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 اعهاطالعات نسخ خطی و اش یدهسازمان، یگردآورهای دستورالعمل یكسان و وحدت رویه در مؤلفه

 .را ضروری دانستند آنی هااجرای مدیریت دانش و استفاده از مدل داشتند و يدتأکاطالعات 

 یخط یهانسخه، دانش یریتمد ،مدل یران،ا یهاکتابخانه: کلیدی واژگان

 مقدمه

بها به شكل ی بشر در قالب ميراثی مكتوب و گرانهامتمادی اندیشه یهاسالدر طول 

آثار امروزه بخشی مهم از تاریخ کتاب و  این اند.ی خطی حفظ و نگهداری شدههانسخه

اند و حامل اطالعات ارزشمندی کتابداری پيش از صنعت چاپ را به خود اختصاص داده

اهميت بررسی این آثار در ایران به حدی است که دو نگرش عمده را  از تاریخ علم هستند.

تعداد  ياراختدر  یخط یهانسخه ی،بر فضای نسخ خطی حاکم ساخته است. در نگاه سنت

 گيرندیقرار م هاآن کنندگاناستفادهها و از کتابخانه یو برخ یشمنداناز علما، اند یمحدود

. در شوندیگذاشته م یشها به نماموزه نجدر ک يقهو اصطالحاً عت يمتیآثار ق عنوانبه یاو 

و دانشمندان  نگارانیختارتوسط  هاآنآثار به استفاده از  ینارزش ا ید،نگرش دوم و جد

علم و  یخنوشتن تار یشوند و پژوهشگران برا یدیجد یعلم يداتوابسته است تا منشأ تول

، مطلبی) برندبهره  هاآناز  یندهآ یبرا یچراغ راه عنوانبهگذشتگان  یهایافتهاستفاده از 

1389). 

در  یدجد یهااستفاده از روش، اطالعات و ارتباطات یفناور بانفوذی اخير هادر دهه

ها کتابخانه یریتمد، یسازمان یادگيریمدیریت اطالعات و مدیریت دانش که بر  یيطهح

بخش  .(1384ی،)گزن رایج شدند، يددارندتأک یاطالعات هاییفناور و مراکز اسناد

به  یرناگز ید،جد هاییکم خود با فناور يتسنخ باوجودها نيز کتابخانه یخط یهانسخه

 هاییفناور هایيشرفتشكل ممكن شدند و از پ ینها به بهترفرصت یناستفاده از ا

 یو اشاعه آثار و منابع خط دهیسازمانحفاظت،  ی،فراهم آور یدر راستااطالعاتی 

-یخط یهانسخه یهااز فهرست یاطالعات یهابانک یجادبتوان ا یداستفاده کردند. شا

 یاصل یهااطالعات را از گام ینکردن ا یرپذدسترسو  -تهرانی آقابزرگبانک اطالعاتی 

 یکمک کردند تا کارشناسان با آثار خط هايتفعال ینحوزه نام برد. ا یندر ا یو مقدمات

 يشتربه استفاده و پژوهش ب هاآن ییمختلف آشنا شوند و با شناسا یهاموجود در کتابخانه
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شناخت ارزش آن  یراز ؛دانندیم يزانگچالش یندیدانش را فرآ یریتمد اقدام ورزند.

 ید،نما یجادا یرقابت یتسازمان مز یبرا کهینحوبهمطلوب آن  يریکارگمشكل بوده و به

دانست که  یراهبرد یریتاز مد یگرید يانب توانیدانش را م یریتدشوارتر است. مد

 ین،نو هاییتوسط فناور شدهارائه یهاارشد، از فرصت یرانمد ينهبه یبرداربهره يازمندن

نظران آن صاحب (. برخی از1999 ،1يوکومباست )ن یبه اهداف سازمان يابیدست منظوربه

و “ انفرادی به جمعی”و “ نهان به عيان”)تبدیل دانش  برای سازیينهزمرا، اعمال مدیریت و 

ها در قالب گردآوری، در داخل یک سازمان یا بين سازمان اند کهدانسته بالعكس(

یک سرمایه سازمانی در راستای دستيابی به  عنوانبهدانش  یگذاراشتراک، به یدهسازمان

ارنست پرز معتقد است که مدیریت . (1384، زادهحسن) داردیبرمقدم  اهداف سازمان

و تجربيات افراد یک سازمان و  قالنیع هایيتدانش عبارت است از گردآوری دانش، قابل

مدیریت دانش  یگردعبارتبهیک سرمایه انسانی.  وانعنبه هاآنایجاد قابليت بازیابی برای 

 کينگ يكل(. ن1999 ،2)پرز دارد يدتأکدوباره اطالعات تخصصی  يریکارگبر ذخيره و به

و حصول  اشاعه، یدهسازمانیكی از کسانی است که مدیریت دانش را فرایند ایجاد، 

اما  ؛(3،1999)کينگ کندیبرای انجام یک کار تلقی م يازموردناطمينان از درک اطالعات 

نگرشی هدفمند و ابزاری برای  عنوانبهمدیریت دانش در این پژوهش، عنصری است که 

و بازیابی  یدهسازماناستفاده، ذخيره و اشتراک دانش و  ،تحليل، توسعه، تهيه، شناسایی

است تا  قرارگرفته موردتوجهی پراکنده در سازمان هاپایگاه دانش سازمانی و تجربه

 .هر صورت فراهم شود دسترسی به دانش که پيوسته در حال تغيير است به

، از مدیریت دانش مؤثر یها به قرن بيست و یكم و استفادهتوجه به ورود کتابخانه با

، بازنگری در آموزش کارکنان، مدیریت مناسب کارکنان، هاتغيير در ساختار کتابخانه

 استشده  اجتنابيرقابلغی ارزیابی ضرورتی هار معياربازنگری در خدمات و بازنگری د

 (.1382، پریرخ)

