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 3*پور
هدف پژوهش حاضر بررسی و ادراک دیدگاه اساتید و  چکیده:

 ها(برخط آزاد انبوه )موک یهانسبت به دورهمتخصصان علوم تربیتی 

است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش آن تحلیل 

مضمون است. جامعه آماری این پژوهش، اساتید و متخصصان رشته 

 9د در دو دوره موک شرکت کردند و تعدا علوم تربیتی است که حداقل

از  تفادهگیری هدفمند انتخاب شدند و با اسنفر از آنان، با روش نمونه

ستیابی آوری اطالعات تا دساختاریافته نسبت به جمعهای نیمهمصاحبه

الرک ن و کها با استفاده از شیوه بروابه اشباع نظری اقدام شد. مصاحبه

 تم 36تم اصلی و  11مجموع، سه موضوع، ( تحلیل شدند. در 2006)

ها های پژوهش، احساسات و نگرشفرعی بدست آمد. بر اساس یافته

های اصلی چون تردید ها شامل تمقبل و پس از شرکت در موک

خش های موک نیز در بنخستین و خرسندی واپیسین بوده است. قابلیت

-شچنین چالماهداف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی شناسایی شد. ه

 ها در ایران شامل مواردی چون فنی، آموزشی،های بکارگیری موک

ی و ندیشفرهنگی، اقتصادی و اخالقی بوده است. در پایان، بر لزوم بازا

ات تمهید سازوکارهایی مناسب برای ارتقای شرایط مثبت و کاهش اثر

 شده کاربردی اشاره پیشنهادهای به برخیهای احتمالی تاکید و چالش

 است.

 مون.ها، تحلیل مضها، چالشها، قابلیتها، نگرشموک: کلمات کلیدی

F.Tari, Dr.N.Tari, Dr.M.Javadi Pour 
Abstract: The purpose of this study is to investigate 

and understand the viewpoints of professors and 

specialists in educational sciences towards massive 
open online courses (MOOCs). Thus, a qualitative 

approach and thematic analysis method was adopted. 

The statistical society of this research includes the 
professors and specialists in the field of educational 

sciences who participated in at least two MOOCs, out 

of which 9 people were selected by purposeful 
sampling. Then, the researcher attempted to collect 

data through semi-structured interviews to reach 
theoretical saturation. Interviews were analyzed using 

the method of Brown and Clark (2006). Finally, three 

themes, 11 main themes and 36 sub-themes were 
identified. According to the research findings, feelings 

and attitudes before and after participating in the 

MOOCs included the main themes such as the first 
doubt and the final satisfaction. MOOC capabilities 

were also identified in terms of objectives, content, 

teaching methods and evaluation. Also, the challenges 
of using MOOC in Iran have included technical, 

educational, cultural, economic and moral issues. In 

the end, reevaluation and provision of appropriate 
mechanisms to mitigate the effects of potential threats 

and promote positive situations is emphasized and a 

few applicable recommendations have been provided. 
Keywords: MOOCs, attitudes, capabilities, 

challenges, thematic analysis. 
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 مقدمه
جمله آموزش مختلف من یهانهیدر زم یادیز راتییاطالعات منجر به تغ یعه فناورتوس

 یریادگیاند و در هم ادغام شده یآموزش و فناور ط،یشرا نیهم ریشده است. تحت تاث
 ی، شادحاتیظهور کرده است )الفر یریادگیقدرتمند آموزش و  لهیوس کیبه عنوان  یکیالکترون

سان و ) پدیدار شد مدرن هایآموزش میان در جدید پارادایم یک وانعن به و (2020، 1نکلریو س
های شی برای تکمیل برنامه آموزشی در سیستمتال الکترونیکیآموزش  (.2008، 2همکاران

شود. هدف این آموزش سنتی است که در آن از امکانات بالقوه و گسترده اینترنت استفاده می
نظر از موقعیت جغرافیایی، اجتماعی برای تمام فراگیران، صرفات برابر طالعبرنامه، فراهم نمودن ا

 یادگیری نو نسل هاینمونه از (. یکی2020، 3وژ فنگ، چنگ، وانگ و) هاستاقتصادی آن و

 ها()موک انبوه باز برخط دروس است، یافته گسترش و آمده پدید اخیر دهه در که الکترونیکی

توسعه  طوالنی تاریخچه در فصل ترینتازه هاموک دیگر عبارت (، به1396هستند )ضرغامی، 
 هایروش پیدایش و سازیفعال موجب و هستند الکترونیکی یادگیری و دور راه از آموزش
به عنوان ( و 1396آبادی،زوارکی و علیاند )درتاج و زارعیشده جدیدی یادگیری و یاددهی

، یعمرانال) دانشگاه ظاهر شده است نایدانشجو یبرا ژهیبه و یغن یهابا فرصت ی نوینانقالب
   (.2017، 4یو خالد یالمرزوق

 کنندگانیشرکت به آزاد طور به وب طریق از که است آنالینی دوره برخط انبوه آزاد دوره

 ها زمانآن اغلب .هستند دانشگاهی هایدوره مشابه معموالً هادوره این .شودمی ارائه نامحدود

 و متون ویدئوها، نظیر درسی رایج محتوای بر عالوه هاد. موکدارن مشخصی پایان و شروع

 در آموزشی دستیار و استادان آموزان،دانش که آورندمی وجود به تعاملی فضای مسایل، مجموعه

 کشورهای از بسیاری از را مردم از مختلفی هایگروه توانستند هادوره این کنند. شرکت آن

 هایدانشگاه از بسیاری اساتید یوسیله به که کیفیتی با هایدوره. کنند جذب خود به جهان

برداشته  آموزشی برابر هایفرصت از استفاده برای را مهمی گام شود،می تدریس دنیا مطرح
 خط یک و کامپیوتر دستگاه یک تنها هادوره این از بسیاری در شرکت نیازپیش تنها. است

 گذراندن برای کنندگانشرکت است که «باز«حاظ ل این از (. موک2013، 5)لوین است اینترنت

 بسیار «تعداد برای درسی واحد نوع این کنند. پرداخت ایشهریه نیست الزم موک واحدهای

 به توانندمی فراگیران که ایگونه است به » بر خط«از فراگیران طراحی شده است و  »وسیعی

                                                 
1 Al-Fraihat, Joy & Sinclair 
2 Sun et al. 
3 Feng, Cheng, Wang & Xu 
4 El Emrani, El Merzouqi &  Khaldi 
5 Lewin 
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باشند  داشته دسترسی اینترنت طریق زا ارزشیابی نیز و گروهی بحث ابزارهای آموزشی، مواد
 بستر تواند،می بالقوه صورت به موک فناوری واقع در(. 2020، 1انی، تک و سروشزهیآنسا، ا)

 هایهزینه با و فراگیران از زیادی بسیار تعداد با خطی درون یادگیری و آموزش برای مفیدی

ر کنار ارائه مطالب درسی سنتی د ( و1399نوجوکامبری و محمودی، آورد )یوسفی فراهم پایین
های تعاملی را جهت کمک به خلق جامعه ها، مواد خواندنی و مجموعه مسائل، انجمنمانند فیلم

 (. 2018سازد )سیمون، از دانشجویان، اساتید و دستیارن تدریس فراهم می
 ابتدایی مراحل در هنوز هاموک افزارینرم بسترهای اگرچه گفت توانمی طورکلیبه

 ترکیبی آموزشی مدل یک و هستند سنتی هایکالس برای مؤثر مکملی هادوره این اما هستند،

 ابتکارات این رودنمی احتمال کهبا وجود این (.2013، 2و گاشوروف کیکندر)شوند محسوب می

-فرصت در مهمی بسیار نقش هادوره این لیکن شوند، سنتی هایکالس جایگزین کامل صورتبه

های سنتی دارای و به نسبت شیوه کنندمی ایفا صرفهمقرون به و دسترس قابل یرییادگ های
هر فرصتی . در همین راستا باید افزود، (2013، 3پریتواند باشد )های بسیار بیشتری میجذابیت

؛ امکان انحراف استهایی که مبتنی بر نوآوری و خالقیت باشد متحمل تهدیدها و چالش
عدم های سنی مختلف، ع اصلی، عدم ساختار مشخص، ارتباط محدود با گروهدانشجویان از موضو

دریافت پاسخ از دانشجویان در مباحثات آنالین، احساسی از صحبت یا برقراری ارتباط با خأل به 
ی بالفاصله دانشجویان، تقاضاهای سنگین مالی و زمانی و مشکالت ارزیابی دهپاسخدلیل عدم 

این موارد است.  ازجمله (1397زاده، واجارگاه، عارفی و رضایییدانشجویان )جعفری، فتح
های کنند و مهارتهایی برای آموزش بهتر فراهم میعالوه بر اینکه فرصت هابنابراین موک

هایی نیز برای آموزش به ها و ضعفچالش توأماً کنند، چندگانه تقویت می صورتبهفراگیران را 
  ینانه اداره شوند.بواقعهی جامع و همراه دارند که باید با نگا

