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 يكپارچه سازي كتابخانه هاي ديجيتالي 
با محيط های يادگيري مجازي

 اکبر مجیدی1، علی شعبانی*2 
تاریخ دریافت: 1392/3/20          تاریخ پذیرش: 1392/7/25

چکیده

هدف: هدف این تحقیق بررســی متون مربوط به یکپارچه ســازی کتابخانه های دیجیتالی با محیط های یادگیری 
مجازی برای شناسایی مسائل اساسی این حوزه است. 

 Learning Management« روش شناسی: در این پژوهش، پایگاه های اطالعاتی با ترکیبی از کلید واژه های 
In�« ،»Virtual Learning Environment« ،»Library Resources« ،»Digital Libraries« ،»System
Course Manage�« ،»Challenges« ،»Course Management Software« ،»Linking« ،»tegration
ment System«  و منابع وب جست وجو شدند. در مجموع، 37 منبع تفکیک و محتوای آنها ارزیابی و تحلیل 

نهایی شد. 
یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد که سه مسئلة اساسی در زمینة یکپارچه سازی کتابخانه های دیجیتالی 
بــا محیط های یادگیری مجازی وجود دارد که عبارتند از مســائل فناورانه، ســازمانی و محتــوا و منابع.  ترکیب 
کتابخانة دیجیتالی و محیط یادگیری مجازی، امکان دسترسی یکپارچه به منابع و خدمات کتابخانه را برای جامعة 
دانشگاهی در محیط یادگیری فراهم می کند. کتابداران نیز باید نقش  خود را بازتعریف کنند و نقش های جدیدی 

را بر عهده بگیرند. 
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مقدمه 
امروزه در بســیاری از دانشــگاه ها و مراکز آموزشــی از یادگیری الکترونیکی و سیســتم های مدیریت 
یادگیری استفاده می شــود. كارگروه یادگیري الكترونیكي مرکز کتابخانة رایانه ای برخط در گزارش 
خود بیان کرد که بین سال های 2000 تا 2003 استفاده از سیستم های مدیریت یادگیري، رشد فوق العاده ای 
داشــته است و از ســوی دیگر محیط های نرم افزار دوره، در زمینة اســتفاده از منابع كتابخانه در درون 
خود پتانســیل باالیي دارد )کارگروه یادگیری الکترونیکی اُ.سی. ال. ســی1،2003(. این مسئله، فرصتی 
بــرای کتابخانه های دیجیتالی ایجاد کرده اســت که منابع و خدمات خود را در سیســتم های یادگیری 
الكترونیكي به منظور پشــتیباني از یادگیري، آموزش، تحقیق و توســعه، تركیب و یكپارچه كنند. در 
متون مختلف ضرورت و لزوم مشاركت و تركیب کتابخانه ها در سیستم های مدیریت یادگیري و تأثیر 
آن در زمینة افزایش و ارتقاي یادگیري و از ســویی یادگیري مشاركتي تأكید شده است )مک کول2، 
2001a؛ جاواردانا و همکاران3، 2001؛ واشبرن4، 2008(. از سوی دیگر ترکیب  کتابخانه های دیجیتالی 
و محیط های یادگیری مجازی، موجب دسترســی یکپارچه به منابع و محتوای دو محیط خواهد شــد و 

افزایش استفاده از منابع کتابخانه را در بر خواهد داشت. 
 امــا، با وجود اهمیت و ضرورت یکپارچه ســازی دو محیط، به دلیل تفــاوت در ماهیت و اجزای 
آنها، ترکیب  آنها، با مسائل و چالش هایی روبه رو است که نیازمند مطالعه، شناسایی و ارائة راه حل هایی 
خواهد بود. کتابداران و مدیران آموزشی و متولیان دوره های یادگیری الکترونیکی، باید قبل از اقدام به 

یکپارچه سازی، دربارة این چالش ها و مسائل آگاهی حاصل کنند. 
پس با توجه به اهمیت این مســئله، هدف پژوهش حاضر مرور متون یکپارچه ســازی کتابخانه های 

دیجیتالی و محیط های یادگیری مجازی و شناسایی مسائل و چالش های این حوزه است. 

روش شناسي پژوهش
ایــن پژوهش به روش کتابخانه ای)ســندی( به مرور مقاالت منتشرشــده در زمینة یکپارچه ســازی کتابخانة 
دیجیتالی و محیط های یادگیری مجازی پرداخته اســت. برای این منظور، پایگاه های اطالعاتی با اســتفاده از 
،»library resources« ،»digital libraries« ،»learning management system« ترکیبی از کلیدواژه هــای 
،»Course management software« ،»linking« ،»integration« ،»virtual learning environment« 

»course management system« در بخش هــای عنــوان، کلیــد واژه و چکیــده در فاصلة  ،»challenges«
سال های 2000 تا 2013 جست و جو شد. جست وجوی مقاالت محدود شده بود به مقاالتی که داوری شده و 
در قالب مروری، مطالعات موردی، پروژه ها و علمی و پژوهشی بودند و امکان دسترسی به تمام متن آنها فراهم 
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بود. نتایج جست وجو در جدول 1 ارائه شده است. عالوه بر جست وجو در پایگاه های اطالعاتی، تارنما ها نیز 
جست وجو شدند. معیار اصلی انتخاب نهایی مقاالت این بود که به مسائل ترکیب دو حوزة کتابخانة دیجیتالی 
و محیط های یادگیری مجازی می پرداختند. در کل 37 منبع مرتبط تشخیص داده شد و تجزیه و تحلیل شدند. 

