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اسناد و منابع آرشیوی، جزئی از شناسنامۀ هر کشور محسوب 

می شوند. آرشیو ها، به دلیل این که محمل نگهداری و حفاظت 

از اسناد و منابع آرشیوی هستند، بسیار با اهمیت می باشند و 

مدیریت مالی، به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های سازمانی، 

نقش مهمی در این راستا بر عهده دارد.

این مقاله، به منظور آشنائی با مدیریت مالی در آرشیو، ارائه 

گردیده است. در این مقاله، دربارۂ ماهیت و فرایند مدیریت 

جمله  از  آن،  با  مرتبط  موارد  و  بودجه  ها،  آرشیو  در  مالی 

رضورت توجه به مدیریت مالی در آرشیو، بحث خواهد شد. 

همچنین، یافته های مبتني بر مطالعه دربارۂ سازمان اسناد و 

کتابخانۀ ملی ایران و کتابخانه و آرشیو کانادا، به منظور شناخت 

این دو آرشیو، گزارش خواهد شد.در  مالی  منابع و اطالعات 

این مطالعه، با استفاده از مصاحبه، مشاهده و بررسی منابع 

موجود،  داده های مورد نیاز گردآوری شده است.یافته ها، نشان 

می دهد که کتابخانه و آرشیو کانادا، بیش ترین هزینه و نیرو 

را، در قسمت برنامه ها و فعالیت های مورد نیاز برای مدیریت 

است؛  کرده  رصف  کانادائی ها  عالقۀ  مورد  مستند  تاریخچۀ 

درحالی که آرشیو ملی ایران، بیش ترین مايه را برای استفاده از 

کاال ها و خدمات،هزينه کرده است.

كلیدواژه ها 
آرشیو/ مدیریت مالی در آرشیو/ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران /کتابخانه و آرشیو کانادا.
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کتابداری  ارشد  کارشناسی  ۱.دانشجوی 

و اطالع رسانی دانشگاه الزهرا (س).

سعیده تقی زاده 1

مقدمه
مراكز آرشيوى، معموالً  از طريق منابع دولتى تأمين اعتبار مى شوند و در راستاى اهداف 
علمى و پژوهشى و ديگر هدف هاي جامعه خدمت مى كنند. امروزه اهميت منابع آرشيوى، 
تأثير آن ها در جامعه، بر هيچكس پوشيده نيست. مراكز آرشيوى، به عنوان  آرشيو و 
مكان هائى كه  منابع آرشيوى را در آن جا  نگه مي دارند و امكان دسترسى به اين منابع را 
فراهم مى آورند، نيازمند توجه بويژه در مسائل مالى مى باشند. بدون توجه به مسائل مالى 

مطرح در آرشيو ها، اين مراكز مدت زمان زيادى دوام نخواهند آورد.
مديريت مالى در آرشيو، از جملة مباحثى است كه زياد به آن پرداخته نشده  و در 
نتيجه، منبعى براى راهنمائى افراد و سازمان هاى آرشيوى در اين زمينه وجود ندارد. اين 
مقاله، با ارائة اطالعات مختصر در زمينة مديريت مالى در آرشيو، گام مؤثرى در اين باره 
برداشته است. مديريت مالى در آرشيو، با توجه به شرايط مراكز آرشيوى (سازمان خدمت 
كننده، مصرف كننده و ...)، ماهيت خاصى به خود گرفته است. آگاهى از ماهيت خاص 

مديريت مالى در آرشيو، راهگشاى بسيارى از مسائل مالى مطرح در مراكز آرشيوى خواهد بود. 

  مدیریت مالی

در سازمان های آرشیوی

با تأكید بر آرشیوهای ملی ایران و کانادا 
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در ادامه، با تاريخچة مديريت مالى و ديگر موارد مرتبط با اين مبحث، آشنا خواهيم شد.

تاریخچۀ مدیریت مالی
در سال 1900، مديريت مالى  رشته اي علمى شد. تا سال 1900، مديريت مالى جزئى از 
اقتصاد كاربردى بود و طى دو دهة 1890 و 1900، چندين شركت بزرگ در هم ادغام 
شدند. 78 شركتى كه به دنبال اين ادغام ها به وجود آمدند، نيمى از كل توليدات صنايع 
نتيجه،  نيازمند سرمايه هاى هنگفتي بود. در  مربوط را در دست گرفتند. اين ادغام ها، 
مديريت ساختار سرمايه، يكى از وظايف مهم مديران شد و مديريت مالى، رشتة خاصى 

از مديريت بازرگانى محسوب گشت. 
در دهة 1920، شركت   هاى توليدى، مقادير فراوانى كاال توليد كردند و سودهاى 
كالنى بردند. اين امر، باعث شد تا مسائل برنامه ريزى و نظارت بويژه از نظر قدرت 
نقدينگى، بتدريج در مبحث مديريت مالى مورد توجه قرار گيرد. با پيدايش صنايع جديد 
و گام سپاري صنايع قديم در راه دستيابى به دگرگوني ها و سازش با تغييرات پديد آمده 
از فناورى نوين، مبحث مديريت مالى نيز، پايه و شالودة خود را بر تجزيه و تحليل علمى 
استوار كرد. اين رشتة علمى، با استفاده از علوم رايانه، تحقيق عملياتى و اقتصاد سنجى، 

همچنان راه تكامل مى پيمايد. 

مدیریت مالی
واضح است كه هر فعاليتى، نيازمند سرمايه مى باشد و مديريت مالى، چارچوب روابط 
بين سرمايه و سازمان را، مشخص مى كند. پس مديريت مالى، عبارت است از مديريت 
بر منابع و مصارف سرمايه؛ به گونه اى كه ثروت سازمان به حداكثر برسد. سرمايه نيز، 
تمام منابع مالى مى باشد كه مورد مصرف سازمان قرار مى گيرد. حساب هاى دريافتنى، 

موجودى كاال و دارائى ها، از مصارف سرمايه هستند. (نوو، 1373) 
آرشيوها چه كوچك باشند چه بزرگ، داراى منابع و نيروى انسانى مى باشند. آرشيوها، 
همچنين  نيازمند حسابرسى و توجه  به منابعى هستند كه به كار مى برند. آرشيوها، به 
منظور مجموعه سازى و فراهم آورى منابعى كه براى ادامة فعاليت هايشان در آينده الزم مى 
باشد، نيازمند برنامه هستند. افزون بر حسابرسى، در حال حاضر  برنامه ريزى و توجه 
به انجام امور، براي مديريت مالى، عاملي ضرورى در امر توسعه، رشد و يا حتا گريز از 

غلتيدن در معضل تنگدستى مى باشد.
در پايان، مديريت در آرشيو، نيازمند اطالعات مالى دقيق در زمينة كارائى و نمايش 
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اسناد است، تا بهترين بهره را از منابع محدود ببريم و گرايش به فعاليت هائى را آشكار كنيم 
كه ممكن است نيازمند توجه باشند.

