
شیوه های استفاده از دوره های 
برخط رایگان در كالس درس

  موك چیست؟
امروزه به دلیل رشد شتابان علم و فناوری و مهم تر از همه، دسترسی 
همگانی به اینترنت و پایگاه های اطالعاتی متعدد، شرایطی ایجاد شده 
است که بسیاری از فناوری های آموزشی قبلی کاربرد چندانی ندارند و 
شکل جدیدی از فناوری آموزشی با نام دوره های آزاد برخط انبوه یا موک 
مطرح شده است. دوره های برخط آزاد انبوه به عنوان یکی از جدیدترین 
فناوری های آموزشی سبب تغییرات اساسی و کیفیت بخشی به فرایندهای 

آموزشی شده و به شدت در حال گسترش است )مطور، 1396(. 
 Massive Open Online Course موک از حروف اول عبارت
گرفته شده و از نظر لغوی به معنی دوره های برخط آزاد انبوه است. آزاد 
از این نظر که اکثر این دوره ها برای هر فردی رایگان و قابل  استفاده 
هستند. برخط بدین معنی که در هر جایی که دسترسی به اینترنت وجود 
داشته باشد، قابل  دسترسی است و انبوه بدین معنی که عمومًا تعداد زیادی 
یادگیرنده )به طور عادی چند هزار نفر در هر دورة آموزشی( در آن شرکت 

می کنند )کارنوسکاس و هولملوند، 2014(. 

  پلتفرم های دوره های برخط آزاد انبوه
بسته به اینکه دوره های موک توسط دانشگاه، مؤسسه یا شرکت راه اندازی 
شده باشند، نیازمند نرم افزار یا سخت افزاری هستند که برای میزبانی مورد 
استفاده قرار می گیرند. این نرم افزار یا سخت افزاِر میزبان با عنوان پلتفرم 
شناخته می شود. دوره های موک نیز نیازمند پلتفرم های خاص خود هستند 
و با پلتفرم های مختلفی به اجرا درآمده اند که از میان آن ها می توان به 
آکادمی خان2، آلیسون3، یودمی4، یوداسیتی5، کورسرا6، ادکس7، یادگیری 
باز8، ورسل9، یادگیری آینده10، باز برای مطالعه11، نووعد12، آیورسیتی13 و 
آموزش و پرورش باز  اشاره کرد )لین و همکاران، 2015(. در داخل کشور 
نیز دوره هایی در زمینة یادگیری برخط راه اندازی شده اند که می توان آن ها 

را به عنوان پلتفرم موک در نظر گرفت. برخی از این پلتفرم ها عبارت اند از:

موک1 نوعی دورة آنالین با هدف دسترسی آزاد از طریق وب و مشارکت 
در مقیاس بزرگ است. هدف از این مقاله ارائة تعریفی از موک و بیان 
مزایا و محدودیت های استفاده از آن، معرفی پلتفرم های دوره های برخط 
آزاد انبوه در سطح ملی و بین المللی، بررسی منابع مورد نیاز در فرایند 
راهبردهای روش  و  انبوه،  آزاد  برخط  دوره های  پیاده سازی  و  طراحی 
تدریس در این فناوری است. در نهایت نیز چند راهکار ساده و عملی 
برای شروع فرهنگ سازی استفاده از موک ها1 برای معلمان ارائه شده 
است. امید است با بهره گیری از این فناوری نوظهور گامی در جهت 

غنی سازی محیط یادگیری برداریم.
 

کلیدواژه ها: آموزش، یادگیری، دوره های برخط، موک
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متین قاسمی سامنی / دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی



  مزایای دوره های برخط آزاد انبوه
جینگ )2015( مزایای دوره های برخط آزاد انبوه را شامل موارد زیر 

می داند:
  باز بودن و غلبه بر موانع زمانی، مکانی و مالی 

  ایجاد امکان مشارکت برای همه، دسترسی به دیگر هم ساالن 
  غالبًا بدون هزینه

  ارتقای بسیاری از شیوه های آموزش عالی
  ایجاد تغییر در آموزش سنتی، ایجاد تغییر در نقش های یاددهنده و 

یادگیرنده در فرایند آموزش
  تدارک انواع متنوعی از دوره های حرفه ای

   امکان اشتراک منابع میان یادگیرندگان، راحتی، راندمان باال و تعاملی 
بودن، ایجاد محیط های یادگیری توزیع شده و مشارکتی

  توسعة اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری
   آموزش در زمینة فناوری  های مورد استفاده

  بهبود اثربخشی یادگیری و اصالحی بزرگ در روش های تدریس، 
دسترسی به متخصصان مشهور حوزه های گوناگون.

