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دستورالعمل یكسان و وحدت رویه در مؤلفههای گردآوری ،سازماندهی اطالعات نسخ خطی و اشاعه
اطالعات تأکيد داشتند و اجرای مدیریت دانش و استفاده از مدلهای آن را ضروری دانستند.

واژگان کلیدی :کتابخانههای ایران ،مدل ،مدیریت دانش ،نسخههای خطی

مقدمه
در طول سالهای متمادی اندیشههای بشر در قالب ميراثی مكتوب و گرانبها به شكل
نسخههای خطی حفظ و نگهداری شدهاند .این آثار امروزه بخشی مهم از تاریخ کتاب و
کتابداری پيش از صنعت چاپ را به خود اختصاص دادهاند و حامل اطالعات ارزشمندی
از تاریخ علم هستند .اهميت بررسی این آثار در ایران به حدی است که دو نگرش عمده را
بر فضای نسخ خطی حاکم ساخته است .در نگاه سنتی ،نسخههای خطی در اختيار تعداد
محدودی از علما ،اندیشمندان و برخی از کتابخانهها و استفادهکنندگان آنها قرار میگيرند
و یا بهعنوان آثار قيمتی و اصطالحاً عتيقه در کنج موزهها به نمایش گذاشته میشوند .در
نگرش دوم و جدید ،ارزش این آثار به استفاده از آنها توسط تاریخنگاران و دانشمندان
وابسته است تا منشأ توليدات علمی جدیدی شوند و پژوهشگران برای نوشتن تاریخ علم و
استفاده از یافتههای گذشتگان بهعنوان چراغ راهی برای آینده از آنها بهره برند (مطلبی،
.)1389
در دهههای اخير بانفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات ،استفاده از روشهای جدید در
حيطهی مدیریت اطالعات و مدیریت دانش که بر یادگيری سازمانی ،مدیریت کتابخانهها
و مراکز اسناد فناوریهای اطالعاتی تأکيددارند ،رایج شدند (گزنی .)1384،بخش
نسخههای خطی کتابخانهها نيز باوجود سنخيت کم خود با فناوریهای جدید ،ناگزیر به
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استفاده از این فرصتها به بهترین شكل ممكن شدند و از پيشرفتهای فناوریهای
اطالعاتی در راستای فراهم آوری ،حفاظت ،سازماندهی و اشاعه آثار و منابع خطی
استفاده کردند .شاید بتوان ایجاد بانکهای اطالعاتی از فهرستهای نسخههای خطی-
بانک اطالعاتی آقابزرگ تهرانی -و دسترسپذیر کردن این اطالعات را از گامهای اصلی
و مقدماتی در این حوزه نام برد .این فعاليتها کمک کردند تا کارشناسان با آثار خطی
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موجود در کتابخانههای مختلف آشنا شوند و با شناسایی آنها به استفاده و پژوهش بيشتر
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اقدام ورزند .مدیریت دانش را فرآیندی چالشانگيز میدانند؛ زیرا شناخت ارزش آن
مشكل بوده و بهکارگيری مطلوب آن بهنحویکه برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد نماید،
دشوارتر است .مدیریت دانش را میتوان بيان دیگری از مدیریت راهبردی دانست که
نيازمند بهرهبرداری بهينه مدیران ارشد ،از فرصتهای ارائهشده توسط فناوریهای نوین،
بهمنظور دستيابی به اهداف سازمانی است (نيوکومب .)1999 ،1برخی از صاحبنظران آن
را ،اعمال مدیریت و زمينهسازی برای تبدیل دانش (”نهان به عيان“ و ”انفرادی به جمعی“ و
بالعكس) دانستهاند که در داخل یک سازمان یا بين سازمانها در قالب گردآوری،
سازماندهی ،به اشتراکگذاری دانش بهعنوان یک سرمایه سازمانی در راستای دستيابی به
اهداف سازمان قدم برمیدارد (حسنزاده .)1384 ،ارنست پرز معتقد است که مدیریت
دانش عبارت است از گردآوری دانش ،قابليتهای عقالنی و تجربيات افراد یک سازمان و
ایجاد قابليت بازیابی برای آنها بهعنوان یک سرمایه انسانی .بهعبارتدیگر مدیریت دانش
بر ذخيره و بهکارگيری دوباره اطالعات تخصصی تأکيد دارد (پرز .)1999 ،2نيكل کينگ
یكی از کسانی است که مدیریت دانش را فرایند ایجاد ،سازماندهی ،اشاعه و حصول
اطمينان از درک اطالعات موردنياز برای انجام یک کار تلقی میکند (کينگ)1999،3؛ اما
مدیریت دانش در این پژوهش ،عنصری است که بهعنوان نگرشی هدفمند و ابزاری برای
شناسایی ،تهيه ،توسعه ،تحليل ،استفاده ،ذخيره و اشتراک دانش و سازماندهی و بازیابی
پایگاه دانش سازمانی و تجربههای پراکنده در سازمان موردتوجه قرارگرفته است تا
دسترسی به دانش که پيوسته در حال تغيير است به هر صورت فراهم شود.
با توجه به ورود کتابخانهها به قرن بيست و یكم و استفادهی مؤثر از مدیریت دانش،
بازنگری در خدمات و بازنگری در معيارهای ارزیابی ضرورتی غيرقابلاجتناب شده است
(پریرخ.)1382 ،

