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و  رانیمد دگاهیاز د يآموزش مجاز از يمجاز هايکتابخانه یبانیپشت

 يآموزش مجاز مراکز انیدانشجو

 
 

  3/ آغا فاطمه حسینی2/ مریم زرقانی1رقیه اسکروچی 

  چکیده
  

 يمجاز یطیرا در مح   یسنت   آموزش   طیمح    یو ارتباط  یاطالعات هاي يفناور از انواع   استفاده   با    مجازي    آموزش مقدمه:
 يا گذاشته است. خدمات کتابخانه يادیز راتیتاث یآموزش يها نظام از یبانیپشت خدمات  و چارچوب  و بر کرده  يساز هیشب

 یقرارنگرفته است. هدف پژوهش، بررس ینظام آموزش نیکه چندان مورد توجه طراحان ا ت،اس یبانیاز خدمات پشت یکی
 يارائه منابع در کتابخانه مجاز وهیراجع به نقش کتابخانه، انواع و ش ،يمراکز آموزش مجاز انیو دانشجو رانیمد دگاهید

  .بوده است
. است گرفته انجام پرسشنامه ابزار با 1392-93 سال در که  است يکاربرد -يادیمطالعه بن کی حاضر،پژوهش  کار: روش
 ییایو پا دیها رس شش نفر از آن دییبه تا تیرشته ارسال شد و در نها نیها به ده نفر از متخصص پرسشنامه ییروا براي

 رانیمل مدقرار گرفت. جامعه پژوهش شا دیمورد تائ 71/0با عدد  انینشجوو پرسشنامه دا 79/0با عدد  رانیپرسشنامه مد
  .شهر تهران بوده است يها دانشگاه يمرکز آموزش مجاز19 انیو دانشجو

اول قرارداده اند.  تیرا در اولو» پژوهش« انیودانشجو» توانمندساختن کاربر« رانیدر ارتباط با نقش کتابخانه، مد :ها افتهی
هر دو گروه گرفته اند. در ارتباط  دگاهیرتبه اول را از د »یدرس يها کتاب«و »یاطالعات يهاا گاهیپا«منابع ارائه شده،  نیدرب

» به تمام متن منابع یدسترس«  انیو دانشجو »یو اطالعات کتابشناخت دهیبه چک یدسترس« رانیدارائه منابع، م ي وهیبا ش
  .اول مورد توجه قرار دادند تیدر اولو

 يدارد، توجه به اختالف نظرها يدر آموزش مجاز یینقش بسزا ياز آنجاکه کتابخانه مجاز ها، افتهیبراساس  :يریگ جهینت
 يازهایخود را در جهت ن يخدمات کتابخانه ا يها برنامه دیبا رانیباشد. لذا، مد یم تیحائز اهم اریدو گروه بس نیا

  .کند داینمود پ یاز آموزش و پژوهش به خوب یبانیدرپشت يازکتابخانه مج گاهیارائه دهند تا جا انیدانشجو
  انیو دانشجو رانیمد دگاهید ،يا خدمات کتابخانه ،يمراکز آموزش مجاز ،يکتابخانه مجاز ها: واژه دیکل

  

 :15/08/93وصول مقاله  :25/05/94اصالح نهایی :6/08/94پذیرش نهایی  
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هـاي   بـه عنـوان یکـی از پیشـرفته تـرین روش      مجازيآموزش 
هایی  آموزشی در دنیاي امروز مطرح است، که از انواع فناوري

مـدیریت دانـش و   هـاي اطالعـاتی،    نظیر شبکه اینترنت، بانـک 
بتوانـد تمـام ابعـاد و     مجـازي  غیره بهره می گیـرد تـا آمـوزش   

هاي آموزش سنتی را در محیطی مجازي، با اسـتفاده از   ویژگی
به طور کلی می توان بـه  . ]1[فناوري اطالعات شبیه سازي کند

 -1: دو مورد از دالیل اهمیت آموزش الکترونیـک اشـاره کـرد   
هـاي   امکـان افـزایش کـالس    -2دائمی شدن فرایند آمـوزش،  

مزایـاي آمـوزش الکترونیـک مـی تـوان       تـرین  مهم از. مجازي
کـس و   از قبیل: آموزش همیشگی براي همه را نام برد مواردي
ها، همکاري و تعامل، قابلیت  جا، صرفه جویی در هزینه در همه

ــبیه ســازي       ــه روز، ش ــوزش ب ــطوح مختلــف، آم ــاب س انتخ
  . ]2[هاي آموزشی و. . .  محیط

