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 اطالعاتی یهاگاهیپامطلوبیت مصرف کنندگان  هایمؤلفه

 5، محسن نظری4، محمد حسن زاده3، مریم ناخدا2، فاطمه فهیم نیا*1التماسی مهشید

 23/4/1395تاریخ پذیرش      25/12/94تاریخ دریافت:  

 چکیده

 .دهدیماطالعاتی را افزایش  یهاگاهیپابررسی عواملی که مطلوبیت کاربران  هدف:

در این مقاله از روش تحلیل محتوای تلخیصی استفاده شده است جامعه مورد مطالعه در این تحقیق،  روش: 

. همچنین برای متون نیز کردندیماطالعاتی پول پرداخت  یهاگاهیپاکه برای استفاده از  اندبودهکاربرانی 

اطالعاتی ساینس دایرک، پروکوئست، و  یهاگاهیپادر  2015-2011سال  5متون مرتبط با مطلوبیت طی 

. برای نمونه گیری از میان جامعه مدنظر، برای مصاحبه از روش نمونه گیری تصادفی از اندبودهابسکو مدنظر 

اطالعاتی مراجعه کننده به دو مرکز ارائه دهنده خدمات پولی به کاربران بیرونی یعنی  یهاگاهیپامیان کاربران 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است؛ دلیل 

 60نفر در یک بازه زمانی  150انتخاب این دو مرکز دسترس پذیری آنها برای محقق بوده است؛ از حدود 

در  و عدم ارائه اطالعات بیشتر هاپاسخ، اشباع هامصاحبهاستفاده شد و مبنای توقف  هامصاحبهروزه، برای 

 حوزه مورد مصاحبه بود. 

وجب افزایش اصلی که م یهامقولهاطالعاتی  یهاگاهیپاتحقیق نشان داد که برای کاربران  یهاافتهی :هاافتهی

، به ترتیب اولویت عبارتند شوندیماطالعاتی براساس پرداخت وجه  یهاگاهیپامطلوبیت آنها در استفاده از 

 فردی و اجتماعی هایژگیو، اطالعات افزوده و در نهایت هامشوقیاز اطالعاتی، کیفیت، از: ن

 اطالعاتی، کاربران، کاالی اطالعاتی یهاگاهیپااقتصاد اطالعات، مطلوبیت،   واژهای کلیدی:
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 مقدمه 

 بازیابی اطالعات یهاکانال ینترمهماخیر، یکی از  یهاسالاطالعاتی به ویژه در  هاییگاهاپ

، و اغلب دانشجویان و پژوهشگران بخش عظیمی از نیازهای اطالعاتی خود اندبودهعلمی و پژوهش 

معتبر  اطالعاتی هاییگاهپا؛ از سوی دیگر، اغلب کنندیماطالعاتی برطرف  هاییگاهپارا از طریق 

، البته وی مصرف کنندگان استرایگان نبوده و دستیابی و استفاده از آنها نیازمند صرف هزینه از س

و برای دانشجویان و اعضای هیات علمی و کارکنان، هر دانشگاه توسط  هادانشگاهاین مهم در 

 که سازمان مطبوعشان عضویت هاییگاهپاافراد برای استفاده از  غالباًسازمان مطبوع انجام شده و 

دانشجویان و اساتید، در سازمان مطبوع  آنها را دارند آزاد هستند؛ اما بسیاری از پژوهشگران و حتی

 هاانشگاهداطالعاتی هستند که در سایر  هاییگاهپاخود چنین امکانی را ندارند و لذا نیازمند استفاده از 

 ؛ در این مقاله سعیپرداخت کنندهزینه  هایگاهپااستفاده از برای  باید وجود دارند، و هاسازمانو 

ررسی مورد ب شودیمشده عواملی که موجب ایجاد مطلوبیت در میان این دسته از مصرف کنندگان 

 قرار گیرد، و برای این بررسی از نظریه مطلوبیت استفاده شده است.

