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Purpose: When the library fails to fulfill a social need, the society does not stop its action in 

fulfilling that need, but creates another institution to fulfill that need. So it is appropriate for 

librarians and libraries to act not only harmoniously but also proactively in interacting with 

developments and new conditions. Considering that university libraries, if they focus their 

services on the needs of their community, and if the user community has the feeling that the 

money received from them will be spent on optimal services for them, it seems that they are 

reasonably willing to provide the services received. To pay such works are common in many 

countries and their libraries. Therefore, according to the existence of commercialization 

models, it is possible to design a commercialization model suitable for university library 

services. Purpose of this research is, providing a model for commercialization academic 

library services. 

Methodology: The method of this research is applied-developing and qualitative research, as 

well as Grounded theory was used for data analysis. In this research used method for sampling 

is, snowball. Using theoretical saturation index, 25 persons were interviewed include of 

professors of information science, economic, entrepreneur management, and managers and 

librarians of Central libraries in Kermanshah universities. Collecting documents and studying 

the background of the research was chosen as a complement to data collection. After 

collecting all the data, the researcher performs the coding steps and answers the research 

questions, and finally a comprehensive model of commercialization for university library 

services was achieved. 

Findings: Coding was done for all the data obtained from the interviews and the study of 

related texts, separated by services, and the main components of the commercialization model 

for these services were obtained. The performed analysis through coding steps, showed that 

in discussing the commercialization of these services, categories or the main elements were 

as follows: discovery(create) idea, assessment ideas, audiences, the rules and permissions, 

commercialization method, supply financial sources, possibilities and equipment, how to 

produce and marketing. 

Conclusion: In order to have an entrepreneurial university, the heart of the university, i.e. the 

library, must also be an entrepreneur, and for library entrepreneurship, library services must 

be commercialized. Commercialization is a process that transforms ideas and results of 

research from any department of the university, including the library, into products or services 

that can be sold in the market. Eventually, a model was obtained for commercialization of 

university libraries services in the form of a process comprising 9 main categories.  
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  کرمانشاه، مورد مصاحبه قرار گرفتند.
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 مقدمه

 معروف اند،داده قرار جامعه اختیار اعضای در رایگان صورت به را خود خدمات که هایینسازما عنوان به دیرباز از هاکتابخانه

 افزایش است، تغییر حال در شرایط اماد؛ اننکرده مطالبه ایکننده  هزینه مراجعه از مستقیم طور به آنها دیگر، سخن به هستند.

 و بهتر دستیابی برای مراجعان انتظارات افزایش و سو یك از هاکتابخانه خرید قدرت بودجه و کاهش آن تبع به و تورم نرخ
 دیگر از سوی جدید خدمات اندازیراه به کمك و انتظارات تقویت در نوین هایفناوری نقش و روزآمد به اطالعات ترسریع

از آنجا که تغییر غیرقابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون  .(5: 1390، 1)آباد است ساخته مواجه جدیدی چالش با را هاکتابخانه
کتابداری و اطالع رسانی،  ۀدر حوزو فناوری رو به پیشرفت همراه است با سرعتی غیرقابل قیاس با گذشته در حال حرکت است. 

ها و کنند، کتابخانهخدمات عرضه می دهندگانتغییرات در فناوری و به دنبال آن تغییر در انتظارات مراجعان و امکاناتی که ارائه
  .(2007، 2)رحمتی کتابداران را ملزم کرده است تا برای حفظ بقای خود مبارزه کنند

سازی برای سازی اصول تجاریقلب تپنده هر دانشگاهی یك کتابخانه تمام عیار است که قادر به کارآفرینی و درآمدزایی و پیاده
های اعمال شده از سوی شرایط کنونی اقتصاد کشور و مشکالت اقتصادی و بعضاً تحریم ه،عالوه خدمات و محصوالتش است. ب

ها با کمبود بودجه مواجه شویم، از جمله بودجه اختصاص داده شده به کشورهای ابر قدرت بر کشور ما باعث شده در تمام زمینه
بسیار مهمی در پیشرفت علمی کشور دارند و با توجه به  های دانشگاهی نقش. از آنجا که کتابخانهاستهای دانشگاهی کتابخانه

بخشی از بودجه مورد نیاز کتابخانه را تأمین کنیم.  آنها های دانشگاهی بیابیم که از طریقهایی در کتابخانهکمبود بودجه، ما باید راه
ای دانشگاهی شهر کرمانشاه طراحی هسازی برای خدمات کتابخانهمحقق بر آن است تا یك مدل تجاری ،بنابراین در این تحقی

