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برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانههای دانشگاهی ایران و
تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کاربران

ویدا صیفوری | فهیمه بابالحوائجی | فاطمه نوشینفرد | داریوش مطلبی

چڪیده
هدف :شناسایی میانگین متایل به پرداخت کاربران برای خدمات کتابخانههای مرکزی
دانشگاهی ،عوامل مؤثر بر آن ،و تخمین ارزش پولی کل خدمات کتابخانهها از نظر کاربران.
ششناسی :از ارزشگذاری مرشوط بهروش پیامیشی تحلیلی بهشیوه دومرحلهای هکمن و
رو 
فن اولویتهای اظهارشده استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش ،کاربران کتابخانههای
مرکزی اعم از دانشجویان ،اعضای هیئت علمی ،و کارکنان دانشگاههای زیرنظر وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری هستند .با منونهگیری خوشهای دومرحلهای 10 ،کتابخانه مرکزی
دانشگاهی انتخاب شد که با استفاده از فرمول میشل و کارسون در سطح  ،%10حجم
منونهای برابر با  854نفر محاسبه شد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه پژوهشگرساخته
د وبُعدی با  40پرسش بود و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،رگرسیون خطی،
لجستیک ،و پروبیت استفاد ه شده است.

نتیجهگیری :تفاوت معناداری در نتايج دو روش الجيت و پروبيت خطی مشاهده نشد.
از سوی ديگر ،روش دومرحلهای هكمن باوجودیكه میتواند ميان عوامل مؤثر بر متايل
به پرداخت و ميزان آن متايز قايل شود ،درمجموع متايل به پرداخت را نسبت به دو روش
ديگر بهميزان كمرتی برآورد کرد .ارزش پولی کل خدمات کتابخانههای مرکزی از نظر کاربران
بررسیشده بهمیزان  113,789,072,125ریال ارزیابی شد.
ڪلیدواژهها

اقتصاد کتابخانهها ،کتابخانههای دانشگاهی ،ارزشگذاری پولی ،ارزشگذاری مرشوط،
متایل به پرداخت

دوره بیست و نهم ،شامره چهارم  ،زمستان 1397

یافت هها :نتایج مرحله اول روش هکمن (الگوی پروبیت) نشاندهنده عوامل مؤثر بر احتامل
وجود متایل به پرداخت کاربران و مرحله دوم این روش (الگوی رگرسیونی خطی) ،بیانگر
عوامل مؤثر بر میزان متایل به پرداخت آنان است .بنابراين ،براساس كشش وزنی متغري درآمد،
با فرض ثابتبودن ساير عوامل مؤثر ،افزايش  %1در درآمد پاسخگويان ،احتامل پذيرش مبلغ
پيشنهادی را بيش از  %70افزايش میدهد .کشش کل وزن دا دهشده متغیرهای مستقل انجام
پژوهش ،فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ،محیط و امکانات رفاهی ،و نحوه برخورد کتابداران
با ثابتبودن سایر عوامل ،یک درصد افزایش در متغیرهای ذکرشده ،پذیرش متایل به پرداخت
کاربران را بهترتیب  ،0/84 ،0/665 ،0/301و  0/129افزایش میدهد.

برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانههای دانشگاهی ایران و
تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کاربران
ویدا صیفوری

1

فهیمهبابالحوائجی

2

فاطمهنوشینفرد

3

داریوش مطلبی

4

تاریخ دریافت97/03/22:
تاریخ پذیرش97/05/13:

مقدمه

 .1دانشـجوی دکتـرای علـم اطالعـات و
دانششناسـی ،دانشـگاه آزاد اسالمی،
واحـد علـوم و تحقیقـات ،تهران
v.seifouri@gmail.com

 .2دانشـیار گـروه علـم اطالعـات و
دانششناسـی ،دانشـگاه آزاد اسالمی،
واحـد علـوم و تحقیقـات ،تهـران
(نویسـنده مسـئول)
f.babalhavaeji@gmail.com

 .3دانشـیار گـروه علـم اطالعـات و
دانششناسـی ،دانشـگاه آزاد اسالمی،
واحـد علـوم و تحقیقـات ،تهـران
f.nooshinfard@gmail.com

 .4اسـتادیار دانشـکده علـوم انسـانی
دانشـگاه آزاد اسلامی ،واحـد یـادگار
امـام (ره) ،شـهر ری
dariushmatlabi@yahoo.com
5. Ward, Fong, & Dearie

96

«بهطور معمول ،کتابخانهها از وضع مالی بد یا بودجه ناچیز ،نبود پشتیبانی مالی از سوی
سازمان مادر ،و ناتوانی رو به افزایش قدرت خرید گلهمندند .كتابخانهها برای مدت طوالنی
قادر نیستند با بودجههای پایینی كه دارند به حیات خود ادامه دهند و همواره ،برای اینكه
خدمات خود را بهبود ببخشند و نیازهای اطالعاتی متفاوت و توقعات مراجعان كتابخانه را با
ارائه طیف گستردهای از خدمات ،برآورده كنند ،نیازمند منابع مالی هستند که ناگزیر میشوند
منبع جایگزینی برای پشتوانه مالی تهیه كنند» (وارد ،فانگ ،و دئری ،1382 ،5ص .)39
از ديرباز ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ب ه نهادها و سازمانهايي معروفاند كه خدمات
خود را بهطور رايگان در اختيار جامعه استفادهکننده قرار میدهند .بهعبارت ديگر ،آنها بهطور
مستقيم از مراجعهكننده و استفادهکنندگان هزينهاي دریافت نمیکنند؛ اما شرايط در حال تغيير
است بهطوریکه افزايش تورم و بهتبع آن كاهش بودجه و قدرت خريد کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی از يك سو ،افزايش انتظارات مراجعان براي دستيابي بهتر و سريعتر به اطالعات
روزآمد ،نقش فناوريهاي نوين در تقويت انتظارات ،و كمك به راهاندازی خدمات جديد از
سوي ديگر ،كتابخانهها را با چالشهای جديدي روبهرو کرده است.
«قیمتگذاری برای استفاده از برخی خدمات و منابع پرهزینه کتابخانه از موضوعات
مطرح در حوزه اقتصاد اطالعات است که برای جلوگیری از بحران قیمت و مقابله با افزایش
بیدلیل هزینه تمامشده در کتابخانه انجام میشود» (بابالحوائجی ،۱۳۸۶ ،ص .)۳۳بنابراین،
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براي اينكه كتابخانهها قادر به ايفاي نقش خود باشند ،بايد با تدوين دستورعملها و مقررات،
تأمین بودجه مستمر ،و تولید درآمد مناسب حمايت شوند .تأمین بودجه و کسب درآمد در
عمل ،فعالیتها و خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی را تقویت میکند و پشتوانه خوبی
برای دستیابی به اهداف تعیینشده است (سینگ.)1388 ،1
درک مصرفکننده از ارزش اطالعات ،گاه متأثر از عادت پولندادن بهمنظور کسب
اطالعات است؛ زیرا اطالعات و خدمات اطالعاتی را بیشتر از طریق همکاران ،کتابخانهها ،و
غیره به رایگان دریافت میکنند .در این خصوص ،منابع و متون بسیار زیادی مشکالت ناشی
از این روند را به بحث گذاشتهاند و روشهایی را برای آن پیشنهاد کردهاند تا بتوان ارزش و
قیمت کاالها و خدمات اطالعاتی را مشخص کرد (وبر)1377 ،2
با استفاده از ارزشگذاری مناسب کاالها و خدمات کتابخانهای که کاالها و خدمات
ن خصوص دست یافت و با ارائه
غیربازاری هستند میتوان به نتایج ارزشمندی در ای 
روشهای ارزشگذاری ،ارزش اینگونه خدمات و کاالها را بهدست آورد .در گذشته،
بیشتر بهدلیل وجود مشکالت و نبود روشهای مناسب مربوط به تعیین ارزش اقتصادی
کاالها و خدمات عمومی ،ارزش اینگونه کاالها و خدمات ،صفر یا کم درنظر گرفته
میشد و ناکامی در ارزیابی مناسب ارزش کاال و خدمات اطالعاتی و کتابخانهای
پیامدهایی بهدنبال داشت که برای کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی و حتی جامعه ،نتایج
منفی و جبرانیناپذیری درپیداشته است« .ارزشگذاری اقتصادی ،ارزش و اعتبار هر
نظام را افزایش میدهد؛ اطالعات مفیدی برای تصمیمگیری میان گزینههای مختلف و
بنیان محکمی برای حل مشکالت در اختیار مدیران ،برنامهریزان ،و تصمیمگیرندگان قرار
ت دیگر ،زمینههای تصمیمگیری بخردانه برای استفاده از انواع خدمات
میدهد بهعبار 
ارائهشده کتابخانهها را فراهم میآورد» (لستر و کوهلر ،1389 ،3ص  .)26از اینرو،
ارزشگذاری در کتابخانههای دانشگاهی عالوه بر بهبود سیاستگذاریها و بهرهبرداری
بلندمدت دائمی از خدمات اطالعاتی ،استفاده بهتر کاربران و درنتیجه رشد و ارتقای
جایگاه علمی دانشگاه را سبب خواهد شد.
هدف اصلی این پژوهش برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانههای دانشگاهی و تعيين
عوامل مؤثر بر تمايل به پرداخت با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط در کتابخانههای
مرکزی دانشگاههای زیرنظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است و درصدد پاسخگویی
به پرسشهای زیر است:
 ارزش پولی کل خدمات مختلف کتابخانهها از نظر کاربران کتابخانههای دانشگاهی ایرانچقدر است؟

