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The Community of Practice .12 معنای دقيق این عبارت با انجمن تمرینی متفاوت است اما به دليل نبودن معادل مناسب از این عبارت 
استفاده شده است.

1افزایش همکاری و تعامل در برنامه ی پژوهشی تحصیالت تکمیلی

دوره گياه پزشکی4، برنامه ای پژوهشی چندرشته ای و مشارکتی است که از تحقيقات درمانی مفيد موجود 
در گياهان در حال رشد آفریقای جنوبی شکل گرفته است. این دوره در سال 1995 آغاز، و در سال2002، 
به بخشی از علوم پاراکلينيکی5  دانشکده پزشکی دانشگاه پرتوریا6 منتقل شد. در سال 2007 نيز در بنياد 

ملی تحقيقات ناحيه نيچ7  توسعه یافت.
طرح دانشکده ای)2007-2011( علوم دامپزشکی دانشگاه پرتوریا، رشته گياه پزشکی و همچنين رشته 
علمی دامپزشکی را تثبيت نمود تا به تحقق بيانيه چشم انداز مربوط به برنامه پژوهشی خود در دانشکده ای 

که اخيراً شکل گرفته بود کمک کند.
دارد.  تأکيد  است،  شده  داده  جای  گياه پزشکی  رشته  در  که  اطالعاتی  متخصص  نقش  به  مقاله  این 
موضوع اصلی، ثبت نرم افزار آموزشی بلک بورد8 )که در دانشگاه پرتوریا کليک آپ9 نام گرفته(، در انجمن 
فعلی کاربردی )تأسيس شده در سال 2009( در بين کارمندان و دانشجویان تحصيالت تکميلی رشته 
گياه پزشکی دانشگاه پرتوریا است. قالب اصلی پژوهش بر روی رف شير10 )رف ورکز11( )پایگاه اطالعاتی( 

انجام گرفت.
این زمينه  را در  اطالعات، محققان و مؤسسات  بين متخصصان  اهميت همکاری  مقاله همچنين،  این 
موضوعی پویا، به منظور ارتقاء نقش مهم متخصص اطالعات در استفاده از تحوالت و ابزارهای جدید برای 

نوآوری آموزشی و ارتقای پژوهشی و ترویج و حمایت از تحقيقات به تصویر می کشد.
آفریقای جنوبی  از  در خارج  اغلب  دانشگاه،  این  تکميلی  تحصيالت  دانشجویان  از  بسياری  که  آنجا  از 
مستقر هستند، در واقع انجمن تمرینی12، برای بازیابی آسان تر اطالعات، تعامل گروهی، به اشتراک گذاری 

نویسنده: ترتيا کائتسی2
مترجم: فاطمه حسن آبادی3



نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره اول ، بهار 93

10

اطالعات و همکاری و همچنين حفظ دیجيتال محصوال ت فکری در رشته گياه پزشکی، بر محصوالت و 
خدمات اطالعات الکترونيکی متمرکز هستند.

اگرچه رف شير، برای ذخيره سازی دیجيتال و بازیابی منابع اطالعاتی منحصر به فرد، به خوبی تثبيت 
شده است اما در تعامل گروهی و به اشتراک گذاری اطالعات موفقيتی کسب نکرده است و این موضوعی 

نگران کننده است.
رف شير به همکاران اجازه ویرایش یافته های پژوهشی پایگاه اطالعاتی را نمی دهد. دانشجویان نمی توانند 
تحقيقات خود را اضافه کنند و مجبورند برای اضافه کردن، پوشه هایشان را از طریق پست الکترونيکی به 
متخصصان اطالعات ارائه دهند. این فرایند وقت گير است. همچنين کمکی به ترویج تعامل و ارتباط بين 
کارکنان و دانشجویان نمی کند. در این رابطه، نرم افزار آموزشی بلک بورد مورد بررسی و اجرا قرار گرفت.

همکاری در محیط پژوهش
همکاری چیست؟

طبق گفته مریام وبستر13، کارکردن به طور مشترک بخصوص در یک تالش فکری، همکاری محسوب 
می شود. این یک فرایند بازگشتی است که در آن دو یا چند نفر و یا سازمان در جهت اهداف مشترک، 

یا به اشتراک گذاری دانش، یادگيری و ایجاد اجماع با هم کار می کنند. 
انجمن تمرینی رشته گياه پزشکی، برای خدمت به بيش از یک هدف توسعه یافته است. اوالً آن انجمن، نه 
تنها به عنوان یک ابزار همکاری بين کارکنان و دانشجویان آن رشته خدمت می کند، بلکه بين متخصصان 
اطالعاتی)کتابخانه( و کارکنان و دانشجویان آن رشته نيز توسعه یافته است. کارکنان و دانشجویان در 

یک سطح علمی اشتراک گذاری دانش با هم همکاری می کنند و شور واشتياق دارند.
متخصصان اطالعاتی نه تنها عملکرد کتابخانه های سنتی را برای کمک به دانشجویان و کارکنان آموزش 
سواد اطالعاتی، جستجوی اطالعات تخصصی، دسترسی به منابع اطالعاتی مربوط)مجالت، کتابها، منابع 
مرجع، منابع سمعی بصری، منابع الکترونيکی( ارائه می دهند بلکه پژوهش و همچنين نوآوری آموزشی 
و برتری پژوهشی را مورد حمایت قرار می دهند. این انجمن، توسعه یک دسته از محصوالت وب را برای 
ترویج دانش در  به کسب و  نيازهای دانشجویان و پژوهشگران/مدرسان در دستور کار دارد. همچنين 
زمينه روش تحقيق، مسائل مربوط به اهميت دانشجویان تحصيالت تکميلی از قبيل سرقت ادبی، مسائل 

