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چڪیده
هدف :رعایت مؤلفههای مدیریت دانش در زمینههای گردآوری،
سازماندهی،نیرویانسانی،اشاعه،ونگهداریوحفاظتدربخشهای
نسخخطیدرکتابخانههایایرانبررسیشدهاست.

روش /رویكرد پژوهش :در این پژوهش پیامیش توصیفی
است ،و جامعه پژوهش شامل کلیه بخشهای نسخ خطی در
کتابخانههای سطح کشور است .در جامعه مورد پژوهش که
متامیمسئولینبخشها،
شامل 44کتابخانهدرسطحایراناست ِ
کارشناسان و کارکنان مورد بررسی قرار گرفتهاند و با استفاده از
پرسشنامه  ،گردآوری اطالعات انجام شده و در نهایت از نرمافزار

آماری SPSSبرای تحلیل دادهها استفاده شده است.
یافتهها :میانگین بهدست آمده از مؤلفههای گردآوری نسخ خطی
 37/92از  ،45سازماندهی نسخ خطی 28/90از  ،33اشاعه اطالعات
نسخ خطی  36/11از  ،57نیروی انسانی  46/74از ،60حفاظت و
نگهداری نسخ خطی 37/22از ،42از میانگین مقایسه شده ،در سطح
کم و پایین تری قرار دارند.
نتیجهگیری:مؤلفههایموردتحقیقدرچندكتابخانه،متوسط،ودر
بسیاری از كتابخانههای در سطح كم رعایت میشود .برای رسیدن به
وضعیتمطلوبپیشنهادارائهشدهاست.
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دریافت 1391/8/6 :پذیرش1391/10/11 :

مقدمه

نسخههای خطی بهعنوان میراث مكتوب گذشتگان حاوی اندیشههای بشری و بخش مهمی
در تاریخ كتاب و كتابداری در ایران و جهان هستند .سالهای سال یافتههای علمی بشر
بهعنوان میراث فرهنگی و تمدنی بشریت محافظت شده و آثار خطی که درعین آسیبپذیری،
بسیار ارزشمند هستند به نسلهای بعد منتقل شدهاند .اگرتالش عالمان و كتابدوستان در طی
قرون متمادی نبود ،بیشك این دستنوشتهها كه بخشی از تاریخ علم در ایران و جهان هستند
از بین میرفتند.
امروزدر ارتباط با نسخ خطی ما با دو نگرش عمده مواجهیم .در نگاه سنّتی ،نسخههای
خطی بهعنوان آثار قیمتی و عتیقه درگوشهای نگهداری و یا كنج موزهای به نمایش گذاشته
میشوند و یا با تمهیدات خاص و كمی دشوار در اختیار تعداد محدودی از علما و اندیشمندان
قرار میگیرند .در نگرش دوم و جدید كه متأثر از انقالب رایانهای و نفوذ فناوری اطالعات در
تمام عرصههای زندگی بهویژه زندگی فرهنگی است ،ابزارهای مدیریت اطالعات و مدیریت
دانش بهكارگرفته شد تا با استفاده از آنها امكان بهرهگیری 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 زمینهسازی برای تبدیل دانش («نهان

