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اقتصاداطالعات

چكیده
در اغلب تئوری های اقتصادی، فرض بر این است که اطالعات مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان درباره متغیر های اقتصادی، مربوط به گزینش هایی که با آن مواجه اند، 
کامل است. اما در زمینه اقتصاد اطالعات بحث کمی متفاوت است و اگر بعضی ها 
دارای اطالعات بیشتری از دیگران باشند –یعنی زمانی که اطالعات نامتقارن وجود 

داشته باشد- تغییراتی در فرایند اقتصادی رخ می دهد.
اطالعات  اغلب،  است.  ستدها  و  داد  از  بسیاری  خصوصیت  نامتقارن،  اطالعات 
کارگران  است.  خریدار  اطالعات  از  بیش  آن،  کیفیت  درباره  کاال  یک  فروشنده 
معمواًل از تخصص ها و توانایی های خود بیش از کارفرمایان مطلع هستند و مدیران 
فرصت های  و  رقابتی  موقعیت  بنگاه،  هزینه های  درباره  بنگاه  مالکان  از  بیشتر 

سرمایه گذاری بنگاه خود اطالع دارند.
این عدم تقارن برخی از سازمان ها را ملزم می کند که اقداماتی در زمینه کاهش 
تبعات این اطالعات ناقص انجام دهند. این مقاله سعی در تشریح این اقدامات و 

بررسی تأثیر اطالعات نامتقارن در اقتصاد دارد.

كلمات▪كلیدی:
اقتصاد، اطالعات، اقتصاد اطالعات، اطالعات نامتقارن.

هاجر▪آصف▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
Assef.hajar@ut.ac.ir

مقدمه
رشته»اقتصاداطالعات«باانتشاردومقالهدر
سال۱۹۶۱،یکیتوسطویلیامویکری1ودیگری
توسطجرجاستیگلر2،متولدشد.اولینمقاله،
و استیگلر ج ج��ور تألیف اط��الع��ات« »اقتصاد
و متقابل،حراجها مقاله،»سفتهبازی دومین
قلم به مومشده« و مهر رقابتی مناقصههای

ویلیامویکریاست.
زیر از اقتصاد، در اطالعات نقش درب��اره بحث
رقابت نظریه ف��رضه��ای از یکی ب��ردن س��ؤال
کاملدربازارشروعشد.اینفرضبراینمبنا
ازتمام بازار، کهتمامشرکتکنندگاندر است
م��رب��وط، ف��ن��اوران��ه اط��الع��ات ت��م��ام و قیمتها
کهازیکسو، کاملدارند.بدینمعنا اطالعات
که را ک��االه��ای��ی ت��م��ام قیمتهای ب��ن��گ��اهه��ا،

1 . William Vickrey
2 . George Stigler

تولید فناوری و کنند تولید میتوانند احتمااًل
میتوانند آن در که قیمتی نیز و کاالها ای��ن
میدانند کنند، خ��ری��داری را الزم نهادههای
ازقیمتهایی افرادهم تمام ازسویدیگر، و
کنند، خریداری را کاالها میتوانند آن در که
که گاههستند.بهعبارتدیگرفرضمیشود آ
بنگاههایی و منابع مصرفکنندگان،صاحبان
کهدربازارهستند،دربارهوضعیتحالوآینده
اقتصادی فرصتهای و هزینهها و قیمتها

کاملدارند. بازار،اطالعات
مبادله دلیل به رقابتی بازارهای کلی، بهطور
تولیدکنندگان و م��ش��ت��ری��ان ب��ی��ن داوط��ل��ب��ان��ه
رقابتی ب���ازار ی��ک در میکند. عمل ک��ارای��ی ب��ا
یاخدمتی  کاال قیمت تولیدکننده گر ا ع��ادی،
از کههزینهسنگینتر کند تعیین بهگونهای را
منافعمشتریانباشد،فقدانفروشبهسرعت
دیگر، ازطرف قیمتمیشود. کاهش موجب
بیشتری مقدار ب��ود خواهند مایل مشتریان
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آن ک��همنافع ب��پ��ردازن��د ی��اخدمتی  ک��اال ب��رای
تولیدکننده امربه برایشانقطعیاستواین
ببرد.)الکساندر کهقیمتراباال اجازهمیدهد

