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Abstract

Although traditional face-to-face learning sessions are still known as the most effective 
method of learning, using tools such as the Class Management Systems can provide new 
learning opportunities. One of the most important applications of this system is its use in 

libraries and classes. Librarians and professors can increase their interaction with users using the 
online conversation application and transfer knowledge to them. Online conversation is beneficial 
for most students because they can have access to more facilities by consuming a shorter amount of 
time. Such web-based programs can be divided into different categories such as content management 
system, learning management system, and class management system based on the amount of services 
they provide (i.e. producing and loading educational content, learning management, performing and 
correcting educational improvement tests). We aim to introduce the class management system in 
learning environments and its application in libraries.
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سامانه مدیریت دروس
 CMS= Class Management( سامانه مدیریت دروس
System( ، اغلب به محیط یادگیري مجازي اشاره دارد و نرم افزاري 
دانشگاه ها و دیگر مراکز  آموزشي  براي مدیریت دوره هاي  است که 
براي  را  آموزشي  دوره هاي  اجراي  و  است  شده  طراحي  آموزشي 
دانشجویان و اساتید آسان مي کند. این سامانه به صورت نرم افزارهاي 
مبتني بر وب ارائه شده است. بدین صورت که روي یک سرور اجرا 
از  استفاده  با  مکاني مي توانند  از هر  دانشجویان  و  اساتید  و  مي شود 
به  نیز  و  داشته  دسترسي  سامانه  به  اینترنتي  اتصال  و  وب  مرورگر 
داشته  کنترل  درسي  وب سایت هاي  روي  که  مي دهد  اجازه  استادان 
بحث،  گروه هاي  مانند  امکاناتي  آوردن  فراهم  با  سامانه  این  باشند. 
و   )Drop Boxes( فایل  تبادل  براي  ابزارهایي  گفتگو،  اتاق هاي 
... باعث تسهیل کار کالسي و ارتباط دانشجویان شده است. استفاده 
معمول از سامانه مدیریت دروس شامل دوره هاي آموزش از دور است 
که کاماًل به صورت آن الین و در قالب یک سامانه و یا ترکیبي از آنها 
ارائه مي شود به طوري که تجربیات سنتي به دست آمده از ارتباط رو در 
رو را تکمیل مي کند. سامانه هاي مدیریت دروس در سطح آموزشي 
که   ECAR مطالعة  مي شوند.  ارائه  جهاني  به صورت  تقریبًا  باالتر، 
در سال 2005 با استفاده از فناوري اطالعات روي دانشجویان انجام 
شد، حاکي از آن است که 72 درصد از آنها از سامانه مدیریت دروس 
استفاده کرده بودند ]1[ و این تعداد در حال افزایش است. انواع این 
به  پذیریشان  انعطاف  میزان  و  کارایی  میزان  به  توجه  با  سامانه ها 
 Blackboard, مانند  تجاري  تولیدات  مي شوند،  تقسیم  دسته  دو 
رایگان  تولیدات  و   WebCT و   ANGEL, Desire2learn
مانند Moodle و Sakai. این برنامه ها بستگی به میزان خدماتی 
که ارائه می کنند. مثاًل آیا محتوا را نیز پشتیابی کرده و یا فقط اساتید 
خدمات  همه  یا  و  می کند  یاری  تکالیف  و  آزمون ها  اجرای  برای  را 
الزم برای اداره یک کالس را در اختیار می گذارد به نام های سیستم 
مدیریت محتوا )CMS= Content Manager System( یا 
 LMS = Learning Manager( یادگیری  مدیریت  سیستم 
 LCMS =( یادگیری  محتوای  مدیریت  سیستم  و   )System
آن  مانند  و   )Learning Content Manager System
سیستم  نرم افزارهای  از  یکی  مثال  به عنوان  می شوند.  نام گذاری 
 )open source( مدیریت یادگیری که جزء برنامه های باز- منبع
از  بسیاری  در  که  است   ATUTOR برنامه  می شود،  محسوب 

