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  ای آوری و اشتراک منابع کتابخانه  در فراهم1»نظریه بازیها«کاربرد 
  

   2حسن بهزادی
  

  چکیده
ها و سازمانهای امروزی همانند انسانها با یکدیگر کنش و واکنش و تعاملهـای                شرکتها، مؤسسه 

گیریهای مدیران این سـازمانها بـر نحـوۀ رفتـار سـازمانهای       ای که تصمیم  دارند، به گونهای  پیچیده
هـا    از سوی دیگر، در بازار رقابتی دانـش، کتابخانـه         . دیگر، بویژه سازمانهای همسان تأثیرگذار است     
شان دست  ها همکاری کنند تا به هدفهای      ها و کتابخانه    بازیگرانِ بازاری هستند که باید با دیگر مؤسسه       

ها نیز ناگزیرند برای ایـن نـوع از همکاریهـا و تعاملهـا، تـصمیم                 در این بین، مدیران کتابخانه    . یابند
های  یکی از نظریه» نظریۀ بازیها«. بگیرند و از بین موقعیتهای مختلف پیش رو، دست به انتخاب بزنند

ـ    این نظریه به مدیران کمک می     . بسیار مهم در حوزه اقتصاد است      ا بـا درک بهتـر موقعیتهـا و         کند ت
در این مقاله، به بیانی سـاده و بـه دور از            . شرایط، بهترین تصمیم را برای کسب منفعت بیشتر بگیرند        

آوری و   ، به کاربرد نظریه بازی همکاری در زمینه فـراهم         »نظریه بازیها «فرمولهای ریاضی مطرح در     
ربرد این نظریه مبین این نکته اسـت کـه بـا            نتایج کا . ای پرداخته شده است   اشتراک منابع کتابخانه  

استفاده از آن، ضمن افزایش سود و منفعت انفرادی هر کتابخانه، سود جمعـی اعـضای موجـود در              
  .   یابد طرح نیز افزایش می

آوری مـشارکتی،     نظریۀ بازیها، نظریۀ بازی همکاری و عدم همکـاری، فـراهم          : ها  کلیدواژه
  .رسانی مراکز اطالعها و  اشتراک منابع، کتابخانه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Game theory. 

ی علـوم کتابـداری و اطـالع رسـانی دانـشگاه فردوسـی ـ عـضو هیئـت علمـی گـروه کتابـداری و             ادانشجوی دکتـر  .2
  .)ع( المللی امام رضا گاه بینرسانی دانش اطالع
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  مقدمه
تعامل و مشارکت، الزمۀ زندگی اجتماعی، برطرف کننده نیازهای گونـاگون           
و ابزار برقراری ارتباط سازمان یافته میان انسانها و سازمانهای مختلف اجتماعی بـرای              

حیات بشری چیزی جز روابط، داد و ستدها و کنشهای متقابل           . رسیدن به توافق است   
گیـرد   ها را در بر مـی       این روابط، طیف وسیعی از همکاریها و مناقشه       . اجتماعی نیست 

یابنـد و یـا از بـین          گیرنـد، تـداوم مـی       که در بستر یک بازی به نام زندگی شـکل مـی           
گیرند،  انسانها، بازیگران این بازی محتوم، در مقابل یا کنار یکدیگر قرار می    . روند  می

یکـدیگر همکـاری یـا همـدیگر را حـذف           رسـند، بـا      به عالیق مشترک یا متقابل مـی      
  ). 1387جوادی، عمومی، (بینند  کنند و سرانجام، نتیجۀ اعمال خود را می می

 نیز همانند انسانها با یکدیگر کـنش و         ی امروزی  و سازمانها  ها  هسسؤشرکتها، م 
گیریهـای مـدیران ایـن        ای کـه تـصمیم      ای دارند، بـه گونـه       واکنش و تعاملهای پیچیده   

گـذارد و      نحوۀ رفتار سازمانهای دیگر، بویژه سازمانهای همسان تـأثیر مـی           سازمانها بر 
. گـردد   یـان آنهـا مـی     مسبب همکاری یـا عـدم همکـاری و یـا حتـی سـتیز و دشـمنی                   

رسانی نیز به عنوان سـازمانهایی پویـا، از ایـن قاعـده مـستثنا                 ها و مراکز اطالع   کتابخانه
هـا   ل با سایر سازمانها و بویژه سایر کتابخانه      نیستند و در انجام امور خود ناگزیر به تعام        

هـا سـابقۀ طـوالنی در همکـاری و مـشارکت بـا یکـدیگر دارنـد و                     کتابخانه. باشند می
به عبارتی، ایـن  . توانند در تعاملها و روابط خود، به عالیق مشترک یا متقابل برسند       می

 یـا بـا عـدم       تواند با همکاری و تـشریک مـساعی بـرای آنـان بـه فرصـت و                  روابط می 
  .همکاری و تعارض، به تهدید تبدیل شود

از طرفی، گسترش دانش بشری، امکانات مالی محدود، کمبود فضای فیزیکی           
هـا را در زمینـۀ تهیـه          ها و افزایش روزافزون بهای منـابع اطالعـاتی، کتابخانـه            کتابخانه

ای کـه     گونـه منابع اطالعاتی مورد نیاز کاربران خود با مشکل مواجه ساخته است؛ بـه              
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تواند نیازهـای اطالعـاتی مراجعـان خـود را بـه تنهـایی بـرآورده         ای نمی   هیچ کتابخانه 
هـا، بـه مفهـوم در اختیـار داشـتن همـه مـدارک، نـه                   سازد و خودکفا بـودن کتابخانـه      

هـا از مالکیـت بـر     از این رو، سیاسـت کتابخانـه  . پذیر است و نه مقرون به صرفه  امکان
 ،ای  همکاریهـای بـین کتابخانـه     . نابع اطالعاتی تغییر کرده است    منابع، به دسترسی به م    

های تحقق این سیاست است کـه مـی توانـد در سـطح محلـی،        ترین شیوه  یکی از مهم  
رسـانی،    المعارف کتابداری و اطالع     ۀدایر(المللی، صورت پذیرد      ای یا بین    ملی، منطقه 

1385 .(  
نها و سازمانها بسیار پیچیـده و  از آنجا که چگونگی و چرایی تعاملهای بین انسا    

بینی ساز و کار آنها مـشکل گردیـده اسـت، دانـشمندان علـوم اجتمـاعی                   تحلیل پیش 
  های اجتماعی داشـته  های همکاریها و مناقشه تالشی طوالنی برای درک مبانی و ریشه      

گذارنـد،    و در این راه از روشها و بینشهایی که علوم مختلف و جدیـد در اختیـار مـی                  
هـای پیـشرفتۀ      یکـی از پدیـده    » نظریه بازیها «). 1387جوادی، عمومی،   (اند    جستهبهره  

هـای گونـاگون دارد و چارچوبهـای     علمی است که زمینـۀ اسـتفاده وسـیعی در رشـته         
گیـری    این نظریه، تـصمیم   . مستحکمی برای رفتارهای استراتژیک فراهم آورده است      

