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چڪیده 
امروزه، آموزش الكرتونيكى در ايران، به يكى از انواع تحصيالت رسمى 

تبديل شده است و هر سال دانشگاه هاى بيشرتى گام به اين عرصۀ 

نوظهور مى گذارند. با گسرتش مؤسسات آموزش الكرتونيكى دركشور، 

توجه افراد به روش هاى تدريس در چنني محيط هايى معطوف شده 

است و توجه بسيار اندكى به فراهم آورى خدمات كتابخانه اى و منابع 

اطالعاتى به دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دوره ها شده است. از 

اين رو، يكى از بزرگ ترين موانعى كه فراروى برنامه هاى آموزش مجازى 

قرار دارد، فقدان خدمات و تسهيالت كتابخانه اى است. هدف پژوهش 

حارض، تبيني اهميت طراحى سيستم هاى کتابخانه اى و اطالع رسانى در 

برنامه هاى آموزش الکرتونيکى است. جامعۀ پژوهش حارض را دانشجويان 

دوره هاى الكرتونيكى دانشگاه شرياز تشكيل مى دهند. روش پژوهش 

پياميشى است و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آورى گرديد. 

نتايج حاصل نشان داد 78/3 درصد از جامعۀ پژوهش معتقدند خدمات 

كتابخانه اى به عنوان يكى از نظام هاى پشتيبانى در آموزش مجازى از 

اهميت بااليى برخوردار است.

ڪلیدواژه ها 
آموزش الکرتونيکى، آموزش مجازيى، کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانى، خدمات كتابخانه اى، منابع کتابخانه اى، 

منابع اطالعاتى، دانشگاه شرياز

خدمات ڪتابخانه اى: حلقۀ مفقوده
 در برنامه هــاى آمــوزش الکترونيکے در ايران
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دریافت: 1387/10/29         پذیرش: 1388/2/1

مقدمه
در ساليان اخير، شاهد ظهور پيشوند »e« قبل از كلماتي نظير پست، تجارت،  بانکداري، 
دولت، كتابخانه، منابع،  و نظير آن  بوده ايم. اين پيشوند كه ره آورد فناوري اطالعات مي باشد، 
نمادي است براي انجام و ادارۀ امور در محيط هاي مجازي و الکترونيکي و باعث به وجود 
آمدن عبارات دلربايي نظير پست  الکترونيکي،  تجارت الکترونيکي،  بانکداري الکترونيکي، 
دولت الکترونيکي، كتابخانۀ الکترونيکي،  منابع الکترونيکي، و مانندآن شده است. امر آموزش 
نيز از اين قاعده، يا بهتر است بگوييم عطيه، جدا نمانده و با پذيرش تغييراتي در فرايند خود 

ايدۀ آموزش الکترونيکي را پديد آورده است.
آموزش الکترونيکي را مي توان به عنوان هر نوع رويکرد آموزشي رسمي تعريف نمود 
كه در آن اكثر آموزش هنگامي رخ مي دهد كه ياددهنده و فراگير به طور فيزيکي در كنار هم 
قرار ندارند )مهروترا 3، 2001، ص 1(. در جايي ديگر، آموزش مجازي به عنوان آموزشي 
رسمي تعريف شده  است كه دانشجو در مکاني خارج از محيط دانشگاهي قرار داشته و 
انتظار مي رود دانشجو و استاد داراي حداقل رابطۀ فيزيکي باشند، به طوري كه تأكيد بر 

روابط الکترونيکي باشد )ماباوونکو4 ، 2004(.
آموزش الکترونيکي،  به عنوان پيشرفته ترين روش آموزشي در دنياي امروز مطرح 

علی اکرب خاصه 1| نورالله کرمی 2

خدمات ڪتابخانه اى: حلقۀ مفقوده
 در برنامه هــاى آمــوزش الکترونيکے در ايران
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است و از انواع   فناوري هاي پيشرفته نظير شبکۀ اينترنت، بانك هاي اطالعاتي،  مديريت دانش، 
و مانند آن بهره مي برد. در آموزش الکترونيکي، كليۀ جنبه ها و ويژگي هاي آموزش سنتي، در 
محيطي مجازي و با استفاده از فناوري اطالعات شبيه سازي شده  است. در اين نوع آموزش، 

محتواي آموزشي از طريق خدمات الکترونيکي ارائه مي شود.
اين نوع آموزش، نه تنها بر چارچوب آموزشي تأثير گذارده، بلکه تأثير بسزايي بر خدمات 
پشتيباني كنندۀ آن نيز داشته  است )گالوشا 5، 1997(. افزايش سريع تعداد مؤسسات ارائه دهندۀ 
آموزش الکترونيکي از يکسو و رشد كّمي و كيفي رشته هاي موجود در آموزش الکترونيکي 
از ديگر سوي، مستلزم اين است كه خدمات پشتيباني فراهم آمده به چنين دانشجوياني مورد 

