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ي مجازي ايران و مقايسه آندانشگاههاويژگيهاي طرح برنامه درسي   

الگوي راهنماي طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي با   
  

  ∗∗∗∗فرهاد سراجي

  دانشگاه بوعلي سينا انساني ادبيات و علوم استاديار دانشكده

  محمد عطاران

  دانشگاه تربيت معلم تربيتي استاديار دانشكده روانشناسي و علوم

  يد علي عسگريمج

  دانشگاه تربيت معلم تربيتي روانشناسي و علوم استاديار دانشكده

  چكيده

ي مجازي ايران و مقايسه دانشگاههاپژوهش بررسي و شناسايي ويژگيهاي طرح برنامه درسي  از اين هدف

مجازي  يدانشگاههادر اين پژوهش از بين . بودآن با الگوي راهنماي طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي 

ايران دانشكده مجازي علوم حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت و مركز آموزشهاي 

گيري هدفمندانه و در دسترس انتخاب  الكترونيكي و آزاد دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي به صورت نمونه

نيز از دو روش مصاحبه با  آوري اطالعات مربوط به طرح برنامه درسي اين سه دانشگاه جمع براي .ندشد

هاي  با استفاده از شيوه به دست آمدههاي  داده. دشآگاهان كليدي و بررسي سامانه مديريت يادگيري استفاده 

  .ندتحليل كيفي بررسي و تحليل شد

در طرح برنامه درسي سه دانشگاه مجازي ايران به عوامل اثرگذار  كه دهد هاي اين پژوهش نشان مي يافته   

مانند  دانشگاههابرخي از عناصر برنامه درسي اين . درسي دانشگاه مجازي توجه نشده است رنامهبر ب

هاي ارزشيابي مطابق با الگوي  رويكرد تدوين هدفها،  شكل ارائه محتوا، تعيين فعاليتهاي يادگيري و شيوه

چون مواد و منابع در تدوين و طراحي عناصر ديگر برنامه درسي هم ،همچنين. راهنما تدوين نشده است

  .ها مطابق الگوي راهنما توجه شده است يادگيري، انتخاب راهبردهاي تدريس، زمان و فضا به اصول و نمونه
 

الگوي  و دانشگاه مجازي، طرح برنامه درسي، محيط يادگيري مجازي، طراحي برنامه درسي :گان كليدواژ

  .راهنماي طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي

                                                
   fseraji@gmail.com: مكاتبات مسئول  ∗

 14/12/1387: پذيرش مقاله   7/2/1387: دريافت مقاله 
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  مقدمه

ثير قرار أرات سريع اقتصادي، اجتماعي و فناورانه ماهيت زندگي و مشاغل افراد را تحت تتغيي

هر فرد براي رويارويي با اين تغييرات بايد به طور مداوم در حال يادگيري و  .داده است

بر تعداد به طور مداوم تا  است اين ويژگيها در عصر حاضر موجب شده. بازآموزي باشد

در اغلب كشورها  ).Groff and Mouza, 2008(عالي افزوده شود آموزشداوطلبان ورود به 

كشورها براي  بيشتردر  ،از اين رو. بيش از ظرفيت آنهاست دانشگاههاتعداد داوطلبان ورود به 

 ،اند اي توسعه يافته ي از راه دور مكاتبهدانشگاههاپاسخگويي به نيازهاي آموزشي داوطلبان 

و دانشجويان و عدم دسترسي به منابع يادگيري معتبر از  بين مدرسان ليكن نبود تعامل و ارتباط

با توسعه  ،بدين ترتيب .است كيفيت يادگيري نظراز  دانشگاههاترين آسيبهاي اين  جمله مهم

كه به آن  است اندازي شده فناوريهاي ارتباطي جديد گونه جديدي از آموزش از راه دور  راه

دانشجو و  محيطدر اين  .(Buford and Harper, 2005)شود دانشگاه مجازي گفته مي

مدرس از نظر زمان و مكان يا هر دو جدا از يكديگر هستند و محتواي آموزشي از طريق 

اي، اينترنت و ويدئو كنفرانس به دانشجو ارائه  افزار مديريت دروس، منابع چند رسانه نرم

با كمك امكانات ارتباط  فردي و گروهيفعاليتهاي يادگيري  دادن شود و دانشجو براي انجام مي

 ;Attaran, 2007) كند ارتباط برقرار مي يا منابع ساير افراد اي با مدرس، همكالسان و رايانه

Alestalo and Peltola, 2006)  ين فناوريها عالوه بر فراهم ساختن امكان بهبود كيفيت ا

ي گوناگون دانشگاهها به راه اندازي و ورودزمينه  ي حضوري،دانشگاههايادگيري در 

در  ،براي نمونه. رده استبه وجود آوخصوصي يا شركتي را به عرصه آموزش دانشگاهي 

شده  سسه مجازيؤدانشگاه يا م شصت و هفت 2005سال  تا 2001كشور استراليا از دسامبر 

  .(Siragusa, 2005)كنند هاي آموزشي ارائه مي دوره شده است كه اندازي راه است كه

اي در آموزش  ساير كشورها مانند آمريكا، كشورهاي اروپايي و آسيايي نيز چنين توسعه در   

ي دانشگاههابه تدريج  ،به بعد 1380از سال  ،ايران كشور در. دانشگاهي رخ داده است

، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين ايران حضوري مانند دانشگاه شيراز، دانشگاه علم و صنعت

. اند اندازي كرده هاي مجازي را راه ها يا رشته م حديث و غيره دورهطوسي، دانشگاه علو

ي مجازي ديگري مانند مهر البرز و نور طوبي به صورت دانشگاههادر سالهاي اخير  ،همچنين
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اند كه با توسعه فناوري اطالعات وارد عرصه آموزش دانشگاهي  اندازي شده مجازي راه

  .اند شده

عالوه بر عوامل زير ساختي و بودجه، به كيفيت برنامه درسي  اههادانشگتوسعه و بقاي اين    

دانشجويان  نقش مهمي در يادگيريمجازي  برنامه درسي نحوه طراحي. آنها وابسته است

ي مجازي بايد اصول طراحي و تدوين دانشگاههادارد و دست اندركاران برنامه درسي  مجازي

نتايج پژوهشهاي  ،از طرفي. (Polleck and Comford, 2001)ند كارگير بهبرنامه درسي را 

نشان   .(Clark and Mayer, 2004; Babtista and Mcpherson, 2004) گوناگون

هاي پداگوژيك مورد  ي مجازي جنبهدانشگاههادهد كه در طراحي و تدوين برنامه درسي  مي

رنامه درسي بهبود كيفيت يادگيري در دانشگاه مجازي مستلزم طرح ب. گيرد غفلت قرار مي

مندي است كه در آن ارتباط بين عناصر برنامه درسي و چگونگي تلفيق آن با قابليتهاي  نظام

   .(Porter, 2004)فناوريها نشان داده شود

عناصر تشكيل دهنده برنامه درسي و چگونگي روابط بين آنها  به درسي طرح برنامه   

هشت شامل  2شامل چهار عنصر، هيلدا تابا آن را 1گويند كه صاحبنظراني مانند رالف تايلر مي 

 ,Doll)دانند هفت عنصر مي شامل 4آيزنر عنصر، اليوت نه شامل 3عنصر، فرانسيس كالين

1989; Mehrmouhammadi, 2004).   در اين پژوهش با توجه به ايده فرانسيس كالين

فعاليتهاي طرح برنامه درسي شامل شناسايي عوامل اثرگذار و نه عنصر اهداف، محتوا، 

بندي يادگيرندگان، زمان، فضا، راهبردهاي تدريس و  يادگيري، مواد و منابع يادگيري، گروه

هدف كلي اين مطالعه بررسي ويژگيهاي طرح . هاي ارزشيابي مد نظر قرار گرفته است شيوه

ي مجازي ايران و مقايسه آن با ويژگيهاي الگوي راهنماي طراحي دانشگاههابرنامه درسي 

ال اصلي ؤتا به اين س تالش شده استپژوهش  ، در اينبه عبارتي ديگر؛ ه درسي استبرنام

ي مجازي ايران چه اندازه با الگوي راهنماي دانشگاههاطرح برنامه درسي « داده شودپاسخ 

ابتدا ويژگيهاي  مقالهدر اين  ،از اين رو »طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي مطابقت دارد؟