 آنها به نوع تصمیم و رفتار دیگر  گیری  کند که نحوۀ تصمیم     کارگزارانی را تحلیل می   
هرچنــد خاســتگاه ایــن نظریــه علــم اقتــصاد اســت، اســتفاده از آن . رقبــا بــستگی دارد

ایـن  ). 1387دادگر،  (گسترش یافته و کاربردهای قابل توجهی در علوم مختلف دارد           
دهد ابزارها و روشـهای دقیـق ریاضـی را در تحلیـل و                نظریه به پژوهشگران اجازه می    

از این رو،   . روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انسانها و جوامع به کار گیرند          بررسی  
، به کـاربرد ایـن نظریـه در فـراهم     »نظریۀ بازی«در این مقاله عالوه بر بیان مفاهیم پایه        
  .های پرداخته شده است آوری و اشتراک منابع بین کتابخانه
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  نظریۀ بازیها
وی در سـال    . رای نخستین بار مطـرح نمـود       نظریۀ بازیها را ب    1»جان فون نیومن  «

 که با همکـاری اقتـصاددانی   2» بازیها و رفتار اقتصادی  نظریۀ« در کتابی با عنوان      1944
 منتـشر کـرد، مفـاهیم اولیـۀ ایـن نظریـه را بـسط داد و                  3»اسکار مورگن اسـترن   «به نام   

علوم مختلـف  در » نظریه بازی«از آن پس، . کاربرد آن را در علم اقتصاد تشریح نمود  
... شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، علـم تکامـل و محـیط زیـست و               از جمله جامعه  

پس از آن، دانشمندان مختلفی از این نظریه اسـتفاده و یـا             ). 1389بیکی،  (استفاده شد   
 و  5»جان هارسانی «،  4»جان نش «نسبت به بسط مفاهیم آن اقدام نمودند که در این بین            

ارائه مفهوم موازنه، گام مهمی را در این نظریه برداشتند، بـه نحـوی               با   6»رنهارد سلتن «
 2005در سـال    .  مفتخر بـه دریافـت جـایزۀ نوبـل اقتـصاد گردیدنـد             1994که در سال    

 به دلیـل ارائـه راهکارهـای جدیـد در خـصوص             8»رابرت اومن « و   7»توماس شیلینگ «
 نیـز   2007 بعد یعنی در سـال       دو سال . پویایی نظریۀ بازیها، نیز برندۀ جایزه نوبل شدند       

 موفـق شـدند جـایزۀ نوبـل     11»اریـک مَـسکِین   « و   10»لئونید هـورویچ  «،  9»راجر میرسن «
  ).1388دریساوی بهمنشیر، دریساوی بهمنشیر، (اقتصاد را دریافت کنند 

در نظریـه کالسـیک،     «: چنـین اسـت   » نظریه بـازی  «یک تعریف نسبتاً جامع از      
ای از قواعـد معلـوم، هـر          ها، تحت مجموعـه     و گروه ای کنشگر، اعم از افراد        مجموعه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. John VonNeumann. 
2. Theory of Games and economic behavior.  
3. Oskar Morgenstern. 
4. John Nash. 
5. John C. Harsanyi. 
6. Reinhard Selten. 
7. Thomas Schelling. 
8. Robert Aumann. 
9. Roger Myerson. 
10. Leonid Hurwicz. 
11. Eric Maskin. 
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، بـرای بـه   )یـا محتمـل  (های کنشی معیّن و نتایج مشخص      ای از گزینه  یک با مجموعه  
پردازنـد  بـا یکـدیگر مـی     ) بـازی (فردی خـود، بـه تعامـل        ) نفع(حداکثر رساندن سود    

 موقعیتهای  در واقع، نظریۀ بازی مطالعۀ چگونگی رفتار انسانها در        ). 38: 1381چلبی،  (
گیری افـراد منطقـی و عاقـل در مـواقعی           نحوۀ تصمیم «این نظریه با    . استراتژیک است 

به بیان دیگـر،  ). Romp, 1997(، ارتباط دارد »که وابستگی متقابلی به یکدیگر دارند
گـردد کـه از تـأثیر آن     گیرنـدگانی بـاز مـی     نظریه بازی به اعمال و فعالیتهـای تـصمیم        

  ). Rasmusen, 2005( یکدیگر، آگاه هستند اعمال و فعالیتها بر
نظریۀ بازیها بر نوعی استدالل انتزاعی، حاصل تلفیق ریاضیات و منطق اسـتوار             

تقریباً تمامی نظریه پردازان بازیها معتقدند نظریۀ مورد استفاده آنها متوجۀ شیوۀ            . است
وم بـه رفتـار     رفتار بالفعل افراد در وضـعیتهای منازعـاتی نیـست، بلکـه بـر رفتـار موسـ                 

در وضـــعیتهای منازعـــه آمیـــزی نـــاظر اســـت کـــه طـــی آنهـــا » صـــحیح عقالیـــی«
). 777. ص:1384دوئرتی، فالتزگراف،   (کنند    تالش می » بردن«کنندگان برای     شرکت

در ایـن نظریـه، میـان    . بنابراین، نظریه بازی برگرفته از رهیافت انتخاب عقالنـی اسـت          
در ). 1373لیتـل،  (شـود   فـرق گذاشـته مـی   عقالنیت پارامتریک و عقالنیت راهبـردی    

عقالنیت پارامتریک، فرد به دنبال بهترین شقوق ممکن برای رسیدن بـه هـدف خـود                
است و انتخابها و رفتارهای سایر افراد، تأثیر چندانی در انتخاب او نخواهد گذاشـت؛               
اما در عقالنیت راهبردی، تـصمیم فـرد، مبتنـی بـر تـصمیمات کنـشگران و بـازیگران                   

 باید دیگران و رفتار آنها را در    گذارد و هم یگر است که هم بر رفتار دیگران اثر می  د
  ). 1383جوادی یگانه، (گیریهای خود، لحاظ نمایند  تصمیم

  
  مفاهیم اصلی نظریه بازی و انواع آن

ای قواعد کـه  بـر مـوقعیتی رقـابتی اسـتوار               یک بازی مرکب است از مجموعه     
کنند دریافتی خود را بـه       یا گروه یا سازمان، طی آن سعی می       است که دو یا چند فرد       
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یـک مشخـصه اصـلی بـرای بـازی در           . حداکثر یا پرداختی خود را به حداقل برسانند       
 ,Rapoport(نظریـه بـازی وجـود دارد و آن هـم وجـود موقعیتهـای متعـارض اسـت        

هندۀ در کنار این مشخصۀ اصلی، هر بازی دارای عناصری است که تشکیل د    . )1974
 و 3، پــاداش2هــا ، اقــدامها یــا اســتراتژی1ایــن عنــصرها شــامل بــازیگران. بــازی هــستند

باشند که به هریـک از آنهـا در زیـر اشـاره خواهـد              می) PAPIبه اختصار    (4اطالعات
  :شد

دهند که هر بازیکن به   رقبا در نظریۀ بازی، بازیگران را تشکیل می        :بازیگران -
بازیکن الزاماً نبایـد یـک نفـر        . رود  ه به شمار می   گیرندطور متوسط یک واحد تصمیم    

