
 

 

موک( در انبوه ) آزاد برخط هایهای اجرایی دورهواکاوی الزام

 فنی و تکنولوژی از منظر نور یامپدانشگاه 

 4حسین عباسیان، 3آبادیزین حسن رضا، 2حمیدرضا آراسته، 4اشرفی سکینه

 فناوری آموزش و یادگیری

 404تا  421، ص 79، بهار 41سال چهارم، شماره 

 17/41/79تاریخ دریافت: 

 41/21/77تاریخ پذیرش: 

 چکیده

از  پیام نورموك( در دانشگاه انبوه ) آزاد برخط هایهای اجرایی دورهشناسایی الزام هدف با پژوهش حاضر

در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و رویکرد تحلیل محتوای کیفی  .گرفت منظر فنی و تکنولوژی انجام

مدارك و ابزار  و اسناد بر اساس بررسی مورداستفادههای ها استفاده شده است. مؤلفهجهت تحلیل داده

های مصاحبه از روش یافته بررسی اسناد و مدارك و تحلیل منظوربه مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی شدند.

های محوری و گزینشی استفاده شد. برای شناسایی جامع مؤلفه، محتوای استقرایی در سه سطح بازتحلیل 

از منظر فنی و  پیام نورانبوه در دانشگاه  آزاد برخط هایهای اجرایی دورههای الزاماصلی و زیر مؤلفه

نفر از  41ساختارمند با های نیممصاحبه، های انجام شده در این زمینهعالوه بر بررسی مطالعه، تکنولوژی

های اجرایی موك( صورت گرفت. نتایج نشان داد که الزامانبوه ) آزاد برخط هایخبرگان حوزه در دوره

 گروهکیل مؤلفه اصلی: تش از منظر فنی و تکنولوژی شامل پنج پیام نورانبوه در دانشگاه  آزاد برخط هایدوره

ائه خدمات امکانات فنی پلتفرم و ار، خصوصی حریم و امنیت، پلتفرمهای ویژگی، افزار(نرم-افزارسخت) یفن

 است. مؤلفه یرز 01پشتیبانی فنی؛ و 

 هایدوره، خصوصی حریم و ، امنیتهای اجراییالزام ،امکانات فنی پلتفرم كلیدی: هایواژه

 های پلتفرمویژگی، موک(انبوه ) آزاد برخط

 

                                                           

4.  تهران، ایران. نور یامپبی گروه علوم تربیتی دانشگاه مر ،sohilaashrafi@yahoo.com 

 علوم تربیتی، دانشگاه مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.  استاد گروه .1

 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران  .0

 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران. .1
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 مقدمه
 عالی آموزش زمینه در اخیر هاینوآوری از یکی 4موك(انبوه ) آزاد برخط هایدوره

 راگیرف هزاران و شوندمی توزیع رایگان صورتبه و اینترنت طریق از هادوره این. باشندمی

( این 1241) 0(. گیبل1241، 1آلبدوالزیزکنند )می جذب دوره یك جهان در سراسر از را

 مشارکت در کم محدودیت، سخت چنداننه هایخواسته با هاییدوره عنوانها را بهدوره

 گفته های آموزشیدوره به انبوه آزاد برخط کند. دورهایمی توصیف هزینه بدون و

شود. می ارائه جهان سراسر از داوطلبانی به، اینترنت طریق از و برخط صورتبه که شودمی

 مراکز آموزشی و هادانشگاه در معمول مراسم از خارج و آزاد، هااین دوره در نامثبت

 حداقل با یا و رایگان صورتبه ای بپردازندشهریه اینکه بدون توانندمی داوطلبان، است

اعمال  کنندگانشرکت تعداد محدودیتی بر هیچ کنند. شرکت هاآن در نامثبت هزینه

، رضایی) رندیبپذ را از داوطلبان زیادی بسیار تعداد زمانهم توانندمی بنابراین و شودنمی

 انبوه )موك( به دوره آزاد برخط هایآکسفورد دوره دیکشنری تعریف (. طبق4078

، 1پریشود )می افراد گفته از زیادی تعداد به اینترنت طریق از شده ارائه رایگان تحصیلی

 که است گرفته شده Open Online Course Massiveاول  حروف از (. موك1240

، استوارت، اوگلیاست )مك آزاد خطیدرون همگانی یا انبوه هایمعنی دوره به لغوی ازنظر

 دوره انبوه را تحت عنوان آزاد دوره برخط 8پدیادانشنامه ویکی .(1242، 1کورمیر و زیمنس

 رسیدست و بزرگ مقیاس در تعاملی مشارکت هدف آن ایجاد که کندتعریف می آنالینی

 مواد، هافیلم مانند سنتی درسی ارائه مطالب در کنارها است. این دوره وب طریق از آزاد

 ،را جهت کمك به خلق جامعه از دانشجویان تعاملی هایانجمن، مجموعه مسائل و خواندنی

 باعث هاامید است که موك .(1249، 9سیمونسازد )فراهم می 9تدریس دستیاران و اساتید

                                                           
1. Massive open online course (MOOC) 
2. Alabdullaziz 
3. Gaebel 
4. Parry 
5. McAuley, Stewart, Siemens & Cormier 
6. wikipedia 
7. teaching assistant 
8. Samim 
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، 4سینگ سینگ والعمر )مادام یادگیری فراگیران و بهبود تجارب تعامل، دسترسی افزایش

 ( شوند.1247، 1هالل و کامون آل، البویدیا، دموکراسی آموزشی )الخدیری، (1248

شده  یزانداموسسه یا شرکت راه، توسط یك دانشگاه كمو یهااینکه دورهبدون توجه به 

، (مختلف یهاو شرکت هاهموسس، هادانشگاهای متشکل از جامعه) 0سیومیکنسرتوسط  ای باشد

 هو ارائ میزبانی جهت هاییافزارسختها و یا افزارنرمو استفاده از  کارگیریبهنیازمند 

شناخته  1عاملپلتفرم یا سیستم، سکوعنوان افزار میزبان بها سختو یافزار این نرم هاست.دوره

شوند یا  توانند بر روی آن اجراافزارهای دیگر میسکو یا پلتفرم بستری است که نرم .شودیم

دهد. های دیگر اجازه اجرا میتر چارچوبی از تکنولوژی است که به تکنولوژیکلی طوربه

های مشهور و توسط دانشگاه جادشدهیاهای پیشرو موك هزاران دوره آموزشی پلتفرم

پلتفرم موك  دهند.ها فراگیر در سراسر جهان ارائه میهای آموزشی را برای میلیونسازمان

و  دیكکند )فراهم می کنندگانشرکتها و محتوای دوره، هاشرایطی را برای مدیریت دوره

 مدیریت که مرکزی هستند دسترسی نقطه یك های موكپلتفرم درواقع(. 1241، 1فلتن

، 9نیونز و دمینگز، زانکانارو؛ 1240، 8توچنگ و ویلیامز، مینلدارند )های موك را به عهده دوره

خصوصی؛  ای ها ممکن است عمومیپلتفرم .است افزایش . تعداد پلتفرم پیوسته رو به(1249

جزء ، انیوو اف ایورسیتی، فیوچرلرن، یوداسیتی، ادکس، انتفاعی و غیرانتفاعی باشند کورسرا

 .(1247، و همکاران الخدیریشوند )المللی محسوب میهای معروف بینپلتفرم

های آموزشی و روی موسسه سه راه پیش هاارائه موكمدیریت و ، برای ذخیره

از: ایجاد زیرساخت  اندعبارتها های موك وجود دارد این راهدهنده دورههای ارائهدانشگاه

اری و یا های تجها با پلتفرمانعقاد قرارداد همکاری بین موسسه، هاتکنولوژی در این موسسه

 باید که دهستن معایبی و مزایا دارای هارایگان. هریك از این راههایی باز و استفاده از پلتفرم

 باالیی هاولی هزینه به، قرار گیرند. راه اول ارزیابی مورد هاتولیدکننده موك یهاگروه توسط

