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چكيده

ارائه كتري تكنولوژي آموزشي در سطح جهاني وبررسي دوره دپژوهش حاضر با هدف

هاي سؤال. انجام شداندازي اين دوره در دانشگاه عالمه طباطبايياي جامع جهت راهبرنامه

دوره دكتري تكنولوژي آموزشي در سطح جهاني : عبارت بود ازاين پژوهشاساسي در

توان دوره دكتري ه ميشود؟ چگونچگونه اجرا ميها و اهدافي بوده وضرورتچهداراي

منظور ه ؟ بكرداجراطراحي وبراساس تجارب جهانيرا تكنولوژي آموزشي درايران 

جهاني، تعدادي از دانشگاههاي معتبرهاي فوقبررسي تجارب جهاني و پاسخ به سؤال

تكنولوژي آموزشي موردمطالعه قرار دكتري آنها در دوره آموزشيانتخاب و برنامه 

طراحي دوره دكتري اي به منظور اده از نتايج مطالعه انجام شده، پرسشنامهبا استف. گرفت

و اساتيد در اختيارپس از محاسبه روايي و پايايي آنرشته مذكور در ايران تهيه و

تحليلي -با استفاده از روش تحقيق توصيفي. قرار گرفتاين رشته ارشدكارشناسان

تحليل قرار گرفت وهاي آماري مورد تجزيه وروشگيري ازهاي بدست آمده با بهرهيافته

ي ارائه گرديد كه در متن ملَنيازهاي جهاني و اربنهايتاً يك برنامه آموزشي مبتني بر تج

.مقاله حاضر به جزئيات و چگونگي انجام اين امر پرداخته شده است

اي جامع بررسي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي در سطح جهاني و ارائه برنامه"طرح پژوهشيهاييافتهاين مقاله برگرفته از-1

1615ا شماره است كه  در شوراي پژوهشي دانشگاه عالمه طباطبايي ب"جهت راه اندازي اين دوره در دانشگاه عالّمه طباطبايي 

همچنين از استاد ارجمند جناب آقاي دكتر . بدينوسيله از حمايت مالي اين دانشگاه سپاسگزارم. به تصويب رسيد 29/7/1385مورخ 

كمال تقدير و تشكر ) همكاران محترم تحقيق (و جناب آقاي ايرج عوض زاده و حميدرضا مقامي ) ناظر محترم تحقيق (علي دالور 

.را دارم

و هيأت علمي دانشگاه عالمه طباطبائيعض-2



مة
لنا

ص
ف

-
ي 

بيت
تر

ي 
اس

شن
وان

ر
2

.تكنولوژي آموزشي، برنامه آموزشي دوره دكتري::::واژگان كليدي

مقدمه

هاي علمي را به اي است كه سعي دارد يافتهرشتهكنولوژي آموزشي يك رشته بينت

چنانچه تعريف زير را از .كندپرورش واردشكلهاي كاربردي به عرصه آموزش و

هاي تكنولوژي آموزشي بپذيريم، حضور آن را در نظام آموزشي با توجه به تكنولوژي

:رشته علمي مستقل تلقي خواهيم كردآن را بعنوان يكنوين بيشتر احساس كرده و

عمل طراحي، توسعه، كاربرد، مديريت نظريه و: تكنولوژي آموزشي عبارت است از« 

، سيلز، 1ارتباطات آموزشيانجمن تكنولوژي و(»منابع يادگيريوارزشيابي فرآيندها و

).1384، به نقل از زارعي زواركي و صفايي موحد،1994ريچي، الي، 

هاي آموزشي و به اعتالي آموزش و پژوهش و افزايش كيفيت برنامهضرورت توجه

برنامه دوره كارشناسي علوم تربيتي با گرايش 21/5/63درسي موجب گرديد تا در تاريخ 

پس از . تكنولوژي آموزشي تدوين شده و مورد تصويب ستاد انقالب فرهنگي قرار گيرد

ارشد علوم تربيتي با دوره كارشناسي28/8/74ريزي در تاريخ آن شوراي عالي برنامه

گيري اين رشته از جمله الزامات شكل.گرايش تكنولوژي آموزشي را به ثبت رساند

: توان به موارد زير اشاره كردمي

ز جمله وزارت آموزش و مؤسسات خصوصي كشور ابسياري از نهادهاي عمومي و

فناوري، به نحوي درگير ات وتحقيقح، وزارت علوم،وسيما، نيروهاي مسلَپرورش، صدا

هاي طراحي، تواند در زمينهرشته تكنولوژي آموزشي مي. باشندفعاليتهاي آموزشي مي

. اجرا، مديريت و ارزشيابي فرآيندهاي آموزشي راهنما و مددكار سازمانهاي فوق باشد

ولوژي ص در زمينه تكنرا به نيروي انساني متخصبراي اينكه بتوانيم نياز اين سازمانها

صان رشته تكنولوژي آموزشي در سطوح آموزشي برآورده سازيم، نيازمند تربيت متخص

-التحصيالن دوره دكتري ميفارغ. مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري هستيم