 .1دانشجویدكرتیعلماطالعاتو
دانششناسیدانشگاهآزاداسالمی،واحدعلومو
تحقیقات.تهران.ایران(نویسندهمسئول)
erohi20@yahoo.com
 .2استادگروهعلماطالعاتودانششناسی
دانشگاهخوارزمی
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به عیان» و «انفرادی به جمعی» و بالعكس) دانستهاند ،در داخل یك سازمان یا بین سازمانها در
قالب گردآوری ،سازماندهی ،به اشتراكگذاری دانش بهعنوان یك سرمایه سازمانی درراستای
دستیابی به اهداف سازمان قدم برمیدارد (حسنزاده .)1384 ،پرز )1999( 3معتقد است كه
مدیریت دانش عبارت از گردآوری دانش ،قابلیتهای عقالنی ،تجربیات افراد یك سازمان و
ایجاد قابلیت بازیابی برای آنها بهعنوان یك سرمایه انسانی است .به عبارت دیگر مدیریت دانش
بر ذخیره و بهكارگیری دوباره اطالعات تخصصی تأكید دارد ( .)1999كینگ )1999( 4یكی از
كسانی است كه مدیریت دانش را فرآیند ایجاد ،سازماندهی ،اشاعه و حصول اطمینان از درك
اطالعات مورد نیاز برای انجام یك كار تلقی میكند .مالهوترا 5كسی كه بیشترین فعالیت را
در سالهای اخیر در زمینه مدیریت دانش داشته است و این مفهوم را از دیدگاه نظری تعریف
میكند و مدیریت دانش را كمك به سازمانها در یافتن راههای جدید بهرهجویی از دانش عینی
و ذهنی افراد سازمان بهحساب میآورد (حسنزاده.)1383،
مدیریت دانش عنصری است كه در این پژوهش بهعنوان نگرشی هدفمند و ابزاری برای
شناسایی ،تهیه ،توسعه ،تحلیل ،استفاده ،ذخیره ،اشتراك دانش ،سازماندهی و بازیابی پایگاه
دانش سازمانی و تجربههای 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 كتابخانهها به قرن بیستویكم و استفاده مؤثر از مدیریت دانش ،تغییر
در ساختار كتابخانهها ،مدیریت مناسب كاركنان ،بازنگری در آموزش كاركنان ،بازنگری در
خدمات ،و بازنگری در معیارهای ارزیابی ضرورتی غیرقابل اجتناب شد (پریرخ.)1382،
این ضرورت قطع ًا به فضای نسخ خطی نیز راه یافته است ،زیرا سه موضوع عمده در
زمینه مدیریت دانش یعنی یادگیری سازمانی ،مدیریت کتابخانهها و مراکز اسناد وفناوریهای
اطالعاتی بهخوبی مجموعههای خطی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (گزنی.)1384 ،
ِ
ضرورت یافتن حلقههای مفقوده
در حیطه نسخ خطی ،شناخت محتوایی نسخ و درك
تاریخ علمی و فرهنگی ایران و اسالم ،گسترش مراجعه کارشناسان ،محققان ،دانشجویان
تحصیالت تكمیلی به بخشهای نسخ خطی در کتابخانههای دارنده نسخههای خطی را
درپی خواهد داشت .به دلیل اهمیت نسخههای خطی ،کتابخانهها به فکر افتادند تا با کمک
فناوریهای جدید به رفع مشکالت متعدد در زمینههای گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه
اطالعات ،منابع انسانی ،حفاظت و مرمت و ...اقدام کنند .تولید میکروفیلم از آثار خطی و
همچنین چاپ این آثار بر روی کاغذهای مخصوص ،بهتدریج امکان استفاده گستردهتر آثار
خطی را برای مراجعان فراهم کرد .به دنبال آن ،تولید دستگاههای پویشگر (اسکنر) جدید
که امکان تولید تصویرهای با کیفیت را برای کتابخانهها فراهم میکرد ،سبب حضور این
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دستگاهها در بخش نسخههای خطی کتابخانههای بزرگ شد و بهتدریج دسترسپذیری
این آثار وارد مرحله جدیدی شد .بسیاری از کتابخانهها با خرید این دستگاهها ،تولید نسخه
الکترونیکی آثار خطی براساس تقاضای مراجعهکنندگان و پژوهشگران را در دستور کار
خویش قرار دادند تا ضمن دسترسپذیر کردن آثار ،از آسیب دیدن آنها نیز جلوگیری کنند .با
این عمل امکان استفاده از نسخ خطی از طریق رایانههای شخصی پژوهشگران و در منزل و
یا پشت میز کار آنها فراهم شد (مطلبی.)1389 ،
در ادامه برخی از کتابخانهها تالش کردند ضمن دسترسپذیر کردن این آثار ،امكان
دسترسی به این آثار را در محیط اینترنت نیز فراهم سازند .كتابخانههای بزرگ دارنده نسخ
خطی تالشهای درخور توجهی در سالهای اخیر انجام دادهاند تا حداكثر استفاده از فناوری
اطالعات را درزمینه نسخ خطی داشته باشند ،ولی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری
وجود دارد  .اگر کتابخانههای صاحب مجموعههای خطی بتوانند با استفاده از اصول مدیریت
دانش به زمینههای بهتری در زمینه گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه اطالعات ،دسترسپذیر کردن
محتوای آثار در محیط اینترنت ،اشتراك منابع و ...دست یابند ،به همافزایی قابل مالحظهای
دست خواهند یافت و این سرمایههای گرانبها در دسترس گروه وسیعتری از محققان قرار
خواهد گرفت .باتوجه به اینكه تاكنون هیچ تحقیقی درخصوص ارزیابی وضعیت نسخههای
خطی براساس مؤلفههای مدیریت دانش در ایران انجام نشده ،تأكید این مطالعه بر بررسی
وضعیت فعلی بخشهای نسخ خطی در ایران و پاسخگویی به میزا ِن بهكارگیری مدیریت
موثر دانش در بخشهای خطی كتابخانههای ایران است .الزم به ذكر است كه در سالهای
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 میشود.
غالمحسینزاده خبیصی ( ،)1384هدف از پژوهش خود را بررسی میزان استفاده از
فناوری اطالعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در ایران ذکر میکند .نتیجه تحقیق وی نشان
داده است که اغلب کتابخانههای مورد بررسی ،نسخههای خطی خود را دیجیتالی كردهاند.
روحیدل ( ،)1385به بررسی اصطالحنامههای موجود و ساختار آنها پرداخته و سپس به
