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Abstract
Massive Open Online Courses (MOOCs) are one of the newest phenomena in the area of
integrating technology in education. The book “MOOCs Design, Use and Business
Models”, which has been translated into Persian, is a university resource for scholars
interested in research in this field. This 156-page book is about introducing MOOCs,
design models, usage, and business models. In line with critical reviewing, in addition to
using the framework introduced in the “Human Sciences Book Review Questionnaire”,
evaluation criteria for academic books have also been used. In the first step, using a
descriptive-analytical method, the history of MOOCs and research in this field was
evaluated to achieve a book’s comparison and evaluation scale. Then, using the evaluation
research method, the book was evaluated and criticized. Using content-related criteria,
methodology, lingual, structural, appearance, and front and back matter indicators, the book
was evaluated at a moderate level. From the instructional perspective, the work was
introduced as a supplementary source. The strength of the book is its applicability and
relevance, and its weakness was the lack of consistency of content and the mismatch of
content with the title and poverty of theoretical foundations. Fluent translation and the
correspondence with the main content was one of the most important strengths of the
translation, and the need for explanations of the translator in the footnotes and the complete
presentation of the abbreviations were the weaknesses of the translation. These findings
were discussed, and suggestions were presented.
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چكيده
دورههایبازبرخطانبوه(موک)یکیازپدیدههاینوینتلفیقفناوریدرآمووز اتو 
کتاب«موکهاطراحی،کاربردومدلهایکسبوکوار»کو بو فارتویبراردانوده وده
ات ،منبعیبرایمحققاناینحوزهات ایناثر156صفح ایدرصددمعرفیموکهوا،
الگوهایطراحی،اتتفادهومدلهایکسبوکاربرآمدهات براینقدکتوابمووکور،از
چهارچوبمعرفی دهدر«پرتشنام نقدوبررتیکتبعلومانسوانی»و« واخ هوای
ارزیابیونقدکتبدانشگاهی»بهرهارفت  د ابتدابااتتفادهازرو توصویفی-تحلیلوی
پیشین موک هاوتحقیقوا آنمووردبررتویرورارارفو وتو بوااتوتفادهازرو 
پژوهشارز یابی،اثرارز یابیونقد د براتاس اخ هایمحتوایی،رو وی،زبوانی،
تاختاری ،کلظاهریوابتدایی-انتهایی،اثوردرحودمتوتوطارز ویابی ود ازمن ور
آموز یاثرب عنوانیکمنبعتکمیلیبرایبرخیدروسمعرفوی ود مهو توریننقهو 
رو کتاب،کاربردیبوودنورابولفهو بوودنآناتو ومهو توریننقهو ضوع آن
انسجاممهالبوعدمتناتبمحتواباعنوانوفقرمبانین ریبوود ترممو تولی و

عدم
روانومهابق بامحتوایاصلیازمه تریننقاطرو ترمم بودونیوازبو توضویحا 
مترم درزیرنوی هاوارائ کاملترواژههادرزیرنوی هاازنقاطضع ترمم بود 

دورههایبازبرخطانبوه،مدلهایکسبوکار 
كليدواژهها :
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 .1مقدمه
آموز هایکالتیرایجدراواخرررنبیست واوایلررنبیس ویکباانتقوادا  ودیدی
موام  دهات یکیازمه ترینآنها،ناتوانیدربرابرتوتع روزافزونعلو ،فنواوریو
دانشبشریات ترع تغییروب روز دنعلومب حدیات ک انتقالتریعدانشبوا
مدرسوکالسدرسغیرممکنات چاپیبودنرتوان هوایآموز ویومشوکلبو روز
چالشهایپیشرویانتشاروب روزکردنمووادومحتووای

هایکیازاتاتیترین

کردنآن
آموز وویمتووداولات و هرچنوودپدیوودهانفجووارعل و ،دانووشوفنوواوری،مولووودتوتووع 
بیحدوحصرفناوریاطالعا وارتباطا ات ،بااینوموداینفناوریبواتوتوع وبدر
خدم مدیری اینبحرانبرآمدهات مجموع انتقادا واردبربسیاریازآمووز هوای
متداولازیکطرفورابلی هاییک فناوریاطالعا داردازطرفدیگر،منجربو توتوع 
انواعاونااونآموز هایمبتنیبرفناوریاطالعا وارتباطا اردیدهات کو بو طوور
عام یادایریالکترونیکی()E-learningافت می ود(رتتمینژاد،زارعویزوارکویومزینوی،
 )1395
یکیازانواعنوینیادایریالکترونیکی،موکها()MOOCsهستند مووکهوادورههوای
بورخطبوازوانبووه() ) massive open online course (MOOCهسوتندکو امکواندتترتوی
مهانی،مشارک نامحودودودتترتویبوازراازطریوقاینترنو وترکیبویاز وبک هوای
امتماعیوپادکس هایویدئوییفراه میکند موکهاانواعمختلفویازیادایرنوداانرااز
تنین،ملی ها،زمین ها،تواناییهاوعالیقمختل ب خودموبمیکننود مووکهوامبتنوی
برارتباطهستندودرآنفردتوانایییادایری،تعاملوهمکاریران تنهادرتهحمحلویو
مهانیبلک درهرکجاودرهرزماندارد( .)Brahimi & Sarirete, 2015
بندی دهاند :
موکهادرهش دتت طبق  
 1موکهایانتقالی(:) Transfer MOOCsدرسهایمتداولب موکمنتقلمی وند
 2موکهایتاخت ده(:) Made MOOCsنوآوران ترهستند،ازویودئوومووادتعواملی
اتتفادهمؤثرمی ودوکیفی بیشتریدارند

 3موکهایه زمان(:)Synch MOOCsزمان روعوپایانثاب دارند
 4موکهایغیره زمان(:) Asynch MOOCsزمان وروعوپایوانمشوخ
درمهل ارتالتکالی منعه ترهستند