اي و همچنين ها و پژوهشهاي بنيادي، كاربردي، توسعهتوانند در روند اجراي پروژه

1. Association of Educational Communications  and  Technology (AECT)
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واقع براي هدايت ودر. نشگاهها نقش مهمي را ايفا نمايندتدريس، بعنوان هيأت علمي دا

ارشد كارشناسيكارآمد در سطح كارشناسي وص وتوسعه نيروهاي انساني متخص

با توجه به . تكنولوژي آموزشي، ما نيازمند توسعه مناسب اين رشته در دوره دكتري هستيم

ي در رشته تكنولوژي ص در سطوح باالي تحصيالت تكميلاينكه تربيت نيروي متخص

تحمل ديگر مشكالت هاي ارزي زياد وآموزشي در كشورهاي خارج متضمن صرف هزينه

علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي با دارا بودن منابع باشد لذا دانشكده روانشناسي ومي

اندازي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي،تواند با راهابزارهاي الزم ميعلمي، انساني و

.اجراي اين مهم را بر عهده گيرد

سات آموزش عالي كشور درتوان به نياز مؤساز ديگر ضرورتهاي ايجاد اين رشته مي

ن تكنولوژي آموزشي در سطح دكتري اين رشته، براي اصهاي علوم تربيتي به متخصرشته

وزافزون تدريس دروس مربوط به اين رشته، كمبود نيروي انساني در اين زمينه و تقاضاي ر

هاي علوم تربيتي براي هاي كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي وساير رشتهآموختهدانش

.ادامه تحصيل در اين رشته و پركردن اين خأل اشاره كرد

گيري دوره كارشناسي و نيز با سال از شكل21رسد با گذشت بيش از به نظر مي

اسي ارشد تكنولوژي آموزشي در اندازي دورة كارشنسپري شدن بيش از يك دهه از راه

ايران، اينك با تربيت تعداد كثيري از كارشناس و كارشناس ارشد رشته مذكور، تحوالت 

ارتباطات در يادگيري از جمله توسعه تكنولوژي اطالعات و- اخير در فرآيندهاي ياددهي

رش نظام آموزشي، افزايش تعداد و مهارتهاي اعضاي هيأت علمي اين رشته، رشد و گست

تر در مقطع اين رشته در سطوح جهاني، شرايط مناسبي براي آغاز يك حركت علمي جدي

صي اين رشته را در ايران فراهم نموده استدكتراي تخص.

شود، به يك اندازي ميبا توجه به اينكه در ايران براي اولين بار دورة مذكور راه

ة يك برنامة جامع براي دوره بررسي دقيق علمي و استفاده از تجارب جهاني جهت تهي

ق در تحقيق حاضر به دنبال بررسي تجارب جهاني در اين بنابراين محقَ. مذكور نياز است

اندازي دورة دكتراي تكنولوژي آموزشي در اي جامع جهت راهزمينه بوده تا بتواند برنامه

.دانشگاه عالمه طباطبائي ارائه نمايد
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كنولوژي آموزشي در سطح جهاني رويكردهاي هاي دوره دكتري تاگرچه در برنامه

رويكرد طراحي ، رويكرد توليد، رويكرد تحقيق و ارزشيابي و رويكرد : مختلفي از جمله

با توجه به اينكه شود، امامراكز يادگيري مشاهده ميهاي آموزشي وله در محيطأحل مس

، در تحقيق حاضر، استثرترؤها رهگشا و مرويكرد تلفيقي يا تركيبي در بسياري از زمينه

ق رويكرد تلفيقي را به عنوان رويكرد مناسب انتخاب كرده و براساس آن اقدام نموده محقَ

. است

اهداف تحقيق

آموزشي آموزشي دانشگاههاي معتبر و مجري دورة دكتري تكنولوژيبررسي برنامه�

.در سطح جهان

وزشي در جهت ارائه نظرسنجي از اساتيد و كارشناسان ارشد رشتة تكنولوژي آم�

.اي متناسب براي مقطع دكتري تكنولوژي آموزشي در ايرانبرنامه

طراحي برنامه آموزشي دورة دكتري تكنولوژي آموزشي جهت ارائه در دانشكده �

.روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبايي

سؤال هاي تحقيق

سطح جهاني كدامند؟اهداف و ضرورت هاي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي در-1

