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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسایی عوامل کلیدی موفقیت موکها در آموزش و ارائه الگوی جاری عوامل مؤثر بر
موفقیت آنها میباشد .رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتزپژوهی است .جامعه پژوهش کلیه مقاالتی هستند
( 374مقاله) که از سال  2010تا  2018در مورد موکها در پایگاههای تخصصی و علمی ارائه شدهاند .نمونه پژوهش
 47مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی ،اشباع نظری دادهها و بهصورت هدفمند انتخاب
شدهاند .دادههای پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه ،گردآوری شدهاند .با تجزیهوتحلیل دادهها ،عوامل کلیدی
موفقیت دورههای آموزشی موک در  5بُعد 15 ،عامل و  46مقوله شامل بعد تعامل (ارتباطات متنوع ،مدیریت بحث و
ویژگی ارتباطات)؛ بعد مشارکت (انگیزش ،آموزش متنوع ،تسهیالت و ویژگی دوره)؛ بعد سیستم مدیریت (مدیریت
یادگیری و مدیریت محتوا) ،بعد استاندارپذیری (صحت و اصالت ،پشتیبانی و طراحی ساختار) و بعد
زمینهای (نگرش اجتماعی ،مهارت و فناوری) ،طبقهبندی شدند .نتایج نشان داد برای ایجاد دورههای اثرگذار موک باید
زمینه تعامالت و مشارکت فراگیران را مهیا ساخت ،سیستمهای مدیریت مناسب را طراحی؛ به استانداردهای موجود
توجه و زمینه نگرش مثبت به اینگونه آموزشها را در بین مؤسسات آموزشی و آحاد جامعه فراهم آورند.

واژههای کلیدی:

موک ،عوامل موفقیت ،سنتزپژوهی ،الگوی روبرتس.
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مقدمه
آموزش از راه دور دارای تاریخچهای طوالنی است (برمر ،)2012 1،شروع آن را میتوان از
دورههای مکاتبهای با استفاده از خدمات پستی برای تحویل مواد آموزشی به فراگیران و فرستادن
تکالیف بهوسیلهی دانشجویان نام برد (کاسی .)2008 2،تحوالت بیشتر در زمینه آموزش از راه
دور با ظهور تکنولوژیهای ارتباطی به وجود آمد (برمر .)2012 ،پیشرفتهایی که از سالها پیش
در حیطهی فناوریهای مرتبط با آموزش و یادگیری رخ دادهاند ،نوید از ظهور محیطهای جدید
یادگیری دارند (زینآبادی و موسویامیری .)1396 ،در این میان دورههای گسترده ،باز و آنالین،
که به اختصار موک3نامیده میشود ،جدیدترین انقالب در آموزش و یادگیری آنالین است (هود،
لیتلجان و میلگن .)2015 4،این دورهها برای عموم مردم در سراسر جهان در دسترس است

(آدامز5

و همکاران )2013 ،؛ پیششرطی ندارد (اسوارت 6و همکاران )2007 ،و معموالً رایگان ارائه
میشود (هود ،لیتلجان و میلگن.)2015 ،
نفوذ گستردهی دورههای موک در گفتمان آموزشی دیگر شک برانگیز نیست (چن.)2014 7،
موکها بهعنوان انقالبی برای فرصت تجدیدنظر در آموزش و یادگیری در عصر اطالعات شناخته
شدهاند (گودبرگ 8و همکاران .)2015 ،در نتیجه بسیاری از مؤسسات آموزشی به دنبال گسترش
آن در آموزشهای خود هستند (کندی .)2014 9،یک موک ،افراد عالقهمند به یادگیری و متخصص
که به دنبال تسهیل یادگیری هستند را به هم مرتبط میکند (برمر .)2012 ،ارتباطات در دورههای
موک معموالً از طریق شبکههای اجتماعی انجام میشود (کندی .)2014 ،در این دورهها
مجموعهای از منابع آنالین آزادانه ،بدون هزینه و پیششرطی در دسترس فراگیران قرار میگیرد
(کانل 2013،10و زیمر .)2013 11،موکها با استفاده از روش اشتراکی خود ،منابع آموزشی باز،
گسترده و رایگان ،آموزش عالی را قادر میسازد توزیع منصفانه و کارآمدتری داشته باشد

(ساندن 12،

 .)2013انواع مختلفی از موکها با توجه به ایدئولوژیهای مختلف و روشهای آموزشی متفاوت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.

Bremer
Casey
)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
2.
3.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دورههای  :MOOCسنتزپژوهی ...