همزمان با تغییرات  ها باز شود.ای به روی درآمدزایی در کتابخانههای دانشگاهی دریچهکند، تا از طریق اجرای این مدل در کتابخانه
د و روشی متفاوت ها نیز ناچار هستند برای حفظ بقای خود تالش کننفناوری و به دنبال آن تغییر در انتظارات مشتریان، کتابخانه

های تجاری دیگر سیاست مناسبی ها باید مانند مدیران بخشبا آنچه در گذشته داشتند به کار بندند. به این منظور مدیران کتابخانه
های کارآفرینانه داشته باشند. از طرفی، نگاه امروز به اطالعات، دید اقتصادی برای ایجاد و هدایت تغییر، مدیریت دانش و فعالیت

توانند همگام با پیشرفت و توسعه جهانی خدمات مناسب خود را ارائه دهند که با ارتقای سرمایه ها در صورتی میاست و کتابخانه
 (. 68: 1392، 3رادالحوائجی و زمانی)باب اجتماعی و کارآفرینی متقابالً در جهت ارتقای سازمان و خدمات خود گام بردارند

سازد، بلکه نهادی یك نیاز اجتماعی قصور ورزد، جامعه عملش را در برآوردن آن نیاز متوقف نمی هرگاه کتابخانه در برآوردن
ها در تعامل با تحوالت و شرایط جدید نه تنها آفریند. پس شایسته است کتابداران و کتابخانهدیگر را جهت برآوردن آن نیاز می

های دانشگاهی اگر خدمات خود را متوجه نیازهای جامعه خود کنند و با توجه به اینکه کتابخانه هماهنگ بلکه پیشرو عمل کنند.
جامعه استفاده کننده اگر این احساس را داشته باشد که مبالغ دریافتی از آنان صرف خدمات بهینه برای آنان خواهد شد، بنظر 

الغی را پرداخت نمایند. که چنین کارهایی در بسیاری از کشورها و طور معقول حاضرند برای ارائه خدمات دریافتی مبه رسد بمی
سازی متناسب با خدمات سازی، امکان طراحی مدل تجاریهای تجاریبا توجه به وجود مدل، . بنابرایناسترایج  آنها هایکتابخانه
 . های دانشگاهی وجود داردکتابخانه

 پژوهش پیشینه

تنها یك مورد در خارج . منطبق با موضوع این مقاله باشد یافت نشد ای که کامالً ، پیشینهنداجستجو کرده پژوهشگرانتا آنجا که 

سازی خدمات مدل امتیازدهی تجاری»( در پژوهشی با عنوان 2018) 4ماکسیم سیتنیکی: ای مرتبط استاز ایران تا اندازه
های تحقیقاتی که برای متنوع بودن در های علمی دانشگاهعالیت کتابخانهبه بررسی ف «های تحقیقاتیهای علمی دانشگاهکتابخانه

های علمی پردازد. نتایج پژوهش شامل وظایف اصلی و ثانویه کتابخانهکنند، میشرایط کنونی توسعه سریع فنی، تالش می
دهد: معیار اصلی نشان می 10راساس ها را بهای سنتی و دیجیتالی امتیازدهی، تفاوتهای تحقیقاتی است. مقایسه مدلدانشگاه

                                                 
1. Abad 
2. Rahmati 
3. Babalhavaeeji & Zamanirad 
4. Maksym Sitnicki  
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پذیری گسترش روزرسانی سیستم؛ امکانپذیری مدیریتی؛ بهها برای ساخت یك شبکه؛ سرعت فعل و انفعال؛ سطح انعطافهزینه

 شبکه؛ کنترل امور مالی؛ مدیریت برند؛ نرخ بازگشت؛ سرعت اطالعات درباره خدمات جدید؛ و نیاز برای مدیریت عملیاتی. نتیجه
اصلی پژوهش این است که، معرفی یك ابزار بازاریابی توسعه یافته توسط مدیران با استعداد با یك تفکر کارآفرینانه، یك منبع 

 کنند، خواهد بود. مدیریت می آنها های تحقیقاتی کههای علمی دانشگاهاستقالل مالی برای کتابخانه

 های پژوهشپرسش

 اصلی پژوهش پرسشالف. 

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه چگونه است؟سازی خدمات کتابخانهمدل تجاری 
 یئجز هایپرسشب. 

