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هاي التین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه الکترونیکی متنتمام مقاالت

  2010مهندسی در سال  -اجتماعی و فنی -علوم انسانی موضوعی

  

  ، 2جو اعظم صنعت، دکتر 1علی مرادنژاد

  18/9/1391 پذیرش:    4/7/1391 دریافت:

  

  چکیده

الکترونیکی  متناطالعاتی مقاالت تمام هايهاي چاپی و پایگاهاثربخشی کتاب -پژوهش حاضر به بررسی هزینههدف:    

مهندسی در سال  -اجتماعی و فنی -به زبان التین در دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی  خریداري شده

اي ترکیبی از منابع چاپی و الکترونیکی پرداخته و پیشنهادها و راهکارهایی در جهت انتخاب مناسب و ایجاد مجموعه 2010

  کند. متناسب با نیاز واقعی کاربران ارائه می

 هاي دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت. جامعه پیمایشی در کتابخانه صورت بهو  است ياین پژوهش از نوع کاربرد روش: 

 هاي پایگاهاي و دههاي دانشکتوسط کتابخانه 2010ي شده در سال چاپی التین خریدار عنوان کتاب 1897آماري این پژوهش، 

گیري عنوان کتاب چاپی التین به روش نمونه 320باشد.  الکترونیکی التین در سال مذکور می متنمقاالت تمام اطالعاتی

گیري صورت متن الکترونیکی التین نمونههاي اطالعاتی مقاالت تمامشد. براي پایگاه نمونه انتخاب عنوان بهاي تصادفی طبقه

با تکنیک   هاي بررسی اسنادي، و مشاهده اثربخشی از ابزارها و روش -نگرفت. براي شمارش فراوانی استفاده و تحلیل هزینه

  تحلیل گزارش تراکنش استفاده شد.

 -مهندسی نسبت به حوزه علوم انسانی -هاي چاپی در حوزه فنی میزان استفاده از کتاب هاي پژوهش نشان داد، یافته ها:یافته

هاي چاپی داشتند. در نهایت  هاي اطالعاتی نسبت به کتاب موضوعی استفاده بیشتري از پایگاه  اجتماعی بیشتر بوده و هردو حوزه

اثربخشی  -مهندسی از هزینه -هاي چاپی در حوزه فنی متن الکترونیکی و کتاب هاي اطالعاتی مقاالت تمام مشخص شد پایگاه

  اجتماعی برخوردار هستند. -باالتري نسبت به حوزه علوم انسانی

  هاي اطالعاتی سازي پایگاه، مجموعههاي چاپیسازي کتاباثربخشی، مجموعه -تحلیل هزینه ها:کلیدواژه
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 sanatjoo@gmail.com؛ مشهددانشگاه فردوسی شناسی  علم اطالعات و دانشاستادیار گروه  . 2

هاي چاپی التین و  اثربخشی کتاب - تحلیل هزینه ). 1392(جو، اعظم  مرادنژاد، علی؛ صنعتمقاله:  نیبه ا استناد

 -هاي علوم انسانی  الکترونیکی التین دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه متن هاي اطالعاتی مقاالت تمام پایگاه
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  مقدمه و بیان مسئله

ها، از قبیل انتخاب منابع اي از فعالیت، شامل مجموعهسازي و مدیریت مجموعهامروزه مجموعه   

آوري پیوسته و مطالعه استفاده و ارزشیابی مجموعه فراهم ریزي راهبردهاينگر، برنامهجاري و گذشته

تر آنکه ). فشردهGabriel, 1999شود (جهت بررسی میزان تناسب مجموعه با نیازهاي کاربران می

 ,Mosherاي است (مند، مؤثر و اقتصادي منابع کتابخانهوعه اداره نظامسازي و مدیریت مجممجموعه

1982.(  

). 1385باشد (حریري، مدیریت مجموعه، ارزشیابی منابع موجود می نیکی از وجوه بنیادی   

-گیران بخش فراهمارزشیابی و تحلیل مجموعه، اطالعات مفید و سودمندي در اختیار مدیران و تصمیم

  .ن در گستره مجموعه تأثیرگذار استدر ایجاد تعادل و عمق بخشیدهمچنین دهد؛  آوري قرار می

-متن و تکهاي اطالعاتی مجالت تمامها به دلیل دستیابی به پایگاهماهیت مجموعه کتابخانه   

از گردونه  –هایا دست کم به این زودي –هاي الکترونیکی در کنار مجموعه منابع چاپی که هرگز نگاشت

از ). Clayton, 2002; Agee, 2005 & Gormanده خارج نخواهند شد به سرعت در حال تغییر است (استفا

به ها هاي بسیاري براي ارزشیابی مجموعه، متناسب با شرایط جدید کتابخانه، روشسویی به همین دلیل

به  1اثربخشی - ها تحلیل هزینههاي اطالعاتی ترکیبی، ایجاد شده است. از جمله این روش گنجینه عنوان

اثربخشی  - هزینههاست. مطالعه دهنده براي تصمیمات مالی در کتابخانهابزار کمکی و آگاهی عنوان

هاي مؤلفه اثربخشی، الگوي استفاده در حوزه به عنوانبا بررسی میزان استفاده از منابع  مجموعه، از یک سو

هاي تهیه و اشاعه منابع اطالعاتی، سبه هزینهدیگر با محا دهد و از سويموضوعی مورد انتخاب را نشان می

  کند.سازي یا اصالح تخصیص بودجه مورد استفاده را فراهم میاصالح امور مجموعه

رو هستند هاي زیادي روبههاي دانشگاهی با مسائل و چالشکتابخانه ژهیبه وها و امروزه کتابخانه   

ت، از جمله: محدودیت منابع مالی؛ افزایش حجم تحت تأثیر قرار داده اس گستري را نیزکه مجموعه

پژوهی؛ پیدایش علوم برند؛ گسترش دانشانفجار اطالعات نام می به عنوانانتشارات و اطالعات که از آن 

هاي یابی آنها؛ تنوع محملدر نیازها و عالیق کاربران و رفتارهاي اطالع ؛ تغییرات بنیاديايرشتهبین

به در بازار خرید و فروش منابع  تغییرات بنیادي دسترسی به اطالعات و ر تولید واطالعاتی؛ تحوالت فنی د

هاي الکترونیکی در کنار بر این موارد، وجود مجموعه ). افزون1389(جانسون،  منابع الکترونیکی ژهیو

هاي چاپی سبب شده در محیط جدید کتابخانه، دسترسی الکترونیکی با دسترسی فیزیکی ترکیب  مجموعه

                                                             
1 .Cost- Effectiveness Analysis 
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شود و بازیابی الکترونیک با امانت رقابت کند و به نوعی پیچیدگی در استفاده کاربران از انواع منابع 

سازي و هاي مختلف را ایجاد نمایند. همه این مسائل سبب شده است تا مجموعهاطالعاتی در محمل

  تر شود.ها پیچیدهمدیریت مجموعه در کتابخانه

از  هاي دانشگاهی و اهمیت مدیریت مجموعهتري در کتابخانهگسحال شرایط حاکم بر مجموعه   

سازي در مجموعه ،هاي دانشگاهیمسائل داخلی کتابخانه و هاو از سویی بودجه محدود کتابخانه یک سوي

هاي مقدماتی انجام شده مثال بررسی به طورها و اصول حاکم بر آن را تحت تأثیر قرار داده است. کتابخانه

پردیس دانشگاه فردوسی مشهد حاکی از آن  هايدر کتابخانه سئولین بخش سفارش و تهیهبا همکاري م

هاي چاپی التین، مبتنی بر فرایندهایی است که با اصول اي از روند انتخاب کتاباست که بخش عمده

 سازي مغایرت دارد. تدوین شده در امر مجموعه

هاست که تنها در بر سیاهه عناوینی از کتاب مبتنیو تهیه انتخاب  در این فرایند، عمده به طور

بودجه تخصیص یافته به هر  هیبر پاعلمی و  هیئتگردد و توسط اعضاي هاي داخلی عرضه مینمایشگاه

که شواهد حکایت از استفاده  يبه طورباشد. این فرایند بر امانت منابع نیز تأثیر گذارده گروه آموزشی می

هاي آموزشی دارد که به دلیل ا درخواست براي منابع دیگري از سوي گروهکم از این منابع در مقایسه ب

  اند.کمبود بودجه تهیه نشده

رفتار استفاده از و تفاوت در تغییر وجود هاي اخیر مبین هاي سالاز سوي دیگر، پژوهش   

زاده، (ولی است مهندسی - اجتماعی و فنی - در دو حوزه موضوعی علوم انسانی ژهیبه و اطالعات کاربران

). در این میان 1388؛ مرادي، 1388؛ رضویه و فیاضی، 1387؛ زینلی کرمانی، 1386؛ اسالمی، 1386