                                                      
1. Newcomb 

2. Perez 

3. King 
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زیرا موضوعات عمده  است یافتهراهقطعاً به فضای نسخ خطی نيز ، ضرورت این

ی ایران کاربرد هاکتابخانه خطی نسخ یهادر بخش یخوببه، دانش یریتمد یينهدرزم

، یمانند بخش آثار چاپ، کتابخانه یهابخشنيز مانند دیگر  حوزه را ینا تواندیداشته و م

 قرار دهد. يرتأث تحت

 ی پژوهشپیشینه

که تاکنون با موضوع  اطالعاتی داخلی و خارجی نشان داده است هایپایگاه بررسی

اما به شكل مستقل ؛ است نشدهانجامتحقيق مستقلی ، ی نسخ خطیمدیریت دانش در حوزه

اشاره  هاآناست که به برخی از  شدهانجاممدیریت دانش و نسخ خطی تحقيقاتی  درزمينه

 شود.می

با  شدهانجام هاینامهپایانیكی از ، های تخصصیمدیریت دانش در کتابخانه درزمينه

ی تخصصی امور برق وزارت نيرو و هابررسی وضعيت مدیریت دانش در کتابخانه»عنوان 

پژوهش پيمایشی انجام داده  ( با روش1384) خوانساریاست که « پيشنهادیارائه الگوی 

 از را ضعيف ارزیابی کرده است. موردمطالعهی است و وضعيت مدیریت دانش در حوزه

، زادهحسنتوان به )می مدیریت دانش تحقيق نموده است درزمينهکه  کتابدارانیدیگر 

دانش در دولت جمهوری اسالمی بررسی عوامل زیرساختی مدیریت » ینامهپایان( و 1385

در چند وزارتخانه ارزیابی و  موردبررسیعوامل ، نامهپایان این در اشاره کرد. «ایران

در  ی خطیهانسخه ٔ  درزمينه است. شدهارائهراهكارهایی جهت اجرای مدیریت دانش 

ی خطی در ایران های مختلف و مرتبط با نسخههااخير تحقيقاتی در زمينه هایسال

خود به  نامهپایانر ( دالف 1373) دلروحی  نویسیفهرستبخش  است. در شدهانجام

های عكسی کتابخانه موزه بریتانيا موجود در کتابخانه مرکزی فهرست نسخه» بررسی

چاپی در  نویسیفهرستی هاپرداخته و برای نخستين بار از ابزار «دانشگاه تهران

ی خطی استفاده کرده است. چگونگی استفاده از فناوری اطالعات هاهای مجموعهفهرست

 عنوان( با 1384، )غالمحسين زاده خبيصی ینامهپایاننسخ خطی در  بازیابیدر ذخيره و 

اطالعات در ذخيره و بازیابی نسخ خطی در  آوریفناز  گيریبهرهبررسی ميزان »

ی بزرگ دارای نسخ هاشده که کتابخانه تائيدو  قرارگرفته موردتوجه «ی ایرانهاکتابخانه
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 1385دل ) روحی کنند.خطی از امكانات الكترونيكی برای ذخيره نسخ خطی استفاده می

 در ایران را بررسی و شناسینسخه نامهاصطالحبرای نخستين بار امكان ایجاد ( ب

 از ارائه داده است. «در ایران شناسینسخه نامهاصطالحطرح تدوین » با عنوان اینامهپایان

 هاینامهپایانتوان به های نسخ خطی میفهرست ٔ  درزمينهدیگر  موردتوجهتحقيقات 

ی هایسی در پيشينهنوفهرستبررسی ميزان انطباق بر قواعد ( با عنوان 1388) خوشبخت

بررسی "( با عنوان 1389نازی) ، "کتاب خانهکتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی 

( 1389محمدی ) و یار "نویسی نسخ خطی در ایران و ارائه الگوی مناسبوضعيت فهرست

اشاره  "ارائه الگویی مناسب نویسی کتب چاپ سنگی ایران و بررسی فهرست "با عنوان 

 درنهایتکردند.  تأکيد نسخ خطی نویسیفهرستگوی واحد در ی الکرد که هر سه به ارائه

دسترسی و ارائه خدمات بخش  مشیخطتحليل محتوای "ا بررسی ب (1389یزدان نيا)

دارای ی ارائه خدمات در مراکز شيوه، "ارائه راهكار و ی کشورهای خطی کتابخانههانسخه

ی های دسترسی یكسان به نسخهنسخ خطی را بررسی کرد ه است  و نشان داده که شيوه

وجود ندارد و راهكارهایی را در  موردبررسیی هاهای نسخ خطی کتابخانهخطی در بخش

 این حوزه ارائه داده است.  

 1اخير دو تحقيق از راسل هایسالنسخ خطی در  ٔ  درزمينهدر خارج از کشور هم  

 (2010) 2عبدالحميد بوجداد ام خادم و« ی خاصهامجموعه نویسیفهرست»( 2004)

که محدود  شدهانجام« خطی مراکش نسخ دستيابی رقومی به مواد ميراث فرهنگی:»

و رقومی سازی نسخ خطی  نویسیفهرستهای اطالعاتی در استفاده از فناوری ضرورتبه

 است.

