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مطالعه حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگیهای معرفتشناسی موک (دورهها و انبوه) انجام گرفت .بهه ایه
م 1ظور از روش تحقیق آمیخته با مدل تو در تو استفاده شد .در مرحله کیفی از روش جستجوی اکتشهافی و
در مرحله کمی از روش پرسشنامهای استفاده شد .در بخش کیفی محیط پژوهش منابع الکترونیکی مرتبط بها
موضوع تحقیق که از  20مقاله مرتبط و در بخش کمی ،جامعه آماری شامل  60نفر از متخصصهان برنامههریزی
آموزش از راه دور در سال  1397در سطح کشور بودند که یک نمونه  36نفری به روش نمونه گیهری داوللبانهه
انتخاب شدند .جهت تحلیل دادههای کیفی از روش تحلیهل محتهوا و شهاخص نسهبت روایهی محتهوا و جههت
تحلیل دادههای کمی از میانگی وزنهی و آزمهون فریهدم اسهتفاده شهد .نتهای تحلیهل محتهوا نشهان داد در
معرفتشناسی موک (انبوه و دوره ها) چههار بعهد یادگیرنهده ،محتهوا ،محهیط آمهوزش و یهادگیری و سهازمان
یاددهنده قابل بررسی است که در مجموع  35مالک شناسایی و تایید شد .نتای کمی ،نشان داد بهبهود سهطح
سواد الالعاتی و دیجیتالی استادان ،ارتباط معرفت و دانش جدید با ساختارهای شهناختی قبلهی و اسهتفاده از
رسانه های مختلف برای یادگیری ،صوتی و تصویری و الکترونیکی مهمتری مالکهای معرفتشتاسهی ویژگهی
دورههای موک و مالکهای سهولت استفاده از محتوای دیجیتال بهرای تمهامی فراگیهران ،جهذب متخصصهان
فناوری الالعات ،برای دورههای دانش افزایی و فهراه سهازی محهیط گروههی آمهوزش بها فنهاوری اینترنهت،
مهمتری مالکهای معرفتشناسی ویژگی انبوه موک هسهتند .نتهای نشهان داد در معرفتشناسهی دورهههای
انبوه(ساماندهی کامل و مقیاس پذیری) موک ابعاد یادگیرنده ،محتوا و سازمان یاددهنده دارای اهمیت ویهژهای
هستند.
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ABSTRACT
The present study was conducted with the aim of identification and assessing the epistemoOriginal Research Paper
logical characteristics of MOOC (massive and courses). For this purpose, two methods of
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2018 in the country a sample of 36 people was selected through voluntary sampling .To
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analyze the qualitative data, content analysis method and content validity index were used
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for analyzing quantitative data from mean weight and Friedman test. The results of content
analysis indicated that four episodes of the learner, the content, Teaching organization and
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educational environment and can be investigated in MOOC epistemology (massive and
courses). A total of 35 criteria were identified and confirmed. Quantitative results show that
improving the level of information and digital literacy of professors, and knowledge with
previous cognitive structures. The most important criterions of the epistemological characteristics of the courses of MOOC and the criteria of ease of use Digital content, the recruitment of information technology professionals, for knowledge courses and the provision of
Internet-based learning group environment, are the most important criterion for epistemology of massive MOOC. The results showed that in the epistemology of massive courses the
dimensions of the learner, the content and the teaching organization are of particular importance.

