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یکی از پیشنیازهای اساسی رشد و توسعه کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،حمایتهای
مادی و معنوی دولتها و سازمانهای مرکزی (مادر) ،پشتیبان و حمایتکننده از آنها است.
هرگاه کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی از پشتیانی مالی ،حمایت قوی و معنوی سازمانهای مادر
خود بهرهمند بودهاند و دولتهای مرکزی ،آنها را مشمول بودجههای مناسب و کافی برای حمایت
قرار دادهاند ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در عرصههای مختلف پیشتاز بوده و شاهد رشد
چشمگیری در این حوزه بودهایم .عکس این قضیه نیز صادق است .هرگاه حمایتها به حداقل
رسیده است ،بهتبع آن تغییرات محسوس و چشمگیری در شرایط ،امکانات و خدمات کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی رخ داده است .آنچه که موجب حمایت دولتها از کتابخانهها و مراکز
ً
اطالعرسانی و در نقطه مقابل آن ،اصطالحا موجبات فراموشی و نادیده گرفتن این مراکز با اهمیت،
تـوسط دولتها میشود ،افزایش منابع درآمدی دولت یا بـرعکس ،کمبود منابع مالی آنهـا
است.
برخی شواهد همچون پژوهش آشور ( )7917نشان میدهد که کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی،
وابستگی تامی به درآمدها و سیاست های دولتی ،بویژه در حوزه تولید و فروش نفت دارند ،به
گونهای که افزایش تولید و فروش نفت ،در سایه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ،منابع

میشود که در الیههای پایینتر ،متکی بر این منابع درآمدی هستند.
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هنگفتی را نصیب کشورهای متکی بر اقتصاد نفتی میکند و در مقابل ،کاهش قیمت نفت ،باعث
ً
کاهش درآمدهای نفتی شده و نهایتا منجر به آسیبپذیری جدی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
گرچه پژوهش آشور وضعیت کاهش و افزایش لجام گسیخته قیمت نفت و تاثیر آن بر روند رشد
ً
یا پسرفت کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در یک کشور عربی را به تصویر میکشد ،اما ظاهرا
موضوع وابستگی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی به سیاستهای مالی سایر کشورهای موجود در
جهان ،همچون کشورهای پیشرفته در گزارشها و پژوهشهای متعددی که در این حوزه انجام شده
است ،قابل رهگیری است (مانند :اکپنیونگ7339،1؛ مایلر -فرانسیسکو0229 ،2؛ النس ،3هافیشر
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و دیزی0277 ،1؛ شیلد2و گولدینگ0270،3؛ استاکوکاس.)0273 ،4
به عنوان مثال می توان به گزارش مفصلی درباره وضعیت کاهش شدید بودجههای دولتی و
مدیریت نشریات الکترونیکی در زمان کاهش و انقباض بودجهها اشاره کرد که در قالب یک مقاله

آ کادمیک درباره دانشگاه اوریگان جنوبی 5توسط مایلر -فرانسیسکو ( )0229به تفصیل مورد اشاره
قرار گرفته است.

نگارنده این سطور نیز پیشتر در مقالهای (قاضیزاده و معرفت )7930 ،بر لزوم توجه به اهمیت
توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانهها پرداخته است .برخی از این مسائل منجر به شکلگیری
ایده خدمات غیر رایگان در این مراکز شده است ،از جمله کاهش بودجه و اعتبارات سازمانها و
دانشگاهها و بهتبع آن ،کاهش بودجه و اعتبارات کتابخانهها و غیره که به وضوح در مقاالت مذکور و
سایر مقاالت مشابه مورد توجه و اشاره قرار گرفته و برای جلوگیری از اطاله کالم ،خوانندگان محترم
عالقمند به دریافت اطالعات بیشتر میتوانند به اصل مقاالت مورد اشاره مراجعه کنند.
برخی نیز با طرح این موضوع که ارائه خدمات اطالعرسانی به صورت رایگان یا غیر رایگان
ارتباط تنگاتنگی با مسائل اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دارد ،معتقدند که اگر کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی بخواهند نقش رهبری اطالعاتی خود را در جامعه حفظ کنند ،باید درباره
چگونگی فراهمآوری اطالعات و چگونگی پرداخت بهای آن بیاندیشند (صفایی آرانی.)7910 ،

