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  دانشگاه مجازي

  1دکتر غالمعلی منتظر
  2تدوین دکتر محمدحسین دیانی

  چکیده

اندازي کالس مجـازي، دانـشگاه مجـازي و کتابخانـه          در این نوشته امکانات فنی و شرایطی که راه        
چالشهاي نظام آموزشی در . اند هاي آکادمیک کرده است، مورد توجه قرار گرفته مجازي را وارد محیط

انـدازها، کارکردهـا، سـیر تکـوین و عوامـل          نمودهاي مختلف آموزش مجـازي، چـشم      عصر اطّالعات،   
راهکارهاي جهـانی و تفاوتهـاي بـین    . کننده روند آموزش مجازي، مورد توجه قرار گرفته است         تسریع

ساختار . دانشگاه سنتی و دانشگاه مجازي تشریح شده، سه نمونه از دانشگاههاي مجازي معرفی شده است        
هاي آموزشی مجازي شرح  ازي، ویژگیهاي کارکردي کالس مجازي، مزیتها و عیبهاي محیطدانشگاه مج

راهبرد اصلی در نظام آموزشی کشور ایران، راهکار اجرایی تحقق آموزش مجازي، از . داده شده است  
جمله نیاز به برخورداري از کتابخانه مجازي براي ارائه آموزشی با کیفیت در دانـشگاه مجـازي تـشریح      

  .ده استش

  دانشگاه مجازي، کتابخانه مجازي، چالشهاي نظام آموزش عالی: ها کلید واژه
  

  مقدمه
ها و منابعی که ناقل اطّالعـات   توان آنها را انقالب نامید، در پیوند با شیوه      چهار دگرگونی اساسی که می    

خ داد کـه بخـشی از وظیفـه    اولین دگرگونی هنگامی ر. اند، قابل تشخیص است ها به آموزشگیران بوده  و دانسته 
دومین دگرگونی، انتخاب متون نوشتاري به عنوان ابـزار آموزشـی،   . آموزشی به محیط خارج از خانه محول شد   

دگرگونی سوم با اختراع ماشین چاپ و تولید انبوه منابع مکتـوب آغـاز   . شود در کنار آموزش شفاهی، تلقی می 
دگرگـونی چهـارم ظهـور انقـالب اطّالعـاتی و      . ده شده اسـت شد، این دگرگونی، کهکشان گوتنبرگی نیز نامی      

موتـور  . امکان استفاده از منابع دیجیتالی با سرعت بسیار زیاد است که بـه عـصر اطّالعـات معـروف شـده اسـت         
ترکیبی ویژه از این سـه عنـصر   . که این عصر رایانه، انرژي آن اطّالعات و راهبرد آن دانش و آگاهی است         محر

افـزار،   افـزار، نـرم   وجود آورده است که با استفاده از سـخت     شود این امکان را به      العات نامیده می  که فناوري اطّ  
هاي ذخیره، دستکاري، انتقـال، مـدیریت،    افزار و فکرافزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آنها در زمینه          شبکه

                                                
  .رئيس پژوهشكده فناوري اطّالعات دانشگاه تربيت مدرس. ۱
پيامهاي اصلي سخنراني همراه با اساليد .  گرفته استاين متن براساس محتواي سخنراني آقاي دكتر غالمعلي منتظر در دانشگاه فردوسي شكل. ۲

روي داريـد توسـط    اي كـه پـيش   صـورت نوشـته    اصـلي بـه  يشد و همان پيامها از طريق كامپيوتر و پروژكتور به شنوندگان منتقل مي  
  .محمدحسين دياني تدوين شده است
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بـار آورده   آنچـه کـه ایـن همـه بـه     . ودشـ  آمایی خودکار میسر مـی      جایی، مبادله، کنترل، سویچینگ و داده       جابه
کوچک شدن جوامع یا ایجاد دهکده جهانی است که در آن اطّالعات به مثابه شریان اصـلی حیـات جامعـه در               

