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سال چهارم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 1394-95
مقاله مروری

آموزش از راه دور در عصر دیجیتال )با محوریت ارتباط گرایی(
خدیجه علی آبادی1، آذر خزائی2

چكیده
اهداف: با ورود به عصر فراصنعتی نظام آموزشی متحول شد و اشکال متنوع آموزش از جمله آموزش از راه دور بوجود 
آمد. در ابتدای پیدایش آموزش از راه دور، مبتنی بر نظریات یادگیری سنتی بود اما با توجه به اینکه این نظریات قادر به 
پاسخگویی و حل چالش های پیش روی نظام آموزشی در عصر جدید نبودند، نظریه ارتباط گرایی بوجود آمد. لذا هدف 

مقاله حاضر بررسی شیوه آموزش و یادگیری در عصر دیجیتال و تاثیر ارتباط گرایی بر آن می باشد.
روشها: این مقاله از نوع Review Paper و با بررسی سیستماتیک مقاالت علمی مجالت معتبر تدوین شده است. 
SID- Google Scholar- که جهت تدوین آن از جستجوهای اینترنتی در پایگاه های اطالعاتی معتبر داخلی و خارجی
Magiran-Ebsco و همچنین برای جستجوهای کتابخانه ای کتاب ها و پایان نامه از نشریات منتشر شده سال 1384-1395 

)2016-2005( استفاده شده است.
یافتهها:در نظریه ارتباط گرایی، یادگیری به مثابه شبکه سازی و ارتباط بین شبکه هاست. دانش در بین افراد و ابزارها 
توزیع شده است و محیطی مبتنی بر کنترل خود فرد ایجاد می شود. لذا محیط یادگیری وکالس و به خصوص نقش استاد 
و شاگرد تغییر می کند. بسیاری از قابلیت های شناختی به شبکه واگذار می شود و آموزش با استفاده فناوری های نوین 

صورت می گیرد.
نتیجهگیری: نظریه یادگیری ارتباط گرایی در آموزش از راه دور از نقش مهمی برخوردار است. بنابراین موسسات آموزشی 
باالخص دوره های آموزش از راه دور باید دوره های خود را با توجه به این نظریه طراحی کرده تا فراگیران به نحو فعال 
در تولید دانش، خلق معانی، تعامل با یکدیگر مشارکت ورزند و از اقسام مختلف رسانه ها و ابزارهای تخصصی جهت 

آموزش و یادگیری استفاده نمایند.
کلماتکلیدی: نظریه ارتباط گرایی، عصر دیجیتال، آموزش از راه دور

دانشیار، ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.گروه تکنولوژی آموزشی. 1ـ 
ایران، تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی )*نویسنده مسئول(  2ـ 

 azar.khazai@yahoo.com   :آدرس الکترونیکی  

مقدمه
با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصرفراصنعتی، قرن حاضر 
را باید تلفیقی از ارتباطات و اطالعات دانست. عصری که 
در آن بشر برای کسب اطالعات مورد نیاز بیش از گذشته 

نیازمند برقراری ارتباط است و با در اختیار داشتن امکانات و 
ابزار پیشرفته امکان برقراری ارتباط و تبادل سریع اطالعات 
بیش از پیش میسر گردیده است، افراد در هر کجا که باشند 
نیاز خود را در هر زمینه  می توانند آخرین اطالعات مورد 
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دریافت کنند. گسترش سریع به کارگیری فناوری اینترنت، 
تاثیر شایسته ای بر بسیاری از جنبه های زندگی افراد داشته است 
)1( اما بی شک بیشترین تاثیر پدید آمدن فناوری اطالعاتی و 
ارتباطی به محیط های آموزشی بوده است. در پی به کارگیری 
فناوری روز در سیستم های اطالعات، سیستم آموزشی نیز 
دستخوش دگرگونی های زیادی شد )2، 3(. این امر سبب 
شده است تا محیط های آموزشی به سوی مجازی شدن سوق 
پیدا کنند و نظام های آموزشی دنیا با تقدم و تاخر دریابند که 
دیگر آموزش نمی تواند با محدودیت های زمانی و مکانی به 
راه خود ادامه دهد. سیستم های آموزشی که نوآوری را در 
یادگیرنده برمی انگیزانند و امکان خودسازماندهی را برای وی 
فراهم می کنند، اهمیت روز افزون می یابند )4(. از اینروست 
که در عصر حاضر بحث آموزش از راه دور به عنوان شیوه 
آموزشی جدید که در آن آموزش و یادگیری فارغ از زمان و 
مکان صورت می گیرد پا به منصه ظهور گذارده است )5(. 
آموزش از راه دور در سال های اخیر به عنوان نظام آموزش 
جدید و به دلیل عدم پاسخگویی کامل آموزش سنتی به نیازهای 
عصر فناوری اطالعات و ارتباطات و نیز در پی ایجاد مشکالت 
آموزشی نسل جدید نمایان شد. چشم اندازی که در این مرحله 
پیش روست این است که مفهوم پیشین یادگیری در حال تغییر 
اساسی است و دیگر محدود به کالس حضوری نمی شود )6( 
و هر دانشجویی به صورت مستقل در هر زمان و هر مکان 
می تواند به فرصت های آموزشی یکسان و انعطاف پذیر دست 
یابد. ویژگی این نظام، حضور دائمی معلم در تمامی مراحل 
آموزش و امکان استفاده از صور مختلف اطالعاتی و ایجاد 

