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چکیده
زمینه و هدف :موک بهمعنای دورههای برخط گسترده ،رویکردی آموزشی است که امکان دسترسی دانشجویان مختلف را به

دورههای برخط در سراسر دنیا فراهم میکند و معموال رایگان است .روند رشد مستمر و سریع موکها توجه جوامع آموزشی را به
خود جلب کرده است و محبوبیت فراوانی را در بسیاری از دانشگاهها بهدست آورده است .از همین رو پژوهشی کاربردی ،بر مبنای
نظری پذیرش و مدل استفاده از فناوری ،جهت تحقق پذیرش و استفاده دانشجویان علوم پزشکی از موکها انجام شده است.

روش بررسی :روش پژوهش ،پیمایشی-توصیفی است که در سال  1398انجام شده است .نمونه آماری شامل  367نفر از

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز است که بر اساس روش نمونهگیری ساده تصادفی انتخاب شدهاند .ابزار جمعآوری
اطالعات پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تایید شده است .دادهها با استفاده از نرمافزار  LISREL 8/8و  SPSSتجزیه
و تحلیل شدند.

* نویسنده مسئول :
محمدحسین رونقی؛
دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی
دانشگاه شیراز
Email :
mh_ronaghi@shirazu.ac.ir

یافتهها :بخش مهمی از یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه مثبت و معناداری بین مولفههای انتظار عملکرد و قصد رفتاری،
انتظار تالش و قصد رفتاری ،شرایط تسهیلگر و استفاده از سامانه و قصد رفتاری و استفاده از سامانه وجود دارد.

نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعهی حاضر ،انگیزهی مدیران موک جهت پیادهسازی موثر سامانه به شدت در گرو قصد رفتاری

کاربران بهخصوص تمایل دانشجویان علوم پزشکی در جهت پذیرش و استفاده از سامانه است.

واژههای کلیدی :فناوری آموزشی ،سیستمهای برخط ،انتشار دسترسی آزاد ،دانشجویان علوم پزشکی

استادیار گروه مدیریت ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
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ارزیابی پذیرش دورههای برخط آزاد گسترده(موک) :مطالعه دانشجویان

ارزیابــی پذیرش دور ههای برخط...

مقدمه

و بهكارگيري دستاوردهاي فناوري اطالعات در نظام سالمت تغييرات

گردش اطالعات و نظامهای دانشی ایجاد کرده است .فناوری اطالعات

الکترونیک و موکها در علوم پزشکی مطالعات متعددی انجام شده است.

پتانسیل حمایت از راهبرد اطالعاتی موجود و نیز شکل دادن راهبردهای

در پژوهش  Chanو همکاران با هدف کشف رفتار دانشجویان و پذیرش

جدید را دارد( .)1با توسعه اینترنت ،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

آنها در خصوص موکهای فعالیتهای اورژانسی پزشکی ،مشخص شد که

باید از تسهیالت مرتبط با این فناوری در امر آموزش استفاده کنند ،مدرسان

بیش از  2000نفر در دوره شرکت کردهاند و یافتهها به تعهد و انگیزهی

و دانشجویان از دانش و مهارت الزم براي بهکارگیري فناوري در توسعه

شرکتکنندگان دوره اشاره داشت( .)11در مطالعهای بر اساس آمار

آموزش عالی برخوردار شوند( .)2موکها از دروس کوتاه ویدئویی همراه

سال  2014درخصوص بررسی موکهای ارایه شده در حوزهی سالمت

با آزمونهای سطحبندی شده رایانهای و گروههای برخطی تشکیل شدهاند

و پزشکی ،مشاهده شد که بیشترین تعداد موکها توسط دانشگاه جان

که در آن شرکتکنندگان میتوانند مطالب و موضوعات مختلف را به

هاپکینز و پس از آن دانشگاه کالیفرنیا ،دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاههای

بحث بگذارند یا از کمک دیگران استفاده کنند( .)3دورههای موک به

آزاد استرالیا ارایه شده بودند .دانشگاه هاروارد و دانشگاه شفیلد هر یک ،سه

صورت برخط(دسترسی از طریق اینترنت) انجام میشوند ،همچنین ویژگی

موک ارایه کرده بودند( .)12در پژوهش امتی و توسلیفرجی به مرور انواع

گستردهی آن به معنای فرصت حضور تعداد زیاد شرکت کننده ،دانشجویان

موک و کاربرد آن در علوم پزشکی پرداخته شده است .انواع موک شامل

و استادان است و اکثر این دورهها به صورت رایگان و آزاد برای هر

موک ارتباطگرا  C-MOOCو موک مکانیکی  X-MOOCاست .موک

فردی قابل استفاده است( .)4بهطور معمول بهکارگیری و پیادهسازی

ارتباطگرا بر ایجاد و خلق دانش تمرکز دارد ولی موک مکانیکی بر تکثیر

یک فناوری جدید با مشکالت متعددی مواجه است و پذیرش فناوری

دانش تاکید دارد( .)13در مطالعهی دیگر به بررسی دورههای آموزشی

و استفادهی آن توسط کاربران از دغدغههای استقرار مطلوب سیستم

سایت مکتبخانه بهعنوان یکی از موکهای فعال در ایران پرداخته شده

محسوب میشود .در سال  1985مدل پذیرش فناوری ( )TAMتوسط

است .نتایج نشان داد که حدود چهار درصد موکهای این سایت به حوزه

 Davisارایه شد( .)5بهطوركلي هدف مدل پذيرش فناوري تالش جهت

پزشکی و داروسازی اختصاص داشته است و  80درصد از دورههای

توضيح عوامل تعيينكننده در پذيرش فناوري اطالعات و بررسي ميزان

آموزشی به زبان فارسی و  20درصد به زبان انگلیسی ارایه شده است(.)4

همبستگي بين آنهاست( .)6این مدل همچنان توسط پژوهشگران متعددی

با توجه به گستردگی و اهمیت سامانههای نوین آموزشی و موکها در نظام

در بسیاری از کشورهای جهان تأیید و قابلیت کاربرد آن مطالعه شده است.

آموزشی جامعه ،مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی زیاد نبوده است()14؛

در حوزه علوم پزشکی نیز از مدلهای پذیرش فناوری در مطالعات مختلف

از همین رو ارزیابی پذیرش این فناوری توسط دانشجویان حایز اهمیت

استفاده شده است .در پژوهش  Hardyو همکاران( )7از مدل پذیرش

است .هدف این پژوهش ارزیابی پذیرش و کاربری موکها با رویکرد

فناوری جهت ارزیابی پذیرش فناوریهای مکانیاب در حوزهی سالمت

یادگیری مشارکتی و شبکهسازی اجتماعی سامانههای ایرانی در حوزه

استفاده شده است .در مطالعهی جهانگیر و همکاران( )8با استفاده از مدل

علوم پزشکی با استفاده از مدل توسعهیافته پذیرش فناوری اطالعات(مدلی

توسعهیافتهی پذیرش فناوری به بررسی پذیرش سامانه اطالعات پژوهشی

کاملتر نسبت به مدل  )Davisاست .نتایج این پژوهش برای سیاستگذاران

در بین اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی پرداخته شده است.

حوزهی آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مورد مطالعه و

در مطالعه  Ayanladeو همکاران چارچوب پذیرش فناوری اطالعات

مدیران سامانههای موک در ایران کاربرد دارد.

سالمت جهت مدیریت دیابت ارایه شده است( )9و یا عوامل مؤثر بر
پذيرش يادگيري الكترونيكي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران
بر مبناي مدل پذيرش فناوري در مطالعه خراسانی و همکاران( )10مورد
ارزیابی قرارگرفته است .در حوزهی پزشکی نیز بسياري از فرايندهاي

روش بررسی
این پژوهش از منظر هدف؛ کاربردی است و با استفاده از روش
پیمایشی توصیفی در بهار  98انجام شده است.