  .جریان و سیالن است
ویـژه نظـام آمـوزش     ترین پیامد دگرگونی چهارم در حوزه آموزش، این است که نظام آموزشی، به          مهم

  :اجه شده استعالی، با چالشهاي زیر مو
العمر به منظـور همـراه شـدن بـا قافلـه       ـ سرعت تولید دانش و لزوم طراحی نظام آموزش مستمر و مادام    1

  .شتابان تغییرات شگرف در نظام آموزش جهانی
ـ تقاضاي روزافزون براي ورود به نظام دانشگاهی براي دسـتیابی بـه سـواد اطّالعـاتی و تحقـق جایگـاه        2

  .ده جهانی شدنمناسب و همگرا با پدی
ـ ضرورت پاسخگویی به تقاضاهاي روزافزون براي آموزشی متفاوت که عـدالت آموزشـی و کـاربرد             3

  .پروراند محوري، هسته اصلی آن است و جذب دانشجویان بااستعداد داخلی و خارجی را در بطن خود می
اي است که در بیانیـه جهـانی    ترین آن شیوه  مهم. هاي متفاوتی وجود دارد     براي غلبه بر این چالشها شیوه     

در ایـن اعالمیـه آمـده    .  منعکس شـده اسـت  1998آموزش عالی در اجالس جهانی یونسکو در پاریس در سال     
  :است

ّتها و امکانات بالقوه فناوري اطّالعـات و   مؤسسات آموزش عالی باید نخستین نهادهایی باشند که از مزی      «
هاي نوین آموزشی براي همـاهنگی بـا عـصر اطّالعـات و       ایجاد محیطمند شوند و در این راستا به  ارتباطات بهره 

  .»تبیین نظامهاي مجازي بپردازند

  نمودهاي آموزش مجازي
ــد از    ــه عبارتنــ ــایی اســــت کــ ــازي قابــــل شناســ ــوزش مجــ ــراي آمــ ــاوت بــ ــود متفــ ــه نمــ   :ســ

  5.ـ آموزش مجازي3 4درنگ ـ یادگیري بی2 3ـ یادگیري از راه دور1
ّتـی اسـت کـه نیازمنـد حـضور معلـم و افـزار         اساساً مبتنی بر قواعد آمـوزش سـن       ـ یادگیري از راه دور      1
هایی از آن با همین نام  این شیوه داراي قدمت فراوانی است و تجربه. باشد می...) کتاب، نوار، ویدئو و(آموزشی 

اسـالمی تجربـه شـده    در سالهاي قبل از انقالب اسالمی و چیزي مشابه با آن در دانشگاه پیام نور بعد از انقـالب            
  .است

هاي ارتبـاطی جدیـد اسـت و بـه      درنگ مبتنی بر ارائه کالس واقعی در بستر شبکه   ـ روش یادگیري بی   2
اي از این شیوه یادگیري با نام  نمونه. کند هاي مثلث معلم، متعلم و محیط آموزشی استفاده می همین دلیل از ایده

On-Line Video Classroomمـیالدي در دانـشگاههاي   1980درنگ از اواخر دهه   بیایده یادگیري.  است 
  .هاروارد و میشیگان مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است

هـاي جدیـد ارتبـاطی، طراحـی      جویی از رسانه ـ آموزش مجازي بر تلفیق محیط آموزشی و معلم، بهره    3
از اواخـر  .  اطّالعـات نظـارت دارد  هوشمندانه ساختار و فرایندهاي آموزشی مبتنی بر کاربست افزارهاي فناوري       

میانگین سن این نوع دانشگاهها . دادند به سرعت فعال شدند  دانشگاههایی که با این شیوه آموزش می  1990دهه  
  .حدود پنج سال است

                                                
3. Distance Learning 
4. On-Line Learning 
5. Virtual Education 



 ۳  & مجازي دانشگاه ______________________________________________

 

