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  چکیده

برانگیز در  گرفتن هزینۀ استفاده در ازاي استفاده از برخی خدمات و منابع خاص کتابخانه، یکی از مسائل مناقشه           
تـصادي هزینـۀ اسـتفاده و       تحلیل اق . اقتصاد اطالعات است و موافقان و مخالفان، در مورد آن نظرهاي گوناگونی دارند            

-تواند روشنگر باشد و پاسخی علمی به مخالفان است و نشان مـی  روي کتابخانه براي گرفتن این هزینه می    بدیلهاي پیش 
مقالۀ حاضـر،  . کنددهد که گرفتن هزینۀ استفاده، نه تنها الزم است؛ بلکه به کارآیی خدمات پایۀ کتابخانه هم کمک می               

  .قتصادي این بدیلهاستعمدتاً در صدد تحلیل ا
  .هاهزینۀ استفاده، تحلیل اقتصادي، کتابخانه: هاکلیدواژه

  
  ها؟ چرا کتابخانه: مقدمه

هـاي مطـرح در حـوزة     بردار کتابخانه از مقوله   گذاري براي استفاده از برخی خدمات و منابع هزینه        قیمت
شده در کتابخانه دلیل هزینۀ تمام افزایش بی است که براي جلوگیري از بحران قیمت و مقابله با    اقتصاد اطالعات 

توسعه فناوري ارتباطات و اطالعـات در انـواع کتابخانـه، افـزایش     ). 33: 1386الحوائجی،  باب(گیرد  صورت می 
تعداد کاربران آنها و تنوع انتظارهـا و تقاضـاهاي آنـان از کتابخانـه، ثابـت مانـدن و حتـی گـاه کـاهش بودجـۀ                        

و لزوم تأمین قسمتی از بودجۀ الزم براي کتابخانه از خودش و سـرانجام، لـزوم پویـایی و    اختصاص یافته به آنها     
مـداري،  پاسخگوبودن روزافزون کتابخانـه بـه کـاربران در محـیط و بـستر رقـابتی امـروزي، بـراي بقـا و مـشتري           

فـاعی و گـرفتن هزینـۀ    هـا بـه خـدمات انت    ها را بر آن داشته تا براي بهبود عملکرد و جبران برخی هزینـه      کتابخانه
استفاده از برخی خدمات و کاالهاي خود روي بیاورند؛ البته این خدمات و کاالها جزو خدمات و کاالهاي پایه 

بر است؛ یعنی در مقایـسه بـا خـدمات و کاالهـاي پایـه،       و اولیه نیستند و تهیه و تدارك آنها براي کتابخانه هزینه       
  . جستجوي پیوسته و یا خدمات تحویل مداركهزینۀ نهایی باالیی دارند؛ مثل خدمات

مخالفـان، بیـشتر   . بحث گرفتن هزینۀ استفاده از کاربران کتابخانه مورد بررسی و محلّ مناقشۀ بسیار است         
 خـدمات   اند که کتابخانه فی نفسه براي ارائه دهند و مدعی خدمات اطالعاتی و غیرانتفاعی را مستمسک قرار می      

اي، اطالعات، حـق شـهروندان اسـت و بایـد      مردم ساالر بنانهاده شده و در چنین جامعه  به شهروندان، در جامعۀ     
دسترسی آزاد و بدون هزینه به آن داشته باشند و موافقان هم بیشتر برآنند که گرفتن هزینه، ناقض چنین کارکرد 
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شـود؛ وانگهـی    نـه مـی  بخشد و باعث کارایی اجتماعی نهـاد کتابخا  اي نیست؛ بلکه خدمات را بهبود می        پسندیده
  .کند رفتار کاربران را هم در استفاده از کتابخانه اصالح می

در این مقاله، برآنیم که ضمن تعریف و تبیین کارکردهاي هزینۀ استفاده و کـاربرد آن در کتابخانـه ـ در    
 بپردازیم کـه آیـا بـه    اي خاص ـ و مرور نظر مخالفان و موافقان این مسئله، به این نکته  کلّ آنها، نه فقط کتابخانه

