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چکیده
هدف :بررسی عواملی که مطلوبیت کاربران پایگاههای اطالعاتی را افزایش میدهد.
روش :در این مقاله از روش تحلیل محتوای تلخیصی استفاده شده است جامعه مورد مطالعه در این تحقیق،
کاربرانی بودهاند که برای استفاده از پایگاههای اطالعاتی پول پرداخت میکردند .همچنین برای متون نیز
متون مرتبط با مطلوبیت طی  5سال  2015-2011در پایگاههای اطالعاتی ساینس دایرک ،پروکوئست ،و
ابسکو مدنظر بودهاند .برای نمونه گیری از میان جامعه مدنظر ،برای مصاحبه از روش نمونه گیری تصادفی از
میان کاربران پایگاههای اطالعاتی مراجعه کننده به دو مرکز ارائه دهنده خدمات پولی به کاربران بیرونی یعنی
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است؛ دلیل
انتخاب این دو مرکز دسترس پذیری آنها برای محقق بوده است؛ از حدود  150نفر در یک بازه زمانی 60
روزه ،برای مصاحبهها استفاده شد و مبنای توقف مصاحبهها ،اشباع پاسخها و عدم ارائه اطالعات بیشتر در
حوزه مورد مصاحبه بود.
یافتهها :یافتههای تحقیق نشان داد که برای کاربران پایگاههای اطالعاتی مقولههای اصلی که موجب افزایش
مطلوبیت آنها در استفاده از پایگاههای اطالعاتی براساس پرداخت وجه میشوند ،به ترتیب اولویت عبارتند
از :نیاز اطالعاتی ،کیفیت ،مشوقها ،اطالعات افزوده و در نهایت ویژگیها فردی و اجتماعی
واژهای کلیدی :اقتصاد اطالعات ،مطلوبیت ،پایگاههای اطالعاتی ،کاربران ،کاالی اطالعاتی
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مقدمه
پایگاههای اطالعاتی به ویژه در سالهای اخیر ،یکی از مهمترین کانالهای بازیابی اطالعات
علمی و پژوهش بودهاند ،و اغلب دانشجویان و پژوهشگران بخش عظیمی از نیازهای اطالعاتی خود
را از طریق پایگاههای اطالعاتی برطرف میکنند؛ از سوی دیگر ،اغلب پایگاههای اطالعاتی معتبر
رایگان نبوده و دستیابی و استفاده از آنها نیازمند صرف هزینه از سوی مصرف کنندگان است ،البته
این مهم در دانشگاهها و برای دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارکنان ،هر دانشگاه توسط
سازمان مطبوع انجام شده و غالباً افراد برای استفاده از پایگاههای که سازمان مطبوعشان عضویت
آنها را دارند آزاد هستند؛ اما بسیاری از پژوهشگران و حتی دانشجویان و اساتید ،در سازمان مطبوع
خود چنین امکانی را ندارند و لذا نیازمند استفاده از پایگاههای اطالعاتی هستند که در سایر دانشگاهها
و سازمانها وجود دارند ،و باید برای استفاده از پایگاهها هزینه پرداخت کنند؛ در این مقاله سعی
شده عواملی که موجب ایجاد مطلوبیت در میان این دسته از مصرف کنندگان میشود مورد بررسی
قرار گیرد ،و برای این بررسی از نظریه مطلوبیت استفاده شده است.
نظریه مطلوبیت ،اغلب برای توصیف رفتار مصرفکنندگان استفاده میشود .براساس نظریه
تصمیمگیری ،اولویت انتخاب یک فرد منطقی میتواند بوسیله تابع مطلوبیت او توضیح داده شود،
تابعی که به هریک از گزینههای انتخاب اختصاص داده میشود ،و نتجه آن عددی است که
نشاندهنده مطلوبیت آن کاال برای مصرفکننده است ،و طبیعتاً هر مصرفکننده کاال یا خدمتی را
انتخاب میکند که عدد مطلوبیت آن باالتر باشد (لورکویسکی و کرینوویچ)2015 ،1؛ بنابراین
مطلوبیت را میتوان رضایت کلی فرد از کاال یا خدمت مصرفی تعریف کرد (ژنگ.)2015،2
نظریه مطلوبیت یک چارچوب روششناختی از گزینههای انتخابی افراد ،شرکت و سازمان ایجاد
میکند که ممکن است منجر به تصمیمگیری برای انتخاب یکی از گزینهها شود .بنابراین ،نظریه
مطلوبیت بر این فرض است که هر گاه مطلوبیت فرد به حداکثر برسد اقدام به انتخاب کاال یا خدمت
میکند ،یا به عبارت دیگر مصرفکنندگان کاال یا خدمتی را انتخاب میکنند که حداکثر مطلوبیت
را برایشان ایجاد کند.
هر مصرفکننده براساس قیمت کاال ،سطح درآمد خود ،قیمت کاالهای مشابه و سلیقه و
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ترجیحات خود نسبت به کاال یا خدمتی خاص ،درباره خرید مقدار کاال یا خدمتی تصمیم میگیرد.
نظریه رفتار مصرفکننده توضیح میدهد که این عوامل چگونه اندازهگیری شوند تا بتوان پیشبینی
کرد که تغییر در یکی از این عوامل تا چه اندازه بر مقدار تقاضا تأثیر میگذارد (کینگما،1380 ،
)25؛ اصلیترین بنیان در نظریه رفتار مصرفکننده ،مفهوم مطلوبیت یا همان سودمندی مبتنی بر
تقاضای مصرفکننده است ،نظریه مطلوبیت ابتدا توسط گوسن )1854( 1آلمانی مطرح شد و سپس
با تعالیم اقتصاددانانی چون کارل منگر ،2لئون والراس )1874( 3و جونز )1871(4به کمال رسید؛ البته
این مفهوم در معنای مصطلح آن (مطلوبیت) اولین بار توسط فیلسوف انگلیسی بنام جرمی بنتهام

