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Objective: The purpose of this study is to identify financing 

strategies in Tehran central library of public universities. 

Methodology: This study in terms of implementation is library 

then survey & data collection tools are study texts then a 

researcher made questionnaire. First, the current status of libraries 

in terms of funding from the heads or deputies or their 

representatives point of view is discussed. The questionnaires 

were distributed among the managers and librarians to inform us 

about their viewpoint about financing strategies. To measure the 

current situation the study population consisted of all managers 

and heads of 11 academic universities and the attitude assessment 

was in a census method. A total of 156 librarians responded to the 

questionnaires. The analysis of the findings of this study has been 

done through SPSS. 
Findings: The findings of the study show that the current 

strategies used to finance in the central libraries of academic 

universities of Tehran are not appropriate to the current situation. 

Besides, it was founded that there is a significant relationship 

between the main variables of the research, namely financing 

strategies, and its dimensions, and income-generating activities, 

financing methods, and training in the financing, respectively, 

have the greatest impact on financing strategies in university 

central libraries. 
Originality: This study for the first time examines the approach of 

financing in Tehran public university libraries in addition, using 

the perspectives of managers and librarians, offers some 

guidelines for financing in academic libraries. 
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های مرکزی دانشگاه هایمالی در کتابخانه تأمینراهکارهای  شناسایی

 دولتی شهر تهران

 |3زاده مریم صراف |2*فرسپیده فهیمی |1*الهام عابدی 
 3004/11/1399تاریخ پذیرش: 19/10/1399تاریخ ویرایش:  16/08/11399 تاریخ دریافت:

 
 

 دهیچک
  ست.هران اهای دولتی شهر تمرکزی دانشگاه هایمالی در کتابخانه تأمینراهکارهای  شناسایی هدف این پژوهش: هدف

متون و سپس  مطالعه هاداده یابزار گردآور و یپیمایشای، سپس اجرا ابتدا کتابخانه نظر روش پژوهش از نیا: روش

ۀ ا معاونین و یا نمایندمالی از دیدگاه رؤسا ی تأمینها به لحاظ ساخته است. ابتدا به وضعیت موجود کتابخانهمحققۀ نامپرسش

بت به راهکارهای آگاهی از دیدگاه مدیران و کتابداران نس منظور بهاست. سپس  شده پرداختهی( دانشگاه دولت 11)آنها 

افزار از طریق نرم این پژوهش هاییافتهتحلیل  توزیع شد. آنها در بین نفر( 156ی )سرشمار ۀویبه ش نامهمالی پرسش تأمین

 گرفته است.اس.پی.اس.اس. و پی.ال.اس. انجام

های مرکزی الی در کتابخانهم تأمینبرای کاررفته راهکارهای بههای پژوهش نشان داد که در حال حاضر یافته: هاافتهی

لی پژوهش، یعنی عالوه مشخص شد که بین متغیر اصهای دولتی شهر تهران با توجه به وضع موجود مناسب نیست. بهدانشگاه

منابع مالی و آموزش  تأمینهای های درآمدزا، روشجود دارد و فعالیتمالی و ابعاد آن رابطه معناداری و تأمینراهکارهای 

  .نشگاهی دارندهای مرکزی دامالی در کتابخانه تأمینمالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر راهکارهای  تأمیندر جهت 
عالوه بر آن با  های دانشگاهی دولتی شهر تهران پرداخته ومالی کتابخانه تأمیناین پژوهش به بررسی نحوه ی : اصالت

 رائه داده است. اهای دانشگاهی مالی در کتابخانه تأمیناستفاده از دیدگاه مدیران و کتابداران راهکارهایی را جهت 

 های دانشگاهی، منابع مالی، تهرانیی، کتابخانهزامالی، درآمد تأمینبودجه،  :هاکلیدواژه

 هایدر کتابخانه مالی تأمینشناسایی راهکارهای  (.1400زاده، مریم، )صراف ؛ وفر، سپیدهفهیمی ؛عابدی، الهام: استناد

   .95-116(، 1) 55 ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق های دولتی شهر تهران.مرکزی دانشگاه

_______________________________________________________________ 
 .، تهران، ایراندانشگاه تهران شناسی، دانشکده مدیریت،علم اطالعات و دانش ارشد  یکارشناسآموخته دانش. 1

رایانامه:  ت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. شناسی، دانشکده مدیرینویسنده مسئول، استادیار علم اطالعات و دانش. 2
sfahimifar@ut.ac.ir 

 m.sarrafzadeh@ut.ac.irرایانامه: ت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. شکده مدیریشناسی، دانعلم اطالعات و دانش استادیار. 3

 



 
 1400، 1، شماره 55 دوره ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

96 

 

 مقدمه. 1

طور روزافزون  و به افتهیرییتغامروزه نظر شکل و نوع ارائه،  رسانی ازو مراکز اطالعها خدمات کتابخانه

رسانی اطالع و مراکز هاهمین اعتبار بیشتر برای کتابخانأنیاز به ت. نیز این روند در حال دگرگونی است

 عبارت به. شودمی به متقاضیان، بیشتر از زمان گذشته احساس ترتیفیجهت ارائه خدمات بهتر و باک

اما در بوده است، رایگان  هااکثر کتابخانه ی گذشته، دسترسی به اطالعات درهادههدر اگرچه  ،گرید

 اطالعاتی، ارائه خدمات به شکل سنتی، هایو محمل هاتوجه به تغییر شکل قالببا عصر حاضر، 

توجه با  کهیطور به. های اطالعاتی پیش رو باشدگوی چالش و نیازهای مربوط به محیطپاسختواند نمی

 بقاء نیستند و جهت بهبود و گسترش خدمات به ۀقادر به ادامها بیشتر کتابخانه، های انقباضیبودجه هب

خدماتی خدمات رایگان، (. 1993، 1)ارنست هستندمین اعتبار مالی خود أنیازمند تپیوسته ، نامراجع

رایگان به متقاضیان عرضه صورت  بوده و به هاجزء رسالت و اهداف کتابخانه آنها هستند که ارائه

ه امروزه حجم زیادی از اطالعات کمعمول، این عقیده در بین همگان رواج یافته است  طور بهشود. می

و غیره،  3، گوگل2نظیر یاهو جستجواست. در این فضا، موتورهای  یدسترس به شکل رایگان قابل

 ازیاطالعات موردن توانندکاربران می که یطور اند، بهدسترسی به اطالعات را برای همگان میسر ساخته

دهنده توجه این است که تا چه حد این ابزارهای کاوش و ارائهاما نکته قابل ؛به دست آورند یآسان را به

ند. اطالعات هست ، تخصصی، معتبر و باارزشتیفیاطالعات باک یآوراطالعات فراوان، قادر به فراهم

های اطالعاتی، نشریات پیوسته الکترونیکی و اشتراك انواع پایگاه باکیفیت، معتبر و باارزش از طریق

های اطالعاتی و نشریات پیوسته ترتیب با ظهور پایگاهبدین. پذیر استفروشندگان اطالعات نیز دسترس

امری رایج است، نیاز به دریافت  آنها وجه برای دریافت اطالعات معتبر از الکترونیکی که پرداخت

، دریافت رونیا از .ناپذیر تبدیل کرده استها را به امری اجتناباز سوی کتابخانه انگیراریخدمات غ

 گانیراریبرای توسعه خدمات غ تواند توجیهیمیوجه بابت ارائه خدمات خاص توسط کتابداران نیز 

