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 چکیده

، که توسط عوامل است یاطالعات یها گاهیپا تیریو بهبود مد یابیارز در ،یاساس یعامل یگذاری اقتصاد ارزش مقدمه:

اطالعاتی پیوسته  های پایگاهگذاری اقتصادی  ارزشمنظور  ضر بهپژوهش حا رو این از گیرد.تحت تأثیر قرار میی گوناگون

 .ه استانجام شداز دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی  و تعیین عوامل اثرگذار بر آنان فارسی های مقاله

ز روش که بخشی ا مشروط گذاری ارزشنظر هدف کاربردی است، با روش پیمایشی و  از : پژوهش حاضرشناسی روش

دانشجویان تحصیالت تکمیلی  تمام. جامعه پژوهش هست، به تعیین تمایل به پرداخت اقدام نموده استترجیحات اظهارشده 

نفر  523بر اساس فرمول میشل و کارسون  پژوهشنمونه  بود، نفر 4145با تعداد  1394-95دانشگاه رازی در سال تحصیلی 

ابزار گردآوری اطالعات  بندی استفاده شد. گیری تصادفی طبقه روش نمونه . همچنین برای انتخاب نمونه ازمحاسبه شد

استفاده ( 83/0از آلفای کرونباخ )دوبعدی بود. برای تعیین روایی از روایی صوری و برای تعیین پایایی  ساختهنامه محقق  پرسش

سطح آمار استنباطی متناسب با متغیرهای  در .بهره گرفته شد آمار استنباطیآماری مانند، آمار توصیفی و  های روشاز  شد.

ها  یانسوار، نرمال نبودن متغیرها و ثابت نبودن پژوهش و حالت دوگانه متغیر وابسته )تمایل به پرداخت و عدم تمایل به پرداخت(

 استفاده شد. متغیرها زمان همبا روش ورود  از آزمون ناپارامتریک رگرسیون لجستیک

 های مقالهاطالعاتی پیوسته  های پایگاهبه پرداخت سالیانه دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای استفاده از میانگین تمایل  :ها یافته

در سطح ) دانشکده، در سطح متأهل() تأهلچنین نتایج نشان داد که متغیرهای وضعیت  . همبودتومان  17.505فارسی حدود 

و میزان استفاده از  در سطح چهار نفر() خانواده(، تعداد افراد ورزیهای ادبیات، فنی مهندسی، علوم پایه، شیمی و کشا دانشکده
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و  بار، چند بار در هفته ی یکا هفتهبار، چند بار در ماه،  یک یچند بار در سال، ماه ای کی در سطح) فارسی های اطالعاتی پایگاه

گاهی با  اطالعاتی فارسی های پایگاهفاده از بر تمایل به پرداخت سالیانه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در است تقریباً هرروز(

 .اند گذاشتهتأثیر  عالمت مثبت و گاهی با عالمت منفی

ای برای حمایت از بهبود و توسعه  مالحظه  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی تمایل به پرداخت قابل گیری: نتیجه

ه توجیهی فراهم شد که با توجه به مشارکت دانشجویان تحصیالت های اطالعاتی فارسی داشتند. برای مسئوالن دانشگا پایگاه

های اطالعاتی فارسی داشته باشند. این امکان فراهم شد  ها، تالش بیشتری در جهت حفظ و توسعه پایگاه تکمیلی در تأمین هزینه

در خصوص  یالت تکمیلیدهی تمایل به پرداخت دانشجویان تحص بینی و جهت که با توجه به متغیرهای تأثیرگذار به پیش

ها پیش از  شده، برای تحلیل هزینه  بنابراین پیشنهاد شد که تمایل به پرداخت محاسبه بپردازند؛ های اطالعاتی مدیریت بهینه پایگاه

 نییتع یبرا یشاخص ،عنوان شده به  به پرداخت محاسبه لیاز تما و استفاده قرار گیرد؛ های اطالعاتی فارسی مورد اشتراک پایگاه

های اطالعاتی تأثیر بسزایی بر  شود. با توجه به اینکه متغیر دانشکده و میزان استفاده از پایگاهاستفاده  یحق اشتراک احتمال زانیم

های اطالعاتی فارسی در  های آموزشی در زمینه معرفی و استفاده از پایگاه به ارائه کارگاه ،اند تمایل به پرداخت داشته

 انشگاه رازی پرداخته شود.های مختلف د دانشکده

گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، دانشجویان  ، ارزشفارسی اطالعاتی های پایگاهاقتصادی،  گذاری ارزش :ها کلیدواژه

 ، دانشگاه رازی.تحصیالت تکمیلی

 

 مقدمه 

 یاطالعات هایفناوریینه زم در اخیر های یشرفتپ و جهان در یعلم اطالعات تولید یندهفزا رشد با

ی الکترونیکی پیایندها و مجالت ها نسخهتبع آن  گسترش بسیاری یافتند و به الکترونیکی منابع ،یارتباطات و

رسانی ایجاد شد،  و مراکز اطالع ها کتابخانهدر  آنها ارائههایی برای  یگاهپا پدید آمدند، بنابراین چاپی

 مختلف یها رشته و موضوعات در ی پیوستهاطالعات های یگاهپا تعداد افزایش شاهدای که امروزه  گونه به

یافته و متشکل از گروهی  ی آن، در مؤسساتی سازمانها هدفماهیت آموزش عالی که  هستیم. از طرفی

ین کشف روابط این دو چن همرسد، جستجوی حقیقت و دانش نو و  یمبه ثمر  «دانشگاه»طالب علم، به نام 

 اهمیت از جامعه آموزشی سطح باالترین عنوان به عالی وزش(. آم1385جاللی، است )با کل زندگی واقعی 

 علمی، ی،آور فن مختلف ابعاد در جامعه توسعه و رشد در اساسی نقشی فراوانی برخوردار است، زیرا

نائل  در کامل موفقیت صورت در دیگر، عبارت کرده است. به ایفا سیاسی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی،

 جامعه مختلف یها بخش کیفیت ارتقای در تواند یم نظام این کل بازده ی،نظام آموزش اهداف به شدن

واسطه  بههای اطالعاتی  یگاهپا رو از این(. 1388 ، لیاق تدار و افشار،پور کند )رحمان را ایفا مهمی نقش

ا آنهجهت ارزیابی  . بدینکنند یعمل م یدیکل یعنوان ابزار بهدر تحقق اهداف آموزش عالی  ،خود یایمزا

 آنان ضروری است. ی گوناگون، ازجمله کمی کردن ارزش اقتصادیها جنبهاز 
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 گذشته، دهه دو طی در تخصصی مجالت و علمی اطالعات به دسترسی شیوه در اساسی دگرگونی

 برای منابع آوری فراهم شیوه آورده و ارمغان به کاربران برای را دستیابی سرعت و سهولت که حال درعین

 را نیز جزء الکترونیکی مجالت و آنالین اطالعاتی های یگاهپا اشتراک ساخته است، دگرگون راها  کتابخانه

 رو از این(. 1390 فضلی، و حریریاست ) داده قرار دانشگاهی یها کتابخانه آوری فراهم اصلی یها برنامه

؛ که است پیوسته اطالعاتی های یگاهپا از استفاده تخصصی، و علمی اطالعات به دستیابی یها راه از یکی

هاشمیان، جنتی کیا و ) یندآ یم شمار به تخصصی اطالعات جستجوی برای مهم و معتبر منابع ازجمله

ی حاوی اطالعات گوناگون و ها پروندهای از  یرهذخیا پایگاه اطالعاتی،  ها دادهپایگاه  (.1392 هاشمیان،

کان جستجو و بازیابی سریع اطالعات را صورت یکپارچه و مبتنی بر ساختار واحدی است که ام مرتبط به

که تسهیالتی را برای ذخیره، درج،  گیرد یمای شکل  گونه آورد. پایگاه اطالعاتی به یمتوسط رایانه پدید 

صورت اشتراکی و  توسط یک یا چند کاربر به ها پروندهو بازیابی اطالعات  حذف، اصالح، روزآمدسازی

های فیزیکی  یدهپددهنده اطالعات همه  موجود در پایگاه اطالعاتی ارائهزمان فراهم سازد. غالباً مدارک  هم