ه یشود. براساس نظرینندگان استفاده مکف رفتار مصرفیتوص یت، اغلب برایه مطلوبینظر

ح داده شود، یوضت او تیله تابع مطلوبیتواند بوسیم یفرد منطق یکت انتخاب یاولو، یریگمیتصم

 هکاست  یشود، و نتجه آن عددیانتخاب اختصاص داده م یهانهیاز گز یکه به هرک یتابع

را  یا خدمتیاال کننده کهر مصرف یعتاًطبننده است، و کمصرف یاال براکت آن یدهنده مطلوبنشان

ن ی(؛ بنابرا2015، 1ت آن باالتر باشد )لورکویسکی و کرینوویچیه عدد مطلوبکند کیانتخاب م

 (. 2،2015رد )ژنگکف یتعر یا خدمت مصرفیاال کفرد از  یلکت یتوان رضایت را میمطلوب

جاد یمان ات و سازکافراد، شر یانتخاب یهانهیاز گز یشناختچارچوب روش یکت یه مطلوبینظر

ه ین، نظریشود. بنابرا هاینهگزبرای انتخاب یکی از  یریگمیمنجر به تصمن است که ممکند کیم

ا خدمت یاال کثر برسد اقدام به انتخاب کت فرد به حدایه هر گاه مطلوبکن فرض است یت بر ایمطلوب

ت یثر مطلوبکه حداکنند کیرا انتخاب م یا خدمتیاال کنندگان کگر مصرفیا به عبارت دیند، کیم

 ند. کجاد یاشان یرا برا

 قه ویمشابه و سل یاالهاکمت یاال، سطح درآمد خود، قکمت یننده براساس قکهر مصرف

_______________________________________________________________ 
1 . Lorkowski & Kreinovich 
2 . Zeng 
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رد. یگیم میتصم یا خدمتیاال کد مقدار یخاص، درباره خر یا خدمتیاال کحات خود نسبت به یترج

 ینیبشیشوند تا بتوان پ یریگن عوامل چگونه اندازهیه اکدهد یح میننده توضکه رفتار مصرفینظر

، 1380ما، نگکیگذارد )یم ریتأثن عوامل تا چه اندازه بر مقدار تقاضا یاز ا یکیر در ییه تغکرد ک

بر  یمبتن یا همان سودمندیت یننده، مفهوم مطلوبکه رفتار مصرفیان در نظرین بنیتری(؛ اصل25

رح شد و سپس آلمانی مط (1854) 1نظریه مطلوبیت ابتدا توسط گوسنننده است، کمصرف یتقاضا

؛ البته به کمال رسید (1871)4و جونز( 1874) 3، لئون والراس2با تعالیم اقتصاددانانی چون کارل منگر

 5بنتهام یرمبنام ج یسیلسوف انگلین بار توسط فیت( اولیمصطلح آن )مطلوب ین مفهوم در معنایا

وسن ت گیه مطلوبی( طرح شد؛ اما گسترش آن در اقتصاد با گوسن آغاز شد، در نظر1748-1831)

مقدار  6"مطلوبیت کل"طبق تعریف ل، کت یو مطلوب ییت نهایدو مفهوم عمده وجود دارد: مطلوب

ه ین نظریدر ا. آوردیممطلوبیتی است که شخص از داشتن و یا مصرف کاالها و خدمات به دست 

آن مقدار از ه عبارت از کشود یز مطرح مین  7"یا اضافی ییت نهایمطلوب"ل، کت یر مطلوبعالوه ب

 . دیآیممطلوبیت است که از مصرف یک واحد بیشتر کاال به دست 

 اییژهوعالوه بر موارد مطرح شده در این نظریه مفهوم تعادل مصرف کننده نیز از اهمیت 

چنانچه فرد برای حداکثر ساختن مطلوبیت خود تالش کند، برخوردار است، که تعادل عبارتست از: 

که بیشترین مطلوبیت را به  کندیمدرآمد خود را به صورتی برای خرید کاالهای مختلف توزیع 

 .دست آورد. می گوئیم که در این حالت مصرف کننده در حال تعادل است

ز آخرین واحد پول برای که مطلوبیت ناشی ا شودیمبدین ترتیب مطلوبیت کل وقتی حداکثر 

کلیه کاالهای خریداری شده، مساوی باشد. نسبت مطلوبیت نهایی بر قیمت، مقدار مطلوبیتی که فرد 

