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اطالعاتي دانشگاه يـزد   يها گاهيپا ي هيتهصرف شده براي  ي نهيهز ي محاسبههدف اين پژوهش : هدف

  آن با ميزان استفاده به منظورتعيين جايگاه اين منابع در ميان كاربران است ي سهيمقاو 
پس از طي مراحل اخذ اطالعـات   .پيمايشي انجام شده است –پژوهش حاضر با روش توصيفي :روش

 Science Direct, ProQuest, EBSCO  اطالعـاتي   يها گاهيپامالي در خصوص هزينه اشتراك 
  .سودمندي اين سه پايگاه مورد تحليل قرار گرفته است –و تعيين تعداد مقاالت برداشت شده، هزينه

از . ريـال بدسـت آمـد    6653، 21572، 65814سودمندي سه پايگاه مذكور بـه ترتيـب    –هزينه :ها افتهي
ز نظـر بسـامد   ا .برداشـت نشـده اسـت    يا مقالههيچ  Science Directاز كل نشريات  درصد 29/24

از كـل مقـاالت    درصد 53/34. مورد وضعيت خوبي دارند 2فقط  EBSCOزيرمجموعه  7استفاده، از 
 –از نظـر رتبـه هزينـه   . باشـد  يمـ آن  يهـا  مجموعـه  ريزمتعلق به يكي از  ProQuestبرداشت شده از 

  . قرار دارند EBSCO، و Science Direct ،ProQuest يها گاهيپاسودمندي به ترتيب 
 ,Science Directاطالعـاتي،   يهـا  گـاه يپاسـودمندي، بسـامد اسـتفاده،     –هزينـه   :يديكلي ها واژه

ProQuest, EBSCO  
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  مقدمه
 ها كتابخانهوري اطالعات و پيدايش منابع الكترونيكي، ديگر اامروزه با ظهور فن

در قبال  كوشند يمنيستند و كتابداران  ها كتابفقط مخزني براي نگهداري 
را رساني  اطالع، خدمات كتابداري و پردازد يمكه جامعه به كتابخانه  ييها نهيهز

عمدتاً رساني  اطالعو مراكز  ها كتابخانههمچنين . به بهترين شكل ارائه دهند
هستند و از اين رو بايد پاسخگوي مراجع  تر بزرگو نهادهاي  ها سازمانبخشي از 

  . و عملكرد خود باشند باالتر در مورد بودجه
و مراكز اطالع رساني،  ها كتابخانهبه همين دليل الزم است كتابداران و مديران 

پيوسته امكانات و خدمات مراكز متبوع خود را از نظر كيفي و كمي مورد ارزيابي 
انجام تحقيقات  ها كتابخانهرايج در سنجش عملكرد  يها وهيشيكي از . قرار دهند
 ها كتابخانهبه داليلي الزم است كه اين گونه تحقيقات بر روي انواع . مالي است
مديريتي بهتر را  يها يريگ نخست اينكه ابزاري است كه تصميم. انجام گيرد

 ها استيسو  ها پروژهايي موثر براي تعيين اينكه  به گونهو همچنين  كند يمممكن 
به طور ). 1380كينگما، (د شون يمداراي ارزش اقتصادي هستند يا خير بكار برده 

كه براي خدمات كتابخانه صرف  ييها هيسرمامطالعات مالي ميزان بازگشت  ،كلي
امروزه براي ارائه . دهد يمشده و به عبارت ديگر ميزان منافع اطالعاتي را نشان 

ن خدمات نياز داريم و به همين دليل ، به ارزيابي اييا كتابخانهبهتر خدمات 
و بسامد استفاده كه عمدتاً  1سودمندي -تحقيقات گوناگون از جمله تحليل هزينه

تأكيد دارند  ها كتابخانهصرف شده و بر اثر بخشي منابع و خدمات  يها نهيهزبر 
  . اند كردهعموميت پيدا 

  بيان مسئله
در تأمين  ها كتابخانه، وظيفه ها آن ي ندهيفزابا ظهور منابع الكترونيكي و رشد 

نيازهاي اطالعاتي كاربران افزايش يافته است و دسترسي به منابع الكترونيكي 
؛ چنان كه دسترسي به پايگاه اطالعاتي امري بسيار مهم دينما يمبسيار ضروري 

افزون تكنولوژي بانك اطالعاتي و  سترش روزگ .براي پژوهشگران گرديده است
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اطالعاتي سبب شده است كه ساير  يها بانكافزون تعداد  وزنيز افزايش ر
همه . غيربانكي متروك شود يها روشذخيره و بازيابي اطالعات به  يها ستميس

و  »يستم مديريت بانك اطالعاتس«روزه محصوالت جديد نرم افزاري تحت نام 
  .شود يمعرضه  »پايگاه اطالعاتي«يا 
اخير كسب كرده  يها سالهميت و اعتباري كه تكنولوژي بانك اطالعاتي در ا

تك  يها طيمحاست، به حدي است كه اينك به مثابه تكنولوژي برتر، هم در 
د ريگ يمچندكاربري به طور فراگير مورد استفاده قرار  يها طيمحكاربر و هم در 

 ).1380رانكوهي، روحاني (
چند دهه اخير در صنعت اطالعات و  يها دهيپد نيتر مهمبدون شك يكي از  
اطالعاتي ماشين خوان و خصوصا  يها گاهيپارساني، ظهور و پيدايش  اطالع

اطالعاتي پيوسته بوده است كه دورنماي سرعت و دقت در جستجو و  يها گاهيپا
 يها گاهيپاگفت كه  توان يمو در واقع  بازيابي اطالعات را دگرگون كرده است

آنچه كه ما امروزه به عنوان صنعت  ي آورندهوسته به وجود اطالعاتي پي
  ). 1389جانپور كاسگري،  مهاجري و علي(د باشن يم، ميشناس يمرساني  اطالع

اطالعاتي پيوسته در  يها گاهيپاكه براي اشتراك  يا نهيهزهر ساله ميزان 
ايش گذشته افز يها سالو مراكز پژوهشي مورد نياز است نسبت به  ها دانشگاه

ثابت است و يا بسيار ناچيز  ها كتابخانهاين در حالي است كه بودجه . ابدي يم
مجبور هستند كه  ها چالشكتابداران در روبه رو با اين  ،بنابراين. ابدي يمافزايش 

  خود را با اين متغيرها سازگار نمايند و متأسفانه در اكثر مواقع، ناگزير از حذف
 ييها مجموعهبراي حذف  ها كتابخانه .باشند يمبسياري از عناوين مورد اشتراك 

اطالعاتي بايد معيارها و  يها گاهيپايا تمديد اشتراك  اند بودهكه قبالً مشترك 
مناسب براي  يمش خطيافتن يك . ضوابط روشن و واضحي داشته باشند

