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م پزشکی های علوشناسايی میانگین تمايل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانه، ش حاضرهدف پژوه
 یخشمشروط که ب گذاریارزشو  یشيمایروش پ بهپژوهش حاضر  است. بوده بر آن مؤترکرمانشاه و عوامل 

اربران کاست. جامعه پژوهش تمام  کردهبه پرداخت اقدام  ليتما نییبه تع، هستاظهارشده  حاتیاز روش ترج
 شلیبر اساس فرمول م ژوهشنمونه پ، نفر بودند 9398تعداد با  های دانشگاهی علوم پزشکی کرمانشاهکتابخانه

استفاده  ساده یتصادف یریگنمونهانتخاب نمونه از روش  یبرا نیمحاسبه شد. همچن نفر 551و کارسون تعداد 
 یآلفااز  يیايپا نییتع یبود. برا سؤال 13امل ش نامه تمايل به پرداختپرسش، اطالعات یشد. ابزار گردآور

و آزمون  یفیآمار توص، های آماری مانندها از روشداده وتحلیلتجزيه شد.( استفاده 11/8)کرونباخ 
 انهیه پرداخت سالب ليتما نیانگیم استفاده شد. رهایمتغ زمانهمبا روش ورود  کیلجست ونیرگرس کيپارامترنا

همچنین نتايج نشان  تومان بود. 08188 های علوم پزشکیخدمات کتابخانهاستفاده از  یبرا کنندگاناستفاده
يدگاه مثبت و معناداری دارد. همچنین از د ریتأتداد که متغیر تحصیالت بر میزان تمايل به پرداخت کاربران 

های اطالعاتی اهيگپا، ها و نشرياتکتاب، های علوم پزشکیدر بین منابع و خدمات مختلف کتابخانه، کاربران
 به صورتی ،نخست نسبت به خدمات ديگر قرار دارند یهارتبه نامهپايانو  آفالينهای اطالعاتی پايگاه، آنالين

فظ کنندگان تمايل دارند برای حنتايج اين پژوهش نشان داد که استفاده که ارزش هزينه کردن خواهد داشت.
، نندسالیانه و يا ماهیانه پرداخت ک صورتبهزشکی مبالغی های دانشگاهی علوم پخدمات کنونی کتابخانه

با  طورقطعبه ،توان گفت اگر پرداخت پول منجر به بهبود خدمات و تغییر وضعیت کنونی کتابخانه باشدمی
کنندگان ارزش اقتصادی باالتر و درنتیجه تمايل به پرداخت برای انواع منابع و خدمات توجه به ديدگاه استفاده

 های دانشگاهی افزايش چشمگیری خواهد داشت.انهکتابخ

 ،علوم پزشکی، ایخدمات کتابخانه، تمایل به پرداخت، مشروط گذاریارزش :های کلیدیواژه

 های دانشگاهیکتابخانه
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 مقدمه

اطالعات  عصر درستیبهبرای توسعه بوده و در عصر حاضر که  ناپذيراجتناباطالعات عامل 

 آمد است.اطالعات صحیح و روز فعالیتی بر پايه میزان دسترسی به ر هرد موفقیت، نامیده شده

 تند.اطالعات هس تقاضاکنندهعرضه و ، ترين مراکز تولیدها يکی از مهمامروزه کتابخانه

تر و بديهی یچیز حقیقتدر  دشومی بحث تطالعاارزش ا رهبادر کههنگامی 

با . (8188، احمدآبادی و احمدآبادی) اردند دجوو تطالعااز ارزش ا ترهنیذ حالدرعین

رسانی جزء کاالهای عمومی است و در ها و مراکز اطالعکه خدمات کتابخانهتوجه به اين

بر اساس سودمندی استفاده از خدمات  کنندگاناستفاده، رسانیاطالع کزامرو  هاکتابخانه

نند. کرا تعیین می ادهمورداستفرسانی ارزش اطالعات و خدمات ها و مراکز اطالعکتابخانه

ی هر نیاز اطالعات نیتأمکیفیت و ، زمان دسترسی تناسببهلذا بر همین اساس اطالعات 

 ،نادری و فتاحی، فدائی، ای ارزش و اهمیت متفاوتی خواهد داشت )مرادیکنندهاستفاده

8180.) 

 زاموردنیمنابع اطالعاتی  نیتأمتوانند کانون اصلی های دانشگاهی میکتابخانه

روزآمد باشند و هم از لحاظ کمی و کیفی جوابگوی نیازهای رو به  صورتبهپژوهشگران 

 نيباالتر عنوانبه یآموزش عال(. 8181، گیتی و فرهادیباشند )کننده رشد جامعه استفاده

عه در رشد و توس یاساس ینقش رايز، برخوردار است یفراوان تیجامعه از اهم یسطح آموزش

. کندمی افيا یاسیو س یاجتماع، یاقتصاد، یفرهنگ، یعلم، آوریفنمختلف جامعه در ابعاد 

کل  بازده، یت کامل در نائل شدن به اهداف نظام آموزشیدر صورت موفق، ديگرعبارتبه

ند ک فايرا ا یمختلف جامعه نقش مهم یهابخش تیفیک یتواند در ارتقاینظام م نيا

 .(8111، تدار و افشارلیان، پوررحمان)

ای هگیری اترات و مزايای کتابخانهبرای سنجش و اندازه شدهانجامبا توجه به مطالعات 

 ها راعمومی و دانشگاهی هنوز هیچ رويکرد غالبی که بتوان مزايا و اترات کتابخانه

استفاده از دو ، اقتصادی گذاریارزشوجود ندارد. در يک رويکرد ، گیری نموداندازه
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، ويلیامز، باروناست )شده  تأکید «0مشروط گذاریارزش»و  «8نندهکمازاد مصرف»تکنیک 

که خريداران تمايل ، کننده به اين معنی استمصرف(. مازاد 0885، 1آست و اسیون، آسوو

مبلغی که واقعاً  کهدرحالیمبلغی را بپردازند؛  يا خدمات دارند برای هر مقدار از کاال

کننده از هر بدين ترتیب منافعی برای مصرف .است تر از آن تمايل پرداختپردازند کممی

، )عبدلی و ورهرامی است کنندهمصرفشود که همان مازاد حاصل میيا خدمات واحد کاال 

ها های خاص خدمات کتابخانهگیری ارزش سرويساين تکنیک برای اندازه .(8188

شده است  اظهار اتحیترجای از نمونه، مشروط گذاریارزشگیرد. قرار می مورداستفاده

ت تح، کند تمايل به پرداخت افراد( که تالش می8181، محمدی و ناصری اصفهانی، )بیدرام

بر  آشکارشده حاتیروش ترج(. 8183، مرادیکند )تعیین ، سناريوهای بازار معین فرضی

ا را ب یبازار ریغ یاست که ارزش کاالها و خدمات عموم نيگزيجا اي یبازار ضمن یمبنا

 حاتیروش ترج(. 8188، پورشريفکند )یمبرآورد  یبازار یبازار و کاالها متیبه قتوجه 

 یاز افراد درباره مقدار ارزش میاست و شامل پرسش مستق یبازار فرض یاظهار شده بر مبنا

 (.8118، )قربانی و فیروز زارع دهندیم یبازار ریو غ یاست که به کاالها و خدمات عموم

 مشروط گذاریارزشدو روش در رويکرد ، 5پرداختتمايل به و   3رشيپذتمايل به 

اضرند چه مبلغی ح، شود که بگوينداست. در روش تمايل به پرداخت از کاربران خواسته می

 وبارون کنند )پرداخت ، شودکه در کتابخانه ارائه می یاطالعاتبرای خدمات و منابع 

 ندحاضرچقدر است؟ و يا  هاآنبرای  ( و ارزش اطاعات و خدمات ارائه شده0885، همکاران

که به اين با توجهند. از سوی ديگر به دازبپرو خدمات  کاال کیفیت دبهبو ایبر مبلغی چه

برای  که به صورتیهای عرضه و تقاضا و بازار فعال برای کاال و خدمات اطالعاتی شاخص

فاده و خدمات را با است لذا ارزش اين منابع، وجود ندارد، شدهفيتعرکاالهای اقتصادی سنتی 

 کنند.از روش تمايل به پرداخت تعیین می

                                                           

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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و  کاالها عنوانبه که، اینهکتابخا تخدماو  کاالها مناسب گذاریارزشاز  دهستفاا با 