لحاظ اقتصادي، گرفتن هزینۀ استفاده در کتابخانه کارآست و اگر چنین است، به چه صورت باید انجام گیرد و       
شـدة کـاربر و هزینـۀ کلـی     دالیل اقتصادي خود را در این مسائل، بیشتر بـا در نظـر گـرفتن هزینـۀ زمـان صـرف                 

کـارگیري آنهـا را    رفاً چارچوب نظـري دارنـد و شـیوه و سـیاق بـه          شده ص کتابخانه ارائه دهیم؛ ضمناً دالیل ارائه     
  .کنندها ـ برحسب هدف، نوع، کاربران و شرایط اقتصادي و امکانات کتابخانه ـ تعیین می مدیران کتابخانه

  هزینۀ استفاده و کارکردهاي آن 
، متـرادف  4بـرداري  ه و هزینـۀ بهـر  3کننـده   با اصطالحات دیگري همچون پرداختی استفاده     2هزینۀ استفاده 

پردازند که از کاال یا خدماتی  اي است که فقط افرادي می این اصطالح، تعاریف مختلفی دارد؛ مثالً هزینه   . است
؛ یـا پرداختـی اسـت در ازاي اسـتفاده از کاالهـا و      )شـود  اي که از همـه گرفتـه مـی    در مقابل هزینه  (برند    بهره می 

  . هاي عمومی باستانی و برخی از خدمات کتابخانهخدمات عمومی، مثل پارکهاي ملّی، آثار 
در بیشتر موارد، گرفتن هزینۀ استفاده براي تأمین مالی برخی خدمات و کاالهاست که در جهت رشـد و      

ا ایـن، یـک روي سـکّه اسـت؛ چیـزي کـه کمتـر بـدان            سازي کاالها صرف می   توسعۀ خدمات و بهینه    شـود؛ امـ
کـارگیري  کننده اسـت؛ مـثالً اگـر قـرار باشـد بابـت بـه             ر اصالح رفتار مصرف   اند، نقش هزینۀ استفاده د      پرداخته

کننده با دقت و ظرافت بیشتري به استفاده یا عدم اسـتفاده     اي معین پرداخت شود، استفاده      کاالیی عمومی، هزینه  
هـاي کمتـري    الینـده هـایی کـه آ   اگر قرار باشد از کارخانه. کند اندیشد و احتماالً آن کاال را ضایع نمی   از آن می  
پراکننـد، هزینـۀ اسـتفاده کمتـري      محابـا در محـیط مـی    کنند، نسبت به آنهایی کـه مـواد آالینـده را بـی            تولید می 
در . شـوند  هاي خود و اصالح شیوة تولیدشان ترغیـب مـی   هاي اخیر هم به کاهش آالینده       شود، کارخانه دریافت

 اصالح رفتار است؛ براي اینکه کـارایی اجتمـاعی ـ نـه لزومـاً      این موارد، جرح و تعدیل در هزینۀ استفاده، باعث
  .(United States…, 2006)آید اقتصادي ـ حاصل

هاست، متغیرهاي بسیاري را باید لحاظ کرد؛  اگر هدف از گرفتن هزینۀ استفاده، تأمین نسبی برخی هزینه    
سود نهایی، باید دست کم، برابـر  . ها  زینهها ـ حتی خود هزینۀ اخذ و ثبت همین ه  از طیف درآمد گرفته تا هزینه

  . هزینۀ نهایی باشد تا گرفتن هزینه، کارا محسوب شود
کنند که در ازاي پرداخـت   افراد، خودشان تعیین می.  اختیاري است   پرداخت هزینۀ استفاده، نوعی مبادلۀ    

ا مواردي همچون مالیاتها ـ کـه پرداختـشان    هزینه، از کاال یا خدمتی استفاده بکنند؛ یا نه؛ البته این هزینه را نباید ب
 گرفتـه نـشود، کـارآیی و     اگر هزینۀ اسـتفاده . که هدفشان، تنبیه است ـ یکسان دانست -اجباري است ـ یا جرایم  

گیرد و یا افرادي در جهت استفادة غیرمنصفانه یا ناکارآمد از برخی کاالهـا       الشعاع قرار می    رفاه اجتماعی، تحت  
توان تنها بر عهدة بازار گذاشت تا در قالـب   به عالوه، ارائۀ برخی کاالها و خدمات را نمی   . ندآی  و خدمات برمی  

                                                        
1. use fee. 
2. user fee. 
3. beneficiary fee. 