هر دانشجویی در هرزمان و هـر مکـان بتوانـد بـه       «است که     اندازي این دانشگاهها این     هدف اصلی از راه   
شرط میسر  دستیابی به این هدف با فراهم آوردن دو پیش  . »پذیر دست یابد    سان و انعطاف  فرصتهاي آموزشی یک  

ـ امکان استفاده از صور مختلـف اطّالعـاتی و ایجـاد    2 6ـ حضور دائمی معلم در تمامی مراحل آموزش،    1. است
، صـوت، انیمیـشن،   شرط، استفاده از قابلیتهاي مختلـف ماننـد مـتن          با فراهم آمدن این دو پیش     . ارتباط نامحدود 

بـر ایـن، ارتبـاط محـیط کـالس بـا        افزون. شود در محیط یکپارچه میسر می... بعدي و  هاي سه   ویدئوکلیپ، نقشه 
محیط شبکه وب و ساختار پیچیده و تودرتوي کالس، استمرار یـادگیري مبتنـی بـر دیـدگاه راهبـرد خبـره در                   

  .گیرد عرضه آموزش شکل می
  :دهد ه آموزش را نشان میفهرست زیر سیر تکوینی این شیو

  ّلین متن آزمایشی به صورت دیجیتالی در رایانه ؛ ذخیرة او1960اواخر دهه 
  )ادبیات کالسیک(ّلین کتاب الکترونیکی  ؛ ساخت او1970اوایل دهه 
  ّلین کتابخانه الکترونیکی در دانشگاه کلمبیا ؛ ساخت او1980اوایل دهه 
   جلدي به صورت الکترونیکی26ف المعار ؛ انتشار دایرة1980اواخر دهه 
  )شرکت سونی(ّلین دستگاه کتابخوان الکترونیکی  ؛ عرضه او1990اوایل دهه 
  ؛ ارائه اولین کالسهاي آزمایشی همزمان در دانشگاه میشیگان1990اوایل دهه 

؛ ارائـه درس اینترنتـی بـه صـورت آزمایـشی در دانـشگاههاي امریکـا، اروپـا و هنـد؛                  1990اواسط دهه   
  نین ارائه نخستین کالسهاي درس مجازي از طریق پست الکترونیکیهمچ

  ّلین دوره آموزش تحت وب ؛ ارائه او1996سال 
  ؛ پدیدآمدن دانشگاه مجازي1997سال 
  .در کنار هم در دانشگاهها) مجازي(ّتی و مدرن  ؛ حضور دو نهاد آموزشی سن1999سال 

  دانشگاه مجازي
در حوزه دانشگاههاي مجازي عوامل فنـی و غیرفنـی بـسیاري    .  استهر رشد و تغییري وابسته به عواملی  

 واحـد در  10 به کمتـر از  70 واحد در دهه 100توسعه زیرساخت مخابراتی، کاهش بهاي رایانه از        . دخیل است 
، پیـدایش اینترنـت   90 واحد در انتهاي دهـه  100 به 60 واحد در دهه 1، افزایش سرعت رایانه از   90انتهاي دهه   

کننـده   اي عوامـل فنـی تـسهیل    کی و تـار جهانگـستر وب و توسـعه پیمانهـاي جدیـد فرامتنـی و فرارسـانه              گرافی
  .اند اندازي دانشگاههاي مجازي بوده راه

کننـدگان از اینترنـت بهتـردرك       گیـر تعـداد اسـتفاده       لمس این عوامل در افـزایش چـشم         پیامدهاي قابل 
 407 بـه عـدد   2001ایـن تعـداد در سـال    . کردند رنت استفاده می سیزده میلیون نفر از اینت  1993در سال   . شود  می

 2005 ششصد و پنجـاه میلیـون نفـر و در سـال     2003برآورده شده است که این تعداد در سال . میلیون نفر رسید 
  .یک میلیارد نفر باشد

