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امتی و همکاران

عوامل موثر بر استفاده از موک

درسی پیشنهادی و شرکت در امتحان پایان هفته اختصاص دهند.

که آنها با موفقیت مطالب درسی را فراگرفته باشند []10؛ بنابراین یکی از

فراگیرانی که یک دوره آموزشی را به پایان رساندند ،میتوانند مدرک پایان

نگرانیهای مهم موکها میزان انصراف باالی فراگیران است ،مطالعات

دوره دریافت کنند [.]1-3

مختلف ،نشان دادند که حدود پنج تا پانزده درصد فراگیران بهطور

دورههای آموزشی دانشگاهی قابلدسترس ،انعطافپذیر ،مقرونبهصرفه و

میزان انصراف در موک ،عموماً  90درصد یا بیشتر گزارش شده است

با قابلیت اتمام سریع ،بهصورت رایگان و یا با هزینه اندک برای فراگیرانی

[ .]14،13بااینحال ،سطوح مختلفی از مشارکت در موک وجود دارد و

که عالقهمند به یادگیری هستند ،ایجاد مینمایند [ .]4اگر موکها

بسیاری از کاربران از مشارکت و فعالیت در موک رضایت کمی دارند

نباشند ،میلیونها افراد از نقاط مختلف جهان که با مشکالتی در آموزش

[ .]11بهطور خاص میتوان گفت :مشخص نیست ،چه تعداد دانشجو

مواجه هستند ،نمیتوانند بهآسانی آموزش ببینند و در نتیجه در فقر

بهخاطر عواملی نظیر سطح دشواری ،ضرورتهای زمانی یا فقدان

آموزشی به سر خواهند برد .از آنجا که موک یادگیری مادامالعمر و حتی

پشتیبانی ،دوره را رها میکنند .بدون وجود این اطالعات ،انتقاد از موک به

آموزش ضمن خدمت را هم فراهم میسازد ،ارائه این بستر به نحو مطلوب

دلیل افزایش و کاهش تقاضا منصفانه نیست و یا حتی نتایج تأثیرات

تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت .در واقع موکها به این دلیل حائز

حاصل از شرکت در موک نیز مشخص نیست و اینکه چه عواملی باعث

اهمیت هستند که یکی از روشهای جدید آموزشی در دنیا هستند که به

ارتقای تکمیل دوره میگردد [ Plonsey .]15،16و  ،Barrمواردی چون

دلیل در دسترس بودن و رایگان بودن آن ،فراگیران در هر نقطهای از

به رسمیت شناختن دوره ،توسعه حرفهای ،شرکت در گروههای مباحثه و

جهان که دسترسی به اینترنت داشته باشند ،میتوانند بهراحتی آموزش

سایر تعامالت دانشجویی و در نظر گرفتن دوره به عنوان یک مکمل برای

ببینند .یکی از نمونههای ارائهدهنده موک برای کتابداران و اطالعرسانان

یک دوره اعتباری را به عنوان فاکتورهای موفقیت و انگیزاننده در تکمیل

پزشکی و حتی غیرپزشکی و همچنین سایران فراگیران آموزش

دوره ذکر کردهاند [.]17

درونخطی ،بستر آرموک است [ .]5آرموک دورههای آموزشی مرتبط با

اهمیت پژوهش حاضر از دو بعد قابل بررسی است ،نخست اینکه جز

رشته کتابداری و اطالعرسانی پزشکی و غیرپزشکی و همچنین سایر

معدود پژوهشهایی است که با هدف تعیین نتایج تأثیرات ،مفیدترین

دورههای آموزشی را به دو صورت رایگان و غیر رایگان از طریق ویدئو و

مواد ارائهشده در آرموک ،میزان انصراف ،دالیل انصراف از دوره در میان

ارائه فایلهای مختلف در اختیار فراگیران قرار میدهد.

فراگیران آرموک و تعیین عوامل ارتقای تکمیل دوره انجام شده است؛ از

قاضی میرسعید و امتی پیشنهاد دادند که اعضای هیأت علمی

بعد دیگر مرور مطالعات نشان داد که تا زمان اجرای این مطالعه ،پژوهشی

دانشگاهها و مؤسسات مختلف از نوآوری جدید آموزشی موک بهرهبرداری

در خصوص بررسی عوامل مؤثر در استفاده از آرموک انجام نشده است.

