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چكيده:
نشريات الکترونيکی از جمله منابع غنی اطالعات
هستند که ساليانه بخش عمدهای از وقت ،بودجه و
نيروی انسانی کتابخانههای دانشگاهی را به خود
اختصاص میدهند و با توجه به اين که اطالعات،
سرمايهای است که برای تحصيل آن ،نيروی کار،
مديريت ،پول ،زمان ،امکانات ،تجهيزات و تخصص
حذف شده است و بايد به آن با ديد اقتصادی نگريست.
نشريات الکترونيکی از جمله منابع بسيارغنی
اطالعات هستند و از امتيازات و ويژگیهای خاصی
برخوردارند و کتابخانههای ديجيتالی با پيشرفت
فناوری اطالعات روزبه روز در حال گسترش هستند و
شرايط استفاده در هر زمان و مکان بدون محدوديت
کتابخانههای سنتی و امکان بازيابی سريع اطالعات از
مواردی است که اهميت کتابخانههای ديجيتالی را دو
چندان ساخته است.
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کتابخانه ديجيتال ايده تازهای نيست و زمينه
پيشرفت در آن توسط تالشهای اشخاص بیشماری در طی يک
دوره طوالنی بدست آمده است.
در جولی  1945م بوش مسئول دفتر اداره تحقيق و
توسعه ايالت متحده ،مقالهای با عنوان «آنگونه
که ممکن است فکر کنيم» در مجله ماهنامه آتالنتيک
منتشر کرد ،اين مقاله نوشتاری است که به طور
بالقوه استفاده فنآوری را برای گردآوری اطالعات،
ذخيره و بازيابی آنها مطرح میکند.
اهميت مقاله بوش در آشکار سازی رابطه بين
مطالعات و تحقيق علمی و پتانسيل نهفته فناوری است.
در دهۀ  1960م کيليدر يکی از کسانی بود که در
انيستيتو فناوری ماساچوست اين مسأله را که چگونه
محاسبات ديجيتالی میتوانند به کتابخانهها راه
يابند را مورد مطالعه قرار می دهد.
در کتاب ساله  1965م با عنوان کتابخانه آينده
کيليدر تحقيق و توسعه مورد نياز برای ساختن يک
کتابخانه ديجيتال قابل کاربرد را به طور حقيقی
توصيف کرد.
زمانی که او اين کتاب را نوشت ،محاسبه زمانی
هنوز در آزمايشگاههای تحقيقاتی وجود نداشت و
رايانه با حافظه يک بايت يک دالر قيمت داشت اما وی
تالشهای زيادی را برای پيشگويی اين که يک کتابخانه
ديجيتال در  30سال بعد يعنی  1994م چگونه خواهد بود
به عمل آورد و پيشبينیهايی هم راجع به هوش مصنوعی
داشت.
در اوايل دهه  1990م يک سوی پيشرفت های فنی
اتفاق افتاد که آخرين مانع بنيادی راه اندازی
کتابخانه ديجيتالی را بر طرف کرد.
کتابخانههای بزرگ در غنی ترين سازمانها دارای
هزينه های بااليی هستند ،ساختمانها حدود يک چهارم
کل هزينهها را شامل میشوند ،کتابخانههای بزرگ،
ساختمانهای قديمی و وسيعی در اختيار دارند از يک
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سو هزينههای ساختن ساختمانهای جديد و نگهداری
ساختمانهای قديمی و از طرف ديگر انبار نمودن
کتابهای چاپی و ديگر منابع ،موجب افزايش هزينهها
خواهد شد اما در کتابخانههای ديجيتال هزينه ذخيره
الکترونيکی حداقل  30درصد کاهش میيابد .و مهمترين
دليل ايجاد و توسعه کتابخانههای ديجيتالی فراهم
نمودن شرايطی است تا ارائه اطالعات بهتر از گذشته
امکانپذير باشد و با افزايش روز افزون نشريات
الکترونيکی و سهولت دسترسی به مواد الکترونيکی
نکتهای که حائز اهميت است بررسی ميزان هزينه
سودمندي استفاده از اين نوع موارد و خدمات است و
از جمله روشهای علمی در ارزيابی نشريات استفاده
میشود بررسی تعداد دفعات استفاده و تعيين هزينه
سودمندی آنهاست.
چرا که مجموعه خوب مجموعهای است که جامعه
استفاده کننده از آن استفاده کند و بتواند
نيازهای اطالعاتی خود را از طريق آن رفع کند و در عين
حال از لحاظ هزينه بيشترين صرفهجويی را موجب شود
در اين پژوهش از اين دو روش که از جمله روشهای عينی
و علمی در ارزيابی نشريات هستند استفاده میشود تا
پژوهشگر به جايی برسد که ميزان استفاده و هزينه
سودمندی کتابخانه ديجيتال را در دانشگاه آزاد
اسالمی تبيين نمايد.
