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 چكيده
هدف اين پژوهش بررسي رويكردهاي نظري و عملي به تكنولوژي آموزشي و پيشنهاد برنامه 

مطلوب براي مقطع كارشناسي ارشد ايران بود. رويكرد پژوهش، كيفي و روش انجام پژوهش، درسي 
نظران و استادان حوزه تكنولوژي تحليل محتواي اسنادي و مصاحبه بود. جامعه آماري، صاحب

نفر از آنان مصاحبه به عمل آمد. مصاحبه به صورت نيمه ساختاريافته  15آموزشي ايران بود كه با 
نظر در حوزه قرارگرفت. در نهايت بعد از گرفت كه روايي محتوايي آن مورد تأييد چند صاحبانجام 

بندي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان ها، نتايج با استفاده از روش مقولهاتمام مصاحبه
نظري  داد كه سه رويكر در ارتباط با تكنولوژي آموزشي وجود دارد. رويكرد ارنشتاين بر مباني

برنامه درسي تكنولوژي آموزشي و رويكرد مك دونالد و گيبونس بر ماهيت كاربردي بودن آن تاكيد 
گيرد. برنامه درسي پيشنهادي نيز مباني نظري و داشت. رويكرد فينبرگ نيز بين اين دو قرار مي

ف، محتوا و ها را در هدداند و آنهاي كاربردي برنامه درسي تكنولوژي آموزشي را مهم ميجنبه
  كند.  هاي ارزشيابي لحاظ مييادگيري و روش -ها، راهبردهاي ياددهيسرفصل
  رويكرد، تكنولوژي آموزشي، برنامه درسي، كارشناسي ارشد. هاي كليدي:واژه
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 مقدمه
آوري اطالعات و ارتباطات در قرن بيستم انجام هاي اوليه براي توسعه فندر آموزش عالي تالش

هاي باز، يعني آموزش از راه دور و آموزش هاي اول و دوم دانشگاهحاصل آن نسلگرفته است كه 
). بر اين اساس، تكنولوژي آموزشي 18، ص1388پور، لياقتدار و افشار، (رحمان اي بودمكاتبه

)، تكنولوژي آموزشي در 2011(1به اعتقاد كوكسجايگاه خاصي در آموزش عالي يافته است. 
 است.ها گسترش يافته هاي تدريس و يادگيري در دانشگاهبهبود فعاليت مقياس وسيع به منظور

با  1990شروع شد و در دهه  1960در دهه  »رسانه« آموزشي با معرفي آن به عنوان تكنولوژي
)، 2004(3اساس ديدگاه برانچ). بر58، ص2008، 2(ريزر در نظر گرفته شد »فرآيند«عنوان 

مطالعه و عمل زيباشناسانه تسهيل يادگيري و بهبود عملكردها تكنولوژي آموزشي عبارت است از 
ي استفاده و مديريت فرآيندها و منابع تكنولوژيكي مناسب. طبق اين تعريف، ممكن است به وسيله

هاي يادگيري را از هر راه و توان برنامهاي گرفت و ميها و اصول يادگيري را از هر نوع نظريهنظريه
  ).5642، ص2011، 4(به نقل ازگاودانسكو اده ساختاي تدوين و آمشيوه

هاي شكل شناخت انديشمندان و ديدگاه ،شناخت حوزه و قلمرو تكنولوژي آموزشي هاياز راه
 )، تكنولوژي2004(6بورديو ي). طبق نظريه1، ص2011، 5(چرنويچ حوزه استگرفته در مورد اين 

هاي پيشين مانند رهبري ارتباطي با ديگر نظريهاي جوان و نوظهور، آموزشي به عنوان حوزه
). بورديو بر 210، ص 2010، 7(شارويل، براون و ويتاكر اي داردآموزشي و نظام اطالعات كتابخانه

كند اما اجتماعي تكنولوژي آموزشي به منظور درك ماهيت آن تأكيد مي-زمينه فرهنگي
  يد دارد و معتقد است كه بايستي بين شناسي اين حوزه تأك) بر پارادايم معرفت1978(8كهن
اخير، . طبق ديدگاه تفاوت قائل شد 11چندپارادايميو  10غيرپارادايمي، 9دو پارادايميهاي جنبه

پذيرد و در واقع علوم مختلفي اين هاي گوناگوني تأثير ميها و دانشتكنولوژي آموزشي از حوزه
اند از: علوم انساني، علوم يادگيري، علوم رفتاري، دهند. از جمله اين علوم عبارتشكل مي حوزه را
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1 . Cox 
2 . Reiser 
3 . Branch 
4 . Gudanescu 
5 . Czerniewicz 
6 . Bourdieu  
7 . Shurville, Browne & Whitaker 
8 . kuhn 
9 . dual paradicmatic  
10 . Non-Paradaigmatic  
11 . Multi- Paradaigmatic 
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اي بر اول تا اندازه). ديدگاه 318، ص2005، 1(لينگارد و چريستي تكنولوژيكيعلوم فيزيكي و علوم 
كه رويكرد دوم، ديدگاه كاربردي و سيستمي را مطرح مي سازد. رويكرد سنتي مبتني است، درحالي

ثير قرار داده أها را تحت تهاي درسي دانشگاهتدوين برنامه ديدگاه سنتي كه از ديرباز طراحي و
هاي علمي است. در اين رويكرد، دانش هاي درسي از ساختار رشتهاست، معتقد به پيروي برنامه

دهد كه در طول زمان شكل گرفته، توسعه و تعالي يافته و آزمون اي از نظريه را تشكيل ميبدنه
انتقال پيدا كند. در نتيجه بر عملكرد و دانش شخصي مخاطب توجه شده است و بايد به فراگيران 

كه در كيد بر ابعاد فني، منطقي و مديريتي دانش قرار دارد. در حاليأشود، بلكه بيشترين تنمي
هاي درسي تناسب دارد، طراحي و تدوين برنامه محور برنامه -رويكرد دوم كه با رويكرد عملكرد

شود كه بر عملكرد و اي فني محسوب ميداند، بلكه مسألهارزشي و فلسفي نميدرسي را امري صرفاً 
هاي هاي آموزشي با معرفي اين رويكرد، نويد كاربست روشتوانش فرد توجه دارد. تكنولوژيست

دهند. دانش و فهم يادگيرنده از نوع عملكردي است كه او قادر به علوم كاربردي را در آموزش مي
در نتيجه، سودمندي دانش، به ميزان تأثيرگذاري آن بر عمل و شكل دادن به عمل انجام آن است. 

اي بين دانش نظري و بستگي دارد. برخالف رويكرد رشته محور، در اين رويكرد انقطاع و رخنه
شود كه امكان كاربردي شدن هايي آموزش داده ميكاربردي وجود ندارد، بلكه نظريه در بافت حيطه

  ).1390(نصر، اعتمادي زاده و نيلي،  آن وجود دارد
آورد كه تبعيت از هر كدام به رسد اين دو رويكرد نوعي تضاد ديدگاهي به وجود ميبه نظر مي

هاي ديدگاه ديگر منجر خواهد شد. بنابراين، بايد نوعي سازش و آشتي ميان ناديده گرفتن زمينه
دو ديدگاه تأكيد كرد. شايد با بررسي ديدگاه هاي قابل كاربرد هر ها به وجود آورد و بر زمينهآن

ريزان درسي و چه مجريان آن در چه برنامه - نظراني كه در حوزه عمل يا اجراي اين رشته صاحب
قرار دارند، به يك ديدگاه جامع و مناسب از برنامه درسي اين رشته دست يافت. رشته   -هادانشگاه

ها ترين رشتهارشناسي ارشد وارد ايران شد، يكي از جوانتكنولوژي آموزشي نيز كه ابتدا با دوره ك
ريزي ستاد انقالب فرهنگي، هاي دروس اين رشته توسط شوراي برنامهرود. سرفصلبه شمار مي

هايي كه تصويب و به دانشگاه 21/5/1363شاخه علوم تربيتي كميته تكنولوژي آموزشي در تاريخ 
آذر، بدري گرگري و قهرمانزاده (فتحي دند، ابالغ گرديدجهت اجراي دوره اعالم آمادگي كرده بو

  ).  11، ص1391كوچكي، 
ها رشته مذكور و اجراي آن در دانشگاه است كه صرفاً ابالغ برنامه درسي آنچه اهميت دارد اين

كافي نخواهد بود. ارزشيابي و بررسي اين برنامه به منظور ارائه و پيشنهاد برنامه درسي مطلوب و 
). حسين و 90، ص1388كاظم پور و غفاري، رود (مري مهم و حياتي به شمار ميا مناسب،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Lingard & Christie 
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آوري اطالعات به منظور انجام قضاوت در مورد ارزش يك يند جمعآ) ارزيابي را فر2012(1همكاران
). ادبيات پژوهشي اين حوزه نيز با وجود محدود بودن، تا اندازه كمي 265(ص اندبرنامه تعريف كرده

ريزي درسي آن را لحاظ و بيشتر فرآيند برنامه ردهاي برنامه درسي اين رشته پرداختهبه رويك
هاي بررسي برنامه درسي دوره«) در تحقيقي با عنوان 1388( اند. رضايي و همكارانداشته

