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مطالعه  :تدوین الگویی برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

 موردی آموزش عالی ایران

 

 

 چکیده

 یهارسالتو کارکردها و  بودهیر فراوانی بر آموزش عالی تأثدارای های مبتنی بر وب هستند که دوره هاموک    

درسی  بر برنامه هاآنیر تأثها بر آموزش عالی، از طریق یرگذاری موکتأث. اندساختهرا دچار تحوالت عمیقی  هادانشگاه

شود. هدف این پژوهش، تدوین الگوی یمگرفته قلب تپنده آموزش عالی در نظر  عنوانبهآموزش عالی است که 

 استفاده با که است کیفی پژوهشهای نوع از وهشپژ هادر آموزش عالی بود. اینمفهومی برنامه درسی مبتنی بر موک

های یفناوری آموزشی و فنّاورحوزه  متخصصان شامل آماری جامعه. شد انجام بنیاد داده نظریه بر مبتنی رویکرد از

 کنندگان مشارکت عنوان به نفر 11تعداد مجموع در هدفمند گیریرویکرد نمونه از استفاده با بودند که آموزش عالی

 و اعتبار به دست آوردن برای شد. گردآوری یافته ساختار نیمه مصاحبه روش به هاداده . شدند انتخاب پژوهش در

حاضر الگوی  مطالعه محوری مقوله .گردید استفاده در پژوهش کننده شرکت غیر خبرگان مرور روش از هاداده روایی

 با و تحلیل یادگیری و ارزشیابی-های یاددهیروشهدف، محتوا،  بعد چهار در که است برنامه درسی آموزش عالی

 .است شده ارائه آن اساس بر نهایی مدل و تدوین راهبردهایی میانجی شرایط و ایزمینه علّی، شرایط شرایط به توجه

 بنیاددرسی آموزش عالی، موک، رویکرد مبتنی بر نظریۀ دادهبرنامه های کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه



2 

 

در طی چند سال اخیر، استفاده از آموزش الکترونیک عرصه را برای بروز ابتکارات و تغییراتی با توجه به باز بودن 

روندهای نوین در حوزه  به با نگاهی(. 2111 1هنسو  مارتو گستردگی محیط آموزش به وجود آورده است)کیکاس، 

یادگیری  -ای در حوزه فرایند یاددهیسابقهیبوالت ، شاهد تح2112تا سال  هاآموزشآموزش عالی و نحوه ارائه 

 ی آنالین باز و گسترده( صورت پذیرفته استهادوره)  2عمده، از سوی موک طوربهآموزش عالی هستیم. این تحوالت 

  (.2112 3)بیلزبری،

 از هر مکانی در جهان دسترسقابلرایگان و  صورتبه کنندهشرکتکه برای هر  استیک دوره مبتنی بر وب  موک      

منابع آزاد  تربزرگارچوب توان در قالب چیمرا  هادوره(. این 2111، 5وکارول ؛کوپ2111، 4است )کورمیر و زیمنس

ان، رایگان در اختیار دانشجوی صورتبهو  استفاده قابلمحتوای دیجیتال شده  عنوان به طورمعمولبهآموزشی دانست که 

 (.21،ص 6،2112باشند )اویسدی، یادگیری و آموزش و تحقیق در دسترس میبرداربهرهی آموزگاران و محققان برا

توانند سهمی در ایجاد از سراسر جهان می کنندگانشرکتهای یادگیری آنالینی هستند که در آن ها محیطموک

به اینترنت از هر مکان جغرافیایی  اتصال باکس (. هر2111مفهوم پژوهش و منابع آموزشی داشته باشند )کوپ و کارول، 

و  رسمی شرکت کند )ابیر صورتبهبدون نیاز به حضور فیزیکی در کالس و با هر شرایط ورودی  موکتواند در یک می

 (.2111، 7مری

، مشخص نمودن مسیر حرکت در این محیط آنالین است هاموکنخستین قدم در اثربخشی و کارآمدی 

ای فزاینده طوربهالمللی، ینبی دانشگاهی در سطح ملی و هااجالس واسطهبهاخیر  های(. در سال8،2112)مکنس

، ماهیت و پایداری، پویایی و تعامل بین از منظر اقتصادیها موکدوام ها اعم از های موکموضوعات و پیامدها و چالش

 کم)است قرارگرفتهی موردبررسی عالآموزش ها در نقش آنهای ارزشیابی و استاد و دانشجو، کیفیت محتوا و شیوه

ی گذاراشتراکی برای تمامی دانشجویان، آموزش عالیر کردن پذدسترسیی اعم از هافرصتها . موک(2111، 9آلی

های خود محققان و دانشجویان که ممکن است علمی )یا دانشگاهی( هم نباشد و همچنین دسترسی به آموزش تجربه

نیازهای رسمی و مشکالت مالی یشپدالیلی از زمان گرفته تا موقعیت جغرافیایی، که به برای تعداد زیادی از  افراد 

های ناشی از ها، بسیاری از هزینهاین دوره(. 2112مجبور بودند از آموزش محروم بمانند را فراهم کرده است )لوین، 

همگان از آن به دلیل این خاصیت، کاهند و به واسطه رایگان بودن و به تبع آن، استفاده آموزش حضوری را  می

 توانند گسترش عدالت آموزشی را در کشور فراهم نمایند. می

و تهدیداتی نیز  هاچالشیی که برای آموزش عالی دارند، همچنین دارای هافرصتامتیازات و  موازات بهموک ها 

تواند تهدیدی جدی برای ها میگونه دوره( پذیرش صرف این2112) 10چافکین نظر ازبرای آموزش عالی هستند. 

                                                             
1.  Kikkas, Mart & Hans 
2. Massive Open Online Course   
3.  Billsberry 
4. Cormier & Siemens 
5. Kop & Caroll 

6  . Oesd 
7.  Abeer& Miri 
8  . Mackness 

9  . McAuley 
10  . Chafkin 
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 .محسوب شود توسعهحال درهای آموزشی کشورهای های ارزشمند در نظامفرهنگ و آموزه

 دهینآو تهدیداتی که موک ها ممکن است برای آموزش عالی کشور داشته باشند،  هاچالشبه مزایا و نیز  با توجه

و نیز تولید بومی آنها یری از موک ها گبهرهینه اعمال مدیریت صحیح در زم دراندیشی و اتخاذ تدابیر و راهبردهایی 

های آموزشی کشور ایران با شیوه مؤسساتها و سازگار شدن دانشگاه ضرورتبهبا توجه بسیار اساسی است. همچنین 

ا و سازگاری بهای آموزشی آنالین و جدید جهت تضمین کیفیت در ارائه خدمات به کاربران مختلف یادگیری و طرح

 هاکموی در خصوص تحوالت دانشگاههای یابند انجام پژوهشیمآنالین رشد و توسعه  صورتبهای که فضاهای فناوری

دهد در این زمینه بررسی پیشینه موجود در ایران نشان می (. 2112، 1نماید )پوتریمبر آموزش عالی بسیار حیاتی 

(. این در حالی است که بر اساس اهمیتی که ذکر گردید، با 2112، 2است )دانیل نشده انجامی دانشگاهکار جدی و 

ین همگانی در سطح تحصیالت آنالآموزشی  یهادورهتوان به درک بهتری از یمی عمیق در این راستا، هاپژوهشانجام 

، ی خودهاآرمانجهت تحقق بایست با در نظر گرفتن ابزار اساسی آموزش عالی در یم هاپژوهشیافت. این  دستعالی 

  یعنی برنامه درسی انجام شود.