فیروز و ن الکترونیکی سوق داده است (یمینمتهاي نوین، توقع کاربران را در دسترسی به منابع تمامفناوري

الکترونیکی جایگزین منابع چاپی شوند و  متنتا به تدریج منابع تمام است سبب شده و )1383داورپناه، 

  ها مراجعه نمایند.کاربران کمتر به کتابخانه

ساز غنا بخشیدن تواند زمینههایی که مییکی از راه حل مطرح شده التبنابراین با توجه به مشک   

کمی بخشی آموزش و پژوهش دانشگاه باشد، بررسی دقیق به مجموعه در جهت پشتیبانی از اهداف توسعه

هاي مختلف و بررسی میزان بودجه صرف شده و استفاده به عمل آمده و کیفی منابع اطالعاتی در موضوع

و یا تحلیل مجموعه عنوان ارزشیابی مجموعه  و سایر ساز و کارهایی است که با در موضوعات مختلف

  .اند شناخته شده
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  هاي پژوهشهدف

اطالعاتی  هايهاي چاپی التین و پایگاهشی کتاباثربخ - هدف اصلی این پژوهش بررسی هزینه   

الکترونیکی التین خریداري شده دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم  متنمقاالت تمام

  باشند: نظر می نیز مد ضمن آنکه اهداف فرعی زیر باشد.مهندسی می - اجتماعی و فنی - انسانی

کارکنان دانشگاه فردوسی دیگر علمی و  هیئت، اعضاي تعیین میزان استفاده کاربران (دانشجویان .1

الکترونیکی التین دانشگاه  متناطالعاتی مقاالت تمام هايهاي چاپی التین و پایگاهمشهد) از کتاب

  مهندسی.  - اجتماعی و فنی - فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی

اطالعاتی مقاالت تمام هايهاي اشتراك پایگاههاي چاپی التین و هزینههاي خرید کتابتعیین هزینه .2

 - اجتماعی و فنی - الکترونیکی التین دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی متن

 . 2010مهندسی در سال 

اطالعاتی  هايهاي چاپی التین و پایگاهانتخاب مناسب کتاب ه پیشنهادها و راهکارهایی دربارهارائ .3

 - الکترونیکی التین دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی نمتمقاالت تمام

اي ترکیبی از منابع چاپی و الکترونیکی همسو با مهندسی در جهت ایجاد مجموعه - اجتماعی و فنی

 نیاز واقعی کاربران.

  

  هاي پژوهشفرضیه

 -بیشتر از حوزه فنی ماعیاجت - علوم انسانی هاي چاپی التین در حوزهمیزان استفاده از کتاب .1

 مهندسی است.

کارکنان دانشگاه فردوسی دیگر علمی و  هیئتمیزان استفاده کاربران (دانشجویان، اعضاي  .2

اطالعاتی  هايمهندسی از پایگاه - اجتماعی و فنی - هاي موضوعی علوم انسانیمشهد) در حوزه

 تین است.هاي چاپی الالکترونیکی التین بیشتر از کتاب متنمقاالت تمام

هاي علوم متن الکترونیکی التین در حوزههاي اطالعاتی مقاالت تماماثربخشی پایگاه - هزینه .3

 هاي چاپی التین است.اثربخشی کتاب - مهندسی بیشتر از هزینه - اجتماعی و فنی - انسانی

 - ه فنیمتن الکترونیکی التین در حوزهاي اطالعاتی مقاالت تماماثربخشی پایگاه - هزینه  . 1 - 3

  اجتماعی است. - مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی

اجتماعی بیشتر از حوزه  - هاي چاپی التین در حوزه علوم انسانیاثربخشی کتاب - هزینه  . 2 -3

 مهندسی است. - فنی
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  پیشینه پژوهشمبانی نظري و 

 -اثربخشی و هزینه - هزینهکارایی،  - هزینه، تحلیل مجموعه هاي ارزشیابی اقتصادي ترین شیوه از معمول   

سرعت و  بر حسبکارایی اغلب  - هزینه شوند. سودمندي است که همواره به اشتباه یکسان فرض می

 - ). هزینه1377پردازد (ابوت، ها میها و خروجیشود و به مقایسه وروديکیفیت ارائه خدمات بیان می

گردد؛ اما در  ها مشخص میا و خروجیهکارایی به وسیله ارتباط ورودي - اثربخشی نیز همچون هزینه

-اثربخشی معیارهاي دیگري نیز همچون میزان استفاده و عوامل مؤثر بر استفاده مورد توجه قرار می - هزینه

ها و اثربخشی به بررسی و مقایسه هزینه - ). هزینهKing, Boyce, Montgomery & Tenopir, 2003گیرد (

تعداد امانت منابع چاپی، تعداد دانلود از منابع الکترونیکی و تعداد میزان استفاده از مجموعه در قالب 

 -کارایی و هزینه - سودمندي به نسبت هزینه - پردازد. اما هزینهاستفاده از فهرست کتابخانه و ... می

ط پردازد. در ارتباها و پیامدها میسودمندي به بررسی و مقایسه ورودي - باشد. هزینهتر میاثربخشی پیچیده

سودمندي، فواید غیر ملموس و ذهنی دخالت بیشتري داشته و الزم است مسائلی همچون هزینه  - با هزینه

مندي آنها مورد توجه  کنندگان و رضایتخدمات در مقایسه با میزان مقبولیت خدمات در میان استفاده

  باشد.

-مجموعه اهمیت به هاکتابخانه که دهدمی نشاناخیر  دهه دو شده در انجام هايپژوهش پیشینه بر مروري   

 نیز پژوهشگران راستا این در. اند یافته دست اقتصادي مطالعات و مالی تحقیقات از استفاده با آگاهانه سازي

 -هزینه مانند اقتصادي ابزارهاي با هاکتابخانه در اطالعاتی منابع کارآمدي و کارایی میزان محاسبه به

 که است این دهند،نشان می مطالعات از دسته این که آنچه اما. اندم کردهاقدا اثربخشی - سودمندي و هزینه

 هايمحمل بین ايمقایسه هايتحلیل به کمتر و پرداخته ادواري نشریات بررسی به هاپژوهش این اغلب

. اندالکترونیکی، پرداخته و چاپی مختلف هايقالب در مجالت و هاکتاب همچون مختلف اطالعاتی

هاي اطالعاتی پایگاه بیشتر پیرامونهاي اطالعاتی پایگاه هاي انجام گرفته دربارهژوهشهمچنین پ

 ژهیبه وهاي دانشگاهی و متن بوده است. این در حالی است که امروزه در کتابخانهو نه تمام یشناخت کتاب

منابع التین از یک سو و ها در تهیه گذاري عظیم دانشگاهبا توجه به سرمایه - منابع اطالعاتی التین درباره

از سوي  و در نهایت ارتقاء رتبه دانشگاه اهمیت استفاده از این منابع در بهبود کیفی آموزش و پژوهش

 به صورتمتن هاي اطالعاتی تمام هاي چاپی در مقابل پایگاهمسئله میزان بودجه و استفاده از کتاب -دیگر

گردد. این مسئله خود منجر به  طراحی نمیمشی مناسبی براي آن شود و خطعلمی بررسی نمی

 شود.گستري نامناسب منابع چاپی و الکترونیکی مغایر با اهداف کتابخانه و نیاز کاربران می مجموعه

هاي چاپی و ها و یا مجالت در قالباثربخشی کتاب - سودمندي و یا هزینه - هاي مختلفی به هزینهپژوهش  
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هاي صرف  به بررسی میزان استفاده و هزینه کمی به صورتها  این پژوهش کثرااند. یا الکترونیکی پرداخته

هاي  توان به پژوهش ر این زمینه میاند. د هاي چاپی و الکترونیکی پرداخته شده در زمینه مجالت در قالب

)، کینگ، بویس، Montgomery & King, 2002)، مونتگمري و کینگ (Scigliano, 2002سالیانو (

 ,Holmstron) و هالمسترون (King, Boyce, Montgomery & Tenopir, 2003نوپایر (مونتگمري و ت

هاي غیر ضروري  هدف اصلی این دسته از مطالعات ارائه الگویی براي حذف هزینه ) اشاره کرد.2004

 سازي بوده است. جویی در بودجۀ مجموعه تأمین مجالت و صرفه

ها به تنهایی و یا در کنار مجالت  ندکی به بررسی کتابهاي ا در کنار این دسته از مطالعات، پژوهش

هاي ) درصدد سنجش استفاده و ارزش مجالت و کتابMercer, 2000اند. در این زمینه مرکر ( پرداخته

تهیه همزمان مواد ") نیز در پژوهشی با عنوان Annand, 2002چاپی و الکترونیکی بود. همچنین آناند (

سودمندي  - به بررسی هزینه "سودمندي آنها - الکترونیکی و تحلیل هزینه هاي] چاپی وآموزشی [کتاب

