مقاله پژوهشی

ارتباطگرایی
حسین زینلی پور* ،اقبال زارعی ،زهرا جهانی

چكيده
مقدمه :به موازات تحوالت همه جانبه در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات ،نظامهای آموزشی نیز با مطالبات جدیدی رو به رو شده است،
یکی از این مطالبات توجه به آموزش مجازی است .پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کالس مجازی برای آموزش عالی با استفاده از نظریه
ارتباطگرایی انجام شد.
روشها :رویکرد پژوهش حاضر تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود .جامعه آماری پژوهش  021مقاله معتبر و مرتبط با نظریه ارتباطگرایی
و کالس درس مجازی از سال  2112تا  2102بود که تعداد  01مقاله به روش هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و از طریق کدگذاری
 22زیرمقوله شناسایی گردید .بدین ترتیب نتایج پژوهش منجر به شناسایی مؤلفههای کالس مجازی (فعالیتهای کالسی ،ابزار یادگیری ،نقش
معلم ،منابع آموزشی ،ارزشیابی یادگیری) به صورت یک الگو بر اساس نظریه یادگیری ارتباطگرایی شد .برای اعتبارسنجی الگوی مورد نظر از
تکنیک کسب اطالعات دقیق موازی (نمایش و ارائه تحلیلهای دادهای و نتایج آن به متخصصان) و خود بازبینی محقق استفاده شد.
تهای کالسی ،ابزار یادگیری ،نقش معلم ،منابع آموزشی،
مؤلفههای کالس مجازی (فعالی 
نتايج :بدین ترتیب نتایج پژوهش منجر به شناسایی 
ارزشیابی یادگیری) به صورت یک الگو بر اساس نظریه یادگیری ارتباطگرایی شد .برای اعتبارسنجی الگوی مورد نظر با  2نفر از متخصصین این
زمینه مصاحبه به عمل آمد که ضمن اصالح الگوی مورد نظر ،اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت.
نتيجهگيري :در الگوی ارائه شده ضمن بهرهگیری از الگوهای پیشین کالس درس ویژگیهای جدیدی متناسب با قرن بیست و یکم و در
یتر نماید.
یتواند کالس درس آموزش عالی را غن 
ارتباطگرایی گنجانده شده که م 
قالب نظریه 
واژههای کلیدی :کالس مجازی ،آموزش عالی ،نظریه ارتباطگرایی
مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /دي 9911؛  952 :)20(02تا 969

مقدمه
پيشرفت سریع ارتباطات الکترونيک در زمينههای آموزش و

یادگيری باعث به وجود آمدن محيطهای یادگيری جدید و
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شرایط ایجاد محيط آموزش مجازی با بهرهگيری از
روشهای آموزشی منابع مختلف داخلی و جهانی را فراهم
کردهاند.
آموزش مجازی نسبت به آموزش حضوری به صرفهتر
است ،ولی با این حال مشکالت خاص خود را دارد که در هر
کشور نيز چالشهای آن متفاوت است .پژوهش مک
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طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس مجازی در آموزش عالی بر اساس نظریه