141

ارائه شده است (روالگ )2010 1،درحالی که موکهای تعاملگرا 2،تمایل دارند تا خالقیت،
خودمختاری و یادگیری شبکهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهند (چیپل ورد ،هین و
مارتینزسیلوا )2015 3،؛ موکهای مقیاسپذیر 4،یک رویکرد سنتی ،مجهز و متمرکز بر معلمان را
ارائه میدهند (ونگ.)2016 5،
تأثیر موک در آموزش سنتی همهجانبه است (ساندن .)2013 ،امروزه بهخوبی مشخص شده
است که یادگیری از طریق موک نیازمند تعلیم و تربیتی متفاوت از آنچه در یادگیری چهرهبهچهره
اتفاق میافتد ،دارد (لیانگون واردنا ،آدامز و ویلیامز .)2013 6،در این دورهها با گرد هم آمدن
فراگیران با زمینههای متفاوت ،شخصیسازی یادگیری بسیار مهم تلقی میشود (چیپل ورد ،هین و
مارتینزسیلوا .)2015 ،موکها با معضالت زیادی از جمله؛ تفاوت فرهنگی فراگیران (بون،
کودریانی و کریزی)2014 ،؛ نرخ ترک زیاد دورههای موک (کانل)2013 ،؛ نحوهی ارائه بازخورد
مناسب ،نسبت نابرابر فراگیر به مربی (روالگ)2010،؛ نحوه کنترل تعداد زیاد شرکتکننده
(چیپلورد ،هین و مارتینزسیلوا )2015 ،؛ بحثهای پراکنده انجمنها (لیانگونواردنا ،آدامز و
ویلیامز  )2013و چندگانگی زبان (جانسن 7و همکاران )2015 ،روبهرو هستند .با ارائه موکها
بهعنوان یک نوع تدریس جدید ،نهادها نیاز به دانستن دانش و مهارتهای جدید دارند تا بتوانند
آموزشهای مطلوب و نتایج یادگیری قابل قبولی را بهدست آورند (کندی .)2014 ،پدیده موک هم
برای اثربخشی و هم به لحاظ اثرات بالقوه آن در آموزش عالی بحثبرانگیز است (هود ،لیتلجان و
میلگن  .)2015 ،برای شناخت کامل موکها شناسایی و ارزیابی روند و الگوهای تحقیق در آن مهم
است (روسس8و همکاران .)2014 ،به طور کلی میتوان گفت اگر چه بسترهای نرمافزاری موکها
هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد ،اما این دورهها مکملی مؤثر برای کالسهای سنتی هستند و یک
مدل آموزشی ترکیبی محسوب میشوند (معینیکیا و همکاران .)1395 ،جنبههای متعددی از
آموزش از قبیل آموزش کارکنان ،برنامهدرسی و توسعهحرفهای تحت تأثیر فرایندهای یادگیری
آنالین قرار گرفته و با توسعه آموزشهای آنالین دامنه آنها افزایش یافته است (زینآبادی و
موسویامیری.)1396 ،
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یو ،میائو ،لئونگ و وایت  )2017(1در پژوهش خود عوامل مؤثر بر آموزش اثربخش از طریق
موکها را شامل؛ استفاده از چندرسانهایها ،توجه مربیان به بحثها ،بازخورد مداوم ،راهنمایی
فراگیران ،شکلگیری بحثهای زنده ،زمان مناسب ،پشتیبانی علمی برای فراگیران و سؤاالت
درجهبندی شده بیان کردند .بایک )2016(2در پژوهش خود عوامل مؤثر بر اینگونه آموزشها را
شامل؛ استفاده از شبکههای اجتماعی ،سودمندی ارتباطات ،استفاده از فایلهای چندرسانهای و
ارتباطات علمی بیان داشتند .با نگاهی به پژوهشهای انجام شده در زمینهی آموزش از طریق
موکها به طیف وسیعی از عوامل مؤثر بر اثربخشی اینگونه آموزشها برخورد میکنیم که برخی
از این عوامل در پژوهشها شامل؛ انگیزش ذاتی ،پاداش دادن ،پشتیبانی (بوزکرت ،آکان اًزبک و
زاوکی ریتر)2017 ،3؛ شخصیسازی فرایند یادگیری ،حمایت علمی از فراگیران و مربیان (برالیک
و دیوجاک)2018 4،؛ استفاده از چندرسانهای ،مباحث منظم و مرتبط ،استفاده از روش ارزیابی
همکار (وانگ ،اندرسون و چن)2018 ، 5؛ سرعت اینترنت ،پهنای باند ،نگرش فراگیر و سهولت
استفاده (معینیکیا و همکاران )1395 ،میباشد.
آموزش از راه دور به شکل فزایندهای در حال تبدیل شدن به شکلی پذیرفته از یادگیری و
آموزش است (درتاج و رجبیاندهریزه .)1397 ،آموزش از طریق موکها در کشور ایران نیز در
سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است و سایتهایی مانند مکتبخانه که در آن اساتیدی از
دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاه صنعتی شریف فیلمهایی از تدریس خود را برای عموم به
اشتراک میگذارند (زینآبادی و موسویامیری)1396 ،؛ مورد توجه قرار گرفتهاند .نوپا بودن
دروههای موک ،شناسایی عوامل مؤثر بر اجرا و کاربرد آنها در امر آموزش را ضروری
مینماید (معینیکیا و همکاران .)1395 ،از سوی دیگر در کشور ما به علت پراکندگی مناطق ،عدم
توزیع عادالنه مراکز آموزشی و لزوم کاهش هزینههای آموزش اهمیت توجه با اینگونه آموزشها
را میطلبد.
وضعیت فعلی پژوهشها در زمینهی موک نشان میدهد که مطالعات موجود (داخلی و
خارجی) بهطور سیستماتیک و همهجانبه به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت دورههای موک توجه
نکردهاند و پژوهشی به یکپارچهسازی این عوامل نپرداخته است .عوامل کلیدی شاخصهایی
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هستند که بر اثربخشی دورههای موک مؤثرند .شناسایی این عوامل از یک طرف باعث کمک به
طراحان و برنامهریزان ایندورهها برای برنامهریزی مناسب جهت این دورهها میشود و از طرف
دیگر چالشهای جانبی اینگونه آموزشها را به حداقل میرساند .لذا در این پژوهش ضمن
بررسی پژوهشهای انجامشده در زمینهی عوامل موفقیت دورههای آموزشی موک ،به ارائه الگوی
جاری عوامل موفقیت این دورهها با توجه به پیشینهی پژوهشهای تجربی موجود پرداخته
میشود .لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی بر آموزش و
اجرای دورههای موک تأثیرگذارند؟

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر سنتزپژوهی 1است .که شامل ترکیب ویژگیها و عوامل خاص ادبیات
تحقیق میشود .سنتزپژوهی در برخی از موارد بهعنوان فراتحلیل کیفی شناخته شده و سعی دارد
تحقیقاتی را که پوشش میدهد ،تحلیل کرده و تناقضات موجود در آن را حل کند و ضمن
یکپارچهسازی نتایج ،موضوعات اصلی را نیز برای تحقیقات آینده مشخص کند (کوپر

وهجز2،

 )2009و از اهداف آن خلق تعمیمها ،از ترکیب نتایج تحقیقات تجربی میباشد (خراسانی.)1394 ،
از اینرو حوزهی پژوهش شامل کلیه مقاالت علمی معتبر در زمینهی عوامل مؤثر بر اثربخشی
آموزش از طریق موکها است .از سویی دیگر برای فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز ،از فرم
کاربرگ طراحی شده توسط محقق برای گزارش و ثبت اطالعات پژوهشهای اولیه استفاده گردید.