جی ارزشمندی توسط پژوهشگران داخلی و خار در ارتباط با تحقیق حاضر، مطالعات
ه آمد 1ره ول شماها به اختصار در جدهای برخی از این پژوهشانجام شد که در ادامه نتایج یافته

 است.
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ansah, Ezeh, Teck, & Sorooshian 
2 Kendrick & Gashurov 
3 Parry 
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 حاضرپیشینه پژوهشی مربوط به تحقیق ای از نمونه. 1جدول 

ف
ردی

 

 –محقق  عنوان
 سال

 نتایج روش

 آمادگی بررسی 1
 جهت فراگیران

 هایدوره در شرکت
 انبوه  آزاد برخط

اشرفی و 
 حیدرنژاد

(1400) 

 -کیفی
 پدیدارشناسی

 در جهت شرکت فراگیران آمادگی داد نشان نتایج
فنی،  هایبعدشایستگی پنج شامل موک هایدوره

 .است فرهنگی و ینگرش و فردی یادگیری، اجتماعی،

انگیزه مربیان موک  2
 و توسعه شغلی

دو، تانگ، 
 1وو ژبونک 

(2020) 

آمیخته 
 می(ک -)کیفی

انگیزه مربیان برای آموزش موک: عالقه به یک 
عه فناوری جدید یادگیری، میل به ارائه خدمت به جام

و مردم، به اشتراک گذاشتن دانش تخصصی با 
مزایای  دیگران و رشد و تکامل شخصی است.

ای و موردانتظار آموزش موک، ارتقای شهرت حرفه
س ها و موانع تدریهای تدریس و چالشارتقای مهارت

 عدم بر بودن تولید محتوا وموک را عدم تعامل و زمان
آموزش مدرسان جهت تدریس در فضای مجازی 

 اند.دانسته
آموزش  یهاچالش 3

با  یریادگیو 
 استفاده از موک

، یذولکفل
ه و باشا حمز

2(2020) 

 -توصیفی
 پیمایشی

 نترنت،یضعف پوشش شبکه اها مواردی نظیر چالش
ناقص  زاتیاز موک، تجهدرست عدم درک استفاده 

ه وربه د رانیدر استفاده از موک، عدم تعهد کامل فراگ
 موک، یهابه دوره وستنیپ یبرا زهیموک، فقدان انگ

 ارائهموک، عدم  یهادوره یمشکالت مربوط به محتوا
 صیدر موک و عدم تخص یعلم یهاهمه دوره

 بدست آمد.در موک  امتیازات استاندارد
 عوامل شناسایی 4

 موفقیت کلیدی
  موک: هایدوره

 سنتزپژوهی
 مدل براساس

 روبرتس

پور، غالم
نژاد و رستمی

پورشافعی 
(1398) 

 -کیفی
 سنتزپژوهی

 تمالتعا باید زمینه موک اثرگذار هایدوره ایجاد برای
 هایسیستم ساخت، مهیا را فراگیران مشارکت و

موجود  استانداردهای به طراحی؛ را مناسب مدیریت
 را هاآموزش گونهاین به مثبت نگرش زمینه و توجه

 آورند. فراهم جامعه آحاد و آموزشی مؤسسات بین در

 راهبردهای تبیین 5
 "هاموک" با مواجهه

 درسی برنامه در
 عالی آموزش

 و جعفری
 مکارانه
(1397) 

اده د -کیفی
 بنیاد

 درسی ریزیبرنامه دربرگیرنده راهبردهای ترینمهم

 در المللیبین ارتباطات افزایش ها،موک کارآمد

 جهت فرهنگی و اجتماعی سازی بستر عالی، آموزش

 یراهبرد ریزیبرنامه داشتن ها،موک از ی گیربهره
 اتخاذ عالی و آموزش عرصه در هاموک زمینه در

 از بهینه استفاده راستای در صحیح مدیریتی تدابیر

 است. هاموک

                                                 
1 Doo, Tang, Bonk, & Zhu 
2 Zulkifli, Hamzah &  Bashah 
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ف
ردی

 
 –محقق  عنوان

 سال
 نتایج روش

 بر مؤثر عوامل 6
 ها MOOC پذیرش

: عرب جهان در
 درک بررسی
 مورد در فراگیران
 موانع و هامحرک

MOOCs. 

عبدالمکسود
1 (2019) 

 -توصیفی
 پیمایشی

 نیاز یادگیری مطالب جدید، جالب و جذاب بودن و: هاانگیزه
ارزشمندی محتوای  : آن اهینامه. مزایایبه دریافت گو
، های یادگیری موکپذیری ساختار و فعالیتموک، انعطاف

 تمشکال: حمایت از یادگیری و توسعه توانایی فنی. موانع
 هب اعتماد قابل غیر اتصال دلیل به موک مطالب به دسترسی
 و وظایف تمام انجام برای کافی زمان نداشتن اینترنت،
 ابزارهای از استفاده مهارت نداشتن یاز،ن مورد تکالیف
 ها.آن به کمک برای مربی نبود و موک در مختلف

 
 شد، هاشار هاانجام شده که به اختصار در جدول فوق به آن هایبا توجه به پژوهش

ان کنندگتهای حضور شرکبخشی از این مطالعات، به بررسی دالیل و انگیزهکه  شودمی مالحظه
نی و های دروانگیزه ها را مربوط بهترین انگیزه شرکت در این دورها پرداختند و مهمهدر این دوره
عالی  ر آموزشهای کاربرد موک دها، مزایا و فرصتاند. بخش دیگری از این پژوهشذاتی دانسته

-چالش وموانع  ها، بهکهای انجام شده در زمینه موبندی پژوهشرا ذکر نمودند. در ادامه دسته

ثر ی موراهکارهای موک اشاره شد که در مطالعات اخیر نیز بیشتر به آن توجه شده است. ها
ه این بهای اخذ شده در پیشینه پژوهشی مربوط ها از دیگر یافتهجهت برگزاری موفق موک

 ها کمتر به آن پرداخته شد. ها بوده که نسبت به سایر جنبهدوره
ها، که تعداد محدودی از آن در در حوزه موک های پژوهشیتر به یافتهبا نگاهی دقیق

توان دریافت که یک خالء عمده در بررسی پیشینه اکثر این مطالعات آورده شد، می 1جدول
است، عدم پرداختن به  مطرح زمینه این نظری در ادبیات عنوان شکافبه چهوجود دارد. آن

ن مدرس بلکه در مقام یک فراگیر در ها و ادراک اساتید و متخصصانی است که نه به عنوادیدگاه
نظرات کارشناسانه و خالء پژوهشی ناشی از عدم دریافت اند. های موک شرکت نمودهدوره

ها ظرفیتهای موک، موجب آن خواهد شد که تخصصی در مورد کیفیت آموزش و یادگیری دوره
ارائه و اشاعه نیافته و گونه که شایسته آن است، ها، به درستی و آنو اقتضائات خاص این دوره

ناآگاهی در این زمینه موجب عدم استفاده حداکثری جامعه علمی از این پشتوانه نوین آموزشی و 
 مؤسسات و هادانشگاه شدن سازگار ضرورت به توجه باچنین عدم اقبال نسبت به آن شود. هم

امید است آگاهی از  جدید، و آنالین آموزشی هایطرح و یادگیری مختلف هایشیوه با آموزشی
، به سهم خود بتواند نگرش و نگاه محدود اشت اساتید و متخصصان پژوهش حاضرنوع نگاه و برد

 این صحیح مدیریت نسبت به این نوآوری آموزشی را اصالح نماید و این امکان را فراهم آورد تا با

 هاموک ظرفیت ها، ازفرصت از بهینه استفاده جهت در مناسب راهبردهای اتخاذ نیز و هاچالش

                                                 
1 Abdel-Maksoud 
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سبب تغییرات مثبت در برنامه درسی آموزش عالی شد و با  و گرفت را الزم بهره درسی برنامه در
ها در آموزش عالی سنجی اجرای موکها، به امکاندر نظرگرفتن زوایای مختلف برگزاری این دوره
ون هرگونه سوگیری، بد پژوهش حاضر این است تاایران کمک نمود. بر همین اساس، هدف اصلی 

کند، را فراهم می پدید مورد مطالعهبا بکارگیری روش کیفی که امکان تعمق در ماهیت و اهمیت 
ی درک و بررسی دیدگاه اساتید و متخصصان علوم تربیتی پرداخته و به این سوال به کشف نحوه

های برخط هکنندگان پژوهش حاضر چه دیدگاهی را نسبت به دوراصلی پاسخ دهد که مشارکت
 اند؟آزاد انبوه داشته و چگونه آن را تجربه کرده

 

 روش پژوهش 
(  برای 2006) 1در تحقیق حاضر از رویکرد کیفی تحلیل مضمون به شیوه براون و کالرک

های پاسخ به سواالت اصلی پژوهش استفاده شده است. این روش فرایندی برای تحلیل داده
کند و اساسا های غنی و تفصیلی تبدیل میمتنوع را به دادههای پراکنده و متنی است و داده