 ( 26، 1390،ی)محتشم دولتشاه دهدیمرا نشان  کندیماز آخرین ریال مصرفی کسب 

 دنبال جلبداران و فروشندگان مهم است و همواره فروشندگان به یت خریرضا یادر هر معامله

ائه تواند فروشندگان را در اریجاد آن میا یهات و مولفهیداران هستند لذا مسئله مطلوبیت خریرضا

د، البته در ینما یارینندگان، کشتر مصرفیت هرچه بیت و رضایاالها و به تبع آن مطلوبکهرچه بهتر 

_______________________________________________________________ 
1 . Gossen 
2 . Menger 
3 . Walras 
4 . Jevons 
5 . Jeremy Bentham 
6 . Total Utility(TU) 
7 . Marginal Utility(MU) 
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اطالعاتی، بهتر است بجای استفاده از لفظ خریدار و  یهاگاهیپامورد منابع اطالعاتی موجود 

فروشنده، از کاربر و عرضه کننده استفاده شود، لذا در این مقاله از این اصطالحات استفاده خواهد 

 شد.  

 هایگاهیپابر افزایش مطلوبیت مصرف کنندگان  مؤثرهدف این مقاله دستیابی به عوامل 

، شودیمآنجایی که اصطالح مطلوبیت در اقتصاد اطالعات مطرح اطالعاتی در ایران است است، و از 

 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 

 کنندیماطالعاتی هزینه پرداخت  هاییگاهاپدر مصرف کنندگانی ایرانی که برای استفاده از 

 چیست؟ 

 پیشینه پژوهش

 یهاحوزهبسیاری در  یهاپژوهشدر حوزه مطلوبیت مصرف کننده در ایران و خارج از ایران 

اطالعاتی هیچ  هاییگاهپامختلف و حتی در مورد کاالهای مختلف انجام شده است، اما در حوزه 

البته تحقیقات بسیاری در حوزه رضایت مصرف کنندگان و یا پژوهش مشابهی بازیابی نشده است 

انجام شده است اما پژوهشی که دیدگاهی مشابه دیدگاه  هایگاهپاو  هایتساعوامل کاربر پسندی 

اطالعاتی،  یهایگاهپااین پژوهش، یعنی بررسی عوامل مطلوبیت اقتصادی در میان مصرف کنندگان 

در حوزه مطلوبیت به عنوان نمونه اشاره خواهد  هایشینهپبازیابی نشده است، لذا در ادامه به برخی از 

 شد:

اکتشافی کارآمد برای  هاییتمالگور"با عنوان  یامقاله( در 2016) 1مایکلباست، شارپ و تونکل

 هاییتمورالگی بهبود پیشنهاداتی برا "حداکثرسازی مطلوبیت، مشکالت قیمت گذاری محصول

. اندنموده، ارائه اندشدهارائه  2اکتشافی مشکالت قیمت گذاری بهینه، که توسط دابسون و کالیش

را  تا آنها اندکردهدابسون و کالیش ارائه  هاییتمالگوراقدامات بهبودی بخش خود را روی  هاآن

قبلی انجام  ایهیتمالگورزئیات عددی این کار را بوسیله تجزیه و تحلیل ج هاآناثر بخش تر کنند، 

و با در نظر گرفتن مطلوبیت حداکثری مصرف کنندگان، این جزئیات را تغییر داده و در  اندداده

 اندوردهآو در نتیجه الگورتیمی را برای قیمت گذاری بدست  انددادهبرخی موارد نیز آنها را گسترش 

_______________________________________________________________ 
1 . Myklebust, Sharpe & Tunçel 
2 . Dobson and Kalish 
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ان نامه خود ی( در پا2015) 1. لووشودیمده ایجاد که براساس آن حداکثر مطلوبیت برای مصرف کنن

به  "هاتکشر یایپو یگذارمتیننده، و قکمصرف یه بر، تقاضاکرات شبیتاث یبررس"با عنوان 

نندگان و به تبع آن رفتار کت مصرفیزان مطلوبیدر م یاتیستم عملیه سکعناصر مختلف شب یبررس

ستم یه سکشب یه اندازه و معمارکدهد ینشان مق او یج تحقینندگان پرداخته است، نتاکمصرف

ن او یاست. همچن مؤثرآن  یگذارمتین قینندگان آن و همچنکت مصرفیزان مطلوبیدر م یاتیعمل

