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  چكيده
دانـش ضـمني در آنـار     دهد آه به حجـم زيـادي   فرآيند يافتن اطالعات براي آاربران به آتابدار اين فرصت را مي

آتابـدار دانـش جمعـي و اشـتراآي را      هاي سودمند اين اسـت آـه   يكي از روش. دانش عيني خود دست پيدا آند
آننده در آسـب و   يكي از فرآيندهاي تسهيل. مكاني ذخيره نمايد هاي بعدي در گردآوري آند و آن را براي استفاده

مديريت دانـش در  . هاي بعدي استفاده از فرآيندهاي مديريت دانش است گذاري اشتراك ذخيره اين دانش جهت به
بپردازنـد، طراحـي    ، ذخيـره، بازيـابي و اشـتراك دانـش خـود      آوري ها به جمع سازماناين آه چگونه  تشخيص جهت
هـاي   گـذاري و اسـتفاده   را بـراي اشـتراك   اي آه امكان آسب و گـردآوري دانـش   شود يكي از ابزارهاي آتابخانه مي

ك خـدمت  ايسـتگاه پرسـش يـ   . است" ايستگاه پرسش"عنوان  هايي تح سازد استفاده از پايگاه تعاوني ميسر مي
گيرد و آاربر و  به صورت الكترونيكي و در اغلب موارد پيوسته صورت مي مرجع مجازي است آه در آن خدمت مرجع

فيزيكـي در آتابخانـه    اي و فناوري اينترنت در اختيار داشته باشند، بدون حضـور  صورتي آه امكانات رايانه آتابدار در
  .دريافت آنند و خدمات راباشند مي توانند با يكديگر ارتباط داشته 

  
  ها آليدواژه

  خدمات مرجع تعاوني، مديريت دانش، خدمات مرجع مجازي، ايستگاه پرسش
  

  مقدمه
برای پاسـخگویی  . مرجع پاسخ می دهدسئوال هر کتابدار مرجع در یک کتابخانه دانشگاهی ساالنه به صدها 

کتـاب، مجلـه، فهرسـت    ( ل تـوجهی از منـابع در قالـب هـای مختلـف      کتابـدار مرجـع بـه تعـداد قابـ     سئواالت به این 
به دليل حجم انفجارگونه اطالعـات و منـابع، بـرای     .مراجعه می کند... ) کتابخانه، پایگاههای اطالعاتی، اینترنت و

مطـرح شـده پاسـخ کامـل و درسـت بدهـد و یـا ایـن کـه همـواره           سئواالت کتابدار غير ممکن است که به همه ی 
پـژوهش هـای زیـادی در ایـن رابطـه صـورت       . ترین منبع یا ابزار را برای پرسش ها مورد استفاده قرار دهـد  مناسب

مرجـع مطـرح شـده در کتابخانـه هـا پاسـخ نادرسـت داده شـده         سـئواالت  % ۴۵گرفته و آشکار شده که تقریبًا به 
  ). Stover, 2004; Gandhi, 2004; Lamont, 2004(است 

شه ممکن نيست که پاسخ درست را ارائه کند یا منبع درست را معرفی نماید اما حجم اگرچه یک کتابدار همي
فنـاوری مـدرن و عصـر اطالعـات سـبب توليـد حجـم زیـادی از         . زیادی از اطالعات نزد کتابداران مرجع موجـود اسـت  

سـئواالت  . اسـت اطالعات شده است که بر شيوه های عملکرد کتابداران مرجـع تـأثير گذاشـته و آن را تغييـر داده     
عـالوه بـر   . مرجع می تواند با مراجعه شخص  به کتابخانه و یا به صورت الکترونيکی از خارج از کتابخانه مطرح شود

با استفاده از دانلود کردن و پردازش فایـل هـا و    سئواالت این ها از کتابداران مرجع انتظار می رود که به بسياری از 
  ).Warnken, 2004(ای پاسخ دهند یا با کمک نرم افزارهای رایانه 

ایـن  . هر کتابدار مرجعی دارای تجربيات منحصر به فردی است که به او بصيرت و دانش خاصی بخشيده اسـت 
تجربه منحصر به فرد به ویژه در کتابخانه های دانشگاهی که کتابداران دارای تخصص موضوعی خاصی هسـتند و  

هيأت علمی و گروه های آموزشی خاصی قرار دارند، آشکارتر می شود  در ارتباط تنگاتنگ با دانشجویان و اعضای
)Pinefield, 2001 .(و بصيرت کسب می کنند ١این متخصصان دانشی آميخته از تجربه، ارزش، اطالعات موقعيتی .