های کیفی است )خنیفر و مسلمی، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده
محور استفاده شد. تالش بر این گیری هدفمند مالک(. جهت انتخاب نمونه از روش نمونه1397

که در کنار دانش و درک مفهوم پدیده مورد پژوهش و  هایی مصاحبه گرددبوده است تا با سوژه
اند. های موک را نیز داشتههای الکترونیکی، تجربه شرکت در دورهانجام فعالیت در حوزه آموزش

کنندگان شامل آن دسته از اساتید و متخصصانی علوم تربیتی بودند که از سویی لذا مشارکت
اند و های آن آگاهی الزم را داشتهها و چالشفرصتدوره موک را گذرانده و نسب به  2کم دست

توانند نظرات کارشناسانه خود را با توجه به فعالبت در امر تدریس و یادگیری از سویی دیگر می
 آمده است.  2کنندگان در جدول شناختی مشارکتارائه دهند. مشخصات جمعیت

 پژوهش در کنندگانمشخصات شرکت. 2جدول 

 3تعداد دوره سن محل خدمت رشته تحصیلی علمی مرتبه جنسیت 2کد

 3 34 شهید بهشتیگاه نشدا مدیریت آموزشی دکترا زن 1

 مطالعات برنامه درسی ادکتر مرد 2
وهشگاه مطالعات پژ

 پرورش و آموزش
39 4 

 5 44 دانشگاه خوارزمی فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار مرد 3

 2 37 خوارزمی دانشگاه فلسفه تعلیم و تربیت دکترا زن 4

 4 45 دانشگاه تهران مطالعات برنامه درسی استادیار مرد 5

                                                 
1 Braun & Clark 

 شونده موردنظر دارد.  کدها اشاره به شماره مصاحبه  2
  نظر محترم در آن شرکت نموده است.های آموزشی موک اشاره دارد که صاحباین ستون به تعداد دوره 3
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 3تعداد دوره سن محل خدمت رشته تحصیلی علمی مرتبه جنسیت 2کد

 5 41 گاه شهید بهشتینشدا یادگیری الکترونیک استادیار مرد 6

 دانشجو دکترا زن 7
فناوری اطالعات در 

 آموزش عالی
 2 31 دانشگاه شهید بهشتی

 دکترا مرد 8
فناوری اطالعات در 

 آموزش عالی
 3 33 شتیدانشگاه شهید به

 2 30 دانشگاه تهران مطالعات برنامه درسی دانشجو دکترا زن 9

 
ساختاریافته انجام شد. بر این های نیمههای کیفی، مصاحبهآوری دادهمنظور جمع به

سازماندهی به تفکرات برای  1)موقعیت، وظیفه، عمل و نتیجه( STARاساس، ابتدا از مدل 
-(. تعداد مشارکت1399)چناری و همکاران،  استفاده گردیدمحققان و تدوین سواالت مصاحبه 

کنندگان نیز با توجه به اشباع نظری تا زمانی ادامه یافت که دیدگاه جدیدتری توسط آنان مطرح 
ها ادامه یافت و با دو نفر نشد. پس از انجام هفت مصاحبه و دستیابی به اشباع نظری، مصاحبه

 9ها اطمینان حاصل شود. در مجموع تعداد فایت دادهدیگر نیز مصاحبه شد تا در مورد ک
 مصاحبه انجام شد. 

های مصاحبه با پرسشی کلی درباره تجربه اساتید و متخصصان علوم تربیتی درباره دوره
تر درباره تجربه زیسته های ژرفموک آغاز شد. سپس سواالت اکتشافی برای دسترسی به داده

دقیقه بوده و  45تا  30ها بین شد. متوسط زمان مصاحبههای موک پرسیده اساتید از دوره
ها، فایل صوتی ها توسط یک دستگاه ضبط صوت، ضبط شده است. پس از اتمام مصاحبهمصاحبه
ها به شیوه بروان و کالرک تجزیه و تحلیل دادهی شد. سازها، به صورت متن پیادهمصاحبه

بندی کدهای مشابه، بررسی و پاالیش گروه هایی چون تولید کدهای اولیه،( شامل گام2006)
های فرعی بوده است )رافلدر و های فرعی و تجدید نظر و بازنگری تمهای اصلی، شناسایی تمتم

یابد. یها تداوم مگذاری آناین فرایند به طور پیوسته از استخراج کدها تا نام (.2016، 2همکاران
شوند و در بندی میهایشان به داخل طبقات دستهها یا شباهتکدها بر اساس تفاوت آن پس از

در نهایت به منظور ارزیابی کیفیت  .شودپایان به ازای هر مضمون، شواهدی از متن نقل قول می
)دریافت   4روش بازبینی اعضا ( از2010) 3پژوهش تحلیل مضمون طبق نظر کینگ و هارکس

)دو تن از اساتید و دو تن از دانشجویان  5بازخورد از سه نفر از پاسخ دهندگان( و بررسی همکار
 دکتری آشنا با موضوع و تحلیل مضمون به عنوان کدگذاران مستقل( استفاده شد. 

                                                 
1 Situation, Task, Action, Result 
2 Raufelder et al. 
3 King & Haroks 
4 Member Checking 
5 Peer debriefing 
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 های پژوهشیافته
و  در این بخش جهت پاسخگویی به سوال اصلی پژوهش، پس از کشف و تعیین تم اصلی

ا، هگرشنموضوع )احساسات و  های انجام شده، در نهایت سهفرعی پژوهش با توجه به مصاحبه
ر یک آورده هتم فرعی شناسایی شد که در ادامه شرح  36تم اصلی و  11ها(، ها و چالشقابلیت

 شده است.

 هابیان احساسات و نگرش -1
-رهدو ارتباط با موضوع اصلی نخست پژوهش، احساسات و نگرش اساتید و متخصصان در

صلی در این اتاریافته، دو تم ساخنیمه مصاحبه از حاصل هایداده براساساست. های موک بوده 
و  مضمون اصلی نخست، تردید اولیه آنانهای موک بدست آمد. بخش نسبت به کلیت دوره

 د. ی شومدومین مضمون اصلی، خرسندی واپسین است که در ذیل به هریک از این موارد اشاره 

 الف( تردید اولیه
که  شودیگیری اطالق موانی در انتخاب و تصمیمتردید، به هرنوع بالتکلیفی، شک و نات

شناخت هر چه  رسدرو به نظر می(. از این1399آبادی، معموال پیامد کمبود اطالعات است )شفیع
ریف ( و تع)قبل و پس از حضور در آنهای متنوع موک بیشتر نسبت به اقتضائات و کیفیت دوره

رو یشپهای یدتواند در کاهش ترد، میمشکالت آنها، مزایا و دقیق و صحیحی از مفاهیم، ویژگی
-ک از تمیه هر بتری را در فراگیران ایجاد نماید. نمونه مصادیق مربوط موثر باشد و بینش مثبت

 در ادامه ذکر شده است. این بخش های فرعی 
  :یک مبه ما کم مآورییبه دست م طیکه از مح یاطالعاتسردرگمی و ابهام نخستین-

تار رف ق،یرط نیو از ا مکنی مرتبط مانگذشته اتیخود را با تجرب یفعل تیقعکه مو کنند
 نخست پژوهش، یفرع نی. از جمله مضاممیینما میتنظ طیخود را متناسب با شرا

سبت ن یاکافشناخت ن طهواس به ها،دوره نیا رانیبوده که اکثر فراگ یو ابهام یسردرگم
شتیاقی که در عین ا" چنین گفت: 1شونده کد برای نمونه مصاحبهبه آن اشاره داشتند. 
رد که وا ها داشتم برام یه مقدار گنگ و مبهم بود، از این جهتبرای گذراندن دوره

 "وته.م متفادونستم با فضای یادگیری قبلیفضایی میشم که اولین بار تجربه کردم و می
 (1شونده شماره )مصاحبه

 یاست که افراد تصور نای بر ناظر ین مضموناآموزش:  یادنی از( شهر)آرمان ییااتوپی 
 راتییتحوالت و تغ جادیرا داشته که به دنبال ا یبه نظام آموزش یافتنی مثبت و دست

 نای در 3 کد هشوند. مصاحبهدهدیم دیرا نو یمطلوب لعرصه است و کما نیدر ا یشگرف
بود و  آلیدهیا یلیخ شد یکه م یفیدر ابتدا تعر قتیدر حق"نمودند: انیب نیرابطه چن

رو  یآموزش یایبود که آره موک قراره دوباره دن یریتصو دادیکه ارائه م یریتصو
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خب  یشیبود. واردش م کردهاز موک  ییایاتوپ قتیدر حق فیتعر یلیمتحول کنه. خ
  (3 شماره شوندهمصاحبه) "کرد. هیبهش تک شهینم فیتعر نیبه ا نقدیا

 انهیرا فزاریاو سخت افزارینرم هایو ناشناخته یدگیچیمواجهه با پ: یترس از تکنولوژ 
 تیاه بر رضترس است ک نیا یرگیعلل شکل نتریاز مهم یکیفناورانه،  یرهاابزا ریو سا

