
 
 

 بررسی انواع موک1 ها و ارئه راهکاربرای استفاده از موک در آموزش و پرورش ایران

 استفاده ازاین مقاله این است كه حداقل آن را بایك نفر به اشتراک بگذاریدشرط 
 

 موک .2
 تعریف موک. 2-1

گرفته شده است به معنای لفظی دوره ی آنالین   Massive Open Online Courseاز حروف اول     MOOCموک 

 باز و بزرگ.
بطور معمول  موک  مشارکت در مقیاس بزرگ می باشد. دورهنوعی دوره آنالین با هدف دسترسی آزاد از طریق وب و   موک 

گواهینامه معتبری برای گذاراندن دوره برای فراگیران صادر نمی شود البته با بررسی معموال شبیه دوره دانشگاه  می باشد ولی 

 د.یادگیری میتوان گواهینامه ای هم صادر کر

بکه های اجتماعی را کامل می کند .موک موک اتصال شبه اذعان کارشناسانی که در زمینه شبکه اجتماعی فعالیت می کنند 

های ایجاد شده باعث تعامل فعال چند صد تا چند هزار دانش آموز می شود که با توجه به اهداف ، دانش قبلی و مهارت های 

موک به طور کلی هیچ هزینه ای ندارد و هیچ پیش شرطی را .ندهی شده است یادگیری و منافع مشترک مشارکت آنها سازما

هم نمی خواهد فقط کافی است دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد. و تنها مالک عالقه است نه انتظارات از پیش تعیین 

 ]1[شده . موک ها هیچ مجوز رسمی الزم ندارند.

 به طور کلی موک ها دو ویژگی مشترک دارند:

دسترسیییی آزاد: شیییرکت کننیییدگان در ایییین دوره هیییا نییییاز بیییه وبیییت نیییام در مدرسیییه ییییا موس یییه ییییا دانشیییگاه  -1

 .ندارند و نیازی به پرداخت پول هم ندارند

مقییییاس پیییذیری:در دوره هیییای سییینتی یییید درس بیییرای تعیییداد ممیییدودی از دانیییش آمیییوز و معلیییم تعریییی      -۲

 .دی از شرکت کنندگان را پشتیبانی کندمیتواند تعداد ناممدو موک  می شود ولی گ تردگی

 1۱۱هایی از ، میزبان دوره۲کورسرا بزرگترین شبکه آمریکایی موک،.ها رایگان ه تند، اما قابلیت سودآوری نیز دارندموک

نام تهای پولی نیز وبهای رایگان مشوقی برای مردم باشد تا در دورهدانشگاه در سراسر دنیاست. این شبکه امیدوار است دوره

های درسی های موک به عنوان واحدها، مدارک دورهدر برخی از دانشگاه، های الکترونید رایگان نی تندتمامی آموزشکنند.

شود توانند در بازار کار ارزشمند شوند. اما همچنان مدارک دانشگاهی الکترونید به دانشجویانی داده میشود که میپذیرفته می

استفاده  نیز های تعاملیای و بازیهای آموزش چندرسانهها از شیوهکبرخی از مو اند.کت کردههای پولی شرکه در دوره

 کنند.می

 

 3موک مفاهیم كلیدی.2-2

 را نشان می دهدمدل های مختلفی از موک از نظر گ ترگی ، بازبودن ، آنالین بودن   1-جدول

 در توسعه ک ب و کار و آموزش گذاشته استتف یر های مختل  از این کالمات پیامده های قابل توجهی 

 دو نوع موک ب یار مورد توجه ه تند
xMOOCs 

. و کال برداشت های کمی از بزرگ بودن این نوع موک ها بر روی اندازه پذیری یا مقیاس پذیری دوره های آموزشی تاکید دارند

 (1جدول)، بازبودن ، آنالین بودن و دروه ی آموزشی دارند.
cMOOCs 

                                                           
1 MOOC:Massive Open Online Course  
2 Coursera 
3 MOOC:Massive Open Online Course   

http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course


۲ 

 

 ]۲[.تاکید دارندان انی و ارتباطات ک ها بر روی راوبط اجتماعی نوع مواین 

 

 

