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چکیده
این پژوهش با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان و
اعتبارسنجی آن از نظر متخصصان انجام شده است .روش پژوهش ،روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد مرور
نظاممند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شد .جامعۀ آماری این
تحقیق جهت طراحی الگوی آموزشی ،شامل تمامی کتابها ،مقاالت پژوهشی و مروری ،پایاننامهها و منابع
اطالعاتی اینترنتی مرتبط در زمینه فناوری بهویژه محیط موک و آموزش از راه دور دانشجویان (از سال 5333
تا  )5317و جامعۀ آماری جهت اعتبارسنجی الگو ،متخصصان تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش از
راه دور بودند .نمونۀ آماری جهت تعیین عناصر الگو تعداد  13فصل کتاب و  53مقاله مرتبط با آموزش از
راه دور و  2جلدکتاب و  53مقاله مرتبط با فناوری اطالعات و موک بودند که بهصورت هدفمند انتخاب و
مورد تحلیل قرار گرفتند .جهت اعتباریابی الگو ،تعداد  33نفر از متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش
از راه دور بهعنوان نمونه شرکت کردند .ابزار جمعآوری دادهها شامل فیشبرداری و یک پرسشنامه  7سؤالی
محققساخته در مقیاس لیکرت بود .نتایج این مطالعه منجر به تدوین یک الگوی تجویزی شد .مراحل تشکیل-
دهنده این الگو شامل هشت مرحله آمادهسازی ،تحلیل ،طراحی ،توسعه ،اجرا ،ارزشیابی و بهینهسازی
یادگیری میباشد .تدوین این الگوها با رویکرد تلفیقی بوده است و از نقاط قوت الگوهای مختلف محیطهای
آموزش از راه دور و موک استفاده شد .همچنین نتایج نشان داد نظر متخصصان در هر  7سؤال مربوط به
ارزیابی بهطور معنیداری بیشتر از حد وسط بوده است ( .)P<3/31میتوان نتیجه گرفت که متخصصان،
اعتبار درونی الگوی طراحیشده در آموزش از راه دور را در حد زیاد ارزیابی کردند .استفاده از الگوی
 .1دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نورکرمان (نویسنده
مسئول)f.dortaj@pnu.ac.ir ،
 .5دانشیارگروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائیezaraii@yahoo.com ،
 .3دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائیkhaliabadi@yahoo.com ،
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آموزش از راه دورمبتنی بر فناوری موک در افزایش درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویانی که
تحت این آموزش قرار گرفتند مؤثر بود ( .)P<3/31در نتیجه میتوان از این الگو برای آموزش دانشجویان
پیام نور از طریق محیط موک استفاده کرد.

واژگان کلیدی :الگوی طراحی آموزشی ،دانشجویان پیام نور ،محیطهای آموزش از دور ،موک

مقدمه
آموزش از اساسیترین نیازهای بشر است؛ بدون آموزش هیچ جامعهای نمیتواند به بقای
خود ادامه دهد .نیاز به آموزش با نیازهای اولیه نظیر خوراک ،پوشاک و مسکن قابلمقایسه
نیست؛ زیرا فراهم کردن آموزش مناسب ،بسیار پیچیدهتر و دشوارتر از تدارک غذا ،لباس و
سرپناه مناسب است .هرچند بسیاری ازآنچه ما تاکنون آموختهایم بهصورت منظم نبوده و
گاهی اتفاقی بوده است؛ اما آموزش نمیتواند با کوشش و خطا شکل گیرد ،آموزش نیازمند
طرح وبرنامه است (نوروزی و رضوی .)1313 ،طراحی آموزشی طی سالهای متمادی به
روشهای مختلفی تعریف شده است .بسیاری از تعریفهای مطرح شده در اینباره بر فرایند،
تأکید دارند .نمونۀ این تعریفها ،تعریفی است که اسمیت و ریگان )5332( 1از طراحی
آموزشی بهعمل آوردند .اگرچه آنها از طراحی آموزشی تعریف بسیار کلی دارند؛ اما بههر
حال طراحی آموزشی از نظر آنها «فرآیند نظامدار و منطقی کاربرد اصول یادگیری و
آموزشی برای برنامهها ،مواد آموزشی ،فعالیتها ،منابع اطالعاتی و ارزشیابی است»(ص .)4
در یک تعریف دیگر پیسکوریچ ،1312( 5ترجمۀ زارعی ،الهی و پاشا) طراحی آموزشی را
علم ،هنر و شیوه ایجاد برنامههای آموزشی یا تهیه آموزش میدانند .هرچند که این تعریف
بسیار عام و کلی است و نوروزی (1371؛ به نقل از نوروزی و رضوی )1313 ،در یک تعریف
دیگر طراحی آموزشی را فرایند پیشبینی روشها بر اساس هدفها در شرایط خاص تعریف
میکنند .الگوی طراحی آموزشی نقشه کار یا طرح از پیش تعیینشده فعالیتهایی است که
طراح آموزشی برای دستیابی به نتایج مورد نظر از آن پیروی میکند (فردانش .)1313 ،یکی
از فناوریهای مورد استفاده در محیط آموزش از دور ،موک میباشد .دورههای موک برای
آموزش مهارتها یا وظایف خاص برای کسانی طراحی شده است که با توجه به تمایز
1. Smith & Ragan
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اقتصادی ،طبقهای و یا جغرافیایی نمیتوانستند در دانشگاههای معمولی حاضر شوند؛ در واقع
با اینکه موکها ،مقیاس آموزش را تغییر دادند؛ با اینحال بخشی از مفهوم مرسوم آموزش
از راه دور است یا به عبارت دیگر موک ها تازهترین فصل در تاریخچه طوالنی توسعه
آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی هستند و موجب فعالسازی و پیدایش روشهای
یاددهی و یادگیری جدیدی شدهاند.

جوادی بورا وهمکاران ( )1313پژوهشی باعنوان "طراحی مدل ارزیابی نظام آموزش از
راه دور" در دانشگاه پیام نور انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که میزان اثربخشی خدمات
ارائه شده در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور در شاخص حمایتهای یاددهی-
یادگیری دانشجویی با میانگین  3/32در حد متوسط ،ولی در شاخص توسعه برنامه درسی با
میانگین  5/33و شاخص پشتیبانی از اعضای هیأت علمی با میانگین  5/64پایینتر از حد انتظار
یعنی در حد ضعیف بوده است .کوپایی حاجی و همکاران ( )1313پژوهشی با عنوان
" طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی با تأکید بر عامل
محیطی و فناوریهای نوین" انجام دادند .یافتههای تحقیق نشان داد که مؤلفههای اصلی
مدیریت آموزشی از دور با تأکید بر عامل محیطی و عامل فناوریهای نوین را بهعنوان ابعاد
و مفهوم مدیریت آموزشی از دور معرفی میکند که عامل محیطی نقش بسزایی در مدیریت
آموزشی از راه دور دارد و مدیران آموزش عالی باز باید به عوامل محیطی و فناوریهای
نوین نسبت به سایر عوامل ،جهت دستیابی به اثربخشی و کارایی توجه بیشتری نمایند .توکلی
( )1314پژوهشی با عنوان " ارائه مدل یادگیری اثربخش در آموزش از راه دور" انجام داد.
بر اساس نتایج بهدستآمده ساختارهای فناوری ،توسعه منابع انسانی بهویژه متخصصین ،یاد
دهندگان و یادگیرندگان در ارتباط با آموزش از راه دور ،همچنین ساختار نوین مدیریتی
عوامل اصلی در بهبود روند کارکردآموزش از راه دور در مؤسسات آموزش عالی میباشند.

