری برای محیطهای آموزشی
دانشگاه مک کواری استرالیا :هدف :طراحی و مدیریت
محیطهای یادگیری مختلف توسط فارغ التحصیالن،
سرفصلهای مرتبط :طراحی آموزشی ،تولید مواد آموزشی،
مدیریت رسانه ،نظریههای یادگیری ،طراحی یادگیری ،و
نوآوریها در تدریس و یادگیری
دانشگاه هاکتپ و فنّاوری ترکیه ،دانشگاه برلین آلمان ،دانشگاه
مک کواری و سیدنی استرالیا و دانشگاه هانیانگ مالزی
دانشگاه فلوریدای جنوبی و دانشگاه ایالتی کلیولند آمریکا،
دانشگاه فنّاوری نانیانگ سنگاپور ،دانشگاه بریتیش کلمبیا
کانادا
دانشگاه برلین آلمان ،دانشگاه فنّاوری نانیانگ سنگاپور
دانشگاه هاکتپ ترکیه ،دانشگاه فنّاوری نانیانگ سنگاپور،
دانشگاه تسینگ هوا چین
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همان گونه که مالحظه میگردد ،برخی از نوآوریها در برنامه درسی تکنولوژی
آموزشی کشورها قابل مشاهده است .در حیطه اهداف و روشها مهمترین جنبه
نوآوری بخش اهداف است که در آن هدف از دوره ،آمادهسازی دانشجویان برای
دورههای آنالین و مجازی و همچنین آماده ساختن آنان برای ورود به بازارکار
میباشد .در بخش سرفصلها نیز نوآوریها مربوط به تعدد درسهای اختیاری،
تناسب سرفصلها با اهداف برنامه درسی و تأکید بر درسهای بیشتر در جهت تعمیق
آموزش هاست .در بخش فرایندها و خط مشیهای آموزشی نیز نوآوریها مربوط به
عضویت دانشجویان در کمیته بازنگری برنامههای درسی و گذراندن آزمون جامع
توسط آنان میباشد.
سؤال سوم پووششی :با توجه به وضعیت برنامهشای درسی کشورشای منتخب،
چه پیشنهاداتی برای برنامه درسی تکنولوژی آموزشی کشور میتوان ارائه داد؟
با توجه به اطالعات مربوط به برنامه درسی کشورهای مورد مقایسه میتوان
پیشنهادهایی را در سه حیطه مورد بررسی برای برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری
آموزشی ایران به صورت جدول زیر ارائه کرد.
جدول ( )14پیشنهادشا برای برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی ایران
حیطه
اهداف و روش ها

سرفصل ها

و
فرایندها
مشیهای آموزشی

خط

پیشنهاد
توجه بیشتر به طراحی و تولید نرم افزارهای آموزشی
تأکید بر انتقال دانش و مهارتهای مورد نیاز بازار کار
تأکید بر ارتباط مهارتهای فنّاورانه با موقعیتها و شرایط آموزش در مدارس و
دانشگاهها
درسهای عملی و آزمایشگاهی -طراحی آموزشی محیطهای مجازی -روشهای
تدریس فعال و جدید -ابزارهای فنّاوری اطالعات و ارتباطات و کاربرد آنها در
آموزش -کاربرد فنّاوری در محیطهای تجاری و صنعتی -طراحی یادگیری-
درسهای اختیاری زیاد و مرتبط
پیشبینی آزمون جامع به عنوان شرط فارغ التحصیلی
پیشبینی واحد پروژه برون دانشگاهی به عنوان کار عملی
شرکت دادن دانشجویان ارشد در کمیته بازنگری برنامههای درسی رشته

همان گونه که مالحظه میگردد ،برنامه درسی تکنولوژی آموزشی پیشنهادی باید
تأکید بیشتری بر انتقال دانش و مهارتهای فنّاورانه روز و مورد نیاز دانشجویان برای
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بازار کار را نیز بیشتر لحاظ کند .این نوع برنامه درسی الزم است عالوه بر تعدد
درسهای در بخش واحدهای اختیاری ،همچنین بر درسهای عملی و دروسی که
بتواند نرمافزارها و فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی روز را معرفی و نحوه ارتباط آن
با محیطهای آموزشی تشریح کند ،تأکید کند .در بخش فرایندها و خط مشیها نیز
میتوان آزمون جامع و پروژههای برون دانشگاهی را به منظور ارتباط هرچه بیشتر
دانشجویان با بازارکار گنجاند و به عالوه ،سعی گردد تا دانشجویان ارشد در کمیته
بازنگری برنامههای درسی این رشته شرکت داده شوند.

