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Abstract  Article Info 

Introduction: Most online learning environments are challenging for the design of 

collaborative learning activities to achieve high-level learning skills. Therefore, the 

purpose of this study was to design and validate a model for collaborative learning in 

online learning environments. 

Methods: The research method used in this study was a mixed method, including 

qualitative content analysis and survey research. The statistical population was from the 

perspective of analyzing the qualitative content of all sources and valid scientific 

articles indexed in the databases. The sampling method in this section was a targeted 

selection method. The statistical population in the research section was all the experts 

in the field of educational technology. From the statistical population, 18 people were 

selected by purposeful sampling. The measuring instrument in the survey section, was 

a researcher-made questionnaire whose validity was approved by seven specialists from 

the field of educational technology. Repeat method was used to determine the 

reliability. 

Results: The findings showed that the elements of design model for collaborative 

learning in the online learning environment include real problems, scaffolding, 

modeling and coaching, multiple sources, discussion and reasoning, and collaboration. 

Also, the findings showed that for each of the elements of the proposed design model, 

there are different design strategies. The design elements and strategies of the proposed 

model were considered to be valid by experts. 

Conclusion: The proposed design model for collaborative learning in an online learning 

environment provides a framework for online learning designers and educators that can 

use effectively and directly the capacity and capabilities of online learning 

environments to enhance high-level learning skills. 
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 ده کی چ

  بال   سطحی  ر یادگی یمهارتها  بهی  ابیدستی  برا  ارانهیهمی  ریادگی یتهایفعالی  طراح  دری  کنون  برخطی  ر یادگی یهاطیمح  اغلب : مقدمه

  برخط ی  ر یادگی یهاطیمح  در  ارانهیهمی  ر یادگی یبرا یی  الگوی  اب یاعتبار  وی  طراح  حاضر،  پژوهش  هدف  ن،یبنابرا.  هستند  مواجه  چالش  با

 . بود

  جامعه .  بودی شیمایپ قیتحق وی فیکی محتوا  لیتحل شامل و  ختهیآم روش نوع از پژوهش نیا در  استفاده مورد قیتحق روش ها: روش

  بخش،   نیا  دری  ریگنمونه  روش.  بودی  اطالعاتی  ها گاهیپا  در  شده   هینما  معتبر   مقالت  و  منابع  هیکلی  فیکی  محتوا   لیتحل  منظر  ازی  آمار 

ی  آمار   یجامعه  از.  بودندی  آموزشی  تکنولوژ   متخصصان  یهیکل  زینی  شیمایپ  قیتحق  منظر  ازی  آمار  جامعه.  بود  هدفمند  انتخاب  روش

  که   بود  ساخته  محقق  پرسشنامه  کی  شیمایپ  بخش  دری  ریگاندازه  ابزار.  شدند  انتخاب  هدفمند  گیری با روش نمونه  نفر  18  نظر  مورد

 . شد  استفادهیی  بازآزما  روش  از  زینیی  ایپا  نییتعی  برا .  دیرسی  آموزشی  تکنولوژ   یحوزه   متخصصان   از  نفر  7  دییتا  به  آنیی  روا

  ، یواقع لیمسا شامل برخطی ریادگی طیمح در ارانهیهمی ریادگی یبرا  مطلوبی طراحی الگو ی هامولفه که داد نشان هاافتهی : هایافته

  مولفه  از  کی  هری  برا  که  داد  نشان  هاافتهی  ن،یهمچن.  استی  اریهم  و  مباحثه،  چندگانه،  منابع  ،ی گر یمرب  وی  الگوساز  ،یسازگاههیتک

  نظر   ازی  شنهاد یپی  الگو ی  طراحی  راهبردها   وی  ها   مولفه.  دارد  وجودی  مختلفی  طراحی  راهبردها   ،یشنهاد یپی  الگو ی  طراحی  ها

 . بودندی  مناسب  اعتباری  دارا  متخصصان

ی  ریادگی  انی مرب  و  طراحانی  برا   رای  چارچوب  برخط،ی  ریادگی  طیمح  در  ارانهیهمی  ریادگی یبرا ی  شنهاد یپی  طراحی  الگو  : یریگجه ینت

  ت یتقوی  راستا   در  مناسب  و  هدفمند  صورت  به  برخطی  ریادگی یهاطیمحی  هاتیقابل  و  هاتیظرف  از  بتوانند  که  کندیم  فراهم  برخط

 . رندیگ  بهره  بال  سطحی  ریادگی یمهارتها 
 بال  سطحی  ر یادگی یمهارتها  ،یطراحی  راهبردها   و  هامولفه  برخط،ی  ریادگی  طیمح  ارانه،یهمی  ر یادگی : واژگان کلیدی
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 مقدمه
 مشاغل   انجام  و  دیجد  عصری  هاچالش  و  مشکالت  با  مواجهه

 فیوظا  انجام  بر   عالوه   که  است ی  رندگانیادگی  ازمندینی  فعل  قرن
ی  نیبشیپ  و   دیجد  مشکالت  حل  ده، یچیپ  تفکریی  توانا  خود  معمول

  محققان،   از ی  لیخ  باور  به [.  1]  باشند  داشته   را  مناسبی  هاحلراه
 و  کاری  ایدن  مداوم  راتییتغ  با  شدن  همگامی  برا  کردیرو  نیبهتر

ی مهارتها  توسعه  د،یجد  عصری  هاچالش  و  مشکالت  با  مواجهه
)ارانهیهمی  ریادگی   ( Collaborative learning skillsی 
[.  2] است آن با  مرتبطی هایفناور و  انهیرا قی طر از رندگانیادگی
-روش  در   تحول  شاهد  جهان  سراسر   در  حاضر  حال  در  رو،   نیهم  از
یها یروشهای  سو  به  شیگرا  وی  سنتی  ریادگی  ی ریادگی 
از   د یجد  فهم  لیدل  به  سو  کی  از  ر ییتغ  نیا.  میهست  ارانهیهم

ی روشها  ازی  آگاهبه دلیل    گریدی  سو  از  و  افرادی  ریادگی یچگونگ
 کاری  ایدن  مرتبط با  یهاتیفعالی  برا  ازین  مورد  دانش   کسب  بهتر