هـم مـی تواننـد بـه        ... باشد، بلکه گروهی از افراد یک سازمان، شـرکت، مؤسـسه یـا              
 .عنوان یک طرف بازی قرار گیرند

مجموعه فعالیتها و تدابیری که توسط هـر یـک از بـازیگران در       : ها  استراتژی -
دریـساوی بهمنـشیر،    (سـت یابـد     گیـرد تـا بـه حـداکثر سـود د           طول بازی صورت می   

 ).1388دریساوی بهمنشیر، 

ها که برای هر بازیکن از طریق هر یـک از نتـایج            یک گروه از بازده    :پاداش -
 ). Rapoports, 1974(آید   انتخاب شده، به دست می

بازیکنان از طریق کانالهـای     / هر بازیکن    مجموعۀ دانستنیهایی که  : اطالعات -
بـر اسـاس ایـن اطالعـات، بـازیکن          . دسـت آورده اسـت    مختلف نسبت به حریف بـه       
 .سازدراهبرد خود را مشخص می

برای کسب پاداش بیـشتر،     . شوند  این عنصرها روی هم قواعد بازی شناخته می       
 شـناخته  5هایی را اتخاذ خواهند کرد کـه بـه عنـوان راهبردهـا     بازیگران طرحها و نقشه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Players. 
2. Actions. 
3. Payoff. 
4. Information. 
5. Strategies. 
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. گـردد  ارد کـه هـر لحظـه کـسب مـی     گزینش اقدامها به اطالعاتی بستگی د    . شوند  می
  شــناخته 1ترکیــب راهبردهــای انتخــاب شــده توســط هــر بــازیکن، بــه عنــوان موازنــه

   ) .Rasmusen, 2005(گردد  می
بنـدیهای گونـاگونی بـرای      در نظریۀ بازی، بازیها انواع مختلفی دارند و تقـسیم         

، متقـارن و    بازیهایی همچون همکاری و عدم همکاری     . آنها در نظر گرفته شده است     
، بـازی بـا اطالعـات       4، همزمان و متـوالی    3، سرجمع صفر و غیرسرجمع صفر     2نامتقارن

نهایت طوالنی، بازیهای مجـزا       ، بازیهای ترکیبی، بازیهای بی    5کامل و اطالعات ناقص   
همچنین بازیهای مختلفـی نیـز طراحـی گردیـده اسـت کـه بیـان کننـده                  ... و مداوم و    

ز انواع ذکر شده در باالست؛ بازیهایی همچون بـازی          مفاهیم مطرح شده در هر یک ا      
، بـازی همنـوایی، بـازی دوراهـی     8، بـازی تـضمینی   7، بـازی بزدالنـه    6دو راهی زندانی  

  ).Osborne, 2004( ... ، بازی دیکتاتور و 9اجتماعی، بازی اولتیماتوم
در این بین، بازی همکاری و عدم همکاری بازیهای دیگر شهرت و مقبولیـت              

دارد، زیرا اصوالً مبنـای بازیهـای دو نفـره یـا گروهـی بـر همکـاری یـا عـدم                      بیشتری  
بـه  » مورگن اسـترن  «و  » جان فون نیومن  «از سوی دیگر، تأکید     . همکاری استوار است  

بنابراین، در ایـن مقالـه نیـز        . عنوان واضعان نظریۀ بازی، بر این نوع از بازی بوده است          
پـیش از پـرداختن بـه       .  برگزیـده شـده اسـت      مفاهیم و اصول این بازی به عنـوان مبنـا         

ای، برای درک بهتـر ایـن بـازی، بـه             کاربرد این نوع از بازی در همکاریهای کتابخانه       
  .شود تشریح ویژگیهای آن پرداخته می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Equilibrium. 
2. Symmetric and asymmetric. 
3. Zero-sum and non-zero-sum. 
4. Simultaneous and sequential. 
5. Perfect information and imperfect information. 
6. Prisoner’s dilemma game. 
7. Chicken game. 
8. Assurance game. 
9. Ultimatum game. 
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 بازی همکاری یا عدم همکاری  
تـرین اسـتراتژی در دسـترس یـک           مهـم ) و یا چند نفـره    (در یک بازی دونفره     

هـا، توافـق بـر       اگـر بـرای بـازیکن     . ز همکاری یا عدم همکاری    بازیکن عبارت است ا   
پذیر نباشد یا در صـورت امکـان وجـود توافـق                روی یک انتخاب از استراتژیها امکان     

. شـود   نامیده می ) عدم همکاری (هم، هیچ توافقی الزام آور نباشد، بازی غیرمشارکتی         
 یک بازیکن را ملزم     تواند   در واقع چیزی جز سود شخصی بیشتر نمی        ،در این صورت  

بـرعکس، اگـر بازیکنـان بتواننـد بـا یکـدیگر       . به انتخاب یک استراتژی خاص نمایـد   
مذاکره کرده و روی یک مجموعه از استراتژیها که سود جمعی بیشتری را عاید آنها               

در بازیهــای . نــامیم مــی) همکــاری(کنــد، بــه توافــق برســند، بــازی را مــشارکتی  مــی
د برای تشویق طرف مقابل به پذیرفتن توافق، بخشی از سود           توانن  همکاری، طرفین می  
  ).1383جوادی یگانه، (خود را به او بدهند 

ای محتمل از نتـایج نظـر دارد؛ مطالعـه آنچـه             نظریۀ بازی همکاری به مجموعه    
آورنـد، اینکـه چگونـه توافـق          بازیکنان، پس از عقد توافق فـی مـابین، بـه دسـت مـی              

 &Nagarajan(نماید و اینکه آیا نتایج زیـاد و پایـدار اسـت    تواند نتیجه را توزیع  می

Sosic, 2006 .( بنابراین، نظریه بازی همکاری سعی دارد تا به این مطلب پاسخ گوید
جـواب ایـن پرسـش بـه قـدرت          . شود    بین بازیکنان تقسیم می     1که چگونه ارزش کل   

زی بـستگی دارد و     مذاکره یا به عبارتی قدرت چانه زنی طرفین مشارکت کننده در با           
تا چه میزان بتواند سایر بازیکنـان را بـا خـود هماهنـگ              ... اینکه آن فرد، سازمان و یا       
البته، نبایـد از ایـن نکتـه غافـل شـد کـه نیـروی مـذاکره                  . نماید و بر آنان تأثیر گذارد     

بازیکن به این بستگی دارد که به چه میزان سایر بازیکنان به وی در بستن قراردادها یا                
به هر میزان کـه سـایر بازیکنـان بـه حـضور وی در توافـق بـه                   .  نیاز دارند  2هم نهایی س

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Total Value. 
2. Marginal Contribution. 
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منظور دستیابی بیشتر به هدفهای آن توافق نیاز بیشتری داشته باشند، قدرت چانه زنـی               
آوری مـشارکتی یـا       به عنوان مثال، در طرحهای فراهم     . یابد آن بازیکن نیز افزایش می    

هـای عـضو طـرح، دارای         کـه نـسبت بـه سـایر کتابخانـه          هایی  اشتراک منابع، کتابخانه  
تـر و بودجـه      تـر، نیـروی انـسانی بیـشتر، امکانـات و خـدمات متنـوع                ای غنـی    مجموعه
هـا تمایـل و نیـاز         تری هستند، قدرت مذاکره بیشتری دارند، زیرا سایر کتابخانـه           افزون

