
 99، پاییز3شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

 

                      
           Jundishapur Education Development Journal 

Quarterly Journal of Medical Sciences Education and Development Center 

                         Year 11, No. 3, 2020 autumnSeason 

 
Designing an Ideal Model of Mook at Payame Noor University 

 
Seyed Masoumeh Nasser Sheikholeslami: Ph.D. student, Department of Educational 

Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran.  

Nazila Khatib Zanjani*: Faculty Member, Department of Educational Sciences, Payame 

Noor University, Tehran, Iran. 

 

*Corresponding author: Faculty Member, Department of Educational Sciences, Payame 

Noor University, Tehran, Iran. 

 

Email: n.khatibzanjani@gmail.com 
  

Abstract: The present study was a correlational study that aimed to design an 

optimal Mook model at Payame Noor University. The statistical population of the 

qualitative part of the research included experts from the academic community and 

higher education specialists and administrators of Payame Noor University. To 

determine the qualitative samples of the research and the participants of the study, 

the snowball method was used until the theoretical saturation was reached. 

Moreover, the second group of the statistical population of the study included 900 

faculty members of Payame Noord University in Tehran province. Due to the 

different nature of Payame Noor University, 270 people were selected as subjects of 

study through Cochran's formula and simple random sampling method. In addition, 

semi-structured interview tools and a researcher-made questionnaire were used to 

collect data. The method of data analysis in the qualitative part was the theoretical 

coding derived from the method of data theorizing of the foundation. Moreover, 

Pearson correlation, one-sample t-test, structural equation modeling (confirmatory 

factor analysis) and heuristic factor analysis were also used in quantitative part. 

The results of the study showed that the components of Mook consisted of target 

selection, target audience, needs assessment in Mooks, feasibility study in Mooks, 

selection of appropriate title, selection of Mook type, creating a platform and its 

features in Mooks; content preparation, support, interactive platform, engagement 

and evaluation strategy. Consequently, information technology, management, 

academic and professional competence as influential factors as well as components 

of academic performance, critical thinking and collaborative learning were as 

influential factors. 

Key words: Mook, Information Technology, Management, Scientific and 

Professional Competence. 
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 مقدمه

نظام آمووزش عوا ی  بوه  ویژههای آموزشی و به نظام     

های جوامع در این تالطم برای همگامی عنوان خرده نظام

  فلسفه وجودی مواجه شوده انود. و حفظ بقا حتی با تغییر

نظوام   رشود و توسوعه ،ترین عوامو  پویوایییکی از اصلی

تواری   طوول در کوه اسو  سریعی تحوالت آموزش عا ی،

روزمرگوی و ایسوتایی  توقف، گاه دچار رکود،داشته و هیچ

های خود را همراه با تحوالت زمان تغییر اند و رسا  نشده

و حتی فرا زموان و نوا ر بور داده و مدیریتی فراخور زمان 

ایون . نوددارائوه نمو ،تحوالت پیش رو در دنیای پرشوتا 

ها به مکانها این دانشگاه تدریج،ه شود که بعام  باعث می

هایی تبدی  شوند که تحوالت کوپرنیکی و عملوی و پایگاه

هووای علمووی در آن شووود و پژوهشدر آنجووا پریرفتووه می

   مراکز آموزش عوا ی رسا. در این میان پریردصورت می

عناصور سیسوتم شوام   ها( که منبعث از تعامو )دانشگاه

فراگیران، مربیان و کارکنان می باشد به حدی دچار تغییر 

و چا ش شده اس  که رویکردهای سنتی و اصورار بور آن 

کارایی این نظام را دچار نارسوایی کورده اسو  و در ایون 

نیازهوای  راستا این عناصر با چینشوی جدیود مبتنوی بور

جدید و با قواعد جدید تعاملی دوران گرری بسیار سوریع 

را تجربه می کنند. آمووزش و پوژوهش سونتی جدیود بوا 

ثیر أفرآینوودهای تعریووف شووده و عیوور منع ووف تحوو  توو

فرآیندهای جهانی شدن، توسعه فناوری هوای ارتبواطی و 

اطالعاتی به عنوان عرضه کنندگان این خدمات جوابگووی 

)ویلمسوه و  کننودگان )فراگیوران( نیسو  نیازهای تقاضا

 (. 2019همکاران 

پدیود  فنوروری مهمترین تحوول در ایون عرصوه توسوعه 

بووا دو رویکوورد  کووه اسوو  (ICT) اطالعووات و ارتباطووات

تسهی  کنندگی در شرایط موجود و رویکرد تحوول زا بوه 

معنای تغییرات بنیادی و حتی تغییر پارادایم م ور  موی 

رتبوا  ی ایون فنواوری بواز تعریوف اگردد. مهمترین ویژگ

بوه شوک  همچنوین انسوان بوا محویط  و  انسان با انسان

این امر انتقال دانوش را  .اس و توسعه یافته تسهی  یافته 

شخصی سازی کرده و انتقال آن را تسهی  و کارآمود موی 

در جهو  گسوترش و ارتباطوات فنواوری اطالعوات کنود. 

 . کاربرد صوحی  و های اندیشه تکوین یافته استوانمندی

علمووی و عیوور تفننووی آن عاموو  بهبووود نظووام آموزشووی و 

فرهنگوی و  یو عامو  ارتقوا شوودمدیری  اطالعوات موی

 2002)اسوتدهام  ا مللی را در پی دارد تسهی  روابط بین

(. تسوهی  ارتبوا  و 1395به ن  از مبرقعی و اسوکندری 

ثر أانتقال دانش کارایی و عملکرد نظام آموزش عا ی را متو

هوای آمووزش عوا ی و این مهوم در برخوی نظام می کند.