خرید و فروش شوند؛ زیرا از عواقب این کار، باال رفتن کاذب قیمتها و انحصارگري   ) یا متاع (کاالي خصوصی   
  .است؛ بنابراین، از این دید هم گرفتن هزینۀ استفاده، الزم است

  
  تاریخچه و دید کلّی : ها ده در کتابخانهبهاي استفا

وقتی فقط . اي طوالنی دارد اي ـ البته به شکلی دیگر ـ پیشینه   گرفتن پول در قبال استفاده از منابع کتابخانه
اي مربـوط بـه تـاریخ باسـتان یـا قـرون وسـطی وجـود          یک نسخۀ دستنویس از کتابی ارزشمند در قفسۀ کتابخانه   

برخـی  . گیرنـده بـود   ستلزم بـه ودیعـه گذاشـتن برخـی داراییهـاي خـصوصی امانـت         داشت، امانـت بـردن آن، مـ       
گرفتن هزینـۀ اسـتفاده در   . کردند هایی را غیرمستقیم دریافت می هاي دانشگاهی در قرون اخیر هم هزینه  کتابخانه
هرچند بـا  . معمول شد) فتوکپی(ها اولین بار پس از جنگ جهانی دوم و با دریافت بهاي تکثیر مدارك           کتابخانه

هاي دولتی، گرفتن هزینۀ استفاده را در کتابخانه عجیب  ها از محل مالیات، اعانات و بودجه       تأمین هزینۀ کتابخانه  
انـد و بخـصوص    هـاي عمـومی و دولتـی بـوده     ها قربانی کمبود بودجه داد؛ اما از آنجا که بیشتر کتابخانه      نشان می 

ر معرض تنگناهاي اقتصادي قرار داده است، اخیـراً مجبـور بـه تـأمین         بحرانهاي اقتصادي سالهاي اخیر، آنها را د      
زمانی قوانین محکـم و سـختی   . اند  ها از طرق دیگر ـ از جمله از راه گرفتن هزینه از کاربر ـ شده   قسمتی از هزینه

ی ـ قویاً نفی  هاي عموم ها ـ بویژه کتابخانه  اي وجود داشت که گرفتن هزینه را در کتابخانه در سطح ملی و منطقه
رسـانی و تخریـب آنهـا، اسـتفاده از فنـاوري       کـم بـراي مـواردي چـون دیرکـرد منـابع، آسـیب        کرد؛ ولی کم  می

این تساهل آشکار، ناشی از تجدیـدنظر و اصـالح همـان    . اي از کاربر دریافت شد      هزینه... ها و   اطالعات و رایانه  
امروزه گرفتن هزینه در قبال اسـتفاده از  . (Mahmood et al, 2005: 105)! قوانین محکم و سخت پیشین بود

  .ها، امري بسیار رایج و پذیرفته شده است هاي اطالعاتی در کتابخانه منابع اینترنتی و پایگاه
بـه  (تأمین هزینۀ بخشی از خـدمات و کـسب عایـدي    : کتابخانه از گرفتن هزینۀ استفاده، چند هدف دارد       

، تکیـۀ کمتـر بـه مالیـات و اعانـات بیرونـی، تهیـۀ خـدمات و            !)دش نباشد شرطی که هزینۀ این کار، بیشتر از سو       
یعنی داشـتن سـهمی در پرداخـت هزینـه در قبـال و بـه       (بر و پرکاربرد، ایجاد تساوي بین کاربران  کاالهاي هزینه 

در (، ایجاد امکان تعیین کاالهـا و خـدمات مـورد اقبـال و کـم و کیـف آنهـا         )نسبت خدمات مورد استفادة آنان    
 نهـایی بـا سـود نهـایی، همتـراز       به طوري کـه هزینـۀ  (و تخصیص مناسب خدمات با کارایی اجتماعی   ) بلندمدت
در کوتـاه  (براي جلوگیري از عرضۀ بیش از حد یا کمتر از حد کاال و خـدمات و ناکارآمـدي اجتمـاعی              ) باشد
ت و مانند آنها ) مد(Van House, 1983: 106).  