5

( )1831-1748طرح شد؛ اما گسترش آن در اقتصاد با گوسن آغاز شد ،در نظریه مطلوبیت گوسن
دو مفهوم عمده وجود دارد :مطلوبیت نهایی و مطلوبیت کل ،طبق تعریف "مطلوبیت کل" 6مقدار
مطلوبیتی است که شخص از داشتن و یا مصرف کاالها و خدمات به دست میآورد .در این نظریه
عالوه بر مطلوبیت کل" ،مطلوبیت نهایی یا اضافی" 7نیز مطرح میشود که عبارت از آن مقدار از
مطلوبیت است که از مصرف یک واحد بیشتر کاال به دست میآید.
عالوه بر موارد مطرح شده در این نظریه مفهوم تعادل مصرف کننده نیز از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،که تعادل عبارتست از :چنانچه فرد برای حداکثر ساختن مطلوبیت خود تالش کند،
درآمد خود را به صورتی برای خرید کاالهای مختلف توزیع میکند که بیشترین مطلوبیت را به
دست آورد .می گوئیم که در این حالت مصرف کننده در حال تعادل است.
بدین ترتیب مطلوبیت کل وقتی حداکثر میشود که مطلوبیت ناشی از آخرین واحد پول برای
کلیه کاالهای خریداری شده ،مساوی باشد .نسبت مطلوبیت نهایی بر قیمت ،مقدار مطلوبیتی که فرد
از آخرین ریال مصرفی کسب میکند را نشان میدهد (محتشم دولتشاهی) 26 ،1390،
در هر معاملهای رضایت خریداران و فروشندگان مهم است و همواره فروشندگان به دنبال جلب
رضایت خریداران هستند لذا مسئله مطلوبیت و مولفههای ایجاد آن میتواند فروشندگان را در ارائه
هرچه بهتر کاالها و به تبع آن مطلوبیت و رضایت هرچه بیشتر مصرفکنندگان ،یاری نماید ،البته در
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مورد منابع اطالعاتی موجود پایگاههای اطالعاتی ،بهتر است بجای استفاده از لفظ خریدار و
فروشنده ،از کاربر و عرضه کننده استفاده شود ،لذا در این مقاله از این اصطالحات استفاده خواهد
شد.
هدف این مقاله دستیابی به عوامل مؤثر بر افزایش مطلوبیت مصرف کنندگان پایگاههای
اطالعاتی در ایران است است ،و از آنجایی که اصطالح مطلوبیت در اقتصاد اطالعات مطرح میشود،
مطلوبیت در واقع همان رضایت مصرف کننده البته از دیدگاه اقتصادی آن است.
در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که ،عوامل ایجاد حد اکثر مطلوبیت
در مصرف کنندگانی ایرانی که برای استفاده از پایگاههای اطالعاتی هزینه پرداخت میکنند
چیست؟
پیشینه پژوهش
در حوزه مطلوبیت مصرف کننده در ایران و خارج از ایران پژوهشهای بسیاری در حوزههای
مختلف و حتی در مورد کاالهای مختلف انجام شده است ،اما در حوزه پایگاههای اطالعاتی هیچ
پژوهش مشابهی بازیابی نشده است البته تحقیقات بسیاری در حوزه رضایت مصرف کنندگان و یا
عوامل کاربر پسندی سایتها و پایگاهها انجام شده است اما پژوهشی که دیدگاهی مشابه دیدگاه
این پژوهش ،یعنی بررسی عوامل مطلوبیت اقتصادی در میان مصرف کنندگان پایگاههای اطالعاتی،
بازیابی نشده است ،لذا در ادامه به برخی از پیشینهها در حوزه مطلوبیت به عنوان نمونه اشاره خواهد
شد:
مایکلباست ،شارپ و تونکل )2016( 1در مقالهای با عنوان "الگوریتمهای اکتشافی کارآمد برای
حداکثرسازی مطلوبیت ،مشکالت قیمت گذاری محصول" پیشنهاداتی برای بهبود الگوریتمهای