ندارنودو
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 5موکهایانهباری(:)Adaptive MOOCsتجاربیادایریرا خصیترمویکنودوبور
اتاسارزیابیپویاوممعآوریاطالعا ازدوره،درسراارائ میکنند

 6موکهایاروهی(MOOCs

:)Groupتمرکزدورهبیشتربورهمکواریدراوروههوای

کوچکات
 7موکهایارتباطارایان
ازافرادات

(MOOCS

 8موکهایکوچک(MOOCSs

:)Connectivistتأکیددورهبرارتباطدریوک وبک 

:)Miniک بسیارکوچکتورازمووکهوایانبووهتونتی

هستند(as cited in:Conole, 2016, p. 10

.)Clark

هرچندازلحاظفنیموکهابافراه  دنزیرتاخ هایفنیدرزمین ارتباطا ،ذخیوره
حج ع ی دادههاورایانشابری،امکانارتباطا امتماعیازطریقتکوهای وبک هوای
امتماعیرو ارف اماارتباطارایوی()connectivismکو بنیواناووارآنمورززیمون 
ی دهات ب لحواظن وری،مهو تورینن ریو بنیوادیمووکهوا
()George Siemensمعرف 
محسوبمی ود( .)León-Urritia, Cobos, & Dickens, 2018اتاتاًارتبواطارایوین ریو ای
مبتنیبر بک ات ک تمرکزآنبورنووعیازیوادایریاتو کو ازطریوقارتبواطمیوان
یادایرنداانوا یاءیادایریایجادمی وود( )Yeager, Hurley-Dasgupta, & Bliss, 2013در
رلب ن ری ارتباطاراییایونایودهبنیوادیرورارداردکو دانوشدریوک وبک ارتبواطی،
ع دهات ویادایری املتواناییتاختنوعبورازاین بک هوااتو ( Downes as
توزی 
 )cited in:Yeager et al., 2013
اینک مخاطبانومشتریانموکهاچ کسانیهستند،نیزحائزاهمی ویوژهاتو طبوق
یکبررتیازار  دهدرکورترا5.4،درصداز رک کننودااندکتورا11.8،درصوددر
مقهعمتوته 8.2،درصدکاردانی 42.8کار ناتیو36.7درصدکار ناسار دبودهانود 
تنبیشترآنهاباالی18تالبودهات ( .)Baturay, 2015

دونگاهب موکهاومودداردک هردورامیتوانمکمولهو دانسو ،دریوکنگواه
موکهوا،نووعیازآمووز ازراهدورهسوتند()Adham & Lundqvist, 2015ونگواهدیگور
نوعیمنابعیادایریباز()open educational resourcesمحسوبمی وند درنگواهاولدوره
هایبرخطبازانبوهرااارتکاملیدرآموز هایازراهدورندانی ب رهعبایدمودلینووین
برایآموز هایازراهدورمبتنیبرفناوری بک بدانی ک درده اولررنبیس ویکو 
ظهوریاف درتال2008برایتوصی یکدورهبرخطبازکو توتوطدانشوگاهمانیتوبوا
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()University of Manitobaدرکانوواداارائوو  وود،ایووناصووهالیبوورایاولووینبوواربکووار
ازآنپو مباحوععلمویفراوانوی
رف ( )Liyanagunawardena, Adams, & Williams, 2013
پیرامونآنمهری دهات ک ایناصوهالیرابو کلمو کلیودیآموز وی( educational
)buzzwordتال2012تبدیلکردهات ونشاندهندهعالر وافرپژوهشگرانب اینپدیوده
ات (.)Daniel, 2012
نگاهدیگرب موکهافراترازتوم ب اینپدیودهآموز ویدررالوبمودلتکامولیافتو 
ن امهایآمووز ازراهدوراتو ،درایوننگواهبو مووکهوابو عنووانمنوابعیوادایری
()educational resourcesنگریست می ود ازآغازینروزهایانقالبرایانو ای،دانشوگاهیان
اواریمحتوایدیجیتالبودهاند( )Lane & McAndrew, 2010منوابعیوادایری

پیشروا تراک
باز()open educational resourcesاخیراًبیشترموردتومو مدرتوانودانشوجویانررارارفتو 
ات ( .)Adams, Liyanagunawardena, Rassool, & Williams, 2013درتوال،2001موتسو 
فناوریماتاچوت پیشگامارائ درسافزارباز()OpenCourseWareخودبااینهدفبوود 
هدفازتوتع ایندرسافزارانتشوارمووادتموامدورههوایخوودبو طووردائمویدروب
باز(،)Open Webبامجوزهایامازهاتتفاده،اصالیوتوزیعمجددآنبود پوروژهیوادایری
بووواز()OpenLearnدردانشوووگاهبوووازانگلسوووتاننیوووزبووواهموووینهووودفکلیووود
خورد(.)Liyanagunawardena et al., 2013
هابارویکردهمکاریبینالمللیتوتع بیشوترییافتو انود بو عنوواننمونو 

اخیراً موک
کورترا()Courseraباهمکاری163دانشگاهدیگرازتراتردنیادورههایخودرابارهبوری
دانشگاهاتتنفورد()Stanfordارائ میکنود ایدیایکو ) edX (www.edx.orgبوامحوریو 
دانشگاهامآیتوی()Massachusetts Institute of Technologyوپوروژهیوداتویتی Udacity
)(www.udacity.comازنمون هایبارزونسبتاًموفقمشوارک هوایبوینالمللویدرتوتوع 
موکهاهستند 
هابزرگترینچالشموکهاراپایینبودننور پایواندوره

