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Objectives: The purpose of the research was to design a model for 

producing open educational resources (OER) for the virtual 

education system of University of Tehran. 

Methodology: The research method of this study was a survey. A 

researcher-made a 20 item questionnaire derived from earlier studies 

with a Cronbach's alpha coefficient of 0.753 was used. The statistical 

population of the study includes 81 professors and experts in e-

learning at the University of Tehran. After completing the 

questionnaire, the obtained data were analyzed using SPSS software 

and Amos software. 

Results: The components of the proposed production model of 

educational resources based on rank importance include learning 

models, modification; Change and merge, validity, resource quality, 

being free, licenses, integrated archives, and access and rewrite. The 

template was validated by mean test, Kaiser Meyer Olkin test 

(KMO), and Bartlett's Test at 95% confidence level, and the 

correlation of each part of the template was confirmed by the Chi 

square test. The components of the model are independent of other 

components: the reason loads of each reason with chi-square indices 

of the degree of freedom equal to 1.786, the goodness of fit index 

equal to 0.917, root mean square index of estimation error equal to 

0.069, and A comparative fit equal to 0.901 shows the relationship 

between the factors and the model. It can be concluded that the 

proposed model is approved as a suitable model for an open 

educational resource. 
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  های کلیدی:واژه

 باز،  یمنابع آموزش

 ،یریادگی یهامدل

  ،یاصالح منابع آموزش

  کپارچه،ی ویآرش

 .تهران دانشگاه

 ستمیس یباز برا یمنابع آموزش دیتول یالگو یپژوهش با هدف طراح نیا هدف:

 شده است.دانشگاه تهران انجام  یآموزش مجاز

 20است. از پرسشنامه محقق ساخته  یلیتحل-یشیمایروش پژوهش پ :یشناسروش

شده  استفاده 753/0کرون باخ  یآلفا بیبا ضر ن،یشیمستخرج از مطالعات پ یسؤال

دانشگاه  یو کارشناسان آموزش مجازتادان نفر از اس 81شامل  یاست. جامعه آمار

و ایموس  اساسیپاس یافزارهاپرسشنامه با استفاده از نرم لیتهران است. پس از تکم

 بدست آمده پرداخته شد. یهاداده لیو تحل هیبه تجز

شامل:  تیاهم تیبراساس اولو یشنهادیپ یمنابع آموزش دیتول یالگو یاجزا :هاافتهی

بودن،  گانیمنابع، را تیفیو ادغام، معتبر بودن، ک رییاصالح؛ تغ ،یریادگی یهامدل

 ن،یانگیآزمون م لهیوس است. الگو به یسیو بازنو یو دسترس کپارچهی ویمجوزها، آرش

 یدرصد اعتبارسنج 95در سطح اعتماد  و بارتلت( اوامیک( نیاولک-ریم-سریآزمون ک

قرارگرفته  دیمورد تائ دویالگو توسط آزمون خ یاز اجزا کی هر یشده و همبستگ

اجزا مستقل  ریالگو از سا یاز اجزا کیکه هر  دهدینشان م انسیاست. آزمون وار

برابر  یآزاد هبر درج دویکا یهااز عوامل با شاخص کیهر یبار عامل زانیاست. م

 یمربعات خطا نیانگیم شهی، شاخص ر917/0برازش برابر  ییکوی، شاخص ن786/1

عوامل و الگو نشان  نیارتباط ب 901/0برابر  یقیو برازش تطب 069/0برابر  نیتخم

 .دهدیم

 یباز برا یمنابع آموزش دیتول یالگو یطراح(. 1400) زاهدی، شیرینو  ،مریم، ناخدا؛ عیسی،نوروزیون: استناد

-55(، 3) 55، رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع. دانشگاه تهران یآموزش مجاز ستمیس
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 مقدمه. 1

آموزش و جدیدی برای  یهاروش علوم، ریبا سا شدن آن نیو عج یفناور ریمگشچ شرفتیپ با

کنون . ادیآیبه چشم م اریبسای جامعه هر در ازین نیاست که ا دهیرس یآمده و زمان دیپد یریادگی

 یو پرورش و جامعه آموزش و از راه دور وارد آموزش یمجاز یهادهه است که آموزش کیاز  شیب

 ،یدسترس رامونیپ یادیز یاتیرا به چالش فراخوانده است. مسائل ح یآموزش یهاشده است و نظام

محتوا و مطالب  هیدر مورد ته نیو همچن نترنتیا قیاطالعات و دانش از طر یهانهیو هز ت،یفیک

بهبود  یرا برا یواقع یهافرصت نترنتیوجود دارد. همانطور که آشکار است رشد ا یآموزش

، 1)هایلن دهدیاز کاربران ارائه م یعیوس فیط هها بو انتقال دانش و اطالعات از دانشگاه یدسترس

قرار موردتوجه  اریبس یها و محافل علمدر دانشگاه یمجاز یهاراستا بحث آموزش نیدر ا(. 2021

در عصر  سرعت خود قرار دارد وردر عصر پ یاست که آموزش مجاز یاکنون زمان. است گرفته

احساس  آن یهابه مسئله آموزش و مؤلفه نینو ینگرش ازمندیو ن بردیخود به سر م ییو توانا ییدانا