اکتشافی مشکالت قیمت گذاری بهینه ،که توسط دابسون و کالیش 2ارائه شدهاند ،ارائه نمودهاند.
آنها اقدامات بهبودی بخش خود را روی الگوریتمهای دابسون و کالیش ارائه کردهاند تا آنها را
اثر بخش تر کنند ،آنها این کار را بوسیله تجزیه و تحلیل جزئیات عددی الگوریتمهای قبلی انجام
دادهاند و با در نظر گرفتن مطلوبیت حداکثری مصرف کنندگان ،این جزئیات را تغییر داده و در
برخی موارد نیز آنها را گسترش دادهاند و در نتیجه الگورتیمی را برای قیمت گذاری بدست آوردهاند
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که براساس آن حداکثر مطلوبیت برای مصرف کننده ایجاد میشود .لوو )2015( 1در پایان نامه خود
با عنوان "بررسی تاثیرات شبکه بر ،تقاضای مصرفکننده ،و قیمتگذاری پویای شرکتها" به
بررسی عناصر مختلف شبکه سیستم عملیاتی در میزان مطلوبیت مصرفکنندگان و به تبع آن رفتار
مصرفکنندگان پرداخته است ،نتایج تحقیق او نشان میدهد که اندازه و معماری شبکه سیستم
عملیاتی در میزان مطلوبیت مصرفکنندگان آن و همچنین قیمتگذاری آن مؤثر است .همچنین او
بازار تلفنهای هوشمند را به عنوان یک شبکه سیستم عملیاتی در نظر گرفته و نشان داده است که
مواردی چون افزایش کیفیت ،قیمت ،و شرایط بازار ،بر رفتار مصرفکنندگان و میزان تقاضای آنها
مؤثر است .در بخش دیگری از این تحقیق به نقش برندهای ملی فروشگاهها در رفتار مصرف
کنندگان و میزان مطلوبیت آنها پرداخته و نشان داده است که حذف این برندها موجب افزایش
مطلوبیت مصرفکنندگان به دلیل کاهش نسبی قیمتها میشود.گیی )2015( 2در پایان نامه خود با
عنوان "عقالنیت و مطلوبیت مورد انتظار" به بررسی نظریه مطلوبیت مورد انتظار و مقایسه آن با
مدلهای تصمیمگیری منطقی پرداخته و نشان داده است که مصرفکنندگان بیش از آنکه براساس
فاکتورهای مختلف تصمیمگیری منطقی عمل کنند به دنبال دستیابی به مطلوبیت مورد انتظار خود
هستند ،چراکه نظریه مطلوبیت جنبههای مختلف جسمی و روانی افراد را مدنظر قرار میدهد و
حداکثر رضایتمندی آنها را در نظر دارد .بنابراین او نشان میدهد که منشأ تصمیمگیری منطقی،
مطلوبیت مصرف کننده است و این دو با هم ارتباط مستقیم دارند .لیندسای )2013( 3در مقالهای با
عنوان "مباحث مطلوبیت :واژگونی اولویتها در مطلوبیت مورد انتظار از مدلهای درآمدی" به
بررسی متون مختلف در حوزه مطلوبیت مورد انتظار پراخته و دو رویکرد مختلف را از آنها استخراج
کرده است :اول) برخی مطلوبیت ثروت نهایی (میزان سود) حاصل از یک کاال میدانند؛ و دوم)
برخی دیگر مطلوبیت را ثروت اولیه (سود ابتدایی) و درآمدهای تدریجی (سودهای ضمنی)
میدانند ؛ او خود به دیدگاه دوم معتقد است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .او نشان میدهد
که مطلوبیت مورد انتظار از مدلهای درآمدی میتوانند واژگونی اولویتهای ناشی از چارچوب
بندی ،و تمایل به پرداخت ارزش اولویتهای معکوس را پیش بینی کنند؛ در واقع او نشان میدهد
که اگر درآمد و ثروت بطور جداگانه در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شوند ،مدل درآمدی میتواند