 يافت ستد ارتباطدراين یشمندارز نتايج به توانیمشوند می بمحسو زاریبا غیر تخدما

د آور ستد بهرا  کاالهاو  تخدما گونهنايارزش ، گذاریارزش یهاروش ئهارا باو 

 (.8189، نوشین فر و مطلبی فرد، یالحوائجباب، )صیفوری

جهت  :گیرندقرار می گذاریارزشچند هدف عمده مورد  اخدمات کتابخانه ب اساساً

ارتباط  یبرا ؛هایریگمیاطالع از تصم یبرا ؛پیشرفت و بهبود خدمات يی برایهاهیتوصارائه 

 ايت کتاب انتشارا، دکنندگانيبازد تعداد یآورجمع لیاز قب یآمار سنتهمچنین  .نفعانيبا ذ

 درخواستافزايش  ايمقاالت دانلود شده  حجم، صفحات وب ديآمار مربوط به تعداد بازد

 یهاهیوصو ت یریگمیصمت یبرا، دیمف یداخل رزيابیآمارها ا نياست. همه ا مرجعگفتگوی 

 یارزش کتابخانه را برا واقعاً، اقدامات مرسوم نياز ا کدامهیچ اما؛ است عملکرد بهبودجهت 

 .(0885، 8دهند )لمونتنشان نمی، خود نفعانيکاربران و ذ

اجتماعی و  زيستمحیط، بیشتر خدمات و کاالی عمومی مانند خدمات کتابخانه

 ترين رهیافت مبتنی بر بازار فرضیبازاری وجود ندارد رايج، های طبیعیاکوسیستم

و مشروط است )هیل  صورتبهاقتصادی منافع کاال و خدمات عمومی  گذاریارزش

ع ای برای مناففزاينده طوربهمشروط  گذاریارزشروش ، (. طبق نظر نونان0885، 0همکاران

ا است هرود و روش مناسبی برای برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانهفرهنگی به کار می

 (.0881، 1)نونان

گذاری از موضوعات با اهمیت در اقتصاد و بازاريابی است که و قیمت مفهوم قیمت

آگاهی از ابعاد آن برای تمام کسانی که به تولید يک محصول يا ارائه خدمتی خاص 

يکی از عوامل مؤتر بر حفظ و جذب مشتريان و « قیمت»ضروری است. عنصر ، پردازندمی

ود. شای کاال يا خدمتی خاص هزينه میوجهی است که بر درواقعجلب رضايت خاطر آنان و 

(. 8118 ،يعنی تعیین قیمت برای کاال يا خدمتی خاص )عزيزی، گذاری به زبان سادهقیمت

                                                           

1. Lamont 

2. Heal et al. 

3. Noonan 
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 حمطر یهالهمقواز  کتابخانه داربرينههز منابعو  تخدما برخیاز  دهستفاا ایبر اریگذقیمت

 لیلدبی يشافزا با قابلهمو  قیمت انبحراز  یجلوگیر ایبر که ستا تطالعاا دقتصاادر حوزه 

 (.8111، یالحوائجبابگیرد )در کتابخانه صورت می شدهتمام ينههز

ان با توجه کنندگاست که استفاده یوابسته به ارزش دانشگاهی یهاکتابخانه حیاتادامه 

خدمات  )شامل هاخدمات کتابخانه ازآنجاکهرند. یگیدارند در نظر م هاآن یکه برا عیبه مناف

ه مواد اشاع، یاکتابخانهنیبامانت ، یداریو شن یداريخدمات د، امانت، يیو پاسخگو عمرج

 در هاآنو ارزش  قیمت، شوندیم بمحسو یبازار ریغعنوان خدمات بهينشی و غیره( گز

قتصادی و قیمت ارزش ا توانینم رسومو م یبازار یهاشود و از روشیبازار مشخص نم

مات خد گونهنيا ينبنابرا، رندیگیرار نمقامله عبازار مورد م در رايز، را مشخص کرد هاآن

 مستقیم طورهکه ب یحات اظهار شده افرادیم و ترجقیمست گذاریارزشرا با استفاده از روش 

 (.8180، همکارانی و مرادکرد )مشخص توان می، کنندیاستفاده م هاآناز 

ترين تهترين و برجسيکی از مهم وانعنبههای دانشگاه علوم پزشکی کتابخانه ازآنجاکه

شوند به کار بردن استانداردها و علمی و پژوهشی محسوب می، رسانی آموزشیمراکز اطالع

نندگان کتجهیز مناسب آن مراکز با امکانات مناسب و ارتقای سطح ارائه خدمات به استفاده

اهداف ارزشمند وزارت است. همچنین با توجه به اينکه يکی از  ريانکارناپذامری الزم و 

 های دانشگاهی جهت ارزيابی وارتقا کمی و کیفی خدمات و امکانات کتابخانه، بهداشت

های دانشگاه علوم خدمات کتابخانه . لذااستعلوم پزشکی  یهادانشگاهبندی اولويت

 هایابزاريکی از  عنوانبه، یخود در تحقق اهداف آموزش عال یايمزا واسطهبه پزشکی

ردن ک یازجمله کم، گوناگون یهااز جنبه هاآن یابيارز جهتنيبدکنند. یعمل م یدیکل

 .رسدبه نظر می یآنان ضرور یارزش اقتصاد

. است یمال هایپژوهشانجام  هاکتابخانهدر سنجش عملکرد  جيرا یهاوهیاز ش یکي

 رای مديرانب درکقابلمنطقی و ، ها بايد بتوانند به روشی مستدلکتابخانه گريدعبارتبه

 برطرف مؤتر یاگونهبهکنندگان را نیازهای استفاده هاآنکه خدمات ، رشد نشان دهندا

 برطرفزان با می، به آن کتابخانه شدهدادهو از طرف ديگر میزان منابع مالی تخصیص  کندمی

و  الحوائجیباب، )شهرزادی تناسب دارد هاآنکردن نیاز مراجعان و رضايتمندی 
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و  ابخانهها به کتبا توجه به اينکه بخشی از بودجه مالی دانشگاه روازاين(. 8180، يزیراشرفی

 نیأمتشود و همچنین با وجود مشکالتی که در رسانی دانشگاه اختصاص داده میمراکز اطالع

های مفید و منطقی در اقتصادی يکی از روش گذاریارزش، مواجه هستند موردنیازبودجه 

های مديريتی است. ارزش اقتصادی را تالش برای اختصاص ريزیو برنامهگذاری سرمايه

 های عمومی و دانشگاهی تعريفهای کمی به کاال و خدمات ارائه شده توسط کتابخانهارزش

 یطورکلبه یخدمت ايهر محصول  یارزش اقتصادکنیم. لذا برای اينکه نشان دهیم می

 نیست یزیکمتر از آن چ، میپرداخت کن خدماتو  کاال یبرا میهست ليما ما آنچه برحسب

 زآنجاکهاکنیم. از روش تمايل پرداخت کاربران استفاده می .میکنیم نیتأم راآن  نهيکه هز

های دانشگاه علوم پزشکی همواره به دنبال توسعه و افزايش کارايی در ارائه خدمات کتابخانه

روش پرسیدن ، آورد ارزش خدماتهای برباشند و نیز يکی از روشبه مراجعین خود می

خدمات است. به همین منظور در اين پژوهش سعی شده است به  کنندگاناستفادهمستقیم از 

ا ب های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاهخدمات کتابخانه یاقتصاد گذاریارزشبررسی 

ود و ته شپرداخ، کاربرانبه پرداخت  ليتما اریمشروط و مع گذاریارزشاستفاده از روش 

شگاه های دانها جواب داده شود که: ارزش پولی کل خدمات کتابخانهدر پايان به اين پرسش

ای هعلوم پزشکی کرمانشاه چقدر است؟ کاربران برای حفظ خدمات کنونی کتابخانه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه چقدر تمايل دارند پول پرداخت کنند؟ چه عواملی بر میزان 

 است؟ مؤتراخت کاربران تمايل به پرد

ای هکه معرف وضعیت کتابخانههای دانشگاهی ضمن اينکتابخانه گذاریارزشنتايج 

يزی رتواند عنصری مفید و کارآمد برای مديريت و برنامهمی، است موردبررسیدانشگاهی 

ارائه خدمات بهینه و تخصیص بودجه باشد. با بررسی و تخمین تمايل ، سازیدر امر مجموعه

توان تصويری عینی از ارزش و کارآيی به پرداخت کاربران برای خدمات دانشگاهی می

وان تمنابع و خدمات کتابخانه مطلع شد. همچنین با شناخت نقاط قوت و ضعف خدمات می

ط موجود و تقويت نقا خألهاینمود که به پر شدن  ريزیبرنامهمديريتی را طوری  مشیخط

 زیساتجاریتواند منجر به می گذاریارزشهای است پژوهشقوت بینجامد. الزم به ذکر 

ين مراکز ا موردنیازهای گردد تا بخشی از کمبودهای مالی و اعتباری بودجه خدمات کتابخانه
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 دهندهشاننکنندگان برای خدمات ارائه شده تمايل به پرداخت استفاده چراکهگردد.  نیتأم

