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چکیده
هدف :پژوهش حاضر بهمنظور بررسی فرايند ديجیتالسازی نسخ خطی در  5کتابخانه دارای نسخ خطی
شهر قم از ديدگاه مديران و کارشناسان و شناسايی نارسايیهای موجود و ارائه راهکارهای مناسب انجام
شد .روش :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بود که با استفاده از روش پیمايشی با رويکرد
توصیفی انجام شد .دادههای موردنیاز آن از طريق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد و با استفاده از آمار
توصیفی و استنباطی مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .یافتهها :يافتهها نشان داد که از بین  5کتابخانه
موردبررسی ،کتابخانه آستانه مقدس حضرت معصومه (س) و کتابخانه مسجد اعظم %211 ،مجموعه خود را
ديجیتالسازی کردهاند ،و کتابخانه آيتاهلل مرعشی با بیشترين تعداد نسخه خطی ،تنها  %22.5از مجموعه
خود را ديجیتالی کرده که در مقايسه با ساير کتابخانهها کمترين میزان ديجیتالسازی را داشت .در اين میان،
کتابخانه مسجد اعظم نسبت به ديگر کتابخانهها در اين مسیر موفقتر عمل کرده بود و به ارائه نسخ خطی
خود از طريق وب پرداخته بود .نتیجهگیری :با توجه به نتايج اين پژوهش ،مشخص شد که کتابخانهها در
انجام اين فرايند با مشکالت و چالشهايی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص ،تجهیزات موردنیاز ،عدم
وجود روشی استاندارد در سطح ملی ،عدم وجود سازمان يا مراکزی جهت يکپارچهسازی اين فرايند در
سطح کشور روبهرو هستند که در اين راستا «طراحی و تدوين يک روش استاندارد و ملی جهت
ديجیتالسازی نسخ خطی» ترجیحاً با محوريت کتابخانه ملی و همکاری کتابخانههای بزرگ پیشنهاد شد.

واژگان كلیدي :دیجیتالسازی نسخ خطی نسخ خطی ،فرایند دیجیتالسازی ،کتابخانه.

 .2استاديار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه قمmmohammadi@qom.ac.ir،
 .1کارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه قمaghababaiev@gmail.com ،

فصلنامه مطالعات دانش شناسي

مقدمه
نسخههای خطی ،حلقه اتصال گذشته و آينده و میراث گرانقدر فرهنگ

و تمگدن اسگالمی

هستند و بهعنوان میراث مکتوب فرهنگی گذشتگان ،حاوی اطالعات وسیعی در حوزههگای
مختلف علوم بوده است و ارزش فوقالعادهای در بررسگی رونگد تگاريخ علگم ،فرهنگ

،و

تمدن در ايران و اسالم دارند؛ اما آنچه حائز اهمیت است دو نگرش عمده حاکم بر دنیگای
نسخههای خطی است .در نگاه سنتی ،نسخههای خطی در اختیار تعگداد محگدودی از علمگا،
انديشمندان و برخی از کتابخانهها و استفادهکنندگان آنها قرار میگیرند .در نگگرش دوم و
جديد ،ارزش اين آثار به استفاده از آنها توسط تاريخنگاران و دانشمندان وابسگته اسگت تگا
منشأ تولیدات علمگی جديگدی شگود و پژوهشگگران بگرای نوشگتن تگاريخ علگم و اسگتفاده از
يافتههای گذشتگان بهعنوان چگرا راهگی بگرای آينگده از آنهگا بهگره برنگد .بگانفو فنگاوری
اطالعات و ارتباطات در تمام شئون زندگی بشر ،بهويگژه در کتابخانگههگا ،نگگرش جديگدی
قوت گرفت و بخش نسخههای خطی کتابخانهها باوجود سنخیت کم خگود بگا فنگاوریهگای
جديگگد ،از ايگگن فرصگگت بگگه بهتگگرين شگگکل ممکگگن اسگگتفاده کردنگگد و از ارزشهگگای افگگزوده
فناوریها در راستای فگراهم آوری ،حفاظگت ،سگازماندهگی ،و اشگاعه آثگار خطگی اسگتفاده
کردند (مطلبی ،2339 ،ص  .)1ديجیتالسازی نسخ خطی از دو منظر حفاظت از نسگخههگا و
دسترسپذير نمودن آنها برای محققان و عالقهمندان پژوهش در ايگن زمینگه ،حگائز اهمیگت
اسگگگت (محمگگگدی ،آقابابگگگائی ،2393 ،ص  .)131بنگگگابراين ،ضگگگرورت توجگگگه بگگگه مسگگگئله
ديجیتالسازی نسخههای خطی امری بديهی است (اصیلی ،2339 ،ص )25؛ در همین راستا،
کتابخانگههگا و مؤسسگگات مختلگف در سراسگر دنیگگا در کنگار ايجگاد بانگگکهگای اطالعگگاتی از
فهرستهای نسخ خطی اقدامات قابلتوجهی نیز در راستای ديجیتالسازی نسخههای خطگی
سال اول شماره دو ،بهار49
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داشتهاند (غالمی جلیسگه ،2335 ،ص  .)33بگه همگین دلیگل ،کتابخانگههگا بگا ورود تجهیگزات
مناسب ،همزمان به فکر ديجیتگالسگازی نسگخه هگای خطگی افتادنگد و بگا توجگه بگه امکانگات
توانستند در اين مسیر پیشروی کنند ،برخی تندتر و برخی کنگدتر (اصگیلی ،2339 ،ص .)25
چراکه امروزه با استفاده دوربینهای ديجیتگال مخصگوص تصگويربگرداری از نسگخ خطگی و
پويشگرهای مختلف میتوان تصوير ديجیتالی باکیفیت از نسخه تهیه نمگود کگه بگا توجگه بگه

بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

درصد نفو رايانه در میان جامعه ،هر محققی میتواند بهراحتی به مطالعگه و بررسگی تصگوير
تهیهشده بپردازد (غالمی جلیسه ،2335 ،ص  .)34همچنین ،اخیراً تصويربرداری ديجیتالی از
طريق ايجاد دسترسی آسان و اقتصادیتر به تصاوير نسخ خطی باکیفیتتر ،باعث تحگول در
زمینه نسخ خطی شده است (گريفین ،2331 ،ص .)339
به نظر میرسد کوششهای فراوانی به لحاظ مديريتی ،در استفاده از دانش متخصصگان،
سختافزارها و نرمافزارها ،بهکارگیری کتابداران نسخ خطی ،تأمین بودجه و صگر

زمگان،

به کار گرفته شده است تا نظام ديجیتالسازی نسخ خطی در کتابخانهها شکل بگیرد و انبگوه
مشتاقان بتوانند بهآسانی به اين متون دسترسی داشته باشند ،با توجه به موارد گفتهشگده ،الزم
است مديران اين مراکز در فرايند ديجیتالسازی نسخ خطی با بهکارگیری ارکگان مگديريتی
ازجمله :برنامهريگزی ،سگازماندهگی  ،ايجگاد انگیگزه ،نگوآوری و کنتگرل و ايجگاد اتگاق فکگر
بهمنظور تعیین راهکارها و خطمشیهای ديجیتالسازی نسخ خطی قبل از برقگراری سیسگتم،
در طول برقراری سیستم و درنهايت زمانی که احساس شده است که سیستم ديجیتگالسگازی
به آخر رسیده است ،در جهت ارتقای سطح دسترسی به منابع و بهبود ارائهی خدمات اقگدام
کنند و نسخ خطی خود را در عین نگهداری و محافظت ،بگه شگیوههگای مختلگف در اختیگار
افراد قرار دهند .بنابراين ،بررسی فرايند ديجیتالسازی نسخ خطی در کتابخانههای شگهر قگم
هدفی است که پژوهش حاضر برای خود در نظر گرفته است.

