
12/07/1390پذیرش: 03/11/1389دریافت: 

و بررسیتعیین میزان نفوذ ، استفادهمیزان ارزیابی هدف پژوهش حاضر چکیده:  
دانشگاه فردوسی مشهد بوده کتابخانه مرکزي سودمندي منابع الکترونیکی -هزینه
منابع اطالعاتی الکترونیکی اشتراکی کتابخانه مرکزي . جامعه آماري پژوهش، است

اطالعاتی يهاگاهیشامل مجالت الکترونیکی و پا، دانشگاه فردوسی مشهد
الزویر،پایگاه اطالعاتی ابسکو،شش پذیر از طریق سرورهاي مرکزي دسترس

براي است.بوده 2009و اشپرینگر در سال ،آکسفوردپروکوئست، امرالد،
استفاده سودمندي،-بسامد استفاده و تحلیل هزینهشیوهاز دو گردآوري اطالعات 

فراوانی میزان استفاده براساس ي پژوهش نشان داد که هاافتهیشده است. 
، پی.دي.افو ال.ی.امتاچ.متریک (تعداد دانلود مقاله با فرمت -ي ايهاشاخص

هاي مختلف یگاهپانلود چکیده، و تعداد انجام جستجو و نشست) در تعداد دا
، پایگاه الزویر مورد مطالعهدر بین شش پایگاهکه يطوربهداري دارد اختالف معنی

میزان استفاده نیترنییپاداراي باالترین میزان استفاده و پایگاه آکسفورد داراي 
ان در گزارش تعداد دانلود مقاله هاي ناشرهاي سرور با گزارشگزارشبوده است. 

پایگاه الزویر، نسبت به داري داشتند. هاي منتخب با یکدیگر تفاوت معنییگاهپادر 
درصد کل جلسات جستجو، بیشترین جلسات جستجو را در 3/72با هاگاهیپاسایر 
در سودمندي-زینهو هبه خود اختصاص داده است. میزان استفاده2009سال 
هزینه ؛ اندداري داشتهلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت معنیي مختهاحوزه

بین ضریب تأثیر و میزان . استسودمندي حوزه کشاورزي از همه باالتر بوده 
ي مشاهده نشد. میزان استفاده ارابطهاز مجالت حوزه علوم و علوم انسانی، استفاده

ي هاگاهیپا، از علمی و کارکنان، دانشجویان)هیئتدو گروه کاربران (اعضاي 
با توجه به مدت زمان حدود یک ساعت و چهل دقیقه مورد بررسی یکسان بود.

استفاده کاربران دانشگاه فردوسی مشهد از منابع اطالعاتی الکترونیکی مورد بررسی 
نتیجه گرفت که میزان استفاده کاربران جامعه مورد توانیم2009در طول سال 

مطالعه پایین بوده است.

ي الکترونیکی، منابع اطالعاتی الکترونیکی، هانظامسنجش منابع و ها:دواژهکلی
ي هاگاهیپامتریک، ارزیابی -ي ايهاشاخصسودمندي، -میزان استفاده، هزینه

مجالت الکترونیکی

فصلنامۀ علمی پژوهشی
پژوهشگاه علوم و فنّاوري اطالعات ایران
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. مقدمه1
،اطالعـاتی و مجـالت الکترونیکـی   يهـا گـاه یپامنابع اطالعاتی الکترونیکی نظیـر  استفاده از 

کننــدگان بــه منــابعدسترســی مراجعــه،بی بــه اطالعــات علمــی اســت. امــاراه دســتیانیتــرمتــداول
و درصـد زیـادي از بودجـه کتابخانـه     اسـت نهیپرهزبسیار هاکتابخانهبراي الکترونیکی،اطالعاتی

مجـوز و  يهـا نامـه و این در حـالی اسـت کـه توافـق    شودیمآوري مواد الکترونیکی صرف فراهم
White and Kamal(ابـد ییمـ طـور سـالیانه افـزایش    هبـ زیـ نر وب ي مبتنـی بـ  اهزینه اشتراك محتـو 

اسـت  تغییرات سریع در پیشرفت خدمات جدید و افزایش انتظارات کـاربران باعـث شـده    ).2006
کـارایی و سـودمندي در پاسـخ بـه نیازهـاي      سنجش براي ییهاها در جستجوي روشکه کتابخانه

ــه، ارزیــابی  کــارابررســیيهــایکــی از روشکــاربران باشــند. یی و ســودمندي خــدمات کتابخان
ــت ــدمات اس ــتس،خ ــرس1992(ک ــهرزادي  2004، ؛ پ ــل در ش ــداران  ).1385نق ــدیران و کتاب م

کتابخانه به اعداد و ارقام دقیقی درباره همه خدمات و منابع کتابخانه نیاز دارند تا مطلـع شـوند کـه    
يهـا روشنیتـر قیـ یکـی از دق .کنندیه مشده، استفادنه و به چه میزان از منابع ارائهکاربران چگو

مربوط به استفاده از منابع الکترونیکی، اسـتفاده از روش سـنجش منـابع    يهاتهیه آمارها و گزارش
درواقـع، بررسـی   ).White and Kamal 2006(کـاربران ایـن منـابع اسـت    1الکترونیکـی يهـا و نظام

يهـا روشالکترونیکـی از جملـه   طالعـاتی سودمندي منـابع ا -تعداد دفعات استفاده و تعیین هزینه
اسـت کـه   يامجموعـه ، چـرا کـه مجموعـه خـوب     اندشدهعلمی در ارزیابی این نوع منابع شناخته 

از ،آن بتواند نیازهـاي اطالعـاتی خـود را رفـع کنـد و در عـین حـال       واسطهبهکننده جامعه استفاده
ــه بیشــترین صــرفه  ــابراین1385(شــهرزاديجــویی را موجــب شــود لحــاظ هزین ــتفاده از ،). بن اس

آنهـا، گـامی   نیتـر مناسـب در ارزشیابی منابع اطالعاتی الکترونیکـی و شناسـایی   علمیيهاروش
.هاستکتابخانهکنندگان از مؤثر جهت برآوردن نیازهاي اطالعاتی مراجعان و استفاده

برپایـه تجزیـه   ان ویژه وب، میزان استفاده و رفتار اطالعاتی کـاربر در محیط الکترونیکی و به
کاربران، قابل شناسایی اسـت. ایـن روش کـه از رفتـار کـاربران در اسـتفاده از       يهاو تحلیل تعامل

شـود. در ایـن   نامیـده مـی  2آیـد، تحلیـل گـزارش تعـامالت    دست میاطالعاتی بهيهامنابع و نظام
از منـابع اطالعـاتی   تا الگوي اسـتفاده ردیگیکاربران مورد پیگیري قرار ميهاتیفعالهمهروش، 

1. E-Metric
عبارت دیگر داده هایی است اي و الکترونیکی، بهمحاسبه و ارزیابی میزان فعالیت و استفاده کاربران از اطالعات شبکه

ت و گردآوري و اي الکترونیکی مجازي، ثبنظامی از منابع و خدمات شبکه،منظور ارزیابی رفتار مشتریان واقعیکه به
.)White and Kamal 2006(ردیگیمدرنهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار

2. Transaction Log Analysis (TLA)
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گیــري تــوان انــدازههــاکتابخانــهتــا زمــانی کــه ).2006کمــال وایــت و (کشــف و ترســیم شــود
ارزشـیابی نـاتوان باشـند و نتواننـد     يهاروشرا نداشته باشند و در استفاده از آمار و شانیهاتیفعال
ی مطمـئن را بـراي   آماري و توجیه عملکرد خـود، عناصـر الزم از جملـه منـابع مـال     يهاگزارشبا 