عالوه بر این، در بسياری از بخش های مرجع کتابداران مجبورنـد بـه سـؤاالتی خـارج از حيطـه تخصصـی خـود نيـز         
آنهـا بایـد از منـابع چـاپی موجـود در کتابخانـه، دسـتنامه هـا،         سئواالت برای پاسخگویی به این گونه . اسخ گویندپ

بنابراین دانش پراکنده موجود در بخـش مرجـع   . پایگاههای اطالعاتی داخلی، اینترانت ها و ویکی ها استفاده کنند
 ,Kim(ایل های رایانه ای و ذهـن افـراد یافـت شـود     می تواند در مکان های مختلفی نظير پایگاههای اطالعاتی، ف

2000 .(  
فرآیند یافتن اطالعات برای کاربران به کتابدار این فرصت را می دهد که به حجم زیادی دانش ضمنی در کنـار  

یکی از روش های سودمند این است که کتابدار دانش جمعـی و اشـتراکی را   . دانش عينی خود دست پيدا کند
یکـی از فرآینـدهای   ). Robert, 2005(آن را بـرای اسـتفاده هـای بعـدی در مکـانی ذخيـره نمایـد         گردآوری کنـد و 

تسهيل کننده در کسب و ذخيره این دانش جهت به اشـتراک گـذاریهای بعـدی اسـتفاده از فرآینـدهای مـدیریت       
بازیـابی و   مدیریت دانش در جهت مشخص کردن این که چگونه سازمانها بـه جمـع آوری ، ذخيـره،   . دانش است

یکی از ابزارهای کتابخانه ای که امکان کسب و ). Jager, 1999(اشتراک دانش خود بپردازند، طراحی می شود 
گردآوری دانش را برای اشتراک گذاری و استفاده های تعاونی ميسر مـی سـازد اسـتفاده از پایگاههـایی تحـت      

است کـه در آن خـدمت مرجـع بـه      ٣جازیایستگاه پرسش یک خدمت مرجع م. است ٢"ایستگاه پرسش"عنوان 
صورت الکترونيکی و در اغلب موارد پيوسته صورت می گيرد و کاربر و کتابدار در صـورتی کـه امکانـات رایانـه ای و     
فناوری اینترنت در اختيار داشته باشند، بدون حضور فيزیکی در کتابخانـه مـی تواننـد بـا یکـدیگر ارتبـاط داشـته و        

ایستگاه پرسش دارای ویژگی است که می تواند به عنوان ابزار مدیریت دانش عمل کند . خدمات را دریافت کنند
به عنوان مثال وقتی که کـاربر از طریـق تاالرهـای گفتگـو از یـک کتابـدار       . و  آن ویژگی دانش مدار بودن  آن است

شينه هـای ایـن پایگـاه    پي. و پاسخ درست آن را به پایگاه دانش اضافه کردسئوال سؤالی را می پرسد می توان 
پيوسته کاربران بلکه می تواند شامل سؤاالتی که بـه صـورت حضـوری، تلفنـی و سـایر      سئواالت نه فقط شامل 

منابع پرسش و حتی دانش ضمنی کتابداران از قبيل گفتگوهای غير رسمی، راهنماها، دستورالعمل هـا و آیـين   
هایی که به این پایگاه اضافه می شود پایگاه پرسش بـه یـک   بنابر این بر اساس پيشينه . نيز باشد... نامه ها و