هدف پژوهش :هدف از اين پژوهش آگاهی از ميزان
استفاده از نشريات الکترونيکی معرفی شده در
کتابخانههای ديجيتالی دانشگاه آزاد اسالمی به
منظور تبيين و تعيين جايگاه اين منابع در ميان
اعضاء هيئت علمی ،دانشجويان مقاطع کارشناسی
ارشد و دکترا و کادر آموزشی (کاربران) است تا
بتوان از نتايج آن در کنار بررسی عوامل موثر بر
استفاده از اين نوع موارد را مشخص کرد و با تحليل
هزينه سودمندي نشريات الکترونيکی و کتابخانه
ديجيتال سودمند بودن آن را از نظر هزينهها شناسايی
نمود و عالوه بر آن به لحاظ گستردگی واحدهای
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دانشگاه آزاد اسالمی اهداف پژوهش در قالب اهداف کالن
و ويژه به شرح ذيل میباشد:
بررسی تعداد دفعات استفاده از نشريات الکترونيکیکتابخانه ديجيتال.
بررسی هزينه سودمندي استفاده از منابعالکترونيکی.
بررسی تعداد دفعات استفاده از منابع الکترونيکیتوسط اعضای هيئت علمی به تفکيک گروههای آموزشی و
تعيين هزينه سودمندي.
بررسی تعداد دفعات استفاده از منابع الکترونيکیتوسط دانشجويان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق :اهميت دليل ايجاد
و استفاده از کتابخانههای ديجيتالی فراهم نمودن
شرايطی است تا ارائه اطالعات بهتر از گذشته
امکانپذير باشد و در کتابخانه ديجيتالی اطالعات
روی ميز کاربر و حتی در منزل يا محل کار او ارائه
میشود.
مزيت کتابخانه های ديجيتالی اين است که موجب
صرفهجويی در هزينهها میشود و اهميت و ضرورت اين
تحقيق در همين بخش است تا با بررسی هزينه سودمندي،
با صرفه بودن کتابخانه ديجيتال را بيان نمايد.
متغيرهای تحقيق عبارتند از:
متغيرمستقل :هزينه سودمندي.
متغير وابسته :ميزان استفاده از منابع
الکترونيکی.
متغير تعديل کننده :بين سال های  2007 -2006م.
سواالت اساسی تحقيق شامل:
-1هزينه خريد هر منبع الکترونيکی موجود در
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی چقدر است؟
-2ميزان استفاده از منابع الکترونيکی در واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی چقدر است؟
-3ميانگين برداشت مقاله به ازای هر نفر از جامعه
استفاده کننده از منابع الکترونيکی در واحدهای
دانشگاه آزاد اسالمی چقدر است؟
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-4ميزان هزينه سودمندي منابع الکترونيکی در
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی چقدر است؟
فرضيههای پژوهش:
-1بين رشته تحصيلی و ميزان استفاده از منابع
الکترونيکی رابطه وجود دارد.
-2بين مقطع تدريس و تحصيل و استفاده از منابع
الکترونيکی رابطه وجود دارد.
-3بين رتبه علمی و استفاده از منابع الکترونيکی
رابطه وجود دارد.
-4بين ميزان تسلط به زبان های خارجی و استفاده از
منابع الکترونيکی رابطه وجود دارد.
-5بين ميزان تسلط به استفاده از کامپيوتر و
اينترنت و استفاده از منابع الکترونيکی رابطه
وجود دارد.
-6بين تعداد دفعات استفاده از منابع الکترونيکی و
هزينه-سودمندی رابطه وجود دارد.
تحليل هزينه سودمندي :منظور محاسبه نسبت بين
هزينه اشتراک هر مجموعه از نشريات الکترونيکی و
تعداد دفعات استفاده (برداشت مقاالت تمام متن)
از مجالت موجود در آن مجموعه است.
منابع الکترونيکی :همه منابع ديجيتالی يا
الکترونيکی مانند لوحهای فشرده و منابع شبکهای
نظير مجالت ،کتابهای الکترونيکی ،تصاوير و اخبار
و دادههای الکترونيکی و راهنماهای موضوعی و
پايگاههای اطالعاتی منابع مرجع.
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کتابخانه ديجيتال ARL :انجمن کتابخانههای
تحقيقاتی چند عنصر کليدی در مورد کتابخانههای
ديجيتالی را مورد تأکيد قرار داده است:
کتابخانه ديجيتال موجوديت مستقل ندارد بلکهمعموالا وابسته به يک سازمان خاص است.
کتابخانه ديجيتال به منظور پيوند منابع بيشتر بهتکنولوژی و فناوری جديد نياز دارد.
کتابخانههای ديجيتالی سازمان هايی هستند که
در آن تامين منابع ،حضور کارکنانی متخصص ،فرايند
انتخاب ،سازماندهی ،کمک و راهنمايی برای
دستيابی منطقی و عقالنی به اطالعات (ديجيتالی)
تفسير ،توزيع ،حفظ يکپارچگی آن و تضمين برای
وجود و نگهداری مجموعهای از آثار ديجيتال در مدت
زمان طوالنی مورد توجه قرار میگيرد تا بتوان منابع
اطالعاتی ديجيتال را با سرعت و صرفه جويانه به لحاظ
اقتصادی برای استفاده  Singhيک جامعه يا مجموعهای
از جوامع خاص ،دسترس پذير ساخت.Singh, 2005:2 .