 مدل های مختل  موک – 1جدول 

cMOOCs  xMOOCs 

 ارائه مقیاس پذیری 1بزرگ بودن جامعه و ارتباطات

 مجوز ممدود شده-دسترسی آزاد ۲باز بودن مجوز -دسترسی آزاد 

یادگیری شبکه ای در قالب ها و 

 مختل  سرویس های
 یاد گیری فردی در ید قالب واحد 3آنالین

بدست آوردن ید برنامه درسی شامل  4دوره ی آموزشی توسعه شیوه های مشترک دانش و درک

 علم و مهارت

 

 برای درک بهتر این مطلب به شکل زیر دقت کنید

 .را نشان می دهد cMOOCsو  xMOOCsاست به خوبی تفاوت بین  5متیوپلورد شکل که حق انتشار آن از این 

 تف یر تد تد حروف کلمه موک  1شکل 

 

سواالتی که ممکن است در رابطه با ید موک مطرح شود نشان داده شده است و این تصویر گویای تنوع ب یار   1در  شکل

 باز و بزرگ می باشدآنالین زیاد دوره های آموزشی 

                                                           
1 Massive 
2 Open 
3 Online 
4 Course 
5 Mathieu Plourde 
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 موک آموزشی. رویکر های 2-3

میییوک هیییا بیییا مباحیییث گ یییترده در سراسیییر رویکیییرد هیییای آموزشیییی و ییییادگیری موس یییات تمریییید شیییده انییید.  

رویکیییرد اصیییلی میییوک خیلیییی شیییبیه بیییه دوره هیییای آمیییوزش از راه دور انالیییین اسیییت و بیییه طیییور کلیییی تولییییدات  

 با بازخوردهای خودکار است.ویدیویی ، منابع نوشتاری و ارزیابی های الکترونیکی 

تییدا مییوک هییا ماهیییت اجتمییاعی یییادگیری بییا ارزش نهییادن بییه دانییش آمییوزان، علییم موجییود و             هییر چنیید در اب 

تجربیییه در ایییین دروه هیییا  بیییا اسیییتفاده از دوره هیییای آموزشیییی جیییایگزین را در بیییر گرفیییت ولیییی فرصیییت هیییای      

 بیشتری برای بررسی این موضوع در آینده وجود دارد.

 را نشان می دهد. ل  ارائه شده توسط موک هارویکرد های آموزشی ، برخی از جنبه ای مخت  ۲جدول

 

 رویکردهای آموزش موک -۲جدول شماره 

 فرصت های اورژانسی عمده بعد آموزشی

 طراح آموزشی،ت هیل و همکاری یادگیرنده سخنران یا مدرس نقش علمی

 معلم ارزیاب امتمانات و مقاالت ارزیابی
ارزشیابی خودکار و یک ان و نمونه کار های 

 معلم معتبر

 طراحی درس
ممتوای متمرکز،کنترل معلم،وظای  

 مشخص

برنامه درسی خاص یادگیرنده با استفاده 

کامل از منابع آموزشی باز و ارتباطات 

 آنالین

 

 نقش علمی:.2-3-1

ب یاری از سخنرانی و آموزش شرکت های بزرگ می تواند به این شیوه برگزار شود که خود نیوعی مکمیل جل یات چهیره بیه      

 چهره با مخاطبان است و استفاده آن در کالس درس امکان جالبی برای خلق نوآوری به وجود می آورد.

از لماظ طراحی آموزشی نیز می توان انتخاب های متعددی داشت از کنترل کامل بر یادگیرنده و موضیوع تمیت پوشیش کیه      

ز مالکیت و کنترل بر مهارت ها و تخصص هیای خیود را   ب یار تجویزی است تا مواردی که ممکن است یادگیرنده درجه باالیی ا

 انتخاب کند و از خدمات ، ابزار ها و جوامع یادگیری و حتی افراد خارج از آن نهاد ارتباط برقرار کند.

 

 ارزیابی:.2-3-2

که نمونیه بیارز    برای ارزیابی فرصت های قابل توجهی برای تغییر روش وجود دارد. حرکتی بدور از آزمون و نوشته های معمولی

بیرای ارزشییابی   است . این نمونه کار الکترونیکی می تواند شامل ارزیابی هم یاالن نییز باشید .     1آن نمونه کارهای الکترونیکی

پیس از ازمیون از طیرف     آماده کرده است اسیتفاده کننید.    هم االن دانش آموزان می توانند از نمونه کار درستی که معلم قبال

معلم در اینجا نقش ارزیاب فعالیت های دانش آموز را دارد و این کار را از طریق همان شیبکه   داده می شود. موک به آنها درجه

 ای که دانش آموز در آن فعالیت می کند پیگیری می نماید.  