 .1مقدمه
معرفتشناسی همواره یکﻰ از مه تری مباحﺚ فلسفﻰ جهت پﻰ
بردن به چگونگﻰ عمل تربیتﻰ و نحوه تاﺛیر آن در نﻈام تعلی و
تربیت است ،چراکه تربیت همواره با شناخت و کشف واقعیت
سروکار دارد] .[1نﻈام تعلی و تربیت از آﻏاز تاکنون همواره با
معرفت سروکار دارد ،در واقع معرفتشناسی به ایجاد بسترى
فلسفﻰ مﻰپردازد که در قالﺐ آن مشخص مﻰشود چه انواعﻰ از
دانش امکان حصول دارد و اینکه چگونه مﻰ توان مطمئ شد
آنها جهت ورود به زندگﻰ انسانها و آشنایی با الگوهاى
اجتماعﻰ ،مناسﺐ و درست هستند].[2
معرفت بخهش عمهده ای از محتهوای برنامهه درسهی و تعهامالت
آموزشی و پرورش را تشهکیل میدههد ،لهذا معرفهت شناسهی ،یها
نﻈریه دانش و معرفت ،برای پرورشکاران اهمیتی حیاتی دارد].[3
معرفت شناسی (باورهای افراد درباره ماهیت دانش و دانست ) ،با
ای عقیده که ایه باورهها قسهمتی عﻈهی از مکانیسه های زیهر
بنهایی در یهادگیری هسهتند و شهناخت در برگیرنهده پهاره ای از
توانایی ها و اعمال ذهنی از قبیل دانش ،درک کهردن ،تشهخیص
دادن و تفکر میباشد که به عنوان یکهی از عوامهل تاﺛیرگهذار در
پیشرفتتحصیلی مورد توجه صاحﺐ نﻈران قرار گرفته اسهت].[4
بارها دیده شده دانش آمهوزانی کهه از لحهاو توانهایی و اسهتعداد
یادگیری بسیاری شهبیه بهه هه هسهتند ،در پیشرفتتحصهیلی
تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند .در نتیجه میتهوان گفهت کهه
عوامهههل معرفتشناسهههی از عوامهههل درون فهههردی و مههه ﺛر بهههر
پیشرفتتحصیلی هستند].[5
باورههههای معرفتشناسهههی در شهههکلگیری یهههک جههههتگیری
سیستماتیک مرتبط با پیشرفتتحصیلی و بهبود عملکهرد دانهش
آموزان ،نقش مهمی دارند و میتوان آنها را نﻈامی از عقاید که
و بیش مستقل معرفهی کهرد .در ایه زمینهه  4بخهش را عنهوان
کردند که عبارتند از :عقیده نسبت به ساده بودن دانهش ،عقیهده
مطلق انگاری دانش ،عقیهده ذاتهی دانسهت توانهایی یهادگیری و
عقیده راجع به یادگیری سریع ].[6
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از مه تری ویژگﻰهاى معرفتشناسیکه با بهرهگیرى از عل
سایبرنتیک ،به کسﺐ معرفت در نسل سوم نﻈام آموزش از دور
نیز گره خورده است] ،[7می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 معرفت و دانش توسط یادگیرنده ساخته مﻰ شود. ساخت معرفت از لریق تنها یک مسیر عالﻰ حقیقﻰ یانزدیک به حقیقت نیست ،بلکه مسیرهاى متفاوتﻰ وجود دارد.
 یادگیرى ه از لریق تجربیات یادگیرى رسمﻰ و ه ازلریق ﻏیررسمﻰ امکانپذیر است.
 معرفت و دانش جدید با ساختارهاى شناختﻰ قبلﻰ ارتباطدارد.
 قابلیت درونﻰسازى و برونﻰسازى ساختارهاى فکرى گذشتهیادگیرنده وجود دارد.
 فرایند یادگیرى در ذه یادگیرنده خالق است. یادگیرى از لریق کنش متقابل دورههای انبوه و حل مساﺋلشناختﻰ معنادار مﻰ شود].[8,9
یکی از شکلهای کسﺐ دانش در عصر کنونی نﻈام آموزش از
دور است ،که روشهای سنتی آموزشی را تغییر داده ،امکان
یادگیری را برای همه در همه جا و در هر زمان فراه نموده،
موجﺐ برقراری عدالت اجتماعی در توزیع منابع و امکانات
گردیده] .[10شرایط الزم برای آموزش استاندارد و مطابق با
نیازهای افراد و جامعه را ایجاد نموده است و همچنی کمک
شایانی که ای نﻈام به سادگی و به هنگامسازی آموزش،
صرفهجویی در وقت ،هزینه و مصرف انرژی ،ایجاد فرصت ادامه
تحصیل برای افراد شاﻏل ،تقویت تخصصهای از پیش کسﺐ
شده و ایجاد آرامش و کاهش اضطراب نموده است] [11و با توجه
به اینکه عالوه بر آموزش کالسی در دانشگاه ،اکنون آموزش از
دور ،روشی معتبر در سراسر جهان بوده و یونسکو و سایر
سازمانهای آموزشی جهان بر گسترش آموزش از دور تاکید
میورزند ،الزم است به لور جدی به توسعه آن پرداخته و مبانی
معرفتشناسی آن برای سیاستگذاران ،برنامهریزان و فراگیران
شناخته شود].[12

شناسایی و تحلیل ویژگی های معرفت شناسی موک

 -1-1اجزاء یادگیری مؤثر
ایجاد یک یادگیری کامل برای دانشجویان در یک دوره یا برنامه
خاص شاید بخش خالقیت آموزش باشد].[13در حالی که تمایلی
برای تمرکز بر محیطهای یادگیری سازمانی فیزیکی (کالسهای
درس ،سال های سخنرانی و آزمایشگاهها) یا بر فناوریهای به کار
رفته برای ایجاد محیطهای یادگیری دورههای انبوه ،وجود دارد،
محیطهای یادگیری وسیعتر از ای اجزاء فیزیکیاند .آنها شامل
موارد زیر خواهند بود]:[14
ویژگیهای یادگیرنده؛

سازمانهای یاددهنده؛

محیط آموزش و یادگیری؛

اهداف و محتوایآموزشی؛

یک معل ممک است کنترل ک یا هیچ کنترلی بر برخی از
اجزاء ،مثل ویژگیها یا منابع یادگیرنده نداشته باشد ،اما ممک

است کنترل کاملی بر سایر اجزاء مثل انتخاب محتوا و نحوه
حمایت از یادگیرندگان داشته باشد] .[15در هر یک از اجزاء مه
و اصلی مجموعهای از اجزاء فرعی وجود دارد که باید در نﻈر
گرفته شوند ،شناسایی ای اجزاء که باید در آموزش یک دوره
انبوه آموزش از راه دور مورد توجه قرار گیرند و به خصوص اینکه
ای ابعاد چهارگانه ،در ای دورههای انبوه یادگیری از دور نقش
بهسزایی دارند].[16
درباره چگونگی تاﺛیر معرفتشناسی بر نﻈام آموزش باز و از راه
دور میتوان ای مساله را بدی صورت بیان کرد که فرضهای
معرفتشناسی دیدگاههایی که درباره آنها بحﺚ شده است ،هر
کدام در زمان شکلگیری نسلهای آموزش باز و از راه دور به
نوعی بر مولفههای مه ای نﻈام آموزشی از قبیل معل  ،شاگرد،
برنامهدرسی و راهبردهای یاددهی -یادگیری موﺛر بوده اند].[17

شکل  .1یادگیری از دیدگاه معلم].[18
Fig 1. Learning from the teachers perspective[18].

