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 مقدمه

مایه هر فعالیتی،  اطالعات به یک عنوان ماده خام، درون
امروزه، در . باشد ه هر خدماتی مییساخت هر چیزی و ارا

گیری از آن در  اختیار داشتن اطالعات معتبر و توانایی بهره
کاالها و خدمات، یک عامل حیاتی در جهت تولید کم هزینه 

در عصر دانش، دانایی (. 9) آید موفقیت اقتصادی به حساب می
هایی که به ارزش واقعی  امروزه افراد و سازمان. قدرت است
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اصطالحاتی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصاد وابسته به 
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 کنند بلکه های انسانی عمل می عنوان مکمل فعالیت 

درمانی، رفتارهای سیاسی و به  کارکردهای آموزشی، بهداشتی
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اقتصادکاالهاوخدماتاطالعاتی

سازی  اطالعاتی مربوط به این حوزه نقش به سزایی در سالم
مربوط به خدمات ملی  های جامعه و در نتیجه کاهش هزینه

بنابراین، هدف اصلی این مقاله که . شود بهداشتی درمانی می
مند انجام شده است،  به روش مروری نقلی یا غیرنظام

های اقتصادی اطالعات و خدمات  ل و چالشیپرداختن به مسا
در این راستا، ضمن . اطالعاتی با تیکید بر حوزه سالمت است

های  االی اقتصادی، به ویژگییک کعنوان بهتوصیف اطالعات 
ها با سایر  های آن ها و تفاوت منحصر به فرد آن و نیز شباهت

 .شود کاالهای معمول اقتصادی پرداخته می


 روش بررسی

ند است که از طریق م مقاله حاضر از نوع مروری نقلی و غیرنظام
موتاور   Scholarموتورهای کاوش به ویژه در بخش  یجستجو
هاای اطالعااتی مجاالت الکترونیکای      باناک ، Googleکاوش 

ایران و پایگاه مجالت تخصصی نور  های مگ سایت خارجی، وب
هاای اقتصااد    واژه هاای دانشاگاهی باا کلیاد     کتابخانه و فهرست

اطالعااات، اطالعااات سااالمت، کاالهااای عمااومی، کاالهااای  
ها و مراکاز   گ اری، کتابخانه اطالعاتی، خدمات اطالعاتی، قیمت

مقالاه مارتبب باا     19در مجماوع  . نی انجام شده استرسا اطالع
موضوع بازیابی شد که پس از ارزیاابی مناابب بازیاابی شاده، در     

 .ها مورد بررسی قرار گرفت عنوان از آن 99نهایت 
 

 شرح مقاله

ریزی توسعه و توسعه آگاهانه اقتصادی و اجتماعی،  برنامه
عات تالش ارزشمندی است که نیاز شدید به دانش و اطال

، هتوان گفت که امروزه پیشرفت و توسع دارد و به جرأت می
اگر جوامب کنونی را در دو  .نمود عینی کاربرد اطالعات است

یافته و درحال توسعه قرار دهیم، مشخصاً به دو  دسته توسعه
. خوریم گروه رروتمندان اطالعاتی و فقرای اطالعاتی بر می

اتی، جوامعی هستند که یافته و رروتمندان اطالع جوامب توسعه
 اند، به جامعه اطالعاتی به به ابزار پیشرفت و توسعه مسلح

اند، پیشتاز میدان  عنوان محصول عصر اطالعات بدل شده 
. ها خواهند بود رو آن گردند و سایر جوامب، دنباله تلقی می

بدیهی است این جوامب به اهمیت اطالعات پی برده و از 

درک این واقعیت که در برخی از . مندند تسهیالت آن بهره
اشتغال نیروی درصد  00یافته بیش از  کشورهای توسعه

رسانی است، بر  انسانی در بخش اطالعات و صنعت اطالع
افزاید؛ تا جایی که سهولت در دسترسی به  موضوع می میتاه

در  .اند کننده در امر توسعه دانسته اطالعات را شاخص تعیین
حال توسعه و فقرای اطالعاتی اگر چنین شرایطی، جوامب در

بخواهند فاصله عمیق خود با جوامب پیشرفته را از میان بردارند 
باید از راه کسب دانش و اطالعات در جهت توسعه بکوشند و 

نگناهای موجود خود را ناشی از به کارگیری ابزارهای ت
ریزان و  برنامه. دیروزی برای حل معضالت امروزی بدانند

ن در این جوامب با توجه به رسالت خطیر و تعهد گ ارا سیاست
عنوان رابب بین حال و آینده جوامب خود، باید  سنگین خود به

توجه الزم را به این مهم معطوف دارند و تمهیدات و انگیزه 
الزم برای ایجاد نظام منسجم و هماهنگ اطالعات و 

هرگونه بنابراین، ضروری است . آوری آن را فراهم نمایند فن
ریزی در راستای تحقق توسعه پایدار براساس دانش و  برنامه

اهمیت . شودآوری اطالعات طراحی  گیری از فن دانایی و بهره
الشعاع  گاه نباید تحت این امر به حدی است که این مهم هیچ

های مالی و اقتصادی قرار گیرد، بدین  جویی کمبودها و صرفه
د منابب و تنگناهای که هرگاه جامعه با جوامعی با کمبو یمعن

مالی اقتصادی بیشتری مواجه باشند، ضرورت توجه به این 
های  تواند فرصت نماید؛ زیرا پرداختن به آن می تر می امر، جدی

های مختلف توسعه اقتصادی، اجتماعی و  ای را در مقوله ویژه
 .(9) انسانی، علمی و کاربردی فراهم نماید

امروزه دیگر بحث بر سر آن نیست که وجود اطالعات 
تواند مفید باشد، بلکه سخن  همچون برخی ملزومات جانبی می

حیات علمی، . ناپ یر و رمز حیات است بر سر حضور اجتناب
چون  صنعتی، آموزشی، اقتصادی، بهداشتی و غیره در گرو بی

 مثال، نقش اطالعات وعنوان به(. 4)و چرای اطالعات است 
رسانی در نظام بهداشت و درمان به قدری حیاتی و  اطالع
توان به  کننده است که گاهی اوقات ارزش آن را می تعیین

داشتن اطالعات درست . اندازه نجات انسانی از مرگ بر شمرد
ها و اقدامات  از وقایب و حوادث منجر به جراحت و بیماری
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ده و در انجام شده در کمک به کادر درمانی بسیار مفید بو
جهت نجات جان مصدومین، مجروحین و بیماران کارگشایی 

رغم آنچه که در اهمیت و نقش حیاتی  علی. ای دارد العاده فوق
اطالعات ذکر شد، هنوز هم در خصوص این که آیا باید به 

عنوان یک کاالی با ارزش اقتصادی نگریست و   اطالعات به
. وتی وجود داردهای متفا بابت آن پول پرداخت کرد، دیدگاه

های اقتصادی  تواند ناشی از برخی ویژگی این اختالف نظر می
ها  ترین آن منحصر به فرد اطالعات باشد که در ادامه به مهم

 .شود پرداخته می
 عنوان یک کاالی اقتصادی اطالعات به

در حوزه اقتصاد، مفهوم کاال به صورت کامالً گسترده تعریف 
Marshalعنوان مثال  به. شده است

