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Background and Aims: This study aimed to identify factors affecting on the 

implementation of Massive Open Online Courses (MOOC) in higher education was 

conducted. 

Methods: This study was mixed. The population in the qualitative part were 

Professors of educational technology and e-learning, doctoral students of educational 

technology and information in education that 18 people among them purposefully were 

selected for interviews. Qualitative data were collected using semi-structured 

interviews and structural factors were determined with open and axial coding. The 

validity of the findings with comparative methods by members and peer review was 

guaranteed. In the quantitative section, the factors affecting on implementation of 

MOOC period were determined from the viewpoint of 192 user, by using the Self-

made questionnaire and the outcome of the quality part (with reliability α=0/86), and 

were analyzed using Chi-square test and Friedman. 

Results: The results showed that 73 initial conceptual proposition with 16 sub-

categories and 5 main categories Proposition, influencing on the course of MOOC in 

the form of immediate factors (internal) and intermediate (external) identification and 

the relationship between them was presented in the form of structural pattern. The 

results of chi-square and Friedman tests demonstrated that Factor of computers and 

means of communication and dialogue, managing user interface design, 

implementation, evaluation and assessment, Surround Factors, notification, acceptance 

and program management Factors and central learning Factor In order of preference As 

factors affecting on the implementation MOOC curses Have been identified 

Conclusion: Many agents are effective on the using of MOOC curses in the 

higher education in the country and Implementation of these courses requires the use 

of specialized solutions. 
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 )موک( خطیدرونهای همگانی آموزش آزاد مطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره
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های همگانی شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای دوره باهدفپژوهش حاضر  زمینه و اهداف:

 در آموزش عالی انجام پذیرفت.)موک(  یخطدرونآموزش آزاد 

آماری پژوهش، اساتید رشته  یدر بخش کیفی جامعه. این پژوهش از نوع آمیخته بود :بررسیروش 

تکنولوژی آموزشی و یادگیری الکترونیکی، دانشجویان دکتری رشته تکنولوژی آموزشی و فناوری و 

 هدفمند جهت انجام مصاحبه انتخاب صورتبهها نفر از میان آن 81در آموزش بودند که تعداد  رسانیاطالع

های کیفی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد و با کدگذاری باز و محوری شدند. داده

های تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار تضمین ها با روشعوامل ساختاری تعیین گردیدند. روایی یافته

( α=  18/0ا پایایی محقق ساخته و ماحصل کار کیفی )ب یبا استفاده از پرسشنامهبخش کمی شد. در 

از و با استفاده تعیین شد ها کاربر این دوره 891 ازنظرهای موک دورهعوامل مؤثر بر اجرای وضعیت 

  گردید. تحلیل و فریدمن کای اسکوئر هایآزمون
 

ای اصلی گزاره مقوله 5مقوله فرعی و  88گزاره مفهومی اولیه با  37 نشان دادنتایج : هایافته

باواسطه )بیرونی( شناسایی  )درونی( و واسطهیبثر ؤهای موک در قالب عوامل مدورهی اجرا تأثیرگذار بر

نشان  آزمون کای اسکوئر و فریدمن نتایجهمچنین  ها در قالب الگوی ساختاری ارائه شد.و روابط بین آن

ارزیابی و سنجش، ای و ابزارهای ارتباط و گفتگو، عامل طراحی واسط کاربری، اجرا، داد که عامل رایانه

، پذیرش و مدیریت برنامه و عامل یادگیرنده محوری به ترتیب اولویت رسانیاطالععامل محیطی، عامل 

 است.  شدهشناساییهای موک عوامل مؤثر در اجرای دوره عنوانبه
 

های موک در آموزش عالی کشور مؤثر است و اجرای دوره اجرایعوامل زیادی بر : گیرییجهنت

 باشد.ها نیازمند راهکارهای تخصصی میرهاین دو
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 مهمقد

قرن بیستم را عصر تغییرات شتابان در علم و تکنولوژی 

و  OERمنابع آموزشی باز نامند. یادگیری از راه دور، می

همگانی دورهای  و اخیراً OCW وتری آموزشیهای کامپیبرنامه

این تغییرات  ازجمله( MOOC) خطیدرونآموزش آزاد 

 خطیدرونهمگانی آموزش آزاد  هایدوره. [1] تکنولوژیکی هستند

 حیطه که اخیراً در نوظهوری است هایپیشرفت یکی از (موک)

 در یافتهتوسعه کشورهای و پیوسته وقوع به الکترونیکی آموزش

 Massiveموک از حروف اول اند. کوشیده آن و اجرای احیطر

Open Online Course  لغوی به معنی  ازنظراست که  شدهگرفته

 هادوره .[2] است آزاد خطیدرونهای انبوه یا همگانی دوره

 

 

 دوماهناهم علمی ژپوهشی
 رداهی آموزش رد علوم زپشکیب راه  

 5931 اسفند–بهمن
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)بدین معنی که هر جا اینترنت در دسترس  خطیدرون صورتبه

، پیوندندمی وقوع به باشد امکان حضور در این دورها وجود دارد(

تعداد زیادی  همچنین واژه انبوه به این معناست که عموماً

کنند و در آن شرکت می )دانشجویان، اساتید و ...( کنندهشرکت

است  استفادهقابلرایگان برای هر فردی  صورتبهها اکثر این دوره
ها ریشه در آموزش از راه دور، اقدامات مربوط به موک .[3]

و  های الکترونیکی و جنبش منابع آموزشی آزاد دارندییادگیر

و  Manitoba هایاز طریق دانشگاه 2444برای اولین بار در سال 

Prince Edward [8-7]اندشدهارائه . 

همگانی آموزش آزاد  هایدوره" پدیده نوظهور گیریشکل

در آغاز هزاره سوم، یکی از رخدادهای مهم آموزشی  "خطیدرون

المللی است که پس از یادگیری از راه دور، منابع بیندر سطح 

( OCW) های کامپیوتری آموزشیو برنامه( OER)آموزشی باز 

 شدتبهسنت و عمل آموزش رو در رو و کالسیک دانشگاهی را 

المللی مانند های مهم بینثیر قرار داده و دانشگاهأتحت ت

Harvard  وStanford [1،8] را درگیر کرده است . 

