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چکیده

یکی از پیشرفتهای نوظهوری که در حیطه آموزش الکترونیکی اهمیت چشمگیری یافته ،دورههای آموزش آنالین فراگیر (موک)
است .از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش مبتنی بر موک در سیستم آموزش عالی ایران ،شناسایی چالشها
و ارایه راهکارها انجام گرفت .این پژوهش از نوع ترکیبی (کیفی و کمی) است و به صوت متوالی انجام گرفت .جامعه آماری در
بخش کیفی اعضای هیآت علمی دانشگاههای دولتی شهر تهران بودند که تعداد  11نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب
شدند .جامعه آماری بخش کمی کاربران دوره موک در سال تحصیلی  49-49با حجم  944نفر بودند که با توجه به جدول
کرجسی – مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده  141از آنان انتخاب شدند .ابتدا با استفاده از مصاحبه ،اطالعاتی در
خصوص چالشها و راهکارهای پیشرو از شرکت کنندگان گروه اول (اعضای هیات علمی) گردآوری شد و سپس با روش کدگذاری
سه مرحلهای ،گویه ها استخراج گردید .در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته (با پایایی  )α = 4/94وضعیت
دورههای موک از نظر  141کاربر این دورهها و با استفاده از آزمون فریدمن بررسی گردید .نتایج نشان داد چالشها در حیطههای
مسائل آموزشگاهی و سازمانی ،مسائل مدیریتی ،مسائل فناورانه ،مسائل روش تدریس و آموزش ،مسائل طراحی واسط کاربری،
مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه منابع و ارزیابی قرار دارند .همچنین برای تحقق آموزش مبتنی بر موک راهکارها در
حیطههای علمی – حرفهای ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،مدیریتی و پشتیبانی منابع و طراحی ،اجرا و ارزشیابی شناسایی شدند.
در نهایت بررسی وضعیت آموزش مبتنی بر موک در آموزش عالی کشور نشان داد که ضعف و مشکالت مشهودی در این زمینه
وجود دارد.
واژههای کلیدی :آموزش عالی ایران ،آموزش نوین ،آموزش آنالین فراگیر ،چالش و راهکار

مقدمه

آموزش کارکنان ،برنامه درسی و توسعه حرفهای تحت تاثیر

در طول چند سال گذشته ،مبحث آموزشهای آنالین به

فرای ند های یادگیری آنالین قرار گرف ته و با توستتت عه

طور فزای ندهای در آموزش عالی مورد تو جه قرار گرف ته

آموزشهای آنالین نیاز اعضتتای هیات علمی برای تدوین و

استتتت .پیشتتترفت هایی که از ستتتال ها پیش در حیطه

تدریس دوره های آنالین افزایش یاف ته استتتتت .یکی از

فناوریهای مرتبط با آموزش و یادگیری رخ دادهاند ،نوید از

پی شرفتهای جدید و نوظهوری که اخیراً در حیطه آموزش

ظهور محیطهای جدید یادگیری دارند .در همین راستتتتا

الکترونیکی به وقوع پیو سته و ک شورهای تو سعه یافته در

جن به های مت عددی از آموزش های دانشتتت گاهی از قب یل

طراحی و اجرای آن کوشتتتیدهاند ،دورههای آموزش آنالین
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فراگیر "موک "1بوده است .موک از حروف اول Massive
 Open Online Courseگرفته شده که از نظر لغوی به
معنی دورهای انبوه یا آموزش آنالین فراگیر استتتت ( مک
آئولی ،استورات ،زمینس و کور میر .)33 :2414 ،2دورههای
آموزش آنالین فراگیر (موک) پدیدههای تازهای ه ستند که
آموزش عالی 3را دگرگون کردهاند .این دورهها به صتتورت
آنالین (بدین معنی که هر جا اینترنت در دستتترب باشتتد
امکان ح ضور در این دورها وجود دارد) به وقوع میپیوندند،
همچنین واژه انبوه به این معناستتت که عموما تعداد زیادی
شتترکت کننده (دانشتتجویان ،استتاتید و  )...در آن شتترکت
میکنند .به عبارتی دیگر این انبوهی به نحوی ا ست که این
دوره ها را بزرگتر از کالب های دانشتتتکده میک ند ،این
دوره ها برخی اوقات خیلی بیشتتتتر از چند هزار نفر در هر
دوره آموزشتتتی را در خود میگنجانند و اکثر این دورهها به
صتتورت رایگان برای هر فردی قابل استتفاده استتت (کندی،
.)2419
دوره آزاد انبوه برخط دوره آنالینی است که از طریق وب به
طور آزاد به شرکتکنندگانی نامحدود ارائه میشود .این
دورهها معموالً مشابه دورههای دانشگاهی هستند .اغلب آنها
زمان شروع و پایان مشخصی دارند .موکها عالوه بر محتوای
رایج درسی نظیر ویدئوها ،متون و مجموعه مسایل ،فضای
تعاملی به وجود میآورند که دانش آموزان ،استادان و دستیار
آموزشی در آن شرکت کنند .این دورهها توانستند گروههای
مختلفی از مردم را از بسیاری از کشورهای جهان به خود
جذب کنند .دورههای با کیفیت که به وسیله ی اساتید
بسیاری از دانشگاههای مطرح دنیا تدریس میشد ،گام مهمی
را برای استفاده از فرصتهای برابر آموزشی برداشت .تنها
پیشنیاز شرکت در بسیاری از این دورهها تنها یک
دستگاه کامپیوتر و یک خط اینترنت است (لوین تامر،
 .)92413اغلب موک ها در اوایل تأکید بر ویژگیهای
دسترسی آزاد داشتند .مانند صدور مجوز آزاد استفاده از
محتوا ،ساختار و اهداف یادگیری استفاده میکردند تا مروج
)Massive Open Online Course (MOOC

1.

McAuley, Stewart, Siemens, Cormier

2.

Higher Education

3.

