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 مقاله پژوهشی 

 

 هیبر اساس نظر یدر آموزش عال یکالس مجاز یالگو یو اعتبارسنج یطراح
 گرایی ارتباط

 
 یزهرا جهان، یاقبال زارع، *پور  ینلیز نیحس

 

 

 چكيده

، رو به رو شده است یدیبا مطالبات جد زین یآموزش یها نظام، اطالعات و ارتباطات یفناوربه موازات تحوالت همه جانبه در عرصه مقدمه: 

 هیبا استفاده از نظر یآموزش عال یبرا یکالس مجاز یالگو یپژوهش حاضر با هدف طراح. است یمطالبات توجه به آموزش مجاز نیاز ا یکی
 . شد نجاما گرایی ارتباط

 گرایی ارتباط هیمقاله معتبر و مرتبط با نظر 021پژوهش  یجامعه آمار. بود یاسیاز نوع ق یفیک یمحتوا لیپژوهش حاضر تحل کردیروها:  روش

 یکدگذار قیبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از طر مند هدفمقاله به روش  01بود که تعداد  2102تا  2112از سال  یو کالس درس مجاز
نقش ، یریادگیابزار ، یکالس یها فعالیت) یکالس مجاز یها همؤلف ییپژوهش منجر به شناسا جینتا بیترت نیبد. دیگرد ییشناسا رمقولهیز 22

مورد نظر از  یالگو اعتبارسنجی یبرا. شد گرایی ارتباط یریادگی هیالگو بر اساس نظر کی( به صورت یریادگی یابیارزش، یمنابع آموزش، معلم
 . محقق استفاده شد ینیآن به متخصصان( و خود بازب جیو نتاای  داده یها لیو ارائه تحل شی)نما یمواز قیکسب اطالعات دق کیتکن

 ،ینقش معلم، منابع آموزش ،یریادگیابزار  ،یکالس هایتی)فعال یکالس مجاز هایمؤلفه ییپژوهش منجر به شناسا جینتا بیترت نیبدنتايج: 

 نیا نینفر از متخصص 2مورد نظر با  یالگو یاعتبارسنج یبرا شد. ییگرا ارتباط یریادگی هیالگو بر اساس نظر کی( به صورت یریادگی یابیارزش
 قرار گرفت. دییاعتبار آن مورد تأ مورد نظر، یبه عمل آمد که ضمن اصالح الگو بهمصاح نهیزم

و در  کمیو  ستیمتناسب با قرن ب یدیجد هاییژگیکالس درس و نیشیپ هایاز الگو یرگیارائه شده ضمن بهره یدر الگوگيري:  نتيجه

 .دینما تریرا غن یکالس درس آموزش عال تواندیگنجانده شده که م گراییارتباط هیقالب نظر

 

 گرایی ارتباط هینظر، یعال آموزش، یکالس مجازی کلیدی: ها هواژ
 969تا  952 (:20)02؛ 9911 دي مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي/

 
مقدمه 

آموزش و  یها هنيدر زم کيالکترون ارتباطات عیپيشرفت سر

                                                 
 وهگر،یآموزش تیریرشته مد ،(اریپور )استاد ینلیز نیدکتر حسنویسنده مسؤول:  *

. رانیدانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا ،یدانشکده علوم انسان ،یمطالعات برنامه درس
hzainali@hormozgan.ac.ir 

دانشکده علوم  ،یمطالعات برنامه درس وهگر ،یرشته روانشناس (،اری)دانش یاقبال زارع دکتر

(؛ eghbalzarei2010@yahoo.com. )رانیا دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ،یانسان

 ،یمطالعات برنامه درس وهگر ،یدرس یزیر رشته برنامه یدکتر یدانشجو ،یزهرا جهان

. رانیبندرعباس، ا هرمزگان،دانشگاه  ،یدانشکده علوم انسان

(kish_jahani_z@yahoo.com) 

  32/5/99، تاریخ پذیرش: 33/4/99، تاریخ اصالحیه: 7/3/99مقاله:  تاریخ دریافت

و  دیجد یريادگی یها طيباعث به وجود آمدن مح یريادگی
 یبه واسطه فناور یريادگی – یاددهی فرآیند راتييامکان تغ

، خود کيدر کنار نظام آموزش کالس ها هدانشگا. شده است
از  گيری با بهره یآموزش مجاز طيمح جادیا طیشرا
را فراهم  یو جهان یمنابع مختلف داخل یآموزش یها شرو

  اند. کرده
تر  به صرفه ینسبت به آموزش حضور یمجاز آموزش

حال مشکالت خاص خود را دارد که در هر  نیبا ا ولی، است
پژوهش مک . آن متفاوت است یها چالش زيکشور ن
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ی آموزش ها و همکاران در مورد چالش (McBean)نيب
 نیکه در ا دهد می نشان 6161تا  6102از سال ، نیآنال