بررتیپیشین درموردموک
10تا20درصدیاهموانافو تحصویلیبواالاوزار کوردهانود( )Hew & Cheung, 2014
عل آنرانیزبیشترعدمتومو بو اصوولطراحویآموز ویدرطراحویدورههوااعوالم
کوردهانود( Margaryan, Bianco, & Littlejohn, 2015; Toven-Lindsey, Rhoads, & Lozano,
 )2015ب عنوانمثالب عنوانیکاصلطراحیآموز ی«،تعامولبوامودرس»عامولمهموی
برایپایاندورههایموکازار  دهات ()Hone & El Said, 2016
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چنانک مشاهدهمی ود،باتوتع موکهاپژوهشهایصور ارفت ات ومجموعو 
انتشارا ومقاال وکتابهایینیزدر اینحوزهمنتشر دهاند مجموع مقاال ونشوریا 
علمیازتال2008دراینحوزهروب فزونیارفتنود ( )Downes, 2008مووکهوابو طوور
وتیعیدرمووردانوواعرتوان هوا،ازمملو وبوالگهواوانتشوارا تخصصویوعموومی
موردبحعررارمیایرند،امامباحعبیشتر امل"موادتبلیغاتیظری بورایمنوافعتجواری
ومقواال توتوطمتخصصوینبوودکو چشو انودازدورههوایمووکخوودرادربرموی
ارف "( )Daniel, 2012
کتاب«موکها:طراحی،کاربردومدلهایکسوبوکوار»درایوندتوت ازتوال هوای
علمیرراردارد ( )Pomerol, Epelboin, & Thoury, 2015کتابهواییدیگوریکو درحووزه
نقدهایآنهانیزدرمجال منتشر دهات ب ررارزیرات  :

موکهانگا ت  دهاندو
ـ

ـ

موک:فرص ها،تأثیرا وچالشها دورههایبورخطبوازانبووهدردانشوکدههواو
دانشووگاههووا( MOOCs: Opportunities, Impacts, and Challenges. Massive Open
 )Keel, 2016()Online Courses
آموز

باز:ازمنابعیادایریبازتوامووک( OPEN EDUCATION: FROM OERs to

2017()MOOCs
ـ

)Goksel-Canbek,



بووازدردنیووا(Moocs and open education around the world

موووکوآموووز
()Alqahtani & Alqahtani, 2017و( )An, 2015

)

ازآنجاک بررتیپیشین نشانمیدهدنقدیبر«کتابموکها:طراحوی،کواربردومودل-
هایبازاریابی»نو ت نشدهات ،پژوهشحاضربرآنات تاپو ازمعرفویامموالیاثور
اینکتابوترمم آنراموردنقدوارزیابیرراردهد 

 .2معرفی اثر
ربلازپرداختنب نقدکتابابتدااثرب طوراممالمعرفیمی ود درمودول1مشخصوا 
اولی کتاب ناتی آمدهات 
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ن رب اینک تخص نویسندااندرارز یابیکیفی یکاثرحائزاهمی اتو وایون
مشخصا دراثرمعرفینشدهات ،نگاهیب رزومو نویسوندااندرزموانتوألی حوائز
اهمی ات رزوم نویسندااناثرب ترتیبدرزمانتألی اثرب ررارزیرات  :
ـ

ژانچارلزپومرل(:)Jean-Charles Pomerolاتتادافتخواریدانشوگاهپوریودانشوگاه
ماریکوریدرپاری ات وپیشازاینرئی دانشوگاهدیجیتوالعلوومپز وکیو
ورز وی( ) Université Numérique des Sciences de la Santé et du Sportبوودهاتو 
یزبانات ک درزمینو هوایپز وکی،
دانشگاهموکوریکدانشگاهدیجیتالیفرانسو 
دارویی،دندان ز کیوعلومورز یفعالات

ـ

ایواپلبوین(:)Yves Epelboinاتتادافتخاریدانشگاهپریودانشگاهپیورومواریکووری
درپاری فرانس ات اوربالًترپرت آمووز ویوادایریدیجیتوالدر دانشوگاه
موکوربودهات

ـ

کلرثوری(:)Claire Thouryدانشجویدکتریمامع  ناتی

بررتیپیشن فعالی هاینویسندهاولنشانمیدهد،ایشانازن ورتخصو بویشاز
آنک متخص حوزهفناورییاحتیتعلوی وتربیو یوامتخصو آمووز با وند یوک
متخص مدیری هستندوبیشترینانتشارا نویسندهاولدرحووزهمودیری ومباحوع
تصمی ایریهایچندمتغیرهبودهات وازطریقپژوهشدراینحوزهبو تیسوت هوای
هو مندهدای  دهات وکتابحاضربیشترتجرب کارینویسندهاولبودهاتو وبو 
خاطرمسئولی دردانشگاهدیجیتالعلومپز کیب تألی کتابموکهاپرداخت ات  
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بررتیپیشین فعالی هاینویسندهدومنیزتاحدزیادیمشاب نویسندهاتو بررتوی
فعالی هاینویسندهدومحکای ازاینوارعی داردک اومتخص فیزیکپز کیبووده
ات وبیشترفعالی هایاودرحوزها ع ایکو بوودهاتو نویسوندهدومدرکارنامو 
پژوهشیخودعالوهبرپژوهشهایحوزهفیزیکپز وکی،کتوابمووکهوارابو زبوان
فرانس نیزدارد بنابرایننویسندهدومنیزبراتاسمسئولی امرایویدردانشوگاهدرحووزه
آموز دیجیتالب اینحوزهورودکردهات  
کتاب«موکها:طراحیکاربردومدلهایکسبوکار»ک ازاینپ ب اختصاراثورنامیوده
می ود،مشتملبر شفصلنگا ت  دهات ک درمدول2تلخی  دهات 
جدول:2خالصهاثر
فصل 
اول 

عنوانفصل 
موکچیس



هدفاصلیفصل 
معرفیموکها،آ ناتازیخوانندهباانواعموکهاومفاهی ب کاررفت درکتاب 

دوم 

چگون اردامب تاخ 
موککنی 

معرفیبسترهایتخ افزاری،نرمافزاری،نیرویانسانیموردنیازوهزین های
توتع موکها 

سوم 

موکبرایچ فردوچ 
هدفیتاخت می ود 

تحلیلمخاطبانبالقوه اتتفادهکننداانموکها،دانشجویان،یادایریمادامالعمر
(حرف آموزی) 