 [.  3] است در آینده
  که   است  آن  برخط   ی ارانهیهمی  ریادگی  مهم  اهداف   از

  به   گریهمد  با   را   شان اطالعات  رند، یبگ  ادی  گریهمد  از   رندگانیادگی
یهابازده  به  و  بگذارند   اشتراک -High)  باال  سطحی  ریادگی 

level learning outcomes)  ی  ابیارزش  و  بیترک  ل،یتحل  مانند
ی زمانی  ریادگی  که  دهدیم  نشان  زین  قاتی تحق[.  4]  کنند  دایپ  دست

  کنند،   تیفعالی  گروه  صورت به رندگانیادگی  که   است   تر اثربخش
  به   افتنی  دست ی  برا  و  کنند  شهیاند  تبادل  خود  گروهی  اعضا  با

  ازین  رغمیعل  اما،[.  5]  کنندی  اریهم  گریهمد  با  مشکالت  حلراه
  عصر   در  کاری  برا  انیدانشجو  دیتمه   در  ارانهیهمی  ریادگی  به   دیشد
  سطح ی  ریادگی ی مهارتها  تیتقو  در  آن  نقش  ن یهمچن  و  دیجد
  نشان   شواهدی  برخ  ،(High-level learning skills)  باال

 وب  بری  مبتنی  ریادگی یهادوره  ازی  اریبسی  طراح  که  دهندیم
ی محدودی  هافرصت  و  ردی گیم  صورتی  انفراد  وی  سنت  طور  به
  و   کندیم  جادیا  رندگانیادگی  ن یب  دانش   تبادل  و   اشتراکی  برا  را
  در  را   مشارکت  وی  اریهم  تعامل،   که   رند یگیم  بهرهیی  روشها  از

 [.  7 ,6] کنندینم کیتحر انیدانشجو

 از   برخورداری  رغمیعل  برخطی  ریادگی یهاطیمح  ن،یبنابرا
تسهیالت    امکانات  مشارکت   وی  ریدرگ  شیافزای  برا  مناسبو 
ی مهم در هامولفهبرخی    از  غفلت  لیدل  بهاز یک سو    ،انیدانشجو

های یادگیری )مانند ارائه مسایل و مشکالت واقعی،  طراحی محیط
از سوی دیگر به دلیل   وسازی(  گاهمربیگری، الگوسازی، و تکیه

برخی   گرفتن  محیط  یراهبردهانادیده  در  طراحی  های  کلیدی 
ارائه بازخورد، روشهای ایجاد انگیزه، و  یادگیری )مانند روشهای 

همیاری( و  مباحثه  ی مهارتها  بهی  ابیدست  در  هنوز  روشهای 
  ازی  ابیارزش  و  بیترک  ل،یتحلی  مهارتها  مانند  باال  سطحی  ریادگی

[.  8]  هستند  مواجه   مشکل  با   ارانهیهمی  ریادگی یتهایفعال  قیطر
  ق یتحق  با  مرتبط  شده  انجام  مطالعات   از  گریدی  برخ  مرورهمچنین،  

  از  دسته  آن  اند نتوانسته هنوز  انیدانشجو که  دهندیم نشان حاضر
 باال   سطحی  ریادگی یمهارتها   توسعهی  برا  که  رای  آموزش  اتیتجرب

 آنها  به  العمرمادامی  ریادگی  وی  عال  آموزش  دری  گرتیخودهدا  و
  و همکارانعطاران    قیتحق  جینتا[.  9]  ندینما  افتیدر  دارند،  اجیاحت
-برنامه  اغلب  کهنیا  وجود  با   که  دهدیم  نشان  زین  کشور  داخل  در
ی  مهارتها  ژهیو  بهی  شناخت  رشد ی  ادعای  کیالکترونی  ر یادگی یها

  رانیای  مجازی  هادانشگاه  ان یدانشجو  اما   دارند  را  باال  سطح  تفکر 
[. 10]هستند  فیضعی  انتقاد  تفکر  و  نگارشی  مهارتها   لحاظ  از

[  12]  سراجی  و  [11]  و همکاران اکبری بورنگ   قات یتحق  جینتا

  دری  کیالکترونی  ریادگی یهادورهی  کل  طور  به  که  دهدیم  نشان
  قتیحق در. ستندین برخورداری مطلوب تیفیک از رانیای هادانشگاه

  دری  کیالکترونی  ریادگی  ینهیزم  دری  داخل  قاتیتحق  از  چهآن
 کشور  در که است آن انگریب شودیم استنباط کشور ی عال آموزش

  به ی  تحول  و   رییتغ  چیه  بدونی  سنت  آموزش  نظامی  هایژگیو  ما
  نیای  طراح  و  است   شده  داده  انتقالی  کیالکترونی  ریادگی  طیمح
 آموزش   در  کهی  انفراد  وی  سنتی  روشها ی  مبنا  بر  هاطیمح

عالوه بر مطالعات ذکر شده،   .است   شده  انجام  است  جیرای  حضور
محیط طراحی  کیفیت  با  رابطه  در  نیز  دیگری  های مطالعات 

این   طراحی  پایین  کیفیت  که  است  شده  انجام  برخط  یادگیری 
  در و همکاران     Boshier  کنند. به عنوان مثال،ها را تایید می دوره

ی ها دوره  طراحان  ازی  اری بس  که  دهندیم  شانن  خود  مطالعه
  اهداف،  ق یدق  انیب  بهی  دی شد  یعالقه  وب  بر ی  مبتن  آموزش
ی  مراتب  سلسله  صورت  به  محتوا  ارائه  وی  نیعی  هابازده  سنجش

ی هاطیمحی  برا  شده  گرفته  نظر  در  اهداف  با  امر  نیا  که  دارند،
  وی مشارکت صورت به   دانشی غن ساخت  بری  مبن برخطی ریادگی

ی  طراح  از   خود  ل یتحل  در  زین    Naidu[.  7]  است   تضاد  در  ارانهیهم
یهاطیمح ی  طراح  تیفیک  که  دهدیم   نشان  برخطی  ریادگی 

به دلیل پیروی از رویکردهای    برخط ی  ریادگیهای  بسیاری از دوره
طراحی سنتی و انفرادی پایین است و فرصت الزم را برای ساخت  

نمیدانش   فراهم  همیارانه  و    جینتا[.  6]کند  مشارکتی 
  که  دهدیم  نشان  زین   Kreijns   Kirschner andپژوهش

  از   عبارتند  برخطی  ریادگی یهاطیمحی  طراح  یعمده  مشکالت
 کاربرد   نیهمچن  و  آنی  طراحی  برا  مناسبی  پداگوژ  کاربرد  عدم

یهاطیمح  دری  سنت  چهره  به  چهرهی  پداگوژ  برخط ی  ریادگی 
[13.]  