                                                           
1. Singh & Singh 
2. El khadiri., Labouidya., El Kamoun & Hilal 
3. conserciom 
4. platform 
5. Dikke & Faltin 
6. Meinel, Totschnig & Willems 
7. Zancanaro, Nunes & Domingues 
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 را ادهمورداستف فناوری تمام کامل کنترل و دسترسی اما، نیاز دارد سازیجهت اجرا و پیاده

آموزشی به علت کمبود بودجه و عدم قرار گرفتن  مختلف مؤسسات .سازدمی پذیرامکان

 یزیرساخت چنین در گذاریقادر به سرمایه، هادانشگاه رسمی هایآزاد در برنامه هایآموزش

مشارکت  یها و قراردادهانامهتمایلی به این کار ندارند. راه دوم نیاز به تنظیم توافق یا نیستند

از  دارد و در راه سوم یعنی استفاده نگهداری باال و تعمیر، استفاده هایهزینه پرداخت و دقیق

تغییر و  اما امکان، هاآنبا وجود هزینه پایین و حتی رایگان بودن ، هایی باز و رایگانپلتفرم

انکانارو زندارد )های آموزشی وجود ها و نیازهای موسسهپلتفرم بر اساس ویژگی کارگیریبه

مرکز ت، های باز و رایگاناز دیگر مزایای انتخاب و استفاده از پلتفرم. (1249، و همکاران

ی سازی محتوای آموزشآموزشی بر تولید و آماده هایها و موسسهدانشگاه بیشتر کارکنان

های فنی و همؤلف انتخاب و در نظر گرفتن، صرف زمان برای بررسی جایبه هاباکیفیت دوره

 و زریچارد، کالدول، اسمیتهاست )دوره مؤثرارائه  مختلف در پلتفرم جهت تکنولوژی

 (.1249، 4راوبند

ی منطقی پلتفرم یادگیری یکی از عوامل اصلصحیح و انتخاب ، فنی و تکنولوژی ازنظر

کننده تواند تضمینمی شیگزین (. چنین1240، 1کولوچاست )ك های موموفقیت دوره

، سازیهذخیر، تبادل اسناد، مؤثر یعنی ارتباط و همکاری طکارآمدی عناصر یادگیری برخ

 یسازمناسب ضمن فراهم. پلتفرم مورد ارزیابی در طول دوره باشداقدامات  و یا یمیخودتنظ

عامل تایجاد  ها و غیره باید زمینهآزمون، هاو فیلم منابع، تعاملی هایامکان ایجاد و ارائه دوره

ها حاکی از (. پژوهش1241، 0ککسوولدسازد )ان را فراهم و مدرس یکدیگر یادگیرندگان با

 در میقیع تأثیراتهای موك ها و پلتفرمعاملسیستم تکنولوژی و فنی هایآن است ویژگی

 افزارهای موكنرم و بستر انتخاب درواقع. (1241، 1همکاران و اورتیگادارد ) یادگیری فرایند

 داده جای خود رد را مختلفی فرآیندهای مختلف هایپلتفرم نیست زیرا فنی یك انتخاب تنها

، همکاران اسمیت ودهند ) سازندگان موك ارائه برای را پشتیبانی مختلف سطوح توانندمی و

                                                           
1. Smith, Caldwell, Richards & Bandara 
2. Kolowich 
3. Koxvold 
4. Ortega et al. 
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پلتفرم  امکد) یآموزش ازنظربلکه ، فنی ازنظرتنها پلتفرم مناسب موك نه (. انتخاب1249

 هایگیریتصمیم) یتیریمد و کند( پشتیبانی غنی یادگیری تجربه یك از است ممکن

 انتخاب تا هاجهت ورود به حوزه موك اولیه همان برنامه از، هابه موك مربوط مدیریتی

، 4کانتونی و كفری، تاردینی، کالباسکا، لیندارد )اهمیت بسیار زیادی  پلتفرم( ترینمناسب

نیازمند توجه به  ،تجاری و بازهای بنابراین تولید پلتفرم یا انتخاب و استفاده از پلتفرم؛ (1241

، ها. توجه و تعیین این ویژگیهاستآنپارامترها و امکانات فنی و تکنولوژی ، هاویژگی

ها را با لتفرمپ نیترمناسب کارگیریبهانتخاب و ، امکان تولید، پارامترها و امکانات فناوری

(. 1241، 1سیرینوس و زنوز، سیدرسسازد )های آموزشی فراهم میموسسه توجه به نیازهای

های موك و همچنین مدیران آن تصویری واردان حوزه تولید و ارائه دورهعالوه بر این به تازه

های مهم فنی و تکنولوژی یك پلتفرم که باید در نظر گرفته شود را کلی از ابعاد و جنبه

 (.1241، 0و ایبنور کاپ، النکردهد )می

آموزشی موك مبتنی بر  دوره یك د تکنولوژیکیابعا در پژوهشی (1227) 1فینی

 ریقیادگیری از ط به نسبت العمرمادام یادگیرندگان نگرش تا پرداخت گراییارتباط

 (الف دیدگاه بر اساس سه پژوهش چارچوب. قرار داد موردبررسیرا  شبکه هایفناوری

 ادگیریی ابزارهای از مؤثر استفاده بر تمرکز با، باز آموزش با رابطه در العمرمادام یادگیری

 ابزارهای از استفاده قابلیت( ج) و شخصی دانش مدیریت جدید مهارت رویکرد( ب)

 افراد تاًعمد، دوره این که داد وی نشان یهاافتهی وب تنظیم شده است. بر مبتنی یادگیری

 دلیل را توق کمبود و نبودند توجهبی دوره اتمام به نسبت که کندیم جذب را سالیبزرگ

عدم تسلط بر زبان ، زمانی هایهمچنین محدودیت. کردند ذکر تکمیل دوره عدم اصلی

 ابزار انتخاب بر ارتباطات و اطالعات فناوری هایکمبود مهارت آموزش دوره و

 مورد ( در پژوهشی به بحث در1240) 1مورا لوژان و بود. پکو تأثیرگذار کنندگانشرکت

 هایابتدا پلتفرم هاآنهای موك خود پرداختند. توسعه دوره هدف با موجود هایپلتفرم
                                                           

1. Lin, Kalbaska, Tardini, Frick & Cantoni 
2. Sideris, Tsironis & Xenos 
3 .Lackner, Kopp & Ebner 
4. Fini 
5. Peco & Lujan-Mora 
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 نتخابا را با توجه به نیازهای خود ترینشانمناسب داده تا قرار موردبررسیمختلف موك را 

 خود یردرگ را فراگیران سپس الزاماتی فنی را جهت ساخت اجزای مختلف موك که. کنند

( در 1241) 4چاترجی و ناث .مطرح کردندکند را می کمك هاآنموفقیت  به کرده بود و

ها در هندوستان پرداختند. نتایج پژوهش به گسترده موك اجرای پژوهشی به بررسی موانع

 عنوانهب، گسترده دیجیتالی زیربنای وجود عدم و کم دیجیتالی سواد چندین عامل همچون

 سواد ارتقاء کنند کهادعا می هاآناشاره دارد.  ها در هندوستانگسترده موك اجرای مانع

 وضعیت تقاءار، موردنیاز هایزیرساخت توسعه، کردن شکاف دیجیتالی کنریشه و دیجیتالی

 سازی و اجرایمحلی به پیاده هایزبان از برخی در هاها و معرفی موكتحصیلی موك

 و رکورمی، ساناگوستن پرز، هویوس کند. آالریوها در هندوستان کمك میکارآمد موك

اده کنندگان و استفهای شرکتبررسی پروفایل» در پژوهشی با عنوان (1241) 1دلگادوکلوز

 ابزارهای ها درانجمن و هاپاسخ و به بررسی اثر پرسش «هااجتماعی در موك ابزارهای از

پرداختند. نتایج حاکی از آن است  یاهفتهنهدر یك موك ، خارج از پلتفرم موك اجتماعی

 همکاران با اطارتب برقراری اجتماعی داخل پلتفرم را برای ابزارهای، نندگانکشرکت که اکثر