ه کت در نظر گرفته و نشان داده اس یاتیستم عملیه سکشب یکهوشمند را به عنوان  یهابازار تلفن

 هاآن یزان تقاضاینندگان و مکار، بر رفتار مصرفط بازیمت، و شرایت، قیفکیش یچون افزا یموارد

ها در رفتار مصرففروشگاه یمل یق به نقش برندهاین تحقیاز ا یگریاست. در بخش د مؤثر

ش ین برندها موجب افزایه حذف اکت آنها پرداخته و نشان داده است یزان مطلوبینندگان و مک

ان نامه خود با ی( در پا2015) 2ییشود.گیم هامتیق یاهش نسبکل ینندگان به دلکت مصرفیمطلوب

سه آن با یت مورد انتظار و مقایه مطلوبینظر یبه بررس "ت مورد انتظاریت و مطلوبیعقالن"عنوان 

ه براساس کش از آنینندگان بکه مصرفکپرداخته و نشان داده است  یمنطق یریگمیتصم یهامدل

ت مورد انتظار خود یبه مطلوب یابیبه دنبال دستنند کعمل  یمنطق یریگمیمختلف تصم یتورهاکفا

و  دهدیافراد را مدنظر قرار م یو روان یمختلف جسم یهات جنبهیه مطلوبیه نظرکهستند، چرا

، ینطقم یریگمیه منشأ تصمکدهد ین او نشان میآنها را در نظر دارد. بنابرا یتمندیثر رضاکحدا

با  یامقاله( در 2013) 3م دارند. لیندساییتباط مستقن دو با هم اریننده است و اکت مصرف یمطلوب

ه ب "درآمدی یهامدلدر مطلوبیت مورد انتظار از  هایتاولومباحث مطلوبیت: واژگونی "عنوان 

بررسی متون مختلف در حوزه مطلوبیت مورد انتظار پراخته و دو رویکرد مختلف را از آنها استخراج 

م( ؛ و دودانندیمنهایی )میزان سود( حاصل از یک کاال  کرده است: اول( برخی مطلوبیت ثروت

برخی دیگر مطلوبیت را ثروت اولیه )سود ابتدایی( و درآمدهای تدریجی )سودهای ضمنی( 

 دهدیم؛ او خود به دیدگاه دوم معتقد است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او نشان دانندیم

ناشی از چارچوب  هاییتاولوواژگونی  توانندیمدرآمدی  یهامدلکه مطلوبیت مورد انتظار از 

 دهدیممعکوس را پیش بینی کنند؛ در واقع او نشان  هاییتاولوبندی، و تمایل به پرداخت ارزش 

 تواندیمکه اگر درآمد و ثروت بطور جداگانه در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شوند، مدل درآمدی 

رآمد را پیش بینی کند، اما اگر د شوندیممدل منطقی استاندارد ایجاد  را که در برابر هاییینابهنجار
_______________________________________________________________ 

1 . Luo 
2 . Gee 
3 . Lindsay 
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ن راه حل . بنابراین بهتریشودیمو ثروت جداگانه وارد تابع نشوند، تناقض رابینز بر معادله حاکم 

مشخص  هایتاولوو واژگونی  هایتاولوآنست که این دو بطور جداگانه وارد تابع مطلوبیت شوند تا 

برای تخمین میزان ریسک گریزی و ریسک متوسط، از ثروت به تنهایی استفاده  مجدداً شود و سپس،

ریق اولیه از ط هاییافتهتابع مطلوبیت مصرف کننده: "با عنوان  یامقاله( در 2012) 1شود. پائوروم

 هاز روش بهینه سازی الگرانژ برای تخمین تابع مطلوبیت اندازه گیری شد "روش بهینه سازی الگرانژ

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 

( ارائه روشی برای اندازه گیری 1 کردیمطابقت دارد. او در مقاله خود دو هدف را دنبال کننده م

( ارائه مبنایی برای پیش بینی تقاضای گوشت در ایالت 2مطلوبیت مصرف کنندگان گوشت و 

 یرأثتموقعیت یابی بهینه محصول با بررسی "با عنوان  یامقاله( در 2012و همکارانش ) 2متحده.  لوو