جدول1. پایگاه های جست وجوشده

Serach strategies Emerald ScienceDirect Saga ERIC Wiely LISA Ebsco

Digital libraries+(virtual 
learning environments 
or learning management 
system)

64 5 3 13 8 134 435

Integration digital li�
braries+(virtual learning 
environments or learning 
management system)

64 1 0 67 3 67 124

library management system 
+(learning management 
systems or virtual learning 
environment)

188 235 54 267

Library resources+(virtual 
learning environments 
or learning management 
system)

67 12 0 236 8 189 234

Challenges of integra�
tion+digital libraries+(vir�
tual learning environment 
or learning management 
systems)

223 2 46 24

Linking digital libraries+(�
virtual learning environ�
ments or learning manage�
ment system)

384 1 0 62 5 35 68

Course management soft�
ware+ digital libraries 0 1 0 2 2 25 87

Course management soft�
ware+ library resources 1 5 0 5 6 24 123

Integration+(digital library 
or library resource)+ course 
management software

42 5 5 5 2 23 14

Integration +(digital library 
or library resource) + 
course management system

53 4 5 17 1 22 56
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يافته هاي پژوهش 
تجزیه و تحلیل متون ســه مســئلة اصلی در زمینة یکپارچه ســازی کتابخانه های دیجیتالی و محیط های 
یادگیری مجازی شناسایی کرد که هر کدام نیز دارای مسائل فرعی متعددی بودند که نتایج حاصل از 

1 نشان داده شده است.  تحلیل متون، در 

شکل 1. سقواه های اصلی و فيعی حاصل اچ سطااعة ستون و سنابع

در ادامه هر یک از مسائل اساسی شناسایی و به همراه مسائل فرعی بحث و بررسی شده اند. 

فناوري و سيستم ها
مهم ترین مسئله و چالش یكپارچه ســازي كتابخانه هاي دیجیتالي و محیط های یادگیري مجازي، جنبة 
فناوري و مسائل مربوط به آن است. تا زماني كه سیستم ها از لحاظ فني در حد مطلوبي نباشند و شرایط 
یكپارچه ســازي را تأمین نكنند، تركیب سیستم ها با مشــكل روبه رو خواهد بود. بر اساس مطالعة متون 

فناوری و سیستم ها

رابط كاربر، شخصي سازي و مدیریت دسترسي

زیرساخت های سازماني و خط مشی ها

گوناگونی منابع اطالعاتی

ابرداده، میانکنش پذیری و استانداردها

تقویت فرهنگ سازماني

مدیریت توسعة مجموعه

حق مؤلف و مدیریت حقوق دیجیتال

توسعة همكاري سازماني 

قابلیت استفادة مجدد

سیستم مدیریت فهرست خواندني

ظهور نقش های جدید

برنامه های توسعه و پیشرفت كاركنان

ش ها
چال

 و 
ئل

سا
م

مسائل سازمانی

منابع و محتوا

شکل
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مشخص شد كه فناوري و مسائل مربوط به آن داراي جنبه هاي مختلفي است: جست وجو و صفحة رابط 
کاربر سیســتم، ابرداده/ میانکنش پذیری و مدیریت حقوق دیجیتال، حق مؤلف، استانداردها، امنیت و 
، 2003b؛ مک لین6، 2002؛ اکمکسیگلو و  مدیریت شناسایی و دسترســي و شخصي سازي )مارکلند5
، 2003(. در  ، 2004؛ بروفی و همکاران10 ، 2006؛ ریگر و همکاران9 براون7، 2001؛ سایمیور و شیری8
ادامه به طور مفصل مسائل و چالش های مربوط به مقولة سیستم ها و فناوري در چهار بخش رابط كاربر، 
شخصي ســازي و مدیریت دسترســي؛ ابرداده، میانکنش پذیری و اســتانداردها؛ حق مؤلف و مدیریت 

حقوق دیجیتال؛ و سیستم مدیریت فهرست خواندني بررسي می شوند.

رابط كاربر، شخصي سازي و مديريت دسترسی 
در این بخش ســه موضوع جست وجو، شخصي ســازي و مدیریت دسترسي بررسی خواهند شد كه از 
چالش های فني یكپارچه ســازي بین دو محیط هســتند و به نوعي با یكدیگر ارتباط دارند. رابط كاربر 
اولین نقطة ورود كاربران به سیســتم های اطالعاتي است. سیستم های یكپارچه باید چنان طراحي شوند 
كه به راحتي توسط كاربران استفاده شوند و نیازهاي آنها را برطرف كنند. با طراحي صفحة رابط كاربر 
واحــد براي محیط های یادگیري مجازي و كتابخانة دیجیتالي، كاربران قادر خواهند بود بدون اینكه از 
صفحة رابط كاربر یكي از این دو محیط خارج شــوند، به رابط كاربر محیط دیگر وارد شوند و از این 
رو در زمان و تمركز و ســرعت بازیابي اطالعات و ارائة خدمات و امكان جست وجوي یکپارچه مؤثر 
11، 2004؛ مک کول، 2001a؛ سایمیور و شیری، 2006؛ ریگر و همکاران،  خواهد بود )مک لین و لینچ
2004؛ بروفی و همکاران، 2003(. این مسئله در نهایت موجب جلب رضایت كاربران و اعضای هیأت 
علمی در زمینة اســتفاده از دو محیط خواهد شد و جنبه های کاربردپذیری سیستم ها را افزایش خواهد 

داد )سایمیور و شیری، 2006(. 
اگرچه به شخصي ســازي در متون کمتر اشــاره شــده اســت، به عقیدة رویز، جنبة بسیار مهمی در 
تركیب بین دو محیط محســوب می شود. همچنین ماركلند بر این باور است كه محیط یادگیري باید با 
نیازهاي كاربران سازگار باشد )مارکلند، 2003a(. پروفایل های دیجیتالي دانشجویان در كتابخانه، نقش 
جدیدي براي كتابداران در زمینة نمایه سازی، حفظ و تركیب آنها با دیگر منابع اطالعاتي ایجاد می کند 
)رویز12،2001(. شخصي ســازي موجب می شود كه دانشجویان بتوانند پروفایل خود را در طول دورة 
 ، یادگیري حفظ كنند و نتایج جست وجو و منابع اطالعاتي مرتبط خود را به اشتراك بگذارند )کیریر13
2002(.گروه طراحي پروژة انجل، محیط یادگیري مجازي شخصي سازي شــده را طراحي كرده است 
كه دانشجویان می توانند با استفاده از رابط كاربرهاي از پیش طراحي شده، به منابع متعدد از طریق صفحة 
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اتصال واحد، دسترســي یابند. طرح انجل همچنین این امكان را فراهم می کند كه دانشجویان با ذخیرة 
پروفایل خود به محیط یادگیري وارد شــوند. همچنین به آموزش دهندگان امکان می دهد كه به آساني 
منابع داخلي)محیط یادگیري مجازي( و منابع خارجي)كتابخانة دیجیتالي( را به محیط یادگیري شخصي 