1. Newcomb
2. Perez
3. King
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تغيير در ساختار کتابخانهها ،مدیریت مناسب کارکنان ،بازنگری در آموزش کارکنان،
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این ضرورت ،قطعاً به فضای نسخ خطی نيز راهیافته است زیرا موضوعات عمده
درزمينهی مدیریت دانش ،بهخوبی در بخشهای نسخ خطی کتابخانههای ایران کاربرد
داشته و میتواند این حوزه را نيز مانند دیگر بخشهای کتابخانه ،مانند بخش آثار چاپی،
تحت تأثير قرار دهد.

پیشینهی پژوهش
بررسی پایگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی نشان داده است که تاکنون با موضوع
مدیریت دانش در حوزهی نسخ خطی ،تحقيق مستقلی انجامنشده است؛ اما به شكل مستقل
درزمينه مدیریت دانش و نسخ خطی تحقيقاتی انجامشده است که به برخی از آنها اشاره
میشود.
درزمينه مدیریت دانش در کتابخانههای تخصصی ،یكی از پایاننامههای انجامشده با
عنوان «بررسی وضعيت مدیریت دانش در کتابخانههای تخصصی امور برق وزارت نيرو و
ارائه الگوی پيشنهادی» است که خوانساری ( )1384با روش پژوهش پيمایشی انجام داده
است و وضعيت مدیریت دانش در حوزهی موردمطالعه را ضعيف ارزیابی کرده است .از
دیگر کتابدارانی که درزمينه مدیریت دانش تحقيق نموده است میتوان به (حسنزاده،
 )1385و پایاننامهی «بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسالمی
ایران» اشاره کرد .در این پایاننامه ،عوامل موردبررسی در چند وزارتخانه ارزیابی و
راهكارهایی جهت اجرای مدیریت دانش ارائهشده است .درزمينهٔ نسخههای خطی در
سالهای اخير تحقيقاتی در زمينههای مختلف و مرتبط با نسخههای خطی در ایران
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انجامشده است .در بخش فهرستنویسی روحی دل ( 1373الف) در پایاننامه خود به
بررسی «فهرست نسخه های عكسی کتابخانه موزه بریتانيا موجود در کتابخانه مرکزی
دانشگاه تهران» پرداخته و برای نخستين بار از ابزارهای فهرستنویسی چاپی در
فهرستهای مجموعههای خطی استفاده کرده است .چگونگی استفاده از فناوری اطالعات
در ذخيره و بازیابی نسخ خطی در پایاننامهی (غالمحسين زاده خبيصی )1384 ،با عنوان
«بررسی ميزان بهرهگيری از فنآوری اطالعات در ذخيره و بازیابی نسخ خطی در
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خطی از امكانات الكترونيكی برای ذخيره نسخ خطی استفاده میکنند .روحی دل (1385
ب) برای نخستين بار امكان ایجاد اصطالحنامه نسخهشناسی در ایران را بررسی و
پایاننامهای با عنوان «طرح تدوین اصطالحنامه نسخهشناسی در ایران» ارائه داده است .از
تحقيقات موردتوجه دیگر درزمينهٔ فهرستهای نسخ خطی میتوان به پایاننامههای
خوشبخت ( )1388با عنوان بررسی ميزان انطباق بر قواعد فهرستنویسی در پيشينههای
کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانه کتاب"  ،نازی( )1389با عنوان "بررسی
وضعيت فهرستنویسی نسخ خطی در ایران و ارائه الگوی مناسب" و یار محمدی ()1389
با عنوان " بررسی فهرستنویسی کتب چاپ سنگی ایران و ارائه الگویی مناسب " اشاره
کرد که هر سه به ارائهی الگوی واحد در فهرستنویسی نسخ خطی تأکيد کردند .درنهایت
یزدان نيا( )1389با بررسی "تحليل محتوای خطمشی دسترسی و ارائه خدمات بخش
نسخههای خطی کتابخانههای کشور و ارائه راهكار" ،شيوهی ارائه خدمات در مراکز دارای
نسخ خطی را بررسی کرد ه است و نشان داده که شيوهی دسترسی یكسان به نسخههای
خطی در بخشهای نسخ خطی کتابخانههای موردبررسی وجود ندارد و راهكارهایی را در
این حوزه ارائه داده است.
در خارج از کشور هم درزمينهٔ نسخ خطی در سالهای اخير دو تحقيق از راسل

