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 چکیده

ساز نیاز اطالعاتی هستند که بافت یکی مختلفی زمینه. عوامل ، دارد و خواهد داشتانسان همواره به اطالعات نیاز داشته: مقدمه

 هارائضرورت که خود است کسب و کار باعث ایجاد نیاز اطالعاتی تجاری شده امروزی است. بافت پیچیده و متحول هاز آن

خصصان علم منظور باز کردن مسیری برای متمرور و معرفی این مفاهیم بهطلبد. این پژوهش بهخدمات اطالعاتی تجاری را می

 پردازد.اطالعات میدنیای اطالعات برای حضور در این بخش از 

صورت مروری انجام و با بررسی متون مرتبط با اطالعات تجاری و خدمات اطالعات تجاری، : این پژوهش بهشناسیروش

 روشن شده است.مرتبط مفاهیم 

عات تجاری و همچنین نیاز، منابع و خدمات اطالعات تجاری شده در این پژوهش، ابعاد مختلف اطالی انجامهابررسی ها:یافته

 شناسی را در این عرصه روشن ساخته است.را مطرح و نقش متخصصان اطالعات و دانش

رو، الزم است تا یک . ازاین: امروزه نقش اطالعات تجاری و خدمات اطالعات تجاری در دنیا مشخص شده استگیرینتیجه

توانند نقش تا بکه متخصصان اطالعات به این حوزه ورود کنند سازی و ارزیابی شود جاری طراحی، پیادهنظام خدمات اطالعاتی ت

مندان علم اطالعات نیز کمک به اشتغال حرفه آنان، ایتواند عالوه بر ایجاد جایگاه حرفهو این امر می نندکاربردی و اساسی پیدا ک

 کند.

عاتی تجاری، منابع اطالعاتی تجاری، خدمات اطالعاتی تجاری، متخصصان علم اطالعات تجاری، نیاز اطال: هاکلیدواژه
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 مقدمه

ستفاده از طبیعت، ااز ابتدا برای زنده ماندن، انسان  ،دهدنگاهی به تاریخ زندگی و تمدن بشر نشان می

طالعات بوده است. دنبال کسب و استفاده از او همواره به یاز داشتهن به اطالعات مختلف... غلبه بر دشمن و

به اوج  ونیاز به اطالعات ادامه پیدا کرده  نونیکویژه، در جامعه اطالعاتی به های مختلفر و دورهاعصادر 

ز ابزارهای اامروزه یکی  ده است.خورهای زندگی با اطالعات گره تمامی جنبهکه طوریاست. بهخود رسیده 

امروزی شاهد  هبود را در جامع «اتوانا بود هرکه دان» دانند و مصداق مصرعات میقدرت را داشتن اطالع

 هستیم.

های تخصصی خدمات سوی ایجاد و توسعه نظامبه مقتضیات جامعه اطالعاتی، باید بهتوجه  امروزه با

و کار یا ب هایی که نیاز زیادی به اطالعات داشته و دارد، بخش کسعرصهیکی از اطالعاتی حرکت کرد. 

العات داشتن اط ،ستا روبههای خاص خود روتجارت است. در دنیای کسب و کار امروزی که با پیچیدگی

ها کمک کند تا بتوانند در رقابت بازار تواند به ایجاد مزیت رقابتی و هوشمندی تجاری شرکتتجاری می

 هایاولویت زا یکی امروز، اری شدهتج دنیای در تجاری اطالعاتادامه دهند.  دپیروز شوند و به حیات خو

 .است پرطرفدار خدماتی و مطالعاتی محور و اطالعاتی

شناسی است که متأسفانه در علم اطالعات و دانش ه، حوزبا این مباحثهای مرتبط از حوزه یکی

رفع  برایریزی برنامه . همچنینالعات نشده استاط نوعهای درسی آن توجه چندانی به این متون و برنامه

کتابداران ناخت نیازمند آگاهی و ش ،خدمات اطالعاتی تجاری مناسب هنیاز اطالعاتی تجاری کاربران و ارائ

ی مناسب ارائه تجار عاتاین نوع اطالعات است تا بتوان یک نظام خدمات اطالرسانی از و متخصصان اطالع

خدمات اطالعات تجاری  هارائ ز اطالعات واین نوع اباره به معرفی و بحث در ،در این مقاله رو،این. ازکرد

 .شودمیپرداخته 

 اطالعات تجاری

زمانی  و 1های چاوسرای نسبتاً قدیمی است و اولین حضور آن در یکی از داستانکلمه «اطالعات»

سال استفاده از یک  600این است که بیش از  بر میالدی دیده شده است. تصور 1386و  1372های بین سال

چنین  «اطالعات» هکلمباره اما در شده است؛ی آن امعنه کلمه، آن را تثبیت کرده و منجر به اتفاق نظر دربار

( Losee ,1997لوسی ) ای به مفهوم اطالعات وجود دارد.رویکردهای عمده (.1393 ،2نبوده است )کیس

 
1. Chaucer 

2. Case 
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حتی قبل از اینکه اصطالح چیستی اطالعات،  «؟اطالعات چیست» به پرسش معتقد است که تالش برای پاسخ

باره در (.1384ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده بود )عینی،  ،ساخته شود 1955در سال  «علم اطالعات»

رسمی های بنیانی نظیر انرژی، حیات، عدالت و مانند آن، تاکنون تعریفی دقیق و این پدیده مانند سایر پدیده

که به  آنجا تا هایی از آن راها و ویژگیجلوه ،اندهای موضوعی کوشیدهارائه نشده است و متخصصان حوزه

اطالعات در قلمروهایی چون ریاضیات،  تعیین کنند. بنابراین ،شودتخصصی آنان مربوط می هحوز

های متفاوتی برای و خصیصهشده نظران مطالعه و تحلیل صاحب... به کمک شناسی، اقتصاد، ارتباطات وزبان

های مختلف ها و جنبهاز دیدگاهاز اطالعات تعاریف مختلفی بااینکه (. 1380)حری،  ه شده استآن برشمرد

 هپدید هی برای اقدام به مطالعیتعریف اطالعات در معنای مطلق و نها ،( معتقد است1393کیس ) ،شده است

اطالعات را بدون نگرانی  همعموالً واژ مواقع،ر بسیاری از یل که د. به این دلاطالعات کامالً غیرضروری است

دانیم منظورمان می ،کنیموقتی از اطالعات استفاده می. درواقع، کنیمشنویم و استفاده میاز تعریف آن می

 چیست.

