
 

  1ها و كتابداران در عصر موك كتابخانه
 2دكتر مريم صراف زاده

  چكيده
اينترنت، موك به دليل رايگان بـودن و سـاختار آموزشـي اش كـه كـامال منطبـق بـا آمـوزش واقعـي          در دنياي 

بـه  هـا   دانشگاهي است يكي از فراگيرترين روشهاي يادگيري آنالين در چهار سال اخير بـوده اسـت . پـرداختن رسـانه    
ده و مقـاالت بيشـماري از   دنيـا باعـث معروفيـت مـوك شـ     هاي  موك و ارائه شدن درسهاي آن توسط بهترين دانشگاه

مختلف به آن پرداخته اند.  حوزه كتابداري نيز از همان ابتداي مطرح شدن موك بـه آن واكـنش نشـان داده    هاي  جنبه
توانند در موك داشـته باشـند و بـه خـدمات متقابـل مـوك و        مي و كتابدارانها  است. نويسندگان به نقشي كه كتابخانه

را به اشتراك گذاشته اند. مـوك  ها  عملي خود از همكاري با موكهاي  كتابداران تجربه كتابداري پرداخته و گاه نيز،
و هـا   آموزشـي خـود را گسـترش داده و از آگـاهي    هـاي   فرصت مغتنمي براي كتابـداران و كتابخانـه هاسـت تـا نقـش     

  كنند.خود در مسائل حق مؤلف و آموزش سواد اطالعاتي در اين بستر جديد نيز استفاده هاي  مهارت
اين مقاله مروري دارد بر مقاالتي كه به موضوع موك و كتابداري پرداختـه انـد. ابتـدا بـا مـوك و تاريخچـه و       

 شود.  مي و كتابداران در موك تبيينها  شويم و سپس نقش و جايگاه كتابخانه مي روش كار و مسائل مرتبط با آن آشنا

  ها، كتابداران : موك، آموزش آنالين فراگير، كتابخانهكلمات كليدي
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  موك چيست؟
دنيا ارائـه شـد   هاي  مدل جديدي از آموزش آنالين توسط بهترين دانشگاه 2012سال 

 Massive Open Onlineكه انقالبي در آمـوزش آناليـن ايجـاد كـرد. مـوك كـه سـرنام        

Course         است و در فارسي به آموزش آناليـن فراگيـر ترجمـه شـده اسـت نـوع خاصـي از
  زير را دارد:هاي  ين است كه ويژگيآموزش آنال

آموزشي الزم نيسـت. داشـتن يـك نـام     هاي  نيازي براي ثبت نام در دوره هيچ پيش -
  كند. مي كاربري و رمز عبور كفايت

  رايگان است. -
  كامال آنالين است. -
  توانند همزمان شركت كنند. مي هزاران كاربر -
  بر اساس اصول آموزش دانشگاهي است.  -

ثبت نام ها  توانند د ر موك مي افراد در سرتاسر دنيا كه به اينترنت دسترسي دارندهمه 
كنند.  برخي از آنها تاريخ شروع و پايان مشخصي دارند امـا برخـي ديگـر در همـه اوقـات      

دهند در كنار هم درس بخواننـد   مي شوند. موكها به مردم سراسر دنيا امكان مي سال برگزار
دنيا استفاده كننـد. هـيچ محـدوديتي در تعـداد ثبـت      هاي  ترين دانشگاهو از محضر اساتيد به
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كننـد.افراد فـارغ از    مـي  در موك وجود ندارد. در هر موك دهها هـزار نفـر ثبـت نـام    ها  نام
كننـد. مـوك تحقـق يكـي از      مـي  ثبت نـام ها  نگراني از تشريفات و هزينه ثبت نام در موك
دوديتي، فـارغ از  محـ  همه جـا و بـدون هـيچ    روياهاي يونسكو است: آموزش براي همه در

نژادي، مذهبي و جنسيتي. همانطور كـه وبـالگ و ويكـي پـديا دنيـاي توليـد و       هاي  تبعيض
اشاعه اطالعات را دموكراتيزه كرده اند، موك هم به همان روش قصد دارد دنياي آموزش 

  و يادگيري را دموكراتيزه كند.

  تاريخچه موك
توسط دانشگاه مانيتوبـا   2008است. اولين موك در سال موك پديده اي نسبتا جديد 

ــن دوره آناليــن  ــام شــده (كــه مــدرك   2200 1ايجــاد شــد.  اي  دانشــجوي رايگــان ثبــت ن
هـاي   خواسـتند) بـود. بـرخالف دوره    مـي  دانشجوي پولي (كـه مـدرك   25خواستند) و  نمي

تاد در سامانه يادگيري آنالين سنتي كه فراگيران عمدتا وابسته به منابع ارائه شده از طرف اس
بـود كـه فراگيـران بايـد از طريـق يـك        2هستند، اين آموزش بر اساس اصول ارتباط گرايي
  گرفتند.  مي شبكه از فضاهاي يادگيري مختلف درس را فرا

موك شناخته شده نبود. دانشگاه اسـتنفورد باعـث معروفيـت مـوك      2011اما تا سال 
آنالين دربـاره هـوش مصـنوعي كـه بوسـيله دو       در يك دوره آموزشي 2011شد. در پاييز 

كشور دنيا ثبت نام كردند. در  190هزار نفر از بيش از  160استاد استنفورد ارائه شد بيش از 
طي يك مدت كوتاه موكها دانشگاهيان، فراگيران، صاحبان كسب و كارها، رسانه و عموم 

ل ام.آي.تي، هاروارد، بركلـي  معروف دنيا مثهاي  مردم را جذب كردند. بسياري از دانشگاه
كاليفرنيا و دانشگاه تگزاس به اين حركت پيوسـتند و دروسشـان را در موكهـا ارائـه دادنـد.      
                                                 

 Stephenو  George Siemensبـود و توسـط      Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)عنوان اين دوره آموزشي   1

Downes  در دانشگاهManibota .راه اندازي شده بود  
2 connectivism 

رنده اسـت  شود. بنابراين يادگيري، توانايي يادگي بر اساس اصول ارتباط گرايي، دانش از طريق شبكه اي از ارتباطات اشاعه داده مي
در ســاخت و عبــور از آن شــبكه هاســت. دانــش، مــاهيتي اجتمــاعي دارد و از طريــق فراينــدهاي همكــاري، تعامــل و ارتبــاط بــين   

  آيد.  يادگيرندگان در فضاي اجتماعي بوجود مي
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هاي موك را ارائه ميدهند يعني كورسـرا، ادكـس واودسـيتي     هرسه سازمان عمده كه دوره
 باعث شد كه روزنامه نيويـورك  2012جنبش موك در سال  .تأسيس شده اند2012درسال 

منتشـر كـرد. همچنـين     "1سـال مـوك  "مقاله اي با عنـوان   2012تايمز در شماره دوم نوامبر 
  مجله تايمز به موك اختصاص يافت. 2012اكتبر  29شماره 