کنند و گامهای مؤثری در خصوص ارائه موک بردارند [ Liu .]6و

بنابراین این بررسی میتواند مفید واقع گردد ،زیرا باعث میشود

همکاران در پژوهشی با عنوان آشنایی با موکها به عنوان یک ابزار

برنامهریزان و سیاستگذاران آرموک با استفاده از نتایج حاصل از این

یادگیری درونخطی در حال ظهور نشان دادند که میزان تکمیل این

بررسی بتوانند برنامهریزی دقیقتری در جهت ایجاد بسترهای آموزشی

دوره توسط دانشجویان کم میباشد .آنها دلیل اصلی کامل نشدن را،

ارائهدهنده موک داشته باشند ،همچنین گامی مؤثر در استفاده از

نبود زمان کافی ذکر کردند [ .]1حقیقت این است که با وجود اینکه

فناوریهای نوین در زمینه آموزش و متعاقباً توسعه آموزشهای

موکها معموالً به عنوان راهی برای آموزش به هزاران دانشجو بهصورت

درونخطی و نیز افزایش دانش نظری و عملی فراگیران داشته باشند.

همزمان در نظر گرفته میشوند ،تعداد کمی از دانشجویانی که برای موک

ازاینرو مطالعه حاضر بر آن است که به بررسی عوامل مؤثر در استفاده از

ثبتنام میکنند ،دورههای آن را به پایان میرسانند .بسیاری از آنها حتی

موک از دیدگاه فراگیران آرموک بپردازد.

پس از ثبتنام ،دورهها را آغاز نمیکنند [ .]7,8در بررسی پیشینه
پژوهشی موک Liyanagunawardena ،و همکاران در سال ،2013

مواد و روشها:

دریافتند کمتر از ده درصد فراگیران موکها را تکمیل میکنند [ ،]9حتی

مطالعه حاضر از نوع کاربردی است و روش این پژوهش ،پیمایشی

زمانی که دانشجویان کار خود را تکمیل میکنند ،تضمینی وجود ندارد

است .این مطالعه در سال  1396انجام شده است و توزیع پرسشنامه در
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در حقیقت مزیت موکها این است که آموزش عالی را با ارائه

متوسط دورهها را به پایان میرسانند [ .]11,12در برخی مطالعات نیز

امتی و همکاران

عوامل موثر بر استفاده از موک

حاضر کلیه فراگیران آرموک که به روش هدفمند (در این روش افراد

گرفت و پایایی آن با استفاده از روش آلفایکرونباخ محاسبه شد .برای

نمونه ،از میان افرادی انتخاب میشوند که دارای خصوصیات

تعیین پایایی پرسشنامه ،پرسشنامه بهصورت پایلوت در اختیار  15نفر از

تعریفشدهای میباشند و این افراد کلیه فراگیران آرموک در آن تاریخ

فراگیران آرموک قرار گرفت ،ضریب آلفایکرونباخ  0/92محاسبه شد که

میباشند) انتخاب شده است ،میباشد .تعداد کل نمونه مورد بررسی بعد

نشانگر پایایی باالی پرسشنامه بود .دادههای بهدستآمده بعد از ورود به

از تکمیل پرسشنامه  26نفر بود .پرسشنامه بهصورت الکترونیک از طریق

نرمافزار آماری  Excellبا استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی و در صد

گوگل داکس تنظیم و از طریق ایمیل و گروههای مباحثه الکترونیک برای

فراوانی) مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

کلیه فراگیران آرموک ارسال شد .دادهها توسط پرسشنامه محققساخته
 16سؤالی با سؤاالت باز ،بسته و در مقیاس لیکرت که شامل مشخصات

یافتهها:

جمعیت شناختی (جنسیت ،تأهل ،سن ،تحصیالت ،شغل) ،نتایج تأثیرات

اکثر فراگیران زن ( 61/5درصد) ،کارمند تماموقت غیر هیأت علمی

شرکت در دورههای آرموک ،مفیدترین مواد ارائهشده در آرموک ،عوامل

( 65/4درصد) ،در محدوده سنی  65/4( 26-34درصد) و با تحصیالت

ارتقای تکمیل دوره ،میزان انصراف و دالیل انصراف از دوره بود ،جمعآوری

کارشناسی ارشد ( 80/8درصد) بودند (جدول .)1

گردید .پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعات انجامشده در این
زمینه تدوین گردیده است [ .]1،3،17-19روایی صوری پرسشنامه توسط
جدول  -1توزیع فراوانی ویژگیهای جمعيت شناختی فراگيران شرکتکننده در آرموک
جنس