کاالی اقتصادی را تمام  
داند که نیازهای  چیزهای مطلوب اعم از مادی و غیرمادی می

این کاالها ممکن است قابل انتقال یا . کنند انسان را رفب می
فرهنگ معتقد (. 0) غیرقابل انتقال، رایگان یا با هزینه باشند

خارج از وجود )ء خارجی  است که کاالی اقتصادی هر شی
که به طور ذاتی مفید و قابل تصرف و نسبتاً نادر  است( انسان
تودارو کاالی اقتصادی را هرگونه کاال یا خدمتی (. 9) باشد
داند که برای فرد یا جامعه تولید فایده و رفب نیاز کند و  می

بایستی برای به دست آوردن آن در یک اقتصاد پولی، پول و 
فرد  توانایان(. 7) در یک اقتصاد غیرپولی، کاال پرداخت شود

با (. 8) داند کاالی اقتصادی را در مقابل کاالی رایگان می
توان نتیجه گرفت که کاالهای  ه شده، مییتوجه به تعاریف ارا

شود  اقتصادی به تمام کاالهای فیزیکی یا خدماتی اطالق می
عالوه بر محدود بودن از نظر عرضه، دارای مطلوبیت بوده و 

به عبارت دیگر، هر کاال یا . قابل خرید و فروش هستند
خدمتی که فرد حاضر به پرداخت مبلغی برای کسب آن باشد 

 . شود کاالی اقتصادی محسوب می
در خصوص این که آیا اطالعات یک کاالی اقتصادی 

Hein. شود یا نه، تردیدهایی وجود دارد محسوب می
با اشاره  

، هایی اقتصادی اطالعات نظیر مصرف غیررقابتی به محدودیت
تفاوت در کاالهای عمومی و خصوصی، استثناناپ یری و غیره، 

یک کاالی اقتصادی را مورد انتقاد قرار عنوان  بهاطالعات 

است که تشبیه اطالعات  معتقد  Duff Alistair(. 1) دهد می
به ماده خام وقتی مناسب است که چگونگی استفاده از آن مد 

گ اری آن مفید  نظر قرار گیرد، اما هنگام تالش برای ارزش
در مقابل، برخی معتقدند که اطالعات یک کاالی (. 9) نیست

 عنوان بهاقتصادی است و تمام خواص یک ماده خام را دارد و 
های ساخت و نیز  ات شهری، روشعنصری اساسی در خدم

ها اطالعات را همانند  بنابراین، آن. گیری نقش دارد تصمیم
اقتصاد و بازرگانی (. 90-99)دانند  های فیزیکی می سایر دارایی

یک کاال در نظر گرفته و مالکیت آن  عنوان بهنیز اطالعات را 
 .دهند را در حکم یک دارایی مورد توجه قرار می

های  طالعات به دلیل برخورداری از ویژگیواضح است که ا
مهم کاالهای اقتصادی یعنی قابل انتقال بودن، مفید بودن در 
راستای رفب نیازهای افراد، یک کاالی اقتصادی به حساب 

ی که در ساخت ینوروزی معتقد است که از آنجا(. 94) آید می
رود، کمیاب، مفید، و دارای قیمت  کاالهای دیگر به کار می

گیرد، یک  و برای تولید رروت هم مورد استفاده قرار می است
از نظر وی، اطالعات . آید کاالی اقتصادی به حساب می

تواند  کاالیی است که هم ماده خام تحقیقات است و هم می
گیری انسان را برآورده کند، هرچند  نیازهای معنوی و تصمیم

ز آن که مانند پول به خودی خود ارزش ندارد مگر این که ا
استفاده بهینه شود و در برآوردن سایر نیازهای انسان به کار 

 (. 90) رود
 کاالی عمومی یا کاالی خصوصی؟: اطالعات

کاالهای اقتصادی از نظر ماهیت به دو دسته عمومی و 
در عین حال کاالهایی نیز وجود . شوند خصوصی تقسیم می

. عمومی دارند که نه کاالی کامالً خصوصی هستند و نه کامالً
Nicholson  معتقد است که کاالهای خصوصی یا شخصی

ها این امکان وجود داشته  کاالهایی هستند که بعد از تولید آن
های آن  باشد که بتوان نسبتاً به راحتی اشخاصی را از فایده

دارد که استفاده و  شاکری اظهار می (.99) محروم ساخت
مصرف یک فرد از یک کاالی خصوصی، مانب استفاده و 

کاالهای مصرف شده (. 97) شود مصرف فرد دیگر از آن می
در . نامند توسب یک فرد را کاالهای خصوصی یا شخصی می
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این حالت سود ناشی از مصرف آن فقب نصیب خود فرد 
 .شود؛ مثل خرید یک داروی خاص می

Lipsey  معتقد است که کاالهای عمومی کاالهایی هستند
شوند و چنانچه تولید گردند در  که به طور جمعی مصرف می

دسترس گروهی از افراد یا تمام افراد جامعه به صورت یک 
اقتصاددانان در این نکته (. 98) گیرند مجموعه واحد قرار می

ی اتفاق نظر دارند که کاالهای عمومی دارای سه ویژگ
 هزینه»و  «ناپ یرند محرومیت»، «اند رقابتیغیر»: متمایزند

 (.99-29)« کننده جدید صفر است نهایی مصرف 
گوییم یک کاال از لحاظ مصرف غیررقابتی است،  وقتی می

شود  بدین معنی است که مصرف آن توسب یک فرد سبب نمی
همچنین زمانی . تا افراد دیگر بدان دسترسی نداشته باشد

ناپ یر است که در صورت عرضه  م کاالیی محرومیتگویی می
آن به یک نفر، ناگزیر در دسترس کلیه افراد جامعه قرار 

های خوبی از  هوای پاک و انتشار اخبار پزشکی مثال. گیرد می
وقتی هوای پاک . کاالهای عمومی در حوزه سالمت هستند

شهر جریان دارد، ناگزیر هر فردی که در آن  در یک منطقه یا
گردد، یا  کند، از مزایای آن منتفب می  منطقه یا شهر زندگی می

وقتی یک خبر پزشکی یا خواص مربوط به یک غ ا یا میوه از 
شود، سود ناشی از انتشار آن خبر  طریق تلویزیون پخش می
عالوه بر این، مصرف هوای . شود نصیب تمام بینندگان می

اهد شد که پاک یا دیدن و شنیدن آن خبر پزشکی باعث نخو
 تر شود  مقدار هوای پاک یا ارزش خبر برای افراد دیگر کم

شود که هزینه نهایی تولید  باالخره، وقتی گفته می(. 22)
کننده جدید صفر است، بدین  کاالهای عمومی برای مصرف
ها به هیچ عنوان بستگی به  معنی است که هزینه تولید آن

رد به بینندگان اضافه شدن یک ف. کننده ندارد تعداد مصرف
از . های تولید آن برنامه ندارد اخبار پزشکی تیریری در هزینه

آنجا که نظام بازار در مورد کاالهای عمومی ناتوان است، به 
توانند کسانی  کنندگان این نوع کاالها نمی عبارت دیگر، عرضه