 (.1392، زاده و معرفت)قاضیباشد 

_______________________________________________________________ 
1. Ernest 
2 .Yahoo  
3. Google  
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تلقی تواند غیرعادی می غیررایگانرو به افزایش باشد خدمات  یاها ثابت هزمانی که بودجه کتابخان

ه گذاری بر رشد بودجرثیأتواند عامل تمی وجوه، دریافت هاهروند نزولی بودجه کتابخانگردد، اما با 

 آنجا از (.1998، 1مالی کتابخانه از این طریق صورت گیرد )شوهام تأمیند و بخشی از باشها کتابخانه

جهت روزآمدسازی منابع جدید  آنها ها با کاهش بودجه و اعتبار مواجه هستند و انتظار ازکه کتابخانه

و تا حدودی  تأمینرا  آنها تواند نیازهای مالیرو به افزایش است، خدمات اطالعاتی غیررایگان می

 (.1999، 2نیوزفجها را جبران کند )کافمن و کسری بودجه کتابخانه

و ارائه خدمات  آنها بقای بر امراین ، جهینت در .جهان وابسته به منابع مالی هستندها در سراسر کتابخانه

ی اطالعات دیدگاه دهسازمانسازی و حفظ، انتشار، ذخیره که آنجا ازباکیفیت تأثیر گذاشته است، 

ها به کتابخانهه شده داداختصاص های بودجه ،ها نیستهای مادر کتابخانهو رسالت اکثر سازمان اصلی

. با این (2016، 3و اکوسا ی، اسانتیسارکد-)ادو ناکافی است شدتبه توسعهدرحالدر دنیای  ژهیو به

های خود که منبع اصلی حمایت های دانشگاهی بیشترین بخش از وجوه خود را از دانشگاهکتابخانه ،حال

 .(1992، 4)افیدن آورنددست می مالی از سوی دولت هستند به

 ،یدرس یهابرنامه ان،یعمده مانند پول، دانشکده، دانشجو مسئله نیچند یمعاصر دارا یهادانشگاه

های دانشگاهی آفریقا کتابداران کتابخانه و است تیاولو شهیهم اًبیهستند، اما پول تقر رهیو غ کارکنان

بودجه کافی یک ضرورت اساسی است و  رسانیثر خدمات کتابداری و اطالعؤتوسعه ممعتقدند که 

کافی نیست  اندازهبهشود و یا بودجه اغلب یا نادیده گرفته می که یصورت در، باید در نظر گرفته شود

 ایاالتدر  (.2006، 5)بوادی و حتی پس از حصول اطمینان از حامیان مالی ضروری است تا به تأیید برسد

درصد از بودجه دانشگاه به  پنجکرد که  شنهادیپ 6یپژوهش یهاانجمن کتابخانه تهیکم کا،یآمر متحده

ها داشته است و تأثیر منفی روی کتابخانه یبحران اقتصاد 1980. در دهه ابدیکتابخانه اختصاص 

 کردندمیتالش  یدانشگاه یهاکتابخانه یکاف یآوردن منابع مال دست به یبرا هاکتابداران و انجمن

های عالج رکود اقتصادی در کتابخانه عنوان بهخدمات مبتنی بر دریافت هزینه  (.1980، 7)رابرتس

_______________________________________________________________ 
1. Shoham 
2. Coffman & Josephine 
3. Adu-Sarkodee, Asante & Akussah 
4. Ifidon  
5. Boadi 
6. Association of Research Libraries (ARL) 
7. Roberts 
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 یهای مختلفی از اقدامات، جهت ارتقاها دورهبرخی از کتابخانه، رونیا از. استه شده رفتیپذ دانشگاهی

 (.2014، 1)ایشوال انددرآمدزایی از مشتریان کتابخانه را ارائه داده

ها مجبور به آغاز بسیاری از دانشگاهآمدزایی وجود دارد، ها برای دردانشگاهشواهدی بر فشار به 

باعث باال رفتن تقاضا و هم کند ها ایجاد میدرآمدی برای دانشگاههم اند که های خصوصی شدهبرنامه

را  ان کمبود منابع مالیپژوهشگر .(2008، 2اوبارا و بوکنیاشود )برای مدارك باالتر و مهارت بیشتر می

توسعه یافته و درحالمانع اصلی در جهت بهبود خدمات کتابخانه دانشگاهی در کشورهای توسعه

های دانشگاهی تأثیر منفی گذاشته ها و کتابخانهبر دانشگاه 1970بحران جهانی اقتصاد در دهه  و دانندمی

 (.2000، 3)چلیک کنندکتابداران باید برای غلبه بر مشکالت مالی چندین سال تالش ، نتیجه در. است

 کتابخانه از استفاده و خدمات دسترسی، منابع، کیفیت دانشگاهی بر هایکتابخانه ناکافی بودجه

هم  هاکتابخانه مدیران این نیجریه، دانشگاه هایکتابخانه در بودجه کمبود به پاسخ است. در تأثیرگذار

، 4و نووسو ائوکویآن)اند شده کاربران به هزینهباکیفیت و مبتنی بر  ایکتابخانه خدمات ارائه به مجبور

خدمات و کاالهاست که در جهت  یبرخ یمال تأمین برایموارد،  شتریاستفاده در ب هنیگرفتن هز (.2009

، 5دونالد، کوچلر، بازبی، لی و آلدریچ)مک شـودیکاالها صرف م سازینهیخدمات و به هتوسع رشـد و

 ازیموردنآوردن عوامل و منابع مختلف  دست بهمالی عبارت از تهیه وجوه الزم جهت  تأمین. (1999

های روش .(1386و حسینی،  آبادلیخلرضایی، ارشادمنش)برای تولید یک کاال و یا ارائه خدمات است 

 عبارت است از: مین مالیأمختلف ت

 هها بشرکت یها، منابع داخلپروژهها و طرح یمال تأمیندر  :مین مالی از منابع درون شرکتأت. 1

 برخوردارند. تیاولو بودن از سکیتر بودن و کم رارزان لیدل

 تأمینصورت انجام خواهد گرفت،  به دو یخارج یمال تأمین :مین مالی خارجیأقرضی ت روش .2

عالوه دهنده سسه وامؤم ای کشور یمال تأمینروش اول  . دریاپروژه یمال تأمینو  یشرکتی مال

بتدا با انظارت کامل داشته و نوع مصرف را از  زیشدن آن ن نهیوام، به نحوه هز یبر اعطا

 تأمینسسه ؤم کیو به وجود آمدن  سیسأت صورت ، بهکند اما روش دومیم رنده شرطیگوام

 کیاز  یاهیپروژه و سرما انیحام ییدارابا اتکای به  ایبدون اتکا  یبا بده یمستقل قانون یمال

_______________________________________________________________ 
1.  Ishola 
2. Obura & Bukenya 
3. Celik 
4. Anyaoku & Nwosu   
5. MacDonald, Kuchler, Buzby, Lee & Aldrich 
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 ایکشور  یمال تأمیننوع  نی. در ایی استربنایز هایپروژه یمال تأمینهدف  یبرا یچند حام ای

دهد و درواقع یقرار نم ینحوه مصرف وام پرداخت یرا برا یگونه شرطچیدهنده هسسه وامؤم

 .ستجدا آن کامالً ییاجرا فاز از یمال تأمینفاز 

چند  ای کیمشارکت  :خارجی میمستق یگذارهیسرما: مین مالی خارجیأت یقرضریغ روش

گذار هیسرما یرا برا یوحقوقاست که حق یسسه داخلؤم کیشده ثبت در سهام یگذار خارجهیسرما

از  یرعشعبه ف جادیا د،یخر ای : تملکیخارج میمستقی گذارهیسرمای هاکند. انواع روشیم جادیا

 ی.زمان مشارکت مشارکت در سود و د،یمشترك، مشارکت در تول یگذارهیسرما شرکت،

 ای لیما یگذار خارجهیکه در آن سرما یگذارهیهر نوع سرما ی:خارج میمستقریغ یگذارهیسرما

 که با عنوان عیطبقه وس نیمشترك نباشد در ا تیو مالک هیاز سرما یسهم داشتن یالزم برا طیواجد شرا

در مستقیم  یگذارهیروش با سرما نی. تفاوت اردیگیم جا، شودمیشناخته  میرمستقیغ یگذارهیسرما

 زنی ینظر مال ندارد و از ینظارت پروژه وارد نشده و یگذار در روند اجراهیسرما نجایاست که در ا نیا

، 1)مودیگلیانی و میلر کندیم افتیدر سود پروژه انیز ایتنها در صورت سود  و سپاردینمی تعهد

1958.) 