را جبران کرد )عطاران،  یسنت یهاآموزش یهایماندگعقب یر شود بایدد نکهی، قبل از اشودمی

ها و مراکز پژوهشگران، دانشگاه سندگان،یرا فراهم کردند که نو نهیزماین و وب  نترنتیا (.1383

در « 2باز یمنابع آموزش»آزاد و  یصورت دسترس خود را به یاز آثار و منابع اطالعات یبرخ ی،آموزش

تا  ریاقشار جامعه از فق یکه تمام دارند تیاهم جهت نیا باز از یمنابع آموزش عموم قرار دهند. اریختا

 ه باشند.داشت یدسترس آنها به ی بتوانندبا حداقل امکانات، در هر مکان و زمان یغن

 ونسکویدر  همایشیدر  2002بار در سال نینخست یبرا OERیا به اختصار  باز یواژه منابع آموزش

باز  نیمأت»: شده است که فیتعر یکی از تعاریف مهم آن به این صورتمورد استفاده قرار گرفت. 

مشاوره، استفاده و انطباق توسط  ی، برایاطالعات و ارتباطات یهایتوسط فناور ،یمنابع آموزش

همچنین تعاریف دیگر  (.2021)هایلن، « تشده اس پذیرامکانا هدف غیرتجاری از کاربران ب ایجامعه

منابع  ،یعبارتند از: مواد آموزشباز  ی: منابع آموزشکه شرح استاین به  باز یآموزش برای منابع

در  ایویژه طیبه شرا توجه باجز آن،  ای یتالیجیاعم از د یکه به هر شکل یژوهشمواد پ زیو ن یریادگی

منابع، بدون  گونهنیند. انک افتیرا در« 3از بودنب یگواه»قرارگرفته و سرانجام بتواند  انهمگ اریاخت

طرح  ،یدرس یهاادداشتی. منابعی همچون، شوندیعرضه م یاستفاده عموم یبرا ایهزینه گونهچیه

_______________________________________________________________ 
1. Hylén 
2. Open educational resources 

3. Open License 
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 ینمودارها ،برخط یمنابع آموزش ،فشرده یهالوح ،یدرس یهاجزوه ،یلیتکم /یکتاب درس ،درس

توانند جزو ی میآموزش یهاافزارها و نرمماژول و دیاسال، درس کی یکل مواد آموزش ،یآموزش

؛ 2016، 3؛ هیلتون2017، 2دیگران ؛ استین و2017، 1)مارتین و دیگران منابع آموزشی باز قرار گیرند

  .(2014، 4سناک

با  ایمعتبر دن یهااز دانشگاه یاست و تعداد هیو اول ییباز در مراحل ابتدا یاستفاده از منابع آموزش

اند تا با باز زده یمنابع آموزش یبرا یشیآزما یهامدل یخود دست به طراح تیدر نظر گرفتن مأمور

ما  زیدر کشور عز نکهیتوجه به ا کنند. با دایجامع و استاندارد دست پ یبتوانند به مدل آنها صیرفع نقا

 نهیزم دراما باز صورت نگرفته است؛  یاستفاده از روش منابع آموزش نهیزم در یکار چندان جد

 در این دوره کرونا کار صورت گرفته و نیچند یدر نظام آموزش عال ژهیوبه 5یکیالکترون یریادگی

به عنوان دانشگاه مادر  تهران دانشگاهاز آنجایی که  .برندینوع آموزش بهره م نیاز ا هادانشگاه بیشتر

با تصویب هیئت امنا نسبت به 1380به عنوان اولین دانشگاه جامع کشور در سال و نماد علمی کشور و 

ن سال پس از آای مستقل برای فعالیت در زمینه آموزش الکترونیکی اقدام نمود و یکایجاد حوزه

 یهاوهیتحول در شد. از هدف کلی آن های الکترونیکی، رسماً کار خود را آغاز نمومرکز آموزش

استفاده گسترده از ی و کیالکترون وهیبه ش یو کاربرد یلیتحص یهاو دوره یآموزش دانشگاه

در ها به آموزش منعطف و صنعت و سازمانیازهای جامعه، ن به توجه باهای نوین در آموزش فناوری

 یسازادهیپ یراستا باز و در یزمینه نظام آموزش تاکنون در است. با وجود این دانشگاه تهران دسترس

اقدام سازی و انگیزه کافی، به دلیل نبود فرهنگ و اندداشته یها و مشکالتچالش باز یآموزش منابع

است که  یپرسش اساس نیپژوهش حاضر درصدد پاسخ به ا ن،یبنابرا نگرفته است. ماصولی انجا

چگونه و به چه تهران  دانشگاه یباز در نظام آموزش مجاز یمنابع آموزش دیتول یمناسب برا یالگو»

 .«؟صورت خواهد بود

 های پژوهشپرسش. 2

 پژوهش عبارتند از: یهاپژوهش، پرسشو هدف به عنوان  توجه با

 است؟ یچه اجزائ یباز دارا یمنابع آموزش دیتول ی. الگو1
_______________________________________________________________ 
1. Martin & et al. 