که حاضر به پرداخت بهای مصرف نیستند از استفاده محروم 
لید کاالهای عمومی به عهده دولت گ اشته تو بنابراینسازند، 

 (. 29) شود می

در مورد این که اطالعات یک کاالی خصوصی است یا 
آنهایی که . های مختلفی دارند عمومی، اقتصاددانان دیدگاه

دانند به طور عمده روی  اطالعات را کاالی خصوصی می
ها  آن. اطالعات بازاری و کاهش عدم قطعیت تمرکز دارند

تواند توسب فرد یا افرادی  د اطالعات کاالیی است که میمعتقدن
خریداری شده و مورد استفاده قرار گیرد و سود ناشی از مصرف 

این دیدگاه با به رسمیت شناختن حقوق . شان گردد آن نصیب
از (. 24-20، 99) شود مالکیت برای اطالعات پشتیبانی می

Samuelsonسوی دیگر، اقتصاددانانی چون 
تیکید به برخی با  

های رادیو و تلویزیون،  از کاالهای اطالعاتی نظیر برنامه
این قبیل . شناسند عنوان یک کاالی عمومی می اطالعات را به

های کاالهای عمومی نظیر  کاالها به طور روشن ویژگی
تعجبی . باشند غیررقابتی بودن و استثناناپ یر بودن را دارا می

مناظره . نظر وجود نداشته باشد ندارد که در این خصوص اتفاق
در این که اطالعات یک کاالی عمومی است یا خصوصی به 

 (. 29-27) صورت الینحل باقی مانده است
Hayes های خدمات و کاالهای  معتقد است بیشتر شکل

اطالعاتی جایی در حد فاصل میان کاالهای کامالً خصوصی 
مثال، دانش یک  عنوان به(. 28) گیرند و کامالً عمومی قرار می

پزشک یقیناً کاالیی خصوصی است، زیرا منحصر به فردی 
گیرد  داند و بنا به خواست خود تصمیم می است که آن را می

که آن را آشکار کند یا به اشتراک بگ ارد؛ یا مردم وقتی 
هایی از اطالعات مثل یک کتاب راهنمای دارویی را  نسخه
عدم دسترسی یا  شوند، خرند، در حقیقت مالک آن می می

های ناشی از حق مؤلف موجب محرومیت سایر  محدودیت
اما اگر همین اقالم . شود کاربران بالقوه از دسترسی به آن می

اطالعاتی توسب یک کتابخانه بیمارستانی خریداری شده و در 
دسترس کادر درمانی یا بیماران قرار گیرند، تبدیل به کاالی 

 . شوند عمومی می
توان گفت که  هایی که توصیف شد، می ویژگیبا توجه به 

بدین معنی که هم . اطالعات یک کاالی دو وجهی است
وقتی که . شود کاالی خصوصی و هم کاالی عمومی تلقی می

شود  کتابی توسب یک پزشک برای اهداف شخصی مصرف می
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به دلیل این که سود ناشی از مصرف آن فقب نصیب خود وی 
سترسی افراد دیگر بدان محدود شود و از طرف دیگر، د می
اما . آید شود، یک کاالی شخصی یا خصوصی به حساب می می

زمانی که همین کتاب در یک کتابخانه بیمارستانی قرار داده 
توانند بدان دسترسی داشته و از آن  شود و افراد مختلفی می می

 .شود استفاده کنند تبدیل به یک کاالی عمومی می
  انواع آنکاالهای اطالعاتی و 

ه یتعدادی از نویسندگان برای کاالی اطالعاتی تعاریفی ارا
کاالی اطالعاتی را  Fettigعنوان مثال،  به. اند کرده

داند که از نظر محتوا،  های اطالعاتی می ای از تکه مجموعه
و  Shapiro .اند ه به خوبی تعریف شدهیاندازه، و شیوه ارا

Varian تری تعریف  سیبکاالی اطالعاتی را به شکل و
کنند و معتقدند که کاالی اطالعاتی هر آن چیزی است که  می

عنوان یک رشته از  قابلیت دیجیتالی شدن و رمزگ اری به
های  ها، برنامه ها، فیلم از نظر آنها، کتاب. ها را داشته باشد بیت

هایی از کاالهای  ها و غیره نمونه های روزنامه تلویزیونی، ستون
Koboldt(. 21) داطالعاتی هستن

ل شدن بین یبر تمایز قا 
(. 90) کند محتوای اطالعات و محمل اطالعاتی تیکید می

دارد که کاالهای اطالعاتی در حکم  محسنی اظهار می
. کنند ای هستند که اطالعات عرضه می ای از اشیا مبادله گونه

دهد که اطالعات توسب  این تعریف به طور ضمنی نشان می
یا مصنوعی عرضه شده و در دسترس یک  یک عامل انسانی

Neorbander(. 99) کننده بالقوه است استفاده
معتقد است که  

های  کاالهای اطالعاتی به دلیل این که از قابلیت
سازی،  های نوین اطالعاتی و ارتباطی نظیر ذخیره آوری فن

پردازش و ارتباط برخوردار هستند دارای ارزش اطالعاتی 
 (.92) ری هستندبیشتری از بعد تجا

های چاپی، الکترونیکی و  اطالعات ممکن است در قالب
ها نظیر کتاب،  دیداری و شنیداری و در طیف وسیعی از محمل

لوح فشرده، ویدئو، روزنامه، راهنما، مجالت و غیره عرضه 
های عمومی یا شخصی  کنندگان برای استفاده  مصرف. شوند
(. 99) دهند ده قرار میها را خریداری نموده و مورد استفا آن

ممکن است یک اطالعات خاص به منظور تیمین نیازهای 

های متفاوتی  کنندگان مختلف در قالب اطالعاتی مصرف
عنوان مثال، فرهنگ پزشکی دورلند  به. عرضه شوند

(Dorland's Medical Dictionary )  ،در سه شکل چاپی
این . شود لوح فشرده و بر روی شبکه وب تولید و عرضه می

های متنوعی  سه قالب یکسان نبوده و دارای امکانات و قابلیت
الکترونیکی عالوه بر متن و تصویر، امکان   در قالب. هستند

وجود . های صوتی و تصویری نیز وجود دارد دسترسی به فایل
امکانات مناسب برای جستجو و بازیابی اطالعات از دیگر 

 . نسخه چاپی آن است الکترونیکی نسبت به  های نسخه ی برتر
گ اری این محصوالت نیز متفاوت بوده  بدون تردید، نحوه قیمت

هایشان  ها متناسب با امکانات و قابلیت و هر کدام از آن
ها  های توزیب آن عالوه بر این، شیوه. های متفاوتی دارند قیمت

های چاپی از طریق  عنوان مثال، نسخه به. باشد نیز متفاوت می
ها  های مبتنی بر وب از طریق اینترنت و اینترانت نسخهپست و 

عالوه بر این، طیف مختلفی . توزیب شده و قابل دسترس هستند
هایی که  از خدمات اطالعاتی، اطالعات را تبدیل به قالب

 .نمایند بندی می ست، تهیه و بستهمناسب مخاطبانش ا
برخی از این خدمات مانند خدمات بازارپژوهی و مشاوره 
مدیریتی، اطالعات و مشاوره و به عبارتی دانش عینی و 
ضمنی را پیوند داده و در زمینه فراهم نمودن اطالعات مورد 