بحث و نتیجهگیری
نتایج تحلیلها و اطالعات مربوط به برنامه درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی
کشورهای مورد مقایسه نشان داد که تفاوتها و شباهتهایی در برنامههای درسی آنها
به چشم میخورد .شباهتهایی بین آنها بیشتر به حیطه اصلی برنامه درسی یعنی
اهداف و روشهای آموزشی و شیوه ارزشیابی مربوط میگردد و تفاوتها نیز بیشتر
مربوط به حیطه فرایندها و خط مشیهای آموزشی میباشد .بیشتر کشورها در حوزه
اهداف ،روشهای آموزشی و شیوههای ارزشیابی با یکدیگر شباهتهایی دارند .این
امر نشان میدهد که اکثر کشورها به اهمیت این رشته پی بردهاند و به دنبال اجرای
صحیح و دستیابی به اهداف مشخص شده هستند .البته در بخش اهداف و شیوه
ارزشیابی تفاوتهایی مالحظه میگردد که به دلیل جهت گیری برنامههای درسی آنان
در پرداختن به نیازهای دانشجویان ،دانشگاه و جامعه محلی میباشد .برای مثال ،در
حالی که تأکید دانشگاههای بریتیش کلمبیا (جدول ) ،دانشگاه فنّاوری نانیانگ
(جدول ) ،دانشگاه هانیانگ مالزی (جدول ) ،و دانشگاه فلوریدای جنوبی (جدول
 ،)21بر تأمین نیازهای جامعه محلی است ،اکثریت دانشگاهها بر برآوردن نیازهای
دانشجویان و دانشگاه در بعد فنّاوری تأکید دارند .در برنامه درسی تکنولوژی آموزشی
ایران ،تأکید بر اهداف متعدد در بعد دانشجویان و دانشگاه میشود و کمتر به نیازهای
جامعه محلی پرداخته شده است .همان گونه که در بخش پیشنهادها (جدول )22اشاره
شده ،ضروری است به نیازهای جامعه محلی و بازارکار -به جز مدارس -نیز توجه
نشان شود؛ چرا که ممکن است دانشجویان در محیطهایی به جز محیطهای آموزشی
اشتغال پیدا کنند و لذا بهتر است در همان ابتدای کار و در بخش اهداف ،این نیازها
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پیشبینی شود .همچنین با توجه به توسعة فزایندة فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی و
نقش آنها در آموزش ،باید به انتقال دانش و مهارتهای الزم برای محیطهای مبتنی بر
فنّاوری و طراحی و مدیریت محیطهای آنالین و مجازی توجه کرد.
در بخش سرفصلها نیز تحلیلها نشان داد که برخی دانشگاهها مانند هاکتپ و
فنّاوری ترکیه (جدول  ،)2دانشگاه برلین آلمان (جدول ) ،دانشگاه هانیانگ مالزی
(جدول ) و دانشگاه تسینگ هوا چین (جدول  ،)2سرفصلهای محدودی دارند ،اما
برخی دیگر مانند دانشگاه بریتش کلمبیا کانادا (جدول ) ،دانشگاه ،دانشگاه مک
کواری و سیدنی استرالیا (جدول ) ،دانشگاه فنّاوری نانیانگ سنگاپور (جدول ) و
دانشگاه فلوریدای جنوبی و ایالتی کلیولند آمریکا (جدول  ،)21دارای سرفصلهای
متعددی میباشند .دانشگاههایی که از سرفصلهای محدودی برخوردارند به نظر
میرسد که اهمیت بیشتری به عمق آموزشها دادهاند .به عبارتی ،این دانشگاهها در
مسیر اهدافی که برای خود تدوین کردهاند ،درسهای مرتبط و محدود را انتخاب
کرده و به طور عمیقتر و با شیوههای گوناگون آنها را برای دانشجویان به اجرا در
