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  احترام و سالم با
 برنامه متخصصان منظر از دانشگاه، در الکترونیکی آموزش درسی برنامه طرح هايویژگی شناخت«: پژوهش عنوان
  .»اطالعات فناوري و درسی

  درسی برنامه طرح
 بنديگروه یادگیري، منابع و مواد ادگیري،ی هايفعالیت محتوا، اهداف،(عنصر 9 شامل اینجا در درسی برنامه طرح

  .باشدمی) ارزشیابی هايشیوه و تدریس هايراهبرد فضا، زمان، ادگیرندگان،ی

  الکترونیکی آموزش
 و زمان حذف و اینترانت و اینترنت کامپیوتر، چونهم الکترونیکی، عناصر هايابزار از استفاده با آموزش انجام یعنی
  .آموزش در مکان

  توضیح
 برخی به الکترونیکی آموزش در. باشدمی الکترونیکی آموزش درسی برنامه طرح هايویژگی بررسی پژوهش این هدف

 این به پیوست نامهپرسش .شودمی معطوف بیشتري توجه حضوري آموزش به نسبت درسی برنامه طرح هايویژگی از
 آموزش برنامه طرح خاص هايویژگی رعایت ضرورت نظرانصاحب نظر از استفاده با تا است شده تهیه منظور

 شما هايداده و اطالعات. کند تعیین حضوري آموزش با مقایسه در) نامهپرسش هايگویه قالب در( را الکترونیکی
  .گیردمی قرار استفاده مورد مطالعه این هدف به رسیدن جهت در فقط و ماند خواهد باقی محرمانه

  .کنید اعالم) mo_za427@um.ac.ir(آدرس به ابهام، گونه هر بروز صورت در

  تشکر با                                                                                                                                                

  زارعی محسن                                                                                                                                            

 ریزيبرنامه ارشد کارشناسی دانشجوي                                                                                                                  
  درسی

  مشهد فردوسی دانشگاه                                                                                                                                    

  
  
  
  

   عمومی اطالعات
 زن                                 مرد:                                     جنسیت .١
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 سال 20 از بیش             سال 20 تا 11                    سال 10 تا 1:              آموزشی سابقه .٢

 کارشناس                        علمی هیأت عضو               :    سمت .٣

 ارشد کارشناسی              دکتري:                                مدرك .٤

 :تحصیلی رشته .٥

  درسی برنامه طرح به مربوط اطالعات: 1 بخش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- ویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه مطالعۀ براساس

 طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی هاي
 مثال طوربه. باشدنمی مستثنی آن از الکترونیکی آموزش درسی برنامه

 قبلی تجربیات و عالئق ها،نیاز با تناسب به محتوا بخش در
 ترغیب محیطی، شرایط به توجه با پذیريانعطاف ادگیرندگان،ی

. است شده توجه غیره و سودمندي اعتبار، اهمیت، فعال، یادگیري

 هاگزینه

 بیشتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري

 همانند
 آموزش
 حضوري

 کمتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري

  

  

  

  

  

  

 شماره

- ویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه عۀمطال براساس

 طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی هاي
 مثال طوربه. باشدنمی مستثنی آن از الکترونیکی آموزش درسی برنامه

 هاينیاز به توجه اجتماعی، تغییرات با بودن مرتبط به اهداف بخش در
 در بشري دانش موجود ساختار دقیق، و شنرو هايهدف فراگیرنده،
 اهمیت میزان لطفاً. است شده توجه غیره و علمی رشتۀ هر چارچوب

 آموزش درسی برنامه طرح در را زیر هايویژگی از کدام هر
 اعالم السؤ هر مقابل در حضوري آموزش با مقایسه در الکترونیکی

 . کنید

 هاگزینه

 اهمیت داراي
 به نسبت بیشتر

 حضوري زشآمو

 همانند
 آموزش
 حضوري

 کمتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري

  هاهدف از باید دانشجو( دقیق و روشن صورت به اهداف تعیین 1

 ).باشد داشته صحیحی و روشن درك ،درسی برنامه انتظارات و 

   

     اجتماعی تغییرات به توجه با پذیري انعطاف 2

    دانشجویان عالئق و هانیاز بر مبتنی 3

    علمی رشته هر در بشري دانش موجود ساختار بر مبتنی 4
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 شماره

 برنامه طرح در را زیر هايویژگی از کدام هر اهمیت میزان لطفاً
 مقابل در حضوري آموزش با مقایسه در رونیکیالکت آموزش درسی

 .کنید اعالم السؤ هر

    .باشد داشته تناسب دانشجویان عالئق و هانیاز با 5

    .اشدب مرتبط دانشجویان قبلی تجربیات با 6

 یادگیري گوناگون تجربیات با را دانشجویان برخورد زمینه 7
 کند فراهم

   

