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چكيده 

اسي مين نيازهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سيأرسالت سنگيني در ت،آموزش عالي

سفانه عليرغم أمت. ارتباط با جامعه و رفع نيازهاي آنستآن،از رسالتهاي مهم. جامعه دارد

شاهد اجراي ضعيف واحدهاي عملي در ،ت تجربه و لزوم كاربردي كردن دروساهمي

نبود صالحيت الزم در خروجيهاي آموزش عالي براي رفع نيازهاي .نظام دانشگاهي هستيم

تا متوليان امر آموزش هكه باعث شدهستندانشگاهها از جمله عواملي دآمديجامعه و ناكار

هاي درسي را آغاز نمايند و با بازنگري برنامه،عالي در بسياري از كشورها مانند ايران

. اختيارات الزم را براي اصالح برنامه به دانشگاهها تفويض نمايند،سياست تمركززدائي

،رشته تكنولوژي آموزشي استقراردارد،در اولويت هائي كه بازنگري آن يكي از رشته

تحقيق حاضر از نوع توصيفي . هاي ديگرستزيرا اين رشته سرويس دهنده بسياري از رشته

در بخش اول، سرفصل . ل يكديگر تشكيل شده استكاربردي است و از دو بخش مكم

فته و در بخش مصوب رشته تكنولوژي آموزشي با روش تحليل محتوا مورد بررسي قرارگر

دانشجويان سال آخر در خصوص تئوري، نظري و يا تلفيقي بودن مباحث دروس دوم از

دهد در نتيجه تحقيق نشان مي. تخصصي در يك تحقيق پيمايشي نظرخواهي شده است

بسياري از دروس تخصصي بين اهداف دروس، عناوين و زيرعنوانهاي نوشته شده در 

براساس نظر دانشجويان، . مخواني الزم وجود نداردسرفصل دروس با واحدهاي عملي ه

اين درحالي . خوب در مقياس ليكرت استكاربردي بودن دروس بين دو حد متوسط و

عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبائي-1
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است كه حدود يك سوم از ساعات دروس تخصصي بايد به آموزش واحدهاي عملي 

.اختصاص يابد

هاي درسي، ي برنامهواحد عملي، واحد نظري، تكنولوژي آموزشي، بازنگر::::واژگان كليدي

.ايران

مقدمه

مين نيازهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه أآموزش عالي رسالت سنگيني در ت

براي اين نظام پس از انقالب صنعتي هدفهائي مانند آماده ساختن دانشجويان براي . دارد

-وابط ميان رشتهبازار كار، زمينه سازي براي پرورش دانشجويان مستقل و خالق، توجه به ر

نظر هاي كاربردي در آزمايشگاهها درالعمر و توسعه آموزشكيد بر يادگيري مادامأاي، ت

. گرفته شد

بين دانش، آموزش و . از رسالتهاي مهم دانشگاه ارتباط با جامعه و رفع نيازهاي آنست

شود با ميشود و تصور وليكن اين تفاوت گاهي ناديده گرفته مي. تجربه تفاوت وجود دارد

سفانه أمت. كنداي را در بازار كار پيدا ميآموزش تنها، دانشجو صالحيت انجام كار حرفه

عليرغم اهميت تجربه و لزوم كاربردي كردن دروس شاهد اجراي ضعيف واحدهاي عملي 

.در نظام دانشگاهي هستيم

هاي است كه از افزايش هزينهعلل آموزش ضعيف واحدهاي عملي متعدد

گاهي، پيشرفت سريع علم و تكنولوژي و محدوديت دانشگاهها در تهيه امكانات آزمايش

جديد و عدم تحقق جايگاه واقعي اهداف كارهاي عملي در مراكز آموزشي بعنوان نمونه 

نبود صالحيت الزم در خروجيهاي آموزش عالي براي رفع نيازهاي جامعه . توان نام بردمي

املي بودند كه باعث شد تا متوليان امر آموزش عالي در و ناكارائي دانشگاهها از جمله عو

هاي درسي را آغاز نمايند و با سياست بسياري از كشورها مانند ايران بازنگري برنامه

يكي از . تمركززدائي اختيارات الزم را براي اصالح برنامه به دانشگاهها تفويض نمايند

زيرا اين باشدميولوژي آموزشيهائي كه بازنگري آن در اولويت است رشته تكنرشته

هاي ديگرست و براي ارتقا سطح آموزش در مدارس، رشته سرويس دهنده بسياري از رشته
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در اين تحقيق سرفصل رشته .گيردها و سازمانها مورد بهره برداري قرار ميدانشگاه

ريزي آموزشي با روش تحليل محتوا موردتكنولوژي آموزشي مصوب شورايعالي برنامه

ال پاسخ داده شد كه آيا در اهداف و سرفصل درسهاي ؤبررسي قرار گرفته است و به اين س

در مرحله . عملي از افعالي استفاده شده كه بيانگر حيطه رواني حركتي و انجام كاري باشد

ديگر نظر دانشجويان در تئوري، نظري بودن و يا تلفيقي از نظر و عمل، در مباحث دروس 

.لوژي آموزشي از طريق تحقيق پيمايشي مورد بررسي قرارگرفتتخصصي رشته تكنو

ت آنله و اهميأبيان مس

بايست گردند كه ميمنابع انساني از مهمترين منابع رشد و تكامل يك جامعه محسوب مي

انسانها . ثري صورت گيردؤدر راستاي كشف و پرورش و استفاده بهينه از آنها فعاليتهاي م

هره مند هستند كه با بكارگيري راهبردها و سياستهاي علمي آموزشي و از ثروتهاي دروني ب

از رسالتهاي مهم . پرورشي بايد آنها را براي انجام وظائف فردي و اجتماعي مهيا نمود

آموزش عالي به عنوان يكي از مراحل . ستادانشگاه ارتباط با جامعه و رفع نيازهاي آن

مهارت آموزي و بطور كلي آموزش و پژوهش مهم آموزش رسمي يعني مرحله مطالعه و 

ثر، نقش بسزائي در توسعه ؤتواند با شرط داشتن عناصر الزم و مبعد از دوره متوسطه مي

سفانه عليرغم اهميت تجربه و لزوم كاربردي كردن دروس أمت. هاي انساني ايفا نمايدسرمايه

نبود صالحيت الزم .نظام هستيماين شاهد اجراي ضعيف واحدهاي عملي در دانشگاهي، 

دانشگاهها از جمله آمديدر خروجيهاي آموزش عالي براي رفع نيازهاي جامعه و ناكار

و با سياست در ايران را مطرح كردهاي درسي بازنگري برنامهموضوع عواملي بودند كه 

يكي از . كردبه دانشگاهها تفويضرااختيارات الزم براي اصالح برنامه،تمركززدائي

آموزش و هائي كه بازنگري آن در اولويت است رشته تكنولوژي آموزشي است زيرا رشته

در اين تحقيق به اين . در هر مركز آموزشي استسرويس دهنده هاي پرورش جزء رشته

ها و تدوين سرفصل هر دروس، به تئوري يا شود كه آيا در هدفگذاريال پاسخ داده ميؤس

شده و آيا در عملي بودن واحدها از افعال مبين عملي بودن واحدهاي درس توجه كافي 

. عملكرد، استفاده شده است
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ادبيات تحقيق

در اين قسمت به بررسي رسالت دانشگاه و ضرورت ارتباط آن با جامعه، اهميت كاربردي 

پرداخته و با توجه به هاي تحصيلي ها و مشكالت واحدهاي عملي در رشتهبودن رشته

.گيردس، رشته تكنولوژي آموزشي مورد بررسي قرار ميبازنگري درونامه آئين

مين نيازهاي جامعهأرسالت دانشگاه از منظر ت

مين نيازهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه أآموزش عالي رسالت سنگيني در ت