خدمات تحویل مدرک نوعی از . ها تخصص دارند نیاز سازمان
کنندگان  خدمات اطالعاتی است که مدارک را برای استفاده

العاتی اطای از کاالها و خدمات  نمونه. سازد قابل دسترس می
 .نشان داده است 9در جدول 

 های منحصر به فرد کاالهای اطالعاتی ویژگی

بازار اطالعات نسبت به بازار سایر کاالها متفاوت است و این 
 .های منحصر به فردی است که اطالعات دارد به دلیل ویژگی

 :های خاص عبارتند از برخی از این ویژگی
 اطالعاتی بسیار پر هزینهتولید نسخه اصلی یک کاالی . 9

های دیگر آن خیلی  است، این در حالی است که تولید نسخه
در اصطالح . باشد های نهایی کمتری می ارزان و دارای هزینه

های رابت باال و هزینه  اقتصادی، صنعت اطالعات با هزینه
 .نهایی پایین رو به روست
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اقتصادکاالهاوخدماتاطالعاتی

 

 (33)های کاالها و خدمات اطالعاتی  بندی برخی از گروه :1جدول 

ها کتابپیایندها
مجالتدانشگاه/مجالتعلمیوفرهنگی-

مجالتتاصصی-

مجالتعمومی-

هاروزنامه-

 تابلویاعالناتهاوخبرنامه-

باستان/ادبیاتکالسیک/ادبیاتداستانیبزرگساالن-

ادبیاتعامیانه/ادبیاتداستانیبزرگساالن-

ادبیاتغیرداستانیبزرگساالن،علمیوفرهنگی،کتبدرسی-

ادبیاتداستانیکودکان-

هایجلدکاغذیکتاب-

 هایجلدشمیزیکتاب-

سایرمدارک مرجع
هاالمعارفدایره-

هافرهنگ-

شناختیهایکتابهاوپایگاهکتابشناسی-

 هایدادهراهنماهاوبانک-

هاهایمنتشرشدهدولتیوسایرموسسهگزارش-

ویدئوها-

لوحفشردهموسیقی-

دی.وی.دی-

ایمدارکچندرسانه-

انتشاراتدولتی-

ها،فنیوتجاریهایشرکتگزارش-

اختراعاتثبت-

 هامجموعهمقاالتکنفرانس-

افزارها نرمخدمات

خدماتاطالعاتی-

ایخدماتتحویلمدرکوامانتبینکتاباانه-

آموزشاستفادهکنندهنهایی-

هایبازارپژوهیموسسه-

فراهمکنندگانخدماتاطالعاتی-

خدماتآگاهیرسانیجاری-

خدماتمیزکمکرسانی-

ایخدماتمشاوره-

خدماتاطالعاتیمالیوتجاری-

خدماتسرگرمی-

 ایخدماترایانه-

نرمافزارهایمدیریتکتاباانه-

افزارهایتولیدونشرمدرکنرم-

هایتحویلمدرکنظام-

موتورهایجستجو-

هایارتباطاتراهدورشبکه-

 هایآموزشیبرنامه-

 

بدین . کاالهای اطالعاتی، کاالهایی غیر رقابتی هستند. 2
معنی که وقتی یک کاالهای اطالعاتی توسب فردی مورد 

کنندگان دیگر، هزینه  گیرد، استفاده مصرف استفاده قرار می
های خاصی از  این وضعیت در مورد نسخه. اضافی در بر ندارد

 ها کاالی شخصی  در چنین حالتی آن. کنند مییک ارر صدق ن

 . شوند عمومی محسوب می و یا حداکثر کاالی نیمه

ارزش . کاالهای اطالعاتی اغلب کاالهای تجربی هستند. 9
. شود یک کاالهای اطالعاتی تنها بعد از استفاده کشف می

ها مختلفی چون فراهم  شبرای حل این مسیله، ناشران از رو
نمودن امکان مرور یا مشاهده بخشی از ارر قبل از خرید 
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ها و شهرت و اعتبار عوامل  استفاده از بررسی. کنند استفاده می
تولید نظیر ناشر، نویسنده یا مترجم از دیگر راهکارهای حل 

 (.20) این مسیله در بازار کاالهای اطالعاتی است

طالعاتی سنتی نظیر کتاب و روزنامه در حالی که کاالهای ا. 4
جهت تحویل و استفاده نیاز به هیچ ابزار دیگری نداشتند، 
کاالهای اطالعاتی جدید جهت تحویل و استفاده نیاز به 

عنوان مثال برای  به. افزارهای مختلفی دارند افزار و نرم سخت
افزار  افزار و سخت نیاز به نرم PDFاستفاده از یک فایل 

، یا برای گوش کردن به یک فایل صوتی یا مخصوص است
 Videoو یا دستگاه  MP3 Playerتصویری نیاز به دستگاه 

Cassette Recording (VCR) است. 

عدم محدودیت یا فناناپ یری اطالعات، به عبارت دیگر، . 0
شود نه  هنگامی که اطالعات به دیگران داده یا فروخته می

عنوان مثال، وقتی یک  به. رود شود و نه از بین می کم می
استاد در یک مرکز آموزش پزشکی مطلبی را برای دانشجویان 

کند، در پایان تدریس، با افزایش معلومات  خود تدریس می
. افتد دانشجویان هیچ کاهشی در معلومات استاد اتفاق نمی

یابد بلکه  بنابراین، اطالعات نه تنها با مصرف کاهش نمی
از این رو، در . شود فزایش آن میاشتراک و انتقال موجب ا

 .شرایب اقتصادی، اطالعات دارای کیفیت خودتکثیری است

اطالعات . گیری نیست ارزش اطالعات به آسانی قابل اندازه. 9
کننده آن  ارزش ذاتی ندارد و ارزش آن به زمینه و استفاده

توان از پیش تعیین  ارزش آن را نمی بنابراین. بستگی دارد
بینی این که ارزش آن در طول زمان  ن پیشهمچنی. نمود

 (.94) تغییر خواهد کرد یا نه، دشوار است

ای داشته باشد، مانند  تواند چرخه حیات چندگانه اطالعات می. 7
 (. 90) شود ها و عقاید نویسندگان که ایجاد و کهنه می اندیشه

آوری ممکن است تحویل  الکترونیکی، فن  در محیب .8
تحویل عنصری تعیین . کند  ل یا محدود میاطالعات را تسهی

 .کننده است

بندی  اگون بستههای گون اطالعات ممکن است به شیوه. 1
های مختلف  به عبارت دیگر، اطالعات در قالب .مجدد شود

برای مثال، یک . شود های زیادی منتقل می عرضه و به شیوه

واحد اطالعاتی، مانند کتاب مرجب، ممکن است در انواع 
مختلفی از منابب یافت شود و این منابب به نوبه خود نیز 

 .متفاوت هستند

: قابلیت ایجاد ارزش افزوده در کاالها و خدمات اطالعاتی. 90
هایی برخوردار  اطالعات به دلیل ماهیت خاص خود از ویژگی

عنوان مثال،  به. توانند ارزش افزوده ایجاد کنند است که می
تبدیل آن به فرمت الکترونیکی، قرار  ارزیابی و داوری مقاالت،

دادن آن در یک بانک اطالعاتی، قابل جستجو ساختن آن 
 (. 99)شود  منجر به ایجاد ارزش افزوده در آن می

ارزش اطالعات اغلب بر : تیریر زمان بر ارزش اطالعات. 99
شود نه  گیرد تعیین می مبنای زمانی که در دسترس قرار می

پ یر کردن آن صرف  ه برای دسترسهایی ک بر اساس هزینه
در حقیقت، بین . شده و نه حتی بر اساس محتوای واقعی آن

ای بر قرار  زمان وصول اطالعات و ارزش آن رابطه پیچیده
برای برخی از کاربران، ارزش اطالعات در فوریت آن . است

عنوان مثال، ارزش اطالعات مورد نیاز در اتاق  به. نهفته است
 در زمان دیگر، ارزش زیادی نداشته باشد عمل، ممکن است

(97.) 

