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 موکبر  مبتنی از راه دور یابی الگوی آموزشطراحی و اعتبار
 برای دانشجویان

 3، خدیجه علی آبادی2، اسماعیل زارعی زوارکی1فریبا درتاج

 17/33/1316تاریخ پذیرش:  52/1/1316تاریخ وصول: 

 چکیده
برای دانشجویان و  موک مبتنی بر آموزش از راه دوربا هدف طراحی و اعتباریابی الگوی  پژوهشاین 

مرور  دتحلیلی با رویکر-، روش توصیفیام شده است. روش پژوهشسنجی آن از نظر متخصصان انجاعتبار
ری این آما ۀامعج استفاده شد. پیمایشی-ند ادبیات پژوهشی و جهت اعتبارسنجی الگو از روش توصیفیمنظام

نابع و م هانامه، مقاالت پژوهشی و مروری، پایانهابال تمامی کتقیق جهت طراحی الگوی آموزشی، شامتح
 5333ال از س) یاندانشجوموک و آموزش از راه دور  محیطویژه ط در زمینه فناوری بهاطالعاتی اینترنتی مرتب

آماری جهت اعتبارسنجی الگو، متخصصان تکنولوژی آموزشی و متخصصان آموزش از  ۀ( و جامع5317تا 
مقاله مرتبط با آموزش از  53و فصل کتاب  13تعداد آماری جهت تعیین عناصر الگو  نمونۀراه دور بودند. 

و  انتخابصورت هدفمند همقاله مرتبط با فناوری اطالعات و موک بودند که ب 53و  جلدکتاب 2و راه دور 
ژی آموزشی و آموزش نفر از متخصصان تکنولو 33یابی الگو، تعداد جهت اعتبار مورد تحلیل قرار گرفتند.

الی ؤس 7برداری و یک پرسشنامه فیششامل ها آوری دادهوان نمونه شرکت کردند. ابزار جمععناز راه دور به
-شکیلیک الگوی تجویزی شد. مراحل تتدوین  در مقیاس لیکرت بود. نتایج این مطالعه منجر به ساختهمحقق

سازی ، توسعه، اجرا، ارزشیابی و بهینهسازی، تحلیل، طراحیه این الگو شامل هشت مرحله آمادهدهند
های تدوین این الگوها با رویکرد تلفیقی بوده است و از نقاط قوت الگوهای مختلف محیط .باشدیم یادگیری
سؤال مربوط به  7ر هر نظر متخصصان دهمچنین نتایج نشان داد . استفاده شداز راه دور و موک آموزش 

 ،نتیجه گرفت که متخصصان توانیم (.>31/3P) داری بیشتر از حد وسط بوده استطور معنیارزیابی به
استفاده از الگوی در حد زیاد ارزیابی کردند. را شده در آموزش از راه دور اعتبار درونی الگوی طراحی
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افزایش درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویانی که  نی بر فناوری موک درمبتاز راه دورآموزش 
انشجویان از این الگو برای آموزش د توانیمنتیجه  در (.>31/3P) آموزش قرار گرفتند مؤثر بودتحت این 

 موک استفاده کرد. محیطر از طریق وپیام ن

 کموآموزش از دور،  هاییطمح ر،دانشجویان پیام نو، الگوی طراحی آموزشی واژگان کلیدی:

 مقدمه
 تواند به بقایای نمیبدون آموزش هیچ جامعه ؛ترین نیازهای بشر استش از اساسیآموز

ایسه مقخود ادامه دهد. نیاز به آموزش با نیازهای اولیه نظیر خوراک، پوشاک و مسکن قابل
و  تر و دشوارتر از تدارک غذا، لباسبسیار پیچیده ،زیرا فراهم کردن آموزش مناسب ؛نیست

وده و ظم نبصورت منایم بهسرپناه مناسب است. هرچند بسیاری ازآنچه ما تاکنون آموخته
تواند با کوشش و خطا شکل گیرد، آموزش نیازمند اما آموزش نمی ؛گاهی اتفاقی بوده است

متمادی به  یهاسالآموزشی طی  یطراح (.1313روزی و رضوی، برنامه است )نوو طرح
 ،فرایند باره برمطرح شده در این هاییفتعرمختلفی تعریف شده است. بسیاری از  یهاروش

( از طراحی 5332) 1، تعریفی است که اسمیت و ریگانهایفتعراین  ۀتأکید دارند. نمون
هر هاما ب ؛از طراحی آموزشی تعریف بسیار کلی دارند هاآنعمل آوردند. اگرچه آموزشی به

دار و منطقی کاربرد اصول یادگیری و نظامفرآیند »ها آنحال طراحی آموزشی از نظر 
(. 4ص «)، منابع اطالعاتی و ارزشیابی استهایتفعال، مواد آموزشی، هابرنامهآموزشی برای 

( طراحی آموزشی را ، الهی و پاشازارعی ۀ، ترجم1312) 5در یک تعریف دیگر پیسکوریچ
. هرچند که این تعریف دانندیمآموزشی یا تهیه آموزش  یهابرنامهعلم، هنر و شیوه ایجاد 
( در یک تعریف 1313به نقل از نوروزی و رضوی،  ؛1371) ینوروزبسیار عام و کلی است و 

ف در شرایط خاص تعری هاهدفبر اساس  هاروشبینی دیگر طراحی آموزشی را فرایند پیش
است که  ییهایتفعالشده ینتعی ی آموزشی نقشه کار یا طرح از پیشطراح یالگو .کنندیم

یکی  .(1313)فردانش،  کندیمر از آن پیروی ظشی برای دستیابی به نتایج مورد نموزطراح آ
موک برای  یهادوره .باشدیمموک  ،مورد استفاده در محیط آموزش از دور هاییفناوراز 

یا وظایف خاص برای کسانی طراحی شده است که با توجه به تمایز  هامهارتآموزش 

                                                           
1. Smith & Ragan 
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در واقع  ؛معمولی حاضر شوند یهادانشگاهدر  توانستندینمو یا جغرافیایی  یاطبقهاقتصادی، 
حال بخشی از مفهوم مرسوم آموزش با این ؛ها، مقیاس آموزش را تغییر دادندبا اینکه موک

فصل در تاریخچه طوالنی توسعه  ینترتازهاز راه دور است یا به عبارت دیگر موک ها 
 یهاشروسازی و پیدایش ری الکترونیکی هستند و موجب فعالآموزش از راه دور و یادگی

 .اندشدهیاددهی و یادگیری جدیدی 
آموزش از  طراحی مدل ارزیابی نظام"ان عنو( پژوهشی با1313جوادی بورا وهمکاران )

دانشگاه پیام نور انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که میزان اثربخشی خدمات  در "راه دور
-هیهای یاددشده در مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور در شاخص حمایت ارائه

در حد متوسط، ولی در شاخص توسعه برنامه درسی با  32/3یادگیری دانشجویی با میانگین 
 تر از حد انتظاریینپا 64/5هیأت علمی با میانگین و شاخص پشتیبانی از اعضای  33/5میانگین 

( پژوهشی با عنوان 1313ست. کوپایی حاجی و همکاران )یعنی در حد ضعیف بوده ا
طراحی مدل مطلوب مدیریت آموزش از راه دور در نظام آموزش عالی با تأکید بر عامل "

لی های اصهای تحقیق نشان داد که مؤلفهانجام دادند. یافته "های نوینمحیطی و فناوری
ابعاد  عنوانهای نوین را بهل فناوریمدیریت آموزشی از دور با تأکید بر عامل محیطی و عام

کند که عامل محیطی نقش بسزایی در مدیریت و مفهوم مدیریت آموزشی از دور معرفی می
های آموزشی از راه دور دارد و مدیران آموزش عالی باز باید به عوامل محیطی و فناوری

 یتوکل .ری نمایندیشتنوین نسبت به سایر عوامل، جهت دستیابی به اثربخشی و کارایی توجه ب
انجام داد.  "ارائه مدل یادگیری اثربخش در آموزش از راه دور"( پژوهشی با عنوان 1314)

صین، یاد ویژه متخصآمده ساختارهای فناوری، توسعه منابع انسانی بهدستبر اساس نتایج به
تی مدیری دهندگان و یادگیرندگان در ارتباط با آموزش از راه دور، همچنین ساختار نوین

 .باشندعوامل اصلی در بهبود روند کارکردآموزش از راه دور در مؤسسات آموزش عالی می
 "موک(انبوه )های آنالین یادگیری از طریق دوره"( پژوهشی با عنوان 5316) 1سینگ بهادر

مر دارد العد که موک توانایی بزرگی برای یادگیری و آموزش مادامداانجام داد. نتایج نشان 
وجه به شده با تدهیه باشد که یادگیری خودسازمانصورتی که در راهی ساختاریافته شد در

و  یانگاگ ایجاد کند.های یادگیری گروه متنوعی از یادگیرندگان نیازهای مختلف و سبک
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موک ارائه دادند.  یهادورهند برای طراحی م( در پژوهش خود الگوی نظام5316) 1همکاران
 گام ویژه، استخراج شد. 1مرحله روندی و  6در نتیجه در این پژوهش 