حسن زینلیپور و همکاران

طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس مجازی در آموزش عالی

آنالین ،از سال  6102تا  6161نشان میدهد که در این

حاضر ،مدل کالس مجازی برای آموزش عالی در ایران

سالها آموزش آنالین ،با رشد چشمگير دانش آموزانی که

طراحی و تدوین شود .استفاده از نظریه ارتباطگرایی در

به این شيوه و مدارس مجازی دسترسی دارند ،رو به رو

کنار نظریات پيشين میتواند در طراحی کالس مجازی مفيد

بوده است .امابسترهای آموزشی و محتوایی ،زیاد متناسب

باشد( .)5این نظریه یادگيری برای عصر دیجيتال توسط

نبوده و میبایست تغييرات اساسی در این مورد اعمال

زیمنس ) (Siemensپيشنهاد شده و تالش میکند تا

گردد(.)0

یادگيری را که در شبکه رخ میدهد ،توصيف کند و برای

در ایران برخی تجربيات موجود نشان دهنده آن است که
عدم آشنایی و آمادگی مدرسين برای آموزش در فضای
مجازی از اثر بخشی آموزشها به شدت میکاهد(.)6
همچنين برنامه درسی مناسب برای آموزش مجازی در
ایران به صورت جدی تدوین نشده است .مشکل دیگر در
دانشگاههای مجازی پاسخگو نبودن سریع مسؤولين
مربوطه است؛ این مسأله به خاطر آشنا نبودن مسؤولين به
قوانين دانشگاه الکترونيک ویا نبودن آیين نامههای خاص در
این مورد است .منابعی که اساتيد تدریس میکنند ،همان
منابع آموزش حضوری است که به صورت پاور پوینت به
دانشجو ارائه میشود .اگر آموزش به صورت ویدیوئی
باشد ،مدرسان برای تدریس در محيط مجازی ،عالوه بر
مهارتهای مورد نياز در محيط حضوری ،به مهارتها و
قابليتهای دیگری نيز نياز دارند .آنان باید از امکانات و
قابليتهای فناوری برای کمک به ساخت دانش در
دانشجویان بهره گيرند و نه برای بازنمایی و انتقال
اطالعات( .)3مشکل دیگر در ارائه درس به دانشجویان
مجازی ،زیر ساخت فناوری است ،که مربوط به پوشش و
سرعت اینترنت در ایران است .تمام این موارد از نقصهایی
است که دانشجویان را از شرکت در کالسهای مجازی باز
میدارد .مدرس مجازی باید با بازاندیشی در ماهيت
حرفهای خود ،دانشجویان را به برقراری ارتباط و
مشارکت با دیگران ،جستجوی منابع و شرکت در فعاليتها،
ترغيب کند .مدرس مجازی را مدرس آنالین مینامند.
وظایف فنی مدرس آنالین مربوط به نحوه کار با فناوری و
کمک به رفع مشکالت دانشجویان در امور فنآوری است و
وظایف تربيتی او مجموعه اقداماتی است که به منظور
تسهيل فرآیند آموزش انجام میدهد( .)4بنابراین ضرورت
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اولين دورهی گسترده ی آنالین باز (موک) طراحی شده
است .از نظر ارتباطگرایی یادگيری عبارت است از :فرآیند
خلق شبکهها و ارتباطات جدید .به عبارت دیگر یادگيری
فرآیند شکلگيری و شکلدهی شبکهها است( .)2ارتباطگرایی
دیدگاهی است که دانش و شناخت را توزیع شده و در سطح
شبکهای از افراد و فنآوری میبيند و یادگيری را فرآیند
ارتباط ،رشد و رهيابی آن شبکهها میداند(.)2
طبق نظریه ارتباطگرایی ،یادگيری در عصر دیجيتال به
صورت فرآیند شکل دهی به شبکهها روی میدهد و
یادگيری فرآیند مرتبط کردن ،رشد دادن و هدایت این
شبکهها است .به عبارتی دیگر یادگيری شبکهای ،در نظام
بزرگی رخ میدهد که بسيار پيچيده است( .)7نظریه
ارتباطگرایی در آموزش پيامدهایی را به همراه داشته است.
اليوت و مارتين ) (Elliott, R. & Martinبرخی از برنامههای
کاربردی برگرفته از نظریه ارتباطگرایی را استفاده از
شبکههای اجتماعی ،محيط یادگيری شخصی و درسهای
آزاد معرفی میکنند( .)8استفاده از روشهای ارتباطگرایی
در آموزش و به عبارتی ادغام فناوری در کالس درس مبين
آن است که نياز به خانه تکانی و تجدید نظر اساسی در این
زمينه است ،چرا که این نظریه به استفاده از فناوری در
کالس درس اهميت زیادی میدهد.
بنابراین به نظر میرسد که ضروری است وضع موجود
مؤلفههای نظام آموزش از جمله کالس درس مجازی بر
اساس نظریههای یادگيری از جمله ارتباطگرایی بررسی
شود تا با مطالعه عميقتر ابعاد مختلف کالسی موجود و
تالش برای تغيير آنها در جهت شرایط مطلوب بتوان
آموزشی درخور و مناسب ارائه نمود .پژوهش حاضر با
هدف طراحی الگوی کالس مجازی برای آموزش عالی با
استفاده از نظریه ارتباطگرایی انجام شد.
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بين) (McBeanو همکاران در مورد چالشهای آموزش

دارد ،با توجه به نياز جامعه و همچنين امکانات عصر

حسن زینلیپور و همکاران

طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس مجازی در آموزش عالی

عبارت بودند از.0 :شناسایی  5نفر از متخصصان آشنا با
روش تحقيق پژوهش حاضر تحليل محتوای کيفی از نوع

مقطع آموزش عالی (برای انجام این کار از روش نمونه

قياسی است .منظور از تحليل محتوای قياسی نوعی تحليل

گيری هدفمند ،گلوله برفی استفاده شد) .6 .قرار دادن

محتوا است که متن مورد تحليل ،در قالب مقوالت و

مضامين و الگوی استخراج شده در اختيار متخصصين و

مؤلفههای تعریف شده از قبل بر اساس یک چارچوب

مصاحبه با آنها در مورد این الگو.