بهادر سینگ )5316( 1پژوهشی با عنوان "یادگیری از طریق دورههای آنالین انبوه (موک)"
انجام داد .نتایج نشان دا د که موک توانایی بزرگی برای یادگیری و آموزش مادامالعمر دارد
در صورتی که در راهی ساختاریافته شده باشد که یادگیری خودسازماندهیشده با توجه به
نیازهای مختلف و سبکهای یادگیری گروه متنوعی از یادگیرندگان ایجاد کند .گایانگ و
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همکاران )5316( 1در پژوهش خود الگوی نظاممند برای طراحی دورههای موک ارائه دادند.
در نتیجه در این پژوهش  6مرحله روندی و  1گام ویژه ،استخراج شد.
در این راستایکی از مسائل و چالشهای اساسی پیش روی کاربرد و بهرهگیری گسترده
از نظامهای آموزش از راه دور در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کشور ،شناخت
و درک و فهم ناقص از میزان کارایی این آموزشها و جهتدادن درست به آنها است.
هرگونه تغییر و حرکت به سمت استفاده از آموزشهای از دور در دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی ،نیازمند ارزیابی و تحلیل و بررسی عمیق عوامل مؤثر بر این نوع آموزشها
بهطورکلی طراحی الگویی کارآمد برای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات بهخصوص
موک در نظامهای آموزش از راه دور است .یافتهها نشان میدهد که عوامل متعددی مانند
تناسب برنامههای آموزشی و درسی ،امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی ،منابع مالی،
اهداف ،فرآیند تدریس -یادگیری ،کیفیت تدریس ،رضایت دانشجویان ،پژوهش و آثار
علمی تولیدشده می توانند بر کارآیی آموزش از راه دور تأثیر داشته باشد (تانکای و ظفر،5
 .)5313بهطور خالصه میتوان مسألۀ این پژوهش را در موارد زیر خالصه کرد :ناکار آمدی
روشهای سنتی در آموزش دانشجویان و لزوم بهکارگیری روشها و فناوریهای نوین با
الگوی مناسب آموزشی ،عدم وجود یک الگوی آموزشی کاربردی برای استفادۀ
دانشجویان ،الگوهای موجود عناصر مورد نیاز برای کاربرد فناوری موک برای دانشجویان
را ندارند از اینرو باید الگویی ارائه داد که جوابگوی نیازهای خاص آنها باشد؛ بنابراین
پژوهش حاضر به دنبال طراحی و اعتبارسنجی الگوی آموزشی مناسب جهت استفاده
آموزشی دانشجویان از طریق محیط موک مبتنی بر آموزش از راه دور است.

روش
در این مطالعه جهت طراحی الگو ،از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد بررسی
نظاممند ادبیات پژوهش (توماس و هاردن )5333 ،استفاده شد .این روش نوعی مرور
مطالعاتی است که ادبیات پژوهشی را بهصورت نظاممند و علمی مورد مطالعه قرار میدهد و
به شناسایی جامع ،ارزیابی و سنتز تمامی مطالعات مرتبط اقدام میکند .جهت اجرای پژوهش
حاضر با روش مذکور ،بهطور خالصه مراحل زیر انجام شد )1 :ابتدا یک پروتکل (انتظارات،
1. Gayoung
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سؤاالت احتمالی ،اهداف احتمالی و  )...تعیین شد؛  )5معیارهای درونی و بیرونی (اینکه
تحقیقات تجربی باشند یا علی -مقایسه ای ،به چه زبانی باشند) مشخص شدند؛  )3مقاالت و
منابع در پایگاههای معتبر علمی و کتابخانهها جستو جو شدند؛  )4نتایج تحقیق توسط سه
نفر از متخصصان ،مرور و بازنگری شدند و منابع غیرمرتبط کنار گذاشته شدند؛  )2مقاالت
و متون دستهبندی و توصیف شدند؛  )6اطالعات مورد نیاز و مرتبط از درون منابع استخراج
شدند؛  )7یک بار دیگر منابع استخراجشده توسط دو نفر از متخصصان ،مورد ارزیابی قرار
گرفتند؛  )3دادهها و نتایج مورد تحلیل کیفی قرار گرفتند .جهت اعتباریابی الگوی تدوینشده
از روش پیمایش استفاده شد .بدینترتیب که پس از تعیین نمونۀ آماری ،یک نسخه از الگو
به همراه پرسشنامه مربوطه در اختیار نمونۀ آماری قرار گرفت .نحوۀ توزیع و جمعآوری
پرسشنامهها ،از طریق پست الکترونیکی ،تلگرام و تعدادی بهصورت مراجعۀ حضوری انجام
گرفت .پس از تکمیل پرسشنامهها توسط نمونه آماری و عودت آنها ،دادهها مورد تحلیل
قرار گرفت.
جامعۀ آماری این پژوهش متشکل از دو بخش بود .بخش اول شامل جامعهای بود که
ازآن محتوای مورد نظر جهت مطالعه نظاممند ،تحلیل ،طبقهبندی و استخراج مؤلفههای
الگوی آموزشی استفاده شد .این جامعه شامل تمامی منابع مکتوب در زمینه آموزش از دور
و موک بود .حوزه زمانی برای این جامعه آثار منتشر شده از سال  5333تا  5317در نظر
گرفته شد .این گروه شامل متخصصان تکنولوژی آموزشی و همچنین متخصصان آموزش
از راه دور (با مدرک دکترا و یا دانشجوی دکترا) بودند.
جهت تعیین نمونه در این پژوهش ،از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد .در
نمونهگیری هدفمند ،نمونه بهدلیل سهولت ،انتخاب نمیشود؛ بلکه قضاوتهای پژوهشگر بر
اساس اطالعات قبلی او مبنای انتخاب نمونه است (دالور .)1333 ،بدین ترتیب از پایگاههای
داده ،libjen.net ،Google ،Sage ،Ebsco ،Science Direct ،Springer ،Proquest

مگیران ،نورمگز و ایران داک ،پورتال جامع علوم انسانی  2کتاب و  53مقاله مرتبط با
فناوری موک به دست آمد .پس از مطالعۀ مروری چکیده فصلها ،تعداد  53فصل مرتبط با
موضوع انتخاب شدند .سپس فصلهای انتخابشده بهصورت تفصیلی مورد مطالعه قرار
گرفتند .نهایتاً  13فصل کتاب و  53مقاله بهعنوان نمونۀ پژوهش برای فناوری موک بهطور
کامل ترجمه شدند .همچنین تعداد  13جلد کتاب مرتبط با آموزش از راه دور [ 3جلد کتاب
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فارسی (چاپی) و  5جلد کتاب انگلیسی (الکترونیکی)] نیز تهیه و مورد مطالعه قرار گرفتند.
در بخش مقاالت 53 ،مقاله پژوهشی و مروری مرتبط با آموزش از راه دور بهدست آمد .از
میان مقاالت بهدست آمده نیز تعداد  12مقاله مرتبط با آموزش از راه دور که بیشترین تناسب
را با هدف داشتند ،انتخاب و تحلیل شدند .همچنین بهمنظوراعتباریابی الگوی طراحی
آموزشی استفاده از محیط موک برای دانشجویان ،تعداد  33نفر از متخصصان تکنولوژی
آموزشی و متخصصان آموزش از راه دور بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .این
افراد متخصصانی بودندکه در حوزۀ طراحی آموزشی ،آموزش از راه دور و تکنولوژی
آموزشی ،دارای تحصیالت عالی بودند.

