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چکیده

هدف :پژوهش شناسایی میانگین تمایل به پرداخت کاربران براي خدمات کتابخانه¬هاي مرکزي و عوامل موثر بر آن
در شرایط بحرانی و بهبود و تخمین ارزش اقتصادي کل خدمات کتابخانه از نظر کاربران مورد بررسی است.
روش :ارزشگذاري مشروط و تکنیک تمایل به پرداخت که بخشی از روش ترجیحات اظهارشده هستند،
استفادهشد.جامعه آماري پژوهش کاربران کتابخانه¬هاي مرکزي اعم از دانشجویان ،اعضاي هیات¬علمی و کارکنان
دانشگاه¬هاي زیر نظر وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري هستند .با استفاده از روش نمونه¬گیري خوشه¬اي دو
مرحله¬اي  ،تعداد 10کتابخانه مرکزي انتخاب شد.حجم نمونه با استفاده از فرمول میشل وکارسون
درسطح10درصد 854نفر محاسبه شد .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته دوبعدي با 40سؤال که براي
تجزیه و تحلیل داده¬ها از روشهاي آماري مانند ،آمار توصیفی و رگرسیون خطی و لجستیک استفادهشده است.
یافته ها :میانگین تمایل به پرداخت براي هرنفر در استفاده ماهیانه از خدمات کتابخانه¬هاي مرکزي در شرایط بهبود
برابر 84100ریال و درشرایط بحرانی براي حفظ خدمات کتابخانه تقریباً مبلغ  101560ریال است 17/6 .درصد تمایل
به پرداخت مبلغی در شرایط بحرانی نداشتند .نتایج نشان می¬دهد متغیرهاي شغل ،تحصیالت و میزان درآمد کاربران
داراي تاثیر مثبت و معنیدار اما متغیر جنسیت افراد تاثیري در تمایل به پرداخت بیشتر براي استفاده سالیانه از خدمات
کتابخانه مرکزي ندارد.مقدار میانگین تمایل به پرداخت ماهیانه براي هر فرد جهت استفاده از خدمات کلی کتابخانه
مرکزي با استفاده از انتگرال تمایل به پرداخت برابر 92830ریال به دست آمد.
واژه های کلیدی :ارزشگذاری اقتصادی ،ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت ،کتابخانه
مرکزی

 1عضو هیات علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 2دانشجوي رشته علم اطالعات و دانش شناسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
کتابخانهها ومراکز اطالعرسانی از دیرباز به عنوان نهادها و سازمانهایی که خدمات خود را به
صورت رایگان در اختیار اعضاي جامعه قرار دادهاند ،معروف هستند .به عبارت دیگر ،آنها به
طور مستقیم از مراجعهکننده و استفادهکنندگان هزینهاي دریافت نمیکنند اما شرایط درحال تغییر
است ،به طوريکه افزایش نرخ تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید کتابخانهها ومراکز اطالع-
رسانی از یک سو و افزایش انتظارات مراجعان براي دستیابی بهتر وسریعتر به اطالعات روزآمد و
نقش فناوريهاي نوین درتقویت انتظارات و کمک به راهاندازي خدمات جدید از سوي دیگر
کتابخانهها را با چالشهاي جدیدي مواجه ساخته است .از دهه 1980میالدي به این سو ،این تصور
وجود داشته که کتابخانهها جزء ضروري از فرهنگ جامعه به شمار میروند ،هرچند ممکن است
سایر نهادها و سازمانها با زندگی مدرن دستخوش تغییر شوند اما کتابخانهها از این قاعده استثناء
هستند؛ این در حالی است که در طی سالهاي اخیر ،این مراکز بیش از پیش با کمبود بودجه و
امکانات مواجه بودهاند و بهترین راه براي ادامه حیات چنین سازمانها و نهادهایی ،مناسب بودن
شرایط مالی واقتصادي آنهاست (وارد .)1382،1کتابخانههاي دانشگاهی به عنوان مراکز مهم
اطالعرسانی با گردآوري و انتقال اطالعات علمی ،کانون تأمین امکانات پژوهشی براي استادان
و محققان و دانشجویان است ،این مهم زمانی تحقق خواهد یافت که کتابخانه دانشگاهی بتواند
از لحاظ کمّی و کیفی جوابگوي نیازهاي مراجعان باشد .نقش کتابخانههاي دانشگاهی به عنوان
بخشی از نظام آموزش عالی و مرکز گردآوري و انتقال اطالعات علمی و نیز به عنوان کانونی
به منظور تأمین امکانات تحقیق براي پژوهشگران محرز است(اعظمیساردوئی .)1378،بنابراین
کتابخانههاي دانشگاهی براي اینکه قادر به ایفاي نقشخود باشند ،باید بوسیله تدوین دستور-
العملها ،مقررات و تامین بودجه مستمر و تولید درآمد مناسب حمایت شوند .تامین بودجه وکسب
درآمد عمالً فعالیتها وخدمات کتابخانهها ومراکز اطالعرسانیرا بارور میکند و براي اینکه نظام
به اهداف تعیین شده خود برسد پشتوانه خوبی است(سینق .)1388،2ارزشگذاري واندازهگیري
ارزشخدمات کتابخانهها بهخصوص کتابخانههاي مرکزي امري پیچیده و مشکل است ،زیرا
سنجش منافع وخدمات کتابخانهها ساده نیست و تبدیل آنها به ارزشهاي پولی و عددي امري
بسیار مشکل است(سامیشن 3و دیگران .)2003 ،منافع کتابخانهها میتواند در دو گروه مجزا
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تقسیمبندي شود .منافع مستقیم و منافع غیر مستقیم .منافع مستقیم به ارزشهاي استفادهکنندگان،
آنهایی که به طور مستقیم از خدمات کتابخانهها استفاده میکنند اشاره دارد ،اما منافع غیر مستقیم
منافعی است که اشخاص ثالث و یا افراد پژوهشگر درجامعه هنگام استفاده از خدمات موسسات و
نهادهاي علمی آن را به طور کامل استنباط میکنند(الیوت و هالت .)1999،1998 ،4شرط اساسی
براي اینکه تصمیمگیران ،سیاستگذاران و مدیران بتوانند درحفاظت ،نگهداري وپیشبرد اهداف
کتابخانه ها تغییر ایجاد کنند ،تحلیل اقتصادي کامل و دقیق است .در جهت شناساندن این اهمیت
وجایگاه ،تحلیل ارزش اقتصادي در برگیرنده اطالعات سودمند و مفیدي براي سیاستگذاران و
برنامهریزان و افراد جامعه میباشد .در این پژوهش سعی برآن است که ارزشهاي اقتصادي
خدمات کتابخانههاي مرکزي دانشگاهها مورد بررسی قرارگیرد ،تا بتواندگامی بلند در ارزش-
گذاري مراکز آموزشی و فرهنگی بهخصوص کتابخانههاي دانشگاهی درجامعه بردارد .همچنین
با استفاده از روشهاي اندازهگیري اقتصادي میتوان بسیاري از ارزشهاي کتابداري واطالعرسانی
را به شکل علمی و دقیق مورد بررسی اقتصادي قرار داد.