 -1-2موکها

واژه موک ( )MOOCمخفف التی
 Courseاست و در فارسی معنای تحتالفﻈی دورههای آموزش
باز و از دور انبوه معنی میشود .سال  2012مدل جدیدی از
آموزش بر خط توسط بهتری دانشگاه های دنیا اراﺋه شد که
انقالبی در آموزش بر خط ایجاد کرد .دورههای موک معانی
متفاوتی برای افراد مختلف داشته است].[19
موک نوع خاصی از آموزش آنالی است که ویژگیهای زیر را
دارد]:.[18
Massive Open Online
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یکی از اشکال جدید کسﺐ دانش از راه دور ،موکها هستند که
فرصتهای جدیدی از جمله یادگیری در یک محیط ﻏیر رسمی،
به اشتراکگذاری دانش ،رایگانبودن ،انعطافپذیری ،افزایش
مهارتهای رقومی و سواد الالعاتی ،مقیاسپذیری ،مدت زمان
کامل آموزشی و ﻏیره را برای کاربران فراه میسازند .در موک،
فراگیران موظف به قبول مسئولیتهای شخصی هستند ،زیرا
برقراری تماس با مدرسان بسیار محدود است].[18

 دورهی آموزشی :بدست آوردن یک برنامهدرسی شامل علو مهارت در مدت زمان معی .
ال برخط :یادگیری که به صورت همزمان یادگیرنده و
 کام ًیاددهنده باه در ارتباط باشند.
 همه افراد در سرتاسر دنیا که به اینترنت دسترسی دارندمیتوانند در موکها ﺛبت نام کنند].[20
 انبوه :هزاران کاربر میتوانند همزمان شرکت کنند (فارغ ازمحدودیتهای مالی و زمانی و مکانی).
مقیاسپذیری :در دورههای سنتی و حضوری یک درس
برای تعداد محدودی از دانشآموز و معل تعریف میشود ولی
گستردگی موک میتواند تعداد نامحدودی از شرکتکنندگان را
پشتیبانی کند.
دسترسی آزاد :شرکتکنندگان در ای دوره نیاز به ﺛبت
نام در مدرسه یا موسسه یا دانشگاه ندارند و همچنی هیچ
پیشنیازی جهت شرکت در ای کالسها وجود ندارد (هر نوع
جنس ،س  ،فرهنگ و  ...برای ﺛبتنام آزادند و هیچ محدودیتی
وجود ندارد).
اسپزیتو )2012(2موکها را به عنوان محیط آموزشی از راه دور
محبوبی قلمداد می کند که محتوایی باز را اراﺋه می دهند ،هر
فردی در هر کجا روی زمی میتواند به لور رایگان ﺛبتنام
نماید و در دوره شرکت نماید].[21

 -1-3خصوصیات کلیدی موک
تمامی موکها دارای خصوصیات اصلی (باز ،برخط ،انبوه و
دورهها) هستند ،اگرچه خواهی دید که عبارت موک محدودهی
گستردهای از لراحیها را در بر میگیرد] .[22داونس)2014( 3
چهار اصل کلیدی لراحی را برای موکها شناسایی کرده
است]:[23
 خودمختاری یادگیرنده :به لحاو انتخاب یادگیرندگان از
محتوا یا مهارتهایی که میخواهند بیاموزند ،یادگیری شخصی
است و از ای رو هیچ برنامهدرسی رسمی وجود ندارد.
 تنوع :به لحاو ابزار مورد استفاده ،محدوده شرکتکنندگان و
سطوح دانش آنها و محتوای متنوع.
 تعامل :به لحاو یادگیری تعاونی ،ارتبالات بی
شرکتکنندگان منجر به دانش ظهور یافته.
 باز بودن ،به لحاو دسترسی ،محتوا ،فعالیتها و ارزیابی.
بنابرای  ،نتای ناشی از انتقال الالعات از یک متخصص به
تازهکارها همانند حاصل از اشتراکگذاری و جریان الالعات بی
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شرکتکنندگان میباشد] .[24محقق در ای مطالعه به دلیل
وسیع بودن موضوع به تحلیل و شناسایی دو ویژگی از ویژگیهای
اصلی موک یعنی انبوه و دورههای موک در ابعاد یادگیرنده،
محتوای آموزش ،محیط آموزشی و سازمان یاددهنده میپردازد.
انبوه4

در اصل موکها دارای مقیاسپذیری نامحدودی هستند .از نﻈر
فنی ،محدودیتی در اندازهی نهایی آنها وجود ندارد ،زیرا برای
موسسات اراﺋهدهندهی موکها ،هزینهی حاشیهای افزودن به
ازای هر شرکتکنندهی اضافی صفر است]( .[18در عمل ای
ال درست نیست ،زیرا تکنولوژی اصلی ،هزینههای
اندازه کام ً
پشتیبان و پهنای باند افزایش مییابد و همانطور که بدیهی
است ،هزینههایی برای موسسه اراﺋهدهندهی موک با افزایش
تعداد یادگیرندگان ،وجود خواهند داشت .با ای حال ،هزینه هر
یک از شرکتکنندگان اضافی ،با توجه به تعداد بسیار زیاد ،بسیار
ک است و میتوان آن را ک و بیش نادیده گرفت) .هر چند
حج کالسهای حضوری و فیس تو فیس بسیار پایی است اما
مقیاسپذیری موکها توجهی بسیاری به خصوص از سمت دولت
به خود جلﺐ کرده است ،اما الزم به ذکر است که ای ویژگی
همانند ویژگی پخش تلویزیونی و رادیویی است ،بنابرای برای
موکها منحصر به فرد نمیباشد].[20
دورهها5