نتایج
سؤال اول پژوهش :عناصر اصلی الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور
کداماند؟
عناصر مرتبط با آموزش از راه دور که با استفاده از بررسی منظم مبانی نظری و طبقهبندی
نتایج پژوهشهای انجامشده در این حیطه بهدست آمده بود در اختیار اساتید محترم قرار
گرفت و تمامی ابعاد جمع آوریشده در تهیه الگوی پیشنهادی مورد تأیید و استفاده قرار
گرفت .حاصل این کار یک الگوی طراحی آموزشی هشت مرحلهای بود .الگوی ارائهشده
از نظر ظاهری با بعضی از عناصر الگوهای موجود همپوشی دارد؛ اما سعی شده است تا
مهمترین عناصر آموزشی مربوط به آموزش از راه دور از طریق محیط موک در آن گنجانده
شود .با وجود این از الگوهای اختصاصی بهره گرفت .بدینمعنا که عناصر موجود در
الگوهای مختلف را میتوان بهگونهای قرار داد که بیشترین تأثیر را در حل مسائل آموزشی
داشتهباشند .این امر نهتنها منافاتی با الگوهای آموزشی عمومی ندارند بلکه شرایط ارائه آن
را تجویزیتر و سادهتر مینماید .الگوهای طراحی آموزشی هم بر مبانی نظری استوارند و
هم از مبنایی تجربی برخوردارند .بدینترتیب هر مدل طراحی آموزشی از یک نظریه
یادگیری و آموزش تبعیت میکند که میتواند با مدلی دیگر متفاوت باشد .الگوی طراحی
آموزشی از راه دور یک الگوی هشت مرحلهای است و در آن تلفیقی از الگوهای طراحی
آموزشی استفاده شده است .در رویکرد تلفیقی ،طراح آموزشی خود را به یک نظریه خاصی
محدود و محصور نمیسازد و تالش میکند تا از کلیه ظرفیتهای نظریههای مختلف
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یادگیری بهره گیرد تا برنامه و طرح خود را در قالب مدل مشخصی ارائه نماید .از آنجایی
که آموزش فعالیتی نظاممند است؛ بنابراین برای اثربخشی آن به چارچوب مشخص و در عین
حال انعطافپذیر نیازمند است تا اهداف آموزشی محقق شود .زارعی زوارکی ( )1313اظهار
میدارد مدل باعث آشنایی و فهم عمیق و گسترده مبانی نظری آن زمینه شده و راهنمای
عملی انجام کلیه فعالیتها و رویدادهای مربوطه را در اختیار مجریان قرار میدهد؛ بنابراین
در این الگو رویکرد اصلی برای طراحی ،رویکرد تلفیقی است و سعی شده تا از تمامی
الگوها و نظریههای مرتبط به خوبی استفاده شود؛ این تلفیق سبب خواهد شد تا نقاط ضعف
موجود در الگو کاهش یافته و اثربخشی آن افزایش یابد.
سؤال دوم پژوهش :ویژگیهای الگوی آموزشی آموزش از راه دور مبتنی بر موک
کدام است؟
ویژگی خاص این الگو که سایر الگوها ندارند شامل )1 :این الگو یک الگوی کاربردی
در سطح خرد و شامل  3مرحله میباشد که بهصورت روندی تدوین گردیده است و برای
استفادهکنندگان قابل فهم و کاربردی است؛  )5این الگو برای دانشجویان دانشگاه پیام نور
طراحی شده و با توجه به کمبود کالسهای حضوری تمهیدات الزم برای استفاده بیشتر از
محتوا برایشان در نظر گرفته شده است؛  )3در این الگو از رویکرد تلفیقی استفاده شده است؛
از این رو تدوین الگو بر اساس مناسبترین عناصر مرتبط با موضوع بوده است و نقاط قوت
و ضعف سایر الگو در نظر گرفته شده است؛  )4الگو دارای جامعیتی است که سعی شده
تمامی عناصر تأثیرگذار بر یادگیری از طریق فناوری موک در آن لحاظ شود؛  )2داشتن
دیدگاه حل مشکل دانشجویان بهدلیل کمبود کالس حضوری از ویژگیهای این الگو است
که اگر درست اجرا شود میتواند به دانشجویان پیام نور کمک شایانی بنماید؛  )6پیکان
برگشت از مرحله بازنگری و بهینهسازی به مرحله اول نشاندهنده این است که بهینهسازی،
یک فرایند مداوم در حال اجرا است و نتایج آن در کل فرآیند الگو تأثیرگذار خواهد بود؛
 ) 7در این الگو سعی شده تا برخی از اصول طراحی فناوری مبتنی بر موک که استفاده از
آنها باعث دسترسیپذیری بیشتر و احساس رضایت دانشجویان پیام نور از آن محیط میشود
اعمال گردد .در پایان ،هشت مرحلۀ الگو که شامل آمادهسازی ،تحلیل ،طراحی ،توسعه،
اجرا ،ارزشیابی ،تجدیدنظر ،بهینهسازی یادگیری یا بهبود کیفیت یادگیری بههمراه تمامی
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زیر مؤلفههای این مراحل بود ،به پیشنهاد اساتید محترم بهعنوان عناصر ضروری در الگو
گنجانده شدند .نتیجه این کار تدوین الگوی روندی مطابق شکل  -1است.
مطابق شکل  -1است.

الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر فناوری موک

بهینه

ارزشیابی

بازنگری

توسعه

اجرا

طراحی

سازی

تحلیل

آماده
سازی

طراحی محتوا و مواد آموزشی،
طراحی پیام،
طراحی راهبرد ،طراحی تعامل
انتخاب نام دوره

بهینه سازی
یادگیری
بازگشت نتایج به
مرحله شروع دوره

ارائه روشهای
تلفیقی
تسهیل سازی و

الگوی آموزش

مشاوره

از راه دور

پشتیبانی فنی و
آموزشی
ارزشیابی تکوینی

مبتنی بر فناوری
موک

تحلیل هدف

آمادگی فراگیران

تحلیل محیط فناوری

ایجاد انگیزه در آنان

(تحلیل) x-mooc

فراهم کردن

تحلیل مخاطب

زیرساخت

تحلیل تکالیف

فناوری و توجه به

یادگیری

منابع موجود

تحلیل محتوا
تحلیل فرایند دوره

و بازخورد

توسعه منابع یادگیری
(محتواهای ویدئویی در موک)،
توسعه ابزار ارزشیابی ،توسعه
اهداف

شکل  .1الگوی روندی آموزش از راه دور مبتنی بر فناوری موک
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مرحله اول (آمادسازی) :این مرحله شامل انتخاب نام یا عنوان دوره ،آمادگی فراگیران
و ایجاد انگیزه در آنان ،فراهم کردن زیرساخت جهت نصب نرم افزارها و توجه به منابع
موجود میباشد (لی و همکاران .1 .)5316 ،انتخاب نام و عنوان برای دوره :در این قسمت
باید نام دورهای که قصد اجرا و برگزاری آن را داریم مشخص شود .5 .آمادگی فراگیران و
ایجاد انگیزه در آنان :انگیزش عاملی بسیار مهم و یکی از شروط اساسی یادگیری الکترونیکی
است .با توجه به موانعی که در یادگیری الکترونیکی در ارتباط رو در روی یادگیرنده و
یاددهنده وجود دارد انگیزش از اهمیت بیشتری نسبت به روشهای سنتی برخوردار است؛
بنابراین انگیزش در آموزش الکترونیکی بهعنوان یک موضوع مهم باید در طراحی آموزشی
شناخته شود (صمصامی و کارشکی .)1331 ،فراگیران را برای ارائه و شروع دوره آماده و
آنها را با هدف دوره آشنا میکنیم تا در آنها انگیزه برای شروع و ثبت نام در دوره ایجاد
شود .3.فراهم کردن زیرساخت فناوری و توجه به منابع موجود :در آموزش از راه دور ابزار
نرمال یا اصلی ارتباط ،فناوری است .با توجه به منابع گوناگون ،نرم افزاری که میخواهیم با
آن دوره را برگزاری کنیم انتخاب کرده و آن را نصب میکنیم .ایجاد اهداف بدون تعیین
و تحلیل منابع انسانی ومادی دشوار است؛ بنابراین هرچه که میتواند یک منبع اطالعاتی یا
پشتیبانی معطوف به برنامههای آموزشی باشد بهخصوص تشکیالت و روشها ،امکانات و
تجهیزات ،طرحها و برنامهها ،منابع مالی و انسانی سازمان و  ...مورد تحلیل قرار میگیرد.
مرحله دوم (تحلیل) :این مرحله شامل عناصری است که براساس ویژگیهای خاص
دانشجویان پیام نور که آموزش از راه دور است انجام شده و شامل تحلیل هدف ،تحلیل
محیط فناوری ،تحلیل مخاطب ،تحلیل وظایف یادگیری ،تحلیل محتوا و تحلیل فرآیند دوره
میباشد  .1تحلیل هدف :در این قسمت طراح ،هدف از ارائه دوههای آموزش از راه دور را
شناسایی میکند .این اهداف میتواند به سه بعد ملی ،سازمانی و فردی تقسیم شوند .بهعنوان
مثل ،تحقق آموزش مادامالعمر یا بازسازی تصویر ملی میتواند هدف در سطح ملی باشد .در
سطح سازمانی (دانشگاه) ،ارتقاء دانشگاه میتواند یک هدف باشد .طراح دوره ،مفروضاتی
را برای پیشبینی اهداف دانشجویانی که میتوانند برای دورههای آموزش از راه دور ثبتنام
کنند ،در نظر میگیرد .اهداف و محتوا باید با توجه به عوامل فرهنگی ،شرایط تکنولوژیکی،
جنبههای زبانی و عوامل تاریخی که برای پیشبینی دانشجویان در نظر میگیرند ،استخراج
شود .5 .تحلیل محیط فناوری ( :)x-moocتحلیل پلت فرم (بستر نرم افزاری موک) میتواند
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به نوع پلت فرم و تجزیه و تحلیل عملکرد پلت فرم تقسیم شود .بسته به نوع پلت فرم موک