سترده گیری گهای اساسی پیش روی کاربرد و بهرهیکی از مسائل و چالشدر این راستا
ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور، شناخت های آموزش از راه دور در دانشگاهاز نظام

ها است. دادن درست به آنها و جهتزان کارایی این آموزشمیو درک و فهم ناقص از 
 ها و مؤسساتهای از دور در دانشگاههرگونه تغییر و حرکت به سمت استفاده از آموزش

ها آموزش عالی، نیازمند ارزیابی و تحلیل و بررسی عمیق عوامل مؤثر بر این نوع آموزش
صوص خاوری اطالعات و ارتباطات بهرد فنطورکلی طراحی الگویی کارآمد برای کارببه

دهد که عوامل متعددی مانند ها نشان میهای آموزش از راه دور است. یافتهموک در نظام
های آموزشی و درسی، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، منابع مالی، تناسب برنامه

و آثار  شیادگیری، کیفیت تدریس، رضایت دانشجویان، پژوه -اهداف، فرآیند تدریس
، 5توانند بر کارآیی آموزش از راه دور تأثیر داشته باشد )تانکای و ظفرعلمی تولیدشده می

ناکار آمدی  این پژوهش را در موارد زیر خالصه کرد: ۀمسألتوان طور خالصه میبه (.5313
های نوین با ها و فناوریکارگیری روشهای سنتی در آموزش دانشجویان و لزوم بهروش

 ۀوی آموزشی کاربردی برای استفادعدم وجود یک الگ، الگوی مناسب آموزشی
ان برای دانشجوی فناوری موکالگوهای موجود عناصر مورد نیاز برای کاربرد ، دانشجویان

 ینرابناب ؛ها باشدجوابگوی نیازهای خاص آن که دادرو باید الگویی ارائه را ندارند از این
و اعتبارسنجی الگوی آموزشی مناسب جهت استفاده  پژوهش حاضر به دنبال طراحی

 موک مبتنی بر آموزش از راه دور است. محیطق یآموزشی دانشجویان از طر

  روش
 تحلیلی با رویکرد بررسی-یفیجهت طراحی الگو، از روش تحقیق توص در این مطالعه

روش نوعی مرور  ینا .شد ( استفاده5333یات پژوهش )توماس و هاردن، مند ادبنظام
دهد و مند و علمی مورد مطالعه قرار میصورت نظاماست که ادبیات پژوهشی را بهمطالعاتی 

پژوهش  رایکند. جهت اجبه شناسایی جامع، ارزیابی و سنتز تمامی مطالعات مرتبط اقدام می
 ارات،( ابتدا یک پروتکل )انتظ1: طور خالصه مراحل زیر انجام شدحاضر با روش مذکور، به
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اینکه ( معیارهای درونی و بیرونی )5سؤاالت احتمالی، اهداف احتمالی و ...( تعیین شد؛ 
( مقاالت و 3مقایسه ای، به چه زبانی باشند( مشخص شدند؛ -تحقیقات تجربی باشند یا علی

 ( نتایج تحقیق توسط سه4جو شدند؛  وها جستای معتبر علمی و کتابخانههمنابع در پایگاه
( مقاالت 2 ته شدند؛مرتبط کنار گذاشمرور و بازنگری شدند و منابع غیر ،متخصصان نفر از

( اطالعات مورد نیاز و مرتبط از درون منابع استخراج 6بندی و توصیف شدند؛ و متون دسته
ی قرار مورد ارزیاب ،نفر از متخصصاندو  شده توسطر دیگر منابع استخراج( یک با7شدند؛ 

شده وی تدوینالگیابی جهت اعتبار ها و نتایج مورد تحلیل کیفی قرار گرفتند.( داده3گرفتند؛ 
ه از الگو آماری، یک نسخ ۀترتیب که پس از تعیین نموند. بدینشروش پیمایش استفاده  از

ری آوو جمعتوزیع  ۀآماری قرار گرفت. نحو ۀرسشنامه مربوطه در اختیار نمونبه همراه پ
وری انجام حض ۀصورت مراجعالکترونیکی، تلگرام و تعدادی به ها، از طریق پستپرسشنامه

 ها مورد تحلیل، دادههاها توسط نمونه آماری و عودت آنگرفت. پس از تکمیل پرسشنامه
 .قرار گرفت

 که بود یاجامعه. بخش اول شامل متشکل از دو بخش بود پژوهش این آماری ۀجامع
 ایهمؤلفه بندی و استخراجطبقه ،یلتحل مند،نظام مطالعه جهت نظر مورد محتوای ازآن

 ب در زمینه آموزش از دورتمامی منابع مکتو شامل جامعه ینا شد. آموزشی استفاده الگوی
در نظر  5317تا  5333از سال  موک بود. حوزه زمانی برای این جامعه آثار منتشر شده و

گروه شامل متخصصان تکنولوژی آموزشی و همچنین متخصصان آموزش  این گرفته شد.
 با مدرک دکترا و یا دانشجوی دکترا( بودند.دور )از راه 

 در شد. استفاده هدفمند گیرینمونه روش از این پژوهش، جهت تعیین نمونه در
 بر ژوهشگرپ هایقضاوت بلکه ؛شودنمی انتخاب ،سهولتدلیل هب نمونه هدفمند، گیرینمونه

 هایپایگاه از ترتیب نبدی(. 1333 نمونه است )دالور، انتخاب مبنای او قبلی اطالعات اساس

 ،Proquest، Springer، Science Direct، Ebsco، Sage،Google ، libjen.netداده 
 مرتبط با مقاله 53و  کتاب 2 پورتال جامع علوم انسانی داک، ایران و نورمگز مگیران،
فصل مرتبط با  53، تعداد هافصل مروری چکیده ۀبه دست آمد. پس از مطالعموک فناوری 

صورت تفصیلی مورد مطالعه قرار شده بهانتخاب یهافصلموضوع انتخاب شدند. سپس 
طور بهموک  پژوهش برای فناوری ۀعنوان نمونبه مقاله 53و  فصل کتاب 13گرفتند. نهایتاً 

لد کتاب ج 3جلد کتاب مرتبط با آموزش از راه دور ] 13کامل ترجمه شدند. همچنین تعداد 
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جلد کتاب انگلیسی )الکترونیکی([ نیز تهیه و مورد مطالعه قرار گرفتند.  5فارسی )چاپی( و 
آمد. از  دستبا آموزش از راه دور به مرتبط مقاله پژوهشی و مروری 53 در بخش مقاالت،

 که بیشترین تناسب از راه دور مقاله مرتبط با آموزش 12دست آمده نیز تعداد الت بهمیان مقا
 یابی الگوی طراحیمنظوراعتباربه همچنین را با هدف داشتند، انتخاب و تحلیل شدند.

 تکنولوژی متخصصان از نفر 33تعداد ، موک برای دانشجویان محیطآموزشی استفاده از 
 ینا شدند.انتخاب  هدفمند گیرینمونه صورتبه دور هرا از و متخصصان آموزش آموزشی

طراحی آموزشی، آموزش از راه دور و تکنولوژی  ۀحوز در بودندکه افراد متخصصانی
 آموزشی، دارای تحصیالت عالی بودند.

 نتایج
فناوری در آموزش از راه دور عناصر اصلی الگوی آموزشی مبتنی بر  :سؤال اول پژوهش

  اند؟کدام
ندی باز بررسی منظم مبانی نظری و طبقهعناصر مرتبط با آموزش از راه دور که با استفاده 

ار ردست آمده بود در اختیار اساتید محترم قشده در این حیطه بهانجام یهاپژوهشنتایج 
شده در تهیه الگوی پیشنهادی مورد تأیید و استفاده قرار گرفت و تمامی ابعاد جمع آوری

ده شالگوی ارائه .بود یامرحلهی آموزشی هشت این کار یک الگوی طراح گرفت. حاصل
اما سعی شده است تا  ؛از نظر ظاهری با بعضی از عناصر الگوهای موجود همپوشی دارد

موک در آن گنجانده محیط به آموزش از راه دور از طریق عناصر آموزشی مربوط  ینترمهم
معنا که عناصر موجود در بهره گرفت. بدینالگوهای اختصاصی شود. با وجود این از 

موزشی آ قرار داد که بیشترین تأثیر را در حل مسائل یاگونهبه توانیمالگوهای مختلف را 
تنها منافاتی با الگوهای آموزشی عمومی ندارند بلکه شرایط ارائه آن باشند. این امر نهداشته

ی آموزشی هم بر مبانی نظری استوارند و طراح یالگوها .نمایدیم ترسادهو  تریزیتجورا 
ترتیب هر مدل طراحی آموزشی از یک نظریه ز مبنایی تجربی برخوردارند. بدینهم ا

ی با مدلی دیگر متفاوت باشد. الگوی طراح تواندیمکه  کندیمیادگیری و آموزش تبعیت 
های طراحی است و در آن تلفیقی از الگو یامرحلهآموزشی از راه دور یک الگوی هشت 