1. Singh
2. Weber
3. Lester & Kohler
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 کدامیک از عوامل فردی ،جامعهشناختی ،و فناورانه در تمایل به پرداخت کاربران ازخدمات کتابخانههای دانشگاهی مؤثر است؟
«کاالها و خدمات غیربازاری» « :1کاالهایی هستند که در بازار معامله نمیشوند؛ مانند
خدمات کتابخانهها» (آبو ،2005 ،2ص  ،)39برنامههای تلویزیونی و رادیویی ،اماکن تاریخی،
و کاالهای فرهنگی.
در این پژوهش ،خدمات کتابخانههای مرکزی دانشگاهی مد نظر است که نمیتوان در
بازار ارائه ،معامله ،و قیمتی را برای آنها تعیین کرد .معموالً برای برآورد ارزش اینگونه کاالها
بازار فرضی ایجاد میشود و کاالها و خدمات در آن خرید و فروش میشوند.
مفهوم «تمایل به پرداخت»:3
در ارزشگذاری میتوان میزان تغییرات بهوجودآمده در کاال و خدمات را بهطور مستقیم
با پرسش از افراد بررسی کرد؛ بهطور مثال ،میتوان پرسید که شما حاضرید چه مبلغی برای
بهبود کیفیت کاال بپردازید؟ این مبلغ در اقتصاد تمایل به پرداخت نامیده میشود (بریمنژاد و
هوشمندان .)1392 ،مطابق تعریف ،تمایل به پرداخت به مقداری از درآمد پولی هر شخص
گفته میشود که برای تأمین بهبودی در رفاه یا جلوگیری از کاهش رفاه ،مایل به پرداخت
آن است (پرمن ،ما ،و مکگیلوری .)1382 ،4یک روش اندازهگیری تمایل به پرداخت
استفادهکننده از کاال یا خدمات این است که باید برای آن کاال یا خدمت یک بازار وجود داشته
باشد .در شرایط بازار ،تمایل به پرداخت برای کاالیی غیربازاری برپایه فرض انتخاب عقالیی
و بیشترین مطلوبیت شکل میگیرد .بهطو ر مثال ،اگر درباره یک کاال یا خدمت غیربازاری
مانند استفاده از خدمات کتابخانهای ،هزینهای ایجاد شود و فرد مایل به پرداخت بخشی از
هزینه خدمات اطالعاتی باشد تا از جهاتی رفاه بهدست آورد ،میتوان گفت در این حالت
تمایل به پرداخت فرد ،انعکاسدهنده ارزش اقتصادی کاال یا خدمات از دیدگاه شخص است.
برای ارزشگذاری خدمات و بررسی تمایل به پرداخت افراد ،رویکردهای مختلفی وجود
دارد که یکی از پرکاربردترین آنها «ارزشگذاری مشروط دومرحلهای هکمن» 5است.
در موضوع خاص ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی
پژوهشهای زیادی بهویژه خارج از کشور (کشورهای توسعهیافته) انجام شده است که به
بعضی از آنها اشاره میشود (جدول .)1
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جدول  .1نتایج پژوهشهای حوزه ارزشگذاری خدمات کتابخانهای و منابع اطالعاتی
عنوان پژوهش

نویسنده/
نویسندگان

روش پژوهش

نتایج پژوهش

شناسایی نقش اقتصادی که کتابخانهها در
توصیف اثرات اقتصادی و فریزر ،نلسون ،و
( )2002روش ارزشگذاری جامعه در بودجه مستمر ،پشتیبانی ،و وجود
1
منافع کتابخانههای عمومی مککلور
کتابخانهها ایفا میکنند بسیار مهم است.
 40درصد ارزش کل کتابخانه با استفاده
مستقیم ایجاد میشود 20 ،درصد با انتخاب
که ارزش استفاده بالقوه است ،و  40درصد
نیز با استفادهنکردن است.

ارزشگذاری اقتصادی
کتابخانههای عمومی نروژ

آبو ()2005

اندازهگیری ارزش اقتصادی
کتابخانههای تخصصی

چونگ)2007 ( 2

تحلیل هزینه با توجه به سنجش انجامشده ،کتابخانه در
رشایط کموبیش خوبی از نظر هزینه –
– منفعت
گذاریو منفعت ،یعنی  1/97بود .این بدین معناست
ارزش
که از هر  1000ون کره 197 ،درصد عاید
مرشوط
کتابخانه شده است.

ارزشگذاری پولی خدمات
کتابخانهها با استفاده از
روش ارزشگذاری مرشوط

هیدر)2008( 3

ارزشگذاری
مرشوط

میانگین متایل به پرداخت برای هر ماه برای
خدمات کتابخانههای عمومی  8/27دالر
بوده است.

ارزشگذاری
مرشوط

تفاوت گسرتدهای در الگوهای استفادهشده
اساتید ،پژوهشگران ،و دانشجویان دکرتی
که متایل بیشرتی به استفاده از خدمات
کتابخانههای دیجیتالی دارند نسبت به
دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد وجود دارد.

ارزشگذاری کتابخانههای
عمومی ونکوور کانادا

شفر)2011( 5

ارزشگذاری
مرشوط

کاربران کتابخانهها متایل دارند ساالنه
بیش از  200دالر به کتابخانه کمک کنند.
درمجموع ،بیش از  80درصد کاربران در
متایل به پرداخت ساالنه خود برای پرداخت
این مبلغ بله گفتهاند.

ارزشگذاری منابع پیوسته
استفادهکنندگان کتابخانههای
عمومی کارولینای شاملی

گوده)2012( 6

ارزشگذاری
مرشوط

ارتباط میان رسانه هزینه کتابخانه و متایل
به پرداخت برای «ایبوکها» و «آنالین
ویدئو»ها معنادار بود؛ اما برای «ای اودیو
بوکها» معنادار نبود .همچنین ارتباط میان
خدمت جامعه و متایل به پرداخت برای
هرسه منبع معنادار بود.

