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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزامهای اجرایی دورههای برخط آزاد انبوه(موک) در دانشگاه پیامنور از منظر
مؤلفههای مورد استفاده بر اساس بررسی اسناد و مدارک و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی شدند .به منظور
بررسی اسناد و مدارک و تحلیل یافتههای مصاحبه از روش تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز ،محوری و
گزینشی استفاده شد .برای شناسایی جامع مؤلفههای اصلی و زیرمؤلفههای الزامهای اجرایی دورههای موک در
دانشگاه پیامنور از منظر اقتصادی ،عالوه بر بررسی مطالعههای انجام شده در این زمینه ،مصاحبهای نیمهساختارمند با
 15نفر از خبرگان حوزه در دورههای موک صورت گرفت .نتایج نشان داد که الزامهای اجرایی دورههای موک در
دانشگاه پیامنور از منظر اقتصادی شامل یازده مؤلفه اصلی :تشکیل تیم اقتصادی ،تعیین اهداف اقتصادی از راهاندازی
و ارائه دورههای موک ،عرضه وتقاضا ،هزینه و درآمدها ،منابع ،سرمایهگذاران ،استراتژی قیمتگذاری ،مدل کسب و
کار ،تهیه و نوشتن یک طرح و ارائه مدل اقتصادی ،بازاریابی و مباحث مالی و حقوقی و  37زیرمؤلفه است.
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اقتصادی انجام گرفت .روش مورد استفاده در این پژوهش ،کاربردی و نحوه گردآوری اطالعات ،کیفی بود.

کلید واژگان :دورههای برخط آزاد انبوه(موک) ،استراتژی قیمتگذاری ،مدل کسب و کار ،مدل اقتصادی ،بازاریابی.
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مقدمه
در سالهای اخیر ،صنعت آموزش آنالین از لحاظ ارزش بازار 5و تعداد کاربران 6با سرعت چشمگیری گسترش یافته
است(گزارش .)2017،7دورههای برخط آزاد انبوه(موک) 8شکل جدید آموزش آنالین هستند که باعث افزایش
دسترسی و بهبود کیفیت آموزشی میشوند(لیتل جون .)2016،9این دورهها از طریق اینترنت و به صورت رایگان
توزیع میشوند و هزاران فراگیر را در یک دوره از سراسر جهان جذب میکنند(آلبدوالزیز .)2015،10گیبل)2014(11
این دورهها را بهعنوان دورههایی با خواستههای نهچندان سخت ،محدودیت کم در مشارکت و بدون هزینه توصیف
میکند .موکها محیطهای یادگیری آنالینی هستند که برای دانشجویان امکان شرکت در دورهها را برای طیف
گستردهای از موضوعات بدون محدودیت وکمترین هزینه اقتصادی فراهم میسازند(ولتسیانوس ،کلیر و
فعالیتهای متنوع و مطالب یادگیری غنی از پشتیبانی مداوم یادگیری برخوردار شود(یونگ و لی .)2018،13در واقع
بزرگترین مزیت دورههای موک رایگان بودن و یا ارائه آنها با پایینترین قیمت است(شریو استاوا و
گویینی .)2014،14موکها با وعده دسترسی به آموزش رایگان و کاهش هزینههای آموزش عالی ،دانشگاههای برجسته
را به تولید و ارائه دورههای خود به صورت آنالین بر روی پلتفرمهای یادگیری باز مانند ادکس ترغیب میکنند .از
سوی دیگرگسترش سریع موکها باعث جذب بسیاری از سرمایهداران و شرکتهای بزرگی شده است که می-
خواهند با استفاده از رویکرد موک وارد بازار آموزش عالی شوند(یوان و پاول .)2013،15با این وجود پرسشهای
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اشنایدر ،)2015،12در این دورهها هر فرد به سخنرانی اساتید مشهور جهان دسترسی آزاد دارد و میتواند از طریق
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مهمی پیرامون اثربخشی این دورهها ،هزینهها و درآمدها ،سرمایهگذاران و مدلهای کسب و کار دورههای موک
مطرح میشود که پاسخ روشنی برای آنها پیدا نشده است(راتز ،تپل و زرجر .)2014،16در حال حاضر موکها اغلب
برای فراگیران به عنوان دورههای آموزشی رایگان معرفی میشوند ،بااینحال هیچچیز واقعاً رایگان نیست ،هر چیزی
هزینهای را برای فرد در بر دارد حتی اگر این هزینهها از دید افرادی که از مزایای آن استفاده میکنند مخفی بماند.
درواقع انتظار داشتن هزینههایی صفر برای ایجاد موکها در آموزش عالی منطقی نیست .درعینحال ،هیچ انسانی این
واقعیت تلخ را که توسعه و نگهداری موکها نیاز بهصرف هزینهها و سرمایهگذاریهای قابلتوجهی دارد را
انکار نمیکند (بیکر و پاسمور
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 .)2016،1ولنتاین و همکاران )2014(2ادعا میکنند که اسطورهی رایگان بودن موکها باید حل شود (لیانانگوناوردنا،
لندقویست و ویلیامز .)2015،3عالوه بر این ،پژوهشگران معتقدند که مدل اقتصادی آموزشی سنتی ،مبتنی بر
درآمدهای مستقیم حاصل از فروش محصول به فراگیران یا دریافت یارانه از سوی دولتها برای انجام این کار است
درحالی که اقتصاد موکها برپایه درآمدهای غیر مستقیم (سلزمن )2014،4و همچنین جداسازی 5و برون سپاری

6

بخشهای مختلف آموزش در موکها نظیر بازاریابی ،پلتفرم یا بستر ارائه ،امتحانات ،خدمات تحلیل یادگیری و غیره
طرحریزی شده است(اوبرست و جانسن .)2016-2018،7مشارکت افراد ،گروهها و موسسههای مختلف مانند
دانشگاهها و موسسههای آموزشی ،تولیدکنندگان محتوا ،شرکتهای فناوری ،اساتید و همچنین همکاری بین آنها در
تولید ،ارائه و اجرایی دورههای موک؛ سرمایهگذاری و منافع و درآمدهای مختلف هر یک از این مشارکتکنندگان بر
اهمیت شناخت ابعاد و بسترهای اقتصادی دورههای موک میافزاید(لیانانگوناوردنا ،لندقویست و ویلیامز2015،؛ بیکر
و پاسمور.)2016،

اپریسیو ،باکو و اولیورا 8در سال ( )2014به منظور به حداقل رساندن چالشها و به حداکثر رساندن فرصتهای موک
ها ،در پژوهشی ادبیات دورههای موک را مورد بررسی قرار داده و دو نوع مدل اقتصادی متفاوت برای ایکس موک-
ها 9و سی موکها 10ارائه کردند .نوآوری محصول ،ارتباط مشتری ،مدیریت زیرساخت ،جنبههای مالی اجزای اصلی
هر دو مدل هستند اما هر کدام از این اجزا ،در مدل اقتصادی ایکس موکها و سی موکها به شکل متفاوتی مورد
تاکید قرار گرفتهاند .بیکر و پاسمور( )2015در پژوهشی به بررسی توانایی دورههای موک برای ارائه آموزش عالی،
دسترسیپذیری و تغییر و کاهش هزینهها پرداختند .آنها در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سیستماتیک به
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بررسی فرصتها و چالشهای دورههای موک و ماهیت تحولآفرین این دورهها در سیستم آموزش عالی پرداختند و
پنج پیشنهاد عمده جهت قیمتگذاری در موکها را ارائه دادند (شکار استعدادها ،صدور گواهینامه ،یادگیری چهره به
چهره ،یادگیری شخصی ،ادغام با خدمات خارج از موک و بازاریابی ،سپس ،چهار استراتژی قیمتگذاری (یارانه
متقاطع ،شخص ثالث ،فرمیوم ،روشهای غیرمالی) را برای موکها ارائه میدهند .بورد ،اسمیت و ریزمن)2015( 1
پژوهشی با عنوان «بررسی مدلهای کسب و کار موکها در آموزش عالی» انجام دادند .آنها در این پژوهش به
بررسی فرصتها و چالشهای مختلف مدل کسب و کار موکها پرداختند .بورد ،اسمیت و ریزمن ( )2015چگونگی
دورههای موک به طور بالقوه ،به چالش کشیدن تسلط مؤسسات آموزشی ستنی ساخته شده از آجر و سیمان به
عنوان ارائهدهندگان اصلی آموزش عالی ،و مزایای دورههای موک برای فراگیران نظیر کاهش هزینههای تحصیل و
دسترسی جهانی به دورههای آموزشی و مدرسان منحصر به فرد را مورد بحث و بررسی قرار دادند .آنها در این
پژوهش ادعا میکنند که با وجود مزایای بسیار زیاد دورههای موک ،این مزایا برای موسسات کمتر روشن هستند،
دنیل و همکاران )2015( 2در پژوهشی به بررسی مدلهای کسب درآمد موکها در ایکس موک و سی موک
پرداختند .این پژوهشگران مدلهای کسب درآمد ازجمله صدور گواهینامه ،ارزیابیهای مطمئن ،استخدام افراد،
غربالگیری متقاضی ،آموزش انسانی یا تخصیص مدرک ،فروش پلتفرم ،حامیان مالی و پرداخت شهریه را مورد
بررسی قرار دادند .لیانانگوناوردنا ،لندقویست و ویلیامز ( )2015در پژوهشی به بررسی تحقیقات و مقاالت مختلف
موجود در سایتهای معتبر علمی نظیر اسکوپوس ،وبسایت ای اس ای 3و گوگل اسکالر و با استفاده از روش
تحلیل استراتژیک و ابزار سوات 4نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات دورههای موک پرداخته و روش-
های مختلف تولید درآمد در موکها را بررسی کردند .آنها برخی از مدلهای کسب و کار نظیر فریمیوم ،حمایت
مالی ،ابتکارات و کمک هزینه ،کمک مالی ،کاال ،فروش مواد تکمیلی ،تبلیغات انتخابی ،به اشتراک گذاری دادهها،

] [ Downloaded from ihej.ir on 2022-12-05

زیرا یک بار مالی اضافی برای توسعه و ارائه محتوای مناسب برای استفاده دانشجویان به موسسات تحمیل میکنند.

