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چکیده
مقدمه :هدف این پژوهش ،ارایه الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی در نظام
آموزش عالی است.
روش بررسی :در پژوهش حاضر ،از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد .برای اینن منظنور ابتندا مهالنه هنای منرتبط بنا طراحنی
آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه جمع آوری گردید و واحدهای تحلیل تعیین شد .به این صورت که از مجموع  189مهالنه اسنتارا
شده از پایگاه های ماتلف ،براساس نمونه گیری هدفمند و انطباق با معیاریهای پژوهش 62 ،واحد انتااب گردید .معیارهای مورد نظر
برای انتااب مهاالت در این پژوهش عبارتند بودند از :الف) مطالعات تجربی و مروری که تأکید بر طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد
انبوه داشتند ،ب) در محدوده زمانی بین  2006تا  2016چاپ شده اند و ) حاوی مطالب مرتبط با موضنوع پنژوهش هننتند .سن
کدگذاری واحدهای معنایی تا رسیدن به حد اشباع ادامه یافت .در نهایت مهولههای اصلی از مهولنههنای فرعنی تفکیند شند و الگنوی
مفهومی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه بر مبنای یافتههای پژوهش طراحی گردید.
نتایج :بعد از اتمام فرایند کدگذاری ،این کدها بر اساس شباهت یا قرابتی که با یکدیگر داشتند مهولهبندی شدند .در نهایت  9مهولنه
اصلی و  22زیرمهوله از دادههای کیفی استارا شد .الیه های اصلی این الگو عبارتنداز  -1چتر فلنفی و پداگوژیکی -2 ،جهت گینری،
 -3تحلیل -4 ،محتوا -5 ،شبکه سازی -6 ،انگیزش -7 ،نمایش -8 ،ارزشیابی و  -9مدیریت که با اصول نظریه ارتباط گرایی پشنتیبانی
می گردد.
نتیجه گیری :الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه ارائه شده در این پژوهش ،الگویی کاربردی و در سنط خنرد و کن ن
می باشد .این الگو برای طراحی دوره های برخط آزاد انبوه برای سطوح آموزش عالی ارایه شده است .با این حال بنه جهنت وابننته بنه
موضوع نبودن آن ،قابلیت کاربرد در موقعیتهای ماتلف را نیز دارد.
کلمات کلیدی:الگوی آموزشی ،آموزش از دور ،موک  ،دوره های برخط آزاد انبوه ،نظریه ارتباط گرایی.
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مقدمه
دوره هنای بنرخط آزاد انبنوه MOOCs or Massive

این شبکه ها است )3 » .لذا اگر فرصت مشارکت و تعامل بنرای

 ،)Open Online Coursesپدیده ای ننبتا جدیندی اسنت

افراد درون شبکه فراهم شنود ینادگیری اتفناق افتناده و داننش

که در چند سال اخینر منورد توجنه دانشنگاه هنا و نظنام هنای

شکل می گیرد .هر چه تعداد گره های ید شبکه بیشتر بوده و

آموزش عالی قرار گرفته است .طبق تعریف دیکشنری آکنفورد

افراد امکان تعامل بیشتری داشنته باشنند داننش بهتنر حاصنل

موک به «دوره تحصیلی رایگان ارائه شده از طریق اینترننت بنه

خواهد شند .زیمنن

و داوننز  )Siemens & Downesبنر

تعداد زیادی از افراد» گفته منی شنود  .)1گائیبنل )Gaebel

مبنای این دیدگاه برای اولین بار ،دوره ای را با عننوان «ارتبناط

دورههای برخط آزاد انبوه را به صورت «دوره های برخط بندون

گرایی و دانش ارتباطی» در سال  2008ارائه کردنند کنه در آن

الزامات رسمی ورود ،محدودیت مشارکت و رایگان»  )2تعریف

حدود  2500نفر به طور رایگان شنرکت کردنند  .)4آنهنا اینن

می کند .به عبارت دیگر ،دورههای برخط آزاد انبوه به دورههای

دوره را «دوره های برخط آزاد انبوه» نامگنذاری کردنند کنه بنه

آموزشی گفته میشود که بهصورت برخط و از طرینق اینترننت،

عنوان الگوی آموزشی نظریه یادگیری ارتبناط گراینی شنناخته

به داوطلبانی از سراسر جهان ارائه منیشنوند .ثبنتننام در اینن

می شد.

دورهها ،آزاد و خار از مراسم معمنول در دانشنگاههنا و مراکنز

در سال  2011سباسنتین تنرون  )Sebastian Thrunبنا

آموزشی اسنت ،داوطلبنان منی تواننند بندون اینکنه شنهریه ای

الهننام از ایننن دوره و نهضننت منننابع آموزشننی آزاد

Open

ب ردازند بهصورت رایگان و یا با حداقل هزینه ثبتننام در آنهنا

 ،)Educational Resourcesدسترسی به دوره ای با عنوان

شرکت کنند .هیچ محدودیتی بر تعداد شرکتکننندگان اعمنال

«مهدمه هنوش مصننوعی» Introduction to Artificial

نمیشود و بنابراین میتوانند هنمزمنان تعنداد بننیار زینادی از

 )Intelligenceرا در دانشننگاه اسننتنفورد آزاد اعنن م کننرد و

داوطلبان را ب ذیرند .برخی از این دورهها بنرخ ف کن سهنای

حدود  160هزار نفر از  190کشور جهان در اینن دوره شنرکت

حضوری یا دورههای یادگیری الکترونیکی ،ممکن است صدها و

کردند .از آن به بعد اصط ح دوره های بنرخط آزاد انبنوه بنرای

یا هزاران دانشجو با زمیننههنا ،قومینتهنا و جنننیت متفناوت

دوره های برخطی که افراد ،مؤسنات و سازمانها به طور رایگان

داشته باشند .این شرکت کنندگان حتی بعد از اتمام کل دوره و

و با امکان دسترسی همگانی ارائنه منی دهنند روا پیندا کنرد.

انجام تکالیف و آزمونها ،میتوانند گواهی معتبر دریافت کننند.

هدف اصلی این دوره هنا فنراهم آوردن فرصنتی بنرای آمنوزش

بنیاری از این گواهیها ،مورد تأیید مراکز علمنی ،دانشنگاهی و

عمننومی و دسترسننی رایگننان بننه آمننوزش هننای دانشننگاهی و

بنگنناههننای اقتصننادی هنننتند و همننین علننت باعننب اسننتهبال

آکادمید برای همه متهاضیان آمنوزش اسنت  .)5منوک هنا از

روزافزون از این دورهها شده است.

سال  2012که توسط مجله نیویورک تایمز تحت عننوان سنال

پردازی نظریه یادگیری ارتباط گرایی و نهضت مننابع آموزشنی

اقبال دانشگاه های معتبر سراسر جهان مواجه شنده و بنه یند

آزاد بنننر منننی گنننردد .طبنننق نظرینننه ارتبننناط گراینننی

گفتمان عمومی و دانشگاهی تبدیل شده است.

 ،)Connectivismیادگیری در عصنر دیجیتنال بنه صنورت

تابه حال بنیاری از موک های معروف بهصورت بینالمللنی و

فرایند شکل دهی به شبکه ها روی می دهد .بنه عبنارت دیگنر

به زبان انگلینی ارائه شنده اسنت .بنااین حنال در جهنان افنراد

«دانش و شناخت در میان شبکه ای از افنراد و فنناوری توزینع

زیادی وجود دارند که غیر انگلینیزبان هنتند و تماینل دارنند

شده است و یادگیری فرایند مرتبط کردن ،رشد دادن و هدایت

در این ننوع آمنوزش شنرکت کننند .بننابراین کشنورهای غینر
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تاریاچه شکل گیری دوره های برخط آزاد انبوه ،بنه مفهنوم

موک  )The Year of the MOOCنامگنذاری شند  )6بنا

67

عیسی رضایی و همکاران

انگلینیزبان مانند برخی از کشورهای اروپایی و آسنیایی سنعی

 .)11درحالی که میانگین تعنداد یادگیرنندگان در یند منوک،

کردند دوره های ماتلف موک را به زبان ملی خود ارائنه کننند.

 50000هزار نفر  )12است .اینن تعنداد یادگیرننده ،کنام ً بنا

بننرای ملننال در اروپننا مننوک هننایی از قبیننل فیننوچر لننرن

استاندارد یادگیرندگان در آموزش از راه دور و یا برخط موجنود

 )Miríada Xو مننواردی

تفاوت دارد و بنابراین نیازمنند راهبردهنا و روشهنای آموزشنی

مشابه راهاندازی شدهانند .اینن منوک هنا توسنط دانشنگاههنای

متفاوتی نیز خواهد بود .همچنین انتظار این اسنت کنه در یند

آموزش از راه دور ارائه میشود و مااطبان گنتردهای دارند .به

موک شرکت کننده برای اط عات آمده است و نه برای مندرک.

سنومین سنایت بنزرو منوک در

هدف «آموزش محض» است و طراحی آموزشی باید متغیرهنای

جهان و اولین در اروپاست که خدمات خود را به زبان اس انیایی

را در نظر بگیرد و فضایی را برای کنانی که برای دانش محنض

ارائه میکند و دارای بزروترین گنروه دانشنجویی در امریکنای

آمده اند فنراهم سنازد  .)13بننابراین ،لزومناً دارا بنودن داننش

التننین اسننت .مننوک هننا در سننط کشننورهای آسننیایی نیننز

تاصصی و قابلیتهای اثبات شده تعلیم و تربیت در زمینههنای

توسعهیافته اند .برای ملال در سنگاپور ،تایلند ،فیلی ین ،منالزی،

آموزشی سنتی دانشگاه ،محنل کنار حرفنه ای) بنرای طراحنی

چین ،ژاپن ،امارات و عربنتان ،موک هنا توسنط دانشنگاههنای

آموزشی اثرباش دورههای برخط آزاد انبوه کنافی ناواهند بنود

دولتی ایجادشده است .موک در این کشورها بنهصنورت داخلنی

 .)14برای اجتناب از انتااب طراحی ضعیف ،طراحان دوره ،به

در سط کشور بنرای بهبنود اسنتانداردهای آموزشنی و تنأمین

مجموعه ای از اصول برای هندایت تصنمیمگینری در سناخت و

آموزش های باکیفیت توسعهیافته است  .)7در واقنع منوک هنا

مدیریت محتوای دوره ،فن آوری ها ،فرآیندها ،ساختار سنازمانی،

 ،)futurelearnمیراینندا ایکنن

عبارت دقیق تر میرایدا ایک

صرفاً توسط برخی تهیهکنندگان مانند اِدک

 )Edxو کورسنا

 )Courseraرهبننری نمننیشننود بلکننه در سننط کشننورها و
دانشگاههای رسمی نیز در حال گنترش است.