ودیگران،2004،ص15(
کاالها که آنهایی تصمیمات دیگر، سویی از
یا رامیخرند بازارهایاطالعات وخدماتدر
و فروشندگان از غیر افرادی غالبًا میفروشند،
گر ا  مثاًل میدهد. قرار تأثیر تحت را خریداران
میپردازد، کاال عرضهمستقیم به که بنگاهی
اس��ت��ف��اده تلفن ی��ا پ��س��ت ش��رک��ت خ��دم��ات از
ناخواسته پستی م��واد که اف��رادی اما میکند
م���یدارن���د، دری���اف���ت را دالالن ت��ل��ف��نه��ای و
یا کاال داوطلبانهخواستارخریدهیچیکازدو

خدمتفوقنیستند.
که وق��ت��ی تنها رق��اب��ت��ی ب���ازاره���ای ن��ه��ای��ت، در
مشتریانوتولیدکنندگاندارایاطالعاتکامل
فروخته و متاعخریداریشده کیفیت درب��اره
کارآییعملمیکنند.دراین شدههستند،با
وج��ود ب��ه اطالعاتی ب��ازاره��ای ی��کس��ری بین،
غیرکافی اطالعات از ناشی کارایی نا تا میآید
مشتریان خ���اص م��ج��الت ببخشد. ب��ه��ب��ود را
م���ح���ص���والت،م���ج���التپ���زش���ک���یوح��ق��وق��ی،
محیط حامی گروههای خصوصی، گاهان کارآ
بیمهنامهها، و ضمانتنامهها ان��واع زیست،
اقداماتنظارتیومواردیازاینقبیل،همگی
ناشی برایاصالحمسائل که مواردیهستند
ازاطالعاتناقصدربازارهابهوجودآمدهاند.

دارای اطالعاتی خدمات و کاالها از بسیاری
اثر دو هر یا منفی برونی اث��ر مثبت، برونی اث��ر
لحاظ ب��ه منفی ب��رون��ی آث��ار م��ورد در هستند.
کمترازسطحتعادل کاراییبرونداد اقتصادی
اثربرونیمثبت،سطح است.بههنگاموجود
سطح از بیشتر ب�����رونداد ک����ارای اق��ت��ص��ادی
کارااست.وقتیهردووجوددارند، اجتماعی
مشخص منفی و مثبت آرا نسبی قدرتهای
کاراییاجتماعیازتعادل کهآیاسطح میکنند

کمتریابرابراست. بازاربیشتریا
ی��ادارای ک��االه��اوخ��دم��اتاط��الع��ات��ی غ��ال��ب��ًا
انگیزه یا و هستند منفی یا مثبت برونی آث��ار
از چ��ون مینمایانند. را ب��ازار نارسایی اص��الح
بهطور کمی نسبتًا هزینه با میتوان اطالعات

اطالعاتمیتواندسود کرد، استفاده مشترک
وهزینهایبرایافرادبهغیرازخریداراناصلی
دربرداشتهباشد،چونممکناستاطالعات
ازخریداراناصلی غیر اف��رادی ب��اارزشتوسط
گیرد،تأثیربرونیمثبتدارد. مورداستفادهقرار
اف��ت��راآم��ی��زبا درص��ورت��یک��هاط���الع���اتغ��ل��ط،
بر منفی ب��رون��ی آث���ار دارای منفی اط��الع��ات
برونی آث��ار آنند. تأثیر تحت که اس��ت اف���رادی
و آم���وزش ب��ا م��یت��وان گاهی را مثبت و منفی
تصحیح ب��ازار در ش��رک��تدارن��دگ��ان رفتار تغییر
رفتارهای آل��ودگ��ی، از ب��رون��یحاصل آث��ار ک��رد.
سالمتی، ب���رای غیرمناسب ی��ا غیربهداشتی
مقایسه در کم نسبتًا هزینه با نوعًا میتواند
آموزش با برونی، آث��ار اجتماعی هزینههای با