تحليل و بررسي قرار گيرد.
يکي از بزرگ ترين موانعي كه بر سر راه برنامه هاي آموزش مجازي قرار دارد فقدان 
خدمات و تسهيالت كتابخانه اي، به عنوان يکي از نظام هاي پشتيباني از آموزش الکترونيکي 
است. و از آنجاكه »كتابخانه به  عنوان مركز عصبي هر مؤسسۀ آموزشي به شمار مي رود« 
)ماباوونکو، 2004(، در نتيجه، دانشجويي كه در طول تحصيل خود  از منابع اطالعاتي مناسب 

و مکفي بي بهره باشد تنزل در كيفيت تحصيالت او چندان غيرعادي نخواهد بود.
نظر غلطي كه در فراهم آوري منابع و خدمات كتابخانه اي به دانشجويان مجازي وجود دارد 
اين است كه »آنها مي توانند چنين منابعي را از طريق اينترنت تهيه نمايند« و به همين، دليل 
بسياري براين گمان اند كه نيازي به ارائۀ خدمات اضافي به اين گروه وجود ندارد. از اين رو، در 
چنين محيط هايي نيازهاي اطالعاتي دانشجويان ناديده انگاشته و بار مکان يابي و اكتساب منابع 

اطالعاتي بر دوش دانشجويان نهاده  شده  است )بوچانان6 ، 2000(.
در نظريۀ فوق دو واقعيت از نظر دور مانده  است: نخست آنکه »مسئلۀ اصلي در مورد 
پژوهش مبتني بر وب، تعيين كيفيت اطالعات بازيابي شده است« )گارنسي7 ، 2002(. به عبارت 
ديگر، در محيطي نظير اينترنت مسئلۀ اعتبار اطالعات مطرح مي باشد، زيرا اطالعاتي كه به 
رايگان بر روي شبکه قرار داده مي شود غالباً بررسي و داوري نمي شوند و هر فرد، بدون درنظر 
گرفتن صالحيت هاي علمي، مي تواند هرگونه اطالعاتي را به شبکۀ اينترنت وارد نمايد. و 
به طوركلي مي توان گفت كه »از نظر محتوايي هيچ  نوع نظارتي برروي سايت هاي اينترنتي انجام 
نمي پذيرد« )هوسل و اسميت8 ، 2004(. مسئلۀ ديگر عدم سازماندهي مناسب منابع اطالعاتي 
رايگان موجود بر روي اينترنت مي باشد. يافتن اطالعات مربوط در چنين محيط پرهرج ومرجي 
نظير يافتن سوزني در انبار كاه بوده و دانشجوي كم تجربه قادر به مکان يابي مدارك مرتبط با 
نياز خود نمي باشد. شايد به همين  دليل است كه والپرت9  )1998( مي گويد: »اينترنت جانشين 

مناسبي براي ارائۀ خدمات كتابخانه اي با كيفيت به دانشجويان مجازي نمي باشد«.

على اكرب خاصـــه
نور الله كرمــے
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نگاهى به پيشينه ها
در بيشتر پيشينه هاي موجود در حيطۀ آموزش مجازي، كه به بررسي انتقال محتوا از راه 
دور به دانشجويان مجازي مي پردازند، ارجاعات بسيار اندكي به استفاده از كتابخانه ها يا 
منابع كتابخانه اي شده است )لبويتز10، 1997(. در بين پيشينه هاي موجود نيز )كه بيشتر 
در مجالت علوم كتابداري به  چاپ رسيده اند(، غالباً به بررسي مسائل دخيل در استفاده 
از كتابخانه و دسترسي به منابع چاپي و الکترونيکي و، همچنين، چالش هاي پيش روي 
دانشجويان  جامعۀ  ازآنجاكه  ديگر،  جانب  از  پرداخته  شده  است.  مجازي  دانشجويان 
دوره هاي الکترونيکي در ايران، جامعه اي بکر و نو مي باشد انتظار يافتن آثار پيمايشي 
چندان بجا نيست. بنابراين، اكثر پيشينه هاي فارسي نيز در قالب آثار توصيفي و در حد 

نظري مي باشند.
جوكار و خاصه )1386(، در پژوهشي كه برروي دانشجويان دوره هاي الکترونيکي 
دانشگاه شيراز انجام دادند، دريافتند كه اكثر پاسخگويان از منابع اطالعاتي استفاده مي كنند 
و ميزان استفادۀ آنها تقريباً در سطح متوسط قراردارد. همچنين، يافته ها مشخص نمود كه 
در بين گروه هاي سني مختلف از نظر ميزان استفاده از منابع اطالعاتي، اختالف معناداري 
وجود دارد و از نظر ميزان استفاده در بين مقاطع تحصيلي نيز اختالف معنادار است. آنها در 
پايان، با توجه  به مهم ترين مشکالت دانشجويان در دسترسي به منابع اطالعاتي از يکسو، 
و مهم ترين داليل عدم استفادۀ پاسخگويان از منابع اطالعاتي از سوي ديگر، راهکارهايي 
درخصوص تأمين نيازهاي اطالعاتي دانشجويان دوره هاي آموزش الکترونيکي دانشگاه 