ی  طراح  پژوهش  نیا  از  ما ی  کل  هدف  شد،   ان یب  آنچه   اساس  بر
یبرایی  الگو .  است  برخطی  ریادگی  طیمح  در  ارانهیهمی  ریادگی 

  در  انیمرب  وی  آموزش  طراحان  بهیی  الگو  نیچن  ارائه  وی  طراح
ی مهارتها  تیتقوی  برا  تا  کرد  خواهد  کمک  برخطی  ریادگی  طیمح

  ط یمح  دری  ابیارزش  و  بیترک  ل،یتحل  مانند  باال  سطحی  ریادگی
  استفاده  با  بتوانند  و  کنندی  زی ربرنامه  وی  گذارهدف  برخطی  ریادگی
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ی مهارتها   بهبود  به  برخطی  ر یادگی  طیمحی  ابزارها  و   امکانات  از
  پژوهش   هدف  به  توجه   با.  ندینما  کمک  رندگانیادگی  ازین  مورد

یادگیری  سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: الگوی    حاضر،
این  همیارانه است؟  کدام  برخط  یادگیری  محیط  در  مطلوب  ی 

ی هامولفهسوال شامل سواالت فرعی دیگری است که عبارتند از:  
یهاطیمح  در   ارانهیهمی  ریادگی یطراحی  الگو   برخطی  ریادگی 

ی هامولفه  از  کی  هری  برا  مطلوبی  طراحی  راهبردها  کدامند؟
ی  الگو  کدامند؟  برخطی  ریادگی  ط یمح  در  ارانهیهمی  ریادگی یالگو

 برخطی  ریادگی یهاطیمح  در   ارانهیهمی  ر یادگی یبرای  شنهادیپ
 است؟  معتبر اندازه  چه تا متخصصان نظر از

 ها شرو

ی  برا  رو،  نیهم  از.  است  خته یآم  نوع  از  حاضر  ق یتحق  روش
ی کم  و ی  فیک  قیتحقی  هاروش  از  قی تحق  سواالت  بهی  دهپاسخ

  روش ی  فیکی  هاروش  نیب   از  . دیگرد  استفادهی  بیترک  شکل   به
با   .گرفت  قرار  استفاده  موردی  اسیق  نوع  ازی  فیکی  محتوا  لیتحل

توجه به روش تحلیل محتوای کیفی به کار گرفته شده، مراحل  
( تعیین مفاهیم 1انجام این پژوهش در بخش کیفی عبارت بود از:  

سازه نظری،  و  مباحث  اساس  بر  تحقیق  موضوع  تعیین 2های   )
های موضوع  بندی و تعاریف برای هر یک از مفاهیم و سازهطبقه

ف مشخص شده برای تحلیل،  ( کدگذاری طبقات و تعاری3تحقیق،  
ها به هر پاراگراف از متون تخصصی تعیین  ( اعمال این تعریف4

عالوه بر تعیین    ( تحلیل نتایج به دست آمده.5شده برای تحلیل، و  
ها و تعریف و کدگذاری آنها، راهبردهای طراحی هر یک از  مولفه

ابتدا بر اساس مباحث نظری مشخص گردید و  این مولفه ها نیز 
 س تعریف و کدگذاری شدند.  سپ

این شامل  ی  فیکی  محتوا  لیتحل  منظر  ازپژوهش    قلمرو 
ی  هاگاهیپا  در   شده  هینمای  علم  معتبر  مقاالت  و  منابع  یهیکل

  با .  بود  هدفمند  انتخاب  روشی  ریگنمونه   روش.  بودی  اطالعات
  دارد،   وجود  موضوع ی این  بارهدری  ادیز  منابع  بعضاً  کهنیا  به  توجه
بنابراین، تنها منابعی  .  بود  اشتهار  اصل  نمونه،  حجم  انتخاب  در  مبنا

 جستجو  حاصلکه شهرت بیشتری داشتند در اولویت قرار گرفتند.  
ی  هاگاهیپا  در   شده  هینمای  علم  معتبر  مقاالت  و   منابع   نیب  در

 کتاب،   فصول  کتاب،  شامل  منبع  117  از  شیب  ابتدا  در  ،ی اطالعات
ی ارهایمع  اساس  بر  که  بود  کنفرانس   گزارش  و   نامه،انیپا  مقاله،

  منبع   80ورود و حذف مطالعات انجام شدهی  برا  شده  در نظر گرفته
 نیشتریب  که   منبع  37  تنها  و   شدند  حذف   و  خارجی  بررس  ندیفرا  از

ی  فیکی  محتوا  لیتحلی  برا  داشتند  پژوهش  سواالت   با  را  ارتباط
   .شدند انتخاب

مراحل  از  پس از    یشنهادیپ ی  الگو  ، یفیک  انجام  استفاده  با 
  ن یای برا.  دیگردی اعتباربخشروش کمی از نوع تحقیق پیمایشی 

 قرار ی  ابیارز  مورد  متخصصان  نظر  ازی  شنهادیپی  الگو  منظور
  ی هیکلی  شیمایپ  قیتحق  منظر  از  پژوهش  یآمار  یجامعه.  گرفت

  حداقل  اوالً  که  بودندی  آموزشی  تکنولوژ  ی حوزه  متخصصان
  دری  فاتیتأل  صاحب  اًیثان  و  ارشد ی  کارشناسی  لیتحص  یدرجه

  نیای  برا.  بودندطراحی آموزشی و یادگیری الکترونیکی    ینهیزم
نمونه  نفر  18  پژوهش  یآمار   یجامعه  از  منظور روش    گیری با 