آموزشی استفاده شده است. در رویکرد تلفیقی، طراح آموزشی خود را به یک نظریه خاصی 
مختلف  هاییهنظر هاییتظرفتا از کلیه  کندیمو تالش  سازدینممحدود و محصور 
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ایی نجآقالب مدل مشخصی ارائه نماید. از یادگیری بهره گیرد تا برنامه و طرح خود را در 
در عین  چارچوب مشخص وبنابراین برای اثربخشی آن به  ؛مند استمفعالیتی نظاکه آموزش 
( اظهار 1313پذیر نیازمند است تا اهداف آموزشی محقق شود. زارعی زوارکی )حال انعطاف

مدل باعث آشنایی و فهم عمیق و گسترده مبانی نظری آن زمینه شده و راهنمای  داردیم
راین بناب ؛دهدیمرویدادهای مربوطه را در اختیار مجریان قرار  و هایتفعالعملی انجام کلیه 

رویکرد تلفیقی است و سعی شده تا از تمامی ، این الگو رویکرد اصلی برای طراحیدر 
عف این تلفیق سبب خواهد شد تا نقاط ض شود؛مرتبط به خوبی استفاده  هاییهنظرالگوها و 

 د.فزایش یابیافته و اثربخشی آن ا موجود در الگو کاهش
های الگوی آموزشی آموزش از راه دور مبتنی بر موک ویژگی سؤال دوم پژوهش:

 کدام است؟ 
الگو یک الگوی کاربردی  نیا( 1ویژگی خاص این الگو که سایر الگوها ندارند شامل: 

صورت روندی تدوین گردیده است و برای که به باشدیممرحله  3در سطح خرد و شامل 
الگو برای دانشجویان دانشگاه پیام نور  نیا( 5کنندگان قابل فهم و کاربردی است؛ استفاده

ی حضوری تمهیدات الزم برای استفاده بیشتر از هاکالسطراحی شده و با توجه به کمبود 
این الگو از رویکرد تلفیقی استفاده شده است؛  در( 3محتوا برایشان در نظر گرفته شده است؛ 

عناصر مرتبط با موضوع بوده است و نقاط قوت  نیترمناسباز این رو تدوین الگو بر اساس 
دارای جامعیتی است که سعی شده  الگو( 4و ضعف سایر الگو در نظر گرفته شده است؛ 

 داشتن( 2ن لحاظ شود؛ تمامی عناصر تأثیرگذار بر یادگیری از طریق فناوری موک در آ
و است ی این الگهایژگیودلیل کمبود کالس حضوری از دیدگاه حل مشکل دانشجویان به

 کانیپ( 6به دانشجویان پیام نور کمک شایانی بنماید؛  تواندیمکه اگر درست اجرا شود 
زی، اسدهنده این است که بهینهسازی به مرحله اول نشانبرگشت از مرحله بازنگری و بهینه

یک فرایند مداوم در حال اجرا است و نتایج آن در کل فرآیند الگو تأثیرگذار خواهد بود؛ 
( در این الگو سعی شده تا برخی از اصول طراحی فناوری مبتنی بر موک که استفاده از 7

 شودیمپذیری بیشتر و احساس رضایت دانشجویان پیام نور از آن محیط باعث دسترسی هاآن
سازی، تحلیل، طراحی، توسعه، الگو که شامل آماده ۀدر پایان، هشت مرحل .اعمال گردد

مراه تمامی هسازی یادگیری یا بهبود کیفیت یادگیری بهاجرا، ارزشیابی، تجدیدنظر، بهینه
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 عنوان عناصر ضروری در الگو، به پیشنهاد اساتید محترم بهبود این مراحل یهازیر مؤلفه
 است. -1روندی مطابق شکل کار تدوین الگوی  گنجانده شدند. نتیجه این

 است. -1شکل  مطابق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موک فناوری بر مبتنی دور راه از آموزش روندی الگوی. 1 شکل

 

آماده 

 سازی

 انتخاب نام دوره

 آمادگی فراگیران

 ایجاد انگیزه در آنان

کردن  فراهم

 زیرساخت

فناوری و توجه به 

 منابع موجود

 تحلیل هدف

 تحلیل محیط فناوری

 (x-mooc )تحلیل

 تحلیل مخاطب

تحلیل تکالیف 

 یادگیری

 تحلیل محتوا

 تحلیل فرایند دوره

های ارائه روش

 تلفیقی

تسهیل سازی و 

 مشاوره

پشتیبانی فنی و 

 آموزشی

ارزشیابی تکوینی 

 و بازخورد

 

طراحی محتوا و مواد آموزشی، 

 طراحی پیام، 

 طراحی راهبرد، طراحی تعامل

 

 توسعه منابع یادگیری

محتواهای ویدئویی در موک(، )

توسعه ابزار ارزشیابی، توسعه 

 اهداف

الگوی آموزش 

از راه دور 

مبتنی بر فناوری 

 موک

بهینه سازی 

 یادگیری

نتایج به بازگشت 

 مرحله شروع دوره

 

 الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر فناوری موک

بهینه  بازنگری ارزشیابی اجرا توسعه طراحی تحلیل

 سازی
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این مرحله شامل انتخاب نام یا عنوان دوره، آمادگی فراگیران  مرحله اول )آمادسازی(:
و ایجاد انگیزه در آنان، فراهم کردن زیرساخت جهت نصب نرم افزارها و توجه به منابع 

نام و عنوان برای دوره: در این قسمت  انتخاب .1 (.5316)لی و همکاران،  باشدیمموجود 
فراگیران و  یآمادگ .5 که قصد اجرا و برگزاری آن را داریم مشخص شود. یادورهباید نام 

ایجاد انگیزه در آنان: انگیزش عاملی بسیار مهم و یکی از شروط اساسی یادگیری الکترونیکی 
است. با توجه به موانعی که در یادگیری الکترونیکی در ارتباط رو در روی یادگیرنده و 

 ؛سنتی برخوردار است یهاروشاز اهمیت بیشتری نسبت به یاددهنده وجود دارد انگیزش 
 عنوان یک موضوع مهم باید در طراحی آموزشین انگیزش در آموزش الکترونیکی بهبنابرای

و  ی ارائه و شروع دوره آماده(. فراگیران را برا1331شناخته شود )صمصامی و کارشکی، 
نگیزه برای شروع و ثبت نام در دوره ایجاد ا هاآنتا در  کنیمیمرا با هدف دوره آشنا  هاآن

در آموزش از راه دور ابزار ساخت فناوری و توجه به منابع موجود: کردن زیر فراهم .3شود.
با  خواهیمیمبا توجه به منابع گوناگون، نرم افزاری که نرمال یا اصلی ارتباط، فناوری است. 

بدون تعیین  ایجاد اهداف .کنیمیمآن دوره را برگزاری کنیم انتخاب کرده و آن را نصب 
اطالعاتی یا  تواند یک منبعبنابراین هرچه که می ؛و تحلیل منابع انسانی ومادی دشوار است

مکانات و ، اهاروشو  خصوص تشکیالتد بههای آموزشی باشپشتیبانی معطوف به برنامه
 رد.گیها، منابع مالی و انسانی سازمان و ... مورد تحلیل قرار میو برنامه هاطرحتجهیزات، 

خاص  هاییژگیواین مرحله شامل عناصری است که براساس  :تحلیل(دوم )مرحله 
شامل تحلیل هدف، تحلیل آموزش از راه دور است انجام شده و دانشجویان پیام نور که 

محیط فناوری، تحلیل مخاطب، تحلیل وظایف یادگیری، تحلیل محتوا و تحلیل فرآیند دوره 
های آموزش از راه دور را هدف از ارائه دوه هدف: در این قسمت طراح، یلتحل .1باشد یم

عنوان . بهد، سازمانی و فردی تقسیم شونبه سه بعد ملی تواندیم. این اهداف کندیمشناسایی 
ر هدف در سطح ملی باشد. د تواندیملعمر یا بازسازی تصویر ملی امثل، تحقق آموزش مادام

ی طراح دوره، مفروضاتیک هدف باشد.  تواندیمدانشگاه(، ارتقاء دانشگاه ) یسازمانسطح 
نام آموزش از راه دور ثبت یهادوره برای توانندیمبینی اهداف دانشجویانی که را برای پیش

. اهداف و محتوا باید با توجه به عوامل فرهنگی، شرایط تکنولوژیکی، گیردیمکنند، در نظر 
استخراج  ،گیرندیمبینی دانشجویان در نظر بانی و عوامل تاریخی که برای پیشز یهاجنبه

 تواندیمبستر نرم افزاری موک( فرم )تحلیل پلت  (:mooc-x) یفناورمحیط  یلتحل .5شود. 
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وک مبه نوع پلت فرم و تجزیه و تحلیل عملکرد پلت فرم تقسیم شود. بسته به نوع پلت فرم 
(mooc-x و mooc-c )ر انتخاب شود که د تواندیمشکل از پلت فرم موک  ینترمناسب

محیط آموزشی توزیعی، رویکردی فراگیر محور دارد  استفاده شده است. mooc-xاینجا از 
ا ایجاد تعامل ب هایتفعالمختلف فرصتی برای انجام  هاییفناورو در این محیط با استفاده از 

