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 مقدمه
توان از شروع آن را می (،2012، 1)برمر ای طوالنی استآموزش از راه دور دارای تاریخچه

ن و فرستادن ای با استفاده از خدمات پستی برای تحویل مواد آموزشی به فراگیراهای مکاتبهدوره

ه تر در زمینه آموزش از را(. تحوالت بیش2008، 2)کاسی دانشجویان نام برد یوسیلهتکالیف به

ها پیش هایی که از سالپیشرفت(. 2012)برمر،  های ارتباطی به وجود آمدبا ظهور تکنولوژی دور

های جدید ور محیطاند، نوید از ظههای مرتبط با آموزش و یادگیری رخ دادهفناوری یدر حیطه

های گسترده، باز و آنالین، در این میان دوره(. 1396امیری، آبادی و موسوی)زین یادگیری دارند

، )هود جدیدترین انقالب در آموزش و یادگیری آنالین است ،شودنامیده می 3که به اختصار موک

 5)آدامز ن در دسترس استها برای عموم مردم در سراسر جهااین دوره .(2015، 4لیتلجان و میلگن

 و معموالً رایگان ارائه  (2007و همکاران،  6)اسوارت شرطی ندارد؛ پیش (2013و همکاران، 

  .(2015، هود، لیتلجان و میلگن) شودمی

(. 2014، 7)چن شک برانگیز نیستهای موک در گفتمان آموزشی دیگر دوره ینفوذ گسترده

 تجدیدنظر در آموزش و یادگیری در عصر اطالعات شناخته عنوان انقالبی برای فرصتها بهموک

نتیجه بسیاری از مؤسسات آموزشی به دنبال گسترش  در .(2015و همکاران،  8)گودبرگ اندشده

مند به یادگیری و متخصص افراد عالقه ،. یک موک(2014، 9کندی) های خود هستندآن در آموزش

های ارتباطات در دوره .(2012برمر، ) کندهم مرتبط می که به دنبال تسهیل یادگیری هستند را به

 ها در این دوره .(2014)کندی،  شودهای اجتماعی انجام میموک معموالً از طریق شبکه

 گیردشرطی در دسترس فراگیران قرار میای از منابع آنالین آزادانه، بدون هزینه و پیشمجموعه

با استفاده از روش اشتراکی خود، منابع آموزشی باز، ها موک. (2013، 11و زیمر 2013، 10)کانل

، 12)ساندن سازد توزیع منصفانه و کارآمدتری داشته باشدگسترده و رایگان، آموزش عالی را قادر می

های آموزشی متفاوت های مختلف و روشها با توجه به ایدئولوژی(. انواع مختلفی از موک2013

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bremer  
2.Casey  
3.Mooc (Massive Open Online Course)  
4.Hood, Littlejohn & Milligan  
5.Adams  
6.Stewart  
7.Chen  
8.Goldberg  
9.Kennedy  
10.Conole  
11.Zimmer  
12.Sandeen 



 141                                                                   ...: سنتزپژوهی MOOCهای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دوره

تمایل دارند تا خالقیت،  ،2گرای تعاملهاموککه  حالیدر (2010، 1)روالگ شده است ارائه

، هین و پل ورد)چی ای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهندخودمختاری و یادگیری شبکه

یک رویکرد سنتی، مجهز و متمرکز بر معلمان را  ،4پذیری مقیاسهاموک؛  (2015، 3مارتینزسیلوا

  (.2016، 5)ونگ دهندارائه می

شده  خوبی مشخص(. امروزه به2013)ساندن،  جانبه استر آموزش سنتی همهتأثیر موک د

چهره بهآنچه در یادگیری چهره است که یادگیری از طریق موک نیازمند تعلیم و تربیتی متفاوت از

ها با گرد هم آمدن (. در این دوره2013، 6، آدامز و ویلیامز)لیانگون واردنا دارد ،افتداتفاق می

پل ورد، هین و )چی شودسازی یادگیری بسیار مهم تلقی میهای متفاوت، شخصیبا زمینه فراگیران

، )بون جمله؛ تفاوت فرهنگی فراگیران ها با معضالت زیادی از. موک(2015 ،مارتینزسیلوا

ارائه بازخورد  ینحوه ؛(2013)کانل،  های موک؛ نرخ ترک زیاد دوره(2014، کریزیو  کودریانی

  کنندهنحوه کنترل تعداد زیاد شرکت ؛(2010)روالگ، بت نابرابر فراگیر به مربیمناسب، نس

آدامز و  واردنا،)لیانگون هاهای پراکنده انجمنبحث ؛(2015،  هین و مارتینزسیلوا ،وردپل)چی

ها با ارائه موک رو هستند.روبه (2015و همکاران،  7)جانسن چندگانگی زبان و (2013 ویلیامز

های جدید دارند تا بتوانند ان یک نوع تدریس جدید، نهادها نیاز به دانستن دانش و مهارتعنوبه

پدیده موک هم  .(2014)کندی،  دست آورندهای مطلوب و نتایج یادگیری قابل قبولی را بهآموزش

 لیتلجان و ،)هود برانگیز استبرای اثربخشی و هم به لحاظ اثرات بالقوه آن در آموزش عالی بحث

مهم  آنشناسایی و ارزیابی روند و الگوهای تحقیق در  هاموک. برای شناخت کامل (2015،  میلگن

ها افزاری موکتوان گفت اگر چه بسترهای نرمبه طور کلی می. (2014و همکاران،  8)روسس است

د و یک های سنتی هستنها مکملی مؤثر برای کالسهنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما این دوره

های متعددی از جنبه(. 1395کیا و همکاران، )معینی شوندمدل آموزشی ترکیبی محسوب می

یندهای یادگیری اثیر فرأای تحت تحرفهدرسی و توسعهاز قبیل آموزش کارکنان، برنامه آموزش

ی و آباد)زین افزایش یافته استها دامنه آنهای آنالین آنالین قرار گرفته و با توسعه آموزش

 . (1396امیری، موسوی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Rollag  
2.Connectivist Mooc  
3.Chiappe-Laverde , Hine & Martínez-Silva  
4.Extended Mooc (XMooc)  
5.Wong  
6.Liyanagunawardena,  Adams A & Williams  
7.Jansen  
8.Ross  
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( در پژوهش خود عوامل مؤثر بر آموزش اثربخش از طریق 2017) 1، میائو، لئونگ و وایت یو

 ها، بازخورد مداوم، راهنماییها، توجه مربیان به بحثایها را شامل؛ استفاده از چندرسانهموک

االت ؤبرای فراگیران و سهای زنده، زمان مناسب، پشتیبانی علمی گیری بحثفراگیران، شکل

ها را گونه آموزشبر این ر( در پژوهش خود عوامل مؤث2016) 2. بایکبیان کردندبندی شده درجه

ای و رسانههای چندهای اجتماعی، سودمندی ارتباطات، استفاده از فایلشامل؛ استفاده از شبکه

از طریق  آموزش یدر زمینه شده های انجامبا نگاهی به پژوهشارتباطات علمی بیان داشتند. 

