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 چکیده

انجام شده رشته تکنولوژی آموزشی در  هایاین پژوهش شناسایی وضعیت دامنه موضوعی پژوهشهدف 

م آن های مهالهاست. سؤهای موجود در این پژوهشخأل ایران، ترسیم وضع مطلوب و روشن کردن

حاظ موضوعی چه وضعیتی لشده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از های انجامعبارتند از پژوهش

وجود  ا وضع مطلوب چه خألهاییموجود بدام است؟ و در مقایسه وضع دارند؟ وضعیت مطلوب آن ک

شده در جامهای ان. مرحله اول، جامعه آماری آن را کلیه پژوهشاین پژوهش دارای دو مرحله بود؟ دارند

 سههای انجام شده در ها پژوهشدهند که از بین آنهای مرتبط با تکنولوژی آموزشی تشکیل میزمینه

عنوان نمونه برای تعیین وضع موجود اند بهدمت بیشتری بودهکمیلی و قی که دارای تحصیالت تدانشگاه

ها به ترتیب از ابزار آوری اطالعات و تحلیل دادهها انتخاب شده است. در این مرحله برای جمعپژوهش

ساختن وضع مطلوب ده شده است. مرحله دوم برای روشنبرداری و تحلیل محتوای کمی استفافیش

عنوان محور بهگیری مالکشی ایران با استفاده از نمونهصان تکنولوژی آموزنفر از متخص 22ها پژوهش

چنین برای است. همساخته بودهها در این مرحله پرسشنامه محققهآوری داداند. ابزار جمعنمونه انتخاب شده

شده  های مربوط به وضع موجود مقایسههای وضع مطلوب با دادهساختن خألهای پژوهشی نیز دادهمشخص

های انجام شده در ایران غالباً به بررسی موضوعات و قلمروهای سنتی این رشته تأکید داشته و پژوهش است.

چنین نتیجه نظرسنجی از متخصصان و مقایسه است. هما قلمروهای جدید آن پرداخته نشدهها یبه برداشت

ها و قلمروهای ان باید به زمینهدهد، پژوهشگران تکنولوژی آموزشی در ایرآن با وضع موجود نشان می
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 آموزشی، ستهای شخصیتی تکنولوژیویژگیپژوهش،  مانند: تکنولوژی عملکرد انسانی،دیگر این رشته 

 بیشتر توجه کنند. مدیریت و توسعه

های تکنولوژی آموزشی، خأل در پژوهشها، نامهتکنولوژی آموزشی، پایان: واژگان کلیدی

  وضع موجود، وضع مطلوب

 مهمقد
 دانشگاهی، به عنوان یجهای است که به وسیله داوطلب درنامه نوشته، یا پایان"رساله"ز،ت

که زیر نظر یک  شود و نویسنده آن دانشجویی استیکی از شرایط احراز آن ارایه می

است و محدود و تخصّصی  نامه، معموالًکند. موضوع انتخابی پایانت علمی کار میهیأ

کند. همین ویژگی مشخص و مبتنی بر روش علمی را طلب میزمان تحقیق در مورد آن 

ه مندان به آن حوزبع اطالعاتی ارزشمندی برای عالقهنامه را تبدیل به مناست که پایان

 (.0: 0371 ،)دیانی سازدموضوعی می

مسأله مهم است که به  یک ینامه حاصل یک مطالعه منظّم و اصولی دربارهپایان

ازد، به منابع اطالعاتی سهای مهم را مطرح میکند، فرضیهرا مشخص می هاسألهوضوح، م

هایت به یک نتیجه و توصیه کند و در نآمده را تحلیل میدستهو اطالعات بکند اشاره می

عنوان ( به0می از سه جهت اهمیت دارند: عنوان منبع علها بهنامهپایانیابد. بنابراین دست می

( جلوگیری از 3و  شیهای علمی و پژوه( ارائه نتایج فعالیت2د نیاز؛ ورمنابع اطالعاتی م

 .(10: 0311تبار، تبار و قاسمملکی، حاجی) هاکاریدوباره

که تلف اهمیت دارد. اول اینهای دانشجویان از جهات مخنامهپژوهش درباره پایان

های که جنبه بینی شده آنان استو پیشنامه نخستین فرآورده پژوهشی منظم پایان

تمام دانشجو  خورد. در واقع سعیاندیشی، کمتر در آن به چشم میحتپسندی و مصلبازار

های علمی قابل قبول دانشگاه باشد. دوم اینکه اساس استاندارد نامه بربراین است که پایان

و مسائل مطرح  ه کاریدانشجویان برای انتخاب موضوع بر اساس تمایالت شخصی، تجرب

بزار مناسبی تواند اها در یک دوره مینامهند. بنابراین تحلیل محتوای پایانکنمل میروز ع

باشد  های مطرح روزهای شخصی دانشجویان و موضوعها و سلیقهبرای آگاهی از گرایش

های های گوناگون از دیدگاهها را در رشتهنامهاز سویی دیگر، پایان ها را نشان دهد.و تغییر
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های پژوهشی، میزان ها در تهیه مقالهنامهزیابی کرد. مثالً نقش پایانوان ارتمختلف می

ن ها، میزان رعایت استانداردها در تدوینامهع منابع اطالعاتی در نگارش پایاناستفاده از انوا

و نیز تحلیل موضوعی  های مراکز آموزشی و پژوهشیها در پژوهشها، بررسی نقش آنآن

های است که در هر مقطع زمانی، گرایش ه این موارد هستند. بدیهیها همگی از جملآن

موضوعات بیشتر مختلف بستگی دارد؛ بعضی از  ژوهشی در هر رشته به شرایط محیطیپ

شوند و این امر در نگارش رند و بعضی دیگر نادیده گرفته میگیمورد توجه قرار می

 (.010-011: 0312)میرسندسی، کندها نیز صدق مینامهپایان

شده ترین منابع اطالعاتی موضوع پذیرفتهها به منزله یکی از مهمنامهت پایاناهمی

شای بسیاری از مسائل پژوهشی گتواند راهچون استفاده از نتایج آن می ،هاستدانشگاه

 ها یکی از مشکالت آن است.نامهگاه اطالعاتی جامع از پایانباشد که عدم وجود پای

با  از این امر مستثنی نیست. های مزبورتکنولوژی آموزشی در دانشگاه رشته هاینامهپایان

نیک توان با استفاده از تکمی رسانی در این زمینه،ه به این مسائل و به منظور اطالعتوج

متخصصان این حوزه را از  است، 0سنجیهای کتابتحلیل محتوا که یکی از تکنیک

های آینده گامی ریزی برای پژوهشنامهدر بر اخت وهای صورت گرفته آگاه سپژوهش

 مثبتی برداشت.

کند تا به شیوه تطبیقی به شناخت بخشی از تحقیقات صورت این تحقیق تالش می

های دانشجویی در نامهو صرفاً پایان ر ایران دست یابدگرفته در حوزه تکنولوژی آموزشی د

ه یا چرا که در این حوزه پژوهشکد ؛مقاطع کارشناسی ارشد را مورد بررسی قرار داده است

گذارد، شناختی که در اختیار میبه لحاظ  این تحقیقبا . فصلنامه علمی و پژوهشی نیست

در ایران پی برد و همچنین گام  تکنولوژی آموزشیتوان تا حدودی به وضعیت می

 .های ملی برداشتتحقیقات در مقیاس مقدماتی برای

گیرد که سیر تحوالت این سؤال صورت می یافتن پاسخ بهبنابراین، تحقیق مزبور برای 

وضع موجود  هایی است؛های مزبور دارای چه ویژگیهای دانشجویی در دانشگاهنامهپایان

 های مزبوردر دانشگاههای پژوهشی و همچنین خألهای دانشجویی نامهو وضع مطلوب پایان
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و به لحاظ تغییرات ؟ ونه استهای مزبور چگتنوع موضوعی در دانشگاه ؟چگونه است

