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Abstract 
Introduction: The aim of this research was to qualitatively analyze the teaching and learning 
components of the connectivism theory and introduce a conceptual model for designing of the 
connectivist learning.  
Materials & Methods: The method of this study was the Mayring qualitative content analysis. 
Initially, several questions were raised about educational design patterns including a) what are 
the components of education in connectivism theory? B) What is the sequence of education 
elements in connectivism theory? C) What are the methods of education presentation and the 
evaluation in connectivism theory? Then, using the theoretical framework of the mentioned 
theory, categories and sub-categories of the questions were identified. Finally, the main 
components were coded and the conceptual model for designing the learning ecologies was 
developed based on research findings. The statistical population of this research was credible 
connectivism documents, articles, posts, and reviews written during 2004-2012 (540 sources).  
The content of these resources were selected and analyzed using the purposive sampling method. 

Results: Results of the analysis led to the identification of the components of connectivism 
theory that introduced a learning ecology design model by combining the main components. The 
model consisted of eight components that include accreditation and analysis, network and 
ecology design, purposing- the creation of common interest, facilitating the flow of knowledge, 
network empowerment, remixing-recreation, feedback-evaluation, and repurposing. 
Conclusion: The ecology learning design model was considered in terms of micro and macro 
instructional design. It may be used in face-to-face, online and combined environments. 
Keywords 
Education, Models, Instructional Technology, Instructional Design, Connectivism Instructional 
Design  

  
   چکیده

گرایی و ارائه الگوي مفهومی براي طراحی  هاي یاددهی و یادگیري نظریه ارتباط لفههدف این پژوهش، بررسی کیفی مؤ :مقدمه

  . گرا است هاي یادگیري ارتباط محیط

ال اساسی ؤبه این صورت که ابتدا چند س ،است Mayringتحلیل محتواي کیفی  روش پژوهش حاضر، :ها روشمواد و 

ترتیب  )گرایی کدامند؟ ب دهنده آموزش در نظریه ارتباط اجزاء تشکیل )الف :درباره الگوهاي طراحی آموزشی مطرح شد که عبارتند از

گرایی کدامند؟  رائه و ارزشیابی آموزش در نظریه ارتباطهاي ا روش )گرایی به چه شکل است؟ ج و توالی اجزاء آموزش در نظریه ارتباط

االت مشخص شد و در ؤهاي پاسخ س هاي اصلی و زیر مقوله هاي تحلیل، مقوله گرایی جنبه سپس با استفاده از مبانی نظري ارتباط

هاي یادگیري بر مبناي  مبو زیست  هاي فرعی تفکیک شده و الگوي مفهومی طراحی  هاي اصلی از مقوله نهایت با کدگذاري مقوله

تا سال  2004گرایی از سال  مدارك معتبر نظریه ارتباطو  جامعه آماري این پژوهش را کلیه اسناد .هاي پژوهش طراحی گردید یافته

  اصیل مقاله
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گیري هدفمند انتخاب گردیده و مورد تحلیل  محتواي این منابع به روش نمونه. منبع بود 540دهد که تعداد آنها  تشکیل می 2012

  .رار گرفتق

هاي اصلی،  لفهؤشد که با تحلیل و ترکیب میی گرا ارتباطیادگیري نظریه ي ها نتایج تحلیل منجر به تشخیص مولفه :نتایج

 ،بوم زیست  لفه اصلی شامل تحلیل و اعتباربخشی، طراحی شبکه و ؤهاي یادگیري در قالب هشت م بوم زیست  الگوي طراحی 

 ارزشیابی و - ، بازخوردترکیب باز  تسهیل جریان دانش، توانمندسازي شبکه، بازتولید یا  ایجاد عالقه مشترك، -گذاري هدف

  .گذاري مجدد ارائه شد دفه

هاي یادگیري در قالب طراحی آموزشی خرد و کالن مطرح شده است و قابلیت آن را  بوم زیست  الگوي طراحی  :گیري نتیجه

  . کار گرفته شود ههاي حضوري، برخط و ترکیبی ب دارد تا در محیط

  

  واژگان کلیدي

  گرا ، طراحی آموزشی، طراحی آموزشی ارتباطتکنولوژي آموزشیها،  الگوآموزشی، 

  

   مقدمه

دانش «به عبارت دیگر . دهد ها روي می دهی به شبکه صورت فرایند شکل گرایی، یادگیري در عصر دیجیتال به طبق نظریه ارتباط

 ها است کردن، رشد دادن و هدایت این شبکهد و فناوري توزیع شده است و یادگیري فرایند مرتبط اي از افرا و شناخت در میان شبکه

. است» )Networked Learning( اي یادگیري شبکه«شود  کار گرفته می هبراي توصیف این مفهوم ب اصطالحی که معموالً .]1[

توان آن را به یک  وجه نمی وار هستند و به هیچ پیچیده و آشوب هاي  هاي یادگیري، محیط  گرایی معتقد است که محیط نظریه ارتباط

هاي آموزش و پرورش عمیقاً مورد   ها و محیط  معلولی درباره نظام -هاي علّی  فرض بنابراین الزم است پیش. مدل مکانیکی تقلیل داد

سیستم بزرگتري رخ یادگیري در کاهش داد، اضی ریتوان در سطح یک معادله  در واقع تجربه یادگیري فرد را نمی. بازبینی قرار گیرد

کند و معتقد است  مطرح می بوم زیست  این سیستم بزرگ را تحت عنوان  )Siemens(زیمنس.]2[ باشد که بسیار پیچیده میدهد  می

این  بر .]3[اشد تعلیم و تربیت بمراتبی و کالسیک حال حاضر   هاي سلسله  تواند جایگزین مناسبی براي مدل بوم و شبکه می زیست

طور اثربخش یادگیري  سرعت و به دهد به بوم است که به یادگیرنده اجازه می وظیفه مربیان و آموزشیاران خلق و تقویت زیستاساس 

ایجاد  نیز وظیفه نظام تعلیم و تربیتبنابراین . ]3،4[ و عملکرد بهتري داشته باشد تصمیمات بهتري اتخاذ کرده ،خود را ارتقاء داده

  .را موجب شود ها ترکیب انجام بیشترین بازکرده و بومی است که امکان ظهور حداکثر نوآوري را فراهم  یستز

که (ي یادگیري ها و طراحی محیط) ي شناختی استها کید نظریهکه مورد تأ(ي آموزشی ها راحی نظامیی به جاي طگرا ارتباطدر واقع 

را تـرجیح   )Learning Ecology Design( ي یـادگیري هـا  بوم زیست  طراحی  ، اصطالح)گرایی مطرح شده است در نظریه سازنده

الزم به ذکر است کـه اسـتفاده از   . تر از مفاهیم دیگر است ، جامع تر و گستردهیوکیف یدهد و معتقد است این مفهوم از لحاظ کم می

براي . ز توسط دیگران مورد استفاده قرار گرفته استگرایی نی هاي یادگیري پیش از ارتباط ها براي تبیین و توصیف محیط این استعاره

تواند به مثابه یـک   می) Learning Ecologies(یادگیري  زیست بومکه  در رابطه با این) O’Dayو  Nardi(اودي و ناردي نمونه

ز افـراد،  اي ا سـامانه " :کننـد  تعریـف مـی   گونـه  اینهایی را   زیست بوماین دو چنین . هایی دارند اطالعات دیده شود، بحث زیست بوم

بـوم تمیزدهنـده یـک حـوزه      کننـد کـه کلمـه زیسـت     آنها خاطر نشان می ."ها در یک محیط محلی ویژه ورياها، و فن ها، ارزش عمل

   .]5[ است) سیستم( نیست، بلکه بیشتر به معناي یک واحد، یک جامعه، و یک سامانه )Discipline(مطالعاتی دانشگاهی 

عنـوان   بـه . وجود آمده است هیانه بسیاري بگرا ارتباطي ها دوره در طی چهار سال گذشته، الگوها و ،بوم زیست  ه و بر مبناي مفهوم شبک

بـه منظـور طراحـی     »AEASI«تحـت عنـوان    گـرا  رتبـاط ابه ارائه چرخه توسـعه   »فهم دانش«در کتاب )Siemens(زیمنسمثال 