برای سنتزپژوهی اسناد و مدارک علمی موجود در زمینهی پژوهش از تحلیل محتوا به شیوهی
مقولهبندی استفاده شد .دادههای بهدست آمده از این پژوهش بر اساس کدگذاری در سه سطح باز،
محوری و منتخب مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .به این صورت که ابتدا با کدگذاری باز مقولهها
از اسناد استخراج شد و سپس با طبقهبندی کدهای باز همجنس در یک مقوله ،کدهای محوری
تحقیق بهدست آمد .در نهایت کدهای محوری شناسایی شده در ابعاد متناسب با خود قرار گرفتند
و کدهای منتخب حاصل شدند و الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق موکها با
توجه به پیشینهی پژوهشهای موجود ،ترسیم شد .برای اطمینان از نحوهی کدگذاریها از چهار نفر
ارزشیاب جهت کدگذاری مجدد یافتهها استفاده شد که به منظور تأیید پایایی ،از فرمول ضریب
کاپای کوهن ،استفاده شد که در این پژوهش میزان توافق بین ارزشیابان عدد  78بهدست آمد که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
The- synthesis research
Cooper & Hedges

1.
2.
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نشاندهندهی  78درصد توافق بین ارزشیابان در کدگذاریها بود .در پژوهش حاضر ،جهت تحلیل
یافتهها از الگوی شش مرحلهای سنتزپژوهی روبرتس شامل مراحل؛  -1شناسایی نیاز ،اجرای
جستوجوی مقدماتی ،شفافسازی نیاز -2 ،اجرای پژوهش به منظور بازیابی مطالعات،
 -3گزینش ،پاالیش و سازماندهی مطالعات -4 ،چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با اطالعات
حاصل از تحلیل -5 ،پردازش ،ترکیب و تفسیر در قالب فرآوردههای ملموس و  -6ارائهی نتایج
استفاده شد .همچنین برای کدگذاری دادهها از نرم افزار

 MAXQDa10استفاده شد.

یافتهها
در این بخش باتوجه به الگوی شش مرحله روبرتس به تحلیل

هریک از مراحل پرداخته میشود:

 3-1شناسایی نیاز ،اجرای جستوجوی مقدماتی ،شفافسازی نیاز
امروزه توجه به موکها در امر آموزش با توجه به مزایای آن مورد توجه زیادی قرار گرفته
است (چن )2014 ،از طرفی اینگونه آموزشها نیازمند شرایطی متفاوت از آموزشهای سنتی دارد
(لیانگون واردنا و همکاران .)2015 ،در کشور ما نیز با توجه به پراکندگی و عدم توزیع مناسب
امکانات آموزشی ضرورت این دورهها بیشتر نمود پیدا میکند .با توجه به نوپا بودن این نوع
آموزشها در کشور ،توجه و شناسایی عوامل اثرگذار بر آن موجب بازده بیشتر اینگونه آموزشها
و کاهش چالشهای پیشروی آن میشود.
 3-2اجرای پژوهش به منظور بازیابی مطالعات
این مرحله به جست وجوی منابع مربوط با نیاز اصلی پژوهش اختصاص دارد (پراشر)2015 1،
از اینرو ابتدا کلیه مقاالت علمی معتبر از طریق جستوجوی کلید واژههایی از قبیل؛ موک،
دورههای آموزشی موک ،ارزیابی موکها ،عوامل تأثیرگذار بر اثربخش دورههای موک و موک
اثربخش؛ از طریق پایگاههای اطالعاتی داخلی از جمله؛  ،Magiram ،Normagas ، Sidپرتال جامع
علوم انسانی ،پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 2و جویشگر فارسی علم نت و همچنین
پایگاههای اطالعاتی در خارج از جمله؛ ،Emerald ،Scopus

Scientific Information ،Sage

،Taylor & Francis،Worldscientific ،Springlink ،ProQuest ،Science Direct ،Database
 Google Scholarو  Wiley، Ericشناسایی شدند و با توجه به هدف تحقیق منابع مرتبط حفظ و
منابع غیرمرتبط حذف شد .به منظور باال بردن کیفیت کار ،جستوجوی مقاالت توسط دو نفر که
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Prashar
IRANDOC

1.
2.
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آشنایی کامل به روشهای جستوجو و منابع اطالعاتی داشتند به صورت جداگانه انجام شد.
همچنین این پژوهش با تکیه بر منابع داخلی و خارجی و بر پایهی مقاالت علمی -پژوهشی منتشر
شده تدوین شد و انتخاب این دسته از منابع از اینرو بوده که مقاالت علمی پژوهشی فرایند بررسی
تخصصی را زیر نظر داوران متخصص طی میکنند و این حاکی از اعتبار نتایج آنها

است.

 3-3گزینش ،پاالیش و سازماندهی مطالعات
این مرحله به داوری دربارهی تعیین مطالعات مرتبط با نیازهای دانشی اختصاص دارد .داوری که
نیازمند تدوین مالکهایی برای گزینش و دستهبندی مطالعات است (موفت .)2015 1،معیارهای
ورود2به این پژوهش شامل موارد ذیل میباشد:
 -1مقاالت انتشار یافته در زمینهی آموزش از طریق موک.
 -2تحقیقات بایستی دادهها و اطالعات کافی را در ارتباط با اهداف پژوهش ،گزارش کرده
باشند.
 -3تحقیقاتی که فرایند بررسی تخصصی را زیر نظر داوران متخصص طی میکنند و
به صورت مقاله کامل از طریق برخط و یا به طور کامل چاپ شده ،باشند.
باتوجه به جستجوهای انجام شده  347مطالعه در راستای مالکهای ورود این پژوهش یافت
شد که تعدادی از این مطالعات برای ورود به تحلیل نهایی مناسب نبودند و بر اساس مالکهای
خروج از فرایند تحلیل این پژوهش خارج شدند؛ مالکهای خروج این مطالعه شامل موارد زیر
است:

 -1پژوهشهایی که اطالعات کافی در زمینهی اهداف این تحقیق گزارش نداده بودند.
 -2پژوهشهایی که فاقد کیفیت الزم علمی بودند و در مجالت و کنفرانسهای بیاعتبار انتشار
یافته بودند.
بر این اساس روند بررسی پژوهشها به ترتیب به این شرح است:
 کل مطالعات مرتبط با کلیدواژهها  347مورد حذف تحقیقات نامرتبط پس از بررسی عناوین  131مورد حذف پژوهشهای نامرتبط پس از بررسی چکیده مطالعات  103مورد حذف تحقیقات نامرتبط پس از بررسی متن کامل  66موردـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Moffett
Inclusion Criterion

1.
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 کل تحقیقات نهایی  47موردبنابراین در این پژوهش  46مورد از مطالعات خارجی و  1مورد از مطالعات داخلی انتخاب
شدند.
 3-4تعیین چارچوب ادراکی و متناسب ساختن آن با اطالعات حاصل از تحلیل
این مرحله ،چارچوبی پیونددهنده است که اطالعات بهدست آمده در پیرامون آن ترکیب
میشود (موفت )2015 ،از اینرو چارچوب ادراکی شکل گرفته در این پژوهش حول دو مفهوم
اصلی است.
 -1موکها :دورههای آموزشی گسترده ،باز و آنالین هستند (هود و همکاران )2015 ،که در آن
مجموعهای از منابع آنالین آزادانه ،بدون هزینه و پیششرطی در اختیار فراگیران قرار
میگیرد (کانل.)2013 ،
 -2عوامل کلیدی :عوامل کلیدی شاخصهایی هستند که بر اثربخشی موکها در امر آموزش
مؤثرند.
 3-5پردازش ،ترکیب و تفسیر در قالب فرآوردهای ملموس
با توجه به یافتههای حاصل از تحقیقات مرتبط با هدف پژوهش ،ابتدا کلیه مؤلفهها از طریق
فرایند کدگذاری باز استخراج میشوند؛ از اینرو با توجه به فرایند ،کدگذاری حاصل از مرحله
اول ،در این بخش ابتدا در جدول  1اقدام به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق
موکها با توجه به کد هر مقاله میشود.
جدول  -1عوامل کلیدی موفقیت آموزش از موکها (کدگذاری باز)
کد

محقق /محققین

سال

عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق موکها

1

رولگال

2010

استفاده از انجمنهای بحث و گفتگو

2

برمر

2012

انگیزه ذاتی ،پاداش دادن

مقاله

3

لیانگون ،آدامز و
ویلیامز

استفاده از شبکه های اجتماعی متنوع ،انگیزش ذاتی ،پاداش دادن ،توانایی اشتراک
2013

گذاری مناسب ،حجم متناسب محتوا ،محتوای جذاب ،پشتیبانی فنی ،اجتناب از
تقلب و بررسی اعتبار پستها

4

برمر و وایس

2013

پاداش دادن برای افزایش مشارکت

5

سندینگ

2013

پاداش دادن برای افزایش مشارکت و استفاده از شبکههای اجتماعی متنوع

6

شاناک

2013

استفاده از شبکههای اجتماعی متنوع ،ارائه بازخورد مداوم ،پشتیبانی فنی ،استفاده از
روش ارزیابی همکار ،انگیزه درونی یادگیرندگان و شخصیسازی یادگیری
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7

انکیو واتسی

2013

بحثهای مرتبط با دوره در انجمنها

8

آدامپولوس

2013

استفاده از فایلهای چند رسانهای مختلف و استفاده از ارتباطات مبتنی بر وب

9

10

کونل

بون

2013

استفاده از ارتباطات مبتنی بر وب ،انجمنهای گفتگوی فعال و استفاده از فایلهای
چندرسانهای
استفاده از رسانههای اجتماعی ،بازخورد مداوم به بحثها ،مفید بودن ارتباطات،

2014

ارتباطات جالب ،انگیزه ذاتی ،پاداش برای مشارکت فعال ،حجم متناسب دوره،
شخصیسازی و جذابیت محتوا

11

هلر

2014

به اشتراک گذاری آسان فایل ،استفاده از رسانههای اجتماعی
حجم مناسب محتوا ،جذابیت محتوا ،گفتگوهای زنده ،راهنمای یادگیرنده ،موکهای

12

کنوکس

2014

متنوع ،استفاده از فایلهای چندرسانهای ،استفاده از رسانههای اجتماعی ،گفتگوهای
منظم و مرتبط ،شخصیسازی فرایند یادگیری ،پشتیبانی علمی فراگیران و مربیان،
مهارت استفاده

13

هولند و تریثال

2014

پشتیبانی مالی و پشتیبانی فنی برای دورهها ،زیر ساخت مناسب

14

چن

2014

احراز هویت بیومتریک ،سؤاالت طبقهبندی شده

2014

استفاده از روشهای تجزیهوتحلیل پیشرفته و شخصیسازی فرایند یادگیری

2014

شخصیسازی فرایند یادگیری

15
16
17

ریچتر و
کریشامومتری
هیو و چونگ
باگگلی

2014

پشتیبانی از ارائه دهندگان  MOOCاز فراگیران،حجم مناسب دوره ،توجه به چند
رسانه ایها ،شخصیسازی فرایند یادگیری ،دیدگاه اجتماعی در آموزش

MOOC

دادن پاداش برای مشارکت ،راهنمایی مشارکتکنندگان ،پشتیبانی فنی ،شخصی فرایند

18

کندی

2014

19

فی ،جنگ و بین

2014

محتوا (سادگی ،سطح متناسب ،جذاب و اختصاص منابع منطقی)

20

یه و بیسواس

2014

ارائه راهنمایی مناسب ،زمان مناسب و بازخورد مداوم به بحثها

21

بایل

2014

بازخورد مداوم به بحثها و توجه مربیان به بحثها

22

اندرسون

2014

ساختار روشن دوره

23

روس و همکاران

2014

24

هود

2015

25

جانسن

2015

26

سوفر و کوهن

2015

27

سالمون و همکاران

2015

یادگیری

شخصیسازی فرایند یادگیری ،حضور منظم مربیان دورهها و شکلگیری بحثهای
زنده
استفاده از شبکههای اجتماعی ،استفاده از فایلهای چندرسانهای ،ایجاد جلسات
بحثی فعال ،پاداش برای مشارکت فعال ،انگیزه ذاتی و شخصیسازی فرایند یادگیری
نیازسنجی ،حمایت از فراگیران و پشتیبانی مناسب مالی دوره
استفاده از فایلهای چندرسانهای ،استفاده از شبکههای اجتماعی متنوع و ایجاد
جلسات بحثی فعال
استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی  ،شخصیسازی فرایند یادگیری و انجمنهای
بحث فعال ایجاد کنید
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28