                                                
1. R. Tayler  

2. H. Taba  

3. F.  Klien 

4.  I.  Eisner 
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ويژگيهاي طرح  ،سپس احي برنامه درسي دانشگاه مجازي به اختصار ارائه والگوي راهنماي طر

  .ه استي مجازي ايران با آن الگو مقايسه شددانشگاههابرنامه درسي 

  

  روش تحقيق

نشانگرهاي پژوهش  ماهيت كيفي دارد كه در آن ،ي و كيفي بودنكم نظرپژوهش حاضر از 

هاي چندگانه مانند مصاحبه و مشاركت  ه از شيوهادفها، است هدفمند نمونه انتخاب كيفي نظير

بندي و  آوري اطالعات و استفاده از دسته پژوهشگر در سامانه مديريت يادگيري براي جمع

  .(Gall et al., 2001)ها به كار گرفته شده است سازي براي تحليل داده ساده

عالي مراجعه و  آموزش ها ابتدا به دفتر شوراي گسترش در اين پژوهش براي انتخاب نمونه   

اساس مالكهايي همچون ر ب ،سپس. دشي ارائه كننده آموزش مجازي تهيه دانشگاههافهرست 

انسجام هاي مجازي، ميزان مشاركت در عرصه آموزش الكترونيكي،  سابقه برگزاري دوره

دانشكده مجازي  ،]1[كل دوره و سهولت دسترسي به آنها سه دانشگاه بر خطها، اجراي  دوره

و مركز آموزشهاي آزاد و  ايران علوم حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت

هاي  نمونه ،بدين ترتيب. نصيرالدين طوسي به عنوان نمونه انتخاب شدند الكترونيكي خواجه

  .اند هدفمند انتخاب شدهاين پژوهش به صورت 

ي مجازي انتخاب شده شگاههادانطرح برنامه درسي  خصوصآوري اطالعات در  براي جمع   

  :استفاده شد زير از دو شيوه

ي دانشگاههابراي اين كار ابتدا به . هاي مديريت يادگيري بررسي و مشاركت در سامانه. 1

مجازي انتخاب شده مراجعه و براي ورود به سامانه به مدت دو هفته كلمه عبور دانشجويي 

هاي برخي از عناصر طرح  ول و نمونهباره اص در اين بررسي و مشاركت در. دشدريافت 

دي يادگيرندگان، مواد و منابع يادگيري، نب برنامه درسي مانند محتوا، فعاليتهاي يادگيري، گروه

  .آوري شد جمع تيهاي ارزشيابي اطالعا زمان، راهبردهاي تدريس و شيوه

طرح برنامه درسي  بارهترين فرد در  با تنظيم وقت قبلي با مطلع. مصاحبه با آگاهان كليدي. 2

عوامل اثرگذار، هدفها، محتوا،  خصوصاي انجام شد و در  مصاحبه دانشگاههاهر يك از 

دي يادگيرندگان، مواد و منابع يادگيري، زمان، فضا، راهبردهاي نب فعاليتهاي يادگيري، گروه
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العات حاصل از اجراي اين دو طا .دشآوري  جمع يهاي ارزشيابي اطالعات تدريس و شيوه

  .بندي تحليل شد سازي و مقوله هاي ساده يوه مكمل به شيوهش

  

  ها يافته

ي مجازي ايران چه دانشگاههاويژگيهاي طرح برنامه درسي اين است كه  ال اصلي پژوهشؤس

براي پاسخ به  اندازه با الگوي راهنماي طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي مطابقت دارد؟

هنماي طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي به اختصار ال ابتدا ويژگيهاي الگوي راؤاين س

شده و با آن مقايسه  بيانويژگيهاي طرح برنامه درسي سه دانشگاه مورد مطالعه  ،ارائه و سپس

  .است

  ]2[الگوي راهنماي طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي

  :دشوتوجه  براي طراحي برنامه درسي در دانشگاه مجازي بايد به دو عامل مهم و اثرگذار

براي طراحي برنامه درسي بايد به قابليتهاي ارتباطي، قابليتهاي . درك قابليتهاي فناوري .الف

در هر زمان سازي يادگيري، قابليتهاي تعاملي، قابليتهاي يادگيري  اطالعاتي، قابليتهاي شخصي

  .دشوو قابليت ارائه چندگانه فناوري توجه و مكان 

در طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي بايد بر فعال بودن . ورهاي يادگيرنده مح نظريه .ب

ارائه ديدگاههاي چندگانه، تدارك تجارب يادگيري اصيل  يادگيرنده، تعامل و مذاكره اجتماعي،

  .دشوله محور و ارائه بازخورد توجه ئو واقعي، تدارك موقعيتهاي مس

  :مجازي به شرح زير استگانه برنامه درسي دانشگاه  ترين ويژگيهاي عناصر نه مهم

اهداف برنامه درسي دانشگاه مجازي از مطالعه منابعي همچون  .هدفهاي برنامه درسي .1

عالي، تجارب و فرهنگ  اجتماعي آموزش كاركردهايعالي،  كاركردهاي اقتصادي آموزش

، موضوعات درسي و فلسفه حاكم بر اجتماع استخراج )فرهنگ بومي و جهاني(گذشتگان

فكورانه به هدفهاي كلي و  - هدفهاي شناسايي شده بر اساس رويكرد عقاليي ،پسس. شود مي

  .شوند ي تحليل ميئجز
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 به مجموعه دانش سازمان يافته، حقايق، مفاهيم، اصول، روش .انتخاب و سازماندهي محتوا .2

مه در برنا. شود گفته ميمحتوا  مربوط به يك ماده يا موضوع درسي ينگرشها و ها ها، تعميمكار

درسي دانشگاه مجازي اجزا و قطعات محتوا با توجه به مالكهايي همچون عميق بودن، 

له، تفكر انتقادي، خالقيت، عاليق ئنماياندن دانش حوزه تخصصي، پرورش مهارتهاي حل مس

محتواي انتخاب شده بايد با توجه به اصولي  ،سپس و شود و نيازهاي دانشجويان انتخاب مي

اي، اصل مجاورت مكاني، اصل كيفيت ارائه، اصل افزونگي، اصل  هاصل چند رسان مانند

سازي، اصل اجتناب از پيوندگذاري بيش از حد و اصل توجه به ويژگيهاي شناختي و  شخصي

  .فرا شناختي يادگيرندگان به دانشجويان ارائه شود

اي تحكيم و شود كه بر فعاليت يادگيري به مجموعه فرصتهايي گفته مي. فعاليتهاي يادگيري .3

قابليتها و امكانات محيط مجازي . شود هاي يادگيرنده در برنامه درسي ارائه مي تعميق آموخته

دهد تا با توجه به اصلهايي همچون پرورش مهارتهاي  به گروه طراح برنامه درسي امكان مي

مل، تقويت انگيزش، تقويت حس أشناختي سطح باال، توسعه ظرفيتهاي خودآزمايي و ت

وي، تناسب فعاليتها با سبكهاي گوناگون يادگيري، انتخاب فعاليتهاي مرتبط با دنياي كنجكا

واقعي و ترغيب يادگيري جمعي و گروهي فعاليتهاي متنوعي را براي دانشجوي مجازي تدارك 

وب  نويسي، سازي، وبالگ پرسشگري، شبيهايفاي نقش، مطالعه موردي، تمرين، فنون . ببيند

هايي از فعاليتهاي يادگيري برنامه  نمونه برخطمباحثه  و پروژه، ي پدياويرايش ويك، كوئيست

 .درسي دانشگاه مجازي هستند

يند قرار دادن افراد در گروه و تعيين نحوه ارتباط بين آنها را افر .بندي يادگيرندگان گروه. 4

ي مانند براي تشكيل گروه در برنامه درسي دانشگاه مجازي بايد به اصول. بندي گويند گروه

با . دشو، هدفهاي يادگيري، دسترسي به فناوريها و پهناي باند توجه 5ميزان حضور همزمان

توان به روشهاي جيگ ساو، مباحثه گروهي  توجه به اصول پيشگفته، دانشجويان مجازي را مي

بندي  اي و مشاركت نوشتاري زوجهاي دو نفره گروه له هفت مرحلهئساختارمند، مدل حل مس

  .كرد

                                                
5.  Concurrency 
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مواد و منابع يادگيري مراجع اطالعاتي موثقي هستند كه دانشجو در  .مواد و منابع يادگيري .5

