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 دهیچک
اهم گسترش دسترسی به آموزش براي همگان فر جهتهایی فرصتکه  شودهاي آزاد درون خطی گسترده گفته میبه دوره MOOCs :مقدمه

  .است پزشکی در آموزش شانظهور پزشکی و آنها در ، کاربردنواع آنا ،MOOC هدف از این مطالعه بحث پیرامون مفاهیم .دنسازمی
از مطالعه منابع و جستجوي مقاالت  مورد نیازاطالعات  انجام شده است. مرور متون است که با استفاده از روشاین مطالعه از نوع کاربردي  :هاوش ر

 .است شدههاي اطالعاتی مربوط به موضوع فراهم ها و پایگاهسایتدر 
 هاييفناور وجود دلیلبه  .دارندبر تکثیر دانش تأکید  X-MOOCs حالی که د، درنبر ایجاد و تولید دانش تمرکز دار C-MOOCs :هایافته

 مناسب و مقرون به صرفهرا در امر آموزش مداوم پزشکی  MOOCsیافته به کارگیري کشورهاي توسعه ،پیشرفته در پیشگیري، تشخیص و درمان
بهداشتی آموزش مسائل مهم پزشکی، ارتقاي سواد سالمت مردم، آموزش به بیماران و  دانشجویانآموزش همچنین براي  MOOCsاند. از یافته

 .شودمیاستفاده 
را به خود  افرادها و عموم هاي تجاري، رسانهشرکت در مدت کوتاهی طیف وسیعی از مربیان، فراگیران، MOOCs :گیريتیجهنبحث و 
هاي آتی ه احتمال زیاد در سالب دهند.ارائه می MOOC هاي خود را به صورتدوره بزرگهاي اند. درحال حاضر بسیاري از دانشگاهجلب کرده
MOOCs مسئولین آموزش عالی، امکانات و  شودیپیشنهاد م . لذاخواهند شدبه خصوص آموزش پزشکی انداز آموزش عالی بخشی از چشم

 .فراهم آورنددر کشوررا  MOOCهاي الزم براي ایجاد و استفاده از زیرساخت
 . X-MOOC، C-MOOC،MOOC،آموزش پزشکی :هاکلیدواژه
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 مقدمه: 
خطی که تکامل آن از زمان پیدایش اینترنت آغاز شد، یادگیري درون

 MOOC )Massive Openهاي گذشته به علت ظهور در طول سال
Online Coursesرات قابل توجهی شدخوش تغیی) دست. 

MOOCs ترین فصل در تاریخچه طوالنی توسعه آموزش از راه تازه
سازي و پیدایش خطی هستند و موجب فعالدور و یادگیري درون

اند. تاریخچه استفاده از ابزارهاي آموزشی که هاي مختلفی شدهروش
هاي درس طراحی براي انتقال آموزش به خارج از محیط فیزیکی کالس

هاي آموزشی متناظر، باز و ظهور دوره 1900اند، حداقل به سده شده
خطی هاي آموزشی درونعبارت است از دوره MOOC ].1[ گرددمی

کنندگان در نظر گرفته مبتنی بر وب که براي تعداد نامحدودي از شرکت
 .شده است
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ها توسط استادان دانشگاه یا دیگر متخصصان ارائه این دوره 
هاي آموزشی مشاهده توان در این دورههاي زیر را میصهشوند. مشخمی
  .]2-4[ کرد

هاي برخالف دوره :(Massive) کنندگانتعداد زیاد شرکت
تعداد نامحدودي از  MOOCهاي آموزش از راه دور قدیمی، دوره

 کنند.متقاضیان را پذیرش می
گونه شرایط و پیش نیاز رسمی  تقریباً هیچ :(Open)دسترسی آزاد

هاي آموزشی ها تدوین نشده است. این دورهبراي شرکت در این دوره
دهند. تنها در یک گروه هدف را در سطح جهانی مخاطب قرار می

صورتی که دوره آموزشی با یک برنامه تعیین سطح، همراه باشد، در 
اختیار داشتن علوم مربوطه براي آزمون مشروط است. عالوه بر این، 

MOOC کند و در اي مطالبه نمیچ گونه شهریهاغلب اوقات هی
 شود.شهریه از متقاضی دریافت می صورت لزوم، حداقل میزان

هاي آموزشی به صورت انحصاري دوره (Online): شدهرقومی
هاي خاص شوند و وابسته به موقعیتاز طریق اینترنت ارائه می

رآیند سازي شامل مطالب یادگیري، فجغرافیایی نیستند. فرآیند رقومی
ها نیز ها و آزموندهکننآموزش، برقراري تعامالت اجتماعی میان شرکت

 شود.می
ها با محتواي یادگیري در این دوره :(Course) مفاهیم آموزشی

شود. فرآیند آموزش و بندي میاحتساب یک مفهوم آموزشی ساختار
 کنند که از پیش تعیین شده و تعریفتوسعه دانش از اهدافی پیروي می
سازي ریزي، پیشتوانند شامل برنامهشده هستند. عناصر این طرح می

ساختار محتواي یادگیري، کنترل تعامالت یادگیري اجتماعی و همچنین 
 .]5[ ها باشنداجراي بازبینی اهداف آموزشی و آزمون

از نظر ساختار به  MOOCهاي آموزشی بخش زیادي از دوره
دارند، اما مدت زمان آموزش در هاي سنتی آموزش عالی شباهت دوره

ها ثبت نام هفته متغیر است. فراگیران در کالس 10تا  4این نوع برنامه از 
شود. دروس در ها به آنها اعالم میکنند و تاریخ دقیق شروع کالسمی

گیرد و آنها موظفند هرهفته حدود هر هفته در اختیار دانشجویان قرار می
، خواندن منابع Podcast به گوش دادن ساعت از زمان خود را 6تا  2

درسی پیشنهادي و شرکت در امتحان پایان هفته اختصاص دهند. 
توانند مدرك فراگیرانی که یک دوره آموزشی را به پایان رساندند، می

 ].6[ پایان دوره دریافت کنند
، به اد به منابع آموزشی آزاد و اخیراًبا توجه به دسترسی آز

رون خطی آزاد، حرکت رو به رشدي در میان هاي آموزشی ددوره

مؤسسات آموزش عالی براي شرکت در جنبش دسترسی آزاد به وجود 
 2009آمد. براي مثال، منابع آموزشی آزاد انگلستان که در سال 

اندازي شد، مقدار قابل توجهی از منابع یادگیري و آموزش موجود و راه
ر به صورت آزادانه در جدید را در سراسر جهان و با مجوز حق تکثی

گذاري مجدد دسترس قرار داده است که کاربرد، استفاده مجدد و هدف
 ].7[ آنها را ترویج داده است

اصطالح  ،پس از توسعه منابع آموزشی آزاد و جنبش آموزشی آزاد
MOOCs  توسط  2008براي اولین بار در سالDave Cormier به ،

 معرفی شد »ایی و دانش پیوندگرگرارتباط« توضیح دوره آموزشی منظور
آغاز به کار آموزشی و فراهم ساختن  MOOCs. هدف اصلی ]8[

دسترسی رایگان به آموزش سطح دانشگاهی براي تعداد نامحدود دانشجو 
دو  MOOCsخطی دانشگاهی سنتی، هاي درونبود. برخالف دوره
  :ویژگی کلیدي دارند

خطی به آموزشی درون تواند در یک دورهدسترسی آزاد: هرکسی می
 صورت رایگان شرکت کند.