ارتباط نامحدود است.
در ابتدای پیدایش، آموزش از راه دور مبتنی بر نظریه های 
یادگیری سنتی )رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساختارگرایی( 
بود. بدین صورت که نسل اول آموزش از راه دور مبتنی بر  
رسانه های  از  و  بود  مکاتبه ای  وآموزش  رفتارگرایی  نظریه  
نوشتاری استفاده می کرد. نسل دوم آموزش از راه دور عالوه 

بر بهره گیری از نظریه رفتارگرایی، با ظهور نظریه  شناختی، از 
این نظریه  نیز بهره می گرفت و مبتنی بر رسانه های شنیداری 
سوم  نسل  بود.  )تلویزیون(  دیداری  شنیداری-  و  )رادیو( 
آموزش مبتنی بر کامپیوتر بود. این نسل عالوه بر بهره گیری 
از نظریه  رفتارگرایی و شناخت گرایی بیشتر از جدیدترین 
نظریه یعنی ساختن گرایی متاثر بود. در این نسل از چندرسانه ی 
آموزشی مانند لوح فشرده و دیگر نرم افزارهای کامپیوتری 
درحکم رسانه ی ارتباطی استفاده می شد )7(. با ورود به قرن 
بیست و یکم و تسلط سه نظریه متداول یادگیری تصور بر این 
بود که مجموع این رویکردها که نظام آموزشی قرن بیستم را 
تحت تاثیر قرار داده بود همچنان نظام آموزشی قرن بیست و 
یکم را تحت تاثیر قرارخواهد داد و به همان قوت به حیات 
خویش ادامه می دهد. اما رویکردهای یادگیری قبلی بنا بر 
استدالل جورج زیمنس زمانی بوجود آمده بودند که یادگیری 
تحت تاثیر فناوری های جدید نبوده و فاقد توان الزم برای 
پاسخگویی به چالش های پیش روی نظام آموزشی و چگونگی 
یادگیری در عصر اطالعات و ارتباطات بودند )8(. زیرا با ظهور 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، نسل چهارم و پنجم آموزش 
از راه دور یعنی آموزش مبتنی بر شبکه و هوش مصنوعی و 
به تبع آن پارادایم های آموزشی جدیدی از جمله یادگیرنده 
محوری، محیط های یادگیری مجازی، وسایل یادگیری مجازی، 
یادگیری مستمر و مداوم، الگوی یادگیری هوشمند و انعطاف 
پذیر، برنامه های چندرسانه ای تعاملی الکترونیکی، دسترسی 
به منابع وب ازطریق اینترنت، ارتباط به کمک رایانه با استفاده 
از سیستم پاسخگویی خودکار در آموزش شکل گرفت )7( 
بنابراین دیگر نظریه های قدیمی پاسخگوی چنین تحوالتی 
نبودند و آموزش از راه دور برای تبدیل شدن به یک نظام 
آموزشی جدید نیازمند مبانی و نظریه های یادگیری خاص خود 
بود؛ نظریه هایی که پیچیدگی یادگیری را شرح دهند )9( و 
پاسخگوی یادگیری در عصر اطالعات باشد. از اینرو نظریه 
ارتباط گرایی ظهور کرد نظریه ای که به اعتقاد زیمنس پاسخی 
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مناسب و به موقع تعلیم و تربیت به شرایط فعلی جامعه و 
فناوری های جدید است )10(. با پیشرفت و تحول در تکنولوژی 
و ظهور نظریه جدید ارتباط گرایی، مفهوم آموزش از راه دور 
نیز به مرور زمان تغییر کرد. آموزش از راه دور که در سیر تکامل 
خود، به عنوان مطالعه ی مکاتبه ای، مطالعه ی مستقل، مطالعه ی 
بیرونی، یادگیری و تدریس از راه دور و... استعمال می شد؛ 
بعدها و با ظهور نظریه های جدید در قالب آموزش الکترونیکی، 
آموزش توزیعی، یادگیری مجازی، یادگیری رایانه ای، یادگیری 
اینترنتی، آموزش شبکه ای نمایان گشت. نظریه ارتباط گرایی 
الکترونیکی، شکل گیری  به طور ویژه در زمینه ی یادگیری 
ارتباطات و چگونگی حصول یادگیری شبکه ای بوده است و 
با موضوع محیط های یادگیری الکترونیکی و سه بعدی مجازی 
از مباحث ارتباطات، اجتماع و به اشتراک گذاری اطالعات 

مطابقت دارد )9(.
به اعتقاد کپ و هیل )11( به خاطر وسعت کارهایی که جورج 
زیمنس و استفان دوانز در فضای مجازی انجام داده اند، این 
نظریه توجه زیادی را در محافل علمی به خود معطوف کرده 
است و مورد توجه صاحب نظران به ویژه عالقمندان یادگیری 
الکترونیکی و مجازی قرار گرفته است. استارکی )12(، تورس 
 )15( (Darrow) دارو ،)14( (Massyn) ماسین ،)13( (Torres)

بریل (Brill) )16(، میلر (Miller) )17( از جمله پژوهشگرانی 
هستند که در سال های اخیر نظریه ارتباط گرایی را مورد مطالعه 

و پژوهش قرار داده اند.