پیشینهي پژوهش
با توجه به بررسیهای صورت گرفته در رابطه با موضوع پژوهش ،پیشگینههگايی کگه بگهطگور
جامع به اين موضوع پرداخته باشند ،اندک هستند .بااين حال مواردی را می توان يافت که به
دل ( ،)2392در رساله دکتری خود با عنوان "مگديريت دانگش در بخگشهگای نسگخ خطگی
کتابخانههای ايران و ارائه يک نمونه کاربردی" با استفاده از روش پیمايشگی -توصگیفی 14
کتابخانگگه در ايگگران را موردبررسگگی قگگرارداد ،نتگگايج پگگژوهش وی نشگگان داد مؤلفگگههگگای
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ابعاد الکترونیکی رشد خوبی نداشته و نیازمند توجه بیشتری است .عربگگری ( )2392میگزان
بهرهگیری از استانداردهای ابر دادهای در خیرهسازی نسگخههگای خطگی موجگود در چهگار
پايگاه نسخههای خطی فارسی در ايران را به روش پیمايشی -توصیفی موردبررسی قرارداد.
يافتهها مبین آن بود که استانداردهای ابر دادهای متس ،دابلگینکگور و مگودس بگه ترتیگب بگا
فراوانی بیشتری بهکاررفتهاند و در بخشهای مربوط به توصیف و ارائه اطالعات نسخههگای
خطی ،در استفاده از استانداردهای ابر دادهای ،يکدستی وجود ندارد .ازاينرو پیشنهادهگايی
در اين زمینه ارائه شده بود .در پژوهشی ديگر نبوی ( ،)2391در پاياننامگه خگود بگه بررسگی
وضعیت  29پايگاه نسخههای خطی اسالمی و نوع و فراوانی استانداردهای بگهکاررفتگه رفتگه
در فرايند ديجیتالسازی اين پايگاهها پرداخت .نتايج پگژوهش وی نشگان داد کگه ديجیتگال-
سازی نسخه در مقايسه با ساير منابع کتابخانهای هنوز در ابتدای راه بوده و تحقیق و پژوهش
فراوان در اين زمینه ضروری است .از سويی ،غالمحسینزاده ( ،)2334در پژوهشی به شگیوه
پیمايشی ،میگزان بهگرهگیگری از فنگاوری اطالعگات در خیگره و بازيگابی نسگخ خطگی در 25
کتابخانه ايران را موردبررسی قرار داد .نتايج پژوهش نشگان داد کگه  %21کتابخانگههگا ،نسگخ
خطی خود را ديجیتال کردهاند و تنها يک کتابخانه  %211اطالعات نسخ خطگی خگود را در
فهرست رايانه آورده است .در اين میان ،کتابخانههای شهر قم نسبت به ديگگر نقگاط کشگور
در استفاده از فناوری اطالعات و ديجیتالسازی نسخ خطی ازنظر کمّی و کیفی در موقعیگت
ممتازتری قرارگرفته بودند.
با بررسی منگابع مگرتبط و پايگگاه هگای اطالعگاتی و جسگتجو در وب برخگی پیشگینه هگای
خارجی مرتبط با موضوع نیز يافت شد که به برخی از آنها اشاره مگیشگود :کومگار و شگاه

2

( ،)1114در پژوهش خود نشان دادند کگه جهگت حفاظگت میگراث فرهنگگی هنگد ،حفاظگت
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ديجیتگگالی نسگگخ خطگی ضگگروری اسگگت ازايگگنرو بگگه شگگیوه پیمايشگگی بگگه شناسگگايی امکانگگات
سختافزاری و نگرمافگزاری ،نیگروی انسگانی ،اسگتانداردهای ابگر دادهای و بودجگه موردنیگاز
پرداختند.

1 Kumar; Shah
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شگگافی ،)1114( 2در پژوهشگگی جهگگت تبیگگین چشگگمانگگداز ديجیتگگالی کگگردن نسگگخ خطگگی،
مشخص کرد که اين فرايند شامل  1مرحله ( .2شروع پروژه؛  .1ارزيابی و انتخاب مگواد؛ .3
آمادهسازی برای ديجیتالی شدن؛  .4ديجیتالسازی؛  .5ويرايش؛  .2تحويل؛ و  .1پشگتیبانی و
همچنین ،برنامهريزیهای سازمان ،نقش ابر داده و تحويل و دسترسی به نسخ خطی) است.
فضلالدين ،)1119( 1به شگیوه پیمايشگی بگه بررسگی فراينگد ديجیتگالسگازی نسگخ خطگی
دانشگاه عثمانی پرداخت .وی با بررسی امکانات سختافزاری و نرمافگزاری الزم را در ايگن
زمینه مشخص کرد که فرايند ديجیتالسازی نسخ خطی در اين دانشگاه مشتمل بگر  1مرحلگه
انتخاب ،آمادهسازی ،اسکن و تصويربرداری ،نامگذاری فايلها ،و خیره آنهگا ،ايجگاد ابگر
داده و تعیین سطوح دسترسی به نسخ خطی ديجیتالی است .اين در حالی است کگه بوجگداد
مکادم و نوون هیوسن ( ،)2339در پژوهشی پیمايشی به بررسی راهکارهايی جهت حفاظگت
میراث فرهنگی مراکش پرداخت .يافتههای پژوهش وی نشان داد که ديجیتگالسگازی نسگخ
خطی در اين زمینه بسیار پراهمیگت اسگت ،امگا بگه علگت نبگود امکانگات الزم ،ايگن اقگدام در
مراکش هنوز رايج نیست .در پژوهش ديگر ،سگايکیا و کالیتگا ،)1122( 3بگه مطالعگه فرآينگد
ديجیتالسازی مجموعه نسخ خطی کتابخانه کريشنا کانتا پرداختند .يافتههای آنها نشان داد
در اين زمینه موانعی ازجمله ،زيرسگاختهگای فنگی ،کمبگود نیگروی انسگانی آمگوزشديگده،
کمبود بودجه ،عدم عالقگه در مگورد ديجیتگالسگازی منگابع مربوطگه ،عگدم دانگش کارکنگان
کتابخانه در مورد ديجیتالسازی وجود دارد .سیفی ،)1122( 4در پاياننامه خگود بگه مقايسگه
فرايند ديجیتالسازی و حفاظت ديجیتالی نسخ خطی بین کتابخانههای منتخب ايگران و هنگد
مبتنی زيرساختهای فنآوری ،کارکنان درگیر در پروژه ديجیتالسگازی ،قالگب فايگلهگای
رسید که کشور هند در اين زمینه ديد جهانی داشته و موفقتر از ايران عمل کرده است.

1.S. M. Shafi
2.Ahmed Fazluddin
3.Rekha Rani Saikia; Binita Kalita
4.Leili Seifi
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پرسشهاي پژوهش
با توجه به اهدا

کرشده ،پژوهش حاضر قصد دارد به پرسشهای زير پاسخهگای الزم را

فراهم سازد.
 .2اِعمال مديريت در زمینه ديجیتالسازی نسخ خطگی (شگامل برنامگهريگزی ،سگازماندهگی،
نوآوری ،ايجاد انگیزه ،کنترل) در کتابخانههای موردمطالعه چگونه است؟
 .1نگگگرش کارشناسگگان بخگگش ديجیتگگالسگگازی نسگگخ خطگگی در خصگگوص عملیگگات فنگگی
ديجیتالسازی نسخ خطی در کتابخانههای موردمطالعه چگونه است؟
 .3نگگگرش کارشناسگگان بخگگش ديجیتگگالسگگازی نسگگخ خطگگی در خصگگوص خیگگره و بازيگگابی
اطالعات (فهرستنويسی ،نمايهسازی ،چکیدهنويسی) در نظام ديجیتالسازی نسخ خطی در
کتابخانههای موردمطالعه چگونه است؟
 .4نگگرش کارشناسگگان بخگگش ديجیتگگالسگگازی نسگخ خطگگی در خصگگوص اشگگاعه اطالعگگات،
يکپارچهسازی و استانداردسازی در کتابخانههای موردمطالعه چگونه است؟