ارزشگذاری
مرشوط

عوامل اصلی ارزشگذاری کتابخانههای
عمومی (کتابخانه شهرداری پراگ) ،شامل
توان درآمد خانوادهها ،تعداد دفعات
استفاده از خدمات ،و هزینههای جایگزین
بود.

ارزشگذاری
مرشوط

اندازهگیری اقتصادی خدمات
اطالعات علمی الکرتونیکی
دانشگاهی ملو و پیرس)2011( 4
در کتابخانههای
پرتغال

ارائه مدل ارزش کتابخانههای
عمومی با استفاده از روش
مطالعه هاژک و استجاسکال
ارزشگذاری مرشوط:
()2015
موردی کتابخانه شهرداری
پراگ

7

1. Fraser, Nelson, & McClure
2. Chung
3. Hider
4. Melo & Pires
5. Shaffer
6. Guhde
7. Hájek & Stejskal
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1. Ko, Shim, & Pyo
2. Kaluthanthri & Edirisinghe
3. Baez
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عنوان پژوهش

نویسنده/
نویسندگان

روش پژوهش

نتایج پژوهش

عوامل مؤثر در ارزیابی
کاربران در ارزشگذاری
اقتصادی خدمات
کتابخانههای دانشگاهی

کو ،شیم ،و
پیو)2016(1

ارزشگذاری
مرشوط

تنها عاملی که بر ارزش کتابخانهها تأثیر
میگذارد وضعیت خود کاربران است.
متغیرهای میزان مطالعه افراد در متایل به
پرداخت آنان مؤثر است .اعضای هیئت
علمی بهطور پیوسته نسبت به دانشجویان
ارزشگذاری باالتری دارند.

ارزش اقتصادی کتابخانههای
عمومی رسیالنکا

2

کالتانرتی و
ادریسینگ
()2016

ارزشگذاری
مرشوط

ارزش اقتصادی کتابخانهها باالتر از کل
رسمایه کتابخانه و هزینههای آن بهطور
ساالنه است.

روش کاربردی ارزشگذاری
مرشوط در شبکه
کتابخانههای عمومی شیلی

بائز 3و همکاران
()2016

ارزشگذاری
مرشوط

میانگین متایل به پرداخت کاربران فعال در
مقایسه با کسانی که به احتامل زیاد کمرت به
کتابخانه رجوع میکنند تنها بهمیزان کمی
نسبت به غیرکاربران تفاوت داشت

ارزشگذاری اقتصادی
خدمات کتابخانههای
عمومی شهر تهران

مرادی ()1392

ارزشگذاری
مرشوط

بیشرتین متایل به پرداخت برای خدمات
کتابخانههای عمومی بهطور ماهانه بهترتیب
مربوط به خدمات بخش قرائتخانه26930 ،
ریال و کمرتین متایل به پرداخت برای پایگاه
منایه با  12260ریال است.

پژوهشهای بررسیشده و نتایج آنها ،کمک بسیار زیادی به پژوهشگر برای فهم بیشتر
و بهرهبرداری از آنها بهمنظور مطالعه روش ارزشگذاری مشروط و تمایل به پرداخت
کرد .این مطالعات برای ارزشگذاری اقتصادی و قیمتگذاری خدمات کتابخانهها و حتی
کاالهای عمومی که بازاری نیستند و در بازار معامله نمیشوند مفید بودند .پژوهشهای
بررسیشده پیشنهاداتی را برای طراحی مطالعات تمایل به پرداخت ارائه میکردند که بهنظر
میرسد روشی بسیار مفید و انعطافپذیری است و از حمایت باالی استاندارد بینالمللی و
پژوهشهای اقتصادی برخوردار است.
در بیشتر پژوهشهای انجامشده بهویژه ،بخشهایی که به مطالعه کتابخانههای عمومی
توسوی یکسانی داشتند ،بهطوریکه بیشتر آنها متغیرهای توصیفی
توجه کرده بودند سم 
یکسانی (جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت ،میزان درآمد خانواده ،تعداد افراد خانواده ،شغل،
و )...داشتند .از سوی دیگر ،در بیشتر این پژوهشها از روشها و مدلهای آماری یکسانی
(بهطور مثال ،روشهای آماری پروبیت ،توبیت ،و الجیت) استفاده شده بود.
مسئله بسیار مهم پژوهشها این بود که بسیاری از آنها از روشهای نمونهگیری یکسانی
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استفاده نکرده بودند .بعضی از روش میشل و کارسون و پارهای دیگر نیز از روشهایی مانند
کوکران استفاده کرده بودند ،البته بهدلیل صحت اطالعات پیشنهاد میشود از روش میشل و
ی اقتصادی را در
کارسون استفاده کنند .موضوع دیگر این بود که بیشتر افرادی که ارزشگذار 
کتابخانهها انجام دادند اقتصاددان بودهاند؛ درحالیکه تشریح مطالعات ارزشگذاری نشان داد
متخصصان علم اطالعات و دانششناسی در کتابخانهها در ارتباط مستقیم با این موضوعات و
بیشتر از اقتصاددانان در جریان امور کتابخانه هستند؛ چرا که از مهمترین نقشهای کتابداران،
پيوند میان نيازهای کاربران و منابع اطالعاتی است و کلید موفقیت کتابخانهها در گرو
گوشسپردن به کاربران است.

روششناسی

پژوهش حاضر کاربردی و بهروش پیمایشی تحلیلی با استفاده از روش دومرحلهای هکمن
با فن اولویتهای اظهارشده انجام شده است .روش دومرحلهای هکمن برای سنجش
مدلهایی بهکار گرفته میشود که متغیر وابسته محدود دارند .روش دومرحلهای هکمن بر
این فرض استوار استکه مجموعهای از متغیرها ،بر تصمیم افراد درباره تمایل به پرداخت و
مجموعهای دیگر ،بر میزان تمایل به پرداخت پس از اتخاذ تصمیم ،تأثیر میگذارند .در این
رهیافت ،الگوی پروبیت 1با استفاده از روش بیشینه درستنمایی سنجش میشود و عوامل
مؤثر بر تصمیم به پرداخت را بررسی میکند .برای ارزیابی الگوی پروبیت ،بیشتر مشاهدات
مربوط به متغیر وابسته رابطه ( )1در باالی آستانه سانسور مساوی یک و سایر مشاهدات در
پایین آستانه سانسور مساوی صفر قرار داده میشوند:
رابطه ()1

Yi  0
otherwise

i = 1

i = 0

if

Yi = β ′X i + U i

در هنگام برآورد الگوی پروبیت« ،عکس نسبت میل» 2که برای ارزیابی مرحله دوم
ضروری است نیز سنجش میشود .در مرحله بعد ،با استفاده از روش «کمینه مربعات
معمولی» ،3متغیرهای مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت از طریق برآورد معادله رگرسیونی زیر
بررسی میشود:
رابطه ()2
Yi = β ′X i + δ imr + U i
در مرحله دوم ،مجددا ً مقادیر متغیر وابسته به حالت پیش از تغییر در مرحله اول
برمیگردند و مشاهداتی که متغیر وابسته آنها در پایین آستانه سانسور قرار دارد از جریان

1. Probit
2. Inverse mill ratio
3. Ordinary Least Squares
)(OLS
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برآورد حذف میشوند .بهعبارت دیگر ،در روش هكمن براي تعيين عوامل مؤثر در هر يك
از دو مجموعه متغيرهاي ذکرشده ،الگوي توبيت به دو الگوي پروبيت و رگرسيون خطي
شكسته ميشود .متغير وابسته در الگوي پروبيت شامل يك متغير دوجملهاي با مقادير يك و
صفر است ،يعني متغير وابسته بُرداري از صفر و يك است كه در آن عدد يك بهمنزله تمايل
به پرداخت و صفر به مفهوم تمايلنداشتن به پرداخت است .اين متغير از روي متغير وابسته
در الگوي توبيت ساخته ميشود .الگوهای پروبیت و رگرسیون خطی تفکیک روش هکمن
دومرحلهای بهترتیب بهشکل روابط ( )3و ( )4نشان داده میشود.
رابطه ()3
Z i = β ′X i + U i