 گذاری کاالها و خدمات اطالعاتی های قیمت شیوه

های مختلف و  با همتراز شدن کیفیت کاالها و خدمات شرکت
ترین  گ اری به یکی از مهم تشدید رقابت، قیمت و قیمت

کننده در  مباحث در حوزه اقتصاد و بازاریابی و عاملی تعیین
به . ها تبدیل شده است مشتریان و رضایت آنحفظ و ج ب 

زبان ساده، قیمت، مقدار پولی است که خریداران بابت کاال یا 
گ اری یعنی تعیین بها و  پردازند؛ و قیمت خدمتی خاص می

گ اری فرایندی  قیمت. قیمت برای کاال یا خدمتی خاص
مستمر و تحت تیریر تغییرات محیطی و عدم ربات شرایب بازار 

به طور معمول، میزان کاال یا خدمات عرضه شده  (.98)است 
کنندگان، قیمت را  ها از طرف مصرف در بازار و میزان خرید آن

ای تعیین  به عبارت دیگر، قیمت در نقطه. سازد مشخص می
شود که فروشنده و خریدار تمایل به فروش یا خرید کاال  می

عی، قیمتی به طور کلی، قیمت عادالنه و واق. یا خدمت دارند
 ها، مقداری معقول سود است که عالوه بر پوشش دادن هزینه
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 .نیز برای تولیدکننده داشته باشد
در متون اقتصادی و بازاریابی، اهداف مختلفی برای 

گ اری  معتقد است قیمت Fong. گ اری ذکر شده است قیمت
ممکن است با اهدافی نظیر به حداکثر رساندن سود، پوشش 

ها، حفظ و بهبود حضور در بازار، همگام شدن با  هزینه
 قیمتهای رقابتی، تسخیر بازار ، و کنترل تقاضا انجام شود

(91 .)Rowley  تداوم حیات رسانه به صورت بلندمدت، سطح
ی به یک سطح مشخص از صعودی یا حفظ سودآوری، دستیاب

گ اری، حفظ یا افزایش سهم بازار، جریان نقد و  بازده سرمایه
نقدینگی، ایجاد تصور غیرواقعی از کیفیت باالی محصول را از 

 (.99) داند گ اری می ترین اهداف قیمت مهم
تر یک  گیرد بلکه بیش گ اری هرگز در خال انجام نمی  قیمت

تواند  عیین قیمت مناسب میت. فرایند پویا و چند وجهی است
بر عکس، . به یک جریان پایدار قیمت منجر گردد

ها را  گ اری پایین علیرغم ایجاد کسب و کار، هزینه قیمت
گ اری دقیق و  به منظور دستیابی به قیمت. پوشش نخواهد داد

مناسب، الزم است کلیه عوامل مؤرر بر این فرایند شناسایی و 
 9طور که در شکل  طور کلی، همان به. مورد توجه قرار گیرند

این عوامل در چهار دسته عوامل مرتبب با  ،شود مشاهده می
سازمان، عوامل مرتبب با مشتری، عوامل مرتبب با کاال، و 

های سازمانی  هدف. شوند بندی می عوامل مرتبب با بازار تقسیم
و مالی، نحوه ورود به بازار و غیره از جمله عوامل مرتبب با 

توان  در خصوص عوامل مرتبب با مشتری می. ن هستندسازما
به مواردی چون نوع مشتریان، منافب مشتریان، تقاضای ذاتی 

های تولید، چرخه  کیفیت کاال، هزینه. یا ایجاد شده اشاره کرد
حیات کاال و غیره از عوامل مرتبب با کاال و باالخره، وضعیت 

لت و غیره از های دو رقابت، میزان عرضه، نرخ تورم، سیاست
 .باشند عوامل مربوط به بازار می جمله

 
 (33) گذاری کاالها و خدمات اطالعاتی عوامل مؤثر بر قیمت :1شکل 

 
 گذاری رویکردهای قیمت

 خیصاگ اری، تش ات قیمتامده در ادبیاالت عایکی از مشک
به عبارت دیگر، در . گ اری است رویکردهای عمومی قیمت

گ اری اتفاق نظر کاملی وجود  خصوص رویکردهای قیمت
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توان برای  با این حال، سه رویکرد زیر را می. ندارد
 :گ اری کاالها و خدمات شناسایی کرد قیمت

در این رویکرد، : گذاری مبتنی بر هزینه رویکرد قیمت. 1
بر اساس کل هزینه به عالوه یک  قیمت کاالها و خدمات

بدین ترتیب که ابتدا کلیه . شود حاشیه سود معقول تعیین می
های مربوط به تولید و بازاریابی محاسبه شده و سپس  هزینه

کانون توجه این رویکرد . شود مقداری سود به آن اضافه می
این . داخل سازمان است و عامل اصلی در آن، هزینه است

م ساده بودن، عواملی مهمی چون عرضه و رغ رویکرد، علی
های منحصر به فرد کاال یا  تقاضا، حساسیت مشتری، و ویژگی

گ اری بر اساس هزینه کل،  قیمت. گیرد خدمات را نادیده می
گ اری بر اساس  گ اری بر اساس هزینه متوسب، قیمت قیمت

های  گ اری رامسی از جمله روش هزینه نهائی، و قیمت
گ اری داروها  قیمت. این رویکرد هستند گ اری در قیمت
 .گ اری است ای از این رویکرد قیمت نمونه

در این رویکرد، : گذاری مبتنی بر رقابت رویکرد قیمت. 2
ها و شرایب مشتریان و به طور  قیمت بدون توجه به هزینه

عامل . شود صرف برای تحقق وضعیت رقابتی بازار تعیین می
د، این است که رقبا یا بازار در حال کننده در این رویکر تعیین

از آنجا که رقبا بیرون از سازمان . انجام چه کاری هستند
. کانون توجه این رویکرد خارج از سازمان است بنابراینهستند 
گ اری تقلیدی  گ اری بر اساس نرخ جاری یا قیمت قیمت
در مقابل . گ اری در این رویکرد است ترین شیوه قیمت مهم

بازار انحصاری یا بدون . د، بازار انحصاری استاین رویکر
آید که یک فروشنده یا  رقابت در شرایطی به وجود می

تولیدکننده عرضه کاال یا خدمت را به طور کامل در اختیار 
داشته و علیرغم وجود مشتریان نامحدود، امکان ورود سایر 

صنعت دارو نمونه بارزی . کنندگان به صحنه وجود ندارد  تولید
بر عکس آن، مراقبت سالمت، یک . باشد از انحصار کامل می

توان حق مالکیت   صنعت مبتنی بر خدمت است که زیاد نمی
همین . شود تعیین کرد برای خدماتی که در آن ارائه می

کننده انحصاری یک  شود که هیچ کس ارائه موضوع باعث می

 گ اری باال در آن مشکل است قیمت بنابراینخدمت نباشد، 
(40.) 