 که مطلوبیت با انتخاب منطقی مصرف انددادهنشان  "وبیت منفی بر انتخاب مصرف کنندهمطل

عکس  یرتأثز و لذا مطلوبیت منفی نی کندیمکنندگان نسبت مستقیم داشته و آنها را ترغیب به خرید 

در این تحقیق این  هاآنبر انتخاب مصرف کننده و در نهایت عدم خرید محصول خواهد داشت؛ 

 .کنندیمرا براساس توابع ریاضیاتی مطلوبیت و انتخاب منطقی محاسبه و ارائه نتایج 

 دهش درک مطلوبیت بین ارتباط بررسی "( در پایان نامه خود با عنوان 1390ابراهیمی خاکباز )

ذار بر نبال بررسی عوامل اثر گبد "دانشجویان کارآفرینی به گرایش با شده درک پذیری امکان و

. متغیرهای مستقل شامل مطلوبیت درک شده ، خود کارآمدی درک شده بوده استقصد کارافرینی 

) امکان پذیری درک شده ( ریسک پذیری ، هوشیاری کارآفرینانه و تجربیات پیشین است . متغیر 

تهران مستقر  شجویان فنی دانشگاهوابسته تحقیق نیز قصد کارآفرینانه است . جامعه آماری تحقیق دان

نفر ( و نمونه آماری  760)  باشندیمکه در ظرف فارغ التحصیلی  باشدیمدر پردیس کارگر شمالی 

آماری چون همبستگی ، رگرسیون و میانگین  یهاآزموننفر بوده است . در این تحقیق از  146شامل 

برای تحلیل  spss ، و دو نرم افزار لیزرل وو تکنیک معادالت خطی ساختار یافته استفاده شده است 

و مدل به کار رفته است . نتایج تحقیق نشان دهنده ارتباط قوی بین مطلوبیت و امکان پذیری  هاداده

درک شده با قصد کارآفرینانه است و همچنین ارتباط امکان پذیری درک شده با هوشیاری 

_______________________________________________________________ 
1 . Paurom 
2 . Luo X.G 
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 . کارآفرینانه است

آن اشاره شد تحقیقی که دیدگاه این مقاله را دنبال کند نه در میان همان طور که در باال نیز به 

 . پیشینه هابازیابی نشده است

 روش شناسی

اطالعاتی  هاییگاهپادف این مقاله بررسی عواملی است که مطلوبیت مصرف کنندگان ایرانی ه

استفاده شده است،  1، برای نیل به این هدف از تکنیک تحلیل محتوای تلخیصیدهدیمرا افزایش 

( 2005، 2سه گانه تحلیل محتوای کیفی است )اسپانگل زیکودا و اسچرودر هاییکتکنکه یکی از 

مطلوبیت  هایهمؤلفبدین ترتیب که ابتدا متون مختلف در حوزه مطلوبیت مورد مطالعه قرار گرفته و 

تشافی طالعاتی مصاحبه اکا هاییگاهپااز آنها استخراج شده است، سپس از مصرف کنندگان ایرانی 

گردآوری شده بوسیله روش تحلیل محتوای تلخیصی، در دو سطح  یهادادهانجام شده است، لذا 

تقلیل اولیه: حذف موارد تکراری و مشابه؛ و تقلیل ثانویه: جمع بندی و مقوله بندی اصلی براساس 

یادداشتها به قطعات  : قطعه بندی متن4)طی سه مرحله کدگذاری آزاد 3مراحل رمزگذاری نظری

، 1998، 5معنی دار و تخصیص رمزی در قالب توصیف و روشن سازی قطعه )استراوس و کوربین

: ایجاد رابطه معنی دار میان قطعات مختلف مرحله کدگذاری آزاد 6(؛ کدگذاری محوری102

یق این تحق: که عبارتست از انتخاب مقوله هسته )که در 7(؛ و در نهایت کدگذار گزینشی124)همان:

(؛ مورد 183، 2002، 8و تهیه مقوالت نهایی )فلیک هامقولهمطلوبیت است( و ارتباط آن با سایر 

 اصلی مطلوبیت ارائه شده است. هایمؤلفهتحلیل قرار گرفته و در نهایت 

جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، با توجه به اینکه مطلوبیت یک اصطالح اقتصادی 