نتیجیه  حتی موک ها می توانند به گونه ای طراحی شوند که به صورت خود کار دانش آموز را ارزشیابی نماینید و دانیش آمیوز    

 فعالیت خود را در هر لمظه مشاهده کند .  

صورت گرفت  قابل توجه ترین دانش آموزان ک انی بودند که بیدون در نظیر گیرفتن     ۲در تمقیقی که توسط دانشگاه استنفورد

 ]3[ارزیابی درگیر دوره ی آموزشی شدند.

 

 

                                                           
1 e-portfolio 
2 Stanford University 
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 طراحی درس: . 2-3-3

یادگیری باشد همچنین ممکن است تغییر نقش یادگیرنده باشید.انتظاراتی کیه   ف از استفاده از موک ها ممکن است ت هیل هد

از موک داریم این است که یادگیری بر اساس یادگیری مشارکتی از طریق شیبکه باشید کیه ایین فراتیر از مرزهیای یید نهیاد         

 آموزشی است . یعنی تبدیل دانش آموز به ید یادگیرنده مادام العمر.

تواند متمرکز باشد یا کامال باز،معلم می تواند فعالیت ها را کنترل کند یا بدون کنترل باشدو معلیم میی    در این راستا ممتوا می

تواند وظای  دانش آموز و تکلی  ها را به طور مشخص تعیین کند یا اینکه او را آزاد بگذارد. تا به هرطریقی که می توانید نمیره   

 کامل را در آزمون بیاورد.

 

 فواید موک. 2-4

 و دانش آموز ممدودیت های کالس را ندارد.د شرایط غیر رسمی رخ میدهد یادگیری در ید ممیط غیررسمی یا ی ۲-4-1

 .همه کار، افکار و آموزش می تواند به اشتراک گذاشته شود، و توسط همه شرکت کنندگان نقد و مشاهده شود  ۲-4-۲

 .است اتصال به اینترنت می باشدتمام آن چیزی که برای شرکت در دوره مورد نیاز  ۲-4-3

و بازه ی گ ترده بیشتری انتخاب کنند و نی که خودشان دوست دارند وانند تکالی  خود را در زمادانش آموزان میت ۲-4-4

 .انجام دهند

 .برای عالقه مندان رایگان می باشد موک  دوره ۲-4-5

 .اینترنت با هزینه کم توسط مربی راه اندازی شود تواند با استفاده از ابزار رایگان درمی موک  ید دوره ۲-4-۶

 .نی تند موک  شرکت کنندگان مجبور به وبت نام در موس ه میزبان دوره  ۲-4-۷

 .اجازه می دهد تا زمانی که در دسترس باشد فراگیر در آن شرکت کند موک  انعطاف پذیری ید دوره  ۲-4-۸

 .… اجتماعی وافزایش مهارت دیجیتال و شبکه های   ۲-4-۹

ری بر گزار را با اشتیاق بیشت موک  پتان یل آموزشی زیادی دارند، دانشگاه های بزرگ جهان دوره های موک  دوره های

 کنند.می

 شناسیم باشد...را می طور که آنآن تواند تهدیدی برای آموزش،آموزش الکترونید می ۲-4-1۱

های آنالین بیشتر از ید کالس شانس تجربه کردن آموزش تد به تد در دوره ":گویدیکی از پیشگامان موک می 1پیتر نوریگ

آموزان مطرح دهد در لمظه مشکالتشان را با بقیه دانشهای آنالین به کابران اجازه میفروم چنین،هم "درسی پرجمعیت است.

 کنند.

 تواند با ارزش باشدهای انبوه حاصل از آموزش الکترونید میداده ۲-4-11

های رد های درست و آزمونجا که همه جوابنام کرده اند، و از آنها وبتها و اپلیکیشنهای آنالین، ت تها نفر در دورهمیلیون

تواند به معلمان کمد می 'های آموزشیتجزیه و تملیل 'شود. این آوری میشوند، ید حجم عظیمی داده جمعشده م تند می

 تر از آموزش به طور کل به دست آورند.قکند بینشی بازتر و درکی عمی

 

 مضرات موک.  2-5
 امکان انمراف دانش آموزان از موضوع اصلی وجود دارد. ۲-5-1

چون نمی توان کنترل کاملی بر نموه ی عملکرد دانش آموزان داشت امکان اینکه دانش آموز درحین استفاده از ید میوک بیه   

 دنبال سرگرمی های دیگر برود وجود دارد.

