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چکیده

"موک" یک دوره مبتنی بر وب است که به صورت رایگان برای هرر شررکتکننرهه در هرر قطهرهای از جهران،
فایلی در دسترس است .ههف این مهالعه ،شناسایی و تبیین راهبردهای بهرهگیری از مروکهرا در برقامره درسری
آموزش عالی ایران بوده است .این پژوهش از حیث کاربرد در برقامه درسی داقشگاهها ،از قوع کاربردی بروده و
در اقجام آن از روش کیفی و داده بنیاد استفاده شهه اسرت .جامعره آمراری شرام  :جمعری از متصصصران برقامره
درسی ،طراحان و مهرسان دورههای آموزشی مبتنی بر موکها و شررکتکننرهگان ایرن دورههرا بودقره کره بره
روش قموقهگیری ههفمنه تعهاد  41قفر از آقان اقتصاب گردیهقه .افرادی به عنوان قموقه اقتصراب شرهقه کره برا
برخورداری از تجربه مشارکت یا اجرایی در دوره های موک بتواقنره قبربت بره کیفیرت خرهمات آموزشری ایرن
دورهها اظهارقظر دقیطی ارایه قماینه .این افراد همچنین ،دارای تألیفات و فعالیتهای پژوهشی قاب توجه در زمینه
فنآوریهای آموزشی و قیز سوابق مهیریتی و اجرایی در حوزه فنآوریهای آموزشی در آموزش عالی بودقره.
دادههای پژوهش از طریق مصاحبه قیمهساختاریافته گردآوری گردیه .یافترههرا قشران داده اسرت کره مهرمتررین
راهبردهای مواجهه با موکها در برقامههای درسی آموزش عالی دربرگیرقهه برقامهریزی درسری کارآمره بررای
موکها ،افزایش ارتباطات بینالمللی در آموزش عالی ،ببتر سرازی اجتمراعی و فرهنگری جهرت بهررهگیرری از
موکها ،داشتن برقامهریزی راهبردی در زمینه موکها در عرصه آموزش عالی ،و اتصاذ تهابیر مهیریتی صریی
در راستای استفاده بهینه از موکها است.
واژگان كلیدي :آموزش عالی ،برقامههای درسی ،راهبردها ،موک
* استادیار داقشکهه علوم تربیتی و روانشناسی ،داقشگاه شهیه بهشتی ،تهران ،ایران phd_136287@yahoo.com
** استاد داقشکهه علوم و روانشناسی داقشگاه شهیه بهشتی ،تهران ،ایران fathi@sbu.ac.ir
** داقشیار داقشکهه علوم تربیتی و روانشناسی داقشگاه شهیه بهشتی ،تهران ،ایرانm-Arefi@sbu.ac.ir
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مقدمه

با توسعه شبکه جهان گبتر وب ،مؤسبات آمروزش عرالی قیرز بایره از امکاقرات ایرن شربکه در امرر
آموزش استفاده قموده ،اعضای هیأت علمی خود را از داقش و مهارت الزم برای بهکرارگیری ایرن
فنآوری در آموزش و توسعه آموزش عالی برخروردار سرازقه  .)Harirchiyan et al., 2011در
واقع ،امروزه ویژگیهای جامعه اطالعاتی بر قیوه توسعه آموزشعالی سایه افکنرهه اسرتد در ایرن
جامعرره رسررالتهررا و اهررهاف داقشررگاه برره تناس ر آرمررانهررا و قیازهررای جامعرره ترییررر کرررده اسررت
 )Thackray,Good & Howland, 2010و ضررورت توجره بره قروآوریهرای آموزشری چرون
برقامههای درسی مجازی بیش از پیش احباس میشود .یک قموقه از به روزتررین ایرن قروآوریهرا
کارببت موکها 4در برقامههای درسی است .موک یک روش آموزشی برخط میباشه که اتصرا
شبکه اجتماعی را ایجاد میکنه و به متصصصان و داقشرجویان و کراربران در زمینره تیطیرق کمرک
مررریکنررره و گبرررتره وسررریعی از منرررابع در دسرررترس ،بررررخط و رایگررران را ارایررره مررریدهررره
) .(McAuley,Stewart, Cormier & Siemens, 2010ایررن دورههررا را م ریترروان در قال ر
چارچوب بزرگتر منابع آزاد آموزشی داقبت که به طور معمو به عنوان میتروای دیجیترا شرهه
قاب استفاده و به صورت رایگان در اختیار داقشجویان ،آموزگراران و میططران بررای بهررهبررداری،
یادگیری و آموزش و تیطیق در دسترس میباشنه.
موکها سب

ترییرات مثبت اساسی در برقامه درسی آموزش عالی شرههاقره و علیرر م مزایرای

ببیاری که از حیث فراهمآوری فرصتهای یادگیری میتواقنه داشته باشنه ،میتواقنه چرالشهرا و
تههیهاتی را قیز برای قظامهای آموزش عالی مصصوصاً برای کشورهای درحا توسعه فراهم آورقره
 .)McAuley et al., 2010این چالشها و فرصتها برر ضررورت و امکرانسرنجی برقامره درسری
مبتنی بر موک در آموزش عالی داللت دارقه و قیرز برر کلیره اجرزای ایرن قروع برقامره درسری ترأییر
میگذارقه .با مهیریت صیی این چالشها و قیز اتصاذ راهبردهای مناس در جهرت اسرتفاده بهینره
از فرصتها ،میتوان از ظرفیت موکها در برقامه درسری بهرره کامر را گرفرت و برهکارآمرهی و
ایربصشی آموزش عالی افزود .با توجه به ضرورت سازگار شهن داقشرگاههرا و مؤسبرات آموزشری
با شیوههای مصتلف یادگیری و طرحهای آموزشی آقالین و جهیه جهت تضمین کیفیرت در ارایره
خهمات به کاربران و سازگاری با فضاهای فنآوری که به صورت آقالین رشه و توسعه مرییابنره،
1.Mooc: Massive Online Open Course
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ضروری است که پژوهشهای آکادمیکی در خصوص تیوالت موکها در آموزش عالی صورت
پذیرد  .)Pottrr, 2013بررسی پیشینه موجود قشان میدهه ،در این زمینه کار جرهی و آکادمیرک
اقجام قشهه است  .)Daneil, 2012در پژوهشی با عنوان «کتابصاقهها و کتابهاران در عصرر مروک»
قشان داده شه که موک فرصت مرتنمی برای کتابهاران و کتابصاقرههاسرت ترا قطرشهرای آموزشری
خود را گبترش داده و از آگاهیها و مهرارتهرای خرود در مبرای حرق مؤلرف و آمروزش سرواد
اطالعاتی در این ببتر جهیه قیز استفاده کننه).(Sarafzadeh, 2016
امتی و توسلی  )Omati & Tavasoli, 2015در پژوهشی دیگر با عنروان «ظهرور مروکهرا در
آموزش پزشرکی» قشران دادقره مروک هرا در مرهت کوتراهی طیرف وسریعی از مربیران ،فراگیرران،
شرکتهای تجاری ،رساقهها و عموم افراد را به خود جلر

کرردهاقره .درحرا حاضرر ،ببریاری از

داقشگاههای بزرگ دورههای خود را به صورت موک ارایه میدهنه .به احتما زیراد در سرا هرای
آتی موکها بصشی از چشماقرهاز آمروزش عرالی خواهنره شره .بیلنگرر و تورقترون & (Belanger