روش
این مقاله از نوع مروری بوده و در تدوین آن از جستجوهای 
اینترنتی با استفاده از موتورهای جستجوگر کلید واژ ه های 
یادگیری،  شبکه های  گرایی،  ارتباط  دور،  راه  از  آموزش 
 Magiran,عصر دیجیتال، در پایگاه داده های معتبر از جمله
 Noormags, Scientific Information Database, Science

Direct, Google Scholar و مطالعات کتابخانه ای در کتب و 

مقاالت علمی منتشرشده استفاده شده است. همچنین برای 
جستجوهای کتابخانه ای ازکتاب ها و پایان نامه، نشریات منتشر 
شده سال 1395-1384 )2016-2005( استفاده شد و تعداد 
آن ها با بررسی انجام شده در حدود 60 منبع بود که به دلیل 
همپوشی بسیار زیاد این منابع با همدیگر، در نهایت 30 منبع به 
عنوان منابع اصلی انتخاب گردید و مورد استفاده قرار گرفت.

یافتهها
یادگیریازدیدگاهارتباطگرایی

ارتباط گرایی به عنوان یک نظریه جدید یادگیری، نه به پارادایم 
مدرنیسم وابسته است و نه پست مدرنیسم. زیمنس )18( 
به عنوان نظریه پرداز ارتباط گرایی مدعی است که نظریه ی 
جدید در جو انفجار اطالعات، تغییرات سریع، منابع متنوع 
اطالعات و تنوع دیدگاه ها ریشه دارد. ارتباط گرایی ضمن 
نقد رویکردها و دیدگاه های غالب به تعلیم و تربیت درصدد 
ارائه تبیین تازه ای از یادگیری و همچنین محیط ها و عناصر 
تعلیم و تربیت است. طبق نظریه ارتباط گرایی، ایجاد گره ها 
وارتباط دادن گره ها با یکدیگر وتشکیل شبکه ای از این گره ها 
و ارتباطات، یادگیری را ایجاد می کند؛ به عبارت دیگر یادگیری 
اساسًا فرایند شکل دهی ارتباط ها یا شبکه سازی است نه آنکه 
یادگیری از طریق ارتباط یا شبکه ها اتفاق بیافتد یا تسهیل 
فرایندهای  بر  مبتنی  ارتباط گرایی  نظریة  یادگیری در  شود. 
مبادلة اطالعات غیررسمی، سازماندهی در شبکه و پشتیبانی به 
وسیلة ابزارهای الکترونیکی است )19( اصطالحی که معموالً 
برای توصیف یادگیری به کارگرفته می شود یادگیری شبکه ای 
(Networked Learning) است. شبکه هایی که محتوای جاری 

و روز آمد را جایگزین محتوای قدیمی و تاریخ گذشته می نماید. 
بر اساس مدل یادگیری شبکه ای، محیط یادگیری و کالس و 
به خصوص نقش استاد به کمک فناوری های آموزشی تغییر 
می کند و بسیاری از قابلیت های شناختی به شبکه واگذار می شود 
به طوری که تمرکز یادگیرنده به جای پردازش، به بازشناسی 
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الگو معطوف می شود. وقتی عناصر پردازش شناخت به شبکه 
استدالل  باالتری  یادگیرنده می تواند در سطح  واگذار شد، 
کرده و عمل کند )20( مسئله دیگر تغییر در هدف از آموزش 
است. یعنی چیستی و چرایی آموزش در قرن جدید نسبت 
به گذشته متفاوت است. هدف آموزش باید ورای یاد دادن 
کلیات دانش به یادگیرندگان باشد.آموزش باید به یادگیرندگان، 
اجازه تحصیل مهارت های صحیح فردی در مدیریت انگیزه ها 
و توانایی جست وجو و یکپارچه سازی اطالعات برای حل 
مسائل را بدهد )21(. مهمترین ویژگی یادگیری مبتنی بر نظریه 

ارتباط گرایی به شرح ذیل است:
و  پویایی  گونه گونی،  و  تنوع   :(Chaotic) وار  آشوب  ـ 

غیرخطی که لزوما با بسته بندی و نظم همراه نیست.
مداوم (Continual): یادگیری فرایندی مداوم و مستمر  ـ 
در رشد و ارتباطات... )الگوی "برو به کالس" در حال 
جایگزین شدن با الگوی یادگیری و دانش در موقع نیاز 

است(.
هم-آفرینی (Cocreation): به جای مصرف محتوا و کسب  ـ 
منفعالنه دانش توسط یادگیرندگان، یادگیرندگان در کنار 

معلم به هم – آفرینی مشترک دانش مبادرت می کنند.
پیچیدگی (Complexity): یادگیری یک فرایند چند وجهی  ـ 
و تلفیقی است که تغییر در هر عنصر به تغییر در شبکه 
بزرگتر منجر می شود. دانش جوهر ظریف سیستم های 

پیچیده و سازگار شونده است.
تخصص متصل (Connected Specialization): پیچیدگی  ـ 
و تنوع به ایجاد گره های متخصص منجر می شود. عمل 
رشد دانش و یادگیری مستلزم گره های تخصصی متصل 

است.
 (Continual Suspended معلق  همیشه  قطعیت  ـ 
(Certainty: شناخت ما جزئی است. لذا در رابطه با ابهام 

و عدم قطعیت به نگرشی بردبارانه نیازمندیم. قطعیت برای 
یک فصل است نه برای طول زندگی )20(

مفاهیماساسینظریهارتباطگرایی
باعنایت به تعریف یادگیری عناصر اساسی این نظریه شامل: گره 
(Node)، ارتباط (Connection)، شبکه و زیست بوم می باشند. 