  هاي آموزشی چاپی و الکترونیکی دوره آموزش مجازي حسابداري مالی پرداخت.کتاب

، اکثر پژوهشگران در خارج از کشور به مطالعات نظري بحث 2004هاي  از سوي دیگر پس از سال   

 ,Chungي همچون چونگ (اند. در این میان افراد ربخشی پرداختهاث - ودمندي و هزینهس - تحلیل هزینه

هاي  به هنجارسازي فرمول) Mott Linn, 2009 & 2010الین ( ) و موتKaufman, 2008)، کافمن (2007

  اند. ها پرداخته ت به کارگیري در مجموعه کتابخانهاثربخشی در جه - سودمندي و هزینه - محاسبه هزینه

هاي انجام گرفته درباره  پژوهش بیشتر در ایران نیزانجام شده در خارج از کشور، هاي  همچون پژوهش   

هاي پژوهشتوان به  باشند. در این میان می سودمندي با تأکید بر مجالت می - اثربخشی و هزینه - هزینه

خواه ) و داد1388)، علیادونیقی (1387مختار (کریمی، یعقوبی، رحیمی و آل )،1385میثمی و میرحسینی (

 گرانیپژوهش) از معدود 1389) و هراتی (1386ا (نم همچنین تصویري قمصري و جهان اشاره کرد. )1389(

  اند. ها پرداخته بودند که به بررسی کتاب

 افزایش با که آنست بیانگرهاي انجام شده در ایران و یا خارج از کشور  پژوهش کلی هاي یافتهدر نهایت    

منابع الکترونیکی  از استفاده میزان افزایش درصدد هاکتابخانه چاپی، منابع هب نسبت الکترونیکی منابع

 فراهم چاپی منابع مجموعه به نسبت پذیرتردسترس ايمجموعه توانمی رویکردي چنین با که چرا هستند،

 .است همراه هزینه کاهش و استفاده افزایش با رویکرد این نیز طرفی از و نمود
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 پژوهش شناسیروش

  نوع و روش پژوهش

- پژوهش ویژه جزء به طوراین پژوهش  دیگر کاربردي است. از طرف، این پژوهش از نظر هدف

. پژوهش ارزشیابی نوع دیگري از پژوهش کاربردي است که هدف شوددر نظر گرفته میارزشیابی  هاي

). در 1385پاول، اصلی آن به جاي کشف دانش، آزمایش کاربرد دانش در یک طرح یا برنامۀ ویژه است (

  توصیفی نیز استفاده شده است.این پژوهش از روش پیمایشی 

  جامعه پژوهش

مهندسی و کلیه  - حوزه موضوعی فنی به عنوان مهندسی دانشکده کتابخانۀ پژوهش حاضر در   

و معارف اسالمی شهید مطهري،  تهیاادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی، ال هايهاي دانشکدهکتابخانه

حوزه موضوعی  به عنوان شناسیتربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم اداري و اقتصادي، علوم تربیتی و روان

 1897. جامعه آماري این پژوهش، دیس دانشگاه فردوسی مشهد انجام شددر پر اجتماعی - علوم انسانی

طریق خرید در سال که از  این شش دانشکده است در مانت کتابخانهالتین موجود در مخزن ا کتابعنوان 

هاي هاي اهدایی به دلیل نداشتن هزینه خرید و کتابخاطر نشان کرد که کتاب اند. بایستیتهیه شده 2010

 متناطالعاتی مقاالت تمام هاي. همچنین پایگاهنظر قرار نگرفتند مد ،رخداد امانتمرجع به دلیل نداشتن 

براي این دو حوزه  مشهد فردوسی دانشگاه مرکزي هکتابخان و رسانیاطالع الکترونیکی التین که مرکز

شوند. این مشترك شده است نیز بخش دیگري از جامعه این پژوهش محسوب می 2010موضوعی در سال 

؛ Ebsco؛ ASME؛ ACS؛ IEEE؛ Scopus؛ Springer؛ Proquest؛ Elsvier: عبارتند ازها پایگاه

Emerald ؛Oxford ؛Sage Publication و Wiley.  

  گیريحجم نمونه و روش نمونه

هاي اشتراك کلیه و میزان استفاده و هزینه گیري صورت نگرفتالعاتی نمونههاي اطبراي پایگاه   

 . دربارهمورد بررسی قرار گرفتند 2010عه طی سال هاي اطالعاتی در دو حوزه موضوعی مورد مطال پایگاه

ها در با توجه به توصیفی بودن پژوهش و به خاطر حضور همان نسبت کتاب نیز هاي چاپی التین کتاب

. جهت استفاده شد ايگیري تصادفی طبقه) از نمونه1382و مقایسه طبقات مختلف جامعه (دیانی،  نمونه

که این  ) استفاده گردید1385؛ پاول، 1385(دیانی،  1برآوردن حجم نمونه از فرمول مورگان و کرجسی

  عنوان تعیین شد. 320تعداد 

 

                                                             
1 .Morgan & Crejcle 

http://www.sciencedirect.com/
http://proquest.umi.com/pqdweb?RQT=403&TS=1295261249&clientId=61590
http://www.scopus.com/home.url?zone=header&origin=searchbasic
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  و شیوه انجام پژوهشها ابزار گردآوري داده

استفاده  "اثربخشی - تحلیل هزینه"و  "فراوانی استفاده"آوري اطالعات از روش شمارش براي گرد   

هاي بررسی اسنادي و مشاهده استفاده شد. در ابتدا با بررسی اسنادي، شد. در این راستا، از ابزارها و روش

و  "ي چاپیهادفتر ثبت کتاب"، "هاي چاپیهاي انبار کتابقبض"اي مانند اسناد و مدارك کتابخانه

، جهت تعیین تعداد کل جامعه و حجم نمونه مورد اطالعاتی هايپایگاه "هاي مجوز استفاده نامهتوافق"

هاي چاپی و ، مانند قیمت خرید کتابها، برخی اطالعات دیگراستفاده قرار گرفتند. پس از تعیین نمونه

و  شدند. جهت مطالعه رفتار کاربران هاي اطالعاتی از طریق این ابزارها گردآوريقیمت اشتراك پایگاه

رخدادهاي  استفاده شد. در این راستا با بررسیروش مشاهده (ثبت وقایع)  میزان استفاده آنها از منابع از

هاي تحلیل گزارش"رخدادها از طریق  اینهاي چاپی و همچنین بررسی افزار سیمرغ براي کتابامانت نرم

، آثار به جا مانده از رفتارهاي کاربران استخراج گردید. بررسی یاطالعات هايبراي پایگاه "1تراکنش

هاي مشاهده اي و تحلیل گزارش تراکنش جزء روشافزارهاي کتابخانهرخدادهاي امانت از طریق نرم

  ).1385باشند (پاول، میه مخفی و بدون مداخل

هاي صرف شده ان هزینهروش کار به این شکل بود که پس از بدست آمدن اطالعات مربوط به میز   

سازي و جهت مرتب "Excel"افزار ها در نرمها، دادهها و پایگاههاي به عمل آمده از کتابو استفاده

وارد شدند و  "SPSS"افزار هاي آماري در نرمها جهت انجام آزمونبندي وارد گردید. در نهایت داده دسته

مورد تجزیه و تحلیل قرار  "تی وابسته"و  "گروف اسمیرنفکولمو"، "مان ویتنی"هاي با استفاده از آزمون

  گرفتند.

  

  هاها و ارائه یافتهتجزیه و تحلیل داده

هاي چاپی التین و آمارهاي استفاده و هزینه کتابدر این بخش نخست نتیجه بدست آمده از    

گردد. سپس به یارائه مسی متن الکترونیکی التین در دو حوزه مورد بررهاي اطالعاتی مقاالت تمامپایگاه

بکتا هاي صرف شده دربارهمیزان استفاده و هزینه 1 جدول شود.یهاي پژوهش پرداخته میهآزمون فرض

متن الکترونیکی التین را در دو حوزه موضوعی علوم مهاي اطالعاتی مقاالت تماههاي چاپی التین و پایگا

  دهد.یمهندسی نشان م - اجتماعی و فنی - انسانی

 
 

متن الکترونیکی هاي اطالعاتی مقاالت تمامهاي چاپی التین و پایگاه. میزان استفاده و هزینه کتاب1لجدو

                                                             
1 .Transaction Log Analysis (TLA) 
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  مهندسی - اجتماعی و فنی -التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانی

  هاي موضوعیوزهح
  نیمتن الکترونیکی التمهاي اطالعاتی مقاالت تماگاهپای  هاي چاپی التینکتاب

  هزینه  استفاده  هزینه  استفاده

  5144974786  26191  75872750  527  اجتماعی -علوم انسانی

  5144974786  51398  68873800  420  مهندسی -فنی

 - فنی حوزه از بیشتر اجتماعی - انسانی علوم حوزه در التین چاپی هايکتاب از استفاده میزان: 1فرضیه 

