
   و بازار انحصاري1اثرهاي مضاعف  نظریه عدم تقارن اطالعاتی
  ها هاي اطالعاتی در کتابخانه هاي التین و پایگاه بر روند اشتراك مجله

  
 2شعله ارسطوپور

 
  چکیده

در چنین شرایطی، یکی از دو طرف معامله، . کاهد عدم تقارن اطالعاتی در هر بازار، از کارایی اجتماعی بازار می
گاه   کافی نسبت به کاالي مورد معامله ندارد و از آنجا که کمبود اطالعات اغلب از سوي خریدار است، وي هیچاطالعات

از . شود، چون از کیفیت واقعی کاال اطمینان حاصل نکرده است  حاضر به پرداخت قیمت واقعی کاالي مورد معامله نمی        
در بازارهاي اطالعـاتی،   .  بازار بینجامد، انحصار فروش استتواند به ناکارایی اجتماعی   طرف دیگر، عامل دیگري که می     

هاي ادواري است، اثرهاي متقابل عدم تقارن اطالعاتی از یک        جایی که کاالي مورد معامله، اطالعات و بخصوص نشریه        
ضاعفی سو و انحصار اعمال شده از طرف ناشران و کارگزاران فروش نشریات ادواري خارجی از سوي دیگر، ناکارایی م       

ایـن مقالـه بـا    . هـا خواهـد بـود    هاي ادواري تحمیل می کند که در اکثر موارد به زیان کتابخانه را بر بازار خرید نشریه   
  .پرداختن به اثرهاي مضاعف این دو مشکل، در نهایت به ارائه راهکارهایی براي بهبود شرایط فعلی می پردازد

 .هاي ادواري خارجی نحصاري، بازار نشریهعدم تقارن اطالعاتی، بازارهاي ا: ها کلیدواژه

 
  درآمد

هاي اطالعاتی، از جمله مواردي است که توجـه بـسیاري    هاي ادواري التین و پایگاه بازار اشتراك نشریه  
از آنجـا کـه ایـن کـار در ایـران بـا       . از کتابداران بخش سفارشها و نیز مدیران را به خـود معطـوف داشـته اسـت         

توانـد بـه بحثـی داغ در حـوزة      گیري ایـن بازارهـا مـی    مراه است، کارایی حاصل از شکلهاي بسیار باال ه     بودجه
هاي اطالعاتی نیز از سایر بازارهاي اقتصادي مستثنا  ها  و پایگاه بازار اشتراك نشریه  . اقتصاد اطالعات تبدیل شود   

توان به نظریه عدم  ها می ین نظریهاز جمله ا. هاي مختلف اقتصادي را بر آنها نیز تعمیم داد   توان نظریه   نیست و می  
با وجود حساسیت باالي بازار نشریه هاي .  و نیز بحث بازارهاي انحصاري اشاره کرد  3»آکرلف«تقارن اطالعاتی   

هـاي   نظران بـه جنبـه   هاي اطالعاتی نسبت به این دو وضعیت نامتعادل در بازار، توجه صاحب ادواري و نیز پایگاه   
 و عدم تقارن اطالعات و نیز انحـصارها و رفتارهـاي انحـصاري بـه صـورتی جـامع و         مختلف بحث نبودِ اطمینان   

مقاله حاضر درصدد است بـا  . بنیادین و البته در تعامل و تقابل با یکدیگر، بسیار اندك و گاه پراکنده بوده است             
رسـی رفتارهـاي   هـا از یـک سـو و نیـز بر       بررسی جداگانه نظریه عدم تقارن اطالعاتی و اثـرات آن بـر کتابخانـه             

                                                        
1. Asymmetric Information.  

  . )com.yahoo@arastoopoor( مشهد ي دانشگاه فردوسينرسا  و اطالعي علوم کتابداري دوره دکترايدانشجو. ۲
1. Akerlof. 



هاي اطالعـاتی از سـوي دیگـر، بـه تبیـین اثرهـاي حاصـل از ایـن دو                ها وپایگاه   کنندگان نشریه   انحصاري عرضه 
  .ها بپردازد وضعیت بر کتابخانه

  
   یا عدم تقارن اطالعاتی4بازار بنجل

نظـران   ب، توجـه صـاح  »اجناس بنجـل «یا » لمونها« با ارائه نظریه اي تحت عنوان بازار  (1970)» آکرلف«
هاي مختلف اقتصادي را به مسئله عدم تقارن اطالعات در طرف مشتري و فروشنده و نیز تبعات آن جلـب      حوزه
ریشه و پایه نظریه مذکور بر ایـن  . اي جز کارآمد نبودن بازارها ندارد عدم تقارن اطالعاتی در نهایت نتیجه  . نمود

فین از شرایط واقعی کاالهاي مورد نظر آگاهی نداشـته  اصل استوار است که در یک معامله، چنانچه یکی از طر  
اي از نبود اطمینان و عدم قطعیـت   در چنین شرایطی، گونه. باشد، طرف دوم می تواند سود بیشتري حاصل نماید  

بر فضاي معامله حاکم خواهد بود که در نهایت بـه تـضعیف جریـان بـازار یـا بـه عبـارت دیگـر شکـست بـازار                   
  ).1378، ماتسیشی(انجامد  می

، »آکرلف« در توصیف این شرایط بیان می دارد که نقص یا نابرابري اطالعاتی مدنظر            (2005) 5»ولتون«
در چنـین بازارهـایی، خریـدار    . کاهـد  شود که خود از کارایی اجتماعی بازار مـی  منتهی می» انتخابی ناصحیح«به  

تواند به سودي سرشار  ک کردن نیست؛ که می  دهد، کاري جز ریس     آنچه وي انجام می   . واقعاً حق انتخاب ندارد   
در این فضا، خریدار با نا اطمینانی و نداشتن رغبت واقعـی وارد معاملـه مـی          . ناپذیر منجر گردد    و یا زیانی جبران   

بـه بیـان دیگـر،    . تأثیر نخواهـد بـود   این در حالی است که نا اطمینانی مذکور بر سود نهایی فروشنده نیز بی     . شود
تواند کاالي خود  شود، لذا فروشنده نمی کند نیز مشکوك می اي که کاالي خوبی عرضه می  روشندهخریدار به ف  

  . در این شرایط، وي نیز متضرر خواهد شد. را با قیمت واقعی مورد نظر خود به فروش برساند
ودروهـاي  دارنـد، بـازار خ    نیز بیان می(2006) 6»وانکید و دابید«گونه که  مثال کالسیک این نظریه همان 

گاه اطالعاتی را که فروشنده نسبت به ماشـین مـورد معاملـه دارد،           در این بازارها، خریدار هیچ    . دست دوم است  
بـه بیـان دیگـر، در ایـن بـازار      . نداشته و همین باعث بروز عدم تقـارن اطالعـاتی در دو طـرف معاملـه مـی شـود       

در بـدو امـر، هنگـام    . این اطالعات برخـوردار نیـست  اطالعات وجود دارد ولی الزاماً یکی از طرفهاي معامله از           
. تواند تشخیص دهد که خودرو خریداري شده کیفیت دارد یا خیر خرید خودروهاي نو از کمپانی، خریدار نمی    

  : در چنین شرایطی، احتماالت مطرح در مورد خرید خودرو به این صورت خواهد بود
P (A) = a                  رو با کیفیت باشداحتمال اینکه خود  
P (A') = (1-a)            احتمال اینکه خودرو با کیفیت نباشد 