که  شدند   انتخاب  هدفمند است  ذکر  به  الزم  ی  ریگاندازه  ابزار. 
  ساخته  محققی  سوال  10  پرسشنامه  کیدر بخش کمی    پژوهش

ی تکنولوژ  یحوزه  متخصصان  نظر  نیتدو  و   هیته   از   پس   که  بود
  از   کی  هر  خواندن  از  بعد  متخصصان.  دیگرد  اعتباریابیی  آموزش

  را   5  تا  1  اعدادی  کرتیل  فیط   کی  اساس   بر   توانستندیم  سواالت
  مورد  افرادی  برای  شنهادیپی  الگو  ارسال  از  ش یپ.  کنند  انتخاب

  پرسشنامه یی  ایپا  و  متخصصان  نظر   ق یطر  از  پرسشنامهیی  روا  نظر،
  ن ییتعی  برا.  گرفت  قراری  بررس   موردیی  بازآزما  روش   قیطر  از

ی  تکنولوژ  یحوزه  متخصصان  از   نفر   7  نظرات   از   پرسشنامهیی  روا
  صورت  نیبد.  شد  استفاده  تهران  مدرس  تیترب  دانشگاه  دری  آموزش

  نظرات اخذ  از بعد  و  شد ارسال آنان ی برا شده  هیته  پرسشنامه که
  از   بعد  تینها  در  و  گرفت  قرار  شیرایو  مورد   مجدد  پرسشنامه  آنان

 متخصصانی  برا  پرسشنامه  ارسال  و   نظر  مورد  اصالحات   انجام
یی  ایپا  نییتعی  برا  نیهمچن.  گرفت  قرار  دییتا  مورد  آنیی  روا

دلیل استفاده از روش    .شد  استفادهیی  بازآزما  روش  از  پرسشنامه
مورد  گیری  های ابزار اندازهارزیابی ثبات مولفهبازآزمایی اطمینان از  

 پرسشنامه  منظور،  ن یبد  نظر و به طور کلی قابلیت اعتماد آن بود.
  و   شد  ارسالی  آموزشی  تکنولوژ  یحوزه  متخصص   18ی  برا

  کی  از   بعد   پرسشنامه  مجدداً  سپس .  شدی  گردآور  آنانی  هاپاسخ
 آزمون   جینتای  همبستگ  و  شد  ارسال  متخصصان  همانی  برا  هفته

 نییتعی  برا.  گرفت  قراری  بررس   مورد  مجدد  آزمون   جینتا  با   هیاول
.  شد  استفاده  رسونیپی  همبستگ  روش  از  آزمون  دو  نیبیی  ایپا

  دار یمعن  01/0  سطح  در  بود که  95/0مقدار همبستگی بدست آمده  
  با  و  SPSS 23  فزارنرم  از  استفاده  با  های این پژوهشاست. داده

 . شدند لی تحلی فیتوص آماری روشها از استفاده

 هاافتهی
 ی فی کی ها افته( یالف

طراحی    ها مولفه  : 1سوال راهبردهای  یالگوو  ی ریادگی 
 ( 2و1)  جدول  در  کدامند؟  برخطی  ریادگی یهاطیمح  در  ارانهیهم

پژوهش و  مطالعات  کیفی  محتوای  تحلیل  با  های  نتایج  پیشین 
ی  طراحالگوی  ی  برا  شدهیی  شناسا  و راهبردهای  هاولفهتوجه به م

   نشان داده شده است.   برخطی  ریادگی  ط یمح  در  ارانهیهمی  ریادگی
دهد که ابعاد  نشان می(  1)  جدول   نتایج تحلیل محتوای کیفی

محیط   در  همیارانه  یادگیری  طراحی  الگوی  برای  شده  تعیین 
ی پیشین  فراوانی باالیی در مطالعات انجام شدهیادگیری برخط  

های  دارند. بنابراین، با توجه به تحلیل محتوای انجام شده مولفه
الگوی طراحی یادگیری همیارانه در محیط یادگیری برخط عبارتند  

  و  منابع،  یگریمرب  وی  الگوساز،  یسازگاههیتک،  یواقع  لیمسااز:  
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( با  2. در ادامه در جدول )یار یهم، و مباحثه، چندگانهی ها دگاهید
مولفه به  راهبردهای  توجه  فوق،  جدول  از  آمده  دست  به  های 

ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی  طراحی هر یک از این مولفه
 های پیشین ارائه شده است.  مطالعات و پژوهش

  شدهیی شناسای ها ولفههای پیشین با توجه به ملعات و پژوهشنتایج تحلیل محتوای کیفی مطا .1 جدول

ی ری ادگی یطراح  ینهیزم در شده انجام قاتیتحق
 برخطی ری ادگی طیمح در ارانهیهم

 مباحثه  ی ساز گاهه یتک
و ی واقع لیمسا

 تهییج کننده 
  وی الگوساز

 ی گریمرب
 ی اریهم

ی  دگاههاید و منابع
 چندگانه 

  Herrington & Oliver (2000) [14 ]    * * * * 

Moallem (2002)  [15 ]      *  

Roblyer & Wiencke (2003) [16]   * *  * * 

Kirschner and et al (2004)  [17 ]  * * *  *  

Beers and et al (2005) [18 ]   *     

Rubens and et al (2005)  [19 ]  *   *   

Bonk & Zhang (2006)  [20 ]   * * * * * 

Gunawardena and et al (2006) [21]  * * *  * * 

Stahl (2009)  [22 ]  * * *  *  

Lowyck & Poysa (2010)  [23 ]  * * * * *  

Philip & Mitra (2012) [24 ]  * * * * *  

Liao and et al (2013)  [25]  * * *  * * 

Puangtong & Sumalee (2014) [26]  *  * *  * 

Schwarz and et al (2015)  [27]  * * *  *  

Leow & Neo (2015) [28 ]  * * * * * * 

De Hei and et al (2016)  [29]  * * * * * * 

Stahl (2017)  [30 ]  * * *  * * 

Näykki and et al (2017)  [31 ]  * *   * * 

در مطالعات  های طراحی به کار رفتهفراوانی مولفه
 پیشین

13 14 14 8 15 10 

   شدهیی شناسا های پیشین با توجه به راهبردهای طراحینتایج تحلیل محتوای کیفی مطالعات و پژوهش .2 جدول