 ؟استهای دانشگاهی شهرکرمانشاه چه مواردی سازی خدمات کتابخانه. اجزای اصلی تشکیل دهنده الگوی جامع تجاری1

های دانشگاهی شهر کرمانشاه چگونه کتابخانه سازی خدمات. ترکیب و توالی اجزای اصلی تشکیل دهنده الگوی جامع تجاری2 
 است؟

 روش شناسی پژوهش

 شناسی،باستان تاریخ، شناسی،روان ارتباطی، تربیتی، علوم علوم شناسی،مردم انسانی مثل و اجتماعی علوم در بیشتر کیفی شپژوه

 مثل مطالعات طبیعیعلوم هایشاخه از برخی و رسانیاطالع و کتابداری مدیریت المللی،روابط بین سیاسی،علوم شناسی،جامعه

 موردی، مطالعه مثل ابزارها و فنون ها،روش ایاز مجموعه است. یعنی ترکیبی پژوهشی معموالً  و رودمی بکار  پرستاری و بالینی

 و گیردمیبهره  بصری و تعاملی متون تاریخی، متون مشاهده مشارکتی، مشاهده روایت، شرح حال، درونگری، شخصی، تجربه
 (.45: 1387، 1پوشاند )خداوردیمی را تفسیری هایتحلیل و تامل هایروش از وسیعی گستره

 ها،داده دسته یك از استفاده با آن به وسیله که است کیفی پژوهش شیوۀ یك تئوری گراندد روش گراندد تئوری: روش

سازاگرا. در  شیوه و نوخاسته شیوه ،مندنظام شود: شیوهیاجرا م شیوه سه به معموالً بنیادداده نظریه روش یابد.تکوین می اینظریه
 شده است. استفاده هاداده تحلیل و تجزیه برای شودمی داده نسبت  کوربین و استراوس به کهمند نظام روش از تحقیق این

 گراندد در کدگذاری مراحل .است انتخابی کدگذاری و محوری کدگذاری کدگذاری باز، اصلی مرحله سه دارای خودمند نظام روش

  .4انتخابی سوم: کدگذاری . گام3؛ 3محوری دوم: کدگذاری . گام2؛ 2زبا اول: کدگذاری . گام1شامل:  تئوری
دانشگاه شناسی، گروه اقتصاد و کارآفرینی جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، اعضای هیئت علمی گروه علم اطالعات و دانش

 است. 1397های دانشگاهی شهر کرمانشاه در سال  کتابداران کتابخانهرازی و 
 یا در روش آسان احتمالی است استفاده شده که شاملگیری غیرکه یك نمونه  5برفیگیری گلولهدر این پژوهش از نمونه

(. پولیت آهارا و بك در 2012، 6اکبری)عبدالسعیدی و امیرعلیاست ای سهمیه روش و قضاوتی یا هدف بر مبتنی روش دسترس،
شود، روش مناسب، کارامد ای نیز گفته میای یا زنجیرهزمینه روش گلوله برفی بیان کردند: این روش که گاهی به آن روش شبکه
 هامشکل است. در این روش، محقق از اولین نمونه آنها و ارزانی برای دستیابی به افرادی است که در غیر این صورت پیدا کردن

شناسد که در زمینه پدیده مورد بررسی دارای تجربیات و خواهد اگر افراد دیگری را میاند، میکه اغلب به روش ساده انتخاب شده

                                                 
1. Khodaverdi 
2. Open coding 
3. Axial coding 
4. Selective coding 
5. Snowball 
6. Abedsaiedi & Amiraliakbari 
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گیرد، به واسطه های مشابهی هستند، برای شرکت در مطالعه معرفی نماید. روش گلوله برفی ضمن این که وقت کمی میدیدگاه
(.  نمونه 2006، 1کنند)پولیت آهارا و بكتر با محقق ارتباط برقرار میل و به واسطه او با محقق، راحتآشنایی افراد جدید با فرد او

های تأیید گیرد و این در انتخاب افراد مؤثر است. نمونه گیری به روش نمونهگیری در روش گلوله برفی به شکل تدریجی شکل می
نفر از  25که براین اساس تعداد  (.173: 1396 2، گلی و قلجاییفریابد )نادریمه میکننده و رد کننده، تا رسیدن به مرحله اشباع ادا

 های کرمانشاه مورد مصاحبه قرار گرفتند.اساتید و کتابداران دانشگاه
ها استفاده شده است. عالوه بر این محقق به بررسی آوری دادهترین ابزار جمعدر این پژوهش، مصاحبه عمیق به عنوان اصلی

 اسناد و مدارک پرداخته و برای استخراج برخی از کدهای مورد نظر ادبیات موضوع را مورد مطالعه قرار داده است.
های علم اطالعات، اقتصاد و نفر از اعضای هیئت علمی گروه 25ها در این پژوهش مصاحبه عمیق با روش گردآوری داده

ها به اشباع ها دادهکه در طی این مصاحبه استهای دانشگاهی و متخصصان علم اطالعات مدیریت کارآفرینی و کتابداران کتابخانه
ها انتخاب شد. بعد از گردآوری ک و مطالعه پیشینه پژوهش به عنوان مکمل گردآوری دادهگردآوری اسناد و مدار نظری رسیدند و

