
 

 

 
  

برآورد ارزش اقتصادی خدمات کتابخانه های دانشگاهی و میزان تمایل به 
 پرداخت کاربران در شرایط بحران و بهبود با استفاده از روش مشروط

 4داریوش مطلبی، 3فاطمه نوشین فرد، 2ویدا صیفوری، 1*الحوائجی فهیمه باب
13/11/96تاریخ پذیرش             6/6/1396تاریخ دریافت   

 چکیده
و عوامل موثر بر آن  يمرکز هاي¬به پرداخت کاربران براي خدمات کتابخانه لیتما نیانگیم ییهدف: پژوهش شناسا

 است. یکل خدمات کتابخانه از نظر کاربران مورد بررس يارزش اقتصاد نیو بهبود و تخم یبحران طیدر شرا

اظهارشده هستند،  حاتیاز روش ترج یبه پرداخت که بخش لیتما کیمشروط و تکن يگذار : ارزشروش

و کارکنان  علمی¬اتیه ياعضا ان،یاعم از دانشجو يمرکز هاي¬پژوهش کاربران کتابخانه يشد.جامعه آمار استفاده

دو  اي¬خوشه يرگی¬نمونه روشهستند. با استفاده از  يو فناور قاتینظر وزارت علوم ، تحق ریز هاي¬دانشگاه

وکارسون  شلیانتخاب شد.حجم نمونه با استفاده از فرمول م يکتابخانه مرکز 10، تعداد اي¬مرحله

 يسؤال که برا40با  يبعد نامه محقق ساخته دو اطالعات پرسش ينفر محاسبه شد. ابزار گردآور 854درصد10درسطح

 شده است. استفاده کیو لجست یخط ونیو رگرس یفیآمار توص ،مانند يآمار هاي روش از ها¬داده لیو تحل هیتجز

بهبود  طیدر شرا يمرکز هاي¬از خدمات کتابخانه انهیهرنفر در استفاده ماه يبه پرداخت برا لیتما نیانگیها: م افتهی

 لیدرصد تما 6/17است.  الیر 101560مبلغ  باًیحفظ خدمات کتابخانه تقر يبرا یبحران طیو درشرا الیر 84100برابر

درآمد کاربران  زانیو م التیشغل، تحص يرهایمتغ دهد¬ینشان م جینداشتند. نتا یبحران طیدر شرا یبه پرداخت مبلغ

از خدمات  انهیاستفاده سال يبرا شتریبه پرداخت ب لیدر تما يریافراد تاث تیجنس ریاما متغ دار یمثبت و معن ریتاث يدارا

کتابخانه  یکل دماتهر فرد جهت استفاده از خ يبرا انهیبه پرداخت ماه لیتما نیانگیندارد.مقدار م يکتابخانه مرکز

 به دست آمد.  الیر 92830به پرداخت برابر لیبا استفاده از انتگرال تما يمرکز

به پرداخت، کتابخانه  لیمشروط، تما یگذار ارزش ،یاقتصاد یگذار :ارزش های کلیدیاژه و

 یمرکز

                                                           
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس یعلم اتیعضو ه 1

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یرشته علم اطالعات و دانش شناس يدانشجو 2

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس یعلم اتیعضو ه 3

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس یعلم اتیعضو ه 4
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 مقدمه

هایی که خدمات خود را به ها و سازمانن نهادرسانی از دیرباز به عنواها ومراکز اطالعکتابخانه

ها به . به عبارت دیگر، آناند، معروف هستندصورت رایگان در اختیار اعضاي جامعه قرار داده

کنند اما شرایط درحال تغییر اي دریافت نمیکنندگان هزینهکننده و استفادهطور مستقیم از مراجعه

-ها ومراکز اطالعبه تبع آن کاهش قدرت خرید کتابخانهکه افزایش نرخ تورم و است، به طوري

تر به اطالعات روزآمد و رسانی از یک سو و افزایش انتظارات مراجعان براي دستیابی بهتر وسریع

اندازي خدمات جدید از سوي دیگر هاي نوین درتقویت انتظارات و کمک به راهنقش فناوري

میالدي به این سو، این تصور  1980ساخته است. از دهه هاي جدیدي مواجهها را با چالشکتابخانه

روند، هرچند ممکن است ها جزء ضروري از فرهنگ جامعه به شمار میوجود داشته که کتابخانه

ها از این قاعده استثناء ها با زندگی مدرن دستخوش تغییر شوند اما کتابخانهسایر نهادها و سازمان

هاي اخیر، این مراکز بیش از پیش با کمبود بودجه و ی سالهستند؛ این در حالی است که در ط

ها و نهادهایی، مناسب بودن اند و بهترین راه براي ادامه حیات چنین سازمانامکانات مواجه بوده

 مهم مراکز عنوان به دانشگاهی هايکتابخانه (.1،1382هاست )واردشرایط مالی واقتصادي آن

 استادان براي پژوهشی امکانات تأمین کانون علمی، اطالعات انتقال و گردآوري با رسانیعاطال

 بتواند کتابخانه دانشگاهی که یافت خواهد تحقق زمانی مهم این است، دانشجویان و محققان و

عنوان  به دانشگاهی هايکتابخانه باشد. نقش مراجعان نیازهاي جوابگوي کیفی و کمّی لحاظ از

 کانونی عنوان به نیز و علمی اطالعات انتقال و گردآوري مرکز و عالی آموزش از نظام بخشی

بنابراین (. 1378ساردوئی،است)اعظمی پژوهشگران محرز براي تحقیق تأمین امکانات منظور به

-خود باشند، باید بوسیله تدوین دستورکه قادر به ایفاي نقشهاي دانشگاهی براي اینکتابخانه

جه مستمر و تولید درآمد مناسب حمایت شوند. تامین بودجه وکسب ها، مقررات و تامین بودالعمل

که نظام و براي این کندبارور می رارسانیها ومراکز اطالعها وخدمات کتابخانهدرآمد عمالً فعالیت

گیري گذاري واندازه(. ارزش2،1388به اهداف تعیین شده خود برسد پشتوانه خوبی است)سینق

هاي مرکزي امري پیچیده و مشکل است، زیرا خصوص کتابخانهها بههخدمات کتابخانارزش

هاي پولی و عددي امري ها به ارزشها ساده نیست و تبدیل آنسنجش منافع وخدمات کتابخانه

تواند در دو گروه مجزا ها می(. منافع کتابخانه2003و دیگران،  3بسیار مشکل است)سامیشن
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کنندگان، هاي استفادهو منافع غیر مستقیم. منافع مستقیم به ارزشبندي شود. منافع مستقیم تقسیم

کنند اشاره دارد، اما منافع غیر مستقیم ها استفاده میهایی که به طور مستقیم از خدمات کتابخانهآن

منافعی است که اشخاص ثالث و یا افراد پژوهشگر درجامعه هنگام استفاده از خدمات موسسات و 

(. شرط اساسی 1999،1998، 4کنند)الیوت و هالترا به طور کامل استنباط می نهادهاي علمی آن

گذاران و مدیران بتوانند درحفاظت، نگهداري وپیشبرد اهداف گیران، سیاستکه تصمیمبراي این

ها تغییر ایجاد کنند، تحلیل اقتصادي کامل و دقیق است. در جهت شناساندن این اهمیت کتابخانه

گذاران و ارزش اقتصادي در برگیرنده اطالعات سودمند و مفیدي براي سیاست وجایگاه، تحلیل

هاي اقتصادي در این پژوهش سعی برآن است که ارزشباشد. ریزان و افراد جامعه میبرنامه

-ها مورد بررسی قرارگیرد، تا بتواندگامی بلند در ارزشهاي مرکزي دانشگاهخدمات کتابخانه

هاي دانشگاهی درجامعه بردارد. همچنین خصوص کتابخانهفرهنگی بهگذاري مراکز آموزشی و 

رسانی هاي کتابداري واطالعتوان بسیاري از ارزشگیري اقتصادي میهاي اندازهاستفاده از روش با

 را به شکل علمی و دقیق مورد بررسی اقتصادي قرار داد.  