2. Stein & et al. 

3. Hilton 
4. Senack 

5.  E-Learning 
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 باز چگونه است؟ یمنابع آموزش دیشده تول یاعتبارسنج ی. الگو2

 پیشینه پژوهش

 انجام یهشپژو ینظام آموزش یباز برا یمنابع آموزش دیتول یالگو یطراح نهیزم دردر داخل کشور 

منابع آموزشی باز ها به و نشست هاشیاز هما ییهاگزارش ایو  یمرور یمطالبدر صرفاً  و نشده است

ع پژوهش اند که براساس موضوهای مختلفی در خارج از کشور صورت گرفتهاند. اما پژوهشپرداخته

 شود.اشاره می آنها در زیر به برخی از

سازی رویکرد منابع آموزشی باز در آموزش دیجیتال ( در پژوهش خود به پیاده2021) 1تنگ

در انتقال  یادیز لیباز، پتانس یو مجوزها نهیدر هز ییجوصرفه یایباز با مزا یمنابع آموزش پرداخت.

نیپا و  است. آن ییفراتر از کارا یشتریمالحظات ب ازمندین و دارد تالیجیبه آموزش د عیسر

 ی پرداختند.تعامل یریادگی یهاطیباز در مح یمنابع آموزش یابیارز( به 2020) 2کرمانشاچی

 ینسبت به اجرا یترنگرش مثبت یمال یهاتیبا محدود انیو دانشجو یمهندس یهارشته انیدانشجو

را  ی خودتا منابع مال سازدیها را قادر مها و کالجدانشگاه ن،یداشتند. عالوه بر ا منابع آموزشی باز

( به بررسی تأثیر مؤسسه 2018) 3و دیگران لئون دهند. صیتخص منابع آموزش باز یتوسعه و اجرا یبرا

عد در بُ ریتأث لی)تحل ی پژوهشرهایمتغ آموزشی باز پرداختند. نظامفناوری و نوآوری اروپا در ایجاد 

بود. تحول آموزشی در دانشگاه مذکور  اطالعات و ارتباطات( یبخش فناور تیبا محور یآموزش

ت های جدید برای متخصصان و تقویت مشارکها و ظرفیتوسیله ابزار انداز جدید بهبرای چشم

 .یافتند دست آنها ها و ارتباط بیشتر بیندانشگاه

 یطراح مصاحبه به-پرسشنامه-( با استفاده از ابزارهای نظرسنجی2017) 4کارونانایکو و نایدو

و  ی)تفکر آموزشی رهایمتغپرداختند.  پرورشآموزش و از  تیحما درباز  یآموزش یهاوهیش

ادغام،  ،یسیمعلمان، استفاده مجدد، بازنو توسطباز  یمنابع آموزش رشیپذ ،یآموزش یهاوهیش

ها نشان داد که ارتباط ند. یافتهسنجش قرار داد ( را موردتیفیاعتماد بودن و کقابل ،یمجوزها، دسترس

های آموزشی غییر در تفکر و شیوه، تآنسازی بین فرهنگ و باز بودن منابع آموزشی باز، توسعه و پیاده

_______________________________________________________________ 
1. Tang 

2. Nipa & Kermanshachi 
3. Leon & et al. 

4. Karunanayaka & Naidu 
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( 2016) 1باز الزم است. سمبرینگگذاری منابع آموزشی و همچنین پیشرفت همکاران در به اشتراک

به روش  2الدیها با استفاده از چارچوب اوبه بررسی اثبات تأثیر منابع آموزشی باز در دانشکده

های . در کارعلمی دانشگاه تربوکا بودند هیئت پرداخت. جامعه آماری اعضای تحلیلی واکتشافی 

وری، تحریک تغییرات و تمرین، بهبود بهره کننده بر تقویتهای تعدیلآماری ثابت گردید که متغیر

گذارد. این پژوهش نشان داد که اجرا و ادغام منابع پشتیبانی از یادگیرندگان غیرسنتی تأثیر می

 پذیر است.آموزشی باز در محیط دانشگاهی الزم و امکان

اری در جامعه آم ( به بررسی دسترسی آزاد به مخازن منابع آموزشی باز2016) 3لنگ و علی

ماهه با استفاده از رویکرد طراحی مبتنی  22های دانشگاهی و افراد بازدیدکننده در یک دوره کتابخانه

. موفقیت در تولید محتوا بر استراتژی کشش با استفاده از پروتکل ابتکارات بایگانی آزاد انجام دادند

ا به همراه بیاورد و به ترغیب تواند استفاده مجدد و یادگیری بهتری ربر بستر منابع آموزشی باز می

و  یلریکام نگری و کمک بیشتر به این منابع کمک کند.نفعان برای آیندهعلمی و ذی اعضای هیئت

همچون  ی. به مواردپرداختندآزاد در آموزش باز  یریادگیو شناخت  یابیارزبه ( 2014) 4تنهازر

باز، نحوه گرفتن  یبه سمت منابع آموزش آنها آوردن یرو باز، یحاصل از منابع آموزش یدرآمدها

 یبرا طیها و مؤسسات واجد شراانجمن فیشده، توص اخذ یهانامهیگواه تیفیک نیو تضم مجوز

های گسترده ( پیشرفت دوره2013) 5کالرکرسیدند.  باز یمنابع آموزش نهیزم در تیاجازه فعال یاعطا

 یه)تجز یرهایمتغ با را مورد بررسی قرار داد. الوقوع تجارت آموزشیبقرشدن  یجهانباز و  برخط

هایی ها( به یافتههای آموزشی و تجاری موکهای موک و بررسی انتقادی مدلتحلیل سریع دوره و

باید در اینجا  .های موک دارای پتانسیل قابل قبولی برای رشد و توسعه آموزش استدورههمچون 

 .هستنداز ها جزء منابع آموزشی باشاره کرد که موک

را مورد بررسی  ظهور منابع آموزشی باز در مقوله بهداشت عمومی( 2011) 6همینگوی و دیگران

شناسایی مفاهیم کلیدی های مالی و تجاری و دولتی( و تحلیل منابع به مدلبا متغیرهای ) قرار دادند.

