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Ús i usuaris de revistes electròniques a les universitats catalanes: 

resultats d’una enquesta 

 

Resum: 

Es presenten els resultats d’una enquesta sobre l’ús de revistes electròniques realitzada al 

professorat de les universitats que formen el Consorci de Biblioteques Universitàries de 

Catalunya (CBUC). Els resultats mostren un elevat grau de coneixement de la col·lecció de 

revistes electròniques entre el personal docent i investigador i una creixent preferència pel 

format electrònic en detriment de l’imprès. L’alt grau de coneixement i d’ús dels títols 

electrònics, i la preferència per aquest suport, comporten una elevada valoració de la col·lecció 

de revistes electròniques. Al mateix temps, la major part dels usuaris preveu un increment de 

l’ús dels títols electrònics durant els propers anys. Els resultats també confirmen la importància 

de la disciplina i de l’edat com a factors explicatius de l’ús de les revistes electròniques. 

 

1 Introducció i objectius 

Aquest treball presenta els resultats d’un estudi de l’ús de les revistes electròniques per part del 

professorat del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC). El CBUC està 

integrat per les 8 universitats públiques catalanes¹ i la Biblioteca Nacional, a més de permetre 

la seva participació com a usuaris a d’altres institucions. El gener de 2006, el CBUC tenia 

subscrites consorciadament 7.200 revistes electròniques a les quals podien accedir el conjunt 

d’usuaris de les universitats que formen part del Consorci. 

 

L’objectiu principal de l’estudi era complementar els resultats obtinguts en estudis previs2 en els 

quals s’havien analitzat les estadístiques d’ús de les revistes electròniques de compra 

consorciada del CBUC. Les dades recollides en aquells treballs van permetre recopilar 

informació global molt interessant sobre l’ús dels paquets de revistes contractades pel CBUC. 

No obstant, donat que aquells estudis es basaven exclusivament en l’anàlisi de les dades 

d’accés web subministrades pels editors, resultava impossible obtenir informació sobre les 

característiques dels usuaris que generaven aquest ús. 
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El present estudi pretenia ampliar la informació disponible sobre el grau d’ús de la col·lecció de 

revistes electròniques, amb la finalitat d’ampliar els coneixements disponibles sobre un seguit 

de qüestions: 

• el grau de coneixement de la col·lecció de revistes disponibles electrònicament. 

• la preferència pel format electrònic o imprès i els avantatges i inconvenients observats pels 

usuaris respecte de cada format. 

• les característiques demogràfiques dels usuaris de revistes electròniques –disciplina, edat i 

categoria–, i la incidència d’aquestes variables sobre l’ús. 

• les característiques de l’ús: finalitat de la consulta i lloc d’accés. 

• la satisfacció amb el grau de cobertura de la col·lecció de revistes electròniques. 

 

2 Revisió de la bibliografia 

Els estudis d’usuaris de revistes electròniques són nombrosos a la bibliografia professional dels 

darrers anys. En una recent i exhaustiva revisió bibliogràfica sobre la matèria, Tenopir3 

analitzava els resultats de més de 200 estudis sobre l’ús de recursos electrònics en 

biblioteques publicats entre 1995 i 2003. Les principals conclusions d’aquesta revisió feien 

referència a la ràpida adopció dels recursos electrònics a l’àmbit acadèmic, malgrat les 

diferencies de comportament en funció de la disciplina de l’usuari. 

 

Per la seva banda, Jamali, Nicholas i Huntington4 van revisar les conclusions de més d’una 

desena de treballs que han emprat l’anàlisi de logs per estudiar l’ús i els usuaris de revistes 

electròniques. Aquests treballs han ofert conclusions contradictòries pel que fa al volum d’ús de 

les subscripcions a través de Big Deals5, però han posat de manifest un elevat grau de 

concentració en l’ús dels títols i una clara preferència pel format PDF front al HTML. Al mateix 

temps, han aportat informació interessant sobre el patró de comportament dels usuaris i la 

creixent preferència per la cerca en detriment del browsing com a forma d’accés a la 

informació. 
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Pel que fa a les enquestes entre usuaris de recursos electrònics, Bar-Ilan i Fink6 han sintetitzat 

la informació obtinguda fins ara en l’ampli ventall de treballs analitzats per Tenopir i d’altres 

posteriors. Aquests treballs mostren que: 

• L’ús de les revistes electròniques s’incrementa amb el temps. 