کنیم که برخی ها برخورد میگونه آموزشها به طیف وسیعی از عوامل مؤثر بر اثربخشی اینموک

، آکان اًزبک و )بوزکرت ها شامل؛ انگیزش ذاتی، پاداش دادن، پشتیبانیاز این عوامل در پژوهش

)برالیک  می از فراگیران و مربیانیند یادگیری، حمایت علاسازی فرشخصی(؛ 2017،  3زاوکی ریتر

ای، مباحث منظم و مرتبط، استفاده از روش ارزیابی استفاده از چندرسانه ؛(2018، 4و دیوجاک

سهولت و  سرعت اینترنت، پهنای باند، نگرش فراگیر ؛(2018،  5، اندرسون و چن)وانگ همکار

 باشد.( می1395کیا و همکاران، )معینی استفاده

 ادگیری ویشدن به شکلی پذیرفته از  ای در حال تبدیلدور به شکل فزاینده آموزش از راه

 ان نیز درها در کشور ایر(. آموزش از طریق موک1397ریزه، ده)درتاج و رجبیان آموزش است

از  اساتیدی خانه که در آنهایی مانند مکتبهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و سایتسال

ه ای عموم بهایی از تدریس خود را برشریف فیلم ف از جمله دانشگاه صنعتیهای مختلدانشگاه

 نوپا بودن  .اند؛ مورد توجه قرار گرفته(1396امیری، آبادی و موسوی)زین گذارنداشتراک می

 ی را ضروردر امر آموزش ها و کاربرد آن ، شناسایی عوامل مؤثر بر اجراهای موکدروه

گی مناطق، عدم از سوی دیگر در کشور ما به علت پراکند .(1395همکاران، کیا و )معینی نمایدمی

ها زشنه آموگوهای آموزش اهمیت توجه با اینتوزیع عادالنه مراکز آموزشی و لزوم کاهش هزینه

 طلبد.میرا 

داخلی و ) دهد که مطالعات موجودموک نشان می یها در زمینهوضعیت فعلی پژوهش

های موک توجه قیت دورهجانبه به شناسایی عوامل کلیدی موفماتیک و همهطور سیستخارجی( به

هایی عوامل کلیدی شاخص سازی این عوامل نپرداخته است.اند و پژوهشی به یکپارچهنکرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Yu, Miao, Leung &  White  
2.Bayeck  
3.Bozkurt, Akgün-Özbek & Zawacki-Richter  
4.Bralić & Divjak  
5.Wang, Anderson & Chen  
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شناسایی این عوامل از یک طرف باعث کمک به های موک مؤثرند. هستند که بر اثربخشی دوره

شود و از طرف ها میریزی مناسب جهت این دورهها برای برنامهرهدواینریزان و برنامهطراحان 

در این پژوهش ضمن رساند. لذا ها را به حداقل میگونه آموزشهای جانبی ایندیگر چالش

ی های آموزشی موک، به ارائه الگوعوامل موفقیت دوره یزمینه شده درهای انجامبررسی پژوهش

 پرداخته های تجربی موجود پژوهش یبا توجه به پیشینه هااین دورهعوامل موفقیت  جاری

لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی بر آموزش و  شود.می

 ثیرگذارند؟أت موکهای اجرای دوره

 روش پژوهش
ها و عوامل خاص ادبیات است. که شامل ترکیب ویژگی 1پژوهیروش پژوهش حاضر سنتز

عنوان فراتحلیل کیفی شناخته شده و سعی دارد شود. سنتزپژوهی در برخی از موارد بهمیتحقیق 

و ضمن  دهد، تحلیل کرده و تناقضات موجود در آن را حل کندتحقیقاتی را که پوشش می

، 2)کوپر وهجز سازی نتایج، موضوعات اصلی را نیز برای تحقیقات آینده مشخص کندیکپارچه

(. 1394خراسانی، ) باشدها، از ترکیب نتایج تحقیقات تجربی مین خلق تعمیم( و از اهداف آ2009

عوامل مؤثر بر اثربخشی  یدر زمینه معتبر علمی مقاالت کلیه شامل پژوهش یحوزه رواین از

 فرم از نیاز، اطالعات مورد آوردن فراهم برای دیگر سویی . ازاست ها آموزش از طریق موک

 .گردید استفاده اولیه هایپژوهش اطالعات ثبت و برای گزارش محقق سطتو شده طراحی کاربرگ

 یپژوهش از تحلیل محتوا به شیوه یپژوهی اسناد و مدارک علمی موجود در زمینهبرای سنتز

اساس کدگذاری در سه سطح باز،  دست آمده از این پژوهش برههای ببندی استفاده شد. دادهمقوله

ها وتحلیل قرار گرفتند. به این صورت که ابتدا با کدگذاری باز مقولهیهمحوری و منتخب مورد تجز

جنس در یک مقوله، کدهای محوری بندی کدهای باز هماز اسناد استخراج شد و سپس با طبقه

شده در ابعاد متناسب با خود قرار گرفتند  نهایت کدهای محوری شناسایی دست آمد. درهتحقیق ب

ها با کلیدی موفقیت آموزش از طریق موکعوامل  جاریدند و الگوی و کدهای منتخب حاصل ش

 نفر چهار از هاکدگذاری ینحوه از ترسیم شد. برای اطمینان ،های موجودپژوهش یتوجه به پیشینه

 فرمول ضریب از پایایی، یدأیت منظور به که شد استفاده هایافته کدگذاری مجدد جهت ارزشیاب

 که آمد دستهب 78 عدد ارزشیابان توافق بین میزان پژوهش این در که دش استفاده کوهن، کاپای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.The- synthesis research  
2.Cooper & Hedges  
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 تحلیل جهت حاضر، بود. در پژوهش هاکدگذاری در ارزشیابان بین درصد توافق 78 یدهندهنشان

 اجرای  نیاز، شناسایی -1روبرتس شامل مراحل؛  سنتزپژوهی ایمرحله الگوی شش از هایافته

 مطالعات، بازیابی به منظور پژوهش اجرای -2 نیاز، سازیشفاف مقدماتی، وجویجست

اطالعات  با آن ساختن متناسب و ادراکی چارچوب -4 سازماندهی مطالعات، و پاالیش گزینش،  -3