1

(« )2004فهرستنویسی مجموعههای خاص» و عبدالحميد بوجداد ام خادم)2010( 2
«دستيابی رقومی به مواد ميراث فرهنگی :نسخ خطی مراکش» انجامشده که محدود
بهضرورت استفاده از فناوریهای اطالعاتی در فهرستنویسی و رقومی سازی نسخ خطی
است.
حوزهی نسخ خطی انجامنشده است؛ لذا با توجه به اهميت مدیریت دانش و تأکيد برنامه
چهارم توسعه کشور بر توسعه مبتنی بر دانایی محوری در برنامههای مدیریت دانش (گز
نی )1384،تبيين این موضوع در فضای نسخ خطی ایران امری ضروری است.
1. russell
2. Abdolhamid Boujdad M.khadem
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بررسی پيشينه تحقيقات نشان میدهد که تحقيق مستقلی درزمينهٔ مدیریت دانش در
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هدف پژوهش :شناخت وضعيت موجود بخشهای نسخ خطی کتابخانههای ایران در
مدیریت گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه اطالعات بر اساس مدیریت دانش و ارائهی یک
مدل کاربردی.

روششناسی پژوهش
در این تحقيق بهمنظور درک عميقتر از مسائل بخشهای نسخ خطی در ایران ،از روش
پژوهش ترکيبی( 1کمی و کيفی) همزمان استفادهشده است .پژوهش ترکيبی یکگونهی
جدید از پژوهش است که در دوران پيشرفت قرار دارد .این پيشرفت و تحول را میتوان در
دو محور مالحظه کرد .محور اول چيستی و مبانی نظری پژوهش ترکيبی است .محور دوم
ناظر بر جنبه کاربردی آن است که شامل طرحها و مراحل طراحی و اجرای پژوهش است.
پژوهش ترکيبی در مقام یک روش ،بر گردآوری ،تجزیهوتحليل و ترکيب دو نوع داده
کمی و کيفی ،در یک پژوهش یا مجموعهای از پژوهشها تأکيد میکند (کرسول و
پالنوکالرک ،2007 ،نقل در شریفيان .)1387 ،حمایت از پژوهش کيفی از این منظر انجام
میشود که چون هر دو روش کمی و کيفی محدودیتها و مزایایی دارد ،باید از
ویژگیهای هر دو روش برای درک بهتر پدیدهها استفاده کرد؛ بهبياندیگر زمانی که
شيوههای کيفی و کمی با یكدیگر استفاده میشود مجموعهای از دادههای مكمل فراهم
میشود که در مقایسه بازمانی که تنها یكی از این روشها بهکاربرده شود تصویر کاملتری
از موضوع پژوهش حاصل میگردد .طرفداران پژوهش ترکيبی از ایدهی سازگاری

2

حمایت میکنند که بر اساس آن میتوان پژوهش کمی و کيفی را در یک پژوهش به
سال اول،شماره  ،1زمستان 93
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کاربرد .درمجموع باید اشاره کرد که فرض اساس درروش ترکيبی این است که در
کاربست ترکيبی ،رویكردهای کمی و کيفی در مقایسه بازمانی که هر یک از این
رویكردها بهتنهایی مورداستفاده قرار گيرد ،فهم بهتری نسبت به سؤالهای پژوهش حاصل
میکند .درروش پژوهش ترکيبی همزمان ،پژوهش کمی و کيفی بهصورت همزمان و
بهموازات یكدیگر شروع میشود و از مسيرهای خاص خود پيش میرود .یكی از محاسن
1. mixed methods research
2. compatibility thesis
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این الگو این است که به دليل بهکارگيری همزمان هر دو روش پژوهش ،دادههای مختلفی
به دست می آید که مكمل یكدیگرند و این امر زمينه درک بهتر پدیده موردبررسی را
فراهم میآورد (نصر و شریفيان.)1386 ،
جامعه پژوهش شامل کليه بخشهای نسخ خطی در کتابخانههای ایران است .طبق آمار
نهاد کتابخانههای عموی کشور  67کتابخانه عمومی در ایران و طبق آمار بانک اطالعاتی
نسخ خطی بيش از  200کتابخانه ،مجموعه خصوصی و مراکز و ادارات خاص دارای نسخه
خطی هستند .الزم به ذکر است که پس از تماس با اغلب مراکز معرفیشده در فهرست
آقابزرگ تهرانی مشخص شد که بسياری از این مراکز متعلق به قبل از انقالب هستند و در
عمل هيچ فعاليتی ندارند و مجموعههای شخصی ،بهجز مجموعه استاد مجتبی مينوی که به
پژوهشگاه علوم انسانی منتقلشده است ،مراکز خانقاهی ،موزهها ،تكيهها نيز از سير
مطالعاتی خارج شدند ،زیرا جنبه سازمانی نداشتند و فاقد نيروی انسانی بودند .درمجموع با
توجه به کتابخانههای موجود ،کتابخانههایی که دارای بخش نسخ خطی بودند و در این
بخش حداقل یک کارمند مشغول فعاليت بودند ،انتخاب شدند .از چهلونه کتابخانه
موجود ،درمجموع چهلوچهار کتابخانه از بين کتابخانههای دانشگاهی ،عمومی ،حوزوی،
مساجد و غيره به پرسشنامه پاسخ دادند و بيش از  90پرسشنامه بهطور تصادفی ،بين مجموعه
موردمطالعه توزیع شد که هفتادودو پاسخ دریافت گردید .جامعه موردپژوهش را تمامی
مسئولين بخشها ،کارشناسان و کارکنان آنها تشكيل دادند.
جهت جمعآوری دادهها در این پژوهش ،در بخش کمی از پرسشنامهی محقق ساخته
استفادهشده است .پرسشنامه بر اساس مطالعه منابع مختلف و مشاوره با استادان تنظيمشده
از صاحبنظران و افراد آشنا به مباحث مدیریتی و نسخههای خطی در کتابخانهها
ارسالشده تا معایب احتمالی آن مرتفع شود .برای ارزیابی پایایی 2پرسشنامه ،با استفاده از