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کگاربردی اسگت کگه بگا اسگتفاده از روش پیمايشگی و بگا
رويکرد توصیفی انجام شده است .جامعه پژوهش شامل تمگامی پگنج مگدير و ده کارشگناس
بخش ديجیتالسازی نسخ خطگی  5کتابخانگه مطگرح در مجموعگه نسگخ خطگی در شگهر قگم
(کتابخانههای عمومی آيتاهلل مرعشی نجفی ،کتابخانه عمومی حضرت آيتاهلل گلپايگانی،
کتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) ،کتابخانه مرکز احیای میراث اسالمی،
و کتابخانه مسجد اعظم قم) است .مالک انتخاب ايگن کتابخانگههگا بگه خگاطر آن اسگت کگه
سال اول شماره دو ،بهار49
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عالوه بر داشتن مجموعههای غنی نسخ خطی ،ديجیتالسازی اين آثار را هم آغاز کردهانگد.
گردآوری دادهها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته مربگوط بگه مگديران و کارشناسگان
بخش ديجیتالسازی نسخ خطی کتابخانههگا ،انجگام شگد .پرسشگنامه مگديران مشگتمل بگر دو
بخش اطالعات فردی و راهکارهای مگديريتی (در زمینگههگای برنامگهريگزی ،سگازماندهگی،
نوآوری ،ايجاد انگیزه ،کنترل) جهت موفقیت فرايند ديجیتالسازی نسخ خطی بوده است و

بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

پرسشنامه کارشناسان دارای دو بخش اطالعات فردی و عوامل تأثیرگگذار جهگت توفیگق در
فرايند ديجیتالسازی (در سه بخگش  .2عملیگات فنگی ديجیتگالسگازی نسگخ خطگی .1 ،نظگام
خیره و بازيابی اطالعات (فهرستنويسی ،نمايهسازی ،چکیدهنويسی) .3 ،اشاعه اطالعگات،
يکپارچگهسگگازی و اسگتانداردسگگازی) بگوده اسگگت .بگرای اطمینگگان از روايگی ،پرسشگگنامههگگای
تهیهشده در اختیار تنی چند از متخصصین ،اساتید و صاحبنظران در حوزه ديجیتالسگازی،
قرار گرفت .برای سنجش میزان پايايی از «ضريب آلفای کرونباخ »2استفاده شده است.
در پرسشنامه پژوهش ،از پاسخدهندگان خواسته شد تگا تگأثیر هگر يگک از عبگارتهگای
مذکور در پرسشنامه را که ازنظر آنهگا در موفقیگت فراينگد ديجیتگالسگازی مگؤثر اسگت در
چارچوب گزينههای بسیار کم ،کم ،متوسط ،زياد ،بسیار زيگاد اعگالم دارنگد .در مقیگاس بگه
کار گرفتهشده به گزينههای «بگیپاسگخ :رتبگه صگفر»« ،بسگیار کگم :رتبگه « ،»2کگم :رتبگه ،»1
«متوسط :رتبه « ،»3زياد :رتبه « ،»4بسیار زياد :رتبه  »5اختصاص يافت .برای سگنجش میگزان
توجه به عوامل در وضع موجود نیز از گزينههای بلی و خیر اسگتفاده شگده اسگت .در ادامگه
طیف لیکرت و درصد توجه به هر يک از عوامل با توجه به موارد زير مشخص شدند:
 .2درصورتیکه عامل در فرايند ديجیتالسازی مؤثر شناخته شده باشد (رتبه لیکگرت بگاالتر
از  )1/5و بگگیش از  %51از کتابخانگگههگگای موردمطالعگگه آن را موردتوجگگه قگگرار داده باشگگند:
وضعیت مطلوب؛
 .1درصورتیکه عامل در فرايند ديجیتالسازی مؤثر شناخته شده باشد (رتبه لیکگرت بگاالتر
از  )1/5و  %51يگگا کمتگگر از  %51از کتابخانگگههگگای موردمطالعگگه آن را موردتوجگگه قگگرار داده
باشند :وضعیت نامطلوب؛
يا کمتر از  )1/5و  %51يا کمتر از  %51از کتابخانههگای موردمطالعگه آن را موردتوجگه قگرار
داده باشند :وضعیت مطلوب؛

1.Cronbach's alpha coefficient

سال اول شماره دو ،بهار49

 .3درصورتیکه عامل در فرايند ديجیتالسازی مؤثر شناخته نشده باشد (رتبه لیکگرت  1/5و
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 .4درصورتیکه عامل در فرايند ديجیتالسازی مؤثر شناخته نشده باشد (رتبه لیکگرت  1/5و
يگا کمتگر از  )1/5و بگیش از  %51از کتابخانگگههگای موردمطالعگه آن را موردتوجگه قگگرار داده
باشند :وضعیت نامطلوب.

یافتههاي پژوهش
در ايگگن بخگگش ابتگگدا ويژگگگیهگگای جمعیگگت شگگناختی و تحصگگیالت مگگديران و کارشناسگگان
موردمطالعه بررسی میشود ،نتايج تحقیق در اين زمینه نیز بهاختصار بیان میشود.
در بررسی تحصیالت جامعه موردپژوهش مشگخص شگد کگه  % 33/3از جامعگه مگديران
دارای تحصیالت کارشناسی % 22/1 ،درصد کارشناسی ارشگد هسگتند و  % 22/1درصگد در
مقطع دکتری ادامه تحصیل دادهاند و نیز  % 33/3دارای تحصگیالت حگوزوی مگیباشگند امگا
هیچکدام از مگديران موردمطالعگه دارای تحصگیالت دانشگگاهی در رشگته علگم اطالعگات و
دانش شناسی نبودهاند .سابقه کار  %21مديران کتابخانههای موردمطالعه بین  5-9سال اسگت
و  % 41از آنها بیش از  11سال بوده است .با توجه به يافتههای پژوهش  %31از کارشناسگان
بخش ديجیتالسازی نسخ خطی فار التحصیل رشته غیر کتابگداری هسگتند و دارای مگدرک
ديپلم و کارشناسی بوده و تنها  % 11فار التحصیل رشته کتابداری هستند.
در پاسگگخ بگگه پرسگگش اول پگگژوهش ،از مگگديران کتابخانگگهه گای مگگوردپژوهش در مگگورد:
برنامهريزی ،سازماندهی ،نوآوری ،ايجاد انگیزه ،و کنترل سؤاالتی پرسگیده شگد کگه نتگايج
آن در جداول  2تا  5آورده شده است:

سال اول شماره دو ،بهار49
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جدول  .1رتبه لیکرت و درصد توجه به عامل در برنامهریزی فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی
میانگین پاسخها

شرح عامل مديريتی

همسويی

میزان تأثیر

درصد توجه به

عامل

عامل

تشکیل اتاق فکر و انتخاب اعضای آن

2 /4

21

•

آماده ساختن اعضگای اتگاق فکگر جهگت انجگام برنامگهريگزی
(ايجاد ديد عمیق و آگاهانه در اعضاء نسبت به انجگام پگروژه
ديجیتالسازی نسخ خطی)

1 /4

21

•

حمايت مدير از اعضای اتاق فکر برای مشارکت باهم

1 /4

21

•

4

31

•

تعیین بودجگه موردنیگاز بگرای ديجیتگالسگازی نسگخ خطگی و
تأمین اعتبارات الزم

4 /4

211

•

تعیین و اجرای خطمشی مدون در زمینه ديجیتالسازی نسگخ
خطی

4

211

•

بکگار گیگگری کتابگگداران متخصگگص در سیاسگگتگگگذاریهگگا و
تدوين خطمشی

4

41

4 /4

211

•

4

211

•

3 /3

211

•

3

41

•

تعیگگین سگگطح دسگگترسپگگذيری (توجگگه بگگه اصگگول اخالقگگی،
محدوديت سازمانی)

3 /3

211

•

تأمین زيرساختها و تجهیزات سگختافگزاری و نگرمافگزاری
(شامل اسکنر ،دوربین ديجیتال ،و)...