پيشينه تحقيق :ادهمی  1383در پايان نامۀ
کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مطالعۀ رفتار
اطالعيابی محققان مرکز تحقيقات نيرو در اهداف
اشاره داشته است که پژوهشگران از کدام نوع
اطالعات در اينترنت بيشتر استفاده میکنند و در
پژوهشهای انجام شده در ايران به يافته های
پژوهشی ستوده  1377که به ارزيابی استفاده از
اطالعات الکترونيکی با تأکيد بر ديسکهای نوری
و شبکۀ اينترنت در ميان اعضاء هيئت علمی
دانشگاه شيراز نشان داد که ميزان استفاده از
منابع الکترونيکی پايين است و عوامل جنسيت،
درجۀ علمی ،مرتبۀ دانشگاهی ،ميزان آشنايی با
کامپيوتر در ميزان استفاده مؤثرند.
و ادهمی در يافتههای تحقيق خود اشاره می
کند نوع اطالعات مورد نياز پژوهشگران در
اينترنت بيشتر تعامالت و نشريات است و بعد
اطالعات علمی و مربوط به تجهيزات و قطعات
میباشد.
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اکثريت پژوهشگران در جستجوی اطالعات از
اينترنت با استفاده از پايگاههای اطالعاتی،
بيشتر از پايگاه اطالعاتی  56/7درصدی IEEE
استفاده مینمايند و ميزان مراجعه به پايگاه
اطالعاتی  8/7 Compendexدرصد میباشد و به
پايگاههای اطالعاتی ديگر مانند  ASMEو  IECو
پايگاههای اطالعاتی موجود در  ROSENETمراجعه
مینمايند( .نشر کتابدار ،2007 ،ص  10و )11
نعمتی ،در رفتار اطالعيابی محققان علوم
زلزله در پژوهشگاه بينالمللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله اشاره میکند که از نظر محققان
دريافت مطالب به صورت الکترونيکی و رايانهای
به عنوان بهترين شکل دريافت اطالعات معرفی شده
است.
بررسی هزينۀ سودمندی مجموعه های نشريات
الکترونيکی سال  2003دانشگاه دولتی شهر تهران
که ليال شهرزادی به آن پرداخته و اشاره کرده
است که نشريات الکترونيکی از جمله منابع غنی
اطالعات هستند که ساليانه بخش عمده از وقت،
بودجه و نيروی انسانی کتابخانههای دانشگاهی
را به خود اختصاص میدهد .اين پژوهش به مجالت
الکترونيک با دو رويکرد بسامد استفاده و
هزينه هر بار استفاده نگريسته است تا از يک
سو جايگاه اين منابع در ميان کاربران مشخص
شده و از سوی ديگر مجموعههای سودمند از نظر
هزينه شناسايی شدند.
در جوالی  1945م بوش مسئول دفتر ادارۀ
تحقيق و توسعۀ ايالت متحده مقالهای با عنوان
آن گونه که ممکن است فکر کنيم در مجلۀ
مقاله
اين
کرد.
منتشر
آتالنتيک
ماهنامۀ
نوشتاری است که به طور بالقوه استفادۀ فناوری
را برای گردآوری اطالعات ،ذخيره و بازيابی آن
ها مطرح می کنند.
در دهۀ  1960ليکيدر يکی از کسانی بود که
در انستيتو فناوری ماسوچوست اين مسأله را که
سال هفتم –
شماره - 22
بهار 89

57

بـررسي هزينه سودمنـدي نشريـات الكترونيكي و ...

پژوهشن
امه
تربيتي
58

به
میتوانند
ديجيتالی
محاسبات
چگونه
کتابخانهها راه يابند را مورد مطالعه قرار
داد.
تری کيونی و گری کليولند در مقالهای تحت
عنوان کتابخانۀ ديجيتال :خواستهها و اسطورهها
به تقسيمبندی اسطورهای کتابخانۀ ديجيتال
پرداختهاند که از نظر آنها اسطورۀ اول
اينترنت به عنوان کتابخانۀ ديجيتال است و
اسطورۀ دوم تبديل تغيير اسطورهای کتابخانههای
ديجيتالی تخصصی به کتابخانههای ديجيتالی
گروهی است.
ديويد النکس و مليسا گروس و چالز آرمک
کليور درمقالهای تحت عنوان هزينهها و مقايسۀ
آماری و استانداردهای خدمات ديجيتالی مرجع
پرداختهاند.
کارول هنسن مونتگومری در مقالهای به
اندازهگيری تأثير مجموعۀ نشريات الکترونيکی
در هزينۀ کتابخانه ها پرداخته است.