بر روی حس  تواندیمفناوری  هاییژگیودر نظرگرفتن  .آیدیممیان مکان و زمان فراهم 
و همچنین بر روی دسترسی به  بگذاردانی کاربر و رضایت آن اثر راحتی و آسایش رو

تلف فیزیکی و مجازی مخ هاییتموقعاطالعات و توانایی فیزیکی حرکت کردن به سمت 
(. در تحلیل فناوری در الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر 5331، 1)دروبین گذاردیمتأثیر 

جواب داد که آیا فناوری موردنظر این قابلیت را دارد که  سؤالفناوری موک باید به این 
 یهادورهبیشتر  سازینظر را محقق کند. طراحان جهت غنیآموزشی مورد یهاهدفتمامی 
، هایتسا، هاکتابخانهاز بسترهای آزاد در شبکه استفاده کنند. بسیاری از  توانندیمموک 

صورت آزاد و رایگان درون شبکه وجود و... بهسازی مجازی، شبیه هاییشگاهآزما، هافرم
را در این فضا ارائه نمایند یا حداقل یادگیرندگان  هادورهبرخی از  توانندیمدارد و مدرسان 

 را جهت یادگیری بیشتر به این بسترها ارجاع دهند.
 و اندازه گیری رفتارهای ورودی هایژگیومخاطب: تحلیل مخاطب با توجه به  یلتحل .3

ه را که در دستیابی ب هاآن ینترمهمبنابراین الزم است طراح آموزشی،  ؛گیردیمصورت 
(، معتقدند که سه 5335)و همکاران  5آموزشی مهم هستند، شناسایی کند. هینیچ یهاهدف

 هاییژگیوعمومی،  هاییژگیویادگیرندگان باید در نظر گرفته شود:  هاییژگیودسته از 
( تأکید کردند که 5333) 3، هوانگ و ما، سالومالئو یادگیری. یهاسبکورودی خاص و 

 هاییتعالفدرک نیازهای یادگیرندگان و عواملی که بر یادگیری تأثیر گذارند در طراحی 
یران مختلفی از فراگ هاییژگیوآموزش از راه دور نقش اساسی دارند. متخصصان مختلف به 

 هاییژگیوعمومی،  هاییژگیو: شودیماشاره  هاآنکه به تعدادی از  اندکردهاشاره 
به نقل از نوروزی و رضوی،  ؛5335، )هینیچ و همکارانیادگیری  یهاسبکورودی خاص و 

وظایف  یلتحل .4(. 5331، 4(، ترجیحات یادگیری، سطوح انگیزش و اهداف )گوه1313

                                                           
1. Druin 

2. Hinich 

3.Liu, Salomaa, Huang & Ma 

4. Goh 
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 یهاهدفا ت کندیمتحلیل تکلیف(: تحلیل تکلیف به طراح آموزشی کمک ) یادگیری
 طور دقیق تعیین کند در اینشده، بهشدن نیازهای شناساییآموزشی الزم را برای برآورده

و اطالعات گوناگونی که مخاطبان باید بیاموزند مشخص و  هامهارتنوع تحلیل، مفاهیم، 
 (. تحلیل تکالیف یا موضوعات آموزشی مختلف1313)نوروزی و رضوی،  شوندیمتحلیل 

 در این مرحله باید تحلیل تکلیف صورت بگیرید و بسته به ماهیت موضوع متفاوت است؛
 یلتحل .2کلیه وظایف و تکالیفی که فراگیر در پایان دوره باید انجام دهد مشخص شود.

محتوا: از آنجایی که محتواهای ویدئویی، رسانه اصلی موک هستند بنابراین ضروری است 
فیلمبرداری، تجزیه و تحلیل و استفاده شود. همچنین، مهم است که  هاییکتکنکه آخرین 

ین این دوره، انتخاب شوند. در ا هاییژگیوفیلمبرداری بر اساس  هاییکتکن ینترمناسب
انتخاب و تنظیم نشوند، حتی اگر  هاهدفمتناسب یا  ش و وسایلاگر محتوا، روقسمت 

آموزشی هرگز دانشجویان  هاییتفعالآموزشی دقیق و خوب تنظیم شده باشند،  یهاهدف
را به آنچه که باید برسند، هدایت نخواهد کرد. محتوا باید متناسب با هدف دوره و نام دوره 

ی و کارهایی که باید در ط هایتفعالفرایند دوره: در این مرحله کلیه  یلتحل .6انتخاب شود.
 .شودیمدوره انجام شود تجزیه و تحلیل 

مرحله شامل طراحی مواد آموزشی، طراحی پیام،  ینا طراحی آموزشی(:سوم )مرحله 
مواد آموزشی عبارتست مواد آموزشی:  یطراح .1.باشدیمطراحی راهبرد و طراحی تعامل 

ن و یا هر وسیله و اسبابی که در مت رودیماز ابزاری که با هدف یاددادن و یادگرفتن به کار 
ز طریق که ا یادگیری حضور یابد. کلیه امکانات وپیام های آموزشی یاددهی و هاییتفعال

نتقل خاص، اطالعاتی به فراگیر م هاییامپریزی محتوایی و طراحی نظام برای ارائه یک برنامه
از مواد آموزشی گوناگون مثل فیلم، پاورپوینت و... استفاده  توانیم. در این قسمت شودیم

در این مرحله، مهم است که به عالیق دانشجویان توجه شود عالوه بر  پیام: یطراح .5کرد.
این محتوای موک باید شامل اطالعات به روز باشد در حالی که دقت و درستی اطالعات را 

که  یاعهجامکنندگان موک در ذب و پاسخگویی به نیازهای مشارکتتضمین کند برای ج
بر اساس تازگی و دقت اطالعات  هاامیپسرعت در حال تغییر است، ضروری است تا به

مختلف  یهارسانهطراحی شوند. طراحی پیام به فراگردهای سنجیده انتقال اطالعات از طریق 
 (.، ترجمه فردانش1332، )لشین، پوالک و رایگلوث شودیماطالق 
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از  میوانتیمچگونه »است که  سؤالآموزشی به زبان ساده پاسخ به این  یهاامیپطراحی 
نحوی مؤثر هها و منابع اینترنتی، بیاچندرسانهطریق بیان، نوشته، تصویرهای ثابت یا متحرک، 

 شودیمکه طراحی  هایییامپ(. 1315)امیرتیموری، « طرح درس خود را به اجرا بگذاریم؟
که دانش، اطالعات و توان کارشناسی در میان گروه مخاطب توزیع گردد.  کندیمکمک 

 بلکه این است که آنان یاد قاعد شوند که کاری را انجام دهند؛هدف این نیست که آنان مت
دو نوع راهبرد ارتقا وجود  راهبرد: یطراح .3 .ه دیگران نیز کمک کنند که بفهمندگرفته و ب

م ناان که در حال حاضر برای دوره ثبتمشارکت دانشجویدارد: راهبردی برای افزایش 
عداد. برای دانشجویانی که در استبرای جذب دانشجویان بالقوه و با  و راهبردی اندکرده
مشخصات مانند نام دوره،  ، راهنما و دستوالعملاندشدهحاضر در دوره انتخاب حال

اطالعات تماس( استاد و برنامه درسی باید جهت پیشرفت مورد توجه قرار گیرند. همچنین )
میل با ای تواندیمکه  شودیماطالعات اضافی از قبیل جدول زمانی یا هفتگی دوره، اعالم 

رستاده ف کنندیمهستند و عالقه خود را حفظ  هادورهمنظور کمک به دانشجویانی که در به
 دوره و اطالعات هایلفابه آپلود کردن  تواندیم دانشجویان با استعداد، دوره. برای شودیم

تعامل: طراحی تعامل، طراحی فضاهایی  یطراح .4 (.1313توجه کند )نوروزی و رضوی، 
. اشدبیمها و چیستی و چگونگی تعامالت روزانه ما با رایانه برای تعامالت و ارتباطات انسانی

 .اشدبیماستاد -دانشجو، دانشجو -دانشجو، دانشجو-صورت استادبه در این طراحی تعامل
 .1 شامل توسعه مطالب یادگیری و ابزارهای ارزشیابی است. توسعه(:چهارم )مرحله 

یادگیری استفاده از محتواهای گوناگون ابزارهای از مطلب  منظور ب یادگیری:مطال توسعه
در این مرحله، مطالب آموزشی که در مرحله قبل طراحی شده توسعه  در یادگیری است.