شده ازجمله آثار هنری، اشیای قدیمی، یا حتی اطالعات مربوط به یک  مانند؛ کتاب یا سایر متون منتشر

 ییها رسانهتوان بر روی  یممانند مدارک استخدامی یا اسناد پزشکی افراد( است. پایگاه اطالعاتی را فرد )

مانند لوح سخت، لوح لرزان، لوح یا نوار مغناطیسی، لوح نوری، یا هر ابزار دیگر ذخیره کرد )اسحاق زاده، 

 صنعت در اخیردهه  چند های یدهترین پد مهم از یکی بنابراین؛ (1391؛ به نقل از منصوری، 1388

 و جستجو در دقت و رعتس دورنمای که بوده پیوسته اطالعاتی های یگاهپا محبوبیت و پیدایش اطالعات،

 وجود به پیوسته اطالعاتی های یگاهپا که گفت توان یم درواقع. است کرده دگرگون را اطالعات بازیابی

 کاسگری، علیجانپور و مهاجری) هستند شناسیم، یم رسانی اطالع صنعت عنوان به امروزه ماآورنده آنچه 

 را اطالعاتی های یگاهپا از استفاده باید فراگیران عالی آموزش نظام اهداف به دستیابی راستای در (.1389

 روزآمد، و دقیق سریع، دسترسی قبیل از مزایایی با پیوسته اطالعاتی های یگاهپا دهند، قرار مدنظر

 سایر به دسترسی ذخیره، های یتقابل اقتصادی، های ینههز کاهش پیشرفته، و ساده جستجوی های یتقابل

داشته است  متخصصان پژوهشی و علمی حیات برتوجهی  شایان یرتأث ه،استفاد سادگی و مرتبط متون

 کنسرسیوم در عضویت با دانشگاهی یها کتابخانه کشور، سطح در (.1391 نظری، خسروی و نوشین فرد،)

 مختلف یها حوزه در را هایی یگاهپا فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت حمایت با علمی اطالعات منابع

 که هاست یگاهپا اشتراک از بعد همواره پس شود، یم تمدید سالیانه اشتراک این و وندش یم مشترک علوم

 که رسد یم نظر به ضروری راستا این در شوند، یم مطلعآنها  وجود از نهایی کاربران از بیشتری تعداد
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 بررسی به ی،اطالعات های یگاهپا از کاربران در استفاده تمایل و رضایت میزان کردن مشخص باها  کتابخانه

 میزان نهایت در که هاست یگاهپا این از کنندگان استفاده مثبت نگرش زیرا بپردازند، خود انتخاب صحت

 برای که ای ینههز میزان هرساله طرفی از(. 1388 جوکار، و حیاتیکند ) یم مشخص راآنها  از استفاده

 یها سال به نسبت است موردنیاز هشیپژو مراکز وها  دانشگاه در پیوسته اطالعاتی های یگاهپا اشتراک

 افزایش ناچیز بسیار یا و است ثابتها  کتابخانه بودجه که است حالی در این. یابد یم افزایش گذشته

 از بسیاری حذف به ناگزیر مواقع، اکثر در متأسفانهها  چالش این با در مواجهه کتابداران بنابراین،؛ یابد یم

 تمدید یااند  بوده مشترک قبالً که ییها مجموعه حذف برایها  تابخانه. کشوند یم اشتراک مورد عناوین

 مشی خط یک یافتن. باشند داشته واضحی و روشن ضوابط و معیارها باید اطالعاتی های یگاهپا اشتراک

 مجموعه انتخاب و شده  داده تخصیص بودجه میزان اشتراک، نحوه پیرامون گیری تصمیم برای مناسب

 اثبات به را علمیهای  پژوهش برخی انجام لزوم که است یا ها مسئله دانشگاه اکثر در یکیالکترون نشریات

 (.1389 پهلو و مکی زاده، فرجرساند ) یم

 های یتفعال نیز و آموزشی نظام از پشتیبانی در اطالعاتی های یگاهپا اهمیت به توجه با بنابراین

 کالن راهبرد یک تدوین ضرورت جامعه، عاتیاطال نیازهای ساختن برطرف در طورکلی به و پژوهشی

 است درصدد حاضر پژوهش رو از این (.1390 فتاحی،شود ) یم احساس کشور سطح درآنها  مدیریت برای

 اطالعاتی های یگاهپا مدیریت بهبود نهایت در و ارزیابی به اساسی، عاملی عنوان به اقتصادیگذاری  ارزش با

 به دستیابی منظور به کار این. است خدمات و کاالها ارزش تعیین رآیندف اقتصادی، گذاری ارزش .بپردازد

کاالها و خدمات غیر بازاری  منافعبرای ارزیابی  (.Suparmoko, 2008) شود یم انجام منفرد خروجی یک

 2شده و ترجیحات اظهار 1شده ی از دو روش ترجیحات آشکارا استفادهی عمومی و منافع غیر کاالهامثل 

که ارزش کاالها و  شده بر مبنای بازار ضمنی یا جایگزین است شود. روش ترجیحات آشکار یماستفاده 

شریف پور، کند ) یمغیر بازاری را با توجه به قیمت بازار و کاالهای بازاری برآورد  خدمات عمومی

اره شامل پرسش مستقیم از افراد درب و شده بر مبنای بازار فرضی است (. روش ترجیحات اظهار1391

(. 1389قربانی و فیروز زارع، دهند ) یممقدار ارزشی است که به کاالها و خدمات عمومی و غیر بازاری 

بیدرام، محمدی و ناصری )است  شده اظهار ترجیحات یها روش از یا نمونه 3مشروط گذاری ارزش

 برای پرداخت به حاضر مقدار چهآنها  که موضوع این کردن معلوم برای را، افراد؛ که (1393 اصفهانی،

 
1. Revealed Preference (RP) 
2. Stated Preferences Method (SPM) 

3. Contingent Valuation Method (CVM) 
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دیگر این روش با  عبارت به(. Lee, Chung & Jung, 2010) دهد قرار می پرسش مورد بود، خواهند تغییر

گویان، به ایجاد یک بازار فرضی که در آن فرصت خریدوفروش کاال و خدمات  ارائه سؤاالتی به پاسخ

کارگیری  مشروط مستلزم به گذاری استفاده از روش ارزش .(Aabo, 2005) پردازد یموجود دارد 

و کاالی  مورد بررسیشوندگان در خصوص موضوع  تمهیداتی است ازجمله: آگاهی دادن به مصاحبه

عمومی. باید به ایجاد یک بازار فرضی برای کاالهای غیر بازاری پرداخته شود در جهت اینکه 

یک روش معقول و مناسب برای  تواند کاالی غیر بازاری را خریداری کند. یمشونده احساس کند  مصاحبه

گو، جهت پرداخت پول بیان شود. از افراد خواسته شود تا حداکثر تمایل به پرداخت خود را در  پاسخ

شده بیان کنند. سپس به تخمین میانگین مقدار تمایل به   خصوص کاالها و خدمات غیر بازاری ارائه

عنوان  نهایت میانگین پیشنهاد قیمت، به م شود و درپرداخت و به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش پیشنهاد اقدا

 اطالعاتی، های یگاهپا با رابطه طور در ینهم(. 1384یرنژاد، )ام ارزش کل جمعیت در نظر گرفته شود

 عایدشانآنها  از استفاده در کنندگان استفاده که منفعتی به توجه با ارزش، غیر بازاری، کاالی یک عنوان به

 این 1پرداخت به تمایل و گذاری قیمت اقتصادی،گذاری  ارزش برای منظر این از. رددگ یم تعیین شود یم

 ابزارهای از ندارد، وجود فعال بازار همچنین و تقاضا و عرضه چون ییها شاخص که اطالعاتی منابع از نوع

 کنندگان ادهاستف پرداخت به تمایل میزان طریق از منابع این ارزش و کنیم یم استفاده منابع ارزش تخمین

مقدار پولی هست که یک نیز درواقع  تمایل به پرداخت(. Moradi & Fathali, 2014) گردد یم تعیین