.سـتند ینمناسـب بـراي آینـده    يهـا یمشـ ند، قـادر بـه طراحـی راهبردهـا و خـط     کنکتابخانه تأمین
شده براي خرید منابع اطالعـاتی  صرفيهانهیهزاساسی این پژوهش آن است که مسأله،بنابراین

اســت؟ وري ایــن منــابع در دانشــگاه فردوســی مشــهد چگونــه الکترونیکـی نســبت بــه میــزان بهــره 
اسـتفاده از منـابع اطالعـاتی    میـزان ورفتـار اطالعـاتی  ،روش تحلیـل تـراکنش  براسـاس  همچنـین، 

تـا چـه میـزان انتخـاب و     از طرفـی،  الکترونیکی کاربران دانشگاه فردوسی مشـهد چگونـه اسـت؟   
؟است1سمايهاشاخصمبتنی بر سفارش منابع اطالعاتی الکترونیکی،

پژوهشيهاهدف. 2
ژوهش عبارتند از:اهداف این پ

کتابخانه مرکزي دانشگاه الکترونیکی اطالعاتیتعیین میزان نفوذ منابعو استفادهمیزان ارزیابی )1
،فردوسی مشهد

کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسی مشهد الکترونیکی اطالعاتیمنابعبررسی میزان استفاده از )2
،مختلف موضوعیيهاحوزهدر 

کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسی مشهد الکترونیکی اطالعاتیمنابعاده از بررسی میزان استف)3
شناسایی منظور (اعضاي هیئت علمی و کارکنان، دانشجویان) بهمختلف کاربرانيهاگروهدر 

، جامعه کاربران
اطالعاتی و گزارش يهاگاهیپامقایسه آمار میزان استفاده در گزارش تراکنش کاربران )4

ران در سرور دانشگاه فردوسی مشهد، اربتراکنش ک
مشهد، ومرکزي دانشگاه فردوسیمنابع الکترونیکی در کتابخانهسودمندي -هزینهبررسی) 5
مشهد، در منابع الکترونیکی کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسیسودمندي -هزینهمقایسه )6

مختلف موضوعی.يهاحوزه

سنجش منابع الکترونیکی1.
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ژوهشپهايالؤس. 3
مرکزي دانشگاه فردوسی در سالکتابخانهالکترونیکی در ده از منابع اطالعاتیمیزان استفا) 1

است؟سما چگونهيهابراساس شاخص2009١
حاصل از گزارش تراکنش کاربران در سرور دانشگاه فردوسی مشهد يسمايهادادهآیا بین ) 2

ت وجود دارد؟اطالعاتی تفاويهاگاهیپاو گزارش تراکنش کاربران در آمارهاي ناشران 
(منابع اطالعاتی الکترونیکی) در میان کاربران کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسی ٢نفوذ سایت) 3

مشهد چگونه است؟

پژوهشيهاهیفرض. 4
مختلف موضوعی متفاوت است.يهاحوزهاستفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی، در میزان)1
مختلف يهاحوزهعاتی الکترونیکی مورد بررسی در منابع اطالسودمندي -هزینهنسبتبین ) 2

.دار وجود داردموضوعی تفاوت معنی
آنها رابطه وجود دارد.3ضریب تأثیروالکترونیکیاستفاده از مجالتبین میزان) 3
در دو مرکزي دانشگاه فردوسیالکترونیکی کتابخانهمنابع اطالعاتیبین میزان استفاده از )4

دار وجود دارد.تفاوت معنیعلمی، کارکنان و دانشجویان)هیئت(اعضاي گروه کاربران

و جامعه آماريروش پژوهش. 5
جامعـه آمـاري پـژوهش،    این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، پیمایشی است. 

منابع اطالعاتی الکترونیکی اشـتراکی کتابخانـه مرکـزي دانشـگاه فردوسـی مشـهد شـامل مجـالت         
پایگـاه اطالعـاتی   شش پذیر از طریق سرورهاي مرکزي اطالعاتی دسترسيهاگاهیپاکی و الکترونی
در دانشـگاه  هـا گـاه یپاکاربران این تمامو اشپرینگر،آکسفوردپروکوئست، امرالد،الزویر،ابسکو،

شـده از سـوي   ارائـه ،تراکنشـی تعـامالت کـاربران   يهـا گزارشهمه.است2009در سال فردوسی
نیامد.عملبهگیري سرور دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت و نمونهناشران و

دلیل لزوم پرداخت هزینه اشتراك ساالنه این منابع مطابق با سال میالدي انتخاب دوره مطالعه در تقویم میالدي به1.
است.

2. Site penetration
3. Impact factor
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ها. روش گردآوري داده6
- هزینــهبســامد اســتفاده و تحلیــل روشاز دو بــراي گــردآوري اطالعــات ،در ایــن پــژوهش

مـورد  يهـا دادهبراي گردآوري استفاده شد.،هستندعلمی در ارزیابی منابع شیوهکه دوسودمندي 
محلـی  يهـا الگناشـر و  - کـارگزار شـده توسـط  ي تهیـه آمـار يهـا گـزارش از ، پـژوهش نیاز ایـن  

ي آمـار يهـا گـزارش ، منابع الکترونیکیاستفاده شد. براي بررسی میزان استفاده ازپروکسی سرور
که 2009در سال و اشپرینگر،آکسفوردالزویر، پروکوئست، امرالد،پایگاه اطالعاتی ابسکو،شش

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و براي بررسی میـزان اعتمـاد   تهیه شده بود،شرنا- توسط کارگزار
(الگ تراکنشـی تعـامالت کـاربران   يهاگزارشناشر، از - شده توسط کارگزارتهیهيهاگزارشبه 

.شداستفاده تهیه شده بود،که توسط سروهاي مرکز کامپیوتر دانشگاه فردوسی فایل)
ر هر پایگاه در مقایسه با پایگاه دیگـر از روش سـنجش اسـتفاده    براي سنجش میزان استفاده د

نــوع مــدرك ، ها، تعــداد دانلودهــاجســتجو، تعــداد هــانشســت(تعــدادســمايهــاشــاخصبراســاس 
و زمـان  مـتن) چکیـده و تمـام  (اقـالم مـورد جسـتجو   )،اچ.تی.ام.ال یا پـی.دي.اف (شدهدرخواست

مختلف موضوعی با توجه بـه  يهاحوزهن استفاده در براي سنجش میزا،شده)، استفاده شد. اماثبت
تعـداد تک مجالت قابل دسترس نبود، میانگین وزنی جستجو براي تکتعداد ونشست اینکه تعداد
مجـالت از شدهدریافتيهادهیچک، تعداد )پی.دي.افو(اچ.تی.ام.ال متنتماممقاالت دانلودهاي

ار گرفت. ، مالك سنجش میزان استفاده قرالکترونیکی
ــه ــابع اطالعــاتی    ، ســودمندي- هزین ــه اشــتراك هــر مجموعــه از من ــین هزین محاســبه نســبت ب

A/Bفرمول محاسبه شـده اسـت:  پژوهش براساس این که در این استالکترونیکی و میزان استفاده 

سودمندي - هزینه=
A= فردوسی در هزینه اشتراك مجموعه منابع اطالعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزي دانشگاه
است.2009سال 

B=اچ.تی.ام.ال یا متنتماممقاالت دانلودهايتعداد:١وزنیمیزان استفاده (میانگین)
از منابع اطالعاتی الکترونیکی براي هر مجموعه منابع شدهدریافتيهادهیچک، تعداد)پی.دي.اف

اطالعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسی).