هرچند کـه بخـش اعظـم    «است  معتقد )Siemens(زیمنس. پردازد ی میسسات آموزشو مؤ ها ي غیررسمی براي سازمانها یادگیري

یی وجـود  هـا  با این حال نظریه و الگوي خاصی به منظور طراحـی چنـین محـیط    ،دهند ي غیررسمی شکل میها دانش ما را یادگیري

لگو شامل پنج حیطه طراحی این ا. کند ي یادگیري غیررسمی ارائه میها را بر طراحی محیط» AEASIالگوي «بنابراین وي  .»ندارد

 Ecology and( بـوم  زیسـت   ، طراحـی شـبکه و   )Analysis and Validation( تحلیـل و اعتباریـابی   باشد کـه عبارتنـد از   می

Network Design and Fostering(    چرخـه یـادگیري و دانـش انطبـاقی ، )Adaptive Learning and Knowledge 



  

        

  یادگیري يبوم ها یستز یطراح یمفهوم يو ارائه الگو ییارتباط گرا یهنظر یفیک يمحتوا یلتحل

  1، شماره 5، دوره 93 بهار

M
E

D
IA

 

35  

Cycle ( بازبینی و ارزشیابی سیستم)System Review and Evaluation (و عوامل فشار )Impacting Factors(  هـر   کـه

  . ]3[ اند هنوز به صورت منسجم ارائه نشده Siemensتري هستند که به نقل خود  یک از این مراحل داراي برخی عناصر جزئی

یانه در گرا ارتباطاز الگوهاي  اي مونهنتوان  را می )Networked Teacher( )شده( اي الگوي معلم شبکههمچنین با اندکی اغماض 

 Professional Personal Learning( معلمــان اي حرفــهاز محــیط یــادگیري شخصــی  اي نمونــهایــن الگــو . نظــر گرفــت

Environment( اي خود داشته باشد تواند براي توسعه حرفه ي که یک معلم میها ترین ارتباط در این الگو مهم ].6[ دهد را ارائه می، 

هـا،   هـا، ویکـی   بـالگ ي عمومی، منابع چاپی و دیجیتالی، جامعه محلی، ها رد توجه قرار گرفته است که عبارتند از همکاران، رسانهمو

یر دیجیتـال و جوامـع   گـذاري تصـاو   گذاري اجتمـاعی، بـه اشـتراك    نشانهسازي اجتماعی،  هاي گپ، شبکه هاي ویدئویی، اتاق همایش

اي را جهـت حمایـت از    هـاي حرفـه   توانند ارتبـاط  ، معلمان از طریق این پیوندها میاي معلم شبکهگوي بر مبناي ال .کننده محتواتولید

  . ]7[ تدریس خود شکل دهند

 Networked( اي شـبکه آمـوز   ، الگـوي دانـش  اي شـبکه نیز در رساله دکتري خود بـا الهـام از الگـوي معلـم     ) (Drexlerدرکسلر 

Student (البته هر چند که این الگو بر مبناي پشـتیبانی نظریـه   . ]8[ دهد گرا ارائه می یادگیري سازندهي ها را جهت حمایت از محیط

گرایـی دارد بـه حـدي کـه      گرایی ارائه شده است ولی با این حال بیشترین نزدیکی را بـه الگوهـاي طراحـی آموزشـی ارتبـاط      سازنده

آمـوز   دانـش  الگـوي . ]9[ کنـد  مـی گـرا معرفـی    ي از الگوي ارتباطا اي را به عنوان نمونه آموز شبکه الگوي دانش )Siemens(زیمنس

  :لفه است که عبارتند ازاي شامل چهار مؤلفه اصلی و چندین زیر مؤ شبکه

  ،)Academic Social Contacts( روابط اجتماعی آکادمیک )1

  ،)Synchronous Communication( زمان ارتباطات هم )2

  و )Information Management( مدیریت اطالعات )3

4( RSS ها )Really Simple Syndication.(  

. باشـد  آموزان بیرون کالس و کارشناسان موضوع درسی می ها، دانش آموزان با معلمان، همکالسی روابط اجتماعی شامل ارتباط دانش

یـابی کارشناسـان،    انهایی همچون مک مدیریت اطالعات فعالیت. هاي فوري اشاره دارد ها و پیام زمان به ویدئو کنفرانس ارتباطات هم

نیـز شـامل    هـا  RSSشـود و   ارزشیابی منابع، دسترسی به کارهاي پژوهشـی و جسـتجوي دیگـر منـابع آموزشـی آزاد را شـامل مـی       

بر مبناي ایـن الگـو   . هاي اجتماعی است گذاري اجتماعی و دیگر شبکه ، نشانهها ها، ویکی نویسی، اشتراك خوانندگان، پادکست وبالگ

  . گرایانه اقدام کند لفه اصلی به یادگیري در یک محیط سازندهواند از طریق چهار مؤت آموز می دانش

 ) Cigogniniو  Pettenati (پتـانتی و سـیگوگنی   يهـا  تـالش اقتبـاس از  یی و بـا  گرا ارتباطنیز با الهام از مفاهیم نظریه  اسکندري

فراینـد دانـش در محـیط    "این الگو که تحـت عنـوان   . ]10،11[ را در رساله خود مطرح کرده است گرا تجربه یادگیري ارتباطالگویی 

، ي پایـه هـا  مهـارت  ، ارائه شده است داراي پنج مرحله توانمندسازي شـامل "مراحل تجربه یادگیري و شرایط توانمندسازي: گرا ارتباط

آگـاهی و   شامل گرا ارتباطادگیري و چهار مرحله تجربه ی ،جو اجتماعی فرهنگ گروهی و، دریافت معنی، ایجاد و پشتیبانی از انگیزش

  .]6[ باشد مل و فراشناخت میأتو  همکاري و مشارکت، دهی به ارتباط و انتخاب فیلترینگ ، شکلپذیرندگی

ي بـرخط آزاد  هـا  تا کنون الگوي جامع و منسجمی براي طراحـی دوره  دهد یی نشان میگرا ارتباطنظریه  با این حال بررسی مستندات

ي در این خصوص صورت گرفته است ها ي یادگیري ارائه نشده است و تنها برخی تالشها بوم زیست  ر کلی طراحی فراگیر و یا به طو

صد دارد تا در قالب پاسـخ بـه   بنابراین این پژوهش ق .ي یادگیري بهتر باشدها بوم زیست  بر ارائه الگوي طراحی  اي  تواند پیشینه که می

ترتیـب و تـوالی اجـزا     دهنـده آمـوزش کدامنـد؟    اجزاء تشکیل الگوهاي طراحی آموزشی شامل و ها ال اساسی در زمینه نظریهسه سؤ

و  گرایی پرداخته هاي یادگیري ارتباط مؤلفه به تحلیل ]12[ ؟کدامند ي ارائه و ارزشیابی آموزش ها روش آموزش به چه شکل است؟ و

  .هاي یادگیري ارائه دهد بوم زیستی براي طراحی گرا یا الگوی هاي یادگیري ارتباط الگوي مفهومی براي طراحی دوره

   

  ها روشمواد و 

از  )(Mayring رینـگ یمبر اساس تقسیم بنـدي کـه   . ]13[ است )(Mayring رینگیم روش این پژوهش، تحلیل محتواي کیفی

قیاسـی و تحلیـل    ي تحلیل محتوا ارائه کرده است، تحلیل محتوا به سه شکل تحلیل محتواي کمی، تحلیل محتـواي کیفـی  ها روش

به این صورت که ابتـدا چنـد    .براي این پژوهش، روش تحلیل محتواي قیاسی انتخاب شد. محتواي کیفی استقرایی قابل انجام است

هاي اصـلی   هاي تحلیل، مقوله یی جنبهگرا ارتباطاز مبانی نظري ال اساسی در زمینه طراحی آموزشی مطرح شد و سپس با استفاده سؤ
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هاي فرعـی تفکیـک شـده و الگـوي مفهـومی طراحـی        هاي اصلی از مقوله گذاري مقولهمشخص شد و در نهایت با کد ها و زیرمقوله

ها، نقـدها و   کلیه اسناد، مدارك، مقاالت، پست جامعه آماري این پژوهش را. ها، طراحی گردید ي یادگیري بر مبناي یافتهها بوم زیست  