نه تنها بـر چـارچوب آموزشـی تـاثیر گذاشـته       مجازيآموزش 
بلکه بر خدمات پشتیبانی کننـده از آمـوزش نیـز تـاثیر زیـادي      
داشته است. با افزایش تعـداد موسسـات ارائـه دهنـده آمـوزش      

هاي موجود در آمـوزش   مجازي از یک طرف وگسترش رشته
مجازي از طرف دیگر الزم است که خدمات پشـتیبانی فـراهم   

ده براي دانشجویان این نوع از آمـوزش مـورد بررسـی قـرار     آم
هـاي آمـوزش مجـازي ضـعف      از موانع مهم برنامه گیرد. یکی

اي اسـت کـه بـه عنـوان یکـی از       خدمات و تسهیالت کتابخانه
هاي پشتیبانی از آموزش مجازي مـی باشـد و از آنجـا کـه      نظام

مـی   کتابخانه به عنوان مرکز مهم هر موسسه آموزشی به شـمار 
رود، دانشجویانی که در طول تحصیل خود از منـابع اطالعـاتی   
مناسب بهره مند نباشـند، کیفیـت تحصـیالت ایـن دانشـجویان      

  . ]1[تنزل پیدا خواهد کرد
هـا و شـبکه اینترنـت بـه      کتابخانه مجازي، با توجـه بـه فنـاوري   

هـاي   هـا، پایگـاه   وجود آمده است، امکان دسترسی به فهرسـت 
را فراهم می کند. ارائه خـدمات بـه صـورت     اطالعاتی و غیره

ها انجام می شود، بدون اینکه از  تمام وقت از طریق وب سایت
نظر فیزیکی به مکانی براي مراجعه افـراد جهـت درخواسـت و    

بنابراین، کتابخانـه مجـازي   . ]3[دسترسی به اطالعات نیاز باشد

-، هـاي الکترونیکـی   کتـاب هـاي الکترونیکـی،    حاصل پایگـاه 

هـایی بـا ظرفیـت بـاال      که در حافظـه  استمجالت الکترونیکی 
نگهداري می شوند و به شکل الکترونیـک قابـل دسـترس مـی     

هاي مجازي بیـان   ، سه گام را در توسعه کتابخانه»رامیان«باشند. 
. منابع کتابخانـه  2 هاي کامپیوتري شده . کتابخانه1 کرده است:

ــال شــده  ــه پایگــاه. اشــتراك و دسترســی 3اي و دیجیت ــاي  ب ه
  . ]5، 4[مجالت الکترونیکی، هاي الکترونیکی کتابآنالین، 
ها داراي سه نقش در یادگیري هستند خواه به صورت  کتابخانه

. مکـانی بـراي بـه    1فیزیکی باشند و خواه به صـورت مجـازي:   
. 3ها  . نگهداري اندیشه2اشتراك گذاشتن منابع اطالعاتی غنی 

رسـمی در   آمـوزش رسـمی و غیـر   پشتیبانی، تسهیل و گسترش 
ایـن  کتابخانـه مجـازي از  ، هـا  موسسه مادر. با توجه به این نقش

دسترسی فوري به طیـف وسـیعی   . 1مزایا برخوردار است: قبیل
از منابع و اطالعات به روز شده که به صورت فیزیکی موجـود  

ــابع2نیســتند در هرمکــان و هرزمــان از طریــق  . دسترســی بــه من
ي مجـازي یـادگیري، فراینـدي     در کتابخانه. 3ارتباط اینترنتی 

باشد، چرا که حاوي اطالعـات روز   مستقل از زمان و مکان می
هـاي مناسـبی بـراي یـادگیري و امکـان       آمد هسـتند و فرصـت  

ــابع     ــتفاده از من ــت اس ــاربران جه ــه ک ــوزش از راه دور را ب آم
  . ]6[دهد  کتابخانه می

خــدمات  درآمــوزش مجــازي اغلــب نیــاز دانشــجویان بــه      
اي مورد غفلت قرار گرفته است. باور عمومی بـر ایـن    کتابخانه

است که این دانشجویان نیازهـاي اطالعـاتی خـود را از طریـق     
ها تامین می کنند و از آنجا کـه غالبـا بـر     اینترنت و سایر شبکه

منابع موجود در شبکه اینترنت نظارتی وجود ندارد، می تواننـد  
ار بگیرنـد و همچنـین بـا توجـه بـه      از حیث اعتبار زیر سوال قر