ها براي پشتیبانی تعداد نامحدودي از پذیري: دورهمقیاس
 ].9اند [کنندگان طراحی شدهشرکت

هاي جدیدي را براي نوآوري در آموزش عالی آموزش آزاد، فرصت
هاي سازي و اجراي ارزشکند که نه تنها از مؤسسات براي پیادهایجاد می
آموزش دانشگاهی پشتیبانی خواهد کرد، بلکه تمرکز را از اساسی 

سخنرانی سنتی به یادگیري فراگیر محور در آموزش عالی، تغییر خواهد 
، Courseraبه اجمال شامل  MOOCافزاري . بسترهاي نرم]5[ داد

Udacity،Edx ،Khanacademy ، Udemy  و غیره
ها این ظرفیت را داراست که آموزش را براي میلیون MOOCهستند. 

هاي ویدئویی نفر که به آن دسترسی ندارند، فراهم آورد. ترکیب سخنرانی
خطی رایج و حضور فعال در جامعه درون ادراك هاي قوهآزمون کوتاه،

انشجویان باشد، همچنین تواند ابزار مناسب یادگیري براي بعضی دمی
تواند براي آموزش پزشکی مفید باشد، اگرچه می MOOC اوريفن

 ].10[ هنوز در پزشکی گسترش نیافته است
هایی را براي گسترش دسترسی به ، فرصتMOOCهاي قابلیت

سازد و فضایی را براي تجربه آموزش پزشکی براي همگان فراهم می
هاي جدید اکتشاف روش کند.یآموزش و یادگیري درون خطی ایجاد م

براي ارائه آموزش پزشکی، عالقه قابل توجه بسیاري از پزشکان و 
به صورت بالقوه  MOOC اوريفن .بیماران را به خود جلب کرده است

آموزش و یادگیري درون خطی با تعداد بسیار  برايمفیدي  بستر تواند،می

http://www.udacity.com/)%D8%8C%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3(http:/www.edx.org/)%D8%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86
http://www.udacity.com/)%D8%8C%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3(http:/www.edx.org/)%D8%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86
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. دحداقل هزینه فراهم سازهاي پایین و یا زیادي از دانشجویان و با هزینه
براي درك چگونگی یادگیري  MOOCsاز  برخی موسسات

 برند.، بهره میپزشکیها در آموزش دانشجویان و ارتقاي نوآوري
MOOCs با کاهش  ،مشکل محدودیت بودجه آموزش عالی را

هاي آموزشی در اشکال مختلفی از ارائه آموزش عالی، هاي دورههزینه
 فناورين مقاله سعی بر این است در خصوص در ای کنند.حل می

MOOC در آموزش پزشکی بحث شود. 

 

 :هاروش 
کار رفته در این مقاله، روش  این مطالعه از نوع کاربردي و روش به

مرور متون است و اطالعات آن از مطالعه منابع و جستجوي مقاالت در 
خچه ، تاریMOOCهاي اطالعاتی مربوط به موضوع (ها و پایگاهسایت

MOOC انواع ،MOOC ،C-MOOC ،X-MOOC آموزش ،
 هاي اطالعاتی نظیرپایگاهپزشکی و غیره) فراهم شده است. 

Proquest ،Google Scholar ،Pubmed Emerald  ،
Springer ،Science Direct، شمسی مورد  1394 در سال

 گرفتن نظر در بدون مرتبط مقاالت همهجستجو قرار گرفتند. 

 ورود شرایط که مقاالتی و شدند آوريجمع انتشار، انزم در محدودیت

، انواع  MOOC، تاریخچه MOOC مقاالت در خصوص( مطالعه به
MOOC ،C-MOOC  ،X-MOOCو ، آموزش پزشکی و غیره 

 تحلیل نهایت در شدند. انتخاب داشتند، متن کامل) را بودن دسترس در
 .گرفت انجام مقاله 74 بر روي هایافته

 

 :ها یافته
به  MOOCsبه طور خالصه، تاریخچه  :MOOCsتاریخچه 

MOOCs نخستین ارائه شده در دانشگاه ایالتUtah   2007در سال 
 بود که 2008. اما در سال ]11[ گرددباز می  David Wileyتوسط 

Cormier  از دانشگاه جزیره پرنس ادوارد، عنوانMOOC  را اختراع
صیف دوره رایگان ایجاد شده از این عنوان براي تو Cormierکرد. 

 25براي  Stephen Downesو  George Siemensتوسط 
نام آن براي عموم نیز آزاد بود، که ثبت Manitobaدانشجو در دانشگاه 

آن را به عنوان محیطی براي  Downesو  Siemens ].12[ استفاده کرد
ر اجراي فنون ارتباطی در نظر گرفتند که روشی براي آموزش است و ب

هاي بین دانشجویان براساس حرکت فراتر از پایه دانش ایجاد شبکه

هاي اجتماعی براي همکاري و تعامل اشتراکی تمرکز دارد و از ابزار شبکه
 ]. 13[ کندبیشتر دانشجویان استفاده می

یکی از جدیدترین مباحث علمی در  :MOOCانواع مختلف 
هاي آموزشی بوده ، مبتنی بر انواع مختلف این دورهMOOCخصوص 

شده است  MOOCموفق به تفکیک دو نوع مختلف از  Clowاست. 
  .]X-MOOC ]14و  C-MOOCاند از: که عبارت

را به  MOOCsهاي آموزشی مجموعهمحققان آموزشی، زیر
C-MOOCs )MOOCs و ارتباط (گراX-MOOCs  یک مدل)

MOOC  مؤسسه محورتر) یاC-MOOCs هاي مشابه هوش و دوره
 ].15-17[ اندبندي کرده)، طبقهStanford )X-MOOCsوعی مصن

 Stanfordهاي مشابه هوش مصنوعی دوره، Rodriguezطبق نظر 
(به همراه برخی عناصر کوچک از  رفتارگرایی ـ در دسته شناختی عمدتاً