تعیین حدود موضوعات اصطالحنامه نسخهشناسی اشاره دارد .در این پژوهش که برای نخستین
بار در ایران انجام گرفته است ٬ساختار چهریزهای براساس نمونههای ارائه شده برای اصطالحنامه
نسخهشناسی پیشنهاد شده و نمونهای برای طراحی اصطالحنامه تدوین شده است.
ناصری مالوانی ( ،)1385به مسئله حفاظت نسخ توجه كرده و قالب دیجیتالی را برای
نسخ خطی پیشنهاد میکند .نگارنده همچنین به ضرورت آموزش نیروهای فعال در این
بخشها پرداخته است.
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خوشبخت ( )1388هدف از تحقیق خود را بررسی پیشینههای کتابشناختی بانک
نسخههای خطی خانه کتاب و کتابخانه ملی ذکر میکند .یافتههای تحقیق وی نشاندهنده
این نکته است که فهرستنویسان این حوزه به برخی از عناصر کتابشناختی مانند :محل تألیف،
شرح پدیدآورندگان و شناسههای افزوده توجه نمیکنند .همچنین یافتههای تحقیق نشان از
باالترین میزان انطباق در عنصر زبان ،و كمترین انطباق در عنصرپدیدآور دارد.
نازی ( ،)1389در پژوهش خود به بررسی وضعیت و تفاوتهای موجود در فهرستنویسی
و تالشهای قرن اخیر در ایران با تأکید برپنج کتابخانه بزرگ :ملی ،مرعشینجفی ،آستان
قدسرضوی ،مجلس شورای اسالمی و مرکزی دانشگاه تهران ،که دارای مجموعههای غنی
نسخ خطیاند پرداخته است .نتایج بهدست 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 ،بهغیراز ساختار کلی فهرستها ،درجزئیات فهرستنگاری و فهرستها
الگویی واحد وجود ندارد .بر این مبنا الگویی به همراه موارد و مقدمات الزم بهعنوان مبنای ایجاد
الگوی یکسان ملی ،و به تبع آن ایجاد استاندارد ملی فهرستنویسی نسخ خطی پیشنهاد شده است.
یزداننیا ( ،)1389در تحلیل محتوای خطمشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخههای
خطی كتابخانههای 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 پایینترین رتبه قرار
دارد .درنهایت یك الگو برای تدوین خطمشی واحد در زمینه تحقیق ارائه شده است.
در خارج از كشور نیز مطالعاتی موردی درباره موضوعات مرتبط با نسخ خطی انجام
شده که به برخی از آنها اشاره میشود.
راسل ،)2004( 6در پژوهش خود با عنوان «فهرستنویسی مجموعههای خاص» فرآیند
فهرستنویسی مجموعههای خاص در کتابخانههای  ARLرا بررسی كرده است .وی معتقد
است که فهرستنویسی مجموعههای خاص متناسب با فناوری و فرهنگ سازمانی قابل تغییر
است .نتایج تحقیق راسل نشان میدهد که کتابخانههای مورد مطالعه روزبهروز پیچیدهتر شده
و دچار تغییر سازمانی می شوند ،لذا افزایش همکاری کارکنان و پیشرفت و آموزش در کار
با این مجموعهها ضروری است.
عبدالحمید بوجداد ام خادم ،)2010( 7در تحقیق خود با عنوان «دستیابی رقومی به مواد میراث
فرهنگی :نسخ خطی مراكش» به بررسی نسخههای خطی موجود در مراکش پرداخته و به
بحث دیجیتالسازی و رقومیسازی مجموعهها اشاره دارد .یکی از مسائل مهم در این بررسی
تأکید بر رقومیسازی مجموعههای خطی بهمنظور دسترسی به مجموعهها و جلوگیری از
آسیب و تخریب آنهاست .نتایج تحقیق نشان میدهد که مراجعین به بخشهای خطی و
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همچنین دسترسی به اصل نسخههای خطی گرایش دارند .نگارنده بیان میکند که فناوری
اطالعات و ارتباطات در مراکش جدید است ،لذا استفاده از آن در بخشهای خطی هنوز
رایج نیست؛ اما رقومیسازی نسخههای خطی امکان دسترسی سریعتر و یکپارچه را برای
مراجعین فراهم میسازد.
باتوجه به تحقیقات انجام شده ،هیچیك از تحقیقات بهطور خاص به موضوع مدیریت
دانش در حوزه نسخ خطی نپرداختهاند .لذا باتوجه به اهمیت مدیریت دانش در كتابخانهها،
تبیین این موضوع در فضای نسخ خطی ایران امری درخور توجه است.
هدف از این پژوهش شناخت و ازریابی وضعیت موجود بخشهای خطی کتابخانههای
ایران در مدیریت گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه اطالعات ،منابع انسانی و حفاظت از دیدگاه
مدیریت دانش است.
باتوجه به موضوع ،پژوهش حاضر درپی پاسخگویی به سؤالهای زیر است:
 .1آیا بین مؤلفه گردآوری نسخ خطی در كتابخانههای ایران با مدیریت دانش تفاوت
معناداری وجود دارد؟
 .2آیا بین میانگین مؤلفه سازماندهی (مواد) نسخ خطی در كتابخانههای ایران با مدیریت
دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟
 .3آیا بین میانگین مؤلفه اشاعه اطالعات نسخ خطی در كتابخانههای ایران با مدیریت
دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟
 .4آیا بین میانگین مؤلفه منابع انسانی بخشهای نسخ خطی كتابخانههای ایران و استفاده
از مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟
 .5آیا بین میانگین مؤلفه نگهداری نسخ خطی در كتابخانههای 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 روایی 8آن قبل از توزیع ،برای تعدادی از صاحبنظران و افراد آشنا به مباحث مدیریتی
و نسخههای خطی در كتابخانهها ارسال شد تا معایب احتمالی آن مرتفع شود .برای ارزیابی
پایایی 9پرسشنامه از ضریب آلفا كرونباخ( 10با ضریب  )0/95استفاده شده است .پرسشنامه
با هفت مؤلفه اصلی شامل 103پرسش بسته و  7پرسش باز تنظیم شده است .بهجز قسمت
ویژگیهای جمعیتشناسی پرسشنامه ،در طراحی آن از طیف لیكرت پنجگزینهای شامل