اس ؛  را  مدیری  آکادمیکی یک مسیر طبیعی طی کرده

های مدیری  عملکورد در بخوش آکوادمیکی و در کوشش

بوه  (. 2000)بوارتوز  بسیار موفق بوده اسو  ICTمقو ه 

عبارتی دیگور نظوام آمووزش عوا ی، سواختارهای سوخ  

ب با نیازهای جدید ط نهادی متناسافزاری، فرآیندها و رواب

از ایوون نظووام  نیوواز بووه  عمووومی جامعووهو خواسووته هووای 

تغییراتی برنامه ریزی شده دارد که ضمن بورآورده شودن 

تقاضاهای موجوود مبتنوی بور تقاضوای آمووزش عوا ی در 

س   خانوارها بتواند با افوزایش کوارایی و بهوره وری الزم 

و تی، نیازهای بازار کوار در مقاب  منابع رو به افول ما ی د

 ریوزی آمووزش عوا ی را مرتفوع سوازدو مبتنی بر برناموه

 .  (1395)معینی کیا و همکاران 

اما آنچه اموروزه در آمووزش عوا ی قابو  مشواهده اسو ، 

 در جهوان اموروز اسو  کوه  جریان هوای ضود و نقی وی 

، چنانکه بوه اعتقواد زندتعادل آموزشی در آن را بر هم می

فوو  »این حوزه، آموزش عا ی دچار وضعی  صاحبنظران 

هووای متفوواوت و  جریووان  .شووده اسوو «پیچیوودگی

متنوواقد در ایوون عرصووه بوویم و در عووین حووال عموودتا  

اسو . از طرفوی  کردهبرای جامعه بشری ایجاد  تمهیداتی

هر روز بر تعداد پر شمار دانشگاه ها و دانشوجویان جهوان 

رصو  هوای بسوط ف»شواید بوا  افزوده می شود  که سهوا 

و  عدا   آموزشی مترادف باشد کوه در نهایو  « آموزشی

های فردی امکان تو ید و توزیع عادالنه  آن با بسط قابلی 

ثروت در جامعه را سبب گردد اما در عین حوال ایون امور 

های موجوود بیفزایود زیورا ایون یرمی تواند به روند نابراب

مکانوات مین بودجوه و اأگسترش فزاینده، دو   ها را از تو
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الزم دانشگاه ها ناتوان ساخته اسو  و در نتیجوه نواتوانی 

مین أمتقاضیان آموزش عوا ی در تو« مشارک »دو   ها، 

« ضورورت اجتمواعی»ها بوه های دانشگاهبخشی از هزینه

اجتنا  ناپوریری بودل شوده اسو . در چنوین شورای ی، 

هوای اجتمواعی قوادر بوه بدیهی اس  همه اقشوار و گوروه

های آموزش عا ی و بهره بورداری  مین هزینهأپرداخ  و ت

رود کووه  هووای آن نیسووتند و بوویم آن موویاز فرصوو 

دور »همچنان محروم بمانند و آموزش عوا ی « محرومان»

 .های اجتماعی را همچنوان بازتو یود کنودنابرابری« باط 

عمووم موردم را « جامعه دانش بنیاد»نیاز به  هور و بروز 

های در س   عا ی ا و آموزشه ناگزیر به فراگیری مهارت

کرده و نیازمندیِ جامعه به نهادی چوون دانشوگاه، اموری 

تر شده اس ؛ در این زمان دانشگاه نیز  تر و گستردهواقعی

سوی پاسخگویی به نیازهای روز ه بیش از هر زمان دیگر ب

)مینوورت و همکوواران جامعووه در حرکوو  و تحووول اسوو  

2019 .) 

عم امیودواری بوه توسوعه ریوکشورهای در حال توسعه عل

ها و روند جهانی آموزش عا ی بوه واسو ه دعدعوه فناوری

های محلی در کنار شکاف فناوری تاریخی مبتالبه نسوب  

 ه مواجهنود کوه بوه أبه کشورهای پیشرفته، بوا ایون مسو

درآمدهای پایین تر ملی و حجم محدود منابع در اختیوار 

وانی نظووام آموووزش عووا ی و انفجووار جمعیوو  در کنووار جوو

توانند نمی ،اندجمعی  که آن را به جوان  رزه تشبیه کرده

)بوروز فناوریهوای جدیود  آنچنان که باید از ایون موهبو 

مجموعووه ایوون تناق ووات و  .آموزشووی( اسووتفاده نماینوود

تردیدها، باعث شده اس  که امروز بسیاری از صاحبنظران 

در جهان سخن بگویند؛ و تجزیه « بحران آموزش عا ی»از 

تحلی  و شناخ  ابعاد وسویع ایون بحوران را در کوانون  و

و رشوته هوای « گفتمان م ا عوات آمووزش عوا ی»توجه 

مرتبط با آن قرار دهند. گفتمان بحوران جهوانی آمووزش 

-ها و مقاالت درباره رسیدن به شیوه عا ی، سیلی از کتا 

ای تازه در فهم متناسب شورایط جدیود از نهواد آمووزش 

بوا م ا عوه مسوتند و  .د کورده اسو عا ی در جهان تو یو

کوه فرآینود انتقوال  شوودن ریات نخبگوان مشوخم موی

ش عا ی به مرحله تازه آن کوه شواید توا چنود سوال زآمو

فلگیری تصومیم اباعث ع ،پیش عیر قاب  تصور نبوده اس 

و این امور در بور  س سازان کالن در این حی ه گردیده ا

سازگار »برای  گیرنده فعا ی  نظام آموزش عا ی در تالش

. اس با مجموعه فرایندهای اجتماعی جدید جهان « شدن

 درک وضعی  جدید جامعه انسانی با بازیگران جدید و در

؛ و درک نهوادی کوه حال یچیده شدن بسیار  دشوار شده

رسووا   آن شووناخ  ایوون پیچیوودگی هووا و معماهاسوو ، 

 . (1396)زین آبادی و موسوی  پیچیده تر شده اس 

نبوه شدن دانشجویان، گسترش دانشوگاه هوا و در نتیجه ا

افزایش تقاضای اجتماعی بورای آمووزش عوا ی، بوا حفوظ 

رویکرد سنتی مبتنوی بور ایجواد و راهبوری سواختارهای 

پیشین نظام آموزش عا ی ،نیاز دانشوگاه هوا بوه بودجوه و 

امکانات چند برابر شوده اسو  و مشوارک  دانشوجویان و 

بخشی از هزینه ها از راه  متقاضیان آموزش عا ی در تامین

پرداخ  شهریه یا دریافو  کموک هوای عموومی خیریوه 

عمومی در سراسر جهان به ضرورت اجتنا  ناپریر تبدی  

بوا گسوترش تکنو ووهی هوای  از طرف دیگور  .شده اس 

، تغییوورات اساسووی در «مجووازی»آموزشووی ا کترونیووک و 

آموزش »روش های ارائه خدمات آموزشی مانند گسترش 

نیاز بوه . وجود آمده اس ه و استفاده از اینترن  ب« وراز د

 که به عنوان اهداف هوزاره « مادام ا عمر»آموزش دایمی و 

کید گردیده اس  و از طرف یونسکو نیوز أن تآیز به سوم ن

همواره پیگیوری موی گوردد در کنوار نیازهوای مهوارتی و 

دانشی منع ف و به روز نیروی کار در فرآینودهای تو یود،  

ر دانشگاه ها را بیش از هر زمانی گسترش داده اسو  و کا

و مستمر «های مادام ا عمرآموزش»کید فزاینده بر أباعث ت

از طریق برگزاری دوره های کوتواه مودت، آمووزش هوای 

حرفه ای، و تامین مهارت های زندگی و تو ید دانش هوا و 

)وو و همکوواران شووده اسوو « هوشیارسوواز»آگوواهی هووای 

2019). 