( x-moocو  )c-moocمناسبترین شکل از پلت فرم موک میتواند انتخاب شود که در

اینجا از  x-moocاستفاده شده است .محیط آموزشی توزیعی ،رویکردی فراگیر محور دارد
و در این محیط با استفاده از فناوریهای مختلف فرصتی برای انجام فعالیتها با ایجاد تعامل
میان مکان و زمان فراهم میآید .در نظرگرفتن ویژگیهای فناوری میتواند بر روی حس
راحتی و آسایش روانی کاربر و رضایت آن اثر بگذارد و همچنین بر روی دسترسی به
اطالعات و توانایی فیزیکی حرکت کردن به سمت موقعیتهای فیزیکی و مجازی مختلف
تأثیر میگذارد (دروبین .)5331 ،1در تحلیل فناوری در الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر
فناوری موک باید به این سؤال جواب داد که آیا فناوری موردنظر این قابلیت را دارد که
تمامی هدفهای آموزشی موردنظر را محقق کند .طراحان جهت غنیسازی بیشتر دورههای
موک میتوانند از بسترهای آزاد در شبکه استفاده کنند .بسیاری از کتابخانهها ،سایتها،
فرمها ،آزمایشگاههای مجازی ،شبیهسازی و ...بهصورت آزاد و رایگان درون شبکه وجود
دارد و مدرسان میتوانند برخی از دورهها را در این فضا ارائه نمایند یا حداقل یادگیرندگان
را جهت یادگیری بیشتر به این بسترها ارجاع دهند.
 .3تحلیل مخاطب :تحلیل مخاطب با توجه به ویژگیها و اندازه گیری رفتارهای ورودی
صورت میگیرد؛ بنابراین الزم است طراح آموزشی ،مهمترین آنها را که در دستیابی به
هدفهای آموزشی مهم هستند ،شناسایی کند .هینیچ 5و همکاران ( ،)5335معتقدند که سه
دسته از ویژگیهای یادگیرندگان باید در نظر گرفته شود :ویژگیهای عمومی ،ویژگیهای
ورودی خاص و سبکهای یادگیری .لئو ،سالوما ،هوانگ و ما )5333( 3تأکید کردند که
درک نیازهای یادگیرندگان و عواملی که بر یادگیری تأثیر گذارند در طراحی فعالیتهای
آموزش از راه دور نقش اساسی دارند .متخصصان مختلف به ویژگیهای مختلفی از فراگیران
اشاره کردهاند که به تعدادی از آنها اشاره میشود :ویژگیهای عمومی ،ویژگیهای
ورودی خاص و سبکهای یادگیری (هینیچ و همکاران5335 ،؛ به نقل از نوروزی و رضوی،
 ،)1313ترجیحات یادگیری ،سطوح انگیزش و اهداف (گوه .4 .)5331 ،4تحلیل وظایف
1. Druin
2. Hinich
3.Liu, Salomaa, Huang & Ma
4. Goh
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یادگیری (تحلیل تکلیف) :تحلیل تکلیف به طراح آموزشی کمک میکند تا هدفهای
آموزشی الزم را برای برآوردهشدن نیازهای شناساییشده ،بهطور دقیق تعیین کند در این
نوع تحلیل ،مفاهیم ،مهارتها و اطالعات گوناگونی که مخاطبان باید بیاموزند مشخص و
تحلیل میشوند (نوروزی و رضوی .)1313 ،تحلیل تکالیف یا موضوعات آموزشی مختلف
بسته به ماهیت موضوع متفاوت است؛ در این مرحله باید تحلیل تکلیف صورت بگیرید و
کلیه وظایف و تکالیفی که فراگیر در پایان دوره باید انجام دهد مشخص شود .2.تحلیل
محتوا :از آنجایی که محتواهای ویدئویی ،رسانه اصلی موک هستند بنابراین ضروری است
که آخرین تکنیکهای فیلمبرداری ،تجزیه و تحلیل و استفاده شود .همچنین ،مهم است که
مناسبترین تکنیکهای فیلمبرداری بر اساس ویژگیهای این دوره ،انتخاب شوند .در این
قسمت اگر محتوا ،روش و وسایل متناسب یا هدفها انتخاب و تنظیم نشوند ،حتی اگر
هدفهای آموزشی دقیق و خوب تنظیم شده باشند ،فعالیتهای آموزشی هرگز دانشجویان
را به آنچه که باید برسند ،هدایت نخواهد کرد .محتوا باید متناسب با هدف دوره و نام دوره
انتخاب شود .6.تحلیل فرایند دوره :در این مرحله کلیه فعالیتها و کارهایی که باید در طی
دوره انجام شود تجزیه و تحلیل میشود.
مرحله سوم (طراحی آموزشی) :این مرحله شامل طراحی مواد آموزشی ،طراحی پیام،
طراحی راهبرد و طراحی تعامل میباشد .1.طراحی مواد آموزشی :مواد آموزشی عبارتست
از ابزاری که با هدف یاددادن و یادگرفتن به کار میرود و یا هر وسیله و اسبابی که در متن
فعالیتهای یاددهی و یادگیری حضور یابد .کلیه امکانات وپیام های آموزشی که از طریق
یک برنامهریزی محتوایی و طراحی نظام برای ارائه پیامهای خاص ،اطالعاتی به فراگیر منتقل
میشود .در این قسمت میتوان از مواد آموزشی گوناگون مثل فیلم ،پاورپوینت و ...استفاده
کرد .5.طراحی پیام :در این مرحله ،مهم است که به عالیق دانشجویان توجه شود عالوه بر
این محتوای موک باید شامل اطالعات به روز باشد در حالی که دقت و درستی اطالعات را
تضمین کند برای جذب و پاسخگویی به نیازهای مشارکتکنندگان موک در جامعهای که
بهسرعت در حال تغییر است ،ضروری است تا پیامها بر اساس تازگی و دقت اطالعات
طراحی شوند .طراحی پیام به فراگردهای سنجیده انتقال اطالعات از طریق رسانههای مختلف
اطالق میشود (لشین ،پوالک و رایگلوث ،1332 ،ترجمه فردانش).
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طراحی پیامهای آموزشی به زبان ساده پاسخ به این سؤال است که «چگونه میتوانیم از
طریق بیان ،نوشته ،تصویرهای ثابت یا متحرک ،چندرسانهایها و منابع اینترنتی ،بهنحوی مؤثر
طرح درس خود را به اجرا بگذاریم؟» (امیرتیموری .)1315 ،پیامهایی که طراحی میشود
کمک میکند که دانش ،اطالعات و توان کارشناسی در میان گروه مخاطب توزیع گردد.
هدف این نیست که آنان متقاعد شوند که کاری را انجام دهند؛ بلکه این است که آنان یاد
گرفته و به دیگران نیز کمک کنند که بفهمند .3 .طراحی راهبرد :دو نوع راهبرد ارتقا وجود
دارد :راهبردی برای افزایش مشارکت دانشجویان که در حال حاضر برای دوره ثبتنام
کردهاند و راهبردی برای جذب دانشجویان بالقوه و با استعداد .برای دانشجویانی که در
حالحاضر در دوره انتخاب شدهاند ،راهنما و دستوالعمل مانند نام دوره ،مشخصات
( اطالعات تماس) استاد و برنامه درسی باید جهت پیشرفت مورد توجه قرار گیرند .همچنین
اطالعات اضافی از قبیل جدول زمانی یا هفتگی دوره ،اعالم میشود که میتواند با ایمیل
بهمنظور کمک به دانشجویانی که در دورهها هستند و عالقه خود را حفظ میکنند فرستاده
میشود .برای دانشجویان با استعداد ،دوره میتواند به آپلود کردن فایلها و اطالعات دوره
توجه کند (نوروزی و رضوی .4 .)1313 ،طراحی تعامل :طراحی تعامل ،طراحی فضاهایی
برای تعامالت و ارتباطات انسانی و چیستی و چگونگی تعامالت روزانه ما با رایانهها میباشد.
در این طراحی تعامل بهصورت استاد-دانشجو ،دانشجو -دانشجو ،دانشجو-استاد میباشد.
مرحله چهارم (توسعه) :شامل توسعه مطالب یادگیری و ابزارهای ارزشیابی است.1 .
توسعه مطالب یادگیری :منظور از مطلب ابزارهای یادگیری استفاده از محتواهای گوناگون
در یادگیری است .در این مرحله ،مطالب آموزشی که در مرحله قبل طراحی شده توسعه
یافته است .نسبت به همه مطالب توسعه یافته در آغاز ،طراح باید شروع به جستجوی مطالب
موجود کند .هنگام کاربرد مطالب موجود ،مهم است که بهوضوح مطالب شناسایی شود.5 .
ابزارهای ارزشیابی :سنجش واندازهگیری و فنونی که بهکار گرفته میشود باید بهگونهای
باشد تا دانشجویان فرصت یابند که دانش ،مهارت ،توانایی ،نگرش و دیگر صالحیتهای
آموختهشدۀ خود را به راههای مختلف نشان دهند .ارزشیابی شامل سؤاالت آزمون و شرکت
در جلسات پرسش و پاسخ در محیط موک میباشد .در این مرحله ،سؤاالت خاص برای
ارزشیابی توسعه یافته است؛ طراح باید موارد را با توجه به عوامل خاص (ویژگیهای مختلف
از انواع موارد ،نقاط قوت و ضعف ،پیچیدگی و غیره) توسعه دهد .بهمنظور پیداکردن
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استاندارد اهداف ،انتخاب چندگزینهای از انواع موارد اغلب استفاده شده است .آزمونهای
الکترونیکی :تعداد بسیار زیاد شرکتکنندگان در دورههای موک ایجاب میکند که
یادگیری یادگیرندگان با آزمونهای خودکار مورد سنجش قرار بگیرد .آزمونهای
الکترونیکی بستهپاسخ یکی از اجزای ضروری موکهای درسمحور هستند .سنجش
همتایان :آزمونهای الکترونیکی بستهپاسخ معموالً سطوح پایین شناختی را مورد سنجش قرار
میدهد این درحالی است که برای یادگیری عمیق الزم است یادگیرندگان با تکالیف واقعی
یا آزمونهای بازپاسخ درگیر شوند؛ بنابراین دورههای موک عالوه بر آزمونهای بستهپاسخ،
سعی دارند یادگیرندگان را به انجام تکالیف مشخص یا پاسخ به پرسشهای باز ترغیب کنند.
ارزیابی این نوع تکالیف یا سؤاالت بهصورت کامپیوتری مقدور نیست و الزم است معلم
شخصاً آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.
مرحله پنجم (اجرا) :برخالف تصور غالب ،برگزاری دورههای موک به معنای
فراهمسازی محتوای آموزشی در پلتفرم استاندارد نیست بلکه مدرسان الزم است همچنان
تا انتهای دوره یادگیرندگان را مورد پشتیبانی قرار دهند .این پشتیبانی در ابتدای شروع دوره
معموالً متمرکز بر نحوه ثبتنام و یادگیری در دوره میباشد؛ در طول دوره شامل نظارت بر
مشارکت یادگیرندگان ،تسهیل جریان دانش درون شبکه یادگیری و در انتهای دوره شامل
ارزیابی فراگیران ،نظارت بر سنجش همتایان و  ...میباشد .حضور تیم تدریس و پشتیبان
دوره میتواند باعث افزایش اثربخشی دوره شود .این مرحله شامل بهکارگیری روشهای
تلفیقی ،تسهیلسازی ،مشاوره ،پشتیبانی فنی و آموزشی ،ارزشیابی تکوینی و دادن بازخورد
میباشد .1 .بهکارگیری روشهای ارائه تلفیقی :در این قسمت روشهای مختلف آموزشی
مورد استفاده قرار میگیرد .میتوان از روشهای پرسش و پاسخ ،اکتشافی ،حل مسأله و...