از سوی آموزش  شده اتخاذهای یاستسیر تأثتحت  شدتبهعالی، خرده نظام اساسی آموزش عنوانبهبرنامه درسی 

گذارد. این نقش حیاتی برنامه درسی برای یمیر تأثخود بر آموزش عالی و کارکردهای آن  نوبه بهعالی قرار دارد و 

 ی آموزشهانظامها بر برنامه درسی در یرات موکتأثینه زم دریتی اهم بای هاپژوهشیری گشکلآموزش عالی، سبب 

دغدغه توسعه داشته و در این مسیر به  شدت بهیژه در کشور ایران که و بهعالی کشورهای مختلف شده است. این امر 

ساله، چشم امید یستبی اندازها چشماز سوی آن در تحقق  شده ارائهی درسی هابرنامهآموزش عالی و  یهارسالت

 نماید.یمبسته است، بسیار ضروری 

 

 مبانی نظری و پیشینه

قرار گرفت و از آن زمان به  استفاده مورد 2112اولین بار توسط جورج زیمنس و استفن داونز در سال  عبارت موک

یکی از در تواندیماینترنت  ی با دسترسی بههرکسامروزه  .بعد محبوبیت رو به افزایشی بخصوص در آمریکا پیدا کرد

ها تهتعامل برقرار سازد و داش کنندهشرکتها دسترسی یابد، با سایر دانشجویان و افراد ها شرکت کند و به منابع آنموک

نفر  011معموالً شامل تعداد باالی  هادورهی این اندازراه اندازه، ازنظرها به اشتراک گذارد. خود را با آنهای و آموخته

 ،هاآموزشی و دانشگاه تعدادی از مؤسسات ،2111تا  2112 یهابین سال (.2111، 3شود )بلمی کنندهشرکت

 هیچ مدرک اینکه، و با توجه به و دسترسی همه دانشجویان بر مبنای منابع آزاد، را موکمبتنی بر های آموزشی دوره

شده ثبت موکنخستین به دنبال آن  (.2112، 4کردند برای تمامی دانشجویان برگزار کردند )اگرواالیدانشگاهی ارائه نم

دانشجو توسط  2011که با بیش از  "5فراگیری اینترنتی امروز و فردا "نام واحدی به نام  با، 2111در امریکا در سال 

                                                             
1 . Potter 

2  . daneil 
3.  Bell 
4 . Agarwala 
5. Online Learning Today and Tomorrow 
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 (.2112، 2، ظهور پیدا کرد )بالفورارائه شد 1الینوی اسپرینگفیلددانشگاه 

؛ دانیل، 2112باشند )کونل، معروف می cMOOCو  xMOOCاند که به شدهیمتقسها به دو نوع تا به امروز موک

 ها پرداخته خواهد شد:در ادامه به تشریح آن.(2112

 XMOOCs

های کمی از بزرگ برداشت کالًید دارند و تأکهای آموزشی پذیری دورهیاسمقپذیری یا ها بر اندازهاین نوع موک

بر پایه  xMOOC(. نوع 22-22،ص 2111های آموزشی دارند )یان، پاول و اولیویر، بودن، باز بودن، آنالین بودن دوره

فاده ای یا سایر انواع تکالیف استینهگز چندهای و بیشتر از ویدئو در کنار آزمون گرفتهشکلرویکردی ادراکی رفتاری 

تواند مواردی از قبیل معرفی هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، معرفی پایگاه داده، می xMOOCهایی از کند. مثالمی

 (.2112، 3یباشد ) پارهای ساخت موتورهای جستجو یسی و دورهنوبرنامه

های مرسوم تحصیالت عالی باشد. مدرسان تمایل زیادی دارند که فرایند تدریسشان همانند دوره xMOOCمدرسان 

 های گفتگو، تکالیفدر انجمن شدهمطرحها، مباحث باشند که معموالً شامل خواندنیی از مفاد آموزشی میفهرستدارای 

های یلمف(. 2112، 4هستند )برسلو شدهضبطهای از پیش ها و سخنرانیشده و همچنین فیلمیینتعهای و پروژه

دانشجویان دروس را هر هفته با دیدن ویدئوهای  معمول طوربهو  دارند زمانآموزشی معموالً بین سه تا پانزده دقیقه 

رایگان( مطالعه  صورتبهشده )عمدتاً ینتدوهای را مانند جزوه کنند و مطالب خواندنی آنآموزشی آن مباحث شروع می

نجام را به ا مقررشدههای نمایند و تکالیف و یا آزمونهای به راه افتاده در انجمن گفتگو شرکت مینمایند، در بحثمی

توانند در یمها (. آن2112، یرسانند دانشجویان قادرند ویدئوهای آموزشی را متوقف کنند و یادداشت بردارند )پارمی

فتگو خود را در انجمن گ سؤاالتکه شده در دوره ایمیل بزنند یا این یهتعبوطه از طریق سامانه صورت نیاز به استاد مرب

 (.2112مطرح نمایند )برسلو، 
 

  cMOOCs

ها از cMOOC(. 2111ید دارند )یان، پاول و اولیویر، تأکها بر روابط اجتماعی و ارتباطات انسانی این نوع موک

جهانی  طوربهاما هنوز  شدهمطرح. پیوند گرایی مدتی است که اندشده بنا 5پیوند گراییطرف دیگر بر اساس فلسفه 

(. 22-22، ص 2112،  6)کاسامانونشده است )کورسرا(یرفته پذالگوی جدید آموزشی برای عصر دیجیتال  عنوانبه

، 9، موک سیار8سیار یهای یادگیری شخصی، یادگیریطمح، 7های بارز آن شامل مواردی چون دانش پیوندیمثال

 باشند.یم

جاست که همچنان که دوره ینا، اما تفاوت هستندهم دارای یک شمای کلی از مفاد آموزشی  cMOOCمدرسان 

                                                             
1  . University of Illinois Springfield 

2  . Balfour 
3. Parry  
4. Breslow 
5. Connectivism 
6.  Cusumano  
7. Connective knowledge 
8 . Mobile-Learning 
9 . Mobile- MOOC 
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آن فهرست آموزشی  صورتبهشود و نه ، توسط خود دانش آموزان تدریس میشده انتخابرود مطالب و مفاد یمیش پبه

که دوره در حین پیشروی دچار ییجاازآن(. 2112شده است )رودریگز، ینتدوکه توسط مدرس از پیش از شروع دوره 

یا  که ادامه آن برایشان مفید استتشخیص این کنندگانشرکتشود، ممکن است برای بعضی از تغییر و تحوالتی می

که دانشجو، حق انتخاب مفاد درسی را داشته و همچنین اگیرنده مانند ایننه، دشوار شود )همان(. مسئله اختیار فر

ید دارد تأکها بر آن cMOOCی هستند که رداموتواند تعیین کند تا چه حد در دوره شرکت داشته باشد، همه از می

 (.2111، 1)مکنس

هم آموزان داشته باشند،  ای ازدانشجویان محیط آموزشی خاص خود و شبکه ها مبنا بر این است کهcMOOCدر 

گونه یناای که در مورد (. مسئله2112های مدرس باشند )کونل، که فقط وابسته به خطی مشی و راهنماییی اینجابه

هایی همراه خواهد ها با دشواریوجود دارد این است که ارزیابی دانشجویان در آن های آموزشی مبتنی بر موکاز دوره

دهند )رودریگز، کنند و همه یک تکلیف یکسان را انجام نمیهمه افراد یک مسیر را طی نمی cMOOCدر  چراکهبود، 

2112.) 

های ارتباطی همگرایی بین افراط فعلی موکبه ایجاد رود که های آینده انتظار میاز دیدگاه آموزشی، از موک

(cMOOCکه یادگیری شبکه و مصنوعی را تشویق می ،) کنند، وxMOOCآنچهکه بیشتر در مورد انتقال دانش و  ها 

 (.2111، 2آلن) بپردازندرا بدهند،  "مشق و تمرین"مربیان ممکن است به آن اصطالح 

، 3اند )کریشنرآموزش عالی را در سراسر دنیا به خود جلب کرده مؤسساتهای آزاد آنالین توجه بسیاری از دوره

راهی هستند که از طریق آن آموزش برای  هاموککنند که یمطور بحث طرفداران این شیوه آموزش این (.2112

ن توانند تجربه کار کردشود و اساتید میگیرد و دسترسی به نهادهای آموزشی بیشتر مییمهمگان در دسترس قرار 

ین عقیده مخالفان بر ا طرفآناز (. 2111)ابیر و باراک،  با تعداد زیادی از مخاطبان را از سرتاسر دنیا داشته باشند

بوده و  کیفیتی از آموزشیبباشند که شکل یمصورت بالقوه زننده بهیبآسهای آزاد آنالین یک امکان هستند که دوره

 (.2112کریشنر، محلی کاهش یابد ) مؤسساتتواند باعث شود که در آینده عواید مدارس و یم

توانند دسترسی به یم هاموک، قطعاً استدرست و ادعاهای هر دو طرف تا حدی  هاگفتهدهد که یمتحقیقات نشان 

ی ی و تنها با در اختیار داشتن یک ارتباط اینترنتآسانبهی از هر جای دنیا هرکس چراکهآموزشی را بیشتر کنند  مؤسسات

 موک(. همچنین این مطلب حائز اهمیت است که تجربه آموزش در 2112، یها شرکت کند ) پارتواند در آنمی

با مخاطبان متنوع و بسیاری از سراسر دنیا مواجه خواهند  چراکهو مفید فایده باشد،  باارزشتواند برای اساتید بسیار می

تر شدن و باالتر رفتن کیفیت ها هم تأثیرگذار خواهد بود که حتی به غنیهای آموزشی آنبود و این در مهارت

 یباوجوداز طرف دیگر  (.2111شود )ابیر و باراک، منجر می اندمشغولای که در آن به فعالیت های دانشکدهکالس