افزایش تقاضا از طرف بوازار بورای آمووزش دیگر، از طرف 

مهووارت هووای متناسووب نیازهووای دائموور متغییوور صوونایع، 

ارزش »بور « های کاربردیارزش»خدمات و تجارت، علبه 
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ها دانشگاهو  در دانشگاه را افزایش داده اس « های سنتی

هوا و مین بودجه، گسترش فعا یو أاند برای ت ناگزیر شده

ط رقووابتی و علبووه بووازار، سووازمان و خووود در شوورای یبقووا

هوای سووی فعا یو ه ساختار خوود را هور چوه بیشوتر بو

بوا  اقتصادی و تجاری و شرایط متناسب روز تغییر دهنود.

بور اسوا  توجه به م ا ب عنوان شده نظام آموزش عا ی 

هوای ، محودودی مؤ فهجهانی شودنمانند نیازهای جدید 

های جدید از فناوری منابع،، آموزش مادام ا عمر ، استفاده

آموزشی و اطالعات، ا گوهای مبتنی بر هوش مصونوعی و 

هوایی مواجوه هور پدیده  شبکه عصبی و حقیق  مجازی

-های قاب  کسب از فناوریخواهد شد که با تجمیع مزی 

علبووه کنوود.  یشهووا هووا و ابووداعات بتوانوود بوور محوودودی 

بور مبتنوی  راهبردیها در قا ب تحلی  شناخ  این پدیده

)وو  هدید، فرص ، قوت و ضعف آن صورت خواهد گرف ت

 . (2019و همکاران 

های جدیدی که بودون تردیود از تغییوری  یکی از فناوری

-موی مووک هوا، بزرگ در امر آموزش از دور حکای  دارد

های ارائه آموزش یکی از جدیدترین روش موک هاباشند. 

ریخچوه ااز دور هستند و رشد آنها همچنوان اداموه دارد. ت

پوردازی نظریوه یوادگیری  گیری مووک، بوه مفهوومشک 

گوردد. گرایی و نه   منوابع آموزشوی آزاد برموی ارتبا 

ای نسبتا  جدید اس  که در چند سوال اخیور موک، پدیده

های آموزش عا ی قرار گرفته ها و نظاممورد توجه دانشگاه

 شوود کوه بوههای آموزشی گفتوه مویاس . موک به دوره

خط و از طریق اینترن  به داوطلبوانی از سراسور صورت بر

هایی که در بوین از ویژگی . صرف نظر یشوندجهان ارائه م

صورت مشترک وجوود دارد، دو نووع اصولی  انواع موک به

توان از هوم تشوخیم دادی یوک نووع از آن را موک را می

نامنود و مسوتلزم طراحوی مووکی اسو  کوه سیک میالک

انشوجو را در مسویر مشخصوی درس  مانند یک اسوتاد، د

هدای  میکند، این همان ایکو  مووک یوا مووک انتقوال 

 شوود گراس . نوع دیگر که موک ارتبا  گرا نامیوده موی

در ایوون حا وو ، م ا ووب  .هوودای  بخشووی کمتووری دارد

د، آنها هسوتند نگیرآموزشی در دستر  فراگیران قرار می

ز کننود و اسوازند، کنتورل مویکه دوره را برای خوود موی

سوازند، ایون طریق تعام  با سایر فراگیران یادگیری را می

یون . انوع موک تح  عنوان سی موک شناخته شده اس 

ها توسط استادان دانشگاه یا دیگور متخصصوان ارائوه دوره

هایی را بورای گسوترش های موک فرص شوند. قابلی می

سازد و ف ایی دسترسی به آموزش برای همگان فراهم می

-خ ی ایجاد موی تجربه آموزش و یادگیری درونرا برای 

 .از ایک  موک استفاده شده اس حاضر کند. در پژوهش 

های موجود بور سور (، چا ش1396زین آبادی و موسوی )

ها در نظام آموزش عوا ی را شوام ، وجوود راه ایجاد موک

 مودیریتی، مسوائ  سوازمانی، و آموزشی چا ش در مسائ 

 مسوائ  آمووزش، و تودری  شرو مسائ  فناورانه، مسائ 

 مسوائ  و منوابع پشوتیبانی کاربری، مسائ  واسط طراحی

 می دانند.  ارزیابی و منابع ارائه

خوود بوه مراحو ،  ( در پوژوهش1396درتاج و همکاران )

آماده سازی، تحلی ، طراحی، توسعه، اجورا و ارزشویابی و 

اند. عوام  مختلفی نیز بر استقرار  بهینه سازی اشاره کرده

ثیر گرار هستند که موی تووان از آن اموفق این موک ها ت

ای و جمله به نظام مدیریتی، حی ه هوای علموی و حرفوه

)زیون آبوادی و و موسووی  فناوری اطالعوات اشواره کورد

در نظوام  مووک هوا(. همچنین، پیامدهای اسوتقرار 1396

توان شام  درگیوری تحصویلی اسو . آموزش عا ی را می

ییود کورده و أ(، ایون موضووع را ت1397درتاج و رجبیان )

بوه عنووان روشوی  موک هاعنوان می کنند که استفاده از 

در آموزش مجازی موجب درگیری تحصویلی دانشوجویان 

( به عملکورد 1396. همچنین، درتاج و همکاران )شودمی

کننود. اشاره می موک هاتحصیلی به عنوان پیامد استقرار 

ری را به عنووان عامو  (، بهره و2016گایانگ و همکاران )

کننود. سوینگ بیوان موی مووک هواثیرپریر از اسوتقرار أت

ثیرپوریر عنووان أ( نیز عامو  یوادگیری را عواملی ت2016)

 کنند. می

روندهای جدید در نظوام آمووزش  همان ور که عنوان شد

هوای را بوا اسوتفاده از فنواوری موک هاعا ی بروز و  هور 

رتباطووات، شووبکه جدیوود در عرصووه فنوواوری اطالعووات و ا
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جهانی اینترنو ، ا گوهوای آموزشوی جدیود، رویکردهوا و 

های جدید استاد و دانشجو در معرض دیود نخبگوان نقش

دانشوگاه  .دادد نوهای آموزش و بازار کار قرار خواه-عرصه

در عرصوه  پیام نور نیز از این روند به دور نخواهود مانود. 