مشخصهای که موکها را از اکثر دورههای سنتی و حضوری
دیگر متمایز میسهازد ایه اسهت کهه آنهها در یهک دوره کامهل
سازماندهی شدهاند و در آن مدت زمان فراگیران میتوانند به عل
و مهارت مورد نیهاز خهود دسهت پیهدا کننهد .اگرچهه بسهیاری از
موکها گواهینامهها یا نشانهایی را برای اتمام موفقیتآمیز یهک
دوره اراﺋه میدهند اما تا به امروز برای ورود یا برای اعتبهار حتهی
(خصوصاً) توسط خهود م سسهات اراﺋهدهنهده موکهها ،پذیرفتهه
نشدهاند]. [25
موکها عموماً به صورت دوره ای و انبوه هستند ،ای دورههها
بعضاً مجزا و بعضهاً مکمهل آمهوزش کالسهی هسهتند و بهرای
دروسی که وقت محدود کالس اجازه پرداخت کامل به آنها را
نمیدهد بسیار کمک کنندهاند و از لرفی ایه دورههها بهرای
صدها هزار نفر به لور همزمان و بهصورت مجازی برگزار مهی
شود].[26

شناسایی و تحلیل ویژگی های معرفت شناسی موک

شههکل هههای مختلههف آمههوزش از راه دور بخصههوص در عصههر
کنونی حاکی از وجود زیربناهای فلسفی متفاوت بخصوص در
زمینههه معرفتشههناختی در روش هههای آمههوزش اسههت .ای ه
مطالعه با هدف شناسهایی مبهانی معرفتشناسهی ویژگیههای
دوره و انبوه موک انجام گرفت به ایه منﻈهور سهواالت زیهر
مطههرح شههد :ویژگیهههای آموزشههی دورهههها و انبههوه از منﻈههر
معرفتشناسی موک چه میباشد؟
 .2روش تحقیق
به منﻈور انجام ای مطالعه از روش تحقیق آمیخته 6و با استفاده
از مدل تحقیق آمیخته تو درتو( 7النهه کهردن) بهرای فهه بهتهر
مساله تحقیق استفاده شد .هدف لرح آمیختهه تهو در تهو جمهع
آوری الالعاتی کیفی و کمی به لور همزمان یا به لهور متهوالی
است .در لرح آمیخته تو در تو ،دادههای ﺛانویه برای بحﺚ بیشتر
یا فراه کردن منابع الالعهاتی اضهافی کهه توسهط منهابع اولیهه
فراه نشده به کار برده میشود] .[27در تمام ای پهژوهش روش
جستجوی اکتشافی( 8منبهع اولیهه دادههها) و روش پرسشهنامه9
(منبع ﺛانویه دادهها) برای گهردآوری و تحلیهل دادههها اسهتفاده
شد.
با توجه به موضوع مورد بررسی ،در مرحله اول بر لبهق موضهوع
تحقیهق ،منههابع الکترونیکههی مههرتبط بهها مههوک جهههت شناسههایی
ویژگیهای معرفتشناسی دو نوع انبوه و دوره موک بررسی شهد.
برای انجام ای کهار از روش جسهتجوی اکتشهافی اسهتفاده شهد.
جستجوی اکتشافی یک تکنیهک مبتنهی بهر تجربهه بهرای حهل
مسههاله ،یههادگیری و اکتشههاف اسههت .داگههالس و موسههتاکاس10
( )1985جستجوی اکتشافی را به عنوان یک تحقیق برای کشهف
معنا و جوهر تجربیهات معنهیدار انسهان تعریهف مهیکننهد].[28
در مرحله جستجوی اکتشافی ،نمونهه مهورد بررسهی کتهابهها و
مقاالت مرتبط با موک بودند ،به ایه منﻈهور منهابع الکترونیکهی
همچون google scholar, scirus, proquest, scopus, ieee, sid,
biomedical,
pubmed, medline (ebsco & ovid), eric,
 taylor and francis, and sciencedirectازسال  1990تها 2017

مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت  20منبهع مهرتبط انتخهاب
شههد .منههابع الکترونیکههی انتخههاب شههده در مرحلههه جسههتجوی
اکتشافی ،منابعی بودند که ابعاد گوناگون موضوع را پوشش مهی-
دادند بطوری که نمونه گیری پیشینه پراکندگی 11محقهق شهود.
بعد از انتخاب منابع از روش تحلیهل محتهوا 12بهرای کدگهذاری،
لبقه بندی و دستیابی به موضوعها (ابعهاد) اسهتفاده شهد .کلیهد
واژهای به کار برده شده برای جستجوی منابع الکترونیکی شامل
معرفتشناسی و ویژگی دورهی مهوک؛ معرفتشناسهی و ویژگهی