هاي جديد بر حسب نياز به  فعاليتهاي يادگيري يا طراحي ايده دادن حين يادگيري، تفكر، انجام

گوناگوني در محيط مجازي وجود دارند كه منابع  مواد و منابع يادگيري. كند آن مراجعه مي

ي منابع با اننياز بايد بر اساس اصولي مانند ارتباط منابع با موضوع يادگيري، همپوش مورد

 گانمحتواي يادگيري، تناسب منابع با نيازها و فرهنگ يادگيرندگان، روزآمدي، ترغيب يادگيرند

به فعاليت مستمر، تدارك موقعيتهاي ارزشيابي و تناسب منابع با اهداف كلي برنامه درسي 

گروههاي مجازي، وب سايتهاي  ها، هاي ديجيتالي، پايگاه داده كتابخانه. ندانتخاب شو

المللي،  سسات علمي بينؤسازمانهاي علمي و اجرايي، مراكز آمار و اطالعات علمي كشور، م

  .هايي از منابع  يادگيري دانشگاه مجازي هستند ها و پژوهشها نمونه رساله

تواند از  ي بدين معناست كه دانشجوي مجازي ميمكاني برنامه درسي مجازانعطاف  .فضا .6

و بدون اينكه دانشگاه محل تحصيل،  با عناصر برنامه درسي تعامل داشته باشدمكاني هر 

همكالسيها يا مدرس را به صورت واقعي مشاهده كند، تحصيالت دانشگاهي خود را به اتمام 

ميزان  نظراز  )المللي بودن بينملي يا (دانشگاه مجازي در برنامه درسي عنصر فضا  .برساند

عاليق، گرايشها، زبان، گيرد و با توجه به گستره آن،  ميگستره برنامه درسي مد نظر قرار 

  . شود مطالعه ميفرهنگ و نيازهاي مخاطبان 

. تواند در هر زمان به عناصر برنامه درسي دسترسي داشته باشد دانشجوي مجازي مي. زمان .7

كه چه عناصري از برنامه درسي به صورت همزمان  دگيربي بايد تصميم گروه طراح برنامه درس

 گيري در گروه طراح برنامه درسي براي تصميم. و چه عناصري به صورت ناهمزمان ارائه شود

موضوع ، اهداف برنامه درسي، در دسترسناوريهاي فباره زمان بايد به عواملي همچون 

  . توجه كند انشجويانتحصيلي يا سطح شناختي د دورهو  يادگيري

و يادگيرنده است كه بر اساس طرحي منظم و  هياددهندتدريس فعاليت متقابل بين  .تدريس .8

وظايفي نظير مدرس مجازي . شود هدفدار و به قصد ايجاد يادگيري در يادگيرندگان انجام مي

ت فني، حماي تسهيل محتوا، مشاركت در بحثها، مديريت، ارزيابي، ترغيب يادگيري گروهي،

اين وظايف با توجه به اصولي . ارزشيابي، ارائه بازخورد و نظارت و راهنمايي را برعهده دارد

افزايش تعامل بين مدرس و دانشجو، تسهيل مشاركت بين دانشجويان، ترغيب  همچون
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كيد بر تفاوتهاي أدانشجويان به يادگيري فعال، امكان ارائه بازخورد سريع به دانشجويان، ت

تسهيل تعامل بين  له محوري وئپذيري شناختي، مس تقويت انعطاف ن دانشجويان،فردي بي

  .شود يادگيرنده و منابع گوناگون يادگيري انتخاب مي

كه  استآوري، تحليل و تفسير اطالعات  مند جمع يند نظاماارزشيابي فر. هاي ارزشيابي شيوه .9

ها از يك سو عاملي براي  ابي از آموختهارزشي. شود به منظور تعيين ميزان تحقق هدفها انجام مي

اي  وسيله ،هاي يادگيرنده و ابزاري براي بهبود يادگيري است و از سوي ديگر تحكيم آموخته

هاي  در طرح برنامه درسي دانشگاه مجازي شيوه. هاي اوست براي تعيين ميزان آموخته

 ،اهداف يادگيري ابي باارزشيابزارها و تكاليف تناسب  ارزشيابي با توجه به اصولي همچون

راهبردها و ابزارهاي كارگيري  به ،بخشي از تجربه يادگيري به عنوان راهبردهاي ارزشيابيتلقي 

، يادگيري يندارفبهبود  ارزشيابي به قصد ارائه بازخورد واستفاده از  ،براي ارزشيابي گوناگون

اسب راهبردهاي ارزشيابي با استفاده از تكاليف كل نگر، واقعي و متناسب با زندگي واقعي، تن

نظريه يادگيري حاكم بر طرح برنامه درسي مجازي و جلوگيري از سرقت ادبي دانشجويان 

ارزشيابي ميزان اي، آزمونهاي انشايي،  آزمونهاي چند گزينه راهبردهايي مانند. شوند انتخاب مي

سنجش توسط و  ، خودآزماييعلمي تدوين مقاله پروژه،، كارپوشه الكترونيكي، مشاركت

  . هاي ارزشيابي متداول در برنامه درسي دانشگاه مجاري هستند هايي از شيوه همكالسيها نمونه

  

  6طرح برنامه درسي دانشكده مجازي علوم حديث

با هدف گسترش پژوهش در علم حديث ايجاد  1381دانشكده مجازي علوم حديث در سال 

نام  اين افراد پس از ثبت .شوند دانشكده مي داوطلبان از طريق آزمون دانشپذيري وارد اين. شد

آنها براي ورود به . كنند واحد درس را انتخاب مي 12در يك دوره دانشپذيري به تعداد 

اين دانشكده اكنون . بگذرانند 12هاي دانشجويي بايد دوره دانشپذيري را با حداقل معدل  دوره

واحد از اين دانشكده  139با گذراندن  دانشجويان. نفر دانشپذير دارد 2000نفر دانشجو و 750

                                                
6. www.vu.hadith.ac.ir 
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يد وزارت علوم، يأشوند و به فارغ التحصيالن مدرك كارشناسي مورد ت التحصيل مي فارغ

  . شود تحقيقات و فناوري ارائه مي

نام در دوره دانشپذيري، يك هفته به صورت  داوطلبان ورود به اين دانشكده پس از ثبت      

كنند تا عالوه بر آشنايي با سامانه مديريت  شركت ميحضوري در يك كارگاه آموزشي 

هاي آموزش، نحوه ارزشيابي، مدرسان و مسئوالن  يادگيري، با ويژگيهاي محيط مجازي، شيوه

اين دانشكده پس از آغاز دوره خدمات و پشتيباني فني به  ،همچنين. آن دانشكده آشنا شوند

ل دسترسي به منابع، گسترش فعاليتها و اين دانشكده براي تسهي. كند داوطلبان ارائه مي

مركز يادگيري ) دوبي(شهر داخلي و يك كشور خارجي  26برگزاري آزمونهاي پايان ترم در 

  . ايجاد كرده است

نمونه  ،ها دوره برگزاري در سامانه مديريت يادگيري اين دانشكده نيز امكاناتي نظير فهرست   

اعالنات،  ، پرسش و پاسخ، تابلو)جام(ي مجازي، تاالرهاي پژوهش و گفتگو، كالسهاهادرس

تدوين برنامه درسي . تحصيلي و ارتباط با مركز پشتيباني گنجانده شده استگزارش پيشرفت 

 1 در جدول. اي است اي و شبكه اين دانشكده نيز بر عهده مدرس، متخصصان چند رسانه

طراحي برنامه درسي  ويژگيهاي طرح برنامه دانشكده مجازي علوم حديث و الگوي مطلوب

  .دانشگاه مجازي ارائه و مقايسه شده است

  
مقايسه ويژگيهاي طرح برنامه دانشكده مجازي علوم حديث و الگوي مطلوب طراحي  – 1جدول 

  درسي دانشگاه مجازي برنامه

  ويژگيهاي الگوي راهنما  
ويژگيهاي طرح برنامه درسي دانشكده 

  مجازي علوم حديث
  مقايسه

عوامل 
  راثرگذا

شامل  قابليتهاي فناوري اطالعات درك
سازي، هر  شخصي ارتباطي، اطالعاتي، قابليتهاي

زماني و هر مكاني، تعاملي و چند حسي و 
نظريه هاي يادگيري يادگيرنده محور دو عامل 

مهم و اثرگذار در طراحي برنامه درسي دانشگاه 
  .مجازي هستند

طرح برنامه درسي اين دانشكده از 
حضوري طراحان و تجارب آموزش 

ثير أتلفيق آن با قابليتهاي فناوري ت
  .پذيرفته است

در طرح برنامه درسي  
اين دانشكده به 

عوامل اثرگذار مطابق 
الگوي راهنما توجه 

  .نشده است

  هدفها

اي برنامه درسي دانشگاه مجازي از مطالعه هدفه
منابعي همچون نيازهاي بازار كار، كاركردهاي 