 فراوانی راهبردهای طراحی در مطالعات پیشین راهبردهای هر مولفه  نام مولفه

مسایل واقعی و تهییج 
 کننده 

 6 های واقعی ارائه مسائل و فعالیت

 4 سازی مسالهیادگیرنده به جای سادهپشتیبانی از 

 5 ایجاد انگیزه در فراگیران برای بررسی و پیگیری مساله

منابع و دیدگاههای  
 چندگانه 

 4 های مختلف ارائه دیدگاه

 5 ایجاد فرصت برای بیان نقطه نظرات مختلف 

 7 فراهم کردن منابع غنی اطالعاتی 

 مباحثه 

 6 فراگیران به اطالعات مشترک فراهم کردن امکان دسترسی 

 5 های موافق و مخالفایجاد فرصت برای استفاده از بحث 

 5 سوق دادن فراگیران برای اتخاذ موضع، بیان استدالل و بررسی شواهد 

 همیاری 

 5 فراهم کردن ابزارهای ساخت مشترک دانش 

 4 ایجاد ساختار مشوق مناسب همیارانه 

 5 فراگیران برای همیاریپشتیبانی از 

 سازی گاهتکیه 

 7 های تکمیلی های حل شده و مثالمثال

 6 های راهنما پرسش

 5 های هشدار دهنده پرسش

 الگوسازی و مربیگری

 6 دسترسی به تفکر خبره و الگوسازی فرایندها و عملکردها

 6 نظارت و تنظیم عملکرد فراگیران 

 5 ای به فراگیران انگیزههای ارائه راهنمایی 
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کیفی محتوای  تحلیل  می(  2)  جدول  نتایج  که نشان  دهد 
مولفه برای  شده  تعیین  طراحی  طراحی  راهبردهای  الگوی  های 

مناسبی در   فراوانی  برخط  یادگیری  یادگیری همیارانه در محیط 
های پیشین دارند. بنابراین، راهبردهای طراحی  پژوهشمطالعات و  

های الگوی پیشنهادی راهبردهای  در نظر گرفته شده برای مولفه

ها و راهبردهای طراحی الگوی  مطلوبی هستند. نحوة تلفیق مولفه
یادگیری   محیط  در  همیارانه  یادگیری  طراحی  برای  پیشنهادی 

ارایه1برخط در شکل) مباحث نظری  اساس  بر  است. در    (  شده 
به  ادامه مولفه الگو  این  ارائه شده برای  ها و راهبردهای طراحی 

طور مختصر توضیح داده شده است. 

 

 
 ها و راهبردهای طراحی الگوی طراحی یادگیری همیارانه در محیط یادگیری برخطمولفه . 1شکل 

 

  وی  واقع  ل یمسای  برا  مطلوبی  طراح ی  راهبردها (  1

ی  عنصر  کنندهجییته   وی  واقع  مشکالت   و  لیمسا:  کنندهج ییته
یهاطیمحی  طراح  دری  اساس   در .  [32]  است   ارانهیهمی  ریادگی 

 تجربه  را  دانستن  شتریبی  کنجکاو  هم  رندگانیادگیی  تیموقع  نیچن
  در  و   طلبدیم  مبارزه  به   را   تفکرشان   تعادل،  عدم   هم  و  کنندیم
یمهارتها  کسبی  برا  را   آنها  جهینت   مانند   باال  سطحی  ریادگی 

نتایج تحلیل   اساس  بر  .کندی م  آمادهی  ابیارزش  و  بیترک  ل،یتحل
  آمده  دست  بهی  راهبردها(  1( و شکل )2محتوای کیفی جدول )

  مسائل  ارائه:  عبارتند از  کنندهجییته   و ی  واقع  لیمسای  طراحی  برا
(  2  ، [32]  رندگانیادگی  تجارب  با  مرتبط ی  واقعی  هاتیفعال  و

  جاد یا( 3 و ،[33] مسالهی سازسادهی جا به رندهیادگی ازی بانیپشت
 [. 34] مسالهی ریگیپ  و ی بررسی برا  رندگانیادگی در زهیانگ

ی  هادگاه ید  و   منابعی  برا   مطلوبی  طراح ی  ها راهبرد(  2

 ازمند ین  ل،یمسا  مورد  در  تفحصی  برا  رندگانیادگی  : چندگانه
  را   خودی  ذهنی  الگوها  بتوانند  تا  هستند  آنها  مورد  در  اطالعات

  دری  کاردست  به   امر  نیهم  و   دهند  شکل   را  هاهیفرض  و  بسازند
ی  دسترس  بدون  گر،ید  طرف  از.  [35]  شودیم  منجر  مسالهی  فضا

  ارائه  امکان   چندگانه  و  مختلفی  هادگاهید  و   منابع  به   رندگانیادگی
نتایج جدول   اساس   بر.  شد  نخواهد  سریم  رندگانیادگیی  برا  حلراه

  و  منابع ی  طراحی  برا  آمده  دست   بهی  راهبردها(  1( و شکل )2)
از:    چندگانهی  ها دگاهید ی هادگاهید  و  نظرات   ارائه(  1عبارتند 

  مختلف  نظرات  نقطه  انیبی  برا  فرصت  جادیا(  2  ،[36]  مختلف

ی  بررسی  برا  مساله  با  مرتبط  وی  غن  منابع  کردن  فراهم(  3  و  ،[37]
 .  [38] رندگانیادگی توسط مداوم

  و   مباحثه:  مباحثهی  برا  مطلوب ی  طراح ی  راهبردها (  3
  و   است  رندگانیادگیی  برا  ارزش  بای اجتماع  نیتمر  کی  استدالل

ی آشکارساز  با  تواندیم  شود،  استفاده  آن  ازی  درست  به  کهی  هنگام
  از  آنهای  مفهوم  درک  ،  رندگانیادگی  اشتباهی  هابرداشت  رد  و

 دری  اهداف  نیچن  به  دنیرسی  برا.  [39]بخشد  ارتقاء  را  لیمسا
یهاطیمح ی  هااستدالل  و  مباحثه  ارانه،یهم  برخطی  ریادگی 