شيراز ارائه  كرده اند.
عليپورحافظي و نوروزي )1384(، در مقاله اي باعنوان »آموزش از ]راه[ دور و نقش 
كتابخانه هاي دانشگاهي« چنين اظهار مي نمايند كه خدمات كتابخانه اي بايد به گونه اي طراحي 
شوند كه توانايي برآوردن نيازهاي مطرح در زمينۀ آموزش هاي از راه دور را داشته باشند. آنها 
فلسفۀ ايجاد خدمات كتابخانه اي برايَ آموزش از راه دور را چنين بيان مي كنند: 1( دستيابي 
به خدمات كتابخانه اي مناسب بدون توجه به محل استقرار فراگيران؛ 2( استفاده از منابع 
كتابشناختي و آموزش متداول براي جامعۀ آموزش از راه دور؛ 3( ناتواني خدمات كتابخانه اي 
سنتي در برآوردن نيازها و منابع آموزشي فراگيران از راه دور؛ 4( امکان سازماندهي مناسب 
خدمات با استفاده از استانداردها و مهارت هاي موجود؛ 5( ارائۀ خدمات كارآمد و مناسب 
به جامعۀ فراگيران از راه دور، فراتر از خدمات همتراز در كتابخانه هاي سنتي؛ و 6( برآوردن 
اهداف و مقاصدي كه فراهم آوري منابع و خدمات فراتر از رسالت كتابخانه هاي سنتي را 

حمايت كند.

خدمات ڪتابخانه اى: 
حلقۀ مفقوده در برنامه هاى ...

 10. Lebowitz
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آنها، در ادامه، به بيان نقش كتابخانه هاي دانشگاهي و رقومي در ارائۀ خدمات آموزش از 
راه دور مي پردازند و چنين اظهار مي دارند كه مديران كتابخانه هاي رقومي در مقابل ارائۀ 
خدمات منسجم و كارآمد مسئول هستند. آنها مسائل مالي و مديريتي را در جهت هدايت 
فعال مديريت كتابخانه براي تعيين بودجه، هدايت كاركنان و هدايت خدمات كتابخانه اي و 
منابع در زمينۀ پشتيباني از برنامه هاي آموزش از راه دور قرار مي دهند. نويسندگان، در ادامه، 
به بيان امکانات و منابع الزم براي ارائۀ خدمات آموزش از راه دور در كتابخانه هاي رقومي 
مي پردازند و در پايان چنين اظهار مي دارند كه كتابداران متخصص و آموزش ديده اي به كار 
گرفته شوند تا دستيابي به نتايج مطلوب در آموزش هاي از راه دور، با تکيه بر خدمات منسجم 
و كارآمد در كتابخانه ها، بتواند سطح علمي و پژوهشي دانشگاه ها و مراكز علمي و پژوهشي 

را ارتقا بخشد.
اصنافي )1384(، در مقاله اي باعنوان »يادگيري الکترونيکي چيست و جايگاه كتابخانه هاي 
مجازي در اين فرايند كجاست« نقش كتابخانه در امر يادگيري، به ويژه نقش كتابخانه هاي 
مجازي در فرايند يادگيري الکترونيکي را تبيين مي نمايد و چنين نتيجه مي گيرد كه با همکاري 
و همفکري ميان مربيان، طراحان آموزشي و كتابداران كتابخانه هاي مجازي است كه يادگيري 
الکترونيکي در ميان اعضاي جامعۀ اطالعاتي رسوخ مي كند و از طرف آنها پذيرفته مي شود 
و كتابخانه هاي مجازي به مثابه جايگاهي براي تأمين منابع آموزشي و اطالعاتي همچون 