به یك الگوی جامع ، دهد و در نهایتپژوهش را پاسخ می هایپرسشها محقق مراحل کدگذاری را انجام داده و تمامی داده
 یابد. های دانشگاهی دست میسازی برای خدمات کتابخانهتجاری

 پژوهشهای یافته

 سازی(نویسی و نمایههای آموزشی، چکیدههای اطالعاتی، کارگاه)پایگاه کدگذاری باز خدمات

شود به تفکیك خدمات انجام می ها و مطالعه متون مرتبط،های به دست آمده از مصاحبهها برای تمامی دادهدر این مرحله، کدگذاری
های صورت گرفته، با این پیش فرض انجام شده آید. کدگذاریدست می سازی برای این خدمات، بهو اجزای اصلی مدل تجاری

 ها و امکانات و تجهیزات مهیا و فراهم است.است که تمامی زیرساخت

 های اطالعاتیباز پایگاهکدگذاری  .1 جدول

 مفهوم های اطالعاتیکدگذاری اولیه پایگاه

 برخطهای اطالعاتی دسترس پذیر کردن انتشارات علمی و پایگاه •
 ارتباط با مجامع علمی سایر کشورهای دنیا •

 ایده

 برطرف کردن نیاز اطالعاتی دانشجویان، اساتید و پژوهشگران •
 کمك به توسعه پژوهش •

 افزایش کیفیت در آموزش با استفاده از منابع اطالعاتی متنوع •

 ارزیابی ایده

 نحوه تولید های اطالعاتی توسط دانشگاهپایگاهخرید  •

 مخاطبان پژوهشگرانو ویژه تحصیالت تکمیلی،  دانشجویان به اساتید، •

های اطالعاتی را فراهم آورد. های اطالعاتی باید جامع و متنوع باشند، باید بیشترین پایگاهمحصول: پایگاه •
 .های علمی دنیا اطالعات داشته باشدهمه زبانهای علمی و به ها باید در همه زمینهاین پایگاه

 .قیمت: قیمت باید با توجه به انواع استفاده کنندگان طیف متنوعی داشته باشد •

مکان)دسترسی(: باید در محیط کتابخانه قرار داشته باشد تا ارتباط تنگاتنگ این بخش و کتابخانه مشخص  •
باشد. پرداخت پول هم باید  برخطو هم به صورت  گردد. دسترسی به این خدمات باید هم به صورت حضوری

 به دو صورت حضوری و غیر حضوری امکانپذیر باشد.
های فوری، فضای دانشگاه، تشکیل پیام رسان رتال دانشگاه، محیط کتابخانه،کتابخانه، پُ پُرتالویج )تبلیغ(: تر •

 کارگاه برای آموزش استفاده از آن

 بازاریابی

 امکانات و تجهیزات سالن مجزا، رایانه، اینترنت، چاپگر، میزوصندلینیروی انسانی متخصص،  •

                                                 
1. Polit-O'Hara & Beck 
2. Naderifar, Goli & Ghaljaee  
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 مفهوم های اطالعاتیکدگذاری اولیه پایگاه

 قوانین و مجوزها گرفتن مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه •

 تأمین منابع مالی .تأمین مالی بر عهده دانشگاه است •

 سازیروش تجاری افتتاح بخش و فروش مقاالت •

 

 های آموزشیکدگذاری باز کارگاه .2جدول

 مفهوم های آموزشیاولیه کارگاهکدگذاری 

 ایده هاباال بردن سطح اطالعات علمی جامعه اطالعاتی در نمامی زمینه •

 رفع نیاز جامعه اطالعاتی و پژوهشگران •
 باال بردن سطح اطالعات علمی در خصوص انجام کارهای پژوهشی، کارهای آماری، جستجوی اطالعات و... •

های مختلف کتابخانه و ، بخشآنها های اطالعاتی و چگونگی استفاده ازباال بردن سطح آشنایی با پایگاه •
 آنها چگونگی استفاده از

 ارزیابی ایده

 نحوه تولید تشخیص نیازها، تعیین هدف و انتخاب و سازماندهی محتوا و برگزاری کارگاه آموزشی •

 مخاطبان آموزان، کارمندان دانشگاه و...اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، دانش •

 های آموزشی کارگاه برگزار شودمحصول: باید سعی شود در طول زمان در تمامی زمینه •
 گذاری صورت گیرد قیمت: باید بر اساس نوع استفاده کنندگان طیفی از قیمت •