. Lewin, Tamar

4

استفاده مجدد و مونتاژ و تدوین بر اساب منابع موجود باشند.
بعدها موک ها شروع به استفاده از مجوزهای بسته در مورد
مطالب درسی کردند در حالی که دسترسی آزاد برای افراد
یادگیرنده حفظ شد(ویلی دیوید .)2412 ،9بیشترین
تولیدکنندگان موک دانشگاههای آمریکا ،کانادا ،استرالیا و
دانشگاههای اروپا هستند .ایجاد موکها به مرزهای کشورهای
پیشرفته محدود نشد و تدریج ًا در هند ،مالزی و ایران هم
ایجاد شدند(ویکی پدیا).
این دورهها از پاییز  2411شروع شدند .در آن سال آقایان
پیتر نورویگ و سباستین تران دو استاد دانشگاه
استنفورد دورهای را با عنوان مقدمات هوش مصنوعیبرگزار
کردند که توانست  114هزار دانشجو را به خود جذب کند.
بعد از این تجربه موفق نورویگ و تران شرکت  Udacityرا
تأسیس کردند .آقای آندرو اینگ که در همان زمان دوره ی
موفق یادگیری ماشینی را برگزار کرده بود به همراه خانم
دافنی کولر ،هر دو از دانشگاه استنفورد کورسرا را تأسیس
کردند .در مارب 2412دانشگاه ام آی تیMITx ،را تأسیس
کرد و در بهار همان سال دانشگاه هاروارد به این جمع پیوست
و شرکت به  Edxتغییر نام داد .به این ترتیب شکل جدیدی
از آموزش غیررسمی شروع بهکار کرد و سال  2412از
نظر نیویورک تایمز سال موک لقب گرفت(ویکی پدیا) .موکها
رایگان هستند ولی میتوانند قابلیت سودمندی نیز داشته
باشند .بزرگترین شبکه آمریکایی موک کورسرا 1میزبان
دورهها از  144دانشگاه سراسر دنیا است.
صاحبنظران قرن بیستم را عصر تغییرات شتابان در علم
و تکنولوژی می نامند .یادگیری از راه دور ،منابع آموزشتتتی
باز )OER( 3و بر نا مه های کامپیوتری و اخیرا دور های
آموزشتتتی آنالین فراگیر (موک ها) از جم له این تغییرات
تکنولوژیکی هستتتتند (کارنوستتتکاب و هولموند.)2419 ،9
موک ها ریشتتته در آموزش از راه دور ،ا قدا مات مربوط به
یادگیریهای الکترونیکی و جنبش منابع آموزشی آزاد دارند

. Wiley, David

5

6 . https://www.mooc-list.com/
Open Eduational Resources
Karnouskos, Holmlund
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(شریواستاوا ،گوئینی .)2419 ،1موک برای اولین بار در سال

(شتتتریواستتتتاوا .)2419 ،دورههای موک احتماال مهمترین

 2449از طریق دانشتتگاه مانیتوبا ارائه شتتده استتت (فینی،2

عامل نوظهور در زمینه یادگیری الکترونیکی در ستتالهای

 ،2444و انگ .)2419 ،3این دوره برای اعتبار بخشتتتی به

گذشتتته هستتتند .این دورهها قادر به ارائه چند ده هزار نفر

دانشجویان با آموزشهای سنتی ارائه شده بود .از زمان دوره

فراگیر با دسترسی به دورهها از طریق وب هستند که اخیرا

اولیه ،دورههای جدید موک به سرعت ایجاد شدند که اغلب

توجه زیادی را به ویژه در دانشتتگاههای پیشتترو به دستتت

نتایج حا صل از م شارکت بین مو س سات آموزش عالی بودند

آورده و در حال حاضر به عنوان یک فرم بسیار امیدوارکننده

(برستتلو و همکاران .)2413 ،9موک مفهومی نیستتت که به

آموزش در نظر گرفته میشتتتود .در داخل کشتتتور اگرچه

یک باره ظهور کرده با شد ،بلکه به تدریج تکامل یافته ا ست

آموززش الکترونیکی و آموزش از راه دور ستتتابقهای چندین

(جو هانستتتون و فرولر .)2419 ،به تعبیری دیگر به زعم

ستتتاله دارد ،اما با توجه به جدید بودن روش آموزش موک،

جوهانستتون و فرولو ( )2419بیانیه داونز ستتال  2449را به

در هیچ یک از دان شگاههای ایران دورههای موک به صورت

عنوان مولد موک در نظر میگیرند .از ستتتوی دیگر لیانگ،

گستتترده وجود ندارد ،بیشتتتر بصتتورت جزئی و مقطعی به

جیا ،میائو و وانگ ( )2419نیز معتقدند که واژه موک برای

همت یک استاد یا دانشجوی دلسوز برگزار شده است .مانند

اولین بار توستتتط دیو کورمیر در دانشتتتگاه پرنس ادوارد در

ستتتایت مکتبخانه که در آن فیلمهایی از تدریس استتتاتید

ستتال  2449زاده شتتد .با این همه ،پس از نام گذاری ستتال

دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد و دانشجویان میتوانند از

 2412تو سط نیویورک تایمز به عنوان " سال موک"(روادز،

آن استتتتفاده کنند ولی این ستتتایت ویژگی تعاملی بودن را

بردن ،تاون لیند سی ،)2419 ،9موکها ر شد چ شمگیری در

ندارد .بدیهی استتتت که تجربه اول در راه اندازی دوره های

ستتتطه جهانی پیدا کردند و دوره های متعددی در زمینه

موک ،چالش های ز یادی همچون چالش های مدیریتی،

طراحی و اجرا شدند .شکل گیری پدیده نوظهور "دورههای

فناورانه و مواردی از این دستتتت را در پی دارد که نیاز به

آموش آنالین فراگیر" در آغاز هزاره سوم ،یکی از رخدادهای

بررسی و واکاوی دارند.

مهم آموز شی در سطه بینالمللی ا ست که پس از یادگیری

در حال حاضتتر دانشتتگاهها بیشتتتر و بیشتتتر برای ارائه

از راه دور ،م نابع آموزشتتتی باز و بر نا مه های کامپیوتری

دورههای خود در قالب موک 1برای ارائه به فراگیران با طیف

(کارنو سکاب و هوملوند2419 ،؛ شریوا ستاوا )2419 ،سنت

انت خاب گستتتترده کار میکن ند (والن-لولن .)2419 ،3از

و عمل آموزش رو در رو و کال سیک دان شگاهی را به شدت

ویژگی های مهم این دوره های همگانی ،میتوان به تعاملی

تحت تاثیر قرار داده و دانشتتتگاه های مهم بینالمللی مانند

بودن دانش ،رای گان بودن ،عدم اع طای مدرک رستتتمی،

هاروارد و استتتانفورد را درگیر کرده استتت .ورود این پدیده

نداشتن محدودیت سنی یا مکانی خاص ،آزاد بودن ،نداشتن

نوظهور به حوزه آموزش عالی به حدی چ شمگیر بوده ا ست

محدودیت در دان شجویان ثبت نامی ،کوتاه بودن و اختیاری

که ظرف کمتر از یک د هه از عمر آن ،تقری با نیمی از

بودن دورهها اشتتتاره کرد (کونول2413 ،9؛ کوپ و فورنیر،4

دانشتتگاههای بینالمللی از انواع متنوع آن استتتقبال کردهاند

Shrivastava, Guiney

1.

Fini
Liang, Jia, Wu, Miao, Wang

https://www.mooc-list.com/

2
3
4

Breslow nd et al
. Rhoads, Berdan, Toven-Lindsey

5

 .6پژوهشگران و عالقمندان این حوزه ،در لینک پیوست می توان
لیست برترین موک های جهان را در سایت زیر مشاهده نمایند.