• L’edat i/o la posició acadèmica estan inversament relacionades amb l’ús de les revistes 

electròniques. 

• Hi ha una reducció gradual de l’ús de les revistes impreses a mesura que els usuaris 

tendeixen a preferir i fer servir més el format electrònic. 

• A mesura que s’incrementa l’ús, els usuaris tendeixen a accedir al format electrònic més 

freqüentment. 

• L’ús d’una revista no és necessàriament una indicació de les preferències dels usuaris. Hi 

pot haver-hi un increment en l’acceptació i en la freqüència d’ús del format electrònic 

simplement perquè el tradicional format imprès ja no està disponible. 

• Quan es pregunta els usuaris pels avantatges de les revistes electròniques, aquests 

tendeixen a mencionar l’accessibilitat, la possibilitat d’accedir-hi des de casa, les facilitats 

per a la recuperació i els enllaços a d’altres continguts. D’altra banda, entre els 

inconvenients més citats estan la manca de disponibilitat dels números antics i els 

problemes amb la lectura dels textos des de la pantalla de l’ordinador. 

 

Un dels aspectes més analitzats en els estudis d’usuaris duts a terme fins ara és el de la 

identificació de les variables que afecten el comportament a l’hora de fer servir recursos 

electrònics. En aquest sentit, sembla clar que no es pot parlar d’un usuari típic o únic dels 

recursos electrònics, sinó que s’estableixen diferències de comportament en funció de diverses 

variables com la disciplina, l’edat o la categoria professional. 

 

Pel que fa a la disciplina, sembla que els docents i investigadors de ciències exactes i naturals 

que, d’altra banda, van ser els primers en adoptar les revistes electròniques, són els usuaris 

més actius de títols en format electrònic7 8. Aquesta circumstància pot estar relacionada amb el 

fet que, segons diversos estudis9, la implicació en la recerca és el millor predictor de l’ús de 

recursos electrònics per part del usuaris. Segons Tenopir i King10 la majoria (75%) de les 
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lectures de revistes són per a les activitats de recerca i, en menor mesura (41%), per a la 

docència. En un recent estudi entre els usuaris d’OhioLINK11, les principals raons que 

motivaven la consulta de revistes electròniques entre docents i investigadors eren també les 

relacionades amb la recerca (realització de tesis doctorals i de màster, preparació de 

sol·licituds de projectes, etc.) mentre que la preparació de materials docents era citada de 

manera infreqüent. A l’estudi de Bar-Ilan, Peritz i Wolman12, la majoria dels enquestats (69,2%) 

afirmava que utilitzava les bases de dades i revistes electròniques tant per a la docència com 

per a la recerca. El 23,9% només les feia servir per a la recerca i únicament el 0,6% 

exclusivament per a la docència. 

  

Així mateix, s’han trobat diferències en el comportament en funció de l’edat (una qüestió que 

haurà de continuar estudiant-se a mesura que s’incorporen noves generacions de docents i 

investigadors amb un elevat grau de coneixements informàtics), l’estatus o la categoria 

professional13. D’acord amb Bar-Ilan, Peritz i Wolman14, els usuaris més actius de les revistes 

electròniques es concentren entre els docents i investigadors més joves. No obstant, una 

enquesta recent entre els docents i investigadors de Medicina de la University of Tennessee15 

mostrava que l’edat no era un factor influent en el fet que els enquestats llegissin més articles 

en paper o en format electrònic. En tot cas, aquests resultats tampoc eren coincidents amb els 

obtinguts per aquests mateixos investigadors16 entre científics d’una altra disciplina 

(astronomia). 

 

En ocasions també s’ha analitzat la relació entre l’ús de revistes electròniques i la categoria 

professional. Aquesta relació, no obstant, sovint pot estar contaminada per la relació que 

existeix, a la vegada, entre l’edat i la categoria professional. A mesura que passa el temps un 

investigador avança en la seva carrera professional i obté places més elevades en l’escalafó 

acadèmic. Altres variables, com el gènere, semblen no afectar l’ús i en aquest estudi no han 

estat considerades. 