داده شده و انتخاب گيري پيرامون نحوه اشتراك، ميزان بودجه تخصيص  تصميم
است كه لزوم انجام  يا مسئله ها دانشگاهمجموعه نشريات الكترونيكي در اكثر 

معيارهاي ارزيابي منابع بايد از . رساند يمعلمي را به اثبات  يها پژوهشبرخي 
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و  ها دانشگاهعلمي، اقتصادي، و تجربي پاسخگوي نيازهاي متفاوت  يها نظرگاه
يارهاي ارزيابي منابع، بررسي تعداد دفعات استفاده و از مع. مراكز پژوهشي باشد

است كه  يا مجموعهاست؛ چرا كه مجموعه خوب  ها آناثربخشي  –تعيين هزينه
نيازهاي اطالعاتي خود از  نيشتريبكاربر از آن استفاده كند و قادر به برآوردن 

طريق آن باشد و در عين حال از لحاظ هزينه، بيشترين صرفه جويي را موجب 
  شود 

  
  هدف پژوهش

 يها گاهيپا ي هيتهصرف شده براي  ي نهيهز ي محاسبههدف اين پژوهش 
تعيين جايگاه اين  آن با ميزان استفاده به منظور ي سهيمقااطالعاتي دانشگاه يزد و 

منابع در ميان كاربران است تا بتوان از نتايج آن در كنار بررسي عوامل مؤثر بر 
اطالعاتي، در انتخاب و تهيه منابع در آينده بهره جست و  يها گاهيپااستفاده از 

سودمند از نظر هزينه را  يها مجموعهسودمندي نشريات،  –با تحليل هزينه
با صرف هزينه كمتر و استفاده  ها گاهيپارا در انتخاب  ها كتابخانهشناسايي كرده و 

وري  و در نهايت بهرهرساني  اطالعبه منظور باالبردن كيفيت خدمات  شتريببهتر و 
  .ياري داد

  
  پژوهش يها پرسش
اطالعاتي پيوسته مورد اشتراك  يها گاهيپاسودمندي هر يك از  –هزينه - 1

 ؟باشد يمچند ريال  2009دانشگاه يزد در سال 
اطالعاتي پيوسته مورد اشتراك دانشگاه يزد در سال  يها گاهيپابندي  رتبه - 2

 سودمندي چگونه است؟ –از نظر هزينه 2009
نشريات الكترونيكي در  يها مجموعهبيشرين بسامد استفاده از  - 3

با  2009اطالعاتي پيوسته مورد اشتراك دانشگاه يزد در سال  يها گاهيپا
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به تفكيك  ها آنتوجه به تعداد مقاالت تمام متن استخراج شده از 
 ؟باشد يم، چگونه ها گاهيپا

نشريات الكترونيكي در  يها مجموعهبيشترين بسامد استفاده از  - 4
به  2009اطالعاتي پيوسته مورد اشتراك دانشگاه يزد در سال  يها گاهيپا

 ؟باشد يم ها مجموعه، مربوط به كدام ها گاهيپاتفكيك 
 

 تعريف مفاهيم

در  يها نهيهزو ) اثر بخشي( دارتباط بين سطحي از عملكر :سودمندي -هزينه
به عبارت ديگر، ). 1972، 2النكستر( باشد يمبرگرفته براي رسيدن به اين سطح 

نسبت بين هزينه اشتراك يك پايگاه و تعداد دفعات مورد استفاده از آن را هزينه 
غالباً تعداد دفعات مورد استفاده را برابر با تعداد . نامند يمسودمندي آن پايگاه  –

از نشريات الكترونيكي مورد اشتراك محاسبه  3مقاالت تمام متن برداشت شده
  .               ز پايگاه اطالعاتي استا 4هسودمندي، هزينه هر بار استفاد –هزينه . كنند يم

  )سودمندي –هزينه= هزينه اشتراك / بسامد استفاده (                          
بسامد استفاده عبارتست از تعداد دفعاتي كه پژوهشگران از : بسامد استفاده

به عبارت ديگر تعداد مقاالت برداشت شده از . كنند يمپايگاه اطالعاتي استفاده 
در يك . نديگو يمتفاده از آن پايگاه يك پايگاه اطالعاتي تمام متن را بسامد اس

 كند يمه پژوهشگر از پايگاه اطالعاتي مناسب پژوهش خود استفاده ك 5هجلس
ممكن است چندين جستجو داشته باشد و از اطالعات كتابشناختي و يا چكيده 

اما همواره فرض بر اين است كه استفاده واقعي از  ؛چندين مقاله استفاده نمايد
يك پايگاه اطالعاتي تمام متن زماني است كه پژوهشگر با مطالعه چكيده، متن 

 HTMLو يا  PDFكامل مقاله را به صورت چاپي و يا ذخيره سازي در قالب 
  .كند يمبرداشت 

  )تعداد مقاالت تمام متن برداشت شده= سامد استفاده ب(
اطالعاتي پيوسته فقط اطالعات  يها گاهيپاز ناشران و تهيه كنندگان بسياري ا

. دهند يمتعداد مقاالت تمام متن دانلود شده را در اختيار مشتركين قرار ه مربوط ب
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در حالي كه عالوه بر تعداد مقاالت تمام متن، مقاالتي كه كاربر در يك جلسه 
ه در قالب چكيده و خواه متن مشاهده نموده و مورد استفاده قرار داده است خوا

در باالبردن سودمندي پايگاه و در نتيجه هزينه سودمندي آن تأثير  تواند يمكامل، 
داشته باشد در صورتي كه كاربر مقاله را به هر دليل دانلود نكرده باشد، در نتايج 

 ييها پژوهشدر  تر قيدقبه بيان . تحقيقات هزينه سودمندي تأثيري نخواهد داشت
ين گونه به دليل عدم وجود اطالعات در مورد تعداد جستجوهاي هر كاربر و از ا

سودمندي، فقط تعداد  –تعداد چكيده مقاالتي مورد استفاده، در محاسبه هزينه 
  .رديگ يممقاالت تمام متن برداشت شده مورد تجزيه و تحليل قرار 

  
  نوع پژوهش و روش اجراي آن

پيمايشي انجام شده است و از نوع تحقيق  –پژوهش حاضر به روش توصيفي
  . باشد يمكاربردي 

  جامعه پژوهش
 ,Science Directميالدي در سه پايگاه اطالعاتي  2009دانشگاه يزد در سال 

ProQuest, EBSCO سودمندي و  –مشترك بوده است كه براي تحليل هزينه
اخذ اطالعات مالي از : بررسي بسامد استفاده، تحقيق طي سه مرحله انجام شد

