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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،شناسايی میانگین تمايل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانههای علوم پزشکی
کرمانشاه و عوامل مؤتر بر آن بوده است .پژوهش حاضر به روش پیمايشی و ارزشگذاری مشروط که بخشی
از روش ترجیحات اظهارشده هست ،به تعیین تمايل به پرداخت اقدام کرده است .جامعه پژوهش تمام کاربران
کتابخانههای دانشگاهی علوم پزشکی کرمانشاه با تعداد  9398نفر بودند ،نمونه پژوهش بر اساس فرمول میشل
و کارسون تعداد  551نفر محاسبه شد .همچنین برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده
شد .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه تمايل به پرداخت شامل  13سؤال بود .برای تعیین پايايی از آلفای
کرونباخ ( )8/11استفاده شد .تجزيهوتحلیل دادهها از روشهای آماری مانند ،آمار توصیفی و آزمون
ناپارامتريک رگرسیون لجستیک با روش ورود همزمان متغیرها استفاده شد .میانگین تمايل به پرداخت سالیانه
استفادهکنندگان برای استفاده از خدمات کتابخانههای علوم پزشکی  08188تومان بود .همچنین نتايج نشان
داد که متغیر تحصیالت بر میزان تمايل به پرداخت کاربران تأتیر مثبت و معناداری دارد .همچنین از ديدگاه
کاربران ،در بین منابع و خدمات مختلف کتابخانههای علوم پزشکی ،کتابها و نشريات ،پايگاههای اطالعاتی
آنالين ،پايگاههای اطالعاتی آفالين و پاياننامه رتبههای نخست نسبت به خدمات ديگر قرار دارند ،به صورتی
که ارزش هزينه کردن خواهد داشت .نتايج اين پژوهش نشان داد که استفادهکنندگان تمايل دارند برای حفظ
خدمات کنونی کتابخانههای دانشگاهی علوم پزشکی مبالغی بهصورت سالیانه و يا ماهیانه پرداخت کنند،
میتوان گفت اگر پرداخت پول منجر به بهبود خدمات و تغییر وضعیت کنونی کتابخانه باشد ،بهطورقطع با
توجه به ديدگاه استفادهکنندگان ارزش اقتصادی باالتر و درنتیجه تمايل به پرداخت برای انواع منابع و خدمات
کتابخانههای دانشگاهی افزايش چشمگیری خواهد داشت.

واژههای کلیدی :ارزشگذاری مشروط ،تمایل به پرداخت ،خدمات کتابخانهای ،علوم پزشکی،
کتابخانههای دانشگاهی
 .1دانشجوی دکتری ،مديريت اطالعات ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه bahramisaraa@gmail.com
 .0استاديار ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه MMoradi44@gmail.com
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مقدمه
اطالعات عامل اجتنابناپذير برای توسعه بوده و در عصر حاضر که بهدرستی عصر اطالعات
نامیده شده ،موفقیت در هر فعالیتی بر پايه میزان دسترسی به اطالعات صحیح و روزآمد است.
امروزه کتابخانهها يکی از مهمترين مراکز تولید ،عرضه و تقاضاکننده اطالعات هستند.
هنگامیکه درباره ارزش اطالعات بحث میشود در حقیقت چیزی بديهیتر و
درعینحال ذهنیتر از ارزش اطالعات وجود ندارد (احمدآبادی و احمدآبادی .)8188 ،با
توجه به اينکه خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی جزء کاالهای عمومی است و در
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،استفادهکنندگان بر اساس سودمندی استفاده از خدمات
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ارزش اطالعات و خدمات مورداستفاده را تعیین میکنند.
لذا بر همین اساس اطالعات بهتناسب زمان دسترسی ،کیفیت و تأمین نیاز اطالعاتی هر
استفادهکنندهای ارزش و اهمیت متفاوتی خواهد داشت (مرادی ،فدائی ،نادری و فتاحی،
.)8180
کتابخانههای دانشگاهی میتوانند کانون اصلی تأمین منابع اطالعاتی موردنیاز
پژوهشگران بهصورت روزآمد باشند و هم از لحاظ کمی و کیفی جوابگوی نیازهای رو به
رشد جامعه استفادهکننده باشند (گیتی و فرهادی .)8181 ،آموزش عالی بهعنوان باالترين
سطح آموزشی جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است ،زيرا نقشی اساسی در رشد و توسعه
جامعه در ابعاد مختلف فنآوری ،علمی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ايفا میکند.
بهعبارتديگر ،در صورت موفقیت کامل در نائل شدن به اهداف نظام آموزشی ،بازده کل
اين نظام میتواند در ارتقای کیفیت بخشهای مختلف جامعه نقش مهمی را ايفا کند
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(رحمانپور ،لیانتدار و افشار.)8111 ،
با توجه به مطالعات انجامشده برای سنجش و اندازهگیری اترات و مزايای کتابخانههای
عمومی و دانشگاهی هنوز هیچ رويکرد غالبی که بتوان مزايا و اترات کتابخانهها را
اندازهگیری نمود ،وجود ندارد .در يک رويکرد ارزشگذاری اقتصادی ،استفاده از دو