اهداف و ضرورت هاي راه اندازي دورة دكتري تكنولوژي آموزشي با توجه به -2

شرايط نظام آموزشي ايران كدامند؟

دروس اصلي و تخصصي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي با توجه به تجارب جهاني -3

كدامند؟

رانساني مورد جهت راه اندازي دورة دكتري تكنولوژي آموزشي چه منابع انساني و غي-4

نياز است؟
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روش تحقيق 

. ها استفاده شده استآوري دادهتحليلي براي جمع- در پژوهش حاضر از روش توصيفي

از روش تحليلي براي تحليل برنامه آموزشي دكتري تكنولوژي آموزشي دانشگاهها بهره 

ف هايي است كه هدف آن توصيتحقيق توصيفي شامل مجموعه روش«. گرفته شده است

تواند صرفاً براي اجراي تحقيق توصيفي مي. كردن شرايط يا پديده هاي مورد بررسي است

سرمد،بازرگان ( » گيري باشدشناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم

). 83ص1379وحجازي

گيري، از روايي محتوا استفاده شده اندازهدر اين پژوهش در ارتباط با روايي ابزار

ست وتوسط اساتيد گروه تكنولوژي آموزشي دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه ا

براي محاسبه پايايي ابزار همچنين . عالمه طباطبايي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است

براي اين ضريب الفاي كرونباخ .  استفاده شده1اندازه گيري، ازروش آلفاي كرونباخ

.آمدبدست91/0پرسشنامه عدد 

جامعه آماري

جامعه آماري اين تحقيق شامل كلية دانشگاههايي است كه در سطح جهاني مجري 

عالوه براين در اين تحقيق با هدف . باشندبرگزاري دورة دكتري تكنولوژي آموزشي مي

نظرسنجي و اجراي پرسشنامه، كليه اساتيد و كارشناسان ارشد رشته تكنولوژي آموزشي 

.باشنداري ميبعنوان جامعه آم

نمونه آماري

گيري جزء اين روش نمونه. استفاده شده است2گيري هدفمنددر اين تحقيق از روش نمونه

اي است كه در نمونه هدفمند، نمونه«. گرددگيري غيراحتمالي محسوب ميهاي نمونهروش

ا كه ها بر اساس خصوصيات يا صفاتي خاص، افراد يا مواردي رآن با انتخاب آزمودني

1. Cronbachs Alpha
2. Purposive  Sampling



مة
لنا

ص
ف

-
ي 

بيت
تر

ي 
اس

شن
وان

ر
6

بنابراين در تحقيق ). 117ص1384بيابانگرد،(»كنندواجد آن مالك نيستند، حذف مي

دانشگاههايي است كه در سطح جهاني مجري حاضر نمونه آماري شامل پنج دانشگاه از 

دانشگاه : ند ازااين دانشگاهها عبارت. برگزاري دورة دكتري تكنولوژي آموزشي هستند

همچنين . 1ون، دانشگاه اهايو، دانشگاه تگزاس و دانشگاه كلگرياينديانا، دانشگاه هوست

اساتيد و كارشناسان ارشد كه در نظرسنجي شركت كردند بصورت هدفمند از گروههاي 

دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه آموزشي تكنولوژي آموزشي دانشگاه عالمه طباطبايي،

انتخاب د اسالمي واحد تهران جنوباراك، دانشگاه شهيد چمران اهواز و دانشگاه آزا

كننده و تعداد كارشناسان ارشد شركتنفر، 23كننده در نظرسنجي اساتيد شركت. شدند

. نفر بودند25نظرسنجي در

هاآوري دادهروش جمع

هاي مربوط به برنامه آموزشي دانشگاههاي مجري آوري دادهدر تحقيق حاضر براي جمع

ابتدا با استفاده از اينترنت و مراجعه به وزشي در سطح جهان،دورة دكتري تكنولوژي آم

آموزشي اين دانشگاهها آموزشي دورة دكتري تكنولوژيسايت دانشگاههاي مختلف،برنامه

آموزشي ارائه شده با استفاده از روش كيفيت برنامهو براساس. گرفتموردمطالعه اوليه قرار

، دانشگاه اهايو، دانشگاه تگزاس و دانشگاه هوستون،گيري هدفمند، دانشگاه اينديانانمونه