    .باشد تناسب داشته باشد علمی رشته ساختار با 8

 برخوردار الزم انعطاف از اجتماعی و محیطی شرایط به توجه با 9
 سوهم فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، تغییراتبا  ،مثال( باشد
 ).باشد
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 هايویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه مطالعۀ براساس
 برنامه طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی
 بخش در مثال طور به. باشدنمی مستثنی آن از الکترونیکی آموزش درسی

 هاگزینه

 کمتر اهمیت داراي همانند بیشتر اهمیت داراي

  

  

  

  

  

 شماره

 هايویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه مطالعۀ براساس
 درسی برنامه طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی

- فعالیت بخش در مثال طوربه.  باشدنمی مستثنی آن از الکترونیکی آموزش

 یادگیرنده، در سنجی خود زمینۀ افزایش اهداف، با ارتباط به ادگیريی هاي
 هايسبک با ارتباط و گروهی یاگیري ترغیب دانشجویان، انگیزش افزایش

- ویژگی از کدام هر اهمیت میزان لطفاً.  است شده توجه یادگیري گوناگون

 آموزش با مقایسه در الکترونیکی آموزش درسی برنامه طرح در را زیر هاي
 .کنید اعالم السؤ هر مقابل در حضوري

 هازینهگ

 اهمیت داراي
 به نسبت بیشتر
 حضوري آموزش

 همانند
 آموزش
 حضوري

 کمتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري

 تحلیل، و تجزیه( شناختی باالي سطح هايمهارت پرورش باعث 10
 .شود دانشجو در) غیره و ترکیب

   

    .دهد افزایش یاندانشجو در، را سنجی خودزمینۀ  11

    .دهد افزایش یادگیري به را دانشجویان انگیزه 12

    .شود دانشجویان کنجکاوي حس تقویت باعث 13

    .شود گروهی یادگیري ترغیب باعث 14

    .باشد مرتبط یادگیري گوناگون هايسبک با 15

 نوشتن، مانند هاییفعالیت به توجه مثل( کند ترغیب را فعال یادگیري 16
 ).کردن گفتگو
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 شماره

 یادگیرنده، با تناسب برنامه، عناصر دیگر با تناسب به تدریس هايراهبرد
 با استاد ارتباط چگونگی یادگیرندگان، بودن فعال تنوع، از برخورداري
 لطفاً. است شده توجه غیره و دیگریک با یادگیرندگان ارتباط یادگیرنده،

 آموزش درسی برنامه طرح در را زیر هايویژگی از کدام هر اهمیت میزان
 .کنید اعالم الؤس هر مقابل در حضوري آموزش با مقایسه در الکترونیکی

 آموزش به نسبت
 حضوري

 آموزش
 حضوري

 آموزش به نسبت
 حضوري

    .باشد محور یادگیرنده 17

 دانشجویان یادگیري به کمک براي ،تدریسمتفاوت  هايروش بر 18
 .باشد استوار

   

    .دهد شرکت فعال طور به یادگیري یندفرا در را دانشجو 19

    .شود توجه استاد نظارتی نقش به 20

    .باشد استوار محور لهأمس هايشیوه براساس 21

    .ببیند تدارك را متفاوت منابع و افراد با تعامل گوناگون هايفرصت 22

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هايویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه مطالعۀ براساس
 برنامه طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی
 بخش در مثال ورط به. باشدنمی مستثنی آن از الکترونیکی آموزش درسی
 دانشجویان، یادگیري بهبود دانشجویان، بین تعامل شدن بهتر به بنديگروه

 به دسترسی میزان یادگیرندگان، عالئق و هانیاز براساس بودن، پذیرانعطاف

 هاگزینه

 بیشتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 ريحضو

 همانند
 آموزش
 حضوري

 کمتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري
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 شماره

 هر اهمیت میزان لطفاً. است شده توجه اهداف با بودن مرتبط و فناوري
 در الکترونیکی آموزش درسی برنامه طرح در را زیر هايویژگی از کدام

 .کنید اعالم السؤ هر مقابل در حضوري آموزش با مقایسه

    .شود دانشجویان بین تعامل و ارتباطتقویت  باعث 23

    .باشد اولویت در گروهی یادگیري 24

    .باشند پذیرانعطاف هاگروه 25

    .گیرند شکل دانشجویان عالئق و هانیاز براساس هاگروه 26

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شماره

 هايویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه مطالعۀ براساس
 درسی برنامه طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی

 و مواد بخش در مثال طور به. باشدنمی مستثنی آن از الکترونیکی آموزش
 اختیار رد گسترده صورت به گرفتن قرار علمی، اعتبار به منابع