گاهي، موضوعات اجتماعي آموزش دانش
درسي، فلسفه اجتماعي و فرهنگ گذشتگان به 

هدفهاي برنامه درسي اين دانشكده از 
مطالعه نيازهاي بازار كار، كاركردهاي 

و اجتماعي آموزش دانشگاهي 
  موضوعات درسي  

هدفهاي برنامه درسي 
 نظراين دانشكده از 

منابع تعيين هدفها با 
الگوي راهنما مطابقت 
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بر اساس رويكرد  ،سپس. آيد دست مي
عقاليي هدفهاي غايي به هدفهاي  -فكورانه

  .شوند ي تحليل ميئكلي و سپس به هدفهاي جز

اين هدفها در قالب . به دست آمده است
هدفهاي غايي و كلي از سوي وزارت 

شود و  علوم به اين دانشكده ابالغ مي
ي هر ئمدرس بايد آنها را به هدفهاي جز

  .درس تحليل كند

 نظري از ول ،دارد
رويكرد تدوين و 
تحليل با الگوي 

  .راهنما مطابقت ندارد

  محتوا

 ،قطعات محتوايي انتخاب شده در قالب متن
هاي  صدا، تصوير، پويا نمايي و رسانه

استريمينگ و بر اساس اصول تهيه محتواي چند 
يادگيرنده ارائه  به برخطاي به صورت  رسانه

  .شود مي

ن قطعات محتواي انتخاب شده اي
دانشكده همان محتواي حضوري است 

كه در قالب متن، صدا، تصوير و 
در . شود پويانمايي به دانشجويان ارائه مي

تهيه محتوا تا حد امكان برخي از اصول 
اي به كار گرفته  تهيه محتواي چندرسانه

  .شود مي

در طرح برنامه درسي 
اين دانشكده اصول 
شكل ارائه محتوا با 
 الگوي راهنما مطابقت

  .ندارد

فعاليتهاي 
  يادگيري

با استفاده از قابليتهاي فناوري و با توجه به 
يادگيرنده محور بودن محيط مجازي فعاليتهاي 
يادگيري گوناگوني همچون ايفاي نقش، مطالعه 

سازي، وبالگ نويسي،  موردي، تمرين، شبيه
را مي  برخطوب كوئيست، پروژه و مباحثه 

  .ارائه كرد توان در برنامه درسي دانشگاهي
  

شركت در تاالرهاي گفتگو، پژوهش، 
مطالعه موردي، وبالگ نويسي و تمرين 

هايي از فعاليتهاي طرح برنامه  نمونه
  .درسي اين دانشكده هستند

فعاليتهاي يادگيري 
گنجانده شده در  
طرح برنامه درسي 

 نظراين دانشكده  از 
ها با  اصول و نمونه

الگوي راهنما مطابقت 
  .ندارد

اد و منابع مو
  يادگيري

توان با توجه به  مواد و منابع گوناگوني را مي
اصول انتخاب مواد و منابع گزينش كرد كه 

ها، گروههاي  هاي ديجيتالي، پايگاه داده كتابخانه
 و مجازي، وب سايت سازمانهاي دولتي

هايي از آنها  سازمانهاي علمي و آماري  نمونه
  .هستند

كز به دو مواد منابع يادگيري اين مر
ع ديجيتالي بدسته منابع فيزيكي و منا

كليه كتب، نشريات و . شود تقسيم مي
مواد خواندني موجود در كتابخانه 

دانشكده علوم حديث منابع فيزيكي و 
منابع ديجيتالي نيز نرم افزارها، پايگاه 

هاي ديجيتالي و  ها، كتابخانه داده
گروههاي خبري مرتبط را شامل 

  .شود مي

از مواد و استفاده 
منابع يادگيري در 
طرح برنامه درسي 

 نظراين دانشكده از 
اصول و نمونه ها با  

الگوي  راهنما 
  .مطابقت دارد

 يبند گروه
  يادگيرندگان

درسي دانشگاه مجازي با توجه به سه  در برنامه
عامل ميزان حضور همزمان، هدفهاي يادگيري 

 توان و دسترسي به فناوريها و پهناي باند مي
ساو، مباحثه  هاي جيگ دانشجويان را به شيوه

اي له هفت مرحلهئگروهي ساختارمند، حل مس
  .بندي كرد و مشاركت نوشتاري گروه

در طرح برنامه درسي اين دانشكده 
. شود كيد ميأبر مطالعه فردي ت عمدتاً

توانند به صورت  هرچند دانشجويان مي
  .آزاد گروههاي يادگيري تشكيل دهند

رنامه درسي در طرح ب
اين  دانشكده نحوه 

بندي دانشجويان  گروه
اصول و نظراز 

ها با  الگوي  نمونه
  .راهنما مطابقت ندارد

  زمان

گيري  در برنامه درسي دانشگاه مجازي تصميم
باره نحوه استفاده از قابليتهاي همزماني و  در

ناهمزماني فناوري از چهار عامل موضوع 
به فناوري و  يادگيري، هدفها، ميزان دسترسي

بر . پذيرد ثير ميأمقطع تحصيلي دانشجويان ت
اين اساس برخي از عناصر برنامه درسي 

صورت  صورت همزمان و برخي ديگر به به

و آزمونهاي ميان ) جام(كالسهاي مجازي
صورت  به) حضوري( ترم و پايان ترم

 همزمان و مشاهده محتواي برنامه
تكاليف و تمرينها،  دادن درسي، انجام

 و شركت در آزمونهاي خودآزمايي
راهنمايي مدرس در تاالرهاي گفتگو به 

  .گيرد صورت ناهمزمان صورت مي

  گيري  تصميم
نحوه استفاده  باره در

از زمان در طرح 
برنامه درسي اين 

اصول  نظردانشكده از 
ها با الگوي  و نمونه

  .راهنما مطابقت دارد
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  .شود ناهمزمان به يادگيرنده ارائه مي

  فضا

بر اساس گستره برنامه درسي دانشگاه 
بايد فرهنگ، ) محلي، ملي و بين المللي(مجازي

نظر قرار  عاليق و گرايشهاي دانشجويان مد
  .گيرد

گستره برنامه درسي اين دانشكده حالت 
المللي دارد كه در ابتدا فارسي  ملي و بين

سپس عربي زبانان، انگليسي  و زبانان
  .گيرد مي در بر رازبانان زبانان و فرانسه 

  تصميم گيري 
فضا در طرح  باره در

برنامه اين دانشكده از 
ها  اصول و نمونه نظر

الگوي راهنما با 
  .مطابقت دارد

راهبردهاي 
  تدريس

تدريس در برنامه درسي دانشگاه مجازي بر 
راهنمايي، نظارت، ارائه بازخورد، مشاركت در 
بحثها، ترغيب يادگيري گروهي و تسهيل محتوا 

به صورت تيمي و گروهي  داللت دارد و غالباً
  .انجام مي شود

تدريس در طرح برنامه درسي اين مركز 
داللت بر ارائه بازخورد، نظارت و 

راهنمايي دانشجويان دارد و دو فرد 
مدرس اصلي و كمك مدرس كار 
تدريس و راهنمايي دانشجويان را 

  .برعهده دارند

در طرح برنامه درسي 
نتخاب اين دانشكده  ا
ها و  اصول، نمونه

راهبردهاي تدريس 
با  الگوي راهنما 

  .مطابقت دارد

هاي  شيوه
  ارزشيابي

توان بر  در برنامه درسي دانشگاه مجازي مي
اساس زمان و هدف اجراي ارزشيابي سه نوع 

ارزشيابي تشخيصي، تكويني و پاياني را در نظر 
گرفت و براي اين منظور از ارزشيابيهاي 

اي، انشايي،  ظير آزمونهاي چند گزينهگوناگوني ن
ارزشيابي ميزان مشاركت، خودآزمايي، سنجش 
توسط همكالسي، پروژه و تهيه مقاله علمي 

در اين محيط ارزشيابي تكويني . استفاده كرد
  .گيردبيش از ارزشيابي پاياني مد نظر قرار مي