در حوزه این زمینه  دریی خألهاو  تضمین پایداری منابع آموزشی بازآموزشی باز، در ادبیات منابع 

_______________________________________________________________ 
1. Sembiring 

2. ODL 

3. Leng & Ali 

4. Camilleri & Tannhäuser 
5. Clarke 

6. Hemingway et al. 
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برای افراد و مؤسسات را بیان  منابع آموزشی باز همچنین مزایای آوردند.بهداشت عمومی به دست 

زمینه  ای جدید در( در پژوهشی با عنوان منابع آموزشی باز: رسانه2011) 1بوسو و تینان .کردند

های زیر مدل ترکیبی( به یافتههای تجاری و های پایداری و مدلبا متغیرهای )مدل .یادگیری است

را تکامل ببخشند و شکاف  2های وب )منابع آموزشی باز پتانسیل الزم را دارند که برنامه رسیدند که

د( و همچنین با رشد جنبش منابع آموزشی باز و نمیان آموزش رسمی و غیررسمی را برطرف کن

صورت آزادانه به آموزش  همگان به شود تاها باعث میو معلمان با این پروژهتادان همکاری اس

و منابع آموزشی باز در  های یادگیرندگان را برطرف کردهدسترسی داشته باشند و بسیاری از نیاز

 .شودگیر همه 2های وب برنامه

اند و چه تهداش شرفتیپ ییهانهیدر چه زمپژوهشگران مختلف که  های پژوهشتوجه به پیشینه با

 یمنابع آموزش دیلاشاعه و تو ،یدسترس ت،یفیپژوهش حاضر بر مسئله ک. را به همراه دارند ییهاافتهی

 یخارج یهامونهنتا بتوان از  شودمی یسع و؛ پردازدینظام م نیاز اتادان استقبال اس نیباز و همچن

 رهمناسب به یریادگی یهامناسب و مدل یمال یهاو از مدل کرداستفاده  یخوب حوزه به نیدر ا شرویپ

 دانشگاه تهران ینظام آموزش مجاز یبرا استخراج ومدل مناسب  کیها مدل نیا انیو از مبرد الزم 

 مورد استفاده قرار گیرد.

 روش پژوهش. 3

 یلیتحل-یشیمایاست و برحسب روش پژوهش، پ یپژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربرد

مسائل و  یآورموردنظر پژوهش، به جمع یهامؤلفه ییمنظور شناساپژوهش به نیاست. در ا

 قیدانشگاه تهران از طر ینظام آموزش مجاز یباز برا یمنابع آموزش دیتول یالگو یطراح یهاچالش

مذکور و  یهابراساس مؤلفه یاپرسشنامه یو متون مرتبط، پرداخته شد. پس از طراح هانهیشیمرور پ

 یو کارشناسان آموزش مجاز استادان انیدر م یشیمایآن توسط متخصصان، به روش پ یسنجییروا

و برای بعضی از شد  یطراح زین برخطصورت  به پرسشنامه همچنین نمونه. شد عیدانشگاه تهران توز

. پرسش است ایمؤلفه  20عد و بُ 8پرسشنامه شامل گردید.  ارسال یکیپست الکترون قیاز طر استادان

 یدسترس. قابلیت 3بودن،  گانیرا. 2، زبا یمنابع آموزش دیتول یبرا ازیموردن یهاجوز. م1 شامل:ها بُعد

_______________________________________________________________ 
1. Bossu & Tynan 
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، و ادغام کردن رییتغ. 7 ت،یفیک. 6 ،معتبر بودن. 5 ،ی بازاصالح منابع آموزش. قابلیت 4 ،یسیو بازنو

 .باز یزشاستفاده منصفانه از منابع آمو یبرا یریادگی یهامدل. 8

نفر  129از  شیدانشگاه تهران ب یو کارشناسان بخش آموزش مجاز استاداناز آنجا که تعداد 

 81پرسشنامه پخش و تعداد  129تعداد  بنابراین، در دسترس بود. آنها ازنفر  129 یتنها اسام یبوده ول

 یافزارهااستفاده از نرم با آنها لیو تحل هیو تجز یآورها جمعپرسشنامه بازگردانده شد. سپس داده

-و با استفاده از آزمون کولموگروف یبررس رهایشد. نرمال بودن متغ انجامو ایموس  اساسیپاس

 ./05ام سؤاالت پرسشنامه کمتر از تم یبرا یمقدار سطح معنادارکه شد. از آنجایی یابیارز رنوفیاسم

 جینتا گر،یدعبارت. بهشداستفاده  کیناپارامتر یهاشده و از آزمون داراآزمون معنبنابراین  بود؛

