
چڪیده

هدف: رعایت مؤلفه  های مدیریت دانش در زمینه  های گردآوری، 
سازماندهی، نیروی انسانی، اشاعه، و نگهداری و حفاظت در بخش  های 

نسخ خطی در کتابخانه  های ایران بررسی شده است.
 روش/ رویكرد پژوهش: در این پژوهش پیامیش توصیفی 
است، و جامعه پژوهش شامل کلیه بخش های نسخ خطی در 
کتابخانه های سطح کشور است. در جامعه مورد پژوهش که 
شامل 44 کتابخانه در سطح ایران است متامِی مسئولین بخش ها، 
کارشناسان و کارکنان مورد بررسی قرار گرفته اند و با استفاده از 
پرسش نامه ، گردآوری اطالعات انجام شده و در نهایت از نرم  افزار 

آماری SPSS برای تحلیل داده ها  استفاده شده است.
یافته  ها: میانگین به  دست آمده از مؤلفه  های گردآوری نسخ خطی 
37/92 از 45، سازماندهی نسخ خطی28/90 از 33، اشاعه اطالعات 
نسخ خطی 36/11 از 57، نیروی انسانی 46/74 از60، حفاظت و 
نگهداری نسخ خطی 37/22 از 42، از میانگین مقایسه شده، در سطح 

کم و پایین تری قرار دارند.
نتیجه    گیری: مؤلفه  های مورد تحقیق در چند كتابخانه، متوسط، و در 
بسیاری از  كتابخانه  های در سطح كم رعایت می  شود. برای رسیدن به 

وضعیت مطلوب پیشنهاد ارائه شده است.

ڪلیدواژه ها 

نسخه  های خطی، مدیریت دانش، ایران

وضعیت بخش های نسخ خطی در

 کتابخانه  های ایران  براساس مؤلفه  های مدیریت دانش
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مقدمه
نسخه  های خطی به  عنوان میراث مكتوب گذشتگان حاوی اندیشه  های بشری و بخش مهمی 
در تاریخ كتاب و كتابداری در ایران و جهان هستند. سال  های سال یافته  های علمی بشر 
به  عنوان میراث فرهنگی و تمدنی بشریت محافظت شده و آثار خطی كه درعین آسیب  پذیری، 
بسیار ارزشمند هستند به نسل  های بعد منتقل شده  اند. اگرتالش عالمان و كتابدوستان در طی 
قرون متمادی نبود، بی  شك این دستنوشته  ها كه بخشی از تاریخ علم در ایران و جهان هستند 

از بین می  رفتند.
امروزدر ارتباط با نسخ خطی ما با دو نگرش عمده مواجهیم. در نگاه سنّتی، نسخه  های 
خطی به  عنوان آثار قیمتی و عتیقه درگوشه  ای نگهداری و یا كنج موزه  ای به نمایش گذاشته 
می  شوند و یا با تمهیدات خاص و كمی دشوار در اختیار تعداد محدودی از علما و اندیشمندان 
قرار می  گیرند. در نگرش دوم و جدید كه متأثر از انقالب رایانه  ای و نفوذ فناوری اطالعات در 
تمام عرصه  های زندگی به ویژه زندگی فرهنگی است، ابزارهای مدیریت اطالعات و مدیریت 
دانش به  كارگرفته شد تا با استفاده از آنها امكان بهره گیری از این آثار ارزشمند فراهم شود و 
محققان و دانشمندان بتوانند با استناد به اندیشه و تفكر علمی گذشتگان به تولیدات علمی 

جدیدی بپردازند )مطلبی، 1389(.
مدیریت دانش كه صاحبنظران آن را اعمال مدیریت و زمینه  سازی برای تبدیل دانش )»نهان 