درک محیط مالی
همانند جنبه هاى ديگر مديريت، مديريت مالى هم نيازمند درك و نگاه دقيق در زمينة  
محيط عملياتى سازمان مى باشد. چگونه آرشيو پول به دست مى آورد و چگونه  پول را 
به جريان مى اندازد و از آن بهره بردارى مى كند؟ منبع پول آن ها چيست؟ و چه فرايندى  
براى به دست آوردنش طى مى كنند؟ طرف ديگر دفتركل (معين)، مخارج و هزينه هاست. 
چگونه سازمان ها منابعى را كه به آن ها تعلق مى گيرد، هزينه مى كنند؟ چه قدرتى بايد 
اجازة مأموريت را صادر كند، قبل از اين كه سازمان منابع (بودجه) را براى تجهيزات، 
كاركنان، تسهيالت يا ديگر هزينه ها، تخصيص دهد؟ چه چيزهائى سبب مى شود تا ما از 

حسابمان (پول، سرمايه،...) سودمندانه استفاده كنيم؟ 
و  ماليه  دهد.  مى  نشان  را  مديريت  مالى  نظارتي  عملكرد  پرسش ها،  اين  پاسخ 
سرمايه گذارى در برنامه ها و طرح هاى عملياتى، اهميتي برابر با اهميت ماليه در مديريت 
دارد. آيا تقاضا براى كارمند و تسهيالت آرشيوى در سال آينده افزايش خواهد يافت؟ 
پنج سال ديگر چطور؟ اگر اين چنين است، آيا آرشيوها، بايد در موقعيتى قرار بگيرند كه 
كارمندان آينده، تسهيالت و ديگر مخارجشان را افزايش دهند؟ يا آن ها  ناگزيرند كه از اين 
راه صرف نظر كنند و به علت كمبود فضا، به راه قبلى و مجموعة خودشان بازگردند يا 

مجموعة خود را، به دليل كمبود كارمند، به طور ضعيف به كار برند؟ 
طرح ها و برنامه هاى مالى، در ارائة نقشه از هزينه هاى واقعى -كه در طول زمان تغيير 
مى كنند- و همچنين، براى آگاه كردن مديريت  آرشيو و اختصاص دهندگان منابع و 
شايد براى ديگر گروه هاى مؤسس آرشيو نيز- كه مى كوشند از عهدة تغييرات برآيند- 
مهم مى باشد. مديريت مالى، همانند ديگر عملكردهاى مديريتى، داراى چرخة مداوم از 
فعاليت هاست و شامل برنامه ها و عملكردهائى مى باشد كه با تغيير چرخه، خودشان را 

وفق مى دهند.

برنامه ریزی مالی
از  برنامه هائى كه براى فراهم آورى، بهره گيري  با  بايد طرح هاى مالى خود را  مديران، 
كارمندان، تسهيالت و  منابع در نظر گرفته شده، يكپارچه كنند. وقتى دستگاهي هدفى 
تعيين مى كند كه يك دورة زمانى طوالنى و يا برنامه هاى راهبردي سازماني را پوشش مى 
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دهد، بايد به سؤال هاى مالى مهمى پاسخ دهد: چه مقدار پول نياز است تا طرح اجرا شود؟ 
اين رقم را حتا به صورت تقريبى مشخص كنيد. زيرا براى برنامه ريزى بسيار مهم است. در 
اين مرحله، برنامه ها و طرح هائى كه واقع گرا نيست، بهتر است متوقف كنيم، پيش از آن كه 

ديگر نتوانيم آن ها را متوقف سازيم. 
زمانى كه دارائى هاى پيش بينى ناپذير( غير منتظره) به دست مى آيد، سازمان ها بايد 
دست كم دورنمائي كلى از هدف هاي خود داشته باشند. "سياهة آرزو"، در اختصاص دادن 
منابع به صورت مناسب،  مفيد خواهد بود. براى اين منظور، مديريت آرشيو بايد فعاالنه 
دربارة آينده بينديشد.  فراهم آوردن چنين سياهه هائى، هزينة بسيار ناچيزي دارد. برنامه ها 
و هزينه هاى مربوط به آن ها، بايد با سود و بازده برنامه ها بخواند و براى سازمان مشخص 
باشد. در اين هنگام، مديران ممكن است خوشايندهاى خود را پيدا كنند. اين، بدان منظور 

است كه بتوانند دو، سه  طرح سودآور ايجاد كنند.
نقش ها و تخصيص ها، بايد به صورت واقعيت گرا باشند. همة طرح هاى سودآور، 
حتا آن هائى كه خيلى طوالنى هستند، بايد واقعيت گرا باشند تا رخدادهاي مورد انتظار، 
بازتاب پيداكنند. براى نمونه، سازمان هائى كه عملكردشان بر اساس پول هاى اهدائى است، 
با به انجام رساندن طرح هائى كه بر اساس حسابرسى هاى موجود، واقع گراست، از طريق 
بودجه هاى مورد نياز- كه با پيش بينى و تخمين خوشبينانه در نظر گرفته مى شوند- به 
دنبال كسب سود و امتياز هستند. اما گاهى، خواسته هائى كه برخي نيكوكاران و واقفان 

ناشناس دارند، واقع گرا به نظر نمى رسد.
منابع مالى، بايد اولويت بندى شوند. سازمان ها، بايد مشخص كنند اول كدام فعاليت ها 
نيازمند درآمدهاى پولى است و بعد به ترتيب،ديگر  فعاليت ها را مشخص سازند. در اغلب 
حاالت، فعاليت هاى جارى يعني چيزهائى كه قادر به پوشش تالش هاي جارى است، 
در ابتدا قرار مى گيرند. طرح هاى جديد، بايد براى ماندگاري و پيشرفت رقابت كنند. اين 
تاكيد- اگرچه ممكن است  تجربة نوميدكننده  اي باشد- اما به طور كلى براى آرشيو مناسب 
است و اساساً سازمان ها را حفظ مى كند. همچنين مديران ، تمايل به پذيرش مسئوليت  و 
تصويب برنامه هاى مالى ندارند كه اين خود، نشان دهندة عملكرد آن ها  مى باشد و يا آن ها 

را در موقعيت خطرپذيري  نگه مي دارد.

بودجه بندی
بودجه بندى براى طرح ريزى و برنامه ريزى و همچنين، براى نظارت بر  بودجه مفيد است. 
بودجه بندى به عنوان نتيجة فرايند برنامه ريزى و به عنوان ابزارى كه مديران به كمك آن، 
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هزينة منابع را نظارت مى كنند، كاربرد دارد. بودجه بندى اثر بخش، قسمتى از  فرايند چند 
ساله است كه برنامه هاى مالى، درطى 4 تا 5 سال  سود و هزينه هايشان برآورد و اصالح 
مى شود تا بتوان آن ها را جايگزين برنامه هاى ديگر كرد. اگر  چه تغيير در برنامه ها و طرح ها 
ممكن است، نيازمند انحراف از بودجه بندى باشد، ولي مراد مديران بايد  محدود كردن اين 

انحراف  ها تا حد ممكن باشد.
آرشيوها، بايد سال مالى داشته باشند. سال مالى، ممكن است از هر زمانى شروع 
بشود و ممكن است تغييركند (كورتز1 ، 2004). به طور مثال، سال مالى در سازمان اسناد و 
كتابخانة ملى ايران، معموالً از اوايل فروردين تا 28 اسفند مى باشد و عموماً به سازمان هاى 
دولتى تا دهم ارديبهشت اجازه مى دهند تا حساب هاى هزينه اى2 ، و تا آخر تير حساب 
تملكى3  خود را ببندند، يعنى پول هاى مصرف نشده را به دولت برگردانند (تقى زاده، 
1389). به عبارت ديگر، سال مالى بر اساس تقويم از يكم ژانويه/ 11ام دى تا 31ام دسامبر/ 
10ام دى است. چرخه هاى چند سالة سازمان ها و برنامه ريزى، بودجه بندى، و عملكرد 
آن ها براى سال مالى 2002 تا 2004، بايد 3 بودجه را به صورت آماده در همة زمان ها 
در نظر بگيرد، كه هركدام از اين بودجه ها، در مراحل گوناگون مورد استفاده قرار خواهند 

