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changes in the accelerating position and in a convergent approach, has transformed human behavior
and the tools of human society. Higher education and other related socio-economic systems have faced
challenges in responding to these changes that traditional solutions are not compatible with, and this
institution is deeply involved in the current process of globalization. In the field of higher education, the
emergence of globalization and the development of emerging technologies, factors such as student mobility
in geographical sites, new disciplines, new educational technologies and new financial structures along
with general challenges such as lack of financial resources in the higher education system, the quality and
quantity of faculty members as well as limitations based on the specific conditions of each country such as
inadequate human development indicators, lack of necessary infrastructure, infrastructure and digital divide
lead to the need to use new and efficient solutions in providing new and standardized educational services
that are dynamic and forward-looking in line with global economic realities. The purpose of this exploratory
study is to design an optimal model to deploy MOOC based trainings in Tehran University using strategic
analysis.

Methods: To achieve this goal, in the first phase, a five-step research method with a "systematic review
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of previous literature" was used to identify stakeholders, as well as dimensions, components and processes
of the MOOC and checked the results using Delfi methodology by a selected group of experts in virtual
education and higher education policy makers. In the second phase, the current situation of Tehran
University was evaluated based on the dimensions, components and identified processes. In the third phase,
the deployment model of MOOC in Tehran University was designed and in the final stage, the proportion
degree of designed model was validated by the expert group.

Findings: The results of the study indicate that the possibility of successfully deploying Mooc tutorials
in Tehran University in terms of high technology infrastructure is high, in terms of human resources
infrastructure is moderate and in terms of cultural and social infrastructure is lower than average. Based on
these results, Mook deployment model was designed based on 5 dimensions and 34 components and the
proportion degree of designed model was validated and verified by the expert group.
Conclusion: The establishment of MOOC as a new institution in educational technology in its global
wave has affected many areas of human resource development. Improving efficiency along with reducing
training costs means higher quality and cheaper for the general public. This institution in the country should
be used with the necessary infrastructures. The main purpose of this study was to rely on the existence
of an appropriate and national platform along with identifying and managing the real stakeholders and
their participation in the formation and development of MOOC. In this study, using global studies, while
screening well-known stakeholders in this field, relying on the opinion of experts, local stakeholders in the
establishment of MOOC in the most important and most comprehensive university in Iran were identified
and based on their needs and knowledge, the proposed model of MOOC and national platform was
presented with the approval of the e-learning elite.
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پیشینه و اهداف :جهانيشدن به عنوان رويکردی غالب و متأثر از تغييرات فناوري در جايگاه تسريعکننده ،در
رويکردي همگرا ،رفتارهاي بشري و دستسازهاي جامعة بشري را دچار تحول نموده است .آموزش عالي و ساير
نظامهاي اقتصادي اجتماعي وابسته به آن در تعامل با اين تغييرات با چالشهايي روبهرو شدهاند که راهحلهاي سنتي با
آنها سازگاري نداشته و این نهاد بهگونهاي ژرف در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن درﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ .در حوزة آموزش عالي،
برآمد جریان جهانیشدن و توسعة فناوریهای نوپدید عواملی همچون تحرک دانشجو در عرصة جغرافيايي ،رشتههاي
جديد ،فناوريهاي نوین آموزشي و ساختارهاي مالي جديد را در کنار چالشهايي عمومي مانند کمبود منابع مالي در
نظام آمورش عالي ،دغدغة حفظ و تضمين کيفيت ،کيفيت و کميت اعضای هيئت علمي و نیز محدوديتهايي مبتني
بر شرايط خاص هر کشور چون شاخصهاي توسعة انساني ناکافي ،فقدان زيرساختهاي الزم ،زيرساختها و شکاف
ديجيتال منجر به الزام بهرهگيري از راهکارهاي جديد و کارا در ارائه خدمات آموزشي ،تدوين استانداردها و ساختارهاي
ِ
جديد و سياستگذاريهاي پويا و آيندهنگر منطبق بر واقعيتهاي اقتصادي جهاني را ظاهر ساخته است .هدف از اين
پژوهش اکتشافی طراحي مدل بهينه استقرار آموزشهاي موکمحور در دانشگاه تهران برپایة تحليل راهبردي است.

روشها :براي رسيدن به اين هدف ،طي يک روش تحقيق پنجمرحلهای ،ابتدا با «مرور سيستماتيک» مطالعات و
تحقيقات انجامشده ،گروههاي ذينفع و نیز ابعاد مؤلفهها و فرایندهای موک شناسایی و توسط گروهی از خبرگان
برگزیدة آموزشهاي مجازي و سياستگذاران آموزش عالي پایش شدند .در مرحلة بعد ،وضعیت موجود دانشگاه تهران
بر اساس ابعاد ،مؤلفهها و فرایندهای شناساییشده مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس بر اساس نتایج بهدستآمده ،مدل
استقرار آموزشهاي موک در دانشگاه تهران تدوین شد و در مرحلة آخر ،درجة تناسب مدل طراحيشده توسط گروه
خبرگان مورد اعتبارسنجي قرار گرفت.

یافتهها :نتایج اين تحقيق نشان ميدهد امکان استقرار موک در دانشگاه تهران از نظر زيرساختهاي فناوري در حد
باال ،از نظر زيرساختهاي منابع انساني در حد متوسط و از نظر زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي کمتر از حد متوسط
است .بر این اساس ،مدل استقرار موک بر اساس  5بعد و  34مؤلفه طراحي شد و درجة تناسب این مدل طراحیشده
با اهداف استقرار موک مورد اعتبارسنجی و تأیید گروه خبرگان قرار گرفت.

نتیجهگیری :استقرار موک به عنوان نهادی جدید در فناوری آموزشی در موج جهانگیر خود بسیاری از عرصههای
توسعة منابع انسانی را تحت تأثیر قرار داده است .ارتقای کارایی در کنار کاهش هزینههای آموزش به معنای کیفیت
باالتر و ارزانتر برای عموم افراد عالقهمند محسوب میشود .این نهاد در کشور باید با بسترسازی الزم مورد استفاده قرار
گیرد .تکیه بر وجود پلتفرم مناسب و ملی در کنار شناخت و مدیریت ذینفعان واقعی و مشارکت آنها در شکلگیری
و توسعة موک هدف اصلی این پژوهش بود .در این تحقیق ،با بهرهگیری از مطالعات جهانی ،ضمن غربالگری ذینفعان
شناختهشده در این عرصه ،با اتکا به نظر خبرگان ،ذینفعان بومی استقرار موک در مهمترین و جامعترین دانشگاه ایران
شناخته شدند و بر اساس نیازها و شناخت آنها ،مدل پیشنهادی استقرار موک و پلتفرم ملی با تأیید نخبگان آموزش
الکترونیکی ارائه شد.