پس از انقالب صنعتي دچار دگرگونيهائي با توجه به نيازهاي جوامع صنعتي اين نظام. دارد

:اهم آنها عبارتند ازشد كه

سازي براي پرورش دانشجويان مستقل، آماده ساختن دانشجويان براي بازار كار، زمينه

توسعه كيد بر يادگيري مادام العمر،أاي، تخودآگاه و خالق، توجه به روابط ميان رشته

كاربردي در آزمايشگاهها، توجه به رشد مهارتهاي فراشناختي و قدرت حل هاي آموزش

.لهأمس

در. پس از انقالب صنعتي، مرحله فراصنعتي و عصر اطالعات و ارتباطات آغاز شد

به ،اين دوران زمينه مساعد براي تبادل گسترده اطالعات بوجود آمد و اقتصاد سرمايه بر

تربيت نيروي انساني انديشمند با تعداد كم بر . سمت اقتصاد مبتني بر دانش تحول يافت

جديد،در دوره. برتري پيدا كردكه توان تفكر علمي ندارد، سانيزياد نيروي انجمعيت

).  1384، عارفي(اهها درآمدگدانش از انحصار دانش

ت هدفها، الزم است آسيب شناسي دقيقي بعمل آيد كه چرا هدفهاي با توجه به اهمي

آسيب له و ريشه يابي آن از اولين گامهاي اينأشناخت مس. گرددآموزشي كامل پياده نمي

به سه دسته مشكالت آموزش عالي را توان علل بندي كلي ميدر يك طبقه. شناسي است

بندي به ما كمك اين طبقه). 1372تقي پورظهير، ( دروني، بيروني و مختلط تقسيم نمود

كه طريق در حل مشكالتي كند تا بتوانيم علل و موقعيت موانع را تشخيص داده و از اينمي

و كنترل آن تا حد زيادي در اختيار استآموزشي مربوطدروني نظام محيط حداقل به 

. اقدام نمائيمدست اندركاران آموزش عالي است،
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ثر بيروني عواملي هستند كه ريشه آن وابسته به شرائط خارج ؤعوامل م:عوامل بيروني

مشكالت امكان رفع،ا نباشدكه شرائط الزم محيطي مهياز سيستم آموزشي است و تا زماني

ناهماهنگي نظام آموزش و پرورش با نظام : اي از اين عوامل عبارتند ازنمونه. وجود ندارد

التحصيالن دانشگاهي وضعيت نامناسب اقتصادي كه از اشتغال فارغو نيز آموزش عالي

.آوردممانعت بعمل مي

يستم مقابل عوامل بيروني عوامل دروني است كه ريشه مشكالت در س:عوامل دروني

بمراتب بيشتر ،هاي مناسب احتمال حل مشكالتآموزش عالي نهفته و لذا با اتخاذ تصميم

عدم ارتباط بين دو عنصر آموزش : اي از اين مشكالت عبارتند ازنمونه. از مورد قبلي است

.كهنه شدن منابع و عدم بروز شدن اطالعاتوهاي مختلفو پژوهش در رشته

آن در محيط خارجي و داخلي ألط عواملي هستند كه منشعوامل مخت:عوامل مختلط

ها سيستم آموزش عالي وجود دارد مانند توزيع نامتناسب متقاضيان تحصيل در دانشگاه

.گسستگي صنعت و دانشگاهو ط جغرافيائييبعلت شرا

يكي از مشكالت دروني آموزش عالي بازنگري دروس است كه باعث عدم كارائي و 

از رسالتهاي . هاي درسي دانشگاهها در خدمت رساني به جامعه شده استاثربخشي برنامه

با ارزيابي موفقيت آموزش نه تنها .ستامهم دانشگاه ارتباط با جامعه و رفع نيازهاي آن

هاي دوره بلكه با بررسي ميزان جذب خروجيقبولي دانشجويان در امتحانات پايان دوره، 

توان به تربيت افراد براي در عصر حاضر نمي).1384چانگ، (در بازار كار عملي است

عالي رشته مدار و وزشآم. )1384عارفي، (مشاغلي پرداخت كه در آينده بازار كار ندارد 

مبناي ،در عصر اطالعات. ي مردم كم استگتخصص محور است ولي كاربرد آنها در زند

اين . باشندعات جديد ميها در اطالعات است ولي دانشگاهها هنوز فاقد اطالقدرت جامعه

.درآمده استنظام دانشگاهيدر خدمت شبكه اطالع رساني جهاني درحالي است كه 

كامل محتواي سازمان يافته و حتي در آموزش انتقال علم بودهدانشگاهها تنها متوليامروزه 

چگونگي ايجاد ارتباط بين دو ).1382راولي، (مصوب نيز نقص فراوان دارندو موضوعات 
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عنصر جامعه و دانشگاه فقط با آموزش دروس نظري نيست، بلكه تجربه نقش مهمي در اين 

.كندزمينه بازي مي

دانش، آموزش و تجربه

سفانه اين تفاوت گاهي ناديده گرفته أمت. بين دانش، آموزش و تجربه تفاوت وجود دارد

ر آن، دانشجو شود با آموزش و اخذ يك آزمون نهائي و قبولي دشود و تصور ميمي

تفاوت قابل توجهي بين دانش، آموزش .  اي را در بازار كار داردصالحيت انجام كار حرفه

ه اگرچه وابستگي آنها ب،و تجربه وجود دارد و هر كدام روش آموزش خاص خود را دارد

هاي علمي دانشمندان در حاليكه در دانش صحبت از يافته. ستايكديگر غيرقابل انكار

شيوه انتقال عالوه برآن به،ك موضوع بصورت سازمان يافته است، در آموزشدرباره ي

هدفهاي آموزش و پردازد و به مواردي مانند دانش و ايجاد زمينه براي كسب تجربه مي

) 1995: به نقل از الدنتين در السيوس(بالنك . شودهاي دانشجويان نيز توجه ميپيش دانسته

كي از شناخت تئوريك به تعقل عملي، دانش تبديل به ديالكتيءارتقادرمعتقد است

گيرد با ساخت دانش موجود در كالس از استاد ميآنچه را كه دانشجو .شودميآموخته 

عالوه بر دو عامل ساخت . رسدكند و به يك برداشت خاص خويش ميدر ذهن ادغام مي

هائي كه تجربه. اره گردداشتجربه نامه بعامل ديگربهبايد،دانش و ساخت ذهني دانشجو

تواند نتيجه آموزش صرف باشد زيرا همه رفتارها براساس آورد نمييك فرد بدست مي

قادر به تجربه حواس ما افتد كه بسياري از اتفاقات طبيعي در اطراف ما مي.آگاهي نيست

قيده به ع. توان آگاهي اجمالي درباره آنها پيدا كردو فقط از محيط ميمستقيم آن نيست

مشابه ديگري پيدا تواند تجربه كامالًشخصي است و كسي نميساخت گرايان تجربه كامالً

، بنابراين گيردت نميأرفتار صحيح در دنياي تجربه از قوانين متقن و اثبات شده نش. كند

مهمترين هدف فهم جهان هستي گويد، مي) 1989(1بوك.يافته هر فردي قابل احترام است

شخصي استزيرا تجربه تجربه و آموزش يكسان نيست . استييادگيرآموزش و هدف

تواند اگرچه تجربه نمي. قابل هدايت و نظم پذير استجنبه علمي دارد،در حاليكه آموزش 

1. Buck 



ان
وي

شج
دان

ر 
نظ

ز 
ي ا

زش
مو

ي آ
وژ

ول
كن

ه ت
شت

 ر
دن

بو
ي 

رد
ارب

 ك
ي

رس
بر

...