پی. دي. و . تی. ام. ال ه با فرمت اچمقالبراي محاسبه میانگین وزنی، با توجه به تفاوت مقاله با چکیده  تعداد دانلود 1.
ضرب و حاصل بر عدد سه تقسیم شد.2/0و تعداد دانلود چکیده در 4/0در اف
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پژوهش پیشینه . 7
متعددي درباره سنجش میزان استفاده از منـابع چـاپی کتابخانـه    هايپژوهش،در داخل کشور

نیـا  )، ریـاحی 1366اسـت کـه مطالعـات سـلیمی جهرمـی (     ادواري صـورت گرفتـه   نشـریات ژهیوبه
ــایی ) ، معتمــدي 1376)، محمــدي (1375(زاده)، هاشــم1375( ــاتی)،1385(و آری ــدي حی و حمی
کـه تعـداد   انددهیرسبه این نتیجه درکلاین مطالعات .اندجملهاز آن )1386مدزاده (احو،)1385(

و میزان استفاده از نشریات ادواري در رندیگیمکمی از نشریات به میزان زیادي مورد استفاده قرار 
سـودمندي  - نیـز بـه مطالعـه هزینـه    هـا پـژوهش برخـی  مختلف متفاوت است. يهارشتهو هاکتابخانه

)، 1372صوراسـرافیل ( يهـا پـژوهش کـه  اندپرداختهکشور يهاکتابخانهریات ادواري چاپی در نش
برابر بررسی متون در داخـل  در این زمره قرار دارند.)،1374ي (زفروو)،1373حریري و اسالمی (

سـنجش  يهـا شـاخص درباره ارزیابی منابع اطالعاتی الکترونیکـی برمبنـاي   پژوهشی کشور تاکنون 
متعـددي در  هـاي پـژوهش الکترونیکی صورت نگرفته اسـت. در خـارج از کشـور    يهانظامع و مناب

د.وشمیکه در ادامه به برخی از آنها اشاره است زمینه موضوع مورد پژوهش صورت گرفته 
را مـورد  1میزان اسـتفاده از نشـریات الکترونیکـی کتابخانـه دانشـگاه پرینسـتون      کوئیستهولم

درصد، از نشریات 46تایج آشکار ساخت که کمتر از نیمی از پاسخگویان، یعنی بررسی قرار داد. ن
. پاسـخگویان، عـدم محـدودیت زمـانی، سـهولت اسـتفاده، قابلیـت        کردنـد یمالکترونیکی استفاده 

جستجوي متـون، و امکـان تعامـل کـاربر را از مزایـاي نشـریات الکترونیکـی برشـمردند. برخـی از          
فاده از نشریات الکترونیکی را نداشـتن کیفیـت بـاالي ایـن منـابع عنـوان       پاسخگویان، دلیل عدم است

).Holmquist 1998(کردند
نشـریه کـه هـم    194را در 2ویـد اطالعـاتی اُ تعامـل پایگـاه   يهـا گـزارش ورثمورس و کلـین 

در یـک دوره زمـانی   ،صورت الکترونیکی در دسترس کاربران قرار داشتندصورت چاپی و هم بهبه
ژهیـ وبهنشان داد، کاربران دسترسی به منابع الکترونیکی را پژوهش هاي یافته.بررسی کردندماهه 6

مقـاالت برونـد، بـه اسـتفاده از منـابع      متنتماممستقیم از پایگاه داده به طور بهتوانستند زمانی که می
60ود شـتراك بـراي حـد   درصـد عنـاوین مـورد ا   20آنان دریافتند که فقـط  دهند.چاپی ترجیح می

Morse and(ندهستمفیددرصد کاربران Clinworth 2000(.
ویـژه  اهمیت و دلیل اسـتفاده، بـه  انواع منابع اطالعاتی مورد استفاده،يامطالعهدر مجید و تان

ـ        3ی نانیانـگ میزان استفاده از منابع اطالعـاتی الکترونیکـی دانشـجویان مهندسـی رایانـه دانشـگاه فنّ

و نشــریات هــاگــاهیپانــد. در ایــن پــژوهش مشــخص شــد کــه اســتفاده از ســنگاپور را بررســی کرد

1. Princeton University
2. Ovid
3. Nan yang Technological University
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ن دانشجویان مهندسی پایین است. پژوهشگران مهمتـرین دلیـل اسـتفاده پـایین را     الکترونیکی در میا
). Majid and Tanناآشنایی کاربران با این منابع عنوان کردند (

ه آلیسـون را براسـاس آمارهـاي    چرستویسکی میزان استفاده از نشـریات الکترونیکـی دانشـگا   
). Chrzastowski 2002شده در کتابخانه بررسـی کـرد (  ي تهیههالیفاشده توسط ناشران و الگ تهیه

شـده توسـط کـارگزار را بـا     ي میزان استفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی تهیههادادهداي و وگان 
رد مقایسه قرار داد. او نتیجـه گرفـت اگـر    ، مو1سرور ناساآمده از طریق وبدستآمارهاي محلی به

ي اساسـی  هـا تفـاوت چه در الگوهاي استفاده همبستگی وجود داشت، بـین میـزان اسـتفاده حقیقـی     
میـزان  5، و آي.اس.آي4، ان.سـی.الیو 3، سیلور پالتـر 2کارگزاران توماسکهيطوربهوجود داشت، 

).Duy and Vaughan 2003دند (استفاده را بیشتر از میزان استفاده واقعی بیان کرده بو
ي مختلـف موضـوعی را در کتابخانـه    هـا حـوزه ي میـزان اسـتفاده کـاربران    هـا تفـاوت کووي 

منـابع علـوم   2005- 2000ي هـا سالالکترونیکی تایلند بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در طول 
انـد داشـته ن اسـتفاده را  ؛ و علـوم پایـه، بیشـترین میـزا    نیتـر یانیـ مانسانی، کمترین؛ علوم اجتمـاعی،  

)Covey 2005.(
ي علمـی انجـام   هـا یابیـ ارزي میزان اسـتفاده بـراي   هادادهمنظور استفاده بهینه از به6طرح میژر

محـور و تعیـین آمارهـاي اسـتفاده از     ي اسـتفاده هـا شاخصشده است. نتایج این طرح منجر به تولید 
Bollen, Rodriguez, and Van deنشریات علمی شد ( Sompel 2007.(

توسـط کـاربران چهـار    8براي تشخیص میزان استفاده از پایگاه اوهایو لینک7دیتاطرح ماکس
ي هـا افتـه اسـتفاده کـرد. ی  9ي پژوهشگران یـو.اس.آي هالیفادانشگاه از روش تجزیه و تحلیل الگ 

و هــادانشــگاهیی بــین جســتجوي اطالعــات و اســتفاده از آن در هــاتفــاوتایــن پــژوهش نشــان داد 
ي پژوهشـی و تعـداد کـاربران    هـا تیـ فعالي پژوهشی وجود دارد که تا اندازه زیـادي تـابع   هامؤسسه

). Tenopir et al. 2007(است
دهندگان به پرسشنامه، تعداد درصد از پاسخ61ي پیمایشی دریافتند که امطالعهباکر و رید در 

درصـد تعـداد   18درصـد تعـداد جسـتجو، و    34متن را مفیـدترین آمـار میـزان اسـتفاده،     دانلود تمام
دهنـدگان  درصـد از پاسـخ  10را شاخص خوبی براي آمـار میـزان اسـتفاده مفیـد دانسـتند.     هانشست

1. NUSU
2. Thomas
3. Silver platter
4. NCLIVE
5. ISI
6. MESUR
7. MaxData
8. Ohio link
9. U.S.A
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زمـان هـم هم بـراي حـاالتی کـه دسترسـی بـه پایگـاه بـراي اسـتفاده         هاممانعتاعتقاد داشتند میزان 
را در برخورد بـا آمارهـاي میـزان    محدودیت دارد، بسیار مفید است. پژوهشگران بزرگترین چالش 