کند ولی تنها حدود ده درصد آنان به سمت خود جلب می نامثبتهای آنالین خیل عظیمی از افراد را برای که دوره

موارد ود تنها که در آزمون خاین باوجودای از دانشجویان دهد که عدهرسانند. شواهد نشان میدوره را به اتمام می

(. این دلیل کافی را 2112، یکنند  )پاریمهای خود نمرات خوب دریافت یهمکالساما کماکان از  اندنوشته ربطبی

                                                             
1. Mackness 
2. Allen 
3  . Kirschner 
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م فراه استکیفیت آموزش عالی یبشده و یقرقبرای آن دسته از منتقدانی که باور دارند این نوع آموزش شکلی 

تواند یم کار ینااست که  طوربهدارد اما الزم  به همراهبرای اساتید فوایدی را  موکی که تدریس در باوجودسازد. می

تدای و نه در اب موردنظرکه که عده زیادی از اساتید در طی پیشروی دوره ییجاازآنرا داشته باشد.  دو لبهحکم شمشیر 

کند. نمایان می شدتبهیزی درست، خود را ربرنامهکنند، هرگونه ابهام و فقدان ها و مفاد درسی را تعیین میآن سیالب

تواند اشکال یا نارضایتی می هرگونه چراکهببرد  سؤالیزی شهرت آن استاد را زیر آم اغراقتواند به شکل این امر می

 و بانظمطرف اساتیدی که دوره را به بهترین شکل و ها هزار نفر در فضای مجازی شیوع یابد. از آنبین هزاران یا ده

گاه گاه در محدوده هیچ دانشیچهیابند که شاید کنند به شهرت و محبوبیت دست میتیب رضایت بخشی برگزار میتر

 (.2112ای نتوانند به آن دست یابند )یانگ، یا دانشکده

های آموزش عالی کشوووورهای     ها تحقیقات مفیدی در نظام    ها در آموزش عالی و نوع تاثیرات آن   در زمینه تاثیر موک  

 عنوان  با موک از یادوره در که فراگیری روی بر موردی مطالعه یک در( 2111)لیویپیشرفته در حال انجام است.   

صی،    آموزش محیط» سط شده  ارائه و «دانش شبکه،  شخ شت  شرکت  ، "”PLENK تو سید  نتیجه این به دا   که ر

 فرایند در دوره طی در تعامل و همکاری که شوده  متوجه و اسوت  کرده شورکت  دوره در کنجکاوی روی از فراگیر

 معیارهایی وجود بدون دهدمی نشان  که است  داده ارائه را مدلی PLENK اینکه و است  کنندهکمک خیلی یادگیری

 .پرداخت یادگیری به توانمی هم ارزیابی برای

 »عنوان با موک از یادوره در که مدرس یک و فراگیر یک روی بر یامطالعه در( 2112) 1ایوانسدر این راسووتا، 

 درها آن ظراتن بررسی  به داشتند  شرکت  گردیدارائه  اوداسیتی  توسط  که "استنفورد  دانشگاه  از کامپیوتر علم مبانی

 شپی سال  چند که کند شرکت  ایدوره در توانسته  اینکه از فراگیر وی، پژوهش در. پرداختشده  ارائه دوره با رابطه

 کار در که بوده کامپیوتر دانش افزایش ،دوره در شرکت  از هدف.  بود خوشحال  است  نداشته  وجود آن برای امکانی

  اعثب که بود فراگیران کردن درگیر اهمیت به بردن پی دوره، اصلی  نتیجه مدرس،ازنظر  همچنین. کند کمک وی به

شته  دوباره هاآن شود می ضور  و برگ شته  دوره در فعالی ح شند  دا   فعالیت یک حول آموزش کردن بنا وی،. ازنظر با

ستف  نویسی، برنامه هایتمرین و آزمون زیادی تعداد کردن برگزار و جستجو  موتور یک ساختن  مانند تفریحی  از ادها

 درگیر باعث دوره، این در که بود هایییتازجمله فعال هفته در دقیقه نود درمجموع و ایدودقیقه کوتاه ویدئوهای

 است. شده فراگیران کردن

 به ،اندداشته  را موک در تدریس تجربه که اساتیدی  از نفر 112 نظرات بررسی  به پژوهشی  درنیز ( 2112) 2کولویچ

  نفر 112 این از درصد پنجاه و است  برزمان خیلی موک در تدریس که اندبوده باور این بر هاآن که رسید  نتیجه این

 از درصد  22. دارد هاآن فیزیکی کالس که بوده رسمیتی  و کیفیات همان حائز هاآن آنالین کالس که داشتند  اذعان

  موسوسوه   از اعتبار دریافت شوایسوته   لزوماً رسوانند می اتمام به موک در را ایدوره که فراگیرانی که معتقدند هاآن

 باشند.می خود محلی آموزشی

  برگزاری تجربیات بررسوی  به «موک تدوین و طراحی»  عنوان با( 2110) همکاران و  3دوهرتی دیگر، تحقیقی در

                                                             
1 . Evans 

2 . Kolowich 
3 . Doherty 
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  پایه یهارشووته از بسوویاری که دریافتندها . آنپرداختندکنگ هنگ دانشووگاه در آنالین آموزش عمومی دوره چهار

سی،  علوم، همچون سی نوبرنامه مهند  ارزش امر این ،هازعم آن. بهشود یم برگزار رایگانصورت  به غیره و کامپیوتر ی

سه    س ساتید  نقش و مو شی  مفاهیم و مطالب صرف  ارائه دیگر که جهت بدان دهد،یم قرارسؤال   مورد را ا .  ندارد ارز

ست  آن معنای به این. کرد پیداجا همه توانیم را مطالب این زیرا ساتید  که ا  اب خود تعامالت با را ارزش این باید ا

  ممعل ییدها اینجا درها . ازنظر آنباشوود تدریس و کنفرانس از فراتر باید تعامالت این و آورند وجود به دانشووجویان

ست  "همراه راهنمای "عنوان به شجویان  کنار در مدرس یعنی. ا سه  در راها آن و کندیم کارها آن با بوده، دان   پرو

 .نمایدیم پشتیبانی پروژه بر مبتنی کار یامسئله  حل بر مبتنی یادگیری چون هم یادگیری

است که اکثر  شدهمشاهده، هادر خصوص موک شدهانجامهای در خصوص پژوهش شدهانجامهای طی بررسی

؛ 2112کونل، ها) پذیری آن، رایگان بودن این دورهیاسمق ازجملهها تنها به ابعاد محدودی از این فناوری پژوهش

ها، محتوای اند و ابعادی چون کیفیت آموزشی این دورهها پرداختههای تدریس در این دوره(، شیوه2112، 1بیلسبری

توجه با  (.2112ها همچنان مغفول مانده است) ولر، از طریق این دوره شدهحاصلیر یادگیری تأثآموزشی، ارزشیابی و 

الگوی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی ده است که به طراحی شبه این اهمیت، در پژوهش حاضر تالش 

 بررسی قرار گرفته اند: مورد زیر مطرح شده وهای مشتمل در آن بپردازد. در این راستا، سواالت و مولفه

برنامه درسی  ثر درهای مومولفه های آموزش عالییفناوری آموزشی و فنّاورحوزه  متخصصان از دیدگاه -1

 مبتنی بر موک در آموزش عالی کدامند؟

 چیست؟ آموزش عالیالگوی مفهومی مناسب برای برنامه درسی مبتنی بر موک در  -2

 

 روش تحقیق

برنامه درسی مبتنی بر  2بنیاد داده نظریه رویکرد از استفاده با آن در که بود کیفی پژوهشهای نوع از حاضر پژوهش

 کیفی پژوهش روش نوع یک بنیاد داده نظریه رویکرد  .شد ارائه مفهومی الگوی و بررسی موک در آموزش عالی

 مطالعه مورد پدیده درباره ای نظریه تا گیردمی کاربه را سیستماتیک هایرویه سلسله یک استقرایی طوربه که است

 (.2112) اشتراوس و کوربین، کند ایجاد

 از استفاده با بودند که کشور های آموزش عالییفناوری آموزشی و فنّاورحوزه  متخصصان شامل آماری جامعه

به  برای .حاصل گردید هادر داده اشباع نظری نفر 11و با مصاحبه نیمه ساختار یافته با   هدفمند گیریرویکرد نمونه

  .گردید استفاده در پژوهش کننده شرکت غیر خبرگان مرور روش از هاداده روایی و اعتبار دست آوردن

 احترامچگونگی  و میزان نشاندهنده واقع، در که گرفت قرار نظر مد نیز پژوهش اجرای در اخالقی مالحظات