 نتایجی ارائه -6 و ملموس هایفرآورده قالب در تفسیر و ترکیب پردازش، -5 تحلیل، از حاصل

 .شد استفاده MAXQDa10افزار  نرم از هادهکدگذاری دا برای همچنین .شد استفاده

 هایافته
 :شودیم پرداخته مراحل از تحلیل هریک به روبرتس مرحله شش الگوی به باتوجه بخش این در

 نیاز زیساشفاف مقدماتی، وجویجست اجرای نیاز، شناسایی  3-1

رفته رار گیادی قها در امر آموزش با توجه به مزایای آن مورد توجه زامروزه توجه به موک

 دسنتی دار هایها نیازمند شرایطی متفاوت از آموزشگونه آموزش( از طرفی این2014)چن،  است

توزیع مناسب  (. در کشور ما نیز با توجه به پراکندگی و عدم2015)لیانگون واردنا و همکاران، 

وع نودن این ه نوپا ببا توجه بکند. تر نمود پیدا میها بیشامکانات آموزشی ضرورت این دوره

ها شونه آموزگتر اینموجب بازده بیشاثرگذار بر آن ها در کشور، توجه و شناسایی عوامل آموزش

 شود. روی آن میهای پیشو کاهش چالش

 مطالعات بازیابی منظور به پژوهش اجرای 3-2

 (2015، 1ر)پراش دارد پژوهش اختصاص اصلی نیاز با مربوط منابع وجوی جست به مرحله این

 ، موکقبیل؛  از هاییکلید واژه جویوجست از طریق معتبر علمی مقاالت کلیه ابتدا رواین از

های موک و موک ثیرگذار بر اثربخش دورهأها، عوامل تموک، ارزیابی های آموزشی موکدوره

 جامع تال، پر Sid ،Normagas ،Magiram های اطالعاتی داخلی از جمله؛از طریق پایگاهاثربخش؛ 

و جویشگر فارسی علم نت و همچنین  2اطالعات ایران فناوری و علوم پژوهشگاه انسانی، علوم

 Scopus  ،Emerald ،Sage ،Scientific Informationجمله؛  از خارج در اطالعاتی هایپایگاه

Database ، Science Direct ،ProQuest ،Springlink ،Worldscientific ،Taylor & Francis ،

Google Scholar  و Eric ،Wiley و حفظ مرتبط منابع تحقیق هدف شناسایی شدند و با توجه به 

 که دو نفر توسط مقاالت جویوجست کار، کیفیت بردن باال منظور به .شد حذف غیرمرتبط منابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Prashar  
2.IRANDOC  
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 .شد انجام جداگانه صورت به اطالعاتی داشتند منابع و وجوجست هایروش به کامل آشنایی

 منتشر پژوهشی -علمی مقاالت یپایه بر و خارجی و منابع داخلی بر تکیه با پژوهش این ینهمچن

 بررسی فرایند پژوهشی علمی مقاالت بوده که رواین از منابع از دسته این انتخاب و شده تدوین شد

 .آنها است نتایج اعتبار از حاکی این و کنندمی طی متخصص نظر داوران زیر را تخصصی

 مطالعات سازماندهی و پاالیش ینش،گز 3-3

 که داوری دارد. اختصاص نیازهای دانشی با مرتبط مطالعات تعیینی هدربار داوری به مرحله این

معیارهای  (.2015، 1)موفت است مطالعات بندیدسته و برای گزینش هاییمالک تدوین نیازمند

 باشد:به این پژوهش شامل موارد ذیل می 2ورود

 .موکآموزش از طریق  ینتشار یافته در زمینهمقاالت ا -1

 کرده گزارش ش،پژوه با اهداف ارتباط در را کافی اطالعات و هاداده بایستی تحقیقات -2

 باشند.

  و دکننمی طی داوران متخصص نظر زیر را تخصصی بررسی فرایند که تحقیقاتی -3

 .باشند ده،ش چاپ کامل طور به و یا برخط طریق از کامل مقاله صورت به

 افتی پژوهش این ورود هایراستای مالک در مطالعه 347 شده انجام جستجوهای به باتوجه 

 هایکاساس مال بر و نبودند مناسب نهایی تحلیل به ورود برای این مطالعات از تعدادی که شد

 رزی موارد شامل مطالعه این خروج هایمالک ؛شدند خارج پژوهش این تحلیل فرایند از خروج

 :است

 بودند. نداده تحقیق گزارش این اهداف یزمینه در کافی اطالعات که هاییپژوهش -1

اعتبار انتشار ی بیهاو در مجالت و کنفرانس بودند علمی الزم کیفیت فاقد که هاییپژوهش -2

 یافته بودند.

  :شرح است این به ترتیب به هاپژوهش بررسی روند اساس این بر

  مورد 347 هاکلیدواژه با بطمرت مطالعات کل -

  مورد 131 عناوین بررسی از پس نامرتبط حذف تحقیقات -

  مورد 103 مطالعات چکیده بررسی پس از نامرتبط هایپژوهش حذف -

 مورد 66 متن کامل بررسی از پس نامرتبط تحقیقات حذف -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Moffett  
2.Inclusion Criterion  
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 مورد 47 نهایی تحقیقات کل -

انتخاب  مورد از مطالعات داخلی 1ات خارجی و مورد از مطالع 46 این پژوهش در بنابراین 

 شدند. 

 تحلیل از حاصل با اطالعات آن ساختن متناسب و ادراکی چارچوب تعیین 3-4

  بترکی آن پیرامون در آمده دستبه اطالعات که است پیونددهنده چارچوبی مرحله، این

 ومدو مفه حول ژوهشپ این در گرفته شکل ادراکی چارچوب رواین ( از2015)موفت،  شودمی

 است. اصلی

ر آن ( که د2015ان، )هود و همکار های آموزشی گسترده، باز و آنالین هستندها: دورهموک -1

 ر ان قرافراگیر شرطی در اختیارای از منابع آنالین آزادانه، بدون هزینه و پیشمجموعه

 (.2013)کانل،  گیردمی

امر آموزش  در هاموکستند که بر اثربخشی هایی هشاخص کلیدیعوامل  :عوامل کلیدی -2

 مؤثرند. 