كتابخانه هاي سنتي، مورد توجه كاربران و فراگيران قرار مي گيرند. 
وي معتقد است كه اگر بنا باشد كه آموزش الکترونيکي وجود داشته  باشد بايد كتابخانه اي 
هم موجود باشد تا افراد بتوانند براي مطالعات خود از آن استفاده نمايند؛ و كتابخانه هاي 
مجازي بايد به گونه اي خدمات خود را طراحي نمايند كه توانايي برآورده كردن نيازهاي 
آموزشي فراگيران را داشته  باشند. نويسنده، در پايان، چنين عنوان مي نمايد كه كتابخانه هاي 
مجازي با فراهم كردن منابع اطالعاتي و سازماندهي و يکپارچه سازي آنها و فراهم كردن 
امکان دسترسي فراگيران به اين منابع از طريق  وب سايت خود، فراگيران را از ميان انبوه 
اطالعات،  نجات مي دهند و توجۀ آنها را به كتابخانه، براي استفاده از منابع اطالعاتي، جلب 
مي كنند. كتابخانه ها، اگر قادر نباشند در محيط جديد و در فضاهاي يادگيري الکترونيکي،  
نقش خود را به خوبي ايفا نمايند در معرض خطر حذف قرار خواهند گرفت.  كتابخانه ها بايد 
با پذيرش تحوالت فناورانه،  نقش هاي جديدي براي خود تعيين كنند و منابع اطالعاتي مورد 
نياز فراگيران را تهيه و سازماندهي نمايند و راهکارهايي براي دسترسي آسان تر و سريع تر به 

اين منابع ارائه كنند.
منتظر و دياني )1382(، در بخشي از مقالۀ خود باعنوان »دانشگاه مجازي«، معتقدند 

على اكرب خاصـــه
نور الله كرمــے
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كه يکي از راهکارهاي اجرايي تحقق آموزش مجازي برخورداري از كتابخانۀ مجازي براي 
ارائۀ آموزشي با كيفيت در دانشگاه مجازي مي باشد. آنها چنين اظهار مي نمايند كه همانگونه 
كه براي موفقيت دانشگاه هاي سنتي، وجود كتابخانه هاي سنتي نوعي ضرورت است،  براي 
دانشگاه هاي مجازي نيز وجود كتابخانۀ مجازي يك ضرورت است. كتابخانۀ مجازي اين 
امکان را به وجود مي آورد تا همۀ اطالعات مناسب براي تبادل اطالعات بين دانشجويان و 
استادان دانشگاه مجازي ميسر شود و پژوهش هاي دانشگاه مجازي مورد پشتيباني قرار گيرد. 
دانشجويان  اطالعاتي  نيازهاي  بر روي  كه  پژوهشي  در  نوردون11 )1998(،  و  الك 
مجازي دانشگاه ساري12 در انگلستان انجام دادند، دريافتند كه 40 درصد دانشجويان ارائۀ 
خدمات پستي را به عنوان اساسی ترين عامل عنوان نموده بودند. 8 درصد دانشجويان خواستار 
راه اندازي خدمات جست وجوي از راه دور در منابع بودند، 16درصد تقاضاي افزايش مدت 
زمان دورۀ امانت نمودند، و 13 درصد نيز ايجاد خطوط كمکي تلفن و پست الکترونيکي را 

خواستار بودند.
اطالعاتي  درگاه  ايجاد  كتابخانه اي،  تنظيم خط مشي  به  منجر  آنها  پژوهش  نتايج 
مبتني بر وب، راه اندازي خدمات پستي، خدمات تحويل مدرك، خطوط كمکي تلفن و 
پست الکترونيکي، امکانات جست وجو از راه دور، و برنامه هاي آموزش كتابخانه اي به 

كاربران شد.
هدف پروژۀ دانشجويان و كتابخانه ها )برمنر13، 2000(، شناسايي نيازهاي اطالعاتي 
دانشجويان دانشگاه آزاد14 و ميزان تأمين نيازهاي ايشان با توجه به خدمات كتابخانه اي بود. 
جامعۀ اين پژوهش را 1500 دانشجو از همۀ رشته ها تشکيل مي داد. اولين يافتۀ پژوهش اين 
بود كه بسياري از دانشجويان از منابعي استفاده مي كردند كه به وسيلۀ منابع درسي دانشگاه آزاد 
فراهم نمي شدند. سه پنجم دانشجويان جهت تأمين نيازهاي اطالعاتي خود از منابع غيروابسته 
به دانشگاه محل تحصيل، نظير كتابفروشي ها، كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي، اينترنت، 
تلويزيون، و مجالت و روزنامه هاي خريداري شده توسط خودشان استفاده مي كردند. 
هنگامي كه دربارۀ نوع مواد مورد استفاده پرسيده شد، دانشجويان عنوان نمودند كه كتاب ها 
پراستفاده ترين منبع آنها بوده و مقاالت روزنامه ها، دايره المعارف ها، وب سايت هاي اينترنتي، و 
مقاالت مجالت در رتبه هاي بعدي قرار داشتند. يك سوم دانشجويان اين پژوهش از كتابخانۀ 
عمومي به منظور كسب منابع و يا به عنوان مکاني مناسب جهت مطالعه استفاده مي كردند و 