 ند؛دهبر ابزارهای خارج از موك ترجیح می هادر موك اطالعات گذاشتن اشتراك به و خود

شخصی  یتامن و خصوصی زیرا این ابزارها بر محتوای پلتفرم تمرکز بیشتری دارند و حریم

تحلیل »( در پژوهشی با عنوان 1241) 0ولد و رادی، کنند. میهایفراگیران را بیشتر حفظ می

ها پرداختند. این پژوهشگران به های تکنولوژی موكبه بررسی ویژگی «هافناوری موك

، وب سرور، دهندگان خدمات میزبانی وبنظیر ارائه های فناوریبررسی و ارزیابی ویژگی

ع های پخش توزیهای سیستمویژگی اهآنسیستم مدیریت محتوا پرداختند و همچنین 

ویی های ویدئهای صوتی و تصویری و انواع سخنرانیویدئویی و مشخصات قالب و ابرداده

پژوهشی به بررسی و  ( در1241) 1رامیرز و قرار دادند. ریورا موردبررسیها را در موك

وش با استفاده از ر هاآنهای دیجیتالی آموزشی مربیان موك پرداختند. بندی مهارتطبقه

                                                           
1. Chatterjee & Nath 
2. Alario Hoyos, Pérez Sanagustín, Cormier & Delgado Kloos 
3. Mihai, Vlad & Radu 
4. Rivera & Ramirez 
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ژوهش ها کردند. در این پبندی این مهارتتحلیل و دسته، اقدام به شناسایی، تحقیق آمیخته

زی و ریگسترده باز در پنج طبقه اصلی: برنامه هایدوره در آموزشی دیجیتالی هایمهارت

 مدیریت و رهبری آموزشی و مدیریت، ارتباطات و تعامل، آموزش و یادگیری، طراحی

 ( در پژوهشی به1249) زانکانارو و همکارانبندی شده است. دانش و نوزده زیرطبقه دسته

 برای ار رایگان هایدوره ارائه و میزبانی، ایجاد امکان که هایی پرداختندپلتفرم شناسایی

های موك را جهت ارزیابی پلتفرم اساسی چهارده الزام هاآن. ساختیم فراهم دهندهارائه

ش ش تاًینهاارزیابی قرار دادند و  این چهارده الزام مورد اساس بر را هاپلتفرم و کردهمطرح 

مناسب  رمپلتف یك انتخاب زیادی را برای شناختند. این پژوهش اطالعات پلتفرم را مناسب

ارائه  های موكدوره سازیپیاده و مدیریت، ذخیره برای انتخابی روش و ساختار ازنظر

 ریتأث( در یك پژوهشی به بررسی 1249) 4پونی و کالز، کراینز، مانوس-کاستانو .دهدمی

کت مشار در تحصیل سطح و جنس، سن، دیجیتالی صالحیت قبیل از فردی متغیرهای

، کنندگانهای پژوهش نشان داد که سطح صالحیت دیجیتالی شرکتها پرداختند. یافتهموك

 های موكپیگیری و اتمام دوره، نامجهت ثبت هاآنگیری بینی کننده مهمی در تصمیمپیش

سازمان و محیط ، در پژوهشی با استفاده از چهارچوب فناوری( 1249) 1است. ما و لی

ها در کشورهای در پذیرش موك مؤثر( به بررسی عوامل 4772) 0ترنتزکی و فلیشر

است.  حیطیسازمانی و م، پرداختند. این مدل مفهومی شامل شرایط تکنیکی توسعهدرحال

 ایهمراتبی حاکی از آن است که ویژگیسلسله رگرسیون تحلیل و نتایج تجزیه

را در پذیرش  ریأثتمحیطی به ترتیب بیشترین  عوامل و مربوط به کاربر عوامل، تکنولوژیکی

های حل( در پژوهشی به بررسی موانع و راه1249) 1و همکاران ها دارند. اودلهتیموك

های یادگیری آنالین برای دانشجویان پزشکی و زمینه ایجاد و اجرای برنامهشناخته شده در 

ه و ها حاکی از وجود موانع کلیدی در توسعدانشجویان تحصیالت تکمیلی پرداختند. یافته

 ،های زمانیسازی آموزش آنالین در آموزش پزشکی بود. این موانع شامل محدودیتپیاده

                                                           
1. Castaño-Muñoz, Kreijns, Kalz & Punie 
2. Ma & Lee 
3. Tornatzky & Fleischer 
4. O’Doherty, et al. 
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 حمایت ناکافی و نگرش، های نهادیعدم استراتژی، افیزیرساخت ناک، های فنی کممهارت

هایی را برای از بین بردن حل( راه1249همکاران )کنندگان است. اودلهتی و منفی شرکت

ن ها و دادبهبود انگیزه، های آموزشیاین موانع ارائه دادند که عبارت بود از: بهبود مهارت

مایت و های نهادی و حبهبود استراتژی، آنالینمحتوای  موقعبهپاداش برای توسعه و تحویل 

ایجاد نگرش مثبت در میان همه کسانی که در توسعه و ارائه محتوای آنالین شرکت داشتند. 

 هایاستفاده از شبکه ریتأث( پژوهشی را با هدف بررسی 1249) 4هاول درون و، استاشوسکی

 انجام دادند. نتایج پژوهش موكدر ارائه  شخصی یادگیری از حمایت آنالین برای اجتماعی

هایی صتفر تواندمی ارائه موك برای افزارینرم هایسیستم نوع این از استفاده نشان داد که

 شود.فعال افراد می دهد که باعث یادگیری عالی قرار دهندگان تحصیالترا در اختیار ارائه

کننده قاضیان شرکتهای موك در سراسر جهان و افزایش شمار مترشد و فراگیری دوره

باعث جذب و ورود بسیاری از  توسعهدرحالدر بین کشورهای  خصوصبهها در این دوره

اری بسی روازاینآموزش عالی به این حوزه آموزشی جدید شده است.  مؤسساتها و دانشگاه

تولید و ، ریزی و اقدام جهت تهیهپی برنامه آموزش عالی در مؤسساتها و از دانشگاه

 عنوانبه پیام نور(. در ایران نیز دانشگاه 1240، 1ناموهستند )خود  های موكسازی دورهپیاده

های خود را به شکل ترین دانشگاه از راه دور در تالش است تا آموزشاولین و بزرگ

در این راستا شناسایی شرایط و  تولید و ارائه کند.، انبوه )موك( تهیه آزاد برخط هایدوره

ترین زیرا تهیه و تولید باکیفیت؛ ای برخوردار استاجرایی و فنی از اهمیت ویژه بسترهای

ها و امکانات ویژگی، های فنیزیرساختشناخت های آموزشی موك بدون توجه و دوره

پژوهشگران و محققان زیادی بر . با شکست مواجه خواهد شد، هاهای میزبان دورهپلتفرم

زشی و های آموبسترهای تکنولوژی یك پلتفرم توسط موسسهها و لزوم شناخت ویژگی

هترین مقایسه و انتخاب ب، اندازی پلتفرم خود و یا شناساییتولید و راه منظوربهها دانشگاه

؛ 1249، زانکانارو و همکاران) اندتأکید کرده نیازهایشانهای تجاری و باز با توجه به پلتفرم

، و از سوی دیگر های موكاز یك سو تعداد زیاد پلتفرم (.1249، و برام بات تالیم، کامل

                                                           
1. Ostashewski, Dron & Howell 
2. Nhamo 
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ها و ؛ دانشگاههاآنهای و ویژگی هدف کاربران منشأ، ماهیت ازلحاظ هاآنتفاوت 

وجه به موك با ت پلتفرم ترینمناسب اندازی یا انتخابتولید و راه های آموزشی را درموسسه

، عالوه بر این(. 1249، 4میتال و برام بات، کاملسازد )می جدی مواجه چالش با نیازهایشان

ها های دانشگاهویژگی، انتخاب پلتفرم باید با توجه به بسترهای فناوری کشورهااندازی و راه