 .)2005 ، خود اضافه كنند )مک کول، 2001a؛ سکر14
یکــی دیگر از موضوعات فنی مهم و حســاس در زمینة تركیب منابــع الكترونیكي و محیط های 
یادگیری مجازي، حفظ امنیت و مدیریت دسترسي است. مدیریت دسترسي از موضوعاتي محسوب 
می شود كه در طرح ارزیابي لینكر كه به وسیلة كمیتة مشترك سیستم های اطالعاتي انجام گرفت، به 
عنوان چالش اصلي شــناخته شده است )بروفی و همکاران، 2003( برقراری امکان دسترسی شفاف، 
ســازگار و مطمئن، به یکپارچه ســازی بین دو محیط کمک خواهد کرد. بســیاری از منابع کتابخانة 
الکترونیکی و بیشــتر محیط های یادگیري مجازی برای دالیل امنیتی به مدیریت دسترســی نیاز دارند 
تا اطمینان حاصل شــود که سیســتم ها و منابع آنها تنها براي کاربران مجاز در دســترس خواهند بود. 
همچنیــن دسترســي و امكان دسترســي بدون وقفه و تك مرحلــه اي به منابع كتابخانــه و محیط های 
یادگیري مجازي، یكي از چشــم اندازهاي اصلي گزارش انسپیرال اســت كه تأکید می کند كاربران 
بایــد بتوانند بــا یك كلمة عبور و شناســایي از راه دور یا داخل دانشــگاه وارد محیط های یادگیري 

مجازي شوند)کیریر، 2002(.

ابرداده، ميانکنش پذيری و استانداردها 
ابــرداده و میانکنش پذیری و اســتانداردهاي مربوط به آنهــا از اهمیت باالیي در یكپارچه ســازي بین 
كتابخانه هاي دیجیتالي و محیط های یادگیري مجازي برخوردارند )مارکلند، b2003(. در سال 2001، 
کمیتة مشترک سیستم های اطالعاتی، طرح هایی را در ارتباط با تدوین دستورالعمل ها و استانداردهایی 
براي توسعة بیشتر تركیب محیط های یادگیري مجازي و كتابخانة دیجیتالي )از قبیل مشخصه هاي ابرداده 
كه در طرح انســپیرال بر آن تأكید شــده بود( آغاز كرد )کیریــر، a2001(. طرح دلیور15 و طرح های 
دیگر در برنامة DiVLE ضرورت نیاز به استانداردها و قراردادهاي فني را به طور برجسته نشان می دهند 
)سکر، 2005(. مخازن  و اشیاي دیجیتالي، از موضوعات اساسی مورد بررسی در مبحث ابرداده هستند 
)مک لین، 2002؛ مک لین و لینچ، 2004(. یكي از نتایج مهم طرح لینكر بررسي استانداردهاي مختلف 
، و آي. ام. اس18 در  17 ، لوم ابرداده اي در حوزة كتابخانة دیجیتالي و یادگیري الكترونیكي )اسكورم16
یادگیــري الكترونیكي و دابلین كور، مارك، اوپن یو آر ال19 در كتابخانة دیجیتالي( بود كه به صورت 

عملي در مؤسسات استفاده می شوند )بروفی و همکاران، 2003(. 
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به عقیدة ســکر و مک کول، سیســتم هایی باید طراحي شوند كه با سیســتم های دیگر ارتباط برقرار 
كنند و به عبارت دیگر میانکنش پذیر باشــند )ســکر، 2005؛ مک کول، a2001(. کیریر بیان می کند که 
فقدان میانکنش پذیری اصطالحات جست وجو سبب شده است كه یادگیرندگان در هنگام جست وجو و 
تدوین راهبردهاي آن دچار مشكل شوند )کیریر، 2002(. استانداردهاي مختلفي در هر دو محیط ایجاد 
شده اســت. یكي از اســتانداردهاي مطرح در این حوزه اوپن یو آر ال است. این استاندارد روش مناسبی 
براي دســتیابي به میانکنش پذیری محســوب می شــود )مارکلند، a2003(. به عقیدة سایموري و شیري، 
اوپن یو آر ال روشــي براي هدایت كاربر به نسخه مناسب سند مورد درخواست است)سایمیور و شیری، 
2006(. ضرورت توجه بیشتر به این استاندارد در طرح ارزیابي لینكر تأكید شده است و به عنوان چارچوبي 
براي فراهم كردن پیوندهاي ثابت در نظر گرفته می شــود. این اســتاندارد در برنامــة DiVLE به عنوان 
ابزاري براي تسهیل دسترسي به منابع در میان محیط های اطالعاتي مختلف استفاده شده است )مارکلند، 
، استاندارد ابرداده اي توسعة داده  a2003(. سکر و مارکلند بیان می کنند که سیستم مدیریت آموزشي20
است که میانکنش پذیری بین منابع را در داخل محیط های یادگیری مجازی و کتابخانه دیجیتالی امکان 
پذیر می کند )مارکلند، a2003؛ ســکر، 2005(. از طرح هــای دیگر مربوط به ابرداده و میانکنش پذیری 
می توان به میان نرم افزار21 اشــاره كرد. میان نرم افزارها اســتاندارد مهمی در دستیابی به میانکنش پذیری 
« بین شبکه و عملکردها  محســوب می شوند )سایمیور و شیری، 2006(. میان نرم افزار به عنوان »چسب22
توصیف می شــود. به عقیدة مک کول، میان نرم افزارها به صــورت نامریی به کاربران اجازه می دهند که 
در بین شبکه ها عملکردهای پیچیده را انجام دهند. همچنین میان نرم افزارها رایانه ها را قادر می سازد تا با 
یكدیگر تعامل برقرار کننــد )مک کول، b2001(. برخی از محققان نیز مدیریت متمرکز منابع و ابرداده 
)سکر،2005؛ سایمیور و شیری، 2006(، سیستم های ذخیره یا مخازن و خط مشی های نگهداری، مدیریت 

یادگیري الكترونیكي و مدیریت اطالعات دیجیتالي )مک لین و لینچ، 2004( را پیشنهاد کرده اند.  