عت دلیل سرهایی که به. یکی از بافتبر نیاز اطالعاتی تأثیرگذار است ،بافتاز جمله عوامل مختلفی 

محیط کسب و کار  .دارد، بافت کسب و کار یا تجارت است ، نیاز بسیاریتغییر و پیچیدگی به اطالعات

در و تغییرات سریع فناوری  و مختلفی در آن فعال هستند آفرینان متفاوت، نقشاست امروزی پر از تردید

در این بافت به ز مورد نیا آن نوع از اطالعات. پیچیده باشد ایکه تجارت حوزهاست باعث شده این حیطه 

اطالعاتی جدید در  بانقال ،( معتقد استDrucker ,1999شود. دراکر )شناخته می 1اطالعات تجارینام 

های تجاری و اطالعات تجاری شروع شده است. از طریق حال رخ دادن است و این انقالب در شرکت

ق فعاالنه و واکنشی در قبال تغییرات محیطی انطباند، ها قادراستفاده از اطالعات تجاری، مدیران شرکت

ها ارتباط مستقیمی بین این، برخی پژوهش بر دارند. عالوه داشته باشند تا شرکت خود را زنده و پررونق نگه

 & ,Lybaert, 1998; Jorosi, 2006; Ojo, Akinsunmi) انداطالعات و بهبود عملکرد را گزارش کرده

Olayonu, 2015نزدیکی با تکامل سریع اطالعات تجاری دارد.  هاقتصاد و تجارت رابط هتوسعلی، کطور(. به

پیش از تولید  ،کسب اطالعات کافی از شرایط بازاری مشخص :کاربرد اطالعات تجاری روشن استدلیل 

کننده مصرف هترین خریداران، آگاهی از مقررات واردات و صادرات، شناسایی جامعانبوه، شناسایی مناسب

 
1.  Business Information 

پژوهش بر حسب مورد و براساس روانی و  ، در ایناست وکار و هم تجارت ترجمه شدههم به معنی کسب Businessاز آنجا که 

 برده شده است. کار ترکیبی آن، هر دو معادل بهکاربرد 
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بزرگ  ایپیشه بهاطالعات تجاری  هر کارایی تجارت دارد. تولید و اشاعبها تأثیر چشمگیری که همه این.. .و

میلیارد دالر چرخش  50کم ساالنه دست 1اطالعات تجاری و با رشد باال تبدیل شده است. احتماالً خدمات

 (.1373)نامه اتاق بازرگانی،  شته باشدسرمایه دا

اطالعات مشمول  ،از سه بخش اصلی صنعت اطالعات است. دو بخش دیگر اطالعات تجاری یکی

اخبار،  دربردارنده اطالعات تجاری هشکال اولی(. ا1389َ، 2و پزشکی است )هنینگر یآموزش یفن یعلم

ای و های صنعتی، منطقهتحلیل 4،های شرکت و مجریانپروفایل 3،تحقیقات بازار، اطالعات مالی و اعتباری

 ) ,Daft، سورمنن و پارکس(. دافتMoss, 2004های فناوری اطالعات و مانند آن است )پژوهشاقتصادی، 

)1988Sormunen, Parks,  ها را برطرف باید آن ی تجاریهاشش نوع نیاز وجود دارد که شرکت ،معتقدند

 شود.و فرهنگ اجتماعی می ،کنند: رقابت، مشتری، فناوری، مقررات، اقتصاد

 هایی در باب اطالعات تجاریهتعاریف و دیدگا

دانند که به های خامی می( اطالعات تجاری را دادهThomas & Ballard, 1995توماس و باالرد )

سازد. این گیری میی قادر به تصمیمرا در پاسخ به نیاز اطالعاتو مشتریان اند که کاربران شکلی تبدیل شده

ری، اطالعات تماس، اطالعات بازار، منابع مالی، قوانین تجاهای خام مواردی همچون آمارها، هوشمندی داده

ها برای مدیریت و ورود به داد و ستد در یک گیرد. اطالعات تجاری به شرکتها را در بر میدولتی و تعرفه

 ه نوع گسترده از اطالعات را در برسطور خاص، اطالعات تجاری کند. بهپذیر کمک میمحیط رقابت

 ,Liuلیو ) .(Maesono, 1999ی )ات پژوهشی بازاریابی، اطالعات شرکتی و اطالعات مالگیرد: اطالعمی

توان کند که میداند و بیان میکسب و کار و تجارت می هاطالعات تجاری را به گستردگی حوز ه( دامن2000

د حسابداری، ب و کار استاندارد ماننها و موضوعات کسبندی مفهومی تحت رشتهاطالعات تجاری را با طبقه

های اطالعات مدیریت، اموال و مستغالت، اقتصاد، مالی، بازاریابی، مدیریت، آمار، کارکرد و تولید، نظام

قرار سته داطالعات تجاری در سه  ،(Schweitzer, 1986نظر شوایتزر ) از بیمه و تجارت جهانی درک کرد.

 :دارد

 
1. Business Information Services 

2.  Henninger 

3.  Credit and Financial Information 

4.  Company and Executive Profiles 
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های مرتبط با بازار، تولیدات، مدیریت مالی و این نوع از اطالعات مربوط به برنامه 1:ایاطالعات توسعه. 1

 های پژوهشو پیشنهاد هانتیجهتواند شامل های پژوهشی است که میراهبردهای تجاری و بروندادهای فعالیت

 ؛باشد 2محض

. گیردرا در بر می ر حال اجرامدیریت یک عملیات ده های تولید شده در دورتمامی داده 3:اطالعات پویا. 2

های نظارت بر کنترل کیفیت، فروش هایی مانند سطوح برونداد تولیدات، دادهاطالعات در این دسته، داده

گذاری و تعدیل کنونی، مطالبات قابل دریافت کنونی، سطوح سهام، تغییرات مهندسی در دست انجام، قیمت

 شود؛را شامل میقیمت و مانند آن 

های پرداختی، مانند حساب گیردیهای عملیات تجاری گذشته را در برمپیشینه 4:عات تاریخیاطال. 3

 هایی برای برآوردن الزامات قانونی.های مالکیت، نتایج تجارت )سود و زیان(، سوابق کارکنان و پیشینهداده

المللی ای و بینمنطقه توان اطالعات تجاری را محلی، استانی )یا ایالتی(، ملی،به لحاظ جغرافیایی می

تواند متعلق به زمان گذشته، حال و آینده باشد. اطالعات تجاری مینیز در نظر گرفت. به لحاظ زمانی 

. استها، صنایع، توسعه اقتصاد و دیگر حقایق اقتصادی اطالعات تجاری تاریخی شامل تاریخ سنتی شرکت

های زمانی ها را در سریستند که برخی از پدیدههای زمانی آماری شکل خاصی از اطالعات تاریخی هسری

 (.Abels & Klein, 2008) سنجندمی

 نیاز اطالعاتی تجاری

اطالعاتی دارد که هر کسب و کاری برای حل مسئله یا نوع اشاره به هر  5نیاز اطالعاتی تجاری

 فرهنگی که در آن واقع شدههای تجاری واحد خود در محیط سیاسی، اجتماعی و پشتیبانی از انجام فعالیت

ها ( در بررسی نیازهای اطالعاتی تجاری شرکتWhite, 1986وایت ) ،در این زمینه ، به آن نیاز دارد.است

نیاز اطالعاتی تجاری بیان  هارچوب برانگیزندهعنوان چها را بهاصلی کاری شرکت هدر بریتانیا، پنج حوز

نیازهای اطالعات تجاری ممکن است در چند سطح  ی و کارکنان.مالامور تولید، فروش، بازاریابی، : کندمی

گویی به نیازهای فوری است. این نوع از نیاز برای پاسخکه برای مثال، نیازهای اطالعاتی فوری  .بروز کند