، محاسبه تعداد مقاالت تمام متن برداشت شده به تفكيك 6مسئولين مربوطه
 .سودمندي –هزينه ي محاسبهو  ها آن يها رمجموعهيزاطالعاتي و  يها گاهيپا

 پيشينه پژوهش
، با توجه به ها كتابخانهدر  شده  يداريخر يكيالكترونمنابع  يابيارزبه  ازين

رو به  يها متيقو  ها كتابخانهمحدود  ي بودجهگسترش روز افزون انتشارات، 
سودمندي  –ازدياد موجب شده است تحقيقات گوناگوني مانند تحليل هزينه

  .مقبوليت و عموميت پيدا كند
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در  نهيهزانجام مطالعات مربوط به  يبراپنج روش مختلف  )1995( 7رابرتز 
 صيتخص اي عيتوز، نهيهز ليتحل: (است برشمرده بيترت نيبدرا  ها كتابخانه

، ياثربخش نهيهز، كتابخانههر بخش از  اتيعملو زمان  نهيهز يبررس ،نهيهز
        ).يسودمند نهيهز

 ياثربخشـ  نهيهزبه  يوانجام شد،  )2000( 8انويليس توسط كه يا مطالعهدر 
 Annual Reviews Online(آن  يكيالكترونو معادل  Annual Reviewمجله 

(AR Online  9مبه نا يدانشگاه يها كتابخانه وميكنسرس كيدر OCUL  14با 
 به تعداد ،2002تا مارس  هيژانواز  AR Onlineآمار استفاده از . عضو آن پرداخت

 نهيهزدر ادامه به محاسبه  يو. زده شد نيتخم كاملمقاله به صورت متن  20212
مجله  نياهر بار استفاده از  نهيهز نيانگيماو . مجله پرداخت نياهر بار استفاده از 

موسسه  14مجله را در  نياهر بار استفاده از  نهيهز نيانگيمدالر كانادا و  63را 
OCUL امانت  نهيهزبا  سهيمقادر  نهيهز نيا. دالر كانادا برآورد كرد 45/4، حدود

   .كم بود اريبس، يچاپمجله به صورت  نيا يا كتابخانه نيب
 يدانشگاه يها كتابخانهانجمن « يوراكه توسط بخش علوم و فن يا مطالعهدر 

در  يكيالكترونبه مجالت  يدسترسدر  جيرا يها روشانجام شد » يقاتيتحقو 
، از كيو نقاط قوت و ضعف هر  كايامر يها كتابخانهدر  يآور حوزه علوم و فن

نشان داد  جينتا. قرار گرفت يبررسها مورد  تجارب آن هيبر پاكتابداران و  دگاهيد
، و يموضوع يدسترس، يروز آمدكاربران، سهولت استفاده،  يراحت كه كتابداران

به  يدسترس يها روش ياثربخشو  يسودمند يها مالكرا به عنوان  نهيهزحداقل 
  ).2002، 10كريستفرو ديگران(د ، در نظر دارنيكيالكترونمجالت 

، پنج معيار براي ارزيابي ميزان استفاده از مقاالت ارائه )2003( 12فالكنر و 11نها
هر مقاله و ميزان استفاده از  ي نهيهزكردند كه شامل هزينه هر بار دسترسي، 

را به شكل همچنين سيستم اندازه گيري بر اساس ميزان استفاده . شد يممحتوا نيز 
ذخيره و (ه كل مقاالت تمام متن استفادد نسبت ارائه نمودند؛ در اين سيستم تعدا

  .شود يممجالت بر تعداد مقاالت موجود تقسيم ز شده ا) چاپ



  1389،زمستان 54رساني دانشگاهي، شماره  تحقيقات كتابداري و اطالع   ______________________   66
 

 

الكترونيكي  ي مجموعههزينه هر بار استفاده از مقاالت دو ) 2003( 13كاكس  
. را محاسبه كرد) يزيكف ي حوزهناشر غير انتفاعي در ( IOP14و  Emeraldيعني 

مختلف  يها مجلهو تعداد استفاده از  ها نهيهزوي همچنين با ارائه آمارهايي از 
ارزش مالي و  شود يمگران قيمتي كه به خوبي استفاده  ي مجلهثابت كرد كه 

ارزان قيمتي دارد كه بسيار كم استفاده  ي مجلههزينه سودمندي بيشتري نسبت به 
الكترونيكي از لحاظ مالي ارزش بيشتري  يها مجلهاو اظهار داشت كه . شود يم

  .چاپي دارند يها مجلهنسبت به 
خود،  يقاتيتحقدر پروژه  2005در سال  زين) 2005( 16راندال و 15شيهانر 
پژوهش  جينتااساس ر ب. كردند يبررسرا  يكيالكترون اتينشر يها نهيهز نيانگيم

 يكيالكترون اتينشربه  يعلم ئتيه ياعضاو  آموزان دانش درصد 80آنان 
، امكان يدسترسسهولت  ليدلبه  يكيالكترونكاربران متون . دارند يدسترس
را  يكيالكترون اتينشر، يدسترساتصال و وسعت  تيقابل، كاملمتن  يجستجو
 يها گاهيپاكه در  كنند يم انيب نيهمچنآنان  .دهند يم حيترجآن  يچاپبر نوع 
 توان يم نهيهز زانيم، با پرداخت همان اتينشر يها بستهو  كاملمتن  ياطالعات

ه در ك»17ورياند«كرد و گزارش شركت  دايپ يدسترس زين يكيالكترونبه قالب 
از آن است  يحاكشده،  هيته يكيالكترونـ اثربخش بودن منابع  نهيهزخصوص 

 300 گريد مينو با  يكيالكترون هينشر 1700از بودجه منابع، حدود  يمينكه با 
  .ديخر توان يمرا  يچاپمجله 
سودمندي بازيابي اطالعات  –ر پايان نامه خود به تحليل هزينهد )1378( ياسد

كتابخانه وابسته به سه  24ر از پايگاه اطالعاتي مدالين بر روي ديسك فشرده د
به منظور جمع . دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي پرداخته است

آوري اطالعاتي از دو چك ليست، يكي مربوط به جستجوها و يكي مربوط به 
نتايج . هر مركز براي ارائه خدمات پايگاه اطالعاتي مدالين استفاده شد يها نهيهز

خانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران از نظر تعداد كه كتاب دهد يمنشان 
جستجوهاي انجام شده از پايگاه مدالين در مدت يك ماه در رتبه نخست 
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از طرف ديگر همين كتابخانه براي . مورد پژوهش قرار دارد يها كتابخانه
. را صرف كرده است ها نهيهز نيشتريبرساني از طريق پايگاه مدالين  خدمات