بیان مساله
کتابخانه دانشگاهی و خدماتی که از طریق آنها ارائه میشود ،نوعی سرمایهگذاري دراز مدت
به نفع جامعه به خصوص دانشگاه و مراکز آموزش عالی است و باید بهصورت مناسب تامین مالی
گردد .میزان بودجه و درآمد کافی کتابخانه و مرکز اطالعرسانی براي موفقیت کتابخانه دانشگاهی
به منظور انجام نقش و وظیفه خود ،اهمیت بسیار زیادي دارد .بدون در اختیار داشتن مقادیرکافی
بودجه ودرآمد ،فراهم آوري و ارائه خدمات مناسب ،مفید ،به موقع و استفاده موثر از منابع در دراز
مدت غیرممکن است .به طوريکه در یک نظام اطالعرسانی ،پول براي ساخت ،راهاندازي و
نگهداري نظام ،و از طرف دیگر بودجه ،برنامهریزي را به عمل و فعالیتها را به اهداف مورد نظر
تبدیل میکند(سینق )1388،پس اگرچنانچه ما در خیلی موارد کند عمل کنیم ،انتظارات را
برآورده نمیکنیم ،و به اهداف نمیرسیم واین کار ناشی از عدم برنامهریزي در این زمینه است.
سواالتی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آنهاست عبارتند از :شناسایی میزان میانگین تمایل
به پرداخت کاربران براي خدمات کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي مورد بررسی از نظر کاربران
در شرایط بهبود و بحران و بررسی تاثیر عوامل جمعیتشناختی و فردي بر تمایل به پرداخت
سالیانه کاربران در استفاده از خدمات کتابخانههاي مرکزي همراه با تخمین ارزش اقتصادي
خدمات کتابخانههاي مرکزي از نظر کاربران مورد بررسی.
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مبانی نظری پژوهش
کاالها و خدمات یا داراي بازارهستند که قیمت آنها از طریق عرضه و تقاضا تعیین می-
گردد یا داراي بازار نیستند که با استفاده از روشهاي مختلف ارزشگذاري میگردند .مدل
مفهومی زیر راهنماي مناسبی براي انواع روشهاي قیمت گذاري و ارزشگذاري کاالها و
خدمات می باشد( .اکبري)1386 ،

کاالها وخدمات بازاري ،کاالها وخدماتی هستند که بازار براي آنها وجود دارد و میتوان
بر اساس عرضهکنندگان و تقاضا کنندگان بازارهاي مختلفی را براي آنها پدید آورد ،که
ویژگی تمام این بازارها آن است که توابع عرضه و تقاضا تعیین کنندة قیمت و مقدار تعادل آن-
ها میباشد .دربارة تعیین قیمت در بازار میتوان گفت که عرضه و تقاضا هم تابع قیمت میباشند
و هم قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست(تراسبی .)1385 ،برخالف کاالها و خدمات بازاري ،
بسیاري از کاالها و خدمات هستند که فاقد بازار میباشند و از این رو داراي قیمت معینی نیستند
در مواردي که بازار در ارائه چنین اطالعاتی(ارزشگذاري وقیمتگذاري) ناموفق میماند تعیین
قیمتها وارزشگذاري آنها مستلزم پیدا کردن معیار و مالکی از تمایل به پرداخت است
(عبادي. )1379 ،
استفاده از روش استاندارد ارزشگذاري مشروط مستلزم حجم نمونه باال و هزینههاي بسیاري
است که این مورد انتقاداتی را به این روش وارد کرده است .جدول( )1به ارزیابی روش ،منافع و
مشکالت و کاربردهاي روش ارزشگذاري مشروط میپردازد.
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جدول -1منافع و مشکالت و کاربردهای روش ارزشگذاری مشروط)فرسیابی)1388،
 .1میتواند ارزشهاي استفاده یا عدم استفاده را تخمین بزند.
 .2بر اساس ارزش گذاري تغییرات در کیفیت خدمات و الویت داشتن آنها مناسب است.
 .3روشهاي پرسشنامهاي کامل ،نماي کامل جامعه هدف را نمایش میدهند.

مزایا:

معایب:

 .1این روش نسبتاً پر هزینه است.
 .2سناریوهاي متعددي بسته به توان پاسخدهندگان قابلیت طرح شدن دارد لذا نسبتاً پیچیده به نظر
میرسد.
 .3براي افراد غیر متخصص ارزیابی کیفیت کار و دقت آن مشکل است.
 .4محدودیت آن ،پیچیدگیهاي مربوط به طراحی پرسش نامه مبتنی بر سناریوهاي متعدد مورد بررسی
است.

کاربردهاي
عمومی:

 .1میتواند براي همه موارد مرتبط با منابع و کاالهاي عمومی به کار رود ،همچنین تغییرات در کیفیت
کاال و خدمات را نیز منعکس میسازد.
 .2هنگامی که همة صفات یک مسأله مورد نظر است دقیقتر عمل میکند.
5

مفهوم تمایل به پرداخت
در ارزشگذاري می توان میزان تغییرات به وجود آمده در کاال و خدمات را بهطور مستقیم از
طریق پرسش از افراد بررسی کرد مثالً میتوان پرسید که شما حاضرید چه مبلغی براي بهبود
کیفیت کاال بپردازید؟ این مبلغ در اقتصاد تمایل به پرداخت نامیده میشود(بریمنژاد
وهوشمندان .) 1392،طبق تعریف تمایل به پرداخت به مقداري از درآمد پولی یک شخص اطالق
میشود و براي تأمین یک بهبود در رفاه یا به بیان دیگر جلوگیري از کاسته شدن از رفاه مایل به
پرداخت آن است(پرمن و دیگران .)1996،6یک روش انجام دادن این کار ،اندازهگیري تمایل به
پرداخت مصرفکننده براي کاال یا خدمت است ،به این منظور باید براي آن کاال یا خدمت یک
بازار وجود داشته باشد .در شرایط بازار ،تمایل به پرداخت براي یک کاالي غیر بازاري بر پایه
فرض انتخاب عقالیی و حداکثر نمودن مطلوبیت شکل میگیرد .بهعنوان مثال اگر در مورد یک
کاال یا خدمت غیربازاري مانند استفاده از خدمات کتابخانه هزینهاي ایجاد شود و فرد مایل به
پرداخت مبلغی باشد تا بخشی از هزینه خدمات اطالعاتی را تأمین نماید و به عبارتی از جهاتی رفاه
به دست آورد ،می توان چنین بیان نمود که در این حالت تمایل به پرداخت فرد ،انعکاسدهنده
ارزش اقتصادي کاال یا خدمت از دیدگاه شخص است.
7

