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   .یرانرشت، ا یالن،گ یدانشگاه علوم پزشک ینا،پورس ینیبال یقاتواحد توسعه تحق ی،پزشک یرساناطالعو  یکارشناس ارشد کتابدار . 1
 66-60 ؛ صفحات1397 زمستانو  پاییز؛ دومرسانی پزشکی نوین؛ دوره چهارم؛ شماره مجله اطالع 

 دهيچک

 یدبه تول یازو ضرورت ن یتاست. با درک اهم یتمختلف حائز اهم هایمهارت و دانش کسب منظوربه یگانرا یآموزش هایاستفاده از دوره: هدف

 است. خانهمکتب یتسا یآموزش یهادوره یمختلف، هدف از مطالعه حاضر بررس یهاها توسط دانشگاهموک یاگسترده  یخطآزاد درون یهادوره
خانه بود. مکتب یتسا شدهارائه یآموزش یهادوره یهکل یانجام شده است. جامعه آمار یمایشیو به روش پ یمطالعه از نوع کاربرد ینا :هاروش

ها، مقطع شگاهمشارکت دان بر اساس شدهارائه یآموزش یهااند و دورهشده یآورخانه گردمکتب یتاز سا یمها با استفاده از روش مشاهده مستقداده
 یبا استفاده از آمارها Excel یآمار افزاربعد از ورود به نرم آمدهدستبه یهاقرار گرفتند. داده ی، مورد بررسشدهارائهزبان، رشته، دروس  حصیلی،ت

 قرار گرفتند. لیوتحلهیتجز( مورد یصد فراوانو در ی)فراوان یفیتوص

 یشترینبود. ب یاضیو ر یوترکامپ یزیک،برق، ف یهاو رشته یفشر یمربوط به دانشگاه صنعت شدهائهار یاهدوره یشتریننشان داد، ب یجنتا  :تایجن

 یسیدرصد به زبان انگل 20و  یبه زبان فارس یآموزش یهادرصد از دوره 80. یدارائه گرد یمقطع کارشناس یو برا یتخصص صورتبه یآموزش یهادوره
 .یدارائه گرد

 یزانشده است، م یجادا مؤسساتها و دانشگاه یگانرا یآموزش یهابه دوره  یعسر یابیخانه، جهت دستمکتب یتسا نکهیا غمیرعل :گيرینتيجه

 یگانرا یآموزش یهادوره یشو افزا یدبه تول ینظام آموزش یزانرو برنامه گذارانیاستس شودیم یشنهاداندک بود. پ یارمختلف بس یهامشارکت دانشگاه
 .ندنمایتوجه 

 .خانه، موکمکتب یتساوب ،یآموزش یفناور ی،آموزش یها، دورههادانشگاهها: ليدواژهک

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 2/11/97پذیرش مقاله:  17/10/97اصالح نهایی:  20/7/97 :دریافت مقاله

 . 66-60 :4(2) ؛1397 .یننو پزشکی یرساناطالعمجله . خانهمکتب یتسا یآموزش یهادوره یبررس. امتی الهه ارجاع:

 مقدمه:
 Massive Openهاموک یاگسترده  یخطآزاد درون یهادوره

Online Courses: Mooc  در عرصه آموزش  یدیجد هایینوآور

هستند که از  یخطدرون یهادوره هاآن درواقعهستند.  یخطدرون

د زاآ صورتبه هاآننام در ثبت ینهستند، همچن دسترسقابلوب  یقطر

صورت  ،نیازیشپداشتن  یاو  یانتعداد متقاض یتون محدودبد یعنی

 وجودینباااست،  یگانمنابع را یهنام در دوره و تهثبت درمجموع. گیردیم

مدرک  یامدرک شرکت در دوره و  یافتدر منظوربهها از دوره یدر برخ

 هادوره ین. اشودیم یافتدر ی( مبلغیدرس ی)گذراندن واحدها معتبر

 یهاشروع برخالف دوره تاریخو خاتمه دارند، اما پس از  شروع یختار

همه افراد در  کهییازآنجامجاز است.  هاآننام در مرسوم ثبت یخطدرون

و مهارت  یانهسواد را ینترنت،به ا یداشتن دسترس شرطبهسراسر جهان 

 ذ درنفو یتها قابلداشته باشند، موک یها دسترسبه موک توانندیزبان م

  [.1،2] را دارند یراناز فراگ یفراوانتعداد 

باال،  یفیتبه آموزش با ک یجهان یمعتقد است که دسترس یونسکو

 ینب یگووو گفت یدارپا یو اجتماع یصلح، رشد اقتصاد یجادراه ا

منظور بهبود به یکیفرصت استراتژ یکآزاد  یاست. منابع آموزش یفرهنگ

اشتراک دانش و  یاسی،س یوگوهاگفتبه  یزو ن یجادآموزش ا یفیتک

  .[3] کندیکمک م ییکارا یجادا

آموزش هزاران  یبرا یفرصت خوب ینکهها عالوه بر اموک درمجموع

 یامکان دسترس شوند،یمحسوب م کننده در سراسر جهانشرکت
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 یادگیری یدروش جد یک یقرا از طر یفیتبا ک به آموزش یخطدرون