  .بیشتری به حضور آن کتابخانه در طرح مشارکتی خود دارند
 گروه تقسیم   3توان انواع بازیهای همکاری را به         بندی کلی، می    یمدر یک تقس  

  :نمود
در این نوع از بازیها، افراد و یـا سـازمانها بـا             : 1بازیهایی با سود تقسیم نشدنی     -

 . یکدیگر مشارکت دارند اما سود به دست آمده قابل واگذاری به دیگران نیست

ازیهای همکاری، یک یـا چنـد       در این نوع از ب    : 2بازیهایی با سود قابل تقسیم     -
دهنـد تـا بـدین       بازیکن واحدهایی از سود خود را به یک یا چنـد بـازیکن دیگـر مـی                

 . وسیله بتوانند انگیزه و محرکی برای مشارکت آنان در بازی فراهم آورند

نوعی از بازی است کـه بازیکنـان بـه دنبـال کـاهش              : 3بازی مشارکت هزینه   -
هایـشان را     کننـد بـا ایـن شـیوه، بخـشی از هزینـه              مـی باشند و سعی      های خود می    هزینه

این بدین معناست که بازیکنـان      . کاهش داده و در قبال آن خدمتی را به دست آورند          
 . ها در نقطۀ مقابل افزایش سودمندی هستند خواهان کاهش هزینه

    :در بازیهایی با سود قابل انتقال، به طور تلویحی به دنبال این هستیم که
)(...)()()( 21 kNVnVnVNV +++≥  

یعنی ارزش کسب شده برای تمامی اعضا، در نتیجـۀ همکـاری میـان آنهـا، از                 
  . نمودند بزرگتر یا با آن مساوی باشد ارزشی که اعضا به صورت انفرادی کسب می

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. None-Transferable Utility(NTU) games. 
2. Transferable Utility(TU) games. 
3. Cost-Sharing Game. 
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  : ای، این مقوله بدین صورت خواهد بود اما در بازی مشارکت هزینه
)(...)()()( 21 kNCNCNCNC +++≤  

ه تمـامی اعـضا بـرای کـسب خـدمت مـورد انتظـار در                یعنی هزینۀ صرف شـد    
شوند، کمتر یـا    متحمل میای که اعضا به صورت انفرادی       صورت همکاری، از هزینه   

غیر این صورت، بـرای اعـضا دلیلـی بـرای مـشارکت در              با آن مساوی باشد، زیرا در       
   .)Chekuri, Farhadi, 2008(طرح وجود ندارد 

  
  ای همکاری بین کتابخانه

ای در جهان ظاهراً به نخستین کنفرانس کتابداران           همکاری بین کتابخانه   سابقۀ
گردد که در آن پیشنهادی مبنی بر تهیه فهرسـتگان ملـی مطـرح                 باز می  1853در سال   

ریزی شده در این زمینـه پـس از جنـگ جهـانی              گردید، اما اقدامهای اساسی و برنامه     
هـای مختلفـی قابـل تأمـل و بررسـی             ای از جنبـه     همکاری بین کتابخانه  . دوم آغاز شد  

  :ها عبارتند از ترین این جنبه برخی از مهم). 186: 2ج. 1385پور،  امین(است 
در مقاله خود دربـارۀ اشـتراک منـابع ایـن           ) 2007(» پوزنر «:اشتراک منابع   -1

ای قادر به خرید، نگهداری و حفاظت از تمام منـابع  هیچ کتابخانه«: دارد گونه بیان می 
ای و  ی مورد نیاز کاربران نیست و اشتراک منابع به شکل امانت بـین کتابخانـه          اطالعات

ها   در این بین، برخی از کتابخانه     . »تحویل مدرک، از خدمات هسته در کتابخانه است       
بـه عنـوان    .  همچون بازیکنان برجسته این عرصه هستند      OCLC و   ALA  ،RLGمانند  
ای را    رخواسـت امانـت بـین کتابخانـه        به تنهایی هر چهار دقیقه، یـک د        OCLCنمونه  

اما برخی از دالیلی که سبب شده است تا بحث اشتراک منابع و لـزوم               . دهد  انجام می 
 :ها اهمیت زیادی یابد، عبارتند از همکاری بین کتابخانه

 پدیدۀ انفجار اطالعات و رشد روزافزون دانش بشری -
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 طاتتوسعه فناوریهای نوین بویژه در حوزۀ اطالعات و ارتبا -

 رشد روزافزون قیمت منابع اطالعاتی -

 ها سکون و یا حتی کاهش بودجه کتابخانه -

 افزایش تقاضا برای اطالعات -

 ها ود تناسب میان نیازها و منابع موجود در کتابخانهبن -

 ). 1384علیدوستی و نظری، (محدودیت فضای نگهداری  -

باید بـه   . هاست های همکاری بین کتابخانه    اشتراک منابع یکی از نخستین زمینه     
 کـارگیری    این نکته نیز توجه داشت که اشتراک منابع برای موفقیت خود، مستلزم بـه             

ابزارها و وسایل کمکـی دیگـری نیـز هـست؛ ابزارهـایی چـون فهرسـتهای مـشترک،            
های مشترک و ابزارهایی برای تعیین مکانی که هر یک از منـابع در آن        فهرست مجله 

 .جای دارد

ها  این نوع از همکاری بین کتابخانه     : مشترک) سازی  همجموع(آوری    فراهم -2
هـایی خـاص بـرای پـذیرش          در این شیوه، بین کتابخانه    . به اشتراک منابع بستگی دارد    

هــای تعیــین شــده، توافــق حاصــل  آوری منــابع اطالعــاتی در حــوزه مــسئولیت فــراهم
تی که بایـد    برخی از نکا  . ای است از اشتراک بودجه      این امر در واقع درجه    . گردد  می

 : در این نوع از همکاری مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از

هایی کـه در ایـن طـرح مـشارکت دارنـد، ترجیحـاً در یـک منطقـۀ                     کتابخانه -
 ..جغرافیایی واقع شده باشند

 .های عضو تشکیل گردد ای متشکل از نمایندگان تمامی کتابخانه کمیته -

هـر کـدام از اعـضا مـشخص         موضوعات اصلی و فرعی مورد نیـاز تمـامی و            -
 .شود
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های غیرهسته در هر زمینـه        های هسته و هم مجله      در مورد ادواریها، هم مجله     -
 .تعیین شود

گـردد    دار تهیۀ منـابعی مـی       با توجه به اولویتهای موضوعی، هر مرکزی عهده        -
 . رود که برای سازمان مادر اولویت دارد یا هسته، به شمار می

ه در آن وظـایف هـر کـدام از اعـضا بـه دقـت                ای تدوین گـردد کـ       نامه  آئین -
محسنی، (تعریف و این آئین نامه توسط مقامهای مسئول هر یک از اعضا امضا گردد               

1377 :154.( 

گونه که بیان گردید، باید صندوقی مـشترک بـرای ایـن امـر               همچنین، همان  -
 .ای بر آن نظارت داشته باشد اختصاص یابد و کمیته

