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 دهيچک

و  یلدال ،یزهانگ ی. هدف مطالعه حاضر بررسشودیها مربوط مموک فراوانبه رشد  ی،خطها در آموزش درونروند یا روش نیترتازهاز  یکی: هدف

 ک است.در استفاده از مو یراندانش فراگ
گروه بحث  یاعضا یهاست. جامعه پژوهش مطالعه حاضر را کل شده انجام یمایشیبود که با استفاده از روش پ یکاربردمطالعه از نوع  ینا :هاروش

افزار نرم هبورود  بعد از آمدهدستبه یهاداد. داده یلتشک گروه بحث علم اطالعات و دانش شناسی ایران مشهد و یرساناطالعو  یکتابدار یکالکترون

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزمورد  یفیتوص آمارهایبا استفاده از  Excell یآمار

 یزشیعامل انگ ینترمهم عنوانبه  کردن دانش روزبهدر استفاده از موک، نشان داد که عامل  یرانو دانش فراگ یلدال یزه،انگ یبررس یجنتا :تایجن

درباره موک  یاطالعات روشن و واضح یران. اکثر فراگکردندیمتوسط از موک استفاده م طوربه یرانگارف فنص از یشاست. ب شدهشناخته یرانفراگ

 نداشتند.

 ییو آشنا یمعرف منظور به یآموزش یهاکارگاه یلدرباره موک نداشتند، لزوم تشک یاطالعات روشن و واضح یراناکثر فراگ ازآنجاکه :گيرینتيجه

 .شودیم یهتوص کوم رائهو ا یدبا موک در تول

 موک. ،یآموزش یفناور ،هادانشگاهها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 20/10/97پذیرش مقاله:  17/10/97اصالح نهایی:  12/۵/96 دریافت مقاله:

 .34-26 :4(2) ؛1397 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله  .ز موکدر استفاده ا یرانو دانش فراگ یلدال یزه،انگ. یممر یمیابراه، جواد یدس یدسع یرم یقاض، الهه یامت ارجاع:

  

 مقدمه:
آموزش و در  کردن یهمگان ینترنت،ا یاز دستاوردها و کاربردها یکی

 یافراد جامعه بشر یکایکدادن دانش اندوخته شده به  دسترس قرار

شروع به  ی،از مؤسسات آموزش یاریگذشته، بس یهادهه یاست. در ط

از  یدینوع جد ،یراًاند. اخاشکال مختلف کرده هدر وب ب ییهاارائه دوره

دارند: خورخاص بر هاییژگیکه از و اندشده ارائه یخطدرون یهاکالس

 هردر  یهرکسهستند و  یخطدرون یهاها که کالسموک ازجمله

 بر اساس. باشندیم یگانرا شرکت کند و معموالً هاآندر  تواندیم ییجا

 صورتبههستند که در آن  ییهاها کالسکوم، یزش عالموآ یخچهتار

 ید،با حداقل مشارکت اسات یان،از دانشجو یادیبه تعداد ز یخطدرون

را تماشا  یدئوییو هاییسخنران یاندانشجو معموالً شود،یآموزش داده م

 یلرا تکم یفتکال و مباحثه شرکت نموده یهاو در گروه کنندیم

کالس را با صدها هزار نفر  یک تواندیم استاد یک تیبترینابه. کنندیم

 یدئوییو دروس کوتاهها از موک ینبنابرا؛ [1کند ] مایتح کنندهشرکت

 یخطدرون یهاو گروه اییانهشده را یبندسطح یهاآزمون همراه با

مطالب و موضوعات  توانندیکنندگان مکه در آن شرکت اندشدهیلتشک

 یها برااستفاده کنند. موک یگرانکمک د زا یابگذارند مختلف را به بحث 

ها هزار نفر ده ها معموالًهستند و کالس یگانافراد، را متما نامثبت
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 همکاران و یامت                                                                                                                                                                  موک یرانفراگ

1397 و زمستان ییزشماره دوم، پادوره چهارم، ، رسانی پزشکی نویناطالعمجله    

 دهدیها امکان مبه دانشگاه یخطدرون یادگیری .[2دارند ] کنندهشرکت

از تعداد  یسینوناماز راه دور، به  یادگیری یهابرنامه یدتا ضمن تول

روش  یکاز راه دور،  یادگیری یهابپردازند. برنامه یاناز دانشجو یشتریب

 یاردر اخت یعال یهاکسب آموزش منظوربهو مناسب  یرپذانعطاف

در هر زمان و بدون تجربه  توانندیم یانند. دانشجودهیقرار م یاندانشجو

مدرک و  یاعطا یهاآموزش، به برنامه یفیتهرگونه کاهش در ک

 یداشته باشند. امروزه، در برخ یرستسد یخطدرون یآموزش یهادوره

در بخش  یاجبار ینهگز یکبه  یلتبد یخطدرون یادگیریها، دانشگاه

همه  یقطر یناز ا یرااست، ز شده یمدرک دانشگاه یاعطا یهابرنامه

 یالتسطح تحص یمختلف، فرصت ارتقا یطبا سوابق و شرا یان،دانشجو

 هاییتها از تمام مزدانشگاه از یاریبس [.3آورد ]خود را به دست خواهند 

ضمن ارائه واکنش  یزن یانو دانشجو برندیبهره م ،یخطدرونآموزش 

به  یاز، نامروزه[. 4برد ]خواهند  سودحاصله  یایاز مزا ییر،تغ ینمثبت به ا

محکم  یها، دادهحالینباااست.  یامر مسلم ی،آموزش یستمدر س ینوآور

 که ییآنجا از .[5ندارد ]وجود  موک یتقت موفاثبا یبرا یو مناسب

 یراندر ا عوامل مختلف در استفاده از موک بررسی هدف باتحقیقاتی 

هایی وجود محدودیت ی،فارس نهدر ارائه پیشی بنابراینمشاهده نشد. 