(. در 1395 زاده، ییو رضا یخراسان فر،یموثر است )جعفر یکیالکترون هاییریادگیاز 
موک  یهاورود به دوره نکهیقبل از ا"گفت:  نچنی 7 کد هشوندمصاحبه نه،یزم نیا

هم  یفرق میکه ما دار یفرهنگ لیبه دل دیشا دمترسی یها میلیداشته باشم مثل خ
دار مق هیمن  نیبنابرا تمونیرسوخ کرده در شخص نیا یدر کدوم سطح باش کنهینم

ون نم انتو دیرو داشتم که شا نیفضا برام سخت بود و اضطراب ا نیهماهنگ شدن با ا
 ونیترس ا و ارمیرو بدست ب شهمی ارائه هاکورس نیکه در ا هاییتیقابل دیطور که با
 ( 7 شماره شونده)مصاحبه ".یدموقتمو هدر م دیداشتم شا

 ب( خرسندی واپسین
ها، احتمال دوره نیبودن ا دیو باور به مف نیآنال یهاشرکت در دوره یدرک سودمند

، 1و ما یهس ،یموثر است )ل رانیفراگ تیرضا زانیداده و در بهبود م شیآن را افزا رشیپذ
موک تجارب  هایو متخصصان پس از گذراندن دوره دیغالب اسات ز،ی(. در پژوهش حاضر ن2010
داشتند. نگرش مثبت نسبت به  ترضای هادوره نیو از شرکت در ا ودندرا مطرح نم یندیخوشا

احصا شده  فرعی هایله تماز جم یخاطر درون تیو رضا یحس کنجکاو یموک، ارضا یهاتیقابل
  شود.یموارد اشاره م نیاز ا کی بخش است که در ادامه به هر نیدر ا

 ه مثال در حوزه پژوهش کیفی، ما دامن"های موک: نگرش مثبت نسبت به قابلیت
دونن، یها رو مدونیم خیلی محدوه و حتی استادایی که اینچیزهایی که داریم و می

ما وارد این فضا شکنه، بنابراین وقتی که به نسل انتقال پیدا میها هی نسل بنابراین این
ونستید برات دمیشین که استادایی میان که دانشی به شما ارائه میدن که تا به حال نمی

د. ضمن اینکه هایی که بودم تغییر داجذابه، آره برای من هم، دید من رو نسبت به حوزه
شبکه  بلیتای آشنا شدم و قاهای دیگهبا آدمخوبی برای من ایجاد کرد.  networkیک 

بیشتری  افزاییتر میشه، همها گستردهفزاینده بودنشه، یعنی هر چه شما این شبکه
 ( 2شونده شماره )مصاحبه "کنه. آره برای من خیلی خوب بود.ایجاد می

  :م. ها باعث شد که جواب بیشتر سواالمو بگیرحضور تو این دوره"ارضای حس کنجکاوی
خواستم دونید اولش شاید برام صرف یادگیری مهم نبودش. بیشتر کنجکاو بودم. میمی

ای که مورد عالقم هست چه محتوایی آموزش میدن؟ کدوم استاد؟ کیفیت ببینم حوزه
تدریسش و شکل ارزشیابیش چطوریه؟. وقتی دوره رو میگذروندم طبیعی بود که به 

                                                 
1 Lee, Hsieh & Ma 
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-نه دیدم دوره از چه کیفیتی برخورداره و دورهبیشتر پرسشام پاسخ داده شد و به عی

هایی که شرکت کردم، برای من که خودم مدرس هستم یه الگوی خوبی بودن که 
 (4شونده شماره )مصاحبه "چطور در فضای مجازی تدریس کنم و تعامل داشته باشم.

  :راز سطح ت بله همین که با منابع جدید رشته خودم و مدرسینی با"رضایت خاطر درونی
یلی جالب خذاشتن برام تجارب خودشونو به اشتراک می باال و فراگیرانی که اطالعات و

ز رشته اهایی غیر حتی در دوره مند شدم به اینکه خودمو آپدیت کنم وبود و عالقه
مایلم تدوره  هایی که گذرونم راضی بودم و بعد اتمامخودم هم شرکت کنم. قلبا از دوره

 (6شونده شماره )مصاحبه "های جدید بیشتر میشهبرای حضور در دوره

-گرشنشوندگان در ارتباط با احساسات و مصاحبه اد حاصل از بیاناتدبرون 1شکل 

 هاست.هایشان نسبت به کلیت موک
 

 
 های موکها قبل و پس از شرکت در دوره. احساسات و نگرش1شکل 

 

 امه درسی مبتنی بر موکهای عناصر برنقابلیت -2
نظر و تفاقاریزی درسی نظران برنامهی عناصر یا اجزای برنامه درسی میان صاحبدرباره

 عناصر یابی،ارزش و روش محتوا، هدف، عنصر چهار (1985به زعم گودلد ) اجماع وجود ندارد؛ اما

 ژوهشپوع دوم (. در موض1389واجارگاه، هستند )فتحی درسی برنامه هایمدل تمامی مشترک
 شیابیهای موک در مضامین اصلی چون اهداف، محتوا، روش تدریس و ارزبه قابلیت و فرصت

اهیم ها خوهای فرعی مجزایی است که در ادامه به آناشاره شد و هر کدام خود شامل تم
 پرداخت. 
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 الف( اهداف
نهان دستهو پ توان اهداف را در دو بخش آشکارشوندگان میبا عنایت به نظرات مصاحبه

نهان پداف بندی کرد. اهداف آشکار شامل برقراری عدالت آموزشی، توسعه آموزش باکیفیت و اه
ئه دهنده های ارامواردی چون معرفی و شهرت اساتید دوره، برندسازی )تبلیغی برای دانشگاه

 های ارائه دهنده پلت فرم های دوره( بوده است. دوره و کمپانی
 ف مهم کنندگان یکی از اهدالت آموزشی: تقریبا تمامی مشارکتامکان برقراری عدا

 که این کسانی "اند. به طور مثال: ها را فرصت برقراری عدالت آموزشی دانستهموک
ا خب مگن که ها میها رو طراحی کردند اینپلت فرم ها رو پدید آوردند وتئوری

نیم پذیر بکهمه امکان آموزش عالی برای هست. High education far allهدفمون 
تونند میپذیر کردنش این طوریه که دسترسی آزاد برای همه کسانی که نو این امکان

که هستش  ها وشعارهاییحضور فیزیکی داشته باشند. بنابراین اگر بخواهیم به آرمان
ف اهدا هانگاه بکنیم یک چنین چیزی هست اما یه عده اومدن تعریف کردند گفتن این

 ( 2شونده شماره )مصاحبه "آشکاره.
  :زش ها اینه که آموبه زعم من یکی از اهداف مهم موک"توسعه آموزش باکیفیت

 استاد، هترینبس تونند از کالس درباکیفیتی رو ارائه و اشاعه میده. اینکه فراگیران می
حیط ای مههای تدریس باز و منعطف، فضای چندرسانترین محتوا، شیوهبهترین و به روز

-ه موکهاست که به واسط، این خودش مصداق کیفیت این دورهیجیتال استفاده کنندد

 (7شونده شماره )مصاحبه "ها قابل عرضه هست.

  :ائه ه رو ارگرده به اینکه کسی که اون دوربخشیش بر می"معرفی و شهرت اساتید دوره
ک تی یح بحث اقتصادی باشد. کنه حتما باید یک منفعتی براش داشته باشد ومی

Presentation پرزنت  معروفیت جهانی برای استاد که داره برای خود استاد باشد و
ال کارها وکتابها شو معموکنند دورهها رو بارگذاری میدورهکند. یا کسانی که میانمی

وعی نن به هایی که خودشون چاپ کردند رو میان اونجا میذارن و با این کار عمال دار
 (5شونده شماره )مصاحبه ".کنندخودشونو معرفی می

 دهنده پلت های ارائهدهنده دوره و کمپانیهای ارائهبرندسازی )تبلیغی برای دانشگاه
ها یک حالت برندسازی هم پیدا کردند. در حقیقت یک دانشگاهی موک"های آن(: فرم

ها در  courser هایی مثال تویخواد خودشو تبلیغ کنه میگه خب من دورهکه می
پس بنابراین یک هدف ظاهری داره که ایجاد عدالت آموزشیه کنم. حقیقت دارم ارائه می

سازی و توسعه آموزش باکیفیت، ولی یک هدف انتفاعی هم داره که در حقیقت برند
کنند. یا خیلی از اساتیدی که در حقیقت شاید شناخته شده هست، خودشونو برند می

کنند و حتی یه ا به هزاران هزار نفر مطرح میهنباشند خودشونو از طریق این موک
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های مختلف هست همون بحث رقابته که حتما بین هدف نهان دیگه بین خود پلت فرم
شونده )مصاحبه "ها وجود داره که هر کدوم میخوان خودشونو بیشتر مطرح کنند.این

 (6شماره 

 ب( محتوا
 است یکیالکترون یمحتوا دیتولموک،  هایدوره یدیمهم و کل یاز الزامات آموزش یکی