و مدیریت در ید مهیاس گنترده نیاز دارند.
پننژوهش مارگننارین )Margaryanو همکنناران  )15کننه
کیفیت طراحی آموزشی  76دوره برخط آزاد انبوه را به صنورت

روشهای ارائه آموزش از راه دور هنتند و رشد آنها همچننان

موک ها در رعایت اصول طراحی آموزشی نمره پایینی دریافنت

ادامه دارد .بااینوجنود ،رونند طراحنی آموزشنی اینن دورههنا و

کرده اند و بنیاری از آنها صرفا در سازماندهی و ارایه دوره ها از

استفاده از الگوهای طراحی آموزشی در طراحی و توسنعه آنهنا

عملکرد مناسب برخوردار هنتند .در واقع بنا اینکنه دوره هنای

کمتر شناخته شده است  .)8،9درواقع در محیط موک ننهتنهنا

برخط آزاد انبوه بر مبنای نظریه یادگیری ارتباط گراینی شنکل

روشهای ارائه آموزش ،بلکه در بنیاری از منوارد یادگیرنندگان

گرفته است اما نتایج پژوهش ها نشان می دهد کنه بننیاری از

نیننز متفنناوت هنننتند .بننهعنننوانملننال ،یادگیرننندگانی کننه در

آنها هنوز از اصول آموزشی این نظرینه ینادگیری تبعینت نمنی

دوره های برخط آزاد انبوه ثبتنام میکنند ممکن است چنندان

کنند و تجارب ینادگیری دانشنجویان در حند مناسنبی نیننت

ع قهای برای دریافت گواهینامنه و ینا مندرک نداشنته باشنند

 .)20–16مارگارین  )15در نتایج خود بیان می کند که هننوز

 .)10اغلب آنها برای اهداف ماتلفی از قبیل توسعه حرفهای،

شواهد تجربی زیادی جهت تایید اثرباشی موک بر ینادگیری و

یادگیری شاصی ینا بهبنود تحصنیلی در اینن دورههنا شنرکت

همچنین دلیل کیفیت پنایین طراحنی آموزشنی اینن دوره هنا

میکنند .شلن  ،ون گیر و والد Schellens, Van Keer,

وجود ندارد ولی می توان استدالل های ماتلفی وجنود داشنته

 )and Valckeنشان دادند کنه تعنداد مطلنوب یادگیرنندگان

باشد برای نمونه طراحان و مربیان موک ها ممکنن اسنت فاقند

برای تعامل مناسب در ید دوره بنرخط تهریبناً  14نفنر هننت

دانش اصول طراحی آموزشی و نظرینه هنای ینادگیری معاصنر
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بنننابراین دورههننای بننرخط آزاد انبننوه یکننی از جدینندترین

تصادفی مورد مطالعه قرار داده اند نشان می دهند کنه اکلرینت

 68تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر.....

باشند یا شاید سعی می کنند همان روش های متداول تندری

با توجنه بنه سیاسنت اخینر برخنی از دانشنگاه هنا و مراکنز

ک س های حضوری خنود را در بننتر منوک پیناده کننند .بنه

آموزشی کشور در هدف گذاری جهت برگزاری موک ها به ویژه

عبارت دیگر هر چند که ممکن است عوامل متعنددی از قبینل

تاکید صری سند تحول و نوآوری درآموزش پزشکی و همچنین

دانش پایه ضعیف دانشجویان ،عدم تواننایی آن هنا در پنردازش

فراهم نبودن بنتر پداگوژید این دوره ها ،تحهیق و پژوهش در

دانش ،عدم توانایی آنها در کار با ابزار الکترونیکی ،عندم آگناهی

خصننوص الگننوی طراحننی دوره هننای بننرخط آزاد انبننوه ،الزم و

 )21در ناکامی

ضروری اسنت تنا قبنل از ورود اینن فنناوری بننترهای نظنری

و شکنت ید دوره برخط نهش داشته باشند .با این حال همنه

استفاده صحی و موفق از آن فراهم بیاید .همچننین از آنجنایی

این عوامل را می توان تحت عننوان طراحنی آموزشنی ضنعیف

که نظریه ارتباط گرایی به عنوان مبنای نظری اصلی دوره هنای

دوره یادگیری الکترونیکی ،خ صه کرد .طراحی آموزشنی بایند

برخط آزاد انبوه گزارش شده است و دارای سازه هایی است که

بر روی تحلیل اهداف یادگیری درس و چگونگی بهترین نمایش

برای آموزش در عصر دیجیتال نظریه پردازی شده است لذا این

و ارائه آن به دانشجویان متمرکز باشد تا موفهیت حاصل گردد.

پژوهش قصد دارد تا با مبنا قنرار دادن اینن نظرینه بنه تحلینل

دانشجویان از توقعات مدرسان یا ضعف تدری

همچنننین فرفیننت پننذیرش دانشننجویان ،بننا دوره هننای قبلننی

دوره های برخط آزاد انبوه بکاربگیرد .بررسنی ادبینات پنژوهش

یادگیری الکترونیکی متمایز هنتند و لذا نیاز به الگوی طراحی

نشان می دهد که تناکنون الگنوی جنامع ،منننجم و کناربردی

آموزشی اختصاصی دارند .درحالیکه پژوهشهای قابل توجه ای

برای طراحی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه ارتباط

در خصوص اصنول طراحنی ینادگیری الکترونیکنی وجنود دارد

گرایی ارائه نگردیده است .البته برخی ت ش ها در این خصوص

 ،)22،23بااین حال ت شهنای انندکی بنرای اسنتارا اصنول

در سط بین المللی صورت گرفته است با این حال بننیاری از

طراحی موک صورت گرفته است .ع وه بر این ،تحهیهات نشنان

این الگوها بیشتر بر مباحب فنی و مالی تاکیند داشنته و کمتنر

میدهد که استفاده از این اصنول ،عمن ً در طراحنی منوک هنا

مباحب تاصصی یادگیری را مورد توجنه قنرار داده انند  .)9بنه

وجود ندارد .بااینحال ،ما میدانیم که طراحنی آموزشنی ،تنأثیر

عبارت دیگر هنوز شکاف مطالعاتی در خصوص الگوهای طراحی

معناداری بر یادگیری عمیق و معنیدار دارد  .)24با توجنه بنه

آموزشی دوره هنای بنرخط آزاد انبنوه مبتننی بنر نظرینه هنای

منحصربهفرد بودن دوره های بنرخط آزاد انبنوه و نتنایج ملبنت

یادگیری وجود دارد .برای رفع این شکاف ،اینن پنژوهش قصند

کمتر تجربه شده ،اکنون ،ایجناد مجموعنهای از اصنول طراحنی

دارد با بررسی ویژگیهای منحصربهفنرد منوک هنا و همچننین

برای بهبود نتایج یادگیرندگان بننیار حیناتی اسنت  .)25اینن

پژوهشها و شواهد طراحی آموزشی دورههای برخط آزاد انبنوه،

اصول میتواند باعب بهبود طراحنی آموزشنی دورههنای بنرخط

الگویی برای طراحی آموزشی این دورههنا ارائنه دهند .کناربران

آزاد انبوه و نهایتاً ارتهاء یادگیری و یادداری دانشنجویان و ننر

الگوی توسعه یافته ،افرادی از قبیل طراحان آموزشی ،مربینان و

تکمیل دورهها بشود .البته در سنالهنای اخینر اصنول طراحنی

متاصصنان موضنوعی خواهنند بنود کنه معمنوال در طراحننی و

موک و فرایندهای توسعه آن توسنط برخنی از محههنان منورد

پیادهسازی موک شرکت دارند.

مطالعه قرارگرفتنه اسنت  .)28–13،26بنااینحنال اغلنب اینن
تحهیهات برمبنای الگوی عمومی طراحی آموزشنی )ADDIE
انجام شده اند و الگوی اختصاصی برای طراحی آموزشنی چننین
دورههایی هنوز ارائه نشده است.

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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دوره های برخط آزاد انبوه ،از لحاظ محیط های یادگیری و

مولفه های طراحنی آموزشنی آن پرداختنه و آن را در طراحنی
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یا درجه بندی دقیق پاسخ ها بر اساس معیاری از پنیش تعینین

رسیدن به حد اشباع یعنی زمانی که دیگر کد جدیدی به دست

شده وجود ندارد و مضنمون و معننای بدسنت آمنده از مطالعنه

نیامد ،ادامه یافنت و براسناس نتنایج حاصنل از تحلینل محتنوا،

مورد نظر است .برای این منظور ابتدا مهاله هایی کنه در زمیننه

الگوی پیشنهادی طراحی آموزشی دوره های بنرخط آزاد انبنوه

طراحی آموزشی دوره های بنرخط آزاد انبنوه و ارتبناط گراینی

ارایه گردید .جامعه آماری جهنت اعتبنار ینابی دروننی الگنوی

وجود داشتند بر اساس نمونه گیری هدفمنند انتاناب شندند و

پیشننهادی شنامل اسناتید تکنولنوژی آموزشنی و ینادگیری

واحدهای تحلیل تعیین شد .به این صورت که از مجمنوع 189

الکترونیکی بود که ازموضوع پژوهش اط ع داشتند .برای اینن

مهاله استارا شده از پایگاه های ماتلف پایگاههای اط عناتی

منظور با نظرات اساتید راهنمنا و مشناور 45 ،نفرازمتاصصنان

SAGE

شناسایی شد و از طریق ایمیل پرسشنامه الکترونیکنی اعتبنار

 Scopus ،Proquest ،Journalsو  Emerald Insightو

یابی دروننی الگنو ارسنال گردیند .همچننین بنرای اسناتید در

پایگنناههننای اط عنناتی فارسننی مانننند پایگنناه اط عنناتی ، ISD

دسترس نناه چاپی پرسشنامه نیز ارسال شد .بعدازچندین بار

 ،Civilica ،Noormags ،MahIranپژوهشگاه علوم اننانی،

اط ع رسانی و پیگینری در نهاینت  32نفنر از اعضنای نموننه

سامانه دانش گنتر برکت ،ایران نمایه و پایگناه گننج) براسناس

آماری،پرسشنامه را تکمیل کردند و نتایج آنها تحلیل گردید.