 (.Venkatachalam, 2003) آورد دست بهشخص حاضر است بپردازد تا کاال یا خدمتی را 

 الزم یدالیل به است. تحقیقات مالی انجامها  کتابخانه عملکرد سنجش در رایج های یوهش از یکی

 های گیری تصمیم که است ابزاری زیرا گیرد؛ انجام ها کتابخانه انواع روی بر گونه تحقیقات این که است

 ها دارای یاستس وها  پروژه اینکه تعیین برایمؤثر  ییها هگون به ینچن هم و کند یم را ممکن بهتر مدیریتی

 (.1389به نقل از فرج پهلو و مکی زاده،  1380، 2کینگما) شود یکاربرده م به خیر یا هستند اقتصادی ارزش

رسانی،  و مراکز اطالع ها کتابخانه، ها دانشگاه بودجهموازات آن  ملی یا به بودجهبا توجه به اینکه بخشی از 

و با مشکالتی در زمینه تأمین بودجه و افزایش هزینه اشتراک  شود یمهای اطالعاتی  یگاهپاصرف 

گذاری و  تواند، عامل اصلی موفقیت در سرمایه یمهای اطالعاتی  یگاهپاصادی اقت گذاری ارزش، اند مواجه

تمایل به پرداخت جامعه کاربران، به مسئوالن در و  ارزشمندی نییتع ابمحسوب شود، زیرا آنها مدیریت 
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ارزیابی و  برای مبنایی کهرساند به این صورت  یمی خود یاری ها انتخابجهت بررسی صحت 

 ارزش فراهم های کم یگاهپاهای موردنیاز و حذف  یگاهپای مناسب، در زمینه اشتراک ها گیری تصمیم

جویی اقتصادی را در پی دارد و با تعیین عوامل اثرگذار، قادر به افزایش ارزش  که این خود صرفه کند یم

ای اطالعاتی ه یگاهپاهای اطالعاتی برای کاربران خواهد شد که این مسئله اهمیت و ارزش  یگاهپااقتصادی 

 نهایت عالوه بر به بهبود و در سازد یمرا در برطرف سازی نیاز اطالعاتی، در ذهن کاربران پررنگ 

 و کاربران بهتراستفاده  موجبات اطالعاتی، های یگاهپا از بلندمدت و مداوم برداری بهره و ها گذاری سیاست

 در عمومی اقبال ایجاد با طرفی از و شود یمرا سبب  دانشگاه علمی جایگاه ارتقا رشد و نتیجه در

 اقتصادیتوسعه  و رشد نهایت در و ملی های یهسرما بهینه تخصیص به منجر راستا این در گذاری سرمایه

صورت کلی  بهی فارسی ها مقالهپیوسته تمام متن های اطالعاتی  یگاهپادر پژوهش حاضر  .شد خواهد کشور

های اطالعاتی  یگاهپااند، به این معنا که تمام  شده  نظر گرفتهدر  اقتصادیگذاری  ارزش برایو سالیانه 

اند، زیرا هدف  گرفته فارسی مدنظر دانشجویان تحصیالت تکمیلی، برای استفاده سالیانه مورد سؤال قرار

 های اطالعاتی است. یگاهپاتک  ها و نه تک یگاهپاگذاری اقتصادی کلی  ارزش حاضر پژوهش

های اطالعاتی فارسی خدمات خود را  یگاهپا اهمیت است که برخی از توجه به این نکته حائز 

، اما اند شدهوسیله دانشگاه مشترک  دهند و برخی دیگر به صورت رایگان در دسترس همه قرار می به

های اطالعاتی را بر مبنای رایگان نبودن، عدم اشتراک و حضور در یک بازار  یگاهپاپژوهش حاضر این 

های  یگاهپاه قرار داده است. عوامل گوناگونی بر تمایل به پرداخت افراد برای استفاده از مطالع فرضی مورد

 سطح جنسیت، سن، مانند شناختی جمعیت عوامل حاضر پژوهش اطالعاتی فارسی تأثیرگذارند، اما در

های  یگاهپاخانواده و میزان استفاده از  افراد تعداد درآمد، میزان دانشکده(،) یلیتحص رشتهتحصیالت، 

شده است زیرا عوامل جمعیت شناختی   نظر گرفتهدر  توضیحی(مستقل ) متغیرهای عنوان اطالعاتی، به

هایی که با  یژگیودهند  یمهای افراد ارائه  یژگیوبندی را در مورد  معموالً اولین و تأثیرگذارترین دسته

های  یگاهپابه پرداخت برای استفاده از توانند نگرش افراد را در زمینه تمایل  یمتوجه به پیشینه پژوهش 

 گذاری اقتصادی یک مسئله ذهنی است، تأثیرگذاری که ارزش آنجایی اطالعاتی تحت تأثیر قرار دهند. از

های  یگاهپاشود. از طرف دیگر میزان استفاده از  یمای بدیهی در نظر گرفته  عنوان مسئله این عوامل به

توجهی در تمایل  تواند نقش قابل یمژوهش و ایجاد تجربه در زمینه استفاده، اطالعاتی نیز با توجه به پیشینه پ

کد ) یرخکد یک( و بله ) جملهصورت دو  به پرداخت داشته باشد. همچنین تمایل به پرداخت افراد که به

یلی که دانشجویان تحصیالت تکم آنجایی از شده است.  عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده به  صفر( بیان
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گرفته   انجامآنها سروکار دارند این پژوهش از دیدگاه  های اطالعاتی یگاهپاو پژوهش و  تحقیق با بیشتر

 شده صرف های ینههز برابر در که شود اتخاذ تصمیماتی سودمند و کمی نتایج به یابی دست با است. تا

 یاقتصاد گذاری ارزشحاضر  پژوهش هدف بر این اساس .آورد یم ارمغان به را سودمندی بیشترین

ی فارسی از دیدگاه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی با ها مقالههای اطالعاتی پیوسته  یگاهپا

شده   است. با توجه به هدف مطرح مشروط و معیار تمایل به پرداخت گذاری ارزشاستفاده از روش 

 گویی به دو سؤال زیر است: پژوهش درصدد پاسخ

های اطالعاتی پیوسته  یگاهپاسالیانه دانشجویان تحصیالت تکمیلی در استفاده از  اخت. تمایل به پرد1

 ی فارسی چه میزان است؟ها مقاله
تحصیلی، میزان درآمد،  رشتهیک از عوامل جمعیت شناختی )سن، جنسیت، سطح تحصیالت،  . کدام2

مایل به پرداخت سالیانه دانشجویان های اطالعاتی بر ت یگاهپاو میزان استفاده از  تعداد افراد خانواده(

 گذارند؟ یمیر تأثی فارسی ها مقالههای اطالعاتی پیوسته  یگاهپاتحصیالت تکمیلی در استفاده از 

 پیشینه پژوهش
 1وانتراپ -گذاری مشروط ابتدا توسط سیریاسی گذاری اقتصادی با استفاده از روش ارزش ارزش

داشت جلوگیری از فرسایش خاک در طبیعت، جزء منافع  پیشنهاد شد، شخصی که اعتقاد 1947در سال 

غیر بازاری است و یک راه ممکن برای بررسی این منافع، تعیین تمایل به پرداخت افراد به روش نظرسنجی 

طور تجربی، در جهت  گذاری مشروط به از روش ارزش 1963برای اولین بار، در سال  2است. البته دیویس

نیز برای اولین بار  1990در دهه  .(1392)مرادی، وحشی استفاده نموده است ر غازهایبررسی منافع شکا

گذاری خدمات و کاالهای  ، در جهت ارزشتوسعه حال گذاری مشروط در کشورهای در روش ارزش

 & Bateman) گرفت استفاده قرار ی زیبا موردها منظرهعمومی نظیر دسترسی به پارک، آب سالم، زمین و 

Willis, 2001 .)و تحلیل  ها گذاری طور وسیعی در ارزش گذاری مشروط در حال حاضر به روش ارزش

 ,Spash) گرفته است استفاده قرار محیطی، کاالها و خدمات عمومی مورد اقتصادی مواهب طبیعی، زیست

2005; Edwards-Jones, Davies & Hussain, 2009). گذاری  ی برای ارزشا ندهیفزاطور  این روش به