1.  دانشجوی دكرتی علم اطالعات و 

دانش  شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و 

تحقیقات. تهران. ایران )نویسنده مسئول(

 erohi20@yahoo.com 

2.  استاد گروه علم اطالعات و دانش  شناسی 

دانشگاه خوارزمی

وضعیت بخش های نسخ خطی در
 کتابخانه  های ایران 

براساس مؤلفه  های مدیریت دانش

الهه روحی  دل  1 | نرصت ریاحی  نیا  2

دریافت:   1391/8/6 پذیرش:  1391/10/11



186
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 94 

به عیان« و »انفرادی به جمعی« و بالعكس( دانسته  اند، در داخل یك سازمان یا بین سازمان ها در 
قالب گردآوری، سازماندهی، به اشتراك  گذاری دانش به  عنوان یك سرمایه سازمانی درراستای 
دستیابی به اهداف سازمان قدم برمی  دارد )حسن  زاده، 1384(. پرز3  )1999( معتقد است كه 
مدیریت دانش عبارت از گردآوری دانش، قابلیت  های عقالنی، تجربیات افراد یك سازمان و 
ایجاد قابلیت بازیابی برای آنها به  عنوان یك سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر مدیریت دانش 
بر ذخیره و به كارگیری دوباره اطالعات تخصصی تأكید دارد )1999(. كینگ4  )1999( یكی از 
كسانی است كه مدیریت دانش را فرآیند ایجاد، سازماندهی، اشاعه و حصول اطمینان از درك 
اطالعات مورد نیاز برای انجام یك كار تلقی می  كند. مالهوترا5  كسی كه بیشترین فعالیت را 
در سال های اخیر در زمینه مدیریت دانش داشته است و این مفهوم را از دیدگاه نظری تعریف 
می كند و مدیریت دانش را كمك به سازمان ها در یافتن راه های جدید بهره  جویی از دانش عینی 

و ذهنی افراد سازمان به  حساب می آورد )حسن  زاده،1383(.
مدیریت دانش عنصری است كه در این پژوهش به عنوان نگرشی هدفمند و ابزاری برای 
شناسایی، تهیه، توسعه، تحلیل، استفاده، ذخیره، اشتراك دانش، سازماندهی و بازیابی پایگاه 
دانش سازمانی و تجربه  های پراكنده در سازمان مورد توجه قرار گرفته تا دسترسی به دانش 

كه پیوسته در حال تغییر است به هر صورت فراهم شود.
باتوجه به ورود كتابخانه ها به قرن بیست  ویكم و استفاده مؤثر از مدیریت دانش، تغییر 
در ساختار كتابخانه  ها، مدیریت مناسب كاركنان، بازنگری در آموزش كاركنان، بازنگری در 
خدمات، و بازنگری در معیارهای ارزیابی ضرورتی غیرقابل اجتناب شد )پریرخ،1382(.   

این ضرورت قطعاً به فضای نسخ خطی نیز راه یافته است، زیرا سه موضوع عمده در 
زمینه مدیریت دانش یعنی یادگیری سازمانی، مدیریت كتابخانه ها و مراكز اسناد وفناوری  های 

اطالعاتی به خوبی مجموعه های خطی را نیز تحت تأثیر قرار می  دهد )گزنی، 1384(.
در حیطه نسخ خطی، شناخت محتوایی نسخ و درك ضرورِت یافتن حلقه  های مفقوده 
تاریخ علمی و فرهنگی ایران و اسالم، گسترش مراجعه كارشناسان، محققان، دانشجویان 
تحصیالت تكمیلی به بخش  های نسخ خطی در كتابخانه  های دارنده نسخه  های خطی را 
درپی خواهد داشت. به دلیل اهمیت نسخه  های خطی، كتابخانه  ها به فكر افتادند تا با كمك 
فناوری  های جدید به رفع مشكالت متعدد در زمینه های گردآوری، سازماندهی، اشاعه 
اطالعات، منابع انسانی، حفاظت و مرمت و... اقدام كنند. تولید میكروفیلم از آثار خطی و 
همچنین چاپ این آثار بر روی كاغذهای مخصوص، به تدریج امكان استفاده گسترده تر آثار 
خطی را برای مراجعان فراهم كرد. به دنبال آن، تولید دستگاه های پویشگر )اسكنر( جدید 
كه امكان تولید تصویرهای با كیفیت را برای كتابخانه ها فراهم می كرد، سبب حضور این 

3 .  Perez 

4. King

5. Malhotra 
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دستگاه ها در بخش نسخه های خطی كتابخانه های بزرگ شد و به تدریج دسترس پذیری 
این آثار وارد مرحله جدیدی شد. بسیاری از كتابخانه ها با خرید این دستگاه ها، تولید نسخه 
الكترونیكی آثار خطی براساس تقاضای مراجعه كنندگان و پژوهشگران را در دستور كار 
خویش قرار دادند تا ضمن دسترس پذیر كردن آثار، از آسیب دیدن آنها نیز جلوگیری كنند. با 
این عمل امكان استفاده از نسخ خطی از طریق رایانه  های شخصی پژوهشگران و در منزل و 