 عمـدة گـرفتن هزینـۀ اسـتفاده در کتابخانـه ـ و عمومـاً در همـۀ کاالهـا و          در کنار این مزایا، یـک عیـب  
حال، کتابخانه با کـارکرد آرشـیوي،    با این. آیند خدمات عمومی ـ آن است که همه از عهدة پرداخت آن برنمی 

توانـد   مـی کند و ایـن ن   رایگان، دین خود را به جامعه ادا می سازماندهی و اشاعۀ اطالعات و خدمات پایه و اولیۀ      
دادن  ها بخشی از درآمدهاي خود را با اجـاره  حتی امروزه کتابخانه. نافی حق آن براي گرفتن هزینۀ استفاده باشد 

...  سالن همایش، اجارة مواد و وسایل سمعی و بصري، رزرو کتاب، تکثیـر و گـرفتن پـول از افـراد غیرعـضو و                 
  .(Geng, 2004: 2)کنند  تأمین می



: توجیـه امـر، سـاده اسـت    . وم گرفتن هزینۀ استفاده، خدمات مرجع الکترونیکی استیک نمونۀ موارد لز 
جستجوي اطالعات و بازیابی آن، هزینه دارد و حتی، برخی کارگزاران، برحسب تعداد تک جستجوهاي انجام           

نیـست  هر بار جستجو، عملی منحصر به فرد است و مثل امانت کتـاب  . گیرند شده، از کتابخانه وجه اشتراك می  
نویسی خودکار، هزینه دریافـت   سازي و چکیده  از خدمات نمایه  . بر است که تکرار شدنی باشد و بنابراین، هزینه      

) هزینـۀ فرصـت وي  (شـود؛ زیـرا ایـن خـدمات در مقایـسه بـا خـدمات سـنتی و چـاپی آن، در وقـت کـاربر                   می
حتـی  . بر بـودنش، منطقـی اسـت    زینهدهد؛ پس ه هاي اطالعاتی بیشتري به دست می کند و گزینه جویی می   صرفه

تصور کنید الزم بود کاربر به جاي فتوکپی مـدارك غیرامـانی،   . کند جویی می تکثیر مدارك هم در وقت صرفه    
ها از کاربرانی که به قصد سود کردن و نفع مـالی،   به عالوه، چه ایرادي دارد که کتابخانه    ! از آنها رونویسی کند   

  برند، مطالبۀ پول کنند؟  میاز اطالعات آن کتابخانه بهره
گونه نیست که کتابخانه هزینۀ استفاده را کامل و تمام بگیـرد؛ بلکـه بـه کـاربر یارانـه                به هر صورت، این   

از طرفی، . آید یاب، به شمار نمی دهد؛ مثالً در ارائۀ خدمات جستجوي پیوسته، هزینه دستگاه و کارمند اطالع می
ا بنـا بـه صـبغۀ فرهنگـی و اجتمـاعی خـود، بابـت خـدمات پایـه و عمـومی،            هـ طور که گفته شد، کتابخانـه       همان
کنند و این همان خدمات رایگان است که مخالفان اخذ بها به اشتباه، با دیگـر خـدمات           وجهی دریافت نمی    هیچ

ود کننـد؛ البتـه گـرفتن هزینـۀ اسـتفاده در بهبـ       رو، بـا آن مخالفـت مـی    کنند و از ایـن  مستلزم بها، یکسان تلقی می   
  .خدمات پایه هم مؤثر است

  
  مخالفان و موافقان گرفتن هزینۀ استفاده 

سو، در مورد لزوم یا عدم لزوم گرفتن هزینۀ اسـتفاده، بحـث و جـدل فـراوان بـوده و                 بدین 1970از دهۀ   
یـد  آ هاي عمدة هر دو گـروه مـی   در ادامه به اختصار برخی توجیه  . اند  بسیاري موافق و مخالف این ایده نظر داده       