، هامصاحبهکننده از دیدگاه پرداختی او مدنظر است، لذا برای بوده و رضایت مصرف 

ی پول اطالعات هاییگاهپاکه برای استفاده از  اندبودهجامعه مورد مطالعه مصرف کنندگانی 

_______________________________________________________________ 
1 . Summarizing content analysis 
2 . Spannagel, Gläser-Zikuda & Schroeder 
3 . Theoretical coding 
4 . Open 
5 . Strauss, Corbin 
6 . Axial 
7 . Selective 
8 . flick 
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-2011سال  5. همچنین برای متون نیز متون مرتبط با مطلوبیت طی کردندیمپرداخت 

. برای دانبودهپروکوئست، و ابسکو مدنظر  اطالعاتی ساینس دایرک، هاییگاهپادر  2015

نمونه گیری از میان جامعه مدنظر، برای مصاحبه از روش نمونه گیری تصادفی از میان 

اطالعاتی مراجعه کننده به دو مرکز ارائه دهنده خدمات پولی  هاییگاهپامصرف کنندگان 

تابخانه شگاه تهران و کبه مصرف کنندگان بیرونی یعنی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دان

سازمان مدیریت صنعتی صورت گرفته است؛ دلیل انتخاب این دو مرکز دسترس پذیری 

 هامصاحبهروزه، برای  60نفر در یک بازه زمانی  150آنها برای محقق بوده است؛ از حدود 

و عدم ارائه اطالعات بیشتر در  هاپاسخ، اشباع هامصاحبهاستفاده شد و مبنای توقف 

 اندبودهنفر اول تکراری  50پس از سئوال از  یباًتقرحوزه مورد مصاحبه بود، از اطالعات 

و هیچ گویه جدیدی اضافه نشده است؛ در انتخاب افراد برای مصاحبه عواملی مانند 

 . اندداشتهنجنسیت، تحصیالت و سن، خنثی در نظر گرفته شده و تاثیری بر انتخاب افراد 

 هاافتهی

بیت عوامل ایجاد حد اکثر مطلواین پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سئوال است که 

 کنندیماطالعاتی هزینه پرداخت  هاییگاهپادر مصرف کنندگانی ایرانی که برای استفاده از 

 200 زهمان طور که در باال نیز اشاره شد برای پاسخگویی به این سئوال بیش ا چیست؟ 

منبع اطالعاتی اعم از پایان نامه، طرح تحقیقاتی و مقاله و ... مورد بررسی قرار گرفته و 

نفر مصاحبه شده است که نتایج این مطالعات در دو سطح مورد تقلیل  150با بیش از 

قرار گرفته؛ نتایج حاصل از تقلیل سطح اول به انضمام بسامد هر یک از آنها در منابع و 

 در جدول شماره یک آمده است: هامصاحبه

 برای مصاحبه سئواالت زیر از پاسخ دهندگان پرسیده شده است:

خود نیازمند خرید منابع  یهاپروژهشما پژوهشگری هستید که برای انجام پروژه یا 

که شما از  شودیمخاص هستید، چه عواملی موجب  هایییگاهپااطالعاتی از پایگاه یا 

 اطالعاتی احساس رضایت کنید؟ هاییگاهپاپرداخت وجه در برابر استفاده از 
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اطالعاتی )منابع آنها و همچنین عرضه کنندگان آنها( چه خدمات و  هاییگاهپا

تسهیالتی را در اختیار شما بگذارند، شما پرداخت مجدد یا پرداخت بیشتر برای استفاده 

 انجام خواهید داد؟از پایگاه را با کمال میل 
 و آمار منابع آنها کیسطح  یلیتقل هایمؤلفه. 1جدول شماره

 

 

 

 
 

تعداد  هامهناتحقیقاتی و پایان  یهاطرحتعداد  اکتشافی هایمؤلفه
 مقاالت

 مصاحبه

 50 42 30 نیاز اطالعاتی
 ـــــــــ 65 60 کیفیت
 50 87 92 قیمت

 ـــــــــــــ 5 10 کمک هزینه )یارانه(
 ـــــــــــ 7 11 خدمات پس از فروش
 20 38 50 دمو )نسخه آزمایشی(