اسـت   گرفتـه   ردر پیوند دادن اینترنت با دانشگاهها مورد اسـتفاده قـرا   جهانی که   گروه از راهکارهاي      سه
در . ـ اقدامات مـشترك 3. ـ اقدامات مستقل2. ّتی دانشگاهها سن موازي با کالسهاي  و ـ اقدامات منفرد  1:از  عبارتند  
این کالسـها  . هاي اینترنتی در درون دانشگاههاي موجود شکل گرفت ّتی، رشته ل در کنار کالسهاي سن    ّ  مورد او 

گروه دوم دانشگاههاي جدیـدي  . ّتی بودند  عمل مکمل کالسهاي سن دانشگاه دایر شدند در    400که در بیش از     

                                                
6. Leader Led Training 
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اي   دانشجو نمونـه 12000 در آمریکا با 7دانشگاه فونیکس. ّت در بستر اینترنت تأسیس شدند      بودند که براي فعالی   
گـروه سـوم اقـدام مـشترك چنـد      .  در هندوسـتان اسـت  8نمونه دیگر دانشگاه تامیل. گونه دانشگاههاست از این 

  :المللی و تأسیس دانشگاه مجازي است که عبارتند از شگاه در عرصه بیندان
 که از همکاري بین دانشگاههاي انگلستان، اسکاتلند و سایر کـشورهاي اروپـایی در      9ـ دانشگاه کالید  1

  . تأسیس شد1996سال 
  . تأسیس شد1997 دانشگاه در سال 16 که از تشکل مشترك 10ـ دانشگاه وسترن گاورنورز2
  . مؤسسه آموزشی است45 که تشکلی از 11انشگاه مجازي کالیفرنیاـ د3

  ). دقت کنید1به جدول شماره . (بین دانشگاه مجازي و دانشگاه سنتی تمایزاتی وجود دارد
   تمایزات دانشگاههاي مجازي با دانشگاههاي سنتی.1جدول شمارة 

  دانشگاه مجازي  دانشگاه سنتی  شاخص

  دانش به دنبال دانشجو   دانشدانشجو به دنبال  فلسفه وجودي

  یادگیري  آموزش/ یاددادن  مأموریت

  تنوع روشهاي آموزش  یکتایی روش آموزش  راهبرد

  با ظرفیت تقریباً نامحدود  با ظرفیت محدود  کالس

   وقت پاره  تمام وقت  دانشجو

  وقت، با تجربه بسیار پاره  تمام وقت  استاد

  گیري اف، قابل اندازهشف  گیري مبهم، غیرقابل اندازه  شیوه تدریس

  گرا، دانشجومحور جامعیت  سنخگرا، استادمحور  فناوري آموزشی

  اي، فعال منابع فرارسانه  منابع مکتوب، غیرفعال  مواد درسی

  بسیار اندك  بسیار وسیع  تجهیزات کالبدي

  بسیار وسیع  بسیار اندك  تجهیزات ارتباطی

  بق با تقویم فردينامنظم، منط  تعیین شده منظم، ازپیش  تقویم کالسی

  متحرك و ارزان  ایستا و گرانبها  لوازم تحقیق

  غیرمستقیم/ مستقل نیمه  )رودررو(مستقیم   تعامل آموزشی

  پیچیده و بسیار تخصصی  پیچیده  مدیریت

  اي توانمندي علمی و تواتمندي شبکه  توانمندي علمی  شرایط دانشجو

  زیاد  زیاد  هزینه
                                                

7. Phoenix 
8. Tamil 
9. Clyed 
10. Western Governors (WGU) 
11. ACU 
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  يهایی از دانشگاههاي مجاز نمونه
هایی از دانشگاههاي مجازي در یکی از اشکال وابسته، مـستقل و متـشکل از چنـد           در ادامه مطلب نمونه   

  .شوند دانشگاه معرفی می
هـاي مهندسـی      بـا ایجـاد رشـته      1998 در سـال     (MSU)دانشگاه مجازي میـشیگان      :ـ دانشگاه وابسته  1

روبیولوژي، مدیریت منابع آب و فیزیک و شیمی، طراحی کامپیوتر، پلیس جنایی، مدیریت، حقوق قضایی، میک
  . تأسیس شد1998نجوم در سال 