مقدمه

جهانيشدن به عنوان رويکردی غالب و متأثر از تغييرات فناوري در جايگاه
تسريعکننده ،در رويکردي همگرا ،رفتارهاي بشري و دستسازهاي
جامعة بشري را دچار تحول نموده است .آموزش عالي و ساير نظامهاي
اقتصادي اجتماعي وابسته به آن در تعامل با اين تغييرات با چالشهايي
روبهرو شدهاند که راهحلهاي سنتي با آنها سازگاري نداشته و این نهاد

بهگونهاي ژرف در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲﺷﺪن درﮔﻴﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
در حوزة آموزش عالي ،برآمد جریان جهانیشدن و توسعة فناوریهای
نوپدید عواملی همچون تحرک دانشجو در عرصة جغرافيايي ،رشتههاي
جديد ،فناوريهاي نوین آموزشي و ساختارهاي مالي جديد را در کنار
چالشهايي عمومي مانند کمبود منابع مالي در نظام آمورش عالي،
دغدغة حفظ و تضمين کيفيت ،کيفيت و کميت اعضای هيئت علمي و
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نیز محدوديتهايي مبتني بر شرايط خاص هر کشور چون شاخصهاي
توسعة انساني ناکافي ،فقدان زيرساختهاي الزم ،زيرساختها و
ديجيتال منجر به الزام بهرهگيري از راهکارهاي جديد و کارا
شکاف
ِ
در ارائه خدمات آموزشي ،تدوين استانداردها و ساختارهاي جديد و
سياستگذاريهاي پويا و آيندهنگر منطبق بر واقعيتهاي اقتصادي
جهاني را ظاهر ساخته است [ ]1و [. ]2
نياز به آموزش بدون تبعيض و مادامالعمر ،که به عنوان اهداف هزاره سوم
و  2030نيز بر آن تأکيد گرديده است [ ،]3در کنار نيازهاي مهارتي و
دانشي منعطف و بهروز نيروي کار در فرايندهاي توليد ،کار دانشگاهها را
بيش از هر زماني گسترش داده و باعث تأکيد فزاينده بر «آموزشهاي
مادامالعمر» و مستمر از طريق برگزاري دورههاي کوتاهمدت ،آموزشهاي
حرفهاي و تأمين مهارتهاي زندگي و توليد دانشها و آگاهيهاي
«هوشيارساز» شده است [ .]4ازاینرو ،نظام آموزش عالی با رخدادهای
تازهای مواجه شده که برآوردن آنها نیازمند بهرهگیری از راهبردهای
جدید در کنار استفاده از فناوری اطالعات است [.]5
تحقيق حاضر با هدف طراحي مدل استقرار آموزشهاي موکمحور
در دانشگاه تهران ،کوشیده است عالوه بر بررسی مطالعات و تحقيقات
انجامشده و مباني نظري و ديدگاههاي موجود در اين زمينه ،در قالب يک
مطالعة موردي ،با شناسايي ذينفعان دروني و بيروني دانشگاه تهران و
تحليل ديدگاههاي آنها ،به امکانپذيري استقرار آموزشهاي موکمحور
بپردازد و سرانجام ،ضمن شناسايي ابعاد و مؤلفههاي مناسب در اين
زمينه ،يک مدل کاربردی ارائه نمايد.

مباني نظري آموزشهاي الکترونیکی (مجازی)
اتـوپيترز آموزش دور را روشي براي انتقال دانش ،مهارت و نگرشهـاي
منطقي ميداند (نظرية مدل صنعتي آموزش دور)؛ آموزشي كه با بهره
گيري از نيروي انساني و اصول سـازماني ،بـه همراه استفادة گسترده از
رسانههاي فني ،با هدف افـزايش چـشمگير كيفيـت آموزشـي مـورد
استفادة همزمان انبوه فراگيراني به وجود آمده است كه در مكانهـاي
مختلـف زنـدگي ميكنند [ .]6به اعتقاد مور و كرسلي و همچنين
گريسون [ ،]7در اين نظريه ،بيش از هر چيز ،نحـوة سـازماندهي رونـد
آمـوزش بـاهدف بهـرهگيـري از نظريـة صـرفهجـويي در مقيـاس
مطـرح شـده اسـت [. ]10-8
همچنين بورژهولمبرگ ،نظريهپرداز آموزش دور ،در سـال ، 1983
در انگلستان ،نظرية گفتگوي آموزشي را ارائه كرد .او تأكيد زيادي بر
رفتارهاي ميانفـردي فرايند تدريس دور داشت .به اعتقاد وی ،ايجاد
و تقويت انگيـزة قـوي در دانـشجو براي برقراري ارتباط ميان استاد و
دانشجو و يا سازمان آموزشي با دانشجو شرط اصـلي موفقيت آموزش
دور است .چارلز و دهميير در نظرية استقالل و خودمختاري آموزشي،
عناصر اساسي يادگيري مستقل ،مـسئوليت هرچـه بيـشتر فراگيران،
آموزش كام ً
ال قابل دسترس ،تركيب مناسـب رسـانههـا و روشهـاي
يادگيري ،قابليت انطباق با تفاوتهاي فردي و امكان وجود تنوع
گسترده در زمـان شروع ،ادامه و اتمام آموزش و يادگيري را مطرح و

()777

Tech. Edu. J. 13(4): 775-785, Autumn 2019

معرفي کردند .با ارائه مفهـوم فاصلة مبادالتي (تراكنشي) ،مور بر اهمیت
فاصله و نظریات قبل توجه کرد .بنابر گفتة وی ،این فاصله فاصـلهاي
است كـه در تمـام ارتباطات آموزشي وجود دارد و با ميزان مكالمه بين
فراگير و معلـم و نیز ميـزان ساختار آموزشي موجود در طراحـي دوره
سـنجيده مـيشـود [.]11
در سال  1987رندي گريسون و مايرا بينتون بـا توجـه خـاص بـه
فراينـد يـاددهي  -يادگيري در مسائل آموزشي مربوط به آموزش
دور ،براي توضـيح مفهـوم كنتـرل ،مدلي را ارائه دادند كه فرصتها
و تواناييهاي اثرگذار بر فاصلة مبادالت آموزشي را هدف قرار ميداد
[ .]12گريسون در سال  1989و يك سال بعد ،گريسون و شـيل در
تعريف آموزش دور ،جايگاه ويژهاي براي برقراري ارتباط دوطرفـه
در تجربيـات آموزشي بدون در نظر گرفتن فاصلة بين معلم و شاگرد
قائـل شـدند .ايـن امـر تـالش آشكاري براي قراردادن مباحث
يـاددهي -يـادگيري در قلـب آمـوزش دور و گسستن از مفروضات
سازماني مـدل صـنعتي در آمـوزش دور [ ]13بود .به اعتقاد ايوانز
و نيـشن ،در بررسي گستردهتر بافت تاريخي و اجتماعي آموزش باز
و دور بايد ديدگاههاي محدود نظريات قبلي را در نظر گرفت [.]14
مطالعـه در بافـت فرهنگي اجتماعي زماني اهميت بيشتري مییابد كه
فرهنگ سنتي حاكم بـر جامعـة آموزشي با فضاي اجتماعي حاكم بر
كالسهاي مجازي بسيار متفاوت باشد .در سـال  ،1976سـه محقق به
نامهاي شورت ،ويليامز و كريستي ادعا كردنـد كـه حـضور اجتمـاعي
بـر ميزان احساس افراد در بودن در اجتماع در يك موقعيت واسـط
و يـا ميـزان با فرد به عنوان يك شخصيت مؤثر در ارتباطات واسط
داللت مي كنـد (نظرية حضور اجتماعي) .در نتيجه ،حضور اجتماعي
نه تنها به عامل واسط بلكه به نحوة حضور و شيوة تعامل افراد مرتبط
مربوط مي شود [.]15
از طرف دیگر ،كوهن معتقد است كه مدل پيشرفت علم تحول از يك
پارادايم به پارادايم ديگر است .فناوري اطالعات پارادايم جديدي است
كه در تمام حوزههـا كـاربرد دارد و ضمن ايجاد پارادايمهاي ديگر ،سبب
تغيير چهرة جهان میشود و امكان آمـوزش متناسـب بـا نيازهاي عصر
حاضر را فراهم میکند [.]16
با اتکا بر مؤلفههای اساسی نظریات آموزش الکترونیکی و پاسخگویی
به نیازهای جدید شامل مواردی چون فراهمساختن امكانات آموزشي،
پـرورشي ،مهارتی ،فرهنـگي ،امكان آموزش گروههای خاص چون
معلـوالن و سـاكنان منـاطق دورافتاده ،آموزش مداوم افراد متخصص و
شاغل استفاده از ابزارهای جدید آموزشی را ضروری ساخته است [. ]17
نگاهي به مؤلفههاي برجستة نظريات هشتگانة آموزش دور عواملی را
برجسته میسازد که در جدول  1به تفکیک مورد اشاره قرار میگیرد.
این مؤلفهها و ویژگیها باعث شده است موک با قابليتهاي در حال
توسعه ضمن برخورداري از مؤلفههاي مثبت نظريات آموزش دور با
بهرهگيري از هوش مصنوعي ،شبکههاي موبايل محور محلي ،تاالرهاي
گفتگوي منطقهاي ،ايجاد انگيزه در فراگيران و استفاده از فناوريهاي
حقيقت مجازي در تعامالت به انتقادات مطرح در نظريات فوق فائق آيند.
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آنها
دور وو مؤلفه
آﻣﻮزش دور
ﻧﻈ��ﺎتآموزش
ﻣﻘﺎ�ﺴﺔنظریات
ﺟﺪول.1:1مقايسة
جدول
تأکیددردرآﻧﻬﺎ
موردﺗﺄ��ﺪ
های ﻣﻮرد
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
Table 1.
1: Comparison of distance learning theories and the components emphasized in them
Table
Theory

