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Introduction: Massive open online courses (MOOCs) are known as new advances in 

e-learning. Learning through MOOCs requires different education than what happens 

in face-to-face learning. In these courses, it is important to connect with participants 

from different backgrounds and personalize learning. Therefore, with the 

development of MOOC as a new teaching method, training-based businesses need to 

acquire new knowledge and skills to obtain the desired training and gain acceptable 

learning outcomes. An important aspect of innovation in this business is tied to the 

role of the Internet and the related technologies, but this feature is not necessarily the 

only aspect that leads to innovation in the MOOC business model. This is because, 

with the advent of these technologies, there has been a significant shift in attitudes 

towards training and skill development systems that have changed the education 

business environment. Besides, the characteristics of this business are different from 

those of other web-based businesses which require that a business model be provided 

specifically for MOOC. The business model explains the logic of an organization on 

how to create, deliver, and acquire values. Thus, the business model helps to 

understand the relevant factors in the business context and to recognize and interact 

with them. In this environment, business logic is constantly changing and improving. 

A business model can integrate resources, activities and knowledge and facilitate the 

identification of competency resources. The model also helps businesses to fulfil their 

mission and reduce budgetary and financial pressures and constraints. Despite the 

increased number of MOOCs in Iran, some entrepreneurs have failed due to several 

factors, including the weakness of these institutions to adapting to environmental 

conditions and their changes as well as the weakness of their commercialization 

strategy. Therefore, setting up MOOC courses requires structures and resources that 

must be identified in interactions with the business environment before any action is 

taken. A business model can identify the important components of creating a 

competitive advantage in accordance with environmental factors and promote the 

development of businesses based on economic principles as well as educational 

policies. Accordingly, this paper aimed to provide a business model in line with the 

features of the MOOC that can specify important business components and develop a 

business strategy in accordance with educational policies. 
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Methodology: In this study, the mixed research method has been used to create 

comprehensible designs from the analysis of complex data. This method is a process 

for collecting, analyzing and describing qualitative and quantitative data that help to 

better understand the challenges of research. Using only a qualitative or quantitative 

research approach reveals only a few aspects of the phenomenon being studied. 

Therefore, the mixed research method provides a better understanding of various 

phenomena. This research is based on a mixed approach, qualitative and quantitative, 

in two stages. In the qualitative phase, a systematic review approach has been used to 

identify the components of the e-business model. Then, experts' opinions are used to 

match the components of the e-business model (obtained from systematic review) 

with the characteristics of the MOOC business model and to reach the proposed 

components for the MOOC business model. In the quantitative phase, a questionnaire 

has been prepared and provided to the experts to evaluate the proposed components 

for the MOOC business model. The t-test serves to analyze the answers and finalize 

the components of the model, and the Friedman test prioritizes the components. In the 

second stage, the fuzzy Delphi approach is used to present the MOOC business model. 

Results and Discussion: The elements of the MOOC model proposed in this study 

are highly consistent with a business model. In a sense, the components of the MOOC 

model project the aspects of a business model in more details. The sub-components in 

the model address features that are specific to MOOC businesses and, therefore, do 

not apply to other types of e-businesses in general. To develop the model, the opinions 

of MOOC business experts and entrepreneurs were taken into consideration, which 

could be fruitful to improve MOOC implementation plans in Iran as well as its 

competitive position. 

Conclusion: According to the findings of this research, the model of earnings, the 

proposed value and the customer are the most important components of a MOOC 

business model. It is presented in the form of 55 concepts in 12 main components. 

The use of the proposed model has such benefits as promoting MOOC planning and 

facilitating the acquisition of competitive advantage. Besides, the results of this study 

can be used by entrepreneurs in this field to create successful business models. The 

insight provided by this study can lead to a common understanding among e-learning 

activists about the challenges in the MOOC business. Due to technological 

innovations, it also lays the ground for future changes in the field. 

Keywords: Mixed research method, Massive open online courses, Business model. 
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 ايران در انبوه آزاد خط بر هایدوره وکارکسب مدل

، دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه سخمیالد را

 صنعتی شیراز، شیراز، ایران

   دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران ، استادیار1محمود اقتصادی فرد

، استادیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه محمدحسین رونقی

 شیراز، شیراز، ایران

دانشیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز،  ،ابوالقاسم ابراهیمی

 شیراز، ایران

 40/40/1044تاریخ پذیرش:                                                                                                  42/40/1011تاریخ دریافت: 

 چکیده

 .شوندیمآموزش الکترونیک محسوب  حوزهپیشرفتی نوظهور در  ،ی آزاد انبوه بر خطهادوره

 تعداد افزایش موازاتبهاما ؛ شوندیاجرا م متعددیی ها از سوی مؤسسات آموزشدورهاین 

 بنابراین هدف. اندشدهمواجه  شکست بانیز  عرصه این در کارآفرینان از تعدادی در ایران، نهاآ

ی آزاد انبوه بر هادوره وکارکسبهای در تطبیق با ویژگیوکار مدل کسب ارائه ،این مطالعه

راهبرد تجاری را مشخص نموده و توسعه مذکور وکار کسبی مهم هامؤلفه توانداست که ب خط

 تهآمیخ پژوهشروش ، از به این منظور کالن آموزشی پیش ببرد. هاییاسترا متناسب با س آن

 وکارکسبی مدل هامؤلفهجهت شناسایی  ،در مرحله اول متشکل از دو مرحله بهره گرفته شد.

ی هادوره وکارکسبی مدل هامؤلفهو سپس جهت شناسایی مند نظام از رویکرد  الکترونیک

، از هادادههمچنین جهت واکاوی  گردید. ستفاده، از نظرات متخصصین اخطآزاد انبوه بر 

فازی جهت ارائه  دلفیاز رویکرد  ،مرحله دومدر و آزمون فریدمن استفاده شد.  tتوزیع  آزمون

ارزش  درآمد، کسب مدل مؤلفهسه ی این تحقیق، هاافتهاستفاده گردید. مطابق ی مذکورمدل 

برخوردار هستند. نتایج این پژوهش ترین ضریب اهمیت بیشو مشتری از  پیشنهادی

 است ی آزاد انبوه بر خطهادورهوکار مدل کسب یهاجامع از مؤلفه یامجموعه یرندهدربرگ

یزی ربرنامهارتقای  منافعی مانند و  است شدهارائه مؤلفهسر 16در  مولفهزیر 00که در قالب 

 های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبرقابتی در در ایران و نیز تسهیل کسب مزیت آن  اجرای

 را در بردارد.
.وکارکسب، مدل ی آزاد انبوه بر خطهادوره روش پژوهش آمیخته، :یکلیدکلمات 
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 مقدمه

یک الزام حیاتی برای بهبود کیفیت زندگی در جوامع انسانی  ،و توسعه مهارت آموزش

صحیح و جامع در این زمینه توسعه داده  تالش دارند تا الگویی هادولت، رونیازااست. 

ی فرهنگی و اجتماعی هاارزش، نیروی انسانیتوانمندی در توسعه مهم  یو از آن عامل

ی الکترونیک، هایفناوربا توسعه  ،(. از طرفی6412 ،1شاه و ویساکاریپربهره ببرند )

وسعه که آموزش و تآموزش عالی در دنیا در حال تغییرات شگرفی است؛ به نحوی

با  هادانشگاه، یجهدرنتشود. ینمصرفاً به کارکردهای سنتی دانشگاه محدود  ،مهارت

 وکارشان مواجه هستندی بزرگی در انجام رسالت خود و نیز تداوم کسبهاچالش

 دهدیم(. مطالعات کلیدی صورت گرفته در این حوزه نشان 6412 ،6دهالن و میابراه)

وکار جدید هستند تا بتوانند ی کسبهامدلو یا طراحی  فیبازتعرنیازمند  هادانشگاهکه 

وکار ت در حوزه آموزش را برآورده نموده و در کسباطور مؤثر و پایدار انتظاربه

. از سویی دیگر، با توجه به (0،6464)کُرنِجووالزکوِز و همکاران خود موفق شوند

عالی در ایران در  ی الکترونیک و در دسترس بودن آن، آموزشهایفناورگستردگی 

، به هایفناوروکار خود در چارچوب این ارتقای کسبنقطه عطف قرار دارد و برای 

ازهای با نیتطبیق آن متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و  وکارکسبمدل 