گره ها عناصری هستند که می توانند با عناصر دیگر ارتباط برقرار 
کنند. زیمنس )18( توضیح می دهدکه گره ها می توانند هر شکل 
و فرمی به خود بگیرند؛ از قبیل سلول های عصبی، اندیشه ها، 
رشته ها، فرد، گروهی از افراد، اجتماع، کامپیوتر، برون داد 
کامپیوتر، وب سایت. ارتباط هم یعنی برقراری رابطه بین دو 
گره یا بیشتر به نحوی که رفتار یک گره برگره های دیگر تاثیر 
بگذارد و زمینه "جریان اطالعات" را فراهم می سازند. شبکه نیز 
متشکل از چندین گره است و شامل سه سطح بیرونی، عصبی 
و مفهومی می باشد. منظور از شبکه بیرونی یعنی شبکه ای که 
مصداقی بیرونی و قابل روئیت دارد. درسطح عصبی، یعنی 
ارتباطات در سطح سلول های عصبی است. شبکه مفهومی 
نیز به معنای روابط بین مفاهیم یک دیسپلین علمی می باشد. 
زیست بوم نیز متشکل از شبکه های مختلفی می باشد و در واقع 
هر شبکه ای در دل یک زیست بوم رخ می دهد )18( اطالعات 
شبکه ها به طور قابل توجهی توسط توسعه ی فناوری های 
مشارکتی شبکه، مورد حمایت قرار می گیرد. تاکید ارتباط گرایی 
بر سطح بیرونی شبکه می باشد. با وجود شبکه-های یادگیری، 
در هر جا و مکانی، یادگیرندگان دیگر متکی به نظریات صرف 
رسانه های  به کمک  می توانند  مستقیمًا  بلکه  نیستند  اساتید 
اجتماعی مانند و بالگها، ویکی، فیسبوک و غیره با آنها ارتباط 
برقرار کنند و به تبادل آرا بپردازند )22( وبالگ ها، ویکی ها، 
برچسب گذاری های اجتماعی و شبکه های اجتماعی اینترنتی، 
ظرفیت افراد را برای ارتباط با دیگران، متخصصان و محتوا 
 (RSS: Really Simple Syndication) افزایش داده است. رشد
به عنوان ابزاری برای جمع کردن و به هم پیوند دادن اطالعات 
و مشاپ ها به عنوان ابزاری برای ترکیب اطالعات در زمینه های 
مختلف به اطالعات بیرونی شبکه ها کمک می کنند که به نوبه 
خود به یادگیرندگان در جهت شکل دهی روابط مفهومی دقیق 
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در محدوده یک موضوع کمک می کنند. سطح باالی مشارکت 
در شبکه های اجتماعی بویژه در رابطه با یادگیرندگان جوانتر 
"راه های جدیدی را برای تفکر درباره ی نقش تعلیم و تربیت 

پیش رو قرار داده است" )23(.

دانشارتباطی
آموزش از راه دور مبتنی بر نظریه ارتباط گرایی، محیطی مبتنی 
برکنترل خود فرد ایجاد می کند، مفاهیم قطعیت خود را از دست 
می دهند و فراگیران به نحو فعال در تولید دانش مشارکت 
می ورزند، بدین سان فضایی ایجاد می شود که فراگیران، فعاالنه 
اقسام رسانه هاو  ازانواع و  در خلق معانی شرکت می کنند. 
اجتماعی و  این رسانه های  استفاده می شود.  ابزارتخصصی 
ابزارهای آموزشی و پژوهشی )مانند ادمدو (Edmodo)، آی تی 
فورال (IT4ALL)، مای بیگ اسپیس (My Big Campus)، پی ال 
 (Piazza) پیاتزا ،(PLP Community Hub) پی کامیونیتی هاب
و...( دیگر مفهوم زمان و مکان را در آموزش از بین برده اند. 
هر فرد با دسترسی به محیط اینترنت قابلیت استفاده از آنها را 
دارد. اساتید و دانشجویان در آموزش از راه دور به شیوه های 
مختلف و خالقانه از انواع فناوری ها و رسانه های اجتماعی 
در آموزش و ایجاد ارتباطات علمی استفاده می کنند. درست 
کردن گروه های تخصصی در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، 
فیسبوک یا گوگل و تهیه وب سایت ها و وبالگ دانشجویی 
و امکان اشتراک مطلب و منابع توسط کلیه دانشجویان یک 
گروه یا دوره، استفاده از امکان گفت وگوی متنی همزمان 
)24( نمونه هایی از کاربرد نظریه ارتباط گرایی در آموزش و 
به طورخاص آموزش از راه دور است. لذا دانش ارتباطی یا 
توزیع شده (Distributed knowledge) بنیاد معرفت شناسی 
نظریه ارتباط گرایی را شکل می دهد که آن توسط استفان داونز 
مطرح گردید. بر این اساس دانش ارتباطی دانش نوظهوری 
است که از رابطه ها منتج می شود. بدین معنی که دانش در 
بین شبکه ای از افراد و ابزارها توزیع شده و هر فرد متناسب 

با نیاز خود با گره های مربوطه دست به شبکه سازی می زند، 
ارتباط برقرار می کند و به یادگیری می پردازد. در چنین شرایطی 
یادگیرندگان توانایی تولید و بازتولید محتوا را دارند و می توانند 
به عنوان شبکه های از گره های پویا با یکدیگر در تعامل باشند. 
در کانون ارتباط-گرایی این اندیشه وجود دارد که یادگیری، 
پدیده ای شبکه ای است و به واسطه فناوری ها و اجتماع شکل 
می یابد و هدایت می شود با توجه به اهمیت چگونگی فرایند 
یاددهی و یادگیری که یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر یادگیری 
است، استفاده از شبکه های یادگیری، اعتماد به نفس و استقالل 
فکری فراگیران را افزایش داده و به آنها اجازه اظهار آزادانه 
نظرات متنوع و حتی متناقض را می دهد؛ بنابراین نظام تعلیم 
و تربیت، با حرکت به سمت نظریه ارتباط گرایی، می تواند با 
استفاده از ابزارها و فناوری های نوین، زیست بومی را با هدف 
افزایش نوآوری و بازدهی آموزشی ایجاد نماید. با این وجود 