انبههوه مههوک ،بههود .در مرحلههه تحلیههل محتههوا  18ویژگههی بههرای
دورههای موک و  17ویژگی برای انبوه موک در چههار زمینهه یها
بعد محتهوا ،یادگیرنهده ،محهیط آمهوزش و یهادگیری و سهازمان
یاددهنده شناسایی شد .در مرحله کمی تحقیق ،بعد از تعیهی -
ابعاد و ویژگیهای اصلی معرفتشناسی ویژگیههای دوره و انبهوه
مههوک ،یههک پرسشههنامه  35سههوالی جهههت بررسههی از دیههدگاه
کارشناسان حهوزه یهادگیری الکترونیکهی در مهورد ویژگهیههای
شناسایی شده از دو منﻈر استفاده شهد .در مرحلهه اول خواسهته
شد تها میهزان توافهق خهود را در مهورد ههر یهک از ویژگیههای
معرفتشناختی در دو حوزه دورهها و انبوه در چهار بعد شهناخته
شده بیان کنند .هدف ای مرحله تعیی میزان توافق متخصصان
حوزه یادگیری الکترونیکی در مورد درسهت بهودن ویژگهیهها از
ابعههاد مختلههف بههرای دورههههای مختلههف بههود .بههه ای ه منﻈههور
کارشناسان نﻈر خود را بر روی یک لیف دلیکرت پن درجه ای
از کامال ﻏیر مرتبط تا کامال مهرتبط اسهت درجهه بنهدی کردنهد.
برای تحلیل درجه بندی میزان مرتبط بودن محتوای ویژگیها با
حوزه معرفتشناسی از شاخص نسبت روایهی محتهوا 13الوشهه14
استفاده شد] .[29,30از آنجایی که تعداد کارشناسان  36نفر بهود،
بر لبق جدول مقادیر بحرانی تمهامی مقهادیر بهاالی  .31توافهق
کلی را نشان می دهند.
مرحله دوم (کمی) جهت ارزیابی اهمیت و اولویت بنهدی مهالک
های شناسایی شده ،از بی  60متخصص حوزه برنامه ریزی از راه
دور 36 ،نفر که حاضر به شرکت در مطالعه شدند به عنوان نمونه
انتخاب شدند و از آنها خواسته شهد میهزان اهمیهت ههر یهک از
مالک های شناسایی شده برای دوره ها و انبوه مهوک را ارزیهابی
کنند .بنابرای هر یک از مالکها بهر روی یهک لیهف لیکهرت 5
درجه ای از اهمیت خیلی کمی دارد تا اهمیت خیلی زیادی دارد
درجه بندی شد .جهت تعیی اهمیت و اولویتبندی ویژگیها ،از
میانگی وزنی و آزمون فریدم استفاده شد .جهت تعیی اهمیت
ویژگیها اگر میانگی وزنی ههر مهورد بهی  1تها  2.33بهود بهی
اهمیت ،بی  2.34تا  3.66نسبتا با اهمیهت و اگهر بهاالتر از 3/66
بود دارای اهمیت زیادی برای آن دوره بود.
 .3یافتهها
یافتههای حاصل از تحلیل محتوای معرفتشناسی دورههای
 MOOCدر جدول  1اراﺋه شده است .نتای نشان داد بر حسﺐ
تحلیل محتوا چهار بعد یادگیرنده ،محتوا ،سازمان یاددهنده و
محیط آموزش و یادگیری به عنوان ابعاد مه معرفتشناسی
دورههای  MOOCشناسایی شدند ،که برای ابعاد یادگیرنده و

کارشناسان بر حسﺐ شاخص نسبت روایی محتوا نشان می
 هستند کلیه ویژگیها از.31  از آنجایی که مقادیر باالی.دهد
.نﻈر کارشناسان مرتبط ارزیابی شده اند

سازمان یاددهنده هر کدام چهار ویژگی و برای بعد محتوا و
 همچنی.محیط آموزشی هر کدام پن ویژگی مشخص شد
جدول نتای تعیی میزان ارتبط هر ویژگی را از نﻈر
 نتایج ویژگیها و ابعاد معرفتشناسی دورههای موک.1 جدول

Table 1. The results of epistemological dimensions and features of MOOC courses

The period

Dimensions

Learner

The content

Epistemology features

Content
validity
ratio

1-Enhancement of the students’ rates of digital and
information literacy

0.89

2-Feasibility of learning multi fields and courses in the
environment

0.87

3-Feasibility of making interactions in the learning
environment by using related media for learning
4-Feasibility of providing a dynamic learning process
within the minds of learners

0.9

1-Presentation of fully online MOOCs

0.77

2-Presentation of a fully organized course is a distinguished characteristic among all open education resources

0.75

3-Feasibility of providing an state of art technology in
written, audio, visual and electronic formats
4-Feasibility of making a relevant link between the
new knowledge and previous cognitive structures

Courses

Teaching
organization

0.91

0.9

0.92

5-Feasibility of acquiring cognition by coordination of
the knowledge and reality

0.73

1- Existence of technology infrastructure

0.87

2- Application of an online browser for electronic education

0.87

3-Accessibility of receiving regular video recorded
lectures in a period of 10-13 weeks
4-Feasibility of receiving a fast and easy updating,
restoring and sharing for the accessible information
based on the network capability

0.83

0.91

**** تابستان،*  شماره،**  جلد،پژوهشی فناوری آموزش-نشریه علمی
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1-Feasibility of making reports based on specific dates,
periods, durations and titles of each activity
2-Sending on time replies to the questions by implementation of duly time assignments
Educational
environment

3-Enhancement of the professors’ rates of digital and
information literacy
4-Flexibility of receiving online electronic education in
temporal, local and user accessible formats
5-Feasibility of acquiring a new knowledge through
communications and interactions by the learners