بوده  4735هزينه هر جستجو از پايگاه مدالين در مدت يك ماه در اين كتابخانه 
مورد پژوهش بوده است و از نظر  يها كتابخانهميزان در بين  نيتر كماست كه 

ن دانشكده دندا يها كتابخانه. سودمندي در رتبه نخست قرار دارد –هزينه 
ميزان استفاده از  نيتر كم ييرجارستان شهيد پزشكي علوم پزشكي تهران و بيما

و باالترين هزينه هر جستجو مربوط به اين دو كتابخانه  اند داشتهپايگاه مدالين را 
همگن در سه دانشگاه تفاوت  يها كتابخانهسودمندي  –بين هزينه. بوده است

ه سودمندي جستجوي اطالعاتي از پايگا –معني دار وجود دارد و نيز بين هزينه 
و بيمارستاني  يا دانشكده يها كتابخانهمدالين در كتابخانه مركزي هر دانشگاه با 
  .همان دانشگاه تفاوت معني دار وجود دارد

در يك گزارش دولتي جامع، نشريات ادواري جاري و ) 1379(سليماني 
كتابخانه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  16نگر در  گذشته

سودمندي و قانون  –تحليل هزينه  يها روشن با استفاده از بهداشت درماني تهرا
اين مطالعه به روش . برادفورد و بسامد استفاده مورد بررسي قرار داده است

تحليلي و با استفاده از ابزارهايي نظير جدول تعيين ميزان كپي از  –توصيفي
در اين . مقاالت و چك ليست تعيين ميزان مطالعه در كتابخانه انجام شده است

 –پژوهش با بهره گيري از مدل برادفورد در تعيين مجالت هسته و بررسي هزينه
سودمندي نشريات  –هزينه. سودمندي اقدام به شناسايي نشريات پراستفاده گرديد

اين . دفعه بوده است 5/27ريال، و ميانگين مراجعه به هر عنوان  1949470هسته 
رصد از كل عناوين د 67نتايج در حالي به دست آمده است كه بسامد استفاده از 

  .صفر بوده است
سودمندي  –ر پايان نامه خود به بررسي هزينهد )1383( يشهرزاد
دولتي شهر تهران  يها دانشگاهدر  2003كي سال نشريات الكتروني يها مجموعه

اين پژوهش از دو ديدگاه بسامد استفاده و هزينه هر بار استفاده و . پرداخته است
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با استفاده از  ها دادهجمع آوري . توصيفي انجام شده است –با روش پيمايشي
 15پرسشنامه و با مراجعه حضوري به مسئولين بخش سفارشات نشريات التين 

در  2003نتايج نشان داد كه در سال . شگاه دولتي شهر تهران انجام گرفته استدان
. عنوان نشريه الكترونيكي شده است 68330دالر صرف اشتراك  702840حدود 

سودمندي و ميزان استفاده در رتبه  - از نظر هزينه Science Directبه طور كلي 
  .نخست قرار گرفته است

هشي كه در دانشگاه شهيد چمران اهواز طي پژو )1384(ه كوچك و عصار
 يا حرفهانجام شده است با بررسي رفتارهاي استنادي دانشجويان دكتراي 

مجالت هسته نشريات خارجي مورد  1376- 1380 يها سالدامپزشكي طي 
سودمندي اين نشريات را تعيين  –اين گروه از دانشجويان و ميزان هزينه استفاده

 ISIيگاه اين نشريات را در فهرست نشريات نمودند و در مرحله آخر جا
  .مشخص نمودند

در  يكيالكترونمنابع  ياثربخش - نهيهز ليتحل در يك پژوهش ديگر 
مورد ) 1385(حسيني ر توسط ميثمي و مي شهر تهران يتخصص يها كتابخانه

نوع منبع  9مورد پژوهش از  يها كتابخانه كهنشان داد  جينتا .بررسي قرار گرفت
با  نترنتيامربوط به  يبرخورداردرصد  نيتر شيب كهبرخوردارند  يكيالكترون

 2/7با  ها يا چند رسانهمربوط به  يبرخورداردرصد  نيتر كمو د درص 4/21
منابع  ديخر يبرااز بودجه ساالنه  ها كتابخانه درصد 1/84. باشد يم درصد
هر بار استفاده از منابع  نهيهز ها كتابخانه درصد 5/36. كنند يماستفاده  يكيالكترون
 درصد 3/33، و مذكورو انتقال منابع  رهيذخ نهيهزها  آن درصد 6/25؛ يكيالكترون
» كم«را در حد  كننده استفادههر  يازابه  نهيهز زانيممورد مطالعه،  يها كتابخانه

قرار  يكمدر حد  يكيالكترونمنابع  ديخر نهيهز جينتا نيبنابرا. اند كرده يابيارز
 كاربران ياطالعات يازهاينشدن  برآورده زانيم ها كتابخانه درصد 1/65. دارد

به اطالعات  كاربران يدسترس زانيمها  آن درصد 6/55، يكيالكترونتوسط منابع 
به اطالعات  يدسترس زانيممورد مطالعه  يها كتابخانه درصد 2/49روزآمد و 
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 ياثربخشآمده،  به دست جينتابا توجه به . اند كرده يابيارز »اديز« را در حد قيدق
   .باشد يم »اديز«در حد  يكيالكترونمنابع 

اطالعاتي  يها گاهيپاسودمندي  –به بررسي هزينه) 1387(كريمي و همكاران 
اين مطالعه به صورت . اند پرداخته 2007دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

هزينه سودمندي  دهد يمنتايج نشان . نگر انجام شده است توصيفي و گذشته
از همه  Springerسودمندي  –از همه بيشتر و هزينه Elsevierپايگاه اطالعاتي 

سودمندي مناسبي بوده  –نيز داراي هزينه Ovidپايگاه اطالعاتي . كمتر است
ن كه اين پژوهش را نسبت به ديگر تحقيقات صورت گرفته در اي يا نكته. است

مانند نيروي انساني، مواد مصرفي،  ها نهيهز، محاسبه ساير سازد يمحوزه متمايز 
اطالعاتي  يها گاهيپااستهالك تجهيزات و ساختمان به همراه هزينه اشتراك 

  .باشد يم
طي پژوهشي هزينه خريد هر منبع ) 1389(ش سامانيان و همكاران

ميانگين برداشت مقاله به ازاي هر الكترونيكي، ميزان استفاده از منابع الكترونيكي، 
نفر از جامعه استفاده كننده و هزينه سودمندي منابع الكترونيكي در واحدهاي 

اين تحقيق با روش زمينه يابي و  .محاسبه كردند) دالر 135(دانشگاه آزاد اسالمي 
با ابزار پرسشنامه انجام شد كه جامعه آماري آن كليه واحدهاي دانشگاه آزاد 