 ها کتابخانهروش مناسبی برای برآورد ارزش پولی خدمات  رو از این، رود یم کار بهمنابع فرهنگی  اقتصادی

گذاری مشروط برای برآورد ارزش پولی  ی اخیر، محققان و نویسندگان از روش ارزشها سالاست. در 

ت شده در این زمینه یاف های پژوهش. اند نمودهی خاصی از آنان استفاده ها بخشو  ها کتابخانهخدمات انواع 
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 گذاری ارزش بر مؤثر عوامل بررسی به خود ارشد کارشناسی نامه پایان در( 1393)از: خردمندی  اند عبارت

. است پرداخته مشروط گذاری ارزش روش از استفاده با عمومی شهر کرمانشاه، یها کتابخانه خدمات

 کتابخانه کلی خدمات بهبود و حفظ ایبر سالیانه پرداخت به تمایل میانگین که دهد یم نشان پژوهش

 خدمات بهبود و حفظ در جهت ماهیانه پرداخت برای افراد، تمایل همچنین میانگین. است ریال 89811.32

، 200056، 2743396 خانه به ترتیب و نشریات، بخش اینترنت و بخش قرائت ها روزنامهمرجع، بخش 

 ریال 4667925 عضویت حق ساالنه برای پرداخت هب تمایل آمده و  دست ریال به 3015097، 1622642

 خدمات بهبود و حفظ برای عضویت، حق ساالنه پرداخت به تمایل بر مؤثر عوامل همچنین. است

 متغیر تنها و هست جنسیت و شغل کاربران، سن تحصیالت، سطح درآمد، متغیرهای ی شامل؛ا کتابخانه

اقتصادی  گذاری ارزشبه بررسی  یا مطالعه در( 1392)مرادی . است ریتأث یب امر این بر خانواده افراد تعداد

ی عمومی شهر تهران ها کتابخانهمشروط در  گذاری ارزشی عمومی با استفاده از روش ها کتابخانهخدمات 

 خدمات در جهت ساالنه طور به نفر هر برای پول پرداخت به تمایل میزان داد نشان نتایج. پرداخته است

 به تمایل کتابخانه، کلی خدمات برای پرداخت به تمایل بر است. عالوه تومان 11728 ومیعم یها کتابخانه

 که داد نشان نتایج همچنین. شد محاسبه نیز عمومی یها کتابخانه خدمات انواع مورد از 15 برای پرداخت

 افراد دتعدا باال، به تومان 3200000 سطح در درآمد سطوح، از بعضی در شغل سن و جنسیت، متغیرهای

 مؤثر عمومی یها کتابخانه خدمات از کنندگان استفاده پرداخت به تمایل بر تحصیالت سطح خانواده و

 یها کتابخانه کاربران پرداخت به تمایل بر مؤثرعوامل  پژوهشی در( 2014) فتحعلی و مرادی .است

 حفظ اطالعاتی، های پایگاه بودبه یا اینترنت، حفظ کرمانشاه را نشان دادند، در زمینه پزشکی علوم دانشگاه

 اطالعاتی پایگاه بهبود یا و حفظ برای نهایت در و مدلیب و اسکوپوس اطالعاتی پایگاه دو هر بهبود یا

 یا و حفظ ریال، برای 51400000 اینترنت برای کنندگان استفاده ماهانه پرداخت به تمایل میزان. مدالین

 اسکوپوس، اطالعاتی های پایگاه بهبود یا و حفظ برای و لریا 39400000 اطالعاتی های پایگاه بهبود

کو، شمب، پی یوک و  .است بوده ریال 36200000 و 33200000 ،29700000 ترتیب به مدالین و مدلیب

مشروط، به  گذاری ارزش( در پژوهشی با استفاده از روش Ko, Shimb, Pyoc & et al, 2012همکاران )

و ارزش  ها کتابخانهی عمومی کره پرداختند. در این پژوهش منافع اه کتابخانهخدمات  گذاری ارزش

گرفته است. نتایج نشان داد  قرار مورد بررسی شود یمی عمومی ارائه ها کتابخانهوسیله  خدماتی که عمدتاً به

برآورد شده است که این مقدار نسبت به کشورهای  66/3در کره  ها کتابخانهکه برگشت سرمایه برای کل 

 ,Ikeuchi, Tsujiی، تسوجی، یوشیکانی و همکاران )وچیکیا .شود یمر بسیار خوب ارزیابی دیگ
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Yoshikane & et al, 2012) گذاری ارزشدوبعدی و روش  دوگانه انتخاب تکنیک در پژوهشی از 

طور  به که کردند استفاده عمومی یها کتابخانه فایده خدمات و هزینه و تحلیل  تجزیه مشروط، برای

 تعداد و خانوار درآمد این، بر آمد. عالوه دست به دالر 67/3دهندگان  پاسخ پرداخت به تمایل ط،متوس

   قراردادند. ریتأث تحت را پرداخت به تمایل توجهی قابل طور عمومی به یها کتابخانه استفاده از دفعات

 -یا یا، 1بوک -یا یامنابع پیوسته ) گذاری ارزش( در پـژوهش خود به مطالعه Guhde, 2012گاهد )

پرداخته است. در  ی عمومی کارولینای شمالیها کتابخانه کنندگان استفاده( 3، آنالین ویدیو2اودیو بوک

قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی پیرسون بین تمایل به  مورد بررسیکتابخانه  33این پژوهش 

، همبستگی بین تمایل به پرداخت درصد 919بوک  ویاود-ییابوک و تمایل به پرداخت -پرداخت ایی

 ویاود-ییاو همبستگی بین تمایل به پرداخت  درصد 877بوک و تمایل به پرداخت آنالین ویدیو  -یا یا

آرمسترانگ و همکاران  شفر، استوارت، .است درصد 872بوک و تمایل به پرداخت آنالین ویدیو 

(Shaffer, Stewart, Armstrong & et al, 2011نیز در پ ) ی ها کتابخانهخدمات  گذاری ارزشژوهشی به

توسط  ها کتابخانهمیلیون دالر هزینه عملیاتی  43میلیون دالر از  38 باًیتقر. اند پرداختهعمومی ونکوور کانادا 

ی ها نهیهزی عمومی ونکوور را در ارتباط با ها کتابخانهارزش خدمات  . محققشود یمدولت پرداخت 

 منافع و مستقیم )منافع ها کتابخانهدر این پژوهش به دو مؤلفه مهم ارزش  .کند یم گذاری ارزشمذکور 

مشروط  گذاری ارزشاز روش  میرمستقیغشده است. در این پژوهش برای منافع  توجه( کاربران میرمستقیغ

لیون می 55 ازکاربران از کتابخانه متجاوز  میرمستقیغکه منافع  دهد یماست. نتایج تحقیق نشان  شده  استفاده

میلیون دالر  43ی عملیاتی ساالنه یعنی ها نهیهزاین خود بیشتر از  که ؛است شده  زدهتخمین  2009دالر سال 

نیز  ها کتابخانهی دولت تأمین مالی شده است. کاربران ها کمک واسطه بهمیلیون دالر  38است. همچنین 

درصد کاربران در  80بیش از  مجموعدربه کتابخانه کمک کنند.  دالر 200تمایل دارند ساالنه بیش از 

( در پژوهشی با Hider, 2008) . هایدراند گفتهتمایل به پرداخت ساالنه خود برای پرداخت این مبلغ بله 

 یمحلی عمومی ها کتابخانهمشروط، ارزش پولی و اقتصادی خدمات  گذاری ارزشی روش ریکارگ به

ی ها کتابخانهکه  دهد یمی پژوهش نشان ها افتهت. یمنطقه نیوساوت ولز استرالیا( را برآورد کرده اس)

در این پژوهش میانگین  که یطور به. شوند یم گذاری ارزشپولی بسیار خوب  نظر ازعمومی شهر مذکور 

 دالر بوده است. 27/8تمایل به پرداخت ماهیانه برای خدمات کتابخانه 

 
1. E- Books 
2. E – Audio Books 

3. Online- Videos 
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ی کارشناسی ارشد و ها نامه از پایانتوجهی  شاهد تعداد قابل شناسی دانشعلم اطالعات و  حوزهدر 

