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Background and Objectives: MOOCs as a form of e-learning, with their great potential and
capacity in learning and teaching, can meet different needs of a diverse group of learners.
Therefore, universities can utilize it as an effective educational tool in their educational and
research courses and help improve the quality of their education. Faculty members are among
the most important pillars of the university and, accordingly, they play a major role in
knowledge transfer and learning; therefore, it is necessary for faculty members to be aware
of the latest methods of teaching such as MOOCs as well as knowledge acquisition and
information literacy in this field. As a result, the present study has been conducted with the
aim of investigating the MOOC-based information literacy of the faculty members of Al-Zahra
University.
Methods: The research approach used for the study is quantitative; the method is of
descriptive-survey type, with a practical purpose. The research population includes the faculty
members of Al-Zahra University. Through quota stratified sampling and based on Morgan
table, among the 381 faculty members, 181 individuals were selected as the research sample.
To collect data, based on the theoretical foundations and research background, a researchermade questionnaire was developed with a five-point Likert scale (very high, high, medium,
low and very low). In order to measure the validity of the questionnaire, the views of experts
on new teaching methods and new approaches to teaching and learning were applied. The
reliability coefficient of the data was calculated using Cronbach's alpha, with the obtained
value of 0.97 which indicates the high reliability of the devised questionnaires. To analyze the
data, SPSS 22, one-group t-tests, Friedman and multivariate analysis of variance were used.
Findings: The findings indicate that from the participants' point of view, in the components
of ‘knowledge’ (1.54), ‘preparation’ (1.53) and ‘analysis / implementation of the course’
(1.61), ‘evaluation’ (1.74), ‘review’ (1.78), ‘optimization’ (1.76) and, in general, the
information literacy status of the faculty members based on MOOC (1.66) are rated below the
average. The components are prioritized as ‘optimization’, ‘review’, ‘evaluation’,
‘analysis/course implementation’, ‘preparation’ and ‘knowledge’, respectively. Accordingly,
‘optimization’ (3.74) is in the best and ‘knowledge’ (3.25) is in the worst condition. In addition,
among the views of the research participants on the ‘gap of information literacy of the faculty
members towards the MOOCs’, there is no significant difference among the distinguishing
indicators, such as ‘history, gender, academic status, age, and department’.
Conclusion: The results of this research show that MOOC-based information literacy is low
among university faculty members and their knowledge and awareness of the MOOCs is very
low. Lack of up-to-date faculty members, lack of various trainings, such as holding workshops,
conferences, specialized meetings in the field of MOOCs, inattention and lack of emphasis laid
by higher education institutions on the need to use new teaching methods by the universities,
lack of attention to practical skills and familiarity with new teaching approaches in the world
as a qualifying feature in employing the faculty members, lack of approval and demand of
students from the faculty members to use the MOOCs in their teaching-learning approaches
and the dominance of the traditional approach to teaching in the universities can be
enumerated as the reasons for the results of the study.
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فرم از شااایوة آموزش الکترونیکی ،تواناایی و ررفیات زیاادی در یاادگیری و

