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هاي عمومی کشورهاي در حال توسعه در اقتصاد دانش محوربررسی نقش و جایگاه کتابخانه

1خدیجه مرادي 

2زینب صفوي

چکیده
در . داشتن اقتصاد دانش محور استوتولید مشاغل یکمدر قرن بیست ویکی از عوامل کلیدي و موثر پیشرفت اقتصادي یک جامعه

- نقش اصلی و غالب براي تولید ثروت است و عدم توجه جوامع به این نکته باعث عقب،و استفاده از دانشتولید، توزیع ؛محوردانشاقتصاد 
-و در اختیار داشتن فناطالعاتیهاي در این میان کشورهاي توسعه یافته با ایجاد پایگاه. هاي جهانی خواهد شددر رقابتها آنماندگی 

در محوردانشاقتصاد . اندنبض اقتصادي کشورهاي در حال توسعه را در اختیار گرفتهعمالَیو ارتباطاتیهاي نوین اطالعاتآوري
و اشاعه دهنده دانش از جملهيهاي تولیدنهاد.استدار... توسعه اقتصادي، فرهنگی وکشورهاي درحال توسعه نقش کم رنگی در

.نمایندیفا امحور در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران شتوانند نقش کلیدي و مهمی در پیشبرد اقتصاد دانها میکتابخانه
خود خارج سنتیتمامی اقشار جامعه است باید از شکل و ساختار براي سرگرمی و آموزش فراهم کردنشاناي عمومی که هدفهکتابخانه

در این پژوهش ضمن . مکان آموزشی ایفا نمایندنقش اساسی خود را به عنوان یک،هاي نوین اطالعاتی و ارتباطیشده و همراه با پیشرفت
هاي و کارکردهاي کتابخانهمحور و اهمیتی که در پیشرفت و توسعه کشورهاي در حال توسعه داشته، نقشمعرفی مفهوم اقتصاد دانش

و در ادامه راهکارهایی محور نیز مورد بحث قرار گرفتهاقتصاد دانشعمومی به عنوان یک مرکز آموزشی در پیشبرد یک جامعه به سوي 
.تصاد دانش محور ارائه خواهد شدهاي عمومی کشورهاي در حال توسعه در اقتر کتابخانهجهت مشارکت فعال

.خانه عمومی، کشورهاي درحال توسعهمحور، کتاباقتصاد دانش:هاي موضوعیکلیدواژه

مقدمه
کشور تغییر داده ازادي را هم در داخل و هم در خارجتحوالت بنیادي که در دهه اخیر رخ داده ماهیت فعالیت اقتص

حسب بربشر .هایش براساس دانش و نوآوري مبتنی بر دانش استگیري است که پایهدر حال شکلینظم نوین. است
در. روبرو گردیده است)محورکشاورزي، صنعتی و دانش(هاي هر عصر با سه نوع اقتصاد زمان و پیشرفتشرایط

مؤثرعوامل"مدیریتوآالتماشینسرمایه،"صنعتیاقتصاددر"طبیعیمنابعوکارنیرويزمین،"رزياقتصادکشاو
عللنو بهنگاهیمحوردانشاقتصاداقتصاد جدید یعنیولی،دندشمحسوب میزندگیاستانداردآیندهتعیینوتولیدبر

اقتصاديرشدبرعوامل مؤثر"کارآفرینیونوآوريي،فناورعلم"محور دانشاقتصاددر.داردبلندمدتاقتصاديرشد
در .گرددمحسوب میاقتصادينظاماصلیبخشاقتصادي دانشرشدجدیدهاينظریهدررو،ایناز. شوندمیقلمداد

هاي اطالعاتی و ارتباطی جامعه بشري نیز از حالت سنتی خود خارج شده و به سوي عصر حاضر، با پیشرفت فناوري
تلقیسرمایهنوعتریناصلیعنوانبهدانش،جامعهدر این .محور سوق داده شده استاطالعاتی یا جامعه دانشجامعه

هاي جدید و عوامل رشد اقتصادي از قبیل مواد خام و نیروهاي انسانی به تدریج جاي خود را به دانش و اندیشهگردد می
. استکارآفرینیونوآوريفناوري،منشأدانشانباشتزیرا،دانش داردانباشتدرریشهاقتصاديرشدوداده است

که طوريبهدارد،صنعتیپساویافتهتوسعهجوامعافزوده درارزشنقش مهمی در رشد و ایجاد اطالعاتودانش
گی و توسعه یافتدهد عواملی که جوامع در حال توسعه را به دوره روند پیشرفت جوامع صنعتی در طول تاریخ نشان می

)1385شبانی،عمادزاده؛ شهنازي؛(.پساصنعتی هدایت کرده، اطالعات، فناوري و دانش است
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اقتصادي جوامع پیشرفت و توسعه نظامجهت درنقش مهمی،دانشاشاعه دهندةوتولیدنهادهاياساس،اینبر
کز اطالعات و دانش تلقی اعنوان مرهاي عمومی که همیشه بهها از جمله کتابخانهکتابخانه. کنندمیایفامحوردانش

،شدهمحسوب میها آنآوري، سازماندهی، مدیریت و گسترش دانش از جمله وظایف اصلی و عمده هماو فراندشدهمی
مقاله حاضر بعد . ایفا نماینددر آن محور اقتصاد دانشو گسترش بنیاندر ایجاد یک جامعه دانشتوانند نقش موثريمی