 محتوا و محیط آموزشی هر کدام چهار ویژگی و،ابعاد یادگیرنده
 همچنی.برای ابعاد سازمان یاددهنده پن ویژگی مشخص شد
تعیی میزان ارتبط هر ویژگی را از نﻈر
جدول نتای
.کارشناسان بر حسﺐ شاخص نسبت روایی محتوا نشان می دهد
 هستند کلیه ویژگیها از نﻈر.31 از آنجایی که مقادیر باالی
.کارشناسان مرتبط ارزیابی شده اند

0.86

0.83
0.92

0.87
0.84

یافتههای حاصل از تحلیل محتوای معرفتشناسی ویژگیهای
 نتای نشان داد بر. اراﺋه شده است2  در جدولMOOC انبوه
 سازمان، محتوا،حسﺐ تحلیل محتوا چهار بعد یادگیرنده
یاددهنده و محیط آموزش و یادگیری به عنوان ابعاد مه
 شناسایی شدند که برایMOOC معرفتشناسی ویژگیهای انبوه

 نتایج ویژگیها و ابعاد معرفتشناسی انبوه موک.2 جدول
Table 2. The results of epistemological dimensions and features of massive MOOC

The period

Dimensions

Epistemology features

Content
validity
ratio

1-Feasibility of simultaneous enrollment of the
learners in various courses

0.77

2-Feasibility of providing facilities in order to apply
digital contents for the learners
Learner

3-Feasibility of applying any type of internet usage
with minor digital information
4-Feasibility of providing learning processes
through both formal and informal experiences
1-Feasibility of applying a specific software by the
MOOCs in order to register many participants

0.9
0.75

0.86
0.84
0.72

2-Unrestricted scalability of MOOCs
The content

Massive

3-Ability of providing various directions for finding
the actual knowledge in order to reach the reality
4-Considering the point that it is quite obvious and
logic to state that knowledge is conquered with
unawareness and ignorance

0.8
0.59

0.85

1-Feasibility of creating various learning environments by providing sustainable aids and instructions

0.8

2-Extension of the resources by the relevant organizations based on legal ownership laws

0.76
0.88

0.88

Teaching organization

3-Feasibility of holing enormous Enrollment courses
4-Feasibility of employing Information technology
specialists for the knowledge-based courses
5-Feasibility of providing a group education environment for Internet technology

0.85

1-Feasibility of facilitating the group work by applying computer-based communicative assistant
devices

0.68

2- Feasibility of Enrolling Hundreds of thousands
students in special courses

0.84
0.61

Educational environment

3-Providing online education workshops or technical and public seminars for the staff
4-Considering the point that universe is the main
origin of detection for identity by the pledge of perception tools

نتای جدول  3ارزیابی و اولویتبندی ویژگیهای دورههای موک
را از نﻈر کارشناسان حوزه یادگیری الکترونیکی نشان می دهد.
نتای ارزیابی نشان داد که کارشناسان تمامی ویژگیها را مه
ارزیابی کرده اند .نتای اولویتبندی ویژگیها نیز نشان داد
تفاوت معنیداری بی رتبه بندی ویژگیها وجود دارد
( .)2χ)17(=77.17،P>.05نتای رتبه بندی نشان داد ویژگیها به
ترتیﺐ اهمیت عبارتند از بهبود سطح سواد الالعاتی و دیجیتالی
استادان ،ارتباط معرفت و دانش جدید با ساختارهای شناختی
قبلی ،امکان تعامل در محیط یادگیری و استفاده از رسانههای
مختلف برای یادگیری ،صوتی و تصویری و الکترونیکی باشد،
وجود سهولت و سرعت در به روزرسانی و ذخیره و بازیابی و به
اشتراکگذاری الالعات مبتنی بر شبکه ،قالﺐ فناوری روز قابل
تهیه و قابلیت اراﺋه به شکل مکتوب ،بهبود سطح سواد الالعاتی

و دیجیتالی دانشجویان ،پویا بودن فرایند یادگیری در ذه
یادگیرنده ،استفاده از هر مرورگری بتوان برای آموزش
الکترونیک ،امکان وجود فراگیری بیش از یک درس یا رشته در
ای محیط ،انعطافپذیری آموزش الکترونیکی از لحاو زمانی،
مکانی و دسترسی کاربران ،وجود زیرساخت تکنولوژیکی ،امکان
وجود گزارش گیری از فعالیتها برحسﺐ تاریخ ،زمان ،مدت و
عنوان فعالیت ،در دسترس بودن سخنرانیهای ویدﺋویی ضبط
شده به لور معمول در یک بازه  13-10هفتگی ،پاسخ دهی به
موقع س االت و تکالیف در موعد مقرر ،امکان ایجاد دانشی نو و
جدید به وسیله ارتبالات و تعامالتی بی فراگیران ،اراﺋه موکها
به صورت کامالً برخط ،سازماندهی کامل دوره و امکان دستیابی
به شناخت در صورت مطابق بودن معرفت با واقعیت هستند.