ۀ سیـستمهای خودکارسـازی، بـر همکـاری         توسع: 1خودکارسازی مشترک  -3
آوری سیستم، اشتراک     قرارداد مشترک برای فراهم   . ها تأثیر مستقیم دارد     بین کتابخانه 

هــا در کــاربرد و عمــل، اشــتراک تجربــه و نیروهــای متخــصص و کارشــناس،  هزینــه
 ).Hayes, 2003(حلهای معمول در خودکارسازی مشارکتی هستند  راه

بزرگتــرین تــالش متمرکــز در همکــاری بــین : نویــسی مــشارکتی فهرســت -4
نویـسی مـشارکتی بـوده     ها قطعاً در حوزه توسـعۀ سیـستمهایی بـرای فهرسـت          کتابخانه

 RLIN و OCLCاین تالش اکنـون در قالـب پایگـاه کتابـشناختی بـین المللـی             . است
هــا در تبــادل رکوردهــای   نیــاز بــه همکــاری کتابخانــهۀایــن امــر در نتیجــ. نمــود دارد

نتیجه این شد که اکنون هر کتابخانه       . خوان، روی داد    ناختی برای قالبهای ماشین   کتابش
 ها OPACبه صورت مجازی، فهرست مجموعۀ خود را به صورت پیوسته و در قالب  

 . ها قرار داده است در اختیار اعضای خود و دیگر کتابخانه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shared Automation. 
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ص ها، منجر به مشکل تخصی      رشد مجموعۀ کتابخانه  : سازی مشترک   ذخیره -5
چنـین  مهزینه نگهداری از این منابع و ه      . ای در نقاط مختلف شد      فضا به مواد کتابخانه   

 .سازی مشترک استفاده کنند ها از ذخیره هزینه فضای مورد نیاز سبب شد تا کتابخانه

از موجـودی   % 30 تـا    25شود بین     برآورد می : حفاظت و دسترسی مشترک    -6
بـه منظـور   ). Hayes, 1987(ار دارد اصلی کتابخانه های پژوهشی در معرض خطر قر
 کمیــسیونی را بــرای محافظــت و 1ای مقابلــه بــا ایــن مــشکل، انجمــن منــابع کتابخانــه 

. ای با تمرکز بـر مـدیریت و تالشـهای مـشترک، تـشکیل داد               دسترسی منابع کتابخانه  
 20 نسخه فیلم در هر سال بود که مستلزم همکاری           150000هدف از این طرح، تولید      

با .  نسخه را به فیلم تبدیل کنند 7500ها باید ساالنه      هر یک از این مؤسسه    . دمؤسسه بو 
 میلیـون جلـد منبـع       3کـشید تـا       سـال طـول مـی      20 نسخه در سـال،      150000احتساب  

 ).   Hayes, 2001(ها به صورت میکروفیلم در آید  اطالعاتی این مؤسسه

آوری  عـاتی و فـراهم    در بین موارد ذکر شده در باال، بحث اشتراک منابع اطال          
انـد،    های همکاری است و این دو به یکـدیگر وابـسته            مشارکتی، دارای بیشترین زمینه   

از این رو، در ایـن      . آوری مشارکتی، مستلزم اشتراک منابع اطالعاتی است        زیرا فراهم 
مقاله به بحث فراهم آوری مـشترک منـابع اطالعـاتی پرداختـه و در قالـب آن مـسئله                    

یز دربرگرفته شده است؛ هر چند به کارگیری اصول نظریـه بازیهـا در              اشتراک منابع ن  
  .  میسر است،ها های همکاری بین کتابخانه تمامی زمینه

  
  ها  کاربرد نظریه بازی همکاری در کتابخانه

اگر چه خاستگاه نظریه بازی علم اقتصاد است، استفاده از آن از اقتـصاد فراتـر        
هـای اقتـصادی ایـن        توان جنبـه    همچنین، می . ده است رفته و در سایر علوم نیز وارد ش       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Council on Library Resources. 
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ها و مراکـز      اگرچه کتابخانه . های دیگر نیز مطالعه نمود      نظریه را در کارکردهای رشته    
روند، این غیرانتفـاعی بـودن تنهـا بـر            رسانی سازمانهایی غیرانتفاعی به شمار می       اطالع

ن نیازهای مراجعان خـود و      ها برای تأمی    جنبۀ کسب درآمد داللت دارد، زیرا کتابخانه      
همچنین ادارۀ امور کتابخانه، ناگزیرند از منابع مالی سازمان مادر و یا نهادهای دولتـی           

هـا بـازیگران بـازاری        از سوی دیگر، در بازار رقـابتی دانـش، کتابخانـه          . استفاده کنند 
 ,Zhong, Hegde(های دیگر همکـاری کننـد    ها و کتابخانه هستند که باید با مؤسسه

توان امور اقتصادی بویژه مباحث مـرتبط بـا اقتـصاد خـرد را در                 رو، می   از این ). 2008
  . این رشته مطالعه نمود

ای   کنند تـا بتواننـد امکانـات بیـشتری را بـا هزینـه               ها همواره تالش می     کتابخانه
این مقوله دارای دو هـدف ضـمنی        . کنندگان خود قرار دهند     کمتر، در اختیار مراجعه   

رسد   در ابتدای امر، چنین به نظر می      . ها و بهبود و ارتقای خدمات        هزینه کاهش: است
ها منتج بـه کـاهش        که این دو هدف در مقابل یکدیگر قرار دارند؛ زیرا کاهش هزینه           

ای وجـود دارد کـه مـی توانـد          حلها و ابزارهای بـالقوّه      لیکن، راه . شود  خدمات نیز می  
یکی از این ابزارها، اشتراک منابع      . ه سازد شامل هر دو هدف بوده و هر دو را برآورد         

تواند به نوعی بـین هـر دو هـدف ارتبـاط              هاست که می    مالی و اطالعاتی بین کتابخانه    
هـا و از سـوی دیگـر سـبب            های کتابخانـه      برقرار ساخته، از سویی سبب کاهش هزینه      

  . ارتقای سطح رضایتمندی مراجعان آنان گردد
ابـزاری اسـت بـرای برقـراری ارتبـاط بـین دو             از دیدگاه اقتصادی، سودمندی     

هدف ذکر شده در باال، هر چند مشکالتی نیز در خـصوص بـه کـارگیری ایـن ابـزار                    
بـه عنـوان مثـال، در       . رسـانی وجـود دارد      هـا و مراکـز اطـالع        در کتابخانه ) سودمندی(

هدفهای ذکر شده، کاهش هزینه کمّی است و با پول ـ بـه عنـوان یکـی از مقیاسـهای      
شود، ولی بهبود و ارتقای خدمات کیفی بـوده و   گیری می ش سودمندی ـ اندازه سنج
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توان به نحـوی   با وجود این، می. به راحتی و با معیارهای شمارشی قابل سنجش نیست     
از جملــه، بــا بــه کــارگیری مبــاحثی همچــون مقیــاس . بــر ایــن مــشکالت فــایق آمــد

