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آستان قدس رضويتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسنادبرنامه راهبردي پژوهش اداره مخطوطات سازمان ک
1محمود ساالري

چکیده
. مـی پـردازد  دیویـد این مقاله به بررسی وضعیت پژوهش اداره مخطوطات آستان قدس رضوي با استفاده از مدل برنامه ریزي راهبـردي 

ی، پژوهشـ جنبـه  ایـن اداره از  داخلی وخارجی و استراتژیهايعف و قوت و فرصتها  وتهدیدیهاي محیطیبراي نیل به این هدف، نقاط ض
و مشـخص گردیـد  ادارهپژوهشـی ایـن  در ارزشیابی موقعیـت و جایگـاه   . شناسائی و توسط ماتریس هاي مربوط مورد ارزیابی قرار گرفت

.یدي پژوهشی این اداره تعیین گرداولویت استراتژیهادرنهایت 
برنامه راهبردي پژوهش، اداره مخطوطات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي، پـژوهش در حـوزه نسـخ    :ي موضوعیکلید واژه ها

خطی

مقدمه
سازمانها ناگزیر براي ادامه حیات خود، براي رقابـت  . امروزه پژوهش جزء الینفک سازمانها به ویژه سازمانهاي پیشرو شده است

بسیاري از سازمانهاي صـنعتی و  . شتري و سود  و حضور در عرصه بازار نیازمند توجه به پژوهش هستندسازنده، براي رضایت م
ایجاد کـرده انـد تـا بـه     ) Research and Development(تجاري که نگاه انتفاعی دارند واحدي به نام تحقیق وتوسعه 

در سازمانهاي فرهنگی نیـز بـراي   . زار خود را حفظ کنندپشتوانه آن بتوانند تولید کنند و به محصوالت خود کیفیت ببخشند و با
بقا و رشد همه سازمانها به وجود پژوهش بستگی دارد . پیشبرد صحیح اهداف فرهنگی خود به پژوهش و تحقیق توجه کرده اند

کتابخانه ها . ائه شودبه ویژه در عرصه هایی که مالك برونداد و محصوالت نهایی سازمان ها در محیط رقابت آزاد یا ارزیابانه ار
و مراکز اطالع رسانی نیز تابع همین شرایط هستند یعنی براي پیشرو بودن، ارتقاي موقعیت و جلب رضایت اسـتفاده کننـدگان   
خود نیازمند بکارگیري پژوهش هستند و این امر مهم تحقق نمی یابد مگر آنکه براي پیشبرد پژوهش کتابخانه ها داراي برنامه 

.شی باشندراهبردي پژوه

اهمیت پژوهش در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی
وظایف، فعالیتها و کارکردهاي آنها بـه  . مراکز اطالع رسانی و کتابخانه ها در دهه هاي اخیر دستخوش تغیرات شگرف شده اند

ت و هـرروز ایـن تغییـرات    نقش ورسالت کتابداران و اطالع رسانان با چالش روبرو شده اسـ . گونه اي چشمگیر متحول شده اند
. شتاب بیشتري به خود می گیرد

به تجربه و تحقیق نشان داده شده است که در سازگاري و انطباق کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی با محیط جدید اطالعاتی 
. عوامل همچون مدیریت کارآفرین، آموزش ضمن خدمت، پژوهش و مدیریت راهبردي. عوامل متعددي نقش دارد

:داقل سه دلیل مهم وجود دارد که کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی نیازمند به پژوهش هستندح
با توجه به محیط متغیر کتابخانه ها  براي حفظ و ارتقاء موقعیت تاثیرگذار خود، لزوما باید بیش از پیش براي تحقیق و پژوهش 

این توانائی را می دهد که خدمات کیفی تر و منطبق تري با نیازهاي در واقع پژوهش به کتابخانه ها. آفرینی اهمیت قائل شوند
.اطالعاتی جامعه استفاده کنندگان خود ارائه دهند

دانشجوي دکتري علوم کتابداري و اطالع رسانی و کارشناس آموزش سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي،١
salari1000@gmail.com
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:دلیل دیگر اینکه کتابخانه ها براي نیل به ا هداف و وظایف خود از جمله
)حفاظت و مرمت مدارك( حفظ میراث فرهنگی براي آیندگان 

ازش و اشاعه اطالعاتفراهم آوري، سازماندهی، پرد
تسهیل در دسترسی به منابع از طریق ایجاد مراکزاطالع رسانی و کتابخانه دیجیتالی

.نیازمند به پژوهش و تتبع علمی است
سومین دلیل براي ضرورت پژوهش در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی وجود مشکالت و مسائلی جاري است کـه بخشـی از   

تمامی ایـن دالئـل بخـوبی مبـین نقـش و      ). 82،ص1379ساالري،( ات و پشتوانه هاي تحقیقاتی استآنها به سبب نبود اطالع
.اهمیت پژوهش در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی است

فواید پژوهش در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی
:از جمله. کردفواید متعددي را می توان براي پژوهش در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی بیان

ابزار پژوهشی کتابخانه ها را قادر می سازد مسیر و رونـد  . اصوال با پژوهش می توان به آسیب شناسی مسائل کتابخانه پرداخت
اطالع رسانی خود را در هرنقطه مورد بررسی قرار داده و با کنکاش علمی مسائل متعدد و متنوعی را کـه پـیش روي آنهاسـت    

رآیند این بررسی انتخاب بهترین و مطمئن ترین و اصولی ترین راه ممکن براي حل مساله در هر نقطه از ب. تجزیه وتحلیل کنند
.مسیر اطالع رسانی خواهد بود

مدیران کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی با بیان مسائل خود به زبان علمی، بهتر می توانند فعالیتهـا و اقـدامات خـود را بـراي     
).83،ص1379ساالري،( ه باالتر توجیه کنندجامعه و مسئوالن رد

.مدیران کتابخانه ها با اتکا و بهره وري از پژوهش، با اطمینان بیشتر و صحیح تر تصمیم گیري می کنند
البته این نسبت در سازمانهایی که فرآیند تحقیق به . پژوهش باعث ارزش افزوده در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی می شود

.جریان یابد می تواند چشمگیرتر شوددرستی 
با نهادینه کردن پژوهش در کتابخانه ها از بسیاري از دوباره کاریها و اهمال کاریها جلوگیري به عمل می آید و همچنین ضمن 

.صرفه جویی در هزینه و زمان، کارها با صحت و دقت بیشتري انجام  می شود

طالع رسانیتنگناهاي پژوهش در کتابخانه ها و مراکز ا
:این تنگناها و مشکالت، کم وبیش در اغلب کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی به چشم می خورد

نوعی بی تفاوتی شدید نسبت به مقوله پژوهش در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی وجود دارد همچنین کمتـر از نتـایج سـایر    
). 1374کومار،(پژوهشها استفاده می شود

ه هاي پژوهشی در این زمینه رضایت بخش نیست، درحالیکه براي بهبود بخشیدن بـه ا یـن وضـعیت زمینـه هـاي      مبادله یافت
.مناسبی وجود دارد

.کمبود منابع مالی، تسهیالت، پشتیبانی هاي اداري و سازمانی به وضوح وجود دارد
اولویتهاي پژوهشی به درستی و حسب نیاز مشخص نمی شود

