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چکیده
هدف این پژوهش شناسایی وضعیت دامنه موضوعی پژوهشهای انجام شده رشته تکنولوژی آموزشی در
ایران ،ترسیم وضع مطلوب و روشن کردن خألهای موجود در این پژوهشهاست .سؤ الهای مه م آن
عبارتند از پژوهشهای انجام شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ موضوعی چه وضعیتی
دارند؟ وضعیت مطلوب آن کدام است؟ و در مقایسه وضع موجود ب ا وضع مطلوب چه خألهایی وجود
دارند؟ این پژوهش دارای دو مرحله بود  .مرحله اول ،جامعه آماری آن را کلیه پژوهشهای انجامشده در
زمینههای مرتبط با تکنولوژی آموزشی تشکیل می دهند که از بین آنها پژوهشهای انجام شده در سه
دانشگاهی که دارای تحصیالت تکمیلی و قدمت بیشتری بوده اند به عنوان نمونه برای تعیین وضع موجود
پژوهشها انتخاب شده است .در این مرحله برای جمع آوری اطالعات و تحلیل دادهها به ترتیب از ابزار
فیشبرداری و تحلیل محتوای کمی استفا ده شده است .مرحله دوم برای روشنساختن وضع مطلوب
پژوهشها  22نفر از متخصصان تکنولوژی آموز شی ایران با استفاده از نمونهگیری مالکمحور بهعنوان
نمونه انتخاب شده اند .ابزار جمع آوری دادهها در این مرحله پرسشنامه محققساخته بوده است .هم چنین برای
مشخص ساختن خألهای پژوهشی نیز دادههای وضع مطلوب با دادههای مربوط به وضع موجود مقایسه شده
است .پژوهش های انجام شده در ایران غالباً به بررسی موضوعات و قلمروهای سنتی این رشته تأکید داشته و
به برداشتها ی ا قلمروهای جدید آن پرداخته نشده است .هم چنین نتیجه نظرسنجی از متخصصان و مقایسه
آن با وضع موجود نشان می دهد ،پژوهشگران تکنولوژی آموزشی در ایر ان باید به زمینهها و قلمروهای
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دیگر این رشته مانند :تکنولوژی عملکرد انسانی ،پژوهش ،ویژگیهای شخصیتی تکنولوژیست آموزشی،
مدیریت و توسعه بیشتر توجه کنند.

واژگان کلیدی :تکنولوژی آموزشی ،پایاننامهها ،خأل در پژوهشهای تکنولوژی آموزشی،
وضع موجود ،وضع مطلوب

مقدمه
تز"،رساله" ،یا پایاننامه نوشته ای است که به وسیله داوطلب درجهی دانشگاهی ،به عنوان
یکی از شرایط احراز آن ارایه می شود و نویسنده آن دانشجویی است که زیر نظر یک
هیأت علمی کار میکند .موضوع انتخابی پایاننامه ،معموالً محدود و تخصّصی است و
تحقیق در مورد آن زمان مشخص و مبتنی بر روش علمی را طلب میکند .همین ویژگی
است که پایاننامه را تبدیل به من بع اطالعاتی ارزشمندی برای عالقهمندان به آن حوزه
موضوعی میسازد (دیانی.)0 :0371 ،
پایاننامه حاصل یک مطالعه منظّم و اصولی دربارهی یک مسأله مهم است که به
وضوح ،مسألهها را مشخص میکند ،فرضیههای مهم را مطرح میسازد ،به منابع اطالعاتی
اشاره میکند و اطالعات بهدستآمده را تحلیل میکند و در نهایت به یک نتیجه و توصیه
دست می یابد .بنابراین پایاننامهها بهعنوان منبع علمی از سه جهت اهمیت دارند )0 :بهعنوان
منابع اطالعاتی مورد نیاز؛  ) 2ارائه نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی و  )3جلوگیری از
دوبارهکاریها (ملکی ،حاجی تبار و قاسم تبار.)10 :0311 ،
پژوهش درباره پایاننامههای دانشجویان از جهات مخ تلف اهمیت دارد .اول اینکه
پایاننامه نخستین فرآورده پژوهشی منظم و پیشبینی شده آنان است که جنبههای
بازارپسندی و مصلحت اندیشی ،کمتر در آن به چشم می خورد .در واقع سعی تمام دانشجو
براین است که پایاننامه بر اساس استانداردهای علمی قابل قبول دانشگاه باشد .دوم اینکه
دانشجویان برای انتخاب موضوع بر اساس تمایالت شخصی ،تجربه کاری و مسائل مطرح
روز عمل میکن ند .بنابراین تحلیل محتوای پایاننامهها در یک دوره می تواند ابزار مناسبی
برای آگاهی از گرایشها و سلیقههای شخصی دانشجویان و موضوعهای مطرح روز باشد
و تغییرها را نشان دهد .از سویی دیگر ،پایاننامهها را در رشتههای گوناگون از دیدگاههای
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مختلف می توان ارزیابی کرد .مثالً نقش پایاننامهها در تهیه مقالههای پژوهشی ،میزان
استفاده از انواع منابع اطالعاتی در نگارش پایاننامهها ،میزان رعایت استانداردها در تدوین
آنها ،بررسی نقش آنها در پژوهشهای مراکز آموزشی و پژوهشی و نیز تحلیل موضوعی
آنها همگی از جمله این موارد هستند .بدیهی است که در هر مقطع زمانی ،گرایشهای
پ ژوهشی در هر رشته به شرایط محیطی مختلف بستگی دارد؛ بعضی از موضوعات بیشتر
مورد توجه قرار میگی رند و بعضی دیگر نادیده گرفته می شوند و این امر در نگارش
پایاننامهها نیز صدق میکند (میرسندسی.)010- 011 :0312،
اهمیت پایاننامهها به منزله یکی از مهم ترین منابع اطالعاتی موضوع پذیرفتهشده
دانشگاههاست ،چون استفاده از نتایج آن می تواند راهگشای بسیاری از مسائل پژوهشی
باشد که عدم وجود پایگاه اطالعاتی جامع از پایاننامهها یکی از مشکالت آن است.
پایاننامههای رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای مزبور از این امر مستثنی نیست .با
توجه به این مسائل و به منظور اطالعرسانی در این زمینه ،می توان با استفاده از تک نیک
تحلیل محتوا که یکی از تکنیکهای کتابسنجی  0است ،متخصصان این حوزه را از
پژوهشهای صورت گرفته آگاه ساخت و در برنامهریزی برای پژوهشهای آینده گامی
مثبتی برداشت.
این تحقیق تالش می کند تا به شیوه تطبیقی به شناخت بخشی از تحقیقات صورت
گرفته در حوزه تکنولوژی آموزشی در ایران دست یابد و صرفاً پایاننامههای دانشجویی در
مقاطع کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار داده است؛ چرا که در این حوزه پژوهشکده یا
فصلنامه علمی و پژوهشی نیست .با این تحقیق به لحاظ شناختی که در اختیار میگذارد،
می توان تا حدودی به وضعیت تکنولوژی آموزشی در ایران پی برد و همچنین گام
مقدماتی برای تحقیقات در مقیاسهای ملی برداشت.
بنابراین ،تحقیق مزبور برای یافتن پاسخ به این سؤال صورت میگیرد که سیر تحوالت
پایاننامههای دانشجویی در دانشگاههای مزبور دارای چه ویژگیهایی است؛ وضع موجود
و وضع مطلوب پایاننامههای دانشجویی و همچنین خألهای پژوهشی در دانشگاههای مزبور
1. Bibliometrics
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چگونه است؟ تنوع موضوعی در دانشگاههای مزبور چگونه است؟ و به لحاظ تغییرات
کیفی چه نکاتی قابل توجه است؟
مبانی نظری پژوهش :رشته تکنولوژی آموزشی از تلفیق نظریههای مختلف از
رشتههای م تنوع برای بهبود یادگیری بهره میبرد .این رشته درگذر زمان ،تعاریف مختلفی
را به خود دیده است که در ابتدا به بکارگیری ابزارهای سمعی و بصری درآموزش اطالق
گردید و با ظهور علوم رفتاری و روان شناسی شناختی ،مهندسی ،ارتباطات و تجارت در
ماهیت محتوایی این رش ته تغییرات زیادی داده شد و نتیجه آن ظهور ابعاد جدیدی از این
رشته با عنوان بعد نرماف زاری و بعد ویژگی حل مسأله گردید (سیلز و ریچی .)0114 ،0
این رشته مانند سایر رشته های علمی در ایران وارداتی است که تحوالت ایجاد شده در
این رشته از سوی مبدأ ظهور آن یعنی غرب به تدریج در کشورمان مورد توجه قرار گرفته
است ،هرچند که این تحوالت به لحاظ زمانی دیرتر اعمال گشته است؛ به گونهای که
بررسی رویدادهای مرت بط با مباحث تکنولوژی آموزشی با تعریف اولیه آن ،یعنی کاربرد
ابزار و وسایل در آموزش در نیمه اول قرن بیستم در ایران حاکی از کاربرد برخی وسایل
کمک آموزشی در کالسهای درس مانند نقشههای جغرافیایی و لوحهای مرتبط به
آموزش الفبای فارسی و حضور و استفاده از آزمایشگاههای علوم مانند آزمایشگاه فیزیک
و شیمی در برخی دبیرستانهاست .این بررسی همچنین عدم وجود مباحث و دروس نظری
روشهای تدریس و یا آموزش سمعی و بصری را در این دوره مشخص میکند ،زیرا که
تربیت معلم و دبیر در این دوره عمدتاٌ به صورت عملی و تجربی بوده و پس از گذراندن
دروس نظری در مدارس وابسته به دانشسراهای مقدماتی و عالی انجام شده است
(فردانش.)0311 ،
با آغاز کار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران در مهرماه  0344و تشکیل موقت گروه
آموزش سمعی و بصری و رادیو و تلویزیون آموزشی ،ابراهیم رشیدپور تدریس درس
"استفاده از وسایل سمعی وبصری در آموزش" را در این دانشکده به عهده گرفت و کتابی
با این عنوان نوشت که حاکی از به کارگیری رسمی تعریف اولیه این رشته در ایران است.
1. seels & Richey
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با شروع دوره دوم این رشته که از آن به عنوان دوره نرمافزاری یاد میشود؛ مفاهیم
جدیدی در این برهه از زمان شامل رویکرد سیستمها ،مدی ریت تولید ،کاربرد و ارزشیابی
میباشد .در این رابطه؛ رایج ترین تعریف از سوی انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی

0

آمریکا عرضه گردید که تکنولوژی آموزشی را با اصطالحات بسیارگستردهای به کاربرده
است که در حال حاضر مقبولیت جهانی دارد .بر این اساس تکنولوژی آموزشی عبارتست
از "نظریه و عمل طراحی ،توسعه ،کاربرد ،مدیریت و ارزشیابی فرایندها و منابع یادگیری"
( زارعی و صفایی موحد .)0314 ،مطابق با این تعریف ،این رشته از پنج حیطه (طراحی،
توسعه ،کاربرد ،مدیریت و ارزشیابی) تشکیل یافته که هریک از آنها تلفیقی از نظریه و
عمل میباشد.
نقطه بارز شروع این دوره در ایران ،تأ لیف کتابی با عنوان "مقدمات تکنولوژی
آموزشی" در مهر ماه  0314توسط مرحوم دکتر محمد احدیان است که تنها فصل اول با
عنوان روش طراحی منظم آموزشی به بحث طراحی نظامهای آموزشی میپردازد و فصول
بعدی آن به مع رفی ابزارها و وسایل آموزشی اختصاص دارد .و ایشان چهار سال بعد دو
کتاب دیگری نیز در زمینه تکنولوژی آموزشی نوشت ،که در آنها این رشته را با توجه به
این تعریف جمیز براون توصیف نموده است :تکنولوژی آموزشی عبارت است از طراحی،
اجرا و ارزشیابی سیستماتیک تمامی فرایند یادگیری و آموزش براساس هدفهای مشخص
و نتایج تحقیقات در زمینه های یادگیری انسانی و ارتباط و همچنین به کار گرفتن
مجموعه ای از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد آموزش مؤثرتر.
در آبانماه 0372برنامه کارشناسی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی برای
نخستینبار به عنوان یک رشته علمی در شورای عالی برنامهریزی وزارت فرهنگ و
آموزش عالی به تصویب رسید .دروسی که در این برنامه گنجانده شد ،حاکی از انعکاس
تمام تحوالت رخ داده در دوره دوم این رشته در غرب در آن میباشد (مانند درس اصول
طراحی نظامهای آموزشی ،اصول طراحی پیامهای آموزشی ،آموزش با روش مبتنی بر

1. Association for Educational Communication and Technology
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سیستمها ،ارزیابی نظامهای کوچک آموزشی ،جامعه شناسی ارتباطی ،آموزش برنامهای،
اصول طراحی نظامهای آموزشی).
در آبانماه  0374برنامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی در دانشگاه عالمه
طباطبایی راهاندازی شد و به دنبال آن در دانش گاه تربیت معلم تهران به اجرا درآمد .دروس
تخصصی این برنامه نشاندهنده وارد شدن مباحث نظامهای آموزشی و طراحی آنها ،در
کنار توجه به کامپیوتر است .این توجه به کامپیوتر مسلماً در کنار دروسی مانند طراحی
آموزشی ،اصول تهیه برنامههای آموزشی و طراحی مراک ز یادگیری جهتگیری صحیح
طرح مباحث نرمافزاری را در کنار ابزارهای الکترونیک نشان میدهد.
رشد و توسعه این رشته در غرب متوقف نشده؛ به طوری که در دهه  0111تحت تأثیر
پارادایمهای معرفتشناسی پست مدرن وسعت این رشته گسترش یافت به گونهای که در
اواخر این دهه ،مفهوم جدیدی به نام " تکنولوژی عملکرد انسانی  " 0به این رشته افزوده
شد ؛ این حوزه در جدیدترین تعریفی که انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی ()2114
ارایه نموده ،مورد توجه قرار گرفته است .بر اساس این تعریف ،تکنولوژی آموزشی،
مطالعه و عمل اخالقی از طریق ایجاد ،کاربرد و مد یریت منابع و فرایندهای فناورانهی
مناسب به منظور تسهیل یادگیری و به سازی عملکرد افراد است (به نقل از آیس .)2111 ،2
در این تعریف؛ عبارت "بهسازی عملکرد" داللت بر این حوزه جدید دارد .تکنولوژی
عملکرد انسانی شامل روشهایی است که از اصول رشتههایی از قبیل روانشناسی رفتاری،
طراحی سیستم های آموزشی ،توسعه سازمانی و مدیریت منابع انسانی برای بهبود عملکرد
انسانی در محل کار بهره می گیرد که نتیجه آن رعایت فرایندهایی از جمله تحلیل عملکرد،
تحلیل علل مشکالت عملکردی ،انتخاب و طراحی راه حل ،اجرای راه حل و تغییر و
ارزشیابی در جهت تحقق اهداف موردنظر میباشد (کالین و فوکس .)2114 ،3