 کیفی چه نکاتی قابل توجه است؟

های مختلف از تکنولوژی آموزشی از تلفیق نظریه رشته: پژوهش مبانی نظری

این رشته درگذر زمان، تعاریف مختلفی  برد.تنوع برای بهبود یادگیری بهره میهای مشتهر

سمعی و بصری درآموزش اطالق  ایرا به خود دیده است که در ابتدا به بکارگیری ابزاره

شناسی شناختی، مهندسی، ارتباطات و تجارت در و با ظهور علوم رفتاری و روان گردید

دی از این شد و نتیجه آن ظهور ابعاد جدیته تغییرات زیادی دادهماهیت محتوایی این رش

 .(1140، 0)سیلز و ریچی له گردیدزاری و بعد ویژگی حل مسأافرشته با عنوان بعد نرم

های علمی در ایران وارداتی است که تحوالت ایجاد شده در این رشته مانند سایر رشته

مورد توجه قرار گرفته ظهور آن یعنی غرب به تدریج در کشورمان  أاین رشته از سوی مبد

ای که ی دیرتر اعمال گشته است؛ به گونهکه این تحوالت به لحاظ زماناست، هرچند

بط با مباحث تکنولوژی آموزشی با تعریف اولیه آن، یعنی کاربرد بررسی رویدادهای مرت

ابزار و وسایل در آموزش در نیمه اول قرن بیستم در ایران حاکی از کاربرد برخی وسایل 

های مرتبط به های جغرافیایی و لوحهای درس مانند نقشهکمک آموزشی در کالس

ه فیزیک های علوم مانند آزمایشگااهآموزش الفبای فارسی و حضور و استفاده از آزمایشگ

عدم وجود مباحث و دروس نظری  هاست. این بررسی همچنینو شیمی در برخی دبیرستان

کند، زیرا که ی و بصری را در این دوره مشخص میهای تدریس و یا آموزش سمعروش

ندن معلم و دبیر در این دوره عمدتاٌ به صورت عملی و تجربی بوده و پس از گذراتربیت

 ای مقدماتی و عالی انجام شده استسراهدروس نظری در مدارس وابسته به دانش

 .(0311)فردانش، 

و تشکیل موقت گروه  0344با آغاز کار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران در مهرماه 

آموزش سمعی و بصری و رادیو و تلویزیون آموزشی، ابراهیم رشیدپور تدریس درس 

را در این دانشکده به عهده گرفت و کتابی  "ل سمعی وبصری در آموزشاستفاده از وسای"

 کارگیری رسمی تعریف اولیه این رشته در ایران است. ه با این عنوان نوشت که حاکی از ب
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شود؛ مفاهیم یاد می افزاریرشته که از آن به عنوان دوره نرمبا شروع دوره دوم این 

ریت تولید، کاربرد و ارزشیابی ها، مدیکرد سیستمبرهه از زمان شامل روی جدیدی در این

 0انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشی سویترین تعریف از رایج ؛باشد. در این رابطهمی

ای به کاربرده وزشی را با اصطالحات بسیارگستردهآمریکا عرضه گردید که تکنولوژی آم

کنولوژی آموزشی عبارتست حاضر مقبولیت جهانی دارد. بر این اساس تحالاست که در 

 "زشیابی فرایندها و منابع یادگیرینظریه و عمل طراحی، توسعه، کاربرد، مدیریت و ار"از 

مطابق با این تعریف، این رشته از پنج حیطه )طراحی،  .(0314 ) زارعی و صفایی موحد،

نظریه و  ها تلفیقی ازز آنتشکیل یافته که هریک ا (توسعه، کاربرد، مدیریت و ارزشیابی

 باشد.عمل می

مقدمات تکنولوژی "لیف کتابی با عنوان بارز شروع این دوره در ایران، تأ نقطه

توسط مرحوم دکتر محمد احدیان است که تنها فصل اول با  0314در مهر ماه  "آموزشی

پردازد و فصول های آموزشی میی منظم آموزشی به بحث طراحی نظامعنوان روش طراح

رفی ابزارها و وسایل آموزشی اختصاص دارد. و ایشان چهار سال بعد دو بعدی آن به مع

توجه به  این رشته را با هاتکنولوژی آموزشی نوشت، که در آنکتاب دیگری نیز در زمینه 

تکنولوژی آموزشی عبارت است از طراحی،  این تعریف جمیز براون توصیف نموده است:

ی مشخص هاد یادگیری و آموزش براساس هدفاجرا و ارزشیابی سیستماتیک تمامی فراین

ار گرفتن های یادگیری انسانی و ارتباط و همچنین به کو نتایج تحقیقات در زمینه

 .ثرتربه منظور ایجاد آموزش مؤ ای از منابع انسانی و غیر انسانیمجموعه

 برنامه کارشناسی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی برای0372ماه در آبان

ریزی وزارت فرهنگ و رشته علمی در شورای عالی برنامه بار به عنوان یکیننخست

آموزش عالی به تصویب رسید. دروسی که در این برنامه گنجانده شد، حاکی از انعکاس 

مانند درس اصول باشد )ره دوم این رشته در غرب در آن میتمام تحوالت رخ داده در دو

های آموزشی، آموزش با روش مبتنی بر ی پیامطراحهای آموزشی، اصول طراحی نظام
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ی، اشناسی ارتباطی، آموزش برنامههای کوچک آموزشی، جامعهها، ارزیابی نظامسیستم

 (.های آموزشیاصول طراحی نظام

ی در دانشگاه عالمه برنامه کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزش 0374ماه در آبان

دروس آمد. گاه تربیت معلم تهران به اجرا دردر دانش اندازی شد و به دنبال آنطباطبایی راه

ها، در و طراحی آن های آموزشیمدهنده وارد شدن مباحث نظاتخصصی این برنامه نشان

طراحی  ماننددر کنار دروسی  است. این توجه به کامپیوتر مسلماًکنار توجه به کامپیوتر 

گیری صحیح ز یادگیری جهتی مراکهای آموزشی و طراحآموزشی، اصول تهیه برنامه

 دهد.کنار ابزارهای الکترونیک نشان میافزاری را در طرح مباحث نرم

ثیر تحت تأ 0111در دهه  که طوریه رشد و توسعه این رشته در غرب متوقف نشده؛ ب

ای که در مدرن وسعت این رشته گسترش یافت به گونهشناسی پستهای معرفتپارادایم

وده به این رشته افز " 0تکنولوژی عملکرد انسانی"م جدیدی به نام اواخر این دهه، مفهو

( 2114) ؛ این حوزه در جدیدترین تعریفی که انجمن ارتباطات و تکنولوژی آموزشیشد

تکنولوژی آموزشی،  بر اساس این تعریف، مورد توجه قرار گرفته است. ارایه نموده،

ی یریت منابع و فرایندهای فناورانهدمطالعه و عمل اخالقی از طریق ایجاد، کاربرد و م

. (2111، 2به نقل از آیس) سازی عملکرد افراد استمناسب به منظور تسهیل یادگیری و به

داللت بر این حوزه جدید دارد. تکنولوژی  "سازی عملکردبه"در این تعریف؛ عبارت 

شناسی رفتاری، نل رواهایی از قبیاست که از اصول رشتههایی شامل روش عملکرد انسانی

ملکرد های آموزشی، توسعه سازمانی و مدیریت منابع انسانی برای بهبود عطراحی سیستم

گیرد که نتیجه آن رعایت فرایندهایی از جمله تحلیل عملکرد، انسانی در محل کار بهره می

حل و تغییر و حل، اجرای راهالت عملکردی، انتخاب و طراحی راهتحلیل علل مشک

 (.1142 ،3کالین و فوکس) باشددر جهت تحقق اهداف موردنظر می بیارزشیا

                                                                 
1. human performance technology 

2. Ayas 

3. Klein and Fox  
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لوم انسانی های عهای جدید در تمامی رشتهدهه اخیر مباحث مربوط به پاردایمدر دو 

ها به جا گذاشته های این رشتهشناسیمحتوا و روش ثیری عمیق برکشور ما مطرح شده و تأ

این تحوالت شاهد تغییرات اساسی در تعریف  از ثرأاست. رشته تکنولوژی آموزشی نیز مت

متون تخصصی این پذیری در زمینه مباحث نظری و در ثیرمحتوای خود بوده است. این تأ و

لیف هاشم ( تأچاپ پنجمبار در کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی )رشته برای نخستین