روش ارزشگذاری مشروط
روش ارزشگذاري مشروط به طورکلی به عنوان یکی از ابزارهاي استاندارد و انعطاف پذیر
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براي اندازهگیري ارزشهاي غیرمصرفی و مصرفی غیربازاري به کار میرود(ارباب و همکاران،
 .)1392این روش تالش میکند تا تمایل به پرداخت افراد را در سناریوهاي بازار فرضی معین،
تعین نماید .در این روش انتخاب دوگانه فرض میشود افراد داراي تابع مطلوبیت براساس
رابطه( )1میباشند(امیرنژاد و دیگران)2006 ،
رابطه (𝑈=(𝑌,𝑆) )1
که در آن  ، Uتابع مطلوبیت غیرمستقیم Y،درآمد افراد و  Sبرداري از عوامل اقتصادي -
اجتماعی فرد میباشد .هر مراجعهکننده حاضر است مبلغی از درآمد خود را براي استفاده از
خدمات کتابخانه پرداخت کند که این استفاده باعث ایجاد مطلوبیت براي وي میشود .میزان
مطلوبیت ایجاد شده بر اثر استفاده از منابع و خدمات اطالعاتی بیشتر از حالتی است که از منابع
و خدمات اطالعاتی استفاده نمیکند و رابطه زیر آن را نشان میدهد (هان من.)1984 ، 8
رابطه ()2

Δ𝑈 = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; S) + (𝜀1 −

)𝜀0
که در آن 𝜀1 − 𝜀0 ،متغیرهاي تصادفی با میانگین صفر هستند که به گونه تصادفی و
مستقل از همدیگر توزیع شدهاند .ساختار پرسشنامه دوگانه در بررسی تمایل به پرداخت افراد،
داراي یک متغیر وابسته با انتخاب دوگانه میباشد .بنابراین ،الگوي الجیت براي بررسی میزان
تأثیر متغیرهاي توضیحی گوناگون بر میزان تمایل به پرداخت مراجعان براي تعیین ارزشگذاري
استفاده شده است .براساس الگوي الجیت احتمال ( )Piاین که فرد یکی از پیشنهادها را بپذیرد،
به صورت رابطه زیر بیان می شود( لی و هان)2002 ، 9
رابطه ()3

که در آن) 𝐹n(Δuتابع توزیع تجمعی با یک اختالف لوجستیک استاندارد است و جمعی
از متغیرهاي اجتماعی -اقتصادي از جمله درآمد ،مبلغ پیشنهادي ،جنسیت ،شغل ،اندازه خانوار و
تحصیالت و …را شامل می شود 𝜃, 𝛾, 𝛽 .ضرایب قابل برآوردي هستند که انتظار میرود > 𝜃
 0, 𝛾 > 0, 𝛽 ≤ 0باشند(.هان من .)1984 ،در این روش از استفادهکنندگان کتابخانههاي
مرکزي در خصوص منافعی که از این کتابخانهها عایدشان میشود سوال میشود ،آنها این منافع
را بهصورت ارزشهاي پولی نشان میدهند که بعد از اتمام پژوهش با بررسیهاي که بر روي
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دادهها انجام میشود ارزش خدمات و کاالهاي غیربازاري برآورد و تخمین زده میشود.
رابطه()4

که در آن ) E(WTPمقدار انتظاري تمایل به پرداخت افراد و∗𝛼 عرض از مبدأ تعدیل شده
است که به وسیله جمله اقتصادي -اجتماعی به جمله ي عرض از مبدأ اصلی( )αاضافه شده
است  .متغیر  Aدر واقع نمایندهاي از تمایل به پرداخت افراد در الگو بوده است .در هنگام
استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و دریافت اطالعات پرسشنامه ،ممکن است چندین
تورش یا خطا ایجاد گردد(فرجزاده و همکاران .)1388،تخمین نمونه آماري درصورتی بدون
تورشهاي مورد نظر میباشد که ارزش مورد انتظار برآورد کننده نمونه ،با ارزش واقعی جامعه
برابر باشد .مهمترین تورشها در هنگام استفاده از روش ارزشگذاري مشروط و دریافت دادهها،
تورش راهبردي ،10تورش نقطه شروع ،11تورش فرضی 12و تورش مربوط به نوع پرداخت

13

میباشند(رجبی و همکاران.)1390 ،

تورش راهبردی
تورش راهبردي زمانی به وجود میآید که پرسششونده احساس میکند با عدم ارائه پاسخ
صحیح میتواند بر نتایج تحقیق تاثیر گذاشته و به منفعت شخصی برسد .به طور مثال ممکن
است شخصی با اظهار تمایل به پرداخت بیش ازحد ،سعی در افزایش پرداخت داشته باشد تا
زمینه ارائه یک خدمت و یا کاال را ایجاد نماید .مخصوصاً زمانی که پاسخدهنده بداند که او
الزامی براي پرداخت آن چه اعالم کرده است ندارد .از طرف دیگر اگر پاسخدهنده احساس
کند سوال در مورد میزان تمایل به پرداخت به منظور ارزیابی قیمت دریافتی از افراد انجام می-
گیرد ،آنگاه تمایل به پرداخت خود را پایین گزارش خواهد نمود .با اینحال اعتقاد بر این است
که این نوع تورش از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

تورش نقطه شروع
در بسیاري از مطالعات اولیه تالش شده بود که پرسششوندگان با یک قیمت پیشنهادي
تحریک شده و سپس قیمت مزبور با توجه به تمایل مجموع پاسخدهندگان براي پرداخت این
مبلغ افزایش و یا کاهش یابد(همان) ممکن است پاسخدهندگان در مورد مناسب بودن قیمت
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پیشنهادي اطالعی نداشته باشند و این قیمت را به عنوان یک راهنما براي قیمت درست تلقی
نماید .اگر قیمت اولیه ،تمایل به پرداخت نهایی فرد را تحت تاثیر قرار دهد ،آنگاه تورش نقطه
شروع رخ داده است) همان(