1. human performance technology
2. Ayas
3. Klein and Fox
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در دو دهه اخیر مباحث مربوط به پاردایمهای جدید در تمامی رشتههای علوم انسانی
کشور ما مطرح شده و تأثیری عمیق بر محتوا و روششناسیهای این رشتهها به جا گذاشته
است .رشته تکنولوژی آموزشی نیز متأثر از این تحوالت شاهد تغییرات اساسی در تعریف
و محتوای خود بوده است .این تأثیرپذیری در زمینه مباحث نظری و در متون تخصصی این
رشته برای نخستینبار در کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی (چاپ پنجم) تأ لیف هاشم
فردانش در سال  0312به طور کامل تشریح شده است .در این کتاب ،برای نخستینبار در
کتابهای درسی رشته تکنولوژی آموزشی مبحث رویکردهای سازندهگرایانه در طراحی
و تولید محیطهای یادگیری مطرح شده است و در کنار این مباحث نیز می توان گفت که
ترجمه دو کتاب از سوی دک تر فردانش با عناوین "طراحی نظامهای آموزشی" و
"راهبردها و فنون طراحی آموزشی" گویای محتوای حوزه جدید این رشته است.
در جمعبندی بحث ارائهشده در خصوص سیر تحول این رشته می توان گفت که در
یک قرن اخیر براساس تحوالت به وقوع پیوسته در دیدگاههای معرفتشناسی،
رویکردهای روان شناسی یادگیری و سایر علوم وابسته و مربوط به ارتباط ،سیستمها و تعلیم
و تربیت ،تعریف تکنولوژی آموزشی دستخوش تحوالت بنیادین شده است .این تعریف از
" کاربرد وسایل و ابزار در آموزش" به "طرا حی ،تولید ،اجرا و ارزشیابی نظامهای
آموزشی" و سرانجام از "نظریه و عمل طراحی ،تهیه (تولید) ،استفاده (کاربرد) ،مدیریت و
ارزش یابی فرایندها و منابع یادگیری" به " مطالعه و عمل اخالقی از طریق ایجاد ،کاربرد و
مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه ی مناسب به منظور تسهیل یادگیری و بهسازی عملکرد
افراد" تغییر یافته است.
بر این اساس ،ا جزای اساسی هریک از تعاریف ارایه شده از تکنولوژی آموزشی و
برر سی کتب تألیف یا ترجمهشده درگذر زمان چارچوپی برای بحث فراهم میسازد که
رشته تکنو لوژی آموزشی دربرگیرنده چه حوزههای موضوعی است؟ البته بررسی پژوهش
انجام شده در این زمینه نیز میتواند مثمرثمر باشد.
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بهمنظور شناسایی حوزههای موضوعی این رشته در خارج از کشور پژوهشهایی انجام
گرفته است که از آن جمله می توان به کندی  ) 0112( 0اشاره نمود که تکنیک دلفی  2را به
منظور شناسایی حوزههای اصلی این رشته به کار برد که در نتیجه آن حوزههایی مانند
طر احی آموزشی ،توسعه آموزشی ،نظریههای یادگیری ،ارتباطات ،ارزشیابی ،نظریههای
تجاری ،مهارتهای زمینهای (از قبیل تحلیل محیطی ،استراتژیهای تعامل ،مهارتهای
اداری و سازمانی) تعیین گردید.
پژوهشی مشابه با پژوهش قبلی توسط پاترسون )0112( 3انجامشده که حیطههای مورد
نیاز رشته تکنولوژی را شامل - 0 :تسلط در زمینه نظریهها و الگوهای مرتبط با علوم رفتاری،
یادگیری ،ارتباطات و توسعه آموزشی - 2 ،مهارت در طراحی ،توسعه ،تحلیل ،تولید و
ارزشیابی برنامه آموزشی - 3 ،مهارتهای ارتباطی - 4 ،دانش سازمانی از قبیل مدیریت
پروژه ،طراحی استراتژیک ،تخصیص منابع و بودجه ،انتخاب افراد و نظارت برآنها ،تحلیل
هزینه  -فایده - 2 ،مهارت در شناسایی و حل مشکالت عم لکردی مرتبط با اهداف سازمانی
میداند.
کافارا و فالی  4در پژوهشی ابتدا به شناسایی اجزای اصلی تعریف تکنولوژی آموزشی
پرداختند و سپس رسالههای دک تری را براساس تأکید بر این حوزههای موضوعی (طراحی،
ارائه ،مدیریت و ارزشیابی) طبقهبندی نمودند؛ به گونهای که  1/42رسالهها در حوزه
طراحی انجام شده و رسالههای انجام شده در حوزههای ارائه ،مدیریت و ارزشیابی به ترتیب
شامل درصدهای  1/21 ،1/07و  1/7میباشد و در نهایت پیشنهاد میکنند که عالوه بر
رساله دکتری باید مقاالت منتشر شده در این رش ته مورد توجه باشند تا تصویری دقیق تر از
موضوعات مطروحه در رشته تکنولوژی آموزشی را منعکس سازد (به نقل از
فردانش.)0311،

1. Kennedy
2. Delphi Technique
3. Patterson
4. Caffarella & Fly
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با توجه به تعار یف این رشته در گذر زمان و بررسی کتب تألیفی و ترجمهشده در ایران
و خارج و پژوهشهای انجامشده در این زمینه ،حوزههای موضوعی زیر شناسایی گردید:
طراحی آموزشی ،توسعه ( تولید) ،کاربرد ،مدیریت ،ارزشیابی ،پژوهش ،ویژگیهای
شخصیتی و تکنولوژی عملکرد انسانی.
اهداف و سوالهای پژوهش
 ) 0شناسایی وضع موجود پایاننامههای انجام شده مربوط به تکنولوژی آموزشی در ایران از
لحاظ دامنه موضوعی.
 )2شناسایی وضع مطلوب پایاننامههای تکنولوژی آموزشی ایران از لحاظ دامنه موضوعی.
 )3شناسایی خألها و نارساییهای پایاننامههای تکنولوژی آموزشی ایران نسبت به وضع
مطلوب از لحاظ دامنه موضوعی.
بر اساس هدفهای مورد نظر ،سواالت این پژوهش به قرار زیر بوده است:
 )0پایاننامههای انجام شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ موضوعی به چه
موضوعهایی بیشتر تأکید داشتهاند؟
 )2پایاننامههای تکنولوژی آموزشی در ایران در شرایط مطلوب باید به بررسی چه
موضوعهایی تأکید کنند؟
 )3پایاننامههای انجام شده تکنولوژی آموزشی از ل حاظ موضوعی چه اندازه با وضع
مطلوب فاصله دارند؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که در مرحله اول آن از روش تحلیل محتوا و در
مرحله دوم از روش نظرسنجی (پیمایشی ) استفاده شده است .از اینرو پژوهش حاضر
دارای دو مرحله زیر است:
 )0شناسایی وضع موجود پژوهشهای انجامشده در رشته تکنولوژی آموزشی از لحاظ
موضوعی؛ در این مرحله کلیه پژوهشهایی که از سال  0311در رشته تکنولوژی آموزشی
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در دانشگاههای مورد مطالعه ایران تا سال  0310انجام شده است ،مد نظر و مورد مطالعه
قرار گرفت.
 )2شناسایی خألها و نارساییها از طریق مقایسه وضع مطلوب با وضع موجود؛ در این
مرحله ابتدا برای ترسیم وضع مطلوب ،از متخصصان تکنولوژی آموزشی کشور در مورد
موضوعهای اولویتدار پژوهش در رشته تکنولوژ ی آموزشی نظرسنجی شد و سپس
یافتههای حاصل از آن با وضع موجود مقایسه گردید تا خأل پژوهشی این رشته در ایران از
لحاظ موضوعی شناسایی شود .محققان این پژوهش بر این نکته واقفند که برای ترسیم
وضع مطلوب موضوعات پژوهشی در ایران باید با توجه به عواملی مانند تحوالت جهانی
این رشته از نظر قلمرو موضوعی ،تحوالت روششناسیهای پژوهشی و ویژگیهای
فرهنگی  -اجتماعی جامعه ایران و بر ا ساس پژوهش علمی ،الگویی برای آن ارائه شود که
به دلیل محدودیتهای موجود در این زمینه به نظرسنجی از صاحبنظران تکنولوژی
آموزشی کشور اکتفا گردید.
جامعه و نمونه آماری :در هر یک از مراحل دوگانه این پژوهش ،جامعه و نمونه
آماری متفاوتی به شرح زیر مد نظر قرار گرفت:
الف) در مرحله اول این پژوهش جامعه و نمونه آماری به شیوه زیر تعیین شد :دانشگاههای
زیر به دالیل زیر بهعنوان نمونه (نمونهگیری مالکمحور) انتخاب شدند )0 :گروههای
تکنولوژی آموزشی و همچنین دوره تحصیالت تکمیلی در دانشگاههای مربوطه نسبت به
دانشگاههای دیگر د ارای سابقه و قدمت بیشتری هستند )2 .اغلب صاحبنظران و
متخصصان تکنولوژی آموزشی کشور در دانشگاههای مربوطه فعالیت میکنند .وضعیت
پایاننامههای رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای عالمهطباطبائی ،دانشگاه آزاد
اسالمی تهران جنوب و تربیت معلم (خوارزمی) تهران که در این پژوهش شرکت داشتهاند،
در جدول  0ارائه شده است.
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جدول  .1وضعیت دانشگاههای مورد مطالعه
نام دانشگاه