آموزش دارند؛ بهطوریکه میتوانند نیازهای مختلف گروه متنوعی از یادگیرندگان را برطرف کنند .از این رو ،دانشااگاهها
میتوانند از آن بهعنوان ابزار آموزشاای ابربخد در دورههای آموزشاای و پهوهشاای خود ،بهره برده و به بهبود کیفیت
آموزش در دانشااگاهها کم کند .از آنجا که اعضااای هیأت علمی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان در دانشااگاه ،ن د
زیادی در انت ال داند و بهطورکلی فرایند یاددهی  -یادگیری ایفا میکنند؛ بنابراین ،شااناخت و آگاهی اعضااای هیأت
علمی نسابت به شایوههای نوین آموزش ازجمله مووکها ،کسا داند و ساواد اطالعاتی در این زمینه واروری اسات .بر
این اسااس ،م اله حاوار باهدف سانجد ساواد اطالعاتی مبتنی بر مووک در اعضاای هیأت علمی دانشاگاه الزهرا (س) انجام
شده است.
روشها :رویکرد حاکم بر پهوهد ،کمّی و روش انجام آن ،توصاایفی  -پیمایشاای و به لظاه هدف ،کاربردی بوده اساات.
جامعه آماری شاااما اعضااای هیأت علمی دانشااگاه الزهرا (س) اساات که با توجه به تعداد ( )381عضااو هیأت علمی ،با
اساااتفاده از روش نمونهگیری طب های ساااهمیهای و براسااااس جدول مورگان تعداد ( )181نفر بهعنوان نمونه پهوهد
انتخاب شادند .برای جمعآوری اطالعات ،براسااس مبانی نظری و پیشاینه پهوهد پرسادنامه مظ ق سااخته با طیف پنج
درجهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسااط ،کم و خیلی کم) تدوین گردید .جهت ساانجد روایی پرساادنامه ،از نظر
متخصاصاان شایوههای نوین آموزشای و رویکردهای جدید یاددهی و یادگیری بهره گرفته شاد .واری پایایی دادهها با
اساتفاده از آلفای کرونبا مظاسابه و  0/97بهدسات آمد که نشااندهنده پایایی باالی پرسادنامهها بوده اسات .جهت
تجزیاه و تظلیاا دادههاا نیز از نرمافزار  SPSS 22و آزمونهاای تی تا گروهی ،فریادمن و تظلیاا واریااند مناد مت یره
استفاده شده است.
یافتهها :یافتهها حاکی از آن اسات که از دیدگاه شارکتکنندگان در مؤلفههای «داند» (« ،)1/54آماده ساازی» ()1/53
و «تظلیا /اجرای دوره» (« ،)1/61ارزشاایابی» (« ،)1/74بازنگری» (« ،)1/78بهینه سااازی» ( )1/76و در کا ووااعیت
ساواد اطالعاتی اعضاای هیأت علمی مبتنی بر مووک نیز ( ،)1/66پایینتر از حد متوساط ارزیابی شاده اسات .اولویت بندی
مؤلفهها به ترتی ؛ «بهینه ساازی»« ،بازنگری»« ،ارزشایابی»« ،تظلیا  /اجرای دوره»« ،آمادهساازی» و «داند» به دسات
آمده اسات .براین اسااس «بهینه ساازی» ( ،)3/74در بهترین وواعیت و «داند» ( )3/25در بدترین وواعیت قرار دارد.
همچنین ،بین دیدگاه شاارکتکنندگان پهوهد در مورد «شااکاف سااواد اطالعاتی هیأت علمی نساابت به مووکها» به
تفکی شاخصهایی ازجمله «ساب ه ،جنسیت ،مرتبه علمی ،سن ،گروه آموزشی» تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجهگیری :نتایج پهوهد حاوار گویای آن اسات ،ساواد اطالعاتی مبتنی بر مووک در اعضاای هیأت علمی دانشاگاه
پایین اسات و شاناخت و آگاهی آنها نسابت به مووکها بسایار کم اسات .بهروز نبودن اعضاای هیأت علمی ،کمرنگ بودن
یا عدم وجود آموزشهای مختلف ازجمله کارگاه ،هماید ،نشااسااتهای تخصااصاای در حوزه مووکها ،بیتوجهی و عدم
تأکید نهادهای باالدساتی نسابت به الزام بهکارگیری شایوههای نوین آموزشای توساط دانشاگاهها ،عدم توجه به مهارتهای
کاربردی و آشنایی با رویکردهای آموزشی جدید دنیا در جذب هیأت علمی ،عدم است بال و مطالبه دانشجویان از اعضای
هیأت علمی دانشگاه در بهکارگیری مووکها در رویکردهای یاددهی – یادگیری و حاکمیت رویکرد سنتی صرف آموزش
در دانشگاهها را میتوان بهعنوان دالیلی برای نتایج بهدست آمده برشمرد.
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مقدّمه
مووک مفهومی است که بهتدریج تکامایافته و ی باره رهور نکرده است
[ .]1در واقع یکی از پیشرفتهای نورهوری است که در حیطه آموزش
الکترونیکی به وقوع پیوسته و در طراحی و اجرای آن کشورهای توسعه
یافته سهم بسزایی داشتهاند [ .]2مووک برگرفته از حروف اول
( ،)Massive Open Online Courseبه معنی دورههای آزاد برخط انبوه
است []3؛ که میتواند از طریق وب بهطور آزاد به شرکت کنندگانی
نامظدود ارائه شود .بهعبارتیدیگر ،بیانیه داونز ( )Downsرا میتوان
بهعنوان مولد مووک قلمداد نمود .واژه مووک توسط دیو کورمیر ،برای
اولین بار در دانشگاه پرند ادوارد ایسلند ارائه شد [ .]4همچنین ،پد
از نامگذاری سال ( )2012بهعنوان «سال مووک» ،مووکها رشد زیادی
در دنیا داشتند و دورههای متعدد مووک طراحی و اجرا شد [ .]5این
دورهها باهدف ،اعتباربخشی به دانشجویان با آموزشهای سنتی ارائه و
دورههای جدید مووک بهسرعت ایجاد شدند که اغل  ،نتایج حاصا از
مشارکت بین مؤسسات آموزش عالی بودند [ .]6دورههای مووک برای
آموزش مهارتها یا ورایف خاص برای کسانی طراحی شده است که با
توجه به تمایز اقتصادی ،طب های و یا ج رافیایی نمیتوانستند در
دانشگاههای معمولی حاور شوند؛ در واقع علیرغم اینکه مووکها،
م یاس آموزش را ت ییر داده؛ اما بخشی از مفهوم مرسوم آموزش از راه
دور است .بهعبارت دیگر ،مووکها تازهترین فصا در تاریخچه طوالنی
توسعه آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی هستند و موج
فعالسازی و پیداید روشهای یاددهی و یادگیری جدیدی شدهاند []7
و آموزش مهره به مهره و قدیمی دانشگاهی را بهشدت تظت تأبیر قرار
داده است [ .]8ورود مووکها به حوزه آموزش عالی به حدی مشمگیر
بوده است که در کمتر از ی دهه از عمر آن ،ت ریباً نیمی از دانشگاههای
بینالمللی از انواع آن است بال کردند [ .]3شاید بتوان گفت ،دورههای
مووک بهعنوان شیوه جدید در زمینه یادگیری الکترونیکی در سالهای
اخیر در دانشگاهها مورد توجه واقع شده است؛ بهطوریکه در حال حاور
بهعنوان ی شیوه موفق آموزش در نظر گرفته میشوند [.]9
از ویهگیهای مهم مووکها ،میتوان به تعاملی بودن داند ،رایگان
بودن ،عدم اعطای مدرک رسمی ،نداشتن مظدودیت سنی یا مکانی
خاص ،آزاد بودن ،نداشتن مظدودیت در ببتنام دانشجویان ،کوتاه بودن
و اختیاری بودن دورهها اشاره کرد [ .]8در واقع آموزش آزاد ،فرصتهای
جدیدی را برای نوآوری در آموزش عالی ایجاد میکند که نه تنها از
مؤسسات برای پیادهسازی و اجرای ارزشهای اساسی آموزش دانشگاهی
پشتیبانی میکند؛ بلکه تمرکز را از سخنرانی سنتی به یادگیری فراگیر
مظور در آموزش عالی ،ت ییر میدهد .در این راستا ترکی
سخنرانیهای ویدئویی ،پادکستها ( )Podcastیا متون صوتی ،آزمونهای
سنجد یادگیری و حضور فعال در جامعه برخط میتواند ابزار مناس
یادگیری برای بعضی فراگیران باشد [ .]10درحرکت به سوی آموزش
آزاد ،مووک فرصتهایی را برای اشتراکگذاری ایدهها و همکاری
مؤسسات بهصورت مظلی یا بینالمللی و تسهیا تعاما معنادارتر در
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آموزش ایجاد میکند .در واقع فناوری مووک بهصورت بال وه میتواند،
بستر مفیدی را برای آموزش و یادگیری برخط تعداد بسیار زیادی از
فراگیران ،با هزینههای پایین فراهم آورد .مووک مشکا مظدودیت
بودجه دانشگاهها ،مؤسسات و مشکا فراگیران از نظر هزینه مالی را با
کاهد هزینه دورههای آموزشی رفع میکند [ .]12 ،11همچنین ،جهت
ببتنام در دورههای مووک هیچ پید نیازی الزم نیست .تنها ی
دستگاه کامپیوتر ،ی خط اینترنت و نام کاربری و رمز عبور کفایت
میکند .هزاران کاربر میتوانند همزمان شرکت کنند و براساس اصول
آموزش دانشگاهی است [ .]14 ،13از آنجا که امروزه ،فناوری اطالعات
بهعنوان یکی از مهمترین و وروریترین ابزار آموزش قلمداد میشود؛
افزاید نیاز مردم به آموزش ،عدم دسترسی به مراکز آموزشی ،کمبود
معلمان باتجربه ،کمبود امکانات اقتصادی و هزینههای ایاب و ذهاب،
اجاره خوابگاه ،ت ذیه و عواملی ازجمله ایجاد خستگی ،زمانهای مفید
در ساعات کاری ازدسترفته ،عدم دسترسی به فیلمها و فایاهای صوتی،
منجر به ابداع روشهای نوین آموزشی توسط متخصصان شد .روشهای