 یجادا منظوربهها موک ، Siemensه گفتهب .[4]فراهم خواهند ساخت

 [.5] اندیدهارائه گرد یاد،افراد ز یبرا وزشیآم یهافرصت

 یاربس یناشناخته بودند، اما انقالب آموزش یها تا مدتموک اگرچه

 یهستند که محتوا یآموزش یمدل هاآن درواقعاند. کرده یجادرا ا یمهم

ن شرکت کند، ارائه هد در آبخواکه  یهر فرد یرا برا یخطدرون یادگیری

در  یتوجهقابل یزانسال اول دانشگاه، به م دانشجویان ازآنجاکه. دهندیم

حضور در  یبرا ییهادوره یشبه پ یازمهارت تفاوت دارند و اغلب ن

چالش  ینترمهم یانم ینخواهند داشت، در ا یاصل یهادوره

 یزهنگاگرچه ا شد،بایم یانگوناگون دانشجو نیازهاییشپ یسازهمسان

ها ، دانشگاهمسئله یندارد. در واکنش به ا ینقش مهم خودیخودبه

از  یاریاند. بسموضوع انجام داده ینحل ا یبرا نیفراوا یهاتالش

کامل  یحت یا دانشگاهرا قبل از ورود  یافشرده یهااکنون دوره هاسازمان

 ورتصبه یاس و در طول ترم اول در کالس در ی،مقدمات یهاکردن دوره

 [.6] دهندیارائه م ی،خطدرون

آزاد  یهادوره صورتبه یقانون یآموزش یهاآنکه ارائه دوره رغمعلی

 ی،آموزش یهادوره ینا شود،ینم یهبا صدها هزار دانشجو توص یخطدرون

 کارکنان و هادانشکدهها، عملکرد دانشگاه یکشف چگونگ یبرا یفرصت

با  هاآنآموزش و ارتباط  یهاروشدر  ییرتغ دیجاا زمینه در دانشگاه

 یاندانشجو یانم یادگیریروابط  ین،. عالوه بر ادهندیارائه م یاندانشجو

 کهییازآنجاشوند.  ییردستخوش تغ یدنمونه جد ینا یدر پ تواندیم یزن

هستند، احتمال دارد که  یادگیریها مشتاق استفاده آزاد از منابع دانشگاه

برخوردار  زادآ یدسترس یتاز قابل یکوتاه زمانمدتدر  یرییادگمنابع 

 یبر رو ،یادگیری یریتمد هاییستمس یقاز طر یادگیریشوند. منابع 

خدمت  یقاز طر یاو  یمل یاطالعات هاییگاهپا یادانشگاه  هاییتساوب

 [. 7] گیرندیعموم قرار م یاردر اخت ITunesU یرنظ ییهارسان

خود، اقدام به  یسنت یدر کنار مجراها ندتوایاه منشگدا یک بنابراین

به  یآن دسته از افراد که دسترس یتا برا یدآزاد نما یهاارائه آموزش

را فراهم سازد؛ اعتبار خود را  یازموردنفرصت  دانند،یآموزش را دشوار م

 رایبپردازد؛ تخصص خود را ب یشترب یانارتقا داده و به جذب دانشجو

 یورکسب درآمد کند؛ بهره یرد؛گ بکار یت جهانمشکال و حل یگیریپ

را بهبود  یاندانشجو یادگیریبازده  یزآموزش و ن یاتو عمل یادگیری

آموزش  ینهرا در زم یها توجه جهانموک یر،اخ هایسال در[. 8] بخشد

 یفراوان یهاها گزارشاز رسانه ی. انواع گوناگوناندکردهبه خود جلب  یعال

 یعالقه خود را برا یزها ناز شرکت بسیاری. اندهها ارائه داددرباره موک