تنها 15 درصد دانشجويان از كتابخانه هاي دانشگاهي استفاده مي كردند.
ديو15 )2001(، تأكيد مي كند كه به منظور ارائۀ برنامه هاي موفقيت آميز به دانشجويان 
مجازي، كتابداران بايد به شناخت دانشجويان و نيازهاي اطالعاتي آنان مبادرت ورزند. او 
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در پژوهشي كه بر روي دانشجويان مجازي دانشگاه آيوا16 انجام داد، از آنان تقاضا نمود 
تا خدمات مختلف كتابخانه اي را، براساس اهميت، رتبه بندي نمايند. خدمات زير حائز 
باالترين رتبه شدند: مرجع الکترونيکي )71 درصد(، دسترسي از راه دور به پايگاه هاي 
اطالعاتي تمام متن )65 درصد(، تحويل كتاب ها و مقاالت در منزل )60 درصد(؛ و انجام 
پژوهش كتابخانه اي )30 درصد( نيز در پايين ترين رتبه )دهم( جاي گرفت. يافته هاي 
پژوهش او آشکار ساخت كه از نظر كاربران، خدمات مرجع، خدمات الکترونيکي، و 
خدمات تحويل مدرك  دارای اهميتي وافر؛ و خدمات آموزش كاربران داراي اهميتي 

ناچيز مي باشد.
تيپتون17 )2002(، معتقد است مادامي كه آموزش مجازي در جهت توسعه و پيشرفت 
قدم مي نهد، بايد در جست وجوي روش هاي خالقانه اي براي ارائۀ منابع اطالعاتي به 
دانشجويان مجازي بود. او در پژوهش خود بر آن بود تا ميزان رفع نيازهاي اطالعاتي 
دانشجويان مجازي دانشگاهA&M تگزاس را، با توجه به خدمات كتابخانه اي ارائه شده 
بسنجد. يافته هاي پژوهش او نشان داد كه هر چند كتابخانه هاي دانشگاه A&M تگزاس 
به سمت ارائۀ خدمات اطالعاتي و كتابخانه اي گام نهاده اند، اما اكثر دانشجويان از ميزان 
اين خدمات رضايت كافي نداشته و معتقد به عدم رفع نيازهاي اطالعاتيشان، با توجه به 
خدمات موجود، بودند. تيپتون همچنين اعالم مي دارد كه »اگر برنامه هاي آموزش مجازي 
مي خواهند معتبر و موفق باشند، دانشجويان مجازي آنها بايد به اندازۀ دانشجويان سنتي از 

خدمات كتابخانه اي بهره مند باشند«.
ماباوونکو  )2004(، در پژوهشي كه بر روي دانشجويان مجازي 3 دانشگاه در نيجريه 
انجام داد دريافت كه هيچ يك از سه دانشگاه به ارزش استفاده از كتابخانه و دسترس پذير 
نيز  كتابداران  در واقع  و  نبوده اند  واقف  مجازي  دانشجويان  به  اطالعاتي  منابع  نمودن 
درگير برنامه هاي آموزش مجازي نشده اند. تنها 6/8 درصد دانشجويان اعالم نمودند كه 
به طور مرتب از اينترنت  به منظور بازيابي منابع اطالعاتي استفاده نموده اند و 81/9 درصد 
بيان داشتند كه تاكنون هرگز از اينترنت  به منظور كسب منابع استفاده نکرده اند. يکي 
از  برنامه هاي آموزش مجازي در اين سه دانشگاه عدم استفاده  از  نقيصه هاي آشکار 
منابع كتابخانه اي توسط دانشجويان گزارش شده  است. ماباوونکو، نتيجه مي گيرد كه اين 
نوع دانشجويان در واقع در طبقۀ »دانشجويان پاره وقت سنتي« قرار مي گيرند و به دليل 
عدم امکانات، چارچوب ها، و خط مشي هاي سازماني نمي توان آنان را جزء دانشجويان 

آنطور كه در ساير نقاط جهان از آن ياد مي شود، به شمار آورد. مجازي،
ليو و يانگ18 )2004(، به بررسي عوامل مؤثر بر استفادۀ دانشجويان مجازي از منابع 
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 A&M اطالعاتي پرداختند. در پرسشنامه اي كه آنها ميان 290 نفر از دانشجويان دانشگاه
تگزاس توزيع  نمودند، دريافتند كه اينترنت مهم ترين منبع اطالعاتي دانشجويان بوده  است. 
پاسخگويان مهم ترين دليل اين امر را بازيابي آسان و سريع اطالعات ذكر نموده  بودند كه 