نیازهای  دیگرها و زمان هستیم. نوع که در آن نگران هزینهدهد رخ میاحتماالً در یک موقعیت بحرانی 

 
1.  Developmental Information 

2.  Pure Research 

3.  Dynamic Information 

4.  Historical Information 

5. Business Information Need 
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 ,Ntsala)کنند عنوان منابع راهبردی بلندمدت عمل مینگر است. این نوع از اطالعات اساساً بهآیندهاطالعاتی 

2000 in Shokan, 2001) 

 ،ها هستندها جویندگان اصلی اطالعات تجاری در شرکتعنوان عامل کلیدی در شرکتمدیران به

یز، لوا. دو اهستندها های متوسط و کوچک که در اصل گردانندگان اصلی آن شرکتخصوص شرکتبه

هایی در این زمینه بیان پس از بررسی پیشینه (De alwis, Majid & Chaudhry, 2006)مجید و چودری 

 نراهنمایی آنا ای برایتجارت فوری یا محیط وظیفهدر  :مدیران در دو سطح به اطالعات نیاز دارند ،کنندمی

ریزی راهبردی بلندمدت. نیازهای تر برای برنامهگیری عملکردی و در محیط تجاری گستردهدر تصمیم

گیری یا طیف وسیعی از تمایل برای حل مسائل تا غلبه بر یک موقعیت با تصمیم ،مدیران هاطالعاتی روزان

های پیام .برددقت تصمیمات را باال میافزایش درک و آگاهی است. وجود اطالعات مرتبط صحیح معموالً 

 سازی را کاهش دهد.د و عملکرد تصمیمکنممکن است شناسایی اطالعات مرتبط را سخت هم نامرتبط 

 ,Abels & Klein) های دیگری نیز به اطالعات تجاری نیاز دارند که ابلز و کلینمدیران، گروه عالوه بر

های مانند مدیران و هیئت مندان کسب و کارحرفهه است: الف. بندی کردها را چنین دستهآن گروه (2008

کنندگان از اطالعات دیگر استفادهو ب.  کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای متوسط و کوچک، اجرایی

علمی کنندگان از اطالعات تجاری آموزشی مانند دانشجویان و اعضای هیئتتجاری شامل استفاده

گیرندگان، تصمیم همچون یمندانحرفهو  کنندگان عمومیاستفادها ی های کسب و کاردانشکده

 ن.نگاران، مهندسان و مانند آروزنامه

 اند:ارائه کرده چنین( اطالعات تجاری درخواست شده را در Reid & Webster, 1993رِید و وبستر )

بررسی  ،قوانین ،رقبا ،موجودهای مالی کمک ،آموزش ،ها و اطالعات بازاریابیپژوهش ،منابع تولیدکنندگان

 ،استانداردها ،ای کسب و کارخدمات مشاوره ،محیطیقوانین و مسائل زیست ،مشخصات محصوالت ،اعتبار

 .ثبت اختراعو صادرات و واردات  ،های در دسترسدارایی

انواع نیازهای اطالعاتی تجاری مدیران را شامل دیگری، بندی در جمع ) ,2001Shokane(شوکان 

بندی نیز در جمع (Abels & Klein, 2008داند. ابلز و کلین )با، مشتریان و محیط اقتصادی و تجاری میرق

به قرار  ییهامندان کسب و کار را در سه طبقه اصلی و با زیرمجموعهنیازهای اطالعاتی تجاری حرفهکلی 

 اند:زیر بیان کرده

ای که عملکرد مالی و مانند آن از یک شرکت بازاریابی شبکههای فعالیت :های پیمایش محیطیفعالیتالف. 

ها یا صنایع جدید که کشف شرکت ،نظارت بر رقبا ،کندیا صنایع را با شرکت و صنایع دیگر مقایسه می
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ردیابی شرایط تجاری و  ،های مشتریانردیابی فعالیت ،ندباش ها تأثیرگذارتوانند بر دیگر صنایع یا شرکتمی

ریزی )طرح های پژوهشیبانی و نظارت بر یافتهدیده ،تغییرات بازار )جمعیتی( ،ها در صنایعگرایش ،اقتصادی

و گذارند هایی که بر کسب و کار تأثیر مینظارت بر قوانین و دستورالعمل ،های دانشگاهی(بر اساس پیشینه

 های فناوری )برای مثال تجارت الکترونیک(؛تأثیر نوآوری

سازی برای ادغام و مادهآهای ادغام و کسب )شناسایی اهداف، فعالیت :تجاری معمولهای فعالیتب. 

 ،ریزی برای ورود به بازار جدیدطرح ،وجو برای شرکای تجاریجست ،شروع کسب و کار جدید 1،کسب(

تحقیق و وجو برای مشتریان( کسب و کار )جست هتوسع ،تحلیل بازار ،ساخت برنامه سودآور برای شرکت

 ؛توسعهو 

زمینه شرکت کامل کردن بررسی پس ،انتخاب مکان جدید ،تعیین سطوح دستمزد :وظایف تجاری ویژهج. 

 معتمدپیمانکار و انتخاب فروشنده  ،های پستیتکمیل فهرست ،کنندگان و مانند آن()مشتریان بالقوه، فراهم

ای و تجاری برای الت حرفهتعیین عناوینی از مج ،برای فراهم کردن خدمات یا محصوالت برای شرکت

 .شوندیمهایی که برگزار شناسایی زمان و مکان نمایشگاه ،تبلیغ محصوالت

 منابع اطالعات تجاری

ارد. داطالعات تجاری نیاز  ،دیگرعبارتهر کسب و کاری برای موفقیت خود به اطالعات یا به

ابی عملکرد کنونی و الزم برای ارزی هنزمی ،تواندترکیبی از منابع اطالعاتی تجاری درونی و بیرونی می

انواع منابع اطالعاتی که برای کسب و کار حیاتی  شناختکند.  ریزی برای فرآیندهای آینده را فراهمبرنامه

دست آوردن، تحلیل و استفاده از آن اطالعات منظور بهریزی بهها برای برنامهتواند به شرکتمی ،هستند

تواند از طریق مجراهای رسمی شود و میهای مختلفی تولید میجاری به شکلکند. اطالعات تشایانی کمک 

 ،دست آمده استهای مختلف بهجمله منابع اطالعات تجاری که در پژوهش یا غیررسمی کسب شود. از

های جمعی مانند تلویزیون و رادیو، همچون همکاران و دوستان، روزنامه، تبلیغات، رسانه منابعیتوان به می

، نترنتیمنابع ایی، مراکز اطالعات ،های بازرگانی، خدمات اطالعات تجاریهای تجاری مانند اتاقبخش

 و مانند آن اشاره کرد. مشتریان

عنوان زیر را به منبع پانزدهدر پژوهش خود  ) ,1999Yuan, Wang & Wang(یوان، وانگ و وانگ 

داخلی،  ههای مشاوری پژوهشی بازار، شرکتهای خصوصاند: شرکتمنابع اطالعات تجاری معرفی کرده