اما این شرایط زمانی که خـودرو خریـداري شـده بـراي مـدتی در دسـت مالـک آن بـاقی بمانـد، تغییـر                     
حـال، چنانچـه وي   . تري از کیفیت خـودرو بـه دسـت خواهـد آورد     به عبارت دیگر،  فرد ارزیابی دقیق     . کند  می
مایل به فروش خودرو داشته باشد، دیگر تساویهاي باال در مورد اطالعات فروشنده صدق نخواهد کرد؛ چه او           ت

                                                        
2. Market for Lemons. 
1. Welton. 
2. Wankhade & Dabade. 



عدم تقارن در اطالعات بین دو طرف معامله، . کیفیت داند خودرو مورد معامله با کیفیت است یا بی     به خوبی می  
  . شود دقیقاً از همین نقطه آغاز می

 بازار، خودروهـاي باکیفیـت و   7سطه مسائلی چون رقابت و یا دست نامرئینکته دیگر اینجاست که به وا     
کیفیت باید در یک ردیف قیمتی به فروش برسند، زیرا خریداران از با کیفیـت یـا بـی کیفیـت بـودن کـاالي             بی

 به در چنین شرایطی، اگر فرد فروشنده بخواهد خودرو واقعاً باکیفیت خود را       . مورد معامله آگاهی کامل ندارند    
تر، تمایلی به خرید ماشین با قیمـت   قیمتی باالتر بفروشد، خریدار به واسطه نا اطمینانی و نیز وجود همتایان ارزان    

در مقاله خود با ارائه برخی توابع، در نهایت نشان می دهد که در چنین بـازاري        » آکرلف«. باالتر نخواهد داشت  
ازار فرضی آکرلف در قالب شرایط و معادالت زیر بیـان مـی   ب. با هیچ قیمتی معامله اي صورت نخواهد پذیرفت  

 : پیش شرط است4 که داراي (Akerlof, 1970)شود 

 ماشین براي فروش دارد و گروه Nها  گر حضور دارد که یکی از این گروه         در بازار دو گروه معامله     . 1
زار فروشی براي ماشـینهاي گـروه   تواند به صورت بالقوه با لذا گروه دوم می. دوم هیچ ماشینی براي عرضه ندارد  

 .مسلماً الزم به توضیح نیست که هر دو گروه در تالش براي کسب بیشترین سود هستند. اول باشد

 :شود توابع کارایی بازار براي دو گروه، به صورت زیر تعریف می . 2
U1 = M + Σ xi 
U2 = M + Σ 3/2xi 

مقـدار مطلوبیـت حاصـل از تعاملهـاي بـازار       عددي ثابت و مساوي بـا  Mالزم به توضیح است، در اینجا    
  .براي سایر کاالهاست

 µ و (x ≤2 ≥0) پراکنـده اسـت   2 تـا  0 ماشین موجود در گروه اول به صورت نرمال بین Nکیفیت  . 3
 .باشد متوسط کیفیت می

 محاسبه شده براي دو گروه به صورت مجزا صورت می گیرد و تقاضا براي خودروهاي    (Y)درآمد   . 4
 .اي هر دو گروه خواهد بوددست دوم، تقاض

  D1 = Y1/p  پس µ/p >1  اگر
  D1 = 0  پس µ/p < 1  اگر

 :را می توان به صورت زیر نوشت این در حالی است که فرمول عرضه ماشینها

  S1 = pN/2  پس p ≤ 2  اگر
  :بنابراین، نباید فراموش کرد که متوسط کیفیت

µ = p/2 

  :وم بدین صورت خواهد بودبا توجه به تابع کارایی، تقاضا براي گروه د
3  اگر  µ /2 > p پس  D2 = Y2/p  
3  اگر  µ /2 < p پس  D2 = 0  

                                                        
1. Invisible Hand. 



بـا ایـن   . S2 = 0همچنین، با توجه به اینکه گروه دوم اصوالً خودروهایی براي فروش نـدارد، لـذا            
  :حساب، تقاضاي کل در بازار را می توان به این صورت برآورد نمود

 D (p, µ) = (Y2 + Y1)/p  پس P < µ  اگر

 D (p, µ) = (Y2)/p  پس µ < p < 3µ/2  اگر

 D (p, µ) = 0  پس p > 3µ/2  اگر
 خواهد بود، تحت هیچ شرایطی و با هـیچ قیمتـی   p/2، کیفیت متوسط pحال با توجه به این که با قیمت    

لبه شده خواهـد  تر از قیمت مطا خرید و فروش صورت نمی گیرد، زیرا در تمام شرایط پیش گفته، کیفیت پایین         
  :در معادالت حاضر، فرض بر این است که. بود

U1 مطلوبیت گروه اول  Y1 در آمد حاصل براي گروه اول  
U2 مطلوبیت گروه دوم  Y2 درآمد حاصل براي گروه دوم  
N تعداد خودروهاي موجود در بازار  D1 تقاضاي گروه اول براي خودروهاي موجود در بازار  
xi  کیفیت خودروiام   D2 تقاضاي گروه دوم براي خودروهاي موجود در بازار  

μ کیفیت متوسط خودروها  S1 
میزان عرضه خودروها به بـازار بـراي فـروش توسـط            

 گروه اول 

P قیمت هر واحد خوردو  S2 
میزان عرضه خودروها به بـازار بـراي فـروش توسـط            

  گروه اول 
ي نخواهند داشت، بلکه معناي این حـرف آن   البته، این بدین معنا نیست که خودروهاي دست دوم بازار         

ایـن مطلـب را مـی تـوان بـا      . رسـند  گاه به مطلوبیت واقعی خود نمی است که حداقل در نظر بازار خودروها هیچ    
  ).1شکل(در مورد بازار اطالعات ناقص تکمیل نمود ) 1380(» کینگما«اشاره به نمودار 

  م و مطلوبیت از دست رفتهبازار خودروهاي دست دو. 1                 شکل

  
              

کـه مـی   ) نقطـه تعـادل واقعـی    (’Uو ) نقطه کارایی اقتصادي مورد انتظار (Uدر این نمودار، فاصله نقطه      
 نیز یاد کرد، نشانه اي از فاصله واقعیت با آنچه به صورت منطقـی در  8»مطلوبیت از دست رفته  «توان از آن با نام      

  . اتفاق بیفتد، استیک بازار متقارن باید
                                                        

1. Dead weight Loss. 

 تعداد خودروهاي دست دوم به فروش رفته 



توان نتیجه گرفت که کمبود اطالعات از جانب حداقل یکی    بنابراین، فارغ از تمام موارد مطرح شده می       
هـا   از طرفین معامله شرایطی از عدم اطمینان را درافراد به وجود می آورد که در نهایت به بروز برخـی ناکـارایی         

الی است که همین عدم اطالع کافی و یا عـدم تقـارن اطالعـاتی    این در ح). 1372مک کنا، (انجامد  در بازار می 
ناپـذیر را   شود کـه تبعـاتی بـسیار نـامطلوب و جبـران      میان طرفین، گاه به بروز برخی انتخابهاي ناصحیح منجر می  

  . (Wet, 2004)زند براي طرف فاقد اطالعات و یا داراي اطالعات اندك، رقم می
  

  بازارهاي انحصاري
داند کـه حـایز ایـن شـرایط      بازار انحصاري را یکی از انواع بازار می  ) 1370و  1382(» اهیمحتشم دولتش «

  :باشد
 .براي کاالهاي مشابه تنها یک فروشنده وجود داشته باشد •

 .براي کاال یا خدمات عرضه شده جایگزین مناسبی  موجود نباشد •

 :ورود به بازار مذکور براي رقبا کاري بسیار مشکل باشد، زیرا •

o بازار قدرت جذب ندارد(ضا براي کاال یا خدمات ارائه شده محدود است تقا.( 

o قیمتها به گونه اي انتخاب شده اند که سایر واحدها نمی توانند وارد عرصه رقابت شوند. 

o واحد انحصارگر، عرضه و فروش مطلق مواد اولیه را در دست دارد. 

o ولت صادر شده استاجازه انحصار به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طرف د. 