 ساختار مشخصی وجود ندارد. ۲-5-۲

دانش آموزان معموال به ساختار رسمی عادت کرده اند و اگر به صورت ناگهان قرار باشد آموزش آنها به شکل میوک ارائیه شیود    

 بازدهی الزم را نخواهد داشت

                                                           
1 Peter Norvig 
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 ارتباط با گروه های سنی مختل  ۲-5-3

 ]4[تاویر گذار استاین امر در ارتباطات عادی دانش آموز با هم االن خود 

 کند...های خود استفاده میهمه موافق نی تند که از همه ظرفیت .2-5-4

کند. برخی دیگر نیز به این های خالقانه را سرکوب میگویند ممیط کامپیوتری، استقالل فکری و جلوهبرخی از منتقدان می

اما تا امروز  آموزان ممروم خدمات تمصیلی ارائه دهد،تواند برای دانشکنند که هرچند در تئوری، موک مینکته اشاره می

 اند.های توسعه یافته بودهکرده و از کشورهای آنالین از قشر تمصیلها در دورهکنندهتقریبا همه شرکت

 

 معرفی چند نمونه از دوره های معروف موک در دنیا 2-6
 :1كورسرا     .2-6-1

، 3میانتین وییو   و در تاسیس شیده اسیت    دانشگاه استنفورد از ۲دافنی کالر که توسط  ک انی چون انتفاعی فناوری آموزشی ید شرکت 

 دانشجویان ایرانی امکان شرکت در دوره های آنالین کورسرا را ندارند.، . به دلیل تمریم های آمریکا علیه ایران کالیفرنیا واقع است
اکنون نیمی از است که هم 4فیوچرلرن معادل بریتانیایی کورسرا، دنیاستدانشگاه در سراسر  1۱۱هایی از میزبان دورهکورسرا 

  دهند.هایی را از طریق این پلتفورم ارائه میبرتر بریتانیا دوره دانشگاه 4۱
 5ای دی ایکس    .2-6-2

edX  اندازی شده است. تی( راهآی)ام ۷و ان تیتوی تکنولوژی ماساچوست ۶فرم باز و غیرانتفاعی است که توسط دانشگاه هارواردید پلت

مندان شود را در اختیار عالقههای آموزشی مختل  ارائه میها و موس ههای آموزشی آنالین و رایگانی که توسط دانشگاهاین سرویس، دوره

قصد دارد به  edXکشورها از اهدافی است که  های آموزشی برای تمامی سنین و اهالی تمامیدسترس بودن دورهدهد.در قرار می

 «.جا و در همه وقتآینده تمصیالت آنالین؛ برای همه، همه»این شعار را سرلوحه کارش قرار داده است:  edXآنها دست پیدا کند؛ 

 شود.ها ارائه میکنندهنامه پایان دوره به شرکتها هم، در صورت دریافت نمره قبولی، گواهیهمچنین در پایان بعضی از کالس

 8یوداسیتی   . 2-6-3

هزار دالری  3۱۱ی شخصی جهت همگانی کردن آموزش تأسیس شده است. یوداسیتی با سرمایهکه ید نهاد آموزشی است 

 .باشدی آموزشی فعال می، یوداسیتی دارای شش دوره۲۱1۲مه  ازبنا نهاده شد.  9سباستین ترون

 10آكادمیك روم  .2-6-4

و یادگیرنده با یادگیرنده می توانند اطالعات خود را به اشتراک  ،یادگیرنده ، مربی با مربی سایت آموزشی است که مربی باید 

 بگذارند. شیوه ی آموزشی باز است و رایگان

 

 موک در ایرانمعرفی دوره های . 2-6-5

ی به همت ید بصورت گ ترده وجود ندارد، بیشتر بصورت جزئی و مقطع موک  در هیچ ید از دانشگاه های ایران دوره های

که در ان فیلم هایی از تدریس اساتید دانشگاه صنعتی شری   11. مانند سایت مکتبخانهبرگزار شده  دل وز یا دانشجوی استاد