) Thornton, 2013در راستای بررسی وضعیت دورههای موک قشان دادقهکه مهرمتررین عرواملی
که منجر به تر ی داقشجویان به تکمی دوره شههاقه ،عبارتنه از :تمای به دریافرت مرهرک اتمرام
دوره ،افزایش آگراهی بررای براال برردن عملکررد کراری خرود ،تشرویق و حمایرت از جاقر

سرایر

همکالسیها و یا استادان در اقجمنهای گفتوگو و به عنوان مکملی برای یک دوره اعتبار دهنهه.
مهمترین مواقع تکمی دوره ،شام  :کمبود زمان ،داقش پیشقیاز قاکافی ،دشواری در برهکرار ببرتن
مهال

و مفاهیم آموزشها در آزمونهای اخذ شهه بود .از دیهگاه مهرسان قیزتنوع و تعرهد براالی

مصاطبان به ایههها ،قظرات ،لینکهای مفیه و تازهای اقجامیره کره بره نریترر شرهن تجربره کمرک
شایاقی کرده است .این پژوهش با این قتیجه همراه بود که آموزش در این دوره زمان قابر تروجهی
را برای پاسخ به مشکالت داقشآموزان ،شرکت در جلبات تعیین شهه دوره و به طور کلی ،تعام
بررا شرررکتکننررهگان ب روده اسررت .جرراکوبز  )Jacobs,2013در پژوهشرری در زمینرره وب قشرران داد
داقشآموزان دریافتنه که بیشتر استادان همکاری کننهه در موک در حوزه تصصصی خرود شرناخته
شهه و خبره هبتنه .برخی از استادان که لزوماً از داقش باالیی برخوردار قبودقه ،تواقبتهاقه از طریق
موکها برای خود اسم و رسمی دست و پا کننه.
آگرو  )Agarwal, 2013به منظور بررسی قگررشهرای داقرشآمروزان و مهرسران در زمینره
موک قشان داد که داقشآموزان بر این باور بودقه شرکت در موک این حس را داشته که در یرک
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کالس واقعی با تجربیات آقالین ،مهلت مطرر برای تکرالیف و آزمرونهرای میران تررم و پایران تررم
شرکت کرده باشنه .مهرسان بر این باور بودقه که این دورهها باعث کب
قیوه تر ی

اطالعات بیشرتر دربراره

داقشآمروزان بره شررکت در دورههرای آقالیرن و یرافتن دو رویکررد آموزشری مفیره

بازیگوقه کردن آموزش و تیریک تعاملی ذهن مصاطر خواهره شره .آلرون  )Allon, 2012در
پژوهشی در زمینه مهیریت عملیات قشان داد که چشماقرهاز داقرشآمروزان در راسرتای شررکت در
دورههای موک افزایش مهارتهای مهیریتی بوده است و معلمان براین باور بودقره کره بیرثهرا و
ویهیوهای در قال

زماقی پنج دقیطه برای مشرو قمودن داقشآموزان در دوره مفیه بوده است.

بررسی پیشینههای پژوهشی مرتبط با موضروع و گراهی قراق

و ترک بعرهی ،ضررورت اقجرام

مهالعه ای عمیق روی تیطیطات مرتبط را ایجاب مریقمایره ترا بتروان بره درک بهترری از دورههرای
همگاقی آقالین در سه تیصیالت عالی دست پیها کرد .با توجه بره اهمیرت دورههرایموکهرا در
آموزش عالی امروز و به منظور تبهی قگاه راهبردی به این دورهها در ببرتر آمروزش عرالی ایرران،
در این پژوهش تالش بر آن است که راهبردهای مواجهه با موکها در برقامه درسی آموزش عرالی
مورد بررسی قرارگیرد .به علت عهم توجه به موضوع موکها در آموزش و آمروزش عرالی ایرران،
پژوهشی در رابهه بافرصتها و چالشهایی که این روش آموزشی مریتواقره بررای آمروزش عرالی
کشور ایجاد کنره اقجرام قشرهه اسرت و همرین عوامر ضررورت اقجرام پرژوهش حاضرر را روشرن
میسازد .در این راستا ،پژوهش حاضر در ترالش اسرت ترا بره ایرن سرؤا پژوهشری پاسرخ دههکره
راهبردهای آموزش عالی در زمینه مواجهه با موکها در برقامه درسی آموزش عالی چیبرت روش
پژوهش حاضر ،از حیث کاربرد در برقامه درسی داقشگاهها ،از قوع کابردی اسرت .روش پرژوهش،
کیفی و داده بنیاد است .جامعه آماری تیطیق حاضر شام افرادی است که در دورههرای آموزشری
مبتنی بر موکها درگیر بوده و فعالیت داشتهاقره .برر ایرن اسراس ،از برین جامعره آمراری  41قفرر برا
استفاده از روش قموقهگیری ههفمنه به عنوان قموقه آماری اقتصراب گردیهقره .افررادی بره عنروان
قموقه اقتصاب شهقه که با برخورداری از تجربره مشرارکت یرا اجرایری در دورههرای مروک بتواقنره
قببت به کیفیت خهمات آموزشی این دورهها اظهارقظر دقیطی ارایره قماینره .ایرن افرراد هرمچنرین،
دارای تألیفات و فعالیتهای پژوهشی قابر توجره در زمینره فرنآوریهرای آموزشری ،و قیرز سروابق
مهیریتی و اجرایی در حوزه فنآوریهای آموزشی در آموزش عرالی بودقره .از ایرن تعرهاد 9 ،قفرر
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دارای مرتبه علمی داقشیار و  5قفر استادیار و قیز  41قفر از آقها دارای سرابطه ترهریس براالی  8سرا
بودهاقه.
در این تیطیق از ابزار مصاحبه قیمهساختار یافتره بره منظرور گرردآوری دادههرای کیفری جهرت
شناسایی راهبردهای مربوط به کارببت موکها بر برقامه درسی آموزش عالی و تعیرین مطولرههرا و
تیلیر تفبرریری و قیررز از روش تیلیلرری میترروای کیفرری برررای تیلی ر دادههررای کیفرری حاص ر از
مصاحبهها بهره گرفته شرهه اسرت .برهمنظرور تعیرین روایری دادههرای کیفری از روش چرک کرردن
اعضاء 4استفاده شهه است و پایایی فرم مصاحبه با قراردادن خالصه مهال و مطولههای تعیرین شرهه
در اختیار سه قفر آگاه به روشهای پژوهش کیفی و اعمرا قظرهرای آقران بررسری شرهه اسرت .در
تیطیق حاضر ،از روش تیلی دادههای کیفی کهگذاری باز و میروری) اسرتفاده شرهه اسرت .در
این راستا ،جمالت معنیدار در تک تک مصاحبهها مشص

گردیه و به هر یک کرهی اختصراص

داده شه .سپس ،کههای تکراری در هرم اد رام شرهه واز دسرتهبنرهی و ارتبراط کرههای اصرلی بره
یکهیگر ،مطولهها حاص شه که در جهو  4ارایه شهه است.

1.Members check
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يافتهها

همانطور که در جهو  4قشان داده شهه است ،مهمترین مطولههای اظهار شهه توسط مصراحبه
شوقهگان در راستای راهبردهای مواجهه با موکها در برقامه درسی آمروزش عرالی را مریتروان در
قال

پنج مطوله و راهبرد مورد بررسی قرار داد.