8. Validity
9. Reliability
10. Cronbach Alpha test

189

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره94

الهه روحی دل
نصرترياحینيا

گزینههای خیلی كم ،كم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد استفاده شده است .تحلیل دادههای
پرسشنامه با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس ،)SPSS( .با تنظیم جداول توزیع فراوانی و
محاسبه شاخصهای آماری و آزمون  tانجام شده است.
جامعه مورد مطالعه شامل مدیران ،كارشناسان ،مخزنداران ،كتابداران و گروههای مرتبط
با بخشهای خطی كتابخانهها هستند .جامعه پژوهش از كتابخانههایی انتخاب شدند كه دارای
بخش خاصی برای نسخ خطی باشند و همچنین در این بخشها کارمندانی مشغول کار باشند.
این كتابخانهها از فهرست نهاد كتابخانههای عمومی كشور و فهرست كتابخانههای معرفی
شده در بانك اطالعاتی نسخ خطی آقابزرگ تهرانی انتخاب شده است .الزم به ذكر است
كه در این مجموعه كتابخانههای عمومی ،دانشگاهی ،حوزوی ،مساجد ،ملی و اختصاصی
قرار گرفتند .درمجموع  44كتابخانه بررسی شدند و پرسشنامهها بهطور تصادفی بین كاركنان
مرتبط با نسخ خطی توزیع و در مجموع  72پرسشنامه جمعآوری شده است.
جدول  ،1آخرین آمار منتشر شده از مجموعههای نسخ خطی در ایران را براساس آمار
منتشر شده نهاد كتابخانه های عمومی كشور نشان میدهد ( محبوب.)1389 ،
نام مرکز