  .منبـع بـود   540دهد که تعـداد آنهـا    تشکیل میدر شبکه جهانی وب  2012تا سال  2004ل گرایی از سا مکتوبات معتبر نظریه ارتباط

یادگیري در سرفصل ها مورد بررسی قرار -هاي یاددهی لفهي هدفمند و مبتنی بر بررسی مؤگیر این منابع به روش نمونهکل محتواي 

  .انتخاب گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت منابع اصلی منبع به عنوان 20گرفت و در نهایت به دلیل همپوشی بسیاري از مطالب 

  

  
  ]Mayring( ]13 (میرینگ یفیک يمحتوا لیتحلفرایند  :1شکل 

  

  ها یافته

  دهنده آموزش کدامند؟  اجزاء تشکیل

یی گرا ارتباطه دهنده آموزش در نظری عنوان اجزاء تشکیل یی، چندین مقوله بهگرا ارتباطدر این پژوهش با تحلیل محتواي کیفی نظریه 

  . ارائه شده است 1دست آمد که در جدول  هب
  

 ییگرا ارتباطي مربوط به اجزاء تشکیل دهنده آموزش در نظریه ها مقوله: 1 جدول

  قوانین کدگذاري  نمونه  تعریف  مقوله

، زیستگاه یا کارگاه بـه طـور   بوم زیست  ، ) Siemens(زیمنساز نظر   بوم زیست

شـبکه درون یـک چیـز    . اسـت  ها ساده فضایی براي پروراندن ارتباط

آن تحت تاثیر محیط و زمینه سـازمان، مدرسـه یـا    . دهد یگر رخ مید

  . است بوم زیست  همان » چیز دیگر«این . کالس قرار دارند

براي نمونـه تعامـل دانشـجویان بـا اسـاتید و      

دانشــجویان دیگــر در داخــل یــک دانشــکده 

ــکیل  ــبکهتش ــی اي ش ــه درون   را م ــد ک ده

  . افتد دانشگاه اتفاق می بوم زیست  

یک محیط باز، پیچیـده،  

انطباقی، پویا و با ساختار 

  غیر رسمی و متنوع

. دهنـد  ي مرتبط به هم تشکیل یک شبکه را میها از گره اي  مجموعه  شبکه

یک شـبکه حـداقل نیازمنـد دو    . زیبایی شبکه سادگی درونی آنهاست

در سـه   هـا  یی شـبکه گرا ارتباطدر نظریه . و پیوندها ها گره: عنصراست

یـا   هـا  ؛ در سـطح مفهـومی، بـین اندیشـه    ها سطح عصبی، بین نورون

مجموعه مفاهیم و در سطح بیرونی، بین افراد و دیگـر اشـیاء موجـود    

  . شوند مطرح می

تعامـل دانشــجویان بـا اعضــاء هیئـت علمــی    

 دانشکده، دانشجویان همتا، کارکنان و منابع و

مواد آموزشی در یک دانشـکده تشـکیل یـک    

ایـن دانشـجویان همچنـین    . دهد شبکه را می

ي اطالعـاتی و  هـا  توانند از طریق فنـاوري  می

و  2ارتباطی همچون اینترنـت، اینترانـت، وب   

غیره با محیط بیرون از دانشگاه هـم تشـکیل   

  . شبکه بدهند

ي هـا  از گره اي  مجموعه

عصــبی، مفهــومی یــا   

بـه هــم  بیرونـی مـرتبط   

  . شود شبکه نامیده می

هــر چیــزي کــه امکــان دهــد کــه  توضــیح مــی ) Siemens(یمــنسزتوانند بـا عناصـر دیگـر ارتبـاط برقـرار       عناصري هستند که می ها گره  گره



  

        

  یادگیري يبوم ها یستز یطراح یمفهوم يو ارائه الگو ییارتباط گرا یهنظر یفیک يمحتوا یلتحل

  1، شماره 5، دوره 93 بهار

M
E

D
IA

 

37  

در یک شـبکه بـه همـراه عنصـر ارتبـاط       اي  به عبارتی گره شی. کنند

قابل شناسایی هسـتند   ها یی، چند دسته گرهگرا ارتباطدر نظریه . است

ي پویـا  هـا  ، گـره )ات دانـش ساختار باثب( ي ایستاها گره: که عبارتند از

ي هـا  ، گـره )ي جدید در حال تغییرندها دائما براساس اطالعات و داده(

یی که به شدت به منبع اطالعاتی اصلی خود پیوند ها گره( خود روزآمد

  .)خورده اند، که در نتیجه در معرض آخرین اطالعات هستند

ل و فرمـی بـه خـود    توانند هر شـک  می ها گره

، هـا  ي عصبی، اندیشهها بگیرند از قبیل، سلول

  . مفاهیم، فرد، اجتماع، رایانه، وب و غیره

را داشـته   برقراري ارتباط

باشـد یــک گــره نامیــده  

وجه تمایز گـره  . شود می

ــا دیگــر اشــیاء همــین   ب

  . عنصر ارتباط است

  ارتباط

  )تعامل(

ي یک شـبکه اسـت کـه زمینـه جریـان      ها گرهارتباط، پیوندهایی بین 

، باعـث مـی   ها قوي بودن ارتباط بین گره. سازد اطالعات را فراهم می

در واقـع ارتبـاط عضـو    . شود اطالعات با سرعت بیشتري جریان یابـد 

در بیان . الینفک گره می باشد و حیات گره به ارتباط آن وابسته است

) در یـک شـبکه  (دو شـیء  ارتباط، پیوند بین  ]15[ )Downes(داونز 

است به صورتی که تغییر حالت شیء اولی منجر به تغییر حالت شـیء  

  . دومی شود

براي تبیین بهتر مفهـوم   ) Siemens(یمنسز

ه لوله و محتـواي آن را بـه کـار    ارتباط استعار

تـر از محتـواي    مهم لولهگیرید به اعتقاد او  می

بنابراین نـوع ارتبـاط در    .]14[درون آن است 

ــ ــمین  ی ــبکه را تض ــت آن ش ــبکه کیفی ک ش

  . کند می

ي شبکه ها ن گرهپیوند بی

  . شود ارتباط نامیده می

  عناصر فشار

و عناصر  

  برانگیزنده

ي مختلف ممکن است تحت تاثر عوامل ها در شبکه ها ارتباط بین گره

این عوامل شـامل عناصـر فشـار و عناصـر برانگیزنـده      . مختلفی باشد

ضعیف شدن ارتباط در یک شبکه و عناصـر  عناصر فشار باعث . است

برخـی از  . شـود  برانگیزنده منجر به تقویـت ارتبـاط درون شـبکه مـی    

انگیـزش، در معـرض بـودن، عواطـف و     : عناصر برانگیزنده عبارتند از

  . تجربه

ه هــدف یــادگیري خاصــی دارنــد افــرادي کــ

ــزه ــراي یرقــراري    ا انگی ــتري هــم ب ي بیش

، ممکـن  )انگیـزش . (هاي جدیـد دارنـد   ارتباط

است تکرار یک گره باعث شهرت آن شـده و  

. تــري بــا آن برقــرار شــود ي غنــیهــا ارتبــاط

، احساسی که افـراد در مـورد   )درمعرض بودن(

و  هـا  گـذاري بـه گـره    دارنـد بـر ارزش   ها گره

چگونگی تفسـیر رویکردهـاي متفـاوت تـاثیر     

، و تجربـه شخصـی یـک    )عواطف. (گذارد می

  )تجربه(ی کند فرد آفرینش شبکه را تعریف م

ــث   ــه باعـ ــواملی کـ عـ

تضعیف ارتباط بین یـک  

یا چند گره درون شـبکه  

می شـود عناصـر فشـار    

  . شود نامیده می

عواملی که باعث تقویت 

ارتباط بین یک یـا چنـد   

شود  گره درون شبکه می

عناصــر فشــار نامیــده   

  . شود می

  

دهـی و   ون شبکه توزیع شده است و یادگیري فرایند ایجاد، شـکل ، دانش درگرا ارتباطدهد که در نظریه  نشان می 1ي جدول ها یافته

موجود باشد دانش  »گره و ارتباط«طبق این نظر اگر دو جزء . یابد تشکیل می »گره و ارتباط«شبکه از دو جزء . باشد هدایت شبکه می