کپی رایت، استناد و مدیریت مرجع می پردازد.
این انجمن به حفاظت دیجيتالی نيز کمک می کند و ابزاری برای توسعه مجموعه منابع اطالعاتی منحصر 
به فرد رشته گياه پزشکی، از قبيل پایگاه داده مقاالت هسته ای، تمامی نشریات قبلی، اطالعات جدید قبل 

از انتشار و گزارش پيشرفت معين به حساب می آید.
این انجمن همچنين، به عنوان یک ابزار اشتراکی اجرائی برای این رشته محسوب می شود که نتيجه آن 

افزایش حمایت از پژوهش و برونداد پژوهشی است.
مزایا و معایب همکاری پژوهشی

مزایای آن، شامل دسترسی به نمونه جامع تر، دسترسی به مهارت های جامع پيچيده و حمایت از مناظره 
و مذاکره می شود. همکاری پژوهشی باعث صرفه جویی در زمان، توليد عاقالنه تر، تصميم گيری مطمئن تر 

13. Merriam-Webster
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و مشکالت  ارتقاء می دهد  را  عملکردها  اطالعات مشترک می شود. همچنين  ازطریق  ارزش ها  و درک 
گروهی را حل می کند. ایجاد روابط فهم، مهارت های تصميم گيری حرفه ای را نيز باال می برد و همچنين 

موجب تشویق و انگيزه همکاران می شود.
ایده ای همکاری این است که دانش، مهارت ها و فنون به اشتراک گذاشته شود تا از استفاده مؤثرتر از 
استعدادهای همکاران اطمينان حاصل شود. مفهوم دانش از طریق همکاری منتقل می شود. تمام این 

مزایا به تشویق فعاليت های همکاران کمک می کند.
معایب همکاری پژوهشی، مربوط به مشکالت وضعيت، درگيری و سردرگمی، تأليف، حجم کار و شناخت 

مناسب نویسندگان است. 
محصوالت و ابزارهایی برای حمایت از همکاری های پژوهشی

ابزارهای همکاری فناوری اطالعات و ارتباطات)آی.سی.تی.(14 با توجه به سطح همکاری به سه دسته 
مشارکتی)هماهنگی(.  مدیریت  ابزارهای  و  کنفرانس  ابزارهای  ارتباطات،  ابزارهای  است:  شده  تقسيم 
ابزارهای وب2 مانند ویکی ها، وبالگ ها، پادکست ها و تلفن همراه می توانند در یک محيط پژوهشی بسيار 
مؤثر واقع شوند. آنها نمونه ای عالی از تبادل اطالعات باارزش در ميان مردم هستند. شبکه های اجتماعی 
است.  اجتماعی  تعامل  برای  قوی  ميانجی  نيز یک  فيسبوک  در دسترس هستند.  نيز  فيسبوک،  مانند 
گروه های  اجتماعی محسوب می شود.  توسعه ی جدید شبکه های  عنوان  تویيتر به  آفریقای جنوبی،  در 
گوگل15و یاهو16 نيز نمونه های خوبی هستند. همه آنها به صورت دسترسی آزاد و عمومی در اختيار مردم 

قرار گرفته اند.
ابزاری، به انجمن تمرینی در رشته  بسياری از فناوری های ذکرشده در باال می تواند به عنوان قالب یا 
گياه پزشکی خدمت کند. آنها آزادانه در دسترس اند و به خوبی شناخته شده هستند. مشکل این فناوری ها 
این است که دارای صفحات وب باز هستند که در آن هر کسی می تواند ثبت نام کند و به انتشار و 
انحصاری،  حقوق  پژوهش،  محرمانه،  مطلب  ببيند.  را  آن  یا  و  دهد  تغيير  را  آن  و  بپردازد  آن  اصالح 
اطالعات حساس و پژوهش های منتشرنشده از نگرانی های اصلی رشته گياه پزشکی هستند. محدودیت ها 

را می شود روی فناوری ها اعمال کرد اما پس از آن باید به استفاده منحصر به فرد پرداخته شود.
رف ورکز ابزار همکاری و نوشتاری مدیریت پژوهشی پيوسته17 است، که توسط دانشگاه پرتوریا از سال 
همه  دسترس  در  و  شده  انتخاب  تمرینی  انجمن  زیربنایی  طرح  عنوان  به  و  می شود  استفاده   2006
دانشجویان فوق ليسانس، قرار گرفته است. کتابخانه در طی این فرایند، نقش حمایتی و آموزشی را به 
عهده دارد. رف ورکز دارای یک ویژگی به نام رف شير است که تمرکز آن، خصوصاً بر همکاری است. صفحه 
وب رف ورکز، عملکردهایی را برای توليد مدیریت اطالعات، نوشتن مقاالت، پژوهش و ایجاد کتابشناسی 
فراهم می کند و برای کاربران یک ابزاری ساده، برای استفاده پيوسته برای تصرف، سازماندهی، ذخيره و 
به اشتراک گذاری و دستکاری داده های توليد شده توسط منابع اطالعاتی متعدد ارائه می دهد. هر انجمن 
می تواند کتابشناسی منابع بازیابی شده از جستجوهای اطالعات مختلف را ایجاد کند و سپس به تمامی 

14. ICT )Information and Communication Technology(
15. Google groups
16. Yahoo Groups
17. Online
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اعضای انجمن اجازه دهد تا به کار مشترک در پایگاه داده و اضافه کردن و به اشتراک گذاری و یا ویرایش 
اطالعات بپردازند. 