، »كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي از نظر اعضاي هيئت علمي و دانشجويان
هاي درسي دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد با دروس دست يافتند كه اهداف برنامهبه اين نتايج 

(به استثناي هدف شناخت و كشف مسائل آموزشي با برخي دروس) تناسب  ارائه شده مربوط به آن
بررسي كاربردي بودن رشته تكنولوژي «) در پژوهشي با عنوان 1389( دارد. نيلي احمدآبادي
، نشان داد كه در بسياري از دروس »جويان و محتواي برنامه درسي مصوبآموزشي از نظر دانش

هاي نوشته در سرفصل دروس با واحدهاي عملي تخصصي بين اهداف دروس، عناوين و زيرعنوان
همخواني الزم وجود ندارد. بر اساس نظر دانشجويان، كاربردي بودن دروس بين دو حد متوسط و 

د. اين در حالي است كه حدود يك سوم از ساعات دروس خوب در مقياس ليكرت به دست آم
 ) و علي آبادي1391( آذر و همكارانآموزش واحدهاي عملي اختصاص يابد. فتحيتخصصي بايد به 

ها را به در تحقيقات خود بر امكان عملي نبودن برخي از دروس تأكيد داشتند و آن) نيز 1392(
) 2009( دانستند. واندرليند و همكاراندانشجويان مفيد نميدليل نداشتن ماهيت كاربردي، براي 

تكنولوژي آموزشي بر روي نقطه انحرافي: اجراي برنامه درسي در بلژيك «در پژوهش خود با عنوان 
به اين نتيجه دست يافتند كه با اتخاذ رويكرد تمركززدايي و مشاركت » هاي فراروو چالش

يندها تدوين برنامه درسي مطلوب در حوزه تكنولوژي آفر متخصصان در سطح دانشگاه و مدارس در
يابد. زيرا استادان و معلمان در رأس اجراي يندهاي تدريس و يادگيري بهبود ميآآموزشي، فر

ريزي و تدوين آن نيز دخالت داشته ها در برنامههاي درسي هستند و بهتر است كه خود آنبرنامه
اي به عنوان بخشي از آموزش رسانه«ر پژوهشي با عنوان ) د2009(2باشند. هارو لويت و اوگور
هاي درسي مبتني بر تكنولوژي به اين نتيجه دست يافتند كه در برنامه» برنامه درسي آموزش عالي

اي باشد كه هاي آموزشي به گونهدر آموزش عالي، بايد عناصر برنامه درسي ازجمله محتوا و روش
ها معتقدند كه بايستي از محتواي در دانشجويان رشد دهد. آن هاي فني و تكنولوژيكي راقابليت
  هاي فعال و تركيبي براي اجراي (تلفيق دانش و عمل تكنولوژي) و همچنين روش تلفيقي
) در پژوهش 2012(3هاي درسي مبتني بر تكنولوژي استفاده كرد. شكيبايي، خلخالي و اندشبرنامه

به اين » در ايرانانجام گرفته در مورد تكنولوژي آموزشي فراتحليلي بر مطالعات «خود با عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Hussain et al 
2 . Harro- Loit & Ugur 
3 . Shakibaei, Khalkhali,& Andesh 
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هاي درسي بايد بيشتر روي بعد تكنولوژيكي تأكيد داشته باشند. كه برنامهنتيجه دست يافت 
) نيز در پژوهش خود لزوم بازنگري برنامه درسي تكنولوژي آموزشي و 2013(1آيسارت و همكاران

ها نتيجه گرفتند ضمن در فراگيران را تأييد نمودند. آنهاي تكنولوژيكي تأكيد بيشتر بر مهارت
اينكه برنامه درسي تكنولوژي آموزشي بايد سواد و دانش اطالعاتي و تكنولوژيكي فراگيران را 

هاي عملي به كارگيري ابزارهاي تكنولوژيكي داشته افزايش دهد، توجه خاصي به پرورش مهارت
  باشد. 
اي بودن آن و دارا بودن دو بعد تكنولوژي ه دليل ماهيت بين رشتهرشته تكنولوژي آموزشي ب       

تواند موضع رويكردها و نظريات گوناگون باشد. نظرياتي كه هم بر اين اساس، و آموزش، همواره مي
هدف پژوهش حاضر انتخاب و شناسايي رويكردهاي نظري و عملي در ارتباط با تكنولوژي آموزشي 

نظران اين حوزه اند. بررسي ديدگاه صاحبو شفافي را بر اين حوزه گذاشتهباشد كه تأثير مطلوب مي
و پيشنهاد برنامه درسي مناسب از ديدگاه آنان براي مقطع كارشناسي ارشد ايران، ازجمله اهداف 

  رود. مهم ديگر اين پژوهش به شمار مي
  چارچوب نظري تحقيق

آمريكا و انگلستان به عنوان نمايندگان المللي در تاريخچه تكنولوژي آموزشي در مقياس بين
، 2011(چرنوويج،  كشورهاي شمال و استراليا و آفريقاي جنوبي به عنوان كشورهاي جنوب آغاز شد

  توان به سه دوره زماني تقسيم كرد: ). اين تحول را مي1ص 
  

  هاي موثر بر تكنولوژي آموزشيادوار تاريخي و پارادايم -1جدول 
  دوره                   

 رويكرد

  دوره اول
)1950-1900( 

  دوره دوم
)1980-1960( 

  دوره سوم
 )1990-(حال

شناسي به رويكرد معرفت
 تكنولوژي آموزشي

  پارادايم اثبات گرايي
)Positivism( 

  تفسيري -پارادايم تعبيري
)Interpretative( 

 )Criticalپارادايم انتقادي(

يادگيري شناسي رويكرد روان
 به تكنولوژي آموزشي

  پارادايم رفتارگرايي
)Behaviorism( 

  پارادايم شناخت گرايي
)Cognitive( 

  پارادايم سازنده گرايي، پست مدرن
)Constructivism, Postmodern( 

  1390منبع: فردانش، 
كنند: دوره اول، ) اين سه دوره را با سه رويكرد معرفي مي2009(2مك دونالد وگيبونس       

هاي ها، ابزاري براي غني بخشيدن به ساير روشكه در آن رسانه 3تكنولوژي ابزاريرويكرد ابزاري يا 
معرفي شد كه از  4مندتكنولوژي نظاممند يا يكرد نظاموآموزشي سنتي بود. دوره دوم با عنوان ر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Aesaret et al 
2 . McDonald & Gibbons 
3 . Tools Technology 
4 . Systematic Technology 
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هايي استفاده كنند كه تكنيكيندها و آهاي آموزشي انتظار رفت تا از راهبردها، فرتكنولوژيست
معرفي  1تكنولوژي فكورانهنتايج مطلوب آموزشي حاصل گردد. دوره سوم با عنوان رويكرد فكورانه يا 

شده است كه طي آن كيفيت نتايج آموزشي حاصل كل سيستم بوده و تنها ناشي از نوع خاصي از 
  ). 378(ص تكنولوژي نيست

  كرد نظري)ارنشتاين(روي 2رويكرد معرفت شناسانه
چارچوب ها و رويكردهاي تأثيرگذار بر حوزه تكنولوژي آموزشي، نظريه و يكي از نظريه       

هاي قلمرو شناسي؛ ساختارها، ابعاد و گفتمانباشد كه با درنظر گرفتن ابعاد معرفتمي 3ارنشتاين
تمان افقي و ). ارنشتاين بين دو گف88، ص2008، 4(ماتون كندتكنولوژي آموزشي را توصيف مي

شود. گفتمان عمودي دربرگيرنده يك ساختار روشن و منظم است كه به عمودي تفاوت قائل مي
ها و ها، روشل و ساختار آن بر يك سري از زبانطور سلسله مراتبي سازماندهي شده است و شك

افقي  كه گفتمانگردد، مبتني است. درحاليكه موجب توليد و انتشار متون مي معيارهاي مشخصي
اختار، داراي ساختار روزانه و زبان شفاهي بوده و وابسته به بافت و موقعيت محلي است. اين س

ها و ارتباطات جديد و متفاوت با نظريهاي از دهد كه داراي مجموعهديدگاهي نو را پيشنهاد مي
  ).2، ص2011(چرنوويچ،  باشدرويكردهاي موجود مي

  اختار دانش عموديتكنولوژي آموزشي به عنوان س -الف
در مورد عناصر اصلي پايه دانش و »واحد«محققان اين ديدگاه معتقدند كه نوعي توافق        

). 25، ص 2002، 5(الن و كالريبوت كنندماهيت طراحي آموزشي وجود دارد و بر آن تأكيد مي
نفر از  2000كه حدود  هاي حوزه را تثبيت بخشند. نويسندگانيند تا پايهامحققان به دنبال آن بوده

همچنين برخي گيرد به دنبال ترسيم زبان خاص طراحي آموزشي و كشور را دربر مي 45بيش از 
اند. آنان به اين نتيجه دست اساس آن بتوان اين حوزه را توصيف كرد، بودههاي جديد كه برايده