استفاده کرد .5 .تسهیلسازی ،مشاوره :در این قسمت ،میتوان به دانشجو کمک و راهنمایی
کرد و برای رسیدن به جواب به آنها سرنخ داد .باید مشکالت یادگیری دانشجو را در بحث
و گفتگو رفع کرد .3 .پشتیبانی فنی و آموزشی :همانطور که قبالً بیان شد دورههای موک
نرخ ترک تحصیل باالیی دارد .برای کاستن از این موضوع ،محققان موانع یادگیری در این
محیط جدید را بررسی کردهاند .کوپ و همکاران ( )5311پشتیبانی از شرکتکنندگان در
جامعه یادگیری را مورد بررسی قرار دادند .فینی )5331( 1در پژوهش خود نشان داد که
1. Fini
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مهارتهای فناوری ،با توجه به طیف گستردهای از ابزارهای مورد استفاده در دورههای
موک ،موانع یادگیری است .در این قسمت ،به رفع مشکالت اینترنتی و آموزشی ،مشکل در
اتصال به اینترنت ،مشکل در استفاده از نرم افزار ،مشکل در بحث و گفتگو و آپلود فایل،
دانلود فایلهای آموزشی و ابهامات یادگیرنده درمورد مطالب آموزشی و...پرداخته میشود.
 .4ارزشیابی تکوینی و دادن بازخورد :یاد دهنده باید در خالل آموزش از درستی عملکرد
خود و میزان یادگیری فراگیران اطمینان یابد .ارزشیابی که با تکوین و شکلگیری آموزش
و در کنار آن انجام میشود میتواند یاد دهنده را در این مورد یاری دهد .دادن بازخورد
بهمنزله بخشی از ارزشیابی تکوینی به فراگیر کمک میکند تا نسبت به شکافی که بین هدف
مطلوب و دانش یا مهارت فعلی آنها وجود دارد آگاهی یابند و آنها را به سوی انجام دادن
فعالیتهای الزم برای دستیابی به اهداف هدایت میکند.
مرحله ششم (ارزشیابی) :استافیل بیم و شینکفیلد )5337( 1ارزشیابی فرایند تأییدکردن
مواردی مانند پایایی ،اثربخشی ،هزینه اثربخشی ،کارایی ،امنیت ،کاربرد راحت و درستی
است در ارتباط با ارزش ،اهمیت و پیشرفت افراد ،برنامهها ،پروژهها ،خدمات و سازمانها
فراهم میکند .روهه و زومبوه ،1313( 5ترجمه اللهی ،پاشا و رستگار) معتقدند ارزشیابی را
بررسی اصولی جهت تعیین شایستگی و ارزش یکسری از فعالیتها میدانند .این مرحله شامل
ارزشیابی پایانی ،خودارزیابی ،ارزشیابی رضایت از دوره میباشد .ارزشیابی و ارائه بازخورد
در دورههای موک به جهت تعداد زیاد شرکتکنندگان و عدم توانایی مربیان برای نمرهدهی
انفرادی برای هزاران یادگیرنده ،بسیار دشوار است (دنیل .)5315 ،3بههمین دلیل ،در این
دورهها بیشتر از آزمونهای الکترونیکی با نمرهگذاری خودکار یا ارزیابی همتایان استفاده
میشود .ارزیابی همتایان ،طبق نتایج پژوهشها ،تفاوتهای اندکی با ارزیابی مدرسان
حرفهای دارد (سدلر و گود .1 .)5336 ،4ارزشیابی پایانی :منظور از ارزشیابی پایانی ،شامل
ارزشیابی آخر سال یا دوره ،برنامه یا روند آموزشی است .ارزشیابی پایانی در پایان یکترم
یا یک سال تحصیلى انجام میپذیرد .هدف از ارزشیابى پایانى معموالً تعیین مقدار
آموختههاى فراگیر در طول یک دوره آموزشى بهمنظور نمره دادن و صدور گواهىنامه یا
1. Stufflebeam & Shinkfield
2. Ruhe & Zumboo
3. Daniel
4. Sadler & Good
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قضاوت درباره اثربخشى کار یاددهنده و برنامه درسى یا مقایسه برنامههاى مختلف با یکدیگر
و اثربخشی دوره است .ارزشیابى پایانى معموالً ناظر به ارزشیابى هدفهاى نهایى آموزشى
است.
برای اطمینان از اثربخشی دورههای موک الزم است سازوکارهای الزم جهت ارزشیابی
و اعتباربخشی دوره مدنظر قرار گیرد .اطالعات جمع آوریشده در مرحله ارزیابی دوره
میتواند بهعنوان پایهای برای اصالح دوره جهت تکرار مجدد باشد .فرآیند ارزیابی و
اعتباربخشی دوره بهعنوان پایلوت قبل از اجرای دوره و بهعنوان بررسی اثربخشی بعد از
اجرای دوره باید انجام شود .5 .خودارزیابی :خودارزیابی عبارت است از ارزشیابی فرد از
عملکرد و فعالیتهای یادگیری خودش (پالوف و پرات .)5331 ،1خوارزیابی باعث میشود
یادگیرندگان بتوانند بهطور انفرادی پیشرفت خود را ارزشیابی کنند و مشکالت و ابهامات را
تشخیص دهند و با کمک گرفتن از دیگر دانش آموزان و یا معلم این مشکالت را بر طرف
کنند .یکی از شیوههای ارزیابی است که در آن ،مسئولیت ارزیابی به خود فرد واگذار
میشود .این خودارزیابی میتواند از طریق پرکردن پرسشنامه ،پرسیدن سؤاالت مختلف و...
صورت بگیرد .در محیطهای موک میتوان از توصیف عملکرد خود و تصحیح آزمونهای
خود استفاده کرد .در این مرحله میتوانیم از دانشجویان بخواهیم آنچه را که آموختهاند به
زبان خودشان توصیف کنند .3 .ارزشیابی رضایت از دوره :رضایت دانشجویان آموزش از
راه دور در دورههای موک یک اصل مهم است .فراگیران راضی دورهها را بیشتر به دیگران
توصیه میکنند و هرچه ثبت نام دورهها بیشتر شود اعتبار دوره بیشتر میشود .رضایت فراگیر
یک حوزه پرچالش و چند وجهی برای ارزشیابی است (سنر و هامبرت .)5335 ،5رضایت
دوره میتواند به رضایت از خود دوره ،رضایت از نوع محیط آموزشی و رضایت از
قسمتهای تشکیلدهنده دوره (مثل :دسترسی ،فناوری و تعامل) تقسیم شود (روهه و زومبوه،
 ،1313ترجمه اللهی ،پاشا و رستگارپور) .اثربخشی و رضایت از دوره با توجه به عملکرد
فراگیر ،نظرسنجی از یادگیرندگان و میزان دستیابی به هدفها و ....مشخص میشود.
مرحله هفتم (بازنگری) :شامل تحلیل نتایج و بازنگری است .1 .تحلیل نتایج :در این
قسمت با توجه به اطالعات جمعآوری شده نتایج مشخص میشود .اگر دوره موفقیت آمیز
1. Palloff & Pratt
2. Sener & Humbert
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باشد نهایی میشود ولی اگر دوره اثربخش و موفقیت آمیز نباشد باید دوره مجدد طراحی و
اجرا شود .5 .بازنگری و تجدید نظر :عدم تحقق اهداف نشان از عدم موفقیت دوره میباشد؛
در این صورت نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در اهداف دوره و مراحل قبلی دوره ضروری
میباشد .طراحان و مربیان باید توانایی شناسایی نیازهای فعلی یادگیرندگان و بازنگری دوره
را بهطور مداوم داشته باشند .روزآمدی (برخورداری از دانش صحیح و روزآمد) هدف تمام
فعالیتهای یادگیری ارتباط گراست (زیمنس.)5336 ،
مرحله هشتم (بهینهسازی) :این مرحله شامل بهینهسازی یا بهبود کیفیت یادگیری و
بازگشت نتایج برای شروع مجدد دوره میباشد .1 .بهینهسازی یادگیری :بهینهسازی به تمام
کارهایی که باعث بهبود کیفیت دوره و تقویت یادگیری میشود اشاره دارد .بهینهسازی
باعث میشود که به اهداف خود نزدیک شویم .5 .دادن بازخورد و بازگشت نتایج به مرحله
شروع دوره :این بازخورد با هدف اصالح مراحل دوره و شروع مجدد دوره داده میشود.
یک دوره آموزشی که خوب طراحی شده باشد با ارائه بازخورد فوری شرایطی را ایجاد
میکند تا فراگیران در مورد چگونگی درک محتوای آموزشی قضاوت نمایند .فناوریهای
موک میتوانند در ایجاد بحث و فراخوانی شکلهای مختلف بازخورد دانشجویان مؤثر
باشند (الیاس .)5311 ،1بازخوردها بهتر است واضح و فوری باشند و در کمترین زمان ممکن
ارائه شوند تا منجر به اصالح یادگیری شوند.
سؤال اول پژوهش :آیا الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه
دور از نظر متخصصان دارای اعتبار است؟
جدول  .1یافتههای توصیفی مربوط به پرسشنامه مربوط به ارزیابی اعتبار درونی الگوی طراحی شده
انحراف