ازهای در ح ور و نمود این پدیده پیچیده که بر اسا  نی

هوای -حال تغییر نظام آموزشی با بهره گیوری از فنواوری

دانشوگاه پیوام فنی و آموزشی نو هور شک  گرفته اسو ، 

با رویکردی نور، مانند سایر نظام های آموزش عا ی یا باید 

انفعا ی در پوی اسوتقرار ایون نهواد در کشوور بوه صوورت 

ی مند باشند و چه بسا با توجوه بوه ماهیو  جهوانعیرنظام

اری در زگو، ف ای فعا ی  و سیاس موک هابودن کارکرد 

ر به مخاطره افتاده و امکان واکنش مناسب در جه  وکش

بهره گیری از این پدیده فراهم نیاید. بدین سان شوناخ  

راهبردی این پدیده و داشتن دیدگاه مبتنی بر واقعیات از 

ثیرات آن بور أح ور آن در نظام آموزشی کشور و عمق تو

آموزشی در قا ب شناخ  نقا  ضعف، قوت ، تهدیود  نظام

اری زثیرات می تواند بوه امور سیاسوتگؤو فرص  و بستر ت

موک مراح  مختلفی در شک  گیری  کمک شایانی نماید.

دخی  هستند که از آن جمله می توان به آماده سوازی  ها

)انتخا  هدف بورای اسوتقرار مووک(، تعیوین مخاطوب و  

جی(، طراحوی )انتخوا  عنووان،  سنجش نیاز و امکان سن

ایجاد یک پل  فرم، تهیه محتوای مناسب( و پشوتیبانی ) 

حمای ، بستر تعاملی، درگیر کردن مخاطب و ارزشویابی( 

بر این اسا ، پژوهش حاضر بر آن اس  توا بوا  اشاره کرد.

خبرگان امور، در موورد  بامرور ادبیات پژوهش و مصاحبه 

بر آنها، ضمن شوناخ   ثیرگراردعوام  مختلف ت  موک ها

 ثیرپووریرأعواموو  تشووکی  دهنووده، عواموو  اثرگوورار و ت

نهووا را شناسووایی کوورده و موانووع آسووازوکارهای اجرایووی و

ال اساسوی رموجود را مورد ارزیابی قرار دهد و به ایون سو

 معروف یموک ها ت بیقی م ا عه طریق پاس  دهد که از

 پیوام دانشوگاه بورای موک بهینه جهان،  چه مدل و ایران

 توان طراحی کرد؟ نور می

 

 

 هاروشمواد و 

 بهینه مدل طراحیکه پژوهش حاضر در مورد  آنجا از     

 برحسب پژوهش روش ؛  رااس نور پیام دانشگاه در موک

( یکمّ-کیفی)  آمیخته داده، نوع برحسب کاربردی؛ هدف،

 و ماهیو  یوا هواداده وریآگرد روش برحسب علی؛ نوع از

 اس . همبستگی - یرآزمایشیع پژوهش، روش

 جامعو  خبرگان شام  پژوهش کیفی بخش آماری جامعه

 مودیران و عوا ی آمووزش متخصصوان و دانشگاهی علمی

هوای کیفوی بودنود. بورای تعیوین نمونوه نور پیام دانشگاه

پژوهش و تعیین این گروه از خبرگان از روش گلو ه برفی 

ی کوه تا رسیدن به اشباع نظوری اسوتفاده شود. درصوورت

هوای هدف از مصاحبه، اکتشاف و توصیف عقاید و نگورش

مصاحبه شوندگان باشد، در این صورت با توجه به زمان و 

نمونه بورای  10-25توان از تعداد منابع قاب  دستر  می

 .(1388انجام مصاحبه استفاده نمود )عباسی و همکواران 

نفر به عنوان مصاحبه شونده  18که در این پژوهش تعداد 

. گوروه دوم نداتوجه به اصو  اشوباع درنظور گرفتوه شودب

جامع  آماری این پژوهش، شام  تموامی اع وای هی و  

نفر  900علمی دانشگاه پیام نور در استان تهران به تعداد 

 بوا نوور، پیوام دانشوگاه متفواوت ماهی  به توجه بودند. با

 تصوادفی گیرینمونه طریق از و کوکران فرمول از استفاده

 .ندشد انتخا  آزمودنی به عنوان نفر 270 ساده،

 ها از دو روش زیر استفاده شدیآوری دادهبرای جمع

ای(ی در این روش، اطالعوات از روش اسنادی )کتابخانه -1

هوای طریق م ا عه کتب، نشریات، منابع اینترنتی و پایگاه

آوری و پو  از انتخوا  منوابع نسوب  بوه اطالعاتی جمع

ترجمه متون موورد نظور اقودام شود. برداری و تهیه، فیش

های او یووه و حاصوو  ایوون بخووش مشووخم کووردن مؤ فووه

ها بر اسا  مبانی نظری و عملوی های سنجش آنشاخم

 باشد.می

ابتدا .روش میدانیی این بخش به دو شویوه انجوام شود -2

صووورت هدفمنوود های اکتشووافی بهبوورای انجووام مصوواحبه

پو  از اعموال تعدادی از متخصصان آگاه انتخا  شوده و 

هوا ح وور یافتوه و بوا های الزم در مح  کار آنهماهنگی
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آوری ها مصاحبه به عم  آمده اس . سپ  برای جموعآن

هوای های مورد نیاز در بخش کمّی با اعمال هماهنگیداده

های آموواری توزیووع و ها در بووین نمونووهالزم، پرسشوونامه

رد آوری شوده واهای جموعآوری شده و مجموع دادهجمع

تحلیو  قورار  و شده و به دو صورت مورد تجزیوه نرم افزار

ی ابوزار تحقیوق پرسشونامه محقوق . در بخش کمّندگرفت

سؤا ی بود که با مرور مبانی نظوری و عملوی و  86ساخته 

های اکتشووافی )بووا کدگووراری بوواز و نیووز نتووایج مصوواحبه

محوری متون مصاحبه اکتشافی(، تودوین شود. در بخوش 

ثلی  )مثلث سازی( برای سونجش روایوی کیفی از روش ت

استفاده شد. همچنین، برای محاسبه پایایی باز آزموون از 

عنوان های انجام گرفتوه چنود مصواحبه بوهمیان مصاحبه

ها در یک فاصله زمانی نمونه انتخا  شده و هر کدام از آن

منظوور تعیوین به ند.کوتاه و مشخم دو بار کُدگراری شد

روایووی  وواهری، محتوووایی و سووازه از  روایووی پرسشوونامه

استفاده شد. پ  از تائید روایی محتووایی و روایوی سوازه 

منظور اطمینان از پایایی پرسشنامه، آن را ابزار پژوهش به

نفری از جامعوه آمواری  40با اجرای آزمایشی روی نمونه 

هووای حاصوو  بووا اسووتفاده از دو روش اجوورا نموووده و داده

یایی ترکیبوی ( موورد بررسوی )ضریب آ فای کرونباخ و پا

 قرار گرف . 