آموزشي آنها از كلية اجزاء برنامهسپس. دانشگاه كلگري بصورت نمونه انتخاب شدند

ها، راهنماها، شرح دروس، اسناد و مدارك، موردمطالعه و تحليل اهداف، ضرورت: قبيل

.منطقي قرار گرفت

برنامه آموزشي دوره دكتري دانشگاههاي هاي حاصل از تحليل با استفاده از يافته

:اي در پنج محور زير تدوين گرديدمطالعه شده، پرسشنامه

اهداف دورة دكتري تكنولوژي آموزشي در ايران كدامند؟-1

اندازي دورة دكتري تكنولوژي آموزشي در ايران كدامند؟هاي راهضرورت-2

1. Indiana university,University of Houston ,Ohio University,Texas University and University 
of Calgary
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ه دروسي است؟دروس اصلي دورة دكتري تكنولوژي آموزشي در ايران شامل چ-3

دروس پيش نياز دورة دكتري تكنولوژي آموزشي در ايران شامل چه دروسي -4

است؟

منابع انساني و غير انساني مورد نياز براي راه اندازي دورة دكتري تكنولوژي -5

كدامند؟آموزشي

پرسشنامه با هدف نظرسنجي از اساتيد و كارشناسان ارشد در مورد پنج محور ذكر 

گيري هدفمند براي اجرا رسشنامه طراحي شده با استفاده از روش نمونهپ. شده تدوين شد

هاي سپس داده. در اختيار اساتيد و كارشناسان ارشد تكنولوژي آموزشي قرار گرفت

هاي آماري به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از روش

فراواني،درصد،يمانند فراوانشاخصهاييويفيها ازآمارتوصدادهليتحليبرا. گرفت

ترتيب كه ابتدا فراواني بدين. هاي آماري استفاده شدنموداررسم جداول وميانگين، 

افزارهاي آماري و سپس به كمك نرم،سؤال مورد محاسبه قرار گرفتهاي هرمقياس

گانه نجهاي بدست آمده، نمرات هر سؤال در هريك از محورهاي پبراساس فراواني

ها، اهداف، ضرورت:گانه شاملسپس درهريك از محورهاي پنج. پرسشنامه محاسبه گرديد

هر محور هايسؤالنياز و منابع انساني و غيرانساني؛ مجموعه دروس اصلي، دروس پيش

. مرتب و مشخص شدند-شدرا شامل مي) 5(تا ) 0(كه از - براساس نمرات بدست آمده

.هاي تحقيق پاسخ داده شدبه سؤالهاسپس براساس اين داده

هاي بدست آمده، برنامه آموزشي دورة دكتري تكنولوژي در نهايت براساس يافته

آموزشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبائي با هدف برگزاري 

.دوره دكتري اين رشته،طراحي و ارائه گرديد

يافته هاي مهم تحقيق

؟هاي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي در سطح جهاني كدامنداهداف و ضرورت

هاي حاصل از اين تحقيق، اهداف و ضرورتهاي دوره دكتري تكنولوژي براساس يافته

:آموزشي در دانشگاههاي مطرح دنيا به شرح زير است



مة
لنا

ص
ف

-
ي 

بيت
تر

ي 
اس

شن
وان

ر
8

آماده برنامه آموزشي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي دانشجويان را:تربيت پژوهشگر

همچنين با . ا از طريق تحقيقات بنيادي دانش جديد راجستجو كرده وكسب كنندكند تمي

مطرح هايسؤالمشكالت عملي بتوانند براي تحقيقات كاربردي در ارتباط با مسائل و

توسعه عمومي تحقيق وكزبعنوان پژوهشگر در مراآنها. شده پاسخهاي مناسب بدهند

.مشغول به كار مي شوندوخصوصي فعال در زمينه تكنولوژي آموزشي 

دانشگاههاي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي دريكي ديگر از اهداف :تربيت استاد