میزان پول صرف شـده بـه ازای        «گیری مسائلی همچون       برای اندازه  1سودمندی/هزینه
هـای قابـل      خـدمات بـه ترکیبـی از مؤلفـه        » اثربخـشی «و یـا تبـدیل      » خدمت ارائه شده  

  ).Hayes, 2003(» بسامد رضایت«و » مدت زمان پاسخگویی«گیری همانند  اندازه
نکتۀ قابل توجه در ارتباط با مباحـث طـرح شـده اسـت کـه همـۀ سـازمانها یـا                      

برای . ک منابع هستند، کارایی و سودمندی الزم را ندارند        خریدارانی که درگیر اشترا   
» گـستری تعـاونی     مجموعـه « معمـوالً، کمتـر از رویکـرد         2ای  مثال، ائتالفهای کتابخانـه   

آنها اشتراک منابع را راهی بـرای افـزایش دسترسـی بـه مـوادی کـه               . کنند  استفاده می 
هـا از      اشـتراک هزینـه    کنند نه راهی برای کاهش    کتابخانه مالک آن نیـست، تلقی می     

به بیان دیگر، ایـن نـوع       ). 189ص  :1387کینگما، بروس آ،    ( مواد تکراری    ۀطریق تهی 
  . ها بیشتر به دنبال هدف دوم هستند و به هدف اول توجهی ندارند از کتابخانه

هایی نیز هستند که به هر دو کارکرد توجه دارنـد             در این بین، مدیران کتابخانه    
تـر بـه      گریهای مناسب، راه را برای دسـتیابی بهتـر و مطلـوب              تصمیم و در تالشند تا با    

از این رو، ضـروری اسـت تـا ایـن دسـته از مـدیران                . هدفهای کتابخانه، هموار سازند   
آوری و اشـتراک منـابع، همچـون          های مختلـف اقتـصادی فـراهم        ضمن شناخت جنبه  

ن دیـدگاه سـایر     های اجتماعی آن، همچو     ها و سودهای حاصل و همچنین جنبه        هزینه
مشارکت کنندگان در طرح و پیامدهای آن بـر مراجعـان را بـه خـوبی درک کننـد و       

ــد     ــصمیم بگیرن ــت ت ــصوص درس ــن خ ــد در ای ــایر    . بتوانن ــدیران س ــه م ــا ک از آنج
هایی که قصد مشارکت در تهیۀ منابع را دارنـد، بـا بررسـی شـرایط اقـدام بـه         کتابخانه
هـای    اذ شـده توسـط مـدیران کتابخانـه        گیری کنند، مجمـوع تـصمیمهای اتخـ         تصمیم

  . مختلف، بر یکدیگر تأثیر و تأثر متقابل دارد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cost / Effectiveness. 
2. Consortia. 
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ای نیست و  گیریهای واقعی در حین اجرای طرح و یا فعالیت، کار ساده           تصمیم
گیـری    از این رو، مدلهای تصمیم    . ابهامهایی دارد که باید از قبل تعیین و ارزیابی شود         

اهم نمـودن شـرایط و موقعیتهـای اصـلی، بـه درک             تواند با فر    در چارچوب بالقوه می   
بهتــر آن کمــک نمــوده و ضــمن قــرار دادن تــصمیم گیرنــده در موقعیــت ارزیــابی،   

حلهای گوناگون، سودمندی هر راه حل را در رابطه با هر موقعیت،              ای از راه    مجموعه
مـدل نظریـه    . و حتی فراتر از آن احتمال هر موقعیت را نیز مـورد سـنجش قـرار دهـد                 

ایـن مـدل،    . تواند در شناخت و درک بهتـر امـور یـاد شـده کمـک کنـد                  ازی نیز می  ب
هـای گـزینش یـا شـقوق      ای از ردیفهـا و ستونهاسـت؛ کـه ردیفهـا، راه          ماتریس سـاده  

اینهـا، عوامـل    . دهـد حلهای گوناگون و ستونها، بسترها و موقعیتهـا را تـشکیل مـی              راه
  . 1)1همانند جدول (د باشن تعیین کنندۀ برآورد و تخمین سودمندی می

  ماتریس پایۀ مدل نظریۀ بازیها. 1جدول 
  بسترها و موقعیتها

4  3  2  1  
  اقدامها

14UU13U12U111  
24UU23U22U212  
34UU33U32U313  
44UU4342U U414  
54U53U 52U 51U 5  

  
 از کنید، هر خانه در واقع ترکیبی است     مشاهده می  1همان گونه که در جدول      

کنندۀ سـودمندی     ستونها و ردیفها یا همان ترکیب هر اقدام با هر موقعیت که مشخص            
)U (است .  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)2003( هایس سی است ازاقتباچارچوب جداول . 1
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. آوری مشارکتی همکاری دارنـد      تصور کنید دو کتابخانه با یکدیگر در فراهم       
تواند با توجه به انتخابهای سـایر بازیکنـان و همچنـین توافـق صـورت               هر کتابخانه می  

در . راتژی یا اقدامی خاص در موقعیتی خـاص اقـدام نمایـد           گرفته، نسبت به اتخاذ است    
، بـه صـورت     2در جدول   . گرددنتیجۀ این امر، سود یا ضرری نصیب آن کتابخانه می         

  .نمونه، برآوردی از سود یا زیان ممکن برای هریک از انتخابها ارائه شده است
  برآورد سود و زیان انتخابهای احتمالی. 2جدول 

  بسترها و موقعیتها
  اقدامها  1  2  3  4

3  4 1- 2- 1  
4  2 3 2- 2  
5  3- 2 0 3  
1  4 2- 1 4  
2-  3-  2  1  5  

  

آید، در هر چارچوب رقابتی، هر یک از رقبا بنا به              بر می  2چنان که از جدول     
بر این اساس، بازیکن    . بینند  کنند، سود یا زیان می    ای که دیگران انتخاب می     استراتژی

  :دارند) زیان(گر سودمندی و نتایج منفی و رقیب هر دو برای یکدی
(uij, vij) یعنی vij=-uij       به عبـارتی، سـود یکـی از رقبـا در یکـی از انتخابهـا 

گیرنـده   در جـدول بـاال، تـصمیم   . تواند متضمن زیان رقیب یـا رقبـای دیگـر باشـد             می
. 5 انتخـاب کنـد، زیـرا سـود آن برابـر اسـت بـا                 4 را در موقعیت     3ممکن است اقدام    

لـیکن،  .  نیـز وجـود دارد  -3، خطر از دست دادن     3ن، در اینجا با انتخاب موقعیت       لیک
حلـی   باید به ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه در بازیهـای همکـاری، سـعی در یـافتن راه            

مـشارکتی بــرای مــسائل و مـشکالت، عملــی اســت کـه بیــشتر ضــرورت اقتــصادی و    
ــن. کــارکردی دارد ــا در چــارچوب و موقعیــت   ای ــه کارکرده ــب گون ــی و در قال مل

ای نیـز در آن       تصمیمهای سیاسیِ اتخاذ شده، عینیت و نمود دارد و همکاری کتابخانه          
  .گیرد قالب صورت می
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گیری در موقعیت مشارکتی، مـستلزم مـذاکره و توافـق دو جانبـه روی                 تصمیم
فرض بر این اسـت کـه هـر یـک از مـشارکت کننـدگان                . طرح منطقی واحدی است   