های کیفی پژوهش از تحلی  محتوا و بوا رای تحلی  دادهب

شود. در ایون   نجواما MaxQDAاستفاده از  نرم افوزار  

هوای کیفوی گوردآوری شوده، از طر  مراح  تحلی  داده

طریق کدگراری باز و کدگوراری محووری انجوام شود. در 

فی و اسوتنباطی بوه ی از دو بخوش آموار توصویبخش کمّ

هوا اسوتفاده شود. بوه منظوور توصویف منظور تحلی  داده

های جمعیو  شوناختی از درصود، فراوانوی، آماری ویژگی

منظوور جدول، شک  و نمودار استفاده شد و همچنین بوه

توصیف متغیرهای پوژوهش از میوانگین، انحوراف معیوار، 

چو گی و کشیدگی استفاده شد. در بخش استنباطی نیوز 

هوای تحلیو  های پژوهش از آزمونالؤمنظور آزمون س به

عاملی )تأییدی و اکتشافی( و ا گویابی معادالت سواختاری 

ن أو آزمون تی تک گروهی استفاده شد. اص  احترام به ش

یری، و آزادی انسان، اص  و یفه شناسی و مسو و ی  پور

، اصو  توجوه بوه رفواه اص  سودمندی و آسیب نرسواندن

اطالعات کافی درباره چگونگی پژوهش بوه  دیگران و ارائه

تمامی آزمودنی های شرک  کننده، کسوب رضوای  ناموه 

جهو   کتبی به منظور شرک  در پژوهش رعایو  شودند.

رعایووووو  اخوووووال  پژوهشوووووی، کووووود اخوووووال  

IR.USWR.REC.1398.188   در کمیتووه ی اخووال

 دانشگاه ثب  شد.

 هایافته

-اده از روشبوا اسوتف ی پوژوهشهااین بخش داده در     

ارزیابی تحلی  و مورد ی بدر بخش کیفی و کم های علمی

هوا پویش ؛ اما قبو  از تجزیوه و تحلیو  دادهگیردیقرار م

 ها مورد بررسی قرار گرف . پردازش داده

 االت پژوهش ؤیافته های مربو  به س

 در مووک دهندهتشکی  هایمؤ فه و هااولی شاخم سؤال

 ند؟کدام( حوریم پدیده) نور پیام دانشگاه

 نوور پیوام دانشوگاه در مووک بر اثرگرار دومی عوام  سؤال

 کداماند؟( علی شرایط)

 دانشوگاه در مووک از اثرپوریر سؤال سوم پژوهشی عوامو 

 ند؟کدام( پیامد) نور پیام

 دانشوگاه در مووک دهندههای تشوکی  فهؤدر شناسایی م

شود  خبره مصاحبه انجام 18، با (محوری پدیده) نور پیام

 افووزاریکوه نرم ، MAXQDAافووزارو بوا اسوتفاده از نرم

 شوده گوردآوری هوایداده تحلیو  و تجزیه برای ایحرفه

مصاحبه ها موورد  اس ، ترکیبی و کیفی هایروش توسط

و پو  از کدگوراریهای بواز، انتخوابی و  تحلی  قرار گرف 

ها تعیین شودند. نتوایج حاصو  از تحلیو   فهؤمحوری، م

هوای )گویوه( دهود کوه از میوان شواخممی عاملی نشان

مؤ فوه اصولی قابو  شناسوایی اسو  بور ایون  12موجود، 

 مخاطووب، تعیووین هوودف، هووای انتخووا  فووهؤاسووا ، م

 انتخا  ،موک ها در سنجی امکان ،موک ها در نیازسنجی

 و فورم پلو  یوک ایجاد موک، نوع انتخا  مناسب، عنوان

 بسوتر بانی،پشوتی محتووا، تهیوه ؛موک هوا در آن امکانات

هوای  فوهؤم وارزشویابی، جوز راهبرد درگیرسازی، تعاملی،
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اصلی و تشکی  دهنده موک در دانشگاه پیام نوور معرفوی 

 شدند.