های لذا تولیدکنندگان دوره های آموزشی و همچنین جامعه مخاطبان صورت گیرد.و موسسه

و همچنین مقایسه و انتخاب های موك پارامترهای مختلف پلتفرم موك جهت شناسایی

 کاپ، ؛ النکر1241، ککسوولددارند ) های بیشتری نیازها و بررسیبه پژوهش، هاآن بهترین

، ؛ کامل1249، زانکانارو و همکاران؛ 1241، سیرینوس و زنوز، ؛ سیدرس1241، و ایبنور

و لزوم توجه و نقش و اهمیت بسترهای فناوری جامعه  (. با توجه به1249، و برام بات تالیم

ن های صورت گرفته در ایها و کمبود پژوهشها و امکانات فنی در پلتفرمرعایت ویژگی

 هایهای اجرایی دورهآن داشتند که در پژوهشی کیفی الزام پژوهشگران سعی بر، زمینه

از منظر فنی و تکنولوژی مورد شناسایی قرار  پیام نوردر دانشگاه  ( راموكانبوه ) آزاد برخط

 سؤال زیر برآیند: در پی پاسخگویی به دهند و

 فنی و منظر از پیام نور دانشگاه در( موكانبوه ) آزاد برخط هایدوره اجرایی هایالزام

 شوند؟می تقسیم ابعادی چه به و ؟اندکدمتکنولوژی 

 روش
 در( موكانبوه ) آزاد برخط هایدوره اجرایی هایالزام شناسایی هدف با حاضر پژوهش

هدف پژوهش  به یابیدست منظوربه لذا شد؛ منظر فنی و تکنولوژی انجام از پیام نور دانشگاه

 شمارش به یازین محتوا تحلیل در. شد استفاده محتوا تحلیل تکنیك و کیفی تحقیق از روش

 ندارد جودو شده تعیین پیش از معیاری اساس بر هاپاسخ دقیق بندیدرجه یا و هاواژه کیفی

 ابتدا (. در4071، کرسول و کالركاست ) موردنظر مطالعه از آمده دست به مضمون و

 منابع، هاهنامپایان، مقاالت، هاکتاب معتبر اطالعاتی هایپایگاه در جستجو با پژوهشگران

 هایورهد حوزه نظرانصاحب و متخصصان با سپس و آوریجمع را متعدد انگلیسی و فارسی

                                                           
1. Kumar, Mittal & Brahmbhatt 
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 روش اب کیفی محتوای تحلیل تکنیك از استفاده با درنهایت. کردند موك مصاحبه

 هایزیرمؤلفه و اصلی هایمؤلفه، تحلیل هایجنبه( محوری باز و) یامرحله سه کدگذاری

 .کردند مشخص را موضوع

 لیسیانگ و فارسی منابع، هانامهپایان، هامقاله، هاکتاب کلیه شامل پژوهش آماری جامعه

 اجرایی هایالزام شناسایی برای پژوهشگران همچنین. موك بود هایدوره زمینه در متعدد

 هایدوره حوزه نظرانصاحب و متخصصان، استادان از نفر 41 با مصاحبه به، موك هایدوره

. شد ستفادها «هدفمند گیرینمونه» شیوه از، کنندگانمشارکت انتخاب برای. موك پرداختند

 در که کندیم انتخاب را کنندگانیشرکت پژوهشگر که است معنا بدان هدفمند گیرینمونه

، سرایی و کیامنشدارند )تجربه شدهکشف کلیدی مفهوم یا موردمطالعه اصلی پدیده مورد

 و ینبیشتر که شدند انتخاب کارشناسانی و متخصصان، استادان پژوهش این در (.4071

، برفی لولهگ تکنیك از استفاده با موك داشتند و هایدوره زمینه در را اطالعات ترینمناسب

. دندش معرفی و شناسایی حوزه این در دیگر تجربه با و آگاه افراد و متخصصان، استادان

 حوزه در اول درجه در که شود مصاحبه افرادی با تا شد سعی پژوهش این در همچنین

 منض در و باشند همکاری به راغب و داشته کافی تجربه و تخصص، موك دانش هایدوره

 هایدوره زهحو به نسبت عمیقی نسبتاً درك از درنهایتدهند و  نشان عالقه موضوع به نسبت

 .باشند برخوردار اجتماع محیط و آن اجرایی شرایط، موك

 متون(پژوهش )شناسی نمونه های کتاب. ویژگی1جدول 

 عنوان مقاله ردیف (گان) سندهینو عنوان مقاله ردیف
 سندهینو

 گان()

4 
Architecture of a 

MOOC based on 

CourseBuilder. 

 لوژان و پکو

 (1240) 4مورا
1 

Creating MOOC 

Guidelines based on 

best practices. 

 ،اسپیروپلو

پیرراکیاس و 

 (1241) 1کامه

                                                           

1. Peco & Lujan-Mora 

2. Spyropoulou, Pierrakeas & Kameas 



005 

 ... برخط آزاد انبوه )موک( یهادوره ییاجرا یهاالزام یواکاو 

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

 

 عنوان مقاله ردیف (گان) سندهینو عنوان مقاله ردیف
 سندهینو

 گان()

0 

Evaluation of Free 

Platforms for Delivery 

of Massive Open 

Online Courses 

(MOOCS). 

زانکانارو و 

 4همکاران

(1249) 

1 Technical analysis of 

MOOCs. 

ولد ، میهای

 1رادی

(1241) 

1 

A Multi-Criteria 

Decision Making 

Approach for 

Evaluation of MOOCs 

Platforms. 

سینگ و 

 0سینگ

(1248) 

8 
How to MOOC?–A 

pedagogical guideline 

for practitioners. 

 و کاپ، النکر

 1ایبنور

(1241) 

9 
Analysis of existing 

MOOC platforms and 

services. 

اورتیگا و 

 1همکاران

(1241) 

9 

Massive Open Online 

Courses (MOOCs): A 

Comparative 

Analysis of the Main 

Platforms. 

فنریو و 

 ویالزار
8(1248) 

7 
Accessibility 

evaluation of 

mooc’websites of 

turkey. 

 9آگگل

(1249) 
42 

Accessibility analysis 

in MOOC platforms. 

A case study: UNED 

COMA and 

UAbiMOOC. 

اینیستو و 

 9همکاران

(1241) 

44 
A journey to select the 

most suitable MOOCs 

platform: The case of 

a Swiss University. 

 لین و

 7همکاران

(1241) 

41 

A double-loop 

evaluation process 

for MOOC design 

and its pilot 

application in the 

university domain. 

 و الیا، سیرولی

 42سوالززو

(1249) 

40 
The Technological 

Dimension of a 

Massive Open Online 

Course: The Case of 

 41 (1227) 44ینیف
An adaptable 

usability checklist for 

MOOCs: A usability 

evaluation instrument 

 و جانسون

 41فرولوف

(1241) 

                                                           

1. Zancanaro, et al. 

2. Mihai, Vlad & Radu 

3. Singh & Singh 

4. Lackner, Kopp & Ebner 

5. Ortega et al. 

6. Funieru & Lăzăroiu 

7. Akgül 

8 . Iniesto et al. 

9. Lin et al. 

10. Cirulli., Elia & Solazzo 

11. Fini 

12. Johansson & Frolov 
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 عنوان مقاله ردیف (گان) سندهینو عنوان مقاله ردیف
 سندهینو

 گان()

the CCK08 Course 

Tools. 
for massive open 

online courses. 

 

41 
MOOCs: 

Opportunities for their 

use in compulsory-age 

education 

 4ککسوولد

(1241) 
48 

Turning out a social 

community into an e-

Learning platform for 

MOOC: the case of 

AbiertaUGR. 

منتس و 

 1همکاران

(1240) 

49 Investigating MOOCs 

through blog mining. 
 49 (1241) 0چن

Cultural sensitivity 

and design 

implications of 

MOOCs from Korean 

learners' perspectives: 

Case studies on edX 

and Coursera. 

 و آن

 1همکاران

(1240) 

47 
Integrating open 

services for building 

educational 

environments. 

 و کالرس

 1همکاران

(1240) 

12 

Go-Lab MOOC–An 

online course for 

teacher professional 

development in the 

field of Inquiry-based 

science education. 

 8فلتندیك و 

(1241) 

14 
openHPI: Evolution of 

a MOOC platform 

from LMS to SOA. 