یافته است. نسبت به همه مطالب توسعه یافته در آغاز، طراح باید شروع به جستجوی مطالب 
 .5 وضوح مطالب شناسایی شود.ربرد مطالب موجود، مهم است که بهموجود کند. هنگام کا

 یاگونهبه باید شودیم گرفته کاربه که فنونی و گیریواندازه سنجشارزشیابی:  یابزارها
 هاییتصالح دیگر و نگرش توانایی، مهارت، دانش، که یابند فرصت دانشجویان تا باشد

 آزمون و شرکت سؤاالتارزشیابی شامل  .دهند نشان مختلف یهاراه به را خود ۀشدآموخته
ص برای در این مرحله، سؤاالت خا .باشدیمدر جلسات پرسش و پاسخ در محیط موک 

مختلف  هایویژگی) خاصطراح باید موارد را با توجه به عوامل  ارزشیابی توسعه یافته است؛
ن ردکمنظور پیدا، پیچیدگی و غیره( توسعه دهد. بهاز انواع موارد، نقاط قوت و ضعف
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 یهاآزموناز انواع موارد اغلب استفاده شده است.  ایگزینهاستاندارد اهداف، انتخاب چند
که  کندمیموک ایجاب  هایدورهکنندگان در کترونیکی: تعداد بسیار زیاد شرکتال

 هایآزمونخودکار مورد سنجش قرار بگیرد.  هایآزمونیادگیری یادگیرندگان با 
 . سنجشمحور هستندهای درسپاسخ یکی از اجزای ضروری موکالکترونیکی بسته

قرار  سطوح پایین شناختی را مورد سنجش معموالًپاسخ ترونیکی بستهالک هایآزمونهمتایان: 
این درحالی است که برای یادگیری عمیق الزم است یادگیرندگان با تکالیف واقعی  دهدمی
پاسخ، بسته هایآزمونموک عالوه بر  هایدورهبنابراین  بازپاسخ درگیر شوند؛ هایآزمونیا 

ترغیب کنند.  باز هایپرسشسعی دارند یادگیرندگان را به انجام تکالیف مشخص یا پاسخ به 
صورت کامپیوتری مقدور نیست و الزم است معلم به سؤاالتارزیابی این نوع تکالیف یا 

 را مورد ارزیابی قرار دهد. هاآن شخصاً
موک به معنای  یهادورهبرخالف تصور غالب، برگزاری مرحله پنجم )اجرا(: 

فرم استاندارد نیست بلکه مدرسان الزم است همچنان سازی محتوای آموزشی در پلتفراهم
تا انتهای دوره یادگیرندگان را مورد پشتیبانی قرار دهند. این پشتیبانی در ابتدای شروع دوره 

ت بر نظاردر طول دوره شامل  ؛باشدیمنام و یادگیری در دوره متمرکز بر نحوه ثبت معموالً
مشارکت یادگیرندگان، تسهیل جریان دانش درون شبکه یادگیری و در انتهای دوره شامل 

بان . حضور تیم تدریس و پشتیباشدیمارزیابی فراگیران، نظارت بر سنجش همتایان و ... 
 یهاروشکارگیری هباعث افزایش اثربخشی دوره شود. این مرحله شامل ب تواندیمدوره 

سازی، مشاوره، پشتیبانی فنی و آموزشی، ارزشیابی تکوینی و دادن بازخورد تلفیقی، تسهیل
 مختلف آموزشی یهاروشارائه تلفیقی: در این قسمت  یهاروش یریکارگهب .1 .باشدیم

ه و... لپرسش و پاسخ، اکتشافی، حل مسأ یهاروشاز  توانیم. گیردیممورد استفاده قرار 
به دانشجو کمک و راهنمایی  توانیمسازی، مشاوره: در این قسمت، یلتسه .5 استفاده کرد.

سرنخ داد. باید مشکالت یادگیری دانشجو را در بحث  هاآنکرد و برای رسیدن به جواب به 
وک م یهادورهبیان شد  قبالًفنی و آموزشی: همانطور که  یبانیپشت .3 و گفتگو رفع کرد.

ن یکاستن از این موضوع، محققان موانع یادگیری در ا نرخ ترک تحصیل باالیی دارد. برای
کنندگان در ( پشتیبانی از شرکت5311همکاران )و  کوپ .اندکردهمحیط جدید را بررسی 

( در پژوهش خود نشان داد که 5331) 1جامعه یادگیری را مورد بررسی قرار دادند. فینی

                                                           
1. Fini 
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 یهادورهاز ابزارهای مورد استفاده در  یاگستردهفناوری، با توجه به طیف  یهامهارت
موک، موانع یادگیری است. در این قسمت، به رفع مشکالت اینترنتی و آموزشی، مشکل در 
اتصال به اینترنت، مشکل در استفاده از نرم افزار، مشکل در بحث و گفتگو و آپلود فایل، 

 .ودشیمطالب آموزشی و...پرداخته ابهامات یادگیرنده درمورد مآموزشی و  هاییلفادانلود 
دهنده باید در خالل آموزش از درستی عملکرد  تکوینی و دادن بازخورد: یاد یابیارزش .4

یری آموزش گابد. ارزشیابی که با تکوین و شکلخود و میزان یادگیری فراگیران اطمینان ی
مورد یاری دهد. دادن بازخورد  دهنده را در این یاد تواندیم شودیمو در کنار آن انجام 

افی که بین هدف تا نسبت به شک کندیممنزله بخشی از ارزشیابی تکوینی به فراگیر کمک به
را به سوی انجام دادن  هاآنوجود دارد آگاهی یابند و  هاآنمطلوب و دانش یا مهارت فعلی 

 .کندیمیت الزم برای دستیابی به اهداف هدا هاییتفعال

کردن ( ارزشیابی فرایند تأیید5337) 1استافیل بیم و شینکفیلد ارزشیابی(:ششم )مرحله 
مواردی مانند پایایی، اثربخشی، هزینه اثربخشی، کارایی، امنیت، کاربرد راحت و درستی 

 هاسازمان، خدمات و هاپروژه، هابرنامهاست در ارتباط با ارزش، اهمیت و پیشرفت افراد، 
معتقدند ارزشیابی را  رجمه اللهی، پاشا و رستگار(ت ،1313) 5روهه و زومبوه .کندیمفراهم 

ن مرحله شامل ای. دانندیم هایتفعالسری از ولی جهت تعیین شایستگی و ارزش یکبررسی اص
ازخورد . ارزشیابی و ارائه بباشدیمارزشیابی پایانی، خودارزیابی، ارزشیابی رضایت از دوره 

هی دو عدم توانایی مربیان برای نمره کنندگانموک به جهت تعداد زیاد شرکت یهادورهدر 
همین دلیل، در این (. به5315، 3انفرادی برای هزاران یادگیرنده، بسیار دشوار است )دنیل

ه گذاری خودکار یا ارزیابی همتایان استفادالکترونیکی با نمره یهاآزمونبیشتر از  هادوره
اندکی با ارزیابی مدرسان  یهاتفاوت، هاپژوهش. ارزیابی همتایان، طبق نتایج شودیم

پایانی: منظور از ارزشیابی پایانی، شامل  یابیارزش .1 (.5336، 4دارد )سدلر و گود یاحرفه
 ترمکیارزشیابی آخر سال یا دوره، برنامه یا روند آموزشی است. ارزشیابی پایانی در پایان 

. هدف از ارزشیابى پایانى معموالً تعیین مقدار پذیردیمیلى انجام یا یک سال تحص
نامه یا منظور نمره دادن و صدور گواهىفراگیر در طول یک دوره آموزشى بههاى آموخته

                                                           
1. Stufflebeam & Shinkfield 

2. Ruhe & Zumboo 

3. Daniel 

4. Sadler & Good 
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ا یکدیگر هاى مختلف بقضاوت درباره اثربخشى کار یاددهنده و برنامه درسى یا مقایسه برنامه
زشى هاى نهایى آموپایانى معموالً ناظر به ارزشیابى هدف و اثربخشی دوره است. ارزشیابى

 است.
رهای الزم جهت ارزشیابی موک الزم است سازوکا یهادورهبرای اطمینان از اثربخشی 

شده در مرحله ارزیابی دوره و اعتباربخشی دوره مدنظر قرار گیرد. اطالعات جمع آوری
د باشد. فرآیند ارزیابی و برای اصالح دوره جهت تکرار مجد اییهپاعنوان به تواندیم

از  عنوان بررسی اثربخشی بعدن پایلوت قبل از اجرای دوره و بهعنوااعتباربخشی دوره به
: خودارزیابی عبارت است از ارزشیابی فرد از یابیخودارز .5 اجرای دوره باید انجام شود.

 شودیم(. خوارزیابی باعث 5331، 1یادگیری خودش )پالوف و پرات هاییتفعالعملکرد و 
طور انفرادی پیشرفت خود را ارزشیابی کنند و مشکالت و ابهامات را یادگیرندگان بتوانند به

تشخیص دهند و با کمک گرفتن از دیگر دانش آموزان و یا معلم این مشکالت را بر طرف 
ذار خود فرد واگ ه در آن، مسئولیت ارزیابی بهارزیابی است ک هاییوهشیکی از کنند. 