پیگیری رویدادها و درآمد حاصل از ارجاعات را مورد بحث و بررسی قرار دادند .بلفالم و جکمن )2016( 5در
پژوهشی با استفاده از تئوری سیستمهای چند منظوره ،پنج استراتژی کسب درآمد بالقوه موکها را که عبارتنداز :مدل
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گواهینامه ،فریمیوم ،تبلیغات ،انطباق شغلی و مدل قراردادی ارائه و مورد تحلیل و بررسی قرار دادند .جیا و
همکاران )2017(1در پژوهشی سعی کردند مدلهای کسب و کار و استراتژیهای قیمت گذاری را به صورت
ساختاری و علمی تهیه و تدوین کنند .آنها دو مدل کسبوکار ارتباط با مشتری 2و مدل کسبوکار ارتباط با سازمان
را در بازارهای موک ارائه دادند .در مدل کسبوکار ارتباط با مشتری از استراتژیهای قیمتگذاری که در پی افزایش
سود از هر یک از کاربران است ،استفاده میشود .در مقابل مدل کسبوکار ارتباط با سازمان ،استراتژیهای قیمت-
گذاری را بکار میگیرند که به دنبال افزایش سود کلی از ارائه هر دوره موک به یک سازمان است .شی و
همکاران )2018(3در پژوهشی با انجام تجزیه و تحلیل سیستماتیک به بررسی استراتژیهای قیمتگذاری در پلتفرم
موک ادکس پرداختند .آنها الگویی را برای توضیح تفاوت قیمت در دورههای مختلف خلق کردند .مطالعه آنها می-
تواند به عنوان یک نقطه شروع خوب برای مطالعات آینده قیمتگذاری موک و پژوهشهای قیمت گذاری
محصوالت دانش باشد.
توانند نقش مهمی را در بهبود آموزش عالی ایفا کنند(دنیل و همکاران .)2015،آنها عالوه بر کاهش هزینههای
آموزشی ،فرصتهای بینظیری را جهت جذب مخاطبان بیشتر ،کسب درآمد و رشد و بهبود برند دانشگاهها در
اختیار دانشگاهها و موسسات آموزشی قرار میدهند(یوان ،پاول و اولیور2014 ،4؛ هوالندز و تورثالی2014،5؛ اوبرست
و جانسن .)2018-2016،با این حال ،عدم شناخت و آگاهی از الزامها و بایستهای اقتصادی موکها ،اجرای این
دورهها را با چالشهای جدی مواجه ساخته است .به طوری که دورههای موکها اغلب به خاطر نداشتن مدلهای
کسب و کار پایدار مورد انتقاد قرار میگیرند .پژوهشگران معتقدند که تولید ،پیادهسازی و ارائه دورههای موک
نیازمند تدوین استراتژی کسب درآمد و نوشتن طرح کسبوکار و ارائه مدل اقتصادی مناسب و پایداری هستند(دنیل
و همکاران2015،؛ لیانانگوناوردنا ،لندقویست و ویلیامز2015،؛ جیا و همکاران2017،؛ دوز سانتوس جربودو و
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دورههای موک نهتنها در کشورهای توسعه یافته ،بلکه در کشورهای که از نظر اقتصادی کمتر توسعه یافتهاند می-

همکاران2018 ،6؛ الو و شی.)2018،7با شیوع و همهگیری ویروس کرونا 1در اواسط آوریل  ،2020و تعطیلی سیستم-
1
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های آموزشی سراسر جهان ،توجه و استفاده از آموزشهای آنالین و دورههای موک تنها راه برونرفت از توقف و
اختالل در آموزش ،و محدود کردن اثرات آن در نظر گرفته شده است(مصطفی2020 ،2؛ بانسال .)2020 ،3در این
راستا میتوان انتظار داشت در سالهای آینده تمرکز بیشتری بر یادگیری آنالین و دورههای موکها شود (الخال،
خچین و موکاموررا .)2021، 4با توجه به هزینه گزاف تولید ،استقرار و ارائه دورهها موک و مشارکت ذینفعان مختلف
با اهداف و منافع متفاوت درتولید و ارائه این دورهها ،شناخت و آگاهی از شرایط و بسترهای اقتصادی الزم ،زمینه
موفقیت هرچه بیشتر موکها را فراهم میسازد .از این رو پژوهشگران سعی بر آن داشتند که در پژوهشی کیفی
الزامهای اجرایی دورههای موک از منظر اقتصادی در دانشگاه پیامنور بهعنوان اولین و بزرگترین دانشگاه از راه دور
ایران را شناسایی کنند.

 .2روش تحقیق
هدف پژوهش از روش تحقیق کیفی و تکنیک تحلیل محتوا استفاده شد .در تحلیل محتوا نیازی به شمارش کیفی
واژهها و یا درجهبندی دقیق پاسخها بر اساس معیاری از پیش تعیین شده وجود ندارد و مضمون به دست آمده از
مطالعه مورد نظر است(کرسول و کالرک .)1394،در ابتدا پژوهشگران با جستجو در پایگاههای اطالعاتی معتبر
کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها ،منابع فارسی و انگلیسی متعدد را جمعآوری و سپس با متخصصان و صاحبنظران
حوزه دوره های موک مصاحبه کردند .در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی با روش کدگذاری سه
مرحلهای(باز ،انتخابی و محوری) جنبههای تحلیل ،مؤلفههای اصلی و زیرمؤلفههای موضوع را مشخص کردند.
جامعه آماری .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابها ،مقالهها ،پایاننامهها ،منابع فارسی و انگلیسی متعدد در زمینه
دورههای موک بود .همچنین پژوهشگران برای شناسایی الزامهای اجرایی دورههای موک ،به مصاحبه با  15نفر از
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پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه پژوهش ،توصیفی -پیمایشی است؛ به منظور دستیابی به

استادان ،متخصصان و صاحبنظران حوزه دورههای موک پرداختند .برای انتخاب مشارکتکنندگان ،از شیوه
«نمونهگیری هدفمند» استفاده شد .نمونهگیری هدفمند بدان معنا است که پژوهشگر شرکتکنندگانی را انتخاب می-
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کند که در مورد پدیده اصلی مورد مطالعه یا مفهوم کلیدی کشف شده تجربهدارند(کرسول و کالرک.)1394،در این
پژوهش استادان ،متخصصان و کارشناسانی انتخاب شدند که بیشترین و مناسبترین اطالعات را در زمینه دورههای
موک داشتند با استفاده از تکنیک گلوله برفی ،استادان ،متخصصان و افراد آگاه و با تجربه دیگر در این حوزه
شناسایی و معرفی شدند .همچنین در این پژوهش سعی شد تا با افرادی مصاحبه شود که در درجه اول در حوزه
دوره های موک دانش ،تخصص و تجربه کافی داشته و راغب به همکاری باشند و در ضمن نسبت به موضوع عالقه
نشان دهند .در نهایت از درک نسبتاً عمیقی نسبت به حوزه دورههای موک ،شرایط اجرایی آن و محیط اجتماع
برخوردار باشند.
جدول . 1واحدهای تحلیل محتوای کیفی(متون)
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 در این. نام نوسنده(گان) و عنوان وهر یک از متون مورد تحلیل در پژوهش ارائه شده است1 در جدول شماره
 واحد(مقاله و پایاننامه) انتخاب و34 ،پژوهش با استفاده از روشنمونهگیری هدفمند و انطباق با معیارهای پژوهش
 الف) مطالعات: معیارهای مورد نظر جهت انتخاب متون در این پژوهش عبارتاند از.مورد تحلیل قرار گرفت
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تجربی و مروری که تاکید بر الزامهای اجرایی دورههای موک داشتند ،ب) در محدوده زمانی  2008تا  2019چاپ
شدهاند و ج) حاوی مطالب مرتبط با موضوع پژوهش هستند.
از  15نفر از نمونه آماری ،حدود 13درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد( 2نفر) و  86درصد دکتری
تخصصی(13نفر) بودند؛ بیشترین تعداد مربوط به دکتری تخصصی(86درصد)میباشد از این تعداد  8نفر عضو هیت
علمی دانشگاهها( 53درصد) 4،نفر کارشناس دانشگاه(26درصد) و  3نفر دانشآموخته مقطع دکتری( 20درصد)
بودند که رسالهی دکتری خود را زمینه موکها انجام داده بودند.
ابزار گردآوری اطالعات و دادهها .با جستجو در پایگاههای اطالعاتی معتبر کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها ،منابع
فارسی و انگلیسی متعدد را جمعآوری ،تحلیل و سپس مقولههای اصلی و زیرمؤلفههای الزامهای اجرایی دورههای
موک از جنبه اقتصادی مشخص شد.عالوه بر این با استفاده از مصاحبه «نیمه هدایتشده» نظر  15نفر از استادان،
متخصصان و صاحبنظران حوزه دورههای موک در زمینه الزامهای آموزشی دورههای موک در دانشگاه پیامنور مورد
روش تجزیه و تحلیل دادهها .در این پژوهش با توجه به پرسشهای پژوهش از روش کیفی و تکنیک تحلیل محتوا
استفاده شد .تحلیل محتوا روش تحقیقی است برای گرفتن نتایج معتبر و قابل تکرار از دادههای استخراج شده از متن
است .درواقع تحلیل محتوا را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر محتوای دادههای متنی از طریق فرایند طبقهبندی
نظاممند ،کدبندی و تیمسازی یا طراحی الگوهای شناختهشده دانست(ایمانی و نوشادی .)1390،در ابتدا با جستجو در
پایگاههای اطالعاتی معتبر کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها ،منابع فارسی و انگلیسی متعدد را جمعآوری و سپس با
متخصصان و صاحبنظران حوزه دورههای موک مصاحبه کرده و درنهایت با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی
با روش کدگذاری سه مرحلهای(باز ،انتخابی و محوری) جنبههای تحلیل ،مقولههای اصلی و زیرمؤلفههای موضوع
را مشخص کرد.
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بررسی قرار داده شدند.

سوال اساسی برای شناسایی مقولهها در هر مصاحبه عبارت بودند از :الزامهای اجرایی دورههای موک در دانشگاه
پیامنور از منظر اقتصادی کداماند؟ و به چه ابعادی تقسیم میشوند؟ در صورت احساس نیاز ،اضافه بر سوال مذکور،
کلیه مصاحبهها به صورت عمیق و ضبط شده انجام گرفت و پژوهشگران بعد از انجام هر مصاحبه به یادداشت-
برداری و پیاده کردن متن مصاحبهها پرداختند .سپس به مقایسه دو به دوی مصاحبهها پرداخته شده است .در واقع
فرایند تحلیل مصاحبهها به صورت استقرایی انجام پذیرفته است؛ یعنی ساخت ذهنی و چارچوب مفهومی از قبل

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1400.13.2.1.7

پژوهشگران از سؤاالت دیگری نیز برای رفع ابهام و شفافسازی بیشتر پاسخهای مشارکتکنندگان استفاده کردند.