Significant components of distance learning emphasize the theory

The theory of the industrial model of distance
education

Massive access, maintaining the quality of education, saving on scale and reducing the per capita cost of
education

Guided educational dialogue theory

Attention to education as an inner need of learners, an inclusive individual in a learning process, and
attention to real-life simulation

The theory of autonomy and educational autonomy

Responsibility of all kinds of educators, accessible education; appropriate combination of media and
learning methods; ability to adapt to individual differences; possible widespread variations at the time of
the onset, completion and completion of education and training, freedom and the right to universal
choice and justice, and access to Education

)The theory of exchange distance (transaction

Reducing the amount of conversation between the learner and the instructor in order to reduce the
distance between exchanges, receiving, perceptions, transferring the subject using various types of
methods, and reducing the educational distance using group interaction and other factors based on
cognitive psychology.

Control theory

In terms of universal autonomy, which is, in fact, the same opportunity for him to choose; universal
learning skill, which is a set of his abilities, skills and motives; support that includes human resources,
such as family and non-human, such as financial resources and educational organization; Educational
process

Interactive theory

The need for inclusive interaction, content; inclusive interaction; instructor; and inclusive interaction

theory The socio-cultural context

The Effect of Social-Cultural Influence of Learning Environment on Motivation, Feedback and Process,
Learning Teaching
The effect of social presence on the wider social context, including motivation, interaction, group
affiliation, verbal and non-verbal communication in the effectiveness of distance learning

The theory of social presence

ماهيت و مفهوم آموزشهاي موکمحور
آموزشهاي موکمحور از اواخر سال 2008وارد نظام آموزشي برخي از
دانشگاههاي بزرگ و معتبر امريکا نظير برکلي ،استنفورد ،ام آي تي ،و
هاروارد شد [.]18
در اين الگو ،دروس به صورت برخط و از طريق اينترنت به داوطلباني
ت نام در اين دروس ،آزاد
از سراسر جهان ارائه مي شود .از آنجاکه ثب 
و خارج از فرایند معمول در دانشگاهها و مراکز آموزشي معمول است،
داوطلبان ميتوانند از سراسر جهان در دروس مورد عالقة خود به صورت
رايگان و يا با حداقل هزينة ثبت نام ،شرکت کنند .چون اين دروس به
صورت آزاد و باز ارائه ميشود ،ميتوان همزمان داوطلبان بسياری را
پذیرفت .برخي از اين دروس ممکن است صدها و يا هزاران دانشجو
داشته باشد [.]19
آموزشهاي موک دو نوع اصلي دارد :آموزشهاي ارتباطي و آموزشهاي
گسترده [.]20
آموزشهاي موکمحور  -ارتباطي فضايي براي خودسازماندهي آموزش
فراهم ميکند تا شرکتکنندگان بتوانند اهداف خود را مشخص و
ديدگاه خویش را مطرح کنند و با ايجاد همکاري ،به اشتراک گذاشتن
دانش را عملی سازند .این آموزش ارتباطي همچنین شرکتکنندگان را
قادر به ايجاد شبکة خود از طريق شبکههاي اجتماعي خارج از فرم
آموزشي و بدون هرگونه محدوديت ميکند .از سوي ديگر ،دورههاي
آموزشهاي گسترده (برای مثال ،کورسرا ،ادیکس و يوداسيتي)،
که همگي شرکتهاي بزرگ آموزش الکترونيک هستند ،نظريههاي
يادگيري رفتارگر ،شناختي و ساختارگراي اجتماعي را دنبال ميکند.

در واقع ،در دورههاي گسترده ،اهداف يادگيري ازپيش توسط آموزش
دهندگان تعريف ميشود بهگونهایکه دانش خود را از طريق ويدئوهاي
کوتاه منتقل ميکنند [.]21
در حال حاضر ،تنها تعداد کمي از دورههاي آموزشي گسترده مورد
ارزيابي دقيق قرار مي گيرد .در خصوص تعداد فراگیر ،اشکال جديدي از
دورههاي آموزشهاي تعاملگراي هوشمند مجازي فراگير ظهور کرده که
شامل آموزشهای موکمحور کوتاهمدت و غیرفراگیر با تعداد محدودي
از فراگیران است؛ برای مثال COER13 ،و دورههاي آموزشهاي
موکمحور  -ترکیبی که آمیختهای از حضور در کالس و آموزش برخط
است [. ]22
عوامل اصلی آموزش تعاملگراي هوشمند مجازي فراگير در حال حاضر
و در روند آینده عبارت است از:
واقعيت مجازي ،بازي هدفمند ،بازیدرآوردن ،اينترنت اشيا ،کالس
مجازي ،فراگيران در نقش دارندگان هويت در فضاي الکترونيکي ،مدرک
الکترونيکي تأييديه دانش و مهارت ،از محتواي باز آموزشي تا تحصيل باز،
شخصيسازي محيط آموزشي براي مطالعه بيننهادي ،محيط يادگيري
سازگار براي آموزش سريع ،تجزيه و تحليل يادگيري ،ارزيابي ديجيتال و
تجزيه و تحليل يادگيري ،و هوش مصنوعي (شکل.)1
فناوریهای مورد استفاده در این نهاد جدید آموزشی نیز در کلیت خود
متشکل از سه دستة زیر است:
الف -فناوريهايي که به آموزش و يادگيري در زمينة غنيسازي کمک
میکند.
ب -فناوريهايي که ايجاد انعطاف در تحصيل را تسهيل مينماید.
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جدول  :2مقايسة مهمترين آموزشهاي موکمحور