یابی، همـه دانشـجویان ایـن مراکـز قـادر بـه        هاي اطالع مهارت
 »والپرت«باشند. همچنان که  بازیابی اطالعاتشان از اینترنت نمی

اینترنـت جانشـین مناسـبی بـراي ارائـه خـدمات       ، کنـد  بیان می
] در 1د[باشــ اي مطلــوب بـه دانشــجویان مجـازي نمــی   کتابخانـه 
ي ارائـه   شـیوه  و منـابع انـواع  کتابخانه مجـازي،   قشنپژوهش، 

، از دیدگاه مدیران ودانشجویان مراکـز آمـوزش مجـازي    منابع
 شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. 

 

 مقدمه
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 روش کار 
  
  

اسـت کـه حاصـل     کـاربردي -مطالعه حاضر، پـژوهش بنیـادي  
هــاي  خــدمات کتابخانــه در خصــوصپــژوهش دانــش افزایــی 

پـژوهش   این باشد. نتایج مجازي در مراکز آموزش مجازي می
 توسط مراکز آمـوزش مجـازي بـراي ارائـه خـدمات کتابخانـه      

باشـد.   مـی اسـتفاده  مجازي متناسب با نیازهاي دانشجویان قابـل  
جامعه پژوهش شـامل تمـام مـدیران و دانشـجویان تحصـیالت      

. بـود هاي شهر تهـران   دانشگاه، تکمیلی مراکز آموزش مجازي
مرکز مربوط به وزارت بهداشـت،   دوبود که مرکز  19مجموعا   

از جامعـه مـدیران    باشـد.  مرکز مربوط به وزارت علوم می 17و 
گیـري انجـام نگرفـت و کـل جامعـه مـورد بررسـی قـرار          نمونه

. امـا از جامعــه دانشـجویان تحصــیالت تکمیلـی نمونــه    گرفـت 
با توجه بـه فرمـول کـوکران حـداقل تعـداد       شد وگیري انجام 

نفـر دانشـجو تعیـین     360ایـن پـژوهش    نمونه مـورد نیـاز بـراي   
푛گردید. فرمول حجم نمونه ( = (  

( دانشـگاه  يمرکز، پنج مرکز آموزش مجاز 19بدین منظور از 
ــر، دانشــگاه شــهید بهشــتی،    ــنعتی امیرکبی تهــران، دانشــگاه ص

صـورت  بـه  دانشگاه تربیت مدرس و دانشـگاه علـوم و حدیث)  
انتخــاب شــد و ســپس در هــر یــک از مراکــز  ســاده-تصــادفی

انتخاب شده کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی واجد شرایط 
در پژوهش شرکت داده شدند. محیط پژوهش، مراکز آموزش 

ابزار گـردآوري اطالعـات،   شهر تهران و هاي  مجازي دانشگاه
پرسشنامه محقق ساخته براي مدیران و دانشجویان بـوده اسـت.   

هایی براي بررسی نظر مدیران و  ی متون، پرسشنامهابتدا با بررس
کتابخانـه در   دانشجویان مراکز آموزش مجازي، دربـاره نقـش  

هاي  کتابخانهدرو شیوه ارائه منابع  بخش 13در  ، منابعسه بخش
، تــدوین گردیــد. بــراي روایــی   در چهــار بخــش  مجــازي 
 نفر از اساتید و متخصصین رشته ارسال شـد و  دهها به  پرسشنامه

نفر از اسـاتید رسـید. بـراي پایـایی      ششبعد از بررسی به تایید 
پرسشنامه مدیران، مراکز آموزش مجـازي سـه شـهر اصـفهان،     

هاي  شیراز و مشهد که هفت مرکز آموزش مجازي در دانشگاه
این سه شـهر مـی باشـد انتخـاب شـدند بـه صـورت حضـوري         

ته بـه  پرسشنامه مربوط به مدیران در دو مرحله به فاصله یک هف
هـا، بـا    بعد از تکمیـل شـدن پرسشـنامه    و داده شدتحویل ها  آن

هـا   آماري ضریب همبستگی اسـپیرمن بـه تحلیـل داده    شاخص
پایـایی پرسشـنامه مـدیران باضـریب      بدین ترتیبپرداخته شد. 
ــتگی  ــد.   79/0همبس ــنامه   در محاســبهتاییــد ش ــایی پرسش پای

ه صنعتی دانشجویان، دانشجویان مرکز آموزش مجازي دانشگا
نفـر از ایـن    ده ي بـه مراجعه حضـور  ، باامیرکبیر انتخاب شدند