ها و الزامات محور، ویژگیمحور است، به سیر تکاملی اقتصاد دانشمحور که مولد اقتصاد دانشجامعه دانشاز نگاهی به 
کز تخصصی گسترش دانش و اهاي عمومی به عنوان مرکتابخانهضمن معرفی و پرداختهسازي آن در جامعه پیاده

نماید و در پایان نیز اشاره میدر جامعه محور قرار اقتصاد دانشتها در گسترش دانش و کمک به اسبه نقش آناطالعات 
محور و هایی که کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران باید به کار گیرند تا به سمت جامعه دانشالزامات و زیرساخت

.ه استشدبررسی ،محور دست یابندبه تبع آن گسترش اقتصاد دانش

محورجامعه دانشتعریف 
هاي اجتماعی به ویژه فرهنگ، اقتصاد، عات که بعد از انقالب صنعتی روي داد تمام زیرساختدر پی ظهور انقالب اطال

. شدکشورهاي پیشرفته، دستخوش تغییرات اساسی به خصوصتر کشورها سیاست، مشاغل و صنایع در بیش
گرایی به مدرننتی خود خارج شده واین تغییرات موجب شد که صنایع و عوامل اقتصادي از حالت س) 1379آزاد،(

توان نماید به راحتی نمیها و ساختار یک جامعه ایفا میدانش در تمامی جنبهی کهبا توجه به نقش.گرایش پیدا کنند
اي است که تمام ساختارهاي اجتماعی، محور جامعهبه طور کلی یک جامعه دانش. از آن ارائه نمودجامعتعریفی

. ز قابل توجهی تحت تاثیر دانش قرار گرفته و به وسیله آن دگرگون شده استفرهنگی، اقتصادي و سیاسی آن به طر
-محور و دانشیک جامعه دانشبه محور باید ساختار جامعه جهت دستیابی به یک اقتصاد دانش) 1386کمالی،نوروزي؛(

هاي این مهمترین ویژگی.ندنمایدر این جامعه اطالعات و دانش نقش مهمی را در زندگی افراد ایفا میگرددمدار تبدیل 
:توان عوامل زیر دانستجامعه را می
 جایگزین مبادله دانش ، اطالعات و دانش است و مبادله کاالو ارزشمندترین کاال در این جامعهمهمترین

گردیده است؛
تاز افراد این جامعه نیازمند توانایی خاصی نیستند بلکه چگونگی کسب دانش و فناوري است که انسان را مم

؛نمایدمی
تر هستند؛ارند در این جامعه موفقافرادي که بر اطالعات و دانش تسلط د
ها است؛ها و پردازش آني دادهیهمحور بر پااقتصاد جامعه دانش
عه از اهمیت واالیی برخوردار است؛هاي اطالعاتی و ارتباطی در این جامگیري از فناوريبهره
دور گسترش راهدهد به دلیل اینکه ارتباطات از د را به ارتباطات جهانی میارتباطات چهره به چهره جاي خو

فراوانی یافته است؛
؛رپرستی خود نظارت و مدیریت دارندبا تکیه بر دانش و فکر بر مجموعه تحت سمحور ان جامعه دانشمدیر
؛طه صنعت و پژوهش بسیار نزدیک استمحور رابدانشدر جامعه
ها و لیتسواد اطالعاتی جایگزین سواد سنتی است و کاربرد خیلی مهمی در فعامحوردر جامعه دانش

؛کارکردهاي اجتماعی دارد
؛شوندهاي جدید حاکم میند و نگرشکهاي سنتی تغییر میمحور، دیدگاهدر جامعه دانش
؛محور استدموکراسی و آزادي فردي و اجتماعی، از جمله الزامات جامعه دانش
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تر از آلودگی محیط زیست استگردد آلودگی اطالعات داغودگی میهنگامی که صحبت از آلدر این جوامع .
)1386،107کمالی،نوروزي؛(

1محوراقتصاد دانش

توان سیر تحول اقتصادي را به سه شکل اقتصاد کشاورزي، صنعتی و اطالعات دانست که در هریک داده، فرایند و می
هاياي با اقتصاد کشاورزي، دادهدر جامعه.هاي متفاوتی نیز خلق شده استآورينومحصوالت متفاوتی وجود داشته و

پروسه تولید، کشت و زراعت است که در نهایت به تولید مواد کشاورزي وسرمایهزمین،کار،نیرويدسترسدر
کارگیري حیوانات جهت دهد، استفاده و بههایی که در مراحل مختلف اقتصاد کشاورزي روي مینوآوري. انجامدمی

بهورودمرحلهکهدوممرحلهدر.استتولیدجهتماشینازحدي استفادهتاوزراعتوکشاورزيتسهیل امور
هاي اقتصاد کشاورزي نیز هاي تولید عالوه بر نیروي کار، زمین و سرمایه که جزء دادهاست، به دادهصنعتیاقتصادهاي

اي،سرمایهاي ستاده آن که تجهیزاتکارخانهگردد که طی یک پروسه پردازشافه میاض"فناوريوکارآفرینی"بودند 
ماشینیفرایندازاستفادهمرحلهایندرمورد استفاده هاينوآوري. آیدصنعت و تولیدات فیزیکی هستند، به دست می

اطالعات و "مرحله ایندر. استدانشواطالعاتنوع سوم اقتصاد، اقتصاد.تحقیقات علوم و فناوري استوشدن
. محور استگردند و نتیجه آن تولید دانش، صنایع و خدمات دانشهاي اولیه اقتصاد اضافه میبه داده"دانش