 هادر توسعه موک متحدهیاالتا. اندها نشان دادهموک یتوسعه و اجرا

کورسرا، ادکس  ،یوداسیتی یودمی،مانند  یمشهور یهابود و پروژه یشگامپ

همراه با  یز،ن ییاروپا هایاز شرکت یرا ارائه داده است. برخ یرهو غ

 اندازیراه هادر خصوص موک هاییپروژه ی،محل یعال آموزش مؤسسات

 [. 9] نمودند

در  1390 سالخانه در مکتب یتدر سا یرانموک در ا یدهپد یآورنو

به  یتحقق آرمان آموزش یمختلف و در راستا یهاقالب دروس دانشگاه

 نش،دا ی،سطح آگاه یارتقا ی،و مکان یزمان یتافراد بدون محدود یتمام

 ریزییهمختلف پا یهادانش در حوزه یگذارو به اشتراک هامهارت

  ت.اس یدهگرد

ها در در پژوهشی با عنوان ظهور موک یو توسل یامت یرانا در

 تواند،می بالقوه صورتموک به یاشاره کردند که فناور یآموزش پزشک

از  ییادز یاربا تعداد بس یخطدرون یادگیریآموزش و  یبرا یدیبستر مف

 یفراهم سازد. برخ ینهحداقل هز یاو  یینپا هایینهو با هز انیدانشجو

و  یاندانشجو یادگیری چگونگی درک منظوربهها از موک مؤسسات

ها مشکل . موکبرندیبهره م ی،در آموزش پزشک هاینوآور یارتقا

 یآموزش یهادوره هایینهرا با کاهش هز یبودجه آموزش عال یتمحدود

 . [10] کنندیحل م ی،رائه آموزش عالاز ا یمختلف در اشکال

اشاره کردند که دانشکده بهداشت و همکاران   Goodingپژوهشی در

دوره  110از  یشبا در برگرفتن منابع ب پکینزهانابلومبرگ ج یعموم

ها است. موک یافتهگسترش  ی،آموزش یهاو برنامه یومسمپوز ی،دانشگاه

 یبرا یسالمت عموم یشآموز یهارصترا که در آن ف یدیروش جد

 یادگیری ینباشد و همچن یرپذامکان یاز مخاطبان جهان ظیمیتعداد ع

  [.11] را فراهم ساختند یمقدمات یهاتجربه موک یقاز طر یشترب

Liyanagunawardena و Williams شدهارائه یهاموک یبا بررس 

ن به زبا هاآندرصد  94مشاهده کردند که  ی،در حوزه سالمت و پزشک

اند. ارائه شده یشمال یکایتوسط مؤسسات آمر یزن یادیو تعداد ز یسیانگل

 توسعهدرحال یها توسط مؤسسات در کشورهادرصد از موک 3حدود 

ها در آموزش گسترده موک یتاستفاده از قابل منظوربه ،اندشدهارائه

 ی،سترسمانند زبان د ییهادر سراسر جهان، چالش یسالمت و تندرست

 یدوجود دارد که با یمهارت استفاده از فناور ی،به فناور یزیکیف یدسترس

 . [1] را برطرف کرد هاآن

ها و دانشگاه یها براو همکاران با عنوان موک  Davisیبررس در

 یعیگستره وس یمعرف یبرا یدیها آغاز جداشاره شد که موک یرانفراگ

 یبه موضوع یلتبد ی،کوتاه هستند که در مدت یآموزش هایینهاز گز

61 
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 1397 زمستان و ییزه دوم، پارشما، چهارمدوره ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