ه بـ  2012شدند امـا از سـال    مي موكها فقط توسط آمريكا و كانادا ايجاد 2012تا سال 
بـه حركـت مـوك     3اسـتراليا  2بعد دانشگاههاي كشـورهاي ديگـر نظيـر انگلسـتان و آلمـان     

آغاز به كار كـرد.   FutureLearnبا نام  4، موك انگلستان2013پيوستند.  براي مثال در سال 
در ابتدا موكها فقط به زبان انگليسي بودند اما اكنون موكهايي به زبانهـاي چينـي و عربـي و    

، در همـان  MiriadaXموك اسپانيايي با نـام   2012اسپانيايي و فرانسه هم وجود دارند. سال 
شروع به كار كردنـد.   XuetangXو موك چيني با عنوان  Rawqسال موك عربي با عنوان 

آموزشي موك آنقدر زياد شده است كه اكنون موتورهاي كاوشي خـاص  هاي  تعداد دوره
 .5آنها ايجاد شده است

  چرا موك معروف شد؟
ه برخـي در مقدمـه   آموزش آنالين و رايگان به اشكال مختلف وجود داشته اسـت كـ  

برخي از آنها برشمرده شد. اما علت اينكه موك معروف شد ارائه شدن آن توسـط بهتـرين   
دانشگاههاي دنيا،تعداد عظيم ثبـت نـام كننـدگان در آن، منطبـق بـودن بـا اصـول آمـوزش         

  به آن است.ها  دانشگاهي و پرداختن رسانه

                                                 
1 The year of MOOC 

  است. iversityنام موك آلماني  2
  است. Open2studyنام موك استراليايي  3

4 UK MOOC 
5 MOOC aggregators: 

Class Central 
MOOC List 
CourseBuffet, 
Knollop, 
CourseTalk,  
MyEducationPath 
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  و مزاياي آموزشي موكها  شيوه
آناليني از يك كالس واقعـي يـا يـك مجموعـه ضـبط شـده از       موك فراتر از نسخه 

مختلـف يـك   هـاي   اساتيد است. ايجاد كننـدگان مـوك بـا اسـتفاده از فـن آوري     هاي  ارائه
محيط يادگيري غني را ايجاد كرده اند. درسهاي ويدئويي اساتيد مهم ترين قسـمت مـوك   

 پاورپوينت همراهي شانكنند و همزمان اساليدهاي  مي است. اساتيد جلوي دوربين صحبت
ويدئويي با اسـاتيد مهمـان نيـز وجـود دارد. بيشـتر      هاي  مصاحبهها  كنند. در برخي موك مي

ويدئوها حداكثر بيست دقيقه هستند. در كنار آنها چت و جلسات ويدئويي آنالين با اساتيد 
دهد  مي امكانتعاملي دارند كه به دانشجويان هاي  نيز وجود دارد. عالوه بر آنها موكها فروم

سواالتشان را با يكديگر در ميان بگذارند؛ بـا هـم يـاد بگيرنـد؛ بـه همـديگر بياموزنـد و بـر         
  كارهاي همديگر نظر بدهند.

ساعت مطالعه در هفته نياز دارنـد امـا برخـي     6الي  4كورسرا به هاي  بسياري از موك
موزشي بستگي به خود ساعت هم نياز داشته باشند. موفقيت در هر دوره آ 15ممكن است تا 

 هفتـه طـول   18تـا   12موك بـين  هاي  فراگير و اينكه چقدر برايش وقت بگذارد دارد. دوره
  كشند. مي

كننــد و در ايــن ســاعتها بــه ســواالت  مــي برخــي اســاتيد ســاعت كــار آناليــن اعــالم
دانشجويان كه در فروم و يا ابزارهاي ديگر مثل گوگل هنگ اوت، توييتر يا چت ويدئويي 

  دهند. مي ح شده است، پاسخمطر
اختيـاري اسـت.   هـا   و فـروم هـا   در موك هيچ چيز اجباري نيست. مشاركت در بحـث 
گيـرد چقـدر بـراي درس     مي شركت در آزمونها اجباري نيست. هر دانشجو خودش تصميم

توانند همانقـدر كـه مايلنـد بـراي      مي خواندن وقت بگذارد.  فراگيران آزادي كامل دارند و
بگذارند. نگراني هم از بابت نيمه تمام رها كردن درسها وجود نـدارد. مـدرك   درسها وقت 

گرايي بزرگ ترين مانع يادگيري واقعـي اسـت و در ايـن ميـان مهـم تـرين مزيـت مـوك،         
 يادگيري اجتماعي بدون نگراني از ارزشيابي شدن است.

ي است. تستهاي  ارزشيابي در موك بدليل تعداد باالي فراگيران فقط بصورت آزمون
توان چنـدين بـار بـدون نگرانـي از پاسـخ غلـط و رد شـدن و         مي سواالت چند گزينه اي را
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ه تسـتي بـ  هـاي   تكرار كرده و جواب داد. آزمونها  قضاوت شدن توسط استاد و همكالسي
غيرتسـتي وجـود دارد   هـاي   شوند. البته در برخي موكها آزمـون  مي صورت ماشيني تصحيح

  نمايند. مي خود تكاليف همديگر را تصحيحكه در آنها فراگيران، 

  اعتبار موك
بـا اودسـيتي   1هم اكنون امكان گرفتن مدرك موكي هست. دانشگاه ايالتي سن خـوزه 

 2كند كه براي چند تا از موكها مدرك صادر كند. شـوراي آموزشـي آمريكـا    مي همكاري
يط مـدرك دادن  پنج موك كورسرا را مورد ارزيابي قـرار داده و همـه آنهـا را واجـد شـرا     

دانسته است. اين امكان هست كه در آينده، فراگيـران بـا گذرانـدن چنـد مـوك مـرتبط بـا        
بهترين اساتيد دانشگاه ها، در رشته موردنظرشـان مـدرك دانشـگاهي بگيرنـد و فقـط مبلـغ       

  اندكي بابت آن مدرك بپردازند. 