اصالحشود.
کاالهای عمومی و تأمین مالی آن

ک���االه���ایم���ص���رفش����دهت���وس���طی���کف����ردرا
مثالممکن برای کاالهایشخصیمینامند.
استمجلهیاروزنامهایبخرید،آنرابخوانید
کاالهاو وسپسدوربیندازیدیالباسیادیگر
بخرید. خود مصرفشخصی برای را خدمات
تصمیم ی��ک شما مثالها، ای��ن از ی��ک ه��ر در
کهمنافعآن،بیشترازهزینه شخصیمیگیرید
بیش برای نفعی کاالها بعضی لکن است. آن
ازیکنفرفراهممیآورد.)الکساندرودیگران،

2004،ص91(
از بیش که کاالهاییهستند کاالهایعمومی
یکنفرآنرامصرفمیکند.اینبهآنمعنی
کاالیعمومیتوسطبخشعمومی که نیست
که تولیدمیشود،بلکهفقطبهاینمعنیاست
مصرفآنتوسطبیشازیکنفرمیسراست.
کتابخانهای،برنامههایتلویزیونی، کتابهای
همه سخنرانی و اطالعات نورافشانی، مراسم

کاالهایعمومیهستند.
اس��ت. غیررقابتی ع��م��وم��ی، ک��االه��ای م��ص��رف
نفر ی��ک از بیش ک��ه معنی ای��ن ب��ه غیررقابتی
سهیم آن مصرف از حاصل سود در میتواند
کاالهای غیررقابتی، مصارف دلیل به باشد.
ازطریقمشارکت بایدبهگونهایمؤثر عمومی

جمعیمصرفکنندگانتأمینمالیمیشود.
کی اشترا بهطور اطالعاتی کاالهای از بسیاری
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روزن��ام��هه��ا، میشوند. مالی تأمین و مصرف
بزرگراههایاطالعاتی،کتابهاییککتابخانه،
برنامههایتلویزیونی،شبکهتلفنوماهوارهها
کاالهای کاالهایعمومیهستند. از تعدادی
و م��ح��دودی��تدار ب��هدودس��ت��ه عمومیخ��ود

بدونمحدودیتتقسیممیشوند.
نام با گاه که محدودیتدار عمومی کاالهای
کاالهایی کاالهایباشگاهیازآنیادمیشود،
هزینههای با را، اف��رادی میتوان که هستند
معقول،ازمصرفیانفعبرداریازآنهامستثنی
کاالهایعمومیاین گیاینگونه کرد.اینویژ
کلهزینهیاهزینه که امکانرافراهممیآورد
قیمت وج��ه دریافت با آنه��ا از بخشی تولید
عمومی کاالهای شود. مالی تأمین استفاده،
نمیتوان که هستند آنهایی بیمحدودیت
استثنا آنها درمصرف اف��راد بین مؤثر بهطور
ک��االه��ایعمومی از م��ث��اله��ای��ی ک���رد. ای��ج��اد
زیر جدول در بیمحدودیت و محدودیتدار

آمدهاست.
توسط غالبًا محدودیتندار عمومی کاالهای
کسب ط���ری���ق از و م���یش���ود ع���رض���ه دول�����ت
م��ال��ی��اته��ات��أم��ی��نم��ال��یم���یش���ود.ب��هدلیل
ک��االه��ای��ک��یاز خ��ص��ل��تب��یم��ح��دودی��تای���ن
راهه�����ایت��ام��ی��نم��ال��یآنه����اپ��رداخ��ته��ای
با میتوان را عمومی کاالهای است. اجباری

کرد. جمعآوریاعانهنیزتأمینمالی
اطالعات ناقص

ب��یاط��الع تولیدکنندگان و م��ص��رفک��ن��ن��دگ��ان
تصمیمگیری قابلیت از ناقص اط��الع��ات با یا
در برخوردارند. تولیدات ارزش درب��اره ضعیف