 پیوام دانشوگاه در های اثرگرار بر موک فهودر شناسایی م

-، نتایج حاص  از تحلی  عاملی نشان می(علی شرایط)نور

مؤ فوه  3هوای )گویوه( موجوود، دهد که از میان شواخم

اصلی قاب  شناسایی اسو . بور ایون اسوا ، مؤ فوه هوای 

، شوام ( علی شرایط) نور پیام دانشگاه در اثرگرار بر موک

ای حرفوه /علموی صوالحی  مودیری ، اطالعوات، فناوری

 کمو ثیرپریر ازأهای ت فهؤبودند. همچنین، در شناسایی م

لی منتایج حاص  از تحلی  عوا( پیامد) نور پیام دانشگاه در

 3های )گویوه( موجوود، دهد که از میان شاخمنشان می

مؤ فه اصلی قاب  شناسایی اس . بور ایون اسوا ، مؤ فوه 

 ( پیامود) نوور پیوام دانشوگاه در موک های تاثیر پریر از از

 و انتقوادی تفکور تحصویلی، هوای عملکورد فوهؤشوام ، م

 مشارکتی بودند.  یادگیری

 جم و ششم پژوهشیافته های مربو  به سؤال چهارم، پن

 ادهیوپ( یاسوتراتژ) یویاجرا یکارهوا و سازال چهارمی ؤس

 اند؟کدام نور امیپ دانشگاه در موک یساز

 در موک سازیادهیپ( موانع) گرمداخله عوام پنجمی  سؤال

 اند؟کدام نور امیپ دانشگاه

 موک سازیادهیپ( بسترها) هایکننده یتسهششمی  سؤال

 ؟ندکدام نور امیپ دانشگاه در

و مصاحبه با خبرگان، سوازو  با توجه به مرور مبانی نظری

کارهای اجرای مدل معرفی شدند. این سوازوکارها شوام ، 

-او ویو  بهینه، تعیوین موک برای عملیاتی برنامه تدوین

 مسوتمر ، ارزیوابیمووک هوا بهبوود منظوور به برنامه های

 مرکوز اسواتید، تشوکی  توسط موک ها از استفاده  میزان

بوه  هوا مووک ارائه با اساتید دانش س   ارتقای یتخصص

در  عنوان سازوکارهای اجرایی بودند و عوام  تسوهی  گور

 پیاده سازی مودل مووک در ایون دانشوگاه شوام ، بهبوود

 ، تغییورمووک هوا از اسوتفاده جهو  در سازمانی فرهنگ

 پوورورش جهوو  عووا ی آموووزش در  سووازمانی راهبردهووای

 ایحرفوه و علمی هایگیشایست شایسته، بهسازی اساتید

 شایسووته بووه ، توجووه پووریری مسوو و ی  اسوواتید، بهبووود

 ها، ارزشیابیدانشگاه مدیران درس  انتخا  جه  ساالری

، معرفی شدند. عالوه بر این، موک ها هایفعا ی  از مداوم

 کارهای سازو وجود عوام  مداخله گر یا موانع شام ، عدم

 از مشوخم سیاستی د، نبوموک ها از استفاده در نظارتی

 آموزشوی هوای-برناموه ثیردت درجه  عا ی آموزش سوی

 بوورای مناسووب وتشووویق پوواداش بوورخط، درنظرنداشووتن

 موی اسوتفاده درو  ارائوه بورای موک ها از که اساتیدی

نوور و  پیوام دانشگاه در منایع درس  تخصیم کنند، عدم

 اسوتفاده برای نور پیام در مناسب سازمانی جو وجود عدم

 ، معرفی شدند.وک هام از

 و اثرگورار عوامو  و مووک موجوود  یوضوعسؤال هفتمی 

 اس ؟ چگونه آن از ریاثرپر

 موکهای شناسایی شده  فهؤبرای اینکه بدانیم وضعی  م

بوه  به چه میزان اس ، با توجوه ریاثرپر و اثرگرار عوام  و

ز ای متغیرهوا اها و مقیا  فاصله-نرمال بودن توزیع داده

 استفاده شد. tآزمون 

آورده شوده 1ای در جودول نتیجه آزمون تی توک نمونوه

 اس .

 ای به منظور بررسی وضعیت موجود. آزمون تی تک نمونه1جدول 

Table 1. Sample t-test to check the current status 

 مؤلفه متغیر

 3ارزش آزمون = 

 .Sig مقدار تی
 اختالف

 میانگین

 از درصد 95 اطمینان فاصله

 اختالف

 حد باال پایین حد

ل
کی

تش
ل 

ام
عو

ده
هن

د
 

 0.429 0.230 0.330 0.000 6.535 هدف انتخاب

 0.694 0.491 0.593 0.000 11.470 مخاطب نییتع

 0.119 -0.099 0.010 0.859 0.178 موک ها در یازسنجین

 0.605 0.410 0.507 0.000 10.264 موک هادر یسنج امکان



 ...مدل بهینه موکطراحی                                                                                                                                   393

 99پاییز ، 3شماره ، یازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه 

 

 0.440 0.246 0.343 0.000 6.973 ناسبم عنوان انتخاب

 0.343 0.122 0.232 0.000 4.135 موک نوع انتخاب

موک  در آن امکانات و فرم پلت کی جادیا

 ها
4.153 0.000 0.231 0.121 0.340 

 0.099 -0.116 -0.009 0.875 -0.158 محتوا هیته

 0.297 0.088 0.193 0.000 3.634 یبانیپشت

 0.555 0.354 0.454 0.000 8.918 یتعامل بستر

 0.411 0.224 0.317 0.000 6.690 یرسازیدرگ

 0.321 0.145 0.233 0.000 5.227 یابیارزش راهبرد

ار
گذ

ثر
ل ا

ام
عو

 

 0.284 0.112 0.198 0.000 4.518 اطالعات یفناور

 0.454 0.269 0.361 0.000 7.689 تیریمد

 0.305 0.126 0.216 0.000 4.752 یاحرفه /یعلم تیصالح

یر
پذ

ثر
ل ا

ام
عو

 

 0.390 0.218 0.304 0.000 6.961 یلیتحص عملکرد

 0.201 0.022 0.111 0.015 2.440 یانتقاد تفکر

 0.238 0.054 0.146 0.002 3.129 یمشارکت یریادگی

شووود، سوو   مشوواهده مووی 1 طووور کووه در جوودولهمووان

مووک  رد یازسونجینعیر از ه ها )ب فهؤمعناداری در همه م

( کمتور از پونج دهنده یتشوک عوامو در  محتوا هیته و ها

درصود اطمینوان  95و بنابراین فرض صوفر بوا  اس صدم 

شود. بورای ها رد و فرض پژوهش تأیید می فهؤبرای این م

 عوامو  محتوا در هیته و موک ها در یازسنجینهای  فهؤم

هوا اخوتالف ، با توجه به اینکوه میوانگین آندهنده یتشک

)میانگین نظری( ندارد، چنین اسوتنبا   3فاحشی با عدد 

 فه در حا   بینابین م لو  ؤم 2شود که وضعی  این می

ها، بوا توجوه بوه مؤ فوهو نام لو  قورار دارد. بورای بقیوه 

اخووتالف میووانگین کووه مقووادیری مثبوو  هسووتند، چنووین 

شود که وضوعی  ابعواد در وضوعی  م لوو  استنبا  می

 باشد.می

 و اثرگورار عوامو  و مووک نیبو یعلو روابطتمی سؤال هش

 اس ؟ چگونه آن از ریاثرپر

-برای پاس  به سؤال فو  با توجه به اینکه مقیوا  انودازه

ها نرمال بوود از ای بود و همچنین توزیع دادهگیری فاصله

های پارامتریک مناسب که همبستگی پیرسون اس  آزمون

نود.اهده اقابو  مشو 2استفاده شود کوه نتوایج در جودول 

 دهنده موکتشکیل و ریاثرپذ عوامل اثرگذار، عوامل.  همبستگی بین ابعاد 2جدول 

Table 2. Correlation between the dimensions of influencing factors, affected factors and mock constituents 

 عوامل

 موک از ریاثرپذ عوامل موک بر اثرگذار عوامل

 یفناور

 اطالعات
 تیریمد

 تیصالح

 /یعلم

 یاحرفه

 عملکرد

 یلیتحص

 تفکر

 یانتقاد

 یریادگی

 یمشارکت

 عوامل

 لیتشک

 دهنده

 هدف انتخاب
 **0.664 **0.623 **0.604 **0.612 **0.643 **0.581 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 مخاطب نییتع
 **0.679 **0.631 **0.616 **0.618 **0.692 **0.668 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 موک ها در یازسنجین
 **0.650 **0.639 **0.621 **0.626 **0.662 **0.619 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 موک هادر یسنج امکان
 **0.670 **0.645 **0.686 **0.632 **0.645 **0.615 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 مناسب عنوان انتخاب
 **0.713 **0.673 **0.614 **0.686 **0.705 **0.686 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 موک نوع انتخاب
 **0.718 **0.718 **0.660 **0.700 **0.709 **0.713 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 امکانات و فرم پلت کی جادیا

 موک ها در آن

 **0.728 **0.724 **0.685 **0.706 **0.750 **0.710 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 محتوا هیته
 **0.713 **0.720 **0.658 **0.699 **0.756 **0.730 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 یبانیپشت
 **0.710 **0.708 **0.697 **0.740 **0.758 **0.761 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 یتعامل بستر
 **0.675 **0.655 **0.655 **0.645 **0.729 **0.706 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 یرسازیگدر
 **0.679 **0.716 **0.687 **0.715 **0.772 **0.784 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 یابیارزش راهبرد
 **0.715 **0.721 **0.682 **0.738 **0.726 **0.794 همبستگی