 ریسا  و  گفتگو،ی  تاالرها  مانندیی  ابزارها  توسط  رندگانیادگی
بر یمی  بانیپشت  رهمزمانیغ  و  همزمانی  ارتباطی  روشها   شود 
)  اساس جدول  کیفی  محتوای  تحلیل  )2نتایج  شکل  و   )1 )

 و  مباحثهی  هافرصتی  طراحی  برا  آمده  دست  بهی  راهبردها
  رندگان یادگیی  دسترس  امکان  کردن  فراهم(  1عبارتند از:    استدالل

  از   استفادهی  برا  فرصت  جادیا(  2  ،[35]  مشترک  اطالعات   به
فراگیران برای  سوق دادن  (  3  و  ،[39]  مخالف  و   موافقی  هابحث

 . [35] اتخاذ موضع، بیان استدالل و بررسی شواهد

  نظر  تبادلی:  اریهمی  برا   مطلوب ی  طراح ی  راهبردها (  4
  ان یم در عالقه  ش یافزا موجب تنها  نه کوچکی هاگروه درون در

  بهبود  زین  را  آنان  تفکری  مهارتها  بلکه  گردد،یم  کنندگانشرکت
یهاطیمح  از  معاصری  هابرداشت.   [40]  بخشدیم  با ی  ریادگی 

  نیبی  اریهم  انه،یرا  با  تعامالت  انواع  از  استفاده  وی  فناوری  بانیپشت
نتایج    اساس   بر.  [41]  پندارندیم  مفروض  را  رندگانیادگی  جمع
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  دست   بهی  طراحی  راهبردها(  1( و شکل )2تحلیل کیفی جدول )
 فراهم (  1  :است  ریز  راهبرد  3  شامل  ارانهیهم  تیحمای  برا  آمده

  ساخت  به  کمکی  برا  دانش  مشترک  ساختی  ابزارها  کردن
( پشتیبانی از فراگیران برای  2،  [42]ی  اجتماعی  هادانش  مشترک
 . [41] ( ایجاد ساختار مشوق مناسب همیارانه3و  [41] همیاری

  اگری:  سازگاههیتکی  برا   مطلوبی طراحی  راهبردها(  5
یهاطیمح  در  هستند   مساله  بر ی  مبتن  که  ارانهیهمی  ریادگی 

  انیدانشجو  دنیرسی  برای  مطلوب  و  مناسبی  ریادگی یها تیفعال
 زمان   در  رندگانیادگی  اما  باشد،  شدهی  طراح  باال  سطحی  هابازده  به

یی هابازده  نیچن  پرورش  فرصت  نشوند  تیهدا  ویی  راهنما  مناسب
 کهی  ریادگی  یهیاول  مراحل  در  ژهیبو  ،[43]  رفت   خواهد  دست   از
  قادر  الزمی سازگاههیتک بدون و دارند تیهدا به ازین رندگانیادگی

کیفی    اساس  بر.  ستندین  خودی  مهارتها  توسعه   به تحلیل  نتایج 
  آمده  دست  بهی  سازگاههیتکی  راهبردها (  1( و شکل )2جدول )

ی هامثالو    [43]  شده  حلی  ها مثال(  1  :استزیر    راهبرد  4  شامل
های پرسش(  3  و  ،[44]  راهنمای  هاپرسش(  2  ،[45]ی  لیتکم

 . [43] هشداردهنده
  وی  الگوسازی  برا  مطلوب ی  طراحی  راهبردها (  6

یهاطیمح  در  مهم  اقدامات  از  ی: گر یمرب  گرا،سازندهی  ریادگی 
  . [14]  است   مساله  حل   وی  ریادگی  ندیفرای  الگوساز  و ی  گریمرب

  ن، یتمر  ،یطراح   تأمل،  زمان،  به  تفکری  برا  موثری  چارچوب  جادیا

  ازین  رندگانیادگی  ت یهدا  وی  الگوساز  و   زانندهیبرانگی  هافرصت
( 1( و شکل )2نتایج تحلیل کیفی جدول )  اساس  بر.  [35]  دارد

ی  گری مرب  وی  الگوسازی  طراحی  برا  آمده  دست   بهی  راهبردها
ی  الگوساز  و  خبره   تفکر  بهی  دسترس(  1  : است  راهبرد  3  شامل

  عملکرد   میتنظ  و  نظارت(  2  ،[46]  آنها  عملکرد  و  ندهایفرا
  به ی  ازهیانگی  هاییراهنما  ارائه   و(  3  و   ،[35]  رندگانیادگی

 .  [35] یادگیرندگان

 ی کمی ها افته(  یب

یبرای  شنهاد یپی  الگو  : 2سوال  در   ارانهی همی  ریادگی 
  معتبر   اندازه  چه  تا  متخصصان  نظر   از   برخطی  ریادگی یهاطیمح

  منظور  به  د،یکنیم  مشاهده(  3)  جدول  در  که  طورهمان  است؟
ی  طراحی سوال 10 یپرسشنامه کی ،یشنهادیپی الگوی ابیاعتبار

  و   هامولفه  با  مرتبط  پرسشنامه  نیا  سوال  6.  شد  نیتدو  و
  ی درباره   سوال  4  وی  شنهادیپی  الگوی  طراحی  راهبردها

  قابل   و   هامولفه  بودن   مناسب  جمله  از   الگو  نیای  کلی  هایژگیو
 پرسشنامه ن یا. بود  طراحان  و  انیمربی برا الگو   نیا بودن  استفاده

ی  الگوی  راهبردها  و  هامولفه  یدربارهی  لیتکم  حاتیتوض  همراه   به
یبرای  شنهادیپ   به  برخط ی  ریادگی  ط یمح  در   ارانهیهمی  ریادگی 

 ( 3)جدول  در.  شد  ارسالی  آموزشی  تکنولوژ  یحوزه  متخصص  18
ی  برا  نظر   موردی  هامولفه  و  راهبردها  از  متخصصانی  ابیارزش  جینتا