توچنگ ، مینل

 9امزیلیوو 

(1240) 

11 

Turning out a social 

community into an e-

Learning platform for 

MOOC: the case of 

AbiertaUGR. 

مونتس و 

 9همکاران

(1240) 

10 

Investigating the 

adoption of MOOC s: 

A technology–user–

environment 

perspective. 

 7یلما و 

(1249) 
11 

A conceptual model 

for understanding 

self-directed learning 

in online 

environments. 

 42لیهسون و 

(1229) 

                                                           

1. Koxvold 

2. Montes et al. 

3. Chen 

4. Ahn., Yoon & Cha 

5. Claros et al 

6. Dikke & Faltin 

7. Meinel, Totschnig & Willems 

8. Montes, et al. 

9. Ma & Lee 

10. Song & Hill 
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 عنوان مقاله ردیف (گان) سندهینو عنوان مقاله ردیف
 سندهینو

 گان()

11 

Teacher experiences 

and academic identity: 

The missing 

components of MOOC 

pedagogy. 

و  رأس

 4همکاران

(1241) 

19 
LASyM: A learning 

analytics system for 

MOOCs. 

 1مدوری و طبا

(1240) 

17 
A comparison of 

MOOC development 

and delivery 

approaches. 

اسمیت و 

 همکاران
0(1249) 

02 

Instructional design, 

facilitation, and 

perceived learning 

outcomes: An 

exploratory case 

study of a human 

trafficking MOOC 

for attitudinal change. 

واتسون و 

 1همکاران

(1248) 

04 

Digital Transformation 

Challenges: a Case 

Study Regarding the 

MOOC Development 

and Operations at 

Higher Education 

Institutions in China. 

 1او و ژا، لئو

(1247) 
01 

Comparative 

evaluation of MOOC 

technologies: the case 

of Hellenic Open 

University. 

، سیدرس

سیرینوس و 

 (1241) 8زنوز

 01 ،گیری هدفمند و انطباق با معیارهای پژوهشنمونه در این پژوهش با استفاده از روش

عنوان ، ان(گ) سندهینونامه و کتاب( انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. نام پایان، مقالهواحد )

، دهشاستخراج هاآنو سال انتشار هر یك از متونی که مضامین مورد تحلیل در پژوهش از 

متون( که واحد ) 01 از، 4جدول اساس اطالعات  بر .است ارائه شده 4شماره  در جدول

واحد( بین  41درصد ) 18/2 انتخاب شده است حدود هااز آنواحدهای تحلیل( ) نیمضام

به چاپ  1247تا  1241های در بین سال درصد )واحد( 01/2و  1241تا  1242های سال

 به چاپ رسیده است. 1242واحد( قبل از سال  4درصد متون ) 20/2و تنها  اندرسیده

                                                           

1. Ross et al. 

2. Tabaa & Medouri 

3. Smith et al. 

4. Watson et al. 

5. Liu., Zha & He 

6. Sideris., Tsironis & Xenos 
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لف( مطالعات تجربی اند از: اجهت انتخاب متون در این پژوهش عبارت موردنظرمعیارهای 

ب( در محدوده ، های برخط آزاد انبوه داشتندهای اجرایی دورهبر الزام تأکیدو مروری که 

 اند و ج( حاوی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش هستند.چاپ شده 1247تا  1229زمانی 

 (نظرانصاحبمتخصصان و پژوهش )شناختی نمونه های جمعیت. ویژگی2جدول 

 شغل مقطع تحصیلی تحصیلیرشته  ردیف

 کارشناس مرکز آموزش از راه دور کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی 4

 مجازی یپزشکعضو علمی دانشگاه علوم  دکتری آموزش از راه دور ریزیبرنامه 1

 مجازی پزشکیعضو علمی دانشگاه علوم  رساله() یدکتر تکنولوژی آموزشی 0

 کده دانشگاه پیام نورعلمی و عضو پژوهشعضو  دکتری تکنولوژی آموزشی 1

 عضو علمی دانشگاه خوارزمی دکتری تکنولوژی آموزشی 1

 آموخته مقطع دکتری دانشگاه عالمهدانش رساله() یدکتر تکنولوژی آموزشی 8

 آموخته مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرسدانش رساله() یدکتر تکنولوژی آموزشی 9

 آموخته مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرسدانش رساله() یدکتر تکنولوژی آموزشی 9

 عضو علمی دانشگاه خوارزمی دکتری وپرورشآموزشفلسفه  7

 عضو علمی دانشگاه خوارزمی دکتری تکنولوژی آموزشی 42

 عضو علمی دانشگاه خوارزمی دکتری تکنولوژی آموزشی 44

 عضو علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتری آموزش عالی 41

 کارشناس پژوهشکده دانشگاه پیام نور کارشناس ارشد برنامه درسی 40

 کارشناس آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور دکتری آموزش از راه دور ریزیبرنامه 41

 کارشناس پژوهشکده دانشگاه پیام نور دکتری آموزش از راه دور ریزیبرنامه 41

 دارای درصد 40حدود ، آماری نمونه از نفر 41 از، 1جدول اساس اطالعات  بر

 بیشترین بودند؛( نفر 40) یتخصص دکتری درصد 98 و( نفر 1ارشد ) کارشناسی تحصیالت

 علمیهیئت عضو نفر 9 تعداد این از استدرصد(  98) یتخصص دکتری به مربوط تعداد

 مقطع آموختهدانش نفر 0 و( درصد 18دانشگاه ) کارشناس نفر 1، (درصد 10ها )دانشگاه

 .بودند داده انجام هاموك زمینه را خود دکتری یرساله که بودند( درصد 12) یدکتر

، هاکتاب معتبر اطالعاتی هایپایگاه در جستجو با. هاداده و اطالعات گردآوری ابزار

 هایقولهم سپس و تحلیل، آوریجمع، متعدد انگلیسی و فارسی منابع، هانامهپایان، مقاالت
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 مشخص فنی و تکنولوژی جنبه موك از هایدوره اجرایی هایالزام هایزیرمؤلفه و اصلی

 متخصصان، استادان از نفر 41 نظر «شدههدایت نیمه» مصاحبه از استفاده با این بر عالوه. شد

 موك در هایدوره آموزشی هایالزام زمینه موك در هایدوره حوزه نظرانصاحب و

 .گرفته شد قرار موردبررسی پیام نور دانشگاه

 روش از پژوهش هایپرسش به توجه با پژوهش این در. هاداده تحلیل و تجزیه روش

 گرفتن برای تاس تحقیقی روش محتوا تحلیل. شد استفاده محتوا تحلیل تکنیك و کیفی

 توانمی ار محتوا تحلیل درواقع. متن از شدهاستخراج هایداده از تکرار قابل و معتبر نتایج

 کدبندی، مندظامن بندیطبقه فرایند طریق از متنی هایداده محتوای تفسیر برای تحقیقی روش

 با ابتدا (. در4072، ایمانی و نوشادیدانست ) شدهشناخته الگوهای طراحی یا سازیتیم و

 انگلیسی و فارسی منابع، هانامهپایان، مقاالت، هاکتاب معتبر اطالعاتی هایپایگاه در جستجو

 موك مصاحبه هایدوره حوزه نظرانصاحب و متخصصان با سپس و آوریجمع را متعدد

 یامرحله سه کدگذاری روش با کیفی محتوای تحلیل تکنیك از استفاده با درنهایت و کرده

 .ردک مشخص را موضوع هایزیرمؤلفه و اصلی هایمقوله، تحلیل هایجنبه( محوری باز و)

 اجرایی هایالزام: بودند از عبارت مصاحبه هر در هامقوله شناسایی برای اساسی سؤال

 تقسیم ابعادی چه به و ؟اندکدم فنی و تکنولوژی منظر از پیام نور دانشگاه موك در هایدوره