Science

of

،Science-Direct ،Web

نمونه گیری هدفمنند و انطبناق بنا معیناری هنای پنژوهش ،در
نهایت  62واحند انتاناب گردیند .معیارهنای منورد نظنر بنرای
انتااب مهاالت در این پژوهش عبارتند بودند از :الف) مطالعنات
تجربی و مروری که تأکید بر طراحی آموزشی دوره های بنرخط

یافتهها
در ادامه فرایند تحلیل و کدگذاری هر مهوله به صورت کامل
در قالب جدول های زیر تشری شده است.

آزاد انبوه داشتند ،ب) در محدوده زمانی بنین  2006تنا 2016

تحلیل محتوای کیفی مهاالت و منتندات طراحنی آموزشنی

چاپ شده اند و ) حاوی مطالنب منرتبط بنا موضنوع پنژوهش

دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی نشنان

هنتند.

می دهد که بنیاری از پژوهش ها )33–27،29بر نهش هندف

س

کدگذاری انجام گرفت .فرایند تحلیل به این صورت بود که ابتدا

برخط آزاد انبوه تاکید داشته و از آنها به عنوان گام های اساسی

هر کدام از متن مهاله ها جهت برداشت کلی و میزان ارتباط آن

و زیربنایی طراحی آموزشی موک یاد می کنند .در این پنژوهش

به موضوع پژوهش یکبار به صورت اجمالی مطالعنه منی شند و

کدهای مرتبط بودن در زیر مهوله نیازسننجی ،کندهای تعینین

به صورت مضمونی این واحدها تحلیل شده و کدگنذاری

اهداف کلی و پیش بینی اهداف مااطبنان در زیرمهولنه هندف

می شد  .به این روش کنه واحند ثبنت بنه جنای کلمنه ،جملنه،

گذاری و کدهای ارتباط محور ،تندری

محنور ،تکلینف محنور،

پاراگراف یا کل متن ،مضمون در نظر گرفته شد .با خواندن کنل

محتوا محور ،ترکیبی ،انطباقی ،اختصاصی در زیرمهولنه تعینین

متن ،هر کجا به ید مضمون مرتبط بر طراحنی آموزشنی دوره

پداگوژی قرار گرفت .در نهایت این سه زیر مهولنه کنه نشنانگر،

های برخط آزاد انبوه اشاره می شد ،تحت عنوان جمله های

هدف و ماهیت کل دوره است تحت مهولنه کلنی جهنت گینری

کلیدی در جدول ثبنت و کند بنه آن اختصناص داده منی شند.

دسته بندی شدند نتایج اینن تحلینل در جندول  1اراینه شنده

همچنین کد واحدهای تحلیل دیگر که به اینن مضنمون اشناره

است.

س

داشتند ،در جدول قرار گرفت .کدگذاری واحندهای معننایی تنا
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تحلیل محتوای واحدها شروع شد و متناسب با منتن،

گذاری و تعینین رویکردهنای آموزشنی در طراحنی دوره هنای

 70تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر.....

جدول:1مهولهها و زیر مهولههای حاصل از تحلیل محتوای کیفی مهوله جهت گیری)

2

ذی نفعان ماتلفی از قبیل تیم تدری دانشکده ،مدیریت دانشگاه و طراحان آموزشی درگیر تولید
دوره های موک هنتند .اهداف و انگیزه این ذی نفعان باید در ید راستا قرار بگیرد تا سرمایه
گذاری مناسبی برای ارایه محتوای با کیفیت فراهم شود.

تعیین اهداف
کلی

3

همه شرکت کنندگان دوره های موک ،با هدف تکمیل دوره در آن ثبت نام نمی کنند .برخی فهط
برای جنتجوی دوره در آن شرکت می کنند و برخی ممکن است فهط به باش های از دوره ع قه
مند باشد.

پیش بینی
اهداف
مااطبان

4

طراحی و راه اندازی ید موک تهریبا سه برابر ید دوره متداول هزینه و زمان الزم دارد .بنابراین
تصمیم گیری در خصوص تامین مالی پروژه از ابتدای طراحی دوره آموزشی الزم و ضروری است.

تامین منابع

5

ید دسته موک هایی هنتند که در آن یادگیری به صورت شبکه ای است و یادگیرندگان در آن
تشویق می شوند تا با شرکت فعاالنه در رسانه های اجتماعی ،ویکی ها و وب و ها با دیگر اعضا
ارتباط برقرار کنند و در نتیجه دانش را خودشان ایجاد کنند و بنازند.

ارتباط محور

6

در این موک یادگیری معموال به صورت فردی است و معموال برای شاصی مفید است که نیازی به
مدرک ندارد و صرفا از روی ع قه و نیاز خاصی در این دوره های رایگان و مهرون به صرفه شرکت
می کند.

درس محور

تکلیف محور

محتوا محور

ترکیبی

10

دوره های موک تطبیهی ،بر مبنای مفاهیمی همچون تفاوت های فردی بنا نهاده شده اند .استدالل
این دوره ها این است که دوره باید با ویژگی های هر ید از یادگیرندگان منطبق باشد .این دوره ها
معموال بر اساس سنجش پیوسته و جمع آوری داده های ماتلف ،از الگوریتم تطبیهی برای ارائه
تجارب یادگیری شاصی استفاده می کنند.

انطباقی

11

دوره های برخط اختصاصی کوچد به دوره هایی گفته می شود که در مهیاس کوچد مانند ید
دانشکده ،دانشگاه یا سازمان ارایه می شوند .طبق این دوره ها هر دانشکده ،دانشگاه یا سازمانی می
تواند دوره اختصاصی خود را برای مااطبان محدوده خودش اماده کرده و ارایه دهد.

اختصاصی
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9

طبق این مدل پتاننیل های سی موک شامل یادگیری شبکه ای ،گشودگی مانند منابع آموزشی
آزاد ،یادگیرنده محوری و انعطاف) می تواند در کنار پتاننل های ایک موک شامل محتوای با
کیفیت ،طراحی آموزشی دقیق ،ویدیوهای آموزشی کوتاه ،فعالیت های هفتگی و سنجش
الکترونیکی) و پتاننل های آموزش چهره به چهره شامل تکیه گاه سازی ،تعامل اننانی و بازخورد
منتهیم) در ید راستا بکارگرفته شود.

تعیین رویکرد آموزشی

8

منابع آموزشی آزاد یا شبه موک ها فهط محتوای رایگان را به اشتراک می گذارند و فاقد ویژگی
های ید دوره آموزشی کامل از قبیل فعالیت های یادگیری و تعام ت بین مربیان و یادگیرندگان
هنتند.

جهت گیری

7

یادگیرندگان موک باید راه های توسعه فرفیت خود برای حل منائل متداول زندگی روزمره را
بیاموزند .این امکان با افزودن تنوع زمینه و یادگیری موقعیتی به عنوان باشی از تجربه یادگیری از
طریق یادگیری مبتنی بر منئله ،مبتنی بر مورد ،مبتنی بر پروژه و شبیه سازی ،قابل تحهق است.

نیازسنجی

1

مرتبط بودن به معنای درجه پیوندی که ید منبع یا فعالیت با نیازهای فرد دارد .هر چه این پیوند
قوی تر باشد ،به طور بالهوه با ارزش تر است.

مرتبط بودن

مقوله

هدف گذاری

جمالت کلیدی متن

کدگذاری

زیر

مقوله

71
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ید طراح آموزشی باید بتواند در شرایط واقعی که در برخنی
مواقع پیچیده نیز هنت ،ابتدا منائل را بنه خنوبی شناسنایی و
آنگاه در صورت لزوم طرح آموزشی خود را پایه ریزی کند .اینن
اقدام مهم در سایه درک صحی از ید سیننتم و مولفنه هنای
مرتبط با آن مینر می شود .تحلیل بنه عننوان فراینند پوینا بنه
طراح آموزشی کمد منی کنند تنا نیازهنای سنازمان را خنوب
بشناسد و با درک نیازهای آموزشی ،متناسب با سایر مولفنه هنا
از قبیل موضوع آموزشی و مااطبان به طراحنی ب نردازد .)34
تحلیل محتوای کیفنی مهناالت و مننتندات طراحنی آموزشنی
دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه ارتبناط گراینی نینز
نشان می دهد که همانند بنیاری از الگوهای طراحی آموزشنی،

آموزشی موک مطرح شنده اسنت  .)40–28،35بنا اینن حنال
ماهیت متفاوت دوره های موک ،فرایندهای متفناوتی از تحلینل
آموزشی را ایجاب می کند .این فراینندها را در دو دسنته کلنی
تحلیل زینت بوم و تحلیل مااطب می توان مهوله بندی کنرد.
در این پژوهش کدهای تحلیل پلتفرم یادگیری ،تعینین پلتفنرم
پشتیبان ،بنتر موبایل و شناسایی بننترهای آزاد در زیرمهولنه
تحلیل زینت بوم و کدهای پنیش بیننی داننش قبلنی ،تعینین
پیش نیازهای دوره ،م حظات چند فرهنگی و در نظنر گنرفتن
باورهای انگیزشی در زیرمهوله تحلیل مااطب قنرار گرفنت .در
نهایت این دو زیر مهوله تحت مهوله کلی تحلیل ،دسنته بنندی
شدند نتایج این تحلیل در جدول  2ارایه شده است.

تحلیل آموزشی به عنوان یکی از گام های اساسی طراحی
جدول  :2مهولهها و زیر مهولههای حاصل از تحلیل محتوای کیفی مهوله تحلیل)

کدگذاری

جمالت کلیدی متن

4

شبکه درون ید چیز دیگر ر می دهد .آن تحت تاثیر محیط و زمینه سازمان ،مدرسه یا ک س قرار
دارند .این «چیز دیگر» همان زینت بوم است .وفیفه مربیان و آموزشیاران خلق و تهویت زینتبوم
است که به یادگیرنده اجازه میدهد بهسرعت و بهطور اثرباش یادگیری خود را ارتهاء داده. .
تصمیمات بهتری اتااذ کرده  .و عملکرد بهتری داشته باشد.

شناسایی
بنترهای آزاد

5

در هنگام طراحی برای یادگیرندگان بزرگنال توجه به یادگیری تجربی که تجارب زندگی افراد و
دانش قبلی آنها را در نظر می گیرد مهم است .مفهوم ساختن روی دانش قبلی یادگیرندگان اولین
گام در موک است.