 بیان مساله
گذاري دراز مدت شود، نوعی سرمایهها ارائه میکتابخانه دانشگاهی و خدماتی که از طریق آن

صورت مناسب تامین مالی به نفع جامعه به خصوص دانشگاه و مراکز آموزش عالی است و باید به

رسانی براي موفقیت کتابخانه دانشگاهی گردد. میزان بودجه و درآمد کافی کتابخانه و مرکز اطالع

سیار زیادي دارد. بدون در اختیار داشتن مقادیرکافی به منظور انجام نقش و وظیفه خود، اهمیت ب

آوري و ارائه خدمات مناسب، مفید، به موقع و استفاده موثر از منابع در دراز بودجه ودرآمد، فراهم

اندازي و رسانی، پول براي ساخت، راهکه در یک نظام اطالعمدت غیرممکن است. به طوري

ها را به اهداف مورد نظر ریزي را به عمل و فعالیتبرنامهنگهداري نظام، و از طرف دیگر بودجه، 

چه ما در خیلی موارد کند عمل کنیم، انتظارات را ( پس اگرچنان1388کند)سینق،تبدیل می

ریزي در این زمینه است. رسیم واین کار ناشی از عدم برنامهکنیم، و به اهداف نمیبرآورده نمی

هاست عبارتند از: شناسایی میزان میانگین تمایل گویی به آناسخسواالتی که این پژوهش به دنبال پ

از نظر کاربران هاي مورد بررسی هاي مرکزي دانشگاهبه پرداخت کاربران براي خدمات کتابخانه

شناختی و فردي بر تمایل به پرداخت بررسی تاثیر عوامل جمعیتدر شرایط بهبود و بحران و 

تخمین ارزش اقتصادي هاي مرکزي همراه با ز خدمات کتابخانهسالیانه کاربران در استفاده ا

 مورد بررسی. از نظر کاربرانهاي مرکزي خدمات کتابخانه
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 مبانی نظری پژوهش

-تعیین می تقاضا و عرضه طریق از هاآن قیمت که بازارهستند داراي یا خدمات و کاالها

مدل  گردند.می گذاريارزش مختلف هايروش با استفاده از که نیستند بازار داراي یا گردد

 و گذاري کاالهاو ارزش گذاري قیمت هايبراي انواع روش مناسبی راهنماي مفهومی زیر

  (1386)اکبري،  باشد. می خدمات

 
توان می و دارد وجود هاآن براي بازار که ها وخدماتی هستندبازاري، کاال وخدمات کاالها

 که آورد، ها پدیدرا براي آن مختلفی کنندگان بازارهاي تقاضا و کنندگانعرضه اساس بر

-تعادل آن مقدار و قیمت کنندة تعیین تقاضا و عرضه توابع که است آن بازارها این ویژگی تمام

 باشندقیمت می تابع هم تقاضا و عرضه که گفت توانمی بازار در قیمت تعیین باشد. دربارةها می

 ، بازاري خدمات و کاالها (. برخالف1385تقاضاست)تراسبی،  و عرضه از تابعی قیمت هم و

 نیستند معینی قیمت رو داراي این از و باشندمی بازار فاقد هستند که خدمات و هاکاال از بسیاري

 تعیین ماندمی ناموفق گذاري(گذاري وقیمتاطالعاتی)ارزش ارائه چنین در بازار که مواردي در

 است پرداخت به تمایل از معیار و مالکی کردن پیدا مستلزم هانگذاري آها وارزشقیمت

 ( .1379 )عبادي،

هاي بسیاري  گذاري مشروط مستلزم حجم نمونه باال و هزینه استفاده از روش استاندارد ارزش

( به ارزیابی روش، منافع و 1است که این مورد انتقاداتی را به این روش وارد کرده است. جدول)

 پردازد. گذاري مشروط می کاربردهاي روش ارزشمشکالت و 
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 (1388فرسیابی،(گذاری مشروط منافع و مشکالت و کاربردهای روش ارزش -1جدول

 هاي استفاده یا عدم استفاده را تخمین بزند. تواند ارزش . می1

 ها مناسب است. . بر اساس ارزش گذاري تغییرات در کیفیت خدمات و الویت داشتن آن2
 دهند. اي کامل، نماي کامل جامعه هدف را نمایش می اي پرسشنامهه . روش3

 مزایا:

 . این روش نسبتاً پر هزینه است.1
دهندگان قابلیت طرح شدن دارد لذا نسبتاً پیچیده به نظر . سناریوهاي متعددي بسته به توان پاسخ2

 رسد. می

 است.. براي افراد غیر متخصص ارزیابی کیفیت کار و دقت آن مشکل 3
هاي مربوط به طراحی پرسش نامه مبتنی بر سناریوهاي متعدد مورد بررسی  . محدودیت آن، پیچیدگی4

 است.

 :معایب

تواند براي همه موارد مرتبط با منابع و کاالهاي عمومی به کار رود، همچنین تغییرات در کیفیت  . می1
 سازد. کاال و خدمات را نیز منعکس می

 کند. تر عمل می یک مسأله مورد نظر است دقیق . هنگامی که همة صفات2

کاربردهاي 
 عمومی:

 

 5مفهوم تمایل به پرداخت

طور مستقیم از  توان میزان تغییرات به وجود آمده در کاال و خدمات را به گذاري می در ارزش

توان پرسید که شما حاضرید چه مبلغی براي بهبود  طریق پرسش از افراد بررسی کرد مثالً می

نژاد شود)بریم کیفیت کاال بپردازید؟ این مبلغ در اقتصاد تمایل به پرداخت نامیده می

(. طبق تعریف تمایل به پرداخت به مقداري از درآمد پولی یک شخص اطالق 1392وهوشمندان،

دیگر جلوگیري از کاسته شدن از رفاه مایل به   بیان شود و براي تأمین یک بهبود در رفاه یا به  می

گیري تمایل به  (. یک روش انجام دادن این کار، اندازه6،1996خت آن است)پرمن و دیگرانپردا

کننده براي کاال یا خدمت است، به این منظور باید براي آن کاال یا خدمت یک  پرداخت مصرف

بازار وجود داشته باشد. در شرایط بازار، تمایل به پرداخت براي یک کاالي غیر بازاري بر پایه 

مثال اگر در مورد یک   عنوان گیرد. به نتخاب عقالیی و حداکثر نمودن مطلوبیت شکل میفرض ا

اي ایجاد شود و فرد مایل به  کاال یا خدمت غیربازاري مانند استفاده از خدمات کتابخانه هزینه

ه پرداخت مبلغی باشد تا بخشی از هزینه خدمات اطالعاتی را تأمین نماید و به عبارتی از جهاتی رفا

دهنده  توان چنین بیان نمود که در این حالت تمایل به پرداخت فرد، انعکاس به دست آورد، می

 ارزش اقتصادي کاال یا خدمت از دیدگاه شخص است.