مفهومی پيشنهادی تحليل میشود .این چارچوب مفهومی
میتواند بر اساس ادبيات پژوهش تدوین شود یا از
پژوهشهای دیگر اتخاذ شود( .)9بدین منظور در تحقيق
حاضر با بهرهگيری از پژوهشهای پيشين پنج عنصر .0
فعاليتهای یادگيری  .6ابزارهای یادگيری  .3نقش معلم .4
منابع آموزشی  .5ارزشيابی یادگيری برای تحليل محتوای
متون علمی موجود استفاده گردید.
برای پاسخگویی به سؤاالت تحقيق در آغاز جدول تحليلی
طراحی گردید و با توجه به مؤلفههای فوق متن مقاالت و
متون علمی منتخب به پنج منطقه محتوایی تحليل شد .سپس
دادههای هر منطقه محتوایی در قالب یک واحد تحليل تعریف
شد و کدگذاری گردید .سپس با ترکيب و تجميع کدها زیر
هر واحد تحليل ،توصيفی از مؤلفه مورد نظر داده شد.
سرانجام ،با استفاده از تحليل صورت گرفته ،الگوی کالس
مجازی در آموزش عالی بر اساس نظریه ارتباطگرایی
صورتبندی گردید.

پس از بررسی الگوی پژوهش توسط متخصصان یک
زیرمقوله (ابزار انگيزشی) به پيشنهاد متخصصان به مقوله
(ابزار یادگيری) اضافه گردید .بدین ترتيب مجموع
زیرمقولههای پژوهش به  63زیرمقوله رسيد.
راهبردهای جست و جوی مقاالت شامل:
 -0استفاده از کليد واژههای Cognitivism theory and
 virtual classroomو ترکيب آنها برای جست و جوی
مقاالت انگليسی.
 .6استفاده از کليد واژههای نظریه ارتباطگرایی و کالس
درس مجازی در ایران و ترکيب آنها برای جستجوی
مقاالت فارسی.
 -3محدودیت زمانی بين سالهای  6115الی  61107برای
جست و جوی مقاالت در نظر گرفته شد.
معيار ورود مقاالت عبارت بود از-0:مقاالت منتشر شده در
مجالت معتبر علمی-پژوهشی -6پژوهشهای مرتبط با
کالس درس مجازی و ارتباطگرایی -3انتشار مقاله به زبان

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  061مقاله معتبر و

فارسی یا انگليسی  .4تمام متن بودن مقاالت.

مرتبط با نظریه ارتباطگرایی از سال  6115تا  6107بود .در

معيار خروج از مطالعه عبارت بود از :عدم دسترسی به متن

گردآوری دادهها از موتورهای جستجوگر و پایگاه دادههای

کامل مقاالت.

معتبر از جمله Magiran, Noormags, Scientific
Information Database, Science Direct, Google
 Scholarو دیگر پایگاههای معتبر استفاده شد .از این تعداد
 04مقاله که بيشترین ارتباط را با موضوع تحقيق حاضر
داشتند به عنوان نمونه انتخاب گردید .پس از تحليل و
کدگذاری ،تعداد  056کد بدست آمد ،که بعد از تجميع به 63
زیر مقوله دستهبندی شد .برای اعتبارسنجی الگوی
پيشنهادی از تکنيک کسب اطالعات دقيق موازی (نمایش و
ارائه تحليلهای دادهای و نتایج آن به متخصصان) و خود
بازبينی محقق استفاده شد .گامهای اجرایی در این زمينه
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نتايج
در نهایت  04مقاله مورد تحليل قرار گرفت و  63زیر مقوله
بدست آمد .تحليل محتوای متون علمی در مورد کالس
مجازی