حاكي از تفوق اصل »كمترين تالش« در استفاده از منابع اطالعاتي مي باشد.
هاينز19 )2006(، اقدام به انجام تحقيقي بر روي اعضاي هيئت علمي دانشگاه مونتانا 
نمود. اين اعضا واحدهايي را به طور مجازي تدريس مي نمودند. اهداف اين تحقيق عبارت 
بود از: 1( نيازهاي اعضاي هيئت علمي از كتابخانه چيست؟ و 2( اعضاي هيئت علمي 
دوست دارند كتابخانه چه خدماتي به دانشجويان ارائه دهد. از نتايج پژوهش به منظور 
تقويت طراحي و توسعۀ خدمات راه دور به دانشجويان و اعضاي هيئت علمي مجازي 
استفاده شد. يافته ها حاكي ازآن بود كه: 1( اعضاي هيئت علمي احساس مي كنند كه از 
خدمات كتابخانه اي ارائه شده به آنان آگاهي دارند، 2( اعضاي هيئت علمي مطمئن نيستند 
كه دانشجويان از خدمات ارائه شده آگاهي داشته  باشند، و 3( اعضاي هيئت علمي معتقدند 
كه بهترين روش براي آموزش دانشجويان دربارۀ منابع كتابخانه اي ارائۀ واحد درسي دربارۀ 

مهارت هاي كتابخانه اي مي باشد.
به طوركلي و با توجه به پيشينه هاي فوق، مي توان چنين بيان نمود كه آموزش مجازي 
ديگر به مثابه فعاليتي حاشيه اي به شمار نمي رود و اين واقعيت حاكي از اهميت آن به عنوان 
ابزاري براي ايجاد فرصت ها و منابع تحصيلي است. چنانچه آموزش مجازي به درستي 
ازطريق منابع كتابخانه اي و اطالعاتي حمايت شود،  دراين صورت قادر به تأمين نيازهاي 

جديد آموزشي خواهد بود.

آموزش الکرتونيکے در ايران
امروزه، آموزش الکترونيکي در ايران به يکي از انواع تحصيالت رسمي تبديل شده  است و 
هرسال دانشگاه هاي بيشتري پا به  اين عرصه مي گذارند. دانشگاه شيراز اولين دانشگاهي است 
كه در ايران اقدام به برگزاري دوره هاي آموزش الکترونيکي نمود. اين دانشگاه، در اسفند ماه 
1382، فراخوان پذيرش دانشجو در  رشتۀ كارشناسي ناپيوستۀ مهندسي كنترل و ابزار دقيق را 
اعالم نمود. در بهار 1383، دانشگاه شيراز رسماً، به عنوان متولي اولين دانشگاه الکترونيکي در 

جمهوري اسالمي ايران، توسط وزير وقت علوم، تحقيقات و فناوري اعالم گرديد. 
بعد از دانشگاه شيراز، دانشگاه هاي ديگري نظير دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه 
صنعتي اميركبير، و خواجه نصيرطوسي نيز با شروع سال تحصيلي 1384- 1385 اقدام به 
 Hines .19پذيرش دانشجو از طريق دوره هاي الکترونيکي نمودند. دانشگاه هاي بسياري نظير شهيد 
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بهشتي، دانشگاه قم، و دانشگاه صنعتي اصفهان نيز آمادگي خود را براي راه اندازي دوره هاي 
الکترونيکي اعالم نموده اند )برزويي، 1385(؛ به طوركلي، مي توان گفت موج روبه گسترشي 
از آموزش الکترونيکي در ايران در حال  شکل گيري است و به نظر مي رسد در چند سال 

آينده ارائۀ رشته ها از طريق آموزش هاي الکترونيکي به امري عادي تبديل شود.
با گسترش مؤسسات آموزش الکترونيکي در كشور شاهد آن هستيم كه بيشتر توجه 
افراد معطوف به روش هاي تدريس در چنين محيط هايي شده  است و توجه بسيار اندكي 
به فراهم آوري خدمات اطالعاتي  به دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دوره ها شده 

 است )خاصه، 1385(.

مطالعۀ موردى
به منظور آگاهي از اهميت فراهم آوري منابع و خدمات كتابخانه اي و اطالعاتي به دانشجويان 

مجازي پژوهشي، با استفاده از روش تحقيق پيمايشي، انجام شد.
جامعۀ آماري اين پژوهش، كه از نوع جامعۀ محدود مي باشد، دانشجويان دوره هاي 
الکترونيکي دانشگاه شيراز هستند. علت انتخاب جامعۀ موردنظر اين است كه دانشگاه شيراز 
اولين دانشگاهي است كه اقدام به برگزاري اولين دوره هاي آموزش مجازي )الکترونيکي( 
نموده است و به همين علت، قدمت آن از ساير دانشگاه هاي مجري آموزش الکترونيکي بيشتر 
است. به علت محدود بودن جامعۀ پژوهش )256 نفر(، از نمونه گيري صرفنظر و كل جامعه 