 ملموس فرآوردهای قالب در تفسیر و ترکیب پردازش، 3-5

 طریق از هامؤلفه کلیه ابتدا پژوهش، هدف با مرتبط تحقیقات از حاصل هاییافته به توجه با

 مرحله از صلحا کدگذاری یند،افر به توجه با رواین از شوند؛می استخراج باز کدگذاری یندافر

 طریق زا آموزش موفقیت کلیدی عوامل شناسایی به اقدام 1 جدول در ابتدا بخش این در اول،

 .شودمی مقاله هر کد به توجه با هاموک
 کدگذاری باز()ها از موک عوامل کلیدی موفقیت آموزش -1جدول 

کد 

 مقاله
 اهعوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق موک سال محقق/ محققین

 های بحث و گفتگواستفاده از انجمن 2010 رولگال 1

 انگیزه ذاتی، پاداش دادن 2012 برمر 2

3 
لیانگون، آدامز و 

 ویلیامز
2013 

تراک یی اشاستفاده از شبکه های اجتماعی متنوع، انگیزش ذاتی، پاداش دادن، توانا

ز ناب اگذاری مناسب، حجم متناسب محتوا، محتوای جذاب، پشتیبانی فنی، اجت

 هاتقلب و بررسی اعتبار پست

 پاداش دادن برای افزایش مشارکت 2013 برمر و وایس 4

 های اجتماعی متنوعپاداش دادن برای افزایش مشارکت و استفاده از شبکه 2013 سندینگ 5

 2013 شاناک 6
ز ا تفادهنی، اسفهای اجتماعی متنوع، ارائه بازخورد مداوم، پشتیبانی استفاده از شبکه

 سازی یادگیریروش ارزیابی همکار، انگیزه درونی یادگیرندگان و شخصی
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 هاهای مرتبط با دوره در انجمنبحث 2013 انکیو واتسی 7

 ای مختلف و استفاده از ارتباطات مبتنی بر وبهای چند رسانهاستفاده از فایل 2013 آدامپولوس 8

9 
 کونل

 
2013 

های های گفتگوی فعال و استفاده از فایلوب، انجمن استفاده از ارتباطات مبتنی بر

 ایرسانهچند

10 
 بون

 
2014 

ها، مفید بودن ارتباطات، های اجتماعی، بازخورد مداوم به بحثاستفاده از رسانه

ارتباطات جالب، انگیزه ذاتی، پاداش برای مشارکت فعال، حجم متناسب دوره، 

 سازی و جذابیت محتواشخصی

 های اجتماعیبه اشتراک گذاری آسان فایل، استفاده از رسانه 2014 هلر 11

12 
 کنوکس

 
2014 

های حجم مناسب محتوا، جذابیت محتوا، گفتگوهای زنده، راهنمای یادگیرنده، موک

های اجتماعی، گفتگوهای ای، استفاده از رسانههای چندرسانهمتنوع، استفاده از فایل

، یادگیری، پشتیبانی علمی فراگیران و مربیانیند اسازی فرمنظم و مرتبط، شخصی

 مهارت استفاده

 ، زیر ساخت مناسبهاپشتیبانی مالی و پشتیبانی فنی برای دوره 2014 هولند و تریثال 13

 بندی شدهاالت طبقهؤاحراز هویت بیومتریک، س 2014 چن 14

15 
ریچتر و 

 کریشامومتری
 سازی فرایند یادگیریرفته و شخصیتحلیل پیشوهای تجزیهاستفاده از روش 2014

 یند یادگیریاسازی فرشخصی 2014 هیو و چونگ 16

17 
 باگگلی

 
2014 

از فراگیران،حجم مناسب دوره، توجه به چند  MOOC پشتیبانی از ارائه دهندگان

 MOOC   سازی فرایند یادگیری، دیدگاه اجتماعی در آموزشها،  شخصیرسانه ای

 2014 کندی 18
یند اکنندگان، پشتیبانی فنی، شخصی فراداش برای مشارکت، راهنمایی مشارکتدادن پ

 یادگیری

 محتوا )سادگی، سطح متناسب، جذاب و اختصاص منابع منطقی( 2014 فی، جنگ و بین 19

 هاارائه راهنمایی مناسب، زمان مناسب و بازخورد مداوم به بحث 2014 یه و بیسواس 20

 هاها و توجه مربیان به بحثداوم به بحثبازخورد م 2014 بایل 21

 ساختار روشن دوره 2014 اندرسون 22

 2014 روس و همکاران 23
های گیری بحثها و شکلسازی فرایند یادگیری، حضور منظم مربیان دورهشخصی

 زنده

 2015 هود 24
ت ای، ایجاد جلسارسانههای چندهای اجتماعی، استفاده از فایلاستفاده از شبکه

 یند یادگیریاسازی فربحثی فعال، پاداش برای مشارکت فعال، انگیزه ذاتی و شخصی

 نیازسنجی، حمایت از فراگیران و پشتیبانی مناسب مالی دوره 2015 جانسن 25

 2015 سوفر و کوهن 26
های اجتماعی متنوع و ایجاد ای، استفاده از شبکهرسانههای چنداستفاده از فایل

 الجلسات بحثی فع

 2015 سالمون و همکاران 27
های سازی فرایند یادگیری و انجمنهای هوش مصنوعی ، شخصیاستفاده از تکنیک

 بحث فعال ایجاد کنید



 1398ی دوم، پاییز و زمستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                       148

28 
گلدبرگ و 

 همکاران
 های بحثای و استفاده از انجمنرسانههای چنداستفاده از فایل 2015

29 
درون و 

 استاشسکفی
 رای بحثایجاد قوانین و هنجارها ب 2015

30 
سانچز ورا، لون 

 یورتیا و دیویس
 استفاده از روش ارزیابی همکار 2015

 یند یادگیریاسازی فرشخصی 2015 ونگ 31

 یند یادگیریاسازی فرشخصی 2015 چیپ الورد 32

 2016 زنهوا 33

وم به زخورد مداهای اجتماعی، باای، استفاده از شبکهرسانههای چنداستفاده از فایل

و  عها، امکان اشتراک گذاری مناسب، محتوای جذاب و اختصاص منطقی مناببحث

 زیر ساخت

 رههای شخصیتی مربیان، ساختار روشن، زمان مناسب و کیفیت مناسب دوویژگی 2016 مَنالک و یوریف 34