  .باشند يم) مركز 269(اسالمي 
كه با توجه به تعداد  اند دهيرسپژوهشگران در اين تحقيق به اين نتيجه 

مقرون به صرفه  شود يمكه پرداخت  يا نهيهزدانشجو و اعضاي هيأت علمي 
  .است

 ها كتابخانهكه  دهد يمارائه شده، نشان  يها نهيشيپبررسي و تأمل در متون و 
، مزايا و معايب نشر الكترونيك ونيز با ها يژگيوبا شناخت صحيح  كنند يمسعي 

اطالعاتي، كيفيت  يها گاهيپااشتراك منابع و ر اجراي الگوهاي اقتصادي د
 نيه تدواز آنجايي ك. وري را افزايش دهند و در نهايت بهرهرساني  اطالعخدمات 
 يها برنامه ،ازهاينمنطبق با اهداف،  يكيالكترونمنابع  ديخر اياشتراك  يخطمش
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به صورت مستقل شكل  يرسان اطالعمراكز  اي و بودجه هر كتابخانه يآموزش
 نيا جينتاهمچنين . شود يمبنابراين تبيين جايگاه اين پژوهش مشخص ، رديگ يم

 بدون ،يهنگفت يها نهيهز ساالنه. است مالحظه قابل ياقتصاد لحاظ از مطالعه
نتايج  نيا اعمال با كه يحال در گردد يم صرف خدمات بودن يفيك به توجه

امكانات و اثر بخشي منابع را ز ، استفاده اها نهيهزكاهش منطقي ا ب توان يم
  .افزايش داد

 
  پژوهش يها افتهي

تعداد مقاالت تمام متن برداشت شـده، هزينـه اشـتراك و     1در جدول شماره 
در سـال   EBSCO، و Science Direct ،ProQuestسودمندي سـه پايگـاه    –هزينه
  .در دانشگاه يزد آمده است 2009
  

  EBSCO، و Science Direct ،ProQuestي اطالعاتي ها گاهيپاسودمندي  –هزينه  .1جدول 
نام پايگاه 
  اطالعاتي

هزينه اشتراك در سال  )B(تعداد مقاالت برداشت شده تمام متن
  )A(به ريال  2009

 –هزينه 
سودمندي 

)A/B(  
كلدتعدا

 مقاالت
به فرمت
PDF 

به فرمت
HTML 

Science 
Direct 

153512 124654 28858 1021347733  6653.21104  

ProQuest 4535 ------- -------- 97829061  21572.009  
EBSCO  1452 1300 152 95562812  65814.6088  
  7615.97  1214739606 29010 125954 159499  در مجموع

  
بيشترين ميزان هزينـه اشـتراك را بـه خـود      Science Directپايگاه اطالعاتي 

 –اختصاص داده است اما با توجه به تعـداد مقـاالت برداشـت شـده از آن هزينـه     
به عبارت ديگر هزينـه  . ميزان قرار گرفته است نيتر نييپاسودمندي اين پايگاه در 

در حالي كـه  . باشد يمريال  6653برداشت هر مقاله از اين پايگاه اطالعاتي تقريباً 
و  21572: به ترتيب عبارتسـت از  EBSCOو  ProQuest يها گاهيپااين ميزان در 

 ProQuestپايگـاه   2009سودمندي در سال  –بنابراين از نظر هزينه. ريال 65814
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تعداد مقـاالت   2جدول شماره . در جايگاه سوم قرار دارد EBSCOدر رتبه دوم و 
 .دهد يمرا نشان  Science Directعاتي برداشت شده از نشريات پايگاه اطال

 
  Science Directبسامد استفاده از نشريات پايگاه اطالعاتي  .2جدول 

تعداد مقاالت تمام متن
 برداشت شده

تعداد
 نشريات

درصد از تعداد كل  هزينه اشتراك به ريال
  نشريات

درصد از تعداد كل 
  مقاالت

  0  %29/24 248093332 274 صفر
1000-1 830 751523598 58/73%  42/71%  

2000-1001 18 16298102.1 6/1%  43/15%  
3000-2001 2 1810900.24 18/0%  11/3%  
4000-3001 3 2716350.35 26/0%  56/6%  
5000-4001 0 0 0  0  
6000-5001 1 905450.118 09/0%  5/3%  

  %100  %100 1021347733 1128 152512: تعداد كل

  
عنـوان   274از ) عنوان 1128(از كل عناوين نشريات تحت پوشش اين پايگاه 

تنها يك نشـريه  . به صورت تمام متن برداشت نشده است يا مقالههيچ %) 29/24(
) مقاله از يك نشـريه  5380. (مقاله بوده است 5000داراي بسامد استفاده بيشتر از 

يك از دو نشريه بين دو هزار ر ههزار مقاله در ر از سه نشريه بين سه هزار و چها
 58/73عنوان نشريه معادل  830از . و سه هزار مقاله تمام متن برداشت شده است

اسـتخراج شـده   ) از مقـاالت د درصـ  42/71(درصد بين يك تا هزار عنوان مقالـه  
درصـد   6/28نشريه در مجموع  24نشريه، بسامد استفاده از  1128از تعداد . است

اين تعداد نشريه را كه بيشترين تعـداد مقـاالت از    توان يم باشد يماز كل مقاالت 
. دمحسـوب نمـو   Science Directبرداشت شده است نشريات هسته پايگاه  ها آن
. شـود  يمـ ه طور كلي وضعيت اين پايگاه از ديدگاه بسامد استفاده خوب ارزيابي ب

در صورتي كه هزينه اشـتراك هـر نشـريه را مسـاوي در نظـر بگيـريم در پايگـاه        
. ريال هزينه شده اسـت  905450.118براي هر نشريه  Science Directاطالعاتي 

اين مبلغ برابـر بـا   . نشده است يا استفادهريال هيچ  248093332بنابراين از مبلغ 
از اين تعـداد برداشـت نشـده     يا مقالهاست كه هيچ  يا هينشر 274هزينه اشتراك 
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بيشترين تعداد مقـاالت تمـام مـتن برداشـت      ها آننشريه كه از  24عناوين . است
  .آمده است 3شده است در جدول شماره 