تحویل  ها در دو مرحله با فاصله یک هفته دانشجویان پرسشنامه
ــه دوم از  داده شــد.  ــه صــورت حضــوري و مرحل ــه اول ب مرحل

ــجویان،    ــن دانش ــل ای ــه آدرس ایمی ــال پرسشــنامه ب ــق ارس طری
هـا بـا ضـریب     دادهبعد از تحلیـل  و  ها تکمیل گردید پرسشنامه

ــل   71/0همبســتگی اســپیرمن  ــرار گرفــت. تحلی ــد ق مــورد تایی
نسـخه   SPSSها، با استفاده از آمار توصـیفی و نـرم افـزار     داده
هـاي   روش امتیازدهی به بخش. گرفت صورت EXCELو 18

هر سوال در پرسشنامه به ترتیب اعداد صعودي بوده اسـت، بـه   
طور مثال، در سوال اول پژوهش سه بخش تعریـف شـده بـود،    

تـرین امتیـاز را    که عدد سه باالترین امتیـاز و عـدد یـک پـایین    
هاي هـر سـوال    گان بخش داشته است، بدین تریتب پاسخ دهند

هـا، بـا توجـه بـه      پـس از تحلیـل داده  اند.  بندي کرده را اولویت
ها که براي هر سوال چندین قسمت تعریـف   سواالت پرسشنامه

شده بود، میانگین امتیازات حساب شد و سپس ترتیب اولویت 
هاي مجازي از دیدگاه مـدیران و دانشـجویان    خدمات کتابخانه

هـا بـر اسـاس بیشـترین میـانگین       گردید. ترتیـب اولویـت   تعیین
 مشخص شد.، ي که هر قسمت کسب کرده بودامتیاز

  
  
نفـر زن و  ، هشـت  ها را تکمیل نمودند مدیر که پرسشنامه 15از 

هـا کارشناسـی    نفر مرد بودند. مدرك تحصیلی بیشـتر آن هفت 
سمت مدیر مرکز آموزش  ها که اغلب آن) درصد 3/53ارشد (

اند. مدت  ) را در این مراکز بر عهده داشتهدرصد 7/66مجازي(
هـاي مربوطـه، حـداقل     زمان ارائه آموزش مجازي در دانشـگاه 

همچنـین  سـال و  11 سال و حداکثر زمـان ارائـه  چهارزمان ارائه 
هـاي تحـت    میانگین زمان ارائـه آمـوزش مجـازي در دانشـگاه    

 یافته ها



  

 

 ... از يمجاز يها کتابخانه یبانیپشت

ت 
الم

ت س
یری

مد
13

94
؛

18)
62(

 

10 

 208) بـوده اسـت. از   22/2)سال با انحراف معیـار(   7/6مطالعه (
 نفـر مـرد   106مودنـد،  هـا را تکمیـل ن   دانشجویی که پرسشـنامه 

نفـر سـاکن شـهر     128هـا   که از میـان آن اند.  نفر زن بوده 102و
  نفر ساکن سایر شهرها بوده اند.  80تهران و 

ــه مجــازي در آمــوزش مجــازي در ســه بخــش :   نقــش کتابخان
آموزش، پژوهش و توانمند ساختن کاربر بررسی شد. بر اساس 

هـا   ایـن قسـمت   ، میانگین امتیازي که هـر کـدام از  نمودار یک
ترتیـب  بـه   مطابق با دیدگاه مدیران و دانشجویان کسب کردند

هـا بـر اسـاس میـانگین      ها مشخص شد. ترتیب اولویـت  اولویت
توانمنـد  « باالترین امتیاز مربوط بـه از دیدگاه مدیران ، امتیازات

بـاالترین امتیـاز   دیدگاه دانشـجویان  و از )35/2( »ساختن کاربر
  ) بوده است. 43/2(میانگین امتیازبا  »پژوهش«مربوط به 

  

 
 اولویت بندي نقش کتابخانه مجازي در آموزش مجازي  :1نمودار 

  
میانگین انواع منابع درکتابخانه مجازي بر اساس نمودار دو،  

 کسب کردند این دو گروهامتیازاتی که هربخش ، مطابق با دیدگاه 
میانگین امتیازات  ، که باالترینها مشخص شد ترتیب اولویتبه 

هاي  کتاب« ن مربوط بهانواع منابع کتابخانه مجازي از دیدگاه مدیرا
با میانگین » هاي اطالعاتی پایگاه«، )7/11(با میانگین امیتاز » درسی