ورود این پدیده نوظهور به حوزه آموزش عالی به حدی 

 تقریباًچشمگیر بوده است که ظرف کمتر از یک دهه از عمر آن، 

المللی از انواع متنوع آن استقبال های بیننیمی از دانشگاه

 "نوظهور"ترین عاملمهم احتماالًهای موک دوره. [8]کنند می

و  ی گذشته هستندهاسال دریادگیری الکترونیکی   درزمینه

های پیشرو به دست آورده در دانشگاه ویژهبهتوجه زیادی را  اخیراً

یک فرم بسیار امیدوارکننده آموزش در  عنوانبه و در حال حاضر

ها بیشتر و بیشتر د. در حال حاضر دانشگاهنشونظر گرفته می

های خود در قالب موک برای ارائه به فراگیران با برای ارائه دوره

  .[4] کنندیف انتخاب گسترده کار میط

توان به تعاملی های همگانی، میهای مهم این دورهاز ویژگی

بودن دانش، رایگان بودن، عدم اعطای مدرک رسمی، نداشتن 

محدودیت سنی یا مکانی خاص، آزاد بودن، نداشتن محدودیت در 

ه ها اشاردانشجویان ثبت نامی، کوتاه بودن و اختیاری بودن دوره

های جدیدی را برای نوآوری آموزش آزاد، فرصت واقع در .[4] کرد

سسات برای ؤاز م تنهانهکند که در آموزش عالی ایجاد می

های اساسی آموزش دانشگاهی و اجرای ارزش سازیپیاده

پشتیبانی خواهد کرد، بلکه تمرکز را از سخنرانی سنتی به 

در . [14] خواهد داد یادگیری فراگیر محور در آموزش عالی، تغییر

و  (Podcastا )ههای ویدئویی، پادکستاین راستا ترکیب سخنرانی

 خطیدرونو حضور فعال در جامعه سنجش یادگیری های آزمون

. [11] تواند ابزار مناسب یادگیری برای بعضی فراگیران باشدمی

هایی را برای آموزش آزاد، موک فرصت سویبه درحرکت

محلی یا  صورتبهسسات ؤها و همکاری مایده گذاریاشتراک

کند. و تسهیل تعامل معنادارتر در آموزش، ایجاد می المللیبین

های جدیدی را برای نوآوری در آموزش ایجاد آموزش آزاد، فرصت

-و اجرای ارزش سازیپیادهبرای  مؤسساتاز  تنهانهکند که می

را از های اساسی آموزش پشتیبانی خواهد کرد، بلکه تمرکز 

سخنرانی سنتی به یادگیری فراگیر محور در آموزش، تغییر 

تواند، بالقوه می صورتبهفناوری موک  درواقع. [14] خواهد داد

با تعداد بسیار  خطیدرونبستر مفیدی برای آموزش و یادگیری 

های پایین فراهم آورد. موک مشکل زیادی از فراگیران و با هزینه

 ازنظرسسات و مشکل فراگیران ؤ، ماهدانشگاهمحدودیت بودجه 

 .[12] کندهای آموزشی حل میهزینه مالی را با کاهش هزینه دوره

الزم به ذکر است که تفاوت اصلی میان موک و یادگیری سنتی 

  .[13] در اندازه کالس و روش ارزشیابی است

Clow  که  اندبردهنامو محققان آموزشی، دو نوع موک را

( و ارتباط گراهای )موک (cMOOC) وکماز سی اندعبارت

 .[81، 51]سسه محورتر( ؤ)یک مدل موک م (xMOOC) موکایکس

عبارت  دهندهنشانموک موک: سی در عبارت سیسی

که توسط  ییارتباط گرااست که از تئوری آموزشی  ییارتباط گرا

های ، مشتق شده است. این دورهشدهمطرحسیمنس و داونز 

سازی اجتماعی ادگیری مشارکتی و شبکهآموزشی بر اهمیت ی

توان با سمینارهایی مشابه دانست که ها را میاین دوره. یددارندتأک

های به ارائه متون و نگارش دیدگاه کنندگانشرکتها در آن

در دسترس دیگر  مطالب متعاقباًند و پردازمختلف می

  .[16] قرار خواهند گرفت کنندگانشرکت

های سنتی شدن قالب خطیدرون ایکس موک: از زمان

سخنرانی و استفاده از رویکردهای آموزشی رفتارگرایانه تکامل 

ای از ایکس موک شامل مجموعه یطورکلبه. [18]است  یداکردهپ

های ویدئوهای کوتاه برای ارائه مفاهیم درسی و همچنین آزمون

های مبتنی بدیهی است که با گسترش آموزش. [17]مستقیم است

ایانه، الگوهای سنتی آموزش به الگوهای جدید تبدیل خواهند بر ر

هایی که در آموزش ترین بحثشد. در حال حاضر یکی از اساسی

علوم در سطح خیلی از کشورهای پیشرفته مطرح است، این است 

فزاینده در  یاگونهبهای که که چگونه دانشجویان را برای جامعه

در این زمینه ظهور موک  د.اینای شدن است، آماده نمحال رایانه

گیری از روش موک، با بهره .[14] است یداکردهپای جایگاه ویژه

شود که قبل از دوران آموزش بر هایی ایجاد میدسترسی به داده

ها ها به این شکل وجود نداشت. همچنین، این دادهخط این داده

شوند. در ابعاد کالن با حجم باال و سرعت ایجاد باال فراهم می

و واکاوی  بستری برای پژوهش در آموزش الکترونیکی ترتیبینابه
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گیرد که تا شکل می های موکعوامل مؤثر بر اجرا و کاربست دوره

تواند در این ابعاد وجود نداشت. این بستر پژوهشی می ازاینیشپ

و آموزش رسمی کمک  یررسمیغبه بهبود کیفیت آموزش 

 هرچند، گذردسال می 7 تقریباً وکهای مدورهاز عمر . [14]کند

 مورداستفاده، گسترده و جهانی طوربهسال گذشته  3تنها طی 

در  خصوصبهاین پدیده هنوز خیلی جدید است ). اندقرارگرفته

در بیان  منتشرشدههای کشور ما(، این در حالی است که پژوهش

هنوز کامل و  ،های موکثیرات بالقوه دورهأبسیاری از ت

در این زمینه . [2421،،14] اندنکرده عمل آمیزیتموفق

Lyanagunawardena بیشتر " اند:و همکاران  بیان داشته

روی  یتوجهقابلتحقیقات دیدگاه یادگیرنده را با تمرکز جزئی 

لذا بحث و بررسی  "اند.های نهادی بررسی کردهتهدیدها و فرصت

 های عواملاولویتثر بر سیستم موک و مشخص نمودن ؤعوامل م

تواند این سیستم می یریکارگبهمربوطه در مواجهه با اجرا و 

اجرای   درزمینهسسات ؤراهگشای سایر محققین و همچنین م

در استفاده از شیوه یادگیری  .[14] باشد هادوره گونهینا

توجه به این نکته ضروری است که عوامل متنوعی بر  الکترونیکی

ساختاردهی شناسایی و که ضرورت یادگیری الکترونیکی مؤثرند 

های اخیر بدین منظور، در سالشود. ها احساس میمناسب آن

تحقیقات بسیاری برای شناسایی این عوامل صورت پذیرفته است 

مدل ) BEM مدل همچون هاییمدلتوان به ها میآن ازجملهکه 

مدل اصرار )  e-LPMمدل مفهومی(، Gilbertمهندسی رفتاری 

 Haungو  Liawدیدگاه و ه یادگیری الکترونیکی( دانشجویان ب

های در پژوهش خود ویژگی 2444در سال  Lee اشاره کرد.