(Mahmood et al, 2005: 107-8):  
موافقـان، مزایــایی چــون کــم شــدن اتــالف منــابع کتابخانــه، بــاور کــاربر بــه ارزش کاالهــا و خــدمات،   

گیـري بهتـر کتابخانـه بـراي عرضـۀ کاالهـا و خـدمات         سودآوري فردي و شخصی اطالعات، کمک به تـصمیم  
کنند و مخالفان هم در مـورد   ات جدید را مطرح میها و فتح باب براي خدم    مطلوب، تعدیل نسبی افزایش هزینه    

شکنی خدمات رایگان کتابخانـه، اسـتفادة دوبـاره کتابخانـه از مالیـات بـا گـرفتن هزینـه                هایی مانند سنت  دغدغه
  . گویند استفاده و نابرابري در دسترسی کاربران با میانگین درآمد کمتر، به اطالعات، سخن می

بحث اصلی مقاله، . (کنیم  میپردازیم و آنها را به لحاظ اقتصادي رد   می   عمده در اینجا فقط به چند انتقاد     
گویند گرفتن هزینۀ استفاده، نافی حق دسترسی آزاد و برابر به اطالعـات اسـت،       آنان که می  ). فراتر از این است   
کنند که کتابخانه خدمات عمومی و پایه را رایگان و یا با پرداخـت حـق عـضویتی بـسیار کـم،        به این توجه نمی   

ضـمناً مالیـات، فقـط    . شـود  بر و خاص غیرپایـه دریافـت مـی    قبال خدمات هزینهدهد و هزینۀ استفاده در     ارائه می 
گیرنـد،   در پاسخ آنان که به نابرابري ناشی از هزینۀ استفاده خرده می . کند  بخشی از درآمد کتابخانه را تأمین می      

اي  هر کتابخانهتوان گفت که شریک کردن کاربران در هزینۀ خدمات خاص به آنها عین برابري است و نیز            می



هاي دیگر در اولویت قرار دهد؛ مثالً یک کتابخانۀ  ممکن است گروهی را ـ به هر دلیلی ـ بیشتر از گروه یا گروه
  .دانشگاهی به استادان بیشتر خدمات بدهد تا به دانشجویان

  
  تحلیل اقتصادي هزینه استفاده 

ــ محـدودي   ... ها، منابع ـ پـول، انـرژي، زمـان و      ها و گروه افراد، مؤسسه. پردازد علم اقتصاد به بدیلها می
بینـی   تحلیل اقتصادي به هزینه و کارایی و پـیش   . هاي دیگر   هر انتخابی، برابر است با از دست دادن گزینه        . دارند

هر جا پاي منابع کمیاب ـ همچون اطالعات و منـابع کتابخانـه ـ در     . رفتار افراد در مواجهه با این بدیلها نظر دارد
اینکه بپذیریم هزینۀ استفاده باید گرفته شود یا نـه و اگـر   . شود ان باشد، اقتصاد و تحلیل اقتصادي نیز مطرح می می

  .روست بله، چگونه، مستلزم تحلیل اقتصادي بدیلهاي پیش
اي از عوامل  شان از کتابخانه در مجموعه رو، ترجیحات و هدفهاي استفاده کاربران، انسان هستند و از این   

در ایـن نوشـتار، بـراي تحلیـل بـدیلها از سـنجه       . ه است که تجزیه و تحلیل همزمان آنها بسیار مـشکل اسـت         تنید
توانیم بـه تـساوي در اسـتفاده دسـت      وقتی می. کنیم استفاده می» هزینۀ زمان یا فرصت   «عینی  ) گیريمعیار اندازه (

 و اسـتفادة کـم درآمـدها را از کتابخانـه     یابیم که هزینۀ استفاده را به سمت و سوي افـراد پردرآمـد، سـوق داده              
هزینۀ زمان استفاده براي هر کاربر، عبارت است از مقدار دستمزد یا درآمدي کـه آن شـخص بـر      . افزایش دهیم 