)1385شبانی،عمادزاده؛شهبازي؛(. هاي اطالعاتی و مجازيسازي و ایجاد شبکهشبیه:ازعبارتنداقتصاداینهاينوآوري
که آنشاخصبه دو مورددر زیر که ارائه گردیدهمحور دانشتعاریف مختلفی از اقتصاد ت؟ اما اقتصاد دانش محور چیس

:ه استشداشاره توسط دو سازمان اقتصادي مطرح ارائه شده،
مبتنی بر تولید، توزیع اقتصاد، محورشاقتصاد دان) 2.دي.سی.اي.او(سازمان همکاري اقتصادي و توسعهبر اساس تعریف 

این تعریف .شودخاص میمحور توجه گذاري در دانش و صنایع دانشمایهانش و اطالعات است و به سرو استفاده از د
:کنده میحداقل به دو ویژگی اقتصاد نوین اشار

دوم آنکه کاربرد فناوري ،هاستتر از گذشتهمحور، دانش از نظر کمی و کیفی با اهمیتاقتصاد دانشدراول آنکه
.عامل محرکه اقتصاد جدید استیو ارتباطاتیاطالعات

گوید تولید و توزیع و دهد و میرا گسترش می.دي.سی.اي.اوتعریف)3اپک(اقیانوسیه سازمان همکاري اقتصادي آسیا ـ
کاربرد دانش عامل محرکه رشد اقتصادي است و تنها متکی به صنایع با فناوري باال نیست بلکه هر صنعتی بنا به 

محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش در تمامی به عبارت دیگر در اقتصاد دانش. نمایداز دانش استفاده اقتضائات خود باید 
.عامل محرکه رشد اقتصادي، تولید ثروت و اشتغال است،صنایع
،گردندمیعرضهفروشبرايهاآندردانش،خدماتوهاهفرآوردکههستنداطالعاتیبازارهاي،محوردانشاقتصاد

اشتراكبرايهمکاريفرصتصنعتیهايخشبودانشگاهیمؤسساتپیشه،وکارهايشرکتمحور اقتصاد دانشدر
واقتصاديثروتایجادبهمنجرکههکارهايراوهافرصت،هادهایازانبوهیبهتبدیلنیزوخوددانشواطالعات
:توان در موارد زیر خالصه نمودمحور را میهاي اقتصاد دانشویژگی.آوردشود را به دست میمیاجتماعی
گیرند؛هاي خود از مغزشان کمک میافراد به جاي دست
شود؛فناوري اطالعات منجر به رقابت جهانی می

1 - knowledge-based economy
2 - Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
3 - Asia-Pacific Economic Co-operation (APEC)
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 ؛)1،1384ماترسکا(نوآوري مهمتر از تولید انبوه است
؛انتقال از کار یدي به غیر یدي
 ؛ک سو و کارهاي مدیریتی و تخصصیهاي ساده از یرشد شغل: قطب بندي شدن مهارت
؛کاهش کارهاي نیمه مهارتی
؛در نتیجه گسترش بخش خدماترشد کارهاي موقتی
1385دهقان شبانی،زاده؛ شهنازي؛عماد(.تولید نه وزن می شود نه انبار می شود نه حمل(

محوراقتصاد دانشعوامل موثر در استقرار
:اینگونه برشمردتوانمیرامحورشدانله اقتصادمقوبهروزافزونتوجهعواملوعلل

صنعتی؛تولیداتدگرگونی1
کنندگان؛مصرفسالیقتغییر2
کارایی؛افزایشلزوم3
جهانی ورقابتیافتنشدت4
)1387جباري،(اقتصادشدنجهانی5

گیري و تحقق هایی که عامل اصلی شکل، ویژگیاستهاي خاص خود ها و ویژگیمحور داراي زیر ساختاقتصاد دانش
:عبارتند از،هستندمحور اقتصاد دانش

؛است2تحقیق و توسعه، دانشی که مشتمل بر آموزش.1
؛فناوري اطالعات و ارتباطات.2
؛صنایع با فناوري برتر.3
هاي مخاطره پذیرسرمایه.4

مبتنی بر دانش فرایندهاي تولید دانش، توزیع دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش چهار فرآیند اساسی در اقتصادهاي
در اقتصادهاي .متمایز استاقتصادهاي مدرن از اقتصادهاي سنتی در حجم و چگونگی رابطه این فرآیندها .هستند

آنگاه توزیع د،شوابتدا دانش تولید می، به این مفهوم کهها خطی استسنتی حجم این فرآیندها اندك و رابطه بین آن
ولید آن رابطه مستقیم وجود بین استفاده از دانش و ت.گیردد استفاده قرار میگردد و در نهایت مورشده و منتقل می

.بلکه یک رابطه غیرمستقیم یک طرفه بواسطه انتقال دانش شکل گرفته است که ضامن هیچگونه پویایی نیست،ندارد
دانشی که در این . ولید استهاي اساسی جریان دانش، جریان آن از فرایند استفاده به فرایند تدر واقع یکی از کانال

پویایی سیستم اقتصادي واین جریان.باشدابطه با مسائل فرایند استفاده مییابد دانش چگونگی و در رکانال جریان می
)1390،111؛امیري،شاه آبادي(. متمایز کننده اقتصادهاي سنتی از اقتصادهاي مبتنی بر دانش است

محوراد دانشنیازهاي الزم جهت استقرار اقتصپیش
هاي حمایتی دولت، فناوري اطالعات و گذاري در سرمایه انسانی، سیاستتعلیم و تربیت یا سرمایهآموزش، 