 

Pel que a les preferències pel format imprès o electrònic, Bar-Ilan, Peritz i Wolman17 van trobar 

que el 48,9% dels enquestats preferien la versió electrònica dels títols front al 28,2% que 
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preferien la impresa i el 22,9% que no expressaven preferències per cap dels dos formats. No 

obstant, mentre que en ciències de la vida el 64,6% preferia la versió electrònica, en 

humanitats el 56,5% preferia la versió impresa. En tot cas, és probable que existeixi una relació 

recíproca entre l’ús d’ambdós suports. Siebenberg, Galbraith i Brady18 van realitzar un estudi 

sobre el trànsit en l’ús de les revistes impreses a les electròniques en tres disciplines: química, 

enginyeria mecànica i de materials, i física. Amb aquesta finalitat van comparar l’ús de les 

versions impreses i electròniques de 277 títols en els anys 1998 –quan  només es disposava de 

la versió impresa– i 2001 –quan es disposava tant de la versió impresa com de l’electrònica 

d’aquests mateixos títols i de l’accés a molts altres títols en versió electrònica. Els resultats 

mostraven que, entre 1998 i 2001, l’ús dels títols que només estaven en versió impresa es va 

incrementar i, en línies generals, també es va incrementar l’ús de les versions impreses de les 

revistes que també estaven en format electrònic. Les versions impreses acumulaven, en 

aquestes tres disciplines, més del 25% del total del consum –en el cas de títols amb accés a la 

versió impresa i electrònica. 

 

3 Metodologia 

Els mètodes emprats en estudis previs d’usuaris de recursos bibliotecaris de caràcter electrònic 

són molt variats. Tenopir19 identifica estudis realitzats a través de l’aplicació de tècniques 

d’anàlisi transaccional, grups de discussió, observació –en entorns experimentals o naturals– i 

entrevistes i enquestes –en les que es plantegen preguntes sobre preferències, comportaments 

o incidents crítics. 

 

En el present estudi es va optar per la realització d’una enquesta adreçada al conjunt del 

professorat de les universitats que integren el CBUC. El qüestionari emprat s’estructurava en 

tres parts. En primer lloc, incloïa un seguit de preguntes sobre les dades demogràfiques dels 

enquestats: universitat en la qual prestaven els seus serveis, disciplina, edat i categoria. Així 

mateix, s’incloïa una pregunta per esbrinar si l’enquestat coneixia el servei de revistes 

electròniques ofert per la seva universitat i si, per tant, les respostes a la resta de preguntes es 

feien a partir d’un coneixement real del servei. 
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La segona part del qüestionari contenia quatre preguntes sobre l’ús que l’enquestat feia de la 

col·lecció de revistes. En primer lloc, s’intentava esbrinar si l’usuari preferia consultar revistes 

electròniques o impreses i, en aquest segon cas, identificar quines eren les raons d’aquest 

comportament –manca de familiarització amb el suport digital, carència de connexió a Internet, 

manca de disponibilitat de revistes electròniques a la seva disciplina, etc. A continuació, es 

preguntava l’enquestat per la preferència pel format imprès o electrònic, el lloc d’accés a les 

revistes electròniques i la finalitat del seu ús. 

 

Finalment, la tercera part del qüestionari incloïa una pregunta en la qual es demanava la 

valoració de la cobertura de la col·lecció de revistes impreses i electròniques a la seva institució 

i dues més sobre l’evolució prevista durant els pròxims anys de l’ús de títols impresos i 

electrònics. 

 

El qüestionari es va distribuir a tot el professorat de les universitats que integren el CBUC. 

D’acord amb les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya20, el conjunt de la població 

analitzada se situa en 14.855 professors. Cada universitat es va encarregar, entre els mesos 

de maig i juny de 2005, de la distribució del qüestionari entre el seu professorat, principalment 

mitjançant la distribució postal del qüestionari imprès i, en algun cas, a través de la distribució 

electrònica del qüestionari de manera que l’enquestat l’imprimia i el lliurava a la biblioteca. Es 

van rebre un total de 2.682 respostes que representen una taxa de resposta del 18,05%, que 

es pot considerar adequada considerant que les respostes van ser totalment voluntàries i no 

incentivades. 