که  یر دانش آموزانيگ د چشمشر با، آموزش آنالین ها سال
رو به رو ، دارند یدسترس یو مدارس مجاز وهيش نیبه ا

زیاد متناسب ، و محتوایی یآموزش یامابسترها. بوده است
تغييرات اساسی در این مورد اعمال  ستیبا می نبوده و

 . (0)گردد

موجود نشان دهنده آن است که  اتيتجرب یبرخ رانیا در
 یآموزش در فضا یبرا نيمدرس یو آمادگ ییعدم آشنا

 .(6)کاهد می به شدت ها موزشآ یاز اثر بخش یمجاز
در  یآموزش مجاز یمناسب برا یبرنامه درس نيهمچن

در  گریمشکل د. تسنشده ا نیتدو یبه صورت جد رانیا
 نيمسؤول عینبودن سر گو پاسخ یمجاز یها هدانشگا

به  نيمسؤولمسأله به خاطر آشنا نبودن  نیا ؛مربوطه است
خاص در  یها هنام نیينبودن آ ایو کيدانشگاه الکترون نيقوان

همان ، کنند می منابعی که اساتيد تدریس. است مورد نیا
منابع آموزش حضوری است که به صورت پاور پوینت به 

به صورت ویدیوئی  آموزشاگر . شود می دانشجو ارائه
عالوه بر ، یمجاز طيدر مح سیتدر یمدرسان برا، باشد

و  ها مهارتبه ، یحضور طيدر مح ازيمورد ن یها مهارت
از امکانات و  دیآنان با. دارند ازين زين یگرید یها قابليت
کمک به ساخت دانش در  یبرا یفناور یها قابليت

 انتقالو  ییبازنما یو نه برا رنديبهره گ انیدانشجو
مشکل دیگر در ارائه درس به دانشجویان . (3)اطالعات

که مربوط به پوشش و ، زیر ساخت فناوری است، یمجاز
یی ها تمام این موارد از نقص. در ایران استسرعت اینترنت 

 ی مجازی بازها از شرکت در کالس است که دانشجویان را
 تيدر ماه یشیبا بازاند دیبا یمدرس مجاز. دارد می
ارتباط و  یرا به برقرار انیدانشجو، خود یها فحر

، ها فعاليتمنابع و شرکت در  یجستجو، گرانیمشارکت با د
. نامند یرا مدرس آنالین م یمدرس مجاز. کند بيترغ
و  یمربوط به نحوه کار با فناور نیمدرس آنال یفن فیوظا

است و  یآوردر امور فن انیکمک به رفع مشکالت دانشجو
است که به منظور  یاقدامات مجموعهاو  یتيترب فیوظا
بنابراین ضرورت . (4)دهد یآموزش انجام م فرآیند ليتسه

امکانات عصر  نيجامعه و همچن ازيبا توجه به ن، دارد
 رانیدر ا یآموزش عال یبرا یمدل کالس مجاز، حاضر
در  گرایی ارتباط هیاستفاده از نظر. شود نیو تدو یطراح

 ديمف یکالس مجاز یتواند در طراح یم نيشيپ اتیکنار نظر
توسط  تاليجیعصر د یبرا یريادگی هینظر نیا. (5باشد)

تا    کند یشده و تالش م شنهاديپ (Siemens) منسیز
 یکند و برا فيتوص، دهد می را که در شبکه رخ یريادگی

شده  یطراح باز )موک( نیآنال ی گسترده یدوره نياول
 فرآیندعبارت است از:  یريادگی گرایی ارتباطاز نظر . است

 یريادگی گریبه عبارت د. دیو ارتباطات جد ها هشبکخلق 
 گرایی ارتباط. (2ست)ا ها هشبک یده و شکل یريگ شکل فرآیند

شده و در سطح  عیاست که دانش و شناخت را توز یدگاهید
 فرآیندرا  یريادگیو  نديب یم یآور از افراد و فن یا شبکه

 . (2)داند یم ها هآن شبک یابيرشد و ره، ارتباط
به  تاليجیدر عصر د یريادگی، گرایی ارتباط هینظر طبق

و  دهد می روی ها هبه شبک دهی شکل فرآیندصورت 
 نیا تیرشد دادن و هدا، مرتبط کردن فرآیند یريادگی

در نظام  ای، شبکه یريادگی گرید عبارتی به. ستا ها هشبک
 هینظر. (7)است دهيچيپ اريکه بس دهد می رخ یبزرگ

. را به همراه داشته است ییامدهايدر آموزش پ گرایی ارتباط
 یها هاز برنام یبرخ (Elliott, R. & Martin) نيو مارت وتيال

را استفاده از  گرایی ارتباط هیبرگرفته از نظر یکاربرد
 یها و درس یشخص یريادگی طيمح، یاجتماع یها هشبک

 گرایی ارتباط یها استفاده از روش. (8)کنند می یآزاد معرف
 نيدر کالس درس مب یفناورادغام  یدر آموزش و به عبارت