 
  Science Directنشريات پايگاه اطالعاتي  نيتر پراستفاده .3جدول 

row Journal Total HTML PDF per.
1 Applied Mathematics and Computation 5389 734 4646 3.50 
2 Engineering Fracture Mechanics 3858 435 3423 2.51 
3 Expert Systems with Applications 3157 490 2667 2.06 
4 European Journal of Operational Research 3050 465 2585 1.99 
5 Tetrahedron Letters 2655 353  2302  1.73 
6 Computers & Mathematics with Applications 2114 190 1924 1.38 
7 Journal of Computational and Applied Mathematics 1962 285 1677 1.28 
8 Analytica Chimica Acta 1810 400 1410 1.18 
9 Talanta 1684 294 1390 1.10 
10 Journal of Computational Physics 1594 100 1494 1.04 
11 Tetrahedron 1521 182 1339 0.99 
12 Geomorphology 1351 335 1016 0.88 
13 Electrochimica Acta 1306 092 1144 0.85 
14 Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 1263 119 1144 082 
15 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 1243 437 806 0.81 
16 Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications 1166 197 969 0.76 
17 Journal of Mathematical Analysis and Applications 1160 0 1160 0.76 
18 International Journal of Production Economics 1155 156 994 0.75 
19 Chaos, Solitons & Fractals 1132 202 930 0.74 
20 Journal of Chromatography A 1125 359 766 0.73 
21 Journal of Materials Processing Technology 1113 251 862 0.73 
22 Journal of Hazardous Materials 1054 198 856 0.69 
23 Journal of Hydrology 1028 309 719 0.67 
24 Physics Letters A 1001 151 850 0.65 
25 Total (All journals) 153515 28858 124654 100.00 

 
بـه   EBSCOپايگـاه اطالعـاتي    يهـا  رمجموعهيزعناوين  4در جدول شماره 

 .همراه تعداد مقاالت تمام متن برداشت شده آمده است
 Business Sourceفقـط دو پايگـاه    EBSCOپايگاه زيرمجموعه  7در مورد 

Premier  وAcademic Search Premier    از نظر بسامد استفاده وضـعيت خـوبي
و  848از اين دو پايگـاه بـه ترتيـب    . پايگاه ديگر دارند 5داشته و فاصله زيادي با 

درصـد از كـل    41/98مقاله تمام متن برداشت شـده اسـت كـه در مجمـوع      581
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عنــاوين  5در جــدول شــماره . باشــد يمــ EBSCO مقــاالت برداشــت شــده از
به همراه تعـداد مقـاالت تمـام مـتن      ProQuestپايگاه اطالعاتي  يها رمجموعهيز

 .آمده است ها آنبرداشت شده از 
 

  EBSCOي ها رمجموعهيزبسامد استفاده از  .4جدول 
Database Name  Total 

Full Text 
PDF 
Full Text 

HTMl 
Full Text 

Percentage 

Business Source Premier 848 815 33 58.4% 
Academic Search Premier 581 471 110 40.01

% 
Regional Business News 9 5 4 0.63% 
Computer Source 8 4 4 0.55% 
Professional Development Collection 6 5 1 0.41% 
GreenFILE 0 0 0 0 
Library, Information Science & 
Technology Abstracts 

0 0 0 0  
Total 1452 1300 152 100% 

 
رتبـه اول از نظـر بسـامد اسـتفاده متعلـق بـه        ProQuest يهـا  رمجموعهيزاز 

ABI/INFORM Global درصـد   53/34مقاله تمام متن معادل  1566كه  باشد يم
درصـد از مقـاالت ايـن پايگـاه      68/86. از كل مقاالت از آن برداشت شده اسـت 

  .باشد يم ProQuest يها رمجموعهيزفقط متعلق به يك چهارم ) مقاله 3931(
 

  ProQuestي ها رمجموعهيزبسامد استفاده از  .5جدول 
row Database Name  Full text per.

1 ABI/INFORM Global 1566 34.53%  

2 ProQuest Science Journals 785 17.31%  
3 Dissertations and Theses 563 12.41%  
4 Dissertations & Theses: A&I 563 12.41%  
5 Academic Research Library 323 7.12%  
6 ProQuest Health and Medical Complete 131 2.89%  
7 ProQuest Computing 93 2.05%  
8 Banking Information Source 89 1.96%  
9 ProQuest Research Library 79 1074%  
10 Health Module 79 1.74%  
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11 Career and Technical Education 77 1.70%  
12 ProQuest Asian Business and Reference 40 0.88%  
13 Accounting & Tax 36 0.79%  
14 Accounting & Tax Periodicals 36 0.79%  
15 ProQuest Education Journals 29 0.64%  
16 ProQuest Religion 14 0.31%  
17 ProQuest Telecommunications 13 0.29%  
18 ProQuest European Business 12 0.26%  
19 ProQuest Social Science Journals 5 0.11%  
20 Pharmaceutical News Index 2 0.04%  
21 U.S. National Newspaper Abstracts (3) 0 0.00 
22 Canadian Newsstand 0 0.00 
23 Nursing & Allied Health Source 0 0.00 
24 ProQuest Newspapers 0 0.00 

Total 4535 100.00%  
  

  گيري بحث و نتيجه
و يا به طـور كلـي   رساني  اطالع، مراكز ها كتابخانهكساني كه با تحليل اقتصادي در 
مختلفي براي اين تحليـل   يها روشكه  دانند يمبا منابع اطالعاتي سروكار دارند، 

؛ در )2004، 18هولمسون(د و سنجش ميزان سود دهي اين نوع خدمات وجود دار
ت خـدمات پرداختـه شـده اسـ     ي دهيـ فاهزينـه   ي مقولـه بعضي از تحقيقـات بـه   

  ).1993، 19گريفيتس(
دارند، دقت الزم در انتخاب مجالت  ها كتابخانهثابتي كه  ي بودجهبا عنايت به 

صـرف شـده بيشـتر     ي نـه يهزبايد صورت پذيرد تا ميزان سود دريافتي نسبت به 
همـان  . را به حداقل و سوددهي را به حداكثر رسـانيد  ها نهيد هزدر واقع باي. باشد

 يهـا  بانـك زينـه و سـودمندي   طور كه در اين تحقيق مشاهده شـد بـا بررسـي ه   
اطالعـاتي ميـزان    يهـا  بانـك اطالعاتي به اين نتيجـه رسـيديم كـه در بعضـي از     

. زياد اسـت  كند يمكه دانشگاه جهت هر بار دانلود كردن مقاالت صرف  يا نهيهز
 هـا  بانكدر ارتباط مستقيم با ارزش علمي هيچ يك از  توان ينمالبته اين مسئله را 
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دانست؛ بلكه بايستي از خود بپرسيم چه داليلي براي استفاده بيشـتر از بعضـي از   
نسبت به بقيه وجود دارد؟ در واقع اين تحقيق قدم اول براي بررسي علل  ها بانك

اطالعـاتي در دانشـگاه اسـت و در ادامـه بايـد       يها بانكبهره دهي كم بعضي از 
 يهـا  بانـك كـاربران از بعضـي از    بسيار كـم  ي استفادهتحليل علمي علل و موانع 