.تربيت اعضاء هيأت علمي براي تدريس در دانشگاهها مي باشدمطالعه شده

....تربيت نيروي انساني متخصص تكنولوژي آموزشي براي خدمت در مدارس

.هاي آموزشي مراكز صنعتيآموزشي براي بخشيتربيت نيروي انساني متخصص تكنولوژ

هاي آموزشي براي خدمت درمراكزآموزشي بخشانساني متخصص تكنولوژيتربيت نيروي

يتوانند مشاغليميآموزشيتكنولوژيدر دكترليالتحصافراد فارغ:دولتي و خصوصي

مراكز توسعه ،يالتيايدر ادارات تكنولوژايدر مدارس يآموزشستيتكنولوژ: همچون

بعنوان طراح ايآموزش از راه دور و يپروژه ها،يآموزشيمراكز تكنولوژ،يتخصص

درخشان ياستعدادهايهمانند آموزش عالهمماريبسيآموزشيهادورهيبرايآموزش

رشته نياالنيالتحصفارغنيهمچن. خودشان انتخاب كنندتيفعاليرا برايدر آموزش عال

.نديخدمت نمازينيحكومتيكشور و آموزش عالرانيوزأتيدر هتواننديم

ن آموزشي اآموزشي تربيت مشاورهدف دوره دكتراي تكنولوژي: آموزشيناتربيت مشاور

در زمينه تكنولوژي است، كساني كه فعاليتهاي آموزشي را بهبود خواهند بخشيد و از طريق 

.دتحقيق و بررسي باعث رشد آموزش و يادگيري خواهند ش

دكتري تكنولوژي آموزشي به چهار طريق زير باعث اشاعه و توسعه تحقيقات آموزشي 

:شودمي

از طريق درك عميق رشتة تكنولوژي آموزشي-1

هاي فرهنگي تكنولوژي در درون برنامه درسي از طريق شناسايي بسترها و زمينه-2

.و آموزش
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از طريق استفاده از ابزارهاي مناسب پژوهشي مختص اين رشته-3

از طريق بكار بستن و اشاعه برون دادها و فرآورده هاي تحقيقي-4

شده دراين تحقيق به نحوي گسترده بيشتر دانشگاههاي مطالعه:ارتباطاتفناوري اطالعات و

.هاي خود استفاده كرده انداز دروس مرتبط با فناوري اطالعات در برنامه

ي آموزشي با توجه به اهداف و ضرورت هاي راه اندازي دورة دكتري تكنولوژ

؟شرايط نظام آموزشي ايران كدامند

اهداف دوره

اندازي دوره دكتري تكنولوزي آموزشي هاي حاصل از اين تحقيق اهداف راهاساس يافتهبر

:با توجه به شرايط نظام آموزشي ايران به شرح زير است

اهداف كلي

:صي است كه بتوانند اد متخصهدف از اجراي برنامه دكتري تكنولوژي آموزشي تربيت افر

افزاري با توليد دانش علمي در زمينه تكنولوژي آموزشي در راستاي جنبش نرم-1

.كشور نقش مؤثري را ايفا نمايند

پژوهشي، پژوهشهاي بنيادي وبعنوان پژوهشگر در مؤسسات دانشگاهي و-2

.اجرا كنندكاربردي را در رشته تكنولوژي آموزشي طراحي، هدايت و

بعنوان مدرس، دروس تكنولوژي آموزشي را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش -3

.عالي تدريس كنند

سازمانهاي دولتي وخصوصي، مجري پروژه، به مؤسسات وبعنوان مشاور و-4

صي در زمينه تكنولوژي آموزشي ارائه كنندخدمات تخص.
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اهداف جزئي

لوژي آموزشي از نگاه اساتيداهداف جزئي دورة دكتري تكنو:1نمودار 

اهداف جزئي راه اندازي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي از نگاه كارشناسان ارشد:2نمودار 
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اندازي دوره دكتريراه
آموزشيتكنولوژي

الح وتقويت نظاماص
آموزشي

كيفيت فرآيندهايبهبود
آموزشي

اشاعه رويكردهاي نوين
آموزشي

هاي ايجاد رشته تكنولوژي آموزشي در سطح دكتريضرورت

اندازي دوره دكتري تكنولوژي هاي حاصل از اين تحقيق ضرورتهاي راهبراساس يافته

:ا توجه به شرايط نظام آموزشي ايران به شرح زير استآموزشي ب

هاي راه اندازي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي از نگاه اساتيدضرورت:3نمودار 

اندازي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي از نگاه كارشناسان ارشد هاي راهضرورت: 4نمودار 
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با توجه به تجارب جهاني 1آموزشيري تكنولوژيدروس اصلي و تخصصي دوره دكت

كدامند؟

براي پاسخ به اين پرسش ابتدا دروس اصلي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي 

دانشگاههاي مختلف دنيا مورد مطالعه قرار گرفت و سپس دروس مشترك اين دانشگاهها 

:استشد استخراج گرديد، كه شامل دروس زير درس مي36كه شامل 

عناوين دروس مشترك دوره دكتري:1جدول

فصل هاي دروس دكتري تكنولوژي آموزشي را مي توانيد در گزارش تحقيقي تحقيق حاضر در كتابخانه مركزي دانشگاه سر-1