.دیکنیم  مشاهده رای شنهادیپی الگوی طراح

 برخط ی ریادگی طیمح  در یادگیری همیارانهی برا ی شنهادیپی الگوی ابیاعتبار .3جدول 

 انسیوار ار یمع  انحراف نیانگیم سواالت  ف یرد

 44/0 66/0 27/4 د؟ی دانیم مناسب را  آنی طراح ی راهبردها و کنندهج یی ته وی واقع لیمسا یمولفه اندازه چه تا 1

 38/0 61/0 16/4 د؟ی دانیم مناسب را  آنی طراح ی راهبردها و چندگانهی هادگاهید و منابع یمولفه اندازه چه تا 2

 50/0 70/0 16/4 د؟ یدانیم مناسب را  آنی طراحی راهبردها و مباحثه یمولفه اندازه چه تا 3

 52/0 72/0 05/4 د؟ یدانیم مناسب را   آنی طراحی راهبردها وی اریهم یمولفه اندازه چه تا 4

 41/0 64/0 22/4 د؟یدانیم مناسب را  آنی طراحی راهبردها  وی سازگاههی تک یمولفه اندازه چه تا 5

 38/0 61/0 83/3 د؟ یدانیم  مناسب را  آنی طراح ی راهبردها وی گری مرب وی الگوساز یمولفه اندازه چه تا 6

 25/0 50/0 38/4 د؟یدانیم مناسب را  برخطی ری ادگی طیمح در ارانهیهمی ریادگی یشنهادیپی الگوی طراح  ینحوه اندازه چه تا 7

 47/0 68/0 4 د؟ یدانیم مناسب را  برخطی ریادگی طیمح  در ارانهیهمی ریادگی یشنهادیپی الگوی هامولفه اندازه چه تا 8

 50/0 70/0 16/4 د؟ یدانیم استفاده قابل برخطی ریادگی طیمح در ارانهیهمی ر یادگی یبرا  را ی شنهادیپی الگو  اندازه چه تا 9

 26/0 51/0 50/4 د؟یدانیم مناسب برخطی ریادگی طیمح انیمرب و طراحانی برا را ی شنهادیپی الگو از استفاده  اندازه چه تا 10

ی کل  طور  باه  کاه  دهادیم  نشاااان  (3جادول )ی  ابیاارز  جینتاا
 با.  دارندی  شانهادیپی الگو به  نسابتی مثبتی ابیارز متخصاصاان

 6  ساااوال  دهادیم  نشاااان  فوق  جادول  کاه  طورهماان  حاال،  نیا
 به  مربوط ساوال نیا(. 83/3)  اسات  کرده افتیدر را  نمره  نیترکم

.  اساات  آنی  طراحی راهبردها وی  گریمرب وی  الگوساااز  عنصاار
ی هااافتاهیا  نیب  در  را  نیانگیام  نیترشیب  10  ساااوال  ن،یهمچن

 اسااس  بر(. 50/4)  اسات کرده  افتیدر متخصاصاان  نظر از حاصال
 رای شانهادیپی الگو از اساتفاده  نظر مورد متخصاصاان  ساوال نیا

 منااساااب اریابسااا برخطی ریادگیا طیمح انیامرب و  طراحاانی برا
 .اندکردهی ابیارز

   بحث 
 در   ارانهیهمی  ریادگی  یالگو   طراحی  هدف  با  حاضر  پژوهش

 ، این پژوهشی  هاافتهی  اساس  بر  .شد  انجام  برخطی  ریادگی  طیمح
یبرا  مطلوبی  طراحی  الگوی  هامولفه  در  ارانهی همی  ریادگی 

-هیتک  کننده،جییته   وی  واقع  لیمسا  شامل  برخطی  ریادگی  طیمح
  چندگانه،ی  هادگاهید  و  منابع  ،یگریمرب  وی  الگوساز  ،یسازگاه

یاستی  اریهم  و   مباحثه،  مطالعات  با  آمده  دست   بهی  هاافته. 

Jonassen [47]  آمده   دست  بهی  هامولفه  نییتب  در.  است  همسو  
 ل یمسا  ارائه   که   گفت  توانیمی  شنهادیپی  طراحی  الگوی  برا
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-طیمح در شده  ارائه ی الگوها تمام مرکز در کنندهجییته   وی واقع
  مشکالت  و  لیمسا  رو،  نیا از  دارد،  قرار  گراسازندهی  ریادگی یها

ی هاطی مح  دری  اساسی  هامولفه  از ی  کی  کنندهجییته   و ی  واقع
  گرا سازندهی  ریادگی یهاطیمح  ن یهمچن.  است   ارانهیهمی  ریادگی

 جهت  مساله  ای  و  مشکل  کی  با   رندگانیادگی  کردن  مواجه   از  پس
  را  رندگانیادگیی  دسترس   امکان  مشکل  آن  بهتر  شناخت  و  درک

 ر یسا  نیی تب  در.  کنندیم  فراهم  چندگانهی  هادگاهید  و  منابع  به
 حاضر  قیتحق  دری  شنهادیپی  الگوی  برا  آمده  دست  بهی  هامولفه

 ی مطالعه  و  مساله  با  مواجهه  از   پس  رندگانیادگی  که   گفت  توانیم
 مسالهی  برا  حلراه  ارائه  جهت  آن  با  مرتبطی  دگاهها ید  و  منابع

  باشند،   داشته   را   گر یهمد  با  استدالل  و   بحث   ،یاریهم  امکان   دیبا
  امکان   دیبا  برخط ی  ریادگی  ط یمح  در   موجودی  ابزارها  رو،   ن یا  از

  تینها  در .  کند  فراهم  رندگانیادگی  نیب  رای  اریهم  و  مباحثه
  به  ازین  برخطی  ریادگی  ط ی مح  در  تیفعالی  برا  انیدانشجو

  ق یطر  از  دیبا  نیبنابرا  دارند،  تیهدا  ویی  راهنما  ،یبانیپشت
  مراحل   در  را  آنان ی  گریمرب  و ی  الگوساز  ،یسازگاههیتکی  راهبردها
 .  کرد تیهدا وی بانیپشت مختلف

-مولفه  از  کی  هری  طراحی  برا  که  داد  نشان  هاافتهی  نیهمچن
یالگوی  ها   برخط ی  ریادگی  طیمح  در  ارانهیهمی  ریادگی 