گرفت. (بنگريد به جدول 1)

۳۱ دسامرب۱ ژوئيه۱ ژانویهسال

حسابرسی در پایان سالبازنگری در میان سالبودجه ای که پرداخت شده۲۰۰۲ (امسال)

۳۰۰۲ (سال آماده سازی و 

تهیۀ بودجه)
تأییدبازنگریبودجۀ از پیش آماده

آمادگی برای برنامه ریزی۴۰۰۲ (سال برنامه ریزی)
بررسی امکان و تخمین 

هزینه
بازنگری و دفاع

جدول۱
چرخۀ چند سالۀ برنامه ریزی، بودجه بندی و عملیات 

Kurtz .1

m_shahramnia@yahoo.com

هزینه های  مزایا،  و  حقوق  شامل   .۲

جاری، سایر هزینه های کارکنان و دیگر 

باشد. می  ناپذیر  اجتناب  هزینه های 

(تقی زاده، ۱۳۸۹)

از  آن ها  ماندگاری  که  هزینه هائی   .۳

یک سال بیش تر می باشد مثل کتاب ها، 

اسناد و ... . (تقی زاده، هÉن)

بنابراين در طول سال مالى 2002، يعنى زمانى كه در زمينة پول ها برنامه ريزى شده و 
بودجه بندى براى سال هاى نزديك تر در دست پرداخت است، بودجه براى سال مالى 2003 
بايد آمادة استفاده باشد. همچنين بايد براى سال مالى 2004، برنامه ريزى شود. تفاوت در 
مراحل و شرايطى كه ممكن است. در سال هاى بعد به وجود آيد، نشان دهندة اين حقيقت 
است كه برنامه ريزى هاى سال 2002 مى بايست به طور موشكافانه ترى محدود مى شد تا 

درآمدهاى مهم حاصل از سرمايه بهبود مى يافت. 
اگر چه مراحل دقيق گام ها از مؤسسه اى به مؤسسة ديگر، ممكن است متفاوت باشد، 
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۱۵۲

فرايند ها را -كه در آماده سازى، ارائه، و طرح هاى دفاعيه وجود دارد- مقام هاى باال بايد 
بهبود بخشند و به طور دوره اى، تقابل و همخوانى ميان برنامه و بودجه و قابليت پياده 
شدن، به صورت جهانى وجود داشته باشد. گفتنى است كه بودجه براى منابع نيم سال 

كامل نيز تعيين مى شود (منابعى كه به طور كلى هميشه مورد نياز است). 
(بنگريد به جدول 2) 

درآمد
 بودجه بندی

۲۰۰۱

 بودجۀ واقعی

۲۰۰۱

 بودجه بندی

۲۰۰۲

 بودجۀ تخمینی

۲۰۰۲

 بودجه بندی

۲۰۰۳

$ ۱۸٫۵۰۰$ ۱۸٫۰۰۰$ ۱۸٫۵۰۰$ ۱۷٫۰۰۰$ ۱۷٫۵۰۰مطالبات

۶۰۰۱۰۰۵۰۰۲۰۰۵۰۰اهدائی ها

۱۳۰۰۱۴۰۰۱۵۰۰۱۶۰۰۴۵۰۰بخشش ها

۱۹٫۴۰۰۱۸٫۵۰۰۱۹٫۸۰۰۱۹٫۸۰۰۲۳٫۰۰۰جمع کل

هزینه ها و مخارج:

حقوق:

۸۵۰۰۸۵۰۰۸۷۰۰۸۷۰۰۹۰۰۰   مدیر

۳۷۰۰۳۷۰۰۳۹۰۰۳۹۰۰۴۱۰۰معاون

۲۰۰۰۲۲۰۰۲۴۰۰۲۴۰۰۲۵۰۰مزایای کارمندان

۴۰۰۴۳۰۵۰۰۶۷۵۵۵۰هزینه های رسپرستی

تدارکات:

۵۰۰۵۳۵۶۰۰۴۰۰۷۵۰اداری

۶۰۰۶۱۵۶۵۰۶۰۰۷۰۰نگهداری و حفاظت

۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۱۶۵۰۱۱۰۰تجهیزات

۳۵۰۴۰۰۴۵۰۵۰۰۶۰۰چاپ

۳۰۰۳۲۵۴۰۰۴۷۵۵۲۵پست

۳۰۰۳۶۰۳۵۰۴۰۰۴۲۵تلفن

۲۰۰۱۸۰۱۵۰۱۵۰۲۰۰حق اشرتاک

۱۸۰۲۰۰۲۵۰۱۷۵۳۰۰اعضا

متخصصان:

۳۵۰۳۵۰۳۵۰۳۵۰۴۰۰  حسابدار

۲۰۰۲۰۰۰۰۰حقوقی

۱۲۰۰۱۱۴۰۳۰۰۱۵۰۱۲۰۰مسافرت / هم انديشى

۱۸٫۹۳۰۱۸٫۶۵۵۱۹٫۷۵۰۱۹٫۶۷۵۲۱٫۵۰۰جمع کل

جدول۲
بودجۀ خطی آیتمی سال مالی ۲۰۰۳ جامعۀ Ðونه

 (از ۱ ژانویه تا ۳۱ دسامرب،تهیه شده در اوت ۲۰۰۲)
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۱۵۳

چه چيزهائى مى توان از بودجه بندى جامعة نمونه ياد گرفت؟ براى موردى مثل هزينة 
تلفن هم، بايد منابع در نظر گرفت. در سال 2002 تا 2003، جامعه براى هزينة تجهيزات 
مهم (شايد براى رايانه هاى شخصى) بودجه در نظر گرفت... . بيش تر اين ها فقط اطالعات 
حسابدارى است؛ چه مسائلى دربارة برنامه ريزى وجود دارد؟ براى بيش تر قسمت ها، به 
نظر مى رسد كه سازمان هاى محافظه كار، بودجه بندى را بر اساس الگو هاى به دست آمده 
از سال قبل، همچنين برآورد تورم و تخمين هاى مربوط به سال آينده، انجام مى دهند. به 
هر حال، توصيه هائى براى رويكرد فعال تر وجود دارد. جدول، پيشنهاد مى كند كه خريد 

تجهيزات، بايد اولويت بندى و برنامه ريزى شده باشد.
عالوه بر اين، كامال آشكار است كه جامعه، مشتاق رشد مى باشد، با اين آرزو كه 
فقط رشد كوچكى در سود و بازده ساليانه از طريق فعاليت اعضا ايجاد شود. جامعه، 
ريزى مى كند و بايد  براى افزايش فراوان درآمد از طريق هدايا و ميراث به جامانده، برنامه 
برنامه اى با اهداف آرشيوى داشته باشد. با نبود چنين برنامه هائى، ورود سرمايه و پول، 
احتماالً چيزى بيش تر از فكرى واهى نخواهد بود. نكتة مورد توجه ديگر ، اين مسئله 
باشد كه بعد از سال 2001 هزينة  قانونى (منقول و غير منقول يعنى بودجة پيش بينى  مى 
شده) وجود ندارد. آيا جوامع داراى وكيل محلى هستند تا خدمات قانونى مورد نياز را 
داوطلبانه انجام دهند؟ يا بودن هزينه هاى قانونى سال 2001 غير معمول است بنابراين 

ارزش اين را ندارد كه به الگوى بودجة سال موفق بدل شود!