بندي نمـود   دسته» رقابت انحصاري «و  » انحصار کامل «بازارهاي انحصاري را می توان به دو گروه عمده          
  .که هر یک شرایط خاص خود را داراست

  
  انحصار کامل

بازار انحصار کامل زمانی به وجود خواهد آمد که فقط یـک تولیدکننـده، کـاالیی منحـصر بـه فـرد، را                  
در این حالت، تولیدکننده و یـا صـاحب کـاالي مـورد     . الیی مشابه در بازار، تولید و عرضه نماید بدون وجود کا  

نظر با رقابتی در بازار مواجه نیست و به همین علت، انحـصارگر قـدرت زیـادي بـراي تعیـین قیمـت و یـا میـزان             
ي بـازار همـان منحنـی    در چنین حالتی منحنـی تقاضـا  ). 1370محتشم دولتشاهی،   (عرضه در بازار خواهد داشت      

در این بازار، عرضه تا زمانی ادامه می یابـد کـه درآمـد نهـایی انحـصارگر بـا هزینـه         . عرضه انحصارگر می شود   
این کار منطقاً به این علت صورت می پذیرد که انحصارگر در پی سـود حـداکثري خـود           . نهایی وي برابر باشد   

اي بیش از هزینه تولیـد بـراي وي در بـر نداشـته باشـد         نهاست و تا وقتی فروش یا عرضه یک واحد اضافی، هزی          
(MR = MC) این امر در نهایت به تفـاوت  ). 2شکل (، فروش واحد عرضه شده براي وي سودآور خواهد بود

  . گردد منجر می) بازار رقابتی(قیمت کاالي عرضه شده با قیمت واقعی آن در شرایط عادي 
به عبارت دیگر، .  پاسخگویی به نیاز واقعی بازار منجر خواهد شد   مسلماً چنین تمهیدي در نهایت به عدم      

کننده کاالهاي عرضه شده وجود خواهند داشت که به علت کمبود کاال و گران  اي مصرف همیشه در بازار عده
                                                                                                                                                               

، )يمت فعلي کمتر از قيمتيق( بازار يمت واقعي شود که حاضر بودند با قي مي افراد است که شامل حال آن دسته ازيان اجتماعينجا منظور زيدر ا
  .د آن را ندارنديمت باال امکان خريند، اما هم اکنون به واسطه قي نمايداري عرضه شده را خريکاال



 این مطلوبیت از) 1380(» واریان«. توانند به کاالي مورد نظر دسترسی داشته باشند  بودن آن، به هیچ صورتی نمی     
قابل مـشاهده  ) سطوح زیر خط تقاضا (C و B نیز در قالب دو قسمت 2گونه که در شکل   را ـ همان 9دست رفته

  .داند پذیر می است ـ اندازه
  

  مطلوبیت از دست رفته حاصل به واسطه تفاوت در قیمت و میزان عرضه. 2شکل 

  
  بازار انحصار رقابتی

در ایـن وضـعیت، تعـداد    . رقابت کامل را در بـر دارد   رقابت انحصاري خصوصیاتی از بازار انحصاري و        
کنندگان کاال به حدي است که یک واحد عرضه کننـده تـأثیر چنـدانی بـر فعالیتهـاي اقتـصادي دیگـران             عرضه
اما در هر صورت، به این واسطه که کاالهاي عرضه شده تا حدي با هم تفاوت دارند، هـر عرضـه کننـده          . ندارد

  ).1382هندرسن و کوانت، (ا شیب منفی براي محصول خود است داراي یک منحنی تقاضا ب
با این تفسیر، اگر انحصارگران تا زمانی که انتظار سود دارند وارد بازار شوند، سه شرط عمده بـر تعـادل        

  ):1380واریان، (بازار اثرگذار خواهد بود 
خـود، بـه عرضـه    هر انحصارگر در ترکیبـی خـاص از قیمـت و تولیـد بـا توجـه بـه منحنـی تقاضـاي               . 1

 .پردازد می

 .هر انحصارگر با فرض معلوم بودن تقاضا، سودش را حداکثر می کند . 2

 .هرچه میزان عرضه کاال  یا خدمت به بازار بیشتر باشد، سود بنگاه به سمت صفر میل می کند . 3

زان با توجه بـه اینکـه میـ   . رسیدن به تعادل در رقابت انحصاري، متضمن توجه به دو نکته دیگر نیز هست     
، اما هنـوز وضـعیت عـدم کـارایی اجتمـاعی وجـود       10عرضه در این بازار نسبتاً باالست، سود برابر صفر می باشد 

دارد و همین عدم کارایی، از آنجا که قیمت در هر صورت باالتر از هزینه نهایی خواهد بود، موقعیت را به نفـع           
توانـد   در شرایط رقابـت انحـصاري زمـانی مـی    نکته دیگر آن است که هر انحصارگر       . انحصارگر تغییر می دهد   

                                                        
در اينجـا بـه   .  ترجمـه کـرده اسـت   »تههزينه از دست رف« مورد نظر واريان را به  Dead weight Lossالزم به توضيح است، مترجم کتاب . ١

بر گرفته از کتاب اقتصاد اطالعـات ، نوشـته کينگمـا، ترجمـه محمدحـسين      (» مطلوبيت ازدست رفته«منظور هماهنگي کالم از اصطالح گويا تر    
  .شود  استفاده مي)دياني

  ).١٣٨٠واريان، ( صفر شود د بنابراين سود باي،کند اگر قيمت سربه سر تعيين نشود انحصارگر ضرر مي. ١



قدرت انحصار خود را باالتر ببرد که تمایز محصول داشته باشد، و بخشی از این هدف بـا اسـتفاده از رفتارهـاي               
بسیاري از انحصارگران به منظور افـزایش قـدرت خـود و نیـز بـا توجـه بـه وجـود                .انحصاري محقق خواهد شد   

عرضـه شـده در بازارهـاي رقابـت انحـصاري، توانـایی انجـام برخـی رفتارهـاي          اندکی تفاوت در میان کاالهاي     
این مهـم بـه واسـطه وجـود قـدرت انحـصار بـاالتر        . نیز مشهورند، دارند» رفتارهاي انحصاري«سودآور را که به    

 عرضه«، 11»تبعیض قیمت«توان به  رفتارهاي انحصاري مختلفی وجود دارد که از میان آنها می      . پذیرد  صورت می 
  . اشاره کرد12»تعیین تعرفه دو بخشی«و یا » سبدي

  
  تبعیض قیمت

تبعـیض قیمـت بـه    . نـام دارد » تبعـیض قیمـت  «فروش واحدهاي مختلف عرضه شده با قیمتهاي مختلـف،   
به عبارت دیگر، در هر طبقه از تقاضا که متـضمن قیمـت متفـاوتی      . دهد  کننده امکان سودبري بیشتري می      عرضه

تبعیض قیمت را می تـوان در سـه قالـب مطـرح      ). 1380کینگما،  (را خواهد برد   کثر سود کننده حدا   است، عرضه 
  ):1380واریان، (نمود 

 در این وضعیت، هر واحدکاال به فردي فروخته می شود که باالترین ارزش را      .تبعیض قیمت درجه اول   
  ).ط مزایده ايشرای(براي کاال قایل است؛ یعنی حداکثر قیمتی که فرد مایل به پرداخت آن است 