 (.1012ی و همکاران، سجودی آینده نیاز دارد )هادانشگاه

 ؛اندشدهواقعاستقبال  مورددر سرتاسر دنیا  نبوها ی برخط آزادهادوره ،در این راستا

، Udemy ،Coursera ،edXمانند )های آموزش برخط تعداد کاربران پتلفرم کهنحویهب

Codecademy  وUdacity)  میلیون نفر بوده و بیش از  141متجاوز از  6418در پایان

ارائه شده  هارمپلتف این دانشگاه از طریق 144دوره آموزشی توسط بیش از  11044

های برخط آموزش وکارکسبکه ارزش  شودبینی میعالوه پیشبه (.6411شاه، ) است

این رشد (.  0،6411میلیارد دالر برسد )بوهوتانی و بهارداج 044بیش از به  6460تا 

ی کیفیت هاشاخصرا یکی از  هادوره، این نظرانصاحبمالحظه، سبب شده است تا قابل

ر د ندینمایمتالش  هادانشگاه، رونیازازش دانشگاهی در نظر بگیرند. و موفقیت آمو

 نیز بپردازند.  هادورهی رسمی خود به این هاآموزش کنار
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 ی آزاد انبوه بر خطهادورهآموزشی با رویکرد مبتنی بر  یهاموسسهی اخیر هاسالدر 

ی آزاد هادورهزایش تعداد اف موازاتبهبا این حال، . اندداشتهی در کشور توجهقابلرشد 

 اندشده روروبهدر ایران، تعدادی از کارآفرینان در این عرصه با شکست  انبوه بر خط

. دالیل این موضوع به عوامل متعددی از جمله ضعف این (1012ی و همکاران، سجود)

راهبرد ضعف ها در هماهنگی با شرایط محیطی و تغییرات آن و نیز موسسه

، نیازمند ساختارها مذکور ی هادورهی اندازراه. بنابراین مرتبط استا آنهسازی تجاری

قبل از هر اقدامی شناسایی شوند. وکار، در تعامل با محیط کسباست که باید  و منابعی

ی مهم برای ایجاد مزیت هامؤلفه تواندیوکار میک مدل کسببرخورداری از رو، از این

ی هادورهمشخص نموده و توسعه ب با دالیل محیطی متناسرا وکار در این کسبرقابتی 

کالن آموزشی پیش  هاییاستاصول اقتصادی و نیز س براساسرا  آزاد انبوه بر خط

  ببرد.

های مدل یژگیوتوجه به  با دبای ی آزاد انبوه بر خطهادورهوکار مدل کسبطراحی البته 

 ،وکارنوآوری در این کسبکه جنبه مهمی از  چرا .وکار الکترونیکی صورت گیردکسب

های وابسته به آن گره خورده است؛ اما این ویژگی، الزاما به نقش اینترنت و فناوری

 نیست. چرا های آزاد انبوه بر خطدورهوکار کسبمنجر به نوآوری در مدل  تنها جنبه

های آموزش ای در سیستمها، تغییر نگرش قابل مالحظهکه در کنار ظهور این فناوری

های مرتبط با آموزش را متحول وکارکسبوجود آمده که فضای هب توسعه مهارتو 

های وکارکسبدر قیاس با دیگر وکار کسبهای این ویژگی ،این عالوه بر است. نموده

( 6)مشتری(،  ( تعریف ارزش مورد نظر کاربر1جملهاز  دارد؛هایی تفاوت ،بر پایه وب

های ( کانال0بندی بازار هدف، ( بخش0هارت(، فرآیند خلق ارزش )یادگیری و کسب م

شراکت  (8 فرآیند کسب درآمد و (7 ،ساختار هزینه( 2، کسب مزیت رقابتی( 0ارتباطی، 

های دورهبه صورت اختصاصی برای وکار کسبایجاب می کند یک مدل که  ،و منابع

 ارائه گردد. آزاد انبوه بر خط

 های آزاددوره وکارارائه مدل کسب ینهزم در تحقیق،مبانی نظری  پیشینۀبا این حال، 

رو، مساله اصلی )هدف( این پژوهش شناسایی از همینمحدود است.  انبوه بر خط

بندی آنها بر ی برخط آزاد انبوه در ایران و رتبههادورهوکار های مدل کسبمولفه

ربردی برای عنوان الگویی کاتواند بهیمو نتایج آن  استاساس نظر خبرگان ایرانی 

ه ب تواندیمهمچنین این مطالعه قرار گیرد.  توجه موردموفقیت کارآفرینان این حوزه 
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موجود در  یهاچالشاز آموزش الکترونیک  یمشترک در فعاالن حوزه یجاد درکیا

اعمال تغییرات  برایبستر مناسب منجر گردد و  های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسب

 را آماده نماید. فناورانه هاییرنوآو یدر زمینه آتی

 

 پیشینه پژوهش

 الکترونیک )مبتنی بر وب( وکارکسبمدل 

ه ک گرفتیماستفاده قرار  ی نامشخص مورداوهیشوکار به در ابتدا اصطالح مدل کسب

وکار ، مدل کسب1174. از دهه وکار بودشرایط واقعی کسبی سازهیشبهدف آن، تنها 

ی سازمدلو عمدتاً به معنای  اوری اطالعات تعریف گردیدرچوب فنبا چادر ارتباط 

وکار، ی بعد، ورود اینترنت به دنیای کسبهاسالشده است. در وکار استفادهکسب

زمان در تحقیقات دانشگاهی نیز، طور هماستفاده از این اصطالح را تقویت کرد و به

 ،1آمیت و زات)عه یافتتوس هاشرکتی سازماندهوکار برای ارائه طرح کلی مدل کسب

6441.)  

وکار، منطق سازمان در مورد چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توضیح مدل کسب

مرتبط  املوعوکار به درک مدل کسب ،بنابراین. (6414 ،6ورناستروالدر و پیگ) دهدیم

 . در این محیط، منطقکندیمکمک  هاآنمیان و شناخت تعامل وکار کسب در زمینه

مند یک روش نظام ،نتیجه طور مستمر در حال تغییر و بهبود است. دروکار بهبکس

جاللی نائینی ) ای که در حال تغییر است، ضروری استجهت شناخت موضوعات ویژه

مدل  ،این بر . عالوه(1017تیموری و گودرزوندچگیمی، ؛ 1081، لرکی محمدرضائی و

که هر  نحویبه ؛است هاآنو نمایش  هاهدیازبان مشترک جهت شناخت ، یکوکارکسب

در تحقیقی نشان دادند  (6414) 0آمیت وزات قابلیت درک آن را داشته باشد.  ،شخص

 ؛ی کارآفرین مؤثر استهاسازمانعملکرد  یوکار مناسب در ارتقاکه طراحی مدل کسب

د و باعث ی منابع، فعالیت و دانش را دارسازکپارچهقابلیت ی ،وکارکسبکه مدل  چرا

 وکار الکترونیک نیز شرحی ازمدل کسب .شودیمتسهیل در شناسایی منابع شایستگی 

شناسایی اطالعات،  ،کنندگان است که هدف از آنو تعامل میان مشتریان و تأمین هانقش

ی محصول و نیز مزایای اصلی برای سهامداران و شرکا در هاانیجرمنبع درآمد، 

                                                           
1. Amit & Zott 
2. Osterwalder & Pigneur 
3. Zott, C., & Amit 



 
  481   ...یخصوص برند ريتصو بر خدمات تیفیک و فروشگاه ريتصو ریتاثمیالد راسخ و همکاران/ 

نفعان ایجاد ارزش ی از اینترنت برای مشتری و ذیریگبهرهوکار است که با کسب

رو، منافع این (. از6446 و همکاران، 1واندر وورست؛ 1011کیارزم و همکاران، ) کندیم

ی و مالی ابودجهی هاتیمحدوددر انجام رسالت و کاهش فشارها و  هاسازمانآن به 

 .کندیمکمک 

آنچه در  بامتفاوت  آموزشی به ازین خطهای آزاد انبوه بر دوره قیاز طر یریادگی

 نی. در ا(6410، و همکاران واردنااانگونیل)دارد  افتد،یم اتفاقری وحض یریادگی

 یسازیشخص ت ومتفاو یهانهیزمدارای  کنندگانِمشارکت با در ارتباط بودن ،هادوره

 یهانبهج ،ویژه آنکهبه .(6410، ه و همکارانوردالپیچاست )مهم  اریبس یریادگی

تحت  ی،احرفه و توسعه یدرسی آموزش کارکنان، برنامه لیاز قب آموزش از یمتعدد

 دامنه برخط، یهاآموزشی قرار گرفته و با توسعه ی برخطریادگی یندهاآیفر ریتأث

 .(1012 ،یریامیموسو و یآبادنیز)است  افتهی شیآنها افزا

 د،یجد سیتدر شیوه به مثابه هاخطهای آزاد انبوه بر دوره توسعهبا ، روایناز

دارند تا  دیجد یهادانش و مهارت فراگیریبه  ازین ی مبتنی بر آموزش،وکارهاکسب

 .(6410 ،یکند) کسب کنندرا  یقابل قبول یریادگی جیمطلوب و نتا یهاآموزش بتوانند

ر انبوه بهای آزاد دورهیادگیری مانند  های نوینِفناوری رشیتوجه داشت که با پذ دیبا

 نینو یهاوهیو ش یمراکز آموزش نیب یتنها رقابت نه ،از آنها یبیو استفاده ترک خط

نوین های های سنتی در کنار شیوهشیوهنخواهد آمد، بلکه  شیپ یمجاز آموزش

ها دانشگاه ،ی در ایرانطرف را خواهند داشت. از یکدیگر نقش مکمل ،مجازیآموزش 

 ها باشندآموزش گونهنیا یمتول ،جهان یهانشگاهدا ریمانند سا توانندیخود م

 .(1018، و همکاران پور)غالم

 