میآورند تا مهارتهای الزم را بهتر و مطلوبتر به آنان انتقال دهند .در دانشگاههایی
که درسها و سرفصلها تعدد دارند ،درسها به واحدهای اختیاری و اصلی تقسیم
شده است .به طوری که واحدهای اختیاری فراوان این امکان را به دانشجویان میدهد
تا ضمن انتخاب واحدهای مرتبط با حوزه فنّاوری آموزشی ،واحدهایی که متناسب با
حوزه مورد عالقه آنان یا متناسب با نیازهای بازارکار است را انتخاب کنند .به عالوه،
این امر به انگیزش بیشتر دانشجویان منجر میگردد .به دلیل اهمیت این قضیه
پیشنهادهایی برای افزایش واحدهای اختیاری در برنامه درسی تکنولوژی آموزشی
ایران ارائه شد .انجام این کار با بررسی و بومیسازی برنامههای درسی سایر کشورها
عملی است .از جنبههای مهم دیگر در ارتباط با سرفصلها ،تناسب سرفصلها با
اهداف برنامه درسی این رشته میباشد که الزم است مورد توجه برنامهریزان این رشته
قرار گیرد و سرفصلها را با اهداف این رشته متناسب سازند.
در حیطه فرایندها و خط مشیهای آموزشی ،تفاوتها و شباهتها و همچنین
نوآوریهای برنامههای درسی کشورها نشان از شباهتهایی با برنامه درسی کشور ما
داشت .اما تفاوتهای ما با سایر کشورها در این حیطه و به ویژه جنبههای نوآوری
برخی کشورها میتواند زمینه پیشنهاد رویهها و خط مشیهایی را برای اجرای هرچه
مطلوب تر برنامه درسی این رشته فراهم سازد .یکی از برجستهترین این نوآوریها،
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مشارکت دانشجویان در کمیته بازنگری برنامه درسی این رشته است .این امر به
دانشجویان این امکان را میدهد که تا اندازه زیادی در واحدهای درسی مورد عالقه و
مورد نیاز خود دخل و تصرف نمایند و موجبات گنجاندن آنها را در برنامه درسی
فراهم سازند تا به این وسیله هم با انگیزه بیشتر برنامه درسی را دنبال کرده و هم از
محتوا و سرفصلهای دوره از همان ابتدا اطالع داشته باشند و برای آن آمادگی پیدا
کنند .این موضوع پیشنهادی قابل مالحظه و بسیار مهم برای برنامه درسی کارشناسی
ارشد ایران در است .از جنبههای مهم دیگر در این زمینه میتوان به گذراندن آزمون
جامع توسط دانشجویان به عنوان شرط فارغ التحصیلی اشاره کرد .این موضوع از این
لحاظ قابل توجه است که آزمون جامع همانند آنچه در دوره دکتری اجرا میشود،
باعث میگردد تا دانشجویان درسهای خود ،به ویژه درسهای نظری ،را مرور کنند و
به تسلط نسبی در آنها برسند .به عالوه ،باعث میگردد تا دانشجویان در دوره ارشد با
آزمون جامع آشنایی پیدا کنند و برای دوره دکتری آماده شوند.
به طور کلی ،نتایج تحلیلها در این پژوهش نشان داد که با مالحظه قرار دادن
جنبههای نوآوری برنامههای درسی کارشناسی ارشد فنّاوری آموزشی کشورهای مورد
مقایسه و همچنین بررسی تفاوتهای آنها با برنامه درسی کشور میتوان پیشنهادهایی
برای بهبود برنامه درسی این رشته در کشور خود ارائه دارد .این پیشنهادها در جدول
( )22در این پژوهش راهنمای دست اندرکاران در این زمینه میباشد.
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