هـا بـر روی درختـان رشـد آن»عنـوان  با( در فصلی از کتاب خود 2010) 2دیورکس و استیبن

آوری هـا بـه جمـعد. ایـن روشنکنها اشاره میهای تأمین منابع مالی مؤسسهبه روش« کنندنمی

 و هـای بخـش خصوصـیو حمایت های دولتیهای سازمانحق عضویت، کمک های مالی،کمک

در تحقیق خود به بررسی بازاریابی و استراتژی مناسب ( 2000) 3و کیم نفرامکی .هدایا اشاره دارد

د. نپردازدر محـیط رقـابتی می ءهـای عملیـاتی بـرای بقـاهای مالی و کاهش هزینهآوری کمکجمع

 آنها .شودوری میهـا باعـث افـزایش بهـرهجویی شرکتشده بیش از صرفه برده کارهای بهاستراتژی

عنوان مزیت رقـابتی بـرای جذب درآمد  توانند از این استراتژی بهها میکه مؤسسه به این نتیجه رسیدند

 .استفاده کنند

های دانشگاهی سراسر دنیا به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی در کتابخانه تأمینله هزینه و ئمس

های ایران نیز به عنوان یکی از چالشاند. این موضوع در مسائل اصلی از گذشته تاکنون مطرح شده

ها نشان دادند که به دلیل مشکالت مرتبط با محاسبه و مسائل اما پژوهش؛ اصلی و اساسی مطرح است

_______________________________________________________________ 
1. Modigliani & Miller 
2. Durieux & Stebbins 
3. Frumkin & Kim  
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های دانشگاهی کتابخانه(. 1396ای به آن نشده است )خزایی، ها، توجه ویژهمالی دانشگاه و دانشکده

ای مواجه ای به دانشجویان، با مشکالت مالی عدیدهانهامروزه برای ارائه خدمات اطالعاتی و کتابخ

دانشگاه علوم پزشکی تهران به لحاظ بودجه در وضعیت مناسبی  هایکتابخانه، مثال عنوان بههستند. 

های پرسشی که ممکن است به ذهن خطور کند آن است که کتابخانه(. 1391ی، فرد اصفهاننیستند )

مالی چیست؟ در  تأمینکنند و راهکارهای پیشنهادی برای مالی می تأمیندانشگاهی در ایران چگونه 

 هایی که قابل طرح اند عبارتند از:این پژوهش با تمرکز بر شهر تهران پرسش

 تأمینهای به لحاظ روش شهر تهران های دولتیهای مرکزی دانشگاهوضعیت موجود کتابخانه. 1

چگونه  آنها مطلعیا نماینده  سا یا معاونینؤبر اساس اظهارات ر های درآمدزامالی و فعالیت

 است؟

ها از انجمن ها وافراد، سازمان ۀواسطبه آنها یبندتیلووو ا یمنابع مال تأمین یهاروش تیاهم. 2

 شهر تهران چگونه است؟ یدولت هایدانشگاهمرکزی  یهاو کتابداران کتابخانه رانیمد دگاهید

 یهاو کتابداران کتابخانه رانیمد دگاهیاز د آنها یبندتیلووو اهای درآمدزا فعالیت تیاهم. 3

 چگونه است؟شهر تهران  یدولت هایدانشگاهمرکزی 

و  رانیمد دگاهیاز د آنها یبندتیلووو ا یمنابع مال تأمیندر جهت  یآموزش هایمؤلفه تیاهم. 4

 است؟چگونه شهر تهران  یدولت هایدانشگاهمرکزی  یهاکتابداران کتابخانه

 پیشینۀ پژوهش. 2

، استبوده بسیار اندك  اند،پرداخته هامالی در کتابخانه تأمین هبه مسئل که هاییپژوهش شمار ،در ایران

مالی و هزینه در  تأمیناست. ه شده استفادهای دیگر در این زمینه ت از تجربه سازمانبه همین عل

 گرفته است. های دیگر مورد بررسی قرارها و سازمانکتابخانه

ها به این نتیجه استفاده از کتابخانهۀ دریافت هزینۀ ( در پژوهشی در رابطه با نحو1387مختاری )

رسید که دریافت هزینه در ازای استفاده از برخی خدمات و منابع خاص کتابخانه، به کارایی خدمات 

( در 1387است. حیدری )بخش امور خدمات پایه و رایگان کند و تداومپایه کتابخانه کمک می

ها بیان داشته است که خدمات کتابخانه گذاری منابع و خدمات اطالعاتیپژوهشی مشابه با عنوان قیمت

توان در دو بخش رایگان و مبتنی بر هزینه ارائه کرد و راهکارهای رسانی را میو مراکز اطالع

 گذاری منابع و خدمات اطالعاتی را شناسایی نمود. قیمت
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نامه رسشپهای عمومی با ابزار ( به بررسی ابعاد مختلف درآمدزایی برای کتابخانه1390) آباد

ون تخصیص های مناسب از قبیل ضمانت اجرایی قانپرداخت. وی به این نتیجه رسید که با بسترسازی

ی هاعالیتسازی خدمات و فها، توسعه فضا و ساختمان کتابخانه و همچنین فرهنگنیم درصد شهرداری

ها رشد چشمگیری های درآمدزا در این کتابخانهتوان امیدوار بود که فعالیتها در آینده میکتابخانه

با موضوع  نامهحلیلی و با ابزار پرسشت -( در پژوهشی با روش پیمایشی 1390داشته باشند. حقیقی )

ها می از کتابخانهداد که نی های دولتی شهر تهران نشانهای مرکزی دانشگاهیند مدیریت مالی کتابخانهافر

های و بیش از نیمی از کتابخانه بودجه های خود هنگام تهیه و تنظیموتحلیل آمار فعالیتاز نتایج تجزیه

های خود استفاده ای برای کتابخانهبندی برنامههای مستقر در تهران از شیوه بودجهمرکزی دانشگاه

الی را مها نیز دوره آموزشی حسابداری و مدریت کتابخانهمسئوالن یک سوم اند. کمتر از نموده

  های آموزشی مدیریت مالی در پژوهش وی توصیه شده است.گذراندن دوره اند.گذرانده

ه این نتیجه ( ب1392زاده و معرفت )قاضی ها،در پژوهشی با موضوع خدمات غیررایگان در کتابخانه

برقراری عوامل  امکانات و همچنین، ابخانه، نوع خدمات محیطکه شناسایی عواملی مانند نوع کترسیدند 