  .قیمت هر واحد تولید و عرضه شده، به میزان خرید بستگی دارد. تبعیض قیمت درجه دوم
 در این حالت انحصارگر کاالي عرضه شده را بـه افـراد متفـاوت بـا قیمتهـایی      .تبعیض قیمت درجه سوم   

  .متفاوت خواهد فروخت
  

  عرضه سبدي 
ط به هم را به صورت یکجا و با هـم عرضـه کنـد و        اي از کاالهاي مربو     هنگامی که انحصارگر مجموعه   

» عرضـه سـبدي  «هاي ارائه شده توسط انحصارگر نداشته باشد،  اي جز انتخاب یکی از مجموعه      خریدار نیز چاره  
افزارها  افزاري است که مجموعه اي از نرم هاي نرم مثال ساده در این زمینه، عرضه بسته. کاال صورت گرفته است

و به احتمال برخی از آنها براي خریدار مطلوبیت باالیی ندارد اما خریدار به واسطه برخی دیگر        را در خود دارد     
فروش سبدي کاال، هم براي افزایش سـود  . کند افزاري را خریداري می از نرم افزارهاي مورد نظر خود، بسته نرم     

  . هاست و هم براي کاهش هزینه
  تعرفه دوبخشی

اي از تـسهیالت   ک قیمـت پایـه بـراي خریـد و یـا اسـتفاده ازمجموعـه       در این طرح از قیمت گـذاري، یـ    
شود  و براي استفاده از هر خدمت و یا کاالي خاص از مجموعه خریداري شده، خریدار باید مبلـغ         پرداخت می 

گونه از رفتـار انحـصاري را مـی تـوان در تعیـین هزینـه هـاي ورودي         نمونه کالسیک این. اي را بپردازد  جداگانه
 ).1380واریان، (هاي استفاده از هر یک از تسهیالت پارك دید  ها و هزینهپارک

  

                                                        
1. Price Discrimination. 
2. Two Part Tariffs. 



  هاي اطالعاتی ها و پایگاه نمودهاي عدم تقارن اطالعاتی در بازار اشتراك مجله
توانـد بـه انتخـاب     چنانکه پیشتر نیز بدان اشاره شد، عدم تقارن اطالعاتی از طرف خریدار در نهایت مـی           

هـا کـه بـا عـدم تقـارن اطالعـاتی پیونـد         اي از این انتخابهاي نادرست در کتابخانـه      مه به پاره  در ادا . نابجا بینجامد 
  . مستقیم دارد، اشاره خواهد شد

  کتابخانه ها نسبت به عملکرد کارگزار، اطالعاتی ناقص دارند •
در چنین شرایطی، احتمال انتخاب کـارگزار نـا مناسـب بـسیار باالسـت، بخـصوص زمـانی کـه انتخـاب                   

در این شرایط، کارگزاري . ها وابسته باشد هاي برگزار شده از طرف کتابخانه گزاران تا حد زیادي به مناقصه   کار
بعضی کتابخانه ها بدون بررسی سوابق کارگزار و تنها با . دهد، برنده مناقصه خواهد بود که کمترین قیمت را می

هـا   در چنـین شـرایطی، کتابخانـه   . بندنـد   چند ساله میاستفاده از نتایج مناقصه با کارگزاران قراردادهاي یک و یا   
تقریباً . دهند هاي اصلی آنها را تشکیل می زنند، بلکه شرایط و قیمتهاي مناقصه گزینه   دست به انتخاب واقعی نمی    

، بـدون توجـه بـه ایـن     13در اکثر شرایط، کارگزاري برنده مناقصه خواهد بود که کمترین قیمت را پیشنهاد کنـد        
گونـه کـه    کارگزار مذکور به محض بسته شدن قرارداد یک انحصارگر کامل بـه شـمار آمـده و همـان            نکته که   

دارد، حتی ممکن است خدمات پیشتر مورد مذاکره قرار گرفته خود را نیز به انجام           نیز بیان می   (2005)» ولتون«
  . نرساند

طی یـک  . ها اشاره کرد از کتابخانهتوان به مشکل فعلی یکی    اي از یک انتخاب نابجا، می       به عنوان نمونه  
انتخاب نادرست، کتابخانه با کارگزاري قرارداد بسته اسـت کـه هنـوز نتوانـسته از عهـده تحویـل تمـام و کمـال             

هزینـه  .  کتابخانه مذکور، به واسطه یک مـشکل گمرکـی، برآیـد   2005هاي التین سال   عنوانهاي سفارشی نشریه  
از اطالعاتی پاسخگویی نشده در طول این مدت، هزینه زمـان و بودجـه اي     زمان از دست رفته کاربران، هزینه نی      

اند و حتی صـدمات احتمـالی کـه بـه       هاي دریافت نشده صرف نموده      که کارمندان کتابخانه براي پیگیري نشریه     
خانـه،  هاي اضـافی نامحـسوس کتاب   شود،  تنها بخشی از هزینه هاي وارد می واسطه بی مباالتی در انبارها، بر نشریه   

حال کتابخانه مورد بحـث  . آید ها، به شمار می بدون در نظر گرفتن هزینه اشتراك پیشتر پرداخت شده این نشریه  
به واسـطه بـرآورده نـشدن نیـاز     (باید با یک محاسبه ساده بررسی نماید که با توجه به ناکارایی اجتماعی حاصل       

ها ـ اعم از زمان ـ کارمزد کتابداران، هزینه هاي تلفـن،     هاي متحمل شده براي پیگیري نشریه ، آیا هزینه)کاربران
ـ براي کتابخانه بیشتر بوده یا سودي کـه بـه واسـطه شـرکت در مناقـصه حاصـل گردیـده           ... دورنویس، پست و    

  . است
 ها نسبت به بعضی منابع اطالعاتی، اطالعاتی ناقص دارند کتابخانه •

هـا و یـا حتـی     ها و پایگـاه  ها، در رابطه با اشتراك نشریه یکی از مصداقهاي بارز اطالعات ناقص کتابخانه 
معتقـد اسـت   ) 1380(کینگمـا  .  اسـت 14هـا دسترسـی آزاد   معرفی و برقراري دسترسی کـاربران بـه برخـی نـشریه       

گاه به صورت تمام و کمال نمی تواند از اعتبار محتوایی نشریه هاي جدید، پیش از پرداخـت حـق        کتابخانه هیچ 
هاي الکترونیکـی بـا دسترسـی آزاد نیـز، بـا وجـود اینکـه         این در حالی است که نشریه. گاه شوداشتراك آنها، آ  

کنـد، چنانچـه     نیـز بـه آن اشـاره مـی    (1998) 15»واریـان «گونـه کـه    کنند، امـا همـان   هزینه اشتراك را طلب نمی   
                                                        

در گذشته با کارگزار کارکرده (چنانچه کتابخانه پيشتر ذهنيت نامساعدي نسبت به کارگزاري خاص داشته باشد ) خوشبينانه(در برخي شرايط . ١
 .ين قيمت را نيز پيشنهاد کند، کتابخانه با او قرارداد نخواهد بستحتي اگر آن کارگزار کمتر) و بازخوردهاي نامناسبي از او دريافت کرده اند

1. Open Access. 
2. Varian. 



راي شناسـایی و گـاه در   هـا باشـد، زمـان زیـادي را بـ       کتابخانه واقعاً درصدد ایجاد دسترسی مناسب به این نشریه        
و  هـاي دسترسـی آزاد   نقـص اطالعـاتی در بـاره ارزش واقعـی نـشریه       . طلبنـد   برخی شرایط آرشیوسازي آنها می    

هـاي کتابخانـه،    اي است که به مرور زمان و با توجه به میزان مراجعه و استفاده کاربران نشریه کیفیت آنها، مسئله  
 با اشاره کلی به بازارهاي اینترنتی و اجناس بنجـل در سـطح    (2002) 16»هوستون و اسپنسر«. قابل سنجش است