نوین آموزشی عالوه بر دارا بودن کیفیت ،به لظاه اقتصادی این امکان
را فراهم میآورد که همزمان فراگیران زیادی تظت آموزش قرار گیرند
[ .]16،17 ،15برای غلبه بر این مالدها ،بیانیه جهانی آموزش عالی
( ،)1998بیانگر آن است که دانشگاهها و آموزش عالی به عنوان اولین
نهادها وروری است ،به ایجاد و استفاده از روشهای نوین آموزشی
بپردازند و از مزایا و قابلیتهای آن استفاده کنند .در واقع ،توسعه آموزش
ی ورورت جهانی و آموزش الکترونیکی ،یکی از بهترین راهحاهای آن
است [ .]18در این راستا رهور مووک جایگاه ویههای پیداکرده است .با
بهرهگیری از روش مووک ،دسترسی به دادههایی ایجاد میشود که قبا
از دوران آموزش برخط این دادهها به این شکا وجود نداشت.
همچنین ،این دادهها در ابعاد کالن با حجم و سرعتباال ،فراهم میشوند؛
بنابراین ،بستری برای پهوهد در آموزش الکترونیکی شکا میگیرد که
پید از این در این ابعاد وجود نداشت .این بستر پهوهشی میتواند به
بهبود کیفیت آموزش غیررسمی و آموزش رسمی کم کند .بهطوریکه
الهازانی ] [19در بررسی «تأبیر مووک در آموزش عالی» دریافت،
مووکها تأبیر مست یم قابا توجهی روی آموزش عالی داشته و منجر به
بهبود عملکرد برنامههای آموزشی ،مهارتهای یادگیری در دانشجویان
و تعاما اساتید در دانشگاهها شده است .همچنین مطالعات گمیا و
گوین ویلکینز  ]20[ Gameel & Gwinn Wilkinsنشان داد ،مهارتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجویانی که تعاما بیشتری با مووکها
دارند باالتر از سایر دانشجویان بوده است .بسیاری از دورههای آموزشی
رسمی دانشگاهی اکنون به شیوه ترکیبی ارائه میشوند و مووکها امکان
یادگیری ترکیبی را فراهم میآورند .نتایج پهوهد دیا و دیگران Dai
[ ]21نیز حاکی از آن است که مووکها ،در شیوه ترکیبی کالسهای
درس ابربخد هستند؛ بهطوری که در طراحی این دورهها نیز سعی
میشود از مزایای کالسهای حضوری و آموزش الکترونیکی همزمان
استفاده شود [ .]23 ،22به طورکلی میتوان گفت ،دورههای مووک با
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توجه به انعطافپذیری مکان و زمان ،سب جمع شدن دانشمندان و
همفکران بسیاری در ی دوره است [ .]24بر این اساس ،عدهای مووک
را بهعنوان ورورت آموزشهای قرن حاور و تظول بزرگ آموزش عالی
قلمداد کرده و معت دند ،با توسعه مووکها ،میتوانند منجر به کس و
کار شوند [.]25
براساس آنچه در راستای اهمیت ،تأبیرگذاری و کاربرد مووکها در
آموزش بیان شد؛ جهت آگاهی از پهوهدهای انجام شده در این خصوص
و میزان ورورت و اهمیت پرداختن به موووع پهوهد حاور ،در اینجا
به برخی از پهوهدهای انجام شده در خصوص مووکها میپردازیم.
مطالعات دنگ و دیگران  ،]26[ Dengبا عنوان «دستورالعماهای جدید
برای تدرید اعضای هیأت علمی و یادگیری مووک» نشان میدهد مهار
عاما اصلی یادگیری و تدرید مووکها عبارتند از :یادگیرنده  -سازمان
یاد دهنده ،مظیط یادگیری و آموزش  -مظتوا.
آنها معت دند ،از رویکردهای ساختارگرایی ،ارتباطگرایی و معرفت
شناسی میتوان برای آشتی دادن رویکردهای مختلف تدرید برای
سنجد تعاما یادگیرنده با مووک استفاده کرد .اسپینا دلگادو و دیگران
 ،]27[ Ospina-Delgadoدر «بررسی میزان عالقه مندی و نگرش
مثبت مربیان و اعضای هیأت علمی حسابداری به دورههای آموزشی
مووک» ،دریافتند ،در سه حوزه اهمیت استفاده از اینترنت و برخی از
ابزارهای وب برای استفاده دانشگاهی ،داند و درک عمومی از دورههای
مووک و نظرات با توجه به نفع دورههای مووک در استانداردهای
بینالمللی گزارشگری مالی ،تفاوت قابا مالحظهای وجود دارد.
بهطورکلی ،علیرغم عدم شرکت اکثر اعضای هیأت علمی در دورههای
مووک 44 ،درصد شرکت کنندگان ،آن را برای فرآیند یادگیری مفید
ارزیابی کرده بودند .گایانگ و دیگران  ]28[ Gayoungنیز ،در پهوهد
خود الگوی نظاممند برای طراحی دورههای مووک ارائه دادند .همچنین،
شد مرحله رویهای و نه مرحله ویهه ،استخراج شد .شد مرحله رویهای
عبارتند از« :تجزیه و تظلیا ،طراحی ،توسعه دوره ،پیاده سازی ،ارزیابی
و ت ییر جزئی مدل» .مراحا ویهه نیز ازجمله؛ «تنظیم هدف ،تجزیه و
تظلیا مظیط ،طراحی مظتوا ،طراحی سب  ،توسعه دوره ،برنامه
پیادهسازی ،اجرای دوره ،ارزیابی خالصه و نیاز به تأما» هستند.
جدیدی و دیگران [ ،]29در مطالعهای با عنوان «شناسایی و تظلیا
ویهگیهای معرفت شناسی مووک» دریافتند ،مهمترین مالکهای
معرفت شناسی دورههای مووک شاما بهبود سطح سواد اطالعاتی و
دیجیتالی اعضای هیأت علمی ،ارتباط معرفت و داند جدید با
ساختارهای شناختی قبلی و استفاده از رسانه برای یادگیری ،صوتی و
تصویری و الکترونیکی و مهمترین مالکهای معرفت شناسی ویهگیها
انبوه مووک شاما؛ سهولت استفاده از مظتوای دیجیتال برای همه
فراگیران ،جذب متخصصان فناوری اطالعات ،برای دورههای داندافزایی
و فراهم سازی مظیط گروهی آموزش با فناوری اینترنت میشود .نتایج
پهوهد زینآبادی و موسوی امیری [ ،]24نیز با عنوان «تأملی بر
دورههای مووک در نظام آموزش عالی ایران؛ مالدها و راهکارها» ،نشان
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میدهد که مالدها در حیطههای مسائا آموزشگاهی و سازمانی،
مسائا مدیریتی ،مسائا فناورانه ،مسائا روش تدرید و آموزش ،مسائا
طراحی واسط کاربری ،مسائا پشتیبانی منابع و مسائا ارائه منابع و
ارزیابی قرار دارند .همچنین برای تظ ق آموزش مبتنی بر مووک
راهکارها در حیطههای علمی – حرفهای ،فناوری اطالعات و ارتباطات،
مدیریتی و پشتیبانی منابع ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی شناسایی شدند.
درنهایت بررسی ووعیت آموزش مبتنی بر مووک در آموزش عالی کشور
نشان داد که وعف و مشکالت مشهودی در این زمینه وجود دارد.
با نگاهی به پیشینه پهوهد میتوان دریافت ،علیرغم اینکه
پهوهدهای متعددی در حوزه مووک ازجمله؛ «ارزیابی کیفیت مووکها،
یادگیری مووک ،عواما موف یت ،عالقه مندی و ت اوا ،مالدهای ،اعتبار
یابی و عواما مؤبر در اجرای مووک» انجام شده است؛ اما براساس
جستجوی پهوهشگران ،پهوهد قابا ذکری در خصوص سواد اطالعاتی
اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها یافت نشد .از این رو ،با توجه به
نتایج پهوهد اسپینا دلگادو و همکاران [ ]27و فرجاللهی و زارع []29
در خصوص اهمیت کس داند توسط اعضای هیأت علمی در خصوص
مووکها و بهبود سطح سواد اطالعاتی آنها بهعنوان یکی از مهمترین
مالک معرفتشناسی دورههای مووک ،خأل و ورورت پهوهد در
خصوص سنجد سواد اطالعاتی نسبت به مووک و میزان شکاف سواد
اطالعاتی مووک احساس و به این مهم پرداخته شد .براساس آنچه گفته
شد؛ علیرغم اینکه در عرصه آموزش ،مووکها پدیده نورهور مظسوب
میشوند و انتظار نمیرود دورههای مووک بهطور کاما جایگزین
کالسهای سنتی شوند؛ اما این دورهها ن د بسیار مهمی در فرصتهای
یادگیری قابادسترس و م رونبهصرفه ایفا مینمایند .همچنین ،نه تنها
امکان آموزش را برای فراگیران دانشگاه مهیا کرده ،بلکه امکان مشارکت
آزاد را در اختیار فراگیران سراسر جهان قرار میدهد .براین اساس
میتوان دریافت؛ شناخت و یادگیری انواع آموزش الکترونیکی به ویهه
مووکها نه تنها با اهمیت بلکه وروری است؛ بنابراین شایسته است،
دانشگاهها بهعنوان یکی از مهمترین متولیان آموزش ،زمینه کس سواد
اطالعاتی در زمینه مووکها و استفاده از آن را برای اعضای هیأت علمی
و دانشجویان خود فراهم آورد .در غیر اینصورت ،از قطار پیشرفت
فناوریها ی آموزش الکترونیکی ع خواهند ماند .از این رو ،دغدغه
پهوهد حاور در راستای سنجد میزان سواد اطالعاتی اعضای هیأت
علمی نسبت به مووکها و تعیین شکاف سواد ناشی از مووکها
شکاگرفته و به دنبال یافتن پاسخی برای سؤالهایی بدین شرح است؛
 .1میزان سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها
مگونه است؟
 .2شکاف سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها مه
میزان است؟