قرار   راگدر دسته ارتباط sMOOC-Cساختارگرایی اجتماعی) و 
سازند تا ارتباط ابط چند به چند میرو C-MOOCs گیرند. بسیاري ازمی

،  Stanfordهاي مشابه هوش مصنوعی متقابل گسترده ایجاد کنند. دوره
از فضاها، ابزارها و  C-MOOCsکنند. روابط یک به چند ایجاد می

حول  X-MOOCsکنند، برعکس هاي یادگیري متعدد استفاده میوريافن
 ].18[ گیرندیک بستر منتخب معین انجام می

C  در عبارتC-MOOC است  »گراییارتباط« دهنده عبارتنشان
تئوري آموزشی  .گرایی مشتق شده استکه از تئوري آموزشی ارتباط

هاي مطرح شد. این دوره Siemensو  Downesمذکور توسط 
سازي اجتماعی بر اهمیت یادگیري مشارکتی و شبکه MOOCآموزشی 

سازي وارد ساختن شبکه، future learnتأکید دارند. هدف از ارائه بستر 
هاي آموزشی و در نهایت ارائه مشترك در فرآیند طراحی بستر و دوره

ارتباط گرا با استناد  MOOCهاي ]. دوره19[ بود C-MOOCبستر 
توان ها را میاند. این دورهبه اصول فنون آموزشی ارتباط گرایی ارائه شده

کنندگان به ارزیابی و ا شرکتبا سمینارهایی مشابه دانست که در آنه
هاي مختلف ساختاربندي مضامین جدید، ارائه متون و نگارش دیدگاه

کنندگان قرار این مطالب متعاقباً در دسترس دیگر شرکت .پردازندمی
کنندگان متمرکز میان شرکت ،بر تعامل مبتنیگرایی خواهند گرفت. ارتباط

  ].14[ کندش معرفی میاست و آن را یک منبع مهم براي تولید دان
X-MOOCs هاي سنتی سخنرانی و سازي قالباز زمان رقومی

]. به 2[ استفاده از رویکردهاي آموزشی رفتارگرایانه تکامل پیدا کرده است
اي از ویدئوهاي کوتاه براي ارائه شامل مجموعه X-MOOCطور کلی، 

آنکه  ]. به دلیل4[ هاي مستقیم استمفاهیم درسی و همچنین آزمون
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هاي آموزشی زیاد است، کنندگان در این دورهتعداد متقاضیان و شرکت
شود. بنابراین، برقراري تعامل مستقیم با کارکنان آموزش به ندرت میسر می

X-MOOCs پذیري، از به منظور حصول اطمینان از پیدایش مقیاس
زیابی توان به ارهاي مختلفی بهره گرفته است که از میان آنها میفناوري

هاي اعتبارسنجی براي آزمون اي، رویههاي چندگزینهخودکار پرسش
افزاري یا فرآیندهاي مربوط به شناسایی خودکار صحت کدهاي نرم

 ].20-21[ هاي ادبی اشاره کردسرقت
هاي خطی دورهدر حقیقت نسخه درون X-MOOCیک دوره 

شرایط ها که براساس تنظیمات و آموزشی سنتی است و از سخنرانی
هاي و آزمون هاي پیشنهاديشوند، خواندنیدهی میعمومی سازمان

هاي آموزشی معموالً داراي خالصه تشکیل شده است. این دوره
هاي مباحثه هستند و تکالیف به صورت گروهی و با همکاري گروه

شوند. با توجه به نظر مفسران و منتقدان، ها انجام میدیگر همکالسی
 X-MOOCکننده عرضه Edxو  Udacity ،Courseraهاي دوره

توان به شکل زیر کند که این دو نوع را میاذعان می Siemens .هستند
  از هم متمایز ساخت:

 )، خالقیتCreation( بر ایجاد یا خلق MOOCمدل 
)Creativity)استقالل ،(Autonomyهاي ) و یادگیري مبتنی بر شبکه

نیز متمرکز بر یک رویکرد  Courseraاجتماعی تأکید دارد. مدل 
 ها وتر است که از طریق آموزش ویدئویی و آزمونیادگیري سنتی

بر  C-MOOCشود. از سوي دیگر، بستر هاي کوتاه اجرا میآزمون
بر تکثیر  MOOC-Xحالی که  دانش تمرکز دارد، در ایجاد و تولید

 و MOOCهاي یادگیري کند. تفاوت اصلی میان دورهتأکید می دانش
 یادگیري سنتی به شرح زیر است:
معموالً هیچ  MOOCهاي آموزشی الف) اندازه کالس: دوره

یرند، گمحدودیتی براي تعداد افراد ثبت نام کننده در کالس در نظر نمی
دانشجوي  10000تواند می MOOCبراي مثال یک دوره آموزشی 

  متقاضی داشته باشد.
هاي ، از نوع ارزیابیMOOCsها در ب) روش ارزیابی: اکثر ارزیابی

 ].19[ هاي معلمان خصوصی نیستهمتاست و از نوع ارزیابی
X-MOOC  طراحی دوره آموزشی درون خطی آموزنده را دنبال

 کند که در آن، اهداف آموزشی از قبل توسط مربیان، مشخص شدهمی
هاي یادگیري ساختار یافته توسط محیط و فراگیران تعامل با است. راه

مربوط به   MOOCران را محدود ساخته است. یک مثالفراگی دیگر
، Sebastian Thrunهوش مصنوعی است که نخستین بار توسط 

یک   MOOCمطرح شد. Stanfordاستاد علوم کامپیوتر دانشگاه 
کند که در آن دانشجویانی که براي دوره ثبت طراحی معمولی را دنبال می

ه شامل تماشاي ویدئوي سخنرانی، اند، روندي مرحله به مرحلنام کرده
اي و پیشرفت به مرحله هاي رایانهانجام تمرینات کوتاه، تکمیل ارزشیابی

 گذرانند.بعد را می
را   Sebastianهوش مصنوعی، MOOCموفقیت اولین 

کرد  Udacityیعنی  MOOCاندازي بسترهاي تجاري تشویق به راه
ایجاد  Courseraدیگري چون  MOOCسپس بسترهاي تجاري  و

نشان  Udacityو  Coursera ،Edxهمان طور که انواع  شد.
از این دیدگاه نشأت گرفت که واحدهاي  X-MOOCدهند، مدل می

آموزشی مؤسسات باید به صورت گسترده، درون خطی و رایگان و 
 همچنین بدون هیچ مانعی براي دسترسی در اختیار همگان قرار گیرند

]16-15.[  
C-MOOCs  نوع از  و منشأ متفاوتی دارند. ایناهداف

MOOCs اساس مجموعه متفاوتی از اصول طراحی هستند که با  بر
گرایی، ارتباط شوند. فرض اساسی ارتباطشناخته می» گراییارتباط« عنوان