توسط ناشـران مختلـف، و   1کانتراستاندارداستفاده، فقدان استانداردهاي مناسب، عدم رعایت دقیق 
Baker and(اند دانستهمیزان استفاده ناشران مختلف يهاگزارشعدم هماهنگی در  Read 2007 .(

پژوهشيهاافتهی. 8
پژوهش ارائه شده است.يهاهیفرضت و پژوهش در پیوند با سؤااليهاافتهی

مرکـزي دانشـگاه فردوسـی   کتابخانهالکترونیکی در میزان استفاده از منابع اطالعاتی:1سؤال 
است؟سما چگونهيهابراساس شاخص2009در سالمشهد

،چکیـده ، دانلـود  پـی.دي.اف و ال .ی.امتـ اچ.با فرمت دانلودها، فراوانی و درصد1در جدول
تفکیک نشان داده شده است.در هر پایگاه اطالعاتی بههاجستجوو،اهنشست

سمايهاشاخصبراساس اطالعاتی يهاگاهیپا. میزان استفاده از 1جدول 

سمايهاشاخص

نام پایگاه

تعداد دانلود مقاله با 
ت

فرم
اچ.

ت
ی.ام

.
ال

درصد

تعداد دانلود مقاله
با 

ت
فرم

پی. دي.
اف

درصد

تعداد دانلود
تعداد درصدچکیده

جستجوها

تعداددرصد
ت

نشس
ها

درصد

12808/0117502/261189/13550516/13168081/9ابسکو
56077/3235285/468616/15160234/090099/4امرالد

41817/273844/157181320535/064415/3آکسفورد
7885/0532361/1037455/8331262/8195836/10اشپرینگر

52464/397399/180383/18100345/275411/4پروکوئست
1351288/884190289/79134927/302871292/711246387/67الزویر

15215310052466510043972100403416100184020100هاگاهیپاکل 

درصد، بیشترین میزان دانلود مقالـه بـا   8/88الزویر با ،شودیمیده د1طور که در جدول همان
7/3(امرالـد يهـا گـاه یپاترتیـب  بـه ،را به خود اختصاص داده اسـت. بعـد از آن  ال.ی.امتاچ.فرمت 

و اشـپرینگر ، )درصـد 8/0()، ابسـکو درصـد 7/2()، آکسـفورد درصـد 3/ 4(درصد)، پروکوئست
درصـد، بیشـترین میـزان دانلـود     9/79، الزویـر بـا   1جدوليهاداده) قرار دارند. مطابقدرصد5/0(

1. Counter standard
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اشـپرینگر يهـا گـاه یپاترتیببه،از آنپسداشته است. 2009را در سال پی.دي.افمقاله با فرمت 
) 4/1(و آکسـفورد ،)9/1(درصـد)، پروکوئسـت  2/2()، ابسکودرصد5/4()، امرالددرصد1/10(

داشـته اسـت،   هـا گاهیپادرصد، بیشترین دریافت چکیده را نسبت به سایر 7/30قرار دارند. الزویر با 
)،درصد9/13()، ابسکودرصد6/15درصد)، امرالد (3/18(پروکوئستيهاگاهیپاترتیب بهسپس

درصد) قرار دارند. 5/8()، و اشپرینگردرصد13(آکسفورد
درصـد جسـتجوها، در رتبـه اول    2/71آمده، پایگاه الزویر با اختصـاص  دستهبيهادادهبرابر 

)، اشـپرینگر درصـد 6/13(ابسـکو يهـا گاهیپاترتیب به،میزان انجام جستجوها قرار دارد. بعد از آن
) قـرار  درصـد 7/2(و آکسـفورد ،درصـد) 4/3()، پروکوئسـت درصـد 7/3(امرالـد )،درصـد 2/8(

درصد بـه خـود اختصـاص    7/67اول را با نیز پایگاه الزویر باز هم رتبههانشستاز نظر میزان دارند.
)، امرالـد درصـد 1/9)، ابسـکو( درصـد 6/10(اشـپرینگر يهاگاهیپاترتیب به،از آنپس داده است. 

) قـرار دارنـد. مقایسـه میـزان     درصـد 5/3(و آکسـفورد ،)درصـد 1/4()، پروکوئسـت درصد9/4(
.نشان داده شده است1در نمودار هاگاهیپااستفاده از 

هاگاهیپاسما در يهاشاخصبراساس . مقایسه میزان استفاده 1نمودار

داراي باالترین میزان استفاده هاگاهیپاکه پایگاه الزویر در بین دهدیمنشان 1نمودار يهاداده
میزان استفاده است.نیترنییپاو پایگاه آکسفورد داراي 
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(تعـداد دانلـود مقالـه بـا     سـما يهـا اخصشـ براساس براي نشان دادن تفاوت در میزان استفاده 
در ، تعــداد دانلــود چکیــده، تعــداد انجــام جســتجو و نشســت)  پــی. دي.افو ال.ی.امتــاچ.فرمــت 

ایـن آزمـون بـراي تمـام     p-valueارداستفاده گردید. مقـ دو خیاز آزمون ،مورد بررسیيهاگاهیپا
سـما يهـا شـاخص براسـاس  اسـتفاده  دست آمد، بنابراین فراوانی میزان به001/0سما، يهاشاخص

، تعداد دانلود چکیده، تعداد انجام جستجو و پی. دي.افو ال.ی.امتاچ.(تعداد دانلود مقاله با فرمت 
باالترین تعداد دانلود مقالـه بـا   کهيطوربه،ي دارددارمعنیمختلف اختالف يهاگاهیپانشست) در 

و و نشست در پایگـاه الزویـر صـورت پذیرفتـه     جستجو ،چکیده،و پی. دي. افال.ی.امتاچ.فرمت 
است.

حاصـل از گـزارش تـراکنش کـاربران در سـرور دانشـگاه       يسـما يهـا دادهآیا بین :2سؤال 
اطالعاتی تفاوت وجـود  يهاگاهیپافردوسی مشهد و گزارش تراکنش کاربران در آمارهاي ناشران 

دارد؟
بـه تعـداد دانلـود    تـوان یمـ فقـط گاه، از تجزیه و تحلیل گزارش تراکنش کاربران سرور دانشـ 

فرمـت  براسـاس  و اشـپرینگر ،دآکسفورالزویر، پروکوئست، امرالد،ابسکو،مقاالت از شش پایگاه 
که بـین  ياسهیمقادر ،پی برد. از همین رو2009مختلف سال يهاماهپی.دي.اف و اچ.تی.ام.ال در 

تراکنش کاربران در آمارهـاي ناشـران   هايتراکنش کاربران سرور دانشگاه و گزارشهايگزارش
اطالعاتی صورت گرفت، تعداد دانلود مقاالت بـا دو فرمـت پـی.دي.اف و اچ.تـی.ام.ال     يهاگاهیپا

، تعـداد دانلـود مقالـه بـا فرمـت اچ.تـی.ام.ال و       2در هر پایگاه با یکدیگر مقایسه شـدند. در جـدول  
هر پایگاه نشان داده شده است.ک تفکیبهناشر، هاي گزارشسرور و هاي گزارشپی.دي.اف 

هاي ناشرهاي سرور و گزارش. تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی.دي.اف براساس گزارش2جدول 

نام پایگاه
پی.دي.افتعداد دانلود مقاله با فرمتال.ی.امتاچ.تعداد دانلود مقاله با فرمت