به  اما تاکنون اند؛ پرداختهی اطالعاتی ها گاهیپااز  ای جنبه ویژهکه هر یک به موضوع و  میا بودهدکتری 

 در ی اطالعاتیها گاهیپااقتصادی  و تحلیل  تجزیهعنوان ابزاری نیرومند برای  اقتصادی، به گذاری ارزش

یی در ها پژوهش( و 2014) یفتحعلو  یپژوهش مرادنشده است، تنها کشور توجه جدی  از خارج و داخل

عنوان  ای محدود، پایگاه اطالعاتی را به گونه ی عمومی بهها کتابخانهاقتصادی خدمات  گذاری ارزشزمینه 

اند. در غیر این  گذاری اقتصادی قرار داده و ارزش مورد بررسیی عمومی ها کتابخانهیکی از خدمات 

استفاده  محیطی مورد یابی به ارزش اقتصادی منابع زیست ذاری اقتصادی، بیشتر در دستگ صورت ارزش

گذاری مشروط  شده و روش ارزش یافت شده از ترجیحات اظهار های پژوهشگرفته است. در بیشتر  قرار

دی شده، همچنین از پرسشنامه دوگانه دوبع  گذاری اقتصادی استفاده عنوان روشی معتبر در جهت ارزش به

نیافتن منابع مرتبط در  دلیل بهبنابراین  ؛شده است  ابزار گردآوری اطالعات بهره گرفته ترین مهمعنوان  به

  جهت تقویت پیشینه و توجیه روش استفاده اند کردهیی که از روش مذکور استفاده ها نهیشیپبرخی موارد، 

به  معموالًکه در این میان  دهند یمار گذاری اقتصادی را تحت تأثیر قر ارزش گوناگونیشده است. عوامل 

 رو از این. اند شدهشده است زیرا به شناسایی عوامل اثرگذار منجر   بررسی عوامل جمعیت شناختی پرداخته

ی ها گاهیپااقتصادی  گذاری ارزشی موجود در این زمینه، به ها یکاستپژوهش حاضر در جهت بهبود 

را آنها ی اطالعاتی و ارزشمندی ها گاهیپاوسیله آن اهمیت  خته تا بهی فارسی پرداها مقاله وستهیپاطالعاتی 

 د.و مراکز پژوهشی آشکار ساز ها دانشگاهبرای 

 

 شناسی  روش
مشروط به تعیین تمایل  گذاری ارزشنظر هدف کاربردی است، با روش پیمایشی و  این پژوهش از

م دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آماری در این پژوهش تما جامعهبه پرداخت اقدام کرده است. 

برای تعیین حجم نمونه مناسب از  نفر است. 4145به تعداد  1394-95رازی کرمانشاه در سال تحصیلی 

 شده است:  فرمول میشل و کارسون استفاده

 
 تفاوت بین تمایل Dطح اطمینان، س  خطای معیار نسبی، V ،اندازه نمونه Nفوق  رابطهدر 

صورت درصدی از تمایل به پرداخت واقعی  به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآورد شده است که به
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و سطح  6و  75/0(، عددی بین Vشده، مقدار خطای معیار نسبی )  . در بیشتر مطالعات انجامشود یمبیان 

نقل از مرادی، به 1389صادقی، کنند ) یمدرصد، ده یا بیست درصد انتخاب  داری را معموالً پنج معنی

داری پنج درصد و نیز با پانزده  و سطح معنی 75/1(. در این مطالعه برای خطای معیار نسبی عدد 1392

که با  شده  درصد تفاوت بین تمایل به پرداخت واقعی و تمایل به پرداخت برآورد شده در نظر گرفته

برای انتخاب نمونه از روش شده است.   نفر محاسبه 523جاگذاری در فرمول، حجم نمونه به تعداد 

ای که در دو سطح  گونه شده است. به  بندی با شیوه اختصاص متناسب استفاده گیری تصادفی طبقه نمونه

و در سطح دوم بر اساس  بندی بر اساس متغیر دانشکده است، در سطح اول طبقه گرفته  انجامبندی  طبقه

ین روش گردآوری اطالعات تر عمدهشده است.   کتری( تنظیمکارشناسی ارشد و د) یالتتحصمتغیر میزان 

دوگانه دوبعدی است،  ساختهنامه محقق  پرسش ها دادهابزار گردآوری  ی است.ا کتابخانهروش میدانی و 

پیشنهاد بیشتر، به جواب بلی یا . است اولیه یشنهادپ به نسبت بیشتر پیشنهاد یک انتخاب و تعیین مستلزم روش این

هاد اولیه بستگی دارد، به این معنا که اگر پاسخ به پیشنهاد اولیه بلی باشد سؤاالت برای پاسخگو خیر پیشن

که پاسخ به پیشنهاد اولیه  صورتی گیرد، اما در های پیشنهادی قرار می قیمت کند و در مواجه با یمادامه پیدا 

شده در   ای پیشنهادی ارائهه یمتق خیر باشد پاسخگو نیازی به بررسی ادامه سؤاالت نخواهد داشت.

گونه قیمت  اما در حالت کلی هیچ؛ اند یفارسهای اطالعاتی  یگاهپاپرسشنامه بر اساس میانگین حق اشتراک 

های  یمتقهای اطالعاتی وجود ندارد و نسبت به رشته، کهنگی و تازگی،  یگاهپای ها مقالهاستانداری برای 

های اطالعاتی  یگاهپاهای پیشنهادی  یمتقبنابراین برای تعیین اند؛  دادهگوناگونی را به خود اختصاص 

 000/20صورت سالیانه و اشتراک طالیی  فارسی، میانگین حق اشتراک پایگاه اطالعاتی مگ ایران که به

تومان هست،  000/50صورت سالیانه و اشتراک طالیی  تومان است و پایگاه اطالعاتی نورمگز که به

صورت سالیانه در نظر گرفته شد.  های پیشنهادی به یمتقشده است و بر این اساس،   تومان محاسبه 000/35

شناختی  جمعیت مشخصات در مورد اول شده، قسمت  طراحی بخش سه در پرسشنامه سؤاالت رو از این

 حاوی سوم قسمت های اطالعاتی فارسی و قسمت دوم در مورد میزان استفاده از پایگاه است؛ گویان پاسخ

 شده  خواسته آنان از قسمت این در .تمایل به پرداخت دانشجویان تحصیالت تکمیلی است به مربوط تسؤاال

های  یگاهپاپیشنهادی، آیا تمایل به پرداخت مبلغی در جهت استفاده از  های یمتق طیف به توجه با که است

ر گردآوری پژوهش، از روایی برای تعیین روایی ابزا ی فارسی را دارند یا خیر.ها مقالهاطالعاتی پیوسته 

برای  شناسی دانشتن از اساتید گروه علم اطالعات و  5نامه به  صوری استفاده شد به صورتی که پرسش

نامه اعمال شد و در  صورت تغییراتی در پرسش بهآنها هایی ارائه شد، سپس نظرات  یینارسایافتن ابهامات و 
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قرار گرفت. برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ  د توجهمورنامه برای بررسی پایایی  مرحله بعد پرسش

شده است.   از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده ها داده و تحلیل  تجزیهشده است. برای   استفاده( 83/0)

 فراوانی درصد و فراوانی بیشینه، کمینه، میانه، ی آماری نظیر میانگین،ها شاخصدر سطح آمار توصیفی از 

شده است. در سطح آمار استنباطی نیز متناسب با متغیرهای پژوهش و حالت دوگانه متغیر وابسته   دهاستفا

ها از آزمون  یانسوار، نرمال نبودن متغیرها و ثابت نبودن )تمایل به پرداخت و عدم تمایل به پرداخت(

در این قسمت نیز  شده است.  استفاده متغیرها زمان همبا روش ورود  ناپارامتریک رگرسیون لجستیک

شده است.   گزارش داری (، آماره آزمون والد و سطح معنیB) یونیرگرسیی مانند ضریب ها آماره

 مدل در حضور جهت هستند،( ای رتبه یا اسمی کمی، نوع از چه) چندحالتی صورت به که متغیرهایی

 هر که صورت این به. شوند لتبدی دیگر متغیر تعدادی به دارند که سطوحی تعداد اساس بر باید رگرسیونی