 اشارهبه تحقیقات مشابه صورت گرفته در خارج از کشور،  روینازاداشت، 

 .است شده

Ulrich و Nedelcu ها: ها در دانشگاهموک با عنوان یاهعلدر مطا

 ی،ساختار دوره آموزش یان،دانشجو یزهباانگدر ارتباط  ،هایو نگران یدهاام

موک را  یهاها و انتظارات در مورد دورهبرداشت یره،و غ یفنوع تکال

 یان و هم اعضاینشان داد که هم دانشجو درمجموع یجمنعکس کردند. نتا

مند به تجربه موک در عالقه هاآن یشتربودند و ب ابا موک آشن یعلمیاته

 [.5بودند ]( ی)فرد یسطح شخص

Liu یک عنوانبهها با موک ییآشنا با عنوان یاو همکاران در مطالعه 

که  یاصل یلدر حال ظهور اشاره داشتند؛ دو دل یخطدرون یادگیریابزار 

بود.  یشغل هعو توس یشخص کرده بودند، عالقه نامثبتافراد در موک 

، باالبودموک  زبه شرکت و استفاده ا یاقاشت کهیدرحالنشان داد،  هایافته

 یدرصد همه ملزومات، برا چهار این دوره کم بود، تنها یلتکم یزاناما م

کامل نکردن  یبرا یاصل یلنموده بودند. دل یلرا تکم شانیگواه یافتدر

 کردندیاحساس م نکنندگاشرکت یتدوره، نبود زمان ذکر شد. اکثر

 [.6اند ]از موک کسب کرده یادیز یزهایچ هاآن

 Davisها و دانشگاه یها برابا عنوان موک یاو همکاران در مطالعه

ها دانشگاه هاییزهاز انگ یفیط یجنتا ،یزشیانگاز عوامل  یلیتحل ،یرانفراگ

 یندر ا که ییجارا تا  فردمنحصربه یهادانشگاه یجادبه ا یازرا نشان داد و ن

 یداشتند. برا عانواضح و روشن اذ صورتبهرا  گیرندیقرار م یفط

در  تواندیم یتوجهقابل طوربه هایزهمشخص شد که انگ یاندانشجو

 [.7باشد ]مختلف متفاوت  یهافرهنگ

Cupitt و Golshan با عنوان مشارکت در آموزش  یادر مطالعه

ها و ثبات، اکثر دهندهیزهانگ ی،اختنشیتجمع ،یخطدرون یعال

بار در  یناول یبرا هاآناز  یمین یکبودند که نزد زن دهندگانپاسخ

 یاندانشجو یزشدر انگ یعوامل کم ی. در بررسیافتندیدانشگاه حضور م

و  یاق)ضرورت و اشت عامل مهم دودر  توانندیها م، محرکمطالعه یبرا

 ،یلیالتحصفارغ) یضرور یهاحرکشوند. م یبند( گروهیدعالقه شد

 چهارسه مورد از  (یبه مدرک دانشگاه یورود یرارتباط با موضوع، مس

و  یاقها که به اشتاز محرکمورد  پنجبودند.  شدهانتخاب یجرا یهامحرک

 توانم،یمن م ینکهاثبات ا ی)بهبود دانش، برا شدندیمربوط م یدعالقه شد

( شودیمعتبر ارائه م دانشگاه یکسط تو ی،شبکه ارتباط ی،سرگرم یبرا

 شدند. نظر گرفتهمهم در  یتا حد یامهم  یاراز گروه بس یمیتوسط ن که

، شودیمارائه  تبردانشگاه مع یکتوسط  ی،شبکه ارتباط)سه محرک 

 نظر گرفته( که معموالً مهم در یخطدرون یهادوره یبرا یکنجکاو

 [.8] دنبود یدشد القهو ع یاقاشت یهاجز محرک هاآننشدند، همه 

 Verbekenعنوان با  یادر مطالعه و همکارانLACEیریکارگ، به 

قصد خالصه کردن  ی،احرفه یاشبکه یدرس یهاموک در برنامه یک

را  LACE موجودشبکه شده  یدوره برنامه درس یک یل،تبد یندفرا

ه زن بودند. با توجه ب کنندگانشرکتاز  یاریداشتند. مشاهده شد بس

اکثر خاستگاه نبود که  آورتعجب یی،اروپا یاتادب نیعیدوره  ضوعمو

 [.9] اروپا باشد یاز بخش غرب کنندگانشرکت

موک، چه  یدهو همکاران با عنوان پد Christensenمطالعه  یجنتا 

 یهامرد دوره انیرنشان داد، فراگ ؟و چرا کنندیم یافتموک را در یافراد

از  یشترب یتوجهقابل طوربه، توسعهدرحال یدر کشورها یژهوبهموک، 

رفت در شغل یشموک پ یافتدر یبرا یاندانشجو یاصل یلزنان بودند. دال

که انقالب  کردندیبود. افراد تصور م هاآن بخشیترضا یو کنجکاو یفعل

 یدسترس توسعهدرحال یدر کشورها یکه به آموزش عال یافراد موک، به

 دارند، یشین،پ ذکنندگاناخات یاندر م یمحضور ک یندارند و از طرف

 [.10] کمک خواهد کرد

 PlonseyوBarr  یکردرو یک یسیته،الکتر یوبا عنوان ب یامطالعه 

 یوالکتریسیتهدوره ب Roger Barr دانشگاه دوک و کهاذعان کردند  ی،کم

ارائه دادند.  2012 ییزکورسرا در پا یقرا از طر یزیبرانگچالشموفق و 

 و نمودند یلهمه الزامات دوره را تکم یتبا موفق یاناز دانشجو صدها نفر

 [.11] دوره لذت و بهره بردند یناز صد نفر از شرکت در ا یشب
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 1397 و زمستان ییزه دوم، پارشماه چهارم، دور، نرسانی پزشکی نویاطالعمجله 