1. validity
2. Reliability
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ضریب آلفا کرانباخ 1ضریب  %95بهدستآمده است .در بخش کيفی تحقيق ،ابزارهایی
چون مصاحبه (نيمه طراحیشده) و مشاهده (مستقيم) بكار گرفتهشده است.
در این پژوهش هيجده مدیر و کارشناس که از جمع بيستوسه فردی که
صاحبتجربه و علم در حوزه نسخ خطی بودند ،طرف مصاحبه قرار گرفتند .مصاحبهها تا
حد اشباع ادامه پيدا کرد .سپس با استفاده از روش تحليل محتوا که به تحليل نظاممند متون
حاصل از مصاحبهها میپردازد ،هر یک از مصاحبهها مقولهبندی و جدولبندی شد .جهت
بررسی روایی و پایایی مصاحبهها ،مقوالت استخراجشده مجدداً برای چند تن از
مصاحبهشوندگان ارسال و نظر تائيد ایشان گرفته شد.
در بخش مشاهده ،برای آگاهی از شرایط فيزیكی نگهداری نسخ خطی کتابخانهها و
نوع ارتباط افراد و کاربران ،روشهای مدیریت در بخشهای نسخ خطی و شرایط اشاعه
اطالعات نسخ خطی ،کتابخانههایی چون :کتابخانه مجلس شورای اسالمی ،کتابخانه
مرکزی دانشگاه تهران ،کتابخانه و مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران ،کتابخانه آستان قدس
رضوی مشهد و کتابخانه آیه اهلل مرعشی مورد بازدید و مشاهده قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
برای پاسخ به پرسشهای تحقيق ابتدا در بخش توصيفی نتایج با بهرهگيری از آمار توصيفی
اعم از رسم جدولهای توزیع فراوانی ،رسم نمودار ،محاسبه ميانگين ،انحراف استاندارد و
 ...اطالعاتی درباره موضوع پژوهش ارائهشده است و در بخش استنباطی نيز با استفاده از
آزمونهای آماری متناسب ،نسبت به پاسخگویی پرسشهای پژوهش اقدام شده است.
سال اول،شماره  ،1زمستان 93
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پرسش اول پژوهش :ميانگين مؤلفهی گردآوری نسخ خطی در بخشهای نسخ خطی
کتابخانههای ایران چقدر است؟
جدول  .1آزمون  tتک نمونهای برای بررسی وضعیت شاخص گردآوری
متغير

تعداد

ميانگين

گردآوری

72

37/92

انحراف

خطای استاندارد

ميانگين

استاندارد

ميانگين

مقایسه شده

14/387

1/695

45

مقدار t
-4/178

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

72

000/

1. Cronbach Alpha test

بررسی وضعیت مدیریت دانشهای گردآوری ،سازماندهی و اشاعه اطالعات...