دهنـده آمـوزش هسـتند و     جزء تشـکیل  در این دیدگاه گره و ارتباط دو. به وجود می آید )emergent( برآمدنیصورت یک پدیده  به

تحت تاثیر عوامـل   ها بوم زیست  ي یادگیري قرار دارند و این ها بوم زیست  ي یادگیري درون ها شبکه. دهند شبکه یادگیري را شکل می

  . نمایند فشار و عوامل برانگیزنده عمل می

  ترتیب و توالی اجزا آموزش به چه شکل است؟ 

یی چندین مقوله به عنوان ترتیب و توالی اجـزا آمـوزش در نظریـه    گرا ارتباطحتواي کیفی محتواي نظریه در این پژوهش با تحلیل م

  . ارائه شده است 2دست آمد که در جدول  هیی بگرا ارتباط
 ییگرا ارتباطدر نظریه  آموزش اجزا یتوال و بیترتي مربوط به ها مقوله: 2 جدول

  قوانین کدگذاري  ونهنم  تعریف  مقوله

هـاي جدیـد شـبکه، پیچیـدگی،      گرایی تحت تأثیر نظریـه  ارتباط  خودسازماندهی

تـوان   خودسازماندهی و آشوب است که به نوعی همه آنها را می

بنـدي   خانواده دانسته و ذیل پارادایم علمـی پیچیـدگی طبقـه    هم

ي انطباق پـذیر  ها براساس نظریه پیچیدگی، تمامی سیستم. کرد

ناحیـه  : ده می توانند در یکی از سه ناحیه به فعالیت بپردازندپیچی

ثبات و پایدار، ناحیه بی ثبات و لبه آشوب که ناحیه گذار باریکی 

در ناحیـه اول، سـختی و کرختـی و در    . بین دو مورد اول اسـت 

 شخصـی، دریـک   يهـا  ریزي براي نمونه در برنامه

 هسـتند  فرض پیش این به قائل افراد طیف انتهاي

 بـه  بایسـت  ندارند، مـی  بینی پیش هرگزتوانایی که

 از ریـزي  گونه برنامـه  وهیچ نهند گردن قدر و قضا

 یـک  این افـراد . باشند نداشته اي شده تدوین پیش

 کـه  گیرند می نظر در را فرضی ثباتی بی یا آشوب

 منکـر  را آینـده  براي ریزيبرنامه و هرگونه تصمیم

فراینــــــــــــــد 

ــهخ اي از  ودانگیختـ

ــه   ــازماندهی بـ سـ

ســمت لبــه آشــوب 

  . میل دارد



 

 

38  

  ادگیريی يبوم ها یستز یطراح یمفهوم يو ارائه الگو ییارتباط گرا یهنظر یفیک يمحتوا یلتحل

 
m

 e
 d

 i
 a

 @
 c

 e
 e

 l
 . 

s 
u 

m
 s

 . 
a 

c 
. i

 r
 

ht
tp

:/
/m

ed
ia

j.
su

m
s.

ac
.i

r/
on

li
ne

 

ولی در لبه آشـوب  . ناحیه بی ثبات متالشی شدن در انتظار است

الگوهـاي   و دهد می رخ ماندهیساز فرایندهاي خودانگیخته خود

 بـراي  را شرایط ناحیه، بهترین این. یابد می ظهور رفتار نوآورانه

شـود   لبه آشوب، زمانی حاصل مـی . آورد بروز یادگیري فراهم می

  . که بین دو ناحیه دیگر تعادل به وجود بیاید

ـ برنامـه  افـراد  برخـی  ردیگـ  طرف از. شود می  زيری

 بـروز  ازعـدم  تـا  دهنـد  می انجام آینده براي دقیقی

 در. نماینـد  جلـوگیري  نشـده  بینی پیش رخدادهاي

 افـراد  ذهـن  در بلکه شود نمی مدیریت اینجا آشوب

 نظـر  در را کامـل  ثبات آنها نوعی و شود می حذف

 داراي دورویکرد هر که است این واقعیت. گیرند می

 نادیـده  را واقعیـت  از بخشـی  و ندهسـت  مشـکالتی 

 نـوعی  توانـایی  بایسـت  مـی  افراد واقع در. گیرند می

. بیاورنـد  دسـت  بـه  حـوادث  دربرابـر  را پویا مدیریت

 تغییـرات  پـذیرش ایـن   آمـادگی  از فرد که هنگامی

شـود،   برخـوردار  آن فعاالنـه  اداره توانایی و محیطی

  . ]16[ دارد قرار آشوب لبه در می گوییم

یی یک عنصر روییدنی است کـه  گرا ارتباطفهمیدن و شناخت در   فهم وشناخت

ي اجتمـاعی  هـا  به شـکل و سـاختار اطالعـات فـردي و شـبکه     

یـی هـیچ   گرا ارتبـاط در واقـع در نظریـه   . یادگیرنده بستگی دارد

ـ  محتواي از پیش تعیین شده دارد و ایـن تعامـل درون   اي وجود ن

شبکه یادگیري است که باعث ظهور و روییدن فهـم و شـناخت   

در این نظریه به محتواي فراینـدي بـیش از محتـواي    . می شود

هرچند که محتـواي فراینـدي خـود    . شود فراورده شده تاکید می

  . براي تعامالت دیگر را شکل دهد اي  تواند پایه می

دن ایـن مفهـوم از   براي نشان دا )(Downesداونز 

وقتی یک دومینـو  : استفاده می کند» دومینو«تمثیل 

کند و این حرکت به نوبت خود  دیگري را واژگون می

ادامه می یابد ما که نظاره گر آن هستیم ممکن است 

با این حال این . آن را به شکل یک موج ادراك کنیم

پدیده نـه ویژگـی خـود دومینوهاسـت و نـه حاصـل       

  . بلکه حاصل نوع ارتباط افتادن آنهاست، ها افتادن آن

ــل و   ــل تعام ماحص

ارتباط درون شـبکه  

ــناخت   ــم و شـ فهـ

  . شود نامیده می

اندازها و عقایـد   ، چشمها معناسازي مبناي عمل و اصالح دیدگاه  معنابخشی

معنابخشی نوعی یادگیري اسـت کـه    )Siemens(یمنسز. است

انـد   کل گرفتهبه الگوهایی که توسط اطالعات یا دانش موجود ش

هدف معنابخشی افـزایش  . کند نظم داده و آنها را سازماندهی می

آرامش شناختی فرد از طریق کـاهش آشـفتگی و آشـوب اسـت     

]6[.  

وقتـی یادگیرنـده درون   . معنابخشیدن، فهمیدن است

پـردازد و الگوهـاي ذهنـی     شبکه به تفسیر چیزي می

دهــد بــه دنبــال معنابخشــیدن  خــود را ســازمان مــی

  . اشدب می

فرایند سازماندهی و 

ــه   ــی ب ــم بخش نظ

الگوهــاي ذهنــی،  

ــده  معنابخشــی نامی

  . شود می

گرایـی   یی از تحویل گرایی انتقاد کرده و مفهوم کثـرت گرا ارتباط  کثرت گرایی

طبق این نظریـه اجـزا یـادگیري متکثـر     . کند را جایگزین آن می

ین بنـابرا . تواند حاصل شـود  است و یادگیري از منابع مختلف می

ترتیب و توالی اجزا آموزش نیز ممکن است به صـورت متکثـر و   

  . نامنظم ارائه شود

ارائه و معرفی منابع آموزشی مختلف فرصت بسیاري 

سازد تـا او   را براي دانشجویان یک کالس فراهم می

  . از طریق آنها به یادگیري بپردازد

ارائه منابع آموزشـی  

مختلف بـراي یـک   

  هدف بخصوص

  

، نظـم  هـا  در این نظریـه . بر اصول نظریه آشوب و نظریه پیچیدگی متکی است گرا ارتباطدهد که نظریه  نشان می 2جدول ي ها یافته

بـدین معنـی کـه سیسـتم و تغییـرات      . شـود  مشخصه ظهور بی نظمی بوده و از فرایندهاي خودسازماندهی درون سیستم ناشـی مـی  

آموزش باید از لبه آشـوب آغـاز    گرا ارتباططبق نظریه  .یابند هم توسعه می شوند و با محیطی، پاسخی نسبت به یکدیگر محسوب می