از

جمله

سکر(،)01()Secker

جيکورتوک( )00()Jeekortokو پارکر و مارتين

( &Parker

)06()Martinو لو( )03()Luنشان داد ،کالس درس مجازی
حداقل چهار فعاليت اصلی آنالین را پشتيبانی میکند .این
چهار فعاليت عبارتند از شبيهسازی /مطالعه موردی/
وبالگنویسیو وب کویيست .وبکویيست یک ابزار برخط
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روشها

نظریه ارتباط گرایی و با تجربه طراحی برنامه درسی در

طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس مجازی در آموزش عالی

حسن زینلیپور و همکاران

برای یادگيری مبتنی برجستوجواست(جدول.)0
جدول  :0منتخب مضامين مؤلفهی فعاليتهای کالسی
مؤلفه

زیرمؤلفه

منبع

شبيهسازی

محيطهای یادگيری فردی نشان میدهد ،که روبکردهای یادگيری سازندهگرا و ارتباطگرا یادگيرنده را در مرکز

فعاليتهای کالسی

ليوینگستون) ،6112 (Livingstoneبه نقل از پونتی).6104،(Ponti
مطالعه موردی

منابع آموزشی باز به تدریج توسعه یافتهاند تا با مفهوم تمرین آموزشی آزاد تقویت شوند (مکاندرو
.)6100 ، Mcandrew
پتانسيل فناوریهای مبتنی بر وب و نرمافزار منبع باز برای فراهم کردن دسترسی گسترده به یادگيری و

وبالگنویسی

آموزش است (بونک و لی).)6105 (Bonk & Lee
با بهرهگيری از قدرت اینترنت ،امکان دسترسی آزاد مردم سراسر دنيا به دانش و انتشار سریع آن به وسيله
ارتباط و همکاری امکانپذیر شده است.
ویليامز ،کاروسو ،و مکنس) (2011) (Karousou, & Macknessاین سيستمهای یادگيری جدید را "محيطهای

وب کویيست

یادگيری شخصی" در وب مینامند .قدرت یادگيری وب کویيستها .تأثير وب کویيست بر رشد مهارتهای
تدریس معلمان .وب کویيست :ساختن یادگيری خالق.

تحليل مقاالت مد نظر در پژوهش حاضر حاکی از آن بود که

تقسيم نمود .0 :ابزار همکاری  .6ابزار جمعآوری دادهها .3

ابزارهای یادگيری کالس مجازی را به پنج دسته میتوان

ابزار ایجاد محتوا  .4ابزار ارائه و  .5ابزار ارتباطی(جدول.)6

جدول  :6منتخب مضامين مؤلفهی ابزارهای یادگيری
مؤلفه

زیرمؤلفه

منبع
بونک وکنينگهام) )0998( ( Bonk & Cunninghamدر تحليل خود از ابزارهای مشارکتی ،بر فرصتهایی آميخته با
پيشرفتهای تکنولوژیکی و آموزشی تأکيد میکنند که میتواند مشارکت و همکاری دانش آموزان را باال ببرد.

ابزارهای

اندرسون و درون) )6116( (Anderson & Dronمحيطهای یادگيری شخصی را به عنوان یک فضای اجتماعی توصيف

همکاری

میکنند ،که وسيلهای برای پرس و جو ،تعامل و تأمل در مورد موضوعات با دیگران است .ابزارهای همکاری ،مانند Google
 ،Driveنشانهگذاری اجتماعی (بریدینگ).)6106 (Breeding
در اکولوژی یادگيری شبکهای ،وجود ابزارهای متعدد همکاری و تعامل ویژگیهای اساسی هستند (سعادتمند.)6107 ،
جنبههای فردی و اجتماعی یادگيری با بهرهگيری از رسانههای مشارکتی برای به دست آوردن دانش و شایستگی پيوند
میخورند (سعادتمند و کامپولينين).)6106 ( Saadatmand & Kumpulainen

ابزار

در محيطهای یادگيری شخصی ،ابزارهای رسانههای اجتماعی و وب  .6به عنوان مثال ،وبالگها ،ویکیها ،یوتيوب به منظور

جمعآوری

ترویج فرآیندهای مدیریت اطالعات ،جمعآوری محتوا ،تعامل اجتماعی و استقالل یادگيرنده گنجانده شدهاند (چاتی و همکاران (

دادهها

)6100 Chatti et al؛ دباغ و کيتسانتاس6106 ( Dabbagh & Kitsantas)،؛ شوفرت و هيلزنسائور( Schaffert & ،
)6118 Hilzensauer؛ تاراقی ،ابنر .)6119 ( Taraghi, Ebner)،

ابزارهای یادگيری
ابزار ایجاد

زیمنس و تيتنبرگر) )6119( ( Siemens & Tittenbergerهمچنين در مورد تعدادی ابزار از جمله ویکیها ،وبالگها ،اسناد

محتوا

گوگل ،گروههای گوگل بحث میکنند که میتوانند عملکردهای بيشتری را به یادگيری اضافه کنند.

