خدمات ڪتابخانه اى :حلقۀ مفقوده
در برنامههــاى آمــوزش الکترونيکے در ايران
چڪیده

امروزه ،آموزش الكرتونيكى در ايران ،به يكى از انواع تحصيالت رسمى
تبديل شده است و هر سال دانشگاههاى بيشرتى گام به اين عرصۀ
نوظهور مىگذارند .با گسرتش مؤسسات آموزش الكرتونيكى دركشور،
توجه افراد به روشهاى تدريس در چنني محيطهايى معطوف شده
است و توجه بسيار اندكى به فراهمآورى خدمات كتابخانهاى و منابع
اطالعاتى به دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دورهها شده است .از
اين رو ،يكى از بزرگترين موانعى كه فراروى برنامههاى آموزش مجازى
قرار دارد ،فقدان خدمات و تسهيالت كتابخانهاى است .هدف پژوهش
حارض ،تبيني اهميت طراحى سيستمهاى کتابخانهاى و اطالعرسانى در
برنامههاى آموزش الکرتونيکى است .جامعۀ پژوهش حارض را دانشجويان
دورههاى الكرتونيكى دانشگاه شرياز تشكيل مىدهند .روش پژوهش
پياميشى است و دادهها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآورى گرديد.
نتايج حاصل نشان داد  78/3درصد از جامعۀ پژوهش معتقدند خدمات
كتابخانهاى بهعنوان يكى از نظامهاى پشتيبانى در آموزش مجازى از
اهميت بااليى برخوردار است.

ڪلیدواژهها

آموزش الکرتونيکى ،آموزش مجازيى ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانى ،خدمات كتابخانه اى ،منابع کتابخانهاى،
منابع اطالعاتى ،دانشگاه شرياز
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علیاکرب خاصه  |1نورالله کرمی
دریافت1387/10/29 :

2

پذیرش1388/2/1 :

مقدمه

در ساليان اخير ،شاهد ظهور پيشوند « »eقبل از كلماتي نظير پست ،تجارت ،بانکداري،
دولت ،كتابخانه ،منابع ،و نظیر آن بودهايم .اين پيشوند كه رهآورد فناوري اطالعات ميباشد،
نمادي است براي انجام و ادارۀ امور در محيطهاي مجازي و الكترونيكي و باعث بهوجود
ت الكترونيكي ،تجارت الكترونيكي ،بانکداري الکترونيکي،
آمدن عبارات دلربايي نظير پس 
دولت الکترونيکي ،كتابخانۀ الكترونيكي ،منابع الكترونيكي ،و مانندآن شدهاست .امر آموزش
نيز از اين قاعده ،يا بهتر است بگوييم عطيه ،جدا نمانده و با پذيرش تغييراتي در فرايند خود
ايدۀ آموزش الكترونيكي را پديد آورده است.
آموزش الکترونيکي را ميتوان بهعنوان هر نوع رويكرد آموزشي رسمي تعريف نمود
كه در آن اكثر آموزش هنگامي رخ ميدهد كه ياددهنده و فراگير بهطور فيزيكي در كنار هم
قرار ندارند (مهروترا  ،2001 ،3ص  .)1در جايي ديگر ،آموزش مجازي بهعنوان آموزشي
رسمي تعريف شده است كه دانشجو در مكاني خارج از محيط دانشگاهي قرار داشته و
انتظار ميرود دانشجو و استاد داراي حداقل رابطۀ فيزيكي باشند ،بهطوريكه تأكيد بر
روابط الكترونيكي باشد (ماباوونكو.)2004 ، 4
آموزش الكترونيكي ،بهعنوان پيشرفتهترين روش آموزشي در دنياي امروز مطرح