.انه ها و مراکزاطالع رسانی کمتر وجود داردفرهنگ پژوهش در کتابخ

ضرورت بکارگیري برنامه راهبردي پژوهش در اداره مخطوطات

براي اینکه کتابخانه ها و مراکزاطالع رسانی بتوانند به رسالت و اهداف راهبردي خود برسند نیازمند  برنامـه ریـزي منسـجم و    
ر واقع براي بهره گیري از ثمرات و فواید پژوهش و همچنین رفع مشکالت و د. همه جانبه اي موسوم به برنامه راهبردي هستند
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به زبان ساده، . است"برنامه راهبردي پژوهش "تنگناهاي پژوهش درکتابخانه ها و مراکزاطالع رسانی، ابزاري کارا وتاثیر گذار 
.بود بخشدیک برنامه استراتژیک است که می تواند عملکرد یک کتابخانه را در بلند مدت به

اعضاي یک سازمان در البالي کارهاي جاري و چالشهاي روزانه سردرگم می شوند و ممکن است که جهت اهداف سـازمان را  
یک برنامه استراتژیک می تواند، نه تنها درك اعضا از اهــداف سـازمانی  . گم کنند و بینش خود را نسبت به آن از دست بدهند

همکاري بین اعضاي یـک  . گرا را برمبناي درك مشترکی از رسالت سازمان تحریک و ایجاد کندرا بیشتر کند بلکه تفکر آینده 
برنامه از این رو . سازمان وقتی با مفروضات مشترکی نسبت به اهداف مشترك فعالیت کنند، بسیار موثر و اثـــربخش می شود

بسـیار  "اداره مخطوطات"مرکز اطالع رسانی نظیرمی تواند در پیشبرد و توسعه پژوهش در یک کتابخانه و راهبردي پژوهش
.موثر و راهگشا باشد

بیان مساله
به خاطر همین توجه . اداره مخطوطات به سبب دارابودن کتابهاي خطی نفیس همواره مورد توجه محققان و مسئوالن بوده است

عنی نشـر اطالعـات کتابشـناختی بـه صـورت      و خواسته از حوزه مخطوطات، مسئوالن آن را واداشته است که به این خواسته ی
تدوین فهرست در حوزه نسخ خطی تقریبـا تبـدیل بـه    . مفصل بپردازند که حاصل آن تدوین فهرست هاي موضوعی بوده است

اما تدوین فهرست بخشی از انتظارات جامعه و مسئوالن بوده، بخشی دیگر از خواسته هاي پژوهشی وجود . یک سنت شده است
بنابراین علی رغم وضعیت نسبی خوب پژوهشی در .  مخطوطات می بایست براي آنها پاسخی شایسته داشته باشدداردکه اداره

اداره مخطوطات، با توجه به اینکه بررسیهاي محیطی داخلی و خـارجی انجـام نشـده، در برخـی از مواقـع در شـناخت صـحیح        
بنابر این براي رسیدن به شناخت کافی نیـاز اسـت در قالـب    . راهبردهاي پژوهشی منطبق با ماموریت سازمان  در تردید هستند

برنامه راهبردي، ماموریت، اهداف کالن واستراتژیهاي پژوهشی و فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف پژوهشـی ایـن اداره   
.شناخته شود تا مسیري صحیحی با توجه به محدودیتهاي موجود انتخاب و طی شود

سئواالت تحقیق
پژوهشی اداره مخطوطات چیست؟نقاط قوت .1
نقاط ضعف پژوهشی اداره مخطوطات چیست؟.2
فرصت هاي پژوهشی اداره مخطوطات چیست؟.3
تهدیهاي پژوهشی اداره مخطوطات چیست؟.4
موقعیت پژوهشی اداره مخطوطات با توجه به نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتها چگونه است؟.5
طات چیست؟و در نهایت راهبردهاي پژوهشی اداره مخطو.6

بررسی وضعیت اداره مخطوطات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي
سازمان کتابخانه ها، موزه ها  و مرکز اسناد آستان قدس رضوي از سه معاونت با عناوین معاونت امور موزه هـا، معاونـت امـور    

با عنوان مدیریت امور اسناد و مطبوعات و معاونت هماهنگی و کتابخانه مرکزي و یک مدیریت) اقماري( کتابخانه هاي وابسته 
.  است

باتوجه بـه دارابـودن منـابع نفـیس و     . اداره مخطوطات یکی از سه اداره زیرمجموعه معاونت هماهنگی و کتابخانه مرکزي است
ج از گرانسنگ همواره مورد توجه مسئوالن آستان قدس، محققان و موسسات علمی و فرهنگی و دانشگاهها داخل ایران و خـار 

.کشور بوده و هنوز هم در قالب تفاهم نامه با برخی از مراکز علمی تبادالت علمی دارد
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ساختار اداري اداره مخطوطات
:این اداره داراي بخشهاي زیراست

که وظیفه مجموعه سازي، ارزیابی منابع خطی، سازماندهی، خدمات به محققـان و مبادلـه منـابع و خـدمات     : بخش مخطوطات
.درك را به عهد دارد تحویل م

محققـان و کارکنـان   ( که شامل بخش مخزن خطـی و چـاپ سـنگی  اسـت کـه بنـابر درخواسـت متقاضـیان        : بخش مخازن
.تصویر نسخه را  طبق آیین نامه  اختیار تاالر محققان یا بخش مخطوطات قرار می دهد) فهرستنویس و پژوهشگر

.سازي و سازماندهی را داردکه وظیفه مجموعه سازي و آماده: بخش چاپ سنگی
این بخـش وظیفـه تهیـه میکـروفیلم، نسـخه الکترونیکـی و تیـدیل میکـروفیلم بـه نسـخه           : بخش فیلمتک و دیجیتال سازي

.الکترونیکی و بالعکس را به عهده دارد
و چـاپ  که زیر مجموعه بخش مخطوطات است وظیفه ارائه خدمات تخصصی را به محققان منـابع خطـی   : کتابخانه تخصصی

.سنگی به عهده دارد

وضعیت استعداد نیروي انسانی
بیشتر کارکنان اداره مخطوطات از جمله کارشناسان خبره در حوزه خطی و چـاپ سـنگی   . نفر است22تعداد کارکنان  این اداره 

.ه پژوهشی دارنددر زمینه تهیه میکروفیلم و نسخه الکترونیکی از تجربه باالیی برخوردار هستند و معموال سابق. هستند

سابقه و تاریخچه اداره مخطوطات
بهتراست گفته شود کتابخانه حیات خودش را با بخش مخطوطات آغاز . قدمت اداره مخطوطات به اندازه کتابخانه مرکزي است

هجري قمري توسط کشواد بن امالس است که نسخه 327شاهد این قضیه وقف اولین کتاب قرآن خطی در سال . کرده است
.آن در حال حاضر در گنجینه خطی این اداره محفوظ است

ماموریت اداره مخطوطات
ماموریت اصلی این اداره گردآوري و مجموعه سازي نسخ خطی و چاپ سنگی و  حفظ و نگهداري و معرفی نسخ خطی و چاپ 