نابهنجاریهایی را که در برابر مدل منطقی استاندارد ایجاد میشوند را پیش بینی کند ،اما اگر درآمد
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________________________________________________________
و ثروت جداگانه وارد تابع نشوند ،تناقض رابینز بر معادله حاکم میشود .بنابراین بهترین راه حل
آنست که این دو بطور جداگانه وارد تابع مطلوبیت شوند تا اولویتها و واژگونی اولویتها مشخص
شود و سپس ،مجدداً برای تخمین میزان ریسک گریزی و ریسک متوسط ،از ثروت به تنهایی استفاده
شود .پائوروم )2012( 1در مقالهای با عنوان "تابع مطلوبیت مصرف کننده :یافتههای اولیه از طریق
روش بهینه سازی الگرانژ" از روش بهینه سازی الگرانژ برای تخمین تابع مطلوبیت اندازه گیری شده
مصرف کننده ،در واحدهای کاردینالی استفاده کرده است ،او تابع مطلوبیت مصرف کنندکان
گوشت در ایاالت متحده را مدنظر قرار داده است؛ او نشان داد که تغییر سطح مصرف تقریبی تابع
مطلوبیت کاردینالی مصرف کننده ،با خواص منحنی بی تفاوتی و قواعد انتخاب منطقی مصرف
کننده مطابقت دارد .او در مقاله خود دو هدف را دنبال میکرد  )1ارائه روشی برای اندازه گیری
مطلوبیت مصرف کنندگان گوشت و  )2ارائه مبنایی برای پیش بینی تقاضای گوشت در ایالت
متحده .لوو 2و همکارانش ( )2012در مقالهای با عنوان "موقعیت یابی بهینه محصول با بررسی تأثیر
مطلوبیت منفی بر انتخاب مصرف کننده" نشان دادهاند که مطلوبیت با انتخاب منطقی مصرف
کنندگان نسبت مستقیم داشته و آنها را ترغیب به خرید میکند و لذا مطلوبیت منفی نیز تأثیر عکس
بر انتخاب مصرف کننده و در نهایت عدم خرید محصول خواهد داشت؛ آنها در این تحقیق این
نتایج را براساس توابع ریاضیاتی مطلوبیت و انتخاب منطقی محاسبه و ارائه میکنند.
ابراهیمی خاکباز ( )1390در پایان نامه خود با عنوان " بررسی ارتباط بین مطلوبیت درک شده
و امکان پذیری درک شده با گرایش به کارآفرینی دانشجویان" بدنبال بررسی عوامل اثر گذار بر
قصد کارافرینی بوده است .متغیرهای مستقل شامل مطلوبیت درک شده  ،خود کارآمدی درک شده
( امکان پذیری درک شده ) ریسک پذیری  ،هوشیاری کارآفرینانه و تجربیات پیشین است  .متغیر
وابسته تحقیق نیز قصد کارآفرینانه است  .جامعه آماری تحقیق دانشجویان فنی دانشگاه تهران مستقر
در پردیس کارگر شمالی میباشد که در ظرف فارغ التحصیلی میباشند (  760نفر ) و نمونه آماری
شامل  146نفر بوده است  .در این تحقیق از آزمونهای آماری چون همبستگی  ،رگرسیون و میانگین
و تکنیک معادالت خطی ساختار یافته استفاده شده است  ،و دو نرم افزار لیزرل و  spssبرای تحلیل
دادهها و مدل به کار رفته است  .نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط قوی بین مطلوبیت و امکان پذیری
درک شده با قصد کارآفرینانه است و همچنین ارتباط امکان پذیری درک شده با هوشیاری
_______________________________________________________________
. Paurom
2
. Luo X.G
1
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کارآفرینانه است.
همان طور که در باال نیز به آن اشاره شد تحقیقی که دیدگاه این مقاله را دنبال کند نه در میان