هاي دانش كلي و يافتند كه نظريه آموزشي اكنون به اين سطح رسيده است كه داراي بنيان
(رايگلت و  زندهمچنين اصطالحات مختص خود بوده كه توسعه آتي دانش در اين حوزه را رقم مي

  ).1، ص2007، 6كارچلمن
بوده و به دليل شناخته بودن و داشتن  7گرايياين رويكرد به لحاظ روشي و پارادايمي، اثبات        

ان يك حرفه بوده و از يافته هاي تحقيقي محكم هاي خاصي به عنواصطالحات واضح، داراي قابليت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . Reflective Technology 
2.  Epistemological 
3.  Erernsteinian Framework  
4 . Maton 
5 . Elen & Clarebout 
6 . Reigeluth Carr-Chelman 
7 . Positivism 
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، آن را 1994هاي گوناگون در اين حوزه و داشتن سابقه تحقيقي از سال برخوردار است. وجود كتاب
). در ساختار عمودي دانش، 4، ص2011(چرنوويچ،  به عنوان يك حوزه مستقل مطرح كرده است

ها و افراد وژي آموزشي ممكن است توسط گروهها، دانش، مفاهيم و تجارب مربوط به تكنولنظريه
ها انتخاب و مختلفي مطرح و پيشنهاد گردد كه بر اساس فرضيات ازپيش مطرح شده، بهترين آن

ها در حوزه تكنولوژي و مطرح گردد. در اين رويكرد همچنين مشاركت افراد و گروهتثبيت مي
ها انتخاب ها و دانشصرفاً بهترين ايده است و 2»نابرابر«و  1»غيرهمسطح«هاي خود ساختن ايده

  ). 62، ص1387(خورسندي طاسكوه،  شوندمي
  تكنولوژي آموزشي به عنوان ساختار دانش افقي -ب

ها ازجمله علوم اجتماعي و كاربردي حوزه تكنولوژي همواره موضع تقابل و چالش انواع نظريه
، 3(الپيسيني هاي آن را ترسيم كنندبنيانخواهند به نحوي اين رشته را تعريف و بوده است كه مي

هاي علوم اجتماعي در مقابل علوم ديگر به دليل تفاوت عقايد در ارتباط ). اين تنش103، ص2006
  اي منسجم و واحد است يا غيرمنسجم و داراي با حوزه تكنولوژي آموزشي است كه آيا حوزه

آن را به عنوان ساختار دانش افقي مثال توان هاي مختلف. فرض دوم بيشتر رايج است و ميبخش
زد كه داراي زبان و روش تحقيق خاص خود بوده و داراي معيارهايي براي ساخت و انتشار متون 

اي از عناصر و معيارها ساخته شده است كه به دنبال مشروعيت باشد. اين زبان از مجموعهمي
باشد. از اين ديدگاه، طراحي آموزشي (برنامه درسي) حوزه تكنولوژي آموزشي مي  بخشي مستندات

هاي ديگري مانند تكنولوژي يادگيري را در هاي خاص اين حوزه است كه زبانصرفاً يكي از زبان
ها را در توان انوع ديگري از اين حوزه). امروزه مي134، ص 2007، 4(داوسون و فرديگ خود دارد

  و  5گراييهاي يادگيري سازندهريقلمرو تكنولوژي آموزشي شناسايي كرد كه در زمره تئو
مطابقت  7). اين رويكرد با اصول پست مدرنيسم4، ص2011(چرنوويچ،  قرار دارند 6گراييمشاركت

دارد كه مطابق آن بايد به بازسازي تفكر در مورد اعتقادات و تكنولوژي پرداخت و ارتباط قوي بين 
نابراين، هيچ توافق و اعتقاد از پيش پذيرفته هاي درس برقرار كرد. بها در كالسعاليق و تكنولوژي

ها ). اين تفاوت ديدگاه628، ص 2004، 8اي در مورد تكنولوژي آموزشي وجود ندارد(مور و مولرشده
هاي جديد در رشته تكنولوژي آموزشي مطرح شده، هم مشتركات آن نيز شود كه هم ايدهباعث مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  non- same level  
2 . Unequal 
3 . Luppicini 
4 . Dawson & Ferdig 
5 . constructivism  
6 . partnership- oriented  
7. postmodernism  
8 . Moore & Muller 
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، 2003، 1(كوزمان خاص آن نيز برجسته گردد ها مشخص و نظريه و روش تحقيقبا ساير رشته
هاي اصلي را با اي وجود ندارد كه رشته). اما نگراني كه وجود دارد اين است كه هيچ فرانظريه11ص

هاي هاي آموزشي مرتبط سازد. اين شايد بدين معناست كه تكنولوژيستحوزه تكنولوژيست
  هستند كه هر كدام داراي  هاي اصليهايي با افراد درگير در رشتهآموزشي داراي مشابهت

). طبق اين ديدگاه، 195، ص2009، 2(يونگ و مولر باشندهاي نظري خاص خود ميمحدوده
پذيري از عناصر مركزي ماهيت حوزه تكنولوژي آموزشي هستند. صرفاً انسجام، تلفيق و سنجش

ناپذيري آن عناصر يا جشتواند دليل سننمي» زبان خاص«فقدان يك نظريه يكپارچه و وجود چند 
  ها و مفاهيم در ها، دانشهاي مشاركت كننده، نظريهها باشد. به عبارت بهتر، همه گروهزبان
جهت مطرح شدن در حوزه تكنولوژي آموزشي  4»سطحهم«و  3»برابر«هاي مختلف از شانس حوزه

  برخوردارند. 
  (رويكرد نظري/ عملي) چارچوب نظري فينبرگ

گرايي، تكنولوژي آموزشي موجب ارتقاي تدريس، گرايي و سازندهدو نظريه اثبات طبق هر       
هاي متفاوتي به ). مفسران مختلف، ديدگاه12، ص2006، 5(اسميت گردديادگيري و پژوهش مي

تكنولوژي آموزشي به عنوان  -1تكنولوژي آموزشي دارند. در اين ارتباط چهار ديدگاه مطرح است: 
شده به وسيله تكنولوژي آموزشي به عنوان عاملي خنثي و كنترل -2، 7و مستقل 6عاملي خنثي

تكنولوژي آموزشي به  -4، 9مدارتكنولوژي آموزشي به عنوان عاملي مستقل و ارزش -3، 8انسان
). در نوع 8، ص2006، 10(فينبرگ عنوان عامل داراي ارزش فراوان و كنترل شده به وسيله انسان

 بر اين است كه تكنولوژي آموزشي صرفاً يك وسيله يا ابزار است كه توسط انساناول و دوم، عقيده 
گيرد. اين ديدگاه نظري را (استاد يا معلم) براي اهداف آموزشي مورد استفاده قرار مي

تواند عامل آموزش گرايان معتقدند كه تكنولوژي آموزشي نمياند. آموزشناميده 11»ابزارگرايان«
گاه در طبقه (انتقال دانش) دهند. اين ديد ابزاري براي معلمان است تا آموزشدهنده باشد بلكه 
شود نمي كه خنثي تصور مي شود و به وسيله انسان نيز كنترل گيرد و از آنجاابزارگرايان قرار مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Kozman 
2 . Young & Muller 
3 . equal 
4 . same level 
5 . Smith 
6 . Neutral  
7 . Autonomous 
8. Humanly Controlled  
9 . Valu-Laden 
10 . Feenberg 
11 . instrumentalism  
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  ي پيشرفت و تغيير در آموزش باشد. در مقابل، در ديدگاه ندهتواند عامل تعيين كنمي
ع سوم و چهارم)، تكنولوژي آموزشي عاملي براي ايجاد تغيير و پيشرفت در نظر (نو گراييسازنده

شود، بر نظريه شود. در اين مدل تفكر، تكنولوژي آموزشي موجب ترقي آموزش ميگرفته مي
برد، افراد جامانده از تحصيل را در هاي زماني و مكاني را از بين ميگذارد، فاصلهثير ميأيادگيري ت

  گرداند، دانشجويان را براي پيشرفت هاي آموزشي برميملي و جهاني به محيطسطح محلي، 
تواند هم خنثي باشد سازد. به طور كلي تكنولوژي آموزشي ميانگيزاند و كالس را پرانرژي ميبرمي

به تكنولوژي آموزشي بحث شده  1مدار. اين برداشت كه تحت عنوان رويكرد بنيادگرايانهو هم ارزش
كند. به طوري كه  يل و نتايج آموزشي را در قالب يك سيستم تعاملي تشريح مياست، وسا

پذيرد. ها نيز تأثير ميگذارد و از آنتكنولوژي آموزشي بر فرآيندهاي آموزشي  و آكادميكي تأثير مي
مدار نيز باشد. اين تواند توسط عامل انساني كنترل شود و ارزشدر نهايت تكنولوژي آموزشي مي

ديدگاه، رويكرد انتقادي به تكنولوژي آموزشي نام دارد. در اين رويكرد، تكنولوژي آموزشي به منظور 
گيرد و خود تكنولوژي استفاده قرار مي دستيابي به اهداف آموزشي توسط عامل انساني مورد