Sig. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوی نهایی پژوهش .1شکل 

Figure 1. The final research model 

 گیریبحث و نتیجه
بووا بررسووی سووؤال اول پووژوهش مبنووی بوور شووناخ       

دهنده موک در دانشگاه پیوام تشکی  هایمؤ فه، هاشاخم

، پو  از تجزیه تحلی  داده ها براسا  تحلیو  عواملی نور

 خاطوب،م تعیوین هودف، های انتخوا مؤ فهمعین شد که 

 انتخوا  ،موک هادر سنجی امکان ،موک ها در نیازسنجی

 و فورم پلو  یوک ایجاد موک، نوع انتخا  مناسب، عنوان

 بسوتر پشوتیبانی، محتووا، تهیوه ؛موک هوا در آن امکانات

هوای مؤ فوهارزشویابی، جوز   راهبرد درگیرسازی، تعاملی،

 .اسو اصلی و تشکی  دهنده موک در دانشوگاه پیوام نوور 

-دوم پژوهش نشوان داد کوه مؤ فوه سؤالاص  از یافته ح

( علوی شورایط) نوور پیام دانشگاه در موک بر اثرگرار های

 شرایط علی

 (3.33) هدف انتخا 

 (3.59) مخاطب نییتع

 (3.01) موکها در یازسنجین

 (3.51) درموکها یسنج امکان

 (3.34) مناسب عنوان انتخا 

 (3.23) موک نوع انتخا 

 در آن امکانات و فرم پل  کی جادیا

 (3.23کها )مو

 (2.99) محتوا هیته

 (3.19ی )بانیپشت

 (3.45ی )تعامل بستر

 (3.32ی )رسازیدرگ

 (3.23ی )ابیارزش راهبرد

 پدیده محوری

 ( 3.30فناوری اطالعات) 

  (3.16) مدیری 

 ایصالحی  علمی/حرفه 

(3.19) 

 (3.67بسترها )
 در  یسوازمان یراهبردهوا رییوتغ؛ موکهوا از اسوتفاده جه  در یسازمان فرهنگ بهبود

 یا حرفه و یعلم یها یستگیشا یبهساز؛ ستهیشا دیاسات پرورش جه  یعا  آموزش

 انتخوا  جهو  یسواالر سوتهیشا بوه توجوهید؛ اسوات یریپر  یمس و  بهبود؛ دیاسات

 .موکها یتهایفعا  از مداوم یابیارزش ؛دانشگاهها رانیمد درس 

 (3.89راهبرد )

 منظور به برنامه یتهایاو و نییتع؛ نهیبه موک یبرا یاتیعمل برنامه نیتدو

؛ دیاسات توسط موکها از استفاده  زانیم مستمر یابیارز؛ موکها بهبود

 . موکها ارائه با دیاسات دانش س   یارتقا یتخصص مرکز  یتشک

 (3.55گر )عوام  مداخله

 یسیاست نبودن؛ موکها از استفاده در ینظارت یکارها سازو وجود عدم

؛ برخط یآموزش های ربرنامهیتاث درجه  یعا  آموزش یسو از مشخم

 ارائه یبرا موکها از که یدیاسات یبرا مناسب قیشووت پاداش درنظرنداشتن

؛ نور امیپ دانشگاه در عیمنا درس  میتخص عدم؛ کنند یم استفاده درو 

 .موکها از استفاده یبرا نور امیپ در مناسب یسازمان جو وجود عدم

 ( 3.30عملکرد تحصیلی) 

 ( 3.11تفکر انتقادی) 

 ( 3.15یادگیری مشارکتی) 

 عوام  اثرپریر
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ای حرفه/علمی صالحی  مدیری ، اطالعات، فناوری شام ،

 هایمؤ فه سوم نشان داد که  سؤالو یافته حاص  از  اس 

مشوارکتی،  یوادگیری و انتقوادی تفکور تحصویلی، عملکرد

باشند. بر این اسا ، باید به ر از موک میهای اثرپری مؤ فه

های پرداخته شود تا موضوع هرچه بیشتر مؤ فهتبیین این 

م  قرار گیرد. برای بررسوی ابعواد نیواز و سونجش أمورد ت

تواند موورد توجوه ای در ابتدا بیان هدف میمؤ فهثیر هر أت

-از بودیهی بایود موک هاقرار گیرد. مشخم بودن اهداف 

سوویی اری و هومزگوهای آنها باشود. سیاسو ترین ویژگی

اهداف بر اسا  قوانین و اسوناد باالدسوتی آمووزش عوا ی 

نظیر قوانین دانشگاه از ا زامات دیگر اسو . مرحلوه بعودی 

بنوودی اهووداف متناسووب بووا تعیووین حووق تقوودم و او ویوو 

بوا تعیوین هودف  موک هوانیازسنجی اس . نیازسنجی در 

  مخاطوب اصولی و شروع شد و تعیین مخاطوب و شوناخ

نیازهای متفاوت آن مرحله بعدی اس . شناسایی، تعیوین، 

در مووواردی نظیوور  ذینفعووانتعریووف و تبیووین مخاطووب و 

گیری از نظر مخاطبوان و و بهره موک هاچگونگی استقرار 

-امری ضروری اسو . در خصووا امکوان ذینفعانرینفعان

-ممکون اسو  روش مؤ فهسنجی و تشخیم صحی  این 

-ی موجود باشد که بایستی متناسب با ویژگویهای مختلف

های حاکم بر هر مجموعه و فرهنوگ سوازمانی خواا آن 

بهترین روش ممکن انتخا  و عملوی گوردد. موواردی کوه 

خواهنود داشو   موک هاسنجی اهمی  بیشتری در امکان

 موک هواهای مبتنی بر ی بررسی امکان برگزاری دورهشام 

ان منابع اختصواا یافتوه از نظر زمان و مکان، بررسی میز

ها به دانشگاه و بررسی مورد نیاز برای امکان برگزاری دوره

افزاری با مخاطبان و افزاری و سخ امکان نحوه ارتبا  نرم

 خواهد بود.  ذینفعان

های آموزشی و به خصوا نظوام آمووزش عوا ی  بوه نظام

های جوامع در این تالطم برای همگوامی نظامعنوان خرده 

   اند.بقا حتی با تغییر فلسفه وجودی مواجه شدهو حفظ 

طراحی یا انتخا  عنوان مناسب در کسب و دسوتیابی بوه 

 مووک هوامزی  رقابتی باالتر و تحقق اهداف تعیین شوده 

گام مهم دیگر اس . در انتخا  و تبیین عنووان مناسوب و 

هوای متناسب استفاده از خرد جمعوی و تشوکی  کوارگروه

های نیو  بوه ایون هودف اسو . روشتخصصی از بهترین 

کاربران و مخاطبان طرف دیگر این فرآیند هسوتند و الزم 

از نظر کواربران و مخاطبوان  موک هااس  مقبو ی  عنوان 

های ها و شگردگیری از روشمورد بررسی قرار گیرد و بهره

اهمیو  قابو   مووک هواتبلیغاتی در ارایه و تبیین عنووان 

 مووک هواا  موک از میان انوواع توجهی دارد. فرآیند انتخ

شوده و محبوو  و یوا بور عکو   ی شناختهموک هابویژه 

اند بوا توجوه یی که با استقبال کمتری مواجه شدهموک ها

بر عهده مودیران و اسواتید موی  ذینفعانبه نیاز کاربران و 

و در واقوع  موک هوابسیار مهم دیگر در  مؤ فهتواند باشد. 