 یهااستفاده، بستر یزانم ینهدر زم ییهاتوجه به موارد فوق چالش با

 یران،فراگ یلو دال یزهاز موک، انگ یراندانش فراگ یزان، ممورداستفاده

ها، دانشگاه یمورد انتظار ارائه موک برا یایادر موک، مز یتعوامل موفق

در استفاده  یزیربرنامهبه  تواندیماز موارد فوق  یآگاه ینبنابرا؛ وجود دارد

موجب  یزمطالعه ن ینها منجر گردد و دستاورد عمده ااز موک مؤثر

ئه راا ینهها در زمموک و بخصوص دانشگاه دهندگانارائه یقدق یزیربرنامه

 یران،دانش فراگ یموجبات ارتقا یزامر ن ینابالطبع شد.  دموک خواه

 و مخصوصاً دهندگانارائهاعتبار  یشدانشگاه، افزا اندازچشمبهبود 

 یزتر نگسترده هاییتر از بسترها، دسترسها، استفاده گستردهدانشگاه

 ،یزهگان یراستا مطالعه حاضر بر آن است تا به بررس ینخواهد شد، در هم

 در استفاده از موک بپردازد. یراندانش فراگ و یلدال

 

 :هامواد و روش

بود. جامعه  یمایشیو روش آن پ یحاضر از نوع کاربردمطالعه 

و  یکتابدار یکگروه بحث الکترون یاعضا یهپژوهش مطالعه حاضر را کل

 شناسی ایران گروه بحث علم اطالعات و دانش یامشهد و  یرساناطالع

 یقاز طر یکالکترون صورتبه ساختهمحقق همداد. پرسشنا لیتشک

Google Docs به دو گروه بحث  یکالکترون صورتبهو  یمتنظ

که  یرپزشکیغ یا یپزشک ارانکتابدارسال شد و از  یکتابدار یکالکترون

را دارند،  یخطدرون یآموزش یهااز دوره یاسابقه شرکت در دوره

 شود. یلتکمپرسشنامه گردید درخواست 

 ینهدر زم شدهانجاممطالعات  بر اساس ساختهمحققه ماپرسشن

 یدهگرد یندر استفاده از موک تدو یرانو دانش فراگ یلدال یزه،انگ

از متخصصان  نفر پنجپرسشنامه توسط  یصور روایی [5،8-11]است

است و برای تعیین  گرفته قرار ییدأمورد ت یپزشک یرساناطالعو  یکتابدار

نفر از نمونه  20 یاردر اخت یلوتپا صورتبهامه نشپرسشنامه، پرسپایایی 

به دست آمد که  92/0 کرونباخ، قرار گرفت، ضریب آلفایموردمطالعه

بعد از ورود به  آمدهدستبه یهاپرسشنامه بود. داده یباال یاییپا نشانگر

 صدرو د ی)فراوان یفیتوص یبا استفاده از آمارها Excell یافزار آمارنرم

 قرار گرفت. وتحلیلیهتجزمورد  (یفراوان
 

 :هایافته

 یناز نصف بود و همچن یشزن ب یراننشان داد، تعداد فراگ هایافته

. کردندیمتوسط از موک استفاده م طوربه یراناز نصف فراگ یشب

موک، مربوط به بستر درسنامه و  دهندهارائه یاستفاده از بسترها یشترینب

آپ و یادآرموک، فرانش،  فرادرس، ،خانهمکتبتر بس یببه ترت سپس

 .بود یآکادمیرانآموز، اهم ی،طور مساوآموز بهبه

ها مورد انتظار دانشگاه یایمطالعه در ارتباط با مزا یجنتا همچنین 

 عنوانبه یمطالعات یهابرنامه یریپذانعطافارائه موک نشان داد که  یبرا

 یبرا یشد. دسترس هتها شناخنشگاهمورد انتظار دا یامزا ینترمهم

 ترسیدس یایمزا آن از پسدر رده دوم قرار گرفتند.  سالبزرگ یرانفراگ

متفاوت، استفاده از منابع  یادگیری ینه، تجربه در زمیاندانشجو یبرا

 یتر از بسترهادر دسترس دانشگاه و استفاده گسترده یو انسان یاطالعات

 99از  یشبه ذکر است ب ند. الزمگرفت قرار یبعد یهادر رده یادگیری

 یچارائه موک ه یبرا اهمورد انتظار دانشگاه یایدرصد از افراد نسبت به مزا

 8/0اعتبار دانشگاه که تنها  یشافزا یتمز جزبه ،ابراز نکردند یمخالفت

 .درصد از افراد مخالف آن بودند

 موکز ا یادر دوره یراندرصد از فراگ 6/97 نشان داد که 1 جدول

شرکت نکرده بودند.  یادوره یچدرصد در ه 4/2 یزاند و نهدشرکت کر

 یدرباره معن یزیچ یول اند،یدهشن یدرصد درباره موک اطالعات 4/46

 32. اندیدهنشن یدرصد درباره موک اطالعات 6/53 یزو ن دانستندیموک نم

د درص 68درباره موک داشتند در مقابل  یاطالعات روشن و واضح ددرص

بر درصد  32 یندرباره موک نداشتند. همچن یو واضح ناطالعات روش

که موک به چه معناست و  دانستندیم یقاًخودشان، دق مستندات اساس

که  دانستندینم یقاًخودشان، دق مستندات بر اساسدرصد  68 در مقابل

موک  درباره یآگاه ترینیئدرصد جز 2/11. استموک به چه معن

 نداشتند.