 نیدر ا ینظر اساس دیو تجد یبه خانه تکان ازيآن است که ن
در  یبه استفاده از فناور هینظر نیچرا که ا، است نهيزم

 . دهد می یادیز تيکالس درس اهم
است وضع موجود  یرسد که ضرور می به نظر نیبرابنا

بر  ینظام آموزش از جمله کالس درس مجاز یها همؤلف
 یبررس گرایی ارتباطاز جمله  یريادگی یها هیاساس نظر

و  موجود یابعاد مختلف کالستر  قيشود تا با مطالعه عم
مطلوب بتوان  طیآنها در جهت شرا رييتغ یتالش برا

پژوهش حاضر با  .نمود ئهارا ناسبدرخور و م یآموزش
با  یآموزش عال یبرا یکالس مجاز یالگو یهدف طراح

 . انجام شد گرایی ارتباط هیاستفاده از نظر
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 ها روش
از نوع  یفيک یمحتوا ليپژوهش حاضر تحل قيروش تحق

 ليتحل ینوع یاسيق یمحتوا ليمنظور از تحل. است یاسيق
قالب مقوالت و  در، ليست که متن مورد تحلا محتوا

چارچوب  کیشده از قبل بر اساس  فیتعر یها همؤلف
 یچارچوب مفهوم نیا. شود می ليتحل یشنهاديپ یمفهوم

از  ایشود  نیپژوهش تدو اتيبر اساس ادب تواند می
 قيمنظور در تحق نیبد. (9اتخاذ شود) گرید یها پژوهش

. 0پنج عنصر  نيشيپ یها از پژوهش گيری حاضر با بهره
. 4نقش معلم . 3 یريادگی یابزارها. 6 یريادگی یها فعاليت

 یمحتوا ليتحل یبرا یريادگی یابيارزش. 5 یمنابع آموزش
 . دیموجود استفاده گرد یمتون علم

 یليدر آغاز جدول تحل قيت تحقسؤاالبه  ییگو پاسخ یبرا
فوق متن مقاالت و  یها همؤلفو با توجه به  دیگرد یطراح

سپس . شد ليتحل ییمنتخب به پنج منطقه محتوا یمتون علم
 فیتعر ليواحد تحل کیدر قالب  ییهر منطقه محتوا یها هداد

 زیرکدها  عيو تجم بيسپس با ترک. دیگرد یشد و کدگذار
. شد داده نظر مورد همؤلفاز  یفيتوص، ليواحد تحل ره

کالس  یالگو، صورت گرفته لتحلي از استفاده با، سرانجام
 گرایی ارتباط هیبر اساس نظر یدر آموزش عال یمجاز

 . دیگرد بندی صورت

مقاله معتبر و  061پژوهش حاضر شامل  یآمار جامعه
در . بود 6107تا  6115از سال  گرایی ارتباط هیمرتبط با نظر

 یها هداد گاهیجستجوگر و پا موتورهای از ها هداد یگردآور
 Magiran, Noormags, Scientificمعتبر از جمله

Information Database, Science Direct, Google 

Scholar  تعداد  نیاز ا. معتبر استفاده شد یها هگایپا گریدو
حاضر  قيارتباط را با موضوع تحق نیتر بيشمقاله که  04

و  ليپس از تحل. دیداشتند به عنوان نمونه انتخاب گرد
 63به  عيکه بعد از تجم بدست آمد،کد  056تعداد  ، یکدگذار

برای اعتبارسنجی الگوی  .دش بندی مقوله دسته ریز
پيشنهادی از تکنيک کسب اطالعات دقيق موازی )نمایش و 

و نتایج آن به متخصصان( و خود ای های دادهارائه تحليل
های اجرایی در این زمينه بازبينی محقق استفاده شد. گام

نفر از متخصصان آشنا با  5.شناسایی 0عبارت بودند از: 
نظریه ارتباط گرایی و با تجربه طراحی برنامه درسی در 
مقطع آموزش عالی )برای انجام این کار از روش نمونه 

. قرار دادن 6استفاده شد(.  گيری هدفمند، گلوله برفی
مضامين و الگوی استخراج شده در اختيار متخصصين و 

 ها در مورد این الگو.مصاحبه با آن

 کی پژوهش توسط متخصصان یالگو یپس از بررس
متخصصان به مقوله  شنهادي( به پیزشي)ابزار انگ رمقولهیز

مجموع  بيرتت نیبد. دی( اضافه گردیريادگی)ابزار 
  .ديرس رمقولهیز 63پژوهش به  یها هرمقولیز

 شامل: مقاالت یجست و جو یراهبردها
 Cognitivism theory and یها هواژ دياستفاده از کل -0

virtual classroom یجست و جو برای ها آن بيو ترک 
 . یسيمقاالت انگل

و کالس  گرایی ارتباط هینظر یها هواژ دياستفاده از کل. 6
 یجستجو برای ها آن بيو ترک رانیدر ا یدرس مجاز
 . یمقاالت فارس