ای اورهآموزشی و خدمات مش هایهای اطالعاتی، برگزاری کارگاهاستفاده از پایگاه اجرایی نظیر

ها از طریق ارائه کتابخانه منابع مالیو  ها محسوب شدهکتابخانه یاالزحمهجمله خدمات حق توانند ازمی

 یابد. خدمات توسعه و افزایش این 

های تحقیقاتی لهستان، به این نتیجه رسید که ( در پژوهش خود در کتابخانه1995) 1جازدن

ها، خدمات کپی اندازی نمایشگاهدرآمدهای بیشتر برای کتابخانه را از طریق اجاره فضای کتابخانه، راه

های کتابخانه پویش ر پژوهشی به( د1995) 2توان کسب کرد. مایرز و کارنسو میکروفیلم می

عناصر،  نیترمهماند که های مالی پرداختهآوری کمکدانشگاهی و ارائه پیشنهادهایی برای جمع

 ریزی شوند. برنامه با دقتگزاری است که در این راستا، اهداف کتابخانه باید ریزی و سپاسبرنامه

هایی مانند فتوکپی، شگاهی انگلستان، فعالیتهای دانکتابخانه ( در پژوهشی در1996) 3ویلکینسون

داند و اظهار دارد که بخش ی و رزرو منابع را جزء منابع معمولی میاکتابخانهنیبدریافت جریمه، امانت 

آید. مشاوره اطالعاتی، فروش اطالعات به دست می وکارکسباز  آمده دست بهکوچکی از درآمد 

های آموزشی، خدمات ، اجاره سالن و فضای کتابخانه، فعالیتایترکافه، امکانات ریالتحرلوازممنابع، 

_______________________________________________________________ 
1. Jazdon 
2. Myers & Carnes 
3. Wilkinson 
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ها را موفقیت کند و حمایت مالی از سوی سازماندرآمد اضافی معرفی می عنوان بهو تبلیغات را  دورنگار

  های انگلستان وجود ندارد.داند که در کتابخانهبزرگی می

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی رومانی نشان ( در 9719) 1های حاصل از پژوهش المونت و رابویافته

باید  هاشود ناکافی است و سایر هزینهای که توسط دانشگاه به کتابخانه اختصاص داده میداد که بودجه

توسط خود کتابخانه پرداخت شود که این امر مستلزم افزایش بودجه از طریق ارائه خدمات فتوکپی، 

تحویل  خدماتهای گمشده و ، دریافت جریمه بابت کتاب3و دستگاه چاپ لمینت 2تهیه دستگاه اسپیرال

 المللی بود. اسناد بین

های دانشگاهی ترکیه کمبود منابع مالی را یک مشکل ( در پژوهشی در کتابخانه2000چلیک )

ست. وی به دان توسعهدرحالیافته و های کشورهای توسعهالمللی و بحران اقتصادی را در کتابخانهبین

های دولتی، باید منابع مالی جدیدی داشته باشند که ها عالوه بر داراییاین نتیجه رسید که دانشگاه

تواند شامل ارائه خدمات جدید برای کسب درآمد، دریافت هزینه تحصیلی باالتر از دانشجویان، می

وع باشد. در پژوهشی مشابه های مالی از منابع متنالتحصیالن و دریافت کمکجلب حمایت بیشتر فارغ

کنندگان اصلی مالی، تأمینکه ( به این نتیجه رسید2006) 4بوادیهای دانشگاه آفریقا، در کتابخانه

تأثیر منفی ه شده اند که بر کیفیت خدمات ارائها نادیده گرفتهمسئولیت مالی خود را نسبت به کتابخانه

 گذاشته است. 

های جنوب صحرای آفریقا نشان داد که های دانشگاهخانه( در پژوهشی در کتاب2010) 5اکوجی

آوری منابع مالی تأثیرگذار است. همچنین ای و ایجاد صندوق ساالنه جمعهای کتابخانهتقویت انجمن

وکار آشنایی داشته باشند تا بتوانند تولید های کسبهای دانشگاهی باید با مهارتکتابداران کتابخانه

های دانشگاهی ( به شناسایی منابع موجود و کارآمد در کتابخانه2013) 6. نادوزیدرآمد را توسعه دهند

در این ه شده یتوصمالی  تأمینهای ترین گزینههای مالی پرداخته است. برجستهنیجریه برای کمک

_______________________________________________________________ 
1. Lamont & Rabo 

 دستگاهی در صنعت چاپ جهت برش شیرازه کاغذ به صورت مارپیچ یا حلزونی شکل است. .2
  .کندرطوبت و تغییر دما حفظ می برابر استفاده از الیه نازکی بر رو یا پشت صفحه چاپی آن را دربا  در صنعت چاپ کهاست . دستگاهی 3

4. Boadi 
5. Okojie 
6. Nnadozie 
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درصد به بودجه  15است که از آن  1یپژوهش، ایجاد صندوق مداخالت زیربنایی آموزش اضطرار

 تحصیلی، پول از صندوق سال هرهای دانشگاهی نیجریه اختصاص خواهد یافت که در ابتدای کتابخانه

 شود. ارسال می آنها برای خدمات کتابخانه

 سارکدی، اسانتی و-در پژوهشی در کتابخانه دانشگاه فنی مهندسی کوفوریدیوا کشور غنا، ادو

 نامه به بررسی تولید درآمد و یافتن منابع مالی پرداخت.( با روش پیمایشی و ابزار پرسش2016) 2اکوسا

ه که اقدامات صحافی و فتوکپی برای تولید درآمد باید به کار گرفته شود و همچنین توصیدریافتند  آنها

د درآمد را جدی مدت در مورد نحوه تولیهای آموزشی کوتاهکه کتابداران باید شرکت در دورهشده 

های دانشگاهی کمی، مالی در کتابخانه تأمینهای پیشین در حوزه شناسی اکثر پژوهشروش بگیرند.

استفاده  شناسی کیفی کمتر موردنامه بوده و روشروش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش

 قرارگرفته است. 

مدیران یا کارشناسان آن رشته یا حوزه ها ها مشخص شد جامعه اکثر پژوهشبا بررسی پژوهش

توان آمده، می دست با نگاهی اجمالی به پیشینه پژوهش بهاند. خاص آن پژوهش و یا هر دو گروه بوده

های مرکزی مالی در کتابخانه تأمینمتوجه شد که تاکنون پژوهشی در خصوص شناسایی راهکارهای 

ررسی وضعیت بدر نظر دارد عالوه بر حاضر  پژوهش ،نبنابرای .دانشگاهی در ایران صورت نگرفته است

های درآمدزایی، مالی و ارائه فعالیت تأمینبندی راهکارهای مالی، به شناسایی و اولویت تأمینموجود 

 پردازد.بهای دولتی شهر تهران های مرکزی دانشگاهاز دو دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه

 شناسی پژوهشروش. 3

و گروه دبرای  )بر مبنای مطالعات گذشته( یاساختهنامه محققپرسشدو  اطالعات یگردآور ابزار

 هاموجود کتابخانه تیوضع ییشناسابه منظور  آنها مطلع ندهینما ایو  نیمعاون ایرؤسا  شامل جامعه آماری

ران بوده است. برای مالی رؤسا یا معاونین و کتابدا تأمینو نیز به منظور نظرسنجی در زمینه راهکارهای 

ا نماینده وی(، یآگاهی از وضعیت موجود، از هر کتابخانه یک نفر به عنوان فرد مطلع )رئیس یا معاون 