 پیشینه تجربی

تحقیق مبانی نظری در  های آزاد انبوه بر خطدورهی مختلفی در رابطه با هاپژوهش

در پژوهش خود تصویری که  (b1012)، و همکاران یجعفر جمله ازاست،  ذکر قابل

. انددادهبا رویکرد فراتحلیل ارائه  های آزاد انبوه بر خطدوره یحوزهجامع از مطالعات 

سازی موفق دهد که نظام آموزش عالی ایران برای اجرا و پیادهیمنشان  هاآنهای یافته

نگاه سنتی و ساختارگرایانه را به نگاه مبتنی بر ارتباط  دبای های آزاد انبوه بر خطدوره

                                                           
1. Van der Vorst 
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پژوهش دیگری  (a1012) و همکاران یجعفرییر دهد. و گفتمان، خلق آموزش و دانش تغ

ی آزاد انبوه برخط در آموزش هادورهمبتنی بر  ،اعتبارسنجی برنامه درسی هدف بارا 

مؤثر بر برنامه درسی  مؤلفه 68. در این پژوهش، انددادهعالی با رویکرد ترکیبی انجام 

 (6418) 1هائوو  ائویزاست.  هشد ارائهها در آموزش عالی های آزاد انبوه بر خطدوره

ارائه داده و نشان  های آزاد انبوه بر خطدورهمدلی برای یادگیری ترکیبی مبتنی بر 

 هاآنتحصیلی دانشجویان و نیز تفکر خالق را در  عالقهتواند یمدادند که این مدل 

ی هادورهدهندگان ی تحت وب از ارائهنظرسنجبا  (6412) 6نقیسپرورش دهد. 

، یادگیری از طریق هادورهکنندگان این و نیز شرکت های آزاد انبوه بر خطدوره

را بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که اجرای  های آزاد انبوه برخطدوره

)متناسب با نیازهای مخاطبین(، قابلیت  های آزاد انبوه بر خطدورهدهی شده سازمان

ی را امطالعه( 1012ی و موسوی امیری )آبادنیز. دینمایممناسبی در یادگیری ایجاد 

های آزاد انبوه دورهآموزش بر مبنای  راهکارهایو ارائه  هاچالششناسایی  هدف با

، شامل مسائل هاچالشدهد که یمانجام دادند. نتایج این تحقیق نشان  بر خط

نابع، م تدریس، طراحی واسط کاربری، پشتیبانی یوهشآموزشگاهی، فناورانه، مدیریتی، 

، های آزاد انبوه بر خطدورهو ارزیابی است. همچنین جهت تحقق آموزش بر مبنای 

ی، مدیریتی و پشتیبانی منابع، فناوری اطالعات احرفه -ی علمیینهزمیی را در کارهاراه

 و ارزیابی و اجرا شناسایی نمودند.

یی نیز به جنبه هاپژوهش، های آزاد انبوه بر خطدورهی آموزشی هاجنبهعالوه بر 

؛ اندپرداختهدر کنار کارکردهای آموزشی آن  های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسب

ی اندازراههای مؤثر بر به شناسایی مؤلفه ،(1010)و همکاران  ایک ینیمع ازجمله

ها ی برخط آزاد انبوه در آموزش عالی و نیز شناخت تعامالت بین آنهادوره

های طراحی واسط کاربری، که مؤلفه دهدیمن مطالعه نشان . نتایج ایاندپرداخته

 ها درترین مؤلفهرسانی و مدیریت به ترتیب مهمسازی، ارزیابی، محیط، اطالعپیاده

به توصیف ( 6412) نیکمجَ و مهالفبلِاست.  های آزاد انبوه بر خطدورهموفقیت 

های آزاد انبوه دورهمات و چگونگی تداوم خد های آزاد انبوه بر خطدورههای یژگیو

را  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار پرداخته و پنج راه کسب درآمد از کسب هابر خط

                                                           
1. Xiao & Hao 
2. Singh 
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هدف بررسی  پژوهشی را با ،(6418) و همکاران 1گزیرودر. انددادهمورد تحلیل قرار 

استاد  61. به این منظور از نظرات انددادهانجام  هاهای آزاد انبوه بر خطدورهپایداری 

استفاده  های آزاد انبوه بر خطدورهطراحی و اجرای  نهیزم دردانشگاه )در اروپا( 

ا ههای آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبی برای اطمینان از پایداری هایگردیده و راهبرد

که آیا  اندپرداختهبه این موضوع  (6412) 6رازاک و یپتر ماجواست.  شده استخراج

و یا  شودیمی محسوب فناوری حوزهیک نوآوری در  نبوه بر خطهای آزاد ادوره

ک ی« آنالین، رایگان و باز»وکار جدید است و استفاده از کلمات کسب وهیشاینکه یک 

ضمن آنکه نوآوری در  هاهای آزاد انبوه بر خطدورهبه هر حال، ترفند بازاریابی است. 

 .ندیآیمین نیز به شمار وکار نوکسب وهیشی مطرح هستند؛ فناورزمینه 

شناسایی  یزمینه مطالعات اندکی درهای این پژوهش، یافتهحال بر اساس این با      

رو این ازاینصورت گرفته است؛  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار های مدل کسبمؤلفه

ا ر های آزاد انبوه بر خطدورهوکار های مدل کسبپژوهش، شناسایی و ارزیابی مؤلفه

ر د الکترونیک وکارهای کسبمدل در زمینهتحقیق مند پیشینۀ نظاممرور  بر اساس

های آزاد انبوه بر دورهکار وهای کسبتطبیق آن با ویژگیو  6448-6418دوره زمانی 

و شناسایی  صورت داده است. (کاروکسباین اخذ نظرات متخصصین  با) خط

در ایران صورت تاکنون ی برخط آزاد انبوه هادوره وکارکسبی هارمولفهیزبندی طبقه

 توسط تواندیم نکاربردی بود ، ضمننتایج این پژوهشبنابراین نگرفته است. 

 استفاده قرار گیرد. مورد موفق وکارکسبکارآفرینان این حوزه جهت خلق مدل 

 

 شناسی پژوهشروش

است. روش  شده در پژوهش حاضر از روش پژوهش ترکیبی )آمیخته( بهره گرفته

به  .است شده خلقهای پیچیده داده درک از واکاویهای قابلترکیبی برای ایجاد طرح

های بیانی بهتر، روش پژوهش ترکیبی، روندی برای گردآوری، تحلیل و توصیف داده

گیری بهره .شودمی کاربردهبههای پژوهش کیفی و کمی است که برای درک بهتر چالش

ها را هویدا های اندک از آن چالشپژوهش کیفی یا کمی، تنها جلوهاز یک رویکرد  صرفاً

تری نسبت به اسبسبب درک منآمیخته سازد. بنابراین استفاده از روش پژوهش می

 (.1088 ، و همکاران فردییدانا) شودها میپدیده

                                                           
1. Rodriguez 
2. Majó-Petri & Kazár 
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این پژوهش از رویکرد آمیخته )کیفی و کمی( در دو مرحله بهره گرفته است. مرحله 

وکار الکترونیک از رویکرد های مدل کسبکیفی جهت شناسایی مؤلفهبخش ل، در او

کار وهای مدل کسبسپس برای تطبیق مولفهاست.  شده استفادهمند نظاممرور 

و رسیدن به  های آزاد انبوه بر خطدورهکار وبا ویژگی های کسبحاصل الکترونیک 

ات نظراز  های آزاد انبوه بر خطهدوروکار های پیشنهادی برای مدل کسبمولفه

ارزیابی ی جهت کمّبخش در  .(6464فرد و همکاران، )اقتصادی کارشناسان استفاده شد

، پرسشنامه های آزاد انبوه بر خطدورهوکار مدل کسبپیشنهادی برای های مؤلفه

سازی ها و نهاییبرای واکاوی پاسختنظیم و در اختیار کارشناسان قرار داده شد. 

