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چکیده
هدف این پژوهش ،بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی بود.
بهمنظور دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی و کمی استفاده شد .در بخش
کیفی ،دادهها از طریق روش بردی جمعآوری شد .بر اساس این روش ابتدا اطالعات موردنیاز درباره دوره
کارشناسی رشته علوم تربیتی از منابع معتبر گردآوری ،طبقهبندی و تفسیر شده و درنهایت شباهتها و
تفاوتها مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش کمی به روش دلفی و با استفاده از پنل تخصصی به
نظرسنجی از صاحبنظران درباره بر نامه درسی بهره گرفته شد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه
دانشگاههایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دوره کارشناسی علوم تربیتی میباشند .همچنین
کلیه اساتید و متخصصان رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی بهعنوان جامعه
آماری در نظر گرفته شد .نمونه آماری شامل  8دانشگاه از میان دانشگاههای معتبر امریکا و کانادا میباشد
که در سطح جهانی مجری برگزاری رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی و همچنین تکنولوژی آموزشی
در دوره کارشناسی ارشد و دکتری هستند و همچنین  12نفر از اساتید و متخصصان رشته علوم تربیتی و
تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی بهصورت هدفمند انتخاب شدند .پس از تحلیل برنامههای
درسی موجود کارشناسی رشته علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی ،کارشناسی ارشد و دکتری
 .2مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی درون دانشگاهی با عنوان بازنگری برنامهه درسهی دوره ی کارشناسهی علهوم
تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی به شماره قرارداد /22د/ط و با حمایهت مهالی دانشهگاه عالمهه طباطبهائی اسهت.
بدینوسیله از حمایت مالی و پشتیبانی دانشگاه عالمه طباطبائی تقدیر و تشکر مینمایم.
 .1دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)ezaraii@yahoo.com ،
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تکنولوژی آموزشی ایران و همچنین برنامههای درسی دانشگاههای مجری رشته علوم تربیتی در دوره
کارشناسی و رشته تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری ،جداول اولیه دروس تهیه
گردید .جداول مذکور در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی با
مسئولیت مجری پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت و  9درس بهعنوان دروس پایه و  4درس بهعنوان
دروس گرایشی انتخاب گردید .سپس سرفصل هر یک از دروس مذکور توسط  1نفر از اساتید و
متخصصین مربوطه تهیه گردید .این سرفصلها در کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی
دانشگاه عالمه طباطبائی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی
شورای عالی انقالب فرهنگی ،توسط مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی در
جلسات متعددی ارائه گردید .پیشنهادهای اصالحی توسط مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس
تکنولوژی آموزشی به مدت  2ماه اعمال گردید و سرفصل کلیه دروس بر اساس چارچوب پیشنهادی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مورد بازبینی و یکسانسازی قرار گرفت و مجدداً برنامه نهایی در کمیته
تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم
و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به تصویب رسید؛ بنابراین  21عنوان درسی درزمینهی
تکنولوژی آموزشی بهعنوان دروس پایه و گرایشی در برنامه جدید رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی با
هدف تجمیع گرایشهای علوم تربیتی ،نهایی و به تصویب رسید.