ردیف

سؤاالت

فراوانی

میانگین

1

تا چا اندازه ابعاد الگوی پیشنهادی کامل است؟

33

4/47

3/65

5

تا چه اندازه چینش عناصر الگو مناسب است؟

33

4/47

3/27

33

4/27

3/65

3

الگوی پیشنهادی تا چه میزان برای آموزش از راه دور برای
دانشجویان مناسب است؟

معیار

1. Elias

66

طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک...
به طور کلی تا چه میزان استفاده از این الگو را برای دانشجویان ،از

33

4/23

3/77

4
2

تا چه میزان روایط ترسیم شده بین عناصر الگو مناسب است؟

33

4/23

3/27

6

تا چه اندازه عناصر ذکر شده به موضوع پژوهش ارتباط دارند؟

33

4/23

3/73

7

تا چه اندازه الگوی ارائه شده را جامع می دانید؟

33

4/23

3/73

طریق آموزش از راه دور پیشنهاد میکنید؟

همانطور که در جدول  -1مشاهده میشود  :میانگین نظر متخصصان در ارزیابی اعتبار
درونی الگوی طراحی شده در هر  7پرسش مربوط به این موضوع بین  4/27 – 4/47میباشد.
با توجه به میانگینهای بهدست آمده در جدول  4واضح است که متخصصان الگوی
طراحیشده را در تمامی ابعاد مثبت ارزیابی کردهاند .بهمنظور بررسی این موضوع که آیا
میانگین پاسخهای نظردهندگان به هر سؤال بهطور معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر
سؤال ( )3میباشد یا خیر از آزمون  tتک نمونهای استفاده و نتایج در جدول  -5ارائه شده
است.
جدول  .2نتایج آزمون تی تک نمونهای برای ارزیابی اعتبار درونی الگوی طراحی شده
میانگین حد وسط3 :
فاصله اطمینان  12درصد

سؤاالت

T

درجه آزادی

سطح معنی داری

تفاوت میانگین

1

15/77

51

3/331

1/46

1/53

5

14/36

51

3/331

1/46

1/52

1/63

3

3/73

51

3/331

1/26

1/33

1/33

4

13/35

51

3/331

1/23

1/54

1/35

2

14/61

51

3/331

1/23

1/35

1/72

6

11/23

51

3/331

1/23

1/56

1/31

7

11/53

51

3/331

1/23

1/53

1/77

حد پایین

حد باال
1/73
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با توجه به نتایج جدول  -5نتایج آزمون تی تک نمونهای برای ارزیابی اعتبار درونی
الگوی طراحیشده نشان میدهد که نظر متخصصان در هر  7سؤال مربوط به ارزیابی با سطح
معنی داری  3/331و در سطح آلفای  3/31بهطور معنیداری بیشتر از حد وسط بوده است
( .)P<3/31با توجه به اینکه میانگین هر  7سؤال بیشتر از  4بود میتوان نتیجه گرفت که
متخصصان اعتبار درونی الگوی طراحیشده در آموزش از راه دور در حد زیاد ارزیابی
کردند.در توضیح میانگین حد وسط با توجه به اینکه از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده
شده است حد وسط  3می شود.