  منابع موردنیاز در فرایند طراحی و 
پیاده سازی دوره های برخط آزاد انبوه 

طراحی آموزشی دوره های برخط آزاد انبوه به ندرت با اتکا 
به توان یک فرد انجام می شود. شاید در برخی از دوره های 
یادگیری الکترونیکی، مدرس بتواند به شخصه تمام مراحل را 
انجام دهد، اما طراحی و توسعة دوره های برخط آزاد انبوه 
فرایند پیچیده ای است و نیازمند هماهنگی میان تخصص های 
مختلفی مي باشد. بنابراین، فرایند طراحی آموزشی این دوره ها 
از حیث دایرة افرادی که در آن مشارکت می کنند، در تغییر 
است. هر پروژه با توجه به عوامل مختلفی از قبیل وسعت، 
منابع و اهمیت، گروه طراحی آموزشی را تشکیل می دهد. 
نیروهای  نقش های  به   )2015  ( توری  و  افلبون  پومرول، 
آموزشی، طراح آموزشی، تولیدکنندة ویدئو، طراح گرافیک و 
مدیر وب، یکپارچه ساز، آزمونگران و مدیر پروژه اشاره کرده اند. 
تعداد اعضای هر یک از این نقش ها با توجه به وسعت پروژه 
ممکن است متغیر باشد. همچنین لین و همکاران ) 2015( 
در مجموع 9 نقش برای اجرای پروژة طراحی آموزشی موک 

شناسایی کرده اند که در شکل 1 نشان داده شده است. 

 ایجاد و راه اندازی دوره های موک نیازمند منابع متعددی است. 
عالوه بر منابع انسانی، سایر منابع موردنیاز عبارت اند از:

  پلتفرم موک: اجرای دوره های برخط نیازمند آن است 
که از یک نرم افزار یکسان قالب بندی اسناد و ویدئوها برای 

برقراری تعامل میان مدرس و یادگیرندگان استفاده شود.
  زيرساخت های رايانه ای و سيستم های عامل: 
این منابع برای ارائة خدمات دارای کیفیت باال برای تعداد 
زیادی از یادگیرندگان به طور هم زمان و حجم باالی محتوا 

ضروری هستند.
  استوديوی ضبط: تهیه و ارائة دوره های موک نیازمند 
ضبط ویدئویی آن هاست. در این زمینه استودیویی با دو دوربین 
دارای وضوح باال برای فیلم برداری از دو زاویه و استفاده از 

تبلت گرافیکی یا وایت برد دیجیتالی کفایت می كند.
 منابع مالی: منابع مالی برای تأمین هزینه های تجهیزات و 
امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تجهیزات ضبط ویدئویی، 
حق الزحمة عوامل و دست اندركاران دوره ها، از منابع اساسی 

دوره های برخط هستند. 

  محدودیت های دوره های برخط آزاد انبوه
داشتن  به رغم  رخدادی،  یا  پدیده  هر  مانند  انبوه  آزاد  برخط  دوره های 
مزایای متعدد، محدودیت هایی نیز دارند که مهم ترین آن ها عبارت اند از:

 طوالنی بودن زمان تکمیل دوره ها، دشواری های ارزشیابی آموخته ها؛
  امکان سو استفاده از افراد در اینترنت، ادعای سطحی و ظاهری بودن 

یادگیری اینترنتی؛
  نبود ساختاری مشخص، زیر سؤال رفتن حق چاپ، اشتراک اطالعات 
و حریم خصوصی، اطمینان پایین کارفرمایان و یادگیرندگان در مورد 

کیفیت یادگیری از دوره های برخط آزاد انبوه؛
  گران بودن ایجاد و تولید دوره ها، دشواری های کالس های اینترنتی 
تعاملی به ویژه با تعداد بسیار باالی یادگیرندگان، و دشواری در تأیید 

شخصیت فیزیکی مشارکت کنندگان؛
  نرخ باالی ترک تحصیل و نرخ پایین فارغ التحصیلی، مشکل زبان برای 

یادگیرندگان غیر انگلیسی زبان، نبودن مدلی روشن از موک .
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شکل1. منابع انسانی درگیر در فرایند طراحی و پیاده سازی موک )لین و همکاران، 2015(

  راهبردهای روش تدریس در دوره های 
برخط آزاد انبوه

موارد زیر نمونه هایی از راهبردهای روش تدریس در دوره های برخط 
آزاد انبوه به شمار می روند:

 فرصتی برای تمرین بگذارید: یادگیرندگان باید مطالب را تمرین 
کنند تا آن را بفهمند. پس خوب است در حین ضبط یک فیلم از 
یادگیرنده بخواهید فیلم یا فایل صوتی را متوقف کند، تمرینی را انجام 
دهد و مجدد آن را تکرار كند و یا پایان هر فیلم یک کار عملی یا 
تمرین تدارک ببینید. از او بخواهید قبل از تماشای فیلم بعدی، حتمًا 