در پژوهش گنجانده شد.
از 256 پرسشنامه اي كه در بين جامعۀ پژوهش توزيع گشت، تعداد 164 پرسشنامه )64 
درصد( بازگردانده شد. از ميان پرسشنامه هاي دريافتي تعداد 3 پرسشنامه به خاطر وجود 
نقص از شمول در اين پژوهش خارج شدند و در نهايت بر اساس 161 پرسشنامه )62 

درصد( اقدام به تجزيه و تحليل يافته ها شد.
يافته ها نشان داد كه تعداد 119 نفر از پاسخگويان )78/3 درصد( معتقدند كه برخورداري 
از خدمات كتابخانه اي »مهم و بسيار مهم« مي باشد. از جانب ديگر، تنها 21 نفر از پاسخگويان 
)13/9 درصد( اعتقاد بر كم اهميت بودن فراهم آوري مواد و خدمات كتابخانه اي به دانشجويان 
دارند. 12 نفر نيز بر اين عقيده اند كه خدمات كتابخانه اي از اهميت متوسطي برخوردارند. 

تعداد 9 نفر از پاسخگويان نيز به اين سؤال پاسخ نداده اند )جدول 1(.
اين جدول  نشان می دهد به نظر اكثر پاسخگويان برخورداري از خدمات كتابخانه اي 
به عنوان يکي از نظام هاي پشتيباني در آموزش مجازي از اهميت بااليي برخوردار است و 
اين داده ها ولع دانشجويان مجازي به منابع اطالعاتي را نشان مي دهد. بنابراين، ضروري ترين 
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تدبيري كه بايد از جانب واحد آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه شيراز انديشيده شود 
فراهم آوري خدمات كتابخانه اي سازمان يافته مي باشد.

جالب است اگر بدانيم كه واحد آموزش هاي الکترونيکي دانشگاه شيراز هيچ گونه 
خدمات كتابخانه اي سازمان يافته اي به دانشجويان مجازي ارائه نمي دهد و اين در حالي 
است كه منابع كتابخانه اي و اطالعاتي ابزاري مهم براي يادگيري محسوب مي شوند، خواه 
يادگيري سنتي باشد و خواه يادگيري الکترونيکي؛ و بايستي حداكثر تالش انجام پذيرد 
تا دانشجويان قادر به دسترسي بي وقفه به منابع كتابخانه اي باشند. اين مسئله در آموزش 
مجازي پراهميت تر است، زيرا دانشجويان مجازي غالباً به خاطر بُعد مسافت دسترسي 

محدودي به خدمات و منابع چاپي كتابخانه هاي محل تحصيل خود دارند. 
در بيشتر پيشينه هاي موجود در حيطۀ آموزش مجازي، كه به بررسي انتقال محتوا از 
راه دور به دانشجويان مجازي مي پردازند، ارجاعات بسيار اندكي به استفاده از كتابخانه ها 
آموزش  پيشينه هاي موجود در  به عبارت  ديگر، غالب  كتابخانه اي شده است.  منابع  يا 
الکترونيکي، به مسئلۀ خدمات كتابخانه اي به دانشجويان مجازي وقعي نمي نهند )خاصه، 
1385(. و اين درحالي است كه كتابخانه ها نبايد به حاشيه رانده شده و منتظر درخواست 
ارائۀ خدمات از سوي دانشجويان بمانند، بلکه بايد به طور فعاالنه اي خود به استقبال مراجعان 
رفته و در ارائۀ خدمات به آنها پيشي گيرند. الگوي رايج در محيط هاي مجازي به گونه اي است 
كه كتابداران، استادان، و مديران در يك چرخۀ كامل، از طراحي دورۀ آموزشي و تهيۀ منابع 
درسي تا آموزش سواد اطالعاتي، با يکديگر همکاري نمايند و از نظرات هم بهره مند شوند 
)بيلي20 و همکاران، 2004(. براي رسيدن به چنين انديشه اي طرفين بايد به وابستگي دروني 

خود واقف شده و روابط بين خود را افزايش دهند.

درصدفراوانىاهميت
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ازآنجاكه قدمت دوره هاي آموزش الکترونيکي در ايران چندان زياد نيست، مي توان چنين 
اظهار داشت كه جامعۀ مربوط به اين نوع آموزش جامعه اي بکر و دست نخورده به شمار 
مي رود و مي توان با تدوين استانداردهاي اصولي و ساختن زيرساخت هايي انعطاف پذير كه 
بتواند تا سال هاي سال جوابگوي دانشجويان اين دوره ها باشد برنامه ريزي نمود. بنابراين، 
عرصۀ انجام پژوهش هاي مختلف از منظر كتابداري در اين حيطه بسيار گسترده است و بايد 

در اين مورد به صورت ويژه پژوهش هايي اصولي صورت گيرد.
كوتاه سخن آنکه، راه اندازي كتابخانه و ارائۀ منابع اطالعاتي مي تواند به ارتقاي كيفيت و 
اعتبار دوره هاي آموزش مجازي كمك شاياني نمايد. به عبارت ديگر، كتابخانه، به عنوان سنگ 
بناي آموزش عالي و منبع اوليۀ دانشجويان و اعضاي هيئت علمي مي تواند آموزش مجازي را 

تبديل به مطبوع ترين و يا  تلخ ترين تجربه براي دانشجويان مجازي نمايد )خاصه، 1385(.