بخش بهداشت و درمان به كمك فناوري اطالعات نظاممند شده است
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پیشرفتهای فناوری اطالعات تحوالت زیادی را در سیستمهای

شگرفي را در همه بخشها به دنبال داشته است( .)6در حوزه آموزشهای

محمدحسین رونقی

انتظار تالش

انتظار عملکرد

آموزشی
عوامل فردی

شرایط تسهیلگر

شکل :1مدل مفهومی پژوهش
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

نسبتمدلبه مدل
جایگزینی
علومسازه
 )19که
اده از فناوری(-15
پذیرش و
یکپارچه
تئوری
یافتهیافته
توسعه
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حوزه
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دهد و
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شکلی 1ارایه
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پذیرششد.فناوری در حوزه
مطابقحوزه
پژوهشکه در
مطالعاتی
همچنین
مولفهها

مولفهها

تعریف

جدول  :1تعاریف مولفههای پژوهش()19
جدول  :1تعاریف مولفههای پژوهش()19

گویهها

تعریف

انتظار عملکرد ()PE
انتظار عملکرد ()PE

ادراک فردی از این که بهکارگیری فناوری منجر به ارتقا و
ادراک فردی از این که بهکارگیری فناوری منجر به ارتقا و
بهبود دانش وی میشود
بهبود دانش وی میشود
ادراک فرد از درجهی راحتی استفاده از فناوری
ادراک فرد از درجهی راحتی استفاده از فناوری

اثر اجتماعی ()SI
اثر اجتماعی ()SI

ادراک فرد نسبت به تایید یا عدم تایید دیگران از رفتار به-
ادراک فرد نسبت به تایید یا عدم تایید دیگران از رفتار
کارگیری فناوری بهکارگیری فناوری

انتظار تالش ()EE
انتظار تالش ()EE

)IF
فردی (
عوامل
()IF
فردی
عوامل

شرایط تسهیلگر ()FC
شرایط تسهیلگر ()FC
قصد رفتاری ()BI
قصد رفتاری ()BI
استفاده از سامانه ()UB

استفاده از سامانه ()UB

گویهها

درک کارایی و اثربخشی ،دسترسی به
درک کارایی و اثربخشی ،دسترسی به دانش ،مدیریت زمان،
دانش ،مدیریت زمان ،انگیزهی کاربری
انگیزهی کاربری
شفافیت کاربری ،کاربری آسان ،دسترسی
شفافیت کاربری ،کاربری آسان ،دسترسی به ابزارها ،یادگیری
به ابزارها ،یادگیری آسان
آسان
تایید افراد مهم ،تشویق افراد تاثیرگذار،
تایید افراد مهم ،تشویق افراد تاثیرگذار ،انگیزهی دانشگاهیان،
حمایتدانشگاه
انگیزهی دانشگاهیان ،حمایت
دانشگاه

سن ،تجربه کاری،
میراگیرد
هایدر بر
فردی را
عواملهای
عوامل ویژگی
تحصیالتکاری ،تحصیالت
سن ،تجربه
در برمیگیرد
فردی
ویژگی
درجه ای از باور فرد در خصوص حمایت زیرساختهای فنی دسترسی به منابع الزم ،دسترسی به دانش
درجه ای از باور فرد در خصوص حمایت زیرساختهای دسترسی به منابع الزم ،دسترسی به دانش کاربری ،سازگاری
علمی بهدیگر،
دیگر،منابع
سازگاری با
فنیهوکارگیری
و سازمانی از ب
دیگران در کاربری سامانه
عدم نیاز
کاربری ،علمی
با منابع
فناوریکارگیری فناوری
سازمانی از به
شدن،کاربری
دیگران در
درجه به
عدم نیاز
سامانهآینده ،برنامهریزی آتی،
کاربری در
متقاعد
درجه رفتاری فرد برای پذیرش و استفادهی داوطلبانه از
پیشنهاددربهآینده،
درجه متقاعد شدن ،کاربری
فناوریاستفادهی داوطلبانه از
درجه رفتاری فرد برای پذیرش و
دیگران
فناوری
استفادهی کامل از فناوری در فعالیتهای مرتبط
استفادهی کامل از فناوری در فعالیتهای مرتبط