 
1.  Merger or Acquisition (Identifying Targets, Preparing for M & A) 
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 های، انتشارات حوزهای حرفه، پایگاه1اعتبار هکنندهای بررسیخارجی، رقبا، شرکت ههای مشاورشرکت

ها، سمینارها ها، انجمن، مؤسسات مالی یا دولتی، نمایشگاههانشریهها و فناوری اطالعات و اطالعات، روزنامه

 عی.های غیرانتفاو سازمان

تقسیم کرد. اطالعات  داخلی و خارجیاطالعات  هتوان به دو دستمنبع تولید اطالعات تجاری را می

سازمان یا شرکت برای آن عملکردهای داخلی سازمان یا شرکت است که توسط باره در یداخلی اطالعات

اطالعات داخلی استفاده در خود شرکت یا سازمان تولید شده است. اطالعات حسابداری یک نوع خاص از 

های اطالعات تجاری درونی هستند. نظام ومواد نیز جز هشدتمام قیمت است. اعداد و ارقام تولید و فروش و

. یکی دیگر از منابع اطالعات مدنظر استکارگیری و استفاده از این اطالعات برای به 2اطالعات مدیریت

تواند پردازد. این اطالعات درونی میبا آن میکردن کاردرونی، دانش کارکنان است که مدیریت دانش به

های مختلفی تولید اطالعات بیرونی برای شرکت دیگر باشد. اطالعات تجاری بیرونی توسط موجودیت

ها، اتاق بازرگانی، های عضو )مانند انجمنهایی همچون سازمانها را در گروهتوان آنکه می شودمی

 ,Abels & Kleinبندی کرد )ی، دولت و متخصصان و کارشناسان تقسیمها و انصاف(، مراکز پژوهشاتحادیه

 شوند.میاین منابع از طریق مجراهای رسمی یا غیررسمی کسب  .(2008

زم ال ،و منابع اطالعاتی تجاری ی اطالعاتی تجاریپس از مشخص شدن اطالعات تجاری، نیازها

 ی ارائه شود.الب یک نظام خدمات اطالعاتی تجارمنظور رفع نیاز اطالعاتی تجاری، خدمات در قاست تا به

رو، در ادامه، به خدمات اینای از خدمات اطالعاتی است. ازنظام خدمات اطالعاتی تجاری زیرمجموعه

 اطالعاتی و سپس نظام خدمات اطالعاتی تجاری اشاره شده است.

 خدمات اطالعاتی

خدمات اطالعاتی  (1993ams, Woodsworth & Williم )بر اساس تعریف وودورث و ویلیا

هایی را دربر ای از فعالیتعنوان ترکیبی از اطالعات، فناوری و افراد تعریف شود که مجموعهتواند بهمی

کند مزایای خدمات بیان می ) ,2006Ju(کند. جو گیرد که دسترسی راحت به داده یا اطالعات را فراهم میمی

 ،نتیجه تواند به کاربران برای یافتن اطالعات درست کمک کند و دراست که آن خدمات می ایناطالعاتی 

 .نامحدودی برای خدمات اطالعاتی وجود دارده وری کاربران را ارتقا بخشند. بازار بالقودرک علمی و بهره

نیست. بنابراین بخش و کامالً منطبق بر نیازهای جامعه هرچند وضعیت موجود در خدمات اطالعاتی رضایت

 
1.  Credit Check Firms 

2.  Management Information System (MIS) 
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خدمات اطالعاتی، تغییر از خدمات اطالعاتی به خدمات دانشی است  های آیندرسد راهبردی توسعهنظر میبه

 هبر مجموع ازاین،، پیشخدمات اطالعاتیممکن بود، عمل آید. در حالی که تا پشتیبانی بهتری از جامعه به

ای شده مانند وسیعی از خدمات اطالعاتی شبکه طیف. همین تغییر باعث شده است که کردخود اکتفا می

 ,Cloutierکلوتیر ) هبه عقید . ) ,2000Brophy(های تجاری اینترنتی را در نظر بگیردپایگاه، وب و دیگر منابع

 یو .وجود دارد ،دو نوع خدمات اطالعاتی شامل خدمات پژوهشی و خدمات تحویل مدرک ،(2005

پژوهشی توسط کارکنان  هها، اینترنت و هر مجموعگرانه از پایگاهمیانجی هخدمات تحویل مدرک را استفاد

، هامقالهکند. این خدمات تحویل های اطالعاتی مشتریان تعریف میمنظور پاسخ به درخواستکتابخانه به

ا خیر( به ها موجود باشد یآن هموجود )فارغ از اینکه در مجموع هها یا هر مادنامهها، پایانها، گزارشکتاب

 شود.مشتریان را شامل می

های خدمات اطالعاتی، در فرآیند تعریف یک نظام خدمات اطالعاتی با سه بر اساس بررسی پیشینه

 سروکار داریم.آن سازی و ارزیابی مرحله طراحی، پیاده

 ریزی گسترده که پیمایش نیازهای کاربران را دراغلب پس از فرآیند طرح ،خدمات اطالعاتی

به درک  ،ایطور گستردهخدمات اطالعاتی به ه(. بنابراین توسعBitso, 2011شود )اندازی میگیرد، راهیبرم

از  ،تواندهای هدف وابسته است. این امر مییابی کاربران گروهکامل از نیازهای اطالعاتی و الگوهای اطالع

هم در این  ( ,2004Kuhlthauاو )دست آید. کولثرفتار اطالعاتی به ههای مناسب در حوزطریق پژوهش

ای به درک دیدگاه کاربران نیاز برای طراحی اثربخش خدمات اطالعاتی و کتابخانه ،کندزمینه بیان می

 داریم.

که به بررسی طراحی خدمات ( Underwood, 1990آندروود )های کسانی مانند بررسی پژوهش

کنندگان در مرحله طراحی، باید به عواملی بررسی نیاز استفاده عالوه بردهد، اند، نشان میاطالعاتی پرداخته

چون نیروی انسانی متخصص )متخصصان علوم اطالعات(، مسائل تحویل مدرک، زیرساخت فناوری، مسائل 

 بازاریابی خدمات و مانند آن نیز توجه شود.

های برنامهسازی، ادهدر پیسازی نیاز است. پیاده هبه مرحل ،طراحی خدمات اطالعاتی هپس از مرحل

شوند شروع می ،دهندهایی که خدمات اطالعاتی را تشکیل میشوند و فعالیتنظر گرفته شده رعایت می در

(Wilson, 2000 این مرحله، تحویل خدمات اطالعاتی را .) شامل مینیز( شودBitso, 2011.) 

خدمات اطالعاتی رفع نیاز های ترین هدف غایی تمامی نظاممهمآخرین مرحله، ارزیابی است. 