ه همان های دانشگاهی کبه رسالت اصلی کتابخانهگذاری و رسیدن میزان موفقیت در سرمايه

اقتصادی  هتوجیتوان در می، استنیازهای تخصصی و اطالعاتی کاربران  موقعبهپاسخگويی 

مديران و مسئوالن را برای تخصیص بودجه و امکانات مالی بیشتر ، های دانشگاهیکتابخانه

ؤتر م های دانشگاهی علوم پزشکیکتابخانه یبرا تواندیمياری رساند. انجام اين پژوهش 

گاه های دانشگاهی از ديدکتابخانه یبتواند ارزش وجود نتايج اين پژوهش يقتا از طر بوده

وطه ريز بخش مربگذاران و مسئوالن برنامهکنندگان را برای سیاستکاربران و استفاده

خدمات  تتخصیص بودجه و هزينه جهت ارتقای کیفی درنتیجهنمايان ساخته و  خوبیبه

موجب رشد و ارتقای جايگاه علمی دانشگاه  درنتیجهنمايند و  توجیه روشنیبهاطالعاتی را 

 علوم پزشکی خواهد شد.

های هکتابخانهدف اصلی اين پژوهش تعیین تمايل به پرداخت کاربران برای خدمات 

ش وبر تمايل پرداخت با استفاده از ر مؤتردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و عوامل 

 است: ريز تبه سؤاال يیگودرصدد پاسخحاضر پژوهش و  مشروط است گذاریارزش

های دانشگاه علوم ن کتابخانهابررکا نظراز نه کتابخا مختلف تخدما کل لیپوارزش  -

 ؟ستا رچقدپزشکی کرمانشاه 

های دانشگاه ن کتابخانهابررکا نظراز نه کتابخا مختلف تخدماتمايل به پرداخت برای  -

 ؟ستا رچقدزشکی کرمانشاه علوم پ

ای هن برای خدمات کتابخانهابررکابر تمايل به پرداخت  مؤترعوامل جمعیت شناختی  -

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کدام است؟

کاربران ارزش هزينه  ازنظرهای دانشگاه علوم پزشکی يک از خدمات کتابخانهکدام -

 کردن دارند؟

کنید در اين گونه که مشاهده می. همانگرددمی ارائه 8شکل  ردمدل مفهومی پژوهش 

تمايل  و متغیر وابسته میزان تحصیالت و درآمد، شغل، سن، الگو متغیرهای مستقل جنسیت

به پرداخت کاربران است. روابط بین متغیرهای مذکور در شکل زير به نمايش درآمده است. 
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پرداخت کاربران برای خدمات  در اين مدل اترات متغیرهای مختلف را بر میزان تمايل به

 ايم.قرار داده موردبررسیکتابخانه 

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

عوامل مؤتر بر  ریتأت زانیم یبه پرداخت و بررس ليتما یدر خصوص محاسبه

 شود. روشاشاره می اختصاربهدر داخل و خارج صورت گرفته که  اقتصادی گذاریارزش

آمريکا برای اماکن  متحدهاياالتدر  8851ن بار در سال مشروط برای اولی گذاریارزش

. (8888، 8در اروپا استفاده شد )بتمن و ويلیس 8898در دهه  پسازآنتفرجی پارک ملی و 

برای  توسعهدرحالمشروط در کشورهای  گذاریارزشبرای اولین بار روش  8888در دهه 

زمین و ، سالم آبپارک خدمات و کاالهای عمومی نظیر دسترسی به  گذاریارزش

 (.8180 همکاران،مرادی و  نقل از 8888، بتمن و ويلیساست )زيبا به کار رفته  یهامنظره

 الف. پیشینه پژوهش در داخل کشور

 میانگین شناسايی بهدر پژوهشی ، (8189نوشین فرد و مطلبی )، الحوائجیباب، صیفوری

از  بر مؤتر ملاعوو  هینشگادا یمرکزی هانهکتابخا تخدما ایبر انبررکا ختداپر به يلتما

 یادومرحلهمشروط به روش پیمايشی تحلیلی و  گذاریارزشن پرداختند. از ابررکا نظر

ل ارزش پولی ک نشان داد . نتايجکردنداستفاده ، اظهار شده یهاتياولوهکمن و تکنیک 

ريال  881918890805، میزان موردبررسیکاربران  ازنظرهای مرکزی خدمات کتابخانه

                                                           

1. Bateman. J, & Willis 
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 تخدما اعنواز ا ماهانه دهستفادر ا نفر هر ایخت برداپر به تمايل میانگین برآورد شده است.

 ريال بود. 13888 مبلغ تقريباً یمرکز یکتابخانهها

های اطالعاتی پیوسته اقتصادی پايگاه گذاریارزش، (8189مرادی و رحیمی )، صیادی

 ذاریگارزش. اين پژوهش به روش پیمايشی و قرار دادند موردبررسیهای فارسی را پايگاه

فارسی  یهاگاهيپامشروط به تعیین میزان تمايل پرداخت دانشجويان دانشگاه رازی برای 

 التیتحص انيدانشجو انهیبه پرداخت سال ليتما نیانگیم، پرداختند. نتايج پژوهش نشان داد

تومان و عواملی  89585ی فارسی هامقاله وستهیپ یاطالعات یهاگاهيپااستفاده از  یبرا یلیتکم

ای هدانشکده و تعداد افراد خانواده بر تمايل به پرداخت استفاده از پايگاه، تأهلمانند وضعیت 

 است. تأتیرگذاراطالعاتی فارسی 

 تخدما دیقتصاا گذاریارزش بر مؤتر ملاعوبه بررسی ، (8181خردمندی و مرادی )

اين پژوهش به روش پیمايشی با استفاده  .دادند منجاا هکرمانشا نشهرستا عمومی یکتابخانهها

 هک داد ننشا هشوپژ یهاافتهيانجام دادند.  ساختهمحققاز طريق پرسشنامه  سنجیازنظر

ريال  10.18188کتابخانه  کلی تخدما دبهبوو  حفظ ایبر سالیانه ختداپر به تمايل میانگین

برای خدمات کتابخانه عمومی دارند.  الير 88888و اکثر افراد تمايل به پرداخت  است

 موقعیتو  يطاشر حفظ ایبر نددار تمايل نکنندگادهستفاا که دهدیم ننشا نتايجهمچنین 

 .کنند ختداپر مبالغی عمومی یکتابخانهها کنونی

 دیقتصاا گذاریارزشدر پژوهش خود به ، (8180و فتاحی ) نادری، فدايی، مرادی

پرداخت. اين پژوهش به روش پیمايشی و  انهرشهر ت عمومی یهانهکتابخا تخدما

 کنندگاناستفادهنفر از  8891مشروط و تکنیک تمايل به پرداخت بر روی  گذاریارزش

 به تمايل بیشترين، عمومی انجام دادند. نتايج اين پژوهش نشان داد یهاکتابخانهخدمات 

 بخش تخدما به طمربو ترتیب به ماهانه طوربه عمومی یهانهکتابخا تخدما ایبر ختداپر

 ست.ا ليار 80018، نمايه هپايگا بابتخت داپر به تمايل کمترينو  ليار 01818، ئتخانهاقر

 هایپايگاه اقتصادی گذاریارزشدر پژوهش خود به ، (8180فتحعلی ) و مرادی 

پیمايشی  صورتبهپرداختند. اين پژوهش  مشروط گذاریارزش روش از استفاده با اطالعاتی

های دانشگاه علوم نفر از کاربران کتابخانه 503بر روی ، ساختهمحققريق پرسشنامه و از ط
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 نکنندگااستفاده ماهانهی پرداخت به تمايل میزان درمجموعپزشکی کرمانشاه اجرا گرديد. 