  ). 4، ص2010، 2(مليتاو داراي ارزش مثبت يا منفي نيست آموزشي ذاتاً
  

  هاي مربوط به تكنولوژي آموزشي بر اساس ديدگاه فينبرگيهتركيب نظر -2جدول 
 كنترل شده به وسيله انسان مستقل تكنولوژي آموزشي

  عامل خنثي
 نتايج و وسايل آموزشي كامالً از هم جدا هستند

  تعيين گري
 نظريه نوسازي و مدرن كردن

  ابزارگرايان
 اعتقاد راسخ به پيشرفت

  عامل داراي ارزش فراوان
  هاي تأثير بر نتايج را شكل ها و راهروشوسايل، 

 دهندمي

  بنيادگرايان
 وسايل و نتايج در يك نظام با هم تعامل دارند

  انتقادگرايي
نتايج  -هاي وسايلانتخاب از ميان نظام

 جايگزين

  ). 5، ص2010منبع: (مليتاو، 
شده را به صورت شكل  هاي يادتوان تعامل هر يك از نظريهو آنچه گفته شد مي 2باتوجه به جدول 

  ها با يكديگر بهتر تشريح گردد. نشان داد تا رابطه آن 1
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . fundamentalism approach 
2 . Mlitaw 
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  هاي تكنولوژي آموزشي در رويكرد فينبرگارتباط نظريه -1شكل 
  

(خنثي، داراي ارزش، مستقل، كنترل شده توسط انسان)،  ارتباط چهار عنصر اصلي اين رويكرد
كامل  توان آن را به صورت طيفي از نظري محض به عملچهار نظريه را مطرح ساخته است كه مي
(تكنولوژي آموزشي  تواند به عنوان نظري محضگري، ميتشريح كرد. در اين رويكرد، نظريه تعيين

(تكنولوژي آموزشي به عنوان عامل  به عنوان عامل خنثي و مستقل از آموزش) و نظريه انتقادگرايي
ته شود. نظريه وسايل) به عنوان عملي كامل در نظر گرف -هاي نتايجداراي ارزش و تركيبي از نظام

 (تكنولوژي آموزشي عاملي خنثي و كنترل شده توسط انسان) و نظريه بنيادگرايي ابزارگرايي
(تكنولوژي آموزشي به عنوان عامل داراي ارزش اما مستقل از جريان آموزش) نيز حالت بينابيني 

  بين دو نظريه قبلي را دارند. 
  (رويكرد عملي) رويكرد مك دونالد و گيبونس

)، براي تحقيق در مورد اثربخشي تكنولوژي در آموزش 2009( تقاد مك دونالد و گيبونسبه اع
هاي تدريس و راهبردهاي بايستي به بررسي بهبود آموزش از طريق ابزارهاي تكنولوژيكي، روش

راهبردهاي ). رويكردهاي جديد به تكنولوژي آموزشي حول سه محور 377(ص آموزشي پرداخت
روس و ( جديد تدريس و آموزش مبتني بر ابزارهاي تكنولوژيكي بايد بچرخدهاي آموزشي، روش

  ).21، ص2010، 1لوثر
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ross & Lowther  

 تكنولوژي آموزشي

 داراي ارزش(تأثير متقابل وسايل و نتايج) (جدايي وسايل از نتايج) خنثي

 كنترل شده مستقل مستقل كنترل شده

 نظريه ابزارگرايان تعيين گرينظريه  نظريه بنيادگرايان نظريه انتقادگرايي
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  راهبردهاي جديد آموزشي(تكنولوژي آموزشي يك) -الف
هاي امروزي از هاي آموزشي مورد استفاده در كالسبر اساس برخي نظريات، راهبردها و روش

ها براي مدت طوالني كند؛ چراكه برخي از آنميشناسي و آموزش نامطلوب جلوه لحاظ اصول روش
). تكنولوژي 954، ص2014،  1(آكپينار، اوزداش، يلدريم و باتدي گيرندمورد استفاده قرار مي

ها، ابزارها و راهبردهاي ي متنوعي از مدليك مداخله ساده نيست، بلكه مجموعه آموزشي صرفاً
يزان و چگونگي كمك آن به استادان يا معلمان و تدريس و يادگيري است و اثربخشي آن نيز بر م

، 2010، 2(روس و لوثر فراگيران در راستاي دستيابي به اهداف آموزشي مطلوب مبتني است
). امروزه راهبردهاي آموزش الكترونيكي و آموزش مجازي به عنوان راهبردهاي جديد 21ص

اند و در اكثر گو باشد مطرح شدهاسختواند تا اندازه زيادي نيازهاي اين عصر را پآموزشي كه مي
   باشدهاي الزم در حال اجرا ميكشورها نيز متناسب با ميزان پوشش اينترنت و زيرساخت

  ). 1387پور و همكاران، (رحمان
  (تكنولوژي آموزشي دو) هاي تدريس فعال و تعامليروش  -ب

افزارهاي ها و نرمتوسعه برنامهتا  1950ميليمتري در دهه  16هاي از زمان استفاده از فيلم
اند تا تأثيرات استفاده از تكنولوژي ، محققان در تالش بوده1980و  1970كامپيوتري در دهه 

، 2011، 3(روس، ماريسون و لوثر هاي سنتي تدريس ارزيابي كنندآموزشي را در مقايسه با روش
ي آموزشي، كارآمدتر از تغييرات هانظران، نوآوري در سطح آموزش و روش). به اعتقاد صاحب17ص

). تكنولوژي آموزشي دربرگيرنده سازماندهي 1،ص2014، 4(ژائو و انگلس در محيط آموزشي است
، 5(كسر و اوزكان باشدمحيطي يا طراحي محيط تدريس براي بهبود يادگيري دانشجويان مي

موزشي و آموزش ) معتقد است كه براي بهبود دستاوردهاي آ2013(6). اوبزوري3990، ص2012
هاي جديد كه تركيبي از فن تدريس و اي و كارآفرينانه در سطح دانشگاه، الزم است از روشحرفه

). از آنجاكه دانشجويان داراي 97(ص تكنولوژي بوده و مشوق يادگيري فعال است، استفاده كرد
يند آموزش هاي تدريس متفاوتي نيز در فرآهاي يادگيري متفاوتي هستند، بايد از روشسبك

  ). 48، ص1388(رحمان پور، پاليزبان و زماني،  استفاده كرد
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Akpinar, Ozdash, Yildirim & Batdi  
2 . Ross & Loether 
3 . Ross, Morrison & Lowther 
4 . Zhu & Engels 
5 . Keser & Ozcan 
6 . Obzori 
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  (تكنولوژي آموزشي سه) آموزش مبتني بر ابزارهاي تكنولوژيكي
ها از ابزارهاي ها به منظور بهبود عملكرد آموزشي استادان بر استفاده آنبرخي از پژوهش

ترين و اطالعات و ارتباطات تأكيد دارند. قديميآوري تكنولوژيكي جديد و مهارت در استفاده از فن
ترين رويكرد به كاربرد تكنولوژي آموزشي، آموزش مبتني بر كامپيوتر است كه از اوايل قرن باسابقه

). آموزش 5641، ص2011، 1(گاودانسكو ي يادگيري دانشجويان شدبيستم موجب تحول در شيوه
و كامپيوتر را در مقابل مدرس قرار دهد، آن را به عنوان  مبتني بر كامپيوتر بيشتر از آنكه تكنولوژي

دهد تا در راستاي گيرد و به فراگيران امكان ميافزايش دهنده اثربخشي آموزش كالسي در نظر مي
ها و ). براي مثال، عكس20، ص2011(روس و همكاران،  ها و محتواي اصلي كار كنندمهارت

  تر تر و موردعالقههاي كار جذابهاي درسي و كتابز كتابها، مواد آموزشي را بيشتر اانيميشن
  ).34، ص2008، 2؛ داينارسكي19، ص2011(روس و همكاران،  سازدمي

آغاز گشت. در طي اين دهه  1980تا دهه  1970يند تحول اين ديدگاه از دهه آبه طور كلي، فر
ال بود كه: آيا تكنولوژي ؤسبود كه تحقيقات اوليه در مورد تكنولوژي آموزشي متمركز بر اين 

هاي درسي، آموزشي يادگيري را بهبود مي بخشد؟ بنابراين، تكنولوژي در مقايسه با معلم يا كتاب
، 1990تا سرتاسر دهه  1970يا درمان به كار گرفته شد. اما در اواخر دهه  »راه عالج«به عنوان 
موزش يا راهبردي براي ارائه آموزش اي براي ارائه آبه وسيله "درمان"ولوژي از عنوان نقش تكن

  ها و تكنولوژي در آموزش حول تغيير جهت داد. امروزه بحث در مورد تأثير رسانه
(هانافين و  آغاز گشته است 1990چرخد كه از دهه گرايان در يادگيري ميهاي سازندهديدگاه
  ). 733، ص2009، 3يونگ

يت مباني نظري يا عملي رشته تكنولوژي رويكردهاي بحث شده در اين نوشتار حول محور اهم
چرخد. به عبارت ديگر، هر كدام رويكردهاي مورد بحث از نگاه خود به مباني نظري و آموزشي مي