مطالعه علمسنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات

تکنیک «مازاد مصرفکننده »8و «ارزشگذاری مشروط »0تأکید شده است (بارون ،ويلیامز،
آسوو ،آست و اسیون .)0885 ،1مازاد مصرفکننده به اين معنی است ،که خريداران تمايل
دارند برای هر مقدار از کاال يا خدمات مبلغی را بپردازند؛ درحالیکه مبلغی که واقعاً
میپردازند کمتر از آن تمايل پرداخت است .بدين ترتیب منافعی برای مصرفکننده از هر
واحد کاال يا خدمات حاصل میشود که همان مازاد مصرفکننده است (عبدلی و ورهرامی،
 .)8188اين تکنیک برای اندازهگیری ارزش سرويسهای خاص خدمات کتابخانهها
مورداستفاده قرار میگیرد .ارزشگذاری مشروط ،نمونهای از ترجیحات اظهار شده است
(بیدرام ،محمدی و ناصری اصفهانی )8181 ،که تالش میکند تمايل به پرداخت افراد ،تحت
سناريوهای بازار معین فرضی ،تعیین کند (مرادی .)8183 ،روش ترجیحات آشکارشده بر
مبنای بازار ضمنی يا جايگزين است که ارزش کاالها و خدمات عمومی غیر بازاری را با
توجه به قیمت بازار و کاالهای بازاری برآورد میکند (شريفپور .)8188 ،روش ترجیحات
اظهار شده بر مبنای بازار فرضی است و شامل پرسش مستقیم از افراد درباره مقدار ارزشی
است که به کاالها و خدمات عمومی و غیر بازاری میدهند (قربانی و فیروز زارع.)8118 ،
تمايل به پذيرش 3و تمايل به پرداخت ،5دو روش در رويکرد ارزشگذاری مشروط
است .در روش تمايل به پرداخت از کاربران خواسته میشود که بگويند ،چه مبلغی حاضرند
برای خدمات و منابع اطالعاتی که در کتابخانه ارائه میشود ،پرداخت کنند (بارون و
همکاران )0885 ،و ارزش اطاعات و خدمات ارائه شده برای آنها چقدر است؟ و يا حاضرند
چه مبلغی برای بهبود کیفیت کاال و خدمات بپردازند .از سوی ديگر به با توجه به اينکه
برای کاال و خدمات اطالعاتی شاخصهای عرضه و تقاضا و بازار فعال به صورتی که برای
از روش تمايل به پرداخت تعیین میکنند.
1. consumer surplus
2. contingent valuation
3. Barron, Williams, Assoc, Asst & Steven
)4. willingness to accept (WTA
)5. willingness to pay (WTP
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با استفاده از ارزشگذاری مناسب کاالها و خدمات کتابخانهای ،که بهعنوان کاالها و
خدمات غیر بازاری محسوب میشوند میتوان به نتايج ارزشمندی دراينارتباط دست يافت
و با ارائه روشهای ارزشگذاری ،ارزش اينگونه خدمات و کاالها را به دست آورد
(صیفوری ،بابالحوائجی ،نوشین فر و مطلبی فرد.)8189 ،
اساساً خدمات کتابخانه با چند هدف عمده مورد ارزشگذاری قرار میگیرند :جهت
ارائه توصیههايی برای پیشرفت و بهبود خدمات؛ برای اطالع از تصمیمگیریها؛ برای ارتباط
با ذينفعان .همچنین آمار سنتی از قبیل جمعآوری تعداد بازديدکنندگان ،انتشارات کتاب يا
آمار مربوط به تعداد بازديد صفحات وب ،حجم مقاالت دانلود شده يا افزايش درخواست
گفتگوی مرجع است .همه اين آمارها ارزيابی داخلی مفید ،برای تصمیمگیری و توصیههای
جهت بهبود عملکرد است؛ اما هیچکدام از اين اقدامات مرسوم ،واقعاً ارزش کتابخانه را برای
کاربران و ذينفعان خود ،نشان نمیدهند (لمونت.)0885 ،8
بیشتر خدمات و کاالی عمومی مانند خدمات کتابخانه ،محیطزيست اجتماعی و
اکوسیستمهای طبیعی ،بازاری وجود ندارد رايجترين رهیافت مبتنی بر بازار فرضی
ارزشگذاری اقتصادی منافع کاال و خدمات عمومی بهصورت مشروط است (هیل و
همکاران .)0885 ،0طبق نظر نونان ،روش ارزشگذاری مشروط بهطور فزايندهای برای منافع
فرهنگی به کار میرود و روش مناسبی برای برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانهها است
(نونان.)0881 ،1
مفهوم قیمت و قیمتگذاری از موضوعات با اهمیت در اقتصاد و بازاريابی است که
آگاهی از ابعاد آن برای تمام کسانی که به تولید يک محصول يا ارائه خدمتی خاص
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میپردازند ،ضروری است .عنصر «قیمت» يکی از عوامل مؤتر بر حفظ و جذب مشتريان و
جلب رضايت خاطر آنان و درواقع وجهی است که برای کاال يا خدمتی خاص هزينه میشود.
قیمتگذاری به زبان ساده ،يعنی تعیین قیمت برای کاال يا خدمتی خاص (عزيزی.)8118 ،
1. Lamont
2. Heal et al.
3. Noonan
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قیمتگذاری برای استفاده از برخی خدمات و منابع هزينهبردار کتابخانه از مقولههای مطرح
در حوزه اقتصاد اطالعات است که برای جلوگیری از بحران قیمت و مقابله با افزايش بیدلیل
هزينه تمامشده در کتابخانه صورت میگیرد (بابالحوائجی.)8111 ،
ادامه حیات کتابخانههای دانشگاهی وابسته به ارزشی است که استفادهکنندگان با توجه
به منافعی که برای آنها دارند در نظر میگیرند .ازآنجاکه خدمات کتابخانهها (شامل خدمات
مرجع و پاسخگويی ،امانت ،خدمات ديداری و شنیداری ،امانت بینکتابخانهای ،اشاعه مواد
گزينشی و غیره) بهعنوان خدمات غیر بازاری محسوب میشوند ،قیمت و ارزش آنها در
بازار مشخص نمیشود و از روشهای بازاری و مرسوم نمیتوان ارزش اقتصادی و قیمت
آنها را مشخص کرد ،زيرا در بازار مورد معامله قرار نمیگیرند ،بنابراين اينگونه خدمات
را با استفاده از روش ارزشگذاری مستقیم و ترجیحات اظهار شده افرادی که بهطور مستقیم
از آنها استفاده میکنند ،میتوان مشخص کرد (مرادی و همکاران.)8180 ،
ازآنجاکه کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی بهعنوان يکی از مهمترين و برجستهترين
مراکز اطالعرسانی آموزشی ،علمی و پژوهشی محسوب میشوند به کار بردن استانداردها و
تجهیز مناسب آن مراکز با امکانات مناسب و ارتقای سطح ارائه خدمات به استفادهکنندگان
امری الزم و انکارناپذير است .همچنین با توجه به اينکه يکی از اهداف ارزشمند وزارت
بهداشت ،ارتقا کمی و کیفی خدمات و امکانات کتابخانههای دانشگاهی جهت ارزيابی و
اولويتبندی دانشگاههای علوم پزشکی است .لذا خدمات کتابخانههای دانشگاه علوم
پزشکی بهواسطه مزايای خود در تحقق اهداف آموزش عالی ،بهعنوان يکی از ابزارهای
کلیدی عمل میکنند .بدينجهت ارزيابی آنها از جنبههای گوناگون ،ازجمله کمی کردن
يکی از شیوههای رايج در سنجش عملکرد کتابخانهها انجام پژوهشهای مالی است.
بهعبارتديگر کتابخانهها بايد بتوانند به روشی مستدل ،منطقی و قابلدرک برای مديران
ارشد نشان دهند ،که خدمات آنها نیازهای استفادهکنندگان را بهگونهای مؤتر برطرف
میکند و از طرف ديگر میزان منابع مالی تخصیص دادهشده به آن کتابخانه ،با میزان برطرف
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اشرفیريزی .)8180 ،ازاينرو با توجه به اينکه بخشی از بودجه مالی دانشگاهها به کتابخانه و
مراکز اطالعرسانی دانشگاه اختصاص داده میشود و همچنین با وجود مشکالتی که در تأمین
بودجه موردنیاز مواجه هستند ،ارزشگذاری اقتصادی يکی از روشهای مفید و منطقی در
سرمايهگذاری و برنامهريزیهای مديريتی است .ارزش اقتصادی را تالش برای اختصاص
ارزشهای کمی به کاال و خدمات ارائه شده توسط کتابخانههای عمومی و دانشگاهی تعريف
میکنیم .لذا برای اينکه نشان دهیم ارزش اقتصادی هر محصول يا خدمتی بهطورکلی
برحسب آنچه ما مايل هستیم برای کاال و خدمات پرداخت کنیم ،کمتر از آن چیزی نیست
که هزينه آن را تأمین میکنیم .از روش تمايل پرداخت کاربران استفاده میکنیم .ازآنجاکه
کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی همواره به دنبال توسعه و افزايش کارايی در ارائه خدمات
به مراجعین خود میباشند و نیز يکی از روشهای برآورد ارزش خدمات ،روش پرسیدن
مستقیم از استفادهکنندگان خدمات است .به همین منظور در اين پژوهش سعی شده است به
بررسی ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و معیار تمايل به پرداخت کاربران ،پرداخته شود و
در پايان به اين پرسشها جواب داده شود که :ارزش پولی کل خدمات کتابخانههای دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه چقدر است؟ کاربران برای حفظ خدمات کنونی کتابخانههای
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چقدر تمايل دارند پول پرداخت کنند؟ چه عواملی بر میزان
تمايل به پرداخت کاربران مؤتر است؟
نتايج ارزشگذاری کتابخانههای دانشگاهی ضمن اينکه معرف وضعیت کتابخانههای
دانشگاهی موردبررسی است ،میتواند عنصری مفید و کارآمد برای مديريت و برنامهريزی
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در امر مجموعهسازی ،ارائه خدمات بهینه و تخصیص بودجه باشد .با بررسی و تخمین تمايل
به پرداخت کاربران برای خدمات دانشگاهی میتوان تصويری عینی از ارزش و کارآيی
منابع و خدمات کتابخانه مطلع شد .همچنین با شناخت نقاط قوت و ضعف خدمات میتوان
خطمشی مديريتی را طوری برنامهريزی نمود که به پر شدن خألهای موجود و تقويت نقاط
قوت بینجامد .الزم به ذکر است پژوهشهای ارزشگذاری میتواند منجر به تجاریسازی
خدمات کتابخانههای گردد تا بخشی از کمبودهای مالی و اعتباری بودجه موردنیاز اين مراکز
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تأمین گردد .چراکه تمايل به پرداخت استفادهکنندگان برای خدمات ارائه شده نشاندهنده
میزان موفقیت در سرمايهگذاری و رسیدن به رسالت اصلی کتابخانههای دانشگاهی که همان
پاسخگويی بهموقع نیازهای تخصصی و اطالعاتی کاربران است ،میتوان در توجیه اقتصادی
کتابخانههای دانشگاهی ،مديران و مسئوالن را برای تخصیص بودجه و امکانات مالی بیشتر
ياری رساند .انجام اين پژوهش میتواند برای کتابخانههای دانشگاهی علوم پزشکی مؤتر
بوده تا از طريق نتايج اين پژوهش بتواند ارزش وجودی کتابخانههای دانشگاهی از ديدگاه
کاربران و استفادهکنندگان را برای سیاستگذاران و مسئوالن برنامهريز بخش مربوطه
بهخوبی نمايان ساخته و درنتیجه تخصیص بودجه و هزينه جهت ارتقای کیفیت خدمات
اطالعاتی را بهروشنی توجیه نمايند و درنتیجه موجب رشد و ارتقای جايگاه علمی دانشگاه
علوم پزشکی خواهد شد.
هدف اصلی اين پژوهش تعیین تمايل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانههای
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل مؤتر بر تمايل پرداخت با استفاده از روش
ارزشگذاری مشروط است و پژوهش حاضر درصدد پاسخگويی به سؤاالت زير است:
 ارزش پولی کل خدمات مختلف کتابخانه از نظر کاربران کتابخانههای دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه چقدر است؟
 تمايل به پرداخت برای خدمات مختلف کتابخانه از نظر کاربران کتابخانههای دانشگاهعلوم پزشکی کرمانشاه چقدر است؟
 عوامل جمعیت شناختی مؤتر بر تمايل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانههایدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کدام است؟
کردن دارند؟
مدل مفهومی پژوهش در شکل  8ارائه میگردد .همانگونه که مشاهده میکنید در اين
الگو متغیرهای مستقل جنسیت ،سن ،شغل ،تحصیالت و درآمد و متغیر وابسته میزان تمايل
به پرداخت کاربران است .روابط بین متغیرهای مذکور در شکل زير به نمايش درآمده است.
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در اين مدل اترات متغیرهای مختلف را بر میزان تمايل به پرداخت کاربران برای خدمات
کتابخانه موردبررسی قرار دادهايم.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