.عالمه طباطبايي ، مالحظه فرمائيد

عنوان درسرديفنوان درسعرديف

روشهاي تحقيق در تكنولوژي آموزشي19آموزش از راه دور1

راهبردهاي آموزشي20آموزش الكترونيكي2

سنجش ، انداره گيري وارزشيابي آموزشي21اصول طراحي وتوليد چندرسانه اي هاي آموزشي3

وزشيطراحي وتوليد مواد آمI22سمينار در تكنولوژي آموزشي 4

يادگيري، تكنولوژي وجامعهII23سمينار در تكنولوژي آموزشي 5

تكنولوژي هاي تدريس24كارورزي حرفه اي در تكنولوژي آموزشي6

آموزشييادگيري اكتشافي، شبيه سازي وبازيها ي25طراحي آموزشي پيشرفته7

تلفيق تكنولوژي اطالعات وارتباطات در نظام 8

آموزشي

كيفي در آموزش و پرورشتحقيق 26

مديريت تكنولوژي آموزشي27توليد گرافيك هاي آموزشي9

سمينار درمورد آخرين مباحث در تكنولوژي 10

آموزشي

تكنولوژي هاي اطالعاتي وارتباطي براي سازمان ها28

طراحي محيط هاي يادگيري29منابع تكنولوژي11

فته با تكنولوژيتدريس پيشر30شبيه سازي هاي آموزشي12

تكنولوژي ارائه دروس31تكنولوژي آموزشي براي آموزش بزرگساالن13

ارائه ديداري اطالعات32تحقيق وارزشيابي در تكنولوژي آموزشي14

مطالعه وپروژه هدايت شده:Iمطالعه مستقل33تكنولوژي آموزشي در آموزش وكار آموزي15

تحقيق هدايت شده:IIتحقيق مستقل34يطراحي وتوسعه مواد آموزشي چاپ16

نظريه هاي طراحي آموزشي35ارتباط گرافيكي17

طراحي تجارب آموزشي36تلويزيون آموزشي18
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درس ارائه 36سپس در پرسشنامه از اساتيد و كارشناسان ارشد  خواسته شد تا از بين 

بعنوان دروس اصلي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي در ايران درس را 9شده، فقط 

:پيشنهاد نمايند كه نتايج حاصل به شرح زير است

دانشجوياندروس مشترك بين اساتيد و:2جدول 

دانشجوياناساتيدنام درسرديف

درصد رتبه

فراواني

درصد رتبه

فراواني

15/8624/62آموزش الكترونيكي1

23/6832/58حي وتوليد چندرسانه اي هاي آموزشياصول طرا2

37/6316/66طراحي آموزشي پيشرفته3
47/63925روش هاي تحقيق در تكنولوژي آموزشي4
52/5964/37موزشيآسمينار در مورد آخرين مباحث در تكنولوژي 5

62/5958/45طراحي محيط هاي يادگيري6

76/5441/54آموزش از راه دور7

84/36925نظريه هاي طراحي آموزشي8

99/3164/37شبيه سازي آموزشي9

هاي اول تا نهم عالوه بر دروس اصلي فوق كه در مطالعه حاضر به ترتيب رتبه: توجه

اند و در صورت هاي دهم و يازدهم را كسب كردهرا كسب كردند، دو درس زير نيز رتبه

: توان دروس زير را جايگزين درسهاي فوق كردنياز و ضرورت مي

هاي طراحي آموزشينظريه

كارورزي در تكنولوژي آموزشي

نياز ه منابع انساني و غيرانساني مورداندازي دورة دكتري تكنولوژي آموزشي چجهت راه

؟است

ري نياز دوره دكتق منابع انساني و غيرانساني موردهاي حاصل از اين تحقيبراساس يافته

:تكنولوژي آموزشي به شرح زير است
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نظر اساتيدانساني موردنياز دورة دكتري تكنولوژي آموزشي ازمنابع انساني و غير: 5نمودار 

منابع انساني و غيرانساني موردنياز دوره دكتري تكنولوژي آموزشي از نگاه كارشناسان : 6نمودار 

ارشد
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اندازي هادات اساتيد و كارشناسان ارشد در ارتباط با راهمجموعه پيشن

دوره دكتري تكنولوژي آموزشي

:تكنولوژي آموزشيدياساتشنهاداتينظرات و پ-الف

مجري دورة دكتري وضرورت تعامل و همكاري با حداقل يك دانشگاه معتبر-1

.تكنولوژي آموزشي در سطح جهان در جهت راه اندازي مشترك دوره دكتري

.استفاده از اساتيد مجرب-2

.تأسيس انجمن علمي تكنولوژي آموزشي-3

.نوآوري، اصالح و به روزكردن سرفصل دروس-4

.تأمين و جمع آوري منابع التين و كتابهاي مرجع موردنياز-5

.انتشار فصلنامه يا مجله علمي در زمينه تكنولوژي آموزشي-6

7-اخلي وخارجيصي و بانكهاي اطالعاتي معتبر داشتراك در مجالت تخص.