حق مؤلف و مديريت حقوق ديجيتال 
مسائل حق مؤلف، هنگامی اهمیت حیاتی پیدا می کنند که محیط های یادگیری مجازی با کتابخانه های 
دیجیتالی یا منابع دیجیتالی پیوند می یابند. منابعي كه در دو محیط استفاده می شوند از قبیل یادداشت های 
اســتادان، اقالم رزرو شده، تارنما ها، تصاویر و منابع الكترونیكي باید از لحاظ وضعیت حقوق مؤلف به 
روشــني بررسي شــوند. به عقیدة مك لین هم اکنون مدیریت حقوق دیجیتال موضوع مهمی است که 
ســازمان ها با آن روبه رو هســتند )مک لین، 2003(. جوینت اعتقاد دارد كــه بین عملكرد کتابخانه ها و 
 .)2006 ، محیط های یادگیري مجازي بــراي دریافت مجوز حق مؤلف تفاوت وجود دارد )جوینت23
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سکر تأكید می کند كه به منظور تسهیل آهنگ رشد دوره های مجازی و الکترونیکی، باید سیستم های 
مدیریت حقوق دیجیتال توسعه یابند. سکر در ادامه پیشنهاد می کند که باید سیستمی طراحی و توسعه 
یابد که منابع در ابتدا دیجیتال ســازی شــوند و ســپس مجوز حق مؤلف آنها دریافت شود و بالفاصله 
بــه طور خودكار وارد محیط های یادگیری مجازی شــوند. او همچنین از دو سیســتم پایگاه اطالعاتی 
هرون وب24 و پک ترکر25 نام می برد که توســط مؤسســات برای مدیریت و زمان بندی اطالعیه های 
حق  مؤلف بســته های دوره های آموزشــی برون سپاری شده، استفاده شده اند )ســکر، 2005(. همچنین 
مك كول، پیشــنهاد می کند كه سیستمی بسیار رسمي، در بررسي حق مؤلف همة منابع برخط آموزش 
كمك می كند. او بیان کرده كه بلكبورد26 مركز منابع دانشــگاهي ایجاد كرده است كه در آنجا منابع 

.)a2001 ،برخط )كه مجوز حق مؤلف دریافت كرده اند( ذخیره می شوند )مک کول

سيستم مديريت فهرست خواندنی
سیستم مدیریت فهرســت هاي خواندني، حوزة مهمی اســت که همکاری  بین کتابخانه های دیجیتالی 
و سیســتم های یادگیری الکترونیکی در آن پررنگ تر است. بســیاری از دانشگاه ها از محیط یادگیری 
مجازی به عنوان مکانی استفاده می کنند که فهرست های خواندنی را برای دانشجویان خود در دسترس 
قرار می دهند )ســکر، 2005(. آکروید سیســتم های مدیریت فهرست خواندنی را به عنوان »پایگاه های 
مشترک و توزیع شده که می توانند پیوند مستقیم بین فهرست های کتابخانه و محیط یادگیری مجازی و 
، 2005(. فهرســت هاي خواندني در طرح های متعدد  برعکس فراهم کنند« تعریف می کند )آکروید27
28 به طور برجســته نشــان داده شدند و مسئلة اصلي  کتابخانه های دیجیتالی و محیط یادگیری مجازی
طرح یكپارچه ســازي كتابخانة الكترونیكي دیجیتالي با محیط های یادگیري مجازي29 وابسته به كمیتة 
مشترك سیستم های اطالعاتي بود. ابزارهای نرم افزاری نیز برای این منظور در برنامة DiVLE ارائه شده 
اســت )کمیتة مشترک سیســتم های اطالعاتی، a2001(. مارکلند پیشنهاد می کند که این فهرست ها به 
وســیلة ارتباط با منابع کتابخانه، به فهرست های پویا تبدیل شوند )مارکلند، a2003(. کتابخانة دانشگاه 
شفیلد30 برای هر گروه  خاصی فهرست خواندني دارد که از طریق صفحة خانگي کتابخانه ارائه و سپس 
 .)2001 ،32 با استفاده از نرم افزار تالیس31 به فهرست دانشگاه پیوند داده می شود )یوموبهی و همکاران

مسائل سازماني و نيروی انسانی
موضوعات ســازمانی و انســانی موجود در ترکیب بین کتابخانه های دیجیتالی و محیط های یادگیری 
مجازی اهمیت زیادی دارند. این موضوعات به صورت عمیق و مفصل از ســوی نویسندگان مختلف 
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بررســی شــده اند )اکمکســیگلو و براون، 2001؛ براون و کیریر، 2001؛ مک کول، 2001a؛ بروفی 
و همکاران، 2003؛ مارکلند، 2003b؛ ســایمیور و شــیری، 2006؛ آکرویــد،2005؛ جوینت،2006؛ 
شــریف آبادی،2006؛ ســکر،2005(. یكــي از طرح هایی كه توســط كمیتة مشــترك سیســتم های 
33 بود. هدف اصلي این طرح، شناســایي  اطالعاتي تأمین اعتبار شــد و انجام گرفت، طرح انســپیرال
موضوعــات و مســائل غیر فني، ســازماني و كاربــران نهایــي در تركیب كتابخانه هــاي دیجیتالي و 
محیط هــای یادگیري مجازي بود. گزارش نهایي آن در ســال 2001 انتشــار یافــت )کیریر، براون و 
 اکمکسیگلو، 2001(. در این طرح پنج چالش غیر فني در زمینة تركیب دو محیط شناسایي شده بودند 

كه عبارتند از: 
زیر ساخت های سازمانی و خط مشی ها؛	 
ارتباطات بین حرفه ای و همکاری؛	 
منابع و بودجه؛	 
توسعة کارکنان و	 
دسترسی و محتوا. 	 