 اینامه مصاحبه، سؤاالت همراه(. در این خصوص به 2111، 3) گورار و تیلوراست کنندکان مشارکت به پژوهشگر

 نکردن انتشار و کنندگان مشارکت مشخصات و مصاحبه مفاد نگهداری در اخالقی تعهد بر مبنی پژوهشگر امضای با

                                                             
1 . Billsberry 
2.  Grounded Theory 
3 . Gorard & Taylor  
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 بررسی کلیدی نکات استخراج برای و ضبط هامصاحبه تمام کنندگان مشارکت اطالع با همچنین،  .شد ارسال آن

  .شد

 هایافته

در برنامه  مؤثر هایهای آموزش عالی مؤلفهیفناوری آموزشی و فنّاورمتخصصان حوزۀ  دیدگاه از -1

 ؟اندکدام آموزش عالیدرسی مبتنی بر موک در 

 داده نظریه روند اساس بر مصاحبه طریق از شده آوریجمع کیفی هایداده سؤال این به پاسخگویی برای

 .شدند تحلیل و تجزیه بنیاد

 (کدگذاری) هاداده تحلیل

ها در ها و ابعاد آنبندی و کشف ویژگیهطبق یند تحلیلی نامگذاری مفاهیم و: کدگذاری باز فرا1الف. کدگذاری باز

یا  3است که پژوهشگر مفاهیم را از زوایای مختلفی از درون و بیرون 2ای مداومها از طریق انجام دادن مقایسهداده

کند تا دیدگاه متفاوتی در خصوص اهمیت و جایگاه مفاهیم کسب کند) اشتراوس و بررسی و تحلیل می 4ایوارونه

 (. 2112کوربین، 

های ضبط شده پس از پیاده سازی، با استفاده از روش تحلیل محتوا به صورت سطر در پژوهش حاضر مصاحبه

ن ارتباط مفهومی و خصوصیات مشترک بی هابندی  و سپس بر اساس مشابهتپردازی، مقولهبه سطر بررسی، مفهوم

های فرعی و کدهای باز، مقوله 2تا  1جداول ای از مفاهیم( مشخص شدند. در کدهای باز، مفاهیم و مقوالت) طبقه

و پیامدهای مربوط ارایه شده است) به  ای، میانجی، پدیدۀ محوری و راهبردهاهای مربوط به شرایط علی، زمینهمقوله

 از هر مقوله اکتفا می گردد(.  مقاله، صرفاً به اشاره به دو یا سه نمونه از کدهای بازمتن دلیل پرهیز از طوالنی شدن 

وجود آورنده پدیده مورد مطالعه) برنامه درسی شود که عامل اصلی بهشرایط علی به شرایطی گفته می شرایط علی:

(. نتایج تحلیل محتوای پاسخ مصاحبه شوندگان حاکی از وجود 2112مبتنی بر موک( است) اشتراوس و کوربین، 

 1 جدولدر  باز کدهای به همراه که است مطالعه مورد پدیده ایجاد برای علّی شرایط خصوص در اصلی هفت مقوله

  .است ذکر شده

 

 

 

 

 

                                                             
1. Open Coding 
2. Flip-flop Technique  
3. Inside out  
4 . Upside Down 
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 های مربوط به شرایط علی: کدهای باز و مقوله1جدول 

 

 

 

 شرایط علّی

 

 کدهای باز مقوالت

 درگیر نمودن فراگیر با مباحث تأکید بر یادگیری فعال

 تقویت مهارتهای حل مساله

 تقویت خالقیت

های فردی و عالقه درونی توجه به تفاوت

 فراگیران

توجه به استعدادهای مختلف فراگیران در طراحی برنامه درسی 
 ارایه شونده از طریق موک

فرهنگی متفاوت فراگیران شرکت  -توجه به زمینه های اجتماعی
 کننده در برنامه درسی ارایه شونده از طریق موک

انتخاب به فراگیران در رابطه با گزینه های گوناگون اعطای حق 
 ارایه شونده در موک

دخیل نمودن یاددهندگان و یادگیرندگان در فرایند تدوین برنامه  دهندگان و یادگیرندگان گسترش تعامل بین یاد
 درسی مبتنی بر موک

تاکید بر دانش جمعی در فرایند تدوین برنامه درسی مبتنی بر 
 موک

گرایی در تعیین اهداف برنامه درسی نگری و پرهیز از آرمانواقع قابل وصول بودن اهداف
 مبتنی بر موک

در نظر گرفتن امکانات و شرایط محیطی در طراحی برنامه درسی 
 مبتنی بر موک

 پاالیش اهداف بر اساس ارزش های بومی جامعه

تأکید بر تبادل اطالعاتی و افزایش دامنه 

 اطالعاتی افراد

 کمک به رفع نیازهای اطالعاتی افراد

 ارتقای آگاهی افراد

 استفاده موثر از ارایه های در قالب نمایش و بازنمایی ها استفاده از منابع متنوع و چندگانه

 استفاده از نرم افزارهای کمک آموزشی برای مدرس و فراگیر

 دیجیتالیاستفاده از مواد آموزشی چاپی و 

طراحی برنامه درسی مبتنی بر موک بر اساس انجام ارزشیابی  بازخوردی بودن برنامه درسی
 تشخیصی از آموخته های دانشجویان

 ارایه پیشنهادات اصالحی با انجام ارزیابی های تکوینی

 تعیین صالحیت رفتن به مرحله بعد با انجام ارزیابی پایانی

 

 

 وجود آن کردن اداره یا کنترل برای متقابل کنشهای/کنشها سلسله یک که است اصلی اتفاق یا حادثه :محوری پدیده

برنامه درسی  پژوهش این در مطالعهپدیده محوری مورد  (. 2112) اشترواس  و کوربین،  شودمی مربوط آن به و دارد

 .است شده ارائه 2 جدول در آن به مربوط مشخصات که است مبتنی بر موک
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 محوری پدیده به مربوط مقوالت و باز کدهای: 2جدول 

 کدهای باز مقوله فرعی مقوالت پدیده محوری

 کمک به گسترش دامنه اطالعاتی امکان حرکت در مرز دانش هدف برنامه درسی مبتنی بر موک 

 کمک به دستیابی به اطالعات جدید

 العمرکمک به تحقق یادگیری مادام

المللی کردن آموزش بین کمک به تحقق
 عالی

 کمک به تحقق اهداف جهانی

 های فراملیکمک به تحقق آموزش

المللی و چند فرهنگی نمودن اهداف برنامه امکان بین
 درسی

 کمک به انطباق با نیازهای روز یادگیرندگان پذیری باالی اهداف برنامه درسیانعطاف

 درسی در اجراامکان افزایش انعطاف برنامه 

 کمک به تحقق یادگیری شخصی

کمک به تخصصی شدن اهداف برنامه 
 درسی

 امکان تحقق خبرگی فراگیر در یک مهارت

 امکان تخصص گرایی در آموزش عالی

 هاگذاری برای هر یک از بخشامکان هدف

امکان مرکزیت قرار گرفتن فراگیر در  محتوا
 تدوین محتوا

 تر از سوی فراگیرانداشتن حق انتخاب گستردهامکان 

 امکان تأمین نیازهای فراگیران

 امکان تولید محتوا توسط فراگیر

شده امکان انعطاف در طول دوره از سوی محتوای ارائه پذیری باالی محتواامکان انعطاف
 هادر موک

 ها در ترکیب با محتواامکان تناسب موک

 هاتغییر مداوم محتوا در موکامکان 

 هاشده توسط موکامکان تنوع محتوای ارائه روز بودن محتواپویایی و به

 امکان رشد جذابیت بصری محتوا

 تر شدن محتواکمک به غنی

 امکان عدم محدودیت مکانی تسهیل دسترسی به محتوا
 در دسترسی به محتوا

 دسترسی به محتوا امکان عدم محدودیت زمانی در

 امکان افزایش دسترسی به محتو

 امکان مشارکت همگان در تولید محتوا امکان مشارکتی شدن فرایند تولید محتوا

کنندگی مدرسان در  ساخت امکان ایفای نقش تسهیل
 معنی

 امکان مشارکت اساتید و دانشجویان در ساخت معنی

 
 
 
 
 

 روش

 امکان اعطای اختیار به فراگیران جهت ابراز عقیده و نظر یادگیری انفرادیامکان ارتقای 

 امکان یادگیری بر اساس سرعت فراگیر

 امکان یادگیری مطابق بااستعداد فراگیر

 -امکان گسترش تعامل در فرایند یاددهی
 یادگیری

 امکان تحقق یادگیری و تدریس همکارانه

 در بین طرفین یادگیریامکان گسترش تعامالت 

 امکان یادگیری مدرس از مدرس

گیری از راهبردهای اثربخش و امکان بهره

 متنوع تدریس

منظور های تدریس بهگیری از انواع روشامکان بهره
 انطباق با یادگیری تعاملی آنالین

های تصویربرداری هولوگرافیک امکان استفاده از روش
 یادگیری -مختلط یاددهیهای بعدی و مدلسه