 درباره موک يرانگادانش فر -1ل جدو 

 دانش
 خیر بلی

 درصد تعداد درصد تعداد

 کردمموک شرکت ای از در دوره

 به چه معناست موک که مدانمی یقاًدق خودم، مستندات بر اساس

 رمدا درباره موک اطالعات روشن و واضحی

 مدانولی چیزی درباره معنی موک نمی م،ادرباره موک اطالعاتی شنیده
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از  یرانفراگ یلو دال یزهباانگمطالعه در ارتباط  یج، نتا2جدول 

 روزبهعامل  نشان داد که هایافته. دهدینشان م موک را یکشرکت در 

درصد نظر موافق  20 و کامالً موافق درصد نظر 80کردن دانش با 

 یبه عبارت .است شده ذکر اگیرانفر یزشیعامل انگ ینترمهم عنوانبه

و تازه  یروزرسانبه موک را یکانجام  یبرا یاصل یلاز دال یکی یرانفراگ

 .دانندیمکردن دانش 

درصد نظر کامالً موافق در رتبه دوم عوامل  80با  بودن یخطدرون

برای کسب اطالعات بیشتر درباره  یزشیگن. عامل اگرفت قرار یزشیانگ

نظر کامالً موافق  یدرصد فراوان 2/75، به دلیل عالقه شخصی با یموضوع

 یبودن، برا یگانرا آن از پس. یدعامل مشخص گرد ینسوم عنوانبه

همه  ینکهو ا هاآن یگستردگو دریافت اعتبار، صدور گواهینامه یا مدرک 

درصد  2/59و  64، 2/71با  یبد به ترتنندر آن شرکت ک توانندیافراد م

 قرار گرفتند.  یبعد یهادر رده

شغل  ییرعامل تغ ینهدر زم یفراوان یشتریناز افراد با ب درصد 16

نسبت به عامل انتخاب  یفراوان یشتریندرصد با ب 8/68بودند.  نظریب

 انعنوبهاعالم مخالفت کردند و آن را  یسرگرم عنوانبهموک 

عوامل در جدول  یرسا یتذکر کردند. وضع یزشیعامل انگ نیرتیتاهمکم

 است. شده دادهنشان  2

 موک یکاز شرکت در  يرانفراگ یلو دال يزهانگ -2جدول 

 انگیزه
 مخالف کامالً مخالف نظریب موافق موافق کامالً

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 - - - - - - 8/24 31 2/75 94 درباره موضوعی، به دلیل عالقه شخصی  رتات بیشب اطالعبرای کس

 - - 6/1 2 6/1 2 6/45 57 2/51 64 عالقه یا منافع عمومی

 6/1 2 12 15 4/2 3 6/37 47 4/46 58 شودعالقه در مورد اینکه چه طور این دوره آموزشی ارائه می

 8/0 1 8/8 11 6/1 2 4/42 53 4/46 58 لی در آیندهامتوسعه کار احتبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 4/2 3 6/5 7 0 0 2/43 54 8/48 61 شغلی( اندازچشمبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد کار فعلی شخصی )بهبود 

 2/3 4 48 60 8/4 6 8/28 36 2/15 19 اینکه موک به چه شکل است؟ کنجکاوی برای فهمیدن

 4/2 3 8/12 16 8/8 11 12 15 64 80 بهبود رزومه(مدرک )صدور گواهینامه یا  ایاعتبار، بر برای دریافت

 4 5 2/35 44 4 5 2/27 34 6/29 37 کنجکاوی برای کشف اینکه موضوع آن موک چیست؟

 - - - - 8/4 6 2/15 19 80 100 ی هستندخطدرون هاآن
 - - 2/7 9 4/2 3 2/19 24 2/71 89 رایگان هستند هاآن
 - - - - 4/2 3 4/38 48 2/59 74 توانند شرکت کنندترده هستند و همه افراد میسگ هاآن

 - - 6/1 2 6/1 2 52 65 8/44 56 رسدها جالب به نظر میدوره
 8/0 1 - - 2/11 14 36 45 52 65 شودمی ارائه یا سازمان معتبر دانشگاه یک توسط

 - - 8/0 1 6/1 2 2/43 54 4/54 68 گیرندار میی در دسترس قرآسانبهمطالب آموزشی 
 8/0 1 6/17 22 2/3 4 8/48 61 6/29 37 هیچ الزامی برای تکمیل دوره نیست

 - - 8/0 1 8/0 1 4/50 63 48 60 مطالعه مناسب زمان
 - - - - - - 20 25 80 100 دانش کردن روزبه

