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چکیده
زمینه و هدف :موکها به دورههای آزاد درونخطی گسترده گفته میشود که به عنوان یک نوآوری جدید آموزشی فرصت آموزش

برای همگان را فراهم ساختهاند .با توجه به اهمیت ضرورت تولید موک در حوزه پزشکی بهمنظور افزایش ارتقای سواد سالمت،

هدف مطالعه ی حاضر ،مقایس ه ی موکهای ارائه شده در سایت مکتبخانه براساس شاخصهای چهارگانه با تاکید بر حوزه
پزشکی و تعیین و تبیین آن است.

روش بررسی :این مطالعه از نظر هدفمندی از نوع کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی در دی ماه سال  1394انجام شده است.
جامعه آماری کلیه دورههای آموزشی ارائه شده ،سایت مکتب خانه بود .دادهها با استفاده از روش مشاهده ی مستقیم از سایت

مکتبخانه گرد آوری شده و دورهها براساس ویژگیهای یک موک ،مشارکت دانشگاهها و رشته بررسی گردید .دادههای به دست
آمده بعد از ورود به نرم افزار آماری  Excelبا استفاده از آمارهای توصیفی تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها :براساس دادههای به دست آمده ،دورههای ارائه شده توسط سایت مکتبخانه به صورت گسترده ،آزاد ،و درونخطی

*نویسنده مسئول :
الهه امتی؛
مرکـز آموزشـی ،درمانـی و پژوهشـی  17شـهریور
دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان
Email :
elahehomatii@gmail.com

بودند؛ اما برخی از آنها واحد درسی بودند .بیشترین مشارکت در ارائه موک مربوط به دانشگاه صنعتی شریف ،خان آکادمی ،و
سپس دانشگاه تهران بود؛ در حالیکه سایر دانشگاهها مشارکت اندکی داشتند.

نتیجه گیری :علی رغم ضرورت تولید موک در حوزه پزشکی ،میزان تولید موک در این حوزه بسیار اندک بود .پیشنهاد میشود

اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات مختلف از این نوآوری جدید آموزشی بهرهبرداری کرده و گامهای موثری در خصوص
ارائه موک بردارند.

واژه های کلیدی :پزشکی ،وب سایت مکتبخانه ،موک

 1دانشیار گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 2کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی ،مرکز آموزشی ،درمانی و پژوهشی  17شهریور ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران
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بررسی مقایس ـهای مو کهای ارائه شده در سایت مکتبخانه

بررســی مقایسـهای مو کهای ارائه شده در ...

مقدمه
مـوک یـا( )Massive Open Online Courseسـرنام

عبـارت دوره آزاد درونخطـی گسـترده اسـت .شـاخصهای
مشـخصه ی "گسـترده" بـه مقیـاس اطلاق میشـود و عبارت اسـت
از اعطـای فرصـت شـکلگیری ارتبـاط میـان مشـارکتکنندگان.

مشـخصه ی "آزاد" صرفـ ًا تداعـی کننـده ی معنـای رایـگان نیسـت،
بلکـه بـه معنـای دسترسـی آزاد ،برنامههـای درسـی آزاد و حصـول

بازدههـای یادگیـری خودمحـور میباشـد .مشـخصه ی "درونخطی"
بـدان معناسـت کـه مطالب آموزشـی به وفـور در محیـط اینترنت قابل
دسترسـی هسـتند و مشـخصه "دوره آموزشـی" به سـاختار یک واحد
درسـی درونخطـی اشـاره دارد( .)1در مطالعـهای دیگـر اشـاره شـده

اسـت کـه واژه ی "گسـترده" بـه معنـای احتمـال دسـتیابی بـه تعـداد
زیـاد و فـراوان یا نشـاندهنده ی توانایـی برای جذب فراگیران بیشـتر

نسـبت بـه ابزارهـای سـنتی اسـت .واژه ی "آزاد" نمایانگر نبـود مانع

بـرای پیوسـتن بـه جامعـه اسـت ،ایـن موانـع میتوانـد شـامل پیـش

بسـیاری از افـراد بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ایـن فنـاوری جدیـد

میتوانـد آمـوزش را بـرای همـگان فراهـم سـازد ،کیفیـت آن را ارتقا

بخشـد و دسترسـیپذیری دانشـگاهها را تضمین نماید .مشـتاقترین و

عالقهمندتریـن حامیـان موکهـا ،متقاعد شـدند که دورههای آموزشـی
آزاد میتوانـد یـک فرصـت آموزشـی پرظرفیـت را در اختیـار افرادی
کـه بـه اینترنـت دسترسـی دارنـد و مایـل بـه یادگیـری هسـتند ،قـرار

دهـد( .)9وجـود اطالعـات بیـش از حـد و در دسـترس بـودن منبـع
اطالعاتـی نامعتبـر در اینترنـت ،بـرای افـراد ،مخصوصـ ًا افـرادی که به
دنبـال اطالعـات در حـوزه ی تخصصـی پزشـکی هسـتند ،بـه چالش