یک  ].22[ هاي رقومی براي یادگیري استدانشجویان از طریق شبکه
C-MOOC گیري از یک بهره تواند ارتباطات در شبکه اجتماعی،می

اي از منابع درون کارشناس مجرب و آگاه در حوزه مطالعاتی و مجموعه
-24[ خطی با امکان دسترسی رایگان را با یکدیگر ترکیب و ادغام کند

کنندگان احتمالی موظف هستند اهداف و هرکدام از شرکت ].23
هاي مسیرهاي یادگیري خود را تنظیم و مشخص کنند. دستورالعمل

صی مانند جدول زمانی عمومی یا منابع اصلی یادگیري نیز تدارك خا
کنندگان از طریق تعامالت اجتماعی مشارکت ].25-26[ گرددمی

، MOOCهاي گیريهاي مربوط به تعیین گرایشات و جهتمسئولیت
تولید علم در شبکه و پشتیبانی از یادگیري دو جانبه را با یکدیگر به 

ح مشارکت با توجه به تمایالت شخصی، گذارند. سطواشتراك می
کنندگان متفاوت است. هیچ پیشینه، زمان و اهداف یادگیري مشارکت

اي در خصوص این مسئله مطرح نشده که قبول شدن در ارزیابی ایده
دهنده شکست عدم قبولی نشاندهنده موفقیت و یک دوره آموزشی نشان

 باشد.می
یک فرصت بهینه  MOOCر گرایی و دانش پیوندگرویکرد ارتباط

 سازي، خالقیت و پژوهش فراهم ساخته استبراي یادگیري، شبکه
]30-27.[ 
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هاي یادگیري در این رویکرد متداول شامل محیط MOOCs سایر
 Personal Learning) ها و دانششخصی، شبکه

Environments, Networks and Knowledge :PLENK) 
و آموزش  (Critlit) د انتقادي)، سواMobi mooc( ، یادگیري سیار

منابع مرتبط  اي ازمجموعه. ) هستندOnline Education( خطیدرون
 اندارائه شده MOOCدر راهنماي  C-MOOCsبا این موارد و دیگر 

]38-16،31.[ 
 C-MOOCsها و مباحث مرتبط با فراوانی منابع، پژوهش

امالت با واسطه اي است که در آن تعدهنده ماهیت و طبیعت جامعهنشان
ي، تولید دانش مشارکتی و تولید آثار رقومی در مرکز و محور قرار ناورف

  .]24-33[ دارند
C-MOOCs  در مقابلX-MOOCs : 

-Cدر این است که در  X-MOOCبا  C-MOOCتفاوت 

MOOC  اهداف یادگیري به جاي معلم، توسط دانشجو
ن به هاي یادگیري به جاي مقید شدگذرگاه شود.مشخص می

تعلق دارند و تعامل با دیگران نیز  آزاداي اي محدود، به مجموعهمجموعه
، MOOCمورد انتظار است که باید توسط فراگیران آغاز شود. طراحی 

مناسب با دیدگاه دو بخشی یادگیري بزرگساالن است که در آن یادگیري 
 شود.یا شناختی (فردي) و یا اجتماعی (مشارکتی) در نظر گرفته می

آورده است  1998در سال  Sfardتوصیف مناسبی از این دوگانگی را 
که اشاره به نقش خود فرد در یادگیري از طریق مشارکت دارد. بعضی از 

، راهکار آموزشی C-MOOCدهندگان بر این باورند که آموزش
به دو  ].39[ دهد که مناسب با عصر اینترنت استمطلوبی را ارائه می

که در  هستند: نخست این MOOCs، X-MOOCدلیل عمده، اکثر 
ساختار یادگیري  C-MOOC ،X-MOOCمقایسه با طراحی اصلی 

 X-MOOCتري دارد و سپس اینکه استفاده از خطی مناسبدرون
  ].40[ تر استتر آسانبراي فراگیران با سطح سواد پایین

در دو جهت آموزشی مجزا  MOOCsهاي متفاوت ایدئولوژي
) که براساس نظریه C-MOOC( گراارتباط MOOCsاند: متمایز شده

رسمی هستند و یافته غیرهاي توسعهگرایی یادگیري با شبکهارتباط
MOOCs ) مبتنی بر مفهومX-MOOC که به دنبال رویکرد (

گرایانه هستند، از بسیاري جهات یک روند یادگیري مشابه در مقابل رفتار
براي چندین دهه  دهندگانزشبحث محتوایی یادگیري هستند که آمو

بر یادگیري مرتبط و  C-MOOCsاند. اند و موفق به حل آن نشدهداشته
هاي آموزشی به صورت گروهی از افراد مشارکتی تأکید دارند و دوره

آزاد  نسبتاً کسانی که از قید و بندهاي موسساتشوند، فکر ساخته میهم
وزشی جدید، بستري را براي کشف فنون آم C-MOOCsهستند. 

سازند. از سویی دیگر، فراتر از تنظیمات کالس درس سنتی فراهم می
هاي آموزشی به کار بسط مدل ) اساساX-MOOCsً( مدل آموزشی

وجه مشخصه آنها تمرین  شده در خود موسسات است، که مسلماً گرفته 
هاي پرسش و آزمون ،هاي ویدئوییو تکرار زیاد مطالب توام با ارائه فیلم

 ].5[ تاه استکو
X-MOOCs  براي اتخاذ یک مدل انتقال دانش مورد انتقاد قرار

سنتی غنی از  اند، در اصل آنها به عنوان دستورالعمل معلم محورگرفته
هایی یک تجربه چنین سیستم ].41[ اندي مورد توجه قرار گرفتهفناور

یان دهند، به این شکل که آنها به دانشجومنحصر به فردي را ارائه می
دهند تا مسیرهاي جایگزینی را از طریق مطالب اتخاذ کنند و اجازه می

بازخورد خودکاري را ارائه دهند. با این حال، آنها یک تجربه یادگیري 
 دهند و یا شخصاَ با شخص سر و کار ندارند.اجتماعی را ارائه نمی

سنتی هاي زیادي از اشکال غیر، فرصتC-MOOCsدر مقابل، 
دهند که طی آن، ارائه می محور ـ تدریس و آموزش فراگیررویکردهاي 

با به دست  ،گیرند. جوامع درون خطیدانشجویان از یکدیگر یاد می
ها و یا محتوا توسط درخواست کمک از آوردن خدمات مورد نیاز، ایده

خطی به جاي کارمندان و یا و به ویژه از جامعه درونافراد  گروه بزرگی از
هایی را دهند و شبکهبه این مشکالت پاسخ می ،سنتی کنندگانمینأت

هاي کند که در کالساي توزیع میکنند که یادگیري را به شیوهایجاد می
 ].5[ دهددرس سنتی دانشگاهی، به ندرت رخ می