چهارم 

تأمینهزین هایمالیو
طراحیموک 

معرفیمنابعتأمینهزین هایتوتع موکهایاتأکیدبرآموز عالی 

پنجم 

موکهاوآموز عالی 

معرفیمایگاهموکهادرآموز عالیومعرفیتایرکاربرانموکها 

ششم 

نتیج ایری:چ آیندهایدر
انت ارموکهاات 

شبینیآیندهموکها،پیشنهادهاییبرایحمای ازتوتع موکهادردانشگاهها
پی 
ومعرفیخان هاییادایریدیجیتالب عنوانآیندهموکها 



 .3روششناسی
رو پژوهشبکاررفت دربررتیحاضرازنوعتوصیفیدردتت پژوهشهوایارز ویابی
ات اینرو ب ارز اواریدربارهفوایدامتماعی،مهلوببودنیواموؤثربوودنیوک
فرایند،محصول،یابرنام میپردازدوب کاربردیافت هایخودتوم دارد ایوننووعتحقیوق
اغلبباتوصی هاییدرمه ارداما تازندههمراهاتو ودرپوییوافتنرووانینکلویو
رابلاستر ب تایرمورعی هانیس (حافظنیا )1381.نقدکتاب،یوکتوصوی کامول،
تجزی  وتحلیلنقادان یاارزیابیکیفی واثراوارییوککتواباتو کو اغلوبمبتنویبور
تحقیقا ربلیدرموردموضوعصور میایرد( .)Labaree, 2013دراینبررتینیوزتوعی
دهات بااتتفادهتحقیقا پیشیندرموردموکهاک درمقدم او و وبواتومو بو 
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اخ هایمعرفی ددرپرتشنام نقدوبررتیمتوونکتوبعلوومانسوانیومهالعوا 
فرهنگیوهمچنین اخ هایمعرفی دهدرزمین  اخ هایارزیابیونقدکتوابهوای
درتیدانشگاهی(رضی)1388.وراهنمایتوصی  دهبراینقدکتابک توتوطدانشوگاه
کالیفرنیاییمنوبی()Labaree, 2013ارائ  دهات درموورد،اثورموردبررتویارز ویابیو
رضاو صور ایرد برهمیناتاسابتدابراتواس واخ هوایمعرفوی ودهمودولی
تدارکدیده د،تو بوراتواسیوکطیو لیکور ازخیلویخووب(،)5خووب(،)4
متوتط(،)3ضعی ()2وخیلیضعی ()1اثروترمم آنموردارزیابیررارارف تو 
نقاطرو وضع کتابوپیشنهادهاییبرایبهبودوضعی کتابارائ  د  

 .4يافتهها
ازممل  اخ هایارز یابیاثرتألیفی،بارویکردکتبدانشگاهیتوتوطرضوی()1388
اخ هایمحتواییات ک ب طورمشترکدرپرتشنام نقدوبررتیمتونکتوبعلووم
انسانیومهالعوا فرهنگوینیوزمووردتأکیودبوودهاتو ،نتوایجارز ویابیدرمودول3
ازار  دهات 
جدول:3ارزشيابیمحتواییاثر
مؤلفه 

شاخص 

امتياز 

روزآمدی 
مامعی



5

توضيحات 
موضوعاثرموضوعب روزیبودهات وبررتیمنابعپایانفصلنشانمیدهدتاحدی
ب منابعروزدرزمانتألی پرداخت  دهات 

زبانالتین،ب دلیلعدمپرداختنب 
کتابدرمقایس باتایرکتابهایمنتشر دهب  
1
بخشطراحیوحتیمدلهایکسبکارازن رمامعی بسیارضعی ارزیابیمی ود 

محتوایی 

هرچندازن رتهابقبابرنام درتیتاحدیزیادیاثرباترفصلهایدروسمرتبطدر
ارایشهایفنّاوریآموز یومهالعا برنام ریزیدرتیتهابقندارد،اماا کالبیش
ازاینک برکتابواردبا دبرترفصلهایدروسمرتبطات ب عبارتیب روزرتانی
ترفصلهاضرور دارد 

مرتبطبودن
کتابباتایر
دروس 

2

طری
تؤالهای

مدیدو
افقهایتازه 

5

شگاهموکها،
دههایرادرذهنخوانندهایجادمیکندمانند،ایجادآزمای 
مهالع دریقاثرای 
خان هاییادایریدیجیتال،اتتفادهازموکهابرایدروستالهایاولدانشگاهیا
یادایریمدامالعمر 

تناتبحج 
اطالعا 

4

معدودمواردیومودداردک اثرب حوا یواطالعا منبیپرداخت ات مانند،
پرداختنب تعری دانشگاه(نگاهکنیدب :ص )108
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اصلیومنبی 
ظرفی برای
ارتباطبا
موضوعا 
انر ت ای 
می 

4

کتابچنانک ازعنوانآنپیداتعیمیکندبینحوزههایطراحیآموز ی،مدلهای
ارتصادیونحوهاتتفادهوفناوریهاییادایریبازارتباطبرررارکند البت ماهی 
بینر ت ایموکهااینظرفی بینر ت ایراایجادمیکند 


ظرفی ارتباط
باخواننده 

4

کاربردیبودنومبتنیبربودنمحتوابرتجرب نویسنداانتاحدزیادیباععتسهیل
ارتباطباخوانندهایمی ودک ب دنبالمدلهایعملیاتیوتجاربموفقات (نگاه
کنیدب :ص )74اماخوانندهایک درمستجویمبانین ری،مدلهایطراحیوحتی
کسبوکاربا ددرکتاباحساستردرامیمیکند 
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مجموعامتیاز 

مجموعاًاثرازهف  اخ محتواییو35امتیازممکن25امتیازکسبکردهات کو 
اثرراازن رمحتواییدرحدمتوتطررارمویدهود ازدیگور واخ هوایارز ویابیاثور،
اخ «رو ی»ات ب رعای رو ناتیعلمیکتابا ارهدارد،مجموعو امتیازهوای
اثردرمدول4ازار  دهات 
جدول:4ارزشيابیروشیاثر
مؤلفه 