تلف و... مخ سؤاالتاز طریق پرکردن پرسشنامه، پرسیدن  تواندیماین خودارزیابی  .شودمی
 یهاآزموناز توصیف عملکرد خود و تصحیح  توانیمموک  هاییطمحصورت بگیرد. در 

به  اندآموختهاز دانشجویان بخواهیم آنچه را که  توانیمیمخود استفاده کرد. در این مرحله 
رضایت از دوره: رضایت دانشجویان آموزش از  یابیارزش .3 .کنندزبان خودشان توصیف 

را بیشتر به دیگران  هادورهموک یک اصل مهم است. فراگیران راضی  یهادورهراه دور در 
رضایت فراگیر  .شودیمر دوره بیشتر بیشتر شود اعتبا هادورهو هرچه ثبت نام  کنندیمتوصیه 

(. رضایت 5335، 5وجهی برای ارزشیابی است )سنر و هامبرتپرچالش و چند یک حوزه 
به رضایت از خود دوره، رضایت از نوع محیط آموزشی و رضایت از  تواندیمدوره 
ومبوه، ز( تقسیم شود )روهه و دهنده دوره )مثل: دسترسی، فناوری و تعاملتشکیل یهاقسمت
رد ه با توجه به عملک(. اثربخشی و رضایت از دورترجمه اللهی، پاشا و رستگارپور ،1313

 .ودشیمو.... مشخص  هاهدفسنجی از یادگیرندگان و میزان دستیابی به فراگیر، نظر
این نتایج: در  یلتحل. 1شامل تحلیل نتایج و بازنگری است. بازنگری(: هفتم )مرحله 

 . اگر دوره موفقیت آمیزشودیمآوری شده نتایج مشخص اطالعات جمع قسمت با توجه به

                                                           
1. Palloff & Pratt 

2. Sener & Humbert 
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ی و باید دوره مجدد طراحولی اگر دوره اثربخش و موفقیت آمیز نباشد  شودیمباشد نهایی 
 ؛اشدبیمو تجدید نظر: عدم تحقق اهداف نشان از عدم موفقیت دوره  یبازنگر .5 اجرا شود.

نظر در اهداف دوره و مراحل قبلی دوره ضروری جدیدین صورت نیاز به بازنگری و تدر ا
نگری دوره ادگیرندگان و باز. طراحان و مربیان باید توانایی شناسایی نیازهای فعلی یباشدیم

آمد( هدف تمام برخورداری از دانش صحیح و روز) یروزآمدطور مداوم داشته باشند. را به
 (.5336یادگیری ارتباط گراست )زیمنس،  هاییتفعال

یری و سازی یا بهبود کیفیت یادگاین مرحله شامل بهینه سازی(:بهینههشتم )مرحله 
سازی به تمام سازی یادگیری: بهینهینهبه .1 .باشدیمبازگشت نتایج برای شروع مجدد دوره 

سازی ینهبه اشاره دارد. شودیمکارهایی که باعث بهبود کیفیت دوره و تقویت یادگیری 
بازگشت نتایج به مرحله  بازخورد و دادن .5 که به اهداف خود نزدیک شویم. شودیمباعث 

. شودیمداده  هدف اصالح مراحل دوره و شروع مجدد دوره : این بازخورد باشروع دوره
یک دوره آموزشی که خوب طراحی شده باشد با ارائه بازخورد فوری شرایطی را ایجاد 

 هاییرفناورک محتوای آموزشی قضاوت نمایند. تا فراگیران در مورد چگونگی د کندیم
 رمؤثمختلف بازخورد دانشجویان  یهاشکلدر ایجاد بحث و فراخوانی  توانندیمموک 

بهتر است واضح و فوری باشند و در کمترین زمان ممکن  بازخوردها(. 5311، 1باشند )الیاس
 ارائه شوند تا منجر به اصالح یادگیری شوند.

مبتنی بر فناوری در آموزش از راه  الگوی طراحی آموزشی یاآ پژوهش:اول سؤال 
 از نظر متخصصان دارای اعتبار است؟ دور

 توصیفی مربوط به پرسشنامه مربوط به ارزیابی اعتبار درونی الگوی طراحی شده هاییافته .1جدول 

 میانگین فراوانی سؤاالت ردیف
انحراف 

 معیار

 65/3 47/4 33 پیشنهادی کامل است؟تا چا اندازه ابعاد الگوی  1

 27/3 47/4 33 تا چه اندازه چینش عناصر الگو مناسب است؟ 5

3 
الگوی پیشنهادی تا چه میزان برای آموزش از راه دور برای 

 دانشجویان مناسب است؟
33 27/4 65/3 

                                                           
1. Elias 
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4 
به طور کلی تا چه میزان استفاده از این الگو را برای دانشجویان، از 

 ؟کنیدیمطریق آموزش از راه دور پیشنهاد 
33 23/4 77/3 

 27/3 23/4 33 تا چه میزان روایط ترسیم شده بین عناصر الگو مناسب است؟ 2

 73/3 23/4 33 تا چه اندازه عناصر ذکر شده به موضوع پژوهش ارتباط دارند؟ 6

 73/3 23/4 33 تا چه اندازه الگوی ارائه شده را جامع می دانید؟ 7

: میانگین نظر متخصصان در ارزیابی اعتبار شودیممشاهده  -1همانطور که در جدول 
. باشدیم 27/4 – 47/4پرسش مربوط به این موضوع بین  7درونی الگوی طراحی شده در هر 

واضح است که متخصصان الگوی  4دست آمده در جدول های بهبا توجه به میانگین
ه آیا ضوع کمنظور بررسی این موبه اند.شده را در تمامی ابعاد مثبت ارزیابی کردهطراحی

طور معناداری باالتر از میانگین نمرات در هر های نظردهندگان به هر سؤال بهمیانگین پاسخ
ارائه شده  -5استفاده و نتایج در جدول  یانمونهتک  t باشد یا خیر از آزمون( می3سؤال )

 است.

 برای ارزیابی اعتبار درونی الگوی طراحی شده یانمونهنتایج آزمون تی تک . 2جدول 
 3میانگین حد وسط:  

 تفاوت میانگین سطح معنی داری درجه آزادی T سؤاالت
 درصد 12فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

1 77/15 51 331/3 46/1 53/1 73/1 

5 36/14 51 331/3 46/1 52/1 63/1 

3 73/3 51 331/3 26/1 33/1 33/1 

4 35/13 51 331/3 23/1 54/1 35/1 

2 61/14 51 331/3 23/1 35/1 72/1 

6 23/11 51 331/3 23/1 56/1 31/1 

7 53/11 51 331/3 23/1 53/1 77/1 
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رزیابی اعتبار درونی برای ا یانمونهنتایج آزمون تی تک  -5با توجه به نتایج جدول 
سؤال مربوط به ارزیابی با سطح  7که نظر متخصصان در هر  دهدیمشده نشان الگوی طراحی

 داری بیشتر از حد وسط بوده استطور معنیبه 31/3و در سطح آلفای  331/3ری معنی دا
(31/3P<.) نتیجه گرفت که  توانیمبود  4سؤال بیشتر از  7توجه به اینکه میانگین هر  با
شده در آموزش از راه دور در حد زیاد ارزیابی تخصصان اعتبار درونی الگوی طراحیم

در توضیح میانگین حد وسط با توجه به اینکه از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده کردند.
 می شود. 3شده است حد وسط 

 گیریو نتیجه بحث
 . شاید در برخی ازشودیمندرت با اتکا به توان یک فرد انجام طراحی آموزشی موک به

حی اما طرا ؛تمام مراحل را انجام دهد شخصاًیادگیری الکترونیکی، مدرس بتواند  یهادوره
 ؛ی استمختلف یهاتخصصاست و نیازمند هماهنگی بین  اییچیدهپو توسعه موک فرایند 

از حیث دایره افرادی که در آن مشارکت  هادورهبنابراین فرایند طراحی آموزشی این 
در تغییر است. هر پروژه با توجه به عوامل مختلفی از قبیل وسعت، منابع و اهمیت،  کنندیم

طراحی  جهت (.5312، 5، افلبون و توری1پو مرولدهد )یمگروه طراحی آموزشی را تشکیل 
 برای استفاده دانشجویان پیام نور، ابتدا باید مخاطبان موک ور مبتنی برموزش از دیک دوره آ

را برای آموزش از دور آماده کرد. این مرحله آغازین  هاآندر امر یادگیری را شناخت و 
آنان و  هاییزهانگو  هایژگیو، هاآنشناخت پیدا کردن نسبت به شرکت کنندگان، نیازهای 

آموزش از دور، اساس مورد نیاز جهت  همراه الگوهایبه شانیزبان یهامهارتسطح 
از  . استفادهکندیمریزی موک را پایه احی آموزش از دور مبتنی برموفقیت الگوی طر

موک( وابسته به عوامل مهمی چون اهداف دوره، میزان ) یارتباطاطالعاتی و  هاییفناور
هت ی نوین جعنوان فناورده از این فناوری و پذیرش موک بهتسلط دانشجویان بر استفا

ابتدا با  .باشدیم هایییتفعالو تمایلشان به شرکت در چنین  هاآنیادگیری، سطح مهارت 
تایج بندی و خالصه کردن نی و پیشینه پژوهشی و همچنین طبقهمند مبانی نظرممطالعه نظا

شده در دو حیطه آموزش از راه دور و فناوری موک و با استفاده از نظر انجام یهاپژوهش
سنجی بارمتخصصان، الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور تدوین و اعت

                                                           
1. Pomerol 

2. Epelboin & Thoury 
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( عناصر اصلی الگوی 1زیر مطرح گردید: یهاسؤالتوجه به اهداف پژوهش،  با .شددرونی 
الگوی پیشنهادی دارای  یا( آ5آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور کدام اند؟ 