Yi  0
otherwise
رابطه ()4

Z = 1

Z = 0

if

i = 1,2,3,.........N

Yi = β ′X i + U i

در رابطه ( Zi )3بیانگر متغیر وابسته که شامل یک متغیر دوجملهاي با مقادیر صفر و
یک است که بهترتیب نشاندهنده تمایلنداشتن به پرداخت و تمایل به پرداخت کاربران iام
است *Yi .نشاندهنده متغیر پنهان الگو Yi ،بیانگر میزان تمایل به پرداخت کاربران iام B ،و
 σنشاندهنده پارامترهاي الگو که بایستی برآورد شوند و  Xiبیانگر متغیرهاي توصیفی مدل
شامل متغیرهای چهارگانه معنادار پژوهش است ui .و  viجمالت خطا در الگوهاي ذکرشده
که مستقل از متغیرهاي توصیفی و بر فرض توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت
 2 δاستوار هستند λi .معکوس نسبت میل است که از رابطه ( )5بهدست میآید (هکمن،1
.)1979
رابطه ()5

1. Heckman
2. Greene
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بهترتیب نشاندهنده تابع چگالی و تابع
و
در رابطه ()5
توزیع متغیر نرمال استاندارد است .در مرحله اول از روش هکمن دومرحلهاي ،الگوي پروبیت با
استفاده از روش بیشینه درستنمایی برآورد میشود .الگوي دوم (رگرسیون خطی) با اضافهشدن
متغیر مستقل جدیدي بهنام معکوس نسبت میل ،که با استفاده از پارامترهاي برآوردشده الگوي
ساخته میشود ،با استفاده از روش کمینه مربعات
اول (پروبیت) براي کلیه مشاهدات
معمولی برآورد میشود .گرین )1993( 2نشان داده است حضور متغیر معکوس نسبت میل در
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الگوي رگرسیون خطی ،وجود واریانس ناهمسانی الگو را رفع و ضرایب را نااریب و سازگار
میکند .برای سنجش اثر تغییر در متغیر  Xiبر  Ziاز کشش کل استفاده میشود .اثر کل تغییر در
متغیر مستقل بر مقدار مورد انتظار متغیر وابسته (  ) Ziاز رابطه ( )6بهدست میآید.
رابطه ()6
احتمال حضور کاربرانی
در رابطه ( Bj )6ضریب برآوردهشده متغیر و
است که تمایل به پرداخت دارند .بنابراین ،با توجه به اینکه درخصوص خدمات کتابخانههای
مرکزی ضروری است که عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت استفادهکنندگان از این خدمات،
پیشبینی و احتمال تمایل به پرداخت یا تمایلنداشتن به پرداخت بهعنوان متغیر وابسته
در میان گروههای شرکتکننده در مدل بررسی شود؛ استفاده از مدل رگرسیون لجستیک
الزم و ضروری است .پس از تخمین مدل الجیت با استفاده از نرمافزار استتا 1نسخه  12و
بررسی معناداری ضرایب تخمینی ،مقدار انتظاري تمایل به پرداخت با انتگرالگيري عددي در
محدوده صفر تا باالترين پيشنهاد تمایل به پرداخت فرد پاسخدهنده بهدست میآید.
جامعه آماری این پژوهش ،کاربران کتابخانههای مرکزی اعم از دانشجویان ،اعضای
هیئت علمی ،و کارکنان دانشگاههای زیرنظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است .با توجه
به پراکندگی کتابخانههای مرکزی در سراسر کشور با نمونهگیری خوشهای دومرحلهای ،ابتدا
تعداد  10کتابخانه مرکزی از دانشگاههای دولتی در مناطق مختلف جغرافیایی کشور بهطور
تصادفی ساده انتخاب شد .سپس در مرحله بعد ،تعدادی از کاربران کتابخانهها بهطور تصادفی
طبقهای انتخاب شدند .معموالً حجم نمونه در مطالعات ارزشگذاری مشروط با توجه به
روشهای معمول انتخاب نمیشود؛ چرا که حجم نمونه برای برآورد و تخمین باید باال باشد
از اینرو ،از روشی محاسبه میشود که میشل و کارسون )1989( 2در جدولی خاص (جدول
 )2پیشنهاد کردهاند که در زیر به آن اشاره میشود:
جدول  .2روش نمونهگیری میشل و کارسون
D =0/2

161
712
682
583
744
106

D =0/51

682
583
805
386
497
8061

D =0/01

342
568
3411
7351
6871
1042

D =0/50

1752
8543
0754
7416
1417
4069

V=1/5 ، =a0/01
V=1/5 ، =a0/50
V=2 ، =a0/01
V=2/5 ، =a0/50
V=2/5 ، =a0/01
V=2/5 ، =a0/50

1. STATA
2. Mitchell & Carson
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در جدول  =V ،2خطای نسبی =a ،سطح اطمینان ،و  =Dتفاوت میان تمایل به پرداخت
واقعی و تخمین زدهشده است که بهطور درصدی از تمایل به پرداخت واقعی بیا ن شده است
(میشل و کارسون .)1989 ،برای تعیین حجم نمونه مناسب در برآورد تمایل به پرداخت از
فرمول میشل و کارسون استفاده شده است که در آن اندازه نمونه ،متکی بر انحراف معین
تمایل به پرداخت برآوردشده از تمایل به پرداخت واقعی است ،بهطوریکه در  90تا 95
درصد مشاهدات ،تمایل به پرداخت برآوردشده بهاندازه  Dدرصد از تمایل به پرداخت واقعی
انحراف داشته باشد .اندازه نمونه انتخابشده ،بهدقت آماری و انحراف از میانگین واقعی
جامعه با توزیع نرمال ( )Uدر سطح اطمینان معین و تفاوت میان تمایل به پرداخت واقعی و
تمایل به پرداخت برآوردشده بستگی دارد و بهشکل زیر بیان میشود:
رابطه ()7
سطح اطمینان ،و Dتفاوت میان
در رابطه ( N)7اندازه نمونهV،خطای معیار نسبی،
تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآوردشده است که بهشکل درصدی از تمایل به
پرداخت واقعی بیان میشود .در بیشتر مطالعات انجامشده ،مقدار خطای معیار نسبی ( ،)Vعددی
بین  0/75و  6و سطح معناداری را معموالً پنج ،10 ،یا  20درصد درنظر میگیرند (صادقی1389 ،؛
نقل در مرادی .)1392 ،در این پژوهش برای خطای معیار نسبی عدد  ،1/75سطح معناداری پنج
درصد ،و نیز 15درصد تفاوت میان تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآوردشده درنظر
گرفتهشده است که با جاگذاری در فرمول ،حجم نمونه بهشکل زیر محاسبهشده است:
=845
بنابراین ،با توجه به جدول میشل و کارسون در سطح  10درصد ،حجم نمونهای برابر
با  865نفر درنظر گرفته شد .با تعیین حجم نمونه ،برای انتخاب نمونه کاربران کتابخانههای
مرکزی از نمونهگیری تصادفی طبقهای (دانشجو ،اعضای هیئت علمی ،و کارمندان) استفاده
شده است .سپس پرسشنامه پژوهشگرساخته د وبُعدی با  40پرسش توزیع که پس از
تکمیل 854 ،پرسشنامه جمعآوری شد.