در خصوص محاسبهی تمايل به پرداخت و بررسی میزان تأتیر عوامل مؤتر بر
ارزشگذاری اقتصادی در داخل و خارج صورت گرفته که بهاختصار اشاره میشود .روش
ارزشگذاری مشروط برای اولین بار در سال  8851در اياالتمتحده آمريکا برای اماکن
تفرجی پارک ملی و ازآنپس در دهه  8898در اروپا استفاده شد (بتمن و ويلیس.)8888 ،8
در دهه  8888برای اولین بار روش ارزشگذاری مشروط در کشورهای درحالتوسعه برای
ارزشگذاری خدمات و کاالهای عمومی نظیر دسترسی به پارک آب سالم ،زمین و
منظرههای زيبا به کار رفته است (بتمن و ويلیس 8888 ،نقل از مرادی و همکاران.)8180 ،
الف .پیشینه پژوهش در داخل کشور
صیفوری ،بابالحوائجی ،نوشین فرد و مطلبی ( ،)8189در پژوهشی به شناسايی میانگین
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

تمايل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانههای مرکزی دانشگاهی و عوامل مؤتر بر از
نظر کاربران پرداختند .از ارزشگذاری مشروط به روش پیمايشی تحلیلی و دومرحلهای
هکمن و تکنیک اولويتهای اظهار شده ،استفاده کردند .نتايج نشان داد ارزش پولی کل
خدمات کتابخانههای مرکزی ازنظر کاربران موردبررسی میزان 881918890805 ،ريال

1. Bateman. J, & Willis
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برآورد شده است .میانگین تمايل به پرداخت برای هر نفر در استفاده ماهانه از انواع خدمات
کتابخانههای مرکزی تقريباً مبلﻎ  13888ريال بود.
صیادی ،مرادی و رحیمی ( ،)8189ارزشگذاری اقتصادی پايگاههای اطالعاتی پیوسته
پايگاههای فارسی را موردبررسی قرار دادند .اين پژوهش به روش پیمايشی و ارزشگذاری
مشروط به تعیین میزان تمايل پرداخت دانشجويان دانشگاه رازی برای پايگاههای فارسی
پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد ،میانگین تمايل به پرداخت سالیانه دانشجويان تحصیالت
تکمیلی برای استفاده از پايگاههای اطالعاتی پیوسته مقالههای فارسی  89585تومان و عواملی
مانند وضعیت تأهل ،دانشکده و تعداد افراد خانواده بر تمايل به پرداخت استفاده از پايگاههای
اطالعاتی فارسی تأتیرگذار است.
خردمندی و مرادی ( ،)8181به بررسی عوامل مؤتر بر ارزشگذاری اقتصادی خدمات
کتابخانههای عمومی شهرستان کرمانشاه انجام دادند .اين پژوهش به روش پیمايشی با استفاده
ازنظرسنجی از طريق پرسشنامه محققساخته انجام دادند .يافتههای پژوهش نشان داد که
میانگین تمايل به پرداخت سالیانه برای حفظ و بهبود خدمات کلی کتابخانه  10.18188ريال
است و اکثر افراد تمايل به پرداخت  88888ريال برای خدمات کتابخانه عمومی دارند.
همچنین نتايج نشان میدهد که استفادهکنندگان تمايل دارند برای حفظ شرايط و موقعیت
کنونی کتابخانههای عمومی مبالغی پرداخت کنند.
مرادی ،فدايی ،نادری و فتاحی ( ،)8180در پژوهش خود به ارزشگذاری اقتصادی
خدمات کتابخانههای عمومی شهر تهران پرداخت .اين پژوهش به روش پیمايشی و
ارزشگذاری مشروط و تکنیک تمايل به پرداخت بر روی  8891نفر از استفادهکنندگان
پرداخت برای خدمات کتابخانههای عمومی بهطور ماهانه به ترتیب مربوط به خدمات بخش
قرائتخانه 01818 ،ريال و کمترين تمايل به پرداخت بابت پايگاه نمايه 80018 ،ريال است.
مرادی و فتحعلی ( ،)8180در پژوهش خود به ارزشگذاری اقتصادی پايگاههای
اطالعاتی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداختند .اين پژوهش بهصورت پیمايشی
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خدمات کتابخانههای عمومی انجام دادند .نتايج اين پژوهش نشان داد ،بیشترين تمايل به