بحث و نتیجهگیری
طراحی آموزشی موک بهندرت با اتکا به توان یک فرد انجام میشود .شاید در برخی از
دورههای یادگیری الکترونیکی ،مدرس بتواند شخصاً تمام مراحل را انجام دهد؛ اما طراحی
و توسعه موک فرایند پیچیدهای است و نیازمند هماهنگی بین تخصصهای مختلفی است؛
بنابراین فرایند طراحی آموزشی این دورهها از حیث دایره افرادی که در آن مشارکت
میکنند در تغییر است .هر پروژه با توجه به عوامل مختلفی از قبیل وسعت ،منابع و اهمیت،
گروه طراحی آموزشی را تشکیل میدهد (پو مرول ،1افلبون و توری .)5312 ،5جهت طراحی
یک دوره آموزش از دور مبتنی بر موک برای استفاده دانشجویان پیام نور ،ابتدا باید مخاطبان
در امر یادگیری را شناخت و آنها را برای آموزش از دور آماده کرد .این مرحله آغازین
شناخت پیدا کردن نسبت به شرکت کنندگان ،نیازهای آنها ،ویژگیها و انگیزههای آنان و
سطح مهارتهای زبانیشان بههمراه الگوهای آموزش از دور ،اساس مورد نیاز جهت
موفقیت الگوی طراحی آموزش از دور مبتنی بر موک را پایهریزی میکند .استفاده از
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی (موک) وابسته به عوامل مهمی چون اهداف دوره ،میزان
تسلط دانشجویان بر استفاده از این فناوری و پذیرش موک بهعنوان فناوری نوین جهت
یادگیری ،سطح مهارت آنها و تمایلشان به شرکت در چنین فعالیتهایی میباشد .ابتدا با
مطالعه نظاممند مبانی نظری و پیشینه پژوهشی و همچنین طبقهبندی و خالصه کردن نتایج
پژوهشهای انجامشده در دو حیطه آموزش از راه دور و فناوری موک و با استفاده از نظر
متخصصان ،الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور تدوین و اعتبارسنجی
1. Pomerol
2. Epelboin & Thoury
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درونی شد .با توجه به اهداف پژوهش ،سؤالهای زیر مطرح گردید )1:عناصر اصلی الگوی
آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور کدام اند؟  )5آیا الگوی پیشنهادی دارای
اعتبار درونی است؟
سؤال اول پژوهش :عناصر اصلی الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه
دور کدام اند؟ یافتههای حاصل از سؤال اول پژوهش منجر به تدوین یک الگوی تجویزی
با هشت مرحله (آماده سازی ،تحلیل ،طراحی ،توسعه ،اجرا ،ارزشیابی ،بازنگری وبهینهسازی
( بهبود کیفیت یادگیری) شد .این مراحل یا هم ارتباط دارند همانند عناصر یک سیستم بر
همدیگر تأثیر میگذارند و از همدیگر تأثیر میپذیرند .برای طراحی آموزشی هر نظامی باید
عناصر تشکیلدهندۀ آن و روابط بین آنها را شناسایی کرد .طراحی دورههای آموزشی مبتنی
بر فناوری در آموزش از راه دور به جهت ماهیت متفاوت آن ،دارای عناصر متنوع و
گوناگونی است که در پژوهش حاضر برای استخراج و شناسایی این عناصر از روش تحلیل
توصیفی استفاده شد.
مرحله آمادهسازی :دوره با هدف افزایش دستیابی به فرصت یادگیری و آموزشی،
فراهم آوردن فرصتهای افزوده برای روزآمدکردن ،نگهداری و غنای فردی ،بهبود صرفه
اقتصادی منابع آموزشی ،حمایت از کیفیت و تنوع ساختارهای آموزشی موجود ،توازن
نابرابریها بین گروههای سنی ،بسط و گسترش دسترسی جغرافیایی به آموزش ،اجرای
فعالیتهای آموزشی و دیگر آموزشها برای مخاطب گسترده ،فراهم آوردن آموزش سریع
و کارآمد برای گروههای کلیدی هدف ،بسط و توسعه ظرفیت برای آموزش در حوزههای
موضوعی جدید و چند رشتهای ،ارائه آمیزهای از آموزش با کار و زندگی و ارتقاء بعد
بینالملی و تجربه آموزشی صورت میگیرد .این مرحله در موفقیت اجرای فناوری مبتنی بر
آموزش از راه دور خیلی مهم است .اغلب دانشجویان به دلیل اینکه از این محیطها برای
فعالیتهای آموزشی استفاده نکردهاند ممکن است نگرش مثبتی نسبت به نتایج آن نداشته
باشند.
مرحله تحلیل :تحلیل یکی از گامهای اصلی طراحی نظاممند آموزش است ،فرایند
طراحی آموزشی با انواع گوناگونی از تحلیلها همراه است .در این مرحله محتوا ،فراگیر و
موقعیتهای آموزشی که سیستم آموزش را در بر میگیرد ،تحلیل شد بهمنظور اینکه با
پیامدهای یادگیری قصد شده هماهنگ باشد .این مرحله شامل تحلیل هدف ،تحلیل محیط
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فناوری ،تحلیل مخاطب ،تحلیل وظایف یادگیری ،تحلیل محتوا و تحلیل فرآیند دوره
میباشد .این مرحله در مشخصشدن نحوۀ دستیابی به اهداف تعیینشده مهم هستند؛ چرا که
هدف ،محیط فناوری ،مخاطب ،وظایف یادگیری ،محتوا و فرآیند باید بر اساس اهداف اولیه
تحلیل شوند .ساختار ارتباطی بین مرحله تحلیل و جهتگیری در الگوی طراحیشده مبتنی
بر موک بیانگر چرخه تحلیل مداوم و تأثیر متقابل آن بر جهتگیری دوره است؛ تحلیل و
اعتبارسنجی صرفاً یکبار در ابتدای آموزش اتفاق نمیافتد بلکه بهطور پیوسته و مداوم در
فرایند طراحی دورههای مبتنی برفناوری موک جریان داشته و ممکن است جهت گیری دوره
را تحت تأثیر قرار دهد؛ بهعبارتی تحلیل در این الگو همانند الگوهای دیگر صورت گرفته و
بستری برای طراحی آموزشی اثربخش را فراهم میسازد .بسیاری از پژوهشها (واربرتون و
مر5312 ،1؛ گواردیا ،ماینا و سانگرا5313 ،؛ کوکارنکو )5313 ،5بر نقش محتوای آموزشی
در طراحی دورههای مبتنی بر موک تأکید داشتهاند .استفاده از منابع تکمیلی و متنوع
راهکاری برای دستیابی به محتوای مناسبتر میباشد .طبق این الگو اقدامات الزم برای
استفاده از محتوای مناسب الزم و ضروری است .در آموزش از طریق موک باید کالس از
حالت یکنواخت سخنرانیهای یک ساعته اجتناب شود و الزم است مطالبی که قرار است
تدریس شود در قالبهای متنوع ارائه شود .گواردیا ،ماینا و سانگرا ( )5313تنوعی از
رسانههای غنی را برای جلب توجه و یاد داری یادگیرندگان در دورههای موک پیشنهاد
میدهند .در تحلیل فناوری در این الگو باید به این سؤال پاسخ داد که آیا محیط موک این
قابلیت را دارد که تمامی اهداف آموزشی مورد نظر را محقق کند؟ از آن جایی که محیط
موک برای دانشجویان پیام نور (آموزش از راه دور) میباشد ،باید بتواند به بهترین وجه بستر
آموزش مناسب را برای آنها فراهم کند که مهمترین آنها عبارتند از-1:دسترسی راحت به
مطالب و محتواها  -5فضای مشارکت و تعامل چندگانه  -3اطمینان از آشنایی دانشجو برای
استفاده از محیط موک  -4قابلیت کاربرد مجدد اطالعات در صورت نیاز .مرحله طراحی
پیام :به فراگردهای سنجیدۀ انتقال اطالعات از طریق رسانههای مختلف اطالق میشود (لشین
پوالک و رایگلوث،1332 ،ترجمه فردانش) .طراحی پیامهای آموزشی به زبان ساده پاسخ به
این سؤال است که چگونه میتوانیم از طریق بیان ،نوشته ،تصویرهای ثابت یا متحرک،
1. Waburton & Mor
2. Kukharenko
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چندرسانهای ها و منابع اینترنتی ،بهنحوی مؤثرطرح درس خود را به اجرا بگذاریم
(امیرتیموری .)1315 ،برای جلوگیری از این که دانشجویان بی هدف و سرگردان در محیط
موک نچرخند ،اساتید باید بهدقت محیط یادگیری را مرتب نمایند و یک مدل یادگیری
تعاملی همراه با محتوای یادگیری معنیدار ارائهشده در زمان را طراحی نماید .مرحله توسعه:
منظور از توسعه ،توسعه محتوا و ابزارهای ارزشیابی است که برای تعیین سطح عملکرد فراگیر
استفاده میشود .درمرحله توسعه محتوای ویدیویی ،طراح سخنرانی ویدئو (که جز اصلی
موک است) را توسعه میدهد .فیلمبرداری ویدئویی از سخنرانی با توجه به طولمدت زمان
صورت میگیرد که منعکسکننده ویژگیهای رشته یا موضوع و انواع و تعداد فعالیتهای
یادگیری است .عالوه بر تدوین محتوا سعی در مشخص کردن سرفصلها و دروس و مطالب
یادگیری است .این مرحله شامل توسعه مطالب یادگیری و ابزارهای ارزشیابی است .توسعه
منابع یادگیری :در این مرحله ،مطالب آموزشی که در مرحله قبل طراحی شده و توسعه یافته
است و طراح باید شروع به جستجوی مطالب موجود کند .توسعه ابزارهای ارزشیابی :در این
مرحله ،سؤاالت خاصی برای ارزشیابی توسعه یافته است ،طراح باید موارد را با توجه به
عوامل خاص (ویژگیهای مختلف از انواع موارد ،نقاط قوت و ضعف ،پیچیدگی و غیره)
توسعه دهد .مرحله اجرا :در این مرحله ،یاد دهنده شروع به اجرای دوره میکند و از
روشهای مختلف ارائه استفاده میکند .و در این زمان طرح اجرا واستخراج میشود و نقش
استاد باید مشخص شود .این مرحله شامل بهکارگیری روشهای تلفیقی ،تسهیلسازی،
مشاوره ،پشتیبانی فنی و آموزشی ،ارزشیابی تکوینی و دادن بازخورد میباشد .برخالف
تصور غالب ،برگزاری دورههای موک بهمعنای فراهمسازی محتوای آموزشی در پلتفرم
استاندارد نیست و بلکه مدرسان اعضای تیم پشتیبان الزم است همچنان تا انتهای دوره
یادگیرندگان را مورد پشتیبانی قرار دهند .این پشتیبانی در ابتدای شروع دوره معموالً متمرکز
بر نحوه ثبتنام و یادگیری در دوره میباشد در طول دوره شامل نظارت بر مشارکت
یادگیرندگان ،تسهیل جریان دانش درون شبکه و ایجاد شبکههای یادگیری و در انتهای دوره
شامل ارزیابی فراگیران ،نظارت بر سنجش همتایان ،تهیه گواهینامه و غیره میباشد .برای
انجام این مرحله بهتر است موارد زیر مدنظر قرار گیرد؛ دعوت از متخصصان خبره جهت
شرکت در جلسات همزمان حضور مستمر در جلسات برخط و نابرخط ،مشارکت و نظارت
مستمر بر مباحث دوره .مرحله ارزشیابی :بخش جداییناپذیر در تمام آموزشهاست .تا زمانی
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که یاددهنده از پیشرفتهای یادگیرندگان خود آگاه نباشد ،تصمیمگیری در مورد تمهیدات
و استراتژی مناسب برای رشد و ارتقای یادگیری آنان امکانپذیر نیست؛ چه این دوره
حضوری باشد و چه غیرحضوری؛ بنابراین قبل از اینکه بدانیم چگونه فناوری و آموزش از
راه دور میتواند ارزشیابی را تغییر دهند ،مهم این است بدانیم که چگونه فراگیران به وظایف،
سنجش و دستورالعملهای آموزشی که به آنها محول شده است پاسخ میدهند .در این
راستا ارزشیابی را بررسی اصولی جهت تعیین شایستگی و ارزش یک سری از فعالیتها
میدانند که مطالعات آن میتواند شامل ارزشیابی تکوینی (برای اصالح برنامه) و ارزشیابی
پایانی (برای تعیین موفقیت یک دوره تکمیل شده) باشد (لی و همکاران)5316 ،؛ بنابراین
برای اطمینان از اثربخشی دوره الزم است ساز و کارهای الزم جهت ارزشیابی و اعتبارسنجی
دوره مد نظر قرارگیرد .اطالعات جمعآوریشده در مرحله ارزیابی دوره میتواند بهعنوان
پایهای برای اصالح دوره جهت تکرار مجدد باشد .فرایند ارزشیابی بهعنوان پایلوت قبل از
اجرای دوره و بهعنوان بررسی اثربخشی بعد از اجرای دوره باید انجام گیرد .ارزشیابی اساس
خود سازماندهی یک دوره را تشکیل داده و باعث رشد و توسعه آن میشود .مرحله
بازنگری :بهمعنای تجدیدنظر مراحل قبلی و تغییر در برنامه و اجرای مجدد آن میباشد .شامل
تحلیل نتایج و بازنگری است .طراحان و مربیان باید توانایی شناسایی نیازهای فعلی
یادگیرندگان و بازنگری دوره را بهطور مداوم داشته باشند .روز آمدی (برخورداری از دانش
صحیح و روزآمد) هدف تمام فعالیتهای یادگیری است (زیمنس .)5336 ،در این خصوص،
انتخاب آنچه باید یاد گرفته شود و معنای اطالعات ورودی ،از دریچه یک واقعیت قابل تغییر
نگریسته میشود .در حالی که یک پاسخ امروز درست است ،فردا ممکن است بهدلیل
تغییراتی که در جو اطالعاتی رخ میدهد غلط بهشمار آید .اینگونه دورههای آموزشی باید
روزآمد ،مرتبط با شرایط مختلف یادگیرنده باشد و متناسب با نیاز مخاطبان ارائه شود و بعد
از هر بار برگزاری بسته به شرایط و طبق آخرین بازخوردها مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد؛
بنابراین در این مرحله باید اعمال اصالحات و تغییرات الزم مطابق با نتایج ارزشیابی صورت
گیرد .طراحی در یک دوره موک نیازمند برنامهریزی دقیقی است ،محتوای آموزشی باید
کامالً با ساختار سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری موک مطابقت داشته باشد .مرحله
بهینهسازی( :بهبود کیفیت یادگیری) میباشد .در همه الگوهای آموزشی وصول به آرمانها،
آنچنان که در هر الگویی تصور و تصویر میشوند ،نهایت مقصد و مقصود است و لذا در
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ارتباط تنگاتنگ با آنهاست که کیفیت معنی پیدا میکند .هرچند ارائه دورههای آموزشی
از طریق اینترنت به سرعت در حال افزایش است ،دانش ما از تجارب یادگیری مؤثر محدود
است و تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که محیطهای الکترونیکی میتواند تأثیرات
منفی و مثبت زیادی بر روی کارایی و دستیابی به اهداف داشته باشد و کنترل کیفیت برای
حصول اطمینان از پیشرفت برنامههای یادگیری فراگیر و آموزش مؤثر امری الزم االجراست.
این مرحله شامل بهینهسازی یا بهبود کیفیت یادگیری و بازگشت نتایج برای شروع مجدد
دوره میباشد.
سؤال دوم پژوهش :آیا الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور از نظر
متخصصان دارای اعتبار درونی است؟
الگوهای روندی ،معموالً الگوهای صریح و سادهتری هستند .این الگوها چگونگی انجام
یک وظیفه را توصیف میکنند .گامهایی که باید در طراحی آموزشی برای انجام یک وظیفه
طی شود ،معموالً بر مبنای دانشی قرار دارند که در ارتباط با تولید یک فراوردهی موفقیت
آمیز است؛ این دانش ،اغلب یا مبتنی بر تجربه است یا از نظریه و الگوی مرتبط دیگر نشأت
گرفته است؛ بنابراین برای بررسی اعتبار درونی الگوی پیشنهادی ،از این سؤاالت استفاده شد
-1تا چه اندازه ابعاد الگوی پیشنهادی کامل هستند؟ -5تا چه اندازه چینش عناصر الگو
مناسب هستند؟  -3این الگوتا چه میزان برای آموزش از راه دور برای دانشجویان مناسب
است؟  -4چهمقدار از این الگو را برای دانشجویان آموزش از دور پیشنهاد میکنید؟ -2تا
چه اندازه روابط ترسیم شده بین عناصر الگو مناسب است؟ -6تا چه اندازه عناصر ذکر شده
به موضوع پژوهش ارتباط دارد؟ -7تا چه اندازه الگو را جامع می دانید؟
برای پاسخگویی ،این سؤاالت بین  33نفر از متخصصان آموزش از راه دور و متخصصان
تکنولوژی آموزشی اجرا شد .برای تحلیل دادههای جمعآوری شده از آزمون تی تک
نمونهای استفاده شد .نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که میانگین هر  7سؤال در سطح
 11درصد اطمینان بهطور معنیداری بیشتر از میانگین حد وسط ( )3میباشد که میتوان نتیجه
گرفت از نظر متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش از راه دور ،الگوی طراحیشده با
استفاده از محیط موک در آموزش از راه دور دارای اعتبار درونی کافی است و عناصر مرتبط
با آن به درستی انتخاب شدند .پس در نتیجه میتوان الگوی طراحی شده در آموزش از راه
دور برای دانشجویان استفاده کرد.
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پیشنهادهای پژوهشی