باشد. کلیوه اهوداف تعیوین محتوای آنها می موک هاجان 

-شده و رمز دستیابی به آنهوا در تبیوین، طراحوی و پیواده

پنهوان اسو . نقوش اسواتید در  مووک هواسازی محتوای 

بر عهده اساتید فن اسو   موک هاتبیین و تهیه محتوا در 

تواننود بوین فوراده و که بیش از سایرین در متقابلی را می

هوای نیازسونجی نیازهای فراگیر تعریوف نماینود. فعا یو 

محتوا بر اسا  منابع موجود، نیازهوای شناسوایی شوده و 

گیورد و پو  از شرایط محی ی و زمانی حاکم شوک  موی

طراحی مدل او یه محتوا در چنودین مرحلوه ایون محتووا 

مورد ارزیابی قرار گرفتوه و پو  از رفوع اشوکاالت خورد و 

ن کند. تعییکالن و تایید ارزشمندی آن مهر تایید اخر می

راهبردهای ارزشیابی در تبیین، طراحوی و تعریوف اهوداف 

ای در اجورا و در هموه گیورد. هور برناموهمد نظر قرار موی

بایسو  هوا موییندها و انجام فعا ی اگیری فرمراح  شک 

نقا  ضعف  کار  نبا ای .مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گیرد

از هودف و قوت برنامه و در واقع آنتروپی یا میزان انحوراف 

-. انتخا  شیوهشودمیبه همراه عل  و عوام  آن مشخم 

های ارزشیابی با نظر مخاطبان و اساتید تخصصی بهتورین 

روش تدوین اس  ا بته نقش اسناد باالدستی، عام  مهمی 

آیود. قبو  از اجورای در سیستم ارزشیابی به حسوا  موی

و پرداختن به فرآیند ارزشیابی قب  از اجورا  موک هابرنامه 

که برناموه  ثیرگرار اس . از آنجاأمشخم بودن آن بسیار ت

شووند در بستر فناوری اطالعات منتشر و اجرا می موک ها
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بنابراین همه خصوصیات حوزه فناوری اطالعات نیز بور آن 

 افکند. سایه می

هایی مانند هر پژوهش دیگری با محدودی  حاضر پژوهش

ام پی دهای دانشگاهمحدود به واح از جمله اینکه مواجه بود

 ار دادتنها اع ای هی   علمی را مورد م ا عه قر .بود؛نور 

 می در زمینه یافته های حاص  از پژوهش، پیشنهاداتی نیز

 توان ارائه دادی

باید مخاطب مورد نظر موک توسط برنامه ریزان  -

 و اساتید معین گردد تا برنامه درسی مربو  به

 آنها تدوین گردد. 

 سازی پیاده امکان مورد در دانشگاه مدیری  از -

 .شود خواهی نظر موک

 بر کاربران نیاز به توجه با موک نوع انتخا  -

 .باشد مربوطه اساتید و مدیران عهده

 امکاناتی برای توضیحاتی همراه به فرم پل  یک -

 .دگیر قرار ذینفعان اختیار در و تهیه شده ارائه
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 طراحی مدل بهینه موک در دانشگاه پیام نور

 
 ایران.   ،هرانت دانشجوی دکتری ، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، یسیده معصومه ناصر شی  االسالمی

 .ایران تهران، ع و هی   علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ی*نازیال خ یب زنجانی          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ایران هران،ت ع و هی   علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ی مسؤولیسندهینو*

 دانشوگاه در مووک بهینوه مدل طراحی یک پژوهش همبستگی اس  که هدف آن پژوهش حاضر :دهچکی

 متخصصوان و دانشوگاهی علموی جامعو  خبرگوان شام  پژوهش کیفی بخش آماری جامعه. بود نور پیام

 گوروه ایون تعیوین و پژوهش کیفی هاینمونه تعیین برای. بودند نور پیام دانشگاه مدیران و عا ی آموزش

 شوام  آماریپژوهش، جامع  دوم شد.گروه استفاده نظری اشباع به تارسیدن برفی گلو ه ازروش برگانازخ

با توجه بوه ماهیو   .بودند نفر 900 تعداد به تهران استان نوردر پیام دانشگاه علمی هی   اع ای تمامی

- بوه نفر 270ساده، ادفیگیری تصفرمول کوکران و ازطریق نمونه متفاوت دانشگاه پیام نور، با استفاده از

پرسشونامه  ابزارهای مصاحبه نیمه سواختاریافته و ها ازبرای گرداوری داده .ندعنوان آزمودنی انتخا  شد

هوا در بخوش کیفوی کدگوراری نظوری برگرفتوه از روش روش تحلیو  داده محقق ساخته استفاده شود.

همبسوتگی پیرسوون، آزموون توی توک  رهایی نظیوی از آزمونپردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّنظریه

سازی معادالت ساختاری )تحلی  عاملی تأییدی( و تحلی  عاملی اکتشافی نیز بهره گرفتوه ای، مدلنمونه

 هودف، تعیوین های تشکی  دهنده موک شوام ، انتخوا  فهؤمنتایج حاص  از پژوهش نشان داد که  شد.

مووک،  نووع مناسوب، انتخوا  عنووان ، انتخا ها موک در سنجی ها، امکانموک در مخاطب، نیازسنجی

 راهبورد تعاملی، درگیرسوازی و محتوا، پشتیبانی، بستر ها؛ تهیهموک در آن امکانات و فرم پل  یک ایجاد

ای، بوه عنووان عوامو  حرفوه/علمی اطالعات، مودیری ، صوالحی  می باشد. همچنین، فناوری ارزشیابی

مشوارکتی، بوه عنووان عوامو   انتقادی و یوادگیری یلی، تفکرتحص های عملکرد فهؤاثرگرار و همچنین م

 اثرپریر بودند. 

 

 .ای حرفه/علمی صالحی  مدیری ، اطالعات، فناوریموک،  واهگان کلیدیی 
 

  واهگان کلیدیی
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