در این رویکرد، : گذاری مبتنی بر مشتری رویکرد قیمت. 3
. شود قیمت بر اساس واکنش مشتریان به قیمت تعیین می

بدین معنی که بر اساس میزان تقاضا و میزان مشتریان ج ب 
این . گیرد گ اری صورت می شده یا از دست رفته قیمت
ث باال کند که افزایش تقاضا باع رویکرد بر این اصل عمل می

. شود می  رفتن قیمت و کاهش آن باعث پایین آمدن قیمت
گ اری در  های قیمت ترین روش گ اری تبعیضی از مهم قیمت

عنوان مثال، برخی ناشران برای باال  به. باشد این رویکرد می
های متفاوتی را از  بردن میزان تقاضای اقشار مختلف، هزینه

نشجویان برای اشتراک علمی، و دا  ها، اعضای هییت کتابخانه
کنند و این تبعیض به دلیل قدرت  ای واحد مطالبه می مجله

یک مثال جالب در خصوص  .باشد ها می مالی متفاوت آن
محصوالتی که تقاضای باال و در نتیجه، قیمت باال دارند، 

 Drug-device) وسیله-معرفی و عرضه ترکیبات دارو

combination) و های آغشته به دار و استنت(Drug 

Coated Stents) قیمت اولیه برای این محصول، . ستا
حدود سه هزار دالر یعنی حدود دو تا سه برابر قیمت سنتی آن 

با این حال، انتظار کاهش میزان بروز عارضه تنگ شدن . بود
ها پس از استفاده از این محصول، در افرادی که  مجدد رگ

گر  های بیمه انگرفتند، برای سازم تحت عمل جراحی قرار می
پرداختند، یک مزیت عمده به شمار  که هزینه آن را می

های  رفت، زیرا استفاده از آن، نیازهای بعدی به انجام عمل می
پیوند در بسیاری از بیماران و پرداخت هزینه درمان توسب 

 (. 40) برد گر را از بین می های بیمه سازمان
 خدمات اطالعاتیگذاری کاالها و  راهبردهای ویژه قیمت

گ اری کاالها و  گفته، برای قیمت عالوه بر رویکردهای پیش
خدمات اطالعاتی به ویژه اطالعات الکترونیکی راهبردهای 

کنندگان  ای به شرح زیر مورد استفاده ناشران و عرضه ویژه
 :گیرند محصوالت اطالعاتی قرار می

  در این روش،: گذاری بر اساس کاالی اطالعاتی قیمت. 1
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های کاالی اطالعاتی به خصوص  متناسب با کیفیت و ویژگی
های فشرده و غیره  ای نظیر کتابها، لوح کاالهای یک مرحله

عنوان مثال یک کتاب واحد  به.  گیرد گ اری صورت می قیمت
های متفاوتی خواهد  با جلدهای معمولی و گالینگور قیمت

 . داشت
ین روش کاربر در ا: پرداخت بر اساس میزان استفاده. 2
ها را بر اساس میزان استفاده از کاال یا خدمات  ی، هزینهینها

خدمات تحویل مدرک نمونه بارزی . کند اطالعاتی پرداخت می
کننده بر اساس تعداد  از این شیوه پرداخت است که استفاده

 .کند مقاالتی که سفارش داده است هزینه پرداخت می
رایج برای فروش و های  از جمله شیوه :ها اشتراک. 3

گ اری کاالهای اطالعاتی به ویژه نشریات چاپی و  قیمت
این شیوه، ربات درآمدی . الکترونیکی، آبونمان یا اشتراک است

ساله را برای فروشنده یا تولیدکننده  در یک دوره معموالً یک
 . کند تضمین می

با افزایش روزافزون اطالعات الکترونیکی مانند  :قراردادها. 4
های اطالعاتی کتابشناختی، مجالت الکترونیکی و نیاز  یگاهپا

های  کاربران به دسترسی به این گونه اطالعات که گاهاً هزینه
باشد،  ها می ها فراتر از توان مالی برخی کتابخانه تیمین آن

ها و مراکز  هایی از سوی کتابخانه منجر به تشکیل کنسرسیوم
نشگاهی و عمومی شده های دا رسانی به ویژه در بخش اطالع
چنین قراردادهایی عالوه بر این که یک جریان درآمدی . است

کنندگان اطالعات به  ای را برای ناشران و عرضه شده تضمین
پ یری در  وجود آورده است، باعث فراگیر شدن استفاده و رؤیت

ها، نیازسنجی، انتخاب،  در کنسرسیوم. بازار نیز شده است
ها در همه اشکال آن به  ی کردن قیمتیم اکرات خرید، و نها

شود که بسته به وسعت  صورت متمرکز انجام می
ای سازماندهی  ها، در سطوح محلی، ملی، یا منطقه کنسرسیوم

نهایتاً زمان پرداخت وجه به ناشر برحسب نوع . شود می
پرداخت ممکن است به صورت متمرکز، غیرمتمرکز و یا 

 (. 49) متمرکز باشد نیمه
گ اری لوح  هرچند که قیمت :گذاری لوح فشرده قیمت. 5

هایی را نیز  نماید، اما چالش فشرده در بازار مصرفی ساده می

عنوان مثال آیا تولید و عرضه نسخه  به همراه دارد، به
الکترونیکی یک منبب اطالعاتی فروش قالب چاپی آن را 

کند یا نه؟ عالوه بر این، ناشران از معیارهای  تضعیف می
بودن، نوع شبکه،   کاربره یا تحت شبکه مختلفی همچون تک

گ اری  کنندگان همزمان و غیره برای قیمت تعداد استفاده
همچنین ممکن است بر . کنند های فشرده استفاده می لوح

اساس معیارهای مختلفی نظیر اشتراک نسخه چاپی یا 
پیوسته، غیرانتفاعی بودن مؤسسه، خریدهای چند ساله و 

 .هایی را به خریداران در نظر بگیرند تخفیفغیره، 
گ اری یکی از  این شیوه قیمت :گذاری ترویجی قیمت. 6

راهبردهای متداول برای ترویج و گسترش یک کاال یا خدمت 
کننده یا  گ اری ترویجی تولید در قیمت. اطالعاتی است

فروشنده برای معرفی محصول خود یا جلوگیری از رکود 
. نماید ایین آوردن قیمت محصول خود میفروش، اقدام به پ