                                                           
1 Coursera : www.coursera.com 
2 Daphne Koller 
3 Mountain View 
4 Futurelearn 

5  EDX : www.edx.org 
6 Harvard University 
7MIT: Massachusetts Institute of Technology- 
8 UDACITY : www.udacity.com 
9 Sebastian Thrun 
10 ACADEMIC ROOM : http://www.academicroom.com 
11 http://maktabkhooneh.org/ 
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وجود دارد و دانشجویان می توانند از آن استفاده کنند ولی این سایت ویژگی تعاملی بودن را ندارد. این سایت خود زیر 

 است. 1موفق خان آکادمی مجموعه ای از سایت بزرگ و

 این افراد  اداره می شوند که اصطالحا با اطالعات تخصصی توسط افردایدر ایران وجود دارد که برخی دیگر از سایت ها 

از آنها نیز در این زمینه موفق بوده اند و درامد خوبی ک ب کرده اند ولی هیچ کدام را نمی عات خود را می فروشند، برخی اطال

 نوان ید نمونه کامل از موک معرفی کرد.توان به ع

 

 بحث روی نتایجو  .  نتایج2-7

 چند راهکار ساده و عملی برای شروع فرهنگ سازی استفاده از موک ها برای معلمان ایرانی 2-7-1

  و آن را در اختیار دانش آموزان قرار دهند . معلمان قبل از شروع کالس از تدریس خود فیلم برداری کنند 

تمام یا ق تمی از جل ات درسی را در مقابل دوربین اجیرا کننید و    ،معلمان در زمانی که مدارس تعطیل است ،اینکاربرای 

آنها را ضبط نمایند. با شروع سال تمصیلی در هر جل ه معلم فیلم درس جل ه بعد را در اختیار دانش آموز قرار می دهید  

. دانش آمیوزان در خانیه   باشد ۲ذاشتن  فیلم در سایت هایی نظیر آپاراتاین کار می تواند از طریق سی دی یا به اشتراک گ

این فیلم ها را با توجه به میل خود و زمان مناسب مورد نیاز یادگیری خودشان می بینند . و جل ه آینده برای رفع اشکال 

 وارد کالس می شوند نه برای یادگرفتن درس 

 خانه عوض می شود و حالت خوشایندی را برای دانش آموز فراهم می کند.با این شیوه جای تدریس و تکلی  در کالس و 

    معلمان می توانند آزمون های هفتگی را به صورت آنالین برگزار کنند برای اینکار سایت های ب یاری ایین امکانیات را

ز برای این کار اسیتفاده  به صورت رایگان در اختیار معلمان قرار می دهند و حتی می توانند از نرم افزار های آزمون سا

 کنند . همکنون این شیوه به صورت ممدود در برخی مدارس ایران اجرا می شود.

 این ها راه های ب یار ساده برای شروع استفاده و ایجاد موک های حرفه ای در ایران است.

 گیری. نتیجه3

ریق موک هیا بیه سیرعت در حیال گ یترش      یا فته های ممققان مختل  آنچه مشخص است این است که آموزش از ط با توجه

 است و طرفداران ب یار زیادی هر روز به آن اضافه می شود .  

برای رشد و گ ترش دانش در داخل کشور باید از شیوه های جدید آموزشی به صورت آگاهانه استفاد کنیم تا آموزش و پیروش  

از مضرات احتمالی که این شیوه ممکن اسیت داشیته   از حالت خمودگی وک الت به سمت خالقیت و شادابی پیش برود گذشته 

باشد باید از همکنون که این شیوه در ایران زیاد رایج نشده است آسیب ها وچالش های آن بررسی شود ، و برای استفاده بهینه 

 از آن اقدام شود. به عنوان مثال

 وزش و پرورش و آمیوزش عیالی   و وزارت آم کامال مشخص شود جایگاه این آموزش ن بت به آموزش رسمی کجاست

 باید چه موضعی در مقابل این پدیده بگیرد

 چگونه فرهنگ استفاده از موک ها را در بین معلمان ، اساتید ، دانشجویان و دانش آموزان ایرانی رواج دهیم 

 وسواالتی از این دست که نیاز به کارهای تمقیقاتی بیشتری دارد

 

 

 

 

 

 

                                                           
1http:// khanacademy.org/ید موک است که توسط سلمان خان که ساکن و متولد آمریکا است تاسیس شده است 
2 www.aparat.com 
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