مهمترینمقولههاياظهارشدهتوسطمصاحبهشوندگاندرراستايراهبردهايمواجههباموکهادر
جدول .1
برنامهدرسيآموزش 

برقامهریزی درسی کارآمه

ارتطررای کیفیررت تررهریس اسررتادان ،طراحرری آمرروزش مهلرروب ،ارتطررای کررارآیی

برای موکها در برقامه

برقامهریزی درسی ،تمرکز بر تواقمنهی استاد ،ترییر دیهگاه به تهریس و آمروزش

درسی

داقشگاهی 

الگو گرفتن از داقشگاههای پیشرو در زمینه موک،تأکیره برر فرهنر

برینالمللری

کردن آموزش ،شک گیری رابهه تعاملی میان داقشگاهیان ،شهرت و عیار ملری و
افزایش ارتباطات بینالمللی
در آموزش عالی

بینالمللی داقشگاه در قتیجه ارایه موکها ،استفاده از امتیاز هم زباقی با کشورهای
سرازی در داقشرگاههرا و مراکرز آموزشری قبربت بره داقشرجویان

همبایه ،فرهن

بینالمللی ،استفاده از فرصتهای حاص از شناخت استادان داقشگاههای ایران در
قتیجه ارایه موک و تأییر آن بر ارتطای دیه و قگرش مثبت به آموزش عالی خود
ایجاد مهارت و آگراهی کامر در اسرتادان از ایرن دورههرا ،کارببرت مهلروب و
اجرای ایربصش موکها ،ارتطای سواد اطالعاتی،آگاهی داشتن از اهمیتی کره در
بهرهگیری از موکها وجود دارد ،ارایه تعریرف درسرت وایجراد براور درسرتی از
ظرفیت موکها ،از میان برداشتن این ایهه که چون موکها رایگان هبرتنه .پرس
بی ارزشنه ،اطالع رساقی کافی در خصوص ارزش آموزشی دورههرای مبتنری برر
ببتر سازی اجتماعی و
فرهنگی جهت بهرهگیری
از موکها

موک ،رفع تأییر تبلیرات منفری برر مروک هرا ،ارتطرای قگررش مثبرت اسرتادان بره
موکها ،رفع احباس تههیه استادان قببت به موقعیتشان ،ایجراد واحرههایی در
داقشگاه بررای شررکت در دورههرای مروک ،پشرتیباقی و ترأمین مرالی الزم بررای
حرکت در راستای موکها ،برداشتن میهودیتهای اینترقتی و شربکهای ،از برین
بردن فرهن

مهرک و مهرکگرایی بره عنروان هرهف آمروزش عرالی ،افرزایش

اقگیررزه و از میرران برداشررتن فرهنرر

آموزشرری اجبرراری و امتیرراقی ،تشررویق

یادگیرقهگان به استفاده از شبکههای ارتبراطی ،آشرنایی داقشرجویان و اسرتادان برا
تکنولوژی ،فرهن

سازی برای موکها ،داشتن مشارکت از سوی داقشگاهیان
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فراهم قمودن زیرساختهای الزم و داشتن دیهگاههای کالن مرهیریتی قبربت بره
موکها ،سرمایهگذاری در بیث فرنآوری هرای جهیره یرادگیری ،برقامرهریرزی
ههفمنه جهت بهرهمنهی از ظرفیت های موجرود در مروکهرا ،سررمایهگرذاری
داشتن برقامهریزی راهبردی الزم برای توسعه دورهها ،در قظر گرفتن موکها در ردیف بودجهای و تصصی
در زمینه موکها در عرصه بودجه ،حمایت دولت از موک ها ،ایجاد تهابیر فنری در زمینره در دسرترس برودن
آموزش عالی

سیبررتمهررای آقالیررن ،قگرراه مثبررت کارفرمایرران برره مهررارتهررای فررار التیصرریالن
موکها ،قگاه مطهعی قهاشتن به موکها ،داشتن قگاه بلنه مرهت و هرهف دار بره
موکها ،ایجاد کرسیهرای مربروط بره مروک و مراکرز ارزیرابی ایرن دورههرا در
داقشگاه ،قظارت بر فرآینه تولیه و بهرهگیری از موکها ،بهرهگیرری ترهریجی از
موکها در سیبتم سنتی آموزش عالی ،تطویت فرهن

آموزش الکتروقیکی

بهرهگیری کام از ظرفیتها و امکاقات کشور در زمینه رشه سواد الکتروقیکی و
اتصاذ تهابیر مهیریتی

رشه سواد آکادمیک و بهرهگیرری از امتیراز برخرورداری از جمعیرت گبرترده از

صیی در راستای استفاده

داقشجویان دکتری ،از بین بردن مبای و مشکالت ایجاد شرهه توسرط مؤسبرات

بهینه از موکها

آموزش عالی و داقشگاهیان ،بهرهگیری از ساز و کارهرای قراقوقی ،شرفافسرازی
موکهرا و مبریرآقها بررای داقشرجو ،اعمرا مرهیریت مناسر  ،اعمرا مرهیریت
یرمتمرکز در آموزش عالی

در ادامه به تفصی به توضی هر مطوله پرداخته میشود.
 .1برنامه ريزي كارآمد براي موکها در برنامه درسی

 :بره زعرم برخری از مصراحبه شروقهگان ،برا ارتطرای

کیفیت تهریس در استادان و قیز طراحی آموزشی مهلوب ،مریتروان از قطراط ضرعف مروکهرا در
آموزش عالی تا اقهازه خیلی زیادی کاست مصاحبه شوقهگان  8و .)44از دیه مصراحبه شروقهگان
 1و ،41توسعه موک زماقی میتواقه تههیه میبوب شود که برای آن برقامهریزی صرورت قگرفتره
باشه و یا برقامهریزی صرورت گرفتره کرار خرودش را بره خروبی اقجرام قههره و دچرار کهنگری یرا
روزمرگی شهه باشه و دیگر کارآیی سابق را قهاشرته باشره .تمرکرز برر تواقمنرهی اسرتاد مصراحبه
شوقهگان  5 ،3 ،4و )44برای برقامهریزی ،و تمرکز بر طراحی آموزشی و ترییر دیرهگاه اسرتادان بره
تهریس و آموزش داقشگاهی مصاحبه شوقهه  )44میتواقه در کاستن ایررات ایرن تههیرهها ببریار
مفیه باشه.
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 .2افزايش ارتباطات بینالملل

در آموزش عال

 :از دیه مصاحبه شوقهگان 5و  8الزم است ،شک گیری

رابهه آکادمیک ،کار گروهی ،همکاری و گفتوگو شک بگیرد .از دیه مصاحبه شوقهه شماره 3
«می توان از امتیاز هم زبان بودن با کشورهای همبایه و ارایه موک برای آقها قهایت استفاده را
قمود»« .شهرت و عیار ملی و بینالمللی داقشگاه ارایه دهنهه موکها ،قطش مهمی را در تبهی
استفاده از فرصتها برای بهبود برقامه درسی بازی میکنه» مصاحبه شوقهه .)1عهم ایجاد فرهن
اقتباس از کشورهای پیشرو در ارایه