انجمن تمرینی
طبق گفته لِيو18 و ونگر19، انجمن تمرینی به گروهی از افراد گفته می شود که عالقه، مهارت و یا حرفه 
خود را به اشتراک می گذارند. هدف انجمن تمرینی فراهم کردن روشی برای شاغالن است که بتوانند 
بهترین تمارین و اطالعاتشان را به اشتراک بگذارند، از همکاران خود سوال بپرسند، حامی یکدیگر باشند 
و دانش مربوط به رشته خود را کسب کنند. این انجمن فرایندی است که از طریق آن اعضای گروه از 
همدیگر یاد می گيرند که اطالعات و تجربياتشان را به اشتراک بگذراند و فرصتی برای توسعه حرفه ای و 

خصوصی داشته باشند.
دامنه دانش، زمينه های مشترک را ایجاد می کند و به کارکنان القا می کند که همکاری کنند و آنها را 
راهنمایی می کند که یاد بگيرند که چگونه به عملکردهایشان معنی و مفهوم بدهند. یک انجمن قوی، 
ترویج تعامالت و تمایل برای به اشتراک گذاشتن ایده ها را تشویق می کند. در حالی که دامنه دانش یک 
ناحيه کلی از عالئق را برای انجمن فراهم می کند. انجمن تمرینی در محدوده ای که جامعه آن توسعه 

یافته و به اشتراک گذاشته شده و هسته دانش در آن نگهداری می شود تمرکز خاص دارد. 
انجمن تمرینی )به عنوان ارزش افزوده( تسهيل کننده توسعه در کاهش منحنی یادگيری کارکنان جدید 
است و افزایش  سرعت پاسخ گویی به نيازهای مشتریان و سوال های آنها را در پی دارد. کمک می کند تا 

تالش های تکراری بی جهت را کاهش دهيم و از فعاليت های موازی جلوگيری کنيم.
انجمن تمرینی به فرد کمک می کند تا شکاف ميان چگونه دانستن و چه چيزی دانستن را پر کند. یک 
تسهيل کننده یا کنترل کننده انجمنی، عملکردها را اندازه گيری و بر آن نظارت می کند و اقدامات، توليد 

برنامه های عملياتی و گزارش فعاليت  ها را مورد ارزیابی قرار می دهد.
انجمن های تمرینی و مدیریت دانش

با اطالعات است. مدیریت دانش،  اتصال مردم  با مردم، و همچنين  اتصال مردم  مدیریت دانش شامل 
ترکيبی از عملکرد خوب در مدیریت هدفمند اطالعات با فرهنگ یادگيری سازمانی به منظور بهبود کار 

موفق تجاری است.
واسکو20 و فرج21 سه نوع دانش را معرفی کرده اند: دانش به عنوان شی، دانش موجود در ميان افراد و 
دانش موجود در یک جامعه. انجمن های تمرینی با یافتن، به اشتراک گذاشتن، انتقال و آرشيو دانش و 
همچنين با آشکار نمودن تخصص و یا دانش ضمنی، مرتبط هستند. دانش ضمنی به عنوان آن دسته از 
تجارب ارزشمند مبتنی بر متن در نظر گرفته شده است که به راحتی نمی تواند ذخيره، مدون و گرفته 

شود. 
فراخوانی  اطالعات،  بازیابی  و  عنوان مساله سازماندهی  به  اول  دانش در درجه  به مدیریت  آنجا که  از 
مفاهيم پایگاه داده، اسناد، زبان پرس و جو، و داده کاوی نگریسته می شود، اعضای انجمن تمرینی در 

18. Lave
19. Wenger
20. Wasko
21. Faraj
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مجموع و به صورت جداگانه یک منبع بالقوه غنی از اطالعات مفيد از نظر تجربيات واقعی در نظر گرفته 
می شوند. 

بنابراین برای مدیریت دانش، انجمن تمرینی یک منبع محتوایی و چهارچوبی است که اگر مدون، مستند 
و بایگانی شود، می تواند برای استفاده های بعدی در دسترس قرار گيرد. 

مسئولیت مدیریت دانش
مسئوليت اصلی در مدیریت دانش ممکن است به صورت زیر خالصه شود:

• مدیریت محتوا به طور موثر)چرخه عمر سيستم و فناوری(	
• ارتباط مردم با مردم	
• تسهيل نمودن همکاری	
• کمک به سازمان دهی، تصميم گيری کامل و معتبر و تفسير درست داده ها و اطالعات و دانش 	

مدیریت دانش باعث ایجاد تعهد در سازمان و صرفه جویی در زمان می شود، مهارت های 
حرفه ای را وسعت می بخشد و نظارت همکار بر همکار را گسترش می دهد.