35

الهاي ؤكه با طرح ساينستدانشگاهاما رسالت ،را تضمين كنديادگيري كالسيك نتيجه

يك ارتباط منطقي برقرار وقايع محيطيمي و هاي دانشجو، موضوع علمعنادار، بين آگاهي

. 1نمايد

آموزشمدلهاي ارتباطي بين تجربه و 

:به شرح ذيل مطرح كرده است) 1995: در السيوس(چهار مدل را الدن تين

هاي حاصل از تجربه به در اين حالت آموخته:2تجربه و آموزش بعنوان رفتار مكمل

اين مفهوم از . مل يا بعنوان جبران نكات مبهم درسيشود خواه بعنوان مكآموزش اضافه مي

- نميهم را برچارچوب آموزش توجه به تجربه، گيرد كه ضمن ت ميأآموزش نشفرايند 

سيستماتيك از قبل بصورت در چارچوب ماده آموزش كه اين دروس،يادگيري در .زند

. گيرد، انجام ميتنظيم شده است

در اين مرحله دنياي :3)موزش مبتني بر تجربهآ(تجربه بعنوان جهت دهنده آموزش

اين نگاه نوعي . گرددتجربه شاگردان و زندگي روزمره آنها جهت دهنده به آموزش مي

مبتني بر اهداف آموزشي است كه از روشهاي آموزشي فرموله سنتي مخالفت با آموزش 

و محدود كردن يند زندگي قابل محاسبه نيستآس نظر كافكا فرابراس. كندميشده تبعيت 

دروس در يك مكان و زمان مشخص و با تدوين هدفهاي آموزشي از قبل تعيين شده 

بر اين اساس آموزش . بصورت پويا تحول يابدزيرا بايد آموزش دائماً،غيرواقع بينانه است

هاي تدريس مناسبي براي اين رويكرد روش»مبتني بر عمل«و آموزش »مبتني بر پروژه«

از دنياي زيراشجو استوارست نداو تجارببر عالئقبتني پروژه محور آموزش م. است

روش يادگيري از محتوا و تحليل موضوع و هدف،تعيين.گيردت ميأنشآنهازندگي 

آموزش در . شودمنجر به خوديادگيري ميسوي يادگيرنده از جمله مواردي است كه

تعدادي از منابع اين تحقيق به زبان آلماني است-1

2. Erfahrung und Unterricht als additives Verhältnis
3. Erfahrungsorientierter Unterricht
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دانشهائي.گيرندميدهي يادگيري قرار باهم در جريان ياداستاد و دانشجو»1مبتني بر عمل«

درچه بسا نتايج آندر حين عمل بدست آيد داراي ارزش مفهومي باالئي است وكه

هاي مربوط به در محيطاي عمدتاًها در چنين مرحلهكالس. بدست نيايدكالس درس 

هم در روش پروژه . دانشجو استخروجي آموزش نيز تجارب . گرددموضوع تشكيل مي

پيوند بين آموزش و وقايع محيطي زياد است و دراين ،ور و هم در روش مبتني بر عملمح

در اولويت بعدي قرار ،و جزئي درسكلي راستا تجربه در اولويت اول و سپس هدفهاي 

. گيردمي

دراين مرحله تجربه مانند آموزش بايد از ساختار مناسب :2تجربه بعنوان روش آموزش

سازي هاي شبيهبلكه در محيط،شجويان علم خود را نه از طريق آموزشدان. برخوردار باشد

آورند و ازنظر متديك تجارب حاصله بايد قابل دفاع شده و يا در آزمايشگاه بدست مي

ها رعايت روش تحقيق پروژهدر زيرا ،اين مرحله تاحدي با روش پروژه شبيه است. باشد

درسند مراحل انجام كار را در چارچوب كمعلم در اين مرحله سعي مي. الزامي است

خواهد بطور مستقيم با توجه به روش تحقيق آموزش شده توضيح دهد و از دانشجويان مي

.موضوع را مورد بررسي قرار دهند

اي براي پي بردن به آشنا وسيلهيمفهومقياس،در :3آموزش مبتني بر تجربه قياسي

سه . شودهاي افتراق پرداخته ميي اشتراك و جنبههابه جنبه،در قياس. مفهومي ناآشناست

اي از نمونه.عنصر اصلي در قياس عبارتند از موضوع آشنا، موضوع ناشناخته و علت قياس

. مقايسه انجام دهدرانندگي كشور و مديريت ست كه از دانشجو بخواهيم بين ااينقياس

):1385و نيوبل، كانن(ندكهيزل فعاليتهاي آزمايشگاهي را به سه دسته تقسيم مي

1 Handlung oriented
2 Erfahrung als methode von Unterricht
3 Erfahgungsanalger Unterricht
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-در اين دسته كل آزمايش توسط استاد انجام مي:نمايشهاي و تمرينهاي كنترل شده

،نقش نمايشها. ط يابدهدف آن كمك به دانشجو است تا بر مهارتهاي پايه تسلَ. گيرد

.نشان دادن قطعات و كاركرد يك ابزار استمعرفي مفاهيم و

شود تا در طرح وتمرين به دانشجو فرصت داده ميدر اين :تحقيقات آزمايشگاهي

توضيح هدفهاي . االنه خودش فعاليت نمايدبه گزينش دست زند و فع،اجراي آزمايش

.مهم است،رفتاري با ارائه دستورالعمل نحوه انجام كار به دانشجويان

با پژوهشهائي از تجارب زندگي ،در اين قسمت دانشجويان: هاي تحقيقاتيپروژه

كنترل متغيرها در حد هاي مربوط به حيطه علوم انساني پروژهدر. شوندواقعي آشنا مي

. پژوهشهاي آزمايشگاهي امكان پذير نيست

اصول حاكم بر كنترل و اطمينان از عملكرد

رود پس از يادگيري سطح دانش و اگر يادگيري را تغيير واصالح رفتار بدانيم، انتظار مي

انجام عمل در موقعيت (و كاربرد ) تكرار(دو روش تمرين . يابدءارتقاتوانائي در دانشجو 

براي انتقال موضوعات درسي به . ها وجود داردبراي عمق بخشيدن به يادگيري) جديد

)1995(1برن هوبر.اصولي حاكم است،له تازهأموقعيت جديد و كاربرد آن جهت حل مس

:انددط كاربرد يك موضوع را در موارد زير مييشرا

تمرين ساده و مكانيكي و دانشهاي . در دانشجو باشد2هدف كاربرد بايد توسعه بينش•

.براي كاربرد مناسب نيست،كه بدون ساختار بوده و با فهم سطحي همراه باشد

. كاربرد بايد آگاهانه و بر اساس ساختار مشخص و در فاصله زماني مطلوب انجام گيرد•

.موزش داده شود بلكه دانشجو بايد خودش به راه حل برسدآ،در كاربرد نبايد پاسخ مسائل

حالت است كه در اين. گردددر كاربرد بايد به عناصر مهم موضوع علمي توجه •

.گرددمنطبق ميدانشجوآموخته ها پويا و بصورت عيني با نيازهاي 

1. Brunnhuber
2. insight
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شود بلكه او بايد پس در كاربرد نه فقط در ذهن دانشجو مطالب گذشته يادآوري مي•