 یگان،را یآموزش یهااند. دورهو قابل توجه شده یزبرانگجنجال یاربس

و  یسنت یهادانشگاه یبر وب، برا یو مبتن یخطآموزش درون واسطهبه

که به  یدانشگاه هاییه، آن دسته از سرماحالینبااآمدند.  یدپد یمیقد

 یشل افزادر حا یتصاعدبه شکل  یابند،یها اختصاص مموک یدتول

ها در ده نامثبتفراوان به  یاقبا شوق و اشت یران، فراگحالیندرعهستند و 

 [. 12] آورندیم یرو یآموزش یهادوره ینهزار از ا

 Maـارکرد موک در حوزه آموزش  یدر پژوهشی با عنوان بررس ک

 لحاظبه  یاناز دانشجو هرکدامها، اشاره کرد که در دانشگاه ی،دانشگاه

، علتینابهمتفاوت هستند و  یگرانها با دو روش یتظرف ادگیری،ی یقعال

 توجهخواهد بود. با  یضرور یها و منابع مختلف آموزشاز روش یریگبهره

خاص  یازهایتمام ن یباًتقرتوسط موک،  شدهارائهمنابع  یمبه حجم عظ

خاص از  رشتهیکرفع کرد و متخصصان و مدرسان  توانیرا م یرانفراگ

برخوردارند،  یاندانشجو یبعض یاقعالقه و اشت یزشانگ یبرا یکافشانس 

ن را یادانشجو یازهایرفع ن یتمسئول ییتنهابهمدرسان دانشگاه  ینبنابرا

از سطوح مختلف توجه  یانموک به تمام دانشجو یراز کنند،یتقبل نم

صل سان حاو مدر یاندانشجو یانبُرد م -بُرد یجهنت یکدارد. خوشبختانه، 

 [. 13،14] شودیم

Muzafarova و Kaya از  یآگاه یدر پژوهشی با عنوان بررس

 یاجورج ،یسبلک المللییندانشگاه ب یاندانشجو یمورد یبررس ،موک

در  یادیبا سرعت ز یخطدرون یآموزش یهااشاره کردند که تعداد دوره

 را، ده. موکیابدیارتقا م روزروزبه یزن هاآن یفیتو ک است یشحال افزا

اند که در معرض مشکالت شده ینو تدو یطراح یانی،پاسخ به دانشجو

در حال  یادیها با سرعت زدانشگاه یهشهر کهییازآنجاهستند.  یمال

پرداخت  یبرا یکاف ییکه توانا یاناست، آن دسته از دانشجو یشافزا

خود  یاتبجرت سازییغن یبرا یگریاز راه د توانندیرا ندارند، م یهشهر

 . یرندهره بگب

 یفیت،موارد کاین ها شامل موک یهامشخصه ترینیاصل

برخوردار  ییباال یارتعامل و آنچه از ارزش بس یسطوح باال یری،پذانعطاف

 کهیدرصورتهستند.  یگانرا کامالً یآموزش یهادوره ینا و، شودیم است

 یزن تینترنبه ا یسداشته باشد، دستر یاردر اخت یشخص یانهرا یک یرفراگ

آغاز دوره  یبرا یکامل و کاف یزاتباشد و از تجه یرپذامکان یو یبرا