انواع بودجه بندی (بودجه)

بودجة جامعة نمونه -كه به عنوان مثال در باال بيان شد- نمونه اى از اغلب عرف هاى مربوط 
به اشكال بودجه بندى (بودجة خطى آيتمى) مى باشد. در اين جدول، فهرست گسترده اى 
از هزينه ها، بدون ارتباط دادن هزينه ها به برنامه ها و اهدافى كه هزينه كرد به خاطر آن بوده 
و بدون ارتباط روشن با اهداف پيش بينى شدة سازمانى، قلم به قلم شرح داده مى شود. 
بودجة خطى آيتمى، اطالعاتى دربارة هزينه ها فراهم مى كند (به عنوان مثال، كداميك 
افزايش سريع تر داشته، حقوق ها يا هزينة نگهدارى تسهيالت؟) و آماده كردن آن نيز ساده 
است. اما اين بودجه، در برقرارى ارتباط ميان هزينه ها و اهداف، يا هزينه ها و دستاورد ها 
ناتوان است. همچنين، توانائى محدود كردن هزينه ها را ندارد، بويژه براى سازمان هائى كه 

گرايش به تغييرات زياد در عمليات يا محيط عملياتى خود دارند. 
اما اگر به طور مثال،  بعد از سال ها هزينة سازمان براى تجهيزات خيلى كم افزايش 
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۱۵۴

پيدا كند، بودجة خطى آيتمى موفق، مى تواند اين الگو را نشان دهد. درواقع، كمك مى كند 
تا تصميم گيرى براى خودكاركردن فعاليت هاى سازمان به طور قابل توجهى بازتاب پيدا 
كند و اگر بودجة تخصيص يافته چشمگير نباشد، هزينة مربوط به تجهيزات را افزايش 
دهيم. از طرف ديگر، روش آيتمى خطى اين توانائى را ندارد كه از اطالعات آرشيوى به 
منظور نشان دادن افزايش غير معمول در هزينه ها استفاده نمايد. با برجسته كردن هزينه هاى 
افزايش يافته، بدون در نظر گرفتن منطق و نظم خاص براى آن ها، بودجه بندى خطى آيتمى 
ممكن است به جاى آن كه اقبال طرح را در جهت تأييد شدن افزايش دهد، آن را به خطر 

بيندازد. (بنگريد به جدول 2). (كورتز، 2004)
نوع ديگرى از بودجه بندى، بودجة عملياتى است. در سال 1384، دولت اعالم كرد كه 
سازمان ها بايد بر اساس بودجه بندى عملياتى -كه نشان مى دهد، دستگاه ها چه فعاليت هائى 
را به صورت ريز و عملياتى انجام مى دهند- بودجة عملياتى خود را ارائه دهند. در اين 
صورت، مشخص مى شود كه هر واحد چقدر هزينه براى دولت  مى تراشد. به طور مثال، 
در سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران، فهرست نويسى اسناد يا  هر كتاب، چه مقدار هزينه 

براى دولت دارد. 
پس سازمان اسناد و كتابخانة ملى، به طور مثال در 5 ، 6 برنامه (آرشيوى، كتابخانه اى، 
پژوهشى، تركيبى و...)، به ريال براى هر برنامه مبلغى ارائه مى دهد. اين مبلغ را دولت به 
صورت متمركز در حساب مشترك سازمان اسناد و كتابخانة ملى واريز مى كند. بر اساس 

برنامه هاى مختلف سازمان، اين بودجه بتدريج از حساب سازمان خارج مى شود 
(بنگريد به جدول 3). (تقى زاده، 1389)

بودجه بندی ۲۰۰۳بودجه بندی ۲۰۰۲ برنامه

مدیریت جامع (عمومی)

 $۳۲۰۰ $۳۱۰۰حقوق و مزایا

۳۰۰۳۷۵تدارکات

۳۰۰۲۲۰تجهیزات

۱۰۰۱۵۰چاپ

۲۰۰۲۵۰پست

۳۵۰۴۲۵تلفن

۰۰حق اشرتاک

۲۵۰۳۰۰اعضا

۳۵۰۴۰۰متخصصان

۵۳۵۰ (۸ .۲۴٪)۴۹۵۰ (۲۵٪)جمع کل

جدول۳
بودجۀ عملیاتی سال مالی ۲۰۰۳ جامعۀ Ðونه

 (۱ام ژانویه تا ۳۱ام دسامرب)

ده
 زا

ى
تق

ه 
يد

سع



۱۵۵

فراهم آوری و ارزشیابی

۳۱۰۰۳۲۳۰حقوق و مزایا

۱۰۰۱۲۵تدارکات

۳۰۰۲۲۰تجهیزات

۵۰۵۰چاپ

۰۰پست

۰۰تلفن

۵۰۷۵حق اشرتاک

۰۰اعضا

۰۰متخصصان

۴۷۰۰ (۸ .۲۱٪)۳۶۰۰ (۲ .۱۸٪)جمع کل

نگهداری مجموعه

۳۸۷۵۴٫۰۳۷٫۵۰حقوق و مزایا

۱۰۰۱۲۵تدارکات

۳۷۵۲۷۵تجهیزات

۵۰۵۰چاپ

۰۰پست

۰۰تلفن

۵۰۷۵حق اشرتاک

۰۰اعضا

۰۰متخصصان

۴٫۵۶۲٫۵۰ (۲ .۲۱٪)۴۴۵۰ (۵ .۲۲٪)جمع کل

ذخیره سازی و نگهداری

۲۳۲۵۲٫۴۲۲٫۵۰حقوق و مزایا

۶۵۰۷۰۰تدارکات

۲۲۵۱۶۵تجهیزات

۵۰۵۰چاپ

۰۰پست

۰۰تلفن

۵۰۵۰حق اشرتاک

۰۰اعضا

۰۰متخصصان

۳٫۳۹۷٫۵۰ (۸ .۱۵٪)۳۳۰۰ (۹ .۱۶٪)جمع کل
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۱۵۶

ارائۀ خدمات به كاربران

۲۳۲۵۲٫۴۲۲٫۵۰حقوق و مزایا

۷۵۱۰۰تدارکات

۲۰۰۱۷۰تجهیزات

۵۰۵۰چاپ

۰۰پست

۰۰تلفن

۰۰حق اشرتاک

۰۰اعضا

۰۰متخصصان

 ۲٫۷۴۲٫۵۰ (۸ .۱۲٪)۲۶۵۰ (۶ .۱۳٪)جمع کل

توسعه و امدادرسانی

۲۷۷۵۸۰۷٫۵۰حقوق و مزایا

۲۵۲۵تدارکات

۱۰۰۵۰تجهیزات

۱۵۰۲۵۰چاپ

۲۰۰۲۷۵پست

۰۰تلفن

۰۰حق اشرتاک

۰۰اعضا

۰۰متخصصان

 ۱٫۴۰۷٫۵۰ (۵ .۶٪)۱۲۵۰ (۴ .۶٪)جمع کل

يا بودجة  آيتمى  بودجة خطى  از سازمان ها، ممكن است منحصراً  پاره اى  اگرچه 
عملياتى را انتخاب كنند، اما اين ها را مي توان ابزارهاى مكمل به شمار آورد كه هر كدام 