  مخاطبان موك
ها  ش و ارتقاي دانش و مهارتموكها نه تنها براي آموزش دانشگاهي بلكه براي آموز

 مختلـف را جـذب  هـاي   نيز ابزار مؤثري هستند و بنابراين طيف متنـوعي از افـراد بـا انگيـزه    
 جديـد بـه مـوك   هـاي   كنند. برخي براي به روز كردن دانش خود و ياد گرفتن مهـارت  مي
اي ه پيوندند. اگر در موك مدرك گرفته باشيد شانس بيشتري براي پذيرش در دانشگاه مي

  آمريكا خواهيد داشت.
فراگيران از سرتاسر دنيـا و از تمـامي سـطوح زنـدگي و تحصـيلي هسـتند: از دانـش         

خواهند دانش خود را به روز كنند و از  مي آموزان دبيرستاني گرفته تا فارغ التحصيالني كه
 جديد ياد بگيرند تا آنهايي كه ميخواهنـد شـغل خـود را   هاي  شاغالني كه ميخواهند مهارت

عوض كنند و دنبال مسيرهاي متفاوت كاري هستند و بازنشستگاني كـه صـرف كنجكـاوي    
  كنند. مي در موكها ثبت نام

                                                 
1 San Jose State University 
2 American Council on Education 
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  موك و توسعه پداگوژي
موك يك فرصت فوق العـاده بـراي تجربـه روشـهاي آموزشـي مختلـف در مقيـاس        

نسـاني  جـالبي دربـاره رفتـار ا   هـاي   توان براي پژوهش ها مي غني موكهاي  باالست. از داده
  مانند انگيزش، تعامل آنالين، همكاري تيمي و عادات يادگيري استفاده كرد. 

غني موك را جمع آوري و تحليل نمـوده و   هاي  توانند داده مي ارائه دهندگان موك
يادگيري فراگيران برسند. در نتيجه بهترين روشهاي آموزشـي از دل  هاي  به نتايجي در شيوه

آموزشـي همـديگر   هـاي   تواننـد از شـيوه   مـي  آمد. مدرسان نيز بيرون خواهدها  اين پژوهش
  بياموزند.

  مزاياي موك براي دانشگاهها و اساتيد
شــود. بعــد از اينكــه  مــي ارائــه دهنــدههــاي  مــوك باعــث معروفيــت بيشــتر دانشــگاه 

دانشگاههاي معروفي مثل هاروارد و استنفورد و كاليفرنيا و ام.آي.تي موك را آغاز كردند 
را به خود جلب كردند، بقيه دانشگاهها نيز به موك پيوستند تا از اين ها  توجه رسانهو بسيار 

قافله عقب نمانند.موك باعث رقابت بين دانشگاهها در پيوستن به موك شده اسـت. مـوك   
  كند. مي دانشگاه كار 60با بيش از 

چه كند.  مي موك آموزش عالي را به يك كاالي عمومي در سطح بين المللي تبديل
چيزي هيجان انگيزتر از اين است كه به دانشجوياني از سراسر دنيا آموزش داد؟ موك يك 

مالي و زمـاني  هاي  محدوديتفرصت فوق العاده براي ارتباط با فراگيران بين المللي فارغ از 
  و مكاني است.
ارائـه دهنـده آنهـا شـوند.     هـاي   باعث افزايش ثبت نـام در دانشـگاه   توانند ها مي موك

خواهـد   مي تواند بر تصميم دانشجو در انتخاب دانشگاه يا رشته اي كه مي ربه يك موكتج
ادامه تحصيل دهد تأثير بگذارد. بسياري از اساتيد كتابهـاي منتشـره خـود را بعنـوان منـابعي      

  شود. مي كنند و اين باعث فروش بيشتر كتابهايشان مي براي مطالعه بيشتر معرفي
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 موضوعات موك

از دروس دانشـگاهي مثـل    آموزشي موك بسـيار متنـوع اسـت.   هاي  هموضوعات دور
هـاي   ستاره شناسي، زيسـت شناسـي و رياضـيات و بهداشـت وتندرسـتي گرفتـه تـا مهـارت        

ــاد. و  حتــي چگــونگي گــرفتن پــذيرش از  .... زنــدگي مثــل مــديريت زمــان و تــرك اعتي
اودسـيتي و   .ان يافـت دروسي از رشته كتابداري را هم در موكها ميتـو  آمريكا.هاي  دانشگاه

در حـالي كـه    1ادكس بيشتر روي علوم و فن آوري، مهندسي و رياضيات تمركز كرده اند.
  پردازد. مي كورسرا عالوه بر علوم و فن آوري، به علوم اجتماعي و علوم انساني نيز

  موكهاي  چالش
گـذرد و تـب اوليـه آن فـروكش نمـوده اسـت،        مـي  حال كه چند سال از ارائه موك

  آن پرداخته اند. هاي  و كاستيها  دان به چالشمنتق
ها از نظر ارائه محتوا عالي هستند، اما از نظر تعامل و ارزشـيابي ضـعيفند. بـدليل      موك

چنــد گزينــه اي شــده اســت و هــاي  تعــداد بــاالي فراگيــران، ارزشــيابي محــدود بــه آزمــون
  خود ببينند.توانند فيدبك استاد را روي تكليف چند صفحه اي  نمي دانشجويان

بـر يـادگيري   ها  آنالين يكي از تأثيرگذارترينهاي  تعامل با ديگر فراگيران در كالس
كننـد   نمـي  شركتها  است. از آنجا كه مشاركت در فروم داوطلبانه است، آنها كه در بحث

دهنــد. اخــتالف ســاعت بــين دانشــجويان در  مــي ايــن موقعيــت مهــم يــادگيري را از دســت
  تواند مانعي براي تعامل بيشتر و همزمان آنها با يكديگر باشد. مي كشورهاي مختلف نيز

آموزش آنالين است در اينجـا  هاي  نبودن ارتباط چهره به چهره با استاد كه از چالش
حـق مؤلـف قابـل اسـتفاده     هـاي   هم وجود دارد. بسياري از منابع درسـي بـدليل محـدوديت   

شده است كه ترك تحصيل در موك اتفـاق  نيستند. يادگيري داوطلبانه و بدون اجبار سبب 
 دهد كه كمتر از ده درصد از فراگيران موك درس را به پايان مي رايجي باشد. آمارها نشان

 ).2014، 2كنند (جردن مي برند و اكثريت آنها درس را در نيمه راه رها مي

                                                 
1 STEM (Science, Technology, Engineering, Math) 
2 Jordan 
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 شـود موكهـا وقتـي ايـده آل هسـتند كـه بـا سـاير         مـي  گفتهها  براي غلبه بر اين چالش
روشهاي يادگيري تركيب شوند. مثال در يك كالس درس واقعي، اسـتاد دانشـجو را ملـزم    

  كند كه ويدئوهاي موك را در خانه ببيند و در كالس درباره آنها بحث شود.

  مورد استفاده در موكهاي  فن آوري
برد. از يوتيوب به عنوان كانالي بـراي   مي موجود رايگان بهرههاي  موك از فن آوري

مدرسان؛ از دراپ باكس، گوگل درايو و وردپرس براي ذخيره محتـوا؛ از گوگـل پـالس،    
بـراي ارزيـابي    surveymonkeyفيسبوك، توييتر، ويكي و ... براي تعامالت اجتماعي  و از 

هـا   يـن فنـاوري  برد. البتـه برخـي از ا   مي آموزشي مختلف موك بهرههاي  و رتبه بندي دوره
نفـر   50براي تعداد عظيم استفاده كنندگان مناسب نيست. مـثال در گوگـل درايـو، فقـط تـا      

توانند روي فايلي كار كنند حال آنكه ثبت نام كنندگان در موكها معموال بـيش   مي همزمان
 از ده هزار نفر است.