زيرساخت های سازمانی و خط مشی ها
زیرســاخت های ســازمانی و خط مشــی ها یکی از موانعی بود که در ترکیب کتابخانه های دیجیتالی و 
محیط های یادگیری مجازی بروز کرد )اکمکســیگلو و بــراون، 2001؛ مک لین و لینچ، 2004؛ کیریر، 
2002؛ آکروید، 2005(. ماهیت تركیب دو محیط ایجاب می کند که ســاختار سازماني براي همكاري 
و اشــتراك منابع و درك متقابل، مناســب و آماده باشــد. همچنین تصمیــم و ارادة نهادهاي دولتي و 
انجمن های حرفه اي نیز در این مقوله بسیار مهم است )کیریر، 2002(. حمایت نهادهاي دولتي و مدیریت 
ارشد از طرح های تركیب دو محیط، بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. تدوین خط مشی های الزم از سوي 
مؤسسات موجب تسهیل فرایند یكپارچه سازي دو محیط خواهد شد. منابع و سرمایه گذاري نیز از مسائل 
اصلی در بارة زیرساخت های سازمانی است که توسط نویسندگانی از جمله کیریر به آن اشاره شده است 

)کیریر،2002(.

تقويت فرهنگ سازماني 
عامل مهم دیگري كه در زمینة یكپارچه ســازي بین دو محیط تأثیرگذار اســت و مسئلة یكپارچه سازي 
بین دو محیط را تســهیل می بخشــد یا با كندي روبــه رو می کند، ارتباطات بیــن فرهنگی و یافتن زبان 
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مشــترک است )مارکلند، 2003a؛ بروفی و همکاران، 2003؛ شریف آبادی، 2006(. همچنین کیریر به 
مشــكالتی از جمله ارتباطات بین حرفه اي )بین كتابداران، هیأت علمي و كاركنان دانشگاهي(، تفاوت 
در دیدگاه هــا و اولویت ها، رقابت و تصاحب قلمروها، مقاومت در برابر فناوری ها و بي میلي كارمندان 
براي درگیر شدن در یادگیري برخط اشاره می کند )کیریر، 2002(. به عقیدة بلیك چالش های فرهنگي 
و سیاسي به یك اندازه مخاطره آمیز هستند. از منظر سیاسي در بسیاري از مؤسسات، سیستم های مدیریت 
یادگیري به وســیلة بخش های فناوري اطالعات دانشگاه خریداري و مدیریت می شوند. اغلب انتخاب 
سیســتم مدیریت یادگیري به وسیلة كمیتة فناوري اطالعات یا مدیران رایانه با مشاركت تعداد كمي از 
اعضاي هیأت علمي انجام می شود و به ندرت كتابخانه ها در این فرایند حضور دارند )بلیک34،2008(. 
از این رو، تا حدود زیادي، تركیب یكپارچة منابع كتابخانه، ســواد اطالعاتي و همكاري اعضاي هیأت 
علمي و كتابداران در كالس درس برخط، به طور ناقص صورت گرفته است. برخی از عوامل فرهنگی 
دیگــر كه در ترکیب دو محیط در مرور متون ظاهر شــدند عبارتنــد از مقاومت در برابر تغییر، بی میلی 
آموزش دهندگان در تعیین وضعیت حق مؤلف منابع، تفسیرهاي نادرست دو جانبه و نبود انگیزة مناسب 

 .)b2003 ،در میان كاركنان )بروفی و همکاران، 2003؛ مارکلند

توسعة همكاري سازماني
در مرور ادبیات پروژة انســپیرال، همكاري ســازماني، به عنوان یكــي از عامل های كلیدي در تركیب 
موفقیت آمیز خدمات كتابخانه در یادگیري الكترونیكي بیان شــده اســت )کیریر، b2001(. كیریر بیان 
می کند كه »... پیشرفت های یادگیري الكترونیكي، همكاري گروه هاي مختلف، با اولویت های متفاوت، 
دیدگاه ها و حتي زبان های یادگیري الكترونیكي متفاوت را مطالبه می کند«. وي از نبود چنین مواردي به 
عنوان موانع پیشرفت یاد می کند )کیریر، b2001(. كوهن اشاره می کند كه :»كتابداران دانشگاهي الزم 
است نه تنها به همراه اعضاي هیأت علمي، مدیران، و متخصصان فناوري اطالعات، در توسعة نرم افزار 
مدیریت دوره شــركت كنند، بلكه باید در تدوین اســتانداردها براي چنین نرم افزارهایی نیز تأثیر گذار 
 ، باشــند و به آموزش اعضاي هیأت علمي و دانشجویان براي اســتفاده از آنها كمك كنند« )کوهن35
2001(. مشارکت با کارمندان پشتیبان یادگیری از طریق تحویل برنامه های سواد اطالعاتی، شاید رابطة 
بین کتابداران و کارمندان پشــتیبان را تحکیم بخشــد. کتابداران باید با گروه های جدید حرفه ای دیگر 
فعالیت کنند و مهارت های جدید، به ویژه مهارت های آموزشی را توسعه دهند تا بتوانند این برنامه ها را 
که از فناوری استفاده می کنند، برای دانشجویان منتقل کنند. از موانع دیگر فقدان مشاركت كتابخانه در 
محیط های یادگیري مجازي، می توان به دالیلي از قبیل اضطراب تغییر، همپوشاني وظایف، بودجة اندك 
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و ســوابق سازماني اشــاره كرد که همه به ارتباطات در حد بسیار نازل بین بخش های فناوري اطالعات 
، 2005(. در نتیجه متخصصان فناوری سازماني، سیستم  36 دانشگاه و کتابخانه ها منجر شده است )گیبون

مدیریت یادگیري را مدیریت می کنند و كتابداران با آنها ارتباط بسیار كمي دارند )بلیک،2008(.