ديدگاه ويژه اي خودشان را دربارة فعاليت هاى سازمان فراهم مى آورد.
چه مواردى از اين جدول درخور يادآورى است؟ در مؤسسه هاى كوچك، جائى كه 
كارمندان در بيش از يك پست كار مى كنند، نياز است كه تالش بيش ترى براى محاسبة 
زمانى كه در هر پست صرف شده، صورت بگيرد و همچنين،  نيازمند تالش مضاعف 
براى محاسبة حقوق و مزايا مى باشد. در اين مثال، همة هزينه هاى تلفن و اعضا، به طور 
متمركز محاسبه مى شود (تا موقعى كه  حق اشتراك ها، تجهيزات و ... در عملكردهاى 
خاص به كار گرفته مى شود). آيا اختصاص دقيق تر، تالش را ارزشمند مى كند؟ بله، 
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۱۵۷

اگر اطالعات به دست آمده، نگاه و ديد بهترى (يا حتا نگاه و ديد متفاوتى) در زمينة 
فعاليت هاى سازمان بدهد، يا اگر آن اطالعات براى سازمان، جذب منابع انسانى را آسان 
كند. از طرفى  خير؛ براى مثال، 25 درصد از پول هاى محدود موجود در جامعة تاريخى 
براى مديريت جامع (عمومى) به كار گرفته مى شود. آيا اين خيلى زياد است؟ دادن پاسخ 
قاطع در اين جا سخت است. اما فرض كنيم كه يكى از هدف هاى سازمان، فراهم كردن 
خدمات بهتر و بيش تر براى محققان باشد. در اين صورت يك راه براى آرشيو، فراهم 
آوردن پول بيش تر براى كارمند بيش تر است. راه ديگر، اين است كه براى باال بردن بازده، 
مدير بيش تر وظايف ادارى (اجرائى) را به دست معاونان با حقوق كم تر به گردش در آورد. 
اين كار، باعث مى شود كه وقت مدير براى خدمت دهى به كاربر و ديگر وظايف حرفه اى 
(تخصصى) آزاد تر شود. عالوه بر اين، براى رسيدن به اهداف مديريت، بايد بهترين 
استفاده از استعداد هاى جامعه بشود. بنابراين، بودجة عملياتى،ممكن است طريقة بازتاب 

عمليات يا تكذيب هدف تعيين شده را نشان دهد.
همچنين، يك راه آسان ديگر براى مديريت تا بتواند به فشارهاى مربوط به قطع 
هزينه هاى مديريت پاسخ بدهد، اين است كه هزينه هائى به تلفن و ديگر خدمات، براى 

برنامه هاى عملياتى جامعه اختصاص بدهد. 

اولویت بندی برنامه ها

برنامة بودجه،ممكن است اولويت هاى سازمان را بازتاب دهد. البته، اولين اولويت براى 
انجام رساند.  به  را  برنامه هاى جارى خود  و  بدهد  ادامة حيات  كه  اين است  جامعه، 
همراه كردن برنامه ها و كارهاى جارى به عنوان اولويت مخفى و اشاره شده، با طرح هاى 
جديد، ممكن است مشكالت دردآورى براى آرشيو ايجاد كند. به طور كلى، وجود آن ها 
در محيطى كه هزينه ها بسيار ثابت است، موجب مى شود كه نتوانيم براحتى پول الزم را 
براى طرح هاى جديد تعيين و در نتيجه، موقعيتى با سود و بازده باال و قابل رشد، ايجاد 

كنيم. 
براى فراهم كردن هزينة كامل برخى از طرح ها مانند خودكار كردن، نه تنها نيازمند 
هزينه هاى جارى در طى دورة برنامة بودجة جارى است، بلكه صندوق بايد با "اصل 
بودجة كامل" موافقت داشته باشد. اين اصل، تالش مى كند تا مديران اختصاص دهندة 
منابع، طرح هائى كه بظاهر كم هزينه اند، تصويب كنند و تجهيزات و نيروى انسانى و ديگر 
منابع را -كه واقعاً براى كارهاى خريد مورد نياز است- جويا شوند. مثال رويكرد "نبود 
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بودجة كامل"، سازمان هائى هستند كه براى خريد رايانه ها و الكترونيكى كردن فعاليت ها، 
بودجه اى دريافت مى كنند و فقط كمى بعد مشخص مى شود كه براى انجام موثرتراين كار 
بهتر بود شبكه اى محلى يا شبكه اى با ناحية وسيع تر ايجاد مى كردند. در مورد طرح هاى 
خودكاركردن مؤسسه ها، از قبل هزينه هاى الزم را براى خريد هاى آيندة پايانه هاى رايانه اى 

يا ديگر نرم افزار ها ، آموزش، يا هزينه هاى نگهدارى، پيش بينى مى كنند.
ضرورتاً اولويت بندى برنامه ها، ابزارى نيست كه سازمان ها هزينة خودشان را بر اساس 
آن صرف كنند؛ در اين جا شاهد يك ظاهر متناقض هستيم. اگرچه براى طرح خودكاركردن 
در بودجه هزينة زيادى منظور مى شود، سازمان ها در اغلب موارد اجازة پرداخت پول 
را براى خريد لوازم و تجهيزات نمى دهند. اما اگر جامعة نمونه مبلغ 1،500 $ به طرح 
خودكاركردن اختصاص بدهد، اين پول چگونه بايد هزينه شود؟ اين امكان وجود ندارد كه 
اين مبلغ با تاثيرگزاري بيش در خودكاركردن كارآمد باشد. زيرا بودجه اى كه به نظر مى رسد 
در اين جا همة موارد را پوشش مى دهد، 1،800 $ مى باشد. آيا مى شود، اقالم و چيزهاى 
ارزان ترى را خريد؟ بله ممكن است، اما آيا آن ها نيازهاى سازمان را برآورده مى كنند، و 
آيا منطبق بر خريد هاى بعدى هستند؟ ممكن است همخوانى خارجى (وسايل جانبى)
مانند مودم با چاپگر از قلم بيفتد؟ پس اين امكان وجود دارد. اما مديريت بايد نگاه دقيقى 

دربارة تجهيزات خريدارى شده داشته باشد. 

يك عامل ديگر -كه ممكن است باعث اختالل و نقص در اولويت هاى زمانى ما 
شود- اين است كه تشخيص و حس مدير، بر اين باشد كه احتماالً همة فعاليت ها بايد 
با اختصاص منابع حمايت شود. به طور مثال، مديران ممكن است منابع بادآورده را براى 
لوازم يا قفسه بندى به كار برند. زيرا احتماالً چنين اقالمى جذابيت فراوانى براى مديران 
ارشد ندارد. منابع بادآورده، ممكن است براى نگهدارى و محافظت مجموعه، ظاهر آرشيو 

يا آسايش محققان مهم باشد، اما ممكن نيست كه رئيس را به هيجان در بياورد.