6

شرکت کننده دوره باید دانش ضمنی ضروری در خصوص موضوع دوره ،مهارت های فنی برای کار با
خدمت رسان های اجتماعی و ابزارهای مدیریت زمان را داشته باشد .شرکت کنندگان و مربیان نیاز
به مهارت های دیجیتال دارند.

تعیین پیش
نیازهای دوره

7

در دوره های موک ،شرکت کنندگان زیادی وجود دارند که با زمینه های ماتلف در دوره شرکت
کرده اند .بنابراین مدرس هرگز نمی داند که آنها از چه کشورها یا اقشار اجتماعی آمده اند.

م حظات چند
فرهنگی

شناخت مااطبان در دوره های موک به جهت ماهیت بازبودن آن و تعداد زیاد شرکت کنندگان،
بنیار دشوار است .با این حال برای شناخت مااطبان به کمد ابزارهای ماتلف روی دوره تمرکز
کنید تا تشایص دهید که مااطبان شما چه کنانی هنتند و چه نیازهایی دارند.

باورهای انگیزشی
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پیش بینی دانش
قبلی

تحلیل مااطب

8

تحلیل زینت بوم

3

هنگام طراحی آموزشی موک برای دستگاه سیار ،الزم است که محدودیت های اپلیکشن های همراه
در نظر گرفته شود.

بنتر موبایل

تحلیل

2

پیش بینی های الزم برای پلتفرم پشتیبان در مواقع افت کارکردهای پلتفرم اصلی ضروری است.

تعیین پلتفرم
پشتیبان

مقوله
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یکی از عوامل اصلی طراحی دوره موفق ،انتااب منطهی ،پلتفرم یادگیری است.

تحلیل پلتفرم
یادگیری

زیر

مقوله
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تحلیل محتوای کیفی مهاالت و منتندات طراحی آموزشی دوره
های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی نشان می
دهد که پژوهش های متعددی  .)27،28،35،41بر نهش
محتوای آموزشی در طراحی دوره های برخط آزاد انبوه تاکید
داشته اند .تاکید نظریه ارتباط گرایی بر استفاده از محتوای
روزآمد و مرتبط با نیازهای مااطبان است .ارتباط گرایی معتهد
است از انجایی که نیمه عمر دانش کوتاه شده و محتوا به
موازات کنب دانش جدید از طول عمر کوتاهی برخوردار است.
«بنابراین نظام های تعلیم و تربیت و کارآموزی باید به طور
خاص نافر به محتوای سیال و جاری باشند»  )39و از آن
تعبیر به دانش نرم می کند .در واقع اعتبارباشی دانش توسط
متاصصان و پذیرش عمومی آن ،باعب می شود که دانش به
حالت جامد برسد .دانش سات نافر به رشته ها و زمینه هایی
است که در آنها تغییر به کندی صورت می گیرد .در چند دهه
گذشته ،باش اعظم دانش ما به دانش نرم تبدیل شده است.
وقتی امور به سرعت تغییر می کنند ،بنیاری ازعناصر دانش،

قبل از آنکه فرصت داشته باشند تا سات شوند ،جایگزین شده
یا مورد تجدید نظر یا اص ح قرار می گیرند.
متاصصان و طراحان آموزشی در تولید محتوای آموزشی
باید به صورت توامان به دانش نرم و سات توجه کنند تا
روزآمدی و مرتبط بودن محتوا حفظ شود .استفاده از منابع
تکمیلی و متنوع راهکاری برای دستیابی به این هدف می تواند
باشد .انعطاف دوره های موک ،تنوع منابع ،آزادی در انتااب
منیر یادگیری و امکان دسترسی همیشه و همه جایی نیز جزو
جذابیت های موک گزارش شده است  .)29در این پژوهش
کدهای تشکیل تیم های تاصصی ،تعیین موضوعات آموزشی،
ساختار دوره ،زمینه گرایی و تعیین طول دوره در زیرمهوله
سازماندهی محتوا؛ کدهای شناسایی منابع تکمیلی موجود،
تنوع در ارایه منابع و سیالیت دانش در زیرمهوله تعیین منابع
تکمیلی و کدهای تولید فیلم آموزشی ،گردآوری منابع آموزشی
آزاد و تولید محتوای مناسب در زیر مهوله آماده سازی محتوا
قرار گرفت .در نهایت این سه زیر مهوله تحت مهوله کلی محتوا
دسته بندی شدند نتایج این تحلیل در جدول  3ارایه شده
است.

جدول :3مهولهها و زیر مهولههای حاصل از تحلیل محتوای کیفی مهوله محتوا)
زیر

جمالت کلیدی متن

کدگذاری

1

موفهیت ید موک به تیم قوی در پشت آن برمی گردد .آموزش کار گروهی به گروه های
دانشگاهی ،طراحی آموزشی ،کتابداران ،افراد تولید رسانه ای و خدمات حهوقی حیاتی است.

تشکیل تیم های
تاصصی

2

موضوعات باید مربوط و معاصر بوده و اط عات بدون ساختار در حیطه انتااب شده ،ایجاد شود.

3

سفر یادگیری خود را به صورت آغاز ،وسط و پایان ع مت گذاری کنید تا یادگیرندگان را در ساخت
منیر یادگیری از طریق دوره یاری رساند.

ساختار دوره

4

در هر زمینه یا بافتار ،ید دیدگاه ممکن است مناسب ترین دیدگاه باشد .ویژگی های دانش در
زمینه داورشناسی ،متفاوت از ویژگی های آن در زمینه کشاورزی است.

زمینه گرایی

5

طول دوره بهتر است بیش از  8-6هفته نباشد زیرا که از نظر دانشجویان حفظ تمرکز برای مدت
طوالنی دشوار است.

تعیین طول دوره

6

یکی از مهمترین گام های طراحی دوره های ارتباط گرایی ،انتااب مواد آموزشی مفید است.

شناسایی منابع
تکمیلی موجود

7

تنوعی از رسانه های غنی را برای جلب توجه و یادداری یادگیرندگان پیشنهاد دهید.

8

باید اعتراف کرد که خود این دستاوردهای علمی نیز در حال تکوین هنتند ،ما دائما در حال
گنترش شناخت خود هنتیم.

سیالیت دانش

9

فن آوری های ویدئویی می تواند برای گنترش فرصت های ارتباطات و برای تشویق ابراز وجود
یادگیرندگان بکارگرفته شود.

تولید فیلم آموزشی

مقوله

مقوله

سازماندهی محتوا

محتوا
تعیین منابع تکمیلی

تنوع در ارایه منابع

محتوا

آماده

سازی
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موضوعات آموزشی

73

عیسی رضایی و همکاران

10

برای اج تناب از دوباره کاری در محتوا ،زمانی را برای جمع آوری ،ارزیابی و بومی سازی
منابع آموزشی آزاد اختصاص دهید.

گردآوری منابع
آموزشی آزاد

11

با نگه داشتن زمان ویدئو زیر شش دقیهه باعب حفظ توجه یادگیرنده در طول ارایه محتوا
شوید.

تولید محتوای
مناسب

داعیه ارتباط گرایی این است که یادگیری اساسنا فراینند

اختصاص یافته است .برای تلانیص و مهولنه بنندی در اینن

شبکه سنازی  )Network Formingاسنت  .)39داننش

پژوهش ،کندهای راهبردهنای تعامنل ،ینادگیری مشنارکتی،

حاصل نظام ها و ساختارهای تلفیق شده است .هر چه شبکه

عناصر فشار و برانگیزننده ،شنبکه سنازی اجتمناعی ،کمند

ها و ارتباط ها از کیفیت بهتری برخوردار باشنند ،داننش ،بنا

رسنانی همتایننان ،اشننتراک گنذاری و ایجنناد گننروه هننای در

کیفیت بهتری به اشتراک گذاشته می شود .به همان انندازه

زیرمهولننه طراحننی شننبکه؛ کنندهای راهبردهننای یننادگیری،

که تشکیل شبکه های اثرباش ،با چالش مهمنی روبروسنت،

انجمن خبرگی ،راهبردهنای ارزش سننجی ،اطن ع رسنانی،

بهره برداری از شبکه ها جهت برآوردن نیازهای دانشی حائز

سوال برانگیزنده ،کمین داری ،اط ع رسانی ،تنهیل گنری و

اهمیت اسنت .بننابراین طراحنی شنبکه و شنبکه سنازی در

منابع اولیه در زیرمهوله درگیرسنازی و کندهای راهنمنایی و

موفهیت دوره های برخط آزاد انبوه نهش قابل تنوجهی دارد.

هدایت ،آشناسازی ،نمونه سازی ،داننش پاینه ،تشنکیل تنیم

تحلیل محتوای کیفی مهاالت و منتندات طراحنی آموزشنی

تنهیل گران ،آماده سازی کنادر ،توانمندسنازی یادگیرننده،

دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بنر نظرینه ارتبناط گراینی

توانمندسازی شبکه ،برنامه یادگیری و آداب معاشرت شنبکه

نشنننان منننی دهننند کنننه بننننیاری از پنننژوهش هنننا

ای در زیر مهوله طراحی پشتیبان قرار گرفت .در نهایت اینن

 )44–3،16،27،32،35،37،40،42تاکید ویژگی بنر شنبکه

سه زیر مهوله تحت مهوله کلی شنبکه سنازی دسنته بنندی

سازی داشته اند و بیشترین تعداد کدها به این باش

شدند نتایج این تحلیل در جدول  4ارایه شده است.

جدول  :4مهولهها و زیر مهولههای حاصل از تحلیل محتوای کیفی مهوله شبکه سازی)
جمالت کلیدی متن

زیر

کدگذاری

مقوله

یادگیری مشارکتی

3

ارتباط بین گره ها در شبکه های ماتلف ممکن است تحت تاثر عوامل ماتلفی باشد .این عوامل
شامل عناصر فشار و عناصر برانگیزنده است .عناصر فشار باعب ضعیف شدن ارتباط در ید شبکه و
عناصر برانگیزنده منجر به تهویت ارتباط درون شبکه می شود.

عناصر فشار و
برانگیزنده

4

شبکه های اجتماعی منبع تشکیل گروه و ایجاد مشارکت همتایان بادوام هنتند.

شبکه سازی
اجتماعی

5

طراحی موک باید به طور صری بر ارزش کمد های همتایان از طریق افهار نظر و ارزیابی اجتماعی
اشاره کند و راهنمایی الزم در این خصوص به شرکت کنندگان ارایه دهد.