و از طريق پرسشنامه محققساخته ،بر روی  503نفر از کاربران کتابخانههای دانشگاه علوم
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پزشکی کرمانشاه اجرا گرديد .درمجموع میزان تمايل به پرداخت ماهانهی استفادهکنندگان
شامل مردان و زنان برای اينترنت  58388888ريال و برای حفظ و بهبود پايگاههای اطالعاتی
 18388888ريال بوده است.
ب .پیشینه پژوهش در خارج از کشور
ريس و درادوو ،)0881( 8در پژوهش خود به ارزيابی اقتصادی کتابخانه عمومی شهر
کوزان 0با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و آنالیز بازار پرداختند .يافتههای پژوهش
نشان داد ،ساکنان شهر کوزان از کتابخانه عمومی قدردانی میکنند و مايل به قبول حداقل
ده برابر ارزش پايه خدمات کتابخانه هستند .همچنین نتايج نشان داد که برای هر  888دالر
سرمايهگذاری شده در کتابخانه تقريباً  8/83دالر به کاربران در کاالها و خدمات بازگشت
داده میشود.
کو و همکاران ،)0881( 1در پژوهشی عوامل مؤتر در ارزشگذاری اقتصادی خدمات
کتابخانههای دانشگاهی از ديدگاه کاربران مورد ارزيابی قرار دادند .پژوهش به روش
ارزشگذاری مشروط انجام گرفت که نتايج اين پژوهش نشان داد ،وضعیت خود کاربران
در ارزشگذاری خدمات کتابخانههای دانشگاهی تأتیر دارد .همچنین متغیرهای میزان مطالعه
افراد در تمايل به پرداخت آنان مؤتر است .اعضای هیأت علمی بهطور پیوسته مقدار باالتری
ارزشگذاری را نسبت به دانشجويان به خود اختصاص دادهاند.
هژک و استیسکال ،)0883( 3در پژوهشی ،به مدلسازی ارزش کتابخانه عمومی با
استفاده از روش ارزيابی مشروط پرداختند .در اين مطالعه تمايل به پرداخت و تمايل به
پذيرش کتابخانه شهرداری پراگ را موردبررسی قرار دادند .نتايج اين پژوهش نشان داد که
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

64

عواملی همچون میزان استفاده از خدمات ،درآمد خانوار و هزينههای جايگزين بر
ارزشگذاری خدمات کتابخانههای عمومی مؤتر است .خدمات امانت کتاب از عوامل مهم
تعیین ارزش کتابخانههای عمومی است.
1. Reyes & Dorado
2. Quezon
3. Ko et al.
4. Hájek & Stejskal
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گوهده ،)0880( 8به مطالعه ارزشگذاری منابع پیوسته کتابخانههای عمومی کارولینای
شمالی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و تمايل به پرداخت برای خدمات
کتابخانههای عمومی پرداخت .ارتباط بین سرانه هزينه کتابخانه و تمايل به پرداخت برای
«ایبوکها» و «آنالين ويدئوها» معنادار بود ،همچنین نتايج اين پژوهش نشان داد ،عواملی
مانند جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،درآمد ،دفعات استفاده از کتابخانه ،بر میزان تمايل
پرداخت استفادهکنندگان کتابخانه مؤتر است.
شفر ،)0888( 0به ارزشگذاری کتابخانههای عمومی ونکوور کانادا پرداخت .اين
پژوهش به روش پیمايشی انجام گرديد تا ارزش کتابخانههای عمومی از دو جهت يعنی منافع
مستقیم کاربران (امانت کتاب و خدمات قابلارائه به کاربران) و منافع غیرمستقیم که جامعه
بهعنوان يک کل از کتابخانه دريافت میکند (مانند سوادآموزی و ديگر خدمات به جامعه).
نتايج اين پژوهش نشان داد ،کاربران کتابخانهها تمايل دارند ساالنه بیش از  088دالر به
کتابخانه کمک کنند .درمجموع بیش از  18درصد از کاربران در تمايل به پرداخت ساالنه
خود برای پرداخت اين مبلﻎ موافق بودند.
هیدر ،)0881( 1در پژوهشی خدمات پولی کتابخانهها را با بهکارگیری روش
ارزشگذاری مشروط ،ارزش پولی و اقتصادی خدمات کتابخانههای عمومی استرالیا برآورد
کرده است .يافتههای پژوهش نشان داد که کتابخانههای عمومی شهر مذکور ازنظر پولی
بسیار خوب ارزشگذاری میشوند .بهطوریکه در اين پژوهش میانگین تمايل به پرداخت
برای هر ماه از خدمات کتابخانه  1/09دالر بود.
چونگ ،)0889( 3در مطالعهای تحت عنوان «روش ارزشگذاری مشروط در
يک مدل جديد ارزشگذاری اقتصادی کتابخانههای عمومی است ،يعنی محدود کردن
کاهش خطای اختالف و کاهش تورش اطالعات است .با توجه به برآورد انجامشده کتابخانه
1. Guhde
2. Shaffer
3. Hider
4. Chung
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کتابخانههای عمومی» اهدا خاصی را دنبال میکند ،بهطوریکه در اين مطالعه اهدافش ارائه
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در شرايط نسبتاً خوبی از نظر هزينه -منفعت يعنی  8/89بود ،اين بدين معنی است که از هر
 8888ون کره  889درصد عايد کتابخانه شده است.
آبو ،)0885( 8میزان تمايل به پرداخت استخراجشده از طريق روش ارزشگذاری
تصادفی را به کار برد تا درک بهتری از ارزش کلی ،ازجمله ارزش اقتصادی کتابخانههای
عمومی نروژ فراهم آورد .بر اساس شواهد تجربی ،نسبت هزينه-سودمندی در حدود 3:8
تعیین شد که به اين نتیجه منجر شد که کتابخانههای عمومی نروژ بر طبق عقیدۀ عموم،
درمجموع ،به قیمتشان میارزيدند.
مطالعه پژوهشهای گذشته نشان داد که بیشتر پژوهشها در داخل کشور همچون
پژوهشهای صیادی ،مرادی و رحیمی ( )8189و مرادی و فتحعلی ( )8180به موضوع
ارزشگذاری پايگاههای اطالعاتی پرداخته شده است و فقط تعداد کمی از اين پژوهشها
مانند پژوهشهای صیفوری ،بابالحوائجی ،نوشین فرد و مطلبی ( ،)8189خردمندی و مرادی
( )8181و مرادی ،فدايی ،نادری و فتاحی ( ،)8180ارزشگذاری در کتابخانههای عمومی و
دانشگاهی را موردبررسی قرار دادهاند .از طرف ديگر پژوهشهای انجام گرفته در خارج
کشور نیز بیشتر به موضوع ارزشگذاری کتابخانههای عمومی پرداختهاند .يکی از خألهای
قابلمشاهده در اين مطالعات ،بررسی تمايل به پرداخت و ارزشگذاری مشروط در
کتابخانههای دانشگاهی است .درحالیکه کاربران کتابخانههای دانشگاهی اغلب متخصصین
و پژوهشگران و دانشجويانی هستند که نیاز به منابع و خدمات بهروز و ارزشمندی هستند ،لذا
بررسی میزان کارايی و تمايل به پرداخت برای اين خدمات امری ضروری خواهد بود .به
همین منظور پژوهش حاضر به بررسی تمايل به پرداخت کاربران کتابخانههای دانشگاه علوم
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

پزشکی برای خدمات میپردازد.