گ اری رویداد خاص و فروش زیر قیمت از جمله  قیمت
 . گ اری است های این نوع قیمت روش

 رسانی ها و مراکز اطالع اعمال بهای مصرف در کتابخانه

امروزه عواملی چون افزایش حجم اطالعات چاپی و 
هزینه الکترونیکی، تقاضا برای دسترسی به آنها، افزایش 

تیمین منابب اطالعاتی، کاهش یا رابت ماندن بودجه 
آوری اطالعاتی و  رسانی، ورود فن ها و مراکز اطالع کتابخانه

ها و مراکز  ها، مدیران کتابخانه ارتباطی پرهزینه به کتابخانه
های مالی و  رسانی را بیش از هر زمان دیگری با چالش اطالع

ها برای حضور  تابخانهک. اقتصادی زیادی مواجه ساخته است
های  فعال در بازار پرقابت اطالعات، نیاز به بازنگری در شیوه

ه خدمات و یافتن راهکارهایی مناسب برای غلبه بر یسنتی ارا
از جمله راهکارهای . این معضالت مالی و اقتصادی دارند

پیشنهاد شده در این خصوص، دریافت هزینه برای کاالها و 
است که موافقان و مخالفان زیادی را در   ای خدمات کتابخانه
 .پی داشته است

تا همین اواخر اعتقاد بر این بود که اطالعات باید به صورت 
کنندگان نسبت به پرداخت هزینه  رایگان عرضه شود و مصرف

ها و  تاکنون نیز کتابخانه. برای خدمات اطالعاتی اکراه داشتند
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ارائه خدمات رسانی رسالت اصلی خود یعنی  مراکز اطالع
پ یر ساختن منابب اطالعاتی برای مراجعان  اطالعاتی و دسترس

اند، اما واقعیت این است که  خود را به صورت رایگان انجام داده
ها به شدت  گفته، توان مالی کتابخانه امروزه به دالیل پیش

 . کاهش یافته و تدوام ارائه خدمات مناسب دشوار شده است
های اطالعاتی، روزآمدسازی و مدیریت  امروزه ایجاد پایگاه

اما سؤال این است . آوری است های سرسام ها دارای هزینه آن
ها چگونه و توسب چه کسی باید تیمین شود؟ به  که این هزینه

های دولتی  طور معمول، اطالعات دولتی و خدمات کتابخانه
گونه وجهی دریافت  باید به طور رایگان و بدون پرداخت هیچ

ها از طریق مالیات تیمین  های آن به عبارت دیگر، هزینه. شوند
رسد به طور کلی این مسیله پ یرفته شده  به نظر می. شود

های عرضه برخی از خدمات  است که جامعه باید هزینه
اطالعاتی را بر دوش بکشد، بدون توجه به این که چه کسی 

 اما حتی همه اطالعات. برد بیشترین استفاده و بهره را می
های چاپی  به طور مثال، برای نسخه. دولتی نیز رایگان نیست

های دولتی باید هزینه پرداخت  و حتی الکترونیکی گزارش
 (.9) شود

ای معتقدند با  مخالفان دریافت هزینه برای خدمات کتابخانه
هایی غیرانتفاعی  ها اصوالً سازمان توجه به این که کتابخانه

گ اری  رگیر مسیله قیمتشوند نباید خود را د محسوب می
مدیران این . خدمات آن هم با دید تجاری و سودآوری سازند

ها برای غلبه بر مشکالت مالی، بهتر است به شکل  کتابخانه
بنابراین، . ها بپردازند ها و مدیریت آن مؤررتری به مسیله هزینه

به (. 42) فایده دخیل شوند-ها باید در فرایند تحلیل هزینه آن
ه خدمات به یها فی نفسه برای ارا گر، کتابخانهعبارت دی

ساالر بنا نهاده شده و در چنین  شهروندان در جامعه مردم
ای اطالعات حق شهروندان است و باید دسترسی آزاد و  جامعه

این گروه معتقدند که . بدون هزینه به آن داشته باشند
شهروندان یک بار از طریق مالیات هزینه استفاده از خدمات 

اند و دریافت دوباره  ها را پرداخت کرده مومی مثل کتابخانهع
سومین دلیل . ای منصفانه نیست هزینه برای خدمات کتابخانه

مخالفت با بهای مصرف این است که اعمال بهای مصرف 

ای منجر به نابرابری اقشار مختلف در  برای خدمات کتابخانه
از این دسترسی به اطالعات خواهد شد و افراد کم درآمد 

 .خدمات محروم خواهند ماند
ای  در مقابل، موافقان دریافت هزینه برای خدمات کتابخانه
ای  معتقدند که پرداخت هزینه برای منابب و خدمات کتابخانه

ها از ضایب  کنندگان شده و آن منجر به اصالح رفتار مصرف
همچنین، از آنجا که . نمودن کاالها خودداری خواهند کرد

مات پایه همچنان به صورت رایگان عرضه خواهد منابب و خد
شد و دریافت هزینه فقب برای بخشی از خدمات اضافی و 

این امر نه تنها غیرمنصفانه  بنابراینگیرد،  بر صورت می هزینه
از نظر این گروه، پرداخت . باشد نیست بلکه عین عدالت می

آورد که  هزینه مصرف این ذهنیت را در کاربر به وجود می
در نهایت، دریافت هزینه . باشد طالعات کاالی با ارزشی میا

ها شده و  برای خدمات باعث پوشش دادن بخشی از هزینه
ه خدمات نوین و مناسب یاری خواهد یکتابخانه را برای ارا

 . نمود
رسانی ممکن است  ها و مراکز اطالع به طور کلی، کتابخانه

هزینه برای یکی از سه رویکرد زیر را در خصوص دریافت 
 :ای انتخاب نمایند منابب و خدمات کتابخانه

 ه کلیه منابب و خدمات اطالعاتی به صورت رایگانیارا، 
 ه کلیه منابب و خدمات اطالعاتی در قبال دریافت یارا

 ،هزینه
 دریافت هزینه برای بخشی از منابب و خدمات اطالعاتی 
(49 .) 

دریافت  در رویکرد اول، کتابخانه به روش سنتی و بدون
در این حالت، . پردازد ه خدمات مییگونه وجهی به ارا هیچ

کتابخانه به دلیل مشکالت مالی از تیمین منابب اطالعاتی 
. ه خدمات نوین و مناسب عاجز خواهد ماندیکافی و ارا

گیر،  ه خدمات سنتی و وقتیها به دلیل ارا همچنین کتابخانه
ارای هزینه فرصت خود را که د  ای از کاربران فرهیخته عده

 .باالیی هستند از دست خواهند داد
ها برای کلیه منابب و خدمات خود  در رویکرد دوم، کتابخانه

این حالت موجب نارضایتی کلیه . کنند هزینه دریافت می
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مراجعان کتابخانه شده و کاربران کم درآمد از دریافت منابب و 
ش رغم این که در این رو علی. شوند خدمات منصرف می

کتابخانه به دلیل مراجعان محدود و پوشش دادن بخشی از 
ه خدمات بهتر و مناسبتری خواهد یهای خود قادر به ارا هزینه

بود اما ادامه این روش، آسیب جدی به جایگاه اجتماعی 
 .کتابخانه وارد نموده و رسالت اصلی آن را نادیده خواهد گرفت