جدول  .3نشانگرهای معرفتشناختی دورههای موک
Table 3. Epistemology markers of MOOC courses

Status of components

Ranking
value

Chi square
value

Rank average

Relative

Low

High
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد ** ،شماره * ،تابستان****

Agreement coefficient

Priorities

Epistemology bases

شناسایی و تحلیل ویژگی های معرفت شناسی موک

Feasibility of acquiring
a
new
knowledge
through
communications and
interactions by the
learners
Existence
of
technology
infrastructure
Presentation of fully
online MOOCs
Presentation of a fully
organized course is a
distinguished
characteristic among
all open education
resources
Feasibility of making
reports
based
on
specific dates, periods,
durations and titles of
each activity
Sending on time replies
to the questions by
implementation of duly
time assignments
Enhancement of the
professors’ rates of
digital and information
literacy
Enhancement of the
students’
rates
of
digital and information
literacy
Application
of
an
online browser for
electronic education
Feasibility of learning
multi fields and courses
in the environment
Feasibility of making
interactions in the
learning environment
by using related media
for learning
Accessibility
of
receiving regular video
recorded lectures in a
period of 10-13 weeks
Feasibility of providing
an
state
of
art
technology in written,
audio,
visual
and
electronic formats
Flexibility of receiving
online
electronic
education in temporal,
local
and
user
accessible formats
Feasibility of receiving

0.84

_

_

4.36

8.36

0.87

_

-

4.5

9.71

11

0.77

_

_

4.08

7.53

16

0.75

_

_

4.02

6.97

17

0.86

_

_

4.44

9.32

12

0.83

-

-

4.33

8.6

14

0.92

-

-

4.69

11.01

1

0.89

-

-

4.58

10.56

6

0.87

-

-

4.5

9.99

8

0.87

-

-

4.5

9.83

9

0.91

-

-

4.66

10.89

3

0.83

-

-

4.33

8.74

13

0.9

-

-

4.61

10.65

5

0.87

-

-

4.5

9.79

10

0.91

-

-

4.66

10.64

3

77.17

15

2

10.96

4.69

-

-

0.92

7

10.49

4.61

-

-

0.9

18

6.97

3.94

-

-

0.73

نتای جدول  4ارزیابی و اولویتبندی ویژگیهای انبوه مهوک را از
نﻈر کارشناسان حوزه یادگیری الکترونیکی نشان میدهد .نتهای
ارزیابی نشان داد که کارشناسان به جهزء دو ویژگهی آخهر کهه از
نﻈر کارشناسان اهمیت نسبی دارند بقیه ویژگیها مهه ارزیهابی
شهده انههد .نتههای اولویتبنههدی ویژگیههها نیههز نشههان داد تفههاوت
معنهههیداری بهههی رتبههههه بنهههدی ویژگیهههها وجههههود دارد
( .)2χ)16(=88.65،P>.05نتای رتبه بندی نشان داد ویژگیهها بهه
ترتیﺐ اهمیت عبارتند از سهولت اسهتفاده از محتهوای دیجیتهال
برای تمامی فراگیران ،جذب متخصصان فناوری الالعهات ،بهرای
دورههای دانش افزایی ،فراه سازی محهیط گروههی آمهوزش بها
فنههاوری اینترنههت ،امکههان پههذیر بههودن یههادگیری ه ه از لریههق
تجربیات یادگیری رسمی و ه از لریق ﻏیررسمی ،آسانتر شدن
کار گروهی بها اسهتفاده از یهاری دهنهدههای ارتبهالی برمبنهای

a fast and easy
updating, restoring and
sharing
for
the
accessible information
based on the network
capability
Feasibility of making a
relevant link between
the new knowledge and
previous
cognitive
structures
Feasibility of providing
a dynamic learning
process within the
minds of learners
Feasibility of acquiring
cognition
by
coordination of the
knowledge and reality

کامپیوتر ،ایجاد محیطهای یادگیری و راهنمای یادگیری فراوان،
امکان استفاده از یک نرم افزار خاص توسط موکها بهرای ﺛبهت
تعداد زیادی از شرکتکنندگان ،وجود کارگاهههای آمهوزش ﻏیهر
حضوری و سمینارهای تخصصی و عمومی برای کارکنهان ،وجهود
مسیرهای متفاوت برای ساخت معرفت جهت نزدیکی به حقیقت،
توسعه منهابع توسهط سهازمانها بها توجهه بهه قهوانی مالکیهت
حقوقی ،امکان همزمانی ﺛبت نام فراگیران در بهیش از یهک دوره
آموزشی ،دورههای نام نویسی در تعداد بسهیار بهاال ،امکهان پهذیر
بودن فعالیت هر نوع کاربری با حداقل الالعات دیجتال ،مقیهاس
پذیری نامحدود موکها ،امکان ﺛبت نام بیش از صدها ههزار نفهر
شرکت کننده در ای دورهها ،لبیعت منبع شناسایی است و ابزار
آن حواس باشد و بدیهی و عدم نیاز به اﺛبات اینکه معرفت نقطهه
مقابل جهل و ناآگاهی است.

جدول .4نشانگرهای معرفتشناختی انبوه موک
Table4. Epistemological indicators of massive MOOC

Status of components

Epistemology bases

square
Chi
value

7.12

3.72

-

-

.68

Rank average
10.18

4.41

-

-

.85

High

Relative

Ranking value
15

Low

5

88.6
5

Agreement coefficient

Priority
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Feasibility of facilitating
the group work by
applying computer-based
communicative assistant
devices
Feasibility of Enrolling
Hundreds of thousands
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students in special courses
Feasibility of simultaneous
enrollment of the learners
in various courses
Feasibility of creating
various
learning
environments by providing
sustainable
aids
and
instructions
Extension of the resources
by
the
relevant
organizations based on
legal ownership laws
Providing online education
workshops or technical
and public seminars for
the staff
Feasibility
of
holing
enormous
Enrollment
courses
Feasibility of employing
Information
technology
specialists
for
the
knowledge-based courses
Feasibility of providing
facilities in order to apply
digital contents for the
learners
Feasibility of providing a
group
education
environment for Internet
technology
Feasibility of applying a
specific software by the
MOOCs in order to
register many participants
Feasibility of applying any
type of internet usage with
minor digital information
Unrestricted scalability of
MOOCs
Ability
of
providing
various directions for
finding
the
actual
knowledge in order to
reach the reality
Feasibility of providing
learning processes through
both formal and informal
experiences
Considering the point that
it is quite obvious and
logic
to
state
that
knowledge is conquered
with unawareness and
ignorance
Considering the point that
universe is the main origin
of detection for identity by
the pledge of perception