یا پشت میز كار آنها فراهم شد )مطلبی، 1389(.
در ادامه برخی از كتابخانه ها تالش كردند ضمن دسترس پذیر كردن این آثار، امكان 
دسترسی به این آثار را در محیط اینترنت نیز فراهم سازند. كتابخانه های بزرگ دارنده نسخ 
خطی تالش های درخور توجهی در سال های اخیر انجام داده اند تا حداكثر استفاده از فناوری 
اطالعات را درزمینه نسخ خطی داشته باشند، ولی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری 
وجود دارد . اگر كتابخانه  های صاحب مجموعه  های خطی بتوانند با استفاده از اصول مدیریت 
دانش به زمینه های بهتری در زمینه گردآوری، سازماندهی، اشاعه اطالعات، دسترس پذیر كردن 
محتوای آثار در محیط اینترنت، اشتراك منابع و... دست یابند، به هم افزایی قابل مالحظه ای 
دست خواهند یافت و این سرمایه های گرانبها در دسترس گروه وسیع تری از محققان قرار 
خواهد گرفت. باتوجه به اینكه تاكنون هیچ تحقیقی درخصوص ارزیابی وضعیت نسخه های 
خطی براساس مؤلفه های مدیریت دانش در ایران انجام نشده، تأكید این مطالعه بر بررسی 
وضعیت فعلی بخش های نسخ خطی در ایران و پاسخ گویی به میزاِن به كارگیری مدیریت 
موثر دانش در بخش های خطی كتابخانه های ایران است. الزم به ذكر است كه در سال های 
اخیر توجه به مطالعات در حوزه نسخ خطی بیشتر شده و مطالعات موردی نیز در این زمینه 

انجام شده است كه به اختصار به آنها اشاره می  شود. 
غالمحسین  زاده خبیصی )1384(، هدف از پژوهش خود را بررسی میزان  استفاده از 
فناوری اطالعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در ایران ذكر می  كند. نتیجه تحقیق وی نشان 

داده است كه اغلب كتابخانه  های مورد بررسی، نسخه های خطی خود را دیجیتالی كرده اند.
روحی  دل )1385(، به بررسی اصطالحنامه  های موجود و ساختار آنها پرداخته و سپس به 
تعیین حدود موضوعات اصطالحنامه نسخه  شناسی اشاره دارد. در این پژوهش كه برای نخستین 
بار در ایران انجام گرفته است٬ ساختار چهریزه  ای بر اساس نمونه  های ارائه شده برای اصطالحنامه 

نسخه  شناسی پیشنهاد شده و نمونه  ای برای طراحی اصطالحنامه تدوین شده است. 
ناصری مالوانی )1385(، به مسئله حفاظت نسخ توجه كرده و قالب دیجیتالی را برای 
نسخ خطی پیشنهاد می  كند. نگارنده همچنین به ضرورت آموزش نیروهای فعال در این 

بخش ها پرداخته است.

وضعيت بخش های نسخ خطی در 
کتابخانه  های ايران براساس...
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خوشبخت )1388( هدف از تحقیق خود را بررسی پیشینه  های كتابشناختی بانك 
نسخه  های خطی خانه كتاب و كتابخانه ملی ذكر می  كند. یافته  های تحقیق وی نشان  دهنده 
این نكته است كه فهرستنویسان این حوزه به برخی از عناصر كتابشناختی مانند: محل تألیف، 
شرح پدیدآورندگان و شناسه  های افزوده توجه نمی  كنند. همچنین یافته  های تحقیق نشان از 

باالترین میزان انطباق در عنصر زبان، و كمترین انطباق در عنصرپدیدآور دارد.
نازی )1389(، در پژوهش خود به بررسی وضعیت و تفاوت  های موجود در فهرستنویسی 
و تالش  های قرن اخیر در ایران با تأكید برپنج كتابخانه بزرگ: ملی، مرعشی  نجفی، آستان 
قدس  رضوی، مجلس شورای اسالمی و مركزی دانشگاه تهران، كه دارای مجموعه  های غنی 
نسخ خطی  اند پرداخته است. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد فهرستنویسی موجود در 
ایران به سه دوره: سنتی، میانه، و مدرن  قابل تقسیم است. همچنین مشخص شد در فهرستنویسی 
نسخ خطی در ایران، به  غیراز ساختار كلی فهرست  ها، درجزئیات فهرست  نگاری و فهرست  ها 
الگویی واحد وجود ندارد. بر این مبنا الگویی به همراه موارد و مقدمات الزم به  عنوان مبنای ایجاد 
الگوی یكسان ملی، و به تبع آن ایجاد استاندارد ملی فهرستنویسی نسخ خطی پیشنهاد شده است.
یزدان  نیا )1389(، در تحلیل محتوای خط  مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه  های 
خطی كتابخانه های كشور و ارائه راهكار، به این نتیجه رسید كه كتابخانه ملی با بیشترین 
شاخص و مؤلفه در باالترین، و كتابخانه مركزی با كمترین شاخص در پایین  ترین رتبه قرار 

دارد. درنهایت یك الگو برای تدوین خط  مشی واحد در زمینه تحقیق ارائه شده است.
در خارج از كشور نیز مطالعاتی موردی درباره موضوعات مرتبط با نسخ خطی انجام 