تورش فرضی
تورش فرضی به دو دلیل ایجاد میشود:
الف :امکان دارد پاسخدهندگان به طور صحیح ویژگیهاي کاالیی را که مصاحبهکننده در
مورد آن صحبت میکند ،درک نکرده باشد.
ب :با توجه به اینکه اشخاص عمالً مبلغ پشنهادي خود را پرداخت نمیکنند لذا ممکن
است سوال را جدي نگرفته و اولین چیزي را که به ذهنشان میرسد به عنوان مبلغ پیشنهادي
ارائه دهند .در صورت وجود این نوع تورش میان مبلغ پیشنهادي و ویژگیهاي خانوار ارتباط
وجود نخواهد داشت .وجود و یا عدم وجود رابطه منطقی و مبتنی بر مبانی پایه اقتصادي میان
قیمت پیشنهادي و ویژگیهاي بیان شده را میتوان به عنوان وسیله اي براي آزمون این نوع
تورش به کار برد(فرج زاده و همکاران.)1388 ،

تورش ناشی از نوع پرداخت
در هنگام سوال در مورد تمایل به پرداخت ،پژوهشگران باید روش معقول و مناسبی را براي
انجام این پرداختها مشخص نمایند؛ اما پرسششوندگان ممکن است مقدار تمایل به پرداخت
خود به منظور کاهش تأثیر را بسته به نوع پرداخت انتخاب شده ،تغییر دهند)رجبی و
همکاران.)1390،

پیشینه پژوهش
مرادي و فتحعلی( )1393در پژوهشی به ارزشگذاري اقتصادي استفاده از پایگاههاي اطالعاتی در
بین کاربران کتابخانههاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته است .نتایج پژوهش نشان داد
که احتمال تمایل به پرداخت ،براي اینترنت در متغیر تعداد افراد خانواده و رشتهتحصیلی
استفادهکنندگان ،براي خدمات پایگاههاي اطالعاتی ،جنسیت و رشته تحصیلی ،براي هر دو پایگاه
اطالعاتی اسکاپوس14و مدلیب ،15جنسیت و تعداد اعضاي خانواده و در نهایت براي پایگاه
اطالعاتی مدالین 16جنسیت ،تعداد افراد خانواده و درآمد معنیدار است .درمجموع میزان تمایل به
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پرداخت ماهانه استفادهکنندگان شامل مردان و زنان براي پایگاههاي اطالعاتی اسکاپوس ،مدلیب و
مدالین به ترتیب  33200000 ،29700000و  36200000ریال بوده است.
مرادي( )1392در پژوهشی با عنوان " ارزشگذاري اقتصادي خدمات کتابخانههاي عمومی با
استفاده از روش ارزشگذاري، cvmکتابخانههاي عمومی شهرتهران " نشان میدهد با توجه به
مدلهاي قیمتگذاري براي انواع خدمات کتابخانههاي عمومی ،بیشترین تمایل به پرداخت براي
خدمات کتابخانههاي عمومی به طور ماهانه به ترتیب مربوط به خدمات بخش قرائتخانه،
26930ریال ،خدمات مرجع25670ریال ،خدمات امانت  20560ریال ،نسخخطی19920ریال،
اینترنت17930ریال،خدمات امانت بین کتابخانهاي  17410ریال ،خدمات آموزشی و
پژوهشی16630ریال ،پایگاههاي اطالعاتی16530ریال ،خدمات تحویل مدرک15440ریال،
خدمات فوق برنامه 14250ریال ،خدمات روزنامهها و نشریات 12630ریال باشد.
باز و همکاران )2016( 17در پژوهش خود با عنوان "روش کاربردي ارزشگذاري مشروط در
شبکه کتابخانههاي عمومی شیلی" دریافتند که هم کاربران فعال و هم کاربران غیرفعال تمایل به
کمک مالی براي نگه داشتن شبکه کتابخانههاي عمومی دارند؛ میانگین تمایل به پرداخت کاربران
فعال در مقایسه با کسانی که به احتمال زیاد کمتر به کتابخانه میروند تنها به میزان کمی نسبت به

غیر کاربران تفاوت داشت .در میان کسانی که حاضر به پرداخت نبودند ،بسیاري هم مایل به
کار داوطلبانه برای کمک به مدیریت کتابخانهها بودند.
مان کو و همکاران )2015(18در پژوهشی با عنوان " عوامل موثر در ارزیابی کاربران در
ارزشگذاري اقتصادي خدمات کتابخانههاي دانشگاهی" بررسی ارزش اقتصادي کتابخانههاي
دانشگاهی را به عنوان یک رویکرد جدید براي ارزیابی خدمات کتابخانه دانسته و با استفاده از
روش ارزشگذاري مشروط ،تمایل به پرداخت کاربران نسبت به پنج نوع از خدمات مختلف
کتابخانه در چهار دانشگاه در کره جنوبی جمعآوري کرده و پنج فرضیه براي تاثیر پیشبینی
متغیرها در تمایل به پرداخت ارائه شده ،نتایج نشان میدهد که به نظر نمیرسد ویژگیهاي دانشگاه
مانند نوع موسسات(عمومی یاخصوصی) و ماموریت اصلی(پژوهش یا آموزشی)ارزیابی ارزش
خدمات را تحت تاثیر قرار دهد .تنها عاملی که به نظر میرسید این ارزشها را تحت تاثیر قرار دهد
وضعیت خود کاربران است .در ارزشگذاريها اعضاي هیئت علمی به طور پیوسته مقدار باالتري
را نسبت به دانشجویان به خود اختصاص دادهاند .براي روشهاي ارزیابی اقتصادي به طور کامل ،
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نیاز به روشهاي جمعآوري داده ها قابل اعتماد و روش سیستماتیک براي ارزیابی عوامل موثر بر
ارزشگذاري است.
هاژک و استج کال ( )2015در پژوهش خود با عنوان "مدلسازي ارزش کتابخانههاي
19

عمومی با استفاده از روش ارزشگذاري مشروط :مطالعه موردي کتابخانه شهرداري پراگ"
عوامل دموگرافیک و اجتماعی و اقتصادي را مورد بررسی قرار دادند .عوامل اصلی ارزشگذاري
کتابخانههاي عمومی(کتابخانه شهرداري پراگ) شامل درآمد در دسترسخانوادهها،تعداد دفعات
استفاده از خدمات ،و هزینههاي جایگزین .عالوه بر این ،اثرات هر دو یعنی استفاده و اهمیت
خدمات بر ارزش کتابخانه هاي عمومی بررسی شده است .اهمیت خدمات بخش امانت براي تعیین
ارزش بسیار مهم تلقی شده و از یافتههاي ارائه شده میتوان در ارائه خدمات کتابخانه به شیوهاي
کارآمدتر استفاده کرد.
کو و همکاران )2012(20در پژوهشی به ارزشگذاري خدمات کتابخانههاي عمومی کره
پرداختند .دادههاي این پژوهش از بیش از 600کتابخانه عمومی در کره و از  1220کاربر ،همچنین
 22کتابخانه عمومی در"سئول"" ،جیون جی_ دو" و "اینچونسی" گردآوري شده است .نتایج
نشان داد که برگشت سرمایه براي کل کتابخانهها در کره  3/66برآورد شده است ،که این مقدار
نسبت به کشورهاي دیگر بسیار خوب ارزیابی میشود.

جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
جامعه آماري پژوهش کاربران کتابخانههاي مرکزي اعم از دانشجویان ،اعضاي هیاتعلمی و
کارکنان دانشگاههاي زیر نظر وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوري هستند .با توجه به پراکندگی
کتابخانههاي مرکزي در سراسر کشور با استفاده از روش نمونهگیري خوشهاي دو مرحلهاي  ،ابتدا
تعداد  10کتابخانه مرکزي از دانشگاههاي دولتی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور به صورت
تصادفی ساده انتخاب شد .سپس در مرحله بعد تعدادي از مراجعان کتابخانه را بصورت تصادفی
انتخاب کردیم .معموالً حجم نمونه در مطالعات ارزشگذاري مشروط با توجه به روشهاي معمول
انتخاب نمیشود ،چراکه حجم نمونه براي برآورد و تخمین باید باال باشد ،ازاینرو براي تعیین
حجم نمونه مناسب در برآورد تمایل به پرداخت از فرمول میشل وکارسون 21استفادهشده است
که در آن اندازه نمونه ،متکی بر انحراف معین تمایل به پرداخت برآورد شده از تمایل به پرداخت
واقعی است ،بهطوريکه در  90تا  95درصد مشاهدات ،تمایل به پرداخت برآورد شده بهاندازه D
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درصد از تمایل به پرداخت واقعی انحراف داشته باشد .اندازه نمونه انتخابشده ،بهدقت آماري و
انحراف از میانگین واقعی جامعه با توزیع نرمال ( )Uدر سطح اطمینان معین و تفاوت بین تمایل به
پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآورد شده بستگی دارد و به شکل زیر بیان میشود:

رابطه()4
در رابطه فوق  nاندازه نمونه v،خطاي معیار نسبی،

سطح اطمینان D ،تفاوت بین

تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآورد شده است که بهصورت درصدي از تمایل به
پرداخت واقعی بیان میشود .در بیشتر مطالعات انجامشده ،مقدار خطاي معیارنسبی( ،)Vعددي بین
 0/75و  6و سطح معنیداري را معموالً پنج درصد ،ده یا بیست درصد انتخاب میکنند (صادقی،
 1389به نقل از مرادي .)1392،در این مطالعه براي خطاي معیار نسبی عدد  1/75وسطح معنیداري
ده درصد و نیز با پانزده درصد تفاوت بین تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآورد
شده در نظر گرفتهشده که با جاگذاري در فرمول ،حجم نمونه بهصورت زیر محاسبهشده است:
= 845
جدول -2روش نمونه گیری میشل و کارسون(میشل و کارسون)1989 ،
D=0/20

D=0/15

D=0/10

D=0/05

161

286

243

2571

V=1/5 ، a=0/10

217
286
385
447
601

385
508
683
794
1608

865
1143
1537
1786
2401

3458
4570
6147
7141
9604

V=1/5 ، a=0/05
V=2 ، a=0/10
V=2/5 ، a=0/05
V=2/5 ، a=0/10
V=2/5 ، a=0/05

طبق فرمول حجم نمونه  845محاسبه شد ،اما به دلیل اینکه از فرمول تعیین حجم نمونه در
روش ارزشگذاري مشروط استفاده شده باید عددي که در سطح 10درصد نزدیک به عدد بدست
آمده در جدول میشل و کارسون باشد(جدول )2را انتخاب کرد که جدول تعداد  865نفر را به
عنوان نمونه آماري پژوهش پیشنهاد میکند ،که پس از توزیع تعداد  854پرسشنامه تکمیل و جمع-
آوري گردید.

روایی 22و پایایی 32پرسشنامه
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براي تعیین روایی پرسشنامه محقق ساخته از اعتبار سنجی استفاده شد ،به این شکل که
پرسشنامه به  5تن از اساتید گروه علم اطالعات و دانششناسی و  5تن اساتیدحوزه اقتصاد براي
یافتن دشواريها ،ابهامات و نارساییهایی که ممکن است ازدید پژوهشگر پنهان مانده باشد ،ارائه
شد .سپس نظرات آنها بهصورت تغییراتی در پرسشنامه اعمال شد و در مرحله بعد پرسشنامه
براي بررسی پایایی مورد توجه قرار گرفت .براي تعیین پایایی پرسشنامه به منظور شناسایی مسائل
احتمالی موجود در پرسشنامه ،بر روي  30تا از پرسشنامههاي گردآوريشده آلفاي کرونباخ
اجرا گردید که مقدار  0/86محاسبه گردید که نشانگر ضریب پایایی مطلوب این پرسشنامه است.
به این شکل از روایی و پایایی ابزار گردآوري پژوهش اطمینان حاصلشد.

روش پژوهش
براي تجزیهوتحلیل دادهها در جهت دستیابی به اهداف پژوهش از آمار توصیفی و آمار
استنباطی استفادهشده است .در سطح آمار توصیفی از شاخصهاي آماري نظیر؛ میانگین ،خطاي
میانگین استاندارد ،میانه ،مد(نما) ،انحراف استاندارد ،واریانس ،محدوده(دامنه) ،کمینه ،بیشینه،
فراوانی و درصد فرانی استفادهشده است .در سطح آمار استنباطی نیز متناسب با سنجش دادهها و
مفروضات آماري از آزمون رگرسیون لجستیک (الجیت) ،با روش ورود همزمان متغیرها
استفادهشده است .توجه به اینکه هدف اصلی پژوهش یافتن احتمال تمایل به پرداخت یا عدم
تمایل به پرداخت پاسخگویان و تعیین عوامل مؤثر بر آن است ،داده هاي بدست آمده مرتبط با
تمایل به پرداخت پاسخ گویان با استفاده از کدگذاري مجدد به متغیرهاي دوحالتی :تمایل به
پرداخت(کد یک) و عدم تمایل به پرداخت(کد صفر)تبدیل شدهاند ،بدان معنا که به تمام داده
هاي صفر ،کد صفر و به تمام داده هایی که مقادیري بیشتر از صفر را اتخاذ کردهاند ،کد یک
اختصاص داده شده است .اینها متغیرهایی هستند که فقط داراي دو موقعیتاند و مجموع احتمال
هر یک از آن ها در نهایت یک خواهد شد .پس در این حالت متغیر وابسته به یک متغیر کیفی
گسسته تبدیل می شود ،و از این جهت که متغییر وابسته دو مقداري است ،از رگرسیون لجستیک
دودویی براي تحلیل دادهها استفاده میشود .در این روش نرمال بودن متغیر وابسته و نیز فرض
ثابت بودن واریانسها مطرح نیست ،به همین دلیل استفاده از این مدل در پژوهش حاضر کامالً
منطقی است .روش انجام رگرسیون لجستیک برخالف رگرسیون معمولی که براي برآورد
پارامترها از روش حداقل کردن مجذور خطاها استفاده میشود ،براي برآورد پارامترها از روش
66