 یدیگر سؤاالت از پژوهشگران، مذکور سؤال بر عالوه، نیاز احساس صورت در شوند؟می

 کلیه. ردندک استفاده کنندگانمشارکت هایپاسخ بیشتر سازیشفاف و ابهام رفع برای نیز

 صاحبهم هر انجام از بعد پژوهشگران و گرفت انجام شدهضبط و عمیق صورتبه هامصاحبه

 یدوهدوب مقایسه به سپس. پرداختند هاکردن متن مصاحبه پیاده و بردارییادداشت به

انجام  استقرایی صورتبه هامصاحبه تحلیل فرایند درواقع. است شده پرداخته هامصاحبه

 و گذاریکد برای یاشدهنییتع قبل از مفهومی چارچوب و ذهنی ساخت یعنی است؛ گرفته

 مرحله سه در هاداده. گرفت صورت آزاد صورتبه هامصاحبه نداشت بلکه وجود بندیمقوله

 نمونه یك، 4 شماره نمودار. شدند تحلیل منتخب درنهایت و محوری سپس، باز کدگذاری

 در، منتخب و محوری هایکدگذاری هایافته بخش در. دهدمی نشان را باز کدگذاری از

 دهآم دست به هایمقوله گذارینام. است شده آورده جداگانه صورتبه، سؤال هر به پاسخ
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 لهیوسبه هک زبانی نیز و تحلیلگران خود شعوری هایسازه اساس بر هامقوله برچسب تعیین در

 .گرفت انجام، رفتمی کار به دهندگانآگاهی

 دیریتم گروه اساتید از چند تنی با مصاحبه هایپرسش محتوایی و صوری روایی جهت

 مصاحبه هایپرسش پایایی سنجش برای همچنین. شد مشورت تربیتی علوم نیز و آموزشی

 .دش استفاده، است زمانهم مشاهدات افزاییهم و مقایسه بر ناظر که زمانهم پایایی روش از

 
 مصاحبه یک از بخشی اساس بر باز کدگذاری از نمونه یک. 1نمودار 

 هایافته
 خرده و هامقوله صورتبه نشانگرها، پژوهش سؤال از آمده دست به نتایج اساس بر

( از: الف دانعبارتهای شناخته شده به ترتیب ها و زیرمؤلفهمؤلفه. شدند مشخص هاییمقوله

وظایف (1، فنی گروه هایتوانمندی و ویژگی (4افزار(: نرم -افزارسخت) یفن گروه لیتشک

 ، پلتفرم عمومی اطالعات( 4های پلتفرم: یژگی( وفنی؛ ب گروه هایمسئولیتو 

 سادگی( 8، استقرار مقیاس( 1، استفاده قابلیت( 1، دسترسی قابلیت( 0، یاعتباربخش( 1

 تأیید( 1، اطالعات امنیت( 4خصوصی:  حریم و تی( امنپذیری؛ جانعطاف( 9، عملیات

 ارسال ابزار( 0، تعامل ابزارهای( 1، انتشار حق و هاهزینه( 4فنی پلتفرم: ( امکاناتامنیت؛ چ

 مدیریت ابزار( 9، درس دوره مدیریت (8، فعالیت ابزار( 1، محتوا مدیریت ابزار( 1، گزارش

، هادوره لیست انتشار( 42، اجتماعی هایشبکه با ارتباط( 7، تولید ابزار( 9، کنندگانشرکت

، منابع و محتوا (41، تکالیف (40، رعایت اصول آموزشی( 41، موك هایدوره زبان( 44
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 و یادگیری مختلف مسیرهای ارائه( 49، سازیسفارشی( 48، پلتفرم ارزیابی مکانیزم( 41

، راههم تلفن بر مبتنی پلتفرم( 47، یادگیری تحلیل و قابلیت تجزیه( 49، خودگردان یادگیری

 شبکه ارتباطی پایدار و با پهنای باند گسترده؛ ( 14، آپلود و دانلود امکانات و ابزار( 12

 ح( ارائه خدمات پشتیبانی فنی.

 از پیام نور دانشگاه در( موكانبوه ) آزاد برخط هایدوره اجرایی هایالزام، 1جدول  در

 .است شده فنی و تکنولوژی آورده منظر

 فنی و تکنولوژی منظر از پیام نور دانشگاه در( موکانبوه ) آزاد برخط هایدوره اجرایی هایالزام. 2جدول 

 ردیف
 فراوانی

 مصاحبه

درصد 

 هامقاله

فراوانی 

 هامقاله
 متغیر مؤلفه زیرمؤلفه هامقاله

R1 40 8/2 1 نیف گروهتشکیل   (4 -ها)مصاحبه 

افزار و سخت

 افزارنرم

زام ها()مصاحبه
ال

ره
دو

ی 
رای

اج
ی 

ها
ای

ه
 

ط
رخ

ب
 

زاد
آ

 
ه )

نبو
ا

ظر
 من

 از
ور

م ن
 پیا

گاه
انش

ر د
( د

ك
مو

 
ژی

ولو
کن

و ت
ی 

فن
 

 

R1-1 9 0/2 4 (4) نیف گروه هایتوانمندی و ویژگی 

R1-2 9 8/2 1 (4-41.) نیف گروههای وظایف و مسئولیت 

R2      

 پلتفرم

های ویژگی

 پلتفرم

R2-1 9 0/2 4 (9.) اطالعات عمومی پلتفرم 

R2-2 42 42/2 0 (4-0-9.) اعتباربخشی 

R2-3 44 41/2 1 (9-7-42-44-41.) قابلیت دسترسی 

R2-4 44 42/2 0 (1-40-41.) قابلیت استفاده 

R2-5 9 8/2 1 (4-41.) مقیاس استقرار 

R2-6 8 42/2 0 (4-41-41.) عملیات سادگی 

R2-7 9 8/2 1 (4-41.) پذیریانعطاف 

R3      
امنیت و حریم 

 خصوصی
R3-1 42 8/2 1 (0-48.) امنیت اطالعات 

R3-2 1 8/2 1 (4-0.) تأیید امنیت 

R4 41 422/2 11   

امکانات فنی 

 پلتفرم

R4-1 7 42/2 0 (0-41-49.) ها و حق انتشارهزینه 

R4-2 44 47/2 8 (0-9-9-41-49-47.)  تعاملابزارهای 

R4-3 42 8/2 1 (4-0.) ابزار ارسال گزارش 

R4-4 9 40/2 1 (0-9-48-12.) ابزار مدیریت محتوا 

R4-5 8 40/2 1 (0-9-12-14.) ابزار فعالیت 

R4-6 1 8/2 1 (0-14.) مدیریت دوره درس 



022 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
رم

چها
 ،

ره 
ما

ش
41 ،

هار
ب

 
97

 

 ردیف
 فراوانی

 مصاحبه

درصد 

 هامقاله

فراوانی 

 هامقاله
 متغیر مؤلفه زیرمؤلفه هامقاله

R4-7 1 40/2 1 (0-47-12-11.) کنندگانابزار مدیریت شرکت 

R4-8 9 8/2 1 (4-0). ابزار تولید 

R4-9 40 42/2 0 (4-0-12.) های اجتماعیارتباط با شبکه 

R4-10 9 41/2 1 (4-0-1-41-12.) هاانتشار لیست دوره 

R4-11 40 8/2 1 (49-10.) های موكزبان دوره 

R4-12 9 8/2 1 (0-9.) تکالیف 

R4-13 41 40/2 1 (4-9-9-12.) محتوا و منابع 

R4-14 9 42/2 0 (4-9-44.) رعایت اصول آموزشی 

R4-15 42 42/2 0 (9-9-41.) مکانیزم ارزیابی پلتفرم 

R4-16 1 8/2 1 (4-41.) سازیسفارشی 

R4-17 7 8/2 1 (11-11.) 
ارائه مسیرهای مختلف یادگیری و 

 یادگیری خودگردان

R4-18 9 8/2 1 (4-18). ریتحلیل یادگی و قابلیت تجزیه 

R4-19 9   (مصاحبه.)راههم پلتفرم مبتنی بر تلفن ها 

R4-20 9 0/2 4 (1.) آپلود و دانلود امکانات و ابزار 

R4-21 41 47/2 8 (4-0-1-1-9-41.) 
شبکه ارتباطی پایدار و با پهنای 

 باند گسترده

R5 41   
(4-40-47-17-02-

04.) 
 