هاي ناشرگزارشسرورهاي گزارشهاي ناشرگزارشهاي سرورگزارش

8221280586811750ابسکو
171856071060623528امرالد

3542418163057384آکسفورد
5997883006453236اشپرینگر

2470524655359739پروکوئست
83894135128210141419028الزویر
93045152230268519524665کل
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ناشـر در مـورد   هاي گزارشسرور با هاي گزارش، شودیممشاهده 2همان طور که در جدول 
سـرور  هـاي  گزارشمیزان دانلود مقاله با یکدیگر متفاوت است. براي پی بردن به وجود تفاوت بین 

مشـاهده  4کـه در جـدول   طـور همـان اسـتفاده شـد.   دو خـی ناشر، از آزمون مجذور هاي گزارشو 
ناشـران در گـزارش تعـداد دانلـود     هاي گزارشسرور با هاي گزارش% 99با سطح اطمینان ،شودیم

داري دارند. منتخب با یکدیگر تفاوت معنیيهاگاهیپادر پی. دي.افمقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و 
شده در گزارش ناشران بسیار بیشتر از گزارش سرور دانشگاه است.تعداد دانلودهاي ثبت

در و پی.دي.اف وت تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.البراي مقایسه تفادو خی. آزمون 3جدول 
گزارش سرور و ناشر

ولیو-پیدرجه آزاديآمارهدانلود مقاله
×ال.ی.امتاچ.تعداد دانلود مقاله با فرمت  10210045001/0
×پی. دي.افتعداد دانلود مقاله با فرمت  10213145001/0

ع اطالعاتی الکترونیکی) در میان کاربران کتابخانه مرکزي دانشگاه (منابنفوذ سایت:3سؤال 
فردوسی مشهد چگونه است؟

بـدین  و اسـت بـه نفـوذ سـایت معـروف شـده     ، جلسـات جسـتجو  رویکرد تحلیل گـزارش در 
یک کاربر یـا یـک   ،یابد که جلسهاي اختصاص میکه به هر جلسه، شمارهشودیممحاسبه صورت 

شـود  . درواقع، هر جلسه، تعاملی بین کاربر و یک پایگاه داده شمرده میدکنآي.پی را مشخص می
کند تـا میـزان زمـانی    گردد. این کار کمک میکه براي به ثمر رساندن یک نیاز اطالعاتی انجام می

)دقیقـه 30تـا  25بـین  ،طور معمولکند (بهدست آوردن منبع اطالعاتی صرف میکه کاربر براي به
جوهایی کـه در یـک جلسـه روي    توان گفـت جسـت  می).Moukdad and Large 2001(محاسبه شود

میانگین کـل زمـان جلسـات جسـتجو     ،بنابراینشود.به یک نیاز اطالعاتی خاص مربوط میدهدمی
يهـا داده. سـازد مرتفـع مـی  نیـز  مشکل شمارش کاذب میزان جستجوها را براي کاربران هر پایگاه،

زیـرا  ،دسـت آمـد  هسرور دانشـگاه فردوسـی بـ   يهالیفان سؤال، از الگ مورد نیاز براي پاسخ به ای
میـزان  يهـا داده، 4مورد نظر، قادر به ارائه مدت زمان هر جلسـه نبودنـد. جـدول   يهاگاهیپاناشران 

. دهدیمنفوذ منابع اطالعاتی الکترونیکی در میان کاربران دانشگاه فردوسی را نشان 
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کاربرانع اطالعاتی الکترونیکی در بینمناب. میزان نفوذ 4جدول 

درصـد کـل   3/72با هاگاهیپاکه پایگاه الزویر، نسبت به سایر دهدیمنشان 4جدول يهاداده
به خـود اختصـاص داده اسـت. بعـد از     2009جلسات جستجو، بیشترین جلسات جستجو را در سال 

،)2/4()، پروکوئسـت 3/4()، امرالد1/8()، اشپرینگر6/8(ابسکويهاگاهیپاترتیب به،پایگاه الزویر
) قرار دارند.6/2(و آکسفورد

ابسـکو يهـا گاهیپاثانیه نسبت به 15دقیقه و 14میانگین مدت هر جلسه نیز در پایگاه الزویر با 
12(ثانیه)، آکسـفورد 37دقیقه و 12(ثانیه)، امرالد55دقیقه و 12(ثانیه)، اشپرینگر13دقیقه و 14(

. صـرف نظـر از نـوع پایگـاه،     اسـت بیشـتر  ثانیـه) 28دقیقـه و  10(و پروکوئسـت ،ثانیـه) 13ه و دقیق
.استدقیقه 13میانگین مدت هر جلسه کاربران دانشگاه فردوسی مشهد، حدود 

دقیقـه (معـادل   2140255، حدود 2009کاربران دانشگاه فردوسی مشهد در سال ،طور کلیبه
طـور  . بـه انـد کـرده اطالعاتی مورد نظر يهاگاهیپااستفاده از وساعت) زمان صرف جستجو 35670
(معادل یک ساعت و چهل دقیقه) از زمان خود دقیقه100، حدود 2009هر کاربر در سال ، متوسط

اطالعاتی نموده است.يهاگاهیپارا صرف جستجوي 

نام پایگاه

کاربران

ت
تعداد جلسا

درصد

ت هر جلسه به دقیقه
میانگین مد

ت به دقیقه
کل زمان جلسا

علمی و کارکنانهیئتاعضاي دانشجویان

تعدا
د 

کل دانشجویان 
(استفاده کنندگان بالقوه)

تعداد دانشجویانی که از 
پایگاه استفاده 

کرده
اند

درصد

اعضاي تعداد کل
ت

هیئ
کارکنانعلمی و 

(استفاده کنندگان بالقوه)

تعداد کل اعضاي 
ت

هیئ
علمی و 

کارکنان
که از پایگاه استفاده 

کرده
درصداند

1969219712/1015234935/8142086/813/14200759ابسکو
1969220195/1015235057/870623/437/1287356امرالد

196928745/415232198/342356/213/1251370آکسفورد
1969235564/1815238893/15132781/855/12166639اشپرینگر

1969212585/615233144/568962/428/1070890پروکوئست
1969296229/49152334055/581189563/7215/141683227الزویر
193005825164635100132140255کل



داورپناه و دادخواه|سودمندي ...   - سنجش الگوي استفاده و تحلیل هزینه

789

از درصـد 5/10از پایگـاه ابسـکو،   درصد2/10،از مجموع کل دانشجویان دانشگاه فردوسی
از درصـد 5/6درصـد از پایگـاه اشـپرینگر،    4/18درصـد از پایگـاه آکسـفورد،   5/4پایگاه امرالـد،  

. از کـل اعضـاي   اندکردهاستفاده 2009درصد از پایگاه الزویر در سال 9/49وپایگاه پروکوئست،
از درصـد 7/8از پایگـاه ابسـکو،   درصـد 5/8علمی و کارکنان دانشگاه فردوسـی مشـهد نیـز    هیئت

از درصـد 4/5درصـد از پایگـاه اشـپرینگر،    3/15درصـد از پایگـاه آکسـفورد،   8/3پایگاه امرالـد،  
.اندکردهاستفاده 2009درصد از پایگاه الزویر در سال 5/58وپایگاه پروکوئست،

اســتفاده از منــابع اطالعــاتی الکترونیکــی، در ســما، میــزانيهـا شــاخصبراســاس :1فرضــیه
مختلف موضوعی متفاوت است.يهاحوزه

مختلــف يهــاحـوزه ، بــین میـزان اســتفاده در  شـود یمــمشـاهده  5طــور کـه در جــدول  همـان 
.استموضوعی، تفاوت بسیار آشکار

و چکیده) در پی.دي.اف. میزان استفاده (میانگین وزنی دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال، 5جدول 
مختلف موضوعیيهاحوزه