لبه آشوب، ناحیه گذار باریکی میان نظم و آشوب است که . مفهوم لبه آشوب، از نظریه پیچیدگی وارد حیطه یادگیري شده است. شود

ی شود احتمـال بیشـتري بـراي نمـایش فراینـد      سیستمی که به لبه آشوب کشیده م. بسیار مساعد ظهور الگوهاي جدید رفتاري است

بنابراین به منظور حصول به فهم و شناخت، اجزاء آموزش باید به صـورت متکثـر و بـدون نظـم خـاص در       ].17[ خودساماندهی دارد

وهـاي سلسـله   در ایـن نظریـه الگ  . اختیار یادگیرنده قرار گیرد تا یادگیرنده به وسیله معنابخشی به یک نوع خودسازماندهی دست یابد

  . شود کید میفرایند ارتباطی و خودسازماندهی تأمراتبی و علت و معلولی مورد انتقاد قرار گرفته و بر 

  ي ارائه و ارزشیابی آموزش کدامند؟ ها روش
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ش در ي ارائـه و ارزشـیابی آمـوز   ها یی چندین مقوله به عنوان روشگرا ارتباطدر این پژوهش با تحلیل محتواي کیفی محتواي نظریه 

  . ارائه شده است 3دست آمد که در جدول  هیی بگرا ارتباطنظریه 
  

 ییگرا ارتباطدر نظریه  آموزش یابیارزش و ارائه يها روشي مربوط به ها مقوله :3 جدول

  قوانین کدگذاري  نمونه  تعریف  مقوله

  جریان دانش 

  و اطالعات

ه بیـانگر  ي یـک شـبک  هـا  تبادل اطالعات بین گره

توسـعه شـبکه و   . جریان دانـش و اطالعـات اسـت   

ي آن به جریان دانش و اطالعـات درون آن  ها گره

  . وابسته است

وقتی دانشجویی در مورد یـک موضـوع بـه    

ي دیگر می پـردازد در واقـع   ها ارتباط با گره

  . دهد جریان دانش رخ می

ي هـا  تبادل اطالعات بین گـره 

یک شبکه بیانگر جریان دانش 

  . اطالعات استو 

نکه شبکه شکل گرفته و جریان دانش اتفاق ای  براي  توانمندسازي شبکه

ایط فراهم بیافتد الزم است تا برخی از عوامل یا شر

بر اصـل چهـارم نظریـه    بنـا . شده یا تسـهیل شـود  

یــی توانمندســازي ممکــن اســت توســط گرا ارتبــاط

  . فناوري یا عوامل انگیزشی صورت بگیرد

فراینـد یـادگیري، مربـی بـه     براي نمونه در 

توانـد نقـش    عنوان یک گـره تاثیرگـذار مـی   

تسهیل گري، موزه داري، مدیریت شـبکه و  

الگوسازي را برعهده بگیـرد و بـا مـداخالت    

خود موجبات توانمندسازي شـبکه را فـراهم   

  . سازد

ــت    ــدامی در جه ــه اق ــر گون ه

تسیل فرایند ارتبـاط و تقویـت   

ي شـبکه توانمندسـازي   هـا  گره

  . شود ده مینامی

به دلیل حجم و سرعت رشـد بـاالي اطالعـات در      سنجی ارزش

عصر دیجیتال، از یادگیرنده انتظار مـی رود قبـل از   

یی هـا  شروع یـادگیري بـه ارزشـیابی کیفیـت گـره     

. را دارد هـا  بپردازد که قصد برقـراري ارتبـاط بـا آن   

ي هـا  یـی تمـامی گـره   گرا ارتبـاط بنابراین در نظریه 

بکه ارزش صرف وقت و انـرژي را  موجود در یک ش

ي باارزش براي برقـراري  ها ندارند و باید صرفا گره

  . ارتباط گزینش شوند

چکیده خوانی یا مرور اجمالی یک مقاله قبل 

از انتخاب آن به عنوان یـک منبـع یـا گـره     

از  اي نمونـــهارتبـــاطی توســـط یادگیرنـــده 

  . باشد سنجی می ارزش

بررسی کیفیت یک یا چند گره 

ن شــبکه قبــل از برقــراري درو

ــاط، ارزش ــده   ارتب ــنجی نامی س

  . شود می

هم ارزیابی یا سنجش 

  مشارکتی

هم ارزیابی یا سنجش مشـارکتی، مفهـومی جدیـد    

ــه ــه از اندیش ــا برگرفت ــاطي ه ــرل گرا ارتب ــی، کنت ی

فراینــد هــم . اســت اي شــبکهمشــارکتی و جهــان 

کـه بـه یـک ارگانیسـم      اي شـبکه ارزیابی در درون 

هـم  . دهـد  ر تبدیل شده اسـت رخ مـی  خودتنظیم گ

ارزیابی یا سـنجش مشـارکتی بـه معنـاي ارزیـابی      

ي شبکه از همدیگر و ارائه بـازخورد و  ها مستمر گره

  . کنش متقابل است

دانشــجویان یــک کــالس بــه طــور مــداوم 

  . می دهندهمدیگر را مورد ارزیابی قرار 

فرایند ارزیابی مستمر و متقابل 

بی یـا  ي شبکه، هم ارزیاها گره

ســـنجش مشـــارکتی نامیـــده 

  . شود می

گرایی به سنجش و ارزشیابی فرایند یادگیري  ارتباط  اي  سنجش کارپوشه

بـه همـین دلیـل    . دهـد  عالقه بیشتري نشـان مـی  

توان ابزاري اثـربخش   را می) Portfolio( کارپوشه

  . معرفی کرد گرا ارتباطدر سنجش 

، تکـالیف  ها از فعالیت اي  جمع آوري مجموعه

و مقاالت دانشجویان در طول دوره آموزشی 

از  اي نمونـه و ارزیابی دانشجو به وسیله آنهـا  

  . است اي  سنجش کارپوشه

ارزیــابی از طریــق جمــع آوري 

ــا از فعالیـــت اي  مجموعـــه ، هـ

تکالیف و مقـاالت دانشـجویان   

  در طول دوره

نتایج فرایندهاي ارزیـابی درون شـبکه، بـه عنـوان       بازخورد

. کنــد ي فــوري و اثــربخش عمــل مــیهــا بــازخورد

بازخورد حاصل از سنجش و ارزشیابی براي بازبینی 

بــوم یــادگیري و دانــش در درون  و تنظــیم زیســت

  . گیرد سازمان مورد استفاده قرار می

ــه روش  ــالس ب ــک ک ــجویان ی ــا دانش ي ه

دهنـد و   مختلف به همدیگر بازخورد ارائه می

همین امر باعث کنترل مشـارکتی در شـبکه   

و شبکه را بـه سـمت اهـداف عینـی و      شده

  . کند پنهان خود هدایت می

نتایج فرایندهاي ارزیـابی درون  

  . شود بازخورد نامیده میشبکه، 
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کند به این نحـو کـه طـراح     یک سیستم کنترل از پایین به باال را پیشنهاد می گرا ارتباطبیانگر آن است که نظریه  3ي جدول ها یافته

پردازد تا شبکه شکل بگیرد بعد از آن کنترل خود را  روع آموزش به هدایت، راهنمایی و توانمندسازي شبکه میآموزشی یا مربی در ش

. مـی باشـد   گـرا  ارتباطهمچنین ارزشیابی جزء الینفک یادگیرنده در نظریه . رسند دهد که اعضا به هم کنترلی می به حدي کاهش می

بدین معناست که یادگیرنده قبل از شروع  »سنجی ارزش«. باشد می گرا ارتباطکید تأ جزء مفاهیم مورد »ارزیابی هم«و  »سنجی ارزش«

ي را انتخاب کند کـه ارزش برقـراري   ها تنها گره را دارد و ها ي بپردازد که قصد برقراري ارتباط با آنها یادگیري باید به ارزشیابی گره

یادگیرندگان به طور مداوم همدیگر را مورد ارزیابی قـرار   ل فرایند یادگیري،ن است که در طوهم ارزیابی نیز بیانگر ای. ارتباط را دارند

را تشـکیل داده و باعـث رشـد و توسـعه آن      بـوم  زیسـت   ارزیابی و بازخورد اساس خود سازماندهی یک . دهند داده و بازخورد ارائه می

  .شود می

  