گلدبرگ و

2015

استفاده از فایلهای چندرسانهای و استفاده از انجمنهای بحث

2015

ایجاد قوانین و هنجارها برای بحث

2015

استفاده از روش ارزیابی همکار

31

ونگ

2015

شخصیسازی فرایند یادگیری

32

چیپ الورد

2015

شخصیسازی فرایند یادگیری

33

زنهوا

2016

34

مَنالک و یوریف

2016

35

ونگ

2016

36

اًکلی ،پل و نستور

2016

29
30

همکاران
درون و
استاشسکفی
سانچز ورا ،لون
یورتیا و دیویس

استفاده از فایلهای چندرسانهای ،استفاده از شبکههای اجتماعی ،بازخورد مداوم به
بحثها ،امکان اشتراک گذاری مناسب ،محتوای جذاب و اختصاص منطقی منابع و
زیر ساخت
ویژگیهای شخصیتی مربیان ،ساختار روشن ،زمان مناسب و کیفیت مناسب دوره
عوامل تعامل (استفاده از رسانههای اجتماعی) ،بازخورد مداوم ،شخصیسازی فرایند
یادگیری با  ، MOOCتوجه به سن ،کشور ،جنسیت و زمینههای آموزشی
شرکتکنندگان ،پاداشهای خارجی برای افزایش مشارکت
کیفیت مناسب دوره ،زمان مناسب ،سطح متناسب ،ویژگی شخصیتی مربیان ،ساختار
روشن ،پاداش دادن ،استفاده از چندرسانهای ،استفاده از شبکههای اجتماعی متنوع،
ارتباطات مبتنی بر وب ،انجمنهای گفتگو فعال ،محتوای جذاب ،حجم متناسب و
شخصیسازی فرایند یادگیری
37

کولوس ،سلوپ و

2016

تسهیل چندزبانه و شخصیسازی فرایند یادگیری

38

پاشا ،عبیدی و علی

2016

شخصیسازی فرایند یادگیری ،پشتیبانی فنی

39

بایک

2016

40

گارتا

فیدالگو بالنکو،
سینچالس و پانیالو

2016

استفاده از شبکههای اجتماعی ،سودمندی ارتباطات ،استفاده از فایلهای چندرسانهای
و ارتباطات علمی
یادگیری ترکیبی و بازخورد مداوم
استفاده از چندرسانهایها ،توجه مربیان به بحثها ،بازخورد مداوم ،راهنماییهای
فراگیران ،شکلگیری بحثهای زنده ،زمان مناسب ،پشتیبانی علمی برای فراگیران،

41

یو و همکاران

2017

سؤاالت درجهبندی شده ،شخصیسازی فرایند یادگیری  ،تکنیکهای هوش
مصنوعی ،یادگیری ترکیبی ،محتوای متناسب با نیاز ،حجم متناسب ،طراحی مناسب
ساختار دوره

42
43

بوزکرت ،آکاناًزبک
و زاوکیریتر
برالیک و دیوجاک

2017
2018

انگیزش ذاتی ،پاداش دادن ،پشتیبانی فنی ،حمایت علمی از فراگیران و مربیان و
شخصیسازی یادگیری
شخصیسازی فرایند یادگیری ،حمایت علمی از فراگیران و مربیان ،پاداش دادن،
تنوع موکها ،استفاده از چندرسانهای و انجمنهای بحث فعال و یادگیری ترکیبی
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44

وانگ ،اندرسون و

45

چن
میسرا

46

معینیکیا و

47

همکاران

2018
2018
2018
1395
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انگیزش ذاتی و بحثهای منظم و مرتبط
استفاده از چندرسانهای ،مباحث منظم و مرتبط ،استفاده از روش ارزیابی همکار،
شخصیسازی فرایند یادگیری و راهنمایی مناسب
شخصیسازی فرایند یادگیری ،پاداش دادن و پشتیبانی فنی
به روز رسانی ،ارتباط و بازخورد ،نگرش استاد ،میزان آشنایی با رایانه ،طراحی سایت،
دریافت بازخورد ،محتوای آموزشی ،سهولت استفاده ،سرعت اینترنت و پهنای باند

 3-6ارائهی نتایج ترکیب
در این بخش ،باتوجه به فرایند و فرآوردههای سنتزپژوهی در یک نمای کلی عوامل کلیدی
موفقیت آموزش از طریق موکها مورد بررسی قرار میگیرد .ابتدا در قسمت فرایند سنتزپژوهی
استخراج عوامل مؤثر صورت گرفته به این شکل که ابتدا توصیفات کلیه عوامل مؤثر از طریق فرایند
کدگذاری باز شناسایی میشود و سپس در قسمت فرآورده سنتزپژوهی ،از آنجا که هدف
سنتزپژوهی ترکیب کلیه یافتههای علمی در یک موضوع خاص و رسیدن به یک انسجام واحد است،
در بخش ارائه نتایج ترکیب ،ابتدا تحلیل کیفی کدهای باز در کنار هم قرار گرفته و با کدگذاری
مجدد ،موارد همپوشی و قرابت معنایی باهم ترکیب شده و مؤلفهها (کدهای محوری) استخراج
میشود .در ادامه برای دستهبندی کردن کلیه عوامل مؤثر بر موفقیت آموزش از طریق موک
بر اساس یک مفهوم مشترک از طریق کدگذاری محوری اقدام شده است که منجر به شناسایی
 4بُعد (کد منتخب) شد ،که نتایج کدگذاری محوری و منتخب در جدول شماره  2آورده شده
است.
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جدول  -2کدگذاری انتخابی عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق موکها
ابعاد

مولفهها(عوامل)

مقولهها

کد تحقیقات

استفاده از چندرسانهایها

[1], [8], [9], [10], [12], [17], [24], [26], [28], [33],
][35], [36], [39], [41], [43

استفاده از شبکههای اجتماعی
ارتباطات متنوع

تعامل
مدیریت بحثها

ویژگی ارتباطات
انگیزش

مشارکت
آموزش متنوع
تسهیالت

ویژگی دوره

[1], [3], [5], [6], [11], [12], [24], [26], [33], [36], [39],
][45

ارتباطات مبتنی بر وب

][8], [9], [36

انجمنهای بحث فعال

[9], [24], [26], [27], [28], [33], [36], [43].