کمد رسانی
همتایان

6

در ارتباط گرایی ،یادگیری به نظر هنگامی ر می دهد که همتایان از طریق گفتگو و مکالمه به
طور مشارکتی عهاید ،دیدگاه ها و انتهادات خود را به اشتراک هم می گذراند.

7

به اشتراک بگذارید» برای
از فعالیت های ساخت یافته در قالب «ببینید ،انجام دهید ،و س
معنادار ساختن مفاهیم و روش های جدید به یادگیرندگان در زمان کوتاه استفاده کنید.

شبکه سازی

اشتراک گذاری

مااطب

درگیری

راهبردهای یادگیری

طراحی
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طراحی شبکه

2

قوانین و پارامترهای برای کیفیت و گنترش تولید و مداخ ت در نظر بگیرد و رویکرد مشارکتی را
با طراحی و ترویج وفایف و فعالیت های که همکاری برای آن ید باید یا ارزش افزوده است پرورش
دهید.
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مربیان موک بای د از قابلیت های انواع تعامل در محیط های یادگیری آموزش راه دور و آزاد ،آگاه
باشند.

راهبردهای تعامل

مقوله
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8

تهنیم یادگیرندگان به گروه های کوچد تر و استفاده از شرکت کنندگان پیشکنوت ،به عنوان
رهبر همتایان زیر مجموعه ها ،می تواند برخی از مشک ت مرتبط بر مهیاس پذیری را حل نماید.

انجمن خبرگی

9

در نظریه ارتباط گرایی تمامی گره های موجود در ید شبکه ارزش صرف وقت و انرژی را ندارند و
باید صرفا گره های باارزش برای برقراری ارتباط گزینش شوند.

راهبردهای ارزش
سنجی

اجتماعی در دوره های موک از ید الگوی تکرار منظم ارتباطات

10

برای کمد به ایجاد ید ح
استفاده کنید.

11

برای کمد به تعام ت ناهمزمان در انجمن مباحله ،از سؤاالت برانگیزنده استفاده کنید.

12

برای شبیه سازی تعامل بین معلم و دانشجویان از افراد توانمند درخواست کنید به عنوان نماینده
گروه عمل کنند.

سرگروه

13

فراهم سازی لیند ها ،اقدامات یادگیری ممکن و منابع مرتبط به موضوع بر عهده تنهیل گر است.

تنهیل گری

اط ع رسانی
سوال برانگیزنده

می کرد .او طرح سازمانی خود را اع م

14

هر هفته ید تنهیل گر ،موضوع جدید را معرفی و تدری
کرده و مطالب مهدماتی را فراهم می ساخت.

15

در محیط های یادگیری موک ،تمام قابلیت ها مانند لیند ها ،متن ها ،فیلم ها و غیره) بر روی ید
صفحه و به روش غیرخطی ارایه می شود و یادگیرندگان در انتااب منیر یادگیری بر مبنای توانایی
ها یا دانش قبلی خود استه ل دارند .بنابراین اگر راهنمایی هایی جهت هدایت یادگیرندگان وجود
نداشته باشد ممکن است چنین اختیاری ،باعب شکل گیری الگوهای ذهنی اشتباه یا کاهش
خودکارآمدی آنها شود.

16

بدیهی است که عدم آشنایی با مهارت های دیجیتال ،مشارکت شرکت کنندگان موک را محدود
خواهد ساخت .قبل از شروع دوره ،راهنمایی های الزم در مورد ویژگی های ید دوره ارتباطی باید
به دانشجویان ارایه شود.

آشناسازی

17

کیفیت بحب برخط با ارسال نمونه و محدود کردن تعداد پنت ها افزایش می یابد.

نمونه سازی

18

از آنجایی که شرکت کنندگان دروه های موک دارای زمینه دانشی ماتلف هنتند لذا با استفاده از
راهنماها و موادآموزشی مهدماتی کمد کنید تا دانش پایه و درگیری یادگیرندگان ارتهاء پیدا کند.

دانش پایه

19

حتما همکارانی جهت تدری الزم است پیش بینی شود .این همکاران بهتر است از کشورها و
مناطق ماتلف و یا با دیدگاه های متفاوت باشد .می توان از طریق دعوت به عنوان سانرانان
مهمان ،مصاحبه های ویدئویی یا روش های دیگر ،آنها را به دوره آموزشی وارد کرد.

20

قبل از دوره ،طرح های ی برای توسعه حرفه ای اعضای هیات علمی و کارکنان و رسیدگی به نیازهای
بالهوه دانشجویان از جمله طرحی برای برخورد با اخت الت و یا چالش ها) باید اجرا شوند.

آماده سازی کادر

21

برای بهره مندی از رویکرد یادگیرنده محوری در موک ،باید راهبردهایی برای تغییر درک فراگیران
به عنوان شرکت کنندگان فعال در تنظیم اهداف و منیر یادگیری شاصی فراهم شود.

توانمندسازی
یادگیرنده

22

برای اینکه شبکه شکل گرفته و جریان دانش اتفاق بیافتد الزم است تا برخی از عوامل یا شرایط
فراهم شده یا تنهیل شود .بنا بر اصل چهارم نظریه ارتباط گرایی توانمندسازی ممکن است توسط
فناوری یا عوامل انگیزشی صورت بگیرد.

توانمندسازی شبکه

23

برنامه ریزی در موک بنیار مهم است .از آنجایی که ناهمگونی دانشجویان در این دوره ها باال است
و آنها دارای سط بلوغ و تجارب متنوع هنتند .بنابراین از همان آغاز ،الزم است تا برنامه مطالعه
همراه با الگوهای توسعه فعالیت ها در دوره اریه شود.

برنامه یادگیری

24

آداب معاشرت شبکه ایواض برای مشارکت در انجمن بحب و یا هر فعالیت مشترک دیگر فراهم
سازید.

تشکیل تیم تنهیل
گران

طراحی پشتیبان

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

راهنمایی و هدایت

آداب معاشرت شبکه
ای

همکاران  )20اشاره می کنند که اعتماد به نف  ،تجارب قبلی
و انگیزه ،درگیری در ید موک را تحت تاثیر قرار می دهند
ص  .)157بنابراین توجه به انگیزش در دوره های برخط آزاد
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هنته طراحی یادگیری برخط این است که اطمینان حاصل
شود که یادگیر ندگان با انگیزه هنتند و به طور جدی در تجربه
یادگیری شرکت می کنند  .)32میلیگان  )Milliganو

منابع اولیه
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در زیرمهوله طراحی مشوق ها و کدهای بازخورد سازنده،
سنجش خودکار ،کارپوشه الکترونیکی ،واکاوش یادگیری
 ،)Learning Analyticsآزموند ویدئویی ،نمونه پاسخ یا
معیارهای ارزیابی ،ارزیابی تکوینی و سنجش همتایان در
زیرمهوله طراحی ارزیابی و بازخورد قرار گرفت .در نهایت این
دو زیر مهوله تحت مهوله کلی انگیزش دسته بندی شدند نتایج
این تحلیل در جدول  5ارایه شده است.

انبوه به عنوان یکی از الیه های اصلی باید مورد توجه قرار
بگیرد .انگیزش یادگیرندگان در دوره های برخط تحت تاثیر
عوامل ماتلفی است که از آن جمله می توان به راهبردهای
بازی سازی ،امتیازدهی ،محتوای آموزشی مرتبط ،بازخورد و
حضور اجتماعی اشاره کرد .نتایج این پژوهش نشان می دهد
که بنیاری از پژوهش ها )47–3،27،37،39،43،45
فرایندهای ارزیابی و بازخورد و برخی مشوق ها را به عنوان
راهبردهای انگیزشی پیشنهاد میکنند .بنابراین در این پژوهش
کدهای انگیزش ،مرتبط بودن ،بازی سازی و طراحی انگیزشی
جدول  :5مهولهها و زیر مهولههای حاصل از تحلیل محتوای کیفی مهوله انگیزش)
جمالت کلیدی متن

کدگذاری

هنته طراحی یادگیری برخط این است که اطمینان حاصل شود که یادگیرندگان با انگیزه هنتند و
به طور جدی در تجربه یادگیری شرکت می کنند.

انگیزش

2

یادگیرنده باید بتواند ارتباطی بین منبع یا فعالیت با نیازهای خودش برقرار کند اگر این ارتباط مورد
شناسایی قرار نگیرد ،انگیزش نیز فعال ناواهد شد .فهدان انگیزش نیز به فهدان عمل منتهی خواهد
شد.

مرتبط بودن

3

عوامل کلیدی اثرگذار بر نتایج یادگیری شامل اهداف تحصیلی یادگیرنده ،اعتماد به نف  ،و احناس
تعلق به محیط یادگیری است.

طراحی
انگیزشی

4

بازخورد سازنده ید عنصر حیاتی برای طراحی دوره های موک است .آن نوعی انگیزش درونی است
که باعب افزایش خود آگاهی فرد از داننتن می شود.

بازخورد سازنده

5

طراحی جدول های وارسی ،مهیاس ها ،و پاسخ های توضیحی خودکار ،ابزارهای حمایتی یادگیرنده
هنتند.

سنجش
خودکار

6

وب و یا کارپوشه الکترونیکی را برای جمع آوری ،تامل ،حاشیه نوینی و به اشتراک گذاری نتایج
یادگیری مورد استفاده قرار دهید.

کارپوشه
الکترونیکی

7

واکاوش یادگیری می تواند اط عات با ارزش برای پروفایل یادگیری متنوع شرکت کنندگان فراهم
می کند .دوره های موک ،از طریق ثبت الگوهای رفتاری یادگیرندگان در محیط موک ،انبوهی از
داده ها جمع آوری می کنند .این داده ها ،منبع غنی از اط عات برای مهاصد پژوهشی را فراهم می
کند.

زیر

مقوله

مقوله

1

11

دانشجویان ید ک س به طور مداوم همدیگر را مورد ارزیابی قرار داده و به روش های ماتلف به
همدیگر بازخورد ارائه می دهند و همین امر باعب کنترل مشارکتی در شبکه شده و شبکه را به
سمت اهداف عینی و پنهان خود هدایت می کند.

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

طراحی مشوق ها

10

برای هر ویدئو ید آزمون تکوینی و برای هر باش ید آزمون تراکمی باید طراحی شود.