های استاد، محتوای آموزشی و لذت کاربر از استفاده سیستم

یادگیری الکترونیکی را بر قصد استفاده از سیستم یادگیری 

در و همکاران پژوهشی   Franco.[22]د الکترونیکی مؤثر دانستن

خصوص دانشجویان آمریکای شمالی انجام دادند و به این نتیجه 

رسیدند که عوامل نگرش، سهولت استفاده و هدف از استفاده از 

به . [23] وب بر قصد دانشجویان به یادگیری الکترونیکی مؤثر است

دسترسی به رایانه بر تسهیل استفاده   Kitsantasو  Chowعقیده 

 Haungو  Liaw. [28] اثر بارز داردآموزشی برخط  یهاکمکاز 

های یادگیرندگان، ساختار آموزش و تعامل نیز سه متغیر ویژگی

های در ایجاد و توسعه یادگیری الکترونیکی را بر طراحی محیط

چند مورد از  1. در جدول [25]دانند یادگیری الکترونیکی مؤثر می

 است. شدهارائهتحقیقات پیشین در این راستا 

 های پیشینعوامل و متغیرهای مؤثر بر یادگیری الکترونیکی مستخرج از پژوهش .1جدول

 هایی صورت گرفتهپژوهش شدهشناساییعوامل 

 Fang, 2007; Ozkan and Koseler, 2009 سرعت اینترنت و پهنای باند

 Seyde Naghavi, 2007; Slade, 2008 یادگیرندههدف 

 Yaghoubi al et, 2008 های حضورینگرش درباره کالس

 Mills et al, 2005 سرعت یادگیری فرد

 ,Lim et al, 2007; Liu et al, 2009; Sheng et al, 2008; Shee and Wang سهولت استفاده از سایت آموزشی

2008 

 Yaghoubi et al, 2008; Piccoli et al, 2001; Addison, 2009 محتوای آموزشی

 Anderson and Kanuka, 2007; Fang, 2007 ت بازخوردامکان برقراری ارتباط و دریاف

 Monahan et al, 2008; Ozkan and Koseler, 2009; Cantoni et al, 2004 طراحی سایت آموزشی

 Piccoli et al, 2001; Mills et al, 2005; Bartley and Golek, 2004 میزان دسترسی به کامپیوتر و اینترنت

 Fang,2008; Stade, 2447 الکترونیکینگرش جامعه به یادگیری 

 Seyde Naghavi, 2007; Yaghoubi et al, 2008; Liu et al, 2009; Ozkan نگرش درباره یادگیری از طریق اینترنت

and Koseler, 2009 

 Piccoli et al, 2001 میزان آشنایی با رایانه

 Yaghoubi al et, 2008 نگرش درباره حضور استاد

 Anderson and Kanuka, 2007;Fang, 2007 ری ارتباط و دریافت بازخوردامکان برقرا

 Govindasamy, 2002; Ozkan and Koseler, 2009 بودن سایت آموزشی روزبه
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الزم به ذکر است های موک ادبیات پژوهشی دوره  ینهزم در