برآورد ارزش اقتصادی خدمات کتاخبانه های دانشگاهی
________________________________________________________
حداکثر درست نمایی 24استفاده میشود .در این مدل براي بررسی معنیدار بودن مدل از آمارههاي
والد 25و کی دو (کاي اسکور) 26استفاده میشود ،در حالی که در رگرسیون معمولی از آمارههاي
اف و تی 27استفاده میشود .رگرسیون لجستیک میتواند یک مورد خاص از مدل رگرسیون خطی
باشد .این مدل به صورت رابطه ( )5است:
رابطه ()5
رابطه

()6

در این رابطه ( p ،)6احتمال وقوع پیشامد(حادثه) α ،عرض از مبدأ kβ ،ضریب مرتبط با متغیر
توضیح دهنده  xاست .متغیر وابسته لگاریتم نسبت احتمال وقوع به احتمال عدم وقوع حادثه است.

یافتههای پژوهش
جدول ،3توزیع فراوانی شرایط پاسخگویان ازنظر متغیرهاي فردي را به تفکیک متغیر جنسیت
،تحصیالت ،شغل و درآمد نشان میدهد .با توجه به یافتههاي به دست آمده  56درصد جامعه
پژوهش را زنان و 44درصد مردان تشکیل می دهند .افرادبه ترتیب با تحصیالت کارشناسی،
کارشناسیارشد و دکتري بیشترین کاربران را به خود اختصاص میدهند .دانشجویان
با(87.7درصد)بیشترین استفادهکنندگان ازخدمات کتابخانههاي مرکزي دانشگاهها هستند
وکاربران کتابخانه با سطح درآمدي100.000تا 500.000بیشترین درصد جامعه پژوهش را به

خود اختصاص دادهاند.
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جدول  -3شرایط پاسخگویان ازنظر متغیرهای فردی
متغیر

گویه ها

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

زن

478

56

مرد

376

44

دیپلم

7

0.09

کاردانی

11

1.3

کارشناسی

388

45.5

کارشناسی ارشد

321

37.6

دکتري

127

14.8

دانشجو

749

87.7

هیات علمی

39

4.5

کارمند

31

3.6

پژوهشگر

21

2.5

14

1.7

زیر  100هزار

206

24.1

100.000تا 500.000

381

44.7

500.000تا 1.000.000

74

8.6

1.000.000تا 1.500.000

83

9.7

2.000.000به باال

98

11.5

مبالغ دیگر

12

1.4

تحصیالت

شغل

سایر
درآمد

براي پاسخ به سوال اول و دوم پژوهش ،میزان تمایل به پرداخت ساالنه به عنوان متغیر وابسته و
متغیرهاي جنسیت ،سطح تحصیالت  ،شغل ،میزان درآمد به عنوان متغیرهاي توضیحی مدل
(متغیرمستقل) در نظر گرفته شده است که با روش بک وارد 28براي ورود با استفاده از رگرسیون
خطی عوامل موثر برتمایل به پرداخت در شرایط بهبود و بحرانی بررسی شده است و نتیجه نهایی
آن در جدول4و 5آورده شده است.
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جدول  -4آمار توصیفی میانگین تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه برای خدمات کتابخانههای مرکزی بطور
کلی در شرایط بهبود
تعداد
داده گمشده
میانگین
خطاي میانگین استاندارد
میانه
مد (نما)
انحراف استاندارد
واریانس
محدوده (دامنه)
کمینه
بیشینه

854
0
84100/32
916/325
40000
40000
32891/732
43917601/4
2.200.000
0
2.200.000

توزیع فراوانی بهصورت جزئی
تمایل به پرداخت

فراوانی

درصد فراوانی

صفر

212

24/8

200.000
600.000
1.000.000
1.400.000

109
241
213
43

12/7
28/2
24/9
5/1

1.800.000

25

2/9

2.200.000

11

1/3

مجموع

854

100

توزیع فراوانی بهصورت کلی
فراوانی

درصد فراوانی

تمایل به پرداخت

642

75/2

عدم تمایل به پرداخت

212

24/8

با توجه به یافتههاي جدول فوق 854 ،نفر به این سؤال پاسخ دادهاند و هیچگونه داده
گمشده اي وجود ندارد .میانگین تمایل به پرداخت براي هر نفر در استفاده ماهیانه از انواع خدمات
کتابخانههاي مرکزي تقریباً مبلغ  84100ریال است .میانه تمایل به پرداخت آنان نیز بهصورت
ماهیانه  40000ریال محاسبه شد .بهصورت کلی  75/2درصد( 642نفر)از پاسخگویان تمایل به
پرداخت مبلغی براي استفاده از انواع خدمات کتابخانههاي مرکزي بهصورت ماهیانه دارند و24/8
درصد(212نفر) تمایل به پرداخت مبلغی در این جهت نداشتند .بهصورت جزیی نیز اکثر
پاسخگویان تمایل به پرداخت مبالغی متفاوت درسال داشتند ،بیشترین تعداد28/2درصد(241نفر)
تمایل به پرداخت 600000ریال در سال و کمترین تعداد پاسخگویان1/3درصد( 11نفر) تمایل به
پرداخت  2.200.000هزار ریال در سال براي استفاده از خدمات کلی در وضعیت بهبود کتابخانه
دارند.
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جدول -5آمار توصیفی میانگین تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه برای خدمات کتابخانههای مرکزی بطور کلی
در شرایط بحرانی
تعداد
داده گمشده
میانگین
خطاي میانگین استاندارد
میانه
مد (نما)
انحراف استاندارد
واریانس
محدوده (دامنه)
کمینه
بیشینه

846
8
101560/97
14556/339
100.000
100.000
332891/732
1/1081
2.200.000
0
2.200.000