کاالها نتیجه،آنهافاقدرغبتخریدیافروش
نرسیدن ام��ر ای��ن پیامد هستند. خ��دم��ات و
کهبهلحاظ ب���روندادیاس��ت ب��ازاربهسطح

کارباشد. اجتماعی
ب���ازاره���ایاطالعاتی ک��هذک��رش��د، ه��م��انط��ور
زی��را هستند، ح��س��اس مسأله ای��ن ب��ه نسبت
کتابها، کیفیت نمیتوانند مصرفکنندگان
م��ج��ل��هه��ا،ف��ی��ل��مه��اون���واره���ایوی��دئ��وی��ییا
تا را، نیاز مورد مشاورهای یا حقوقی خدمات
کنند. کاالهایاخدماتآزمایش بعدازخریدآن
کار کیفیت کاملاز کتابیرابدوناطالع آنها
گاهی نویسندهیاخدماتیکوکیلرابدونآ
چه خ��دم��ات ای��ن نهایت در ای��نک��ه از قبلی
مقدارارزشخواهدداشت،خریدایمیکنند.

ب����رایتصحیح ب������ازاری ل��ک��ن،س���ازوک���اره���ای
کاالها ای��ن از ی��ک اط��الع��اتناقصدرب���ارهه��ر
و ک��ت��ابه��ا نقد  م��ث��اًل دارد. وج���ود وخ��دم��ات
کتاب،فیلمیانوار فیلمنامهبرایتعیینارزش
مطالعهشماره هستند. یاریدهنده ویدئویی
قضاوت ب��رای مبنایی خ��اص مجلهای اخیر
گر ا م���یآورد. فراهم آینده شمارههای درب��اره
کهبرایآنپولپرداخت خدماتموردنظری
ش���دهاس���ت،زی���رس��ط��حاس��ت��ان��داردب��اش��د،با
قانونیجبرانیمیتوانخدمتدهنده اقدام
انجمن در عضویت داد. ق��رار تعقیب تحت را
مؤسساتی و پیشین موکلین گواهی حرفهای،
کهارائهکنندگانخدماتدرآنهاآموزشدیده
از اندوخته،همهنشانههاییهستند وتجربه
دریافت مصرفکنندگان که اطالعاتی کیفیت

کاالهای عمومی جدول 1: انواع 

کاالی عمومی تهیه شده توسط سازمان های تهیه شده توسط دولت هانوع 
انتفاعی یا غیرانتفاعی

عوارضجادهها،بعضیپارکهایملی،آموزشمحدودیت دار
عالیعمومی،اطالعات

گزارشات فیلمها،آموزشخصوصی،
اعتباری،باشگاهخصوصی،پارکهای
کابلی،اطالعات سرگرمکننده،تلویزیون

مراسمنورافشانی،فانوسدریایی،بعضیبی محدودیت
پارکهایعمومی،جادههایعمومی،اطالعات

برنامههایتلویزیونی،رادیو،اعالنات،
اطالعات
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)ال��ک��س��ان��درودی���گ���ران،2004، ک���رد. خ��واه��ن��د
صص123-122(

ن��م��ون��هب����ارزخ����ودروه����ایم��س��ت��ع��م��لن��ش��ان
کهچگونهاطالعاتنامتقارنمیتواند میدهد
در تناسب ع��دم ش��ود. منجر ب��ازار بهشکست
است دوم دس��ت ماشینهای ب��ازار اط��الع��ات
مورد )1970( کرلف آ توسط اولینبار ب��رای که
ف��روش��ن��دهماشیندست گ��رف��ت. ق���رار ب��ررس��ی
اطالعاتبیشتریازخریداردرباره دوم،معمواًل
اینکه از ف��روش��ن��دگ��ان دارد. ماشین کیفیت
م��اش��ی��ندرزم��س��ت��انچ��گ��ون��هروش���نخ��واه��د
ترمزتعویضشدهاست، که باری شد،آخرین
مکانهای است، چقدر نمد کاسه عمر طول
نظر و ش��ده پوشانده رن��گ با که زن���گزدهای
دارن��د. اط��الع موتور درب���اره اتومبیل مکانیک
را ماشین کیفیت میتوانند فقط خ��ری��داران
الستیکها به میتوانند آنه��ا بزنند. ح��دس
تعیینعمر امید به را کیلومترشما بزنند، لگد
آزمایشی دور یک کنند، بررسی ماشین کارکرد
کنند،امابیشتراطالعات کنترل بزنندوموتوررا
کهانگیزهطوردیگر آنهاازطرففروشندگانی
کیفیتماشینبهخریداررادارند، نشاندادن