ارزیابی تکوینی

9

طراحی ارزیابی و بازخورد

برای پرسش های خود ارزیابی بهتر است ید نمونه پاسخ یا جدول وارسی فراهم شود تا یادگیرنده
بتواند پاسخ خود را با پاسخ مربی یا سط مورد انتظار عملکرد مهاینه کند.

نمونه پاسخ یا
معیارهای
ارزیابی

8

سنجش
همتایان
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حفظ درگیری دانشجویان با فیلم های آموزشی دارای آزموند های درون ویدئویی قابل بهبود است.

آزموند
ویدئویی

انگیزش

واکاوش
یادگیری

 76تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر.....

معرفی مناسب دوره ،اط ع رسانی به موقع و جذب مااطبان

همین دلیل برخی از منابع  )26،37بر معرفی و زمانبندی دوره

یکی از اقداماتی است کنه در طراحنی دوره هنای بنرخط حنائز

به عنوان یکی از فرایندهای طراحی آموزشی اشاره کرده اند .در

اهمیت است .در واقع از انجایی که شرکت در دوره های بنرخط

این پژوهش کدهای انتظارات مشاص ،معرفی دوره و مدرسنان،

ازاد انبوه آزاد است و مااطبان از قبل مشاص نینتند .بنابراین

برنامه یادگیری و بازاریابی در زیرمهوله معرفی و اط ع رسانی و

دوره قبل از اجرای کامل بایند در معنرع عمنوم قنرار بگینرد و

کندهای جندول زمنانی و زمنان بنندی شنروع و پایننان دوره در

اط ع رسانی های به موقعی در این خصوص انجام شود .هزیننه

زیرمهوله زمانبندی قرار گرفت .در نهایت این دو زیر مهوله تحت

طراحی دوره های برخط آزاد انبنوه بننیار باالسنت و بازگشنت

مهوله کلی نمایش دسنته بنندی شندند نتنایج اینن تحلینل در

هزینه تنها در صورت استهبال مااطبان قابل تحهنق اسنت .بنه

جدول  6ارایه شده است.

جدول  :6مهولهها و زیر مهولههای حاصل از تحلیل محتوای کیفی مهوله نمایش)
کدگذاری

جمالت کلیدی متن

معرفی دوره و
مدرسان

3

در صفحه معرفی موارد زیر پیشنهاد می شود :متن خوش آمدگویی و تصویری از استادان دوره،
لیند به مطالعه پیمایشی دوره ،راهنمایی در مورد نحوه آغاز دوره و دریافت عنوان دانشجو ،باش
جزوات از جمله برنامه درسی و فهرست یادگیری.

برنامه درسی

4

طرحی برای ارتباطاتی مانند بازاریابی دوره ،مدیریت منظم ایمیل ها و استفاده از شبکه های
اجتماعی باید ریاته شود.

5

جدول زمانی باید با وفایف دقیق ایجاد شده باشد.

6

قالب ارایه دوره باید مشاص شود ،از جمله تعیین چارچوب زمانی بهینه برای دوره ،طرح دوره
مانند باز ،ساختارمند ،و یا غیر خطی) و فرمت انتشار برای ملال انتشار تمامی محتوای از آغاز و یا
انتشار آن را به صورت هفته به هفته)

معرفی و اط ع رسانی

2

با الگوی های مشاص از جمله شرح دوره به همراه اهداف یادگیری کلیدی ،شرح اعضای هیات
علمی ،نمای کلی دوره ،سرفصل ها ،انتظارات از شرکت کنندگان ،امکان گواهینامه ،راه های
ارتباطی با اعضای هیات علمی ،دستورالعمل ها ،آداب شبکه ای و وابنتگی دانشگاهی و غیره) به
معرفی دوره ب ردازید.

مقوله

نمایش

1

نتایج یادگیری باید همراه با چگونگی ارزیابی و سط مورد قبول جهت دریافت گواهینامه تکمیل
دوره مشاص شود.

انتظارات مشاص

زیر

مقوله

بازاریابی
جدول زمانی

زمانبندی

زمان بندی شروع
و پایان دوره

پرهزینه و زمان بر است و بازگشت سرمایه صرفا بنا تکنرار دوره

ارزشیابی شده و تمام اط عات به روش مننجم بنرای اسنتفاده

امکان پذیر است .ع وه بر آن در هر دوره منوک ،تعنام ت بنین

های بعدی بایگانی شنود  .)35،37بهنره گینری از راهبردهنای

شرکت کنندگان مجموعه تجارب و محتوای آموزشی مناسبی را

بایگانی منظم ،هدف گذاری و تکنرار دوره را راحنت تنر خواهند

فراهم می سازد که می تواند برای دوره های بعد مورد استفاده

سازد .در این پژوهش زیر مهوله های بایگنانی ،ارزشنیابی دوره و
تکرار تحت عنوان کلی ارزشیابی و تکرار مهوله بندی شد.

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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فرایند طراحی و تولیند دوره هنای بنرخط آزاد انبنوه بننیار

قرار بگیرد .برای اسنتفاده از اینن پتانننل هنا ،الزم اسنت دوره
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جدول  :7مهولهها و زیر مهولههای حاصل از تحلیل محتوای کیفی مهوله ارزشیابی و تکرار)

1

ارزشیابی دوره

ارزیابی دوره و چگونگی بنته بندی مواد آموزشی دوره پ از برگزاری آن ،این امکان را فراهم می
سازد که برای طراحی دوره های بعدی بتوان از آنها استفاده کرد.

تکرار

بایگانی

برای ارزیابی طراحی دوره همراه با واکاوش دوره) باید نظرسنجی شامل اط عات جمعیت شناختی،
دالیل ثبت نام در دوره و نتایج انتظار قبل و بعد از دوره انجام شود.

تکرار

میراث دوره

ارزشیابی

3

ید آرشیو باز ایجاد کنید تا حیات دوره را فراسوی ارزیابی نهایی و اتمام آن ،گنترش دهد .این کار
به مدیریت بهتر دوره در هنگام تکرار جلنات کمد خواهد کرد.

مقوله

ارزشیابی و تکرار

2

جمالت کلیدی متن

کدگذاری

زیر

مقوله

جدول :8مهولهها و زیر مهولههای حاصل از تحلیل محتوای کیفی مهوله مدیریت پروژه)

زمان بندی پروژه

سازماندهی

مهدار زمان موردنیاز برای طراحی دوره موک به عوامل متعددی بنتگی دارد که الزم است از ابتدا
پیش بینی شده و زمان بندی مشاصی برای هر ید از گام ها در نظر گرفته شود.

دوهرتی  )Dohertyو همکاران  )32بر این نکته اشاره

نیازمند مدیر پروژه است تا کار توسعه موک را هماهنگ سازد.

دارند که تولید و ارایه دوره های موک تهریبا سه برابر ید دوره

بنابراین کل پروژه طراحی و تولید دوره های برخط آزاد انبوه

معمولی زمان و هزینه الزم دارد .افراد درگیر در طراحی و

باید توسط ید فرایند مدیریت پروژه اداره شوند تا در زمان

توسعه موک معموال زیاد هنتند و لذا این حجم کار و افراد

مناس ب به نتیجه برسد .در این پژوهش کدهای مدیر پروژه،
تنوع متاصصان ،و زمان بندی پروژه به زیر مهوله های برنامه

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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ساخت دوره های موک ،به تیمی از کارشناسان حیطه های ماتلف از قبیل طراحان آموزشی،
متاصصان فناوری اط عات ،کتابداران و معلمان نیاز دارد.

تنوع متاصصان

مدیریت زمان

3

مدیر پروژه

مدیریت پروژه

2

تولید و ارایه دوره های موک تهریبا سه برابر ید دوره معمولی زمان و هزینه الزم دارد .افراد درگیر
در طراحی و توسعه موک معموال زیاد هنتند و لذا این حجم کار و افراد نیازمند مدیر پروژه است تا
کار توسعه موک را هماهنگ سازد.

مقوله

برنامه ریزی

1

جمالت کلیدی متن

کدگذاری

زیر

مقوله
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ریزی ،سازماندهی و مدیریت زمان تاکید داشت که تحت عنوان

شدند ،در نهایت  9مهوله اصلی و  22زیر مهوله از دادههای

مدیریت پروژه مهوله بندی شد.

کیفی استارا شد .در جدول  9مهوله ها و زیرمهوله های

بعد از اتمام فرایند کدگذاری واحدهای تحلیل ،این کدها بر
اساس شباهت یا قرابتی که با یکدیگر داشتند مهولهبندی

مربوط با آن ها آمده است .در ادامه به تشری آنها پرداخته
شده است.

جدول  9مهوله ها و زیر مهوله های الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی
الیه

زیر الیه

1

چترفلنفی و
پداگوژیکی

تعیین پداگوژی

شبکه محور ،درس محور ،تکلیف محور ،محتوا محور ،ترکیبی ،اختصاصی ،انطباقی

نیازسنجی

جمع آوری منتمر داده ها ،تحلیل شبکه های اجتماعی ،شناسایی روند گرایشات

2

جهت گیری

3

تحلیل

4

محتوا

5

شبکه سازی

6

انگیزش

7

نمایش

8

ارزشیابی

9

مدیریت پروژه

هدف گذاری /ایجاد ع قه
مشترک
امکان سنجی
تحلیل زینت بوم
تحلیل مااطب
تحلیل موضوع/تکلیف
سازماندهی

راهبردهای اجرایی

شناسایی ذی نفعان ،تحلیل اهداف ماتلف ذی نفعان ،تعیین خط مشی ها و اهداف کلی ،پیش
بینی اهداف مااطبان
تامین جامعه آماری مااطبان ،برآورد هزینه ها ،تحلیل هزینه-اثرباشی
تحلیل پلتفرم ،تعیین پلتفرم پشتیبان ،شناسایی بنترهای آزاد
پیش بینی دانش قبلی ،تعیین پیش نیازهای دوره ،در نظر گرفتن باورهای انگیزشی ،م حظات
چند فرهنگی
تعیین ماهیت موضوع /تکلیف ،تحلیل هدف های آموزشی
تشکیل گروه متاصص موضوعی ،سازماندهی ساختار دوره ،تعیین طول دوره ،تعیین متحوای
آموزشی مناسب