مورد بررسي قرار گيرد ولي شايد بتوان گفت كـه هـيچ    EBSCO د اطالعاتي مانن
هـيچ يـك از    يهـا  تيـ قابلگاه آموزش دقيقـي در خصـوص كـاربرد محتـوي و     

كاربر دانشگاه صورت نگرفته و يا اين كه ايـن   ي جامعهاطالعاتي براي  يها بانك
 تـر  شـناخته . كوچكي از اين جامعه بوده اسـت  ي ونهنممحدود به  ها آموزشقبيل 

علـت ديگـر    توانـد  يمـ  هـا  آن ي هيبقاطالعاتي نسبت به  يها بانكبودن بعضي از 
بيشتر باشد؛ البته صحت اين مطلب نياز به تحقيق بيشـتر دارد كـه اميـد     ي استفاده

تحقيقـات بعـدي   ز است اين تحقيق عامل ايجاد انگيزه براي عالقمندان و سر آغا
  .            در اين زمينه باشد

سـودمندي و بسـامد اسـتفاده    -از نظر هزينه Science Directپايگاه اطالعاتي 
تحقيقات انجام شده پيشين در اين رابطـه نظيـر   . باشد يمبهترين پايگاه اطالعاتي 

از نشـريات  د رصد 29/24در مورد . نيز مؤيد اين مطلب است) 1383(شهرزادي 
برداشت نشده اسـت، ايـن نكتـه     ها آناز  يا مقالهكه هيچ  Science Directگاه پاي

زيـرا كـه در تحقيقـات     باشـد  ينمقابل ذكر است كه اين ميزان چندان قابل توجه 
  . اين رقم بسيار بيشتر بوده است ها مجموعهپيشين بر روي ساير 

 يهـا  گـاه ياپيـك از  ر در بحث بسامد استفاده، ميـزان اسـتفاده كـاربران از هـ    
اطالعاتي و نيز داليل استفاده بيشـتر و يـا كمتـر از يـك پايگـاه اطالعـاتي حـائز        

فقط سه مجموعه بـا   EBSCOو  ProQuest يها گاهيپادر مورد . باشد يماهميت 
از برخـي  . از نظر بسامد استفاده قرار دارند ها مجموعهفاصله نسبتاً زيادي از ساير 

برداشت نشده است و يا تعداد بسيار كمي برداشت شـده   يا مقالههيچ  ها مجموعه
. باشـد  ينمـ كه پرداخت شده است مقرون بـه صـرفه    يا نهيهزاست كه نسبت به 

ولـي در   رسـد  يمـ بـه نظـر    تـر  ياقتصادبراي دانشگاه  ييها مجموعهحذف چنين 
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آتي ضروري است با توجه به موضـوعات   يها سالدر  ها آنصورت عدم اشتراك 
حذف شده در صورت درخواست مقاله از سوي اعضاي  يها گاهيپاتحت پوشش 

هيأت علمي و يا پژوهشگران، مقاالت مورد نياز از طريق خدمات تحويل مـدرك  
 تـوان  يمـ كه  كند يماين روند با گذشت زمان بودجه زيادي را ذخيره . شود نيتأم

ن، پر بسـامد  آن از نظر برداشت مقاله تمام مت يها گاهيپابراي ساير موضوعات كه 
  .هزينه نمود اند بوده

عالوه بر موضوع، عوامل ديگري نيز در بسامد اسـتفاده از مجموعـه نشـريات    
ماننـد اطـالع رسـاني، آمـوزش     . توجـه شـود   ها آنكه بايد به  باشند يم رگذاريتأث

از  ها گاهيپا، مهارت كتابداران در جستجو، تسهيالت استفاده از ها گاهيپااستفاده از 
نظر زماني و مكاني، تجهيـزات مناسـب و كـافي از نظـر سـخت افـزاري و نـرم        
افزاري، سرعت خطوط اينترنت، خدمات جانبي ناشران و ميزبانان طرف قـرارداد  

  .آگاهگر و خدمات تحويل مدرك يها ستميسمانند 
با بسـامد كمتـر عوامـل مـذكور      يها مجموعهضروري است پس از شناسايي 

آتـي   يهـا  سـال گيرد و براي افزايش ميزان استفاده كـاربران در   مورد بررسي قرار
سـودمندي   –تنها در اين صورت است كه هزينـه  . اقدامات مقتضي صورت گيرد

  .ابدي يم شيافزا ها گاهيپا
  

  نتيجه گيري
اكثـر   اطالعـاتي در تمـام دنيـا،    يهـا  بانـك اسـتفاده از   يهـا  نهيهزافزايش شديد 

را وادار نموده است تا در مـورد آن بـه تفكـر پرداختـه، ايـن       ربط يذ يها سازمان
افـزايش غيـر   . مالي و اقتصادي مورد تحليـل قـرار دهنـد    يها جنبهخدمات را از 

اجتمـاعي   -، جامعه را در پرداختن بـه سـاير اهـداف اقتصـادي    ها نهيهزضروري 
  .سازد يممحدود 

از نظـر   هـا  دولـت ي و بـرا  يبه عنوان حق طبيعـ  ها ملتبراي  درآمدهاامروزه 
گيري اصول ر استراتژيك مطرح است؛ بنابراين به كا ةمسألاقتصادي به عنوان يك 
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شناخت چگونگي تركيب عوامل و منابع توليدي و  كاربردي علم اقتصاد به منظور
در ايـن راسـتا قيمـت    . ي خدمات مورد نياز ضروري اسـت  ارايه ي نحوههمچنين 

حياتي و مهم در جلوگيري از به هدر رفـتن منـابع، كـاهش     يابزارهاتمام شده از 
همزمان با رشـد روز افـزون نشـريات    .و استفاده از امكانات است ها نهيهزمنطقي 

و اين در حالي  ابدي يمنيز همه ساله افزايش  ها آنادواري در جهان، بهاي اشتراك 
و يا بـه مقـدار    جهت تهيه و تامين منابع ثابت است ها كتابخانه ي بودجهاست كه 

و بـا   ديـ نما يمـ اين معضل بيشـتركتابخانه هـا را سـردرگم     .ابدي يمناچيز افزايش 
به طور كلي و نشريات ادواري به ويژه، زير بناي اصلي  ها كتابخانهآگاهي به اينكه 

متاسفانه اين مسئله همچنان به قوت خود باقي اسـت و   ،تحقيق و پژوهش هستند
، هـا  كتابخانـه در اين شرايط مديران ). 20،2003اكسك( دگرد يمهرسال نيز تقويت 