 های جدید تفکها با روشامکان انطباق موک

 امکان انعطاف در چگونگی یادگیری یادگیری-انعطاف در فرایند یاددهی 
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 امکان انعطاف در زمان آموزش

 امکان انعطاف در مکان آموزش

 
 

 ارزشیابی

اصالحی  امکان تحقق خودارزیابی و خود
 هااز طریق موک 

 امکان وجود بازخورد آنالین

 امکان ارزشیابی تدریجی مبتنی بر بازخورد

 امکان بازخورد فراگیر از نتیجه کار خود

های متعدد امکان فراهم ساختن روش
 ارزشیابی آنالین

صورت ترکیبی از ارزشیابی حضوری و امکان ارزشیابی به
 مجازی

 ارزشیابی متنوعهای امکان استفاده از روش

 امکان آنالین بودن ارزشیابی

 امکان نیاز به مهارت و تخصص ویژه در ارزشیابی کمک به فنی نمودن فرایند ارزشیابی

 ای بودن فرایند ارزشیابیامکان حرفه

 های مختلفامکان ارزشیابی از دانشجویان در موقعیت

 جویی مالی و زمانی درنتیجهامکان صرفه
 ارزشیابی جمعی

 زمان از تعداد زیادی از دانشجویانامکان ارزشیابی هم

 جویی در زمانامکان صرفه

 جویی در هزینه مالیامکان صرفه

 

 

 محل عبارتی، کند؛ بهمی داللت ایپدیده به که است ویژه خصوصیات یکسری دهندهنشان : ایزمینه شرایط

کنترل، اداره و پاسخ به پدیده  برای متقابل کنش آن در که است بعد یک طول در ایپدیده با مرتبط وقایع یا حوادث

ها، ها، ضعفای در این پژوهش شامل چهار مقوله قوت(. شرایط زمینه2112گیرد) اشتراوس و کوربین، صورت می

 ارایه شده است.به همراه کدهای باز مربوط به هر یک از آنها   2در جدول  که ها و تهدیدات می باشدفرصت
 ایشرایط زمینه به مربوط مقوالت و باز کدهای: 3جدول 

 کدهای باز مقوله فرعی مقوالت پدیده محوری

 امکان استفاده افراد شاغل ارتقای دسترسی به برنامه درسی هاقوت  ایشرایط زمینه

 امکان شرکت افراد دارای محدودیت مالی

 کاربران متعددزمان امکان استفاده هم

ارتقای فراگیرنده 

 محوری در برنامه درسی

 حضور داوطلبانه یادگیرندگان

 امکان تعیین اهداف یادگیری توسط فراگیر

 های آموزشی بر اساس عالیق فراگیرامکان انتخاب دوره

مندی از سطح باالی کیفیت بهره
 تدریس اساتید

 خدمت برای مدرسان افزایی ضمنفراهم آوردن امکان دانش

 گیری از تدریس اساتید برجسته و شهرهامکان بهره

 منعطف کمک به حاشیه راندن یادگیری غیر

کمک به افزایش انعطاف در 
 برنامه درسی دانشگاهی

 امکان تغییر رشته تخصصی در حین دوره

 نیازنداشتن پیش

 امکان انجام تکالیف در زمان دلخواه

 
 
 

 هاضعف

های امکان دور شدن از موقعیت
 حقیقی در آموزش

 عدم حضور فیزیکی

 عدم امکان تعامل چهره به چهره

 امکان جدا شدن از ارتباطات واقعی دنیای بیرون

امکان سازمان نیافتگی مناسب 
 آموزش

 فاقد ساختار منظم

 هاانضباطی در موکنظمی و بیامکان گسترش بی

 حدوحصر به فراگیراناعطای اختیار بی امکان

امکان افزایش بار مالی برنامه 
گیری از درسی درنتیجه بهره

 هاموک

 بردار بودن موک ها ازنظر زمانیهزینه

 هابر بودن تولید موکگران و هزینه

 هاهای اقتصادی تولیدکننده موکامکان بروز چالش
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امکان انحصاری شدن تولید 
برنامه درسی توسط کشورهای 

 دهنده موکارائه

توسعه در ارائه خطر پررنگ نبودن سهم و نقش کشورهای درحال
 هاموک

عنوان وسیله قدرت و گرفتن امتیاز ها بهامکان استفاده ابزاری از موک
 هادهنده آنتوسط کشورهای ارائه

 هاگیری از موکخطر تحریم کشورهای دیگر در بهره
های امکان عدم ارزیابی مهارت

 سطح باالی تفکر

 امکان عدم تحقق یادگیری عمیق

 هاوتحلیل مطالب در موکفقدان تفکر انتقادی و تجزیه

 هاشده توسط موکآفرین بودن محتوای ارائهامکان انتزاعی و مشکل

امکان سلب آزادی مدرسان در 

 ایفای رسالت تدریس

 

های خالقیت مدرسان در استفاده از روشامکان محدودیت در 
 تدریس

 های آنالینهای تدریس با دورهامکان تطابق اجباری روش

 دهنده موکهای ارائهامکان تحمیل آموزش و شیوه تدریس دانشگاه

 امکان ساختارمند نبودن ارزشیابی
 

 مند نبودن ارزشیابیامکان قاعده

 کامل استاد به فراگیرانامکان میسر نبودن بازخورد 

سازی امکان مشکل بودن ارزشیابی به دلیل عدم امکان یکسان
 تکالیف فراگیران

امکان بروز مشکالت مربوط به 
شناسایی دقیق فرد ارزشیابی 

 شونده

 غیراز فراگیرامکان انجام دادن تکالیف توسط فردی به

 ارزشیابی شوندهامکان نامرئی بودن و شناخته نشدن دقیق فرد 

 امکان عدم شرکت در دوره

 
 
 

 هافرصت

تر نمودن عدالت کمک به گسترده
 آموزش دانشگاهی

 گیری جامعه اطالعاتیکمک به شکل

 تر نمودن آموزش عالیکمک به گسترده

 افزایش دسترسی همگان به آموزش عالی

گذاری و درآمدزایی امکان سرمایه
 مبتنی بر موکبرنامه درسی 

های علمی کمک به جلوگیری از خروج منابع مادی و نیز سرمایه
 کشور

 اندازی اقتصاد خانگیکمک به راه

 بنیاامکان ارتقای جایگاه کشور در اقتصاد دانش

 حرکت در مرز دانش کمک به روزآمد بودن دانش

 ترغیب اساتید و فراگیران به آموختن موضوعات جدید

 تربه چالش کشیدن محتوای قدیمی

 شدن آموزش عالیکمک به متحول وری آموزشیامکان ارتقای بهره

 هاامکان ایجاد رقابت سازنده بین دانشگاه

های موجود دانشگاهی در گیری از تخصص و تواناییامکان بهره
 داخل و خارج کشور

 هایتسهیل ارتقای کارایی روش
 ارزشیابی

 

 امکان ارزیابی فراگیران از خود

 های متنوع و متفاوت ارزشیابیامکان انجام روش

 امکان ارزشیابی تشریحی

تر نمودن امکان کاربردی
 هاآموزش

آموزی توسط موک ها برای ورود به بازار های مهارتامکان ارائه دوره
 کار

 امکان حل مسائل جامعه توسط برنامه درسی

 امکان پیوند نظر و عمل

 
 
 
 
 
 
 

امکان اختالل در کارکرد 
 دانشگاهی

ها به دلیل عدم استقبال جمعیت امکان متضرر شدن دانشگاه
 های حضوریدانشجویی از دوره

 خطر آسیب رسیدن به کارکرد پژوهشی دانشگاه

 خطر ساختاردهی مجدد ناکارآمد نظام آموزش عالی

سؤال رفتن رسالت امکان زیر 
 مدرسان

 امکان کاهش فرهنگ استادی و کالس استاد

 امکان جلوتر بودن دانشجویان از اساتید

 امکان به حاشیه رفتن اساتید بیگانه از موک
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 های موکامکان حباب بودن دوره امکان عدم هدفمندی آموزش تهدیدات