شبکه های دانش ارتباطی چهار ویژگی دارند:
تنوع (Diversity): آیا در فرایند )شکل گیری دانش ارتباطی(  ـ 
تا حد ممکن نقطه نظرات و دیدگاه های مختلف مورد توجه 

قرار می گیرند؟
استقالل (Autonomy): آیا افراد به دلخواه خود و بر اساس  ـ 
دانش، ارزش و تصمیم خود در تعامل مشارکت می کنند 
یا از برخی نهادهای خارجی دستور می گیرند؛ نهادهایی 
که به دنبال بزرگ کردن یک نقطه نظر خاص هستند، آن 
هم بیشتر از طریق باالبردن کمیت تا از طریق استدالل و 

تفکر؟
تعامل (Interactivty): آیا دانشی که تولید شده، ماحصل  ـ 
تعامل بین اعضاء است یا )صرفا( گردآوری دیدگاه های 

مختلف آن ها؟
ـ  گشودگی (Openness): آیا سازوکاری وجود دارد که به 
یک دیدگاه خاص اجازه دهد وارد سیستم شود تا دیگران 
صدایش را شنیده و از سوی آن ها به تعامل فراخوانده 

شود؟ )20(.
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با توجه به اینکه نظریه ارتباط گرایی تحت تاثیر نظریه های 
جدید شبکه، پیچیدگی، خودسازماندهی و آشوب است لذا 
محیط های آموزشی، محیط-هایی آشوب وار و پیچیده هستند 
که بر اساس الگوهایی غیر خطی رفتار می کنند. به طور کلی 
محیط های یادگیری پیچیده و آشوب وار به گونه ای هستند 
که نمیتوان برای نمونه در ابتدای یک دوره ی آموزشی، اهداف 
مشخصی را تعیین کرد و مطمئن بود که یادگیرندگان در همان 
سطح مورد انتظار به آنها دست خواهند یافت. استدالل اصلی 
کسانی که می خواهند فضاهای تعلیم و تربیت را با استفاده از 
نظریه ی پیچیدگی مدل سازی کنند، این است که محیط های 
تربیتی و آموزشی به دلیل کثرت متغیرها و نیروها و همچنین 
غیر قابل پیش بینی و کنترل بودن نوع و کیفیت تعامل های آن ها، 
در زمره ی سیستم های پیچیده قرار دارند. شناسایی تعامل های 
پویا در محیط های یادگیری، نگاه انتقادی نسبت به بازخوردها 
و بازبودن )گشودگی( در محیط های یادگیری کافی است تا 
آن ها را از جمله مصداق های پیچیدگی به شمارآوریم. در 
رابطه با نظریه های یادگیری، باتوجه به سازگاری بیشتر پارادایم 
پیچیدگی با واقع گرایی اسالمی )مهمترین نقطه اشتراک پارادایم 
پیچیدگی با معرفت شناسی اسالمی این است که این نظریه به 
واقع گرایی هستی شناختی معتقد است( این نظریه می تواند 
راه را برای بهره گیری موثرتر از نظریه یادگیری ارتباط گرایی 

در آموزش که در سایه آن رشد کرده است، باز کند )25(.

طراحیدورههایآموزشازراهدوربامحوریتنظریه
ارتباطگرایی

در نظریه ارتباط گرایی که یادگیری به صورت شبکه ای است 
و دانش در میان افراد و ابزارها توزیع شده است الگوهای 
طراحی آموزشی خطی نمی-تواند برای این نظریه مناسب و 
اثرگذار باشد. اصوال طراحی های آموزشی مبتنی بر رویکرد 
ارتباط گرایی بیشتر بر موارد زیر تاکید دارند: شبکه ای کردن، 
اجتماعی سازی، سهیم کردن فراگیران در اهداف آموزشی، 

تبادل اطالعات، توسعه اجتماعی، آفرینش مشارکتی. برای 
طراحی آموزشی با محوریت ارتباط گرایی در ابتدا بهتر است 

به سه سوال زیر پاسخ داد؟
الف( اجزاء آموزش چیست؟

ب( ترتیب و توالی اجزای آموزش چگونه است؟
ج( ارزشیابی چگونه خواهد بود؟

اجزایآموزش:اجزای یک محیط ارتباط گرا شامل گره  ـ
)ایستا، پویا و خودروزآمد(، ارتباط/پیوند، شبکه )عصبی، 
مفهومی و بیرونی( و زیست بوم می باشند. عالوه بر این 
عناصر می توان به عوامل برانگیزاننده و عوامل فشار اشاره 
نمود. عوامل برانگیزاننده باعث می شوند ارتباطات درون 
شبکه بیشتر شود مانند دعوت از افراد سرشناس و محبوب، 
زبان مشترک بین گره ها. و عوامل فشار بر عکس جریان 
دانش درون شبکه ای را با مشکل روبرو می کند. مانند شرایط 