ند و برخـي از  ده مي برخي موكهايشان را در پلتفرمهايي مثل كورسرا و اودسيتي ارائه
  كنند. مي براي اين منظور استفاده iTunes U1و برنامك هايي مانند ها  وب سايت

الزم نيست كه حتما از پلتفرمهاي موكي براي ايجاد موك اسـتفاده نمـود. همـين كـه     
رايگان هاي  كالس رايگان و ثبت نام نامحدود است يعني يك موك وجود دارد. فن آوري

  توانند مورد استفاده قرار گيرند: مي يل براي ساختن موكديگري از جمله موارد ذ
 Saylor Foundation 
 Google Course Builder 
 Peer-to-Peer University (P2PU) 
 ALISON 
 Udemy 

                                                 
به عنوان مخزني براي محتواي صوتي و ويدئويي آموزشي بوده اسـت. از طريـق آيتونزيـو     2004اين برنامك محصول اپل از سال  1

  توان دسترسي آزاد به بسياري از جلسات درس اساتيد دانشگاهها دست يافت. مي
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  موك و ناشران
ها  بازار فوق العاده اي براي ناشران هستند. ناشران و صاحبان حق مؤلف با قرار   موك

موجبات بيشتر ديده شدن و در نتيجه بيشتر خريداري شدن آنها دادن انتشاراتشان در موك، 
آورند. از آنجا كه بيشتر فراگيران موك دسترسي به يك كتابخانـه دانشـگاهي    مي را فراهم

تواننـد بـا موكهـا همكـاري      مـي  ندارند، دسترسي به منابع مورد نيازشان دشوار است. ناشران
بتوانند فروخته ها  االت، گزارشها يا مجموعه دادهكرده تا اطالعاتي مانند كتابهاي مرجع، مق

شده يا اجاره داده شوند درست به همان شكلي كه خريداري يك آهنگ يـا يـك فـيلم در    
  شود. مي انجام 1فروشگاه موسيقي آيتونز

تواند خريداري يا اجاره داده شود يـا   مي توانند با پيشنهاد منابع درسي كه مي مدرسان
با يك اكانت پرداخت آنالين مثل پي پال پرداخت شـودمحتواي درس   با كارت اعتباري يا

را غني كنند. حتي اگر مقالـه اي بـه قيمـت دو دالر باشـد وقتـي ده هـزار نفـر آن را بخرنـد         
درآمد قابل توجهي خواهد شد. البته ناشران بايـد راهـي بيابنـد كـه فراگيـران نتواننـد منـابع        

  اشتراك بگذارند. خريداري شده ناشران را با يكديگر به

  دانشگاهيهاي  موك و آينده كتابخانه
اگر پيش بيني بـاال يعنـي تحويـل مسـتقيم اطالعـات از ناشـر بـه دانشـجو بـه واقعيـت           

بـه  هـا   بپيوندد، آيا دانشجويان در آينده نيازي به كتابخانه خواهند داشت؟ آيا نقش كتابخانه
موفـق  هـا   فروش مستقيم بـه مـوكي   عنوان واسطه اطالعات محو خواهد شد؟ اگر ناشران در

باشند و اگر موكها همچنان رشد كرده و مورد پذيرش كارفرمايان قرار گيرند آيا همچنـان  
  دانشگاهي به عنوان منبع اصلي تأمين اطالعات براي دانشجويان خواهند بود؟ هاي  كتابخانه

شـد  عالوه بـر آن، دسترسـي هميشـگي بـه اينترنـت از طريـق گوشـي تلفـن همـراه، ر         
ارتبـاطي و خوانـدن كتابهـاي    هـاي   اجتماعي به عنـوان كانـال  هاي  انفجاري استفاده از شبكه

الكترونيكـي مثـل كينـدل، رفتـار اطـالع يـابي كـاربران        هاي  الكترونيكي از طريق كتابخوان

                                                 
1 iTunes Music Store 
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و جايگاه كتابخانه به عنوان اصلي ترين منبع تأمين اطالعات را تغيير داده اسـت.  ها  كتابخانه
دهد كه فقط دو درصـد دانشـجويان جسـتجوي اطالعـات را از      مي ك بررسي نشاننتيجه ي

كننـد و نقطـه شـروع بقيـه، موتورهـاي كـاوش        مـي  وب سايت كتابخانه دانشگاهشان شروع
   ).2014، 1هستند. (منچاكا

دانشگاهي براي بقا ناگزير بايـد  هاي  دهد كتابخانه مي اينها چالش هايي است كه نشان
  موجود است.هاي  اطالعات حركت كنند و فعاليت در موك يكي از گزينه فراتر از تأمين

  بالقوه كتابداران در سرزمين موكهاي  نقش
تواننـد بـه ايـن     مـي  و كتابـداران در مـوك كجاسـت و چگونـه    ها  اما جايگاه كتابخانه

دانشگاهي هسـتند. موكهـا   هاي  حركت بپيوندند. موكها سرزمين حاصلخيزي براي كتابخانه
ال تغيير آموزش عالي هستند و اين تغيير حتمـا تـأثير فـوق العـاده اي روي روش كـار      در ح

  دانشگاهي و نقشي كه در آينده يادگيري بازي خواهند كرد خواهد گذاشت. هاي  كتابخانه
مقاالت بسياري از سوي كتابداران و اساتيد كتابداري در اين زمينه نگاشته شده است  

فعاليـت كتابـداران در مـوك داشـته و آنـرا فرصـتي بـراي        كه همگي رويكـردي مثبـت بـه    
كتابداران دانسته اند كه از تأمين كنندگان صرف اطالعات به همكاران آموزشي ارتقا يابند. 

تواننـد خـود و قابليـت هايشـان را بـه دنيـا        هـا مـي   كتابداران با ايفاي نقش فعاالنه در مـوك 
و كتابخانه ها: يك ها  موك"بي تحت عنوان او.سي.ال.سي در مطل 2013بشناسانند. در سال 

به تبيين نقش كتابـداران در مـوك پرداختـه و      "2فرصت فوق العاده يا يك چالش بزرگ؟
  :3زير را خطاب به كتابداران ارائه نموده استهاي  توصيه

ك ثبت نام كنيـد تـا بـا روش كـار آن آشـنا شـده و روش       موهاي  در يكي از دوره-
  يادگيري جديدي را تجربه نماييد.