  .کنند وب، به صورتی غیر مستقیم به این هزینه زمان صرف شده و سود عاید نشده اشاره می
ها، متوجه همپوشـانی   ها یا پایگاه  ها نسبت به اشتراك نشریه      از دیگر مصداقهاي اطالعات ناقص کتابخانه     

هایی وجود دارنـد   به عنوان نمونه، کتابخانه. ها به صورت رایگان است ذیري برخی نشریهها و یا دسترس پ   پایگاه
هـاي   تواننـد از طریـق پایگـاه    کنند، بدون آنکه بداننـد مـی   ها هزینه اشتراك پرداخت می که براي برخی از نشریه   

عـالوه  . سـی پیـدا کننـد   هـا دستر  هاي جدید همـان نـشریه    هاي گذشته و نیز شماره      پیشتر خریداري شده، به دوره    
هاي مختلف همپوشانی دارند، اما آیـا بـدون    براین، همه کتابداران بخش سفارشها از این نکته آگاهند که پایگاه     

تـوان بـه نتیجـه درسـتی دربـاره محتـوا و همپوشـانی         هاي نمایه شده، در هر پایگـاه، مـی   اطالعات کافی از نشریه  
پردازد،  اي را بابت اشتراك می هایی است که کتابخانه هزینه مورد نشریه ها پی برد؟ نمونه جالب دیگر در          پایگاه

به صورت رایگـان در اینترنـت دسترسـی    ) البته به صورتی کامالً قانونی(تواند به محتوایشان  بدون آنکه بداند می  
هـایی کـه بـا     تابخانهالبته، مسلماً ک.  اشاره کرد"Library Trends"توان به نشریه  به عنوان نمونه می. داشته باشد

هایی را پرداخت می کنند، از این  اي از سیاستها عمداً هزینه اشتراك چنین نشریه   وجود این دانسته به واسطه پاره     
  . شوند قاعده مستثنا می

 تردید متقابل کتابخانه و کارگزار •
 ناقص از جانب در مورد عدم تقارن اطالعاتی و یا اطالعات» آکرلف«یکی از تبعات شناخته شده نظریه      

در توصیف ایـن نظریـه، بـه صـورت خالصـه      .  شهرت یافته است17»تردید زندانی«هر دو سمت معامله، به نظریه  
توان چنین بیان داشت که وقتی در معامله هر دو طرف به نقص اطالعاتی و به تبع آن نبود اطمینان نـسبت بـه           می

عمده مسئله دو طرف از اتخـاذ  . ردیدي مبتال خواهند شدآنچه در آینده روي خواهد داد دچار باشند، به چنین ت        
این نظریه برگرفته از نظریه بازیهاست و بر . تدبیر، سود شخصی و توجه نکردن به تبعات ناشی از آن خواهد بود   

هـر دو  ) در این مورد اشاره بـه یـک و تنهـا یـک معاملـه     (اي باشد  اساس آن، هنگامی که این تردید تک مرحله       
 ,Andreoni & Varian)د احتمال زیان دیدن طرف مقابل، در پی کسب حـداکثر سـود هـستند    طرف با وجو

دهنـد و گـاه بـدون     ها با پایان یافتن زمان قرارداد کارگزار، مناقصه جدیدي ترتیـب مـی           برخی کتابخانه . (1999
کننـد کـه در    د مـی توجه به صداقت و عملکرد مناسب کارگزار قبلی، اقدام به بستن قرارداد با کـارگزاري جدیـ    

با به مناقصه گذاشتن، کتابخانه در پی کسب بیشترین سود اسـت ولـی از سـوي دیگـر،       . مناقصه برنده شده است   
دانـد قـراردادي دوبـاره بـراي ادامـه کـار بـا وي بـسته          شود، زیرا نمی کارگزار نسبت به شرایط بازار نامطمئن می     

دهـد،   اي شدن سوق مـی  خانه و کارگزار را به سمت تک مرحلههمه این موارد بازار بین کتاب  . خواهد شد یا خیر   
لذا کارگزار از یک سو و کتابخانه از سـوي دیگـر درصـدد کـسب بیـشترین سـود از معاملـه هـستند کـه چنـین                  

  . تواند درنهایت به بروز برخی عملکردهاي منفی از جانب کارگزار منجر شود شرایطی می

                                                        
1. Huston & Spencer.  
2. Prisoner's Dilemma. 



رسد در شرایط معامله بین کارگزار و کتابخانه، اجتناب هرچـه    ر می ، به نظ  »تردید زندانی «براساس نظریه   
بیشتر از تک مرحله اي شدن بسیار اثر بخـش باشـد، زیـرا بـه تنـاوب و بـا گذشـت زمـان هـر دو طـرف معاملـه                   

در ایـن شـرایط، کـارگزار انعطـاف     . فهمند که کسب منفعت از طریق همکاري، از تقلب بیـشتر خواهـد بـود       می
 نسبت به کتابخانه مشتري خود خواهد داشـت، امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه در چنـین روابطـی،                 پذیري بیشتري 

  .  پذیر، باید هوشیاري کامل خود را حفظ کند کتابخانه به عنوان یک نهاد بشدت آسیب
 روند طوالنی خرید ارزي و فرصت کم کتابخانه ها •

 خریـدهاي ارزي، فرصـت کتابخانـه هـا     به واسطه طوالنی بودن مراحل اخذ مجوز و تأمین بودجـه بـراي      
همین فرصت کـم در نهایـت نتیجـه اي    . براي بررسی دقیق منابع مورد نظر براي خریداري بسیار کاهش می یابد           

هایی که هزینـه اشـتراك آنهـا     ها و یا پایگاه جز عدم امکان حصول اطالعات کامل در مورد ارزش واقعی نشریه    
تـر انجـام    کتابداران بخش سفارشها ناچارند انتخابهاي خود را هرچه سـریع    . گذارد پرداخت می شود، بر جا نمی     

هـاي اطالعـاتی    ها و یا پایگـاه  دهند تا بتوانند زمان بیشتري را به فرایند تأمین اعتبار مورد نیاز براي اشتراك نشریه  
قتگیـر بـودن فراینـد تـأمین     سو و نیز و اختصاص دهند، زیرا به واسطه تفاوت سالهاي مالی داخل و خارج از یک     

هاي اشتراك، منتهی به ناقص شـدن مجموعـه و یـا     ، بی توجهی در پرداخت به موقع هزینه     )1377دیانی،  (اعتبار  
توانـد بـه    نبود اطالعات کافی و شتاب در کـار سـفارش، مـی      . شود  هاي خریداري شده می     دریافت ناکامل دوره  

  .عات کافی است ـ منجر گرددانتخاب نادرست ـ که یکی از تبعات نبود اطال
  

  هاي اطالعاتی ها و پایگاه انحصار در بازار اشتراك مجله
هاي اطالعاتی، بازاري انحصاري است که در اکثر موارد به دو صـورت   هاي ادواري و پایگاه    بازار نشریه 

 کامـل پایگـاه یـا    هنگامی که ناشر یا کـارگزار، انحـصار  . یابد انحصار کامل و یا رقابت انحصاري نمود عینی می    
ها را در اختیار داشته و البته کتابخانه هم  اي از نشریه ها و به صورت مشابه نشریه یا مجموعه        اي از پایگاه    مجموعه

در بازارهـایی بـا   . به هر ترتیب، خریدار کاالي او باشد، عرضه کننده حداکثر قدرت انحصاري را خواهد داشت  
 چند نشریه یا پایگـاه در اختیـار کـارگزاران و یـا فروشـندگان خاصـی           رقابت انحصاري، یعنی زمانی که یک یا      