  ي یادگیريها بوم زیست  الگوي مفهومی طراحی 

ي سلسله مراتبی و کالسیک حال ها تواند جایگزین مناسبی براي مدل و شبکه می بوم زیست  تقد است که مع )Siemens(یمنسز

ماهیت فرایند یادگیري پیچیده است و بنابراین الگوهاي طراحی  )Siemens(یمنسزطبق نظر . ]3[ باشدحاضر تعلیم و تربیت 

، یفیک يمحتوا یلتحل هاي یافتهنظر و با توجه به  ینبه ا پوشاندن عملۀجام يبرا. ]2[ آموزشی نیز باید نشانگر این پیچیدگی باشند

الگوي طراحی . ارائه گردیده است اي شبکهدر قالب یک ساختار ) 2 شکل( گرا ارتباطي یادگیري ها بوم زیست  الگوي مفهومی طراحی 

، طراحی شبکه )analysis and validation( لفه است که عبارتند از تحلیل و اعتباربخشیي یادگیري شامل هشت مؤها بوم زیست  

 ، تسهیل جریان دانش) purposing( ایجاد عالقه مشترك-گذاري هدف، )ecology and network design( بوم زیست  و 

)Knowledge flow facilitate( ،توانمندسازي شبکه )network enabling( ترکیب باز  ، بازتولید یا )remixing(بازخورد ، - 

  .)repurposing(گذاري مجدد  یابی و هدفارزش

  

 
   گرا ارتباطي یادگیري ها بوم زیست  الگوي مفهومی طراحی  :1 شکل

  تحلیل و اعتبارسنجی

رفتـه و  یادگیري مورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گ    بوم زیست  و  ها ي یادگیري، قبل از هر اقدام باید شبکهها بوم زیست  در الگوي طراحی 

، زمینـه شـناخت مـنظم فراینـدهاي دانـش، رفتـار، عـادات و        بوم زیست  در واقع تحلیل و اعتباریابی . اعتبار آن مورد بررسی قرار گیرد

مرحله نخست . تواند پیوستاري از کل به جزء را شامل شود این تحلیل می. سازد را فراهم می بوم زیست  ي موجود در ها ي گرهها قابلیت

ي اجتمـاعی محلـی   هـا  به صورت کلی و در سطح وسیع و مراحل بعـدي تحلیـل شـبکه    بوم زیست  تحلیل  گرا ارتباطنظریه  تحلیل در

شـود تـا صـحت و دقـت آن مـورد       ارائه مـی  )مدیران، معلمان، والدین ودانش آموزان(نفعان  به ذي نتایج این تحلیل معموالً. باشد می

ل در این الگو همانند الگوهاي دیگر صورت گرفته و بستري براي طراحی آموزشی اثـربخش را  به عبارتی تحلی. ]3[ گیرد ارزیابی قرار

اکتفـا نشـده و بلکـه سـاختار و فرهنـگ شـبکه و        ها و هدف ها به تحلیل آرمان سازد با این تفاوت که در این تحلیل صرفاً فراهم می

 -سـاختار ارتبـاطی بـین تحلیـل    . گیریـد  ز مورد تحلیل قـرار مـی  سازمان، چگونگی جریان دانش، عوامل فشار و عوامل برانگیزنده نی
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اعتبارسنجی مداوم  -رخه تحلیلي یادگیري بیانگر چها بوم زیست  ایجاد عالقه مشترك در الگوي طراحی -گذاري اعتبارسنجی و هدف

یکبار در ابتداي  صرفاً بوم زیست  که و یی تحلیل و اعتبارسنجی شبگرا ارتباطدر واقع در نظریه . گذاري است ثیر متقابل آن بر هدفو تأ

گذاري  گیري جریان داشته و ممکن است هدفي یادها بوم زیست  طور پیوسته و مداوم در فرایند طراحی  افتد بلکه به آموزش اتفاق نمی

  . ثیر قرار دهدرا تحت تأ

  ایجاد عالقه مشترك -هدف گذاري

در واقع هدف، همانند یک نخ تسبیح . گیرند یا چند هدف یا عالقه مشترك شکل میي یادگیري بر مبناي یک ها بوم زیست  و  ها شبکه

طبق این الگو، وظیفه مربی یا طراح آموزشی بعد . شود ي مختلف یک شبکه را شکل داده و منجر به جریان دانش درون آن میها گره

این هدف یا عالقـه مشـترك، جهـت و نـوع     . رك است، شناسایی یا ایجاد هدف یا عالقه مشتبوم زیست  از تحلیل و شناخت شبکه و 

ي ها هدف یا عالقه مشترك، در واقع همان هدف. شود ي یک شبکه را مشخص کرده و باعث یادگیري هدفمند میها ارتباط بین گره

شـبکه   یريگ شکل  با این حال . شبکه توسط مربی یا طراح آموزشی مشخص شوند گیري شکل  یادگیري هستند که الزم است قبل از 

ایـن   تـرین  مهـم   یکـی از  . بینی نشـده اسـت   ، اهداف دیگري را هم محقق سازد که در برنامه پیشها ممکن است عالوه بر این هدف

این است که آموزش، ابزارهاي مهارتی خاصـی را در اختیـار آدمـی قـرار دهـد تـا        ،باشد یی نیز میگرا ارتباطکه هدف نهایی  ها هدف

  . ثري عمل کندرار داده و در حرفه خود به شیوه مؤبتواند خود را در جریان دانش روزآمد ق واسطه آنها همواره هب

  بوم زیست  طراحی شبکه و 

دهـد تـا بـه نیازهـاي      به یادگیرندگان اجـازه مـی   بوم زیست  طراحی . باشد می ها و شبکه بوم زیست  این حیطه شامل طراحی و پرورش 

کـامپیوتر،  (و از طریق ابزارهاي مختلـف  ) برخط، حضوري، تلفیقی(و چندگانه ) یادگیري الگوهاي( ي چندجانبهها دانشی خود به روش

و  هـا  سالمت آن را تضمین کرده و موجب رشد و تکامل شبکه بوم زیست  طراحی متناسب . و غیره دست یابند) ابزارهاي سیار، کالس

رشـد و   بـوم  زیسـت   شـکل یافتـه و درون    هـا  و ارتباط بین آن ها گرهاز مجموعه منسجم  ها شبکه. ]3[ شود ي موجود در آن میها گره

ـ     ها زیرا شبکه است بوم زیست  ي یادگیري کمی متفاوت تر از ها طراحی شبکه. کنند تکامل پیدا می راد بـه  سـاختارهاي هسـتند کـه اف

مطـرح   )چگـونگی بازنمـایی دانـش   ( و درونـی  )ي اطالعـات ها گره( شبکه در دو سطح بیرونی. کنند آنها را ایجاد میصورت شخصی 

امـا  . ایجـاد کنـد   )کنـد  که دسترسی به اطالعات مورد نیاز را تضمین مـی (ي بیرونی مفصلی ها یک سازمان می تواند شبکه. شوند می

 طراحی باید در هر سه سـطح عصـبی، مفهـومی و بیرونـی     گرا ارتباطدر اصل در نظریه . ي درونی باید هدایت و پرورده شوندها شبکه

  .کار گرفته شود تواند توسط معلمان و مربیان در کالس درس یا دوره آموزشی به می ،این حیطه طراحی. شبکه صورت بگیرد

  تسهیل جریان دانش 

، الزم اسـت  هـا  سازد ولی به جهت غناي بیشتر فراینـد ارتبـاط   هر چند که زمینه جریان دانش را فراهم می بوم زیست  طراحی شبکه و 

افرادي با ارتباط قوي هستند که قادرنـد   )hubs( ها بها  در واقع،. قرار گرفته و جریان دانش تسهیل شود ها بها یتشبکه تحت حما

ي هـا  همبستگی آنها منجر به جریان دانش اثربخش شده و فهم فردي از جایگاه فعالیـت . جریان دانش را حفظ کرده یا پرورش دهند

ي یادگیري، افرادي مانند مربی، طراح آموزشی، راهنمـاي یـادگیري،   ها بوم زیست  طراحی  لگويدر ا .]14[سازد  میسازمانی را توانمند 

، باعث تقویت ارتباط شده ها بها  تسهیل جریان دانش توسط. ب را ایفا کندها  توانند نقش یک متخصص درسی، همتایان و غیره می