تحصیالت

متغیر

فراوانی

درصد

زن
مرد

16
10

61/5
38/5

دیپلم

0

0

کاردانی

0

0

کارشناسی

1

3/8

کارشناسی ارشد

21

80/8

دکتری

4

15/4

مجرد

6

23

متأهل

20

77

سن

 25سال و پایینتر
34-26
44-35
54-45
64-55
 65یا بیشتر

0
17
9
0
0
0

0
65/4
34/6
0
0
0

شغل

دانشجوی دانشگاه
دانشجوی فارغالتحصیل
هیأت علمی
کارمند تماموقت غیر هیأت علمی
کارمند پارهوقت غیر هیأت علمی
شغل آزاد
بازنشسته
بیکار

3
3
0
17
3
0
0
0

11/5
11/5
0
65/4
11/5
0
0
0

وضعیت تأهل

نتایج تأثیرات شرکت در آرموک در جدول  2نشان داد که 84/5

آرموک ذکر کردند .عامل «دانش عملی من افزایشیافته است»  73درصد

درصد از افراد با بیشترین فراوانی و نظر کامالً موافق عامل «دانش نظری

نظر کامالً موافق ،در رده دوم قرار گرفت .پسازآن عامل «عملکرد من را

من افزایشیافته است» را به عنوان مهمترین نتایج تأثیرات شرکت در

غنی و وسیعتر نموده است» با  38/5درصد نظر کامالً موافق در ردههای
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سه ماه اردیبهشت ،خرداد ،تیر صورت گرفت .جامعه پژوهش مطالعه

چند تن از متخصصان کتابداری و اطالعرسانی پزشکی مورد تائید قرار

امتی و همکاران

عوامل موثر بر استفاده از موک

بعدی قرار گرفتند .از طرفی همانطور که یافتهها نشان میدهد65 ،

افراد نیز مخالف این موضوع که آرموک «در مسیر کار کردن آنها تأثیری

درصد از افراد با بیشترین فراوانی نسبت به اینکه آرموک «سهم جزئی در

نداشته است» بودهاند .این نتایج حاکی از تأثیرات مثبتی که آرموک بر

دانش من داشته است» اعالم مخالفت کردند .همچنین  46/5درصد از

شرکتکنندگان گذاشته است ،میباشد.

کامالً موافق

نتایج

فراوانی

دانش نظری من افزایشیافته است
دانش عملی من افزایشیافته است
یک سهم جزئی در دانش من داشته است
عملکرد من را غنی و وسیعتر نموده است
ابزارهایی را فراهم ساخته که من در کارم استفاده کنم
من را در معرض راههای جدید و مفید فکر کردن قرار داده است
نگرشها و ادراک من را تغییر داده است
در مسیر کار کردن من تأثیری نداشته است
من یک دوره مشابه را برای دوستانم پیشنهاد خواهم کرد

موافق

درصد
84/5
73
8
38/5
31
27
27
11/5
27

22
19
2
10
8
7
7
3
7

مفیدترین مواد آموزشی ارائهشده در آرموک توسط فراگیران

بینظر

کامالً مخالف

مخالف

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

3
5
5
14
16
17
17
10
16

11/5
19
19
54
61
65
65
38
61

0
1
2
1
1
1
1
1
1

0
4
8
4
4
4
4
4
4

1
1
17
1
1
1
1
12
2

4
4
65
4
4
4
4
46/5
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

موک انصراف داده بودند .یافتههای جدول  4نشان داد که  77درصد افراد

ابتدا سخنرانی ویدئویی ( 88/5درصد) و سپس مواد خواندنی

با بیشترین فراوانی و نظر کامالً موافق «کمبود وقت یا میزان زمان

( 7/7درصد) و آزمون ( 4درصد) اعالم گردید که در جدول 3

موردنیاز» را به عنوان دالیل انصراف از دوره یا تکمیل نکردن دوره

نشان داده شده است.