 »ها نامه پایان « و) 9/10(میانگین امتیاز » مجالت«)، 5/11( امتیاز
 باالتریناز دیدگاه دانشجویان نیز محاسبه شد.  )9/9(میانگین امتیاز

)، 40/10( »هاي درسی کتاب« مربوط به میانگین امتیازات
متن کامل « و) 1/10( »ها نامه پایان«)، 40/10( »هاي اطالعاتی پایگاه«

  گزارش شد. ) 9/9( »منابع مرتبط با هر رشته تحصیلی
 

 
  اولویت بندي منابع کتابخانه مجازي :2نمودار 
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، نیـز ایـن   ي ارائه منابع در کتابخانـه مجـازي   شیوهدر ارتباط با 
بـر  قرارگرفت.  بررسی بخش مورد در چهارقسمت از خدمات 

مطـابق بـا   کـه هـر قسـمت،     میانگین امتیازينمودار سه، اساس 
هـا   دیدگاه مدیران و دانشجویان کسب کردند، ترتیب اولویـت 

بـاالترین  مشخص شـد. مـدیران بـر اسـاس میـانگین امتیـازات       

ــیوه   ــه ش ــت را ب ــات    « ي اولوی ــده و اطالع ــه چکی ــی ب دسترس
اختصــاص دادنــد. امــا  )50/3( بــا میـانگین » کتابشـناختی منــابع 

بـه صـورت   دسترسی به مـتن کامـل منـابع    « ي شیوهدانشجویان 
در اولویت اول خـود قـرار   ) 50/3(را با میانگین امتیاز  »رایگان
  دادند.

  

  
 هاي ارائه منابع در کتابخانه مجازي اولویت بندي شیوه :3نمودار 

   
 

  
  
 

دانشجویان در  نتایج پژوهش نشان داد که دیدگاه مدیران و
برخی موارد مربوط به رسالت وخدمات کتابخانه مجازي در 

ها مشابه و در برخی موارد متفاوت از یکدیگر  ترتیب اولویت
توانمند ساختن  «امردر نقش کتابخانه را مدیران بوده است. 

در » پژوهش«نقش کتابخانه را در امرو دانشجویان  »کاربر
ب مدیران یکی از دالیل راه . اغلاند اولویت اول قرار داده

دانند.  العمر افراد می اندازي آموزش مجازي، را آموزش مادام
العمر و  ترین وظایف کتابخانه نیز آموزش مادام یکی از اساسی

توانمندسازي کاربران در جهت تامین نیازهاي اطالعاتی و 
باشد. در همین راستا مدیران نیز نقش اول  آموزشی می

در صورتی اند.  دانسته »د ساختن کاربرنتوانم «کتابخانه را در 
هاي مجازي شرایط و امکاناتی  مدیران در خدمات کتابخانه که

العمر منجرشود را مورد توجه قرار  را که به یادگیري مادام

یکی از  »جستجو هاي روش آموزش«اند. به طور مثال  ادهند
رفع  دهد تا به مواردي است که به کاربران این امکان را می

موارد دیگر در  یا مشکالتشان در بازیابی اطالعات بپردازند
اي و نیروي  ، تورهاي کتابخانه»توانمندسازي کاربران«زمینه 

در  بایدباشد، مدیران  انسانی متخصص در کتابخانه می
این موارد را مدنظر قرار  تسهیالت الزم در کتابخانه مجازي

  دهند. 
کتابخانه را در نیازهاي فعلی خود دانشجویان، نقش از طرفی  

که نقش کتابخانه مجازي  طوريه بیشتر مد نظر قرار داده اند، ب
دلیل  که، اختصاص یافته است »پژوهش«امر  بهدر اولویت اول 

محدودیت دسترسی به منابع باشد. بیشتر می تواند این امر
مقطع کارشناسی ارشد بودند،  که دردانشجویان این مراکز 

نیازهاي اطالعاتی، درسی و پژوهشی خود اغلب به  جهت رفع
منابع ازطریق وب سایت کتابخانه، دسترسی ندارند ودر بیشتر 

این یکی از موانع . موارد تنها به چکیده منابع دسترسی دارند
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به همین  و شود هاي دانشجویان محسوب می تحقیقات و پروژه
را در  توان گفت که چرا دانشجویان نقش کتابخانه دلیل می

اند و این یک امر  مهم تر از سایر موارد دانسته »پژوهش«امر
بدیهی است که خدمات کتابخانه یک نیاز اساسی براي این 