ابزار ارائه

اندرسون و درون) )6106( ( Anderson & Dronمحيط یادگيری فردی را به عنوان یک برنامه یا محيطی توصيف میکنند که
در آن از ابزارهایی برای انتشار مطالب استفاده میشود .ابزارهای ارائه ،مانند فليکر ،یوتيوب (بریدینگ).)6106 ( Breeding
توسعه محيطهای یادگيری شخصی مبتنی بر رویکرد یادگيری کاربر محور و استفاده از ابزارهای نرمافزاری اجتماعی است

ابزار ارتباطی

(فيدلر و والتاجاگا6100 ( Fiedler & Väljataga)،؛ شوفرت و هيلزنسائور.)6118 ( Schaffert & Hilzensauer)،
ابزارهای ارتباطی ،مانند فيس بوک ،تویيتر (بریدینگ .)6106 ( Breeding)،یادگيرندگانی که مایل به اشتراک گذاشتن تجربيات
یادگيری خود هستند ،تبدیل به اعضای متصلتر و فعالتر شبکهها میشوند (سعادتمند.)6107 ،
نياز به ایجاد فضای بيشتر برای یادگيرندگان و بهرهبرداری از امکانات آموزشی فناوریهای اجتماعی برای ایجاد فضاهای

ابزار انگيزشی

یادگيری شخصی و اجتماعی وپشتيبانی از سيستمهای یادگيری شخصی فرد محور وجود دارد (دباغ و کبتسانتاز( ،
)6106 Dabbagh & Kitsantas؛ مک لونگين و لی).)6101 ( McLoughlin & Lee
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یادگيری قرار میدهند و یادگيرنده استقالل بيشتری بر تجربيات یادگيری خود دارد براون( 6118 )Brown؛

حسن زینلیپور و همکاران

طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس مجازی در آموزش عالی

رویکرد یادگيری شخصی ،یادگيرنده مستقل را ترغيب میکند تا انواع ابزارهای وب برنامههای کاربردی را شخصیسازی کند
و به طور مداوم راه حلهایی را برای پشتيبانی از یادگيری خود توسعه و تغيير دهد (نورمک6106 ،؛ پاتا. ( Pata)،

هفت نقش برای معلم بودند .0 :تقویت اطالعات جالب برای

مدلسازی و نشان دادن راه درست مطالعه( .7 )09ایجاد

یادگيرندگان از طریق شبکه( .6 )04تعریف اطالعات(.3 )05

فضایی که یادگيرندگان حضور معلم را از کانالهای

راهنمایی و پيشنهاد ارتباطات مهم( .4 )02جمعآوری

ارتباطی مختلف احساس کنند(()61جدول.)3

اطالعات یادگيرندگان و نظارت( .5 )07فيلتر کردن و حذف
جدول  :3منتخب مضامين مؤلفهی نقش معلم
مؤلفه

زیرمؤلفه

نقش معلم

تعریف

منبع
و

تقویت اطالعات

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

مناسب برای یادگيرنده
هدایت یادگيرنده و پيشنهاد

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

نظارت بر یادگيرندگان و فرآیند

جمعآوری اطالعات و فيلتر کردن و از بين بردن منابعی که متعلق به مطالعه یادگيرنده نيستند .با ایجاد یک کانال

یادگيری

ارتباطی ،باعث ایجاد عالقه به یادگيری به صورت آنالین میشود.