واکاوی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی13/

تعیین شدهای برای کدگذاری و مقولهبندی وجود نداشت .بلکه مصاحبهها به صورت آزاد صورت گرفت .دادهها در
سه مرحله کدگذاری باز ،سپس محوری و در نهایت منتخب تحلیل شدند .نمودار شماره  ،1یک نمونه از کدگذاری
باز را نشان میدهد .در بخش یافتهها کدگذاریهای محوری و منتخب ،در پاسخ به هر سؤال ،به صورت جداگانه
آورده شده است .نامگذاری مقولههای به دست آمده در تعیین برچسب مقولهها بر اساس سازههای شعوری خود
تحلیلگران و نیز زبانی که به وسیله آگاهیدهندگان به کار میرفت ،انجام گرفت.
جهت روایی صوری و محتوایی پرسشهای مصاحبه با تنی چند از اساتید گروه مدیریت آموزشی و نیز علوم تربیتی
مشورت شد .همچنین برای سنجش پایایی پرسشهای مصاحبه از روش پایایی همزمان که ناظر بر مقایسه و هم-
افزایی مشاهدات همزمان است ،استفاده شد.

یافتهها
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نمودار .1یک نمونه از کدگذاری باز بر اساس بخشی از یک مصاحبه

در این پژوهش تحلیل محتوای کیفی در دو مرحله  -1تحلیل اسناد و مدارک(کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها)-2 ،
تحلیل مصاحبهها با متخصصان و صاحبنظران حوزه دورههای برخط آزاد انبوه (موک) صورت گرفت و در هر
مرحله تعدادی از نشانگرها ،زیرمولفهها و مؤلفههای الزامهای اجرایی دورههای برخط آزاد انبوه (موک) در دانشگاه
انبوه (موک) ( کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها) زیرمولفههای عرضه کنندگان دورههای موک در بخش تولید وآماده-
سازی دورههای موک و در بخش ارائه و اجرای دورههای موک ،تقاضا کنندگان دورههای موک مانند دولتها،
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پیامنور از منظر اقتصادی شناسایی و دستهبندی شدند .در تحلیل محتوای کیفی اسناد و مدارک دورههای برخط آزاد
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دانشجویان ،استادان ،بازیگران خصوصی ،هزینههای ثابت و متغیر ،درآمد و مزایای تولیدکنندگان و ارائهدهندگان
دورههای موک ،مدلهای کسب درآمد ،منابع مالی ،مادی و انسانی ،سرمایهگذاران عمومی و خصوصی ،استراتژیهای
قیمتگذاری مانند یارانه متقاطع ،شخص ثالث ،استراتژیهای غیر پولی ،تعیین مدل کسب و کارمشتریمحور و
سازمانمحور و تهیه و نوشتن یک بیزینس پلن یا طرح اقتصادی شناسایی شد .این زیرمؤلفهها بیشتر جزئی و پراکنده
بودند و تصویر ناقصی از الزامهای اجرایی دورههای موک در دانشگاه پیامنور ارائه میدادند .در مرحله دوم،
پژوهشگران با تحلیل محتوای کیفی مصاحبهها و انجام حرکات رفت و برگشتی در متن هر یک از مصاحبههای
صورت گرفته با متخصصان حوزه موکها و توجه به اسناد و مدارک به درک کلی و جامعتری از الزامهای اجرایی
دورههای موک در دانشگاه پیامنور دست یافتند .به طوری که عالوه بر شناسایی تعداد بیشتری از زیرمؤلفهها(تشکیل
تیم اقتصادی ،تعیین اهداف اقتصادی از راهاندازی و ارائه دورههای موک ،عرضهکنندگان وتقاضا کنندگان ،هزینهها و
اقالم هزینهای ،درآمدها ،سرمایهگذاران ،تهیه و نوشتن یک بیزینس پلن یا طرح اقتصادی و تعیین اجزای آن مانند
شرکای کلیدی و ساختار هزینه؛ بازاریابی در زمینه جذب دانشگاههای برتر ،جذب استادان متخصص ،جذب
فراگیران بیشتر ،وجذب تولیدکنندگان محتوا و فیلمهای آموزشی؛ مباحث مالی و حقوقی مانند انعقاد قراردادهای
مالی جهت برونسپاری پلتفرم یا توسعه امکانات پلتفرم ،قراردادهای حقوقی با تولیدکنندگان محتوا جهت رعایت حق
انشار و مالکیت معنوی صاحبان اثر ،انعقاد قرارداد جهت اشتراک درآمد بین دانشگاه ،پلتفرم ،تولیدکنندگان محتوا)؛
مؤلفههای اصلی :تشکیل تیم اقتصادی ،تعیین اهداف اقتصادی از راهاندازی و ارائه دورههای موک ،عرضه وتقاضا،
هزینه و درآمدها ،منابع ،سرمایهگذاران ،استراتژی قیمتگذاری ،مدل کسب و کار ،تهیه و نوشتن یک طرح و ارائه
مدل اقتصادی ،بازاریابی و مباحث مالی و حقوقی کشف و استخراج شد .در نهایت پژوهشگران بر اساس نشانگرهای
به دست آمده از تحلیل محتوای کیفی اسناد ،مدارک و متن مصاحبهها ،الزامهای اجرایی دورههای موک را در قالب
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بخش مشتریان ،ارزش پیشنهادی ،کانال توزیع ،ارتباط با مشتریان ،جریان درآمد ،فعالیتهای اصلی ،منابع اصلی،

 11مؤلفه و  37مؤلفه خرده مؤلفه دستهبندی کردند .در جدول ،1الزامهای اجرایی دورههای موک در دانشگاه پیامنور
از منظر اقتصادی آورده شده است.
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1400.13.2.1.7

جدول .2الزامهای اجرایی دورههای موک در دانشگاه پیامنور از منظر اقتصادی.
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ردیف

مصاحبه-

متون

مؤلفه

زیرمؤلفه

متغیر

R2

9

(1-2-3-

تعیین اهداف اقتصادی

R3

10

R3-1

7

4-5-6.)7-8-9

R3-2

عرضه و تقاضا
( 3-8-دانشگاهها و موسسههای آموزشی
 10-11-شرکت

تولید
وآماده-

 )12کنسرسیومهای موک

R3-3

عرضه

سازی

(به صورت مجزا یا با همکاری یکدیگر)
R3-4

پلتفرمهای دانشگاهی

ارائه

R3-5

پلتفرمهای باز

اجرای

R3-6

پلتفرمهای تجاری

موک

R3-7

7

(-1

دولتها

R3-8

-14-13

دانشجویان

R3-9

-16-15

اساتید

R3-10

)18-17

بازیگران خصوصی

R4-1

9

R4-2

تقاضا

هزینهها ودرآمدها
( -3

هزینههای ثابت و متغیر

 -6-4اقالم هزینهای
-20-19

هزینهها
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R4

15

و
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R1

10

(مصاحبه)

تشکیل تیم اقتصادی
الزامهای اجرایی دورههای برخط آزاد انبوه(موک) در دانشگاه پیامنور از منظر اقتصادی

ها
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)22-21
R4-3

7

R4-4
R4-5
R4-6

8

( 1-2-3-ارائهدهنده محتوا

درآمد و مزایای

 4-5-6دانشگاهها و موسسههای آموزشی )7-9-23پلتفرمها

تولیدکنندگان و
ارائه

درآمدها

دهندگان

دورههای موک

( -2

مدل فریمیوم

مدلهای کسب

R4-7

-9-8-3

گواهینامه

درآمد

R4-8

)21

مدل تطابق شغلی یا کشف
قابلیتها و تواناییها

R4-10

استفاده از مجوز موکها توسط
سایر دانشگاهها

R4-11

فروش مواد تکمیلی

R4-12

پیگیری/تداوم رویدادها

R4-13

کمکهای مالی دولت ،سازمانها
و افراد خیر

R5

11

منابع

( -4
-19-6
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R4-9

مدل تبلیغاتی

)24
R5-2

منابع مادی

R5-3

منابع انسانی

R6

4

( -6
)25-9

سرمایهگذاران
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R5-1

منابع مالی
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R6-1

سرمایهگذاران عمومی (بهعنوانمثال دولتها)

R6-2

سرمایهگذاران خصوصی (بهعنوانمثال شرکتها)

R7

3

استراتژی قیمتگذاری

(-9
-26-12
)27

R7-1

یارانه متقاطع

R7-2

شخص ثالث

R7-3

استراتژیهای غیر پولی

R8

5

مدل کسب و کار

(8-9-

R8-1

ارتباط با مشتری

R8-2

ارتباط با سازمان

R9

8

(-6-4

تهیه و نوشتن یک طرح و

-24-19

ارائه مدل اقتصادی

-30-29
-32-31
)34-33
R9-1

( -22-19بخش مشتریان
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)28

)28
R9-2

( -19-6ارزش پیشنهادی
-22-21
)28

R9-3

( -19-6کانال توزیع
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)24-22
R9-4

( -19-6ارتباط با مشتریان
)22

R9-5

( )23-21جریان درآمد

R9-6

( )24فعالیتهای اصلی

R9-7

( -19-4منابع اصلی
)24

R9-8

( -19-6شرکای کلیدی
)24-22

R9-9

)19-22
R10

10

مصاحبه جذب دانشگاههای برتر

R10-1

جذب استادان متخصص

R10-2

جذب فراگیران بیشتر

R10-3

تولیدکنندگان محتوا و فیلمهای آموزشی

R11
R11-1

8

مصاحبه

مباحث مالی و حقوقی
انعقاد قراردادهای مالی جهت برونسپاری پلتفرم یا
توسعه امکانات پلتفرم

R11-2

بازاریابی
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( 4-6-ساختار هزینه

قراردادهای حقوقی با تولیدکنندگان محتوا جهت
رعایت حق انشار و مالکیت معنوی صاحبان اثر

R11-3

انعقاد قرارداد جهت اشتراک درآمد (دانشگاه ،پلتفرم،
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1400.13.2.1.7

تولیدکنندگان محتوا)