روش
اين پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمايشی تحلیلی و ارزشگذاری مشروط به تعیین
تمايل به پرداخت انجام شده است .جامعه آماری در اين پژوهش تمام کاربران کتابخانههای
1. Aabo
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دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تعداد  9398نفر است .برای تعیین حجم نمونه مناسب با
استفاده از فرمول میشل و کارسون استفاده شده است:
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2

رابطه ) ≅ 553 .8

0.15

α .V
1−
2

(=𝑛 )

D

U

(=𝑛

α

در رابطه فوق  nاندازه نمونه V ،خطای معیار نسبی 1 − 2 ،سطح اطمینان D ،تفاوت بین
تمايل به پرداخت واقعی و تمايل به پرداخت برآورد شده است که بهصورت درصدی از
تمايل به پرداخت واقعی بیان میشود .در بیشتر مطالعات انجام شده ،معیار خطای نسبی (،)V
عددی بین  8/95و  1و سطح معناداری را معموالً پنج درصد ،ده و يا بیست درصد انتخاب
میکنند (صادقی 8118 ،نقل از مرادی .)8180 ،در اين مطالعه برای خطای معیار نسبی عدد
 8/18و سطح معناداری پنج درصد و  8/85تفاوت بین تمايل به پرداخت واقعی و تمايل به
پرداخت برآورد شده در نظر گرفته شده است که با جاگذاری در فرمول ،حجم نمونه به
تعداد  551نفر محاسبه شده است .برای انتخاب نمونه از روش تصادفی در دسترس استفاده
شده است .ابزار گردآوری دادهای پژوهش ،پرسشنامه تمايل به پرداخت شامل  13سؤال
دارای در پنج بخش (ويژگیهای جمعیتشناختی شامل  1سؤال ،عوامل فردی شامل  1سؤال،
عوامل جامعهشناختی شامل  3سؤال ،عوامل فناوری شامل  1سؤال و تمايل به پرداخت شامل
 80سؤال) طراحی و مورداستفاده قرار گرفته است .الزم به ذکر است که اين پرسشنامه قبالً
در پژوهش (صیفوری و همکاران )8189 ،مورداستفاده قرار گرفته شده است .با توجه به
اينکه پرسشنامه مذکور قبالً در پژوهش صیفوری و همکاران ( )8189مورداستفاده قرار گرفته
شده و روايی و پايايی آن سنجیده شده است .برای تعیین پايايی از آلفای کرونباخ استفاده
پرسشنامه توزيعشده  501پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد و با کمک نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  03مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفت .برای تجزيهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی
و آمار استنباطی استفاده شده است .در سطح آمار توصیفی از شاخصهای آماری نظیر
میانگین ،میانه ،کمینه ،بیشینه ،فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده است .در سطح آمار

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

شد که مقدار  8/11نشان داد ،ابزارها از پايايی مطلوبی برخوردار هستند .از تعداد 551
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استنباطی نیز متناسب با متغیرهای پژوهش و حالت دوگانه متغیر وابسته (تمايل به پرداخت و
عدم تمايل به پرداخت) ،نرمال نبودن متغیرها و تابت نبودن واريانسها از آزمون ناپارامتريک
رگرسیون لجستیک با روش ورود همزمان متغیرها استفاده شده است .در اين پژوهش تمايل
به پرداخت خدمات کتابخانه علوم پزشکی کرمانشاه بهعنوان متغیر وابسته است در پرسشنامه
با دو گزينه که به دو جمله بلی ( )8و خیر ( )8سنجیده شده است و متغیرهای جمعیت شناختی
(سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،شغل ،سطح درآمد و غیره) بهعنوان متغیر مستقل در نظر
گرفته خواهد شد.

یافتهها
در جدول  ،8شرايط پاسخگويان ازنظر متغیرهای فردی به تفکیک متغیر جنسیت ،تحصیالت،
شغل و درآمد نشان داده شده است.
جدول  .1توزیع فراوانی پاسخگویان موردمطالعه برحسب متغیرهای فردی
متغیر
جنسیت

تحصیالت

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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شغل

درآمد

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

008

38/8

زن

189

51/8

فوقديپلم

39

1 /8

لیسانس

015

33/5

فوقلیسانس

811

18/8

دکتری

11

85/9

دانشجو

388

98/3

هیأت علمی

05

3 /9

کارمند

00

3 /0

پژوهشگر

59

88/1

ساير

5

8 /8

زير 888.888

839

09/1

 888.888تا 588.888

831

01/8

 588.888تا 8.888.888

10

88/9

 8.888.888تا 8.588.888

10

85/5

مطالعه علمسنجی تولیدات علمی پژوهشنامه مالیات
فراوانی

درصد فراوانی

متغیر
 0.888.888به باال

08

3

بدون درآمد

31

1 /9

مبالﻎ ديگر

01

3 /8

501

888/8

مجموع

با توجه به يافتههای بهدستآمده  51/8درصد جامعه پژوهش را زنان و  38/8درصد
مردان تشکیل میدهند .افراد به ترتیب با تحصیالت کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
بیشترين کاربران کتابخانههای علوم پزشکی کرمانشاه را به خود اختصاص میدهند؛ و
همچنین دانشجويان با  98/3درصد بیشترين استفادهکنندگان از کتابخانههای علوم پزشکی
کرمانشاه هستند .وضعیت درآمدی کاربران به شکل متفاوت است اما بیشتر کاربران از درآمد
بین  888.888تا ( 588.888تومان) برخوردارند.
جدول  .0توزیع فراوانی میزان مراجعه پاسخگویان به کتابخانههای علوم پزشکی
میزان مراجعه به کتابخانه

فراوانی

درصد فراوانی

تقريباً هر روز

808

03/3

چند بار در هفته

881

11/1

هفتهای يک بار

31

8 /8

چند بار در ماه

15

80/1

ماهی يک بار

59

88/1

چند بار در سال

11

1 /1

مجموع

501

888/8

کتابخانههای علوم پزشکی مراجعه میکنند و  1/1درصد از کل کاربران فقط چند بار در
سال از خدمات کتابخانه استفاده میکنند .بیشتر پاسخگويان  11/1درصد از آنها هفتهای
چند بار به کتابخانه علوم پزشکی مراجعه و از خدمات آن استفاده میکنند.
پاسخ به سؤال اول پژوهش :ارزش پولی کل خدمات مختلف کتابخانه از نظر کاربران

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

همانطور که در جدول  ،0نشان داده شده است 03/3 ،درصد کاربران تقريباً هر روز به

کتابخانههای علوم پزشکی کرمانشاه چقدر است؟
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جدول  .3آمار توصیفی تمایل به پرداخت سالیانه کاربران برای خدمات کتابخانههای علوم پزشکی
تمايل به

عدم تمايل

میانگین

پرداخت به پرداخت
توزيع فراوانی

فراوانی

351

98

بهصورت کلی

درصد فراوانی

11/9

81/1

تمايل به پرداخت (تومان)