جدول 1

توزیعفراوانینسخههایخطی
و چاپ سنگی در کتابخانه های
مختلفکشور

نسخخطی

کل

چاپسنگی

کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالم

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

24000

13/08

--

0

24000

7/86

کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی

31000

16/90

30000

24/64

61000

19/99

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
تهران

17000

9/27

9000

7/39

26000

8/52

کتابخانهملی

25400

13/84

27300

22/42

52700

17/27

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

77524

42/25

38469

31/60

115993

38/00

نهاد کتابخانه های عمومی کشور

8545

4/66

16974

13/94

25519

8/36

183469

100

121743

100

305213

100

جمع

یافتهها

در این بخش ابتدا ویژگیهای جمعیتشناختی و تحصیالت نمونه مورد مطالعه بررسی
میشود ،نتایج تحقیق در این زمینه نیز به اختصار بیان میشود.
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در بررسی تحصیالت نمونه مورد پژوهش مشخص شد كه  44/4درصد گروه نمونه
كه بیشترین درصد را تشكیل میدادند دارای مدرک تحصیلی کتابداری بودند .بررسی مقطع
تحصیلی گروه نمونه نیز نشان میدهد كه  33/3درصد لیسانس 43/1 ،درصد فوقلیسانس و
 2/8درصد دارای مدرک دکتری بودهاند .بررسی نوع كار افراد در بخشهای خطی در ایران
نشان میدهد كه 41/7درصد گروه نمونه در بخش مدیریت به معنی مشاركت در همه امور
بخشهای خطی و  30/6درصد گروه نمونه در بخش فهرستنویسی مشغول به خدمت بودهاند.
سایر بخشها مثل مخزنداری ،فراهمآوری و اطالعرسانی تعداد کمی را شامل شدهاست.

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

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

گردآوری

72

37/92

14/387

میانگین
خطای
استانداردمیانگین مقایسهشده
1/695

45

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

-4/178

71

0/000

جدول 2

آزمون  tتکنمونهای برای بررسی
وضعیت شاخص گردآوری

باتوجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده ( )-4/178با درجه آزادی  71در سطح آلفای 0/05
معنیدار است ،بنابراین بین میانگین محاسبهشده ( )37/92و میانگین مقایسهشده ( )45تفاوت
معنیداری از لحاظ آماری وجود دارد .باتوجه به اینکه مقدار  tمنفی است ،باید گفت مقدار
میانگین محاسبهشده به معنیداری کمتر از میانگین نظری (مقایسهشده) است .به عبارتی دیگر
شاخص گردآوری و مجموعهسازی مجموعههای خطی در کتابخانههای مورد مطالعه بهطور
معنیداری در حد کمی رعایت شده است.

سؤالدوم:آیابینمیانگینمؤلفهسازماندهی(مواد)نسخخطیدرکتابخانههایایرانبا
مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟
متغیر

سازماندهی

خطای
انحراف
تعداد میانگین
استاندارد استانداردمیانگین
72

28/90

11/528

1/359

میانگین
مقایسهشده

مقدار t

33

-3/016

سطح
درجه
آزادی معنیداری
71

0/004

جدول 3

آزمون  tتکنمونهای برای بررسی
وضعیت شاخص سازماندهی منابع خطی
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باتوجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده ( )-3/016با درجه آزادی  71در سطح آلفای 0/05
معنیدار است ،بنابراین بین میانگین محاسبهشده ( )28/90و میانگین مقایسهشده ( )33تفاوت
معنیداری از لحاظ آماری وجود دارد .باتوجه به اینکه مقدار  tمنفی است ،باید گفت مقدار
میانگین محاسبه شده به معنیداری کمتر از میانگین نظری (مقایسهشده) است .به عبارتی
دیگر شاخص سازماندهی مجموعههای خطی در کتابخانههای مورد مطالعه بهطور معنیداری
در حد کمی رعایت شده است.