واژگان کلیدی :بازنگری ،برنامه درسی ،علوم تربیتی ،تکنولوژی آموزشی
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مقدمه
چنانچه تعریف زیر را از تکنولوژی آموزشی بپذیریم ،حضهور آن را در نظهام آموزشهی
با توجه به تکنولوژیهای نهوین بیشهتر احسهاس کهرده و آن را بههعنوان یهک رشهته علمهی
مستقل تلقی خواهیم کرد:
تکنولوژی آموزشی عبارت است از :نظریه و عمل طراحی ،توسعه ،کاربرد ،مهدیریت و
ارزشیابی فرآیندها و منابع یادگیری (انجمن تکنولوژی و ارتباطات آموزشی ،سیلز ،ریچهی،
الههی .)2449،آخههرین تعریفههی کههه از تکنولههوژی آموزشههی موجههود اسههت توسههط انجمههن
تکنولوژی و ارتباطات آموزشی در سال  1118صورت گرفته است .بر اسهاس ایهن تعریهف
تکن ولوژی آموزشی عبارت است از نظریه و عمل اخالقی ایجاد ،کاربرد و مدیریت مناسب
منههابع و فراینههدهای تکنولههوژیکی بهههمنظور تسهههیل یههادگیری و بهسههازی عملکههرد افههراد.
تکنولههوژی آموزشههی در سههال  2421بهصههورت جههدی بههه حههوزه فعالیتهههای آموزشههی و
پرورشی وارد شد و بهعنوان یک حوزهی معرفتی مستقل مطرح گردید .در آغاز قرن بیستم
بهها ورود فنههاوری بههه مههدارس نیههاز بههه افههرادی کههه توانههایی بهههکارگیری و تعمیههر ابزارهههای
مورداستفاده در آموزش را داشته باشند احسهاس شهد .ایهن افهراد بها شهناختی کهه از فراینهد
آموزش و ابزارهای آموزشی داشتند معلمان را در انتخاب رسانهها یاری میکردند.
ضرورت توجه به اعتالی آموزش و پژوهش و افهزایش کیفیهت برنامهههای آموزشهی و
درسی در ایران موجب گردید تا در تاریخ  21/5/12برنامه دوره کارشناسی علوم تربیتهی بها
گرایش تکنولوژی آموزشی تدوینشده و مورد تصویب ستاد انقالب فرهنگهی قهرار گیهرد.
این برنامه بهتدریج در دانشگاههای عالمه طباطبائی و برخی از دانشگاههای دولتهی و سهپس
تحقیقات و فناوری در حال اجرا بود ،برنامهای است که در سال  2121به تصویب رسهیده و
با گذشت بیش از  11سال از آن موردبازنگری قرار نگرفته بود و این در حالی است که بهر
اسههاس اسههتانداردهای جهههانی هههر برنامههه درسههی بایههد پههس از گذشههت  5سههال از آن
موردبازنگری قرار گیرد .البته قابهل ککهر اسهت کهه برنامهه مهذکور در چنهد مرحلهه توسهط
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دانشههگاه عالمههه طباطبههائی و پژوهشههگاه علههوم انسههانی و مطالعههات فرهنگههی مههورد بررسههی
قرارگرفته ولی هیچگاه نتوانسته بود مصوبات الزم را برای اجرا کسب نماید.
علیآبادی ( )2185پژوهشی تحهت عنهوان بهازنگری برنامهه درسهی رشهته علهوم تربیتهی
گرایش تکنولوژی آموزشی بهمنظور دستیابی به اههداف زیهر انجهام داد )2 :بررسهی برنامهه
موجود و تعیین واحدهای دروس پیشدانشگاهی ،عمومی ،اصهلی و تخصصهی ،اختیهاری و
پیشنیاز هرکدام  )1تعیین اطالعات مربوط به دروس تخصصی ،اختیاری و پیشدانشگاهی.
در گزارش مذکور فهرستی از دروس ارائه گردیده است.
زارعههی زوارکههی ( )2185پژوهشههی تحههت عنههوان بررسههی دوره دکتههری تکنولههوژی
آموزشی در سطح جهانی و ارائه برنامههای جهامع جههت راهانهدازی ایهن دوره در دانشهگاه
عالمه طباطبایی انجام داد .هدف این پژوهش ،بررسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی در
سطح جهانی و ارائه برنامهای جامع جهت راهاندازی این دوره در دانشگاه عالمهه طباطبهایی
بود .سؤال پژوهش عبارت بود از :اهداف و ضرورتهای دوره دکتری تکنولوژی آموزشی
در سطح جهانی کدماند؟یافتههای پژوهش نشهان داد کهه ههدف از اجهرای برنامهه دکتهری
تکنولوژی آموزشی تربیت افراد متخصصی است که بتوانند با تولید دانش علمی درزمینههی
تکنولوژی آموزشی در راستای جنبش نرمافزاری کشور نقش مؤثری را ایفا نمایند.
زارعی زوارکی ( )2182پژوهشی تحهت عنهوان بررسهی تحلیلهی برنامهه آموزشهی دوره
کارشناسی ارشهد تکنولهوژی آموزشهی جههت ارائهه برنامههای مناسهب بها اسهتفاده از روش
توصیفی تحلیلی انجام داد .پرسهشهای تحقیهق عبهارت بودنهد از :اههداف و ضهرورتهای
تجدیدنظر در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی کدماند؟اهداف و
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ضههههرورتهای دوره کارشناسههههی ارشههههد تکنولههههوژی آموزشههههی در سههههطوح جهههههانی
کدماند؟یافتههای تحقیق نشان داد که فارغالتحصیالن این رشته باید بها تولیهد دانهش علمهی
درزمینهی تکنولوژی آموزشی در راسهتای جنهبش نرمافهزاری کشهور نقهش مهؤثری را ایفها
نماینههد .بهههعنوان پژوهشههگر در مؤسسههات دانشههگاهی و پژوهشههی ،پژوهشهههای بنیههادی و
کاربردی را در رشته تکنولوژی آموزشی طراحی ،هدایت و اجهرا کننهد .بههعنوان مشهاور و
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مجری پروژه به مؤسسات و سازمانهای دولتی و خصوصی خهدمات تخصصهی درزمینههی
تکنولوژی آموزشی ارائه کنند.
بازنگری برنامههای درسی و طراحی برنامههای جدید درسی در رشتههای علوم انسهانی
با اولویت رشتههای علوم اجتماعی ،علهوم تربیتهی و روانشناسهی ،اقتصهاد ،حقهوو و علهوم
سیاسی بر اساس نامه شماره  12/14111مورخ  ،2141/1/2معهاون محتهرم آموزشهی وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری در جهت روزآمدسازی ،غنیسهازی ،کارآمهدی و ارزشمهداری
برنامههای درسی علوم انسانی به دانشگاه عالمه طباطبائی بها توجهه بهه نقهش و جایگهاه ایهن
دانشگاه در عرصههای علوم انسانی محول گردید .اگرچهه قبهل از ایهن تهاریخ نیهز دانشهگاه
عالمه طباطبائی درزمینهی بازنگری و طراحی برنامههای درسی در رشهتههای علهوم انسهانی
پیشرو بوده و برخی از برنامههای درسی را برای اولین بار در ایران طراحی و اجرا نموده بود
که اجرای برنامه درسی دوره دکتری تکنولوژی آموزشی از سال  88ازجملهه ایهن برنامههها
مههیباشههد .بههر اسههاس نامههه فووالههذکر ،شههورای سیاسههتگذاری بههازنگری ،دبیرخانههه و
کارگروههای تخصصی بازنگری در دانشگاه عالمه طباطبهائی در رشهتههای مهذکور شهکل
گرفت و طرح بازنگری و اصالح دروس سرفصلها و برنامههای درسی علوم انسانی توسط
دبیرخانه بازنگری علوم انسانی و شورای سیاستگذاری بازنگری دانشگاه عالمهه طباطبهائی
در آبان ماه  2141ارائه گردید .بر این اساس دو کمیته تخصصی در دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی برای بازنگری برنامههای درسی رشتههای علوم تربیتی و روانشناسی با اولویت
دوره کارشناسی شکل گرفت و کارگروههای تخصصهی بهازنگری بهر اسهاس گرایشههای
علوم تربیتی و روانشناسی ایجاد گردید .مجری طرح تحقیهق حاضهر در آن سهالها معهاون
تکنولههوژی آموزشههی و عضههو و دبیههر کمیتههه تخصصههی بههازنگری علههوم تربیتههی دانشههکده
روانشناسهی و علههوم تربیتههی و همزمههان رئههیس کههارگروه تخصصههی بههازنگری تکنولههوژی
آموزشی بود .برای بازنگری برنامهه درسهی کارشناسهی علهوم تربیتهی جلسهات متعهددی در
دانشههکده روانشناس هی و علههوم تربیتههی شههکل گرفههت و بهههموازات آن نیههز در کههارگروه
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روانشناسی و علوم تربیتی به ثبت رسیده است ،برگزار شد .همزمان در خصوص چگونگی
تلفیق یا تجمیع گرایشهای علوم تربیتی طرح تحقیق مستقلی برای شناسایی تجارب جههانی
توسط یکی از اعضای کمیته تخصصهی علهوم تربیتهی بهه انجهام رسهید .بنهابراین جمعبنهدی
جلسات کمیته تخصصی علوم تربیتی و کارگروه تخصصی تکنولهوژی آموزشهی دانشهکده
روانشناسی و علهوم تربیتهی دانشهگاه عالمهه طباطبهائی و همچنهین برگهزاری یهک نشسهت
تخصصی با مشهارکت نماینهدگانی از سهایر دانشهگاههای کشهور در تهاریخ  2142/9/21در
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشهگاه عالمهه طباطبهائی ،تجمیهع گرایشههای علهوم
تربیتی به تصویب رسید .بر اساس این توافق در کهارگروه تخصصهی تکنولهوژی آموزشهی،
عناوین دروس مربوط به تکنولوژی آموزشی که الزم است دانشجویان رشهته علهوم تربیتهی
بگذرانند شناسایی و سرفصل اولیه هر یک از دروس توسط اساتید مرتبط تهیهه گردیهد .در
این مقطع تاریخی تجارب داخلی ازجمله گهزارش بهازنگری برنامهههای درسهی پژوهشهگاه
علوم انسهانی و مطالعهات فرهنگهی و تجهارب بهینالمللهی موردتوجهه قهرار گرفهت .پهس از
آمادهسازی اولیه سرفصلها و نهایی سازی گزارش ،جهت تصویب برنامه درسی به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و سپس شورای تحول و ارتقای علهوم انسهانی ارسهال گردیهد .بها
توجه به اصالحات موردنیاز در برنامهه ارسهالی کهه مهوردنظر کهارگروه تخصصهی تعلهیم و
تربیهت شههورای تحهول و ارتقههای علههوم انسهانی بههود ،کمیتههههای تخصصهی مجههدداً توسههط
کارگروه مذکور شکل گرفت و مسئولیت کمیته تخصصی تکنولهوژی آموزشهی بهه عههده
مجری طهرح تحقیهق حاضهر سهپرده شهد .بنهابراین بها شهکلگیری مجهدد کمیتهه تخصصهی
تکنولوژی آموزشی ،مجدداً تجارب ملی و بینالمللی با هدف بازنگری رشته علوم تربیتی با
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هههدف تلفیههق یهها تجمیههع گرایشهههای آن ،موردبررسهی قههرار گرفههت و دروس مربههوط بههه
تکنولوژی آموزشی انتخاب و در دو طبقه دروس پایه و گرایشهی پیشهنهاد گردیهد .در ایهن
مرحله عناوین دروس و سرفصلهای پیشین موردبهازنگری قهرار گرفهت و  9درس بههعنوان
دروس پایه و  4درس بهعنوان دروس گرایشی انتخاب گردید .سپس سرفصهل ههر یهک از
دروس مذکور توسط  1نفر از اساتید و متخصصین مربوطه تهیه گردید .ایهن سرفصهلها در
کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی و همچنین کارگروه تخصصی تعلهیم
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و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی ،توسهط مسهئول
کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشهی در جلسهات متعهددی ارائهه گردیهد.
سپس پیشنهادهای اصهالحی توسهط مسهئول کمیتهه تخصصهی بهازنگری دروس تکنولهوژی
آموزشی به مدت  2ماه اعمال گردید و سرفصل کلیه دروس بر اساس چارچوب پیشهنهادی
وزارت علوم ،تحقیق و فناوری مورد بازبینی و یکسانسهازی قهرار گرفهت و مجهدداً برنامهه
نهههایی در کمیتههه تخصصههی بههازنگری دروس تکنولههوژی آموزشههی و همچنههین کههارگروه
تخصصی تعلیم و تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به تصویب رسید .بنهابراین 21
عنههوان درسههی درزمینهههی تکنولههوژی آموزشههی بهههعنوان دروس پایههه ( 9درس) و دروس
گرایشی ( 4درس) در برنامه جدید رشته علوم تربیتی در دوره کارشناسی بها ههدف تجمیهع
گرایشهای علوم تربیتی نهایی و به تصویب رسید .ضمناً الزم به ککر است که برنامه رشهته
علوم تربیتی در نشست نمایندگان رشته علوم تربیتی دانشهگاههای سراسهر کشهور در تهاریخ
 49/4/1در محل ساختمان علوم ،تحقیقات و فنهاوری توسهط کهارگروه تخصصهی تعلهیم و
تربیت شورای تحول و ارتقای علوم انسانی برگزار شد و پیشهنهادهای اصهالحی نماینهدگان
محترم دانشگاههای سراسر کشور در برنامه اعمال گردیهد .بنهابراین گهزارش حاضهر کهه بها
حم ایت مالی دانشگاه عالمه طباطبهائی انجهام شهده اسهت ،در یهک فراینهد طهوالنی از سهال
 2141آغاز شده و در بخشی از فراینهد ،تعامهل ،همکهاری و نیهز حمایهت شهورای تحهول و
ارتقای علوم انسانی و کارگروه تخصصهی تعلهیم و تربیهت شهورای تحهول و ارتقهای علهوم
انسانی را نیز به همراه داشهته اسهت .ایهن برنامهه تحهت عنهوان رشهته علهوم تربیتهی بها زمینهه
تکنولوژی آموزشی در تاریخ  45/5/5توسط دبیر شورای عالی انقالب فرهنگهی بهه وزارت
دانشگاهها الزماالجرا است.
به نظر میرسد با توجه به تحوالت تکنولوژیکی و لزوم بهرهگیری هدفمند ،هوشهمندانه
و موثر از آنها در تعلیم و تربیت ،گذراندن دروس مربوط به تکنولوژی آموزشی در مقطع
کارشناسی رشته علوم تربیتی از اهمیهت بهه سهزایی برخهوردار اسهت و منجهر بهه توانمنهدی
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علوم ،تحقیقات و فناوری جهت ابالغ ارسال گردید .برنامه مذکور از مهرماه  45برای کلیهه