4

31

•

برنامهريزی

انتقال اهدا

برنامهريزی به کارکنان

بکار گیری نیروی انسانی کارآمد
تعیین معیار انتخاب برای ديجیتالسازی نسخ خطی
تعیین جامعه مخاطب
تعیین میزان پايبندی به قانون حق مؤلف

مطلوب نامطلوب

•

آن با کسب باالترين رتبه ( 2/4از  5در طیف لیکرت) در برنامگهريگزی بسگیار مگؤثر اسگت و
میزان پايبندی به قانون حق مؤلف نسخ خطی بگا کسگب پگايینتگرين رتبگه ( 3از  5در طیگف
لیکرت) نسبت به مابقی از اهمیت کمتری برخوردار است .از بین عوامل مطرحشگده ،تعیگین

سال اول شماره دو ،بهار49
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معیگگار انتخگگاب منگگابع ،تعیگگین جامعگگه مخگگاطبین ،تعیگگین سگگطح دسگگترسپگگذيری در زمینگگه
ديجیتالسازی نسخ خطی (با کسب  211درصد از  )%211بیشترين میزان توجه را بگه خگود
جلب کرده است .اين در حالی است که عوامل بکار گیری کتابداران متخصص در تگدوين
خطمشی و تعیین میزان پايبنگدی بگه قگانون حگق مؤلگف (بگا کسگب  41درصگد از  )%211در
مقايسه با ساير مگوارد کمتگرين میگزان توجگه را بگه خگود اختصگاص دادهانگد .يافتگههگا نشگان

میدهد ،در مورد تمامی موارد مطرحشده در بخش برنامهريزی پرسشنامه وضعیت مطلگوب
است بگهجگز در زمینگه بکگار گیگری کتابگداران متخصگص در سیاسگتگگذاریهگا و تگدوين
خطمشی که وضعیت نامطلوب شناخته شد.
جدول  .2رتبه لیکرت و درصد توجه به عامل در سازماندهی فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی
میانگین پاسخها

شرح عامل مديريتی
سازماندهی

مطلوب نامطلوب

عامل

عامل

اسگگگتفاده از اسگگگتاندارد (يگگگا دسگگگتورالعمل) مشگگگخص جهگگگت
سازماندهی نسخ خطی

1 /4

21

تخصیص وظايف کارکنان و تعیین سطح مسئولیتها

1 /4

211

افزايش تعداد نیروی انسانی متخصص (استخدام)

3 /3

31

•

4 /3

31

•

تشکیل کارگروههايی تخصصی برای انجگام وظگايف مختلگف
در بخش اسکن -بخش مرمت)

2 /3

31

•

در نظگگر گگگرفتن برنامگگههگگای آمگگوزش ضگگمن خگگدمت بگگرای
کارکنان به صورت دورهای (جهت همگامسازی مهگارتهگای
فنی نیروهای شاغل با پیشرفتهای حوزه فناوری)

3 /3

21

•

آمگگوزش نیروهگگای داخلگگی در کنگگار بگگرونسگگپاری برخگگی از
فعالیتها
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میزان تأثیر درصد توجه به

همسويی

•
•

بر اساس نتايج حاصل از جدول  ،1ازنظر مديران ،استفاده از استاندارد (يا دسگتورالعمل)
مشگگخص جهگگت سگگازماندهگگی نسگگخ خطگگی و تخصگگیص وظگگايف کارکنگگان و تعیگگین سگگطح
مسئولیتها بگا کسگب بگاالترين رتبگه ( 1/4از  5در طیگف لشگکرت) در سگازماندهگی فراينگد
ديجیتالسازی بسیار مؤثر است و آموزش نیروهای داخلگی در کنگار بگرونسگپاری برخگی از
فعالیتها با کسب پايینترين رتبه ( 4/3از  5در طیگف لیکگرت) نسگبت بگه مگابقی از اهمیگت

بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

کمتری برخوردار است .از بین عوامل مطرحشده ،تخصیص وظايف کارکنان و تعیین سطح
مسئولیتها در زمینه ديجیتالسازی نسگخ خطگی (بگا کسگب  211درصگد از  )%211بیشگترين
میزان توجه را به خود جلب کرده است .ايگن در حگالی اسگت کگه اسگتفاده از اسگتاندارد (يگا
دستورالعمل) مشخص جهت سازماندهی نسخ خطی و در نظر گرفتن برنامگههگای آمگوزش
ضمن خدمت برای کارکنان بهصورت دورهای (با کسب  21درصد از  )%211در مقايسه بگا
ساير موارد کمترين میزان توجه را به خود اختصاص دادهاند .يافتهها نشان میدهد ،در مورد
تمامی موارد مطرحشده در بخش سازماندهی پرسشنامه وضعیت مطلوب است.
جدول  .3رتبه لشکرت و درصد توجه به عامل در نوآوری فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی
میانگین پاسخها

شرح عامل مديريتی
نوآوری

میزان تأثیر درصد توجه

همسويی
مطلوب نامطلوب

عامل

به عامل

1 /4

31

•

4

211

•

برقراری ارتباط با سازمانهای متولی اين امر در کشور

4 /3

31

•

بهرهگیری و الگوبرداری از تجربیات برتر داخلی و بگینالمللگی
ساير کتابخانههای موفق در اين حوزه

3 /3

211

•

استقبال و انعطا پذيری مدير در مقابل تغییرات

2 /3

31

•

انجام فهرستنويسی نسخ خطی بهصورت تحت وب

4 /3

41

فراهم کردن بستر مناسب بگرای بگروز خالقیگت و نگوآوری در
کارکنان
شناسايی و اجرای ايدههای خالقانه

•

بر اساس نتايج حاصل از جدول  ،3ازنظر مديران ،فراهم کردن بستر مناسب برای بگروز
خالقیگگت و نگگوآوری در کارکنگگان بگگا کسگگب بگگاالترين رتبگگه ( 4.1از  5در طیگگف لیکگگرت) و
نوآوری فرايند ديجیتالسازی بسیار مؤثر است و برقراری ارتباط با سازمانهگای متگولی ايگن
امر در کشور ،و انجام فهرستنويسی نسخ خطی بهصورت تحت وب با کسگب پگايینتگرين
رتبه ( 4/3از  5در طیف لیکگرت) نسگبت بگه مگابقی از اهمیگت کمتگری برخوردارنگد .از بگین
عوامل مطرحشده ،شناسگايی و اجگرای ايگدههگای خالقانگه ،و بهگرهگیگری و الگگوبرداری از
تجربیات برتر داخلی و بینالمللی ساير کتابخانگههگای موفگق در زمینگه ديجیتگالسگازی نسگخ
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خطی (با کسب  211درصد از  )%211بیشترين میزان توجه را به خگود جلگب کگرده اسگت.
اين در حالی است که انجام فهرستنويسی نسخ خطی بهصورت تحگت وب (بگا کسگب 41
درصد از  )%211در مقايسه با ساير موارد کمترين میگزان توجگه را بگه خگود اختصگاص داده
است .يافتهها نشان میدهد ،در مورد تمامی موارد مطرحشده در بخگش نگوآوری پرسشگنامه
وضعیت مطلوب است بهجز در زمینه انجام فهرستنويسی نسخ خطی بهصورت تحگت وب،
که وضعیت نامطلوب شناخته شد.
جدول  .4رتبه لیکرت و درصد توجه به عامل در ایجاد انگیزه در فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی
میانگین پاسخها