تولید و تجارت از جمله پیش ،گذاريارتباطات، وجود محیط مناسب اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و قانونی براي سرمایه
:ها می توان به موارد زیر اشاره کرداز دیگر ویژگی.ر استمحواقتصاد دانشالزم جهت استقرار نیازهاي 

1 - Materska
2  -Research & Development(R&D)
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 خلق و هایش را جهت و مهارتارتقا پیدا کند به صورت مداوم واند و آموزش دیده که بتوجود نیروي کار ماهر
رایج انتشار اثربخش و به کارگیري دانش خلق، کسب و این نیروي کار براي . تطبیق دهنداستفاده از دانش 

شود، ضروري است؛میوري کل عوامل و در نهایت افزایش رشد اقتصادي افزایش بهرهبه که منجر 
و تلفن ،، تلویزیون، رادیوها، به دسترسی و کارآیی رایانهدر یک اقتصادهاي اطالعاتی و ارتباطی زیرساخت

، مرتبط است؛نمایندها را به یکدیگر وصل میهایی که آنشبکه
به دور از فساد،دولت یک داراياین است که یک سیستم اقتصادي پویاویژگی :هاي حمایتی دولتسیاست

که از حقوق مالکیت و مالکیت فکري و همچنین متشکل از یک نظام قانونی است گو و موثر باشد پاسخ
)1387برخورداري،عظیمی؛(. نمایدحمایت می

:توان در موارد زیر خالصه کردمحور را میبه طوري کلی عوامل موثر در استقرار اقتصاد دانش
طریقمحور خواهد بود که از  دانشمهم توسعه افزائی دانش جهانی است و در آینده ابزار اینترنت عامل هم

یافت؛خواهدتوسعهجهاندر کاربرانبه غیرمستقیمهاي مستقیم و آموزش
است؛محورافتصاد دانشالکترونیکی وجوه غالب در تجارتالکترونیکی و دولت
قیت باعث رشد اقتصادي و دانش است؛و خالفناوريهمیشگی بهبود
؛شودهاي جدید باعث افزایش رقابت و خالقیت میفشارهاي جهانی شدن اقتصاد دانش محور و فناوري
؛1هاي اطالعات و ارتباطاتپیشرفت در فناوري
1385تبار،نازكویسی؛(. سرعت عمل در تولید دانش(

محور در کشورهاي در حال توسعههت توسعه اقتصاد دانشعوامل کلیدي ج
محور تبدیل ها به اقتصاد دانشاقداماتی که الزم است در کشورهاي در حال توسعه انجام گیرد تا سیستم اقتصادي آن

:گردد شامل موارد زیر است
انسانی؛مهارت نیرويارتقاءبرايگذاريسرمایه
نوآوري؛وابداعازحمایت
؛هاي اطالعاتی و ارتباطیجهت به کارگیري فناوريهازیرساختتوسعه
1387جباري،(؛ محوردانشبا اقتصاددولتکارشناسیبدنهآشنایی(
آن؛هاي ملی و ترویجیادگیري به منظور ارتقاي رقابتظرفیتگسترش
 فرآهم نمودن اطالعات جهت خلق یک جامعه مثبت و اقتصادي؛
ها؛و حمایت از آنهاهاي عمومی و گسترش مجموعه منابع اطالعاتی آنافزایش تعداد کتابخانه
ها؛جذب کاربران به کتابخانه
ها؛هاي نوین در آنو به کارگیري فناوريتقویت مراکز فرهنگی، آموزشی
افزایش سطح سواد اطالعاتی و دیجیتالی افراد جامعه؛
رفع شکاف دیجیتالی در جامعه؛

1 -ICT
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محورتصاد دانشبخانه عمومی و اقکتا
پیشرفت اصلی امل وو اطالعات و دانش به عنوان عاستهاي اطالعاتی و ارتباطی در دوران کنونی که عصر فناوري

توانند و پژوهشی میمراکز آموزشیاز به عنوان یکی هاي عمومی کتابخانهها از جمله کتابخانه؛آیندجوامع به حساب می
این مراکز جهت فعالیت موثرتر ،از سوي دیگر.ات خود را بهتر و بیشتر ارائه نماینداز این فرصت استفاده نموده و خدم

دانش، افراد و ؛محوردانشجامعهدر .ندیاپیشرفت نمتغییر و خود باید بر اساس تحوالت جاري و نیازهاي کاربران 
، دانشبینمحکمیارتباطنیز ر محودانشاقتصاددر ونقش اصلی توسعه و پبشرفت را دارا هستندهاي مجازي شبکه

رشد جدید، الگوهاي در حال حاضر.وجود داردايمنطقهو توسعه اقتصادي، رشد فناوري اطالعات و ارتباطاتآموزش، 
تغییر یافته "و کارآفرینی، دانش، نوآوري سرمایه انسانی"همچون به عواملی سرمایه زمین و کار، نیرويازاقتصادي

هاي اقتصادي تغییر و تحوالتی همچون افزایش هاي حوزههمزمان با تغییرات و دگرگونی) 2011پاپسکیو،(. است
اتفاق خواهد افتاد و جوامع مختلف نیز جهت .. ، خدمات ارائه شده و کاروکسبگوهاي المهارت نیروهاي کار، 

ها و مراکز ف بسیاري از کتابخانهده.نمایندینی را در ارائه خدمات خود ایجاد مینوهاي مشیخط،هنگی و پیشرفتهما
رسانی انتفاعی کاربران غیر رسانی، پشتیبانی از انتقال دانش و توسعه اقتصادي است و بازار مد نظر مراکز اطالعاطالع