-تیذابردها و جبر اساس استاندا دیو با کندیم فاای هادوره نیا تیدر موفق ایکه نقش برجسته
 لیتحل ستباییم یکیالکترون یمحتوا هتهی و هادر انتخاب دوره ارائه شود. لذا ایچندرسانه های

 ییمحتوا ،یکیونالکتر یمحتوا دیودن تولب برنهیچرا که با توجه به هز رد،یالزم صورت گ یررسو ب
 ریصوتز صوت و اد و را داشته باش رانیاز فراگ یادیتعداد ز یاستفاده برا تیشود که قابل هیته دیبا

 از هاییمونهنبرخوردار باشد. در بخش محتوا،  ییباال تیاز جذاب یمناسب و به طور کل یو طراح
 آورده شده است. لیسمت ذدر ق های فرعی این بخشبه تم مربوط قیمصاد
 خودشون دارند  یاصطالح هی"ارائه محتوا:  وهیتنوع در شmulti media یزهایچ یعنی 

ست، ه text کنند، یارائه م یگوناگون هایمختلف هست. معموال محتوا رو در قالب
 کنند،یم لیتبد PDF لیکوتاه کوتاه، تو فا هایالبسی قالب در شو هادرس انیاستاد م

 یال بهدر ال شهیاستفاده م دیاسال یگاه ده،یم حیوضرو ت یهست. استاد مبحث دئویو
ر وجود دم یبه محتواها دنیاوقات شما رو ارجاع م یوگاه شهیاستفاده م رتصوی هامتن

 دیرب شتریمطالعه ب یکه برا یدنهم هست که شما رو ارجاع م یسر هیوب،  یگستره
 (3 شماره شوندهصاحبهم) "همه هست. هانیا دیهم نگاه کن نکیل

 من  ازینخوبه که سازگار باشه با  محتواهایی من نظر به": تیفیبروز و باک یمحتوا
ن تو نظر م اون محتوا به روز باشه و از نکهیو ا ایو هم حرفه یعلم ازیمخاطب، هم ن

 رداررخوب ییباال تیفیرو شاهد بودم. محتواها از ک یزیچ نیکه گذروندم چن هاییکورس
 دند ازکریم سیو تدر یمعرف دیکه اسات ی. مطالبکردنید و منو جذب خودشون مبودن

ا دمون بما در حوزه مربوطه خو شهیباعث م نیاون حوزه بود که خب ا دیجد یهاورژن
 (6 هشمار شونده)مصاحبه ".مینیو آموزششو بب میکن دایپ ییدستاوردها آشنا نیدتریجد

 پ( روش تدریس

- انعطاف های فرعی چون تنوع وکنندگان در این بخش، تممشارکتبا عنایت به بیانات 

ر گهیلپذیری در کالس، تعاملی و شبکه محور بودن روش تدریس، مدرس به عنوان رهبر و تس
 ده است.ورده شآفهم شناسایی شد که در ادامه بخشی از نظرات آنان ها و ارائه آموزش قابلدوره

 چیزی که برام جالب بود در عین پایبندی که به برنامه "پذیری در کالس: تنوع و انعطاف
کردند. حداقل تو درسی داشتند اما از سواالت خارج از برنامه فراگیران هم استقبال می

ای که شرکت کردم دو سه تاشون اساتید خیلی شوخ طبع بودن و حضور تو چند تا دوره
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کرد تا موضوع رو ده میهای متنوعی استفاکالس برام لذت بخش بود. مدرس از روش
شد، گاهی هم تکالیف انفرادی و به این شکل تفهیم کنه. گاهی به ما کارگروهی ارائه می

 (2شونده شماره )مصاحبه "کرد.برد و مدیریت میکالسو پیش می

  :رتباطیابیشتر همیارانه است در این شبکه "تعاملی و شبکه محور بودن روش تدریس .
ند و کدیگردگیری است و فراگیران و مدرس دائما در تعامل با یمدرس جزیی از شبکه یا

 (4شونده شماره )مصاحبه "یادگیری با ارتباط معادل میشه.

 به نظر  رهبر آموزشی مدرس دوره هستش."ها: گر دورهمدرس به عنوان رهبر و تسهیل
 ارهمن تو کورسراها و ادکس هم همین رهبر آموزشی هستش که داره حرف میزنه. د

 و جهت کنهکنه، محتوا رو چون برای ما مشخص مینظم میده داره رهبری و هدایت می
هیمو، من مفا کنه برایکنه، تعریف میکنه یا کتاب معرفی میبه ما میده. ایده مطرح می

این  ید توخود به خود به ما میگه شما تو این مسیر برید اگر میخواین وارد دوره بش
ی از ه. در عین حال یک فضایی به شما میده. یک یادگیرمسیره برید مسیر من این

 کرد که شما تجربیاتتشویق می coordinatorجنس مشارکتی رو فراهم میکنه، 
 (5شونده شماره )مصاحبه"خودتون رو بریز بیرون و برای ما هم بذار. 

 یشه، مه ستفاداها به جهت اینکه از بهترین اساتید در این دوره"فهم: ارائه آموزش قابل
ینه مند به موضوع هستند و دانش وسیعی تو زمغالبا خودشون عالقهاین مدرسان 

-یها رو به خوبی طراحی متحصصیشون دارند و نظم خاصی در کارشون هست و درس
فی اشرا کنند و سازمان میدن. همین به نظر من امتیاز بزرگی هست. به جهت عالقه و

 وبذارن  های خودشون رو به اشتراکستی دانستهتونند به درکه به موضوع دارند، می
 (6شونده شماره )مصاحبه "آموزش قابل فهمی رو عرضه کنند.

 یابیت( ارزش
 است یاتیح ن،یو چه آنال یچه به صورت حضور ،یریادگیهر  یبرا یابیشک، ارزش بدون

 یبرا و ندیافر یرگی اندازه یبرا یابیبگذارد. عمل ارزش ریتاث سیبر آموزش و تدر تواندیو م
 دگانرنیادگیدر  زهیانگ جادیبر تعامل، ا ستباییکه م ردگییبه اهداف دوره انجام م یدسترس

های ی تمبنددسته(. 1393 ،یو رازق یمعروف ،یکند )سراج دیتاک تیفیاصالح و بهبود ک یبرا
 اشاره شده است.فرعی مربوط به این بخش در ادامه 

 و ینیتکو یابیامکان ارز ینیماش یابیو ارز تکنولوژی مدد به ها موک": یبازخورد فور 
 دیداد که یخپاس ایآ دینیبب یکه شما فور نی. امکان اکنهیمرحله به مرحله رو فراهم م

 دیه کرداشتبا انایو اگه اح دمونیینممعطل  نکهیتوش فراهمه. ا ستین ایدرست هست 
 " شهیم بالفاصله گرفته هایبدفهم یو جلو دکنییم افتیرو به موقع در حیپاسخ صح
 (9 شماره شونده)مصاحبه
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 از ان هست. باز ابعاد داست گهید یکی همساالن بازخورد "بازخورد از همساالن:  افتیدر
 ساله رومکه  یفرد بکنند. مثال یابیرو ارز گهدی هم ها،بچه یابیارز هایدهیاز ا گهید یکی

 ه فراهمرا ک یپاسخ ایدادم  امه من انجرو ک ینیبکنه. تمر یابیشما رو ارز دهیبهتر فهم
 (8 مارهش شوندهمصاحبه) "بکنه کار من رو. یابیو ارز نهیمن هم بب یکردم هم کالس

 ه، همدار نیآغاز یابیکه هم ارزش دمید ییتنها جا": یشناخت یسطوح باال یابیارز 
اق اتف که برامون ادیم شیکم پ یلیتو دانشگاه خ یزیچ نی. همچیو هم تراکم ینیتکو

 ،کنهیم ییآدم رو شناسا تیسطح داره و وضع نییتع کی جانیا نجایخب ا ی. ولوفتهیب
-ونآزم و جنس یدنبه شما بازخورد م فیتکال نیا یداره و برا فیلبه طور مستمر تکا

 پی. تدنیهم به شما بازخورد م عیسر یلیو خ یحتشری و تستس حالته، دو هاش
جور  نیا دیاون سوالو جواب بد نخواییشما م یوقت یعنیهست،  یسواالتشم  مفهوم

 یفاقه اتچفالن سوال  ونکه مثال تو ا دیو بگ ویبر گردون لمویو اون ف دیکه بر ستین
ه الزم نینابرانظر داره. ب یکه به سطوح باالتر شناخت ادیسواالتش به نظر م پیافتاد. ت

-صاحبهم) "هاشو.وابج یتا متوجه بش یو درکش کن ینیبب لمویبار اون ف نیشما چند

 (5شماره  شونده

 ه ناوقات  ی. گاهیریبگ اینمره کیکه  یهست نیاوقات شما دنبال ا یگاه": یابیخودارز
من  یاوک یگیم تو،یوضع ینیبیم یشیکه وارد م نیو هم یشیوارد م یریاصال شما م