آتی ،پیشنهاد
دیگراناستفاده مجدد
کارگیریبهسامانه،
برنامهریزی به

بهکارگیری سامانه ،استفاده مجدد

بهره گرفته شد .نسبت اعتبار محتوا برای کلیه شاخصها قابل محاسبه
جهت شفافسازی مولفههای پژوهش تعریفهای آنها در جدول 1
جهت شفافسازی مولفههای پژوهش تعریفهای آنها در جدول  1ارایه شده است .بر اساس مدل مفهومی جهت ارزیابی
بوده و باید از  0/75بیشتر باشد تا در سطح معنیداری  95درصد اعتبار
ارایه شده است .بر اساس مدل مفهومی جهت ارزیابی مولفههای پژوهش
مولفههای پژوهش پرسشنامهای محقق ساز متشکل از  25سوال تدوین شد که سه سوال مربوط به اطالعات جمعیتشناسی و
محتوایی برای آن شاخص یا عامل ،مطلوب تشخیص داده شود .مقدار
پرسشنامهای محقق ساز متشکل از  25سوال تدوین شد که سه سوال
پرسشهای دیگر مربوط به سایر مولفههای مدل بود .پرسشنامهی طراحی شده مطابق نظر سه تن از اعضای هیات علمی
این شاخص برای پرسشنامه برابر با ،0/87 ،0/81 ،0/79 ،0/83 ،0/76
مربوط به اطالعات جمعیتشناسی و پرسشهای دیگر مربوط به سایر
مولفههای مدل بود .پرسشنامهی طراحی شده مطابق نظر سه تن از اعضای

 0/89و  0/91بهدست آمد .اعتبار محتوایی نیز مورد تایید قرار گرفت.

هیات علمی دانشگاه دارای مقاله در حوزه فناوری ،اصالح گردید .بههمین3

جهت ارزیابی پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده

لحاظ میتوان ادعا کرد که پرسشنامه از روایی ظاهری(صوری) قابل قبولی

است .مقدار این ضریب برای مولفهها برابر ،0/78 ،0/82 ،0/81 ،0/79

برخوردار است .برای سنجش روایی محتوایی از روش نسبت اعتبار محتوا

 0/84و  0/83بهدست آمد که میتوان اذعان داشت پرسشنامه از پایایی
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استفاده از سامانه

قصد رفتاری

تاثیر اجتماعی

ارزیابــی پذیرش دور ههای برخط...

قابل قبولی برخوردار است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان

جهت آزمون نرمال بودن استفاده شده است .از جمله مالحظات اخالقی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود .روش نمونهگیری ،ساده تصادفی بود و

میتوان به این موارد اشاره کرد که پرسشنامهها به صورت بینام طراحی

ظرف  23روز کاری در کل تعداد  367پرسشنامه دریافت شد .از تحلیل

شد و در هر مرحله از پژوهش امکان خروج مشارکتکنندگان بهصورت

مسیر و نرم افزار  LISRELجهت برازش مدل پژوهش و نرم افزار SPSS

اختیاری وجود داشت.

جدول  :2مشخصات شرکتکنندگان در پژوهش

مشخصات نمونه پژوهش

مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

کارشناسی

155

42

کارشناسی ارشد

77

21

دکتری حرفهای

128

35

دکتری تخصصی

7

2

کمتر از  5سال

165

45

 5تا  7سال

131

36

 7تا  9سال

49

13

بیش از  9سال

22

6

کمتر از  22سال

140

38

 22تا  25سال

132

36

 25تا  28سال

58

16

بیش از  28سال

37

10

تجربه کاری

سن

اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان در جدول  2نشان

بررسي نرمال بودن جامعه با استفاده از آزمون کولموگروف

تجربه کاری کمتر از پنج سال و سن کمتر از  22سال دارای بیشترین

نرمال بودن جامعه قابل قبول بود .با استفاده از نرمافزار  LISRELضرایب

میدهد که اغلب آنها دانشجویان کارشناسی یا دکتری حرفهای بودند.
فراوانی بودند.

شکل :2

اسمیرنوف انجام گرفت که با توجه به سطح معنیداری بیشتر از  95درصد
مسیر مدل پژوهش محاسبه گردید.

مدل
استاندارد
ضرایب ضرایب
شکل :2
شدهشدهمدل
استاندارد

در شکل  2ضرایب استاندارد شده مدل نشان داده شده است .اعداد روی مسیرها در شکل  2نشاندهندهی ضرایب مسیر و
اعداد روی فالشهای متغیرهای مکنون نشاندهندهی بارهای عاملی است .مقادیر بارهای عاملی برای گویهها در حد مناسبی
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قرار دارند .ضرایب تاثیر مدل محاسبه گردید و نشان داد که مولفه شرایط تسهیلگر  62درصد تغییرات مولفه قصد رفتاری را
تبیین میکند .شرایط ت سهیلگر  50در صد تغییرات مولفه ا ستفاده از سامانه را تبیین میکند .ق صد رفتاری  53در صد تغییرات
مولفه ا ستفاده از سامانه را تبیین میکند .انتظار عملکرد  34در صد و انتظار تالش  30در صد تغییرات مولفه ق صد رفتاری را
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یافتهها

محمدحسین رونقی

در شکل  2ضرایب استاندارد شده مدل نشان داده شده است.