بازخورد مناسب

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

بحثهای مرتبط

[7], [12], [44], [45].

توجه مربیان به بحثها

][21], [41

ایجاد هنجارها و قوانین برای

][29

بحثها
جالب

][10

علمی

][39

سودمند

][10], [39

انگیزش ذاتی

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

دادن پاداش

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

موکهای متنوع

][12], [43

بحث زنده

][12], [23], [41

حضور مربیان

][23

راهنمایی مناسب

][12], [18], [20], [25], [41], [45

تسهیل چندزبانه

][37

حمایت از فراگیران

[12], [17], [18].

کیفیت دوره

][34], [36

زمانبندی مناسب

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

سطح مناسب

[19], [36].

ویژگیهای شخصیتی مربیان

][19], [34], [36

ساختار روشن

][22], [34], [36
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سیستم مدیریت

سیستم مدیریت

یادگیری

تکنیکهای هوش مصنوعی

151
][27], [41

اشتراک گذاری

][3], [11

یادگیری ترکیبی

[40], [41], [43].

شخصی سازی

[7], [10], [12], [15], [16], [17], [18], [23], [24], [27],
[31], [32], [35], [37], [38], [41], [42], [43], [44], [45],
][46

مدیریت محتوا

استاندارد پذیری

صحت و اصالت

جذابیت

][3], [10], [12], [19], [33], [36

حجم مناسب

[3], [12], [36], [41].

اختصاص منطقی منابع

][19], [33

نیازسنجی

][25], [41

سادگی و وضوح

][19], [47

بهروزرسانی

][47

تکنیکهای تجزیهوتحلیل

][15

پیشرفته
سؤاالت درجهبندی شده

][14], [41

جلوگیری از تقلب

][3

احراز هویت بیومتریک

][14

بررسی اعتبار پستها

][3

استفاده از روش ارزیابی

][6], [30], [45

همکار
پشتیبانی

طراحی ساختار

عوامل زمینهای

نگرش اجتماعی

فنی

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

علمی

][12], [41], [42], [43

مالی

][25], [13

طراحی مناسب ساختار دوره

][41

نگرش نسبت به آموزشهای

][39], [47

موکها
مهارت

مهارت رایانهای

][12], [47

فناوری

زیر ساخت

][13], [33], [47

الگوی مفهومی و چارچوب نظری میتواند به فهم بهتر آموزش اثربخش کمک کند .لذا
میتوان با فراترکیب پیشینه نظری و پژوهشی ،مؤلفهها و عاملهای موجود در ابزار و یافتههای
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پژوهشی را در زیر مجموعه  5بُعد کلی طبقهبندی و تلفیق کرد ،در نتیجه برای موفقسازی
دورههای موک مؤسسههای آموزشی باید به تعامالت در اینگونه آموزشها توجه کرده؛ زمینهی
مشارکت بیشتر فراگیران را فراهم ،سیستمهای مدیریت مناسب را طراحی ،به استانداردهای
موجود توجه و زمینه نگرش مثبت به اینگونه آموزشها را در بین مؤسسات آموزشی و آحاد
جامعه فراهم آورند .بنابراین دادههای مشتمل بر مضمونهای اصلی موجود ،بر اساس خالصه نتایج
یافتههای پژوهش حاضر به عنوان الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق موک در
شکل  1ارائه شده است .همانطور که آورده شده تمام عوامل مؤثر بر موفقیت موکها دارای
ارتباط متقابل با هم میباشد .تمام این عناصر بر یکدیگر اثرگذار هستند و رابطه بین آنها غیرخطی
است.