 نخستین دانشگاه مجـازي اروپـا اسـت کـه بـا مرکزیـت              12 دانشگاه کالید  :ـ دانشگاه مجازي مستقل   2
هاي مهندسی عمران، مهندسی ساخت  در این دانشگاه مجازي رشته.  تأسیس شد1996جنوب اسکاتلند در سال     

زیک، ریاضی، علوم ورزشی، زبانهاي اروپـایی و بیوشـیمی بـالینی و شـیمی راه انـدازي شـده           و تولید، تاریخ فی   
  .است

این دانشگاه مجازي با مشارکت .  دانشگاه مجازي آفریقا :ـ دانشگاه مجازي متشکل از چند دانشگاه      3
.  تأسـیس شـد  1997 آمریکا در سـال  13استیت  کشور دیگر با همکاري دانشگاه پن 12بانک جهانی، کنیا، غنا و      

علوم مهندسی، زبـان، بازرگـانی، مـدیریت، تـاریخ،     : شوند عبارتند از هایی که در این دانشگاه تدریس می   رشته
  . دانشجو درحال تحصیل هستند15000در این دانشگاه بیش از . باشند موسیقی و هنر می

  ساختار دانشگاه مجازي
ــشگاه  ــاختار دانـ ــه عامـــل در سـ ــأثیر سـ ــازي تـ ــذار اســـت  مجـ ــاطی1. گـ ــستر ارتبـ ــ بـ ــاتی/ ــ   اطّالعـ

  )مفاهیم(ـ محتوا 3) سازماندهی(ـ مدیریت 2
کننده ظرفیت دانشجو وجود زیرساخت مناسب مخابراتی بـه همـراه پهنـاي بانـد      ترین عامل تعیین    اساسی

مل دومین عا...). رایانه راهبر، وب، راهبر فایل، مسیریابهاي مناسب و(اي  وجود سیستم مناسب رایانه. وسیع است
ّت داده، تعریف سطح دسترسی، حفظ حـق       امنی. است)سازماندهی(موجود در ساختار دانشگاه مجازي مدیریت       

نظارت بر فعالیتهاي دانشجویان شامل فراینـد ارزیـابی و آزمـون؛ نظـارت بـر        . دهد  ّت معنوي را پوشش می      مالکی
نظـارت نامنویـسی،   (تیبان آمـوزش  عملکرد کالسها شامل فرایند نظـارت بـر اسـتاد؛ نظـارت بـر فراینـدهاي پـش                

افزاري، دیگر عناصر مرتبط با مدیریت در ساختار دانشگاه مجازي  افزاري و سخت برگزاري آزمونها، سیستم نرم
، نظـام  )آزمایـشگاههاي مجـازي  (، نظـام آزمایـشگاهی   )کتابهـاي پویـا   (در حوزه محتوا، محتواي درسـی       . است

  .تابهاي دیجیتال، مجالت الکترونیکی و پایگاههاي اطّالعاتی استشامل ک) کتابخانه دیجیتال(اي  کتابخانه

  ویژگیهاي کارکردي کالس مجازي
هـاي    طراحـی کـالس منطبـق بـا خواسـته         : ترین ویژگیهاي کارکردي کالس مجازي مـوارد زیرنـد          مهم

یـر؛ امکـان   به وسیله معلم خبره و براساس نیازهاي شـناختی فراگ      ) برنامه درسی (طراحی روند یادگیري    . مطلوب
تـر بـا    مکاشفه فراگیر با توجه به پیوند خوردن به صفحات دیگر اینترنت؛ امکان بازیابی اطّالعات بیـشتر و جـامع    

  .استفاده از موتورهاي کاوش
فراگیـر   ــ نظـارت و پیگیـري پیـشرفت    1:مجازي عبارتنداز موارد دیگري از ویژگیهاي کارکردي کالس     

تعامل میان معلم، متعلم و خانواده با اسـتفاده از امکانـات شـبکه وب،     زایشـ اف 2درنگ،    واسطه و بی    بی  صورت  به
                                                