با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده ( )-4/178با درجه آزادی  71در سطح آلفای 0/05
معنیدار است بنابراین بين ميانگين محاسبهشده ( )37/92و ميانگين مقایسه شده ()45
تفاوت معنیداری ازلحاظ آماری وجود دارد .با توجه به اینکه مقدار  tمنفی است باید
گفت مقدار ميانگين محاسبهشده به شكل معنیداری کمتر از ميانگين نظری (مقایسه شده)
است .به عبارتی دیگری شاخص گردآوری و مجموعهسازی مجموعههای خطی در
کتابخانههای موردمطالعه بهطور معنیداری در حد کمی رعایت شدهاند.
پرسش دوم پژوهش :ميانگين مؤلفهی روشهای سازماندهی (مواد) نسخ خطی در
بخشهای نسخ خطی کتابخانههای ایران چقدر است؟
جدول  .2آزمون  tتک نمونهای برای بررسی وضعیت شاخص سازماندهی منابع خطی
متغير

تعداد

ميانگين

سازماندهی

72

28/90

انحراف

خطای استاندارد

ميانگين

استاندارد

ميانگين

مقایسه شده

11/528

1/359

33

مقدار t
-3/016

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

71

004/

با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده ( )-3/016با درجه آزادی  71در سطح آلفای 0/05
معنیدار است بنابراین بين ميانگين محاسبهشده ( )28/90و ميانگين مقایسه شده ()33
تفاوت معنیداری ازلحاظ آماری وجود دارد .با توجه به اینکه مقدار  tمنفی است ،باید
گفت مقدار ميانگين محاسبهشده بهطور معنیداری کمتر از ميانگين نظری (مقایسه شده)
است .بهعبارتیدیگر شاخص سازماندهی مجموعههای خطی در کتابخانههای موردمطالعه
بهطور معنیداری در حد کمی رعایت شدهاند.
خطی کتابخانههای ایران چقدر است؟
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جدول  .3آزمون  tتک نمونهای برای بررسی وضعیت شاخص اشاعه اطالعات منابع خطی
متغير
اشاعه
اطالعات

تعداد

ميانگين

72

36/11

انحراف

خطای استاندارد

استاندارد

ميانگين

14/927

1/759

ميانگين
مقایسه

مقدار t

شده
57

-11/875

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

71

000/

با توجه به اینکه مقدار  tمحاسبهشده ( )-11/875با درجه آزادی  71در سطح آلفای 0/05
معنیدار است بنابراین بين ميانگين محاسبهشده ( )36/11و ميانگين مقایسه شده ()57
تفاوت معنیداری ازلحاظ آماری وجود دارد .با توجه به اینکه مقدار  tمنفی است باید
گفت مقدار ميانگين محاسبهشده به شكل معنیداری کمتر از ميانگين نظری (مقایسه شده)
است؛ بهعبارتدیگر شاخص اشاعه اطالعات مجموعههای خطی در کتابخانههای
موردمطالعه بهطور معنیداری در حد کمی رعایت شدهاند .پرسش چهارم پژوهش :مدل
مناسب برای اجرای کاربردی مدیریت دانش در مسائل گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه
منابع دانش در بخشهای نسخ خطی کتابخانههای ایران چگونه خواهد بود؟ با توجه به
اینكه در پرسشنامهی ساختهشده ،تالش بر بهکارگيری مؤلفههای مدیریت دانش در
شاخصهای مختلف موردبررسی شامل :گردآوری ،سازماندهی ،اشاعه دانش نسخ خطی
بوده است؛ نتایج بهدستآمده از ميانگين شاخصهای بررسیشده ،به شكل محسوس،
مدلی اوليه برای مدیریت دانش در بخشهای نسخ خطی به وجود آورده است .در این مدل
هدف رعایت ترتيب بهدستآمده از ميانگينها نيست بلكه هدف ذکر مؤلفههای ضروری
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مطرحشده در پرسشنامه است که نتایج بهدستآمده یعنی ميانگينهای پایينتر از حد
متوسط ،تأیيدی بر ضرورت وجود این مؤلفه در بخشهای نسخ خطی است .در این مدل،
مدیریت دانش بهعنوان محور اصلی موردبررسی ،در مرکز قرارگرفته است و سه بخش
اصلی که مدیریت آن در مدیریت دانش موردتوجه است در دایره بعدی قرارگرفته است.
سپس مباحث مرتبط با منابع دانش در بخشهای نسخ خطی ،یعنی اشاعه ،سازماندهی و
گردآوری در دایرهی بعدی قرارگرفته؛ و در هر بخش عوامل مؤثر بر ایجاد مدیریت دانش
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کيفی اثباتشده بهعنوان عواملی در استفاده از مؤلفههای مدیریت دانش در بخشها در نظر
گرفتهشده است.
جدول  .3مدل پیشنهادی مدیریت دانش در مؤلفههای گردآوری ،سازماندهی و اشاعه اطالعات
مدیریت
داده