بار در ی نخستینبرا به طور کامل تشریح شده است. در این کتاب، 0312فردانش در سال 

گرایانه در طراحی ژی آموزشی مبحث رویکردهای سازندههای درسی رشته تکنولوکتاب

توان گفت که و در کنار این مباحث نیز می استهای یادگیری مطرح شده و تولید محیط

و  "های آموزشیطراحی نظام"تر فردانش با عناوین کتاب از سوی دک ترجمه دو

 محتوای حوزه جدید این رشته است.گویای  "ن طراحی آموزشیراهبردها و فنو"

توان گفت که در سیر تحول این رشته می شده در خصوصبندی بحث ارائهدر جمع

شناسی، های معرفتیک قرن اخیر براساس تحوالت به وقوع پیوسته در دیدگاه

ها و تعلیم ، سیستموابسته و مربوط به ارتباطشناسی یادگیری و سایر علوم رویکردهای روان

و تربیت، تعریف تکنولوژی آموزشی دستخوش تحوالت بنیادین شده است. این تعریف از 

های حی، تولید، اجرا و ارزشیابی نظامطرا"به  "کاربرد وسایل و ابزار در آموزش"

)کاربرد(، مدیریت و  )تولید(، استفاده نظریه و عمل طراحی، تهیه" ازو سرانجام  "آموزشی

مطالعه و عمل اخالقی از طریق ایجاد، کاربرد و "به  "یابی فرایندها و منابع یادگیریارزش

سازی عملکرد مدیریت منابع و فرایندهای فناورانه ی مناسب به منظور تسهیل یادگیری و به

 تغییر یافته است. "افراد

و شده از تکنولوژی آموزشی جزای اساسی هریک از تعاریف ارایهاین اساس، ا بر

سازد که زمان چارچوپی برای بحث فراهم می درگذرشده سی کتب تألیف یا ترجمهبرر

پژوهش های موضوعی است؟ البته بررسی برگیرنده چه حوزهلوژی آموزشی دررشته تکنو

 د.مثمرثمر باش دتوانمینیز شده در این زمینه انجام
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نجام هایی اپژوهش این رشته در خارج از کشور های موضوعیمنظور شناسایی حوزهبه

ه را ب 2( اشاره نمود که تکنیک دلفی0112) 0توان به کندیگرفته است که از آن جمله می

هایی مانند به کار برد که در نتیجه آن حوزه های اصلی این رشتهسایی حوزهمنظور شنا

های ارزشیابی، نظریههای یادگیری، ارتباطات، احی آموزشی، توسعه آموزشی، نظریهطر

 هایهای تعامل، مهارت)از قبیل تحلیل محیطی، استراتژی ایهای زمینهاری، مهارتتج

 اداری و سازمانی( تعیین گردید.

های مورد شده که حیطه(انجام0112) 3پژوهشی مشابه با پژوهش قبلی توسط پاترسون

م رفتاری، ها و الگوهای مرتبط با علوتسلط در زمینه نظریه -0 را شامل: نیاز رشته تکنولوژی

مهارت در طراحی، توسعه، تحلیل، تولید و  -2یادگیری، ارتباطات و توسعه آموزشی، 

دانش سازمانی از قبیل مدیریت  -4های ارتباطی، مهارت -3ارزشیابی برنامه آموزشی، 

ها، تحلیل و نظارت برآنمنابع و بودجه، انتخاب افراد یصپروژه، طراحی استراتژیک، تخص

لکردی مرتبط با اهداف سازمانی مهارت در شناسایی و حل مشکالت عم -2 فایده، -هزینه

 داند.می

وژی آموزشی در پژوهشی ابتدا به شناسایی اجزای اصلی تعریف تکنول 4کافارا و فالی

طراحی، ) های موضوعیکید بر این حوزهتری را براساس تأهای دکپرداختند و سپس رساله

در حوزه  هارساله 42/1 ای کهنمودند؛ به گونهبندی قهطب( ارزشیابی ارائه، مدیریت و

ترتیب به ارزشیابی های ارائه، مدیریت وهای انجام شده در حوزهطراحی انجام شده و رساله

بر کنند که عالوه باشد و در نهایت پیشنهاد میمی 7/1و  21/1، 07/1 شامل درصدهای

تر از ته مورد توجه باشند تا تصویری دقیقرساله دکتری باید مقاالت منتشر شده در این رش

به نقل از ) ه تکنولوژی آموزشی را منعکس سازدموضوعات مطروحه در رشت

 .(0311فردانش،

                                                                 
1. Kennedy 

2. Delphi Technique 

3. Patterson 

4. Caffarella & Fly 



 111                                           ... یآموزش یتکنولوژ رشته ارشد یکارشناس یهانامهانیپا یموضوع لیتحل

 
 

شده در ایران جمهو تر یلیفکتب تأبررسی یف این رشته در گذر زمان و با توجه به تعار

زیر شناسایی گردید:  های موضوعیحوزهاین زمینه، شده در های انجامو خارج و پژوهش

های مدیریت، ارزشیابی، پژوهش، ویژگی ، کاربرد،(تولید) طراحی آموزشی، توسعه

 تکنولوژی عملکرد انسانی. شخصیتی و

 های پژوهشو سوال اهداف

انجام شده مربوط به تکنولوژی آموزشی در ایران از  هاینامهپایان( شناسایی وضع موجود 0

 موضوعی.دامنه لحاظ 

 تکنولوژی آموزشی ایران از لحاظ دامنه موضوعی. هاینامهشناسایی وضع مطلوب پایان( 2

تکنولوژی آموزشی ایران نسبت به وضع  هاینامهپایانهای ها و نارسایی( شناسایی خأل3

 مطلوب از لحاظ دامنه موضوعی.

 سواالت این پژوهش به قرار زیر بوده است: ،های مورد نظرفبر اساس هد

موضوعی به چه شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ انجام هاینامهانپای( 0

 اند؟کید داشتههایی بیشتر تأموضوع

ب باید به بررسی چه تکنولوژی آموزشی در ایران در شرایط مطلو هاینامهپایان( 2

 کید کنند؟هایی تأموضوع

حاظ موضوعی چه اندازه با وضع انجام شده تکنولوژی آموزشی از ل هاینامهپایان( 3

 مطلوب فاصله دارند؟

 روش پژوهش
ا و در پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده که در مرحله اول آن از روش تحلیل محتو

رو پژوهش حاضر ( استفاده شده است. از اینیمایشیپ) مرحله دوم از روش نظرسنجی

 دارای دو مرحله زیر است:

تکنولوژی آموزشی از لحاظ  شده در رشتهای انجامهاسایی وضع موجود پژوهششن (0

در رشته تکنولوژی آموزشی  0311هایی که از سال در این مرحله کلیه پژوهش موضوعی؛
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انجام شده است، مد نظر و مورد مطالعه  0310های مورد مطالعه ایران تا سال در دانشگاه

 قرار گرفت.

ه وضع مطلوب با وضع موجود؛ در این ها از طریق مقایسها و نارسایی( شناسایی خأل2

مرحله ابتدا برای ترسیم وضع مطلوب، از متخصصان تکنولوژی آموزشی کشور در مورد 

ی آموزشی نظرسنجی شد و سپس دار پژوهش در رشته تکنولوژلویتوهای اموضوع

 پژوهشی این رشته در ایران از با وضع موجود مقایسه گردید تا خألهای حاصل از آن یافته

بر این نکته واقفند که برای ترسیم  محققان این پژوهشلحاظ موضوعی شناسایی شود. 