هاي مقاله  باشد. منتظر در یافته دانشجویان در تمام مقاطع می
خود چنین بیان می کند: همانطور که براي موفقیت 

اهمیت است، هاي سنتی وجود یک کتابخانه حائز  دانشگاه
هاي مجازي نیز وجود کتابخانه یک امر مهم و  براي دانشگاه

هاي این  ضروري است تا بتواند استاد، دانشجو و پژوهش
. دانشجویان مجازي به ] 7[قرار دهد دانشگاه را مورد حمایت

دلیل عدم حضور فیزیکی در محل، قاعدتا از خدمات کتابخانه 
مگر زمانی که در دانشگاه مند شوند،  توانند بهره سنتی نمی

هاي دیجیتال نیز همه خدمات  حضور داشته باشند. درکتابخانه
شود تا  اي از طریق شبکه اینترنت ارائه نمی و امکانات کتابخانه

 که هستند از خدمات دانشجویان بتوانند در هر مکانی
است  آمده دیانی مند شوند. در نتیجه پژوهش اي بهره کتابخانه

به عنوان بازوي کمکی در جهت ارتقاي کیفیت  که، کتابخانه
آموزش نقش مهمی دارد و راه اندازي کتابخانه دیجیتال و 
دسترسی از راه دور به منابع و خدمات این کتابخانه براي 

. با ]8[دانشگاه پیام نور یک ضرورت مهم محسوب می شود
 »پژوهش«توجه به اینکه دانشجویان اولویت اول را به امر 

د، مدیران در ارائه خدمات ابتدا باید، به نیازهاي پایه و ان داده
اولیه دانشجویان که منابع درسی و پژوهشی می باشد، توجه 

هاي الزم که در  کنند و در همین راستا آموزش و مهارت
توانمندساختن دانشجویان مفید است را ارائه دهند تا نقش 

دا کند. در کتابخانه در مراکز آموزش مجازي به خوبی نمود پی
مشخص شده  »ها در توسعه آموزش نقش کتابخانه «پژوهش

هاي نوین آموزش را می تواند  است که، کتابخانه مجازي شیوه
هاي سنتی و دیجیتال  ایجاد کند و در برگیرنده انواع کتابخانه

العمر را به همه  هاي یادگیري مادام تواند فرصت است و می
است، اگر قرار  نیر بیان کرده »اصنافی«. ]9[شهروندان ارائه دهد

ي ا باشد آموزش الکترونیکی وجود داشته باشد باید کتابخانه
کتابخانه مجازي با ارائه «هم جهت مطالعه افراد موجود باشد. 

منابع اطالعاتی، سازماندهی، یکپارچه سازي منابع و فراهم 
سایت  کردن امکان دسترسی کاربران به منابع از طریق وب

کاربران را از میان انبوه اطالعات نجات می  کتابخانه،
  ]. ١٠[دهد

ارائه شده براي کتابخانه مجازي، مدیران و  ابعمن میان انواعاز 
، »هاي درسی کتاب«دانشجویان، چهار اولویت اول را به 

متن کامل  «و  »ها مجالت و پایان نامه«، »هاي اطالعاتی پایگاه«
اند. با این  اختصاص داده »منابع مرتبط با هر رشته تحصیلی

ها در ارتباط با اولویت سوم با یکدیگر  دیدگاه آنتفاوت که 
و  »ها و پایان نامه مجالت«مدیران است،  مطابقت نداشته

 در را »متن کامل منابع مرتبط با هر رشته تحصیلی «دانشجویان
در شرایط  الزم به ذکر است کهاند.  قرارداده اولویت سوم

هاي  ها و پایگاه هاي دیجیتال، مجالت، پایان نامه فعلی کتابخانه
ها، که اغلب چکیده  اطالعاتی خریداري شده توسط دانشگاه

از طریق شبکه اینترنت در دسترس قرار را  باشد منابع می
منابع هر رشته مطابق با سر «و  »هاي درسی کتاب«اند. اما به  داده

فارسی نیز از هاي  نامه است. پایان ، توجهی نشده»فصل دروس
مرکز اطالعات و «طریق شبکه اینترنت قابل دسترس نیست، 

، تنها مرکز علمی است که به جمع آوري »مدراك علمی ایران
هاي وزارت علوم پرداخته است، که  هاي دانشگاه نامه پایان

ها از طریق شبکه اینترنت در وب سایت  نامه چکیده این پایان
با توجه به نتایج پژوهش، باشد.  این مرکز قابل دستر س می