 2016 ونگ 35

یند زی فراساهای اجتماعی(، بازخورد مداوم، شخصیعوامل تعامل )استفاده از رسانه

 های آموزشی، توجه به سن، کشور، جنسیت و زمینهMOOC  یادگیری با

 های خارجی برای افزایش مشارکتکنندگان، پاداششرکت

 اًکلی، پل و نستور 36
 

2016 

ختار کیفیت مناسب دوره، زمان مناسب، سطح متناسب، ویژگی شخصیتی مربیان، سا

نوع، ماعی متهای اجتده از شبکهای، استفارسانهروشن، پاداش دادن، استفاده از چند

سب و های گفتگو فعال، محتوای جذاب، حجم متناارتباطات مبتنی بر وب، انجمن

 یند یادگیریاسازی فرشخصی

37 
کولوس، سلوپ و 

 گارتا
 سازی فرایند یادگیریشخصی تسهیل چندزبانه و 2016

 پاشا، عبیدی و علی 38
 

 نی فنییند یادگیری، پشتیبااسازی فرشخصی 2016

 2016 بایک 39
 ایسانهرچند هایهای اجتماعی، سودمندی ارتباطات، استفاده از فایلاستفاده از شبکه

 و ارتباطات علمی

40 
بالنکو،   فیدالگو

چالس و پانیالوسین  
 یادگیری ترکیبی و بازخورد مداوم 2016

 2017 یو و همکاران 41

ای هاهنماییرها، بازخورد مداوم، بحث ها، توجه مربیان بهایاستفاده از چندرسانه

، راگیرانهای زنده، زمان مناسب، پشتیبانی علمی برای فگیری بحثفراگیران، شکل

های هوش سازی فرایند یادگیری ، تکنیکبندی شده، شخصیاالت درجهؤس

ب مناس مصنوعی، یادگیری ترکیبی، محتوای متناسب با نیاز،  حجم متناسب، طراحی

 هساختار دور

42 
اًزبک بوزکرت، آکان

ریترو زاوکی  
2017 

و  ربیانانگیزش ذاتی، پاداش دادن، پشتیبانی فنی، حمایت علمی از فراگیران و م

 سازی یادگیریشخصی

 2018 برالیک و دیوجاک 43
ادن، دیند یادگیری، حمایت علمی از فراگیران و مربیان، پاداش اسازی فرشخصی

 ری ترکیبیهای بحث فعال و یادگیای و انجمنرسانهدها، استفاده از چنتنوع موک
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 های منظم و مرتبطانگیزش ذاتی و بحث 2018 بایک و چویی 44

45 
وانگ، اندرسون و 

 چن
2018 

ای، مباحث منظم و مرتبط، استفاده از روش ارزیابی همکار، رسانهاستفاده از چند

 یند یادگیری و راهنمایی مناسباسازی فرشخصی

سرامی 46  یند یادگیری، پاداش دادن و پشتیبانی فنیاسازی فرشخصی 2018 

47 
کیا و معینی

 همکاران
1395 

روز رسانی، ارتباط و بازخورد، نگرش استاد، میزان آشنایی با رایانه، طراحی سایت، به

 دریافت بازخورد، محتوای آموزشی، سهولت استفاده، سرعت اینترنت و پهنای باند 

 

 نتایج ترکیب یارائه 3-6

عوامل کلیدی  کلی یک نمای در سنتزپژوهی هایدهرفرآو و یندافر به باتوجه بخش، این در

 سنتزپژوهی یندافر قسمت در گیرد. ابتداقرار می بررسی مورد هاموفقیت آموزش از طریق موک

 یندافر یقاز طر عوامل مؤثر کلیه توصیفات ابتدا که شکل این به گرفته عوامل مؤثر صورت استخراج

 هدف که آنجا از سنتزپژوهی، فرآورده قسمت سپس در و شودشناسایی می باز کدگذاری

است،  واحد انسجام به یک رسیدن و خاص موضوع یک در علمی هاییافته کلیه سنتزپژوهی ترکیب

در بخش ارائه نتایج ترکیب، ابتدا تحلیل کیفی کدهای باز در کنار هم قرار گرفته و با کدگذاری 

)کدهای محوری( استخراج  هالفهقرابت معنایی باهم ترکیب شده و مؤمجدد، موارد همپوشی و 

 بندی کردن کلیه عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش از طریق موک شود. در ادامه برای دستهمی

 بر اساس یک مفهوم مشترک از طریق کدگذاری محوری اقدام شده است که منجر به شناسایی

آورده شده  2ذاری محوری و منتخب در جدول شماره گخب( شد، که نتایج کدبُعد )کد منت 4

 است.
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 هاکدگذاری انتخابی عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق موک -2جدول 

 تحقیقاتکد  هامقوله ها)عوامل(مولفه ابعاد

ل
ام

تع
 

 

 

 

 

 ارتباطات متنوع

 ,[33] ,[28] ,[26] ,[24] ,[17] ,[12] ,[10] ,[9] ,[8] ,[1] هاایرسانهاستفاده از چند

[35], [36], [39], [41], [43] 

 ,[39] ,[36] ,[33] ,[26] ,[24] ,[12] ,[11] ,[6] ,[5] ,[3] ,[1] های اجتماعیاستفاده از شبکه

[45] 

 [36] ,[9] ,[8] ارتباطات مبتنی بر وب

] ,[33] ,[28] ,[27] ,[26] ,[24] ,[9] های بحث فعالانجمن 63 ], [43]. 

 

 

 

 هامدیریت بحث

 [40] ,[35] ,[33] ,[21] ,[20] ,[10] ,[6] ,[1] بازخورد مناسب

های مرتبطبحث  [7], [12], [44], [45]. 

 [41] ,[21] هاتوجه مربیان به بحث

ایجاد هنجارها و قوانین برای 

هابحث  

[29] 

 

 

 ویژگی ارتباطات

 [10] جالب

 [39] علمی

 [39] ,[10] ندسودم

 [44] ,[42] ,[24] ,[10] ,[6] ,[3] ,[2] انگیزش ذاتی انگیزش 

 [46] ,[42] ,[36] ,[31] ,[24] ,[18] ,[10] ,[5] ,[4] ,[3] ,[2] دادن پاداش

  

 آموزش متنوع

های متنوعموک  [12], [43] 

 [41] ,[23] ,[12] بحث زنده

 [23] حضور مربیان

ی مناسبراهنمای تسهیالت  [12], [18], [20], [25], [41], [45] 

 [37] تسهیل چندزبانه

 .[18] ,[17] ,[12] حمایت از فراگیران

 [36] ,[34] کیفیت دوره ویژگی دوره

بندی مناسبزمان  [17], [20], [34], [36], [41] 

 .[36] ,[19] سطح مناسب

های شخصیتی مربیانویژگی  [19], [34], [36] 

 [36] ,[34] ,[22] ساختار روشن

ت
رک

شا
م
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سیستم مدیریت  

 یادگیری

های هوش مصنوعیتکنیک  [27], [41] 

 [11] ,[3] اشتراک گذاری

 .[43] ,[41] ,[40] یادگیری ترکیبی

 ,[27] ,[24] ,[23] ,[18] ,[17] ,[16] ,[15] ,[12] ,[10] ,[7] شخصی سازی

[31], [32], [35], [37], [38], [41], [42], [43], [44], [45], 

[46] 