مدلسازی و نشان دادن راه

مدلسازی و نشان دادن راه درست مطالعه

منابع مناسب

درست مطالعه

دادههای حاصل از تحليل مقاالت و متون علمی حاکی از آن

و پایگاههای داده  .6متخصصان و مربيان  .3کتابخانههای

بود که منابع آموزشی چندگانهای برای کالس درس مجازی

دیجيتال و گروههای مجازی  .4مراکز آمار و اطالعات ملی

در آموزش عالی میتوان در نظر گرفت .چهار منبع

یا بينالمللی هستند ،که به عنوان زیرمؤلفههای مؤلفه منابع

آموزشی مورد تأکيد در منابع مختلف شامل  .0وبسایتها

آموزشی انتخاب شدهاند(جدول.)4

جدول  :4منتخب مضامين مؤلفهی منابع آموزشی
مؤلفه

زیرمؤلفه

منبع

منابع آموزشی

وبسایتها و پایگاههای داده

برخی از مؤسسات آموزش عالی از محيطهای یادگيری مجازی ،سيستمهای مدیریت محتوا یا سيستمهای
مدیریت یادگيری استفاده میکنند.

کتابخانههای دیجيتال و

شفرت و هيلزاور ( )6118هفت جنبه از ایجاد محتوا را مشخص کرده اند )0( :نقش فعال یادگيرنده در ایجاد محتوا

گروههای مجازی

( )6یادگيری خودگردان ( )3منابع یادگيری نامحدود )4( .درگيری اجتماعی )5( .مالکيت محتوای یادگيرنده ()2
شخصیسازی و ( )7ابزار نرمافزار اجتماعی و جمعآوری منابع متعدد
فراگيران میتوانند بدون اتکا به برنامه درسی سازمان یافته ،معلمان یا ساختار کالس ،خود سازماندهی شوند

متخصصان و مربيان

(براون6118 ،؛ ليينگستون 6112 ،به نقل از پونتی.)6104 ،
مراکز آمار و اطالعات ملی یا

یونسکو ( )6116با شعارآموزش برای همه و فرصتهای آموزشی برابر ،دسترسی یکسان همه یادگيرندگان به

بينالمللی

اینترنت را عنوان نمود.

نتایج حاصل از تحلیل کیفی متون مقاالت حاکی از وجود دو نوع
ارزشیابی رایج در الگوی کالس درس مجازی بر اساس نظریه ارتباط
ﮔرایی است )1( :ارزشیابی تکوینی که در طول فرآیند یادﮔیری با

استفاده از محتوای دروس برای ارزیابی یادﮔیرندﮔان انجام می شود
و ( )2ارزشیابی تراکمی (پایانی)(جدول.)5

جدول  :5منتخب مضامين مؤلفهی ارزشيابی یادگيری
مؤلفه

زیرمؤلفه
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دادههای حاصل از تحليل متون و مقاالت علمی حاکی از

منابعی که متعلق به مطالعه یادگيرنده نيست(.2 )08

حسن زینلیپور و همکاران
ارزشيابی یادگيری

طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس مجازی در آموزش عالی
ارزشيابی تکوینی

ارزشيابی تکوینی در طی فرآیند یادگيری با استفاده از سواد اطالعاتی برای ارزیابی یادگيرندگان انجام
خواهد شد.

ارزشيابی تراکمی(پایانی)

ارزشيابی تراکمی با استفاده از آزمون سواد اطالعاتی و خود ارزیابی انجام خواهد شد.

ارزیابی و اعتبارسنجی الگو

اهميت ویژهای داره(مشارکتکننده شماره .)6

برای اعتبارسنجی الگوی پيشنهادی از تکنيک کسب اطالعات

نظر متخصصان در مورد مؤلفهی ابزارهای یادگیری:

دقيق موازی (نمایش و ارائه تحليلهای دادهای و نتایج آن به

کارشناسان ابزارهای یادگيری را تأیيد نمودند ،تعدادی

متخصصان) و خودبازبينی محقق استفاده شد.

معتقد بودند ابزار انگيزشی نيز باید به این مؤلفه اضافه

نظر متخصصان در مورد مؤلفهی فعالیتهای کالسی:

گردد .انگيزش ازابعاد درونی انسان است که باعث تحریک،

متخصصان تأیيد نمودند که اوالً نمیتوان با استفاده از

جهتدهی ونگهداری تالش فرد جهت انجام اعمال گوناگون

فعاليتهای مذکور در این مؤلفه ادعا نمود ،که دیگر نيازی به

میشود( .)61به همين دليل ابزار انگيزشی به مؤلفه فوق

فعاليتهای مورد اشاره در سایر نظریات نيست و دوماً به

اضافه گردید .یکی از مشارکت کنندگان در همين راستا بيان

کار بستن فعاليتهای این مؤلفه نيازمند تخصص و امکانات

میکند که :ابزارهای آموزشی جزء الینفک کالس درس
هستند ،اما در کالس درس مجازی توجه به انگيزش در این
زمينه از اهميت فوق العادهای برخوردار است(مشارکت