شرح عامل مديريتی
ايجاد انگیزه

میزان تأثیر درصد توجه

همسويی
مطلوب نامطلوب

عامل

به عامل

فراهم کردن بستر مناسگب بگرای انعطگا پگذيری کارکنگان در
برابر تغییرات الزم برای ديجیتالسازی نسخ خطی

2 /3

211

•

فگگراهم کگگردن امکگگان ادامگگه تحصگگیل کارکنگگان در رشگگتههگگای
مربوطه

4 /3

21

•

اعمال سیاستهای تشويق و ترغیب (در نظر گگرفتن تشگويقی،
تجلیل از کارکنان)

2 /3

31

•

تشخیص انتظارات و نیازهای کارکنان و تأمین آن

3 /3

31

•

برقراری روابط دوستانه با کارمندان و تأمین امنیت شغلی

4

211

•

شرکت در همايشها و سگمینارهای مگرتبط بگا ديجیتگالسگازی
نسگگخ خطگگی جهگگت آشگگنايی بگگا مفهگگوم کتابخانگگههگگای جديگگد
(مجازی ،ديجیتالی و )..در حوزه نسخ خطی

4

211

•

بر اساس نتايج حاصل از جدول  ،4ازنظر مديران ،برقراری روابط دوستانه با کارمندان و
تأمین امنیت شغلی و شرکت در همايشها و سمینارهای مرتبط با ديجیتالسازی نسخ خطگی
سال اول شماره دو ،بهار49

جهت آشنايی با مفهوم کتابخانههای جديد (مجازی ،ديجیتالی و غیره) در حوزه نسخ خطی
با کسب رتبه ( 4از  5در طیف لیکگرت) در بخگش ايجگاد انگیگزه در فراينگد ديجیتگالسگازی
بسیار مؤثر است و فراهم کردن امکان ادامه تحصیل کارکنان در رشتههای مربوطه با کسگب
پايینترين رتبه ( 4/3از  5در طیف لیکگرت) نسگبت بگه مگابقی از اهمیگت کمتگری برخگوردار
است و بهعنوان عامل مؤثر شناخته نشده است .از بین عوامل مطرحشده ،فراهم کگردن بسگتر

88

بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

مناسب برای انعطا پذيری کارکنان در برابگر تغییگرات الزم و برقگراری روابگط دوسگتانه بگا
کارمندان و تأمین امنیگت شگغلی و شگرکت در همگايشهگا و درس گروهگیهگای مگرتبط بگا
ديجیتالسازی (با کسب  211درصد از  )%211بیشترين میزان توجه را به خود جلب کگرده
است .اين در حالی است کگه فگراهم کگردن امکگان ادامگه تحصگیل کارکنگان در رشگتههگای
مربوطه (با کسب  21درصد از  )%211در مقايسه با ساير موارد کمتگرين میگزان توجگه را بگه
خود اختصاص داده است .يافتهها نشان میدهد ،در مورد تمامی موارد مطرحشده در بخگش
ايجاد انگیزه پرسشنامه وضعیت مطلوب است.
جدول  .5رتبه لیکرت و درصد توجه به عامل در بخش کنترل فرایند دیجیتالسازی نسخ خطی
میانگین پاسخها

شرح عامل مديريتی
کنترل

میزان تأثیر درصد توجه

همسويی
مطلوب نامطلوب

هدايت و نظارت مستقیم بر روند کار

4 /4

211

•

استفاده از طرحهای آزمايشی و مطالعگات امکگانسگنجی بگهمنظگور
شناسايی حوزههای خطر

2 /3

21

•

4

31

•

گرفتن مستمر گزارشهای جامع از توفیقات ،شکستها ،هزينههگا،
وضعیت مالی و خدمات کتابخانه و ارائه راهحل

1 /4

211

•

تدوين قوانین مشخص برای ورود و خروج به مخازن خطی

3 /4

31

•

تعیین سطح دسترسی کاربران به نسخ خطی ديجیتالی شده

4 /3

31

•

3 /3

31

•

تأمین شرايط ويژه (ازنظر دمگا ،رطوبگت ،مکگان) بگرای حفاظگت از
نسخ خطی در مقابل عوامل محیطی

4

31

تشکیل کارگاههای آموزشگی جهگت آمگوزش کارکنگان در زمینگه
حفاظت و نگهداری نسخ خطی

4 /3

41

تسهیل هماهنگی و همکاری در بخشهای مختلف سازمانی

تعیین قوانین مشخص برای کنترل و نظگارت بگر نسگخههگای خطگی
آسیبديده

•
•

بر اساس نتايج حاصل از جدول  ،5ازنظر مديران ،تدوين قوانین مشگخص بگرای ورود و
خروج به مخازن خطی با کسب رتبه ( 3/4از  5در طیف لیکرت) در بخش کنترل در فرايند

سال اول شماره دو ،بهار49

عامل

به عامل

ديجیتالسازی بسیار مؤثر است .همچنین ازنظر مديران ،تعیگین سگطح دسترسگی کگاربران بگه
88
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نسخ خطی ديجیتالی شده با کسب پايینترين رتبه ( 4/3از  5در طیف لیکرت) ،عامگل مگؤثر
شناخته شده است اما نسگبت بگه مگابقی از اهمیگت کمتگری برخگوردار اسگت .از بگین عوامگل
مطرحشده ،هدايت و نظارت مستقیم بر روند کگار و گگرفتن مسگتمر گگزارشهگای جگامع و
ارائه راهحل در زمینه ديجیتالسازی نسخ خطی (با کسب  211درصگد از  )%211بگیشتگرين
میزان توجه را به خگود جلگب کگرده اسگت .ايگن در حگالی اسگت کگه تشگکیل کارگگاههگای
آموزشی جهت آموزش کارکنان در زمینه حفاظت و نگهداری نسگخ خطگی (بگا کسگب 41
درصد از  )%211در مقايسه با ساير موارد کمترين میزان توجه را به خود اختصاص دادهانگد.

يافتهها نشان میدهد ،در مورد تمامی موارد مطرحشده در بخش کنترل پرسشگنامه وضگعیت
مطلوب است بهجز در زمینه تشکیل کارگاههای آموزشی جهت آموزش کارکنان در زمینگه
حفاظت و نگهداری نسخ خطی ،که وضعیت نامطلوب شناخته شد.
برای پاسخ به پرسش اساسی دوم پژوهش ،از کارشناسان بخش ديجیتالسازی نسخ خطگی
کتابخانههای موردپژوهش در مورد عملیات فنی ديجیتالسازی نسخ خطی سؤاالتی پرسگیده
شد ،که نتايج آن در جدول  2کر گرديده است:
جدول  .6رتبه لیکرت و درصد توجه به عامل در مراحل عملیات فنی دیجیتالسازی نسخ خطی
رتبه

درصد

همسويی

لیکرت

توجه

مطلوب نامطلوب

2 /4

211

•

آمادگی جهت ديجیتالسازی نسخ خطی (شامل صگا
کهنه ،ارجاع به بخش مرمت)

کگردن صگفحات 3/4

31

•

ديجیتالسازی (شامل اسکن کردن و تصويربرداری)

3 /4

211

•

4

91

•

3 /4

211

•

4

211

•

9 /3

211

•

حفاظت رقومی (پشتیبانی از نسخه ،همگامسازی با فناوری روز)

3 /3

31

•

کنترل دسترسی (اعمال تصمیمات مربوط بهحق مؤلف)

1 /1

51

مراحل عملیات فنی ديجیتالسازی نسخ خطی
انتخاب نسخهها جهت ديجیتالسازی

نامگذاری فايلهای حاصل از اسکن

سال اول شماره دو ،بهار49

88

ارائه اطالعات نسخههای خطی (توصیف منبع)
کنترل کیفیت (ارزيابی کیفیت نسخههای ديجیتالی شده)
خیرهسازی (روی سی .دی ،دی .وی .دی)