ارائه خدمات 

 پشتیبانی فنی

 و نامثبتدر حین 

تکمیل دوره و 

 ازآنپس

های اجرایی در زمینه الزام شدهییشناسا و زیرمؤلفه مؤلفه، 1اساس نتایج جدول  بر

 اندتعبار از منظر فنی و تکنولوژی پیام نورانبوه )موك( در دانشگاه  آزاد برخط هایدوره

( ج، فرمپلتهای یژگی( وافزار( بنرم-افزارسخت) یفن گروه لی( تشکاز پنج مؤلفه: الف

 01ح( ارائه خدمات پشتیبانی فنی و  فنی پلتفرم ( امکاناتچ، خصوصی حریم و تیامن

 زیرمؤلفه است.
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 گیریبحث و نتیجه

انبوه )موك( در  آزاد برخط هایهای اجرایی دورهالزام شناسایی با هدف حاضر پژوهش

 هایشاخص و محورها اساس بر .از منظر فنی و تکنولوژی انجام گردید پیام نوردانشگاه 

، نفر از کارشناسان 41با  مصاحبه و پژوهش ادبیات بررسی از حاصل ةشدییشناسا

، انبوه )موك( آزاد برخط هایحوزه دوره نظرانصاحباستادان و ، پژوهشگران، متخصصان

از منظر فنی و  پیام نورانبوه )موك( در دانشگاه  آزاد برخط هایهای اجرایی دورهالزام

های ها و زیرمؤلفهمؤلفه .زیرمؤلفه شناسایی و تبیین شدند 01تکنولوژی در قالب پنج مؤلفه و 

 افزار(: نرم-افزارسخت) یفن گروه لی( تشکاز: الف اندعبارتشناخته شده به ترتیب 

( فنی؛ ب گروه هایمسئولیتوظایف و ( 1، فنی گروه هایتوانمندی و ویژگی (4

 ، دسترسی قابلیت( 0، اعتباربخشی( 1، پلتفرم عمومی اطالعات( 4های پلتفرم: یژگیو

 و تی( امنپذیری؛ جانعطاف( 9، عملیات سادگی( 8، استقرار مقیاس( 1، استفاده قابلیت( 1

 و هاهزینه( 4فنی پلتفرم: ( امکاناتامنیت؛ چ تأیید( 1، اطالعات امنیت( 4خصوصی:  حریم

 ابزار( 1، محتوا مدیریت ابزار( 1، گزارش ارسال ابزار( 0، تعامل ابزارهای( 1، انتشار حق

 ارتباط( 7، تولید ابزار( 9، کنندگانشرکت مدیریت ابزار( 9، درس دوره مدیریت (8، فعالیت

رعایت ( 41، موك هایدوره زبان( 44، هادوره لیست انتشار( 42، اجتماعی هایشبکه با

 ، پلتفرم ارزیابی مکانیزم( 41، منابع و محتوا (41، تکالیف (40، اصول آموزشی

قابلیت ( 49، خودگردان یادگیری و یادگیری مختلف مسیرهای ارائه( 49، سازیسفارشی( 48

 و دانلود امکانات و ابزار( 12، همراه تلفن بر مبتنی پلتفرم( 47، یادگیری تحلیل و تجزیه

 ی.باند گسترده؛ ح( ارائه خدمات پشتیبانی فنشبکه ارتباطی پایدار و با پهنای ( 14، آپلود

ها یك کار گروهی و مشارکتی است و افراد و های موكسازی دورهارائه و پیاده، تولید

 ،پداگولوژی )جهت طراحی دوره و تولید مطالب آموزشی گروهمختلفی نظیر  یهاگروه

 یرانفتگوها بین فراگبحث و گ تقویت، ارزیابی و ارائه بازخورد، هاآموزش و تدریس دوره

های فیلم ها وسخنرانی صمعی و بصری )جهت ضبط گروهاجتماعی(؛  هایپلتفرم و شبکه در

، یریزجهت برنامه) تیریمد گروه ارائه در دوره( و از قبل هاآن ویرایش و تدوین، آموزشی
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ولید و ت های درگیر درافراد و گروه هایفعالیتو هماهنگی کلیه  دهیسازمان، گیریتصمیم

، ؛ اسپیروپلو1241، هویوس و همکاران آالریودارند )( مشارکت های موكسازی دورهپیاده

فنی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا  گروه(. در این میان 1241 4، پیرراکیاس و کامه

فوری  به طراحی و تولید دقیق پلتفرم و ارائه پشتیبانی هاگروهموفقیت فعالیت سایر افراد و 

ها فناوری از فادهاست به مندعالقه و تجربه با فنی متشکل از افراد گروهبستگی دارد.  گروهاین 

، انهویوس و همکار آالریوهستند )کمیت و کیفیت یادگیری  رساندن حداکثر به جهت

ظارت ن، پلتفرم اولیه مسئولیت پیکربندی هاآن(. 1241، پیرراکیاس و کامه، ؛ اسپیروپلو1241

اگیران سان و فرفنی الزم به مدر هایها و پشتیبانیراهنمایی ارائه، هاو کنترل بر اجرای دوره

 اولین الزام اجرای عنوانبهفنی  گروهتشکیل  درواقعرا به عهده دارند.  و سایر کارکنان

از منظر تکنولوژی شناسایی شد. این  پیام نورانبوه )موك( در دانشگاه  آزاد برخط هایدوره

 1241، پیرراکیاس و کامه، ؛ اسپیروپلو1240، مورا لوژان و های پکومؤلفه با نتایج پژوهش

 همسو است.

 های گسترده آنالین باز )موك( بهمدیریت و ارائه دوره، جهت میزبانی نور امیدانشگاه پ

ها اههای پیشرفته نیاز دارد. بعضی از دانشگفرمیا پلت هاعاملهای فناوری و سستم زیرساخت

ها را ایجاد کرده و بعضی دیگر به دلیل عاملها و سیستمو مؤسسات آموزشی خود فناوری

ها گاههای رسمی دانشها هنوز بخشی از برنامهبه دلیل اینکه موك احتماالًیا  هاآنهزینه باالی 

ت این و ممکن اس گذاری کنندچنین ساختاری سرمایهخواهند در توانند یا نمینمی، نیستند

ل کنند ها فناوری محواندازی پلتفرم خود را به شرکتسپاری کرده و تولید و راهکار را برون

موزشی با های آها و موسسههای تجاری و باز مانند ادکس استفاده کنند. دانشگاهیا از پلتفرم

کنند. گیری در این زمینه میخود اقدام به تصمیم شرایط و امکانات، مقاصد، توجه به اهداف

؛ اندازی پلتفرم توسط دانشگاه و موسسه آموزشیجدا از تصمیم دانشگاه در زمینه تولید و راه

های باز آزاد و های فناوری و یا استفاده از پلتفرمو تولید پلتفرم توسط شرکت یسپاربرون

 ها و شرایط فنی و تکنولوژی برخوردارژگیهای موك باید از یك سری ویپلتفرم، تجاری

                                                           
1. Spyropoulou., Pierrakeas & Kameas 
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های فنی و تکنولوژی در پلتفرم (. توجه و رعایت ویژگی1249، زانکانارو و همکارانباشند )

 مقیاس، ستفادها قابلیت، دسترسی قابلیت، اعتباربخشی، پلتفرم عمومی مانند ارائه اطالعات

انبوه  آزاد برخط هایاجرایی دورهپذیری دومین الزام انعطاف، عملیات سادگی، استقرار

بات های فنی موجاین ویژگی از منظر فنی و تکنولوژی است. پیام نور)موك( در دانشگاه 

 طابقم یادگیری انتخاب مطالب، های مختلف موكآگاهی فراگیران و انتخاب از بین دوره

مشارکت دسترسی و ، هادوره بخشتیرضاراحت و ، استفاده ساده، های خودویژگی با

وك را های مویژه و اثبات مشارکت در دوره فراگیران با نیازهای و یکسان فراگیران عادی

 پلتفرم گسترش و سازد. همچنین با افزایش کاربران و تغییر تکنولوژی فرصت تغییرفراهم می