نظارت و حسابرسی 

نظارت مالى بر حسابدارى و حسابرسى هزينه ها و همچنين بر مخارج منابع و عملكرد 
نظارت اثرگزار است(كورتز، 2004). دو روش به منظور حسابرسى و نظارت وجود دارد. 
در برخى قسمت هاى مربوط به سازمان ها، به طور مثال در سازمان اسناد و كتابخانة ملى، 
مى توان تا حدودى معيار و ميزان مشخصى براى سنجش عملكرد كاركنان ارائه كرد و 
آن را مالك بازدهي افراد قرار داد؛ مثًال تعداد نسخه هاى خطى صحافى شده، تعداد اسناد 
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فهرست نويسى شده و ... . در اين حالت، اگر هنجار انجام كار در ماه به طور مثال يكصد 
مورد فهرست نويسى باشد، وقتى فرد 101 فهرست نوشت، آن يك فهرست افزوده، اضافه 

كار او شمرده مى شود.
اما در پاره اى ديگر از قسمت ها، هنجار مشخصى وجود ندارد و ساعت كارى مالك 
اندازه گيري عملكرد افراد قرار مى گيرد. در اين گونه مواقع، حضور فرد و كارى كه براى 
سازمان انجام داده است (بر اساس گزارش كار و ...)، مالك  قرار مى گيرد، مثل كارى 
كه منشى در سازمان انجام مى دهد يا كارى كه كاركنان در قسمت مالى سازمان اسناد 
و كتابخانة ملى ايران به انجام مى رسانند(تقى زاده، 1389). در اين صورت، هزينة منابع 
معموالً در دورة (نيم سال) مالى گزارش مى شود و بودجة الزم، براي به كارگيرى كاركنان، 

بايد در پرداخت حقوق، تجزيه-تحليل تسهيالت و تطبيق ها آورده شود.
بيش تر راهكارهائى كه در عملكرد نظارت استفاده مى شود، تأكيد بر گزارش دهى 
حد ممكن در دورة نيم سال  به صورت كمى دارد. اين برترى، براى نتايج كمى به صورت 
نظرى قابل فهم است، اما در عمل براى آرشيو مشكل است. در محيط آرشيو، به دست 
آوردن پاره اي از مخارج در مراحل مختلف اسناد و مرتب كردن آن ها بر اساس دوره هاى 
مربوط، كار آسانى است. اما چطور ارزش هاى عددى (كمى) تبديل به كيفى مى شود؟ 
مشكل در اين جا حل نمى شود. اين نكته بايد گفته شود كه توجه بيش از حد به كميت، 

ممكن است حتا تأثير مضر و منفى بر كيفيت عملكرد آرشيو داشته باشد. 
در اغلب مؤسسات، حسابدارى يك مرحلة سادة مرتبط با نگهدارى اسناد و هزينه ها 
(رسيد ، بيجك و ...)  مي باشد و به طور دوره اى داده ها را گردآورى مى كند. اين كار را به 
نحوى انجام مى دهند كه به مديران مأمور رسيدگى (حسابدارى) يا اولياى رده باالى امور، 
امكان مى دهد تا بودجه را بر طبق سياست و نظم اجرائي پرداخت(هزينه كرد) ببينند و 
برنامه و اهداف تصويب شده را، در طرح ها و فرايند هاى بودجه اى پيگيرى كنند. مديران 
آرشيو نيز، بايد بر برخى نظارت هاى هزينه اى پايه اعمال نفوذ كنند. اين كار، شامل شناسائى 
اداره هائى است كه در سازمان داراى قدرت توزيع بودجه هستند. مديران آرشيو، بايد بدانند 

كه مسئوليت نهائى را براى تعيين بودجة تحت نظر خود، بر عهده دارند. 
سازمان ها بايد تالش كنند تا هزينه هاي خود را در دورة سال مالى، به صورت فصلى يا 
شش ماهه تخمين بزنند. صرف نظر از فاصلة زمانى ميان دوره ها، مديران بايد عملكرد دوره ها 
را در انتهاى هر دوره بازنگرى كنند. آيا جلسات (تالقى) مخارج و هزينه ها، باعث فراتر رفتن 
از اهداف شده يا موجب دورشدن از آن ها؟ آيا بين برنامه ريزى و توجيه پذيربودن مغايرتى 

وجود دارد؟ پاسخ به چنين سؤال هائى، بخش هاى مهمى از اطالعات مديريتى است.
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  مدیریت مالی فعال (کارا)
همان طور كه اين بحث اشاره مى كند، مديريت مالى خيلى فراتر از آماده سازى و تهية سادة 
بودجه و پيگيرى آن به طور جدى از طريق دوره هاى عملياتى است. محيط، و مديران، 
بايد آمادگى تطبيق با تغييرها را داشته باشند. در مثال جامعة نمونه، افزايش هزينه ها همراه 
با كاهش كم سود، نيازمند انجام بررسى دربارة قسمت هائى از مديريت مى باشد. اگر 
چه مقدار كمى از اين دست مسائل را مى توان با مواردى مثل حقوق بر طرف كرد، اما 
شناخت اوليه از مشكل، ممكن است باعث لغوشدن طرح ها شود، تا شايد بتوان با شركت 
در هم انديشى هاى مرتبط، هزينه را در موردهائى چون فراهم كردن يا ارسال و حمل از 

طريق پست كاهش داد و به نتايج ارزشمندى دست يافت.
چه قدرتى به مديران اجازة تغيير بودجه يا برنامه ريزى مجدد را براى بودجه مى دهد؟ 
سياست و قانون برنامه ريزى مجدد از سازمانى به سازمان ديگر متفاوت است. بنابراين 
بهترين توصيه، يادگيرى سياست هر مؤسسه مى باشد. در بيش تر موارد، مديران بايد قدرت 
مستقل براى برنامه ريزى مجدد را دارا باشند. چنين تأييدهائى براى سرمايه هاى كالن تر 
مورد نياز است. متأسفانه، ديگر سازمان ها كه- داراى نظارت متمركزترى مى باشند- 

محدودتر هستند يا حتا اختيار برنامه ريزى مجدد را به صورت مستقل ندارند.
برنامه ريزى و مديريت مالى، ممكن است عرصة كلى و محدود داشته باشد. در اين 
مبحث، بسيارى از امور گوناگون به منظور باال بردن موفقيت سازمان، بقاى بودجة شده و 
... ، مى گنجد. عالوه بر اين، مديران بايد انتظار پاره اى از مسائل را -كه هنگام مواجه شدن 
با سؤال هاى قانونى و اخالقى پيش مى آيد- داشته باشند. اين دستنامه، فقط اظهار مى كند 
كه مديران، نياز دارند مسائل قانونى (نظم سازمان مادر و همچنين قانون مدنى) را بدانند و 