•

بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

بر اساس نتايج حاصل از جگدول  ،2ازنظگر کارشناسگان ،ديجیتگالسگازی (شگامل اسگکن
کگردن و تصگگويربرداری) بگگا کسگگب بگاالترين رتبگگه ( 3/4از  5در طیگگف لیکگگرت) در فراينگگد
ديجیتالسازی نسخ خطی بسیار مگؤثر اسگت و کنتگرل دسترسگی (اعمگال تصگمیمات مربگوط
بهحق مؤلف) با کسب پايینترين رتبه ( 1/1از  5در طیگف لیکگرت) ،بگهعنگوان عامگل مگؤثر
شناختهشده اما نسبت به مابقی از اهمیت کمتری برخوردار است .از بین عوامل مطگرحشگده،
انتخاب نسخهها ،ديجیتالسگازی (شگامل اسگکن کگردن و تصگويربگرداری) ،ارائگه اطالعگات
نسخههای خطی ،کنترل کیفیت ،و خیگرهسگازی در زمینگه ديجیتگالسگازی نسگخ خطگی (بگا
کسب  211درصد از  )%211بیشترين میزان توجه را بگه خگود جلگب کگرده اسگت .ايگن در
حالی است که کنترل دسترسی (اعمال تصمیمات مربوط بهحق مؤلف) (با کسب  51درصد
از  )%211در مقايسه با ساير موارد کمترين میزان توجه را به خود اختصاص دادهاند .يافتههگا
نشان میدهد ،در مورد تمامی مگوارد مطگرحشگده در مراحگل عملیگات فنگی ديجیتگالسگازی
پرسشنامه وضعیت مطلوب است بهجز در زمینه کنترل دسترسی (اعمگال تصگمیمات مربگوط
بهحق مؤلف) ،که وضعیت نامطلوب شناخته شد.
برای پاسخ به پرسش اساسی سوم پژوهش ،از کارشناسان بخش ديجیتالسازی نسخ خطی
کتابخانههای موردپژوهش نسبت بهنظام خیره و بازيابی اطالعات (فهرستنويسگی ،نمايگه-
سازی ،چکیدهنويسی) در ديجیتالسازی نسخ خطی سؤاالتی پرسیده شگد ،کگه نتگايج آن در
جدول  ،1کر گرديده است:

سال اول شماره دو ،بهار49
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جدول  .7رتبه لیکرت و درصد توجه به عامل در نظام ذخیره و بازیابی اطالعات (فهرستنویسی،
نمایهسازی ،چکیدهنویسی)
نظام خیره و بازيابی اطالعات (فهرستنويسی ،نمايهسازی،

رتبه

درصد

همسويی

چکیدهنويسی)

لیکرت

توجه

مطلوب نامطلوب

استفاده از استاندارد (يا دستورالعمل) مشخصی جهت فهرستنويسی نسگخ
خطی

2 /3

91

•

استفاده از فهرستنويس متخصص در حوزه نسخ خطی

3 /4

211

•

انجام فهرستنويسی نسخ خطی (بهصورت دستی يا الکترونیکی)

2 /3

91

•

استفاده از نیروی انسانی کارآمد جهت ورود اطالعات فهرسگتنويسگی در
نرمافزار

1 /4

91

•

نگارش چکیدهای صحیح ،دقیق و مفید از نسخ خطی

3 /3

91

•

مشگگارکت فهرسگگتنويسگگان متخصگگص منگگابع خطگگی در تهیگگه يگگا طراحگگی
نرمافزارهای مرتبط با فهرستنويسی و نمايهسازی منابع خطی

1 /3

51

•

بگگر اسگگاس نتگگايج حاصگگل از جگگدول  ،1ازنظگگر کارشناسگگان ،اسگگتفاده از فهرسگگتنگگويس
متخصص در حوزه نسخ خطی با کسب باالترين رتبه ( 3/4از  5در طیف لیکرت) در فرايند
ديجیتالسازی نسخ خطی بسیار مؤثر است و استفاده از استاندارد (يا دستورالعمل) مشگخص
جهت فهرستنويسی نسخ خطی ،و انجام فهرستنويسی نسخ خطگی (بگهصگورت دسگتی يگا
الکترونیکی) با کسب پايینترين رتبه ( 2/3از  5در طیف لیکرت) نسبت به مابقی از اهمیگت
کمتری برخوردار است .از بین عوامل مطرحشده ،اسگتفاده از فهرسگتنگويس متخصگص در
حوزه نسخ خطی (با کسب  211درصد از  )%211بیشترين میگزان توجگه را بگه خگود جلگب
کرده است .اين در حالی است که مشارکت فهرستنويسان متخصص منابع خطگی در تهیگه
يا طراحی نرمافزارهای مرتبط با فهرسگتنويسگی و نمايگهسگازی منگابع خطگی (بگا کسگب 51
سال اول شماره دو ،بهار49

84

درصد از  )%211در مقايسه با ساير موارد کمترين میگزان توجگه را بگه خگود اختصگاص داده
است .يافتهها نشان میدهد ،در مگورد تمگامی مگوارد مطگرحشگده در نظگام خیگره و بازيگابی
اطالعگگات پرسشگگنامه وضگگعیت مطلگگوب اسگگت بگگهجگگز در زمینگگه مشگگارکت فهرسگگتنويسگگان
متخصص منابع خطی در تهیه يا طراحی نرمافزارهای مرتبط با فهرستنويسی و نمايگهسگازی
منابع خطی ،که وضعیت نامطلوب شناخته شد.

بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

برای پاسخ به پرسش اساسی چهارم پژووهش ،از کارشناسگان بخگش ديجیتگالسگازی
نسخ خطی کتابخانههای مگوردپژوهش نسگبت بگهنظگام اشگاعه اطالعگات ،يکپارچگهسگازی و
استانداردسازی ،در ديجیتالسازی نسخ خطی سؤاالتی پرسیده شد ،که نتايج آن در جگدول
 ،3کر گرديده است:
جدول  .8رتبه لیکرت و درصد توجه به عامل در نظام اشاعه و یکپارچهسازی نسخ خطی دیجیتالیشده
رتبه

درصد

همسويی

لیکرت

توجه

مطلوب نامطلوب

آگاهی کتابخانه از لزوم اشتراک نسخ خطی ديجیتالی شده و آشنايی بگا
مزايای آن

3 /3

91

•

تعیین هد های مشخصی برای دسترسی به اطالعات از طريق همکاری
بینکتابخانهای

4

11

•

آگاهی کتابخانههای همکار ،در مورد پیشینه پروژههای موفگق اشگتراک
نسخ خطی ديجیتالی و الگوبرداری از آنها

1 /3

11

•

پذيرش و پايبندی به استانداردها بگرای ارائگه خگدمات جهگت ديجیتگال-
سازی نسخ خطی

4

11

•

تدوين برنامهريزی الزم جهت اشگتراک نسگخ خطگی ديجیتگالی شگده بگا
کتابخانههای همکار

3 /3

11

تأمین امکانات زيربنايی مناسب (افزايش تجهیزات و گسگترش امکانگات
موردنیاز نرمافزاری ،ارتباطی ،امنیتی)
وجود سازمان هماهن کننده

3 /4

31

3

31

•

4 /3

41

•

4

11

2 /3

11

نظام اشاعه و يکپارچهسازی نسخ خطی ديجیتالی شده

فراهم کردن زمینههای الزم جهگت تبگادل اطالعگات بگین کتابخانگههگای
مجری پروژه ديجیتالسازی نسخ خطی
افزايش ظرفیت شبکه کتابخانه (تأمین پهنای باند باال و اينترنت)
استفاده از استاندارد واحد برای مبادله بینکتابخانهای