نیـز بـه آن اشـاره مـی کنـد، رفتارهـاي       ) 1380(» واریـان «گونه کـه   باشد، با توجه به میزان قدرت انحصار، همان     
اره بـه  در اینجا، عالوه بر اش. زند هاي اطالعاتی سر می انحصاري از عرضه کنندگان نشریه هاي التین و یا پایگاه         

هـاي   هـا و یـا پایگـاه    مسئله انحصار کامل، رفتارهاي انحصاري عمده در بستر کتابخانـه و مـسئله اشـتراك نـشریه      
  .اطالعاتی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 هاي اشتراك انحصار کامل و هزینه •
رد، چنین کشش عرضه نخواهد ک فرض که هیچ انحصارگري کاالي خود را در بازار بی با قبول این پیش 

هایی باشند که با کارگزار  توان برداشت نمود که تا وقتی بازار کشش داشته باشد، یا به عبارت دیگر کتابخانه می
کننده در پی حداکثر کـردن سـود خـویش بـر قیمـت خواهـد افـزود؛         یا ناشر خاص قرارداد خرید ببندند، عرضه 

هـا از مجموعـه منـابع عرضـه      خی دیگر از کتابخانه هرچند این افزایش قیمت در نهایت به قیمت محروم شدن بر          
هـا   با وجود اینکه با قیمت رقابتی تعـداد بیـشتري از کتابخانـه        .  دقیقاً نشانگر همین اتفاق است     2شکل  . شده باشد 

مند به اشتراك محصوالت عرضه شده خواهند بود، اما با توجه به سود بیشتري کـه کـارگزار ویـا ناشـر از           عالقه



عالوه بر این مسئله، نکته دیگر، انجام . آیند  حاصل خواهند کرد، برخی از تقاضاها به تعلیق در میافزایش قیمت 
به عنوان نمونه، برخی از ناشران . پذیرد برخی رفتارهاي انحصاري است که در بازار رقابت کامل نیز صورت می       

هـاي جـامع    هاي خـود را در پایگـاه   ریههاي نش به صورتی بسیار محدود عمل کرده و امکان ارائه متن کامل مقاله      
این ناشران عمده، معموالً در مواردي محصوالت خود را به صورتی کامالً انحـصاري عرضـه             . آورند  فراهم نمی 

چنـین  .  اشـاره کـرد  18»امرالـد «و یـا  » ویلـی «، »هـاورث «اي چـون   توان به ناشران عمده از این دست می  . می کنند 
ا براي تقاضاي قیمتهاي باالتر و یا برخی رفتارهاي انحصاري دیگر همچـون   کننده ر   انحصارگرایی، دست عرضه  

یکی از ناشرانی است که براي اشتراك سـاالنه  » امرالد«به عنوان نمونه، . گذارد سبدي کردن محصوالت، باز می 
هزینـه اشـتراك   هـا،   هاي خود گاه این پیش شرط را دارد که الزاماً و حتماً در کنار هزینه اشتراك پایگـاه           پایگاه

هـاي چـاپی    این در حالی است که محتواي نشریه. هاي چاپی نیز توسط کتابخانه پرداخت شود   چند قلم از نشریه   
هـاي    نیز به این مشکل در بحث هزینـه (2002) 19»موآهی«. خریداري شده اغلب با پایگاه همپوشانی کامل دارد   

 ذکر ایـن نکتـه نیـز خـالی از لطـف نیـست کـه برخـی از           در همین جا،  . کند  ها اشاره می    تحمیل شده به کتابخانه   
شوند کـه نـشان از رویـه انتخـاب قیمـت بـه صـورتی کـامالً                توصیف می » ناشران گران «ناشران خاص، با عنوان     

  .انحصاري دارد
 ها تبعیض قیمت و هزینه اشتراك کتابخانه •

اده از تبعیض قیمت بخصوص از هاي اطالعاتی، استف    در مورد بازار نشریه هاي ادواري و اشتراك پایگاه        
نظـران نیـز از زوایـاي گونـاگون بـه ایـن نکتـه اشـاره          بسیاري از صـاحب . شود نوع سوم، امري طبیعی شمرده می  

.  اشـاره کـرد  (2002)» مـوآهی «و یـا  ) 1380(» واریـان «، )1380(» کینگمـا «اند، که از این میان می توان به     کرده
گذاري ارزهاي مختلف به عنوان یکی از دالیل تبعیض قیمت ناشران  یمتبه بررسی جریان تفاوت در ق   » واریان«

این در حالی است که کینگما دلیل عمـده ایـن کـار را در تفـاوت میـزان نیـاز و مطلوبیـت           . پردازد  المللی می   بین
ال بـراي  بر این اساس، منطقاً با باال رفتن هزینه اشتراك، از مطلوبیـت کـا        . داند  محصوالت براي افراد مختلف می    

رسانی با یک بـار اشـتراك،    هاي اطالع ها و سایر مؤسسه   شود، اما از آنجا که کتابخانه       مشترکان فردي کاسته می   
هاي اشتراك تا سقفی مشخص، از مطلوبیـت کـاال    کنند و افزایش هزینه  رسانی می   به افراد بسیار بیشتري خدمات    

هـاي اطالعـاتی بـراي افـراد و یـا خریـداران        هـا و پایگـاه   هگاه هزینه اشتراك برخی از نشری. کاهد براي آنها نمی  
ها و  هاي اشتراك تعریف شده براي کتابخانه  در چنین حالتی، معموالً هزینه    . اي، متفاوت است    انفرادي و مؤسسه  

بندي قیمـت،  انحـصارگر در هـر طبقـه       با طبقه . هاي فردي اشتراك باالتر است      هاي مشابه، از هزینه     سایر مؤسسه 
. شود هاي اشتراك بسیار بیشتر می ی، بیشترین سود را خواهد برد که مجموعه آنها از افزایش یکدست هزینه       قیمت

آورد، تقریبـاً بـا وضـعیت سـبد کـردن کاالهـا و ایجـاد         اي که انحصارگر از این تمهید خود بـه دسـت مـی      نتیجه
  .سبدهاي مختلف عرضه براي خرید مشابه است

تر دیده شده است، اما ذکر این نکته خالی از لطف بـه نظـر نمـی رسـد کـه          هرچند اشاره به این نکته کم     
با انتخاب . هاي اطالعاتی، تأثیر گذار خواهد بود ها و یا پایگاه تبعیض قیمت ازنوع دوم نیز بر کار اشتراك نشریه  

حتمـال کـاهش   ها به صورت چـاپی و یـا الکترونیکـی، ا    اي خاص و یا تعداد نسبتاً قابل توجهی از نشریه  مجموعه
  . قیمت بیشتر خواهد بود

 سبدي کردن منابع عرضه شده •

                                                        
1. Haworth, Wiley,and Emerald. 
2. Moahi. 



کنـد، در واقـع بـه بحـث سـبدي کـردن        یاد مـی » داد و ستد بزرگ« از آن با نام     (2001) 20»فریزر«آنچه  
در چنین شرایطی، کارگزاران و یـا ناشـران بـا توجـه بـه شـرایط بـازار و قیمـت            . پردازد  کاالها هنگام فروش می   

این در حالی . کنند ها در قالب چاپی و الکترونیکی اقدام می      بندي و سبدگذاري نشریه      به دسته  محصوالت خود، 
هـا   به ساده ترین شکل، هنگامی که کتابخانـه . است که شرایط بازار نیز آنها را به انجام این امر ترغیب می نماید        