متناسب با آن است .یکی از مشارکت کنندگان در این زمينه

بيان میکند که :توجه به فعاليتهای کالسی اصل اساسی در
طراحی تمامی کالسهای درس هست ،و هيچ متخصصی
نمیتونه ازش چشم پوشی کنه ،اما توی کالس درس
مجازی این موضوع به دليل شرایط خاص این کالسها
http://ijme.mui.ac.ir
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شکل  .1الگوی کالس مجازی آموزش عالی بر اساس نظریه ارتباط-گرایی

طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس مجازی در آموزش عالی

حسن زینلیپور و همکاران

شباهت زیادی به هم دارند و الزم است ادغام گردند و به

مجازی در آموزش عالی بر اساس نظریه ارتباطگرایی بود.

صورت دقيقتر تعریف شوند .در نتيجه با ادغام این دو

پژوهش حاضر با استفاده از روش تحليل محتوای کيفی

زیرمؤلفه ،زیرمؤلفه :تعریف و تقویت اطالعات مناسب برای

انجام شد .یافتههای این پژوهش بر اساس تحليل مطالعات

یادگيرنده به دست آمد.

پيشين نشان داد کالس درس مجازی دارای :فعاليتهای

مشارکت کنندهای در این زمينه بيان میکند که :نقش معلم
در کالسهای درس سنتی در اینجا عوض ميشه و فقط
کسی نيست که ارائهدهنده صرف اطالعات باشه(مشارکت

کالسی ،ابزار یادگيری ،نقش معلم ،منابع آموزشی و
الگوی کالس مجازی برای نظام آموزش عالی ایران ،بر

کننده شماره .)0

اساس نظریه ارتباطگرایی ،ارائه گردد .در کالس درس

مشارکت کننده دیگری نيز اظهار میکند که :معلم باید در
کالس درس مجازی پيشران و رهبر باشه این مسأله توی
این نوع کالسها اهميت خاصی داره(مشارکت کننده شماره

مجازی ،فعاليتهای کالسی از اموری مانند :سخنرانی معلم،
فاصله گرفته و فعاليتهایی شامل :شبيهسازی ،مطالعه

.)5

موردی ،وبالگنویسی و وب کویيست است .در پژوهش

نظر متخصصان در مورد مؤلفهی منابع آموزشی :منابع مورد

فروغی و همکاران( )60و سراجی و همکاران( )66نيز از

اشاره در این بخش مورد تأیيد اکثریت کارشناسان بودنداما

فعاليتهای مشابهی تحت عنوان استراتژیهای یاددهی-

دو نفر از کارشناسان با ذکر این نکته که زیر مؤلفهی

یادگيری نام برده شده است که با نتایج پژوهش حاضر

متخصصان و مربيان برای نخستين بار در نظریه ارتباط-

هماهنگ است .عالوه براین در کالس درس مجازی

گرایی به عنوان منبع آموزشی در نظر گرفته شده است،

ابزارهای امروزی و مدرن از جمله ابزارهای همکاری ،ابزار

خواهان توضيح بيشتر در خصوص این مؤلفه به عنوان

جمعآوری دادهها ،ابزار ایجاد محتوا ،ابزار ارائه ،ابزار

منبع آموزشی شدند ،که در این خصوص مطالبی به آنها

ارتباطی و ابزار انگيزشی مورد استفاده قرار میگيرند.

ارائه گردید.

بعضی از این ابزارها توسط درکسلر))04((Drexlerو

یکی از مشارکت کنندگان در این ارتباط بيان میکند که:

کولتاوانيچ) (Kultawanichو همکاران( )63نيز به عنوان

منابع آموزشی در آموزش مجازی متفاوت از آموزش
سنتی است ،این که منابع آموزشی باید عنصری از کالس
درس مطرح بشه شکی در اون نيست اما باید طيف وسيعی
رو دربر بگيره و جامع باشه(مشارکت کننده شماره .)4

ابزار یادگيری معرفی شدهاند .معلم در کالس درس مجازی

اساسی پيدا کرده است ،تا جایی که معلم از اقداماتی نظير

نظر متخصصان در مورد مؤلفهی ارزشيابی یادگيری:

سخنرانی و کنترل کالس فاصله گرفته است و در کالس

کارشناسان به اتفاق معتقد بودند که این دو زیرمؤلفه از

درس مجازی فعاليتهای همچون تعریف و تقویت اطالعات

ضروریات الگوی کالس درس مجازی بر اساس نظریه

مناسب برای یادگيرنده ،هدایت یادگيرنده و پيشنهاد منابع

ارتباطگرایی هستند .یکی از مشارکت کنندگان در این زمينه

مناسب ،نظارت بر یادگيرندگان و فرآیند یادگيری و

اظهار میکند که :خب ارزشيابی از یادگيری عنصری هست
که باید توی تمام برنامهها بهش توجه بشه کالس درس
مجازی مبتنی بر نظریه ارتباطگرایی هم از این مسأله مستثنا
نيست(مشارکتکننده شماره .)6

مدلسازی و نشان دادن راه درست مطالعه را بر عهده دارد.

ارزشيابی یادگيری است .در پژوهش حاضر تالش شد

حل تمرین توسط یادگيرندگان ،کار در کالس ،آزمایش

نيز همچون کالس درس سنتی یکی از مؤلفههای اساسی
است .اما وظایف معلم متحول شده و نقش وی تغييرات

این نتيجه با نتایج پژوهش کاظمپور و همکاران( ،)64سراجی
و همکاران( )66و زیمنس) )5((Siemensهمسو است .منابع
آموزشی نيز با منابع آموزشی سنتی تفاوت بسيار دارد ،هر
چند کالس درس مجازی استفاده از منابع آموزشی سنتی

بحث
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کارشناسان معتقد بودند که زیرمؤلفههای اول و دوم

هدف تحقيق حاضر طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس

طراحی و اعتبارسنجی الگوی کالس مجازی در آموزش عالی

حسن زینلیپور و همکاران

وبسایتها و پایگاههای داده ،کتابخانههای دیجيتال و

و تدریس آنالین

گروههای مجازی ،متخصصان و مربيان و مراکز آمار و

 .4تقویت فرهنگ آموزش آنالین در دانشگاهها

اطالعات ملی یا بينالمللی را به عنوان منبع آموزشی در نظر

نتيجهگيري

میگيرد .این نتایج با یافتههای منتظر و فالحتی( )65و

نتایج این تحقيق نشان داد برای طراحی کالس درس مجازی

رضایی و همکاران( )7همسویی دارد.

در آموزش عالی بر اساس نظریه ارتباطگرایی باید به

بنابراین با توجه به آنچه بيان شد ،الگوی کالس مجازی

مؤلفههایی چون فعاليتهای کالسی ،ابزار یادگيری ،نقش

میتواند در آموزش عالی ایران به کار گرفته شده ،کيفيت و

معلم ،منابع آموزشی و ارزشيابی توجه ویژه شود .از این

سطح آموزش را به ميزان پيشرفتهای تکنولوژیک دهههای

رو پيشنهاد میشود عالوه بر کاربرد کالس درس مجازی

اخير ارتقا دهد .اما از منظر کيفيت ،مشکالتی وجود دارد که

در آموزش عالی مبتنی بر نظریه ارتباطگرایی ،فرآیند

دليل آن زیر ساخت و سرعت پایين اینترنت در ایران است.

طراحی آموزشهای گوناگون در بخش آموزش عالی با

آموزش مجازی نياز به زیر ساختهای ویژه و اینترنت پر

توجه به الگوی حاضر و مؤلفههای آن مدنظر قرار گيرد.

سرعت دارد که متاسفانه در ایران این امکانات به طور
فراگير و کافی ،فراهم نيست .با توجه به نتایج حاضر
پيشنهاد میشود که در آموزش عالی به موارد زیر توجه
گردد:
 .0رشد دادن و هدایت زیست بومها و شبکههای یادگيری
 .6فراهم کردن زیرساختهای الکترونيکی و دیجيتال در
دانشگاهها

قدرداني
نویسندگان از تمامی کسانی که ما را در این پژوهش
یاریرسان بودند کمال تشکر را دارند .از همکاران گرامی
جهت بررسی و بازبينی نتایج پژوهش نهایت تشکر و
قدردانی به عمل میآید.
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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 subcategories 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 21st century and in the form of connectivism theory, which in turn can enhance the
classroom of higher education.
Keywords: Virtual classroom, Higher education, Connectivism theory
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