 .1عضو هيئت علمے دانشگاه پيام نور
khasseh@gmail.com

 .2ڪارشناس ارشد ڪتابدارى و اطالع سانی
مرکز منطقه اى اطالع رسانى علوم و فناورى
karaminus@gmail.com
3. Mehrotra
4. Mabawonku
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است و از انواع فناوريهاي پيشرفته نظير شبكۀ اينترنت ،بانكهاي اطالعاتي ،مديريت دانش،
و مانند آن بهره ميبرد .در آموزش الكترونيكي ،كليۀ جنبهها و ويژگيهاي آموزش سنتي ،در
محيطي مجازي و با استفاده از فناوري اطالعات شبيهسازي شده است .در اين نوع آموزش،
محتواي آموزشي از طريق خدمات الكترونيكي ارائه ميشود.
اين نوع آموزش ،نه تنها بر چارچوب آموزشي تأثیر گذارده ،بلکه تأثیر بسزایي بر خدمات
پشتيبانيکنندۀ آن نيز داشت ه است (گالوشا  .)1997 ،5افزايش سريع تعداد مؤسسات ارائهدهندۀ
آموزش الکترونيکي از یکسو و رشد ك ّمي و كيفي رشتههاي موجود در آموزش الکترونيکي
از ديگر سوي ،مستلزم اين است كه خدمات پشتيباني فراهم آمده به چنين دانشجوياني مورد
تحليل و بررسي قرار گيرد.
يكي از بزرگترين موانعي كه بر سر راه برنامههاي آموزش مجازي قرار دارد فقدان
خدمات و تسهيالت كتابخانهاي ،بهعنوان يكي از نظامهاي پشتيباني از آموزش الكترونيكي
است .و از آنجاکه «کتابخانه بهعنوان مرکز عصبي هر مؤسسة آموزشي بهشمار ميرود»
(ماباوونكو ،)2004 ،در نتيجه ،دانشجويي که در طول تحصيل خود از منابع اطالعاتي مناسب
و مكفي بيبهره باشد تنزل در كيفيت تحصيالت او چندان غيرعادي نخواهد بود.
نظر غلطي كه در فراهمآوري منابع و خدمات كتابخانهاي به دانشجويان مجازي وجود دارد
اين است كه «آنها ميتوانند چنين منابعي را از طريق اينترنت تهيه نمايند» و به همين ،دليل
بسياري براين گماناند كه نيازي به ارائة خدمات اضافي به اين گروه وجود ندارد .از اينرو ،در
چنين محيطهايي نيازهاي اطالعاتي دانشجويان ناديده انگاشته و بار مكانيابي و اكتساب منابع
اطالعاتي بر دوش دانشجويان نهادهشدهاست (بوچانان.)2000 ، 6
در نظرية فوق دو واقعيت از نظر دور ماندهاست :نخست آنكه «مسئلة اصلي در مورد
پژوهش مبتني بر وب ،تعيين كيفيت اطالعات بازيابي شده است» (گارنسي .)2002، 7بهعبارت
ديگر ،در محيطي نظير اينترنت مسئلۀ اعتبار اطالعات مطرح ميباشد ،زيرا اطالعاتي كه به
رايگان بر روي شبكه قرار داده ميشود غالب ًا بررسي و داوري نميشوند و هر فرد ،بدون درنظر
گرفتن صالحيتهاي علمي ،ميتواند هرگونه اطالعاتي را به شبكة اينترنت وارد نمايد .و
چ نوع نظارتي برروي سايتهاي اينترنتي انجام
بهطوركلي ميتوان گفت كه «از نظر محتوايي هي 
نميپذيرد» (هوسل و اسميت .)2004 ، 8مسئلة ديگر عدم سازماندهي مناسب منابع اطالعاتي
رايگان موجود بر روي اينترنت ميباشد .يافتن اطالعات مربوط در چنين محيط پرهرجومرجي
نظير يافتن سوزني در انبار كاه بوده و دانشجوي كمتجربه قادر به مكانيابي مدارك مرتبط با
نياز خود نميباشد .شايد بههميندليل است كه والپرت )1998( 9ميگويد« :اينترنت جانشين
مناسبي براي ارائة خدمات كتابخانهاي با كيفيت به دانشجويان مجازي نمي باشد».
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نگاهى به پيشينهها