هاگاهیپاکل الزویرپروکوئستاشپرینگرآکسفوردامرالدکوابسنام پایگاه

علوم انسانی
1629329236198313872261030262فراوانی
5/3810/881/193/254/5874/715/32درصد

علوم پایه
25275960382228236469037فراوانی
2/790/8310/6242/293/1240/357/9درصد

زشکیعلوم پ
618450211505621154013فراوانی
0/154/5912/5128/661/3952/703/4درصد

مهندسی
190743298987032528127844فراوانی
0/682/670/103/232/5290/809/29درصد

کشاورزي
384872527711929120047فراوانی
0/190/240/362/630/3596/235/21درصد

دامپزشکی
3000723418441980فراوانی
1/51003/641/7293/132/1درصد

هاحوزهتمام 
214543421924745225337478793183فراوانی
2/304/662/0682/7280/26100درصد
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يهـا حـوزه درصـد دانلودهـاي   80نزدیـک بـه  دهنـده آن اسـت کـه    نشـان 5جدول يهاداده
درصـد از نیـاز   80شده است. شاید بتوان گفت کـه حـدود   نیتأممختلف موضوعی از طریق الزویر 
. شـود یمـ نیتـأم مختلف موضوعی از طریق این پایگـاه  يهاحوزهاطالعاتی جامعه مورد مطالعه در 

بیشـتر مـورد توجـه جسـتجوگران حـوزه علـوم       ،امرالد و پروکوئستواطالعاتی ابسکويهاگاهیپا
آکسـفورد و اشـپرینگر بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه       يهـا گـاه یپاولـی در  ،ی قرار گرفته استانسان

هـا حـوزه جز حـوزه علـوم در سـایر    است. پایگاه الزویر بهبوده علوم پایه و علوم پزشکی يهاحوزه
علوم که حوزهدهدیمنشان هاگاهیپامیزان استفاده از کل يهادادهبیشترین استفاده را داشته است. 

5/21در رتبه دوم و حـوزه کشـاورزي بـا    درصد9/29در صدر و مهندسی با درصد5/32انسانی با 
، و درصد3/4، پزشکی با درصد7/9علوم پایه با يهاحوزهدر رتبه سوم استفاده قرار دارند. درصد

تفـاوت میـزان   بعدي قرار دارند. براي نشان دادنيهاتیاولودر ترتیب بهدرصد،2/1دامپزشکی با 
(جـدول تـوافقی) اسـتفاده شـد.     دو خـی مختلف موضوعی، از آزمون مجذور يهاحوزهاستفاده در 

مختلـف  يهـا حـوزه بـین میـزان اسـتفاده در    درصـد 99نتیجه آزمون نشان داد که در سطح اطمینان 
ن میـزان  درصد، بـاالتری 5/32حوزه انسانی با کهيطوربهداري وجود دارد،ضوعی، تفاوت معنیمو

مـورد  يهـا گـاه یپامیـزان اسـتفاده را در بـین    نیتـر نییپـا درصد، 2/1استفاده و حوزه دامپزشکی با 
بررسی داشتند.

يهـا حـوزه منابع اطالعاتی الکترونیکی مورد بررسی در سودمندي - هزینهنسبتبین :2فرضیه
.داري وجود داردمختلف موضوعی تفاوت معنی

مختلف هر پایگـاه بـا توجـه بـه     يهاحوزه، ابتدا هزینه )A(اكبراي مشخص شدن هزینه اشتر
هزینـه کـل مجـالت هـر حـوزه      ،تعداد مجالت هر حوزه و قیمت کـل پایگـاه محاسـبه شـد. سـپس     

هـا گـاه یپا(علوم انسانی، علوم پایه، پزشکی، کشاورزي، مهندسی، و دامپزشکی) از تمـام  موضوعی
مقـاالت  کـل دانلودهـاي  تعـداد وزنـی  میـانگین ابتـدا  )،B(هدست آمد. براي تعیین میزان اسـتفاد هب

در هر حـوزه موضـوعی   شدهدریافتيهادهیچککلتعدادوپی.دي.اف)و(اچ.تی.ام.ال متنتمام
سپس میزان استفاده کل مجالت هر حوزه موضوعی (علوم انسانی، علوم در هر پایگاه محاسبه شد،

- تـا بتـوان هزینـه   آمـد دسـت  هبـ هاگاهیپاکی) از تمام پایه، پزشکی، کشاورزي، مهندسی، و دامپزش
ي مختلـف  هـا حـوزه سـودمندي در  - . میـزان هزینـه  کـرد سودمندي هـر حـوزه موضـوعی را تعیـین     

نمایش داده شده است.6موضوعی در جدول 
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مختلف موضوعیيهاحوزهسودمندي در -. میزان هزینه6جدول 

هزینه/میزان استفادهدهمیزان استفاهزینه (ریال)ي موضوعیهاحوزه
7175061143026223710علوم انسانی

10581009779037117085علوم پایه
203718888401350765علوم پزشکی

84246712200474202کشاورزي
3762137142784413511مهندسی

39204065198019800دامپزشکی
24789904709318326603هاحوزهکل 

طـور  . هماناستنمره هزینه/میزان استفاده کوچکتر باشد، حاکی از سودمندي باالتري هرچه 
یعنـی در  ،نمره هزینه استفاده حوزه کشاورزي از همه کمتـر اسـت  شودیممشاهده 6که در جدول 
شـده بیشـتر   صـرف يهـا نهیهزمیزان استفاده از مجالت این حوزه با توجه به هاحوزهمقایسه با سایر 

سـودمندي منـابع اطالعـاتی الکترونیکـی در حـوزه کشـاورزي       - میزان هزینـه ،عبارت دیگرهاست. ب
مهندسـی،  يهـا حـوزه سـودمندي  - از وضعیت بهتري برخوردار است. هزینـه هاحوزهنسبت به سایر 

ترتیب بعد از حوزه کشاورزي قرار دارند.، و علوم پایه بهدامپزشکی، علوم انسانی، پزشکی

ضریب تأثیر آنها رابطه وجود دارد.الکترونیکی واستفاده از مجالتزانبین می:3فرضیه
2و جی.سـی.آر علـوم انسـانی   1جی.سـی.آر علـوم  هـاي  گـزارش براي آزمون این فرضیه ابتدا 

مجالت در دو حوزه علـوم و  ریتأثبیضرشده توسط مؤسسه آي.اس.آي بررسی شد، تا تهیه2009
اختصـاري بـود،   صـورت بـه دریافتی نام مجـالت  يهاگزارشعلوم انسانی استخراج شود. چون در

ابتدا با تطبیق نام مجالت با فایل عناوین کامل مجالت جی.سی.آر که همراه با آي.اس.اس.ان بود، 
، بـه عنـاوین   ٥وردبرنامـه  4و جـایگزین کـن  3اختصاري مجالت با استفاده از فرمان پیدا کنيهانام

نویسی عناوین مجالت شش پایگاه مـورد نظـر   استفاده از فرمولسپس، با کامل مجالت تبدیل شد.
جی.سـی.آر علـوم و جی.سـی.آر علـوم انسـانی،      هـاي  گـزارش در دو حوزه علوم و علوم انسانی از 

هر یک استخراج شد.ریتأثشناسایی و ضریب 

1. Journal Citiation Report  Science
2. Journal Citiation Report  Sosial
3. Find
4. Replace
5. Word
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دو حـوزه علـوم و علـوم انسـانی و     تفکیـک  بـه تعداد کل مجالت موجود در این شش پایگاه 
.نشان داده شده است7د مجالت جی.سی.آر در این دو حوزه در جدولتعدا