روش تحقیق
پهوهد به لظاه هدف ،کاربردی؛ رویکرد حاکم بر پهوهد حاور ،کمّی
و به روش توصیفی  -پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری شاما
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اعضای هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س) بوده است .با توجه به نامتجاند
بودن جامعه به لظاه (گروه آموزشی) و هدف پهوهد ،نمونه پهوهد
باید بهگونهای انتخاب میشد که از همه گروههای نمونه با همان نسبتی
که در جامعه وجود داشت ،بهعنوان نماینده در نمونه آماری نیز حضور
داشت .از این رو ،با استفاده از روش نمونهگیری طب های سهمیهای و
براساس جدول مورگان از تعداد ( )381عضو هیأت علمی ،تعداد ()181
عضو هیأت علمی بهعنوان نمونه پهوهد (جدول  )1انتخاب شدند.
جدول  :1تعداد جامعه و نمونه آماری اعضای هیأت علمی (به تفکی

گروه آموزشی)

Table. 1: Number of population and statistical sample of faculty members (by the
)educational group

نمونه

جامعه

گروه آموزشی

Sample

Population

Educational group

113

238

علوم انسانی

42

89

10

21

16

33

181

381

Humanities

علوم پایه
Science

فنی  -مهندسی
Engineering

هنر
Art

تعداد کا
Total

جهت جمعآوری دادهها از پرسدنامه استفاده شد .از آنجا که پرسدنامه
استانداردی در زمینه پهوهد وجود نداشت؛ براساس مبانی نظری و
پیشینه پهوهد ازجمله گایانگ و همکاران [ ،]28مؤلفههای «داند،
آمادهسازی ،اجرای دوره ،ارزیابی ،بازنگری و بهینهسازی» استخراج و
مبنای پهوهد حاور قرار گرفت و پرسدنامه مظ ق ساخته طبق طیف
پنج درجهای لیکرت (خیلی زیاد =  ،5زیاد =  ،4متوسط=  ،3کم =  2و
خیلی کم =  )1تدوین و استفاده شد .شایان ذکر است ،به لظاه نظری
انتظار میرفت ،هرگویه حداقا  3نمره (میانگین نظری) کس کند.
روایی مظتوایی پرسدنامه  ،توسط  4متخصص شیوههای نوین آموزشی
و رویکردهای جدید یاددهی و یادگیری مورد بررسی و سؤاالت مورد
جرح و تعدیا قرار گرفت .طبق نظرات متخصصین برخی سؤاالت مورد
بازبینی قرار گرفت و برخی سؤاالت حذف شدند .در نهایت پرسدنامه
با  37سؤال تأیید شد .بدین ترتی مؤلفه داند؛ سؤالهای (،)1 – 7
مؤلفه آماده سازی؛ سؤالهای ( ،)8 – 13مؤلفه تظلیا – اجرای دوره؛
سؤالهای ( ،)14 – 23مؤلفه ارزشیابی؛ سؤالهای ( ،)24 – 28مؤلفه
بازنگری؛ سؤالهای ( )29 – 33و مؤلفه بهینهسازی؛ سؤالهای (– 37
 )34را در بر میگرفت .برای تعیین پایایی پرسدنامه نیز ،قبا از توزیع
کاما پرسدنامه ،در اجرای آزمایشی روی  30نمونه از اعضای نمونه
پهوهد که اعضای شرکتکننده در پهوهد نبودند ،پرسدنامه اجرا
شد .سپد پایایی با استفاده از وری آلفای کرونبا مظاسبه و ()0/97
بهدست آمد که قابلیت اطمینان دادهها را نشان میدهد .تجزیه و تظلیا
دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSS 22آزمون تی ت گروهی ،فریدمن و
تظلیا واریاند مند مت یره انجام شد.
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نتایج
مشخصات جمعیت شناختی نمونه پهوهد:
طبق جدول  ،2از  181شرکتکننده 126 ،نفر مرد و  55نفر زن هستند؛
بنابراین مردان اکثریت افراد شرکتکننده را تشکیا میدهند .بیشترین
فراوانی به لظاه ساب ه خدمت به ( 6تا  )10سال ،بیشترین فراوانی در
مرتبه علمی به (استادیار) ،بیشترین فراوانی به لظاه سنی به ( 35تا
 )40سال و درنهایت به لظاه گروه آموزشی به (گروه انسانی) اختصاص
داشت.