دانشگاه ها مانند دانشگاه اصفهان و فردوسی از آن استفاده می شود. 
بسیاري از سامانه هاي مدیریت دروس با فناوري هاي موجود ادغام 

مي شوند مانند پوشه کارهای الکترونیکي )e-portfolio( به طوري که 
اجازه مي دهند دانشجویان تجربیات آموزشي شان را وراي کالس ثبت 
و منعکس کنند و سامانه مدیریت محتوا که به کاربران اجازه مي دهد، 
دارایي هاي دیجیتال را مدیریت کنند و به اشتراک بگذارند. بسیاري 
از CMS ها مانند سایت هاي درسي، منابع محتوایي، سرویس هاي 
کمکي مدیریت درسي و مالي و سامانه های گسترده دیگر برآنند که 
هم به صورت پرتال هاي دانشگاهي به کار گرفته شوند و هم دسترسي 

یکپارچه و شخصي را براي سرویس دهندگان فراهم کنند.

سامانه مدیریت دروس و یادگیري دانشجویان
نحوه  نیز  و  دروس  مدیریت  سامانه  طریق  از  دروس  طراحي 
است.  شده  متمرکز  یادگیرنده  فرد  روي  بر  آن،  ابزارهاي  از  استفاده 
مي سازد  ممکن  را  آن الین  کالس هاي  که  است  ابزاري   CMS
در  کارکرد  این  که  وقتي  مي دهد.  گسترش  را  سنتي  یا کالس هاي 
 CMS فناوري  در  اخیر  پیشرفت هاي  از  بسیاري  دارد،  قرار  رأس 
دانشجویان  وبالگ هاي  الکترونیکی،  پوشه های  نتایج  مانند 
Wikis ، دانشجویان را قادر مي سازند تا در زمینه اي وراي 50  یا 
یا 90 دقیقه کالس یاد بگیرند. CMS ها با منبع محتوایي که روي 
یادگیري  فضاهاي  به وسیله  مي شوند.  تکمیل  است،  متمرکز  درس 
مجازي، یادگیرندگان مي توانند دانش خود را با هم کالسي هایشان به 
مشارکت بگذارند و چنین پیشرفتي مي تواند توانایي تغییر شکل داده ها 
را افزایش دهد. قدرت باالي سامانه مدیریت دروس چه در متن یک 
کالس و چه در محیط وسیع تر از تجربیات یادگیري کاربران، از قواعد 
آموزشي کلي یادگیرنده محور، حمایت مي کند. یک CMS مي تواند 
ارتباطات را بین استاد و دانشجویان و بین خود دانشجویان افزایش 
داده و همچنین بازخوردها )feedback( را به سمت نتایج یادگیري 

بهتر جهت بدهد و به طور عمده کارهاي گروهي را آسان کند. 