فعالیتهـاي چنـدي در ایـن اداره    براي این مهم تاکنون. سنگی است و در مرتبه بعدي انتشار اطالعات محتوایی این نسخ است
اثـر در ایـن زمینـه    30اولین اقدام، شناسائی و فهرست کتابها در قالب تک نگاشت بوده که تـاکنون بـیش از   . انجام شده است

دومین اقدام انجام طرحهاي پژوهشی در راستاي تصحیح متون و معرفی توصـیفی  . انتشار یافته است که ماهیت پژوهشی دارند
.در ذیل به وضعیت فعالیتهاي پژوهشی اداره مخطوطات به صورت مفصل تر پرداخته شده است. بود استمنابع خطی

وضعیت فعالیتهاي پژوهشی اداره مخطوطات
: غالب پژوهشهاي اداره مخطوطات در زمینه هاي زیر است

پ سـنگی، مرقعـات و آثـار    فهرست نویسی مجموعه ها ، معرفی نسخه هاي نفیس اعم از مصاحف شریفه و کتـب خطـی، چـا   
هنري، معرفی واقفان مجموعه هاي خطی و چاپ سنگی، تصحیح متون ،اهتمام در چاپ فاکسیمیلیه وچـاپ عکسـی نفـایس ،    

ویژه گیهاي هنري ، ادبی ، مذهبی ، تاریخی هر دوره وتاثیر آن بر نسخه هاي خطی با بررسی ( پژوهش هاي تحلیلی نسخه ها 
).نمونه هاي موجود 
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ابقه پژوهشی اداره مخطوطاتس
ش به 1305اگر فهرست جلد اول نسخ خطی تالیف عماد فهرستی و محمد خالصی زاده، نایینی و دیگران را به  را در سال 

از آن زمـان  . سال قبل مـی رسـد  73عنوان اولین پژوهش در اداره مخطوطات تلقی کنیم، سابقه پژوهشی اداره مخطوطات به 
که در جدول زیر به تفکیک نوع ) 1388فرهمند نژادو نیک ات،(ی مختلف در اداره مخطوطات به ثمر رسیدهتاکنون تولیدات علم

.اثر آمده است

وضعیت آثار پژوهشی اداره مخطوطات: 1جدول 
تعدادنوع اثرردیف

دردست انتشارمنتشرشده

فهرست1
3411نسخ خطی

--- 1کتاب2
---- 2تصحیح کتاب3
----- ---- 2پژوهشیطرح4
----- ---- 3مقاله5

3711جمع

روش تحقیق و مدل نظام برنامه ریزي راهبردي
با توجه به محدودیت جامعه تحقیـق سـعی   . براي پاسخ به سئوالهاي تحقیق از مصاحبه و مطالعه کتابخانه اي استفاده شد

اسان ارشد و مسئوالن اداره مخطوطات پیرامون شناسائی و تعیین چشم انـداز،  شد براي پاسخ به سئواالت تحقیق از کارشن
ماموریت، ارزشها، شناسائی نقاط ضعف و قوت، تهدیدها وفرصتها و میزان اهمیت آنها و رتبه آنها با استفاده از کاربرگه هاي 

.طراحی شده اختصاصی، نظرخواهی شود
صتها، و با توجه به اهداف بلند مدت پژوهشی آن،  استراتژیها انتخـاب وبـا   پس از تحلیل  نقاط ضعف و قوت، تهدیدها وفر

عملی بودن، اثر بخشی، هزینه کم، پذیرش توسط ذینفعان، هماهنگی با سایر برنامه هـا،  ( استفاده از معیارهاي هفت گانه 
.ولویت بندي گردیدو نظرخواهی از کارشناسان اداره مذکور ا) سازگاري با رسالت و اهداف و تاثیر بلندمدت

مدل نظام برنامه ریزي راهبردي

ولي اثري كھ . الزم بھ ذكر است برخي از فھرست ھا در قالب طرح پژوھشي انجام شده است. ٢
، از پژوھشي تلقي شود و بھ كتاب فھرست تبدیل نشده باشد، موردي نبودهبھ عنوان طرح 

..این رو در زمره فھرستھا تلقي شده است
ولي با این . نگارش مقالھ جزو ماموریتھاي پژوھشي اداره مخطوطات تعریف نشده است. ٣

رده وجود برخي از كارشناسان این اداره مقاالت متعددي را در مجلھ ھاي علمي منتشر ك
.اند
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برنامه راهبردي غالبا به عنوان نظامی تلقی می شود که در آن مدیران در سطوح مختلف اقدام به تصمیم گیري و اجرا و کنترل 
معتقد است هر نظام لورنج . مدل برنامه ریزي راهبردي را مطرح کردند1986و الونج در سال 1980لورنج  در سال . می نمایند

:برنامه ریزي استراتژیک  باید به این چهار پرسش اساسی پاسخ دهد
)فلسفه وجودي( به کجا می رویم؟ .1
)استراتژیها( چگونه می خواهیم به مقصد برسیم؟.2
)بودجه( امکانات ما براي اقدام چیست؟.3
).17،ص1377احمدي،)(کنترل( چگونه آگاه می شویم که در مسیر درست حرکت می کنیم؟.4

ایـن مـدل در سـه گـام     .  الگوبرداري شـد ) 1990( 4براي تدوین برنامه ریزي راهبردي پژوهش اداره مخطوطات از مدل دیوید
:طراحی شده است

تدوین استراتژي: گام اول
اجراي استراتژي: گام دوم
ارزیابی استراتژي: گام سوم

در این گام مراحل زیر بررسی و تدوین .  ژي مدنظر قرار گرفته استدر این تحقیق صرفا گام اول مدل دیوید یعنی تدوین استرات
:می شود

.ماموریت، هدفها و استراتژیهاي جاري این اداراه در زمینه پژوهش مورد بررسی و شناخت دقیق قرار می گیرد.1
.عوامل موثر محیط خارجی شامل فرصتها و تحلیلها مشخص می شود.2
.قوت و ضعف تعییین می شودعوامل موثر محیط داخلی شامل نقاط .3
.اهداف کالن بر اساس فرصتها و نقاط قوت تدوین می شود.4
.پس از تدوین اهداف کالن در قالب اهداف عملیاتی و استراتژي اجرایی تدوین می شود.5
. اهداف و استراتژي عملیاتی در زمینه هاي مختلف پژوهش این اداره به صورت وظیفه اي مشخص می شود.6

.David.٤
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مدل برنامه ریزي راهبردي دیوید: 1نمودار

تدوین برنامه راهبردي پژوهش در اداره مخطوطات

ارزشهاي اداره مخطوطات
:اداره مخطوطات براي دستیابی به چشم انداز و اهداف کالن پژوهشی خود دستیابی به ارزشهاي زیر را الزم فرض کرده است

حفاظت از منابع
خدمت به محققان

اسانتوانمند سازي کارشن
سازماندهی اطالعات به شیوه استاندارد

نشر و اشاعه اطالعات به روشهاي مختلف
فراهم کردن محیط تحقیقاتی مطلوب

ارتقا و استمرار جایگاه گنجینه خطی َآستان قدس  در جهان اسالم

بیانیه ماموریت پژوهشی اداره مخطوطات
بـراي  . پ سنگی به شیوه هاي مختلف به نشر و معرفی آنها مـی پـردازد  این اداره باتوجه به دارابودن منابع ارزشمند خطی و چا