بزرگـی تبدیل شـده اسـت .دسترسـی بـه موکهـا ،میتواند بـه آنهایی
کـه بـه دنبـال اطالعات هسـتند ،کمـک کند ،زیـرا محتوای آن توسـط

مؤسسـات معتبـری تهیه شـده اسـت و بـه راحتـی میتـوان فهمید که

آیـا منبـع معتبـر و موثق اسـت یا خیـر(11و.)10
برخی ویژگیهای موک عبارت اند از:

• دورههـای آموزشـی درونخطـی؛ شـامل محتـوای آزاد:

نیازهـای رسـمی یـا پرداخـت شـهریه"حداقل نـه بـرای ارائـه اولیـه"

سـخنرانی ویدئویـی و ارائـه اسلاید بـه همـراه آزمونهـای کوتـاه

مـوک دورهای اسـت کـه هـدف آن مشـارکت تعاملـی فـراوان

• سیسـتمهای پرسـش و پاسـخ غیررسـمی کـه امـکان

باشند( .)2

درو نخطـی.

و دسترسـی آزاد از طریـق اینترنـت اسـت .تفـاوت مـوک بـا دوره
افـزار آزاد و منابـع آموزشـی آزاد در ایـن اسـت کـه موک بـه جای در

شـکلگیری تعامـل نظیـر به نظیـر همانند تعامـل میان فراگیـران دارای

دسـترس قـرار دادن آزاد دروس و منابـع ،فرصتهایـی بـرای شـرکت

سـطوح مختلـف تخصـص بـا یکدیگـر را فراهـم مـیآورد.

کـردن دانشـجویان در فعالیتهـای یادگیـری فراهـم میسـازد(.)3

• تحلیلهـای یادگیـری کـه فعالیـت کاربـر و نتایـج آزمـون
را شـامل میشـود و احتمـاالً بـه واسـطه آزمونهـای نظـارت شـده،

تاریخچـه ی موکهـا بـه موکهـای نخسـتین ارائـه شـده

توسـط دانشـگاه ایالـت  Utahدر سـال 2007توسـط David Wiley

بـاز میگـردد(5و ،)4امـا در سـال  Dave Cormier 2008از دانشـگاه

 Prince Edward Islandعنـوان مـوک را اختـراع کـردCormier .

از ایـن عنـوان بـرای توصیـف دوره رایـگان ایجـاد شـده توسـط

 George Siemensو  Stephen Downesبـرای  25دانشـجو در
دانشـگاه  Manitobaکـه ثبت نام آن برای عموم نیز آزاد بود ،اسـتفاده

کـرد(6و Siemens .)5و  Downesآن را بهعنـوان محیطـی بهمنظور
اجـرای فنـون ارتباطـی درنظـر گرفتند که روشـی برای آموزش اسـت

و بـر ایجاد شـبکههای بین دانشـجویان براسـاس حرکت فراتـر از پایه
دانـش اشـتراکی تمرکـز دارد(7و )5و از ابـزار شـبکههای اجتماعـی
بـرای همـکاری و تعامل بیشـتر دانشـجویان اسـتفاده میکند.

 Sebastian Thrunاز دانشـگاه استانفورد ،در سال  2011اقدام

بـه برگـزاری کالسهـای درونخطـی هـوش مصنوعـی کـرد و تعداد
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تکمیـل میگـردد.

• اعتبـار نامههـا یـا گواهینامههـا و جوایـز احتمالـی ،نشـان

دهنـده ی تکمیـل موفقیتآمیـز دورههـا یـا واحدهـای آموزشـی یک

ترم اسـت.

• برقـراری پیونـد با مشـخصات یادگیـری فردی و مقایسـهای

کـه کارکنـان قادر بـه ارزیابـی آنها هسـتند.

• حـذف محدودیتهایـی نظیـر ارائـه دورههـای آموزشـی در

چهارچوبهـای زمانـی تعریـف شـده کـه امکان بررسـی تمـام محتوا
بـه منظـور پشـتیبانی از نیازهـای کنونـی را در اختیـار میگـذارد.

• توسـعه شـبکههای نظیـر بـه نظیـر کـه دانشـجویان ،کارکنان

و فـارغ التحصیلان را در ارتبـاط بـا یکدیگـر قـرار میدهـد و بـا

مزیتهـای خاصی بـرای هرگـروه و همچنین جریانـی از فرصتهای

یادگیـری طوالنـی مدت همـراه اسـت(.)12

پیشـرفتهای مختلـف در دهههـای اخیـر در حوزههـای
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چهار گانه موک :گسـترده ،آزاد ،درونخطی و دوره آموزشـی هسـتند.