MOOC :مؤسسه  و پزشکیKarolinska  که یکی از
هلم و در استک 1810هاي برتر پزشکی در جهان است، در سال دانشگاه

سوئد تأسیس شد. این دانشگاه در حوزه پژوهش بسیار فعال است و 
هاي پزشکی در کشور سوئد را به درصد از تمام پژوهش 40بیش از 

ترین دامنه وسیع Karolinskaخود اختصاص داده است. مؤسسه 
 ].42[آموزشی را در حوزه علوم پزشکی و سالمت داراست 

 MOOCsبراي پیوستن به دنیاي ها اگرچه تعداد زیادي از دانشگاه
هستند.  ترهاي پزشکی دقیقرسد که گروهعجله دارند، به نظر می

Harder کند که تا به امروز، هیچ گروه پزشکی، اعتباري براي اشاره می
MOOC طور که همان .]43[ اندقائل نبودهDavies تعلیم به « گوید:می

فقط بخش کوچکی از  در مناظره وب، »سبک سخنرانی یا ارائه مطالب
توان از طریق قدر را میفقط همین تجربه یادگیري کلی در پزشکی است،

. پزشکی همان قدر که حفظ کردن ]44-45[ سخنرانی آموزش داد



 MOOCs الهه امتی و همکار                                                                                                                                          پزشکی    در آموزش 

 45 1395 بهار و تابستان، اول، شماره دوم دوره، رسانی پزشکی نویناطالعمجله 

قدر هم ارتباط داشتن با بیمار است و آموختن مطالب است، همان
 هاي بحث، بسیارهاي ویدئویی و گروههاي ارتباطی با سخنرانیمهارت

 ]. 46[ سخت است
امروزه اطالعات تخصصی در مورد موضوعاتی که شامل بهداشت 

اي در دسترس است، هرچند در شود، به صورت گستردهو پزشکی می
حال حاضر وجود اطالعات بیش از حد و در دسترس بودن منبع 
اطالعاتی نامعتبر در اینترنت، براي افرادي که به دنبال اطالعات در حوزه 

شکی هستند، به چالش بزرگی تبدیل شده است. دسترسی تخصصی پز
تواند به آنهایی که به مخصوصاَ اگر محتوا، آزاد باشد، می ،MOOCsبه 

سسات ؤدنبال اطالعات هستند کمک کند، چرا که محتواي آن توسط م
توان فهمید که آیا منبع معتبر و معتبري تهیه شده است و به راحتی می

 ].47[ موثق است یا خیر
توسط  MOOCsبه همین دلیل تاکنون بخش عظیمی از 

اند. یکی از عوامل آن، به سسات در کشورهاي توسعه یافته ارائه شدهؤم
تواند به مربوط به سالمت و پزشکی، می MOOCانواع خصوص در 

هاي پیشرفته مورد استفاده در پیشگیري، تشخیص و ناوريفدلیل وجود 
داشتی در کشورهاي توسعه یافته باشد هاي مراقبت بهدر سیستم درمان
 هاي خود را به نمایش بگذارند. از طرف دیگرخواهند موفقیتکه می

و  Volandesتواند به دلیل نابرابري بهداشت در بین کشورها باشد. می
تواند بیماران و خطی میدیگران معتقدند که فنون یادگیري ویدئویی درون

یک روش بسیار مناسب  MOOCsع، پزشکان را توانمند سازد. در واق
دهد که نشان می Hoy .]48[ هاي مداوم پزشکی هستندبراي آموزش
MOOCs توانند یک روش مناسب و مقرون به صرفه براي آموزش می

هاي آموزش مداوم مداوم پزشکی باشند که با کاهش بودجه براي فعالیت
 ].10[ پزشکی همراه خواهد بود

تواند به هاي پزشکی که میاز زمینهیکی  آموزش مداوم پزشکی:
باشد، آموزش مداوم پزشکی است.  MOOCsمیزان زیادي تحت تأثیر 

آموزش مداوم پزشکی براي بسیاري از پزشکان ضروري است. از آنجا 
هاي آموزش مداوم پزشکی، رو به کاهش شدید است که بودجه فعالیت

. ]46[ دارا هستند و پزشکان کمی هستند که بودجه الزم براي مسافرت را
 MOOCsرود، شدن پیش میطور که بودجه به سمت کمهمان

هاي آموزش مداوم پزشکی حضوري توانند جایگزینی براي دورهمی
خطی در هر زمان و مکانی را هاي درونباشند و امکان شرکت در دوره

 فراهم سازند.

توانند براي ، همچنین میMOOCs :آموزش دانشجوي پزشکی
هایی تهیه کنند تا یانی که همزمان درحال آموزش هستند، برنامهدانشجو

 ].49[ به افرادي خبره در زمینه سالمت تبدیل شوند
سواد سالمت، مفهومی گسترده با معانی  :ارتقاي سواد سالمت

درك، ارزیابی و  ،ظرفیت افراد در دسترسی« مختلفی است. در اینجا
 »فظ سالمتی در سراسر زندگیکاربرد اطالعات بهداشتی جهت ارتقا و ح

در نظر گرفته شده است. سواد سالمت، مشابه سواد خواندن و نوشتن در 
توانایی درك تنها  ].50[ اي استزندگی روزمره داراي اهمیت ویژه

 و شهروندي يِعات سالمت نیست، بلکه یک استراتژمربوط به اطال
ترونیکی، یا عصراطالعات، سواد سالمت الک هست. در توانمندسازي نیز

حال پیدایش،  اطالعات و ارتباطات در اوريفنتوانایی افراد در استفاده از «
معنادارتر » هاي بهداشتیجهت بهبود یا توانمندسازي سالمتی و مراقبت

 ].51[ است
در زمینه سالمت و پزشکی به عموم  MOOCs آموزش بیمار:

شتی آموزش دهند تا در موضوعات بسیار تخصصی بهداافراد اجازه می
پزشکی و سالمتی است،  MOOCsهایی که هدف ببینند. یکی از زمینه

، به بیماران در مورد MOOCsآموزش بیمار است. شرکت در این نوع 
دهد. این وضعیت آنها و فنون پیشرفته و مداخالت موجود، آگاهی می

نوع آموزش از برخی لحاظ قادر به پر کردن شکاف بین زبان 
ی) و دانش پزشک و بیمار است. سپس بیماران (اصطالحات پزشک

ها و درمان توانند در بحثی معنادار با متخصصان پزشکی درباره مراقبتمی
 .]47[ خود، شرکت کنند
Volandes کنند که موظف کردن بیماران به و دیگران اشاره می

خطی، قبل از قرار مالقاتشان با پزشکان، موجب تماشاي ویدئوهاي درون
گیري به که زمان بیشتري از وقت بیمار صرف پرسش و تصمیمشود می

آنها همچنین اشاره کردند که توسعه  ].48[ جاي سخنرانی شود
MOOCs تواند مزایاي موضوع آموزش بیماران، می درخصوص

بینند و حذف تنوع در بین استانداردسازي آنچه بیماران آموزش می
براي آموزش  MOOCsجاد کنندگان داشته باشد. مزیت دیگر ایتهیه

جامعه حمایتی داخلی را ایجاد  ،بیماران، این است که آنها ممکن است
هاي کنند. اگر بتوان محرمانه بودن اطالعات فردي را تضمین کرد، گروه

هایی از دیگران در تواند به بیماران اجازه دهد تا حمایتبحث مناسب، می
توانند روش مناسبی همچنین می MOOCsگروه همتا به دست آورند. 