شده كه به برخی از آنها اشاره می  شود.
 راسل6 )2004(، در پژوهش خود با عنوان »فهرستنویسی مجموعه  های خاص« فرآیند 
فهرستنویسی مجموعه  های خاص در كتابخانه  های ARL را بررسی كرده است. وی معتقد 
است كه فهرستنویسی مجموعه  های خاص متناسب با فناوری و فرهنگ سازمانی قابل تغییر 
است. نتایج تحقیق راسل نشان می  دهد كه كتابخانه  های مورد مطالعه روزبه  روز پیچیده  تر شده 
و دچار تغییر سازمانی می شوند، لذا افزایش همكاری كاركنان و پیشرفت و آموزش در كار 

با این مجموعه  ها ضروری است.
عبدالحمید بوجداد ام خادم7 )2010(، در تحقیق خود با عنوان »دستیابی رقومی به مواد میراث 
فرهنگی: نسخ خطی مراكش« به بررسی نسخه  های خطی موجود در مراكش پرداخته و به 
بحث دیجیتال  سازی و رقومی  سازی مجموعه  ها اشاره دارد. یكی از مسائل مهم در این بررسی 
تأكید بر رقومی  سازی مجموعه  های خطی به  منظور دسترسی به مجموعه  ها و جلوگیری از 
آسیب و تخریب آنهاست. نتایج تحقیق نشان می  دهد كه مراجعین به بخش های خطی و 

6. russell

7. Abdolhamid Boujdad 
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همچنین دسترسی به اصل نسخه  های خطی گرایش دارند. نگارنده بیان می  كند كه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در مراكش جدید است، لذا استفاده از آن در بخش های خطی هنوز 
رایج نیست؛ اما رقومی  سازی نسخه های خطی امكان دسترسی سریع تر و یكپارچه را برای 

مراجعین فراهم می سازد. 
باتوجه به تحقیقات انجام شده، هیچ یك از تحقیقات به طور خاص به موضوع مدیریت 
دانش در حوزه نسخ خطی  نپرداخته اند. لذا باتوجه به اهمیت مدیریت دانش در كتابخانه ها، 

تبیین این موضوع در فضای نسخ خطی ایران امری درخور توجه است.
هدف از این پژوهش شناخت و ازریابی وضعیت موجود بخش های خطی  كتابخانه های 
ایران در مدیریت گرد آوری، سازماندهی، اشاعه اطالعات، منابع انسانی و حفاظت از دیدگاه 

مدیریت دانش است.
باتوجه به موضوع، پژوهش حاضر درپی پاسخ گویی به سؤال های زیر است:

1. آیا بین مؤلفه گردآوری نسخ خطی در كتابخانه  های ایران با مدیریت دانش تفاوت 
معناداری وجود دارد؟

2. آیا بین میانگین مؤلفه سازماندهی )مواد( نسخ خطی در كتابخانه  های ایران با مدیریت 
دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

3. آیا بین میانگین مؤلفه اشاعه اطالعات نسخ خطی در كتابخانه  های ایران با مدیریت 
دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

4. آیا بین میانگین مؤلفه منابع انسانی بخش  های نسخ خطی كتابخانه  های ایران و استفاده 
از مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

5. آیا بین میانگین مؤلفه نگهداری نسخ خطی در كتابخانه  های ایران و رعایت مدیریت 
دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

روش پژوهش
روش پژوهش پیمایشی توصیفی و ابزار پژوهش پرسشنامه است. پرسشنامه براساس مطالعه 
منابع مختلف و مشاوره با استادان تنظیم شده است. به دلیل اهمیت موضوع و اطمینان از 
صحت روایی8  آن قبل از توزیع، برای تعدادی از صاحبنظران و افراد آشنا به مباحث مدیریتی 
و نسخه های خطی در كتابخانه ها ارسال شد تا معایب احتمالی آن مرتفع شود. برای ارزیابی 
پایایی9 پرسشنامه از ضریب آلفا كرونباخ10 )با ضریب 0/95( استفاده شده است. پرسشنامه 
با هفت مؤلفه اصلی شامل 103پرسش بسته و 7 پرسش باز تنظیم شده است. به جز قسمت 
ویژگی های جمعیت شناسی پرسشنامه، در طراحی آن از طیف لیكرت پنج گزینه ای شامل 

8. Validity 

 9. Reliability 

10. Cronbach Alpha test 

وضعيت بخش های نسخ خطی در 
کتابخانه  های ايران براساس...
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گزینه های خیلی كم، كم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد استفاده شده است. تحلیل داده های 
پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. )SPSS(، با تنظیم جداول توزیع فراوانی و 