در بيشتر پيشينههاي موجود در حيطة آموزش مجازي ،که به بررسي انتقال محتوا از راه
دور به دانشجويان مجازي ميپردازند ،ارجاعات بسيار اندکي به استفاده از کتابخانهها يا
منابع کتابخانهاي شده است (لبویتز .)1997 ،10در بين پيشينههاي موجود نيز (که بيشتر
در مجالت علوم کتابداري بهچاپ رسيدهاند) ،غالب ًا به بررسي مسائل دخيل در استفاده
از کتابخانه و دسترسي به منابع چاپي و الکترونيکي و ،همچنين ،چالشهاي پيشروي
دانشجويان مجازي پرداخته شده است .از جانب ديگر ،ازآنجاکه جامعۀ دانشجويان
دورههاي الکترونيکي در ايران ،جامعهاي بکر و نو ميباشد انتظار يافتن آثار پيمايشي
چندان بجا نیست .بنابراين ،اکثر پيشينههاي فارسي نيز در قالب آثار توصيفي و در حد
نظري ميباشند.
جوکار و خاصه ( ،)1386در پژوهشي که برروي دانشجويان دورههاي الکترونيکي
دانشگاه شيراز انجام دادند ،دريافتند که اکثر پاسخگويان از منابع اطالعاتي استفاده ميکنند
و ميزان استفادۀ آنها تقريب ًا در سطح متوسط قراردارد .همچنين ،يافتهها مشخص نمود که
در بين گروههاي 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 توجهبه مهمترين مشکالت دانشجويان در دسترسي به منابع اطالعاتي از يکسو،
و مهمترین داليل عدم استفادة پاسخگويان از منابع اطالعاتي از سوي ديگر ،راهکارهايي
درخصوص تأمين نيازهاي اطالعاتي دانشجويان دورههاي آموزش الکترونيکي دانشگاه
شيراز ارائه کردهاند.
عليپورحافظي و نوروزي ( ،)1384در مقالهاي باعنوان «آموزش از [راه] دور و نقش
كتابخانههاي دانشگاهي» چنين اظهار مينمايند كه خدمات كتابخانهاي بايد بهگونهاي طراحي
شوند كه توانايي برآوردن نيازهاي مطرح در زمينة آموزشهاي از راه دور را داشته باشند .آنها
فلسفة ايجاد خدمات كتابخانهاي براي َآموزش از راه دور را چنين بيان ميكنند )1 :دستيابي
به خدمات كتابخانهاي مناسب بدون توجه به محل استقرار فراگيران؛  )2استفاده از منابع
كتابشناختي و آموزش متداول براي جامعۀ آموزش از راه دور؛  )3ناتواني خدمات كتابخانهاي
سنتي در برآوردن نيازها و منابع آموزشي فراگيران از راه دور؛  )4امكان سازماندهي مناسب
خدمات با استفاده از استانداردها و مهارتهاي موجود؛  )5ارائة خدمات كارآمد و مناسب
به جامعة فراگيران از راه دور ،فراتر از خدمات همتراز در كتابخانههاي سنتي؛ و  )6برآوردن
اهداف و مقاصدي كه فراهمآوري منابع و خدمات فراتر از رسالت كتابخانههاي سنتي را
حمايت كند.