بینالمللی کردن داقشگاه و آموزش عالی و عهم ایجاد فرهن

موکها ،ماقع بهرهگیری از ظرفیت موکها برای بهبود برقامه درسی میشود مصاحبه شوقهگان
 7 ،2 ،4و.)44
 .3بسترسازي اجتماع

فرهن

و فرهنگ

جهت بهرهگیري از موکها:

از دیهگاه مصاحبه شوقهه « 4عهم

سازی برای موکها  ،ماقعی در تیطق کام قطاط مثبت موک در آموزش عالی است .خود

موکها قیاز به فرهن

سازی دارقه» .از دیه عهه دیگری از مصاحبه شوقهگان اگر ههف در ارایه

دورههای آقالین کب

مهرک و مهرکگرایی باشه ،توفیطی قببت به آموزش حضوری قهارد و

اوضاع آموزش عالی را وخیمتر میکنه مصاحبه شوقهگان  1 ،3و  .)8عهم مهارت و آگاهی
کام استادان از این دورهها و عهم کارببت مهلوب آقها ،سب

میشود که با اجرای یر ایربصش

آن به درجات ضعف این دورهها افزوده شود مصاحبه شوقهگان  8 ،3و .)41مصاحبه شوقهگان
7و 42بر این باور هبتنه که بیث سواد اطالعاتی ،بیث مهمی است که عهم برخورداری از آن به
ضعف موکها میاقجامه .سواد اطالعاتی ،قه صرفاً سواد به معنی تواقایی بهرهگیری از ابزار است،
بلکه به معنی تواقایی بهرهگیری از آن چیزی است که عرضه میشود .آگاهی قهاشتن قببت به
اهمیت بهرهگیری از موکها می تواقه از مبای و مشکالت اساسی باشه و هر چطهر هم اینها بر
روی هم اقباشته شود میتواقه تطویتش کنه  .)43 ،2بر طبق دیهگاه مصاحبه شوقهه  9و43قبود
اقگیزه و فرهن

آموزشی اجباری و امتیاقی ،از عوام تشهیه کننهه قطاط ضعف میبوب

میشوقه.از دیه مصاحبه شوقهگان 5 ،2و  9در کشورهای در حا توسعه ،توسعه موکها بایه گام
به گام پیش برود و قمی توان یک دفعه سیبتم سنتی را کنار گذاشت و بعه آن را مورد استفاده قرار
داد « .بایه فرهن

آموزش الکتروقیکی و بهرهگیری از این آموزش را تطویت قمود و تعامالت

فرهنگی را در جهات مصتلف افزایش داد» مصاحبه شوقهه .)2به زعم مصاحبه شوقهگان 7 ،3و
44قگرش استادان بایه قببت به تهریس داقشگاهی و موک عوض شود .ا ل

استادان قگرش
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مثبتی به این دورهها قهارقه و آقرا تههیهی برای موقعیت خود میداقنه .قبود اطالعات کافی در
خصوص ارزش آموزشی دورههای آموزشی مبتنی بر موک سب

میشود که مؤسباتآموزش

عالی و داقشگاهیان ،مبای و مشکالتی را در راستای موکها ایجاد کننه و در مطاب آن مطاومت
قشان دهنه مصاحبه شوقهه  2و .)6از دیه مصاحبه شوقهگان 8و  41میهودیتهای اینترقتی و
شبکهای بایه برداشته شود .عهم فرهن

سازی برای موکها ،ماقعی در تیطق کام قطاط مثبت

موک در آموزش عالی است .خودِ موکها قیاز به فرهن

سازی دارقه مصاحبه شوقهگان  6 ،2و

 .)8ببیاری از داقشگاهیان و مهیران و متصصصان ،باور درستی از ظرفیت موکها قهارقه مصاحبه
شوقهگان  2و .)41از دیه مصاحبه شوقهگان  7و 43بایه فرهن

آموزش الکتروقیکی و بهرهگیری

از این آموزش را تطویت قمود و تعامالت فرهنگی را در جهات مصتلف افزایش داد.
 .4داشتن برنامهريزي راهبردي در زمینه موکها در عرصه آموزش عال

 :فراهم قبودن زیرساختهای الزم و

میتواقه از مبای و مشکالت اساسی باشه و
قهاشتن دیهگاههای کالن مهیریتی قببت به موکها 
هر چطهر هم اینها بر روی هم تلنبار شود میتواقه که قویترش بکنه مصاحبه کننهگان6 ،2 ،4
سرمایهگذاری اقهکی در بیث فنآوریهای جهیه

و .)42از دیه مصاحبه شوقهگان  44و43
یادگیری صورت میگیرد و آموزش عالی از پیشرفتهای تکنولوژی آموزشی به دور ماقهه است.
فطهان سرمایهگذاری الزم برای توسعه دورهها ،به تشهیه قطاط ضعف منجر میشوقه مصاحبه
شوقهگان  42 ،3و .)41به زعم مصاحبه شوقهگان  8 ،6،5 ،3و  9بودجه عمومی داقشگاهها بر اساس
سراقه داقشجویان است و بر اساس شرکت آقها دردورههای ارایه شهه در مؤسبات قیبت .به همین
خاطر ،تأمین و حمایت مالی و تصصی

بودجه به موکها صورت قمیگیرد« .در زمینه قوع قگاه و

قگرش موجود در بازار کار و کارفرمایان قببت به این دورهها و اعتبار آقها ،میبایبت
فرهن

سازی شود و همواره با دیهی مثبت به مهارتهای فار التیصیالن و کارآیی آقها توجه

شود» مصاحبه شوقهه  .)9از دیه مصاحبه شوقهگان  44و 42قبایه قگاه مطهعی به موکها داشت،
بلکه بایه قگاه بلنه مهت و ههف دار به دورههای آموزشی مبتنی بر موک داشت .به زعم مصاحبه
شوقهگان  6و 9بایه در چنه داقشگاه ،کرسیهای مربوط به موک و مراکز ارزیابی این دورهها را
ایجاد کرد تا بتوان قظارت بر فرآینه تولیه و بهرهگیری از آقهارا داشت.در کشورهای در حا
توسعه ،توسعه موکها بایه گام به گام پیش برود و قمیتوان یک دفعه سیبتم سنتی را کنار
گذاشت و بعه آن را مورد استفاده قرار داد مصاحبه شوقهگان  3و .)44بایه فرهن

آموزش
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الکتروقیکی و بهرهگیری از این آموزش را تطویت قمود و تعامالت فرهنگی را در جهات مصتلف
افزایش داد مصاحبه شوقهگان  6و.)41
 .5اتخاذ تدابیر مديريت

صحیح در راستاي استفاده بهینه از موکها :مصاحبه شوقهگان  2و 3بر این باور

هبتنه که از ظرفیتها و امکاقات کشور بایه بهره کام را گرفت و از امتیاز ارایه موک قهایت
استفاده را قمود .پتاقبیلی که در کشور در زمینه رشه سواد الکتروقیکی و رشه سواد آکادمیکی
وجود دارد عام تعیین کننهه و حیاتی است مصاحبه شوقهگان 5و  ،)7رشه داقشجویان دکتری
که ا ل

از سواد الکتروقیکی برخوردار هبتنه و استصهام آقها به عنوان عضو هیأت علمی میتواقه

به استفاده از فرصتهای موکها در برقامه درسی کمک قمایه مصاحبه شوقهگان2و.)5به زعم
مصاحبه شوقهگان  7 ،3و 9اعما مهیریت و برقامهریزی مناس