عوامل موفقیت یک انجمن تمرینی
مطالعات نشان داده اند که کارگران یک سوم از وقت خود را صرف دنبال کردن اطالعات می کنند و پنج 
برابر بيشتر، احتمال دارد از یک همکار و نه از یک منبع صریح و روشن از اطالعات )به عنوان مثال کتاب، 
کتابچه راهنمای کاربر، و یا پایگاه داده( کسب اطالعات کند. با مراجعه به اعضای انجمن تمرینی، در زمان 
صرفه جویی می شود و دانش مفهومی و بهترین عملکرد به اشتراک گذاشته می شود. این انجمن ممکن 

است شخص دیگری را قادر به جلوگيری از اشتباهات کند.
تبادل دانش در انجمن تمرینی اغلب با موانع بسياری روبروست. برخی از دالیل برای این موانع مربوط 
به خودپسندی و حتی دشمنی های شخصی است. انگيزه، برای به اشتراک گذاشتن دانش برای موفقيت 
در انجمن تمرینی بسيار مهم است. مطالعات نشان می دهد که اعضای انجمن، زمانی که اشتراک گذاری 
دانش را به عنوان منافع انجمن و تعهد اخالقی بپذیرند به شرکت کننده ای فعال تبدیل می شوند. همکاری 
یک اصل اساسی برای اطمينان از پيشرفت انجمن تمرینی است. یکی از عوامل مهم یک انجمن تمرینی 
موفق، ایجاد فرصت برای گفتگوی آزاد22 است. انجمن های تمرینی باید فرصت هایی را برای بحث در مورد 

ارزش و بهره برداری مشارکت گروهی برای شرکت کنندگان ایجاد کنند.
رف شیر

به  برای  برای کاربران روشی سریع و آسان  ادعا می کند می تواند  از رف ورکز است که  رف شير بخشی 
اشتراک گذاشتن پایگاه داده خود )و یا پوشه ها( به منظور تسهيل در پژوهش های اشتراکی فراهم کند.  
کاربران می توانند ارجاعات رف ورکز خود را با یکدیگر و با موسسه های خودشان و با هر پژوهشگر متصل 
رف شير  است.  رایگان  انجمن  اعضای  همه  برای  رف شير  و  رف ورکز  بگذارند.  اشتراک  به  اینترنت،  به 
می تواند دسترسی آسان به اطالعات را برای پژوهشگران مختلف در یک پروژه، فراهم کند و پایگاه های 
اشتراکی را ایجاد کند و می تواند یک پایگاه داده را به صورت پيوستاری از تحقيقات انجام شده ارائه دهد 

که توسط اعضای هيات علمی مورد جستجو قرار می گيرد.

22. open dialogue
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مزایای رف شير، شامل تسهيل انتشار اطالعات با ارائه یک صفحه وب مرکزی برای ارسال و دسترسی به 
اطالعات پژوهشی است. این برنامه، یک محيط پژوهشی اشتراکی را با ارائه اطالعات از طریق اینترنت 
داده های  پایگاه  بين  اطالعات  انتقال  تا  می دهد  اجازه  همچنين  می دهد.  قرار  دسترس  در  راحتی  به 
رف ورکز به آسانی صورت گيرد و این امکان را می دهد تا پایگاه داده های مورد نياز از منابع اصلی را برای 
پرس وجوهای پژوهشی، طبقه بندی وظایف و یا بررسی پژوهشی ارسال کنند. رف شير، دسترسی از راه 

دور را به آسانی برای پژوهش و همکاری جهانی فراهم می سازد. گفتگوها قابليت انتقال و ارسال دارند.
مجموعه های اختصاصی رشته ی گیاه پزشکی

این برنامه انواع منابع را بر روی رف شير، برای استفاده خاص کارکنان و دانشجویان گردآوری می کند.
• مجموعه ای از مقاالت هسته23 یا مقاالت پيشگامانه در زمينه گياه پزشکی، مطالعه اجباری برای 	

همه دانشجویان تحصيالت تکميلی در آماده سازی برای تحقيقاتشان در رشته گياه پزشکی
• ليست کتابشناختی، برونداد تحقيقات منتشرشده از کارکنان و دانشجویان در رشته گياه پزشکی، 	

نمایش مقاالت متنی مرتبط
• اطالعات پژوهشی دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد، پروتکل های پژوهشی	
• رشته 	 علمی  هيات  اعضای  و  دانشجویان  توسط  آموزشی،  کارگاه های  و  کنفرانس ها  ارائه 

گياه پزشکی
• روش های پژوهشی برای تکنيک های خاص باید مورد استفاده قرار گيرد. خط مشی هایی نيز 	

باید برای ایمنی در دسترس باشد. 
• ارائه نکات مهمی از کنفرانس ها و ارائه واحدهای درسی دانشجویان	
• گزارش های پيشرفت دانشجویان تحصيالت تکميلی برای مدرسين به منظور اهداف نظارت بر 	

پيشرفت
• پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گياه پزشکی، متن کامل آنها از طریق پایان نامه های 	

الکترونيکی دانشگاه پرتوریا امکان پذیر است.
• صفحه وب منحصر به فرد برای تمرکز بر اهميت گياهان بومی آفریقایی طراحی شده است که 	

پيوندها و محتوایی را برای حمایت از رشته پژوهشی فراهم می کند.
مزایای رف شیر برای انجمن تمرینی