 اعتبار درونی است؟

اصلی الگوی آموزشی مبتنی بر فناوری در آموزش از راه  عناصر سؤال اول پژوهش:
 حاصل از سؤال اول پژوهش منجر به تدوین یک الگوی تجویزی هاییافته دور کدام اند؟

 یازسارزشیابی، بازنگری وبهینهبا هشت مرحله )آماده سازی، تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا، 
بهبود کیفیت یادگیری( شد. این مراحل یا هم ارتباط دارند همانند عناصر یک سیستم بر )

می باید موزشی هر نظابرای طراحی آ. پذیرندیمو از همدیگر تأثیر  گذارندیمهمدیگر تأثیر 
بتنی آموزشی م هایدورهطراحی  را شناسایی کرد. هاآنآن و روابط بین  دهندۀعناصر تشکیل

دارای عناصر متنوع و در آموزش از راه دور به جهت ماهیت متفاوت آن،  بر فناوری
حلیل ز روش تا که در پژوهش حاضر برای استخراج و شناسایی این عناصر گوناگونی است

 .توصیفی استفاده شد
 شی،آموز و یادگیری فرصت به دستیابی افزایش هدف با دوره سازی:مرحله آماده

 هصرف بهبود فردی، غنای و دارینگه روزآمدکردن، برای افزوده هایفرصت آوردن فراهم
 ازنتو موجود، آموزشی ساختارهای تنوع و کیفیت از حمایت آموزشی، منابع اقتصادی
 اجرای ،آموزش به جغرافیایی دسترسی گسترش و بسط سنی، هایگروه بین هانابرابری
 عسری آموزش آوردن فراهم گسترده، مخاطب برای هاآموزش دیگر و آموزشی هایفعالیت

 هایحوزه در آموزش برای ظرفیت توسعه و بسط هدف، کلیدی هایگروه برای کارآمد و
 بعد ارتقاء و زندگی و کار با آموزش از ایآمیزه ارائه ،ایرشته چند و جدید موضوعی

تنی بر فناوری مب این مرحله در موفقیت اجرای .گیردمی صورت آموزشی تجربه و الملیبین
برای  هامحیطآموزش از راه دور خیلی مهم است. اغلب دانشجویان به دلیل اینکه از این 

ته ممکن است نگرش مثبتی نسبت به نتایج آن نداش اندنکردهآموزشی استفاده  هایفعالیت
 باشند.

 مند آموزش است، فرایندماصلی طراحی نظا هایگامیکی از تحلیل : تحلیلمرحله 
 و یرفراگ محتوا،در این مرحله  .همراه است هاتحلیلطراحی آموزشی با انواع گوناگونی از 

 با نکهای منظوربه شد تحلیل، گیردمی بر در را آموزش سیستم که آموزشی هایموقعیت
 حیطم تحلیل هدف، تحلیل شامل این مرحله .باشد هماهنگ شده قصد یادگیری پیامدهای
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 دوره دفرآین تحلیل و محتوا تحلیل یادگیری، وظایف تحلیل مخاطب، تحلیل فناوری،
چرا که  ؛شده مهم هستندشدن نحوۀ دستیابی به اهداف تعییناین مرحله در مشخص .باشدمی

هدف، محیط فناوری، مخاطب، وظایف یادگیری، محتوا و فرآیند باید بر اساس اهداف اولیه 
ده مبتنی شگیری در الگوی طراحیر ارتباطی بین مرحله تحلیل و جهتتحلیل شوند. ساختا

تحلیل و  ؛گیری دوره استمداوم و تأثیر متقابل آن بر جهتبر موک بیانگر چرخه تحلیل 
ته و مداوم در طور پیوسبلکه به افتدنمییکبار در ابتدای آموزش اتفاق  صرفاً اعتبارسنجی

ری دوره گیمبتنی برفناوری موک جریان داشته و ممکن است جهت  هایدورهفرایند طراحی 
عبارتی تحلیل در این الگو همانند الگوهای دیگر صورت گرفته و به دهد؛را تحت تأثیر قرار 

ون و )واربرت هاپژوهشبسیاری از . سازدمیزشی اثربخش را فراهم آموبستری برای طراحی 
( بر نقش محتوای آموزشی 5313، 5کوکارنکو؛ 5313گواردیا، ماینا و سانگرا،  ؛5312، 1مر
. استفاده از منابع تکمیلی و متنوع اندداشتهموک تأکید  مبتنی بر هایدورهر طراحی د

 طبق این الگو اقدامات الزم برای .باشدمی ترمناسبراهکاری برای دستیابی به محتوای 
موک باید کالس از  وری است. در آموزش از طریقاستفاده از محتوای مناسب الزم و ضر

ست قرار اکه یک ساعته اجتناب شود و الزم است مطالبی  هایسخنرانیحالت یکنواخت 
( تنوعی از 5313سانگرا )متنوع ارائه شود. گواردیا، ماینا و  هایقالبتدریس شود در 

پیشنهاد  موک هایدورهدر  رندگانیادگغنی را برای جلب توجه و یاد داری ی هایرسانه
وک این مپاسخ داد که آیا محیط  سؤالاین . در تحلیل فناوری در این الگو باید به دندهمی

 محیط ا محقق کند؟ از آن جایی کهقابلیت را دارد که تمامی اهداف آموزشی مورد نظر ر
ستر ، باید بتواند به بهترین وجه بباشدمیآموزش از راه دور( ) نورموک برای دانشجویان پیام 
دسترسی راحت به -1عبارتند از: هاآنها فراهم کند که مهمترین آموزش مناسب را برای آن

یی دانشجو برای اطمینان از آشنا -3گانه فضای مشارکت و تعامل چند -5واها مطالب و محت
 یطراح مرحله قابلیت کاربرد مجدد اطالعات در صورت نیاز. -4موک  استفاده از محیط

 نیلش) ودشمیمختلف اطالق  هایرسانه قیانتقال اطالعات از طر سنجیدۀ یبه فراگردها: امیپ
به زبان ساده پاسخ به  یآموزش هایپیام یطراح .(ترجمه فردانش،1332 گلوث،یو راپوالک 

تحرک، م ایثابت  یرهاینوشته، تصو ان،یب قیاز طر توانیممیچگونه  سؤال است که نیا

                                                           
1. Waburton & Mor 

2. Kukharenko 
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طرح درس خود را به اجرا بگذاریم مؤثر ینحوبه ،ینترنتیها و منابع ا ایچندرسانه
 طیهدف و سرگردان در مح یبجویان که دانش نیاز ا یریجلوگ یبرا(. 1315 )امیرتیموری،

یک مدل یادگیری  مرتب نمایند و یادگیری رامحیط  دقتبه دیبا اساتیدنچرخند،  موک
 :عهمرحله توس شده در زمان را طراحی نماید.دار ارائهلی همراه با محتوای یادگیری معنیتعام

 فراگیر ملکردع سطح تعیین برای که است ارزشیابی ابزارهای و محتوا توسعه توسعه، از منظور
طراح سخنرانی ویدئو )که جز اصلی  محتوای ویدیویی، توسعه درمرحله. شودمی استفاده

ان مدت زمدئویی از سخنرانی با توجه به طولفیلمبرداری وی .دهدمیموک است( را توسعه 
 هاییتفعالرشته یا موضوع و انواع و تعداد  هایویژگیکننده که منعکس گیردمیصورت 

 مطالب و دروس و هاسرفصل کردن مشخص در سعی محتوا تدوین بر عالوه یادگیری است.
توسعه  .است ارزشیابی ابزارهای و یادگیری مطالب این مرحله شامل توسعه .است یادگیری

مطالب آموزشی که در مرحله قبل طراحی شده و توسعه یافته  این مرحله، در منابع یادگیری:
ر این د است و طراح باید شروع به جستجوی مطالب موجود کند. توسعه ابزارهای ارزشیابی:

طراح باید موارد را با توجه به  خاصی برای ارزشیابی توسعه یافته است، سؤاالت حله،مر
 (و غیره پیچیدگی مختلف از انواع موارد، نقاط قوت و ضعف، هایویژگیعوامل خاص )

 از و کندمی دوره اجرای به شروع دهنده یاد این مرحله، در اجرا: مرحله توسعه دهد.
 شنق و شودمی واستخراج اجرا در این زمان طرح و. کندمی استفاده ارائه مختلف هایروش
 ازی،ستسهیل تلفیقی، هایروش کارگیریهب شامل مرحله این .شود مشخص باید استاد

برخالف  .باشدمی بازخورد دادن و تکوینی ارزشیابی آموزشی، و فنی پشتیبانی مشاوره،
سازی محتوای آموزشی در پلتفرم فراهممعنای موک به هایدورهبرگزاری  تصور غالب،

استاندارد نیست و بلکه مدرسان اعضای تیم پشتیبان الزم است همچنان تا انتهای دوره 
متمرکز  عموالًمیادگیرندگان را مورد پشتیبانی قرار دهند. این پشتیبانی در ابتدای شروع دوره 