 43 20 25 سرعت دستیابی
 26 35 40 فاصله مکانی

 2 30 45 ویژگیهای جمعیت شناختی
 43 62 58 تجربه شخصی
 32 52 66 تجریه دیگران

 ـــــــــــ 64 70 نیازهای فردی )سرگرمی، لذت و ...(
 ــــــــــ 15 20 نیازهای اجتماعی )همدلی، حسادت، ارتقای جایگاه(

 ـــــــــــــ 38 40 ضمانت )گارانتی(
 ــــــــــــ 45 30 ویژگیهای روانشناختی

 ــــــــــ 92 83 توزیع و عرضه
 24 72 54 تبلیغات

 43 56 84 و جوایز هافیتخف
 ـــــــ 98 94 درآمد

 2 31 20 قومیویژگیهای زبانی و 
 ــــــــــ 2 4 ساختار بازار

 50 ـــــــ ــــــــــــــــ متن کامل
 48 ــــ ــــــــــــــــ زبان متن

 49 12 5 راهنماها و نحوه بازیابی
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در نظر گرفته شده است دلیل این امر آن است  50 هامصاحبهتعداد  1جدول شماره  یهادادهدر 

مصاحبه بعدی هیچ اطالعات  100مصاحبه اول، اشباع اطالعاتی ایجاد شد و  50که پس از حدود 

ارائه شده است،  50بیشتری را به موارد قبلی اضافه نکرده است، لذا در این جدول بسامد برمبنای عدد 

سال گذشته  5مرتبط با مطلوبیت در  یهانامهو پایان  هاحطردر مورد دو ستون دیگر نیز مقاالت، 

 یباًقرتمورد بررسی قرار گرفت که در این بررسی نیز اشباع اطالعاتی مدنظر بوده است و این اشباع 

عنوان از هر منبع بوجود آمده است لذا مبنای اعداد ارائه شده در دو ستون منابع،  100پس از مطالعه 

در مرحله بعد، یعنی در تقلیل سطح دوم براساس رمزگذاری محوری، .  بوده است 100عدد 

نهایی براساس اعالم نظر  هایمؤلفهمحور اصلی مطلوبیت مصرف کنندگان بوده و لذا 

 :اندشدهارائه  2نهایی در جدول شماره  یهامقولهمصرف کنندگان مقوله بندی شده است، 

 
 ذاری بر محور مطلوبیت کاربراننهایی براساس کدگ یهامقوله. 2جدول شماره

 مرتبط هایمؤلفهمجموعه  مقوله نهایی

 نیاز اطالعاتی نیاز اطالعاتی
زبانی و قومی، متن کامل، زبان متن، راهنماها  یهایژگیوکیفیت،  کیفیت

 و نحوه بازیابی، سرعت دستیابی، فاصله مکانی
 تبلیغاتتجربیات شخصی، تجربیات دیگران،  اطالعات پیشین )افزوده(

 و جوایز، کمک هزینه، قیمت، دمو یا نسخه آزمایشی هافیتخف هامشوق
 روانشناختی و جمعیتی یهایژگیو فردی و اجتماعی یهایژگیو

 

بدست آمده است، اما  1اکتشافی در جدول شماره  هایمؤلفهدر واقع چهار مقوله اصلی از میان 

این امر  است، پایایی مربوط به هامقولهنکته مهم در تحلیل محتوا پایایی و اعتبار تحلیل و در واقع 

است که تا چه حد شیوه تحلیل به صورت بین االذهانی، قابل ادارک است، به همین منظور بخش 

به صورت  هاستخراج شده، عالوه بر محقق توسط رمزگذار دیگری نیز )البت هایمؤلفهمقوله یابی از 

( نیز رمزگذاری و مقوله بندی شدند و سپس آلفای هامصاحبهمورد از  50محدود و با انتخاب حدود 

 کریپندورف برای تعیین میزان پایایی براساس فرمول زیر محاسبه شد: 

Dc

Do
Alpha 1 

 که در آن: 

Do عدم توافق مشاهده شده، و : 
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Dc.عدم توافق مورد انتظار است : 

به سطح سنجش متغیر مورد مطالعه بستگی دارد. تفاوت آلفای  Dcو  Doفرایند محاسبه 

م به توان در سطوح سنجش غیر اسمی هکریپندورف با سایر ضرایب پایایی این است که آلفا را می

کوچک قابل تصحیح است. آلفای کریپندورف در محدوده  یهانمونهکار برد. آلفا همچنین برای 

مطلوبیت نشان داد که نشان پایایی  یهامقولهرا در مورد  0.77.4مصاحبه،عددی حدود یادداشت  50

 0.70قابل قبول در تحلیل محتوا است )حداقل ضریب پایایی مورد انتظار در آلفای کریپندورف 

 است(. 