های اطالعاتی ريال و برای حفظ و بهبود پايگاه 58388888 اينترنت برای زنان و مردان شامل

 بوده است.ريال  18388888

 ب. پیشینه پژوهش در خارج از کشور

در پژوهش خود به ارزيابی اقتصادی کتابخانه عمومی شهر ، (0881) 8ريس و درادوو 

ژوهش پ یهاافتهي مشروط و آنالیز بازار پرداختند. یگذارارزشبا استفاده از روش  0کوزان

داقل به قبول ح لينند و ماکیم یقدردان ین از کتابخانه عموماکوزشهر  ساکنان، نشان داد

 دالر 888هر  یکه برا خدمات کتابخانه هستند. همچنین نتايج نشان داد هيده برابر ارزش پا

دالر به کاربران در کاالها و خدمات بازگشت  83/8 باًيتقرشده در کتابخانه  یگذارهيسرما

 .شودیداده م

 تخدما دیقتصاا ذاریگارزشدر  مؤتر ملاعودر پژوهشی ، (0881) 1و همکارانکو 

قرار دادند. پژوهش به روش  يابیارزاهی از ديدگاه کاربران مورد نشگدا هاینهکتابخا

 وضعیت خود کاربران، مشروط انجام گرفت که نتايج اين پژوهش نشان داد گذاریارزش

 همطالع انمیز یمتغیرها همچنین .دارد ریتأتدانشگاهی  یهاکتابخانهخدمات  گذاریارزشدر 

 یباالتر ارمقد پیوسته طوربه علمی هیأت یعضا. استا مؤتر نناآ ختداپر به تمايلدر  ادفرا

 .نداداده صختصاا دخو به ننشجويادا به نسبترا  گذاریارزش

با  یکتابخانه عموم ارزش سازیمدلبه ، در پژوهشی، (0883) 3کالهژک و استیس 

تمايل به پرداخت و تمايل به  مطالعهمشروط پرداختند. در اين  یابياستفاده از روش ارز

قرار دادند. نتايج اين پژوهش نشان داد که  موردبررسیرا  پراگ یکتابخانه شهردارپذيرش 

های جايگزين بر درآمد خانوار و هزينه، عواملی همچون میزان استفاده از خدمات

امل مهم است. خدمات امانت کتاب از عو مؤترهای عمومی خدمات کتابخانه گذاریارزش

 .استهای عمومی تعیین ارزش کتابخانه

                                                           

1. Reyes & Dorado 

2. Quezon 

3. Ko et al. 

4. Hájek & Stejskal 
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ای های عمومی کارولینمنابع پیوسته کتابخانه گذاریارزشبه مطالعه ، (0880) 8گوهده

مشروط و تمايل به پرداخت برای خدمات  گذاریارزششمالی با استفاده از روش 

 ایبر ختداپر به لتمايو  کتابخانه هزينه نهاسر بین طتباار های عمومی پرداخت.کتابخانه

عواملی ، همچنین نتايج اين پژوهش نشان داد، دبو ادارمعن «هاويدئو آنالين»و  «هاکبوای»

ان تمايل بر میز، ات استفاده از کتابخانهعدف، درآمد، سطح تحصیالت، نس، تیجنس مانند

 است. مؤترکتابخانه  کنندگاناستفادهپرداخت 

های عمومی ونکوور کانادا پرداخت. اين نهکتابخا گذاریارزشبه ، (0888) 0شفر 

فع عمومی از دو جهت يعنی منا یهاکتابخانهپژوهش به روش پیمايشی انجام گرديد تا ارزش 

که جامعه  مغیرمستقیبه کاربران( و منافع  ارائهقابلامانت کتاب و خدمات کاربران )مستقیم 

. دآموزی و ديگر خدمات به جامعه(مانند سواکند )يک کل از کتابخانه دريافت می عنوانبه

 به رالد 088از  بیش ساالنه نددار تمايل هانهکتابخا انبررکا، نتايج اين پژوهش نشان داد

 ساالنه ختداپر به تمايلدر  انبررکا صد ازدر 18 بیش از درمجموع کنند. کمک کتابخانه

 موافق بودند. مبلغ ينا ختداپر ایبر دخو

روش  کارگیریبه ها را بات پولی کتابخانهدر پژوهشی خدما، (0881) 1هیدر

 ی عمومی استرالیا برآوردهاخدمات کتابخانه قتصادیو ا لیارزش پو، مشروط گذاریارزش

 لیوپ ازنظرشهر مذکور  یعموم یهاکه کتابخانه دادنشان  پژوهش یهاافتهاست. ي کرده

رداخت به پ ليتماین یانگم ژوهشپ يندر ا کهطوریبه .شوندیم گذاریارزش بسیار خوب

 دالر بود. 09/1 خدمات کتابخانهاز هر ماه  یبرا

مشروط در  گذاریارزشروش » تحت عنوان یالعهاطدر م، (0889) 3چونگ

ه ئاهدافش ارا لعهامط يندر ا کهطوریبه، کندیم لرا دنبا صیاهدا خا «یعموم یهاکتابخانه

محدود کردن  ینيع، است یمومع یهاکتابخانه یادصتقا گذاریارزش ديجد لمد کي

 کتابخانه شدهانجام آوردبر به توجه با. استو کاهش تورش اطالعات  فاختال یاطکاهش خ

                                                           

1. Guhde 

2. Shaffer 

3. Hider 

4. Chung 



66 

 شناسیدانشفصلنامه مطالعات 

 هر از که ستا معنی بدين ينا، دبو 89/8منفعت يعنی  -هزينه نظرخوبی از نسبتاً  يطاشردر 

 است. هشد کتابخانه عايد صددر 889 هکرون  8888

 گذاریارزشروش يق از طر شدهاستخراجبه پرداخت  ليتمامیزان ، (0885) 8آبو 

 یهاخانهکتاباقتصادی  ارزش ازجمله، یاز ارزش کل یبهتر کرا به کار برد تا در یادفصت

 3:8در حدود  یسودمند-نهينسبت هز، یربجنروژ فراهم آورد. بر اساس شواهد ت یعموم

، دۀ عمومیقع قنروژ بر طب یعموم یهاشد که کتابخانه جره منیجنت ينشد که به اعیین ت

 .دنديارزیمتشان مقی به، درمجموع

ها در داخل کشور همچون که بیشتر پژوهش های گذشته نشان دادمطالعه پژوهش 

( به موضوع 8180( و مرادی و فتحعلی )8189مرادی و رحیمی )، های صیادیپژوهش

ا هکمی از اين پژوهش و فقط تعداد های اطالعاتی پرداخته شده استپايگاه گذاریارزش

خردمندی و مرادی ، (8189نوشین فرد و مطلبی )، الحوائجیباب، های صیفوریمانند پژوهش

های عمومی و در کتابخانه گذاریارزش، (8180و فتاحی ) نادری، فدايی، ( و مرادی8181)

 ارجهای انجام گرفته در خاند. از طرف ديگر پژوهشقرار داده موردبررسیدانشگاهی را 

 خألهایز اند. يکی اهای عمومی پرداختهکتابخانه گذاریارزشکشور نیز بیشتر به موضوع 

مشروط در  گذاریارزشبررسی تمايل به پرداخت و ، در اين مطالعات مشاهدهقابل

صین های دانشگاهی اغلب متخصکاربران کتابخانه کهدرحالیهای دانشگاهی است. کتابخانه

لذا ، ندو ارزشمندی هست روزبهويانی هستند که نیاز به منابع و خدمات و پژوهشگران و دانشج

بررسی میزان کارايی و تمايل به پرداخت برای اين خدمات امری ضروری خواهد بود. به 

گاه علوم های دانشکتابخانه همین منظور پژوهش حاضر به بررسی تمايل به پرداخت کاربران

 پردازد.پزشکی برای خدمات می

 روش

عیین مشروط به ت گذاریارزشاين پژوهش از نوع کاربردی و به روش پیمايشی تحلیلی و 

ای هتمايل به پرداخت انجام شده است. جامعه آماری در اين پژوهش تمام کاربران کتابخانه

                                                           

1. Aabo 
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نفر است. برای تعیین حجم نمونه مناسب با  9398دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تعداد 

 میشل و کارسون استفاده شده است: استفاده از فرمول

𝑛 = (
U

1−
α
2

.V

D
)

2

 𝑛 = (
1.96×1.80

0.15
)

2

≅ .8رابطه  553  

1، خطای معیار نسبی V، اندازه نمونه nدر رابطه فوق  −
α

2
تفاوت بین  D، سطح اطمینان 

از  یدرصد صورتبهکه  به پرداخت برآورد شده است ليو تما یبه پرداخت واقعتمايل 

، (Vبی )معیار خطای نس، شود. در بیشتر مطالعات انجام شدهی بیان میبه پرداخت واقع لياتم

ده و يا بیست درصد انتخاب ، را معموالً پنج درصد معناداریو سطح  1و  95/8عددی بین 

در اين مطالعه برای خطای معیار نسبی عدد  (.8180، نقل از مرادی  8118، کنند )صادقیمی