یافتهها

توزیع فراوانی متغیرهای فردی پاسخگویان بهتفکیک جنسیت ،تحصیالت ،شغل ،و درآمد
در جدول  3نشان داده شده است 56 .درصد جامعه پژوهش را زنان و  44درصد را مردان
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تشکیل میدهند که از این میان ،افراد با تحصیالت کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،و دکتری
بهترتیب بیشترین کاربران را بهخود اختصاص دادهاند .دانشجویان ،بیشترین استفادهکنندگان
( 87/7درصد) از خدمات کتابخانههای مرکزی دانشگاهها هستند و کاربران کتابخانه با سطح
درآمدی  100,000تا  500,000بیشترین درصد جامعه پژوهش را تشکیل میدهند.
جدول  .3شرایط پاسخگویان از نظر متغیرهای فردی
متغیر
جنسیت

تحصیالت

شغل

درآمد

گویهها

فراوانی

درصد فراوانی

زن
مرد
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکرتی
دانشجو
هیئت علمی
کارمند
پژوهشگر
سایر
زیر  100هزار
 100,000تا  500,000هزار
 500,000تا 1,000,000
1,000,000تا 1,500,000
 1,500,000تا 2,000,000
 2,000,000به باال

478
376
7
11
388
321
127
749
39
31
21
14
206
381
74
83
98
98

56
44
0/09
1/3
45/5
37/6
14/8
87/7
4/5
3/6
2/5
1/7
24/1
44/7
8/6
9/7
11/5
11/5

میزان تمایل به پرداخت ساالنه ،متغیر وابسته و متغیرهای جنسیت ،سطح تحصیالت،
شغل ،و میزان درآمد ،متغیرهای توصیفی مدل (متغیر مستقل) درنظر گرفته شده است که با
روش بکوارد 1برای ورود با استفاده از رگرسیون خطی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت
بررسی شده است و نتیجه نهایی آن در جدول  4آورده شده است.

1. Backward
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جدول  .4آمار توصیفی میانگین تمایل به پرداخت براي خدمات کتابخانههای مرکزی بهطور کلی
تعداد
داده گمشده
میانگین
خطای میانگین استاندارد
میانه
مد (منا)
انحراف استاندارد
واریانس
محدوده (دامنه)
کمینه
بیشینه

854
0
84100/32
916/325
40000
40000
32891/732
43917601/4
2,200,000
0
2,200,000

توزیع فراوانی بهطور کلی

فراوانی

درصد فراوانی

متایل به پرداخت

642

75/2

عدم متایل به پرداخت

212

24/8

توزیع فراوانی بهطور جزئی
متایل به پرداخت

فراوانی

درصد
فراوانی

صفر

212

24/8

200,000

109

12/7

600,000

241

28/2

1,000,000

213

24/9

1,400,000

43

5/1

1,800,000

25

2/9

2,200,000

11

1/3

مجموع

854

100

با توجه به یافتههای جدول  854 ،4نفر به این پرسش پاسخ دادهاند و هیچگونه داده
گمشدهای وجود نداشت .میانگین تمایل به پرداخت برای هر شخص در استفاده از انواع
خدمات کتابخانههای مرکزی بهطور تقریبی  84100ریال و میانه آنان نیز  40000ریال بهطور
ماهانه بود .بهطور کلی 75/2 ،درصد ( 642نفر) از پاسخگویان تمایل به پرداخت مبلغی برای
استفاده از انواع خدمات کتابخانههای مرکزی بهطور ماهانه داشتند و  24/8درصد ( 212نفر)
نیز برای این امر ،تمایلی نداشتند .بهطور جزیی ،بیشتر پاسخگویان تمایل به پرداخت مبالغی
متفاوت در سال داشتند 28/2 ،درصد ( 241نفر) از پاسخگویان ،بیشترین تمایل به پرداخت
( 600,000ریال) و  1/3درصد ( 1نفر) نیز کمترین تمایل به پرداخت ( 2,200,000ریال)
ساالنه را برای استفاده از خدمات کلی در وضعیت بهبود کتابخانهها داشتند.
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جدول  .5نتایج مدل پروبیت برای تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت خدمات
کتابخانه مرکزی بهطور کلی

متغیرها

رضایب

ارزش آماره z

سطح
معناداری

اثر نهایی

کشش وزنی

رضیب ثابت

1/0029

3/96

0/000

0/506

1/0659

جنسیت

0/336

1/06

0/023

0/151

-0/028

شغل

3/586

3/94

0/004

0/624

0/75

تعداد افراد خانوار

0/166

0/986

0/003

0/297

-0/166

تحصیالت

0/96

2/11

0/047

0/412

0/981

میزان درآمد ماهانه

0/265

2/67

0/01

0/568

0/7

انجام پژوهش

0/183

10/019

0/001

0/807

0/301

فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی

0/44

0/806

0/006

0/115

0/665

محیط و امکانات
رفاهی

3/7

2/111

0/029

0/029

0/36

نحوه برخورد کتابداران

10/9

3/07

0/005

0/309

0/129

دسرتسی به پایگاههای
اطالعاتی

1/152

0/662

0/01

0/022

0/098

رسعت اینرتنت

1/001

1/93

0/004

0/661

0/084

درصد پیشبینی صحیح %78
آزمون نسبت درستنامیی 14/97
لگاریتم درستنامیی161/33
ارزش احتامل 0/000
مقدار رضیب کاکساسنلآر 0/37
مقدار رضیب نیجلکرکآر0/46