بهدستمیآید.)پیندیک،1382،ص957(
کهفروشندهانگیزهایبرای درستهمانگونه
کیفیتماشیندست شکلدیگرنشاندادن
فروشنده اینکه احتمال با خریدار دارد، دوم
گ��زارش او به دیگری شکل را ماشین کیفیت
است پرداخت به مایل که مبلغی از میکند.
که میکاهد.خریدارممکناستبرایماشینی
60,000دالرارزشدارد،فقطمایلبهپرداخت
او ک��ه دل��ی��ل ای��ن ب��ه فقط ب��اش��د. دالر 50,000
صادق فروشنده که باشد مطمئن نمیتواند
صص124- ،2004 دیگران، و .)الکساندر است
ف��رض ب��اه��وش ت��م��امخ���ری���داران 125(چ���ون
ماشینهای کیفیت فروشندگان که میکنند
ن���ش���انم��یده��ن��د، راش��ک��لدی���گ���ری خ����ود
کیفیت فروشندگانماشینهایدستدومبا
باالنمیتواننداینگونهماشینهارابهمبلغی

کهارزشواقعیآنهااست،بفروشند.
گ��رچ��هب��ازاره��ایب��ااط��الع��اتن��اق��صمنجربه
اصالح برای بازارهای ولی میشوند، کارایی نا
خریداران گ��ر ا دارد. وج��ود کارایی نا اینگونه
ارزش درب�������اره م���ؤث���ری اط����الع����ات ب��ت��وان��ن��د
ک��ارای��یت��احدی ک��االه��اب��هدس��تآورن���د،ع��دم
خ��اص م��ج��ل��هه��ای مطالعه م��یی��اب��د. ک��اه��ش
به م��اش��ی��ن دادن ن��ش��ان و م��ص��رفک��ن��ن��دگ��ان
کهاطالعاتبیشتری مکانیکراههایهستند
بازار بر عالوه میآورند. فراهم خریداران برای
ک��االی ب���ازاره���ای م��اش��ی��نه���ایدس���تدوم،
رایانهای، نرمافزارهای بازارهای الکترونیکی،
بازارهایسهامواسناد،بازارهایمراقبتهای
کاالیدستفروشیومواردی بهداشتی،وبازار
ازاینقبیل،نمونههاییازبازارهایبااطالعات

ناقصهستند.
اقدامات بازار در مقابل اطالعات ناقص

بازارها، تمام در نه گر ا ناقص اطالعات مسأله
بهدرجاتمختلفوجود بازارها بیشتر در اما
اطالعات از ک��ه ب��ازاره��ای��ی از ن��م��ون��های دارد.
ازاین ناقصرنجمیبرند،ذکرشد.درهریک
دارای کاال تولیدکننده یا عرضهکننده م��وارد،
آنی از برتر کیفیت انگیزهایبراینشاندادن
کاالدارااست،هستند؛زیراخریداران کهواقعًا
به ک���اال ن��م��یت��وان��ن��دق��ب��لازخ��ری��دی��ام��ص��رف