محاسبه شاخص های آماری و آزمون t  انجام شده است. 
جامعه مورد مطالعه شامل مدیران، كارشناسان، مخزن داران، كتابداران و گروه های مرتبط 
با بخش های خطی كتابخانه ها هستند. جامعه پژوهش از كتابخانه هایی انتخاب شدند كه دارای 
بخش خاصی برای نسخ خطی باشند و همچنین در این بخش ها كارمندانی مشغول كار باشند. 
این كتابخانه ها از فهرست نهاد كتابخانه های عمومی كشور و فهرست كتابخانه های معرفی 
شده در بانك اطالعاتی نسخ خطی آقابزرگ تهرانی انتخاب شده است. الزم به ذكر است 
كه در این مجموعه كتابخانه های عمومی، دانشگاهی، حوزوی، مساجد، ملی و اختصاصی 
قرار گرفتند. درمجموع 44 كتابخانه بررسی شدند و پرسشنامه ها به طور تصادفی بین كاركنان 

مرتبط با نسخ خطی توزیع و در مجموع 72  پرسشنامه جمع آوری شده است.
جدول 1، آخرین آمار منتشر شده از مجموعه های نسخ خطی در ایران را براساس آمار 

منتشر شده نهاد كتابخانه های عمومی كشور نشان می دهد ) محبوب، 1389(.

 
یافته  ها 

در این بخش ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی و تحصیالت نمونه مورد مطالعه بررسی 
می شود، نتایج تحقیق در این زمینه نیز به اختصار بیان می  شود.

نام مرکز
کلچاپ سنگینسخ خطی

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس 
شورای اسالم

2400013/08--0240007/86

3100016/903000024/646100019/99کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 
تهران

170009/2790007/39260008/52

2540013/842730022/425270017/27کتابخانه ملی

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی

7752442/253846931/6011599338/00

85454/661697413/94255198/36نهاد کتابخانه های عمومی کشور

183469100121743100305213100جمع

جدول 1
توزیع فراوانی نسخه های خطی

و چاپ سنگی در کتابخانه های

 مختلف کشور

الهه روحی دل 
نصرت رياحی نيا 
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در بررسی تحصیالت نمونه مورد پژوهش مشخص شد كه 44/4 درصد گروه نمونه 
كه بیشترین درصد را تشكیل می  دادند دارای مدرك تحصیلی كتابداری بودند. بررسی مقطع 
تحصیلی گروه نمونه نیز نشان می  دهد كه 33/3 درصد لیسانس، 43/1 درصد فوق  لیسانس و 
2/8 درصد دارای مدرك دكتری بوده اند. بررسی نوع كار افراد در بخش  های خطی در ایران 
نشان می  دهد كه41/7  درصد گروه نمونه در بخش مدیریت به معنی مشاركت در همه امور 
بخش  های خطی و 30/6 درصد گروه نمونه در بخش فهرستنویسی مشغول به خدمت بوده اند. 

سایر بخش ها مثل مخزن داری، فراهم  آوری و اطالع رسانی تعداد كمی را شامل شده  است.

سؤال اول: آیا بین میانگین مؤلفه گردآوری نسخ خطی در کتابخانه های ایران با مدیریت 
دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

باتوجه به اینكه مقدار t محاسبه  شده )4/178-( با درجه آزادی 71 در سطح آلفای 0/05 
معنی دار است، بنابراین بین میانگین محاسبه  شده )37/92( و میانگین مقایسه  شده )45( تفاوت 
معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد. باتوجه به اینكه مقدار t منفی است، باید گفت مقدار 
میانگین محاسبه  شده به معنی داری كمتر از میانگین نظری )مقایسه  شده( است. به عبارتی دیگر 
شاخص گردآوری و مجموعه سازی مجموعه های خطی در كتابخانه های مورد مطالعه به طور 

معنی داری در حد كمی رعایت شده است.

سؤال دوم: آیا بین میانگین مؤلفه سازماندهی )مواد( نسخ خطی در کتابخانه های ایران با 
مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

میانگینتعدادمتغیر
انحراف

 استاندارد

خطای

 استاندارد میانگین

 میانگین

مقایسه  شده
t مقدار

درجه

 آزادی

 سطح

معنی  داری

4/178710/000-7237/9214/3871/69545گردآوری

میانگینتعدادمتغیر
انحراف

 استاندارد

خطای

 استاندارد میانگین

میانگین

 مقایسه  شده
t مقدار

 درجه

آزادی

سطح

 معنی  داری

3/016710/004-7228/9011/5281/35933سازماندهی

آزمون t  تک نمونه ای برای بررسی 

وضعیت شاخص گردآوری

جدول  2

آزمون t  تک  نمونه ای برای بررسی

 وضعیت شاخص سازماندهی منابع خطی

جدول  3

وضعيت بخش های نسخ خطی در 
کتابخانه  های ايران براساس...
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باتوجه به اینكه مقدار t محاسبه  شده )3/016-( با درجه آزادی 71 در سطح آلفای 0/05 
معنی دار است، بنابراین بین میانگین محاسبه  شده )28/90( و میانگین مقایسه  شده )33( تفاوت 
معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد. باتوجه به اینكه مقدار t منفی است، باید گفت مقدار 
میانگین محاسبه شده به معنی داری كمتر از میانگین نظری )مقایسه  شده( است. به عبارتی 
دیگر شاخص سازماندهی مجموعه های خطی در كتابخانه های مورد مطالعه به  طور معنی داری 

در حد كمی رعایت شده است.