با توجه به جدید بودن الگوی آموزشی ارائهشده و کاربرد محیط موک در آموزش
دانشجویان پیام نور و همچنین با توجه به اینکه برای اعتباریابی نتایج به دست آمده از پژوهش
حاضر ،نیاز به پژوهشهای بیشتری در این زمینه است ،پیشنهادهای پژوهشی به این شرح ارائه
میشوند-:اجرای این الگو برای نمونههای بیشتر دانشجویان دانشگاه پیام نور -اجرای الگو
برای مقاطع مختلف تحصیلی -اجرای الگو برای دروس متفاوت دانشجویان دانشگاه پیام
نور -شناسایی عوامل مؤثر در کیفیت طراحی آموزشی دورههای موک  -ارائه الگوهای
طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری موک برای دانشجویان با نیازهای آموزشی ویژه
امکانسنجی پیادهسازی دورههای موک در نظام آموزشی -ارائه الگویی برای استفاده از
موک به روش یادگیری تلفیقی  -ارائه الگوی دورههای موک تکلیفمحور و انطباقی -ارائه
الگویی برای سنجش یادگیرندگان در دورههای موک  -شناسایی راهبردهای مؤثر بر
مدیریت اثربخش در دورههای موک  -ارائه الگویی برای افزایش انگیزش و مشارکت
فراگیران در محیط موک
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