یادکردند 73 .درصد با بیشترین فراوانی نسبت به عامل «زیاد بودن
تکالیف» اعالم مخالفت کردند .همچنین  65درصد افراد در خصوص

جدول  -3توزیع فراوانی مفيدترین مواد آموزشی ارائهشده در آرموک
مواد ارائهشده

فراوانی

درصد

مواد خواندنیها
سخنرانیهای ویدئویی
گروههای مباحثه
آزمون
سایر (نام ببرید)

2
23
0
1
0

7/7
88/5
0
4
0

عواملی همچون «عالقهمند به برگزاری آزمون نبودم»« ،مشکل بودن
تکالیف» و «مشکل بودن دورهها» اعالم مخالفت کردند و این موارد را به
عنوان موانع انصراف از دوره مشخص نمودند .وضعیت سایر عوامل در
جدول  4نشان داده شده است.

دالیل انصراف از دوره موک در جدول  4نشان داده شده است؛
یافتهها حاکی از آن است که بیش از نصف فراگیران یعنی  54درصد از
جدول  -4توزیع فراوانی دالیل انصراف از دوره آرموک از نظر فراگيران
دالیل انصراف
کمبود وقت یا میزان زمان موردنیاز
حمایت کمتر دانشجویان توسط مربیان
مشارکتی نبودن دوره (خستهکننده ،تعاملی نبودن و غیره)
ایجاد جهش از مفهوم به کاربرد
میزان پایین آگاهی و مهارتهای ناکافی
مشکل بودن تکالیف
زیاد بودن تکالیف
زمان تعیینشده کم برای انجام تکالیف
روش ارزیابی ضعیف تکالیف
مشکالت فنی مربوط به آرموک
مشکل بودن دورهها
بیشازحد ابتدایی بودن برخی دورهها
طراحی ضعیف دوره

کامالً موافق

بینظر

موافق

کامالً مخالف

مخالف

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

20
8
7
15
2
2
2
13
14
12
5
6
9

77
31
27
58
8
8
8
50
54
46
19
23
34/5

3
11
16
6
10
3
2
6
5
8
1
4
10

11/5
42
62
23
38
11/5
8
23
19
31
4
15
38

2
3
2
1
1
3
2
2
2
3
2
1
2

8
11/5
8
4
4
11/5
8
8
8
11/5
8
4
8

1
3
1
3
12
17
19
5
3
3
17
13
3

4
11/5
4
11/5
46
65
73
19
11/5
11/5
65
50
11/5

0
1
0
1
1
1
1
0
2
0
1
2
2

0
4
0
4
4
4
4
0
8
0
4
8
8
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جدول  -2توزیع فراوانی نتایج تأثيرات شرکت در آرموک

امتی و همکاران

عوامل موثر بر استفاده از موک
7

27

8

31

0

0

7

27

4

5

3
11
12

11/5
42
46

2
13
11

8
50
42

2
0
2

8
0
8

17
1
1

65
4
4

2
1
0

8
4
0

12

46

12

46

1

4

1

4

0

0

12

46

9

34/5

1

4

3

11/5

1

4

سایر دالیل ذکر کنید

یافتههای جدول  5نشان داد که عامل «به رسمیت شناختن رسمی موفقیت و

فراوانی  15/5درصد کامالً موافق و  81درصد موافق بدون هیچ نظر مخالف و ممتنع به

توسعه حرفهای" با  77درصد فراوانی نظر کامالً موافق 15/5 ،درصد نظر موافق7/6 ،

عنوان آخرین عامل ارتقای تکمیل از دید فراگیران انتخاب گردید .همچنین فراگیران،

درصد نظر ممتنع و بدون هیچ نظر مخالفی به عنوان مهمترین عامل ارتقای تکمیل

عواملی چون همکاری بیشتر موسسه آرموک ،هزینه کمتر و اطالعرسانی بیشتر،

دوره از نظر فراگیران ذکرشده است .به عبارتی فراگیران یکی از دالیل اصلی برای

استفاده از محتوای مناسب و غنی را از جمله سایر عوامل ارتقای تکمیل دوره معرفی

تکمیل دوره خود را به رسمیت شناختن رسمی موفقیت و توسعه حرفه خود

کردند.