برنامه هاي توسعه و پيشرفت كاركنان 
فقــدان نیروي انســاني ماهر براي نگهداري منابــع الكترونیكي و فراهم كــردن ابزارهاي ارائة خدمات 
اطالعاتــي الكترونیكــي براي یادگیــري الكترونیكي، یكي از موانع اصلي به شــمار می رود. توســعة 
كاركنــان یكي از عوامل اصلي موفقیت تركیب كتابخانه هاي دیجیتالي و محیط های یادگیري مجازي 
اســت )کیریر،2002(. اگرچه مسئلة توســعة كاركنان از مسائل زیر ساختار سازماني به شمار می آید، به 
دلیل اهمیت آن به عنوان موضوع خاصی بررســي می شــود. ظهور یادگیري الكترونیكي نیاز به كسب 
مهارت های خاصي را به دنبال خود ایجاد كرده است، مثل فعالیت هایی از قبیل پشتیباني فني، پشتیباني 
یادگیرنده، كشــف و گنجاندن منابع الكترونیكي در دوره هاي الكترونیكي، طراحي منابع و بســته هاي 
آموزش الكترونیكي، مهارت های كارگروهــي، مهارت های رهبري، مهارت های ارتباطي، پایبندي به 
اخالق حرفه اي كه به آموزش و توســعة كاركنان بستگی دارد )کیریر، 2002؛ تاماراسلوی37،2009(. 
ارائة برنامه هاي توســعة كاركنان سبب می شــود كه آنها در مراحل طراحي، توسعه و تحویل یادگیري 
الكترونیكي مشاركت فعال داشته باشند. پس الزم است آموزش هایی در زمینة گنجاندن منابع دیجیتالي 
در دوره هاي آموزشي، نحوة پشتیباني از دانشجویان در دوره هاي یادگیري الكترونیكي، نحوة روزآمد 
سازی و نحوة طراحي دوره هاي آموزشي براي كتابداران ارائه شود. كیریر بیان می کند كه برنامة توسعه 

نباید محدود به فناوري باشد، بلكه باید آمیخته با نقش ها و مهارت های جدید باشد)کیریر، 2002(.

ظهور نقش های جديد
یادگیري الكترونیكي بر عملكرد كتابداران تأثیر گذاشته و نقش های جدیدی برای آنها به وجود آورده 
، 2009(. این نقش ها از سویی  39 38، 2006؛ تاماراسلوی است )مک کول، a2001؛کاسپرک و همکاران
بر نحوة یکپارچه ســازی بین این دو محیط نیز تأثیر گذاشــت )بروفی و همکاران، 2003(. به طوری که 
مارکلند به موضوع ترس از تغییر و تحول نقش های جدید در میان کارکنان اشاره می کند که در بیشتر 
مواقع عامل کندســازی ترکیب دو محیط بوده اســت )مارکلند، a2003(. پینفیلد و بری و همکارانش 
بیان می کنند كه این امر ســبب شده اســت آنها به نقش متخصصان فناوری آموزشي و آموزش دهنده 
، 2005(. ویرکــوس و همکارانش در این زمینه  ، 2001؛ بری و همکاران41 نزدیك شــوند )پینفیلد40
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چهار موضوع را بررســی می کنند: اول مسئولیت های فراهم آوری محتوا و چالش های نقش کتابداران 
به عنوان واســط؛ دوم مدیریت و ایجاد ابرداده؛ ســوم ســواد اطالعاتی و چهارم باز تعریف مهارت های 
، 2009(. چیلدز و همكارنش تأكید می کنند كه در مؤسسات درك  کارکنان )ویرکوس و همکاران42
، 2005(. در هر حال این مسئله  درســتي از نقش واســط كتابداران وجود ندارد )چیلدز و همكارنش43
بر نقش کتابداران به عنوان واسطه ها، تأكید دارد که به عقیدة مک کول »میان افزار« انسانی، یا »کتابدار 
، 2006؛ مک کول، 2001؛  محیط یادگیری مجازی متخصص« اطالق می شــوند )ســندر و همکاران44
نقل در ویرکوس و همکاران، 2009(؛ مسئلة دوم نقش کتابداران در اختصاص ابرداده برای محتوا ست 
)مک کول، a2001؛ آکروید، 2005؛ سکر، 2005( و اینکه چه کسی مسئول ایجاد و نگهداری ابرداده 
اســت. اهمیت ایجاد و نقش آن در به روز رســانی فهرست خواندنی و اســتفاده از آنها و اینکه توسط 
کتابداران یا دانشــگاهیان ایجاد شود، شایان مالحظه است )سکر، 2005؛ آکروید، 2005(؛ مسئلة سوم 
آموزش ســواد اطالعاتی اســت. در اینجا کتابداران بر خالف مسئلة دوم، به عنوان مدیران اطالعاتی و 
آموزش دهنده مطرح می شوند )مک کول، a2001(. نقش آنها به عنوان آموزش دهنده بیشتر در آموزش 
سواد اطالعاتی برای جامعة دانشگاهی بروز پیدا می کند )آکروید، 2005؛ کوهن،2001؛ اکمکسیگلو و 
براون، 2001(؛ مسئلة چهارم، ضرورت باز تعریف مهارت ها در نتیجة ترکیب دو محیط برای کتابداران 
و آموزش دهندگان و یادگیرندگان اســت )مارکلنــد، a2003؛ مارکلند، b2003(. در نتیجه براي اینكه 
كتابداران بتوانند خود را با چالش های یادگیري الكترونیكي سازگار کنند، باید رویكرد راهبردي اتخاذ 
كننــد كه در طول فعالیت كاري آنها، مهارت ها و دانش الزم را برایشــان فراهم كند )کیریر، b2001؛ 

 .)2002

منابع و محتوا 
منابــع و محتواي الكترونیكــي كتابخانه نیز در تركیب كتابخانه هاي دیجیتالــي با محیط های یادگیري 
مجازي، اهمیت زیادي دارد و چالش برانگیز محسوب می شود، زیرا آنها بر حسب عالیق فراهم كنندگان 

سازماندهي می شوند و داراي ویژگی های دسترسي مختلف هستند. 