 [36] ,[33] ,[19] ,[12] ,[10] ,[3] جذابیت مدیریت محتوا

 .[41] ,[36] ,[12] ,[3] حجم مناسب

 [33] ,[19] اختصاص منطقی منابع

 [41] ,[25] نیازسنجی

 [47] ,[19] سادگی و وضوح

روزرسانیهب  [47] 

تحلیل ویههای تجزتکنیک صحت و اصالت 

 پیشرفته

[15] 

بندی شدهاالت درجهؤس  [14], [41] 

 [3] جلوگیری از تقلب

 [14] احراز هویت بیومتریک

هابررسی اعتبار پست  [3] 

استفاده از روش ارزیابی 

 همکار

[6], [30], [45] 

 پشتیبانی

 

 

 

 [46] ,[43] ,[42] ,[38] ,[18] ,[13] ,[6] ,[3] فنی

 [43] ,[42] ,[41] ,[12] علمی

 [13] ,[25] مالی

 [41] طراحی مناسب ساختار دوره طراحی ساختار

 

 

 

 نگرش اجتماعی

 

های نگرش نسبت به آموزش

 هاموک

[39], [47] 

 [47] ,[12] ایمهارت رایانه مهارت

 [47] ,[33] ,[13] زیر ساخت فناوری

 

 بخش کمک کند. لذا فهم بهتر آموزش اثرتواند به می الگوی مفهومی و چارچوب نظری

های های موجود در ابزار و یافتهها و عاملتوان با فراترکیب پیشینه نظری و پژوهشی، مؤلفهمی

ی
یر

پذ
د 

دار
تان

اس
 

ت
ری

دی
م م

ست
سی

 
نه

می
ل ز

وام
ع

ی
ا
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 سازی در نتیجه برای موفق ،بندی و تلفیق کردبُعد کلی طبقه 5پژوهشی را در زیر مجموعه 

 یزمینه؛ توجه کرده هاگونه آموزشر اینتعامالت دهای آموزشی باید به مؤسسه موک هایدوره

استانداردهای به  ،را طراحیهای مدیریت مناسب تر فراگیران را فراهم، سیستممشارکت بیش

ها را در بین مؤسسات آموزشی و آحاد گونه آموزشموجود توجه و زمینه نگرش مثبت به این

اساس خالصه نتایج  ی اصلی موجود، برهاهای مشتمل بر مضمونبنابراین داده جامعه فراهم آورند.

در  موکفقیت آموزش از طریق وهای پژوهش حاضر به عنوان الگوی جاری عوامل کلیدی میافته

ها دارای ت موکده شده تمام عوامل مؤثر بر موفقیطور که آورهمان ارائه شده است. 1شکل 

خطی ها غیرار هستند و رابطه بین آنیکدیگر اثرگذ باشد. تمام این عناصر برارتباط متقابل با هم می

 است.

 

 
 تجربی یبا توجه به پیشینه های موکموفقیت دوره. الگوی استخراج شده 1شکل 

ها و ویژگی ارتباطات متنوع، مدیریت بحث

 ارتباطات

موک 

اثربخ

 تعامل

 مشارکت

سیستم 

 مدیریت

استاندارد 

 پذیری

-بُعد زمینه

 ای
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 گیرینتیجهو  بحث
های های از راه دور به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این میان در پژوهشموفقیت آموزش

 ها ذیل پنج عنوان؛بخشی دورهاثر امل مؤثر برهای موک تمام عوآموزش یزمینه گرفته در انجام

و نگرش  هاپذیری دورههای مدیریت، استانداردکت؛ سیستمعوامل مؤثر بر تعامالت؛ مشار

ها و الگوی ت موکرسی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیدر ادامه به بر گیرند.اجتماعی قرار می

 .شودپژوهش پرداخته می

 الف( تعامالت

ها، اینکه مفاهیم تا چه مقدار درک شده، چه مورد چگونگی پیشبرد فعالیت بدون تعامل، در

. (1396کریمی و زمانی، ) رود؛ تردید وجود داردنیاز است و چه مقدار کار انتظار می چیزی مورد

عنوان چالشی های از راه دور، تعامل بهویژه در آموزشهای جدید آموزش الکترونیکی، بهدر شکل

 ها فراگیران در موک (.1394)مرادی و همکاران،  یادگیری مطرح شد -های یاددهیدر محیط

 )یو و همکاران،آورنددست می های فنی را از طریق تعامالت با مطالب یادگیری آنالین بهداده

هایی برای ها و سایر فراگیران، فرصتها تعامالت فراگیران با مربیان دوره. در این دوره(2017

)جانسن و  کند که برای تحصیل و ارزیابی فراگیران مناسب استایجاد رفتارهای پیچیده فراهم می

گرفته  امها و ویژگی ارتباطات انجهای برقراری ارتباط، مدیریت بحثتنوع راه .(2015همکاران، 

 ها است.از عوامل مؤثر بر میزان تعامالت فراگیران دوره

 ها چندین ابزار برای طراحان آموزشی فراهم موکفرم در حال حاضر پلتتنوع ارتباطات: 

های های بحث، گروهکند تا تعامالت زیادی با فراگیران داشته باشند ازجمله ابزارها چون تختهمی

های در پژوهش(. 2015)سوفر و کوهن،  باشدهای اجتماعی میکالسی و استفاده از شبکه

ارتباطات مبتنی بر  ؛های اجتماعیاستفاده از شبکه؛ ایهای چندرسانهشده، استفاده از فایلتحلیل

های آموزشی موک منجر به افزایش تعامالت فراگیران در دوره های بحث و گفتگویو انجمن  وب

  شود.می

گیری در یادگیری فراگیران ها در آموزش از طریق موک تأثیر چشمث؛ بحهامدیریت بحث

های بحث مختلف از شده در انجمن . مدیریت مباحث مطرح(2014)باون و همکاران،  دارند

یکی از عوامل  شده و عدم مدیریت آن ای برخوردار است. حجم زیاد مباحث مطرحاهمیت ویژه

با  . در این میان(2017)یو و همکاران،  باشدی موک میهای آموزشافزایش نرخ خروج از دوره
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های مرتبط با موضوع ارائه بحث ؛شدهارائه بازخورد مداوم به مباحث مطرح هاتوجه به یافته

 ؛ها و مدیریت آنو ایجاد قوانینی برای ارائه بحث در انجمن  توجه مربیان به مباحث ؛آموزش