دربارة مسائل اخالقى فعاليت هايشان هوشيار باشند. (كورتز، 2004)
مديريت مالى فعال و كارا، مديريتى است كه علوم جديد را در جهت پيشبرد اهداف 
به كار مى گيرد. در نتيجة اين نوع مديريت، ابزار مهمى براى مؤسسه هاى آرشيوى مى باشد 
كه آرزو دارند باقى بمانند. اين نوع مديريت، اجازه و امكان پيشرفت را بتنهائى به آن ها 
مى دهد. درك و يادگيرى اين ابزار، كليدى براى بهبود كارها، برنامه ريزى جهت نيازهاى 
آينده، و تحت تأثير قرار دادن اختصاص دهندگان منابع (با مؤثر بودن برنامه هاى آرشيو) 
خواهد بود. به كارگيرى مديريت مالى خوب، به طور مؤثر و با پشتكار، حتا مى تواند  
اختصاص دهندگان منابع را تحت تأثير قرار دهد تا نگاه متفاوتى دربارة آرشيودارانى كه 
استخدام مى كنند، داشته باشند. در حقيقت، اعتبار و شهرت مديريت مالى به دقت و 
سالمت، ممكن است اختصاص دهندگان منابع را، براى حمايت از برنامه هاى آرشيو، به 
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منظور به دست آوردن بودجة بيش تر يا حمايت بودجه اى در طول دوره هاى مالى آينده، 
تحت تأثير قرار دهد. (كورتز، 2004)

ايران و  اسناد و كتابخانة ملى  ادامه، اطالعاتى مختصر در مورد سازمان  حال در 
كتابخانه و آرشيو كانادا، به منظور آشنائى با دو نهاد آرشيوى ارائه مى گردد.

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
سازمان اسناد ملى ايران، در سال 1349 تأسيس شده است. در سال 1381 آن سازمان 
با كتابخانة ملى ادغام و سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايجاد شد. سازمان اسناد و كتابخانة 
ملى، سازمانى مستقل است. بنابراين، مستقيماً با معاونت برنامه ريزى  و نظارت  راهبردى 
رياست جمهورى مرتبط مى باشد و بودجة خود را دريافت مى كند. اين سازمان، اسناد 
قوة مجريه را نگهدارى مى كند. اين امر در مورد ساير قوه ها و ديگر دستگاه هاى غير دولتى 
نيز، در صورت تمايل به نگهدارى اسناد خود در اين سازمان،امكان پذير است. حال در زير، 

اطالعاتى به صورت مختصر دربارة سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران، ارائه مى گردد.

جدول۴
 طرح Óلک دارائی های رسمایه ای مصوب ۸۸

(مبلغ به میلیون ریال)
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دستگاه

منابع

هزینه

عمومی

اختصاصی

عمومی

اختصاصی

قطعی۸۶

دریافتی۸۷

ابالغی۸۸

قطعی۸۶

دریافتی۸۷

ابالغی۸۸

عملکرد۸۶

دریافتی۸۷

ابالغی۸۸

عملکرد۸۶

دریافتی۸۷

ابالغی۸۸

سازمان

۲۱۰۲

۲۴۴۲

-

۰

۰

۹۰۰۰

۱۵۲٫۱۲۹

۱۷۳،۰۸۰

۲۲۳٫۳۷۵

۰

۰

۹۰۰۰

جمع

۲۱۰۲

۲۴۴۲

-

۰

۰

۹۰۰۰

۱۵۲٫۱۲۹

۱۷۳٫۰۸۰

۲۲۳٫۳۷۵

۰

۰

۹۰۰۰

جدول۵  
فعالیت های هزینه ای (جاری) مصوب ۸۸ 

(مبلغ به میلیون ریال)

يادآورى: در سال 1388 كل بودجة تعلق گرفته به سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران، 
223،375 ميليون ريال مى باشد.

 درجۀ

تحصیالت

وضعیت در ابتدای سال ۸۸وضعیت در ابتدای سال ۸۷
 پیش بینی وضعیت در پایان

سال ۸۸

جمعسایرپیÉنیرسمیجمعسایرپیÉنیرسمیجمعسایرپیÉنیرسمی

۵۰۰۵۵۰۱۶۴۰۱۵دکرتا

 کارشناسی

ارشد
۷۴۲۱۱۰۱۰۵۷۲۲۲۸۱۰۲۶۸۳۲۹۱۰۹

۲۳۳۶۹۱۵۹۴۶۱۲۳۶۷۸۱۵۴۴۵۸۲۲۲۹۰۱۵۹۴۷۱کارشناسی

۳۴۲۱۷۵۳۳۲۲۱۷۵۱۳۱۲۱۷۵۰کاردانی

۶۶۵۱۳۶۲۰۷۶۳۵۱۳۴۲۰۲۶۰۵۱۳۶۲۰۱دیپلم

 کم تر از

دیپلم
۲۸۰۵۸۸۶۲۳۰۵۸۸۱۲۲۰۵۸۸۰

۴۴۰۹۷۳۸۰۹۱۷۴۲۱۱۰۷۳۷۲۹۰۰۴۰۷۱۲۹۳۸۰۹۱۶جمع کل

جدول۶
نیروی انسانی
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مصوب ۸۸دریافتی ۸۷قطعی ۸۶

درآمدهای

اختصاصی

۲۱۰۲۲۴۴۲۰

۲۱۰۲۲۴۴۲۹۰۰۰

جدول۷
درآمدهای واگذاری دارائی های رسمایه ای و مالی 

(میلیون ریال)

يادآورى: طبقه بندى هزينه ها (فصول هزينه اى). بيش ترين هزينه در سال 1388، صرف 
استفاده از كاالها و خدمات 139،391 و بعد از آن جبران خدمات كاركنان 52،094 و بعد 

رفاه اجتماعى 36،840
يادآورى: منابع تأمين اعتبار عمومى در سال 1388، به ترتيب عبارت اند از افزايش موجودى 
انبار و اقالم گرانبها 94,411 ، ماشين آالت و تجهيزات 86,327 و ديگر دارائى هاى توليد نشده 924ٍ,13
يادآورى: در قسمت برنامه ها در سال 1388، بيش ترين هزينه صرف برنامة جمع آورى، 
پااليش و نگهدارى اسناد و مدارك و كتاب ها شد كه مبلغ آن 51،762 مى باشد. بعد ازآن، 
به ترتيب براى برنامة آموزش و ترويج خدمات فرهنگى كتابدارى و اسنادى، مبلغ 45،776 

و براى برنامة انتشار كتاب ها و اسناد تاريخى و ملى، مبلغ 45،232 هزينه شده است. 
(تقى زاده، 1389)

کتابخانه و آرشیو کانادا1 
كتابخانه و آرشيو كانادا، بخشى از دولت كاناداست كه در 24 مة، 2004 در نتيجة ادغام 
كتابخانة ملى و آرشيو ملى كانادا ايجاد شده است. كتابخانه و آرشيو كانادا را، دولت كانادا 
از طريق بودجة خاص مجلس تأمين اعتبار مى كند(كتابخانه و آرشيوكانادا: بيانية مالى2 ، 
2008-2009). دولت كانادا، موظف به ايجاد آرشيو در هر شهرى است كه قابليت داشتن 
آرشيو را دارد. كتابخانه و آرشيو كانادا، اسناد و ديگر منابع خود را با ديگر سازمان هاى 
آرشيوى كشور به اشتراك مى گذارد. براى آشنائى بيش تر با كتابخانه و آرشيو كانادا، 

اطالعاتى به صورت نمودار، جدول، ... ارائه مى گردد. (جيمز مور3 ، 2009-2008)