مولفه قصد رفتاری را تبیین میکند .شرایط تسهیلگر  50درصد تغییرات

فالشهای متغیرهای مکنون نشاندهندهی بارهای عاملی است .مقادیر

مولفه استفاده از سامانه را تبیین میکند .انتظار عملکرد  34درصد و انتظار

مولفه استفاده از سامانه را تبیین میکند .قصد رفتاری  53درصد تغییرات

اعداد روی مسیرها در شکل  2نشاندهندهی ضرایب مسیر و اعداد روی

تالش  30درصد تغییرات مولفه قصد رفتاری را تبیین میکنند.

بارهای عاملی برای گویهها در حد مناسبی قرار دارند .ضرایب تاثیر مدل
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محاسبه گردید و نشان داد که مولفه شرایط تسهیلگر  62درصد تغییرات

t-value
پژوهشهمراه با
مدل پژوهش
شکلکل
ش
t-value
همراه با
:3:3مدل

درصدارتباط شرایط تسهیلگر
مربوط به
بیشترین اثر
معناداردرتایید
مثبت و
است .بر
پژوهششده
نشان داده
در شکل 3
اطمینان 95
شد.در سطح
شکل 3
دست آمده
اساسبر اساس نتایج به
شده است.
نشان داده
پژوهش مدل
مدل 3مقادیر t
مقادیر tشکل
در

رفتاری بر استفاده از سامانه
منفی ورابطه
ضریباز آن
رفتاریو پس
قصد است
رفتاری
(سن ،تجربه و و قصد
معنادار
عوامل 
درصد ارتبا
ارتباط 3در
نتایج بهدست آمده در شکل
قصدوجود
معناداری
تحصیالت) و
طفردی
95شد .بین
اطمینانتایید
سطحمولفهها
معنادار بین

دارد.ارتباط شرایط تسهیلگر و قصد رفتاری است و
مربوط به
تاییدو شد.
مثبت و معنادار
صورت
عوامل رابطهها به
دارد .سایر
قصدبیشترین اثر قرار
تحصیالت)
تجربه و
فردی(سن،
بین مولفهها تایید شد .بین
دارد.
سامانه قرار
استفادههاز
رفتاری بر
معناداریرابطه
رفتاری ضریب منفی وپس از آن
صورت
ها به
سایر رابط
قصد دارد.
وجود

جدول  :3ارزیابی برازش کل مدل
مدل
جدول  :3ارزیابی برازش کل

نتیجه برازش برای هر شاخص

نتیجه برازش برای هر شاخص

مقادیر محاسباتی
0/91

)Goodness of Fit Index(GFI

  GFI0/90برازش مناسب مدل

0/91

  CFI0/90برازش مناسب مدل

0 /93

0/90

مدل
برازش
 NFI0NFI
/90
مناسبمدل
مناسب
<برازش

0/92

0/90

مدل
برازش
 NNFI0/90
مناسبمدل
مناسب
<NNFIبرازش

0/93
0/93

< GFI 0/90برازش مناسب مدل
< CFI 0/90برازش مناسب مدل
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مقادیر محاسباتی

شاخصهای برازش مدل مفهومی

شاخصهای برازش مدل مفهومی

0 /93
0/92

)Goodness of Fit Index(GFI

)Comparative Fit Index(CFI

)Comparative Fit Index(CFI

)Normed Fit Index(NFI

)Normed Fit Index(NFI

Non-Normed
)Fit Index(NNFI
Non-Normed
)Fit Index(NNFI

<RFI 0/90برازش مناسب مدل

0/92

)Relative Fit Index(RFI

 Chi-Square/df> 2برازش مناسب مدل

1/50

Chi-Square/df

 RMR >0/05برازش مناسب مدل

0/041

Standardized RMR

6
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ارزیابــی پذیرش دور ههای برخط...