 7مشروط گذاریارزش روش

 پذیر انعطاف و استاندارد ابزارهاي از یکی عنوان به طورکلی به مشروط گذاريروش ارزش
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رود)ارباب و همکاران، می کار به غیربازاري مصرفی و غیرمصرفی هايگیري ارزشاندازه براي

 معین، فرضی بازار سناریوهاي در را افراد به پرداخت تمایل تا کندمی تالش روش (. این1392

 براساس مطلوبیت تابع داراي افراد شودمی فرض دوگانه انتخاب روش این نماید. در تعین

  (2006دیگران، باشند)امیرنژاد و می (1رابطه)

 𝑈=(𝑌,𝑆) (  1رابطه )
 -برداري از عوامل اقتصادي  Sدرآمد افراد و  Yغیرمستقیم، مطلوبیت تابع ، Uکه در آن 

 از استفاده براي را خود درآمد از مبلغی است حاضر کنندهباشد. هر مراجعهمی فرد اجتماعی

 میزان شود.می وي براي مطلوبیت ایجاد باعث استفاده این که کند خدمات کتابخانه پرداخت

 از منابع که است حالتی از و خدمات اطالعاتی بیشتر منابع از استفاده اثر بر شده ایجاد مطلوبیت

 (.1984،  8دهد )هان منمی نشان را آن زیر رابطه و کندنمی و خدمات اطالعاتی استفاده

 − Δ𝑈 = 𝑈(1, 𝑌 − 𝐴; 𝑆) − 𝑈(0, 𝑌; S) + (𝜀1 (              2رابطه )                   

𝜀0)      
 و تصادفی گونه به که هستند صفر میانگین با تصادفی متغیرهاي 𝜀1 − 𝜀0که در آن، 

 افراد، پرداخت به تمایل بررسی در دوگانه پرسشنامه اند. ساختارشده توزیع از همدیگر مستقل

 میزان بررسی براي الجیت الگوي باشد. بنابراین،می دوگانه انتخاب با متغیر وابسته یک داراي

 گذاريارزش تعیین براي میزان تمایل به پرداخت مراجعان بر توضیحی گوناگون متغیرهاي تأثیر

 بپذیرد، را پیشنهادها از یکی فرد که ( اینPiالجیت احتمال ) الگوي شده است. براساس استفاده

 (2002،  9می شود) لی و هان بیان زیر رابطه صورت به

(      3رابطه )

 
 جمعی و است استاندارد لوجستیک اختالف یک با تجمعی توزیع تابع 𝐹n(Δu)که در آن

 و خانوار اندازه شغل، جنسیت، پیشنهادي، مبلغ درآمد، جمله از اقتصادي -اجتماعی از متغیرهاي

 < 𝜃رودمی انتظار که هستند برآوردي قابل ضرایب 𝜃, 𝛾, 𝛽می شود.  شامل را …و تحصیالت

0, 𝛾 > 0, 𝛽 ≤ 0 هاي کنندگان کتابخانهدر این روش از استفاده(. 1984)هان من، .باشند

ها این منافع شود، آنشود سوال میها عایدشان میمرکزي در خصوص منافعی که از این کتابخانه

هاي که بر روي دهند که بعد از اتمام پژوهش با بررسیهاي پولی نشان میصورت ارزشرا به
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 شود.بازاري برآورد و تخمین زده میشود ارزش خدمات و کاالهاي غیرها انجام میداده

 
 (4رابطه)

 
 شده تعدیل مبدأ از عرض ∗𝛼و افراد پرداخت به تمایل انتظاري مقدار E(WTP)که در آن 

 شده اضافه( αاصلی) مبدأ از عرض جمله ي به اجتماعی -اقتصادي جمله وسیله به است که

 هنگام در .است بوده الگو در افراد پرداخت به تمایل از اينماینده واقعدر   Aمتغیر  .است

 است چندین ممکن پرسشنامه، اطالعات دریافت و مشروط گذاريارزش روش از استفاده

 بدون (. تخمین نمونه آماري درصورتی1388همکاران، و زادهگردد)فرج ایجاد خطا یا تورش

 جامعه ارزش واقعی با نمونه، کننده برآورد انتظار مورد ارزش که باشدمی نظر مورد هايتورش

 ها،داده و دریافت مشروط گذاريارزش روش از استفاده هنگام در هاتورش مهمترین باشد. برابر

12فرضی تورش ،11شروع نقطه ، تورش10راهبردي تورش
13نوع پرداخت به مربوط تورش و 

 

 (.1390 همکاران، و باشند)رجبیمی

 راهبردی تورش
پاسخ  ارائه عدم با کندمی احساس شوندهپرسش که آیدمی وجود به زمانی تورش راهبردي

 ممکن مثال طور برسد. به شخصی منفعت به و گذاشته تاثیر تحقیق نتایج بر تواندمی صحیح

 تا باشد داشته پرداخت افزایش در سعی ازحد، بیش پرداخت به تمایل اظهار با است شخصی

که او  بداند دهندهپاسخ که زمانی نماید. مخصوصاً ایجاد را کاال یا و خدمت ارائه یک زمینه

 احساس دهندهپاسخ اگر دیگر طرف ندارد. از است کرده اعالم الزامی براي پرداخت آن چه

-می انجام افراد از دریافتی قیمت ارزیابی منظور به پرداخت به میزان تمایل مورد در سوال کند

 است این بر اعتقاد حالاین نمود. با خواهد گزارش پایین را پرداخت خود به تمایل گاهآن گیرد،

 .نیست برخوردار اهمیت چندانی از تورش نوع این که

 تورش نقطه شروع
پیشنهادي  قیمت یک با شوندگانپرسش که بود شده تالش اولیه مطالعات از بسیاري در

 این پرداخت براي دهندگانپاسخ مجموع تمایل به توجه با مزبور قیمت سپس و شده تحریک

قیمت  بودن مناسب مورد در دهندگانپاسخ است ممکن یابد)همان( کاهش یا و مبلغ افزایش
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تلقی  درست قیمت براي راهنما یک عنوان به را قیمت این و باشند نداشته اطالعی پیشنهادي

 نقطه تورش آنگاه دهد، قرار تاثیر تحت را فرد نهایی پرداخت به تمایل اولیه، قیمت نماید. اگر