 امکان سست کردن نظام آموزش رسمی

تسهیل گرایانه کردن فرهنگ عمومی یادگیری امکان ساده و 
 منظور آنالین شدنبه

خطر عدم کارآمدی اهداف برنامه 
 درسی
 

امکان عدم تحقق اهداف برنامه درسی در راستای دستیابی به 
 آموزشی ساختاریافتهتجربه

 هاامکان به انحراف کشیده شدن اهداف موک

 آینده دانشجویاامکان عدم پاسخگویی به نیازهای 

خطر تضاد ارزشی اهداف برنامه 
 شده در موکدرسی ارائه

 صالح تعیین اهدافخطر خالص نشدن اهداف توسط مراجع ذی

 های جامعهامکان تعارض اهداف موک ها باارزش

 دهنده موکهای فرهنگی کشور ارائهامکان تهاجم و تسلط ارزش

امکان سطحی شدن اهداف 
 درسیبرنامه 

 شدن بر اهداف برنامه درسیامکان تأثیرات جهانی

 امکان بازاری شدن آموزش

 امکان رقابت ناسالم اساتید در زمینه کسب نام و شهرت

 امکان عدم انسجام در ارائه محتوا یافتگی محتواامکان عدم سازمان

 قاعده شدن محتواامکان بی

 محتواامکان تغییرات زودرس در 

ها امکان استفاده ابزاری از موک
 برای القای محتوا

 ها به محتواازحد موکامکان اتکای بیش

 واسطه محتواها بهامکان انحراف جهت موک

 خطر تحمیل محتوا

امکان عدم تطابق محتوا با 
 نیازهای مخاطبان

 

 امکان عدم تدوین مطالب بر اساس نیازهای فردی دانشجویان

 امکان ایجاد انفصال بین فراگیران و محتوا

ها با محتواهای فرهنگی متفاوت از هزاران امکان عدم تطابق موک
 نفر

امکان کمی و سطحی نمودن 
 فرایند ارزشیابی

 پذیر بودن افراطیامکان تکنیکی و اندازه

 امکان نادیده گرفتن سطوح باالی شناختی

 ارزشیابیامکان مکانیکی نمودن 

امکان عدم توجه به نیازهای بازار 
 کار داخلی در فرایند ارزشیابی

کنندگان جامعه در ارزیابی از امکان مشارکت نداشتن استخدام
 های کشورهای دیگرکشده توسط موهای ارائهمهارت

 امکان عدم تطابق ارزیابی بامهارت های موردنیاز بازار کار داخلی

 
بدبینی و تردید نسبت به احساس 

 موک

 هانظری دانشگاهتنگ

 احساس تهدید اساتید نسبت به جایگاه و موقعیت خود

 گونه در مدیریت  موک نگاهی تردید

 

 

ذارند) گمی اثر متقابل کنش/کنش چگونگی بر که هستند وسیع و کلی میانجی شرایط : گر(میانجی)مداخله شرایط

ها در مجموع پنج مولفه به عنوان مصاحبه یبر اساس تحلیل صورت پذیرفته بر رو(. 2112اشتراوس  و کوربین، 

 هایی از کدهای آن ذکر گردیده است. به همراه نمونه 1شرایط میانجی شناسایی گردید که در جدول 
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 میانجیهای مربوط به شرایط : کدهای باز و مقوله4جدول 

 

 

 

شرایط 

 میانجی

 

 کدهای باز مقوالت

ترکیب دوره های آموزشی مبتنی بر موک 

 با آموزش سنتی در برنامه درسی

حفظ آموزش سنتی و چهره به چهره به عنوان یکی از رسانه های مهم 
 یادگیری -انتقال یاددهی

 حفظ ارزش مواد چاپی

 حفظ تدریس حضوری

رعایت اخالقیات و اصول حرفه ای در 

 بهره گیری از موک ها در برنامه درسی

 گنجاندن اخالق اطالعات و اخالق حرفه ای در تعامل انسان با تکنولوژی

 در نظر گرفتن مالکیت معنوی تولید کنندگان و کاربران موک ها

 وجود تعامل انسان با تکنولوژی
ایجاد فرهنگ آموزش موک ها و 

ضرورت بهره گیری از آن ها در برنامه 

 درسی

 آگاهی بخشی به جامعه در زمینه ظرفیت موک ها

 توسعه فرهنگ استفاده از فناوری اطالعات

 آگاهی بخشی به جامعه در زمینه ظرفیت موک ها

افزایش حمایت دانشگاه ها و متولی 

 بودن آنها برای موک ها

 

 دانشگاه به عنوان مسئول ارایه دوره های موک

 دوره ها توسط دانشجوپرداخت بخشی از هزینه 

 شکل گیری مراکزی در زمینه تولید دوره های موک در آموزش عالی

حضور فعاالنه و مشارکت متخصصان 

حوزه تعلیم و تربیت و آموزش 

الکترونیک در طراحی موک ها برای 

 برنامه درسی

 حضور فعاالنه پداگوژیست ها

 الکترونیکبهره جستن از نظرات صاحبنظران حوزه های آموزش 

 رهبری پداگوژیست ها در تعامل با تکنولوژیست ها

 

 مطالعه مورد پدیده با مواجهه برای حلهایی راه ارائه به بنیاد داده نظریه در نظر مورد راهبردهای :پیامدها و راهبردها

 و است آن برابر در دادن نشان حساسیت و آن با برخورد مطالعه، مورد پدیده کردن اداره آن هدف که دارد اشاره

پدیده وجود دارد) اشتراوس و  خصوص در که است شرایطی ( العملهاعکس( و واکنش)اعمال) کنش نتیجه پیامدها

در این مطالعه، راهبردهایی که در راستای تحقق برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی (. 2112کوربین، 

  .گیری تشریح شده استتنی بر موک در بخش بحث و نتیجهشناسایی شده و پیامدهای الگوی برنامه درسی مب

 

 های شهر تهران چیست؟الگوی مفهومی مناسب برای برنامه درسی مبتنی بر موک در دانشگاه -2

 ،های آموزش عالییفناوری آموزشی و فنّاور زمینه در صاحبنظر افراد با مصاحبه از پس مذکور، سؤال به پاسخ در

 .شد تدوین زیر شرح به نهایی مفهومی مدل و برنامه درسی مبتنی بر موک پدیده به مربوط فرعی و اصلی هایمقوله

 هایمقوله و مقوله بین پیوند طریق از که است هاییرویه سلسله از عبارت محوری کدگذاری :محوری کدگذاری .ب

 و اصلی)هامقوله دهیشکل فرایند به محوری کدگذاری ترتیب، بدین دهد. می ارتباط یکدیگر با را هاداده فرعی،

 شرایط بین روابط تا شودمی انجام (سرمشق یا الگویی مدل) پارادایم یک از استفاده با کار این . دارد اشاره (فرعی

 .است شده بیان 1 شکل در که دهد نشان را پیامدها و راهبردها میانجی، شرایط ای،زمینه شرایط محوری، پدیده علّی،
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 و کوربین در پژوهش حاضر اشتراوس: الگوی پارادایمی  2شکل 

 

 بر مقوالت سایر که) را محوری مقوله بنیاد داده پرداز نظریه مرحله این در(: پردازینظریه مرحله)انتخابی کدگذاری

 به هامقوله سایر با آن دادن ارتباط با و انتخاب  1مندروش طوربه (دهندمی تشکیل را کلیتی و گردندمی آن محور

دهد)دانایی مطالعه شده است ارایه می پژوهش در که فرایندی برای انتزاعی شرحی که کندمی اقدام نظریه نگارش

 .است 2 شکل صورتبه(. مدل ترسیمی ارایه شده برای برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی 2112، 2فرد

 

 

 

 

 

                                                             
1 . systematic 
2 . Danayifard 
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 گیریبحث و نتیجه

های ارایه شده از سوی خود دورهها، سعی در جذب حداکثری دانشجویان در های بزرگ به واسطه موکامروزه، دانشگاه

ا ههای هم ردیف خود در نحوه ارایه و کیفیت بخشی به این دورهدارند و در این مسیر نیز در رقابت شدید با دانشگاه

هستند. آنها با ارایه هر چه بهتر و جذب بیشتر دانشجویان، در صدد ارتقای برنت دانشگاهی، شناساندن بیشتر دانشگاه 

های دیگر هستند. این های مالی ناشی از حضور دانشجویان خارجی و استادان خود در دانشگاهو منفعت خود، و مزایا

ها و موسسات مختلف و های مالی را از بنگاهها، سیلی از حمایتهای مبدا در ارایه دورهها به عنوان دانشگاهدانشگاه

های آموزشی مبتنی بر موک در دروه دارند.دریافت میها و نیز موسسات خیریه نفع از این دورهمند و ذیعالقه

گیری اقتصادی نوین در عرصه آموزش تواند سبب رونق اقتصادی جنبه آموزش و به عبارت بهتر، شکلمیها، دانشگاه

 عالی گردد.