ﺟﺪول  .2ﻣﻘﺎ�ﺴﺔ ﻣﻬﻢﺗ��ﻦ آﻣﻮزشﻫﺎي ﻣﻮکﻣﺤﻮر
Table
Table 2.
2: Comparing
Comparing the
the most
most important
important Mooc
Mooc base
base training
training
Difference

Communication training

Extensive training

Size

& Community
Communications
)(Unlimited

Scalability Presentation
)(Limited

being open

Open access-license

Free Access - Restricted
License

Being online

Network learning in
different formats and
services

Individual learning in a single
format

Education Courses

Develop common ways of
understanding and
k
l d

Pass a curriculum and gain
knowledge and skills

جهان
رشد موک
ﺟﻬﺎن
هاﻫﺎدردر
ﻣﻮك
شکل:2 .رﺷﺪ
ﺷﮑﻞ 2
Fig. 2: Growth of moocs in world

Fig. 2. Growth of moocs in world
جدول  :3ارائهدهندگان برتر موک ( 2016و )2017

ﺟﺪول  .3اراﺋﻪدﻫﻨﺪگﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻮک ) 2016و (2017
Table3.3:Top
TopMooc
Moocproviders
providers(2016
)(2016&&2017
)2017
Table
2017

2016
MOOC provider

Number of
subscribers
)(million

MOOC provider

Number of
subscribers
)(million

Coursera

23

Coursera

30

edX

10

edX

14

XuetangX

6

XuetangX

9.3

FutureLearn

5.3

Udacity

8

Udacity

4

FutureLearn

7.1

بستر يکي از امتيازاتي که آموزشهاي تعاملگرا بر آن تأکيد دارد امکان
شکل  :1عوامل اصلی آموزش تعاملگراي هوشمند مجازي فراگير بر اساس فناوریهای جدید
ثبت نام همزمان صدها و هزاران نفر در دروس است و اين دقيقا همان
Fig. 1: The main drivers of interactive virtual interactive learning based on new
اﺳﺎس ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺠﺎزي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺮ
ﺷﮑﻞ  .1ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آﻣﻮزش ﺗﻌﺎﻣﻞﮔﺮاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
technologies
)(trend-report-2016.pdf
Fig.اي است که منتقدان بر آن نقد وارد توجیه کننده این امر می
1. The main drivers of interactiveنقطه
virtual interactive learning based on new technologies (trend-report-2016
باشند[.]23
ج -فناوريهايي که آموزش تطبيقي را تسهيل ميکند.

نمایی از روند فعالیت موکها در جهان
روند رشد و توسعة موکها در جهان بر اساس شکل ( )2مبین سیر
تصاعدی و جهشی در این زمینه است .مهمترین موکهای فعال در
سالهای  2017و  2018در جدول ( )2آمده است .نگاهی به نوع
محتوای ارائهشده در موکها در سطح جهان ،امکان تحلیل مناسب نیازها
در سطح بینالمللی را فراهم میآورد.
چالشها و موانع آموزشهاي تعاملگرا
تعداد زیاد فراگیر امکان ارتباط چهرهبهچهره را کم میکند و با کاهش
نظارت مستقیم ،کنترل فراگیر را مشکل میسازد و از طرف دیگر ،هزینه
های اجرایی دورهها بنا به ماهیت رایگان بعضی دورهها ،امکان جبران
ندارد .این انتقادات علیرغم منطقی بودن ،در جایگاه و شناخت کارکرد
موک بهطورکامل رد میشود .نوع فراگیران ،نوع تعامل غیرمستقیم و
کارای هوشمند در موک و منافع غیرمستقیم حاصل از آموزش در این

بسترهاي اجرای آموزشهاي موک
از الزامات اجرای آموزشهاي موک مجموعهای از بسترهاي سختافزاري
و نرمافزاري است که شامل بسترهاي فناوري (تجهيزات ،شبکه،
نرمافزار) ،بسترهاي نيروي انساني (استادان ،کارشناسان فني ،کارشناسان
اداري و کارشناسان آموزشي) و بسترهاي فرهنگي– اجتماعي (فرهنگ
خودآموزي ،زمينة فرهنگ فراگيران ،ماهيت بينفرهنگي و ) ...است.
اين بسترها به صورت ماژولهاي يکپارچه ،تمام فرايندهاي آموزشهاي
تعاملگراي هوشمند مجازي فراگير را پوشش میدهد و زمينة يک
آموزش هوشمند و تکاملگرا را فراهم ميکند .استفاده و برخورداری
از کیفیت آموزش دانشگاههای غربی در قالب موکهای ملی برای
کشورهای درحالتوسعه مؤید ارتقای عدالت ،کیفت و دسترسی برای
فراگیران است [. ]24

روش تحقيق

اين پژوهش از حيث هدف ،كاربردي و از نظر روش ،اکتشافی است .در
بررسي ادبيات و مستندات آن عالوه بر روش کیفی ،از روشهاي کمی

ﺖ راﯾﮕﺎن
ﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ
د ﻣﯽﺷﻮد.
ﺪ در ﻣﻮك
ﺮ ﯾﮑﯽ از
ﮑﺎن ﺛﺒﺖ
ﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن
ﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ

ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي
ي ﻓﻨﺎوري
)اﺳﺘﺎدان،
ﻮزﺷﯽ( و
ي ،زﻣﯿﻨﮥ
ﺴﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﻮزشﻫﺎي
ﺪ و زﻣﯿﻨﮥ
ﺳﺘﻔﺎده و
در ﻗﺎﻟﺐ
ي ﻋﺪاﻟﺖ،

و ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و آﻧﮕﺎه اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪ .در
ﻓﺮد ﺑﺮ
مهاجران وﻫﺮ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ،
رضواناﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻗﺒﻞ ،ﻧﻈﺮ ()780
مهدی
بهناز
ﺟﺪﯾﺪي را اراﺋﻪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن
نفعان دروني و بيروني
ﻓﺎزي آن
اﻋﺪادآماري
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦجامعة
شده است.
گرفته
نيز
اداﻣﻪذيﯾﺎﻓﺖ.
ﮐﺎﻓﯽ
بهرهﺷﺪن
ﺑﺎﺛﺒﺎت
دانشگاه تهران
اند.ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺪاد ﻓﺎزي ذوزﻧﻘﻪاي
ﺗﺤﻘﯿﻖ
در اﯾﻦ
در مرحلة اول ،با «مرورسيستماتيک» مطالعات و تحقيقات انجامشده،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ) (3ﮐﻪ در آن :ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻢ، (0,0,2,4) :
 32گروه به عنوان ذينفعان دروني و بيروني تأثيرگذار و متأثر از استقرار
ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ، (3,4,6,7زﯾﺎد ) (6,8,10,10ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آموزشهاي موک دانشگاه تهران احصا شد ،سپس در مرحلة دوم ،با استفاده
از يک پرسشنامة محققساخته ،نظر گروه خبرگان ،متشکل از  20نفر از
صاحبنظران آموزشهای مجازی ،در خصوص گروههای اصلی ذینفعان اخذ
گردید .به این منظور ،از روش دلفي فازي استفاده شد .در اين روش ،خبرگان
نظرهاي خود را در قالب حداقل مقدار و حداكثر مقدار (اعداد فازي مثلثي)
ارائه دادند ،سپس ميانگين نظر خبرگان (اعداد ارائه شده) و ميزان اختالف
نظر هر فرد از ميانگين ،محاسبه و آنگاه اين اطالعات براي اخذ نظرهای جديد
دوباره به خبرگان ارائه شد .در مرحلة بعد ،هر فرد بر اساس اطالعات حاصل
از مرحلة قبل ،نظر جديدي را ارائه يا نظر قبلي خود را اصالح کرد .اين فرايند
ﺷﮑﻞ  .3ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
تا زمان باثباتشدن کافی ميانگين اعداد فازي ادامه یافت.
ايFig. 3.
Variables
function
تعريف
فازي ذوزنقه
در این تحقیق متغيرهاي كيفي به صورت اعداد
شدند .شکل ( )3که در آن :متناظر میزان کم ، )0,0,2,4( :متوسط
باشند.
()6,8,10,10
(، )3,4,6,7
ﻧﻔﻌﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ،در ﻗﺎﻟﺐ
می ذي
ﮕﺮي
ﺑﺮايزیادﺗﺄﯾﯿﺪ و ﻏﺮﺑﺎﻟ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
یک
قالب
در
شده،
ی
شناسای
نفعان
ی
ذ
غربالگری
و
تأیید
برای
بنابراین،
ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﮥ ﻣﺤﻘﻖﺳﺎﺧﺘﮥ دوﺑﺨﺸﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎي ذيﻧﻔﻊ
ﯾﮏ
پرسشنامة محققساختة دوبخشی ،فهرست گروههای ذینفع درميان
درﻣﯿﺎن ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﻈﺮﻫﺎي آﻧﺎن درﺧﺼﻮص ذيﻧﻔﻌﺎن-ﮐﻪ
خبرگان توزيع و نظرهاي آنان درخصوص ذینفعان-که جامعة آماری
ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ -درﺑﺎزة  1ﺗﺎ  10ﺑﻪ
این تحقیق را نشان میدهند -دربازة  1تا  10به صورت خوشبينانه و
ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ و ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪ:
بدبينانه جمعآوري شد:
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل اﺳﺘﻘﺮار آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮔﺮاي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﺎزي ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ...

)(1

j=1,23,….,m

)(2

𝑔𝑔𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 . 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 . 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) i=1,23,….,n

) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎( 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = min

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (∏𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)1/n

)(3
)(4

� 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = max

گیری
تصمیم
اﻧﺪﯾﺲبه iفردﺑﻪخبره
اندیس i
در روابط
در
ﺷﺎﺧﺺ
شاخص ﺑﻪ
اندیس و jبهاﻧﺪﯾﺲ j
ﻓﺮدو ﺧﺒﺮه
رواﺑﻂباال،ﺑﺎﻻ،
ﺷﺪةاز
فازی
میانگین عدد
دارد.دیفازیشدة
اﺷﺎرهمقدار
همچنین
ذی
دﯾﻔﺎزي
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار
دارد.ﻧﻔﻌﺎن
اشاره ذي
نفعانﮔﯿﺮي
ﺗﺼﻤﯿﻢ
رابطة زیر به دست می آید:

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﺪد ﻓﺎزي از راﺑﻄﮥ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑏𝑏𝑏𝑏+

)(5

3

=Crisb

ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 ،ﺣﺪاﻗﻞ 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ و 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ»ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ« و  Pliﺣﺪاﻗﻞ Pui ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ و  Pmiﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ»ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ« و  Giﻧﯿﺰ اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه
و اﮔﺮ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑢𝑢𝑃𝑃𝑃𝑃≤ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑚𝑚𝑚𝑚

2

= 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺

]) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂× 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑖𝑖𝑖𝑖 ×𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 )−
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂([
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙

]) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 −𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝑖𝑖 )+(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 −
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂([
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙𝑙𝑙

شکل  :3تابع متغیرها
ﺷﮑﻞ  .3ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

Fig. 3: Variables function

Fig. 3. Variables function

در نهایت ،با انجام روش دلفی فازی در  3دور و همگرایی ،نظریات از
بین  32گروه ذینفع استخراج و شناسایی شد .در مرور سیستماتیک
مندرج در جدول ( ،)4در گروه ذینفعان داخلی ( 4گروه) دانشجویان
دورههای مجازی ،اعضای هيئتعلمي تماموقت ،کارکنان رسمي شاغل
در معاونتهاي آموزشي و اداري و مالي ،و دانشآموختگان دورههای
مجازی و در گروه ذینفعان بیرونی ( 5گروه) متقاضیان ورود به دانشگاه
(داوطلبان کنکور) ،تهيهکنندگان و ناشران محتواهای دانشگاهي،
برنامهریزان توسعة منابع انساني ،سياستگذاران نظام آموزش عالي،
سياستگذاران توسعة دولت الکترونیک ،از دید نخبگان ،مورد شناسایی
و تأیید قرار گرفتند.
برای تعیین نمونة ذينفعان درونی از روش نمونهگيري طبقهاي نسبتي
41
استفاده شد .با توجه به ساخت ناهمگن و نامتجانس جامعة آماري ،از
هر طبقه يک نمونة تصادفي به نسبت تعداد افراد جامعه ،با بهکارگیری
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻮكیدر
اﺳﺘﻘﺮار
اﺻﻠﯽ ذي
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺟﺪول
داخلی
نفعان
نمونة ذ
ﻧﻔﻊحجم
نهایت،
ﻫﺎيکه در
ﮔﺮوهشد
انتخاب
جدول.4مورگان،
ﺧﺒﺮﮔﺎن
تعیینﮔﺮوه
دﯾﺪﮔﺎه
ﺗﻬﺮان
(جدول  .)5همچنین در این تحقیق برای تعیین
گردید
1107ازنفر
Table 4. Identifying the main groups of stakeholders involved in
Moocدر
deploymentههای
غیراحتمالی و نمون
گیری
fromروش نمونه
بيروني از
نمونه ذينفعان
in Tehran
University
the perspective
of the
expert group
دسترس استفاده شد (جدول .)6
Groups Identified from the International Space Station
شنامهای
در مرحلة سوم ،پس از مشخصشدن نمونة آماري ،پرس
Standard educators
Faculty members
محققساخته در دو بخش تهیه شد و روایی و پایایی آن مورد تأیید گروه
Volunteers
and providers
for entering
the
مؤلفهها
شناسايي ابعاد و
Applicantsاول پرسofشنامه،
گرفت .در بخش
خبرگان قرار
skills courses
)university (examiners
براساس ديدگاه ذينفعان درونی (با توجه به نقاط قوت و ضعف دروني)
People seek quality education
Enthusiastsتها
توجه به فرص
lifelongبيروني(andبا
ديدگاه ذينفعان
و در بخش دوم ،براساس
education providers
و تهديدهای بيروني) صورت گرفت .پرسشنامه در ميان نمونة آماري
People who need to be trained
Researchers in teaching and
limited access
توزيع و to
learning
technologies
 butمرحلة
 haveدر
گردآوري شد.
اطالعات
الکترونیکی
relyingمراجعة
از طريق
training courses
on student participation and
استقرار آموزشهاي تعاملگراي هوشمند مجازي در
چهارم ،مدل بهينة
motivation
گردید .در
تدوين
educationيشده
مؤلفههاي شناساي
ابعاد و
تهران toبر
دانشگاه
People
who need
People
پایةwho
need
be trained,
but have limited educational
but with limited training time
طراحيشده از يک
مرحلة پنجم ،بهمنظور سنجش درجة تناسب مدل
spending
Educationalشد.
خبرگان استفاده
Studentsاخذ ديدگاه گروه
ساخته براي
پرسشنامة محقق
content providers
seeking international
educational services