واکاوی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی19/

همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود ،مؤلفهها و زیرمؤلفههای شناخته شده الزامهای اجرایی دورههای
موک در دانشگاه پیامنور از منظر اقتصادی به ترتیب عبارتند از -1 :تشکیل تیم اقتصادی؛  -2دالیل و اهداف
اقتصادی از راهاندازی و ارائه دورههای موک؛ -3عرضه وتقاضا؛ عرضه :الف) تولید وآمادهسازی دورههای موک
توسط دانشگاه ،شرکت و کنسرسیومهای موک ،ب) ارائه و اجرای موک توسط پلتفرمهای دانشگاهی یا پلتفرمهای
باز و تجاری؛ تقاضا :پ) دولتها ،ت) دانشجویان ،ث) اساتید ،ج) بازیگران خصوصی(کارفرمایان و تبلیغکنندگان)؛
 -4هزینه و درآمدها :هزینهها :الف) هزینههای ثابت و متغیر ،ب)اقالم هزینهای؛ درآمدها  :پ)درآمد دانشگاهها
وموسسههای آموزشی ،ت) مدلهای کسب درآمد؛ - 5منابع :الف) منابع مالی ،ب)منابع مادی ،ج) منابع انسانی؛ -6
سرمایهگذاران :الف)سرمایهگذاران عمومی ،ب) سرمایهگذاران خصوصی؛  - 7استراتژی قیمتگذاری :الف)یارانه
متقاطع ،ب)شخص ثالث ،پ)استراتژیهای غیرپولی؛  -8مدل کسب و کار :الف)ارتباط با مشتری ،ب) ارتباط با
سازمان؛  )9تهیه و نوشتن یک طرح و ارائه مدل اقتصادی :الف)-بخش مشتریان ،ب)ارزش پیشنهادی ،پ)کانال
هزینه؛  )10بازاریابی :الف)جذب دانشگاههای برتر،ب) جذب استادان متخصص،پ) جذب فراگیران بیشتر ،ج)
تولیدکنندگان محتوا و فیلمهای آموزشی؛  )11مباحث مالی و حقوقی :الف) انعقاد قراردادهای مالی جهت برونسپاری
پلتفرم یا توسعه امکانات پلتفرم ،ب)انعقاد قراردادهای حقوقی با صاحبان اثر جهت رعایت ،پ)حق انشار و مالکیت
معنوی تولید کنندگان محتوا(منابع مکتوب -فیلم)؛ت)-انعقاد قرارداد جهت اشتراک درآمد(دانشگاه ،پلتفرم،
تولیدکنندگان محتوا).

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،تالش برای شناخت الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از
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توزیع ،ت) ارتباط با مشتریان ،ث)جریان درآمد ،ج) فعالیتهای اصلی ،چ)منابع اصلی ،ح)شرکای کلیدی ،ح)ساختار

نظر اقتصادی انجام گرفته شد .بر اساس محورها و شاخصهای شناسایی شدۀ حاصل از بررسی ادبیات پژوهش و
مصاحبه با  15نفر از کارشناسان ،متخصصان ،پژوهشگران ،استادان و صاحبنظران حوزه دورههای موک ،الزامهای
شناسایی و تبیین شدند .در ادامه هر یک از این مؤلفه و زیرمؤلفهها مورد بحث و بررسی قرارگرفتهاند.

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1400.13.2.1.7

اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از نظر اقتصادی در قالب  11مؤلفه و  37زیرمؤلفه
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-1تشکیل تیم اقتصادی
اولین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی تشکیل تیم
اقتصادی است .همه مصاحبه شونده گان بر تشکیل تیم اقتصادی تأکید و اتفاق نظر داشتند اما بر اینکه این تیم جدا از
سایر تیمها یعنی تیمهای پداگولوژی ،تکنولوژی و فرهنگی تشکیل شود یا شورایی متشکل از متخصصان مختلف
اقتصادی ،پداگولوژی ،تکنولوژی و فرهنگی ایجاد شود ،اختالف نظر داشتند.
-2تعیین اهداف
دومین الزام اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی تعیین اهداف خود از
راهاندازی و ارائه دورههای موک است .اکثر مصاحبه شوندهگان بر تعیین و تصریح اهداف اقتصادی جهت تهیه ،اجرا
و ارائه دورههای موک تاکید داشتند .آنها معتقدند که مهمترین و اساسیترین وظیفه تیم اقتصادی دورههای موک
نور است .هاگرد و همکاران )2013( 1و کاسبیان )2014( 2ادعا میکنند که مؤسسات آموزشی به دالیل مختلف در
دورههای موک سرمایهگذاری میکنند .با توجه به نظر هوالندز و تورثالی ( )2014مؤسسات آموزش عالی میتوانند
تصمیمهای مختلفی را جهت سرمایهگذاری پول و صرف زمان در پلتفرم موک اتخاذ کنند .اول و مهمتر از همه،
توسعه موکها به آنها اجازه میدهد تا دسترسی به فعالیتهای آموزشی خود را گسترش دهند .متعاقبا ،نه تنها
ممکن است آن ها با نام تجاری معتبر خودشان به ساخت و نگهداری دوره موک اقدام کنند بلکه برای دستیابی به
سایر مزایا در موکها سرمایهگذاری کنند .واضح است که با توجه به این اهداف ،دانشگاهها تمایل دارند تا دورههایی
را در پلتفرمهای موکی که قادر به جذب جمعیت بیشتر و متنوعتری از دانشجویان هستند ،ارائه کنند .همچنین موک-
ها به دانشگاهها کمک کرده تا نتایج یادگیری را با کمک نوآوریهای آموزشی جدید ،بهبود بخشند .این مؤلفه با
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تعیین دقیق اهداف اقتصادی راهاندازی و ارائه دورههای موک بر اساس سیاستها و خطی و مشیهای دانشگاه پیام-

نتایج پژوهشهای یوان و پاول2013،؛ هاگرد و همکاران2013،؛کالمن2014،3؛ هوالندز و تورثالی2014،؛

Haggard & et al
Kassabian
3
Kalman
2

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1400.13.2.1.7

1

واکاوی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی21/

کاسبیان2014،؛ یوان ،پاول و اولیور2014،؛ مانزور2015،1؛ بیکر و پاسمور2016،؛ اوبرست و جانسن2018-2016،
همسو است.
-3عرضه و تقاضا
سومین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی ،تعیین عرضه-
کنندگان و متضاضیان دورههای موک است .عرضه و تقاضا دو طرف یک سکه موک هستند .در بخش عرضه موک،
بهطور عمده چندین ذینفع در تولید ،توزیع و اجرای دورههای موک دخیل هستند.
الف)عرضه :جهت تولید ،توسعه و ارائه دورههای موک ذینفعان مختلفی نظیر موسسات آموزشی و شرکتهای
فناوری ،تولیدکنندگان محتوا ،شرکتهای صادرکننده گواهینامه و نهادهای اجتماعی مشارکت دارند(اوبرست و
سایر طرفها تهیه میشود و دورههای موک بر روی پلتفرمها ارائه میشود این پلتفرمها ممکن است بخشی از خود
مؤسسه آموزش عالی باشند که محتوا را تأمین کرده یا توسط شخص ثالثی تأمین شده باشند .اپراتورهای شبکه و
تهیهکنندگان نرم افزاری نیز بسترهای شبکهای را برای ارائه خدمات پشتیبانی فنی فراهم میکنند(الو و شی.)2018،
عالوه بر این ،برخی از شرکتها برای افرادی که مایل به دریافت گواهینامه دانش کسب شده خود از سوی یک
مؤسسه سنتی و شناخته شده در بازار هستند گواهینامه صادرمیکنند (دوز سانتوس جربودو و همکاران .)2018 ،این
زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای شریواستا و گویینی2014،؛ فیلد2014،؛ اپریسیو ،باکو و اولیورا2014 ،؛ هوالندز و
تورثالی2014 ،؛ بلفالم و جکمن( )2016همسواست
ب)تقاضا :موکها بهطور بالقوه میتواند مزایای زیادی را برای ذینفعان خود به همراه داشته باشد ،آنها برای
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جانسن .)2018-2016،محتوای دورههای موک معموال توسط یک دانشگاه ،یک شرکت ،یک سازمان غیرانتفاعی یا

دانشجویان ،اساتید ،دانشگاهها ،دولتها و حتی بخش خصوصی و سایر گروههای جامعه مزایای زیادی به همراه
دارند.
میزان جرم وجنایت و ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و گسترش دموکراسی آموزشی از متقاضیان اجرایی دورههای
Manzoor

1

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1400.13.2.1.7

دولتها :دولتها جهت کسب مزایای جانبی تحصیل و آموزش نظیر پرداختهای مالیات بر درآمد باالتر و کاهش
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موک هستند تاجایی که جهت تولید وارائه آنها بودجه ،کمک مالی و یارانه تخصیص میدهند .این زیرمؤلفه با نتایج
پژوهشهای سلزمن()2014؛ دلرکاها و ون آلستین ()2013؛ بلفالم و جکمن( )2016همسواست .فراگیران :فراگیران
عالوه بر دسترسی به فرصتهای یادگیری و منابع اطالعاتی گسترده ،به دالیل رشد و توسعه حرفهای ،عالقه شخصی
و پیشرفت تحصیلی خواهان رشد وگسترش دورههای موک هستند این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای کیزیلسک ،پیچ
و اسچنیدر ()2013؛ شیو ،بنک و کو()2013؛ داویز و همکاران()2014؛ زنگو و همکاران ()2015؛ هود و لیتل
جون()2016؛ (بلفالم و جکمن)2016،؛ وتد وباراک )2018( 1همسواست .مدرسان :مدرسان جهت تدریس و ارتباط
با مخاطبان بیشتر ،امکان دسترسی و استفاده از دورههای دیگر موکها ،انتشار مواد آموزشی خود و آزمایش و کسب
تجربههای جدید ،گسترش نوآوری آموزشی ،دسترسی به فرصتهای جدید آموزشی ،و همچنین افزایش اعتبار خود
در میان همکاران و ارتقاء در دانشگاه ،توسعه ارتباطات حرفهای خود و کسب درآمد از متقاضیان دورههای موک
هستند (بلفالم و جکمن .)2016،این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای هیو و چونگ)2014( 2؛ باین و راس()2014؛
هستند .کارفرمایان :کارفرمایان جهتکسب اطالعات دقیق در مورد مهارتهای تعداد بسیار زیادی از فراگیران،
افزایش شانس جهت انتخاب و جذب نیرو با مشخصات مورد نیاز خود ،وهمچنین آموزش کارکنان توسط دانشگاهها
و اساتید مشهور از جمله گروههایی هستند که متقاضی دورههای موک میشوند .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای
سلزمن()2014؛ بلفالم و جکمن)2016،همسواست .تبلیغکنندگان :تبلیغکنندگان نیز برای جلب توجه شرکتکننده
گان موک جهت فروش کاال و خدمات خود ،کسب اطالع از عالیق و سلیقه بازدیدکنندگان ،بخشبندی مخاطبان و
سفارشیسازی تبلیغات خود از متقاضیان دورههای موک هستند .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای سلزمن2014،؛
لیانانگوناوردنا ،لندقویست و ویلیامز)2015،؛ بیکر و پاسمور( )2016همسواست.
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بلفالم و جکمن)2016،؛ تواتی( )2016همسواست .بازیگران خصوصی شامل دو گروه کارفرمایان و تبلیغکنندگان

-4هزینهها و درآمدها
چهارمین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی ،توجه و