 )همان( است داده شروع رخ

 فرضی تورش
 :شودمی ایجاد دلیل دو به فرضی تورش

 در کنندهمصاحبه که را کاالیی هايویژگی صحیح طور به دهندگانپاسخ دارد الف: امکان

 .باشد نکرده درک کند،می صحبت مورد آن

 ممکن لذا کنندنمی پرداخت را خود پشنهادي مبلغ عمالً اشخاص کهاین به توجه ب: با

 پیشنهادي مبلغ عنوان به رسدمی ذهنشان به که را چیزي اولین و نگرفته جدي را است سوال

 ارتباط خانوار هايویژگی و پیشنهادي مبلغ میان تورش نوع این وجود صورت ارائه دهند. در

 میان پایه اقتصادي مبانی بر مبتنی و منطقی رابطه وجود عدم یا و داشت. وجود وجود نخواهد

 نوع این آزمون براي اي وسیله عنوان به توانمی را شده بیان هايویژگی و قیمت پیشنهادي

 (.1388 زاده و همکاران، کار برد)فرج به تورش

 پرداخت نوع از ناشی تورش
براي  را مناسبی و معقول روش باید پژوهشگران پرداخت، به تمایل مورد در سوال هنگام در

 پرداخت به تمایل مقدار است ممکن شوندگانپرسش اما نمایند؛ مشخص هاپرداخت این انجام

رجبی و (دهند تغییر شده، انتخاب پرداخت نوع به بسته را تأثیر کاهش منظور خود به

 (.1390همکاران،

 پیشینه پژوهش

هاي اطالعاتی در  گذاري اقتصادي استفاده از پایگاه پژوهشی به ارزش( در 1393مرادي و فتحعلی)

هاي دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد  بین کاربران کتابخانه

تحصیلی که احتمال تمایل به پرداخت، براي اینترنت در متغیر تعداد افراد خانواده و رشته

هاي اطالعاتی، جنسیت و رشته تحصیلی، براي هر دو پایگاه  دمات پایگاهکنندگان، براي خ استفاده

، جنسیت و تعداد اعضاي خانواده و در نهایت براي پایگاه 15و مدلیب14اطالعاتی اسکاپوس

دار است. درمجموع میزان تمایل به  جنسیت، تعداد افراد خانواده و درآمد معنی 16اطالعاتی مدالین
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هاي اطالعاتی اسکاپوس، مدلیب و  کنندگان شامل مردان و زنان براي پایگاه پرداخت ماهانه استفاده

 ریال بوده است. 36200000و  33200000، 29700000مدالین به ترتیب 
هاي عمومی با  گذاري اقتصادي خدمات کتابخانهارزش "( در پژوهشی با عنوان 1392مرادي)

با توجه به دهد نشان می "هاي عمومی شهرتهران  ،کتابخانه cvmگذارياستفاده از روش ارزش

هاي عمومی، بیشترین تمایل به پرداخت براي گذاري براي انواع خدمات کتابخانههاي قیمتمدل

خانه، طور ماهانه به ترتیب مربوط به خدمات بخش قرائته هاي عمومی بخدمات کتابخانه

ریال، 19920خطیریال، نسخ 20560امانت  ریال، خدمات25670ریال، خدمات مرجع26930

ریال، خدمات آموزشی و  17410اي ریال،خدمات امانت بین کتابخانه17930اینترنت

ریال، 15440ریال، خدمات تحویل مدرک16530هاي اطالعاتیریال، پایگاه16630پژوهشی

 ریال باشد.12630ها و نشریات ریال، خدمات روزنامه14250خدمات فوق برنامه 

گذاري مشروط در روش کاربردي ارزش"( در پژوهش خود با عنوان 2016) 17و همکاران باز

دریافتند که هم  کاربران  فعال و هم کاربران غیرفعال تمایل به  "هاي عمومی شیلیشبکه کتابخانه

هاي عمومی دارند؛ میانگین تمایل به پرداخت کاربران کمک مالی براي نگه داشتن شبکه کتابخانه

روند تنها به میزان کمی نسبت به در مقایسه با کسانی که به احتمال زیاد کمتر به کتابخانه می فعال

هم مایل به  غیر کاربران تفاوت داشت. در میان کسانی که حاضر به پرداخت نبودند، بسیاري

 ها بودند.کار داوطلبانه برای کمک به مدیریت کتابخانه
عوامل موثر در ارزیابی کاربران در  "ی با عنوان ( در پژوهش2015)18مان کو و همکاران

هاي بررسی ارزش اقتصادي کتابخانه "هاي دانشگاهیگذاري اقتصادي خدمات کتابخانهارزش

دانشگاهی را به عنوان یک رویکرد جدید براي ارزیابی خدمات کتابخانه دانسته و با استفاده از 

ان نسبت به پنج نوع از خدمات مختلف گذاري مشروط، تمایل به پرداخت کاربرروش ارزش

بینی آوري کرده و پنج فرضیه براي تاثیر پیشکتابخانه در چهار دانشگاه در کره جنوبی جمع

هاي دانشگاه رسد ویژگیدهد که به نظر نمیمتغیرها در تمایل به پرداخت ارائه شده، نتایج نشان می

)پژوهش یا آموزشی(ارزیابی ارزش مانند نوع موسسات)عمومی یاخصوصی( و ماموریت اصلی

ها را تحت تاثیر قرار دهد رسید این ارزشخدمات را تحت تاثیر قرار دهد. تنها عاملی که به نظر می

باالتري  ها اعضاي هیئت علمی به طور پیوسته مقدارگذاريوضعیت خود کاربران است. در ارزش

هاي ارزیابی اقتصادي به طور کامل ، روشاند. براي را نسبت به دانشجویان به خود اختصاص داده
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ها قابل اعتماد و روش سیستماتیک براي ارزیابی عوامل موثر بر آوري دادههاي جمعنیاز به روش

 گذاري است. ارزش
هاي سازي ارزش کتابخانهمدل"در پژوهش خود با عنوان  (2015) 19هاژک و استج کال

 "وط: مطالعه موردي کتابخانه شهرداري پراگگذاري مشرعمومی با استفاده از روش ارزش

گذاري عوامل دموگرافیک و اجتماعی و اقتصادي را مورد بررسی قرار دادند. عوامل اصلی ارزش

ها،تعداد دفعات خانوادههاي عمومی)کتابخانه شهرداري پراگ( شامل درآمد در دسترسکتابخانه

اثرات هر دو یعنی استفاده و اهمیت   این، هاي جایگزین. عالوه براستفاده از خدمات، و هزینه

هاي عمومی بررسی شده است. اهمیت خدمات بخش امانت براي تعیین خدمات بر ارزش کتابخانه

اي توان در ارائه خدمات کتابخانه به شیوههاي ارائه شده میارزش بسیار مهم تلقی شده و از یافته

 کارآمدتر استفاده کرد. 