های ها مورد توجه است. این امر از ایجاد بحثموکهای مؤثرتر از طریق جهت ارائه آموزش

 کند.های آموزشی موک است جلوگیری میها که از چالشخارج از موضوع و پراکنده در انجمن

ؤثر در های آموزشی از عوامل مگرفته در موک : ویژگی ارتباطات انجامویژگی ارتباطات

 وزشی در های یک ارتباط مطلوب آمژگیباشد. ویها و ادامه آن میگرایش فراگیران به دوره

  باشد.لمی بودن و سودمندی میاز؛ جالب بودن؛ ع های موک عبارتدوره

 ب( مشارکت 

بخشی بر اثر های آن از عوامل مؤثرها و انجام فعالیتجلب مشارکت فراگیران به ادامه دوره

استفاده از  انگیزش، ؛ی چونعوامل ها. با توجه به یافته(2014)کندی،  باشدمی های موکدوره

ت ؤثر بر میزان مشارکمها از عوامل گرفته و ویژگی دوره های انجامهای متنوع، حمایتآموزش

 باشد.فراگیران می

کنندگان خود را ها داوطلبانه است طراحان موک باید شرکتمشارکت در موک انگیزش؛

عنوان یک عامل مهم در مشارکت فراگیران . انگیزش به(2014)باون و همکاران،  خوبی برانگیزندبه

 ط بوده وطور مستقیم به لذت بردن از انجام کار مرتبشده است. انگیزش ذاتی به ها شناختهدر موک

عواملی ا هطبق یافتهدر این میان (. 2000)ویگفلد و اگلز،  شودسبب افزایش مشارکت فردی می

 د.شونمهم تلقی می ردن انگیزش بیرونیو فراهم ک فراگیران چون توجه به انگیزش ذاتی

های آموزش لف و روشهای مختوسیله ایدئولوژیها بهانواع مختلف موک آموزش متنوع؛

ای اجتماعی و ههای شبکه. استفاده از تمام جنبه(2014)باون و همکاران،  متنوع به وجود آمدند

 )باون ودشام نمییری در محیط واحد انجکه یادگ باشدمیشده در اینترنت به این معنی  منابع توزیع

ای زنده و هتشکیل بحث ،های متنوعارائه موک هاطبق یافته . در این میان(2014و همکاران، 

ه بآورد و موجب توجه فراهم می های متنوع راموزشها زمینه ایجاد آحضور مربیان در دوره

ای فردی هفاوتش متنوع زمینه توجه به تشود. امکان آموزسالیق و نیازهای گوناگون فراگیران می

 سازد.در آموزش را فراهم می

طور کل در هر آموزش از راه دوری ارائه تسهیالت مناسب سبب افزایش به تسهیالت؛

های مناسب سبب های آموزشی مبتنی بر موک ارائه راهنماییشود. در دورهمشارکت در آن می
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های تر موکبیش. (2018)وانگ و همکاران،  شودمی هاافزایش نرخ مشارکت و کاهش ترک دوره

ها در باشد که این خود موجب کاهش مشارکت فراگیران سایر زبانشده به زبان انگلیسی می ارائه

ها ها و ایجاد موکهایی مثل ترجمه و زیرنویس زبان موکشود در این میان راههای موک میدوره

)اُکلی و همکاران،  شودها میارکت فراگیران در دورههای متفاوت موجب افزایش مشبه زبان

های حمایت از فراگیران موجب تسهیل مشارکت آنان در همچنین فراهم آوردن زمینه (؛2016

  (.2014)بگلی،  شودها میدوره

 ج( سیستم مدیریت

اهم های اجرایی هستند که امکان مدیریت و کنترل فرایندها را فرهای مدیریت پلت فرمسیستم

اهداف یادگیری و شرایط زندگی متفاوت فراگیران در یک  (.1396)کریمی و زمانی،  آورندمی

های یادگیری و به طبع آن نتایج یادگیری دوره باز، منجر به سطوح مختلف از مشارکت در فعالیت

در باشد. ها میکه نیازمند سیستم مدیریت مناسب موک ؛(2013)لیانگون واردنا،  شودمختلف می

 این میان دو سیستم مدیریت یادگیری و سیستم مدیریت محتوا اثرگذار است.

افزاری است که امکان های مدیریت یادگیری بسته نرمسامانه سیستم مدیریت یادگیری؛

نژاد و )رستمی آوردیادگیری را فراهم می -ها و خدمات یاددهیمدیریت و پشتیبانی از فعالیت

 سازی یادگیری بسیار مهم استهای متفاوت شخصیآموزان با زمینهنشبرای دا (.1397همکاران، 

توان به صفات انسانی چون هایی چون هوش مصنوعی میبا تکنیک (.2017)یو و همکاران، 

 کنجکاوی و احساسات پاسخ داد و تجربه یادگیری فراگیران را در مقیاس وسیع افزایش داد

امل مهم در این زمینه توجه به مواردی چون از دیگر عو .(2014)سالمون و همکاران، 

باشد. لذا طراحان این مییند یادگیری اسازی فرو شخصی یادگیری ترکیبی ،گذاری منابعاشتراک

 های آموزشی باید زمینه را برای آسان کردن امکان اشتراک منابع، یادگیری ترکیبی و دوره

 ح توانایی خود را فراهم کنند. یندهای یادگیری افراد با توجه به سطاسازی فرشخصی

های پاسخگویی هستند که امکان پلت فرم های مدیریت محتواسیستم سیستم مدیریت محتوا؛

(. 1396)کریمی و زمانی،  کنندایجاد، ذخیره، مدیریت و استفاده از محتوای آموزشی را فراهم می

اختصاص  ؛هااسب محتوای دورهحجم متن ؛جذابیت محتوا های پژوهش؛یافته در این زمینه توجه به

  شود.مهم تلقی می سادگی و وضوح محتوا ،محتوای متناسب با نیاز فراگیران ؛منابع مناسب
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 استاندارد پذیری د(

ربیتی تها نیازمند به تعلیم و شده است که یادگیری مؤثر از طریق موکخوبی مشخصامروزه به

؛ در حال (2017)یو و همکاران،  افتد دارداق میچهره اتفبهآنچه در یادگیری چهره متفاوت از

این زمینه  . در(2013)آداموپولز،  تر بر استانداردسازی تمرکز داردهای موک بیشحاضر آموزش

حی یند، پشتیبانی و طرااهای موک شامل توجه به صحت و اصالت فرعوامل موفقیت آموزش

 مناسب است.