 <IFI 0/90برازش مناسب مدل

0/98

)Incremental Fit Index(IFI

 RMSEA>0/080برازش مناسب مدل

0/053

root mean square error of
)approximation(RMSEA

توجه به مقادیر این شاخصها برازش مدل قابل قبول است.

خصوص استفاده از دورههای موک و همچنین ارتباط دادن پروژههای تیمی
دانشجویان با اطالعات موجود در این دورهها و همچنین ایجاد فرهنگ کار

بحث

تیمی در بین دانشجویان و تشویقهای گروهی میتواند موجبات ارتقای
با توجه به یافتهی پژوهش در خصوص رابطهی مثبت بین انتظار

تاثیرات مثبت کار جمعی را فراهم آورد .مدیران آموزشی دانشگاه و استادان

عملکرد و قصد رفتار میتوان اذعان داشت درصورتیکه دانشجویان مورد

محترم در این خصوص نقش پررنگی ایفا میکنند تا فرهنگ کار تیمی و

مطالعه توجیه شوند که استفاده از دورههای موک در جهت تسهیل فرایندهای

القای تفکر بهکارگیری فناوری در بین افراد رواج پیدا کند .خروجی دیگر

دانشی است ،میتواند در استفاده از سامانه موثر باشد .این نتیجه همراستا

پژوهش نشاندهندهی ارتباط مثبت بین شرایط تسهیلگر با قصد رفتاری

با نتیجهی پژوهش  Kologو همکاران( )19است؛ در آن پژوهش که در

و بهطور مستقیم با استفاده از سامانه بود .بدین مفهوم که اگر دانشگاه چه

بین دانشجویان صورت گرفته است به رابطهی تاثیرگذار انتظار عملکرد بر

بهصورت عملیاتی و فناورانه و چه بهصورت انگیزشی و ذهنی شرایط

قصد رفتاری اشاره شده است .در این مورد پیشنهاد میگردد قسمتی از

الزم برای کار با سامانههای موک را فراهم آورد آنگاه میتوان انتظار

ارزیابیهای کالسی بر اساس فایلهای بارگذاری شده در سامانههای موک

استفادهی کامل از این فناوری را در بین دانشجویان داشت .از همین رو

و انتقال دانش از طریق دورههای موک صورت پذیرد .یافتهی دیگر پژوهش

پیشنهاد میگردد دورههای آموزشی چه بهصورت مجازی و چه در قالب

نشاندهندهی تاثیر انتظار تالش بر قصد رفتاری کاربران سامانه آموزشی

کارگاههای آموزشی در خصوص معرفی موکهای تخصصی انجام پذیرد و

بود .این یافته با خروجی پژوهش  )20( Van Schaikکه در خصوص

در صورت اخذ هزینه ثبتنام در برخی دورهها مساعدت مالی دانشگاه نیز

بهکارگیری وب سایتهای آموزشی توسط دانشجویان تحصیالت تکمیلی

زمینهساز مشارکت بیشتر دانشجویان خواهد شد .در خصوص مولفههای

صورت گرفت ،مطابقت دارد و بهنوعی تاییدکنندهی رابطه علیت راحتی

عوامل فردی ،سن دانشجویان ،تجربه و تحصیالت آنها تاثیر معکوس بر

فناوری و بهکارگیری آن توسط کاربران است .این خروجی پژوهش به

قصد رفتاری افراد دارد .این یافته بدین مفهوم است که افراد دارای سن

ارتباط بین سهولت کار با سامانه موک و استفاده آن داللت دارد یعنی اگر

بیشتر و مقاطع تحصیلی باالتر تمایل کمتری به استفاده از فناوریهای جدید

کاربران سامانه اطالعات الزم در خصوص امکانات سامانه و نحوهی کار با

و یادگیری آنها دارند .در انتها نیز رابطهی مثبت بین قصد رفتاری و استفاده

آن را بهدست آوردند و سامانه به نحو مطلوب ظاهر کاربری و قابلیتهای

از سامانه بهدست آمد که نشاندهندهی تاثیر قصد و نیت افراد در خصوص

فنی مناسبی داشته باشد ،زمینهساز استفاده و پذیرش این فناوری میشود.