                                                 
1 Menchaca 
2 MOOCs and libraries: Massive opportunity or overwhelming challenge? 

شركت كننده حضوري و  125برگزار نمود. اين كنفرانس  2013ها در مارس  او.سي.ال.سي كنفرانسي با موضوع موك و كتابخانه 3
  شركت كننده آنالين داشت. 400
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  با دانشگاهيان در ايجاد موك همكاري كنيد. -
  تجربيات خود را از كار با موك در اختيار ديگر كتابداران قرار دهيد.-
  گروهي مجازي خاص كتابداران موك براي تبادل نظر ايجاد كنيد.-

ديگري براي كتابـداران كـه در متـون ديگـر برجسـته شـده بودنـد        اي ه در ذيل نقش
  برشمرده شده است:

  1الف. مسائل حق مؤلف
توانند كمك ارزشمندي بـه   مي مسائل حق مؤلف يكي از جاهايي است كه كتابداران

موكها نمايند. منابع آموزشي مورد اسـتفاده در مـوك بايـد از قيـد حـق مؤلـف آزاد باشـد.        
كانادا و آمريكا وظيفه حل و فصل مسائل حق مؤلف منابع آموزشـي موجـود   كتابداران در 
عهده دارند. مذاكره با ناشـران كـه اجـازه بدهنـد بخشـي از منـابع بصـورت        ه در موكها را ب

توانند براي آزاد  مي رايگان در اختيار موك قرار گيرد يكي از كارهايي است كه كتابداران
ا توجه به جمعيت عظيم ثبت نـام كننـده در موكهـا بعيـد     كردن حق مؤلف انجام دهند. اما ب

  است كه ناشران با چنين گزينه اي موافقت كنند.
مسائل حق مؤلف فقط مربوط به منابع درسي نيست. در محتـواي توليـد شـده توسـط     

نيز بايد حق مؤلف در نظر گرفتـه  ها  فرومهاي  انجام شده و در بحثهاي  فراگيران در پروژه
  شود.

توافق كرده اند تـا نسـخه الكترونيكـي ايـن ناشـران از       3و شش ناشر 2با چگ كورسرا
در دسترس فراگيران موك از طريق مرورگر وب و بدون نياز به نرم 4طريق كتابخوان چگ

افزار اضافه اي براي دانلود يا استفاده از تبلت قرار گيرد. به اين صورت كـه كـل كتـاب يـا     
ل دوره در اختيار فراگيـران اسـت و بعـد از تمـام شـدن      بخش هايي از آن به رايگان در طو

  توانند كتاب را با تخفيف بخرند. مي دوره

                                                 
1 Copyright clearance: يعني اجازه گرفتن از ناشران، مذاكره براي مجوز و تعيين استفاده منصفانه 
2 Chegg 
3 Cengage Learning, MacMillan Higher Education, Oxford University Press, SAGE, Wiley, Springer 
4 Chegg’s DRM (Digital Rights Management)- Protected eReader 
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 خواهنـد ارائـه   مـي  را براي دانشجوياني كه مدرك معتبـر  Signature Trackكورسرا 
تواننـد در قبـال پرداخـت وجـه مختصـري اجـازه دسترسـي بـه          مـي  دهد. اين دانشجويان مي

پايگاههاي اطالعاتي و مجالت الكترونيكي كتابخانـه را بـراي انجـام    مجموعه محدودي از 
  دادن تكاليفشان داشته باشند.

  ب. ايجاد موكها و ميني موك هايي براي آموزش سواد اطالعاتي
سـواد اطالعـاتي بـه خيـل      هـاي   موك يك فرصت فوق العاده براي آمـوزش مهـارت  

اوليه سواد اطالعاتي مثـل  هاي  قد مهارتعظيمي از فراگيران است. بسياري از دانشجويان فا
الزم هـا   جستجو، ارزيابي و استفاده از اطالعات هستند. آموزش سواد اطالعـاتي بـه مـوكي   

  است تا بتوان آنها را به يادگيرندگان مستقل تبديل نمود. 
كتابداران دانشگاهي در آموزش آنالين همواره در كنـار مدرسـان بـوده انـد و منـابع      

تواننـد ايـن نقـش را در     مـي  سواد اطالعاتي ارائه كرده انـد و هاي  ي و آموزشمعتبر آموزش
توانند فراگيران را به منابع آموزشي سواد اطالعـاتي   مي موكها نيز ايفا كنند. براي اين منظور

منـابع آموزشـي   و يا سـايت   نجمن كتابداري آمريكاارايگان موجود در وب مثال در سايت 
  رهنمون شوند.  چند رسانه اي براي آموزش و يادگيري آنالين

و موكها يك وجه اشـتراك دارنـد و آن بـه اشـتراك گـذاري اطالعـات       ها  كتابخانه
تابداران منابع آموزش سواد اطالعـاتي را كـه خـود تهيـه كـرده انـد بـه رايگـان در         است. ك

اينترنتي براي استفاده عموم قرار داده اند. در واقـع دهـه هاسـت    هاي  يوتيوب و ديگر سايت
را بـا  هـا   تواننـد همـان دوره   مـي  كه كتابداران عناصري از موك را ارائه داده اند. كتابـداران 

. 1اجتماعي و تكليف و حل مسائل غني نمـوده و مـوك ايجـاد كننـد    اي ه عناصري از رسانه
آموزش سواد اطالعاتي، ارزيـابي منـابع، سـرقت علمـي و     هاي  تواند در زمينه مي اين موكها

غيره بوده و كاربران تشويق به ثبت نام در آنها شوند. در سطحي باالتر، بجاي آموزش سواد 
 تجو در پايگاههاي اطالعاتي مختلف)، كتابـداران اطالعاتي ابزار محور (مثل چگونگي جس

                                                 
  د اطالعاتي است.هاي آموزش سوا كه در كورسرا ارائه شده است نمونه اي از موك Academic Information Seekingموك  1
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قابـل انتقـال مثـل تفكـر     هـاي   توانند روي مفاهيم اساسي مثل انتخاب موضـوع و مهـارت   مي
انتقادي و مديريت اطالعات تمركز كننـد.  از آنجـا كـه واحـدهاي درسـي آمـوزش سـواد        

ردن ايـن واحـدهاي   دانشگاهي ارائه شده اسـت، بـ  هاي  اطالعاتي توسط بسياري از كتابخانه
يك موك ايجاد  1درسي به موك، گام منطقي بعدي است. كتابخانه دانشگاه ويك فارست

. كتابخانه عمومي نيويـورك نيـز   2را تحقق بخشيده استها  نموده است و اين نقش كتابخانه
  را با هدف استفاده بيشتر از منابع كتابخانه ارائه كرده است. "چين شناسي"موك 

جـاي  ه توانند ب مي آيد كتابداران مي موك كامل و مستقل بنظر دشوار اگر ايجاد يك
آن درسهاي آموزش سواد اطالعاتي ايجاد كنند تا مدرسان موكهـا آنهـا را در موكهايشـان    
 جا دهند. درواقـع مينـي موكهـايي شـامل ويـدئوها، منـابع آموزشـي و ارزشـيابي. مدرسـان         

  ع درس مدولهاي سواد اطالعاتي را بگذرانند.توانند از فراگيران بخواهند قبل از شرو مي

  ج. تشويق افراد به ثبت نام در موك ها
افراد جامعه از اهداف كتابخانه هاست و ترويج موكها نيز هاي  ارتقاي دانش و مهارت
هـاي   و بخصـوص كتابخانـه  هـا   كتابخانـه هاسـت.كتابخانه  هـاي   در راستاي اهداف و رسالت

افراد هاي  تشويق به ثبت نام در موكها نمايند تا دانش و مهارتعمومي بايد كاربران خود را 
  جامعه ارتقا يافته و يادگيري مادام العمر محقق شود.