 ،این امر. اطالعاتی کاربران است و موفقیت یا عدم موفقیت آن خدمات به این مسئله گره خورده است
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را هایی دادهه ( که ارزشیابی همBitso, 2011شود )با ارزیابی خدمات اطالعاتی انجام می ،معمولطوربه

 انجاموفقیت، سودمندی یا ارزش خدمات اطالعاتی هدف تعیین م که در طول فرآیند نظارت بادربردارد 

خدمات  ،که آیا کاربرانکند را بررسی میاین مسئله  ،ارزیابی ه(. بنابراین مرحلWilson, 2000شود )می

 ند یا خیر.نداآمیز میاطالعاتی را مفید، ارزشمند و موفقیت

کنند که کاربران پیشنهاد می(  ,2008Kaur & Raniبرای ارزیابی خدمات اطالعاتی، کور و رانی )

اصالح یا کنار گذاشته شود. ، که آیا خدمات باید ادامه پیدا کند شوند تا تعیین شودپیمایش  ،طور منظمبه

نظر منظور برآوردن ملزومات، ضروری بهکیفیت خدمات برای اصالحات الزم بهباره بازخورد فوری در

ارزیابی نظام خدمات  برایمندی های نظامارزیابی و پیمایش رسد. بنابراین هم باید بازخورد فوری و هممی

 نهای کاربران که آن خدمات برای آنااطالعاتی وجود داشته باشد تا آن خدمات بر اساس نیازها و خواسته

 ،تواند در ارزیابی خدمات اطالعاتی استفاده شودتعریف شده است تعدیل شود. یکی از الگوهایی که می

توان به پژوهش کتینگر می ،زمینه این پردازد. درکه به ارزیابی کیفیت و عملکرد خدمات میاست  1سروکوال

( اشاره کرد که ارتباط بین رضایت کاربران از عملکردهای خدمات  ,1994Kettinger & Leeو لی )

دهای رضایت کاربران از عملکر یدنبال کشف امکان ارتقارا با سروکوال بررسی کرده و به 2اطالعاتی

 اند.های سروکوال بودهخدمات اطالعاتی با استفاده از سنجه

 نظام خدمات اطالعاتی تجاری

های مختلفی از صنایع و حمایت ،یافتهچه در حال توسعه و چه توسعه ،در کشورهای مختلف

شناخته های متوسط و کوچک نیز بنگاه ا نامکه بعضاً در ایران بشود انجام می های متوسط و کوچکشرکت

 است. 3کسب و کار هها و خدمات، خدمات توسعشوند. یکی از این حمایتمی

منظور بهبود است که به کسب و کار شامل طیف وسیع و متنوعی از خدمات غیرمالی هخدمات توسع

ین شود و اها ارائه میتوان رقابتی این بنگاه یهای متوسط و کوچک، دستیابی به بازار و ارتقاعملکرد بنگاه

پذیرتر ها را رقابته و آنشتتأثیر گذا های متوسط و کوچکشرکت های ساختاریخدمات بر ویژگی

های کوچک و متوسط کمی و کیفی بنگاه هسازد و امروزه نقش و اهمیت خدمات کسب و کار در توسعمی

را به خود گذاران ستها توجه سیابنگاه هعنوان ابزاری برای توسعخوبی شناخته شده و بهبه ی،در سطح جهان

جمله  از ،شده توسط مراکز خدمات کسب و کار در برخی کشورها. رشد خدمات ارائهجلب کرده است

 
1. SERVQUAL 

2.  User Satisfaction with the Information Services Function (USISF) 

3.  Business Development Services (BDS) 
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گردد. یکی از علل حدود ده درصد بالغ میه ساالنه ب 1اقتصادی هکشورهای عضو سازمان همکاری و توسع

 هسو و رشد عرضاز یک های کوچک و متوسطچنین رشدی، رشد تقاضای خدمات توسط بنگاه هعمد

 .(1390)سعیدی، آذر  است از سوی دیگر کسب و کار هکنندگان خدمات توسعخدمات توسط ارائه

خدمات  هارائ ،گیرد کسب و کار قرار هخدمات توسع هتواند زیرمجموعیکی از خدماتی که می

دی بررسی مدیریت صنعتی و اقتصا هکسب و کار بیشتر از جنب هاطالعاتی تجاری است. شاید خدمات توسع

 هحوز بخش مهمی از ،اما خدمات اطالعاتی تجاری که خود نوعی از خدمات اطالعاتی است ؛باشد شده

ردن فراهم آو ،علوم اطالعات است. خدمات اطالعاتی تجاری به خدماتی اشاره دارد که هدف از آن

(. Chiware, 2008خاصی است )اری تجهای منظور فعالیتبه ،اطالعات ویژه برای مشتریان هدف

منظور حل اطالعات تجاری به کسب و کارها به هئتوان خدمات اطالعاتی تجاری را ارامی ،دیگرعبارتبه

های تجاری تعریف کرد. خدمات اطالعات تجاری امکان دسترسی به تحقیقات بازار مسئله یا انجام فعالیت

گیری بر تصمیم ور کمک دریافتن مشتریان و بازارهای جدید منظوها بهو اطالعات تجاری را برای شرکت

 سازد.اساس هوشمندی تجاری را فراهم می

های متوسط ( معتقد است که باید از شکاف دانشی بین خودمان و شرکت ,2003Wallace) واالس

ین اطالعات تجاری گری بآگاه باشیم و شاید با نیاز مداوم به ما برای میانجی ،و کوچک که مشتریان ما هستند

( عناصر خدمات اطالعات تجاری 1978aterson, Pپاترسون ) ها بتوانیم نقش خود را ثابت کنیم.و شرکت

 ،در ادامه یو .اطالعات پژوهشی .بو آوری و توزیع اطالعات؛ فراهم .کند: الفبیان می هااین زمینهرا در 

 کند:گونه بیان میباال را این قوانین طالیی برآوردن نیازهای اطالعاتی تجاری مدیران رده

ه بهمیشه برای کمک  کتابخانه و مرکز اطالعاتاز بخش  کارمندمطمئن شوید که حداقل یک 

در ه باشد و بگوید که نیازی داشت یاینکه مدیر .صورت حضوریبه و چهچه با تلفن  ،مدیران حاضر باشند

 ست است؛قطعی برای شک یفردا بخواهد صبر کند، فرمولتا  اگرگویی نیست یا آن لحظه کسی برای پاسخ

پذیر که امکان سرعتیروز، به هر به از طریق خدمات الکترونیکی یا منابع منتشرشده مانند جرایدِرا اطالعات 

باال به کیفیت رده اطالعات به مدیران هدر ارائ ؛را ممکن سازید برای مدیرانسریع پژوهش  منتشر کنید؛ است،

 .دارید ممکن ساده نگه حد دهی را تاهای کتابخانه و سازماننظام و جذاب بودن توجه کنید؛

کند که یک نظام خدمات اطالعات تجاری باید ( بیان می2007Obura, -Okelloاوکلواوبا )

گیری برای شروع یک کسب و کار؛ تعیین یمتصم کمک کند: هازمینهاین در اطالعاتی را فراهم آورد که 

 
1.  Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) 



  1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9ل سا                     دانشگاه فردوسی مشهد         نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   232

 

تعیین نیروی انسانی مناسب برای آن کسب و کار(؛  ،دیگرعبارتماهیت کارکنانی که باید استخدام شوند )به

نظارت بر و بینی فروش های ورودی؛ نظارت بر تغییرات در نرخ بورس و ارز؛ پیشدهی منابع و هزینهسازمان

 روند بازار.