  .است مهندسی

 از استفاده میزان متغیر بودن غیر نرمال یا بودن نرمال از که تاس الزم 1 فرضیه به پاسخ از قبل   

اطمینان حاصل  مهندسی - فنی و اجتماعی - انسانی علوم هاي موضوعیحوزه در التین چاپی هايکتاب

 از استفاده این صورت غیر در و پارامتري هايآزمون از استفاده باشد نرمال متغیر صورتی که در. نمود

را براي متغیر  "کولموگروف اسمیرنف"نتایج آزمون  2جدول  .شودمی توصیه ارامتريغیر پ هايآزمون

-مهندسی نشان می - اجتماعی و فنی - هاي موضوعی علوم انسانیهاي چاپی التین در حوزهاستفاده از کتاب

  .دهد

تین در دو هاي چاپی البراي متغیر میزان استفاده از کتاب "اسمیرنف کولموگروف"نتایج آزمون . 2جدول

  مهندسی -اجتماعی و فنی - حوزه موضوعی علوم انسانی

  هاي چاپی التینمیزان استفاده از کتاب
کولموگروف  Zآماره 

  اسمیرنف
  نتیجه  داريسطح معنی

  غیر نرمال  00001/0  469/4  اجتماعی -علوم انسانی

  غیر نرمال  00001/0  981/2  مهندسی -فنی

  

هاي موضوعی هاي چاپی التین در حوزهمیزان استفاده از کتاب با توجه به غیر نرمال بودن متغیر

-توصیه می "مان ویتنی"مهندسی، بنابراین استفاده از آزمون غیر پارامتري  - اجتماعی و فنی - علوم انسانی

هاي چاپی توصیفی (میانگین، انحراف معیار و میانگین رتبه) میزان استفاده از کتاب آمار 3در جدول  شود.

  مهندسی نشان داده شده است. - اجتماعی و فنی - در دو حوزه موضوعی علوم انسانیالتین 

 - انسانی علوم دو حوزه موضوعی در التین چاپی هايکتاب از استفاده میزان توصیفی آمار .3جدول

  مهندسی - فنی و اجتماعی

  میانگین رتبه  انحراف معیار  میانگین  هاي چاپی التینمیزان استفاده از کتاب

  15/152  188/5  264/2  اجتماعی -م انسانیعلو

  61/178  785/7  158/4  مهندسی -فنی
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هاي چاپی التین در حوزه موضوعی ، میانگین استفاده از کتاب3هاي حاصل از جدول داده هیبر پا

هاي چاپی التین در حوزه باشد. همچنین میانگین استفاده از کتابمی 264/2اجتماعی برابر با  - علوم انسانی

  باشد.می 158/4مهندسی برابر با  - موضوعی فنی

هاي چاپی التین در که اشاره شد، به دلیل غیر نرمال بودن متغیر میزان استفاده از کتاب گونههمان

شود. استفاده می "مان ویتنی"اجتماعی، از آزمون غیر پارامتري  - مهندسی و علوم انسانی - هاي فنی حوزه

 باشد.می به شرح زیر 4جدول  در "مان ویتنی"نتایج آزمون 

  

هاي چاپی التین در دو حوزه براي مقایسه میزان استفاده از کتاب "مان ویتنی"نتایج آزمون  .4جدول

  مهندسی - اجتماعی و فنی - موضوعی علوم انسانی

  داري آزمونسطح معنی Zآماره  Uآماره 

9230  738/2-  006/0  

  

باشد و از عدد  می 006/0داري معادل ون سطح معنیبا توجه به نتایج حاصل از جدول باال، چ

05.0 توان گفت، میزان شود. بنابراین میکمتر است، فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته می

مهندسی متفاوت است. با  - اجتماعی و فنی - هاي علوم انسانیهاي چاپی التین در حوزهاستفاده از کتاب

مهندسی  - فنی هاي چاپی التین در حوزهگردد که میزان استفاده از کتابظه میمالح 3جدول توجه به 

هاي اجتماعی است. در حالی که پیش فرض این پژوهش استفاده بیشتر کتاب - بیشتر از حوزه علوم انسانی

ایده  هاي حاصل ازا دادهبود، ام مهندسی - اجتماعی در مقایسه با حوزه فنی - چاپی التین حوزه علوم انسانی

اجتماعی از  - هاي علوم انسانیمهندسی بیش از کاربران حوزه - هاي فنیپژوهش نشان داد کاربران حوزه

  کنند.هاي چاپی التین استفاده میکتاب

کارکنان دانشگاه فردوسی دیگر علمی و  هیئتمیزان استفاده کاربران (دانشجویان، اعضاي : 2فرضیه 

اطالعاتی مقاالت  هايمهندسی از پایگاه - اجتماعی و فنی - سانیهاي موضوعی علوم انمشهد) در حوزه

  هاي چاپی التین است.الکترونیکی التین بیشتر از کتاب متنتمام

متن هاي اطالعاتی مقاالت تمام، میزان استفاده از پایگاهآوري شدهبا توجه به اطالعات جمع   

به هاي چاپی التین العات امانت و تمدید کتابا اطاطالعات کلی است؛ ام به صورتالکترونیکی التین 

از  ،هاي چاپی التینباشد. بنابراین براي تعیین تعداد کل میزان استفاده از کتابگیري می نمونه صورت

 - هاي چاپی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانیشود. چون تعداد کل کتابروش برآورد استفاده می
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 93/5عدد  320به  1897باشد؛ بنابراین نسبت می 320عدد و تعداد نمونه  1897مهندسی  - اجتماعی و فنی

ضرب شود، تعداد کل میزان  93/5باشد. در صورتی که تعداد کل امانت و تمدید در هر حوزه در عدد می

شود. همچنین براي تعیین همگونی اطالعات و مشخص نمودن هاي چاپی التین محاسبه میاستفاده از کتاب

هاي اطالعاتی هاي چاپی التین و پایگاههاي مربوط به میزان استفاده از کتابا غیر نرمال بودن دادهنرمال ی

مهندسی الزم  - اجتماعی و فنی - هاي موضوعی علوم انسانیمتن الکترونیکی التین در حوزهمقاالت تمام

 استفاده نمود.  "کولموگروف اسمیرنف"است از روش ناپارامتري 

هاي چاپی را براي دو متغیر استفاده از کتاب "اسمیرنف کولموگروف"آزمون نتایج  5جدول 

 -هاي موضوعی علوم انسانیمتن الکترونیکی التین در حوزههاي اطالعاتی مقاالت تمامالتین و پایگاه

  دهد.مهندسی نشان می - اجتماعی و فنی

  

-هاي چاپی التین و پایگاهز کتاببراي میزان استفاده ا "اسمیرنف کولموگروف"نتایج آزمون  .5جدول

 - اجتماعی و فنی - الکترونیکی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانی متناطالعاتی مقاالت تمام هاي

  مهندسی

  متغیر
کولموگروف  Zآماره 

  اسمیرنف
  نتیجه  داريسطح معنی

متن هاي اطالعاتی مقاالت تماممیزان استفاده از پایگاه

 -دو حوزه موضوعی علوم انسانیالکترونیکی التین در 

  مهندسی -اجتماعی و فنی

  نرمال  396/0  897/0

هاي چاپی التین در دو حوزه میزان استفاده از کتاب

  -موضوعی علوم انسانی

  مهندسی -اجتماعی و فنی

  نرمال  567/0  768/0

     

الکترونیکی  متنماماطالعاتی مقاالت ت هايبا توجه به نرمال بودن متغیر میزان استفاده از پایگاه 

 شود.توصیه می "تی وابسته"هاي چاپی التین، بنابراین استفاده از آزمون التین و میزان استفاده از کتاب

هاي چاپی التین توصیفی (میانگین و انحراف معیار) میزان استفاده کاربران از کتاب آمار 6در جدول    

اجتماعی و  - نیکی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانیمتن الکتروهاي اطالعاتی مقاالت تمامو پایگاه

  مهندسی نشان داده شده است. - فنی

  

  اطالعاتی مقاالت  هايهاي چاپی التین و پایگاهتوصیفی میزان استفاده کاربران از کتاب آمار .6جدول
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  یمهندس - اجتماعی و فنی - الکترونیکی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانی متنتمام

  انحراف معیار  میانگین  متغییر

متن الکترونیکی التین در دو حوزه هاي اطالعاتی مقاالت تماممیزان استفاده کاربران از پایگاه

  مهندسی -اجتماعی و فنی -موضوعی علوم انسانی
5/12391  82/19356  

اجتماعی  - هاي چاپی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانیمیزان استفاده کاربران از کتاب

  مهندسی - و فنی
16/905  73/1128  

  

- هاي اطالعاتی مقاالت تمام، میانگین استفاده کاربران از پایگاه6هاي حاصل از جدول داده هیبر پا

 5/12391مهندسی برابر با  - اجتماعی و فنی - متن الکترونیکی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانی

 - هاي چاپی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانیربران از کتابباشد. همچنین میانگین استفاده کا می

  باشد.می 16/905مهندسی برابر با  - اجتماعی و فنی

هاي چاپی التین که اشاره شد، به دلیل نرمال بودن دو متغیر میزان استفاده کاربران از کتاب گونههمان

 - هاي فنیمتن الکترونیکی التین در حوزهتمام هاي اطالعاتی مقاالتو میزان استفاده کاربران از پایگاه

تی "شود. نتایج آزمون استفاده می "تی وابسته"اجتماعی، از آزمون پارامتري  - مهندسی و علوم انسانی

  باشد.می به شرح زیر 7در جدول  "وابسته

  

اطالعاتی  هايههاي چاپی التین و پایگابراي میزان استفاده از کتاب "تی وابسته"نتایج آزمون  .7جدول

  مهندسی - اجتماعی و فنی - الکترونیکی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانی متنمقاالت تمام

  داري آزمونسطح معنی  درجه آزادي Tآماره 

578/1  5  048/0  

    

باشد و از عدد  می 048/0داري معادل با توجه به نتایج حاصل از جدول باال چون سطح معنی 

05.0 ده کاربران شود. یعنی میزان استفاکمتر است، بنابراین فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته می

هاي موضوعی علوم کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) در حوزه دیگر ت علمی و(دانشجویان، اعضاي هیئ

هاي یکی التین و کتابالکترون متناطالعاتی مقاالت تمام هايمهندسی از پایگاه - اجتماعی و فنی - انسانی

توان ادعا کرد که میزان استفاده کاربران (دانشجویان، می 6جدول چاپی التین متفاوت است. با توجه به 

 - هاي موضوعی علوم انسانیکارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) در حوزهدیگر علمی و  ئتیهاعضاي 

هاي الکترونیکی التین بیشتر از کتاب متناطالعاتی مقاالت تمام هايمهندسی از پایگاه - اجتماعی و فنی

  چاپی التین است.
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هاي علوم متن الکترونیکی التین در حوزههاي اطالعاتی مقاالت تماماثربخشی پایگاه - هزینه :3فرضیه 

  هاي چاپی التین است.اثربخشی کتاب - مهندسی بیشتر از هزینه - اجتماعی و فنی - انسانی

متن هاي اطالعاتی مقاالت تمامهاي چاپی التین و پایگاهبخشی کتاباثر - در پژوهش حاضر هزینه   

  :اندهاي زیر بدست آمدهالکترونیکی التین از فرمول

هاي چاپی التین = قیمت خرید / کل استفاده (تعداد رخدادهاي امانت و تمدید هر اثربخشی کتاب - هزینه

  کتاب)

متن الکترونیکی التین = قیمت اشتراك / کل استفاده مهاي اطالعاتی مقاالت تمااثربخشی پایگاه - هزینه

 )PDFیا  HTML به صورتدانلود متن کامل مقاالت مجالت (تعداد 

گردد که در ادامه به هر یک از آنها پرداخته در پژوهش حاضر به دو فرضیه فرعی تقسیم می 3فرضیه 

  خواهد شد.

  

 - متن الکترونیکی التین در حوزه فنیاالت تمامهاي اطالعاتی مقاثربخشی پایگاه - هزینه :1-3فرضیه 

  اجتماعی است. - مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی

اثربخشی پایگاه - قبل از پاسخ به فرضیه باال الزم است که از نرمال بودن یا غیر نرمال بودن متغیر هزینه   

مهندسی  - اجتماعی و حوزه فنی - یمتن الکترونیکی التین در حوزه علوم انسانهاي اطالعاتی مقاالت تمام

هاي پارامتري و در غیر این صورت اطمینان حاصل نمود. در صورتی که متغیر نرمال باشد استفاده از آزمون

را  "کولموگروف اسمیرنف"نتایج آزمون  8شود. جدول هاي غیر پارامتري توصیه میاستفاده از آزمون

متن الکترونیکی هاي اطالعاتی مقاالت تماماثربخشی پایگاه - ههاي مربوط به هزینبراي تعیین همگونی داده

  دهد.مهندسی نشان می - اجتماعی و حوزه موضوعی فنی - التین در حوزه موضوعی علوم انسانی

  

-هاي اطالعاتی مقاالت تماماثربخشی پایگاه - براي هزینه "کولموگروف اسمیرنف". نتایج آزمون 8جدول

  مهندسی - اجتماعی و فنی - و حوزه موضوعی علوم انسانیمتن الکترونیکی التین در د

هاي اطالعاتی مقاالت اثربخشی پایگاه -هزینه

  متن الکترونیک التینتمام

کولموگروف  Zآماره 

  اسمیرنف

  نتیجه  داريسطح معنی

  غیر نرمال  00001/0  554/2  اجتماعی -علوم انسانی

  غیر نرمال  007/0  682/1  مهندسی -فنی
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اثربخشی  - توصیفی (میانگین، انحراف معیار و میانگین رتبه) مربوط به هزینه آماره ب 9جدول 

 -اجتماعی و فنی - هاي علوم انسانیمتن الکترونیکی التین در حوزههاي اطالعاتی مقاالت تمامپایگاه

  پردازد.مهندسی می

  

متن الکترونیکی التین در دو مامهاي اطالعاتی مقاالت تاثربخشی پایگاه - هاي توصیفی هزینهیافته .9جدول

  مهندسی -اجتماعی و فنی - حوزه موضوعی علوم انسانی

  انحراف معیار  میانگین  متن الکترونیکی التینهاي اطالعاتی مقاالت تماماثربخشی پایگاه - هزینه
میانگین 

  رتبه

  92/33  99/112261  53/77621  اجتماعی -علوم انسانی

  38/49  15/3085111  51/1033808  مهندسی -فنی

    

اثربخشی  - ، میانگین هزینه9هاي حاصل از جدول شود، مبتنی بر دادهکه مشاهده می گونههمان

اجتماعی برابر با  - متن الکترونیکی التین در حوزه موضوعی علوم انسانیهاي اطالعاتی مقاالت تمامپایگاه

متن الکترونیکی ي اطالعاتی مقاالت تمامهااثربخشی پایگاه - باشد. همچنین میانگین هزینهمی 53/77621

  باشد.می 51/1033808مهندسی برابر با  - التین در حوزه فنی

متن هاي اطالعاتی مقاالت تماماثربخشی پایگاه - با توجه به غیر نرمال بودن متغیر هزینه   

آزمون غیر پارامتري  اجتماعی، بنابراین از - مهندسی و حوزه علوم انسانی - الکترونیکی التین در حوزه فنی

  باشد.می به شرح زیر 10در جدول  "مان ویتنی"شود. نتایج آزمون استفاده می "مان ویتنی"

  

متن هاي اطالعاتی مقاالت تماماثربخشی پایگاه - براي مقایسه هزینه "مان ویتنی"نتایج آزمون  .10جدول

  مهندسی - فنی اجتماعی و -الکترونیکی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانی

  داري آزمونسطح معنی Zآماره   U آماره

5/205  35/2 -  019/0  

باشد و از عدد  می 019/0داري معادل به نتایج حاصل از جدول باال چون سطح معنی با توجه   

05.0 اثربخشی  - شود. یعنی هزینهو فرض یک پذیرفته می کمتر است، بنابراین فرض صفر رد

 -مهندسی و حوزه علوم انسانی - متن الکترونیکی التین در حوزه فنیهاي اطالعاتی مقاالت تمامگاهپای

هاي اطالعاتی اثربخشی پایگاه - گردد، هزینهمالحظه می 9 با توجه به جدولاجتماعی متفاوت است. 