 160000دانشـجو را از تمـام مقاطـع سـنی و ملیتـی جـذب نمود(.)8

سید جواد قاضی میر سعید و همكاران

مختلـف آموزشـی ،همانگونـه کـه چالشهـای بسـیاری ایجـاد نموده

اسـت ،نوآوریهـای جدیـد آموزشـی را بـه روی فراگیـران گشـوده

اسـت .در آمـوزش عالی تحوالت چشـمگیری در حوزههـای مختلف

آمـوزش عالـی را بـا کاهـش هزینههای دورههای آموزشـی در اشـکال
مختلفـی از ارائـه آمـوزش عالـی ،حل میکننـد(.)10

 Hossainو همـکاران( )2015اشـاره کردنـد کـه از مـوک

مؤسسـه ی  Karolinskaیکـی از دانشـگاههای برتـر پزشـکی

یـک روش کـم هزینـه و مقـرون بـه صرفـه بهمنظـور کسـب

در زمینـه یادگیـری از جملـه تولیـد مـوک شـکل گرفته اسـت.

در جهـان اسـت .بـا وجـود اینکـه ایـن موسسـه بیـش از  40درصد از

تمـام پژوهشهـای پزشـکی در کشـور سـوئد را بـه خـود اختصـاص
داده اسـت و وسـیعترین دامنه آموزشـی را در حوزه علوم پزشـکی و

آسـیبهای سـتون فقرات اسـتفاده کـرد .طـرح یادگیـری درونخطی،

تجربـه ی یادگیری منسـجم و پایدار در اختیار دانشـجویان فیزیوتراپی
قـرار میدهـد .موکهـا یـک روش مناسـب بـرای ساختارمندسـازی

تجربیـات یادگیری درونخطی دانشـجویان هسـتند(.)16

سلامت دارد؛ تولیـد موک نیـز یکی دیگر از اهداف آن مؤسسـه بود و

 De Castanedaو همـکاران( )2015در مقالـهای بـا عنـوان

برعهـده داشـت کـه ب ه همـراه سـخنرانان منتخـب درحـال تولید موک

عفونتهـا" به تأثیر نخسـتین موکهــا بـر بیماری ابوال ،اشـاره کردند؛

همچنیـن یکـی از زمینههـای پزشـکی کـه میتوانـد بـه میـزان

تغییـر دادهانـد .آن دسـته از دورههـای آموزشـی کـه در دانشـگاههای

مرکـز یادگیری و دانش نیز ،بخشـی از مسـئولیت اجـرای این پروژه را

"مـوک بـه عنـوان یک ابـزار نـوآوری در آمـوزش پیشـگیری و کنترل

بودند(13و.)10

بدیـن معنـی کـه موکها و بسـترهای آن ،آمـوزش را در سـطح جهان

زیـادی تحـت تأثیـر موکهـا باشـد ،آمـوزش مـداوم پزشـکی اسـت.
آمـوزش مداوم پزشـکی برای بسـیاری از پزشـکان ضروری اسـت .از

آنجـا کـه بودجـه فعالیتهـای آمـوزش مداوم پزشـکی ،رو بـه کاهش
شـدید اسـت و پزشـکان کمـی بودجـه الزم بـرای مسـافرت را دارا

هسـتند(14و ،)10لـذا موکهـا میتواننـد جایگزینـی بـرای دورههـای

اقصـی نقـاط جهـان برگزار میشـود ،هم اکنـون به صـورت آزاد برای

همـگان و بـه صـورت رایـگان قابـل دسـترس اسـت .هـزاران نفـر از
فراگیـران میتواننـد از طریـق گروههـای مباحثـه ی مـورد اسـتفاده در

موکهـا ،بـا یکدیگـر و بـا متخصصـان ارتبـاط برقرار کننـد(.)17

 Kingو همـکاران( )2013در مطالعـهای در خصـوص طـرح

آموزش مداوم پزشـکی حضوری باشـند و امکان شـرکت در دورههای

مـوک بـه منظـور اطلاع از پژوهشهـا و آموزشهـای حـوزه ی زوال

در کشـور ایـران ،هیـچ یـک از دانشـگاهها ،اقدامـی در جهـت

در طـول سـالهای اخیـر بـه تکامل رسـید .در تعریف اصلـی این ایده

درونخطـی در هـر زمـان و مکانـی را فراهم سـازند.

راه انـدازی دورههـای مـوک نکردهانـد ،و آنچـه کـه تاکنـون عرضـه

شـده اسـت بیشـتر به صـورت جزئی و مقطعـی ،آن هم بـه همت یک
اسـتاد یـا دانشـجو بوده ،ماننـد سـایت مکتبخانه کـه در آن فیلمهایی

عقلـی ،اشـاره کردند که مفهـوم موک به عنوان شـکلی از آموزش آزاد،

آمـده اسـت که یک دوره آموزشـی آزاد به شـکل پراکنـده و در فضای
اینترنـت بـه متقاضیـان ارائـه میشـود تـا بـه دور از محدودیتهـای