عملي اين رشته نظر دارند. رويكرد معرفت شناسانه ارنشتاين، بيشتر بر ساختار دانش در اشكال 
رنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي در هاي دانش را براي بافقي و عمودي نظر دارد و بنيان

هاي خاص، اما در دهد. با اين تفاوت كه در ديدگاه ساختار افقي دانش بر دانشاولويت قرار مي
شود. در رويكرد فينبرگ هم بر مباني نظري هاي گوناگون تأكيد ميساختار دانش عمودي بر دانش
ماند. در يك بعد اربردي آن از نظر دور نميشود و هم ابعاد عملي و كتكنولوژي آموزشي تأكيد مي

از اين رويكرد، تكنولوژي آموزشي بيشتر جنبه نظري دارد و ارتباطي بين ابزار و نتايج عملي وجود 
كه در بعد ديگر آن، ارتباط بين ابزارهاي تكنولوژيكي و نتايج مشهود است و در ندارد. در حالي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gudanescu  
2. Dynarski  
3 . Hannafin & Young 
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، در رويكرد سوم، بيشتر بر ابعاد عملي تكنولوژي آموزشي برنامه درسي تبلور يافته است. در نهايت
هاي عملي و اي كه در هر سه بعد اين رويكرد بر ابزارها، راهبردها و روشمتمركز است. به گونه
  شود و نتايج عملي بيشتر از دانش نظري مدنظر است. كيد ميأمبتني بر نياز دانشجو ت

  روش پژوهش
گيرد كه با استفاده از دو روش تحليل زمره تحقيقات كيفي قرار ميوع در اين پژوهش به لحاظ ن

گيرد. در بخش اول، ابتدا اسناد و منابع پژوهشي محتواي اسنادي و همچنين مصاحبه انجام مي
آوري شد و بر اساس ميزان ارتباط با موضوع پژوهشي، مطالعه و در قالب سه رويكرد مرتبط جمع

ر مرحله بعد بر اساس سؤاالت پژوهشي، اصول زبربنايي هر رويكرد و بندي گرديد. دموردنظر دسته
اي مورد تحليل قرار هاي آن براي برنامه درسي رشته تكنولوژي آموزشي به صورت رابطهداللت

گرفت. چارچوب تحليل در بخش رويكردها، ابعاد هر رويكرد و در بخش برنامه درسي، عناصر 
هاي آموزشي و ارزشيابي بود. در ها، روش، محتوا و سرفصلچهارگانه برنامه درسي يعني اهداف

هاي ايران به نظران تكنولوژي آموزشي و استادان شاغل به تدريس در دانشگاهبخش دوم، با صاحب
هاي مجري مقطع كارشناسي ارشد، مصاحبه انجام گرفت. مالك انتخاب تعداد افراد، ويژه دانشگاه

مورد مصاحبه حاصل گرديد و از آن به بعد  15اطالعات با  اشباع نظري اطالعات بود. كفايت
 1اطالعات جديدي به دست نيامد. توزيع فراواني مصاحبه شوندگان بر اساس دانشگاه در جدول 

  نشان داده شده است:
  شوندگان برحسب دانشگاهتوزيع فراواني مصاحبه -3جدول

 هاشماره مصاحبه شونده  تعداد مصاحبه شونده نام دانشگاه

 3 -2- 1 3 بوعلي همدان

 6 - 5 - 4 3 اراك

 8 - 7 2 اصفهان

 11 -  10 - 9 3 عالمه طباطبايي

 13 - 12 2 خوارزمي

 15 - 14 2 تربيت مدرس
  

ساختاريافته انجام گرفت كه تركيبي از عمق و انسجام بود. ها به روش نيمهمصاحبه ،در ادامه
خبره در حوزه تكنولوژي آموزشي قرار  متخصصچند ييد أروايي محتوايي سؤاالت مصاحبه مورد ت

يند آها از نيم تا يك ساعت به طول انجاميد و در فرآمد. مصاحبه گرفت و سپس به مرحله اجرا در
آوري شده به برداري استفاده گرديد. در نهايت، اطالعات جمعها از روش يادداشتانجام مصاحبه
ديد مقوالت قبلي تصحيح و يا به استادان اضافه شد. بندي شد و با بررسي اطالعات جمقوالتي دسته

در ادامه با استفاده از روش تحليل مضامين، اطالعات تحليل گرديد و براي هر مقوله يك يا دو 
  هاي استادان به صورت نقل قول مستقيم ارائه شد. نمونه از پاسخ
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  هايافته
دد. به منظور سهولت انجام كار، گرهاي حاصل از انجام پژوهش ارائه ميدر اين بخش، تحليل

  شود.هاي جداگانه تبيين ميها به تفكيك سؤاالت پژوهشي و در قالب جدولتحليل
  سؤال اول: داللت هاي رويكرد نظري براي برنامه درسي تكنولوژي آموزشي چيست؟

  
  هاي رويكرد نظري براي برنامه درسي تكنولوژي آموزشيداللت - 4جدول 

  هالفهؤم     
 رويكرد

ابعاد 
 رويكرد

 برنامه درسي تكنولوژي آموزشي اصول زيربنايي پاراديم

 ارزشيابي روش محتوا هدف

  
  
  

 رويكرد نظزي

ساختار 
عمودي 
 دانش

اثبات 
 گرايي

-اصطالحات و زبان خاص تكنولوژي
پيش تعيين فرضيات از - دانش كلي
 مشاركت نابرابر - شده

هاي خاص دستيابي به دانش
آموزشي تبلور يافته  تكنولوژي

 در ادبيات رشته

دانش تكنولوژي، انواع 
ها، تعاريف، تكنولوژي

 هايم و روشمفاه

روش مستقيم 
 مانند سخنراني

هاي روش
عيني و 
 كتبي

ساختار 
افقي 
 دانش

سازنده 
 گرايي

 -اصطالحات و زبان گوناگون
 - فرضيات برخاسته از موقعيت

مشاركت   - ايدانش زمينه
 برابرتكثري و 

دستيابي به مهارت، دانش و 
نگرش هاي مربوط به 
 تكنولوژي آموزشي

محتواي متنوع و متغير 
مشتمل بر دروس نظري 

 و عملي

هاي روش
غيرمستقيم مانند 
بحث گروهي و 

 سمينار

هاي روش
ذهني و 
 شفاهي

  
دهد كه برنامه درسي تكنولوژي آموزشي با رويكرد ارنشتاين نشان مي 4اطالعات جدول 

مشتمل بر دو ديدگاه جداگانه از برنامه درسي مبتني است. ديدگاه دانش عمودي بر محتوا و اهداف 
پيش تعيين شده كه توسط متخصصان اين حوزه در طول تاريخ انباشته شده است تأكيد دارد و  از

اه كند. در مقابل در ديدگهاي مستقيم كه دانشجو درگيري اندكي در آن دارد استفاده مياز روش
هاي يابد و از روشپيش تعيين شده نيست و مدام با تغيير موقعيت تحول مي دانش افقي، محتوا از

  كند. محور بيشتر استفاده مي -دانشجو
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عملي براي برنامه درسي تكنولوژي آموزشي  -هاي رويكرد نظريداللت سؤال دوم:
  چيست؟

  سي تكنولوژي آموزشيعملي براي برنامه در - داللت هاي رويكرد نظري - 5جدول 
  هالفهؤم     

 رويكرد

 برنامه درسي تكنولوژي آموزشي اصول زيربنايي پاراديم ابعاد رويكرد

 ارزشيابي روش محتوا هدف

  
  
  

  رويكرد 
 عملي - نظري

تعيين گري 
 و بنيادگرايي

اثبات گرايي و 
 مدرن

جدايي تكنولوژي از 
ارزش ذاتي  - آموزش

وجود يك  -تكنولوژي
 نتايج -واحد وسايلنظام 

دستيابي به دانش 
نظري و مفاهيم و 
 اصول كلي آموزش

هاي انواع و نظريه
 آموزش و يادگيري

مستقيم و 
 خطي

عيني و 
 كتبي عمدتاً

ابزارگريي و 
 انتقادگرايي

پست مدرن و 
 سازنده گرايي

ادغام تكنولوژي با 
ارزش مكمل  - آموزش

تكنولوژي با عناصر 
  تركيبي از  - انساني

 هاي وسايل و نتايجنظام

دستيابي به مهارت 
و دانش خاص در 
حوزه تكنولوژي و 
آموزش و شيوه 

 هاتركيب آن

هاي آموزش و نظريه
ژي يادگيري، تكنولو

آموزشي و كاربردهاي 
هاي تكنولوژي آن، نظريه

آموزشي و اصول طراحي 
 آموزشي

غيرمستقيم 
 و غيرخطي

ذهني و 
عمدتاً شفاهي 

 و عملي

           
متفاوت به برنامه درسي تكنولوژي آموزشي دهد كه دو ديدگاه نشان مي 5اطالعات جدول 

-گرايي و ابزارگرايي، آموزش و تكنولوژي به نحوي از يكديگر جدا شدهوجود دارد. در ديدگاه تعيين