هاي عمومی کره گذاري خدمات کتابخانه( در پژوهشی به ارزش2012)20کو و همکاران  

کاربر، همچنین  1220کتابخانه عمومی در کره و از  600هاي این پژوهش از بیش ازپرداختند. داده

آوري شده است. نتایج گرد "سیچوناین"و  "دو _جیون جی"، "سئول"کتابخانه عمومی در 22

برآورد شده است، که این مقدار  66/3ها در کره ل کتابخانهنشان داد که برگشت سرمایه براي ک

 شود.نسبت به کشورهاي دیگر بسیار خوب ارزیابی می

 گیری حجم نمونه و روش نمونهجامعه آماری،  
علمی و هاي مرکزي اعم از دانشجویان، اعضاي هیاتجامعه آماري پژوهش کاربران کتابخانه  

ارت علوم ، تحقیقات و فناوري هستند. با توجه به پراکندگی هاي زیر نظر وزکارکنان دانشگاه

اي ، ابتدا اي دو مرحلهگیري خوشههاي مرکزي در سراسر کشور با استفاده از روش نمونهکتابخانه

هاي دولتی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور به صورت کتابخانه مرکزي از دانشگاه 10تعداد 

ر مرحله بعد تعدادي از مراجعان کتابخانه را بصورت تصادفی تصادفی ساده انتخاب شد. سپس د

هاي معمول  گذاري مشروط با توجه به روش انتخاب کردیم. معموالً حجم نمونه در مطالعات ارزش

رو براي تعیین  چراکه حجم نمونه براي برآورد و تخمین باید باال باشد، ازاین شود، انتخاب نمی

شده است  استفاده 21تمایل به پرداخت از فرمول میشل وکارسونحجم نمونه مناسب در برآورد 

که در آن اندازه نمونه، متکی بر انحراف معین تمایل به پرداخت برآورد شده از تمایل به پرداخت 

 Dاندازه  درصد مشاهدات، تمایل به پرداخت برآورد شده به 95تا  90که در  طوري واقعی است، به
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دقت آماري و  شده، به واقعی انحراف داشته باشد. اندازه نمونه انتخابدرصد از تمایل به پرداخت 

( در سطح اطمینان معین و تفاوت بین تمایل به Uانحراف از میانگین واقعی جامعه با توزیع نرمال )

   شود: پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآورد شده بستگی دارد و به شکل زیر بیان می

 (      4رابطه)

تفاوت بین  Dسطح اطمینان،  خطاي معیار نسبی، vاندازه نمونه، nدر رابطه فوق 

صورت درصدي از تمایل به  تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآورد شده است که به

عددي بین (، Vشده، مقدار خطاي معیارنسبی) شود. در بیشتر مطالعات انجام پرداخت واقعی بیان می

کنند )صادقی،  درصد، ده یا بیست درصد انتخاب می داري را معموالً پنج و سطح معنی 6و  75/0

داري  وسطح معنی 75/1(. در این مطالعه براي خطاي معیار نسبی عدد 1392به نقل از مرادي، 1389

اخت برآورد ده درصد و نیز با پانزده درصد تفاوت بین تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرد

شده است:                                  صورت زیر محاسبه شده که با جاگذاري در فرمول، حجم نمونه به شده در نظر گرفته

= 845 

 (1989)میشل و کارسون، روش نمونه گیری میشل و کارسون -2جدول

20/0 D= 15/0 D= 10/0 D= 05/0 D=  

161 286 243 2571 10/0a=  ،5/1=V 

217 385 865 3458 05/0a=  ،5/1=V 
286 508 1143 4570 10/0a=  ،2=V 
385 683 1537 6147 05/0a=  ،5/2=V 
447 794 1786 7141 10/0a=  ،5/2=V 
601 1608 2401 9604 05/0a=  ،5/2=V 

نمونه در  که از فرمول تعیین حجممحاسبه شد، اما به دلیل این 845طبق فرمول حجم نمونه 

درصد نزدیک به عدد بدست  10گذاري مشروط استفاده شده باید عددي که در سطحروش ارزش

نفر را به  865( را انتخاب کرد که جدول تعداد 2آمده در جدول میشل و کارسون باشد)جدول

-پرسشنامه تکمیل و جمع 854کند، که پس از توزیع تعداد عنوان نمونه آماري پژوهش پیشنهاد می

 وري گردید.آ

 پرسشنامه 23و پایایی 22روایی
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شد، به این شکل که  نامه محقق ساخته از اعتبار سنجی استفاده  براي تعیین روایی پرسش

تن اساتیدحوزه اقتصاد براي  5شناسی و تن از اساتید گروه علم اطالعات و دانش 5نامه به  پرسش

ست ازدید پژوهشگر پنهان مانده باشد، ارائه هایی که ممکن ا ها، ابهامات و نارسایی دشواري یافتن

نامه  نامه اعمال شد و در مرحله بعد پرسش صورت تغییراتی در پرسش ها به شد. سپس نظرات آن

منظور شناسایی مسائل   براي بررسی پایایی مورد توجه قرار گرفت. براي تعیین پایایی پرسشنامه به

شده آلفاي کرونباخ  هاي گردآوري نامه از پرسشتا  30نامه، بر روي  احتمالی موجود در پرسش

نامه است.  محاسبه گردید که نشانگر ضریب پایایی مطلوب این پرسش 86/0اجرا گردید که مقدار 

 شد. به این شکل از روایی و پایایی ابزار گردآوري پژوهش اطمینان حاصل
 روش پژوهش
پژوهش از آمار توصیفی و آمار یابی به اهداف  ها در جهت دست وتحلیل داده براي تجزیه

هاي آماري نظیر؛ میانگین، خطاي  شده است. در سطح آمار توصیفی از شاخص استنباطی استفاده

میانگین استاندارد، میانه، مد)نما(، انحراف استاندارد، واریانس، محدوده)دامنه(، کمینه، بیشینه، 

ها و  نباطی نیز متناسب با سنجش دادهشده است. در سطح آمار است فراوانی و درصد فرانی استفاده

زمان متغیرها مفروضات آماري از آزمون رگرسیون لجستیک )الجیت(، با روش ورود هم

که هدف اصلی پژوهش یافتن احتمال تمایل به پرداخت یا عدم شده است. توجه به این استفاده

اي بدست آمده مرتبط با گویان و تعیین عوامل مؤثر بر آن است، داده هتمایل به پرداخت پاسخ

تمایل به پرداخت پاسخ گویان با استفاده از کدگذاري مجدد به متغیرهاي دوحالتی: تمایل به 

اند، بدان معنا که به تمام داده پرداخت)کد یک( و عدم تمایل به پرداخت)کد صفر(تبدیل شده

اند، کد یک اذ کردههاي صفر، کد صفر و به تمام داده هایی که مقادیري بیشتر از صفر را اتخ

اند و مجموع احتمال ها متغیرهایی هستند که فقط داراي دو موقعیتاختصاص داده شده است. این

ها در نهایت یک خواهد شد. پس در این حالت متغیر وابسته به یک متغیر کیفی هر یک از آن

گرسیون لجستیک شود، و از این جهت که متغییر وابسته دو مقداري است، از رگسسته تبدیل می

شود. در این روش نرمال بودن متغیر وابسته و نیز فرض ها استفاده میدودویی براي تحلیل داده