از آزمون میانگین جامعه و برای  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار های مدل کسبمؤلفه

ه رحلدر مشد.  های سازنده( از آزمون فریدمن بهره گرفتهها )بلوکبندی مؤلفهاولویت

 و ارزیابی های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبهای مدل کشف زیرمؤلفهدوم، جهت 

 فرآیند انجام پژوهش آمده است. 1د دلفی فازی استفاده گردید. در شکل ها، از رویکرآن

 

 فرآيند انجام پژوهش -4شکل 
 مرحله اول

، در پایگاه 6448-6418 بازهکیفی: در این پژوهش با جستجوی مقاالت التین در بخش 

، تعداد 1017تا مرداد  1087و مقاالت فارسی در علم نت در بازه فروردین  WOSداده 

 تبیین پرسش پژوهش و ارائه طرح پژوهشی

ا ب و تطبیق وکار الکترونیکهای مدل کسبشناسایی مؤلفه

  وکارکسبی هایژگیو

وکار های سازنده( مدل کسبهای )بلوکشناسایی مؤلفه

موک

های سازنده( ها )بلوکبندی مؤلفهرتبه  

گذاری کفایت مدلصحه  

وکار مدل کسب هایکشف زیرمؤلفه  

وکار مدل کسب هایبندی زیرمؤلفهرتبه  

 گزارش مدل

کیفی بخش  

 بخش کمّی

 مرحله اول

 مرحله

 دوم

دلفی فازی روش  

 tآزمون 

مندنظاممرور   

 آزمون فریدمن
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. شد استفاده یکلید هایواژهمقاالت از دو سطح ی جستجو برایمقاله یافت شد.  1028

به سطح بعدی متصل شده و همچنین کلمات کلیدی در  "AND"هر سطح توسط کلمه 

 کنندهمشخص هایواژهدر سطح اول،  اند.به یکدیگر متصل شده "OR"هر سطح توسط 

وکار الکترونیکی، مدل ر، مدل کسبوکامدل کسبد؛ مانند نحوزه تحقیق قرار دار

 تریدقیق هایواژه. در سطح دوم نیز وکار دیجیتالیوکار اینترنتی، مدل کسبکسب

کار گرفته شد؛ مانند همرزهای حوزه تحقیق ب محدودسازیمرتبط با حوزه تحقیق، برای 

 نه در چندییافت شد تمقاالوکار. سپس کسبمدل  هایوکار و مؤلفهکسبطراحی مدل 

حوزه با  پوشانیمقاالت با بیشترین هم تاشد  طور عمیق و مفهومی بررسیمرحله به

 1401به این منظور ابتدا بررسی عناوین مقاالت انجام شد که  .تحقیق مشخص شوند

مقاله از  188مانده مطالعه و ی مقاالت باقیدهیچک ،مقاله نامرتبط رد شدند. در گام بعد

مقاله رد  108مطالعه و  ،محتوای مقاالت با دقت ،م سومبررسی خارج شدند. در گا

فرد و همکاران، )اقتصادی مقاله برای بررسی نهایی برگزیده شدند 81. سرانجام شدند

6464). 

برای تطبیق ی اکتشافی هادادهمنظور گردآوری بهی: در این پژوهش، کمّبخش 

زاد های آدورهوکار های کسببا ویژگیاز پیشینه وکار الکترونیک های مدل کسبمولفه

های آزاد دورهوکار های پیشنهادی برای مدل کسبو رسیدن به مولفه انبوه بر خط

با ی یهانشستات کارشناسان استفاده شد. به این منظور نظراز  انبوه بر خط

)نحوه انتخاب کارشناسان و تخصص  کارشناسان آشنا با موضوع پژوهش انجام شد

 منظوربه هانشست. این (توضیح داده شده استو نمونه آماری  آنها در بخش جامعه

وکار ی مدل کسبهامؤلفهتشریح هدف تحقیق و تبادل نظر در خصوص تطبیق 

ی هامؤلفهو نیز تعیین  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار های کسبالکترونیک با ویژگی

سپس برای رگزار شد. ب های آزاد انبوه بر خطدورهوکار پیشنهادی برای مدل کسب

ای استفاده با طیف هفت گزینهساز محققی اوری نظرات کارشناسان پرسشنامهآجمع

و براساس نظرات سه تن از خبرگان پژوهش مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت. شد 

پژوهش دارای روایی محتوایی قابل قبول است. برای ارزیابی  ابزارتوان گفت که لذا می

که پایایی ابزار  استفاده شد 71/4 آن ضریب باامه از آلفای کرونباخ پایایی پرسشن

 .قرار گرفتپژوهش نیز مورد تایید 
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 مرحله دوم )روش دلفی فازی(

 نیستند، معین صریح، صورتبه هامؤلفه روی موضوعاتی که اجماع این رویکرد جهت

 با هاداده یواکاو و اجرای دلفی از ترکیبی فازی، دلفی مراحل. دهدیم مناسبی نتایج

 : (1110 همکاران، و 1کاوایشیا) که در زیر آمده است است فازی نظریه

 به 1مطابق جدول  مثلثی فازی گردیده و عدد کارشناسان گردآوری گام اول: نظرات

 .ابدییماختصاص ها آن
 

 اعداد فازی مثلثی متغیر کالمی -4جدول 

عبارت 

 یکالم

خیلی 

 کم

 یتا حدود کم

 کم

ط/ متوس

 نظریب

 یحدود تا

 زیاد

خیلی  زیاد

 زیاد

 (1،14،14) (7،1،14) (0،7،1) (0،0،7) (1،0،0) (4،1،0) (4،4،1) یعدد فاز

 

 هک صورت نیبه ا ؛شدانجام  یمیانگین هندسروش از  هامؤلفه فازی گام دوم: ارزیابی

زش فازی . سپس ارشودیمبیان  1با رابطه  ام iخبره  نظر از jبی فازی مؤلفه ارزیا

 .شودیمانجام  0زدایی نیز با رابطه . فازیشودیممحاسبه  6با رابطه  jمؤلفه 

(1) �̃�𝑖𝑗 = (𝑎𝑖𝑗 , 𝑏𝑖𝑗 , 𝑐𝑖𝑗)   𝑖 = 1, … , 𝑛  𝑗 = 1, … , 𝑚    

(2) 𝑎𝑗 = min
𝑖

{𝑎𝑖𝑗} , 𝑏𝑗 =
1

𝑛
∑ 𝑏𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

  , 𝑐𝑗 = max
𝑖

{𝑐𝑖𝑗} 

(3) 𝐷𝐹𝑖𝑗 =
[(𝑐𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗) + (𝑏𝑖𝑗 − 𝑎𝑖𝑗)]

3
    𝑖 = 1, … , 𝑛  𝑗 = 1, … , 𝑚   

که کارشناسان به اجماع رسیده باشند.  رسدیممراحل اجرای دلفی فازی زمانی به اتمام 

( بهره 6446) ن،یل و چنگدر این پژوهش جهت بررسی اجماع کارشناسان از روش 

ی متوال دو مرحلهدر  یی شدهزدایفاز، اگر اختالف مقدار صورت نیبداست؛  دهش گرفته

مراحل به اتمام  و در غیر این صورت، کندیمباشد، مراحل دلفی ادامه پیدا  6/4بیشتر از 

قابل حدی برای  ،هامؤلفه استخراج برای(، همچنین 1110 همکاران، و کاوایشرسد )اییم

 قبول قابلحد در این مطالعه که  گرفته شده استدر نظر  بودن قبول غیریا  بودن قبول

نشان  مراحل انجام دلفی فازی را 6است. شکل  شده گرفتهدر نظر  2، هامؤلفهبودن 

 .دهدیم

                                                           
1. Ishikawa 



 
  411   ...یخصوص برند ريتصو بر خدمات تیفیک و فروشگاه ريتصو ریتاثمیالد راسخ و همکاران/ 

 
 های آزاد انبوه بر خطدورهی هامؤلفهالگوريتم اجرای دلفی فازی جهت تعیین  -1شکل 

 

اخذ . در مرحله اول، شداخذ قیق در دو مرحله در این تح نظرات کارشناسان )خبرگان(

 های مدلبرای تطبیق مولفهی اکتشافی هادادهمنظور گردآوری  بهنظرات کارشناسان 

و تعیین  های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبالکترونیک با ویژگی های  وکارکسب

که  آنجا از م شد.انجا های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبشنهادی مدل یپ هایمولفه