کنند. کاالقضاوت کیفیت درستیدرباره
طبیعی بهطور مصرفکنندگان اساس، این بر
ندارند. اطمینان کاالها ای��ن فروشندگان به
از استفاده ناقص اطالعات ب��رای ب��ازار راهح��ل
التزامات،ضمانتنامهها،شهرتوخوشنامی
اس���ت.ال��ت��زام��اتوض��م��ان��تن��ام��هه��ایک ک���اال
به کاال کیفیت پیماننامهاضافیبرایتضمین
خریدارانارائهمیدهد.شهرتخوبمحصول
کیفیت ونامهایتجاریجاافتادهبهتضمین
ی��اری کیفیت از تاریخی سابقهای ب��ر مبتنی
تمایل ک��ار، متقاضیان ک��اری رزوم��ه میدهد.
ک��ارک��ردنت��ادی��روق��تب��راینشان ک��ارگ��رانب��ه
کارگر-کارفرما رواب��ط تواناییهایشان، دادن
اقدامات از نمونههایی اینچنین م��واردی و
هستند. ناقص اطالعات کنترل برای اصالحی
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راهحلهایی از کامل نمونهای ف��وق ج��دول

برایبازارهایبااطالعاتناقصهستند.
ک��ار، ب��راس����اسج����دولف���وقب��اب��ررس��یب����ازار
نامتقارن ب��ازار عملکرد از عالمتهایی متوجه

ب��ای��ددرنظر ن��ی��ز را ای���نواق��ع��ی��ت م��یش��وی��م.
بازتولید هزینههای ب��ودن پایین ک��ه داش��ت
ب��راب��رسرقت در را آنه���ا رس��ان��ه، م��ح��ص��والت
دلیل به میسازد. آسیبپذیر ادبی اصطالحًا

جدول 2: راه حل هایی برای بازارهای با مسائل اطالعات ناقص )الکساندر و دیگران، 2004، ص 129(

راه حل های دولتراه حل های بازارمسائلبازار

خدمات 
حقوقی

کیفیتوکیلوخدمات موکل:
حقوقیبهراحتیتوسطموکلقابل

قضاوتنیست.
گناهیابیگناهیموکلقبلاز وکیل:

پذیرشمیسرنیست.

شهرتوموفقیتوکیل،
تحصیالت،عضویتدر
مجامعمعروف،قیمت

امتحاناتهیأتوکالی
ایالتی،منابعقانونی
تعقیبحقوقیوکیل

نرم افزارها 
رایانه ای

کیفیتوقضاوتدرباره مشتری:
قابلیتمفیدبودنمحصولقبلاز

خریددشواراست.
فروشنده:پسازخرید،مشتریازانگیزه
برگشتمحصولبرایدریافتوجهبعد
ازنصبرویدرایوسخترادارااست.

ضمانتمحدود،معروفیت
محصولیاشرکت،
نقدهایمنتشرهدر

مجلههایرایانهدرباره
محصول

قوانینحمایتاز
مصرفکنندگان

اعتبار 
مصرف کننده

یاخدمات، کاال پسازدریافت
مصرفکنندهازانگیزهعدمپرداخت

برخورداراست.