  مورد  در  آمده  دست   بهی  هاافته. یدارد  وجودی  مختلفی  راهبردها
ی  شنهاد یپی  الگوی  هامولفه  از   کی  هری  برای  طراحی  راهبردها

   Kirschner and et al   ؛Savery & Duffy [32 ]یهاافتهی  با

 ,.Herrington, J  ؛Honebein, Duffy & Fishman  [37]  ؛[9]

Oliver  [14  ]آمده  دست   به ی  راهبردها  ن ییتب  در .  است   همسو  
یی  همسو  و  حاضر  قیتحق  در ی  شنهادیپی  الگوی  هامولفهی  برا

  توان یم  نیشیپ  قات یتحق  در  شده  ارائه ی  راهبردها  با  راهبردها  نیا
  شده   ذکر  مطالعات  و  قیتحق  نیای  نظری  مبنا  که  آنجا  از  گفت

  ارائه دنبال به   زین  شده ذکر قات یتحق و  استیی گراسازنده کردیرو
یهاطیمحی  طراحی  برایی  راهبردها   در   گراسازندهی  ریادگی 

 با آمده    دست  بهی  راهبردها  جهینت  در  اندبوده  مختلفی  هانهیزم
   .دارند ی  فراوان  اشتراکات  نیشیپ  قات یتحق  در  شده   ارائه ی  راهبردها

 ،پاژوهش  نیاا  در  آماده  دسات  باهی  هااافتاهی  باه  توجه  با
ی الگوهااا از اسااتفاده صااورت در باارخطی ریادگی یااهاااطیمحاا

 در ارانااهیهمی ریادگیاا امکااان توانناادیماا مناساابی طراحاا
 ارائاه  صارف  ن،یبناابرا.  کنناد  فاراهم  را  بارخطی  ریادگی  طیمح

ی کمکاای کاایالکترونی ریادگیاا طیمحاا دری آموزشاای هااادوره
 بهتاار، عبااارت بااه. کاارد نخواهااد انیدانشااجو شاارفتیپ بااه

 باارخطی ریادگیاا طیمحاا بااهی ساانت آمااوزش انتقااال صاارف
 بهبااود را انیدانشااجو در باااال سااطحی ریادگی یاامهارتهااا

ی انتظاار  نیچنا  تاوانیمای  صاورت  در  تنهاا  بلکاه،.  داد  نخواهد
 باه  بارخطی  ریادگیا  طیمحای  هااتیاقابل  و  امکانات  که  داشت

 در  هااتیاظرف  نیاا  مناسابی  طراحا  باا  و  شودیی  شناسای  خوب
 از. ردیااگ قااراری ریادگی یاامهارتهااا بهبااود و رشااد خاادمت

ی شانهادیپی  الگاوی  بارا  آماده  دسات  بهی  هامولفه  رو،  نیهم
 خواهاد  کماک  بارخطی  ریادگیا  طیمحا  طراحاان  و  انیامرب  به

 بااا بتواننااد و بشناسااند را طیمحاا نیااای هاااتیااقابل تااا کاارد
ی ریادگی یاامهارتهااا تیااتقو بااه هااامولفااه نیااای سااازادهیااپ

ی هااپاژوهش  در  تواننادیما  محققاان.  نادینما  کماک  ارانهیهم
ی مهارتهااا تیااتقوی باارا رای شاانهادیپی الگااو نیااای آتاا
 صااورت بااه باارخطی ریادگیاا طیمحاا در ارانااهیهمی ریادگیاا

 الگاو نیاای غناا بار خاود جینتاا ارائاه باا و بندند کار  بهی  عمل
 ریساا  باا  را  الگاو  نیاا  تواننادیما  محققاان  ن،یهمچن.  ندیافزایب

 باارخطی ریادگیاا طیمحاای باارا شااده ارائااهی طراحاای الگوهااا
 ویی شناساا را کیا هار ضاعف و قاوت نقااط  و  نماوده  سهیمقا

 تاوانیما زیان پاژوهش  نیاای  هااتیمحادود  از.  ندینما  اصالح
 دگاهیاد از فقاط الگاو نیاا  اعتباار  کاه  کارد  اشااره  نکته  نیا  به

 ناانیاطمی  بارا  و  اسات  گرفتاه  قاراری  ابیاارز  مورد  متخصصان
 زیانی  تجربا  لحااظ  باه  الگاو  نیاا  کاه  اسات  الزم  آن  به  شتریب

 .ردیگ قراری بررس مورد

 یریگجهینت
  استفاده  و  معتبر  منابع  از  استفاده  با  تا  شد   تالش  ق یتحق  نیا  در

یبرا  بتواند  که  شود  ارائهیی  الگو  متخصصان  نظر  از ی ریادگی 
  از.  باشد  راهگشا  و  سودمند  برخطی  ریادگی  طیمح  در  ارانهیهم
یبرای  شنهادیپی  طراحی  الگو  رو،  نیهم   در  ارانهیهمی  ریادگی 
  ان یمرب  و  طراحان ی  برا  را ی  چارچوب   برخط،ی  ریادگی  طیمح

ی هاتیقابل  و  هاتیظرف  از  بتوانند  که  کندیم  فراهم  برخطی  ریادگی
ی  راستا  در   مناسب  و  هدفمند  صورت   به   برخط ی  ریادگی یهاطیمح
ی مهارتها  تیتقو   نیا  ن،یبنابرا.  رندیگ  بهره  باال   سطحی  ریادگی 

ی  طراحی  برا  مناسبی  روشها  ازی  کی  عنوان  به  تواندیم  الگو
یهاطیمح ی  مجر  موسسات  و  دانشگاهها  به   برخطی  ریادگی 

 .گرددی معرفی کیالکترونی ریادگی یهادوره

 سپاسگزاری

حوزهاز   متخصصان  آموزشی  کلیه  تکنولوژی  در  ی  که 

 . کنمما را مساعدت نمودند تشکر و قدردانی می این پژوهش  

 مالحظات اخالقی 

مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول در دانشگاه  

 است.  62/د3994تربیت مدرس تهران است. کد مصوبه رساله 

 منافع   ضادت

 د.بین نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندار

 منابع مالی
پژوهش  هایهزینه شده نویسندگان  توسط    این    تهیه 
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