جدول۸
برنامه ها و فعالیت ها۱-۱. مدیریت درخواست های 

دولت برای اسناد کانادائی دارای ارزش داÜی 

 Library and Archives Canada.1
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.James Moore .3

-۲۰۱۰
۲۰۱۱

-۲۰۰۹
۲۰۱۰

۲۰۰۹-۲۰۰۸۲۰۱۰-۲۰۰۹ مالی ($ هزار)۲۰۰۸-۲۰۰۹ منابع انسانی
-۲۰۱۰
۲۰۱۱

واقعیاختالفبرنامه ریزی شده
برنامه 
ریزی 
شده

اعتبار کلپرداخت واقعی
پرداخت های 
برنامه ریزی 

شده
برنامه ریزی شده
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جدول۹
برنامه ها و فعالیت ها ۱-۲. مدیریت تاریخچۀ مستند مورد 

عالقۀ (مربوط به) کانادائی ها

-۲۰۱۰
۲۰۱۱

-۲۰۰۹
۲۰۱۰

۲۰۰۹-۲۰۰۸۲۰۱۰-۲۰۰۹ مالی ($ هزار)۲۰۰۸-۲۰۰۹ منابع انسانی
-۲۰۱۰
۲۰۱۱

واقعیاختالفبرنامه ریزی شده
برنامه 
ریزی 
شده

اعتبار کلپرداخت واقعی
پرداخت های 
برنامه ریزی 

شده
برنامه ریزی شده

۳۴۲۳۴۲-۵۳۳۷۳۴۲$۴۳٫۸۷۶٫۰$۷۵٫۲۳۰٫۴$۶۸٫۱۶۳٫۰$۳۲٫۸۶۷٫۰$۳۱٫۰۰۸٫۰

جدول۱۰
برنامه ها و فعالیت ها ۳-۱. دسرتس پذیر کردن تاریخچۀ 

مستند و مکتوب برای ما 

در قسمت 4-1 (خدمات داخلى) مربوط به برنامه ها و فعاليت ها، اطالعات مالى بتنهائى 
و به صورت مجزا براى خدمات داخلى وجود ندارد و اين قسمت، با همة برنامه ها و 

فعاليت هاى مهم يكپارچه مى باشد. 
(جيمز مور، 2008-2009؛ جسى ورنر1 ، 2009-2008)

    ۲۰۰۸    ۲۰۰۹   ٪ تغییر  در پاپان سال (مارس ۳۱، ۲۰۰۹)

 دارائی ها

دارائی کل

جمع کل

بدهکاری

 کل بدهکاری

قاعده (تساوی حقوق)

قاعدۀ  کل

جمع کل

٪۹٫۶۳۹٫۵۰۳۳۶٫۰۵۰

٪۹٫۶۳۹٫۵۰۳۳۶٫۰۵۰

٪۸٫۸۴۳٫۳۵۲۳۹٫۸۵۶

٪۱٫۱(۳٫۸۴۹)(۳٫۸۰۶)

٪۹٫۶۳۹٫۵۰۳۳۶٫۰۵۰

جدول۱۱
صورتحساب خالصه از وضعیت مالی ($ هزار) 

(جیمز مور، ۲۰۰۹-۲۰۰۸)

1. Josée Verner

-۲۰۱۰
۲۰۱۱

-۲۰۰۹
۲۰۱۰

۲۰۰۹-۲۰۰۸۲۰۱۰-۲۰۰۹ مالی ($ هزار)۲۰۰۸-۲۰۰۹ منابع انسانی
-۲۰۱۰
۲۰۱۱

واقعیاختالفبرنامه ریزی شده
برنامه 
ریزی 
شده

اعتبار کلپرداخت واقعی
پرداخت های 
برنامه ریزی 

شده
برنامه ریزی شده
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    ۲۰۰۸    ۲۰۰۹   ٪ تغییردر پاپان سال (مارس ۳۱، ۲۰۰۹) 

هزینه ها

کل هزینه ها

سود و بازده

سود و بازده کل

ارزش خالص عملیات و کارکردها

٪۴٫۲۱۷۲٫۳۶۹۱۶۵٫۴۰۲

٪۳٫۶۵۵۸۵۷۹

٪۴٫۲۱۷۱٫۸۱۱۱۶۴٫۸۱۱

جدول۱۲
صورتحساب خالصه از وضعیت مالی ($ هزار) 

(جیمز مور، هÉن) 

مقایسۀ اجÉلی (کتابخانه و آرشیو کانادا و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران) 
همان طور كه مشاهده مى كنيد، كتابخانه و آرشيو كانادا، بيش ترين صرف هزينه و نيرو 
را در قسمت برنامه ها و فعاليت ها براى مديريت تاريخچة مستند مورد عالقة (مربوط به) 
كانادائى ها و بعد از آن به ترتيب، براى دسترس پذير كردن تاريخچة مستند و مكتوب 
براى ما، و مديريت درخواست هاى دولت براى اسناد كانادائى داراى ارزش دائمى دارد. در 
قسمت مربوط به سرمايه گذارى، به ترتيب براى توسعة نمايشگاه تصاوير كانادا، جايگزين 
كردن سامانه هاى كهنه و فراهم آوردن ظرفيت به منظور مديريت انتشارات به صورت 
الكترونيكى و اسناد رقمى دولت كانادا، و در نهايت حمايت از حقوق كارى -تا فعاليت هاى 

جوابگوئى فدرالى (ائتالفى) را پياده سازى كنند- بيش ترين سرمايه گذارى شده است. 
سازمان اسناد و كتابخانة ملى ايران در قسمت طبقه بندى هزينه ها، بيش ترين صرف 
هزينه را در استفاده از كاال ها و خدمات و بعد از آن، به ترتيب در جبران خدمات كاركنان 
و سپس رفاه اجتماعى دارد. در قسمت برنامه ها، بيش ترين هزينه صرف برنامة جمع آورى، 
پااليش و نگهدارى اسناد و مدارك و كتاب ها شده است و بعد از آن به ترتيب، براى برنامة 
آموزش و ترويج خدمات فرهنگى كتابدارى و اسنادى و براى برنامة انتشار كتاب ها و اسناد 

تاريخى و ملى، هزينه تعلق گرفته است.
از نظر نيروى انسانى، كل نيروى انسانى مشغول به كار دركتابخانه و آرشيو كانادا در 
سال هاى 2009-2010 و 2010-2011، 1143 مى باشد. در ابتداى سال 1388، سازمان 
اسناد و كتابخانة ملى ايران داراى 900 نيروى مشغول به كار بوده است و پيش بينى اين 

وضعيت در پايان سال 1388، 916 نفر بيان شده است.
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 نتیجه 
حال كه اهميت مديريت مالى در آرشيو براي ادامة حيات اين سازمان مهم آشكار گرديد، 
الزم است مسئوالن و ديگر افراد دست اندركار، اقدامات مؤثرى در اين زمينه به عمل 
آورند. اين كار، جز از طريق همكارى همه جانبه در ميان تمامى افراد درگير در اين موضوع، 
امكان پذير نيست. مديريت مالى فعال و كارا در آرشيو، چشم اندازى است كه با تالش و 
توجه بسيار تحقق خواهد يافت. اين نوع مديريت، در ارتقاى جايگاه آرشيو بويژه در كشور 

ما ايران، نقش مهمى ايفا مي كند.
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