است؛  رهایمتغ یتمام رمالنریغ عیدهنده توزنشان رنوفیاسم-آمده از آزمون کولموگروفدستبه

که متناظر با آزمون  یاآزمون دوجمله رینظ کیناپارامتر یهااز آزمون یدر بخش آمار استنباط نیبنابرا

 ریمقاد یتمام نیهمچن. شداستفاده  دمنیفر کیاست و آزمون ناپارامتر یانمونهتک یت کیپارامتر

 یجامعه آمار شده است.محاسبه ریهر متغ یبرا الهر سؤ کیبه تفک رنوفیاسم -آزمون کولموگروف

 دهند.تشکیل میتهران  دانشگاه ینظام آموزش مجاز یو کارشناسان آموزش استادانپژوهش حاضر را 

 است.مدهبه تفکیک دانشکده آ آنها تعداد 1 جدول در

 دهندگانپژوهش براساس دانشکده و سمت پاسخ یجامعه آمار .1جدول 

 کارشناس آموزش -استاد کارشناس آموزش استاد دانشکده

 1 2 17 تیریمد

 3 0 8 یبدنتیترب

 1 1 10 ینیکارآفر

 0 0 5 یخارج اتیو ادب هازبان

 0 0 5 بایز یهنرها

 1 0 5 ستیزطیمح

 1 0 9 و معارف اتیاله

 0 0 6 یتیو علوم ترب یروانشناس

 0 5 1 هادانشکده ریسا

 7 8 66 مجموع
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 های پژوهشیافته. 4

 است؟ یچه اجزائ یباز دارا یمنابع آموزش دیتول یاول: الگو پرسش

و  یبودن، دسترس گانیشامل: مجوزها، را نیشیباز برگرفته از مطالعات پ یمنابع آموزش دیتول یالگو

 2است. در جدول منابع و معتبر بودن  تیفیک ،یریادگی یهاو ادغام، مدل رییاصالح؛ تغ ،یسیبازنو

 .اجزا به همراه منابع مستخرج شده آورده شده است نای

 باز یمنابع آموزش ی. اجزا2جدول 

 محقق باز یمنابع آموزش یاجزا فیرد

 (2018) دیگران(، لئون و 2013کالرک ) یریادگی یهامدل 1

 (2011آنجل و دیگران ) و ادغام رییتغ اصالح؛ 2

 (2016(، لنگ و علی )2011آنجل و دیگران ) بودن معتبر 3

 (2018لئون و همکاران ) منابع تیفیک 4

(، بوسو و 2017کو و تایدو )(، کارونانای2021تنگ ) بودن گانیرا 5

 (2009(، ماسون و ایدس )2011تینان )

 (2014کامیلری و تنهازر ) مجوزها 6

 (2016سمبرینگ ) کپارچهی ویآرش 7

 (2016لنگ و علی ) یسیو بازنو یدسترس 8

های پژوهش نشان رهای آشکار برای اجزای منابع آموزشی باز مربوط به پرسش، متغی1در شکل 

 .داده شده است

 
 پژوهش فرضشیمدل پ .1شکل 
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 الف. تحلیل دیدگاه جامعه با استفاده از میانگین

 آنها گیرد تا نظرگویان مورد بررسی قرار میپژوهش، تمامی عوامل از دیدگاه پاسخدر این بخش از 

میانگین و  های پژوهش ازپرسش. برای بررسی گیردراجع به منابع آموزشی باز مورد ارزیابی قرار 

 .آورده شده است 3در جدول  آنها شده است؛ که نتایجاستفاده  انحراف استاندارد

 میانگین و انحراف استاندارد اجزای الگوی تولید منابع آموزشی باز . نتایج آمار3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین اجزای الگوی نولید منابع آموزشی باز ردیف

 736/0 041/4 مجوزها 1

 759/0 071/4 رایگان بودن 2

 941/0 475/3 دسترسی و بازنویسی 3

 659/0 451/4 اصالح، تغییر و ادغام 4

 760/0 955/3 یادگیری هایمدل 5

 500/0 778/4 کیفیت منابع 6

 982/0 099/4 معتبر بودن 7

 737/0 265/4 آرشیو یکپارچه 8

 

( و 778/4) نیانگیم نیشتریمنابع با ب تیفیکه ک داردیم انیب نیانگیآزمون م جینتا 3 طبق جدول

 اند.را به خود اختصاص داده نیانگیم نی( کمتر475/3) نیانگیبا م یسیو بازنو یدسترس

 هاب.کفایت نمونه

شود تا مشخص شود پرداخته می آنها تحلیل و پس از شناسایی متغیرهای اصلی پژوهش به تجزیه

آمده توسط به دست های یک از متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه معناداری دارند. دادهکه کدام

های: ای که شامل گزینهگزینه 5در طیفی مشابه لیکرت ، سپسشد. اس محاسبه اسپیافزار اسنرم

تعلق  آنها به 5تا  1شده و به ترتیب امتیاز ، بیاناهمیت، متوسط، مهم و بسیار مهم اهمیت، کمبسیار کم

های گیری اطمینان حاصل کرد که آیا دادهگرفت. قبل از انجام تحلیل عاملی ابتدا باید از کفایت نمونه

اولکین و -میر-برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ برای این منظور از شاخص کیسرموجود 