میدانند» شرکت در گروههای مباحثه و سایر تعامالت دانشجویی «نیز با کمترین
جدول  -5توزیع فراوانی عوامل ارتقای تکميل دوره از نظر فراگيران
عوامل ارتقای تکمیل دوره
به رسمیت شناختن رسمی موفقیت و توسعه حرفهای
شرکت در گروههای مباحثه و سایر تعامالت دانشجویی
به عنوان یک مکمل از یک دوره معتبر
حمایت بیشتر دانشجویان توسط مربیان
روش ارزیابی قوی تکالیف

کامالً موافق

بینظر

موافق

کامالً مخالف

مخالف

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

20
4
17
9
19

77
15/5
65/4
34/6
73/07

4
21
7
14
5

15/5
81
27
54
19/23

2
1
1
2
1

7/6
3/8
3/8
7/6
3/8

0
0
0
1
0

0
0
0
3/8
0

0
0
1
0
1

0
0
3/8
0
3/8

بحث و نتيجهگيری:

خاص؛ یادگیری به منظور تولید و ادغام دانش؛ یادگیری به منظور انجام

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از موک از

پرسوجو دانستند [ Davis. .]17و همکاران نیز در مطالعه خود به این

دیدگاه فراگیران آرموک انجام شد ،شناسایی عوامل مؤثر میتواند سبب

نتیجه دست یافتند که موک جهت بهروزرسانی دانش کمک میکند

بهبود موکها و پیدا کردن نقاط قوت و ضعف آنها و نهایتاً ایجاد تغییرات

 59/1درصد از شرکتکنندگان عربی زبان و  70درصد از

اساسی در آنها شود .نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با نتایج تأثیرات

شرکتکنندگان اسپانیاییزبان بیان داشتند که یکی از دالیل اصلی برای

شرکت در آرموک نشان داد که عامل «دانش نظری من افزایشیافته

انجام موک بهروزرسانی دانش است [ Abeera .]19و  Miriaبیان کردند

است» به عنوان مهمترین نتایج تأثیرات شرکت در آرموک و سپس

که از  49موک انتخابشده توسط دانشجویان ،یکسوم ( 33درصد) برای

عاملهای «دانش عملی من افزایشیافته است» و «عملکرد من را غنی و

ارتقای دانش و یکسوم دیگر ( 35درصد) برای تقویت فهم یا درک در

وسیعتر نموده است» شناختهشدهاند .این نتایج حاکی از تأثیرات مثبتی

نظر گرفته شده بود .حدود  30درصد اهدافی را نشان میدادند که

که آرموک بر شرکتکنندگان گذاشته است ،میباشد .این یافته با نتیجه

مهارتهای باالتر نظام تفکری (مهارتهای سطح باالی تفکر) از جمله

مطالعه  Morو  Mogilevskyمبنی بر اهمیت عامل دانش نظری من

اجرای مطالب یادگیری و تجزیهوتحلیل و ارزیابی را ارتقا میدادند .فقط دو

افزایشیافته همراستا میباشد [.]20

موک برای توسعه مهارتهای سطح باالی تفکر نظیر خالقیت و تفکر

در مطالعه  Plonseyو  ،Barrدانشجویان نتایج یادگیری را عواملی

انتقادی تنظیمشده بود [.]21

چون درک مفاهیم و اصول اساسی؛ کسب دانش واقعی؛ یادگیری با

مطالعه حاضر نشان داد  46/5درصد از افراد نیز مخالف این موضوع

بهکارگیری دانش ،مفاهیم ،اصول ،یا نظریهها برای یک وضعیت یا مشکل

که آرموک «در مسیر کار کردن آنها تأثیری نداشته است»
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عالقهمند به ارائه برخی از مواد ارائهشده ،نبودم ،مثل
سخنرانیهای ویدئویی ،گروههای مباحثه ،مواد خواندنیها و غیره
عالقهمند به برگزاری آزمون نبودم
دریافت هزینههای اضافی
به وجود آمدن عواملی چون مسافرت ،کار بیشازحد و غیره
موانع دسترسی مانند نوع اتصال به اینترنت (سرعتپایین و سایر
موارد) ،زبانی و غیره
نوع ابزار مورداستفاده برای شرکت در آرموک (مانند رایانه
شخصی ،لپتاپ ،تبلت ،موبایل و غیره)