معرفی و شناساندن منابع خطی و چاپ سنگی از طریق تدوین کاربرگه فهرست مختصرو توصیفی موضـوعی ، معرفـی نسـخه،    
این موقعیت و جایگاه بنابر .  منابع این مرکز مورد توجه محققان داخلی و خارج از کشور است. تصحیح متن آن استفاده می شود
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این اداره ایجاب می کند منابع مورد توجه جامعه علمی ایران و خارج از کشور اعم از افراد حقیقی و موسسات تحقیقاتی معرفی و 
. شناسانده شود

تحلیل شرایط محیطی اداره مخطوطات
حـیط سـازمانی، میـان افـراد کلیـدي و      بررسی محیطی عبارتست از نظارت، ارزیابی و نشر اطالعات بدست آمده مربـوط بـه م  

. بررسی محیطی براي شناخت دقیق و درك صحیح عناصر موثر در یک سازمان اسـت ). 15،ص1385اعرابی،(موثریک سازمان 
پژوهش . این شناخت از ضربه هاي استراتژیک به یک سازمان جلوگیري می کند و متضمن سالمتی آن در بلندمدت خواهد بود

نیز به عنوان یک سازمان کوچک نیازمند بررسی محیطی است که در ذیل محیط آن را در دو الیه محـیط  در اداره مخطوطات 
.بیرونی در قالب شناسانی فرصت ها و تهدیدها و در محیط داخلی با شناسائی نقاط قوت و ضعف ها مورد بررسی قرار می گیرد

تحلیل محیط بیرونی
البتـه  . ها به طور غیر مستقیم بر فعالیتهاي پژوهشی اداره مخطوطات تاثیر می گـذارد این دسته از عناصر یعنی فرصتها و تهدید

خاطر نشان می کند با توجه به محدودیت دامنه پژوهش، محیط بیرونی به عواملی که خارج از اداره مخطوطات به هرنحوي که 
.در مقوله پژوهش تاثیر گذار بوده اند، مورد توجه بوده و احصا شده اند

:ت هافرص
 وجود نیاز به برخی نسخ خطی از سوي دانشجویان خارج و داخل کشور به منظور تدوین پایان نامه
وجود نیاز پژوهشگران  به نسخ خطی به براي تکیمل پژوهشهاي خود
وجود درخواست براي تصحیح برخی از نسخ خطی
 وجود درخواست براي چاپ برخی نسخ با افزودن مقدمه تحلیلی

:تهدیدها
عدم اطالع کافی پژوهشگران از وجود نسخه هاي خطی وچاپ سنگی
عدم بهره گیري حداقلی پژوهشگران حوزه خطی از پایگاههاي نسخ خطی و چاپ سنگی
 کارآیی ضعیف اطالع رسانی پایگاههاي نسخ خطی وچاپ سنگی موجود
وجود مراکزي در آستان قدس که مدعی پژوهشهاي تصحیح متون هستند
ی کافی نسخ با ارزش در نشریات علمیعدم  معرف
عدم معرفی کافی نسخ با ارزش در سمینارها و همایش هاي علمی
 ناشناخته ماندن کتب با ارزش از حیث عنوان و مولف یا معرفی  با عنوان غیر واقعی
عدم معرفی جامع نسخه در فهارس کتب خطی

تحلیل محیط داخلی
:نقاط قوت
ن فهرست هاي موضوعیوجود دانش کافی براي تدوی
وجود فصلنامه علمی و پژوهشی کتابداري براي نشر مقاالت تحلیلی در خصوص نسخ خطی وچاپ سنگی
وجود نشریه الکترونیکی شمسه براي نشر مقاالت تحلیلی در خصوص نسخ خطی وچاپ سنگی
وجود نسخی خطی با ارزش براي معرفی به جامعه علمی
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جام پژوهشهاي تحلیلیحمایت سازمانی براي معرفی و ان
:نقاط ضعف

براي تعیین نقاط ضعف عالوه بر مصاحبه و اخذ نظرات کارشناسان اداره مخطوطات از یافته هاي طرح پژوهشـی کـه بـه    
.پرداخته، استفاده شده است) 1385ساالري، ( بررسی موانع و مشکالت پژوهشی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد

 به انجام پژوهشهاي تحلیلی عدم توجه کافی
 معدود بودن پژوهشگران
وجود کارهاي جاري کارکنان در کنار فعالیتهاي پژوهشی
1385ساالري،( عدم رغبت کافی انجام فعالیهاي پژوهشی در خارج از وقت اداري(
عدم انجام تصحیح نسخه خطی تاکنون
 نبود ساختار اداري مناسب براي پیشبرد پژوهش
ستقل چاپ سنگی و به تبع آن معدود بودن پژوهشی در این حوزهنوبودن بخش م

ارزیابی عوامل خارجی و داخلی با استفاده از ماتریس
با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی که قبال شناسائی شده و اولویت بندي شده اند، مورد ارزیابی قرار 

عوامـل اولویـت دار در یـک    . تها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت شناسائی می شوندمی گیرند و از بررسی این عوامل عوامل فرص
ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبه هاي خاصی امتیازبندي می شوند تا درنهایت مشخص شود که آیا اداره 

هدیـد و نقـاط ضـعف بیشـتري مواجـه      مخطوطات در برنامه ریزي هاي آینده فرصت و نقاط قوت بیشتري خواهد داشت یا با ت
.خواهد شد

:مراحل تهیه  این ماتریس هم براي ارزیابی عوامل خارجی و هم براي ارزیابی عوامل داخلی به شرح زیر انجام شده است
بی در ستون اول در قالب فرصتها و تهدیدها براي مـاترس ارزیـا  ) خارجی و داخلی(عوامل استراتژیک یا اولویت دار : مرحله اول

( اهمیتی بین صفر الی یک. عوامل خارجی و براي ماتریس ارزبابی عوامل داخلی در قالب نقاط قوت و ضعف فهرست می شوند
تخصیص این ضرایب باید به گونه اي باشد که مجموع ضرایب تمام عوامـل بـیش از یـک    . به آن عاملها تعلق می گیرد) 0-1

.نباشد
ازریابی عوامل خارجی با توجه به کلیدي یا عادي بودن فرصت ها و تهدیدها به ترتیـب  در ستون سوم، در ماتریس : مرحله دوم

به تهدیدها و در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نیز با توجه به کلیدي یا عـادي بـودن نقـاط    1و 2به فرصتها و رتبه 3و 4رتبه 
رونـد رتبـه دهـی در    . ضعف ها اختصاص پیدا می کندبه نقاط 1و 2به نقاط قوت و رتبه 3و 4قوت و ضعف ها به ترتیب رتبه 

ماتریس ازریابی عوامل خارجی به طوري است که هر قدر از فرصت استثنایی به سمت تهدید جدي پیش رفته باشد، رتبه کم تر 
ضـعف  در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نیز همین گونه است هر قدر از نقطه قوت عالی بـه سـمت   . می رسد1به 4شده و از 