 

Anàlisi de dades 

Cada un dels ítems de l’enquesta ha estat analitzat de manera descriptiva mitjançant 

percentatges en el cas de les variables qualitatives i en el cas de variables ordinals s’han 

utilitzat indicadors com la mediana i la desviació interquartílica. Les variables qualitatives s’han 

relacionat mitjançant la prova de khi quadrat i s’ha calculat el coeficient de contingència per 

cada una de les comparacions estadísticament significatives per tal de l’estudi de la força de 

l’associació. L’estudi de les comparacions dos a dos s’ha realitzat mitjançant els residus 
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corregits de la prova. La relació entre les variables quantitatives ordinals per mostres 

dependents s’ha realitzat mitjançant la prova de T de Wilcoxon. Els contrastos han estat 

considerats estadísticament significatius a partir d’un α del 0,01. 

 

4 Resultats 

Característiques del subjectes 

La distribució global dels enquestats per disciplines és relativament homogènia, situant-se al 

voltant del 20% en tres casos –Biomedicina (21,0%), Ciències Exactes i Naturals (19,4%) i 

Enginyeria (19,2%)–, amb una major representació de les Ciències Socials (27,0%) i una 

menor presència de les Humanitats (13,3%). 

 

A nivell global, l’edat dels enquestats se situa majoritàriament en els rangs de 31–40 anys i 41–

50 anys, representant respectivament el 34,8% i el 32,4% dels qüestionaris rebuts. No obstant, 

s’observa una relació estadísticament significativa entre la disciplina de l’enquestat i la seva 

edat (χ2 = 85,1, gl=16, α<0,001, Coeficient de Contingència (CC)= 0,18). Els enquestats de 

Biomedicina són de major edat (rangs entre 41-50 i 51-60 anys) respecte a les altres àrees, en 

tant que hi ha un major percentatge de subjectes de Ciències Exactes i Naturals menors de 30 

anys respecte a la resta de àrees. En el cas dels subjectes de Ciències Socials i Enginyeria 

s’observa una major proporció de subjectes entre els rangs de 31 a 40 anys. 

 

Els percentatges de resposta referents a la categoria professional i els percentatges derivats de 

les dades de l’Idescat per al conjunt de la població són similars en totes les categories comuns 

excepte en el cas del professorat associat (professionals en exercici que comptabilitzen 

aquesta activitat amb una dedicació a temps parcial a la Universitat), que representen un 

22,3% de la mostra però un 41,1% del professorat universitari. 

 

Coneixement i ús de la col·lecció de revistes electròniques 

Els enquestats mostren un elevat grau de coneixement de la col·lecció de revistes 

electròniques. Concretament, el 95,3% d’informants afirmen conèixer el fons de publicacions 



 9

periòdiques en aquest suport. El grau de coneixement és molt semblant entre les diferents 

disciplines, superant en tots els casos el 90% de coneixement de la col·lecció. 

 

En quant a l’ús dels diferents suports, un 52% dels enquestats afirma fer servir exclusivament o 

principalment revistes electròniques. A més, un 28% utilitza indistintament tots dos suports. Tal 

com es pot observar a la Taula 1 i a les Figures 1 i 2, l’ús de la col·lecció de les revistes 

electròniques està relacionat de manera estadísticament significativa amb la disciplina, l’edat 

del subjecte i la categoria professional, encara que la força d’aquestes relacions és en la 

majoria dels casos baixa. L’estudi del residus corregits de la prova khi quadrat mostra que els 

subjectes de les disciplines de Biomedicina i Enginyeria opten preferentment per les revistes 

electròniques exclusivament o principalment, els subjectes de Ciències Exactes i Naturals 

opten amb major proporció per revistes principalment electròniques, i en contraposició, en el 

cas de les Ciències Socials i les Humanitats la tendència és a l’ús de revistes tant electròniques 

com impreses i principalment impreses. Respecte a l’edat, els subjectes més joves (menors de 

40 anys) fan un ús preferent de les revistes electròniques, en tant que els subjectes més grans 

de 51 anys utilitzen amb una major proporció revistes preferentment impreses o bé no utilitzen 

revistes electròniques. Dins de les categories professionals encara que hi ha una relació 

estadísticament significativa no s’observa un perfil marcadament diferencial en l’estudi de 

residus corregits. 