 یبرا 61107 یال 6115 یها سال نيب یزمان تیمحدود -3
 . مقاالت در نظر گرفته شد یجست و جو

مقاالت منتشر شده در -0ورود مقاالت عبارت بود از: اريمع
مرتبط با  یها پژوهش-6 یپژوهش-یمجالت معتبر علم
انتشار مقاله به زبان -3 گرایی ارتباطو  یکالس درس مجاز

 . تمام متن بودن مقاالت. 4 یسيانگل ای یفارس
به متن  یخروج از مطالعه عبارت بود از: عدم دسترس اريمع

 . کامل مقاالت
 

 نتايج
له زیر مقو 63مقاله مورد تحليل قرار گرفت و  04در نهایت  

تحليل محتوای متون علمی در مورد کالس بدست آمد. 
، (01)(Secker)سکرمجازی از جمله 

 & Parker) و پارکر و مارتين (00)(Jeekortok)جيکورتوک

Martin)(06و لو)(Lu)(03نشان داد ) ،یکالس درس مجاز 
این . کند ی میبانيرا پشت نیآنال یاصل فعاليتحداقل چهار 

/ مطالعه موردی/ سازی چهار فعاليت عبارتند از شبيه
ست یک ابزار برخط یيوبکو .ستیيوب کوو نویسیوبالگ
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 . (0)جدولوجواستبرای یادگيری مبتنی برجست
 ی کالسیها فعاليتی : منتخب مضامين مؤلفه0جدول 

 منبع زیرمؤلفه مؤلفه

 
 های کالسی فعاليت

 

ادگيرنده را در مرکز یگرا  گرا و ارتباطدهد، که روبکردهای یادگيری سازنده های یادگيری فردی نشان می محيط سازی شبيه
؛  6118 (Brown)براون ی بر تجربيات یادگيری خود دارد تر بيشدهند و یادگيرنده استقالل  ادگيری قرار میی

 .6104،(Ponti)به نقل از پونتی ،6112 (Livingstone)ليوینگستون

 مکاندرو) تقویت شوندتمرین آموزشی آزاد  با مفهوماند تا  منابع آموزشی باز به تدریج توسعه یافته مطالعه موردی

Mcandrew  ،6100). 
افزار منبع باز برای فراهم کردن دسترسی گسترده به یادگيری و  های مبتنی بر وب و نرم پتانسيل فناوری  نویسیوبالگ

 .(6105 (Bonk & Lee))بونک و لی آموزش است
و انتشار سریع آن به وسيله  مردم سراسر دنيا به دانش آزاد دسترسیگيری از قدرت اینترنت، امکان  با بهره

 پذیر شده است.  ارتباط و همکاری امکان
 یها محيط"های یادگيری جدید را  این سيستم  (2011) (Karousou, & Mackness)مکنسویليامز، کاروسو، و  ستیيوب کو

های  بر رشد مهارت ستیيوب کوتأثير  .ها ستیيوب کو نامند. قدرت یادگيری در وب می "یادگيری شخصی
 ساختن یادگيری خالق. ست: یي. وب کوتدریس معلمان

 

تحليل مقاالت مد نظر در پژوهش حاضر حاکی از آن بود که 
توان  می را به پنج دسته ی کالس مجازیريادگی هایزاراب

 .3 ها هداد آوری جمعابزار  .6 یابزار همکار .0: تقسيم نمود
 . (6)جدولیابزار ارتباط .5و  ابزار ارائه. 4 محتوا جادیا بزارا

 
 ی ابزارهای یادگيری: منتخب مضامين مؤلفه6جدول 

 منبع زیرمؤلفه مؤلفه

 ابزارهای یادگيری

ابزارهای 
 همکاری

 با هایی آميخته در تحليل خود از ابزارهای مشارکتی، بر فرصت( 0998) (Bonk & Cunningham )بونک وکنينگهام
 را باال ببرد.تواند مشارکت و همکاری دانش آموزان  که می کنند های تکنولوژیکی و آموزشی تأکيد می پيشرفت

اجتماعی توصيف را به عنوان یک فضای های یادگيری شخصی  ( محيط6116) (Anderson & Dron)اندرسون و درون
 Google ای برای پرس و جو، تعامل و تأمل در مورد موضوعات با دیگران است. ابزارهای همکاری، مانند که وسيله، کنند می

Driveنشانه ، ( بریدینگگذاری اجتماعی(Breeding) 6106.) 
 (.6107هستند )سعادتمند، های اساسی  و تعامل ویژگی های متعدد همکاریابزار وجودای،  یادگيری شبکه اکولوژیدر 

ابزار 
آوری  جمع
 ها داده

های مشارکتی برای به دست آوردن دانش و شایستگی پيوند  گيری از رسانه های فردی و اجتماعی یادگيری با بهره جنبه
 (.6106 (Saadatmand & Kumpulainen ))سعادتمند و کامپولينينخورند  می
ها، یوتيوب به منظور  ها، ویکی . به عنوان مثال، وبالگ6های اجتماعی و وب  ، ابزارهای رسانههای یادگيری شخصی محيط در

 )چاتی و همکاران)اند  گنجانده شدهده آوری محتوا، تعامل اجتماعی و استقالل یادگيرن های مدیریت اطالعات، جمعفرآیندترویج 

Chatti et al) 6100،؛ دباغ و کيتسانتاس( Dabbagh & Kitsantas) 6106،؛ شوفرت و هيلزنسائور( Schaffert & 

Hilzensauer) 6118 ؛ تاراقی، ابنر،( Taraghi, Ebner) 6119.) 