کند که خدمات اطالعات توصیه می ( ,2008Chiware & Dick, in  1998Schleberger) اشلبرگر

باره روند کسب و کار و بازار؛ اطالعات درباره اطالعات در تجاری باید موارد زیر را دربرداشته باشد:

های نظارتی و قانونی، مدیرت کسب و کار، جنبهباره ای درهای کسب و کار؛ خدمات مشاورهسازمان

های کسب و کار؛ فراهم کسب و کار و فناوری؛ شناسایی و ارتباط با فرصت هدمات مشتریان، تنوع و توسعخ

تسهیل و های تجاری( های تجاری، امور مالی، بازارها )برای مثال نمایشگاهکردن دسترسی به زنجیره

، دقیق و بر اساس نیاز صورت متمرکزکند که اطالعات تجاری باید بهوی همچنین بیان می مشارکت تجاری.

های محلی نقش باشد. اطالعات تجاری باید هم به شکل نوشتاری و هم گفتاری ارائه شود و شکل زبان

های های اجتماعی که شرکتباید در شبکهتجاری کند و باید به آن توجه شود. اطالعات مهمی را ایفا می

 ارائه گردد. نیز متوسط و کوچک در آن قرار دارند

این  هخدمات اطالعات تجاری را به چند صورت در نظر گرفت. ارائ هتوان ارائمی ،کلیرطوبه

همچنین در  .ها یا مراکز اطالعات تجاری خصوصی یا دولتی ارائه شودتواند در قالب شرکتخدمات می

تابداران های عمومی و کتوان از پتانسیل کتابخانهمی ،ها یا کشورهایی که چنین امکانی فراهم نیستبخش

( اشاره  ,1994Kinnell, Feather & Matthews) ، فیدر و ماتیوکینلبرای مثال،  تخصصی استفاده کرد.

ای از منابع اطالعات ای به راهنماها و گسترههای عمومی در بریتانیا دسترسی آمادهکنند که کتابخانهمی

 ,Miwa, Saito, Koshizuka, Kasai, Tamuraو دیگران ) کنند. همچنین تاموراتجاری را فراهم می

)2008; Tamura et al., 2007Matsubayashi, & Ikeya,   اهمیت و شرایط خدمات اطالعات تجاری

در پژوهشی نشان  ( ,a2005Wilson & Trainویلسون و ترین ) اند.های عمومی در ژاپن را نشان دادهکتابخانه

های عمومی است که توجه کتابخانه و جالبمهم  تخدماند که خدمات اطالعات تجاری یکی از اهداد

 منطقه نقش ایفا کنند. ههای عمومی در اقتصاد و توسعکتابخانهاست، باعث شده 

 ،خدمات اطالعات تجاری نیز ممکن است مسائل و مشکالتی وجود داشته باشد. برای مثال هدر ارائ

ها خدمات اطالعات تجاری به شرکت هدر ارائ(  ,1994Kinnell, Feather & Matthews)، فیدر و متیو کینل

ای و ارتباطی، ناکافی بودن ضعیف صنایع رایانه هتوسع ه: سابقندادر چین مشکالت زیر را شناسایی کرده
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ها و دولت، آگاهی ضعیف از ها، کم بودن همکاری در بین شرکتکم از آن همنابع اطالعاتی و استفاد

 م مجدد نیاز دارد.تنظیکه به های اطالعاتی ملی عات خام و ناقص، سیاستاطالعات در میان عموم، بازار اطال

های خدمات اطالعات تجاری در ( در بررسی چالش ,b2005Wilson & Trainویلسون و ترین )

شناسایی نیستند و اغلب از  راحتی قابلکنند: کاربران تجاری بهها را بیان میشمال غربی انگلستان این چالش

های های عمومی آگاه نیستند، کارکنان کتابخانهوجود در رابطه با اطالعات تجاری در کتابخانهمنابع م

خصوص که خدمات به ؛های اطالعات تجاری دچار کمبود هستندها و تجربهعمومی به لحاظ مهارت

 و اندشده اطالعات تجاری و خدمات مرجع در بسیاری از خدمات اطالعاتی و خدمات مرجع آمیخته

 های محلی و مرکزی بر روی خدمات اطالعات تجاری تأثیر منفی خواهد داشت.مشکالت مالی دولت

 1980در سال  1خدمات اطالعات تجاری، گروه کاری اطالعات تجاری بریتانیا همنظور ارائبه

خدمات اطالعات تجاری در سطح ملی را پذیرفته  هبریتانیا نیاز به توسع هکتابخان ،اندازی شد. در آن زمانراه

 هخدمات کتابخان هتوسع ،در عوض .پذیر نبودتجاری ملی جامع در آن زمان امکان هاما ایجاد یک کتابخان ؛بود

های خاص در دستور کار قرار گرفته بود که گروه کاری اطالعات تجاری یکی از آن بریتانیا در حوزه

خدمات  ههای این گروه کاری در زمینها و اولویتبه توصیه ،در ادامه (.King, 1984د )های خاص بوحوزه

 :شودمیاطالعات تجاری اشاره 

 رای اطالعات تجاری؛باندازی خدمات مرجع ملی اولویت اول: راه 

 سازی؛اولویت دوم: مجموعه 

 اولویت سوم: توسعه خدمات اطالعاتی؛ 

 ه بریتانیا؛اولویت چهارم: تبلیغات برای خدمات کتابخان 

 های پژوهشی بازار )شامل گزارش هاولویت پنجم: انتشار فهرستی جامع و جاری کتابشناختی از هم

 خطرپذیری(؛

 ههای کتابداری برای توسعهای آموزشی برای کتابداران و تشویق دانشکدهاولویت ششم: شرکت در دوره 

 های دروس؛پوشش اطالعات تجاری در سرفصل

 های بیشتر؛یازها برای پژوهشاولویت هفتم: کشف ن 

 تجار؛ یو فن اطالعات کسب و کارباره بریتانیا در هاولویت هشتم: برقراری مجدد جلسات کاری کتابخان 

 اطالعات تجاری. بارهبریتانیا در ههای گروه کاری کتابخاناولویت نهم: انتشار گزارش 

 
1.  The British Library Working Group on Business Information 
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خدمات اطالعات تجاری به عناصر  هارائ( در دستورالعمل  ,2013RUSA) 1انجمن مرجع و خدمات کاربران

خدمات  هدهندهایی ارائه کرده است: نقش کارکنان ارائهزیر توجه داشته و برای هرکدام دستورالعمل

 اخالق و حقوق مالکیت. و خدمات اطالعاتی به کاربران خارج از مرکز هارائ اطالعات تجاری، منابع،

 آوری اطالعات تجاریفراهمدر شناسی و دانشنقش متخصصان علم اطالعات 

رزش اشناسی بسیار متنوع و کاربردی است. امروزه های مرتبط با علوم اطالعات و دانشحرفه

های کاربردی نبهجهای مختلف بر همگان مشخص شده است. یکی از ها و جنبهاطالعات و دانش در حوزه

ورود به  ،حوزه کمک کند التحصیالن اینفارغشناسی و مندان علوم اطالعات و دانشتواند به حرفهکه می