این پایگاه به راحتی می تواند سازماندهی شـده و قابـل   . آرشيو دانش مدار، گسترده و بزرگ تبدیل خواهد شد
چون در ایـن پایگـاه دانـش ضـمنی و     . جستجو بر اساس کليد واژه، عنوان و یا قابل تورق بر اساس موضوع باشد

 & Huysman(گردآوری می شود بنابر این فرآیندهای مبادله و خلق دانش نيز تسـهيل مـی شـود     عينی هر دو
Dewit, 2002 .(  
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کـاربران  سئواالت استفاده از پایگاه پرسش مبتنی بر دانش سبب می شود کتابداران پاسخ های درست به 
ریهـا کاسـته مـی شـود و در بهبـود      و پاسخ ها به عنوان یک بانک حفظ شده و از دوباره کاسئواالت . خود بدهند

با پشتيبانی از واژگان کنترل شـده و ایجـاد ارجاعهـای متقابـل مفيـد و      . بخشی به خدمات مرجع مؤثر می باشد
منطقی، ساختار قابل تورق و به همراه داشتن موتور جستجوی قوی که بتواند واژگان را در پایگاه جسـتجو کنـد   

خارج از حوزه تخصصی خود نيز به سئواالت ب خواهد شد که کتابداران به این امر سب. گسترش و بهبود می یابد
  .خوبی پاسخ دهند

  
  تاریخچه

کتابخانـه   ١۶و در نتيجـه همکـاری بـين کتابخانـه کنگـره آمریکـا و        ٢٠٠٠پایگاه پرسش نخستين بـار در سـال   
حرفه ای را برای محققـين در   این کتابخانه ها در یک طرح آزمایشی زمينه ارائه خدمات مرجع. وابسته ایجاد شد

نتيجـه همکاریهـا بسـيار    . هر زمان و هر مکان و از طریـق ایجـاد یـک شـبکه پيوسـته بـين المللـی فـراهم کردنـد         
سودمند بود زیرا کتابداران هر کتابخانه تجربيات حرفه ای خود را به همراه دانش خود از نيازهـا و رفتـار کـاربران و    

ناميـده   ٤"خدمات مرجع دیجيتالی تعاونی"این طرح . ه این طرح منتقل کردندنيز تخصص های موضوعی خود را ب
منعقد کرد این خدمات آزمایشـی را توسـعه داد    OCLCکتابخانه کنگره در توافقنامه ای که با  ٢٠٠١در سال . شد

. یافت گسترش" ایستگاه پرسش"با عنوان  ٢٠٠٢این طرح در سال . کتابخانه رسيد ٢٠٠و تعداد اعضای طرح به 
 ٢٠کتابخانـه در بـيش از    ١۵٠٠این طرح امکان دسترسی به شبکه تعاونی خدمات مرجع بـيش از  ٢٠٠۴در سال 

این خدمات شـامل یـک سـرویس گفتگـوی مبتنـی بـر وب، پيغـام گـذاری، ابزارهـای          . کشور جهان را ميسر نمود
  ).Quint, 2004(و جواب است سئوال گزارش گيری و پایگاه دانش متشکل از 

از این نوع خدمات مرجع مجازی توسط انجمن کتابداران آمریکا صورت گرفـت، عبـارت    ٢٠٠۴عریفی که در سال ت
که در آن کاربران با استفاده از فناوریهای رایانه و اینترنـت بـدون حضـور     ٥"خدمات مرجع الکترونيکی و آنی"است از 

کانــال هـای ارتبــاطی بـا کتابــداران شــامل   . باشـند فيزیکـی در کتابخانــه مـی تواننــد بـا کتابــداران مرجـع در تعامــل     
  . است.... و ٦گفتگوهای پيوسته، ویدئو کنفرانس، پست الکترونيک، ارسال پيغام، انتقال صدا از طریق اینترنت

زبان قابل دسترس اسـت و کنسرسـيوم هـای ایـالتی و      ١٠محيط رابط کاربر ایستگاه پرسش در حال حاضر به 
  ).Ralph, 2008(اطالع رسانی هستند  محلی بزرگ عضو این نظام