در طرح برنامه درسي اين دانشكده 
يابي ارزشيابي تكويني از طريق ارزش

ميزان مشاركت در تاالرها، نحوه انجام 
تكاليف و تمرينها، خودآزمايي و دادن 

. گيرد آزمونهاي ميان ترم مد نظر قرار مي
ارزشيابي پاياني نيز با برگزاري آزمونهاي 

در . شود حضوري پايان ترم اجرا مي
طرح برنامه درسي اين دانشكده بر 

  .شودكيد ميأارزشيابي پايان ترم بيشتر ت

در طرح برنامه درسي 
يند ااين  دانشكده فر

 نظر ارزشيابي از
ها با  اصول و نمونه

الگوي راهنما مطابقت 
  .ندارد

  

     7صنعت طرح برنامه درسي مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و

اي از دانشگاه علم و صنعت  مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت زير مجموعه

ت امناي دانشگاه ئدر هي 1383اندازي اين مركز در آبان ماه  امات مربوط به راهاقد. استايران 

به طور رسمي فعاليت آموزشي خود را در  1383به تصويب رسيد و اين مركز در بهمن ماه 

مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و . ارشد فناوري اطالعات آغاز كرد رشته كارشناسي

گرايش (كارشناسي مهندسي صنايع و مهندسي فناوري اطالعات صنعت  اكنون در چهار رشته 

ارشد فناوري اطالعات و مديريت اجرايي به صورت مجازي  و كارشناسي) مخابرات امن

  .پذيرد دانشجو مي

                                                
7. www.vc.iust.ac.ir 
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هر دانشجو . شوند هاي دانشپذيري وارد اين مركز مي دانشجويان از طريق شركت در دوره   

كند و پس از  واحد درس را انتخاب مي 12شپذيري تعداد پس از ثبت نام اوليه در دوره دان

نفر  1600حدود . شود وارد دوره دانشجويي مي 13گذراندن اين دروس با معدل حداقل 

ارشد اين دانشگاه مشغول  دانشجو در چهار رشته و در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي

  .تحصيل هستند

اتي مانند محتوا، تقويم آموزشي، كالسهاي در سامانه مديريت يادگيري اين مركز امكان   

اين مركز براي آشنايي دانشجويان با . مجازي، مشاركت، تمرينها و آزمونها گنجانده شده است

در تدوين . كند سامانه مديريت يادگيري دوره كوتاه مدتي را به صورت مجازي برگزار مي

به عنوان متخصص موضوعي، متخصص شبكه و متخصصان  انبرنامه درسي اين مركز مدرس

ي آموزشي به آن فناورفردي به عنوان متخصص  اخيراًاي نقش اصلي را بر عهده دارند و  رايانه

ويژگيهاي طرح برنامه درسي مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و .  افزوده شده است

  .است ارائه و مقايسه شده 2صنعت و الگوي راهنما در جدول 
  

درسي مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت و الگوي   مقايسه ويژگيهاي طرح برنامه -2جدول 

  راهنما

  ويژگيهاي الگوي  راهنما  

ويژگيهاي طرح برنامه درسي  

 دانشگاه مركز آموزش الكترونيكي

  علم و صنعت

  مقايسه

عوامل 
  اثرگذار

درك قابليتهاي فناوري اطالعات شامل 
تهاي ارتباطي، اطالعاتي، شخصي قابلي

سازي، هر زماني و هر مكاني، تعاملي و 
هاي يادگيري  چند حسي و نظريه

يادگيرنده محور دو عامل مهم و اثرگذار 
در طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي 

  .هستند

به دليل سابقه آموزش حضوري و 
ياددهنده محوري طراحان و 
دو  ،محدوديتهاي فني و زير ساختي

امل اثرگذار در طرح برنامه درسي ع
اين مركز چندان مدنظر قرار نگرفته 

  .است

در طرح برنامه 
درسي اين مركز به 

عوامل اثرگذار 
مطابق الگوي  

راهنما توجه نشده 
  .است

  هاهدف

اي برنامه درسي دانشگاه مجازي از هدفه
مطالعه منابعي همچون نيازهاي بازار كار، 

انشگاهي، كاركردهاي اجتماعي آموزش د
موضوعات درسي، فلسفه اجتماعي و 

 ،سپس. آيد فرهنگ گذشتگان به دست مي

هدفهاي برنامه درسي اين مركز از 
نيازهاي بازار كار و موضوعات 

 پذيرد كه به صورت ثير ميأدرسي ت
هدفهايي غايي و كلي از سوي 

اين . وزارت علوم ابالغ مي شود

هدفهاي برنامه 
درسي اين مركز از 

منابع تعيين  نظر
هدفها با الگوي 
راهنما مطابقت 
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عقاليي  -بر اساس رويكرد فكورانه
به  ،هدفهاي غايي به هدفهاي كلي و سپس

  .ي تحليل مي شوندئهدفهاي جز

هدفها را هر مدرس به هدفهاي 
  .كند ي هر درس تحليل ميئجز

 نظرولي از  ،دارد
رويكرد تدوين و 
تحليل با الگوي 
راهنما مطابقت 

  .ندارد

  توامح

قطعات محتوايي انتخاب شده در قالب 
هاي  متن، صدا، تصوير، پويا نمايي و رسانه

استريمينگ و بر اساس اصول تهيه 
به  برخطاي به صورت  محتواي چند رسانه

  .يادگيرنده ارائه مي شود

محتواي انتخاب شده همان رئوس 
برنامه درسي ) رفصلس(مطالب

هاست كه اين  حضوري اين رشته
 است بتدا به صورت متنها اسرفصل

و به تدريج از صدا و تصوير نيز 
ليكن به دليل نبود . استفاده مي شود

اي در  متخصص يادگيري چند رسانه
تركيب گروه طراحان به اصول 

اي  شكل ارائه محتواي چند رسانه
  .شود توجه نمي

اصول شكل ارائه 
محتوا در طرح 

برنامه درسي اين 
مركز با الگوي 
 راهنما مطابقت

  .ندارد

فعاليتهاي 
  يادگيري

با استفاده از قابليتهاي فناوري و با توجه 
به يادگيرنده محور بودن محيط مجازي 
فعاليتهاي يادگيري گوناگوني همچون 
ايفاي نقش، مطالعه موردي، تمرين، 

سازي، وبالگ نويسي، وب كوئيست،  شبيه
توان در برنامه  را مي برخطپروژه و مباحثه 

  .مجازي ارائه كرددرسي دانشگاه 
  

مباحثه از  و تمرين، پژوهش
فعاليتهاي متداول برنامه درسي اين 
مركز به حساب مي آيند كه برخي 
از مدرسان از مطالعه موردي و وب 

  .كنند كوئيست نيز استفاده مي

فعاليتهاي يادگيري 
گنجانده شده در 

طرح برنامه درسي 
 نظراين مركز از 

اصول و نمونه ها 
هنما با الگوي را

  .مطابقت ندارد

مواد و 
منابع 

  يادگيري

توان با توجه  مواد و منابع گوناگوني را مي
به اصول انتخاب مواد و منابع گزينش كرد 

ها،  هاي ديجيتالي، پايگاه داده كه كتابخانه
گروههاي مجازي، وب سايت سازمانهاي 

سازمانهاي علمي و آماري  و دولتي
  .هايي از آنها هستند نمونه

جويان اين مركز به بانكهاي دانش
اطالعاتي دانشگاه علم و صنعت 

آنها با استفاده از . دسترسي دارند
توانند به منابع  كارت الغدير مي
و  دانشگاههايادگيري تمام 

از . ها دسترسي داشته باشند كتابخانه
امكان استفاده از منابع  ،اين رو

يادگيري فارسي و برخي منابع التين 
  .فراهم شده است براي دانشجويان

مواد و منابع 
موجود در طرح 
برنامه درسي اين 

اصول  نظرمركز از 
و نمونه ها با 
الگوي راهنما 
  .مطابقت دارد

بندي  گروه
  يادگيرندگان

در برنامه درسي دانشگاه مجازي با توجه 
به سه عامل ميزان حضور همزمان، 

هدفهاي يادگيري و دسترسي به فناوريها و 
توان دانشجويان را به  پهناي باند مي

هاي جيگ ساو، مباحثه گروهي  شيوه

در طرح برنامه درسي اين مركز بر 
زيرا ، شود  كيد ميأيادگيري فردي ت

تعداد دانشجويان شركت كننده در 
دانشجويان به  ،ها زياد است دوره

اوري دسترسي حد كافي به فن

در طرح برنامه 
درسي اين مركز 

بندي  نحوه گروه
 نظردانشجويان از 

ها  اصول و نمونه
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اي و  له هفت مرحلهئساختارمند، حل مس
  .بندي كرد مشاركت نوشتاري گروه