ی خاص است و کارشناسان آشنا با ینهزمیک  درهدف این مطالعه دسترسی به دانش 

و  1غیراحتمالی صورتبه یریگنمونهبنابراین  ؛موضوع پژوهش محدود هستند

 انجام شد.  6قضاوتی

آماری در این بخش از مطالعه شامل کارشناسانی است که دارای دانش و یا  نمونه

اند. برخی از معیارهای گزینش کارشناسان بوده مجازیآموزش  افی در زمینهتجربه ک

برخوردار بودن از دانش تخصصی در زمینه  عبارتند از:در این بخش از مطالعه 

)مانند اعضای هیات علمی دارای تالیفات و یا مقاالت منتشر شده در  مجازیآموزش 

)مانند  مجازیی در حوزه آموزش این زمینه(. برخوردار بودن از دانش تجربی کاف

ها و مراکز آموزش عالی(، عضویت در هیات علمی مدیران آموزش مجازی در دانشگاه

و  مجازیاستایاری و  دارای تجربه در امر آموزش  های کشور با حداقل رتبهدانشگاه

 .  نیز برخورداری از انگیزه الزم برای انجام همکاری در این مطالعه

نفر از  07کارشناسان )خبرگان( در این بخش از مطالعه، متشکل از این اساس،  بر

های دولتی سطح یک تا سطح سه، مراکز مدیران مراکز آموزش مجازی دانشگاه

کاربردی و نیز اعضای هیات علمی دارای -دانشگاه پیام نور و مراکز دانشگاه علمی

                                                           
1. Non-probability Sampling 
2. Judgmental Sampling 

 هاآنانتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای 

 تهیه گزارش از فرآیند دلفی و ارسال نتایج به خبرگان

 به خبرگان آنطراحی پرسشنامه و ارسال 

 هاآنوتحلیل دریافت نظر خبرگان و تجزیه

   فقاتو اعالم توا هاپاسخی بندطبقه

 بله

 خیر

آیا اجماع صورت  
 گرفته است؟
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( ی استادیاریحداقل مرتبهها )با تجربه در حوزه یادگیری الکترونیکی از این دانشگاه

 اند.اساس قضاوت سه تن از خبرگان پژوهش گزینش شده اند که بربوده

تعیین  ،ی دوممرحلهدر در اخذ نظرات کارشناسان )خبرگان( هدف این پژوهش 

طی فرآیند دلفی فازی بر  های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبی مدل هامؤلفهزیر

میزان سندیت نتایج دلفی فازی به تعداد افراد اول است.  حلههای اکتشافی مرمبنای داده

در  ندهکنشرکتی علمی کارشناسان پشتوانه تابعدر آن وابسته نیست و  کننده شرکت

 بنابراین، با .(6440، 1پاولوفسکی و اوکولی ؛1011است )نعمتی و همکاران،  این فرایند

 حوزه در باید فازی دلفی فرایند مانجا برای ازین مورد کارشناسان اینکه به توجه

 داشته کافی شناخت خط بر انبوه آزاد یهادوره از و بودهنظر صاحب مجازی آموزش

غیراحتمالی و قضاوتی  صورتبه کارشناسان )خبرگان(در این مرحله نیز  ،باشند

ن ، از بیهای آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبکارآفرینان  از نفر 10 ند. لذاشد گزینش

مرحله از پژوهش  این در منتخب عنوان اعضایی اول بهکارشناسان حاضر در مرحله

اساس قضاوت سه تن از خبرگان پژوهش  فازی(، بر دلفی فرایند در شرکت )برای

 اند.گزینش شده

 

 های پژوهشيافته

 الکترونیک وکاری مدل کسبهامؤلفهسربرای  کسانیریغ کد 60 دتعدامقاله،  81مرور از 

 شود.مشاهده می 6گردید که در جدول  ستخراجا

 ی مدلهامؤلفهسربرای شناسایی  tاز آزمون  ،آزمون میانگین یک جامعه: در این قسمت

 هستند روروبهدو فرض آماری  با هامؤلفهسراز  هرکدام . بنابراینبهره گرفته شد
 

 الکترونیک وکارکسببرای مدل  شدهيیشناسای هامؤلفهسر -1جدول 

 الکترونیک  وکارمدل کسبپیشنهادی برای ی هامؤلفهرس

 ساختار اداره کردن )مدیریت( فناوری مدل تولید راهبرد بازار مدل ارتباط نوآوری

نحوه 

 یگذارمتیق

در  هانقش

 نیتأمزنجیره 
شبکه شرکا 

 (کنندگاننیتأم)

مدل کسب 

 درآمد

جریان 

 یگذارهیسرما

 اندازچشماهداف راهبردی و 

موقعیت  مشتری  فرهنگ د رقابتیراهبر

 مکانی
 شدهارائهمحصول یا خدمات  ارزش پیشنهادی

  و فرآیند هاتیفعال مدل هزینه کانال توزیع محیط رقابتی منابع

 

                                                           
1. Okoli & Pawlowski  



 
  411   ...یخصوص برند ريتصو بر خدمات تیفیک و فروشگاه ريتصو ریتاثمیالد راسخ و همکاران/ 

. بر دهدیمی استخراجی را نشان کدهانتایج آزمون میانگین یک جامعه برای  0جدول 

مدل  ها و فرآیندها،شنهادی، منابع، فعالیتی ارزش پیهامؤلفهها، میانگین در مبنای یافته

گذاری، شبکه شرکا، مشتری، مدل ارتباط، کانال کسب درآمد، مدل هزینه، نحوه قیمت

بیش از ارزش آزمون یعنی عدد چهار )میانگین  توزیع، راهبرد بازار و راهبرد رقابتی

ون برای این آزم معنادارعالوه سطح هو ب است( ایهفت گزینه امتیازات طیف لیکرت

 از طرفی، حدشود. یمرد  𝐻0 . بنابرایناست 40/4کمتر از میزان خطا یعنی  هامؤلفه

درصد  10با اطمینان  بیشتر از چهار است، پس هامؤلفهدر این  پایین فاصله اطمینان

 عنوانبهمیانگین است و  بیش از هامؤلفهتوان ادعا کرد که میزان اهمیت این یم

 شوند.یمتائید  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار مدل کسب یهامؤلفهسر
 

 های آزاد انبوه بر خطوکار دورهی  مدل کسبهامؤلفهآزمون میانگین يک جامعه برای شناسايی سر -1جدول 

حجم  هامؤلفه رديف

 نمونه

خطای  میانگین

 استاندارد

حد 

 پايین

T P عدم  دیتائ /

 دیتائ

 دیتائ 444/4 07/14 072/0 122/4 707/0 07 ارزش پیشنهادی 1

 عدم تائید 187/4 -01/6 071/0 140/4 707/0 07 نوآوری 6

 عدم تائید 110/4 -71/6 004/0 104/4 201/0 07 محصول/ خدمات  0

 دیتائ 444/4 74/2 114/0 118/4 060/0 07 منابع 0

 عدم تائید 187/4 -00/6 078/0 168/4 740/0 07 فناوری 0

 عدم تائید 444/1 -12/2 216/6 127/4 170/6 07 انیموقعیت مک 2

 عدم تائید 117/4 -14/6 041/0 101/4 266/0 07 ساختار اداره کردن 7

 دیتائ 444/4 42/0 222/0 118/4 444/0 07 و فرآیند هاتیفعال 8

 عدم تائید 444/1 -70/0 884/6 101/4 100/0 07 مدل تولید 1

 دیتائ 444/4 12/10 800/0 107/4 481/2 07 مدل کسب درآمد 14

 عدم تائید 112/4 -78/6 071/0 117/4 272/0 07 یگذارهیسرماجریان  11

 دیتائ 444/4 70/0 701/0 601/4 100/0 07 مدل هزینه 16

 دیتائ 441/4 02/0 011/0 600/4 780/0 07 یگذارمتیقنحوه  10

 دیتائ 444/4 71/0 702/0 607/4 126/0 07 شبکه شرکا 10

 دیتائ 444/4 07/7 172/0 644/4 010/0 07 مشتری  10

 عدم تائید 112/4 -80/6 004/0 160/4 201/0 07 در زنجیره  هانقش 12

 دیتائ 444/4 68/7 110/0 171/4 600/0 07 مدل ارتباط 17

 دیتائ 444/4 84/2 477/0 611/4 006/0 07 کانال توزیع 18

 عدم تائید 110/4 -74/6 2470/0 414/4 7028/0 07 فرهنگ 11

 عدم تائید 118/4 -17/0 0000/0 4108/4 7467/0 07 محیط رقابتی 64

 عدم تائید 111/4 -60/0 0887/0 4800/4 7617/0 07 اهداف راهبردی  61

 دیتائ 444/4 80/0 041/0 606/4 816/0 07 راهبرد بازار 66

 دیتائ 444/4 01/0 206/0 600/4 467/0 07 راهبرد رقابتی 60
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ی مدل هامؤلفهسری بنددرجهآزمون فریدمن: در این قسمت از آزمون فریدمن برای 

 است.  شده استفاده های آزاد انبوه بر خطدورهوکار کسب

 کمتر از مقدار خطا است احتمال حاصلکه مقدار  دهدیمشان نهای آزمون فریدمن یافته

میانگین  ،رونیا ازشود. یمرد  درصد 10با سطح اطمینان  𝐻0 نایراببن .(0)جدول 

برابر نیست  باهم های آزاد انبوه بر خطدورهوکار ی مدل کسبهامؤلفهسرتعدادی از 

 0دارای اهمیت باالتری هستند. جدول  هامؤلفهنسبت به سایر  هامؤلفهسرو برخی از 

را  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار ی مدل کسبهامؤلفهسردرجه میانگین و اهمیت 