بررسی سؤاالت پهوهد
در این قسمت بهمنظور تجزیه و تظلیا هری از مؤلفههای مورد
مطالعه ،از آزمون  tت گروهی و برای اولویت بندی شاخصها ،از آزمون
فریدمن استفاده شده است.
سؤال اول :میزان سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها
مگونه است؟
نتایج جدول  3حاکی از آن است که میانگین امتیاز مؤلفههای
موردبررسی« ،داند» (« ،)1/54آمادهسازی» ( )1/53و «تظلیا /اجرای
دوره» (« ،)1/61ارزشیابی» (« ،)1/74بازنگری» (« ،)1/78بهینه سازی»
( )1/76و در کا ووعیت سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نیز ()1/66
بهدست آمده است .با توجه میانگین نمونه بهدست آمده در جامعه (بین
 2/99و  ،)3/99براساس طیف نانلی همه مؤلفهها در ووعیت نامطلوب
ارزیابی شده است .براساس جدول  ،4میانگین ووعیت مؤلفههای مورد
مطالعه و نیز ووعیت کلی سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی ،کوم تر
از میانگین نظری ( )3است و م دار ( )tبهدست آمده بزرگتر از مدار
بظرانی ( )1/96است؛ بنابراین میتوان ارهار داشت ،از دیدگاه
شرکتکنندگان در مؤلفههای مورد مطالعه« ،میزان سواد اطالعاتی
اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها» ،پایینتر از حد متوسط ارزیابی
شده است.
طبق جدول  5نتایج نشان میدهد که اولویت بندی مؤلفههای مورد
مطالعه به ترتی ؛ «بهینهسازی» (« ،)3/74بازنگری» (،)3/68
«ارزشیابی» (« ،)3/56تظلیا  /اجرای دوره» (« ،)3/41آمادهسازی»
( )3/35و «داند» ( )3/25بهدست آمده است .براساس وری خیدو
( )57/901و ( ،)p = 0/001میتوان ارهار داشت ،رتبهبندی بهدست
آمده در نمونه با ( )99درصد اطمینان قابا تعمیم به جامعه است؛
بنابراین در میان مؤلفههای مورد مطالعه «بهینهسازی» ،در بهترین
ووعیت و «داند» در بدترین ووعیت قرار دارد.
 .3-3سؤال دوم :شکاف سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به
مووکها مه میزان است؟ براساس نتایج جدول  ،6م دار ( )Fدر سطح
( )α = 0/05معنادار نبود؛ بنابراین میتوان گفت ،بین دیدگاه
شرکتکنندگان پهوهد در مورد «شکاف سواد اطالعاتی اعضای هیأت
علمی نسبت به مووکها» به تفکی شاخصهایی ازجمله «ساب ه،
جنسیت ،مرتبه علمی ،سن ،گروه آموزشی» تفاوت معناداری وجود
ندارد.
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مطالعه و بررسی
پیشینه پهوهد

تدوین سؤاالت پرسشنامه

Study and review of
research background

ورود داده با استفاده
از نرم افزار آماری

Compilation of
questionnaire questions

توزیع و جمع آوری دادهها
Distribution and
collection of data

Data entry using
statistical software

تظلیا سؤاالت با
آزمونهای آماری
Analysis of questions
with statistical tests
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نمونه گیری از
اعضای هیأت علمی

اجرای آزمایشی پرشسنامه
Trial implementation of
the questionnaire

Sampling of faculty
members

اصالح و تنظیم مجدد
پرسشنامه
Revision and readjustment of the
questionnaire

ارائه نتایج
به صورت جداول

تعیین پایایی پرسشنامه
Determining the
reliability of the
questionnaire

بظث

Tabulation of the results

Discussion

 فرآیند انجام پهوهد:1 شکا
Fig. 1: Research Process

مؤلفههای جمعیتشناختی

 توزیع درصد و فراوانی شرکتکنندگان به تفکی:2 جدول

Table. 2: Distribution of the percentage and frequency of the sample by demographic components

مت یر

گروهبندی

فراوانی

درصد

Variables

Grouping

Frequency

(%)

Man

126

70

Female

55

30

Total

مرد
جنسیت
Gender

زن
تعداد کا

ساب ه
History

181

100

1-5

32

18

6 - 10

82

45

11 - 15

43

24

16 - 20

17

9

20 - 25

7

4

Total

181

100

18

10

مربی
مرتبه علمی
Academic status

The instructor

استادیار

Assistant professor

118

65

دانشیار

Associate professor

32

18

13

7

 تعداد کاTotal

181

100

30 - 35

27

15

35 - 40

83

46

40 - 45

46

25

45 - 50

15

8

50 - 55

10

6

 تعداد کاTotal

181

100

Humanities

104

57

استاد

سن
Age

Professor

علوم انسانی
گروه آموزشی
Educational
department

علوم پایه

Science

47

26

Engineering

14

8

هنر

Art

16

9

تعداد کا

Total

181

100

 مهندسی- فنی
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 میانگین امتیاز میزان سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی از دورههای آزاد برخط انبوه:3 جدول
Table. 3: Average score of faculty members' information literacy of Massive Open Online Courses