در راستای موکها از تههیهات

موکها بر برقامه درسی می کاهه .بعضی از مصاحبه شوقهگان معتطه هبتنه مهیریت متمرکز در
آموزش عالی ،ماقع از تیطق برقامههای داقشگاهها میشود مصاحبهشوقهگان  4و« .)3شفافسازی
موکها و مبیرآقها برای داقشجومیتواقه از تههیهات این موکها بکاهه .مصاحبه شوقهه )41
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بحث و نتیجهگیري

پژوهش حاضر در راستای بررسی مواجهه با مروکهرا در برقامره درسری آمروزش عرالی قشران داده
است که مهمترین راهبردها ،عبارتنه از :برقامهریزی درسی کارآمه برای موکها در برقامه درسری،
افزایش ارتباطات بینالمللی در آموزش عالی ،ببتر سازی اجتماعی و فرهنگی جهت بهرهگیرری از
موکها ،داشتن برقامهریزی راهبردی در زمینه موکهرا در عرصره آمروزش عرالی ،واعمرا سراز و
کارهای مهیریتی صیی در راستای استفاده بهینه از موکها .همانطور کره قترایج پرژوهش حاضرر
قشان داده است یکی از مهمترین راهبردهای برقامههای درسی مبتنی بر موکها ،برقامهریزی درسی
کارآمه برای موکها در برقامهدرسی میباشه ،یادگیری و تهریس با وجود بهترین زیرساختهرای
فنی و داقشی میطق قمیشود،مگر اینکه برقامهریرزی درسریبه صرورتی اصرولی و کارآمهترهوین و
اجرا شود و این برقامهریزی درسی در فضای مجازی به طور کلری و دورههرای آموزشری مبتنری برر
موکها به طور خاص قیاز بره برازقگری مرهاوم فرآینهبرقامرهریرزی درسری و داقرش افزایری مرهاوم
استادان و برقامهریزان درسی دارد .به روز کردن شیوههای مهیریت ،برقامهریزی ،طراحری ،تولیره و
تهریس از جمله مؤلفه های تعیین کننهه در تبرهی برقامرهریرزی کارآمره اسرت .از ایرن رو ،درک
قابلیتهای فنآوری قظیرر :امکاقرات ارتبراطی ،قابلیرتهرای اطالعراتی ،دسترسری هرر زمراقی و هرر
مکاقی ،چنهرساقهای و شصصی سازی آن وتأکیه به یادگیرقهه میوری دو عامر مهرم هبرتنه کره،
متمایز از برقامههای درسی حضوری بر طراحی برقامههای درسی مجازی تأییرگذار هبرتنه .ایرن دو
عام کیفیت عناصر برقامه درسی مجازی ماقنه اههاف برقامه ،میتوا ،فعالیتهای یادگیری ،مرواد و
منابع یادگیری ،شیوههای تهریس و شیوههای ارزشیابی از آموختههای یادگیرقهگان را تیت ترأییر
قرار میدهنه  .)Seraji &Ataran, 2011یکی از مؤلفرههرای تأییرگرذار در اجررای برقامرهریرزی
درسی کارآمه ،طراحی برقامه درسی ایربصش است.اجرای ایربصش برقامرهدرسری مجرازی مبرتلزم
آشنایی مهرسان و داقشجویان با مهارتهای مورد قیاز در این مییط است .مرهرس مجرازی بایره برا
راههای ایجاد فضای ارتباطی گرم و صمیمی ،آ ازگری و ههایت بیث ،ارزشیابی از آموخترههرا و
ارایه بازخورد ،طراحی فعالیتهای گوقاگون یادگیری و مرهیریت فرآینره آمروزش آشرنایی داشرته
باشه .)Baran,Correia & Thompson,2011
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از یافتهها اینگوقه استنباط میشود که بایه برای اجرای برقامههای درسی مبتنی برر مروکهرا بره
منزله قوآوری آموزشی ،امکاقات و ببترهای مصتلف علمی ،قگرشی ،و فنری مهیرا باشره و همزمران
استادان متناس

با این قوآوری ها داقش خود را ارتطا داده و تهریبی برا کیفیرت را میطرق سرازقه و

همه این شرایط مبتلزم طراحی مهلوب و ایربصش عناصر برقامههای درسری اسرت کره بره داقرش و
تواقش و قگرش برقامهریزان درسی ببتگی دارد .در قتیجه ،در ابتها هر قوآوری آموزشی مث برقامره
درسی مبتنی بر موکها بایه قگرش وقگاه میهود و لط قببت به قوآوریها را اصالح و شک داد
تا در فضای آموزشی مورد پذیرش قرار بگیرد .در یر اینصورت به صرورتی میرهود و قاکارآمره
پیاده میشود و به جای ارتطاء کیفیت ،منجر به اتالف هزینههای اقباقی و مادی و یره میشود.
از جمله راهبردهای اساسی دیگر که در کارببت موکها در فضای برقامرههرای درسری تعیرین
کننهه است ،افزایش ارتباطات برینالمللری در آمروزش عرالی مریباشره کره برا توجره بره ضررورت
بینالمللی سازی آموزش عالی و برقامههای درسی در جامعه علمی حاضر توجه به آن بره خصروص
برای کشورهای در حا توسعهای چون ایران بریش از پریش احبراس مریشرود .در واقرع ،آمروزش
عالی به عنوان ایجادکننهه قوآوریها و پررورش قیرروی اقبراقی متعهره و متصصر

در زمینرههرای

گوقاگون ،قطش حیاتی و کلیهی در توسعه ملی هر کشوری دارد.
البترره حصررو ایررن مطصررود تنهررا در سررایه اصررالح بنیررادی آمرروزش عررالی و هماهن ر
فعالیتهای آن با شراخ

قمررودن

هرای برینالمللری و ببرط ارتباطرات برینالمللری برین متصصصران ممکرن

میگردد و استادان و متصصصان برقامهریزی درسی قیز وظیفره دارقره برقامرههرا و اهرهاف آموزشری
خود را بر این اساس تهوین و آموزش داقشجویان را برای رسیهن به اههاف هرهایت قماینره کره برا
قظارت و مبؤولیت آموزش عالی و تبهی بینالمللریسرازی برقامرههرای درسری و ایجراد ترییررات
مهلوب در داقرش ،مهرارتهرا و قگررشهرای داقشرجویان طراحری و اجرامریشرود و شراخ

هرای

بینالمللیسازی چون :رشه تعامالت بینالمللی استادان و داقشگاهیان ،الگو گرفتن از داقشرگاههرای
پیشرو ،تأکیه بر فرهن

بینالمللی کرردن آمروزش و یرره مبتنری برر تواقمنرهیهرا و کارکردهرای

چنهگاقه استادان و مهیران داقشگاه است .همانطور که قشان داده شهه اسرت (Priestley, Minty

) ،& Eager, 2014ماهیت و میزان قوآوری و بینالمللی سازی برقامههرای درسری در مؤسبرههرای
آموزشی در قال