کتابشناسی ها،  به  الکترونيکی  دسترسی  در  دانشجویان  برای  بزرگی  مزیت  رف شير،  که  می شود  گفته 
قالب فرعی  تحقيقات منتشرشده و مقاالت و مقاالت هسته در رشته گياه پزشکی است. رف شير، یک 
بين  جوامع  رشد  به  همچنين  دسترسی  این  گرفت.  قرار  دسترسی  مورد  آسانی  به  که  کرد  فراهم  را 

دانشجویان تحصيالت تکميلی کمک می کند.
مزیت دیگر آن، تشویقی پنهان از انتقال و استفاده از سبک های استنادی در درون رف ورکز است که 
دانشجویان را برای استفاده از ابزارهای ارجاعی صحيح، آماده می کند. دالیل موفقيت رف شير را در ذیل 

خالصه ایميل های دانشجویان تحصيالت تکميلی و در موضوع رشته گياه پزشکی می توان دید. 
تبصره های یکی از دانشجویان فوق دکترا

پایگاه داده رف شير گياه پزشکی، یک قالب کاربرپسند است که تعدادی از منابع با ارزش در آن ساخته 
23. Core Articles
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به  تنها  از دانشجویان  بسياری  قرار گرفته است.  شده و در دسترس دانشجویان در رشته گياه پزشکی 
پایگاه های پيوسته برای انجام جستجوی های پيشينه ای متکی هستند، و این رابط کارمندان کتابخانه 
را قادر می سازد که با منابع دیگری که از طریق کتابخانه در دسترس قرار می گيرند آشنا شوند. توسط 
رف شير پيوندهایی را که قباًل توسط دانشجویان اضافه شده اند در بردارد و هنگامی که نسخه های چاپی 
به آسانی در دسترس نيستند و تحقيقات غالباً در مجالت علمی منتشر نشده اند، مفيد واقع می شود. 
همچنين مقاالت مجالت مورد عالقه زمانی که دانشجویان مجبور به جستجو برای این مقاالت به صورت 
منتشر  پيوسته  به صورت  که  آنهایی  مورد  در  است. خصوصاً  دسترس  در  راحتی  به  جداگانه هستند، 

نشده اند باعث صرفه جویی در زمان می شود. 
که  دارم  اعتقاد  من  است.  شده  آسان  رف شير  قالب های  از  استفاده  و  پيشرفت  گزارش های  بارگزاری 
یادآوری های پيوسته به دانشجویان در مورد پایگاه رف شير آنها را به عادت استفاده از پایگاه داده تشویق 
می کند و همچنين به آنها جزئيات تحقيقاتشان را یادآوری می کند بطوری که همکاری می تواند ترویج 

داده شود و دانشجویان دیگر می توانند دانش تثبيت شده ای را بدست آورند.
پروفسور کوبوس الُِف24، رئيس رشته گياه پزشکی، از این توضيحات حمایت می کند و می افزاید: به نظر 
من مزیت بزرگ دیگر آن است که ما می توانيم کنفرانس های کالسی را که در این زمينه به دانشجویان 

داده می شود، جای دهيم.
غالباً دانشجویان اهميت مطالعات کنفرانس دوستان خود را درک نمی کنند و یادداشت برداری نمی کنند.

آنچه که اتفاق می افتد این است که این کنفرانس ها در مرحله ای مورد نياز، در دسترس دانشجویان است. 
مزیت آن این است که انتشارات بسيار مهمی از دانشمندان جهان در حال حاضر در دسترس است و 
ما می توانيم انتظار داشته باشيم که دانشجویان از این امکان، برای بدست آوردن دانش پيش زمينه ای 
استفاده خواهند کرد. ما بسيار خوشحاليم که رشته گياه پزشکی به عنوان نمونه برای نشان دادن استفاده 
از این فناوری برای دانشجویان انتخاب شده است. کارکنان کتابخانه ها به خاطر حمایت و ابتکارات فعال 

خود مورد قدرانی قرار گرفته اند.
محدودیت های رف شیر

رف شير به کارکنان اجازه ویرایش یافته های پژوهشی را در پایگاه داده نمی دهد. دانشجویان نمی توانند به 
تحقيقات خود چيزی اضافه کنند و مجبورند برای افزودن، پوشه هایشان را از طریق ایميل به متخصص 
اطالعات ارائه دهند. این امر هزینه زمان و اعتباری مضاعف در پی دارد. همچنين در طی پروژه مشخص 
حریم  حفظ  فقدان  ترس شان  همه  دانشجویان  اما  بودند،  مثبت  کلی  طور  به  پاسخ ها  اگرچه  که  شد 
انتشار اطالعات خود در حوزه عمومی نداشتند اگر چه  خصوصی و دسترسی آزاد بود. آنها تمایلی به 
آنها پيوسته مطمئن بودند که تنها دانشجویان کارشناسی ارشد و کارکنان می توانند به پوشه های رشته 
از  استفاده  در  کاربران  بی رغبتی  به  مربوط  ذکرشده  معایب  اکثر  باشند.  داشته  دسترسی  گياه پزشکی 
فناوری جدید است. این مطلب نشان می دهد که برخی از تغييرات در آموزش دانشجویان جدید به منظور 
جلوگيری از چنين وضعيتی الزم است. نقطه ضعف اصلی در خصوص پيشبرد اهداف انجمن تمرینی، عدم 
ارتباط و عدم تعامل بود. سيستم پست الکترونيکی تنها می تواند فرستاده شود تا از شرکت کنندگان برای 