.از پردازش اطالعات به يك ايده نو برسد

در انتقال عرضي به تنوع و . وجود دارد2و طولي1در كاربرد دو نوع انتقال عرضي•

در حاليكه در انتقال طولي به گذراندن پيش شود، توجه ميگستردگي موقعيتهاي جديد

.گرددكيد ميأتنيازها براي طي مراحل پيچيده تر 

و بايد با كمك معلم مورد تحليل قرارگيرد و از طرفي در كاربرد خطاهاي دانشج•

.مهارت و دانش او ارزيابي گردد

هاي گذشته در كاربرد بجاي تكرار رئوس مطالب بايد با سازماندهي مجدد آموخته•

.بسط يابد

كند تا تمرينها و نحوه حل مسائل از سوي دانشجويان به اي را فراهم ميكاربرد زمينه•

معتقد است 3بروور.آيدشود و اين خود يك آموزش بحساب ميهمكارانشان منتقل

توضيح مطالب به ديگران باعث ماندگاري هفتاد درصد، و كاربرد آنها باعث ماندگاري 

. مانددرصد مطالب در ذهن مي30هاست در حاليكه در خواندن و شنيدن فقط آموخته% 90

در نظام دانشگاهي كه هكبا توجه به موارد فوق تذكر اين نكته ضروري است

دانشجويان بايد آموزشهاي الزم را بطور عميق و كاربردي فراگيرند، توجه به واحدهاي 

ص از ضرورتهاي نظام عملي و تخصيص امكانات مادي، مالي و نيروي انساني متخص

ت تجربه و لزوم كاربردي كردن دروس، شاهد سفانه عليرغم اهميأمت.آموزش عالي است

.ف واحدهاي عملي در نظام دانشگاهي هستيماجراي ضعي

نقص واحدهاي عملي در نظام دانشگاهي

هاي اكثر فراگيران دوره. اجراي ضعيف واحدهاي عملي، معلول عوامل متعددي است

عليرغم رسيدن به مرحله تفكر انتزاعي در درك مفاهيم انتزاعي با ،دانشگاهيدبيرستاني و

. ابراين بايد مفاهيم انتزاعي به مفاهيم واقعي تبديل شوندبن. مشكل چشمگيري روبرو هستند

1. Lateral transfer
2. Vertical transfer
3. Schrittmatter
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در يك مفهوم ). 1382فتحي آذر، (ثر باشدؤمتوانند در حل اين مشكلكارهاي عملي مي

شود كه در آن كار علمي و تجربيات مربوط به آن انجام به جائي گفته مي1آزمايشگاه،عام

توجهي به بي.آزمايشگاه نام داردپس هرجا كه امكان پژوهش وجود دارد،.گيردمي

باعث شده تا فعاليتهاي آزمايشگاهي نتواند عامل بالقوه و اصلي درك علم كارهاي عملي 

نه تنها محل انجام فعاليتهاي پژوهشي اصيل نيست بلكه در حال حاضر آزمايشگاه ها.باشد

ائي براي رشد و جباشدي درسي ميدر كتابهامندرج قوانين اصول و يد أيمحلي براي ت

به نقل نقائص آموزش ضعيف واحدهاي عملي.له و ايجاد فكر نو نيستأمهارتهاي حل مس

: عبارتند از) 1382(از فتحي آذر

باعث شده تا بيشتر كالسها به شيوه سخنراني ي اجراي واحدهاي عمليهاافزايش هزينه•

.استفاده نشوداداره شوند و از آزمايشگاه 

ها براي تهيه طلبد كه دانشگاهكنولوژي امكانات جديدي را ميپيشرفت سريع علم و ت•

.آنها محدوديت دارند

دانشجويان از ابزار آزادگيريمانع بهره،هاآزمايشگاهدر مسائل حفاظتيلزوم توجه به •

.دشوآزمايشگاه مي

توصيه هائي براي اجراي بهتر واحدهاي آزمايشگاهي

چند ويژگي مدرسين كالسهاي آزمايشگاهي را به اين )1385و نيوبل، كانن(هيزل و بيلي 

يند آو درگير ساختن كامل آنها در فرلب مشاركت فعال دانشجويانج: شماردشرح مي

كيد مدرس بر پرورش تفكر انتقادي، تلفيق بين نظر و عمل در تمرينها، دادن أ، تيادگيري

.فرصت و امكانات كافي در اختيار دانشجويان

زماني . سازنديند تعاملي است و شاگردان معاني را در ذهن خود ميآيادگيري يك فر

ت علمي مفاهيم ذهني اطمينان يابد كه بصورت عملي توسط دانشجو تواند از صحاستاد مي

). 21994فانت و دويت(.يد نمايدأيتجربه شده و در آزمون تسلط او را ت

1. Laboratory
2. Pfundt, H. and Duit
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يم و تربيت بخواهند نيازهاي گويند اگر متوليان تعلمي) 2003(1بنزون و بالك من

ط ياين فرصتها با شرا. ري را فراهم نماينديشاگردان را درنظر گيرند، بايد فرصتهاي يادگ

. سازدپذير ميسازي امكانواقعي مرتبط است و درگيري شاگرد را با محتوا از طريق شبيه

به نمايش گذارند و هاي علمي خود را بايد به شاگردان اين امكان داده شود تا آنها آموخته

). 2003:، آدرس اينترنتي2كوپر(قادر باشند دانش خود را در موقعيت جديد بكاربرند 

هاي درسي در دانشگاههالزوم بازنگري برنامه

براي رفع نيازهاي جامعه و ناكارائي هاي آموزش عالينبود صالحيت الزم در خروجي

متوليان امر آموزش عالي در بسياري از تا كه باعث شد هستندعواملي دانشگاهها از جمله 

اما ). 1384عارفي، (هاي خود را آغاز نمايندريش و هند بازنگريتكشورها مثل چين، ا

ها تركيبي اكنون دانشكدهگويد مي) 1382(راولي . فرايند بازنگري با چالشهائي روبروست

ر روشهاي آشنا و ساده تمركز كارانه بها را دارند كه متوليان آنها مايلند محافظهاز رشته

امروزه تغيير براي . از دانشگاهها داردرايابند در حاليكه جامعه انتظار خدمات جديدي

نيازهاي و دانشجوياننيازهاي زيرا ،آموزش عالي يك ضرورت است و نه يك فرصت

گويديوربانسكي مي. در حال تغيير و تحول استشي زنظامهاي آموو نحوه مديريت جامعه

-را بدست ميچيزيكرديم، هميشه همان مياگر بطورسنتي همان كاري را كنيم كه قبالً

.ايمآوريم كه همواره بدست آورده

با مصوبه مجلس تالش كرد اولين 1383در نيمه دوم سال نظام آموزش عاليدر ايران 

با و هاي امنا تأها از طريق راه اندازي هيقدم را براي حل مشكالت با اداره مستقل دانشگاه

بر اين اساس بسياري از كليه قوانين آموزشي، پژوهشي و . شروع برنامه توسعه چهارم بردارد

از اين آيد وت بصورت غيرمتمركز تدوين و به اجرا درميأمالي اداري با نظارت اين هي

كه ناشي از تمركزگرائي است، بتدريج حل هامشكالت مديريت دانشگاهطريق بعضي از

ها مطرح گرديد و اختيارات الزم در تغيير قبل از اين اقدام، ضرورت بازنگري رشته.گردد

1. Benson, A. and Blackman
2. Cooper
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ت مميزه مستقل أهاي درسي در چارچوب مشخص به دانشگاههائي كه داراي هيبرنامه