د. استفاده از موك بـراي خودآمـوزي، بـه روز نمـودن و ارتقـاي دانـش و       
  كتابدارانهاي  مهارت

ز انگشـتان  هر چند امروزه تعداد موكهايي كه براي رشته كتابداري ايجـاد شـده انـد ا   
هـاي   شـود در سـالهاي آتـي برخـي از بهتـرين گـروه       مـي  رود، پـيش بينـي   نمـي  دست فراتر

كتابداري دنيا موكهايي را ارائه دهند كه فرصتي بي نظير براي كتابـداران خواهـد بـود. فـن     
آوري بخش عجين شده با كتابداري است و رشد سريع فن آوري معني اش اين اسـت كـه   

                                                 
1 Wake Forest 

  The cure for the common web (ZSRx)عنوان موك ارائه شده:  2
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خود را بـه روز كننـد و ايـن بـا مـوك شـدني اسـت.        هاي  دائم آموخته كتابداران بايد بطور
كتابداران امروز براي بقا نياز دارند با تحوالت عرصه فن آوري پيش بروند و موكها فرصتي 

تواننـد   مـي  فوق العاده براي يادگيري آنها هستند. كتابداران با آموزش ضمن خدمت مـوك 
  خدمات بهتري ارائه دهند.

ت در دو نوع موك ثبت نام كنيد: موكي كه در حوزه كتابداري است توصيه شده اس
توانيـد بـه طيفـي از دانـش و مهـارت هـايي كـه         مـي  و يك موك غيرمرتبط. از ايـن طريـق  

  فراگيران موك بايد داشته باشند آشنا شويد.
دهد الزم اسـت كـه در مـوكي ثبـت نـام       نمي كتابداراني كه دانشگاهشان موك ارائه

اوليه اي از اين موضوع داغ در آموزش عالي پيدا كنند. با مشاهده چگـونگي  كنند تا درك 
توانند دانـش خـود را از    مي سازماندهي و ارائه درسها و كامل كردن چند موك، كتابداران

رويكردهاي آموزشي گسترش داده و احتماال از آنها براي آموزش سواد اطالعاتي اقتبـاس  
نها كه دانش تخصصي عميقي ندارند و سالهاست كه كنند. كتابداران موضوعي بخصوص آ

توانند در درسهاي مرتبط شركت كرده و بـا جديـدترين    مي در آن حوزه فعاليت نكرده اند
بايد به كتابداراني كه ها  و واژگان آن حوزه موضوعي آشنا شوند. مديران كتابخانهها  نظريه
  گذرانند امتياز آموزش ضمن خدمت بدهند. مي موك

 اري در ايجاد موك هاهمك-ه

ايجاد موكها يك كار گروهي اسـت و بـه مشـاركت مـدرس و دسـتيارش، كتابـدار،       
، مركـز تكنولـوژي آموزشـي كـه     1طراح آموزشي و افراد فني نياز دارد. در دانشـگاه دوك 

  محل اصلي ايجاد موك است، بخشي از سيستم كتابخانه است. 
شود.  مي دانشگاه محل خدمتش موكي ارائه در اولين گام كتابدار بايد ببيند كه آيا در

و تجربه كتابداران اسـت  ها  گام دوم، آگاه كردن افراد ايجاد كننده موكها از دانش، مهارت
توان كارگاههاي آموزشي براي اعضاي  مي تواند در موك به كار آيد. براي اين كار مي كه

                                                 
1 Duke 



  )1395بهار  /// فصلنامه علوم و فنون مديريت اطالعات (سال اول، شماره دوم،  26

 

وزش آناليـن در دانشـگاه   مربـوط بـه آمـ   هـاي   هيأت علمي برگزار نموده و فعاالنه در بحث
  مشاركت داشت. 

هـاي   و كتابخانـه  1دانشگاه پنسـيلوانيا هاي  دانشگاهي مثل كتابخانههاي  برخي كتابخانه
فعاالنه دخيلند اما برخـي ديگـر چـون كتابخانـه دانشـگاه      ها  در توليد موك 2دانشگاه دوك

 ژوهشـي همكـاري  پهـاي   كاليفرنياي بركلي با موكها براي دسترس پذيري محتوا و مهـارت 
  كنند. مي

و ويـدئوهاي درسـي هسـتند. بـراي     ها  يكي از منابع اصلي آموزشي در موكها، كليپ
ايجاد يك ويدئوي آموزشي چند ساعت وقت الزم است و آمـاده كـردن كـل ويـدئوهاي     
آموزشي يك درس به شش ماه زمان نياز دارد. اساتيد براي ايجاد و ويرايش اين ويدئوها به 

تواننـد ايـن    مـي  نياز دارند. كتابداران به كمك همكاران تكنولوژي آموزشيكمك زيادي 
  كمك را فراهم كنند. 

توانند به عنوان كتابدار مستقر در موكها حضور يابند. البته خيلي وقتگير  مي كتابداران
هـاي   جالـب از داده هاي  خواهد بود اما از نظر دسترسي مستقيم به فراگيران و دريافت بينش

 در درك رفتارهاي يادگيري بسيار مفيد خواهد بود.عظيم 

  و. ذخيره و نگهداري محتوا
به مرور زمان ممكن است تغييراتي در محتواي درسـها ايجـاد كننـد    ها  مدرسان موك

تواننـد بـر    مـي  قبلي درسها نداشته باشند. كتابـداران هاي  اما اهتمام و توجهي به ذخيره نسخه
قبلـي در سپارشـگاههاي   هـاي   ده و زمينـه نگهـداري نسـخه   اهميت نگهداري آنها تأكيد نمو

توانند در ذخيره محتـوايي كـه دانشـجويان در     مي را فراهم كنند. كتابداران حتيها  دانشگاه
  ايجاد كرده اند نقش داشته باشند. ها  فروم

                                                 
1 University of Pennsylvania Libraries 
2 Duke University Libraries 



  27/ // ها و كتابداران در عصر موك كتابخانه  
 

  ز. موك براي كم توانان جسمي
مـوك بـراي تمـام     يكي از وظايف كتابداران اطمينان يافتن از اين است كه محتـواي 

كنند نيـز قابـل    مي استفاده 1كمك رسانهاي  كاربران از جمله افراد معلولي كه از فن آوري
دسترس است. موك بايد طوري طراحي شود كه براي معلوالن و كم بينايان و نابينايـان نيـز   
قابل استفاده باشد. در آمريكا، دانشگاههاي فراهم كننده موك تحت يك چارچوب قانوني 

گويد منابع آموزشي بايد در دسترس همگـان باشـد و نتيجـه ايـن شـده       مي كنند كه مي ارك
در اياالت متحـده بـراي افـراد بـا مشـكل بينـايي قابـل اسـتفاده انـد.          ها  است كه بيشتر موك

كتابداران نقش اساسي در متقاعد كردن صاحبان حق مؤلـف دارنـد تـا اجـازه دهنـد شـكل       
كننـد تغييـر    مـي  كمك رسـان اسـتفاده  هاي  رادي كه از فن آوريمحتوايشان مطابق با نياز اف

  يابد.