طالعاتی پایه و باالخره در رویکرد سوم، کتابخانه خدمات ا
کند و فقب برای  ه مییعادی خود را به شکل کامالً رایگان ارا
بر نظیر خدمات تحویل  بخشی از منابب و خدمات نوین و هزینه

بر بودن این نوع  به دلیل هزینه. کند مدرک، هزینه دریافت می
ها باعث لطمه  خدمات، عدم دریافت بهای مصرف برای آن

در چنین شرایطی اگر سود . شود میوارد شدن به سایر خدمات 
های  ناشی از مصرف کاال یا خدمت برای کاربر بیشتر از هزینه

آن باشد، وی خدمات نوین را به خدمات سنتی ترجیح خواهد 
در غیر این صورت، یا از کتابخانه استفاده نخواهد کرد و . داد

 .یا به استفاده از خدمات سنتی روی خواهد آورد
  (Ramsey Prices) های رامسی قیمت

از جمله سؤاالت مهم در خصوص دریافت بهای مصرف این 
است که اوالً چه مقدار هزینه برای کاالها و خدمات اطالعاتی 
دریافت شود؟ و سود ناشی از دریافت بهای مصرف چگونه 
مصرف شود؟ در مورد کاالها و خدمات اطالعاتی قاعده 

غالباً در تضاد ها و قاعده تیمین مالی  تخصیص قیمت
بسیاری از کاالهای اطالعاتی نظیر کتاب و . باشند می
های باالیی برای تولید  ای دارای هزینه افزارهای رایانه نرم

های نهایی نسبتاً کمتری برای تولید  اولین نسخه و هزینه
در این گونه موارد، تعیین قیمت بر . های اضافی هستند نسخه

به کارایی اقتصادی ضروری  ی برای رسیدنیاساس هزینه نها
ی به یهر چند که تعیین قیمت بر اساس هزینه نها. باشد می

هیچ عنوان درآمدی کافی برای تیمین مالی تولید کاالها و 
خدمات اطالعاتی با هزینه باال برای تولید نسخه اول به همراه 

نهایی   تر از هزینه تعیین قیمت باالتر و پایین. نخواهد داشت
 .قداری مطلوبیت از دست رفته خواهد شدمنجر به م

 ورارف نیاز به عملیات اجرایی دارد که به طادریافت بهای مص

ی که بسیاری از کاالها و یاز آنجا. باشد یقین بدون هزینه نمی
ها دارای هزینه  ه شده از طرف کتابخانهیخدماتی اطالعاتی ارا

ال ی بسیاری پایینی هستند، بنابراین، ممکن است اعمینها
های عملیاتی و  بهای مصرف دارای سودی کمتر از هزینه

بنابراین، بکارگیری چنین . مطلوبیت از دست رفته باشد
 .فرایندی فاقد بازدهی اقتصادی خواهد بود

ممکن است مدیران برای برخی از کاالها و خدمات، بهایی 
ی دریافت کنند و سود حاصل از این یهای نها بیشتر از هزینه

ای برای  ه خدماتی نمایند که بودجهیی را صرف ارامبلغ اضاف
در . باشند بینی نشده و یا دارای بودجه ناکافی می ها پیش آن

ه شده بیشتر از یاین صورت، اگر ارزش خدمات اضافی ارا
مطلوبیت از دست رفته ناشی از افزایش قیمت باشد کارایی 

های رامسی،  بنابراین، قیمت. اقتصادی تحقق خواهد یافت
های بهینه فراتر از هزینه نهایی است که منابب  مجموعه قیمت

کنند و کارایی  مالی تهیه سایر کاالها و خدمات را تیمین می
 (.29) باالتری نسبت به هزینه نهایی دارند

 
 گیری نتیجه

عنوان کاال و مالکیات   در حوزه اقتصاد و بازاریابی، اطالعات به
تحلیال اقتصاادی    .شاود  آن در حکم یک دارایی محسوب می

های منحصر به فرد  کاالها و خدمات اطالعاتی به دلیل ویژگی
ی یجا از آن. باشد  ها با تحلیل اقتصادی استاندارد متفاوت می آن

که کیفیت هر محصول و خدمت، با توجاه باه میازان تایمین     
تحلیل دقیق سااختار   بنابراین  شود، نیازهای مشتری تعیین می

(. 99) ای برخاوردار اسات   ز اهمیت ویاژه بازار برای اطالعات ا
گ اری کاالها و خادمات اطالعااتی معماوالً باا اهاداف       قیمت

مختلفی چون تداوم در حیات کااال یاا خادمت در درازمادت،     
حفظ سودآوری فعلی، به حداکثر رساندن سهم باازار، کشایدن   

. گیارد  عصاره بازار و پیشرو شدن از نظر کیفیات صاورت مای   
ای نیاز بارای    هاای ویاژه   ای رایج، از روشعالوه بر رویکرده

. شاود  گ اری و فروش کاالهای اطالعاتی اساتفاده مای   قیمت
عوامل مختلفی نظیر تبدیل فرمت مناابب اطالعااتی، افازایش    

هاا و مراکاز    آور قیمت منابب اطالعاتی و غیره، کتابخانه سرسام
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. اناد  های مالی زیاادی روبارو سااخته     رسانی را با چالش اطالع
بار   یافت بهای مصرف برای برخی از منابب و خدمات هزیناه در

ه منابب و خدمات اطالعاتی پایه به صورت رایگاان  یدر کنار ارا
هاا و   هایی اسات کاه مادیران کتابخاناه     از راهکارها و تصمیم

توانند برای غلبه بر مشکالت مالی خود  رسانی می مراکز اطالع
 (.44) اتحاذ نمایند

گا اری بار    مات اطالعااتی، قیمات  در خصوص کاالهاا و خاد  
. ی منجر به کاارایی اقتصاادی خواهاد شاد    یاساس هزینه نها

گ اری رامسی یا دریافت بهای مصرف بااالتر از هزیناه    قیمت
ی برای تیمین هزینه سایر کاالها و خدمات اطالعاتی نیاز  ینها

هاا و   از جمله راهکارهایی است که برخی از مادیران کتابخاناه  
 .نمایند انی اتخاذ میرس مراکز اطالع
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Abstract  
Undoubtedly, knowledge and information play important roles in the information society. They are 

considered as the assets or capitals. Since the lack of access to reliable information in all fields, especially 

health area, imposes high costs, so information has become the center of economists’ debates, forming a 

new study field called "information economy". On the other hand, nowadays, libraries and information 

centers as one of the main providers of information and information services are encountered with many 

economic challenges to solve which they need a correct understanding from economic features of 

information and information services. Since economic analyses of information goods and services differ 

with standard economic analyses, this paper endeavors first to examine information as economic goods. 

This review article was done through seeking in search engines especially in Google scholar, electronic 

journals databases, Magiran and Noor journals databases and academic library cataloges with keywords 

includes information economic, health information, public goods, information goods, information 

services, pricing, libraries and information centers. A total of 96 related articles were retrieved. Finally 

after evaluation 36 of them were examined. Then, it states unique features of the information; and finally, 

it explores common approaches for pricing such goods and services as well as the challenges in receiving 

costs by the libraries and information centers. 
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