مؤسسـات مرسوم ،در سـطح گسـترده آزاد باشد(.)18

از تدریـس اسـتادان دانشـگاه صنعتـی شـریف و برخـی دانشـگاههای

در مطالعـهای دیگـر  Kocalevaو همـکاران( )2014نشـان

سـایت ویژگـی تعاملـی بـودن را نـدارد .این سـایت زیـ ر مجموعهای

مـوک اسـت یـا خیـر؟ مـودل یک بسـتر آموزشـی اسـت کـه بهمنظور

در ایـران وجـود دارد کـه توسـط افرادی بـا اطالعات تخصصـی اداره

فراگیران طراحی شـده تا محیطهای آموزشـی شخصیسـازیشـدهای

مـوک معرفی کـرد(.)15

آمـوزش درونخطـی را مدیریـت کننـد .آنـان اذعـان کردنـد کـه برای

دیگـر وجـود دارد و دانشـجویان میتوانند از آن اسـتفاده کنند ،اما این

دادنـد که آیـا دوره دانشـگاه  Goce Delcevدر بسـتر  Moodelیک

از سـایت بـزرگ و موفـق "خـان آکادمی" اسـت .سـایتهای دیگری

ارائـه یـک سیسـتم پایـدار ،ایمـن و یکپارچـه به مدرسـان ،مدیـران و

میشـوند ،امـا هیـچ کـدام را نمیتـوان بـه عنوان یـک نمونـه کامل از

را بهوجـود آورد کـه در آن ،افـراد میتواننـد یادگیـری درونخطـی و

در ایـران امتـی و توسـلی( )1394در مطالعهای بـا عنوان ظهور

اینکـه یـک دوره بهصورت موک باشـد ،پیش از هر چیز باید گسـترده

موکهـا در آمـوزش پزشـکی اشـاره کردنـد کـه قابلیتهـای مـوک،
فرصتهایـی را بـرای گسـترش دسترسـی بـه آمـوزش پزشـکی برای

همـگان فراهم میسـازد و فضایـی را برای تجربه آمـوزش و یادگیری
درونخطـی ایجـاد میکنـد .موکهـا مشـکل محدودیـت بودجـه
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باشـد؛ یعنـی بایـد کاربـران بسـیار زیادی داشـته باشـد؛ همچنیـن باید

آزاد بـوده ،ثبـت نام رایگان داشـته باشـد ،برای همه افراد در دسـترس
باشـد ،محتوای آزاد(ویدئو و سـند) داشـته باشـد و نیازی به پرداخت

شـهریه نداشـته باشـد .علاوه بـر آن ،بایـد درونخطی باشـد ،بـه این
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ایجـاد شـده اسـت و فعالیتهای چشـمگیری در عرصههـای مختلف

میتـوان بـرای ارائـه آمـوزش بـه دانشـجویان فیزیوتراپـی در زمینه ی

بررســی مقایسـهای مو کهای ارائه شده در ...

معنـا کـه در هـر زمان و مکانی در جهان در دسـترس باشـد .موک باید

3 .3توزیـع موکهـای ارائـه شـده در سـایت مکتبخانـه

اعتبـارات ،احـراز هویـت شـخصی ،سـخنران ،گروههای دانشـجویی،

4 .4موکهـای ارائـه شـده در حـوزه ی پزشـکی در سـایت

همـه ی ویژگیهـای یک دوره را از جمله :پیوسـتگی ،شـروع و پایان،
تکالیـف و بازخورد داشـته باشـد(.)19

موکهـای ارائـه شـده در حـوزه سلامت و پزشـکی اعلام کردند که
بهمنظـور اسـتفاده از قابلیـت موکهـا در آموزش گسـترده ی سلامت
در سراسـر جهـان ،چالشهایـی ماننـد زبـان دسترسـی ،دسترسـی
فیزیکـی بـه فنـاوری ،مهارت اسـتفاده از فنـاوری وجـود دارد که باید

آنهـا را برطـرف کـرد .سـواد سلامتی ابزار قدرتمندی اسـت کـه افراد

را توانمنـد میسـازند و اسـتفاده از موکهـا راهی بـرای آموزش عموم

افـراد ،جهـت افزایش سـواد سلامتی اسـت(.)11

در مطالعـهای دیگـر Gooding ،و همکاران( )2013با بررسـی

موکهای دانشـکده بهداشـت عمومی بلومبرگ جان هاپکینز مشـخص

کردنـد کـه موکهـا روش جدیدی را کـه در آن فرصتهای آموزشـی
سلامت عمومـی برای حجـم عظیمـی از مخاطبان جهانـی امکانپذیر

باشـد و همچنیـن یادگیـری بیشـتر از طریق تجربه موکهـای مقدماتی
دانشـکده بهداشـت را فراهم ساختند(.)20

مکتـب خانـه کدامنـد؟

روش بررسی
ایـن مطالعـه از نظـر هدفمنـدی از نـوع کاربـردی و بـه روش

پیمایشـی توصیفی در دی ماه سـال  1394انجام شـد .جامعه ی آماری

کلیـه دورههـای آموزشـی ارائه شـده توسـط سـایت مکتبخانـه بود.