 ].10[ ها باشندرسانی بیماران در رابطه با تحقیقات و یافتهروزبراي به
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توانند به عنوان ابزاري همچنین می MOOCs :آموزش عمومی
براي آموزش عموم افراد درباره مسائل مهم سالمتی مورد استفاده قرار 

، از طریق گیرند. توانایی دسترسی به منابع اطالعاتی قابل اعتماد
MOOCهایی که برایشان وجود دارد، آگاه ، افراد را از دیگر انتخاب

براي آموزش عموم،  MOOCsسازد. با این حال، پیشنهاد استفاده از می
با این فرض است که افراد شرایط الزم دیگر براي شرکت در 

MOOCs  مهارت استفاده از آن و مهارت فناوريرا مانند دسترسی به ،
 ].52[اند قبالَ دریافت کرده ،ن المللیزبان بی
 MOOCsافزاري اگرچه بسترهاي نرم: MOOCانداز آینده چشم

 ها مکملی مؤثر برايهنوز در مراحل ابتدایی هستند، اما این دوره
هستند که یک مدل آموزشی ترکیبی است و در  »هاي غیرسنتیکالس«

طی  تکالیف جامآن دانشجویان پس از تماشاي سخنرانی ویدئویی و ان
 جلسات کالس درس واقعی با یک عضو هیأت علمی تعامل دارند

]53.[ MOOCs  با سرعت بسیار باالیی ظهور پیدا کرد و به واسطه
ي و نیاز اجتماعی به دسترسی آسان یادگیري، ناوراتصاالت اینترنتی، ف

رسد که فشارهاي اساسی مالحظات و تقویت شدند. به نظر می
هاي پذیري، پیشرفتظر گرفته شده نظیر دسترسهاي در نضرورت

هاي آینده همچنان ادامه داشته و فراگیري اینترنت مربوط به سال ناوريف
بینی کرد که این رویکرد در سطح توان پیشهاي آتی، میباشند. در سال

آموزش عالی بسیار درهم گسیخته خواهد شد. اصالح و تغییر در 
رغم آنکه صورت خواهد گرفت. علی گسترش ارزیابی و اعطاي مدرك

هاي رود این ابتکارات به صورت کامل جایگزین دانشگاهاحتمال نمی
هاي یادگیري ها نقش بسیار مهمی در فرصتسنتی شوند، لیکن این دوره

ها باید با این محیط کنند. دانشگاهقابل دسترس و مقرون به صرفه ایفا می
ها در آینده میزبان یک فرصت نشگاهحال تغییر تطبیق پیدا کنند. دا در

هاي المللی خواهند بود که از طریق اینترنت و کالسیادگیري بین
 ].54[ شودخطی آزاد گسترده ارائه میدرون

ها انداز آموزشی فراتر از محدوده دانشگاهچشم MOOCرویکرد 
 دهد و امکان مشارکت آزادانه را درهاي منحصر به فرد ارائه میو سازمان

دهد، درحالی که هیچ نیازي به عبور اختیار فراگیران سراسر جهان قرار می
از الزامات رسمی ورود به دانشگاه در این رویکرد وجود ندارد. مشارکت 

دهند هاي آموزشی، شبکه اي از فراگیران را تشکیل میکنندگان در دوره
 شود و کارشناسان و تمام اعضايکه در این شبکه، علم تولید می

-56[ پردازندکننده در جامعه یادگیري به پشتیبانی از این روند میشرکت
. یادگیري الکترونیکی، یادگیري سیار، جنبش منابع آموزشی آزاد و ].55

نقش  MOOCمبتنی بر  يناورفرایانش ابري، همگی در ایجاد محیط و 
اند. عالوه بر این، تمرکز بیشتر بر اهمیت شرایط و تعامالت داشته

اي از نظریه یادگیري و آموزش شده است اجتماعی منجر به توسعه گونه
کند. زمان و شرایط براي سازي نقش مهمی ایفا میکه در آن شبکه

MOOC هایی که هم اکنون مورد استفاده بسیار سازنده است و مدل
 .]57[ شوندگیرند، موجب جذب سطوح باالتر مشارکت میقرار می

 

 گیري:نتیجهبحث و 
MOOCs بسترهاي جدیدي براي ارائه آموزش هستند، آنها از ،

هاي سنتی دارند. هاي مشابه و متفاوتی با دورهبرخی جهات ویژگی
MOOCs  عالوه بر مطالب آموزشی سنتی نظیر ویدئوها، مطالعه متون

و مجموعه مسائل، غالب اوقات ابزارهایی براي برقراري تعامل نیز در 
جدید در حوزه  هاياوريمروزه با پیشرفت فندهد. ااختیار قرار می

ثیر أتواند تهاي نوین آموزشی، میآموزشی، ارائه هرگونه روش
 توجهی در یادگیري داشته باشد.قابل

 وجود دارد. واژه MOOCهاي مشترکی میان دو گونه قطعاً ویژگی
اللفظی تفسیر شود یا به تواند به صورت تحت) میMassive( »گسترده«

دهنده احتمال دستیابی به تعداد زیاد و فراوان فراگیران یا نشان معناي
 ].58[ توانایی براي جذب فراگیران بیشتر نسبت به ابزارهاي سنتی باشد

) نمایانگر عدم وجود مانع براي پیوستن به Open( »آزاد«واژه 
نیازهاي رسمی یا شهریه توانند شامل پیشاین موانع می ،جامعه است

کند که اذعان می Rodriguezبا این حال، ي ارائه اولیه باشند. برا ،حداقل
 X-MOOCsاز  C-MOOCsتفسیر این واژه، یکی از عوامل جداکننده 

، این واژه به معناي مشارکت قانونی C-MOOCsدر یک ]. 17[ است
مکانیسمی  فراگیران در هر سطح است، آزاد بودن عملکرد پشتیبانی شده

دیدگاه معین به سیستم را براي انتقال به دیگران  است که امکان ورود یک
، مطالب با محدودیت X-MOOCدر یک  ].26،59[ آوردفراهم می