انجام  ندارند و دانشجويان تمايلي به
  .كار گروهي ندارند دادن

با  الگوي راهنما 
  .مطابقت ندارد

  زمان

در برنامه درسي دانشگاه مجازي 
باره نحوه استفاده از  گيري در تصميم
همزماني و ناهمزماني فناوري از  قابليتهاي

چهار عامل موضوع يادگيري، هدفها، 
ميزان دسترسي به فناوري و مقطع 

بر اين . پذيرد ثير ميأتحصيلي دانشجويان ت
برخي از عناصر برنامه درسي  ،اساس

صورت همزمان و برخي ديگر به  به
صورت ناهمزمان به يادگيرنده ارائه 

  .شود مي

نهاي ميان كالسهاي مجازي و آزمو
) حضوري( ترم و پايان ترم

صورت همزمان و مشاهده  به
دادن محتواي برنامه درسي، انجام 

راهنمايي  و تكاليف و تمرينها
مدرس در تاالرهاي گفتگو به 

  .گيرد صورت ناهمزمان صورت مي

  يريها گ تصميم
باره زمان در  در

طرح برنامه درسي 
اين مركز از نظر 
رعايت اصول و 

ها  نمونه كارگيري به
با الگوي راهنما 

  .مطابقت دارد
  

  فضا
  

بر اساس گستره برنامه درسي دانشگاه 
بايد فرهنگ، ) ملي و بين المللي( مجازي

عاليق و گرايشهاي دانشجويان مد نظر 
  .قرار گيرد

برنامه درسي اين مركز در سطح 
ملي و با توجه به ويژگيهاي 

فرهنگي و زبان دانشجويان طراحي 
  .شده است

صميم گيري در ت
فضا در طرح  باره

برنامه اين دانشكده 
اصول و  نظراز 

الگوي با ها  نمونه
راهنما مطابقت 

  .دارد

راهبردهاي 
  تدريس

تدريس در برنامه درسي دانشگاه مجازي 
بر راهنمايي، نظارت، ارائه بازخورد، 
مشاركت در بحثها، ترغيب يادگيري 

 گروهي و تسهيل محتوا داللت دارد و غالباً
  .شود به صورت تيمي و گروهي انجام مي

تدريس در طرح برنامه درسي اين 
مركز هدايت و راهنمايي 

دانشجويان، مسئوليت ارائه محتوا، 
 شود نظارت و ارزيابي را شامل مي

مدرس و كمك مدرس به صورت  و
  .تيمي اين كار را بر عهده دارند

در طرح برنامه 
درسي اين مركز  
انتخاب اصول، 

ها و  نمونه
راهبردهاي تدريس 
با  الگوي راهنما 

  .مطابقت دارد

هاي  شيوه
  ارزشيابي

توان  در برنامه درسي دانشگاه مجازي مي
بر اساس زمان و هدف اجراي ارزشيابي 
سه نوع ارزشيابي تشخيصي، تكويني و 

پاياني را در نظر گرفت و براي اين منظور 
از ارزشيابيهاي گوناگوني نظير آزمونهاي 

اي، انشايي، ارزشيابي ميزان  زينهچند گ
مشاركت، خودآزمايي، سنجش توسط 
همكالسي، پروژه و تهيه مقاله علمي 

در اين محيط . استفاده كردتوان  مي
ارزشيابي تكويني بيش از ارزشيابي پاياني 

  .گيرد مد نظر قرار مي

در طرح برنامه درسي اين مركز 
براي اجراي ارزشيابي تكويني از 

چون نمره دادن به مالكهايي هم
تكاليف، ميزان حضور و فعاليت در 

آزمونهاي ميان  و كالسهاي مجازي
براي ارزشيابي . شود ترم استفاده مي

پاياني نيز آزمونهاي حضوري پايان 
يند افر. شود ترم به كار برده مي

ارزشيابي در اين مركز بر ارزشيابي 
  .كيد داردأپاياني ت

در طرح برنامه 
درسي اين مركز  

يند ارزشيابي از افر
اصول و  نظر
ها با   الگوي  نمونه

راهنما مطابقت 
  .ندارد
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طرح برنامه درسي مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين 

  8طوسي

طوسي در   نصيرالدين  هسته اوليه مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه صنعتي خواجه

عالي در دو رشته  با تصويب شوراي گسترش آموزش 1384د و در سال ايجاد ش 1383سال 

در مقطع ) نرم افزار(و مهندسي كامپيوتر ) ريزي و تحليل سيستم برنامه(مهندسي صنايع 

در سه رشته مهندسي  ،اين مركز در حال حاضر. كارشناسي به پذيرش دانشجو اقدام كرد

  . پذيرد نشجو ميصنايع، مهندسي كامپيوتر و فناوري اطالعات دا

از  1385ولي از سال  ،شد پذيرش دانشجو در اين مركز ابتدا از طريق دانشپذيري انجام مي   

نفر  700بيش از ،اين مركز در حال حاضر. گيرد صورت مي دانشگاههاطريق كنكور سراسري 

ام كليه فعاليتهاي آن زير نظر دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي انج و دانشجو دارد

آموزش الكترونيكي داده  التحصيالن آن مدرك تحصيلي اين دانشگاه با ذكر شود و به فارغ مي

  .شود مي

خواجه  صنعتي علمي دانشگاه تئسامانه مديريت يادگيري اين مركز توسط اعضاي هي   

درخت محتواي آموزشي، : قابليتها در آن گنجانده شده است اين طوسي طراحي و الديننصير

اي،  وزشي، كالسهاي تعاملي، مباحث درسي و مشاركت، تمرينها، آزمونهاي چند گزينهتقويم آم

در طراحي . آموزشي و دانش بانك هاياالت براي استاد، آزمونهاي تشريحي، نظرؤبانك س

دارد و متخصصان فناوري اطالعات و  را برنامه درسي اين مركز مدرس درس نقش اصلي

ويژگيهاي طرح برنامه درسي مركز  3 در جدول. كنند ك مياي نيز به او كم توليد چندرسانه

خواجه نصيرالدين طوسي و الگوي راهنما ارائه و مقايسه  صنعتي آموزش الكترونيكي دانشگاه

  . شده است
 

                                                
8. www.kntu – elearning.ir 
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  صنعتي  ويژگيهاي طرح برنامه درسي مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه - 3جدول 

  الگوي راهنما  خواجه نصيرالدين طوسي و

  ژگيهاي الگوي راهنماوي  

ويژگيهاي طرح برنامه درسي مركز 

صنعتي آموزش الكترونيكي دانشگاه 

  خواجه نصير الدين طوسي

  مقايسه

عوامل 
  اثرگذار

درك قابليتهاي فناوري اطالعات شامل 
سازي،  قابليتهاي ارتباطي، اطالعاتي، شخصي

هر زماني و هر مكاني، تعاملي و چند حسي 
يادگيرنده محور دو  هاي يادگيري و نظريه

عامل مهم و اثرگذار در طراحي برنامه 
  .درسي دانشگاه مجازي هستند

در طرح برنامه درسي اين مركز قابليتهاي 
هر زماني و هر مكاني، اطالعاتي، 

عنوان عوامل  سازي و ارتباطي به شخصي
ولي به طور متناسب  ،اثرگذار شناسايي شده

نشده  هاي يادگيرنده محور تلفيق با نظريه
  .است

در طرح برنامه درسي  
اين مركز به عوامل 

اثرگذار مطابق الگوي  
راهنما توجه نشده 

  .است

  هاهدف

هاي برنامه درسي دانشگاه مجازي از هدف
مطالعه منابعي همچون نيازهاي بازار كار، 
كاركردهاي اجتماعي آموزش دانشگاهي، 