دانشآموختگان این رشته خواهد شد .بنابراین پژوهش حاضر به این سؤال اساسی پاسخ داد
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که برنامه درسی مناسب دوره کارشناسی علوم تربیتی بها زمینهه تکنولهوژی آموزشهی کهدام
است؟

روش
در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی و کمی استفاده شد .در بخهش کیفهی ،دادههها از
طریق روش بردی جمعآوری شد .بر اساس این روش ابتدا اطالعات موردنیاز دربهاره دوره
کارشناسی رشته علوم تربیتی از منابع معتبر گردآوری ،طبقهبندی و تفسیر شهده و درنهایهت
شباهتها و تفاوتها موردبررسی قرار گرفتهه اسهت .در بخهش کمهی بهه روش دلفهی و بها
استفاده از پنل تخصصی به نظرسنجی از صاحبنظران درباره برنامه درسی بهره گرفته شهد.
جامعه آماری این پژوهش ،شهامل کلیهه دانشهگاههایی اسهت کهه در سهطح جههانی مجهری
برگزاری دوره کارشناسی علوم تربیتی میباشند .همچنین کلیهه اسهاتید و متخصصهان رشهته
علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی بهعنوان جامعهه آمهاری در نظهر
گرفته شد .نمونه آماری شامل  8دانشگاه از میان دانشگاههای معتبر امریکا و کانادا میباشهد
که در سطح جهانی مجهری برگهزاری رشهته علهوم تربیتهی در دوره کارشناسهی و همچنهین
تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری هستند و همچنین  12نفر از اسهاتید
و متخصصان رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی دانشهگاه عالمهه طباطبهائی بهصهورت
هدفمند انتخاب شدند .پس از تحلیل برنامههای درسی موجود کارشناسی رشته علوم تربیتی
با گرایش تکنولوژی آموزشی ،کارشناسهی ارشهد و دکتهری تکنولهوژی آموزشهی ایهران و
همچنین برنامههای درسی دانشهگاههای مجهری رشهته علهوم تربیتهی در دوره کارشناسهی و
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رشته تکنولوژی آموزشی در دوره کارشناسی ارشد و دکتهری ،جهداول اولیهه دروس تهیهه
گردید .جداول مذکور در کمیته تخصصی دروس تکنولوژی آموزشی با مسهئولیت مجهری
پژوهش حاضر موردبررسی قرار گرفت و  9درس بههعنوان دروس پایهه و  4درس بههعنوان
دروس گرایشی انتخاب گردید .سپس سرفصل هر یک از دروس مهذکور توسهط  1نفهر از
اساتید و متخصصین مربوطهه تهیهه گردیهد .ایهن سرفصهلها در کمیتهه تخصصهی بهازنگری
دروس تکنولوژی آموزشی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شهورای تحهول و

بازنگری برنامه درسی دورهی کارشناسی...

ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقالب فرهنگی ،توسط مسئول کمیته تخصصی بهازنگری
دروس تکنولوژی آموزشی در جلسات متعددی ارائه گردید .پیشنهادهای اصهالحی توسهط
مسئول کمیته تخصصی بازنگری دروس تکنولوژی آموزشی به مدت  2ماه اعمال گردید و
سرفصل کلیه دروس بر اساس چارچوب پیشنهادی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مورد
بازبینی و یکسانسازی قهرار گرفهت و مجهدداً برنامهه نههایی در کمیتهه تخصصهی بهازنگری
دروس تکنولوژی آموزشی و همچنین کارگروه تخصصی تعلیم و تربیت شهورای تحهول و
ارتقای علوم انسهانی بهه تصهویب رسهید .بنهابراین  21عنهوان درسهی در زمینههی تکنولهوژی
آموزشهی بهه عنهوان دروس پایهه و گرایشهی در برنامهه جدیهد رشهته علهوم تربیتههی در دوره
کارشناسی با هدف تجمیع گرایشهای علوم تربیتی ،نهایی و به تصویب رسید.

نتایج
الف) اهداف بازنگری برنامه درسهی دورهی کارشناسهی علهوم تربیتهی بها زمینهه تکنولهوژی
آموزشی عبارتاند از:
 .2توجه به تجارب بینالمللی
 .1توجه به نیازهای بومی کشور
 .1روزآمدی برنامه درسی
 .9کارآمدی برنامه درسی
 .5ارزشمداری برنامه درسی
 .2توالی برنامه درسی در مقاطع تحصیلی مختلف
 .8جامعیت برنامه درسی
ب) اهداف عملکردی برنامه درسی دورهی کارشناسهی علهوم تربیتهی بها زمینهه تکنولهوژی
آموزشی عبارتاند از:
 .2تربیت کارشناس در حوزۀ تکنولوژی آموزشی
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 .1لحاظ کردن نیازهای بازار کار
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 .1تأمین نیروی انسانی الزم برای تهیه و تولید چندرسانهایهای آموزشی متناسهب بها
نیازهای آموزشی کشور
 .1تربیت کارشناس جهت طراحی ،اجرا و ارزشیابی سیستمهای آموزشی
 .9اعهتالی علمهی کشهور از طریهق افهزایش کیفیهت آمهوزش و یهادگیری در مراکههز
آموزش عالی و نظام آموزشوپرورش
 .5آمادهسازی کارشناسان جهت استفاده از فناوریهای نوین آموزشی در مدارس
ج) ضرورت و اهمیت برنامه درسهی دورهی کارشناسهی علهوم تربیتهی بها زمینهه تکنولهوژی
آموزشی عبارتاند از:
 .2تقاضای روزافزون برای ادامه تحصیل در رشته علوم تربیتی با گهرایش تکنولهوژی
آموزشی
 .1لزوم بهروز بودن برنامه درسی این دوره و هماهنگی آن با تحوالت جهانی
 .1پیشههرفتهای علمههی و فنههی در زمینههههای مختلفههی همچههون روانشناسههی تربیتههی،
فناوری اطالعات و ارتباطات و احساس بیشازپهیش انطبهاو فرآینهدهای شه لی و
حرفهای با نیازهای آموزشی و یادگیری بازار کار
 .9منطبق کردن برنامهه درسهی ایهن دوره بها نیازههای رو بهه رشهد جامعهه درزمینههی
فرآیندهای تدریس و یادگیری
 .5نیاز بسهیاری از نهادههای عمهومی و مؤسسهات خصوصهی کشهور ازجملهه وزارت
آموزشوپرورش ،صداوسیما ،نیروهای مسلح ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری،
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وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و  ...به رشته تکنولهوژی آموزشهی در
زمینههای طراحی ،اجرا ،مدیریت و ارزشیابی فرآیندهای آموزشی
 .2اشاعه رویکردهای نوین آموزشی در نظام آموزشی کشور
 .1اصالح و تقویت نظام آموزشوپرورش کشور
 .8طراحی مراکز منابع آموزشی و مراکز یادگیری در مدارس

بازنگری برنامه درسی دورهی کارشناسی...

د) نقش و توانایی فارغالتحصیالن برنامه درسهی دورهی کارشناسهی علهوم تربیتهی بها زمینهه
تکنولوژی آموزشی عبارتاند از:
 .2فارغالتحصیالن رشته علوم تربیتهی بها گهرایش تکنولهوژی آموزشهی بها کسهب
دانش از حیطههای گوناگون قادرند که با تولیهد محتهوای روزآمهد بسهیاری از
معضالت آموزشی جامعه را حل کنند و ازآنجاکه معرفی هر نوع رسانه جدید
بایهههد مبتنهههی بهههر بههههکارگیری شهههیوههای جدیهههد آموزشهههی باشهههد و ایهههن
تکنولوژیستهای آموزشی هستند کهه میتواننهد بها شناسهایی ویژگیههای ههر
رسانه و آشنایی با مسائل گوناگون تعلیم و تربیت حداکثر استفاده از هر رسهانه
را در آمههوزش ببرنههد .اصههوالً ،تکنولوژیسههتهای آموزشههی وفیفههه راهنمههایی
طراحان آموزشی ،تولیدکنندگان مواد و محتواهای آموزشی دورهها ،مشاوران
و مدیران گروههای آموزشی مناطق آموزشوپرورش را بر عهده بگیرند.
 .1دانش آموختگههان ایههن رشههته در حالههت کلههی قههادر بههه طراحههی ،تولیههد ،اجههرا،
مدیریت ،پشتیبانی و ارزشهیابی فراینهدها و منهابع یهادگیری مهرتبط بها آمهوزش
هستند .بخش طراحی ،اشاره به طراحی آموزشی در سهطوح خهرد و کهالن در
جهت مرتفع کردن نیازهای آموزشی افراد دارد .بعهد تولیهد ،بهه تولیهد مهواد و
رسانهها ،محتواها ،فناوریههای کمکهی پیشبینیشهده در مرحلهه طراحهی کهه
مناسههب بههرای آمههوزش هسههتند ،مربههوط میشههود .بعههد اجههرا ،شههامل اجههرای
آموزشهای طراحیشده در مرحلهه طراحهی و بهه کاربسهت مهواد و رسهانهها،
محتواها ،فناوریهای کمکی و  ...مطهابق بها طراحهی آموزشهی تدوینشهده در
است تا فرایندهای آموزشی را مدیریت و پشتیبانی نماید .در بعد ارزشهیابی نیهز
دانشآموخته این رشته قادر است ،ابعاد مختلف طراحی ،تولید ،اجرا ،مدیریت
و پشتیبانی فرایندهای آموزشی را ارزشیابی نموده و بر مبنای نتایج ارزشیابی بهه
اصالح کل فرایند مذکور اقدام نماید.
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مرحله اول است .در بعد مهدیریت و پشهتیبانی ،فارغالتحصهیل ایهن رشهته قهادر