همانطور که جدول  5نشان میدهد متغیرهای مستقل بهکار گرفتهشده در الگوی
پروبیت شامل جنسیت ،شغل ،تحصیالت ،میزان درآمد ماهانه ،انجام پژوهش ،فرهنگ مطالعه
و کتابخوانی ،محیط و امکانات رفاهی ،نحوه برخورد کتابداران ،دسترسی به پایگاههای
اطالعاتی ،و سرعت اینترنت است که بهلحاظ آماری در سطوح تعیینشده معنادارند .در
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1. Weighted aggregate elasticity
2. Percent of right prediction
3. Davidson & Mac Kinnon
4. P-value
5. Likelihood ratio
6. Cox & Snell R square
7. Nagelkerke R square
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تفسیر نتایج مدل پروبیت از اثر نهایی و «کشش کل وزن دادهشده» 1به هر متغیر استفاده شد.
درصد پیشبینی صحیح مدل برآوردشده بالغ بر  77درصد است و ازآنجاکه مقدار مقبول
این آماره برای الگوهای الجیت و پروبیت  70درصد است؛ بنابراین مقدار «درصد پیشبینی
صحیح» 2بهدستآمده در این الگو رقم مطلوبی را نشان میدهد .برای بررسی رابطه همخطی
در مدلهای برآوردشده از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد
میان متغیرهای توصیفی بهکار گرفتهشده در مدلها هیچگونه رابطه همخطی وجود ندارد؛
بهگونهایکه ضریب همبستگی دوبهدوی هیچکدام از متغیرهای مستقل بیش از  54درصد
نبود .برای بررسی آزمون ناهمسانی واریانس در الگوهای الجیت و پروبیت نمیتوان از
روشهای معمول بهره برد .دیویدسن و مککینون )1984( 3آمارهای باعنوان  LM2برای آزمون
ناهمسانی واریانس در الگوهای الجیت و پروبیت ارائه کردند .این آماره متکی بهروش LM
است و در آن یک رگرسیون تصنعی با استفاده از نتایج برآوردهای الگوی الجیت یا پروبیت
شکل گرفته است و این رگرسیون تصنعی برای آزمون ناهمسانی واریانس استفاده میشود.
مقدار آماره  LM2در الگوی برازششده برابر  6/23است و ازآنجاکه «ارزش احتمال» 4این
آماره برابر با  0/57است ،فرض وجود واریانس همسانی در مدل پذیرفته میشود .برای
ت درستنمایی 5استفاده شد .مقدار
بررسی معناداری کلی رگرسیون برآوردشده از آماره نسب 
این آماره برابر 14/97بود و ازآنجاکه باالتر از مقدار ارزش احتمال ارائه شده است؛ بنابراین
کل الگوی برآوردی بهلحاظ آماری در سطح  5درصد معنادار است .مقادیر ضرایب تعیین
کاکساسنلآر 6و نیجلکرکآر 7برای الگوی پروبیت برآوردشده بهترتیب برابر با  0/37و
 0/46است .این مقادیر با توجه به تعداد مشاهدات متغیر وابسته ،ارقام مطلوبی است .بنابراین،
الگوی استفادهشده برای تجزیه و تحلیلهای بعدی مطمئن است.
مقدار اثر نهایی مربوط به متغیر جنسیت برابر  -0/028است که نشان میدهد در نتیجه
تغییر آن از صفر (پاسخگویان مرد) به یک (پاسخگویان زن) ،احتمال تمایل به پرداخت افراد
 0/028درصد کاهش مییابد.
ضريب برآوردي درآمد كه عالمت مثبت مورد انتظار داشت و از نظر آماري نيز در
سطح  1درصد معنادار شد ،نشاندهنده افزايش احتمال بله براي تمایل به پرداخت همراه با
افزايش درآمد است کشش کل وزن دادهشده برای متغیر توصیفی میزان درآمد ماهانه کاربران
برابر با 0/265است ،یعنی با فرض ثبات سایر عوامل بهطور متوسط یک درصد افزایش در
درآمد کاربران ،احتمال تمایل به پرداخت را حدود  0/265درصد افزایش میدهد .همچنین
اثر نهایی مربوط به این متغیر نشان داد یک واحد افزایش در درآمد کاربران با فرض ثابتبودن
سایر عوامل ،به افزایش  0/047درصد احتمال وجود تمایل به پرداخت در کاربران کتابخانه
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منجر میشود .بنابراين ،براساس كشش وزني متغير درآمد ،با فرض ثابتبودن ساير عوامل
مؤثر ،افزايش  1درصدي در درآمد پاسخگويان احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي را بيش از 70
درصد افزايش ميدهد.
کشش کل وزن دادهشده متغیر مستقل میزان تعداد افراد خانوار برابر با  -0/166است،
یعنی با ثابت فرضکردن سایر عوامل یک درصد افزایش در اندازه خانوار پذیرش تمایل به
پرداخت را  0/166درصد کاهش میدهد .در جدول  ،5عالمت منفي قابل انتظار ضريب
برآوردشده متغيرهای دسترسی به پایگاههای اطالعاتی و سرعت اینترنت ،همگام با افزايش
تمایل به پرداخت نشان ميدهد كه در سناريوي بازار فرضي احتمال بله براي دسترسی به
پایگاههای اطالعاتی و سرعت اینترنت كاهش مييابد .با توجه به كشش وزني متغيرهای
دسترسی به پایگاههای اطالعاتی و سرعت اینترنت ،با ثابتبودن شرايط ديگر ،کاهش
1درصدی پذيرش مبالغ پیشنهادی را بهترتیب برای  0/098و  0/084درصد کاهش ميدهد.
با توجه به جدول  ،5کشش کل وزن دادهشده متغیرهای مستقل انجام پژوهش ،فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی ،محیط و امکانات رفاهی ،و نحوه برخورد کتابداران با ثابتکردن
سایر عوامل ،یک درصد افزایش در متغیرهای ذکرشده ،پذیرش تمایل به پرداخت کاربران
را بهترتیب  ،0/84 ،0/665 ،0/301و  0/129افزایش میدهد .همچنین ،ضريب تعيين کاکس
اسنلآر كه نشاندهنده خوبي برازش دو مدل است ،گوياي اين مطلب است كه متغيرهاي
توضيحي مدل حدود  77درصد تغييرات متغير وابسته را توضيح دادهاند .درصد پيشبيني
صحيح دو مدل نيز بهطور تقریبی  91درصد محاسبه شد .بهعبارت بهتر ،نزدیک به  91درصد
پاسخگويان ،تمايل به پرداخت پيشبينيشده بله يا خير را با ارائه يك نسبت كام ً
ال مناسب با
اطالعات بهدرستي اختصاص داده بودند.
جدول  .6نتايج روش هكمن دومرحلهای برای تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت خدمات
کتابخانه مرکزی بهطور کلی

روش هکمن دومرحلهای
مرحله اول (پروبیت)

متغیرها

عرض از مبدا
جنسیت
شغل

مرحله دوم (رگرسیون خطی)

مقدار
رضیب

آماره t

کشش
وزنی

اثر
نهایی

مقدار
رضیب

آماره t

10/9
21/8
8/563

1/33
0/884
1/102

0/011
0/32
0/042

0/563
0/096
1/603

0/233
0/216
1/003

0/831
0/91
1/001
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روش هکمن دومرحلهای
مرحله اول (پروبیت)

متغیرها
مقدار
رضیب

آماره t

کشش
وزنی

اثر
نهایی

مقدار
رضیب

آماره t

تحصیالت
میزان درآمد ماهانه
تعداد افراد خانوار
انجام پژوهش

0/096
1/603
0/923
0/83

0/227
0/066
1/004
1/88

-0/53
0/68

0/071

0/923
0/83
0/81
5/2

0/163
0/99
0/412
1/127

2/93
2/16
2/24
3/03

فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی

0/81

1/02

0/144

0/888

2/23

2/04

محیط و امکانات رفاهی
نحوه برخورد کتابداران

5/2
2/23

0/055
0/154

0/37
0/63

0/197
0/233

1/145
0/819

4/01
3/13

دسرتسی به پایگاههای
اطالعاتی

0/197

0/821

0/126

0/453

0/333

1/8

0/563
0/096

0/085
0/281

3/01
1/114

رسعت اینرتنت
عکس نسبت میل

1. Log likelihood

110

مرحله دوم (رگرسیون خطی)

-0/108

0/38
1/033
0/019
0/004 0/159
0/453
درصد پیش بینی صحیح %78
آزمون نسبت درستمنایی62/45 1
لگاریتم درستنامیی128/ 49
ارزش احتامل 0/000
مقدار رضیب کاکساسنلآر 0/37
مقدار رضیب نیجلکرکآر0/46