 اطالعات تجاری است.عرصه 

ارچوب کتابخانه هاز چ ،این حوزه ،شناسیعلم اطالعات و دانش هحوز هبه رشد و توسع توجه با

بودن این حوزه نیز بر این امر  ایرشتهویژگی بین .پردازدکل علم اطالعات می هخارج شده و به بررسی حوز

تواند یکی های آموزشی خود میها و تغییر اسامی گروههای مطالعاتی و ظهور گرایشده است. حوزهدامن ز

 ،اندهایی که علم اطالعات و متخصصان این حوزه به آن وارد شدههای این امر باشد. یکی از حوزهاز نشانه

، ایجاد ( ,2005James) 2ایجاد گروه اطالعات اقتصادی و تجاری در اسلیب. استاطالعات تجاری  هحوز

های علوم اطالعات، مدیریت، اقتصاد و تجارت در برخی مدیریت اطالعات تجاری با مشارکت رشته هرشت

 4،های مختلفوجود بخش اطالعات تجاری در کتابخانه 3ی،کتابداری تجار ههای دنیا، ایجاد رشتدانشگاه

و مانند آن، همگی نشان از  6انجمن صنایع اطالعات تجاری 5ی،اطالعات تجار ینقد و بررس همجلانتشار 

باشد که متأسفانه در ایران به آن اهمیت این موضوع و نیاز به پرداختن به آن در حوزه علم اطالعات می

 .توجهی نشده است

 کاربرد و ایجاد گرایشامر عنوان یک به ،هارشته هبه گسترش و توسع تواند با توجهمی این امر مهم

توان به می ،های شغلی و نشان دادن بهتر نقش متخصصان اطالعاتی در جامعه شود. در این زمینهو فرصت

مندان اطالعات تجاری و ایجاد خود لزوم آموزش حرفه ه( اشاره کرد که در مقالGash, 1995گاش ) همقال

 
1.  Reference & User Services Association (RUSA) 

2.  ASLIB Economics and Business Information Group (AEBIG) 

3. Business Librarianship 

 . برای مثال در کتابخانه بریتانیا و یا در کتابخانه مرکزی دانشگاه ایلینویز و غیره4
5. Business Information Review 

6. Business Information Industry Association (BIIA) 
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که هر ترم نیاز را دروسی  این رشته و گرایش در مدارس کتابداری و علوم اطالعات را مطرح و حتی عنوان

 است در این دوره آموزشی تدریس شود نیز ارائه کرده است.

ها هایی در کتابخانهشاهد فعالیت بخش ،توسعهیافته و حتی درحالدر بسیاری از کشورهای توسعه

 ههای خصوصی جهت ارائصورت شرکتهای ملی، عمومی، دانشگاهی و تخصصی و چه بهچه در کتابخانه

مندان علوم اطالعات باید . حرفهها در باال اشاره شدکه به برخی از آن ت اطالعات تجاری هستیمخدما

 این تجارت و کسب و کار داشته باشند. در همندان حوزشناخت بهتری از نیازهای اطالعاتی تجاری و حرفه

مندان علوم اطالعات و حرفه اند که کتابداران( بیان کردهKatzer & Fletcher, 1992کتزر و فلتچر ) ،زمینه

ها از دو فرهنگ متفاوت ظهور کنند. آنمندان کسب و کار اغلب در دو فرهنگ جداگانه فعالیت میو حرفه

مندان علوم اطالعات معموالً به منابع اطالعاتی، منابع داده، مجراهای اطالعاتی، اند. کتابداران و حرفهیافته

مند هستند. برای ارتباط مؤثر، نیاز است که این اطالعات و مانند آن عالقهها، فرآیند کسب ساختار پایگاه

های که به روشرا های مشتریان خود نگاه کنند و خدمات اطالعاتی گروه جهان را از زاویه دید گروه

با کنندگان از اطالعات تجاری ها کمک کند ارائه دهند. موضوع بااهمیت، ارتباط با استفادهیابی آناطالع

کند ( اشاره میZweizig, 1976 in Abels & Klein, 2008هاست. در این زمینه زوئیزگ )ای آنزبان حرفه

کتابخانه »درک  تانگرند می 1«در زندگی کتابخانه»که کتابداران جهان را از دیدگاه کاربران اطالعات 

زمانی درباره کتابداران  ،کند( اشاره می ,1999Lipowهمچنین لپو ) 2«.بخشی از زندگی کاربرعنوان به

است.  بودن کتابخانه« دور از کاربر» که بحث کنندمیبحث  3«کاربران دور»چگونگی خدمت به 

وجوکنندگان اطالعات تجاری باید بدانند که طیف وسیعی از اطالعات تجاری موجود است و جست

را  ننیازهای اطالعاتی آنامربوط به  تاطالعا به امکان دسترسیتواند می وجود دارد که راهبردهای مختلفی

آمیز که یابی موفقیتمندان علوم اطالعات برای کمک به دستیابی به اطالعبرآورده کند. کتابداران و حرفه

برای تصمیم درست یا انجام  و سازی شدهدرستی آمادهه که به شیو ی استاطالعات درستهمان دستیابی به 

 ، آماده باشند.شودبه کار گرفته می درست هیک وظیف

با توجه به پیچیدگی  ،کنند( نیز بیان می ,2012Patterson & Martzoukouپاترسون و مارتزوکو )

ها و درک محیط اطالعات تجاری، متخصصان علوم اطالعات باید خودشان را با سطوح جدید دانش، مهارت

های تنها مهارت ،هیت دنیای اطالعات تجهیز کنند. این امرهای رشد سریع اطالعات و تغییر مامؤثر از چالش

 
1.  in the life of the library 

2.  The life of the User 

3.  Remote Users 
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مؤثر  1تلفیقبلکه توانایی انتخاب، تحلیل و ارزیابی انتقادی و  ؛وجو و بازیابی اطالعات نیستجست هساد

 ها و حل مسائل خاص است.گیریاطالعات برای تصمیم

کاربران بالقوه از  کهیطوربه ؛متخصصان علوم اطالعات باید برای خدمات خود بازاریابی کنند

ستفاده نخواهند ای و اطالعاتی اها مطلع شوند. بدون آگاهی، کاربران بالقوه از خدمات کتابخانهخدمات آن

های تخصصی حالی که کتابخانه عات باید ارزش خدمات خود را منتقل کنند. درمندان علوم اطالکرد. حرفه

مندان علوم . حرفهاستهای عمومی ، چالش بیشتر برای کتابخانهای دارندو دانشگاهی کاربران تعریف شده

ه اطالعات اطالعات باید سعی در دسترسی سریع و آسان به اطالعات تجاری را فراهم و موانع دسترسی ب

 .(Abels & Klein, 2008)توسط کاربران را شناسایی و رفع کنند 

 ،نیادر بریتا 2006تا  1990از سال  ( پس از بررسی خدمات اطالعات تجاری ,2006Reidرِید )

ر صنایع، رشد جمله تغییر ساختا از است، ای از تأثیراتی که بر خدمات اطالعات تجاری وجود داشتهگستره