.ايجاد سايت تخصصي گروه تكنولوژي آموزشي-8

.تقويت زيرساختهاي فناوري ارتباطات دانشكده-9

فعاليتهاي بعلت ماهيت عملي بودن رشته به دروسي همانندكارورزي يا سمينار و- 10

.جانبي اهميت بيشتري داده شود

.توسعه تجهيزات و فضاي آموزشي مناسب- 11

.آمد در دورة دكتري تكنولوژي آموزشيكارپذيرش دانشجويان مستعد و- 12

طول دوره براي هاي علمي دربرگزاري كارگاههاي آموزشي و نشست- 13

.دانشجويان

.ICTجذب هيأت علمي متخصص در زمينه - 14

استوديو فيلمبرداري، عكاسي و صداگذاري بصورت (توسعه بخشهاي فني- 15

).ديجيتال

با گرايش و هدايت بيني چند گرايش از طريق گذراندن دروس مرتبط پيش- 16

.نامهپايان
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هاي يادگيري هاي طراحي آموزشي و نظريهدر دروس پيش نياز دروسِ نظريه- 17

.گنجانده شود

.استفاده از اساتيد شهرستاني- 18

كارشناسان ارشد تكنولوژي آموزشينظرات و پيشنهادات-ب

ولوژي مجري دوره دكتري تكنعقد قرارداد با حداقل يك دانشگاه معتبر وتعامل و-1

سطح جهان با هدف اجراي مشترك دوره دكتري تكنولوژي آموزشي و آموزشي در

درصورت عدم امكان اين امر، مشاوره گرفتن يا دعوت از يك يا چند استاد مطرح 

.خارج از كشور

.استفاده از اساتيد مجرب-2

.تأمين منابع و مراجع درسي جديد و به روز-3

المللي در خصوص برگزاري سمينارها و اي بينههمكاري باساير دانشگاهها و سازمان-4

.همايشهاي علمي

.هاي دانشگاههاي مطرح خارجي مطابقت داده شودهاي درسي با سرفصلسرفصل-5

6-خارجي در جهت صي و بانكهاي اطالعاتي معتبر داخلي واشتراك در مجالت تخص

.يهاي مرتبط با تكنولوژي آموزشارائه منابع تحقيقاتي كارآمد در زمينه

.توسعه امكانات اينترنتي با سرعت و دسترسي مناسب-7

.اوري اطالعاتگنجاندن دروس مرتبط با كامپيوتر و فنَ-8

.اساتيدبررسي و رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات دانشجويان و-9

.ملزومات، امكانات و فضاي آموزشي مناسب تأمين گردد- 10

د در دوره دكتري تكنولوژي شود تا دانشجويان مستعد و واقعاً كارآمپيشنهاد مي- 11

آموزشي دانشگاه عالمه پذيرش شوند و مالك كارآمدي نه صرفاً معدل بلكه دانشجو بايد 

به دليل اينكه اين افراد اساتيد آينده اين رشته خواهند .در ابعاد مختلف قوي و كارآمد باشد

.شد
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بخشهاي : يرهايي نظآموزشي در زمينهضرورت شناساندن كاربرد وكارآيي تكنولوژي- 12

....ح، آموزش و پرورش وآموزشي صنايع، نيروهاي مسلَ

ها با هدف در دروس مرتبط با كامپيوتر و فناوري اطالعات بر بكارگيري فناوري- 13

هاي كامپيوتري؛ زيراكامپيوتر و آموزش و يادگيري تأكيد شود نه صرفاً بر خود برنامه

.فناوري صرفاً يك ابزار است

گيرينتيجه

هاي حاصل از بررسي برنامه آموزشي دوره دكتري تكنولوژي ن مقاله سعي شد تا يافتهدر اي

ها ابعاد و عناصر مختلف برنامه اين يافته. آموزشي، به نحوي سازمان يافته ارائه شود

اندازي دوره اهداف و ضرورتهاي راه: آموزشي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي نظير

وره دكتري و منابع انساني و غيرانساني موردنياز را صي ددكتري، دروس اصلي و تخص

.كندروشن و آشكار مي

:در ارتباط با پژوهش انجام شده مي توان به چند نكته زير اشاره كرد

آوري اطالعات مربوط به برنامه رسد بهترين روش براي جمعبه نظر مي:نكته اول

و مجري اين رشته در ساير آموزشي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي دانشگاههاي مطرح

ولي با توجه به محدوديت منابع مالي در . كشورها؛ مراجعه حضوري يا تحقيق ميداني باشد

با اين حال در پژوهش حاضر سعي شد تا از حداكثر . پژوهش حاضر اين امر محقق نشد

آوري اطالعات مرتبط با برنامه آموزشي دوره دكتري امكانات قابل دسترس براي جمع

.نولوژي آموزشي در ساير دانشگاههاي جهان استفاده شودتك

براي اجراي موفق برنامه آموزشي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي در :نكته دوم