سامانه مدیریت دروس و یکپارچه سازي کتابخانه 
یکي از اهداف کتابخانه ها برقراري ارتباط با CMS یک مؤسسه 
به وسیله  خدمات  و  کتابخانه ها  منابع  به  دسترسي  تسهیل  با  است. 
سواد  ارزشیابي  و  درگیرکننده تر  تکلیف هاي  به  مربوط  پیوندهاي 
کتابخانه ها  کار،  فضاي  و  درس  حین  در  مهارت هاي  و  دانشجویان 
سواد  اجزاي  و  کتابخانه ها  مي گیرند.  پیش  در  را  مختلفي  رویه هاي 
مي توانند   CMS یک   )Information-Literacy( اطالعاتي 
در ابعاد مشابه ساخته شوند که مشخصه آنها توسعه محیط یادگیري 
براساس  باشند،  تعاملي  و  اجتماعي  مي توانند  آنها  است.  درگیرکننده 
یادگیري  تجربیات  با  مستقیم  به طور  شوند،  ساخته  اولیه  دانش 
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جهت  و  کنترل  اجازه  دانشجویان  به  و  باشند  داشته  ارتباط  کنوني 
با پذیرش روش هاي  را بدهند. همان طور که  یادگیري شان  به  دادن 
ارزشیابي  و  یادگیري  مختلف  شیوه هاي  از  آگاهي  و  فعال  یادگیري 
را  فزاینده اي، کتابداران  به طور  این اصول  عملکرد مشاهده مي شود، 
هم در کالس و هم در CMS آگاه مي کنند. بسیاري از راهبردهاي 
تعاملي موفق بین کتابخانه ها و سامانه مدیریت دروس از سامانه هاي 
ارتباطي را تا حد زیادي گسترش  ابزارهاي  گوناگون سود مي برند و 
فناوري  و  دانشجویان  روي   ECAR مطالعات  اخیراً  مي دهند. 
اطالعات، گزارش مي کند که دانشجویان تشخیص مي دهند، استفاده 
و  استاد  با  را  آنها  ارتباطي  قابلیت  کالس  در  آموزشي  تکنولوژي  از 
و  افزایش مي دهد  را  باال مي برد، شانس همکاري  دانشجویان دیگر 
گرفتن و دادن بازخورد را تسریع مي کند. کتابداران مي توانند شانس 
خود را براي ارتباط با دانشجویان به بیش از جلسه یک ساعته کالس 
افزایش دهند که در بسیاري از دوره ها با شرکت در بحث هاي رشته اي 
در  مي شود.  انجام  مجازي  محیط  یا  و   )chat( گپ  سرویس  یا  و 
حالي که یک کتابدار به وسیله گپ یا بوسیله مباحثه به سؤاالت پاسخ 
ابزارهاي تولیدي دیگر  ارتباطات و  خواهد داد. CMS ها مي توانند 
آساني  به  که  دهند  ارائه   )Wikis( ویکیز  و   )Blog( بالگ  مانند 
اجازه استفاده از یک ژورنال تحقیقاتي و یا پروژه هاي کتاب شناسي را 
مي دهد. کتاب داران مي توانند به پروژه هاي گروهي با در نظر گرفتن 
 CMS نقش مشاور اطالعاتي در هر گروه کمک کنند. ابزاري که در
درگیر  اجازه  کتاب داران  به  تحقیقات  و  امتحانات  مانند  دارد،  وجود 
مهارت هاي  و  تحقیق  به  مربوط  فعالیت هاي  با  دانشجویان  کردن 
کالس  یک  با  دارد  نظر  در  که  کتاب داري  مي دهند.  را  کتابخانه 
مالقات کند مي تواند از یک تحقیق فوري قبل از جلسه براي تعیین 
تجربیات و مهارت هاي دانشجویان استفاده کند. تحقیقات بعد از جلسه 
به کتاب داران امکان ارزشیابي میزان تأثیر جلسه و پرسیدن سؤاالت 
در  مفاهیمي که  فعالیت ها مي تواند  این  را مي دهد.  کلي  یا  و  فردي 
کالس از طریق مثال ها و تمرینات انجام شده است را روشن کرده و 
تقویت نماید و همچنین مي تواند به دانشجویاني که از طریق عملي 

بهتر یاد مي گیرند تا از طریق شنیدن و مشاهده کردن، کمک کند.

منابع و قابلیت درجه بندي
اغلب، ارائه منابع و سرویس هاي کتابخانه ها از طریق تخته سیاه 
با  تعامل  دارد.  بستگي  دوره  یک  در  دانشجویان  خاص  نیازهاي  به 
ارتباطي سامانه مدیریت دروس که  از طریق کانال هاي  دانشجویان 
و...(  پژوهش ها  تحقیقاتي،  ژورنال هاي  )مباحثه،  شد  داده  توضیح 