صفر

88888

08888

میانه و مد بیشینه

کمینه
8

08181.81

08888

58888

18888

58888 38888

توزيع فراوانی

فراوانی

98

808

889

01

38

18

بهصورت جزئی

درصد فراوانی

81/1

03/3

19/1

3 /3

8 /1

88/3

نتايج جدول  1نشان میدهد ،بهطورکلی  11/9درصد ( 351نفر) از کاربران تمايل به
پرداخت مبلغی برای استفاده ساالنه از خدمات کلی کتابخانههای موردبررسی داشتند و 81/1
درصد ( 98نفر) تمايلی به پرداخت در اين جهت نداشتند .میانگین تمايل به پرداخت کاربران
برای استفاده سالیانه از خدمات کلی کتابخانههای علوم پزشکی کرمانشاه تقريباً  08181تومان
است .میانه و مد تمايل به پرداخت آنان بهصورت سالیانه  08888تومان است .بهصورت جزئی
نیز اکثر پاسخگويان تمايل به پرداخت مبالﻎ متفاوتی برای استفاده سالیانه از خدمات کلی
کتابخانههای علوم پزشکی داشتند بیشترين تعداد  19/1درصد ( 889نفر) تمايل به پرداخت
مبلﻎ  08888تومان در سال و همچنین کمترين تعداد پاسخگويان  01نفر ( 3/3درصد) تمايل
به پرداخت  18888تومان برای استفاده سالیانه از خدمات کلی کتابخانه را دارند.
پاسخ به سؤال دوم پژوهش :تمايل به پرداخت ماهیانه برای خدمات مختلف کتابخانه از نظر
کاربران کتابخانههای علوم پزشکی کرمانشاه چقدر است؟
جدول  .4تمایل به پرداخت ماهیانه کاربران برای حفظ خدمات کتابخانههای علوم پزشکی
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

توزيع فراوانی ماهیانه خدمات
خدمات امانت
خدمات مرجع
بخش اسناد و پاياننامه
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فراوانی

درصد

میانگین

فراوانی

(تومان)

تمايل به پرداخت

331

11/8

عدم تمايل به پرداخت

15

81/8

تمايل به پرداخت

188

93/8

عدم تمايل به پرداخت

819

05/8

تمايل به پرداخت

111

91/8

عدم تمايل به پرداخت

830

01/8

کمینه

بیشینه

میانه

1888 1880.08

8

18888

3888 3800.91

8

08888

3888 3388.51

8

85888
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توزيع فراوانی ماهیانه خدمات

فراوانی

درصد

میانگین

فراوانی

(تومان)

تمايل به پرداخت

301

18/8

عدم تمايل به پرداخت

888

81/8

بخش مواد ديداری و

تمايل به پرداخت

385

08/3

شنیداری

عدم تمايل به پرداخت

881

91/1

تمايل به پرداخت

333

13/8

عدم تمايل به پرداخت

13

85/8

تمايل به پرداخت

388

95/8

عدم تمايل به پرداخت

809

03/8

بخش پايگاههای اطالعاتی

تمايل به پرداخت

188

93/8

آفالين و آنالين)

عدم تمايل به پرداخت

05/8

819

تمايل به پرداخت

335

13/1

عدم تمايل به پرداخت

11

85/9

تمايل به پرداخت

338

11/5

عدم تمايل به پرداخت

19

81/5

تمايل به پرداخت

351

11/3

عدم تمايل به پرداخت

90

81/1

بخش نشريات

خدمات تحويل مدرک
بخش نسخ خطی

بخش اينترنت
خدمات امانت بینکتابخانهای
بخش پايگاه نمايه مجالت

کمینه

بیشینه

میانه

3888 3388.03

8

08888

3888 5031.88

8

85888

3888 1888.10

8

18888

3888 3013.88

8

08888

3888 3109.15

8

85888

3888 3918.99

8

85888

3888 5851.10

8

85888

1888 1980.80

8

08888

نتايج جدول  3نشان میدهد ،میانگین تمايل به پرداخت ماهیانه برای هر نفر جهت حفظ
و بهبود خدمات بخشهای پايگاه نمايه مجالت ،خدمات امانت و تحويل مدرک به ترتیب
با مبالﻎ  1880.08 ،1980.80و  1888.10تومان بیشترين تمايل به پرداخت را به خود اختصاص
داده اند .همچنین بخش مواد ديداری شنیداری و بخش خدمات امانت بینکتابخانهای با
مراحل بعدی باالترين ارزشگذاری شده است .خدمات مرجع با میانگین تمايل به پرداخت
برای هر نفر بهطور ماهیانه مبلﻎ  3800.91تومان جهت حفظ خدمات با کمترين تمايل به
پرداخت ارزشگذاری شده است.
پاسخ به سؤال سوم پژوهش :عوامل جمعیت شناختی مؤتر بر تمايل به پرداخت کاربران برای

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

میانگین تمايل پرداخت ماهیانه برای هر نفر به ترتیب با مبالﻎ  5031.88و  5851.10تومان در

خدمات کتابخانههای علوم پزشکی کرمانشاه کدام است؟
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در مدل رگرسیون لجستیک دو ويژگی قابلمشاهده است .اول ،توزيع
شرطی )⃗𝑥|𝑦( يک توزيع برنولی بهجای يک توزيع گوسی است زيرا متغیر وابسته دودويی
است .دوم ،مقادير پیشبینی احتماالتی است و محدود بین بازه صفر و يک و به کمک تابع
توزيع لجستیک به دست میآيد ،همچنین رگرسیون لجستیک احتمال خروجی را پیشبینی
میکند (بلمن و ون د گییر.)0888 ،8
جدول  .5نتیجه برآورد مدل لجستیک با روش ورود همزمان متغیرها ،برای احتمال تأثیر متغیرهای
مستقل بر تمایل به پرداخت
ضرايب

انحراف

سطح

آماره آزمون

-2 Log likelihood

B

معیار

معناداری

والد

(برازش مدل)

جنسیت (زن)

-8/880

8/315

8/85

011/818

898/895

شغل (دانشجو)

1/511

8/583

8/888

191/001

شغل (هیأت علمی)

9/138

8/818

8/888

118/180

شغل (پژوهشگر)

5/885

8/191

8/881

119/158

سن ( 18-08سال)

-0/885

8/131

8/881

1/888

سن ( 38-18سال)

-0/119

8/199

8/881

9/889

تحصیالت (کارشناسی)

-1/901

8/118

8/883

3/011

تحصیالت (دکتری)

0/118

8/119

8/888

1/151

درآمد (بدون درآمد)

-0/911

8/585

8/808

08/985

متغیرها

855/931

859/818
855/803
81/080

الزم به ذکر است که در خروجیهای حاصل از مدل لجستیک متغیرهای بیمعنی در
مدل کنار گذاشتهشده و تنها متغیرهای معنادار هستند گزارش شدهاند ،يعنی متغیرهايی که بر
سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81