مدیریت دانش در  ٔ  درزمينهدهد که تحقيق مستقلی بررسی پيشينه تحقيقات نشان می

برنامه  تأکيدلذا با توجه به اهميت مدیریت دانش و ؛ است نشدهانجامی نسخ خطی حوزه

 گز) دانشمدیریت  هایبرنامهچهارم توسعه کشور بر توسعه مبتنی بر دانایی محوری در 

 ضروری است. در فضای نسخ خطی ایران امری( تبيين این موضوع 1384نی،

                                                      
1. russell 

2. Abdolhamid Boujdad M.khadem 

http://nlai.ir/LinkClick.aspx?fileticket=JdeUOg9MP6k%3d&tabid=204&mid=4221
http://nlai.ir/LinkClick.aspx?fileticket=JdeUOg9MP6k%3d&tabid=204&mid=4221
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ی ایران در هاکتابخانه های نسخ خطیشناخت وضعيت موجود بخش: هدف پژوهش

ی یک اشاعه اطالعات بر اساس مدیریت دانش و ارائه ،دهیسازمان ،گردآوریمدیریت 

 مدل کاربردی.

 پژوهش شناسیروش

از روش  ،های نسخ خطی در ایرانتر از مسائل بخشدرک عميق منظوربهدر این تحقيق 

 یگونهیک است. پژوهش ترکيبی شدهاستفاده همزمان( و کيفی کمی) 1پژوهش ترکيبی

توان در که در دوران پيشرفت قرار دارد. این پيشرفت و تحول را می جدید از پژوهش است

دوم  محور اول چيستی و مبانی نظری پژوهش ترکيبی است. محور دو محور مالحظه کرد.

 ها و مراحل طراحی و اجرای پژوهش است.است که شامل طرح ناظر بر جنبه کاربردی آن

و ترکيب دو نوع داده  وتحليلتجزیه، بر گردآوری، ترکيبی در مقام یک روش پژوهش

)کرسول و  کندمی تأکيدها از پژوهش ایمجموعهدر یک پژوهش یا ، کمی و کيفی

حمایت از پژوهش کيفی از این منظر انجام  (.1387، نقل در شریفيان، 2007، پالنوکالرک

ها و مزایایی دارد، باید از که چون هر دو روش کمی و کيفی محدودیت شودمی

زمانی که  دیگربيانبه؛ ها استفاده کردهای هر دو روش برای درک بهتر پدیدهویژگی

ی مكمل فراهم هااز داده ایمجموعهشود می کيفی و کمی با یكدیگر استفادهی هاشيوه

تری شود تصویر کامل کاربردهبهها که تنها یكی از این روش بازمانیشود که در مقایسه می

 2ی سازگاریگردد. طرفداران پژوهش ترکيبی از ایدهاز موضوع پژوهش حاصل می

وان پژوهش کمی و کيفی را در یک پژوهش به تکنند که بر اساس آن میحمایت می

در  ترکيبی این است که درروش فرض اساس باید اشاره کرد که درمجموعکاربرد. 

که هر یک از این  بازمانیرویكردهای کمی و کيفی در مقایسه ، ترکيبی کاربست

 های پژوهش حاصلقرار گيرد، فهم بهتری نسبت به سؤال مورداستفاده تنهاییبهرویكردها 

همزمان و  صورتبهپژوهش کمی و کيفی  پژوهش ترکيبی همزمان، درروشکند. می

از محاسن  یكی رود.ی خاص خود پيش میهاشود و از مسيریكدیگر شروع می موازاتبه

                                                      
1. mixed methods research 

2  . compatibility thesis 
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ی مختلفی هاداده، شکارگيری همزمان هر دو روش پژوهاین الگو این است که به دليل به

را  موردبررسیآید که مكمل یكدیگرند و این امر زمينه درک بهتر پدیده دست می به

 .(1386، آورد )نصر و شریفيانفراهم می

ی ایران است. طبق آمار هاهای نسخ خطی در کتابخانهجامعه پژوهش شامل کليه بخش

ایران و طبق آمار بانک اطالعاتی  کتابخانه عمومی در 67ی عموی کشور هانهاد کتابخانه

دارای نسخه  مجموعه خصوصی و مراکز و ادارات خاص، کتابخانه 200نسخ خطی بيش از 

در فهرست  شدهمعرفیبه ذکر است که پس از تماس با اغلب مراکز  الزم خطی هستند.

در  تهرانی مشخص شد که بسياری از این مراکز متعلق به قبل از انقالب هستند و آقابزرگ

مجموعه استاد مجتبی مينوی که به  جزبه، ی شخصیهاعمل هيچ فعاليتی ندارند و مجموعه

نيز از سير  هاتكيه، هاموزه، است، مراکز خانقاهی شدهمنتقلپژوهشگاه علوم انسانی 

با  درمجموع مطالعاتی خارج شدند، زیرا جنبه سازمانی نداشتند و فاقد نيروی انسانی بودند.

هایی که دارای بخش نسخ خطی بودند و در این ی موجود، کتابخانههاتوجه به کتابخانه

کتابخانه  ونهچهلانتخاب شدند. از ، بخش حداقل یک کارمند مشغول فعاليت بودند

، ی دانشگاهی، عمومی، حوزویهاکتابخانه از بين کتابخانه وچهارچهل درمجموع، موجود

بين مجموعه  ،تصادفی طوربهپرسشنامه  90و بيش از  امه پاسخ دادندمساجد و غيره به پرسشن

را تمامی  موردپژوهشپاسخ دریافت گردید. جامعه  هفتادودوتوزیع شد که  موردمطالعه

 تشكيل دادند. هاآنکارشناسان و کارکنان  ،هامسئولين بخش

ی محقق ساخته در بخش کمی از پرسشنامه، ها در این پژوهشداده آوریجمعجهت 

 شدهتنظيماست. پرسشنامه بر اساس مطالعه منابع مختلف و مشاوره با استادان  شدهاستفاده

برای تعدادی  ،آن قبل از توزیع 1است. به دليل اهميت موضوع و اطمينان از صحت روایی

ها در کتابخانه ی خطیهانسخه و افراد آشنا به مباحث مدیریتی و نظرانصاحباز 

 با استفاده از ،پرسشنامه 2تا معایب احتمالی آن مرتفع شود. برای ارزیابی پایایی شدهارسال