پرونده هاي  شامل  دیگر  مثال هاي  هستند.  خاص  دوره  مثال هاي 
سفارش شده  منابع  که  بخش  یا  صفحه  یک  درسي،  متن هاي 
کتابخانه ها را مشخص مي کند و یا یک راهنماي تحقیق پیشرفته که 
به دانشجویان از طریق فرآیند یافتن اطالعات مفید براي موضوعات 
مي توانند  تحقیق  راهنماهاي  هستند.  مي کنند،  کمک  تحقیقشان 
)یک  مانند  جزئي  تا  تحقیق(  به  کردن  )شروع  مانند  کلي  خیلي  از 
راهنماي تحقیق براي تاریخ( و راهنماي خاص موضوع که براي یک 
کالس توسعه یافته است، باشند. Shank و  Dewald این رویه را 
ادغام کوچک )Microlevel Integration ( نامیده اند که نقطه 
عمل  باالتري  سطح  سامانه هاي  در  و  است  بزرگ  رویه هاي  مقابل 
مي کند ]2[. چنین سطوح باالیي از ترکیب کتابخانه ها درگیري هایي 
خوب  راه حل  یک  به عنوان  را  بالقوه شان  نیروي  که  مي کند  ایجاد 
براي  است.  زمان  موارد،  مهمترین  از  یکي  مي کند.  محدود  جهاني 
کتاب داران ممکن نیست که وقت و تالش الزم براي توسعه چنین 
سطح  به عالوه،  دهند.  ارائه   CMS هر  براي  پشتیباني  از  سطحي 
باالیي از شرکت در یک دوره به ارتباطات خوب کاري و ارتباط بین 
اعضاي دانشکده و کتاب داران نیاز دارد، که ممکن است زمان زیادي 
طول بکشد و در همه موارد و در همه مؤسسات به حقیقت نپیوندد. 
را  پذیرفته اند و راهبردها  را  از کتابخانه ها رویه هاي ترکیبي  بسیاري 
تأثیر  که  بدهند  اجازه  آنها  به  تا  آمیخته اند  پایین  و  باال  سطوح  در 
تالششان را به حداکثر برسانند. راهبردهاي سطح باال به طور کلي در 
سطح باالي CMS عمل مي کنند تا در یک دوره خاص، و ممکن 
به  پیوند  یا  صفحه  یک  یا  کتابخانه ها  به  ساده  پیوند  یک  از  است 
اجزاي کتابخانه مانند ایمیل یا چت و یا سامانه هاي گوناگون درسي 
تشکیل شده باشند. بسیاري از کتابخانه ها بدون وابستگي به استادان 
توسعه مي یابند و شامل اطالعاتي هستند که در دسترس دانشجویان 
یا اعضاي دانشکده قرار دارند. به عالوه اطالعات استادان مي تواند با 
 Web TC و   )Blackboard( سیاه  تخته  مانند  هایي   CMS
ادغام شوند. بسیاري از سامانه هاي سطح باال مي توانند دسترسي به 
تسهیل  را   RefWork مانند  کتاب شناسي  مدیریت  نرم افزارهاي 

کنند.

محیط هاي یادگیري
به صورت  دروس  مدیرت  سامانه  دوره هاي  از  بسیاري  هم اکنون 
براي  کمي  شانس  به طوري که  هستند،  سنتي  کالس هاي  محیط 
و  مي کنند  ایجاد  یادگیري شان  محیط  به  کمک  براي  دانشجویان 
فناوري  بر  تسلط  براي  اساتید  بین  به کشمکش  منجر  است  ممکن 
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جدید شود و یا CMS را با مدل هاي مدیریتي که آشنایي بیشتري با 
آنها دارند تشبیه کنند. هر چند با رشد تکنولوژي، دانشکده ها آسوده تر 
مي شوند، Katz پیش بیني مي کند که ممکن است تغییراتي به سمت 
تجربیات فکورانه با تکنیک هاي جدید به وجود آید تا از CMS براي 
استفاده شود. همچنین  تأثیرگذارتر  نتایج  براي  آموزش  تغییر ساختار 
کتابخانه ها مي توانند رویه هاي جدیدي را تجربه کنند تا به صالحیت 
فضاي  مي توانند  یا  و  یابند  دست  دانشجویان  میان  در  اطالعاتي 
مدل هاي  پیشرفت  باعث  و  دهند  توسعه  را  دانشجویان  مطالعاتي 
تحقیقاتي شوند که این خود موجب کنترل بیشتر دانشجویان بر محیط 