داند

مؤلفه

میانگین

خطای استاندارد برآورد میانگین

Component

Average

Standard error of
average estimation

Knowledge

آماده سازی

Preparation

 اجرای دوره/تظلیا

Course implementation/ Analysis

ووعیت بر اساس
طیف نانلی
Status based on
Nanley spectrum

1.5462

1.12578

Undesirable

نامطلوب

1.5331

1.17581

Undesirable

نامطلوب

1.6116

1.19090

Undesirable

نامطلوب

1.41578

Undesirable

نامطلوب

ارزشیابی

Assessment

1.7403

بازنگری

Review

1.7856

1.49131

Undesirable

نامطلوب

بهینه سازی

Optimization

1.7680

1.45512

Undesirable

نامطلوب

1.6641

1.27426

Undesirable

نامطلوب

سواد اطالعاتی
اعضای هیأت علمی

Faculty members'
information literacy

 بررسی ووعیت میزان سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها:4 جدول
Table. 4: Assessing the status of the faculty members' information literacy of Massive Open Online Courses

3 =میانگین فروی
مت یر

Single group t-test index

Variable

داند

Knowledge

آماده سازی
Preparation
 اجرای دوره/تظلیا
Course implementation/ Analysis

ارزشیابی

Assessment

بازنگری

Review

بهینه سازی

Optimization

سواد اطالعاتی
اعضای هیأت علمی

 تt شاخص آزمون

گروهی

Hypothetical average = 3

Faculty members'
information literacy

تعداد

میانگین تجربی

انظراف استاندارد

Number

Experimental
average

The standard
deviation

م دار

درجه آزادی

سطح معناداری

T – value

Degrees of
freedom

The significance
level

181

1.5462

1.12578

-17.374

180

0.001

181

1.5331

1.17581

-16.784

180

0.001

181

1.6116

1.19090

-15.685

180

0.001

181

1.7403

1.41578

-11.970

180

0.001

181

1.7856

1.49131

-10.955

180

0.001

181

1.7680

1.45512

-11.391

180

0.001

181

1.6641

1.27426

-14.104

180

0.001

t

 اولویتبندی میزان سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها:5 جدول
Table. 5: Prioritizing the amount of faculty members' information literacy of Massive Open Online Courses

داند
آماده سازی

میانگین رتبه

رتبه

وری خی دو

Variable

Average rating

Rank

Chi – square coefficient

The significance
level

Knowledge

3.25

6

Preparation

3.35

5

3.41

4
57.901

0.001

Assessment

3.56

3

Review

3.68

2

Optimization

3.74

1

 اجرای دوره/تظلیا
Course implementation/ Analysis
ارزشیابی

بازنگری
بهینه سازی

سطح معناداری

مت یر
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جدول  .6خالصه نتایج آزمون تظلیا واریاند مند مت یره در مورد شکاف سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها
Table 6. Summary of multivariate analysis of variance on faculty members' information literacy gap relative to MOOCs

شاخص منابع ت ییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

Resource index of change

Total squares

Degrees of freedom

Average squares

F

ساب ه

8.416

4

2.104

1.284

.278

جنسیت

.027

1

.027

.016

.899

12.358

3

4.119

2.514

.060

5.903

4

1.476

.901

.465

9.262

3

3.087

1.884

.134

خطا

270.346

165

1.638

-

-

جمع

793.530

181

-

-

-

History
Gender
اثر گروه
Group
effect

مرتبه علمی
Academic rank
Age

سن

گروه آموزشی
Educational group
Error
Total

بحث
به استناد یافتههای پهوهد ،سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی
دانشگاه ،نسبت به مؤلفههای «داند ،آمادهسازی ،اجرای دوره ،ارزیابی،
بازنگری و بهینهسازی مووکها» ،نامطلوب گزارش شده است؛ این در
حالی است که رواییان [ ]30معت د است ،قرن بیستوی  ،عصر ان الب
فناوری و انفجار اطالعات است .بهطوریکه همگرایی قدرتمند رایانه،
فناوری ارتباطات و رهور شاهراههای اطالعاتی و ارتباطی جدید ،موج
شکاگیری مدل جدیدی از کس و کار شدهاند .از این رو ،عدم شناخت
و آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه در خصوص مووکها بهعنوان
جدیدترین و نوآورانهترین شیوههای آموزشی در دنیا ،توجیهپذیر نیست.
مراکه از ی سو معت دند مووک ،فرصتهای جدیدی را برای نوآوری در
آموزش عالی ایجاد میکند که نه تنها از مؤسسات آموزش عالی برای
پیادهسازی و اجرای ارزشهای اساسی آموزش دانشگاهی پشتیبانی
میکند؛ بلکه تمرکز را از سخنرانی سنتی به یادگیری فراگیر مظور در
آموزش عالی ،ت ییر میدهد [ .]3از سوی دیگر ،به استناد تونگز و لی
 ]31[ Tong & Liو قریشی خوراسگانی و همکاران [« ]32ورورت
حرکت دانشگاهها به سمت دانشگاههای کارآفرین» و نیاز اجرای
شیوههای نوآورانه ،جهت به کارگیری مدلهای جدید کس و کار و
جلوگیری از بیکاری ،اهمیت سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه
بهعنوان یکی از عناصر مهم آموزش عالی را نسبت مووکها دومندان
میکند .بهعبارتیدیگر ،علیرغم اینکه جدیدی مظمدآبادی و همکاران
] [29معت دند ،سواد اطالعاتی نسبت به مووکها یکی از مهمترین
مالکهای معرفت شناختی مووکها است؛ اما یافتهها بیانگر آن است
که معرفت و سواد اطالعاتی مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی
بسیار پایین است .شایان ذکر است ،علا احتمالی تفاوت در نتایج
پهوهد مذکور با یافتههای پهوهد حاور را میتوان ناشی از متفاوت
بودن جامعه و نمونه آماری قلمداد کرد .یافتههای پهوهد حاور در
خصوص پایین بودن سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به
مووکها ،با بخشی از نتایج پهوهد اسپینا دلگادو و همکاران [ ]27و
زینآبادی و موسوی امیری [ ،]24در خصوص مؤلفه «میزان سواد
اطالعاتی اعضای هیأت علمی از اجرای دوره مووک» همسو بوده است.