•
•

•
•

(افزايش تجهیزات و گسترش امکانگات موردنیگاز نگرمافگزاری ،ارتبگاطی ،امنیتگی) بگا کسگب
باالترين رتبگه ( 3/4از  5در طیگف لیکگرت) در نظگام اشگاعه و يکپارچگهسگازی نسگخ خطگی
ديجیتالی شده بسیار مؤثر است و وجود سازمان هماهن

کننده با کسب پايینتگرين رتبگه (3

سال اول شماره دو ،بهار49

بر اساس نتايج حاصل از جدول  ،3ازنظر کارشناسان ،تأمین امکانگات زيربنگايی مناسگب

از  5در طیف لیکرت) بهعنوان عامل مگؤثر در نظگام اشگاعه و يکپارچگهسگازی نسگخ خطگی،
شناخته شده است ،اما نسبت بگه مگابقی از اهمیگت کمتگری برخگوردار اسگت .از بگین عوامگل
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مطرحشده ،آگاهی کتابخانه از لزوم اشتراک نسخ خطی ديجیتالی شده و آشنايی با مزايگای
آن (با کسب  91درصد از  )%211بیشترين میزان توجه را به خود جلگب کگرده اسگت .ايگن
در حالی است که تدوين برنامهريزی الزم جهگت اشگتراک نسگخ خطگی ديجیتگالی شگده بگا
کتابخانههای همکار و استفاده از استاندارد واحد برای مبادله بینکتابخانگهای (بگا کسگب 11
درصد از  )%211در مقايسه با ساير موارد کمترين میزان توجه را به خود اختصاص دادهانگد.
يافتهها نشان میدهد ،در مورد تمامی موارد مطرحشده در نظام اشاعه و يکپارچهسازی نسگخ
خطی ديجیتالی شگده در پرسشگنامه وضگعیت مطلگوب اسگت ،بگهجگز در زمینگههگای تگدوين
برنامهريزی الزم جهت اشتراک نسخ خطی ديجیتالی شده با کتابخانگههگای همکگار ،وجگود
سگگازمان هماهنگگ

کننگگده ،فگگراهم کگگردن زمینگگههگگای الزم جهگگت تبگگادل اطالعگگات بگگین

کتابخانههای مجری پروژه ديجیتالسازی نسخ خطی ،استفاده از استاندارد واحد برای مبادله
بینکتابخانهای ،که وضعیت نامطلوب شناخته شد.

بحث و نتیجهگیري
ازجملگه راهکارهگگای مگگؤثر در جهگت حفاظگگت از میگگراث فرهنگگی هگگر کشگگوری ،حفاظگگت
ديجیتالی نسخ خطی آن است .با توجه به درهمتنیده شدن فرهن
اعظمی از فرهن

ايرانی بگا اسگالم ،بخشگی

ما مبتنی بر نسخ خطی اسالمی است .درواقع در بین  51کشور اسگالمی و

حدود چهار میلیون نسخه خطی اسالمی ،کشور ايران بالغ بر يگک میلیگون و سیصگد مگورد از
نسخههای اسالمی را دارا است که بگیش از يگک سگوم نسگخههگای خطگی اسگالمی را شگامل
میگردد (مدرسی .)2393 ،که بخش اعظمی از اين مجموعه ارزشمند در شهر قم بگهعنگوان
کانون تشیع وجود دارد .ازاينرو ،بانفو فناوری اطالعگات و ارتباطگات ،بخگش نسگخههگای
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خطی کتابخانه های شهر قم باوجود سنخیت کم خود با فناوریهای جديگد ،از ايگن فرصگت
به بهترين شکل ممکن استفاده کردند و از ارزش های افزوده فنگاوری هگا در راسگتای فگراهم
آوری ،حفاظت ،سازمان دهی ،و اشگاعه آثگار خطگی اسگتفاده کردنگد ،بگه همگین دلیگل ،ايگن
کتابخانه ها با ورود تجهیزات مناسب ،هم زمان به فکر ديجیتال سازی نسخه های خطی افتادند
و با توجه به امکانات توانستند در اين مسیر پیشگروی کننگد ،برخگی تنگدتر و برخگی کنگدتر؛
ازاينرو در اين پ ژوهش تالش شد تا ديدگاه مديران و کارشناسان بخگش نسگخ خطگی پگنج

بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

کتابخانه شگهر قگم کگه مبگادرت بگه اقگدام در ايگن زمینگه کگردهانگد تبیگین گگردد و وضگعیت

کتابخانههای مذکور در اين حوزه مشخص گردد .بر اساس يافتههای پژوهش تعیین بودجگه
موردنیاز و تعیین و اجرای خطمشی مدون بیشترين توجگه مگديران ايگن مراکگز را بگه خگود
معطو

کرده است .نتايج اين پژوهش يافتههای نوروزی و جعفگری فگر ( )2393را در ايگن

زمینه که اين دو عامل نقش مؤثری در پیشبرد اهدا

پروژههای ديجیتالسگازی دارد ،تأيیگد

مینمايد .بکار گیگری نیگروی انسگانی کارآمگد ،در زمینگهسگازی جهگت موفقیگت در پگروژه
ديجیتالسازی نسخ خطی گزينه ديگری است که بیشتر از ديگر گزينهها از سوی مديران بگه
آن توجه شده است ،يافتههای اين پژوهش با نتايج پاياننامگه سگیفی ( ،)1122کومگار و شگاه
( ،)1114اوداباش و همکاران ( ،)2339ناصری مالوانی ( ،)2335و آمگاجی ( )2314در ايگن
حوزه همسو است .از طرفی يافتههای تحقیق نشان داد که تگأمین زيرسگاختهگا و تجهیگزات
سختافزاری و نرمافزاری جهت ديجیتالسازی نسخ خطی از ضروريات است کگه بگا نتگايج
پژوهش فضلالدين ( ،)1119سوالوک ،)1114( 2شافی ( ،)1114کومگار و شگاه ( ،)1114و
پژوهش نول ،)2993( 1در اين زمینه همسو بوده است .اما يافتگههگای ايگن پگژوهش بگا تأيیگد
يافتگگههگگای پگگژوهش سگگايکیا و کالیتگگا ( )1122و اودابگگاش و همکگگاران ( ،)2339کگگه کمبگگود
زيرساختهای فنی ،کمبود نیروی انسانی آموزشديده ،کمبود بودجه ،عدم دانش کارکنان
کتابخانه در مورد ديجیتالسازی از مشکالت اصلی در مراحگل ديجیتگالسگازی نسگخ خطگی
میدانستند ،وضعیت کتابخانههای قم را در اين حوزهها مطلگوب ارزيگابی نکگرد .يافتگههگای
پژوهش نشان داد که انجام فهرستنويسی نسخ خطگی بگهصگورت تحگت وب در مقايسگه بگا
ساير موارد کمترين میزان توجه را به خود اختصاص داده اسگت و بگالطبع در کتابخانگههگای
همکاران ( )2339در پروژه ديجیتالسگازی ايگن اقگدام از ضگروريات اسگت .يافتگههگای ايگن