10. Lebowitz
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آنها ،در ادامه ،به بيان نقش كتابخانههاي دانشگاهي و رقومي در ارائة خدمات آموزش از
راه دور ميپردازند و چنين اظهار ميدارند كه مديران كتابخانههاي رقومي در مقابل ارائة
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 كتابخانهاي و
منابع در زمينة پشتيباني از برنامههاي آموزش از راه دور قرار مي دهند .نويسندگان ،در ادامه،
به بيان امكانات و منابع الزم براي ارائة خدمات آموزش از راه دور در كتابخانههاي رقومي
ميپردازند و در پايان چنين اظهار ميدارند كه كتابداران متخصص و آموزشديدهاي بهكار
گرفته شوند تا دستيابي به نتايج مطلوب در آموزشهاي از راه دور ،با تكيه بر خدمات منسجم
و كارآمد در كتابخانهها ،بتواند سطح علمي و پژوهشي دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي
را ارتقا بخشد.
اصنافي ( ،)1384در مقالهاي باعنوان «يادگيري الكترونيكي چيست و جايگاه كتابخانههاي
مجازي در اين فرايند كجاست» نقش كتابخانه در امر يادگيري ،بهويژه نقش كتابخانههاي
مجازي در فرايند يادگيري الكترونيكي را تبيين مينمايد و چنين نتيجه ميگيرد كه با همكاري
و همفكري ميان مربيان ،طراحان آموزشي و كتابداران كتابخانههاي مجازي است كه يادگيري
الكترونيكي در ميان اعضاي جامعة اطالعاتي رسوخ ميكند و از طرف آنها پذيرفته ميشود
و كتابخانههاي مجازي بهمثابه جايگاهي براي تأمين منابع آموزشي و اطالعاتي همچون
كتابخانههاي سنتي ،مورد توجه كاربران و فراگيران قرار ميگيرند.
وي معتقد است كه اگر بنا باشد كه آموزش الكترونيكي وجود داشتهباشد بايد كتابخانهاي
هم موجود باشد تا افراد بتوانند براي مطالعات خود از آن استفاده نمايند؛ و كتابخانههاي
مجازي بايد بهگونهاي خدمات خود را طراحي نمايند كه توانايي برآورده كردن نيازهاي
آموزشي فراگيران را داشتهباشند .نويسنده ،در پايان ،چنين عنوان مينمايد كه كتابخانههاي
مجازي با فراهم كردن منابع اطالعاتي و سازماندهي و يكپارچهسازي آنها و فراهمكردن
امكان دسترسي فراگيران به اين منابع از طريق وبسايت خود ،فراگيران را از ميان انبوه
اطالعات ،نجات ميدهند و توجة آنها را به كتابخانه ،براي استفاده از منابع اطالعاتي ،جلب
ميكنند .كتابخانهها ،اگر قادر نباشند در محيط جديد و در فضاهاي يادگيري الكترونيكي،
نقش خود را بهخوبي ايفا نمايند در معرض خطر حذف قرار خواهند گرفت .كتابخانهها بايد
با پذيرش تحوالت فناورانه ،نقشهاي جديدي براي خود تعيين كنند و منابع اطالعاتي مورد
نياز فراگيران را تهيه و سازماندهي نمايند و راهكارهايي براي دسترسي آسانتر و سريعتر به
اين منابع ارائه كنند.
منتظر و دياني ( ،)1382در بخشي از مقالۀ خود باعنوان «دانشگاه مجازي» ،معتقدند
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كه يكي از راهكارهاي اجرايي تحقق آموزش مجازي برخورداري از كتابخانۀ مجازي براي
ارائۀ آموزشي با كيفيت در دانشگاه مجازي ميباشد .آنها چنين اظهار مينمايند كه همانگونه
كه براي موفقيت دانشگاههاي سنتي ،وجود كتابخانههاي سنتي نوعي ضرورت است ،براي
دانشگاههاي مجازي نيز وجود كتابخانة مجازي يك ضرورت است .كتابخانة مجازي اين
امكان را بهوجود ميآورد تا همة اطالعات مناسب براي تبادل اطالعات بين دانشجويان و
استادان دانشگاه مجازي ميسر شود و پژوهشهاي دانشگاه مجازي مورد پشتيباني قرار گيرد.
الك و نوردون ،)1998( 11در پژوهشي كه بر روي نيازهاي اطالعاتي دانشجويان
مجازي دانشگاه ساري 12در انگلستان انجام دادند ،دريافتند كه  40درصد دانشجويان ارائۀ
خدمات پستي را بهعنوان اساسیترين عامل عنوان نموده بودند 8 .درصد دانشجويان خواستار
راهاندازي خدمات جستوجوي از راه دور در منابع بودند16 ،درصد تقاضاي افزايش مدت
زمان دورۀ امانت نمودند ،و  13درصد نيز ايجاد خطوط كمكي تلفن و پست الكترونيكي را
خواستار بودند.
نتايج پژوهش آنها منجر به تنظيم خطمشي كتابخانهاي ،ايجاد درگاه اطالعاتي
مبتني بر وب ،راهاندازي خدمات پستي ،خدمات تحويل مدرك ،خطوط كمكي تلفن و
پست الكترونيكي ،امكانات جستوجو از راه دور ،و برنامههاي آموزش كتابخانهاي به
كاربرانشد.
13
هدف پروژۀ دانشجويان و كتابخانهها (برمنر  ،)2000 ،شناسايي نيازهاي اطالعاتي
دانشجويان دانشگاه آزاد 14و ميزان تأمين نيازهاي ایشان با توجه به خدمات كتابخانهاي بود.
جامعة اين پژوهش را  1500دانشجو از همة رشتهها تشكيل ميداد .اولين يافتة پژوهش اين
بود كه بسياري از دانشجويان از منابعي استفاده ميكردند كه بهوسيلة منابع درسي دانشگاه آزاد
فراهم نميشدند .سهپنجم دانشجويان جهت تأمين نيازهاي اطالعاتي خود از منابع غيروابسته
به دانشگاه محل تحصيل ،نظير كتابفروشيها ،كتابخانههاي عمومي و دانشگاهي ،اينترنت،
تلويزيون ،و مجالت و روزنامههاي خريداري شده توسط خودشان استفاده ميكردند.
هنگامي كه دربارۀ نوع مواد مورد استفاده پرسيده شد ،دانشجويان عنوان نمودند كه كتابها
پراستفادهترين منبع آنها بوده و مقاالت روزنامهها ،دايرهالمعارفها ،وبسايتهاي اينترنتي ،و
مقاالت مجالت در رتبههاي بعدي قرار داشتند .يكسوم دانشجويان اين پژوهش از كتابخانة
عمومي بهمنظور كسب منابع و يا بهعنوان مكاني مناسب جهت مطالعه استفاده ميكردند و
تنها  15درصد دانشجويان از كتابخانههاي دانشگاهي استفاده ميكردند.
ديو ،)2001( 15تأكيد ميكند كه بهمنظور ارائة برنامههاي موفقيتآميز به دانشجويان
مجازي ،كتابداران بايد به شناخت دانشجويان و نيازهاي اطالعاتي آنان مبادرت ورزند .او