کتابخانۀ
منابع
کردن
ديجيتالی
پروژۀ
ويرجنيا که ازسال  1999شروع شده است 700000
تصوير و مدارک اصلی و  1100نقشه و  3600عکس و
 1/6ميليون فهرست برگه تبديل به ديجيتال
شدهاند و ديتابيس  32کتابخانه با بيشتر از
 330000رکورد  50 Marcکارت الکترونيکی و نمايه
از موارد قابل اشاره است که در اين مقاله در
مورد هزينه و بخشبندی منابع ديجيتالی و
اصطالحات هزينه و سودمندی از دسترسی به منابع
و مفاهيم مربوط به آن پرداخته شده است.
کورميک راب  1997در واکنش به فشارهای مالی
و ظهور فناوری جديد از قبيل مجالت الکترونيکی،
ديسکهای فشرده و پايگاههای اطالعاتی پيوسته
اقدام به ارزيابی نشريات موجود در مرکز منابع
مديريت دانشگاه کالگاری نموده و در پايان
پژوهش  192نشريه توسط هيئت علمی ليست و
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درجهبندی گرديد 397 ،درخواست برای  98عنوان و
 769بار استفاده از  205نشريه گزارش شد.
دادههای
از
استفاده
با
ترتيب
بدين
گردآوری شده ،ارزش نشريات تخمين زده شده با
استفاده از هزينۀ اشتراک ميزان سودمندی آنها
تعيين گرديد ،نتايج حاصل از اين پژوهش لغو
اشتراک  206مجله با هزينۀ سودمندی بيش از 2000
دالر بود که به  45درصد صرفه جويی در بودجه
انجاميد.
هاوبيکر و واگنر از تحليل هزينۀ سودمندی
به منظور تصميمگيری برای انتخاب بين خريد دو
پايگاه  Business Indexو  Business ASAPيا اشتراک
مجالت چاپی موجود در اين دو منبع استفاده
کردند و دريافتند که خريد هر دو پايگاه امکان
دسترسی به مجالت را افزايش میدهد از  243عنوان
به  5/3عنوان .اين امکان تنها با حدود  15درصد
افزايش در هزينههای خريد پيشين کتابخانه ميسر
است.
بررسیهای آماری نشان میدهد که  56عنوان
نشريه  84/16درصد مراجع را به خود اختصاص داده
است .عناوين مذکور در رديف نشريات پر استفاده
پژوهش جای گرفتهاند که ميانگين قيمت هر بار
مراجعه به آنها  11/1دالر بوده است.
متوسط دفعات استفاده از نشريات در دو
موضوع اورولوژی و اعصاب بيشتر از ساير
موضوعات بود.
هزينۀ هر بار استفاده از اين نشريات 5/6
دالر برآورد شد و اين در حالی است که کتابخانه
به ازاء هر بار استفاده از ديگر موضوعات 40
دالر هزينه کرده است.
همچنين مقدار ضريب همبستگی اسپريم به
منظور تصميمگيری در مورد تأييد يا رد فرضيۀ
پژوهش مبنی بر اين که بين نظرات اعضاء هيئت
علمی در مورد ضرورت وجود نشريات در مجموعه و
تعداد دفعات استفاده از آنها ارتباط خطی وجود
سال هفتم –
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ندارد .محاسبۀ فرضيۀ مطرح شده تأييد گرديد.
پژوهشگر پيشنهاد میکند برای رسيدن به کمال
مطلوب نشريات کم استفاده يا بدون استفاده از
مجموعه خارج و به جای آن ها عناوين پيشنهاد
شده هيئت علمی جايگزين شود.
نعمتی ،منيژه در رفتار اطالعاتيابی محققان
علوم زلزله در پژوهشگاه بينالمللی زلزله
شناسی و مهندسی زلزله به نتايج ذيل رسيدهاند:
از نظر محققان دريافت منابع به صورت
الکترونيکی و رايانهای با  26مورد فراوانی به
عنوان بهترين شکل دريافت اطالعات معرفی شده
است.
آشنايی با زبان خارجی متون با  27مورد
فراوانی و  4 .16درصد به عنوان مهمترين نکته
بازيابی موثر اطالعات بوسيله محققان معرفی شده
است.
ادهمی در پاياننامۀ کارشناسی ارشد مطالعۀ
رفتار اطالعاتيابی محققان مرکز تحقيقات نيرو
به اين نتايج رسيده است:
دادههای به دست آمده نشان می دهد که
بيشترين پژوهشگران از اينترنت استفاده میکنند
که بيشتر افراد بين  5-10ساعت و همچنين بيش از
 15ساعت از اينترنت استفاده مینمايند.
جستجوی اطالعات پژوهشگران در اينترنت جهت
فعاليتهای پژوهشی است.
از
را
استفاده
ترين
کم
پژوهشگران
موتورهای کاوش مصنوعی ،ابر موتورها ،موتورهای
گروههای خبری ،بحث و گفت و گو و فايلهای قابل
انتقال مینمايند .اکثر جامعۀ پژوهش از گذرگاه
های کتابخانه استفاده نمینمايند.