سطح بـين المللـی کـه     و  محلی و کنسرسيوم های منطقه ایدر حال حاضر خدماتی از این نوع در دو سطح 
نمونــه ای از ایــن نظــام را مــی تــوان در کتابخانــه هــای . ارائــه مــی شــودســاعته  ٢۴تحــت عنــوان خــدمات مرجــع 

 ٢٠٠۵مشاهده کـرد کـه از سـال     ٧"خدمات مرجع مجازی تعاونی و توزیع شده"دانشگاهی چين نيزبا عنوان نظام 
از جمله نمونه هایی که در سـطح ایـالتی فعاليـت مـی     )). et al, 2007) Shachof(فعاليت خود را آغاز کرده است 

اره کـرد  کنند می توان به خدمات مرجع مجازی مبتنی بر گفتگوی پيوسته و پست الکترونيک در ایالت کاليفرنيا اش
  .)Pomerantz et al., 2006( ٨کتابخانه آغاز کرده است ١٩با  ٢٠٠۴که کار خود را از سال 

  
  ها سودمندی

مزایای استفاده از این چنين نظامهایی در بخش مرجع کتابخانـه بسـيار اسـت کـه در ادامـه بـه برخـی از آنهـا         
  :اشاره می شود

و برخـورداری  از  ) Real Time(ن خـدمات مرجـع آنـی    یـا فـراهم نمـود   : مالقات کاربران در زمان نيازشـان  •
  .کمک کتابداران مرجع حرفه ای از طریق صفحه خانگی کتابخانه یا سایر پرتالهای اینترنتی

 ٢۴می توان خدماتی با پوشش زمانی . گسترش ساعات ميز مرجع بدون نياز به حضور کارکنان اضافی •
 .مشتریان فراهم کنيدروز هفته و با اشتباهات کمتر برای  ٧ساعته و 

نظير عضویت در کنسرسيوم محلـی، گـروه موضـوعی    : عضویت در گروه های مختلف به صورت همزمان •
 ....خاص و 

و پرسش مبتنی بر دانش که سبب بررسی و ارزیابی سؤالها و پاسخ هـا بـه صـورت اشـتراکی     سئوال  •
 .می شود

) Chat(یا ایجاد ایستگاه های گفتگو وال سئز طریق ارسال ع اارجاع خودکار موضوع از طریق شبکه مرج •
 ،با کتابداران موضوعی بر اساس موضوع، زبان مدرک، یا زمانهای تحت پوشش

 ،قيمت گذاری بر اساس تعداد استفاده کننده •
اضافه کردن سؤالهای متداول و سایر منابع بـه ایسـتگاه پرسـش بـرای بازیـابی سـودمندتر و سـاده تـر          •

 ،اطالعات
مرجع با ارائه گزارش هایی در رابطه با خدمات ارائه شده از طریق پسـت الکترونيـک و   مدیریت تعامالت  •

 ...گفتگوهای پيوسته و
 ،کاهش زمان پاسخگویی به سؤالهای تکراری و پژوهش های تکراری •
تلفنـی،  (نگهداری و قابل دسترس کردن حافظه سازمانی با ایجاد آرشـيوهای جـامع از تعـامالت مرجـع      •

 ،....)ترونيک، وحضوری، پست الک
  

عمق بخشـيدن بـه خـدمات    ، های دسترسی برای کاربران بسط گزینهچون ي يها راهاز  گسترش خدمات مرجع
، و خـدمات مرجـع  سـئواالت  مـدیریت یکپارچـه   ، افزایش ساعت ارائـه خـدمات بـدون افـزایش تعـداد کارکنـان      ، مرجع

ی بـه متخصصـين موضـوعی بـدون نيـاز بـه       دسترسـ ، مشارکت و همکاریهای محلی، ایالتی و جهانی با همکـاران 
 .پذير است امكانسئواالت سياهه  ابزارهای ارجاعی، و حضور فيزیکی متخصص