.بحرانی حرکت کنیم، رتبه کم می شود
در ستون چهارم، ضرایب ستون دوم و رتبه هاي ستون سوم براي هر عامل درهم ضرب مـی شـوند تـا امتیـاز آن     : مرحله سوم

در انتهاي این ستون از مجموع امتیازات بدست آمد، امتیاز نهایی از نظربرخورداري از فرصـتها یـا نقـاط قـوت و     . محاسبه شود
.دیدها و ضعفها تعیین می شودته

بدین معنی است که طبق پـیش بینـی، فرصـتهاي    . باشد5/2چنانچه جمع کل امتیاز نهایی در ماتریس بیش از : مرحله چهارم
باشد نشان دهنده غلبه تهدیدها بر 5/2پیش رو بر تهدیدها و نقاط قوت بر ضعف ها غلبه خواهد کرد و اگر این امتیاز کم تر از 

.ا و نقاط ضعف بر نقاط قوت خواهد بودفرصت ه
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ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

ضریب عوامل خارجی اولویت دار
اهمیت 
نسبی

= نمرهرتبه
ضریب 
* اهمیت
رتبه

فرصت ها

وجود نیاز به برخی نسخ خطی از سوي دانشجویان خارج  و داخل کشور به منظور تدوین پایان 
نامه

7%321/0

324/0%8وهشگران  به نسخ خطی به براي تکیمل پژوهشهاي خودوجود نیاز پژ
460/0%15وجود درخواست براي تصحیح برخی از نسخ خطی

330/0%10وجود درخواست براي چاپ فاکسیمیله برخی نسخ با افزودن مقدمه تحلیلی
تهدید ها

110/0%10عدم اطالع کافی پژوهشگران از وجود نسخه هاي خطی 
215/0%5عدم بهره گیري حداقلی پژوهشگران حوزه خطی از پایگاههاي نسخ خطی و چاپ سنگی

113/0%13وجود مراکزي در آستان قدس که مدعی پژوهشهاي تصحیح متون هستند
112/0%12عدم  معرفی کافی نسخ با ارزش در نشریات علمی

220/0%10ش هاي علمیعدم معرفی کافی نسخ با ارزش در سمینارها و همای
210/0%5ناشناخته ماندن کتب با ارزش از حیث عنوان و مولف یا معرفی  با عنوان غیر واقعی

210/0%5عدم معرفی تفصیلی نسخه در فهارس کتب خطی
25/2--- 1جمع نمره

رایب کلیه عوامل بیش از ضریب اهمیت نسبی به گونه اي بایستی به هر عامل اختصاص داده شود که حاصل جمع ض.1
.یک نشود

: نحوه تخصیص رتبه هرکدام از عوامل بدین شرح است.2
.عاملی که یک فرصت استثنایی محسوب می شود: 4رتبه 
.عاملی که یک فرصت معمولی محسوب می شود. 3رتبه 
.عاملی که یک تهدید معمولی محسوب می شود. 2رتبه 
.می شودعاملی که یک تهدید جدي محسوب . 1رتبه 

تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
کمتر است بدین معنی است که تهدیدهاي پژوهشی این 5/2بدست آمده است که از 25/2با توجه به امتیاز نهایی  

لذا این وضعیت نشان می دهد که باید توجه جدي براي رفع تهدیدها در . اداره کمی بیشتر از فرصتهاي پیش روي آن است
.ریزي ها کردبرنامه 

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی



١١

ضریب عوامل داخلی اولویت دار
اهمیت 
نسبی

ضریب = نمرهرتبه
رتبه* اهمیت

نقاط قوت
440/0%10وجود دانش کافی براي تدوین فهرست هاي موضوعی

وجود فصلنامه علمی و پژوهشی کتابداري براي نشر مقاالت تحلیلی در خصوص 
نسخ خطی

8%324/0

448/0%12وجود نشریه شمسه براي نشر مقاالت تحلیلی در خصوص نسخ خطی
448/0%12وجود نسخی خطی با ارزش براي معرفی به جامعه علمی

324/0%8حمایت سازمانی براي معرفی و انجام پژوهشهاي تحلیلی
نقاط ضعف

220/0%10عدم توجه کافی به انجام پژوهشهاي تحلیلی
220/0%10معدود بودن پژوهشگران 

214/0%7وجود کارهاي جاري کارکنان در کنار فعالیتهاي پژوهشی
13/0%3عدم رغبت کافی انجام فعالیهاي پژوهشی در خارج از وقت اداري

26/0%3عدم انجام تصحیح نسخه خطی تاکنون
230/0%15نبود ساختار اداري براي پیشبرد تصحیح متون خطی
12/0%2عدم پژوهش کافی در خصوص منابع چاپ سنگی 

79/2--- 1جمع نمره

تخصیص ضریب اهمیت به هر عامل بایستی به گونه اي باشد که حاصل جمع ضرایب کلیه عوامل بیش از یک : توضیح جدول
.نشود

:تخصیص رتبه به عوامل بدین شرح است-
براي قوت عالی                 . 4رتبه-
براي قوت معمولی. 3رتبه-
براي ضعف معولی                       . 2رتبه-
براي ضعف بحرانی. 1رتبه-

تحلیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
بیشتر است بدین معنی است که نقاط قوت پژوهشی ایـن  5/2بدست آمده است که از 79/2با توجه به امتیاز نهایی  

لذا این وضعیت نشان می دهد که باید توجه جدي به نقاط قـوت کـرد و از   . ضعف پیش روي آن استاداره بیشتر از نقاط 
.این مهم براي برنامه ریزي هاي پژوهشی آینده در این اداره بهره جست

مرحله مقایسه
فرصت ( عوامل خارجیاستراتژي را می توان راه و روش تحقق ماموریت سازمانی تلقی کرد، به گونه اي که از این راه سازمان،

را بررسی و شناسائی کرده و از قوت هاي داخلی و فرصتهاي خـارجی بـه   ) قوت ها و ضعف ها( و عوامل داخلی) ها و تهدیدها
بـراي  ). 37،ص1385اعرابـی، (درستی بهره برداري نموده، ضعف هاي داخلی را از بین ببرد و از تهدیدهاي خارجی نیز بپرهیـزد 

.ز ابزار تحلیل سوات استفاده می شوددستیابی به این مهم ا
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در تجزیه و تحلیل سوات، عوامل خارجی و داخلی مورد بررسی قرار می گیرند تا فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت ها و 
. ضعف هاي یک سازمان درآینده شناسائی شده و براي رویارویی بهتر با آنها استراتژیهاي مناسبی تدوین شوند

وامل اصلی داخلی وخارجی با استفاده از افراد با تجربه در داخل اداره مخطوطات استفاده شد و بـه شـکل   براي مقایسه کردن ع
.زیر مقایسه عملی شد

پس از ورود فهرست فرصتها، تهدیدها، قوتها، ضعفهاي اولویت دار در جدول ماتریس سـوات ، نقـاط قـوت داخلـی و     .1
اسـتراتژیهاي  "ممکن متناسب با آنهـا در خانـه مربـوط در گـروه     فرصتهاي خارجی با هم مقایسه شد و استراتژیهاي 

SO"نوشته شد.
"نقاط ضعف داخلی با فرصتهاي موجود  مقایسه شد  و استراتژیهاي ممکن متناسب با آنها در خانه مربـوط در گـروه   .2