12. Clyde 
13. Pennstate 
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  .هاي اطّالعاتی دیگر ـ پیوند میان کالس و جامعه از طریق ارتباط پیوسته با سامانه3
تـوان   ها به سه ویژگی کارکردي مثبت و دو ویژگی کارکردي منفی کالس مجازي نیز می     عالوه بر این  

بت کالس مجازي تعمیم عدالت آموزشی، شکسته شدن حصار زمان و مکان و افـزایش        کارکرد مث . اشاره کرد 
هاي منفی کالسهاي مجازي، کاهش ارتباطات چهره به چهـره و کاسـته    گزینه. پویایی در محیط آموزشی است 

خـسته شـدن   (همچنـین، افـزایش مـشکالت جـسمانی     . شدن از تعامالت واقعی فراگیر با محیط یادگیري اسـت       
  .نیز از نکات منفی کالسهاي مجازي هستند) رد استخوان و اعتیاد به وبگرديچشم، د

  :هاي آموزشی مجازي عبارتند از مزایاي محیط
ّـت محـیط    ـ صـدمه وارد نـشدن بـه کیفـی     3ها،    ـ کاهش هزینه  2جاي آموزش،     ـ جایگزینی یادگیري به   1
پذیري آموزش مجـازي   ـ انعطاف5 پیشرفتها،  رفتن حصارها و در نتیجه نظارت داشتن معلم بر     ـ از بین  4زیست،    

، تقویم فردي می   ها بـه تـشکیالت کـوچکی نیـاز دارنـد، لـذا        این محیط. تواند جایگزین تقویم درسی شود مثالً
ها استادان را آزادتر ساخته و فرصت پرداختن بـه تحقیـق را بـراي      این محیط . یابد  قدرت نظارت و مدیریت ارتقا می     

  .آورد وجود می افزون بر این، شرایط مناسبی براي دسترسی به منابع اطّالعاتی نامحدود به. دهد آنها افزایش می
  :شرح است ویژه در آمریکا، در پیوند با دانشگاه مجازي بدین پذیره مورد تأیید در کشورهاي صنعتی، به

 همـه آنـان توانـایی    تا هنگامی که همه فراگیران نتوانند به آسانی به اینترنت دست یابند، تا هنگـامی کـه   
هـاي جدیـد    استفاده از رایانه را نداشته باشند و تا هنگامی که همه معلمان از توانمندي استفاده از امکانات رسانه      

در همین نظـام، شـعاري کـه مرتبـاً      . مند نخواهد شد    بدیل عصر اطّالعات بهره     ناتوان باشند، آمریکا از مزایاي بی     
گذاریم و   کالس آموزشی را در سر انگشت هر یک از فرزندانمان می1999 شود این است که تا سال تکرار می 

  .یک از فرزندانمان را از یاد نخواهیم برد  در عرصه اینترنت هیچ2000از سال 
دسترسی به اینترنـت  . گونه آشکار شد  این2000 تا 1994 سال از 6دستاورد این شعار در عمل طی مدت   

دسترسـی بـه   . رسـید % 77بـه  % 3 دسترسی به اینترنت از محیط کـالس نیـز از   رسید و % 98به  % 35در مدارس از    
  .بوده است% 11و از طریق خط تلفن % 77، به 2000اینترنت از طریق خط اختصاصی در سال 

  راهبرد اصلی در نظام آموزشی ایران
مـستمر کـاربران و   ّت دنبال کنند و با آمـوزش   دانشگاههاي کشور باید برنامه توسعه اطّالعاتی را با جدی       

لحـاظ اجرایـی، تکمیـل     بـه . سـازي بپردازنـد     کارورزان دانشگاهی از جمله استاد، دانشجو و کارمند به فرهنـگ          
دانشگاهی از طریق بـستر میـان دانـشگاه یـا شـبکه علمـی کـشور و تجهیـز               زیرساخت ارتباطی، ارتباطات درون   