 لوژان و ؛ پکو1227، های فینیدهد. این مؤلفه با نتایج پژوهشرا در اختیار دانشگاه قرار می

، ؛ لین و همکاران1241، 4تیکسیرا موریرا و رودریگو، ؛ اینیستو1241، ؛ ککسوولد1240، مورا

، ؛ سیرولی1249، زانکانارو و همکاران ؛1248، 1؛ فنریو و الزاریو، ؛ اورتیگا و همکاران1241

ی های فنها عالوه بر داشتن ویژگیهمسو است. پلتفرم 1249، ؛ آگگل1249؛0سوالززو و الیا

و تکنولوژی باید امنیت اطالعات و حریم خصوصی کاربران خود را حفظ کنند. حفظ امنیت 

انبوه  آزاد برخط هایخصوصی عنوان سومین الزام اجرایی دوره رعایت حریم و اطالعات

یزان شود این ویژگی پلتفرم زمینه ماز منظر تکنولوژی مطرح می پیام نور)موك( در دانشگاه 

 تنها کهطوریبهسازد مدیران و مربیان را نسبت به فراگیران فراهم میدسترسی متفاوت 

تغییر و یا حذف محتوای دوره هستند و مانع حذف و تغییر ، مدیران و مربیان قادر به ایجاد

، رینتوکابل و پ، های میگلشود. این مؤلفه با نتایج پژوهشاطالعات شخصی و مواد دوره می

 1249، و زانکانارو و همکاران 1240، مورا لوژان و ؛ پکو1240، ؛ منتس و همکاران1240

 همسو است.

مجهز  پیام نورانبوه )موك( در دانشگاه  آزاد برخط هایدوره چهارمین الزام اجرایی

 رشگزا ارسال، های موك به ابزارها فنی مانند ابزارهای تعاملبودن پلتفرم میزبان دوره

اجتماعی و امکانات فنی مانند  هایشبکه با ارتباط، درس دوره مدیریت، محتوا مدیریت
                                                           

1. Iniesto, Rodrigo & Moreira Teixeira 
2. Funieru & LĂZĂROIU 
3. Cirulli., Elia & Solazzo 
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 مبتنی رمپلتف، یادگیری مختلف مسیرهای ارائه، سازیسفارشی، موك هایدوره انتخاب زبان

فرم است. این ابزار و امکانات فنی پلت ...ها و فیلمآپلود فایل و دانلود همراه و امکان تلفن بر

الکترونیکی  یمحتواهاویسندگان و تولیدکنندگان و حفظ حقوق ن انتشاربه رعایت قانون حق 

رش تغییر و گست، . همچنین امکان نظارت و کنترلخواهد کردهای آموزشی کمك و فیلم

 ،نامسازد عالوه بر این ثبتموك را برای مربیان و مدیران پلتفرم فراهم می هایدوره

فه با خواهد کرد. این مؤل همه فراگیران تسهیل را برای هادوره تکمیل و پیگیری، مشارکت

، 4چا و یون، ؛ آن1240، همکاران و جانسون ؛1240، همکاران و های منتسنتایج پژوهش

؛ 1241، همکاران و ؛ اورتیگا1240، ویلیامز و توچنگ، ؛ مینل1240، مورا لوژان و ؛ پکو1240

، ای؛ میه1241، ؛ دیك و فلتن1241، ؛ ککسوولد1241، 1؛ چن1241، فرولوف و جانسون

 و الیا، ؛ سیرولی1248، ؛ سینگ و سینگ1248، ؛ فنریو و الزاریو1241، رادی ولد

موك  همسو است. پلتفرم 1249، ؛ ما و لی1249، ؛ زانکانارو و همکاران1249سوالززو؛

ژی های فنی و تکنولوعالوه بر مجهز بودن به امکانات و ابزار فنی و برخورداری از ویژگی

ائه طول دوره و حتی پس از دوره بپردازد. ار، نامدر شروع ثبت پشتیبانیباید به ارائه خدمات 

ها لتفرمدر انتخاب و ترجیح یك پلتفرم از سایر پ تأثیرگذارخدمات پشتیبانی یکی از عوامل 

 ار مختلفی یندهایفرآ، مختلف یهاعاملستمیس(. 1241، سیرینوس و زنوز، سیدرساست )

دگان دهنسازندگان و ارائه برای را پشتیبانی مختلف سطوح توانندمی و داده جای خود در

مربیان و ، (1249، دانشگاهی )اسمیت و همکاران کارکنانمحتوا و  دکنندگانیتول، هاموك

، فرناندز-گالوین، ژانگ، ؛ گرگوری1248، 0کارول و راسون، ویسینسکی، ژنگ) رانیفراگ

ارائه خدمات پشتیبانی پنجمین الزام  درواقع .سازند ( فراهم1249، 1ناوارو-فرناندز، د اسز

ین ا است. از منظر تکنولوژی پیام نورانبوه )موك( در دانشگاه  آزاد برخط هایاجرایی دوره

، سیرینوس و زنوز، درسیس ؛1240، مورا لوژان و ؛ پکو1227، های فینیمؤلفه با پژوهش

                                                           
1. Ahn, Yoon & Cha 
2. Chen 
3. Zheng, Wisniewski, Rosson & Carroll 
4. Gregori, Zhang, Galván-Fernández & de Asís Fernández-Navarro 
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؛ ژنگ 1249، ؛ اسمیت و همکاران1248، 4ارتمر و لیم، مولر، واتسون، لوئیزو، ؛ واتسون1241

 همسو است 1247، 1او و ژا، لئو؛ 1249، ؛ گرگوری و همکاران1248، و همکاران

های های برخط آزاد انبوه مستلزم بررسی و ایجاد زیرساختارائه و اجرای دوره، تولید

ای هها و در بین گروهدانشگاه، پذیری در سطح جوامعفنی و تکنولوژی قوی و مقیاس

افزار( در نرم-افزارسخت) یفن گروههای موك است. نتایج پژوهش بر تشکیل مخاطب دوره

 درباره تولید و ارائه پیام نورهای دانشگاه گذاریگیری و سیاستمراحل اولیه تصمیم

موظف است درباره ارائه پلتفرم خود  گروهدارد. در گام اول این  تأکیدهای موك دوره

بر اساس  گیری کند. سپسهای تجاری و باز تصمیمیا استفاده از پلتفرم پیام نوردانشگاه 

باید به تولید یا  ،پیام نورفنی با توجه به نیازها و امکانات دانشگاه  گروه، شده تصمیم گرفته

در ، خصوصی رعایت حریم و حفظ امنیت، های مهم آنانتخاب و تعیین پلتفرم و ویژگی

ارائه و حتی ، نامتفرم و ارائه خدمات پشتیبانی فنی در شروع ثبتنظر گرفتن امکانات فنی پل

 های اجراییای از الزامرود این پژوهش با شناسایی مجموعهپس از دوره بپردازد. انتظار می

یك راهنمای عملی کمك  عنوانبهموك( انبوه ) آزاد برخط هایفنی و تکنولوژی دوره

های موك دوره اولین سوی اجرای به محکم هایاشتن گامو برد اولیه موانع بر شایانی به غلبه

 .کند پیام نوردر دانشگاه 

 منابع
، پژوهش فصلنامه، کیفی محتوای لیتحل .(4072) محمودرضا. ،نوشادی و محمدتقی، ایمانی

0(1،) 41-11. 

 انبوه آزاد برخط یهادوره آموزشی تدوین و اعتباریابی طراحی(. 4078) .عیسی، رضایی
، تریرساله دوره دک، گرایی در نظام آموزش عالیارتباط یادگیری نظریه بر مبتنی

 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.، دانشگاه عالمه طباطبایی

                                                           
1. Watson, Loizzo, Watson, Mueller, Lim& Ertmer 
2. Liu, Zha & He 
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 علیرضا: ترجمه. ترکیبی پژوهش هایروش(. 4071) ویکی.، کالرك پالنو و جان، کرسول

 .آییژ: تهران. سرایی جاوید و کیامنش
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