تعداد پایان نامه

درصد

عالمه طباطبائی

027

22/21

آزاد اسالمی تهران جنوب

14

22/23

تربیت معلم(خوارزمی)

13

22/01

جمع

214

011

در کلیه پژوهشهایی که از بدو تأسیس رشته تکنولوژی آموزشی تا سال  0311در
دانشگاه های مورد مطالعه انجام شده است ،نمونه آماری این پژوهش بودهاند.
ب) در مرحله دوم پژوهش ،جامعه آماری شامل متخصصان (اعم از استادان و
دانشجویان دکتری ) تکنولوژی آموزشی کشور بوده است .برای تعیین نمونه آماری  22نفر
از متخصصان تکنولوژی آموزشی کشور شناسایی شدند .چرا که در زمان انجام پژوهش
جامعه آماری با توجه شاخص های ذکر شده کم بود .برای تعیین نمونه آماری این مرحله
از مالکهایی مانند تعداد تألیفها ،مقالهها ،شرکت در همایشها و شهرت علمی استفاده
شد .از اینرو نمونهگیری این مرحله بر اساس نمونهگیری مالکمحور انجام شد (گال و
همکاران.)0312 ،
ابزار پژوهش :در مرحله اول این پژوهش برای بررسی و شناسایی وضع موجود
پژوهشها از ابزار فیش برداری استفاده شد .به این شکل که ابتدا عنوان هر پژوهش در یک
برگه فیش ،یادداشت و سپس با توجه به متغیرهای موجود در عنوان ،پژوهش مورد نظر در
مقوله مورد نظر و مرتبط قرار داده شد .در مرحله د وم پژوهش از ابزار پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد .در این مرحله برای ساخت این ابزار اقدماتی مانند بررسی فهرست
مطالب کتابهای معتبر خارجی و داخلی ،بررسی عناو ین پایاننامهها و مقاالت خارجی و
داخلی از طریق پایگاه داده های اینترنتی مرتبط انجام شد و سپس موضوعهای مهم این
رشته شناسایی و به صورت پرسشنامه تنظیم گردید .برای تعیین روایی و محتوایی این ابزار،
پرسشنامه اولیه به چند نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی ارائه شد و پس از دریافت
بازخورد و انجام اصالحات ،پرسشنامه نهایی به عنوان پرسشنامه محقق ساخته مورد استفاده
قرار گرفت.

111

فصلنامه روانشناسی تربیتی ،سال یازدهم ،شماره سی و هشتم ،زمستان 49

شیوه جمعآوری و تحلیل دادهها :برای جمعآوری اطالعات در مراحل دوگانه این
پژوهش از شیوههای زیر استفاده شد:
 )0در مرحله اول پژوهش برای شناسایی وضع موجود پژوهشها ،به دانشگاههای مورد
مطالعه بهصورت حضوری مراجعه و فهرست پایاننامههای موجود در آنها بر اساس
موضوع تهیه شد.
 )2در مرحله دوم پژوهش ،پرسشنامه تدوین شده به  22نفر از متخصصان ارسال و پس
از پیگیریهای الزم جمعآوری شد.
برای تحلیل دادهها در مر حله اول از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم پژوهش از
شاخصهای آمار توصیفی مانند ،توزیع فراوانی ،میانگین و درصد استفاده شد.
در این پژوهش در پرسشنامه محققساخته برای نشاندادن میزان اولویت موضوعهای
پژوهشی رشته تکنولوژی آموزشی از مقیاس پنج درجهای (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلی کم ) و برای نشان دادن وضعیت فعلی پژوهشها با توجه به مقایسه وضع موجود و
وضع م طلوب از مقیاس چهار درجهای (خأل زیاد ،خأل ،تأکید کافی و تأکید زیاد از حد) با
تعاریف زیر استفاده شده است:
الف) خأل زیاد :این مقیاس اشاره به وضعیتی دارد که موضوع پژوهشی از نظر
متخصصان تکنولوژی آموزشی ایران از اولویت زیاد ( خیلی زیاد و زیاد) برخوردار بوده
ولی هیچ پژوهشی درباره آن انجام نشده است.
ب) خأل  :این مقیاس اشاره به وضعیتی دارد که موضوع پژوهشی از نظر متخصصان
تکنولوژی آموزشی ایران از او لویت زیاد (خیلی ز یاد و زیاد ) برخوردار بوده ولی کمتر از
 1/14یا ( 2/02درصد) پژوهش یعنی کمتر از میانگین کل پژوهشها (تعداد کل
پژوهشهای انجام شده بر تعداد موضوعات پژوهشی) در رابطه با آن موضوع انجام شده
است .هم چنین موضوعاتی که از نظر متخصصان از او لویت متوسط برخوردار بوده و بیش
از  3/12مورد پژوهش (نصف کل میانگین پژوهشها ) درباره آن انجام شده ،در این طبقه
قرار داده میشوند.
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پ) تأکید کافی :این مقیاس اشاره به وضعیتی دارد که موضوع پژوهشی از اولویت زیاد
( خیلی زیاد و زیاد ) برخوردار بوده و بیش از بیست پژوهش یعنی بیش از میانگین کل
پژوهشها (تعداد کل پژوهشهای انجام شده بر تعداد موضوعات) در ارتباط با آن موضوع
انجام شده است .همچنین موضوع هایی که از نظر متخصصان تکنولوژی آموزشی ایران از
او لویت متوسط برخوردار بوده و بیش از ده پژوهش (بیش از نصف میانگین پژوهشها)
درباره آنها انجام شده است و موضوعاتی که از نظر متخصصان از او لویت کم برخوردار
بوده و کمتر از پنج پژوهش (بیست و پنج درصد میانگین پژوهشها) درباره آن انجام شده،
در این طبقه قرار میگیرند.
ت) تأکید زیاد از حد :این مقیاس اشاره به وضعیتی دارد که موضوع پژوهشی از نظر
متخصصان تکنو لوژی آموزشی ایران از او لویت کم و خیلی کمبرخوردار بوده ولی بیش از
پنج پژوهش (بیست و پنج درصد میانگین کل پژوهشها) درباره آنها انجام شده است.