.نوشته شد"WOاستراتژیهاي 
"مکن متناسب با آنها در خانـه مربـوط در گـروه    نقاط قوت داخلی با تهدیدهاي خارجی مقایسه شد و استراتژیهاي م.3

.نوشته شد"STاستراتژیهاي 
"نقاط ضعف داخلی با تهدیدهاي خارجی مقایسه شد  و استراتژیهاي ممکن متناسب با آنها در خانه مربوط در گـروه  .4

.نوشته شد"WTاستراتژیهاي 

هاي استراتژيتوضیحات گروه
تژي ها، سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی می کوشد از فرصتهاي خـارجی بهـره   در قالب این استرا: SOاستراتژیهاي 
معموال سـازمان هـا بـراي رسـیدن بـه چنـین مـوقعیتی از        . این موقعیت، بهترین وضعیت یک سازمان است.  برداري کند

.برسندSOاستراتژیهاي سایر گروها استفاده می کنند تا به مرحله بهره گیري از استراتژیهاي گروه 
هدف از استراتژیها این است که سازمان با بهره گیري از فرصتهاي موجـود در محـیط خـارج بکوشـد     : WOاستراتژیهاي 

گاهی در خارج از سازمان فرصت بسیار مناسبی وجود دارد، ولی سازمان به سبب داشتن . نقاط ضعف داخلی را بهبود بخشد
.برداري کندضعف داخلی نمی تواند از این فرصت ها بهره

براي اجراي این استراتژیها باید با استفاده از نقاط قوت، اثرات ناشی از تهدیدها موجود در محیط خـارج  : STاستراتژیهایی 
.را کاهش داد یا آنها را از بین برد

د و هدف آنها کـم  سازمانهایی که این استراتژیها را به اجرا در می آورند، حالت تدافعی به خود می گیرن: WTاستراتژیهاي
. کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است

)SWOT(ماتریس سوات
نقاط ضعف و قوت

فرصت ها و تهدیدها

)S(قوت ها 

ــدوین  .1 ــراي ت ــافی ب ــش ک ــود دان وج
فهرست هاي موضوعی

وجــود فصــلنامه علمــی و پژوهشــی  .2
ر مقـاالت تحلیلـی   کتابداري براي نش

در خصوص نسخ خطی
وجود نشریه الکترونیکی شمسه براي .3

نشر مقاالت تحلیلی در خصوص نسخ 

)W(ضعف ها
عــدم توجــه کــافی بــه انجــام     .1

پژوهشهاي تحلیلی 
پژوهشگران معدود بودن .2
وجود کارهاي جـاري کارکنـان در   .3

کنار فعالیتهاي پژوهشی
عدم رغبت کافی انجـام فعالیهـاي   .4

پژوهشی در خارج از وقت اداري
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خطی
وجود نسـخی خطـی بـا ارزش بـراي     .4

معرفی به جامعه علمی
حمایت سازمانی براي معرفی و انجام .5

پژوهشهاي تحلیلی

عدم انجام تصـحیح نسـخه خطـی    .5
تاکنون

نبود سـاختار اداري بـراي پیشـبرد    .6
تصحیح متون خطی

عدم پـژوهش کـافی در خصـوص    .7
منابع چاپ سنگی 

)O(فرصت ها
به برخی نسخ خطی از وجود نیاز.1

سوي دانشجویان خارج  و داخل 
کشور به منظور تدوین پایان نامه 

وجود نیاز پژوهشگران  به نسـخ  .2
ــل    ــراي تکیمـ ــه بـ ــی بـ خطـ

پژوهشهاي خود
وجود درخواست بـراي تصـحیح   .3

برخی از نسخ خطی
وجود درخواست براي چاپ برخی نسخ با 

افزودن مقدمه تحلیلی

SOاستراتژي هاي 
اي از فرصتها با استفاده از قوتبهره برد

تدوین فهرست هاي موضوعی.1
معرفی نسخه هاي خطی و چاپ .2

سنگی در نشریات علمی
انجام پژوهشهاي تحلیلی پیرامون .3

نسخه هاي خطی ارزشمند
چاپ فاکسیمیله نسخ خطی با .4

ارزش با مقدمه تحلیلی با مشارکت 
سایر موسسات عالقه مند

WOاستراتژي هاي 
ز فرصتها با از بین بردن ضعفهابهره برداي ا

ترغیب کارشناسان به  پژوهشهاي .1
تحلیلی

ارتقاء ساختار اداري.2
فعال کردن واحد نشر نفایس و .3

تصحیح متون به بخش
تقویت بنیه پژوهش بخش چاپ .4

سنگی
توجه به پژوهشهاي حوزه چاپ .5

سنگی

)T(تهدیدها

عدم اطالع کافی پژوهشگران از .1
وجود نسخه هاي خطی 

عـــدم بهـــره گیـــري حـــداقلی .2
پژوهشــگران حــوزه خطـــی از   
پایگاههاي نسخ خطـی و چـاپ   

سنگی
وجود مراکزي در آسـتان قـدس   .3

رضوي کـه مـدعی پژوهشـهاي    
تصحیح متون هستند

عدم  معرفی کافی نسخ بـاارزش  .4
در نشریات علمی

عدم معرفی کافی نسخ بـا ارزش  .5

STاستراتژي هاي 
احتراز از تهدیدات با استفاده از قوت ها

معرفی تفصیلی نسخه هاي خطی .1
و چاپ سنگی از طریق تدوین 
فهرست و پایگاههاي اطالعاتی

اتخاذ سیاست روشن در خصوص .2
حیح متونتص

تاکیدسازمانی بر معرفی نسخ .3
باارزش در منابع و نشریات علمی

تشویق کارشناسان براي ارائه مقاله .4
در سمینارهاي تخصصی 

WTاستراتژي هاي 
احتراز از تهدیدات با از بین بردن ضعفها

تاکید سازمانی بر پژوهشهاي .1
تحلیلی در راستاي معرفی نسخ 

ارزشمند
ر به منظور انتخاب منابع اولویت دا.2

تصحیح آنها
برکژگزاري دوره هاي تخصصی .3

تصحیح متون
مشارکت با سایر سازمانهاي عالقه .4

مند براي تصحیح متون
برگزاري دوره هاي پژوهشی .5

تخصصی در حوزه چاپ سنگی و 
خطی
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ــاي   ــایش ه ــمینارها و هم در س
علمی

ارزش از ناشناخته ماندن کتب با.6
حیث عنوان و مولف یـا معرفـی    

با عنوان غیر واقعی
عدم معرفی تفصـیلی نسـخه در   .7

فهارس کتب خطی

تجزیه و تحلیل استراتژیهاي داخلی و خارجی
این ماتریس . ریس داخلی و خارجی چهارخانه اي استفاده شده استبراي تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی از ابزاري به نام مات

این ماتریس به چهار قسمت تقسیم شده است . موقعیت یک سازمان را در بکارگیري گروه استراتژیهاي مناسب را معین می کند
بدست آمده، موقعیت باتوجه به امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی. هر قسمت اختصاص به استراتژي خاصی دارد