احتمال تمايل به پرداخت کاربران برای استفاده از خدمات کتابخانههای علوم پزشکی مؤتر
هستند .همچنین در اين پژوهش متغیرهای اول در هر سؤال پرسشنامه ،عرض از مبدأ (ضريب
تابت) در نظر گرفته شده است و متغیرهای ديگر نسبت به آن سنجیده شدهاند.
همانطور که در جدول  5قابلمشاهده است ،برآورد مدل لجستیک (احتمال است) نشان
میدهد که متغیرهای جنسیت ،شغل و تحصیالت ،درآمد و سن تأتیر معناداری بر تمايل به
1. Bühlmann & van de Geer
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پرداخت کاربران برای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانههای علوم پزشکی دارند و دارای
عالمت مثبت است که بر تمايل پرداخت سالیانه افراد تأتیرگذار است .به اين شکل که بر
اساس جنسیت ،مردان نسبت به زنان مقدار  8/880واحد احتمال تمايل به پرداخت بیشتری
برای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه را دارند .شغل در سطح هیأت علمی و پژوهشگر به
ترتیب دارای  9/138 ،1/511و  5/885واحد بیشتر احتمال تمايل به پرداخت نسبت به دانشجو
دارند .سن در سطوح  08نا  18سال و  18تا  38سال نسبت به  08سال و کمتر به ترتیب
 -0/885و  -0/019واحد احتمال تمايل به پرداخت کمتری برای استفاده ساالنه از خدمات
کتابخانه را دارند .در مؤلفه تحصیالت ،کارشناسی  -1/901واحد کمتر و دکتری 0/118
واحد بیشتر نسبت به فوقديپلم احتمال تمايل به پرداخت دارند .همچنین نتايج نشان داد ،افراد
فاقد درآمد -0/911واحد کمتر احتمال تمايل پرداخت کمتر برای استفاده سالیانه از خدمات
کتابخانه نسبت به افراد با درآمد کمتر از  888هزار تومان را دارند .همچنین با توجه اينکه
مقدار لگارتیم در برازش مدل در هر سطح کاهش پیداکرده نشان میدهد با اضافه شدن
متغیرها ،مدل بهبود پیدا کرده است .تفاوت تمايل به پرداخت بین گروههای مختلف تحصیلی
پاسخگويان در جدول  1نشان داده شده است.
پاسخ به سؤال چهارم پژوهش :کداميک از خدمات کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی
ازنظر کاربران ارزش هزينه کردن دارند؟
جدول  .6رتبهبندی منابع و خدمات کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی ازنظر کاربران موردبررسی
کتابها و نشريات
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خدمات

رتبه 8

استفاده از امکانات فیزيکی (قرائتخانه)
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رتبه 0

خدمات مشاوره
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نسخ خطی
آموزش الکترونیکی و کارگاهی

رتبه 1

رتبه  3به بعد
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18

01

31

03

90
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همانگونه که نتايج جدول  1نشان میدهد ،از ديدگاه پاسخگويان ،کتابها و نشريات
همچنین پايگاههای اطالعاتی آنالين ،پايگاه اطالعاتی آفالين ،پاياننامه و خدمات تحويل
مدرک و امانت بینکتابخانهای به ترتیب در باالترين جايگاه برای ارزشگذاری و هزينه
کردن هستند .از طرفی خدمات مشاوره ،نسخ خطی و آموزش الکترونیکی در اولويتهای
آخر کاربران قرار دادند و ارزش کمتری برای هزينه کردن دارند.