ارتباطات متنوع ،مدیریت بحثها و ویژگی
ارتباطات

تعامل

بُعد زمینه-

مشارکت

موک

ای

اثربخ

استاندارد

سیستم

پذیری

مدیریت

شکل  .1الگوی استخراج شده موفقیت دورههای موک با توجه به پیشینهی تجربی
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بحث و نتیجهگیری
موفقیت آموزشهای از راه دور به عوامل مختلفی بستگی دارد .در این میان در پژوهشهای
انجام گرفته در زمینهی آموزشهای موک تمام عوامل مؤثر بر اثربخشی دورهها ذیل پنج عنوان؛
عوامل مؤثر بر تعامالت؛ مشارکت؛ سیستمهای مدیریت ،استانداردپذیری دورهها و نگرش
اجتماعی قرار میگیرند .در ادامه به بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت موکها و الگوی
پژوهش پرداخته میشود.
الف) تعامالت
بدون تعامل ،در مورد چگونگی پیشبرد فعالیتها ،اینکه مفاهیم تا چه مقدار درک شده ،چه
چیزی مورد نیاز است و چه مقدار کار انتظار میرود؛ تردید وجود دارد (کریمی و زمانی.)1396 ،
در شکلهای جدید آموزش الکترونیکی ،بهویژه در آموزشهای از راه دور ،تعامل بهعنوان چالشی
در محیطهای یاددهی -یادگیری مطرح شد (مرادی و همکاران .)1394 ،در موکها فراگیران
دادههای فنی را از طریق تعامالت با مطالب یادگیری آنالین به دست میآورند(یو و همکاران،
 .)2017در این دورهها تعامالت فراگیران با مربیان دورهها و سایر فراگیران ،فرصتهایی برای
ایجاد رفتارهای پیچیده فراهم میکند که برای تحصیل و ارزیابی فراگیران مناسب است (جانسن و
همکاران .)2015 ،تنوع راههای برقراری ارتباط ،مدیریت بحثها و ویژگی ارتباطات انجام گرفته
از عوامل مؤثر بر میزان تعامالت فراگیران دورهها است.
تنوع ارتباطات :در حال حاضر پلتفرم موکها چندین ابزار برای طراحان آموزشی فراهم
میکند تا تعامالت زیادی با فراگیران داشته باشند ازجمله ابزارها چون تختههای بحث ،گروههای
کالسی و استفاده از شبکههای اجتماعی میباشد (سوفر و کوهن .)2015 ،در پژوهشهای
تحلیلشده ،استفاده از فایلهای چندرسانهای؛ استفاده از شبکههای اجتماعی؛ ارتباطات مبتنی بر
وب و انجمنهای بحث و گفتگوی منجر به افزایش تعامالت فراگیران در دورههای آموزشی موک
میشود.
مدیریت بحثها؛ بحثها در آموزش از طریق موک تأثیر چشمگیری در یادگیری فراگیران
دارند (باون و همکاران .)2014 ،مدیریت مباحث مطرح شده در انجمنهای بحث مختلف از
اهمیت ویژهای برخوردار است .حجم زیاد مباحث مطرح شده و عدم مدیریت آن یکی از عوامل
افزایش نرخ خروج از دورههای آموزشی موک میباشد (یو و همکاران .)2017 ،در این میان با
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توجه به یافتهها ارائه بازخورد مداوم به مباحث مطرحشده؛ ارائه بحثهای مرتبط با موضوع
آموزش؛ توجه مربیان به مباحث و ایجاد قوانینی برای ارائه بحث در انجمنها و مدیریت آن؛
جهت ارائه آموزشهای مؤثرتر از طریق موکها مورد توجه است .این امر از ایجاد بحثهای
خارج از موضوع و پراکنده در انجمنها که از چالشهای آموزشی موک است جلوگیری میکند.
ویژگی ارتباطات :ویژگی ارتباطات انجام گرفته در موکهای آموزشی از عوامل مؤثر در
گرایش فراگیران به دورهها و ادامه آن میباشد .ویژگیهای یک ارتباط مطلوب آموزشی در
دورههای موک عبارت از؛ جالب بودن؛ علمی بودن و سودمندی میباشد.
ب) مشارکت
جلب مشارکت فراگیران به ادامه دورهها و انجام فعالیتهای آن از عوامل مؤثر بر اثربخشی
دورههای موک میباشد (کندی .)2014 ،با توجه به یافتهها عواملی چون؛ انگیزش ،استفاده از
آموزشهای متنوع ،حمایتهای انجام گرفته و ویژگی دورهها از عوامل مؤثر بر میزان مشارکت
فراگیران میباشد.
انگیزش؛ مشارکت در موکها داوطلبانه است طراحان موک باید شرکتکنندگان خود را
بهخوبی برانگیزند (باون و همکاران .)2014 ،انگیزش بهعنوان یک عامل مهم در مشارکت فراگیران
در موکها شناخته شده است .انگیزش ذاتی بهطور مستقیم به لذت بردن از انجام کار مرتبط بوده و
سبب افزایش مشارکت فردی میشود (ویگفلد و اگلز .)2000 ،در این میان طبق یافتهها عواملی
چون توجه به انگیزش ذاتی فراگیران و فراهم کردن انگیزش بیرونی مهم تلقی میشوند.
آموزش متنوع؛ انواع مختلف موکها بهوسیله ایدئولوژیهای مختلف و روشهای آموزش
متنوع به وجود آمدند (باون و همکاران .)2014 ،استفاده از تمام جنبههای شبکههای اجتماعی و
منابع توزیع شده در اینترنت به این معنی میباشد که یادگیری در محیط واحد انجام نمیشود (باون
و همکاران .)2014 ،در این میان طبق یافتهها ارائه موکهای متنوع ،تشکیل بحثهای زنده و
حضور مربیان در دورهها زمینه ایجاد آموزشهای متنوع را فراهم میآورد و موجب توجه به
سالیق و نیازهای گوناگون فراگیران میشود .امکان آموزش متنوع زمینه توجه به تفاوتهای فردی
در آموزش را فراهم میسازد.
تسهیالت؛ بهطور کل در هر آموزش از راه دوری ارائه تسهیالت مناسب سبب افزایش
مشارکت در آن میشود .در دورههای آموزشی مبتنی بر موک ارائه راهنماییهای مناسب سبب
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افزایش نرخ مشارکت و کاهش ترک دورهها میشود (وانگ و همکاران .)2018 ،بیشتر موکهای
ارائه شده به زبان انگلیسی میباشد که این خود موجب کاهش مشارکت فراگیران سایر زبانها در
دورههای موک میشود در این میان راههایی مثل ترجمه و زیرنویس زبان موکها و ایجاد موکها
به زبانهای متفاوت موجب افزایش مشارکت فراگیران در دورهها میشود (اُکلی و همکاران،
)2016؛ همچنین فراهم آوردن زمینههای حمایت از فراگیران موجب تسهیل مشارکت آنان در
دورهها میشود (بگلی.)2014 ،
ج) سیستم مدیریت
سیستمهای مدیریت پلت فرمهای اجرایی هستند که امکان مدیریت و کنترل فرایندها را فراهم
میآورند (کریمی و زمانی .)1396 ،اهداف یادگیری و شرایط زندگی متفاوت فراگیران در یک