ته در دستور کار قرار گرفایران در پژوهش حاضر، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی 

ها نشان داد که عناصر برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی شامل هدف، محتوا، است. نتایج حاصل از مصاحبه

ای با یکدیگر قرار دارند. این عناصر برنامه درسی یادگیری و ارزشیابی هستند که در یک ارتباط چرخه-روش یاددهی

ها گردد. در حقیقت تحقق اثربخش عناصر و ارتباط بین آننجر میبر مبنای شرایط علی قرار دارد و به راهبردهایی م

دهند . این شرایط و فرایند گری این فرایند را تحت تأثیر قرار میپذیر است، و  شرایط مداخلهاز طرق راهبردها ا امکان

ای صورت و زمینه ها در بسترشود. مجموعه این کنش و واکنشمنجر به پیامدهایی در برنامه درسی آموزش عالی می

آورند. این روابط در قالب های الزم را برای این امر فراهم میها و تهدیدات، زمینهها، فرصتها، ضعفپذیرد که قوتمی

 (.2) شکل مدلی به تصویر کشیده شده است

نشان داده است که  هاموکهای درسی مبتنی بر در راستای بررسی راهبردهای کاربست برنامهنتایج پژوهش حاضر 

ی المللدر برنامه درسی، افزایش ارتباطات بین هاموکریزی درسی کارآمد برای اند از: برنامهترین راهبردها عبارتمهم

ریزی راهبردی درزمینه ، داشتن برنامههاموکگیری از در آموزش عالی، بسترسازی اجتماعی و فرهنگی جهت  بهره

این  .هاموکاعمال سازوکارهای مدیریتی صحیح در راستای استفاده بهینه از  و  در عرصه آموزش عالی، هاموک

 شوند.راهبردها در ادامه تشریح می

 ، هاموکهای درسی مبتنی بر ترین راهبردهای برنامهطور که نتایج پژوهش حاضر نشان داده است یکی از مهمهمان

نی های فریزی  است، یادگیری و تدریس باوجود بهترین زیرساختدر برنامه هاموکبرای ریزی درسی کارآمد برنامه

یزی رریزی درسی  به صورتی اصولی و کارآمد  تدوین و اجرا شود و این برنامهشود،  مگر اینکه برنامهو دانشی محقق نمی

ز به بازنگری مداوم فرایند طور خاص نیابه هاموکهای آموزشی مبتنی بر طورکلی و دورهدرسی در فضای مجازی به

ه باید شود کگونه استنباط میها اینریزان درسی دارد . از یافتهافزایی مداوم اساتید و برنامهریزی درسی و دانشبرنامه

منزله نوآوری آموزشی، امکانات و بسترهای مختلف علمی، نگرشی، ها بههای درسی مبتنی بر موکبرای اجرای برنامه

ها دانش خود را ارتقا داده و تدریسی باکیفیت را محقق سازند یا باشد و توأماً اساتید متناسب با این نوآوریفنی و .. مه
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های درسی است که به دانش وتوانش و نگرش . همه این شرایط مستلزم طراحی مطلوب و اثربخش عنصرهای برنامه

 برنامه ریزان درسی بستگی دارد. 

سی دی     سا ست  ازجمله راهبردهای ا ضای برنامه  هاموکگر که در کارب سی تعیین در ف ست،  های در افزایش  کننده ا

رسی  های دالمللی سازی آموزش عالی و برنامه ضرورت بین در آموزش عالی است که با توجه به  المللیارتباطات بین

ضر، توجه به آن به  شورهای درحال   در جامعه علمی حا صوص برای ک سعه خ ساس    ای چون ایران پیش اتو ز پیش اح

 هایزمینه در و متخصص  متعهد انسانی  نیروی پرورش و هانوآوری ایجادکننده عنوانبه عالی شود. درواقع، آموزش می

سعه  در کلیدی و حیاتی نقش ، گوناگون شوری  هر ملی تو صول  . البته دارد ک صود  این ح صالح  سایه  در تنها مق  ا

المللی بین  المللی و بسووط ارتباطات بینهای بینشوواخص با آن هایفعالیت نمودن هماهنگ و عالی آموزش بنیادی

 خود آموزشی  و اهداف هابرنامه دارندوظیفه نیز ریزی درسی گردد.  اساتید و متخصصان برنامه   می ممکن متخصصان  

آموزش   و مسؤولیت  نظارت با نمایند که هدایت اهداف به رسیدن  برای را آموزش دانشجویان  و تدوین اساس  این بر را

شاگردان    هاینگرش و هامهارت دانش، در مطلوب ایجاد تغییرات های درسی و المللی سازی برنامه تسهیل بین  و عالی 

شاخص   می اجرا و طراحی شد تعامالت بین   های بینشود .  سازی  چون ر ستادان و المللی  شگاهیان، الگو   المللی ا دان

ارکردهای  ها و کالمللی کردن آموزش و غیره  مبتنی بر توانمندیتأکید بر فرهنگ بینهای پیشرو،   گرفتن از دانشگاه 

 . چندگانه اساتید و مدیران دانشگاه است

 هاکموعنوان یکی دیگر از راهبردهای کاربست به هاموکگیری از جهت  بهره بسترسازی اجتماعی و فرهنگی

های درسی محسوب شده است. بسترهای فرهنگی و اجتماعی مناسب متناسب با رویکردهای نوین آموزشی در برنامه

ها، به علت عدم توجه به شرایط محیطی و الزامات علیرغم رایگان بودن این دوره باید در آموزش عالی فراهم شود .

هایی از جنس علوم انسانی و علوم اجتماعی(، برای ورهها )مخصوصاً دفرهنگی، درک بسیاری از مفاهیم در این دوره

؛ 2111های  فراوانی همراه است) ابیر و باراک، یر نیست و یا حداقل با دشواریپذامکانی مرزبرون کنندگانشرکت

 (.2112چافکین، 

روی طراحان،   های جدید را پیش    های ارتباطی، ابزارها و روش   ها،  فناوری  MOOCهای درسوووی مبتنی بر  برنامه   

ترتیب، الگوهای سوونتی یادگیری متحول  اینهای آموزشووی قرار داده اسووت. به مجریان برنامه ریزان و مدیران وبرنامه

سترده شده  ستند. اند و کاربران با حجم گ شتباه خیلی از    ای از اطالعات و دانش مواجه ه فرهنگ غلط و باور منفی و ا

شووکل   خأل در آموزشووی هیچ که دانیمهای درسووی تأثیرگذار اسووت.  درواقع میدر برنامه هاموکاسوواتید  بر کاربرد 

ساتید محقق شده است،       در هاموکهای مختلف آموزشی مثل  گیرد. روشنمی  بستر زندگی اجتماعی دانشجویان و ا

 افراد و جامعه فرهنگ بهبیشووتر  بخش جامعه در متقابل تأثیر گذارند. اینمی تأثیر آن بر گردیده و متأثر محیط از

سته  شجویان تأثیر می    گردد. می مرتبط آن به واب ساتید و دان که فرهنگ   گذارد و  زمانیفرهنگ بر نگرش و عملکرد ا

های ناوریتری فپذیری بر فضای آموزش عالی حاکم باشد اساتید و دانشجویان نیز با  نگرش و نگاه مثبت    باز و انعطاف

  پذیرند.جدید را می
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در عرصوووه آموزش عالی از دیگر راهبردهای مؤثر در کاربسوووت  هاموکدر زمینه  ریزی راهبردیداشتتتن برنامه  

ست  هاموک شته  سالیان  در ایران در عالی آموزش. در آموزش عالی ا شد  گذ شته  خوبی ر سته  و دا ست  توان  در ا

های نوین آموزشووی مثل  فناوری حضووور به توجه کند. با ایجاد بنیادی تحوالت فناوری و علمی مختلف هایحوزه

 روروبه آن آموزش عالی با که مسائلی  ازجمله  .است  شده  جدیدی عرصه  وارد ایران در عالی آموزش امروزه ، هاموک

ست  ست  این ه شی در برنامه  باکیفیت خدمات ارائه با زمانهم که ا سی مبتنی بر  آموز ستی  ،هاموکهای در  در بای

 ،دقیق راهبردهای تدوین با تا دارد ضرورت  ند. بنابراینک عمل خودکفا و مستقل  صورت به نیز خود هایهزینه تأمین

سترده  تالش ستای  در را ایگ سیدن  را شته  خود مأموریت به ر شند  دا تدوین و اجرای برنامه راهبردی در زمینه  .با

شن  را و تجارت الکترونیکریزی برنامه مخاطب و ارزش ایجاد منطق تا داردمی وا را آموزش عالی ، هاموک کند.  رو

 آموزش عالی امروز راهبردهای و مأموریت آرمان، ساختن  عملیاتی برای ایشیوه  ریزی راهبردیبرنامه دیگرعبارتبه