ها مطرح نیست، به همین دلیل استفاده از این مدل در پژوهش حاضر کامالً ثابت بودن واریانس

رد منطقی است. روش انجام رگرسیون لجستیک برخالف رگرسیون معمولی که براي برآو

براي برآورد پارامترها از روش  شود،پارامترها از روش حداقل کردن مجذور خطاها استفاده می
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هاي دار بودن مدل از آمارهبراي بررسی معنی شود. در این مدلستفاده میا 24حداکثر درست نمایی

هاي آمارهشود، در حالی که در رگرسیون معمولی از استفاده می 26و کی دو )کاي اسکور( 25والد

تواند یک مورد خاص از مدل رگرسیون خطی شود. رگرسیون لجستیک میاستفاده می 27اف و تی

 ( است:5باشد. این مدل به صورت رابطه )

 (         5رابطه )

  
            (  6رابطه )

 
ضریب مرتبط با متغیر  kβعرض از مبدأ،  αاحتمال وقوع پیشامد)حادثه(،  p(، 6در این رابطه )

 است. متغیر وابسته لگاریتم نسبت احتمال وقوع به احتمال عدم وقوع حادثه است. xتوضیح دهنده 
 های پژوهشیافته

را به تفکیک متغیر جنسیت  هاي فرديگویان ازنظر متغیر شرایط پاسخ توزیع فراوانی ،3جدول

درصد جامعه  56هاي به دست آمده با توجه به یافته دهد.،تحصیالت، شغل و درآمد نشان می

درصد مردان تشکیل می دهند. افرادبه ترتیب با تحصیالت کارشناسی،  44پژوهش را زنان و

دهند. دانشجویان ارشد و دکتري بیشترین کاربران را به خود اختصاص میکارشناسی

ها هستند ي مرکزي دانشگاههاکنندگان ازخدمات کتابخانهدرصد(بیشترین استفاده87.7با)

بیشترین درصد جامعه پژوهش را به 500.000تا 100.000وکاربران کتابخانه با سطح درآمدي

 اند. خود اختصاص داده
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 گویان ازنظر متغیرهای فردی شرایط پاسخ -3جدول 
  درصد فراوانی فراوانی گویه ها متغیر

  56 478 زن جنسیت
  44 376 مرد

  0.09 7 دیپلم تحصیالت
  1.3 11 کاردانی

  45.5 388 کارشناسی
  37.6 321 کارشناسی ارشد

  14.8 127 دکتري
  87.7 749 دانشجو شغل

  4.5 39 هیات علمی
  3.6 31 کارمند

  2.5 21 پژوهشگر
  1.7 14 سایر             

  24.1  206 هزار 100زیر  درآمد
  44.7 381 500.000تا 100.000

  8.6 74 1.000.000تا  500.000
  9.7 83 1.500.000تا  1.000.000
  11.5 98 به باال2.000.000

  1.4 12 مبالغ دیگر
به عنوان متغیر وابسته و  براي پاسخ به سوال اول و دوم پژوهش، میزان تمایل به پرداخت ساالنه

عنوان متغیرهاي توضیحی مدل متغیرهاي جنسیت، سطح تحصیالت ، شغل، میزان درآمد به 

براي ورود با استفاده از رگرسیون  28)متغیرمستقل( در نظر گرفته شده است که با روش بک وارد

خطی عوامل موثر برتمایل به پرداخت در شرایط بهبود و بحرانی بررسی شده است و نتیجه نهایی 

 آورده شده است. 5و4آن در جدول
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های مرکزی بطور تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه برای خدمات کتابخانه میانگینآمار توصیفی   -4جدول 
 کلی در شرایط بهبود

 854 صورت جزئی توزیع فراوانی به

0 
32/84100 

325/916 
40000 
40000 

732/32891 
4/43917601 

2.200.000 
0 

2.200.000 
 

 تعداد
 داده گمشده

 میانگین
 خطاي میانگین استاندارد

 میانه
 مد )نما(

 انحراف استاندارد
 واریانس

 محدوده )دامنه(
 کمینه
 بیشینه

 تمایل به پرداخت فراوانی درصد فراوانی

 صفر 212 8/24

7/12 109 200.000 

2/28 241 600.000 

9/24 213 1.000.000 

1/5 43 1.400.000 

9/2 25 1.800.000 

3/1 11 2.200.000 

 مجموع 854 100

 صورت کلی فراوانی بهتوزیع  

  فراوانی درصد فراوانی  

 تمایل به پرداخت 642 2/75  

 عدم تمایل به پرداخت 212 8/24  

گونه داده  اند و هیچ نفر به این سؤال پاسخ داده 854هاي جدول فوق،  با توجه به یافته

ماهیانه از انواع خدمات اي وجود ندارد. میانگین تمایل به پرداخت براي هر نفر در استفاده  شده گم

صورت  ریال است. میانه تمایل به پرداخت آنان نیز به 84100هاي مرکزي تقریباً مبلغ کتابخانه

گویان تمایل به  نفر(از پاسخ 642درصد) 2/75صورت کلی  ریال محاسبه شد. به 40000ماهیانه 

 8/24صورت ماهیانه دارند و هاي مرکزي بهپرداخت مبلغی براي استفاده از انواع خدمات کتابخانه

صورت جزیی نیز اکثر  نفر( تمایل به پرداخت مبلغی در این جهت نداشتند. به212درصد)

نفر( 241درصد)2/28گویان تمایل به پرداخت مبالغی متفاوت درسال داشتند، بیشترین تعداد پاسخ

نفر( تمایل به  11درصد)3/1گویان ترین تعداد پاسخ در سال و کمریال  600000تمایل به پرداخت

هزار ریال در سال براي استفاده از خدمات کلی در وضعیت بهبود کتابخانه  2.200.000پرداخت 

 دارند. 
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های مرکزی بطور کلی میانگین تمایل به پرداخت ماهانه و ساالنه برای خدمات کتابخانهآمار توصیفی  -5جدول
 در شرایط بحرانی

 846 صورت جزئی توزیع فراوانی به

8 
97/101560 

339/14556 
100.000 
100.000 

732/332891 
1081/1 

2.200.000 
0 

2.200.000 
 

 تعداد
 داده گمشده

 میانگین
 خطاي میانگین استاندارد

 میانه
 مد )نما(

 انحراف استاندارد
 واریانس

 محدوده )دامنه(
 کمینه
 بیشینه

 تمایل به پرداخت فراوانی درصد فراوانی

 صفر 149 6/17

3/10 87 200.000 

4/22 190 600.000 

35.8 301 1.000.000 

8/7 66 1.400.000 

1/4 34 1.800.000 

2/2 19 2.200.000 

 مجموع 846 100

 صورت کلی توزیع فراوانی به 

  فراوانی درصد فراوانی  

 تمایل به پرداخت 697 4/82  

 عدم تمایل به پرداخت 149 6/17  

اند  نفر به این سؤال پاسخ داده 846نفر جامعه آماري،  854هاي جدول فوق، از  یافته با توجه به

اند. میانگین تمایل به پرداخت براي هر نفر در استفاده ماهیانه شده که به آن پاسخ نداده داده گم 8و