11. Lock & Nordon
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در پژوهشي كه بر روي دانشجويان مجازي دانشگاه آيوا 16انجام داد ،از آنان تقاضا نمود
تا خدمات مختلف كتابخانهاي را ،براساس اهميت ،رتبهبندي نمايند .خدمات زیر حائز
باالترين رتبه شدند :مرجع الكترونيكي ( 71درصد) ،دسترسي از راه دور به پايگاههاي
اطالعاتي تماممتن ( 65درصد) ،تحويل كتابها و مقاالت در منزل ( 60درصد)؛ و انجام
پژوهش كتابخانهاي ( 30درصد) نيز در پايينترين رتبه (دهم) جاي گرفت .يافتههاي
پژوهش او آشكار ساخت كه از نظر كاربران ،خدمات مرجع ،خدمات الكترونيكي ،و
خدمات تحويل مدرك دارای اهميتي وافر؛ و خدمات آموزش كاربران داراي اهميتي
ناچيز ميباشد.
تيپتون ،)2002( 17معتقد است مادامي كه آموزش مجازي در جهت توسعه و پيشرفت
قدم مينهد ،بايد در جستوجوي روشهاي خالقانهاي براي ارائة منابع اطالعاتي به
دانشجويان مجازي بود .او در پژوهش خود بر آن بود تا ميزان رفع نيازهاي اطالعاتي
دانشجويان مجازي دانشگاه A&Mتگزاس را ،با توجه به خدمات كتابخانهاي ارائه شده
بسنجد .يافتههاي پژوهش او نشان داد كه هر چند كتابخانههاي دانشگاه  A&Mتگزاس
به سمت ارائة خدمات اطالعاتي و كتابخانهاي گام نهادهاند ،اما اكثر دانشجويان از ميزان
اين خدمات رضايت كافي نداشته و معتقد بهعدم رفع نيازهاي اطالعاتيشان ،با توجه به
خدمات موجود ،بودند .تيپتون همچنين اعالم ميدارد كه «اگر برنامههاي آموزش مجازي
ميخواهند معتبر و موفق باشند ،دانشجويان مجازي آنها بايد بهاندازۀ دانشجويان سنتي از
خدمات كتابخانهاي بهرهمند باشند».
ماباوونكو( ،)2004در پژوهشي كه بر روي دانشجويان مجازي  3دانشگاه در نيجريه
انجام داد دريافت كه هيچيک از سه دانشگاه به ارزش استفاده از كتابخانه و دسترسپذير
نمودن منابع اطالعاتي به دانشجويان مجازي واقف نبودهاند و درواقع كتابداران نيز
درگير برنامههاي آموزش مجازي نشدهاند .تنها  6/8درصد دانشجويان اعالم نمودند كه
بهطور مرتب از اينترنت بهمنظور بازيابي منابع اطالعاتي استفاده نمودهاند و  81/9درصد
بيان داشتند كه تاكنون هرگز از اينترنت بهمنظور كسب منابع استفاده نكردهاند .يكي
از نقيصههاي آشكار برنامههاي آموزش مجازي در اين سه دانشگاه عدم استفاده از
منابع كتابخانهاي توسط دانشجويان گزارش شده است .ماباوونكو ،نتيجه ميگيرد كه اين
نوع دانشجويان در واقع در طبقۀ «دانشجويان پارهوقت سنتي» قرار ميگيرند و بهدليل
عدم امكانات ،چارچوبها ،و خطمشيهاي سازماني نميتوان آنان را جزء دانشجويان
مجازي،آنطور كه در ساير نقاط جهان از آن ياد ميشود ،بهشمار آورد.
ليو و يانگ ،)2004( 18به بررسي عوامل مؤثر بر استفادۀ دانشجويان مجازي از منابع
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اطالعاتي پرداختند .در پرسشنامهاي که آنها ميان  290نفر از دانشجويان دانشگاه A&M