Watted & Barak
Hew & Cheung
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محاسبه هزینهها ودرآمدهای حاصل از تولید و ارائه دورههای موک است .با توجه به مشارکت گروههای مختلف در

واکاوی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی23/

تولید و اجرای دورههای موک و تعداد اجرا و ارائه هر یک از دورههای موک ،هزینه و درآمدهای آنها متفاوت
است .ارائه دهندهگان محتوا بیشترین هزینههای خود را صرف تولید و ارائه محتوای دوره میکنند ،در حالی که
پلتفرمهای موک نه تنها بیشترین سرمایه خود را صرف اجرای دوره ،بلکه هزینههای چشمگیری را صرف میزبانی و
بهبود پلتفرمهای موک میکنند(هلندز و تیرتالی.)2014 ،
الف) هزینه ثابت و متغیر :دستهبندیهای مختلفی برای هزینههای موک با توجه به تولید ،ارائه و اجرا دورههای
موک وجود دارد هزینههای ثابت و متغیر از رایجترین دستهبندی هزینهها است .هزینههای ثابت با افزایش یا کاهش
حجم تولیدی تغییر نمیکنند ،درحالی که هزینههای متغیر به واحدهای فروخته شده ،تعداد مشتریان دریافت کننده
خدمات و تعداد فراگیران آموزش دیده بستگی دارد .هزینههای ثابت موک شامل هزینههای زیرساختهای
تکنولوژی ،تولید و ارائه پلتفرم ،تولید محتوا و ویدئو آموزشی ،اخذ مجوز کپیرایت ،راهاندازی مجدد دورههای موک
پرسنل ،ارزیابی و صدورگواهینامه میشود(هوالندز و توراتیلی .)2014،نقطه کانونی مدل اقتصادی موکها رویکرد به
حداقل رساندن هزینه متغیر "1است .به حداقل رساندن هزینه متغیر وضعیتی را توصیف میکند که در آن هزینههای
متغیر حداقل هستند و بنابراین تفاوت بین خدماترسانی به هر تعداد مشتریان(کم یا زیاد) ناچیز است(کالمن.)2014،
این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای هیوود و مکنال)2013(2؛ هوالندز و توراتیلی()2014؛ کالمن2014،؛
لیانانگوناوردنا ،لندقویست و ویلیامز2015،؛ اوبرست و جانسن2018-2016،؛ الو و شی2018،؛ دوز سانتوس جربودو
و همکاران 2018 ،همسو است.
ب)اقالم هزینهای :هزینه تولید ،توسعه و ارائه دورههای موک دانشگاهها و موسسههای آموزشی ،تولیدکنندگان محتوا
و پلتفرمها متفاوت است .معموالً این هزینهها به عوامل زیر بستگی دارد :هزینه کارکنان ،معلمان ،دستیاران و مربیان؛
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میشود .و هزینههای متغیر شامل هزینههای انطباق مواد ،هزینههای صدور پروانه ،مواد مکمل ،هزینههای فضا ،حقوق

طول مدت موک(به عنوان مثال  4هفته یا  12هفته) ،سرمایهگذاری اولیه(استودیو و غیره) و مدت زمان مواد ویدئویی
تولیدی(فیلمها یکی از اقالم عمده هزینهبر در موکهاست) ،تولید سایر منابع پرهزینه ،مانند نمودارها ،انیمیشنها و

)variable cost minimization" (VCM
Haywood & MacNaull
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غیره ،ارائه خدمات پس از تولید ،دانش و تجربه تیم ،زیرساختها و تجهیزات موجود ،در اختیار داشتن محتوا قبل از
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تولید دوره و غیره(اوبرست و جانسن .)2018-2016،این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای کالمن2014،؛ اوبرست و
جانسن2018-2016؛ الو و شی )2018 ،همسواست
پ)درآمدها :درآمدها و مزایای احتمالی موکها نیز مانند هزینههای آن برای گروههای مختلف درگیر در تولید و
ارائه دورههای موکها متفاوت است .بازاریابی ،جذب دانشجویان بهتر و بیشتر دانشجویان ،نوآوری در ارائه خدمات
آموزشی ،توسعه خدمات آموزشی مقیاسپذیر ،پاسخگویی به نیازها و خواستههای فراگیران و جوامع ،بهبود کیفیت
تحصیالت دانشگاهی ،کاهش هزینه ارائه دورههای منظم ،بهبود نام تجاری (برند خود)؛ راهاندازی و ارائه دورههای
موک به عنوان یک نوآوری آموزشی و ورود به حوزه پژوهشی جدید ازجمله درآمدها و مزایای احتمالی موکها
برای دانشگاهها و موسسههای آموزشی است این مؤلفه با نتایج پژوهشهای یوان و پاول2013،؛ هاگرد و
همکاران2013،؛کالمن2014،؛ هوالندز و تورثالی2014،؛ کاسبیان2014،؛ یوان ،پاول و اولیور2014،؛ مانزور2015،؛

ث)مدلهای کسب درآمد :در پژوهشهای مختلف مدلهای کسب درآمد موکها شناسایی و مورد بررسی قرار
گرفته است .این مدل ها عبارتند از :مدل فریمیوم ،مدل گواهینامه ،مدل تطابق شغلی یا کشف قابلیتها وتواناییها،
مدل تبلیغاتی ،استفاده از مجوز موکها ،فروش مواد تکمیلی ،پیگیری رویدادها و کمکهای مالی از دولتها،
موسسات وسازمانها و افراد خیر .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای کنتیلن و همکاران)2011(1؛ کلوچ()2012؛
کاسبیان ()2014؛ هوالندز و توراتیلی ()2014؛ لیانانگوناوردنا ،لندقویست و ویلیامز()2015؛ بیکر و پاسمور()2016؛
بلفالم و جکمن()2016؛ وان،لو ،وانگ و زو )2017(2همسو است.
-5منابع
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بیکر و پاسمور2016،؛ اوبرست و جانسن 2018-2016،همسو است.

پنجمین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی ،تعیین منابع مورد
نیاز جهت تولید و ارائه دورههای موک است .برای تولید ،توسعه و ارائه دورههای موک منابع مالی ،مادی ،انسانی
موقعیت بازار استفاده میشود .منابع مادی ،زیرساختهای فنی و تجهیزات تکنولوژی(سختافزاری ونرمافزاری)مورد
Cantillon., De Ridde., Vanhaecht & Verbist.
Wan., Lu., Wang & Zhao
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فراوانی مورد نیاز است .منابع مالی ،پول و سرمایهای است که برای ایجاد زیرساختهای فنی ،همکاری تجاری و
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استفاده برای تولید ،ارائه وتوسعه موکها است .منابع انسانی نیز شامل مدرسان و دستیاران آموزشی ،تولیدکنندگان
محتوای الکترونیکی ،کادر اجرایی ،متخصصان شبکهای هستند که در تولید ،توسعه وپیادهسازی دورههای موک
مشارکت دارند(اوبرست و جانسن .)2018-2016،پژوهشگران معتقدند که برای تولید ،ارائه و توسعه موکها به دفاتر
و ساختمانها ،زیرساختهای شبکه و رایانه ،نرمافزار و سختافزار و همچنین انواع تجهیزات فناوری ،مدیران،
مدرسان ،کارکنان پشتیبانی ،منابع درسی و برنامهریزیهای آموزشی و همچنین اعتبار و برند دانشگاهها و موسسههای
آموزشی ،تولیدکنندگان محتوا و پلتفرمها نیاز است .این منابع لزوماً متعلق به سازمان نیستند و ممکن است به سایر
افراد و گروههایی خارج از سازمان متعلق باشند(کلمن2014،؛ صالحینژاد و سمیعیزاده2017،1؛ الو و شی)2018،
مصاحبه شوندگان ادعا میکنند که دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین و قدیمیترین دانشگاه از راه دور ،مسلما از
زیرساختهای مالی ،مادی ،انسانی و فناوری گستردهای در زمینه آموزش آنالین و آموزش از راه دور برخوردار
است .این زیرساختها شامل مؤلفههای متعددی میشوند که عبارتنداز پذیرش و ثبتنام تعداد قابل توجهی از
پراکندگی جغرافیایی گسترده؛ حجم عظیمی از نیروی انسانی از قبیل فراگیران ،مدرسان و دستیار آموزشی ،کارکنان
پشتیبانی ،مشاوران دانشگاهی؛ پرسنل پشتیبانی فنی IT؛ کتابخانهها و کتابداران با تخصص ویژه جهت ارائه خدمات
و پشتیبانی از دانشجویان از راه دور؛ مدیران متخصص در مدیریت چالشهای پیشرو آموزش از راه دور؛ نیروهای
پداگولوژی قوی؛ نیروهای متخصص در زمینه تولید محتوای الکترونیکی؛ منابع فناوری و استریوهای فیلمبرداری و
ضبط صدا جهت تولید فیلمها و نوارهای آموزشی؛ تجربه و اعتبار زیاد دانشگاه در اجرای آموزش از راه دور؛
برخورداری از فرهنگ آموزش از راه دور در داخل دانشگاه و بین کارکنان آن؛ و همچنین شناخته شدن دانشگاه پیام-
نور به عنوان متولی آموزش از راه دور در سطح جامعه .این مولفهها به عنوان منابع اصلی است که دانشگاه پیام نور
برای تولید و ارائه دورههای موک در اختیار دارد .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای کالمن2014،؛ اوبرست و
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دانشجویان؛ ارائه خدمات مشاورهای؛ تدریس و ارائه خدمات آموزش؛ ارزیابی از تعداد زیادی از دانشجویان با