 [.15] مند باشدبهره یآموزش

 مؤسساتها و موک توسط دانشگاه یدو ضرورت توجه به تول اهمیت 

مختلف، ضرورت  یلیها، دروس و مقاطع تحص، رشتههانامختلف در زب

خانه مکتب یتسا .دهدیمنشان انه را خمکتب یتسا یپرداختن به بررس

بر ئه داده است. امختلف را ار مؤسساتها و دانشگاه یآموزش یهادوره

 یتنقاط قوت و ضعف سا توانیم ی،از بررس صلحا یجنتا اساس

 یتسا یدر خصوص ارتقا هایییشنهادپکرد و  ییخانه را شناسامکتب

در  شدهارائه یهاموک یبررس هیندر زم یپژوهش ینکهارائه داد. با توجه به ا

مطالعه حاضر با  منظور ینبداست،  نشدهانجام یرانخانه در امکتب یتسا

 یاگسترده  یخطآزاد درون یهادوره یداز به تولیو ضرورت ن یتدرک اهم

 یهادوره یمختلف، درصدد است به بررس یهاها توسط دانشگاهموک

ها، مقاطع اهمشارکت دانشگ بر اساسخانه مکتب یآموزش یتسا یآموزش

 بپردازد. شدهارائهدروس  یززبان، رشته و ن یلی،تحص
 

 : هامواد و روش

انجام شده است.  یمایشیو به روش پ یمطالعه از نوع کاربرد ینا

 خانهمکتب یتسا شدهارائه یآموزش یهادوره یهکل یجامعه آمار

(http://maktabkhooneh.orgم )هایریمتغ بر اساسو  باشندی 

زبان، رشته و  یلی،ها، مقاطع تحصمانند مشارکت دانشگاه دهشیکتفک

صورت  یریگنمونه ینقرار گرفتند، بنابرا یموردبررس، شدهارائهدروس 

 یتاز سا یمها با استفاده از روش مشاهده مستقنگرفته است. داده

با  Excel یافزار آمارو بعد از ورود به نرم اندشدهیگردآورخانه، مکتب

 وتحلیلیهتجز( مورد یصد فراوانو در ی)فراوان یفیتوص یاز آمارهااستفاده 

 قرار گرفتند.
 

 :هایافته

 شدهارائه یدوره آموزش 179، از مجموع 1جدول  هاییافته بر اساس

 یآموزش یهامشارکت در ارائه دوره یشترینخانه، بمکتب یتدر سا

با  یخان آکادمدرصد(،  50) دوره 89با  یفشر یمربوط به دانشگاه صنعت

دوره )هشت درصد( 14درصد( و سپس دانشگاه تهران با 12دوره ) 21

مدرس، اصفهان،  یتترب یهامربوط به دانشگاه ورهد ینبود. کمتر

 یرسا .( ارائه دادند، بوددرصد56/0) دوره یککه  یانپژوهشگاه رو

د بو یتواقع نیا دهندهنشان هایافتهداشتند.  یمشارکت اندک یهادانشگاه

اندک  یاربس یآموزش یهادوره یددر تول یرانا یهاکه مشارکت دانشگاه

 بود.