 شده توجه غیره و ادگیرندگانی هاينیاز و هايویژگی با دانشجویان،تناسب
 برنامه طرح در را زیر هايویژگی از کدام هر اهمیت میزان لطفاً. است

 هر مقابل در حضوري آموزش با مقایسه در الکترونیکی آموزش درسی
 .کنید اعالم الؤس

 هاگزینه

 بیشتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري

 همانند
 آموزش
 حضوري

 اهمیت داراي
 به نسبت کمتر
 حضوري آموزش
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    .گیرد قرار دانشجویان دسترس در سهولت به 27

    .گیرد قرار دانشجویان اختیار در گسترده طور به 28

    .باشد داشته تناسب دانشجویان فردي هايویژگی با 29

    .شود انتخاب دانشجویان هاينیاز براساس 30

    .باشد مرتبط یادگیري اهداف با 31

    .باشد علمی اعتبار داراي 32

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شماره

 هايویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه مطالعۀ براساس
 برنامه طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی
 بخش در مثال طور به. باشدنمی نیمستث آن از الکترونیکی آموزش درسی
 هر اهمیت میزان لطفاً. است شده توجه زمان بودن پذیرانعطاف به زمان
 در الکترونیکی آموزش درسی برنامه طرح در را زیر هايویژگی از کدام

 .کنید اعالم الؤس هر مقابل در حضوري آموزش با مقایسه

 هاگزینه

 اهمیت داراي
 به نسبت بیشتر
 حضوري آموزش

 همانند
 آموزش
 حضوري

 اهمیت داراي
 به نسبت کمتر
 حضوري آموزش

    .باشند داشته دسترسی موضوعات به زمان هر در دانشجویان 33

 برقرار ارتباط استاد و هاکالسیهم با زمان هر در بتوانند دانشجویان 34
 .کنند
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    .ودش داده مباحث درباره تأمل براي کافی زمان دانشجویان به 35

 قرار بازبینی مورد را خود هايپاسخ شود، داده زمان دانشجویان به 36
 .دهند

   
  

  

  

  

  

  

 شماره

 هايویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه مطالعۀ براساس
 برنامه طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی
 بخش در مثال طور به. باشدمین مستثنی آن از الکترونیکی آموزش درسی
 دانشجویان براي تحصیل شدن آسان خاص، مکان از استفاده عدم به فضا
 هايویژگی از کدام هر اهمیت میزان لطفاً. است شده توجه غیره و ویژه
 آموزش با مقایسه در الکترونیکی آموزش درسی برنامه طرح در را زیر

 .کنید اعالم الؤس هر مقابل در حضوري

 هاهگزین

 بیشتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري

 همانند
 آموزش
 حضوري

 کمتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري

    .گیرد بهره ادگیريی براي مکان هر از دانشجو 37

) دارخانه زنان مثل( خاص شرایط داراي دانشجویان شود باعث مکان 38
 .دهند تحصیل ادامه آسانی به

   

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 شماره

 هايویژگی درسی برنامه طرح به مربوط عمده هاينظریه مطالعۀ براساس
 برنامه طرح که است، گردیده ارائه درسی برنامه طرح هر براي عامی
 بخش در مثال طور به. باشدنمی مستثنی آن از الکترونیکی آموزش درسی

 هايشیوه اهداف، با ارزشیابی تکالیف و هاابزار بودن متناسب به ارزشیابی
 گوناگون هايشیوه از استفاده ادگیري،ی هايتجربه از قسمتی ارزشیابی
- ویژگی از کدام هر اهمیت میزان لطفاً. است شده توجه غیره و ارزشیابی

 با مقایسه در الکترونیکی آموزش درسی برنامه طرح در را زیر هاي
 .کنید اعالم الؤس هر مقابل در حضوري آموزش

 هاگزینه

 بیشتر اهمیت يدارا
 آموزش به نسبت

 حضوري

 همانند
 آموزش
 حضوري

 کمتر اهمیت داراي
 آموزش به نسبت

 حضوري

    .باشد داشته تناسب هاهدف با ارزشیابی تکالیف و هاابزار 39

 دانشجویان ادگیريی هايتجربه از قسمتی ارزشیابی، هايراهبرد 40
 .شود تلقی
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    .شود نظارت ارزشیابی هايبردراه کیفیت بر مستمر طور به 41

    .شود اجرا یادگیري در بهبود و بازخورد ارائه قصد به ارزشیابی 42

 دانشجو،ارزشیابی مشارکت میزان( ارزشیابی متعدد هايراهبرد از 43
 .شود استفاده) غیره و هاکالسیهم
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