یافتههای پژوهش
سوال(:)0پایاننامههای انجام شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ موضوعی
به چه موضوعهایی بیشتر تأکید داشتهاند؟
در جدول ( )2وضعیت پژوهشهای انجام شده از نظر نوع موضوع ،تعداد پژوهشهای
مربوط به آن و درصد آنها ارائه شده است.
جدول  .2پژوهش های انجام شده از لحاظ موضوعی ،تعداد و درصد آنها
تعداد

درصد

حوزه موضوعی
اصول طراحی آموزشی

-

-

نظریههای یادگیری

2

0/71

نظریههای آموزشی

0

1/32

تدوین اهداف آموزشی

0

1/32

انتخاب راهبردهای یادگیری

24

1/42

نیازسنجی

03

4/12

تحلیل کار و محتوا و سازماندهی آن

4

0/42

درصد
هرح وزه
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حوزه موضوعی

طراحی آموزشی

تعداد

درصد

تحلیل ویژگیهای یادگیرندگان

01

3/22

طراحی آموزشی بر اساس رسانههای مختلف

4

0/41

اصول طراحی پیامهای آموزشی

2

0/71

طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا

2

0/71

11

20/03

تحلیل زمینه و موقعیت یادگیری

1

2/00

طراحی انگیزشی یادگیری

2

1/7

الگوهای طراحی آموزشی (خرد ،کالن و انطباقی)

02

2/21

تولید محتوای الکترونیکی

3

0/11

تحلیل مشکالت عملکردی

-

-

-

-

2

1/7

-

-

21

1/11

نوآوری در کاربرد رسانه ها در آموزش ،انتخاب

1

3/07

ارزشیابی اثربخشی آموزشی

01

3/22

1

2/21

7

2/41

7

2/41

3

0/11

2

0/71

3

0/11

راهبردهای آموزشی  -آموزش حضوری و غیر
حضوری

تدوین راهحل های آموزشی و غیرآموزشی برای
مشکالت عملکردی
تکنولوژی عملکرد انسانی

اجرا و ارزشیابی اقدامات مورد نظر برای حل
مشکالت عملکردی
بررسی اثربخشی اقدامات
بکارگیری رسانه های تولید شده در فرایند یاددهی

کاربرد

– یادگیری

انتخاب و ارزیابی نرمافزارهای آموزشی موجود و
ارائه پیشنهادهایی برای اصالح آنها
انتخاب ،بهره برداری و ارزیابی مواد آموزشی
الگوهای ارزشیابی (براساس نظام های آموزشی و
براساس هدف های مورد نظر)
ارزشیابی

فنون و ابزارهای ارزشیابی آموزشی
الگوهای ارزشیابی آموزشی ( حضوری،
الکترونیکی و تلفیقی)
ارزشیابی تکوینی ،نهایی و تأییدی

درصد
هرح وزه
24/22

1/7

03/12

01/01

تحلی ل موضوعی پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی ...

حوزه موضوعی

تعداد

درصد

3

0/11

دانش و مهارتهای پژوهشی در این حوزه

-

-

دانش و مهارت در آمار و نرم افزارهای آماری

-

-

2

1/7

منعطف بودن و پذیرش تغییرات

-

-

داشتن مهارت های حل مساله

-

-

داشتن خالقیت  -نو آوری

-

-

سنجش و ارزشیابی در محیطهای آموزشی
متفاوت (آموزش حضوری و غیر حضوری)

پژوهش

مدل سازی و نظریه پردازی در حیطه تکنولوژی
آموزشی

ویژگی های شخصیتی
تکنولوژیست آموزشی

دانش و مهارت در کارگروهی و مهارتهای

-

-

تولید مواد آموزشی مبتنی بر کامپیوتر

02

4/22

تولید رسانه های دیداری و شنیداری آموزشی

3

0/11

فیلمنامهنویسی برای فیلمهای آموزش

-

-

تولید برنامه های آموزشی ویدئویی

4

0/41

مدیریت پرسنل و بودجه در پروژههای آموزشی

-

-

0

1/32

-

-

میانفردی
ارتباط انسانی

توسعه

مدیریت و در دسترس قرار دادن منابع آموزشی و
یادگیری
مدیریت

توزیع پروژه تولید شده
نظارت و سرپرستی برنامه های روزانه پروژههای
آموزشی
مهارتهای راهنمائی و هماهنگسازی در پروژهها

موضوع های غیر مرتبط
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-

-

-

-

21

7/14

درصد
هرح وزه

1/7

-

1/11

1/32

7/14

بهطوری که جدول ( )2نشان میدهد ،موضوعات پژوهشی که در پایاننامههای رشته
تکنولوژی آموزشی دانشگاههای ایران بیش از میانگین کل پژوهشهای انجام شده (بیش
از  02/2درصد پژوهش) به آنها اختصاص یافتهاست ،عبارتند از" :انتخاب راهبردهای
یادگیری 1/42 :درصد"" ،نیازسنجی 4/12 :درصد" " ،تحلیل ویژگیهای یادگیرندگان:
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 3/22درصد"" ،راهبردهای آموزشی اعم از آموزش حضوری و غیر حضوری20/03 :
درصد"" ،الگوهای طراحی آموزشی (خرد ،کالن و انطباقی) 2/21 :درصد"" ،بکارگیری
رسانههای تولید شده در فرایند یاددهی  -یادگیری 1/11 :درصد"" ،نوآوری در کاربرد
رسانهها در آموزش 3/07 :درصد"" ،انتخاب و ارزیابی نرم افزارهای آموزشی موجود و
ارائه پیشنهادهایی برای اصالح آنها 2/13 :درصد"" ،انتخاب ،بهرهبرداری و ارزیابی مواد
آموزشی" و همچنین "الگوهای ارزشیابی 2/41 :درصد" " ،تولید مواد آموزشی مبتنی بر
کامپیوتر 4/22 :درصد"" ،موضوعهای غیرمرتبط 7/14 :درصد".
همچنین با مالحظه جدول شماره ( )2مشخص می شود که در برخی از حوزهها مرتبط
با اصول طراحی آموزشی ،تحلیل مشکالت عملکردی ،تدوین راهحلهای آموزشی و
غیرآموزشی برای مشکالت عملکردی ،بررسی اثربخشی اقدامات ،دانش و مهارتهای
پژوهشی (آشنایی با پژوهش) ،دانش و مهارت در آ مار و نرم افزارهای آماری ،ویژگیهای
شخصیتی تکنولوژی آموزشی اعم (منعطفبودن و پذیرش تغییرات ،داشتن مهارتهای
حل مسأ له ،داشتن خالقیت  -نو آوری ،د انش و مهارت در کارگروهی و مهارتهای
میانفردی) ،فیلمنامهنویسی برای فیلمهای آموزش ،مدیریت پرسنل و بودجه در پروژههای
آموزشی ،توزیع پروژه تو لید شده ،نظارت و سرپرستی برنامههای روزانه پروژههای
آموزشی ،مهارتهای راهنمائی و هماهنگسازی در پروژهها هیچ پژوهشی صورت نگرفته
است .توزیع دیگر حوزهها در موضوعات پایاننامهها را که کمتر از میانگین کل پژوهشها
صورت گرفته است را می توان از جدول ( )2مشاهده کرد.
بهطور کلی همانطور که جدول ( )2نشان میدهد ،در رشته تکنولوژی آموزشی در
ایران به ترتیب حوزههایی مانند؛ "طراحی آموزشی 24/22 :درصد"" ،ارزشیابی01/01 :
درصد"" ،کاربرد 03/12 :درصد"" ،موضوعهای غیرمرتبط 7/14:درصد" و " توسعه1/11 :
درصد "بیشتر مورد توجه پژوهش گران تکنولوژی آموزشی قرار گرفتهاست و
حوزههای" تکنولوژی عملکرد انسانی" و "پژوهش" به ترتیب با  1/7درصد 1/32 ،و
" ویژگیهای شخصیتی تکنولوژیست آموزشی" کمتر یا اصالً مورد توجه پژوهشگران
ن بوده است.
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سوال ( :)2پایاننامه های تکنولوژی آموزشی در ایران در شرایط مطلوب باید به بررسی
چه موضوعهایی تاکید کنند؟
برای پاسخ به این سؤال ،فهرست مطالب کتاب های مهم خارجی و داخلی رشته تکنولوژی
آموزشی و همچنین فهرست برخی از پژوهشها (مقاالت و پایاننامهها) مد نظر قرار گرفت
و پس از طی این مرحله موضوعهای مهم پژوهشی رشته تکنولوژی آموزشی استخراج و با
چند نفر از صاحبنظران این رشته مورد بررسی قرار گرفت و موضوعهای مشخصشده
بر ای تعیین میزان او لویت در اختیار صاحبنظران رشته تکنولوژی آموزشی قرار داده شده
است .خالصه تحلیل این پرسشنامهها در جدول ( )3ارائه شده است.
جدول  .3موضوعهای پژوهشی اولویتدار در تکنولوژی آموزشی ایران در شرایط مطلوب
قلمرو موضوعی رشته تکنولوژی آموزشی