شاخص 

ارزشيابی 

توضيحات 

روشی 

مستند
بودن
ادعاها 

1

اثربسیارضعی عملکردهات ،ن تنهادربخشمبانین ریبلک بعضاً
دربرخیازادعاهاک باآمارواررامنیزمربوطات ،نویسندااندرارائ 
مستندا ضعی عملکردهاند(،نگاهکنیدب فصلدومدرموردبرآورد
هزین هاویانگاهکنیدب :ص127درموردثب نامکنندااندرمورد
موک) 

اتتفادهاز
رو 
عملی 

1

دریکنگاهکلیب کتاب،میتوانب ایننتیج رتید،بیشترمبتنیبر
تجارب خصینویسندااناثرنگا ت  دهات ب عنوانمثالنویسنداان
مدلبرآوردهزین هایموکرابایددرفصلدومب وضویتوضیحمیدانند
(نگاهکنیدب تفاو هزین هایدورهدرص65وص )95

دعو 
ب تفکرو
تأمل 

3

مهری دهات تاخوانندهرا
درمجموعدرکتابکمترتؤاال اتتفهامی 
ب چالشبکشدیاتأملوادارد بااینومود،نو تنکاربردیکتابخواننده
عالر مندراب تأملدرکاربس وپیادهتازیموکهاترغیبمیکند 

اتتفادهاز
عناصر
کمک
حاف و
کلهای

ارائ 

4

هرچندب مزمداولیک درفصلدومبرایهزین هایموکهاارائ  ده
ات اثرب ندر ازعناصرکمکحاف اتتفادهکردهات ،بااینومود
پینو هاوارماعب وبتای هاب عنوانمنبعکمکیاثرراازاینمه 

ارز مندکردهات 
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رعای 
بیطرفی
علمی 
مجموعامتیاز 

4

اثرتعیکردهات درموردبرخیادعاهامانندحوفدانشگاههادرآینده
(نگاهکنیدب ص)107:بابیطرفیعلمیبرخوردنماید هرچندب طورکلی
موضوعاثر،آنچنانارز ینیس ک نیازب رضاو علمیدا ت با دو
رویکردکتابنیزکمترچالشن ریومکتبیدارد 

 14



اثرازمجموعپنج اخ رو یو25امتیازممکن14،امتیازراب دتو آوردهاتو 
ک درمجموعاثرراازاینن رنیزدرحدمتوتوطرورارمویدهود  واخ هوایارز ویابی
«زبانی»اثردرمدول5ازار  دهات 
جدول:5ارزشيابیزبانیاثر
مؤلفه 

شاخص 

ارزشيابی 

توضيحات 

زبانی 

اتتفادهبجاازعالئ 
تجاوندی 

5



اتتفادهازممال 
کوتاه 

5



اتتفادهازپارااراف-
هایکوتاه 

5



پرهیزازب کارایری
واژاانمهجور 

4

دربیشترموارد،مترم بامشکلاتتفادهازمایگزینهایفارتی
موام بودهات ،ب ویژهکتابمملوازترواژههایالتینبودهات 
ک کاررابرایمترم ومعادلازینیبسیارتخ کردهات 

اتتفادهازممال 
مثب 

5

ممال منفییامنفیمضاع مشاهدهنشد 

ب کارایریکمتراز
ممال معترض 

5

موردیمشاهدهنشد 

پرهیزازب کارایری
تاختارهاینحوی
کهن 

5

موردیمشاهدهنشد 

پرهیزازترهنویسی 


5

اتتفاده دهات

کمترمعادلازینینامأنوس

پرهیزازارت برداری
نادرت اززبان
بیگان 

5

کتابترمم بودهات بنابرایندربسیاریموارداریزینبودهات

1

ترمم اثرازاینن ربسیارضعی بودهات ونیازب زیرنوی هاو
یاتوضیحزیرنوی ازطرفمترم ضروریمینماید(نگاهکنیدب 

آوردنمعادلهای

التیندرزیرنوی
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صفحا  )135،128،127،81،67:
رعای رواعد
نگار ی 
مجموعامتیاز 

3

مواردیازغلطهایامالییمشاهده د(نگاهکنیدب صفحا ،59:
 )86،79،78،61،60
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اثرازمجموع55امتیازممکندربخشزبانی،توانست ات 50امتیوازکسوبکنودکو 
نشانازمهلوببودنآنازن ر اخ هایزبانیات اینارزیابیبیشازآنک بو اصول
اثرمرتبطبا دب ترمم تلی ورواناثرمورتبطاتو درمودول7نتوایجارز ویابیاز
من ر کلظاهریازار  دهات 
جدول:6ارزشيابیساختاریاثر
مؤلفه 

شاخص 

ارزشيابی 

توضيحات 

ساختاری 

آیافصلها
ن منهقی
دارد 

1

ن منهقیدرمیانفصولکمتراحساسمی ودومتأتفان اثراصلینیز
فاردپیشگفتارات تان منهقیمدن رفصولتشخی داده ود 

اهدافهر
فصل فاف
بیان دهات 

1

ب نکا طراحیآموز یاثرتوم نشدهات ،ب ن رمیرتد
نویسنداانکمترهدفکتابدرتیرادرذهنخودمیپروراندهاند 

ممعبندیو
نتیج ایری
درانتهای
فصل 

1

تصاویرو
ا کالمرتبط
ات 

4

فهرت 
مهالبکامل
ات 

5

مجموعامتیازها 

 12

ارائ نشدهات



معدودتصاویربکاررفت مرتبطات (:نگاهکنیدب صفحا 102:و
 )123
فهرت بامزئیا ارائ  دهات





اثرازمجموع25امتیازممکندربخش اخ هایتاختاری12،امتیوازکسوبکورده
ات ک زیرمتوتطات ،ب ن رنیازمندبازبینیات درمدول7امتیازهایاثربراتواس

