
 

 

  چکیده

  )مقالۀ پژوهشی( 

أت یه يکشور توسط اعضا یتال پزشکیجید یمل ۀیزان استفاده از کتابخانم یبررس
  شاپور اهوازيجند یدانشگاه علوم پزشک یعلم

  
    1نجار یبهاره صفر عل، 2یگدلیزاهد ب، *1یعراق فرزانه

 

   
 يمل ةزان استفاده از کتابخانين ميين پژوهش، تعيا يهدف اصل :زمينه و هدف

 يجند يدانشگاه علوم پزشک يأت علميه يکشور توسط اعضا يتال پزشکيجيد
  . باشديشاپور اهواز م
و به روش پيمايشي  تحليلي است -اين پژوهش از نوع توصيفي :روش بررسي

اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است،  يجهت گردآور. انجام گرديده است
شاپور  يجند يدانشگاه علوم پزشکاعضاي هيأت علمي ، يجامعه مورد بررس

ج با ياستخراج نتا. نفر بوده است ١٨٨ها، به تعداد اهواز شاغل در دانشکده
رسم جداول از نرم افزار  يشده است و براانجام  ١٥SPSSافزار استفاده از نرم

EXCEL استفاده شده است .  
کشور در رفع  يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخان ياستفاده از منابع اطالعات :هاافتهی
، يأت علميه ياعضا. دارد" ياديزر يتأث"  يأت علميه ياعضا ياطالعات يهاازين
" متوسط" يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخان يمنابع اطالعاتخود را با  ييزان آشنايم

گاه در ين پايتربه عنوان پراستفاده  ELSEVIER يگاه اطالعاتيپا. عنوان کردند
منابع استفاده از  يآنها برادرصد  ۷/۳۵. شناخته شد يأت علميه ين اعضايب

 ۳/۶۴از .درصد آنها درخواست آموزش مجدد داشتند ۸/۳۱اند و دهيآموزش د
درصد  ۴/۵۷شرکت نکرده بودند،  يآموزش يهاکه اصالً در کارگاه يدرصد افراد
  .را درخواست کردند يآموزش يهادوره يبرگزار

ن مشکالت ينترنت جزء مهمتريک و سرعت کم شبکه ايتراف :يریگجهینت
ل ين دليترمهم يبه روز بودن منابع اطالعات. عنوان شد يبه منابع اطالعات يابيدست

زان ياز نظر م يأت علميه ياعضان يب. ان شدياز منابع بت ياستفاده و رضا
 يهات و گذراندن دورهي، جنسيليو مدرک تحص ياستفاده از منابع اطالعات

زان استفاده از ين ميب يداراوجود ندارد، تفاوت معن يمعنادارتفاوت  يآموزش
 يعلمأت يه ياعضا يعلم ةبا مرتب يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخان يمنابع اطالعات
  .وجود دارد

  
تال يجيد يمل ة، کتابخانيأت علميه يتال، اعضايجيد ةکتابخان :د واژگانیکل

   .شاپور اهوازيجند يران، دانشگاه علوم پزشکيا يپزشک
  

  11/4/1391: اعالم قبولی       5/11/1390: شدهدریافت مقالۀ اصالح        26/7/1390:دریافت مقاله

  و اطالع  يکارشناس ارشد کتابدار -١
  .يرسان    
 .يو اطالع رسان يگروه کتابدار استاد -٢

  
  
  
  
  
  
کتابداري و اطالع کارشناس ارشد -١

دانشگاه علوم پزشكي ، رساني
  .شاپور اهواز، ايرانجندي

دانشگاه  ،يو اطالع رسان يگروه کتابدار-۲
  .رانيد چمران اهواز، ايشه

  

  

  

  

  

  

  :نويسندة مسؤول*
دانشگاه علوم پزشكي  ؛فرزانه عراقي 

  .شاپور اهواز، ايرانجندي
  ۰۰۹۸۶۱۱۳۳۳۰۲۵۰: تلفن 

Email: eraghi@ajums.ac.ir 
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    مقدمه
هاي اطالعاتي رشد منابع الکترونيکي و پايگاه با افزايش