                                                      
1. validity 

2. Reliability 
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 ابزارهایی ،است. در بخش کيفی تحقيق آمدهدستبه %95ضریب  1نباخضریب آلفا کرا

 است. شدهگرفتهمستقيم( بكار ) مشاهده( و شدهطراحینيمه ) مصاحبهچون 

فردی که  وسهبيستدر این پژوهش هيجده مدیر و کارشناس که از جمع 

ها تا طرف مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه، و علم در حوزه نسخ خطی بودند تجربهصاحب

متون  مندنظامکه به تحليل  حد اشباع ادامه پيدا کرد. سپس با استفاده از روش تحليل محتوا

شد. جهت  بندیجدولو  بندیمقولهها هر یک از مصاحبه، پردازدها میحاصل از مصاحبه

مجدداً برای چند تن از  شدهاستخراجمقوالت ، هابررسی روایی و پایایی مصاحبه

 ایشان گرفته شد. تائيدارسال و نظر  شوندگانمصاحبه

ها و برای آگاهی از شرایط فيزیكی نگهداری نسخ خطی کتابخانه، در بخش مشاهده

های نسخ خطی و شرایط اشاعه های مدیریت در بخشروش، فراد و کاربراننوع ارتباط ا

کتابخانه ، کتابخانه مجلس شورای اسالمی: هایی چونکتابخانه ،اطالعات نسخ خطی

کتابخانه آستان قدس ، کتابخانه و مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران، مرکزی دانشگاه تهران

 مورد بازدید و مشاهده قرار گرفتند.رضوی مشهد و کتابخانه آیه اهلل مرعشی 

 پژوهش هاییافته

گيری از آمار توصيفی هدر بخش توصيفی نتایج با بهر ابتدا های تحقيقبرای پاسخ به پرسش

محاسبه ميانگين، انحراف استاندارد و  ،رسم نمودار ،های توزیع فراوانیاعم از رسم جدول

با استفاده از  و در بخش استنباطی نيز است شدهارائهدرباره موضوع پژوهش  ... اطالعاتی

 های پژوهش اقدام شده است.گویی پرسشنسبت به پاسخ ،های آماری متناسبآزمون

های نسخ خطی نسخ خطی در بخش گردآوریی ميانگين مؤلفه پرسش اول پژوهش:

 ی ایران چقدر است؟هاکتابخانه

 ای برای بررسی وضعیت شاخص گردآوریتک نمونه tآزمون . 1جدول 

 ميانگين تعداد ريمتغ
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد 

 ميانگين

ميانگين 

 مقایسه شده
 t مقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 یداریمعن

 000/ 72 -178/4 45 695/1 387/14 92/37 72 گردآوری

                                                      
1. Cronbach Alpha test 
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 05/0در سطح آلفای  71( با درجه آزادی -178/4) شدهمحاسبه tمقدار  کهاینبا توجه به 

( 45( و ميانگين مقایسه شده )92/37) شدهمحاسبهدار است بنابراین بين ميانگين معنی

منفی است باید  t مقدار کهاینتوجه به  آماری وجود دارد. با ازلحاظداری تفاوت معنی

ز ميانگين نظری )مقایسه شده( داری کمتر امعنی به شكل شدهمحاسبهگفت مقدار ميانگين 

های خطی در سازی مجموعهاست. به عبارتی دیگری شاخص گردآوری و مجموعه

 اند.داری در حد کمی رعایت شدهمعنی طوربه موردمطالعههای کتابخانه

مواد( نسخ خطی در ) دهیسازمان هایی روشميانگين مؤلفه :م پژوهشدوپرسش 

 ی ایران چقدر است؟هاهای نسخ خطی کتابخانهبخش

 منابع خطی دهیسازمانای برای بررسی وضعیت شاخص تک نمونه tآزمون  .2 جدول

 ميانگين تعداد ريمتغ
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد 

 ميانگين

ميانگين 

 مقایسه شده
 t مقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 یداریمعن

 004/ 71 -016/3 33 359/1 528/11 90/28 72 دهیسازمان

 05/0در سطح آلفای  71( با درجه آزادی -016/3) شدهمحاسبه tمقدار  کهاینبا توجه به 

( 33( و ميانگين مقایسه شده )90/28) شدهمحاسبهدار است بنابراین بين ميانگين معنی

باید ، منفی است tمقدار  کهاینتوجه به  آماری وجود دارد. با ازلحاظداری تفاوت معنی

داری کمتر از ميانگين نظری )مقایسه شده( معنی طوربه شدهمحاسبهگفت مقدار ميانگين 

 موردمطالعههای های خطی در کتابخانهمجموعه دهیسازمانشاخص  دیگرعبارتیبهاست. 