 تأمین به مناقصه می گذارند، کارگزاران در هاي اطالعاتی مورد نیاز خود را براي   ها و یا پایگاه     فهرستی از نشریه  
اي که حساب سود  واقع نیاز اطالعاتی کتابخانه ها را به صورت یک سبد دریافت و قیمت نهایی خود را به گونه

شود گاه برخـی از   دیده می. قیمت نهایی، قیمت سبد در خواستی کتابخانه است. کنند ، ارائه می  21سر به سر شود   
مسئله شکایت دارند که در برخی شرایط خاص بخصوص زمانی که مجبورنـد برخـی از اقـالم        کتابداران از این    

سفارشی این سبدها را لغو کنند، یا با مخالفت کارگزار رو به رو می شوند و یا قیمت خدمات کارگزار را باالتر        
 شـرایط کـارگزار بـراي    این در حالی است که با لغو هر قلـم از سـبد مـذکور،   . از حد پیشتر توافق شده می یابند    

گونـه اي دیگـر از همـین    . تعیین سود سربه سر متفاوت خواهد بود و این، نتیجۀ مستقیم و بالفصل انحصار است       
و لـزوم  » امرالـد « نیـز قـرار گرفتـه، در مـورد پایگـاه تمـام مـتن               (2002)» مـوآهی «نوع انحصار که مورد اشـاره       

  . چاپی نیز صدق می کندخریداري موازي حداقل چند عنوان نشریه به صورت
  

 هاي دو بخشی تعریف تعرفه •
هاي دوگانه نمودهاي  ها، استفاده از تعرفه ها و وضعیت کنونی اشتراك پایگاه در پیوند با شرایط کتابخانه 

  :دو گونه اصلی را می توان به این صورت بر شمرد. یابد مختلفی می
ه تمام متن می پردازد و امکان جستجو و یـا    کتابخانه هزینه بسیار کمتري نسبت به اشتراك کل پایگا         . 1

در چنین حالتی، با هر کلیک و فـرو خـوانی هـر نـسخه تمـام مـتن از مـدرك،        . کند مرور منابع پایگاه را پیدا می   
  .اي که پیشتر کتابخانه نزد کارگزار و یا فروشنده پایگاه گذاشته است، کسر خواهد شد اي از ودیعه هزینه

در چنین وضـعیتی، پایگـاه تمـام مـتن       . راي خدمات، تحویل مدرك است    صورت دیگر اخذ هزینه ب     . 2
 طور کامل در اختیار کتابخانه و کاربران آن اسـت، امـا برخـی از مـدارك بـه             پس از پرداخت حق اشتراك، به     

اي نـدارد   صورت متن کامل در پایگاه وجود ندارند و کاربر براي آنکه بتواند به آنها دسترسی پیـدا کنـد، چـاره    
اي جـدا از هزینـه اشـتراك پایگـاه       آنکه از خدمات تحویل مدرك استفاده کند که مستلزم پرداخـت هزینـه       جز

 . است

 در زمینه تعیین تعرفه هاي دوبخشی، به ایـن نکتـه اشـاره مـی کنـد کـه تعرفـه هـاي                    (1997) 22»گاتري«
ین تعرفـه هـایی بـاالتر از هزینـه     دوبخشی و به عبارت دیگر اخذ هزینه به ازاي هر بار استفاده، در نهایت بـه تعیـ               

با چنین کاري، میـزان اسـتفاده از منـابع تـا حـد       . کند  نهایی انحصارگر منجر شده و سود فراوانی را عاید وي می          
کنندگان بالقوه منابع، پیش از مطالعه محتوا به این مسئله فکـر مـی کننـد کـه        یابد، زیرا استفاده    زیادي کاهش می  

با وجود اینکه در چنـین حـالتی از   . قعاً ارزش پرداخت هزینه را خواهد  داشت یا خیر    آیا مدرك بازیابی شده وا    
  .شود، باز هم انحصارگر از شیوه خود منتفع خواهد شد تعداد کاربران منابع به طور قابل توجهی کاسته می

                                                        
1. Frazier.  

 .به اين مورد در بخش بازارهاي انحصاري اشاره شد. ٢
1. Guthrie. 



هـاي خـود   شایان ذکر است، در عالم واقع، هر یک از ناشران و یا کارگزاران با مدلهاي مختلفی بـر کاال  
، امکـان  )خرید سبدي(ها   به عنوان نمونه، برخی ناشران امکان اشتراك بخشی از پایگاه         . کنند قیمت گذاري می  

کننـد تـا بتواننـد     استفاده از هزینه به ازاي اسـتفاده، خـدمات تحویـل مـدرك و یـا تبعـیض قیمـت را فـراهم مـی                
فـراهم نماینـد و در نهایـت دامنـه مـشتریان بالفعـل       هاي مختلفی از مدلهاي پرداخت را براي مشتریان خود       گزینه

کاهند، بلکـه قیمتهـا را    کنندگان می با این کار، نه تنها تا حد زیادي از افت تعداد استفاده   . خود را گسترش دهند   
 .کنند که ضمن حفظ کشش بازار، حداکثر سود را ببرند اي تنظیم می به گونه

  
  ها هاي انحصاري بر کتابخانهاثرهاي مضاعف اطالعات نامتقارن و بازار

هـاي اطالعـاتی، انحـصار امـري طبیعـی       با توجه به این نکته که در بازارهاي نشریه هاي ادواري و پایگاه         
تـوان نتیجـه    آورد، چنین مـی  ها به وجود می است و نیز با توجه به مسائلی که عدم تقارن اطالعاتی براي کتابخانه  

رفتۀ بازار براي هر دور معامله کتابخانه ها با کارگزاران و یا ناشران، بـا  گرفت که به سادگی، مطلوبیت از دست   
و نیز مطلوبیـت از دسـت رفتـۀ حاصـل از ناکـارایی      ) 2شکل (مجموع مطلوبیت از دست رفتۀ حاصل از انحصار     

  .برابر است) 1شکل (اجتماعی بازارهاي نامتقارن از نظر اطالعات 
عـالوه بـر   . صاري مختلف، میزان این ناکارایی متفاوت خواهـد بـود  مسلم است، با توجه به رفتارهاي انح 

این نکته، به این مسئله نیز باید توجه داشت که خود عدم تقارن اطالعاتی در یکی از دو سـمت معاملـه ـ کـه در     
 تواند بر مطلوبیت از دست رفته بازارهاي انحـصاري بیفزایـد   نهایت ممکن است به انتخاب ناصحیح بینجامد ـ می 

کننده براي افزایش اخـتالف و عـدم تقـارن اطالعـاتی      تواند عاملی تسهیل و از طرف دیگر پدیده انحصار نیز می    
  .بخصوص در سمت خریدار باشد

 با اشاره به ارزش ناآگاهی خریدار نسبت به کاالي عرضه شده، براي انحصارگر، بـر          (2006) 23»ساك«
عد این رابطه متقابل تأکید می نم         و همچنـین  24»لوئیس و سـپینگتون «هاي  وي با استفاده از نظریه. ایدیکی از دو ب 

کنـد کـه چنانچـه هزینـه نهـایی تولیـدکمتر از کـارایی نهـایی باشـد،                به این نکته اشـاره مـی       25»اتاویانی و پرات  «
، کننده از آگاهی نداشتن خریدار سود بسیاري خواهد برد، زیرا خریدار بدون اطالع از ارزش واقعی کاال           عرضه

بنابراین، عدم تقارن اطالعاتی در ایـن بـازار نـه تنهـا بـه      . هزینه مطالبه شده از طرف فروشنده را خواهد پرداخت       
کنندگان به صورت کالسیک به واسطه بـاال   اي از استفاده افزایش قیمت نسبت به قیمت رقابتی منجر شده و عده    