ه ب ليو تما یبه پرداخت واقع ليتما نیتفاوت ب 85/8ناداری پنج درصد و و سطح مع 18/8

ه حجم نمونه ب، که با جاگذاری در فرمول است پرداخت برآورد شده در نظر گرفته شده

نفر محاسبه شده است. برای انتخاب نمونه از روش تصادفی در دسترس استفاده  551اد تعد

 سؤال 13پرسشنامه تمايل به پرداخت شامل ، شده است. ابزار گردآوری دادهای پژوهش

، سؤال 1عوامل فردی شامل ، سؤال 1شناختی شامل های جمعیتويژگیبخش )دارای در پنج 

و تمايل به پرداخت شامل  سؤال 1عوامل فناوری شامل ، سؤال 3شناختی شامل عوامل جامعه

 بالًقست که اين پرسشنامه قرار گرفته است. الزم به ذکر ا مورداستفاده( طراحی و سؤال 80

با توجه به  قرار گرفته شده است. مورداستفاده( 8189، و همکاراندر پژوهش )صیفوری 

قرار گرفته  مورداستفاده( 8189) و همکاراناينکه پرسشنامه مذکور قبالً در پژوهش صیفوری 

استفاده  اخبکرون یاز آلفا يیايپا نییتع یبراشده و روايی و پايايی آن سنجیده شده است. 

 551از تعداد  مطلوبی برخوردار هستند.پايايی از  هاابزار، نشان داد 11/8که مقدار  شد

 آماری افزارنرمو با کمک  پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد 501 شدهعيتوزپرسشنامه 

SPSS یفیصها از آمار توداده وتحلیلتجزيه یبرا قرار گرفت. وتحلیلتجزيهمورد  03 نسخه 

 رینظ یآمار یهااز شاخص یفیشده است. در سطح آمار توص استفاده یآمار استنباط و

طح آمار شده است. در س استفاده یو درصد فراوان یفراوان، نهیشیب، نهیکم، انهیم، نیانگیم
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به پرداخت و  ليوابسته )تما ریپژوهش و حالت دوگانه متغ یرهایمتناسب با متغ زین یاستنباط

 کيرها از آزمون ناپارامتانسيو تابت نبودن وار رهاینرمال نبودن متغ، داخت(به پر ليعدم تما

مايل در اين پژوهش ت شده است. استفاده رهایمتغ زمانهمبا روش ورود  کیلجست ونیرگرس

پرسشنامه  متغیر وابسته است در عنوانبهبه پرداخت خدمات کتابخانه علوم پزشکی کرمانشاه 

 یشناختو متغیرهای جمعیت  ( سنجیده شده است8( و خیر )8مله بلی )با دو گزينه که به دو ج

ظر متغیر مستقل در ن عنوانبه (سطح درآمد و غیره، شغل، سطح تحصیالت، جنسیت، سن)

 گرفته خواهد شد.

 هایافته

، تحصیالت ،متغیرهای فردی به تفکیک متغیر جنسیت ازنظرشرايط پاسخگويان ، 8در جدول 

 داده شده است. شغل و درآمد نشان

 متغیرهای فردی برحسب موردمطالعهتوزیع فراوانی پاسخگویان  .1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 جنسیت
8/38 008 مرد  

8/51 189 زن  

 تحصیالت

ديپلمفوق  39 8/1  

5/33 015 لیسانس  

لیسانسفوق  811 8/18  

 شغل

9/85 11 دکتری  

3/98 388 دانشجو  

علمی أتیه  05 9/3  

0/3 00 کارمند  

1/88 59 پژوهشگر  

8/8 5 ساير  

 درآمد

888.888زير   839 1/09  

588.888تا  888.888  831 8/01  

8.888.888تا  588.888  10 9/88  

8.588.888تا  8.888.888  10 5/85  
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 درصد فراوانی فراوانی متغیر

به باال 0.888.888  08 3 

9/1 31 بدون درآمد  

8/3 01 مبالغ ديگر  

8/888 501 مجموع  

درصد  8/38درصد جامعه پژوهش را زنان و  8/51 آمدهدستبههای با توجه به يافته 

د و دکتری کارشناسی ارش، دهند. افراد به ترتیب با تحصیالت کارشناسیمردان تشکیل می

 ؛ وهنددهای علوم پزشکی کرمانشاه را به خود اختصاص میبیشترين کاربران کتابخانه

زشکی های علوم پکنندگان از کتابخانهدرصد بیشترين استفاده 3/98همچنین دانشجويان با 

کرمانشاه هستند. وضعیت درآمدی کاربران به شکل متفاوت است اما بیشتر کاربران از درآمد 

 )تومان( برخوردارند. 588.888تا  888.888بین 

 های علوم پزشکیتوزیع فراوانی میزان مراجعه پاسخگویان به کتابخانه .0جدول 

یزان مراجعه به کتابخانهم  درصد فراوانی فراوانی 

3/03 808 تقريباً هر روز  

1/11 881 چند بار در هفته  

ای يک بارهفته  31 8/8  

1/80 15 چند بار در ماه  

1/88 59 ماهی يک بار  

1/1 11 چند بار در سال  

8/888 501 مجموع  

د کاربران تقريباً هر روز به درص 3/03، نشان داده شده است، 0که در جدول  طورهمان 

از کل کاربران فقط چند بار در  درصد 1/1کنند و های علوم پزشکی مراجعه میکتابخانه

ای هفته هاآندرصد از  1/11کنند. بیشتر پاسخگويان سال از خدمات کتابخانه استفاده می

 .کنندچند بار به کتابخانه علوم پزشکی مراجعه و از خدمات آن استفاده می

ن ابررکا نظراز نه کتابخا مختلف تخدما کل لیپوارزش اول پژوهش:  سؤالپاسخ به 

 ؟ستا رچقدهای علوم پزشکی کرمانشاه کتابخانه
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 های علوم پزشکیکاربران برای خدمات کتابخانه انهیبه پرداخت سال لیتما یفیآمار توص .3جدول 

 
 

تمايل به 

 پرداخت

عدم تمايل 

 به پرداخت
و مد میانه میانگین  کمینه بیشینه 

توزيع فراوانی 

کلی صورتبه  

 98 351 فراوانی
08181.81 08888 58888 8 

9/11 درصد فراوانی  1/81  

 58888 38888 18888 08888 88888 صفر تمايل به پرداخت )تومان( 

توزيع فراوانی 

جزئی صورتبه  

 18 38 01 889 808 98 فراوانی

1/81 درصد فراوانی  3/03  1/19  3/3  1/8  3/88  

نفر( از کاربران تمايل به  351درصد ) 9/11کلی طوربه، دهدنشان می 1جدول نتايج  

 1/81تند و داش موردبررسیهای پرداخت مبلغی برای استفاده ساالنه از خدمات کلی کتابخانه

ان رنفر( تمايلی به پرداخت در اين جهت نداشتند. میانگین تمايل به پرداخت کارب 98درصد )

تومان  08181 باًيتقرهای علوم پزشکی کرمانشاه برای استفاده سالیانه از خدمات کلی کتابخانه

جزئی  صورتبه. استتومان  08888سالیانه  صورتبهاست. میانه و مد تمايل به پرداخت آنان 

 نیز اکثر پاسخگويان تمايل به پرداخت مبالغ متفاوتی برای استفاده سالیانه از خدمات کلی

نفر( تمايل به پرداخت  889درصد ) 1/19های علوم پزشکی داشتند بیشترين تعداد کتابخانه

درصد( تمايل  3/3نفر ) 01تومان در سال و همچنین کمترين تعداد پاسخگويان  08888مبلغ 

 تومان برای استفاده سالیانه از خدمات کلی کتابخانه را دارند. 18888به پرداخت 

 رنظاز نه کتابخا مختلف تخدماتمايل به پرداخت ماهیانه برای وهش: پژ دوم سؤالپاسخ به 

 ؟ستا رچقدهای علوم پزشکی کرمانشاه ن کتابخانهابررکا

 های علوم پزشکیماهیانه کاربران برای حفظ خدمات کتابخانهبه پرداخت  لیتما .4جدول 

 فراوانی توزيع فراوانی ماهیانه خدمات
درصد 

 فراوانی

 نیانگیم

تومان()  
 بیشینه کمینه میانه

 خدمات امانت
8/11 331 تمايل به پرداخت  

1880.08 1888 8 18888 
8/81 15 عدم تمايل به پرداخت  

 خدمات مرجع
8/93 188 تمايل به پرداخت  

3800.91 3888 8 08888 
8/05 819 عدم تمايل به پرداخت  

نامهپايانبخش اسناد و   
8/91 111 تمايل به پرداخت  

388.513  3888 8 85888 
8/01 830 عدم تمايل به پرداخت  
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 فراوانی توزيع فراوانی ماهیانه خدمات
درصد 