برنامه ها به طور مستقل مورد تأكيد قرار گرفته است و لذا اهداف و محتواي اند و هر كدام از آن
هاي نظري آموزش و اصول كلي توجه دارد و تكنولوژي صرفاً درسي رشته تكنولوژي بيشتر بر حوزه

بيند. اين در حالي است ثر باشد، ميؤتواند مبه عنوان يك متغير كنترل كه تا چه اندازه آموزش مي
موزش و كه برنامه درسي تكنولوژي آموزشي نيازمند رويكردي است كه به تركيب و رابطه آ

تكنولوژي توجه داشته باشد. بنابراين، در ديدگاه ابزارگرايي و انتقادگرايي توجه خاصي به محتواي 
- دغام مي كند، توجه خاصي مياتركيبي و طراحي آموزشي كه عناصر آموزشي و تكنولوژيكي را 

  شود.
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  ؟هاي رويكرد عملي براي برنامه درسي تكنولوژي آموزشي چيستداللت سؤال سوم:
  هاي رويكرد عملي براي برنامه درسي تكنولوژي آموزشيداللت -6جدول 

  هالفهؤم       
 رويكرد

 برنامه درسي تكنولوژي آموزشي اصول زيربنايي پاراديم ابعاد رويكرد

 ارزشيابي روش محتوا هدف

  
  
  
  

  
 رويكرد عملي

تكنولوژي 
 1آموزشي 

توجه به راهبردهاي جديد  مدرن
ناكارآمدي  -آموزشي

لزوم تلفيق  -راهبردهاي سنتي
 تكنولوژي با آموزش

دستيابي دانشجويان به 
ديدگاه كلي از آموزش و 

 هاي بهينه آموزششيوه

هاي نظريه -هاي آموزشينظريه
اي آموزش مقايسه -تكنولوژيكي
مطالعات تطبيقي  -در آموزش
اقتصادآموزش و  -آموزشي

 پرورش

آموزش مستقيم و غير 
  م با أمستقيم تو

 هاي تطبيقي پروژه

ذهني و عيني 

تكنولوژي 
 2آموزشي 

سازنده 
گرايي و 
 شناختي

 -درگيري و استقالل دانشجو
 -تنظيمي - خود -مشاركت

 لهأتفكر انتقادي و حل مس

دستيابي دانشجو به 
مهارت هاي باالي تفكر و 
استقالل و خالقيت در 
يادگيري و مهارت هاي 

 سواد اطالعاتي 

 -گيرييادنظريه هاي 
 - رويكردهاي جديد تدريس

-روان - ها و فنون تدريسروش
   -شاسي يادگيري

 شناسي رشدروان

 -بارش فكري -بحث گروهي
 پروژه و كار عملي

عيني و 
 عملكردي

تكنولوژي 
 3آموزشي 

 -آموزش مبتني بر تكنولوژي پست مدرن
 -تاثيرتكنولوژي در آموزش

مهارت يافتن در استفاده از 
-يادگيري دانشجو -تكنولوژي

 محور با نظم و ساخت

دستيابي دانشجويان به 
مهارت هاي استفاده از 
انواع تكنولوژي ها و 

 ها با آموزشارتباط آن

انواع  -هاي آموزشينظريه
آموزش  -تكنولوژي هاي آموزشي
طراحي  -مبتني بر وب و اينترنت

 محيط هاي آموزشي الكترونيكي

 - ويديوكنفرانس -سمينار
 و آزمايشي ايمشاهده

عيني و 
عملكردي و 

هاي پروژه
فردي و 
 مستقل

، در رويكرد ياد شده بيشتر بر حوزه عمل تكنولوژي آموزش يعني 6بر اساس اطالعات جدول 
گردد. در ديدگاه اول بيشتر فرآيندهاي تدريس و يادگيري با استفاده از تكنولوژي تأكيد مي

گيرد و محتوا و اهداف آموزش مورد بحث قرار ميهاي كلي راهبردهاي جديد آموزشي يا شيوه
به راهبردها و ي تأثيرات و مزاياي آن نسبت آموزشي نيز حول راهبردهاي جديد آموزشي و مقايسه

افزاري تكنولوژي آموزشي چرخد. در ديدگاه دوم تا اندازه زيادي به بعد نرمهاي سنتي، ميشيوه
هاي د و بيشتر در پي معرفي و تشريح روششوهاي تدريس توجه مييعني رويكردها و روش

  تدريس فعال و تعاملي است. در ديدگاه سوم برعكس ديدگاه دوم، تا اندازه زيادي بر بعد 
گردد و محتوا و اهداف برنامه درسي تكنولوژي آموزشي افزاري تكنولوژي آموزشي تأكيد ميسخت

هاي آموزشي و ها در انواع محيطربرد آنهاي آموزشي و شيوه كانيز در راستاي انواع تكنولوژي
  شود. يادگيري تدوين مي

نظران، برنامه درسي پيشنهادي براي مقطع سؤال چهارم: بر اساس ديدگاه صاحب
  كارشناسي ارشد ايران چگونه بايد باشد؟

هاي مربوط به نظرات استادان در مورد نوع رويكرد و هر يك از در پاسخ به اين سؤال، ابتدا يافته
عناصر برنامه درسي مورد تحليل مضموني قرار گرفت و به منظور روشن سازي در قالب جدول زير 

  ارائه گرديد. در هر مقوله، به يك يا دو نقل قول مستقيم استناد مي شود.  
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  مه درسي تكنولوژي آموزشيعملي براي برنا - هاي رويكرد نظريداللت -7جدول 
  نمونه  توضيح  مقوله  هامؤلفه

رويكرد برنامه 
درسي 

تكنولوژي 
 آموزشي

تمركز رويكرد برنامه درسي بايد بر  رويكرد عملي
 زمينه هاي عملي و كاربردي باشد

 )14و  7، 3(مصاحبه شوندگان شماره 

برنامه درسي رشته تكنولوژي نوعي رويكرد عملي را ايجاب مي كند. رويكردي كه بيشتر متكي به زمينه "
هاي كاربردي اين رشته باشد و دانشجويان را به سمت عملياتي كردن يادگيري ها سوق دهد. مباني نظري 

 ).  14(شماره  "بايد قبالً آموخته شده باشد

تلفيق رويكرد 
 نظري و عملي

تدوين برنامه درسي مطلوب نيازمند 
اتخاذ رويكرد تلفيقي از نظريه و عمل 

، 5، 4، 2، 1(مصاحبه شوندگان،  است
 )15و  13، 12، 11، 10، 9، 8، 6

برنامه درسي تكنولوژي آموزشي ماهيتاً تلفيقي است. تا زماني كه تسلط نسبي در حوزه نظر به وجود "
  ).9(شماره "قيت زيادي دست يافتنيايد، نمي تواند در حوزه عمل به موف

در حوزه تكنولوژي آموزشي اگرچه حوزه عمل از اهميت و اولويت به ويژه در مقطع تحصيالت تكميلي "
برخوردار است، اما نبايد حوزه نظر را به قيمت توجه به بعد عملي مورد غفلت قرار داد. آموزش عملي 

 )11(شماره  "نيازمند نظريه پردازي قوي مي باشد

برنامه درسي 
تكنولوژي 
  آموزشي

 

  هدف
(كارآفرين 

كردن 
 دانشجويان)

كارآفرين كردن دانشجويان و توانمند 
 ساختن آنان جهت ورود به بازاركار

 نفر از مصاحبه شوندگان) 13(

شرط برنامه درسي مطلوب در بخش اهداف آن است كه هم مباني نظري آن تقويت گردد و هم به بعد «
  ). 6(شماره  »اط نظريه با عمل تأكيد گرددآوري آن و ارتبفن
در اهداف برنامه درسي مطلوب بايد تأكيد اساسي بر فهم تكنولوژي باشد كه تاكنون ناديده گرفته شده «

گردد تا كاربست تكنولوژي آموزشي براي استادان و دانشجويان اتفاق است. فهم تكنولوژي سبب مي
 ).9شماره »(بيفتد

  محتوا
محتواي (لزوم 

 كاربردي)

محتواي بازنگري شده بايد در راستاي 
نيازهاي بازاركار، آماده كردن 

دانشجويان براي محيط هاي مجازي و 
 مستقل بارآوردن دانشجويان باشد

 نفر از مصاحبه شوندگان) 12(

العمر، له، يادگيري مادامأبرنامه درسي مطلوب، محتواي خود را در راستاي نيازهاي جديد به ويژه حل مس«
  ).12(شماره  »سازدهاي تكنولوژيكي و كارآفريني تدوين ميمهارت

با توجه به تغييرات تكنولوژيكي و ماهيت رشته، بايد گرايشي كردن رشته و تأكيد بر دروس تخصصي(به "
جاي دروس كلي) در اولويت قرار گيرد تا محتواي كاربردي بيشتر برجسته شود. بهتر است محتواي نظري 

  ). 2(شماره "شتر در دوره كارشناسي آموزش دادرا بي
هاي آموزشي، توليد شوندگان دروسي مانند توليد رسانه هاي آموزشي، توليدفيلمدر اين خصوص مصاحبه