تواند به  تضعیف می. شود یی با مفهوم تضعیف عنوان میگرا ارتباطظریه فرایند فراموشی در ن. بخشد و یادگیري و یادداري را توسعه می

یی که دیگر ارزشمند نیستند در این محـیط  ها در واقع گره. ي مختلفی رخ دهد، اما آشکارترین آنها قطع ارتباط با شبکه استها شکل

توانـد در   فرایند تضعیف تنها می) یادي داشته باشدب باشد یا پیوندهاي زها  یعنی یک( اما اگر خود گره مهم باشد. شوند می» ضعیف«

  . مدت زمان طوالنی رخ دهد

  توانمندسازي شبکه

برخی از . یی ایجاد شودها براي اینکه شبکه یادگیري شکل گرفته و به حیات خویش ادامه دهد الزم است تا برخی شرایط و توانمندي

  : عبارتند از] Calvani (]18(کالوانی نقل ازبه ) Ranieri(رانیري از نظر ها این شرایط و توانمندي
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ي تعاملی، زبـان  ها ي ارتباطی برخط، مهارتها ي فناورانه پایه همانند مهارتها کسب مهارت: )Basic Skills( ي پایهها مهارت) الف

یري را بـه مخـاطره   تواند کل عمل یـادگ  می ها فقدان این مهارت. و حیات شبکه الزم و ضروري است گیري شکل  مشترك و غیره بر 

  . اندازد

لکترونیکی هاي غیررسمی یادگیري ا در زمینه: )Generation and Support to Motivation( ایجاد و پشتیبانی از انگیزش )ب

چنین ریشه در تعامـل   هم ،انگیزش و در شبکه همراه استاغلب با سرگرمی و لذت حاصل از فعالیت فرد  ،انگیزش خودانگیخته است

هاي خودشـان را   تر و کارامدتر هدف خود را دنبال کند در حالی که دیگران هدف  تواند به شکل اثربخش فرد می( ن افراد داردمثبت بی

   .)کنند دنبال می

ي یادگیري، قابل حصـول  ها ي معنادار از طریق فعالیتها شخص باید بداند که هدف: )Meaning Perception( دریافت معنی )ت

ادراکـی  -بنابراین در طول فرایند مشارکت اگر به فرد کمک شود تا به خود. رود یتی واقعی براي آن به شمار میهستند و مشارکت مز

هـا پـی    کننده خود در نیل به هدف چنین نقش کمک هاي گروهی و هم او به اهمیت مشارکت در فعالیتمفید بودن مشارکت پی ببرد 

  . خواهد برد

ادراکـی را افـزایش   -گاهی از مفید بودن براي دیگر اعضاي گروه اعتماد به نفس و خـود آ: )Group Culture( فرهنگ گروهی )پ

و  فرد، اعتبار مثبتی به همـراه دارد براي مثال، پیوند دیگران به ( کند هاي بزرگتر را تقویت می یابی به افق دهد و انگیزه براي دست می

  . دهد امل حس مثبت عضویت در گروه را افزایش میاین عو). شود به تولید یا ارائه محتواهاي بیشتر منجر می

خودي توسط شدت عالیق به اشـتراك   طور خودبه در محیط غیررسمی حس تعلق به گروه به: )Social Climate( جو اجتماعی )ح

ایـن   -دعضاي ناهمگون نگریسته شـون توانند به عنوان ا که می -بدون احتساب متخصصین. یابد گذاشته شده به موضوع افزایش می

) اغلـب ضـمنی  (در این زمینـه توافـق   . کند گاهی از تعامل مثبت با دیگران است که شناخت دوجانبه و زمینه اجتماعی را تقویت میآ

بـراي سـاختن یـک جـو      و همکـاري  ]Socioquette( ]18( درباره احترام، استفاده از بازخورد معتبر، و احترام بـه قـوانین مشـارکت   

  .باشد "قابل اعتماد" ود که محیط عقالنی برخط، یک محیطش اجتماعی مثبت باعث می

  

  ترکیب باز   -باز تولید

بیانگر این است که یـادگیري   ترکیب باز   -باز تولید. کید شده استبسیار تأ ترکیب باز   -، بر مفهوم باز تولیدگرا ارتباطدر فرایند یادگیري 

بازترکیب و افـزودن چیـزي بـر دانـش موجـود       -ي دستیابی به یک بازتولیدکسب و انباشت دانش نیست بلکه هدف از فرایند یادگیر

اصـول  . مشـاهده کـرد   )MOOCs(ي برخط آزاد فراگیرها توان در دوره را می ترکیب باز   -کید بر مفهوم باز تولیداز تأ اي نمونه. است

یک دوره برخط شرکت کرده و وظیفه دارند مطابق به این صورت است که یادگیرندگان از هر جا و مکانی در  ها یادگیري در این دوره

کل اعضا گروه وظیفـه  . ي کوچک را شکل داده و براي آنها سرگروهی تعیین کنندها ، گروه)Connector( گر هدایت استاد یا ارتباط

را در قالـب مشخصـی در    ، نقـدها و پیشـنهادات خـود   ها دارد در طول دوره، با منابع پیشنهاد شده استاد ارتباط برقرار کرده و برداشت

. دهنـد  یادگیرندگان به طور مشارکتی به یک مفهوم دست یافته و آن را بسـط و توسـعه مـی    ،در واقع در این الگو. قرار دهند ها پست

ح بنـابراین وظیفـه مربـی یـا طـرا     . است ترکیب باز  -یی براین فرایند در نظر گرفته می شود بازتولیدگرا ارتباطاصطالحی که در نظریه 

  .  را براي یادگیرندگان فراهم سازند ترکیب باز  -آموزشی این است که زمینه بازتولید

  ارزشیابی و بازخورد 

ارزشیابی و ارائـه   ،در این الگو. ي یادگیري استها بوم زیست  ارزشیابی و بازخوردهاي حاصل از آن، ضرورت اساسی بر حیات و توسعه 

سنجی یـادگیري توسـط    ارزش )1: گیرد دهی به شبکه جریان داشته و به چند روش صورت می بازخورد به طور مداوم در فرایند شکل

مربی یا اسـتاد   اي  ارزشیابی کارپوشه )3 ،در طول فرایند یادگیري ها هم ارزشیابی گره )2 ،ي شبکهها یادگیرندگان قبل از ارتباط با گره

نـوآوري، افـزایش خـدمات    ( در دسـتیابی بـه پیامـدهاي قصـد شـده      بوم یستز  اثربخشی ) 4 ،از یادگیرندگان در طول فرایند یادگیري

، افزایش سـود، افـزایش اثربخشـی شخصـی     ها کاهش هزینه(بازدهی سرمایه ) 5و ) مشتري، افزایش تسهیم دانش، کیفیت یادگیري

بازخورد ایجاد ). ي سازگاري و دگرگونیي جدید، توانایی سازمانی براها مین چالشتأ، قابلیت سازمانی براي بوم زیست  اعضاء درگیر در 

  . شود کار گرفته می یادگیري و دانش در سازمان به بوم زیست  شده از میان سنجش و ارزشیابی به منظور اصالح و تعدیل 

  گذاري مجدد هدف 
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طبق این . کند العمر تصور می امیی نقطه پایانی براي یادگیري متصور نیست و یادگیري و فرایند برقراري ارتباط را مادگرا ارتباطنظریه 

ـ    ها یادگیرندگان باید هدف ،نظریه بـین مفهـوم   . ش را توسـعه بخشـند  ي جدیدي را مجددا شکل داده و به طـور مـداوم محتـواي دان

اسـت و   ترکیـب  بـاز   گذاري مجدد دسـتیابی بـه یـک     همبستگی باالي وجود دارد در واقع نتیجه هدف ترکیب باز  گذاري مجدد و  هدف

گذاري مجدد داده شود تا آنها بر مبناي آنچه که از  شود تا به یادگیرندگان، فرصت هدف کید میتأ گرا ارتباطي ها براین در ارائه دورهبنا

     . نظم مجدد ببخشند به هدف ها، ،اند دهی به شبکه دریافت کرده فرایند شکل

  

   گیري بحث و نتیجه

العمر یادگیري  آموزان و دانشجویان در یک فرایند پویا و مادام کند تا دانش ایجاب می رشد فزاینده اطالعات و کاهش نیمه عمر دانش،

ري را از الگوهـاي خطـی متـداول    تحقق چنین امـ . طور مداوم دانش و اطالعات خود را در طول زندگی توسعه دهند درگیر شده و به

کند که نه به  خاصی از الگوهاي طراحی آموزشی را ایجاب می اي و دانش توزیع شده نوع در واقع جهان شبکه. توان انتظار داشت نمی

، Siemens ،Couros ،Drexler يهـا  در ایـن خصـوص، تـالش   . اي شـکل یافتـه اسـت    صورت خطی بلکه بـه صـورت شـبکه   

Cigognini  وPettenati، 3،6،7،8،1،11[ پاسخی در جهت این نیاز است و اسکندري[ .  