تگزاس توزيعنمودند ،دريافتند که اينترنت مهمترين منبع اطالعاتي دانشجويان بودهاست.
پاسخگويان مهمترين دليل اين امر را بازيابي آسان و سريع اطالعات ذکر نموده بودند که
حاکي از تفوق اصل «کمترين تالش» در استفاده از منابع اطالعاتي ميباشد.
هاينز ،)2006( 19اقدام به انجام تحقيقي بر روي اعضاي هيئت علمي دانشگاه مونتانا
نمود .اين اعضا واحدهايي را بهطور مجازي تدريس مينمودند .اهداف اين تحقيق عبارت
بود از )1 :نيازهاي اعضاي هيئت علمي از کتابخانه چيست؟ و  )2اعضاي هيئت علمي
دوست دارند کتابخانه چه خدماتي به دانشجويان ارائه دهد .از نتايج پژوهش بهمنظور
تقويت طراحي و توسعۀ خدمات راهدور به دانشجويان و اعضاي هيئت علمي مجازي
استفاده شد .يافتهها حاکي ازآن بود که )1 :اعضاي هيئت علمي احساس ميکنند که از
خدمات کتابخانهاي ارائه شده به آنان آگاهي دارند )2 ،اعضاي هيئت علمي مطمئن نيستند
که دانشجويان از خدمات ارائه شده آگاهي داشتهباشند ،و  )3اعضاي هيئت علمي معتقدند
که بهترين روش براي آموزش دانشجويان دربارۀ منابع کتابخانهاي ارائة واحد درسي دربارۀ
مهارتهاي کتابخانهاي ميباشد.
بهطوركلي و با توجه به پيشينههاي فوق ،ميتوان چنين بيان نمود كه آموزش مجازي
ديگر بهمثابه فعاليتي حاشيهاي بهشمار نميرود و اين واقعيت حاکي از اهميت آن بهعنوان
ابزاري براي ايجاد فرصتها و منابع تحصيلي است .چنانچه آموزش مجازي بهدرستي
ازطريق منابع کتابخانهاي و اطالعاتي حمايت شود ،دراينصورت قادر به تأمين نيازهاي
جديد آموزشي خواهد بود.

آموزش الکرتونيکے در ايران

امروزه ،آموزش الکترونيکي در ايران به يکي از انواع تحصيالت رسمي تبديل شدهاست و
هرسال دانشگاههاي بيشتري پا بهاين عرصه ميگذارند .دانشگاه شيراز اولين دانشگاهي است
كه در ايران اقدام به برگزاري دورههاي آموزش الكترونيكي نمود .اين دانشگاه ،در اسفند ماه
 ،1382فراخوان پذيرش دانشجو در رشتۀ كارشناسي ناپيوستۀ مهندسي كنترل و ابزار دقيق را
اعالم نمود .در بهار  ،1383دانشگاه شيراز رسم ًا ،بهعنوان متولي اولين دانشگاه الكترونيكي در
جمهوري اسالمي ايران ،توسط وزير وقت علوم ،تحقيقات و فناوري اعالم گرديد.
بعد از دانشگاه شيراز ،دانشگاههاي ديگري نظير دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه
صنعتي اميركبير ،و خواجهنصيرطوسي نيز با شروع سال تحصيلي  1385 -1384اقدام به
پذيرش دانشجو از طريق دورههاي الکترونيکي نمودند .دانشگاههاي بسياري نظير شهيد

19. Hines
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بهشتي ،دانشگاه قم ،و دانشگاه صنعتي اصفهان نيز آمادگي خود را براي راهاندازي دورههاي
الکترونيکي اعالم نمودهاند (برزويي)1385 ،؛ بهطوركلي ،ميتوان گفت موج روبه گسترشي
از آموزش الکترونيکي در ايران در حال شكلگيري است و بهنظر ميرسد در چند سال
آينده ارائة رشتهها از طريق آموزشهاي الكترونيكي به امري عادي تبديل شود.
با گسترش مؤسسات آموزش الکترونيکي در کشور شاهد آن هستيم که بيشتر توجه
افراد معطوف به روشهاي تدريس در چنين محيطهايي شدهاست و توجه بسيار اندکي
به فراهمآوري خدمات اطالعاتي به دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دورهها شده
است (خاصه.)1385 ،

مطالعۀ موردى

بهمنظور آگاهي از اهميت فراهمآوري منابع و خدمات کتابخانهاي و اطالعاتي به دانشجويان
مجازي پژوهشي ،با استفاده از روش تحقيق پيمايشي ،انجام شد.
جامعة آماري اين پژوهش ،كه از نوع جامعة محدود ميباشد ،دانشجويان دورههاي
الكترونيكي دانشگاه شيراز هستند .علت انتخاب جامعة موردنظر اين است كه دانشگاه شيراز
اولين دانشگاهي است كه اقدام به برگزاري اولين دورههاي آموزش مجازي (الكترونيكي)
نمودهاست و بههمين علت ،قدمت آن از ساير دانشگاههاي مجري آموزش الكترونيكي بيشتر
است .بهعلت محدود بودن جامعة پژوهش ( 256نفر) ،از نمونهگيري صرفنظر و كل جامعه
در پژوهش گنجانده شد.
از  256پرسشنامهاي كه در بين جامعة پژوهش توزيع گشت ،تعداد  164پرسشنامه (64
درصد) بازگردانده شد .از ميان پرسشنامههاي دريافتي تعداد  3پرسشنامه به خاطر وجود
نقص از شمول در اين پژوهش خارج شدند و در نهايت بر اساس  161پرسشنامه (62
درصد) اقدام به تجزيه و تحليل يافتهها شد.
يافتهها نشان داد که تعداد  119نفر از پاسخگويان ( 78/3درصد) معتقدند که برخورداري
از خدمات کتابخانهاي «مهم و بسيار مهم» ميباشد .از جانب ديگر ،تنها  21نفر از پاسخگويان
( 13/9درصد) اعتقاد بر کماهميت بودن فراهمآوري مواد و خدمات کتابخانهاي به دانشجويان
دارند 12 .نفر نيز بر اين عقيدهاند که خدمات کتابخانهاي از اهميت متوسطي برخوردارند.
تعداد  9نفر از پاسخگويان نيز به اين سؤال پاسخ ندادهاند (جدول .)1
این جدول نشان میدهد به نظر اکثر پاسخگويان برخورداري از خدمات کتابخانهاي
بهعنوان يکي از نظامهاي پشتيباني در آموزش مجازي از اهميت بااليي برخوردار است و
اين دادهها ولع دانشجويان مجازي به منابع اطالعاتي را نشان ميدهد .بنابراين ،ضروريترين
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اهميت