سؤال سوم : آیا بین میانگین مؤلفه اشاعه اطالعات نسخ خطی در کتابخانه  های ایران با 
مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

باتوجه به اینكه مقدار t محاسبه  شده )11/875-( با درجه آزادی 71 در سطح آلفای 
0/05 معنی دار است، بنابراین بین میانگین محاسبه  شده )36/11( و میانگین مقایسه  شده )57( 
تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد. باتوجه به اینكه مقدار t منفی است، باید گفت 
مقدار میانگین محاسبه  شده به شكل معنی داری كمتر از میانگین نظری )مقایسه شده( است. 
به عبارتی دیگر شاخص اشاعه اطالعات مجموعه های خطی در كتابخانه های مورد مطالعه 

به  طور معنی داری در حد كمی رعایت شده است.

سؤال چهارم: آیا بین میانگین مؤلفه منابع  انسانی بخش  های نسخ خطی کتابخانه  های 
ایران و استفاده از مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

باتوجه به اینكه مقدار t محاسبه  شده )5/975-( با درجه آزادی 71 در سطح آلفای 0/05 
معنی دار است، بنابراین بین میانگین محاسبه  شده )46/74( و میانگین مقایسه  شده )60( تفاوت 

میانگینتعدادمتغیر
 انحراف

استاندارد

 خطای استاندارد

میانگین

 میانگین

مقایسه  شده
t مقدار

 درجه

آزادی

سطح

 معنی  داری

 اشاعه

  اطالعات
7236/1114/9271/75957-11/875710/000

میانگینتعدادمتغیر
 انحراف

استاندارد

 خطای استاندارد

میانگین

 میانگین

مقایسه  شده
t مقدار

 درجه

آزادی

سطح

 معنی  داری

5/975710/000-7246/7418/8352/22060نیروی  انسانی

جدول 4
آزمون t تک  نمونه ای برای بررسی وضعیت 

شاخص اشاعه اطالعات منابع خطی

جدول 5
 آزمون t تک  نمونه ای برای بررسی وضعیت 

نیروی انسانی بخش منابع خطی

الهه روحی دل 
نصرت رياحی نيا 
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معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد. باتوجه به اینكه مقدار t منفی است، باید گفت مقدار 
میانگین محاسبه  شده به معنی داری كمتر از میانگین نظری )مقایسه  شده( است. به عبارتی دیگر 
شاخص استاندارد نیروی  انسانی شاغل در بخش مجموعه های خطی در كتابخانه های مورد 

مطالعه به  طور معنی داری در حد كمی رعایت شده است.

سؤال پنجم: آیا بین میانگین مؤلفه نگهداری نسخ خطی در کتابخانه  های ایران و رعایت 
مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟

باتوجه به اینكه مقدار t محاسبه  شده )2/560-( با درجه آزادی 71 در سطح آلفای 0/05 
معنی دار است، بنابراین بین میانگین محاسبه شده )37/22( و میانگین مقایسه  شده )42( تفاوت 
معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد. باتوجه به اینكه مقدار t منفی است، باید گفت مقدار 
میانگین محاسبه  شده به  طور معنی داری كمتر از میانگین نظری )مقایسه  شده( است. به عبارتی 
دیگر شاخص حفاظت و نگهداری از بخش مجموعه های خطی در كتابخانه های مورد مطالعه 

به  طور معنی داری در حد كمی رعایت شده است.
باتوجه به مقایسه میانگین هر یك از شاخص ها با میانگین جامعه مورد مطالعه، بخوبی 

می توان دریافت كه مدیریت دانش در كتابخانه های مورد بررسی در حد مطلوب نیست. 

نتیجه  گیری
باتوجه به تعریف »هدف  مدار« مدیریت دانش كه مدیریت دانش را روشی برای شناسایی، 
ذخیره، سازماندهی و بازیابی پایگاه دانش سازمانی و تجربه پراكنده در سازمان می  داند، می توان 
به خوبی دریافت كه در بخش های خطی ایران مؤلفه  های مورد بررسی مطابق با رویكرد 
مدیریت دانش درحد مطلوب نیست. شایان ذكر است كه در فضای نسخ خطی به خصوص در 
كتابخانه های كوچك و شهرستان ها هنوز ابعاد الكترونیكی رشد خوبی نداشته و نیازمند توجه 
بیشتری است. البته در كتابخانه های بزرگ دارای نسخه های خطی كارها و اقدامات مفیدی در 
زمینه رقومی سازی مجموعه ها انجام شده است. در این بخش به تفكیك، نتایج تحقیق در ارتباط 

با پرسش ها به اختصار مطرح می شود و پیشنهاداتی برای رسیدن به حد مطلوب ارائه می شود.