 بر اساسخانه مکتب یتسا شدهارائه یآموزش یهادوره یعتوز -1جدول 

 مؤسساتها و مشارکت دانشگاه

 مؤسسات و هادانشگاه دوره تعداد دوره درصد

 شریف صنعتی دانشگاه 89 50

 ادمیکآ خان 21 11/ 79
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 تهران دانشگاه 14 7/ 8

 جوان پژوهاندانش باشگاه 7 3/ 93

 یرکبیرام صنعتی دانشگاه 5 2/ 8

 تهران پزشکی علوم  دانشگاه 4 2/ 24

 اصفهان صنعتی  دانشگاه 3 1/ 6

 همدان صنعتی دانشگاه 2 1/ 12

 بهشتی شهید دانشگاه 2 1/ 12

 مدرس تربیت دانشگاه 1 0/ 56

 ناصفها دانشگاه 1 0/ 56

 رویان هشگاهپژو 1 0/ 56

 سایر 29 16/ 29

 بر اساس شدهیکتفکدوره  179نشان داد، از  2جدول  هاییافته

 یتدر سا شدهارائه یهادوره یشترینخانه، بمکتب یترشته در سا

 16) یزیکدرصد(، ف 21) خانه، مربوط به رشته برقمکتب یآموزش

ها دوره ینکمتر د( بود ودرص 14)  یاضیدرصد(، ر 15) یوتردرصد(، کامپ

 درصد( بود. یک) یقیمربوط به فلسفه، زبان و موس

خانه مکتب یتسا شدهارائه یآموزش یهادوره یعجدول توز -2جدول 

 رشته بر اساس

 درصد تعداد رشته

 21 40 برق

 16 32 فیزیک

 15 30 کامپیوتر

 14 27 ریاضی

 6 12 اقتصاد

 6 12 هوا و فضا

 6 11 مکانیک

 5 9 یتمدیر

 2 5 انعمر

 2 4 شیمی

 2 4 پزشکی

 2 3 داروسازی

 1 2 فلسفه

 1 1 زبان

 1 1 موسیقی

به چهار  یآموزش یها، دروس دوره3 جدول هاییافته بر اساس

که از  یدگرد بندییمتقس یو کاربرد یتخصص یه،پا ی،گروه؛ دروس عموم

 41و  یخصصدرس ت 74 یه،درس پا 57 ی،درس عموم 12 یانم ینا

 یشترین، ارائه شد. بشدهیکتفکدرس  184 درمجموعو  یاربردس کدر

 یندرصد و کمتر 40 یعنی تخصصی، صورتبه یآموزش یهادوره

 .یددرصد ارائه گرد 7 یعنی ی،دروس عموم صورتبه

بر خانه سایت مکتب شدهارائههای آموزشی دورهتوزیع  جدول -3 جدول

 دروس اساس

 درس تعداد درصد

 تخصصی 74 40

 پایه 57 31

 یکاربرد 41 22

 عمومی 12 7

 یآموزش یهادوره 153از مجموع  دهد،ینشان م 4جدول  هاییافته

 یکارشناس ی،مقاطع گوناگون کارشناس به شدهیکتفکخانه مکتب یتسا

 ی،دوره در مقطع کارشناس 121 یاد،المپ دکترا و ی،احرفه یارشد، دکترا

 و یاحرفه یدوره دکترا سهه دکترا و دور هفتارشد،  یسدوره کارشنا 15

 80 یعنی ی،مقطع کارشناس یها برادوره یشترینبود. ب یادالمپ رهدو 7

درصد ارائه  4 یعنی ی،احرفه یمقطع دکترا یدوره برا یندرصد و کمتر

 .شد

 زبان، بر اساس شدهیکتفک یدوره آموزش 178از مجموع  همچنین،

دوره به زبان  36 و یبه زبان فارسنه خامکتب یتسا یدوره آموزش 142

به زبان  یآموزش یهادرصد از دوره 80 ینبود. بنابرا شدهارائه یسیانگل

 .یدارائه گرد یسیدرصد به زبان انگل 20و  یفارس

خانه مکتب یتسا شدهارائه یآموزش یهادوره یعجدول توز -4جدول

 مقطع بر اساس

 مقطع تعداد درصد

 کارشناسی 121 80

 ارشد کارشناسی 15 10

 دکترا 7 4

 المپیاد 7 4

 یاحرفه دکترای 3 2

 
 گيری:نتيجهبحث و 

بود که مشارکت  یتواقع یندهنده انشان هایافته، درمجموع

اندک است. در  یاربس یآموزش یهادوره یددر تول یرانا یهادانشگاه

 و Liyanagunawardena حاضر، در پژوهش بامطالعه یسهمقا

Williams در  شدهارائه یهاموک یدر خصوص بررس 2014ر سال د

ها توسط تعداد موک یشترینمشاهده شد که ب ی،حوزه سالمت و پزشک

(، دانشگاه 9) یفرنیا( و پس از آن دانشگاه کال12) پکینزهانادانشگاه ج

شگاه بودند. دان شدهارائه(، 6) یاآزاد استرال یها( و دانشگاه7) یلوانیاپنس

 یشترینسه موک ارائه کرده بودند. ب یک،هر  یلدانشگاه شفو دهاروارد 

ها همانند مطالعه حاضر توسط دانشگاه نانآ ی( در بررس98/90ها )موک

 دوره 89 یفشر یحاضر دانشگاه صنعت یاما در بررس [.1] بود شدهارائه

ائه داد، دوره ار 12که  ینزبا دانشگاه جان هاپک یسهارائه داد که در مقا

 .داشت یاریست بتفاو

خانه، مکتب یآموزش یتدر سا شدهارائه یهادوره یشترینب همچنین

ها دوره ینبود و کمتر یاضیر یوتر،کامپ یزیک،مربوط به رشته برق، ف

آن مشارکت هر  یلاز دال یکیبود، که  یقیمربوط به فلسفه، زبان و موس

 بیرتت یند بود، بدموجود خو یلیتحص یهارشته بر اساس دانشگاه
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 یشترینموک داشتند، ب یدمشارکت در تول یشترینکه ب ییهادانشگاه