امتی و همکاران

عوامل موثر بر استفاده از موک

فراگیران اشاره میکند .وی با مثال زدن نمونههای قابلتوجهی نشان

زمانی دانشجو ،یک پدیده پیچیده با تعدادی از دالیل اساسی ،وقایع

میدهد که چگونه موکها سبب میشوند ،بعضی فراگیران شغل به دست

زندگی ،میزان پایین آگاهی و استفاده از خدمات حمایتی دانشجو و تعامل

آورند [ .]22همچنین مطالعه ضرغامی همراه ،مبین آن است که موکها

کم با برنامه و شخص دانشجویان میدانند [.]25

فرصتهای قابلتوجهی برای تحصیل ،شغل و زندگی آینده فراگیران

 Plonseyو  Barrموانع اصلی تکمیل دانشجویان را کمبود وقت یا

فراهم میسازند [ .]23درمجموع مطالعات مختلف به تأثیرات مثبت موک

میزان زمان موردنیاز ،پسزمینه و مهارتهای ناکافی ،ایجاد جهش از

اشاره داشتند.

مفهوم به کاربرد اشاره کردند [ Onah .]17و همکاران دالیلی همچون

درخصوص بررسی مفیدترین مواد آموزشی ارائهشده در آرموک ،در

نداشتن قصد واقعی برای تکمیل دوره ،فقدان زمان ،مشکالت مربوط به

مطالعه حاضر مفیدترین مواد آموزشی توسط فراگیران ابتدا سخنرانی

دوره و عدم پشتیبانیهای الزم ،عدم مهارتهای دیجیتال یا مهارتهای

ویدئویی و سپس مواد خواندنی و آزمون اعالم گردید ،اما در پژوهش Liu

یادگیری ،تجربیات بد ،انتظارات ،بررسی همساالن و شروع دیرهنگام برای

و همکاران ،از انواع مواد آموزشی ارائهشده ،خواندنیها و سخنرانیهای

ترک دورههای موک را ذکر کردند [.]27

ویدئویی مفیدترین در نظر گرفته شد ،درحالیکه بحثها و آزمونهای
کوتاه کمتر مفید ،اعالم شد [.]1

 Abeeraو  Miriصالحیت فراگیران و کیفیت موک را به عنوان
دالیل انصراف از دوره ذکر کرده و اذعان کردند فراگیرانی که فاقد

مطالعه  Jongو همکاران نشان داد که موکها ممکن است ازلحاظ

صالحیتهای اساسی هستند ،حتی اگر آنها یک موک طراحیشده

سبکهای آموزشی ،تعاملی و حالتهای ارزیابی باهم متفاوت باشند ،در

مناسب را مطالعه کنند ،احتماالً در طول دوره ترک تحصیل میکنند و

برخی از دورههای آموزشی برای آموزش میتوان مطالبی مانند فیلمهای

بهطور مشابه ،فراگیران دارای مهارتهای باال ،در حین یادگیری در موک

کوتاه ،متون دیجیتال ،تصاویر ،اسالیدهای پاورپوینت ،کلیپهای صوتی و

ناسازگار احتماالً نتوانند دوره را به اتمام برسانند [ .]21ازآنجاییکه بیشتر

پیوند به وبسایتهای خارجی را مشاهده کرد .این مواد آموزشی

مطالعات عامل زمان را به عنوان عاملی برای کامل نکردن دوره ذکر

بهطورکلی اطالعات فشرده و مناسبی برای فراگیران ،فراهم میسازند.

کردهاند ،باید سعی شود موکها بهگونهای ایجاد شوند که راهی برای

برای تعامل ،بیشتر دورهها برای معرفی خود ،سؤال و یا بحث در مورد

پشتیبانی مدیریت زمان خوب توسط دانشجویان فراهم آورند .با شناسایی

موضوعات مرتبط با محتوا ،انجمنها یا فرومهای بحث و گفتگو ارائه

سریع فراگیران ناراضی و در نظر گرفتن مهارتهای یادگیری آنها،

میدهند .اکثر موکهای پزشکی شامل ارزیابیهای متشکل از آزمونها و

طراحی دورههای بهتر و جذابتر ،میتوان باعث افزایش میزان حفظ و

امتحانات انتخابی چندگانه ،سؤاالت کوتاه و سؤال باز که نیاز به پاسخ

انگیزه فراگیران برای یادگیری شد .توصیه میشود ارائهدهندگان آرموک و

طوالنی دارد ،میباشند .همچنین از بیماران مجازی و بازیهای آموزشی

نیز مربیان در ارائه تکلیفهای زمانبر و نیز طوالنی نبودن دورهها و زمان

برای ارزیابی فراگیران در مورد مهارتهای استدالل بالینی استفاده

ارائه ،توجه بیشتری داشته باشند .نتایج مطالعه حاضر در خصوص عامل

میشود [ .]24مفاد ارائهشده در آرموک باید بهگونهای باشند که در زمان

ارتقای تکمیل دوره از نظر فراگیران آرموک ،نشان داد که عامل «به

تعیینشده وظیفه یادگیری خود را به پایان برساند.