نوع اطالعات مورد نياز پژوهشگران در
اينترنت بيشتر مقاالت و نشريات است و بعد
اطالعات علمی و مربوط به تجهيزات و قطعات
میباشد .مشخصات استانداردها و شرح سخنرانیها
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کنفرانسها

و

نتايج

همايشها

همايشها،
و
میباشد.
معرفت رحمان  1386در ترجمۀ مقالهای تحت
عنوان مجموعه گستری برای کتابداران جديد
توصيههايی از مجراها به ارزيابی مجموعه اشاره
نموده است و مینويسد ارزيابی مجموعه میتواند
از طريق مقايسه با ساير مجموعهها نيز صورت
پذيرد.
در سايت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طرح
پژوهشی با عنوان بررسی ميزان بهره برداری از
نشريات ادواری التين دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان در طی سالهای  1998-2000در سال 1379
اجرا شده است و همين طرح در همايش بين المللی
انجمن سيستم های مديريت هنر در سال  1385با
عنوان :بررسی هزينۀ سودمندی نشريات التين
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه شده است.
روش

پژوهشن
امه
تربيتي

با توجه به اين که تمام حقايق را نمیتوان
با مطالعۀ اطالعات گذشته کشف کرد ،لذا از
روشهای مختلف میتوان برای رسيدن به اهداف خود
استفاده برد که يکی از اين روشها زمينه يابی
است.
و تحقيق زمينهيابی عبارت است از مشاهدۀ
پديدهها به منظور معنا دادن به جنبههای مختلف
اطالعات جمعآوری شده.
اين تحقيق از دو مرحله تشکيل شده است:
 -1مشاهدۀ دقيق و نزديک پارامترهای مورد
پژوهش در جامعه.
 -2جمعآوری اطالعات و معنا دادن به آن چه که
مورد مشاهده قرار گرفته است.
به عبارت دقيقتر ،زمينه يابی يک فرآيند
پژوهشی است که به منظور جمعآوری اطالعات
دربارۀ اظهارات مردم که چه میدانند و چه فکر
سال هفتم –
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میکنند
)141
به عبارت ديگر اين روش پژوهش به منظور
توصيف يک جامعۀ تحقيقی در زمينۀ توزيع يک
پديدۀ معين انجام میشود و به همين دليل محقق
در مورد علت وجودی توزيع بحث نمیکند بلکه
تنها به چگونگی آن در جامعۀ مورد پژوهش
میپردازد و آن را توصيف میکند( .دالور ،1384 ،ص
)142
با توجه به توضيحات فوق نوع مطالعه،
زمينه يابی است و روش اجرای تحقيق نوع
تحقيقات زمينه يابی توصيفی -تبيينی و کشفی
خواهد بود .و جهت تحليل هزينۀ سودمندی از روش
ذيل استفاده خواهد شد :
 =A / Bهزينۀ سودمندی
 =A1 / A2هزينۀ سودمندی = هزينۀ سودمندی
اشتراک
=A
هزينۀ اشتراک
ميزان استفاده از مجموعه
A1=1
ميزان استفاده و تعداد مقاالت تمام متن
=B
تعداد اعضا جامعۀ استفاده کننده بالقوه
=B1
و تعداد اعضاء هيئت علمی و دانشجويان
گردآوری
برای
دادهها:
گردآوری
ابزار
دادهها از فن پرسش و ابزار پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شده که در قالب دو پرسشنامه
سؤاالت تنظيم گرديد .سؤاالت مزبور به معاونين
محترم پژوهشی واحدها که در برگيرندۀ  5سؤال
بود و پرسشنامۀ اعضاء هيئت علمی که در
برگيرندۀ  25سؤال بود.
جامعۀ آماری کل واحدهای دانشگاه آزاد
اسالمی است که فعاليت آموزشی در زمان اجرای
تحقيق داشتهاند.
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حجم نمونه :به استناد نامۀ  353650/73به
تاريخ  86/15/2که مدير کل محترم امور پژوهشی
تعداد واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی را با
آموزشکدههای وابسته به آن ها  269مرکز و واحد
اعالم نموده بود که عالوه بر انتخاب تمامی
واحدهای جامع منهای واحدهای مستقر در تهران
ا واحد علوم و تحقيقات انتخاب شد از
که صرفا
بين ساير واحدها آن دسته واحدهايی که بيشتر
از  100دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا داشتند
به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند که اسامی
واحدهای انتخاب شده به ترتيب الفبا عبارتند
از:
آشتيان ،ابهر ،اراک ،اردبيل ،ارسنجان،
بجنورد،
بابل،
اهواز،
اميريه،
اروميه،
بروجرد ،بناب ،بندرعباس ،بوشهر ،بيرجند،
تاکستان ،تبريز ،تنکابن ،تهران واحد علوم و
تحقيقات ،جيرفت ،خرم آباد ،خوراسگان ،خوی،
دامغان ،دهاقان ،رشت ،رفسنجان ،رودهن ،زنجان،
ساری ،ساوه ،سبزوار ،سمنان ،سنندج ،شهررضا،
شهرکرد ،شوشتر ،شيراز ،فيروز آباد ،فيروز
کوه ،قائم شهر ،قزوين ،قم ،کاشان ،کرمان،
کرمانشاه ،گرمسار ،گناباد ،الهيجان ،مراغه،
مرند ،مرودشت ،مشهد ،مالير ،مهاباد ،نجف آباد،
مراق ،نوشهر و چالوس ،نيشابور ،همدان ،يزد.