دوره باز ،منجر به سطوح مختلف از مشارکت در فعالیتهای یادگیری و به طبع آن نتایج یادگیری
مختلف میشود (لیانگون واردنا)2013 ،؛ که نیازمند سیستم مدیریت مناسب موکها میباشد .در
این میان دو سیستم مدیریت یادگیری و سیستم مدیریت محتوا اثرگذار است.
سیستم مدیریت یادگیری؛ سامانههای مدیریت یادگیری بسته نرمافزاری است که امکان
مدیریت و پشتیبانی از فعالیتها و خدمات یاددهی -یادگیری را فراهم میآورد (رستمینژاد و
همکاران .)1397 ،برای دانشآموزان با زمینههای متفاوت شخصیسازی یادگیری بسیار مهم است
(یو و همکاران .)2017 ،با تکنیکهایی چون هوش مصنوعی میتوان به صفات انسانی چون
کنجکاوی و احساسات پاسخ داد و تجربه یادگیری فراگیران را در مقیاس وسیع افزایش داد
(سالمون و همکاران .)2014 ،از دیگر عوامل مهم در این زمینه توجه به مواردی چون
اشتراکگذاری منابع ،یادگیری ترکیبی و شخصیسازی فرایند یادگیری میباشد .لذا طراحان این
دورههای آموزشی باید زمینه را برای آسان کردن امکان اشتراک منابع ،یادگیری ترکیبی و
شخصیسازی فرایندهای یادگیری افراد با توجه به سطح توانایی خود را فراهم کنند.
سیستم مدیریت محتوا؛ سیستمهای مدیریت محتوا پلت فرمهای پاسخگویی هستند که امکان
ایجاد ،ذخیره ،مدیریت و استفاده از محتوای آموزشی را فراهم میکنند (کریمی و زمانی.)1396 ،
در این زمینه توجه به یافتههای پژوهش؛ جذابیت محتوا؛ حجم متناسب محتوای دورهها؛ اختصاص
منابع مناسب؛ محتوای متناسب با نیاز فراگیران ،سادگی و وضوح محتوا مهم تلقی میشود.
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د) استاندارد پذیری
امروزه بهخوبی مشخصشده است که یادگیری مؤثر از طریق موکها نیازمند به تعلیم و تربیتی
متفاوت از آنچه در یادگیری چهرهبهچهره اتفاق میافتد دارد (یو و همکاران)2017 ،؛ در حال
حاضر آموزشهای موک بیشتر بر استانداردسازی تمرکز دارد (آداموپولز .)2013 ،در این زمینه
عوامل موفقیت آموزشهای موک شامل توجه به صحت و اصالت فرایند ،پشتیبانی و طراحی
مناسب است.
صحت و اصالت فرآیند؛ صحت و اصالت آموزش از عوامل مؤثر در ارزیابی آموزشها
مجازی میباشد (کریمی و زمانی .)1396 ،برخی از رفتارهای غیرقابلقبول از سوی شرکتکنندگان
موکها موجب میشود که برخی از شرکتکنندگان از مشارکت در انجمنها منصرف شوند
(لیانگون واردنا .)2013 ،از عوامل مهم جهت افزایش اصالت دورههای آموزشی موک با توجه به
یافتهها؛ استفاده از تکنیکهای تجزیهوتحلیل دقیق؛ استفاده از سؤاالت درجهبندی شده؛ جلوگیری
از تقلب؛ تأیید بیومتریک فراگیران ،بررسی اعتبار پستها و استفاده از روش ارزیابی همکار
میباشد.
پشتیبانی؛ باید دالیل روشنی برای یادگیری از راه دور ارائه و گستره مسئولیت و استقالل
یادگیرنده و یاددهنده تعیین و زمینه حمایتهای شخصی و آموزشی از آنها فراهم شود (االماری و
حماد)2008 ،؛ زمانی که صحبت از پشتیبانی از یادگیری از راه دور و برخط میشود میبایست
پشتیبانی فنی ،پشتیبانی با استفاده از منابع انسانی و پشتیبانی آموزشی را در نظر گرفت (ظریف
ثانی.)1390 ،
طراحی ساختار؛ پلت فرمهای موکها طوری طراحیشده است که به یادآوری واقعیتها
کمک میکند تا یادگیری مهارت ،این طراحی مناسب دورههایی برای یادگیری حقایق ،نظریهها و
فرمولها است (یو و همکاران .)2014 ،در این میان طراحی مناسب ساختار دورههای موک از
عوامل مؤثر بر موفقیت دورههای آموزشی موک میباشد (یو و همکاران.)2014 ،
و) بُعد زمینهای
نگرش به دورههای آموزشی موک از عوامل مهم موفقیت این دورهها میباشد .نگرش
مشارکتکنندگان؛ مربیان ،اجتماع و مؤسسات آموزشی در مورد پذیرش آموزشهای موک میتواند
زمینه پیشبرد اهداف آن را فراهم آورد .متأسفانه مؤسسات کمی در حال حاضر از دورههای موک
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استقبال میکنند و گواهینامههای آن را مورد پذیرش قرار میدهند (بگلی .)2014 ،از طرفی با توجه
به یافتهها مهارتهای رایانهای کاربران و زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری نیز از عوامل
مؤثر بر این نوع آموزشها شناخته شد.
تغییرات فناوری موجب تغییرات عمده در نحوه آموزش و یادگیری گردیده است که یکی از
جدیدترین این تحوالت ظهور دورههای آموزشی گسترده ،باز و آنالین ( )MOOCمیباشد که در
برخی از دانشگاههای کشور بهتازگی مورد توجه قرارگرفتهاند؛ در این زمینه سایتهای ایرانی چون
مکتبخانه فعالیت میکنند .دانشگاههای کشور باید سعی کنند با این تغییرات شیوههای آموزش
خود را مطابقت داده و عوامل مؤثر بر این آموزشها را شناسایی کنند .متأسفانه در کشور ما مراکز
آموزشی هنوز توجه خود را به شیوههای آموزشی سنتی حفظ کردهاند و در برابر پذیرش شیوههای
جدید آموزش مقاومت نشان داده و آنها را رقیب خود میدانند .اما باید توجه داشت که با پذیرش
این تکنولوژیها و استفاده ترکیبی از آنها نهتنها رقابتی بین مراکز آموزشی و شیوههای نوین
آموزش مجازی پیش نخواهد آمد ،بلکه این دو در کنار هم نقش مکمل را خواهند ،داشت .از
طرفی دانشگاهها خود میتوانند مانند سایر دانشگاههای جهان متولی اینگونه آموزشها باشند.
نتایج این پژوهش میتواند تا حدودی برای آگاهی دانشگاهها در این زمینه و طراحی دورههای
مؤثر آموزشی از طریق موکها مفید باشد.
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Identifying the Key Factors of the Success of MOOC Courses:
Synthesis Research Based on the Roberts Model
1
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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.
Key words: Mooc, Success Factors, Synthesis, Roberts Pattern.
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