مکان)دسترسی(: کارگاه باید در سالنی مجزا برگزار شود و حتی االمکان کارگاه از طریق ویدئوکنفرانس به  •
کتابخانه قرار داده شود. دسترسی باید به دو صورت  پُرتالیا بعد از کارگاه به صورت آفالین در  برخطصورت 

 پذیر  باشد.حضوری و غیر حضوری مهیا شود. پرداخت پول نیز باید هم حضوری و هم غیر حضوری امکان
تبلیغات  تبلیغات کاغذی،دانشگاه، محیط داخلی کتابخانه، فضای دانشگاه،  پُرتالکتابخانه،  پُرتالترویج )تبلیغ(:  •

 صحبت با اساتید برای ترغیب دانشجویان به شرکت در این کارگاه های پرجمعیت،حضوری در کالس

 بازاریابی

های راحت و تجهیزات صوتی مناسب ، فضای شکل، صندلی Uنفر، با میز  40نیروی انسانی، سالنی با ظرفیت  •
مناسب برای برگزاری جلسات کار گروهی مجزا از سالن اصلی دارای میز و صندلی و وایت برد ، پرده نمایش 
و اورهد، ویدئو پروژکتور و رایانه، وایت برد و ماژیك وایت بورد، مواد مصرفی شامل پوشه یا کالسور حاوی 

بسته آموزشی کارگاه ، طلق شفاف و ماژیك آن ثبت نتایج کارهای گروهی،  ، خودکار وA4چند برگه سفید 
 پذیرایی متناسب با امکانات موجود 

 امکانات و تجهیزات

 قوانین و مجوزها گرفتن مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه •

 تأمین منابع مالی .استتأمین مالی بر عهده کتابخانه و برگزارکننده کارگاه  •

 سازینویسی و نمایهگذاری اولیه خدمات چکیدهکد. 3جدول

 مفهوم سازینویسی و نمایهگذاری اولیه  خدمات چکیدهکد

نویسی: انتخاب اطالعات تازه و مفید یك مدرک و بیان این اطالعات به نحوی که از هر جهت تا حد چکیده •
 .امکان از حشو خالی باشد

 .های عمده آن را عرضه کنددامنه شمول و یافتهها، فشرده کردن دقیق محتوای مدرک، که هدف •

ها به منظور سازمان ها و دستورالعملسازی: ثبت و ضبط محتوای علمی مدارک با استفاده از کلیه روشنمایه •
 دادن اطالعات به قصد سهولت بازیابی

 ایده

 رفع نیاز جامعه اطالعاتی و پژوهشگران •
 کننده اطالعاتتولیدکننده و مصرفهای زنجیره ارتباط بین مهمترین حلقه •

 ابزار مهم تجزیه و تحلیل مدارک •
 ای مقرون به صرفه در بازیابی مؤثر ارجاعات متعددوسیله •
 کمك به پژوهشگران در جایابی اطالعات •
 ها وتأخیر در تحقیقات در حال پیشرفتجلوگیری از دوباره کاری •
 جویی در وقت و انرژی و هزینهصرفه •

 ارزیابی ایده

 نحوه تولید سازینویسی و نمایهها و انجام خدمات فنی و چکیدهاندازی بخش خدمات فنی در تمام کتابخانهراه •
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 مخاطبان آموزان، مؤسسات پژوهشی و...پژوهشگران، دانشجویان، اساتید، دانش •

 .ها، این خدمات انجام شودمحصول: باید برای تمامی منابع اطالعاتی و تمامی زبان •
 گذاری باید بر اساس نوع خدمت، نوع منبع اطالعاتی، نوع مشتری و زبان منبع انجام گیرد مکانقیمتقیمت:  •

)دسترسی(: این بخش بهتر است در محیط کتابخانه قرار بگیرد البته در فضای مجزا. دسترسی به این خدمات 
صورت حضوری و غیر  باشد. پرداخت پول هم باید به دو برخطباید هم به صورت حضوری و هم به صورت 

 پذیر باشد.( امکانبرخط) حضوری

 رتال دانشگاه، فضای داخلی کتابخانه، در نشریه علمی در صورت وجود و...کتابخانه، پُ  پُرتالویج )تبلیغ(: تر •

 بازاریابی

 امکانات و تجهیزات نیروی انسانی متخصص، فضای مجزا، میز و صندلی، رایانه، اینترنت •

 قوانین و مجوزها رئیس کتابخانهگرفتن مجوز از  •

 منابع مالی تأمین .عهده دانشگاه استتأمین مالی بر •

ها و نوشتن نامهفروش چکیده منابع و همچنین گرفتن هزینه در مقابل نوشتن چکیده برای مقاالت و پایان •
 هانامهها و پایاننمایه برای کتاب