 4/2 3 6/41 52 2/3 4 2/31 39 6/21 27 وکارکسب شروع

 2/3 4 2/47 59 2/15 19 6/21 27 8/12 16 دانشگاه شروع(/ برگشتن بقع به) بازگشت

 4 5 2/59 74 16 20 2/11 14 6/9 12 تغییر شغل

 - - 4/38 48 8/0 1 6/25 32 2/35 44 عالقه به فناوری جدید

 4/14 18 68 85 6/5 7 8/8 11 2/3 4 تحقیق/دهم انجام را کار آن بودم مجبور

 6/13 17 6/65 82 4/6 8 8 10 4/6 8 مه یک آموزش رسمی برآیمادهده استم از عتواننمی

 4/6 8 6/57 72 2/3 4 8/20 26 12 15 آموزشی جدا هستم مؤسساتجغرافیایی از  لحاظ از

 2/11 14 8/68 86 6/5 7 2/11 14 2/3 4 برای سرگرمی

 4/10 13 4/50 63 4/6 8 6/17 22 2/15 19 برای استخدام

 8/8 11 6/57 72 4/6 8 2/19 24 8 10 ارتقا /خدام مجدداست برای

 4/2 3 6/53 67 8/4 6 24 30 2/15 19 شبکه ارتباطی است

 6/1 2 2/19 24 8/4 6 26/51 64 2/23 29 یی در هزینهجوصرفه
 

 هایافته. دهدینشان م رادر موک  یتموفق یجادعوامل ا 3جدول 

 موافق کامالًو نظر  یانوافر یشترینبا ب درصد از افراد 2/87که نشان داد 

خود در موک  یتدر موفق مؤثرعامل  عنوانبهرا  علمیهیات یاعتبار اعضا

 یچه یتدرصد از افراد نسبت به عوامل موفق 99 از یش. بدذکر کردن

درصد  6/9ارتباط که تنها  یبرا یفرصتعامل  جزبه ،ابراز نکردند یمخالفت

در  کنندهشرکتافراد  یدگاهل از دماع ینا یعبارته ب ،از افراد مخالف بودند

 .یدذکر گرد یتعامل موفق ترینیتاهمکم عنوانبهپژوهش 

شناخته شد که  یتعامل موفق یندوم عنوانبهمنابع آزاد  یغنا

 آن از پسدرصد از افراد موافق بودند.  6/17موافق و  کامالً 2/79

، 72با  هاییاب، صحت ارز8/72با  یمطالعات یهابرنامه یریپذانعطاف
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آزاد به  ی، دسترس2/55با  ، اعتبار دانشگاه4/66 با یمطالعات یهابرنامه

 یبعد یهادر رده یدرصد فراوان 6/29 باارتباط  یبرقرار و 6/53با   منابع

عوامل اعتبار دانشگاه و اعتبار  ینهدرصد از افراد در زم 8/8قرار گرفتند. 

 .بودند نظریب( )مدرسان علمیهیات یاعضا

 عوامل ایجاد موفقيت در موک -3جدول 

 کامالً موافق موافق نظریب مخالف کامالً مخالف
 عوامل موفقیت

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 اعتبار دانشگاه 69 2/55 44 2/35 11 8/8 1 8/0 - -

 ان(سرعلمی )مدهیات اعتبار اعضای 109 2/87 5 4 11 8/8 - - - -

 های مطالعاتیرنامهب 83 4/66 38 4/30 3 4/2 1 8/0 - -

 غنای منابع آزاد 99 2/79 22 6/17 3 4/2 1 8/0 - -

 دسترسی آزاد به منابع 67 6/53 56 8/44 1 8/0 1 8/0 - -

 های مطالعاتیبرنامه یریپذانعطاف 91 8/72 33 4/26 - - 1 8/0 - -

 هاارزیابی تحص 90 72 32 6/25 3 4/2 - - - -

 ارتباط برای فرصتی 37 6/29 75 60 1 8/0 12 6/9 - -

 