بعضی از این مراکز ممکن است خدمات تحقیقی و .هاي حقوقی هستندها، مشاوران و شرکتها، شرکتاصلی کتابخانه
کشورهاي عمومی هاي رسانی و کتابخانهاکز اطالعمر) 1382فانگ، (.ز به کاربران اولیه خود ارائه دهندتحویل مدرك نی

، هستندشناختی یا تمام متن اطالعات کتابدارايرسانی پیوسته که هاي اطالعد با ایجاد پایگاهنتواندر حال توسعه می
تواند به عنوان یک توسعه اقتصادي سازند که این خود میفراهمزمینه جذب مشتریان اطالعاتی و خدمات انتفاعی را 

: توانند ارائه دهند عبارتند ازمیکشورهاي در حال توسعه هاي عمومی برخی از خدمات انتفاعی که کتابخانه.مدنظر باشد
ی، خدمات رسانشناسی، گزارشات معتبر تجاري، فهرست مشاغل، گزارشات تحقیقی بازار، خدمات اطالعمطالعات جمعیت

ها و مراکز اطالع رسانی کشورهاي کتابخانه) 1382کافمن،(....،هاي تجاريتحقیقی مشتري، جستجو براي نشانه
توانند بستر جدیدي را در زمینه درآمد و خودکفایی درحال توسعه با گسترش ارائه خدمات انتفاعی به مشتریان خود می

.ملی و گام بزرگی در راه توسعه ملی بردارند

محوراقتصاد دانشدرکشورهاي در حال توسعه هاي عمومی کتابخانهروي هاي پیشچالش
به ؛گردندهاي عمومی در کشورهاي توسعه یافته یکی از مراکز مهم تحول و پیشرفت جامعه محسوب میکتابخانه

... ادي، سیاسی، فرهنگی و هاي اقتصو در پیشرفتیابندهاي هر عصري توسعه میهمزمان با پیشرفتکه ايگونه
در کشورهاي در حال توسعه به هاي عمومی کتابخانهاین درحالیست که)2،2006هپورس؛1کلیتون(. جامعه موثر هستند

دلیل متعددي از جمله فقر فرهنگی و مادي افراد جامعه، عدم وجود رشد سیاسی و  اقتصادي کشورها، عدم توجه دولت 
مورد اقبال افراد جامعه قرار .. ها ودم وجود افراد متخصص در کتابخانهع،هاآنمنابع به این مراکز، ضعف مجموعه 

هاي عمومی در کشورهاي در حال توسعه به کتابخانه. کنندهاي جامعه ایفا نمیو نقش چندانی در پیشرفتگیرندنمی
ها منابع سنتی ابع موجود در این کتابخانهمن.اندنیافتههاي جهانی توسعهپیشرفتوجود شکل سنتی خود باقی مانده و با 

.ها بسیار پایین استاطالعاتی و ارتباطی در آننوین هاي و چاپی بوده و میزان استفاده از فناوري
محور با آن روبرو هستند را هاي عمومی کشورهاي در حال توسعه در استقرار اقتصاد دانشکتابخانهکههاییچالش

:ستتوان موارد زیر دانمی

1 - Clayton
2 - Hepworth
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مانندیهاي نوینفناوري. هاي اطالعاتی و ارتباطی استمحور فناوريهاي مهم جهت تحقق اقتصاد دانشیکی از گام*
دانش و تجربیات خود را با دیگران هاي زمانی و مکانی بدون محدودیتبه مردم یک جامعه کمک نماید تا دتوانوب می

هاي ارتباطی خود را از طریق هاي عمومی باید قابلیتز جمله کتابخانهها ابیشتر مراکز و سازمان. به اشتراك گذارند
هاي عمومی در کشورهاي در حال توسعه باید امکانات خود را کتابخانه.هاي اطالعاتی بهبود بخشندکاربرد فناوري

مانند منابع ینهاي نوبا محملها و مجالت چاپی به منابع اطالعاتی بهبود بخشیده و تمرکز خود را از روي کتاب
.ارتقا بخشند... هاي مجازي و الکترونیکی و دیجیتالی، شبکه

اشتن سواد ندرادر کشورهاي در حال توسعه محوراستقرار اقتصاد دانشموانع عدم یکی از ) 2008(1اوگانسوال*
و نبود ارتباطیو وسایل نوین رایانهاز که این به دلیل استفاده کم دانست کشورهادیجیتالی توسط مردم آن

هاي الزم را دارند به کارگیري رایانه و داشتن کتابدارانی که مهارت.استکشورهامتخصصان کارآزموده در میان این 
.تواند در بهبود این سواد در جامعه کمک نمایدمی
به تفاوت ی شکاف دیجیتال.از دیگر موارد چالش برانگیز استدر کشورهاي در حال توسعهشکاف دیجیتالیوجود *

. شودگفته میهاي مختلف یک جامعهدر بین دو یا چند جامعه و بخشدسترسی موثر به فناوري اطالعات و ارتباطات  
توانند استقالل امروز دیگر مقاومت در برابر توسعه دیجیتالی ممکن نیست و در این حرکت رو به جلو تنها جوامعی می

شکاف دیجیتالی باید با در اختیار گذاشتن وسایل ارتباطی نوین در .داشته باشندخود راحفظ نمایند که حضوري قدرتمند 
.شهرها و روستاهاي مختلف یک جامعه از میان برداشته شود