گوناگونی منابع اطالعاتی 
محتــوا و منابع یادگیری شــاید انواع مختلفی داشــته باشــند، از قبیل منابع دیجیتالــی کتابخانه، منابع 
اینترنتی و غیره. در جامعة یادگیری، آنها به اشــیای یادگیری معروف هســتند. آکروید آنها را به سه 

دسته تقسیم می کند:
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ساختاریافته )نشر یافته، مواد کیفی، استاندارد شده، کنترل کتاب شناختی شده، و داوری شده(.	 
کمت ســاختاریافته )یادداشت های دوره، دســت برگه ها و منابعی شبیه آنها که از استادی به استاد 	 

دیگر متفاوتند و ساختار ضعیفی دارند و از لحاظ کتاب شناختی کنترل نشده اند(. 
 بــدون ســاختار )مــواد موجــود در انجمن هــای بحــث و گفت وگــو یــا پســت الكترونیکی( 	 

)آکروید، 2005(. 
بروفی و همکارانش مقاالت امتحانات، یادداشــت های اســتاد، اشیای یادگیری و منابع چند رسانه ای 
را بــه عنوان محتوای اصلی محیط های یادگیری مجازی بر می شــمارند )بروفی و همکاران، 2003(. 
منابعي كه به وسیلة كتابخانه خریداري می شوند داراي سیستم های ارائه و سازماندهی متفاوتي هستند. 
این مسئله با چالش مهارت های فني محدود آموزش دهندگان نیز تركیب و به مانع بزرگی در استفادة 
مجدد از منابع دیجیتالی در دوره های آموزشی تبدیل می شود. آنچه اهمیت دارد این است كه محتوا 
بایــد به صورتي فراهم شــود كه موجب تركیب هــر چه بهتر كتابخانة دیجیتالــي و محیط یادگیري 
مجازي باشــد. در این وضعیت دانشجویان و اســتادان در نحوة دریافت محتوا و چگونگي آن نقش 

دارند )سایمیور و شیری، 2006(.

مديريت توسعة مجموعه
ســایمور و شــیري بیان می کنند كه مســئولیت انتخاب منابع در دانشــگاه ها به طور ســنتي بر عهدة 
كتابــداران اســت، ولي به عقیدة مك كول این فرایند و مســئولیت در محیط هــای یادگیري مجازي 
كمتر اتفاق می افتد )ســایمیور و شــیری، 2006؛ مک کول، a2001(. مك كــول و ماركلند با تأكید 
بــر اینكه روش و رویكرد مذکور درســت نیســت، توصیه می کننــد كه باید با كتابــداران در زمینة 
انتخــاب منابع براي دوره هاي آموزشــي وب محور مشــورت شــود )مارکلنــد، b2003؛ مک کول، 
a2001(. مک کــول نقــش مدیران منابــع الكترونیكي کتابــداران را یادآور می شــود و بیان می کند 
كــه محیط های یادگیــري مجازي، روش یادگیري و آمــوزش را تغییر داده انــد، بنابراین كتابداران 
بایــد نقش ســنتي مدیر منابــع را در محیط یادگیري مجــازي نیز حفظ کنند و ارتقــا دهند. یكي از 
روش هایــی که مک کــول معرفي می کند، همكاري و حضور و مشــاركت كتابداران در گروه های 
دورة آموزشي است. همچنین وی پیشــنهاد می کند که شاید توسعة مجموعه بر اساس تقاضا بهترین 
گزینه باشد. به عالوه ارســال درخواســت های آموزش دهندگان براي كتابداران و فهرست نویسان با 
اســتفاده از فرم پیش ساختة ابرداده نیز از روش هاي ممكن اســت )مک کول، a2001(. در این زمینه 
ســکر پیشنهاد می کند كه فهرســت های خواندني دوره، ابزار مناســبي به منظور گردآوری فهرست 
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منابع براي اضافه شــدن به محیط یادگیري مجازي هســتند )ســکر، 2005(. اكمســیكلو و براون نیز 
همســان با سکر و مك كول بر نقش و حضور كتابداران در توســعه، گردآوري، و ارزیابي محتواي 
 یادگیــري الكترونیكــي با توجه به موضوعــات قانوني و پداگوژیكي تأكید می کنند )اکمکســیگلو 

و براون، 2001(.

قابليت استفادة مجدد
به عقیدة مك كول قابلیت اســتفادة مجــدد از منابع در دوره هاي مختلف یكــي از فواید اولیة تركیب 
كتابخانه هاي دیجیتالي و محیط های یادگیري مجازي اســت )مک کــول، a2001(. بدون این تركیب، 
بسیاري از منابع مورد استفاده در محیط های یادگیري مجازي تنها براي افرادي كه در دوره هستند، در 
دسترس خواهند بود. این مسئله كتابخانه هاي دانشگاهي را با مشكل روبه رو می  کند )سایمیور و شیری، 
2006(. مك كول براي این منظور سیســتم واحد ذخیره ســازي، طبقه بندي و توصیف منابع محیط های 
یادگیري مجازي را پیشــنهاد می کند. این سیستم میزان مشاهدة منابع را افزایش می دهد و در نهایت به 
افزایش قابلیت اســتفادة مجدد از آنها منجر خواهد شد )مک کول، a2001؛ سایمیور و شیری، 2006(. 
ســکر نیــز از این عقیده حمایت و تأكید می کند كه كتابداران باید بــه صورت متمركز منابع یادگیري 
را مدیریت كنند و قادر باشــند به همة منابع دوره هاي آموزشــي دسترسي داشته باشند و منبع جدیدي 
را به سیســتم ذخیرة اصلي اضافه كنند )ســکر، 2005(. یكي از مســائل مهمي كه در داخل این فرایند 
برجسته محسوب می شود، مسئلة حفاظت است )سایمیور و شیری، 2006؛ تاماراسلوی، 2009(. روزنتال 
و همكارانش و همچنین جانتز و گیارلو بر اهمیت توســعة راهبردهاي حفاظت در داخل مجموعه هاي 
دیجیتالــي تأكید كرده اند و آن را براي اشــیاي یادگیري دیجیتالي كــه در داخل محیط های یادگیري 
مجازي تولید شــده اند، ضروري می دانند. خط مشی های حفاظت به قابلیت استفادة مجدد منابع كمك 
، 2005 نقل در ســایمیور و شــیری،  ، 2005؛ روزنتال و همكارانش46 خواهــد كرد )جانتز و گیارلو45
2006(. یكي دیگر از مسائلي كه مك كول و سکر در این زمینه بررسي قرار کرده اند، امكان ویرایش، 
( و اســتفاده از زبان های  47 اضافــه كردن منابع دوره از طریق سیســتم های مدیریت محتوا )مانند انجل
نشــانه گذاري گســترش پذیر مانند اكس. ام. ال48 با استفاده از سیســتم های مدیریت محتواست )سکر، 
2005؛ مک کول، a2001(. اســتفاده از زبان نشانه گذاري گســترش پذیر، موجب می شود كه منابع در 
سیستم های ارائة چند وجهي نمایش داده شوند كه سبب افزایش قابلیت استفادة مجدد آنها خواهد شد. 
از دیدگاه ماركلند، ابردادة اســتاندارد نیز قابلیت اســتفادة مجدد منابع از را افزایش می دهد )مارکلند، 