فیزیکی و تجهیزات نامناسب )سرعت پایین اینترنت(.
نظریه ارتباط گرایی بر  ترتیبوتوالیاجزایآموزش:  ـ
اصول نظریه آشوب و نظریه پیچیدگی متکی است. پیشگام 
نظریه آشوب، ادوارد لورنز است. طی توسعه ی این نظریه، 
واژه ی اولیه ی آشوب جای خود را به واژه ی کلی تری به 
نام نظریه پیچیدگی داده است. نظریه پیچیدگی، بی ثباتی، 
تغییر و پیش بینی ناپذیری را پذیرفته و پیشنهادهای مناسبی 
را به منظور مدیریت آن ها ارائه می دهد. بر اساس نظریه ی 
پیچیدگی تمامی سیستم های انطباق پذیر پیچیده می توانند 
در یکی از سه ناحیه به فعالیت بپردازند: ناحیه ثبات و پایدار، 
ناحیه بی ثبات و لبه آشوب که ناحیه گذار باریکی بین دو 
مورد اول است. در ناحیه اول، سختی و کرختی و در ناحیه 
بی ثبات متالشی شدن در انتظار است. ولی در لبه آشوب 
فرایند های خودانگیخته و خودسازماندهی رخ می دهد و 
الگوهای نوآورانه رفتار ظهور می یابد این ناحیه بهترین 
شرایط را برای بروز یادگیری فراهم می آورد. لبه آشوب 
زمانی حاصل می شود که بین دو ناحیه دیگر تعادل به وجود 
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بیاید )26(. اگر در محیط یادگیری تعادل کامل )از جهت 
اطالعاتی( وجود داشته باشد یادگیرندگان انگیزه ای برای 
کار و فعالیت نخواهند داشت و بر عکس اگر عدم تعادل 
بیش از حد باشد، باعث آشفتگی و بی نظمی در یادگیرندگان 
می شود. به همین علت بهترین حالت شروع یادگیری برای 
یک شبکه، حالت لبه آشوب است. ضمنأ نظریه ارتباط گرایی 
معتقد به کثرت گرایی است، یعنی استفاده از منابع مختلف 
اطالعاتی برای یک موضوع می تواند باعث اعتبار یافتن 
دانش شود و نوعی مثلث سازی دانش )استفاده از منابع 
مختلف برای یک موضوع( رخ می دهد. بدین معنی که 
در دوره های آموزش از راه دور بخش های مختلف باید از 
تنوع و کثرت کافی برخوردار باشند، ارائه و معرفی منابع 
آموزشی مختلف فرصت بسیاری را برای یادگیرندگان 

فراهم می کندتا از طریق آنها به یادگیری بپردازند.

روشهایارائهوارزشیابیآموزشکدامند؟
در طراحی محیط های یادگیری ارتباط گرا ارزشیابی و نظارت 
از باال به پایین سیر می کند یعنی در ابتدا الزم است کنترل 
باالتری از طرف معلم یا مسئولین شبکه، بر شبکه یادگیرندگان 
و منابع اطالعاتی و... صورت پذیرد و رفته رفته از میزان 
این ارزشیابی و کنترل از طرف معلم کاسته می-شودتا نهایتأ 
شبکه به خود کنترلی می رسد. در حالت خودکنترلی گره های 
مختلف )مثال د انش آموزان( همدیگر را کنترل و ارزشیابی 
می کنند و نیازی به اعمال کنترل از بیرون از شبکه نمی باشد. 
موضوع دیگری که در طراحی محیط های ارتباط گرا مطرح 
است ارزشیابی ارزشمندی منابع مختلف اطالعاتی و فرایند 
یادگیری است. چرا که در عصر اطالعات، اطالعات فراوانی 
وجود دارد و بهتر است افراد توانایی تشخیص اطالعات مهم 
از غیر مهم را داشته باشند و با گره های مناسب ارتباط برقرار 
کرده و تشکیل شبکه دهند. هم ارزیابی یا سنجش مشارکتی 
از عوامل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد بدین 

معنی که یادگیرندگان درون شبکه به طور متقابل هم دیگر را 
ارزیابی می کنند و بازخورد می دهند.

الگوهایطراحیآموزشیارتباطگرایی
برای طراحی دوره های آموزش از راه دور با محوریت نظریه 
ارتباط گرایی تاکنون الگوهای زیادی از سوی صاحب نظران 

ارائه شده است. در زیر به نمونه ای از آنها اشاره می گردد:
AEASI الگوی طراحی آموزشی ـ 

الگوی طراحی آموزشی AEASI که زیمنس )2006( ارائه   
داده می توان اشاره نمود. این مدل یک مدل طراحی آموزشی 
در سطح کالن است و بیشتر مناسب طراحی محیط های 
یادگیری غیر رسمی می باشد. عنوان این مدل از ابتدای 
کلمات پنج مرحله ای آن تشکیل شده است. مراحل طراحی 

آموزشی بر اساس این مدل عبارتند از:
1- تحلیل و اعتباریابی (Analysis and validation)، 2- طراحی 
 (Ecology and network design and شبکه و زیست بوم
 (Adaptive 3- چرخه یادگیری ودانش ارتباطی ،fostering)

(learning and knowledge cycle، 4- بازبینی و ارزشیابی 

سیستم (System review and evaluation)، 5- عوامل فشار 
(Impacting factors) در نقد این الگو می توان بیان کرد که 

الگوی AEASI یک الگوی کالن بوده و به طور اختصاصی در 
زمینه طراحی یادگیری های غیر رسمی سازمان ارائه شده است 
و بنابراین قابلیت اجرایی کمتری در آموزش های رسمی داشته 
و به تنهایی برای طراحی زیست بوم های یادگیری کافی نیست. 
در واقع این الگو یک چهارچوب تحلیلی و مدیریتی را برای 
جریان دانش در سازمان ها پیشنهاد کرده ولی راهبرد مشخص 