اطالعات

دانش

اشاعه

گردآوری

سازماندهی

استفاده از اینترنت

تهيه خط مشی مدون

تبادل دانش نسخ خطی از طریق کنفرانس

استفاده از اینترانت

تعيين اهداف کتابخانه

مجازی

تشكيل گروه های خبری و بحث

استفاده از نظر متخصصان

مشارکت فهرست نویسان نسخ خطی در

در حيطه نسخ خطی

ارزیابی منابع خطی

طراحی نرم افزار

تبادل دانش تخصصی

استفاده از ابزارهای الكترونيكی

تبدیل دانش تخصصی کارکنان به دانش

ایجاد نشریه اطالع رسانی در

در خرید نسخ خطی

سازمانی

حوزه نسخ خطی

آموزش گردآوری نسخ خطی

آموزش تخصصی فهرست نویسی

تهيه برنامه آموزش الكترونيكی

اختصاص بودجه خاص برای

تهيه دستورالعمل واحد برای سازماندهی

در حوزه نسخ خطی

خرید نسخ خطی

نسخ خطی

امانت بين کتابخانه ای برای نسخ

اشتراک منابع در حوزه نسخ

استفاده از ابزارهای الكترونيكی برای

خطی

خطی

اطالعات کتابشناسی نسخ خطی

دسترسی به اطالعات کتابشناختی

تهيه معيارهای الزم برای خرید

فهرست نویسی الكترونيكی

در وب سایت

نسخ خطی

بكارگيری ابزارهای فهرست نویسی جدید

ایجاد راهنمای موضوعی در حوزه

ایجاد بانک اطالعات دانش منابع خطی

نسخ خطی

تهيه دستورالعمل واحد برای سازماندهی
نسخ خطی

که برخی مدیران زیرکانه به آن اشاره کردند مسئله محدود بودن تعداد نسخ خطی و عدم
توليد مجدد نسخ خطی در تمام کشورهاست .این مسئله از جهاتی مثبت به نظر میرسد زیرا
برای آثاری که محدودیت دارند راحتتر میتوان برنامهریزی کرد .درزمينهٔ گردآوری
منابع خطی بسياری از مدیران و کارشناسان به اختصاص بودجه خاص در این زمينه اشاره
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مرکزی خاص برای عرضه ،خریدوفروش نسخههای خطی را مشابه بازارهای خارجی در
داخل کشور ضروری میدانستند .نكته موردتوجه مصاحبهشوندگان این بود که شيوههای
گردآوری نسخههای خطی و چاپی تفاوتهای قابلمالحظهای دارند ،بهویژه در بعد
فيزیكی کتابها .یكی از مهمترین زمينههای بررسی و تقویم و قيمتگذاری آثار خطی
جنبه فيزیكی این آثار است و البته تشخيص زمان نگارش آنها نيز با بررسیهای
نسخهشناسی امكانپذیر است .بسياری از مدیران در این مؤلفه به اعتمادسازی و جلب
اعتماد صاحبان نسخ خطی تأکيد داشتند و ترویج سنت اهداء و وقف در این زمينه را امری
ستودنی در فرهنگ و سنت اسالمی دانستند.
ب) بررسی وضعیت سازماندهی منابع دانش :تاکنون بسياری از کتابداران و کتاب
دوستان فضای نسخ خطی در ایران را با فهرستهای نسخ خطی شناختهاند و تنها راه
آشنایی با نسخههای خطی و موجودی آثار را مراجعه به فهرستها میدانند .با توجه به
اهميت این آثار و ضرورت شناخت هرچه بهتر نسخههای خطی بررسی و رسيدگی به
وضعيت سازماندهی این آثار امری ضروری است .مصاحبهشوندگان بهویژه در این بخش
جملگی بر وحدت رویه در فهرستنویسی نسخ خطی ،ایجاد خطمشی و استانداردهای
یكسان در فهرستنویسی ،بهرهگيری از شيوههای فهرستنویسی الكترونيكی ،تربيت
نيروهای متخصص فهرستنویس نسخههای خطی و ...اشاره داشتند.
ج) بررسی وضعیت اشاعه دانش :سالهای سال نسخ خطی بهعنوان شیء عتيقه و
باارزش در مخازن بسياری از کتابخانهها حبس بود؛ اما امروز این آثار بهعنوان حلقههای
سال اول،شماره  ،1زمستان 93

44

اصلی تاریخ علم ارزش و جایگاه خود را بهعنوان یک محمل اطالعاتی یافتهاند و بسيار
موردتوجه محققان این حوزه و رشتههای مختلف قرارگرفتهاند .مصاحبهشوندگان تأکيد
داشتند که اطالعرسانی آثار به شيوه الكترونيكی از سرعت باالیی برخوردار است؛ اما
بسياری از متخصصان حوزه نسخ خطی با فضای مجازی و الكترونيک آشنایی چندانی
ندارند.