  اجتماعی است. - یمهندسی بیشتر از حوزه علوم انسان - متن الکترونیکی التین در حوزه فنیمقاالت تمام
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اجتماعی بیشتر از حوزه  - هاي چاپی التین در حوزه علوم انسانیاثربخشی کتاب - هزینه :2-3فرضیه 

  مهندسی است. - فنی

قبل از پاسخ به فرضیه باال الزم است که از نرمال بودن یا غیر نرمال بودن متغیر میزان استفاده از    

مهندسی اطمینان حاصل نمود. در  - اجتماعی و فنی - انسانیهاي علوم هاي چاپی التین در حوزهکتاب

هاي هاي پارامتري و در غیر این صورت استفاده از آزمونصورتی که متغیر نرمال باشد استفاده از آزمون

را براي تعیین همگونی  "کولموگروف اسمیرنف"نتایج آزمون  11غیر پارامتري توصیه خواهد شد. جدول 

اجتماعی و  - هاي چاپی التین در حوزه موضوعی علوم انسانیاثربخشی کتاب - زینههاي مربوط به هداده

  دهد.مهندسی نشان می - حوزه موضوعی فنی

  

هاي چاپی التین در دو اثربخشی کتاب - براي هزینه "کولموگروف اسمیرنف"نتایج آزمون  .11جدول

  مهندسی -اجتماعی و فنی - حوزه موضوعی علوم انسانی

  نتیجه  داريسطح معنی  کولموگروف اسمیرنف Zآماره   هاي چاپی التینی کتاباثربخش -هزینه

  غیر نرمال  000/0  993/2  اجتماعی -علوم انسانی

  غیر نرمال  13/0  169/1  مهندسی -فنی

   

مهندسی و  - هاي چاپی التین در حوزه فنیاثربخشی کتاب - با توجه به غیر نرمال بودن متغیر هزینه

جدول . شودتوصیه می "مان ویتنی"اجتماعی، بنابراین استفاده از آزمون غیر پارامتري  - حوزه علوم انسانی

هاي چاپی اثربخشی کتاب - توصیفی (میانگین، انحراف معیار و میانگین رتبه) مربوط به هزینه آماربه  12

  پردازد.مهندسی می - اجتماعی و فنی - هاي علوم انسانیالتین در حوزه

  

 -هاي چاپی التین در دو حوزه موضوعی علوم انسانیاثربخشی کتاب -فی هزینهتوصی آمار .12جدول

  مهندسی - اجتماعی و فنی

  میانگین رتبه  انحراف معیار  میانگین  هاي چاپی التیناثربخشی کتاب -هزینه

  02/132  3407668  339880  اجتماعی -علوم انسانی

  26/222  426364  696166  مهندسی -فنی

  

اثربخشی  - ، میانگین هزینه12هاي حاصل از جدول شود، مبتنی بر دادههده میکه مشا گونههمان

باشد. همچنین می 339880اجتماعی برابر با  - هاي چاپی التین در حوزه موضوعی علوم انسانی کتاب
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  باشد. می 696166مهندسی برابر با  - هاي چاپی التین در حوزه فنیاثربخشی کتاب - میانگین هزینه

هاي چاپی التین در اثربخشی کتاب - که بیان شد، با توجه به غیر نرمال بودن متغیر هزینه گونههمان

استفاده  "مان ویتنی"اجتماعی، بنابراین از آزمون غیر پارامتري  - مهندسی و حوزه علوم انسانی - حوزه فنی

  باشد.می به شرح زیر 13در جدول  "مان ویتنی"شود. نتایج آزمون می

  

هاي چاپی التین در دو حوزه اثربخشی کتاب - براي مقایسه هزینه "مان ویتنی"ج آزمون نتای .13جدول

  مهندسی - اجتماعی و فنی - موضوعی علوم انسانی

  داري آزمونسطح معنی Zآماره   U آماره

4822  109/8-  00001/0  

  

از عدد  باشد و می 00001/0داري معادل با توجه به نتایج حاصل از جدول باال چون سطح معنی

05.0 اثربخشی  - شود. یعنی هزینهو فرض یک پذیرفته می کمتر است، بنابراین فرض صفر رد

اجتماعی متفاوت است. با توجه به  - مهندسی و حوزه علوم انسانی - هاي چاپی التین در حوزه فنیکتاب

مهندسی بیشتر از  - ن در حوزه فنیهاي چاپی التیاثربخشی کتاب - گردد، هزینهمالحظه می 12نمودار 

  اجتماعی است. - حوزه علوم انسانی

  

  گیري نتیجه

مهندسی به میزان زیادي بر  - هر چند در منابع و متون مختلف بیان شده است، دانشمندان فنی   

ها، منابع و مآخذ مجالت و مقاالت و ارتباطات غیر رسمی با همکاران، اطالعات ارائه شده در کنفرانس

اجتماعی بیشتر بر منابع و  - ابع اطالعاتی الکترونیکی تکیه دارند، در صورتی که اندیشمندان علوم انسانیمن

 کنندچاپی تکیه می يها یشناس کتابها و نامهها، فهرست موضوعی کتابخانه و نمایهمآخذ کتاب

)Broadbent,1986; Van Styvendaele, 1977; Meadows, 1974(گونه استنباط ان اینتو؛ با این حال می

جامعه پژوهش حاضر و ماهیت متفاوت این دسته از  به عنوانهاي چاپی التین کرد که به دلیل وجود کتاب

هاي چاپی در میان دو منابع با منابع فارسی زبان، این مسئله منجر به پیامدهایی در میزان استفاده از کتاب

گردد. از یک سو میزان منابع تألیفی و ترجمه دسی میمهن - اجتماعی و فنی - حوزه موضوعی علوم انسانی

شود کاربران باشد و این عامل سبب میاجتماعی کمتر می - مهندسی نسبت به علوم انسانی - در حوزه فنی

مهندسی به دلیل  - مهندسی به منابع التین روي آورند. از سوي دیگر متون التین حوزه فنی - در حوزه فنی
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اجتماعی براي کاربران فارسی  - سهولت فهم بیشتري نسبت به متون علوم انسانیماهیت فرمولی و ریاضی 

مشهود بود.  کامل به طورپژوهش توسط پژوهشگر  هايداده ردآوريزبان دارد. این مسئله در حین گ

مهندسی توسط دانشجویان مقاطع کارشناسی به امانت رفته بود، اما  - هاي التین فنینگاشتبسیاري از تک

اجتماعی به دلیل ماهیت دشوار متون التین، تنها تعداد معدودي از کاربران همچون  - زه علوم انسانیدر حو

هاي چاپی التین را به کتاب ،علمی هیئتدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري و نیز برخی از اعضاي 

  امانت برده بودند.

هاي ی التین در میان دانشکدههاي چاپنیز در بررسی میزان استفاده از کتاب )1389( هراتی   

 - هاي فنیهاي چاپی التین در حوزهمختلف دانشگاه فردوسی مشهد دریافت، میزان استفاده از کتاب

  اجتماعی است. - هاي علوم انسانیمهندسی بیشتر از حوزه

 -اجتماعی و فنی - هاي مختلف علوم انسانیامروزه بسیاري از کاربران در حوزهاز سوي دیگر،    

هاي آموزشی و پژوهشی، روزآمد کردن اطالعات تخصصی و ... از مجالت و ندسی براي انجام فعالیتمه

نمایند. گواه این هاي اطالعاتی داراي متن کامل مقاالت استفاده میپایگاه ژهیبه والکترونیکی و هاي  کتاب

ر انجام گرفته است. از آن هاي اخیر در ایران و خارج از کشوهاي بسیاري است که طی سالادعاها پژوهش

)، کینگ، بویس، 2002)، مونتگمري و کینگ (2002)، سالیانو (2002توان به پژوهش آناند (جمله می

)، 1381هاي سپهریان () در خارج از کشور و نیز پژوهش2004(هالمسترون ) و 2003مونتگمري و تنوپایر (

  در داخل کشور اشاره کرد.) 1388) و مرادي (1387)، زینلی کرمانی (1386اسالمی (

نیز مشخص گردید کاربران در دو حوزه  هاهاي حاصل از تجزیه و تحلیل دادههیافت هیبر پا   

متن الکترونیکی هاي اطالعاتی مقاالت تماممهندسی از پایگاه - اجتماعی و فنی - موضوعی علوم انسانی

متن هاي اطالعاتی مقاالت تمامهمین دلیل پایگاهبه  کنند.هاي چاپی التین استفاده میالتین بیشتر از کتاب

هاي دانشگاهی باز کرده و بخشی از هاي اخیر به مرور جاي خود را در کتابخانهالکترونیکی التین در سال

  اند.ها را به خود اختصاص دادهبودجه دانشگاه

ادي این دسته از هاي اطالعاتی، پژوهشگران بسیاري به سنجش اقتصبا توجه به اهمیت پایگاه   

اثربخشی  - سودمندي و هزینه - ها که به بررسی هزینهاند. نتایج اکثر این دسته از پژوهشمنابع پرداخته

حاکی از روند رو به رشد استفاده از منابع الکترونیکی  ،اندهاي اطالعاتی و منابع الکترونیکی پرداختهپایگاه

توان می )1388( اثربخشی آنها دارند. به نقل از علیادونیقی - سودمندي و هزینه - و باال بودن میزان هزینه

گونه منفعت مادي نداشته و متن براي دانشگاه هیچهاي تمامهر چند ایجاد مراکز اینترنت و پایگاه"گفت: 
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علمی  هیئتا کاربران آن شامل دانشجویان، اعضاي باشد؛ امحتی دانشگاه از این لحاظ متحمل ضرر نیز می

یابند که در این میان براي رکنان دانشگاه به منافعی به مراتب ارزشمندتر از منافع مادي، دست میو دیگر کا

هاي اطالعاتی مناسب با نیاز وجود پایگاه. "ي بسیاري به دنبال خواهد داشتدانشگاه نیز منافع معنو

به اطالعات؛ رایگان  دسترسی راحت :فراهم نماید تواند منافعی همچون این موارداطالعاتی کاربران می

ها؛ ارتقاء سطح علمی با توجه به دسترس بودن منابع؛ روزآمد بودن بودن اطالعات موجود در پایگاه

اطالعات؛ ارائه مقاالت با کیفیت و پرمحتوا؛ ارتقاء سطح آموزش با توجه به دسترسی به منابع روزآمد و 

  جدید؛ باال رفتن سطح سواد اطالعاتی.