با توجه به عواملی مانند تحوالت جهانی باید وضع مطلوب موضوعات پژوهشی در ایران 

ای ههای پژوهشی و ویژگیشناسیاین رشته از نظر قلمرو موضوعی، تحوالت روش

ساس پژوهش علمی، الگویی برای آن ارائه شود که بر ااجتماعی جامعه ایران و  -فرهنگی

تکنولوژی  نظرانسنجی از صاحبهای موجود در این زمینه به نظرتمحدودی دلیل به

 .آموزشی کشور اکتفا گردید

جامعه و نمونه  ،گانه این پژوهشدر هر یک از مراحل دو :یجامعه و نمونه آمار

 آماری متفاوتی به شرح زیر مد نظر قرار گرفت:

های دانشگاهدر مرحله اول این پژوهش جامعه و نمونه آماری به شیوه زیر تعیین شد: الف( 

های ( گروه0انتخاب شدند:  (محورگیری مالکنمونه) عنوان نمونهزیر به دالیل زیر به

مربوطه نسبت به های دانشگاهو همچنین دوره تحصیالت تکمیلی در تکنولوژی آموزشی 

نظران و ( اغلب صاحب2ارای سابقه و قدمت بیشتری هستند. های دیگر ددانشگاه

وضعیت  کنند.های مربوطه فعالیت میمتخصصان تکنولوژی آموزشی کشور در دانشگاه

طباطبائی، دانشگاه آزاد های عالمهرشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاههای نامهپایان

اند، ه در این پژوهش شرکت داشتهک تهران (خوارزمی) اسالمی تهران جنوب و تربیت معلم

 ارائه شده است. 0در جدول 
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 ای مورد مطالعههوضعیت دانشگاه .1جدول 
 درصد تعداد پایان نامه نام دانشگاه

 21/22 027 عالمه طباطبائی

 23/22 14 آزاد اسالمی تهران جنوب

 01/22 13 تربیت معلم)خوارزمی(

 011 214 جمع

در  0311ز بدو تأسیس رشته تکنولوژی آموزشی تا سال هایی که اکلیه پژوهش در

 اند. های مورد مطالعه انجام شده است، نمونه آماری این پژوهش بودهدانشگاه

اعم از استادان و ب( در مرحله دوم پژوهش، جامعه آماری شامل متخصصان )

نفر  22ری ( تکنولوژی آموزشی کشور بوده است. برای تعیین نمونه آمادانشجویان دکتری

از متخصصان تکنولوژی آموزشی کشور شناسایی شدند. چرا که در زمان انجام پژوهش 

رحله این مجامعه آماری با توجه شاخص های ذکر شده کم بود. برای تعیین نمونه آماری 

تفاده ها و شهرت علمی اسها، شرکت در همایشها، مقالهلیفهایی مانند تعداد تأاز مالک

)گال و  محور انجام شدگیری مالکس نمونهگیری این مرحله بر اسانمونه رواز این شد.

 (.0312 همکاران،

در مرحله اول این پژوهش برای بررسی و شناسایی وضع موجود  :پژوهشابزار 

برداری استفاده شد. به این شکل که ابتدا عنوان هر پژوهش در یک ها از ابزار فیشپژوهش

با توجه به متغیرهای موجود در عنوان، پژوهش مورد نظر در برگه فیش، یادداشت و سپس 

وم پژوهش از ابزار پرسشنامه در مرحله د مقوله مورد نظر و مرتبط قرار داده شد.

ساخته استفاده شد. در این مرحله برای ساخت این ابزار اقدماتی مانند بررسی فهرست محقق

خارجی و مقاالت ها و نامهین پایانهای معتبر خارجی و داخلی، بررسی عناومطالب کتاب

های مهم این های اینترنتی مرتبط انجام شد و سپس موضوعداخلی از طریق پایگاه داده

رشته شناسایی و به صورت پرسشنامه تنظیم گردید. برای تعیین روایی و محتوایی این ابزار، 

و پس از دریافت  پرسشنامه اولیه به چند نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی ارائه شد

ساخته مورد استفاده نهایی به عنوان پرسشنامه محقق بازخورد و انجام اصالحات، پرسشنامه

 قرار گرفت.
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گانه این آوری اطالعات در مراحل دوای جمعبر :هاداده و تحلیل آوریجمع شیوه

 های زیر استفاده شد:پژوهش از شیوه

های مورد ، به دانشگاههاموجود پژوهش در مرحله اول پژوهش برای شناسایی وضع (0

ها بر اساس های موجود در آننامهصورت حضوری مراجعه و فهرست پایانمطالعه به

 موضوع تهیه شد.

نفر از متخصصان ارسال و پس  22در مرحله دوم پژوهش، پرسشنامه تدوین شده به  (2

 آوری شد.های الزم جمعاز پیگیری

ش از حله اول از روش تحلیل محتوا و در مرحله دوم پژوهها در مربرای تحلیل داده

 توزیع فراوانی، میانگین و درصد استفاده شد. های آمار توصیفی مانند،شاخص

های لویت موضوعودادن میزان اساخته برای نشاندر این پژوهش در پرسشنامه محقق

زیاد، متوسط، کم و  خیلی زیاد،) ایوژی آموزشی از مقیاس پنج درجهپژوهشی رشته تکنول

ها با توجه به مقایسه وضع موجود و ( و برای نشان دادن وضعیت فعلی پژوهشخیلی کم

( با کید زیاد از حد، تأکید کافی و تأخأل زیاد، خأل) ایطلوب از مقیاس چهار درجهوضع م

 تعاریف زیر استفاده شده است:

موضوع پژوهشی از نظر  زیاد: این مقیاس اشاره به وضعیتی دارد که الف( خأل

( برخوردار بوده خیلی زیاد و زیادلویت زیاد )ومتخصصان تکنولوژی آموزشی ایران از ا

 ولی هیچ پژوهشی درباره آن انجام نشده است.

: این مقیاس اشاره به وضعیتی دارد که موضوع پژوهشی از نظر متخصصان ب( خأل

 ( برخوردار بوده ولی کمتر ازیاد و زیادلویت زیاد )خیلی زوتکنولوژی آموزشی ایران از ا

ا )تعداد کل هپژوهش یعنی کمتر از میانگین کل پژوهش درصد( 02/2یا ) 14/1

ه با آن موضوع انجام شده در رابط (های انجام شده بر تعداد موضوعات پژوهشیپژوهش

بیش  لویت متوسط برخوردار بوده ووچنین موضوعاتی که از نظر متخصصان از ااست. هم

( درباره آن انجام شده، در این طبقه هانصف کل میانگین پژوهشمورد پژوهش ) 12/3از 

 شوند.قرار داده می
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لویت زیاد واین مقیاس اشاره به وضعیتی دارد که موضوع پژوهشی از ا کید کافی:تأ پ(

کل ( برخوردار بوده و بیش از بیست پژوهش یعنی بیش از میانگین خیلی زیاد و زیاد)

( در ارتباط با آن موضوع های انجام شده بر تعداد موضوعاتها )تعداد کل پژوهشپژوهش

هایی که از نظر متخصصان تکنولوژی آموزشی ایران از چنین موضوعانجام شده است. هم

( هابیش از نصف میانگین پژوهشلویت متوسط برخوردار بوده و بیش از ده پژوهش )وا

لویت کم برخوردار وو موضوعاتی که از نظر متخصصان از اشده است ها انجام درباره آن

( درباره آن انجام شده، هابیست و پنج درصد میانگین پژوهشبوده و کمتر از پنج پژوهش )

 گیرند.در این طبقه قرار می

از حد: این مقیاس اشاره به وضعیتی دارد که موضوع پژوهشی از نظر  کید زیادت( تأ

برخوردار بوده ولی بیش از لویت کم و خیلی کمولوژی آموزشی ایران از امتخصصان تکنو

 ها انجام شده است.( درباره آنهابیست و پنج درصد میانگین کل پژوهشپنج پژوهش )

 های پژوهشیافته
موضوعی شده در رشته تکنولوژی آموزشی در ایران از لحاظ های انجامنامهپایان:(0سوال)

 اند؟کید داشتهی بیشتر تأهایبه چه موضوع

های شده از نظر نوع موضوع، تعداد پژوهشهای انجام( وضعیت پژوهش2جدول ) در

 ها ارائه شده است.مربوط به آن و درصد آن

 هاهای انجام شده از لحاظ موضوعی، تعداد و درصد آن. پژوهش2جدول 

درصد 

 وزههرح
 حوزه موضوعی تعداد درصد

 

 

 

 

  طراحی آموزشیاصول  - -

 

 

 

 

 

 

 های یادگیرینظریه 2 71/0

 های آموزشینظریه 0 32/1

 تدوین اهداف آموزشی 0 32/1

 انتخاب راهبردهای یادگیری 24 42/1

 نیازسنجی 03 12/4

 تحلیل کار و محتوا و سازماندهی آن 4 42/0
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درصد 

 وزههرح
 حوزه موضوعی تعداد درصد

22/24 

 

  های یادگیرندگانتحلیل ویژگی 01 22/3

 

 