محوراد دانشهاي عمومی جهت  استقرار اقتصیی جهت ارتقاي کتابخانهارائه راهکارها
گوي نیازهاي کاربرانو کارمندان خود را افزایش داده تا جوابانهاي کتابدارمهارتدر ابتدا هاي عمومی باید کتابخانه*

رتی که کتابداران باید داشته اسه مهدر پژوهش خود 2مارتیز.ها باشندآناطالعاتینیازهايرفع و خود گسترده و متنوع
ن مفهوم ایبه . اطالعاتیهايمهارت) 3هاي زبانی و رتامه) 2هاي فناوري مهارت) 1: نمایدباشند را اینگونه معرفی می

را هاي مجازي هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی همچون رایانه، اینترنت، اینترانت و شبکهفناوريبایدکه کتابداران 
ها و سواد دیجیتالی کاربران تا هم جوابگوي نیازهاي اطالعاتی کاربران خود باشند و همچنین مهارتبشناسند
از لحاظ .افزایش دهند... هاي اطالعاتی، وب و زش جستجوي اطالعات در پایگاهبا آموهاي عمومی راکتابخانه
هاي زبانی در حد مطلوبی بوده و داراي سواد اطالعاتی باشند تا بتواند نیازهاي متنوعی را که از سوي کاربران مهارت
.شوند را پاسخگو باشندارائه میگسترده

د تا پیوسته دانش و ننیاز دارنتیجه نیروهاي کار شوند و درایجاد میدي همواره مشاغل جدیمحور دانشاقتصاددر *
تواند با فراهم ساختن کتابخانه عمومی به عنوان یک مرکز آموزش مداوم می.دننوینی را بیاموزهاي کاري رتامه

هاي رتاکارگرانی که مههمچنین بهو نمایدکتابخانه را جذب اقشار مختلف جامعه ،اطالعات و امکانات مورد نیاز افراد
.بیاموزندجهت ورود به محیط کار هاي الزم را مهارتکمک کند تا پایینی دارند 

هاي کتایخانه.س نیازهاي بازار آموزش دیده باشدمحور، فردي است که بر اسانیروي انسانی مناسب در اقتصاد دانش*
.دنها بر اساس نیازهاي نوین جامعه موثر باشموزش آند در یادگیري و آنتوانعمومی به عنوان یک مرکز اطالعات می

اطالعات و آموزش سواد هاي عمومی در حقیقت، دانش ضمنی یا پنهان فرد را با در اختیار قرار دادن کتابخانه*
دانش .هاي مختلف از جمله اقتصاد جامعه خواهد نموداطالعاتی کاربران افزایش داده و او را فردي موثر در حوزه

1 - Ogunsola
2 -Martinez
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درصد دانش سازمانی را 95تا 75دانش ضمنی ) 1: دارد به این دلیل که2ارزش ییشتري نسبت به دانش آشکار1یضمن
و مراحل ابتدایی توجه به دانش ضمنی در تسهیل ) 3، دانش ضمنی استباالترین شکل دانش) 2دهدتشکیل می

دانشخلقبرايپایهمهمترینپنهاندانش،افزون بر این)3،2007بانک توسعه آسیایی(. نوآوري مهم و اساسی است
.استجدید

از طرفی . ویا و رشد اقتصادي شهرها قائل استمثبتی را بین وجود افراد خالق، محیط پرابطه4ریچارد فلوریدا*
ي یادگیر،این مراکز. ایفا نمایندافزایش خالقیت و نوآوري افراد را در توانند نقش موثري میهاي عمومیکتابخانه

قدرت تخیل و خالقیت ،جذب افراد از دوران کودکیو باسازند العمر را از طریق ابزارهاي سنتی و نوین فراهم میمادام
.کنندکمک میها و با آموزش مداوم در طول زندگی به خلق نوآوري توسط آنرا پرورش دادهها آن
، رشد اقتصادي و هاي ارتباطیزش، اطالعات و فناوريمحور ارتباط محکم و تنگاتنگی بین دانش، آمودر اقتصاد دانش*

دار تا عمومی به دلیل اینکه با عموم مردم یک جامعه از یک خردسال و خانم خانهکتابخانه.اي وجود داردتوسعه منطقه
یفا ها اتواند نقش مهمی را در توسعه آموزش و گسترش نورآوريیک فرد کهنسال و استاد دانشگاه در تماس است می

.کند
نقش توانندهاي عمومی میها از جمله کتابخانهنشان داد که کتابخانه) 2004(5پژوهش صورت گرفته توسط  لیو*

محور هر فردي در یک جامعه دانش.هاي آموزشی خود داشته باشندوري اقتصاد از طریق برنامهمهمی در افزایش بهره
یکی از وظایف .در اقتصاد همزمان با تغییر در آموزش و پرورش نیستزیرا تغییر؛باید پیوسته در حال یادگیري باشد

.هاي عمومی نیز آموزش مداوم کاربران خود استکتابخانه
هاي جهانی با کاربرد هاي عمومی کشورهاي در حال توسعه و ایران همزمان با پیشرفتپیشرفت همزمان کتابخانه*

.هاي نوین اطالعاتی و ارتباطیفناوري
هاي مدرن در جهت باال بردن ها و دسترسی کاربران به اینترنت و دیگر فناوريرایانههاي عمومی بهیز کتابخانهتجه*

.هاسواد دیجیتالی آن
.عمومی و استفاده از آن در جهت توسعه خدمات و جذب بیشتر کاربرانهايکاربرد تجارت الکترونیکی در کتابخانه*