بخـش عمـده ی دروس مکتبخانـه دروسـی هسـتند کـه هـر تـرم از
کالسهـای ارائـه شـده در دانشـگاههای برتـر کشـور فیلمبـرداری و
ضبـط میشـوند و بـه صـورت رایـگان در سـایت مکتبخانـه قـرار

میگیرنـد .علاوه بـر آن مکتبخانـه سـعی میکنـد کـه درسهـای
آموزشـی متنـوع با موضوعـات مختلف را بـا اجازه از مولفـان آنها(در

صـورت امـکان) ،بـر روی سـایت قـرار دهـد .آمـوزش "نرمافزارهای

کاربـردی" ،درسهـای "دانشـگاههای برتـر دنیـا" و "خـان آکادمـی"

از ایـن دسـته هسـتند .هـدف سـایت مکتبخانـه در دسـترس

قـرار دادن آمـوزش بـا کیفیت باال برای همه فارسـی زبانان اسـت .تیم

مکتبخانـه اعتقـاد دارنـد کـه هیـچ کـس نباید بـه خاطر هیـچ چیز از

درحـال حاضـر بسـیاری از دانشـگاههای سرشـناس دورههای

لـذت یادگرفتـن محروم شـود .نباید سـن و سـال یا مـکان و موقعیت

 ،Massachusettsدانشـگاه  ،Harvardدانشـگاه  Berkeleyکالیفرنیـا

افـراد میتواننـد به صـورت رایـگان از محتـوای آموزشـی مکتبخانه

میدهنـد(22و.)2 1

آمـوزش محروم نباشـد(.)23

ً
مثلا مؤسسـه فنـاوری
خـود را بـه صـورت مـوک ارائـه میدهنـد.

و امکانـات مالـی افـرادی را از یادگرفتـن و موفقیـت بـاز دارد .همـه

و دانشـگاه  Texasاز طریـق بسـتر  Edxموکهـای خـود را ارائـه

اسـتفاده کننـد تـا بـه دلیـل محدودیتهـای مالی هیـچ فـردی از لذت

بررسـي پيشـينههای پژوهـش در داخـل و خـارج از كشـور

دادههـا بـا اسـتفاده از روش مشـاهده ی مسـتقیم از سـایت

از کشـور و پژوهشهـای اندکـی در خصـوص موک در داخل کشـور

چهارگانـه ی یـک مـوک ،مشـارکت دانشـگاهها و رشـته بررسـی

پزشـکی و سـایر زمینههـای مرتبـط بـه آن ،مطالعـه ی حاضـر بـر آن

 Excelبـا اسـتفاده از آمارهـای توصیفـی شـامل فراوانـی و درصـد

نشـان میدهـد كـه پژوهشهاي مختلفـي در حوزه ی مـوک در خارج

مکتبخانـه گـردآوری شـده و دورههـا براسـاس شـاخصهای

انجـام شـده اسـت .بـا توجـه بـه اهمیـت تولیـد موکها در حـوزه ی

گردیـد .دادههـای بـه دسـت آمـده بعـد از ورود بـه نـرم افـزار آماری

اسـت تـا بـه مقایسـ ه ی موکهـای ارائـه شـده در سـایت مکتبخانه

فراوانـی ،تجزیـه و تحلیـل شـد.

و تبییـن آنهـا بپردازد.

یافتهها

براسـاس شـاخصهای چهارگانـه بـا تاکید بـر حوزه پزشـکی و تعیین
در ایـن راسـتا ،پژوهـش حاضـر درصـدد پاسـخگويي بـه

سـوال اول پژوهش :آیا موکهای ارائه شـده در سـایت مکتب

1 .1آیـا موکهـای ارائـه شـده در سـایت مکتبخانـه

بـرای پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا دورههـای حاضـر،

سـؤاالت اساسـي زيـر اسـت:

شـاخصهای چهارگانـه یـک مـوک را دارنـد؟

2 .2توزیـع موکهـای ارائـه شـده در سـایت مکتبخانـه بـا
تاکیـد بـر سـهم دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران چگونـه
ا ست ؟
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خانـه شـاخصهای چهارگانه یک مـوک را دارند؟

مـوک هسـتند یـا خیـر ،بـا توجـه بـه مشـخصههایی کـه ذکـر شـد،
نتیجهگیریهـای زیـر بهدسـت آمـد:

دورههـا گسـترده بودنـد؛ اثبـات آن نیـز ،ایـن اسـت کـه افراد

مختلفـی میتواننـد از آنهـا اسـتفاده کننـد .دورههـا از ایـن قانـون کـه
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 Liyanagunawardenaو )2014( Williamsبـا بررسـی