حوزه( موضوع)

میزان اولویت(وضع مطلوب)
خیلی
زیاد

زیاد

متوسط

طراحی آموزشی

اصول طراحی آموزشی

10/1

01/2

نظریه های یادگیری

13/1

31/4

نظریه های آموزشی

13/1

31/4

تدوین اهداف آموزشی

42/2

31/4

01/2

انتخاب راهبردهای یادگیری

13/1

01/2

01/2

نیازسنجی

42/2

31/4

01/2

تحلیل کار و محتوا و سازماندهی آن

10/1

01/2

تحلیل ویژگیهای یادگیرندگان

42/2

42/2

طراحی آموزشی بر اساس رسانه های مختلف

42/2

31/4

01/2

اصول طراحی پیامهای آموزشی

27/3

42/2

01/2

طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا

27/3

72/7

42/2

42/2

تحلیل زمینه و موقعیت یادگیری

42/2

31/4

طراحی انگیزشی یادگیری

13/1

راهبردهای آموزشی  -آموزش حضوری و غیر
حضوری

01/2
31/4

کم

خیلی
کم
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قلمرو موضوعی رشته تکنولوژی آموزشی

حوزه( موضوع)

میزان اولویت(وضع مطلوب)
خیلی

تکنولوژی عملکرد انسانی

زیاد

متوسط

الگوهای طراحی آموزشی(خرد ،کالن و انطباقی)

42/2

31/4

01/2

تولید محتوای الکترونیکی

10/1

01/2

تحلیل مشکالت عملکردی

42/2

31/4

01/2

13/1

01/2

01/2

27/3

31/4

31/2

27/3

31/4

31/4

42/1

01/2

31/4

نوآوری در کاربرد رسانه ها در آموزش ،انتخاب

10/1

01/2

ارزشیابی اثربخشی آموزشی

42/2

31/4

01/2

13/1

1

31/4

زیاد

تدوین راه حل های آموزشی و غیرآموزشی برای
مشکالت عملکردی
اجرا و ارزشیابی اقدامات مورد نظر برای حل
مشکالت عملکردی

کاربرد

بررسی اثربخشی اقدامات
بکارگیری رسانه های تولید شده در فرایند یاددهی
– یادگیری

انتخاب و ارزیابی نرم افزارهای آموزشی موجود و
ارائه پیشنهاداتی برای اصالح آنها
انتخاب ،بهره برداری و ارزیابی مواد آموزشی
الگوهای ارزشیابی(براساس نظام های آموزشی و

011

ارزشیابی

13/1

31/4

13/1

31/4

27/3

72/7

27/3

72/7

42/2

24/2

دانش و مهارت های پژوهشی در این حوزه

27/3

72/7

دانش و مهارت در آمار و نرم افزارهای آماری

27/3

24/2

01/2

42/2

31/4

01/2

براساس هدف های مورد نظر)
فنون و ابزارهای ارزشیابی آموزشی
الگوهای ارزشیابی آموزشی(حضوری ،الکترونیکی
و تلفیقی)
ارزشیابی تکوینی ،نهایی و تاییدی
سنجش و ارزشیابی در محیطهای آموزشی
متفاوت(آموزش حضوری و غیر حضوری)

پژوهش

مدل سازی و نظریه پردازی در حیطه تکنولوژی
آموزشی

کم

خیلی
کم
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تحلی ل موضوعی پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی ...
قلمرو موضوعی رشته تکنولوژی آموزشی

حوزه( موضوع)

میزان اولویت(وضع مطلوب)
خیلی

تکنولوژیست آموزشی

ویژگی های شخصیتی

توسعه

زیاد

متوسط

منعطف بودن و پذیرش تغییرات

42/2

31/4

01/2

داشتن مهارتهای حل مساله

42/2

31/4

01/2

داشتن خالقیت  -نو آوری

42/2

24/2

42/2

31/4

ارتباط انسانی

13/1

31/4

تولید مواد آموزشی مبتنی بر کامپیوتر

27/3

24/2

01/2

تولید رسانه های دیداری و شنیداری آموزشی

27/3

24/2

01/2

فیلمنامه نویسی برای فیلم های آموزش

27/3

24/2

01/2

تولید برنامه های آموزشی ویدئویی

42/2

01/2

31/4

مدیریت پرسنل و بودجه در پروژه های آموزشی

42/2

01/2

31/4

42/2

01/2

31/4

10/1

01/2

42/2

31/4

13/1

31/4

زیاد

دانش و مهارت در کارگروهی و مهارت های میان
فردی

مدیریت و در دسترس قرار دادن منابع آموزشی و

مدیریت

یادگیری
توزیع پروژه تولید شده
نظارت و سرپرستی برنامه های روزانه پروژه های
آموزشی
مهارتهای راهنمائی و هماهنگ سازی در پروژه ها

کم

خیلی
کم

01/2

01/2

غیرمرتبط

موضوع های

با توجه به جدول شماره ( )3می توان گفت ،همه موضوعات رشته تکنولوژی آموزشی
از نظر صاحبنظران این رشته در ایران از او لویت پژوهشی باال (زیاد و خیلی زیاد)
برخوردار هستند.
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سوال( :)3پایاننامه های انجام شده تکنولوژی آموزشی از لحاظ موضوعی چه اندازه با
وضع مطلوب فاصله دارند؟
برای روشن کردن خألهای مربوط به پژوهشهای موجود ،تعداد پژوهشهای
انجامشده در هر موضوع (با توجه به جدول  )2با میزان او لویت هر موضوع (با توجه به
جدول  ) 3مقایسه گردید .در جدول شماره ( )4موضوعها ،تعداد پژوهشها و نوع اولویت
آنها برای نشاندادن خألها ارائه شده است.
جدول  .4موضوعهای اولویتدار پژوهشی در حوزه تکنولوژی آموزشی ایران

یادگیری
نظریه های
آموزشی
تدوین اهداف

طراحی آموزشی

آموزشی
انتخاب راهبردهای
یادگیری
نیازسنجی
تحلیل کار و محتوا
و سازماندهی آن
تحلیل ویژگیهای
یادگیرندگان
طراحی آموزشی
بر اساس رسانه های

2

0/71

*

*

0

1/32

*

*

0

1/32

*

*

24

1/42

*

*

03

4/12

*

*

4

0/41

*

01

3/22

*

4

0/41

*

پایین

-

-

*

خأل

تعداد
نظریه های

درصد

آموزشی

باال

اصول طراحی

متوسط

حوزه ها(موضوع)

خالء زیاد

انجام شده

تاکید کافی

میزان اولویت

*

*
*
*

تاکید زیاد از حد

پژوهشهای

وضعیت پژوهشی
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تعداد

درصد

باال

متوسط

پایین

خالء زیاد

خأل

حوزه ها(موضوع)

تاکید کافی

میزان اولویت

انجام شده

وضعیت پژوهشی

مختلف
اصول طراحی
پیامهای آموزشی

2

0/71

*

*

طراحی آموزشی
سیستمی و سازنده

2

0/71

*

*

گرا
راهبردهای
آموزشی  -آموزش
حض وری و غیر

11

20/03

*

*

حضوری
تحلیل زمینه و
موقعیت یادگیری
طراحی انگیزشی
یادگیری

1

2/00

*

2

1/71

*

*
*

الگوهای طراحی
آموزشی(خرد،

02

2/21

*

*

کالن و انطباقی)
تولید محتوای
الکترونیکی
تحلیل مشکالت

تکنولوژی عملکرد انسانی

عملکردی

3

0/11

*

-

-

*

*
*

تدوین راه حل های
آموزشی و
غیرآموزشی برای
مشکالت
عملکردی

-

-

*

*

تاکید زیاد از حد

پژوهشهای
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تعداد

درصد

باال

متوسط

پایین

حوزه ها(موضوع)