.)2414

7

Waln-Lewellyn
8.
Conole
9

. Kop & Fournier,
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در حرکت به ستتوی آموزش آزاد ،موک فرصتتتهایی را

ستتعی میشتتود از مزایای کالبهای حضتتوری و آموزش

برای ا شتراک گیری ایدهها و همکاری مو س سات به صورت

الکترونیکی به صورت توأمان استفاده شود .همچنین تحلیل

محلی یا بینالمللی و تستتهیل تعامل معنادارتر در آموزش،

دادههای موکها میتواند برنامهی در سی دان شگاهها را نیز

ایجاد میکند .در واقع آموزش آزاد ،فر صتهای جدیدی را

بهبود بخشتتتد (لوین .)2413 ،9به طور کلی میتوان گفت

برای نوآوری در آموزش عالی ایجاد میکند که نه تنها از

دورههای موک با توجه به انعطاف پذیری مکان و زمان عامل

مو س سات برای پیاده سازی و اجرای ارزشهای ا سا سی

جمع شتتدن دانشتتمندان و همفکران بس تیاری در یک دوره

آموزش دان شگاهی پ شتیبانی خواهد کرد ،بلکه تمرکز را از

میباشد .اگرچه این مقوله به صورت گسترده مورد استقبال

سخنرانی سنتی به یادگیری فراگیر محور در آموزش عالی،

و اجرا قرار گرف ته ،ف قدان م طال عات تحقی قاتی و م قاالت

تغییر خوا هد داد (یووان و هم کاران .)2413 ،1موک این

انتقادی کافی به منظور برر سی و ضعیت فعلی این مقوله در

مزیت را داراست که آموزش را برای میلیونها نفر که به آن

سرا سر جهان وجود دارد .یه این منظور ،در پژوهش حا ضر

دسترسی ندارند ،فراهم آورد .ترکیب سخنرانیهای ویدئویی،

به بررستتتی وضتتتعیت آموزش مبتنی بر دورههای موک در

پادک ستها و آزمونهای قوه ادراک رایج و ح ضور فعال در

آموزش عالی ایران و چالشهای پیش روی آن و راهکارهای

جامعه درون خطی میتواند ابزار مناستتتب یادگیری برای

موجود در این زمینه پرداخته شد و سؤاالت یر مورد بررسی

بعضی فراگیران باشد (هوی.)2419 ،2

قرار گرفت:

بدیهی استتت که با گستتترش آموزشهای مبتنی بر رایانه،

چالش های پیش روی اجرای دوره های مبتنی بر موک در

الگوهای ستتنتی آموزش به الگوهای جدید تبدیل خواهند

آموزش عالی کشور چه مواردی میباشند؟

شد .در حال حا ضر یکی از ا سا سیترین بحثهایی که در

راهکاری های رفع چالش ها و تحقق آموزش مبتنی بر موک

آموزش علوم در سطه خیلی از ک شورهای پی شرفته مطرح

در آموزش عالی کشور چه مواردی میباشند؟

ا ست ،این ا ست که چگونه دان شجویان را برای جامعهای که

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

به گونهای فزاینده در حال رایانهای شدن است ،آماده نمایند

صتتتتاحتتب نظرانی همچون گرین ( )2412و

بتتاتوری9

(مح سنی .)1391 ،در این را ستا ظهور موک جایگاه ویژهای

( )2419محاستتن استتاستتی یک دوره موک را عبارت از باز

پ یدا کرده استتتت (گرین .)2412 ،3با بهرهگیری از روش

بودن ،مشارکتی و توزیعی بودن آن بیان کردهاند.

موک ،دسترسی به دادههایی ایجاد میشود که قبل از دوران

-

باز بودن :شتترکت در موک رایگان بوده و برای هر

آموزش آنالین این دادهها به این شتتتکل وجود نداشتتتت.

کسی که به اینترنت دسترسی دارد باز است .یک

همچنین ،این دادهها در ابعاد کالن با حجم و ستترعت باال،

شخص ممکن ا ست بیش از یک دوره آموز شی را

فراهم میشتتوند .به این ترتیب بستتتری برای پژوهش در

بردارد و تمتتامی آموزههتتای دوره برای تمتتامی

آموزش الکترونیکی شکل میگیرد که تا پیش از این در این

کاربران در دستتترب استتت (کورنیر و ستتیمونز،

ابعاد وجود ندا شت .این ب ستر پژوه شی میتواند به بهبود

)2414

کیفیت آموزش غیر رستتمی و آموزش رستتمی کمک کند.

-

مشتتتتارکتی بودن :یتادگیری در موک از طریق

ب سیاری از دورههای آموز شی ر سمی دان شگاهی اکنون به

م شارکت در ارائه تجربیات و اطالعات شخ صی و

شیوهی ترکیبی ارائه می شوند و امکان یادگیری ترکیبی را

در ک نار هم کاری داوطل با نه با دیگران افزایش

فراهم میآورند .به این ترتیب که در طراحی این دورهها

مییابد.

.Yuan et al
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-

توزیع شتتتده :موک بر استتتاب ارتباط گفتاری و

کنندگان هم دادههای خود و هم تفستتتیر ستتتایر

م شارکتی طرفین بنا شده ا ست .بنابراین هر نوع

شتتترکت کنندگان از داده ها را مورد بررستتتی و

اطالعاتی باید بین شتترکت کنندگان توزیع گردد.

تحلیل قرار میدهند.

اکثر ف عال یت های دوره در محیط های یادگیری

در شکل  1برخی از ویژگیهای دورههای موک آمده است.

اجت ماعی ان جام میگیرد که در آن شتتتر کت

شکل  :1دورههای آموزش آنالین فراگیر و اصطالح شناسی آن (منبع :برسلو و همکاران)2413 ،
پاونونن ،)2443 ،به ویژه بر نا مهریزی ،نظم و انضتتت باط و
دوره های موک به طور بالقوه میتوا ند راهی پیش روی
مؤسسات باشد .برای مثال ،اگر یک دانشجو از موک فایدهای

ستتتازمان در این نوع دوره ها وجود دارد (لویا و همکاران،

ببرد ،ممکن استتت تصتتمیم به ثبت نام برای یک دوره و یا

.)2419

توصیه یک مؤ سسه به یکی دیگر از دانشجویان بالقوه بگیرد

از پیدایش دورههای موک حدود  3ستتال میگذرد ،هر چند

(گرین .)2412 ،با ارائه یک موک ،یک مؤ س سه میتواند لبه

که تنها طی  3ستتال گذشتتته به طور گستتترده و جهانی،

برنده و پویا به نظر برستتد .در واقع ،برخی از مؤستتستتات به

خصتتوصتتیاتی را کستتب کردهاند .این در حالی استتت که

ایجاد مستتتیرهایی بین دورههای موک و اعتبار دوره توجه

پژوهشهای منتشتتر شتتده هم در بیان بستتیاری از تاثیرات

میکنند (کوپر و سهامی2413 ،؛ رودز و همکاران.)2413 ،

بالقوه دوره های موک هنوز موفق یت آمیز ع مل نکردها ند و

از ستتتال  2411رشتتتد دوره های آموزشتتتی آنالین فراگیر

نتایج ضتتد و نقیضتتی را نشتتان دادهاند (برستتلو و همکاران،

(موک ها) بستتت یار ز یاد بوده که با تو جه به گف ته مج له

2413؛ گرین .2412 ،لیاناگوناواردنا و همکاران .)2413 ،در

اکونومیستتتت " )2413( ،پایه های برج عاج آکادمی ها و

این زمینه لیاناگوناواردنا و همکاران ( )2413بیان دا شتهاند:

اشراف نشینی دانشگاهها متزلزل شده است" .یکی از مزایای

"بیشتتتر تحقیقات دیدگاه یادگیرنده را با تمرکز جزئی قابل

ارائه شتتده در دورههای موک این استتت که انعطاف پذیری

توجهی روی تهدیدها و فرصتهای نهادی بررسی کردهاند".