بهطور اخص دانشآموختگان این زمینه در محورهای زیر توانمند هستند:
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تکنولوژی آموزشی

 طراحی آموزشی


کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت



تولید محتوای الکترونیکی



آموزش از راه دور

 طراحی پیامهای آموزشی


اصول عکاسی و فیلمبرداری

 تولید مواد و رسانههای آموزشی
 تولید فیلمهای آموزشی
 تولید برنامههای رادیویی و تلویزیونی


آشنایی با برنامهنویسی کامپیوتری

 متون تخصصی
 کارورزی
ه) طول دوره ،نوع و تعداد واحدهای درسی
طول دوره برنامه درسی دورهی کارشناسی علوم تربیتی با زمینه تکنولهوژی آموزشهی 9
سال است و نظام آموزشی آن طبهق آییننامهه مصهوب وزارت علهوم ،تحقیقهات و فنهاوری
خواهد بود .کل دروس به دو بخش دروس پایه و دروس گرایشی تقسهیم مهیشهود .دروس
پایه در نیمسالهای تحصیلی اول الی چهارم ارائه خواهد شد .دروس گرایشی در قالب یک
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بسته آموزشی و بر اساس رعایت پیشنیاز در نیمسالهای پنجم الی هشتم به دانشجویانی که
گرایش تکنولوژی آموزشی را انتخاب کردهاند ،ارائه میگردد .کلیه دانشجویانی کهه بسهته
تکنولههوژی آموزشههی را انتخهاب کردهانههد ،ملههزم بههه گذرانههدن کلیههه دروس بسههته مههذکور
میباشند .از این دروس تعداد  9درس به ارزش  8واحد جهز دروس پایهه بهوده و تعهداد 4
درس به ارزش  28واحد جز دروس گرایشی میباشد .الزم به ککر است با توجه به ماهیت
تخصصی دروس گرایشی امکان ارائه کلیهی ایهن دروس در یهک یها دو نیمسهال تحصهیلی

04
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وجود ندارد و حتماً باید در نیمسالهای پنجم الی هشتم تحصیلی ارائه گردد .این دروس بهه
تفکیک در ادامه مقاله بهتفصیل معرفی شده است.
و) شرایط پذیرش دانشجو ،مواد و ضرایب امتحانی
شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی علوم تربیتی با زمینه تکنولوژی آموزشی بر
اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری میباشد؛ بدین شرح که از میهان
داوطلبههان آزمههون کارشناسههی و بههر اسههاس نتههایج آزمههون ورودی ،دانشههجویان وارد دوره
کارشناسههی علههوم تربیتههی بهها گههرایش تکنولههوژی آموزشههی میشههوند .شههرایط عمههومی،
اختصاصی ،مواد و ضرایب امتحانی بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش
آموزش کشور خواهد بود.
جدول  .1تعداد کل واحدهای درسی رشته علوم تربیتی با زمینه تکنولوژی آموزشی
دروس پایه

8

دروس گرایشی

28

جمع

12

همانطوری که در جدول  2مشاهده میشود تعداد کهل واحهدهای درسهی رشهته علهوم
تربیتی با زمینه تکنولوژی آموزشی  12واحد پیش بینهی شهده اسهت کهه تعهداد  8واحهد آن
بهعنوان دروس پایه و تعداد  28واحد آن بهعنوان دروس گرایشی در نظر گرفته شده است.
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جدول  .2دروس پایه کارشناسی علوم تربیتی با زمینه تکنولوژی آموزشی
تعداد ساعت

تعداد واحد

ردیف

نظری

عملی

نظری

عملی

جمع

2

2

2

1

21

19

جمع

نام درس

تکنولوژی

پیشنیاز

52

آموزشی
1

طراحی

1

-

1

19

-

19

آموزشی
1

کاربرد رایانه

تکنولوژی
آموزشی

2

2

1

21

19

52

در تعلیم و
تربیت
2

9

2

1

21

19

52

کاربرد

تولید محتوای

رایانه در

الکترونیکی

تعلیم و
تربیت

جمع کل

5

1

8

85

211

281

همانطوری که در جدول  1مشاهده میشهود دروس پایهه رشهته علهوم تربیتهی بها زمینهه
تکنولوژی آموزشی عبارتاند از :تکنولوژی آموزشی ،طراحی آموزشی ،کاربرد رایانهه در
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 49

06

تعلیم و تربیت و تولید محتوای الکترونیکی .درسهای ردیف  1و  9بهعنوان دروس جدیهد
در سرفصل جدید رشته علوم تربیتی مصوب شده است و از طرف نویسنده مقالهه و مجهری
طرح پژوهش حاضر پیشنهاد شده بود.
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جدول  .3دروس گرایشی کارشناسی علوم تربیتی با زمینه تکنولوژی آموزشی