 سازیروش تجاری

 

 های دانشگاهیسازی خدمات کتابخانهمدل تجاریگذاری اولیه عناصر کد .4جدول

 مفهوم های دانشگاهیسازی خدمات کتابخانهعناصر مدل تجاری کدگذاری اولیه

 برآوردن نیازهای جامعه اطالعاتی کتابخانه 

  راهکاری جهت کسب درآمد برای کتابخانه 

 های مورد عالقهفعالیت در حوزه 

 های دارای تواناییفعالیت در حوزه 

 ایده

 نویسی صصان علم اقتصاد، متخصصان برنامهارزیابی ایده توسط متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی، کتابداران، متخ
 کامپیوتر و شبکه

 ارزیابی ایده

 نحوه تولید های مربوطه با توجه به نوع خدمتارائه مدارک الزم به سازمان 

  مخاطبان خدمتشناسایی و دسته بندی مخاطبان با توجه به نوع 

 شامل میتواند است.  محصول شده بازاریابی کمیت و مزایا کیفیت، ها،ویژگی واسطه به که خدمتی یا محصول: وسیله 

 باشد. مورد سه این از ترکیبی یا محصوالت خدمات، ها،ایده

 فعالیتی گذاریقیمتاست.  محصول بهای تعیین و گذاریقیمت هایمشی خط ایجاد به مربوط هایفعالیت قیمت: شامل 

 رقبا، هایتخفیفات، قیمت ساختار توزیع، هایشبکه نظیر بازار محصوالت و هاهزینه پایه بر را محصول قیمت که است

 کند.می تعیین پرداخت، برای مشتریان رضایت و توانایی

 :کتابخانه، محل)نظیر به شود. مکانمی عرضه خدمات یا محصول که است جایی تشریح برای بازاریابی اصطالح مکان 

 اشاره دارد. غیره( و مسافرت دور، راه از ارتباطات جغرافیایی، پوشش است، داده شده تحویل خدمات که جائی توزیع، کانال

 :است. ترویج آن محصوالت یا سازمان یك مورد در افراد از زیادی گروه یا فرد کردن آگاه برای استفاده مورد متغیر ترویج 

 هدف کاربران هایبا گروه خود خدمات و منابع بین ارتباط ایجاد برای کتابخانه توسط شده انجام هایفعالیت همه شامل

 .هستند ترویج هایفعالیت انتشارات از و بندیبسته عمومی، روابط فروش، ترفیعات تبلیغ، شخصی، است. فروش

 بازاریابی

  امکانات و تجهیزات به نوع خدمتفراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز با توجه 

 قوانین و مجوزها اخذ مجوزها و رعایت قوانین مربوط به ارائه هر کدام از خدمات 

 تأمین منابع مالی فراهم نمودن منابع مالی و بودجه مورد نیاز با توجه به نوع خدمت 

 سازیروش تجاری سازی با توجه به نوع خدمتتعیین روش تجاری 
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کرمانشاه  های دانشگاهی شهرسازی خدمات کتابخانهالگوی جامع تجاری ۀدهنداجزای اصلی تشکیل پژوهش: اول پرسش
ایده، ارزیابی ایده، نحوه تولید، مخاطبان، بازاریابی، امکانات و تجهیزات، قوانین و مجوزها، تأمین  کشف)خلق( ؟استچه مواردی 

 .سازیمنابع مالی و روش تجاری

 های اطالعاتیسازی پایگاهمدل مفهومی فرایند تجاری، های اطالعاتیپایگاه. 1 شکل

 های آموزشی) با تأکید بر ترتیب و توالی(کارگاه 
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 سازینویسی و نمایهخدمات چکیده ) با تأکید بر ترتیب و توالی( های آموزشیسازی کارگاهمدل مفهومی فرایند تجاری. 2شکل

 
 سازی ) با تأکید بر ترتیب و توالی(نویسی و نمایهسازی خدمات چکیدهفرایند تجاریمدل مفهومی . 3شکل
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 های دانشگاهی شهر کرمانشاهسازی خدمات کتابخانهمدل جامع تجاری

های دانشگاهی سازی خدمات کتابخانهترکیب و توالی اجزای اصلی تشکیل دهنده الگوی جامع تجاری پژوهش: دوم پرسش
های دانشگاهی سازی خدمات کتابخانهچگونه است؟ ترکیب و توالی اجزای اصلی تشکیل دهنده الگوی جامع تجاریشهر کرمانشاه 

سازی، تأمین منابع مالی، ایده، ارزیابی ایده، مخاطبان، قوانین و مجوزها، روش تجاری شهر کرمانشاه، به صورت: کشف)خلق(
 .استامکانات و تجهیزات، نحوه تولید و بازاریابی 