 

[Taula 1. Relació de l’ús de la col·lecció de revistes electròniques amb les variables disciplina, 

edat i categoria professional] 

 

[Figura 1. Relació entre l’ús de la col·lecció de revistes i la disciplina] 

 

[Figura 2. Relació entre l’ús de la col·lecció de revistes i l’edat] 

 

A aquells enquestats que afirmaven fer servir principalment o únicament revistes impreses (536 

persones, 19,98%), se’ls va preguntar per les raons d’aquesta preferència. La principal raó 

esgrimida per més de la meitat dels enquestats que havien assenyalat alguna d’aquestes dues 
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opcions és la manca de familiaritat amb les revistes electròniques (57,8%). En menor mesura, 

un 13,8% afirma que no existeixen revistes electròniques a la seva disciplina i tant sols un 2% 

assegura no disposar de connexió a Internet (Figura 3). Les raons per les quals no s’utilitzen 

les revistes electròniques sembla no tenir relació ni amb la disciplina ni amb l’edat de 

l’enquestat, però sí amb la categoria professional (χ2 = 19,23, gl=6, α=0,004, CC= 0,2). En 

aquest cas, els professors associats –professionals en actiu amb una dedicació a temps parcial 

a la docència– són els individus que amb més freqüència afirmen no estar familiaritzats amb les 

revistes electròniques (en un 67,3%), en tant que els catedràtics fonamentalment ofereixen 

altres raons (41,8%). 

 

[Figura 3. Raons dels que fan servir principalment o únicament revistes impreses] 

 

Un 26% dels enquestats que van contestar aquesta pregunta ofereix raons alternatives per 

justificar la seva preferència, malgrat que, en realitat, una bona part indica que el nombre de 

títols a la seva disciplina, sense ser nul com semblava indicar una altra de les opcions, és 

escàs. Al mateix temps, sembla que existeix una associació entre la qualitat dels títols i el 

suport en el qual es publiquen, associant-se els millors títols al format imprès, que és el preferit 

per a la consulta. Alguns usuaris justifiquen la seva preferència pel format imprès a partir de la 

necessitat de consultar números antics que només es troben disponibles en paper. Així mateix, 

alguns enquestats fan referència als costums per justificar aquesta preferència i d’altres a la 

preferència per la lectura en paper. Finalment, alguns enquestats justifiquen el seu 

comportament per les deficiències d’accés a les tecnologies. S’observa que moltes de les 

respostes ofertes pels enquestats venen a coincidir amb les obtingudes en estudis en els quals 

es demanava els usuaris la identificació dels principals desavantatges identificats en l’ús de 

revistes electròniques. 

 

Quan es pregunta als enquestats si estarien disposats a deixar de fer servir la versió impresa 

d’un títol en cas de disposar de la versió electrònica, el percentatge d’acceptació s’eleva al 

76%. S’observa que l’acceptació al canvi està relacionada amb la disciplina (χ2 = 44,52, gl=4, 

α<0,001, CC= 0,13), l’edat (χ2 = 99,96, gl=4, α<0,001, CC= 0,2) i la categoria professional de 
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l’enquestat (χ2 = 33,77, gl=9, α<0,001, CC= 0,1). A partir de l’estudi dels residus corregits, les 

dades indiquen, en el cas de la disciplina, que el nombre dels que estarien disposats a deixar 

de fer servir la versió d’impresa d’un títol en cas de tenir accés al suport electrònic és superior 

en Biomedicina i Ciències Exactes i Naturals, en tant que en Ciències Socials i Humanitats els 

enquestats no es mostren tan favorables al canvi (Figura 4). De nou els subjectes més joves 

(menors de 40 anys) són menys reticents al canvi, en tant que els subjectes de més edat (de 

més de 51 anys) són, en comparació, més reticents (Figura 5). Cal afegir que l’actitud favorable 

al canvi és més evident per aquells subjectes que coneixen la col·lecció de revistes 

electròniques (χ2 = 43,41, gl=1, α<0,001, CC= 0,13). 