اطالعاتی با مجالت جی.سی.آريهاگاهیپا. درصد انطباق مجالت 7جدول 

درصد انطباقتعداد مجالت منطبق با جی.سی.آرتعداد مجالت جی.سی.آرتعداد کل مجالت شش پایگاهحوزه

53787347215128/29علوم
453322606999/30یعلوم انسان

99119607225042/23هاحوزهکل 

درصـد مجـالت   9/30درصـد مجـالت حـوزه علـوم و     28/29، 7جـدول يهادادهبا توجه به 
حــوزه علـــوم انســـانی تحـــت پوشـــش شــش پایگـــاه اطالعـــاتی (امرالـــد، ابســـکو، آکســـفورد،   

عبـارت  ی.آر منطبق است. بـه در گزارش جی.سبا مجالت موجود الزویر)واشپرینگر،پروکوئست،
مـورد بررسـی در فهرسـت جی.سـی.آر     يهـا گـاه یپادرصد مجالت تحت پوشش 70حدود ،دیگر

وجود ندارند.
مـورد نظـر در دو حـوزه    يهاگاهیپامجالت تماممیزان استفاده بعد از بررسی انطباق مجالت، 

(اچ.تـی.ام.ال یـا   مـتن تمـام ت مقـاال دانلودهـاي تعـداد ،وزنـی میانگینبراساس علوم و علوم انسانی 
بردن به وجود رابطـه  براي پی،محاسبه شد. درنهایتشدهدریافتيهادهیچکتعداد و،پی.دي.اف)

پیرسون اسـتفاده شـد. نتیجـه آزمـون     یهمبستگاز آزمون ضریب ،بین ضریب تأثیر و میزان استفاده
P=943/0مقدار ا علوم انسانی بو براي حوزه P=779/0با مقدارضریب همبستگی براي حوزه علوم

علوم و علـوم انسـانی،   يهاحوزهبین ضریب تأثیر و میزان استفاده از مجالت ،دست آمد. بنابراینهب
درصد، رابطه وجود نـدارد. بـا بررسـی میـزان اسـتفاده مجـالت مشـخص شـد،         95با سطح اطمینان

بـاالیی در گـزارش   ریتـأث که ضریب کنندیماز مجالتی بیشتر استفاده درکلکاربران مورد مطالعه 
جی.سی.آر ندارند. 

مرکــزي دانشــگاه الکترونیکــی کتابخانــهمنــابع اطالعــاتیبــین میــزان اســتفاده از :4فرضــیه
دار وجود تفاوت معنیدانشجویان)،علمی و کارکنانهیئت(اعضاي در دو گروه کاربرانفردوسی

دارد.
محلی کـه  يهالیفاالگ هاي گزارشنوع کاربران از س براسابردن به میزان استفاده براي پی

توسط مرکز کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شده بود، استفاده شد. بعد از تفکیـک کـاربران،   
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میزان دانلود مقاالت با دو فرمت پی.دي.اف و اچ.تی.ام.ال براي هر گروه در شـش پایگـاه محاسـبه    
).8(جدول شد

اطالعاتیيهاگاهیپاعلمی و کارکنان، دانشجویان) از هیئتکاربران (اعضاي . میزان استفاده8جدول 

نام پایگاه
کل میزان استفادهمیزان استفاده دانشجویانعلمی و کارکنانهیئتمیزان استفاده اعضاي 

درصدیفراواندرصدیفراواندرصدفراوانی
9223/257688/166909/1ابسکو
12053111195/3123244/3امرالد

60181/15246457/7306635/8اشپرینگر
295831/742644522/822940353/81الزویر

12341/386137/298477/2آکسفورد
9534/270522/280052/2پروکوئست

39915100321649100361564100هاگاهیپاکل 

دو گـروه کـاربران مـورد مطالعـه در اسـتفاده از      ، توزیـع فراوانـی  8جـدول يهـا دادهبراساس 
متفاوت است، اما چون حجم جامعه آماري این دو متفاوت است، مقایسه فراوانـی اسـتفاده   هاگاهیپا

بـراي انجـام   ،خطاي آماري را در پی خواهد داشت. بنابراینهادادهاصل افزونگی براساس کاربران 
استفاده هر گروه مبناي مقایسـه قـرار گرفـت. بـراي نشـان      که قرین به واقعیت باشد نسبتياسهیمقا

علمی و کارکنـان، دانشـجویان) در   هیئتدادن تفاوت میزان استفاده در دو گروه کاربران (اعضاي 
).10(جدول استفاده شددو خیهر پایگاه، از آزمون 

ي اطالعاتیهاگاهیپاو کارکنان، دانشجویان) از علمی هیئتدو براي تفاوت میزان استفاده کاربران (اعضاي . آزمون خی9جدول 

ولیو-پیدرجه آزاديمقدار آمارهنام پایگاه

610/01435/0ابسکو
385/01535/0امرالد

018/241000/0اشپرینگر
410/01522/0الزویر

276/01599/0آکسفورد
087/01768/0پروکوئست
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وط بـه وجـود تفـاوت در میـزان اسـتفاده دو گـروه کـاربران        مربp-value، 9با توجه به جدول
اسـتثناي پایگـاه اشـپرینگر)    (بههاگاهیپاعلمی و کارکنان، دانشجویان) در هریک از هیئت(اعضاي 
علمی و کارکنان، هیئتبین میزان استفاده دو گروه کاربران (اعضاي ،. بنابرایناست05/0بیشتر از

فقـط میـزان   ،دیگرعبارتبهي وجود ندارد. دارمعنیمورد نظر اختالف يهاگاهیپادانشجویان)، در 
و دانشجویان در پایگاه اطالعاتی اشپرینگر متفاوت اسـت،  ،علمی و کارکنانهیئتاستفاده اعضاي 

،علمی و کارکنان از پایگاه اشـپرینگر بیشـتر از دانشـجویان اسـت    هیئتیعنی میزان استفاده اعضاي 
و ،علمـی و کارکنـان  هیئتمورد مطالعه تفاوتی میان میزان استفاده اعضاي يهاگاهیپاولی در سایر 

دانشجویان وجود ندارد.

گیري. نتیجه9
ي دارمعنـی اطالعاتی تفاوت يهاگاهیپانتایج آزمون آماري نشان داد که بین میزان استفاده از 

العـاتی خـود را از طریـق پایگـاه     وجود دارد. جامعه آماري مورد مطالعه، بیشترین استفاده و نیـاز اط 
میزان اندکی مـورد اسـتفاده کـاربران قـرار گرفتـه      بههاگاهیپاو سایر کندیماطالعاتی الزویر فراهم 

براي معرفی منابع الکترونیکی به کـاربر  ٢و محیط رابط١است. هر چند که دو عامل دسترسی کاربر
رسـد یمـ نظـر  آمـده بـه  دستهبيهاافتهیبا توجه به ،بسیار مهم هستندییهاعامل،و استفاده از منابع

تنها ابزار کافی بـراي اسـتفاده از اطالعـات نیسـتند.     ،پذیري منابع الکترونیکی و محیط رابطدسترس
ولـی از بخـش انـدکی از آن اسـتفاده شـده      است، اطالعات زیادي در دسترس کاربران قرار گرفته 

است.
تراکنش ناشـران در تعـداد دانلـود مقـاالت بـا      يهارشگزاگزارش تراکنش سرور دانشگاه با 

شـده  که با اختالف بسیار زیادي تعداد دانلودهاي گـزارش يطوردار دارند. بهیکدیگر تفاوت معنی
آمـار  ،شـده توسـط سـرور دانشـگاه اسـت. چـه بسـا ناشـران        از سوي ناشران بیشتر از تعداد گـزارش 