سطح معناداری
The significance level

بهنظر میرسد ،نامطلوب بودن میزان سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی
از مووکها را بتوان ناشی از بهروز نبودن اعضای هیأت علمی ،کمرنگ
بودن یا عدم وجود آموزشهای مختلف ازجمله کارگاه ،هماید،
نشستهای تخصصی در حوزه مووکها ،بیتوجهی و عدم تأکید نهادهای
باالدستی نسبت به الزام بهکارگیری شیوههای نوین آموزشی توسط
دانشگاهها ،عدم توجه به مهارتهای کاربردی و آشنایی با رویکردهای
آموزشی جدید دنیا در جذب هیأت علمی ،عدم است بال و مطالبه
دانشجویان از اعضای هیأت علمی دانشگاه در بهکارگیری این شیوهها
(مووک) در رویکردهای یاددهی  -یادگیری ،حاکمیت رویکرد سنتی
صرف آموزش در دانشگاهها ،رفع تکلیف اعضای هیأت علمی با
پیادهسازی تدرید سنتی و عدم همراهی با ت ییرات و تظوالت جهانی،
برشمرد .شایان ذکر است ،توجه و تأکید امروزه آموزش عالی کشور
نسبت به بینالمللی سازی دانشگاه را میتوان بهعنوان یکی از راههای
برونرفت بیتوجهی به مووکها عنوان کرد؛ مراکه نتایج پهوهد نکوزاد
و قورمیان [ ]33بیانگر آن است که روند بینالمللی شدن آموزش عالی
در اتظادیه اروپا صرفاً به دنبال افزاید ن ا و انت االت دانشجویان نیست
و مشمانداز و استراتهی جدید آموزش بینالمللی ،مووع اروپا در
بینالمللیسازی آموزش عالی است؛ بنابراین ،دانشگاهها نیاز به توسعه
برنامههای درسی بینالمللی ،ترویج مهارتهای زبانی و گسترش
فرصتهای یادگیری دیجیتال دارند .در این راستا ،اولویتهای کلیدی
توسعه استراتهی بینالمللی در آموزش عالی اروپا در سه دسته ،ن ا و
انت ال دانشجویان بینالمللی و کارکنان ،بهبود برنامه درسی ،یادگیری
دیجیتال ،همکاری استراتهی  ،مشارکت و ررفیتسازی است .نیز
روندهای جدید آموزش دیجیتال و رهور دورههای مووک با م یاس
بزرگ و باز ،باید انگیزهای برای مؤسسات آموزش عالی جهت تجدید نظر
در ساختار هزینهها ،مأموریت و سهیم شدن در مشارکت جهانی برای
افزاید کیفیت مظتوا و تجربه یادگیری ایجاد کند .بر این اساس،
علیرغم اینکه روندهای جدید آموزش و دورههای مووک بهعنوان یکی
از مؤلفههای بینالمللی شدن دانشگاهها قلمداد میشود.
همچنین در اولویتبندی مؤلفههای مورد مطالعه ،نتایج نشان داد؛ مؤلفه
«داند» پایینترین اولویت را به خود اختصاص داده است .از این رو به
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نظر میرسد ،دانشگاهها در جهت افزاید داند و آگاهی اعضای هیأت
علمی در حوزه مووکها ،نیازمند برنامهریزی آموزشی و برگزاری
دورههای تخصصی آموزش برخط انبوه است .پید نیاز شرکت فعال در
دورههای آموزشی ،انگیزه و عالقهمندی اعضای هیأت علمی و احساس
نیاز در آنها است .مراکه شرکت در این دورهها نباید صرفاً رفع تکلیف
باشد؛ بلکه استفاده و بهرهبرداری از آموزشها و مطالبه آن باید بهعنوان
یکی از فاکتورهای ارزیابی اعضای هیأت علمی مورد تأکید قرار گیرد.
شایان ذکر است ،جهت افزاید انگیزه و عالقهمندی اعضای هیأت علمی
به یادگیری مووکها ،وروری است دانشگاهها فرصت شرکت آنها را در
دورههای برخط انبوه در سایر کشورهای دنیا فراهم آورد .این مهم حاصا
نمیشود ،مگر با فراهمآوری زیرساختهای پید نیاز این دورهها ازجمله
اینترنت پرسرعت ،رایانه و زیرساختهای سخت افزاری در دانشگاهها.
به دنبال تأکید بر زیرساختها ،این مسأله مطرح است که درحالیکه
برخی دانشگاهها از حداقا امکانات و تجهیزات آموزشی برخوردار
هستند؛ آیا میتوان انتظار و توقع شرکت اعضای هیأت علمی در
دورههای برخط دیگر کشورها را داشت؟ درحالیکه شرکت در این
دورهها ،حداقا پید نیاز بینالمللی شدن دانشگاهها مظسوب میشود.
از این رو میتوان گفت ،برخورداری دانشگاهها از امکانات و تجهیزات
مناس و ورورت شرکت اعضای هیأت علمی در دوره های برخط،
م دمه و الزمه حرکت به سوی بینالمللی شدن دانشگاههاست .در
خصوص شکاف سواد مبتنی بر مووک در اعضای هیأت علمی نیز میتوان
گفت ،با توجه به بررسی شاخصهای جمعیت شناختی ازجمله «مرتبه
علمی ،سن ،جند ،ساب ه و گروه آموزشی» ،تفاوتی وجود نداشت .با
توجه به اینکه تظ یق مشابهی در خصوص «اولویت بندی و تعیین شکاف
سواد مووک در اعضای هیأت علمی» یافت نشد ،نتایج این بخد قابا
م ایسه نبود؛ که این را میتوان گواهی بر جدید بودن پهوهد حاور
قلمداد کرد.
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دانشگاهیان میتواند زمینه بینالمللی شدن دانشگاه را بید از پید
تسهیا کند .به عبارتی دیگر ،از طریق مووکها ،میتوان برای تعاما با
دنیای علم و استفاده از تجربیات دانشگاههای سرآمد استفاده کرد؛ اما
نتایج پهوهد حاور مؤید آن است که دانشگاه مورد مطالعه از این
فرصت یادگیری و آموزش جدید و بسیار مفید بیبهره مانده است؛ مرا
که عدم بهرهمندی از سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به
مووکها ،در واقع فرصت دستیابی به زمینههای رشد و توسعه دانشگاه
بهطور عام و اعضای هیأت علمی را بهطور خاص تظت تأبیر قرار داده
است؛ بهطوریکه تمرکز داند و اطالعات را از دانشگاهها خارج کرده و
امکان دسترسی عموم مردم را به داند فراهم کند .پهوهد حاور به
خوبی نشان داد ،گام اول برای برنامهریزی صظیح در خصوص
توانمندسازی اعضای هیأت علمی و به طور کلی دانشگاه ،آگاهی از ن اط
وعف و قوت است .تا زمانی که سنجشی در راستای شناسایی وعفها
انجام نشود ،نمیتوان جهت رفع و کاهد ن اط وعف حرکت و
برنامهریزی نمود؛ بنابراین نتایج پهوهد حاور میتواند به تصمیمسازی
و تصمیمگیری مدیران دانشگاه مورد مطالعه در خصوص توانمندسازی
و افزاید سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها بهعنوان
یکی از شیوههای جدید و کارآمد آموزشی ،کم کند و مفید واقع شود.
شایان ذکر است ،از آنجا که مبنای انجام پهوهد حاور ،پیماید دیدگاه
و نظرات شرکتکنندگان بود و در این راستا از پرسدنامه استفاده شد؛
بنابراین ،از مظدودیتهای روش پهوهد پیمایشی و ابزار پرسدنامه
مستثنا نبوده است .بهعبارتی دیگر ،به دلیا استفاده از ابزار خود گزارش
دهی پرسدنامه  ،احتمال سوءگیری شرکتکنندگان در پاسخ به
سؤاالت وجود داشته است .همچنین ،با توجه به مظدودیت جامعه آماری
این پهوهد ،یافتهها میتواند ف ط در دانشگاه مورد مطالعه (دانشگاه
الزهرا (س) ) کاربرد داشته باشد .بر این اساس شایسته است ،تعمیم نتایج
پهوهد با احتیاط انجام شود .در پایان ،براساس یافتهها ،با توجه به اینکه
مؤلفه داند اعضای هیأت علمی نسبت به مووکها کمترین نمره و