مطابق جدول  ،6آماره  R2بيانگر اين مطلب است كه  64درصد ميانگين تغييرات ميزان
تمايل به پرداخت متغيرهاي مستقل توضيح داده شده است .كشش كل وزني براي متغير
توضيحي تحصیالت برابر با  0/053محاسبه شد كه نشان ميدهد با ثابتماندن ساير عوامل،
بهطور متوسط افزايش  1درصد در تحصیالت پاسخگویان ،احتمال تمايل به پرداخت کاربران
را بهاندازه  0/053درصد افزایش ميدهد .درواقع ،افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد و
دکتری تمايل بیشتری به پرداخت مبالغ پیشنهادی داشتند .براي متغير توضيحي تعداد افراد
خانوار ،كشش كل وزني  -0/108محاسبه شد كه نشان ميدهد با ثابتماندن ديگر عوامل
مؤثر ،بهطور متوسط با افزايش  1درصد در تعداد افراد خانوار ،احتمال تمايل به پرداخت
کاربران بهاندازه  0/108درصد کاهش مييابد.
متغير بعدي ،میزان درآمد است كه عامل اقتصادي مهمي در تمايل به پرداخت براي
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خدمات کتابخانه در شرایط بحرانی است .ميزان كشش كل وزني متغير درآمد  0/68درصد
بهدست آمده است كه نشان ميدهد هنگاميكه  1درصد درآمد پاسخگويان افزايش يابد و
ساير شرايط يكسان بماند ،افزايش تمايل به پرداخت بهاندازه  68درصد خواهد بود .متغير
نسبت عكس ميل ،از نظر آماري در سطح  1درصد معنادار شده است .ضريب اين متغير
خطاي ناشي از انتخاب نمونه را بازگو ميكند .اگر ضريب اين متغير بهلحاظ آماري بزرگتر
از صفر باشد ،حذف مشاهدههاي صفر از مجموع ه مشاهدهها باعث اريبشدن عواملي
برآوردشده الگو میشود .عالوه بر آن ،معناداري نسبت ميل نشان ميدهد كه ميان متغيرهاي
مؤثر بر تمايل به پرداخت و ميزان تمايل به پرداخت اختالف معناداری وجود دارد.
همانطوری كه در جدول  6مشاهده ميشود روش هكمن دومرحلهای ميان عوامل
مؤثر بر وجود تمايل به پرداخت و ميزان آن تفكيك ايجاد كرده است؛ چرا كه متغيرهای
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و تعداد افراد خانوار بر تمايل و تمايلنداشتن به پرداخت برای
انواع خدمات کتابخانه ،و متغيرهای جنسیت ،شغل ،محیط و امکانات رفاهی ،دسترسی به
پایگاههای اطالعاتی ،و سرعت اینترنت بر ميزان تمايل به پرداخت مؤثر است و تنها دو متغير
ميزان تحصيالت و درآمد ماهانه پاسخگویان است که در هر دو مرحله اثر معنادار دارد.
میزان ارزش پولی کل خدمات بخشهای مختلف کتابخانههای مرکزی از حاصل
ضرب میانگین تمایل به پرداخت هر بخش در تعداد کاربران بررسیشده بهدست میآید که
برای هریک از خدمات مختلف به شرح ذیل است:
میزان ارزش اقتصادی خدمات بخش امانت کتابخانههای مرکزی ،8,877,488,842
مرجع  ،6,438,871,091اسناد و پایاننامهها  ،6,329,081,962نشریات ،5,496,649,732
مواد دیداری و شنیداری  ،403,920,229تحویل مدرک  ،4,228,669,104نسخ
خطی  ،6,278,350,365پایگاههای اطالعاتی (پیوسته و غیرپیوسته) ،8,667,099,966
اینترنت  ،8,260,976,851امانت بین كتابخانهای  ،3,264,861,326پایگاه نمایه مجالت
 ،1,722,088,864حق عضويت ساالنه  ،11,323,884,572اطالعرسانی ،5,697,921,717
دسترسی به منابع اطالعاتی چاپی  ،6,893,248,026کتابخانه دیجیتالی ،6,069,124,111
دسترسی به اینترنت و افزایش پهنای باند  ،5,778,522,166کارگاههای آموزشی و پژوهشی
 ،8,032,325,182فوق برنامه (سخنرانیها ،همایشها ،و ،4,927,550,964 )...و سالن مطالعه
کتابخانههای مرکزی  5,098,437,163تومان برآورد شد.
تأثیر عوامل فردی ،جامعهشناختی ،و فناورانه در تمایل به پرداخت کاربران در روش
هکمن دومرحلهای برای بررسی و سنجش عواملی که میتوانند بر تصمیم کاربران کتابخانه
بر پذیرش تمایل به پرداخت تأثیر گذارند .در مرحله اول ،بهشکل متغیرهای مستقل در الگوی
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پروبیت وارد شده است و عواملی که میتوانند بر میزان تمایل به پرداخت کاربران مؤثر باشند
در مجموعه متغیرهای مستقل در الگوی رگرسیون خطی قرار میگیرند؛ البته این دو گروه
متغیرها لزوم ًا مانعهالجمع 1نیستند.

نمودار  .1تأثیر متغیرهای هریک از عوامل بررسیشده تمایل به پرداخت کاربران

1. Exclusive

112

نمودار  ،1مقایسه متغیرهای مربوط به هریک از عوامل بررسیشده را در پژوهش
نشان میدهد .در میان عوامل فردی ،بیشترین تأثیر مربوط به میزان درآمد ماهانه کاربران و
پس از آن تحصیالت است .جنسیت ،انجام پژوهش ،شغل ،مطالعه منابع اطالعاتی چاپی،
کسب اطالعات روزآمد ،مطالعه منابع اطالعاتی الکترونیکی ،و نبود اطالعات بهترتیب در
ردههای بعدی قرار دارند .در رابطه با عوامل جامعهشناختی ،بیشترین تأثیر مربوط به متغیر
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است و پس از آن بهترتیب گروه دوستان و خانواده ،محیط
و امکانات رفاهی ،تأثیر رسانهها ،تعداد افراد خانوار ،و نحوه برخورد کتابداران قرار دارد .در
رابطه با عوامل فناورانه ،بیشترین تأثیر مربوط به دسترسی به پایگاههای اطالعاتی تماممتن
است و پس از آن بهترتیب تجهیز زیرساختهای فناوری ،دسترسی به اینترنت پرسرعت،
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تجهیز سالن مطالعه به اینترنت بیسیم ،و توانایی افراد در بازیابی اطالعات دیجیتالی است.
درنهایت ،عوامل فردی بیشترین تأثیر را در ارزشگذاری خدمات و تمایل به پرداخت کاربران
کتابخانهها داشت و پس از آن بهترتیب عوامل جامعهشناختی و عوامل فناورانه قرار داشتند.

نتیجهگیری

نتایج پژوهش نشان میدهد  75/2درصد از کاربران برای ارائه خدمات در کتابخانههای
مرکزی بررسیشده تمایل به پرداخت دارند؛ پیشنهاد میشود برنامهای مكتوب برای انواع
خدمات کتابخانهای مبتنیبر پرداخت پول ،تدوین شود .این برنامه ابزاری مدیریتی خواهد
شد که برای ارائه خدمات مناسب و دائمی استفاده میشود .همچنین یافتههای پژوهش نشان
میدهد  24/8درصد از افراد برای ارائه خدمات در کتابخانههای مرکزی تمایل به پرداخت
ندارند؛ بهتر است هزینههای تعیینشده برای خدماتی كه بهطور رایگان ارائه میشدند با
دوراندیشی توجه شوند .ارائه هزینهها بهشیوهای مثبت برای كاربران ،اهمیت دارد؛ این امر
به آنها كمك میكند بهطور شفاف ببینند و درك كنند كه چه خدماتی شامل پرداخت هزینه
میشود و چرا پرداخت هزینه ضرورت دارد .كتابخانهها قبل از توجه به مسئله پرداخت
هزینه ،باید اطمینان حاصل كنند كه زمینههای كافی برای توجیه نیاز به خدمت پولی وجود
دارد ،رضایت كاربران كتابخانه برای پرداخت هزینه در ازای خدمات باید توجه شود.
نتایج مرحله اول روش هکمن (الگوي پروبیت) ،نشاندهنده عوامل مؤثر بر احتمال
وجود تمایل به پرداخت کاربران و نتایج مرحله دوم این روش (الگوي رگرسیونی خطی)،
بیانگر عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت آنان است .کشش کل وزن دادهشده متغیرهاي
مستقل میزان تحصیالت و شغل کاربران کتابخانه بهترتیب نشاندهنده افزایش  0/172و
 0/158درصدي در میزان تمایل به پرداخت ،درنتیجه افزایش  0/01درصدي این متغیرها با
فرض ثبات سایر عوامل بود .مقدار اثر نهایی مربوط به متغیر جنسیت برابر  -0/028بود که
نشان میدهد در نتیجه تغییر آن از صفر (پاسخگویان مرد) به یک (پاسخگویان زن) ،احتمال
تمایل به پرداخت افراد  0/028درصد کاهش داشته است .کشش کل وزن دادهشده برای
متغیر توصیفی میزان درآمد ماهانه کاربران برابر با  0/265است؛ یعنی با فرض ثابتبودن سایر
عوامل ،بهطور متوسط  0/01درصد افزایش درآمد کاربران ،احتمال تمایل به پرداخت را حدود
 0/265درصد افزایش میدهد .همچنین اثر نهایی مربوط به این متغیر نشان داد یک واحد
افزایش درآمد کاربران با فرض ثابتبودن سایر عوامل ،به افزایش  0/047درصدی در احتمال
وجود تمایل به پرداخت در کاربران کتابخانه منجر میشود .بنابراين ،براساس كشش وزني
متغير درآمد ،با فرض ثابتبودن ساير عوامل مؤثر ،افزايش  1درصدي درآمد پاسخگويان،