 نیترمهم ،این اساس مدل کسب درآمد، ارزش پیشنهادی و مشتری . بردهدیمنشان 

 اهمؤلفهآیند و سایر یم حساببه های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبی مدل هامؤلفه

به ترتیب اهمیت شامل کانال توزیع، منابع، مدل ارتباط، شبکه شرکا، مدل هزینه، 

 گذاری است.یمتقبرد رقابتی، راهبرد بازار و نحوه ها و فرایندها، راهیتفعال

 

 های آزاد انبوه بر خطوکار دورهی مدل کسبهامؤلفهتحلیل واريانس سر -1جدول 

𝐻0 
تعداد 

 نمونه

درصد 

 خطا
p 

درجه 

 آزادی
Chi-

square 
 نتیجه

وکار ی مدل کسبهامؤلفهسراهمیت 
 یکسان است های آزاد انبوه بر خطدوره

07 40/4 444/4 11 762/00 
رد فرض 

 صفر

 
 

 های آزاد انبوه بر خطوکار دورهی مدل کسبهامؤلفهی سربنددرجه -1جدول 

 یبنددرجه رتبه ی مدلهامؤلفهسر رديف یبنددرجه رتبه ی مدلهامؤلفهسر رديف

 7 028/2 شبکه شرکا  7 6 772/7 ارزش پیشنهادی 1

 0 080/7 مشتری 8 0 770/2 منابع 6

 2 260/2 مدل ارتباط 1 1 081/0 و فرآیند هاتیعالف 0

 0 100/2 کانال توزیع 14 1 601/8 مدل کسب درآمد 0

 11 608/0 راهبرد بازار 11 8 608/2 مدل هزینه 0

 14 006/0 راهبرد رقابتی 16 16 100/0 یگذارمتیقنحوه  2

 

های( زای )زیرمولفهدر این مرحله، ابتدا اصالحات الزم بر روی اجاجرای دلفی فازی: 

ی تعدادترتیب،  اینی مرحله قبل با نظر کارشناسان انجام شد. بههامؤلفههریک از سر

دست هزیرمولفه ب 02 تینها درحذف و تعدادی به آن افزوده شدند و  هامؤلفهاز زیر

انجام شد. در  طی سه مرحلهدلفی فازی  فرآیندبا ها ارزیابی زیرمولفه ،آمد. سپس

 فازیکالمی  متغیرهای اساس نظرات خبرگان بر ،پرسشنامهتوزیع  بااول  یمرحله



 
  411   ...یخصوص برند ريتصو بر خدمات تیفیک و فروشگاه ريتصو ریتاثمیالد راسخ و همکاران/ 

، در ادامه. ندشد نیگزیجایرهای کالمی با اعداد فازی متغ واخذ  (1مطابق جدول )

 رمولفهیزمربوط به هر نظرات  یزدایی شدهیفازمیانگین  و سپسمیانگین فازی 

. ها استرمولفهیزاز  هرکدامان با میزان موافقت خبرگی نشان دهندهمحاسبه گردید که 

 مادغایشنهادهای نزدیک به هم یا مشابه، پ ی دریافت شده از خبرگان،هاپاسخاساس  بر

به ی اول نتایج مرحلهمرحله دوم، در  .شدایجاد  مؤلفه 28جدید با  یو پرسشنامه

ت تفاوت نظرا ،مرحلهدر این  .خبرگان اخذ گردیدنظرات مجدداً و ارسال خبرگان 

اند. یدهبه اجماع نرس یعنی خبرگان ؛بود 4.6از بیش ها مؤلفهبرای تعدادی از زیر خبرگان

ی هاپاسخاساس  بر مشابه انجام شد. طوربهی سوم فرایند دلفی فازی مرحلهبنابراین 

اجماع نظرات و بود  4.6کمتر از  هاتفاوت پاسخ ،ی سومدر مرحله دریافتی از خبرگان

را نشان  هامؤلفهیی شده برای زیرزدایفازمیانگین  2دید. جدول گر دییتأخبرگان 

 افزودهبا * در فرآیند اجرای دلفی توسط خبرگان  شدهمشخصی ها)مؤلفه دهدیم

کمتر است،  (2یعنی ) قبولقابلاز حد  هاآنزدایی یفازیی که مقدار هامؤلفه(. زیراندشده

پیشنهادی برای مدل  یهامؤلفهزیراس، اس این بر. اندنگرفتهقرار  رشیپذ مورد

نهایت،  درمؤلفه خالصه گردید. زیر 00 در های آزاد انبوه بر خطدورهوکار کسب

 ی گردید.گذارصحه ،هاآن به کارشناسان ارائه و کفایت های استخراج شدهمولفه

وکار مدل کسببرای  مولفهزیر 00مشتمل بر  مؤلفهسر 16بر مبنای نتایج این مطالعه، 

. در موشکافی این مدل، پیشنهاد گردیده است ی ایرانهاهای آزاد انبوه بر خطدوره

توجه به دو نکته حائز اهمیت است؛ اول آنکه عناصر این مدل، انطباق باالیی با مدل 

های آزاد انبوه دوره وکارکسبمدل  مؤلفهسر 16دارند و  (6414ور )ناستروالدر و پیگ

 ،حالنیا با. دنینمایمرا تشریح  وکارکسبی، وجوه مدل تریجزئبا تفکیک  بر خط

 ( نیز قابل تجمیع است.6414ور )ناین مدل در قالب مدل استروالدر و پیگی هامؤلفهسر

مدل، به  یهامؤلفهزیردر  ،های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبدوم اینکه مدل 

اشاره دارد که برای سایر  های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبی خاص هایژگیو

در  عالوهبهموضوعیت ندارند.  هایژگیوعام، این  طوربهرونیکی ی الکتوکارهاکسب

، های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبدر زمینه مدل انجام شده  معدود مطالعات

به کُرنِجووالزکوِز و همکاران  مثالعنوانبه) انددهینگردی مدل مشخص هامؤلفهزیر

 ( مراجعه شود(.6464)
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 نظرات خبرگان شدهمیانگین فازی زدايی  -1جدول 

 هامؤلفهسر

 )مقوله(
 هامؤلفهزير 

 يی شدهزدایفازمقادير 
 رتبه

 1مرحله  1مرحله  4مرحله 
ی

شتر
م

 

 1  411/1 401/1 دانشجویان

 6  610/8 176/8 آموزشی مؤسساتمحققان، اساتید و 

 0  047/8 018/8 ی معتبرهاآموزشبه  مندعالقهافراد 

 0 010/2 041/2 002/7 هاسازمانمشاغل و 

 رد 471/0 601/0  *علولین و ...(م)افراد با نیازهای خاص 

ی
شنهاد

ش پی
ارز

 

 1 817/2 877/2 07/2 دسترسی باز )دموکراتیزه(

 7 006/7 000/7  *تحصیلی اعطای مدارک

 0 708/7 001/7 021/2 ی آموزشهانهیهزکاهش 

 1  487/8 146/7 ی تخصصیهادورهفراگیری 

 14  72/2 220/2 کار ها متناسب با بازاررشد قابلیت

 11  011/2 076/2 دسترسی دائمی به کالس درس

 0/0  026/7 170/7 سفارش سازی

 رد 261/0 287/0  *ارائه نسخه صوتی

 8 401/7 102/2  *دسترسی به سیستم بازخورد

 0/0  026/7 660/7 مربیان مجرببه دسترسی 

 0  021/7 601/7 تعامل با کاربر در ریپذانعطافبرنامه 

 6 102/8 418/8 100/7 و نظارت بر یادگیری پایش

راهبرد بازار
 0 400/7 108/2 070/7 تبلیغات 

 1 1/8 182/8 67/7 )نفوذی( ییارخنه یگذارمتیق

 6 607/7 160/7 48/2 بازار تمرکز بر

 رد 1/0 120/0 201/0 هاتشویق اساتید و آموزشگاه

کانال توزیع
 6 080/8 608/8 406/8 و.. پست الکترونیک، پیام کوتاه 

 1  10/1 10/1 …/ اپلیکیشن موبایل و تیساوب

 رد 081/0 67/0 07/0 پرداخت آنالیندرگاه 

 0  060/7 01/7 آنالینگفتگوی   یهاپلتفرم

 مدل ارتباط

 0  200/7 200/7 کمک شخصی و پشتیبانی آموزشی

 رد 101/0 170/0 406/0 سیسروسلف

 6 610/8 176/8 010/7 خدمات خودکار

 1 061/8 610/8  *مشارکت با مشتریان )فراگیران(

ب درآمد
س

مدل ک
 

 1 002/8 182/8 710/2 صدور مدرک

 6  422/8 422/8 تخصصی یهادوره

 رد 871/0 80/0 016/0 دریافت حق عضویت

 0 081/7 228/7 700/2 تبلیغات

 0 020/2 041/2  *هاحمایت سازمان

 رد 006/0 01/0 660/0 ی دولتیاهکمکتسهیالت و 

 رد 210/0 800/0 007/0 دریافت سهام

نحوه 

یق
ت

م
 0  010/2 010/2 فهرست قیمت یگذار

 1  061/7 061/7 بر اساس ویژگی محصول
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 6 660/7 660/7 477/2 بر اساس بخش مشتری