 هاي تدريس فعال و ابزارهاي تكنولوژيكي پيشرفته را پيشنهاد دادند.  هاي آموزشي، روشبازي

راهبردهاي 
 -ياددهي
  يادگيري

(راهبردهاي 
 متنوع و فعال)

براي اجراي برنامه درسي كارشناسي 
ارشد رشته تكنولوژي آموزشي بايد از 
روش هاي متنوع و فعال مبتني بر 

نفر  11( فعاليت دانشجو استفاده كرد
 از مصاحبه شوندگان)

بر  هاي مبتنييد به سوي روشهاي آموزشي مطلوب اگرچه بستگي به موضوع درس دارند اما باروش«
ديدگاه سازنده گرايي سوق داده شوند كه طي آن يادگيرندگان را درگير ساخته و ضمن افزايش سواد 

   »اطالعاتي آنان، مسئوليت يادگيري خود را نيز به عهده مي گيرند
  ).2(شماره 

در بخش اجراست. استادان بايد بيشتر تمركز خود را بر دروس عملي قرار دهند.  استادانعمده مشكل «
نشجويان مي توانند دروس نظري را بيرون از دانشگاه و به صورت مستقل نيز ياد بگيرند اما دروس عملي دا

دروس كمتر اما با روش ها  استاداننياز به كار اساسي استادان دارد كه بايد براي آن انرژي و وقت بگذارند. 
  ).   15(شماره  »عملي هاي نظري وي از روشو شيوه هاي گوناگون را تدريس كنند. يعني تركيب
 

هاي روش
  ارزشيابي

(استفاده از 
روش هاي 
تركيبي و 
مبتني بر 
فعاليت 
 دانشجو)

در برنامه درسي مطلوب بهتر است از 
هاي ارزشيابي متنوع و مبتني بر روش

 فعاليت يادگيرنده استفاده شود 

هايي قرار گيرد. توجيه چنين روشمحور و عملي بايد در اولويت  -هاي ارزشيابي دانشجواستفاده از روش«
اين است كه دانشجويان در مقطع ارشد بايد به چنان تسلطي در حوزه عملي و مهارتي اين رشته دست 

  ). 11شماره »(يابند كه پايدار و قابل كاربرد در موقعيت هاي واقعي باشد
در درس طراحي آموزشي،  نمرات عملي به طور واقعي بايد به فعاليت هاي عملي داده شود. براي مثال،«

داده شود و نه به  هبايد به نحوه طراحي دانشجو در محيط هاي مختلف ازجمله محيط هاي مجازي نمر
  ).14(شماره  »اطالعات نظري دانشجو درباره طراحي. يعني طراحي واقعي دانشجو نمره بگيرد

 و اي، سمينار و واحد كارروژهكيفي و توصيفي، پهاي شوندگان استفاده از روشط مصاحبهدر اين ارتبا
 نگارش مقاالت علمي را پيشنهاد دادند.
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شود، رويكرد برنامه درسي پيشنهادي كارشناسي ارشد تكنولوژي گونه كه مالحظه ميهمان
نظران، رويكرد تلفيقي است كه طي آن هم مباني نظري رشته و هم آموزشي از ديدگاه صاحب

گيرد. در بخش اهداف تأكيد خاصي بر مورد توجه قرار ميهاي عملي و كاربردي آن زمينه
(توانش) دانشجويان شده و همچنين تربيت نيروي انساني متخصص  هاي عمليكارآفريني و مهارت

در حوزه تكنولوژي براي ساير نهادها به ويژه آموزش و پرورش و دانشگاه، مورد توجه است. در 
اي مورد نظر استادان بوده است. البته كميت محتوا ظهبخش محتوا نيز  كميت و كيفيت قابل مالح

  در قالب يك دوره كارشناسي ارشد قابل ارائه نخواهد بود و به همين دليل بيشتر استادان 
يادگيري و  -شونده خواستار گرايشي شدن اين رشته شدند. در بخش راهبردهاي ياددهيمصاحبه

هاي اي به استفاده از راهبردها و روشوجه ويژههاي ارزشيابي برنامه درسي پيشنهاد نيز تروش
هاي عملي دانشجويان تقويت و بسط يابد اي كه هم بايد مهارتمتنوع و تركيبي شده است. به گونه

  و هم به مباني نظري رشته تسلط يابند.  
 گيريبحث و نتيجه

موزشي مي تواند هاي صورت گرفته نشان داد كه رويكردهاي مرتبط با تكنولوژي آنتايج تحليل
طيفي از نظري محض تا عملي را شامل شود. مطابق نتايج، رويكرد نظري محض كه مستخرج از 
ديدگاه ارنشتاين است، داراي دو بعد ساختار افقي دانش و ساختار عمودي دانش است. ساختار 

ژي ها و دانش تخصصي تجميع شده در حوزه تكنولوعمودي دانش بيشتر بر اصول، مفاهيم، روش
ها را در اهداف و محتواي آموزشي تأكيد دارد و برنامه درسي مورد توجه اين بعد نيز همين زمينه

هاي عيني ارزشيابي آن را محور و روش -هاي مستقيم و استادخود مي گنجاند و با استفاده از روش
هاي ها و حوزهشتهآورد. در بعد افقي دانش از رويكرد مذكور، مفاهيم، اصول و دانش ربه اجرا در مي

شود و بيشتر بر دانش ديگر كه به نحوي به تكنولوژي آموزشي ارتباط دارند، مغتنم شمرده مي
كيد دارد. در اين بعد برخالف بعد قبلي، هيچگونه فرضيات ازپيش تعيين أساخته شده در موقعيت ت

به افزايش دانش، شده وجود ندارد وبرنامه درسي بر فرآيندهاي موقعيتي و محتواي متنوع كه 
در برنامه درسي مستخرج از اين ديدگاه بر گردد تأكيد دارد. نگرش و توانش دانشجويان منجر مي

گردد كه تركيبي از عمق و گستره را دربر دارد. يادگيري غيرمستقيم تأكيد مي -راهبردهاي ياددهي
ن است، مورد توجه هاي ارزشيابي شفاهي و ذهني كه متكي بر ديدگاه دانشجوياهمچنين، روش

    برنامه درسي اين ديدگاه است.
عملي منبعث از ديدگاه فينبرگ، داراي چهار بعد و دو نظريه مهم است. در  -رويكرد نظري

شود. بنابراين، در گري و بنيادگرايي به بعد آموزش بيشتر از جنبه تكنولوژي توجه ميديدگاه تعيين
اهداف و محتواي برنامه درسي رشته تكنولوژي بيشتر بر برنامه درسي موردنظر اين نظريه نيز 

به عنوان يك متغير كنترل كه  هاي نظري آموزش و اصول كلي توجه دارد و تكنولوژي را صرفاًحوزه
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تواند مؤثر باشد، مي بيند. اين در حالي است كه برنامه درسي تكنولوژي تا چه اندازه آموزش مي
به تركيب و رابطه آموزش و تكنولوژي توجه داشته باشد. آموزشي نيازمند رويكردي است كه 

بنابراين، در ديدگاه ابزارگرايي و انتقادگرايي به محتواي تركيبي و طراحي آموزشي كه عناصر 
رسد كه ديدگاه اخير كه شود. به نظر ميكند، توجه خاصي ميآموزشي و تكنولوژيكي را ادغام مي

پردازد و تكنولوژي آموزشي را بيشتر در قالب تكنولوژي مي به تعامل و ارتباط متقابل آموزش و
ثير تكنولوژي بر آموزش را در نظر دارد و أآميزتر است؛ چراكه هم تبيند، موفقيتچنين ارتباطي مي

  هم تأثير آموزش بر توسعه تكنولوژي.
نولوژي يندهاي حوزه عمل تكآدر رويكرد عملي مستخرج از ديدگاه مك دونالد و گيبونس، بر فر

هاي تدريس فعال و شود و آن را عبارت از راهبردهاي جديد آموزشي، روشآموزشي تأكيد مي
داند. هر سه ديدگاه به حوزه عمل و فرآيند آموزش مربوط تعاملي و آموزش مبتني بر تكنولوژي مي

گاه ديد 1دهند. بعد تكنولوژي آموزشيگردند و هر كدام برنامه درسي خاصي را پيشنهاد ميمي
اي و آموزش تري را دربر دارد و برنامه درسي موردنظر آن نيز بيشتر بر آموزش مقايسهوسيع و كلي

ترين شيوه آموزش، تأكيد دارد. در المللي و ترويج اقتصاديراهبردهاي جديد در مقياس بين
تعاملي هاي تدريس فعال و افزاري تكنولوژي آموزشي يعني روش، بر بعد نرم2تكنولوژي آموزشي 

شود. در اين ديدگاه، از آنجاكه تكنولوژي گردد، تأكيد ميكه موجب آموزش اثربخش و مفيد مي
ها و ها، سبكآموزشي در پي تحول در آموزش و حصول بهترين و بيشترين يادگيري است، روش