تحقیق نشان داد که مديران به فراهم کگردن امکگان ادامگه تحصگیل کارکنگان در رشگتههگای
مربوطه توجه و اهتمام زيادی نداشتهاند و ازنظر ايشان ،تشکیل کارگاههای آموزشی جهگت
1.Psohlavec
2.Knoll
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آموزش کارکنان در زمینگه حفاظگت و نگهگداری نسگخ خطگی ،کمتگرين تگأثیر را در زمینگه
حفاظت از نسخ خطی داشته است و در مقايسه با ساير موارد مطرح در اين زمینه کتابخانههگا
کمترين توجه به اين موضوع شده است .اين در حالی است که مطابق با يافتگههگای ناصگری
مالوانی ( )2335درنتیجه رشد سريع فناوری و پیشرفتهگای اخیگر ايگن حگوزه مگیطلبگد کگه
مديران به آموزش کتابداران و نیروهای فعگال در بخگش نسگخ خطگی توجگه ويگژهای داشگته
باشند .سیفی ( ،)1122در پژوهش خود به اين نتیجه رسیده است کگه اسگتفاده از طگرحهگای
آزمايشی و مطالعات امکانسنجی بهمنظور شناسايی حوزههای خطر و تعیین سطح دسترسگی
کاربران برای دستیابی به نسخ خطی الزم است ،همچنین يافتههای پگژوهش شگافی (،)1114
به مسئله تعیین سطح دسترسی کاربران به نسخ خطگی ديجیتگالی شگده پرداختگه اسگت کگه بگا
يافتههای پژوهش حاضر همسوست و در  %21کتابخانههای موردمطالعه بگه ايگن مهگم توجگه
شده است .استفاده از استاندارد (يا دستورالعمل) مشخص جهت فهرستنويسی نسخ خطگی،
ازنظر کارشناسان کمترين تأثیر را در نظام خیره و بازيابی اطالعات داشتهاند .اين در حگالی
است که استفاده از استاندارد مشخص باعث يکدستی در فرايند فهرستنويسی نسگخ خطگی
میشود و از دوبارهکاریها میکاهد .اين نتايج با يافتههای پژوهش نازی ( ،)2339عربگری
( ،)2392که بر لزوم توجه به يکدسگتی در اسگتفاده از اسگتانداردها و وجگود سگازمانی بگرای
تدوين خطمشی يکسگان در زمینگه فراينگد ديجیتگالسگازی تأکیگد داشگتهانگد ،مغگايرت دارد.
يافتههای پژوهش بیانگر اين نکته است که کتابخانهها در زمینه ديجیتالسازی نسگخ خطگی و
اشتراک اين منابع با يکديگر همکاری چندانی نداشتهاند ،اين در حالی است کگه يافتگههگای
علیدوستی و نظری ( )2335اين موضوع را بسیار پراهمیت معرفی کرده بود.
سال اول شماره دو ،بهار49
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پیشنهادهاي پژوهش
 باهگگد

الگوسگگازی بگگرای سگگاير کتابخانگگههگگا وجگگود سگگازمانی بگگرای تگگدوين سیاسگگت

يکدستسگازی فراينگد ديجیتگالسگازی و فهرسگتنويسگی نسگخ خطگی و ابگال آن بگه
کتابخانهها در کشور پیشنهاد میشود کگه ايگن هگد

مگیتوانگد توسگط کتابخانگه ملگی

جمهوری اسالمی ايران محقق شود
 کتابخانهها با توجه به فناوریهای روز خود را به پیشرفتهترين تجهیزات مجهز کنند.

بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

 بهمنظور جلوگیری از آسیب زدن به نسخ خطی هنگام ديجیتالسازی از نیگروی انسگانی
متخصص و تجهیزات پیشرفته مانند دوربینهای ديجیتالی ،و يا اسکنر حفگی کگه (ايگن
اسکنر بهگونهای طراحی شده است که هیچگونه آسیبی در هنگام اسکن به نسخ خطگی
وارد نمیکند و قادر بگه تشگخیص خودکگار صگفحات و بگرش قسگمتهگای اضگافی بگا
استفاده از فناوری پردازش تصوير است) استفاده کنند.
 گسترش ارتباط (اشتراک منابع و همکاری بین کتابخانهها) مگیتوانگد عگالوه بگر غنگای
مجموعهها از دوبارهکاریها نیز جلوگیری نمايد ،ازاينرو عضويت در کنسرسیومهگای
ملی و حتی جهانی توصیه میگردد.
 عدم بهکارگیری از استانداردهای کتابخانهای جهت خیرهسازی نسخ خطی ديجیتگالی
شده باعث شده است که اطالعات هر کتابخانه با زبانی متفاوت از زبان کتابخانه ديگگر
باشگگد .ازايگگنرو تهیگگه يگگا طراحگگی نگگرمافگگزار کتابخانگگهای مناسگگب و اسگگتاندارد جهگگت
فهرستنويسی و نمايهسازی منابع خطی توصیه میگردد .اين اقگدام کمگک شگايانی بگه
يکپارچهسازی اطالعات نسخ خطی ايران است.


ازجمله مشکالت جامعگه موردمطالعگه کمبگود بودجگه ،مگديريت غیرمتمرکگز ،کمبگود
کارکنان متخصص ،عدم ارتباط بگین جامعگه پگژوهش شناسگايی شگد .حمايگت مگديران
جهت رفع اين مشکالت ضروری است.

 عدم وجود نرمافزاری مشترک برای خیره اطالعات نسخ خطی کتابخانهها باعث شده
است که هر کتابخانهای اطالعات نسخ خطی خود را در قالب يک نرمافزار تهیه کگرده
باشد ،لذا پیشنهاد میگردد با تهیه يا طراحگی نگرمافزارهگای واحگد يکدسگتی اطالعگات
همگانی از آن در اين زمینه میتواند کمک شايانی به يکپارچگهسگازی اطالعگات نسگخ
خطی ايران باشد.
 با توجه به فقدان يک استاندارد ملی در مگورد فهرسگتنويسگی و ديجیتگالسگازی نسگخ
خطی و بروز دشواریهايی خاصی ،پیشنهاد میگردد با بومیسازی اسگتانداردها جهگت
ديجیتالسازی نسخ خطی يکدستی اطالعات را پیش از بیش فراهم سازند.
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 جهگگت معرفگگی و حفاظگگت از میگگراث فرهنگگگی بگگه کتابخانگگههگای موردمطالعگگه پیشگگنهاد
میشود ،کگه در طگرح برنامگه حافظگه جهگانی ،کگه يکگی از برنامگههگای بگینالمللگی در
اشتراک انديشهها ،فرهن

ها ،آثار هنری ،احیای تاريخ و  ...است ،شرکت کنند.

منابع
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اساس مؤلفههای مديريت دانش .فصلنامه مطالعات ملگی کتابگداری و اطگالعرسگانی.
.293 -234 ،)1(14
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بررسي فرایند دیجيتالسازي نسخ خطي در...

پاياننامه کارشناسی ارشگد علگم اطالعگات و دانگش شناسگی ،دانشگگاه الزهگرا (س)،
تهران.
علیدوستی ،سیروس؛ نظری ،مريم ( .)2335عوامل موفقیت اشتراک منابع در کتابخانگه هگای
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری .کتابداری و اطالعرسانی.21-41 ،)3(9.

غالمحسین زاده ،زهره ( .)2334بررسی میزان بهرهگیگری از فنگاوری اطالعگات در خیگره و
بازيابی نسخ خطی در کتابخانههای ايران .پاياننامه کارشناسگی ارشگد کتابگداری و
اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران.
غالمی جلیسه ،مجید ( .)2335کتابخانههای ديجیتال نسگخ خطگی .پیگام بهارسگتان- 33 ،59 .
.31
گريفین ،کارل ( .)2331تصويربرداری ديجیتالی :نگاهی نگو بگه آينگده پگژوهشهگای نسگخ
خطی .ترجمه زهره غالمحسین زاده ،آينه میراث.354-339 ،)3(2.
محمدی ،مهدی؛ آقابابائی ،وحیده ( .)2393ديجیتالسازی نسخههای خطی در کتابخانگههگا:
سختافزارها و نرم افرازهای موردنیاز .بساتین.192 -119 ،)1(2.
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 پاياننامه کارشناسی ارشد کتابداری و.ملک با طرح ديجیتالی کردن اين نسخ
. تهران، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی،اطالعرسانی

 بررسی استانداردهای مختلف پايش ديجیتالی نسخ خطگی بگهکاررفتگه.)2391(  مجید،نبوی
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