 طراحی آموزشی

 های مختلفطراحی آموزشی بر اساس رسانه 4 41/0

 های آموزشیاصول طراحی پیام 2 71/0

 طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا 2 71/0

03/20 11 
آموزش حضوری و غیر  -راهبردهای آموزشی

 حضوری

 تحلیل زمینه و موقعیت یادگیری 1 00/2

 طراحی انگیزشی یادگیری 2 7/1

 )خرد، کالن و انطباقی( الگوهای طراحی آموزشی 02 21/2

 تولید محتوای الکترونیکی 3 11/0

 

7/1 

 تحلیل مشکالت عملکردی - -

 

 تکنولوژی عملکرد انسانی

- - 
های آموزشی و غیرآموزشی برای حلتدوین راه

 مشکالت عملکردی

7/1 2 
اجرا و ارزشیابی اقدامات مورد نظر برای حل 

 ت عملکردیمشکال

 بررسی اثربخشی اقدامات - -

 

12/03 

11/1 21 
های تولید شده در فرایند یاددهی بکارگیری رسانه

 یادگیری –
 

 دکاربر
 نوآوری در کاربرد رسانه ها در آموزش، انتخاب 1 07/3

 

01/01 

 ارزشیابی اثربخشی آموزشی 01 22/3

 

 

 

 یارزشیاب

21/2 1 
ای آموزشی موجود و افزارهانتخاب و ارزیابی نرم

 هابرای اصالح آن ارائه پیشنهادهایی

 برداری و ارزیابی مواد آموزشیانتخاب، بهره 7 41/2

41/2 7 
های آموزشی و )براساس نظام الگوهای ارزشیابی

 های مورد نظر(براساس هدف

 فنون و ابزارهای ارزشیابی آموزشی 3 11/0

71/0 2 
حضوری، ) ی آموزشیالگوهای ارزشیاب

 الکترونیکی و تلفیقی(

 ییدیارزشیابی تکوینی، نهایی و تأ 3 11/0
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درصد 

 وزههرح
 حوزه موضوعی تعداد درصد

11/0 3 
های آموزشی سنجش و ارزشیابی در محیط

 متفاوت )آموزش حضوری و غیر حضوری(

 

7/1 

 در این حوزه های پژوهشیدانش و مهارت - -

 

 پژوهش

 ماریدانش و مهارت در آمار و نرم افزارهای آ - -

7/1 2 
سازی و نظریه پردازی در حیطه تکنولوژی مدل

 آموزشی

 

- 

 منعطف بودن و پذیرش تغییرات - -

 

های شخصیتی ویژگی

 زشیست آموتکنولوژی

 های حل مسالهداشتن مهارت - -

 نو آوری -داشتن خالقیت - -

- - 
های انش و مهارت در کارگروهی و مهارتد

 فردیمیان

 رتباط انسانیا - -

11/1 

 

 تولید مواد آموزشی مبتنی بر کامپیوتر 02 22/4

 

 توسعه

 های دیداری و شنیداری  آموزشیتولید رسانه 3 11/0

 های آموزشنویسی برای فیلمفیلمنامه - -

 های آموزشی ویدئوییتولید برنامه 4 41/0

 

32/1 

 شیهای آموزمدیریت پرسنل و بودجه در پروژه - -

 

 مدیریت

32/1 0 
مدیریت و در دسترس قرار دادن منابع آموزشی و 

 یادگیری

 توزیع پروژه تولید شده - -

- - 
های های روزانه پروژهسرپرستی برنامهنظارت و 

 آموزشی

 هاسازی در پروژهمهارتهای راهنمائی و هماهنگ - -

 های غیر مرتبطموضوع  21 14/7 14/7

های رشته نامهدهد، موضوعات پژوهشی که در پایان( نشان می2) جدول طوری کهبه

بیش ) ههای انجام شدز میانگین کل پژوهشهای ایران بیش اتکنولوژی آموزشی دانشگاه

انتخاب راهبردهای "است، عبارتند از: ها اختصاص یافته( به آندرصد پژوهش 2/02از 

 :های یادگیرندگانتحلیل ویژگی"، "درصد 12/4 :نیازسنجی"، "درصد 42/1 :یادگیری
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 03/20 :راهبردهای آموزشی اعم از آموزش حضوری و غیر حضوری"، "درصد 22/3

بکارگیری "، "درصد 21/2 (:انطباقیخرد، کالن و ) الگوهای طراحی آموزشی"، "درصد

رد نوآوری در کارب"، "درصد 11/1 :یادگیری -های تولید شده در فرایند یاددهیرسانه

افزارهای آموزشی موجود و انتخاب و ارزیابی نرم"، "درصد 07/3 :ها در آموزشرسانه

برداری و ارزیابی مواد انتخاب، بهره"، "درصد 13/2 :هاارائه پیشنهادهایی برای اصالح آن

تولید مواد آموزشی مبتنی بر "، "درصد 41/2 :الگوهای ارزشیابی"و همچنین  "آموزشی

 ."درصد 14/7 های غیرمرتبط:موضوع"، "رصدد 22/4 :کامپیوتر

ها مرتبط شود که در برخی از حوزه( مشخص می2ا مالحظه جدول شماره )چنین بهم

های آموزشی و حلتحلیل مشکالت عملکردی، تدوین راهبا اصول طراحی آموزشی، 

های ی اثربخشی اقدامات، دانش و مهارتغیرآموزشی برای مشکالت عملکردی، بررس

های مار و نرم افزارهای آماری، ویژگی(، دانش و مهارت در آآشنایی با پژوهش) هشیپژو

های بودن و پذیرش تغییرات، داشتن مهارتمنعطفوزشی اعم )شخصیتی تکنولوژی آم

های انش و مهارت در کارگروهی و مهارتنو آوری، د -له، داشتن خالقیتحل مسأ

های ، مدیریت پرسنل و بودجه در پروژههای آموزشیلمنویسی برای فنامه(، فیلمفردیمیان

های های روزانه پروژهلید شده، نظارت و سرپرستی برنامهآموزشی، توزیع پروژه تو

ها هیچ پژوهشی صورت نگرفته سازی در پروژهراهنمائی و هماهنگهای آموزشی، مهارت

ها متر از میانگین کل پژوهشها را که کنامهها در موضوعات پایانر حوزهتوزیع دیگاست. 

 (  مشاهده کرد.2جدول ) توان ازیصورت گرفته است را م

در رشته تکنولوژی آموزشی در  دهد،( نشان می2طور که جدول )طور کلی همانبه

 01/01: ارزشیابی"، "درصد 22/24 :طراحی آموزشی"هایی مانند؛ ایران به ترتیب حوزه

 11/1 :توسعه"و  "درصد 14/7:مرتبطهای غیرموضوع" ،"درصد 12/03 :کاربرد" ،"درصد

و  استگران تکنولوژی آموزشی قرار گرفتهبیشتر مورد توجه پژوهش" درصد

 و 32/1، درصد 7/1 به ترتیب با "پژوهش"و  "تکنولوژی عملکرد انسانی"هایحوزه

کمتر یا اصالً مورد توجه پژوهشگران  "های شخصیتی تکنولوژیست آموزشیویژگی"

 .بوده استن
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های تکنولوژی آموزشی در ایران در شرایط مطلوب باید به بررسی نامهپایان :(2سوال )

 هایی تاکید کنند؟چه موضوع

های مهم خارجی و داخلی رشته تکنولوژی ال، فهرست مطالب کتابین سؤبرای پاسخ به ا

 مد نظر قرار گرفت (هانامهمقاالت و پایانها )همچنین فهرست برخی از پژوهشآموزشی و 

و با ی رشته تکنولوژی آموزشی استخراج های مهم پژوهشو پس از طی این مرحله موضوع

شده مشخص هایموضوعنظران این رشته مورد بررسی قرار گرفت و چند نفر از صاحب

نظران رشته تکنولوژی آموزشی قرار داده شده لویت در اختیار صاحبوای تعیین میزان ارب

 ( ارائه شده است.3ها در جدول )مهه تحلیل این پرسشنااست. خالص

 دار در تکنولوژی آموزشی ایران در شرایط مطلوبلویتوهای پژوهشی اموضوع. 3جدول 

  قلمرو موضوعی رشته تکنولوژی آموزشی

  میزان اولویت)وضع مطلوب(

ع(
ضو

مو
ه) 