میانگینتعدادمتغیر
 انحراف

استاندارد

 خطای استاندارد

میانگین

 میانگین

مقایسه  شده
t مقدار

 درجه

آزادی

 سطح

معنی  داری

 حفاظت

منابع
7237/2215/8391/86742-2/560710/013

آزمون t تک  نمونه ای برای بررسی 

وضعیت حفاظت از منابع خطی

جدول  6

وضعيت بخش های نسخ خطی در 
کتابخانه  های ايران براساس...
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همانطور كه مطالعات آماری نشان داد، میانگین این شاخص )37/92( درحد مطلوب 
نیست و تنها پاسخ  دهندگان به تناسب خرید نسخ با اهداف سازمان پاسخ مثبت دادند و دیگر 
سؤاالت از نمرات پایینی برخوردارند. لذا پیشنهادات زیر برای رسیدن به وضعیت مطلوب 

ارائه می شود:
-  ضرورت تدوین خط مشی مدون در انتخاب و گردآوری منابع خطی 

-  درك صحیح اهداف كتابخانه مادر
-  شناسایی منابع خطی موجود در ایران

-  ایجاد پایگاه داده در زمینه نسخه های خطی
-  ایجاد بانك اطالعات فروشندگان، اهدا كنندگان، و وقف كنندگان  نسخ خطی

-  تهیه فایل های الكترونیكی از مشخصات نسخه های تهیه شده
-  اختصاص بودجه خاص برای خرید نسخه  های خطی 

-  ایجاد بازارهای داخلی برای خریدوفروش نسخ خطی با حمایت مستقیم دولت
-  ایجاد جّو اعتمادسازی برای سپردن نسخه  های خطی به مراكز دارای امكانات ویژه 

-  آموزش نیروهای انسانی زبده در زمینه شناسایی و ارزیابی دقیق نسخه  های خطی و 
قیمت  گذاری و تقویم درست نسخ

میانگین این مؤلفه )28/90( از حد متوسط پایین تر است، اما نمره باالی پاسخ برخی از 
سؤاالت نشان از وجود استفاده از فناوری اطالعات و فهرست های الكترونیكی در كتابخانه هایی 
چون: ملی، ملك، مرعشی، آستان قدس رضوی، كتابخانه دستغیب شیراز، كتابخانه مركزی 
دانشگاه تهران و چند مركز دیگر است. بسیاری از پاسخ دهندگان به سؤاالت متفق القولند كه 
فهرستنویسی نسخ خطی نیاز به یك الگوی واحد واستاندارد دارد تا به عنوان یك الگو، مورد 

استناد تمام فهرستنویسان نسخه های خطی در ایران و كشورهای اسالمی قرار گیرد.  
همچنین پاسخ دهندگان ضرورت آموزش نیروهای انسانی در این زمینه را ضروری دانسته اند. 

لذا پیشنهاد می شود برای رسیدن به وضعیت مطلوب در این زمینه كارهای زیر انجام شود:
-  بازنگری و تجدیدنظر در فهارس قدیمی

-  شركت كتابداران متخصص در زمینه نسخ خطی، كتابداری، طراحی و بازنگری در 
نرم افزارهای موجود در بخش های خطی

-  امكان جست وجوی یكپارچه نسخ خطی مراكز به صورت مختصر و در مواردی )با 
موافقت مسئولین( به صورت تمام متن

-  تهیه بانك اطالعاتی فهرستنویسان نسخ خطی كشور و امكان دسترسی به ایشان 
-  تهیه الگویی یكپارچه و استاندارد برای فهرستنویسی نسخ خطی در ایران

الهه روحی دل 
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-  آموزش مداوم نیروهای انسانی به شكل كارگاه، دوره های كوتاه و میان مدت و حتی 
واحدهای دانشگاهی به صورت حضوری، و حتی مجازی و آموزش از راه دور

باتوجه به ضرورت دسترس پذیری اطالعات نسخ خطی و استفاده از شكل های چاپی 
و الكترونیكی نسخ برای این مؤلفه نیز رقم میانگین نمونه )36/11( در مقایسه با میانگین كل 
)57( رقم باالیی نیست، اما نشان دهنده پیشرفت هایی در زمینه اشاعه اطالعات نسخ خطی 
است. این تحقیق نشان می دهد بسیاری از كتابخانه های دارای نسخه خطی اقدام به تهیه 
نسخه الكترونیكی از مجموعه خود كرده اند و در كتابخانه  های بزرگ امكان استفاده از نسخه 
الكترونیكی نسخ به راحتی فراهم شده است؛ اما هنوز روش های الكترونیكی مانند ارتباط 
مجازی، كنفرانس های مجازی و اینترانت در بسیاری از كتابخانه موجود نیست. درزمینه اشاعه 

اطالعات موارد زیر پیشنهاد می شود:
-  استفاده از خدمات آگاهی رسانی چاپی و الكترونیكی در كتابخانه ها

-  استفاده از خدمات تحویل مدرك
-  امانت بین كتابخانه ای )البته نسخه های الكترونیكی(

-  ایجاد پایگاه های اطالعاتی مخصوص نسخ خطی كه در زمینه های مختلف در این 
حوزه فعال باشند.