قابل توجهی در سازماندهی یادگیری ارائه میکنند .در عین

لذا بحث و تعیین مزایای سیستم موک و همچنین مشخص

حال ،شتتواهدی وجود دارد که یادگیری آبرومندانه (اوکانر و

نمودن چالش های مربو طه در مواج هه با اجرا و ب کارگیری

24

فصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال ششم ،شمارة دوازدهم ،پائیز و زمستان 1341

این سی ستم میتواند راهگ شای سایر محققین و همچنین

دانشآموزان برای ارزیابی با دشتتواری مواجهند چرا که هیچ

مؤسسات در زمینه اجرای دورههای موک باشد.

اهداف تعیین شدهای توسط هیئت علمی وجود ندارد.

در زمی نه ادب یات پژوهشتتتی دوره های موک میتوان گ فت

اسپینادلگادو ،گارسیابنو و زوریو گریما )2411( 1در پژوهش

تحقیقتتات علمی و تجربی انتتدکی در مورد متتاموریتتت در

خود به بررستتتی میزان عالقمندی و نگرش مثبت مربیان و

آموزش عالی (مورفی و هارتلی2441 ،؛ استتتکات )2441 ،و

استتاتید حستتابداری به دورههای آموشتتی موک پرداختند.

دورههای موک وجود دارد (برسلو و همکاران2413 ،؛ گرین،

مطالعه ایشتتتان بر استتتاب یک نظرستتتنجی از  143مربی

2412؛ و ل یا ناگو ناواردا نا و هم کاران ،)2413 ،که نشتتتان

ح سابداری در دان شگاههای مختلف سرا سر ا سپانیا در مورد

دهنده طول عمر کوتاه این پدیده استتتت .در مدت کوتاهی

استفاده از دورههای موک ،باالخص در آموزش استانداردهای

که از عمر دوره های موک می گذرد ،ب حث های ز یادی در

بینالمللی گزار شگری مالی تدوین شده بود .نتایج ن شانگر

میان مو س سات آموزش عالی در زمینه این دورهها صورت

تفاوت قابل توجهی در ستته حوزه الف) اهمیت استتتفاده از

گرفتتته استتتتت (گرین2412 ،؛ گیالی .)2413 ،اگرچتته

اینترنتتت و برخی دیگر از ابزارهتتای وب برای استتتتفتتاده

پژوهشهایی در زمینه موک منتشتتر شتتده ،ولی با توجه به

دانشگاهی؛ ب) دانش و درک عمومی از دورههای موک و ج)

کم بودن ت عداد پژوهش ها ،ن تایج آن ها از قطع یت کمتری

نظرات با توجه به نفع دوره های موک در استتتتانداردهای

برخوردار است و این پدیده هنوز به اندازه کافی جدید است.

بینالمللی گزارشتتتگری مالی ،بود .ولی به طور کلی نظر

(برستتتلو و همکاران2413 ،؛ گرین2412 ،؛ لیناگوناواردانا و

مرب یان مث بت بود زیرا ،اگر چه اکثر آن ها هرگز در این

همکاران .)2413 ،بردن و تاون-لیندزی ( )2413در مطالعه

دورهها شتتترکت نکرده بودند ،ولی باالی  94درصتتتد ،آن را

خود در مورد ابزار بالقوه ضد دموکراتیک که میتواند توسط

برای فرآیند یادگیری مفید ارزیابی کرده بودند .همچنین از

دوره های موک ای جاد شتتتود ابراز نگرانی کردها ند ،کیالی

نظر آنان انعطاف پذیری در کنار پتانستتتیل ارزشتتتمند این

( )2413در طی م طال عهای گزارش داد که ای جاد و پ یاده

دورهها برای ایجاد امکان یادگیری مستقل برای افراد ،مزیت

ستتازی موک مرحلهای فشتترده در میان تمام عوامل در نظر

اصتتتلی دورههای موک میباشتتتد .باتوری ( )2419نیز در

گرفته شتتده و از جمله الزامات منابع انستتانی و زمان استتت.

مطالعه خود تحت عنوان "یک نمای کلی از دنیای دورههای

لیناگوناواردانا و همکاران ( )2413نیز با مروری بر مطالعات

آموزش تی عمومی اینترنتی" به بررس تی نقاط ضتتعف و قوت

انجام شده در زمینه موک نشان دادند که ،هم دیدگاه خالق/

این روش آموزشتتتی پرداخت و در نهایت نتیجه گیری نمود

تستتهیل کننده و هم جنبههای فناوری به طور گستتترده و

که دوره های آموزشتتتی آنالین فراگیر (موک ها) یکی از

قابل توجه مورد بررسی و پژوهش قرار نگرفتهاند (ص .)214

گرایشهای مورد توجه در آموزش عالی میباشد.

کوپر و سهامی ( )2413در مطالعهای که در زمینه دورههای

طی مطالعه انجام شده توسط دانشگاه ایلینوی اسپرینگفیلد

موک انجام دادند ،در مورد ستترقت ادبی ابراز نگرانی کردند،

بر روی  9دوره مختلف موک مشخص گردید که این دورهها

که به نظر میرستتتد اغلب در دوره های آنالین رخ میدهد.

اهداف زیر را دنبال میکنند:

کوپ ،فورنیر و ماک ( )2411در تحقی قاتشتتتتان بر روی

الف) عینگرایی به جای یادگیری

اتصتتاالت یادگیرنده و همکاری در دورههای موک ،مستتائل

ب) معلم محور بودن

مربوط به آموزش دورههای موک را مورد برر سی قرار دادند

ج) تمرکز بر پاسخ همگرا

که شامل ساختار نامن سجم میبا شد و نتیجه گیری نمودند

د) ساختار یافتگی
ه) ارائه مسائل به صورت چکیده و به هم پیوسته

.Ospina-Delgado, García-Benau, A., Zorio-Grima,
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ج) اعتماد به بازخوردهای کاربران

ارایه راهکارهای مناستتب انجام گرفت .روش شتتناستتی این

چ) تمرکز بر روی یادگیری فردی ،در کنار ت شویق آنالین و

پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع متوالی استتتتت .در

به بحث گذاشتن مسائل

را ستای منطق ا ستفاده از روش تحقیق ترکیبی الزم به ذکر

ح) واگذاری تکالیف و بررسی نتیجه

است در خالل چند دهه اخیر ،به دنبال افول نسبی پارادایم

ن) ایجاد تعادل در نقش کاربر در حد واستتتط فعال و غیر

اثبات گرایی و گستتترش نستتبی رویکرد تفستتیری و روش

فعال

شتتت ناستتتی کیفی مبتنی بر آن ،با هدف دوری گز یدن از

در را ستای چالشهای پیش روی دورههای موک ،معینیکیا

تقابلهای ستتنتی روشهای کمی و کیفی ،روش شتتناستتی

و همکاران ( )1349در تحقیق خود نشتتتان دادند که عامل

جدیدی ت حت عنوان ترکیبی ابداع شتتتد .تحقیق با روش

رایانه ای و ابزارهای ارتباط و گفتگو ،عامل طراحی واستتتط

ترکیبی عبارت ا ست از ا ستفاده همزمان یا متوالی از هر دو

کاربری ،اجرا ،ارزیابی و سنجش ،عامل محیطی ،عامل اطالع

روش کمی و کیفی ،که ضمن تلفیق هر دو روش ،به ترکیب

ر سانی ،پذیرش و مدیریت برنامه و عامل یادگیرنده محوری

جدیدی فراتر از استتتفاده مستتتقل از هر یک از آنها دستتت

در قالب عوامل موثر بی واسطه (درونی) و با واسطه (بیرونی)