موریت در آموزش أتحقیقات علمی و تجربی اندکی در مورد م که

طول عمر  دهندهنشانکه ، ای موک وجود داردهعالی و دوره

. در مدت کوتاهی که از عمر [14،24،21،26] کوتاه این پدیده است

سسات ؤهای زیادی در میان مگذرد، بحثهای موک میدوره

این  .[27،14] ها صورت گرفته استاین دوره  درزمینهآموزش عالی 

های هشپژوو نتایج  کافی جدید است اندازهبهپدیده هنوز 

، 21]است  یضضدونق هااین دورهثیرات بالقوه أتدرباره  منتشرشده

ای گزارش داد که در طی مطالعه Cillay . در این راستا[14، 24

ای فشرده در میان تمام عوامل در موک مرحله سازیپیادهایجاد و 

. [24] الزامات منابع انسانی و زمان است ازجملهو  شدهگرفتهنظر 

Lyanagunawardena  و همکاران  نیز با مروری بر مطالعات

/ سازندهموک نشان دادند که، هم دیدگاه   درزمینه شدهانجام

 توجهقابلگسترده و  طوربههای فناوری و هم جنبه کنندهیلتسه

در  Cooper, Sahami. [21]اند و پژوهش قرار نگرفته یموردبررس

دادند، در مورد های موک انجام دوره  درزمینهای که مطالعه

رسد اغلب در سرقت ادبی ابراز نگرانی کردند، که به نظر می

در   Kop, Fournier, Mak. [24] دهدرخ می خطیدرونهای دوره

های تحقیقاتشان بر روی اتصاالت یادگیرنده و همکاری در دوره

های موک را مورد بررسی موک، مسائل مربوط به آموزش دوره

باشد که در آن دانش اختار نامنسجم میکه شامل س قراردادند

هیچ اهداف  چراکه اندمواجهآموزان برای ارزیابی با دشواری 

 Ospina .[4] وجود ندارد علمییئتهتوسط  ایشدهیینتع

Delgado  و همکاران  در پژوهش خود به بررسی میزان

و نگرش مثبت مربیان و اساتید حسابداری به  مندیعالقه

پرداختند. نتایج نشانگر تفاوت  موک های آموزشیدوره

در سه حوزه الف( اهمیت استفاده از اینترنت و برخی  یتوجهقابل

از ابزارهای وب برای استفاده دانشگاهی؛ ب( دانش و درک 

های های موک و ج( نظرات با توجه به نفع دورهعمومی از دوره

بود. ولی  المللی گزارشگری مالیموک در استانداردهای بین

ها هرگز در اکثر آن اگرچهنظر مربیان مثبت بود زیرا،  یطورکلبه

درصد، آن را برای  44ها شرکت نکرده بودند، ولی باالی این دوره

آنان  ازنظرفرآیند یادگیری مفید ارزیابی کرده بودند. همچنین 

ها برای ایجاد در کنار پتانسیل ارزشمند این دوره یریپذانعطاف

های موک قل برای افراد، مزیت اصلی دورهامکان یادگیری مست

یک "نیز در مطالعه خود تحت عنوان  Baturay .[14] باشدمی

به  "های آموزشی عمومی اینترنتینمای کلی از دنیای دوره

 یتدرنهابررسی نقاط ضعف و قوت این روش آموزشی پرداخت و 

ها( )موک خطیدرونهای آموزشی نمود که دوره گیرییجهنت

 .[18] باشدهای مورد توجه در آموزش عالی میز گرایشیکی ا

ها موک یافزارنرمتوان گفت اگرچه بسترهای می یطورکلبه

ثر برای ؤها مکملی مهنوز در مراحل ابتدایی هستند، اما این دوره

و  هستندیک مدل آموزشی ترکیبی و های سنتی هستند کالس

ویی و انجام تکالیف در آن فراگیران پس از تماشای سخنرانی ویدئ

 رغمیعل. [24]تعامل دارند  دهنده یادکالس درس واقعی با یک 

کامل جایگزین  صورتبهرود این ابتکارات که احتمال نمیاین

ها نقش بسیار مهمی در های سنتی شوند، لیکن این دورهکالس

کنند. ایفا می صرفهبهمقرونو  دسترسقابلهای یادگیری فرصت

انداز آموزشی فراتر از محدوده ن رویکرد موک چشمعالوه بر ای

 نظر به اینکه دهد وارائه می فردمنحصربههای دانشگاه و سازمان

هیچ نیازی به عبور از الزامات رسمی ورود به دانشگاه در این 

امکان مشارکت آزادانه را در اختیار فراگیران  ؛رویکرد وجود ندارد

ه به اهمیت و تعداد فزاینده با توج .دهدسراسر جهان قرار می

سسات آموزش عالی و تعداد رو به فزون مطالبان آموزش عالی، ؤم

های آموزشی در این دوره یگذشته تحقیقاتی در راستا یدر دهه

شکاف ادبیات در  عنوانبهنچه آاست، اما  گرفتهانجامسسات ؤم

این زمینه مطرح است، پرداختن به موضوع عوامل مؤثر در 

های نوین است گیری از فناوریهای جدید با بهرهدوره یریکارگبه

که پژوهشگران را بر آن داشت تا گامی در جهت پاسخ به این 

های موک از سویی دیگر با توجه به نوپا بودن دوره چالش بردارند.

 نماید.ها ضروری میشناسایی عوامل مؤثر بر اجرا و کاربرد آن

پاسخگویی به این سؤال است که بنابراین تحقیق حاضر به دنبال 

آموزش آزاد های همگانی و اجرای دوره کارگیریبهچه عواملی بر 

پژوهش حاضر ؟ تأثیرگذارنددر آموزش عالی )موک(  خطیدرون

آموزش های همگانی شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای دوره باهدف

 در آموزش عالی انجام پذیرفت.)موک(  خطیدرونآزاد 

 بررسی  روش

ین پژوهش از نوع آمیخته بود و در دو گام اصلی انجام ا

آماری پژوهش،  یگرفت. در گام اول )بخش کیفی( جامعه

خبرگان و اساتید موضوع آموزش از راه دور، تکنولوژی آموزشی و 

 تکنولوژیهای یادگیری الکترونیکی و دانشجویان دکتری رشته

هران بودند که آموزش در شهر ت رسانیاطالعآموزشی و فناوری و 

های موک را داشتند. تجربه اجرای دوره موک و یا شرکت در دوره

برای تعیین حجم نمونه در بخش کیفی به جهت مدنظر بودن 

گیری گیری تا مرحله اشباع و روش نمونهها از نمونهکفایت داده

ماه  یکمصاحبه طی  14تعداد  درنهایتهدفمند استفاده شد. 

هایی که از بوط به تعداد افراد نمونه و گروهانجام شد. اطالعات مر

 آمده است.  2گرفت در جدول  مصاحبه صورتمیان آنان 
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 های مصاحبهتعداد افراد نمونه در گروه .2جدول 

 تعداد افراد گروه مورد مصاحبه

اساتید رشته آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی 

 و تکنولوژی آموزشی
12 

 3 ته تکنولوژی آموزشیدانشجویان دکتری رش

 رسانیاطالعدانشجویان دکتری رشته فناوری و 

 در آموزش 
3 

 14 جمع

از  سؤاالتبود،  ساختاریافتهبا توجه به اینکه مصاحبه نیمه 

موضوع   درزمینهقبل بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی 

سؤاالت در نظر گرفته برای مصاحبه موارد زیر را در بود.  شدهطرح

 :رفتگبرمی

گذرد و های موک میچه مدت از آشنایی شما با دوره

 های موک آشنا شدید؟چگونه با دوره

های موک در سیستم آموزش عالی کشور دوره کارگیریبه

 کنید؟را چگونه ارزیابی می

-دوره کارگیریبهاجرا و  بردرونبه نظر شما چه عواملی از 

 های موک در داخل کشور مؤثر است؟

-دوره کارگیریبهچه عواملی از بیرون بر اجرا و  به نظر شما

 های موک در داخل کشور مؤثر است؟

ها استفاده شود که دانشگاهبه نظر شما چه عواملی باعث می

 های موک را در دستور کار قرار دهند؟بیشتر از دوره

اید، چه عواملی بر هایی که شما شرکت داشتهدر دوره

 دند؟بو اثرگذارها سودمندی دوره

ها بالفاصله مورد پس از انجام هر مصاحبه داده

قرار گرفتند، هر مصاحبه با مصاحبه پیشین مقایسه  وتحلیلیهتجز

شده و از نتیجه آن در مصاحبه بعدی استفاده شد. پس از اتمام 

تهیه و به هر  یازموردنها فهرست کاملی با اطالعات مصاحبه

 دقتبهها پس دادهیک کد اختصاص داده شد. س شوندهمصاحبه

های کالمی و گزاره شوندهمصاحبهمرور و در یک جدول شامل کد 

وارد شدند و مفاهیم کدگذاری باز انتخاب شدند. سپس کدها 

و  شدهادغامهای عمده و در دسته قرارگرفتهمورد بازبینی  مجدداً

در جدولی بر اساس محتوای کدگذاری باز و کدگذاری محوری 

پایان جدولی شامل کدگذاری محوری با در نظر مرتب شدند و در 

ارائه و تحلیل شدند. برای  شوندگانمصاحبههای گرفتن پاسخ

ها از کسب اطمینان از روایی پژوهش، یعنی دقیق بودن یافته

یا خوانندگان گزارش پژوهش دو  کنندگانمشارکتمنظر محقق، 

ز اقدام انجام شد: اول تطبیق توسط اعضا که در آن برخی ا

گزارش نهایی مرحله نخست، فرایند تحلیل یا  کنندگانمشارکت

را بازبینی کرده و نظر خود را در ارتباط با  آمدهدستبههای مقوله

ها ابراز داشتند. دوم بررسی همکار که در آن اساتید یادگیری آن

الکترونیکی و تکنولوژی آموزشی و دو تن از دانشجویان دکتری 

در آموزش و تکنولوژی آموزشی، به  رسانیاطالعرشته فناوری و 

روایی  درنهایتها پرداختند. درباره آن اظهارنظرها و بررسی یافته

های تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار تضمین ها با روشیافته