بحث
نتایج و
Students and other
learners
of
knowledge

= 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐺𝐺𝐺𝐺

اﮔﺮ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑂𝑂𝑂𝑂  ،𝑍𝑍𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 > 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 −ﻋﺪم ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ در
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي ﺧﺒﺮﮔﺎن وﺟﻮد دارد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ اﻧﺠﺎم روش دﻟﻔﯽ ﻓﺎزي در  3دور و ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت

از ﺑﯿﻦ  32ﮔﺮوه ذيﻧﻔﻊ اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ .در ﻣﺮور

ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ) ،(4در ﮔﺮوه ذيﻧﻔﻌﺎن داﺧﻠﯽ
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)4

Unemployed in search of
knowledge and increased
كه
است
تحقيق حاكي از آن
employment

میزان
نتايج حاصل از بررسيهاي كلي اين
عالقهمندی به آموزش الکترونیکی میان دانشجویان این دورهها بسیار
Producers and publishers of
Policy makers for eمتوسط و
درصد پاسخگویان این گروه عالقة
باالست به حدی که 85
academic content,
government development
Adult educators
Applicants obtaining specific
skills to do a better job

Virtual courses Students
Applicants obtaining special
skills to obtain a new job

)781(
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 نمونة آماري ذينفعان درونی استقرار موک در دانشگاه تهران: 5 جدول

1398  پاییز،4  شماره،13  جلد،نشریه علمی فناوری آموزش
 شناسایی گروههاي اصلی ذينفع استقرار موک در دانشگاه تهران از دیدگاه گروه:4 جدول
خبرگان

 فstakeholders
Tableان5:
of ﻣﻮک
Mooc
ﺗهﺮSample
در دا�ﺸگﺎە
ﺮارinternal
دروی اﺳﺘﻘ
آﻣﺎري ذيﻧﻔﻌﺎنTehran
 ﻧﻤﻮﻧﺔ. 5University
ﺟﺪول
.4 ﺟﺪول
Table
4:د�ﺪگﺎە
Identifying
main
groups
of stakeholders
involved
ﺧ�گﺎن
 ﺗهﺮان ازthe
دا�ﺸگﺎە
ﻣﻮک در
اﺳﺘﻘﺮار
ﻫﺎي اﺻ� ذيﻧﻔﻊ
ﺷﻨﺎﺳﺎی ﮔﺮوە
ﮔﺮوە ب
 یin Mooc
Table 5. Sample of Mooc internal stakeholders Tehran
in Tehran
University
from
the perspective
of the
expert group
TableUniversity
4. Identifying the main groupsdeployment
of stakeholders
involved
in Mooc
deployment
in Tehran
University
from the perspective of the
Statistical sample (n)

Number (s)

Statistical society

Groups Identified from the International Space Station
Standard educators

Faculty members

Volunteers and providers of skills
courses

Applicants for entering the
university (examiners)

341

15822

Virtual courses Students

327

2200

Faculty members

98

130

Enthusiasts and lifelong education
providers

People seek quality education

People who need to be trained but
have limited access to training
courses

Researchers in teaching and
learning technologies relying on
student participation and
motivation

People who need education but
have limited educational spending

People who need to be trained, but
with limited training time

Educational content providers

Students seeking international
educational services

Unemployed in search of
knowledge and increased
employment

Students and other learners of
knowledge

Producers and publishers of
,academic content

Policy makers for e-government
development

Virtual courses Students

Adult educators

Applicants obtaining special skills
to obtain a new job

Applicants obtaining specific skills
to do a better job

Learner in different educational
disciplines

Curious applicants are just for fun
in the field of education

Official staff working in educational
and formal education departments

People who need qualified
teachers or instructors

Special groups need education
(such as prisoners, disabled people,
etc.)

Students interested in studying at
the university

Human resource development
planners in organizations

University of technology
information and communication
unit

Policy makers of excellent
education systems

City administrators and authorities

E-learning graduates

Administrative departments

341

3000

Official staff working in
educational and formal
education departments
Graduates of virtual courses

1107

10330

Total

تهران
دانشگاه
ذينفعان
آﻣﺎريذي
ﻧﻤﻮﻧﺔآماري
نمونة.6:6ﺟﺪول
جدول
ﻧﻔﻌﺎن ﺑ� ف
ﺗهﺮان
موکدردردا�ﺸگﺎە
استقرارﻣﻮک
بیرونیاﺳﺘﻘﺮار
وی
ی

Table
external stakeholders
stakeholdersTehran
TehranUniversity
University
Table 6.
6: Sample
Sample of
of Mooc
Mooc external
Statistical
sample (n)

Number (s)

Statistical society

384

10113

Applicants for entering the university
(examiners)

241

660

Producers and publishers of academic
content

10

10

Chiefs of Human Capital of the
Employment Affairs Organization

30

44

Policy makers of the higher education
system (members of the Supreme
Council of Cultural Revolution)

30

695

56

Policy makers for e-government
development (eGovernment
Development Commission)
ﺟﻤﻊ

] در خصوص28[ نتایج این تحقیق همسو با نتایج پژوهش استنلی
آشنایی بیشتر دانشپذیران دورههای مجازی با مفاهیمی مانند واقعیت
 واقعیت افزوده و بهرهگیری بهتر از ابزارهای فناورانة آموزشی،مجازی
 در بیان مهمترین.و نیز بهرهبرداری از ظرفیتهای فضای مجازی است
 دانشجویان دورههای مجازی شاید،موانع استقرار موک در دانشگاه تهران
،به واسطة نگاه واقعی به نوع اجرای دورهها و آشنایی با دورههای موک
 درصد45  و42  اداری را با- عوامل فرهنگی و اجتماعی و حقوقی
فراوانی ذکر کردهاند (که محل تأمل دارد) و همسو با مطالعات علویشاد
]29[  آندریا،] مبنی بر عقیمماندن فرهنگ خودیادگیری در ایران18[
مبنی بر تأثیر منفی تضاد برخی ارزشهای فرهنگی در فضای مجازی
] مبنی بر نفوذ فرهنگی و تنوع فرهنگی30[  اوالنیران،با دنیای واقعی
در یادگیری و آموزشهای حاشیهای و نامتعارف در کنار آموزشهای

 این نتایج همسو با نتابج تحقیقات.باالتر به این نوع آموزش داشتهاند
] در خصوص میزان یادگیری و جلب توجه26[ ] و پاری25[ گابل
آموزشهای الکترونیکی توسط دانشپذیران این دورهها و میزان باالی
 در زمینة میزان.] است27[ کارایی استنباطشدة آنها در تحقیق لیون
 درصد اعالم داشتهاند با این96  بیش از،آشنایی این دانشجویان با موک
 این امر نشان میدهد دانشجویان همگام با.ابزار آموزشی آشنایی دارند
.پیشرفتهای فناوری به دنبال افقهای جدید یادگیری و آموزش اند

)782(

B. Mohajeran, M. Rezvan
ﺑﻬﻨﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻫﻤﮑﺎر

مهاجران و مهدی رضوان
44بهناز

Philosophy and goals:
-Introduction of dimensions, components and methods of deploying intelligent virtual interactive learning in Tehran
university
-Reveals the true status of education through the development of interactive virtual interactive learning in Tehran university
-Creating competitive advantage for university of Tehran
-Creating new opportunities for education in the country
-Implementation of Tehran university strategies for productivity, internationalization of university and qualitative promotion