هاي  کتاب«و  »متن کامل منابع مرتبط با هر رشته تحصیلی«
براي دانشجویان ، مواردي هستند که الزم است »درسی

در  آموزش مجازي به صورت الکترونیکی ارائه گردد. دیو
پژوهش خود که به بررسی نیازهاي اطالعاتی دانشجویان 

پرداخته است، به این  )Auva'a University( دانشگاه آیوا
مرجع الکترونیک و «نتیجه رسیده که از دیدگاه دانشجویان 

باالترین رتبه را در بین خدمات  »هاي اطالعاتی تمام متن پایگاه
. خاصه در پژوهشی که به ]11[ کرده است اي کسب کتابخانه

هاي آموزش الکترونیکی  اي در برنامه خدمات کتابخانه
از  درصد 70 از یان می کند که بیشپرداخته ، چنین ب

اي را بسیار مهم  دانشجویان دسترسی به منابع و مواد کتابخانه
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محمداسماعیلی در پژوهش خود بیان کرده است . ]1[اند دانسته
هاي آموزش از راه  ترین عوامل در ارائه دوره یکی از مهم که

ها  کتابخانهباشد. این  هاي دیجیتال یا مجازي می دور، کتابخانه
شامل مطالب و محتویات مورد نیاز براي ارائه خدمات آموزش 

. نتایج حاکی از اهمیت منابع ]12[باشند و فراگیري بهتر می
و باید شرایط  باشد می کتابخانه به صورت الکترونیکی

اي از طریق  دسترسی به متن کامل منابع و خدمات کتابخانه
عالوه نظرات هر دو گروه،  به شبکه اینترنت مهیا شود. با توجه

هاي درسی، متن  هاي اطالعاتی باید کتاب بر مجالت و پایگاه
هاي اطالعاتی تمام متن از طریق شبکه  کامل منابع و پایگاه
ها در حال حاضر  رائه شود. اگر دانشگاها اینترنت براي کاربران

توان راه اندازي کتابخانه مجازي را ندارند، می توانند با توجه 
پذیرند،  هایی که به صورت مجازي دانشجو می رشته به

ها و متن کامل منابع را از  هاي درسی مرتبط با این رشته کتاب
هاي مربوطه به صورت  طریق وب سایت کتابخانه، دانشگاه

الکترونیکی ارائه دهند تا دانشجویان به این منابع دسترسی 
  داشته باشند. 

باشد،  ي ارائه منابع می وهادامه نتایج پژوهش که مربوط به شی 
چکیده و اطالعات «مدیران ارائه منابع را به صورت 

دسترسی به متن «و دانشجویان به صورت  »کتابشناختی منابع
ي  در شیوه به عنوان اولویت اول »کامل منابع به صورت رایگان

هاي بعدي  . در اولویتاند ارائه منابع مورد توجه قرار داده
قرار گرفته  »تاالرهاي گفتگو«و  »خدمات تحویل مدرك«

چکیده و ارجاع به مدرك مورد «است. ارائه منابع به صورت 
، شیوه مناسبی براي کاهش هزینه خرید منابع می باشد. در »نظر

بیشتر موارد دسترسی به چکیده مدارك، پاسخگویی نیازهاي 
اطالعاتی دانشجویان نیست. در عین حال همیشه امکان فراهم 

ها وجود  براي دانشگاه »ترسی به متن کامل منابعدس«کردن 
ندارد. با وجود این ترکیبی از هردو روش، راه حل مناسبی 

کند و هم  است، زیرا هم نیاز دانشجویان را تاحدي رفع می
شود. همانطور که در  ها تحمیل نمی هزینه زیادي به دانشگاه

هاي اطالعاتی خریداري شده توسط  حال حاضر در پایگاه
شود. اما ایرادي  ارائه می منابع ي ترکیبی ها به این شیوه دانشگاه

ها  که این پایگاها دارند، این است که در بسیاري از دانشگاه

هاي تحصیلی  رشته اند با را خریداري کرده ها که این پایگاه
آموزش مجازي متناسب نیست و مساله دیگري که وجود 

د که غالبا با سرفصل دارد، این پایگاها شامل منابعی هستن
هاي تحصیلی مرتبط نمی  هاي درسی رشته دروس و کتاب

هاي تحصیلی  باشد. اگر هر مرکز آموزشی، متناسب با رشته
هاي اطالعاتی تمام متن ایجاد کند، براي رفع  خود پایگاه