وند، بلکه ناآگاهی افراد به افزایش هزینۀ استفاده بودن هزینه و شک در مورد ارزش کاال، از معامله خارج می ش
شود، که در هر صورت سود بـا   کنندگان بالقوه کاال از بازار واقعی منجر می      و در نتیجه حذف بخشی از استفاده      

  .انحصارگر خواهد بود
. تواند میزان اطالعـات خریـدار را دسـتکاري نمایـد     این در حالی است که از طرف دیگر انحصارگر می       

هـاي   هاي آموزشی و یا آزمایشی، انتشار نسخه هاي تبلیغاتی، ارائه دوره کننده می تواند با استفاده از آگهی  عرضه
کنندگان را کاهش داده و با نشان دادن نقـاط مثبـت      نمونه و بسیاري فعالیتهاي دیگر، میزان عدم اطمینان استفاده        

                                                        
1. Saak. 
2. T. Lewis & D. Sappington (1994), Supplying information to facilitate price discrimination. 
International Economic Review 35, 305–327. 
3. M. Ottaviani & A. Prat (2001), The value of public information in monopoly, Econometrica 69, 
1673–1683. 



اطالعـاتی کـه   . ی عدم تقارن اطالعاتی بر سـود خـود بکاهـد   کاال، آنها را به خرید راغب نماید و از اثرهاي منف          
اي کـه درایـن شـرایط     انحصارگر در اختیار خریدار قرار می دهد، کامالً کنترل و حساب شـده اسـت، بـه گونـه       

انحصارگر، هم از اثر عدم تقارن اطالعاتی و انتخاب ناصحیح خریدار و هـم از اثـر قـدرت انحـصاري خـود بـر           
  .مرتبط با آنها، براي افزایش سود خود بهره برداري خواهد کردمحصوالت واطالعات 

  
  ها بایدها و نبایدهایی براي کتابخانه: بندي جمع

با توجه به تمامی نکات پیش گفته، بخش اعظم تالش کتابخانه ها در بازار اشتراك نشریه هـاي ادواري           
عد صورت پذیرد و پایگاه هاي اطالعاتی، باید در دو ب:  

   فاصله یا عدم تقارن اطالعاتی در فضاي بازارکاهش) الف
تالش براي کاهش عدم تقارن اطالعاتی را باید در پیوند با اصلی ترین نمودهاي آن مورد بررسـی قـرار                

هـاي اطالعـاتی، نبـود اطالعـات      از جمله نمودهاي عدم تقارن اطالعاتی در بازار اشتراك نشریه ها و پایگاه . داد
نیـز بـه آن   ) 1380(» کینگمـا «گونـه کـه    همـان . ارزش محتواي اطالعاتی این منابع اسـت کافی نسبت به محتوا و      

اشاره می کند، توجه به شهرت نشریه و سابقه نشر، ناشر و سردبیران، اعضاي هیئت تحریریه و میـزان اسـتفاده از      
شـود،   ولین بار خریـداري مـی  اما چنانچه نشریه براي ا. تواند براي رفع این نااطمینانی کار ساز باشد آن نشریه، می  

اي جز بررسی هسته بودن آن به واسطه توجه به ضریب تأثیر و همچنین شهرت و هـسته بـودن افـرادي کـه        چاره
هـا و مراکـزي    هاي التین، توجه به پایگـاه  در مورد نشریه. ماند اند، باقی نمی    هاي خود را در آن چاپ کرده        مقاله

  .آید ها پرداخته اند نیز راهبردي مؤثر در تشخیص اعتبار به شمار مینویسی آن سازي و چکیده که به نمایه
هاي اطالعاتی پیش از پرداخت هزینه اشتراك باید به دقت از نظر دامنـه و گـستره پوشـش مـورد                پایگاه

هاي خریـداري شـده تـا حـد زیـادي جلـوگیري        بررسی قرار بگیرند تا از بروز هرگونه همپوشانی در میان پایگاه  
از دیگـر تبعـات، نبـود اطالعـات کـافی و      ). ناپذیر خواهد بـود  سلماً وجود درصدي از همپوشانی اجتنابم(شود  

هاي اطالعـاتی، افتـادن در دام وضـعیت تردیـد      متقارن در هر دو سوي قراردادهاي اشتراك نشریه ها و یا پایگاه      
امله، به مناقـصه گـذارده شـدن و در    از مسائل تشدید کننده این نااطمینانی نسبت به طرف دیگر مع     . زندانی است 

دراین شرایط، کارگزاران  در پی سود خود بوده و به تبعـات  . اي شدن فرایند قرارداد می باشد   نتیجه تک مرحله  
نامطلوب حاصل براي طرف توجهی دیگر نخواهند داشت؛ حال آنکه در شرایط این نظریه ایـن نکتـه بـه چـشم          

رگزار حس اطمینان به وجود آید، در بلند مدت و طی چند مرحلـه کـار بـا    خورد که اگر میان کتابخانه و کا     می
رسند که در درازمدت با همکاري بیش از هر روش دیگري به سود دست  یکدیگر هر دو طرف به این نتیجه می

  .خواهند یافت
 کنندگان جلوگیري از افزایش انفجاري قدرت انحصاري عرضه) ب  
اي کتابخانــه اي را مــؤثرترین راه بــراي اثرگــذاري بــر بازارهــاي   تــشکیل کنــسرسیومه(2004) 26»بــال«

هاي بهداشت و درمان لندن را با   نیز تأثیر برخورد گروهی کتابخانه (2006)27»ناك«داند؛ چنانکه  انحصاري می
ایـن در حـالی اسـت کـه     . افزایش هزینه هاي خدمات تحویل مدرك کتابخانه بریتانیا، به وضوح نشان می دهـد         

کننـدگان اقـدامی انجـام     توانند به شکل مستقل در جهت کاهش میزان قدرت انحـصاري عرضـه             ها نمی   نهکتابخا
). 1382حیـاتی ،  (برخورد با این وضعیت، نیازمند همکاري و همیاري کتابخانه ها در سطحی وسیع اسـت      . دهند

                                                        
1. Ball.  
1. Knock.  



وص بـا انـدکی حمایـت از    هـاي دانـشگاهی، بخـص    ها، حداقل میان کتابخانـه  ایجاد چنین همکاري میان کتابخانه   
  .خورد در حالی که این همبستگی اکنون به چشم نمی. جانب وزارت علوم، کار مشکلی نیست

نکته دیگر آن است که اگر کاري در جهت تغییر میزان قدرت انحصار عرضه کنندگان در بـازار انجـام             
مونه هـاي دامـن زدن بـه میـزان قـدرت      از ن. نمی شود، با فعالیتهاي نادرست، حداقل بر میزان این قدرت نیفزاییم 

توان در وضع قوانینی همچون لزوم عقد قرارداد صرفاً بـا کـارگزاران       انحصاري برخی از کارگزاران ایران را می      
ایـن کـار عمـالً کـار     . داراي کد اقتصادي و یا کارگزارانی که لزوماً دفتري در داخل کشور دارند، مشاهده کرد  

تواننـد حتـی بهتـر از برخـی کـارگزاران داخلـی کـار کننـد، غیـرممکن           ا کـه مـی  با برخی کارگزاران خارجی ر    
در این شرایط، با حذف تدریجی برخی رقباي بالقوة داخلی و خارجی، ناخواسته بر قدرت انحـصاري        . سازد  می

رهـاي  اي از رفتا کارگزارانی افزوده ایم که در نهایت قـرارداد خـود را بـا آنهـا تنظـیم نمـوده و بـه واسـطه پـاره                   
  .انحصاري آنها، متضرر نیز خواهیم شد
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