باشد، استراتژي محافظه Iچنانچه موقعیت یک سازمان در خانه . یک سازمان در استراتژیهاي چهارگانه مشخص می شود
باشد، III، چنانچه در خانه )رشد و توسعه( باشد، استراتژي تهاجمیII، اگر در خانه )حمایت درونی- نگهداري( کارانه

توصیه ) بیرونی-نگهداري( باشد، استراتژي رقابتیIVو باالخره اگر در خانه ) ري، کاهش، انحاللبرداشت، واگذا( استراتژي 
.می شود

ماتریس چهارخانه اي داخلی و خارجی

نمره نهایی ماتریس ارزیابی داخلی

قوت ها                                                      
ضعف ها   

4379/25/221

فرصت ها  
4

3
نمره نهایی ماتریس       

5/2
ارزیابی خارجی  

25/2

)I(محافظه کارانه)                                               II(تهاجمی
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)IE(ماتریس داخلی و خارجی 

ز ماتریس چهارخانه ايتحلیل موقعیت پژوهشی اداره مخطوطات با استفاده ا

بدست آمده، موقعیت موقعیت ) 79/2(و امتیاز نهایی ارزیابی عوامل داخلی) 25/2(با توجه به امتیاز نهایی ارزیابی عوامل خارجی 
این موقعیت توصیه می کند با استفاده از نقاط قوت پژوهشی موجود . تعیین می شودIVپژوهشی اداره مخطوطات در قسمت 

.طوطات از تهدیدهاي موجود در محیط خارج کاهش داده شود و یا در صورت لزوم از بین روددر اداره مخ
تعیین استراتژي هاي چارچوب سوات

در این جدول در مقابل هر هرگروه استراتژي . براي نشاندادن عوامل موثر در اتخاذ هر استراتژي جدول زیرتهیه شده است
این جدول بخوبی نشان می دهد که براي کدام عوامل، چه استراتژي انتخاب شده . تعوامل موثر یا اجزاي استراتژي آمده اس

.است

تعیین استراتژي هاي چارچوب سوات
ترکیب عوامل مورد نظر

)S(قوت)O(فرصتSOاستراتژي 
تدوین فهرست هاي .1

موضوعی
معرفی نسخه هاي خطی و . 2

چاپ سنگی در نشریات علمی
ی انجام پژوهشهاي تحلیل.3

پیرامون نسخه هاي خطی 
ارزشمند

چاپ فاکسیمیله نسخ خطی . 4
با ارزش با مقدمه تحلیلی با 

مشارکت سایر موسسات عالقه مند

وجود نیاز به برخی نسخ خطی از سوي . 1
دانشجویان خارج  و داخل کشور به منظور 

تدوین پایان نامه 
وجود نیاز پژوهشگران  به نسخ خطی .1

وهشهاي خودبه براي تکیمل پژ
وجود درخواست براي تصحیح برخـی  .2

از نسخ خطی
وجود درخواست براي چاپ برخـی  . .3

نسخ با افزودن مقدمه تحلیلی

ــدوین  .1 وجــود دانــش کــافی بــراي ت
فهرست هاي موضوعی

وجــود فصــلنامه علمــی و پژوهشــی .2
کتابداري براي نشر مقاالت تحلیلـی  

در خصوص نسخ خطی
ــراي نشــر  .3 وجــود نشــریه شمســه ب

ت تحلیلـی در خصـوص نسـخ    مقاال
خطی

وجود نسخی خطـی بـا ارزش بـراي    .4
معرفی به جامعه علمی

2

1تهدیدها  

)III(تدافعی)IV(رقابتی
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ــی و  .5 ــراي معرف ــازمانی ب ــت س حمای
انجام پژوهشهاي تحلیلی

)S(قوت)T(تهدیدSTاستراتژي 
معرفی تفصیلی نسخه .1

هاي خطی و چاپ 
سنگی از طریق تدوین 
فهرست و پایگاههاي 

اطالعاتی
اتخاذ سیاست روشن در .2

تصحیح متونخصوص 
تاکیدسازمانی بر معرفی .3

نسخ باارزش در منابع و 
نشریات علمی

تشویق کارشناسان براي ارائه . 4
مقاله در سمینارهاي تخصصی

عــدم اطــالع کــافی پژوهشــگران از  .1
وجود نسخه هاي خطی 

عدم بهره گیري حداقلی پژوهشگران .2
حوزه خطی از پایگاههاي نسخ خطی 

و چاپ سنگی
آستان قدس رضوي وجود مراکزي در.3

که مدعی پژوهشهاي تصحیح متـون  
هستند

عدم  معرفی کافی نسـخ بـاارزش در   .4
نشریات علمی

عدم معرفی کافی نسـخ بـا ارزش در   .5
سمینارها و همایش هاي علمی

ناشناخته ماندن کتب با ارزش از حیث .6
عنوان و مولف یا معرفـی  بـا عنـوان    

غیر واقعی
ــخه در    .7 ــیلی نس ــی تفص ــدم معرف ع

تب خطیفهارس ک

ــدوین  .1 وجــود دانــش کــافی بــراي ت
فهرست هاي موضوعی

وجــود فصــلنامه علمــی و پژوهشــی .2
کتابداري براي نشر مقاالت تحلیلـی  

در خصوص نسخ خطی
ــراي نشــر  .3 وجــود نشــریه شمســه ب

مقاالت تحلیلـی در خصـوص نسـخ    
خطی

وجود نسخی خطـی بـا ارزش بـراي    .4
معرفی به جامعه علمی

ــی و  .5 ــراي معرف ــازمانی ب ــت س حمای
نجام پژوهشهاي تحلیلیا

)W(ضعف)O(فرصتWOاستراتژي 
ترغیب کارشناسان به  .1

پژوهشهاي تحلیلی
ارتقاء ساختار اداري.2
فعال کردن واحد نشر .3

نفایس و تصحیح متون 
به بخش

تقویت بنیه پژوهش .4
بخش چاپ سنگی

توجه به پژوهشهاي .5
حوزه چاپ سنگی

وجود نیاز به برخی نسخ خطی از سـوي  .1
خـارج  و داخـل کشـور بـه     دانشجویان

منظور تدوین پایان نامه 
وجود نیاز پژوهشگران  به نسخ خطی به .2

براي تکیمل پژوهشهاي خود
وجود درخواست براي تصحیح برخـی از  .3

نسخ خطی
وجود درخواست براي چاپ برخی نسخ .4

با افزودن مقدمه تحلیلی

ــام    .1 ــه انج ــافی ب ــه ک ــدم توج ع
پژوهشهاي تحلیلی 

شگران معدود بودن پژوه.2
وجود کارهاي جاري کارکنـان در  .3

کنار فعالیتهاي پژوهشی
عدم رغبت کافی انجام فعالیهـاي  .4

پژوهشی در خارج از وقت اداري
عدم انجام تصحیح نسـخه خطـی   .5

تاکنون
نبود ساختار اداري بـراي پیشـبرد   .6

تصحیح متون خطی
عدم پژوهش کـافی در خصـوص   .7

منابع چاپ سنگی 
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)W(ضعف)T(تهدیدWTاستراتژي 
تاکید سازمانی بر .1