 
  های استفاده از ایستگاه پرسش يوهش
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از طریق پسـت الکترونيـک و یـا گفتگوهـای پيوسـته ارائـه مـی         را بسياری از کتابخانه ها خدمات مرجع مجازی
 که برخی رایگان و برخی مبتنی بر هزینه هستند ٩ای زیاد پرسش از متخصصخدمات مرجع مجازی مدل ه. دهند

   .را شامل می شود
کـه در صـورت فـراهم بـودن برخـی عوامـل از جملـه        ایستگاه پرسش یک سرویس خدمات مرجع تعاونی است 

  .عوامل ذکر شده در ذیل می تواند مورد استفاده قرار گيرد
  ،ریت اطالعات خالقانهزیرساخت قوی فنی اینترنت و نظام مدی •
 ،مرجع خبره نگروهی از کتابدارا •
ارزشـمند بـودن    بـه  داشـتن  اعتقاد نيز وبه فرهنگ سنتی کمک به کاربر به بهترین روش عميق اعتقاد  •

  .مرجع کار
کتابخانـه اصـلی و کتابخانـه     داخـل کتابخانـه،  ي چـون  همکاریهای بين کتابخانه ای می تواند در سطوح مختلفـ 

کتابخانه ها در سـطح   کتابخانه های یک کشور، کتابخانه های یک ایالت، کتابخانه های یک منطقه، های وابسته،
 .ارائه شود جهان
  
  نتيجه گيری

ایستگاه پرسش مبتنی بر یک زیرساخت هوشمندانه و بلندپروازانـه بـرای دریافـت، پرداخـت و پاسـخگویی بـه       
ه صفحه مرجع یک کتابخانه عضو این پایگاه مرتبط مـی  ب) پرسشگر(کننده سئوال . ایجاد می شودمرجع سئواالت 

شود و فرم مربوط به پرسش را پر می کند اگر کتابخانه عضو یک کنسرسيوم یا گـروه کتابخانـه هـای عضـو باشـد      
  . را به دیگر کتابخانه هایی که می توانند آن را بهتر مورد پردازش قرار دهند ارسال نمایدسئوال می تواند 

بــه  خــود زبــانی و زمــانی ،بــر اســاس توانائيهــای موضــوعیمــی تواننــد  جــع کتابخانــه هــای عضــومر کتابــداران
ویان و افـرادی کـه   گرا بـه بهتـرین پاسـخ   سـئواالت  یـک نظـام مـدیریتی خودکـار مـی توانـد       . دهندها پاسخ  پرسش

نـی بـر دانـش    ایستگاه پرسش می تواند حافظه سازمانی مبت. پتانسيل بهتری برای پاسخگویی دارند ارسال کند
و جوابهـا مـی   سـئوال  ایـن  . داشـته باشـد  را  ،و پاسخ های آن استسئوال که پایگاه اطالعاتی کاملی از تعدادی 

و . باشـد سـازماندهی شـود   ... تواند بر اساس توصيفگرهایی که مبين کليدواژه های موضوعی، سطح آمـوزش و  
مـی   این گونه خدمات در کتابخانهارائه  ؟ه شده یا خيرقبال پاسخ دادسئوال که آیا مطلع شوندکتابداران می توانند 

  :تواند منجر به موارد ذکر شده در ذیل شود
 رؤیت پذیری و حضور در وب کتابخانه افزایش می یابد، .١
 کتابخانه نخستين گزینه برای ارائه خدمات مرجع با کيفيت می شود، .٢
 شوند، کاربران جدید جذب می .٣
 رائه می شود،به کاربران موجود خدمات بهتری ا .۴
 خدمات مرجع گسترش می یابد، .۵
 کتابداران با همکاران خود ارتباط بيشتری برقرار می کنند، .۶
 دسترسی به منابع انسانی دانش محور گسترش می یابد، .٧
 نخصص کتابدار مرجع بهبود می یابد، .٨
 دسترسی به پایگاه دانش ساخته شده توسط کتابداران ميسر می شود، .٩
 .کاهش می یابدهزینه های خدمات مرجع  .١٠
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