 تأمینبرای کاررفته به هایوشرشناسایی وضعیت موجود به لحاظ  منظور بهنامه برای پاسخ به پرسش

 . شد پخش پرسشنامه 11 مجموعانتخاب، و در مالی 

_______________________________________________________________ 
و  های مخابرات، بانک، بیمه، معدنها در بخشو برای ایجاد این صندوق، شرکت است ده سال مجاز تا پنجصندوقی که برای مدت  .1

 .مانند خدمات گمرکی باید دو درصد از سود ناخالص سالیانه خود را برای مواقع اضطراری به خزانه پرداخت کنند وسازساخت
2. Adu-Sarkodee, Asante  & Akussah 
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به روش سرشماری شامل  مالی تأمینجامعه آماری در بخش نظر سنجی راهکارهای ، عالوهه ب

دانشگاه نفر(،  18یف )شر یدانشگاه صنعتنفر(، 22) ریرکبیام یدانشگاه صنعت نفر(، 39دانشگاه تهران )

دانشگاه نفر(،  18یی )طباطبادانشگاه عالمه نفر(،  25) مدرس تیدانشگاه تربنفر(، 14) علم و صنعت

 12) دانشگاه شاهدنفر(،  10) یدانشگاه خوارزمنفر(،  17ی )بهشت دیدانشگاه شهنفر(،  18) الزهرا )س(

پرسشنامه پاسخ  156پرسشنامه بخش شده به منظور نظرسنجی،  204نفر(. از  11) دانشگاه هنر تهراننفر(، 

های درآمدزا و اهمیت مالی، اهمیت فعالیت تأمینهای داده شد. پرسشنامه دوم شامل سه بخش روش

ها از برای تجزیه و تحلیل داده، در نهایت اساس طیف لیکرت توزیع گردید. های آموزشی برلفهؤم

 .افزار اس.پی.اس.اس و آزمون فریدمن استفاده شدنرم

 ی تحقیقهاتحلیل داده. 4

در پاسخ به : مالی و راهکارهای به کار رفته درآمدزا: وضعیت موجود تأمینهای روش

های دولتی شهر تهران به لحاظ های مرکزی دانشگاهپرسش نخست در رابطه با وضعیت موجود کتابخانه

نتایج ذیل  (آنها مطلعیا نماینده  سا یا معاونینؤر ا )اظهاراتهای درآمدزمالی و فعالیت تأمینهای روش

 یکارشناس، مقطع آنها یک نفر از جزبهنامه سطح تحصیالت مدیران پاسخگو به این پرسش د.بدست آم

شناسی بوده است. همچنین یک نفر علم اطالعات و دانش جزبه آنها و رشته تحصیلی و باالتر ارشد

  سال است. 10-20سابقه کاری اکثر مدیران پاسخگو بین 

های دانشگاهی از سوی دولت و دانشگاه در همه کتابخانه شدهنییتعبودجه  ،1با توجه به جدول 

 تأمینروشی از  عنوان بههای دانشگاهی یک از کتابخانهالتحصیالن در هیچوجود دارد و حمایت فارغ

 57یی با عالمه طباطبا، دانشگاه درصد 71منابع مالی وجود ندارد. همچنین کتابخانه دانشگاه شریف با 

منابع  تأمینهای اول تا سوم استفاده از روش به ترتیب در رتبه درصد 57نیز با و دانشگاه شاهد  درصد

های دانشگاهی گویه را در هر یک از کتابخانه 7منابع مالی با  تأمینهای . روش1جدول  قرار دارند. مالی

 .دهددولتی شهر تهران به تفکیک نشان می
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 های دولتی شهر تهرانهای دانشگاهمنابع مالی در کتابخانه تأمینهای . مقایسه روش1جدول 
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منابع  تأمینهای روش
 مالی

* * * * * * * * * * * 
از  شدهنییتعبودجه 

 سوی دولت و دانشگاه

  *  * *   * * * 
های بنیادها و سازمان
 خصوصی

 هدایای نقدیدریافت  *  *   *    * 

 *       * * * 
های مالی از کمک

 سوی خیرین

           

حمایت 
 بهالتحصیالن فارغ

 مالی تأمین منظور

 *          
 بهها حمایت انجمن

 مالی تأمین منظور

 وجوه صندوق   *   *     
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28%
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71%
 

42%
 

57%
 

   درصد کل
 

های دانشگاهی دولتی شهر تهران گویه را در هر یک از کتابخانه 25های درآمدزا با فعالیت 2جدول 

خدمات دستگاه چاپ لمینت و دستگاه تهیه : جمله ازهای درآمدزا از فعالیتدهد؛ به تفکیک نشان می

اسپیرال، تهیه کارت امانت کتابخانه، دریافت حق شارژ از دانشجویان، کارمندان و...، خدمات تحقیق و 

، فروش مواد مازاد، تبلیغات، ایجاد کمپین برای تشویق افراد، دورنگارمشاوره اطالعاتی، خدمات 

های دانشگاهی برای یک از کتابخانهو تقویت انجمن کتابخانه دانشگاهی در هیچ هاو سازمان هاگروه

 تولید درآمد وجود ندارد. 

های اطالعاتی و خدمات فتوکپی جزء بیشترین همچنین دریافت جریمه کتاب، ارائه خدمات پایگاه

های درآمدزاست. همچنین دانشگاه تهران فعالیت عنوان بههای دانشگاهی در کتابخانه کاررفتهبهفعالیت 

 16، دانشگاه امیرکبیر درصد 24، دانشگاه شریف با درصد 36، دانشگاه عالمه طباطبایی با درصد 40با 

های از تنوع بیشتری در فعالیت درصد 12و دانشگاه شاهد با  درصد 16، دانشگاه الزهرا با درصد

های درآمدزا را شامل از فعالیت درصد 10ها کمتر از انشگاهو دیگر د درآمدزایی برخوردار هستند

 .شوندمی
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 های دولتی شهر تهرانهای دانشگاههای درآمدزا در کتابخانه. مقایسه فعالیت2جدول 
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 های درآمدزافعالیت

 خدمات فتوکپی *     * *   * 

 خدمات صحافی *     *     
 نشر رومیزی      *     

 خدمات دستگاه چاپ لمینت و دستگاه تهیه اسپیرال           

 تهیه کارت امانت کتابخانه           

 دریافت جریمه کتاب * * * * * * * * * * 

 دریافت حق شارژ از دانشجویان، کارمندان و...           

 دریافت حق عضویت از کاربران مهمان * * *        

 ارسال اطالعات تخصصی مرتبط با پروفایل کاربران *      *    

 در نشریاتحق امتیاز        *    

 نویسیسازی و چکیدهخدمات نمایه *     *     

 خدمات تحقیق و مشاوره اطالعاتی           

 دورنگارخدمات            
 های اطالعاتیارائه خدمات پایگاه * * *  * *     
 استفاده از امکانات اینترنت      *     
 فروش منابع قدیمی و جدید          * 
 فروش مواد مازاد           
 های آموزشیفعالیت *  *        
 ایترکافهاجاره فضایی از کتابخانه برای  *          
 ها و...اجاره سالن کتابخانه برای برگزاری نمایشگاه * * *        
 تبلیغات           
 هاها و سازمانایجاد کمپین برای تشویق افراد، گروه           
 المللیایجاد صندوق تحویل اسناد بین      *     
 ایکتابخانهامانت بین   *   *     
 ایجاد و تقویت انجمن کتابخانه دانشگاهی           

0
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16%
 

40%
 

 درصد کل

  