وز
ح

 

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 

 راحی آموزشیاصول ط 1/10 2/01   
شی

وز
آم

ی 
اح

طر
 

 نظریه های یادگیری 1/13 4/31   

 نظریه های آموزشی 1/13 4/31   

 تدوین اهداف آموزشی 2/42 4/31 2/01  

 انتخاب راهبردهای یادگیری 1/13 2/01 2/01  

 نیازسنجی 2/42 4/31 2/01  

 تحلیل کار و محتوا و سازماندهی آن 1/10 2/01   

 تحلیل ویژگیهای یادگیرندگان 2/42 2/42   

 طراحی آموزشی بر اساس رسانه های مختلف 2/42 4/31 2/01  

 اصول طراحی پیامهای آموزشی 3/27 2/42 2/01  

 طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا 3/27 7/72   

   2/42 2/42 
آموزش حضوری و غیر  -راهبردهای آموزشی

 حضوری

 تحلیل زمینه و موقعیت یادگیری 2/42 4/31 2/01  

 طراحی انگیزشی یادگیری 1/13  4/31  
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  قلمرو موضوعی رشته تکنولوژی آموزشی

  میزان اولویت)وضع مطلوب(

ع(
ضو

مو
ه) 

وز
ح

 

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 

 الگوهای طراحی آموزشی)خرد، کالن و انطباقی( 2/42 4/31 2/01  

 تولید محتوای الکترونیکی 1/10 2/01   

 تحلیل مشکالت عملکردی 2/42 4/31 2/01  

نی
سا

د ان
کر

عمل
ی 

وژ
نول

تک
 

  2/01 2/01 1/13 
اه حل های آموزشی و غیرآموزشی برای تدوین ر

 مشکالت عملکردی

  2/31 4/31 3/27 
اجرا و ارزشیابی اقدامات مورد نظر برای حل 

 مشکالت عملکردی

 بررسی اثربخشی اقدامات 3/27 4/31 4/31  

  4/31 2/01 1/42 
بکارگیری رسانه های تولید شده در فرایند یاددهی 

 یادگیری –

کاربر
 د

 نوآوری در کاربرد رسانه ها در آموزش، انتخاب 1/10 2/01   

 ارزشیابی اثربخشی آموزشی 2/42 4/31 2/01  

بی
شیا

رز
ا

 
  4/31 1 1/13 

انتخاب و ارزیابی نرم افزارهای آموزشی موجود و 

 ارائه پیشنهاداتی برای اصالح آنها

 انتخاب، بهره برداری و ارزیابی مواد آموزشی 011    

   4/31 1/13 
های آموزشی و اس نظامالگوهای ارزشیابی)براس

 های مورد نظر(براساس هدف

 فنون و ابزارهای ارزشیابی آموزشی 1/13 4/31   

   7/72 3/27 
الگوهای ارزشیابی آموزشی)حضوری، الکترونیکی 

 و تلفیقی(

 ارزشیابی تکوینی، نهایی و تاییدی 3/27 7/72   

   2/24 2/42 
های آموزشی شیابی در محیطسنجش و ارز

 متفاوت)آموزش حضوری و غیر حضوری(

 در این حوزه دانش و مهارت های پژوهشی 3/27 7/72   

ش 
وه

پژ
 

 دانش و مهارت در آمار و نرم افزارهای آماری 3/27 2/24 2/01  

  2/01 4/31 2/42 
مدل سازی و نظریه پردازی در حیطه تکنولوژی 

 آموزشی
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  قلمرو موضوعی رشته تکنولوژی آموزشی

  میزان اولویت)وضع مطلوب(

ع(
ضو

مو
ه) 

وز
ح

 

خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 

 منعطف بودن و پذیرش تغییرات 2/42 4/31 2/01  

ی 
صیت

شخ
ی 

 ها
گی

ویژ

شی
وز

آم
ت 

یس
وژ

نول
تک

 

 داشتن مهارتهای حل مساله 2/42 4/31 2/01  

 نو آوری -داشتن خالقیت 2/42 2/24   

  2/01 4/31 2/42 
دانش و مهارت در کارگروهی و مهارت های میان 

 فردی

 ارتباط انسانی 1/13 4/31   

 تولید مواد آموزشی مبتنی بر کامپیوتر 3/27 2/24 2/01  

عه
وس

ت
 

 تولید رسانه های دیداری و شنیداری  آموزشی 3/27 2/24 2/01  

 فیلمنامه نویسی برای فیلم های آموزش 3/27 2/24 2/01  

 تولید برنامه های آموزشی ویدئویی 2/42 2/01 4/31  

 ژه های آموزشیمدیریت پرسنل و بودجه در پرو 2/42 2/01 4/31  

ت
یری

مد
 

  4/31 2/01 2/42 
مدیریت و در دسترس قرار دادن منابع آموزشی و 

 یادگیری

 توزیع پروژه تولید شده 1/10 2/01   

  2/01 4/31 2/42 
نظارت و سرپرستی برنامه های روزانه پروژه های 

 آموزشی

 مهارتهای راهنمائی و هماهنگ سازی در پروژه ها 1/13 4/31   

      

ی 
 ها

وع
وض

م

ط
رتب

رم
غی

 

توان گفت، همه موضوعات رشته تکنولوژی آموزشی ( می3با توجه به جدول شماره )

( زیاد و خیلی زیادلویت پژوهشی باال )ونظران این رشته در ایران از ااز نظر صاحب

 برخوردار هستند.
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وعی چه اندازه با های انجام شده تکنولوژی آموزشی از لحاظ موضنامهپایان :(3)سوال

 وضع مطلوب فاصله دارند؟

های ای موجود، تعداد پژوهشههای مربوط به پژوهشبرای روشن کردن خأل

با توجه به لویت هر موضوع )و( با میزان ا2با توجه به جدول شده در هر موضوع )انجام

لویت وع اوها و نها، تعداد پژوهش( موضوع4( مقایسه گردید. در جدول شماره )3جدول 

 ئه شده است.راها ادادن خألها برای نشانآن

 دار پژوهشی در حوزه تکنولوژی آموزشی ایرانلویتوهای اموضوع. 4جدول 

 میزان اولویت وضعیت پژوهشی
های پژوهش

 انجام شده

 حوزه ها)موضوع(

تاکید زیاد از حد
 

تاکید کافی
 

خأل
خالء زیاد 

 

پایین
ط 

متوس
 

باال
درصد 

 

تعداد
 

   *   * - - 
اصول طراحی 

 آموزشی

شی
وز

آم
ی 

اح
طر

 
  *    * 71/0 2 

نظریه های 

 یادگیری

  *    * 32/1 0 
نظریه های 

 آموزشی

  *    * 32/1 0 
تدوین اهداف 

 آموزشی

 *     * 42/1 24 
انتخاب راهبردهای 

 یادگیری

 نیازسنجی 03 12/4 *     * 

  *    * 41/0 4 
تحلیل کار و محتوا 

 سازماندهی آن و

 *     * 22/3 01 
تحلیل ویژگیهای 

 یادگیرندگان

  *    * 41/0 4 
طراحی آموزشی 

بر اساس رسانه های 
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 میزان اولویت وضعیت پژوهشی
های پژوهش

 انجام شده

 حوزه ها)موضوع(

تاکید زیاد از حد
 

تاکید کافی
 

خأل
خالء زیاد 

 

پایین
ط 

متوس
 

باال
درصد 

 

تعداد
 

 مختلف

  *    * 71/0 2 
اصول طراحی 

 پیامهای آموزشی

  *    * 71/0 2 

طراحی آموزشی 

سیستمی و سازنده 

 گرا

 *     * 03/20 11 

راهبردهای 

آموزش  -آموزشی

وری و غیر حض

 حضوری

 *     * 00/2 1 
تحلیل زمینه و 

 موقعیت یادگیری

  *    * 71/1 2 
طراحی انگیزشی 

 یادگیری

 *     * 21/2 02 

الگوهای طراحی 

آموزشی)خرد، 

 کالن و انطباقی(

  *    * 11/0 3 
تولید محتوای 

 الکترونیکی

   *   * - - 
تحلیل مشکالت 

 عملکردی

کر
عمل

ی 
وژ

نول
تک

نی
سا

د ان
 

   *   * - - 

تدوین راه حل های 

آموزشی و 

غیرآموزشی برای 

مشکالت 

 عملکردی
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 میزان اولویت وضعیت پژوهشی
های پژوهش