ها آموزش از عوامل مؤثر در ارزیابی صحت و اصالت آموزش صحت و اصالت فرآیند؛

کنندگان قبول از سوی شرکتبرخی از رفتارهای غیرقابل(. 1396)کریمی و زمانی،  باشدمجازی می

 ها منصرف شوندارکت در انجمنکنندگان از مششود که برخی از شرکتها موجب میموک

ا توجه به ب های آموزشی موک. از عوامل مهم جهت افزایش اصالت دوره(2013)لیانگون واردنا، 

ی بندی شده؛ جلوگیرؤاالت درجه؛ استفاده از سوتحلیل دقیقهای تجزیه؛ استفاده از تکنیکهایافته

  مکاریابی هها و استفاده از روش ارزاز تقلب؛ تأیید بیومتریک فراگیران، بررسی اعتبار پست

 .باشدمی

تقالل و اس راه دور ارائه و گستره مسئولیت باید دالیل روشنی برای یادگیری از پشتیبانی؛

ماری و )اال دها فراهم شوهای شخصی و آموزشی از آنه حمایتیادگیرنده و یاددهنده تعیین و زمین

 بایستیمشود ؛ زمانی که صحبت از پشتیبانی از یادگیری از راه دور و برخط می(2008حماد، 

 )ظریف تظر گرفنانسانی و پشتیبانی آموزشی را در پشتیبانی فنی، پشتیبانی با استفاده از منابع 

 (.1390ثانی، 

ها شده است که به یادآوری واقعیتها طوری طراحیهای موکپلت فرم طراحی ساختار؛

ها و نظریه هایی برای یادگیری حقایق،کند تا یادگیری مهارت، این طراحی مناسب دورهکمک می

وک از مهای در این میان طراحی مناسب ساختار دوره. (2014)یو و همکاران،  ها استفرمول

 (.2014)یو و همکاران،  باشدهای آموزشی موک میعوامل مؤثر بر موفقیت دوره

 ایبُعد زمینهو( 

باشد. نگرش ها میهای آموزشی موک از عوامل مهم موفقیت این دورهنگرش به دوره

تواند های موک میپذیرش آموزش در موردکنندگان؛ مربیان، اجتماع و مؤسسات آموزشی مشارکت

های موک زمینه پیشبرد اهداف آن را فراهم آورد. متأسفانه مؤسسات کمی در حال حاضر از دوره
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از طرفی با توجه  .(2014)بگلی،  دهندپذیرش قرار می های آن را موردکنند و گواهینامهاستقبال می

افزاری نیز از عوامل افزاری و نرمهای سختزیرساختای کاربران و های رایانهها مهارتبه یافته

 ها شناخته شد.مؤثر بر این نوع آموزش

که یکی از  تغییرات فناوری موجب تغییرات عمده در نحوه آموزش و یادگیری گردیده است

که در  باشدمی (MOOC) گسترده، باز و آنالین های آموزشیجدیدترین این تحوالت ظهور دوره

های ایرانی چون در این زمینه سایت ؛اندتوجه قرارگرفته تازگی موردهای کشور بهنشگاهبرخی از دا

های آموزش های کشور باید سعی کنند با این تغییرات شیوهکنند. دانشگاهخانه فعالیت میمکتب

اکز سفانه در کشور ما مرأ. متها را شناسایی کنندخود را مطابقت داده و عوامل مؤثر بر این آموزش

های اند و در برابر پذیرش شیوههای آموزشی سنتی حفظ کردهآموزشی هنوز توجه خود را به شیوه

دانند. اما باید توجه داشت که با پذیرش ها را رقیب خود میدید آموزش مقاومت نشان داده و آنج

های نوین وهتنها رقابتی بین مراکز آموزشی و شیها و استفاده ترکیبی از آنها نهاین تکنولوژی

بلکه این دو در کنار هم نقش مکمل را خواهند، داشت. از  ،آموزش مجازی پیش نخواهد آمد

ها باشند. گونه آموزشهای جهان متولی اینتوانند مانند سایر دانشگاهها خود میطرفی دانشگاه

های دوره و طراحی ها در این زمینهتواند تا حدودی برای آگاهی دانشگاهنتایج این پژوهش می

 مفید باشد. هامؤثر آموزشی از طریق موک

 منابع
ثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر درگیری أ(. ت1397). ریزه، مریمدرتاج، فریبا و رجبیان ده

دو فصلنامه راهبردهای شناختی نور. های آن در دانشجویان دانشگاه پیامتحصیلی و مؤلفه

 .150-131(:4)6؛ در یادگیری

های (. طراحی آموزش1395). نژاد، محمدعلی؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و مزینی، ناصررستمی

 مبتنی بر وب. انتشارات دانشگاه بیرجند.

های موک در نظام آموزش ملی بر دورهأ(. ت1396). امیری، طیبهرضا و موسویآبادی، حسنزین

 .56-41(: 12)6؛ آفرینیفصلنامه نوآوری و ارزشها و راهکارها. چالش عالی ایران:

ی (. شناسایی و ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه1396). بی عشرتکریمی، نازیال و زمانی، بی

فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان از دیدگاه کارکنان ستادی. 
 .300-283(: 2)8؛ مدیریت آموزشی



 1398ی دوم، پاییز و زمستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                                       158

(. 1396). لیمسموسوی، طیبه و کاظمی،  ؛ادلکیا، مهدی؛ آریانی، ابراهیم؛ زاهدبابلیان، عمعینی

ش آموز های همگانی آموزش آزاد درون خطی)موک( درمطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره

 .470-458(: 6)9؛راهبرد آموزش در علوم پزشکیعالی: پژوهش آمیخته. 
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Identifying the Key Factors of the Success of MOOC Courses: 

Synthesis Research Based on the Roberts Model 
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Abstract 
The goal of present research is identifying the critical success factors of MOOCs 

success and presenting a model for itr. The approach of present research is qualitative 

and its method is research synthesis. The research population is entire articles (374 

articles), were presented on MOOCs on special platform from 2010 2018. The research 

sample consists of 47 Articles, these numbers are chosen by subject keeping, theoretical 

saturation of data. The research data have been collected from qualitative analysis of 

studied documents. Based on findings, critical success factors of MOOCs were 

classified in 5 dimensions, 15 factors and 46 categories. These dimensions includes: 

interaction dimension (diverse communication, discussion management, and 

communication features), collaboration dimension (motivation, diverse instruction, 

facilities, course features), management dimension (learning and content management), 

Standardization (accuracy and originality, support and design structure) and contextual 

dimension (social attitude, Skill and technology). The results showed that creating 

effective courses of mock should provide the ground for engagement and engagement 

of learners, design appropriate management systems; Attending existing standards to 

provide a positive attitude toward such training among educational institutions and 

communities. 
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