 گیری بحث و نتیجه

 ایهیگاهپامشخص است، برای مصرف کنندکان  2و  1جداول  یهادادههمانطور که از 

اتی اطالع هاییگاهپااصلی که موجب افزایش مطلوبیت آنها در استفاده از  یهامقولهاطالعاتی 

، به ترتیب اولویت مصرف کنندگان )براساس بسامد هریک از شوندیمبراساس پرداخت وجه 

ه افزود ، اطالعاتهامشوقدر پاسخ مصاحبه شوندگان( عبارتند از: نیاز اطالعاتی، کیفیت،  هامقوله

 فردی و اجتماعی. هایژگیوو در نهایت 

نیاز آنها  کردندیمبه آن اشاره  یامؤلفهاغلب مصاحبه شوندگان در برابر پرسش مصاحبه اولین 

خفیف، بدون توجه به ت اندگرفتهبه منبع اطالعاتی بوده است، و همه افرادی که مورد مصاحبه قرار 

یا کمک هزینه و ... نیاز اطالعاتی خود را دلیل اصلی پرداخت وجه و در واقع پایه مطلوبیت خود 

مختلفی در حوزه مقوله کیفیت را اعالم  هایمؤلفه، پس از نیاز اطالعاتی غالب افراد اندکردهعنوان 

اعالمی بود  هایمؤلفهدر مرحله بعدی  هامشوقمواردی چون زبان متن، متن کامل و ...؛  کردندیم

چنانچه سازمان مطبوعشان )برای افرادی که از سازمانی خاص  کردندیمبه این مفهوم که افراد اعالم 

بودند( و یا مرکز ارائه دهنده خدمات اطالعاتی، بخشی از هزینه را به عنوان یارانه یا تخفیف و مشابه 

 یا از پرداختی آنها کسر کند به شدت در افزایش مطلوبیت این در اختیار مصرف کنندگان بگذارد و

بوده است. اطالعات افزوده یا پیشین، نیز تا حدود زیادی موجب افزایش  مؤثرپاسخ دهندگان 

 فردی و اجتماعی چندان اثری بر ایجاد هاییژگیومطلوبیت مصرف کنندگان بوده است؛ اما بحث 

 و تنها بخش کوچکی از مصاحبه شوندگان به این مقولهمطلوبیت در میان مصرف کنندگان نداشته 

 . اندنمودهاشاره 

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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و همین امر موجب شده تا کاالهای اطالعاتی مثل  انددادهدی مورد مطالعه قرار کاالهای اقتصا

 یهاتالشاطالعاتی چندان مورد توجه قرار نگیرند و لذا شاید بتوان این مقاله را جز  هاییگاهپا

 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  (.1390ی خاکباز، هادی )ابراهیم
 رینی.دانشکده کارآف، گرایش به کارآفرینی دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران

اطالعاتی بر  یهاگاهیپابررسی درک کاربران از محیط رابط . (1388) انتظاریان، ناهید و رحمت اله فتاحی
ی با اطالع رسانی علوم و فناور یامنطقهالکترونیکی مرکز  یهامقالهاساس مدل نیلسن)مقایسه پایگاه 

 .64-43(: 3)12 ،. کتابداری و اطالع رسانیپژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران( یهامقالهپایگاه 
دیانی و کبری سقاء پیرمرد. مشهد: ترجمه محمد حسین  .اقتصاد اطالعات (.1380) کینگما، بروس .آر

 کتابخانه الکترونیکی.

 خجسته.تهران:  .مبانی علم اقتصاد: اقصاد خرد، اقتصاد کالن (. 1390)، طهماسب یشاهمحتشم دولت
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