 ممکنی است کـه سـبب اتخـاذ تـصمیمهایی مـستقل از سـایر                دارای استراتژی مرکبِ  
امــا مــسئله مــشترک بــین ســازمانهای مــشارکت کننــده،  . کننــدگان گــردد مــشارکت

گیری مشترک در خـصوص میـزان سـودمندی اسـت کـه در آن                 همکاری در تصمیم  
مذاکره را فرایندی مـی دانـد کـه در آن    » نش«. باید سودمندی مشترک حداکثر باشد 

شود و سپس اولویتهایی را که هر راه حل یا استراتژی باید            ترک گرفته می  تصمیم مش 
وی بر مبنای اصـولی کـه ارائـه نمـود، ثابـت کـرد کـه                 . سازد  داشته باشد مشخص می   

  :بهترین راه حل برای بازی، راه حلی است که سودمندی کل را به حداکثر می رساند
[ ] [ ]221121 ),(),( xssvxssuMaximize −×−=  

بهـای پرداختـی یـا همـان هزینـه مـورد انتظـار بـرای                 X2 و   X1در این فرمول    
 نیـز اسـتراتژیهای     S2 و   S1زنـد  و      موقعیتی است که بازیکن از همکاری سر بـاز مـی          

بـه منظـور درک بهتـر فراینـد مـذاکره ارائـه شـده            . اعمال شده توسط بازیکنان اسـت     
در . د بنگری 3توسط نش و همچنین بهترین راه حل، به اطالعات ارائه شده در جدول              

هـا و ارزشـهای موجـود بـرای دو کتابخانـه             ای از انتخابها، هزینه    این جدول، مجموعه  
  .آوری مشارکتی، ارائه شده است عضو یک طرح فراهم

  آوری مشارکتی انتخابها، هزینه ها و ارزشهای موجود برای دو کتابخانه عضو، یک طرح فراهم. 3جدول
 Bارزش برای کتابخانه  Aکتابخانه هزینه برای انتخاب

1  2-  4  
2  2-  2  
3  2-  1  
4  2-  2  
5  4-  1  

  B کتابخانه هزینه برای Aارزش برای کتابخانه   انتخاب
6  10  1-  
7  4  1-  
8  6  2-  
9 2 2-  
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آید در نتیجۀ همکاری بین دو کتابخانه، میزان       بر می  3گونه که از جدول       همان
مطابق با جدول   . گردد گر بیشتر می  سود هر کتابخانه، هم از بُعد انفرادی و هم با یکدی          

اسـت؛ زیـرا در ایـن ترکیـب، سـود و            ) 1،2،3،4،6،7،8(باال، بهترین ترکیب انتخابهـا      
بـا ارزش   .  است 5 برابر با    B و برای کتابخانه     12 برابر با    Aفایده حاصل برای کتابخانه     

یگر زیرا در آن هر دو کتابخانه بـه طـور کامـل بـا یکـد     )) 5-0( × ) 12-0= ((60کل  
 منظـور نگردیـده   9 و 5لیکن، در محاسـبات بـاال انتخـاب شـماره      . اند  همکاری نموده 

 B توسـط کتابخانـه   5پوشی از سود است که در مورد انتخاب  این قاعده، چشم . است
 از 9 با این طرح همکاری کند و در انتخاب شماره      Aصورت گرفته است تا کتابخانه      

  بـه B اگـر در مـورد اول کتابخانـه    .  شـده اسـت     داده B به کتابخانـه     Aسوی کتابخانه   
نتیجـه برابـر بـود بـا        ) 1،2،3،4،6،7،8،9یعنی انتخابهـای    (کرد     کمک نمی  Aکتابخانه  

از سوی دیگر، جمع ارزش کـل نیـز         . B برای کتابخانه    3 و   A برای کتابخانه    8ارزش  
ورت عدم  در ص .  فاصله زیادی دارد   60که از عدد    ) 3-0(× ) 14-0 = (42برابر بود با    

ارزش ) 1،2،3،4،5،6،7،8یعنـی انتخابهـای      ( B بـه کتابخانـه      Aکمک مالی کتابخانه    
 که ارزش کلـی     6 برابر است با     B و برای کتابخانه     8 برابر است با     Aکسب شده برای    

بنابراین، برای اینکه هر دو کتابخانـه       .  فاصله دارد  60 دارد و این نیز از عدد        48برابر با   
پوشی   ود ادامه دهند، باید به نوعی از برخی از انتخابهای خود چشم           به این همکاری خ   

  .کنند تا به مشارکت کنندۀ دیگر، کمک مالی شود
این امکان نیز وجود دارد که راه حل بهتری به منظور مـشارکت بیـشتر هـر دو                  
کتابخانه در طرح ارائه شود و آن نیز عبارت است از انتقال سود؛ به نحوی کـه ارزش                  

بــه دســت آیــد و از ســویی ارزش کــسب شــده بــرای هریــک از ) 60(وب کــل مطلــ
، ارزشـها و    9فرض کنید در جدول باال، در مورد انتخاب         . ها نیز افزایش یابد    کتابخانه
شود با اینکه مطـابق بـا    این برابر می  . تغییر داده شود  ) -1 و   3( به   ) -2 و   2(ها از     هزینه



  
  1 شماره15رسانی ـ جلد  کتابداری و اطالع  /82

 

 و ترکیـب  1،2،3،4،6،7،8یـب انتخابهـای   ، در هر دو ترکیب یعنـی ترک   »نش«دیدگاه  
 اسـت، بـرای   60 ارزش کل برای هر یک از آنها برابر بـا         1،2،3،4،6،7،8،9انتخابهای  

به عبارت دیگر، معیـار نـش بـرای         . 4×15=60 اما برای دومی     5×12= 60ترکیب اول   
و بـرای  ) 2+15( 17 ولـی جمـع سـود و ارزش بـرای اولـی            ، است 60هر کدام برابر با     

انتخاب هر یک از ترکیب انتخابهـای ممکـن ترکیبـی اسـت             . است) 4+15(19 دومی
که دارای بیشترین ارزش کل باشد، ضمن اینکه در آن نوعی رعایت انصاف نیز شده               

  .باشد
توانـد سـبب شـود تـا کتابخانـه           گونه که بیان شد، انتقـال سـودمندی مـی           همان

در مـورد جـدول     .  باشـد  ای برای مشارکت در طرح داشته      تر محرک و انگیزه    ضعیف
 موافق کند، ارزش B واحد از سود خود به کتابخانه   5/1 با انتقال    Aباال، اگر کتابخانه    

 خواهـد بـود، بـا       5/5 برابر با    B و برای کتابخانه     5/13 برابر با    Aحاصل برای کتابخانه    
   .5/13 × 5/5 = 25/74ارزش نهایی 

هـا مـسئولیت      کـی از کتابخانـه    آوری مشارکتی منابع اطالعاتی، اگر ی       در فراهم 
ای موضوعی را برعهـده گیـرد، کتابخانـه         آوری مجموعه منابع موجود در زمینه       فراهم