 اند.داری در حد کمی رعایت شدهمعنی طوربه

های نسخ طی در بخشی اشاعه اطالعات نسخ خميانگين مؤلفه :سوم پژوهشپرسش 

 چقدر است؟ ی ایرانهاخطی کتابخانه
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 ای برای بررسی وضعیت شاخص اشاعه اطالعات منابع خطیتک نمونه tآزمون . 3جدول 

 ميانگين تعداد ريمتغ
انحراف 

 استاندارد

خطای استاندارد 

 ميانگين

ميانگين 

مقایسه 

 شده

 t مقدار
درجه 

 آزادی

سطح 

 یداریمعن

اشاعه 

 اطالعات
72 11/36 927/14 759/1 57 875/11- 71 /000 

 05/0 یدر سطح آلفا 71 ی( با درجه آزاد-875/11) شدهمحاسبه tمقدار  کهاینبا توجه به 

( 57شده ) یسهمقا يانگين( و م11/36) شدهمحاسبه يانگينم ينب یناست بنابرا داریمعن

منفی است باید  tمقدار  کهاینتوجه به  وجود دارد. با یآمار ازلحاظ دارییتفاوت معن

داری کمتر از ميانگين نظری )مقایسه شده( به شكل معنی شدهمحاسبهگفت مقدار ميانگين 

های کتابخانههای خطی در شاخص اشاعه اطالعات مجموعه دیگرعبارتبه است؛

مدل  پرسش چهارم پژوهش: اند.داری در حد کمی رعایت شدهمعنی طوربه موردمطالعه

اشاعه ، دهیسازمان ،گردآوریکاربردی مدیریت دانش در مسائل  مناسب برای اجرای

توجه به  با ی ایران چگونه خواهد بود؟هانسخ خطی کتابخانه هایبخش در منابع دانش

ی مدیریت دانش در هامؤلفه کارگيریبهتالش بر ، شدهساختهی اینكه در پرسشنامه

، اشاعه دانش نسخ خطی دهیسازمان، گردآوری شامل: موردبررسیمختلف  هایشاخص

، به شكل محسوس ،شدهبررسیهای از ميانگين شاخص آمدهدستبهتایج بوده است؛ ن

وجود آورده است. در این مدل  نسخ خطی به هایمدلی اوليه برای مدیریت دانش در بخش

 ی ضروریهاها نيست بلكه هدف ذکر مؤلفهاز ميانگين آمدهدستبههدف رعایت ترتيب 

تر از حد های پایينميانگين یعنی آمدهدستبهدر پرسشنامه است که نتایج  شدهمطرح

در این مدل،  های نسخ خطی است.تأیيدی بر ضرورت وجود این مؤلفه در بخش، متوسط

است و سه بخش  قرارگرفتهدر مرکز ، موردبررسیمحور اصلی  عنوانبهدانش  مدیریت

 است. قرارگرفتهاست در دایره بعدی  موردتوجهاصلی که مدیریت آن در مدیریت دانش 

و  دهیسازمان، یعنی اشاعه، های نسخ خطیمرتبط با منابع دانش در بخش مباحث سپس

بر ایجاد مدیریت دانش  مؤثرو در هر بخش عوامل ؛ ی بعدی قرارگرفتهگردآوری در دایره

های کمی و طبق بررسیهای نسخ خطی، ه و کمبود آن در بخشر پرسشنامه لحاظ شدکه د
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ها در نظر مدیریت دانش در بخش یهاعواملی در استفاده از مؤلفه عنوانبه شدهاثباتکيفی 

 است. شدهگرفته

 اشاعه اطالعات و دهیسازمانگردآوری،  هایپیشنهادی مدیریت دانش در مؤلفه مدل. 3جدول 

 مدیریت

 دانش اطالعات داده

 سازماندهی گردآوری اشاعه

 استفاده از اینترنت

 نتااستفاده از اینتر

گروه های خبری و بحث تشكيل 

 در حيطه نسخ خطی

 تبادل دانش تخصصی

ایجاد نشریه اطالع رسانی در 

 حوزه نسخ خطی

تهيه برنامه آموزش الكترونيكی 

 در حوزه نسخ خطی 

ای برای نسخ امانت بين کتابخانه 

 خطی

دسترسی به اطالعات کتابشناختی 

 در وب سایت

ایجاد راهنمای موضوعی در حوزه 

 نسخ خطی

 تهيه خط مشی مدون

 تعيين اهداف کتابخانه

 استفاده از نظر متخصصان

 ارزیابی منابع خطی

استفاده از ابزارهای الكترونيكی 

 در خرید نسخ خطی

 آموزش گردآوری نسخ خطی

خاص برای اختصاص بودجه 

 خرید نسخ خطی

اشتراک منابع در حوزه نسخ 

 خطی

تهيه معيارهای الزم برای خرید 

 نسخ خطی

تبادل دانش نسخ خطی از طریق کنفرانس 

 مجازی

مشارکت فهرست نویسان نسخ خطی در 

 طراحی نرم افزار

تبدیل دانش تخصصی کارکنان به دانش 

 سازمانی

 آموزش تخصصی فهرست نویسی

واحد برای سازماندهی  تهيه دستورالعمل

 نسخ خطی

استفاده از ابزارهای الكترونيكی برای 

 اطالعات کتابشناسی نسخ خطی

 فهرست نویسی الكترونيكی

 بكارگيری ابزارهای فهرست نویسی جدید

 ایجاد بانک اطالعات دانش منابع خطی
تهيه دستورالعمل واحد برای سازماندهی 

 نسخ خطی

نسخ خطی  درزمينهمسئله  ترینمهم: منابع دانش یگردآوربررسی وضعیت  (الف

که برخی مدیران زیرکانه به آن اشاره کردند مسئله محدود بودن تعداد نسخ خطی و عدم 

رسد زیرا مسئله از جهاتی مثبت به نظر می این مجدد نسخ خطی در تمام کشورهاست. توليد

گردآوری  ٔ  درزمينه کرد. ریزیبرنامهتوان تر میبرای آثاری که محدودیت دارند راحت

منابع خطی بسياری از مدیران و کارشناسان به اختصاص بودجه خاص در این زمينه اشاره 

از کشور، تهيه  هاآنها و خروج بر جلوگيری از فرار نسخه تأکيد با وداشتند 
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ر ی خارجی دهای خطی را مشابه بازارهانسخه خریدوفروش، مرکزی خاص برای عرضه