 
 های دولتی شهر تهرانمرکزی دانشگاه هایمالی در کتابخانه تأمینشناسایی راهکارهای 

 

107 

 ی از دیدگاه مدیران و کتابدارانمنابع مال تأمین یهاروش تیاهم

. نشان 3طور که جدول شماره همانشده است. گویه تشکیل 7از  منابع مالی تأمینهای روشمؤلفه 

اساس دیدگاه مدیران و کتابداران  . براست 52/3 منابع مالی تأمینهای روشدهد میانگین مؤلفه می

هاست. اطالعات آزمون فریدمن نشان لفه در مجموع متوسط رو به باال در کتابخانهؤاهمیت این م

های بنیادها و سازمان»در رتبه اول، گویه  «از سوی دولت و دانشگاه شده نییتعبودجه »گویه  دهد،می

 قرار دارند. 3ها به ترتیب در رتبه سوم تا هفتم در جدول در رتبه دوم و بقیه گویه« خصوصی

  منابع مالی تأمینهای روشبندی لویتو. ا3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین هاگویه
میانگین رتبه 

 فریدمن

 رتبه

شده از سوی دولت و بودجه تعیین

 دانشگاه
23/4 943/0 

46/5 1 

 2 28/4 982/0 46/3 های خصوصیبنیادها و سازمان

 4 63/3 15/1 15/3 هدایای نقدیدریافت 

 3 15/4 86/1 38/3 های مالی از سوی خیرینکمک

منظور  التحصیالن بهحمایت فارغ

 مالی تأمین
98/2 25/1 20/3 

7 

 6 49/3 22/1 10/3 مالی تأمینمنظور  ها بهحمایت انجمن

 5 61/3 16/1 15/3 وجوه صندوق

   86/0 52/3 منابع مالی تأمینهای روش

 

 از دیدگاه مدیران و کتابداران های درآمدزااهمیت فعالیت

 29/3درآمدزا  یهاتیفعالمیانگین که دهد نشان می 4جدول شده است. گویه تشکیل 25این مؤلفه از 

اجاره سالن کتابخانه برای برگزاری » دهد که از دیدگاه مدیران و کتابدارانها نشان مییافته است.

از مهمترین « های آموزشیفعالیت»، «ایترکافهاجاره فضایی از کتابخانه برای »، «هاها و همایشنمایشگاه

 تواند محسوب شود. ی میهای دانشگاههای درآمدزا در کتابخانهفعالیت
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 ی درآمدزاهاتیفعالبندی لویتوا. 4جدول 

 میانگین هاگویه
انحراف 

 استاندارد

میانگین رتبه 

 فریدمن

 رتبه

 10 11/13 06/1 33/3 خدمات فتوکپی

 14 33/12 12/1 22/3 خدمات صحافی

 17 69/11 01/1 08/3 نشر رومیزی

 22 08/11 04/1 02/3 لمینت و دستگاه تهیه اسپیرال )مارپیچ( چاپ خدمات دستگاه

 25 79/8 10/1 71/2 تهیه کارت امانت کتابخانه

 9 15/14 95/0 42/3 دریافت جریمه کتاب

دریافت حق شارژ از دانشجویان، کارمندان و اساتید در 

 ابتدای سال تحصیلی
99/2 09/1 97/10 

23 

 12 81/12 99/0 27/3 مهماندریافت حق عضویت از کاربران 

 20 39/11 07/1 08/3 ارسال اطالعات تخصصی مرتبط با پروفایل کاربران

 19 62/11 1 13/3 حق امتیاز در نشریات

 13 41/12 953/0 20/3 نویسیسازی و چکیدهخدمات نمایه

 6 65/14 08/1 47/3 یاطالعات مشاوره و قیتحق خدمات

 24 92/8 11/1 78/2 خدمات دورنگار

 4 23/16 952/0 73/3 های اطالعاتیارائه خدمات پایگاه

 7 58/14 1/1 45/3 استفاده از امکانات اینترنت

 8 18/14 16/1 33/3 فروش منابع قدیمی و جدید

 18 62/11 22/1 99/2 فروش مواد مازاد

 3 45/16 994/0 66/3 های آموزشیفعالیت

 2 58/16 1 75/3 تریاکافهاجاره فضایی از کتابخانه برای 

 1 03/18 99/0 94/3 هاها و همایشاجاره سالن کتابخانه برای برگزاری نمایشگاه

 5 66/14 95/0 45/3 تبلیغات

 11 05/13 02/1 29/3 هاها و سازمانایجاد کمپین برای تشویق افراد، گروه

 15 31/12 02/1 22/3 المللیایجاد صندوق تحویل اسناد بین

 21 29/11 03/1 09/3 ایکتابخانهامانت بین

منظور جذب  ایجاد و تقویت انجمن کتابخانه دانشگاهی به

 درآمد
19/3 03/1 07/12 

16 

   722/0 29/3 درآمدزا یهاتیفعال
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 از دیدگاه مدیران و کتابدارانهای آموزشی مؤلفهاهمیت 

نظر مدیران و کتابداران  یکدیگر ازها در مقایسه با های هر یک از گویهرتبه 5در جدول 

 شده است.های دولتی شهر تهران مشخصهای مرکزی دانشگاهکتابخانه

وکار برای کسب مدتهای آموزشی کوتاهارائه دوره»دهد، گویه اطالعات آزمون فریدمن نشان می

در بین تقویت روابط عمومی، روحیه و حس همکاری »در رتبه اول، گویه  «مدیران و کتابداران

خدمات مبتنی بر »در نظر گرفتن واحد آموزش ضمن خدمت با عنوان »در رتبه دوم و گویه  «کتابداران

 در رتبه سوم قرار دارند.« برای کتابداران« دریافت هزینه در کتابخانه

 های آموزشی مؤلفه بندیلویتو. ا5جدول 

 میانگین هاگویه
انحراف 

 استاندارد

 میانگین رتبه

 فریدمن
 رتبه

وکار برای کسب مدتهای آموزشی کوتاهارائه دوره

 مدیران و کتابداران
81/3 921/0 10/2 

1 

تقویت روابط عمومی، روحیه و حس همکاری در 

 بین کتابداران
79/3 942/0 08/2 

2 

در نظر گرفتن واحد آموزش ضمن خدمت با عنوان 

برای « خدمات مبتنی بر دریافت هزینه در کتابخانه»

 کتابداران

50/3 05/1 82/1 

3 

   838/0 71/3 منابع مالی تأمینجهت  های آموزشی درمؤلفه

 

 گیری بحث و نتیجه. 5

هر تغییر کوچک در محیط بیرون یا درون دانشگاه ممکن است بر کارایی و اثربخشی نظام مالی آن 

کنند، مستقیم از دانشگاه دریافت می طور بههای دانشگاهی بودجه خود را تأثیر بگذارد و چون کتابخانه

پایدار تأثیر  صورت بهمدت و آن با مشکالتی مواجه هستند. بودجه دولتی و سازمانی در دراز تبع به

بیشتری دارد و خود دانشگاه نیز باید شناخت عمیقی از کتابخانه، خدمات و تأثیر آن بر افراد و جامعه 

های پژوهش ارائه برخی از راهکارهای کسب درآمد با یافتههای پژوهش حاضر در داشته باشد. یافته

( در 1390های حقیقی )( همخوانی دارد. یافته2014) ( و ایشوال2000(، چلیک )1997المونت و رابو )

های دولتی های مرکزی دانشگاهبندی و نحوه اجرای آن در کتابخانهپژوهش خود ازلحاظ اهمیت بودجه
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های آموزشی مدیریت مالی نیز در همسو است. همچنین گذراندن دوره شهر تهران با پژوهش حاضر