يرد. به تواند معناي تكنولوژي آموزشي را به خود بگالگوهايي كه چنين فرايندي را تسهيل سازد، مي
همين دليل است كه برنامه درسي مستخرج از اين ديدگاه نيز بر دروسي مانند نظريه هاي يادگيري 

  ، بعد 3د. در نهايت، تكنولوژي آموزشيداركيد أشناسي رشد تو تدريس و همچنين روان
 افزاري تكنولوژي آموزشي را هدف قرار داده است و در پي تدوين آن نوع برنامه درسي استسخت

هاي آموزشي، مهارت استفاده از ابزارهاي تكنولوژيكي را به كه عالوه بر معرفي انواع تكنولوژي
هاي ارزشيابي برنامه درسي اين يادگيري و روش -دانشجويان آموزش دهد. راهبردهاي ياددهي

اع اي است كه طي آن مهارت كار با انوهاي عملكردي، مهارتي و پروژهديدگاه نيز متمركز بر روش
  گردد. ابزارهاي تكنولوژيكي دانشجويان تقويت و ارزيابي مي

نتايج مربوط به بخش مصاحبه حكايت از آن داشت كه در برنامه درسي پيشنهادي رشته 
نظران بر تلفيق هر دو رويكرد نظري و عملي در تدوين كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي، صاحب

اي بر بعد عملي آن صحه گذاشته بودند، اما گرچه تا اندازهبرنامه درسي اين رشته تأكيد داشتند و ا
اي با توجه به ماهيت هر دو بعد را الزم و ملزوم همديگر برشمردند. به نظر مي رسد چنين نتيجه
رود كه از طرفي مهارت رشته و رسالت اين مقطع منطقي باشد. زيرا همواره از دانشجويان انتظار مي

لي و كار با انواع ابزارها و نرم افزارها نشان دهند و از طرف ديگر، تا حد هاي عمخود را در فعاليت
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رسد همانگونه كه اي به تسلط در مباني نظري اين رشته دست يابند. به نظر ميقابل مالحظه
تواند ريزي درسي مييند برنامهآ) معتقدند، مشاركت استادان در فر2009واندليند و همكاران(

 استاداننفر از  13قرين موفقيت سازد. بر همين اساس بود كه در بخش اهداف، را  يادشدهرويكرد 
كه با توجه به (توانش) دانشجويان تأكيد داشتند  هاي عملي%) بر كارآفريني و مهارت87(حدود 

) و شكيبايي و 2013( هاي آيسارت و همكارانباشد. پژوهشماهيت و رسالت رشته يك امر مهم مي
نيز  بر اين امر صحه گذاشته بودند و معتقد به تمركز عمده برنامه درسي بر بعد ) 2012خلخالي(

ها دانش نظري و سواد اطالعاتي را نيز از هاي عملي دانشجويان بودند. البته آنتكنولوژيكي و مهارت
- شوندگان معتقد به محتوايي بودند كه جهتنظر دور نداشته بودند. در بخش محتوا نيز  مصاحبه

ها را تقويت سازد. اين امر با توجه هاي عملي و تكنولوژيكي آنكاربردي داشته باشد و مهارت گيري
هاي نيلي باشد. با اين وجود، پژوهشبه ماهيت رشته و اهداف پيش بيني شده، ضروري مي

) كه به برنامه درسي اين 1392) و علي آبادي(1391)، فتحي آذر و همكاران(1389احمدآبادي(
ايران پرداختند، عدم همخواني واحدها با دروس نظري، اختصاص ساعت كم آموزشي به رشته در 
هاي مهم برشمردند و نياز به هاي عملي و عدم كاربردي بودن محتوا را ازجمله چالشآموزش

يادگيري متنوع و مبتني بر  -بازنگري برنامه درسي را مورد تأكيد قرار دادند. راهبردهاي ياددهي
هاي هاي گوناگون تواناييهاي ارزشيابي تركيبي كه به شكلجو و همچنين روشفعاليت دانش

هاي عملي آنان را در موقعيت واقعي مورد سنجش قرار دهد، محتلف دانشجويان به ويژه توانايي
شوندگان در برنامه درسي ازجمله راهكارهاي مطلوب در اين زمينه است كه اكثر مصاحبه

  شتند. پيشنهادي به آن اشاره دا
در پايان بايد گفت كه اين پژوهش داراي محدوديت هايي نيز بود كه انجام تحقيقات مشابه را 

هاي مهم اين تحقيق تازگي موضوع بود كه ممكن است برخي ضروري مي سازد. يكي از محدوديت
ضع برخي دانشگاهها از و استادانها به طور عمقي مورد بحث قرار نگرفته است. همچنين از زمينه

موجود زياد سخن به ميان نياوردند و لذا ترسيم فاصله وضع موجود با وضع مطلوب با دشواري 
و نبود تحقيقات مشابه جهت مقايسه نتايج با آن، از ديگر  استادانمواجه شد. عدم همكاري برخي 

محدوديت هاي پژوهش حاضر بود. با اين وجود، نتايج حكايت از برجسته شدن برخي كمبودها و 
  :دوين برنامه درسي جديد با رويكرد نو داشت و مي توان پيشنهادات زير را از آن استنباط نمودت

ان هيچ برنامه درسي عاري از نقص و كاستي نخواهد بود و بايد برنامه ريزان درسي و استاد -1
به طور  المللي در حوزه تكنولوژي و بازار كار، برنامه هاي درسي راهمواره متناسب با تغييرات بين

مستمر مورد بازنگري قرار دهند. نظرخواهي از دانشجويان و استادان و انجام مطالعات تطبيقي در 
  سازد. ها را آسان مياين زمينه، روند بازنگري
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توانند برنامه درسي اين رشته را تبيين هاي مطرح شده در هر رويكرد به تنهايي نميديدگاه -2
افقي  شته مذكور نيازمند ديدگاهي يكپارچه است كه هم به ساختاركنند. برنامه درسي مطلوب در ر

از  3دانش توجه دارد و هم ساختار عمودي آن. اين برنامه هم به خود تكنولوژي (ديدگاه تكنولوژي 
از  2رويكرد مك دونالد و گيبونس و ديدگاه ابزارگرايي از ديدگاه فينبرگ) هم به آموزش(تكنولوژي 

ها با يكديگر و گيبونس و تعيين گري در رويكرد فينبرگ) و هم ارتباط آن رويكرد مك دونالد و
هاي مرتبط(انتقادگرايي در رويكرد فينبرگ و ساختار افقي دانش در رويكرد ارنشتاين) ساير رشته

  بايد بپردازد. 
رسد گرايشي كردن رشته تكنولوژي آموزشي، برخي از مشكالت مربوط به كاهش به نظر مي -3
گيري كاربردي آن را افزايش ي بين نظريه و عمل برنامه درسي اين رشته را كاهش و جهتفاصله

ها يا محتواي موردنظر  هر گرايش را در قالب يك دهد. البته لزومي ندارد كه هر يك از سرفصلمي
ك ها را در قالب يها يا عنوانتوان تركيبي از سرفصلواحد يا كتاب درسي واحد گنجاند، بلكه مي

  واحد درسي ارائه داد.
ه تواند منجر بمحور مي -هاي آموزشي فعال و دانشجواستفاده از استادان متخصص و روش -4

دودكننده هاي محآنكه قوانين و دستورالعملگردد. البته به شرط پويايي و كاربردي شدن اين رشته 
  ها را با توجه به نياز اين رشته تعيين و آموزش دهند. حذف شوند و استادان نيز محتوا و سرفصل

نيازسنجي مستمر و دقيق همواره مانند چتري بر كليه مراحل برنامه درسي سايه افكنده است.  -5
بار انجام گيرد و در درجه دوم بر اساس نيازسنجي در درجه اول بايد مستمر و هرچندسال يك

اندركاران ، استادان متخصص در حوزه و كارفرمايان و دستنفعان مانند دانشجوياننظريات همه ذي
تواند نيازها و انتظارات الزم را بازار كار انجام گيرد. برنامه درسي كه به اين شكل تدوين گردد مي

كارشناس و متعهدي استفاده گردد كه بتوانند با استفاده از  استادانبرآورده سازد به شرط آنكه از 
هاي ارزشيابي مناسب كه تركيبي از نظري ال آن را به اجرا درآورند و با روشهاي متنوع و فعروش

  و عملي است، آن را ارزيابي كنند.
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the theoretical and practical approaches to 
educational technology and to offer appropriate curriculum for a master courses in Iran . 
The research was qualitative and its method was content analysis through semi-structured 
interviews .The population of the study consisted of experts and professors of educational 
technology from whom 15 were interviewed .Semi-structured interviews whose content 
validity was confirmed by several experts were used to gain the needed data .Finally ,after 
completing the interviews ,the results were analyzed using categorization method. The 
results of the content analysis showed that there were three dominant approaches to 
educational technology ;Erernsteinian’s approach focusing on the theoretical foundations of 
educational technology, McDonald and Gibbons ’curriculum approach emphasizing its 
applicability and Feinberg’s approach which lies between the two approaches .The 
proposed curriculum emphasizes the theoretical and practical aspects of the curriculum of 
educational technology and considers them as important goals in content, teaching-learning 
strategies and methods of evaluation       .                               
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