مشارکت در پوشه هایشان دعوت به عمل آورد.
24. Kobus Eloff
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بلک بورد
است.  مجازی  یادگيری  محيط  یک  بلک بورد  آموزش  سيستم  است.  آموزشی  افزار  نرم  یک  بلک بورد، 
اجازه  قابل تنظيم و طراحی مقياس پذیر  باز  تعبيه شده در روش مدیریت، سبک معماری  ویژگی های 
می دهد تا سيستم های اطالعاتی دانشجویان و پروتکل های احراز هویت با هم ادغام شوند. هدف اصلی 
آن افزودن عناصر پيوسته به دوره سنتی تحویل حضوری، به منظور توسعه دوره کامل پيوسته، همراه با 

چند جلسه حضوری یا حتی بدون آن است.
نرم افزار بلک بورد، برقراری ارتباط و همکاری ميان اعضای هيات علمی و دانشجویان را از طریق گفتگوی 
 زنده، بحث های مجازی، پست الکترونيکی گروهی و تبادل پوشه های پيوسته فراهم می سازد. از آنجا که 
روش های مدیریتی با رمز عبور محافظت می شوند، کارکنان می توانند دسترسی به منابع را فقط برای 

دانشجویان ثبت نام شده در این روش، محدود کنند.
عالوه بر این، نرم افزار بلک بورد، عملکردهای مدیریتی دیگری ارائه می دهد مثل دفتر ثبت نمره )جایی که 
دانشجویان می توانند نمرات انفرادی خودشان را کنترل کنند(، یک ابزار مدیریتی انتقالی برای دانشجویان 
)تا تکاليف خود را به صورت الکترونيکی به مدرس ارائه دهند(، ابزارهای قابل بررسی آزمون های پيوسته 
و حوزه های آماری )به طوری که کارکنان می توانند پيشرفت دانشجویان را ارزیابی و اندازه گيری کنند(. 
در  راحتی  به  که  می کند  فراهم  دانشجویان  برای  را  امکان  این  بلک بورد،  در  موجود  گروهی  ابزارهای 

گفتگوی پيوسته، به اشتراک گذاری پوشه ، گفتگو25 و پست الکترونيکی با یکدیگر به تعامل بپردازند.
عملکردهای ارتباطی بلک بورد

قابليت های ارتباطی ارائه شده توسط بلک بورد، بسيار گسترده تر از رف شير است:
• مدرسان  می توانند برای دانشجویان پيغام ارسال کنند؛	
• عملکردگفتگو اجازه می دهد تا آن دسته از دانشجویانی که بصورت پيوسته ارتباط دارند)آنالین(، 	

بتوانند در بخش کالس خود در زمان واقعی به گفتگو با دانشجویان دیگر بپردازند؛
• ویژگی بحث، اجازه می دهد تا دانشجویان و مدرسان به ایجاد یک بحث مهم و ادامه بحث های 	

پيشين بپردازند
• با 	 الکترونيکی  پست  ارسال  به  معلمان  و  دانشجویان  تا  می دهد  اجازه  بلک بورد  ميل)پست( 

یکدیگر بپردازند. در این بخش ایميل های پرشمار دانشجویان دردسری ایجاد نمی کند.
• بلک بورد دارای دو سيستم پيام مجزا است: یک سيستم پيام داخلی به نام پيام و یک سيستم 	

پيام خارجی به نام پست الکترونيکی. عملکردهای این دو مجزا از هم است.
عملکردهای محتوایی بلک بورد

روش های گوناگونی برای افزودن محتوا و رفع نگرانی های محتوایی مدرسان وجود دارد: 
• ویژگی محتوایی رشته اجازه می دهد تا مدرسان به ارسال مقاالت، وظایف، ویدئو و ... 	

بپردازند.
• مدرسان می توانند از عملکرد تقویم برای ارسال وظایف و آزمون در موعد مقرر استفاده کنند.	
• برگه ارزیابی اجازه می دهد تا مدرسان بتوانند آزمون ها و امتحانات را ارسال کنند و دانشجویان 	

بتوانند هرجایی که متصل به اینترنت هستند به آن ها دسترسی داشته باشند.

25. Chat
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• وظایف 	 ارائه  به  قادر  دانشجویان  و  ارسال شوند  وظایف  تا  اجازه می دهد  وظایف  ویژگی های 
درسی یا گزارش پيوسته)درون خطی( باشند.

• دانشجویان 	 برای مشاهده شخصی  نمره  ثبت  دفتر  از طریق  را  نمرات  است  مدرسان ممکن 
برروی بورد عمومی قرار دهند.

• امکان ارسال ویدئو و دیگر مواد رسانه ای به کتابخانه رسانه ای وجود دارد.	
نقش متخصص اطالعات26

رابرتسون27، در مقاله خود تحت عنوان خدماتی برای دانشجویان تحصيالت تکميلی در ایفال بيان کرد: 
نيازهای  تعيين  در  دانشجویان  و  دانشگاهيان  با  همکاری  جای  به  کتابداران،  که  است  طوالنی  مدتی 
اطالعاتی و مهارتی شان، خدمات و برنامه هایی را به نسبت درک خود از آنچه که مورد نياز دانشگاهيان 