. م نبودفهبلکه نوشتم قا یمن متن نجای. ادمن خوب نبو نوشتار زبانم خوب نبود. نجایا
 میگب دیبا دیشا نی. بنابراکردمیبهتر مطرح م هایتو واژه هامودهیا دیبا یمن چه جور
-ید رو مم بازخوریخود ماها دار یرسم ریبه صورت غ یعنی. وفتهیاتفاق مخودارزیابی 

 ... اصالستیپشت سر شما ن ییروین یعنی کنند، یشمارو مجبور نم یحت و میریگ
)  ".هست یریادگیاونجا خود سنجش همون  یعنیشده  یقاط یریادگیبا  دیسنجش شا

 (3شونده شماره مصاحبه

برنامه  عناصر های تقابلی خصوص در شوندگان مصاحبه  اناتبی  از حاصل دادبرون 2شکل
 .دهد یبر موک را نشان م یمبتن یدرس
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 بر موک های عناصر برنامه درسی مبتنی. قابلیت2شکل 

 

 های موک در ایرانهای بکارگیری دورهچالش -3
چنین دارای یی که برای آموزش عالی دارند، همهافرصتامتیازات و  موازات بهها موک

از  ای حاصله، با تحلیل مضمون یافتهو تهدیداتی نیز هستند. در موضوع سوم پژوهش هاچالش
اصلی  هایتمصادی، آموزشی، اخالقی و فنی )های فرهنگی، اقتساختاریافته، چالشمصاحبه نیمه

ضامین و م این بخش از  پژوهش حاضر( احصا گردید که در ادامه به هر یک از مضامین اصلی به
 شود: ها اشاره میفرعی آن

 الف(  چالش فرهنگی
 وهای فرهنگی آن دسته از مسائل و مشکالتی هستند که به ابعاد فرهنگی چالش

و  ا، تجاربهیشینهپها، زبان، طرز برقراری ارتباط، بینیقبیل باورها، جهان اجتماعی یک جامعه از
ها با نن انسای میاها با یکدیگر و در رابطهاند که در ارتباطات میان انسانتصورهایی مربوط

فشار،  دار و اپور، لیاقتگیرد )رحمانکنند، شکل میای که در آن زندگی میها و جامعهسازمان
ه این حوز های فرهنگی مرتبط باترین چالششوندگان در زیر به برخی از مهممصاحبه (.1393

ی، فرهنگ های فرعی چون وجود فرهنگ سنتی، عدم تناسب موک با شرایطاند که تماشاره کرده
 شود.  المللی را شامل میبومی و شخصی، ضعف مناسبات بین

  :ما  یباشه که جلو یقبل ستهیارب زاز موانع همون تج یکی دیشا"وجود فرهنگ سنتی
با  یلیما که خ یهانسل یخورده برا هی وفتادهیتو ما هنوز فرهنگش جا ن .رهیگیرو م
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نه فقط  هستش و دیجد یفناور کیهم  نیا وغیر قابل قبوله  میکردیکار نم یفناور
 (1شونده شماره )مصاحبه "... .هستش ایدن یجاها یلیخ ران،یخاص ا

 اریم. ماالمللی ندالمللی نیست. ما کارت بینکشور بین"المللی: ینضعف مناسبات ب 
ی جهان شهروند محلی هستیم تا یک شهروند جهانی و این مساله ماست اونجا، شهروند

 ی داشتهالمللالمللی بفهمه. شهروندی که کارت بینخواد، شهروندی که زبان بینمی
یل وب ایمبفهمه. فرهنگی که بتونه خ المللی روباشه. شهروندی که درک و فرهنگ بین

 اید روشورده بخها رو هنوز یه بزنه، خوب نامه بنویسه به اون استاد یا طراح دوره. این
 (2شونده شماره )مصاحبه "کار کنیم.

  :ز ها از جانب یکسری اموک"عدم تناسب موک با شرایط فرهنگی، بومی و شخصی
ه ه فرهنگ ملی خیلی از کشورهایی کشن ممکنه بکشورهای صاحب قدرت ارائه می

لط فرهنگ این خودش زمینه تس ها متناسب نباشه وکنن از این دورهدارن استفاده می
های ورهپذیرنده د تونه یک تهدیدی برای کشوراین خودش می کنه.برتر رو فراهم می

 (8شونده شماره )مصاحبه "تونه شاملش بشه.موک باشه، کشور ما هم می

 قتصادیچالش اب(

املی عالی، گذاری مبه منظور برگزاری نسل نوین یادگیری الکترونیکی در ایران، سرمایه
رحال روی حضور آموزش الکترونیکی در کشورهای دترین چالش پیشحیاتی است و شاید جدی

-ضر تمش حاشوندگان پژوهتوسعه دیگر نیز، مشکالت اقتصادی باشد. با تامل در دیدگاه مصاحبه

های هارتمها و عدم تناسب موک با ی چون باال بودن هزینه اولیه باالی تولید موکهای فرع
 موردنیاز بازار کار حاصل شد.

 یلی راحت در های موک ارزان و خدرسته ارائه دوره"ها: هزینه اولیه باالی تولید موک
وک ای مهفرمها و تولید پلتگیره اما در واقع تهیه زیر ساختدسترس همه قرار می

ن که ای هاییاندازی اون برای کمپانیگرون و هزینه بردارن.  بخصوص در مرحله راه
کنه ده موک ممدهنده و سازنکنن. بنابراین برای موسسات ارائهها رو ارائه میفرمپلت

ز اموال مشکالت اقتصادی در پی داشته باشه. تامین دستمزد مدرسین دوره موک که مع
ات ا و موسسهافزاری در دانشگاهافزاری و نرمز امکانات سختها هستند و تجهیبهترین

، تصادیآموزشی هم به مراتب هزینه زیادی رو الزم دارن که طبیعتا با این وضع اق
 (7شونده شماره )مصاحبه "چنین چیزی در سطح گسترده ممکن نیست. 

 صد دالر میدی  وقتی برای یه دوره"های موردنیاز بازار کار: عدم تناسب موک با مهارت
پوست خودتو میکنی که این دوره رو پاس کنی ولی وقتی دوره مفتی هست خب اوکی 

گذرونیم، حاال این جلسه نشد، جلسه بعد. این یک خورده جنسش متفاوت میشه می
رو پذیرفته.گواهی این   courseهایولی اگر فردا به شما بگن که صنعت ایران دوره
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گیریم. خب کنید؟ میریم سریع این گواهی رو میما چیکار میپذیره بعد شها رو میدوره
ها رو هنوز نپذیرفته و کارفرماها کنه. صنعت و اقتصاد ما اینیه خورده فرق می

اعتقادشون اینه کارآموزا که حضوری یاد میگرفتن هیچی نمی دونن، چه برسه به اینکه 
های متناسبی با ها هم خیلی دورهمجازی یه مهارتی رو بخوان یاد بگیرن. البته بگم دور 

 (3شونده شماره ) مصاحبه "دنیای کار ما نیستن فعال و باید رفت به این سمت

 پ( چالش آموزشی
بیل قهای مربوط به ابعاد یک نظام آموزشی از های آموزشی، چالشمنظور از چالش

درسان مان و ادگیرندگنفعان یک نظام آموزشی به ویژه یچنین ذیمحتوا، تدریس، ارزشیابی و هم
ها ین چالشاتوان (. با نظر به بیانات اساتید و متخصصان می1395فر و همکاران، است )جعفری

 بندی نمود. دسته ذیلرا در پنج مضمون فرعی 
 ست. هبزرگترین چالش، چالش زبان انگلیسی "دم آشنایی کافی با زبان انگلیسی: ع

. جه بشنها رو متویست که بتونند این کالسهامون زبانشون خیلی خوب نخیلی از بچه
یست ناین یه سوال به وجود میاره که اگر بحث عدالت آموزشی هست آیا پشتش این 

تی حی که که زبان انگلیسی هم بر اساس اون گسترش پیدا کنه؟ این تسلط زبان انگلیس
یدن یه ائه مرهای غیر انگلیسی زبان مثل هلند، آلمان به زبان انگلیسی امثال دانشگاه

 ایی کهتونه استفاده کنه، و صرفا کسجور چالش به وجود میاره که خب همه کس نمی
لشه دش چازبان بلدند و اگر بلد نیستند باید برند زبان رو یاد بگیرند. این خب خو

 (6شونده شماره )مصاحبه "بزرگیه.