بحث و نتيجه گريى
گفته مي شود كه در آينده اي نه چندان دور آموزش مجازي موازي با آموزش هاي سنتي 
پيش خواهد رفت و بخش قابل توجهي از دانشجويان به آن روي خواهند  آورند. همچنين، 
پيش بيني مي شود كه اكثر فعاليت هاي آتي در آموزش عالي در اين حيطه و براي فراهم آوري 

روش هاي متنوع مبتني بر فن آوري براي دانشجويان مجازي رخ دهد )گالوشا، 1997(.
چنين تأكيد فزاينده اي بر آموزش مجازي باعث شده است تا خدمات كتابخانه اي 
و اطالعاتي ارائه شده به اين نوع دانشجويان نيز تغيير نموده و با رسالت كتابخانه ها، 
كه همانا ارائۀ خدمات مناسب  در حداقل زمان است، همگام تر شود. آموزش مجازي 
تنها به منزلۀ شيوه اي جديد در آموزش محسوب نمي شود، بلکه نظامي است كه نيازمند 
تحليل انواع خدمات پشتيباني نيز مي باشد. از اين رو، مجريان آن نه تنها بايد پاسخگوي 
نيازهاي دانشجويان باشند، بلکه بايد در طراحي و ارائۀخدمات پشتيباني منابع كتابخانه اي 

و اطالعاتي نيز سهيم باشند.
بدون شك، ارائۀ خدمات مناسب كتابخانه اي و اطالعاتي به دانشجويان مجازي، 
به عنوان يکي ازنظام هاي پشتيباني، از جالب ترين و چالش برانگيزترين مسائل در حيطۀ علوم 
كتابداري و اطالع رساني معاصر به شمار مي رود. آموزش مجازي منجر به توسعۀ خدمات  
تخصصي كتابداري و اطالع رساني شده است، كه مي توان آن را كتابداري مجازي ناميد. 
ازاين رو، رشته اي نظير علوم كتابداري و اطالع رساني، كه به نوعي با انواع آموزش، از جمله 
آموزش مجازي، مرتبط است نيز دچار تغييراتي شده  است. اين تغييرات از آن جا كه باعث 
ظهور رويکردهاي مختلفي در فراهم آوري خدمات كتابخانه اي و اطالعاتي به دانشجويان 
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مجازي شده اند باعث رشد علوم كتابداري و اطالع رساني گرديده اند. چنين تحوالتي نه تنها 
بر ارائۀ خدمات اطالعاتي و كتابخانه اي به دانشجويان مجازي بلکه بر ارائۀ اين نوع خدمات 
به ساير كاربران نيز تأثير گذاشته است. از اين رو، بنابر عقيدۀ واتسن مي توان چنين بيان نمود 
كه آموزش مجازي منجر به بازتعريف رشتۀ علوم كتابداري و اطالع رساني و ساير رشته هاي 

متأثر از آن شده  است )واتسون21، 1995(.
در چنين حالتي، اين  فناوري هاي نوين اند كه موجب بازتعريف نقش كتابخانه ها در 
آموزش و به وجود آمدن خدمات كتابخانه اي مجازي شده اند. از اين رو، مجريان دوره هاي 
الکترونيکي بايد خود را با سازوكارهاي نوين وفق دهند تا از ارائۀ خدمات مناسب كتابخانه اي 

به دانشجويان مجازي در جهت تأمين نيازهاي اين دانشجويان اطمينان حاصل نمايند.
در گذشته، بسياري از درس هايي كه در قالب آموزش از راه دور ارائه مي شدند، اصوالً 
براي ارائۀ سنتي و چهره به چهره طراحي مي شدند. درسي كه براي ارائۀ سنتي طراحي 
مي شود ممکن است فرضياتي دقيق در مورد ماهيت فراهم آوري و دسترسي به خدمات 
كتابخانه اي و اطالعاتي نيز ايجاد كند؛ به طوري كه، دانشجو به طور واقعي از كتابخانه ديدن 
و از آن استفاده نمايد. اما امروزه به علت اينکه اكثر دانشجويان مجازي به راحتي به منابع 
اطالعاتي سنتي نظير كتابخانه هاي دانشگاهي دسترسي ندارند، مديران دوره ها نيازمند يافتن 
راه حل هايي به منظور تأمين نيازهاي اطالعاتي دانشجويان به صورت الکترونيکي مي باشند.
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