یافته و در عین حال منطق پارادایمی هر دو روش را نیز در

بر دورههای موک موثر میبا شند .لی و لی 1در سال 2444

بر میگیرد (محمدپور.)1394 ،

در پژوهش خود ویژگیهای استاد ،محتوای آموزشی و لذت

پژوهش حا ضر از نظر هدف ،کاربردی؛ از نظر بعد زمانی،

کاربر از استتتفاده ستتیستتتمهای یادگیری الکترونیکی را به

مقطعی استتت و در دو گام اصتتلی به صتتورت متوالی انجام

عنوان چالش پیش روی استتتتفاده از ستتتیستتتتم یادگیری

گر فت .بدین معنی که در گام اول ،با روش نمو نهگیری

الکترونیکی نام بردهاند .به عقیده کلو و کی سانتس)2443( 2

هدفمند 11 ،نفر از اع ضای هیأت علمی دان شگاههای دولتی

د ستر سی به رایانه بر ت سهیل ا ستفاده از کمکهای آموز شی

شتتتهر تهران که دوره های موک را گذرانده بودند ،انتخاب

برخط اثر بارز دارد .لیاو و هانگ )2443(3نیز ستتته متغیر

شتتدند و با استتتفاده از ابزار مصتتاحبه نیمه ستتاختمند مورد

ویژگیهای یادگیرندگان ،ستتاختار آموزش و تعامل در ایجاد

مطالعه قرار گرفتند .الزم به ذکر استتتت مصتتتاحبه تا جایی

و توستتعه یادگیری الکترونیکی را به عنوان چالشهای مهم،

ادامه پیدا کرد که دادههای تکراری به دستتت میآمدند و به

بر طراحی محیط های یادگیری الکترونیکی مؤثر میدان ند.

ا شباح ر سیدند .سؤاالت در نظر گرفته برای م صاحبه موارد

همچنین به چالشهای طراحی ستتایت آموزشتتی (اوزکان و

زیر را در بر میگرفت:

کستتلر ،)2444 ،9میزان دستتترستتی به کامپیوتر و اینترنت،

-

به نظر شما چه چالشهایی پیش روی بکار گیری

نگرش جامعه به یادگیری الکترونیکی ،میزان آشتتتنایی با

دورههای آموزش مبتنی بر موک در داخل ک شور

را یا نه ( بارتلی و گ لک2449 ،9؛ فا نگ2449 ،1؛ پیکولی و

وجود دارد؟

همکاران ،2441 ،3به نقل از معینی کیا و همکاران)1349 ،

-

راهکارهای رفع چالش های مورد نظرتان و تحقق

و به روز بودن سایت آموز شی (اوزکان و ک سلر )2444 ،در

کا مل دوره های آموزش مبتنی بر موک را چه

تحقیقات مختلف اشاره شده است.

مواردی میدانید؟
-

روش شناسی پژوهش
پژوهش حا ضر با هدف شنا سایی چالشهای پیش روی
آموزش مبتنی بر موک در ستتیستتتم آموزش عالی ایران و

به نظر شتتت ما چه عواملی با عث میشتتتود که
دان شگاهها به ا ستفاده از دورههای آموزش مبتنی
بر موک گرایش پیدا کنند؟

1

5

2

6

Lee, Lee
Chow, Kitsantas
3
Liaw, Haung
4
Ozkan and Koseler

Bartley and Golek
Fang
7
Piccoli and et al
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با استتتفاده از اطالعات حاصتتل از مصتتاحبهها و با روش

مستتائل فناورانه ،مستتائل روش تدریس و آموزش ،مستتائل

کدگذاری ستته مرحلهای مدل تحلیل مضتتمون؛ چالشها و

طراحی واسط کاربری ،مسائل پشتیبانی منابع و مسائل ارائه

راهکارهای دورههای موک از دیدگاه مصتتتاحبه شتتتوندگان

منابع و ارزیابی شتناستایی شتد .همچنین  22راهکار که در

مشتتتخص شتتتد .در گام دوم چالش و راهکارها در قا لب

برگیرنده حیطه های علمی – حرفهای ،ف ناوری اطالعات و

پر س شنامهای  39گویهای در دو حیطه چالشها ( 12گویه)

ارت با طات ،مدیریتی و پشتتتتی بانی م نابع و طراحی ،اجرا و

و راهکارها ( 22گویه) مورد بررستتتی قرار گرفت ند .در این

ارزشتتیابی بودند ،شتتناستتایی گردید .چالشها و راهکارهای

مرحله جامعه آماری شامل تمامی کاربران دورههای موک با

شتتناستتایی شتتده به همراه حوزههای مربوطه در جدول  1و

حجم  944نفر در سال تح صیلی  49-49بود که با توجه به

جدول  2آمده است.

جدول کرجستتی و مورگان و با روش نمونه گیری تصتتادفی
ستتاده تعداد  141نفر از آنان انتخاب گردید .پرستتشتتنامه
محقق ستتتاخته و ماحصتتتل بخش کیفی مورد استتتتفاده بر
استتتاب طیف لیکرت  9درجهای تنظیم شتتتده بود و در آن
خیلی کم به مع نای کمترین امت یاز ( )1و خیلی ز یاد به
معنای بیشترین امتیاز ( )9بود .روایی پرستتتشتتتنامه با نظر

جدول  :1چالش های پیش روی آموزش مبتنی بر موک در
آموزش عالی ایران

چند نفر از اعضتتای هیات علمی صتتاحب نظر و پایایی آن با

کد محوری

اجرای پرسشنامه بر روی  19نفر از جامعه آماری و محاسبه

ک م بود توجتته بتته جوانتتب
آمتتوزش متتجتتازی در بتتیتتن
مستتتتتتتتائتتتتتل
دانشگاهیان
آموزشتتتگتتاهی و
عدم لحاظ دوره های موک در
سازمانی
ترفیع و ارتقای اعضتتای هیات
علمی

ضتتتریب آلفای کرونباخ ( )α = 4/94تایید شتتتد .در نهایت
دادههای جمع آوری شده وارد نرم افزار  spss.v.22شد و با
ا ستفاده از دو سطه آمار تو صیفی و ا ستنباطی و با آزمون
فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .الزم به ذکر است
که برای جمعآوری دادهها رعایت مالحظات اخالقی از جمله
اخذ رضتایت از شترکت کنندگان جهت شترکت در تحقیق،
محر ما نه ما ندن اطال عات افراد ،عدم اج بار در ادا مه دادن
روند کار ،در دستتتترب بودن محقق جهت پاستتتخگویی به