و دقیقی برای طراحی در سطح خرد آموزش ارائه نمی دهد.
الگویمعلمشبکهای:الگوی معلم شبکه ای را می توان  ـ
نمونه ای از الگوهای ارتباط گرایانه در نظر گرفت. این الگو 
نمونه ای از محیط یادگیری شخصی حرفه ای معلمان را ارائه 
می دهد )19(. در این الگو مهمترین ارتباط هایی که معلم 
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می تواند برای توسعه حرفه ای خود داشته باشد، مورد توجه 
قرار می گیرد که عبارتند از: همکاران، رسانه های عمومی، 
منابع چاپی و دیجیتالی، جامعه محلی، بالگ ها، ویکی ها، 
همایش های ویدئویی، اتاق های گپ، شبکه سازی اجتماعی، 
نشانه گذاری اجتماعی، به اشتراک گذاری تصاویر دیجیتال 
و جوامع تولید کننده محتوا )26( بر مبنای الگوی معلم 
شبکه ای، معلمان از طریق این پیوندها می توانند ارتباط های 
حرفه ای خود را جهت حمایت از تدریس خود شکل دهند.
الگویدانشآموزشبکهای:درکسلردر رساله دکتری خود  ـ
با الهام از الگوی معلم شبکه ای، الگوی دانش آموز شبکه ای 
را جهت حمایت از محیط های یادگیری سازنده گرا ارایه 
داده است )27(. هرچند این الگو بر مبنای پشتیبانی نظریه 
سازنده گرایی ارایه شده است ولی با این حال بیشترین 
نزدیکی را به الگوهای طراحی آموزشی ارتباط گرایی دارد 
)26( این نزدیکی تا حدی است که زیمنس، الگوی دانش 
آموز شبکه ای را به عنوان نمونه ای از الگوی ارتباط گرا 

معرفی می کند.
الگوی دانش آموز شبکه ای شامل چهار مولفه اصلی و چندین 

زیر مولفه است. که عبارتند از:
(Academic Social Contacts) روابط اجتماعی آکادمیک   )1

(Synchronous Communication) ارتباطات همزمان   )2
(Information Management) مدیریت اطالعات   )3

4(   RSS ها (Really Simple Syndication) )سیستمی که به 
کاربر امکان می دهد متون کوتاه خبری، عنوان های خبری 
و لینک های سایت هایی را که دارای این سیستم هستند را 

به سرعت مرور کنند(.
معلمان،  با  آموزان  دانش  ارتباط  شامل  اجتماعی  روابط 
همکالسی ها، دانش آموزان بیرون کالس و کارشناسان موضوع 
کنفرانس ها و  به ویدئو  ارتباطات همزمان  درسی می باشد. 
پیام های فوری اشاره دارد. مدیریت اطالعات فعالیت هایی 
همچون مکان یابی کارشناسان، ارزشیابی منابع، دسترسی به 

کارهای پژوهشی و جستجوی دیگر منابع آموزشی آزاد را 
به هم  و  کردن  برای جمع  ابزاری  ها   RSS .شامل می شود
پیوند دادن اطالعات شامل وبالگ نویسی، اشتراک خوانندگان، 
پادکست ها، ویکی ها، نشانه گذاری اجتماعی و دیگر شبکه های 

اجتماعی است.
الگویطراحیزیستبومهاییادگیری:یکی دیگر از  ـ
الگوهای طراحی آموزشی ارتباط گرایی، الگوی طراحی 
زیست بوم های یادگیری که توسط رضائی و همکاران 
در قالب طراحی آموزشی خرد و کالن مطرح شده است 
و قابلیت آن را دارد تا در محیط های حضوری، برخط 
و ترکیبی به کار گرفته شود. این الگو در قالب هشت 
مولفه اصلی شامل تحلیل و اعتبار بخشی، طراحی شبکه 
و زیست بوم، هدف گذاری- ایجاد عالقه مشترک، تسهیل 
جریان دانش، توانمندسازی شبکه، باز تولید یا بازترکیب، 
بازخورد-ارزشیابی و هدف گذاری مجدد ارائه شده است. 
به نظر می رسد این الگو نیز الگوی کلی است و نمی تواند 
راهنمای عمل خیلی خوبی برای طراحان محیط های ارتباط 
گرا باشد. همچنین این الگو صرفا مربوط به طراحی زیست 
بوم های یادگیری می باشد و سایر اجزای ارتباط گرایی مثل 

گره، ارتباط و شبکه را خیلی پوشش نمی دهد )26(.