دانشگاه عالمه طباطبايي، بدليل آنكه اين رشته براي اولين بار در سطح دكتري در ايران 

نامه و يا عقد قرارداد با له تفاهمرسد بسيار ضروري باشد تا بوسيگردد، به نظر ميبرگزار مي

ساير دانشگاههاي مجري و مطرح اين رشته در سطح جهان، كيفيت ارائه اين برنامه را در 

هاي پژوهش حاضر تقريباً اكثر اساس يافتهبر. عالمه طباطبايي بهبود بخشيددانشگاه

رشته، نسبت كنندگان در نظرسنجي شامل اساتيد و دانشجويان كارشناسي ارشد اين شركت
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به همكاري با ساير دانشگاهها در جهت اجراي موفق دوره دكتري تكنولوژي آموزشي 

.تأكيد كرده اند

رسد تهيه و توسعه امكانات و هاي پژوهش حاضر به نظر ميبا توجه به يافته:نكته سوم

بهاي آوري منابع التين و كتااستفاده از اساتيد مجرب، تأمين و جمع: زير ساختهايي نظير

هاي علمي در طول دوره براي مرجع موردنياز، برگزاري كارگاههاي آموزشي و نشست

خارجي و دانشجويان، اشتراك در مجالت تخصصي و بانكهاي اطالعاتي معتبر داخلي و

.ساير ملزومات و امكانات موردنياز براي اجراي موفق دوره دكتري بسيار حياتي باشد

شد تا آخرين اطالعات در مورد برنامه آموزشي در پژوهش حاضر سعي: نكته آخر

دكتري تكنولوژي آموزشي در دانشگاههاي مطرح جهان گردآوري شود و سپس براساس 

آوري شده بومي سازي شده و منطبق با نيازهاي كشور ما برنامه نظرسنجي، اطالعات جمع

بهكه با توجهاي كه بايد به آن توجه شود اين است نكته. آموزشي مناسب ارائه گردد

اي بودن تكنولوژي آموزشي از يك طرف و سرعت تحوالت علمي و فني رشتهماهيت بين

هاي رسد برنامه آموزشي ارائه شده بايد بصورت دورهدر دنيا از طرف ديگر به نظر مي

زمانبندي شده موردارزيابي قرار گيرد تا از اين طريق بتوان همواره نسبت به وجود برنامه 

متناسب با تحوالت جهاني و متناسب با نيازهاي جامعه رو به پيشرفت خود اطمينان آموزشي 

.حاصل كرد

منابع 

نشر و تبليغ : تهران).چاپ بيست ويكم(مقدمات تكنولوژي آموزشي).1380(.محمداحديان،

.بشري

در (وري فنامصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و. نامه دوره دكتريآيين

).27/1/1384تاريخ 

).14/10/83مصوب(برنامه دوره دكتري رشته سنجش و اندازه گيري دانشگاه عالمه طباطبائي

مصوب نود و ششمين (ريزي درسيهاي فلسفه تعليم و تربيت و برنامهبرنامه دوره دكتري رشته

).11/7/1366ريزي در تاريخ جلسه شورايعالي برنامه
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.نشر دوران: تهران.شناسي و علوم تربيتيهاي تحقيق در روانروش).1384(.اسماعيلبيابانگرد،

چاپ (هاي تحقيق در علوم رفتاريروش).1379.(حجازي،الههبازرگان،عباس؛سرمد،زهره؛

.انتشارات آگاه: تهران).چهارم

ت انتشارا: تهران.مباني نظري وعملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي).1382.(دالور،علي

.رشد

بررسي دوره دكتري تكنولوژي آموزشي در سطح جهاني و ). 1385.(زارعي زواركي،اسماعيل

گزارش . اي جامع جهت راه اندازي اين دوره در دانشگاه عالمه طباطباييارائه برنامه

.اي در دانشگاه عالمه طباطباييتحقيقاتي درون دانشكده

يارشد تكنولوژيدوره كارشناسدرسيةبرناميليبررسي تحل). 1386.(زارعي زواركي،اسماعيل

اي در دانشگاه گزارش تحقيقاتي درون دانشكده. مناسبياجهت ارائه برنامهيآموزش

. عالمه طباطبايي

.سمت: تهران).چاپ پنجم(مباني نظري تكنولوژي آموزشي).1382.(فردانش،هاشم

مباني (يكي در قرن بيست و يكم يادگيري الكترون.)2003(.گريسون، دي آر و تري، آندرسون

: تهران). 1384(ترجمه زارعي زواركي، اسماعيل و صفايي موحد، سعيد . )نظري و عملي
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