یـا الگـویی    گـرا  ارتباطچرخه توسعه  ، مفهومییگرا ارتباطورت وجود الگوي طراحی آموزشی در قالب پاسخ به ضر)Siemens(یمنسز

ي تحلیـل و  ها برگرفته از سرواژه» AEASI«الگوي ]. 3[غیر رسمی ارائه می دهد ي ها را براي طراحی یادگیري »آياساياياي«

، )Ecology and network design and fostering( مبو زیست  ، طراحی شبکه و )Analysis and validation(اعتباریابی 

 System(بـازبینی و ارزشـیابی سیسـتم    ) Adaptive learning and knowledge cycle(چرخه یادگیري و دانش انطبـاقی  

review and evaluation ( و عوامل فشار)Impacting factors ( در . دهـد  است که به ترتیب مراحل این الگو را تشکیل مـی

ي هـا  یک الگوي کالن بوده و به طور اختصاصی در زمینـه طراحـی یـادگیري   »AEASI«توان بیان کرد که الگوي  د این الگو مینق

ي رسـمی داشـته و بـه تنهـایی بـراي طراحـی       هـا  غیررسمی سازمان ارائه شده است و بنابراین قابلیت اجرایـی کمتـري در آمـوزش   

ها پیشـنهاد   این الگو یک چهارچوب تحلیلی و مدیریتی را براي جریان دانش در سازماندر واقع . ي یادگیري کافی نیستها بوم زیست  

 )Siemens(یمـنس زهمچنین بنا به نقل خود . دهد کرده ولی راهبرد مشخص و دقیقی براي طراحی در سطح خرد آموزش ارائه نمی

هـاي   با استقبال مواجـه نبـوده و نیازمنـد بـازنگري    هر چند که کلیت این الگو توسط مجامع علمی مورد پذیرش بوده ولی به تفصیل، 

   .باشد محور می پژوهش

یی از قبیل شبکه، گره و ارتباط را در کانون خود قـرار  گرا ارتباطنیز با آنکه برخی از مفاهیم نظریه  ]7[ اي شبکههمچنین الگوي معلم 

طـور   این الگـو بـه   یی در نظر گرفته شود زیراگرا رتباطاتواند به صورت یک الگوي منسجم و مستقل براي نظریه  داده است ولی نمی

در واقع الگوي معلـم  . ي یادگیري رسمی را نداردها معلمان ارائه گردیده است و قابلیت تعمیم بر محیط اي حرفهمشخص براي توسعه 

هـاي   هـا، همـایش   هـا، ویکـی   الگبـ ي عمومی، منابع چاپی و دیجیتالی، جامعه محلـی،  ها نکه تعامل با همکاران، رسانهای  با اي شبکه

گذاري تصاویر دیجیتال و جوامع تولیدکننده محتوا را  گذاري اجتماعی، به اشتراك نشانهسازي اجتماعی،  هاي گپ، شبکه ویدئویی، اتاق

 گیري شکل  بر  دهد و صرفاً سازي یا ارتباطی خاصی را ارائه نمی گونه راهبرد شبکه پندارد ولی هیچ معلمان ضروري می اي حرفهبر رشد 

  . کید داردتأ اي حرفهي ها ارتباط

طور  تواند به یی داشته و میگرا ارتباطنزدیکی را به مفاهیم نظریه  بیشترین] 8[ اي شبکهدر بین الگوهاي ارائه شده، الگوي دانش آموز 

روابـط اجتمـاعی آکادمیـک، ارتباطـات     دهی به  این الگو با شکل. ي یادگیري مورد استفاده قرار گیردها بوم زیست  مشخص در طراحی 

ماهیـت طراحـی آموزشـی در سـطح     . سازد آموزان را فراهم می دانش اي شبکه، زمینه یادگیري ها RSSو  زمان، مدیریت اطالعات هم

کـالس درس پراختـه و یـادگیري     ي ارتبـاطی درون هـا  دهد تا به تـدارك گـره   طراحان آموزشی و مربیان اجازه میخرد این الگو به 

این الگو فقط به صورت طراحی آموزشی خرد ارائه شده است و  توان بیان کرد که اوالً در نقد این الگو می. آموزان را شکل دهند انشد

، نظریـه  اي شـبکه آمـوز   مبناي نظـري الگـوي دانـش    طور جامع تحت پوشش قرار نداده است و ثانیاً ي طراحی آموزشی را بهها مولفه

  .یی در آن لحاظ نشده استگرا ارتباطي نظریه ها لفهبنابراین بسیاري از مؤ مطرح شده وگرایی  سازنده

طور مشخص جهت طراحی  به] 10[ Pettenatiو  Cigognini الگويبا اقتباس از ] 6[ي اسکندري الگودر بین الگوهاي ارائه شده، 

 ، پنج مرحله توانمندسازي شـامل رایط توانمندسازيمراحل تجربه یادگیري و شدر قالب  اسکندري. اند یی ارائه شدهگرا ارتباطآموزشی 

 گرا ارتباطجو اجتماعی و چهار مرحله تجربه یادگیري  فرهنگ گروهی و، دریافت معنی، یجاد و پشتیبانی از انگیزش، اي پایهها مهارت
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در این . دهد خت را ارائه میمل و فراشناو تأ همکاري و مشارکت، دهی به ارتباط و انتخاب فیلترینگ شکل، آگاهی و پذیرندگی شامل

مفـاهیم   بر مفاهیم بیشتري نسبت به الگوهاي قبلی در طراحی آموزشی خرد پرداخته شده است با ایـن حـال صـرفاً    ، هرچند کهالگو

رد و بـازخورد و ارزشـیابی را مـو    هـا  دهی به ارتباط توانمندسازي و دریافت معنا را پر رنگ کرده و مباحث تحلیل و اعتبارسنجی، شکل

یـی،   گرا ارتبـاط ي طراحـی آموزشـی   ها یی و با بررسی الگويگرا ارتباطدر این پژوهش با تحلیل محتواي نظریه . فلت قرار داده استغ

یـی را در  گرا ارتباطي ها لفهی داشته تا به صورت جامع، اکثر مؤو سعارائه شده است  گرا ارتباطي یادگیري ها بوم زیست  الگوي طراحی 

ي یادگیري در قالب طراحی آموزشـی خـرد و   ها بوم زیست  توان بیان کرد که الگوي طراحی  به عبارتی می. ارائه دهدترکیب اثربخش 

ایـن الگـو در قالـب هشـت     . کار گرفته شود ي حضوري، برخط و ترکیبی بهها کالن مطرح شده است و قابلیت آن را دارد تا در محیط

ایجاد عالقـه مشـترك، تسـهیل جریـان دانـش،       -گذاري ، هدفبوم زیست  ی شبکه و لفه اصلی شامل تحلیل و اعتباربخشی، طراحؤم

 اي  لفـه زیـر مجموعـه   ذاري مجدد ارائه شده اسـت کـه هـر مؤ   گ ارزشیابی و هدف -، بازخوردترکیب باز  توانمندسازي شبکه، بازتولید یا 

ي یادگیري ادعاي آن را ندارد که الگـوي کامـل در   ها مبو زیست  الگوي طراحی . شود ي الگوهاي دیگر را شامل میها جامعی از مزیت

حـی  ایـی زمینـه طر  گرا ارتبـاط ي نظریـه  ها لفهي الگوي دیگر و مؤها یی باشد ولی سعی کرده است تا با بررسی مقولهگرا ارتباطنظریه 

  .ي یادگیري اثربخش را فراهم سازدها بوم زیست  آموزشی 
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