و مسائل خاص اطالعات مانند قیمتگذاری استفاده و سرمایهگذاری عمومی بر روی محصوالت
اطالعاتی.
دریافت هزینه بابت ارائه خدمات یا توسعه خدمات غیر رایگان با وجود فرصتهای مناسبی که
برای کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی فراهم میآورد و ممکن است برخی چالشهای این مراکز را
برطرف کند ،در عین حال چالشها و پرسشهای دیگری را نیز با خود به همراه دارد .به نظر
1. Daisey
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در سه محور قابل دستهبندی است .این سه دسته عبارتند از :عرضه اطالعات ،تقاضای اطالعات،
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باب الحوائجی ( )7981نیز معتقد است که اقتصاد اطالعات در حوزه کتابداری و اطالعرسانی
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میرسد توجه به این چالشها و پرسشها بر اساس پژوهشهای مرتبط میتواند ،زمینه آماده شدن
برای رهایی از اقتصاد دولتی (نفتی) کتابخانهها و حرکت به سمت اقتصاد اطالعات و دانش را
فراهم آورد.
برخی از مسائل مطرح در این باره عبارتند از:
 .7چگونگی رهایی از اقتصاد کتابخانهای مبتنی بر اقتصاد دولتی (نفتی) و گرایش به اقتصاد
اطالعاتی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی؛
 .0ضرورت ،چالشها و فرصتهای کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی در پرداختن به اقتصاد
اطالعات و اقتصاد مبتنی بر دانش؛
 .9نقش کتابداران ،کارشناسان علم اطالعات و دانششناسی ،اعضای هیأت علمی و دانشجویان
و متخصصان مرتبط با این حوزه در ترویج ،تولید و حمایت از اقتصاد کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی؛
 .0چالش ظهور فناوریهای نوین همچون شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای پیامرسان فوری
داخلی و خارجی (مانند سروش ،تلگرام و غیره) و رایگان بودن خدمات اطالعاتی در آنها و نیز
جایگاه اقتصاد کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی در حضور این شبکهها و نرمافزارهای اجتماعی؛
 .0آینده اقتصاد اطالعات در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی.
نظر به اینکه در دوره دکتری علم اطالعات و دانششناسی ،درسی با عنوان اقتصاد اطالعات
دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز میتواند در این زمینه راهگشا باشد .همچنین تاکید بر
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برای دانشجویان ارائه میشود ،توجه خاص و ویژه در پرداختن به موضوع اقتصاد اطالعات در
اهمیت درس مذکور در دوره تحصیالت تکمیلی میتواند فرصت اندیشیدن دانشجویان دکتری در
این حوزه را بیش از پیش فراهم کند .برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با جایگاه اقتصاد اطالعات
در علوم کتابداری و اطالعرسانی ،مطالعه مقاله علیمحمدی ( )7981نیز پیشنهاد میشود.
ارتباط گروههای علم اطالعات و دانششناسی با گروههای اقتصاد و بهرهگیری از دیدگاههای
متخصصان حوزه اقتصاد نیز میتواند پیشنهاد دیگری باشد که میتواند در آشنایی با دیدگاههای
اقتصادی و توانمندسازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی گروههای علم اطالعات و دانششناسی
موثر باشد .انجام پژوهشهای مشترک بینرشتهای با گروههای آموزشی دیگر نیز در این روند مفید
است.
به نظر میرسد کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی دیر یا زود با این موضوع و چالشهای مرتبط با
آن مواجه خواهند شد ،بنابراین ،پیشآمادگی یا آمادگی اطالعاتی الزم برای متخصصان علم
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اطالعات و دانششناسی ضروری به نظر میرسد .گرچه معدود آثار تولید شده در رشته علم
اطالعات و دانششناسی در سالهای اخیر نویدبخش توجه به موضوع چالش برانگیز اقتصاد در
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کتابخانهها است ،اما به نظر میرسد این حوزه بیش از پیش نیاز به توجه دارد.
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