ست  شم     . برنامه ا سیم و تدوین چ صرفاً در زمینه تر ست  ریزی راهبردی  در آموزش   هاموکاندازها و راهکارهای کارب

ست  سی مبتنی بر  رویکرد راهبردی به برنامه ینا بلکه،  عالی نی راهبردهای کالن   تبیین برای ،  ابزاریهاموکهای در

 ،یآموزش عال مختلف سووطوح در هافعالیت هماهنگی با که اسووت هاو چندگانه آموزش عالی و اصووالح و تقویت آن

 سازد.می میسر در آموزش عالی را هاموکسازی های مبتنی بر  نهادینهها و فرصتظرفیت به دستیابی امکان

ساختاری از پایه ست باکیفیت  های راهبردی  تعیینترین مؤلفهترین و  ضای آموزش عالی  هاموککننده در کارب ، در ف

صحیح    سازوکارهای مدیریتی  ستفاده بهینه از    اعمال  ستای ا ست.   هاموکدر را شد  گمان چنانچه قراربیا ر  د با

 کلیه شود و  گرفتهپیش توسعه در جهت  یبه رشد  رو مسیر  هاهای آموزشی مثل موک نوآوریواسطه  آموزش عالی به

  بسیج گردیده تا  منطقهمحلی آن  عوامل ملی و و همه امکانات باید، شود  سرنهاده سرعت پشت    مراحل آن با مراتب و

اه در این راستا نگ  د.نآن منتفع گردنتایج  تر بتواند از همه مواهب وهابعاد گسترد  هم در صرف کمترین هزینه و  هم با

ساختاری می      سانی و  سانی و  غیران سایی و       مدبرانه و جامع  به ابعاد ان شنا شایانی به این امر بنماید. لذا  تواند کمک 

های درسووی کارآمد برنامهتحقق  جهت در آموزش عالی هایتوانایی ها وظرفیت، هاپتانسوویل ،همه ارکاناسووتفاده از 

  عناصوور انسووانی و نقش عوامل و بینرسوود. دراینترین امر ضووروری به نظر میعنوان اولین و مهمها بهکمبتنی بر مو

ها و عوامل  و فرهنگی، زیرسووواخت اجتماعیهای محیطی، و ظرفیت اجزا تمامی از جوییبهره و سوووویک ازجمعیتی 

 ریزان وها هم کمک شووایانی به برنامهباشووند. مطمئناً شووناسووایی این ظرفیتسوووی بسوویار مهم می دگر ازحمایتی 

وکار در آموزش عالی با توجه به  های کسووباندازی نوع فعالیتنماید و هم در تشووخیص راهمتصوودیان امر توسووعه می

 های اولیه بسیار مؤثر است.  عنوان گامهای آن بهظرفیت

 لگوی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزشبا اتخاذ راهبردهایی که ذکر گردید می توان به تحقق اثربخش ابنابراین، 

ای که برنامه درسی مبتنی بر عالی و پیامدهای مثبتی که به همراه خواهند داشت رسید. در ادامه به سه پیامد عمده

 شود:موک برای آموزش عالی ایران خواهد داشت پرداخته می

گسترش پویایی در برنامه درسی ر گرفت،  قرا کنندگانشرکت موردتوجهیکی از پیامدهایی که در پژوهش حاضر 

 (2112پاین و جو)د. یددارتأکی برای فراگیران آموزشتجربهیر نمودن پذانعطاف( بر 2112بود. داونز) دانشگاهی
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دهد که یمیری در موک اجازه پذانعطافدانند. یمیری در آموزش را در زمان، مکان، روش و مواد آموزشی پذانعطاف

یری، فرصتی را برای ایجاد پذانعطاف(. این 2111کنند) لوی، دسترس هستند، فراگیران در آن شرکت میزمانی که در 

 آورد.در مییک چرخه بازخورد از اطالعات به حرکت 

موزش المللی در برنامه درسی آامکان گسترش ارتباطات بینپیامد دیگر برنامه درسی مبتنی بر موک در پژوهش حاضر، 

ی آموزشی هاطرحالمللی کردن آموزش و پیشرفت مداوم ینبدر  موک( طرح آموزشی 2112پوتر)  زعمبهاست.   عالی

 . کندی، نقش بسزایی را ایفا میفرامل

عنوان پیامد دیگر برنامه درسی آموزش عالی در امکان بازنگری کارآمد ساختار آموزش و برنامه درسی دانشگاهی به

یی که هاسازمانبا ورود موک ها و مالحظه سوق یافتن از مدرک محوری به استانداردهای پژوهش حاضر شناخته شد. 

ی آموزشی امری هابرنامهیجه کیفیت درنتشوند، نوعی بازنگری در سازمان آموزش و یم ارائهموک ها در آن 

 نماید.یمیر است. این امر به ارتقای اثربخشی آموزش بسیار کمک ناپذاجتناب

اند. حد و ای نوظهور و به سرعت در حال گسترش هستند که به آموزش عالی ورود پیدا کردهعنوان پدیدهها به موک

توان در نظر گرفت و به عنوان امری فرامرزی، فاصله گرفتن از آن نیز برای آموزش عالی هر مرزی برای این پدیده نمی

ر کنند و دابان در عرصه آموزش عالی به جلو حرکت میها با رشدی شتنماید. امروزه موککشوری،  اجتناب ناپذیر می

د رسها به نظر میاند. این دورههای آن اعم از آموزشی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نفوذ کردهتمامی جنبه

ک یدر رقابت با آموزش حضوری به فعالیت مشغول باشند، اما هرگز نمی توانند جایگزین آموزش حضوری شوند. زیرا هر

ها به موازات آموزش حضوری در آموزش عالی به فعالیت خود ادامه ها مزایای منحصر به فرد خود را دارند. موکاز دوره

ها همانطور که از گیری از موکبهرههای حضوری هستند. در این پژوهش نشان داده شد، دهند و مکمل آموزشمی

هایی را نیز برای آن به همراه دارد. ، همچنین تهدیدات و چالشها و مزایایی برای آموزش عالی برخوردار استفرصت

رسد که این چالش و تهدید در آموزش عالی کشورهای جهان سوم بیش از کشورهای پیشرفته باشد. وارداتی به نظر می

ولید ها را به عنوان ابزاری استعماری در دست کشورهای تها توسط کشورهای جهان سوم، ممکن است موکبودن موک

یری گبایست با اعمال مدیریت صحیح به بهرهگر بسازد. به این منظور، آموزش عالی کشور عزیزمان میکننده جلوه

 و نیز تولید بومی آنها در کشور بپردازد.  در زمینه موک مناسب از تولیدات کشورهای دیگر

کند، در نظر داشتن فلسفه این ایجاب میای و مقتضیاتی که محیط ها در ایران با مالحظه شرایط زمینهتولید موک

پذیرد که در صورت درست انجام امر، و اتخاذ راهبردهایی به منظور تحقق الگوی برنامه درسی مبتنی بر موک انجام می

ی هایها و چالشدر پژوهش حاضر آشکار شد، باوجود ضعفگرفتن این فرایند، شاهد پیامدهای اثربخش آن خواهیم بود. 

ه مثبت است. این امر ب هاموکنسبت به وجود برنامه درسی مبتنی بر خبرگان باشد، اما دیدگاه ها میبا موککه مالزم 

توان از الگوی برنامه درسی مبتنی بر موک در آموزش عالی بهره گرفت. آموزش عالی با اتخاذ معنای آن است که می

ری یادگی -مناسب را برای این نوآوری در عرصه یاددهی تواند بستر سازیها، میتدابیر مناسب در راستای این چالش

ها وجود دارد، فراهم سازد. همچنین با توجه به چندفرهنگی بودن جامعه ایران و نیز فضای گفتمانی و باز که در موک
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 تعلیم و تربیت بهره گرفت.
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Moocs are web-based courses that have great impact on higher education and have caused deep 

changes in universities’ functions and projects. Moocs affect higher education through their 

impact on higher education curriculum which is the most vital part of higher education. The 

purpose of this study was developing a conceptual model for Mooc-based curriculum in higher 

education. This was a qualitative study and wad conducted based on grounded theory approach. 

The statistical population includes educational technology and higher education technology 

experts who were selected through purposive sampling technique and generally 14 participants 

were selected for the research. Data was collected using semi-structured interviews. The 

reliability and validity in qualitative part of the research was through reviewing by experts who 

did not participate in the study. The important issue of current study is the higher education 

curriculum which is developed in four aspects of goal, content, teaching-learning methods and 

evaluation analysis and according to causal conditions, the underlying conditions and 

mediation terms of terms of developing strategies and based on that the final model is 

presented. 

Keywords: Higher educational curriculum, Mooc, Grounded theory based approach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