اخ « کلظاهری»ازار  دهات
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جدول:7ارزشيابیشکلظاهریاثر
مؤلفه 

شاخص 

ارزشيابی 

توضيحات 

ب عنوانیککتابدرتیدانشگاهیحج بسیارک ات ،امابرای
مهالع یکمدرسیامعل برایآ نا دنباحوزهموضوعیمناتب
ب ن رمیرتد 

شکلظاهری 

حج کتاب 

3

تناتببینحج 
مهالبفصلها 


5

تای ولوژیمناتب 

5



کیفی صفح آرایی 

5



کیفی صحافی 

5



توازنرعای  دهات



نوعکاغو 

5



ملدکتاب 

3

درطراحیرویملدترمم اثررنگزمین راازتبزیشمیب آبی
تغییردادهات دلیلیبرایاینکارمزمحدودی احتمالینا ر
نمیرفت ات 
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مجموعامتیازها 

اثرازمجموع35امتیازممکندرمجموع  واخ هوای وکلظواهری31امتیوازبو 
دتو آوردهاتو کو نشووانازمهلووببووودناثورازن وور وکلظوواهریدارد ازمملو 
اخ هایارز یابیکتاب،محتویوا ربولوبعود()Front Matter and Back Matterازمحتووای
اصلیات ( .)Labaree, 2013مجموعاینامتیازهادرمدول8ازار  دهات
جدول:8ارزشيابیابتداوانتهایاثر
مؤلفه 

شاخص 

ارزشيابی 

توضيحات 

ابتداوانتهای 

زنداینام 
نویسنداان 

1

ن درمتناصلیون درترمم ارائ نشدهات

تقدی ب 

1

تقدی ب درنسخ اصلینیزارائ نشدهات

تقدیروتشکر 

4

درنسخ اصلیوموددارداماترمم نشدهات

پیشگفتار 

1

ن درترمم ومودداردن دراصلاثر 

فهرت مهالب

1

ن درترمم ومودداردن دراصلاثر 
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غیرمتنی 
کالم

پایانی( )Afterword
ینو
پ

5

درانتهایهرفصلارائ  دهات

نمای ها 

3

حوف دهات
دراثراصلیومودداردامادرترمم  

واژهنام 


5

وموددارد 

زیرنوی وپایان
نوی 

5

وموددارد 

کتابنام ،منابعو

مهالببرای
خواندنبیشتر 

5

وموددارد 
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مجموعامتیازها 



2

تعی دهفصل شب کالمپایانیب ردازدامابخشیب ایننام
دراصلاثرومودندارد 



براتاس اخ هایارزیابیانتهاییوابتداییازمجموع55امتیازممکن،اثر33امتیواز
راب دت آوردهات ک نشانمیدهداثرازمن راین اخ نیوزدرحودمتوتوطرورار
دارد ب طورکلیمجموعامتیازهادرمؤلف هایمختل ارز یابیدرخالص  دهات 
جدول:9خالصهامتيازهایارزشيابیبراساستماممؤلفهها
مؤلفه 

حداکثرامتياز 

امتيازکسبشده 

اختالفنمرهازحداکثر 

محتوایی 

 35

 25

 10

رو ی 

 25

 14

 11

زبانی 

 55

 50

5

تاختاری 

 25

 12

 13

کلظاهری 

 35

 31

4

ابتداوانتهایی 

 55

 33

 22

مجموع 

 230

 165

 65

میتواندریاف ،اثردرمجموعازن ر اخ هایمختلو درحود
چنانک ازمدول 9
متوتطوباالیمتوتطرراردارد اثرازن ر وکلظواهریکمتورینفاصول رابواوضوعی 
یاردد  
مهلوبداردوبیشترینفاصل ب  اخ های«ابتداییوانتهایی»اثربرم 


 .5ارزشيابی اثر بر اساس شاخص مطابقت با سرفصلهاي درسی
ازممل  اخ هایارز یابیکتابدرپرتشنام نقدوبررتیمتونکتبعلوومانسوانیو
مهالعا فرهنگیمهابق اثرباآخرینترفصلهایمصوبر ت ات پتانسیلهایکتواب

 166پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة دهم ،دی 1399

برایتبدیل دنب منبعدرتیدرمقاطعُمختل براتاسترفصلهایمصوبب ررارزیور
ات  :


1.5کارشناسیعلومتربيتی 
ـ

نامدرس:درستولیدمحتوایالکترونیکی 2واحد ازفصل2اثرمیتوانبو عنووان
یکمنبعتکمیلیاتتفادهکرد

ـ

نامدرس:آموز ازراهدور2،واحودی فصوول،3،2،1اثورمویتوانودیوکمنبوع
تکمیلیبرایایندرسبا د

2.5کارشناسیارشدفنّاوریآموزشی 
ـ

نامدرس:طراحیوتوتع آموز تعاملیمبتنیبروب2،واحد اثرمویتوانودیوک
منبعتکمیلیبرایایندرسبا د


3.5دکتریفنّاوریآموزشی 
ـ

نامدرس:آموز ازراهدورباتأکیدبرآموز الکترونیکی2،واحود اثورمویتوانود
یکمنبعتکمیلیبا د



4.5کارشناسیارشدمطالعاتبرنامهدرسی 
ـ

نامدرس:برنام ریزیدرتیدرآموز مجازی2،واحدی،اثرمیتواندبورایزمینو 
آموز عالییکمنبعتکمیلیبا د