که براي هر فرد، بسته به میزان دسـتمزد وي در واحـد زمـان، متفـاوت         (دهد    اثر استفاده از کتابخانه از دست می      
  ).است

  .کنیم یکی بررسی و به لحاظ اقتصادي تحلیل می هاي ممکن براي کتابخانه را یکی هبر این اساس، گزین
  بدون گرفتن هزینۀ استفاده ) الف

اي طی گـذر زمـان، بـدون دریافـت هزینـۀ اسـتفاده، بـا تمـام امکانـات، بـه همـۀ            کنیم کتابخانه فرض می 
 آنـان،    و بـا افـزایش اطالعـات و تجربـۀ    به لحاظ نظري، دستمزد کاربران به مرور زمان       . کاربران، خدمات بدهد  

یابد و کاربران، کمتر به کتابخانه مراجعه  یابد و به موازات این امر، هزینۀ زمان استفاده نیز افزایش می      افزایش می 
جـویی کننـد    آیند تا در فرصت و زمـان، صـرفه   کنند و درصدد رفع نیاز اطالعاتی خود از مجاري دیگر برمی        می

شـود؛ زیـرا    حاال استفاده از کتابخانه کم و کمتر مـی ). آورند  امانت کتاب به خرید کتاب روي می      به جاي     مثالً  (
کتابخانه در . ارزشهاي سودآورتري به وجود آمده و خدمات جایگزینی با زمان کمتر در دسترس کاربران است     

تن یک واحد اطالعات کنـد  مواجهه با این امر، باید کاري کند که کاربر، نسبت به قبل، زمان کمتري صرف یاف  
نفـس و تـسریع   هاي کاري، استخدام کتابدار مرجع تـازه     تا به استفاده ترغیب شود؛ مثالً با افزودن تعداد ایستگاه         

بر است و چون این کتابخانـه، عایـدي دیگـري نـدارد و      این کار براي کتابخانه هزینه   . خدمات جستجوي پیوسته  
تواند دست به این  وضعیت بودجۀ غیرثابت و ناهمگونی دارد؛ پس عمالً نمیهاي دیگر،    مثل بسیاري از کتابخانه   

اش را که هزینۀ زمان بیشتري دارند ـ از   کم کاربران ـ بخصوص کاربران فرهیخته و آموزش دیده  کار بزند و کم
؛ چون به خاطر برد گیریم که اگر کتابخانه هزینۀ استفاده دریافت نکند، راه به جایی نمی نتیجه می. دهد دست می 

رایگان بودن خدمات، تقاضا باالست و امکانات، محدود و روز به روز بر زمان انتظار براي رفع نیـاز اطالعـاتی،         



  ؛ ولی چگونـه؟ »آري: گرفتن هزینۀ استفاده«گذارد؛ پس  شود و این امر بر میزان استفاده تأثیر منفی می        اضافه می 
  .پردازیم ر میبراي پاسخ به این سؤال، به بدیلهاي دیگ

  دریافت هزینۀ استفاده براي تمام خدمات) ب
گیرد کـه   گفته ناگهان تصمیم می کتابخانۀ پیش. این شق، درست، عکس بدیل قبلی و جالب توجه است    

یافتـه اسـت ـ      زمان ـ که پیـشتر افـزایش    این هزینه به هزینۀ. هزینۀ استفاده از تمام خدمات را از کاربران اخذ کند
اسـتفاده از کتابخانـه بـسیار کـاهش     . کننـد  شوند و ناگهان صحنه را خالی می کاربران معترض می  . شود اضافه می 

انـد و در قبـال اسـتفاده، بهـایی پرداخـت       حـاال کـه متقاضـیان کـم شـده     . یابد، اما واقعیت، چیز دیگري است     می
اسـت، کتابـداران فرصـت    تـر  هـاي کـاري، خلـوت    کنند؛ چون ایستگاه   کنند، خدمات بهتري هم دریافت می       می