 

[Figura 4. Relació entre la disciplina i la predisposició al canvi a la versió electrònica] 

 

[Figura 5. Relació entre l’edat i la predisposició al canvi a la versió electrònica] 

 

La gran majoria dels enquestats assenyala que fonamentalment consulta les revistes 

electròniques des del seu despatx de manera exclusiva (60,3%) o bé des del seu despatx i des 

de casa (28,4%). En un percentatge molt inferior, la consulta es realitza únicament des de 

casa, des de la biblioteca o en varis d’aquests llocs. 

 

Un 53,6% dels enquestats afirma que consulta les revistes electròniques tant per a la recerca 

com per la docència. Un 37,4% únicament les utilitza per motius de recerca i un 2,7% les 

consulta exclusivament per finalitats docents. Quan tenim en compte aquestes tres principals 

finalitats de consulta (93,7% dels enquestats) s’observa que la finalitat de l’ús de les revistes 

electròniques està relacionat amb la disciplina de l’enquestat (χ2 = 136,79, gl=8, α<0,001, CC= 

0,24), l’edat (χ2 = 110,96 gl=6, α<0,001, CC= 0,21) i la categoria professional (χ2 = 31,19 gl=6, 

α<0,001, CC= 0,12). L’anàlisi dels residus corregits mostra que els subjectes de Ciències 

Exactes i Enginyeria fonamentalment utilitzen les revistes per la recerca, en tant que els 

enquestats de l’àrea de Biomedicina tant per qüestions de docència com de recerca (Figura 6). 

Respecte a l’edat, els subjectes de menys de 30 anys les utilitzen fonamentalment per a la 

recerca, entre els subjectes d’entre 41 i 50 anys la finalitat està repartida entre la docència i la 
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recerca, en tant que entre els subjectes de més de 51 anys l’ús és per a la docència i la recerca 

conjuntament, o bé exclusivament per a la docència (Figura 7). En quant la categoria 

professional, tant sols els grup de professorat associat –professorat amb dedicació a temps 

parcial a la Universitat– destacaria per un ús més elevat per a finalitats de docència (35,9%).  

 

[Take in Figure 6. Relació entre la disciplina i la finalitat de l’ús] 

 

[Take in Figure 7. Relació entre l’edat i la finalitat de l’ús] 

 

Valoració de la col·lecció de revistes 

Al qüestionari es demanava als enquestats la seva valoració, en una escala d’1 a 7, del grau de 

cobertura de les col·leccions de revistes electròniques i impreses disponibles a la seva 

institució. En línies generals, la valoració de la cobertura és elevada tant pel que fa a les 

revistes impreses com a les revistes electròniques. En ambdós casos, la mediana és de 5 

punts amb una amplitud interquartil de 3 punts pel cas de les revistes impreses i de 2 punts per 

a les revistes electròniques. Si tenim em compte la variable disciplina de l’enquestat s’observa, 

tal com mostra la Taula 2, que els subjectes de les disciplines de Biomedicina, Ciències 

exactes i Naturals i Enginyeria valoren significativament millor la col·lecció de revistes en format 

electrònic en tant que els subjectes de Ciències Socials i Humanitats valoren millor les revistes 

en format imprès. 

 

[Taula 2. Valoració de la col·lecció de revistes impreses i electròniques per les diferents 

disciplines] 

 

En relació amb l’edat dels enquestats, tal com mostra la Taula 3, només s’observen diferències 

estadísticament significatives entre els subjectes dels intervals d’edat compresos entre 31 i 40 

anys i 41 i 50 anys, sent en els dos casos millor valorada la col·lecció de revistes electròniques. 

En la resta d’intervals d’edat no s’observen diferències estadísticament significatives. 
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[Taula 3. Valoració de la col·lecció de revistes impreses i electròniques pels diferents grups 

d’edat] 

 

Quan es va preguntar els usuaris per l’evolució en l’ús de les revistes impreses durant els 

propers anys, cal destacar que un 15,4% considera que s’incrementarà i un 27,8% considera 

que no variarà el seu ús, mentre que un 43% afirma que les usarà menys i un 13,8% addicional 

deixarà de fer-les servir. 