دور

-

جمع
1

عملی

نظری
آموزش از راه

1

عملی

نام درس

نظری

پیشنیاز

19

جمع

ردیف

تعداد واحد

2

تعداد ساعت

-

19

1

1

-

1

19

-

19

آموزشی
1

اصول عکاسی
و فیلمبرداری

آموزشی
تکنولوژی

طراحی
پیامهای

تکنولوژی

آموزشی
طراحی
آموزشی

2

2

1

21

19

52

تکنولوژی
آموزشی
تکنولوژی

تولید مواد و
9

رسانههای

آموزشی
2

2

1

21

19

52

آموزشی

طراحی
پیامهای
آموزشی
تکنولوژی

5

تولید فیلمهای
آموزشی

آموزشی
2

2

1

21

19

52

اصول
عکاسی و
فیلمبرداری

تولید برنامههای
2

رادیویی و

آموزشی
2

2

1

21

19

52

تلویزیونی

تولید
فیلمهای
آموزشی

1

آشنایی با
برنامهنویسی

2

2

1

21

19

52

تکنولوژی
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کاربرد رایانه

کامپیوتری

در تعلیم و
تربیت
تکنولوژی
8

متون تخصصی
1

1

-

1

19

-

19

2

2

1

21

19

52

21

2

28

119

119

918

آموزشی
متون
تخصصی 2
کلیه دروس

4

کارورزی

پایه و
گرایشی

جمع کل

همانطوری که در جدول  1مشاهده میشود دروس گرایشی رشته علوم تربیتی با زمینهه
تکنولوژی آموزشی عبارتاند از :آمهوزش از راه دور ،طراحهی پیامههای آموزشهی ،اصهول
عکاسی و فیلمبرداری ،تولید مواد و رسانههای آموزشی ،تولیهد فیلمههای آموزشهی ،تولیهد
برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،آشنایی بها برنامهنویسهی کهامپیوتری ،متهون تخصصهی  1و
کارورزی .درسهای ردیف  8 ،1 ،2و  4بههعنوان دروس جدیهد در سرفصهل جدیهد رشهته
علوم تربیتی مصوب شده است و از طرف نویسهنده مقالهه و مجهری طهرح پهژوهش حاضهر
پیشنهاد شده بود .همچنین درسهای ردیف  9 ،1و  2با توجه به محدودیت رعایهت سهقف
تعداد کل واحدهای درسی در رشته علوم تربیتی در طرح تجمیع گرایشها باهم ادغامشهده
و تحت یک عنوان درسی پیش بینی شده است.
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در ادامه سرفصل  1درس از دروس پایه و  1درس از دروس گرایشی معرفی میگردد.2

 .2خوانندگان محترم می توانند جهت مطالعه سرفصل کلیه درس ها به اصهل گهزارش بهازنگری برنامهه درسهی دورهی
کارشناسی علوم تربیتی با گهرایش تکنولهوژی آموزشهی در کتابخانهه مرکهزی دانشهگاه عالمهه طباطبهائی و همچنهین

08

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبائی مراجعه نمایند.
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جدول  .3سرفصل درس کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت
تعداد
عنوان درس به فارسی:

واحد1 :

نظری

پایه

()2+2

عملی
نوع

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

واحد

عنوان درس به انگلیسی:
Applied Computing in
Education





نظری

گرایشی

عملی

تعداد
ساعت:

 دروس

پیشنیاز:

نظری
عمومی

عملی

19 + 21
آموزش تکمیلی عملی :دارد 
سفر علمی  کارگاه 

ندارد

ندارد

آزمایشگاه  سمینار

اهداف درس:
آشنایی دانشجویان بها رایانهه در ابعهاد کاربردهها ،نقهش نرمافهزار ،سهختافزار و شهبکه
(محلی و جهانی) در تعلیم و تربیت ،جنبهههای مثبهت و منفهی اسهتفاده از رایانهه در تعلهیم و
تربیت ،اخالو در استفاده از رایانه و اینترنهت ،انهواع رفتارهها در اینترنهت ،انهواع حریمهها و
جرائم در اینترنت و پیامدهای استفاده از رایانه و شبکه جهانی در تعلیم و تربیت
سرفصل درس:
-

فناوریهای پدیدار شده در سیستمهای اطالعاتی و آثار آن در تعلیم و تربیت

-

نرمافزار ،سختافزار و نقش آنها در تعلیم و تربیت

-

اینترنت و برخط شدن ،انواع تعامالت و پیامدهای آن

-

اخالو در اینترنت و آثار آن در تعلیم و تربیت

-

جرائم اینترنتی و آثار آن در تعلیم و تربیت

-

حریم اینترنتی و آثار آن در تعلیم و تربیت

-

امنیت در اینترنت و آثار آن در تعلیم و تربیت

سال دوم ،شماره  ،5زمستان 49

-

دهکده جهانی ،فناوری اطالعات و رایانهها و نقش آنها در تعلیم و تربیت
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جدول  .4ارزشیابی:
ارزشیابی مستمر

آزمونهای نهایی

میانترم



نوشتاری

عملکردی





پروژه


منابع:
-

زارعی زوارکی ،اسهماعیل و همکهاران .)2141( .مبهانی نظهری و عملهی کهاربرد
اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری .تهران :انتشارات آوای نور.

John A.Orr and Richard F.Vas. (2001). Information Technology: Inside
and Outside, Prentice Hall.
Long, Larry. (2012). Computers: Information Technology in
Perspective, Prentice Hall.
Rashidi, H., (1390) Computers and Information Technology, Islamic
Azad University, Qazvin Branch, 2nd Edition.

جدول  .5سرفصل درس تولید محتوای الکترونیکی
عنوان درس به فارسی:

تعداد واحد1 :

پایه

()2+2

عملی

نوع

سال دوم ،شماره  ،5زمستان 49

11

تولید محتوای الکترونیکی

عنوان درس به انگلیسی:
Electronic Content
Development

واحد
تعداد ساعت:
19 + 21

نظری

گرایشی
عمومی

 دروس

پیشنیاز:




نظری

آموزشی،

عملی

کاربرد رایانه

نظری

در تعلیم و

عملی

آموزش تکمیلی عملی :دارد 

ندارد

سفر علمی  کارگاه  آزمایشگاه 

سمینار

تکنولوژی

تربیت


-

بازنگری برنامه درسی دورهی کارشناسی...

اهداف درس:
آشنایی دانشجویان با فرایند تولید محتوای الکترونیکی و کسب مهارتههای الزم بهرای
مشارکت در پروژههای تولید برنامههای درسی الکترونیکی
سرفصل درس:
 تعریههف مفههاهیم درس :یههادگیری ،یههادگیری الکترونیکههی ،محتههوا ،محتههوا دریادگیری الکترونیکی
-

تولید محتوای الکترونیکی بر مبنهای نظریهههای یهادگیری :رفتهارگرایی ،شهناخت
گرایی ،ساختن گرایی ،ارتباط گرایی

-

رویکردها و راهبردهای آموزشی در تولید محتوای الکترونیکی

-

اصول تولید محتوای الکترونیکی :اصول ریچارد مایر

-

انواع تعامل در محتوای الکترونیکی :خطی ،شاخهای ،انفرادی و جمعی ،همزمهان
و غیر همزمان

-

مقایسه محتوای الکترونیکی با محتوای غیر الکترونیکی

-

انتخاب محتوای الکترونیکی

-

سازماندهی محتوای الکترونیکی

-

مدیریت سیستم محتوای یادگیری

-

ویژگیهای عناصهر آموزشهی بها تأکیهد در محهیط چندرسهانهای :مهتن ،عکهس،
ویدیو ،صوت ،انیمیشن ،چند رسانه ،فرارسانه