پیشینه هابازیابی نشده است.
روش شناسی
هدف این مقاله بررسی عواملی است که مطلوبیت مصرف کنندگان ایرانی پایگاههای اطالعاتی
را افزایش میدهد ،برای نیل به این هدف از تکنیک تحلیل محتوای تلخیصی 1استفاده شده است،
که یکی از تکنیکهای سه گانه تحلیل محتوای کیفی است (اسپانگل زیکودا و اسچرودر)2005 ،2
بدین ترتیب که ابتدا متون مختلف در حوزه مطلوبیت مورد مطالعه قرار گرفته و مؤلفههای مطلوبیت
از آنها استخراج شده است ،سپس از مصرف کنندگان ایرانی پایگاههای اطالعاتی مصاحبه اکتشافی
انجام شده است ،لذا دادههای گردآوری شده بوسیله روش تحلیل محتوای تلخیصی ،در دو سطح
تقلیل اولیه :حذف موارد تکراری و مشابه؛ و تقلیل ثانویه :جمع بندی و مقوله بندی اصلی براساس
مراحل رمزگذاری نظری( 3طی سه مرحله کدگذاری آزاد :4قطعه بندی متن یادداشتها به قطعات
معنی دار و تخصیص رمزی در قالب توصیف و روشن سازی قطعه (استراوس و کوربین،1998 ،5
)102؛ کدگذاری محوری :6ایجاد رابطه معنی دار میان قطعات مختلف مرحله کدگذاری آزاد
(همان)124:؛ و در نهایت کدگذار گزینشی :7که عبارتست از انتخاب مقوله هسته (که در این تحقیق
مطلوبیت است) و ارتباط آن با سایر مقولهها و تهیه مقوالت نهایی (فلیک)183 ،2002 ،8؛ مورد
تحلیل قرار گرفته و در نهایت مؤلفههای اصلی مطلوبیت ارائه شده است.