 

La percepció del futur ús de les revistes impreses està relacionada de manera estadísticament 

significativa amb la disciplina de l’enquestat (χ2 = 160,47, gl=16, α<0,001, CC= 0,25). Així els 

residus corregits mostren una major proporció de subjectes d’Humanitats que pensen que l’ús 

de les revistes impreses augmentarà o bé no canviarà, en tant que els subjectes de les 

disciplines de Biomedicina, Ciències Exactes i Naturals i Enginyeria són de l’opinió que les 

utilitzaran menys o deixaran de fer-les servir (Figura 8). L’edat també està relacionada amb 

aquesta percepció (χ2 = 50,94, gl=16, α<0,001, CC= 0,14). Els subjectes de més edat opinen, 

en una proporció major que la resta de subjectes, que l’ús dels títols impresos no canviarà o bé 

creixerà en certa mesura, en tant que els subjectes de menor edat opinen que utilitzaran menys 

o bé deixaran de fer servir les revistes impreses (Figura 9).  

 

[Figura 8. Relació entre la disciplina i l’opinió sobre l’ús futur de les revistes impreses] 

 

[Figura 9. Relació entre l’edat i l’opinió sobre l’ús futur de les revistes impreses] 

 

Pel que fa a la percepció sobre l’ús futur de les revistes electròniques, el 91,1% dels enquestats 

considera que el seu ús augmentarà durant els propers anys. Només un 8,6% creu que no 

canviarà i menys d’un 1% considera que les usarà menys o deixarà de fer-les servir. La 

distribució de les perspectives d’increment és similar a totes les disciplines amb percentatges 

que se situen al voltant del 90% en tots els casos. 
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5 Conclusions 

Els resultats de l’estudi ofereixen informació significativa sobre el grau de coneixement i d’ús de 

les revistes electròniques a les universitats catalanes, les característiques dels usuaris i la 

valoració de la col·lecció de revistes. Cal destacar, en primer lloc, que, malgrat la seva recent 

incorporació a les col·leccions bibliotecàries, el grau de coneixement de la col·lecció de títols 

electrònics entre el personal docent i investigador és molt elevat, amb un 95% dels enquestats 

que afirmen conèixer la col·lecció de revistes electròniques que els ofereix la seva institució. 

Les dades dibuixen un escenari que permet identificar fàcilment quins són els col·lectius sobre 

els que es pot incidir més i millor en temes de formació d'usuaris i màrqueting dels recursos 

electrònics. En aquest sentit, cal destacar que no s'observa resistència al canvi entre els 

enquestats, sinó més aviat desconeixement entre aquells que fan un menor ús de les revistes 

electròniques. 

 

Els usuaris no només coneixen la disponibilitat de títols electrònics, sinó que els fan servir com 

a principal suport d’accés a la informació científica i tècnica: més de la meitat dels enquestats 

afirma utilitzar exclusivament o principalment revistes electròniques. La preferència pel format 

electrònic està relacionada amb la disciplina i l’edat dels enquestats i és major entre el 

professorat de Biomedicina, d’Enginyeria, i de Ciències Exactes i Naturals i entre els 

enquestats més joves.  

 

L’elevat grau de coneixement i d’utilització no respon únicament a una actitud d’acceptació 

d’una realitat –el nombre de títols electrònics és cada cop més elevat a la vegada que es 

redueixen les subscripcions en paper–, sinó que respon en gran mesura a les preferències 

expressades pels usuaris: el 76% dels enquestats afirma que deixaria de fer servir la versió 

impresa d’un títol en cas de tenir accés a la versió electrònica. Novament, els enquestats de 

Biomedicina i de Ciencies Exactes i Naturals i els més joves es mostren més favorables al 

canvi, mentre que els de Ciències Socials i Humanitats i els de més edat són més reticents. 

 

L’estudi ha permès comprovar que la recerca és la principal motivació a l’hora de fer servir els 

títols electrònics. No obstant, també s’ha observat una forta correlació entre la finalitat de la 
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consulta i l’edat de l’enquestat. Així, aquells usuaris més joves, en procés de consolidar la seva 

carrera professional, fan servir les revistes electròniques especialment per a la recerca, mentre 

que entre els usuaris de més edat les raons d’ús combinen la recerca i la docència i un 

percentatge significatiu dels usuaris de més edat només les fa servir per a la docència. D’acord 

amb aquestes dades, la raó de què hi hagi un major ús de les revistes electròniques entre el 

professorat més jove podria obeir, no només a la seva major familiaritat amb les noves 

tecnologies, sinó al fet de ser més actius en la realització de recerca amb vistes a consolidar la 

seva carrera científica. 