براسـاس رشـته بـا تاکیـد بـر رشـته پزشـکی چگونـه اسـت؟

سید جواد قاضی میر سعید و همكاران

بایـد آزاد باشـند ،ثبـت نـام رایـگان و محتـوای آزاد و رایـگان داشـته

و در دسـترس همـگان باشـند ،پیـروی میکننـد .دورههـا درونخطـی
هسـتند و در هـر زمانـی یعنـی  24سـاعت در هفـت روز هفتـه و در

هـر مکانـی بـرای کاربران در دسـترس هسـتند .برخـی از دورهها ،یک

سـوال دوم پژوهـش :توزیـع موکهـای ارائـه شـده در سـایت

مکتبخانـه بـا تاکیـد بر سـهم دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران چگونه
ا ست ؟

شکل  :1نمودار دایرهای موکهای ارائه شده در سایت مکتب خانه
براسـاس یافتههای شـکل  ،1بیشـترین موک ارائه شـده مربوط

در ارائـه مـوک ،مربـوط بـه دانشـگاه صنعتی شـریف ،خـان آکادمی و

مربـوط بـه دانشـگاههای تربیت مـدرس ،اصفهـان ،پژوهشـگاه رویان

سـوال سـوم پژوهـش :توزیـع موکهای ارائه شـده در سـایت

بـه دانشـگاه صنعتـی شـریف یعنـی  89دوره بـود و کمتریـن مـوک

بـود ،کـه فقط یک مـوک ارائه داده بودند .بنابراین بیشـترین مشـارکت

سـپس دانشـگاه تهران بود .سـایر دانشـگاهها مشـارکت اندکی داشـتند.

مکتبخانـه براسـاس رشـته بـا تاکید بر رشـته پزشـکی چگونه اسـت؟

جدول  :1توزیع موکهای ارائه شده در سایت مکتبخانه براساس رشته
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رشته

تعداد دوره

درصد

رشته

تعداد دوره

درصد

برق

40

21

شیمی

4

2

کامپیوتر

30

15

داروسازی

3

2

مدیریت

9

5

مکانیک

11

6

ریاضی

27

14

هوا فضا

12

6

فیزیک

32

16

عمران

5

2

پزشکی

4

2

اقتصاد

12

6

زبان

1

1

موسیقی

1

1

فلسفه

2

1
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واحـد درسـی بودنـد و از یـک برنامـه آموزشـی و اهـداف یادگیـری

خـاص برخـوردار بودند.

بررســی مقایسـهای مو کهای ارائه شده در ...

یافتههـای جـدول  1نشـان داد بیشـترین موکهـای ارائه شـده

مربـوط بـه رشـته بـرق 21درصـد ،فیزیـک  16درصـد ،کامپیوتـر 15

درصـد ،ریاضـی  14درصـد ،و کمتریـن مـوک مربوط به فلسـفه ،زبان

و موسـیقی  1درصـد بـود .در رشـته پزشـکی نیز تنهـا دو درصد موک

ارائـه شـده بود(جدول.)1
سـوال چهـارم پژوهـش :موکهـای ارائـه شـده در حـوزه

پزشـکی در سـایت مکتبخانـه کدامنـد؟

دانشگاه علوم پزشکی تهران
ردیف

نام دوره

نام مدرس

زبان

تعداد درس

1

ویروسشناسی

فرهاد بنکدارهاشمی

فارسی

3

2

درمان ١

گروه بالينی دانشكده داروسازی

فارسی

4

3

درمان ۲

گروه بالينی دانشكده داروسازی

فارسی

4

4

درمان ۳

گروه بالينی دانشكده داروسازی

فارسی

3

موکهـای ارائه شـده در حوزه پزشـکی توسـط دانشـگاه علوم

پزشـکی تهـران تنهـا چهـار دوره بـه نامهـای ویروسشناسـی ،درمان

 3 ،2 ،1بـه زبـان فارسـی بود(جدول.)2

بحث

دانشـگاه ""Goce Delcevدر بسـتر مـودل برای پاسـخ به این سـوال

کـه آیـا دورههـای ارائـه شـده در این دانشـگاه از نـوع موک اسـت یا
خیـر ،اعالم شـد کـه آن دورهها گسـترده بودنـد ،زیرا سـاالنه  3500تا
 4000دانشـجوپذیرفتـه میشـدند .دوره آنـان از ایـن قانـون کـه باید
آزاد باشـد ،ثبـت نـام رایـگان داشـته باشـد ،محتـوای آزاد و رایـگان

مطالعـه حاضـر ،بـه بررسـی مقایسـهای موکهـای ارائـه شـده

داشـته باشـد و در دسـترس همـگان باشـد ،پیـروی نمیکـرد و بـه

حـوزه پزشـکی پرداخـت .نتايج مطالعـه حاکی از آن بـود که دورههای

تنهـا برای دانشـجویان دانشـگاه " "Goce Delcevفراهـم بود که قب ً
ال

برخـوردار بـود ،اما تنهـا برخی از دورههـا ،یک واحد درسـی بودند و

دانشـجویان ،تمامی محتویات درسـی دوره رایگان و در دسـترس قرار

همچنیـن سـایر ویژگیهـای یـک دوره از جملـه ارائـه گواهینامـه،

سـاعت در هفـت روز هفتـه ،و در هـر مکانی ،برای کاربـران ثبتنامی

در این سـایت مشـاهده نشـد.