-

آشنایی با برنامههای تألیفی

-

آشنایی با یکی از نرمافزارههای تهألیفی :پاورپوینهت پیشهرفته ،مهالتی مهدیا بیلهدر،
کپتیویت ،کمتازیا ،فلش

-

نشر نرمافزار

-

نصب برچسب

-

ارزشیابی محتوای الکترونیکی

سال دوم ،شماره  ،5زمستان 49

-

آشنایی با انواع سناریونویسی
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جدول  .6ارزشیابی
ارزشیابی مستمر

میانترم



آزمونهای نهایی
نوشتاری

عملکردی





پروژه


منابع:
-

اسکندری ،حسین .)2141( .استانداردهای درسافزارهای یهادگیری الکترونیکهی.
تهران :انتشارات مدرسه

-

شاه جعفری ،طاهره  .)2185(.طراحی و ارزشیابی نرمافزارهای آموزشهی .تههران:
انتشارت امیری

-

گریسههون .دی .آر.؛ آندرسههون ،تههری .)1111( .مبههانی نظههری و عملهی یههادگیری
الکترونیکی در قرن بیسهت و یکهم .ترجمه اسهماعیل زارعهی زوارکهی و سهعید
صفایی موحد ( .)2189تهران :مؤسسه انتشاراتی علوم و فنون.

 مایر ،ریچارد .ای ( .)1112یادگیری چندرسانهای ،ترجمه مهسا موسهوی (.)2189تهران :موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
- Clarke, Alan (2001). Designing computer-based learning materials. England:
Gower Publishing Company Limited.
- Clark, Ruth Colvin. and Mayer. Richard E. (2008). E-learning and the
science of instruction, proven guidelines for consumers and designers of
multimedia Learning. Pfeiffer Company Limited
- Horton, William and Horton, Katherine (2003). E-learning tools and
technologies: A consumer's guide for trainers, teachers, educators, and
instructional designers. Australia: John Wiley and Sons Company Limited.
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جدول  .7سرفصل درس آموزش از راه دور
عنوان درس به فارسی:
آموزش از راه دور

تعداد
واحد:
1
تعداد

عنوان درس به انگلیسی:
Distance Education

پایه
نوع

گرایشی

واحد

ساعت:

نظری
عملی
نظری



عملی
نظری

عمومی

19
آموزش تکمیلی عملی :دارد 
سفر علمی 

دروس پیشنیاز:

کارگاه 

تکنولوژی
آموزشی

عملی
ندارد
آزمایشگاه 

سمینار

اهداف درس:
آشنایی دانشجویان با آموزش از راه دور در ابعاد مفاهیم اساسی ،تاریخچه ،سازمانهای
متولی ،تجارب ملی و جهانی ،چالشها و فرصتها ،طرحهای یونسکو ،فناوریههای نهوین،
فرایند مدیریت و قلمروهای آموزش از راه دور
سرفصل درس:
-

مفاهیم اساسی درس (آموزش ،آموزش از راه دور ،یادگیری آزاد ،نظام آموزش
از راه دور ،آمههوزش بههه کمههک رایانههه ،آمههوزش مبتنههی بههر رایانههه ،آمههوزش
الکترونیکی ،آموزش مبتنی بر وب)

-

نسلهای آموزش از راه دور (آمهوزش مکاتبههای ،آمهوزش شهنیداری ،آمهوزش
دیداری-شنیداری ،آموزش به کمک رایانه ،آموزش الکترونیکی)

-

سازمانهای متولی آموزش از راه دور در ایران و جهان

-

تجارب کشهور ایهران درزمینههی آمهوزش از راه دور بها تأکیهد بهر علهوم تربیتهی
(دانشگاه ابوریحان بیرونی ،دانشگاه آزاد ایران  ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه جامعهه
المصطفی ،دانشگاه علوم قرآن و حدیث ،سایر دانشگاهها)
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-

تاریخچه آموزش از راه دور در ایران و جهان
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-

تجارب جهانی آموزش از راه دور (کشورهای :آمریکا ،انگلستان ،استرالیا ،هند)

-

چالشههها و فرصههتهای آمههوزش از راه دور (چالشههها و فرصههتهای :فنههی،
آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی) در ایران و جهان

-

طرحهای یونسکو درزمینهی آموزش و یهادگیری از راه دور (آمهوزش عمهومی،
آموزش معلمین ،آموزش شهروندان ،آموزش مهداوم ،آمهوزش گروهههای ویهژه
اجتماعی ،آموزش جهانی)

-

فنههاوریهههای نههوین و آمههوزش از راه دور (وبههال  ،وبسههایت ،شههبکههای
اجتماعی)

-

فرایند مدیریت آموزش از راه دور (سیستم مدیریت یهادگیری ،سیسهتم مهدیریت
محتوای یادگیری)

-

قلمروهههای آمههوزش از راه دور (آموزشهههای رسههمی مدرسهههای و دانشههگاهی،
آموزش مداوم و مادامالعمر ،آموزش ضمن خدمت کارکنان ،آمهوزش معلمهین،
آموزش والدین ،آموزش شهروندی ،آموزش عشایر ،آموزش زندانیان ،آمهوزش
افراد بستری در بیمارستان و تحت درمان ،آموزش افراد با نیازهای ویژه)
جدول  .8ارزشیابی

ارزشیابی مستمر
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میانترم

آزمونهای نهایی
نوشتاری


عملکردی

پروژه


منابع:
-

کوفن ،شهناز .)2185( .کاربرد فناوریهای جدید در آمهوزش .تههران :انتشهارات
سمت.

-

گههروه مشههاوران یونسههکو .)1111( .نظههام آمههوزش از راه دور .ترجمههه اسههماعیل
زارعی زوارکی و سعید صفایی موحد ،2184 ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگهی
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.

بازنگری برنامه درسی دورهی کارشناسی...

-

معاونهههههت آموزشهههههی و پژوهشهههههی موسسهههههه آمهههههوزش از راه دور وزارت
آمههوزشوپرورش .)2188( .مجموعههه قههوانین ،مقههررات و ش هیوهنامههای موسسههه
آموزش از راه دور .تهران :موسسه آموزش از راه دور (چاپ چهارم).