 د.شآزمون بارتلت استفاده 
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 هااو و بارتلت برای تعیین کفایت نمونهام. آزمون کی4جدول

 اوامکی 617/0

 بارتلت دو تقسیم بر درجه آزادی(دو بهنجار )خیخی 856/41

 درجه آزادی 80

 معناداری 037/0

( 617/0است ) 6/0او باالتر از امبه اینکه مقدار شاخص کیفیت کی توجه باو  4بر اساس جدول 

به  توجه بادهد. همچنین گیری در این محاسبه مقدار مناسبی را نشان میبنابراین شاخص کفایت نمونه

وضعیت  ،بنابراین. (037/0است ) 05/0دو برای آزمون بارتلت کمتر از اینکه سطح تحت پوشش خی

 این شاخص نیز مناسب است و بین هرکدام از متغیرها با دیگری ارتباط معناداری وجود ندارد.

د. میزان شودو استفاده میصورت منفرد از آزمون خی برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرها بهسپس 

دو میزان خی 5ید. در جدول اس محاسبه گرداسپیافزار اسمتغیرها براساس پرسشنامه با نرم دوخی

او محاسباتی امدو مشاهداتی و درجه آزادی هر متغیر آورده شده است. شاخص کیمحاسباتی، خی

 .است 05/0برای تمامی متغیرها و همچنین سطح معناداری کمتر از  6/0بیشتر از 

 دو بر روی تمامی متغیرهای منابع آموزشی باز. آزمون خی5جدول 

𝛘𝟎 ابع آموزشی بازاجزای الگوی من
𝟐 𝛘𝒄

 سطح معناداری اوامکی درجه آزادی 𝟐

 000/0 729/0 24 950/26 134/44 مجوزها

 027/0 604/0 8 841/23 12/26 رایگان بودن

 029/0 600/0 4 117/17 47/18 دسترسی و بازنویسی

 009/0 705/0 4 765/6 47/18 اصالح، تغییر و ادغام

 014/0 622/0 8 083/8 12/26 های یادگیریمدل

 010/0 712/0 4 754/9 47/18 کیفیت منابع

 002/0 718/0 4 889/12 47/18 معتبر بودن

 000/0 720/0 8 009/17 12/26 افزار یکپارچهدیدگاه در مورد نرم

دهد که رابطه معناداری او محاسبه شده برای هر یک از متغیرها نشان میاممیزان کی 5طبق جدول 

متغیرها و الگوی منابع آموزشی باز وجود دارد. معناداری این رابطه برای تحلیل عوامل با رگرسیون بین 

امکان  ،بنابراین .کندمی رائهرط کافی را آزمون بارتلت اچند متغیره عامل الزم و نه کافی است. ش

 بررسی عوامل با رگرسیون چند متغیره وجود دارد.
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گویی به این فرضیه که برای پاسخ ،تحلیلپس از : متغیره پ. تحلیل عوامل با رگرسیون چند

ها تا چه حد در ایجاد منابع آموزشی باز تأثیر دارند از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. عامل

 دهد. ها و منابع آموزشی باز را نشان میضریب همبستگی چندگانه بین عامل 6جدول 

 عوامل و منابع آموزشی باز. ضریب همبستگی چندگانه بین 6جدول 

 متغیر مالک: منابع آموزشی باز 

 درصد تأثیر R 2R بینمتغیر پیش

 2/12 122/0 349/0 مجوزها

 3/12 123/0 351/0 رایگان بودن

 5/10 105/0 324/0 دسترسی و بازنویسی

 4/13 134/0 367/0 اصالح، تغییر و ادغام

 4/14 144/0 380/0 های یادگیریمدل

 4/12 124/0 352/0 منابع کیفیت

 9/12 129/0 359/0 معتبر بودن

 9/11 119/0 345/0 آرشیو یکپارچه

دهد. مالک را نشان می مقدار رگرسیون هر متغیر به توان دو میزان تأثیر هر متغیر بر روی متغیر

 9/12درصد، معتبر بودن  4/13درصد، اصالح؛ تغییر و ادغام  4/14های یادگیری میزان تأثیر عامل مدل

درصد، آرشیو یکپارچه  2/12درصد، مجوزها  3/12درصد، رایگان بودن  4/12درصد، کیفیت منابع 

از آنجا که میزان تأثیر هر یک از عوامل بر درصد است.  5/10درصد و دسترسی و بازنویسی  11//9

توان بیان داشت که صرفاً یک عامل ز تقریباً در یک محدوده است، نمیآموزشی با روی عامل منابع

یا تعداد محدودی از عوامل تأثیر شایانی بر روی منابع آموزشی باز دارد. بنابراین سهم هر یک از 

 عوامل تقریباً با همدیگر برابر است.