جانسن2018-2016،؛ الو و شی2018،؛ صالحینژاد و سمیع زاده2017،همسو است.
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Salehinejad & Samizadeh
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 -6سرمایهگذاران
ششمین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی ،مشخص کردن
سرمایهگذاران است .برای راهاندازی و پرداخت هزینههای عملیاتی دورههای موک به سرمایه و پول فراوانی نیاز
دارند .دانشگاهها و شرکتها یا خود در موکها سرمایهگذاری میکنند و یا یارانه دریافت میکنند(بیکر و
پاسمور .)2016،بودجه پلتفرمهای بزرگ موک معموالً از طریق بودجههای دولتی ،سهامداران یا سرمایهگذاریهای
بخش خصوصی تأمین میشوند .سرمایهگذاران دولتی و خصوصی با سرمایهگذاریهای قابل توجه از ارائهدهندگان
پلتفرمهای مختلف حمایت میکنند .این سرمایهگذاریها عمدتاً برای ایجاد زیرساختهای فنی و تکنولوژی مورد
استفاده قرار میگیرد(اوبرست و جانسن .)2018-2016،موسسههای آموزشی و دانشگاهها با درنظر گرفتن بودجههای
خاص از صندوق دانشگاه ،اختصاص درآمد حاصل از برنامه دانشگاهی ،مطبوعات دانشگاهی وهمچنین تغییر بعضی
از ردیفهای بودجه مانند خدمات حراست ،یا نگهداری زمینها و زیباسازی محوطه دانشگاه ،و ...در موکها
خود جهت تدریس دورهها و از کارکنان پداگولوژی و فنی خود جهت ارائه پشتیبانی پداگولوژی و فنی استفاده کنند.
سایر افراد ،گروهها و سازمانها نیز ممکن است در تولید و گسترش پلتفرم ،تولید محتوا ،تدریس دورهها ،ارائه
خدمات پشتیبانی و سایر بخشها و فعالیتهای موکها به نحوی سرمایهگذاری کنند .این مؤلفه با نتایج پژوهشهای
دولت نروژ()2013؛ بیکر و پاسمور2016،؛ اوبرست و جانسن )2018-2016،همسو است.
-7استراتژیهای قیمتگذاری
هفتمین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی ،تعیین استراتژی-
های قیمتگذاری دورههای موک است .در موکها میتوان استراتژیهای قیمتگذاری یارانه متقاطع ،شخص ثالث و
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سرمایهگذاری کنند(بیکر و پاسمور .)2016،آنها عالوه بر تولید محتوای الکترونیک ممکن است از اساتید متخصص

استراتژیهای غیرپولی را بکار گرفت .یارانه متقاطع :هزینههای موک با استفاده از درآمد حاصل از برخی محصوالت
و خدمات حاصل میشود یا درآمد ناشی از محصوالت و خدمات ارائه شده ،مجددا به برخی از عملیات دیگر در
دستورالعمل «چیزی را فدای چیز دیگر کردن و کاری را به هزینه کار دیگر انجام دادن »1پیروی میکنند .شخص
""Borrow from Peter to Pay Paul

1
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سازمان ارائه دهنده موک تخصیص داده میشود.در این استراتژی قیمتگذاری ،مدیران موکها معموالً از
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ثالث :تحت این استراتژی قیمتگذاری ،هم اپراتورهای موک و هم شرکتکنندگان موک ،ممکن است هرکدام
مقداری کمی از هزینهها را بپردازند یا هیچ هزینهای را متقبل نشوند و یا یک شخص ثالث ،تمام یا بعضی از هزینه-
های محصوالت و خدمات ارائه شده از سوی موک را بپردازد استراتژیهای غیرپولی :مشارکت در موک رایگان،
بدون انتظار بازگشت پول است .یک موک تحت این استراتژی هدیهای است که بهصورت رایگان دادهشده است.
مصاحبه شوندگان متذکر شدند که "دانشگاه پیامنور برای تعیین قیمت دورههای موکخود باید به قدرت خرید
مشتریان خود توجه کند .هزینه دوره برای مدیران ارشد یک سازمان که برای پیشرفت حرفهای خود در دورههای
موک ثبتنام کردهاند مسلما باید بیشتر از دانشجویان عادی باشد .عالوه بر این ،دانشگاه باید برای فراگیران مختلف با
توجه به توسعهیافتگی و نیاز منطقه زندگی آنها یارانه اختصاص دهد به طوری که شرکتکنندگان در مناطق محروم
در صورت تمایل میتوانند بدون پرداخت هزینه در دورههای موک شرکت کنند .این مؤلفه با نتایج پژوهشهای
اندرسون ()2010؛ رنا و همکاران)2013(1؛ اپریسیو ،باکو و اولیورا)2014(2؛ بیکر و پاسمور( )2016همسو است.

هشتمین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی ،تعیین مدل
کسبوکار دورههای موک است .دو مدل کسبوکار شناخته شده در موکها ،مدلهای کسبوکار مشتریمحور و
سازمانمحور است .در مدل کسبوکار مشتریمحور ،پلتفرم موک به هر یک از کاربران اینترنت خدمات ارائه میدهد
در حالی که مدل کسبوکار سازمانمحور ،پلتفرم به سازمانها خدمات ارائه میدهند .در این مدل پلتفرم موک
فروشنده است و سازمان ها در واقع همان کاربران هستند که خواستار استفاده از محتوای پلتفرم موک برای اهداف
آموزشی سازمانهایشان میباشند .این مؤلفه با نتایج پژوهشهای بیکر و پاسمور()2016؛ بلفالم و جکمن()2016؛
جیا و همکاران ( )2017همسو است.
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-8انواع مدل کسبوکار

 -9طرح و مدل کسبوکار
طرح کسبوکار و ارائه مدل کسبوکار است .پس از تشکیل تیم اقتصادی ،تعیین اهداف ،عرضه وتقاضا ،هزینه و
Perna., Ruby., Boruch., Wang., Scull., Evans & Ahmad
Aparicio., Bacao& Oliveira
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درآمدها و منابع تیم اقتصادی باید یک طرح و برنامه کسبوکار تهیه کند که در آن به موارد مختلف نظیر مشتریان،
هزینهها و درآمدهای دورههای موک پرداخته و هر یک را مورد بررسی قرار دهد .اکثریت مصاحبه شوندهگان بر تهیه
طرح و مدل کسبوکار تاکید داشتهاند یا به عناصر مختلف طرح و مدلکسبوکار اشاره داشتند .مصاحبه شوندهگان
متذکر شدند که" دانشگاه پیامنور باید قبل از هر چیز مشخص کند که به چه کسانی ،چه نوع آموزشها و خدماتی
ویژهای را قصد دارد ارائه دهد؟(بخش مشتریان و گزارههای ارزش ،فعالیتهای کلیدی)؛ این دانشگاه برای انجام این
کار چه منابعی در اختیار دارد؟(منابع اصلی :منابع مالی ،مادی ،انسانی ،فناوری)؛ آیا همه مراحل تهیه ،تولید و ارائه
دورههای موک را به تنهایی انجام میدهد یا بخشهایی از این فرایند را برون سپاری میکند؟چگونه میخواهد این
خدمات را به مشتریان تحویل دهد؟(کانال توزیع)؛ برای دستیابی به این اهداف باید با چه افراد و گروههایی
مشارکت و همکاری داشته باشند؟؛ و در آخر اینکه مشخص شود دانشگاه پیامنور برای ارائه این دورهها چقدر باید
هزینه کند و در مقابل چه سودها و منافعی را بدست میآورد؟ نقش و ماهیت هر یک از عناصر طرح یا مدلکسب-
ایم2012،2؛ برنارد و همکاران2013 ،3؛ آپوارد2013،4؛ تپلیهوک2013،5؛ کالمن2014،؛ استندسی20156؛ صالحینژاد و
سمیع زاده2017،؛ اوبرست و جانسن 2018-2016،و الو و شی2018،همسو است.
مدل کسب وکار یک مفهوم مدیریتی است که منطق چگونگی ایجاد و ارائه ارزش یک سازمان را توصیف میکند(الو
و شی .)2018،در موکها از دو دسته مدلهای کسبوکار پایدار و باز بیشتر استفاده میشود(تپلیهوک.)2013 ،
پژوهشگران معتقدند که بنا شدن منابع آموزشی آزاد و موک بر اساس فراوانی (بر خالف اقتصادکالسیک که مبتنی بر
کمبود است)(استندسی ،)2015،حضور فعاالن مختلف و همکاری آنها جهت تولید وارائه موکها(کالمن،)2014،
افزایش جداسازی و برونسپاری بخشهای مختلف آموزش(اوبرست و جانسن )2018-2016،و رایگان بودن موکها
(سیمم و پینتو ،)2012،کاربرد مدلهای کسبوکار سنتی را در موکها محدود میسازد .پژوهشگران معتقدند که مدل
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وکار با توجه به اهداف دانشگاه باید مشخص و تعریف شود ".این مؤلفه با پژوهشهای سیمم و پینتو2012،1؛ کیم و

کسبوکار پیشنهادی اوستروالدر ( ،)2005با انواع خدمات مبتنی بر اینترنت از جمله دورههای موک سازگارتر بوده و
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از اثربخشی بیشتری برخوردار است(کیم و ایم2012،؛صالحینژاد و سمیع زاده2017،؛ اوبرست و جانسن-2016،
 .)2018بوم مدل کسبوکار 1اوستروالدر ( )2005نه مؤلفه (بخش مشتری ،گزارههای ارزش ،کانال توزیع ،روابط
مشتری ،جریان درآمد ،منابع اصلی ،فعالیتهای کلیدی ،مشارکتکنندگان کلیدی و ساختار هزینه) را توصیف میکند.
این مؤلفهها یک روش مؤثر برای ترسیم تصویری نحوه عملکرد سازمان هستند(صالحینژاد و سمیع زاده2017،؛ الو
و شی.)2018،
الف) بخش مشتریان :2اولین گام تهیه و نوشتن یک طرح و مدل کسبوکار تعیین مشتریان هدف است .دانشگاه
پیامنور باید مشتریان دورههای موک خود را به طور کلی از نظر سن ،جنس ،عالیق ،نیازها و عادات خرج کردن
مشخص کند .براساس گزارش منتشر شده توسط سنای ،)2018(،3مشتریان دورههای موک عمدتا جوانان و
بزرگساالن  20تا  35سالهای هستندکه به دنبال دستیابی به دانش جدید یا حل یک مشکل خاصی هستند و می-
های کسب آموزش و رشد و توسعه حرفهای هستند(دوز سانتوس جربودو و همکاران .)2018 ،بر اساس نوع مدل
کسبوکار ،موکها به دو گروه از مشتریان ،فراگیران 4به صورت فردی و کارکنان و کارمندان سازمانها 5به صورت
گروهی خدمات ارائه میدهند گروه اول مشتریان ،فراگیران بزرگسالی هستند که به دنبال دستیابی به دانش ،مهارت
وتحصیالت بیشتری هستند و گروه دوم ،سازمانهایی هستند که به دنبال آموزش و رشد و توسعه حرفهای کارکنان
خود هستند(جیا و همکاران .)2017،دانشگاه پیامنور میتواند بر سه بخش بازار یعنی بازارهای انبوه ،بازارهای
گوشهای و بازارهای ویژه و خاص تمرکز داشته باشد .این دانشگاه با ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان خود و
سایر دانشگاه ها و عموم مردم بر گروه بزرگی از مشتریان با نیازها و مسائل مشابه و بازارهای انبوه تمرکز دارد .از
سوی دیگر دانشگاه پیامنور با ارائه خدمات آموزشی به سازمانها و شرکتها جهت رشد و توسعه حرفهای
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خواهند از مزایایهای موضوعات تحت پوشش این پلتفرمها بهرهمند شوند و یا افراد شاغلی باشند که به دنبال راه-