Individual and
group methods

Theory of educational
independence
Organizational (4.12)
Guided learning
conversation theory

Flexibility
Effective communication

Distance exchange theory
Agility

Local and national platform

Network interactions

Financial / Economic
(4.27)
Reduction in costs

Increase productivity

Efficiency & productivity

Interaction theory

Development of human
resources

Reduced final price
Artificial intelligence
and custom content

Smart engagement and
machine learning

Saving to scale

Green activities

Competitiveness
Virtual lab
Social responsibility

Investment
attractiveness

Learning games

The theory of social
social presence

Individual, group, and
social self-improvement

Transparency and
organizational health

Strengthening the
development
l tf

Educational (4.26)

Availability
Self-consciousness

Formal and
informal methods

In-house and
out-ofschool
methods

Partnership spirit

Mobile training

Control theory

Cultural-social texture
theory

Technology (4.95)

Cultural & social (3.20)

Career planning

Participation of
learners in education

Genesis assessment

Personalization and
tutoring

Online socialization
in learning

Multivariate
assessment

Social mobility,
equality, justice, and
social inclusion
Time management
Multicultural
considerations

Measureing of
similar

Educational
subnetworks

Social
networking
methods

How to use interactive
tutorials

Dimensions of intelligent virtual learning interaction training in Tehran university

The theory of
distance learning

Intelligent
interaction methods

Smart learning

Reseraching and
learning

Executive process (4.09)

Evaluation and
review

Run the program

Approval of
programs

Formulating
strategies

Needs assessment
and prioritization

Analysis of biomass

The formation of a
specialized
committee

Facilitators (4.19)

Awareness of
the
importance
of learning in
improving
activities

Life-long learning and
learning culture

Motivators and incentives

Supported by senior
university
administrators

Creativity in
university
education

Attention to the
needs and priorities
in education

Model output
Self-empowerment

 مدل پیشنهادی استقرار موک در دانشگاه تهران به عنوان محور استقرار پالت فرم ملی موک در کشور:4 شکل

 ﻣﺪل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻮك در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻼت ﻓﺮم ﻣﻠﯽ ﻣﻮك در ﮐﺸﻮر.4 ﺷﮑﻞ

Fig. Mooc
4: Proposed
Mooc deployment
at Tehran
University
askey
the key
to establishinga anational
national Mooc
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رسمی است .مهمترین مانع استقرار موک در دانشگاه تهران از دیدگاه
اساتید ،عوامل فرهنگی و اجتماعی است که منطبق بر نظر سایر گروهها
و نتایج مطالعات بینالمللی است .بيش از نيمي از پاسخدهندگان کیفیت
آموزشهای مجازی را مطلوب ارزیابی نکردهاند که این میتواند حاکی از
یک چارچوب مدون ،راهبرد مشخص و نقشة راه برای توسعة آموزشهای
مجازی در دانشگاه تهران باشد.
از نظر پاسخدهندگان ،فلسفه و اهداف استقرار موک در دانشگاه تهران
به صورت زیر بیان شد:
 نهادینهکردن ابعاد ،مؤلفهها و روشهای استقرار آموزش تعاملگرایهوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران؛
 تببین جایگاه واقعی آموزش از طریق آموزش تعاملگرای هوشمندمجازی فراگیر در دانشگاه تهران؛
 ایجاد مزیت رقابتی برای دانشگاه تهران؛ خلق فرصتهای جدید در آموزش کشور؛ تحقق راهبردهای دانشگاه تهران در خصوص بهرهوری ،بینالمللیکردندانشگاه و ارتقای کیفی.
پس از ارزيابي محيط درونی و بیرونی دانشگاه و شناسايي تهديدها،
فرصتها و نقاط قوت و ضعف از ديدگاه ذينفعان دانشگاه تهران و
وزندهي به عوامل درونی و بیرونی توسط گروه خبرگان ،در نهایت،
برای عوامل فناوری نمرة  2.84به دست آمد .اين عدد از  2.5باالتر
است ،لذا قابلیتهای دانشگاه تهران از نظر زيرساختهاي فناوري برای
استقرار آموزشهای تعاملگراي هوشمند مجازي فراگير در حد بااليي
است .برای عوامل منابع انساني نمرة  2به دست آمد ،لذا دانشگاه تهران
از نظر زيرساختهاي منابع انساني در حد متوسط است .سرانجام برای
عوامل فرهنگي و اجتماعي نمرة  1.4به دست آمد که نشان میدهد
زيرساختهاي فرهنگي و اجتماعي پايينتر از حد متوسط است.
از ديدگاه ذينفعان 5 ،بعد آموزشهاي تعاملگراي هوشمند مجازي
در دانشگاه تهران بر پایة نقاط قوت و ضعف دروني و فرصت و تهديد
بيروني شناسایی شدند که عبارتاند از :بعد آموزشی (شامل 8مؤلفه:
دسترسپذیری ،خودیادگیری ،واکاوش یادگیری ،شخصیسازی و
ویژهسازی آموزش ،ارزیابی چندوجهی ،سنجش همتایان ،یادگیری
هوشمند و مشارکت فراگیران در آموزش)؛ بعد فرهنگی و اجتماعی
(شامل  7مؤلفه :خودبهسازی فردی ،گروهی و اجتماعی ،روحیه
مشارکتجویی ،برنامهریزی شغلی ،ارزیابی تکوینی ،اجتماعیشدن برخط
در یادگیری ،مالحضات چندفرهنگی ،تحرک اجتماعی ،برابری ،عدالت و
شمول اجتماعی)؛ بعد فناوری (شامل  7مؤلفه :آموزش همراه ،تعامالت
تحت شبکه ،هوش مصنوعی و محتوای سفارشیشده ،تعامل هوشمند
و یادگیری ماشینی ،آزمایشگاه مجازی و بازیهای یادگیری)؛ بعد
مالی (شامل  7مؤلفه :کاهش هزینهها ،صرفه به مقیاس ،کاهش قیمت
تمامشده ،افزایش بهرهوری ،فعالیتهای سبز ،جذابیت سرمایهگذاری،
تقویت بسترهای توسعه)؛ بعد سازمانی (شامل  8مؤلفه :انعطافپذیری،
ارتباط اثریخش ،چابکی توسعة منابع انسانی ،کارایی و بهرهوری،
رقابتپذیری ،مسئولیت اجتماعی و شفافیت و سالمت سازمانی).
همچنین با بهرهگیری از ادبیات موضوع و نظر گروه خبرگان ،فرایند
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هفتمرحلهای اجرایی بدین گونه طراحی شد :تشکیل کمیتة تخصصی
آموزش تعاملگراي هوشمند مجازي فراگیر ،ارزیابی وضعیت موجود
برنامههای آموزش تعاملگراي هوشمند مجازي فراگیر ،نیازسنجی و
تعیین اولویتهای این آموزشها ،تدوین برنامة عملیاتی ،تصویب برنامه
و نهاییکردن آن ،اجرای برنامه و ارزشیابی و بازنگری برنامه .در این
راستا ،در بخش دوم پرسشنامه ،موانع استقرار آموزشهاي تعاملگراي
هوشمند مجازي فراگير در دانشگاه تهران عبارتاند از:
توجه به نيازها و اولويتها در آموزش؛خالقانهنبودن آموزش دانشگاهي؛حمايتنکردن مديران ارشد دانشگاه؛نبود انگيزانندهها و مشوقهاي الزم؛ضعف فرهنگ آموزش و يادگيري مادمالعمر؛ناآگاهي از اهميت يادگيري در بهبود فعاليتها.مطابق نظر گروه خبرگان ،هفت مانع عمده شناسایی شدند که برای
بهکارگیری این عوامل در مدل تحقیق ،به شکل گویههای مثبت بهعنوان
تسهیلکنندهها استفاده شدند.
هدفی که در مدل تحقیق دنبال می شود« ،خودآموزی داوطلبان» است
که به این نکته مهم اشاره دارد که هر داوطلب باید نیازهای یادگیری
خود را شناسایی کند و از طریق روشهای مختلف به دنبال پرکردن
خألهای یادگیری خود باشد .چنانچه برنامههای خودآموزی نتوانند این
احساس را در فراگیران به وجود آورند ،شرایطی ایجاد خواهد شد که
در آن ،دانشگاه همواره درباره چیستی و چگونگی برنامههای آموزشی
و خودآموزی تصمیم گیرنده خواهد بود .درحالیکه هدف اصلی مدل
تحقيق حاضر این است که فرمان حرکت برنامهها در دست خود
فراگیران باشد و دانشگاه تنها نقش تسهیلکننده و فراهمکننده امکانات
مورد نیاز را بازی کند .در این حالت ،برنامههای خودآموزی از حالت
اجباری و الزامی خارج و مشارکت فعال و تحقق اهداف یادگیری تضمین
خواهد شد .از طرف دیگر ،مؤلفههایی در شش بخش اول مدل تحقیق
وجود داشت که بر برونداد مدل (خودآموزی) صحه میگذارد؛ مؤلفههایی
چون :یادگیری خودراهبر در مبانی نظری ،خودمدیریتی در بعد فردی
خودآموزی ،روشهای خودآموزی فردی و غیره.
به منظور تأیید یافته های فوق ،پرسشنامه درجة تناسب تدوین شد و در
اختیار گروه خبرگان قرار گرفت .این پرسشنامه دارای بخشهای فلسفه
و اهداف ،مبانی نظری ،ابعاد و مؤلفهها ،روشها ،فرایند ،تسهیلکنندهها
و برونداد مدل بوده است.
اظهارات خبرگان به صورت طیف لیکرت  5درجهای کامال مناسب،
مناسب ،تا حدی مناسب ،نامناسب و کامال نامناسب تنظیم و سپس
با استفاده از آزمون tتکنمونهای ،درجة تناسب مدل ارزیابی شد .در
این زمینه ،نتایج نشان داد که میانگین بهدستآمده از هفت بخش مدل
تحقیق بیشتر از میانگین نظری  3بوده و مدل ارائهشده از نظر محققان
،
با اطمینان  95درصد تأیید شده است .درجة تناسب مدل نهایی نیز برابر
 4.149به دست آمده است .بررسی میزان درجة تناسب بخشهای مدل
نشان میدهد که فقط بعد فرهنگی و اجتماعی پایینتر از میانگین 4
بوده است.