رویکردهای جهیه تهوین رشته با پارادایم یرادگیری مرادامالعمرر و رویکردهرای

فرارشررتهای ،میرران رشررتهای و چنهرشررتهای برره تواقررایی مهرسرران در درک ماهیررت برقامرره درسرری و
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رویکردهای آن ببتگی دارد و سیاستهای آموزشی مؤسبه آموزشی از جملره عوامر ترأییرگرذار
در میزان و کیفیت فرآینه تهوین برقامههای درسی و رشتههای جهیه میباشنه.
ببترسازی اجتماعی و فرهنگی جهت بهرهگیری از موکها به عنوان یکی دیگر از راهبردهرای
کارببت موکها در برقامههای درسی میبوب شهه است .ببترهای فرهنگی و اجتمراعی متناسر
با رویکردهای قوین آموزشی بایه در آموزش عالی فراهم شود .برقامههای درسی مبتنی برر مروک-
ها ،اینترقت ،چنهرسراقهایهرا ،فرنآوریهرای ارتبراطی ،ابزارهرا و روشهرای جهیره را پریش روی
طراحان ،برقامهریزان و مرهیران و مجریران برقامرههرای آموزشری قررار داده اسرت .بره ایرن ترتیر ،
الگوهای سنتی یادگیری متیو شههاقه و کاربران با حجم گبتردهای از اطالعات و داقرش مواجره
هبتنه .در واقع ،برقامههای درسی مبتنی بر موکها عرصه مناسبی بررای ظهرور و برروز اسرتعهادها،
خالقیت و قوآوریها بوده و موج

افزایش کارآیی فرآینههای آموزش میشوقه .بنرابراین ،توجره

ویژه به قطش آموزش الکتروقیکی و مبتنی بر موک بایه مرورد توجره جرهی متصصصران و اسرتادان
قرار بگیرد .داقش و مهارتهای چنهگاقه اسرتادان قطرش میروری را در زمینره کارببرت دورههرای
آموزشی مبتنی بر موکها دارقه ،تجهیز استادان به علم و فنآوریهرای روز منجرر بره ایجراد زمینره
مناس

کارببت موکها میباشه .بنا به اعتطاد ببیاری از صاح قظران ،آموزش عرالی وارد دوران

جهیهی شهه است که رقابت در کیفیت آموزشی از مشصصههای اصلی آن میبوب میشود .فهرم
کیفیت آموزش کمی دشوار است و از مهمترین دالی ایرن امرر ،کثیرالوجره برودن آن اسرت .لرذا،
قتیجه به دست آمهه از این فرآینه به یک عام خاص ماقنه روش ترهریس ،امکاقرات یرا تجهیرزات
واببته قیبت ،بلکه عوام متعهد دیگری قظیر ساختار قظام آموزشی داقشگاه ،برقامره ریرزی درسری،
ویژگیهای فردی ،اخالقی ،رواقی و فرهنگی قیروی اقباقی موجود در این داقشرگاه و سرایر عوامر
دیگر قیز در این خصوص دخی هبتنه .)Arefi, 2005
مهارت و آگاهی استادان در زمینه برقامههای آموزشی مبتنی بر موکها منجر به عملیراتی شرهن
و تیطق ایربصش و کارآمه این دورههرا مریشرود .مهرارتهرایی چرون تبرلط برر روشهرای قروین
تهریس ،مهارتهرای ارتبراطی ،پشرتیباقی و حمایرت مرهاوم از داقشرجو Khazaei et al., 2010
 ،)Jacobs ,2013کارببرت فرنآوری اطالعرات و ارتباطرات (Ringstaff & Kelly, Archer,

)2002د رویکردهای قوین طراحیآموزشی ،داقشپژوهی ،روش تهریس ،قهرت ارتباط مشاوره)
و شصصیت فردی به منزله پیشقیازهای اساسی در اجرای یرک برقامره درسری کارآمره مریباشره و
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مهارت و تبلط استادان برر قروآوریهرا و مروکهرا بریش از پریش حرایز اهمیرت اسرت Yunnus,

).)Hashim Embi & Lubis, 2010
زیرا قظریهها و رویکردهای حاکم بر فضای آموزشی به طور مهاوم با قوآوری و خالقیرتهرایی
رو به رو میشود و اگر استادان با همان قگرش و داقش قبلی این قوآوریهرا را پیراده سرازقه ،منجرر
به چنهگاقگی و عهم اقبجام برقامههای درسی و کاهش ایربصشی چنین قوآوریهرایی خواهره شره
).(Yunnus, Hashim Embi & Lubis, 2010
ارتطای سواد اطالعاتی از جمله شاخ

های اساسی فضای آموزشی و اطالعاتی امرروز اسرت و

در کارببت قوآوریهای آموزشی چون موکها که حاص تیوالت و رویکردهای قوین آمروزش
مجازی میباشنه ،ببیار اهمیت دارد .در واقع ،امرروزه داقشرجویان و اسرتادان در فضرایی آموزشری
هبتنه که سرشار از اطالعات و رویکردهای قوین آموزش مجازی است که هر لیظه برر یرادگیری
و کیفیت عملکرد استادان تأییر میگرذارد .در چنرین فضرایی سرواد اطالعراتی کمرک مریکنره ترا
چگوقگی استفاده از قوآوریهایی چون موکها و منابع اطالعاتی آقهرا آموختره شرود .ایرن فرآینره
مبتلزم رسیهن به سهیی از مهارت است که بتوان رابهه فعا تری در ارتباط با موکهرا داشرت .بره
بیان دیگر سواد اطالعاتی را میتوان مجموعه مهرارت هرایی داقبرت کره یراریگرر افرراد در یرافتن
اطالعات مورد قیاز بوده و به یادگیری مادامالعمر آنها منجر میگردد .همانطرور کره قترایج دیگرر
تیطیطات ) (Gilbert, Doina, Nicoleta & Daniel, 2010قشان داده است ،سرواد اطالعراتی برر
کیفیت یادگیری و قگرش داقشجویان تأییرگذار است .در رویکردهای سنتی ،یادگیرقهه بره عنروان
عنصری منفع مهقظر بود و در معرض یک سری اههاف و رویههای آموزشی از پیش تعیرین شرهه
قرار می گرفت که بایه در جهت رسیهن به این اههاف حرکت میکردد ولی این روقه به دلی بروز
فنآوری و اطالعات هم اکنون جای خودش را به خلق داقش قروین توسرط یادگیرقرهه داده اسرت.
قطش فعا یادگیرقهه در کبر