های دانشگاهی شهر کرمانشاه چگونه است؟ سرانجام، بر سازی خدمات کتابخانهالگوی جامع تجاری اصلی پژوهش: پرسش
سازی ها و بررسی ادبیات پژوهش و متون مرتبط به دست آمد، مدل زیر به عنوان مدل تجاریاساس آنچه، که از متن مصاحبه

 .احی گردیدهای دانشگاهی شهر کرمانشاه طرخدمات کتابخانه

 
 های دانشگاهی شهر کرمانشاه سازی خدمات کتابخانهمدل جامع تجاری. 4شکل 

 گیریو نتیجه بحث

برای داشتن یك دانشگاه کارآفرین قلب دانشگاه یعنی کتابخانه نیز باید کارآفرین باشد و برای کارآفرینی کتابخانه، باید خدمات  
های دانشگاه از جمله فرایندی است که ایده و نتیجه تحقیق حاصل از هریك از بخشسازی سازی شوند. تجاریکتابخانه تجاری

سازی خدمات کند. به دلیل نبود یك الگوی جامع برای تجاریکتابخانه را به محصوالت یا خدمات قابل عرضه در بازار تبدیل می
تا جایی که محقق جستجو کرده است(، محقق بر آن )البته  های دانشگاهی و عدم وجود هیچگونه پژوهشی در این زمینهکتابخانه

های اطالعاتی، پایگاههای دانشگاهی شهر کرمانشاه )که در این مقاله خدمات سازی خدمات کتابخانهشد تا الگویی برای تجاری
ی سازمدل تجاری، نهایتدر  .مورد بحث و بررسی قرار گرفته است( طراحی نماید سازینویسی و نمایههای آموزشی، چکیدهکارگاه

 )خلق( های انجام شده ومطالعه اسناد مرتبط به صورت فرایندی شامل اجزای زیر ارائه شد: کشفاین خدمات بر اساس مصاحبه
سازی، تأمین منابع مالی، فراهم آوردن امکانات وتجهیزات، ایده، ازریابی ایده، شناسایی مخاطبان، اخذ مجوزها، تعیین روش تجاری

 تولید خدمات و بازاریابی خدمات.نحوه 
ها به های انجام شده و مطالعه اسناد مرتبط، تولید شدند. در گام بعد تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش بر اساس مصاحبهداده

های هایی به دست آمد که بر اساس ارتباطی که باهم داشتند در مقولههای اولیه، مقولهروش گراندد تئوری صورت گرفت، از داده
سازی خدمات ها، الگوی جامع تجاریبا کشف ترتیب و توالی و ارتباط بین این مقوله ،در نهایت و ؛تری دسته بندی شدندبزرگ

های دانشگاهی، مشکالت زیادی برای های دانشگاهی شهر کرمانشاه به دست آمد. با توجه به وضع موجود در کتابخانهکتابخانه
های دانشگاهی بتوانند کند که کتابخانهها و ارائه جامع و درست خدماتشان وجود دارد، مدل به دست آمده کمك میتامین هزینه
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سازی کنند و از این راه برای خود درآمدزایی کرده و کمبود بودجه خود را رفع کنند و همچنین بتوانند خدمات خدمات خود را تجاری
استفاده  آنها جامعه اطالعاتی نیز به ارزش این خدمات اطالعاتی پی ببرند و از بیشتری را به جامعه اطالعاتی خود ارائه دهند و

 بهینه کنند.

 های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانهسازی خدمات موانع تجاری

های سازی خدمات کتابخانههای انجام شده و مشاهدات و تجربیات محققان، موارد زیر به عنوان موانع تجاریبر اساس مصاحبه
 دانشگاهی شهر کرمانشاه شناسایی شدند:

 سازی، . ناآگاهی از فرایند تجاری1
 . عدم وجود مدیران متخصص در کتابخانه، 2
 . کمبود نیروی انسانی متخصص، 3
 . بکارگیری افراد غیرمتخصص در کتابخانه، 4
 . ترس از تغییر در کتابداران، 5
 . عدم وجود بودجه،6
 . نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز، 7 
 های قانونی، . نامساعد بودن زیرساخت8
 های اقتصادی، فرهنگی و غیره.ساخت. نامساعد بودن زیر9

 سته از پژوهشاپیشنهادهای برخ

 شناسی سپرده شود.. مدیریت کتابخانه باید به افراد متخصص حوزه علم اطالعات و دانش1
 شناسی باشند.. تمامی کتابداران و کارمندان کتابخانه باید دارای تخصص در حوزه علم اطالعات و دانش2
های درستی برای کتابخانه ، باید خط مشیآنها سازیی و تجاریهای دانشگاه. برای ارائه درست و مناسب خدمات کتابخانه3