ً
کاملا موک نبـود ،زیرا رایگان
کـه دوره ی دانشـگاه""Goce Delcev

در سـایت مکتـب خانـه براسـاس شـاخصهای چهارگانه بـا تاکید بر

صـورت جزئـی این الزامات را داشـت؛ زیرا دسترسـی و آزاد بودن آن

سـایت مکتـب خانـه از شـاخصهای گسـترده ،آزاد و درونخطـی

هزینههـای مشـارکت و ثبـت نـام را پرداخـت کـرده بودنـد .بـرای آن

از یـک برنامـه آموزشـی و اهـداف یادگیری خـاص برخـوردار بودند.

داشـت .ایـن دوره بهصـورت درونخطی بود و در هـر زمان یعنی 24

گروههـای دانشـجویی ،تکالیـف و بازخـورد ،ویژگـی تعاملـی و غیره

در دسـترس بـود .بـا توجـه بـه موارد یاد شـده ،ایـن نتیجه گرفته شـد

بیشـترین مشـارکت نیـز در ارائـه مـوک مربـوط بـه دانشـگاه

نبـود و در دسـترس همـگان قـرار نداشـت ،هـر چنـد تمامـی الزامات

دانشـگاهها مشـارکت اندکـی داشـتند .بیشـترین موکهـای ارائه شـده

در مطالعـه ی  Liyanagunawardenaو  Williamsنیـز

بـه فلسـفه ،زبـان و موسـیقی اختصـاص داشـت .موکهای ارائه شـده

ارائهدهنـده ی مـوک،یعنـی  Courseraو  Open2Studyارائـه شـده

بو د .

و پـس از آن دانشـگاه کالیفرنیـا( ،)9دانشـگاه پنسـیلوانیا( )7و

صنعتـی شـریف ،خـان آکادمـی و سـپس دانشـگاه تهـران بـود .سـایر

دیگـر را در اختیار داشـت(.)19

مربـوط به رشـته بـرق ،فیزیـک ،کامپیوتر ،ریاضی بـود و کمترین موک

اکثـر موکهـای مربـوط بـه حـوزه ی سلامت توسـط بسـترهای

در حوزه پزشـکی توسـط دانشـگاه علوم پزشـکی تهران بسـیار اندک

بـود( .)11بیشـترین تعداد موکها توسـط دانشـگاه جـان هاپکینز()12

در مطالعـه  Kocalevaو همـکاران در بررسـی موکهـای

دانشـگاههای آزاد اسـترالیا( ،)6ارائـه شـده بـود .در دانشـگاه هـاروارد
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و دانشـگاه شـفیلد هریـک 3 ،موک ارائه شـده بود .بیشـترین()90/98%

بـه تعـداد بیشـتری از متخصصـان بخـش سلامت و ارزیابـی آنها به

مقایسـه بـا موسسـات ،بیشـتر مـوک تولیـد کردنـد و  70%موکها ،در

بایـد از موکهـای تخصصـی این حوزه بهـره گیرنـد(Volandes .)17

موکهـا توسـط دانشـگاهها ارائـه شـده بـود ،درواقـع دانشـگاه هـا در
دانشـگاههای آمریـکای شـمالی وجـود داشـت .تنهـا دو موک توسـط
مؤسسـات کشـورهای درحـال توسـعه ارائـه شـدند .دانشـگاههای

و دیگـران معتقدنـد کـه فنون یادگیـری ویدئویی درونخطـی میتواند
بیمـاران و پزشـکان را توانمنـد سـازد .در واقـع ،موکهـا یـک روش

بسـیار مناسـب برای آموزشهـای مداوم پزشـکی هسـتند(.)25

دیگـر مناطـق جهـان ،تعـداد اندکی موک در زمینه سلامت و پزشـکی

بـا وجـود آنکـه تعـداد زیـادی از دانشـگاهها بـرای پیوسـتن

در مطالعـهای دیگـر  Haggardاشـاره کـرد کـه دو

پزشـکی مشـتاقتر بودنـد(26و ،)10اما در ایران مشـارکت دانشـگاهها

داشتند(.)19

ارائـه دهنـده ی اصلـی مـوک؛ یعنـی  Edxو  ،Courseraبیش از 800

بـه دنیـای موکهـا عجلـه دارنـد و مطالعـات نشـان داد کـه گروههای
در تولیـد موک بسـیار اندک بود و دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران تنها

دوره ی ترکیبـی دارنـد کـه حـدود  90مـورد از آنهـا در حـوزه ی

 4مـوک در حـوزه ی پزشـکی ارائه داد.

در حـوزه پزشـکی در سـایت مکتبخانـه ارائـه شـد.