5.5دکتریمطالعاتبرنامهدرسی 
ـ

نامدرس:برنام ریزیدرتیدرآموز مجازی2،واحود اثورمویتوانودبورایایون
درسنیزمنبعتکمیلیبا د 
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مجموعاًکتاب،ب دلیل)1حج پوایینمحتووایی )2ضوع مبوانین وریو)3عودم
توم ب اصولطراحیکتبدرتیب عنوانیکمنبعاصلیآموز یمعرفوینموی ووداموا
یکمنبعتکمیلیارز مندیمحسوبمی ود،البت درمقهعتحصیال تکمیلویتواحودی
انتقادبربرنام درتیوترفصلهامیرودوبیشترضورور بو روزرتوانیبرنامو درتوی
احساسمی ود،ب ویژهدرمقهعدکتریافزودنترفصلیب نامطراحیوتوتع مووکهوا
برترفصلدروسیاد دهضروریمینماید 
براتاسمجموعارز یابیهایصور ارفت براتاس اخ هایمختلو ،درادامو 
مجموع امتیازا وکاتتیهایاثربرایترمم هایبعدیتشریحمی ود 


 .6امتيازات اثر
برخیازامتیازا برایاثروترمم آنرامیتوانب ررارزیرفهرت کرد :
ـ

کاربردیبودن:کتابب دلیلتجرب نویسنداانآنبسیارکاربردینگا ت  دهاتو  
بنابراینرویکردکاربردیاصلاثرامتیازیبزرگبرایایناثرمحسوبمی ود

ـ

ترمم ب مورع:ب دلیلنبودمنبعیدانشگاهیکو عالرو منودانتلفیوقفنواوریرابو 
تم تویموکهاهدای کند زمانترمم اثرراب مورعکردهات

ـ

انسجامدرطبق بندیانواعموکها:درفصلاولب طورمجتمعانواعمووکهوا(توی-
موک،اسموک،ایک موک)راخالص کردهات ک یکآ ناییکلیازانواعمووک
راب خوانندهمیدهد

ـ

ترمم رابلفه :ترمم تلی ورابلفه ازامتیازا ترمم کتابات

ـ

توم ب هزین ها:توم ب هزین هایتولیدمحتوابرایموکوپیادهتازیموکهوادر
تایرآثارمنتشر دهدراینزمین ه کمتردیدهمی وود تومو دادنبو زمینو هوای
تأمینهزین هایموکهامانندتورمای هوای خصوییوا ورک هوایبوزرگماننود
مایکروتاف مزی بزرایات

ـ

توم ب زمین هایاتتفادهموکها:اثرباتوم دادنب اتوتفادهازمووکهوادرزمینو -
هاییچون)1یادایریمادامالعمر )2آموز زمین هوایویوژهچوونتورآ و زی،
آموز توالم بورایافورادکهونتال(ارتصوادتوفید) )3آمووز دروسپایو و
اختیاریدانشگاهو ایدههایکاربردیرادرذهنخوانندهایجادمیکند
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ـ

توم عمیقب برخیازچالشهایموکها:برخویچوالشهواکو هرچنودبو طوور
پراکندهمهری دهات ،نشانازعمقتوم نویسنداانب موکدارد،مانندمقاومو 
اتاتید(نگاهکنیدب ص)120یامشکلاف تحصیلی(نگاهکنیدب ص)85

ـ

درمستجویراهکارهایعملیبودن:هرچندپراکندهوبدونتوم ب مبوانین وری،
امااثرب برخیازراهکارهاعملیبرایبرونرف ازچالشهایپویشرویمووکهوا
ا ارهمیکند ب عنووانمثوالظرفیو توتوع مووکهوارادرحرفو آمووزیوحول
معضال آموز یپیشازدانشگاهمستجومیکند(نگاهکنیدب ص)79ویانشوان
میدهدچگون رعای یکاصلطراحیاثربخشآموز (ارز ویابیموداوم)میوزان
اف  رک کننداانراکاهشمیدهد(نگاهکنیدب ص)87

ـ

ارائ ایدههایمدیدوکاربردی:ایدههاییچوونایجوادآزمایشوگاهمووکتوازیدر
دانشگاههاویاتوتع هایخان هاییادایریدیجیتالایودههواییزیبواورابولپیواده-
تازیدرکشورهستند



 .7كاستیها اثر
درکنارامتیازا ،اثرازبرخیازکاتتیهارنجمیبردک اه آنهاب ررارزیرفهرتو موی-
ود 
ـ

ناقصبودنومشکلعدمجامعيتاثر:مهالع اثرورراردادنآندربرابرتایرآثوار
ومقاال علمیمنتشر دهنشانمیدهد،اثربایدب مواردزیرنیوزمویپرداخو کو 
ن رداخت ات یاکمترموردتوم رراردادهات
ـ

بحعپیرامونمنابعیادایریباز

ـ

یبرد:
کتابازفقرمبانین ریرنجم 

ـ

ـ

بااینک ارتباطاراییدراغلبکتابهاومقاال اینحووزهبو عنووانمبنوای
ن ریبحعمی وددراینکتابفقطدربخوشتویمووکهوا(1.3.2ص
)25ب طورمختصرفقطا اره دهات

ـ

ن ری هاییاددهی-یادایری

ـ

ن ری هایطراحیآموز ی 

مدلهایآموز باز
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ـ

طراحیآموز یدرموکها(الگوهاورو ها) ب عنوانمثالدرپژوهشو 
ی
)Lindsey et al., 2015عدمتوم ب الگوهاورو هوایتوازندهارایانو درمووکهوا
ب عنوانچالشموکهایتولید ده،ازار  دهات

ـ

مهالعا موردی(منسج ومجزاهمراهباتفسیر)

ـ

ارز یابیازموکها

ـ

کیفی درموکهاومدلهایتضمینکیفی ب عنووانمثوالدربررتویتصوادفی
76موکمشخ  دهات ازمن رطراحیآموز ویاکثورمووکهواازکیفیو 
پایینیبرخورداربودهاند(.)Margaryan et al., 2015

ـ

دادهکاویآموز یدرموکها 


(Toven-

ـ

عدمانسجاممهالبباتوم ب عنوان:ازعنووانکتوابانت وارمویرودکتوابدرتو 
بخشوهربخش املچنودفصولتوازماندهوی وود)1مودلهوایطراحوی)2
مدلهایکاربردو)3مدلهایکسبکار اماخوانندهبایدبو توختیازبوینمهالوب
پراکندهب طورنار ب اینهدفبرتد