پژوهشهاي تحلیلی در 
راستاي معرفی نسخ 

ارزشمند
انتخاب منابع اولویت دار .2

به منظور تصحیح آنها
برگزاري دوره هاي .3

تخصصی تصحیح متون
مشارکت با سایر .4

سازمانهاي عالقه مند 
براي تصحیح متون

برگزاري دوره هاي .5
پژوهشی تخصصی در 

حوزه چاپ سنگی و 
خطی

الع کــافی پژوهشــگران از عــدم اطــ.1
وجود نسخه هاي خطی 

عدم بهره گیري حداقلی پژوهشگران .2
حوزه خطی از پایگاههاي نسخ خطی 

و چاپ سنگی
وجود مراکزي در آستان قدس رضوي .3

که مدعی پژوهشهاي تصحیح متـون  
هستند

عدم  معرفی کافی نسـخ بـاارزش در   .4
نشریات علمی

عدم معرفی کافی نسـخ بـا ارزش در   .5
ا و همایش هاي علمیسمیناره

ناشناخته ماندن کتب با ارزش از حیث .6
عنوان و مولف یا معرفـی  بـا عنـوان    

غیر واقعی
عدم معرفی تفصیلی نسخه در .7

فهارس کتب خطی

ــام    .1 ــه انج ــافی ب ــه ک ــدم توج ع
پژوهشهاي تحلیلی 

معدود بودن پژوهشگران .2
وجود کارهاي جاري کارکنـان در  .3

کنار فعالیتهاي پژوهشی
کافی انجام فعالیهـاي  عدم رغبت .4

پژوهشی در خارج از وقت اداري
عدم انجام تصحیح نسـخه خطـی   .5

تاکنون
نبود ساختار اداري بـراي پیشـبرد   .6

تصحیح متون خطی
عدم پژوهش کافی در خصوص .7

منابع چاپ سنگی 

اهداف بلندمدت پژوهشی اداره مخطوطات
استراتژیستها براي دستیابی به . راتژیهاي مشخصی می باشدهدفهاي بلندمدت بیانگر نتیجه هاي مورد انتظار از اجراي است

محدوده زمانی این استراتژیستها و هدفهاي بلندمدت باید با هم . هدفهاي بلندمدت مورد نظر راههاي عملی پیشنهاد می کنند
ل درك، برانگیزاننده، هدفهاي بلندمدت باید به صورت کمی، واقعی، قاب. سال طول می کشد5تا 2سازگار باشد که معموال بین 

همچنین هدفهاي واحدهاي سازمانی باید داراي دوره زمانی معقول .قابل دستیابی و با هدفهاي واحدهاي سازمانی سازگار باشد
).89،ص 1994، 5رابینسون( باشد 
فهرست تفصیلی کلیه نسخ خطی در پایگاه اطالعاتی نسخ خطی
 چاپ سنگیفهرست تفصیلی کلیه نسخ چاپ سنگی در پایگاه
تصحیح کتابهاي خطی نفیس قابل انتشار
تصحیح کتابهاي چاپ سنگی قابل انتشار
معرفی نسخ خطی ارزشمند در نشریات علمی در قالب مقاله
معرفی نسخ چاپ سنگی ارزشمند در نشریات علمی در قالب مقاله
انجام پژوهشهاي تحلیلی پیرامون مسائل مورد توجه حوزه خطی
 تحلیلی پیرامون مسائل مورد توجه حوزه چاپ سنگیانجام پژوهشهاي

٥.Robinson
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مرحله تصمیم گیري
براي آنکه استراتژیهاي کارا و موثر و معقولی انتخاب شود، از ماتریس اولویت سنجی بر اساس معیارهاي هفت گانه 

با استفاده از نظرات سپس . دراین ماتریس تمامی استراتژیهاي خارجی و داخلی در ستون استراتژیها آمده است. استفاده شد
.کارشناسان باتجربه با توجه به معیارهاي آمده، اولویت استراتژیها تعیین شده است

ماتریس تعیین اولویت استراتژیها براساس معیار هفت گانه

یف
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تیاز
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454656535تدوین فهرست هاي موضوعی نسخ خطی.1
معرفی نسخه هاي خطی و چاپ سنگی در نشریات .2

علمی
256643531

انجام پژوهشهاي تحلیلی پیرامون نسخه هاي خطی .3
ارزشمند

263643630

ه تحلیلی چاپ فاکسیمیله نسخ خطی با ارزش با مقدم.4
با مشارکت سایر موسسات عالقه مند

662765739

452556734تصحیح متون.5
تشویق کارشناسان براي ارائه مقاله در سمینارهاي .6

تخصصی
456556637

574677743ارتقاء ساختار اداري به منظور تقویت بنیه پژوهشی.7
ه مند براي تصحیح مشارکت با سایر سازمانهاي عالق.8

متون
666545638

برگزاري دوره هاي پژوهشی تخصصی در حوزه چاپ .9
سنگی و خطی و تصحیح متون

755665741

.در جدول ذیل با توجه به امتیازهاي بدست آمده در ماتریس استراتژیها به ترتیب اولیت بندي شده است

رتبهاستراتژي
1به منظور تقویت بنیه پژوهشیارتقاء ساختار اداري 

2برگزاري دوره هاي آموزشی پژوهشی تخصصی در حوزه چاپ سنگی و خطی و تصحیح متون
3چاپ فاکسیمیله نسخ خطی با ارزش با مقدمه تحلیلی با مشارکت سایر موسسات عالقه مند

4مشارکت با سایر سازمانهاي عالقه مند براي تصحیح متون
5براي ارائه مقاله در سمینارهاي تخصصیتشویق کارشناسان

6تدوین فهرست هاي موضوعی نسخ خطی
7تصحیح متون

8معرفی نسخه هاي خطی و چاپ سنگی در نشریات علمی
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9انجام پژوهشهاي تحلیلی پیرامون نسخه هاي خطی ارزشمند

نتیجه گیري
ساختار اداري و برگزاري دوره هاي آموزشـی تخصصـی پژوهشـی    همانطور که درجدول رتبه بندي استراتژیها آمده است ارتقاء

در مرتبـه  . حوزه چاپ سنگی و خطی و تصحیح متون  در زمره استراتژیهاي اساسی پژوهشی اداره مخطوطات به شمار می رود
یر سازمانهاي بعدي چاپ فاکسیمیله نسخ خطی با ارزش با مقدمه تحلیلی با مشارکت سایر موسسات عالقه مند و مشارکت با سا

در . عالقه مند براي تصحیح متون به عنوان راهبردهاي مهم براي ارتقاي وضعیت پژوهشی اداره مخطوطات قلمداد شده اسـت 
زمینه تصحیح متون با توجه به شرایط محیطی بهتر است حتی االمکان با مشارکت سازمانهاي  عالقه مند به تصـحیح  متـون   

جام پژوهشهاي تحلیلی نظر به وضعیت بالفعل این اداره مـی بایسـت پـس از اجـراي اسـتراتژي      در نهایت براي ان. انجام پذیرد
برگزاري دوره هاي آموزشی تخصصی پژوهشی، استراتژي انجام پژوهشهاي تحلیلی در اولویت کاري پژوهشی اداره مخطوطات 

.قرار گیرد
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