ماحصل بخش و محقق ساخته  یشد. در بخش کمی با پرسشنامه

ی کم، )خیل یادرجهپنجبا طیف لیکرت  سؤال 21کیفی شامل 

ها گردآوری شدند و با کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(، داده

های کای اسکوئر و فریدمن با آزمون spss.v.22 افزارنرماستفاده از 

آماری بخش کمی  یقرار گرفتند. جامعه وتحلیلتجزیهمورد 

 )موک( خطیدرونآموزش آزاد های همگانی شامل کاربران دوره

نفر  244تصادفی در دسترس بود و تعداد  گیرینمونهبودند. روش 

کامل پاسخ  صورتبهپرسشنامه  142تعیین شد. از این تعداد 

ها به دلیل ناقص و مخدوش بودن و داده شدند. بقیه پرسشنامه

 وتحلیلتجزیهجهت جلوگیری از هرگونه خطای آماری از فرایند 

خارج شدند. برای سنجش پایایی ابزار در بخش کمی از ضریب 

به  46/4لفای کرونباخ استفاده گردید و مقدار پایایی برابر با آ

دست آمد. الزم به یادآوری است جهت رعایت مالحظات اخالقی، 

جهت شرکت در  کنندگانشرکتاخذ رضایت از  ازجملهاقداماتی 

تحقیق، محرمانه ماندن اسامی افراد و در دسترس بودن محقق 

خش کیفی و کمی، انجام در هر دو بجهت پاسخگویی به سؤاالت، 

 شد.

  هایافته

محقق برای دستیابی به نظر افراد در خصوص عوامل مؤثر 

های موک در آموزش عالی با مطلعان و اجرای دوره کارگیریبهدر 

کلیدی که تماس نظری و عملی ممتدی با مسئله پژوهش 

های آنان را در این خصوص جویا داشتند، مصاحبه کرده و نگرش

ها در مفاهیم و گزاره کمکمفرایند گردآوری اطالعات  شد. درمی

ها به تکرار شدند، تا جایی که دادهاین خصوص انباشته می

ای یافته نیز باید اذعان کرد که در خصوص تحلیل مرحله. رسیدند

ابتدا با تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل 

از استخراج شوند و در ها تالش شد تا کدهای بخطوط یا پاراگراف

تری قرار های بزرگمرحله بعدی آن مفاهیم در قالب مقوله

مرحله سعی شد که مقوالت  بعدازاین. )کدهای محوری( گرفتند

)کدهای  شوند بندیطبقههای بزرگ مفهومی نیز در قالب دسته

 ای نمونه 2فرایند استخراج مقوالت و شکل  1در شکل . انتخابی(
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 است. شدهارائهو استخراج مقوله  جزئی از مصاحبه

 فرایند استخراج مقوالت در سه مرحله .1شکل  

 کدگذاری باز، محوری و انتخابی 

 
 نمونه از مصاحبه و استخراج مقوالت در. 2شکل 

 سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی 

پس از انجام مصاحبه تا مرحله اشباع و استخراج مقوالت، 

مقوله  5مقوله فرعی و  16مفهومی اولیه،  مقوله 78 درنهایت

در اشکال  آمدهدستبهمقوالت جزئیات اصلی به دست آمد. 

یعنی الگوی عوامل  8ها و شماره یعنی کدگذاری داده 3شماره 

در قالب  هابندیمقولههای موک، و تأثیرگذار بر اجرای دوره

 است. شدهداده، نشان 3جدول 

 ها و تکامل مدل در دو مرحلههفرایند مدیریت داد .3شکل 

 کدگذاری باز و محوری 

 

های موک و اجرای دوره کارگیریبهعوامل مؤثر بر  8کل ش

ها دهد که الزمه تحقق هر یک از الیهنشان می دوالیهرا در قالب 

وجود و تحقق الیه باالتر است. برای مثال طراحی، اجرا، ارزیابی و 

ری بدون در نظر گرفتن یادگی –های یاددهی سنجش فعالیت

یکی از  عنوانبهشود تا های آموزش عالی محقق نمیسیاست

 های موک نقش ایفا نماید.ترین عناصر در تحقق اجرای دورهمهم

پس از انجام مرحله کیفی، پرسشنامه محقق ساخته با توجه به 

در طیف لیکرت  سؤال 21ماحصل بخش کیفی در قالب 

)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد( تدوین و  یادرجهپنج

های موک دارای تحصیالت به توزیع آن در بین کاربران دوره

شده در  گیرینمونهنفر  142از بین دانشگاهی اقدام گردید. 

 62نفر مذکر ) 114درصد( و  34نفر مؤنث ) 73بخش کمی، 

یت درصد( یا کاربر سا 56نفر ) 147 همچنین درصد( بودند.

 64های آن را داشتند، درسنامه بودند یا تجربه شرکت در دوره

 17های موک سایت مکتبخانه بودند و درصد( کاربر دوره 35نفر )

با های سایت خان آکادمی بودند. درصد( نیز کاربر دوره 4نفر )

، با استناد به 8ها و آزمون خی دو در جدول توجه به نتایج داده

 41/4از  ترکوچکئر که در سطح خطای مقدار آزمون کای اسکو

توان می 44/4(، با اطمینان P=444/4<41/4است ) داریمعن

های زیاد و خیلی زیاد توسط گفت که با انتخاب گزینه

های مؤثر در اجرای دوره گانهپنجهر یک از عوامل   دهندگانپاسخ

گسترده )موک( در آموزش عالی معنادارند.  خطیدرونهمگانی 

بندی عوامل پرداخته شد و  امه با آزمون فریدمن به رتبهدر اد

ای را چه رتبه شدهشناساییمشخص گردید که هر یک از عوامل 

  باشنددارا میهای موک در اجرای دورهتأثیرگذاری  ازنظر

ای و گردد که عامل رایانهمشاهده می 5طبق جدول 

میانگین را به  باالترین رتبه 78/14ابزارهای ارتباط و گفتگو  با 

خود اختصاص داده است. همچنین عامل یادگیرنده محوری با 

ترین رتبه میانگین در بین عوامل مؤثر بر دارای پایین 84/3

 باشد.دارا می هاکاربران این دوره ازنظر های موکاجرای دوره

 طورهمانآمده است.  6نتایج تحلیلی آزمون فریدمن در جدول 

استناد به مقدار آزمون کای اسکوئر  شود باکه مشاهده می

 داریمعن 41/4از  ترکوچک( که در سطح خطای 474/2631)

به  44/4توان گفت با اطمینان (، میP=444/4<41/4است )