- Moor, G. Michael. (2013). Handbook of distance Education. Third edition.
New York: Routledge

جدول  .9سرفصل درس کارورزی
تعداد
عنوان درس به فارسی:

پایه

واحد1 :
()2+2

واحد

گرایشی

تعداد
عنوان درس به انگلیسی:
Practicum

پیشنیاز:

نظری



عملی



نظری

ساعت:

عمومی

19 + 21
آموزش تکمیلی عملی:
سفر علمی

نظری
عملی

نوع

کارورزی

دروس

دارد 

کارگاه 




کلیه دروس

پایه و گرایشی

عملی
ندارد
آزمایشگاه 

سمینار 

اهداف درس:
آموزشوپرورش و همچنین سایر سازمانها و مؤسسههای دولتی و غیردولتهی در زمینهههای
آموزش و یادگیری در ابعاد :طراحهی آموزشهی ،تهیهه و تولیهد رسهانهها ،اجهرای تهدریس،
مدیریت فرایند یادگیری و ارزشیابی آن بهویژه در سازمانهای آموزشهی ،نظهامی ،صهنعتی،
بهداشتی ،صداوسیما ،خدمات اجتماعی و شهرداری.
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سرفصل درس:
-

ارائه چارچوب در خصوص چگونگی مشارکت و تمرین عملی در ابعاد :طراحی
آموزشی ،تهیه و تولیهد رسهانهها ،اجهرای تهدریس ،مهدیریت فراینهد یهادگیری و
ارزشیابی آن .چهارچوب مهذکور بهر اسهاس دورهههای تحصهیلی و نهوع سهازمان
توسط استاد درس تعیین خواهد شد.
جدول  .11ارزشیابی

ارزشیابی مستمر


میانترم

آزمونهای نهایی
نوشتاری

عملکردی





پروژه


منابع:
- National Institute of Education (2014). Practicum Handbook.
Singapore: Office of Teacher Education.
- Roblyer, M. D. and Doering, Aaron H. (2012). Integrating
educational technology into teaching, 6 / E.

بحث
بازنگری برنامههای درسی و طراحی برنامههای جدید درسی در رشتههای علوم انسانی
ازجمله علوم تربیتی در جهت روزآمدسازی ،غنیسازی ،کارآمدی و ارزشمداری
سال دوم ،شماره  ،5زمستان 49

16

برنامههای درسی از اهمیت زیادی برخوردار است .هرگونه اقدامی در این زمینه باید مبتنی
بر نیازهای بومی و همچنین تجارب بینالمللی باشد .با بررسی تاریخچه شکلگیری رشته
علوم تربیتی و گرایشهای علمی آن در ایران مشخص میشود که با توجه به نیازهای بومی
در سال  2121هجری شمسی گرایشهای علمی در رشته علوم تربیتی در دانشگاههای ایران
آغاز میشود .این نیازها امروزه ت ییر کرده و شرایط جدیدی بر کشور ما حاکم است.
همچنین با بررسی دانشگاههای معتبر بینالمللی در رشته علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی

بازنگری برنامه درسی دورهی کارشناسی...

مشاهده میشود که رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی بهصورت رشته اصلی 2و
رشتههای فرعی 1و به تعبیری بهصورت مهاد و کهاد ارائه میگردد .با توجه به اهمیت
موضوع به تجارب یکی از دانشگاههای معتبر در رشته علوم تربیتی بهویژه تکنولوژی
آموزشی اشاره میگردد .دانشگاه ایندیانا امریکا بهعنوان یکی از دانشگاههای معتبر و پیشرو
در رشته علوم تربیتی بهویژه رشته تکنولوژی آموزشی ،در دوره کارشناسی بهصورت رشته
اصلی (مهاد) و رشتههای فرعی (کهاد) عمل میکند .رشته علوم تربیتی در دانشکده علوم
تربیتی بوده و رشتههای فرعی تحت عنوان آموزش هنر ،مشاوره ،آموزش پیشدبستان،
سیاستهای آموزشی ،مطالعات آموزشی ،آموزش ابتدایی ،آموزش بهداشت ،آموزش
عالی ،آموزش تطبیقی و بینالملل ،آموزش موسیقی ،تربیتبدنی ،آموزش مقطع متوسطه،
آموزش ویژه و زبانهای بینالمللی ارائه میگردد .همچنین مدرک تکمیلی تحت عنوان
دورههای مهارتی در حوزههای مربی کامپیوتر ،مربی انگلیسی ،مربی ریاضیات ،مربی
خواندن ،مربی آموزش ویژه ،مربی دوره متوسطه و مربی تئاتر ارائه میشود و مدرک
تحصیلی آن عالوه بر مدرک تحصیلی اصلی ،بهعنوان مدرک مهارت تکمیلی ،اعطا
میشود.
با توجه به نیازهای بومی کشور ایران در رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی و با
توجه به تجارب بینالمللی در این زمینه ،همانطوری که مجری پژوهش حاضر در گزارش
پژوهش نیز به آن پرداخته است ،پیشنهاد میشود در رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی،

رشته علوم تربیتی بوده و رشتههای فرعی با توجه به نیازهای در حال ت ییر برای هر دوره
پنجساله بازطراحی شود .به نظر میرسد در حال حاضر رشتههای فرعی دارای اولویت
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2. major
1. minor

17

فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری

عبارتاند از :تکنولوژی آموزشی ،آموزش ویژه ،آموزش هنر ،مشاوره ،آموزش
پیشدبستان  ،آموزش ابتدایی ،آموزش بهداشت ،آموزش تطبیقی و بینالملل ،آموزش
موسیقی ،تربیتبدنی ،آموزش مقطع متوسطه و زبانهای بینالمللی .همچنین مدرک
تکمیلی تحت عنوان دورههای مهارتی در حوزههای مربی کامپیوتر ،مربی انگلیسی ،مربی
ریاضیات ،مربی خواندن ،مربی آموزش ویژه ،مربی دوره متوسطه و مربی تئاتر ارائه شود و
مدرک تحصیلی آن عالوه بر مدرک تحصیلی اصلی ،بهعنوان مدرک مهارت تکمیلی
اعطا گردد .همچنین پیشنهاد و تأکید میشود که رشته اصلی و رشتههای فرعی از ابتدا در
مرحله انتخاب رشته تحصیلی در دفترچههای سازمان سنجش آموزش کشور قید گردد.

منابع
اسکندری ،حسین .)2141( .استانداردهای درسافزارهای یادگیری الکترونیکی .تهران:
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کوفن ،شهناز .)2185( .کاربرد فناوریهای جدید در آموزش .تهران :انتشارات سمت.
زارعی زوارکی ،اسماعیل و همکاران .)2141( .مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در
فرایند تدریس و یادگیری .تهران :انتشارات آوای نور.
زارعی زوارکی ،اسماعیل .)2145( .بازنگری برنامه درسی دورهی کارشناسی علوم تربیتی
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علوم تربیتی (گزارش تحقیق – چاپنشده).
زارعی زوارکی ،اسماعیل .)2182( .بررسی تحلیلی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
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