ها ( به مسئوالن و مدیران کتابخانه2016اکوسا ) سارکدی، اسانتی و-پژوهش وی و در پژوهش ادو

 وکار، هم برای مدیران و هم برای کتابداران درکه در پژوهش حاضر دوره آموزشی کسبه شده توصی

 است.ه شده نظر گرفت

با پژوهش  استهای مالی و دولتی ارائه منابع مالی که شامل کمک نظر ازهای پژوهش حاضر تهیاف

کننده تأمینهای دولتی که جزء کمترین منابع ( همسو و از حیث کمک1396عزیزی و مالیجردی )

ای ( توجه ویژه1995. در پژوهش مایرز و کارنس )با پژوهش حاضر در تناقض است شدهیابیارزمالی 

های پژوهش شده است که با یافته های مالیآوری کمکجمع برای های کتابخانه دانشگاهیکمپینبه 

های جزء فعالیت های کتابخانه دانشگاهیکمپیندر این پژوهش ایجاد  چراکهحاضر متناقض است، 

 ( از حیث ارائه1996است. پژوهش حاضر با پژوهش ویلکینسون ) شدهیابیارزمتوسط درآمدزا 

راهکارهای جایگزین بودجه دولتی برای کسب درآمد همخوانی دارد، با این تفاوت که خدمات 

ه شده شناختیکی از راهکارهای درآمدزایی و درآمد اضافی کتابخانه انگلستان  عنوان بهکه  دورنگار

. چلیک ستهای درآمدزااز فعالیت آمده دست بههای است، در پژوهش حاضر جزء آخرین رتبه

اند و از این حیث آوری منابع مالی پرداختههای جمع( به اشکال مختلف فعالیت2006( و بوادی )2000)

توان منابع مالی را دریافت نمود، با التحصیالن و اعضای خاص کتابخانه میتوجه فارغکه از طریق جلب

 هیتوصمالی  تأمینی ها( بهترین گزینه2013( و نادوزی )2010پژوهش حاضر در تناقض است. اکوجی )

دانند، به این صورت که پول از های مالی میدر پژوهش خود را ایجاد صندوق برای کمک شده

های پژوهش حاضر در تضاد شود که از این حیث با یافتهارسال می آنها برای خدمات کتابخانه صندوق

 است.

در  ارائهقابلهای دانشگاهی الزم است تا با نیازهای کاربران، خدمات اطالعاتی مدیران کتابخانه

های درآمدزایی مالی آشنا شوند. مطالعات بیشتر در این زمینه و شناخت فعالیت تأمینکتابخانه و ابزار 

هایی ساختنیازها و زیراز سوی مدیران، از اهمیت باالیی برخوردار است و برای تحقق این امور پیش

الزم است که باید آماده گردد. با توجه به اهمیت مدیریت مالی در کتابخانه، الزم است مدیران بر روی 

جانبه کتابداران هم بسیار مفید است و های مالی خود کنترل داشته باشند اما همکاری همهحساب

تالش و توجه بسیار اندازی است که با مدیریت مالی فعال و کارا در کنار همکاری کتابداران چشم

 تحقق خواهد یافت.
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 صورت به گانیراریغها ارائه خدمات رایگان است، اما اجرای خدمات اگرچه رسالت همه کتابخانه

کیفیت خدمات  یپرداخت وجه از سوی کاربران در ازای دریافت خدمات مناسب و روزآمد سبب ارتقا

های اطالعاتی تخصصی و دسترسی کاربران به پایگاهکردن امکان  فراهم، مثال طور به. ستهاکتابخانه

دریافت هزینه ارائه خدمات  تواندها شده است که این موضوع میدر کتابخانه اینترنت سبب رشد هزینه

تر و برای راحتی بیشتر و دریافت اطالعات تخصصی نابرخی از مراجع که یطور به. را توجیه کند

عات و ارائه خدمات بهینه حاضرند وجوه خاصی را به کتابخانه رضایت کامل در قبال دریافت اطال

به کاهش است و بازیابی  ها روهای اطالعاتی رو به افزایش و بودجه کتابخانهپرداخت کنند. قیمت پایگاه

. استیندی است که نیازمند دانش تخصصی و داشتن آگاهی الزم در حوزه مربوطه ااطالعات فر

نظر دسترسی به  با آخرین تحوالت در حوزه فناوری و ارتباطات مجهز سازد، ازای که خود را کتابخانه

شود، می فراهمکند و سرعت دسترسی به کاربران هم منابع اطالعاتی موجود در اینترنت سرعت پیدا می

 ها مجبورند ارائه خدمات پایه و رایگان راتر خواهد بود. از طرفی کتابخانهدریافت وجه آسان جهینت در

تمایل پیدا  گانیراریدنبال کنند و از سوی دیگر جهت رفع نیازهای مالی خود به سمت ارائه خدمات غ

ای شدن مشاغل های درآمدزا ناشی از نیاز افراد، حرفهکنند؛ بنابراین نیاز به کسب درآمد از طریق فعالیت

ن نیست، بلکـه جایگزین خدمات رایگا مبتنی بر دریافت وجهخدمات و تخصصی شدن دانش است. 

، خدمات انتفاعی و مبتنی بر دریافت وجه، با خدمات دیگر عبارت بهاست.  جـایگزین فقـدان خـدمات

تـوان در دو بخـش رایگـان و ها را مـیگونه منافاتی ندارد و خدمات کتابخانهها هیچمعمول کتابخانه

های اطالعاتی تخصصی آوری امکان دسترسی کاربران به پایگاهفراهم .هزینه ارائه کرددریافت مبتنی بر 

تواند دریافت هزینۀ ارائه خدمات ها شده که این به نوبۀ خود میها در کتابخانهو اینترنت سبب رشد هزینه

 را توجیه کند. 

های خانهمالی در کتاب تأمینهای پژوهش و بررسی راهکارهای آمده از پیشینه دست طبق مطالعات به

جمله خدمات چاپ و فتوکپی، دریافت جریمه، ارائه  های درآمدزا ازدانشگاهی مختلف، فعالیت

های آموزشی یا )نظیر برگزاری کارگاههای آموزشی فعالیت های اطالعاتی وخدمات پایگاه

ارائه خدمات های پژوهش حاضر، اند و در مقایسه با یافتهها( به ترتیب از رتبه اول تا چهارم بودهسخنرانی

های ابتدایی قرار دارند اما دریافت جریمه های آموزشی همچنان جزء رتبهعالیتهای اطالعاتی و فپایگاه

اند و جزء های درآمدزا دادهفعالیت و خدمات چاپ و فتوکپی جای خود را به مرتبه نهم و دهم

ها بسیار موردتوجه و التحصیالن در پیشینهارغها نیستند. همچنین حمایت فهای این فعالیتاولویت
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های پژوهش حاضر و طبق نظرات مدیران و کتابداران جزء است که در یافته شدهکاربردی واقع

زمینه مناسب  اند که با فراهم کردنمنابع مالی قرارگرفته تأمینهای ترین گویه مؤلفه روشنامناسب

 توان به آن توجه بیشتری داشت.می

 بهها که کتابخانه های پژوهش، در ابتدا باید به مدیران و معاونت پژوهشی دانشگاهوجه به یافتهبا ت

را با نقش مهم کتابخانه دانشگاهی بیشتر  آنها ، مراجعه کرد وکندیمفعالیت  آنها مستقیم زیر نظر طور