ی هااین بود که شيوه شوندگانمصاحبه موردتوجه نكته دانستند.داخل کشور ضروری می

در بعد  ویژهبه، دارند ایمالحظهقابلهای ی خطی و چاپی تفاوتهانسخه گردآوری

آثار خطی  گذاریقيمتی بررسی و تقویم و هازمينه ترینمهم. یكی از هاکتابفيزیكی 

های نيز با بررسی هاآنجنبه فيزیكی این آثار است و البته تشخيص زمان نگارش 

از مدیران در این مؤلفه به اعتمادسازی و جلب  بسياری است. پذیرامكان شناسینسخه

این زمينه را امری  ترویج سنت اهداء و وقف در داشتند و تأکيداعتماد صاحبان نسخ خطی 

 و سنت اسالمی دانستند.ستودنی در فرهنگ 

 تاکنون بسياری از کتابداران و کتاب: منابع دانش دهیسازمانوضعیت  بررسی (ب

اند و تنها راه های نسخ خطی شناختهدوستان فضای نسخ خطی در ایران را با فهرست

توجه به  با دانند.ها میموجودی آثار را مراجعه به فهرست و ی خطیهاآشنایی با نسخه

ی خطی بررسی و رسيدگی به هااهميت این آثار و ضرورت شناخت هرچه بهتر نسخه

در این بخش  ویژهبه شوندگانمصاحبه این آثار امری ضروری است. دهیسازمانوضعيت 

و استانداردهای  مشیخطایجاد  ،نسخ خطی نویسیفهرستجملگی بر وحدت رویه در 

تربيت ، الكترونيكی نویسیفهرستی هااز شيوه ریگيبهره، نویسیفهرستیكسان در 

 داشتند. اشاره ..و. ی خطیهانسخه نویسفهرستی متخصص هانيرو

شیء عتيقه و  عنوانبهسال نسخ خطی  هایسال: بررسی وضعیت اشاعه دانش (ج

ی هاحلقه عنوانبهامروز این آثار  اما ؛ها حبس بوددر مخازن بسياری از کتابخانه باارزش

بسيار  اند ویک محمل اطالعاتی یافته عنوانبهاصلی تاریخ علم ارزش و جایگاه خود را 

 تأکيد شوندگانمصاحبه .اندقرارگرفتهی مختلف هامحققان این حوزه و رشته موردتوجه

اما ؛ آثار به شيوه الكترونيكی از سرعت باالیی برخوردار است رسانیاطالعداشتند که 

متخصصان حوزه نسخ خطی با فضای مجازی و الكترونيک آشنایی چندانی بسياری از 

 ندارند.
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 یریگجهینتبحث و 

مدیریت دانش که مدیریت دانش را ابزاری برای شناسایی، « هدف مدار»با توجه به تعریف 

 ،داندو بازیابی پایگاه دانش سازمانی و تجربه پراکنده در سازمان می دهیسازمانذخيره، 

، مطابق موردبررسیی هاهای نسخ خطی ایران مؤلفهکه در بخش دریافت خوبیبهتوان می

است که در فضای نسخ خطی  ذکرشایانبا رویكرد مدیریت دانش در حد مطلوب نيست. 

ها هنوز ابعاد الكترونيكی رشد خوبی نداشته ی کوچک و شهرستانهابخصوص در کتابخانه

 یاستانداردساز و یسازكپارچهیدیگر ضرورت  طرف از و نيازمند توجه بيشتری است.

ی نسخ خطی امری هابخشگردآوری و اشاعه اطالعات در ، یسینوفهرستدر  هاروش

 خوشبخت( 1373نتایج تحقيق روحی دل ) ،یسینوفهرستبخش  در ضروری است.

واحد و  یمشخط( که بر ضرورت تدوین 1389( و یار محمدی )1389نازی )، (1388)

توجه به  با اما ؛شودیم ديتائ؛ ددارنديتأکنسخ خطی  یسینوفهرست یهاروش یسازكسانی

نخستين  است و این بخش نشدهانجامگردآوری نسخ خطی  ٔ  نهيدرزماینكه تحقيق مستندی 

ارائه  ینهيدرزم اما ؛نيامد دست بهموردی برای مقایسه ، است شدهیبررسبار به این شكل 

پژوهش حاضر تحقيق یزدان نيا ؛ خدمات که از مباحث مرتبط با اشاعه اطالعات است

ی نسخ خطی و هابخش( را در عدم وجود الگوی واحد در ارائه خدمات در 1389)

 هر. در ادامه نتایج تحقيق در کندیم ديتائ ،ضرورت وجود قوانين مدون در این زمينه را

 .شودیمکاربردی ارائه  یهاشنهاديپجداگانه همراه با  بخش

ی پژوهش حاکی از آن هایافته :گردآوری منابع خطی ،مؤلفه شماره یك پژوهش

 باهم یكجا صورتبه کههنگامیی دارای نسخ خطی هاکتابخانهموجود است که وضعيت 

است. در این بررسی  شدهارزیابیتر از متوسط در حد پایين اندقرارگرفته موردبررسی

 و ؛دهدرا نشان می معنادارمنابع خطی رابطه  گردآوریی رعایت مدیریت دانش و مقوله

های نسخ خطی وجود این بدان معنی است که امكان استفاده از مدیریت دانش در بخش

توانند با رعایت ی نسخ خطی میهای دارای مجموعههادارد. بدین ترتيب که کتابخانه

در  شدهانجامدانش، این مقوله را در سازمان خود گسترش دهند. طبق تحقيقات  مدیریت
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اقداماتی برای تهيه برنامه راهبردی در مراکز دارای نسخ خطی  تاکنوناین پژوهش 

های نسخ خطی در ایران از این حيث، در ابتدای توان گفت که بخشاست و می نشدهانجام

 مسير تكاملی قرار دارند.