 
  جادیا بزارا

 محتوا
ها، اسناد  ها، وبالگ ( همچنين در مورد تعدادی ابزار از جمله ویکی6119) (Siemens &  Tittenberger )زیمنس و تيتنبرگر

 یادگيری اضافه کنند. بهی را تر بيشتوانند عملکردهای  کنند که می های گوگل بحث می گوگل، گروه

 ابزار ارائه
کنند که  محيطی توصيف میرا به عنوان یک برنامه یا ( محيط یادگيری فردی 6106) (Anderson & Dron )اندرسون و درون

 .(6106 (Breeding )بریدینگشود. ابزارهای ارائه، مانند فليکر، یوتيوب ) در آن از ابزارهایی برای انتشار مطالب استفاده می

 یابزار ارتباط

 عی استافزاری اجتما مبتنی بر رویکرد یادگيری کاربر محور و استفاده از ابزارهای نرم های یادگيری شخصی توسعه محيط
 (.6118 (Schaffert & Hilzensauer )؛ شوفرت و هيلزنسائور،6100 (Fiedler & Väljataga )،والتاجاگاو  )فيدلر

انی که مایل به اشتراک گذاشتن تجربيات یادگيرندگ(. 6106 (Breeding )،بریدینگابزارهای ارتباطی، مانند فيس بوک، تویيتر )
 .(6107شوند )سعادتمند،  ها می تر شبکه تر و فعال به اعضای متصل تبدیلیادگيری خود هستند، 

 ابزار انگيزشی
های اجتماعی برای ایجاد فضاهای  فناوری برداری از امکانات آموزشی و بهره یادگيرندگانبرای  تر بيشنياز به ایجاد فضای 

 )،کبتسانتازو  )دباغ محور وجود داردهای یادگيری شخصی فرد  پشتيبانی از سيستمو یادگيری شخصی و اجتماعی

Dabbagh & Kitsantas) 6106 لیو مک لونگين ؛( McLoughlin & Lee) 6101). 
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ی حاصل از تحليل متون و مقاالت علمی حاکی از ها هداد
 یاطالعات جالب برا تیتقو .0 هفت نقش برای معلم بودند:

 .3 (05تعریف اطالعات) .6 (04)شبکه قیاز طر یادگيرندگان
 آوری جمع .4 (02)مهم ارتباطات شنهاديو پ ییراهنما

کردن و حذف  لتريف .5 (07)و نظارت رندگانيادگیاطالعات 

 .2 (08)ستين رندهيادگیکه متعلق به مطالعه  یمنابع
 جادیا .7 (09)و نشان دادن راه درست مطالعهسازی  مدل

ی ها فضایی که یادگيرندگان حضور معلم را از کانال
  .(3)جدول(61مختلف احساس کنند)ارتباطی 

 
 ی نقش معلم: منتخب مضامين مؤلفه3جدول 

 منبع زیرمؤلفه مؤلفه

تعریف و تقویت اطالعات  نقش معلم
 مناسب برای یادگيرنده

 .تعریف و تقویت کند از طریق شبکه یادگيرندگان برای را جالب مفيد و اطالعات تواند می معلم

هدایت یادگيرنده و پيشنهاد 
 منابع مناسب

 . مهم اتارتباط توصيه و یادگيرنده در راه یادگيری راهنمایی، تغيير اطالعات مناسب برای تجربه یادگيرنده

 فرآیندنظارت بر یادگيرندگان و 
 یادگيری

با ایجاد یک کانال . اطالعات و فيلتر کردن و از بين بردن منابعی که متعلق به مطالعه یادگيرنده نيستند آوری جمع
 . شود می یادگيری به صورت آنالینعالقه به باعث ایجاد ، ارتباطی

و نشان دادن راه سازی  مدل
 درست مطالعه

 و نشان دادن راه درست مطالعهسازی  مدل

 

ی حاصل از تحليل مقاالت و متون علمی حاکی از آن ها هداد
ای برای کالس درس مجازی بود که منابع آموزشی چندگانه

چهار منبع . توان در نظر گرفتدر آموزش عالی می
 هاتسای وب. 0آموزشی مورد تأکيد در منابع مختلف شامل 

 یها هکتابخان. 3 انيو مرب متخصصان. 6 داده یها هگایو پا
ملی آمار و اطالعات  مراکز. 4ی مجاز یها هو گرو تاليجید