مسائل مدیریتی

سؤاالت ،در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
از ت عداد  11نفر اعضتتتای ه یات علمی که در مرح له اول
گردآوری دادهها مورد مصتتاحبه قرار گرفتند  3نفر (23/23
درصد) مونث و  9نفر ( 32/33درصد) مذکر بودند .همچنین
 9نفر ( 99/91درصتتتد) از آنان دانشتتتیار و  1نفر (99/99
درصتتتد) نیز استتتتادیار بودند .پس از انجام مصتتتاحبه نیمه
ستتتاختارمند در بین اعضتتتای هیات علمی انتخاب شتتتده،
دادههای به دست آمده در طی سه مرحله طبق مدل تحلیل
مضتتتمون کد گذاری گرد ید و در ن ها یت  12چالش در
حیطههای مسائل آموزشگاهی و سازمانی ،مسائل مدیریتی،

مسائل فناورانه

کد باز

ک م بود توجتته متتد یران بتته
آموزشهتتای الک ترون یکی و
دورههای آموزش مجازی مثل
موکها
ک م بود ا ختصتتتتاص رد یف
بودجتتههتتای متتالی توستتتط
متتد یران برای آ موزشهتتای
مجازی و الکترونیک
پهنتتای ضتتتعیف بتتانتتدهتتای
اینترنتی در دانشتتتگاهها برای
گذراندن دورههای موک
کمبود نیروی متخصتتتص در
زمی نه ف ناوری اطال عات برای
طراحی و اجرا دورههای موک

مستتتتائتتل روش کمبود متخصصان الکترونیکی
تدریس و آموزش و تکنولوژی ست آموز شی در
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تأملی بر دوره های موک در نظام آموزش عالی ایران؛ چالشها و راهکارها

تدریس و آموزش دوره های
مجازی

افزایش پهنای باند اینترنت برای شرکت
در دورههای موک

مستتتتا ئل طراحی عدم توجه به طراحی دورههای
موک در دانشگاههای ایران
واسط کاربری

تو سعه تعامالت م ستمر ،پویا و سازنده
میان دانشگاهیان برای ایجاد دانش میان
رشته ای و برگزاری دورههای موک

اختصاص منابع مالی کم برای
مستتائل پشتتتیبانی
پشتیبانی در برگزاری دورهای
منابع
موک

جر یان ستتت یال دانش و اطال عات در
بخش های مختلف دانشتتتگاه به ویژه در
بخش فناوری اطالعات دانشگاه

نبود منابع آموز شی م شخص
در ایتتران بتترای گتتذرانتتدن
دورههای موک

عدم ارائه مدرک در دوره های
موکها
جدول  :2راهکارهای رفع چالش ها و تحقق آموزش مبتنی
بر موک در آموزش عالی ایران
د

ک

محوری

کد باز

راهکارهای مدیریتی و پشتیبانی منابع

مستتائل ارائه منابع عدم توجه به مراحل ارزیابی و
ن ظارت در اجرا و در ب عد از
و ارزیابی
اجرای موکها

مسئولیت پذیری ،شفافیت و پاسخگویی
مدیران دانشتتت گاهی در بخش ف ناوری
اطالعات دانشگاه

توستتعه مدیریت داده ،اطالعات و دانش
در دانشگاه

تأکید بر ا صول شای سته ساالری و ثبات
مدیریتی در در بخش ف ناوری اطال عات
دانشگاه
توستتعه مدیریت مشتتارکتی ،کار تیمی و
بهرهگیری از خرد جمعی در دانشگاه
تأک ید مدیران دانشتتت گاهی بر ای جاد و
گستتتت ترش دورههتتای موک در ب ین
دانشتتت گاه یان و ای جاد پیش فر های
ایجاد آن
توستتتعه زیر ستتتاخت ها و بستتتترهای
تکنولوژیکی و اینترنتی در دانشگاه

راهکارهای علمی و حرفه ای

گسترش همکاریهای علمی -بینالمللی
دانشتتت گاه برای شتتتر کت در دوره های
بینالمللی موک

ای جاد د فاتر منستتتجم و منظمی برای
طراحی دورههای موک

توستتعه تحقیقات دانشتتگاهی مرتبط با
مسایل اینترنتی
گستتتترش جلستتتتات هما ندیشتتتی و
نشستهای علمی و تخصصی و فناورانه
در دانشگاه

راهکارهای فناوری ICT

ایجاد و توستتتعه بانک ایده و پایگاههای
داده و اطالعات در دانشگاه
تأکید بر فرایند تبدیل دانش ضتتمنی به
دانش آشکار در دانشگاه
دستتترستتی آستتان ،ارزان و ستتریع به
اینتر نت و اینترا نت در دانشتتت گاه برای
شرکت و برگزاری دورهای موک

راهکارهای طراحی و اجرا و ارزیابی ارزشیابی

توستتتعه مدیریت فناوری ،و استتتتخدام
نیروی متخصتتتص در زمینتته فنتتاوری
اطالعات در دانشگاه

توستتتعه مدیریت و برنامه ریزی علمی،
نظتتام منتتد و استتتتراتژیتتک در بخش
تکنولوژیکی دانشگاه

ا ستخدام تیم تخ ص صی برای طراحی و
تولید مواد موزشی دورههای موک
تأک ید مدیران دانشتتت گاهی بر ای جاد و
گستتتت ترش دورههتتای موک در ب ین
دانشتتت گاه یان و ای جاد پیش فر های
ایجاد آن
ته یهی بر نا مه مدون و مستتتتمر برای
ارزیابی و کنترل در اجرا دورههای موک
توسعه نظارت و ارزیابی در اجرا موکها

پس از انجام مرحله کیفی ،پرسشنامه محقق ساخته و بسته
پاسخ با توجه به ماحصل بخش کیفی تدوین شد و به توزیع
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آن در بین کاربران دورههای موک اقدام گردید .از بین 141

شد و م شخص گردید که هر یک از عوامل شنا سایی شده

نفر نمونه گیری شتتتده در بخش کمی 39 ،نفر مؤنث (33

چه رتبهای را در اجرای دورههای موک دارا میباشند.