 تدوین شود.
سازی، اشاعه گزینشی نویسی و نمایههای آموزشی، خدمات ترجمه، خدمات مشاوره، چکیدهگذاری ویژه بر روی کارگاه. سرمایه4

 . رسانی جاریاطالعات و آگاهی
 از راه دور قابل دسترس باشد.. در صورت امکان، تمامی خدمات دیجیتالی شود و 5
 . مدت زمان ارائه خدمات حضوری از جمله سالن مطالعه به حداکثر زمان ممکن افزایش پیدا کند.6
 رسانی سریع انجام شود.. برای خدمات جدید، اطالع7
ها همایش گزاریهای آموزشی، همزمان با برها و کارگاه. به فروش رساندن محصوالت اطالعاتی مرتبط با موضوع همایش 8

 های آموزشی.و کارگاه
 .. ارائه واحد درسی آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان9

 آموزان و کتابخانه، قبل از ورود به دانشگاه.. ارتباط با مدارس برای ایجاد پیوند بین دانش10

 سپاسگزاری

 .شودیم يپژوهش حاضر سپاسگزار يدر اجرا يهمکار و يمعنو تیحما تیبه خاطر حما رازيدانشگاه  یاز معاونت محترم پژوهش

 .شودیم يسپاسگزار یو علم يساختار ياز داوران محترم به خاطر ارائه نظرها
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 منابع

 .آنها های عمومی کشور از دیدگاه مدیران و کتابداران و ارائه چارچوبی برای درآمدزاییبررسی ابعاد درآمدی کتابخانه(. 1390) الهآباد، ضیاء
 .، تهراندانشگاه تربیت مدرس، رسانینامه دوره کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطالعپایان

. گذاری منابع و خدمات اطالعاتیهای قیمتبازاریابی اطالعات و بررسی نظام(. 1391)اکرم ، آزادی احمدآبادی، قاسم و آزادی احمدآبادی
 .28-13 (،3)1. ها و خدمات اطالعاتینظام

های دانشگاهی، مطالعه سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه(. 1392) رادحوائجی، فهیمه و نسترن زمانیالباب
ها و خدمات نظام. های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهرانهای مرکزی دانشگاهموردی: کتابخانه

 .78-67 (،6)2 .اطالعاتی
 . تهران: نشر کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.های دانشگاهیاستانداردهای کتابخانه (.1390) تعاونی، شیرین

 .62-41 ،21، ره آورد سیاسی. متدولوژی پژوهش کیفی(. 1387) خداوردی، حسن
 های علوم، فنی مهندسی و غیره.بع چاپی و الکترونیکی: شامل حوزهجستجوی اطالعات علمی و پژوهشی در منا. (1385) داورپناه، محمدرضا

 ویرایش محمدحسین دیانی. تهران: دبیزش؛ چاپار.
سنجی: تحلیلی بر سنجی تا وباز کتاب (.1388) محسن، العابدینیزینو حاجی ،فیروزه، زارع فراشبندی؛ غالمرضاعصاره، فریده؛ حیدری، 

 تهران: کتابدار. ها.شاخصها، قواعد و مبانی، دیدگاه
 . تهران: کتابدار.های آنخدمات عمومی کتابخانه و شیوه. (1379) دختعماد خراسانی، نسرین

 رسانی ایران. . تهران: چاپار: انجمن کتابداری واطالعها در موسسات آموزش عالی ایراناستانداردهایی برای کتابخانه. (1396) عمرانی، ابراهیم
 . تهران: کتابدار.هافهرستنویسی: اصول و روش. (1384)  و مهدی طاهریاهللفتاحی، رحمت

 تهران: آگاه. (.GTM برپایه )گراندد تئوری هنظری روش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تأکید بر(. 1395) فراستخواه، مقصود
کارشناسی ه نام. پایانروانشناسی دانشگاه رازی های مشاوره وسازی محصوالت و خدمات گروهطراحی مدل تجاری(.  1396) کریمی، شهال

 .، کرمانشاهارشد، دانشگاه رازی
 . تهران: فرهنگ معاصر.های مرجعمرجع شناسی: شناخت خدمات و کتاب. (1372) مرادی، نوراهلل

مطالعات و  مجله مرکزفی. گیری تحقیقات کی. گلوله برفی، روشی هدفمند در نمونه(1396) مهین؛ حمیده گلی و فرشته قلجایی فر،نادری
 .179-171 (،3)14، توسعه آموزش پزشکی
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