 فراوانی

 نیانگیم

تومان()  
 بیشینه کمینه میانه

 بخش نشريات
8/18 301 تمايل به پرداخت  

3388.03 3888 8 08888 
8/81 888 عدم تمايل به پرداخت  

و  یداريدبخش مواد 

 شنیداری

3/08 385 تمايل به پرداخت  
5031.88 3888 8 85888 

1/91 881 عدم تمايل به پرداخت  

 خدمات تحويل مدرک
8/13 333 تمايل به پرداخت  

1888.10 3888 8 18888 
8/85 13 عدم تمايل به پرداخت  

 بخش نسخ خطی
8/95 388 تمايل به پرداخت  

3013.88 3888 8 08888 
8/03 809 عدم تمايل به پرداخت  

اطالعاتی  یهاگاهيپابخش 

(آنالينو  آفالين  

8/93 188 تمايل به پرداخت  
3109.15 3888 8 85888 

8/05 عدم تمايل به پرداخت  819 

 بخش اينترنت
1/13 335 تمايل به پرداخت  

3918.99 3888 8 85888 
9/85 11 عدم تمايل به پرداخت  

ایکتابخانهبینخدمات امانت   
5/11 338 تمايل به پرداخت  

5851.10 3888 8 85888 
5/81 19 عدم تمايل به پرداخت  

 بخش پايگاه نمايه مجالت
3/11 351 تمايل به پرداخت  

1980.80 1888 8 08888 
1/81 90 عدم تمايل به پرداخت  

میانگین تمايل به پرداخت ماهیانه برای هر نفر جهت حفظ ، دهدنشان می 3نتايج جدول  

ب به ترتیخدمات امانت و تحويل مدرک ، های پايگاه نمايه مجالتو بهبود خدمات بخش

تومان بیشترين تمايل به پرداخت را به خود اختصاص  1888.10و  1880.08، 1980.80با مبالغ 

ا ب ایکتابخانهبیناند. همچنین بخش مواد ديداری شنیداری و بخش خدمات امانت داده

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

شده است. خدمات مرجع با میانگین تمايل به پرداخت  گذاریارزشمراحل بعدی باالترين 

تومان جهت حفظ خدمات با کمترين تمايل به  3800.91ماهیانه مبلغ  طوربهبرای هر نفر 

 شده است. گذاریارزشپرداخت 

ن برای ابررکابر تمايل به پرداخت  مؤترعوامل جمعیت شناختی پژوهش:  سوم سؤالپاسخ به 

 های علوم پزشکی کرمانشاه کدام است؟خدمات کتابخانه
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توزيع ، اول است. مشاهدهقابل دو ويژگی رگرسیون لجستیکدر مدل  

ه دودويی متغیر وابست زيرايک توزيع گوسی است  جایبهيک توزيع برنولی  (𝑦|�⃗�) شرطی

ماالتی است و محدود بین بازه صفر و يک و به کمک تابع بینی احتمقادير پیش، است. دوم

بینی پیش ار رگرسیون لجستیک احتمال خروجی همچنین، آيدمی به دستتوزيع لجستیک 

 .(0888، 8)بلمن و ون د گییر کندمی

 یرهایمتغ ریاحتمال تأث یبرا، رهایمتغ زمانهمبا روش ورود  کیبرآورد مدل لجست جهینت .5جدول 

 به پرداخت لیتما مستقل بر

رهایمتغ  بيضرا 
B 

انحراف 

 معیار

سطح 

 معناداری

آماره آزمون 

 والد
-2 Log likelihood 

 )برازش مدل(

زن() تیجنس  880/8-  315/8  85/8  818/011  895/898  

دانشجو(شغل )  511/1  583/8  888/8  001/191  

931/855 علمی( أتیهشغل )   138/9  818/8  888/8  180/118  

ر(پژوهشگشغل )  885/5  191/8  881/8  158/119  

(سال 18-08سن )  885/0-  131/8  881/8  888/1  
818/859  

(سال 38-18سن )  119/0-  199/8  881/8  889/9  

کارشناسی() التیتحص  901/1-  118/8  883/8  011/3  
803/855  

دکتری() التیتحص  118/0  119/8  888/8  151/1  

بدون درآمد(درآمد )  911/0-  585/8  808/8  859/08  080/81  

ر د یمعنیب یرهایمتغ کیحاصل از مدل لجست یهایالزم به ذکر است که در خروج

که بر  يیرهایمتغ یعني، اندشده گزارش هستند معنادار یرهایو تنها متغ شدهگذاشتهمدل کنار 

مؤتر ی های علوم پزشکخدمات کتابخانهاستفاده از  یبرا کاربرانبه پرداخت  لياحتمال تما

يب )ضر مبدأعرض از ، پرسشنامه سؤالهمچنین در اين پژوهش متغیرهای اول در هر ند. هست

 .اندشدهتابت( در نظر گرفته شده است و متغیرهای ديگر نسبت به آن سنجیده 

احتمال است( نشان ) کیلجستبرآورد مدل ، است مشاهدهقابل 5که در جدول  طورهمان 

ل به معناداری بر تماي ریتأتدرآمد و سن ، صیالتشغل و تح، دهد که متغیرهای جنسیتمی

                                                           

1. Bühlmann & van de Geer 
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رای های علوم پزشکی دارند و داپرداخت کاربران برای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه

بر ل که است. به اين شک رگذاریتأتعالمت مثبت است که بر تمايل پرداخت سالیانه افراد 

 بیشتریبه پرداخت  ليتما احتمال واحد 880/8مردان نسبت به زنان مقدار ، جنسیت اساس

گر به علمی و پژوهش أتیه. شغل در سطح دارندبرای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه را 

واحد بیشتر احتمال تمايل به پرداخت نسبت به دانشجو  885/5و  138/9، 511/1ترتیب دارای 

و کمتر به ترتیب سال  08سال نسبت به  38تا  18سال و  18نا  08دارند. سن در سطوح 

واحد احتمال تمايل به پرداخت کمتری برای استفاده ساالنه از خدمات  -019/0و  -885/0

 118/0واحد کمتر و دکتری  -901/1کارشناسی ، تحصیالت مؤلفهکتابخانه را دارند. در 

راد اف ،احتمال تمايل به پرداخت دارند. همچنین نتايج نشان داد ديپلمفوقواحد بیشتر نسبت به 

واحد کمتر احتمال تمايل پرداخت کمتر برای استفاده سالیانه از خدمات -911/0فاقد درآمد 

هزار تومان را دارند. همچنین با توجه اينکه  888کتابخانه نسبت به افراد با درآمد کمتر از 

دهد با اضافه شدن نشان می داکردهیپمقدار لگارتیم در برازش مدل در هر سطح کاهش 

لف تحصیلی های مختمدل بهبود پیدا کرده است. تفاوت تمايل به پرداخت بین گروه ،متغیرها

 نشان داده شده است. 1پاسخگويان در جدول 

های دانشگاه علوم پزشکی يک از خدمات کتابخانهکدامپژوهش:  چهارم سؤالپاسخ به 

 کاربران ارزش هزينه کردن دارند؟ ازنظر

 موردبررسیکاربران  ازنظرهای دانشگاه علوم پزشکی ات کتابخانهمنابع و خدم بندیرتبه .6جدول 

8رتبه  خدمات 0رتبه   1رتبه   به بعد 3رتبه    

و نشريات هاکتاب  050 03 59 10 

نامهپايان  31 31 13 13 

ایکتابخانهبینخدمات تحويل مدرک/ امانت   90 58  80 

اينترنت() آنالينپايگاه اطالعاتی   811 851 18 05 

آفالينايگاه اطالعاتی پ  51 888 805 11 

بصری و اشتراک منابع ديجیتال خدمات سمعی و   03 03 80 

و خدمات ديگر( وجوپرسخدمات مرجع )   03 03 08 

و فناوری رسانیاطالعخدمات    11 03 11 
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8رتبه  خدمات 0رتبه   1رتبه   به بعد 3رتبه    

(خانهقرائت) یکيزیفاستفاده از امکانات   80  10 18 

 31 01 85  خدمات مشاوره

 90 03   نسخ خطی

 31    آموزش الکترونیکی و کارگاهی

ها و نشريات کتاب، از ديدگاه پاسخگويان، دهدنشان می 1گونه که نتايج جدول همان

حويل و خدمات ت نامهپايان، آفالينپايگاه اطالعاتی ، آنالينهای اطالعاتی همچنین پايگاه