تجرارب یرادگیری و دیره مثبرت وی در مرورد تواقراییهرایش کره

ویژگی اصلی رویکردهای جهیه آموزشری اسرت ،از ضررورتهرای سیبرتمهرای قروین یراددهی-
یادگیری میباشهد زیرا که پاسخ به قیازهای متنوع یادگیرقهگان با بره وجرود آمرهن فرنآوریهرای
آموزشی مث موکها هم بیشتر احبراس مریشرود و هرم امکرانپرذیر اسرت .در قتیجره ،برا افرزایش
آگاهی و اطالعات کادر آموزشی داقشگاه از موکها و داقشجویان از کارآمرهی و قترایج مثبرت و
ایربصش آن در فرآینهبرقامهریزی درسی و بهبود قگرش مثبرت ایرن امکران بره وجرود مریآیره کره
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یادگیرقهه در ساخت داقش ،فعالیت های یرادگیری و یراددهی بررای رسریهن بره خودکارآمرهی بره
صورت فعا از موکها استفاده کنه.
راهاقهازی و گبترش قظام آموزشی مبتنی بر موکها سب می گردد تا استادان و داقشجویان بره
درجات مصتلفی از استاقهاردهای گوقاگون برای اقجام تعلیم و تربیت به صورت برخط و با حجم و
کیفیتی دلصواه استفاده قماینه .قوآوریهای آموزشی مث برقامههای درسری مبتنری برر مروکهرا بره
دلی جهیه بودن و در حا توسعه بودن جامعره تههیرهی میبروب مریشروقه و در قتیجره ،توسرط
بعضی از صاح قظران و استادان مورد حمله قرار میگیرقره و همره ایرن شررایط مبرتلزم آگراهی و
داقش روزافزون استادان ،برقامرهریرزان ،داقشرجویان و مرهیریت هوشرمنهاقه فرآینره قهادینره سرازی
قوآوری در عرصه جامعه است .بنابراین ،از یکسو ،به دلی آن که خرطمشری جرامعی بررای تلفیرق
موکها در برقامهدرسی آموزش عالی وجود قهارد ،دورههای کارآموزی مناسبی برای مهرسران در
این زمینه برگزار قمیشود و این امر سب برخوردار قبودن آقران از اعتمراد بره قفرس و مهرارتهرای
الزم برای بهرهگیری از موکها در سهوح کاربردی باالتر شهه است.
از سوی دیگر ،ساختار سنتی و دیوانساالراقه مهیریت مؤسبات آموزش عالی در کشرور ایرران
و قیز میهودیت منرابع و زیرسراخت فرنآوری ،سرب

سرل امکران همکراری اسرتادان برا رؤسرای

مؤسبات در جهت تباد قظر و بازاقهیشی در فعالیتهای آموزشری و افرزایش کارببرت مروکهرا
توسط آقان شهه است .در قتیجه ،بایهاز بهو ورود دورههای آموزشی مبتنی بر موکهرا و ببرترها و
زیرساختهای مناس

برای اجرای این قوآوری فرراهم شرود ترا اسرتادان برا کارکردهرای آن آشرنا

شوقه و با می و عالقه تهریجاً آن را بپذیرقه و قهادهای سیاستگذار و ههایت کننهه آمروزش عرالی
در جامعه به خصوص درکشورهایی در حا توسعهای چرون ایرران کره بصرش اعظرم سیاسرتهرا و
تصمیمها به صورت متمرکز اتصاذ میشود ،بهتر است بره هرر روش قروین آموزشری بره منزلره یرک
رویکرد مکم قگاه کننهد زیرا هر روش آموزشری در جایگراه خرود دارای اهمیرت اسرت و ظهرور
قوآوریهای آموزشی چون موکها قبایه به منزله حذف روشهای سنتی تلطی شود.یکیازمهمترین
شاخ

های آمروزش عرالی امرروز ببرط مشرارکت و همکراری برینالمللری و ملری برین اسرتادان و

صاح قظران است .بر این اساس ،بصش مهمی از برقامهریزیهرای مررتبط برا قروآوریهرایی چرون
موکها بایه به صورت مشارکتی و گروهی تعیین شود .مهیران آموزش عرالی و مرهیران گرروههرا
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الزم است بتواقنه با برخورداری از شررایط ،امکاقرات و روش هرای آموزشری مناسر  ،مشرارکت و
همکاری را بین استادان ترویج دهنه.
امروزه استادان بیشتر اوقات ،برقامه درسی خود را به صورت اقفرادی اجرا میکننهد ایرن امرر در
حالی صورت میگیرد که قوآوریهای آموزشی با مشارکت و تباد قظرر برین اسرتادان بره بهتررین
شک میطق میشود .در قتیجه ،بایه فرهنر

مشرارکت و تبراد قظرر برین اسرتادان تشرویق شرود و

استادان فعا در این زمینه مورد حمایت مادی و معنوی قرار بگیرقه.
داشتن برقامهریزی راهبردی در زمینه موکها در عرصه آموزش عالی از دیگر راهبردهای مؤیر
در کارببت موکها در آموزش عالی است .یکی ازمؤلفههای اساسی برقامهریرزی راهبرردی توجره
به فرهن

حاکم است ،فرهن

لط و باور منفی و لط خیلی از استادان برر کراربرد مروکهرا در

برقامههای درسی تأییرگذار است .در واقع ،هری آموزشری در خرالء شرک قمریگیررد .روشهرای
مصتلف آموزشی مث موکها در ببتر زقهگی اجتماعی داقشجویان و استادان میطق شهه اسرت ،از
مییط متأیر گردیهه و بر آن تأییر میگذارقه .این تأییر متطابر در بصرش جامعره بیشرتر بره فرهنر
جامعه و افراد واببته به آن مرتبط میگردد .فرهن
تأییر میگذارد و زماقیکه فرهن

که بر قگرش و عملکرد اسرتادان و داقشرجویان

باز و اقعهراف پرذیری برر فضرای آمروزش عرالی حراکم باشره،

استادان و داقشجویان قیز با قگرش و قگاه مثبتتری فنآوریهای جهیه را میپذیرقره .در رابهره برا
تأییر فرهن

حاکم بر سازمانهای مصتلرف برر متریرهرایی قظیرر تواقمنرهی سرازماقی & Chiang

 ،)Jang,2008مرررهیریت داقرررش و یرررادگیری سرررازماقی

(Akhavan Sadeghi, Jafari,

) ،)Sanjaghi,&Ojagghi,2011) Khadayari,Pakdaman & Mohammadi, 2010ایربصشی
سازماقی و بهرهوری و عملکرد سازماقی  ،)Deem, 2009افزایش خالقیت Piran,2012 et al.,

 ،)2011MorenoNaghavi,2010صورت گرفته است.
داشتن برقامهریزی راهبردی در زمینه موکها در عرصره آمروزش عرالی از ملزومرات راهبرردی
دیگر در راستای کارببت موکهادر آموزش عالی می باشه .بنابراین ،آمروزش عرالی در ایرران در
سالیان گذشته رشه خوبی داشته و تواقبته است در حوزههای مصتلف علمری و فرنآوری تیروالت
بنیادی ایجاد کنه .با توجه به حضور فنآوری های قوین آموزشی مثر مروکهرا ،امرروزه آمروزش
عالی در ایران وارد عرصه جهیهی شهه است .از جمله مبایلی که آموزش عالی با آن روبهروست،
این است که همزمان با ارایه خهمات باکیفیت آموزشی در برقامرههرای درسری مبتنری برر مروکهرا
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بایبتی در تأمین هزینه های خود قیز به صورت مبرتط و خودکفرا عمر کننره .بنرابراین ،ضررورت
دارد تا با تهوین راهبردهای دقیق ،تالش گبتردهای را در راستای رسیهن به مأموریرت خرود داشرته
باشنه .تهوین و اجرای برقامه راهبردی در زمینه موکها،آموزش عالی را وا میدارد تا منهق ایجراد
ارزش و مصاط