درصد) و  122نفر مذکر ( 13درصد) بودند .داده های جمع
آوری شده وارد نرم افزار  spssگردید و با آزمون فریدمن به
رتبهبندی چالشها و راهکارهای شتتناستتایی شتتده ،پرداخته

جدول  :3رتبه بندی چالشهای پیش روی اجرای دورههای موک با آزمون فریدمن
رتبه

متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

رتبه میانگین

تعداد

مسائل آموزشگاهی و سازمانی

چهارم

1/13

2/11

9/922

141

مسائل مدیریتی

ششم

1/31

3/41

9/242

141

مسائل فناورانه

اول

4/49

2/92

1/311

141

مسائل روش تدریس و آموزش

پنجم

9/23

1/44

9/314

141

مسائل طراحی واسط کاربری

دوم

1/33

2/12

9/999

141

مسائل پشتیبانی منابع

سوم

1/99

3/99

9/331

141

مسائل ارائه منابع و ارزیابی

هفتم

9/33

2/23

9/439

141

طبق جدول  3مشتتاهده میگردد که مستتائل فناورانه با
 1/31باالترین رتبه میانگین را به خود اختصاص داده است.
همچنین عتتامتتل ارائتته منتتابع و ارزیتتابی بتتا  9/43دارای
پایینترین رت به م یانگین در بین چالش های پیش روی

اجرای دورههتتای موک از نظر کتتاربران این دورههتتا دارا
می باشتتتد .نتایج تحلیلی آزمون فریدمن در جدول  9آمده
است.

جدول  :9تحلیل مقایسهای رتبه چالشهای اجرای دوره موک
تعداد نمونه

141

آماره آزمون خی-دو

199/322

درجه آزادی

1

مقدار معناداری

4/443

همان طور که در جدول  9مشتتاهده میشتتود با استتتناد به
مقدار آزمون کای ا سکوئر ( )199/322که در سطه خطای
کوچکتر از  4/41معنی دار استتتتت (،)P=4/443>4/41
میتوان گفت با اطمینان  4/44به لحاظ آماری بین میانگین

رتبههای چالشهای هفتگانه دورههای موک تفاوت معنیدار
وجود دارد .بدین معنی که چالشهای شتتناستتایی شتتده از
مزیت یکستتانی برخوردار نیستتتند و توزیع مشتتاهده شتتده
رتبهها نتیجه عوامل تصادفی نیست.

جدول  :9رتبه بندی راهکارهای اجرای دورههای موک با آزمون فریدمن

رتبه

میانگین

انحراف استاندارد

رتبه
میانگین

تعداد

متغیرها
راهکارهای علمی و حرفهای

چهارم

3/49

2/39

3/394

141

راهکارهای فناوری ICT

اول

4/99

2/94

1/994

141

راهکارهای مدیریتی و پشتیبانی منابع

دوم

9/12

2/44

9/113

141

راهکارهای طراحی و اجرا و ارزیابی ارزشیابی

سوم

1/39

2/31

3/411

141

طبق جدول  9مشتتتاهده میگردد که راهکارهای ف ناوری
اطالعات و ارتباطات ( )ICTبا  1/85باالترین رتبه میانگین را
به خود اختصاص داده است .همچنین عامل راهکارهای علمی و
حرفتتهای بتتا  3/39دارای پتتایینترین رتبتته میتتانگین در بین

راهکارهای رفع چالشهای اجرای دورههای موک از نظر کاربران
این دورهها دارا میباشد .نتایج تحلیلی آزمون فریدمن در جدول
 1آمده است.

جدول  :1تحلیل مقایسهای رتبه راهکارهای اجرای دوره موک
تعداد نمونه

141

آماره آزمون خی-دو

191/992

درجه آزادی

3

مقدار معناداری

4/441

همان طور که در جدول  1م شاهده می شود با ا ستناد به مقدار

بینالمللی ا ست که با خ صو صیات خود ،آموزش دان شگاهی را به

آزمون کای ا سکوئر ( )191/922که در سطه خطای کوچکتر از

شدت تحت تاثیر قرار داده و مورد توجه و استقبال دانشگاههای

 4/41معنی دار استتتتت ( ،)P=4/441>4/41میتوان گ فت با

زیادی در ستترتاستتر جهان قرار گرفته استتت .از اینرو در تحقیق

اطمینان  4/44به لحاظ آماری بین میانگین رتبههای راهکارهای

حاضر به بررسی چالشهای پیش روی آموزش مبتنی بر موک و

چهارگانه رفع چالش های دوره های موک تفاوت معنیدار وجود

راهکارهای رفع چالش ها و تحقق دوره های موک و وضتتتع یت

دارد .بدین معنی که راهکارهای شناسایی شده از مزیت یکسانی

بهرهگیری از این نوع دوره ها در آموزش عالی کشتتتور پرداخته

برخوردار نیستتتند و توزیع مشتتاهده شتتده رتبهها نتیجه عوامل

شتتد .بر این استتاب در ابتدا با مطلعان کلیدی (اعضتتای هیات

تصتتتادفی نیستتتت و راهکارهای فناوری اطالعات و ارتباطات

علمی که تجربه استتتت فاده از دوره های موک را داشتتتت ند) به

باالترین رتبه و راهکارهای علمی و حرفهای پایین ترین رتبه

مصتتاحبه نیمه ستتاختارمند در این زمینه پرداخته شتتد .مطلعان

میانگین را دارا میباشند.

کلیدی مصتتاحبه شتتده چالشهای پیش روی آموزش مبتنی بر

بحث و نتیجه گیری

موک را در حیطههای م سائل آموز شگاهی و سازمانی ،م سائل

شتتت کل گیری پد یده نوظهور دوره های آموزش آنالین فراگیر

مدیریتی ،مستتتائل فناورانه ،مستتتائل روش تدریس و آموزش،

(موک) یکی از ر خداد های مهم آموزشتتتی نوین در ستتتطه

م سائل طراحی وا سط کاربری ،م سائل پ شتیبانی منابع و م سائل
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ارائه منابع و ارزیابی ذکر نمودند .همچنین برای رقع چالشهای

از اینترنت و برخی از ابزار وب برای ا ستفاده دان شگاهی ،دانش و

مذکور و تحقق آموزش مبتنی بر موک در آموزش عالی کشتتتور

درک عمومی از دورههای موک و نظرات با توجه به نفع دورههای

راهکارهایی را در حیطههای علمی – حرفهای ،فناوری اطالعات

موک در ا ستانداردهای بینالمللی وجود دارد و به طور کلی نظر

و ارت با طات ،مدیریتی و پشتتتتی بانی م نابع و طراحی ،اجرا و

مربیان نستتبت به دورههای موک مثبت استتت و با یافته باتوری

ارزشتتیابی بیان داشتتتند .در راستتتای تبیین این یافته میتوان

( )2419مبنی بر این که دورههای آموز شی آنالین (موک) یکی

گ فت علی رغم ت مامی ن کات مث بت و بالقوهای که در مورد

از گرایشهای مورد توجه در آموزش عالی میباشتتد ،همخوان و

بهرهگیری از متد موک در سیستم آموزشی وجود دارد ،استفاده

همستو استت .در راستتای تبیین چالش مدیریت مناستب روش

از این گونه روشهای آموزش در ک شور ب سیار محدود و به دلیل

آموزش مبتنی بر موک میتوان گفت ،نوپا بودن این متد باعث

عدم وجود زیرستتتاخت های مناستتتب و یا عدم برخورداری از

شتتده استتت که این چالش بیشتتتر جلوهگر باشتتد .در این راستتتا

تخصص الزم در این زمینه عمال بی نتیجه مانده است .به طوری

توجه به تجارب کشورهایی که در زمینه کاربست موک پیشقدم

که در هیچ یک از دانشگاههای رسمی و معتبر کشور ،دورههای

بودهاند ،پیشنهاد میشود .در راستای تببین مشکالت زیرساختی

موک به صورت گسترده وجود ندارد و بیشتر به صورت جزئی و

در بهرهگیری مناستتب در اجرای موک ،به نظر میرستتد ضتتعف

مقطعی به همت یک ا ستاد یا دان شجوی دل سوز برگزار می شود.