2003a، نقل در سایمیور و شیری، 2006(. 
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بحث و نتيجه گيري 
امروزه یکی از الگوهای آموزش و یادگیری در سازمان ها و مراکز آموزشی از جمله دانشگاه ها، یادگیری 
الکترونیکی است و به دلیل برخی امتیازاتی که دارد، به صورت جدی در دانشگاه ها به آن توجه شده است. 
راه اندازی و اســتفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی، نیازمند زیرساخت هایی است که ازآن جمله اند 

فنی، شبکه های ارتباطی، زیرساخت های سازمانی، فرهنگ سازی و تدوین مقررات آموزشی و غیره. 
یکی از ضروریات یادگیری الکترونیکی، منابع الکترونیکی هستند که باید در دسترس دانشجویان قرار 
گیرند. پس، باید بین منابع الکترونیکی کتابخانه یا به بیان دیگر میان کتابخانة دیجیتالی و محیط های یادگیری 
الکترونیکی، پیوند و ترکیبی ایجاد شود. حضور کتابخانة دیجیتالی و منابع الکترونیکی در محیط یادگیری 
مجازی، از یک سو موجب افزایش استفاده از منابع کتابخانه توسط دانشجویان می شود و از طرف دیگر به 
ارتقای نقش و وجهة کتابخانه در چنین محیط هایی و در نهایت موفقیت آموزشی دانشجویان خواهد انجامید. 
اما، مطالعة متون نشان داد که با وجود این هدف بسیار عالی و حتمی، به دلیل متفاوت بودن ماهیت 
این دو محیط به لحاظ فناوری و منابع و محتوا و مسائل سازمانی، دستیابی به هدف در نظر گرفته شده با 
چالش ها و مسائلی روبه رو است. مسئلة فناوری و سیستم ها به عنوان مهم ترین چالش این حوزه مشخص 
شد. مســائل رابط کاربر، جست وجوهای یکپارچه و بین بخشــی، داده و ابرداده، سازماندهی و نمایش 
اشیای یادگیری، مدیریت حقوق دیجیتال و میانکنش پذیری، مدیریت دسترسی و استانداردها، از جمله 
چالش های اساسی این حوزه هستند. هر کدام از اینها نیازمند بررسی جداگانه و عمیق هستند. پروژه های 
متعددی از جمله پروژه های اجراشده توسط کمیتة مشترک سیستم های اطالعاتی)جیسیک( این مسائل 
را مد نظر قرار داده اند و راه حل هایی برای آنها مطرح کرده اند. البته، در این زمینه باید توجه داشت که 
سیســتم های داخلی با سیستم های خارجی متفاوت هستند، پس ضروری است که به صورت مستقل به 

لحاظ فنی بررسی و مطالعه شوند و بر اساس محیط داخلی راه حل های بومی اتخاذ شود. 
اگرچه بررســی متون نشان داد که مســائل فناوری جایگاه و اهمیت تأثیرگذاری در ترکیب این دو 
محیط دارند، اما، برخی پروژه ها و نویسندگان اشاره کردند که ترکیب بین دو محیط تنها مسئله ای فناورانه 
نیست، بلکه چالش های ســازمانی، مسائل فرهنگی، آموزش کارکنان، همکاری و روحیة مشارکت نیز 
تأثیرگذار هستند. کتابداران باید در این زمینه خود را برای پذیرش نقش های جدید آماده کنند و متعهد 
به اجرای آن باشــند. الزمة حضور کتابداران در این پروژه ها کسب مهارت ها و دانش های جدید است. 
کتابداران باید با آغوش باز به استقبال این تغییرات و چالش ها بروند و از روبه رو شدن با چنین پیشرفت هایی 
نهراسند که نتیجة آن از دست دادن جایگاهشان در فرایند یادگیری خواهد بود. آنها تنها با حضور مؤثر در 
این محیط ها می توانند به جایگاه واقعی خود در فرایند آموزش و یادگیری، به ویژه یادگیری الکترونیکی 
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دست یابند. عالوه بر اتخاذ نقش های جدید باید به این مسئله نیز توجه کنند که اجرای موفق این پروژه ها 
نیازمند همکاری و تشریک مساعی با متخصصان فناوری و مدیران آموزشی است. 

مسئلة منابع و محتوا نیز از دیگر مسائل چالش برانگیز در این حوزه هستند. منابع و محتوای کتابخانه 
بســیار متنوع هستند و از سوی دیگر ماهیت و استانداردهای ذخیره و سازماندهی و نمایش آنها با منابع 
موجود در محیط های یادگیری مجازی متفاوت اســت. پس، باید مســائل مربوط به ابرداده، مدیریت، 

بازتولید و بازنمایی آنها در محیط های یادگیری مجازی بررسی و مطالعه شود. 
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