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های  سانی، حمایت ر ها و مراکز اطالع ی رشد و توسعه کتابخانهنیازهای اساس یکی از پیش
 ها است. کننده از آن های مرکزی )مادر(، پشتیبان و حمایت ها و سازمان مادی و معنوی دولت

های مادر  رسانی از پشتیانی مالی، حمایت قوی و معنوی سازمان ها و مراکز اطالع هرگاه کتابخانه
های مناسب و کافی برای حمایت  ها را مشمول بودجه های مرکزی، آن ولتاند و د مند بوده خود بهره
و شاهد رشد   های مختلف پیشتاز بوده رسانی در عرصه ها و مراکز اطالع اند، کتابخانه قرار داده

ها به حداقل  ایم. عکس این قضیه نیز صادق است. هرگاه حمایت چشمگیری در این حوزه بوده
 ها ، امکانات و خدمات کتابخانه غییرات محسوس و چشمگیری در شرایطتبع آن ت رسیده است، به
ها و مراکز  ها از کتابخانه رسانی رخ داده است. آنچه که موجب حمایت دولت و مراکز اطالع

رسانی و در نقطه مقابل آن، اصطالحًا موجبات فراموشی و نادیده گرفتن این مراکز با اهمیت،  اطالع
 اـه آن رعکس، کمبود منابع مالیـ، افزایش منابع درآمدی دولت یا بشود ها می وسط دولتـت

 است. 
 رسانی، ها و مراکز اطالع دهد که کتابخانه ( نشان می7917برخی شواهد همچون پژوهش آشور )

های دولتی، بویژه در حوزه تولید و فروش نفت دارند، به  وابستگی تامی به درآمدها و سیاست
ید و فروش نفت، در سایه افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، منابع ای که افزایش تول گونه

کند و در مقابل، کاهش قیمت نفت، باعث  هنگفتی را نصیب کشورهای متکی بر اقتصاد نفتی می
رسانی  ها و مراکز اطالع پذیری جدی کتابخانه کاهش درآمدهای نفتی شده و نهایتًا منجر به آسیب

 تر، متکی بر این منابع درآمدی هستند. پایینهای  شود که در الیه می
گرچه پژوهش آشور وضعیت کاهش و افزایش لجام گسیخته قیمت نفت و تاثیر آن بر روند رشد 

کشد، اما ظاهرًا  رسانی در یک کشور عربی را به تصویر می ها و مراکز اطالع یا پسرفت کتابخانه
های مالی سایر کشورهای موجود در  به سیاسترسانی  ها و مراکز اطالع موضوع وابستگی کتابخانه

های متعددی که در این حوزه انجام شده  ها و پژوهش جهان، همچون کشورهای پیشرفته در گزارش
 4، هافیشر3؛ النس0229، 2فرانسیسکو -؛ مایلر1،7339است، قابل رهگیری است )مانند: اکپنیونگ
                                                           

1. Ekpenyong 

2. Emily Miller-francisco 

3. Lance 

4. Hofschire 
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 (. 0273 ،4؛ استاکوکاس3،0270و گولدینگ2؛ شیلد0277، 1و دیزی
های دولتی و  توان به گزارش مفصلی درباره وضعیت کاهش شدید بودجه به عنوان مثال می

ها اشاره کرد که در قالب یک مقاله  مدیریت نشریات الکترونیکی در زمان کاهش و انقباض بودجه
کادمیک درباره دانشگاه اور شاره ( به تفصیل مورد ا0229سکو )یفرانس -لریتوسط ما 5گان جنوبییآ

 قرار گرفته است. 
( بر لزوم توجه به اهمیت 7930و معرفت،  زاده ای )قاضی نگارنده این سطور نیز پیشتر در مقاله

گیری  ها پرداخته است. برخی از این مسائل منجر به شکل توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه
ها و  ه و اعتبارات سازمانکاهش بودج ایده خدمات غیر رایگان در این مراکز شده است، از جمله

ها و غیره که به وضوح در مقاالت مذکور و  تبع آن، کاهش بودجه و اعتبارات کتابخانه ها و به دانشگاه
سایر مقاالت مشابه مورد توجه و اشاره قرار گرفته و برای جلوگیری از اطاله کالم، خوانندگان محترم 

 اصل مقاالت مورد اشاره مراجعه کنند.  توانند به عالقمند به دریافت اطالعات بیشتر می
رسانی به صورت رایگان یا غیر رایگان  برخی نیز با طرح این موضوع که ارائه خدمات اطالع

ها  ارتباط تنگاتنگی با مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد، معتقدند که اگر کتابخانه
خود را در جامعه حفظ کنند، باید درباره  رسانی بخواهند نقش رهبری اطالعاتی و مراکز اطالع

 (.7910آوری اطالعات و چگونگی پرداخت بهای آن بیاندیشند )صفایی آرانی،  چگونگی فراهم
 رسانی ( نیز معتقد است که اقتصاد اطالعات در حوزه کتابداری و اطالع7981باب الحوائجی )

: عرضه اطالعات، تقاضای اطالعات، بندی است. این سه دسته عبارتند از در سه محور قابل دسته
گذاری عمومی بر روی محصوالت  گذاری استفاده و سرمایه و مسائل خاص اطالعات مانند قیمت

 اطالعاتی.
های مناسبی که  دریافت هزینه بابت ارائه خدمات یا توسعه خدمات غیر رایگان با وجود فرصت