هاي نیز مشخص گردید، دانشگاه فردوسی مشهد براي اشتراك پایگاه در پژوهش حاضر   

ا در مقابل به میزان ریال هزینه کرده است، ام 5144974786متن الکترونیکی التین اطالعاتی مقاالت تمام

متن الکترونیکی التین انجام هاي اطالعاتی مقاالت تماممورد، استفاده از سوي کاربران از پایگاه 77589

 51398اجتماعی است و  - مورد سهم کاربران حوزه علوم انسانی 26191است. از این میزان استفاده،  شده

مهندسی است. از آنجا که در پژوهش حاضر با افزایش میزان استفاده،  - مورد سهم کاربران حوزه فنی

اي اطالعاتی مقاالت هاثربخشی پایگاه - یابد، بنابراین هزینهمنافع حاصله از بودجه صرف شده، افزایش می

  اجتماعی خواهد بود. - مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی - متن الکترونیکی التین در حوزه فنیتمام

هاي دانشگاهی امروزي، ترکیبی از منابع چاپی و الکترونیکی مجموعه کتابخانه نظر به اینکه   

، اما کتاب چاپی همچنان رو به رشدي دارد روند هاي اطالعاتی الکترونیکیاهمیت پایگاه با اینکهو  هستند

ساالنه سهم قابل توجهی از بودجه، نیروي انسانی و  بنابراین، .یک منبع مهم و ارزشمند اطالعات است

 ژهیبه وتأثیر مهمی که منابع التین و  شود. به دلیلهاي چاپی التین میها صرف کتابفضاي کتابخانه

هایی مورد ش و پژوهش در دانشگاه دارند، الزم است طی روشهاي چاپی التین بر روند آموزکتاب

هاي هاي چاپی و محاسبه میزان استفاده و هزینهارزشیابی قرار گیرند. در زمینه اهمیت ارزشیابی کتاب

کنند: بررسی ) بیان میMiller, 1990) و میلر (Mosher, 1984صرف شده براي این دسته از منابع مشر (

هاي ارزشیابی روش نیتر مهمهاي چاپی از هاي صرف شده براي خرید کتابدجهمیزان امانت و بو

باشند؛ ها میگذاري بر روي برخی مسائل در کتابخانهها عامل تأثیرگونه بررسیباشد. نتایج اینمجموعه می

ص هاي مدیریتی جهت اختصابحث به عنوانآوري مجموعه با ارزش؛ راهنمایی هاي فراهم از جمله سیاست

فضاي فیزیکی براي مواد؛ شناسایی موادي که باید وجین شوند؛ اختصاص بودجه براي مواد و پیشنهاد 

  هاي نادرست. رویکردهایی براي لغو انتخاب
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هاي چاپی التین در مقایسه با ، میزان استفاده از کتابنتایج حاصل از پژوهش اخیر نشان داد   

توان ادعا داشت که کلی می به طورباشد. لکترونیکی التین کمتر میمتن اهاي اطالعاتی مقاالت تمامپایگاه

، مراجعه کاربران (دانشجویان، شودمی هاي چاپی التینخرید کتاب ي صرفهزینه بسیار زیاد با اینکه

کلی  به طورباشد. علمی و دیگر کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) به این منابع زیاد نمی هیئتاعضاي 

نمونه پژوهش حاضر انتخاب  به عنوانکتابی که  320براي تعداد  2010سی مشهد، طی سال دانشگاه فردو

مورد استفاده از  947ریال هزینه اختصاص داده است که در مقابل تنها  144746550شده بود، به میزان 

مهندسی صورت گرفته است. شاید  - اجتماعی و فنی - سوي کاربران در دو حوزه موضوعی علوم انسانی

گیرنده در امر اندرکاران سفارشات (کتابداران و سایر افراد تصمیمبتوان گفت این ضعف هم از سوي دست

علمی و دیگر کارکنان دانشگاه فردوسی  هیئتسفارش) و هم از سوي کاربران (دانشجویان، اعضاي 

توجهی به ي؛ بیسازتوجهی به فرایندهاي دقیق مجموعهاندرکاران سفارشات با بیباشد. دستمشهد) می

مشی مدون؛ عدم تشکیل عدم تدوین خط نیازسنجی و شناسایی نیازهاي اطالعاتی واقعی جامعه کتابخانه؛

؛ شهمیرزادي، گیلوري 1387(رحمت،  آشنایی ناکافی نسبت به ابزارهاي انتخاب منابع التین کمیته انتخاب؛

اي و  ی نسبت به سواد انگلیسی، سواد رایانه؛ آشنایی ناکاف)1390فر،  زاده و مهدي ؛ معرف1389و یوسفی، 

 بیشتر به منابع الکترونیکی نسبت به منابع چاپی رغبتکلی سواد اطالعاتی از یک سو و کاربران با  به طور

؛ رضویه و فیاضی، 1387؛ زینلی کرمانی، 1386؛ اسالمی، 1386زاده،  ؛ ولی1383فیروز و داورپناه،  (یمین

کلی سواد  به طوراي و ایی ناکافی نسبت به سواد انگلیسی، سواد رایانه؛ آشن)1388؛ مرادي، 1388

  شوند.هاي چاپی التین میاطالعاتی از سوي دیگر منجر به کاهش میزان استفاده از مجموعه کتاب

-اثربخشی کتاب - در ارتباط با هزینه هانتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهبا این حال با توجه به    

 696166اثربخشی  - مهندسی با میانگین هزینه - ، مشخص گردید، حوزه موضوعی فنیالتینهاي چاپی 

اثربخشی  - ، هزینه339880اثربخشی - اجتماعی با میانگین هزینه - نسبت به حوزه موضوعی علوم انسانی

  بیشتري دارد.

اطالعاتی  هايگاههاي چاپی التین و پایاباثربخشی کت - با توجه به بیشتر بودن میزان هزینه   

توان اجتماعی می - مهندسی نسبت به حوزه علوم انسانی - متن الکترونیکی التین در حوزه فنی مقاالت تمام

هاي بر انتخاب و استفاده از کتاب هاي موضوعیاین امر عالوه بر اینکه بیانگر تأثیر ماهیت حوزهگفت: 

-تواند حکایت از سیاست، مییکی التین استمتن الکترونهاي اطالعاتی مقاالت تمامچاپی التین و پایگاه

مهندسی به دلیل ماهیت فرمولی و  - سازي داشته باشد. منابع التین حوزه موضوعی فنیهاي غلط مجموعه
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رساند به هر واژه معانی فراوانی را می در آن اجتماعی که - ریاضی نسبت به حوزه موضوعی علوم انسانی

. این مسئله هم در هنگام شناسایی و انتخاب از سوي رسندمی تر به نظرفهم تر و قابلنسبت آسان

کنندگان و هم در هنگام استفاده از سوي کاربران قابل لمس است. همچنین منابع اطالعاتی و از  انتخاب

اجتماعی که در  - مهندسی نسبت به حوزه علوم انسانی - هاي چاپی التین در حوزه فنیجمله کتاب

هاي دانشگاهی را شامل شوند و سهم قابل توجهی از خریدهاي کتابخانهه میهاي داخلی عرضنمایشگاه

رسد. مؤثر به نظر می ،به نظر کیفیت بهتري داشته و این مسئله نیز در کیفیت انتخاب و استفاده ،شوندمی

  دیگري است. (هاي) البته این گفته خود مستلزم انجام پژوهش

  

  پیشنهادهاي اجرایی

  سازي هاي کالن در ارتباط با مجموعهگذاريو مهارت کتابداران در سیاستبه کار گیري دانش

 متن الکترونیکی التین.هاي اطالعاتی مقاالت تمامهاي چاپی التین و پایگاهکتاب

 با همکاري کتابداران و سایر افراد  ،سازياتاق فکر مجموعه عنوان بهیل کمیته انتخاب تشک

 ايهاي علمی و حرفهآگاهیگذاري دف به اشتراكگیرنده در امر سفارش با هتصمیم

 سازي.سازي براي تحقق اهداف جزئی و کلی مجموعه مجموعه

 علمی و سایر  هیئتمشی مدون و گام به گام با همکاري کتابداران، اعضاي تدوین خط

هاي رسانی و کتابخانه مرکزي و همچنین کتابخانهاندرکاران امر سفارشات در مرکز اطالع دست

سازي اي دانشگاه فردوسی مشهد در جهت ایجاد انسجام و یکدستی در فرایند مجموعهدانشکده

 . متن الکترونیکی التینهاي اطالعاتی مقاالت تمامهاي چاپی التین و پایگاهکتاب

 متن هاي اطالعاتی مقاالت تمامهاي چاپی التین و پایگاهکتاب هايها و استفادههزینه سنجش

هاي ارزشیابی و روش هاي معتبرهاي زمانی مختلف مبتنی بر دادهالتین در بازهالکترونیکی 

 ."سودمندي - هزینه"و  "اثربخشی - هزینه"، "کارایی - هزینه"اقتصادي همچون 

 کنندگان و اي و سواد انگلیسی انتخابهاي آموزشی در جهت تقویت سواد رایانهتشکیل کالس

 کاربران.