 چگونه است؟سؤال دوم: الگوی اعتبارسنجی شده تولید منابع آموزشی باز 

 15برای بررسی اعتبار الگوی منابع آموزشی باز از آزمون اعتبارسنجی استفاده شده است. سؤال 

 مختلف به جهت اهداف پژوهشیهای قالب در باز آموزشی منابع نظام از تجاری استفاده»پرسشنامه 

 حائز چقدر( یارسانه نوع هر در محتوا فروش یا-پولیهای کارگاه در استفاده -تبلیغاتی هایبگاه)و

جهت اعتبارسنجی پرسشنامه و مدل طراحی شده است. میانگین امتیاز این سؤال برابر « است؟ اهمیت

است. این بدان درصد  19که میزان سطح خطا برابر  071/4است. مقدار میانگین کل برابر  296/3
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دهد که در و بارتلت نشان می اواماست. نتایج آزمون کیدرصد اعتبار  80معناست که مدل دارای 

دو دو محاسباتی برای اجزای الگوی منابع آموزشی باز از خیاست. خیدرصد معنادار  95سطح اعتماد 

 دهد.است. ضرایب همبستگی نیز میزان تأثیر هر جز را نشان میمورد انتظار کمتر 

 گیریبحث و نتیجه. 5

 یمنابع آموزش دیمختلف تول یهامدل ییباز به شناسا یمنابع آموزش تیبه اهم توجه باپژوهش  نیدر ا

باز پرداخته است. با استفاده از  یمنابع آموزش دیتول یاعتبار الگو نییالگو و تع یاجزا ییباز، شناسا

 یسؤال 20اجزا پرسشنامه  نی. براساس ادشباز استخراج  یمنابع آموزش یالگو یاجزا یشیمایروش پ

و  یتهران طراح و کارشناسان آموزش در دانشگاه استادانالگو در جامعه  یبررس یساخته برامحقق

 یکه اجزا دهدینشان م جی. نتاپرداخته شد جینتا لیبه تحل اساوامیو ا اساسیپاس یافزارهادر نرم

منابع،  تیفیو ادغام، معتبر بودن، ک رییتغ الح؛اص ،یریادگی یهاشامل: مدل تیاولو بیالگو به ترت

 لهیوس به یشنهادیپ ی. الگوبودند یسیو بازنو یو دسترس کپارچهی ویبودن، مجوزها، آرش گانیرا

 نییجهت تع دویدرصد و آزمون خ 95و بارتلت در سطح اعتماد  اوامیآزمون ک ن،یانگیآزمون م

 نمود. دیتائاجزاء و الگو، اعتبار الگو را  نیب یهمبستگ

برای منابع آموزشی باز در  شدهگرفتهمعادالت ساختاری نتایج حاکی از آن است که مدل در نظر 

یر و متغیر تأثهای یادگیری بیشترین . متغیر مدلاستدرصد اعتبار  80ی دارای موردبررسجامعه 

سی فرض برای بررد. مدل پیشهستنیر در منابع آموزشی باز تأثدسترسی و بازنویسی دارای کمترین 

دو بر درجه آزادی برابر ی قرار گرفت. شاخص کایموردبررس اساوامایافزار بارعاملی توسط نرم

، شاخص ریشه میانگین مربعات خطای تخمین برابر 917/0، شاخص نیکویی برازش برابر 786/1

 موردهای آماری ی توسط آزمونموردبررسهای مقوله .است 901/0و برازش تطبیقی برابر  069/0

، آزمون رگرسیون، آزمون تی Fدو، آزمون ها شامل خی، این آزموناندگرفته قراری بررس

یله معادالت ساختاری وس بهها مورد قبول واقع شدند جواب این آزمون که آنجا از. استای نمونهتک

 مشخص گردد. هامقوله یرزاز  هرکدامها پرداخته شد تا اهمیت و ارتباط به تحلیل عامل
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 آنها . نمودار شماتیک متغیرهای منابع آموزشی باز به همراه ضرایب عاملی2شکل 

 های منابع آموزشی باز به همراه ضرایب عاملینمودار شماتیک متغیرها و زیرعامل 2در شکل 

های یادگیری آورده شده است. بر اساس تحلیل عاملی ترتیب اولویت متغیرها به ترتیب متغیر مدل آنها

، 70/0، متغیر معتبر بودن با بار عاملی 71/0، متغیر اصالح؛ تغییر و ادغام با بار عاملی 73/0املی با بار ع

، متغیر مجوزها با بار عاملی 64/0، متغیر رایگان بودن با بار عاملی 64/0متغیر کیفیت منابع با بار عاملی 

. است 58/0زنویسی با بار عاملی و متغیر دسترسی و با 59/0، متغیر آرشیو یکپارچه با بار عاملی 60/0

 .یره همخوانی داردمتغو بارتلت و رگرسیون چند  اوامکیاولویت عوامل با آزمون 

 حیتصح ها،نهیکاهش هز که در هستنددر آموزش  دیجد یباز نگرش یمنابع آموزش، واقع در

 یباز پل ی. منابع آموزشرندرگذایتأث اریبس ،یدر نظام آموزش شتریارتباط ب جادیو ا آنها مطالب و ادغام

 نیز را ینظام آموزش یزسادگرگون ییتوانا یکه حت ی. ارتباطشوندمحسوب می یارتباط جهان یبرا

که  افتهیتوسعه یکه در کشورها شودیمشخص م یباز زمان یبه همراه دارد. ضرورت منابع آموزش

ها و چه افراد چه در دانشگاه هیو روح نهیطرح در زمان، هز نیا بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.