به دليل ماهيت تخصصی بودن  :منابع خطی دهیسازمان ،اره دو پژوهشمؤلفه شم

ی هانویسان متخصص نسخ خطی در سطح کتابخانهاین مؤلفه و توزیع ناهمگون فهرست

وضعيت  موردپژوهشی بزرگ هامنابع نسخ خطی در کتابخانه دهیسازمان، موردبررسی

ها نشان از اغلب پرسش یشدهبررسیاما ميانگين  ؛ها داردبهتری نسبت به دیگر کتابخانه

دارد. همچنين  موردبررسیی هامشخص در کتابخانه مشیخطعدم وجود مدل یكسان و 

های الكترونيكی و بخشی برای استفاده از ابزارهای الكترونيكی و وجود فهرست

مطلوب ها نيز در این بررسی در حد کتابخانه سایتوبهای الكترونيكی در فهرست

 ارزیابی نشده است.

دهد ی پژوهش نشان میهایافته: اشاعه دانش منابع خطی ،مؤلفه شماره سه پژوهش

اشاعه  ازنظر موردبررسیی هاهای نسخ خطی در کتابخانهکه وضع موجود در بخش

ی هاشود کتابخانهاز نتایج پژوهش مشاهده می کهطوریبهاطالعات در حد مطلوب نيست. 

تری نسبت به دیگر دارای نسخ خطی از منظر اشاعه دانش در وضعيت مناسببزرگ 

 ها قرار دارند.کتابخانه
و مدیریت دانش، اشاعه دانش است و آن عبارت  رسانیاطالعیكی از مباحث مشترک 

هایی که از طریق آن دانش به افراد منتقل شود. در مدیریت دانش سعی بر این است از شيوه

نيز با پيروی  رسانیاطالعی یكپارچه و منسجم برای اشاعه دانش ارائه شود. است که الگوها

از استانداردها در پردازش اطالعات بخش مهمی از فرایند گسترده دانش است. بنابراین 

های اطالعاتی نظير اینترنت و اینترانت، ابزارهایی طلبد. فناوریمدیریت مناسبی را می

تواند تأثيرگذارتر باشد. با توجه به پراکندگی می هاآن هستند که مدیریت دانش به کمک

ی خطی در ایران استفاده از ارتباطات دوربرد و مجازی های دارای مجموعههاکتابخانه

 تواند بسيار کاربردی و مهم باشد.می
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ها در بخش مدل پيشنهادی نيز نشان ها و مصاحبهاز تحليل پرسش آمدهدستبهنتایج 

را در  هاآناز مواردی است که بكار گيری ، در مدل شدهمطرحدهد که توجه به عوامل می

کيفی  ی کمی وهاسوی دیگر طبق بررسی از .سازدمیهای نسخ خطی ضروری بخش

 عنوانبه لذا، است شدهاثبات، های نسخ خطیدر این تحقيق کمبود آن در بخش شدهانجام

 شدهگرفتههای نسخ خطی در نظر ی مدیریت دانش در بخشهاعواملی در استفاده از مؤلفه

به وضعيت مطلوب در  دررسيدندر مدل پيشنهادی  ذکرشدهرعایت موارد  همچنين است.

 است. مؤثرهای نسخ خطی بخش

 تحقیق هایپیشنهاد

  با توجه به  منابع خطی و اشاعه اطالعات نویسیفهرست گردآوری مشیخطتدوین

 .اهداف سازمان مادر

  سنجش نيازهای کاربران و کتابخانه. بر اساسانتخاب منابع 

  اطالعاتی از منابع خطی به جهت ماهيت به  هایپایگاهتهيه منابع الكترونيكی و

 .نسخ خطی هایبخشو ایجاد وبگاه برای  در شبكه گذاریاشتراک

  برخورداری از حمایت مدیران ارشد سازمان جهت افزایش بودجه برای تأمين منابع

 .خطی

 در سازمان و بيرون از سازمان با توجه به اهداف و پنهان  شناسایی منابع دانش آشكار

 مربوطه.های آماری ارائه گزارش وسازمان مادر 

   سازمان )تهيه نقشه دانش سازمان(.تهيه نقشه راهبردی 

  تحت شبكه افزارهاینرمامكان استفاده از. 

 تسریع در  منظوربهنسخ خطی  سازمانیبرونو  سازمانیدرون نویسیفهرست

 .نویسیفهرست

  های نسخ دانش تخصصی کارکنان متخصص بخش دهیسازمانبرای  ایبرنامهتهيه

 .خطی و تبدیل آن به دانش سازمانی

  های الكترونيكی نسخ خطیفهرستتهيه. 
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  اطالعات نسخ خطی و چگونگی  دهیسازمانتهيه بانک اطالعات )از متخصصين

 .تماس با ایشان(

 نسخ خطی نویسیفهرستی مستمر در آموزش هاایجاد برنامه. 

 جاری، اطالعات گزینشی، تحویل  رسانیآگاهیمثل خدمات  توجه به خدمات خاص

ی آموزشی هاو دوره هاکالسارائه اطالعات در مورد  ایکتابخانهبينمدرک، امانت 

 شوند.خاصی که در کتابخانه برگزار می

   برقرار کردن پيوند به منابع موجود در اینترنت در رابطه با موضوعات آموزش و

 ی دارای نسخ خطی.هاکتابخانه موردتوجهتحقيقات 

 ی دارای نسخ هاکتابخانه ایرایانها فهرست فراهم ساختن دسترسی به فهرست پيوسته ی

 خطی.