 حاضر پژوهش در (.Chatterjee & Hadi, 2015) شود تبدیل جدید متغیر k-1 به باید سطح k دارای متغیر

وضعیت  متغیر مثال عنوان به. کنند می پیروی قاعده این از سن متغیر جز شده  مطرح مستقل متغیرهای تمام

یک متغیر  به پایه، سطح عنوان به مجرد گرفتن نظر در با مجرد و متأهل هست، سطح دو دارای که تأهل

 حقیقت در یعنی باشند می یک و صفر ارقام شامل شده ایجاد متغیرهای از یک هر. شود می تبدیل متأهل

 .شوند می( باینری) مجازی متغیرهای به تبدیل چندحالتی متغیرهای
 متغیر یک به وضعیت تأهل متغیر تبدیل. 1 جدول

 شده از متغیر وضعیت تأهل ایجاد متغیرهای جدید

 سطوح متغیر وضعیت تأهل کد سطح مرد

 سطح پایه() مجرد 1 0

 متأهل 2 1

 

 ها یافته
 های اطالعاتی: یگاهپاهای توصیفی مربوط به عوامل جمعیت شناختی و میزان استفاده از  یافته

 نظر متغیر سن . شرایط پاسخگویان از2جدول 

 میانگین انحراف استاندارد نهکمی بیشینه کل پاسخگویان

523 47 19 48/3 79/26 

که  سال است 27پاسخگو، تقریباً  523شود، میانگین سنی  یم مشاهده جدول در که گونه همان

 شده است.  سال گزارش 47بیشترین سن آنان  و 19ین سن تر کم

 



 233 ...وستهیپ یاطالعات یها گاهیپا یاقتصاد یگذار ارزش                                               1397بهار و تابستان ، 1، شماره 8سال 

 نظر متغیر جنسیت گویان از . شرایط پاسخ3جدول 
 نیدرصد فراوا فراوانی تیجنس

 2/64 336 زن
 8/35 187 مرد

 100 523 مجموع

 8/35مردان )نفر را  187درصد( و  2/64)زنان  را  نادهندگ نفر از پاسخ 336با توجه به جدول فوق، 
 دادند. درصد( تشکیل

 نظر متغیر وضعیت تأهل گویان از . شرایط پاسخ4جدول 
 درصد فراوانی فراوانی تأهلوضعیت 

 9/84 444 مجرد
 1/15 79 هلمتأ

 100 523 مجموع

طور که مشاهده  دهد، همان یمجدول باال چگونگی وضعیت تأهل را در بین پاسخگویان نشان 
 نفر متأهل هستند. 79درصد آنان یعنی  1/15نفر مجرد و  444دهندگان یعنی  درصد از پاسخ 9/84شود،  یم

 نظر متغیر سطح تحصیالت گویان از . شرایط پاسخ5جدول 
 درصد فراوانی فراوانی حصیالتسطح ت

 5/80 421 کارشناسی ارشد
 5/19 102 دکتری
 100 523 مجموع

نفر داری سطح تحصیالت  421گویان یعنی  درصد از پاسخ 5/80با توجه به جدول فوق، 
 .اند بودهنفر از سطح تحصیالت دکتری برخوردار  102درصد یعنی  5/19کارشناسی ارشد و 

 گویان در دانشگاه رازی انی پاسخ. توزیع فراو6جدول 
 دانشکده فراوانی درصد فراوانی

6/12  علوم اجتماعی 66 

4/16  ادبیات و علوم انسانی 86 
3/24  فنی مهندسی 127 
9/18  علوم پایه 99 

1/7  شیمی 37 

4/4 بدنی تربیت 23   

9/14  کشاورزی 78 

3/1  دامپزشکی 7 
 مجموع 523 100
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دهد، به توجه به حجم نمونه و روش  یمدر دانشگاه رازی نشان  گویان را پاسخجدول فوق توزیع فراوانی 
شود.  یمگونه که مشاهده  گویان توزیع شد. همان ها مشخص و در بین پاسخ یفراوانبندی این  گیری طبقه نمونه

ز دانشکده ین تعداد اتر کمنفر و  127یعنی  درصد 3/24گویان از دانشکده فنی مهندسی  بیشترین تعداد پاسخ
 اند. شده  البته با توجه به جمعیت دانشکده این تعداد محاسبه ؛ کهنفر بوده است 7درصد یعنی  3/1دامپزشکی 

 گویان . توزیع فراوانی درآمد پاسخ7جدول 

 درآمد فراوانی درصد فراوانی

0/62  صفر 324 

5/7 300.000کمتر از  39   

0/5 600.000تا  300.000 26   

6/3 900.000تا  600.000 19   

4/3 1.200.000تا  900.000 18   

5/7 1.200.000بیشتر از  39   

1/11 که جواب ندهم دهم یترجیح م 58   

 مجموع 523 100

نفر از آنان  324گویان یعنی  درصد از پاسخ 0/62شده است،   طور که در جدول باال نشان داده همان
 4/3پاسخ ندهند و  سؤالکه به این  اند دادهیز ترجیح نفر( ن 58) گویان از پاسخ 1/11فاقد درآمد هستند، 

 .اند بوده 1.200.000تا  900.000ین درآمد یعنی تر کمنفر( نیز دارای  18) گویان درصد از پاسخ
 . توزیع فراوانی متغیر تعداد افراد خانواده8جدول 

 تعداد افراد خانواده فراوانی درصد فراوانی

3/10 نفر 3تر از  کم 54   

6/8 نفر 3 45   

1/19 نفر 4 100   

8/21 نفر 5 114   

0/18 نفر 6 94   

2/22 نفر به باال 7 116   

 مجموع 523 100

ی ا خانوادهنفر( در  116درصد ) 2/22 گویان شود، اکثر پاسخ یمگونه که در جدول مشاهده  همان
و تعداد افرادی که در  اند بوده نفری 5ی ا خانوادهنفر( در  114درصد ) 8/21، اند بودهنفر  7با تعداد بیشتر از 

 .اند داشتهنفر( را  45درصد ) 6/8نیز کمترین تعداد  اند بودهنفری   ی سهها خانواده
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 فارسی های یگاهپا از استفاده . توزیع فراوانی میزان9جدول 

های فارسی یگاهپامیزان استفاده از  فراوانی درصد فراوانی  

4/5  تقریباً هرگز 28 

8/9 چند بار در سالیک یا  51   

1/7 بار ماهی یک 37   

9/10  چند بار در ماه 57 

2/8 بار یک یا هفته 43   

2/27  چند بار در هفته 142 

5/31  تقریباً هرروز 165 

 مجموع 523 100

روز از  ( تقریباً هرنفر 165درصد ) 5/31شده است،   نشان داده باالطور که در جدول  همان
درصد  4/5کنند و  یمنفر( چند بار در هفته استفاده  142درصد ) 2/27کنند،  یمهای فارسی استفاده  یگاهپا
 کنند. یمهای اطالعاتی فارسی استفاده  یگاهپا( تقریباً هرگز از نفر 28)

 های مربوط به سؤال اول پژوهش یافته
 پیوسته یاطالعات های پایگاه از استفاده در تکمیلی تحصیالت دانشجویان پرداخت سالیانه به تمایل 

 است؟ میزان چه فارسی های مقاله
 . آمار توصیفی تمایل به پرداخت سالیانه دانشجویان تحصیالت تکمیلی10 جدول

 های اطالعاتی فارسی در استفاده از پایگاه

523 

0 

78/17504 

10.000 

0 

65000 

  تعداد
 داده گمشده

 میانگین

 میانه

 کمینه

 بیشینه

 به تمایل عدم
 پرداخت

151 

 پرداخت به تمایل

372 
 فراوانی

 
 
 

توزیع 
فراوانی 

 طورکلی به
9/28 1/71 

 درصد
 فراوانی

 صفر 10000 25000 35000 45000 55000 65000 مجموع
تمایل به 
 پرداخت

توزیع 
فراوانی 

صورت  به
 جزئی

 فراوانی 151 175 78 40 47 14 18 523

100 4/3 7/2 0/9 6/7 9/14 5/33 9/28 
 درصد
 فراوانی

اند و  نفر حجم نمونه به این سؤال پاسخ داده 523شده، تمام   طور که در جدول باال نشان داده همان