نیز  »خدمات تحویل مدرك«باشد.  نیازهاي دانشجویان بهتر می
هاي اطالعاتی دانشجویان می زراه حل مناسبی براي تامین نیا

باشد. اگر مراکز آموزش مجازي این سیستم را به صورت 
اي راه اندازي کنند، تا حد زیادي می  آنالین و درون شبکه

تاالرهاي «توانند نیازهاي اطالعاتی دانشجویان را تامین کنند. 
اي است که از طریق آن کاربران با یک دیگر و  شیوه »گفتگو

ها و  توانند به گفتگو بپردازند. مشاوره با کتابدارن می
در جهت رفع نیازهاي خود از این طریق  را هاي الزم راهنمایی

ترین  هاي پژوهش خود، مهم . جوکار در یافتهدریافت کنند
مشکل دانشجویان آموزش مجازي را در دسترسی به منابع 

اي که منابع اطالعاتی مناسب و  اطالعاتی، نداشتن کتابخانه
همچنین نداشتن وقت کافی براي مطالعه و  وداشته باشد مرتبط

اصنافی نیز در مقاله ]. 13[خواندن منابع اضافی دانسته است
ها با آموزش  خود آورده است که، خدمات کتابخانه

الکترونیک باید ادغام شود تا کاربران با هر شیوه آموزشی و 
در هر مکانی بتوانند به متن کامل منابع آموزشی و پژوهشی 

این  با توجه به نتایج] 14کنند[مورد نیازشان دسترسی پیدا 
، باید شیوه ارائه منابع کتابخانه مجازي در جهت تامین پژوهش

دسترسی به متن کامل همه منابع «شود. ارائه  ننیازهاي کاربرا
ها دربر  به دلیل اینکه هزینه زیادي براي دانشگاه »اي کتابخانه

خدمات تحویل «باشد، روش  تقریبا قابل اجرا نمی، دارد
که به  هاي تحصیلی رشته »تهیه متن کامل منابع«و  »مدرك

صورت مجازي دانشجو می پذیرند تا حد زیادي در جهت رفع 
منابع  ، هم چنینباشد اطالعاتی دانشجویان مفید مینیازهاي 

توان به فرمت دیجیتال  هاي سنتی را می موجود در کتابخانه
ها  تبدیل کرد و از طریق شبکه اینترنت در وب سایت کتابخانه

ساخت تا بتوانند پاسخگوي نیازهاي آموزشی و  یقابل دسترس
 پژوهشی دانشجویان باشند. 
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بررسی نظر «نامه تحت عنوان  این مقاله حاصل بخشی از پایان
بندي  مدیران و دانشجویان مراکز آموزش مجازي در اولویت

در مقطع  »هاي شهر هاي مجازي در دانشگاه خدمات کتابخانه
می باشد که  532/1329به کد  1392کارشناسی ارشد در سال 

 ست.با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران اجرا شده ا
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Support from Virtual Libraries for Virtual Education: 
Opinions from Managers and Students 

 
 

 
 
 
 

  Eskrootchi R1/ Zarghani M2/ Hoseini AF3 

Abstract 
 

Introduction: Recently, virtual education has significantly influenced traditional educational 
systems by means of advanced communication information technologies .Which has not been paid 
much attention by the developers of this system. The present study aims at exploring the 
viewpoints of the managers and students of virtual educational centers concerning the services 
provided by virtual libraries. 
Methods: The research tool of the present original research study consisted of a questionnaire. The 
validity of the questionnaire was confirmed by six specialists out of ten and its reliability was 
determined by the managers and students as 79% and 71%, respectively. The research community 
included managers and students of 19 centers for virtual educations at universities in Tehran. The 
data were analyzed using descriptive statistics by means of SPSS and Excel. 
Results: It was found that, regarding the role of a library in virtual education, the managers and 
the students considered ‘empowering the user’ and ‘the research’ as their first priorities, 
respectively. Amongst the resources presented, ‘information databases and textbooks’ were found 
to rank first by both groups. In terms of the method of presenting the resources, ‘access to the 
abstracts and bibliographical information’ and ‘access to the full texts of the resources’ were 
prioritized by the managers and the students, respectively.  
Conclusion: Since the virtual library plays a crucial role in virtual learning, paying adequate 
attention to the differences between the viewpoints of the two groups is essential. The managers, 
therefore, should plan to provide library services based on the needs of the students so that the 
virtual libraries can fulfill their roles in the development of virtual education. 
Keywords: Virtual Library, Virtual Education Centers, Library Services 
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