است، طراحی کرده اند.
سال گذشته در نقش متخصص اطالعات، در کتابخانه جوتلو اف سوگا28 واقع در دانشکده علوم دامپزشکی 
دانشگاه پرتوریا، تغييراتی دیده شده است. منابع و محيط الکترونيکی، تغييراتی در ارائه خدمات ما ایجاد 
کرده است. به منظور ارتقاء خدمات خود، در فعاليت های اعضای هيات علمی، و تمامی دانشجویان، استادان 
و محققان، همکاری می کنيم. بخش های مختلف این دانشکده توسط سه متخصص اطالعات)حمایت از 
بخش های خاص( برای کمک به دانشجویان و کارکنان با خدمات آموزش سواد اطالعاتی و جستجوی 
اطالعات تخصصی پشتيبانی شده اند. این متخصصان اطالع رسانی نيز مسئول دستيابی به منابع اطالعاتی 
مربوط )مجالت، کتاب ها، منابع مرجع، منابع سمعی و بصری، منابع الکترونيکی( در کتابخانه هستند. 
متخصصين اطالعات نيز وظيفه دارند تا بر ارزش ترویج خدمات اطالعات، برای حمایت از پژوهش در 
از نوآوری در آموزش و تعالی پژوهش بيافزایند. این ارزش افزایی شامل توسعه  هر رشته و به حمایت 

محصوالت وب برای نيازهای دانشجویان و محققان و استادان می شود.
با توجه به گفته راپل29، کتابداران نه تنها به استادان و دانشجویان برای انجام تحقيقات کمک خواهند 
کرد، همچنين به استادان کمک می کنند تا روش های آموزشی جدید را در عصر الکترونيکی توسعه دهند. 
بسياری از آنها، در طراحی برنامه درسی، ابداع و ارزیابی وظایف، آموزش گروهی و در آموزش رشته های 
انجمن  معتبر حاضر به خدمت هستند. آنها همدستان و همکاران واقعی اعضای هيات علمی هستند. 
تمرینی رشته گياه پزشکی، یک نمونه بسيار خوبی از پروژه ای است که در برنامه آموزشی کتابدار به یک 

همکار تبدیل شده است.
نیاز به ارتباط و تعامل

انجمن تمرینی رشته گياه پزشکی به ارتباط و تعامل گسترده و متنوع بين همکاران نياز دارد. مدرسان 
و  بازخورد دانشجویان تحصيالت تکميلی  دارند.  بهتر پيشرفت پژوهش های دانشجویان  به کنترل  نياز 
اشتراک گذاری  که  اميدواریم  ما  داد.  بهبود  رشته  درون  در  می توان  بهتر  تعامل  با  را  عمومی  مدیریت 
دانش، دانش ضمنی، مهارت ها و فنون، به مشوقی برای تحقيقات دانشجویان تحصيالت تکميلی بدل 

26. Information Specialist
27. Robertson
28. Jotello F Soga Library
29. Rapple
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شود. همچنين باید به مدیریت بهتر جنبه های مختلف تحقيقات رشته منجر شود.
روش شناسی

در ژانویه 2012، یک مدل جدید از کليک آپ)بلک بورد( برای رشته گياه پزشکی درخواست و ایجاد شد. 
استادان، دانشجویان تحصيالت تکميلی و متخصصان اطالعات به عنوان اعضای گروه ثبت نام کردند تا از 

ارتباط بين افرادی که در انجمن تمرینی مشغول هستند، بهره مند شوند.
گروه  پيشرفت  کنند.  ارسال  بحث های گسترده  در  را  پيشرفت های خود  از  باید خالصه ای  دانشجویان 
درحال حاضر می تواند مورد نظارت قرار گيرد. مدرسان، همچنين می توانند بحث های گروهی را بررسی 
و مرور کنند. مشارکت  از طریق گفتگو به آنها اجازه می دهد تا سطح مطلوب سيستم پستی را احساس 
کنند. به اعضای گروه ایميل فرستاده می شود تا از پيشرفت کاری مطمئن شوند. کار گروه و همچنين 
کمک های فردی و واکنش ارسال شده در بحث و گفتگو می تواند مورد ارزیابی قرار گيرد. در نامه ای از 
رئيس اداره گروه آموزشی، پرفسور اِلُف، هدف پروژه کليک آپ را توضيح می دهد. مدرکی بر روی کليک 
آپ ارائه شده تا به توصيف هر پوشه به اشتراک گذاشته در رف شير بپردازد. پيوندی در رف ورکز و هر 
پوشه ایجاد شده است تا دسترسی مستقيم به منابع اطالعاتی رشته گياه پزشکی را روی رف شير فراهم 

کند. 
دانشجویان تحصيالت تکميلی هفته ای یک بار با کارکنان و دانشجویان رشته گياه پزشکی جلسه دارند. در 
یکی از این جلسات، متخصصين اطالعات به جلسه ای از دانشجویان در زمينه اهداف و سودمندی پروژه 

دعوت شدند. به دانشجویان برای پاسخ به سواالت فرصت داده شد.
تعدادی از دانشجویان جدید تحصيالت تکميلی امسال در رشته گياه پزشکی ثبت نام کردند. آنها از همان 
ابتدا در انجمن تمرینی در زمينه موضوعاتشان مشغول بودند. انجمن، برای متخصص اطالعات، فرصت 
ارزشمندی را برای ارزیابی عملکرد رف شير و بلک بورد فراهم کرد. این امکان برای دانشجویانی که در حال 
حاضر در چنين مرحله پيشرفته ای از مطالعات خود در زمان اجرای طرح بودند، وجود نداشت. این پروژه 
یک فرایند در حال انجام است و نتایج آن تنها در پایان جریان برنامه مطالعه دانشجویان 2014-2012 