نتیجهگیری

پزشـکی بـود( .)24در حالـی کـه در مطالعه ی حاضر تنهـا چهار دوره
در مطالعات پیشـین اشـاره شـده بود که تاکنـون بخش عظیمی

یکی از مهمترین مسـائلی که در این مبحث به آن اشـاره شـده

یکـی از عوامـل آن ،بـه خصـوص در موکهـای مربـوط بـه حـوزه

مختلـف مخصوصـ ًا حـوزه ی سلامت اسـت کـه زمینـه سـاز کسـب

از موکهـا توسـط مؤسسـات کشـورهای توسـعه یافتـه ارائه شـدهاند.

توجـه و تاکیـد بـر اسـتقبال روز افـزون تولیـد موکهـا در حوزههـای

سلامت ،میتوانـد بـه دلیـل وجـود فناوریهـای پیشـرفته ی مـورد

دانـش و مهـارت در ایـن حـوزه پزشـکی خواهـد شـد .از آنجـا کـه

بهداشـتی درمانـی در کشـورهای توسـعه یافته باشـد .از سـوی دیگر،

یافتههـای حاصـل از این مطالعه بـه سیاسـتگذاران ،تصمیمگیرندگان

بـود(.)10-25

در راسـتای ارتقـای بهـرهوری سـواد سلامت از ایـن نـوآوری جدید

اسـتفاده در پیشـگیری ،تشـخیص و درمـان در سیسـتمهای مراقبـت

دانشـگاهها و موسسـات نیـز در تولیـد مـوک سـهم مختلفـی دارنـد،

نابرابـری بهداشـت در بیـن کشـورها نیـز مزیـد بـر علـت خواهـد

و برنامهریـزان آمـوزش عالـی سـطح کشـور کمـک خواهـد کـرد تـا

تعـداد موکهای موجود در حوزه ی سلامت و علوم زیسـتی،

آموزشـی بهرهبـرداری کننـد و با فراهـم آوردن زمینه هـای گوناگون و

و یـا تصمیمگیرنـدگان ایـن حـوزه را هـدف گرفتهاند .آمـوزش مداوم

مـوک بتواننـد گام موثـری در ایـن زمینـه بردارند ،و همچنیـن با ایجاد

ارتقـا میبخشـد و موکهـا میتواننـد در شـرایطی کـه دسترسـی بـه

و پزشـکان و سـایر تولیـد کنندگان مـوک گام بردارند ،البتـه تحقق این

کننـد .موکهـا بـه عنـوان ابزارهـای نوآورانـه ی حـل بحران سلامت

بایـد صـورت گیـرد .نکتـه ی حائـز اهمیـت آخـر اینکـه از ملزومات

پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری را در نظـر دارنـد ،بـرای ارائـه آمـوزش

سـواد رقومی و آموزشـی نیـز برخوردار باشـند.

روز به روز در حال افزایش هسـتند و عموم مردم ،متخصصان سلامت

مناسـب بـه صـورت درونخطـی و آموزشهـای الزم در قالـب تولید

متخصصـان بخش سلامت ،کیفیـت فرآیندهای مراقبت از سلامت را

فضـای مناسـب علمی جهـت حضور گسـتردهتر اسـتادان ،متخصصان

آمـوزش بـا کیفیـت محدود اسـت ،نقـش بسـزایی در این عرصـه ایفا

امـر نیازمنـد زمان اسـت و آموزشهای الزم در خصـوص تولید موک

قابلیتهایـی دارنـد .علیرغـم آنکـه موکهـا برخـی از جنبههـای

یادگیـری موثـر موکهـا نیـز این اسـت که فراگیران از سـطح مناسـب
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Background and Aim: As a new educational innovation, "MOOC" refers to Massive
Open Online Course which provide the chance of training for the public. Regarding
the importance of MOOC production for improving health literacy knowledge in
the medical field, the purpose of the present study was to comparatively investigate
the MOOC presented on the Maktab Khaneh website based on quadruple indexes
focusing on the field of medicine, determining and explaining it.
Materials and Methods: This study was descriptive and an applied research, which
has been conducted in January 2016. Statistical population was all of the educational
course presented by the Maktab Khaneh website. Data were collected using direct
observation of the Maktab Khaneh website and courses was studied according to
quadruple indexes of MOOC, universities cooperation and the education field. The
collected data was analyzed after being entered into the statistical software Excel
using descriptive statistics.
Results: Based on obtaining data, courses presented by the Maktab Khaneh
website were Massive, Open, Online, But some of them were the Courses. Major
cooperation was from Sharif University of Technology, Khan Academy, and then
Tehran University. Whereas, cooperation of other universities was low.
Conclusion: Despite the necessity of MOOC production in the medical field,
MOOC production rate in the medical filed was very low. Faculty members of
different universities and institutes are suggested to exploit this new educational
innovation and take effective actions for introducing MOOC.
Keywords: Medicine, Maktab Khaneh Website, MOOC
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