که روش نمونهگيری براساس جدول کرجس
مورگان از  61واحد دانشگاهی بر اساس دو
فاکتور تعداد اعضاء هيئت علمی اين واحدها و
دانشجويان خواهد بود که در هر شرايط کم تر از
 384نفر خواهند بود.
شيوۀ تجزه و تحليل دادهها :به تناسب نوع
سؤاالت از آنان توصيفی و آمار استنباطی با نرم
افزار  SPSSخواهد بود.
پژوهشن
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الف – اطالعات فردی؛ حجم نمونههای آماری
تحقيق از جامعه آماری به شرح زير بوده است:
 40%گروه علوم انسانی 26%گروه فنی و مهندسی 9%گروه کشاورزی 5%گروه دامپزشکی 20%گروه علوم پايه 81%از پاسخگويان دارای مدرک کارشناسی ارشدو  %19دارای مدرک دکترای تخصصی بودهاند.
 65% .82از پاسخگويان دارای رتبه علمی مربی و
 3% .14استاديار و  %06 .3دانشيار بودهاند.
 6%از پاسخگويان در سالهای  60-65و  %15دربين سالهای  65-70و  %11در بين سالهای  70-75و
 18%بين سالهای  75-80و  %50در بين سالهای -85
 80مدرک اخذ کردهاند.
 43% .20از پاسخگويان مهارت ضعيف و % 91 .55مهارت متوسط و  %66 .23مهارت خوبی در خواندن
متون انگليسی داشتهاند.
 2% .12از پاسخگويان مهارت ضعيفی در نوشتن بهزبان انگليسی داشتهاند و  % 8 .37از مهارت
متوسط و  %50نيز مهارت خوبی در نوشتن به زبان
انگليسی داشته اند.
 2% .12از پاسخگويان مهارت ضعيف و %7 .31مهارت متوسط و  % 4 .24مهارت خوب و %7 .31
مهارت بسيار خوب در خواندن متون زبان عربی
داشتهاند.
 % 7 .25از پاسخگويان مهارت متوسط% 14 .37 ،مهارت خوب و  %14 .37مهارت بسيار خوب در
نوشتن متون زبان عربی داشته اند.
 81% .23از پاسخگويان مهارت متوسط%19 .76 ،مهارت بسيار خوب در خواندن متون به زبان
فرانسه داشته اند.
سال هفتم -
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 14%از پاسخگويان اظهار داشتهاند که مهارتبسيار خوبی در نوشتن به زبان فرانسه دارند.
 % 92 .76از پاسخگويان اظهار داشتهاند درخواندن متون ساير زبانها مهارت ضعيفی دارند.
 % 85 .53از پاسخگويان اظهار داشتهاند درنوشتن متون به ساير زبانها مهارت ضعيفی
دارند.
 % 9 .28از پاسخگويان عنوان کردهاند که بين 5–  1سال و  % 33نيز بين  5- 10سال سابقه
تدريس دارند.
ب – نحوه آشنايی با کتابخانه ديجيتالی:
 % 82 .60گفته اند از طريق معرفی دانشگاه باکتابخانه ديجيتال آشنا شدهاند.
 % 2 .91از پاسخگويان اظهار داشتهاند که درترپال
اسالمی
آزاد
دانشگاه
خانگی
صفحه
کتابخانه ديجيتال وجود دارد.
 % 88 .84از پاسخگويان اظهار داشتهاند که درصفحه خانگی دانشگاه آزاد اسالمی راهی برای
استفاده از کتابخانه ديجيتال وجود دارد.
 % 88 .85از پاسخگويان معتقد بودند پس ازاتصال به کتابخانه ديجيتال طبقه بندی موضوعی
معرفی نشريات بانکهای الکترونيکی وجود دارد.
 % 53 .63از پاسخگويان گفتهاند که آموزش ونشريات
از
استفاده
مداوم
راهنمايی
خانگی
صفحه
طريق
از
موجود
الکترونيکی
دانشگاه وجود ندارد.
 % 56 .55از پاسخگويان معتقدند که امکاندسترسی به فهرست مجموعه نشريات الکترونيکی
موجود در خارج از دانشگاه وجود دارد.
 3% .47از پاسخگويان اظهار داشتند که ميزانبين
در
ديجيتال
کتابخانه
از
استفاده
دانشجويان کارشناسی ارشد بيشتر است و  % 41هم
در بين دانشجويان دکترا را بيشتر دانستهاند.