ی مؤلفه منابع ها هکه به عنوان زیرمؤلف، هستند یالملل بينیا 
  .(4)جدولاند آموزشی انتخاب شده

 
 یمنابع آموزشی : منتخب مضامين مؤلفه4جدول 

 منبع زیرمؤلفه مؤلفه

ی ها سيستمیا  ی مدیریت محتواها سيستم، ی یادگيری مجازیها برخی از مؤسسات آموزش عالی از محيط ی دادهها هها و پایگاسایتوب یمنابع آموزش
 . کنند می استفاده مدیریت یادگيری

 ی دیجيتال و ها هکتابخان
 ی مجازیها هگرو

( نقش فعال یادگيرنده در ایجاد محتوا 0هفت جنبه از ایجاد محتوا را مشخص کرده اند: )( 6118)شفرت و هيلزاور 
( 2)  مالکيت محتوای یادگيرنده( 5). درگيری اجتماعی( 4). نابع یادگيری نامحدودم( 3) یادگيری خودگردان  (6)

 منابع متعدد آوری جمعاجتماعی و  افزار نرم( ابزار 7و )سازی  خصیش
 ی شوندده سازمانخود ، معلمان یا ساختار کالس، توانند بدون اتکا به برنامه درسی سازمان یافته می فراگيران مربيان متخصصان و

 .(6104، به نقل از پونتی 6112، ليينگستون ؛6118، )براون
ملی یا مراکز آمار و اطالعات 

 یالملل بين
دسترسی یکسان همه یادگيرندگان به ، شی برابرزی آموها فرصتو  همه یآموزش برابا شعار( 6116) ونسکوی

 . اینترنت را عنوان نمود

 

نتایج حاصل از تحلیل کیفی متون مقاالت حاکی از وجود دو نوع 

کالس درس مجازی بر اساس نظریه ارتباط  الگویدر ارزشیابی رایج 

با  یریادگی ندیطول فرآدر که  تکوینی یابشی( ارز1: )گرایی است

 انجام می شود یادگیرندگان یابیارز یبرا محتوای دروساستفاده از 

 (.5)جدول)پایانی( تراکمی یابشی( ارز2و )

 یريادگی یابيارزشی : منتخب مضامين مؤلفه5جدول 
 منبع زیرمؤلفه مؤلفه

سازی کند  شخصیرا های کاربردی  کند تا انواع ابزارهای وب برنامه را ترغيب می مستقلرویکرد یادگيری شخصی، یادگيرنده 
 . (Pata )،پاتا؛ 6106، )نورمکاز یادگيری خود توسعه و تغيير دهد  برای پشتيبانی ی راهای و به طور مداوم راه حل
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انجام  ی یادگيرندگانیادگيری با استفاده از سواد اطالعاتی برای ارزیاب فرآینددر طی  شيابی تکوینیارز ی تکوینیابشيارز یريادگی یابشيارز
 . خواهد شد

 . انجام خواهد شد با استفاده از آزمون سواد اطالعاتی و خود ارزیابی شيابی تراکمیارز ی تراکمی)پایانی(ابشيارز

 

 
 گرایی-اساس نظریه ارتباط الگوی کالس مجازی آموزش عالی بر. 1شکل 

 

 ارزیابی و اعتبارسنجی الگو
برای اعتبارسنجی الگوی پيشنهادی از تکنيک کسب اطالعات 

ای و نتایج آن به های داده)نمایش و ارائه تحليل دقيق موازی
 . متخصصان( و خودبازبينی محقق استفاده شد

 ی کالسی:ها فعالیتی مؤلفهنظر متخصصان در مورد 
توان با استفاده از  نمی نمودند که اوالً تأیيدمتخصصان 

که دیگر نيازی به ، ی مذکور در این مؤلفه ادعا نمودها فعاليت
ی مورد اشاره در سایر نظریات نيست و دوماً به ها فعاليت

ی این مؤلفه نيازمند تخصص و امکانات ها فعاليتکار بستن 
یکی از مشارکت کنندگان در این زمينه . استمتناسب با آن 

ی کالسی اصل اساسی در ها فعاليتتوجه به کند که: بيان می
و هيچ متخصصی  ،ی درس هستها کالسطراحی تمامی 

اما توی کالس درس ، تونه ازش چشم پوشی کنه ینم
 ها کالسمجازی این موضوع به دليل شرایط خاص این 

 . (6کننده شماره )مشارکتای دارهاهميت ویژه
 ی ابزارهای یادگیری:نظر متخصصان در مورد مؤلفه

تعدادی ، نمودند تأیيدکارشناسان ابزارهای یادگيری را 
معتقد بودند ابزار انگيزشی نيز باید به این مؤلفه اضافه 

، درونی انسان است که باعث تحریک انگيزش ازابعاد. گردد
اعمال گوناگون دهی ونگهداری تالش فرد جهت انجام جهت