 گيری:نتيجهبحث و 

در استفاده از موک،  یرانو دانش فراگ یلدال یزه،انگ یبررس یجنتا

متوسط از موک استفاده  طوربه یراناز نصف فراگ یشنشان داد که ب

 یزو ن نستندادیموک نم یمعن درباره یزیچ یران. اکثر فراگکردندیم

مطالعه  یجنتا یندرباره موک نداشتند. همچن یاطالعات روشن و واضح

 شود،یدر موک م یتموفق یجادکه سبب ا یعوامل صوصحاضر در خ

 یتدر موفق مؤثرعامل  عنوانبه علمیهیات ینشان داد که اعتبار اعضا

 یارا بهر دانشگاهمورد انتظا یایدر خصوص مزا یجنتا یزموک ذکر شد و ن

 عنوانبه یمطالعات یهابرنامه یریپذانعطافعامل ارائه موک نشان داد که 

 .ها اعالم شدمورد انتظار دانشگاه یایمزا ینترمهم

نشان داد که در  یشینمطالعه حاضر با مطالعات پ یجنتا مقایسه

مطالعه  یاز نصف بود. در راستا یشزن ب یرانمطالعه حاضر تعداد فراگ

 و  Cupittو همکاران، Nedelcu ،Liuو  Ulrich در مطالعه یز،حاضر ن

Golshan همچنین و Verbeken گیران،از نصف فرا یشترو همکاران ب 

و همکاران  Davis . برخالف مطالعه حاضر در مطالعه[5،6،8،9] زن بودند

  . در مطالعه[7] درصد( مرد بودند 5/72) دهندگانپاسخاکثر 

Christensenدر  یژهوبهموک،  یهامرد دوره انیرفراگ یزهمکاران ن و

 .[10] از زنان بود یشترب یتوجه قابل طوربه، توسعهدرحال یکشورها

 طوربهدرصد(  2/51) یراناز نصف فراگ یشمطالعه حاضر ب در

استفاده از  یشترینب ین. همچنکردندیمتوسط از موک استفاده م

 توجه قابلدرصد بود.  4/82ا ک، بستر درسنامه بمو دهندهارائه یبسترها

 20رسانان تنها کتابداران و اطالع یبستر تخصص عنوانبهاست که آرموک 

 تواندیآن م یلاز دال یکیبود.  شده استفاده فراگیرانتوسط  درصد،

ها و شرکت در دوره ینهپرداخت هز یابستر و  ینبا ا یرانفراگ ییناآشنا

 مورد یهابستر یاناز م یزمکاران نو ه Davis مطالعهباشد. در  یرهغ

 ،Coursera، Edx ،Udacity ،Khan Academy، Novoed استفاده

Udemy ،Iversity،Three House، Coursera یراز سا یشترب مراتببه 

 .[7] قرار گرفت استفاده موردها بستر

 6/97حاضر درباره موک، در مطالعه  یرانخصوص دانش فراگ در

 از موک شرکت کرده بودند، اما در مطالعه یادر دوره یراندرصد از فراگ

Ulrich و Nedelcu دوره موک  یکدر  یاناز دانشجو درصد 16 یزن

موک به چه معناست،  ینکهدرباره ا یآگاه یچشرکت کرده بودند و ه

داشتن تجربه قبلی از ازلحاظ و همکاران  Liu العه. در مط[5] نداشتند

 تجربهاولین اعالم کردند که دوره موک  یراناگاز فر درصد 4/83 موک،

درصد  2/4 درصد یک موک را استفاده نموده، 9/5 کهیدرحال بوده، هاآن

 .[6] موک از قبل استفاده کرده بودند دوبیش از درصد  4/6 دو موک،

 یول اند،یدهشن یدرصد درباره موک اطالعات 6/46حاضر مطالعه  در

 و Ulrich در مطالعه کهیدرحال. دانستندینمموک  یدرباره معن ییزچ

Nedelcu بودند،  یدهشن یدرباره موک اطالعات یاندرصد دانشجو 37 یزن

 ازدرصد  15و در مقابل  دانستندیموک نم یدرباره معن یزیچ اما واقعاً

درباره  یزیچ یول اند،یدهشن یدرباره موک اطالعات علمیهیات یاعضا

مطالعات  یزمطالعه حاضر و ن هاییافته. [5] دانستندیموک نم یمعن

 یراناکثر فراگ یموک برا یمطلب است که معن ینا یدمؤمختلف 

 .دارند یازدر خصوص موک ن یبه دانستن مطالب یرانمشخص نبود و فراگ

درباره  یاطالعات روشن و واضح یراندرصد فراگ 68مطالعه حاضر  در

 یاندرصد دانشجو 28 یزن Nedelcu و Ulrich هموک نداشتند. در مطالع

 علمیهیات یدرصد از اعضا 36 در مورد موک داشتند. یاطالعات کم

. مطالعه حاضر در [5] دارند یاذعان کردند که اطالعات روشن و واضح

اطالعات روشن و  یراننشان داد که اکثر فراگ یقبل مطالعات یراستا

 .درباره موک ندارند یواضح
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که موک به چه  دانستندینم یقاًدق ان،یره حاضر اکثر فراگمطالع در

 سه یباًتقر Nedelcu و Ulrich در مطالعه راستاهمین معناست. در 

که موک به چه  دانستندیم یقاًاعالم کردند که دق یاندرصد از دانشجو

 یمطالعات قبل یمطالعه حاضر در راستانتایج  درمجموع. [5] معناست

؛ که موک به چه معناست دانستندینم یقاًدق یرانفراگداد که اکثر  اننش

موک  یمعرف منظوربه یآموزش یهاکارگاه یلضرورت تشک ینبنابرا

 .شودیاحساس م

درباره موک  یآگاه ترینیدرصد جزئ 2/11مطالعه حاضر  در

 یاز اعضا درصد 9 یزن Nedelcu و Ulrich در مطالعه یننداشتند، همچن

 در .[5] نداشتندموک  درباره یآگاه ترینیجزئ علمیهیات

 32از موک،  یدر خصوص دانش و تجربه قبل Barr و Plonseyمطالعه

بود، آن را  یدیدوره موک موضوع جد ینکها یلبه دل یرانفراگ درصد

خودم در  یهستم به بررس یلما ینهگز یبو سپس به ترت  انتخاب کردند

اشتم، نه را دیزم یندر ا کار یاتجربه دوره  ی، برخموضوع بپردازم ینا

 هایینهداشتم، جز گز ینهزم یندر ا یتوجهقابل یتجربه کار یامدرک 

 .[11] بود هاآن یبعد

از شرکت در  یرانفراگ یلو دال یزهانگ بامطالعه حاضر در ارتباط  نتایج

عامل  ینترمهم عنوانبهکردن دانش  روزبهعامل  موک نشان داد که یک

 یلاز دال یکی یرانفراگ یعبارتاست به  شده ناختهش یرانفراگ یزشیانگ

دانستند. یو تازه کردن دانش م یروزرسانبه موک را یکانجام  یبرا یاصل

 یزشیقرار گرفت. عامل انگ یزشیدر رتبه دوم عوامل انگ بودن یخطدرون

به دلیل عالقه شخصی  ی،برای کسب اطالعات بیشتر درباره موضوع

 .یدشخص گردعامل م ینسوم عنوانبه

از شرکت در موک به  یرانو همکاران هدف فراگ Liu عهدر مطال

شخصی ، به دلیل عالقه برای کسب اطالعات بیشتر درباره موضوع یبترت

درصد، برای کسب اطالعات بیشتر در مورد توسعه کار احتمالی  7/66با 

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کار فعلی درصد،  6/60با آینده در 