 انجام شده

 حوزه ها)موضوع(

تاکید زیاد از حد
 

تاکید کافی
 

خأل
خالء زیاد 

 

پایین
ط 

متوس
 

باال
درصد 

 

تعداد
 

  *    * 71/1 2 

اجرا و ارزشیابی 

اقدامات مورد نظر 

برای حل مشکالت 

 عملکردی

   *   * - - 
بررسی اثربخشی 

 اقدامات

 *     * 11/1 21 

بکارگیری رسانه 

های تولید شده در 

 –فرایند یاددهی 

 یادگیری

رد
ارب

ک
 

 *     * 07/3 1 

نوآوری در کاربرد 

رسانه ها در 

 آموزش، انتخاب

 *     * 22/3 01 
ارزشیابی اثربخشی 

 آموزشی

بی
شیا

رز
ا

 

 *     * 12/2 1 

انتخاب و ارزیابی 

نرم افزارهای 

آموزشی موجود و 

ارائه پیشنهاداتی 

 برای اصالح آنها

 *     * 41/2 7 

انتخاب، بهره 

داری و ارزیابی بر

 مواد آموزشی

 *     * 41/2 7 

الگوهای 

ارزشیابی)براساس 

نظام های آموزشی 
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 میزان اولویت وضعیت پژوهشی
های پژوهش

 انجام شده

 حوزه ها)موضوع(

تاکید زیاد از حد
 

تاکید کافی
 

خأل
خالء زیاد 

 

پایین
ط 

متوس
 

باال
درصد 

 

تعداد
 

و براساس هدف 

 های مورد نظر(

  *    * 11/0 3 
فنون و ابزارهای 

 ارزشیابی آموزشی

  *    * 71/0 2 

الگوهای ارزشیابی 

آموزشی)حضوری، 

الکترونیکی و 

 تلفیقی(

  *    * 11/0 3 
بی تکوینی، ارزشیا

 نهایی و تاییدی

  *    * 11/0 3 

سنجش و ارزشیابی 

در محیط های 

آموزشی متفاوت 

)آموزش حضوری 

 (غیرحضوریو 

   *   * - - 

دانش و مهارت 

در  های پژوهشی

 این حوزه

پژ
ش

وه
 

   *   * - - 

دانش و مهارت در 

آمار و نرم افزارهای 

 آماری

  *    * 71/1 2 

یه مدل سازی و نظر

پردازی در حیطه 

 تکنولوژی آموزشی
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 میزان اولویت وضعیت پژوهشی
های پژوهش

 انجام شده

 حوزه ها)موضوع(

تاکید زیاد از حد
 

تاکید کافی
 

خأل
خالء زیاد 

 

پایین
ط 

متوس
 

باال
درصد 

 

تعداد
 

   *   * - - 
منعطف بودن و 

 پذیرش تغییرات

گی
ویژ

وژی
نول

تک
ی 

صیت
شخ

ی 
ها

مو
ت آ

س
شی

ز
 

   *   * - - 
داشتن مهارتهای 

 حل مساله

   *   * - - 
نو  -داشتن خالقیت

 آوری

   *   * - - 

دانش و مهارت در 

کارگروهی و 

مهارت های میان 

 فردی

 ارتباط انسانی - - *   *   

 *     * 22/4 02 
تولید مواد آموزشی 

 مبتنی بر کامپیوتر

عه
وس

ت
 

  *    * 11/0 3 

تولید رسانه های 

دیداری و شنیداری  

 آموزشی

   *   * - - 

فیلمنامه نویسی 

برای فیلم های 

 آموزش

  *    * 41/0 4 
تولید برنامه های 

 آموزشی ویدئویی

   *   * - - 

دیریت پرسنل و م

بودجه در پروژه 

ت های آموزشی
یری

مد
 

مدیریت و در  0 31/1 *    *  
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 میزان اولویت وضعیت پژوهشی
های پژوهش

 انجام شده

 حوزه ها)موضوع(

تاکید زیاد از حد
 

تاکید کافی
 

خأل
خالء زیاد 

 

پایین
ط 

متوس
 

باال
درصد 

 

تعداد
 

دسترس قرار دادن 

منابع آموزشی و 

 یادگیری

   *   * - - 
توزیع پروژه تولید 

 شده

   *   * - - 

نظارت و سرپرستی 

های روزانه هبرنام

 های آموزشیپروژه

   *   * - - 

های مهارت

راهنمائی و 

سازی در اهنگهم

 هاپروژه

وع  21 14/7      * 
وض

م
ی 

ها ط
رتب

رم
غی

 

های رشته ( مقایسه بین وضع موجود و شرایط مطلوب برای پژوهش4جدول شماره )

های تکنولوژی بر اساس این جدول وضعیت پژوهش ،دهدتکنولوژی آموزشی را نشان می

 توان در سه طبقه زیر قرار داد:آموزشی در ایران را می

هایی مانند اصول طراحی آموزشی، موضوع پژوهشی زیاد: های دارای خألالف( موضوع

های آموزشی و غیرآموزشی برای مشکالت حلتحلیل مشکالت عملکردی، تدوین راه

دانش و  در این حوزه، های پژوهشیی اثربخشی اقدامات، دانش و مهارتعملکردی، بررس

زشی اعم ست آموهای شخصیتی تکنولوژیویژگی مار و نرم افزارهای آماری،مهارت در آ

نو  -له، داشتن خالقیتهای حل مسأبودن و پذیرش تغییرات، داشتن مهارتمنعطف)
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نامه نویسی برای (، فیلمفردیهای میانانش و مهارت در کارگروهی و مهارتآوری، د

لید وژه توهای آموزشی، توزیع پر، مدیریت پرسنل و بودجه در پروژههای آموزشفیلم

های راهنمائی و های آموزشی و مهارتهای روزانه پروژهشده، نظارت و سرپرستی برنامه

لویت پژوهشی باال برخوردار بوده وها موضوعاتی هستند که از اسازی در پروژههماهنگ

 ها انجام نشده است.ولی هیچ پژوهشی درباره آن

های یادگیری، نظریهچون، هم هاییپژوهشی: موضوع های دارای خألب( موضوع

آن،  های آموزشی، تدوین اهداف آموزشی، تحلیل کار و محتوا و سازماندهینظریه

ی، طراحی های آموزشهای مختلف، اصول طراحی پیامطراحی آموزشی بر اساس رسانه

ی، گرا، طراحی انگیزشی یادگیری، تولید محتوای الکترونیکآموزشی سیستمی و سازنده

نظر برای حل مشکالت عملکردی، فنون و ابزارهای ابی اقدامات مورداجرا و ارزشی

 (،)حضوری، الکترونیکی و تلفیقی شیارزشیابی آموزشی، الگوهای ارزشیابی آموز

های آموزشی متفاوت ارزشیابی تکوینی، نهایی و تأییدی، سنجش و ارزشیابی در محیط

طه تکنولوژی زی در حیپرداسازی و نظریه(، مدل)آموزش حضوری و غیر حضوری

های آموزشی تولید برنامه آموزشی، های دیداری و شنیداریآموزشی، تولید رسانه

که از الویت ویدئویی و مدیریت و در دسترس قرار دادن منابع آموزشی و یادگیری 

های انجام کمتر از میانگین پژوهش) درصد 02/2ار بوده ولی کمتر از پژوهشی باال برخورد

 اند.ها اختصاص یافتهاین موضوع ( بهشده

انتخاب راهبردهای یادگیری،  یی مانند؛هاکید کافی: موضوعهای دارای تأپ( موضوع

آموزش حضوری و  -های یادگیرندگان، راهبردهای آموزشینیازسنجی، تحلیل ویژگی

خرد، کالن و ) غیر حضوری، تحلیل زمینه و موقعیت یادگیری، الگوهای طراحی آموزشی

 یادگیری، نوآوری در –های تولید شده در فرایند یاددهی (، بکارگیری رسانهطباقیان

آموزشی، انتخاب و ارزیابی آموزش، انتخاب، ارزشیابی اثربخشیها در کاربرد رسانه

برداری و ها، انتخاب، بهرهافزارهای آموزشی موجود و ارائه پیشنهاداتی برای اصالح آننرم