که با تمرکز کتابداران و کتابخانه در کل دانشگاه نقش مؤثری دارند. با توجه به این چراکهآشنا کرد، 

با  ،جهینت در. و درآمد بیشتری از این طریق کسب خواهد شد بر روی بودجه انرژی کمتری صرف

اه مدیران دانشگ ،مثال طور بهتوان بودجه بیشتری را دریافت کرد. متقاعد کردن مدیران در این زمینه می

های مالی های اقتصادی کتابخانه، بخشی از کمکمالی و چالش تأمینبا آگاهی کامل از مشکالت 

آشنایی و تعامل  لهیوسبهمستمر و دائمی برای کتابخانه در نظر بگیرند و یا  صورت بهخیرین دانشگاه را 

ند. در مرحله بعد با های الزم را از آنان کسب نمایهای خصوصی، مساعدتبیشتر با بنیادها و سازمان

صرف موارد  شده افتیدربندی صحیح صورت گیرد تا بودجه استفاده از تجارب مدیران مالی بودجه

فکری و مشورت از توان اتاق فکری برپا کرد تا با هماصلی و مهم کتابخانه شود. حتی در این زمینه می

های علمی و نوین آشنایی با روشمدیران مالی دیگر، به شناسایی موانع و مشکالت پرداخت و ضمن 

ها . همچنین الزم است مدیران کتابخانهافتیدستبندی، به اجرای صحیح بودجه در کتابخانه بودجه

منابع مالی مطرح  تأمینفرصتی را برای کتابداران فراهم نمایند تا نظرات خود را در مورد مسائل مالی و 

بروز پیدا کند. عالوه بر این، کتابداران به دلیل تعامل  آنها کنند تا خالقیت و شکوفایی استعداد در

را پیشنهاد دهند تا در مراحل بعدی  آنها های مطابق با نیازتوانند فعالیتمستقیم با کاربران کتابخانه می

ی کتابداران، بهتر است با نظرسنجی و بازخورد گرفتن هاشنهادیپتوسط مدیران اجرا گردد. در راستای 

 آگاهی پیدا نمود. آنها های مختلف، از نیازها و توقعکتابخانه به روشاز کاربران 

ها و های درآمدزا اجاره سالن کتابخانه برای برگزاری نمایشگاهاجرای اقداماتی نظیر فعالیت 

های آموزشی، نیازمند همکاری مدیران و ، فعالیتایترکافهها، اجاره فضایی از کتابخانه برای همایش

. جهت استمعاونت پژوهشی دانشگاه، مدیر کتابخانه، کتابداران و حتی در برخی از موارد کاربران 

به  آنها دانشجویان باشد. اگر خصوصبههای آموزشی باید در راستای نیاز کاربران برگزاری کارگاه

دوره آموزشی در کتابخانه دانشگاه و به دلیل آشنایی  دنبال یادگیری مهارت خاصی باشند با اجرای آن

های آموزشی خارج از دانشگاه خواهند جویی در وقت و هزینه، کمتر به سراغ مکانبا محیط و صرفه
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نویسی، ی، مقالهسینونامهتوان آموزش پایانهای کاربردی برای دانشجویان میدوره جمله ازرفت. 

توان افزارهای تخصصی و عمومی و... را نام برد. همچنین مینرم ی، طراحی وب، آموزشسینورزومه

های مرکزی های اطالعاتی را گسترش داد و از آن کسب درآمد نمود. کتابخانههخدمات پایگا

توانند تبلیغات خود را از طریق نصب تابلوهای اعالنات الکترونیکی بر سردر کتابخانه و ها میدانشگاه

تلف در سطح دانشگاه، خدمات مهم و جدید کتابخانه را به اطالع کلیه کاربران های مخیا نصب آگهی

 اعم از اساتید، کارمندان و دانشجویان برسانند و از این طریق به جذب مشتری بپردازند.

های الزم شود که مدیران و کتابداران برای آشنایی بیشتر و کسب مهارتپیشنهاد می، تینها در

شرکت کنند. همچنین  وکارکسبمدت های آموزشی کوتاهدرآمدزایی کتابخانه، در دورهجهت بهبود 

ها باید روابط عمومی، روحیه و حس همکاری را در بین کتابداران تقویت کنند که این مدیران کتابخانه

و  را به دنبال خواهد داشت. ارتباط نزدیک، همکاری آنها های الزمجویی بودجه و همکاریامر صرفه

اندازی و بهبود های الزم جهت راهتواند موجب فراهم نمودن زمینههماهنگی کتابداران با یکدیگر می

 ها شود.های درآمدزا در کتابخانهفعالیت

 منابع. 6

های عمومی کشور از دیدگاه مدیران و کتابداران بررسی ابعاد درآمدی کتابخانه (.1390) الهیاءض ،آباد
دانشکده ، دانشگاه تربیت مدرسنامه کارشناسی ارشد. پایان. آنها برای درآمدزایی ارائه چارچوبیو 

  تهران. رسانی،، گروه کتابداری و اطالعو اقتصاد مدیریت

منابع مالی برای  تأمین .(1386) عظیم سید ،حسینی و عزیز ،آبادرضایی خلیل، حمید ارشادمنش،

های عمرانی، نفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژهكشده در  . مقاله منتشرعمرانیهای پروژه
 .مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف :، تهرانصنعتی و شهری

 .های دولتی شهر تهرانهای مرکزی دانشگاهبررسی فرآیند مدیریت مالی کتابخانه(. 1390) زهرا، حقیقی

و علوم انسانی، گروه کتابداری و ، دانشکده ادبیات دانشگاه قم ،ارشد نامه کارشناسیپایان

  رسانی، قم.اطالع

-198 ،(1)11، رسانیکتابداری و اطالع گذاری منابع و خدمات اطالعاتی.قیمت .(1387م )غال ،حیدری

216 . 
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ها با استفاده از های دانشگاهوضعیت نیروی انسانی و بودجه کتابخانه(. 1396) زینب ،خزایی پول

کنفرانس ساالنه پژوهش در علوم در  منتشرشدهمقاله  .ای دانشگاهی ایراناستانداردهای کتابخانه
 یما.صداوسالمللی های بینیشهما، تهران: مرکز انسانی و مطالعات اجتماعی

. تهران: های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 1385) حجازی، الههو  ؛بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره

  .انتشارات آگاه

، تحقیقات مالیمین مالی کارآفرینی اجتماعی. أهای ت. روش(1396) مریم ،مالیجردی؛ عزیزی، محمد

19(1)، 119-138. 

تهران با استفاده از  یدانشگاه علوم پزشک یهاتحلیل وضعیت کتابخانه .(1391، فهیمه )اصفهانی فرد

 .68-55 (،1) 2، یها و خدمات اطالعاتنظام. رانیا یدانشگاه یهاکتابخانه یاستانداردها

نامه پژوهشها. (. توسعه خدمات غیررایگان در کتابخانه1392زاده، حمید؛ معرفت، رحمان )قاضی
 . 101-112 ،(1)3، رسانیکتابداری و اطالع

های نوین درآمدزایی برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران شیوه(. 1394) مهدی، محسنی
جمهوری اسالمی  صداوسیمای دانشگاه .ارشد نامه کارشناسیپایان. با رویکرد اقتصاد مقاومتی

 ، گروه مدیریت رسانه، تهران. ایران

، رسانیکتابداری و اطالع ها چرا و چگونه؟گرفتن هزینه استفاده از کتابخانه(. 1387مختاری، حیدر )

(43)، 119-126.  
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