فراوانى

درصد

خيلى مهم

79

52

مهم

40

26/3

متوسط

12

7/9

تاحدودى مهم

8

5/3

غريمهم

13

8/6

مجموع

152

100

جدول 1
اهمیتخدماتڪتابخانهای

تدبيري که بايد از جانب واحد آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه شيراز انديشيده شود
فراهمآوري خدمات کتابخانهاي سازمانيافته ميباشد.
جالب است اگر بدانيم که واحد آموزشهاي الکترونيکي دانشگاه شيراز هيچگونه
خدمات کتابخانهاي سازمانيافتهاي به دانشجويان مجازي ارائه نميدهد و اين درحالي
است که منابع کتابخانهاي و اطالعاتي ابزاري مهم براي يادگيري محسوب ميشوند ،خواه
يادگيري سنتي باشد و خواه يادگيري الکترونيکي؛ و بايستي حداکثر تالش انجام پذيرد
تا دانشجويان قادر به دسترسي بيوقفه به منابع کتابخانهاي باشند .اين مسئله در آموزش
مجازي پراهميتتر است ،زيرا دانشجويان مجازي غالب ًا بهخاطر بُعد مسافت دسترسي
محدودي به خدمات و منابع چاپي کتابخانههاي محل تحصيل خود دارند.
در بيشتر پيشينههاي موجود در حيطة آموزش مجازي ،که به بررسي انتقال محتوا از
راهدور به دانشجويان مجازي ميپردازند ،ارجاعات بسيار اندکي به استفاده از کتابخانهها
ت ديگر ،غالب پيشينههاي موجود در آموزش
يا منابع کتابخانهاي شده است .بهعبار 
الكترونيكي ،به مسئلۀ خدمات كتابخانهاي به دانشجويان مجازي وقعي نمينهند (خاصه،
 .)1385و اين درحالي است كه کتابخانهها نبايد به حاشيه رانده شده و منتظر درخواست
ارائة خدمات از سوي دانشجويان بمانند ،بلکه بايد بهطور فعاالنهاي خود به استقبال مراجعان
رفته و در ارائة خدمات به آنها پيشي گيرند .الگوي رايج در محيطهاي مجازي بهگونهاي است
که کتابداران ،استادان ،و مديران در يک چرخۀ کامل ،از طراحي دورۀ آموزشي و تهية منابع
درسي تا آموزش سواد اطالعاتي ،با يکديگر همکاري نمايند و از نظرات هم بهرهمند شوند
(بيلي 20و همكاران .)2004 ،براي رسيدن به چنين انديشهاي طرفین بايد به وابستگي دروني
خود واقف شده و روابط بين خود را افزايش دهند.

20. Baily
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ازآنجاکه قدمت دورههاي آموزش الکترونيکي در ايران چندان زياد نیست ،ميتوان چنين
اظهار داشت که جامعة مربوط به اين نوع آموزش جامعهاي بکر و دست نخورده بهشمار
ميرود و ميتوان با تدوين استانداردهاي اصولي و ساختن زيرساختهايي انعطافپذير که
بتواند تا سالهاي سال جوابگوي دانشجويان اين دورهها باشد برنامهريزي نمود .بنابراين،
عرصة انجام پژوهشهاي مختلف از منظر کتابداري در اين حيطه بسيار گسترده است و بايد
در اين مورد بهصورت ويژه پژوهشهايي اصولي صورت گيرد.
كوتاه سخن آنكه ،راهاندازي کتابخانه و ارائة منابع اطالعاتي ميتواند به ارتقاي کيفيت و
اعتبار دورههاي آموزش مجازي كمک شاياني نمايد .بهعبارت ديگر ،كتابخانه ،بهعنوان سنگ
بناي آموزش عالي و منبع اولية دانشجويان و اعضاي هيئت علمي ميتواند آموزش مجازي را
تبديل به مطبوعترين و يا تلخترين تجربه براي دانشجويان مجازي نمايد (خاصه.)1385 ،