هزينه  و گذاریارزشاه برای به ترتیب در باالترين جايگ ایکتابخانهبینمدرک و امانت 

 یهاتياولونسخ خطی و آموزش الکترونیکی در ، کردن هستند. از طرفی خدمات مشاوره

 هزينه کردن دارند. آخر کاربران قرار دادند و ارزش کمتری برای

 گیریبحث و نتیجه

 دهد که ارزش منابعنشان می، های دانشگاهیمشروط خدمات کتابخانه گذاریارزشمطالعه 

ی چقدر است. به اين معن هاآناستفاده مستقیم از  بر اساس، های مذکورو خدمات کتابخانه

تصادی ارزش اق کردندکه افراد بر اساس استفاده مستقیم از خدمات و منافعی که دريافت 

 کنند.خدمات کتابخانه دانشگاهی علوم پزشکی را تعیین می

برای حفظ و ارائه خدمات کنونی  درصد پاسخگويان 9/11، نتايج پژوهش نشان داد

ین تمايل میانگ ؛ وتمايل به پرداخت دارند، های دانشگاهی علوم پزشکی کرمانشاهکتابخانه

 08188های مذکور تقريباً مبلغ به پرداخت برای استفاده سالیانه از خدمات کلی کتابخانه

، شدهنییعتمات کتابخانه با توجه به اينکه اين مبلغ برای استفاده ساالنه از خد، استتومان 

توان گفت تمايل به پرداخت برای استفاده از بنابراين می؛ مبلغی منطقی و مناسب است

کرمانشاه در شرايط مناسبی قرار دارد. اين بخش از نتايج  یپزشکخدمات کتابخانه علوم 

، (8181، )مرادی و فتحعلی، (8180، و همکارانهای )مرادی پژوهش حاضر با پژوهش

، ( و )صیفوری8189، مرادی و رحیمی، )صیادی، (8181، و مرادی یردمندخ)

، (0885، های )آبو( در داخل کشور و با پژوهش8189، نوشین فر و مطلبی فرد، یالحوائجباب
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مبنی بر داشتن تمايل کاربران به پرداخت مبالغی ، (0881، و همکاران( و )کو 0888، )شفر

 ه همخوانی دارد.جهت حفظ و بهبود خدمات کتابخان

همچنین میانگین تمايل افراد برای پرداخت ماهیانه برای هر نفر جهت حفظ و بهبود 

بالغ مخدمات امانت و تحويل مدرک به ترتیب با ، های پايگاه نمايه مجالتخدمات بخش

-بیشترين تمايل به پرداخت را به خود اختصاص داده، تومان 1888.10و  1808.08، 1980.80

کی های علوم پزشاين معنی که ارزش اين خدمات نسبت به خدمات ديگر کتابخانهاند. به 

بیشتر است و همچنین نتايج نشان داد خدمات مرجع با میانگین تمايل به پرداخت ، کرمانشاه

تومان جهت حفظ خدمات کنونی با کمترين تمايل  3800.91ماهیانه مبلغ  طوربهبرای هر نفر 

گونه تبیین نمود که خدمات کنونی توان اينده است. لذا میش گذاریارزشبه پرداخت 

های ديگر کتابخانه برخوردار بخش مرجع از کارايی و ارزش مناسبی در مقايسه با بخش

 وهای عمومی در پژوهش مرادی اقتصادی خدمات کتابخانه گذاریارزشنیستند. نتايج 

یانه برای خدمات مرجع با مبلغ ماه صورتبهتمايل پرداخت ، ( نشان داد8180) همکاران

تومان به ترتیب بیشترين تمايل را به خود  0851با مبلغ  تومان و خدمات امانت 0519

 دادند. اختصاص

رآمد و د، شغل و تحصیالت، دهد که متغیرهای جنسیتبرآورد مدل لجستیک نشان می

های کتابخانه ه از خدماتمعناداری بر تمايل به پرداخت کاربران برای استفاده سالیان ریتأتسن 

 رگذاریأتتايل پرداخت سالیانه افراد علوم پزشکی دارند و دارای عالمت مثبت است که بر تم

ه پرداخت ب ليتمازنان نسبت به مردان ، جنسیت احتمال دارد بر اساساست. به اين شکل که 

ر زنان به يل کمت. شايد دلیل تمادارندبرای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه را  کمتری

، رسدمی بنابراين به نظر؛ وجود استقالل مالی و شغلی کمتر نسبت به مردان باشد، پرداخت

 احتمال اينکه وجود برخی، های علوم پزشکیارزشمند دانستن خدمات کتابخانه رغمیعل

د. وجود داشته باش، تر نمايدگیری برای پرداخت سختتصمیم، های اقتصادیمحدوديت

ر مورد د گذاشته است. ریبه پرداخت تأت ليحاضر بر تما ریرود متغیاحتمال م هتجبدين

تمايل به  ،توان گفت با توجه به تفاوت نیاز کاربران و نحوه دريافت خدماتمی، متغیر شغل

پرداخت متفاوتی برای استفاده از خدمات کتابخانه داشته باشند. در پژوهش حاضر احتمال 
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 علمی و أتیهاعضای ، های علوم پزشکی کرمانشاهان کتابخانهدر بین کاربر، رودمی

تری غنی و معتبر تمايل بیش، پژوهشگران به دلیل نیاز به خدمات و منابع اطالعاتی روزآمد

برای پرداخت دارند. تحصیالت يکی ديگر از متغیرهايی است که ، نسبت به دانشجويان

ه نتايج پژوهش ک به صورتی، باشد مؤتربخانه رود بر تمايل به پرداخت کاربران کتااحتمال می

کاربران در سطح کارشناسی به دلیل نوع و میزان استفاده از منابع و خدمات ، نشان داد

کتابخانه تمايل کمتری نسبت به دانشجويان برای پرداخت جهت استفاده از خدمات دارند. 

های انهع و خدمات کتابخپاسخگويان دکتری برای استفاده سالیانه از مناب، از طرف ديگر

را داشتند. میزان درآمد نیز عامل  گذاریارزشدانشگاهی علوم پزشکی بیشترين احتمال 

ان که نتايج پژوهش نش طورهمان، استاقتصادی مهمی در میزان تمايل به پرداخت کاربران 

تری مکاربران فاقد درآمد نسبت به کاربران برخوردار از درآمد تمايل به پرداخت ک، داد

 توان گفت استقالل مالی و داشتنمی، برای استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه را دارند

شرايط اقتصادی مناسب احتمال تمايل به پرداخت را افزايش خواهد داد. نتايج اين بخش از 

که افراد دارای تحصیالت دکتری غالباً در  گونه تبیین نمودتوان اينپژوهش حاضر را می

مطالعه و يا ارتقاء سطح علمی خود هستند که نیاز به دريافت خدمات و منابع ، هشحال پژو

های انهباال به خدمات کتابخ گذاریارزششايد بتوان دلیل ، های دانشگاهی هستندکتابخانه

 وهای پژوهش )مرادی مذکور را به اين صورت توجیه نمود. اين بخش از نتايج با يافته

، جنسیت، ( که نشان دادند8189، و همکاران( و )صیفوری 0880، )گوهد، (8180، همکاران

مثبت و معناداری بر تمايل به پرداخت کاربران برای  ریتأتسن و تحصیالت ، درآمد، شغل

 .استهمسو ، استفاده سالیانه از خدمات کتابخانه دارند

ها و تابک، های علوم پزشکیدر بین خدمات مختلف کتابخانه، از ديدگاه پاسخگويان

به نخست لذا رت، نشريات نسبت به ديگر خدمات کتابخانه بیشتر ارزش هزينه کردن دارند

عاتی پايگاه اطال، آنالينهای اطالعاتی قرار گرفته است. همچنین در سطوح بعدی پايگاه

ترين به ترتیب در باال ایکتابخانهبینو خدمات تحويل مدرک و امانت  نامهپايان، آفالين

 دهدیمدادند. اين نتايج نشان  اختصاصو هزينه کردن به خود  گذاریارزشای جايگاه بر

 موقعبه و روزبه، تخصصی، برای به دريافت و استفاده از منابع و خدمات صحیح کاربران
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حاضر به پرداخت هزينه هستند. لذا بهبود خدمات مذکور جهت ، های دانشگاهیکتابخانه

رزش در پويايی و ا یمؤترنقش ، بودجه خود نیتأمچنین کسب درآمد و هم، افزايش کارايی

 کتابخانه داشته باشد.