-ثر بر دورهؤم گانهپنجهای عوامل لحاظ آماری بین میانگین رتبه

دار وجود دارد. بدین معنی که عامل های موک تفاوت معنی

ی و ابزارهای ارتباط و گفتگو باالترین اولویت و عامل ارایانه

اولویت را در بین عوامل مؤثر بر  ترینپایینیادگیرنده محوری 

 های موک دارد. اجرای دوره
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 های فرعینتایج کدگذاری باز و محوری به همراه مقوله .3جدول 

 مقوله کلی هامقوله های فرعیمقوله

ارزشیابی، ارزشیابی در جهت بهبود، ضمانت اجرایی  ذینفعان ارزشیابی، راهبردهای

 (هامؤلفهنتایج ارزشیابی، توجه به جزئیات ارزیابی )زمان، درجه اهمیت 
 مدیریت ارزشیابی

طراحی واسط کاربری، اجرا، ارزیابی و 

 سنجش

پایین بودن امکانات برای ارزیابی، پایین بودن حمایت سیستم خودارزیابی، ضعف 

اوم بخشی فعالیت یادگیری توسط خود فراگیر، ضعف سیستم برای سیستم برای تد

برای  یاد دهندهفراهم آوردن بازخورد توسط دانشجو، پایین بودن امکانات برای 

 ارتباط و بازخورد به فراگیرنده

 ارزیابی

محتوای برنامه جامع و مناسب، مدیریت تعامالت یادگیری، ارائه جامع و منظم 

 رت بر معیارها، اعمال مفاد معیارهای کیفیت محتوادوره، مشاوره و نظا
 طراحی و تولید و اجرای محتوا

های پایه جستجوی اینترنتی و های پایه کار با رایانه، داشتن مهارتداشتن مهارت

های دیگر، امکان شرکت دسترسی به اطالعات، توانایی ارسال ایمیل به همراه فایل

توانایی برقراری ارتباط با دیگران از طریق  در دروس مجازی چند بار در هفته،

و  سؤالپیوسته، توانایی استفاده از ابزارهای پیوسته، توانایی طرح  یتکنولوژ

نوشتاری، توانایی بیان احساسات و حاالت خود از طریق نوشتار،  صورتبه اظهارنظر

 توانایی مدیریت زمان در پاسخگویی به مدرس و یادگیرندگان

 تباطات پیوستهها و ارمهارت

ای و ابزارهای ارتباط و عامل رایانه

 گفتگو

 یافزارسختای با ویژگی ای متصل به اینترنت، داشتن رایانهدسترسی به رایانه

 یازموردن یافزارهانرممناسب، دسترسی به 
 دسترسی فراگیر به تکنولوژی

رداری با مشاهده ، توانایی نکته بیاچندرسانهتوانایی برقرار ارتباط بین محتوای 

 یاچندرسانهای، توانایی درک محتوا درسی ویدیوی رایانه
 توانایی یادگیری از راه رسانه

و اسکایپ، توانایی انجام  مسنجر یاهوتوانایی استفاده از ابزارهای گفتگو مثل 

 سؤالبا تایپ، توانایی صرف زمان بیشتر برای جواب  زمانهمگفتگوی پیوسته 
 گروهی اینترنتی توانایی گفتگوی

 دهندگان یاددر دسترس نبودن ابزار گفتگو، در دسترس نبودن ابزار برای بیان ایده 

یاد به یادگیرندگان، پایین بودن میزان تشویق سیستم در ارتباط بین یادگیرنده و 

، قرار ندادن محتوای گفتگو درون ساختار دوره، در دسترس نبودن ابزار برای دهنده

 .دهندگان یاددگیرندگان به یادگیرندگان دیگر و بیان ایده یا

 ابزارهای ارتباط و گفتگو

اختالالت  باوجود، توانایی اتمام کار یاد دهندهتداوم انگیزه هنگام عدم حضور 

 عوامل مخل موجود در خانه باوجودشبکه، توانایی اتمام کار 
 انگیزش

 عامل یادگیرنده محوری

ب، کم بودن ابزارهای مدیریت زمان، عدم امکان پایین بودن میزان دسترسی به و

شناسایی افراد دیگر با عالیق مشترک، ضعف در امکان فعالیت خودتنظیمی، پایین 

از مواد آموزشی دوره، عدم دسترسی به اطالعات  بردارییادداشتبودن امکان 

 درباره افراد

 یادگیرنده محوری

یران، امکان افزودن، تغییر و حذف امکان اضافه و حذف افراد از گروه توسط فراگ

منابع، میزان توانایی سیستم در تلفیق مواد و فرایند جدید، میزان اجازه یادگیرنده 

در تغییر نحوه ارائه دروس، توانایی یادگیرنده در تغییر ترتیب دوره،  دهندهآموزشو 

 میزان تناسب ساختار دوره با نیازهای فردی و گروهی

 یریپذانعطاف

فوری یادگیری، تجربیات  یریتیمداری تماس منظم با مدرس، پشتیبانی فنی و برقر

 فناوری پیوسته، مشارکت مداوم در دروس روی خط.  درزمینهقبلی 
 پشتیبانی موفقیت در یادگیری

، پذیرش و مدیریت رسانیاطالععامل 

 برنامه

امکان  ها، ضعف، ضعف انسجام برنامهیاد دهندهضعف حمایت سیستم از فعالیت 

 هاارزیابی دوره برای طراحی، توسعه و اعتباربخشی دوره
 مدیریت برنامه

سسه، صالحیت مربی، محیط یادگیری تعاملی، امنیت و پشتیبانی ؤتعهد م

 ، منابع مالییسازمانفرهنگها، ، تجهیزات و زیرساختیتساوب
 پشتیبانی سازمانی

نولوژی، فرهنگ استفاده نگرش پداگوژیکی به تکنولوژی، درک سودمندی تک

 مناسب از تکنولوژی
 فرهنگ تکنولوژی

 عامل محیطی

 های آموزش عالیسیاست های بلندمدت، برنامهمدتیانمهای ، برنامهمدتکوتاههای برنامه
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 ... های همگانی آموزش آزاد درون خطیمطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره |و همکاران معینی کیا  

866 

 

 های موکو اجرای دوره کارگیریبهالگوی ساختاری عوامل مؤثر بر  .4شکل 
 

 سکوئرکای اداری آزمون : بررسی معنی4جدول 

 P مقدار درجه آزادی مقدار خی دو گزینه خیلی زیاد گزینه زیاد تعداد عامل

 444/4 8 753/124 44 43 142 طراحی واسط کاربری، اجرا، ارزیابی و سنجش

 444/4 8 581/122 147 57 142 ای و ابزارهای ارتباط و گفتگوعامل رایانه

 444/4 8 741/213 144 32 142 عامل یادگیرنده محوری

 444/4 8 426/118 44 54 142 ، پذیرش و مدیریت برنامهرسانیاطالععامل 

 444/4 8 711/85 45 88 142 عامل محیطی
 

 های موک با آزمون فریدمنبندی عوامل ساختاری مؤثر بر اجرای دورهرتبه .5جدول 

 تعداد رتبه میانگین انحراف استاندارد میانگین رتبه )اولویت( های موکبر دوره مؤثرترتیب عوامل 