سؤال سوم  :آیا بین میانگین مؤلفه اشاعه اطالعات نسخ خطی در کتابخانههای ایران با
مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول 4

آزمون tتکنمونهایبرایبررسیوضعیت
شاخصاشاعهاطالعاتمنابعخطی

متغیر

انحراف
تعداد میانگین
استاندارد

اشاعه
اطالعات

14/927

36/11

72

خطایاستاندارد
میانگین
1/759

میانگین
مقایسهشده

57

مقدار t
-11/875

درجه
آزادی
71

سطح
معنیداری
0/000

باتوجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده ( )-11/875با درجه آزادی  71در سطح آلفای
 0/05معنیدار است ،بنابراین بین میانگین محاسبهشده ( )36/11و میانگین مقایسهشده ()57
تفاوت معنیداری از لحاظ آماری وجود دارد .باتوجه به اینکه مقدار  tمنفی است ،باید گفت
مقدار میانگین محاسبهشده به شكل معنیداری کمتر از میانگین نظری (مقایسهشده) است.
به عبارتی دیگر شاخص اشاعه اطالعات مجموعههای خطی در کتابخانههای مورد مطالعه
بهطور معنیداری در حد کمی رعایت شده است.

سؤال چهارم :آیا بین میانگین مؤلفه منابعانسانی بخشهای نسخ خطی کتابخانههای
ایران و استفاده از مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟
جدول 5

آزمون tتکنمونهای برای بررسی وضعیت
نیرویانسانیبخشمنابعخطی

متغیر
نیرویانسانی

تعداد
72

انحراف خطایاستاندارد میانگین
میانگین
مقایسهشده
میانگین
استاندارد
46/74

18/835

2/220

60

مقدار t
-5/975

درجه
آزادی
71

سطح
معنیداری
0/000

باتوجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده ( )-5/975با درجه آزادی  71در سطح آلفای 0/05
معنیدار است ،بنابراین بین میانگین محاسبهشده ( )46/74و میانگین مقایسهشده ( )60تفاوت
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معنیداری از لحاظ آماری وجود دارد .باتوجه به اینکه مقدار  tمنفی است ،باید گفت مقدار
میانگین محاسبهشده به معنیداری کمتر از میانگین نظری (مقایسهشده) است .به عبارتی دیگر
شاخص استاندارد نیرویانسانی شاغل در بخش مجموعههای خطی در کتابخانههای مورد
مطالعه بهطور معنیداری در حد کمی رعایت شده است.

سؤالپنجم:آیابینمیانگینمؤلفهنگهدارینسخخطیدرکتابخانههایایرانورعایت
مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد؟
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
استاندارد

خطایاستاندارد
میانگین

میانگین
مقایسهشده

مقدار t

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

حفاظت
منابع

72

37/22

15/839

1/867

42

-2/560

71

0/013

جدول 6

آزمون  tتکنمونهای برای بررسی
وضعیت حفاظت از منابع خطی

باتوجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده ( )-2/560با درجه آزادی  71در سطح آلفای 0/05
معنیدار است ،بنابراین بین میانگین محاسبه شده ( )37/22و میانگین مقایسهشده ( )42تفاوت
معنیداری از لحاظ آماری وجود دارد .باتوجه به اینکه مقدار  tمنفی است ،باید گفت مقدار
میانگین محاسبهشده بهطور معنیداری کمتر از میانگین نظری (مقایسهشده) است .به عبارتی
دیگر شاخص حفاظت و نگهداری از بخش مجموعههای خطی در کتابخانههای مورد مطالعه
بهطور معنیداری در حد کمی رعایت شده است.
باتوجه به مقایسه میانگین هر یك از شاخصها با میانگین جامعه مورد مطالعه ،بخوبی
میتوان دریافت كه مدیریت دانش در كتابخانههای مورد بررسی در حد مطلوب نیست.