هاي درسي به حذف يا اضافه تفويض اختيار در بازنگري برنامه. هستند، تفويض گرديد

يت سقف تعداد واحدها در دروس اصلي و مشروط بر رعا(كردن واحدهاي درسي 

دروس، تغيير نام درسها و تغيير 1سيالبسو، بازنگري در سرفصل )تخصصي و اختياري

اين تغييرات پس از طي مراحل اداري در دانشگاه قابليت اجرائي پيدا . تعداد واحدها بود

. اي درسي استهبراين اساس تمركززدائي در برنامه درسي، بازنگري در سيالبس. كندمي

اي از عناوين مهم درس عنوان درسي، هدف، خالصهآن، سيالبس سندي است كه در 

اي است تا اين مجموعه وسيله. كنددهد، مشخص ميكه يك موضوع درسي را پوشش مي

ي گوناگون در آموزش دروس هماهنگي بعمل آورده و چارچوب درس را هاسسهؤبين م

هر اندازه سيالبس درسي واضح و روشنتر تنظيم شده . كندبراي استاد و دانشجو ترسيم مي

هاي اي از ويژگينمونه. باشدباشد، اهداف درس نيز با سهولت بيشتر قابل ارزيابي مي

ذكر عناوين اصلي و فرعي درس، توضيح اهداف : عبارتست ازمطلوب سيالبس درسي 

ن براي دروسي ويژه، درس بصورت جزئي، معرفي منابع اصلي و فرعي، شرائط خاص آزمو

دار بين موضوع درسي و اهداف كلي بيان كاربرد درس در بازار كار و تبيين ارتباط معني

.)، آدرس اينترنتي2ويكيپديا(رشته تحصيلي

. دهدتحصيلي را تشكيل مي3هاي درسي در حوزه مشخص، رشتهمجموعه سيالبس

و دانشگاهي را تحت اي از مواد آموزشي است كه يك موضوع علميمجموعهرشته، 

پايان ،در اغلب موارد. شوددهد و توسط يك يا چند استاد آموزش داده ميپوشش قرار مي

ها شيوه آموزش در رشته). ، آدرس اينترنتيويكيپديا(آموزش با اعطا مدرك همراه است 

دانشجوئي و يا-اي و مربيبصورتهاي گوناگون مانند شيوه سخنراني، سميناري، كتابخانه

.تركيبي از آنهاست

در تعريف رشته آمده ) 1384(نامه هيات نظارت و ارزيابي فرهنگي و علميدر واژه

مشخص و از ديگر علمي كه از لحاظ موضوعي كامالًياست شعب فرعي گروهها

1. Syllabus
2. Wikpipedia
3. Course
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در آن برنامه درسي به . انجامدموضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارائي مشخص مي

، انتخابي و )صياعم از پايه، اصلي و تخص(از دروس عمومي، اختصاصيمتناسبمجموعه 

ها، روشهاي ها، اهداف، سرفصلاختياري مربوط به هر رشته اطالق شده كه شامل رسالت

. تدريس و ارزشيابي است

هايي كه بازنگري آن در اولويت است، رشته تكنولوژي آموزشي است يكي از رشته

هاي ديگرست و براي ارتقا سطح آموزش در هنده بسياري از رشتهزيرا اين رشته سرويس د

.   ها و سازمانها مورد بهره برداري قرار مي گيردمدارس، دانشگاه

بازنگري در رشته تكنولوژي آموزشي

كند، بعد عملي در كنار بعد نظري آموزش ي كه ماهيت آن ايجاب مييهايكي از رشته

شي است زيرا هر جا سخن از ترجمه و تبديل علوم محض داده شود، رشته تكنولوژي آموز

هاي علوم نظري به علوم كاربردي و تجويزي به ميان آيد، در حقيقت از تكنولوژي و يافته

ها، يا تبديل كشف روابط موجود ميان به تبديل دانش از مرحله پديده. بحث شده است

. )1382فردانش، (شود گفته ميها، به دستورالعملها يا دانش كاربردي، تكنولوژيپديده

ولي ،كندبحث مييهاي خاصهاي يادگيري به صورت نظري در زمينهبعنوان مثال نظريه

به تكنولوژي آموزشي . گرددكاربردي كردن آنها در فراگيران در سطح ديگري مطرح مي

كه براي حل مسائل آموزشي در سطح كاربردي بكار پردازدمياصول و راهبردهائي 

اطالعات دانست كه در نولوژيتوان شامل تمام اجزا تكرا مينولوژي آموزشيتك.روديم

فرايند تحليل، طراحي، وزشيآمنولوژيتكيدر تعريف ديگر. رودمواد آموزشي بكار مي

هترين راه حل مسائل آموزشي بتوليد، كاربرد و ارزشيابي يك نظام آموزشي و نيز انتخاب 

). ، آدرس اينترنتيويكپديا(هاي يادگيري انساني باشدمام جنبهدانست كه دربرگيرنده ت

آموزشي در حوزه ديناميك و فعال قرار دارد كه با مفاهيمي مانند تكنولوژي نولوژيتك

را كاربرد نولوژي آموزشي گنتري تك. رودبطور مخلوط بكار مي1آموزش و پرورش

تعاريف متنوع . آموزشي را حل كردداند تا بتوان مسائلسيستماتيك مجموعه راهبردها مي

1. Educational technology
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دهد كه حوزه تكنولوژي آموزشي در حال حاضر در زمينه وسيعي قرار گرفته كه نشان مي