 

L’alt grau de coneixement i d’ús de les revistes electròniques, i la preferència en molts casos 

per aquest suport, comporta una elevada valoració de la col·lecció de revistes electròniques 

que, a disciplines com la Biomedicina, Ciències Exactes i Naturals i Enginyeria, és superior a la 

valoració de la col·lecció de títols impresos. Els enquestats de Ciencies Socials i Humanitats, 

per contra, valoren més les revistes impreses. No obstant, independentment de la disciplina o 

l’edat dels enquestats, tots consideren que durant els propers anys s’incrementarà el seu ús de 

les revistes electròniques. 
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Taula 1. Relació de l’ús de la col·lecció de revistes electròniques amb la disciplina, l’edat i la 

categoria professional. 

 

 2χ  gl p CC 

Disciplina 376.55 16 <0.001 0,4 

Edat 122,59 16 <0.001 0,2 

Categoria professional 98 16 <0.001 0,2 

2χ : Prova de khi quadrat, gl: graus de llibertat, p: nivell de 

significació, CC: Coeficient de Contingència.  
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Taula 2. Valoració de la col·lecció de revistes impreses i electròniques per les diferents 

disciplines.  

 

  n Md (IQR) Z α 

Impreses  4 (2) 
Biomedicina 

Electròniques
442 

5 (2) 
5,83 <0,001 

Impreses  5 (2) 
Ciències Socials 

Electròniques
566 

4 (2) 
5,81 <0,001 

Impreses  4 (3) 
Ciències exactes i naturals 

Electròniques
429 

5 (2) 
8,45 <0,001 

Impreses  4 (2) 
Enginyeria 

Electròniques
388 

5 (2) 
8,49 <0,001 

Impreses  5 (2,75) 
Humanitats 

Electròniques
260 

4 (2) 
5,2 <0,001 

n: grandària de mostra, Md: Mediana, IQR: amplitud interquartilica, z: puntuació z derivada 

de la prova de T de Wilcoxon, α: nivell de significació.  

 

 

 

 

 

 



 20

Taula 3. Valoració de la col·lecció de revistes impreses i electròniques pels diferents grups 

d’edat.  

  n Md (IQR) Z α 

Impreses  241 5 (1,5) 
Menys de 30 anys 

Electròniques  5 (1) 
0,45 ns 

Impreses  770 4 (2) 
Entre 31 i 40 anys 

Electròniques  4 (2) 
6,05 <0,001 

Impreses  716 4 (3) 
Entre 41 i 50 anys 

Electròniques  5 (3) 
3,36 0,001 

Entre 51 i 60 anys Impreses  340 5 (2) 

 Electròniques  5 (2) 
0,85 ns 

Més de 60 anys Impreses  84 5 (2) 

 Electròniques  1 (2) 
1,5 ns 

n: grandària de mostra, Md: Mediana, IQR: amplitud interquartilica, z: puntuació z derivada 

de la prova de T de Wilcoxon, α: nivell de significació, ns: no significatiu. 
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Figura 1. Relació entre l’ús de la col·lecció de revistes i la disciplina. 
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Figura 2: Relació entre l’ús de la col·lecció de revistes i l’edat 
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Figura 3. Raons dels que fan servir principalment o únicament revistes impreses 
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Figura 4. Relació entre la disciplina i la predisposició al canvi a la versió electrònica 
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Figura 5  Relació entre l’edat i la predisposició al canvi a la versió electrònica 
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Figura 6. Relació entre la disciplina i la finalitat de l’ús 
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Figura 7. Relació entre l’edat i la finalitat de l’ús 
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Figura 8. Relació entre la disciplina i l’opinió sobre l’ús futur de les revistes impreses 
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Figura 9. Relació entre l’edat i l’opinió sobre l’ús futur de les revistes impreses 
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