به همين دليل ابزار انگيزشی به مؤلفه فوق . (61شود)می
یکی از مشارکت کنندگان در همين راستا بيان . اضافه گردید

ابزارهای آموزشی جزء الینفک کالس درس کند که: می
اما در کالس درس مجازی توجه به انگيزش در این ، هستند

)مشارکت استدار رای برخوزمينه از اهميت فوق العاده
 . (3کننده شماره 

این مؤلفه  :نقش معلمی نظر متخصصان در مورد مؤلفه
اکثر . ترین مؤلفه برای پژوهشگر و کارشناسان بودپرچالش
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ی اول و دوم ها هکارشناسان معتقد بودند که زیرمؤلف
شباهت زیادی به هم دارند و الزم است ادغام گردند و به 

نتيجه با ادغام این دو  در. ندشوتر تعریف صورت دقيق
زیرمؤلفه: تعریف و تقویت اطالعات مناسب برای ، زیرمؤلفه

 . یادگيرنده به دست آمد
نقش معلم کند که: ای در این زمينه بيان می مشارکت کننده

ی درس سنتی در اینجا عوض ميشه و فقط ها کالسدر 
)مشارکت دهنده صرف اطالعات باشه کسی نيست که ارائه

 . (0شماره کننده 
معلم باید در کند که: مشارکت کننده دیگری نيز اظهار می

کالس درس مجازی پيشران و رهبر باشه این مسأله توی 
)مشارکت کننده شماره اهميت خاصی داره ها کالساین نوع 

5) . 

منابع مورد  ی:منابع آموزشی نظر متخصصان در مورد مؤلفه
اکثریت کارشناسان بودنداما  تأیيداشاره در این بخش مورد 

ی دو نفر از کارشناسان با ذکر این نکته که زیر مؤلفه
-متخصصان و مربيان برای نخستين بار در نظریه ارتباط

، گرایی به عنوان منبع آموزشی در نظر گرفته شده است
در خصوص این مؤلفه به عنوان  تر بيشخواهان توضيح 

مطالبی به آنها که در این خصوص ، منبع آموزشی شدند
 . ارائه گردید

کند که: یکی از مشارکت کنندگان در این ارتباط بيان می
منابع آموزشی در آموزش مجازی متفاوت از آموزش 

منابع آموزشی باید عنصری از کالس  این که، سنتی است
درس مطرح بشه شکی در اون نيست اما باید طيف وسيعی 

 . (4ننده شماره )مشارکت کرو دربر بگيره و جامع باشه
ی: ريادگی یابشيارزی نظر متخصصان در مورد مؤلفه

کارشناسان به اتفاق معتقد بودند که این دو زیرمؤلفه از 
ضروریات الگوی کالس درس مجازی بر اساس نظریه 

یکی از مشارکت کنندگان در این زمينه . گرایی هستندارتباط
ری هست خب ارزشيابی از یادگيری عنصکند که: اظهار می

بهش توجه بشه کالس درس  ها هکه باید توی تمام برنام
هم از این مسأله مستثنا  گرایی ارتباطمجازی مبتنی بر نظریه 

 . (6کننده شماره )مشارکتنيست
 

 بحث

هدف تحقيق حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس 
. بود گرایی ارتباطمجازی در آموزش عالی بر اساس نظریه 

با استفاده از روش تحليل محتوای کيفی پژوهش حاضر 
ی این پژوهش بر اساس تحليل مطالعات ها هیافت. انجام شد

ی ها فعاليتپيشين نشان داد کالس درس مجازی دارای: 
منابع آموزشی و ، نقش معلم، ابزار یادگيری، کالسی

در پژوهش حاضر تالش شد . ارزشيابی یادگيری است
بر ، آموزش عالی ایرانالگوی کالس مجازی برای نظام 

در کالس درس . ارائه گردد، گراییاساس نظریه ارتباط
، ی کالسی از اموری مانند: سخنرانی معلمها فعاليت، مجازی

آزمایش ، کار در کالس، حل تمرین توسط یادگيرندگان
 مطالعه، سازی هيشبیی شامل: ها فعاليتفاصله گرفته و 

در پژوهش  .است ستیيکو وبی و سنویوبالگ، یمورد
( نيز از 66( و سراجی و همکاران)60فروغی و همکاران)

 -های یاددهیی مشابهی تحت عنوان استراتژیها فعاليت
یادگيری نام برده شده است که با نتایج پژوهش حاضر 

عالوه براین در کالس درس مجازی . هماهنگ است
ابزار ، یهمکار یابزارهاابزارهای امروزی و مدرن از جمله 

 ابزار، ارائهابزار ، محتوا جادیاابزار ، ها هداد آوری جمع
. گيرندی مورد استفاده قرار میزشيانگ ابزاری و ارتباط

(و 04)(Drexler)بعضی از این ابزارها توسط درکسلر
( نيز به عنوان 63و همکاران) (Kultawanich)کولتاوانيچ