گيري از آنها با پيچيدگي بيشتر همراه گرديده ط بهرهيشرا،با ظهور تكنولوژيهاي متعدد

واهد كشاند قين را به يك مسير جديد خها محقَاين پيچيدگي) 2003(1از نظر چن. است

كاربرد صحيح . كه ناچارند تحقيقات جديدي را براي حل مسائل آموزشي آغاز نمايند

هاي مختلفي مانند علوم تربيتي، علوم كامپيوتر، مستلزم همدستي رشتهتكنولوژي آموزشي 

ارتباطات، روانشناسي، علوم شناختي، جامعه شناسي، علوم كتابداري و علوم ارتباطات 

.  است

ي از دو جزء مهم سخت افزاري شامل ابزار و نرم افزاري شامل روشها و تكنولوژ

،تكنولوژي آموزشي در مفهوم پيشرفته آن. دستورالعملها و راهبردها تشكيل شده است

. نگرش سيستمي به حل مسائل آموزشي در سه مرحله طراحي، اجرا و ارزشيابي است

ط يطع كارشناسي و باالتر، شراضرورت ديگر توسعه رشته تكنولوژي آموزشي در مقا

انفجار دانش، تقاضاي بيش از حد جامعه . باشدروز و پيشرفت سريع علوم در سطح دنيا مي

براي فراگيري علوم مختلف، كمبود نيروي انساني ماهر براي پاسخگوئي به اين تقاضا، 

طالعات و كمبود فضا و امكانات مالي و مادي براي اداره مراكز آموزشي، توسعه فناوري ا

هاي كاربردي كردن نظريه، تسهيل در هاي مختلف زندگيارتباطات و نفوذ آن در عرصه

سوادي به معناي ، مبارزه با بيايگيري از تكنولوژي چندرسانهبا بهرهروانشناسي يادگيري

كيد قانون اساسي بر اجباري، رايگان و همگاني بودن آموزش عمومي و نيز رايگان أعام، ت

هاي نظري در حل مسائل تعليم و وزش عالي تا سرحد خودكفائي، استفاده از يافتهبودن آم

گيري جامعه براساس دانائي محوري كه در هدفهاي برنامه بيست ساله توسعه تربيت و شكل

كه ضرورت پرداختن به اين رشته را دوچندان هستندعواملي جملهطراحي شده، از

.نمايدمي

1. Chen
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نامه درسي مصوب تكنولوژي آموزشي در بر

مشخصات كلي دوره كارشناسي علوم تربيتي در گرايش تكنولوژي آموزشي و ،در مقدمه

شورايعالي برنامه ريزي وزارت : (مهمترين دالئل براي ايجاد رشته بشرح ذيل آمده است

)، بي تافرهنگ و آموزش عالي

با كاهش كيفيت نياز مردم به تحصيل و لزوم كسب حداقل دانش براي همگان و مقابله •

.تدريس با افزايش جمعيت فراگيران

عدم توجه به خصوصيات فردي شاگردان و بدنبال آن عدم موفقيت در دروس در •

.آموزش سنتي

:تعريف تكنولوژي آموزشي از نظر ستاد انقالب فرهنگي

: كندستاد انقالب فرهنگي در برنامه مصوب تكنولوژي آموزشي را چنين تعريف مي

و مهارتهاي علمي كه شامل روش سيستماتيك طراحي، اجرا و ارزشيابي كل هاآگاهي«

فرآيند تدريس و يادگيري بر مبناي هدفهاي بخصوص و براساس پژوهش در يادگيري و 

ارتباط انساني و بكارگيري تركيبي از منابع انساني و مادي براي ايجاد يادگيري عميق و 

ارد كه براي اصالح امر آموزش، طراحي اين اصل داللت دبراين تعريف . »پايدار

در . مواد و وسائل آموزشي شرط الزم استسيستماتيك و استفاده ماهرانه و عقالني از

ادامه اين تعريف نگرش سنتي به تكنولوژي آموزشي در قالب آشنائي با وسيله و تجهيزات 

راحي دقيق ريزي آموزشي و طگيري از علم برنامهعوض بهرهمردود شناخته شده و در

.كيد شده استأهدفهاي مشخص با توجه به امكانات تمبتني بر

نقد كلي بر اين هدفگذاري آنست كه تدوين هدفهاي مشخص در طراحي آموزشي 

كه 2گرايانو ساخت1گرايانبا بعضي از تئوريهاي پيشرفته يادگيري مانند تئوريهاي شناخت

در تعارض است و دانند،-ا موضوع علمي مي يادگيري را برآيندي از تعامل فرد يا جامعه ب

و معتقدان به تئوريهاي مذكور 3لذا نوعي تفاوت ديدگاه بين معتقدان به طراحي آموزشي

1. Cognitive
2. Constructivist
3. Instructional Design
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آيا . شوددرباره ماهيت يادگيري و اصول تدريس و كاربرد وسائل آموزشي مشاهده مي

شد؟ و درصورت تواند كارائي الزم را داشته باها ميتكنولوژي آموزشي در اين عرصه

پاسخ مثبت جايگاه آن در اين هدفگذاري دركجا قراردارد؟

هدف از تشكيل دوره تكنولوژي آموزشي از نظر ستاد انقالب فرهنگي

هاي آموزشي و درسيبهبود كيفيت برنامه•

افزايش پيشرفت تحصيلي فراگيران•

نساني و ماديگيري از امكانات ابهبود كيفيت تدريس معلمان از طريق آموزش و بهره•

ص جهت اداره مراكز مواد آموزشي و ارائه مشاوره براي توسعه مين نيروهاي متخصأت•

مراكز سمعي بصري

•صان مبتكر جهت اداره كالسهاتربيت متخص

ي جهت توسعه و برنامه ريزي امور سمعي بصرييارائه راهنما•

هاي آموزشيمين تكنولوژيستأت•

موزشيمشكالت موجود در رشته تكنولوژي آ

زيرمشكالت ،عليرغم توجه زياد ستاد انقالب فرهنگي به ارائه دروس عملي

:دهدتنگناهاي اصلي رشته تكنولوژي آموزشي را نشان مي

-كمبود امكانات و فضاي آزمايشگاهي و حساس بودن تجهيزات سمعي بصري يا رايانه•

كانات مانع بزرگي براي هاي مختلف براي استفاده از اين اماي و ازدحام دانشجويان دوره

. دستيابي به اهداف واحدهاي عملي است

اگر افزايش مهارت عملي در بعد نرم افزاري تكنولوژي آموزشي از اهداف اصلي اين •

تواند بعنوان اشاره كرد كه بظاهر نظري است ولي ميييتوان به واحدهارشته باشد، مي

»آموزش مبتني بر روش سيستمي«رس نمونه اي از آنرا در د، كهواحد عملي بحساب آيد

هميشه به امكانات آزمايشگاهي ،گونه دروستخصيص واحدهاي عملي به اين.توان ديدمي



مة
لنا

ص
ف

-
شن

وان
ر

ي 
بيت
تر

ي 
اس

46

ولي دانشجو را با ديد سيستمي براي حل مسائل آموزشي بصورت كاربردي ،نياز ندارد

.سازدآماده مي

اين وسائل در حد عدم وجود متخصصين علوم تربيتي كه آشنائي كامل با نحوه كاربرد •

صين اين فن در توليد شود دانشجويان نتوانند با متخص، باعث ميدارندكارشناس فني

لذا بازار كار بدست كساني خواهد افتاد كه . هاي راديوئي و تلويزيوني رقابت نمايندبرنامه

ساليان طوالني بعنوان متخصص در،عليرغم فقدان اطالعات الزم در زمينه مسائل آموزشي

واحد نظري ،هاي علوم تربيتيدربسياري از دانشكده. توليد برنامه تلويزيوني كاركرده اند

حالت در اين. گرددبه وسيله يك استاد و واحد عملي بوسيله كارشناس ديگر تدريس مي

اگر هماهنگي الزم درخصوص ارتباط بين بعد نظري و عملي توسط مدرسين بوجود نيايد، 

.دفهاي درس را تحقق بخشدتواند هاين روش نمي

ت كمتري نزد دانشجويان برخورداردروس عملي به نسبت دروس نظري از اهميمعموالً•

درحاليكه مهارت در يك فن در دنياي كنوني با وضعيت نامناسب اشتغال، كمتر از . ستا

. حد آشنائي با مباحث نظري نيست

تكنولوژي آموزشي وجود از نكات مهم ديگري كه در تعيين دروس رشته كارشناسي •

. دارد، ضرورت آشنائي دانشجويان با متدلوژي و روش تحقيق در علوم تربيتي است

حل ،همانگونه كه در مفهوم پيشرفته تكنولوژي اشاره شد، وظيفه اصلي يك تكنولوژيست

.مسائل آموزشي بصورت سيستماتيك است

انشجويان از امر مهم تحقيق و باعث دور ماندن داي از اين عوامل و موارد ديگر مجموعه•

.گرددبدنبال آن، عدم توانائي در حل مسائل آموزشي مي

در پايان ادبيات تحقيق الزم بذكر است، بازنگري كل رشته تكنولوژي آموزشي در 

آبادي عضو هيات علمي دانشگاه مقطع كارشناسي توسط سركار خانم دكتر خديجه علي

در اين بازنگري كليه دروس . را به اتمام رسيده استعالمه طباطبايي مراحل پژوهشي خود 

به بعد پژوهش حاضر صرفاً. صي و اختياري مورد بازبيني قرار گرفته استاصلي، تخص

. نظري و عملي بودن واحدهاي دروس تخصصي پرداخته است
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روش تحقيق 