موضوعات درسي، فلسفه اجتماعي و 
 ،سپس و آيد ست ميفرهنگ گذشتگان به د

عقاليي هدفهاي  -بر اساس رويكرد فكورانه
به هدفهاي  ،غايي به هدفهاي كلي و سپس

  .شوند ي تحليل ميئجز

هدفهاي برنامه درسي اين مركز از نيازهاي 
ثير پذيرفته أبازاركار و موضوع درسي ت

اين هدفها در قالب هدفهاي كلي . است
 و شود توسط وزارت علوم ابالغ مي

ي ئن هدفهاي كلي را به هدفهاي جزمدرسا
  .كنند هر درس تحليل مي

هدفهاي برنامه درسي 
منابع  نظراين مركز از 

تعيين هدفها با الگوي 
 ،راهنما مطابقت دارد

رويكرد  نظرولي از 
تدوين و تحليل با 

الگوي راهنما مطابقت 
  .ندارد

  محتوا

قطعات محتوايي انتخاب شده در قالب متن، 
هاي  يانمايي و رسانهصدا، تصوير، پو

استريمينگ و بر اساس اصول تهيه محتواي 
به يادگيرنده  بر خطصورت  اي به چند رسانه

  ارائه 
  .شود مي

محتواي برنامه درسي مانند محتواي برنامه 
ها توسط وزارت  درسي حضوري اين رشته

شود و براي ارائه آن از متن،  علوم ابالغ مي
. شود ه ميصدا، تصوير و پويانمايي استفاد

در تهيه محتوا به اصول تهيه محتواي 
  .اي توجه نشده است چندرسانه

اصول شكل ارائه 
محتوا در طرح برنامه 
درسي اين مركز با 

الگوي راهنما مطابقت 
  .ندارد

فعاليتهاي 
  يادگيري

با استفاده از قابليتهاي فناوري و با توجه به 
يادگيرنده محور بودن محيط مجازي 

دگيري گوناگوني همچون ايفاي فعاليتهاي يا
نقش، مطالعه موردي، تمرين، شبيه سازي، 

وبالگ نويسي، وب كوئيست، پروژه و 
را مي توان در برنامه درسي  برخطمباحثه 

  .دانشگاه مجازي ارائه كرد
  

هايي از  تمرين، بحث و مشاركت نمونه
فعاليتهاي يادگيري متداول در طرح برنامه 

  .درسي اين مركز هستند

اليتهاي يادگيري فع
گنجانده شده در  
طرح برنامه درسي 

 نظراين مركز  از 
ها با  اصول و نمونه

الگوي راهنما مطابقت 
  .ندارد

مواد و منابع 
  يادگيري

توان با توجه  مواد و منابع گوناگوني را مي
به اصول انتخاب مواد و منابع گزينش كرد 

ها،  هاي ديجيتالي، پايگاه داده كه كتابخانه
وههاي مجازي، وب سايت سازمانهاي گر

سازمانهاي علمي و آماري  و دولتي
  .هايي از آنها هستند نمونه

مواد و منابع يادگيري اين مركز به دو دسته 
  :تقسيم مي شود

نشريات و كتب . مواد و منابع فيزيكي -
خواجه صنعتي موجود در كتابخانه دانشگاه 

  نصيرالدين طوسي
دانش بانك، پايگاه  .مواد و منابع ديجيتالي -

  .داده ها

در طرح برنامه درسي 
اين مركز مواد و منابع 

اصول  نظر يادگيري از
ها با الگوي  و نمونه

  .راهنما مطابقت دارد
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بندي  گروه
  يادگيرندگان

در برنامه درسي دانشگاه مجازي با توجه به 
سه عامل ميزان حضور همزمان، هدفهاي 

پهناي باند  يادگيري، دسترسي به فناوريها و 
هاي جيگ  توان دانشجويان را به شيوه مي

له ئساو، مباحثه گروهي ساختارمند، حل مس
اي و مشاركت نوشتاري  هفت مرحله

  .بندي كرد گروه

در طرح برنامه درسي اين مركز بر يادگيري 
تعداد دانشجويان  زيرا، شود كيد ميأفردي ت

ها زياد است و  شركت كننده در دوره
حد كافي به فناوري دسترسي  دانشجويان به

  .ندارند

در طرح برنامه درسي 
اين مركز نحوه 

بندي دانشجويان  گروه
اصول و  نظراز 

ها با الگوي  نمونه
  .راهنما مطابقت ندارد

  زمان

در برنامه درسي دانشگاه مجازي تصميم 
باره نحوه استفاده از قابليتهاي  گيري در

امل همزماني و ناهمزماني فناوري از چهار ع
موضوع يادگيري، هدفها، ميزان دسترسي به 

ثير أتحصيلي دانشجويان ت دورهفناوري و 
برخي از عناصر  ،بر اين اساس. مي پذيرد

برنامه درسي به صورت همزمان و برخي 
ديگر به صورت ناهمزمان به يادگيرنده ارائه 

  .شود مي

كالسهاي مجازي و آزمونهاي ميان ترم و 
صورت همزمان و به ) حضوري( پايان ترم

دادن مشاهده محتواي برنامه درسي، انجام 
راهنمايي مدرس در  و تكاليف و تمرينها

  تاالرهاي گفتگو 
  .به صورت ناهمزمان صورت مي گيرد

  گيريها  تصميم
باره زمان در طرح  در

برنامه درسي اين 
اصول و  نظرمركز از 
ها با الگوي  نمونه

  .راهنما مطابقت دارد

  فضا

ستره برنامه درسي دانشگاه بر اساس گ
بايد فرهنگ، ) ملي و بين المللي( مجازي

عاليق و گرايشهاي دانشجويان مد نظر قرار 
  .گيرد

برنامه درسي اين مركز در سطح ملي ارائه 
شود و داوطلبان از طريق كنكور  مي

برنامه   و شوند سراسري وارد اين مركز مي
درسي نيز متناسب با ويژگيهاي آنها تدارك 

  .يده مي شودد

  گيري تصميم
فضا در طرح  باره در 

برنامه اين مركز  از 
ها  اصول و نمونه نظر

با الگوي راهنما 
  .مطابقت دارد

راهبردهاي 
  تدريس

تدريس در برنامه درسي دانشگاه مجازي بر 
راهنمايي، نظارت، ارائه بازخورد، مشاركت 
در بحثها، ترغيب يادگيري گروهي و تسهيل 

به صورت تيمي و  دارد و غالباًمحتوا داللت 
  .شود گروهي انجام مي

تدريس در طرح برنامه درسي اين مركز 
هدايت و راهنمايي دانشجويان، مسئوليت 
ارائه محتوا، نظارت و ارزيابي را شامل 

مدرس و كمك مدرس به  و شود مي
  .صورت تيمي اين كار را بر عهده دارند

در طرح برنامه درسي 
اين مركز  انتخاب 

ها و  اصول، نمونه
راهبردهاي تدريس 
با  الگوي راهنما 

  .مطابقت دارد

هاي  شيوه
  ارزشيابي

توان بر  در برنامه درسي دانشگاه مجازي مي
اساس زمان و هدف اجراي ارزشيابي سه 

نوع ارزشيابي تشخيصي، تكويني و پاياني را 
در نظر گرفت و براي اين منظور از 

مونهاي ارزشيابيهاي گوناگوني نظير آز
اي، انشايي، ارزشيابي ميزان  چندگزينه

مشاركت، خودآزمايي، سنجش توسط 
 همكالسي، پروژه و تهيه مقاله علمي

در اين محيط ارزشيابي . استفاده كرد توان مي
تكويني بيش از ارزشيابي پاياني مد نظر قرار 

  .گيرد مي

در طرح برنامه درسي اين مركز براي اجراي 
مالكهايي همچون نمره ارزشيابي تكويني از 

دادن به تكاليف، ميزان حضور و فعاليت در 
كالسهاي مجازي، آزمونهاي ميان ترم 

براي ارزشيابي پاياني نيز . شود استفاده مي
آزمونهاي حضوري پايان ترم به كار برده 

  يند ارزشيابي در اين مركز افر. شود مي
  .كيد داردأبر ارزشيابي پاياني ت

 در طرح برنامه درسي
يند ااين مركز  فر
 نظرارزشيابي از 
ها با    اصول و نمونه

الگوي راهنما مطابقت 
  .ندارد
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  بحث و نتيجه گيري

ليكن  ،يند يادگيري امكانات و قابليتهاي گوناگوني داردامحيط يادگيري مجازي براي بهبود فر

دي نياز دارد كه اين من ثر از اين امكانات و تلفيق آن با برنامه درسي به طراحي نظامؤاستفاده م

  يندي است كه در آن اطراحي برنامه درسي فر. كار گيرد قابليتها را براي بهبود يادگيري به