 اندرکاران سفارشات (کتابداران و سایر جهت آشنایی دست هاي آموزشی درتشکیل کالس

گیرنده در امر سفارش) با مباحث مربوط به انتخاب و سفارش، کارگزاران و ناشران افراد تصمیم

 معتبر داخلی و خارجی منابع التین، ابزارهاي انتخاب منابع التین و ... .
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 رسانی اتی کاربران به کتابداران و اطالعرسانی نیازهاي اطالعایجاد ساز و کارهایی جهت اطالع

نیازهاي اطالعاتی برآورده شده پس از سفارش و خرید منابع چاپی و الکترونیکی توسط 

 کتابداران به کاربران.
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)، 72(86، فصلنامه کتابالمللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزي. شده از نمایشگاه بین

285 -298.  
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رستمی، اي و منصور کوهیس اژه(محسن شم سازي و مدیریت مجموعهمبانی مجموعه). 1389جانسون، پگی (

  مترجمان). تهران: چاپار. 

هاي منطقۀ شمال غرب هاي مرکزي دانشگاهها در کتابخانه). چگونگی وجین مجموعۀ کتاب1385حریري، نجال (

  .108- 95)، 4(68، فصلنامه کتابکشور. 

 کتابخانه یکیالکترون یطالعاتا منابع يسودمند - نهیهز لیتحل و استفاده يالگو سنجش). 1389( رهین دادخواه،

 دانشگاه، ارشد یکارشناس نامهانیپا .کیمتر - يا يهاشاخص اساس بر مشهد یفردوس دانشگاه يمرکز

  ، مشهد.مشهد یفردوس

  اي.. مشهد: کتابخانه رایانههاي پژوهش در علوم اجتماعیگلوگاه). 1385دیانی، محمدحسین (

 3(42، هاي دانشگاهی شیراز. کتابداريسازي در کتابخانهد مجموعهبررسی وضعیت موجو ).1387رحمت، مهرناز (

، از 1391اردیبهشت  12. بازیابی 130-119)، 4و 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=18 
یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان ). بررسی تأثیر اینترنت بر رفتار اطالع1388؛ فیاضی، مهسا (اصغررضویه، 

  .16- 1)، 4(2، رهیافتی نو در مدیریت آموزشیدانشگاه شیراز. 

 1386شناسی ورودي یابی دانشجویان کارشناسی ارشد روان). بررسی رفتار اطالع1387زینلی کرمانی، افسانه (

  .46- 23)، 14(2، رسانییابی و اطالعاطالعتی دانشگاه تهران. شناسی و علوم تربیدانشکده روان

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و هاي بین دانشگاهی وزارتخانه. بررسی نقش کنسرسیوم)1381سپهریان، مصطفی (

از  ProQuestو  Elsevierبهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اشتراك نشریات الکترونیکی ناشران 

نامه . پایان2001چاپی در سال  صورت بهرسانی رزنت و مقایسه با اشتراك این نشریات عطریق شبکه اطال

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.

گستري در هاي مجموعهمشی). بررسی وضعیت خط1389شهمیرزادي، طیبه؛ گیلوري، عباس؛ یوسفی، احمد (

مان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي. هاي مؤسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازکتابخانه

، از 1391اردیبهشت  12. بازیابی 99- 73)، 51(44، رسانیتحقیقات کتابداري و اطالع

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1429&Number=51  
هاي اطالعاتی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سودمندي اشتراك پایگاه -). تعیین هزینه1388علیادونیقی، بابک (

  .48- 35)، 6(2، رسانی و فناوري اطالعاتعلوم کتابداري و اطالعرودهن. 

 هايبانک سودمندي - يهزینه تعیین). 1387( محمدجواد مختار،آل علیرضا؛ رحیمی، مریم؛ یعقوبی، سعید؛ کریمی،

  .16-9 ،)1(9 ،سالمت اطالعات مدیریت. 2007 سال در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه اطالعاتی

، کتاب ماهیابی اعضاي هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراك. کلیات ). بررسی رفتار اطالع1388مرادي، ایرج (

141)9 ،(72 -81.  

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=18
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1429&Number=51
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هاي دانشگاه اصفهان و ستري کتابخانهگ). مقایسه فرایند مجموعه1390فر، امین (زاده، عبدالحمید؛ مهديمعرف

هاي مذکور. گستري در کتابخانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به منظور ارائه الگوي مناسب مجموعه

، از 1391اردیبهشت  12. بازیابی 523- 512)، 4(8، مدیریت اطالعات سالمت

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=14 
هاي تخصصی شهر اثربخشی منابع الکترونیکی در کتابخانه -). تعیین هزینه1385میثمی، رقیه؛ میرحسینی، زهره (

  .63-41)، 4(21، علوم و فناوري اطالعاتتهران. 

هیئت علمی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی استان  یابی اعضاي). بررسی رفتار اطالع1386زاده، معصومه (ولی

  . 29- 22)، 12(120، کلیات کتاب ماهمازندران و عوامل فردي مرتبط با آن. 

 مشهد فردوسی دانشگاه هايکتابخانه امانت بخش التین هايکتاب از گیريبهره میزان ). بررسی1389هراتی، هادي (

  ارشد، دانشگاه پیام نور، مشهد. نامه کارشناسیپایان .1387 تا 1382 سال از

یابی اعضاي هیئت علمی دانشگاه فردوسی ). بررسی رفتار اطالع1383فیروز، موسی؛ داورپناه، محمدرضا (یمین

 .64-45)، 2(26، رسانیکتابداري و اطالعمشهد از اینترنت. 

  

Agee, J. (2005). Collection Evaluation: A Foundation for Collection Development. 
Emerald Group Publishing Limited, 24(3), 92-95. 

Annand, D. (2002). Concurrent Development and Cost–Benefit Analysis of Paper-Based 
and Digitized Instructional Material. The Internet and Higher Education, 5(1), 47-
54. Retrieved March 18, 2011 from the World Wide Web: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751602000672 

Broadbent, E (1986). A Study of  Humanities Faculty Library Information Seeking 
Behavior. Cataloguing and Classification Quarterly.  6, 4(2), 23-37. 

Clayton, P.; Gorman, G. (2002). Updating Conspecturs For a Digital Age. Library 
Collection, Acquisition & Technical Services, (26), 253-258. 

Gabriel, M. (1999). Collection Development and Evaluation: A Sourcebook. Lanham, MD: 
Scarecrow. 

Holmstrom, J. (2004). The Cost Per Article Reading of Open Access Articles. D-Lib 
Magazine, 10(1), 29-47. Retrieved March 1, 2012 from the World Wide Web: 
http://dlib.org/january04/holmstrom/01holmstrom.html. 

King, W.; Boyce, B.; Montgomery, H.; Tenopir, C. (2003). Library Economic Metrics: 
Examples of the Comparison of Electronic and Print Journal Collections and 
Collection Services. Library Trends, 51(3), 376-400. 

Meadows, A. (1974). Communication in Science. Londons: Butterworths. 
Mercer, L. S. (2000). Measuring the Use and Value of Electronic Journals and Books. 

Science and Technology Librarianship, 5(25), 15-28. 
Miller, H. (1990). Do the Books We Buy Get Used?. Collection Management, 12 (1&2), 

174-154. 
Montgomery, C.; King, D. (2002). Comparing Library and User Related Costs of Print and 

Electronic Journal Collections. D-Lib Magazine, 8(10), 110-121. 

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5750&Number=14
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751602000672
http://dlib.org/january04/holmstrom/01holmstrom.html


 1392 پائیز و زمستان ،2 شماره ،3 سال                               مشهدی فردوس دانشگاه ،یرسان اطالع وي کتابدار نامه پژوهش 232

Mosher, P. (1982). Collection Development to Collection Management: Toward 
Stewardship of Library Resources. Collection Management, 4(4), 45. 

Mosher, P. (1984). Quality and Library Collections: New Directions in Research and 
Practice in Collection Evaluation. Advances in Librarianship, 15(4), 154-168. 

Scigliano, M. (2002). Consortium Purchases: Case Study for a Cost- Benefit Analysis. The 
Journal of Academic Librarianship, 28(6), 393- 399. 

Van Styvendaele, J. (1977). University Scientists as Seeker of Information: Sources of 
References to Periodical Literature. Journal of Librarianship, 15(4), 270-277. 