های دولتی را بررسی کرده و به ها و تغییر سیاستمالی و دیگر فرآیندها در کتابخانهامور استفاده از اینترنت، 

مندان کتابداری و علوم اطالعات در تغییرات کنونی های اصلی حرفهمهارتاین نتیجه رسیده است که 

 هتوانند در زمینمندان میمانده است و این حرفهارزشمند باقیهمچنان های یادگیری اقتصادی و محیط

 را ایفا کنند.خود های اصلی خدمات اطالعات تجاری نقش

سیعی از اطالعات تجاری به طرق مختلف جویندگان اطالعات تجاری درخواهند یافت که طیف و

دست آوردن بهترین اطالعات موجود، منظور بهبرای برآوردن نیازهای اطالعاتی مختلف وجود دارد. به

اند که کمکی که کتابداران و متخصصان علوم اطالعات فراهم جویندگان اطالعات تجاری دریافته

یابی را با فراهم کردن اطالعات باکیفیت اطالع ه، تجرباحتمالو به کندمیجویی ، در وقت صرفهآورندمی

راحتی از طریق ایمیل، چت، پیام کوتاه یا خشد. کتابداران و متخصصان علوم اطالعات بهبمیمنتخب، بهبود 

ها . بسیاری از کتابخانهباشنددسترس خواهند به کتابخانه بیاید، قابلتلفن برای کسانی که قادر نیستند یا نمی

هستند. مهم است  پذیروجو از طریق رایانه دسترسبه گوگل یا دیگر موتورهای جست ،راحتیبه ،تابدارانو ک

وب را بشناسند. کتابداران و متخصصان علوم  درهای اطالعات که جویندگان اطالعات تجاری محدودیت

شدت با افزونگی . ما بهشوند، آشنا هستنداطالعات با ضرورت حیاتی ارزیابی اطالعاتی که در وب یافت می

وجود آمده است، های بسیاری بهها و ویکیها، وبالگسایترو هستیم؛ وببار اطالعات روبهو اضافه

کتابداران و . کنندمقادیر بسیار زیادی از اطالعات را فراهم می ،وجووجو با یک جستموتورهای جست

 
1. Synthesize 



 237تا خدمات  ازی: از نیطالعات تجارا                                                                       1398بهار و تابستان ، 1، شماره 9سال 

 

ی اطالعات را با انتخاب و فراهم کردن اطالعات منتخببار تأثیر اضافهتوانند میمتخصصان علوم اطالعات، 

. ندادرخواست داده یکه افراد در بافت معین پاسخ دهد نیازهای اطالعاتی خاصی به تواندکه می کاهش دهند

ها را کنند تا پاسخوجو، کتابداران با جویندگان اطالعات تجاری تعامل برقرار میبرخالف موتورهای جست

 .) ,2008Abels & Klein(خاص منطبق شود  یهاکنند که با درخواست 1سازیشخصیسفارشی و چنان 

 و اطالعاتی نابعمعلت افزایش پیچیدگی به و دارد مدیریت مؤثر اطالعات تجاری نیاز به کارشناس

 خدمات به یا اتکا های بزرگ صادراتیشایسته در شرکت «اطالعاتی مدیران» سـریع فناوری، اتکا بـه هتوسع

است. آموزش  بسیار مهم، سازندکوچک و متوسط را برآورده می هایرکتتجاری که نیاز ش اطالعات

از ابزارهای مهم  کنند، یکیگذار را سپری میتوسعه که مرحلهدرحال کـارشناسان اطـالعاتی در کشورهای

رود شمار میبه المللیدر بـازارهای بین هاپذیری آنحیاتی در رقـابت و عاملی »اتیشکاف اطالع» کاهش

 (.1373)نامه اتاق بازرگانی، 

 داده در جامعه اطالعاتی و همچنین تغییر رویکرد )برای مثال تغییر نام(بنابراین با توجه به تغییرات رخ

اسی و ... الزم است، استادان، پژوهشگران و شنهای حوزه علم اطالعات و دانشو تغییرات سرفصل

ای خارج های خود را از چهارچوب کتابخانه و ارائه خدماتِ فقط کتابخانهدانشجویان این حوزه، دیدگاه

برای متخصصان این  ی وارد شوند مانند اطالعات تجاری که پتانسیل ورود به آنمختلفهای کنند و به حوزه

تر، باعث افزایش کارایی و باال بردن جایگاه این های شغلی گستردهد فرصتحوزه وجود دارد تا ضمن ایجا

 گونه که در کشورهای پیشرفته این امر اتفاق افتاده است.حوزه و تخصص در سطح جامعه شود. همان

 

 گیرینتیجهبحث و 

 ها،زمانها و سابشر همواره به اطالعات نیاز داشته و امروزه این نیاز بیشتر شده است. در شرکت

پیچیدگی  شود. با توجهارزش محسوب می اطالعات در کنار دیگر منابع مانند منابع انسانی و مالی، جز منابع با

کسب و  هحوز ،شودهایی که امروزه نیاز اطالعاتی شدیدی در آن احساس میو عدم قطعیت، یکی از حوزه

گیری، رفع مسائل و مشکالت کسب و کار، مزیت کار یا تجارت است که برای بسیاری از امور مانند تصمیم

اطالعات تجاری منجر به رفتاری جهت رفع آن به رقابتی و مانند آن به اطالعات تجاری احتیاج است. نیاز 

توان کاربردن اطالعات تجاری را مییابی و بهنیاز تا اطالع ه. از مرحلاستیابی تجاری که رفتار اطالع شودمی

مانند  ،بررسی کرد. با توجه به مسائل عصر اطالعات «رفتار اطالعاتی تجاری»به نام  تریعام هتحت حوز
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 ... الزمافزونگی اطالعات، وجود اطالعات زیاد و ناقص، کمبود وقت مدیران و کارکنان کسب و کار و

یابی العو با توجه به نتایج تحقیقات رفتار اط وارد شوندعلم اطالعات در این زمینه  همتخصصان حوز، است

مند بتوانند نیازهای اطالعاتی نظام ینظام خدمات اطالعاتی تجاری بپردازند تا در قالب خدمات هتجاری به ارائ

با توجه به شرایط اقتصادی و تجاری کنونی کشور، ایجاد یک نظام ها را برطرف کنند. تجاری شرکت

امعه ایران است. این اتفاق در کشورهای های اساسی جخدمات اطالعاتی تجاری، یکی از بسترها و زیرساخت

های اطالعاتی تجاری برای ارائه توسعه رخ داده است و نظامحالپیشرفته و حتی در برخی از کشورهای در

ترین اهداف مطالعات رفتار اطالعاتی، شاید بتوان گفت که یکی از مهمخدمات اطالعاتی ایجاد شده است. 

رفتار اطالعاتی که تاکنون  ههای حوزکمی از پژوهش تعداداما  ؛است های خدمات اطالعاتیکمک به نظام

 هرحال،به .اندهایی برای طراحی خدمات اطالعاتی توجه کردهانجام شده، به استفاده از نتایج چنین پژوهش

 شود.احساس میپیش ازبیشخصوص در بافت اطالعات تجاری این نیاز به
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