آماده سازی محتوا

گردآوری محتوای آموزشی آزاد ،تولید محتوای آموزشی مناسب ،تولید فیلم آموزشی

تهیه منابع تکمیلی

شناسایی منابع تکمیلی موجود ،رعایت اصل تنوع در منابع ،تاصیص منابع آموزشی هر باش

راهبردهای درگیرسازی

تعیین فضای تعامل ،تعیین راهبردهای تعامل ،طرح ریزی حضور منتمر ،شناسایی عوامل فشار و
برانگیزنده

طراحی شبکه

تعیین راهبردهای یادگیری ،تعیین تکالیف و فعالیت ها ،تعیین راهبردهای تنهیل جریان دانش،
تشکیل گروه های ع قه

تعیین پشتیبان

راهبردهای توانمندسازی شبکه ،راهبردهای راهنمایی و هدایت ،تیم تنهیل گران ،تعیین پشتیبان

راهبردهای انگیزشی
ارزیابی و بازخورد
زمان بندی
ارزشیابیوتکرار

واکاوش یادگیری ،سنجش همتایان ،کارپوشه الکترونیکی ،بازخورد
شروع جذب مااطب ،شروع و پایان دوره ،تکرار دوره
معرفی دوره ،مدرسان ،برنامه یادگیری ،راهبردهای اط ع رسانی
ارزشیابی ،اص ح ،بایگانی ،تکرار

برنامه ریزی

تعریف محدوده پروژه ،انتااب الگوی عمل ،زمانبندی ،بودجه بندی و تهیه برنامه عمل

سازماندهی

تهنیم کار ،تاصیص نیروها ،سازماندهی منابع ،ایجاد کانالهای ارتباطی

هماهنگی

مدیریت زمان و دانش

نظارت و کنترل

معیارهای ارزیابی ،ارائه راهنمایی ،بازخورد
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معرفی و اط ع رسانی

عناصر بازی وارسازی ،سینتم امتیازدهی ،سطوح و نشان ها ،گواهی یا مدرک ،اع ن های مکرر
ناهمزمان
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همچنین ع وه بر استارا مهولنه هنا ،راهبردهنای اجراینی

تحت عنوان گام های طراحی آموزشی در هنر مرحلنه ضنرورت

مربوط به هر کدام از این مهوله ها هم از تحلیل محتوا استنباط

دارد که در الگوی نهایی مدنظر قنرار گرفنت .در نهاینت الگنوی

شد .در واقع بنیاری از کدهای هر ید از مهوله ها را منی تنوان

مفهومی طراحی دورههای بنرخط آزاد انبنوه بنه شنکل  1اراینه

در قالب راهبردهای اجرایی مطرح کرد .برای طراحنی اثنرباش

گردید و مورد اعتباریابی درونی قرار گرفت.

دوره های برخط آزاد انبوه به کارگیری این راهبردهای اجراینی

شکل  .1الگوی مفهومی طراحی دوره های برخط آزاد انبوه

کارشناسان و اص ح و بهبود الگو اسنت .در اینن پنژوهش بنرای

تکنولوژی آموزشی ارسال گردید .ابزار اعتبارینابی اینن الگنو از

اعتباریابی الگو از پانل متاصصین استفاده شد .به اینن صنورت

پژوهش لنی و همکناران  ،)2016جعفرخنانی  ،)1392دلنروز

که ابتدا رواینی صنوری الگنوی پیشننهادی از حینب تناسنب و

 )1394و صفوی  )1393گرفته شد و برای اهنداف پژوهشنی

اننجام مولفه ها ،ادراک پذیری الگو ،ابهنام عبنارات و ینا وجنود

اص ح گردید .در جدول  10نتایج حاصنل از اعتبارینابی دروننی

نارسایی در معانی کلمات با نظرات اساتید راهنما و مشاور منورد

الگوی مفهومی طراحی آموزشی دوره های بنرخط آزاد انبنوه بنا

اولیه الگنوی

توجه به پاسخ های ارائه شنده از طنرف متاصصنان تکنولنوژی

بررسی قرار گرفت و اص ح شد .س

پیش نوی

مفهومی و روندی به همراه پرسشنامه اعتباریابی الگو ،به منظور

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آموزشی به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش شده است.
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هندف از آزمنون اعتباریننابی دروننی الگننو ،انعکناس نظننرات

بررسی کفایت مولفه ها و سازماندهی فراینندها بنه متاصصنان

 80تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بر.....

جدول  10نتایج اعتباریابی درونی الگوی مفهومی طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه N =32
ردیف

معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

CVI

1

اعتبار

2

4

3.75

0.50

0.90

2

کاربردپذیری

2

4

3.53

0.67

0.90

3

اننجام

2

4

3.50

0.67

0.90

4

جامعیت

2

4

3.28

0.77

0.81

5

ادراک پذیری

1

4

3.28

0.77

0.87

6

نوآوری

2

4

3.43

0.75

0.84

7

مهبولیت

1

4

3.31

0.89

0.84

با توجه به درجه نمره گذاری پرسشنامه در مهیاس لیکنرت،
حداقل نمره برای ید معیار نمره 1و حداکلر نمره  4بود .نتنایج

S-CVI

6.06/7=0.86

به عنوان الگوی پیشنهادی دوره های برخط آزاد انبنوه مناسنب
ارزیابی نموده اند.

جدول  10نشان می دهد که میانگین همنه معینار هنا بناالتر از
متوسط  )3به دست آمده است .همچنین جهت بررسی رواینی

بحث و نتیجهگیری

مناسبت کلی  )S-CVIاسنتفاده شند .شناخص رواینی محتنوا

برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط گرایی در نظام

 )CVIنشان دهنده جامعیت قضاوت های مربوط به رواینی ینا

آموزش عالی بود .بنرای اینن منظنور ،از روش تحلینل محتنوای

قابلیت اجرایی مدل ،آزمنون ینا ابنزار نهنایی منی باشند .طبنق

کیفی استفاده شد .س

این الگو با نظرسننجی از متاصصنان

تحهیهات روبیو  )Rubioوهمکارانش  CVI ، )48را میتنوان

مورد اعتباریابی قرار گرفت .نتایج این نظرسنجی نشنان داد کنه

با شمارش تعداد نمرات ملبت  3یا  4هر معیار تهنیم بر تعنداد

تمام معیار های الگوهای پیشنهادی میانگین بناالی  3را کننب

کارشناسان محاسبه کرد .از آنجنایی کنه حنداقل مهندار قابنل

کرده اند و به عبارتی منی تنوان گفنت الگوهنای پیشننهادی از

قبول برای  CVIبرابر با  0/79است .نتنایج جندول نشنان منی

دیدگاه متاصصان مورد تایید است .الیه های اصنلی اینن الگنو

دهد که این عدد برای تمام معیار هنای الگنو بناالی  0.79منی

عبارتند از -1چتر فلننفی و پنداگوژیکی-2 ،جهنت گینری-3 ،

باشد و لذا می توان نتیجه گرفت که الگوی پیشنهادی از رواینی

تحلیل-4 ،محتوا-5 ،شبکه سنازی-6 ،انگینزش-7 ،نمنایش-8 ،

محتوایی مناسنبی برخنوردار اسنت .همچننین جهنت محاسنبه

ارزشننیابی و -9منندیریت کننه بننا اصننول نظریننه ارتبنناط گرایننی

مناسبت کلی الگوی پیشنهادی  )S-CVIدر اینن پنژوهش از

پشتیبانی می گردد .زینر الینه هنای اینن الگنو نینز بنه ترتینب

رویکرد مینانگین اسنتفاده شند .بنه عبنارتی مینانگین مجمنوع

عبارتند از-1 :تعیین پداگوژی-2 ،نیازسنجی-3 ،هندف گنذاری/

شاخص های روایی محتوای  ،)CVIبنر تعنداد کنل معینار هنا

ایجاد ع قه مشترک-4 ،امکان سنجی-5 ،تحلینل زیننت بنوم،

تهنیم شد .نتایج جدول نشان می دهد که مناسبت کلی الگوی

-6تحلیل مااطب-7 ،تحلیل موضوع/تکلیف-8 ،سازماندهی-9 ،

پیشنهادی  )S-CVIبرابر با  0.86می باشد .لذا از آنجایی اینن

آماده سازی محتوا-10 ،تهینه مننابع تکمیلنی-11 ،راهبردهنای

عدد باالتر از حداقل مناسنبت مطلنوب  )%80بنه دسنت آمنده

درگیرسننازی-12 ،طراحننی شننبکه-13 ،تعیننین پشننتیبان-14 ،

است بنابراین می توان نتیجه گرفت که متاصصان این الگو را

راهبردهای انگیزشی-15 ،ارزیابی و بازخورد-16 ،زمنان بنندی،
-17معرفی و اط ع رسانی-18 ،ارزشنیابی و تکنرار-19 ،برنامنه
ریزی-20 ،سازماندهی-21 ،هماهنگی و -22نظارت و کنترل.
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محتوای الگوی پیشنهادی ،از شناخص رواینی محتنوا  )CVIو

هدف این پژوهش ،ارایه الگوی طراحی آموزشنی دوره هنای
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در ادبیننات پننژوهش ،چننندین مطالعننه )13،14،27،43،49

همچنین زیمن

 )Siemensنه گام ساده برای طراحنی،

انجام شده است که سعی کردهاند عناصر اصلی طراحی آموزشی

توسعه و اجرای دورههای برخط آزاد انبوه ارائه کرد .این گنامهنا

دورههای برخط آزاد انبوه را مشاص کنند .تحهیق انجنام شنده

عبارتاند از انتااب موضوع و مااطب ،ینافتن همکنار تندری ،

Guàrdia, Maina and

تعیین محتوا طرح ریزی فضاهای تعامل ،طنرح رینزی تعنام ت

 )Sangràده عنصر پشتیبان یادگیری که برای یادگیرندهها در

زنننده ،ناهمزمننان)  ،طننرح ریننزی حضننور منننتمر خودتننان) ،

محیط موک فراهم می شود را اراینه کنرده اسنت .اینن عناصنر

فعالیت ها و خ قیت یادگیرنده ،تنرویج و بنه اشنتراک گنذاری،

عبارتاند از :رویکرد طراحی مبتنی بر شاینتگی ،توانمندسنازی

تکرار و بهبنود  .)49بنهطنورکلی گنامهنای طراحنی آموزشنی

یادگیرنده ،برنامنه ینادگیری و جهنتگینری روشنن ،ینادگیری

زیمن

 )49بر مبنای اصول نظرینه ینادگیری ارتبناط گراینی

مشننارکتی ،شننبکهسننازی اجتمنناعی ،کمنندرسننانی همتایننان،

شکل گرفته است .به همین دلیل در بنیاری از باشهنا نهنش

معیارهای کیفی برای ایجاد و تولید دانش ،سننجش و بنازخورد

تعام ت برجنته میباشد .این گامها بیشنتر شنبیه پنداگوژی و

همتایان و یادگیری ارتهاءیافته بنا فنناوری  .)27اینن پنژوهش

روش تدری

بر مبنای نظریه ارتباط گرایی بوده و نمنیتنوان از

فهط اهمیت عناصر پشتیبان آموزشی برای یادگیرندهها را نشان

آن بننرای طراحننی آموزشننی در سننط کنن ن اسننتفاده کننرد.