  :ند اصالدونمییه تعداد زیادی از استادامون ن"خطر زیرسوال رفتن مرجعیت اساتید 
سبت ندونستند که مالکیت تر دانش رو یک چیزی میموک چیه، استادای نسل قدیمی

 در واقع فکر دادند به دانشجو.به اون داشتند و در حقیقت این دانش رو ذره به ذره می
 ون روگیرند و ااینکه امنیت شغلی و جایگاه خودشون به خطر میوفته بهش جبهه می

 (5شونده شماره احبه)مص "کنن.نفی می

  :و زمهال که پایه دیجیتال سواد از کاربران از شماری"ضعف سواد فناوری کاربران 
 و پروش و آموزش انسانی نیروی مثال برای. نیستند برخوردار است کار زیرساخت

 با کار و گانیادگیرند برابر در ناچیزی مهارت دهندهآموزش جایگاه در عالی آموزش
 این آوریفن اقتضای. زندمی همبه را مشارکتی کار یک توازن همین و. رنددا هافرمپلت
 که حالی در دهدمی ارائه را ایتازه کاربردهای و کندمی پیدا گسترش هرروز که است
 مهارت پیشین و گذشته هاینمونه کارگیریبه در هنوز حوزه این اندرکاراندست

 (8نده شماره شو)مصاحبه ".ندارند کافی تسلط و شناخت
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  :نکته جالبی که برای من وجود داشت،"نبود مدرسان پذیرفته در سطح جهانی 
ذب جمشون، هها جالبه، قدرت بیان خوبی دارن استادایی که ارائه میدن، سبک ارائه آن

ی سته بشخکنند. این جور نیست که بگیم یه استاد ضعیفی داره این کارو میکنه و می
نه در تاسفانرژی هستند. از زبان بدن خوبی برخوردارند. اما ماز حرف زدنش، خیلی پرا

 کشور ما اساتیدی که در سطح بین المللی قبولشون داشته باشن و متناسب با
ت تا اه هساستانداردهای جهانی باشه هنوز وجود نداره یا تعدادشون حداقله و خیلی ر

 "را ما.بیه ضعف باشه  تونهخودمونو هماهنگ کنیم با این استانداردها. خب این می
 (3شونده شماره )مصاحبه

 شم چشور ما به ای که به مراتب در کیه مسئله": هانامه موکیبه اعتبار گواه یتوجهکم
لی شه، خیها دریافت میهایی که به واسطه این دورهمیخوره، این هست که شاید گواهی

رای ن که بفهمرند و تا میها و موسسات آموزشی ما نداارزش چندانی از جانب دانشگاه
ه یکن بمثال این مدارک از یه دوره مجازی دریافت شده، خیلی جدی نمیگیرن و شک م

ه رو هی میشهایی که منوط به دریافت اون گواصحتش. این نگاه در واقع  اعتبار آموزش
ه شوندمصاحبه) "ها یه کم تغییر کرده.بره. اخیرا شرایط بهتر شده و نگاهزیر سوال می

 (1شماره 

 ت( چالش اخالقی
رام به هایی هستند که به عدم رعایت اصول اخالقی برای احتهای اخالقی چالشچالش

یت رعاون های فرعی چدر این بخش تمشوند. حقوق سایر کاربران آموزش الکترونیکی مربوط می
ان شوندگبهمصاحشناسایی شد که رایت و امکان تقلب در آزمون و اخذ مدرک نکردن قانون کپی

 .را مورد تاکید قرار دادنداین موارد  6و  2 شماره
 وش. ماتامنیت وجود نداره و امکان تقلب هست ": امکان تقلب در آزمون و اخذ مدرک 

رگزار بهای مجازی رو داره همین جا تو آموزش وپرورش یک پلت فرم داریم که دوره
برن. ود میسای دارن ی که یک عدهمیکنه ولی عمال به یه بازاری تبدیل شده . یه بازار

قی ای اخالهبینند ولی گواهی رو دارن میگیرن. باید رو چالشعمال معلمان آموزش نمی
 دونن کهین میاوقت بگذاریم تو فرهنگ ایرانی این رو حل کرد. که انگار که زرنگی رو تو 

ز شما اهم  عهگواهی رو بگیرن بدون اینکه یادگیری واقعا اتفاق بیوفته و خب وقتی جام
کنه. یت میمهارت نمیخواد عمال اون گواهی هم برای اینکه  شما به هدفتون برسید کفا

 (2شونده شماره )مصاحبه "
 تر به دلیل اینکه شاید تو ایران ما به منابع خیلی راحت": رایترعایت نکردن قانون کپی

یلی به مسائل کنیم دسترسی داشته باشیم. ماها خرایت رو رعایت نمیقانون کپی
حقوقی مثل اینکه آیا اجازه تکثیر و نشرو مطالب دیجیتالیو داشته باشیم توجهی نداریم 
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 "و خب این یه چالش اخالقیه مهمی هست که لزوم توجه به اون احساس میشه. 
 (4شونده شماره )مصاحبه

 چالش فنیث(
مادگی و هایی هستند که کشورهای جهان سومی در مرحله آهای فنی، چالشچالش

ر دها الششوند. این چهای الکترونیکی با آن مواجه میسازی آموزشگیری برای پیادهتصمیم
زی این سادههای فنی، فناوریک و مبنایی الزم برای پیاحقیقت ناشی از ناکافی بودن زیرساخت

در (. 1393، محمدیملکو  خالوزاده، شیروانی، محمدی فرادنبهملکها  هستند )جنس از آموزش
 شود. ها در کشورمان اشاره میادامه به تعدادی از این چالش

 عد فنی بتو کشور ما از یه جهت چالش پهنای باند هست که "ای: ضعف ارتباطات شبکه
ر دقضیه هست و توی کشورهایی که سرعت اینترنت پایینه ممکنه خیلی به راحتی 

واهای آپلود و بارگذاری محتتونه باشه. که خب تو دسترس نباشه و چالش مهمی می
 (9شونده شماره )مصاحبه "مجازی ما رو با مشکل مواجه میکنه.

 می رو اینکه شما موفق بشی پلت فر"های آموزشی باکیفیت: فرمضعف در طراحی پلت
کنند هایی که نام برده شد و در سطح جهانی کار میطراحی کنید در سطح پلت فرم

وب حاظ کیفیت و این خب جزو مشکالت مهم ما محسخب ما فعال فاصله داریم از ل
 (1شونده شماره )مصاحبه "میشه.

  :رمپلت ف هنوز طراحان برجسته برای ارائه"نبود پیوند بین متخصصین فنی و آموزشی-

ا همانها در سطح جهانی در کشور ما نیست.که این مشکل مهندسین ماست که هنوز ال
، و میکنهر خودشفزار رو یاد نگرفتند. هر کی داره کااو فاکتورهای استاندارد طراحی نرم

ل در ورد قبومهایی ها و برنامهفرمالزمه که مدرسان و مهندسان با هم متحد بشن و پلت
 " سطح جهانی ارائه بدهند. متخصصین فنی ما هنوز چنین نیازیو احساس نکردن.

 (6شونده شماره )مصاحبه

 د کنه و ها رشاگر قرار هست این آموزش"ی: زارافو سخت یافزارنرم زاتیکمبود تجه
ار هم ایط کهم از نظر کمی و هم کیفی به سطح قابل قبولی برسه، الزمه که ادوات و شر

فراهم  زمینه ها بازکنیم امامهیا باشه، نمیشه ما آغوشمونو به روی این جنس از آموزش
-ز مهمایفیتشون یکی افزاری و توجه به کافزری و نرمنباشه. تامین تجهیزات سخت

ر دش موک شه از امکانات حداقلی محروم باشیم و امیدم به رشد و گسترتریناست. نمی
 (8شونده شماره )مصاحبه "نظام آموزش عالیمون باشه...
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 های موک در ایرانهای بکارگیری دوره. چالش3شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
اه ها، آن هم با نگدرک و شناخت درستی از زوایای مختلف موکهدف پژوهش حاضر 

یمه نهای عمیق و مصاحبهدر همین راستا، ، بوده است تیزبین اساتید حوزه علوم تربیتی
ریح صضر، هم از جانب اساتید مورد نظر تحقیق حا طرح شدههای دیدگاهنجام شد. ساختاریافته ا

 ولموس های مای که به حوزه تدریس دارند، نمونهو انتقادی است و هم با اشراف و تجربه
 سی وو تالش شده تا خالهای پژوهشی موجود در این بخش را برر مصداقی را مطرح نمودند

صلی اوضوع مپژوهش حاضر شامل سه  هایپشنهاداتی جهت بهبود و توسعه آن ارائه نماید. یافته
وک مگزاری های بربتنی بر موک و چالشهای برنامه درسی مها، قابلیت)بیان احساسات و نگرش

 در ایران( بوده است.  
های موک به عنوان کنندگان از شرکت در دورهدر خصوص احساسات و نگرش مشارکت

سردرگمی و ابهام ، دو تم اصلی و شش تم فرعی شامل تردید اولیه )موضوع نخست پژوهش
از دنیای آموزش و ترس از تکنولوژی( و نخستین آنان از نسل نو یادگیری الکترونیکی، اتوپیایی 

های موک، ارضای حس کنجکاوی و رضایت خرسندی واپسین )نگرش مثبت نسبت به قابلیت
(؛ 2019هایی چون عبدالمسکود )خاطر درونی( احصا گردید که با بخشی از نتایج پژوهش
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( و 2016) 2گریما وریوز و گارسیابنو (؛ اسپینادلگادو،2017) 1رکتراوزبک و زواسکیباشکرت، آکان
توان گفت، های پرسش نخست میباشد. در تبیین یافته( همسو می2014) 3هیو و چونگ

آید. به طور ها به چشم میکنندگان قبل و پس از حضور در موکناهمسانی بین نگرش مشارکت
جامید. مثال ترس از تکنولوژی و یا سردرگمی و ابهام نخستین به نگرش مثبت و رضایت درونی ان