توزیع فراوانی بهصورت جزئی
تمایل به پرداخت

فراوانی

درصد فراوانی

صفر

149

17/6

200.000
600.000
1.000.000
1.400.000

87
190
301
66

10/3
22/4
35.8
7/8

1.800.000

34

4/1

2.200.000

19

2/2

مجموع

846

100

توزیع فراوانی بهصورت کلی
فراوانی

درصد فراوانی

تمایل به پرداخت

697

82/4

عدم تمایل به پرداخت

149

17/6

با توجه به یافتههاي جدول فوق ،از  854نفر جامعه آماري 846 ،نفر به این سؤال پاسخ دادهاند
و 8داده گمشده که به آن پاسخ ندادهاند .میانگین تمایل به پرداخت براي هر نفر در استفاده ماهیانه
از خدمات کتابخانههاي مرکزي در شرایط بحرانی براي حفظ خدمات کتابخانه تقریباً
مبلغ101560ریال است .میانه تمایل به پرداخت آنان نیز بهصورت سالیانه100.000ریال محاسبه
شد .بهصورت کلی 82/4درصد(697نفر)از پاسخگویان تمایل به پرداختمبلغی براي استفاده از
خدمات کتابخانههاي مرکزي بهصورت ماهیانه دارند و17/6درصد(149نفر)تمایل به پرداخت
مبلغی در این جهت نداشتند .بهصورت جزیی نیز اکثر پاسخگویان46/2درصد(301نفر)تمایل به
پرداخت  1.000.000ریال در سال براي استفاده داشتند ،کمترین تعداد پاسخگویان 2/2درصد (19
نفر)تمایل به پرداخت  2.200.000هزار ریال براي استفاده از خدمات کتابخانههاي مرکزي در
شرایط بحرانی داشتند.
یافتههاي مرتبط با سؤال سوم پژوهش جدول ،6تاثیر هر یک از عوامل جمعیت
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شناختی(جنسیت،سطح تحصیالت ،شغل ،میزان درآمد) ،برتمایل به پرداخت سالیانه مراجعان در
استفاده از خدمات کتابخانههاي مرکزي را نشان می دهد :
جدول  -6نتیجه برآورد مدل الجیت با روش ورود همزمان متغیرها ،برای احتمال تأثیر متغیرهای مستقل بر
تمایل به پرداخت سالیانه مراجعان در استفاده از خدمات کتابخانه های مرکزی
متغیرها

ضریب

جنسیت (زن)
جنسیت (مرد)
شغل (دانشجو )
شغل (هیات علمی )
شغل (کارمند )
شغل (پژوهشگر )
شغل (سایر)
تحصیالت ( دیپلم)
تحصیالت (فوق دیپلم)
تحصیالت ( لیسانس)
تحصیالت ( فوق لیسانس)
تحصیالت ( دکتري)
درآمد(زیر  100هزار)

-1/109
-1/230
2/029
2/589
2/753
2/241
1/285
1/815
2/190
2/162
2/026
1/577
1/128
1/742

500.000تا 1.000.000

1/097

100.000تا 500.000

1.000.000تا 1.500.000

2.000.000به باال
بدون درآمد
مبالغ دیگر

رگرسیونی)(B

1/570
1/125
1/229
0/887

انحراف
معیار

سطح
آماره آزمون والد
معنیداري

0.275
0.509
0.870
0.092
0.852
0.149
0.881
0.396
0.326
0.526

4/032
2.416
2.332
28.141
3.231
15.040
1.458
4.583
6.717
4.110
1.550
1.751
1.490
1.132

0.989

1.109

0.310

5.064

0.579

1.943

1.307
0.889
0.757
1.538

0.956
0.984

0/029
0/024
0/000
0/010
0/003
0/015
0/033
0/000
0/010
0/030
0/001
0/007
0/019
0/027
0/020
0/043

اثر نهایی
0.276
0.288
0.395
0.304
-0.195
0.462
0.108
0.112
0.203
0.383
0.487
0.535
0.194
0.268
0.338
0.529

0/023
0.071
1.285
0/002
0.129
0.901
0/040
=29 689.715لگاریتم درستنمایی
30 =%78صحیح بینی پیش درصد
=310.038مقدار ضریب کاکس و اسنل آر
=320.043مقدار ضریب نیجل کرک آر
0.614

در مدل الجیت ضرایب برآورد شده اولیه فقط عالیم تأثیر متغیرهاي توضیحی را روي
احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان میدهند و تفسیر مقداري ندارند ،بلکه اثرات نهایی مورد
تفسیر قرار میگیرند به عبارت دیگر ،ضریبهاي به دست آمده از برآورد الگوي الجیت ،اثر
نهایی متغیرهاي مستقل را بر متغیر وابسته نشان نمیدهد و مثبت و منفی بودن ضریبها تنها
نشاندهنده جهت تأثیر متغیر مستقل مورد نظر بر متغیر وابسته الگو است به این معنی که اگر
عالمت متغیر مثبت باشد با افزایش متغیر مستقل ،احتمال قرار گرفتن متغیر وابسته در سطوح
باالتر ،بیشتر است .لذا در پژوهشهایی که از الگوي الجیت استفاده میشود به منظور بررسی اثر
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متغیرهاي توضیحی بر متغیر وابسته الگو ،از اثرهاي نهایی استفاده میشود .اثر نهایی مقدار تغییر
در احتماالت پیشبینی شده براي گرایش به پرداخت اضافی کاربران را به ازاي یک واحد تغییر
در یک متغیر خاص توضیحی نشان میدهد.
ضریب تعیین در مدل هاي  R2که در جدول ( )6آمده است نیز بیانگر میزان تغییرات متغیر
وابسته است که توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده میشود .این مقدار بین یک تا صفر قرار دارد
و هر چه به یک نزدیکتر باشد بیانگر قدرت بیشتر مدل است .درجدول( )6چهار مقدار لگاریتم
درستنمایی ،درصد پیش بینی صحیح  ،مقدار ضریب کاکس و اسنل آر و مقدار ضریب نیجل
کرک آر آمده است .این مقادیر از آلترناتیوهایی هستند که بجاي  R2در مدلهاي رگرسیونی
استفاده میشوند .تفسیر این مقادیر به راحتی R2نیست و عمدتاً براي مقایسه بین متغیرهاي مختلف
یک مدل بهکار میروند .مقدار آماره لگاریتم درستنمایی برابر است با  689.715 :این آماره این
موضوع را که تا چه اندازه مدل پژوهش میزان تمایل به پرداخت ساالنه را به طور ناکارآمد یا
ضعیف پیش بینی میکند ،میسنجد .هر چه که مقدار این آماره کمتر باشد مدل بهتر است.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی جنسیت نشان میدهد زنان و مردان به ترتیب به میزان0.276
و 0.288واحد احتمال تمایل به پرداخت بیشتري براي استفاده از خدمات کتابخانههاي مرکزي
برخوردار می باشند و نتیجه این که جنسیت افراد تاثیري در تمایل به پرداخت بیشتر براي استفاده
سالیانه از خدمات کتابخانه مرکزي ندارد .مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی شغل نشان میدهد که با
فرض ثابت بودن سایر شرایط ،کاربرانی با شغل کارمند  ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادي در تمایل
به پرداخت بیشتر آنها براي استفاده سالیانه از خدمات کتابخانههاي مرکزي را  -0.195واحد
کاهش میدهد .بهطور کلی کاربران با شغلهاي پژوهشگر  ،دانشجو و هیات علمی ،به
ترتیب 0.304 ،0.395 ،0.462واحد تمایل به پرداخت بیشتري دارند .همچنین مقدار اثرنهایی
متغیرتوضیحی رتبهاي سطح تحصیالت نشان میدهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور
متوسط افزایش یک رتبهاي مقدار این متغیر ،احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادي در تمایل به پرداخت
بیشتر براي استفاده سالیانه از خدمات کتابخانههاي مرکزي را تا  0.535واحد افزایش میدهد.
مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی رتبهاي میزان درآمد ماهیانه کاربران نیز نشان میدهد که با فرض
ثابت بودن سایر شرایط به طور متوسط کاهش درآمد افراد تا یک میلیون ریال ،احتمال پذیرش
مبالغ پیشنهادي در تمایل به پرداخت بیشتر براي استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه هاي مرکزي را
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تا  0/071واحد کاهش میدهد.
در پاسخ به سوال چهارم پژوهش مقدار میانگین تمایل به پرداخت براي هر فرد جهت استفاده
از خدمات کلی کتابخانه مرکزي با استفاده از انتگرال ارایه شده در رابطه( )4پس از تخمین مدل
الجیت با استفاده از نرم افزار استتا 1233و بررسی معنیداري ضرایب تخمینی ،مقدار انتظاري
تمایل به پرداخت به وسیله انتگرالگیري عددي در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد تمایل به
پرداخت توسط فرد پاسخ دهنده ماهیانه برابر92830ریال به دست آمده که با توجه به تعداد
کاربران در کتابخانههاي جامعه پژوهش  ،کل ارزش اقتصادي خدمات کتابخانههاي مرکزي
معادل  9810720000ریال خواهد بود.