براي  ،همچنين. شود گيري مي باره عوامل اثرگذار، تعداد عناصر و روابط بين آنها تصميم در

هاي طراحي توان طرح برنامه درسي را به عنوان نمودي از تصميم بررسي اين تصميمها مي

پژوهش ويژگيهاي طرح برنامه درسي سه دانشگاه  اين در. برنامه درسي مد نظر قرار داد

مجازي ايران شامل دانشكده مجازي علوم حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و 

خواجه نصير الدين طوسي صنعتي صنعت، مركز آموزشهاي آزاد و الكترونيكي دانشگاه 

اهم نتايج آن به شرح  كه وي راهنماي طراحي برنامه درسي مقايسه شده استشناسايي و با الگ

  :زير است

براي طراحي برنامه درسي بايد قبل از تعيين تعداد و نحوه روابط  .شناسايي عوامل اثرگذار

درك قابليتهاي . بين عناصر، عوامل مهم و اثرگذار بر طرح برنامه درسي را شناسايي كرد

هاي يادگيري يادگيرنده محور دو عامل اثرگذار بر طرح برنامه درسي  نظريهفناوري و توجه به 

دانشگاه مجازي هستند كه در طرح برنامه درسي دانشكده مجازي علوم حديث، مركز آموزش 

صنعتي الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت و مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه 

  .اند رار نگرفتهخواجه نصيرالدين طوسي مورد توجه ق

ي مجازي دانشگاههاهدفهاي برنامه درسي  بارهگيري در  براي تصميم .هدفهاي برنامه درسي

در طرح برنامه . بايد منابع تعيين هدفها، سطوح تحليل و رويكرد مربوط به آن را مشخص كرد

 درسي دانشكده مجازي علوم حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت و مركز

خواجه نصيرالدين طوسي منابع تعيين و سطوح صنعتي آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه 

  .ولي به رويكرد تدوين آنها توجه نشده است ،تحليل هدفها شناسايي شده

انتخاب،  خصوصدر طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي بايد در  .محتواي برنامه درسي

در طرح برنامه درسي دانشكده مجازي علوم . گيري شود سازماندهي و شكل ارائه محتوا تصميم
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حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت و مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد 

 ،خواجه نصيرالدين طوسي اصول انتخاب و سازماندهي محتوا رعايت شدهصنعتي دانشگاه 

  .نيكي توجه نشده استولي در هر سه آنها به  اصول شكل ارائه محتواي الكترو

محيط يادگيري مجازي محيط فعاليت محوري است كه براي ترغيب . فعاليتهاي يادگيري

 در طرح برنامه درسي. دانشجويان به يادگيري بايد فعاليتهاي متعددي تدارك ديده شود

دانشكده مجازي علوم حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت و مركز 

خواجه نصيرالدين طوسي فعاليتهاي محدودي صنعتي  كترونيكي و آزاد دانشگاهآموزشهاي ال

طراحي فعاليتها در طرح برنامه درسي اين سه دانشگاه از  ،به عبارت ديگر ؛گنجانده شده است

  .ها با الگوي طراحي برنامه درسي در دانشگاه مجازي مطابقت ندارد اصول و نمونه نظر

از ويژگيهاي مهم محيط يادگيري مجازي دسترسي به مواد و منابع يكي  .مواد و منابع يادگيري

طراحان برنامه درسي بايد با توجه به اصول خاص منابع مورد نياز را . گوناگون يادگيري است

در طرح برنامه درسي دانشكده مجازي علوم . در دسترس دانشجويان مجازي قرار دهند

صنعت و مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد  وحديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم 

انتخاب  هاي نصيرالدين طوسي نحوه دسترسي به منابع با اصول و نمونه  خواجه صنعتي دانشگاه

  .ي مجازي مطابقت دارددانشگاههاو تدارك منابع در 

در محيط يادگيري مجازي قابليتهاي گوناگوني وجود دارد كه طراح . بندي يادگيرندگان گروه

در . نامه درسي بايد با استفاده از آنها دانشجويان مجازي را به يادگيري گروهي ترغيب كندبر

طرح برنامه درسي دانشكده مجازي علوم حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و 

  خواجه نصيرالدين طوسي  صنعتي صنعت، مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه

  .براي ترغيب يادگيري گروهي تصميمي گرفته نشده است ، وليشده كيدأبر يادگيري فردي ت

توان عناصر مختلف برنامه درسي را به شيوه  طرح برنامه درسي دانشگاه مجازي مي در .زمان

در طرح برنامه درسي دانشكده مجازي علوم . همزمان و ناهمزمان به دانشجويان ارائه كرد

علم و صنعت و مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد  حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه

طوسي تصميمهاي مربوط به زمان متناسب با محيط  نصيرالدين خواجهصنعتي  دانشگاه

  .شده است يادگيري مجازي اتخاذ
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بايد عاليق، ) ملي يا بين المللي بودن(با توجه به گستره برنامه درسي دانشگاه مجازي. فضا

در طرح برنامه درسي دانشكده مجازي علوم . ويان را شناسايي كردنيازها و ويژگيهاي دانشج

حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت و مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد 

خواجه نصيرالدين طوسي تصميمها با توجه به عاليق، نيازها و ويژگيهاي صنعتي دانشگاه 

  .دانشجويان اتخاذ شده است

مدرس در محيط دانشگاه مجازي به جاي ارائه اطالعات بايد دانشجويان . ريسراهبردهاي تد

در بحثها  و را براي ساخت دانش و حل مسائل راهنمايي و هدايت كند، به آنها بازخورد دهد

مجازي علوم حديث،  در طرح برنامه درسي دانشكده. دكنوساطت و پرسشگري را ترغيب 

م و صنعت و مركز آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه عل

خواجه نصيرالدين طوسي راهبردهاي تدريس با توجه به اصول انتخاب راهبردهاي صنعتي 

  .كار گرفته شده است  تدريس به

هاي ارزشيابي بايد بخشي  در محيط يادگيرنده محور دانشگاه مجازي شيوه .ارزشيابي هاي شيوه

در . ي تلقي و بازخورد حاصل از آنها براي بهبود يادگيري به كار گرفته شوديند يادگيرااز فر

طرح برنامه درسي دانشكده مجازي علوم حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و 

خواجه نصيرالدين طوسي اصول  صنعتي  صنعت و مركز آموزشهاي آزاد و الكترونيكي دانشگاه

مطابق با الگوي طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي انتخاب  هاي ارزشيابي هاي شيوه و نمونه

طراحان و دست اندركاران برنامه درسي سه دانشگاه  مجازي ايران   ،بدين ترتيب. نشده است

  :به موارد زير توجه كنند هاي درسي خود بايد براي بهبود برنامه

  ؛ندبه عوامل اثرگذار بر طراحي برنامه درسي در محيط مجازي توجه كن .1

هدفهاي برنامه درسي را با توجه به رويكردهاي متناسب با آن محيط تدوين و تحليل  .2

  ؛ندكن

توجه به اصول شكل ارائه محتواي الكترونيكي به يادگيرندگان  محتواي برنامه درسي را با .3

  ؛كنند ارائه

  ؛فعاليتهاي يادگيري گوناگون و متنوعي را در برنامه درسي تدارك ببينند .4

  ؛را به يادگيري گروهي و تشكيل گروههاي مجازي ترغيب كننددانشجويان  .5
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  . هاي ارزشيابي از آموخته هاي دانشجويان را متناسب با محيط مجازي انتخاب كنند شيوه .6

  

  يادداشتها 

اندازي  اغلب دانشگاههاي مجازي ايران در داخل پرديس فيزيكي يا دانشگاههاي حضوري راه] 1[

: ند ازا انشگاه مجازي انتخاب شده در اين پژوهش به ترتيب عبارتاند كه عنوان مصوب سه د شده

دانشكده مجازي علوم حديث، مركز آموزش الكترونيكي دانشگاه علم و صنعت ايران و مركز 

سه  هردر اين پژوهش به . طوسي آموزشهاي الكترونيكي و آزاد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين

  .شود دانشگاه مجازي اطالق مي

 6در شماره » طراحي برنامه درسي دانشگاه مجازي« اي با عنوان  شرح كامل  اين الگو در مقاله] 2[

 . از نگارندگان همين مقاله به چاپ رسيده است ،1386پاييز   ،فصلنامه مطالعات برنامه درسي
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