  ح. ترويج دسترسي آزاد
بــدليل تعــداد بــاالي فراگيــران گزينــه اســتفاده منصــفانه از منــابع داراي حــق مؤلــف  
امكانپذير نيست و بايد به منابع دسترسي آزاد روي آورد. مشكالت مربوط بـه حـق مؤلـف    

ه محتواهاي آزاد رو بياورند كه يا در فضاي عمـومي منتشـر   سبب شده است كه كتابداران ب
و يـا بصـورت دسترسـي آزاد     3يـا آنـالوگ   2شده اند و يا تحت مجوزهاي كرييتيـو كـامونز  

هستند. موك فرصتي را در اختيار كتابـداران قـرار داده اسـت تـا دسترسـي آزاد را تـرويج       
وليان موكها درباره محتواي آزاد از نمايند. ترويج دسترسي آزاد از طريق آگاهي دادن به مت

تواننـد در ايـن قسـمت انجـام دهنـد. وظيفـه ديگـر         مـي  جمله كارهايي است كه كتابـداران 
  است. 4كتابداران آگاهي دادن به توليد كنندگان موكها درباره منابع آموزشي رايگان

 سالهاست كه كتابداران مروج دسترسي آزاد هسـتند امـا اسـتانداردهاي علمـي سـنتي     
سبب شده است كه اساتيد ارزش دسترسي آزاد را درك نكنند. شايد وقتي اسـاتيد دريابنـد   

خواهند كه براي مقاالت هزينـه كننـد تمايـل بـه انتشـار در       نمي توانند و نمي كه دانشجويان

                                                 
1 Assistive technologies 

نند. مثل نرم افزار خواندن صفحه براي نابينايـان يـا   ك منظور فن آوري هايي هستند كه به معلوالن در استفاده از فن آوري كمك مي
  توانند از صفحه كليد استفاده كنند. نرم افزار تشخيص صدا و گفتار براي معلوالني كه نمي

2 Creative Commons 
3 analogous 
4 Open Educational Resources (OER) 
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مجالت دسترسي آزاد پيدا كنند. اگر اساتيد مشهور موك مقـاالت دسترسـي آزاد را بـراي    
  ند فرهنگ دسترسي آزاد ايجاد خواهد شد.دروس خود انتخاب كن

  كتابداران براي حضور در موكهاي  چالش
گروه فراگير عظيم، بودجه محدود، منابع انساني محدود، زمان محدود و منـابع داراي  
حق مولف از چالش هايي است كه در متون بـراي حضـور كتابـداران در مـوك برشـمرده      

آموزشي در محـيط آناليـن،   هاي  بايد فقدان مهارت شده است. در كشور ما به اينها احتماال
ضــعف زبــان انگليســي و عــدم حمايــت كارفرمايــان را نيــز افــزود. اميــد كــه كتابــداران بــا  

  موك آشنا باشند و خود را براي ايفاي نقش در موك آماده كنند.هاي  چالش

  موك براي آموزش علم اطالعات و دانش شناسيهاي  فرصت
بـدليل كمبـود امكانـات و    هـا   و دانـش شناسـي در دانشـگاه    علم اطالعـات هاي  گروه

الزم را بـه  هـاي   تواننـد همـه دانـش و مهـارت     هـا نمـي   مدرس و بودجـه و نبـود زيرسـاخت   
علم اطالعات و دانش شناسي است كـه  هاي  دانشجويان بياموزند. موك فرصتي براي گروه

ت طاليي خواهد بود كـه  با همكاري هم دروسي را ارائه دهند و براي دانشجويان يك فرص
محل هاي  از محضر ديگر استادان نيز بهره مند شوند. اساتيد خوب ديگر محدود به دانشگاه

توانند دانشجويان خود را تشويق كنند تا در موكها  مي خدمت خودشان نخواهند بود. اساتيد
شـجويان در  ثبت نام كنند و خود اشكاالت درسي آنها را در اين مسير رفع نمايند. وقتـي دان 

. اسـاتيد  1شـود  مـي  كنند در وقت اساتيد براي آموزش آنها صرفه جـويي  مي موكها ثبت نام
توانند در ايجاد موكها همكاري نموده و دريايي از دانـش و   مي بازنشسته مجرب و عالقمند

  تجربه خود را در اختيار ديگران بگذارند. 
وك بـر آمـوزش كتابـداري ارائـه     البته هنوز زود است كه پيش بيني دقيقي از تأثير مـ 

علـم اطالعـات و دانـش    هـاي   تواند جايگاه استادان و گروه مي رسد موك مي دهيم اما بنظر

                                                 
هـاي آموزشـي آناليـن درسـنامه تشـويق و يـا        نگارنده اين مطلب در كنار تدريس برخي دروس، دانشجويان را به گذرانـدن دوره  1

ها مكمل آموزش كالسي هستند و براي دروسي كه وقت محدود كالس اجازه پرداختن كامل به آنها را  نمايد. اين دوره موظف مي
  نميدهد بسيار كمك كننده اند. 
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جديـد را بـراي   هاي  شناسي را ارتقا دهد و فرصتي براي دانشگاهها خواهد بود تا فن آوري
  ارائه موك بكار گيرند.

ين دانشگاههاي دنيا برخـي  گروههاي كتابداري و علم اطالعات و دانش شناسي بهتر
دروس تخصصي اين رشته را در موك ارائه داده اند كه تعدادشان در حال حاضر بسيار كم 

شود به سرعت افزايش يابد. دروس كتابـداري ارائـه شـده در مـوك      مي است اما پيش بيني
  عبارتند از: 

كـه   2در دانشگاه سيراكوس iSchoolارائه شده توسط  1كتابداري جديد )1
 ارائه شده است. 2013در سال 

ارائه شـده   2013باز هم در سال 4توسط مايكل استفنز 3كتابخانه فرا لينك )2
 نوين در كتابخانه هاست.هاي  و مربوط به آموزش استفاده از فن آوري

از دانشگاه كاليفرنياي چپل هيل  5در كورسرا توسط جفري پومرنتز متاديتا )3
 ائه شده است.ار 2013باز هم در سال 

توانند هم دانش خـود را ارتقـا داده    مي موجود موكهاي  كتابداران با گذراندن دوره
 و هم با روش كار موك آشنا شده و خود را براي ايفاي نقش در آن آماده كنند.