این موارد را انجام دهد. 
 از زمان بندی مناسب استفاده کنید: در آموزش برخط، با توجه به 
محتوای درس و سن مخاطبان، درس های مجازی می توانند روزانه 

یا هفته ای برگزار شوند. 
 از سیستم نمره دهی استفاده كنید: می توانید از یادگیرندگان بخواهید 
جواب سؤال ها را برای شما ارسال کنند. سپس آن ها را به صورت 
ماشینی، با استفاده از نرم افزارهای متعدد یا با کمک خود یادگیرندگان 
تصحیح کنید. اگر از قالب آمادة سایت هایی مانند کورسرا استفاده 

كنید، همه چیز از قبل برای شما آماده است. 
  از فیلم ها و تدریس طوالنی پرهیز کنید: می توانید مطالب را به 
چند قسمت تقسیم کنید، به طوری که هشت قسمت 12 دقیقه ای 

داشته باشید. 
  زمینه ای برای ارتباط یادگیرندگان با یکدیگر فراهم كنید: زمینه ای 
برای پرسش و پاسخ فراگیرندگان از یکدیگر ایجاد کنید. در این حالت 
گاهی ممکن است خود فراگیرندگان به تشکیل گروه علمی اقدام 

کنند و به یادگیری بپردازند. 
 مخاطب را درگیر بازی کنید: حتمًا دیده اید شبکه های اجتماعی 
شرایطی را فراهم می کنند که افراد بتوانند یکدیگر را تأیید کنند. شما 
نیز می توانید کاری کنید که فراگیرندگان امتیاز جمع کنند و بتوانند به 

دیگران امتیاز بدهند )غوابشی، 1396(. 

  چند راهکار ساده و عملی برای شروع 
فرهنگ سازی استفادة معلمان از موک  

 معلمان قبل از شروع کالس از تدریس خود فیلم برداری کنند 
و آن را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. این کار می تواند از 
طریق لوح فشرده یا به اشتراک گذاشتن فیلم در سایت هایی نظیر 
آپارات  باشد. دانش آموزان در خانه این فیلم ها را با توجه به زمان 
مناسب خود تماشا می کنند و جلسة آینده با هدف رفع اشکال 
وارد کالس می شوند نه یادگرفتن درس. در این صورت معلمان 

می توانند کالس معکوس را پیاده سازی کنند. 
را به صورت برخط  آزمون های هفتگی    معلمان می توانند 
مانند  آزمون ساز  نرم افزارهای  از  می توانند  آن ها  کنند.  برگزار 
نرم افزار آزمون سازی »حکیم« و نرم افزار آزمون ساز »کاتب« برای 
این کار استفاده كنند. همچنین، سایت های بسیاری این امکانات 
را به صورت رایگان در اختیار معلمان قرار می دهند که برخی از 

آن ها عبارت اند از:
https://freeonlinesurveys.com/
https://freeonlinesurveys.com/#!/
https://www.proprofs.com/quiz-school/
https://www.goconqr.com/

همچنین، سرویس های ایرانی متعددی وجود دارند تا بتوانید 
آزمون برخط خود را بسازید؛ مثل:

http://eazm.ir/
https://www.digisurvey.net/

  جمع بندی
با توجه به یافته های محققان، آموزش از طریق موک ها به سرعت 
در حال گسترش است و دوره های برخط آزاد انبوه می توانند یکی 
از عوامل تغییرات اساسی در عصر جدید باشند. گذشته از مضرات 
احتمالی که ممکن است استفاده از این فناوری داشته باشد، باید 
هم اکنون آسیب ها و چالش های آن بررسی شوند و براي استفادة 
بهینه از آن اقدام شود. همچنین، باید مشخص شود جایگاه این 
فناوری نسبت به آموزش رسمی کجاست و وزارت آموزش و 
پرورش الزم است چه موضعی در مقابل این پدیده بگیرد؟ و 
چگونه فرهنگ استفاده از موک ها را در میان معلمان، استادان، 

دانش آموزان و دانشجویان ایرانی رواج دهیم؟

پینوشتها
1. MOOC / 2. http://www.khanacademy.org
3. http://alison.com / 4. http://www.udemy.com
5. http://www.udacity.com / 6. http://www.coursera.org
7. http://www.edx.org 8. http://www.openlearning.com
9. http:// versal.com / 10. http://www.futurelearn.com
11. http://www.open2study.com 12. http://novoed.com
13. http://iversity.org 
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