تحقیقشان مي شود ]3[.
در راه افزایش انعطاف پذیري دانشجویان تخته سیاه به دانشجویان 
تطبیق   CMS با  را  شخصي شان  کامپیوترهاي  که  مي دهد  اجازه 
دهند. بنابراین آنها مي توانند به صورت آن الین به مطالب درسي شان 
دسترسي داشته باشند، مواد درسي را مرتب کنند، یادداشت بردارند یا 

جستجو کنند.
فضایي  تا  شوند  ترکیب  مي توانند   IT حوزه  و  کتابخانه ها 
مشارکتی  »تحقیق  یا   »)My Library( من  »کتابخانه  مانند 
)Collaborative Culture(« فراهم کنند، جایي که دانشجویان 
مي توانند مدل هاي مربوط به تحقیق که به مواد درسي وابسته نیستند 
را اضافه کنند. Weiggle این را یک »توانایي 360 درجه خارج از 

دوره« مي نامد. 
CMS هاي سطح باال مي توانند تا حد زیادي بوسیله دانشجویان 
یک  در  را  گوناگوني  مدل هاي  مي توانند  کتابخانه ها  شوند.  سفارش 
براي  کتابخانه  کاتالوگ  مدل  مانند  دهند.  توسعه   CMS محیط 
جستجوي سریع، مدل هاي تحقیق مقاله که بر اساس داده ها هستند و 
یا مدل هاي فراهم کردن پیوند به سرویس هاي کتابخانه اي پراستفاده. 
حد  در  است  ممکن  و  هستند  درجه بندي  قابلیت  داراي  مدل ها  این 
کتابخانه ها  بیشتر  تالش  با  نباشند.  محتوا  به  مربوط  قبولي  قابل 
مي توانند مدل هاي منظم تري را فراهم کنند که پیوندهایي به منابع 
مرجع اصلي، مقاالت محتوا محور و راهنماهاي موضوعي و پیوندهاي 
تماسي داشته باشند. این پیوندها به دانشجویان این اختیار را مي دهد 
که فضاي CMS شان را با منابع مفید مرتبط با درس و عالقه و 

تحقیقشان توسعه دهند ]4[.

فرهنگ همکاري
و  حاضرند  دانشکده  فضاي  در  دروس  مدیریت  سامانه هاي 
استادان، دانشجویان IT، کتاب داران را به همکاري تشویق و تحریک 

مي کنند. توسعه و آموزش CMS امکاناتي براي همکاري و قدرت 
دادن به ارتباطات موسسه اي به وجود مي آورد. کتاب داران و کارکنان 
IT مي توانند کارگاه هایي براي استادان به طور آن الین ارائه دهند که 
براي  خاصي  راه هاي  و  مي یابند  توسعه  آکادمیک  حوزه هاي  بوسیله 
تدریس ارائه مي دهند. هر دو گروه مي توانند با استادان همکاري کنند 

تا اطالعات روشني را براي دوره هاي آن الین فراهم آورند.
که  کنند  طراحي  تکالیفي  مي توانند  دانشجویي  گروه هاي  همه 
مهارت هاي تحقیقاتي و مفاهیم را به دانشجویان دیگر معرفي کند. 
یک  مي توانند  مؤسسات  است.  ارزشمند  خیلي  دانشجویان  داده هاي 
یک  کتاب دار  هر  به  کنند  معرفي  پشتیباني  محیط  در  را   CMS
کارشناس  یک  نماید.  پیشرفت  و  کند  تمرین  تا  مي شود  داده  تست 
براي  کارگاه  کردن  فراهم  براي  مي توانند  کتاب دار  یک  و  آموزشي 
 CMS چند  هر  کنند.  همکاري   CMS از  استفاده  در  کتاب داران 
را  امکان  این  استادان  به   CMS ولي  مي شود  پشتیباني   IT با 
اضافه  دسترسي  مختلف  سطوح  با  را  دستورالعمل هایي  که  مي دهد 
کنند. براي مثال، کتاب داران مرجع ممکن است به عنوان طراح درس 
کتاب داران  باشند.  داشته  را  مباحثات  کنترل  و  محتوا  افزودن  اجازه 
کارکنان  و  استادان  براي  را   CMS کارگاه  مي توانند  کارشناسان  و 
توسعه دهند و تدریس کنند. کتاب داران و بقیه اعضا مي توانند واحدها 
و مدل هاي جدیدي را توسعه دهند تا از آنها در دوره ها و کتابخانه ها 