گیرينتیجه
کیفیت مناسب وباخدماتومحصوالتارائهاست،شدهایجادکاروکسبدنیايدرکهتحوالتیبهتوجهباامروزه

غیرممکندر برخی موارد وسختامريدانش،واستراتژیکارزشمندمنبعازاستفاده صحیحومدیریتبدوناقتصادي
اقتصاددرپیش از این کهمنابعیکنارارزشمند درمنبعیکعنوانبهدانش،نگرشایندر)6،1998رومهاردت(. است
- صنعتدیگرهاییزمانساچنین. استمطرحمایهپردارایییکعنوانبه)سرمایهوزمین،کار(داشتقرارتوجهمورد

سختیبهدانشنوعاین.آیدمیبدستدرونیصورتبهکارهنگامدرواستوابستهفردبه: Tacit Knowledgeیا ) پنهان(ضمنی دانش-١
).شدنواقعکاربا در معرض(آوردبدستآنراخودهر کسبایدواستدیگريفردبرايبیانقابل
قالبدرهبرنامطراحی،نقشه،ماننداست،دیگرانبهارائهومستندسازيقابلکهاستدرآمدهبصورتیدانشازنوعاین):آشکار(معلومدانش- ٢

...و کلمات
3 - Asian bank Development
4 - Richard Florida
5 - Liu
6 - Romhardt
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اقتصادنوعیبهمحوردانشقتصادا.هستندمشغولکاربهپژوهشگرانآندرومحور بودهدانشبلکهنیستندمحور
.استمتکیبسیارارتباطاتواطالعاتفناوريبهاطالعاتودانشازاستفادهوتوزیعتولید،برايکهدارداشاره

تجهیزاتقیمتکاهش مستمر واینترنتچشمگیررشدخصوصبهوارتباطاتواطالعاتفناوريروزافزونپیشرفت
- شداناقتصادرشدتحققبرايحال،ینعدر.استشدهمنجرربرانکاتعدادافزایشبهارتباطاتواطالعاتفناوري
آموزش العمر،مادامیادگیريجملهازکاربرديوعمومیآموزش،نیازشپینخستین.الزم استنیازهاییپیشمحور،

و کارآفرینی نوآوريایجادبراياین،برعالوه.استحاضرعصربامتناسبآموزشیهايبرنامهتدوینومتخصصان 
مراکز نقشمحور،دانشاقتصادتداومیااقتصادشدندانشیدرتسریعبراي.گرددایجاداسبمنمحیطیبایدنیز

و آموزش مداوم کاربران، ) هاایده(دانشاشاعهوآوري، مدیریتفراهمدرهاي عمومی اطالعات همچون کتابخانه
اینبر.ها و کارآفرینی بسیار مهم استوآوريها و تقویت قدرت تخیل و در نتیجه شکوفایی نها و قابلیتپرورش مهارت

آموزشی، تقویت وبه عنوان یک نهاد فرهنگیدر کشورهاي پیشرفته هاي عمومی به کتابخانهروزافزون توجه اساس،
هاي جهت توسعه فناوريهاسازمانی آنساختار پذیريفانعطا،بر اساس نیازهاي روز کاربرانها آنمنابع اطالعاتی 

وها، آموزشاطالعاتی و ارتباطی جهت آموزش و آشنایی کاربران با آننوین هاي فناوريهر چه بیشترافزایش نوین،
پرورش سواد اطالعاتی اطالعاتی و دیجیتالی باال باشند و اي که داراي سوادپرورش کارکنانی متخصص و حرفه

نیازهاي الزم جهت یک جامعه حال توسعه پیشهاي عمومی کشورهاي درکتابخانه.ضروري به نظر می رسدکاربران
) 1391(و سیامک همانگونه که صفوي)1390آبادي،شاه(. اختیار ندارنداطالعاتی و استقرار اقتصاد مبتنی بر دانش را در 

هاي بیشتر پژوهشگران براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود به سراغ کتابخانهنددر پژوهش خود به آن اشاره کرده ا
هاي هاي عمومی ایران از پایگاهتوان دلیل این امر را عدم استفاده کتابخانهروند که میگاهی و تخصصی میدانش

و غیر متخصصمدیرانیهاي عمومی بیشتر کتابخانه.اطالعاتی، منابع اطالعاتی نوین و تکیه بر منابع سنتی دانست
الیی برخوردار نبوده و در نتیجه قادر نیستند که سواد داشته که از سطح سواد اطالعاتی بابدون تحصیالت کتابداري

محور است اقتصاد دانشاستقرارهاي مهم یک جامعه اطالعاتی و در نتیجه اطالعاتی کاربران خود را که از مولفه
ط محور است که با آموزش مداوم و مستمر توسهاي مهم اقتصاد دانشنوآوري و کارآفرینی یکی از مولفه.افزایش دهند

هاي عمومی باید به فکر راهکارهایی جهت بنابراین کتابخانه.پذیر استهاي عمومی امکاننهادهایی مانند کتابخانه
.ها باشندجذب نوسوادان، خردساالن و نوجوانان به کتابخانه

هاي رساختزیمحور در جامعه، جهت کمک به استقرار اقتصاد دانشهاي عمومی گردد که کتابخانهدر پایان توصیه می
در بیشتري استفاده هارا افزایش داده و از آنهاي اطالعاتی و ارتباطیها به فناوريالزم جهت تجهیز کتابخانه