کارکناششان و رفع نیازهای بخشهای ویژه و خاص شرکتها و سازمانها بر بازارهای گوشهای تمرکز دارند.
عالوه بر این با ارائه خدمات آموزشی جهت یادگیری شخصیسازی شده نیازهای بخشهای ویژه و خاصی از
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مشتریان را برآورده میکند .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای جیا و همکاران2017،؛ الو و شی2018،؛ سنای2018 ،؛
دوز سانتوس جربودو و همکاران 2018،همسو است.
ب) ارزش پیشنهادی:1ارزش پیشنهادی بیانگر محصوالت و خدماتی است که برای یک بخش مشتری خاص ارزش
خلق میکند .در واقع ،ارزش پیشنهادی دلیل ترجیح یک شرکت بر سایر شرکتها توسط مشتریان است .ارزش
پیشنهادی میتواند برای کل سازمان ،بخشهایی از آن ،حساب مشتری ،محصوالت یا خدمات اعمال شود(اوبرست و
جانسن .)2018-2016،دانشگاه پیامنور باید مشخص کند که چه ارزشی را به مشتریان خود پیشنهاد میدهد؟؛ چه
راهحل ویژهای را برای حل مشکل آنها ارائه میدهد؟؛ کدام نیازهای مشتریان را برآورده ساخته است؟ و چه
مجموعهای از محصوالت و خدمات را برای هر بخش از مشتریان ارائه میدهد؟ کالمن( )2014ادعا میکند که چالش
واقعی آموزش عالی ،تغییر گزارههای ارزش پیشنهادی به مشتریان است .سرعت تغییر ارزش پیشنهادی به مشتری در
رو به افزایش است .ارزش پیشنهادی موکها به مشتری از این تصور اجتماعی نشات میگیرد که مهارت فارغ
التحصیالن دانشگاه برای مقابله با چالشهای زندگی ناکافی است .لذا آموزشهای آنالین و موکها در تالشند تا این
شکافها را کاهش دهند(کالمن .)2014،ارزشهای پیشنهادی دانشگاههای سنتی متفاوت از دورههای آنالین و موک-
هاست .دانشگاههای سنتی در کنار یادگیری و تحصیل به دانشجویان خود امکان تجربه فعالیتهای گسترده اجتماعی،
فرصتهای عاشقانه ،درگیری سیاسی و اجتماعی ،اشتغال پاره وقت و غیره را میدهد .این ارزش پیشنهادی
مخصوصاً برای فارغ التحصیالن دبیرستانی که در حال تجربه مراحل اولیه زندگی مستقل خود به عنوان بزرگساالن
هستند ،مناسب است .در مقابل ،ارزش پیشنهادی دورههای آنالین و موکها ،فرصت ادامه تحصیل و یادگیری پاره
وقت است که بیشتر با نیاز فراگیران بزرگسالی که مایل به ترکیب اشتغال تمام وقت و آموزش عالی هستند و سایر
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بخش آموزش عالی سنتی بسیار کند است و شکاف بین نیازهای اجتماعی و عملکرد واقعی فارغالتحصیالن دانشگاه

فراگیرانی که با برنامه دانشگاه سنتی هماهنگ نیستند ،مناسب است(کالمن .)2014،دانشگاه پیامنور باید ارزشهای
پیشنهاد ی خود را برای متقاضیان و مشتریان مشخص کند و مدلهای کسب و کارشان را باید با توجه به اهداف و
پیشنهادهای ارزشی خود طرحریزی و توسعه دهد(الو و شی .)2018،این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای یوان و
اوبرست و جانسن2018-2016،؛ الو و شی2018،؛ دوز سانتوس جربودو و همکاران 2018 ،همسو است.
Value Proposition

1
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پ) کانال توزیع :1در گام بعدی دانشگاه پیامنور باید کانالهای توزیع خود را جهت ارائه دورههای خود مشخص
کند.کانالهای توزیع موجودیتهایی هستند که سازمان از آنها برای ایجاد ارتباط میان ارزشهای پیشنهادی خود با
بخشهای مختلف مشتریان استفاده میکند و همچنین از طریق آنها محصوالت و خدمات خود را به مشتریان عرضه
میکند(اوبرست و جانسن .)2018-2016،برای انواع آموزش آنالین از جمله موکها ،کانالهای مختلفی وجود دارد
که از طریق آنها با مخاطبان و مشتریان آینده ارتباط برقرار میکند .از جمله این کانالها میتوان به پخش آنالین،
دانلود و پخش مجدد آنالین فیلم برنامه ویدیویی و صوتی سفارشیشده و همچنین سیستم تعاملی مانند بحث در
انجمن ،اتاقهای گپ و گفتگوی مبتنی بر وب اشاره کرد .این کانالها میتوانند توسط خود مؤسسه یا سازمانهای
همکار ارائه شوند(الو و شی .)2018،صالحینژاد و سمیعیزاده( )2017ادعا میکنند که کانال توزیع به طور همزمان،
غیر همزمان یا ترکیبی از هر دو مورد در دسترس است .آموزش آنالین و موکها از رابطه همزمان  ،غیر همزمان و یا
ترکیبی از هر دو مورد را می توانند با استفاده از ابزارهای یادگیری الکترونیکی شامل ایمیل ،تلفن ،کنفرانس ویدیویی،
پلتفرمها و یوتوب است ،عالوه بر این در دو دهه گذشته ،دستگاههای تلفن همراه به طور فزایندهای در زندگی
روزمره حضور و اهمیت پیدا کردهاند و سرمایهگذاریهای قابل توجهی برای تأمین منابع ادغام این دستگاهها در
زمینههای آموزشی صورت گرفته است(دوز سانتوس جربودو و همکاران .)2018 ،یکی از مصاحبه شوندگان متذکر
میشود که" با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه موبایلمحور است و افراد جامعه ما به دالیل مختلف مانند استفاده
راحت ،هزینه پایین و یا سبکی و قابلیت حمل آن بیشتر تمایل به استفاده از گوشی تلفن همراه نسبت به سایر وسایل
مثل کامپیوترها ،لبتابها و تبلتها را دارند لذا دانشگاه پیامنور بهتر است پلتفرمی را طراحی کند که بر روی
گوشیهای تلفن همرا قابل نصب و ارائه باشد و از این طریق به توزیع دورههای موک خود بپردازد ".این زیرمؤلفه با
نتایج پژوهشهای صالحینژاد و سمیع زاده2017 ،؛ اوبرست و جانسن2018-2016،؛ الو و شی2018،؛ دوز سانتوس
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شبکههای تلفن همراه ،را برای گروههای اجتماعی و انجمنها بکار بردند .کانالهای اصلی توزیع محتوای موکها

جربودو و همکاران2018،همسو است.
ت) ارتباط با مشتریان :2ارتباط با مشتری به"چگونگی برنامهریزی یک شرکت برای برقراری روابط با مشتریانی که

Channels
Customer Relation

1
2
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به آنها خدمات ارائه میدهند ،اشاره دارد(اوبرست و جانسن .)2018-2016،شکلهای مختلف ارتباط با مشتریان
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شامل این موارد می باشد :کمک شخصی ،کمک شخصی اختصاصی ،خدمات ویژه شخصی ،خدمات خودکار،
گروهها و انجمنها در خلق و ایجاد محصول و خدمات .الو و شی( )2018متذکر میشوند که موسسههای ارائه
دهنده آموزش آنالین و موک باید برای حفظ روابط با مشتری مکانیزمهایی را جهت دریافت بازخورد از سوی
مشتری ایجاد کنند .آنها باید درباره آنچه که به مشتریان ارائه میدهند ،نتایج کسب شده و چگونگی اندازهگیری
نتایج ،کامالً واضح عمل کنند .پلتفرمهای موک ،به عنوان سیاست ارتباط با مشتری ،باید یک کانال ارتباط مستقیم را
با مخاطبان خود ایجاد کنند ،تا بتوانند بازخوردها و پیشنهاداتی را در مورد عملکرد فعلی پلتفرم یا مطالبی که قبالً
ارائه شده در پلتفرم موک را دریافت کنند .عالوه بر این نظرات و پیشنهادهایی را جهت تولید مطالب جدید به عنوان
منبع پلتفرم دریافت کنند(دوز سانتوس جربودو و همکاران .)2018 ،دانشگاه پیامنور نیز برای اطمینان از موفقیت و
تداوم دورههای موک خود باید با مشتریان خود ارتباط برقرار کرده و فرمها و اشکال ارتباط خود را با مشتریان
مشخص سازد .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای اوبرست و جانسن2018-2016،؛ الو و شی2018،؛ دوز سانتوس

ث) جریان درآمد :1جریان درآمد برای ذینفعان مختلف درگیر در تولید یک موک مانند موسسات آموزشی و ارائه
دهندگان پلتفرم و تولیدکنندگان محتوای موک متفاوت است .بسیاری معتقدند که خود موکها باید جریان درآمد
اضافی را از طریق ارائه خدمات اضافی هزینهدار مانند صدور گواهینامه ،ارائه منابع اضافی ،تبلیغات و .....برای جبران
هزینههای تولید ،راهاندازی ،توسعه و بهرهبرداری از موکها را خلق کنند(لیانانگوناوردنا ،لندقویست و ویلیامز2015 ،؛
اوبرست و جانسن .)2018-2016،اکثر مصاحبه شوندگان ادعا کردند که دانشگاه پیامنور میتواند از طریق صدور
گواهینامهها ،تولید محتوای الکترونیکی ،تولید و ضبط فیلمهای آموزشی در بستر پلتفرم موک ،ارائه آموزشهای
سفارشی شده به سازمانها و شرکتها ،اجاره دادن پلتفرم ،انجام تبلیغات در بستر دورههای موک خود و دریافت
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جربودو و همکاران2018،همسو است.