نتیجهگیری

باتوجه به تعریف «هدفمدار» مدیریت دانش كه مدیریت دانش را روشی برای شناسایی،
ذخیره ،سازماندهی و بازیابی پایگاه دانش سازمانی و تجربه پراكنده در سازمان میداند ،میتوان
بهخوبی دریافت كه در بخشهای خطی ایران مؤلفههای مورد بررسی مطابق با رویكرد
مدیریت دانش درحد مطلوب نیست .شایان ذكر است كه در فضای نسخ خطی بهخصوص در
كتابخانههای كوچك و شهرستانها هنوز ابعاد الكترونیكی رشد خوبی نداشته و نیازمند توجه
بیشتری است .البته در كتابخانههای بزرگ دارای نسخههای خطی كارها و اقدامات مفیدی در
زمینه رقومیسازی مجموعهها انجام شده است .در این بخش به تفكیك ،نتایج تحقیق در ارتباط
با پرسشها به اختصار مطرح میشود و پیشنهاداتی برای رسیدن به حد مطلوب ارائه میشود.
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همانطور كه مطالعات آماری نشان داد ،میانگین این شاخص ( )37/92درحد مطلوب
نیست و تنها پاسخدهندگان 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 میشود:
 ضرورت تدوین خط مشی مدون در انتخاب و گردآوری منابع خطی درک صحیح اهداف کتابخانه مادر شناسایی منابع خطی موجود در ایران ایجاد پایگاه داده در زمینه نسخههای خطی ایجاد بانك اطالعات فروشندگان ،اهدا كنندگان ،و وقف كنندگان نسخ خطی تهیه فایلهای الکترونیکی از مشخصات نسخههای تهیه شده اختصاص بودجه خاص برای خرید نسخههای خطی ایجاد بازارهای داخلی برای خریدوفروش نسخ خطی با حمایت مستقیم دولت ایجاد ج ّو اعتمادسازی برای سپردن نسخههای خطی به مراکز دارای امکانات ویژه آموزش نیروهای انسانی زبده در زمینه شناسایی و ارزیابی دقیق نسخههای خطی وقیمتگذاری و تقویم درست نسخ
میانگین این مؤلفه ( )28/90از حد متوسط پایینتر است ،اما نمره باالی پاسخ برخی از
سؤاالت نشان از وجود استفاده از فناوری اطالعات و فهرستهای الكترونیكی در كتابخانههایی
چون :ملی ،ملك ،مرعشی ،آستان قدس رضوی ،كتابخانه دستغیب شیراز ،كتابخانه مركزی
دانشگاه تهران و چند مركز دیگر است .بسیاری از پاسخدهندگان به سؤاالت متفقالقولند كه
فهرستنویسی نسخ خطی نیاز به یك الگوی واحد واستاندارد دارد تا بهعنوان یك الگو ،مورد
استناد تمام فهرستنویسان نسخههای خطی در ایران و كشورهای اسالمی قرار گیرد.
همچنینپاسخدهندگانضرورتآموزشنیروهایانسانیدراینزمینهراضروریدانستهاند.
لذا پیشنهاد میشود 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 درنرمافزارهای موجود در بخشهای خطی
 امكان جستوجوی یكپارچه نسخ خطی مراكز بهصورت مختصر و در مواردی (باموافقت مسئولین) بهصورت تماممتن
 تهیه بانك اطالعاتی فهرستنویسان نسخ خطی كشور و امكان دسترسی به ایشان -تهیه الگویی یكپارچه و استاندارد برای فهرستنویسی نسخ خطی در ایران
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 آموزش مداوم نیروهای انسانی بهشكل كارگاه ،دورههای كوتاه و میانمدت و حتیواحدهای دانشگاهی بهصورت حضوری ،و حتی مجازی و آموزش از راه دور
باتوجه به ضرورت دسترسپذیری اطالعات نسخ خطی و استفاده از شكلهای چاپی
و الكترونیكی نسخ برای این مؤلفه نیز رقم میانگین نمونه ( )36/11در مقایسه با میانگین كل
( )57رقم باالیی نیست ،اما نشاندهنده پیشرفتهایی در زمینه اشاعه اطالعات نسخ خطی
است .این تحقیق نشان میدهد بسیاری از كتابخانههای دارای نسخه خطی اقدام به تهیه