  نتيجه گيري
دنيا به حركت مـوك پيوسـته انـد. در ايـران نيـز      هاي  بسياري از كتابداران و كتابخانه

كتابـداري و آمـوزش سـواد اطالعـاتي وجـود دارد. هـم اكنـون        هـاي   ارائه موكي ها زمينه
آناليـن در مباحـث مختلـف    هـاي   دوره موسسه فناوران آرشيو، موزه و كتابخانه (آرموك)

و نـرم افزارهـاي مختلـف را بـراي ارتقـا و بـه روز نمـودن        ها  سواد اطالعاتي و كار با پايگاه
رايگان نيست ها  البته اين دوره نمايد. مي كتابداران و عالقمندان برگزارهاي  دانش و مهارت

رود كـه گسـترش يابـد و در آينـده بـه صـورت        مي اما به عنوان نقطه شروع خوبست و اميد
  رايگان نيز ارائه شود.

                                                 
1 New Librarianship 
2 Syracuse 
3 Hyperlinked Library 
4 Michael Stephens 
5 Jeffrey Pomerantz 
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آمـوزش  هاي  نمايد ارائه موك مي اما آنچه به نظر نگارنده در اين برهه زماني الزم تر
كشـورهاي  هـاي   اتي در كتابخانـه سواد اطالعاتي به آحاد مردم است. آموزش سواد اطالعـ 

هـاي   پيشرفته جايگاه پر اهميتـي داشـته و دارد. وب سـايت ايـن كتابخانـه مشـحون از جنبـه       
مختلف سواد اطالعاتي از پيدا كردن موضوع براي پايان نامـه گرفتـه تـا آمـوزش اسـتناد و      

ايـن  پيشگيري از سرقت علمي و آموزش نرم  افزارهـاي مـرتبط بـا پـژوهش و ...اسـت. در      
و ها  آموزشي مانند فايلهاي متني و پاورپوينت و كليپهاي  از انواع و اقسام شيوهها  آموزش

  آموزشي استفاده شده است. هاي  آموزشي و حتي بازيهاي  فيلم
در ايران اما در زمينه سواد اطالعاتي و آموزش سواد اطالعاتي مقاله و پايـان نامـه بـه    

نسته ايم آموزش سواد اطالعاتي را در جامعه ارتقـا دهـيم؟   وفور داريم اما به واقع چقدر توا
چند راهنماي آموزشي سواد اطالعاتي به زبان ساده تهيه كرده ايم؟ چقـدر كليـپ يـا منـابع     

شنيداري ايجاد كرده ايم؟ نياز به آموزش سواد اطالعاتي را وقتي بيشـتر   -آموزشي ديداري
ز پيدا كـردن منـابع مـورد نيـاز پـژوهش      درك خواهيم كرد كه گاهي حتي دانشگاهيان ما ا

  دانند. نمي خود ناتوانند و الفباي جستجو را
كـه مايـه خوشـحالي     1آموزشي بسياري در ايران ايجاد شده اندهاي  هم اكنون سايت

دهنـد.   مـي  اساتيد برتر ايران را به رايگان ارائـه هاي  است. برخي مانند مكتبخونه فيلم كالس
عمومي و دانشگاهي را باز هـم بصـورت   هاي  و فرادرس آموزشبرخي ديگر مانند وب ياد 

فنـاوري اطالعـات و   هـاي   كوتاه قرار داده اند. برخي ديگر مانند درسنامه، آموزشهاي  فيلم
  دهند. مي زندگي را بصورت ايميلي ارائههاي  مهارت
پيشنهاد نگارنده اين است كه كتابداران و متخصصان علم اطالعات و دانش شناسـي   

كوتـاه يـا مـتن تهيـه     هـاي   گام اول ميني موكهاي آموزش سواد اطالعاتي در قالب فـيلم  در
آموزشي موجـود در ايـران ارائـه دهنـد تـا امكـان ديـده شـدن آنهـا          هاي  نموده و در سايت

بعـدي گسـترش داده و   هـاي   تـوان در گـام   مـي  مـذكور را هـاي   افزايش يابـد. مينـي مـوك   
  سواد اطالعاتي ايجاد نمود.آموزش هاي  كاملي از دورههاي  موك

                                                 
  هاي ارائه دهنده آموزش آنالين در ايران و جهان به پست وبالگي نگارنده مراجعه نماييد:  براي فهرستي از سايت 1

آبـان   18منتشـر شـده در وبـالگ يـك پزشـك،        .اينترنـت  در يادگيري دنيايين: آنال آموزشي باسايتهاي ايينشآ. ريمم صرافزاده،
1393 :  

http://1pezeshk.com/archives/2014/11/online-free-courses.html 
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خود را به عينـه بـه   هاي  و مهارتها  توانيم قابليت مي عالوه بر اينها، با ايجاد موك ها،
  ايجاد كننده موك باشيم.هاي  جامعه نشان داده و در نتيجه زمينه ساز همكاري با تيم

ا جامعـه  خود و ارتباط مؤثر بـ هاي  كتابداران دانشگاهي بايد با تقويت دانش و مهارت
دانشگاهي و برگزاري كارگاههايي با موضوع موك، زمينـه فعاليتشـان در مـوك را فـراهم     
كنند. كتابخانه هايي كه بخشي ضروري از فعاليت اصلي دانشگاهشان باشند شانس بيشـتري  
از مرتبط بودن در چشم مدرسان و مسئولين خواهند داشت. با مـدلهاي پيشـنهادي نشـر كـه     

دانشـگاهي بسـيار   هـاي   عات از ناشر به اسـتفاده كننـده اسـت، كتابخانـه    تحويل مستقيم اطال
خوب كشورهاي پيشرفته نگـران از دسـت دادن جايگـاه خـود هسـتند. امـروز آنهـا، آينـده         
ماست و بهتر است براي بقـا يـافتن در پـي ارتقـاي سـطح كتابخانـه از ارائـه دهنـده صـرف          

توانـد مـا را در آمـوزش     مـي  مـوك،  اطالعات باشيم. آماده كـردن خـود بـراي فعاليـت در    
  دانشگاهي دخيل نمايد.

تواننـد دانشـجويان    مـي  پژوهشي نيز در موك  فراوان است. مدرسان محترمهاي  زمينه
 محور راهنمايي نمايند. نتـايج ايـن پژوهشـها   -تحصيالت تكميلي را براي پژوهشهاي موك

 ايجاد نمايد.تواند زيرساختهايي را براي راه اندازي موك  ايراني  مي
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