یکی از اهداف پژوهشگران تحقیق حاضر نیز تالش در راستای ایجاد تصویر مثبت ذهنی برای 
ها اولیه افراد را به سمت و ای که تردیدها و پیش فرضمخاطبان این پژوهش بوده است؛ به گونه

ه یک ها نشده بلکه منتهی بسویی هدایت نماید که نه تنها مانع از حضور فراگیران در این دوره
 ها( شود. اقدام عملی )ثبت نام و شرکت در موک

های عناصر برنامه درسی موک به عنوان محور و موضوع دوم پژوهش، در در زمینه قابلیت
هایی چون برقراری تم فرعی شناسایی شد. در بخش اهداف، فرصت 14مجموع چهار تم اصلی و 

ساتید دوره، برندسازی ذکر شد. ، معرفی و شهرت اتیفیباکعدالت آموزشی، توسعه آموزش 
های این بخش در و نیز تنوع در شیوه ارائه محتوا از جمله قابلیت تیفیباکمحتوای جدید و 

نظران بیانگر تنوع تجربه اساتید و متخصصان معرفی شد. در بخش روش تدریس تجربیات صاحب
و  فهمقابلارائه آموزش ها، گر دورهی در کالس، مدرس به عنوان رهبر و تسهیلریپذانعطافو 

-تواند به بهبود یادگیری فراگیران منجر یمتعاملی و شبکه محور بودن روش تدریس بوده که 

نظران در بخش ارزشیابی شامل ارزیابی های اشاره شده در تجربیات صاحبشود. از جمله قابلیت
یز ارائه بازخوردهای یابی و نخود ارزهای باالی شناختی، ارزشیابی از طریق همساالن، مهارت

دهد و فوری است که به فرد امکان اصالح نقایص موجود در یادگیری به شکلی سریع را می
(؛ 2021) 4و کومار یتیاسمریی چون هاپژوهشآورد که در یادگیری به شکل صحیح را فراهم می

نیز به این ( 1398پور و همکاران )( و غالم2018) 5(؛ وانگ، اندرسون و چن2019عبدالمسکود )
  ی ایشان همخوانی دارد. هاافتهموارد اشاره شده و با نتایج ی

ن به عنوان سومین موضوع رایموک در ا هایدوره یریکارگبه هایچالشدر رابطه با 
تم  16و  )های فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، اخالقی و فنیچالش(پژوهش حاضر، پنج تم اصلی 

از مقایسه نتایج این بخش ای و بومی کشورمان بدست آمد. نهفرعی با در نظر گرفتن شرایط زمی
ها در این زمینه نامتوازن توان چنین نتیجه گرفت که یافتههای پیشین میاز پژوهش با پژوهش

اند. به ها در مطالعات قبلی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته و شناسایی شدهبوده و تعدادی از چالش
ای در که به وجوه فنی، ساختاری و ضعف ارتباطات شبکه طور مثال در عین توجه جدی

                                                 
1 Bozkurt, Akgün-Özbek & Zawacki-Richter 
2 Ospina-Delgado, García-Benau, A., Zorio-Grima 
3 Hew & Cheung 
4 Smriti & Kumar 
5 Wang, Anderson & Chen 
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آبادی و زینو ( 2020و همکاران ) یفلولک(؛ ذ2021) و کومار یتیاسمرهای قبلی چون پژوهش
های فرهنگی و اخالقی کمتر توجه شده و یا بعضا ( شده است، به چالش1396امیری )موسوی

های در بکارگیری اند سبب بروز اشکاالت و نارساییتونادیده انگاشته شد و این نگاه نامتوازن می
های فرهنگی و اخالقی به عنوان یکی از ها در آموزش عالی شود. با توجه به اینکه چالشموک

کارگیری کنندگان این پژوهش بوده است، لزوم بهمضامین اشاره و احصا شده از جانب مشارکت
های الکترونیکی احساس رهای اخالقی آموزشتدابیر و راهکارهایی جهت بهبود فرهنگ و هنجا

-ها نمیشود، چرا که در غیر این صورت انتظار چندانی از تاثیرگذاری و موفقیت این آموزشمی

 توان داشت. 
های آموزشی با (، چالش2015) 1هاربوت و شارما ،یدوهرتچنین مشابه پژوهش هم

زیرسوال رفتن مرجعیت اساتید، نبود عدم آشنایی کافی با زبان انگلیسی، خطر مضامینی چون 
کم های آموزشی باکیفیت و قبول در سطح جهانی، ضعف در طراحی پلت فرممدرسان قابل

های احصا شده این پژوهش بیشترین سهم را از خالل چالش هانامه موکیبه اعتبار گواه یتوجه
انگلیسی از جمله دالیل  رسد عدم آشنایی کافی به زبانداشته است. در این رابطه، به نظر می

ها در کشور ما نسبت به سایر کشورها بوده است و اگر بناست این اصلی عدم اقبال به این آموزش
تری در نظام آموزش عالی و حتی در آموزش و پرورش ما به ها در آینده به صورت پررنگآموزش

انگلیسی به عنوان زبان رایج ای جهت تقویت زبان کارگرفته شود، لزوم بازاندیشی و تمهید برنامه
شود تا امکان المللی در مدارس کشورمان به ویژه در دوره تحصیلی ابتدایی احساس میبین

ها داشته باشند و یا سازو ها و فضای آموزشی این دورهآشنایی حداقلی نسبت به پلت فرم
ها آموزشی موکها جهت دسترسی به ترجمه آسان محتواهای کارهایی برای پشتیبانی فنی موک

های تری از فراگیران به سهولت از دورهبه صورت آنالین وجود داشته باشد تا بتوان طیف گسترده
  باکیفیت موک استفاده نمایند.

توان گفت، پژوهش ها میدر مقایسه با مطالعات کمی و کیفی پیشین در زمینه موک
عین حال تحقیق حاضر مکمل حاضر نتایج تحقیقات گذشته را تکرار نموده است؛ اما در 

تحقیقات پیشین نیز بوده و به عوامل بیشتری در مقایسه با تحقیقات گذشته اشاره کرده است. 
ها قبل و پس از کنندگان در خصوص کلیت موکهای مشارکتنخست به بیان احساسات و نگرش

ها و ر به  فرصتها پرداخته است که در مقایسه با مطالعات پیشین که بیشتشرکت در این دوره
و  سواسیب؛ 2020ی و همکاران، ذولکفل؛ 2021ر، و کوما یتیاسمرهای موک توجه نمودند )چالش

و  خیش؛ 2017؛ آل عمرانی و همکاران، 2018، 4اسنیبول و آندر؛ 2019، 3؛ کائور2020، 2کاررس

                                                 
1 Doherty, Harbutt & Sharma 
2 Biswas & Sarkar 
3 Kaur 
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 1396اران، ؛ مطور و همک1397، جعفری و همکاران، 1398پور و همکاران، ؛ غالم2017، 1گوپتا
در این تحقیق در باب  ای تازه و نوآورانه است.جنبه (،1396امیری، آبادی و موسویو زین

های اصلی برنامه درسی )هدف، محتوا، روش و ارزشیابی( های موک به مولفهشناسایی فرصت
-همها پرداختند. های قبلی اغلب به صورت پراکنده به این قابلیتتوجه شد که در اکثر پژوهش

ها در ای بر روی چگونگی کاربرد موکچنین با توجه به تاثیر قابل توجهی که شرایط زمینه
های این تحقیق با تحقیقات مشابه این است که های مختلف دارند، تفاوت دیگر یافتهمحیط
ای کشورمان بررسی نموده و های یادشده را به صورت بومی و با درنظرگرفتن شرایط زمینهچالش
 های موک در ایران پرداخته است. های برگزاری دورهاسایی چالشبه شن

قاط نی، هم ها، همانند هر نوآوری آموزشموک در انتها، این بررسی حاکی از آن است که
ام نظ های علمی است.و این ذات علم و نوآوری قوت و هم نقاط ضعف خاص خود را دارند

اجزا  بعاد وشود، دارای اجدیدی از آن محسوب میها به عنوان نسل آموزشی الکترونیکی که موک
ت و ب اسپیچیده است که کارایی آن مستلزم شناخت دقیق این ابعاد و یک طراحی اولیه مناس

 ها موثرنشگاهتواند در غنای فرایند یاددهی و یادگیری به ویژه در دااستفاده صحیح از آن می
 و کاهش و هارصتفها، توجه به و پنهان این آموزشباشد. لذا باید با در نظر گرفتن زوایای پیدا 

، ر انتخابت که دبنابراین عاقالنه آن اسهای درونی و بیرونی موجود، از آن بهره برد. رفع چالش
ها نآمنفی  های مثبت و، جنبهدر آموزش عالی هاسازی موکپذیرش، کاربست یا اجرا و نهادینه

 مل انواعوان مککاربر سازگار شود، و به عن ا محیط آموزشیها با بستر یدر نظر گرفته شده، موک
 . ها، استفاده شونددیگر آموزش، و نه به جای آن
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