 یارایافته یکه حداقل در علم با جامعه توسعه یابه جامعه دنیرس یبوده است. برا رگذاریدر صنعت تأث

احساس  ترپیشرفته به روز و یعلم نهیزم در دیجد یهابه استفاده از نگرش ازیرقابت داشته باشد ن

نگرش  م،یریجامعه در نظر بگ کی در را فعالیت دارند یعلم یهانهیزم که در ییها. اگر انسانشودمی

مؤسسه  توسط منتشرشده یها. پژوهشستآنها نیزبان مشترک ب کبه عنوان یباز  یمنابع آموزش
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 یدرصد 30 ییجوبه صرفه توانیآزاد م یانتشار و دسترس قیاز طردهد که نشان می( 2004) 1راستت

های منابع هزینه نی، تأمدر واقع برای خیلی از افراد برای آموزش .افتیدستی آموزشی هانهیدر هز

آموزان و دانشجویان که خود مانعی برای پیشرفت دانش های درسی بسیار باالستآموزشی و کتاب

باز  یباورند که منابع آموزش نی( بر ا2014و تنهازر ) یلریکام(. 2017، 2شود )بلومنستیکتلقی می

ها از مراجع مجوز افتیبر در نیو همچن کند یریو وقت جلوگ هیدر رفت سرماشود تا از هیباعث م

کردن  ییاجرا یمربوطه برا یهامجوز نهیزم درکه . از آنجا کندیاعتبار اشاره م یو دارا صالحیذ

مؤلف و عضو نبودن در معاهدات نکردن حق تیرعا لیبه دل رانیباز در کشور ا ینظام منابع آموزش

های مشکالت و نارضایتیمستحکم  ینبودن افراد و نبود قانون بندیو پا تیرایکپ نهیزم در یالمللنیب

که مشهود شد از پرسشنامه  لحاص جیو نتا هالیدر تحل همچنین زیادی در این بین موجود است.

باز را ندارند و  یمؤلف و استناد گرفتن منابع آموزششدن حق تینسبت به رعا یخوب دید استادان

 .هستند بارهنیا در رسمی یوضع قانون ازمندین

و  دانندیم یضرور یکردن آن را کار نهیو نهاد یآموزش یالگو ریی( تغ2009) ماسون و اوداس

مچنین در حین ه د.ناشاره دار راتییمحتوا در تغ تیریو مد عمل بردن سرعت و باال تیفیک یبر ارتقا

نشان  خوش یرو یاورفن نیکمتر به ابسیار  داشتند یشتریکه سن ب استادانی انجام این پژوهش

نسبت به استقرار  شانینیبدب ایگر مخالفت که نشان ییهاها پاسخدر پر کردن پرسشنامه یو حت دادندمی

و درک  هستند ییهایاورفن نیچن طالب شتریب جوان استادان بلدر مقا دادند.بود می ییهانظام نیچن

 و به نهادینه شدن این نظام تمایل بیشتری داشتند.دارند  راتیینسبت به تغ یبهتر

 پیشنهادها. 6

 ستین ریپذها امکاناز طرف دانشگاه هیسوکی میو با تصم یسادگه باز ب یاستقرار نظام منابع آموزش

 یاعتباربخش نیهمچن باز و یمنابع آموزش دیتول یالزم برا یهامجوزو  مناسب یهارساختیبه ز ازیو ن

 یباز منابع مال یمنابع آموزش جادیاز مسائل مهم ا یکی ی دارد.در نظام آموزش مجاز هامجوز نیبه ا

 دیو تول جادیا در ات را تأمین کنند یمنابع مال دیبا کشور و سیاستگذاران قبل از شروعبنابراین، . است

 .ی به وجود نیایدمشکل آن

_______________________________________________________________ 
1. Wellcome Trust 

2. Blumenstyk 
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حوزه  نیاصطالحات موجود در ا یاست، حت فتادهین جا یخوب باز به یدر کشور ما منابع آموزش

کشورهای دیگر ابتدا باید . پس همانند دارد یشتریب غیتبل مندازیناشناخته و نتادان اس بیشتر یبرا

و  اقیبا اشت آنها حوزه جلب کرد تا نیو کارشناسان را به ا استادانعالقه و سازی شود فرهنگ

 نیدر ا یجهان یوجه به استانداردهات با سپس بیایند.سمت منابع آموزشی باز به  شتریخاطر بآرامش

 یسازیاستانداردها بوم نیاز ا یتا برخ شودیم شنهادیکشور پ ازیو ن یحوزه و حوزه آموزش مجاز

 دیبا تأکهمچنین  .مینباش یمجاز یهاقسمت از آموزش نیشاهد ضربه خوردن در ا ندهیتا در آ؛ شود

که  یعلم موادبتواند  دیبا؛ است یالمللنیدانشگاه ب کیو  قطبیک مطلب که دانشگاه تهران  نیبر ا

جهان  یعلم یهادانشگاه نیرا در ب یو اعتبار کاف دینما یبندرا درجه دهدیخود ارائه م انیبه دانشجو

 یآموزش یابزارهااز  استفاده مگر با ،دشودیمهم محقق نم نیا. و از رقبای خود عقب نماندحفظ کند

 .دیجد یهایفناور بر هیو تک دتریجد

 منابع. 7

 یمؤسسه توسعه فناورتهران: . تیو ترب میاطالعات و تعل یشدن فناور یجهان(. 1383) عطاران، محمد

 مدارس هوشمند.
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