بررسی وضعیت مدیریت دانشهای گردآوری ،سازماندهی و اشاعه اطالعات...

بحث و نتیجهگیری
با توجه به تعریف «هدف مدار» مدیریت دانش که مدیریت دانش را ابزاری برای شناسایی،
ذخيره ،سازماندهی و بازیابی پایگاه دانش سازمانی و تجربه پراکنده در سازمان میداند،
میتوان بهخوبی دریافت که در بخشهای نسخ خطی ایران مؤلفههای موردبررسی ،مطابق
با رویكرد مدیریت دانش در حد مطلوب نيست .شایانذکر است که در فضای نسخ خطی
بخصوص در کتابخانههای کوچک و شهرستانها هنوز ابعاد الكترونيكی رشد خوبی نداشته
و نيازمند توجه بيشتری است .از طرف دیگر ضرورت یكپارچهسازی و استانداردسازی
روشها در فهرستنویسی ،گردآوری و اشاعه اطالعات در بخشهای نسخ خطی امری
ضروری است .در بخش فهرستنویسی ،نتایج تحقيق روحی دل ( )1373خوشبخت
( ،)1388نازی ( )1389و یار محمدی ( )1389که بر ضرورت تدوین خطمشی واحد و
یكسانسازی روشهای فهرستنویسی نسخ خطی تأکيددارند؛ تائيد میشود؛ اما با توجه به
اینكه تحقيق مستندی درزمينهٔ گردآوری نسخ خطی انجامنشده است و این بخش نخستين
بار به این شكل بررسیشده است ،موردی برای مقایسه به دست نيامد؛ اما درزمينهی ارائه
خدمات که از مباحث مرتبط با اشاعه اطالعات است؛ پژوهش حاضر تحقيق یزدان نيا
( )1389را در عدم وجود الگوی واحد در ارائه خدمات در بخشهای نسخ خطی و
ضرورت وجود قوانين مدون در این زمينه را ،تائيد میکند .در ادامه نتایج تحقيق در هر
بخش جداگانه همراه با پيشنهادهای کاربردی ارائه میشود.
مؤلفه شماره یك پژوهش ،گردآوری منابع خطی :یافتههای پژوهش حاکی از آن
موردبررسی قرارگرفتهاند در حد پایينتر از متوسط ارزیابیشده است .در این بررسی
رعایت مدیریت دانش و مقولهی گردآوری منابع خطی رابطه معنادار را نشان میدهد؛ و
این بدان معنی است که امكان استفاده از مدیریت دانش در بخشهای نسخ خطی وجود
دارد .بدین ترتيب که کتابخانههای دارای مجموعههای نسخ خطی میتوانند با رعایت
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مدیریت دانش ،این مقوله را در سازمان خود گسترش دهند .طبق تحقيقات انجامشده در
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این پژوهش تاکنون اقداماتی برای تهيه برنامه راهبردی در مراکز دارای نسخ خطی
انجامنشده است و میتوان گفت که بخش های نسخ خطی در ایران از این حيث ،در ابتدای
مسير تكاملی قرار دارند.
مؤلفه شماره دو پژوهش ،سازماندهی منابع خطی :به دليل ماهيت تخصصی بودن
این مؤلفه و توزیع ناهمگون فهرستنویسان متخصص نسخ خطی در سطح کتابخانههای
موردبررسی ،سازماندهی منابع نسخ خطی در کتابخانههای بزرگ موردپژوهش وضعيت
بهتری نسبت به دیگر کتابخانهها دارد؛ اما ميانگين بررسیشدهی اغلب پرسشها نشان از
عدم وجود مدل یكسان و خطمشی مشخص در کتابخانههای موردبررسی دارد .همچنين
استفاده از ابزارهای الكترونيكی و وجود فهرستهای الكترونيكی و بخشی برای
فهرستهای الكترونيكی در وبسایت کتابخانهها نيز در این بررسی در حد مطلوب
ارزیابی نشده است.
مؤلفه شماره سه پژوهش ،اشاعه دانش منابع خطی :یافتههای پژوهش نشان میدهد
که وضع موجود در بخشهای نسخ خطی در کتابخانههای موردبررسی ازنظر اشاعه
اطالعات در حد مطلوب نيست .بهطوریکه از نتایج پژوهش مشاهده میشود کتابخانههای
بزرگ دارای نسخ خطی از منظر اشاعه دانش در وضعيت مناسبتری نسبت به دیگر
کتابخانهها قرار دارند.
یكی از مباحث مشترک اطالعرسانی و مدیریت دانش ،اشاعه دانش است و آن عبارت
است از شيوه هایی که از طریق آن دانش به افراد منتقل شود .در مدیریت دانش سعی بر این
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است که الگوهای یكپارچه و منسجم برای اشاعه دانش ارائه شود .اطالعرسانی نيز با پيروی
از استانداردها در پردازش اطالعات بخش مهمی از فرایند گسترده دانش است .بنابراین
مدیریت مناسبی را میطلبد .فناوریهای اطالعاتی نظير اینترنت و اینترانت ،ابزارهایی
هستند که مدیریت دانش به کمک آنها می تواند تأثيرگذارتر باشد .با توجه به پراکندگی
کتابخانههای دارای مجموعههای خطی در ایران استفاده از ارتباطات دوربرد و مجازی
میتواند بسيار کاربردی و مهم باشد.
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نتایج بهدستآمده از تحليل پرسشها و مصاحبهها در بخش مدل پيشنهادی نيز نشان
میدهد که توجه به عوامل مطرحشده در مدل ،از مواردی است که بكار گيری آنها را در
بخشهای نسخ خطی ضروری میسازد .از سوی دیگر طبق بررسیهای کمی و کيفی
انجامشده در این تحقيق کمبود آن در بخشهای نسخ خطی ،اثباتشده است ،لذا بهعنوان
عواملی در استفاده از مؤلفههای مدیریت دانش در بخشهای نسخ خطی در نظر گرفتهشده
است .همچنين رعایت موارد ذکرشده در مدل پيشنهادی دررسيدن به وضعيت مطلوب در
بخشهای نسخ خطی مؤثر است.