ای وجود ندارد. میانگین تمایل به پرداخت برای هر نفر در استفاده سالیانه از  گونه داده گمشده هیچ
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صورت  اخت آنان نیز بهتومان است. میانه تمایل به پرد 17.505های اطالعاتی فارسی تقریباً مبلغ  پایگاه

گویان تمایل به پرداخت  نفر( از پاسخ 372) درصد 1/71صورت کلی  تومان محاسبه شد. به 10.000سالیانه 

نفر( تمایل به  151) درصد 9/28صورت سالیانه و  های اطالعاتی فارسی به مبلغی برای استفاده از پایگاه

نفر( تمایل  175) درصد 5/33گویان  نیز اکثر پاسخصورت جزئی  پرداخت مبلغی در این جهت نداشتند. به

ای برای استفاده  نفر( تمایل به پرداخت هیچ هزینه 151) درصد 9/28در سال داشتند،  10.000به پرداخت 

هزار تومان برای  55.000 نفر( تمایل به پرداخت 14) درصد 7/2گویان  ترین تعداد پاسخ نداشتند و کم

 یها گاهیپا یارزش اقتصاد بنابراین های فارسی داشتند؛ العاتی پیوسته مقالههای اط استفاده از پایگاه

به  یدانشگاه راز یلیتکم التیتحص انیدانشجو یبرا انهیصورت سال به یفارس یها مقاله وستهیپ یاطالعات

 یها گاهیاپ یاندازه برا نیبه ا انهیسالصورت  بهمعنا که آنان  نیاست، به ا شده  نییتومان تع 17.505 زانیم

 آمده است  دست البته باید توجه نمود که این مبلغ در صورتی به بودند،قائل  یپول شارز یفارس یاطالعات

 یبرا داشته لیو تما بودهقائل  یارزش اقتصاد ها گاهیپا نیا یبرا دانشجویان تحصیالت تکمیلیاکثر  که

 .پرداخت کنند یمبالغآنها استفاده از 

 ؤال دوم پژوهشهای مربوط به س یافته

تحصیلی، میزان  رشتهیک از عوامل جمعیت شناختی )سن، جنسیت، سطح تحصیالت،  کدام

های اطالعاتی بر تمایل به پرداخت سالیانه دانشجویان  یگاهپادرآمد، تعداد افراد خانواده(، میزان استفاده از 

 گذارند؟ یمیر تأثفارسی  یها مقالههای اطالعاتی پیوسته  یگاهپاتحصیالت تکمیلی در استفاده از 
 زمان متغیرها، . نتیجه برآورد مدل لجستیک با روش ورود هم11 جدول

 برای احتمال تأثیر متغیرهای مستقل بر تمایل به پرداخت

 داری سطح معنی آماره آزمون والد (B) یونیرگرسضریب  متغیرها

 044/0 053/4 875/0 متأهل(تأهل )وضعیت 

 009/0 893/18  دانشکده

 010/0 646/6 -343/1 ادبیات(دانشکده )

 012/0 347/6 -296/1 فنی مهندسی(دانشکده )

 001/0 879/11 -739/1 علوم پایه(دانشکده )

 003/0 100/9 -773/1 شیمی(دانشکده )

 001/0 213/10 -675/1 کشاورزی(دانشکده )

 044/0 070/4 017/1 نفر( 4خانواده )تعداد افراد 

 001/0 445/30  میزان استفاده

 022/0 239/5 238/1 میزان استفاده )یک یا چند بار در سال(
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 داری سطح معنی آماره آزمون والد (B) یونیرگرسضریب  متغیرها

 019/0 545/5 342/1 بار( میزان استفاده )ماهی یک

 002/0 223/9 650/1 میزان استفاده )چند بار در ماه(

 001/0 261/13 185/2 بار( ی یکا هفتهمیزان استفاده )

 001/0 693/23 448/2 میزان استفاده )چند بار در هفته(

 001/0 046/16 958/1 میزان استفاده )تقریباً هرروز(

معنی در مدل کنار  متغیرهای بی های حاصل از مدل لجستیک یخروجکه در  الزم به ذکر است

، یعنی متغیرهایی که بر احتمال تمایل به پرداخت اند شده  دار گزارش شده و تنها متغیرهای معنی  گذاشته

ی فارسی مؤثر هستند. ها مقالههای اطالعاتی پیوسته  یگاهپات تکمیلی برای استفاده از دانشجویان تحصیال

صدم معنادار هستند. مشاهده نتایج حاصل از برآورد مدل  5شده در سطح   تمام متغیرهای مستقل مطرح

معنی که  دار و دارای عالمت مثبت است. به این معنی (متأهلتأهل ) وضعیتدهد که متغیر مستقل  یمنشان 

واحد تمایل به پرداخت بیشتری برای استفاده سالیانه  875/0سطح پایه(، مجرد )افراد متأهل نسبت به افراد 

دار و دارای عالمت مثبت  معنی (نفر 4خانواده ) افراد فارسی داشتند. متغیر تعداد اطالعاتی های یگاهپااز 

سطح پایه(، باشند ) یمنفر  3یی که کمتر از ها وادهخاننفری نسبت به  4ی ها خانوادهاست، به این معنی که 

صورت  های اطالعاتی فارسی به یگاهپاواحد تمایل به پرداخت بیشتری دارند. متغیر میزان استفاده از  017/1

یک یا چند بار صورت ) های اطالعاتی فارسی به یگاهپامیزان استفاده از  کلی معنادار است، به این شکل که

دار  معنی (هرروز تقریباً)، (هفته در بار چند)، (بار یک یا )هفته، (ماه در بار چند)، (بار یک ی)ماهدر سال(، 

 یچند بار در سال، ماه ای کصورت ی بهآنها و دارای عالمت مثبت هستند، یعنی افرادی که میزان استفاده 

ز است نسبت به افرادی که تقریباً و تقریباً هررو بار، چند بار در هفته ی یکا هفتهبار، چند بار در ماه،  یک

، 185/2، 650/1، 342/1، 238/1سطح پایه( به ترتیب کنند ) ینمهای اطالعاتی استفاده  یگاهپاهرگز از 

واحد تمایل به پرداخت بیشتری دارند. متغیر دانشکده نیز در حالت کلی معنادار است،  958/1و  448/2

دار و دارای  معنی (کشاورزی)، (شیمی)، (پایه علوم)، (ندسیمه فنی)، (ادبیاتدانشکده )ای که  گونه به

 مهندسی، فنی ی ادبیات،ها دانشکدهعالمت منفی هستند، به این معنی که دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

و کشاورزی نسبت به دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی )سطح پایه(  شیمی پایه، علوم

واحد تمایل به پرداخت کمتری برای استفاده سالیانه از  675/1، 773/1، 739/1، 296/1، 343/1به ترتیب 

با عالمت  یبا عالمت مثبت و گاه یشده گاه ذکر یرهایمتغ رو از اینهای اطالعاتی فارسی داشتند.  یگاهپا

 های یگاهرا، نسبت به استفاده از پا یلیتکم التیتحص انیدانشجو انهیبه پرداخت سال لیتما زانیم ،یمنف
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سبب  یمعنا که در جامعه دانشگاه راز نیاند، به ا قرار داده ریتحت تأث یفارس یها مقاله وستهیپ یاطالعات

 یها مقاله وستهیپ یاطالعات های یگاهبه پرداخت آنان در جهت استفاده از پا لیتما زانیکاهش م ای شیفزاا

 اند. شده یفارس

 

 گیری بحث و نتیجه

شده   های فارسی پرداخته های اطالعاتی پیوسته مقاله ین ارزش اقتصادی پایگاهدر این پژوهش به تعی

عنوان حق اشتراک برای  بر اساس اینکه آیا دانشجویان تحصیالت تکمیلی راضی به پرداخت مبلغی به است

خت میزان تمایل به پرداهای پژوهش حاکی از آن است که  ها هستند یا خیر. یافته استفاده از این پایگاه

های اطالعاتی فارسی مقداری تقریباً منطقی  ( در مقایسه با حق اشتراک سالیانه پایگاه17.505) شده  محاسبه