که  هاییدانشگاه یزاست و ن یدهارائه گرد هاآن یموک در رشته تخصص

ارائه  هاآن یتخصص یهاموک در رشته ینداشتند، کمتر یمشارکت کم

 Liyanagunawardena در پژوهش کهیدرحالبود.   یدهگرد

بود که  یمربوط به سالمت و پزشک شدهارائه یهاوکاکثر م، Williamsو

 . [1] ارائه شده بودند Open2Study کورسرا و یتوسط بسترها

 بر اساس یآموزش یهادوره یشتریننشان داد، ب یجنتا یگرطرف د از

دروس  صورتبه یندرصد و کمتر 40 یعنی ی،تخصص صورتبهدروس 

استنباط کرد که  گونهینا نتوای. میدگرددرصد ارائه  7 یعنی ی،عموم

 یتفعال شانیها در قالب رشته تخصصدر ارائه دوره یشترها بدانشگاه

مقاطع گوناگون  خانه بهمکتب یتسا یآموزش یهادوره نیناند. همچکرده

 یبنددسته یادالمپ دکترا و ی،احرفه یارشد، دکترا یکارشناس ی،کارشناس

درصد و  80 یعنی ی،ع کارشناسمقط یها برادوره یشتریناند که بشده

 یجدرصد ارائه شد. نتا 4 یعنی ی،احرفه یمقطع دکترا یدوره برا ینکمتر

 یشترب یموک در مقطع کارشناس یداز آن است که تول یها حاکیافته

  .قرار گرفته است موردتوجه

درصد به زبان  20و  یبه زبان فارس یآموزش یهادرصد از دوره 80

 و Liyanagunawardena در پژوهش کهیدرحال. یدگردارائه  یسینگلا

Williams ی،در حوزه سالمت و پزشک شدهارائه یهاموک یبا بررس 

 ینبود که آن هم به ا یسیبه زبان انگل هاآندرصد  94مشاهده شد که 

 یراندر ا کهیدرحال[. 1] غالب کشور آنان بود زبانیسیانگلبود که  یلدل

به  یزها ندوره یشترب یجهدرنتاست و  یل فارسشک و غالب به یصلازبان

 یبر بررس یپژوهش مبن هاییافته درمجموع .یدارائه گرد یزبان فارس

بود که مشارکت  یتواقع این دهنده، نشانخانهمکتب یآموزش یتسا

 اندک است. به یاربس یآموزش یهادوره یددر تول مؤسساتها و دانشگاه

 یزانرو برنامه گذارانیاستساز عدم توجه  یشمسئله نا ینا رسدمی نظر

 یناست. بد یگانرا یآموزش یهادوره یشو افزا یدبه تول ینظام آموزش

 ارائه منظوربه یآموزش یهادر برنامه یمطالعه بازنگر ینا هاییافته یبترت

را  یدر کنار آموزش حضور خطیدرون آموزش به توجه ضرورت و موک

 .سازدیم نخاطرنشا

آن است که آموزش  یموک در پ یدهپد یآورنو ازآنجاکه نچنیهم

فراهم سازد،  تریینپا ینهباالتر و هز یفیتباکمختلف را  یهادر حوزه

 یمناسب یبسترساز یآموزش یهاارائه دوره ینهدر زم بایستیها مدانشگاه

ات و اطالع یاز متخصصان فناور توانیراستا م ینداشته باشند، در ا

بستر مناسب استفاده کرد و  اندازیراه منظوربه یتطراحان ساو  باطاتارت

در  یدجد یدر بستر فناور یامکان ارائه خدمات آموزش یبترت ینبد

 سراسر جهان را فراهم ساخت.

الزم  یهااز دانش و مهارت یدبا یزن یعلم یاته یراستا اعضا یندر ا 

 ازآنجاکهباشند.  رردابرخوعه آموزش در توس یفناور یناز ا یریکارگبهدر 

ده شده بود، هکمتر مشا یآموزش یهادوره یبا هدف بررس یقاتتحق

 یشینپ یهاحاصل از مطالعه با پژوهش هاییافته یسهدر مقا بنابراین

آزاد  یهادوره یاها موک ینکهوجود داشت. با توجه به ا هایییتمحدود

 وزشمحبوب در آم دیجد هاییشاز گرا یکیگسترده  یخطدرون

مختلف به ارائه  یهادانشگاه شود،یم یشنهادهستند، پ یکیالکترون

مقاطع  و دروس ها،رشته ،هانازب بر اساسمختلف  یآموزش یهادوره

 مختلف بپردازند. یلیتحص

 

 :تشکر و قدردانی

و تشکر خود را از  یرمقاله، مراتب تقد یسندهنو ،وسیلهینبد

 .دینمایخانه، ابراز ممکتب یتادهندگان سائهار یمانهصم یهامساعدت
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Abstract 
 

Aim: It is important to use free educational courses to gain knowledge and different skills. 

Understanding the importance and necessity of the production of massive open online courses 

or MOOC by various universities, the purpose of this study is the survey of educational 

courses of the Maktab Khaneh website. 

Methods: This study was an applied work, which has been conducted through surveying 

method. A Statistical population is all the educational courses presented by the Maktab 

Khaneh website. Data were collected using direct observation of the Maktab Khaneh website 

and presented courses were examined based on universities cooperation, educational level, 

language, field, and presented lessons. The collected data were analyzed Excel software using 

descriptive (frequency and frequency percentage) statistics. 

Results: Results showed that the highest number of courses was associated with the Sharif 

University of Technology and in Electrical, physics, computer and mathematical field. Most 

courses were professionally presented for master level. 80 percent of courses was in Persian 

and 20 percent in English language.  

Conclusion: In spite of the fact that the Maktab Khaneh website is created for fast access to 

free educational courses of universities and institutions, the degree of cooperation of different 

universities is very low. It is suggested that policymakers and educational system planners pay 

attention to the production and increase of free Educational courses. 
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Website, MOOC.  
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