سـازی آن زمینـه موضـوعی         نویـسی و آمـاده      آوری، فهرسـت   های فراهم  دوم در هزینه  
های اجرایی رفع  ها باید هزینه از سوی دیگر، هر یک از کتابخانه     . کند  جویی می   صرفه

 فرض کنید دو کتابخانه توافقی      1.کاربران کتابخانه دیگر را نیز متحمل گردد      نیازهای  
 مطـابق بـا ایـن    .انـد  آوری مشارکتی منابع اطالعاتی خـود منعقـد نمـوده      را برای فراهم  
 حوزه موضوعی که به عنـوان فـراهم آوری مـشارکتی مـدنظر قـرار                10توافق، از بین    

 B حوزه و کتابخانـه      6ی منابع اطالعاتی    آور   مسئولیت فراهم  Aگرفته است، کتابخانه    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتـصاد  «فـصل دوازدهـم از کتـاب        : های اقتصادی اشتراک منابع مراجعه کنید به       به منظور آشنایی بیشتر با جنبه     . 1

 .)1387چاپار، : تهران (ترجمه دیانی و سقاء پیرمرد.  بروس آر کینگماۀ نوشت»اطالعات
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های ایـن پـذیرش مـسئولیت محاسـبه       نخست باید هزینه  .  حوزه موضوعی را بپذیرند    4
 خدمات ارائـه    ۀآوری، هزینۀ خدمات فنی و هزین       تواند شامل هزینۀ فراهم    شود که می  

راک از سوی دیگر، باید سود حاصل از این اشت        . شده به مراجعان کتابخانه دیگر باشد     
، 4در جـدول    . بنابراین، هر کتابخانه دارای سود و هزینه است       . منابع نیز محاسبه گردد   

هر استراتژی برای دو کتابخانه ) ارزشهای(ها و سود   اطالعات حاصل از برآورد هزینه    
  .فرضی ارائه شده است

  آوری ده زمینۀ موضوعی ماتریس همکاری دو کتابخانه در زمینۀ فراهم. 4جدول 
 Bارزش برای کتابخانه   Aهزینه برای کتابخانه   انتخاب

  2  -4  1موضوع 
  2  -2  2موضوع 
  2  -2  3موضوع 
  2  -2  4موضوع 
  4  -2  5موضوع 
  2  -1  6موضوع 
 Aارزش برای کتابخانه   Bهزینه برای کتابخانه   انتخاب

  6  -2  7موضوع 
  4  -2  8  موضوع
  6  -4  9 موضوع
  10  -1  10موضوع 

  
آید، سود به دست آمده بـرای کتابخانـه    عات جدول باال برمیکه از اطال    چنان  

A     واحد و برای کتابخانه      13 برابر است با B    سودمندی کل نیـز برابـر      .  است 5 برابر با
تواند از بخشی از سـود خـود           که پیشتر بیان گردید، هر کتابخانه می        چنان.  است 65با  

یگر انتقال دهد تا ضمن رعایـت       چشم پوشی و یا بخشی از سود خود را به کتابخانه د           
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توازن هر دو کتابخانه، به اجرای این توافق پایبند بوده و با انگیزه بیشتری آن را دنبـال     
  را از توافق خود حذف کننـد         9 و   1ها موضوعات    در مورد باال، اگر کتابخانه    . نمایند

رزش بـه دسـت     ها اقـدام نمایـد، ا       و هر کتابخانه خود به تهیۀ منابع اطالعاتی آن حوزه         
 خواهـد شـد کـه سـود         7 برابر با    B و برای کتابخانه     11 برابر با    Aآمده برای کتابخانه    

حال کتابخانه .  بیشتر است65 خواهد بود که از سود کل قبلی یعنی       77کل نیز برابر با     
A       واحد از سود خود به کتابخانه        1 نیز می تواند با واگذاری B         سـبب شـود تـا سـود ،

گـردد    می80 برسد و جمع سود کل نیز برابر با 10 و سود خودش به    8 آن کتابخانه به  
، بهترین حالت ممکن است زیرا سـود کـل در           »نش«که این راه حل مطابق با دیدگاه        

  .باالترین حد خود است
  
  گیری نتیجه

این نظریه مبتنـی  . ها در حوزه اقتصاد است    ترین نظریه   نظریۀ بازیها یکی از مهم    
ردی است که در آن تصمیم فرد، بر مبنـای تـصمیمهای کنـشگران و               بر عقالنیت راهب  

گذارد و هم باید دیگران و رفتـار   بازیگران دیگر است که هم بر رفتار دیگران اثر می        
نظریـه بازیهـا کـاربرد بـسیاری در حـوزه           . گیریهای خود لحاظ کند     آنها را در تصمیم   

  .ایر علوم را داراستگیریهای اقتصادی دارد و قابلیت استفاده در س تصمیم
در این مقاله به کاربرد این نظریه در بحث فراهم آوری مـشارکتی و اشـتراک                

هـای همکـاری      ترین جنبه   این دو زمینه از جمله مهم     . ها پرداخته شد    منابع بین کتابخانه  
هــای عــضو در چنــین  هاســت کــه بــار مــالی بــسیاری را بــرای کتابخانــه بــین کتابخانــه

هـای    گونه مراکز باید قبـل از تفاهمنامـه        بنابراین، مدیران این  . اردطرحهایی به همراه د   
نتـایج  . دو یا چند جانبه، تمام مسئله را مدنظر قرار دهند و بهترین راهبـرد را برگزیننـد            

این مقاله از کاربرد نظریه بازیهای همکاری نـشان داد ایـن نظریـه توانـایی و ظرفیـت                   
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البته، میزان سود و منفعت هر      . رسانی را داراست    ها و مراکز اطالع     کاربرد در کتابخانه  
آوری مشارکتی منابع، به میزان چانه زنی آن کتابخانـه            کتابخانه عضو توافقهای فراهم   

  . بستگی دارد
ها هم سبب افزایش سود انفرادی        همچنین، مشخص شد همکاری بین کتابخانه     

هـای عـضو طـرح       گـردد و هـم سـبب افـزایش سـود تمـامی کتابخانـه                ها مـی    کتابخانه
از سوی دیگر، بهترین راه حل، راه حلـی اسـت کـه در آن سـود جمعـی بـه                     . شود  می

حداکثر خود برسد و از سویی انصاف و عدالت در سودهای انفرادی کتابخانه ها نیـز                
رعایت گردد، زیرا این امر به منظور تداوم مشارکت اعضا در یک توافق دو یـا چنـد                  

ها از بخـشی از سـود خـود         ور، باید برخی از کتابخانه    بدین منظ . جانبه، ضروری است  
ایـن امـر، عامـل    . پوشی کنند یا بخشی از آن را به کتابخانۀ دیگر واگذار نماینـد           چشم

آوری مـشارکتی حـضور    ها تـا در طرحهـای فـراهم        محرکی است برای سایر کتابخانه    
هـای     سـایر زمینـه    همچنین، این مطلب تأیید شد که این نظریه قابلیت کاربرد در          . یابند

  .   رسانی را داراست ها و مراکز اطالع مشارکتی بین کتابخانه
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