-  طراحی وب سایت و یا بخشی از سایت كتابخانه ها به نسخ خطی
-  ایجاد امكان ارتباط الكترونیكی بین متخصصان و كتابداران مراكز

-  استفاده از نظام های هوشمند برای روزآمدسازی اطالعات حوزه نسخ خطی
-  ایجاد اصطالحنامه نسخ خطی 

-  نیازسنجی اطالعات
باتوجه به ضرورت به كارگیری نیروهای متخصص و آشنا با حوزه نسخ خطی در 
زمینه  های مختلف فهرستنویسی، گردآوری، حفاظت و اشاعه اطالعات، همچنین مدیریت 
نیروهای انسانی مجموعه های خطی، این مؤلفه در بخش های مورد مطالعه بررسی شد. در 
بررسی توصیفی مشخص شد كه بیش از 44 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیالت 
كتابداری بودند، كه این آماری مهم است و نشان از حضور كتابداران در این عرصه دارد؛ 
اما پاسخ به سؤاالت و میانگین به دست آمده )46/74( از میانگین مقایسه  شده )60( نشان از 
مطلوب نبودن این مؤلفه در بخش های نسخ خطی است. لذا پیشنهادات زیر برای رسیدن به 

وضعیت مطلوب و بهره گیری از این سرمایه  های سازمانی ارائه می  شود:
-  به كارگیری افراد متخصص در زمینه نسخ خطی 

-  تخصیص بودجه الزم برای جذب نیروهای انسانی 

وضعيت بخش های نسخ خطی در 
کتابخانه  های ايران براساس...
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-  آموزش كاركنان مستعد و عالقه مند 
-  ایجاد ارتباط بین كاركنان متخصص این حوزه به  شكل درون  سازمانی و برون  سازمانی

-  ایجاد بانك اطالعات متخصصان نسخ خطی و امكان دسترسی به ایشان
-  توجه به نیروهای انسانی و استفاده از روش های امتیازدهی 

باتوجه به اهمیت حفاظت از منابع خطی در كشور، میانگین )37/22( به دست آمده از 
میانگین مقایسه  شده )42( نشان از پایین بودن توجه به امر حفاظت در كتابخانه های دارای نسخ 
خطی است. الزم به ذكر است به دلیل باال بودن هزینه دستگاه های مرمت جدید نسخه های 
خطی، همه كتابخانه ها دارای نسخ خطی قادر به تهیه این دستگاه ها نیستند و درنتیجه از 

متخصصان مرمت نیز بی  بهره  اند. برای رفع این مشكل پیشنهادات زیر ارائه می  شود:
-  تربیت نیروی متخصص مرمت 

-  به  كارگیری متخصصان مرمت كتابخانه  های بزرگ برای بررسی نسخه های خطی 
كتابخانه های فاقد نیروی انسانی متخصص

-  واگذاری كتاب های آسیب دیده به كتابخانه  های دارای دستگاه های مرمت برای 
آسیب زدایی و مرمت نسخه ها

-  تدوین خط مشی واحد برای حفاظت از نسخ خطی و استفاده از نسخ
-  تهیه نسخه الكترونیكی از نسخ خطی برای حفاظت از این نسخ

-  آموزش كاركنان برای تشخیص نسخه های آسیب دیده و جداكردن آنها
-  آموزش شرایط نگهداری بهینه نسخ خطی

-  ادغام كتابخانه  های كوچك فاقد امكانات نگهداری نسخ با كتابخانه  های دارای 
امكانات در منطقه یا شهر مربوطه

درنهایت شاید بتوان در یك الگوی ساده، آرمان مشترك اغلب كتابخانه های دارای نسخ 
خطی را در نمودار زیر نشان داد: 

بخش های نسخ خطی

نیروی انسانی متخصص گردآوری منابع براساس 

خط  مشی واحد و

 اهداف سازمان

حفاظت از نسخ خطی 

با استفاده از روش های

 جدید مرمت

سازماندهی دانش 

براساس مدل واحد و استفاده از 

ابزارهای الكرتونیكی

اشاعه اطالعات 

متناسب با فناوری های جدید 

اطالعات

توجه به زیرساخت های 

فناوری اطالعات
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