بیشتري براي پرداختن به امور کاربران دارند و زمان استفاده، کم شده است و بـالطبع، هزینـۀ زمـان اسـتفاده هـم       
کنـد تـا دوبـاره بـه اسـتفاده از       انـد، ترغیـب مـی    این خدمات، کاربران دیگر را هم که سابقۀ استفاده داشته . کمتر

) بـه خـاطر کـم شـدن هزینـۀ زمـان      (پردازند، سود بیشتري  سه با بهایی که می   کتابخانه روي بیاورند؛ زیرا در مقای     
بـاز هـم ایـن کتابخانـه بـه      . کنند؛ بخصوص آنها که از اطالعات، سودآوري دارند؛ مثل تجار و کـسبه کسب می 

د اسـتفاده  آیند که از اطالعات براي تولید و سو حاال بیشتر، افرادي به کتابخانه می    . شود  مرور زمان پراستفاده می   
کننـد بهـاي    درآمد نیست؛ چون اینـان فکـر مـی    کنند و درآمد باالیی دارند و دیگر چندان خبري از افراد کم        می

رود میزان استفاده، کمتـر از زمـانی    حساب، انتظار می با این . استفاده از کتابخانه براي آنان بیشتر از سودش است        
شود؛ زیرا هم به لحـاظ کـارکرد    ولی این بدیل، توصیه نمی  . شد  میاي بابت استفاده گرفته ن      باشد که اصالً هزینه   

سنتی کتابخانه، کاري غیرمردمی است و معلوم هم نیست کـه میـزان اسـتفاده در بلندمـدت، چقـدر باشـد و هـم          
کنـد و حمایـت    زنـد؛ اسـتقالل آن را کـم مـی     اینکه این بدیل به حیثیت و جایگاه اجتماعی کتابخانه آسیب مـی           

  : اما بدیل بعدي. دهد و رسیدن به نقطۀ تعادل جدید، درازمدت است کاهش میمردمی را 
  هزینۀ استفاده براي خدمات به صرفه ) ج

زند و ارائۀ خدمات و  اکنون کتابخانه به جاي گرفتن هزینۀ استفاده از تمام خدمات، دست به گزینش می
هـاي   براي مثـال، پایگـاه  . کند شان می گرفتن هزینهتر را مقید به   کاالهاي جدید و یا خدمات و کاالهاي به صرفه        

بـه  (تـر   کنـد کـه در زمـان و فرصـتی کوتـاه        هاي کتابشناختی چاپی اضافه می      کتابشناختی پیوسته را هم به پایگاه     
استفاده کنند؛ یا از خـدمات سـریع و   ) بدون بها(کاربران، مختارند که از خدمات عادي    . کنند  عمل می ) تر  صرفه

شـوند و اگـر هزینـۀ     مستلزم پرداخت هزینه است؛ چون این خدمات براي کتابخانه گـران تمـام مـی         به صرفه که    
مثال دیگر، انجام جستجوهاي بیـشتر و صـرف وقـت    . زند استفاده از آنها گرفته نشود، به دیگر خدمات لطمه می      

: امکان انتخاب وجـود دارد در این حالت، . بیش از حد تعیین شدة استاندارد، در قبال گرفتن پول از کاربر است           
انتخاب خدمات عمومی با همه محدودیتها و وقتگیر بودنش؛ یا انتخاب خدمات به صرفه و سریع با تمامی مزایـا         

اگر کـاربر،  . در تمام این موارد، خدمات نوین و خاصی عرضه شده و گرفتن هزینه منطقی است  .  هایش  و هزینه 
  . ر پرداخت هزینۀ مالی بداند، بهاي استفاده را خواهد پرداختکاهش هزینۀ زمان اخذ اطالعات را مقدم ب

آورنـد و   دانند، به ایـن خـدمات روي مـی    بر را سودمند می در ادامه، کاربرانی که خدمات جدید و هزینه    
کند و در نتیجه، این خدمات نیز ارتقـا   را کم می) بدون بها(این امر، تراکم و احتباس درخواست خدمات عادي     



هـر دو طـرف،   . شـود  جـویی مـی   گیرند و در وقت آنان هـم صـرفه   درآمد بیشتري تعلق می د و به افراد کم  یابن  می
  . مشتري خاص خود را خواهندداشت