موک به چه شکل  ینکها یدنکنجکاوی برای فهم درصد، 1/29با  یشخص

مدرک درصد، برای دریافت اعتبار برای صدور گواهینامه یا  2/24با  است؟

چیزی  چه ،آندرصد، کنجکاوی برای پیدا کردن اینکه موضوع  2/14با 

 یراناکثر فراگ یندرصد بود. همچن 7/3با سایر و  درصد 2/14با است 

و استفاده از  یریکارگبهدر  هاآنکه  درصد اعالم کردند 9/94 یعنی

در استفاده از  کنندگانشرکتدرصد  1/5اینترنت راحت بودند و تنها 

 .[6] اینترنت احساس نارضایتی داشتند

کردن  روزبهبودن،  یگانهمکاران، را و Davis در مطالعه کهیدرحال

بود  یرانشرکت کردن فراگ یزهانگ یلدل یشترینب دانش و عالقه به موضوع

 یاانجام پژوهش و  یلتجربه شرکت در موک، مجبور بودن به دل یلو دال

 .[7] بودند یتاهمکمشغل از موارد  ییرکار و تغ

 یاندانشجو یاصل یلدال یزهمکاران ن و Christensen مطالعه در

و  درصد 50با ها آن بخشیترضا یکنجکاو یبموک به ترت یافتدر یبرا

درصد، کسب  43با نجام کار بهتر ا یخاص برا یهاارتکسب مه

 یدرصد، کسب دانش برا 17با  یدجداخذ کار  یخاص برا یهامهارت

از  یشغل یشرفتو پ یکنجکاو درمجموعدرصد بود.  13با مدرک اخذ 

 [.10] بود هاآن یاصل یلدال

 یزشدر انگ یعوامل کم یدر بررس Golshan و  Cupittمطالعه در

شدن، بهبود دانش،  یلالتحصفارغ یهامحرک یببه ترت ،یاندانشجو

اثبات  یبرا ی،به مدرک دانشگاه یابیدست یورود یرارتباط با موضوع، مس

استخدام  یاستخدام، کمک به کار و حرفه، برا یبرا توانم،یمن م ینکها

افراد جز  یترزومه توسط اکثر یبرا هایینامهیارتقا، کسب گواه یامجدد 

توسط اکثر  یو شبکه ارتباط یگرمشد. سر یمعرف یضرور یهامحرک

 یکتوسط  عوامل ینمهم شناخته شد. همچن یتا حدود کنندگانشرکت

جز  یخطدرون یهادرباره دوره یو کنجکاو شودیدانشگاه معتبر ارائه م

 .[8] شناخته شدند یضرور یحدود ات یهامحرک

 یبرا دگانکننشرکت یزههمکاران انگ وVerbeken  مطالعه در

 54 ،درصد جهت اطالعات در مورد موضوع 91 یبترتوره به د یافتدر

 یکاز  یموک بخش ینکها یلدرصد به دل 38 درصد کامل کردن دوره،

فرصت  یبرا ییهادرصد کسب مهارت 26 یزبود و ن یراناجتماع فراگ

 .[9] بود یشغل

در  نامتثب یبرا یاناکثر دانشجو یزه، انگBarrو  Plonsey مطالعه در

درصد( و سپس  87موضوع )در مورد  یمنافع عموم یاه موک، عالق

 یرسا کنندهیلتکمدر موضوع،  یگسترش دانش کنون هایینهگز

 خواهندیم ینکهدر مورد ا گیرییمکالج، تصم /یدانشگاه یهاکالس

عالقه در  ی،اکنند، توسعه حرفه یافتکالج را در /یدانشگاه یهاکالس

 یکاز عهده ادامه  شود،یش ارائه مدوره آموز ینا طور چه ینکهمورد ا

 جدا یآموزش مؤسساتاز  یاییجغراف ازلحاظ یامدن،برن یآموزش رسم

در  یتوجهقابل طوربه هایزهانگ درمجموعاشاره شد.  موارد یربودن و سا

 [.11] مطالعات مختلف متفاوت بوده است

در  یتموفق جادیکه سبب ا یمطالعه حاضر در خصوص عوامل نتایج

 مؤثرعامل  عنوانبه علمیهیات یاعتبار اعضاکه نشان داد  شود،یموک م
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ارتباط از  یبرا یدر موک شناخته شد. عامل فرصت یرانفراگ یتدر موفق