 رد  626/0 000/0 بازار آنی

 رد 810/0 488/0 240/0 بر اساس تعداد
فعال

ی
ت

 ها
و فرآیند

 

 0 41/1 17/1 877/7 طراحی و توسعه وب

 0 17/8 401/1 000/7 بازاریابی یهاتیفعال

 0/1  61/1 17/1 آموزشی یتولید و توسعه محتوا

 0 641/1 10/1  *اخذ مجوز صدور مدرک تحصیلی

 0/1  61/1 61/1 ایجاد پشتیبانی آنالین

 رد  018/0 740/0 تخصصی یهابرگزاری دوره یزیربرنامه

 2 401/1 170/8 610/8 مدیریت و توسعه شبکه همکاران

منابع
 

 1  17/1 10/1 فناوری اطالعات مناسب رساختیز

 6 41/1 10/1 070/8 منابع انسانی متخصص

 0 101/8 411/1  *اعتبار مدرک تحصیلی

 رد 487/8 17/7 176/8 شده یگذارهیوجوه سرما

شرکا 
شبکه 

(
تأم

نی
کنندگ

ان
 0  002/8 610/8 محتوا یهیهمکار در ته یهاسازمان (

 6  080/8 600/8 …وزارت علوم تحقیقات و فناوری و

 0 176/8 608/8 881/8 مدیریت رسانه

 1  17/1 10/1 یافزارطراح و مجری خدمات نرم

راهبرد رقابتی
 

 1 41/1 17/1  *مدارک تحصیلی

 2  600/8 021/8 رقابتی شهریه
 6 410/1 410/1  ارائه پشتیبانی قوی و مستمر از دورهها*

 0 000/7 021/7 061/8 یادوره تافیارائه تخف

 0 261/8 018/8 60/8 تیفیآموزشی باک یهاارائه دوره

 0  02/8 018/8 آموزشی یهاتنوع دوره

 رد 068/0 072/0  *استفاده از مربیان سرشناس

مدل هزینه
 

 1 41/1 410/1 061/8 ا آموزشیایجاد و توسعه محتو

 رد  800/0 12/0 مدیریت

 0 80/2 801/2 620/7 بازاریابی

 6 0/7 67/7 202/7 طراحی و نگهداری

 0 420/8 401/8  *مجوز

 

ی مشتری( در مدل هابخش( شناسایی بازار )6414ور )نمطابق مدل استروالدر و پیگ

در  ،رونیا ازحائز اهمیت است.  ،برای شناسایی نیازهای خاص بازار هدف وکارکسب

ی مشتری، راهبرد بازار و راهبرد رقابتی به این وجه سرمؤلفه، سه آمدهدستبهمدل 

های آزاد انبوه بر رهدو وکارکسبی مشتری، در سرمؤلفه. پردازندیم وکارکسبمدل 

از رتبه )اهمیت( بیشتری نسبت به دو سرمولفه دیگر برخوردار است. این سرمولفه  خط

های دوره وکارکسبیی اشاره دارد که هاشرکتمختلفی از اشخاص و یا های جمعیتبه 

را دارد. این مشتریان به ترتیب اهمیت در  هاآنقصد ارائه خدمت به  آزاد انبوه بر خط
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ی هاآموزشبه  مندعالقهآموزشی، افراد  مؤسساتی دانشجویان، اساتید و دستهر چها

راهبرد بازار، معرف چگونگی  سرمؤلفه. رندیگیمقرار  هاسازمانو مشاغل و  معتبر

به بازار آموزش و جذب کاربران  های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبورود 

 یابیدستای )جهت ی رخنهگذارمتیقمل، )مشتریان( جدید است و به ترتیب اهمیت شا

ات کوچک بازار( و تبلیغ نسبتاً(، تمرکز بر بازار )تمرکز بر روی بخش به سهم بازار باال

مدت ی بلندراهبرد رقابتی، برنامه یمؤلفهسرشود. در ابتدای ورود به بازار( می ژهیوبه)

هداف رقابت است و به ترتیب ، برای دستیابی به اهای آزاد انبوه بر خطدورهوکار کسب

های ها، ارائه دورهاهمیت شامل مدارک تحصیلی، پشتیبانی قوی و مستمر از دوره

ای و شهریه رقابتی های آموزشی، ارائه تخفیف دورهکیفیت، تنوع دوره آموزشی با

ارزش پیشنهادی معرف  یسرمؤلفه(، 6414ور )نمطابق مدل استروالدر و پیگ است.

های دورهکه  کندیممشخص  مؤلفهسربرای مشتری است. این  شده رائهاارزش خدمات 

 چه ،ی مشابههادورهیازهایی از مشتریان را ارضا و یا نسبت به نچه  آزاد انبوه بر خط

دهد. زیرمولفه های ارزش پیشنهادی به ترتیب اهمیت یمی را پیشنهاد تراضافهخدمات 

ه سبب تسهیل ورود فراگیران به بازار کار ی تخصصی )کهادوره یریفراگ :عبارتند از

زیرمولفه از دیدگاه خبرگان است(، پایش و نظارت بر یادگیری، کاهش  نیترمهمشده و 

از طریق دسترسی سریع کاربر )در تعامل با  ریپذانعطاف یهای آموزش، برنامهینههز

ی سازیفارشس(، هاآزمونو نیز انعطاف در برگزاری  هاآموزشمحتوای و منعطف به 

)بدون محدودیت  فراگیران(، دسترسی به مربیان مجرب نظر موردی هاارزش )بر اساس

و امکان اشتراک )جغرافیایی و مکانی(، اعطای مدرک، دسترسی به سیستم بازخورد 

 هاتیقابلاز طریق ایجاد شبکه یادگیری(، رشد )نظرات بین فراگیران(، دسترسی باز 

 سترسی دائمی به کالس.متناسب با بازار کار و د

 موردی هاارزشو نیز  های آزاد انبوه بر خطدورهی هادورهی فراگیران در هایژگیو

ی وکارهاکسب(، با بسیاری از موردتقاضاخدمات دریافتی )یا  ، از جنبههاآن نظر

ت آموزشی ی خدماکیزیفریغالکترونیکی متفاوت است. دلیل این تفاوت به ماهیت کیفی و 

که خدمات آموزشی بر یادگیری و فهم یک دانش، مهارت و یا حرفه  دارد. چرا ارتباط

هوش، استعداد و پشتکار همراه با تکرار و تمرین از ارکان این  عالوهبه. دارند دیتأک

های آزاد دوره وکارکسبالکترونیکی و مدل  وکارکسبخدمات است. بنابراین مدل 
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ی پیشنهادی هاارزشالً یکسان از مشتری و متضمن تعریف کام لزوماً انبوه بر خط

 (.1010نیستند )محمدیان، 

(، در قالب دو سرمولفه یعنی 6414ور )نعنصر جریان درآمدی در مدل استروالدر و پیگ

های آزاد دوره وکارکسبدر مدل قیمت گذاری  یمولفهسرکسب درآمد و  یمولفهسر

های آزاد انبوه دورهکسب درآمد  روشآمده است. سرمولفه کسب درآمد،  انبوه بر خط

های مولفه است: صدور مدرک، دورهررا توصیف نموده و شامل چندین زی بر خط

طور مثال انجام تبلیغ محصول، یا برند خاص بهبا تخصصی، تبلیغات )کسب درآمد 

ها )ی داوطلب از طریق برگزاری همکاری در فروش و یا معرفی کتاب(، حمایت سازمان

ها(. هر مدل کسب درآمد، عملکرد ی مرتبط با محصوالت/خدمات آندوره آموزش

 اروککسبگذاری متفاوتی نیز دارد که در کسب درآمد تأثیر بسزایی دارد. در قیمت

گذاری بر ویژگی خدمات آموزشی برخط ی قیمتشیوه ،های آزاد انبوه بر خطدوره

 وکارکسبهزینه در مدل  مدل مولفهسر زمان و ...( و مشتری استوار است.)محتوا، مدت

. شودیمی یک پلتفرم آموزش برخط را شامل هاخرج، همه های آزاد انبوه بر خطدوره

ی ی ایجاد و توسعههانهیهزمدل هزینه، شامل  سر مؤلفهی این مطالعه، هاافتهی بر اساس

نویسی، ها(، طراحی و نگهداری )برنامهمحتوای آموزشی )تعریف و توسعه دوره

بینی و ارضای نیازهای مشتری( اندازی و توسعه شبکه(، بازاریابی )شناسایی، پیشاهر

 اندازی است.و مجوز راه

، های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبکانال توزیع و مدل ارتباط با مشتری در مدل 