113

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | دوره ، 29شامره( 4زمستان)1397

ویدا صیفوری
فهیمهبابالحوائجی
فاطمهنوشینفرد|داریوشمطلبی

احتمال پذيرش مبلغ پيشنهادي را بيش از  70درصد افزايش ميدهد .کشش کل وزن دادهشده
متغیرهای مستقل انجام پژوهش ،فرهنگ مطالعه و کتابخوانی ،محیط و امکانات رفاهی،
و نحوه برخورد کتابداران با یک درصد افزایش در متغیرهای ذکرشده با فرض ثبات سایر
عوامل ،پذیرش تمایل به پرداخت کاربران را بهترتیب  ،0/84 ،0/665 ،0/301و 0/129
افزایش میدهد .این نتیجه با یافتههای پژوهشهای مرادی ( ،)1392کالتانتری و ادریسینگ
( ،)2016گوده ( )2012و چونگ ( )2007همسو است.
تفاوت معناداري در نتايج دو روش الجيت و پروبيت خطي مشاهده نشد .از سوي
ديگر ،روش دومرحلهای هكمن باوجوديكه میتواند ميان عوامل مؤثر بر پذيرش تمايل به
پرداخت و ميزان آن تمايز قائل شود ،درمجموع تمايل به پرداخت را نسبت به دو روش ديگر
به ميزان كمتري ارزیابی کرد.
نتایج پژوهش نشان میدهد استفادهکنندگان تمایل داشتند برای حفظ خدمات کنونی
کتابخانهها مبالغی پرداخت کنند .اما اگر دریافت پول برای خدمات کتابخانهها با توجه به
بهبود شرایط و تغییر وضعیت کنونی باشد ،بهطور قطع با توجه به دیدگاه استفادهکنندگان،
تمایل به پرداخت برای انواع خدمات درخور ارائه در کتابخانهها افزایش چشمگیری خواهد
یافت .همچنین افرادی که حاضرند مبلغی از درآمد ماهانه خود را صرف خرید کتاب و منابع
اطالعاتی (فرهنگ مطالعه و کتابخوانی) کنند ،احتمال تمایل به پرداخت بیشتری برای
خدمات کتابخانههای دانشگاهی داشتند.
بيشك ،تعيين ارزش اقتصادي خدمات كتابخانههاي دانشگاهی براي حمایت ،بودجه و
درنهایت ،موجوديت آنها حياتي است .اختصاصندادن بودجه ،دریافت هزینههایی با پشتوانه
مالی دولتی ،تغییر وضعیت اقتصادی ،تأکید بر تولید درآمد ،و ارزش سیاستهای پولی،
مسئولیت استفاده از منابع كتابخانه و رسیدگی دقیق به آنها را میطلبد .درنهایت ،میتوان
اذعان کرد اين پژوهش به نتايج اميدواركنندهاي از نظر مديريتي دست يافته است .بهطوريکه،
نشان داد مراجعان کتابخانههای دانشگاهی مطلع از خدمات کتابخانه هستند و اهميت درخور
توجهي برای تمایل به پرداخت برای انواع خدمات کتابخانهها دارند.
در راستای یافتههای پژوهش ،پیشنهادات زیر توصیه میشود:
 .1توصیه میشود برنامهای مكتوب برای انواع خدمات کتابخانهای مبتنیبر پرداخت
پول ،تدوین شود .این برنامه ابزاری مدیریتی است که برای ارائه خدمات مناسب و دائمی
استفاده خواهد شد؛
 .2با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش مبنیبر پذیرش قیمت بر خدمات کتابخانه،
پیشنهاد میشود ساختار قیمتگذاری انواع خدماتی مشخص شود که در کتابخانه ارائه
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میشوند این ساختار ،به اهداف خدمات و مؤسسه مادر وابسته است.
 .3با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش درباره وجود تمایل به پرداخت برای انواع
خدمات کتابخانههای دانشگاهی ،پیشنهاد میشود کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
کشور ماهیت خدمات ارائهشده ،نوع کاربران ،استفاده از اطالعات بهدستآمده و میزان
استفاده از آن ،منطقه جغرافیایی ،و ...را مدنظر قرار دهند .با تأکید بر اینکه خدمات ارائهشده
کتابخانههای مرکزی باید از انتظارات استفادهکنندگان فراتر باشد.
 .4با توجه به نتایج بهدستآمده از پژوهش درباره ارزش کل اقتصادی خدمات کتابخانهها
از نظر کاربران ،پیشنهاد میشود کتابخانههای دانشگاهی بهویژه کتابخانههای مرکزی در جایگاه
بنگاه کارآفرینی قرار گیرند ،چرا که منفعت زیادی نصیب کتابخانههای پیشرو در این زمینه
خواهد کرد .آشنایی با اقتصاد اطالعات و بازاریابی خدمات اطالعاتی ،یک الزام است و با
توجه به اینکه اطالعات یکی از منابع اصلی درآمدزایی کشورهای توسعهیافته است ،بهتر
ن میان ،کتابخانهها
است کشور ما نیز به توسعه زیرساختهای اطالعاتی خود توجه کند .در ای 
و مراکز اطالعرسانی دانشگاهی و متخصصان این حوزه نقش بسزایی در بازاریابی خدمات
اطالعاتی و افزایش درآمد ملی دارند که درنهایت ،رشد و تعالی کشور را سبب خواهد شد.

مآخذ

بابالحوائجی ،فهیمه ( .)1386اقتصاد اطالعات در کتابخانه و مراکز اطالعرسانی .اطالعشناسی 3( 4،و.50-29،)4
بریمنژاد ،ولی؛ هوشمندان ،آریا ( .)1392تعيين ميزان تمايل به پرداخت جهت خريد سبزيجات سالم از سوي
شهروندان شهر تهران ،تحقيقات اقتصاد كشاورزي.150-131 ،)2( 5 ،
پرمن ،راجر؛ ما ،یو؛ و مکگیلوری ،جیمز ( .)1382اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی (حمیدرضا ارباب،
مترجم) .تهران :نشر نی.
سینگ ،موهیندر ( .)1388مدیریت کتابخانه و نظام اطالعرسانی (نظریه و عمل) (غالمرضا فدایی ،مترجم).
تهران :نهاد کتابخانههای عمومی کشور.
لستر ،جون؛ کوهلر ،والس ک .)1389( .مبانی مطالعات اطالعرسانی :درک اطالعات و محیط آن( ،محسن
نوکاریزی ،مترجم) .تهران :نشر چاپار.

مرادی ،محمود ( .)1392ارزشگذاری اقتصادی خدمات کتابخانههای عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری
مشروط :کتابخانههای عمومی شهر تهران .پایاننامه دکتری ،دانشگاه تهران ،تهران.

وارد ،سوزان ام؛ فانگ ،یماس؛ و دئری ،تامی نیکلسون ( .)1382تحويل اطالعات در قرن بيستويكم :خالصه
مذاكرات چهارمين كنفرانس بينالمللي خدمات اطالعرساني انتفاعي در كتابخانهها ؛ترجمه حسين مختاري
معمار و همکاران .تهران :چاپار.
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