اردي اسـت کـه بایـد مـورد توجـه و پـشتیبانی قـرار        افزاري، مـو  افزاري و نرم دانشگاه به افزارهاي مناسب سخت  
  .گیرند

در ایـن مـورد تـدوین برنامـه آمـوزش      . براي تحقق آموزش مجازي به راهکارهـاي اجرایـی نیـاز اسـت            
تعیـین چهـارچوبی    . اي براي آشنایی استادان و دانـشجویان بـا افزارهـاي فنـاوري اطّالعـات الزامـی اسـت                    زمینه

بـه همـراه نقـشه    ) درسـی و آزمایـشگاهی  (ي مجـازي، دریافـت محتـواي علمـی     استاندارد براي طراحی کالسها 
انـدازي کالسـها و    یادگیري از استاد و تبدیل آن به فرمت کالس مجازي با نظارت استاد، نیـز از ضـروریات راه    

  .دانشگاه مجازي موفق است
آمـوزش  . روري استهاي الزم براي تحقق آموزش مجازي در دانشگاهها بسیار ض      توجه به ایجاد انگیزه   

براي تأسیس کالسهاي مجـازي، بـا دادن پایـه      . مجازي باید در برنامه کالن تحقیقاتی دانشگاهها گنجانیده شود        
سـرانجام اینکـه دانـشگاه    . تشویقی، امتیاز ارتقاء و امکانات مالی اسـتادان مـورد تـشویق و ترغیـب قـرار گیرنـد         
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  .کتابخانه مجازي را مورد حمایت قرار دهدهاي مبتنی بر آموزش مجازي از جمله ایجاد  ایده

  کتابخانه مجازي
ّتی یـک ضـرورت اسـت، بـراي       هاي سن   گونه که براي موفقیت دانشگاههاي سنّتی، وجود کتابخانه         همان

وجـود   کتابخانه مجازي ایـن امکـان را بـه      . دانشگاههاي مجازي نیز، وجود کتابخانه مجازي یک ضرورت است        
 مناسب براي تبادل اطّالعات بین دانشجویان و استادان دانشگاه مجـازي میـسر شـود و           آورد تا همه اطّالعات     می

، )هایبریـد و دیجیتـال  (هاي انفورماتیکی   طراحی کتابخانه . پژوهشهاي دانشگاه مجازي مورد پشتیبانی قرار گیرد      
الکترونیکـی و  سوي فـضاي دیجیتـالی در فراینـدهاي پـژوهش در محـیط       رسانی بهنگام و حرکت به نظام اطّالع 

  .دهد ّت نظام آموزشی دانشگاه مجازي را ارتقا می اي، کیفی فضاي شبکه
اي و  افزارها، تصاویر، پایگاههـاي داده   اي از پیوندها به اسناد، نرم       یافته  کتابخانه مجازي، مجموعه سازمان   

ان را در یـافتن اطّالعـات   کتابخانه مجـازي کـاربر  . اي است هاي رایانه اي از شبکه در یک شبکه و یا مجموعه    ... 
پذیر سازي  سازي، دسترس هاي کتابخانه یاري کرده و وظایف مجموعه موردنیاز از طریق منابع موجود در پایگاه 

ایـن  . صفت مجازي، بیشتر به فقدان بعد مکانی این نوع کتابخانه اشـاره دارد      . دهد  و اشاعه اطّالعات را انجام می     
اي ایجاد شده و دسترسی کاربران دانشگاه مجـازي    هاي رایانه   داشته، روي شبکه  ها وجود فیزیکی ن     نوع کتابخانه 

  14.سازد اي میسر می را به منابع الکترونیکی و منابع شبکه

                                                
فرايند كار يك كتابخانه مجـازي  «اي كه با عنوان  هاي مجازي به مقاله گيري كتابخانه هاي شكل براي آگاهي از ويژگيها، كاركردها و شيوه . ۱

  .در همين شماره از فصلنامه منتشر شده است توجه فرماييد» و مديريتساختار، محتوا، شيوه عمل 