ه درسيو نتايج آن در اصالح و بهبود برناماستكاربردي-توصيفياين تحقيق از نوع 

شيوه اجراي تحقيق به دو . رودبكار ميرشته تكنولوژي آموزشي در مقطع كارشناسي

.باشد كه نتايج آن مكمل يكديگرندتحليل محتوا و پيمايشي مي

عناوين درسي رشته تكنولوژي آموزشي در مقطع تحقيق، تحليل محتوايقسمت در 

پس تحليلي در رابطه با هدفهاي ليسانس با توجه به تعداد واحد نظري و عملي مشخص و س

نام ه بتحليل محتوا بر روي سندي . كلي دوره و سرفصل اين دروس بعمل آمده است

»در اين تحقيق . انجام گرفته است»ب تكنولوژي آموزشي در مقطع كارشناسيبرنامه مصو

اًو نهايتدروس مطالعه به ماهيت نوع درس پرداخته نشده و فقط جنبه عملي و نظري بودن

ال اصلي تحقيق در ؤس. گرفته استقرار بررسيمورد در اين زمينهديدگاه دانشجويان 

ست كه آيا در هدفها و سرفصل هر دروس به تئوري يا عملي اقسمت تحليل محتوا اين

بودن واحدهاي درس توجه كافي شده و آيا در عملي بودن واحدها از افعالي كه بيانگر 

. ده استنوعي عملكرد است، استفاده ش

شود كه در آموزش، به حيطه شناختي اطالق مي»نظري«از نظر پژوهشگر واژه 

ي، آگاهي و يي مانند آشنايهاواژه. بصورت انتزاعي و ذهني است و جنبه عملكردي ندارد

به بعد عملكردي آموزش در سرفصل يا »عملي«واژه . گيردفهميدن در اين مقوله جاي مي

ي مانند آماده كردن، توليد، كاربرد و ايجاد يهابنابراين واژه. دشوهدفهاي درس مربوط مي

. گيردمهارت در اين مقوله جاي مي

كليه دانشجويان ترم هشتم رشته تكنولوژي جامعه آماري،تحقيقپيمايشيدر قسمت 

. زمان توزيع پرسشنامه در اواسط نيمسال دوم است. هستند85-86آموزشي در نيمسال دوم 

اند و تمام درسها را گذراندهست كه آنها تقريباًااب دانشجويان ترم آخر اينعلت انتخ

نظر ،در روش پيمايشي. دارندخوبي ط نسبتاًتسلَها و سرفصل آنها نسبت به هدفهاي درس

دانشجويان ازطريق پرسشنامه به تفكيك هر درس درباره محورهاي زير با مقياس ليكرت و 

) توجه به دو بعد نظر و عمل(سه بعد عملي، نظري و جامعوزني بانبا محاسبه ميانگي
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اين محورها ارزيابي رشته را از نظر عملي و نظري بودن سيالبس دروس . مطالعه گرديد

:.بررسي كرده است

: بعد عملي رشته با دو سوال

با نيازهاي جامعه ،صي تكنولوژي آموزشيتا چه اندازه برنامه درسي دروس تخص

رد؟همخواني دا

صيتا چه اندازه دانشجويان رشته تكنولوژي آموزشي پس از گذراندن دروس تخص،

دارند؟مهارت عملي براي بازار كار

:بعد نظري رشته با دو سوال

مين كننده نيازهاي أت،صي تكنولوژي آموزشيتا چه اندازه برنامه درسي دروس تخص

باشد؟علمي دانشجويان اين رشته مي

،صي رشته تكنولوژي آموزشيطالعات علمي اساتيد دروس تخصتا چه اندازه ا

روزآمد است؟

):تلفيقي از نظر و عمل با نگاه سيستمي(بعد جامعيت رشته

با رشته تكنولوژي آموزشي ،تا چه اندازه دروس تخصصي تكنولوژي آموزشي

همخواني دارد؟

ربردي مناسب بوده است؟از نظر علمي و كا،تا چه اندازه منابع ارائه شده در هر درس

انتظارات دانشجويان اين ،تا چه اندازه محتواي دروس تخصصي تكنولوژي آموزشي

رشته را برآورده است؟
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مقايسه تعداد واحدهاي تخصصي نظري و عملي و ساعات تدريس در مقطع كارشناسي :1دول ج

رشته تكنولوژي آموزشي

جمععملينظري

ساعتواحدساعتواحدساعتواحد

355951034045935فراواني

%100%100%36%22%64%78درصد

كاربرد مفاهيم نظري و عملي در هدف و سرفصل به انضمام ميانگين وزني از نظرسنجي :2جدول 

در مقطع كارشناسيرشته تكنولوژي آموزشيدروس تخصصيبه تفكيك دانشجويان

واحد

نظري

واحد

عملي

نظري 

در 

هدفها

عملي 

در 

هدفها

عملي 

در سر

فصل

نتايج 

نظرسنجي

در بعد 

نظري

نتايج 

نظرسنجي

در بعد

عملي

نتايج 

در نظرسنجي

بعد جامع

ارزيابي نظامهاي 

كوچك آموزشي

20++-6/333/3

اصول برنامه ريزي 

درسي و تحليل محتوا

20+++6/33/35/3

اصول طراحي پيامهاي 

آموزشي

20+-+6/38/38/3

اصول طراحي 

نظامهاي آموزشي

20++-6/33/33/3

8/35/39/3+++21اصول عكاسي

انتخاب بهره برداري و 

ارزيابي مواد آموزشي

20+--2/31/35/3

طراحي مراكز 

يادگيري

21+++3/33/33/3

آموزش با روش 

مبتني بر سيستمها

20++-47/38/3

8/38/37/3-++20برنامه ايآموزش

برنامه ريزي درسي 

ابتدائي

20+++4/34/36/3

برنامه ريزي درسي 

متوسطه

20+++5/35/36/3
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تئوريها و روشهاي 

كاربرد در رسانه ها ي 

جمعي

20+--4/33/32/3

توليد برنامه هاي 

تلويزيوني

11+++3/31/34/3

اي توليد فيلمه

آموزشي

21+++7/37/36/3

437/3+++11توليد مواد آموزشي

راديو تلويزيون 

آموزشي

11+++1/37/36/3

2/35/21/3--+22زبان تخصصي

سمينار در برنامه 

ريزي درسي و 

آموزشي

20+++4/36/35/3

9/37/35/3++-02كار عملي فردي

4/344/3++-02هيكارعملي گرو

5/33/34/3--+20مباني ارتباط انساني

در ستونهاي چهار، پنج و شش بيانگر ) بعكس عالمت منفي(عالمت مثبت :توجه

ي استفاده شده كه نظري و يا عملي يهاآنست كه در عبارتهاي هدف يا سرفصل از واژه

.   بودن درس را نشان مي دهد

تحليل داده ها

:آيدهاي بدست آمده نتايج زير بدست مياز داده

به واحد % 22كل واحدها به واحد نظري و % 78نزديك به براساس جدول شماره يك •

برابر ساعت نظري بدانيم و اگر مجموع اگر هر ساعت عملي را دو. يابدعملي اختصاص مي

از % 64نابراين ساعت درنظربگيريم، ب17ساعات هر ترم را با يك واحد نظري معادل 

به % 36ته تكنولوژي آموزشي به واحدهاي نظري و شمجموع ساعات دروس اختصاصي ر

به تعبير ديگر از نظر ستاد انقالب فرهنگي حدود يك سوم . گيردواحد عملي بايد تعلق مي
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از وقت دانشجويان براي گذراندن دروس اختصاصي بايد براي كارهاي عملي درنظر گرفته 