 142 48/14 63/4 44/34 دوم طراحی واسط کاربری، اجرا، ارزیابی و سنجش

 142 78/14 44/12 14/54 اول ای و ابزارهای ارتباط و گفتگوعامل رایانه

 142 76/4 44/8 15/25 سوم عامل محیطی

 142 27/4 61/8 75/22 چهارم ، پذیرش و مدیریت برنامهرسانیاطالععامل 

 142 84/3 24/2 84/4 پنجم عامل یادگیرنده محوری

 

 ثر بر اجرای دوره موکؤای میانگین رتبه عوامل متحلیل مقایسه .6جدول 

 نتایج شاخص

 142 تعداد

 474/2631 مقدار کای اسکوئر

 8 درجه آزادی

 444/4 دارییمعن
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 بحث

شده است که اهداف در تحقیق برخی پژوهشگران مشخص

نیازهای پیشرفت )نیاز به پیشرفت و  لهیوسبهی ااندازه تاپیشرفت 

. ازجمله شوندیمی دیگر تعیین هاینگرانترس از شکست( و 

یی که ممکن است بر اهداف پیشرفت تأثیر گذارد اهداف هاینگران

تکلیف  کهیوقت. کنندیمفردی ارزشمندی هستند که افراد دنبال 

شخیص داده شود، ارزش برای اهداف فردی سودمند ت شدهادراک

مشوقی آن تکلیف از طریق ارتباط با اهداف آینده دانش آموزان 

ی هامهارتمیزان تمرکز فرد و استفاده از  رونیازا. [84] رودیمباال 

شناختی و فراشناختی بیشتر برای موفقیت در آن موضوع افزایش 

 شیبرافزاخود  تواندیمو در پی آن موفقیت در آن زمینه  ابدییم

احساس سالمت روان و بهزیستی ذهنی فرد اثر مثبتی داشته 

و  لیتحلقابلباشد. همچنین داشتن اهداف مشخص و 

ی همراه با میزان نگرش صحیح به توانایی شناختی افتنیدست

در افزایش احساس قدرت تأثیر بر محیط و  تواندیمخود 

 ازنظر شدهادراکخودکارآمدی فرد مؤثر باشد. وقتی تکلیف 

شناختی و توانایی فراشناختی فرد سودمند تلقی شود به دلیل 

اهمیت ذاتی دانش یا مهارت در تکلیف، دانشجو با احتمال 

بیشتری اهداف مناسبی همچون اهداف تبحری را در امر 

فرد موضوعی را  کهیوقت. بنابراین [22] کنندیمیادگیری انتخاب 

ف، منجر به افزایش تکلی شدهادراک، ارزش کندیمسودمند ادراک 

 ازآنپسشده و این عامل و موفقیت  موردنظر نهیدرزمتالش فرد 

شود باعث رشد احساس شایستگی و کارآمدی در آن موضوع می

و این نکته به افزایش احساس کارآمدی مخصوصاً احساس 

باشد و خود تأییدی بر یافته کارآمدی تحصیلی فرد مؤثر می

 حاضر است.

وهش حاضر دو بعد کانونی در نظر در مدل پژ همچنین

نتایج  8گرفته و محاسبه شد که طبق نتایج حاصل از جدول 

آماری  ازنظرکه هر دو بعد یا ریشه  دهدیمنشان  Fآزمون 

و برای  474/233برابر  Fباشد. برای اولین بعد نسبت می داریمعن

اینکه همبستگی  لیبه دلباشد. اما می 641/11دومین بعد برابر 

 نیتریقوعنوان است، بعد اول به تریقونونی برای بعد اول کا

 نیتریقو توانیمشود. به عبارتی همبستگی کانونی انتخاب می

رابطه را با بعد اول کانونی بین متغیر فراشناخت از متغیرهای 

مجموعه اول )وابسته( و احساس بهزیستی ذهنی از متغیرهای 

های دیگر این یافته با یافتهمجموعه دوم )مستقل( در نظر گرفت. 

  .[1126،7،224،31،،14]همخوان است

 هر استنباط کرد؛ در توانیمدر تبیین این فرضیه چنین 

 فکری یهاییتوانا پرورش تربیت و تعلیم اهداف از یکی ی،اجامعه

 طوربه بتواند فرد که یاگونهبه است، شناختی دانشجویان و

 را اشیشناخت فرایندهای یشد وبیند مختلف مسائل درباره مستقل

کند. در کل  هدایت مطلوب جهت در و بهینه استفاده برای

ده به شمار  خود نظماستفاده از فراشناخت جزئی از یادگیری 

و در این نوع یادگیری، دانشجو، فعالیت یادگیری را بر  [54]آید می

کند. لذا احتمال اش تنظیم میاساس نیازها و عالیق درونی

شود، آنچه ری بیشتر یادگیرنده با تکلیف یادگیری فراهم میدرگی

تواند موفقیت فعالیت یادگیری را بیشتر کند و باعث تقویت می

ی این اهداف ریکارگبهاهدافی مفید و تبحری شود و فرد را برای 

تر نماید، استفاده از توجه به در موضوعات آینده مصمم

ی موجود در ذهن هایآگاهی درونی و تسلط بر هاشناخت

ی در تحصیل افراد نیگزهدف درروندباشد. این مسئله خود می

باشد و یادگیرنده به طبع آن اهدافی را که به درک و فهم مؤثر می

ی محققین نشان هاافته. یکندیمی انجاند را ارجح م مطالب

 و اولیه راهبردهای یهیکلتبحری   هدف یریگجهت دهندیم

. دینمایم ینیبشیپ مثبت طوربه را یادگیری یشرفتهیپ

 فهم دنبال به دارند تبحری و مناسبی اهداف که یادگیرندگانی

 یادگیری منظوربه . لذا[51]باشند آن می بر تسلط و مطالب عمیق

 نکات کلیدی حفظ و مطالب تکرار ذهنی، مروربه ابتدا درس یک

 قبلی یشدهگرفتهفرا مطالب با را آن مطالب سپس پرداخته آن

 آن نقد و تأمل به و دهندیم سازمان ذهن خود در و داده ربط

 هدف یک که اتخاذ است آن بیانگر موجود شواهد .پردازندیم

 کند. بهمی را فراهم شناختی پیامدهای سازگاری، الگوی تبحری با

می یادگیری عمیق راهبردهای از استفاده منجر به صورت که این

همیت افزایش خودآگاهی در دانشجویان به ا شود. در پی آن توجه

به معنای تبحر و تسلط فرد بر نحوه پردازش خود و همچنین 

 تواندیمهای اولیه، ی فرد از همان سالزیربرنامهافزایش توان 

ی بعدی داشته هاسالسهم بسزایی در بهداشت روانی فرد در 

ی توجهیبتمرکز صرف بر یادگیری مطالب و  گریدعبارتبهباشد. 