اما این عناصر در ؛ است شده گرفته( در نظر 6414ور )نمشابه مدل استروالدر و پیگ

های آزاد انبوه بر دورهبه جهت ماهیت خدمات  های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسب

 ی الکترونیکیوکارهاکسبارتباط مستمر با کاربر در طی دوره(، از دیگر  ژهیوبه) خط

ی کانال توزیع، سرمولفه. (6412 ،نیکمجَ و مهالفبلِاست ) تربرجسته)مبتنی بر وب( 

برای  های آزاد انبوه بر خطدورهارائه خدمات  ساتمؤسچگونگی ارتباط و دسترسی 

ی هاپلتفرمتمام  باًیتقر دهد.یمبه کاربران را شرح  موردتقاضای هاارزشرساندن 

برای ارائه محتوای آموزشی و ایجاد پیوند  ،سایت موسسهآموزش برخط از وب

ی این همه(. 6464کُرنِجووالزکوِز و همکاران،کنند )یماستفاده با کاربران ارتباطی 

 هایدورهموبایل نیز برای ایجاد دسترسی کاربران به خدمات های برنامهاز  هاپلتفرم

های ، پست الکترونیک، پیام کوتاه، پلتفرمهاکانال. این برندیمبهره  آزاد انبوه بر خط
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مدل ارتباطی با  . سرمولفهشوندیمها را نیز شامل گفتگوی آنالین و دیگر رسانه

 موردنظری هاوهیش، های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبان )مشتریان( در مدل کاربر

و  کندیمبرای ارتباط با کاربران را توصیف  های آزاد انبوه بر خطدورهی هادورهدر 

ور طاز: مشارکت با مشتریان )فراگیران( )به اندعبارتشامل چندین زیرمولفه است که 

ها برای به ها و یا درخواست از آنارزیابی دورهمثال دعوت از فراگیران جهت 

برای امکان تشخیص خودکار فراگیران بر )گذاری نظرات(، خدمات خودکار اشتراک

 ها(های جدید و یا ارائه مشاوره به آنو پیشنهاد دوره ها و مبادالت قبلیاساس سفارش

  و کمک شخصی و پشتیبانی آموزشی.

ور نادل عنصر فعالیت کلیدی در مدل استروالدر و پیگمع ،فعالیت و فرآیندسرمولفه

نیاز جهت عملکرد مناسب مدل  ی موردهاتیفعالترین معرف مهم( است و 6414)

های تولید و توسعه محتوای است. زیرمولفه های آزاد انبوه بر خطدورهوکار کسب

 و یلیآموزشی، پشتیبانی آنالین، طراحی و توسعه وب، اخذ مجوز صدور مدرک تحص

اما این عناصر در ؛ در این مقوله مورد اتفاق خبرگان بوده است ،توسعه شبکه همکاران

در  مثال عنوانبهنیستند.  برخورداری آموزش برخط از اهمیت یکسانی هاپلتفرم

Coursera و edX  از اهمیت بیشتری برخوردار است  ،اهدانشگاهتوسعه شبکه همکاری با

 .(6412 ،نقیس)

با  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار کسب مهمشبکه شرکا، معرف ارتباطات  سرمولفه

. گردندیمخلق ارزش برای مشتریان ایجاد  منظوربهاست که  وکارهاکسبدیگر 

خبرگان  نظر از های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسبهای این مقوله در مدل زیرمولفه

 ها یا مدرسان همکاررت عتف و سازمانافزاری، وزاشامل، طراح و مجری خدمات نرم

 Courseraی، المللنیبهای های آزاد انبوه بر خطدورهدر  مثالبرای است.  در تهیه محتوا

ی استفورد، پرینستون، میشیگان و پنسیلوانیا برای هادانشگاهی از شرکا با اشبکه

رمولفه منابع، ، ستینها در(. 6411شاه، است )ی آموزشی ایجاد نموده هادورهتوسعه 

وکار را توصیف نیاز جهت عملکرد مناسب مدل کسب ی موردهاییداراترین مهم

انسانی های این مقوله شامل زیرساخت فناوری اطالعات، منابعنماید. زیرمولفهمی

 ( است.های آزاد انبوه بر خطدورهاعتبار مدرک تحصیلی )منابع معنوی و  متخصص

 وکارکسب)این مطالعه(، با مدل  های آزاد انبوه بر خطدوره وکارکسببنابراین مدل 

های آزاد انبوه دوره وکارکسبی هایژگیو( تطابق داشته و 6414ور )ناستروالدر و پیگ
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های آزاد انبوه دوره وکارکسبنظرات متخصصین و کارآفرینان  بر اساسرا  بر خط

 نظر گرفته است. از این حیث الکترونیک( در وکارکسبو نیز مبتنی بر الزامات ) بر خط

های آزاد انبوه بر دورهاجرای  هاییزیربرنامهارتقای پیشنهادی در  وکارکسبمدل 

 است. مثمر ثمرآن در ایران و نیز ارتقای موقعیت رقابتی  خط

 

  پیشنهادها و گیرینتیجه

آزاد  های برخطدوره وکارِمدل کسبهای بندی مولفههاسایی و طبقبر شناین مقاله، 

ها و برای واکاوی پاسخ. در ایران متمرکز است( های آزاد انبوه بر خطدورهانبوه )

از آزمون میانگین  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار های مدل کسبسازی مؤلفهنهایی

شد. برای کشف ها از آزمون فریدمن بهره گرفتهبندی مؤلفهجامعه و برای اولویت

، از رویکرد دلفی فازی های آزاد انبوه بر خطدورهکار وهای مدل کسبزیرمؤلفه

مشخص گردید که سه مؤلفه مدل کسب های پژوهش، اساس یافته استفاده گردید. بر

 وکاردرآمد، ارزش پیشنهادی و مشتری بیشترین اهمیت را دارند. بنابراین در کسب

هادی( و نیز ، فهم صحیح نیازهای مشتری )ارزش پیشنهای آزاد انبوه بر خطدوره

های این بر اساس یافته ،رواز همیناهمیت وافری دارند.  ،ایجاد مدل کسب درآمد

گردد در ابتدا پیمایشی در پیشنهاد می حوزهکارهای نوپا در این وپژوهش برای کسب

های آموزشی دوره (مشارکت کنندگان بالقوه) خصوص شناسایی نیازهای مخاطبینِ

های آموزشی دوین دورهاقدام به طراحی و ت ،های موجودبر اساس نیاز انجام شده و

، یکی از نکات مهم وکار و بهبود مستمر آند. از سوی دیگر داشتن بوم مدل کسبیگرد

کسب نماد اعتماد الکترونیکی و  ،اساس این بر ؛کارهای مرتبط استودر استقرار کسب

. دنقرار گیرنظر  یه باید مدبه عنوان زیرساخت اول ،های مطمئن بانکیدرگاه ارتباط با

گذاری منطقی خدمات ارائه شده و استفاده از ابزارهای تبلیغاتی موثر و همچنین قیمت

ارد مهم مو ،های اجتماعی  و تبلیغات آنالینبازاریابی دیجیتالی مانند مباحث سئو، شبکه

زاد های آدورهوکار مناسب از جمله کسب وکار الکترونیکیدر طراحی یک مدل کسب

های مدل ای جامع از مؤلفهی مجموعهنتایج این پژوهش دربرگیرندهاست.  انبوه بر خط

 00متناسب با وضعیت ایران است که در قالب  های آزاد انبوه بر خطدورهوکار کسب

نهایت مدل پیشنهادی به متخصصین ارائه  شده است. در مقوله ارائه 16زیرمولفه در 

گردید. استفاده از مدل پیشنهادی، منافعی مانند شناخت و گذاری و کفایت مدل، صحه
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، های آزاد انبوه بر خطدورهریزی در اجرای وکار، ارتقای برنامهتعمیق منطق کسب

وکار نسبت به رقبا را در وکار و مقایسه موقعیت کسبانعکاس تغییرات محیط کسب

ا توجه به اینکه مدل توان بیان داشت ببه عنوان محدودیت این پژوهش میبردارد. 

وکار ارائه شده بر اساس مطالعات دانشگاهی و نظر خبرگان تدوین شده است؛ کسب

شده در عمل و همچنین ارائه وکار ارائهبرای تحقیقات آینده ارزیابی کارایی مدل کسب

شناسی و آسیب های آزاد انبوه بر خطدورهوکار سازی مدل کسبالگوی اجرایی پیاده

 دد.گربا توجه به شرایط پاندمی کرونا پیشنهاد می های آزاد انبوه بر خطهدوروضعیت 
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