کمکهای مالی از سوی سازمانهای بشر دوستانه و افراد خیر کسب درآمد کند .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای
یوان و پاول2013،؛ لیانانگوناوردنا ،لندقویست و ویلیامز2015،همسو است.
] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1400.13.2.1.7

Revenue Stream

1
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ج) فعالیتهای اصلی :1فعالیتهای اصلی اقدامات ضروری و مهمی هستند که سازمان برای ایجاد و ارائه ارزش
پیشنهادی خود و ادامه فعالیت کسبوکار خود به آن نیاز دارند .دانشگاه پیامنور باید مشخص کند چه فعالیتهای
استراتژیکی را که به شکل منحصربهفرد انجام میدهد تا محصول یا خدمت خود را به مشتریان ارائه دهد .فعالیت-
های اصلی و کلیدی موسسات آموزشی آنالین تقریباً کلیه فعالیتهای الزم جهت تهیه و ارائه مطالب آموزشی و ارائه
خدمات مختلف مربوط به تهیه محتوای آموزشی را در بر میگیرد (صالحینژاد و سمیعیزاده .)2017،مصاحبه
شوندگان ادعا میکنند که با توجه به سابقه طوالنی دانشگاه پیامنور در زمینه تولید محتوا و منابع آموزشی ،حجم
باالی نیروی پداگولوژی متخصص و قوی خود ،تجربه ،اعتبار و شهرت خود در زمینههای ارائه دورههای آنالین و از
راه دور ،این دانشگاه میتواند بیشتر بر فعالیت در حوزههای تولید محتوای الکترونیکی و فیلمهای آموزشی باکیفیت
و استاندارد ،ارائه خدمات پشتیبانی پداگولوژی از فراگیران و مدرسان و انجام ارزیابیها و درجهبندیها از طریق
ایجاد مراکز ارزیابی متمرکز شده و آنها را به طور مؤثرتری انجام دهد .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهش صالحینژاد و

چ) منابع اصلی :2منابع برای خلق ارزش برای مشتریان ضروری هستند و جزو داراییهای شرکت محسوب میشوند
این منابع میتوانند انسانی ،مالی ،مادی ،انسانی و فکری باشند(اوبرست و جانسن .)2018-2016،دانشگاه پیامنور باید
با انواع منابعی مالی ،مادی و انسانی اعم از دفاتر ،سالنها ،استریوها ،آزمایشگاهها و مراکز پژوهشی ،زیرساختهای
فنی ،نیروهای مدیریتی ،مدرسان وکارکنان پشتیبانی ،منابع ومحتواهای الکترونیکی که در اختیار دارد مدل کسبکار
خود را مشخص کند .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای(کلمن2014،؛ صالحینژاد و سمیعیزاده2017،؛ الو و
شی )2018،همسو است.
ح) شرکای کلیدی :3شبکهای از تأمینکنندگان و شرکا را توصیف میکند که باعث افزایش مقیاسپذیری و کارایی
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سمیع زاده 2017،همسو است.

کسبوکار میشوند(اوبرست و جانسن .)2018-2016،دانشگاهها معموال یک مجموعه خدمات مانند آموزش،
ارزیابی ،اعتباربخشی و امکانات دانشجویی را به همه فراگیران ارائه میدهند ،چه فراگیران به این خدمات احتیاج

1

Key Activities
Key Resources
3
Key Partners
2
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داشته باشد یا نداشته باشند .در حالی که موکها بحثی را پیرامون عدم استفاده چنین خدماتی و جداسازی آنها
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مطرح میکنند .جداسازی یعنی بخشهای مختلف فرآیند آموزش توسط یک تأمینکننده ارائه نمیشود بلکه توسط
چندین تأمین کننده ارائه میشود و یا اینکه بعضی از بخشها از طریق موسسات ارائه شود و بخشهای دیگر برون-
سپاری شده و توسط ارائهدهندگان تخصصی ارائه میشود(اوبرست و جانسن .)2018-2016،صالحینژاد و سمیعی-
زاده( )2017ادعا میکنند که شرکای اصلی آموزش آنالین شامل دو دسته اصلی یعنی شرکای علمی و شرکای
فناوری است و همچنین انواع موسسات آموزشی ،دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،بخش صنعتی در داخل و خارج از
کشور و همینطور تأمینکنندگان زیرساختهای شبکه و نرمافزار یادگیری الکترونیکی جهت ارائه خدمات مورد نیاز
برای یادگیری الکترونیکی را در بر میگیرد(صالحینژاد و سمیعیزاده .)2017،دانشگاه پیامنور باید همه افراد ،گروهها
و سازمانهای مشارکتکننده در تولید ،توسعه و ارائه دورههای موک در مدل کسبکار خود را مشخص کند .این
زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای صالحینژاد و سمیع زاده2017،؛ اوبرست و جانسن2018-2016،؛ الو و شی،2018،
دوز سانتوس جربودو و همکاران2018،همسو است.

وکار چقدر است .یا مهمترین هزینهها کدامند؟ چه ویژگیهای عمدهای یا فعالیتهای اصلی گرانتر هستند؟(دوز
سانتوس جربودو و همکاران .)2018 ،اطالعات دقیقی در مورد ساختار هزینه موکها در دسترس نیست(پریفتی و
همکاران2017،2؛ اوبرست و جانسن2018-2016،؛ الو و شی .)2018،کالمن( )2014بیان میکنند که دانشگاههای باز
سرمایهگذاریهای بیشتری را صرف فرآیندهایی آموزشی ،فناوریهایی آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی،
ارائه مشاوره برای کمک به دانشجویان شاغل تمام وقتی که همزمان مشغول تحصیل هستند ،میکنند تا دانشجویان
بتوانند کلیه کارهای اداری را از طریق تلفن یا آنالین انجام دهند(کالمن .)2014،در واقع هزینه اصلی موسسات
آموزش آنالین ودورههای موک شامل هزینههایی از قبیل هزینه سختافزاری ،هزینه نرمافزاری ،هزینه عملیاتی
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خ) ساختار هزینه :1ساختار هزینه به این نکته اشاره دارد که سهم هر یک از هزینههای مختلف در کل هزینه کسب-

پلتفرم ،هزینه تبلیغات ،هزینههای مختلف برای توسعه منابع آموزشی ،مالیات و هزینههای پرسنل میشود(الو و
شی .)2018،دانشگاهپیامنور در مدل کسبوکار خود باید ساختار هزینه ،انواع و اقالم هزینههای خود را در تولید،
توسعه و ارائه دورههای موک مشخص کند .این زیرمؤلفه با نتایج پژوهشهای صالحینژاد و سمیع زاده2017،؛

Cost Structure
Prifti& et al

1
2

] [ DOR: 20.1001.1.20088000.1400.13.2.1.7

اوبرست و جانسن2018-2016،؛ الو و شی ،2018،دوز سانتوس جربودو و همکاران2018،همسو است.

واکاوی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی35/

- 10بازاریابی
دهمین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی ،بازاریابی دوره-
های موک است .در تولید ،اجرا وارائه دورههای موک دانشگاه پیامنور به عنوان هسته مرکزی عمل میکند که باید
دانشگاههای برتر جهان ،منطقه وکشور ،استادان متخصص در هر رشته و شرکتها و متخصصان تولیدکنندگان محتوا
و فیلم های آموزشی را جذب کرده و در فرایند تولید محتوا درگیر سازد .عالوه بر این ،فراگیران بیشتری را از بین
اقشار مختلف جامعه ،منطقه و جهان در دورههای موک خود ثبتنام کنند .یکی از مصاحبه شوندگان ادعا میکند که
"دانشگاه پیامنور باید از استادان متخصص در هر رشته تحصیلی از همه دانشگاههای کشور ،منطقه وجهان دعوت به
عمل آورد و در دورههای موک خود با آنها همکاری داشته باشد .نه اینکه تنها از استادان دانشگاه پیامنور جهت
تدریس یا تولید محتوای الکترونیکی دورهها استفاده کند".
محتوا و مدرس معتبر ،طراحی آموزشی خوب دوره و فراگیران راضی و مبشر به جذب مشتریان بیشتر(فراگیران و
سازمانها) کمک میکند عالوه بر این ،انجام تبلیغات در رسانههای جمعی و ارائه نمونه کارهای خوب میتواند به
بازاریابی کمک کند.
-11مباحث مالی و حقوقی
یازدهمین الزامهای اجرایی آموزشهای آزاد دانشگاه پیامنور مبتنی بر دورههای موک از بعد اقتصادی ،توجه به
مباحث مالی و حقوقی دورههای موک است .تولید و ارائه دورههای موک یک کار مشارکتی بین سازمانها ،گروهها
وافراد مختلف است .یوان و همکاران )2017(1عنوان میکنند که کالجها و دانشگاهها دارای منابع آموزشی غنی و
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یکی دیگر از مصاحبه شوندگان اذعان میداردکه دانشگاه پیامنور با ارائه آموزشهای با کیفیت به فراگیران ،بکارگیری

خوبی برای طراحی فرایند یادگیری هستند .شرکتهای تجاری از فناوریهای مبتنی بر اینترنت پیشرفته و تخصصی؛
و سایر نهادهای اجتماعی از سرمایه های غنی برخوردار هستند .اگر سه طرف بتوانند با هم همکاری ومشارکت کنند،
فنی و سرمایه الزم تضمین شود که منجر به توسعه پایدار آموزش آنالین میشود .تیم اقتصادی باید به مباحث مالی

Yuan&at el

1
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الگوی همکاری جدید میتواند "دانش  +فناوری  +سرمایه" باشد .از این طریق میتوان کیفیت تدریس ،پشتیبانی
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وحقوقی این همکاری و مشارکتها توجه کرده و قادر به تنظیم و انعقاد قراردادهای مالی و حقوقی بین طرفین
مختلف باشد .اکثریت مصاحبهشوندگان اکیدا متذکر شدندکه دانشگاه پیامنور برای تولید وارائه دورههای موک باید با
شرکتهای فناوری ،تولیدکنندگان محتوا ،مدرسان و .....همکاری داشته باشد .از اینرو باید این گروهها را کنار هم
جمع کرده و با آنها قراردادهای همکاری مناسب ،محکم و همهجانبهای تنظیم و منعقد کند .این قراردادها ممکن
است در زمینههای گوناگون نظیر انعقاد قراردادهای مالی جهت برون سپاری پلتفرم یا توسعه امکانات پلتفرم ،انعقاد
قراردادهای حقوقی با تولیدکنندگان محتوا جهت پرداخت هزینهها و رعایت حق انشار و مالکیت مادی و معنوی
صاحبان اثر و انعقاد قرارداد جهت اشتراک درآمد بینگروههای مختلف تولید و ارائه کننده دورههای موک(دانشگاه،
پلتفرم ،تولیدکنندگان محتوا) باشد.
موکها ورژن جدید و نوظهور آموزش از راه دور و یادگیری الکترونیکی هستند که در تولید و ارائه آنها ذینفعان
مختلف با اهداف و منافع متفاوت مشارکت دارند .بعد اقتصادی موکها چندان روشن و شفاف نیست .بر اساس
توجه کرده و از همان ایتدا هزینهها و درآمدهای ناشی از تولید و ارائه دورههای موک را مشخص کرده و به شناسایی
متقاضیان دورههای موک به صورت فردی و سازمانی بپردازد و بر این اساس مدلهای اقتصادی دورههای موک خود
را تدوین کرده و استراتژیهای قیمتگذاری دورههای موک را مشخص کند.
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