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق ،با توجه به اینکه مطلوبیت یک اصطالح اقتصادی
بوده و رضایت مصرف کننده از دیدگاه پرداختی او مدنظر است ،لذا برای مصاحبهها،
جامعه مورد مطالعه مصرف کنندگانی بودهاند که برای استفاده از پایگاههای اطالعاتی پول
_______________________________________________________________
. Summarizing content analysis
2
. Spannagel, Gläser-Zikuda & Schroeder
3
. Theoretical coding
4
. Open
5
. Strauss, Corbin
6
. Axial
7
. Selective
8
. flick
1
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پرداخت میکردند .همچنین برای متون نیز متون مرتبط با مطلوبیت طی  5سال -2011
 2015در پایگاههای اطالعاتی ساینس دایرک ،پروکوئست ،و ابسکو مدنظر بودهاند .برای
نمونه گیری از میان جامعه مدنظر ،برای مصاحبه از روش نمونه گیری تصادفی از میان
مصرف کنندگان پایگاههای اطالعاتی مراجعه کننده به دو مرکز ارائه دهنده خدمات پولی
به مصرف کنندگان بیرونی یعنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و کتابخانه
سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است؛ دلیل انتخاب این دو مرکز دسترس پذیری
آنها برای محقق بوده است؛ از حدود  150نفر در یک بازه زمانی  60روزه ،برای مصاحبهها
استفاده شد و مبنای توقف مصاحبهها ،اشباع پاسخها و عدم ارائه اطالعات بیشتر در
حوزه مورد مصاحبه بود ،از اطالعات تقریباً پس از سئوال از  50نفر اول تکراری بودهاند
و هیچ گویه جدیدی اضافه نشده است؛ در انتخاب افراد برای مصاحبه عواملی مانند
جنسیت ،تحصیالت و سن ،خنثی در نظر گرفته شده و تاثیری بر انتخاب افراد نداشتهاند.
یافتهها

این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که عوامل ایجاد حد اکثر مطلوبیت
در مصرف کنندگانی ایرانی که برای استفاده از پایگاههای اطالعاتی هزینه پرداخت میکنند
چیست؟ همان طور که در باال نیز اشاره شد برای پاسخگویی به این سئوال بیش از 200
منبع اطالعاتی اعم از پایان نامه ،طرح تحقیقاتی و مقاله و  ...مورد بررسی قرار گرفته و
با بیش از  150نفر مصاحبه شده است که نتایج این مطالعات در دو سطح مورد تقلیل
قرار گرفته؛ نتایج حاصل از تقلیل سطح اول به انضمام بسامد هر یک از آنها در منابع و
مصاحبهها در جدول شماره یک آمده است:
برای مصاحبه سئواالت زیر از پاسخ دهندگان پرسیده شده است:
شما پژوهشگری هستید که برای انجام پروژه یا پروژههای خود نیازمند خرید منابع
اطالعاتی از پایگاه یا پایگاههایی خاص هستید ،چه عواملی موجب میشود که شما از
پرداخت وجه در برابر استفاده از پایگاههای اطالعاتی احساس رضایت کنید؟
20
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پایگاههای اطالعاتی (منابع آنها و همچنین عرضه کنندگان آنها) چه خدمات و
تسهیالتی را در اختیار شما بگذارند ،شما پرداخت مجدد یا پرداخت بیشتر برای استفاده
از پایگاه را با کمال میل انجام خواهید داد؟
جدول شماره .1مؤلفههای تقلیلی سطح یک و آمار منابع آنها
مؤلفههای اکتشافی

تعداد
تعداد طرحهای تحقیقاتی و پایان نامهها
مقاالت

مصاحبه

نیاز اطالعاتی
کیفیت
قیمت

30
60
92

42
65
87

50
ـــــــــ
50

کمک هزینه (یارانه)
خدمات پس از فروش
دمو (نسخه آزمایشی)