استفاد ه از سامانههای موک و استفاده کامل از این فناوری است .در مقایسه

از همین رو برگزاری دورههای آموزشی و معرفی سامانههای موجود

با نتایج پژوهشهای مشابه میتوان بیان داشت که در پژوهشهای()14-16

توسط دانشگاه مورد مطالعه اکیدا ً توصیه میشود؛ همچنین امکان ثبت

مدلهای پذیرش فناوری در خصوص سامانههای آموزش الکترونیک و

پیشنهادهای کاربران در خصوص ارتقای سیستم و افزودن امکانات جدیدتر

سامانههای خدمات سالمت همراه در حوزهی پزشکی بررسی گردیده

و رفع نواقص احتمالی ،راهکار مناسبی در خصوص توسعهی سامانه

است و از مدل پذیرش فناوری استفاده شده است اما در پژوهش پیشرو،

توسط مدیران موک است .مولفهی دیگر پژوهش ،تاثیر اجتماعی بود که

موکهای آموزشی مدنظر بوده است و مدل توسعه یافته تئوری یکپارچه

ارتباط مثبت آن با قصد رفتاری کاربران تایید شد .این خروجی پژوهش،

پذیرش فناوری که مدلی کاملتر است استفاده شده است .همچنین در

تاییدکنندهی نتایج پژوهشهای( )18-20بوده است و در این مطالعات نیز

راستای نتایج مطالعات پیشین(14و4و )3که به اهمیت موکها در علوم

تاثیر هنجارهای گروهی و کار دستهجمعی بر قصد رفتاری کاربران فناوری

پزشکی پرداخته بودند ،نتیجه پژوهش پیشرو نیز عوامل موثر بر پذیرش

تایید شده است .این یافته بدین معناست که هنجارها و باورهای جمعی

این فناوری آموزشی را در جهت تسهیل بهکارگیری آن ارزیابی کرده است.

و عوامل انگیزشی که فرد در حضور دیگران بهدست میآورد بر استفاده

جهت پژوهشهای آینده پیشنهاد میگردد که از مدلهای ترکیبی و از
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مقادیر شاخصهای برازش در جدول  3نشان داده شده است .با

و بهکارگیری سامانه تاثیر دارد .از همین رو تشکیل تیمهای دانشجویی در

محمدحسین رونقی

 نیاز به برگزاری کالسهای آموزشی و،بهکارگیری موک در نظام آموزشی

رویکردهای غیرقطعی فازی و یا خاکستری در ارزیابی مولفهها استفاده

.توجیهی در خصوص استفاده از این سامانهها در سطح دانشگاه وجود دارد

.شود تا نتایج واقعیتری به دنبال داشته باشد
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همچنین جهت تقویت این دورهها نیاز به استفاده از عوامل انگیزشی جهت
ترغیب استادان و پژوهشگران برای اجرای دورههای آنالین و تخصیص
 سیاستگذاری آموزشی دانشگاه.بودجه برای پیادهسازی این دورههاست
.میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعهی این دورهها داشته باشد

نتیجهگیری
یکی از مؤثرترین قالبهای شبکههای یادگیری مجازی برای
، فناوری و حوزه یادگیری الکترونیکی، هزینهها،پاسخگویی به ترکیب تقاضا
 با توجه به اهمیت.توسعهی دورههای برخط آزاد انبوه(موک) است
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Background and Aim: MOOC stands for Massive Open Online Course and is an
instructional approach that allows hundreds of thousands of students to access -typically free of charge -- online courses anywhere around the world. The continuous
and rapid growth of MOOCs has attracted the attention of educational community
and has gained widespread popularity among many universities. Therefore, based
on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model, an
applied research was conducted to study medical students' acceptance to use
MOOCs.
Materials and Methods: It is a descriptive survey that has been done in 2019. The
sample consisted of 367 randomly selected students of Shiraz University of Medical
Sciences (SUMS). The data collection tool was a questionnaire, the validity and
reliability of which were confirmed. The data were analyzed by SPSS and LISREL
8.8 software.
Results: An important part of the results revealed that there was a positive
meaningful relationship between "performance expectancy" and "behavioral
intention", "effort expectancy" and "behavioral intention", "facilitating conditions"
and "use of the system", and "behavioral intention" and "use of the system".
Conclusion: According to the results of this study, MOOC managers' motivation to
implement the system effectively strongly depends on the behavioral intention of
users, especially students' willingness to accept and use the system.
Keywords: Educational Technology, Online Systems, Open Access, Medical
Students
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