تقریباً  هاي مرکزي در شرایط بحرانی براي حفظ خدمات کتابخانهخدمات کتابخانهاز 

ریال محاسبه 100.000صورت سالیانه ریال است. میانه تمایل به پرداخت آنان نیز به101560مبلغ

مبلغی براي استفاده از گویان تمایل به پرداخت نفر(از پاسخ697درصد) 4/82صورت کلی شد.  به

نفر(تمایل به پرداخت 149درصد)6/17صورت ماهیانه دارند و بههاي مرکزي کتابخانه خدمات

نفر(تمایل به 301درصد)2/46گویان صورت جزیی نیز اکثر پاسخ در این جهت نداشتند. به مبلغی

 19درصد )2/2گویان  ترین تعداد پاسخ در سال براي استفاده داشتند، کمریال  1.000.000پرداخت 

هاي مرکزي در خدمات کتابخانههزار ریال براي استفاده از  2.200.000نفر(تمایل به پرداخت 

 .داشتند حرانیشرایط ب

، تاثیر هر یک از عوامل جمعیت 6هاي مرتبط با سؤال سوم پژوهش جدول یافته
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شناختی)جنسیت،سطح تحصیالت، شغل، میزان درآمد(، برتمایل به پرداخت سالیانه مراجعان در 

 هاي مرکزي را نشان می دهد :استفاده از خدمات کتابخانه
زمان متغیرها، برای احتمال تأثیر متغیرهای مستقل بر  رود همنتیجه برآورد مدل الجیت با روش و -6جدول 

 خدمات کتابخانه های مرکزیتمایل به پرداخت سالیانه مراجعان در استفاده از 
ضریب  متغیرها

 (B) رگرسیونی
انحراف 

 معیار

سطح  آماره آزمون والد
 داري معنی

 اثر نهایی

032/4 0.275 1/109- جنسیت )زن(  0/029 0.276 

 0.288 0/024 2.416 0.509 1/230- جنسیت )مرد(

 0.395 0/000 2.332 0.870 2/029 شغل )دانشجو (

 0.304 0/010 28.141 0.092 2/589 شغل )هیات علمی (

-0.195 0/003 3.231 0.852 2/753 شغل )کارمند (  

 0.462 0/015 15.040 0.149 2/241 شغل )پژوهشگر (

 0.108 0/033 1.458 0.881 1/285 شغل )سایر(

 0.112 0/000 4.583 0.396 1/815 تحصیالت ) دیپلم(

 0.203 0/010 6.717 0.326 2/190 تحصیالت )فوق دیپلم(     

 0.383 0/030 4.110 0.526 2/162 تحصیالت ) لیسانس(

 0.487 0/001 1.550 1.307 2/026 تحصیالت ) فوق لیسانس(

 0.535 0/007 1.751 0.889 1/577 تحصیالت ) دکتري(

 0.194 0/019 1.490 0.757 1/128 هزار( 100درآمد)زیر 

 0.268 0/027 1.132 1.538 1/742 500.000تا 100.000

 0.338 0/020 1.109 0.989 1/097 1.000.000تا  500.000

 0.529 0/043 5.064 0.310 1/570 1.500.000تا  1.000.000

 0.614 0/023 1.943 0.579 1/125 به باال2.000.000

 0.071 0/002 1.285 0.956 1/229 بدون درآمد

 0.129 0/040 0.901 0.984 0/887 مبالغ دیگر

29=لگاریتم درستنمایی
  689.715  

= 30صحیح بینی پیش درصد   78%  
31مقدار ضریب کاکس و اسنل آر =0.038  
32مقدار ضریب نیجل کرک آر =0.043  

روي  را توضیحی متغیرهاي تأثیر عالیم فقط اولیه شده برآورد ضرایب الجیت مدل در

مورد  نهایی اثرات بلکه ندارند، مقداري تفسیر و دهندمی نشان وابسته متغیر پذیرش احتمال

 اثر الجیت، الگوي برآورد از آمده دست به هايضریبگیرند به عبارت دیگر، می قرار تفسیر

 تنها هاضریب بودن منفی و مثبت و دهدنمی نشان وابسته متغیر بر را مستقل نهایی متغیرهاي

 اگر که معنی این به است الگو وابسته متغیر بر نظر مورد مستقل متغیر تأثیر دهنده جهتنشان

 سطوح در وابسته متغیر گرفتن قرار احتمال مستقل، متغیر افزایش با باشد متغیر مثبت عالمت

 اثر بررسی منظور به شودمی استفاده الجیت الگوي از که هاییپژوهش در لذا .است بیشتر باالتر،
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 تغییر مقدار نهایی اثر شود.می استفاده نهایی اثرهاي از الگو، وابسته بر متغیر توضیحی متغیرهاي

 تغییر واحد یک ازاي به را کاربران اضافی پرداخت به گرایش براي بینی شدهپیش احتماالت در

 .دهدمی نشان خاص توضیحی متغیر یک در

Rضریب تعیین در مدل هاي 
( آمده است نیز بیانگر میزان تغییرات متغیر 6که در جدول )  2

شود. این مقدار بین یک تا صفر قرار دارد وابسته است که توسط متغیرهاي مستقل توضیح داده می

م لگاریت ( چهار مقدار6تر باشد بیانگر قدرت بیشتر مدل است. درجدول)و هر چه به یک نزدیک

مقدار ضریب نیجل  مقدار ضریب کاکس و اسنل آر و ، صحیح بینی پیش درصد درستنمایی،

Rآمده است. این مقادیر از آلترناتیوهایی هستند که بجاي  کرک آر
هاي رگرسیونی در مدل 2

Rشوند. تفسیر این مقادیر به راحتیاستفاده می
نیست و عمدتاً براي مقایسه بین متغیرهاي مختلف  2

این آماره این  689.715برابر است با :  لگاریتم درستنماییروند. مقدار آماره کار میبه یک مدل

موضوع را که تا چه اندازه مدل پژوهش میزان تمایل به پرداخت ساالنه را به طور ناکارآمد یا 

 سنجد. هر چه که مقدار این آماره کمتر باشد مدل بهتر است.کند، میضعیف پیش بینی می
 0.276دهد زنان و مردان به ترتیب به میزاناثر نهایی متغیر توضیحی جنسیت نشان میمقدار 

هاي مرکزي خدمات کتابخانهستفاده از واحد احتمال تمایل به پرداخت بیشتري براي ا 0.288و

جنسیت افراد تاثیري در تمایل به پرداخت بیشتر براي استفاده  برخوردار می باشند و نتیجه این که

دهد که با مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی شغل نشان میه از خدمات کتابخانه مرکزي ندارد. سالیان

در تمایل فرض ثابت بودن سایر شرایط، کاربرانی با شغل کارمند ، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادي 

واحد  -0.195را هاي مرکزي کتابخانهها براي استفاده سالیانه از خدمات به پرداخت بیشتر آن

هاي پژوهشگر ، دانشجو و هیات علمی، به کاربران با شغل طور کلیدهد. بهکاهش می

مقدار اثرنهایی واحد تمایل به پرداخت بیشتري دارند. همچنین  0.304، 0.395، 0.462ترتیب