استفاده کنند. 
یا  و  مي شود  مدیریت  کتابخانه  به وسیله   CMS هنگامي که 
یا  با هم ترکیب مي شوند   IT هنگامي که کتابخانه و سرویس هاي  
ارتباط برقرار مي کنند، قابلیت عملکرد )Interoperability( بین 
نیرومند شدن آن کمک مي کند.  به   CMS سامانه هاي کتابخانه و 
کاربران CMS در چنین مؤسساتي احتمال دارد که به طور یکپارچه 
از سرورهاي الکترونیکی به وب سایت هاي درسي و بر عکس دست 
یابند. مانند مدیریت مرکزي دیجیتال که هم در دسترس CMS و 
هم خارج از آن قرار دارد. همکاري حتي در یک سازمان وقتي تحت 

کنترل قرار مي گیرد، مشکل مي شود. 
بین گروه هاي استفاده کننده از سامانه مدیرت دروس و کتاب داران 
زیرا  است  نیاز  مورد  صداقت   CMS مدل هاي  توسعه دهنده 
کتاب داران نیاز به دسترسي به سرورهاي توسعه دهنده و تولیدکننده 
دارند. همکاري بین کتابخانه ها وقتي که نوبت به سامانه هاي پیشرفته 
جدید  سامانه هاي  هنگامي که  مخصوصًا  مي شود  مشکل  مي رسد، 
هم  به  براي  تالش  و  همکاري  مي شوند.  استفاده  آنالین  به صورت 
پیوستن مي تواند این اطمینان را ایجاد کند که سامانه هاي جدید قادر 
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خواهند بود با هم به صحبت بپردازند و از تکرار وظایف اجتناب کنند، 
برنامه هاي سنتي را به حداقل برسانند و داده ها را در سامانه ها ادغام 
مدیریت  یا یک  و  به یک سرور جدید  نیاز  کتابخانه  اگر  مثاًل  کنند. 
محتوایي جدید دارد ادغام با CMS باید به عنوان یک راه حل همیشه 
از طریق  مي تواند  که  تنها سرویس  به عنوان  فقط  نه  باشد  ذهن  در 
CMS در دسترس قرارگیرد، بلکه مي تواند از طریق آن بیشتر مورد 
استفاده قرار گیرد و تجربیات قابل استفاده بیشتري براي کل جامعه 

فراهم آورد.

مسیر آینده
مختلف  سامانه هاي  ادغام  جهت  پیوسته،  به طور  ها   CMS
نیازمند تالش مداوم هستند. براي مثال هنگامي که استادي مي خواهد 
تحقیقي در مورد پیشرفت هاي اخیر را به صورت اسالید و یا از طریق 
هر وسیله آموزشي دیجیتال در دسترس، به دانشجویان ارائه دهد باید 
بتواند این محتویات را در منبع محتوایي دیجیتال از طریق مکانیسم 
انتخاب خود که مي تواند سامانه مدیریت دروس یا یک سامانه مدیریت 
محتوایي جداگانه باشد، بارگذاري کند. او باید قادر باشد محتوا را با 
یا آن را  از طریق CMS به اشتراک بگذارد و  یک یا چند کالس 
در دسترس کاربر قراردهد. دانشجویي که در محیط سامانه مدیریت 
دروس تکالیفش را مثاًل از طریق گرفتن بازخورد از یک همکالسي یا 
استاد تصحیح مي کند باید بتواند سند تصحیح شده را به طور یکپارچه 