بحث و نتیجهگیری
مطالعه ارزشگذاری مشروط خدمات کتابخانههای دانشگاهی ،نشان میدهد که ارزش منابع
و خدمات کتابخانههای مذکور ،بر اساس استفاده مستقیم از آنها چقدر است .به اين معنی
که افراد بر اساس استفاده مستقیم از خدمات و منافعی که دريافت کردند ارزش اقتصادی
خدمات کتابخانه دانشگاهی علوم پزشکی را تعیین میکنند.
نتايج پژوهش نشان داد 11/9 ،درصد پاسخگويان برای حفظ و ارائه خدمات کنونی
کتابخانههای دانشگاهی علوم پزشکی کرمانشاه ،تمايل به پرداخت دارند؛ و میانگین تمايل
به پرداخت برای استفاده سالیانه از خدمات کلی کتابخانههای مذکور تقريباً مبلﻎ 08188
تومان است ،با توجه به اينکه اين مبلﻎ برای استفاده ساالنه از خدمات کتابخانه تعیینشده،
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مبلغی منطقی و مناسب است؛ بنابراين میتوان گفت تمايل به پرداخت برای استفاده از
خدمات کتابخانه علوم پزشکی کرمانشاه در شرايط مناسبی قرار دارد .اين بخش از نتايج
پژوهش حاضر با پژوهشهای (مرادی و همکاران( ،)8180 ،مرادی و فتحعلی،)8181 ،
(خردمندی و مرادی( ،)8181 ،صیادی ،مرادی و رحیمی )8189 ،و (صیفوری،
بابالحوائجی ،نوشین فر و مطلبی فرد )8189 ،در داخل کشور و با پژوهشهای (آبو،)0885 ،
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(شفر )0888 ،و (کو و همکاران ،)0881 ،مبنی بر داشتن تمايل کاربران به پرداخت مبالغی
جهت حفظ و بهبود خدمات کتابخانه همخوانی دارد.
همچنین میانگین تمايل افراد برای پرداخت ماهیانه برای هر نفر جهت حفظ و بهبود
خدمات بخشهای پايگاه نمايه مجالت ،خدمات امانت و تحويل مدرک به ترتیب با مبالﻎ
 1808.08 ،1980.80و  1888.10تومان ،بیشترين تمايل به پرداخت را به خود اختصاص داده-
اند .به اين معنی که ارزش اين خدمات نسبت به خدمات ديگر کتابخانههای علوم پزشکی
کرمانشاه ،بیشتر است و همچنین نتايج نشان داد خدمات مرجع با میانگین تمايل به پرداخت
برای هر نفر بهطور ماهیانه مبلﻎ  3800.91تومان جهت حفظ خدمات کنونی با کمترين تمايل
به پرداخت ارزشگذاری شده است .لذا میتوان اينگونه تبیین نمود که خدمات کنونی
بخش مرجع از کارايی و ارزش مناسبی در مقايسه با بخشهای ديگر کتابخانه برخوردار
نیستند .نتايج ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانههای عمومی در پژوهش مرادی و
همکاران ( )8180نشان داد ،تمايل پرداخت بهصورت ماهیانه برای خدمات مرجع با مبلﻎ
 0519تومان و خدمات امانت با مبلﻎ  0851تومان به ترتیب بیشترين تمايل را به خود
اختصاص دادند.
برآورد مدل لجستیک نشان میدهد که متغیرهای جنسیت ،شغل و تحصیالت ،درآمد و
سن تأتیر معناداری بر تمايل به پرداخت کاربران برای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانههای
علوم پزشکی دارند و دارای عالمت مثبت است که بر تمايل پرداخت سالیانه افراد تأتیرگذار
است .به اين شکل که بر اساس جنسیت احتمال دارد ،زنان نسبت به مردان تمايل به پرداخت
کمتری برای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه را دارند .شايد دلیل تمايل کمتر زنان به
علیرغم ارزشمند دانستن خدمات کتابخانههای علوم پزشکی ،احتمال اينکه وجود برخی
محدوديتهای اقتصادی ،تصمیمگیری برای پرداخت سختتر نمايد ،وجود داشته باشد.
بدينجهت احتمال میرود متغیر حاضر بر تمايل به پرداخت تأتیر گذاشته است .در مورد
متغیر شغل ،میتوان گفت با توجه به تفاوت نیاز کاربران و نحوه دريافت خدمات ،تمايل به
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میرود ،در بین کاربران کتابخانههای علوم پزشکی کرمانشاه ،اعضای هیأت علمی و
پژوهشگران به دلیل نیاز به خدمات و منابع اطالعاتی روزآمد ،غنی و معتبر تمايل بیشتری
نسبت به دانشجويان ،برای پرداخت دارند .تحصیالت يکی ديگر از متغیرهايی است که
احتمال میرود بر تمايل به پرداخت کاربران کتابخانه مؤتر باشد ،به صورتی که نتايج پژوهش
نشان داد ،کاربران در سطح کارشناسی به دلیل نوع و میزان استفاده از منابع و خدمات
کتابخانه تمايل کمتری نسبت به دانشجويان برای پرداخت جهت استفاده از خدمات دارند.
از طرف ديگر ،پاسخگويان دکتری برای استفاده سالیانه از منابع و خدمات کتابخانههای
دانشگاهی علوم پزشکی بیشترين احتمال ارزشگذاری را داشتند .میزان درآمد نیز عامل
اقتصادی مهمی در میزان تمايل به پرداخت کاربران است ،همانطور که نتايج پژوهش نشان
داد ،کاربران فاقد درآمد نسبت به کاربران برخوردار از درآمد تمايل به پرداخت کمتری
برای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه را دارند ،میتوان گفت استقالل مالی و داشتن
شرايط اقتصادی مناسب احتمال تمايل به پرداخت را افزايش خواهد داد .نتايج اين بخش از
پژوهش حاضر را میتوان اينگونه تبیین نمود که افراد دارای تحصیالت دکتری غالباً در
حال پژوهش ،مطالعه و يا ارتقاء سطح علمی خود هستند که نیاز به دريافت خدمات و منابع
کتابخانههای دانشگاهی هستند ،شايد بتوان دلیل ارزشگذاری باال به خدمات کتابخانههای
مذکور را به اين صورت توجیه نمود .اين بخش از نتايج با يافتههای پژوهش (مرادی و
همکاران( ،)8180 ،گوهد )0880 ،و (صیفوری و همکاران )8189 ،که نشان دادند ،جنسیت،
شغل ،درآمد ،سن و تحصیالت تأتیر مثبت و معناداری بر تمايل به پرداخت کاربران برای
استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه دارند ،همسو است.
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از ديدگاه پاسخگويان ،در بین خدمات مختلف کتابخانههای علوم پزشکی ،کتابها و
نشريات نسبت به ديگر خدمات کتابخانه بیشتر ارزش هزينه کردن دارند ،لذا رتبه نخست
قرار گرفته است .همچنین در سطوح بعدی پايگاههای اطالعاتی آنالين ،پايگاه اطالعاتی
آفالين ،پاياننامه و خدمات تحويل مدرک و امانت بینکتابخانهای به ترتیب در باالترين
جايگاه برای ارزشگذاری و هزينه کردن به خود اختصاص دادند .اين نتايج نشان میدهد
کاربران برای به دريافت و استفاده از منابع و خدمات صحیح ،تخصصی ،بهروز و بهموقع
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کتابخانههای دانشگاهی ،حاضر به پرداخت هزينه هستند .لذا بهبود خدمات مذکور جهت
افزايش کارايی ،کسب درآمد و همچنین تأمین بودجه خود ،نقش مؤتری در پويايی و ارزش
کتابخانه داشته باشد.
بهطورکلی نتايج اين پژوهش نشان داد که استفادهکنندگان تمايل داشتند برای حفظ
خدمات کنونی کتابخانههای دانشگاهی علوم پزشکی مبالغی بهصورت سالیانه و يا ماهیانه
پرداخت کنند میتوان گفت اگر پرداخت پول منجر به بهبود خدمات و تغییر وضعیت کنونی
کتابخانه باشد ،بهطورقطع با توجه به ديدگاه استفادهکنندگان ارزش اقتصادی باالتر و درنتیجه
تمايل به پرداخت برای انواع منابع و خدمات کتابخانههای دانشگاهی افزايش چشمگیری
خواهد داشت؛ بنابراين پیشنهاد میشود:
 تمايل به پرداخت محاسبه شده بهعنوان ابزاری عملیاتی برای تحلیل هزينههای تأمین منابعو خدمات کتابخانه مورداستفاده قرار گیرد .از مبالﻎ تمايل به پرداخت محاسبه شده بهعنوان
شاخصی برای تعیین میزان حق عضويت کتابخانه و يا اشتراک احتمالی پايگاههای اطالعاتی
تخصصی مورداستفاده ،در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه استفاده شود.
 با توجه به کاهش بودجه کتابخانههای دانشگاهی ،پیشنهاد میگردد جهت قیمتگذاریمنابع و خدمات کتابخانههای مذکور ،برنامهای هدفمند تدوين گردد و همچنین بخشها و
خدماتی که بهصورت رايگان ارائه میگردد ،موردتوجه قرار گیرد تا از اين طريق بخشی از
کمبود بودجه موردنیاز کتابخانه تأمین گردد.
 پیشنهاد میگردد ،جهت بهبود وضعیت فعلی بخش مرجع از کتابداران با تجربه ومتخصص استفاده گردد که میتواند منجر به افزايش مصاحبه مرجع موفقیتآمیز و درنتیجه
 با توجه به نتايج پژوهش که نشان داد ،خدمات مشاوره ،نسخ خطی و آموزش الکترونیکیو کارگاهی در اولويت های آخر کاربران قرار گرفتند لذا نیاز به توجه ويژه به اين بخشها
ضروری به نظر میرسد ،بنابراين برنامهريزی جهت بررسی و علتيابی کاهش ارزش اين
خدمات از ديدگاه کاربران حائز اهمیت است.
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 همچنین برای پژوهشهای آتی ،پیشنهاد میگردد ارزشگذاری مشروط و تمايل بهپرداخت کاربران در شرايط بهبود خدمات کتابخانهها نیز موردبررسی قرار گیرد.
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گیتی ،آناهیتا و فرهادی ،آرزو .)8181( .بررسی مقايسهای وضعیت کتابخانههای دانشگاه

علوم پزشکی همدان با استانداردهای کتابخانههای دانشگاهی ايران .مجله علمی
پژوهان.08-83 ،)3(80 ،
قربانی ،محمد و فیروز زارع ،علی .)8118( .مقدمهای بر ارزشگذاری محیطزيست .مشهد:
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

مرادی ،محمود ،فدايی ،غالمرضا ،نادری ،ابوالقاسم و فتاحی ،شهرام .)8180( .ارزشگذاری
اقتصادی خدمات کتابخانههای عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط
()CVM؛ کتابخانههای عمومی شهر تهران .پاياننامه دکترای علم اطالعات و دانش
مرادی ،محمود و فتحعلی ،اکرم .)8181( .ارزشگذاری اقتصادی پايگاههای اطالعاتی با
استفاده از روش ارزشگذاری مشروط ( )CVMکاربران کتابخانههای دانشگاه علوم

پزشکی کرمانشاه .اولین کنفرانس بینالمللی حماسه سیاسی (با رويکردی بر تحوالت
خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رويکردی بر مديريت و حسابداری).

سال پنجم ،شماره  ،81بهار 81
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.)8189( . داريوش، فاطمه و مطلبی فرد، نوشین فر، فهیمه، بابالحوائجی، ويدا،صیفوری
برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانههای دانشگاهی ايران و تعیین عوامل مؤتر بر
.) (زودآيند. مطالعات ملی کتابداری و اطالعرسانی.تمايل به پرداخت کاربران
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