نسخه الكترونیكی از مجموعه خود كردهاند و در كتابخانههای بزرگ امكان استفاده از نسخه
الكترونیكی نسخ بهراحتی فراهم شده است؛ اما هنوز روشهای الكترونیكی مانند ارتباط
مجازی ،كنفرانسهای مجازی و اینترانت در بسیاری از كتابخانه موجود نیست .درزمینه اشاعه
اطالعات موارد زیر پیشنهاد میشود:
 استفاده از خدمات آگاهیرسانی چاپی و الكترونیكی در كتابخانهها استفاده از خدمات تحویل مدرك امانت بینكتابخانهای (البته نسخههای الكترونیكی) ایجاد پایگاههای اطالعاتی مخصوص نسخ خطی كه در زمینههای مختلف در اینحوزه فعال باشند.
 طراحی وبسایت و یا بخشی از سایت كتابخانهها به نسخ خطی ایجاد امكان ارتباط الكترونیكی بین متخصصان و كتابداران مراكز استفاده از نظامهای هوشمند برای روزآمدسازی اطالعات حوزه نسخ خطی ایجاد اصطالحنامه نسخ خطی نیازسنجی اطالعاتباتوجه به ضرورت بهكارگیری نیروهای متخصص و آشنا با حوزه نسخ خطی در
زمینههای مختلف فهرستنویسی ،گردآوری ،حفاظت و اشاعه اطالعات ،همچنین مدیریت
نیروهای انسانی مجموعههای خطی ،این مؤلفه در بخشهای مورد مطالعه بررسی شد .در
بررسی توصیفی مشخص شد كه بیش از  44درصد از پاسخدهندگان دارای تحصیالت
كتابداری بودند ،كه این آماری مهم است و نشان از حضور كتابداران در این عرصه دارد؛
اما پاسخ به سؤاالت و میانگین بهدست آمده ( )46/74از میانگین مقایسهشده ( )60نشان از
مطلوب نبودن این مؤلفه در بخشهای نسخ خطی است .لذا پیشنهادات زیر برای رسیدن به
وضعیت مطلوب و بهرهگیری از این سرمایههای سازمانی ارائه میشود:
 بهكارگیری افراد متخصص در زمینه نسخ خطی -تخصیص بودجه الزم برای جذب نیروهای انسانی
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 آموزش كاركنان مستعد و عالقهمند ایجاد ارتباط بین كاركنان متخصص این حوزه بهشكل درونسازمانی و برونسازمانی ایجاد بانك اطالعات متخصصان نسخ خطی و امكان دسترسی به ایشان توجه به نیروهای انسانی و استفاده از روشهای امتیازدهیباتوجه به اهمیت حفاظت از منابع خطی در كشور ،میانگین ( )37/22بهدست آمده از
میانگین مقایسهشده ( )42نشان از پایین بودن توجه به امر حفاظت در كتابخانههای دارای نسخ
خطی است .الزم به ذكر است به دلیل باال بودن هزینه دستگاههای مرمت جدید نسخههای
خطی ،همه كتابخانهها دارای نسخ خطی قادر به تهیه این دستگاهها نیستند و درنتیجه از
متخصصان مرمت نیز بیبهرهاند .برای رفع این مشكل پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 تربیت نیروی متخصص مرمت بهكارگیری متخصصان مرمت كتابخانههای بزرگ برای بررسی نسخههای خطیكتابخانههای فاقد نیروی انسانی متخصص
 واگذاری كتابهای آسیبدیده به كتابخانههای دارای دستگاههای مرمت برایآسیبزدایی و مرمت نسخهها
 تدوین خطمشی 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 نسخههای آسیبدیده و جداكردن آنها آموزش شرایط نگهداری بهینه نسخ خطی ادغام كتابخانههای كوچك فاقد امكانات نگهداری نسخ با كتابخانههای دارایامكانات در منطقه یا شهر مربوطه
درنهایت شاید بتوان در یك الگوی ساده ،آرمان مشترك اغلب كتابخانههای دارای نسخ
خطی را در نمودار زیر نشان داد:
گردآوری منابع براساس
خطمشی واحد و
اهداف سازمان

نیروی انسانی متخصص

حفاظت از نسخ خطی
با استفاده از روشهای
جدید مرمت

بخشهاینس خخطی
سازماندهی دانش
براساس مدل واحد و استفاده از
ابزارهایالكرتونیكی
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