بحث و نتيجهگريى

گفته ميشود که در آيندهاي نهچندان دور آموزش مجازي موازي با آموزشهاي سنتي
پيش خواهد رفت و بخش قابل توجهي از دانشجويان به آن روي خواهندآورند .همچنين،
پيشبيني ميشود که اکثر فعاليتهاي آتي در آموزش عالي در اين حيطه و براي فراهمآوري
روشهاي متنوع مبتني بر فنآوري براي دانشجويان مجازي رخ دهد (گالوشا.)1997 ،
چنين تأکيد فزايندهاي بر آموزش مجازي باعث شده است تا خدمات کتابخانهاي
و اطالعاتي ارائه شده به اين نوع دانشجويان نيز تغيير نموده و با رسالت کتابخانهها،
که همانا ارائۀ خدمات مناسب در حداقل زمان است ،همگامتر شود .آموزش مجازي
تنها به منزلة شيوهاي جديد در آموزش محسوب نميشود ،بلکه نظامي است که نيازمند
تحليل انواع خدمات پشتيباني نيز ميباشد .از اينرو ،مجريان آن نهتنها بايد پاسخگوي
نيازهاي دانشجويان باشند ،بلکه بايد در طراحي و ارائةخدمات پشتيباني منابع کتابخانهاي
و اطالعاتي نيز سهيم باشند.
بدون شک ،ارائة خدمات مناسب کتابخانهاي و اطالعاتي به دانشجويان مجازي،
بهعنوان يكي ازنظامهاي پشتيباني ،از جالبترين و چالشبرانگيزترين مسائل در حيطة علوم
کتابداري و اطالعرساني معاصر بهشمار ميرود .آموزش مجازي منجر به توسعة خدمات
تخصصي کتابداري و اطالعرساني شده است ،که ميتوان آن را کتابداري مجازي ناميد.
ازاينرو ،رشتهاي نظير علوم کتابداري و اطالعرساني ،که بهنوعي با انواع آموزش ،از جمله
آموزش مجازي ،مرتبط است نيز دچار تغييراتي شدهاست .اين تغييرات از آنجا كه باعث
ظهور رويکردهاي مختلفي در فراهمآوري خدمات کتابخانهاي و اطالعاتي به دانشجويان
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مجازي شدهاند باعث رشد علوم کتابداري و اطالعرساني گرديدهاند .چنين تحوالتي نه تنها
بر ارائة خدمات اطالعاتي و كتابخانهاي به دانشجويان مجازي بلكه بر ارائة اين نوع خدمات
به ساير كاربران نيز تأثیر گذاشته است .از اينرو ،بنابر عقيدۀ واتسن ميتوان چنين بيان نمود
كه آموزش مجازي منجر به بازتعريف رشتۀ علوم كتابداري و اطالعرساني و ساير رشتههاي
متأثر از آن شدهاست (واتسون.)1995 ،21
در چنين حالتي ،اين فناوريهاي نويناند كه موجب بازتعريف نقش كتابخانهها در
آموزش و بهوجود آمدن خدمات كتابخانهاي مجازي شدهاند .از اينرو ،مجريان دورههاي
الكترونيكي بايد خود را با سازوكارهاي نوين وفق دهند تا از ارائة خدمات مناسب كتابخانهاي
به دانشجويان مجازي در جهت تأمين نيازهاي اين دانشجويان اطمينان حاصل نمايند.
در گذشته ،بسياري از درسهايي که در قالب آموزش از راهدور ارائه ميشدند ،اصوالً
براي ارائة سنتي و چهرهبهچهره طراحي ميشدند .درسي که براي ارائة سنتي طراحي
ميشود ممکن است فرضياتي دقيق در مورد ماهيت فراهمآوري و دسترسي به خدمات
کتابخانهاي و اطالعاتي نيز ايجاد كند؛ بهطوريکه ،دانشجو بهطور واقعي از کتابخانه ديدن
و از آن استفاده نمايد .اما امروزه بهعلت اينكه اكثر دانشجويان مجازي بهراحتي به منابع
اطالعاتي سنتي نظير كتابخانههاي دانشگاهي دسترسي ندارند ،مديران دورهها نيازمند يافتن
راهحلهايي بهمنظور تأمين نيازهاي اطالعاتي دانشجويان بهصورت الكترونيكي ميباشند.
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