داده است اما در ارائه ید الگوی طراحی آموزشی نناموفق بنوده

بهعبارتدیگر این گامها برای تدری

ید دوره آموزشی مبتننی

است.

بر نظریه ارتباط گرایی میتواند برای مندرس مفیند واقنع شنود

توسنط گاردیننا ،ماینننا و سننانگرا

همچنین اسکاگنولی  )Scagnoliپنج مؤلفه اصلی بنرای
افزایش اثرات آموزشی یادگیرنده ها از طریق موک را در طراحی

ولی برای ید طراح آموزشی ،اصنول و فراینندهای مشاصنی را
فراهم نمیسازد.

آموزشی موک پیشنهاد کرد .این مؤلفهها شامل -1تازگی محتوا

کنافمن و کنافمن  )Kauffman and Kauffmanنینز

و بازیابی تجربه پیشین-2 ،درون دادی از منابع متنوع-3 ،اندازه

چند مؤلفه را بنرای طراحنی منوک هنا پیشننهاد دادهانند .اینن

گیری برای درک و تفکر بیشتر-4 ،انگینزش بنرای مشنغولیت و

مؤلفهها عبارت اند از-1 :ایجاد پیامدهای ینادگیری قصند شنده،

یادگیری اجتماعی-5 ،برنامه ریزی برای میراث یا آموزش آینده

-2در نظر گرفتن دانش شناختی پیشنین و باورهنای انگیزشنی،

می باشد  .)13این تحهیق نشان داد که چگونه یند سنانرانی

-3تعیین ساختار محتوا-4 ،لحاظ کردن فعالیتهنای ینادگیری

موک طراحی می شود طوری که یادگیرندهها بتوانند این مؤلفنه

فعال -5 ،اجنرای ارزینابی  .)43بنه طنورکلی الگنوی کنافمن و

را به ترتیب تجربه کنند اما نهطهضنعفهنایی هنم دارد ایننکنه

کافمن  )43فرایند طراحی آموزشنی بننیار سناده و کناربردی

نمیتواند مراحل تفکیدشده و دقیق را فراهم کند.

برای دورههای پلتفرم ادک

ارائه میدهند .اینن گنامهنا کنام ً

طراحننی مننوک پیشنننهاد دادهاننند .ایننن اصننول عبننارتاننند از

همان مراحل تحلیل ،طراحی ،توسعه ،اجرا و ارزیابی) بنه زبنان

مشوقهای سازمانی برای تأمین منابع ،اهداف آموزشنی ،اهنداف

دیگر است .پداگوژی حاکم بر این الگو ،بیشنتر شنناخت گراینی

پژوهشی ،آستانه قابلیت فرضنی گنروه هندف و ماهینت محتنوا

است و به پنداگوژی ارتبناط گراینی کمتنر توجنه شنده اسنت.

 .)14طبق نظر آنها محدودیت مننابع بندان معننی اسنت کنه

بنابراین بااینکه برای طراحی ایک

موک ها میتواند مفید واقع

ابتکار موک ،الزم است با ید مدل کنبوکار پایندار پشنتیبانی

شود ولی برای ارائه دورههای سنی منوک رهنمودهنای چنندان

شود تا سرمایه گذاری منابع دانشگاه و مزایایی پیشبیننی شنده

زیادی ارائه نداده است.

قابل تحهق باشد.
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درحالیکنه همنه مننائل فنوقالنذکر در طراحنی آموزشنی

بننا درخواسننت منننتهیم مهالننه از نوینننندگان از طریننق پایگنناه

دورههای برخط آزاد انبنوه قطعناً نهنش مهمنی ایفنا منیکننند.

رینننرگ گیننت  )researchgateسننعی بننر حننل ایننن مشننکل

بااین حال بنیاری از موارد ذکر شده از جامعیت کافی برخنوردار

کردننند .همچنننین کمبننود مهنناالت اصننیل در حیطننه طراحننی

نبوده و صرفاً برای طراحی خرد یا ک ن مناسب هنتند .ماهیت

آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه باعب شد تا محههان مهاالت

متفنناوت دورههننای بننرخط آزاد انبننوه از قبیننل تعننداد زینناد

گزارش موردی یا مروری را هم جزو معیارهای ورود به پنژوهش

شرکت کنندگان ،مباحب چند فرهنگی ،ساختار دوره ،پیچیدگی

قرار دهند .در نهایت با توجه به اینکه تحهیهات بنیار اندکی در

ارزیابی و پشتیبانی ضعیف ایجاب منیکنند تنا الگنوی طراحنی

خصوص موضوعات مرتبط با مدرسان دورههای برخط آزاد انبوه

آموزشی موک ها پاساگوی این نیازها باشند .در اینن پنژوهش

وجود دارد .موضوعاتی ماننند انگینزه هنای مدرسنان ،تجنارب و

ضمن بررسی مؤلفه های الگوهای قبلی ت ش گردید تا بر اساس

ادراکات آن ها می توانند محلنی بنرای تحهیهنات آیننده باشنند.

ادبیات پژوهش الگویی جامع برای طراحنی آموزشنی دورههنای

محههان میتوانند چگونگی طراحی و توسعه این دورهها توسنط

برخط آزاد انبوه در سط خرد و ک ن ارائه گردد .در اینن الگنو

مدرسان ،چگونگی تعام ت آنها با یادگیرنندگان و بنهطنورکلی

یادگیرنده به عنوان عامل در تعامل با دیگران اقدام به ینادگیری

چرایی اتااذ رویکردهای ماتلف در موک را مورد مطالعنه قنرار

می کند ،یادگیری در این پژوهش به منزله برقراری ارتباط است

دهند .همچنین ارتباط یادگیرندگان با گروههای سننی متفناوت

که مبتنی بر مبانی نظریه ینادگیری ارتبناط گراینی منی باشند.

در دورههای برخط آزاد انبوه ،یکی از چالشهایی اساسنی اسنت

آموزش نیز تعامل در معنای کامل آن به منظور استه ل یابی از

که الزم است از جوانب ماتلف اجتماعی و روانشنناختی منورد

سوی یادگیرنده است .جایگاه معلم در این الگو تننهیل گنری و

بررسی قرار بگیرد .دورههای موک معموالً به دلیل عندم کنتنرل

مربی گری است .یادگیرنده نیز موجودی عامل است که با تمنام

کامل ،میتواند باعب انحراف یادگیرندگان از موضوع اصلی شنده

ویژگیهای خاص خود در محیط آموزش حضور دارد .ارزشنیابی

و باعننب سننردرگمی شننود بنننابراین ارائننه الگننوی بننرای ارتهنناء

از سوی یادگیرنده خودسنجی ،سنجش همتایان) و از سیننتم

راهبردهای یادگیری در دورههای موک نیز پیشنهاد میگردد.

های ثبت خودکار آزمون های الکترونیکی و واکاوش یادگیری)
انجام می شود و نتنایج در اختینار یادگیرننده قنرار منی گینرد.

تشکر و قدردانی

یادگیری خود جهت بدهد .این الگنو بنرای طراحنی دوره هنای

آموزشی با عنوان تدوین و اعتباریابی الگنوی طراحنی آموزشنی

برخط آزاد انبوه برای سطوح آمنوزش عنالی اراینه شنده اسنت.

دوره های برخط آزاد انبوه مبتنی بنر نظرینه ینادگیری ارتبناط

مااطب الگو ،اساتید دانشگاه و طراحنان آموزشنی هننتند کنه

گرایی در نظام آموزش عالی مصوب دانشنگاه ع منه طباطبنایی

قصد دارند برای سطوح آموزش عالی دوره های موک را طراحی

می باشند که نوینندگان از حمایت های آنان تشکر می نمایند.

کنند .با این حال به جهت وابنته به موضوع نبودن الگو ،امکنان

همچنین از دانشکده مجازی دانشگاه علنوم پزشنکی تهنران بنه

بکارگیری آن در موقعیتهای ماتلف وجود دارد .اینن الگنو بنه

جهننت فننراهم سننازی امکننان مشننارکت پژوهشننگر در جلنننات

شیوه ای نظامند به طراح آموزشی کمد منیکنند ،تنا آموزشنی

تاصصی موک و دسترسی به برخنی از پایگناه هنای اط عناتی،

مدون با نتایج قابل پیشبینی تدوین نماید.

نهایت قدردانی و تشکر را داریم.

یکی از محدودیت های این پژوهش عدم دسترسی به برخی
از پایگاه های تاصصی مانند ارید ) (ericبود که پژوهشنگران
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Abstract
The aim of this study was to develop a massive open online courses instructional
design models based on connectivism theory in the higher education.
Method: This is a qualitative content analysis study. In order to the SPELL OUT THIS ?? MOOCs
books and articles were collected and the unit of analysis was determined. A total of 189 articles
and book extracts from different databases were extracted. 62 units of study were selected based on
purposeful sampling and compliance with the criteria of study. Criteria for selecting papers in this
study were as follows; a) experimental studies and review articles that focus on massive open online
courses, b) published in the period between 2006 and 2016 and c) related to the research subject.
Then the semantic units’ coding continued to reach saturation point. Finally, the main categories of
sub-categories were segregated and the conceptual instructional model for MOOCs was designed
based on the research findings.
Results: After the coding process, the code based on the similarity or affinity with each other were
classified. Finally, eight main categories and 22 sub-categories of qualitative data were extracted.
The main layers of this model includes; a) philosophical and pedagogical umbrella, b)orientation, c)
analysis, d) content, e) networking, f) motivation, g) demonstration, h)evaluation and i)
management which is supported by the principles of connective theory
Conclusion: MOOCs instructional design model presented in this study, exist in micro and macro
levels. This MOOCs design model is for higher education levels. It also has other application in
different situations.
Key words: Instructional model, education, distance, MOOCs, massive open online courses,
connective theory.
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