بحث و نتیجه گیری
این پژوهش ،به تعیین ارزشگذاري خدمات کتابخانههاي مرکزي دانشگاههاي کشور
براساس این که آیا کاربران کتابخانه تمایل به پرداخت مبلغی براي استفاده از انواع خدمات در
کتابخانه در شرایطی با وضعیت بهبود کتابخانه و یا در شرایط بحرانی براي حفظ خدمات کتابخانه
دارند ،یا خیر .بنابراین ،یک بازار فرضی جهت بررسی منابع و انواع خدمان در کتابخانههاي
مرکزي ایجاد شد که براساس به کارگیري روش مشروط ،مبناي تمایل به پرداخت افراد مدنظر
بوده است .در این پژوهش به منظور تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوي الجیت
استفاده گردید .متغیرهاي تحصیالت ،شغل و درآمد کاربران در تمایل به پرداخت آنان براي
بهبود خدمات کتابخانه و یا حفظ خدمات آن در شرایط بحران اثر معنیدار داشتند .با توجه به
مدلهاي قیمتگذاري و میانگین تمایل به پرداخت براي انواع خدمات در کتابخانههاي مرکزي،
نتایج نشان میدهد که میانگین تمایل به پرداخت پول براي هر نفر در سال1113960ریال می-
باشد .میانه تمایل به پرداخت افراد 100000ریال میباشد .بنابراین با توجه به یافتههاي پژوهش
11درصد از پاسخدهندگان تمایل دارند مبلغی معادل  6000تومان و 50درصد نیز تمایل دارند
10000تومان بپردازند ،همچنین73درصد از پاسخدهندگان تمایل دارند ساالنه مبلغ 15000
تومان در وضعیت بهبود خدمات کتابخانههاي مرکزي بپردازند.
با توجه به یافتههاي پژوهش از 846نفري که به سوال میزان تمایل به پرداخت ساالنه براي
خدمات کلی کتابخانههاي مرکزي در شرایط بحران پاسخ دادهاند17/6،درصد تمایل نداشتهاند
براي حفظ خدمات به کتابخانههاي مرکزي کمک کنند .اما ،بیشترین تمایل به پرداخت براي
کمک به حفظ خدمات کتابخانههاي مرکزي بهطورماهیانه با 461فراوانی(54/4درصد)
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هرنفر10000تومان و در رتبهبعدي168فراوانی(19/8درصد) هر نفر 8000تومان و در رتبه سوم با
فراوانی  8/1( 69درصد) هر نفر15000تومان میباشد .همچنین نتایج نشان میدهد که ارزش-
گذاري و تمایل به پرداخت براي خدمات کلی کتابخانههاي مرکزي از شرایط قابل قبولی
برخوردار است ،اما ارزش کل اقتصادي آنها ،مبلغ تمایل به پرداخت خیلی کمتر از هزینههاي
سالیانه آن ها خواهد بود .اما ،مسئله مهم این است که با توجه به شرایط کنونی تمایل به پرداخت
براي خدمات کتابخانههاي مرکزي وجود دارد هر چند این میزان تمایل به پرداخت قابل توجه و
متناسب با هزینه کتابخانههاي مرکزي دانشگاهها نیست .کتابدارن کتابخانههاي مرکزي دانشگاه-
هاي کشور باید ماهیت خدمات ارائه شده ،نوع استفادهکنندهها ،استفاده از اطالعات بهدست آمده
و این که چقدر این اطالعات مورد استفاده است ،منطقه جغرافیایی ،نوع سرمایه کتابخانه و غیره را
مورد توجه قرار دهند .با تاکید بر اینکه حل این مسائل متضمن موارد زیر است:
خدمات ارائه شده توسط کتابخانههاي مرکزي باید از انتظارات استفادهکنندگان فراتر باشد و
مشخص کردن هر چه کاملتر نیازهاي کاربران با انعطافپذیري بیشتر .هنگامیکه کتابخانهها از
کارکرد خود به مثابه سرچشمه سنتی دانش که مردم از آن براي دستیابی به اطالعات بهره
میگیرند ،چشم بپوشند و نیاز به هماهنگی بیشتر با خواستههاي استفادهکنندگان و کاربران را پیدا
کنند و در این راه بکوشند ،سبب باروري اقتصاد اطالعات در کتابخانهها خواهند شد .یافتن کسانی
که مراجعان بالقوه کتابخانههاي دانشگاهی هستند ،اینکه آنها چه نیازهایی دارند و قیمتی که آن-
ها می توانند براي خدمت مبتنی برپرداخت پول ،بپردازند .تصمیم گیري درمورد اینکه مراجعان
مورد نظرچه کسانی هستند ،چون آنها انواع خدمات و محصوالت اطالعاتی قابل ارائه را تعیین
میکنند .همچنین میتوان درارزشگذاري اقتصادي انواع خدمات در کتابخانهها به مقایسه چند
روش با یکدیگر پرداخت تا نقاط قوت و ضعف روشهاي مورد استفاده آشکار شوند و از
پرسشنامههاي گوناگون و مقایسه نتایج آنها با یکدیگر استفاده کرد.
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