رسمیت شناختن رسمی موفقیت و توسعه حرفهای» به عنوان مهمترین

در بررسی دالیل انصراف فراگیران از آرموک ،نتایج مطالعه حاضر،

عامل ارتقای تکمیل دوره از نظر فراگیران ذکرشده است« .شرکت در

حاکی از آن بود که عامل «کمبود وقت یا میزان زمان موردنیاز» به عنوان

گروههای مباحثه و سایر تعامالت دانشجویی» با کمترین فراوانی به عنوان

مهمترین دلیل انصراف از دوره یا تکمیل نکردن دوره شناخته شد .عامل

آخرین عامل ارتقای تکمیل از دید فراگیران انتخاب گردیده است.

ایجاد جهش از مفهوم به کاربرد ،در رتبه دوم ذکر شد .پسازآن «روش

همچنین فراگیران عواملی چون همکاری بیشتر موسسه آرموک ،هزینه

ارزیابی ضعیف تکالیف» و «زمان تعیینشده کم برای انجام تکالیف» به

کمتر و اطالعرسانی بیشتر ،استفاده از محتوای مناسب و غنی را از جمله

ترتیب در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند .این یافته با نتایج مطالعه

سایر عوامل ارتقای تکمیل دوره اعالم کردند .این یافتهها با پژوهش  Yuو

 Liuو همکاران Hodge ،و همکاران Plonsey ،و همکاران Rieber ،و

همکاران تا حدودی مطابقت دارد ،آنها عوامل مؤثر بر آموزش اثربخش از

همکاران و  Onahو همکاران همخوانی دارد [ Hodges .]1،17،25-27و

طریق موکها را شامل؛ استفاده از چندرسانهای ،توجه مربیان به بحثها،
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بودهاند Koller .نیز در مطالعه خود به نقش موکها در مهارت ورزی

همکاران ،دالیلی که منجر به انصراف میشدند را شامل تجربه فشارهای

امتی و همکاران

عوامل موثر بر استفاده از موک

مناسب ،پشتیبانی علمی برای فراگیران و سؤاالت درجهبندیشده اشاره

ارائهدهنده موکها و نیز افزایش تعداد تکمیل دورهها و ارتقای دورهها به

کردند [ .]28نتایج مطالعه کنونی با نتایج پژوهش  Harjuو همکاران

تمام عوامل اشارهشده ،توجهات کافی مبذول فرمایند .بهکارگیری و

مغایر است آنها اشاره کردند ،تعامل کافی با مربیان و دانشجویان دیگر

طراحی دورههای مؤثر آموزشی از طریق موکها میتواند گامی مؤثر در

ممکن است در میزان ترک تحصیل دانشآموزان شرکتکننده در موک

استفاده از فناوریهای نوین در زمینه آموزش و متعاقباً توسعه

تأثیر داشته باشد [ Kizilcec .]29و  Schneiderنیز اذعان کردند که

آموزشهای درونخطی و نیز افزایش دانش نظری و عملی فراگیران

فراگیرانی که با همکاران و دوستان خود در دوره ثبتنام کرده بودند،

داشته باشند.

بیشتر از افرادی هستند که بهصورت فردی ثبتنام کردهاند و آنها بیشتر
میتوانند دوره را طی کنند؛ همچنین فراگیرانی که بهقصد مالقات با افراد
جدید ثبتنام کرده بودند نسبت به افرادی که چنین قصدی نداشتند در
انجمن یا فروم گفتگو ،میزان بحث و گفتگوی نسبتاً باالیی داشتند [.]30

تشکر و قدردانی:
نویسندگان مقاله ،مراتب تقدیر و تشکر خود را از مساعدتهای
صمیمانه شرکتکنندگان ابراز مینمایند.