های فراشناختی که بیشتر درگیر نحوه و فرایند به آموزش مهارت

به یادگیری  تواندیم اگرچهیادگیری است تا موضوع یادگیری، 

به افزایش مهارت  الزاماًمطلب ختم شود، ولی این یادگیری 

اگر در  کهیدرحالشود. شناختی و بهداشت ذهنی فرد منجر نمی

های شناختی و مهارت کنار تأکید بر موضوع یادگیری به

 تنهانهفراشناختی افراد نیز توجه شود و به آن پرداخته شود 

فرایند یادگیری تسهیل شده بلکه بهداشت ذهنی یادگیرندگان 

 بردن باال. بر اساس تحقیقات پیشین توجه به ابدییمنیز افزایش 

و  هاقوتآگاهی فرد از احساسات و تجارت خود نسبت به 

که همان فراشناخت شخص است و  اشیشناختی هاضعف
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 توانیمهایش، همچنین دادن بینش به فرد درباره توانایی

 .[5235،]ی فرد را باال برد شناخترواناحساس بهزیستی 

است  شدهدادهی علمی نشان هاپژوهشاز سوی دیگر در 

احساس بهزیستی ذهنی  دهندهکاهشبین فراشناخت و عوامل 

و وسواس رابطه معکوس وجود دارد مانند اضطراب و افسردگی 
ی مناسب بر اساس نیگزهدف. حالت فراشناختی با تأثیر بر [55،58]

بر عملکرد  تواندیمی فرد زیربرنامهدهی و  نظم خودموقعیت، 

باشد و بر بهبود سطح عملکرد  اثرگذارتحصیلی یادگیرنده 

دانشجویان کمک کرده و در پی آن میزان احساس خودکارآمدی 

یادگیری و تحصیل افزایش دهد و قدرت حل   نهیدرزمد را افرا

مسئله را در افراد باال ببرد و به طبع آن میزان احساس رضایت از 

زندگی و بهزیستی ذهنی را در یادگیرندگان و در موقعیت 

بینی پیش تواندیمفراشناخت  رونیا ازیادگیری افزایش دهد و 

ی افراد و در کنار آن کننده مناسبی برای احساس بهزیستی ذهن

. رودیمی یادگیرندگان به شمار اثربخش خودبرای احساس 

گیری هدف تسلط محققین نیز طی تحقیقاتی نشان دادند جهت

. در پایان باید [56]با پردازش عمیق شناختی رابطه مثبت دارد

هایی روبرو بود. ازجمله یتمحدودمتذکر شد تحقیق حاضر نیز با 

توان به عدم همکاری برخی از یمژوهش های این پیتمحدود

آمده محدود به دستها و اینکه نتایج بهیآزمودنو افت  هایآزمودن

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بوده، 

باشد اشاره نمی ریپذامکانی دیگر هاگروهبنابراین تعمیم نتایج به 

حقیق در مناطق دیگر نیز شود تا تکرد. بر این اساس پیشنهاد می

 پیچیده نقش به توجه گردد و همچنین با میتعمقابلانجام و نتایج 

 در عوامل این تعامل و اجتماعی و فردی، خانوادگی یهانهیزم

عوامل فراشناخت قوی و اهداف مناسب پیشرفت  یک از هر ایجاد

به موفقیت در زندگی و تحصیل فرد شده و راه  منجر تواندیم که

اهی را برای رسیدن به شکوفایی استعدادهای درونی فرد رقم کوت

ایجاد و تداوم و رشد این  سازنهیزمزودرس عوامل  بزند، شناسایی

ی در موردبررس مهم فکری و شناختی بایستی ریمتغدو 

 قرار جوانان کشور باألخصی تحصیلی و شغلی جامعه زیربرنامه

وامل از سنین کمتر این روند و بررسی این ع حالنیدرعگیرد و 

 در مقطع متوسطه و دبستان انجام گیرد.  مثالعنوانبه

 گیرینتیجه

های همگانی آموزش آزاد توان گفت دورهمی یطورکلبه

و  هستند گسترش حال در و جدید )موک(، پدیده خطیدرون

 با برخورد جهان در هایدانشگاه بیشتر در زیادی مباحثات موجب

 توانندمی یادگیرندگان هادوره این در است. شده جدید پدیده این

 منابع یادگیری و تجربیات و ارزان و راهبر خود یادگیری از

های موک با توجه به انعطاف دورهکنند.  استفاده غنی و گوناگون

عامل جمع شدن دانشمندان و همفکران  پذیری مکان و زمان،

-بر بهرهعوامل زیادی  یجهدرنت و باشدبسیاری در یک دوره می

گیری از متد موک در آموزش عالی کشور مؤثر است و اجرای این 

های ریزیراهکارهای تخصصی و برنامه کارگیریبهها نیازمند دوره

باشد. عالوه بر این الزم به یادآوری است که سیستماتیک می

-عوامل مؤثر بر دوره درزمینهدر تحقیق حاضر  کنندگانمشارکت

 صورتبههای موک را و کاربست دورههای موک، پدیده اجرا 

کنند و معتقدند که اجرا و کاربست اثربخش مستقل درک نمی

عامل ) واسطهیبها در گروه توجه به عوامل درونی و این دوره

طراحی واسط کاربری، ، عامل ای و ابزارهای ارتباط و گفتگورایانه

یت ، پذیرش و مدیررسانیاطالععامل ، اجرا، ارزیابی و سنجش

 باواسطه( و عوامل بیرونی و عامل یادگیرنده محوریو  برنامه

 های آموزش عالی، فرهنگ تکنولوژی( است.)سیاست

 تقدیر و تشکر

که با همکاری مشتاقانه  یقدرگراناز اساتید و دانشجویان 

خود موجبات تدوین پژوهش را فراهم آوردند و از داوران محترم 

کنند ف ارزیابی این مقاله مینیز که وقت ارزشمند خویش را صر

 شود.تشکر و قدردانی می

 اخالقی هیدییتأ

مالحظات اخالقی، از جمله اخذ  یتانجام تحقق حاضر با رعا

رضایت از شرکت کنندگان جهت شرکت در تحقیق، محرمانه 

ماندن اسامی افراد، در دسترس بودن محقق جهت پاسخگویی به 

  م شدسؤاالت و  اخذ مجوز از دانشگاه انجا

 تعارض منافع

بین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش در علوم 

 تعارضی در منافع وجود ندارد.  گونهیچهپزشکی 

 یمنابع مال

 یلیحاضر از طرف دانشگاه محقق اردب یقتحق یمنابع مال

 شده است ینتأم
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