به پرونده الکترونیکی اش از طریق این سامانه اضافه کند ]5[.
مرورگر  توانایي  مانند  تکنیکي  پیشرفت هاي  در  ها   CMS
مانند  اطالعات  جستجوي  ابزارهاي  چگونه  این که  و  سه بعدي  وب 
پایگاه هاي  کتابخانه،  فهرست هاي  به  وابسته  تحقیقاتي  سامانه  یک 
که  است  مواردی  شد،  خواهند    CMS از  جزئي  و وب،  اطالعاتي 
سامانه  آینده  در  است.  کرده  مشغول  خود  به  را  رایانه  متخصصان 
مدیریت دروس نه تنها به عنوان یک عملگر یک منظوره که مأموریتش 
پشتیباني از وب سایت هاي درسي و انعکاس ساختار مربوط به برنامه 
تحصیلي مؤسسه است خواهد بود، بلکه شامل یک عملگر متغیر است 
و تا حد زیادي با منابع دیجیتال ادغام مي شود و به کاربر اجازه مي دهد 
فضاهاي یادگیري دیجیتال را تعریف کند و بر هر کاربر کنترل بیشتري 
نسبت به نتیجه یادگیري اش مي دهد. آموزش دهندگان درک خود را 
از اینکه CMS چگونه مي تواند به یادگیري دانشجویان کمک کند 
اینکه فقط کالس را توسعه دهد یک فضاي دانشجومحور  و بجاي 
داشته باشد، بسط خواهند داد. محیط یادگیري سامانه مدیریت دروس 
به کتاب داران نقش آموزشي بیشتري مي دهد و فرصتي براي کمک 

به یادگیري و تدریس از طریق محیط یادگیري CMS و همکاري با 
اعضاي مؤسسات دیگر ایجاد مي کند ]6[.

بحث و نتیجه گیری
سیستم های مدیریت محتوا، مدیریت دروس و مدیریت یادگیری 
برنامه های تحت وب هستند که با توجه به نیاز کاربران تهیه شده اند. 
این برنامه ها کتاب داران و اساتید را در تهیه و بارگذاری منابع آموزشی، 
کنترل فرایند آموزش و تدریس، مدیریت تکلیف و اجرای و تصحیح 
بازخوردهای  ارائه  در  و  ساخته  یاری  تحصیلی  پیشرفت  آزمون های 
فراوانی  کمک های  آنها  اشتباهات  تصحیح  و  فراگیران  به  سازنده 
دارند  باز وجود  به دو صورت تجاری و منبع  برنامه ها  این  می نماید. 
که از نوع اخیر می توان به برنامه Atutor اشاره کرد که در ایران 
آن  از  فردوسی مشهد  و  اصفهان  مانند  دانشگاه ها  از  تعدادی  در  نیز 
تعریف  اساتید ضمن  برنامه ها کتاب داران و  این  استفاده می شود. در 
ارائه نمایند و  را  آنها  نیاز  کاربران به سیستم می توانند خدمات مورد 
کتابخانه ها  اهداف  از  نمایند.  تهیه  را  الزم  گزارشات  نیاز  در صورت 
منابع  به  دسترسي  تسهیل  با  است.  مؤسسه  یک   CMS با  ارتباط 
کتابخانه ها و ارائه خدمات و ارزشیابي سواد دانشجویان و مهارت هاي 
در حین درس و فضاي کار، کتابخانه ها رویه هاي مختلفي را در پیش 
مي گیرند. کتابخانه ها و اجزاي سواد اطالعاتي یک CMS مي توانند 
در ابعاد مشابه ساخته شوند که مشخصه آنها توسعه محیط یادگیري 
نکته  باشند.  تعاملي  و  اجتماعي  مي توانند  آنها  است.  درگیرکننده 
مهم این است که اساتید و کتاب داران محترم باید دوره های خاص 
چگونگی کار با این برنامه ها را ببینند تا بتوانند کاربران را در جهت 

ایجاد تعامل یاری سازند.
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