های این مراکز را  و ممکن است برخی چالش آورد رسانی فراهم می ها و مراکز اطالع برای کتابخانه
های دیگری را نیز با خود به همراه دارد. به نظر  ها و پرسش برطرف کند، در عین حال چالش

                                                           
1. Daisey 

2. Child 

3. Goulding 

4. Stachokas 

5. Southern Oregon University 



 111 ...اقتصاد رفت از چالش اقتصاد اطالعات، راهکار برون

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

تواند، زمینه آماده شدن  های مرتبط می ها بر اساس پژوهش ها و پرسش رسد توجه به این چالش می
و حرکت به سمت اقتصاد اطالعات و دانش را ها  برای رهایی از اقتصاد دولتی )نفتی( کتابخانه

 فراهم آورد. 
 برخی از مسائل مطرح در این باره عبارتند از: 

ای مبتنی بر اقتصاد دولتی )نفتی( و گرایش به اقتصاد  چگونگی رهایی از اقتصاد کتابخانه. 7
 رسانی؛ ها و مراکز اطالع اطالعاتی در کتابخانه

ها و مراکز اطالع رسانی در پرداختن به اقتصاد  تابخانههای ک ها و فرصت ضرورت، چالش. 0
 اطالعات و اقتصاد مبتنی بر دانش؛

 شناسی، اعضای هیأت علمی و دانشجویان نقش کتابداران، کارشناسان علم اطالعات و دانش. 9
 انی؛رس ها و مراکز اطالع و متخصصان مرتبط با این حوزه در ترویج، تولید و حمایت از اقتصاد کتابخانه

رسان فوری  افزارهای پیام های اجتماعی و نرم های نوین همچون شبکه چالش ظهور فناوری. 0
ها و نیز  داخلی و خارجی )مانند سروش، تلگرام و غیره( و رایگان بودن خدمات اطالعاتی در آن

 تماعی؛افزارهای اج ها و نرم رسانی در حضور این شبکه ها و مراکز اطالع جایگاه اقتصاد کتابخانه

 رسانی. ها و مراکز اطالع آینده اقتصاد اطالعات در کتابخانه. 0

شناسی، درسی با عنوان اقتصاد اطالعات  نظر به اینکه در دوره دکتری علم اطالعات و دانش
شود، توجه خاص و ویژه در پرداختن به موضوع اقتصاد اطالعات در  برای دانشجویان ارائه می

تواند در این زمینه راهگشا باشد. همچنین تاکید بر  ناسی ارشد نیز میهای کارشناسی و کارش دوره
تواند فرصت اندیشیدن دانشجویان دکتری در  اهمیت درس مذکور در دوره تحصیالت تکمیلی می

این حوزه را بیش از پیش فراهم کند. برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با جایگاه اقتصاد اطالعات 
 شود. ( نیز پیشنهاد می7981محمدی ) رسانی، مطالعه مقاله علی اطالعدر علوم کتابداری و 

های  گیری از دیدگاه های اقتصاد و بهره شناسی با گروه های علم اطالعات و دانش ارتباط گروه
های  تواند در آشنایی با دیدگاه تواند پیشنهاد دیگری باشد که می متخصصان حوزه اقتصاد نیز می

 شناسی های علم اطالعات و دانش ازی دانشجویان و اعضای هیأت علمی گروهس اقتصادی و توانمند
های آموزشی دیگر نیز در این روند مفید  ای با گروه رشته های مشترک بین موثر باشد. انجام پژوهش

  است.
های مرتبط با  رسانی دیر یا زود با این موضوع و چالش ها و مراکز اطالع رسد کتابخانه به نظر می

آمادگی یا آمادگی اطالعاتی الزم برای متخصصان علم  واجه خواهند شد، بنابراین، پیشآن م
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رسد. گرچه معدود آثار تولید شده در رشته علم  شناسی ضروری به نظر می اطالعات و دانش
های اخیر نویدبخش توجه به موضوع چالش برانگیز اقتصاد در  شناسی در سال اطالعات و دانش

 رسد این حوزه بیش از پیش نیاز به توجه دارد.  اما به نظر می ها است، کتابخانه
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 منـابـع
. ترجمه ACRLاساس استانداردهای  های دانشگاهی سعودی بر های کتابخانه (. ارزشیابی مجموعه7917آشور، م.ص. )

 .778-700 ،(0)0، های عمومی رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالعنوکاریزی.  .م
 .03-02 ،(0-9)0شناسی، اطالعرسانی.  (. اقتصاد اطالعات در کتابخانه و مراکز اطالع7981) الحوائجی، ف. باب

های  رسانی رایگان یا غیر رایگان از دیدگاه مدیران و متخصصان کتابخانه تجزیه و تحلیل خدمات اطالع(. 7910صفایی آرانی، ا. )
 رسانی. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.  ابداری و اطالعنامه کارشناسی ارشد، گروه کت . پایانمرکزی دانشگاهی تهران

(، 0-9)0 شناسی، اطالعرسانی.  (. جایگاه اقتصاد اطالعات در برنامه آموزشی علوم کتابداری و اطالع7981محمدی، د. ) علی
710-710. 

و کاربردی در علم  های نظری پژوهشها.  (. توسعه خدمات غیر رایگان در کتابخانه7930) .معرفت، ر ،زاده، ح. قاضی
 DOI: 10.22067/riis.v3i1.9494 .720-770، (7)9،شناسی اطالعات و دانش
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