کنند و مدل مبتنی بر کارشناس بدین معناست بیشتري، مجوز دریافت می
ها و تعامالت میان فراگیران مورد استقبال بعضی افراد قرار که ورودي

 ].17[ حوریت ندارندگیرند، اما براي دیگران ممی
با  MOOCاند که این دو شاخه جدید در بر این عقیده ايعده

]. 60-61[ شوندادغام نمی یکدیگر متفاوت هستند و با یکدیگر
خالقیت، استقالل و یادگیري  بر تولید، C-MOOCایدئولوژي 

کند و تمرکز خود را بر تولید مشترك دانش اي اجتماعی تأکید میشبکه
 ].62[ داردمعطوف می
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Vihavainen  و همکارانش، گزارشی در خصوصMOOC 
اند که در آن درجه باالیی از پشتیبانی، توسط محاسباتی ارائه کرده

توانند در شجویان میشود. این داندانشجویان دانشگاهی ارائه می
هاي آموزشی به کسب اعتبار پرداخته و در نهایت به عنوان مربی دوره

ارتقا یافته که شامل  MOOCsهاي دیگر شامل ]. طرح63[ فعالیت کنند
افزایش دسترسی دانشجویان به موارد اضافی از قبیل پشتیبانی بیشتر، 

 ].64[ رسمی و ارزیابی معتبر هستند
بندي کنند که ایجاد یک سیستم دستهمی پژوهشگران عنوان

هنوز زود است، اگرچه بعضی افراد در این  MOOCمشخص براي 
 که تنها یک رویکرد C-MOOC]. 65[ اندهایی برداشتهراستا گام

در نظر  MOOCنباید مقیاسی براي تمام  کند، احتماالًاي ارائه مینظریه
یري ارتباط گرایانه اعتماد گرفته شود، اما حتی اگر شخصی به تئوري یادگ

هایی براي و یافتن روش C-MOOCنداشته باشد، الهام گرفتن از مدل 
مندي از دستیابی به تعداد زیادي دانشجو با طیف وسیعی از نیازها و در بهره

 ].66ی بسیار ارزشمند خواهد بود [عین حال ترویج استقالل و خودکفای
و  C-MOOC ،X-MOOCیعنی  MOOCsاز گذشته 

هایی را با خود به همراه داشتند که فراگیران هاي دیگر، فرصتگونه
توانستند از آنها بهره گیرند. درست همانند هر دوره آموزشی دیگر، می

MOOC تواند خوب یا بد باشد. این احتمال به دلیل نوع بستر به می
کنندگان، آید، بلکه پیدایش آن به علت شرایط، مهارت ارائهوجود نمی

هاي فراگیران است. براي ارزیابی ناسب آموزش با اهداف و قابلیتت
میزان موفقیت در دستیابی به اهداف، یک ایده صریح و شفاف از 

 ].67[ ها و مقاصد مورد نیاز استهدف
MOOCs دسترس، هاي آموزشی دانشگاهی قابلبا ارائه دوره

موزش عالی را به پذیر، مقرون به صرفه و با قابلیت اتمام سریع، آانعطاف
مند به صورت رایگان و یا با هزینه اندك براي فراگیرانی که عالقه

توجه بسیاري از  MOOCsکنند. محبوبیت یادگیري هستند، ایجاد می
گذاران خصوصی را که در سراسر دنیا مؤسسات آموزش عالی و سرمایه

د، به هاي تجاري خود و ورود به بازار آموزش هستنبه دنبال ایجاد نام
هاي جدیدي را براي ابتکار خود جلب کرده است. آموزش آزاد، فرصت

کند که این امکان را به مؤسسات و دانشگاهیان در آموزش عالی ایجاد می
 هاي خالقانهخطی جدید و شیوههاي یادگیري درونخواهد داد که مدل

ا اران باید آموزش آزاد را بزآموزش و یادگیري را کشف کنند. سیاستگ
تر و مقرون آغوش باز پذیرا باشند و آموزش را براي عموم، قابل دسترس

تر سازند و همچنین به نحوي باشد که براي مؤسسات موجود به صرفه
 ].5[ در محیط آموزش عالی آزاد، سودآور باشد

ها، به احتمال زیاد در با توجه به موفقیت زودهنگام آشکار این دوره
انداز آموزش عالی خواهند شد از چشمبخشی  MOOCsهاي آتی سال

]68.[  John Mitchellهاي سنتی با جایگزینی سخنرانیMOOC  را
کند، به طوري که در دانشگاه به جاي صرف وقت بر بینی میپیش

 ].69[ افراد به همکاري و بحث بپردازند ،سخنرانی
 X-MOOC هايدورهC-MOOC  به طور کلی در مقایسه با

 از ویژگی آنها معموالً .ه متعارف شباهت دارندبیشتر به یک دور
هاي ارتباط متوالی ساختارمند ها و فرصتها، ارزیابیها، تمرینسخنرانی

نیز معموالَ داراي تصویري روشن از  X-MOOCهاي هستند. دوره
تر نیز به مراتب آسان X-MOOCهاي معلمان و فراگیران هستند. دوره

 ].70[ شوندندي میبمقیاس C-MOOCهاي از دوره
از انواع مطالب  MOOCsهاي درون خطی، نظیر سایر دوره

کنند. درحال حاضر، آموزشی شامل ویدئوها، اسناد و آزمون استفاده می
MOOCs ًاند بندي شدهبا توجه به موقعیت آموزشی خود دسته عمدتا

به  X-MOOCsو C-MOOCs  گرا بهارتباط MOOCsکه در آن 
MOOCs 38[ شوندچیز دیگري هستند، اطالق می که ادامه.[  

C-MOOCs ها و آموزش همتا را به طور کلی با استفاده قدرت شبکه
به  C-MOOCsآورند. در از فضاي آموزشی چندگانه تحت کنترل در می

کنندگان و فرا گرفتن از آنها نسبت به مطالب احتمال زیاد بر گزارش شرکت
از  .شودا طراحان دوره تأکید بیشتري میآموزشی ارائه شده توسط مدرسان ی

رویکرد یادگیري  X-MOOCsرسد که سوي دیگر، به نظر می
دارند. در  MOOCها در محیط عملیاتی پیرامون دوره] 16[ تريفردي

X-MOOCs به یادگیري و درك مطالب ارائه شده در دوره اولویت داده ،
بودند که  آزاد هاي آموزشاصلی، مبتنی بر شیوه C-MOOCsشود. می

 ].71[ دادنددر دسترس قرار می آزادمحتواي خود را با استفاده از مجوز 
اي دو سویه را با مفهوم ، رابطهMOOCتاکنون تحقیقات مربوط به 