و چه بسا گزارش تراکنش محلی کامل نیست. بوکاسم اندکردهبیاناستفاده را بیش از میزان واقعی 
شـده  میزان استفاده گزارشيهادادهد که نباید به نو اسچوپفل نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسی

محلـی در ایـن زمینـه پرداخـت    يهـا دادهآوري در تراکنش ناشران اکتفا کرد، بلکـه بایـد بـه جمـع    
)Boukacem and Schopfel هاي آماري استفاده از منـابع الکترونیکـی کتابخانـه    ویژگی داده).2008

هـا  تجزیه و تحلیـل داده وشودمحلی تهیه يهالیفادر کنار گزارش ناشران، الگ تاکندایجاب می
آمـده از تحلیـل   دسـت ، اطالعـات بـه  صـورت نیـ اصورت مستمر و پیگیر صورت پذیرد. در غیـر  به

گیري نخواهد بـود و  استفاده در طول سالیان متمادي قابل نتیجهصورت الگويگزارش تراکنش، به

1. user access
2. interface
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روند استفاده از منابع الکترونیکی، سنجیده نخواهد شد. 
علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشـهد در طـی   هیئتحدود نیمی از دانشجویان و اعضاي 

برابـر  ،. درواقـع انـد ردهکـ بار از پایگـاه اطالعـاتی الزویـر اسـتفاده     یککم، دستدوره مورد مطالعه
پرنفـوذترین  ،اطالعـاتی مـورد بررسـی   يهاگاهیپا، پایگاه اطالعاتی الزویر در مقایسه با سایر هاافتهی

پایگاه اطالعاتی در میان کاربران جامعه مورد مطالعه است. میانگین مدت زمان هـر جلسـه جسـتجو    
استفاده کـاربران دانشـگاه فردوسـی    ) سرانه 2009(دست آمد. در طول یک سالهدقیقه ب13حدود 

هـر دلیلـی   کـاربران بـه  ،و چهل دقیقه بوده است. بنـابراین دقیقه یعنی یک ساعت100مشهد حدود 
.انددادهاطالعاتی اختصاص يهاگاهیپازمان بسیار کمی از وقت خود را به استفاده از 

موضوعی متفاوت اسـت و  مختلفيهاحوزهمیزان استفاده از منابع اطالعاتی الکترونیکی در 
يهـا حـوزه ،بـاالترین اسـتفاده و پـس از آن   ،کـاربران حـوزه علـوم انسـانی    ،برخالف تصـور اولیـه  
. بـا توجـه بـه تفـاوت     انـد داشـته اطالعـاتی  يهـا گاهیپابیشترین استفاده را از ،مهندسی و کشاورزي

ي رفـع نیـاز اطالعـاتی    گفـت الگـو  توانیممختلف موضوعی يهاحوزهدار میزان استفاده در معنی
سـودمندي حـوزه کشـاورزي نسـبت بـه سـایر       - متفـاوت اسـت. هزینـه   ،مختلفيهاحوزهکاربران 

يهـا حـوزه سـودمندي  - است. البته باید اذعـان داشـت کـه تفـاوت میـزان هزینـه      ترمطلوبهاحوزه
ت منـابع  و قیمـ ،پژوهشـی يهـا تیـ فعالمختلف تابع تعداد کاربران بـالقوه، میـزان اسـتفاده، ماهیـت     

اطالعاتی هر حوزه است.
مورد بررسی تحت پوشش پایگـاه جی.سـی.آر مؤسسـه    يهاگاهیپادرصد مجالت 23حدود 
مجالت همبستگی ریتأث. آزمون آماري نشان داد که بین میزان استفاده و ضریب هستندآي.اس.آي 

بـدون توجـه بـه اعتبـار     احتمال بتوان ادعا کرد کـه کـاربران نیـاز اطالعـاتی خـود را      بهوجود ندارد. 
و مـدت زمـان   ،سـودمندي، ضـریب نفـوذ   - از براینـد هزینـه  ،طـور کلـی  . بـه اندکردهمجالت مرتفع 

کـه میـزان اسـتفاده کـاربران دانشـگاه      شودیماستنباط طورنیا2009استفاده کاربران در طول سال 
دالیل زیادي داشـته باشـد   دتوانیماین امرپایین است. نسبتبهمورد مطالعه يهاگاهیپافردوسی از 
مفیـد و  يهـا مجموعـه امـا بـاال بـردن تعـداد دفعـات اسـتفاده از       پژوهش دیگري اسـت، که نیازمند 

اورانـه و عوامـل روبنـایی ماننـد     با تقویت عوامـل زیربنـایی همچـون عوامـل فرهنگـی و فنّ     ،متناسب
.استریپذامکانکارآمد، يهاآموزشرسانی کافی و مناسب و اطالع

. منابع10
فصلنامه علوم و فنـاوري اطالعـات  .میزان استفاده از مجالت التین کتابخانه هنر و تعیین مجالت هسته التین.1386سعادت. احمدزاده،
22 )4:(19-36.
استراتژي ارزیابی مجموعه نشریات ادواري به منظور ادامه یا لغو اشـتراك  .1373اسالمی. ، و آذرمهرانگیز،حریري



3شمارة |27دورة  |1391بهار 

796

.29ـ22): 2(1فصلنامه علوم و فناوري اطالعات. شگاه علوم پزشکی ایرانمجله دان
ي دولتـی و  هـا کتابخانـه . معیارهاي انتخاب و ارزیـابی نشـریات الکترونیـک در    1385حیاتی، زهیر، و علی حمیدي. 

.  172-159، 68پژوهشی ایران. فصلنامه کتاب،مؤسسات
رسـانی  هاي کتابداري. علوم اطالعنامهشریات ادواري التین در پایان. بررسی میزان کاربرد ن1375نیا، نصرت. ریاحی
1)4 :(53-60.

. کاربرد قانون برادفـورد در بررسـی اسـتفاده از نشـریات ادواري علـوم پزشـکی در       1366سلیمی جهرمی، معصومه. 
رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.نامه کارشناسی ارشد کتابداري و اطالعایران. پایان

هـاي دولتـی   هاي نشریات الکترونیکی موجـود در دانشـگاه  سودمندي مجموعه-بررسی هزینه.1385. لیالشهرزادي،
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the usage of
electronic journals in Ferdowsi University, Iran based on e-metrics.
The paper also aimed to emphasize the analysis of cost-benefit and the
correlation between the journal impact factors and the usage data. In
this study experiences of Ferdowsi University library on licensing and
usage of electronic resources was evaluated by providing a cost-
benefit analysis based on the cost and usage statistics of electronic
resources. Vendor-provided data were also compared with local usage
data. The usage data were collected by tracking web-based access
locally, and by collecting vender-provided usage data. The data
sources were one-year of vendor-supplied e-resource usage data such
as Ebsco, Elsevier, Proquest, Emerald, Oxford and Springer and local
usage data collected from the Ferdowsi university web server. The
study found that actual usage values differ for vendor-provided data
and local usage data. Elsevier has got the highest usage degree in
searches, sessions and downloads. Statistics also showed that a small
number of journals satisfy significant amount of use while the
majority of journals were used less frequent and some were never used
at all. The users preferred the PDF rather than HTML format. The data
in subject profile suggested that the provided e-resources were best
suited to certain subjects. There was no correlation between IF and
electronic journal use. Monitoring the usage of e-resources gained
increasing importance for acquisition policy and budget decisions. The
article provided information about local metrics for the six surveyed
vendors/publishers, e.g. usage trends, requests per package, cost per
use as related to the scientific specialty of the university.

Keywords: Cost-benefit, electronic-resources, usage data, e-journals,
e-metrics, Ferdowsi University
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