های اطالعاتی  توان بیان داشت که تمایل به پرداخت برای استفاده از پایگاه بنابراین می و مناسب است؛

 ذهنی کامالً باید توجه کرد که ارزشصورت کلی در دانشگاه رازی شرایط مناسبی دارد. البته  فارسی به

 با حدودی تا تنها شده  ارائه های قیمت رو از این سنجد. می را آن شخصی معیار سری یک با فرد هر و است

 تحصیالت دانشجویان برای را اطالعاتی های پایگاه اقتصادی ارزش خطاهای احتمالی گرفتن نظر در

عوامل تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت  مورد بررسیدر  همچنین. کند می مشخص رازی دانشگاه تکمیلی

استقالل  دلیل بهرود  توان نتیجه گرفت که متغیر وضعیت تأهل احتمال می دانشجویان تحصیالت تکمیلی می

های خود با  گیری شود که زوجین در تصمیم شده پس از ازدواج ازجمله مسائل مالی، سبب می  کسب

های اطالعاتی و  بنابراین، در صورت ارزشمند دانستن پایگاه به انتخاب بپردازند؛استقالل و فراغ بال بیشتری 

شوند  گیری در انتخاب و استفاده از آنان می های اقتصادی بالدرنگ قادر به تصمیم نداشتن محدودیت

ه رود متغیر حاضر بر تمایل به پرداخت تأثیر گذاشته است. در مورد متغیر دانشکد جهت احتمال می بدین

متفاوت بودن منابع اطالعاتی  دلیل بههای مختلف  بدیهی است، دانشجویان تحصیالت تکمیلی در دانشکده

های اطالعاتی فارسی داشته باشند، اما در پژوهش  خود، تمایل به پرداخت متفاوتی برای استفاده از پایگاه

 و در شناسی دانشاطالعات و داشتن گروه علم  علت بهرود که دانشکده علوم اجتماعی  حاضر احتمال می

های  نتیجه ایجاد آگاهی بیشتر در دانشجویان تحصیالت تکمیلی در زمینه مزایا و استفاده از پایگاه

های دانشگاه رازی شده  اطالعاتی، منجر به تمایل به پرداخت بیشتر این دانشکده، نسبت به سایر دانشکده

رود که با کاهش تعداد اعضای  صورت معمول انتظار می هاست. در مورد متغیر تعداد افراد خانواده نیز ب

ها، تمایل به پرداخت افزایش یابد، در پژوهش حاضر نتایج تقریباً  ها و هزینه کاهش مشغله دلیل بهخانواده 

های کمتر از سه نفر تمایل به  های چهارنفری نسبت به خانواده آمده است زیرا تنها خانواده  دست مشابهی به
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اند، البته در  های پنج، شش، هفت و بیشتر از هفت نفر معنادار نشده اند و خانواده یشتری نشان دادهپرداخت ب

که احتمال  های کمتر از سه نفر بوده های چهارنفری بیشتر از خانواده اینجا تمایل به پرداخت خانواده

تعداد اعضای  دلیل بهاشد که های چهارنفری ب رود دلیل این امر وضعیت استاندارد و جاافتاده خانواده می

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منجر به تمایل به  از لحاظچندان زیاد، از طرفی ثبات خانواده  مناسب و نه

رود  های اطالعاتی فارسی احتمال می پرداخت بیشتر آنان شده است. همچنین متغیر میزان استفاده از پایگاه

-یت آنان در برطرفویان تحصیالت تکمیلی و آگاهی یافتن از اهمدرپی دانشج های پی به این دلیل استفاده

شده در مدل معنادار نشدند زیرا   سازی نیازهای اطالعاتی کاربران معنادار شده است. سایر متغیرهای بررسی

پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی  و آموزشی اهداف پیشبرد جهت رود در احتمال می

نظر  نتیجه از اند. در نیاز نکرده را از نیازهای اطالعاتی خاص خود بیآنها وده است و حائز اهمیت نب

راهبردی و مدیریتی دریافتیم که دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی به اهمیت و ضرورت 

و  ای برای حمایت از بهبود مالحظه  های اطالعاتی فارسی آگاه هستند و تمایل به پرداخت قابل پایگاه

مندی  شدت عالقه سازد که با توجه به های اطالعاتی دارند. برای مسئوالن توجیهی را فراهم می توسعه پایگاه

ها، تالش بیشتری در جهت حفظ و توسعه  و مشارکت دانشجویان تحصیالت تکمیلی در تأمین هزینه

سازد که با  فراهم می را ان ن امکگذاران و مسئوالن دانشگاه ایطالعاتی داشته باشند. برای سیاستهای ا پایگاه

دهی تمایل به پرداخت دانشجویان تحصیالت تکمیلی  بینی و جهت توجه به متغیرهای تأثیرگذار به پیش

بپردازند. به این صورت که در پژوهش حاضر متغیرهای وضعیت تأهل و تعداد افراد خانواده درصد 

اند زیرا بیشتر  بینی کرده یالت تکمیلی پیشمشارکت کمی را برای تمایل به پرداخت دانشجویان تحص

اما پژوهش بیشتر تحت تأثیر  اند؛ های پرجمعیت دانشجویان تحصیالت تکمیلی افراد مجرد و دارای خانواده

گرفته است و درصد  های اطالعاتی قرار دانشکده( و میزان استفاده از پایگاه) متغیرهای رشته تحصیلی

ه پرداخت به میزان زیادی افزایش داده است. دلیل این امر این است که مشارکت افراد را برای تمایل ب

اند و متغیرهای بااهمیت، تأثیر متغیرهای دیگر را  گرفته قرار مورد توجههم  ، همه بامورد بررسیمتغیرهای 

نواده و دانشکده(، تعداد افراد خا) بنابراین با شناسایی و تعیین وضعیت تأهل، رشته تحصیلی اند؛ کاهش داده

بینی میزان  عنوان عوامل اثرگذار در این پژوهش، فرصت پیش های اطالعاتی به میزان استفاده از پایگاه

های  های اطالعاتی پیوسته مقاله تمایل به پرداخت دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای استفاده از پایگاه

دهی به تمایل به  عوامل، توان جهت شود، همچنین با گسترش و تقویت این فارسی دانشگاه رازی فراهم می

نتیجه میزان استفاده و  ارزش اقتصادی و در رو از اینشود  پرداخت دانشجویان تحصیالت تکمیلی فراهم می
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  انبنابراین برای مسئوالن دانشگاه رازی این امک یابد؛ مندی دانشجویان تحصیالت تکمیلی افزایش میرضایت

ری از اطالعات حاصل از پژوهش حاضر در خصوص توسعه کمی و کیفی گی آورند تا با بهره فراهم می را

 ریزی کنند. های فارسی برنامه های اطالعاتی پیوسته مقاله پایگاه

عنوان ابزاری عملیاتی برای تحلیل  شده به  شود: تمایل به پرداخت محاسبه بنابراین پیشنهاد می

به پرداخت  لیاز مبالغ تما استفاده قرار گیرد. موردهای اطالعاتی فارسی  ها پیش از اشتراک پایگاه هزینه

ی در دانشگاه اطالعات یها گاهیپا یحق اشتراک احتمال زانیم نییتع یبرا یشاخص ،عنوان شده به  محاسبه

های  که اکثر دانشجویان تحصیالت تکمیلی برای استفاده از پایگاهبا توجه به این .شوداستفاده  رازی

شود که دانشگاه درصدد اشتراک تعداد زیادی از  به پرداخت داشتند، پیشنهاد میاطالعاتی فارسی تمایل 

های  های اطالعاتی فارسی برآید. همچنین با توجه به اینکه متغیر دانشکده و میزان استفاده از پایگاه پایگاه

شود که به  می اند پیشنهاد اطالعاتی تأثیر بسزایی بر تمایل به پرداخت دانشجویان تحصیالت تکمیلی داشته

های  های اطالعاتی فارسی در دانشکده های آموزشی در زمینه معرفی و استفاده از پایگاه ارائه کارگاه

 مختلف دانشگاه رازی پرداخته شود تا زمینه افزایش تمایل به پرداخت و ارزش اقتصادی آنان فراهم شود.
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