. شود

ول شماره دو، دروسي كه واحد نظري و عملي دارند، دراهداف درس و طبق جد•

بنابراين همخواني بين هدف درس . عناوين سرفصل به دو بعد نظر و عمل توجه شده است

توليد «، »مطراحي مراكز يادگيري«، »عكاسي«:اين دروس عبارتند از. و سرفصل وجود دارد

.»راديو تلويزيون آموزشي«و »يتوليد مواد آموزش«، »برنامه هاي تلويزيوني

بغير از كار عملي ،دهد كه در هدفهاي كلي تمام دروسنشان ميدوجدول شماره •

از سوي . استشدهسطح آگاهي دانشجويان اشاره ءو ارتقابه بعد نظري،فردي و گروهي

اي به كاربردي بودن آموزشها توجه شده استبه گونه،گذاري اكثر دروسديگر در هدف

. استفاده شده استهائي مانند آماده كردنواژهاز و

نوعي ناهمخواني بين هدف كلي درس و ،در بعضي از دروسبراساس جدول شماره دو•

وجود دارد كه الزم است در بازنگري دروس به آن توجه بيشتر در بعد عملي سرفصل 

ني بر آموزش با روش مبت«، »ارزيابي نظامهاي كوچك آموزشي«در سه درس . شود

،كاربردي در هدف كلي درس وجود داردنظري و بعد ، »ايآموزش برنامه«و »سيستمها

.اي به آن نشده استدرحاليكه در سرفصل اشاره

به جنبه عملي »اصول طراحي پيامهاي آموزشي«درس به عكس مورد قبلي در هدف •

.   حاليكه در سرفصل به آن توجه شده استاشاره نشده در

كه با باشدكار با تجهيزات و وسائل پيچيده مي،سد، مالك براي واحد عمليربنظر مي•

در سمينار«نمونه آن در درس.برداشتهاي جديد از تكنولوژي آموزشي سازگار نيست

موظفند بصورت پژوهشي با دانشجوياندر آن، كه است »ريزي درسي و آموزشيبرنامه

جزء دروس عملي بحساب نيامده است ين درس، كار پژوهشي نمايند ولي اراهنمائي استاد

.زيرا با سخت افزار خاصي سروكار ندارد

داراي سرفصل بسيار مختصر هستند »گروهيكار عملي «و »فرديكار عملي «دو درس •

كه با توجه به عملي بودن آنها، توضيح جزئيات بيشتر درباره نحوه اداره كالس، براي 

.باشديراهنمائي استاد و دانشجو ضروري م
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بين (5/3داراي ميانگين وزني ،بودن دروس تخصصيعملينظر دانشجويان درباره •

شود در كليه سرفصلها به نوعي از با مراجعه به سرفصلها مشاهده مي. است)متوسط و خوب

، اين درسها نياز جامعه را دانشجويانولي از نظر. عملي بودن درسها صحبت شده است

به »كار عملي گروهي«درس .ي بازار كار كاربرد الزم را نداردكند و برابرآورده نمي

.تر استنسبت ساير دروس از نظر دانشجويان كاربردي

ي واحد نظري داشته ولي از نظر دانشجويان كاربردفقطآنهاي كه در سرفصليهادرس•

ر آموزش با روش مبتني ب«:بودن اين دروس به نسبت ساير دروس بيشتر است عبارتند از

.»آموزش برنامه اي«و »آموزشيپيامهاي اصول طراحي «، »سيستمها

تكنولوژي دري كه از دو نظر عملي و نظري مفيد بوده و انتظارات دانشجويانيدرس ها•

اصول «: بيشتر از ساير درسهاي تخصصي برآورده كرده است عبارتند ازرا آموزشي 

.»تني بر روش سيستمهاآموزش مب«، »اصول طراحي پيامهاي آموزشي«، »عكاسي

نتيجه گيري

در با ماهيت دروس ) نظري و عملي(نوعي ناهمگوني بين در نظرگرفتن نوع واحد -

.وجود دارد»ايآموزش برنامه«مواردي مانند درس 

به جنبه »آموزش با روش مبتني بر سيستمها«مانند هاي تخصصي گاهي در هدفهاي درس-

.اي از جنبه عملي وجود نداردرفصل نشانهعملي اشاره شده درحاليكه در س

. رضايت دانشجويان از بعد نظري و عملي بودن بين دو حد متوسط و خوب است-

هاي علوم تربيتي از واحدهاي عملي بيشتر برخورداردرحاليكه اين رشته به نسبت ساير رشته

ه حد ثلث اين در حالي است ك. رفت اين نسبت حداقل به خوب برسدانتظار مي.ستا

هاي عملي زمان اختصاص يافته به دروس تخصصي از نظر برنامه مصوب، بايد به جنبه

.بپردازد
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پيشنهادات

در هدفها بايد از افعال مربوط به بعد .ضروري است،بازنگري رشته با توجه به هدفها-

.نظري، عملي يا تلفيقي به صراحت استفاده شود

رنامه درسي مثل تدوين محتوا، آماده ساختن محيط از آنجائيكه اهداف بر عناصر ب-

يادگيري، تعيين روش تدريس و ارزشيابي تاثير بسزائي دارد، بررسي ميزان همخواني بين 

هدفهاي درسها از نظر عملي و نظري بودن واحدها و ميزان انطباق آنها با موضوعات 

.  سرفصل از اهميت زيادي برخوردارست

صل درس با ماهيت درس و تعداد واحدهاي عملي همگوني افعال عملكردي در سرف-

.داشته باشد

عالي روشن شدن تعريف جامع و تدوين شاخص براي تعيين واحد عملي در شوراي-

سمينار در برنامه ريزي «دروسي مانند . برنامه ريزي وزارت علوم، فرهنگ و آموزش عالي

صل براي آن درس نظري در نظر حاليكه در سرفماهيت عملي دارد در»درسي و آموزشي

.  گرفته شده است

.ئي كه جنبه عملي دارد توجه بيشتر نماينداساتيد به بعد عملي درسها-

-ص براي هدايت دروس، تجهيز دانشگاه به امكانات الزم از نظر نيروي انساني متخص

اكز مين گردد و بودجه كافي براي توسعه مرأاي توسائل سمعي بصري و سايت رايانه

.يادگيري به منظور استفاده بهينه دانشجويان از واحدهاي عملي تخصيص يابد

با ذكر جزئيات بيشتر »كار عملي جمعي«و »كار عملي فردي«سرفصل دو درس مهم -

.تكميل گردد

براي افزايش مهارت دانشجويان در حل مسائل »كارآموزي در مراكز آموزشي«درس -

كيد واحد عملي بر ايجاد نگرش سيستمي در حل مسائل أت. آموزشي راه اندازي شود

اي كه دانشجويان با مراجعه به استفاده از سخت افزار باشد بگونهآموزشي و نه صرفاً

.سازمانها، مشكالت آموزشي را به شيوه علمي بررسي و راه حلهاي مناسب را ارائه نمايند

موزش از راه دور و آموزش به مباحث فناوري اطالعات و ارتباطات براي گسترش آ-

.مجازي بيشتر توجه شود
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توليد «و »توليد فيلمهاي آموزشي«، »راديو و تلويزيون آموزش«دروس مشابه مانند -

ي گذاشته شود كه به روشهاي نوين يادغام و در جنب آن درسها»هاي تلويزيونيبرنامه

توان در قالب را مياين روشها. تدريس مانند ايفاي نقش و آموزش انفرادي بپردازد

. ارائه كرد»توليد چندرسانه آموزشي«و »تئاتر آموزشي«دروسي تحت عنوان 
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