 معلم در کالس درس مجازی. اندابزار یادگيری معرفی شده
ی اساسی ها هنيز همچون کالس درس سنتی یکی از مؤلف

اما وظایف معلم متحول شده و نقش وی تغييرات  است.
تا جایی که معلم از اقداماتی نظير ، اساسی پيدا کرده است

و در کالس است  سخنرانی و کنترل کالس فاصله گرفته
اطالعات  تیو تقو فیتعری همچون ها فعاليتدرس مجازی 

منابع  شنهاديو پ رندهيادگی تیهدا، رندهيادگیی مناسب برا
ی و ريادگی فرآیندو  رندگانيادگیبر  نظارت، مناسب

. را بر عهده دارد و نشان دادن راه درست مطالعهسازی  مدل
سراجی ، (64پور و همکاران) این نتيجه با نتایج پژوهش کاظم

منابع . است سو هم( 5)(Siemens)( و زیمنس66و همکاران)
هر ، نيز با منابع آموزشی سنتی تفاوت بسيار دارد آموزشی

چند کالس درس مجازی استفاده از منابع آموزشی سنتی 
اما در کالس درس مجازی ، کند نمی مانند کتب درسی را رد
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دامنه منابع آموزشی بسيار فراتر رفته و مواردی مانند 
و  تاليجید یها هکتابخان، داده یها هگایو پا هاتسای وب
آمار و  مراکزو  انيو مرب متخصصان، یمجاز یها هگرو

ی را به عنوان منبع آموزشی در نظر الملل بينملی یا اطالعات 
( و 65ی منتظر و فالحتی)ها هاین نتایج با یافت. گيردمی

 . یی داردسو هم( 7رضایی و همکاران)
الگوی کالس مجازی ، چه بيان شدبنابراین با توجه به آن

کيفيت و ، آموزش عالی ایران به کار گرفته شدهتواند در  می
ی ها هی تکنولوژیک دهها پيشرفتسطح آموزش را به ميزان 

مشکالتی وجود دارد که ، اما از منظر کيفيت. اخير ارتقا دهد
. دليل آن زیر ساخت و سرعت پایين اینترنت در ایران است

ی ویژه و اینترنت پر ها آموزش مجازی نياز به زیر ساخت
ت دارد که متاسفانه در ایران این امکانات به طور سرع

با توجه به نتایج حاضر . فراهم نيست، فراگير و کافی
شود که در آموزش عالی به موارد زیر توجه پيشنهاد می

 گردد:

  ی یادگيریها هو شبک ها رشد دادن و هدایت زیست بوم. 0
های الکترونيکی و دیجيتال در فراهم کردن زیرساخت. 6 
  ها هانشگاد

آشناسازی اساتيد و دانشجویان با مفاهيم کالس مجازی . 3
  و تدریس آنالین

  ها هتقویت فرهنگ آموزش آنالین در دانشگا. 4

 گيري نتيجه
تحقيق نشان داد برای طراحی کالس درس مجازی این نتایج 

باید به  گرایی ارتباطدر آموزش عالی بر اساس نظریه 
نقش ، ابزار یادگيری، ی کالسیها فعاليتیی چون ها همؤلف
از این . منابع آموزشی و ارزشيابی توجه ویژه شود، معلم

شود عالوه بر کاربرد کالس درس مجازی  رو پيشنهاد می
 فرآیند، گرایی ارتباطدر آموزش عالی مبتنی بر نظریه 

های گوناگون در بخش آموزش عالی با طراحی آموزش
 . ی آن مدنظر قرار گيردها همؤلفتوجه به الگوی حاضر و 

 

 قدرداني

نویسندگان از تمامی کسانی که ما را در این پژوهش 
از همکاران گرامی . رسان بودند کمال تشکر را دارند یاری

جهت بررسی و بازبينی نتایج پژوهش نهایت تشکر و 
 . آید قدردانی به عمل می
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Abstract 

 
Introduction: Along with the comprehensive developments in the field of information and communication 

technology, educational systems have also faced new demands, one of these demands is to pay attention to virtual 

education. In so doing, this study endeavored to develop a virtual classroom model for higher education by using 

the theory of connectivism.  

Methods: This qualitative was descriptive-analytical in terms of deductive categorization method. The collection 

includes 120 articles related to the theory of connectivism and virtual classroom from the academic years 2005 to 

2017. Fourteen articles were purposefully selected as the sample and code extraction was started. 22 sub-

categories were identified. After reviewing the relationship between them, five general categories were obtained 

in accordance with sub-categories that are included were nominated.  

Results: The results led to the identification of virtual class components (classroom activities, learning tools, 

teacher role, educational resources, learning evaluation) as a model based on the theory of connectivism.  

Conclusion: In the proposed model, while using the previous models of the classroom, new features are included 

in accordance with the 21
st
 century and in the form of connectivism theory, which in turn can enhance the 

classroom of higher education.  
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