دهد که با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور اي سطح تحصیالت نشان می رتبهمتغیرتوضیحی 

در تمایل به پرداخت اي مقدار این متغیر، احتمال پذیرش مبالغ پیشنهادي  یش یک رتبهمتوسط افزا

دهد.  واحد افزایش می 0.535هاي مرکزي را تا کتابخانهبیشتر براي استفاده سالیانه از خدمات 

ض دهد که با فراي میزان درآمد ماهیانه  کاربران نیز نشان می مقدار اثر نهایی متغیر توضیحی رتبه

ثابت بودن سایر شرایط به طور متوسط کاهش درآمد افراد تا یک میلیون ریال، احتمال پذیرش 

کتابخانه هاي مرکزي را در تمایل به پرداخت بیشتر براي استفاده سالیانه از خدمات مبالغ پیشنهادي 
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 دهد.واحد کاهش می 071/0تا 

 استفاده جهت فرد هر رايرداخت بتمایل به پمیانگین  مقداردر پاسخ به سوال چهارم پژوهش 

پس از تخمین مدل ( 4ارایه شده در رابطه) انتگرال از از خدمات کلی کتابخانه مرکزي با استفاده

12الجیت با استفاده از نرم افزار استتا
داري ضرایب تخمینی، مقدار انتظاري  و بررسی معنی 33

در محدوده صفر تا باالترین پیشنهاد تمایل به گیري عددي           تمایل به پرداخت به وسیله انتگرال

تعداد  به توجه با که آمده دست به ریال92830برابرپرداخت توسط فرد پاسخ دهنده ماهیانه 

هاي مرکزي اقتصادي خدمات کتابخانه ارزش کل ، هاي جامعه پژوهشکاربران در کتابخانه

  .خواهد بود ریال 9810720000 معادل

 بحث و نتیجه گیری 

 هاي کشورهاي مرکزي دانشگاهخدمات کتابخانه گذاريارزش تعیین به پژوهش، این

از انواع خدمات در  استفاده براي مبلغی پرداخت به آیا کاربران کتابخانه تمایل که این براساس

 در شرایطی با وضعیت بهبود کتابخانه و یا در شرایط بحرانی براي حفظ خدمات کتابخانه کتابخانه

هاي و انواع خدمان در کتابخانه منابع بررسی جهت فرضی بازار یک یا خیر. بنابراین، دارند،

 مدنظر افراد پرداخت به تمایل روش مشروط، مبناي کارگیري به که براساس شد ایجاد مرکزي

 الجیت الگوي از پرداخت به تمایل بر مؤثر عوامل تحلیل منظور به پژوهش این در .است بوده

به پرداخت آنان براي  تمایل درآمد کاربران در تحصیالت، شغل و متغیرهاي .گردید استفاده

با توجه به داشتند.  دارمعنی بهبود خدمات کتابخانه و یا حفظ خدمات آن در شرایط بحران اثر

هاي مرکزي، گذاري و میانگین تمایل به پرداخت براي انواع خدمات در کتابخانههاي قیمتمدل

-ریال می1113960سال در نفر هر براي پول پرداخت به تمایل میانگین که دهدمی نشان نتایج

پژوهش  هايیافته به توجه با بنابراین .باشدمی ریال100000 افراد پرداخت به تمایل میانه. باشد

 تمایل دارند نیز درصد50 و تومان 6000 معادل مبلغی دارند تمایل دهندگانپاسخ از درصد11

 15000 مبلغ دارند ساالنه تمایل هندگاندپاسخ از درصد73همچنین بپردازند، تومان 10000

 .بپردازند مرکزي هايکتابخانه خدمات در وضعیت بهبود تومان

نفري که به سوال میزان تمایل به پرداخت ساالنه براي  846هاي پژوهش ازبا توجه به یافته

اند درصد تمایل نداشته6/17اند،خ دادههاي مرکزي در شرایط بحران پاسخدمات کلی کتابخانه

هاي مرکزي کمک کنند. اما، بیشترین تمایل به پرداخت براي براي حفظ خدمات به کتابخانه

درصد( 4/54فراوانی)461طورماهیانه با هاي مرکزي بهکمک به حفظ خدمات کتابخانه
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مان و در رتبه سوم با تو 8000درصد( هر نفر8/19فراوانی)168بعديتومان و در رتبه10000هرنفر

-دهد که ارزشهمچنین نتایج نشان می باشد.تومان می15000درصد( هر نفر 1/8) 69فراوانی 

هاي مرکزي از شرایط قابل قبولی گذاري و تمایل به پرداخت براي خدمات کلی کتابخانه

هاي زینهها، مبلغ تمایل به پرداخت خیلی کمتر از هبرخوردار است، اما ارزش کل اقتصادي آن

ها خواهد بود. اما، مسئله مهم این است که با توجه به شرایط کنونی تمایل به پرداخت سالیانه آن

هاي مرکزي وجود دارد هر چند این میزان تمایل به پرداخت قابل توجه و براي خدمات کتابخانه

-ي مرکزي دانشگاههاها نیست. کتابدارن کتابخانههاي مرکزي دانشگاهمتناسب با هزینه کتابخانه

دست آمده ها، استفاده از اطالعات بهکنندهشده، نوع استفاده هاي کشور باید ماهیت خدمات ارائه

که چقدر این اطالعات مورد استفاده است، منطقه جغرافیایی، نوع سرمایه کتابخانه و غیره را و این

 موارد زیر است: که حل این مسائل متضمنمورد توجه قرار دهند. با تاکید بر این

کنندگان فراتر باشد و هاي مرکزي باید از انتظارات استفادهخدمات ارائه شده توسط کتابخانه

ها از که کتابخانهپذیري بیشتر. هنگامیتر نیازهاي کاربران با انعطافمشخص کردن هر چه کامل

ه اطالعات بهره یابی براي دستکارکرد خود به مثابه سرچشمه سنتی دانش که مردم از آن ب

کنندگان و کاربران را پیدا هاي استفادهگیرند، چشم بپوشند و نیاز به هماهنگی بیشتر با خواسته می

یافتن کسانی ها خواهند شد. کنند و در این راه بکوشند، سبب باروري اقتصاد اطالعات در کتابخانه

-ها چه نیازهایی دارند و قیمتی که آنکه آنهاي دانشگاهی هستند، اینکتابخانه که مراجعان بالقوه

که مراجعان توانند براي خدمت مبتنی برپرداخت پول، بپردازند. تصمیم گیري درمورد اینها می

ها انواع خدمات و محصوالت اطالعاتی قابل ارائه را تعیین مورد نظرچه کسانی هستند، چون آن

ها به مقایسه چند خدمات در کتابخانه گذاري اقتصادي انواع توان درارزش میکنند. همچنین می

هاي مورد استفاده آشکار شوند و از  روش با یکدیگر پرداخت تا نقاط قوت و ضعف روش

 ها با یکدیگر استفاده کرد. یج آنهاي گوناگون و مقایسه نتا نامه پرسش
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