نتیجهگیری
به اعتقاد زیمنس دانش به صورت نمایی )تشریحی( رشد 
یافته و بیشترحالت غیررسمی و پویا پیدا کرده است )10(. 
این بدین معناست که دانش ازانحصارکالس های درس خارج 
گردیده و سهم آنچه ما در ارتباطات روزمره یا با بهره گیری از 
فناورهای ارتباطی یاد می گیریم، بیشترازآموزش های رسمی و با 
روش های سنتی است.طبق نظر داونز و زیمنس، ارتباط گرایی 
هرچند صرفا محدود به محیط آن الین نیست، اما محیط آن الین 
که در آن منابع یادگیری متنوع و در دسترس کلیه افراداست به 
گونه ای که درهرزمان وهرمکان به این منابع دسترسی دارند 
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و زمینه به اشتراک گذاری یادگیری ها، هم برای معلم و هم 
برای یادگیرندگان در هر زمان ومکانی فراهم می شود یکی از 
مهمترین بخش هایی است که نظریه یادگیری ارتباط گرایی 
در آن کاربرد دارد، و برای رشد ارتباط گرایی مهم است )11(.
با محوریت قرار دادن نظریه ارتباط گرایی در آموزش از راه دور 
دیگرآموزش های صورت گرفته یک جانبه وتنها با روش ها و 
ابزارهای سنتی نیست بلکه تعاملی چندسویه بین یادگیرندگان 
با سایرهمکالسی ها، دانش آموزان با معلم، معلم با دانش آموزان 
و مجموعه معلمان ودانش آموزان با محتوا، از طریق ابزارها 
و رسانه های جدید در جریان است.در این راستا، شبکه های 
ویدیوکنفرانس های  چت،  وبالگ ها،  ویکی ها،  اجتماعی، 
همزمان و ناهمزمان و... زمینه ساز ارتباط و تعامل فراگیران با 
یکدیگر و فراگیران با اساتید درهر زمان و هر مکان هستند، 
فراگیران می توانند با پیوستن به این شبکه ها در فعالیت های 
گروهی شرکت کرده و نتایج پژوهش ها، ایده هایشان، گزارش 
کارآموزی و پروژه های دروس عملی خود را برای دیگران 
به اشتراک بگذارند، نظرات و بازخوردها را دریافت نمایند 
و مهمتر اینکه از دیگران بیاموزند )28( ارتباط گرایی بینشی 
را نسبت به مهارت ها و تکالیف یادگیری ارائه می کند که 
مورد نیاز یادگیرندگان برای شکوفایی در عصر دیجیتال است. 
بالگ ها، ویکی ها، و دیگر سکوهای باز و مشارکتی در حال 
شکل دهی مجدد به یادگیری در قالب یک فرایند دوسویه 
هستند. به جای ارائه محتوا /اطالعات /دانش به شکل خطی 
و متوالی، یادگیرندگان می-توانند از مجموعه غنی ابزارها و 
منابع اطالعاتی برخوردار باشند تا از آنها جهت خلق خط 

مسیرهای یادگیری شخصی استفاده کنند. با عنایت به آنچه 
بیان شد رویکرد ارتباط گرایی شیوه ای نوین در آموزش از راه 
دور است که محتوایی پویا را به فراگیران ارائه می دهد. معلم 
و محتوا از مرکزیت یادگیری خارج شده و شخص فراگیر، 
ویژگی ها و تفاوت های فردی او مورد توجه قرار می گیرد او 
دیگر تنها گیرنده یا انتقال دهنده دانش نیست به عبارتی در 
نظریه ارتباط گرایی از جریان یک طرفه یا حتی دو طرفه دانش 
خبری نیست. فراگیر خود سازنده و توسعه دهنده دانش است 
و دانش در سطوح مختلف شبکه ها و گره ها توزیع شده و 
گسترش می یابد دیگر برای توضیح معانی نیازی به جستجو در 
میان لغت نامه ها و تعاریف سخت و غیرقابل فهم و حفظ آن ها 
نیست بلکه فراگیر خود می تواند به محل تشکیل آن مفهوم سفر 
کرده با همه وجود آن را درک کرده و در موقعیت مناسبش به 
کار ببرد. عالوه بر این با توجه به اینکه در نظریه ارتباط گرایی 
یادگیری به مثابه شبکه سازی است و دانش در میان شبکه ای 
از افراد و ابزار توزیع شده است لذا استفاده از الگوهای خطی 
برای طراحی دوره های آموزش از راه دور نمی تواند مناسب 
باشد. وقتی عمل یادگیری به عنوان عملکردی که تحت کنترل 
یادگیرنده است نگریسته می شود، طراحان باید بر تقویت یک 
زیست بوم ایده آل که امکان رخ دادن یادگیری را فراهم می کند، 
متمرکز شوند. مربیان و موسسات می توانند مطمئن باشند که 
اگر تمرکز اصلی را بر خلق و هدایت زیست بوم داشته باشند، 
عناصر حیاتی یادگیری همچنان قابل دستیابی است. در این 
زیست بوم پیوندها و ارتباط ها توسط خود یادگیرندگان شکل 

خواهد گرفت.
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Distance Education in the Digital Era and 
Connectivism Theory

Aliabadi Kh1, Khazaei A2

Abstract

Background: With the arrival of the industrial Century, the educational system changed and different 

forms of education, including distance Education were created. Firstly, distance education based on traditional 

learning theories, but because that these theories are not able to respond and solve the challenges facing 

the education system in the modern century connectivism theory was created. The aim of this paper is to 

examine method of teaching and learning in the digital era and the impact of connectivism theory on it.

Materials and Methods: This article, was a Review Paper, A comprehensive searche in databases of 

SID, Google Scholar, Magiran, Ebsco as well as searches of library books and dissertations, periodicals 

published from 1395-1384 years (2016-2005) were accomplished.

Results: In the connectivism theory, learning plays for networking and communication between networks. 

Knowledge distribute among individuals and Tools. Therefore, the learning environment, classes and the role 

of professor change. A lot of functionality cognitive to the network is transferred and modern technologies will 

be applied.

Conclusion: Connectivism theory has an important role in distance education. Therefore, educational 

institutions, especially distance learning courses should be designed according to this theory. By this act, 

involves in the production of knowledge, creation of meaning, interacting with other participate. Also various 

types of media and specialized tools are used for teaching and learning.

Keyword: Connectivism theory, digital age, Distance Education
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