عامل  ترینیتاهمکم عنوانبهدر پژوهش  کنندهشرکتافراد  یدگاهد

 یتل موفقعام یندوم عنوانبهمنابع آزاد  ی. غنایدگرد ذکر یتموفق

، صحت یمطالعات یهابرنامه یریپذانعطاف آن از پسو شناخته شد 

 آزاد به منابع و ی، اعتبار دانشگاه، دسترسیمطالعات یها، برنامههایابیارز

 .قرار گرفتند یبعد یهادر رده یبارتباط به ترت یبرقرار

و  یاندانشجو پاسخ Nedelcu و Ulrich در مطالعه کهیدرحال

درصد  58با برنامه مطالعه  یریپذعطافان صورتبه علمییاته یاعضا

 52با آزاد  ی، دسترسعلمیهیاتدرصد پاسخ  75 و یانپاسخ دانشجو

 38با درصد، اعتبار دانشگاه  46 بودن یغنبا منابع آزاد  یدرصد، غنا

ارتباط با  یدرصد، امکان برقرار 28با  شدهارائهمطالعه  یهابرنامه درصد،

درصد  16با  علمیهیات یاعتبار اعضا و درصد 22با  یانشجودان یرسا

درصد  46/7با  یابیرتبه مربوط به صحت ارز ترینیینپا .منعکس شد

 یدرصد در جامعه دانشگاه 50/12و  یاندانشجو یانپاسخ در م

 یها توسط اعضاآسان به دوره یو دسترس اعتبار. شدیم علمیهیات

 یتوجهقابلهت درصد( اشاره شد. شبا 62) یکسان صورتبه علمیهیات

 .[5]  وجود داشت علمیهیات یو اعضا یانپاسخ دانشجو ینب

مورد انتظار  یایمطالعه حاضر در خصوص مزا هاییبررس نتایج

 یهابرنامه یریپذارائه موک نشان داد که عامل انعطاف یها برادانشگاه

ها شناخته شد. شگاهمورد انتظار دان یامزا ینترمهم عنوانبه یمطالعات

 آن از پسدر رده دوم قرار گرفت.  سالبزرگ یرانفراگ یبرا یدسترس

متفاوت،  یادگیری ینه، تجربه در زمیاندانشجو یبرا یدسترس یایمزا

در دسترس دانشگاه و استفاده  یو انسان یاستفاده از منابع اطالعات

 اندازچشم، بهبود اعتبار دانشگاه یشو افزا یادگیری یتر از بسترهاگسترده

 یلیتکم یالتو تحص یکارشناس یهابرنامه یانشگاه، جذب دانشجو براد

 .قرار گرفتند یبعد یهادر رده

 یریپذانعطاف یب، به ترتNedelcuو  Ulrich مطالعهدر  کهیدرحال

، درصد 62با  یاندانشجو یبرا یدرصد، دسترس70با  یمطالعات یهابرنامه

تر از ، استفاده گستردهدرصد 50با سال گبزر یرانفراگ یبرا یدسترس

درصد،  42با اعتبار دانشگاه  یشدرصد، افزا 45با  یادگیری یبسترها

 40با  یلیتکم یالتو تحص یکارشناس یهابرنامه یجذب دانشجو برا

و  یدرصد، استفاده از منابع اطالعات 37با درصد، بهبود دیدگاه دانشگاه 

 یادگیری ینهدر زم تجربه و درصد 35با در دسترس دانشگاه  یانسان

عوامل مورد انتظار شناخته شدند. در  عنوانبهدرصد  30با مختلف 

 یهابرنامه یریپذعامل انعطاف یزن یمطالعات قبل ضر،مطالعه حا یراستا

   [.5] ها شناخته شدمورد انتظار دانشگاه یامزا ینترمهم عنوانبه یمطالعات

ها ها در دانشگاهموک یدولت ینددر فرا یمختلف نفعانیذ که آنجا از

 توانیدانشگاه را م یریتدانشکده و مد یآموزش یهاوجود دارند که گروه

 یاگونهبه یدمختلف با نفعانیذ هاییزهاهداف، مقاصد و انگ ،نام برد

امر  ینها را فراهم سازند. اتوسعه دوره یبرا یشوند که بودجه کاف یمتنظ

 عنوانبهانشگاه شده تا بتواند د یاآن موسسه  یدسازنربمنجر به 

 یدارپا ،یخطدرون یادگیریشناخته شود که قادر است تجارب  یاموسسه

 [.12دهد ]ارائه  یانرا به دانشجو یفیتیباکو 

 یزیرموجب برنامه یران،و دانش فراگ یلدال یزه،از انگ یآگاه عدم

که سئله موجب خواهد شد م ینکه ا یدنادرست در ارائه موک خواهد گرد

 یادیز هایینهنشود و هز یآموزش یدجد یکردرو یناز ا یاستقبال چندان

، یرانفراگ مورداستفاده یهااز بستر یآگاه ینبنابرا صرف ارائه موک گردد.

از  یموک، آگاه یهادوره یرانفراگ یلو دال یزهانگ یران،دانش فراگ یزانم

ها از دانشگاه یراانتظار ارائه موک ب مورد یایدر موک، مزا یتعوامل موفق

 .برخوردار است ییباال یتاهم

از  یدر استفاده از موک و آگاه یرانو دانش فراگ یلدال یزه،انگ بررسی

ها موک و دانشگاه دهندگانارائه یقدق یزیربرنامهبه  تواندیمموارد فوق 

 تقایباعث ار بعبالطکه  منجر گرددموک از  مؤثرو استفاده ارائه  ینهدر زم

و  دهندگانارائهاعتبار  یشدانشگاه، افزا اندازچشمبهبود  یران،فراگ دانش

 هاییاز بسترها، دسترس ترگستردهها، استفاده دانشگاه مخصوصاً

 خواهد شد. یزتر نگسترده

 

 :تشکر و قدردانی

این مقاله، نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و 

 مورخ 33326ره قرارداد درمانی تهران به شماخدمات بهداشتی 

و تشکر  یرمقاله، مراتب تقد یسندگاننو ،وسیلهینبداست.  31/04/1395

 .نمایندیمابراز  کنندگانشرکت یمانهصم یهامساعدتخود را از 
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Abstract 
 

Aim: One of the latest trends or methods in online education pertains to significant 

development of MOOCs. Thus, the purpose of the present research is to study the Motivation, 

Reasons, and Knowledge of learners in the use of MOOCs. 

Methods: This study was an applied research, which was carried through survey method. the 

Population of the present research includes all members of electronic discussion groups of 

Library, and Information Sciences of Mashhad and Iranian discussion group for Knowledge & 

Information Science. The collected data were analyzed Excel software using descriptive 

statistics. 

Results: The results of the survey of motivation, reasons and knowledge of learners in the use 

of MOOC showed that “knowledge updating” has been known to be the most important 

motivational factor of learners. Averagely more than half of the learners used MOOC and 

most of the learners had no clear information about MOOC. 

Conclusion: Since most of the learners had no clear information about MOOC, it is 

recommended to establish training Workshop to introduce MOOC. 
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