در مطالعه  Onahو همکاران ،رفتار نامناسب همساالن در انجمنها ،عدم
تمرکز و هماهنگی در انجمنها را به عنوان تجربیات بد فراگیران که
موانعی برای ادامه میباشند ،اشاره کردند [ .]27علت تفاوت یافتههای
مطالعه حاضر با پژوهشهای اشارهشده میتواند ناشی از تفاوت در جامعه
پژوهش ،تجربه آنها از تعامل در دورههای ارائهشده ،بسترهای فناوری و
ارتباطی و غیره باشد .دورههای موک فرصتی برای اجتماعی کردن افراد
فراهم میسازند ،فراگیران خواستار تعامل اجتماعی میباشند ،حال این
تعامل با مربیان یا با سایر فراگیران باشد .این تعامالت تا حدودی عامل
انگیزاننده برای ادامه و تکمیل دوره بوده و بازخوردهای مطرحشده توسط
همساالن میتواند مفید باشد و سبب شود آنها چیزهای زیادی از این
دوره آموزشی کسب کنند ،ولی باید خاطرنشان کرد که بستر این تعامالت
در موکها فراهم گردد .گاهی اوقات بحثهای درونخطی در دورهها
مشکلساز میشوند ،حجم زیاد مباحث بیانشده و نبود مدیریت بر آنها
خود میتواند یکی از عوامل افزایش میزان ترک دورههای آموزشی موک
باشند ،بنابراین وجود مربیانی برای هدایت مباحث درونخطی الزامی
است .از جمله محدودیتهای مطالعه حاضر ،نبود پژوهشهای مرتبط در
ایران و نیز تعداد کم پاسخگویی فراگیران آرموک به پرسشنامه به دلیل
تعداد اندک شرکتکنندگان در دورههای آرموک ،بود .درمجموع میتوان
اذعان داشت که ارائه بستر آرموک به نحو مطلوب با در نظر گرفتن عوامل
یادشده ،تأثیرگذاری بیشتری خواهد گذاشت .بنابراین بررسی عوامل

تأیيدیه اخالقی:
این مطالعه دارای تأییدیه اخالقی به شماره 95-04-157-33328
از دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

تعارض منافع:
در انجام مطالعه حاضر ،نویسندگان هیچگونه تعارض
منافعی نداشتهاند.

سهم نویسندگان:
الهه امتی (نویسنده اول و مسئول) تحلیل آماری ،روششناسی،
آمادهسازی گزارش نهایی ( 40درصد) ،سید جواد قاضی میر سعید
(نویسنده دوم) نگارنده مقدمه ،روششناسی ( 30درصد) ،مریم ابراهیمی
(نویسنده سوم) پرسشگر ،بحث و نتیجهگیری ،آمادهسازی گزارش نهایی
( 30درصد).

حمایت مالی:
این مقاله ،نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی تهران به شماره قرارداد  33328در سال
 1395/10/28است.

مختلف در استفاده از آرموک باید موردتوجه قرار گیرد تا در این راستا
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Original Article
Abstract
Aim: Various factors in the utilization of MOOCs should be considered in order to enable the
MOOC providers to pay enough attention to these factors due to the importance and necessity
of improving the MOOCs provider platforms. So, the aim of this research is the investigation
of factors affecting utilization of MOOC from the perspective of RMOOC learners.
Methods: This is an applied study., which was carried through the survey method. All
learners RMOOC were studied purposefully over a period of 3 months (May, June, July) in
2017 by the Electronic researcher-made questionnaire via Google Docs. The total number of
the study samples was 26 individuals examined after completing the questionnaire. The
collected data were analyzed after being entered into the Excel software l using descriptive
statistics.
Results: Overall the results show the factor of “My theoretical knowledge has increased” is
recognized as the most important result of the effects of participation in RMOOC. More than
half of the learners dropped out. "Lack of time" was recognized as the most important reason
for dropping out or not completing the course. The "official recognition of success and
professional development" factor was announced as the most important factor in the
promotion of completion of the course in terms of learners.
Conclusion: In order to improve the MOOCs provider platforms, planners, policy-makers
and Senior Managers the field of higher education in the Ministries of Science and
Technology, Health and treatment and Education and also RMOOC platform providers
should have more precise planning to provide the MOOC education platforms considering
these various factors in the utilization of RMOOC.
Key Words: Online education, MOOC, learners, R MOOC.
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