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 )شرح مساله(مقدمه 

در  روند کهشمار میبه بودجه و از سوی دیگر رضایتمندی کاربران اهداف اصلی هر سازمانی به دهی معقولجهت

های مختلف یکی از کرد بودجه در ارتباط با گزینهاثربخشی هزینهگیرند. تحقیق در مورد ه قرار میکنار هم مورد توج

هاای اطالعااتی رود. در این تحقیق پایگاهها به شمار میودجه در سازمانسازی مدیریت براهبردهای مهم برای بهینه

  ها در مصرف بودجه و اثربخشی در دانشگاه مورد مقایسه قرار گرفتند.آنالین و آفالین در خصوص سهم آن

 اهمیت موضوع

. یابدمی اختصاص دیجیتال ایکتابخانه منابع تامین به هادانشگاه کرد هزینه از توجهیقابل بخش ساله هر

 الزم منظور، همین به. کرد بهینه نیز را ها آن از استفاده منابع، این از کاربران مندیرضایت ضمن است الزم بنابراین

 از استفاده بعد مرحله در و شوند تعیین پرهزینه و ارزشمند منابع این از استفاده در سازمان احتمالی اشکاالت است

 اثربخشی و کمتر هزینه که باشند اطالعاتی منابع از دسته آن دنبال به باید هاسازمان همچنین .شود بهینه ها آن

 و کاربری نظر از کتابخانه آفالین و آنالین هایپایگاه اثربخشی مقایسه هدف با تحقیق این بنابراین .دارند بیشتر

 .شد انجام هزینه

 هاترين يافتهمهم

، 7/34توجه است )نتایج نشان داد که الگوهای توزیع دانلود مقاالت منطقی نبوده و سهم مجالت بالاستفاده قابل

وم (. همچنین با توجه به کاهش تعداد کاربران در دانشگاه عل2333و  2332، 2336های درصد در سال 5/25و  7/43

توجه به  خشی به منابع در اختیار و بابکشاورزی و منابع طبیعی گرگان، افزایش ناگهانی نرخ ارز و ضرورت تنوع

ذیر پتوجیه ای آفالین کامالًهشده در زمینه قیمت تمام شده مقاالت، مشخص شد که استفاده از پایگاهمحاسبات انجام

ریال کاهش  6333ریال به میانگین  46423طور متوسط از اله را بهشده هر مقواند مبلغ تمامتکه مینحویاست، به

تر، تعیین دالیل های آموزشی فعالده، اختصاص بودجه بیشتر به گروهشدهد. در این تحقیق، با توجه به بررسی انجام

افزاری، بازنگری افزاری و نرمکلیه کاربران، بهبود وضعیت سخت "در محل"دار مجالت بالاستفاده، آموزش آمار معنی

کارگیری خبرگان در بخش تامین مدارک با تسلط کافی بر کلید واژگان در قوانین ارزیابی اعضای هیات علمی و به

ها در این تحقیق گزاری معرفی شدند. همچنین دالیل ناکارآمدی استفاده از پایگاههای سیاستعنوان اولویتمهم به

  مورد بحث قرار گرفته است.



 ؛ 683معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیاباان هادیب بدشا ی، وانبوت پ ا ی  

 65553181، نمابر  81968-93761کب پ  ی  

 

 

 

  ات(ها، جداول و ساير مستنداطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 

های عمودی خطای استاندارد را . میله2003تا  2006های در فواصل سال Science Direct روند دانلود مقاالت پایگاه -الف -3شکل 

لغایت  3/8/32 های آفالین در بازه زمانیآمار سهم ناشرین مختلف از کل دانلودهای انجام شده از پایگاه-)ب( دهد.نشان می

  درصد بوده است. 44/3درصد و سهم سایر ناشرین و منابع دانلود  57/30پایگاه اول  6ه زمانی سهم در این باز .5/3/34