گزارشوضعیتخریدار،
گذاردنوثیقه الزامات

مقرراتمربوطبهاعتبار
گزارشدهنده وبازارهای

اعتبار،قوانینتخلفات

بازارهای 
بیمه

بیمهشده:انگیزهعدمارائهتوانایی
کیفیتماشینیا رانندگی،سالمتی،

خانهوغیره
بیمهگر:انگیزهبرای

کمپشتوانه، سرمایهگذاریهای
کردنورشکستگی ظرفیتبرایاعالم

دراثردرخواستهایزیاد

مادیاتوجسمیانیات،
بررسیخانه،سوابق

رانندگی،تعهداتپیمانی
براینصبدستگاهخطر
آتش،مراقبتپزشکیو

شهرتبیمهگر

قوانینبیمه،دفاترمجری
مقررات،قوانینجزایی

بازارهای 
کارگری

کارمندان:انگیزهبرایبدنمایش
کار دادنتواناییها،انگیزهبرایاززیر

کار. دررفتندرزمان

قابلیتآموزشیکارکنانو
سابقهکاریآنها،منابع

توصیهکنندهکارمند،
قابلیتهاوشهرتوتوانایی
کارفرمادرخاتمهدادنبهکار

آئیننامههایمربوطبه
قراردادهایاستخدام،
آئیننامههایمربوطبه

کار سالمتمحیط

بازارهای 
سهام

انگیزهمدیرانشرکتهابرایارزشو
سوددهیباالیسازمان،تردیددرباره

ارزششرکت

گزارشاتساالنهشرکت،
کارشناسانسرمایهگذاری،

قیمتسهامبهعنوان
نشانهاطالعاتبازاردرباره

ارزششرکت،تغییردر
اوراقبهادارسهام

اجباراتمحاسبات
عمومی،اصول،

قوانینجزایی،نظارت
کمیسیونهایاوراق

بهادارونرخارز

ک  اشترا
مجله ها

کتابخانهنمیتواند مشترک،فردیا
کیفیتمجلههاراقبلازپرداختحق
کند. کودریافتمجلهتعیین اشترا

معروفیتمجلهوسابقه
نشرمجله،معروفیت
سردبیران،استنادبه

مقاالتمنتشرشدهمجله
کتابخانه واستفادهاز

هیچ



شماره 4 و 5
فروردین و اردیبهشت 93

64

به اقدام یکبار عمومًا اینکهمصرفکنندگان
خریدیکمحصولاطالعاتوسرگرمیمیکند.
بهجایخریدچند هرمصرفکننده واقع، در
 کتاب،لوحفشردهیافیلممعمواًل نسخهازیک
ازهرمحصولرسانهفقطیکنسخهخریداری
گرمشتریمحصولموردعالقه مینماید.لذاا
آورد، ب��هدس��ت ادب��ی کمکسرقت ب��ا را خ��ود
آن ب��ه ف���روش ف��رص��ت تولیدکنندگان آنگ����اه
مسأله، این داد. خواهند دست از را مشتری
برای تا راترغیبمیکند شرکتهایرسانهای
ج��ب��رانه��زی��ن��هه��ایس��رق��تادب����ی،ب��اادغ���ام
ای��ج��اد ب���رای ف��رص��ت��ی ازه��رگ��ون��ه ی��ک��دی��گ��ر، در
تنوع از ناشی صرفههایمقیاسوصرفههای

کنند.)پریست،1994( محصولبهرهبرداری
گ���یه���ایم��ح��ص��والتاط��الع��ات��ی، ی��ک��یازوی���ژ
این به اس��ت، آنه��ا زی��اد بسیار فایدهمندی
اطالعات محصوالت اجتماعی ارزش که معنا
و ب���وده آنه���ا ب����ازاری ارزش از بیشتر ب��س��ی��ار
آنه���ا ب����رای دق��ی��ق��ی ارزش ن��م��یت��وان ه��رگ��ز
و اط��الع��ات محصوالت ط��رف��ی، از ک��رد. معین
کهارزشآنها گیهمدارند سرگرمی،یکویژ
رادربازارهایجهانیتضعیفمیکندوازاین
طریقتوزیعرسانهدرسطحجهانرابهچالش
به مربوط مالحظات مسأله، ای��ن میکشاند.
محصوالت قیمتگذاری در فرهنگی« »تنزیل
فرهنگیاست.بستهبهمیزانتناسبفرهنگی
میکند. تغییر نیز قیمت در فرهنگی تنزیل

)کینگما،1380،صص195-193(
گ��یه��ایاقتصادیدر ب��اای��نوص��ف،ای��نوی��ژ
سرگرمی و اطالعات محصوالت ماهیت تبین
دقیق م��ع��ن��ای ب��ه و دارد اس��اس��ی ج��ای��گ��اه��ی
یکی همواره را آنه��ا بررسی اس��ت الزم کلمه،
ای��نبه ام��ا، ارک���اناقتصادرس��ان��هدان��س��ت. از
گیهای ویژ ای��ن شناخت که نیست معنا آن
کهچرا اقتصادیبهتنهاییبتواندشرحدهد
قرن20شرکتهایرسانه پایانی دردهههای
بهگونهایتهاجمیشروعبهورودبهبازارهای
عبارتی،دردورهمعاصر، به کردند. بینالمللی

کههمزمان گسترشجهانیموقعیشروعشد
سیاسی اق��ت��ص��اد در ت��ح��والت از س��ل��س��ل��های
گردید. بینالمللوفناوریارتباطاتنیزواقع
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