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 % 47 .32از پاسخگويان اظهار داشتهاند که بهميزان دو از کتابخانه ديجيتال در پايان
نامههای دانشجويان کارشناسی ارشد استفاده می
شود.
 % 71از پاسخگويان اظهار داشتند که هزينهپرداختی برای کتابخانه ديجيتال سودمند است.
اکثر پاسخگويان بانکهای اطالعاتی  Web Scienceو Pro Questرا میشناسند.
 % 8 .33از پاسخگويان بانک اطالعاتی  Springerرامرتبط با رشته تحصيلی خود دانستهاند.
 % 32 .44از پاسخگويان معتقدند که بين 1 – 3ساعت در هفته از بانکهای اطالعاتی استفاده
میکنند.
 % 31 .47از پاسخگويان گفتهاند که بين 1- 3ساعت در روز از اينترنت استفاده میکنند.
 % 4 .67از پاسخگويان اظهار داشته اند کهاطالعات مورد نياز خود را بصورت  PDFدريافت
می کنند.
 % 54از پاسخگويان معتقدند که اطالعات خود راروی  Flashذخيره میکنند.
 % 31از پاسخگويان اظهار داشتند که يک هفتهقبل از دريافت پرسشنامه آخرين مقاله را از
کتابخانه ديجيتال و نشريات الکترونيکی گرفته
اند.
 % 92 .58از پاسخگويان اظهار داشتند که آخرينکتاب را از کتابخانه ديجيتال  3ماه قبل
دريافت کرده اند.
 % 52از پاسخگويان اظهار داشتهاند که کالسآموزش استفاده از کتابخانه ديجيتال برگزار
نشده است.
 % 55از پاسخگويان معتقدند که هيچ کاتالوگ وبروشوری از طرف واحد در خصوص نحوه استفاده
از منابع الکترونيکی و کتابخانه ديجيتال
توزيع نشده است.
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دانشجويان رشته کشاورزی بيشتر از تمامیرشتهها از منابع الکترونيکی استفاده می
کنند.
افراد دارای مدرک دکترای تخصصی بيشتر ازافراد دارای مدرک کارشناسی ارشد از منابع
الکترونيکی استفاده می کنند.
افراد دارای رتبه علمی دانشياری بيشتر ازمنابع
از
دانشگاه
علمی
مراتب
ساير
الکترونيکی استفاده می کنند.
افرادی که مهارت خواندن متون به زبانانگليسی در آنها ضعيف است کمتر از منابع
الکترونيکی استفاده می کنند.
ميزان استفاده از منابع الکترونيکی به تفکيکمهارت خواندن و نوشتن به ساير زبانها نشان
میدهد که افرادی که مهارت خواندن و نوشتن به
ساير زبانها را دارند ،استفاده بيشتری از
منابع الکترونيکی می نمايند.
هزينه پرداختی برای کتابخانه ديجيتال قابلقبول و سودمند میباشد که با محاسبه فرمول
نيز می توان اين فرضيه را به اثبات رساند.
 = A/Bفرمول هزينه  -سودمندی
ميزان استفاده و تعداد مقاالت تمام متن =A
تعداد اعضای و جامعه استفاده کننده
بالقوه و تعداد اعضا هيئت علمی و دانشجويان
=B1
تعداد مقاالت دريافتی هر يک از دانشجويان
و اعضا هيئت علمی
A/B=37975/ 1225000=0. 031
تعداد کتب دريافتی هر يک از دانشجويان و
استفاده کنندگان بالقوه و اعضا هيئت علمی
A/B= 72275/1225000=0. 059
پژوهشن
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هزينه اشتراک = A
ميزان استفاده از مجموعه = A1
سال هفتم –
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هزينه اشتراک پرداختی  % 80از واحدهای
دانشگاهی به لایر با احتساب ميانگين پرداختی
 300000000لایر در سال
A = 8640000000
تعداد مقاالت دريافتی در هر هفته A1= 37975
تعداد مقاالت دريافتی در سال 1974700
A/A1= 1974700 / 8640000000 = 2. 28
هزينه اشتراک پرداختی در هفته برای
کتابخانه ديجيتال  166153846لایر
تعداد مقاالت دريافتی در هفته از کتابخانه
ديجيتال 730
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مبلغ اشتراک پرداختی A / A1 =166153846 / 730
=227608
هزينه – سودمندی = A / B = 166153846 / 1225000
135
با توجه به اين که متوسط هزينه به ازای
هر صفحه (کل صفحه و تصاوير)  12 .4دالر است و
متوسط هزينه برای ديجيتالی کردن هر مقاله .84
 46دالر است که در جدول شماره  1متوسط هزينههای
توليد و تصوير در طرحهای تصوير سازی ديجيتالی
به آن پرداخته شده است با رقمی که  135دالر است
منابع
و
ديجيتال
کتابخانه
از
استفاده
الکترونيکی در حال حاضر با دارا بودن 1200000
دانشجو و بيش از  25000کادر هيئت علمی و 360
واحد دانشگاهی بسيار مقرون به صرفه است.