روشن خواهد شد.
یافته های پژوهش

مدرسانی که در پروژه کليک آپ )بلک بورد( مشغول بودند بسيار مشتاق به توسعه مدل جدید آن بودند. 
آنها تجربه قبلی استفاده از بلک بورد را با دانشجویان دوره ليسانس داشتند. استفاده از کليک آپ برای 
دانشجویان تحصيالت تکميلی و همچنين یک مدل ارتباطی برای انجمن تمرینی، چالش های جدیدی 
را به وجود آورد. یک مدرس باالرتبه و معاون رشته گياه پزشکی، درباره مدل های جدید به شرح ذیل 
بيان می کند: اجرای سيستم بلک بورد به دانشجویان اجازه می دهد تا با یکدیگر و با مسئوالن در مورد 
جنبه های مختلف مربوط به پروژه های تحقيقاتی خود، ارتباط مؤثری داشته باشند. یادداشت ها بر روی 

سيستم ارسال می شوند تا برای همه اعضای گروه در دسترس قرار گيرند.
ما کنفرانس ها و گزارش پيشرفت هایی داریم که می توانند بر روی بلک بورد انتقال داده شوند. بسياری از 
دانشجویان ارشد و دکترا از رشته ما فارغ التحصيل شدند و پيوند هایی را بر روی پایان نامه های پيوسته، 
قرار می دهند که بسيار مفيد است. عالوه بر این دانشجویان و کارکنان می توانند به بررسی مقاالت مهم، 
پروتکل های پروژه و گزارش پيشرفت کتبی دسترسی داشته باشند. این روش معموالً برابر فنون، قوانين 
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و مقررات استفاده می شود و می تواند در دسترس همه دانشجویان قرار گيرد.
بحث و گفتگو در مکانهای اجتماعی قابل انجام است. این کار، به ویژه برای آن گروه از دانشجویانی که به 
صورت پاره وقت در حال انجام تحقيقات خود هستند، کمک بزرگی است.  گزینه گفتگوی همزمان، برای 
دانشجویانی که در خارج از محيط دانشگاه هستند و پرسشی دارند نيز در دسترس است. دسترسی به این 
گفتگوها به آنها اجازه خواهد داد تا در مراحل بعدی به اطالعات مشارکتی دسترسی داشته باشند. امکان 
ایجاد گروه های ذینفع خاص را در هنگام استفاده از بلک بورد، برای دانشجویان مشغول در پروژه های 
تحقيقاتی مربوط، می توان بررسی کرد. داشتن گروه مرکزی کوچکتر می تواند، برای ارائه بحث های مفيد 
بين  تعامل  بلک بورد،  از  استفاده  که  می رود  انتظار  کند.  فراهم  دانشجو  هر  برای  را  فرصتی  متمرکز،  و 

دانشجویان و اعضای هيات علمی را افزایش دهد.
محيط بلک بورد امکان طرح ایده ها و به اشتراک گذاری تجربيات با دیگر دانشجویان را از طریق بحث و 
گفتگو و تبادل نظر فراهم می کند. ارتباط الکترونيکی پرجنب و جوش می تواند به حل احساس تنهایی 
بپردازد و فرصت هایی را برای تعامل )کار، ارتباط، بازی و ...( با همکاران دیگر خود فراهم کند. اطالعات 
متنوعی از روشها و سمينارها، کنفرانس ها، پژوهش های روزمره، راهنمایی، پيوندهای مفيد و فعاليت ها 
به استفاده  را  ارسال شود. ما عالقه داریم که دانشجویان  باال بردن تجربيات دانشجویان  برای  می تواند 
از سایت کليک آپ)بلک بورد( نه تنها برای دریافت منابع، بلکه برای توسعه جامعه تحصيالت تکميلی 
خودمان تشویق کنيم. طبق اظهارات یک دانشجو، از آن جا که سایت بلک بورد انعطاف پذیر است، سایت 
مفيد و مهمی است. همچنين این سایت، راهنمای خوبی برای چگونگی مطالعه، از طریق فهرست ها و 

طرح های مطالعه است.
نتیجه گیری

توسعه و همکاری و ارتباط، بين کارکنان رشته گياه پزشکی، دانشجویان تحصيالت تکميلی و متخصصان 
اطالعات کتابخانه جوتلو اف سوگا، مورد بحث واقع شده است. واضح است که متخصص اطالعات و کتابخانه 
نقش مهمی را در افزایش برونداد تحقيقاتی این رشته ایفا می کنند. ترکيب برنامه های رف ورکز )رف شير( 
و بلک بورد، ابزار ارزشمندی برای افزایش این همکاری به حساب می آید. بازیابی آسان اطالعات، تعامل 
گروهی، همکاری و به اشتراک گذاری اطالعات، همچنين حفاظت از محصوالت فکری رشته گياه پزشکی، 
بااستفاده از رف شير، بااطمينان انجام می شود. با اینکه، اجرای برنامه کليک آپ )بلک بورد( برای انجمن 
تمرینی رشته گياه پزشکی، هنوز نوعی فعاليت فوق برنامه است، تسهيل ارتباط و تعامل در افزایش نوآوری 

و ارتقای پژوهش یکی از پيامدهای مثبت این فعاليت بوده است.