زیرستتاختهای فناوری داخل کشتتور همچون ستترعت اینترنت،

(مانند ستتایت مکتبخانه که در آن فیلمهایی از تدریس استتاتید

کمبود ستتتخت افزارهای جدید و با کیفیت ،تجربه کم آموزش

دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد و دانشجویان میتوانند از آن

دهندگان دورههای موک باعث چشم گیر شدن این چالش شده

استتتفاده کنند ولی این ستتایت ویژگی تعاملی بودن را ندارد).

است .در این زمینه در کنار توجه به تجارب سایر ک شورها ،بهره

برخی دیگر از سایتها در ایران وجود دارد که تو سط افردای با

گیری از فناوری های نوین و به روز توستتتط متولیان دوره های

اطالعات تخصتتصتتی اداره میشتتوند و در جلب مخاطبان موفق

موک پی شنهاد میگردد .در را ستای چالش سی ستم تدریس و

بودهاند ولی هیچ کدام را نمیتوان به عنوان یک نمونه کامل از

آموزش دورههای موک به نظر میر سد در داخل ک شور فر صت

موک در ستتیستتتم آموزش عالی کشتتور معرفی نمود .به طور

ر شد و پ شتیبانی حرفهای از مربی از طریق گروههای هم فکر را

خالصتته این که بهرهگیری از متد موک در آموزش عالی کشتتور

فراهم ن شده ا ست و در نتیجه ارائه دهندگان دورههای موک به

چالشهای زیادی را داراستتت .در استتتفاده از شتتیوه یادگیری

رشتتد دانش و کشتتف در موضتتوع مرتبط به خودشتتان ،در درون

الکترونیکی توجه به این نکته ضروری ا ست که عوامل متنوعی

جامعه علمی مربیان ترغیب نشتتتده و به مربیان مجال نظارت

بر یادگیری الکترونیکی مؤثر ند که ضتتترورت شتتت ناستتتایی و

مستتتتمر و روز آمد کردن منابع محتوا و ف عالیت های مربوط به

ستتاختاردهی مناستتب آنها احستتاب میشتتود .بدین منظور ،در

یادگیری داده نشتتتده استتتت .در راستتتتای چالش بهرهگیری از

ستتالهای اخیر تحقیقات بستتیاری برای شتتناستتایی این عوامل

طراحی وا سط کاربری دوره موک میتوان گفت طراحی وا سط

صتتتورت پذیرفته استتتت که از جمله آنها میتوان به مدلهایی

کاربری ابزاری است که برای حمایت از نظارت بر حقوق و آسان

همچون مدل مهندستتی رفتاری گیلبرت و مدل مفهومی اصتترار

کردن پیگیری استتتت فاده از متن توستتتط گروه های گو ناگون

دانشجویان به یادگیری الکترونیکی اشاره کرد.

یادگیرندگان و مربیان ایجاد می شود ،که به نظر میر سد ضعف

عالوه بر این تحقیق حاضتتر نشتتان داد ،چالشهای چشتتمگیر و

در دانش تخصتتصتتی واستتطههای کاربری باعث ایجاد این چالش

مشتتهودی (حیطههای هفتگانه) وجود دارد و ضتتعفهای مذکور

شده ا ست .همچنین در را ستای چالش اخت صاص بودجه کافی

در سطه باالیی قرار دارند .این یافته با یافته کوپ ،فورنیر و ماک

به پشتتتیبانی منابع در برگزاری موک قابل ذکر استتت ،که دوره

( )2411مبنی بر این که کاربران دوره های موک در ارز یابی با

های موک ،دورههایی نوپا در ک شور میبا شند و طبیعتا نظرات و

دشتتواری مواجهند ،با یافته استتپینادلگادو و همکاران ()2411

احتماال بدبینی ن سبت به مفید بودن این دورهها (که خود نا شی

مبنی بر این که تفاوت قابل توجهی در سه حوزه اهمیت استفاده

از شناخت کم دورههای موک میبا شد) ،باعث چ شم گیر شدن
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این چالش شده است .در این زمینه انجام تحقیقات بیشتر ،بهره

بکارگیری موکها توجیه میکند .همچنین دان شگاههای ک شور

گیری از نظرات متخصتتتصتتتان در زمینه اطالع رستتتانی و بیان

اگر به صورت برنامهریزی شده و با کیفیت باال دورههای موک را

اهم یت دوره های موک از طریق ترج مه و چاپ ک تب ،ان جام

طراحی و پیاده سازی کنند و دانشجویان دیگر کشورها را جذب

مطالعات تطبیقی پیشنهاد میگردد.

کنند ،بی شک نوعی تبلیغ و شناساندن دانشگاه به جهان صورت

به طور کلی دورههای موک ،پدیده جدید و در حال گستتترش

میگیرد .در واقع شهرت و آوازه و کیفیت دان شگاهها ا ست که

هستند که موجب مباحثات زیادی در بیشتر دانشگاههای جهان

دانشجویان دیگر کشورها را به خود جذب میکند و این دورهها

در برخورد با این پدیده جدید شتتتده استتتت .در این دورهها

میتواند در این راه یاری دهنده دانشتتگاههای کشتتور در عرصتته

یتتادگیرنتتدگتتان میتواننتتد از یتتادگیری خود راهبر و ارزان و

تو سعه و پی شرفت با شد .در نهایت پی شنهاد میگردد ،تحقیقات

تجربیات یادگیری و منابع گوناگون و غنی استتتتفاده کنند.

بیشتتتری در این زمینه انجام گیرد و و تجربه دیگر کشتتورها در

دورههای موک با توجه به ویژگیهایی که دارند ،ارزان ،انبوه،

زمینه رفع چالشها و مشتتکالت به کارگیری دورههای موک مد

مبتنی بر اینترنت و از آخرین پیشتترفتها در حیطه آموزش از

نظر متول یان دوره های موک قرار گیرد .همچنین پیشتتتن هاد

راه دور و یادگیری الکترونیکی محستتوب میشتتوند و مهمتر از

میگردد با برگزاری کنگرهها و جلستتات هم اندیشتتی با حضتتور

همه این که مدت زیادی از عمر آنها در دان شگاه نمیگذرد ،لذا

متولیان و متخصتتصتتان حوزه آموزش الکترونیکی در کشتتور و

بدیهی استتت که دارای ضتتعفهایی در اجرا و کاربستتت باشتتند.

ا ستفاده از تجارب ک شورهای دیگر ،در را ستای رفع چالشهای

دانشگاههای کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و نوپا

پیش روی اجرای دوره های موک و عملی ستتتازی راه کار های

بودن دورههای موک ،وجود ضتتتعفهای مختلف را در راستتتتای

شناسایی شده در کشور اقدام عملی صورت گیرد.1
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