خالء زیاد

انجام شده

خأل

میزان اولویت

تاکید کافی

پژوهشهای

وضعیت پژوهشی

اجرا و ارزشیابی
اقدامات مورد نظر
برای حل مشکالت

2

1/71

*

*

عملکردی
بررسی اثربخشی
اقدامات

-

-

*

*

بکارگیری رسانه
های تولید شده در

کاربرد

فرایند یاددهی –

21

1/11

*

*

یادگیری
نوآوری در کاربرد
رسانه ها در

1

3/07

*

*

آموزش ،انتخاب
ارزشیابی اثربخشی
آموزشی

01

3/22

*

*

انتخاب و ارزیابی
نرم افزارهای
آموزشی موجود و

1

2/12

*

*

ارزشیابی

ارائه پیشنهاداتی
برای اصالح آنها
انتخاب ،بهره
برداری و ارزیابی

7

2/41

*

*

مواد آموزشی
الگوهای
ارزشیابی(براساس
نظام های آموزشی

7

2/41

*

*

تاکید زیاد از حد
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تعداد

درصد

باال

متوسط

پایین

خالء زیاد

خأل

حوزه ها(موضوع)

و براساس هدف
های مورد نظر)
فنون و ابزارهای
ارزشیابی آموزشی

3

0/11

*

*

الگوهای ارزشیابی
آموزشی(حضوری،
الکترونیکی و

2

0/71

*

*

تلفیقی)
ارزشیابی تکوینی،
نهایی و تاییدی

3

0/11

*

*

سنجش و ارزشیابی
در محیط های
آموزشی متفاوت

3

0/11

*

*

(آموزش حضوری
و غیرحضوری)
دانش و مهارت
های پژوهشی در

-

-

*

*

این حوزه

پژوهش

دانش و مهارت در
آمار و نرم افزارهای

-

-

*

*

آماری
مدل سازی و نظریه
پردازی در حیطه
تکنولوژی آموزشی

2

1/71

*

*

تاکید کافی

میزان اولویت

انجام شده

وضعیت پژوهشی

تاکید زیاد از حد

پژوهشهای
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ویژگی های شخصیتی تکنولوژیست آموزشی

حل مساله
داشتن خالقیت  -نو
آوری

-

-

*

*

-

-

*

*

-

-

*

*

پایین

تعداد
داشتن مهارتهای

درصد

پذیرش تغییرات

باال

منعطف بودن و

متوسط

حوزه ها(موضوع)

خالء زیاد

انجام شده

خأل

میزان اولویت

تاکید کافی

پژوهشهای

وضعیت پژوهشی

دانش و مهارت در
کارگروهی و
مهارت های میان

-

-

*

*

فردی
ارتباط انسانی
تولید مواد آموزشی
مبتنی بر کامپیوتر

-

-

*

02

4/22

*

*
*

تولید رسانه های
دیداری و شنیداری

3

0/11

*

*

توسعه

آموزشی
فیلمنامه نویسی
برای فیلم های

-

-

*

*

آموزش
تولید برنامه های
آموزشی ویدئویی

4

0/41

*

*

مدیریت پرسنل و

مدیریت

بودجه در پروژه

-

-

*

*

های آموزشی
مدیریت و در

0

1/31

*

*

تاکید زیاد از حد
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تعداد

درصد

باال

متوسط

پایین

خالء زیاد

خأل

حوزه ها(موضوع)

تاکید کافی

میزان اولویت

انجام شده

وضعیت پژوهشی

تاکید زیاد از حد

پژوهشهای

211

دسترس قرار دادن
منابع آموزشی و
یادگیری
توزیع پروژه تولید
شده

-

-

*

*

نظارت و سرپرستی
برنامههای روزانه

-

-

*

*

پروژههای آموزشی
مهارتهای
راهنمائی و
هماهنگسازی در

-

-

*

*

پروژهها

غیرمرتبط

موضوعهای

21

7/14

*

جدول شماره ( ) 4مقایسه بین وضع موجود و شرایط مطلوب برای پژوهشهای رشته
تکنولوژی آموزشی را نشان میدهد ،بر اساس این جدول وضعیت پژوهشهای تکنولوژی
آموزشی در ایران را می توان در سه طبقه زیر قرار داد:
الف) موضوعهای دارای خأل پژوهشی زیاد :موضوعهایی مانند اصول طراحی آموزشی،
تحلیل مشکالت عملکردی ،تدوین راهحلهای آموزشی و غیرآموزشی برای مشکالت
عملکردی ،بررسی اثربخشی اقدامات ،دانش و مهارتهای پژوهشی در این حوزه ،دانش و
مهارت در آ مار و نرم افزارهای آماری ،ویژگیهای شخصیتی تکنولوژیست آموزشی اعم
(منعطفبودن و پذیرش تغییرات ،داشتن مهارتهای حل مسأ له ،داشتن خالقیت  -نو
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آوری ،د انش و مهارت در کارگروهی و مهارتهای میانفردی) ،فیلمنامه نویسی برای
فیلمهای آموزش ،مدیریت پرسنل و بودجه در پروژههای آموزشی ،توزیع پروژه تولید
شده ،نظارت و سرپرستی برنامههای روزانه پروژههای آموزشی و مهارتهای راهنمائی و
هماهنگسازی در پروژهها موضوعاتی هستند که از او لویت پژوهشی باال برخوردار بوده
ولی هیچ پژوهشی درباره آنها انجام نشده است.
ب) موضوعهای دارای خأل پژوهشی :موضوعهایی همچون ،نظریههای یادگیری،
نظریه های آموزشی ،تدوین اهداف آموزشی ،تحلیل کار و محتوا و سازماندهی آن،
طراحی آموزشی بر اساس رسانههای مختلف ،اصول طراحی پیامهای آموزشی ،طراحی
آموزشی سیستمی و سازنده گرا ،طراحی انگیزشی یادگیری ،تولید محتوای الکترونیکی،
اجرا و ارزشیابی اقدامات موردنظر برای حل مشکالت عملکردی ،فنون و ابزارهای
ارزشیابی آموزشی ،الگوهای ارزشیابی آموزشی (حضوری ،الکترونیکی و تلفیقی)،
ارزشیابی تکوینی ،نهایی و تأییدی ،سنجش و ارزشیابی در محیطهای آموزشی متفاوت
(آموزش حضوری و غیر حضوری) ،مدلسازی و نظریهپردازی در حیطه تکنولوژی
آموزشی ،تولید رسانههای دیداری و شنیداری آموزشی ،تولید برنامههای آموزشی
ویدئویی و مدیریت و در دسترس قرار دادن منابع آموزشی و یادگیری که از الویت
پژوهشی باال برخوردار بوده ولی کمتر از  2/02درصد (کمتر از میانگین پژوهشهای انجام
شده) به این موضوعها اختصاص یافتهاند.
پ) موضوعهای دارای تأکید کافی :موضوعهایی مانند؛ انتخاب راهبردهای یادگیری،
نیازسنجی ،تحلیل ویژگیهای یادگیرندگان ،راهبردهای آموزشی  -آموزش حضوری و
غیر حضوری ،تحلیل زمینه و موقعیت یادگیری ،الگوهای طراحی آموزشی (خرد ،کالن و
انطباقی) ،بکارگیری رسانههای تولید شده در فرایند یاددهی – یادگیری ،نوآوری در
کاربرد رسانهها در آموزش ،انتخاب ،ارزشیابی اثربخشیآموزشی ،انتخاب و ارزیابی
نرم افزارهای آموزشی موجود و ارائه پیشنهاداتی برای اصالح آنها ،انتخاب ،بهرهبرداری و
ارزیابی مواد آموزشی ،الگوهای ارزشیابی (براساس نظامهای آموزشی و براساس
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هدفهای مورد نظر ) ،تولید مواد آموزشی مبتنی بر کامپیوتر و حوزههای دیگر در این طبقه
قرار میگیرند.