بیان شده  MOOCو کارکرد معلم داشته است. دو توصیف مهم از انواع 
 است: 
1- X-MOOCsست که گرایافته و محتواساخت اي کامالً، دوره

کنند، طراحی براي تعداد زیادي از افرادي که بیشتر به تنهایی کار می
هاي از پیش ضبط شده دارد و با تکالیف خودکار یا سخنرانی .شودمی

، ارائه دسترسی براي ایجاد X-MOOCشود. هدف مشابه ارزیابی می
هاي گوناگون ارائه در زمینه موضوعات آموزش عالی است که مسئولین
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ات آموزشی برگزیده مشخص دهند. این افراد با وابستگی به مؤسسمی
  شوند.می

2- C-MOOC  توصیف » گراییارتباط«بر آنچه به عنوان اصول
اي و اشتراکی براي و شامل رویکردي شبکه شود، طراحی شدمی

محور نیست و شامل ارزیابی رسمی شود که در ابتدا برنامهیادگیري می
راهبر و نه بر تخصص  ع و موضوعات اکتشافی خودشود و بر توزینمی

 ].22[ مسئولین، تأکید دارد
نیز نشان داده است که  MOOCsمطالعه تجربیات فراگیران در 

سواد رقومی، مهارت زبان انگلیسی، ساختار یادگیري، محیط ارائه دانش، 
ارزش مشاهده شده یادگیري و سواد انتقادي براي ارزیابی مؤثر تعداد 

 MOOCاز اطالعات نقش مهمی در شکل دادن تجربه فراگیران  زیادي
 ].27-28، 37[ کنندایفا می

هاي فناوريدر برخی از کشورهاي در حال توسعه دسترسی به 
خطی کافی نیست. یادگیري رقومی براي پشتیبانی یادگیري درون

اي، حتی در المللی و سواد رایانهخطی، به همراه فقدان زبان بیندرون
هاي وسیع جمعیت کشورهاي ترین نوع خود به مشکلی براي بخشدهسا
 استفاده از فضاهاي یادگیري چندگانه، .حال توسعه تبدیل شده است در

هاي دیگر بار اطالعاتی و حساسیت فرهنگی برخی جنبهاضافه
MOOCs  هستند که مشکالت بزرگی براي فراگیران اهل کشورهاي

 MOOC]. دانشجویان در 72-73[ ستحال توسعه به وجود آورده ادر
گرایی و تئوري سواد اطالعاتی قوي مانند ارتباطو باید داراي توانایی 

باشند. دو مهارت مهمی که به  MOOCیادگیري مورد استفاده در 
کنند، توانایی جستجوي اطالعات فعلی و توانایی فیلتر یادگیري کمک می

 ].74[ کردن اطالعات ثانویه و اضافی هستند
MOOCs  ،در مدت کوتاهی طیف وسیعی از مربیان، فراگیران

اند. را به خود جلب کردهافراد ها و عموم هاي تجاري، رسانهشرکت
هاي خود را به هاي سرشناس دورهدرحال حاضر بسیاري از دانشگاه

فناوري ماساچوست،  مؤسسهدهند. مثالَ ارائه می MOOCصورت 
ی کالیفرنیا، و دانشگاه تگزاس از طریق دانشگاه هاروارد، دانشگاه برکل

 MOOCs ].52[ دهندخود را ارائه می MOOCs، انواع Edxبستر 
هاي آموزشی سالمت دهند که در آن فرصتروش جدیدي را ارائه می

 ].70[ پذیر استعمومی براي حجم عظیمی از مخاطبان جهانی امکان
هاي توان براي آموزش متخصصان مراقبتمی MOOCsاز 

اي متخصصان بهداشتی و دانشجویان نظیرآموزش مداوم حرفه
 MOOCهاي بهداشتی استفاده کرد. از آنجایی که تعداد بسیاري مراقبت

توانند پیشرفت زیادي در می MOOCsدر سراسر جهان ظهور یافت، 
آموزش عموم در زمینه سالمت و پزشکی داشته باشند. با این حال، به 

در آموزش گسترده سالمت و  MOOCsابلیت منظور استفاده از این ق
هایی وجود دارد که باید آنها را برطرف تندرستی در سراسر جهان، چالش

آوري ها عبارتند از زبان دسترسی، دسترسی فیزیکی به فنکرد. این چالش
و مهارت استفاده از فناوري. سواد سالمت ابزار قدرتمندي است که افراد 

راهی براي آموزش عموم  MOOCsتفاده از سازد و اسرا توانمند می
در  MOOCsافراد، جهت باال بردن سواد سالمت است. تنوع گسترده 

ارائه  2013موضوعات مختلف مربوط به سالمتی و پزشکی که در سال 
توان از طریق اند، نگاهی اجمالی به آن چیزي است که میشده

MOOCs 74-77[ به آن دست یافت.[ 
MOOCs  اند. و مهمی در بخش آموزش داشتهنقش برجسته

بدون مشارکت افراد خالق و با استعداد،  MOOCهاي دستاورد
 ،هاي آموزشی مبتنی بر اینترنتحاصل نخواهد شد. تجربه ایجاد دوره

در د شد. در آینده نیز مثمر ثمر واقع خواهو  استبسیار حائز اهمیت 
ها و رخی دانشگاهدر ب امروزه، چند ان کرد که هرعتوان اذنهایت می
 زمینه در بیشتري تحقیقات به شود، ولیارائه می MOOCsموسسات 

شود مسئولین پیشنهاد می و است نیاز اهمیت و گسترش آن در آموزش
هاي الزم براي ایجاد و استفاده از ساختعالی، امکانات و زیرآموزش 

MOOC .را فراهم آورند 
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Review Article 
 
Abstract 

 
Introduction: MOOCs are referred to Massive Open Online Courses that provide chances 
for expanding public access to education. The aim of this study is to discuss the concepts, 
types, application and emergence of MOOCs in medicine and medical education. 

Methods: This is an applied study that has been conducted through Literature Review 
method. Electronic journals and databases have been searched to obtain the required data. 

Results: The emphasis in CMOOCs is on knowledge production, whereas XMOOCs’ 
main stress is on knowledge proliferation. Due to the adoption of modern technologies in 
prevention, diagnosis, and treatment of diseases in developed countries, they have found it 
cost-effective to apply MOOCs in medical continuing education.  MOOCs are also used in 
areas such as training medical students, promoting public health literacy, patient education, 
and teaching main health issues. 

Conclusion: MOOCs have shortly attracted a wide range of educators, students, 
businesses, media, and the public. Currently, many prominent universities offer their 
courses in MOOC format. In Future, MOOCs will likely be part of the landscape of higher 
education, especially medical education. So, it is suggested that higher education authorities 
provide the facilities and infrastructure for the establishment of MOOCs in the country. 
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