برقامهریزی و تجارت الکتروقیک را روشن کنره .بره عبرارت دیگرر ،برقامرهریرزی

راهبردی شیوهای برای عملیاتی ساختن آرمان ،مأموریت وراهبردهای آموزش عالی امرروز اسرت و
چشماقهاز آینهه آمروزش عرالی بره واسرهه برقامرههرای درسری مبتنری برر مروکهرا و ارایره ترهابیر
هوشمنهاقه و جامع مهیریتی و فنی در راستای بهرهگیری حهاکثر از ظرفیتهای آموزشی و تجاری
موکها ،حوزه اصلی برقامهریزی راهبردی در زمینه موکها میباشه .برقامهریرزی راهبرردی صررفاً
در زمینه ترسیم و تهوین چشماقهاز و راهکارهای کارببت موکهرا در آمروزش عرالی قمریباشرهد
بلکه این رویکرد راهبردی به برقامههای درسی مبتنی برر مروکهرا ابرزاری بررای تبیرین راهبردهرای
کالن و چنهگاقه آموزش عالی و اصالح و تطویرت آقهرا مریباشره کره برا همراهنگی فعالیرتهرا در
سهوح مصتلف آموزش عالی امکان دستیابی به ظرفیتهرا و فرصرتهرای مبتنری برر قهادینره سرازی
موکها در آموزش عالی را میبر میسازد .برقامرهریرزی راهبرردی در عرصره کارببرت مروکهرا،
اقعکاسی از ارزشهای حاکم بر جامعه علمی است و با به تصویرکشیهن فنآوریها و قوآوریهای
مصتلررف در عرصرره آموزشرری مبررای و چررالشهررای مرررتبط بررا مرروکهررا را برره واسررهه تبرراد قظررر
متصصصان و استادان روشن قمروده و برا مهررح سراختن اهرهاف بلنره مرهت و تعیرین رسرالتهرای
آموزش عالی استادان و مهیران آموزش عرالی را در اقجرام فعالیرتهایشران هرمجهرت و هماهنر
میسازد .در واقع ،به گوقهای برقامهریزی راهبردی کمک میکنه که قوآوری موکها جنبره برومی
پیها قموده و امکاقات و میهودیتهای دروقی و بیروقی آموزش عالی در زمینه کارببت مروکهرا
را در قظر میگیرد.
از پایهترین و ساختاریترین مؤلفههای راهبردی تعیین کننهه در کارببت با کیفیت موکها در
فضای آموزش عالی ،اعما ساز و کارهای مهیریتی صیی در راسرتای اسرتفاده بهینره از مروکهرا
میباشه .بیگمان چناقچه قرار باشه درآموزش عالی به واسهه قوآوریهای آموزشی مث مروکهرا
مبیر روبه رشهی جهت توسعه در پیش گرفته شود وکلیه مرات

و مراح آن باسررعت پشرت سرر

قهاده شود ،بایه همه امکاقات و عوامر ملری و میلری آن منهطره ببریج گردیرهه ترا هرم برا صررف
کمترین هزینه و هم در ابعاد گبتردهتر بتواقنه از همه مواه

و قتایج آن منتفع گردقه.
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در این راستا ،قگاه مهبراقه و جامع بره ابعراد اقبراقی و یراقبراقی و سراختاری مریتواقره کمرک
شایاقی به این امر بنمایه .لذا ،شناسایی و استفاده از همه ارکان ،پتاقبی ها ،ظرفیتهرا وتواقراییهرای
آموزش عالی در جهت تیطق کارآمره برقامرههرای درسری مبتنری برر مروکهرا بره عنروان اولرین و
مهمترین امر ضروری به قظر میرسه که در این برین قطرش عوامر و عناصرر اقبراقی از یرک سرو و
بهرهجویی از تمامی اجرزا و ظرفیرتهرای مییهری ،اجتمراعی و فرهنگری ،زیرسراختهرا و عوامر
حمایتی از دگر سوی ،ببیار مهم میباشنه .مهمئناً شناسایی ایرن ظرفیرتهرا هرم کمرک شرایاقی بره
برقامهریزان ودستاقهرکاران امر توسعه میقمایه و هرم در تشرصی
کب

راهاقرهازی قروع فعالیرتهرای

وکار در آموزش عالی با توجه به ظرفیتهای آن به عنوان گامهای اولیره ببریار مرؤیر اسرت.

داقشجویان تیصیالت تکمیلی به مثابه سرمایههرای علمری و پژوهشری در آمروزش عرالی میبروب
میشوقه و این قشر به دلی تبلط بر مباقی قروین قظرری و سرواد اطالعراتی و الکتروقیکری جهیرهتر
میتواقنه با تمای و کارآمهی بیشتر این قوآوریها را بپذیرقه و به صرورت کارآمره بره کارگیرقره.
قگاه متمرکزاقه و از پیش تعیین شهه به برقامههای آموزشی و درسری باعرث میرهودیت خالقیرت و
قوآوری میشود و ظرفیتهای داقشکهه و داقشگاه را به طور جهی مورد توجه قررار قمریدهنره .در
صورتیکه موکها به برقامههای درسی باز و اقعهاف پذیری قیاز دارقه که مبتلزم ذهنی براز و آزاد
میباشه در قتیجه بهتر است ،با اتصاذ تهریجی رویکرد متمرکز در فضای آموزش عالی به استادان و
متصصصان برقامههای درسی آزادی عم بیشتری داده و سراز و کارهرای آموزشری و قراقوقی را بره
کمک تباد قظر و مشارکت همهجاقبه داقشجویان استادان و سایر متصصصان پیاده سازیم .بنرابراین،
موک منبع دیگری برای یادگیری و آموزش میباشه ،در حالیکه میتوان گفت این شیوه به قببت
شیوه سنتی ،دارای جذابیتهای ببیار بیشتری میتواقه باشه ،همانطرور کره قمریتروان گفرت هری
شیوهی بره ایرت کراملی ،بررای آمروزش وجرود دارد ،مروکهرا هرم دارای اشرکاالت و قواقصری
میباشنه و قیاز به پیادهسازی راهبردهایی مهبراقه و هوشمنهاقه و جامع میباشه.

تبيينراهبردهايمواجههباموکهادربرنامه… 199/


با توجه به راهبردهای مهرح شهه توسط مصاحبهکننهگان پیشنهادهای زیر ارایه میشود:


توجه به شاخ

های بینالمللری برقامرههرای درسری و آموزشری در ترهوین و اجررای فرآینره

آموزش.


حمایت مادی و معنوی داقشگاه و داقشکهه از قوآوریها و استادان قوآور.



توجه به افزایش تواقمنهیها و صالحیتهای حرفهای اعضای هیأت علمی به منظرور ترهارک
زمینه مشرارکت آقهرا در فرآینره برازقگری و ترهوین برقامره هرای درسری برگرزاری کارگراه
آموزشی در این زمینه ببیار مفیه و مؤیر است) و تالش برای استصهام و به کرارگیری قیرروی
متصص



و کارآمه از جمله اقهامات مهم وزارت علوم ،تیطیطات و فنآوری است.

ترییرات ساختاری و کاهش بوروکراسی در داقشگاه ها متناس با حروزه برقامرهریرزی درسری
یرمتمرکز داقشگاهی و افزایش تجهیزات ماقنه کتابصاقه هرا ،ایجراد زیرسراخت هرای اداری و
فنآوری مهقظر قرار گیرد.



قهادینه کردن فرهن

آموزشی استادمیور ،داقش میور و خالقیت میور در فضای داقشرگاه

و داقشکههها.


به کارگماری داقشجویان دکتری در فرآینه برقامههای درسی و تشویق مادی و معنوی آقها.
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