بهناز مهاجران و مهدی رضوان

توجه به مؤلفههای موک در قالب سازمانیافته ،در چارچوب پنج وج ِه
آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی ،مالی و اقتصادی  ،فناوری و سازمانی
در این مدل وجود دارد که با ارائه جزئیات اجرایی و عملیاتی همراه
شده است .روشهای تعاملی آموزشی پیشبینیشده در این مدل-
مشتمل بر روشهای شبکهسازی اجتماعی ،روشهای دروندانشگاهی
و بروندانشگاهی ،روشهای رسمی و غیررسمی ،روشهای فردی و
گروهی ،و روشهای مبتنی بر تعامل هوشمند -روشهایی جامع و مکمل
هستند که در صورت اجرا می توانند روشهای مرسوم و سنتی را به
یکباره با جهش مواجه سازند و ضمن ارتقای کیفیت خودآموزی ،انگیزة
افراد را در امر آموزش و فراگیری تقویت کنند و در فرایند کلی ،توسعة
منابع انسانی کشور را رقم بزنند.
در فرایند اجرایی در این مدل ،به زیستبوم و نیازسنجی و تعیین
اولویتها توجه شده است که شاید فقدان آنها در نظام برنامهریزی کشور
مهمترین عامل ناکارایی برنامهها و اجرای مدلهای تدوینشده در کشور
است.

پيشنهادها
 طراحي و برگزاري آموزشهاي موکمحور مهارتی بر اساس فناوريهاينو و خالقانه.
 انتشار عمومي روشهاي تدريس نوپديد براي مربيان به صورت رايگان. تعامل با نظام آموزشي و ارائه آموزشهاي خالقیت به دانشآموزانبهمنظور ارتقای خوديادگيري.
 طراحي و تدوين قالبهاي محتوايي متناسب با عوامل فرهنگي–اجتماعي آموزشي در کشور .
 عنوانسازي آموزشهاي تعاملگراي هوشمند مجازي فراگير با نامدانشگاه تهران.
 مشارکت با بخش توانمند خصوصي در تهية محتواهاي جذابموکمحور.
 ايجاد شبکة تعاملي آموزشي براي اقشار خاص از طريق آموزشهايموکمحور.
 افزايش اندازة کالس و کاهش هزينة سرانه در دورههاي آموزشهايموکمحور مهارتی.
 طراحی دورههای عمومی موکمحور بر اساس نقشة راه توسعة منابعانسانی کشور.
 امکان صدور گواهينامه به عنوان فرايند تأييد رسمي توسط يکسازمان عمومي مانند گروهي از دانشگاهها يا انجمنهاي حرفهاي.
 امکان استفاده به عنوان مبنايي براي اعتبارسنجي که به عنوان"فرايند تأييد رسمي يا صدور مجوز توسط يا از طرف يک سازمان
کنترلکننده" مانند سازمان امور استخدامي براي دانشگاه تهران
تعريف شده است.

نتیجهگیری

استقرار موک به عنوان نهادی جدید در فناوری آموزشی در موج جهانگیر
خود بسیاری از عرصههای توسعة منابع انسانی را تحت تأثیر قرار داده
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است .ارتقای کارایی در کنار کاهش هزینههای آموزش به معنای کیفیت
باالتر و ارزانتر برای عموم افراد عالقهمند محسوب میشود .این نهاد
در کشور باید با بسترسازی الزم مورد استفاده قرار گیرد .تکیه بر وجود
پلتفرم مناسب و ملی در کنار شناخت و مدیریت ذینفعان واقعی و
مشارکت آنها در شکلگیری و توسعة موک هدف اصلی این پژوهش
بود .در این تحقیق ،با بهرهگیری از مطالعات جهانی ،ضمن غربالگری
ذینفعان شناختهشده در این عرصه ،با اتکا به نظر خبرگان ،ذینفعان
بومی استقرار موک در مهمترین و جامعترین دانشگاه ایران شناخته
شدند و بر اساس نیازها و شناخت آنها ،مدل پیشنهادی استقرار موک و
پلتفرم ملی با تأیید نخبگان آموزش الکترونیکی ارائه شد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.

تشکر و قدردانی

از تمام کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و
قدردانی داریم.
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«هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
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