می توان چنين نتيجه گرفت که دانشگاه آزاد
اسالمی عدد بسيار ناچيزی را پرداخت میکند که
در زير هزينه ها در رديف توليد و نگهداری به
مدت ده سال هر صفحه قرار میگيرد.
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نتيجه گيري
به لحاظ حجم گسترده دانش و به کارگيری
سيستم های جديد پردازش و ذخيره و بازيابی
اطالعات در پردازش منابع ضروری است در عصری که
به عصر اطالعات و عصر خرد و دانايی نامگذاری
شده است و ******** عصر اطالعات را با واژگانی
چون  Skatters , Sprinters , striders , stroller , Starterياری می
کنند .جهت کاهش فاصله با کشورهای رديف اول و
دوم و سوم از منابع و دانش آماده بهرهبرداری
استفاده مطلوب را نمود و در کنار آن با
سرمايه گذاری در امر تکنولوژی اطالعات اقدام
به پردازش و ذخيره و بازيابی اطالعات بصورت
ديجيتالی نمود تا در آينده در محاسبات هزينه
– سودمندی بتوان ضمن کاهش هزينه ها و
وابستگیهای فرهنگی با فروش اطالعات پردازش شده
به درآمد سرشاری نيز دست يافت.
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پيشنهاد بر اساس يافتههای تحقيق:
مزيت نسبی استفاده از کتابخانه ديجيتالبار رويکرد هزينه – سودمندی مورد مطالعه و
بررسی و تحقيق دقيق قرار می گيرد.
دفاتر طرح و برنامه و بودجه واحدهایدانشگاهی بر اساس شاخص هزينه  -سودمندی نسبت
به محاسبه هزينه های به عمل آمده و ميزان
ديجيتال
های
کتابخانه
از
برداری
بهره
بپردازند به نظر می رسد اگر سيستم استفاده از
مرکز منابع برای کتابخانه های ديجيتال بکار
گرفته شود شاهد کاهش هزينه اشتراک خواهيم
بود ،بدين شکل که در هر منطقه  2واحد
دانشگاهی به عنوان مرکز منبع به لحاظ ويژگی
جغرافيايی و مرکزيت نسبت به ساير واحدها در
نظر گرفته شدند و ساير واحدها با امکان
دريافت شناسايی کاربر و رمز عبور قادر به
استفاده باشند که مبالغ پرداختی بين واحدها
سر شکن خواهد شد.
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در نظام ارتقاء و ارزيابی اعضا و هيئتعلمی يک رکورد جهت بررسی ميزان استفاده از
کتابخانه ديجيتال پيش بينی گردد.
محدوديتهای پژوهش عبارتند از:
عدم پاسخگويی اکثريت واحدها نسبت به مبلغپرداختی حق آبونمان برای يکسال کتابخانه
ديجيتال.
جدی نشدن مقوله پژوهش در کشور و عدم همکاریشايسته و مرغوب با پژوهشگران.
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كتابنامه
اسحاق زاده ،بی بی سيده و محمد رضا قانع،المعارف
دايره
اطالعاتی
پايگاههای
،1381
کتابداری و اطالع رسانی .سرويراستار عباس حری
"ج  " 1تهران ،کتابخانه ملی
بيگدلی ،زاهد و علی منصوری و ميترا پشوتنیزاده ،1386 ،بررسی ديدگاه دانشجويان دانشکده
حقوق و علوم سياسی دانشگاه شيراز درباره
ميزان اهميت ايجاد پايگاه مقاالت تخصصی متن
کامل فارسی ،فصلنامه علوم فناوری اطالعات،
دوره  ،22شماره 3
شهرزادی ،شيوا ،1385 ،بررسی هزينه – سودمندیمجموعه های نشريات الکترونيکی موجود در
دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال ،2003
فصلنامه کتاب ،شماره .66
***** ،مهدی ،1384 ،مقايسه رفتارهای استنادیدانشجويان کارشناسی ارشد کتابداری واطالع
رسانی دانشگاههای ايران سال  77 – 82به منظور
تعيين مجالت هسته و هزينه سودمندی آنها
نجفی ،علی ،1384 ،خدمات مرجع در عصر ديجيتال :تجزيه و تحليل منابع بکار رفته برای
پاسخگويی به سواالت مرجع نوشته جين تی
برادفورد ،باربارا کاستلو و رابرت لينالت،
مجله الکترونيکی پژوهشگاه اطالعات و مدارک
علمی ايران
منصوری ،بررسی ويژگيهای محتوايی ميزهای مرجعديجيتالی کتابخانه های ملی جهان به منظور
ارائه الگويی برای مرجع ديجيتالی مرکز اسناد
کتابخانه ملی ايران
مطالعه رفتار اطالع يابی محققان مرکز تحقيقاتNashre
نيرو ،نشر کتابدار ،مجله کتابدار،
Ketabdar. 2002
-Cost / Benefit Analysis for Digital Library Projects, The
Virginia
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