هاي اطالعاتی جهت و پایگاهه شوددگنجانهاي اطالعاتی نوین در کنار منابع چاپیمحمل.به عمل آیدهاکتابخانه
هاي الزم را آموزشکه با تحصیالت کتابداريکارمندان و مدیران متخصص.به کتابخانه ایجاد گرددجذب پژوهشگران

مداوم کاربران و به آموزش مستمر ووبه کارگمارده شوندهستندکافیداراي سواد دیجیتالی و اطالعاتیفراگرفته و 
،امکانات الزمتهیهبا .ودها در بازار کار توجه شهاي الزم جهت ورود به بازار کار و ارتقاي کارآیی آنافزایش مهارت
وسایل ارتباطی نوین جهت . پیدا کندها افزایشقدرت تخیل آنها جذب و در نتیجه به کتابخانهکودکان خردساالن و 

سایت، ها از قبیل تجارت الکترونیکی، ایمیل، طراحی وبتسهیل دسترسی کاربران به کتابخانه و جذب هر چه بیشتر آن
ر نباید صبکتابداران کنددر پژوهش خود بیان می) 2010(1در کل همانگونه که ستورجز.دیرنگقرار استفاده مورد ... و 

. باشندهاي نوینها پیش آید بلکه باید خود به دنبال دگرگونی و تحولکنند تا این فرصت

1 - Sturges



١٠

منابع و مآخذ

.218-46:216فصلنامه راهبرد، شماره . اقتصاد دانش محور). 1387(جباري، محمد
فصلنامه پژوهش و برنامه ."دانشگاهنهاديتمامیتحفظومحوردانشاقتصاد"). 1383(دانایی فرد، حسن

)91خرداد،(:بازیابی شده در.33، ریزي در آموزش عالی
http://www.urmia.ac.ir/moavenatepajooheshi/ertebatbasanaat/Lists/List6/Attach

ments/34/235_Eghtesade%20danesh%20mehvar.pdf
تاثیر اقتصاد دانش محور بر بهره وري نیروي کار کشورهاي در حال "). 1390(، بهزادامیري؛ابوالفضل، شاه آبادي

)1391خرداد(: دربازیابی شده.84،نامه. "سعهتو
45.pdf-0218-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120426103316

. "هاي عمومی شهر تهرانبررسی سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانه"). 1391(صفوي، زینب؛ محبوب، سیامک
.58، پذیرفته شده جهت چاپ در شماره رسانیفصلنامه کتابداري و اطالع

، هیافتر. محور در کشورهاي جنوب شرقی آسیااقتصاد دانش").1387(عظیمی، ناصرعلی؛ برخورداري، سجاد
43:33-34.

. "ایراندرمحوردانشاقتصادتحققمیزانبررسی"). 1385(عمادزاده، مصطفی؛ شهنازي، روح اله؛ دهقان شبانی، زهرا
.:20-21)2(6،اقتصاديپژوهشهايفصلنامه

:در.زيترجمه حسن اشرفی ری. "هاي عمومیویژه براي خدمات انتفاعی در کتابخانهمالحظه". )1382(کافمن، استیو
رسانی انتفاعی در خالصه مذاکرات چهارمین کنفرانس بین المللی اطالع: تحویل اطالعات در قرن بیست و یکم

.کتابدار: تهران). ، کالیفرنیا1376: چهارمین(هاکتابخانه
.77-75: )3و2(10، فصلنامه پیام کتابخانه. آزاداسداهللادکتر ترجمه . "عصر دانش"). 1379(کورزویل، ریموند

، رسانیاطالععلوم.سلیمانیمحمدرضاترجمه."دانشعصردرکتابداران"). 1384(کاتارزیناماترسکا، 
.91-93:)4و3(20

ژوهشنامه پردازش و مدیریتپ. "محورها در جامعه دانشنقش کتابخانه"). 1386(نوروزي، یعقوب؛ کمالی، کاظم
.111-110: 52، اطالعات

ها و چالش: و اشتغالتحلیلی بر جایگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالی"). 1385(تبار، حسینویسی، رضا؛ نازك
).تهران(ارائه شده در کنگره ملی علوم انسانی. "اندازهاها و چشمفرصت

Asian bank Development (2007). "Moving Toward Knowledge-Based
Economies: Asian Experiences". (September) Retrieved of

-notes/knowledge-based-
economies/knowledge-based-economies.pdf
Clayton, Naomi; Hepworth, Mark (2006). "Public Libraries in the Knowledge
Economy". Report produced by The Local Futures Group for the Museums,
Libraries And Archives.



١١

Hayes, Helen (2004). "The role of libraries in the knowledge economy".
Serials, 17(3).retrieved of
http://uksg.metapress.com/index/KFP952VTKDYXA019.pdf
Martinez, A. (2006). "Knowledge citizens: a competence profile". In Carrillo,
F.J., ed., Knowledge cities: approaches, experiments, and perspectives, New
York: Elsevier Butterworth Heinemann.
Ogunsola, L. A.(2008). "Developing Countries and the Need For Knowledge-
Based Economy: The Problems And Challenges Ahead". Ozean Journal of
Social Sciences, 1(1), retrieved of http://ozelacademy.com/OJSS_v1n1_1.pdf
Popescu, Ruxandra-Irina; Corbos, Răzvan-Andrei (2011). "The Role of
Libraries in the Improvement of Urban Competitiveness. The Contribution of
the "Carol I" Central University Library to the Development of Bucharest".
Administratie si management public, 17, 82-86.
Sturges, Paul(2010). "The public library in a knowledge-based economy".
SUNScholar, Retrieved of  http://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/372.