تواننـد بپذیرنـد کـه همزمـان، دو شـق خـدمات        اما اعمال این بدیل، وجهۀ خوبی نـدارد و کـاربران نمـی        
اگرچـه  (شـود و آن دیگـري عـادي     ارائه مـی ) تر  سریعولو  (همسان وجود دارد که یکی در قبال پرداخت هزینه          

  .است) رایگان
به صورتی متفاوت از هـم ـ   ) ايمثل جستجوي رایانه(انجام کاري واحد : اي دیگر اندیشید پس باید چاره

بـسته بـه نیـاز، عمـق     . یا توسط خود کاربر و رایگان، یا به کمک یـک کتابـدار خبـره و در قبـال گـرفتن هزینـه                
نتیجـه  . هدف را انتخـاب کنـد  تواند یکی از این دو خدمت متفاوت و هم فوریت امر، خود کاربر می اطالعات و   

در درازمدت، افزایش هزینۀ استفاده از فرد خبره و هجوم کاربران به سمت رایانـه، بـراي انجـام فـردي جـستجو           
ا هم هزینۀ کاربران و هـم هزینـۀ   این بدان معناست که باید در فکر ارتقاي نظامهاي بازیابی نیز بود ت           . خواهد شد 

  .کتابخانه کاهش یابد
  هزینۀ استفاده براي خدمات ابتکاري) د

اي براي خدمات متنوع خود، دسـت بـه نـوآوري     تواند به موازات دریافت هزینه    و سرانجام، کتابخانه می   
بـا ایـن   .  بوده استبزند؛ مثالً با قیمتی کمتر، خدمتی ارائه دهد که پیشتر، انحصاري و در دست بخش خصوصی    

کنند با درآمـدهاي ـ بـاال یـا      کار، افرادي که مجبور بودند براي دریافت این خدمت به بخش خصوصی مراجعه 
انـد، بـراي   رفتـه  کنند و افراد کم درآمد هم که به سـراغ بخـش خـصوصی نمـی     متوسط ـ به کتابخانه مراجعه می 

ها بـراي ارتقـاي خـدمات     کتابخانه مجموعاً از این گزینه. برند یاولین بار از این نوآوري در خود کتابخانه بهره م 
  را عرضـه تا هم خدمات عمومی و هم خدمات خاص خودکند  استفاده می) در سطح پایه و سطح گرفتن هزینه (

  .کند
  
  گیري  نتیجه

مات هاي مختلف است و در قبـال اسـتفاده از خـد         هزینۀ استفاده، بحثی مطرح در انواع خدمات کتابخانه       
برخالف نظـر مخالفـان گـرفتن هزینـۀ ایـن کـار، نـه تنهـا بـه کـارایی               . شود  بر کتابخانه گرفته می   خاص  و هزینه   

فهمی  کنندة امور خدمات پایه و رایگان هم هست و این کج   کند، بلکه تداوم بخش و تسریع       کتابخانه کمک می  
 خدمات در قبال گرفتن  ارائۀ.  شده استمخالفان، از آمیختگی کارایی اجتماعی و سود فردي و خصوصی ناشی   

به کـارگیري بـدیلهاي   . کندهزینۀ استفاده، بدیلی براي عامل وقت و زمان کاربر است که خود وي انتخابش می         
ه  آوري خدمات جدید  ها و خدمات فعلی گرفته تا فراهم مختلفی که امکان انتخاب به کاربر بدهند ـ از تغییر روی

شود؛ ضمناً  تکیه بر هزینۀ استفاده به استقالل و بهبود خدمات کتابخانه منجر می       . انجامد  میـ به کارایی اجتماعی     
هـا و   نظر به افزایش میانگین درآمد کاربران در گذر زمان و تغییر هزینۀ زمانی آنان، کتابخانه باید مدام در برنامه      

العـۀ کـاربران، عـاملی مهـم در نظـر      مشی خود تجدیدنظر کند و زمان را در طراحی خدمات و نظامهـا و مط         خط
  . بگیرد
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