.77

-

-

4.11

8.83

11

.85

-

-

4.41

10.15

6

.8

-

-

4.22

8.74

10

.84

-

-

4.36

9.61

8

.76

-

-

4.05

8.54

12

.88

-

-

4.55

10.82

2

.9

-

-

4.63

11.39

1

.88

-

-

4.52

10.68

3

.84

-

-

4.36

9.92

7

.75

-

-

4

8.36

13

.72

-

-

3.91

7.81

14

.8

-

-

4.22

9.04

9

.86

-

-

4.44

10.35

4

.59

-

38.3

5.62

17

.61

-

47.3

5.83

16
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tools

 .4نتیجه گیری
ای مطالعه آمیخته با هدف شناسایی و ارزیابی ویژگیهای
معرفتشناسی موک (دورهها و انبوه) انجام گرفت .نتای کیفی به
دست آمده نشان داد که معرفتشناسی دوره و انبوه موک ،را می
توان در چهار بعد یادگیرنده ،محتوا ،محیط آموزشی و سازمان
یاددهنده لبقه بندی کرد .مهمتری مالکهای به دست آمده در
معرفتشناسی دوره موک در بعد یادگیرنده سطح سواد الالعاتی
و دیجیتالی دانشجویان باید بهبود یابد ،در بعد محتوا موکها به
صورت کامالً برخط اراﺋه شوند ،در بعد سازمان یاددهنده
زیرساخت تکنولوژیکی داشته باشد و در بعد محیط آموزش و
یادگیری امکان گزارش گیری از فعالیتها برحسﺐ تاریخ ،زمان،
مدت و عنوان فعالیت وجود داشته باشد ،بود .همچنی نتای
ارزیابی کارشناسان نیز نشان داد در زمینه معرفتشناسی
دورههای موک ،ابعاد یادگیرنده و محتوا نسبت به ابعاد محیط و
سازمان یاددهنده از اهمیت بیشتری و از جایگاه و حساسیت
ویژه ای برخوردار هستند .مهمتری مالکهای معرفتشناسی
دورههای موک در بعد یادگیرنده ،بهبود سطح سواد الالعاتی و
دیجیتالی استادان ،امکان تعامل در محیط یادگیری و استفاده از
رسانههای مختلف برای یادگیری و در بعد محتوا ،ارتباط معرفت
و دانش جدید با ساختارهای شناختی قبلی ،شناسایی شد .نتای
کیفی به دست آمده از ویژگیهای معرفتشناسی انبوه موک نیز
وجود تاﺛیر چهار بعد یادگیرنده ،محتوا ،محیط آموزشی و
سازمان یاددهنده را نشان داد .مهمتری مالکهای به دست
آمده در معرفتشناسی انبوه موک در بعد یادگیرنده فراگیرانی

که در یک دوره آموزشی ﺛبت نام کردهاند بتوانند همزمان در
دورههای بعد نیز ﺛبت نام کنند ،در بعد محتوا موکها از یک نرم
افزار لراحی شده خاص استفاده کنند که امکان ﺛبت تعداد
زیادی از شرکت کنندگان را میسر سازد ،در بعد سازمان
یاددهنده محیطهای یادگیری و راهنمای یادگیری فراوان ایجاد
کند و در بعد محیط آموزش و یادگیری با استفاده از یاری
دهندههای ارتبالی برمبنای کامپیوتر کار گروهی آسانتر اراﺋه
شود ،بود .همچنی نتای ارزیابی کارشناسان نیز نشان داد در
زمینه معرفتشناسی انبوه موک در ابعاد یادگیرنده و سازمان
یاددهنده نسبت به ابعاد محیط و محتوا از اهمیت بیشتری و از
جایگاه و حساسیت ویژه ای برخوردار هستند .مهمتری
مالکهای معرفتشناسی انبوه موک در بعد یادگیرنده ،سهولت
استفاده از محتوای دیجیتال برای تمامی فراگیران ،در بعد
سازمان یاددهنده ،جذب متخصصان فناوری الالعات ،برای
دورههای دانش افزایی ،فراه سازی محیط گروهی آموزش با
فناوری اینترنت ،شناسایی شد .نتای مطالعه حاضر با مطالعات
مدل شایستگی  ،)2013( ASTDمدل الحنی ( ،)2012باوان و
اسکیتور ( ،)2009مدل یونسکو ( )2008و دارابی ()2006
همخوانی داشته و مالکهای مشابه به دست آمده است.
جمعبندی نهایی در معرفتشناسی دورههای انبوه موک حاکی از
اهمیت ابعاد یادگیرنده ،محتوا و سازمان یاددهنده بود که باید
کارشناسان آموزش از راه دور در ای زمینهها توجه ویژهای
داشته و برنامه ریزی دقیق داشته باشند.
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