فظ کنندگان تمايل داشتند برای حکلی نتايج اين پژوهش نشان داد که استفادهطوربه

ا ماهیانه سالیانه و ي صورتبههای دانشگاهی علوم پزشکی مبالغی خدمات کنونی کتابخانه

ی رداخت پول منجر به بهبود خدمات و تغییر وضعیت کنونتوان گفت اگر پپرداخت کنند می

تر و درنتیجه کنندگان ارزش اقتصادی باالبا توجه به ديدگاه استفاده طورقطعبه، کتابخانه باشد

های دانشگاهی افزايش چشمگیری تمايل به پرداخت برای انواع منابع و خدمات کتابخانه

 شود:یم شنهادیپ نيبنابرا؛ خواهد داشت

منابع  نیتأم یهانهيهز لیتحل یبرا یاتیعمل یابزار عنوانبهشده  به پرداخت محاسبه لياتم -

 عنوانهببه پرداخت محاسبه شده  لي. از مبالغ تماردیقرار گ مورداستفاده کتابخانه و خدمات

 یاطالعاتهای اهگيپا یاشتراک احتمالعضويت کتابخانه و يا حق  زانیم نییتع یبرا یشاخص

 استفاده شود. علوم پزشکی کرمانشاهدر دانشگاه ، رداستفادهموتخصصی 

ذاری گگردد جهت قیمتپیشنهاد می، های دانشگاهیبا توجه به کاهش بودجه کتابخانه -

ا و های هدفمند تدوين گردد و همچنین بخشبرنامه، های مذکورمنابع و خدمات کتابخانه

قرار گیرد تا از اين طريق بخشی از  وجهموردت، گرددرايگان ارائه می صورتبهخدماتی که 

 گردد. نیتأمکتابخانه  موردنیازکمبود بودجه 

جهت بهبود وضعیت فعلی بخش مرجع از کتابداران با تجربه و ، گرددپیشنهاد می -

 درنتیجهز و آمیتواند منجر به افزايش مصاحبه مرجع موفقیتکه می متخصص استفاده گردد

 اربران و افزايش رضايت آنان گردند.برطرف کردن نیاز اطالعاتی ک

ی نسخ خطی و آموزش الکترونیک، خدمات مشاوره، با توجه به نتايج پژوهش که نشان داد -

ا ههای آخر کاربران قرار گرفتند لذا نیاز به توجه ويژه به اين بخشو کارگاهی در اولويت

ن ی کاهش ارزش اييابريزی جهت بررسی و علتبنابراين برنامه، رسدضروری به نظر می

 .استخدمات از ديدگاه کاربران حائز اهمیت 
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مشروط و تمايل به  گذاریارزشگردد پیشنهاد می، های آتیهمچنین برای پژوهش -

 قرار گیرد. موردبررسیها نیز پرداخت کاربران در شرايط بهبود خدمات کتابخانه

 منابع

 سیربرو  تطالعاا يابیزار(. با8188) .اکرم، قاسم و آزادی احمدآبادی، ی احمدآبادیآزاد

، (8)1 ،طالعاتیا تخدماو  هانظامطالعاتی. ا تخدماو  منابع اریگذ یهاقیمت منظا

81-01. 

. رسانیاطالع کزامرو  کتابخانهدر  تطالعاا دقتصاا، (8111) .فهیمه، الحوائجیباب

 .58-08، (3و  1)3. رسانیاطالع

 یاقتصاد گذاریارزش (.8181) .هاجر، یاناصفه یمحمود و ناصر، یمحمد ،رسول، درامیب

 کرديبه پرداخت با رو ليمفهوم تما بر اساساصفهان  یمحله جلفا یخيتار یهاخانه

 .85-8، (9) 3، رانيا یدو فصلنامه مرمت و معمار. یمنفعت اجتماع

 ،رسانیاطالعکتابداری و منابع و خدمات اطالعاتی.  گذاریقیمت(. 8119) .غالم، حیدری

88(8) ،098-181. 

خدمات  گذاریارزشبر  مؤتر عوامل یبررس(. 8181) .محمود، و مرادی بايفر، یخردمند

 یهاکتابخانه :(CVM)مشروط  گذاریارزش روشاز  استفادهبا  یعموم یهاکتابخانه
، مدانه یاسالم آزادارشد. دانشگاه  یکارشناس نامهپايان .کرمانشاه شهرستان یعموم

 .یندانشکده علوم انسا

آموزش  توسعه(. 8111) .میابراه، محمدجواد و افشار، تدار اقیل ،محمد، پوررحمان

رشد. ا ینامه کارشناساني. پاکارهاراهها و : چالشرانيا یدر آموزش عال یکیالکترون

 دانشگاه اصفهان.

 یهاروشاز  باريزر اچهيدر یحيکارکرد تفر گذاریارزش(. 8188) .محمد، پور فيشر

رشد. ا یکارشناس نامهپايان .)کالوسون( یامنطقه سفر نهيهزروط و مش ریگذاارزش

 دانشکده اقتصاد.، يیدانشگاه عالمه طباطبا



79 

 یاتپژوهشنامه مال یعلم یداتتول سنجیمطالعه علم 
 

 -. تحلیل هزينه (8180) .حسن، ريزیاشرفی و فهیمه ،الحوائجیباب ،لیال، شهرزادی

 .رسانیاطالعو مراکز  هاکتابخانهسودمندی: شاخصی برای ارزيابی اقتصادی 

 .81-0، (0)88 ،يت اطالعات سالمتمدير

 یهاگاهيپا یاقتصاد گذاریارزش(. 8189) .صالح، محمود و رحیمی، مرادی ،ندا، صیادی

 یلیتکم التیتحص اني: دانشجوموردمطالعهجامعه ) یفارس یهامقاله وستهیپ یاطالعات

 .030 -008، (8)1 ،رسانیاطالعپژوهشنامه کتابداری و ی(. دانشگاه راز

هران: ت (.تعادل عمومی و اقتصاد رفاه، مباحثی در اقتصاد خرد )بازارها  .(8198) .جعفر ،عبادی

 سمت(.ها )دانشگاه یعلوم انسان بکت ينو تدومطالعه سازمان 

 .در ايران IT کنندهمصرفمازاد  یمحاسبه .(8188) .ويدا، قهرمان و ورهرامی، عبدلی
 .10-38ص ، (1)80 ،ی علوم اقتصادیپژوهشنامه

 .30-11، 809، تدبیر .گذاری؛ رويکردها و فرايندهاقیمت (.8118) .شهريار، عزيزی

دانشگاه  یهاکتابخانهوضعیت  یاسهيمقابررسی (. 8181) .آرزو، آناهیتا و فرهادی، گیتی

 مجله علمی. دانشگاهی ايران یهاکتابخانهعلوم پزشکی همدان با استانداردهای 

 .08-83، (3)80 ،پژوهان

مشهد: . زيستمحیط گذاریارزشبر  یامقدمه (.8118) .یعل، زارع روزیمحمد و ف، ینقربا

 .مشهد یانتشارات دانشگاه فردوس

 گذاریارزش(. 8180) .شهرام، فتاحی و ابوالقاسم، نادری ،غالمرضا، فدايی ،محمود، یمراد
مشروط  گذاریارزشهای عمومی با استفاده از روش اقتصادی خدمات کتابخانه

(CVM ؛)و دانشعلم اطالعات  یدکترا نامهپايان. عمومی شهر تهران یهاکتابخانه 

 دانشگاه تهران.، یرسانو اطالع یکتابدار. دانشکده یشناس

 با اطالعاتی یهاگاهيپا اقتصادی گذاریارزش(. 8181) .اکرم، محمود و فتحعلی، مرادی

 علوم دانشگاه یهاخانهکتاب کاربران (CVM) مشروط گذاریارزش روش از استفاده

 تحوالت بر رويکردی )با سیاسی حماسه المللیبین کنفرانس اولینکرمانشاه.  پزشکی
 حسابداری(. و مديريت بر رويکردی اقتصادی )با حماسه و خاورمیانه(
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 (.8189) .داريوش، فاطمه و مطلبی فرد، نوشین فر ،فهیمه، یالحوائجباب ،ويدا، ریصیفو

 بر مؤتر ملاعو تعیینو ايران  هینشگادا یهاکتابخانه تدماخ لیپوارزش  آوردبر

 . )زودآيند(.رسانیاطالعو  اریکتابد ملی تمطالعا. پرداخت کاربران به تمايل
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