پیشنهادهای تحقیق
 تدوین خطمشی گردآوری فهرستنویسی و اشاعه اطالعات منابع خطی با توجه به
اهداف سازمان مادر.
 انتخاب منابع بر اساس سنجش نيازهای کاربران و کتابخانه.
 تهيه منابع الكترونيكی و پایگاههای اطالعاتی از منابع خطی به جهت ماهيت به
اشتراکگذاری در شبكه و ایجاد وبگاه برای بخشهای نسخ خطی.
 برخورداری از حمایت مدیران ارشد سازمان جهت افزایش بودجه برای تأمين منابع
خطی.
 شناسایی منابع دانش آشكار و پنهان در سازمان و بيرون از سازمان با توجه به اهداف
سازمان مادر و ارائه گزارشهای آماری مربوطه.
 تهيه نقشه راهبردی سازمان (تهيه نقشه دانش سازمان).
 امكان استفاده از نرمافزارهای تحت شبكه.
فهرستنویسی.
 تهيه برنامهای برای سازماندهی دانش تخصصی کارکنان متخصص بخشهای نسخ
خطی و تبدیل آن به دانش سازمانی.
 تهيه فهرستهای الكترونيكی نسخ خطی.
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 تهيه بانک اطالعات (از متخصصين سازماندهی اطالعات نسخ خطی و چگونگی
تماس با ایشان).
 ایجاد برنامههای مستمر در آموزش فهرستنویسی نسخ خطی.
 توجه به خدمات خاص مثل خدمات آگاهیرسانی جاری ،اطالعات گزینشی ،تحویل
مدرک ،امانت بينکتابخانهای ارائه اطالعات در مورد کالسها و دورههای آموزشی
خاصی که در کتابخانه برگزار میشوند.
 برقرار کردن پيوند به منابع موجود در اینترنت در رابطه با موضوعات آموزش و
تحقيقات موردتوجه کتابخانههای دارای نسخ خطی.
 فراهم ساختن دسترسی به فهرست پيوسته یا فهرست رایانهای کتابخانههای دارای نسخ
خطی.
 ارائه اطالعات منابع کتابی و غير کتابی مرتبط با نسخ خطی.
 وجود پست الكترونيكی در وبسایت کتابخانه برای ارتباط کاربران با متخصصان نسخ
خطی سازمان بهمنظور طرح سوا الت و یا بازخورد نظرات به کتابخانه.
 روزآمد کردن وبسایت و حفاظت از آن.
 رعایت حقوق پدیدآورندگان ،تعيين سطح دسترسی برای کاربران و پيشبينی
برنامههای درآمدزایی و بهرهگيری از اقتصاد دانش از طریق آن برای بخش خطی
کتابخانه.
 استفاده از دستگاههای هوشمند برای ارسال و روزآمد شدن منابع اطالعاتی بخشهای
خطی کتابخانهها و موضوعهای موردعالقه کاربران و یا ارسال تصویر و متن منابع
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خطی با حفظ تمامی جنبههای امنيت اطالعات به پست الكترونيک کاربران.
 طراحی اصطالحنامههای الكترونيكی و سيستم کنترل واژگان هوشمند بهمنظور
نمایهسازی علمی منابع مرتبط با نسخ خطی.
 ایجاد کنسرسيوم خاص برای نسخ خطی.
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