10
11
50

5
7
38

ـــــــــــــ
ـــــــــــ
20

سرعت دستیابی
فاصله مکانی

25
40

20
35

43
26

ویژگیهای جمعیت شناختی
تجربه شخصی

45
58

30
62

2
43

تجریه دیگران
نیازهای فردی (سرگرمی ،لذت و )...
نیازهای اجتماعی (همدلی ،حسادت ،ارتقای جایگاه)

66
70
20

52
64
15

32
ـــــــــــ
ــــــــــ

ضمانت (گارانتی)
ویژگیهای روانشناختی

40
30

38
45

ـــــــــــــ
ــــــــــــ

توزیع و عرضه
تبلیغات
تخفیفها و جوایز

83
54
84

92
72
56

ــــــــــ
24
43

درآمد
ویژگیهای زبانی و قومی

94
20

98
31

ـــــــ
2

ساختار بازار
متن کامل

4
ــــــــــــــــ

2
ـــــــ

ــــــــــ
50

زبان متن
راهنماها و نحوه بازیابی

ــــــــــــــــ
5

ــــ
12

48
49
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________________________________________________________
در دادههای جدول شماره  1تعداد مصاحبهها  50در نظر گرفته شده است دلیل این امر آن است
که پس از حدود  50مصاحبه اول ،اشباع اطالعاتی ایجاد شد و  100مصاحبه بعدی هیچ اطالعات
بیشتری را به موارد قبلی اضافه نکرده است ،لذا در این جدول بسامد برمبنای عدد  50ارائه شده است،
در مورد دو ستون دیگر نیز مقاالت ،طرحها و پایان نامههای مرتبط با مطلوبیت در  5سال گذشته
مورد بررسی قرار گرفت که در این بررسی نیز اشباع اطالعاتی مدنظر بوده است و این اشباع تقریباً
پس از مطالعه  100عنوان از هر منبع بوجود آمده است لذا مبنای اعداد ارائه شده در دو ستون منابع،

عدد  100بوده است  .در مرحله بعد ،یعنی در تقلیل سطح دوم براساس رمزگذاری محوری،
محور اصلی مطلوبیت مصرف کنندگان بوده و لذا مؤلفههای نهایی براساس اعالم نظر
مصرف کنندگان مقوله بندی شده است ،مقولههای نهایی در جدول شماره  2ارائه شدهاند:
جدول شماره .2مقولههای نهایی براساس کدگذاری بر محور مطلوبیت کاربران
مقوله نهایی
نیاز اطالعاتی
کیفیت
اطالعات پیشین (افزوده)
مشوقها
ویژگیهای فردی و اجتماعی

مجموعه مؤلفههای مرتبط
نیاز اطالعاتی
کیفیت ،ویژگیهای زبانی و قومی ،متن کامل ،زبان متن ،راهنماها
و نحوه بازیابی ،سرعت دستیابی ،فاصله مکانی
تجربیات شخصی ،تجربیات دیگران ،تبلیغات
تخفیفها و جوایز ،کمک هزینه ،قیمت ،دمو یا نسخه آزمایشی
ویژگیهای روانشناختی و جمعیتی

در واقع چهار مقوله اصلی از میان مؤلفههای اکتشافی در جدول شماره  1بدست آمده است ،اما
نکته مهم در تحلیل محتوا پایایی و اعتبار تحلیل و در واقع مقولهها است ،پایایی مربوط به این امر
است که تا چه حد شیوه تحلیل به صورت بین االذهانی ،قابل ادارک است ،به همین منظور بخش
مقوله یابی از مؤلفههای استخراج شده ،عالوه بر محقق توسط رمزگذار دیگری نیز (البته به صورت
محدود و با انتخاب حدود  50مورد از مصاحبهها) نیز رمزگذاری و مقوله بندی شدند و سپس آلفای
کریپندورف برای تعیین میزان پایایی براساس فرمول زیر محاسبه شد:

Do
Dc

Alpha 1

که در آن:
 :Doعدم توافق مشاهده شده ،و
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 :Dcعدم توافق مورد انتظار است.
فرایند محاسبه  Doو  Dcبه سطح سنجش متغیر مورد مطالعه بستگی دارد .تفاوت آلفای
کریپندورف با سایر ضرایب پایایی این است که آلفا را میتوان در سطوح سنجش غیر اسمی هم به
کار برد .آلفا همچنین برای نمونههای کوچک قابل تصحیح است .آلفای کریپندورف در محدوده
 50یادداشت مصاحبه،عددی حدود  0.77.4را در مورد مقولههای مطلوبیت نشان داد که نشان پایایی
قابل قبول در تحلیل محتوا است (حداقل ضریب پایایی مورد انتظار در آلفای کریپندورف 0.70
است).
بحث و نتیجه گیری
همانطور که از دادههای جداول  1و  2مشخص است ،برای مصرف کنندکان پایگاههای
اطالعاتی مقولههای اصلی که موجب افزایش مطلوبیت آنها در استفاده از پایگاههای اطالعاتی
براساس پرداخت وجه میشوند ،به ترتیب اولویت مصرف کنندگان (براساس بسامد هریک از
مقولهها در پاسخ مصاحبه شوندگان) عبارتند از :نیاز اطالعاتی ،کیفیت ،مشوقها ،اطالعات افزوده
و در نهایت ویژگیها فردی و اجتماعی.
اغلب مصاحبه شوندگان در برابر پرسش مصاحبه اولین مؤلفهای به آن اشاره میکردند نیاز آنها
به منبع اطالعاتی بوده است ،و همه افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتهاند بدون توجه به تخفیف،
یا کمک هزینه و  ...نیاز اطالعاتی خود را دلیل اصلی پرداخت وجه و در واقع پایه مطلوبیت خود
عنوان کردهاند ،پس از نیاز اطالعاتی غالب افراد مؤلفههای مختلفی در حوزه مقوله کیفیت را اعالم
میکردند مواردی چون زبان متن ،متن کامل و ...؛ مشوقها در مرحله بعدی مؤلفههای اعالمی بود
به این مفهوم که افراد اعالم میکردند چنانچه سازمان مطبوعشان (برای افرادی که از سازمانی خاص
بودند) و یا مرکز ارائه دهنده خدمات اطالعاتی ،بخشی از هزینه را به عنوان یارانه یا تخفیف و مشابه
این در اختیار مصرف کنندگان بگذارد و یا از پرداختی آنها کسر کند به شدت در افزایش مطلوبیت
پاسخ دهندگان مؤثر بوده است .اطالعات افزوده یا پیشین ،نیز تا حدود زیادی موجب افزایش
مطلوبیت مصرف کنندگان بوده است؛ اما بحث ویژگیهای فردی و اجتماعی چندان اثری بر ایجاد
مطلوبیت در میان مصرف کنندگان نداشته و تنها بخش کوچکی از مصاحبه شوندگان به این مقوله
اشاره نمودهاند.
نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین از برخی جهات قابل مقایسه نیست،
چراکه اغلب تحقیقات پیشین که در باال نیز به برخی از آنها اشاره شد ،مطلوبیت را در مورد بازارهای
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کاالهای اقتصادی مورد مطالعه قرار دادهاند و همین امر موجب شده تا کاالهای اطالعاتی مثل
پایگاههای اطالعاتی چندان مورد توجه قرار نگیرند و لذا شاید بتوان این مقاله را جز تالشهای
.ابتدایی برای توجه به مسئله مطلوبیت اقتصادی در حوزه کاالهای اطالعاتی دانست

:منابع
 بررسی ارتباط بین مطلوبیت درک شده و امکان پذیری درک شده با.)1390(  هادی،ابراهیمی خاکباز
. دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.گرایش به کارآفرینی دانشجویان
 بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاههای اطالعاتی بر.)1388(  ناهید و رحمت اله فتاحی،انتظاریان
اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقالههای الکترونیکی مرکز منطقهای اطالع رسانی علوم و فناوری با
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