های آموزشی و براساس براساس نظام) ، الگوهای ارزشیابیارزیابی مواد آموزشی
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های دیگر در این طبقه (، تولید مواد آموزشی مبتنی بر کامپیوتر و حوزههای مورد نظرهدف

 گیرند.قرار می

  گیرینتیجهبحث و

رشته تکنولوژی آموزشی تغییر و تحوالت گوناگونی را تجربه کرده است و قلمرو 

توان سیر تحول این رشته میکه در طوریبهاست؛ طور مداوم بسط یافته یز بهموضوعی آن ن

شناسی، های معرفتوقوع پیوسته در دیدگاهدر یک قرن اخیر براساس تحوالت بهگفت که 

و دیگر علوم  تعلیم و تربیتها، ، سیستماتارتباط علوم ،شناسی یادگیریرویکردهای روان

با توجه به  .ستخوش تحوالت بنیادین شده استتعریف تکنولوژی آموزشی د ،وابسته

شناختی از یک سو و نه موضوعی و روشتحوالت جهانی این رشته، از لحاظ دام

اجتماعی جامعه ایرانی از سوی دیگر، پژوهش حاضر در نظر دارد  -های فرهنگیویژگی

و  رشته تکنولوژی آموزشی در ایران را شناساییهای وضع موجود و وضع مطلوب پژوهش

 .شناسایی کندهای پژوهشی این رشته را هم مقایسه کند تا از این طریق خألها را با آن

رشته تکنولوژی در که دهد نشان می های انجام شده،بررسی وضع موجود پژوهش

آموزش حضوری و  -راهبردهای آموزشی" هایی مانند؛موضوعترتیب در ایران بهآموزشی 

 –های تولید شده در فرایند یاددهی رگیری رسانهبکا" ،"درصد 03/20 :غیر حضوری

الگوهای طراحی " ،"درصد 42/1 :انتخاب راهبردهای یادگیری"،"درصد 11/1 :یادگیری

تولید مواد "، "درصد 12/4 :نیازسنجی"، "درصد 21/2 (:خرد، کالن و انطباقی) آموزشی

 22/3 :گیرندگانهای یادتحلیل ویژگی"، "درصد 22/4 :آموزشی مبتنی بر کامپیوتر

ها در انهنوآوری در کاربرد رس"و  "درصد 22/3 :ارزشیابی اثربخشی آموزشی"، "درصد

ولوژی آموزشی قرار گرفته است. بیشتر مورد توجه پژوهشگران تکن درصد 07/3  :آموزش

هایی هستند که در پژوهش های های پژوهشی، موضوععبارت دیگر این موضوعبه

توان گفت، بر این اساس می شده است.« کید کافیتأ» ها ن بر آنتکنولوژی آموزشی ایرا

کید داشته و ت سنتی و رایج تکنولوژی آموزشی تأغالب موضوعات ذکر شده به برداش

کید بر موضوعات سنتی تکنولوژی نولوژی آموزشی ایران در راستای تأپژوهشگران تک

بنابراین  اند.توجه بودهایران بی با این رشته درجدید آموزشی به خیلی از موضوعات مرتبط 
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چون  ،استمالحظهای  قابلرشته، نکته های اینعدم وجود تنوع موضوعی در پژوهش

 . وهای آینده جهت دهدر پژوهش را مشخص کرده و به پژوهشتواند فضاهای خالی دمی

جدید، عدم توان عدم آشنایی دانشجویان با مباحث از علل عدم تنوع موضوعی می

ها، و نیز تخصص موضوعی اساتید راهنما و غیره های درسی با آنخوانی سر فصل برنامههم

 دانست.

که همه  دهد؛ها نشان میهای مربوط به وضع مطلوب پژوهشتحلیل یافتههمچنین 

لویت ونظران این رشته در ایران از اموضوعات رشته تکنولوژی آموزشی از نظر صاحب

نظران این رشته قلمرو موضوعی این بنابراین از دید صاحب د.پژوهشی باال برخوردار هستن

توان با منابع جهانی تر از برداشت سنتی رشته است که چنین برداشتی را میرشته بسیار وسیع

های مرتبط با ریههای معتبر این رشته، عناوین نشو وظایف انجمن اهدافاین رشته، بررسی 

 آن همسو دانست.

دهد که های انجام شده با وضع مطلوب نشان میژوهشمقایسه وضع موجود پ

های آموزشی و غیرآموزشی حلی، تدوین راهتحلیل مشکالت عملکردهایی مانند: موضوع

در این  های پژوهشیی اثربخشی اقدامات، دانش و مهارتبرای مشکالت عملکردی، بررس

های برای فیلمنامه نویسی های شخصیتی تکنولوژیست آموزشی، فیلمویژگیحوزه، 

خأل "آموزشی و توزیع پروژه تولید شده،  های، مدیریت پرسنل و بودجه در پروژهآموزش

های آموزشی، تدوین های یادگیری، نظریهنظریههایی مانند: و در موضوع "اساسی و زیاد

آن، طراحی آموزشی بر اساس  اهداف آموزشی، تحلیل کار و محتوا و سازماندهی

ی، طراحی آموزشی سیستمی و های آموزش، اصول طراحی پیامهای مختلفرسانه

گرا، طراحی انگیزشی یادگیری، تولید محتوای الکترونیکی و اجرا و ارزشیابی سازنده

 وجود دارد. "خأل پژوهشی"، مورد نظر برای حل مشکالت عملکردیاقدامات 

ت تکمیلی های این پژوهش به دانشجویان تحصیالبر این اساس با توجه به یافته

ای نظران حرفههای ارشد و دکترای رشته تکنولوژی آموزشی و پژوهشگران و صاحبدوره

  شود؛پیشنهاد می
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های آموزشی و غیرآموزشی برای مشکالت حلتدوین راههایی مانند: موضوع. 0

های شخصیتی های پژوهشی، ویژگیی اثربخشی اقدامات، دانش و مهارتعملکردی، بررس

های آموزش و غیره که تاکنون از نظر نویسی برای فیلمنامهآموزشی، فیلم تکنولوژیست

هایی مانند: چنین موضوعاند، مورد توجه قرار دهند. همدهپژوهشگران ایرانی مغفول مان

ی، طراحی های آموزشهای مختلف، اصول طراحی پیامطراحی آموزشی بر اساس رسانه

محتوای الکترونیکی و غیره که دارای خأل پژوهشی گرا، تولید آموزشی سیستمی و سازنده

 هستند، مد نظر پژوهشگران قرار گیرند.

های موضوعی اصالً در ها و اینکه بعضی از مقولهنامهتنوع موضوعی پایان با توجه به عدم. 2

رسی نشده است، بنابراین برای هدفمند کردن های جامعه مورد پژوهش برنامهپایان

سنجی پژوهشی انجام شود لویتواها بهتر است و جهت دادن به آنها نامههای پایانموضوع

 اساس نیازهای هر دوره زمانی باشد.به دانشجویان در انتخاب موضوع برتا اساس کمک 

نامه برای پایان بدیعی را که موضوعات های آموزشی دانشجویان را ترغیب کنندگروه. 3

تر به تر و مطمئنبه دلیل داشتن الگویی واحد، سهله از تکرار کارهایی ک گیرند ودر نظر

 رسد بپرهیزند و با نواندیشی بر غنای فکری رشته خود بیفزایند.نظر می

 های درسی مطابق با موضوعات جدید روز بازنگری شوند.های برنامهسر فصل .4

اره ببه منظور اطالع رسانی درتکنولوژی آموزشی  ایجاد پایگاه اطالعاتی برای رشته. 2

 های صورت گرفته به پژوهشگران.پژوهش

توسط متخصصان این رشته و تکنولوژی آموزشی های پژوهشی در زمینه لویتوین اتعی. 1

 روزآمد کردن آن.

پژوهشگران به بررسی موضوعات و  ،با توجه به بسط قلمرو موضوعی این رشته در جهان. 7

 در این رشته مبادرت ورزند. های جدیدترحوزه
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