نتیجهگیری
علیرغم اینکه مووکها ان البی در آموزش به ویهه آموزش عالی ایجاد
کرده است و مووکها را میتوان به عنوان عاملی مهم در تظول نظام
آموزشی برشمرد و آموزش عالی ناگزیر از آن است .اما براساس یافتهها
به روشنی میتوان دریافت ،اعضای هیأت علمی بهعنوان مهمترین عنصر
آموزش عالی ،از سواد اطالعاتی باالیی نسبت به مووکها برخوردار
نیستند .این در حالی است که از ی سو ،از مووکها میتوان بهعنوان
ررفیت جدیدی برای آموزش در حوزههای موووعی متنوع و نو که
دستیابی به فرصتهای یادگیری و آموزش را برای همه عالقهمندان به
یادگیری فراهم میکند استفاده کرد .از سوی دیگر ،میتوان بهعنوان
منبع آموزشی بهصرفه به لظاه اقتصادی که فضای مشارکت و تعاما
مندگانه را فراهم میکند ،در راستای ارت ای بعد بینالمللی دانشگاهها
بهره برد .در واقع ،مووکها بهعنوان یکی از دروازههای ورود و ارتباط با
دنیا و بهرهمندی از روشها ،داند و افزودن بر غنای فردی و جمعی

بهینهسازی باالترین نمره را کس کرده است ،میتوان دریافت؛ دانشگاه
مورد مطالعه در برنامهریزی با توجه به ایدهآلها حرکت کرده نه بر اساس
نیازهای آموزشی واقعی اعضای هیأت علمی .از این رو توصیه میشود،
برنامهریزیهای آموزشی براساس نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت
علمی ص ورت پذیرد تا منجر به نتیجه بهینه شود .مرا که در صورت عدم
نیازسنجی ،هرمند برنامهریزی به بهترین نظو انجام شود؛ اما در اجرا با
مشکا مواجه خواهد شد .بهعبارتی دیگر ،ورورت توجه به نیازسنجی
آموزشی بهعنوان پید نیاز برنامهریزی برنامههای آموزشی اعضای هیأت
علمی احساس میشود .همچنین ،در راستای توسعه صالحیتهای
حرفهای و توانمندسازی اساتید دانشگاه ،دفتر برنامهریزی و توسعه
آموزشی دانشگاه مورد مطالعه با دعوت از متخصصین حوزه آموزش و
یادگیری الکترونیکی به ویهه در زمینه مووکها ،دورههایی نظری و
کارگاههای عملی در راستای آشنایی و ارت ای شناخت و سواد اطالعاتی
اعضای هیأت علمی برگزار کند .پد از آموزش و توانمندسازی اعضای
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[4]. Liang D, Jia J, Wu X, Miao J, Wang A. Analysis of learners’
behaviors and learning outcomes in a massive open online
course. An International Journal of Knowledge Management &
E-Learning. 2014; 6 (3): 281- 298.
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Karlskrona, Sweden: Blekinge Institute of Technology; 2014.
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 در گام بعدی؛ با توجه به کاربردی بودن دورههای مووک و،هیأت علمی
 دانشگاه،است بال فراگیران عالقهمند شاغا و غیرشاغا پیشنهاد میشود
 دورههای آموزشی متنوع،به تأمین منابع مالی دانشگاه

در راستای کم

الکترونیکی را در سطح وسیع برگزار کند و از اعضای هیأت علمی
 با.آموزشدیده و توانمند خود جهت برگزاری این دورهها بهرهمند شود
توجه به نتایج حاصا از شکاف سواد اطالعاتی اعضای هیأت علمی نسبت
 گروه، سن، مرتبه علمی، جنسیت،(ساب ه

به مووکها به تفکی

 میتوان، بر این اساس.آموزشی) که تفاوت معناداری مشاهده نشد
 همه اعضای هیأت علمی دانشگاه از جوان و تازهوارد به دانشگاه،دریافت
 در گروههای،تا اعضای هیأت علمی باساب ه و دارای مرتبه علمی باال
 شناخت و داند بسیار پایینی نسبت به مووکها،آموزشی مختلف
 پیرو سیاست دانشگاهها مبنی بر جذب اساتید جوان، از این رو.داشتهاند
 مهارتها و،پیشنهاد میشود؛ نگاه به جذب اعضای هیأت علمی جوان
 حرکت در مسیر بینالمللی، بازتعریف شود؛ مراکه،توانمندیهای آنها
 مستلزم حرکت اعضای هیأت علمی بهعنوان،سازی و کارآفرینی دانشگاه
 هم گام با داند به روز و جدید دنیا و،عنصر مهم آموزشی در دانشگاه
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 تسهیلگر آموزش استفاده کنند، یادگیری- آموزشی در خدمت یاددهی
عدم نیاز سفر به سایر کشورهای دنیا را برای اعضای هیأت علمی خود
.فراهم آورد

مشارکت نویسندگان
 روش تظ یق و بظث، مبانی و پیشینه پهوهد،نگارش بخدهای م دمه
 جمعآوری دادهها.و نتیجهگیری بر عهده نویسنده نخست م اله بود
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.بهصورت همکاری دوسویه انجام شد
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