طول دوره شامل نظارت بر مشارکت  در باشدمینام و یادگیری در دوره نحوه ثبت بر
های دوره یادگیری و در انت هایشبکهیادگیرندگان، تسهیل جریان دانش درون شبکه و ایجاد 

. برای دباشمیشامل ارزیابی فراگیران، نظارت بر سنجش همتایان، تهیه گواهینامه و غیره 
خصصان خبره جهت دعوت از مت ر است موارد زیر مدنظر قرار گیرد؛انجام این مرحله بهت

شرکت در جلسات همزمان حضور مستمر در جلسات برخط و نابرخط، مشارکت و نظارت 
 زمانی ات. هاستآموزش تمام در ناپذیرجدایی بخش: ارزشیابی مرحله مستمر بر مباحث دوره.
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 تمهیدات ردمو در گیریتصمیم نباشد، آگاه خود یادگیرندگان هایپیشرفت از یاددهنده که
 ورهد این چه ؛نیست پذیرامکان آنان یادگیری ارتقای و رشد برای مناسب استراتژی و

 از آموزش و فناوری چگونه بدانیم اینکه از قبل بنابراین ؛غیرحضوری چه و باشد حضوری
 وظایف، هب فراگیران چگونه که بدانیم است این مهم دهند، تغییر را ارزشیابی تواندمی دور راه

در این  .دهندمی پاسخ است شده محول هاآن به که آموزشی هایدستورالعمل و سنجش
 هاعالیتفاز  یسر کیو ارزش  یستگیشا نییجهت تع یاصول یرا بررس یابیارزشراستا 

 یابیاصالح برنامه( و ارزش یبرا) تکوینی یابیشامل ارزش تواندمی آنمطالعات که  دانندمی
؛ بنابراین (5316 و همکاران، ی)ل باشد( شده لیدوره تکم کی تیموفق نییتع یبرا) پایانی

و کارهای الزم جهت ارزشیابی و اعتبارسنجی  بخشی دوره الزم است سازبرای اطمینان از اثر
عنوان به تواندمیشده در مرحله ارزیابی دوره آوریجمع اطالعات دوره مد نظر قرارگیرد.

قبل از  ن پایلوتعنوابه برای اصالح دوره جهت تکرار مجدد باشد. فرایند ارزشیابی ایپایه
اس د انجام گیرد. ارزشیابی اسبخشی بعد از اجرای دوره بایعنوان بررسی اثراجرای دوره و به

 مرحله .شودمیده و باعث رشد و توسعه آن دهی یک دوره را تشکیل داسازمانخود 
 شامل .اشدبمی آن مجدد اجرای و برنامه در تغییر و قبلی مراحل یدنظرتجد معنایبازنگری: به

طراحان و مربیان باید توانایی شناسایی نیازهای فعلی  .است بازنگری و نتایج تحلیل
طور مداوم داشته باشند. روز آمدی )برخورداری از دانش ادگیرندگان و بازنگری دوره را بهی

(. در این خصوص، 5336 یادگیری است )زیمنس، هایفعالیتصحیح و روزآمد( هدف تمام 
 رییابل تغق تیواقع کی چهیاز در ،یاطالعات ورود یو معنا انتخاب آنچه باید یاد گرفته شود

 یلدلبه فردا ممکن است پاسخ امروز درست است، کیکه  یدر حال .شودمی ستهینگر
اید آموزشی ب هایدورهگونه آید. این شمارغلط به دهدمیتغییراتی که در جو اطالعاتی رخ 

روزآمد، مرتبط با شرایط مختلف یادگیرنده باشد و متناسب با نیاز مخاطبان ارائه شود و بعد 
 یرد؛مورد بازنگری قرار گ مجدداًاز هر بار برگزاری بسته به شرایط و طبق آخرین بازخوردها 

ورت الزم مطابق با نتایج ارزشیابی ص بنابراین در این مرحله باید اعمال اصالحات و تغییرات
ریزی دقیقی است، محتوای آموزشی باید ی در یک دوره موک نیازمند برنامهگیرد. طراح

 رحلهم با ساختار سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری موک مطابقت داشته باشد. کامالً
 ،هاآرمان هب وصول آموزشی الگوهای همه در .باشدمیبهبود کیفیت یادگیری( )سازی: بهینه

 در ذال و است مقصود و مقصد نهایت ،شوندمی تصویر و تصور الگویی هر در که آنچنان



 198                                                           ...موک بر مبتنی دور راه از آموزش الگوی اعتباریابی و طراحی

 آموزشی ایهدوره ارائه هرچند. کندمی پیدا معنی کیفیت که هاستآن با تنگاتنگ ارتباط
 حدودم مؤثر یادگیری تجارب از ما دانش است، افزایش حال در سرعت به اینترنت طریق از

 تأثیرات اندتومی الکترونیکی هایمحیط که است آن از حاکی زمینه این در تحقیقات و است
 برای یفیتک کنترل و باشد داشته اهداف به دستیابی و کارایی روی بر زیادی مثبت و منفی

 .الجراستا الزم امری مؤثر آموزش و فراگیر یادگیری هایبرنامه پیشرفت از اطمینان حصول
 مجدد شروع یبرا نتایج بازگشت و یادگیری کیفیت بهبود یا سازیبهینه شامل مرحله این

 .باشدمی دوره
ر دور از نظ راه از آموزش در فناوری بر مبتنی آموزشی الگوی آیا سؤال دوم پژوهش:

 است؟ درونی اعتبار متخصصان دارای

هستند. این الگوها چگونگی انجام  تریسادهالگوهای صریح و  معموالًالگوهای روندی، 
 که باید در طراحی آموزشی برای انجام یک وظیفه هاییگام. کنندمییک وظیفه را توصیف 

وفقیت م یفراوردهبر مبنای دانشی قرار دارند که در ارتباط با تولید یک  معموالًطی شود، 
ر نشأت الگوی مرتبط دیگاین دانش، اغلب یا مبتنی بر تجربه است یا از نظریه و  ؛آمیز است

 شداستفاده  االتسؤبنابراین برای بررسی اعتبار درونی الگوی پیشنهادی، از این  گرفته است؛
تا چه اندازه چینش عناصر الگو -5 تا چه اندازه ابعاد الگوی پیشنهادی کامل هستند؟-1

ن الگوتا چه میزان برای آموزش از راه دور برای دانشجویان مناسب ای -3 مناسب هستند؟
تا -2 ؟کنیدمیبرای دانشجویان آموزش از دور پیشنهاد  این الگو رااز مقدار چه -4 است؟

شده  ذکر تا چه اندازه عناصر-6 چه اندازه روابط ترسیم شده بین عناصر الگو مناسب است؟
 را جامع می دانید؟ چه اندازه الگو تا-7 به موضوع پژوهش ارتباط دارد؟

نفر از متخصصان آموزش از راه دور و متخصصان   33برای پاسخگویی، این سؤاالت بین 
آوری شده از آزمون تی تک جمع هایدادهتکنولوژی آموزشی اجرا شد. برای تحلیل 

سؤال در سطح  7نشان داد که میانگین هر  اینمونهاستفاده شد. نتایج آزمون تی تک  اینمونه
نتیجه  توانمیکه  باشدمی (3داری بیشتر از میانگین حد وسط )معنیطور به درصد اطمینان 11

با  شدهی طراحیگرفت از نظر متخصصان تکنولوژی آموزشی و آموزش از راه دور، الگو
موک در آموزش از راه دور دارای اعتبار درونی کافی است و عناصر مرتبط  استفاده از محیط

الگوی طراحی شده در آموزش از راه  توانمیبا آن به درستی انتخاب شدند. پس در نتیجه 
 دور برای دانشجویان استفاده کرد.
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 پژوهشی یشنهادهایپ
 آموزش در موک محیط کاربرد و شدهارائه آموزشی الگوی بودن جدید به توجه با

 پژوهش از آمده تدس به نتایج اعتباریابی برای اینکه به توجه با همچنین و نور پیام دانشجویان
 ارائه شرح نای به پژوهشی پیشنهادهای است، زمینه این در بیشتری هایپژوهش به نیاز حاضر،

 الگو اجرای -نور پیام دانشگاه دانشجویان بیشتر هاینمونه برای الگو این اجرای-:ندشومی
 پیام دانشگاه دانشجویان متفاوت دروس برای الگو اجرای -تحصیلی مختلف مقاطع برای

 الگوهای ارائه - موک هایدوره آموزشی طراحی کیفیت در مؤثر عوامل شناسایی -نور
 ویژه آموزشی نیازهای با دانشجویان برای موک فناوری بر مبتنی آموزشی طراحی

 از استفاده برای الگویی ارائه -آموزشی نظام در موک هایدوره سازیپیاده سنجیامکان
 ئهارا- انطباقی و محورتکلیف موک هایدوره الگوی ارائه - تلفیقی یادگیری روش به موک

 بر مؤثر راهبردهای شناسایی - موک هایدوره در یادگیرندگان سنجش برای الگویی
 مشارکت و انگیزش افزایش برای الگویی ارائه - موک هایدوره در اثربخش مدیریت
 موک محیط در فراگیران
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