ـ

نویسندااندرتوتع موکدرآموز عالیب نوعیدرماندایرتیدهانودوموفقیو 
موکرادربازاردیگرییعنیبرایرفعا کاال یادایریدرن امپیشدانشوگاهیو
یمادامالعمریاد دهاتو 

حرف آموزیمستجومیکنندک ازآنتح عنوانیادایر
واهددریقیبرای کس موکهادرآموز عالیارائو نشودهاتو وهمچنوین
واهدعلمیبرایموفقی موکهادرحرف آموزیویادایریموادامالعمورنیوزارائو 
نشدهات

ـ

بخشمدلهایکسبکار،بیشترازاینک ب مودلهوایکسوبوکوار،هزینو -فایوده،
بازاش ترمای ،بازاریابیو ب ردازدبرهزین هایموکهامتمرکز دهات دریقواً
اینفصلتوتطیکیازنویسنداانکتابدریکهمایشعلمویمجودداًارائو  وده
ات (نگاهکنیدب .)Epelboin, 2016(:

ـ

نبودبخشمقدم نویسنداانوپیشگفتارک هدفازتألی وتازمانکتابرابورای
خوانندهمبه باریمیاوارد
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 .8نقدي بر ترجمه
ترمم کتابعالوهبراینک بسیارتلی ورابلفه اتو وکلموا تخصصویرامناتوب
اتتفادهکردهات دربرخیمواردنیازب نقددارد 
ـ

ترمم ازرنوگملودکتوابآغاز ودهاتو رنوگتوبزیشومیبو آبویرو ون
یک نیازیب اینتغییراحساسنمی ود 
ترمم  دهات درصورت 

ـ

حوفبخشتقدیرتشکردرآغازاثرونمای اتامیدرپایاناثر،بواتومو بو اصول
امان داری،ضرورتیبرحوفاینبخشهااحساسنمی ود

ـ

درصفح 25تیموک()CMOOCب موک«تازندهارایانو »ترممو  ودهاتو کو 
صووحیحتوورایوونات و ک و ب و مووای«تووازندهاوورا»ب و موووک«ارتبوواطارایان و »
()Connectivistترمم  وود؛ زیوراارتبواطارایویبواتوازندهارایوی()Constructivis
متفاو ات وبحعپیرامونآندراینمختصرنمیانجد

ـ

نیاز دیدب توضیحا درزیرنووی ازطورفمتورم بسویاراحسواسموی وود 
ب عنوانمثالاغلبترواژههادرتراترکتابنیازب توضیحمترم دارد(نگواهکنیود
ب ص،23ص )113ویااثرهاثورن(ص)135یاایبی()ebeyدرص129کو نیواز
ب توضیحمترم درزیرنوی دارد

ـ

نیازب رفعبرخیا کاال امالییک ذکرنمونو هواییازآندربخوشارز ویابیاز
من رزبانیذکر دهات

 .9نتيجهگيري
هایکسبوکار»خألموموود

ترمم ب مورعوتلی کتاب«موکها:طراحی،کاربردومدل
درزمین منبععلمیبرایمحققوانوعالرو منودانحووزهادغوامفنواوریدرفراینودیاددهی-
یادایریراتاحدزیادیپرکردهات رویکردکواربردیکتوابایودههوایموالبیرابورای
پیادهتازیوتوتع موکهارادرن امآموز یفراه میآورد نکت بسیارمالوبدرپشو 
ملدترمم اثرات ک کتابراب متصدیانآموز هایغیررتمیدرکشورتوصی کورده
ات ک حوزهوتیعیازصداتیما،وزار فرهنگ،تازمانتبلیغا اتوالمی،بهزیسوتیو
ایدتمامنهادهایتربیتیکشوررادربگیرد درهنگاممهالع اثر،اینایدهک ااوربو موای
اینهم مقاال بیاثرویاک اثرهرعضوهیئ علموییوکدرسیوادورهمووکراتولیود
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میکرد چ منبشوپویاییع ی درحوزهاثربخشیآمووز درکشوورایجوادمویکورد 
ذهنپژوهشگراینتهورراب خودمشغولکردهبود هرچندنتیجو ایونتفکوروبو موز
افسوس،چیزدیگرینبود 
درمقامنقد،اثراصلیازمن رمامعی اثر دیداًازضع مبانین ریرنجمویبوردو
درچاپهایبعدیتوصی می ود مترم باارائ پانوی هاوتوضویحا بیشوتربورغنوای
مهلببیافزایدوفقرمبانین ریرامبرانکند خوانندهب طورمنسج درمستجویمودل-
هایطراحی،تولید،اتتفادهوکسبوکارات امایافتنآنهوادرایوناثورنیوازبو تجربو 
علمیوعملیباالیخوانندهدارد 
ب توم ب حج کتابدرصور تجدیدچاپ،توصی می ود،کتوابدررهوعکتواب
میبیچاپ ودتابتوانبدونمشکلحملنقلب راحتویتوتوطعالرو منودانکو اغلوب
راهانودازی
معلمانومدرتاندانشگاههستندموردمهالع ررارایرد توصوی تکمیلویدیگور 
هایمعرفی دهدرکتابویوامنوابعبورای

تارنماییبرایکتابات ک برخیمنابع،تای
مهالع بیشتردردتترسعالر مندانررارایرد 

هرچنددرترمم عنوان«،اتتفاده»() useب «کاربرد» ()Applicationترمم  دهاتو  
اماتوصی می ودباتوم ب بارمعناییمثب توریکو در«اتوتفاده»هسو -بو معنوای
«فایدهبردن»-درچاپهایبعدیضمنرفعبرخیازا وکاال دربحوعزیرنووی هواو
رفعا کاال نگار ی اینتوصی نیزموردتوم مترممانررارایرد 
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