مسووليت بزرگي بر عهده دارنـد تـا از    ،به ويژه متخصصان بخش تهيه و سفارش
، مزايـا و معايـب آن و از سـوي    ها يژگيويك سو با شناخت دنياي الكترونيك و 

ديگر بررسي اقتصادي اين وادي به بهتـرين نحـو نقـش مـديريتي خـود را پيـاده       
نشان داد  پرداخت يماطالعاتي  يها گاهيپااين پژوهش كه به بررسي هزينه .سازند

از بعد هزينه به ميزان استفاده و استنادات بـه   Science Directكه بانك اطالعاتي 
  .بانك است نيتر نهيهزپر  EBSCOبانك و بانك اطالعاتي  نيتر مناسبآن، 

 
  شنهادهايپ

 يهـا  گـاه يپادر مورد ميـزان همپوشـاني موضـوعي در     ييها پژوهش  
در ايـن  . باشـد  يمـ اطالعاتي اشتراك شده دريك دانشـگاه ضـروري   

كـم اسـتفاده بـا     يهـا  مجموعـه گيري درمورد حذف  صورت تصميم
 .باشد يمريسك كمتري همراه 

سودمندي و بسامد اسـتفاده از محـدوده    –بهتر است تحقيقات هزينه  
در يـك   ها گاهيپاخارج شده و وارد نمايندگان فروش اين  ها دانشگاه

به عبارت ديگر به جـاي تحقيقـات انجـام شـده در هـر      . كشور شود
كه نماينده ارائه خـدمات يـك    ييها سازماندانشگاه به صورت مجزا 
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را  ييهـا  پـژوهش به صورت متمركـز چنـين    باشند يمناشر در كشور 
اشـتراك شـده در يـك     يها دانشگاهدر اين صورت كليه . انجام دهند

بين دانشـگاهي بـراي    يها يهمكار توان يمو  شوند يمپايگاه مقايسه 
سودمندي و بسامد استفاده يك پايگاه درسطح كشور  -هزينهباالبردن 
 .انجام داد

يـك پايگـاه اطالعـاتي بـراي يـك       يها رمجموعهيزاشتراك در كليه   
اين پژوهش نشان داد در يك مجموعه كليه . دانشگاه ضروري نيست

ي و گـاه  رنديگ ينممجموعه نشريات به يك ميزان مورد استفاده قرار 
درصورتي كه دانشـگاه بـراي   . با فاصله نسبتاً زيادي از هم قرار دارند

. كنـد  يمـ خـت  به يـك ميـزان هزينـه پردا    ها رمجموعهيزاشتراك اين 
و در اختيـار همـه    تـدوين  ها آنبنابراين بايد معيارهايي براي انتخاب 

بـه عنـوان مثـال ميـزان همپوشـاني موضـوعي،       . قرار گيرد ها دانشگاه
علمي داير شده در دانشـگاه، تعـداد دانشـجويان، اعضـاي      يها رشته
وابسته به دانشـگاه، پژوهشـگران و ميـزان     يها سازمانعلمي،  هيأت
سودمندي و بسامد اسـتفاده از   –علمي آنان، سابقه هزينه يها تيفعال
قبـل، مهـارت كتابـداران و تجربـه آنـان در       يها سالدر  ها گاهيپاآن 

  ...و  ها گاهيپااستفاده از 
  
        ها نوشت پي

  
1.Cost-Benefit Analysis  

2 - Lancaster 

3- Dawnloaded Fulltext Articles 

4- Cost Per Use 

5- Session 

 
استهالك وسايل و تجهيزات، (ا ه نهيهزو ساير  باشد يماطالعات مالي در اين پژوهش مربوط به هزينه اشتراك  - ٦

نشده ه در نظر گرفت) ي كتابخانه مركزي دانشگاهها نهيهزبه دليل ناچيز بودن و اشتراك با ساير ...آب، برق و تلفن و
  .است
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7 - Roberts 

8 - Scigliano 

9- Ontario Council of University Libraries 

Christopher - 10  

11  - Hahn 

12 - Falkner  

13 - Cox 

14  - Institute of Physics 

15  -  Hanrish 

16  -  Randall 

17- endeavor  

18- Holmson    

19- Griffiths  

20- Cox 
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 .رانيا يمركز اطالعات و مدارك علم: تهران. يكينشر الكترون. )1382 (، محموديبابائ
  .نشر جلوه: تهران ).يبانك اطالعات(ها  داده گاهيبر پا يا مقدمه). 1372(، محمد تقي يرانكوه يروحان

و بررسي هزينه سودمندي نشريات الكترونيكي ). 1389(سامانيان، مصيب؛ ايزانلو، محمد؛ فارسي، كالله 
  .72-52، 22) 7. (كتابخانه ديجيتال در دانشگاه آزاد اسالمي

ي اصلي دانشگاه با ها كتابخانهبررسي مجالت جاري و گذشته نگر . )1379(سليماني، حجت اهللا 
پايان نامه كارشناسي . هزينه سودمندي، قانون برادفورد و بسامد استفادهاز روش تحليل ه استفاد
  .تهران ،علوم پزشكي ايرانه دانشگا، ارشد

 2003سال  يكيالكترون اتينشر يها سودمندي مجموعه -نهيهز نييتع. )1383( اليشهرزادي، ل
  . ، تهرانرانيا ينامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشك انيپا .دولتي شهر تهران هايه دانشگادر

 تعيين هزينه سودمندي). 1387(كريمي، سعيد؛ يعقوبي، مريم؛ رحيمي، عليرضا؛ آل مختار، محمدجواد 
ت دو فصلنامه مديريت اطالعا. 2007ي اطالعاتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال ها بانك

 . 16-9، 9، سالمت
سودمندي نشريات  –تعيين مجالت هسته و برآورد هزينه). 1384(عصاره، فريده  كوچك، آتوسا؛

ي دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز و ا حرفهمورد استفاده دانشجويان دوره دكتري  خارجي
مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه . ISIاين مجالت در فهرست مجالت ه تعيين جايگا

 .64 -43، 12) 2(. 3ه ، دورشهيد چمران اهواز
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بررسي ميزان آشنايي و استفاده دانشجويان علوم پزشكي ). 1389( مهاجري، فاطمه؛ عليجانپور، كاسگري

رساني و فناوري اطالعات،  علوم كتابداري و اطالع).online(ه ي اطالعاتي پيوستها گاهيپااز ل باب
2)8( ،83 -95 .  

 يها كتابخانهاثربخشي منابع الكترونيكي در  –ن هزينهتعيي). 1385(ميثمي، رقيه؛ ميرحسيني، زهره 
  .64-41، )4( 21 فصلنامه علوم و فناوري اطالعات،. تخصصي شهر تهران
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