  نسخ خطی. منابع کتابی و غير کتابی مرتبط باارائه اطالعات 

  کتابخانه برای ارتباط کاربران با متخصصان نسخ  سایتوبوجود پست الكترونيكی در

 الت و یا بازخورد نظرات به کتابخانه. طرح سوا منظوربهخطی سازمان 

 و حفاظت از آن. سایتوبکردن  روزآمد 

   بينیپيش، تعيين سطح دسترسی برای کاربران و پدیدآورندگانرعایت حقوق 

از اقتصاد دانش از طریق آن برای بخش خطی  گيریبهرهی درآمدزایی و هابرنامه

 کتابخانه.

  های هوشمند برای ارسال و روزآمد شدن منابع اطالعاتی بخش هایدستگاهاستفاده از

منابع  متن کاربران و یا ارسال تصویر و موردعالقههای ها و موضوعبخانهخطی کتا

 ی امنيت اطالعات به پست الكترونيک کاربران.هاخطی با حفظ تمامی جنبه

  منظوربه الكترونيكی و سيستم کنترل واژگان هوشمند هاینامهاصطالحطراحی 

 .علمی منابع مرتبط با نسخ خطی سازینمایه

  کنسرسيوم خاص برای نسخ خطیایجاد. 
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 منابع

ها. . مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه(1382. )مهری، پریرخ

 .126-112(: 56، )فصلنامه کتاب

با ) هارسانان در مدیریت دانش سازمانقش کتابداران و اطالعن (.1383) محمد، زادهحسن

 فصلنامه .ایران( رسانیاطالعگانه علوم کتابداری و مقاطع سه هایسرفصلنگاهی به 
 .113-101 ص، (59)15، کتاب

بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری  (.1385) محمد، زادهحسن
 ، مشهد.فردوسی مشهد دانشگاه دکتری. نامهپایان .اسالمی ایران

مجله  .هاها و تشابهتفاوت :مدیریت دانشمدیریت اطالعات و  (.1384)------------
 .22-7(، ص 10)6-5. شناسیاطالع

ی تخصصی هابررسی وضعيت مدیریت دانش در کتابخانه(. 1384) جيران، خوانساری
آزاد  دانشگاه دکتری. نامهیانپا امور برق وزارت نيرو و ارائه الگوی پيشنهادی

 ، تهران.يقاتاسالمی واحد علوم و تحق

ی کتابشناختی در عناصر بانک نسخ هابررسی پراکندگی داده (.1388) مليكاخوشبخت، 

 تهران. ی،بهشت يدارشد، دانشگاه شه یکارشناس نامهانیپا .وخطی خانه کتاب 

های عكسی کتابخانه موزه بریتانيا موجود در فهرست نسخه(. 1373) الهه، روحی دل

 دانشگاه ی خطی.هاکارشناسی ارشد نسخه نامهپایان .کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

 ، تهران.تهران

 نامهیانپا .در ایران یشناسنسخه نامهاصطالحتدوین  طرح (.1385الهه )، روحی دل

 ، تهران.شمال تهراناسالمی واحد  آزاد دانشگاه ارشد، یکارشناس

 فصلنامه .ترکيبی پژوهش نظری مبانی و هاخاستگاه چيستی، (.1387) فریدون، شریفيان

 دانشگاه روانشناسی و تربيتی علوم دانشكده .یشناختروانی تربيتی و هاپژوهش

 .108-81(، ص 1)4 .اصفهان
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اطالعات در  آوریفناز  گيریبهرهميزان  بررسی (.1384) زهره ٬غالمحسين زاده خبيصی
ارشد،  یکارشناس نامهپایان .ی ایرانهاذخيره و بازیابی نسخ خطی در کتابخانه

 .آذر( 2و  1، 1384) علی نی، گزواحد تهران شمال، تهران.  ی،دانشگاه آزاد اسالم
در  شدهارائهمقاله  .مدیریت دانایی هاینظامفرایند تعيين راهبرد دانش سازمانی در 

 ، تهران.مراکز تحقيق و توسعه صنایع و معادن پنجمين همایش

یادداشت خطی )ی هااطالعات در خدمت نسخه(. فناوری 1389داریوش )، مطلبی

 .3-2ص ، (12)13 ،ماه کتاب کليات سردبير(.

ی نسخ خطی در ایران و ارائه الگوی سینوفهرستبررسی وضعيت (. 1389نازی، ایوب )
 تهران. ی،بهشت يدارشد، دانشگاه شه یکارشناس نامهانیپا .مناسب

 .7-3 ص، (1)1 یشناساطالع دانش )یادداشت سردبير(. مدیرت (.1382نرگس )، نشاط

کيفی و ترکيبی در ، رویكردهای کمی (.1386) فيروز، شریفيان ؛احمدرضا، نصر

 .24-7 ص (،52)13 .حوزه و دانشگاه فصلنامه ی تربيتی.هاپژوهش

نویسی کتب چاپ سنگی ایران و ارائه الگویی بررسی فهرست (.1389) کبرا، یار محمدی

تحقيقات،  آزاد اسالمی. واحد علوم و دانشگاه کارشناسی ارشد. نامهپایان .مناسب

 تهران.

دسترسی و ارائه خدمات بخش  یمشخطمحتوای  تحليل (.1389) رضيه، یزدان نيا

کارشناسی ارشد  نامهیانپا. ی کشور و ارائه راهكارهای خطی کتابخانههانسخه

 ا، تهران.الزهر دانشگاه .یرساناطالعکتابداری و 
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