بحث ونتیجهگیری
رشته تکنولوژی آموزشی تغییر و تحوالت گوناگونی را تجربه کرده است و قلمرو
موضوعی آن ن یز به طور مداوم بسط یافتهاست؛ بهطوریکه در سیر تحول این رشته می توان
گفت که در یک قرن اخیر براساس تحوالت به وقوع پیوسته در دیدگاههای معرفتشناسی،
رویکردهای روانشناسی یادگیری ،علوم ارتباطات ،سیستمها ،تعلیم و تربیت و دیگر علوم
وابسته ،تعریف تکنولوژی آموزشی د ستخوش تحوالت بنیادین شده است .با توجه به
تحوالت جهانی این رشته ،از لحاظ دام نه موضوعی و روش شناختی از یک سو و
ویژگیهای فرهنگی  -اجتماعی جامعه ایرانی از سوی دیگر ،پژوهش حاضر در نظر دارد
وضع موجود و وضع مطلوب پژوهشهای رشته تکنولوژی آموزشی در ایران را شناسایی و
آنها را با هم مقایسه کند تا از این طریق خألهای پژوهشی این رشته را شناسایی کند.
بررسی وضع موجود پژوهشهای انجام شده ،نشان میدهد که در رشته تکنولوژی
آموزشی در ایران به ترتیب موضوعهایی مانند؛ "راهبردهای آموزشی  -آموزش حضوری و
غیر حضوری 20/03 :درصد"" ،بکارگیری رسانههای تولید شده در فرایند یاددهی –
یادگیری 1/11 :درصد" "،انتخاب راهبردهای یادگیری 1/42 :درصد"" ،الگوهای طراحی
آموزشی ( خرد ،کالن و انطباقی) 2/21 :درصد"" ،نیازسنجی 4/12 :درصد" " ،تولید مواد
آموزشی مبتنی بر کامپیوتر 4/22 :درصد" " ،تحلیل ویژگیهای یادگیرندگان3/22 :
درصد"" ،ارزشیابی اثربخشی آموزشی 3/22 :درصد" و "نوآوری در کاربرد رسانهها در
آموزش 3/07 :درصد بیشتر مورد توجه پژوهشگران تکنولوژی آموزشی قرار گرفته است.
بهعبارت دیگر این موضوعهای پژوهشی ،موضوعهایی هستند که در پژوهش های
تکنولوژی آموزشی ایران بر آنها « تأکید کافی» شده است .بر این اساس می توان گفت،
غالب موضوعات ذکر شده به برداش ت سنتی و رایج تکنولوژی آموزشی تأکید داشته و
پژوهشگران تک نولوژی آموزشی ایران در راستای تأ کید بر موضوعات سنتی تکنولوژی
آموزشی به خیلی از موضوعات مرتبط جدید با این رشته در ایران بی توجه بودهاند .بنابراین
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عدم وجود تنوع موضوعی در پژوهشهای این رشته ،نکتهای قابلمالحظهاست ،چون
می تواند فضاهای خالی در پژوهش را مشخص کرده و به پژوهشهای آینده جهت دهد .و
از علل عدم تنوع موضوعی می توان عدم آشنایی دانشجویان با مباحث جدید ،عدم
هم خوانی سر فصل برنامههای درسی با آن ها ،و نیز تخصص موضوعی اساتید راهنما و غیره
دانست.
همچنین تحلیل یافتههای مربوط به وضع مطلوب پژوهشها نشان میدهد؛ که همه
موضوعات رشته تکنولوژی آموزشی از نظر صاحبنظران این رشته در ایران از اولویت
پژوهشی باال برخوردار هستند .بنابراین از دید صاحبنظران این رشته قلمرو موضوعی این
رشته بسیار وسیع تر از برداشت سنتی رشته است که چنین برداشتی را می توان با منابع جهانی
این رشته ،بررسی اهداف و وظایف انجمنهای معتبر این رشته ،عناوین نشریههای مرتبط با
آن همسو دانست.
مقایسه وضع موجود پژوهشهای انجام شده با وضع مطلوب نشان میدهد که
موضوعهایی مانند :تحلیل مشکالت عملکردی ،تدوین راهحلهای آموزشی و غیرآموزشی
برای مشکالت عملکردی ،بررسی اثربخشی اقدامات ،دانش و مهارتهای پژوهشی در این
حوزه ،ویژگیهای شخصیتی تکنولوژیست آموزشی ،فیلمنامه نویسی برای فیلمهای
آموزش ،مدیریت پرسنل و بودجه در پروژههای آموزشی و توزیع پروژه تولید شده" ،خأل
اساسی و زیاد" و در موضوعهایی مانند :نظریههای یادگیری ،نظریههای آموزشی ،تدوین
اهداف آموزشی ،تحلیل کار و محتوا و سازماندهی آن ،طراحی آموزشی بر اساس
رسانههای مختلف ،اصول طراحی پیامهای آموزشی ،طراحی آموزشی سیستمی و
سازنده گرا ،طراحی انگیزشی یادگیری ،تولید محتوای الکترونیکی و اجرا و ارزشیابی
اقدامات مورد نظر برای حل مشکالت عملکردی" ،خأل پژوهشی" وجود دارد.
بر این اساس با توجه به یافتههای این پژوهش به دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دوره های ارشد و دکترای رشته تکنولوژی آموزشی و پژوهشگران و صاحبنظران حرفهای
پیشنهاد میشود؛

تحلی ل موضوعی پایاننامههای کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی ...

211

 .0موضوعهایی مانند :تدوین راهحلهای آموزشی و غیرآموزشی برای مشکالت
عملکردی ،بررسی اثربخشی اقدامات ،دانش و مهارتهای پژوهشی ،ویژگیهای شخصیتی
تکنولوژیست آموزشی ،فیلمنامهنویسی برای فیلمهای آموزش و غیره که تاکنون از نظر
پژوهشگران ایرانی مغفول مانده اند ،مورد توجه قرار دهند .همچنین موضوعهایی مانند:
طراحی آموزشی بر اساس رسانههای مختلف ،اصول طراحی پیامهای آموزشی ،طراحی
آموزشی سیستمی و سازندهگرا ،تولید محتوای الکترونیکی و غیره که دارای خأل پژوهشی
هستند ،مد نظر پژوهشگران قرار گیرند.
 .2با توجه به عدم تنوع موضوعی پایاننامهها و اینکه بعضی از مقولههای موضوعی اصالً در
پایاننامههای جامعه مورد پژوهش بررسی نشده است ،بنابراین برای هدفمند کردن
موضوعهای پایاننامهها و جهت دادن به آنها بهتر است اولویت سنجی پژوهشی انجام شود
تا اساس کمک به دانشجویان در انتخاب موضوع بر اساس نیازهای هر دوره زمانی باشد.
 .3گروههای آموزشی دانشجویان را ترغیب کنند که موضوعات بدیعی را برای پایاننامه
در نظرگیرند و از تکرار کارهایی که به دلیل داشتن الگویی واحد ،سهل تر و مطمئن تر به
نظر می رسد بپرهیزند و با نواندیشی بر غنای فکری رشته خود بیفزایند.
 .4سر فصلهای برنامههای درسی مطابق با موضوعات جدید روز بازنگری شوند.
 .2ایجاد پایگاه اطالعاتی برای رشته تکنولوژی آموزشی به منظور اطالع رسانی درباره
پژوهشهای صورت گرفته به پژوهشگران.
 .1تعی ین اولویتهای پژوهشی در زمینه تکنولوژی آموزشی توسط متخصصان این رشته و
روزآمد کردن آن.
 .7با توجه به بسط قلمرو موضوعی این رشته در جهان ،پژوهشگران به بررسی موضوعات و
حوزههای جدیدتر در این رشته مبادرت ورزند.
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