اطالع رساني در انتخاب اين  و مراکز هامسئوليت کتابخانه
برخالف آنچه که . پيچيده شده استفناوري بسيار سخت و 

هاي اطالعاتي هرگز کار پايگاه پندارند انتخابديگران مي
رويم با اي نيست، هرچه که از لحاظ زماني به پيش ميساده

هاي اشتراک ساليانه و نيازهاي اطالعاتي متغير، افزايش هزينه
ها ومراکز کتابخانه ،بنابراين. شودفرايند انتخاب دشوارتر مي

اطالع رساني بايد معيارهاي مناسبي براي انتخاب اين منابع 
صورت با خطر از  در غير اين رايز اطالعاتي اتخاذ نمايند،

دست دادن بودجه و عدم رضايت استفاده کنندگان مواجه 
کنندگان و آگاهي سنجش نياز استفاده ،بنابراين. خواهند شد

ر تعيين تواند مسئولين را داز وضعيت موجود سازمان مي
معيارهاي دقيق و مناسب جهت انتخاب اين نوع از منابع 

ر در حوزه ياخ يهادهياز پد يکي. )١(اطالعاتي ياري نمايد
 رانيا يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخان يسالمت، راه انداز

)INLM( يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخانس يبا تأس. است 
 ،يتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک رانيا

کشور از  يپزشک يقاتيها و مراکز تحقتمام دانشگاه يدسترس
از  يشاپور اهواز به بخش يجند يجمله دانشگاه علوم پزشک

با توجه به گذشت دو . سر گشته استيا ميدن ياطالعات علم
و  رانيا يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخان يسال از راه انداز

    ين برگزاريانجام شده و همچن يهايه گذاريسرما
ن يا يکيبه منابع الکترون يجهت دسترس يآموزش يهاکارگاه

زان يشود که ميمطرح م ين سئوال اساسينک ايکتابخانه، ا
 ي  دانشگاه علوم پزشک يأت علميه ياعضا ياستفاده
چه  رانيا يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخانشاپور اهواز از يجند

  اندازه است؟
به بررسي ميزان  و همکاران تنوپيرن راستا، يدر هم

استفاده از مجالت چاپي و الکترونيکي در ميان اعضاي 
نتايج حاکي از آن است که اعضاي . أت علمي پرداختنديه
ن ياأت علمي يأت علمي پزشکي بيش از ديگر اعضاي هيه

کنند و بيشترين هدف مطالعاتي آنها،  مطالعه مي نوع منابع را
مقاالت جديد، بيشترين مواد . هاي علمي است انجام پژوهش

 ). ٢(دهد مطالعات اين گروه را تشکيل مي

درصد پاسخ  ۷۰مشخص شد که از  کيونر ةدر مطالع
درصد روزانه  ۷۳.وتربودنديکاربران کامپ درصد ۹۷ دهندگان،
درصد معتقد بودند که  ۸۲کردند و يم وتر استفادهياز کامپ

درصد از پاسخ دهندگان که  ۸۳مهم بودند،  يمنابع اطالعات
را  يکيالکترون يبه صورت خودآموز استفاده از منابع اطالعات

ش از يان کردند و بيز بياز به آموزش را نيفرا گرفته بودند ن
از  يرا جزئ يدرصد از پاسخ دهندگان کارگاه آموزش ۶۰

 يکيشنهاد دادند منابع الکترونيم دانسته و پآموزش مداو
  ).۳(ابديشتر گسترش يکتابخانه ب

از  يأت علميه ياکثر اعضا راميلگان و بايق آتيدر تحق
موجود در دانشگاه آنکارا مطلع بوده و اقدام  يمنابع اطالعات
ها نشان داد که  افتهي. نمودند ين نوع منابع ميبه استفاده از ا

-ب عبارتيوسته به ترتيپ ياطالعات يها گاهين پايتر پراستفاده

ن يهمچن. Science Direct، و ISI ،Ebsco :ازاند 
 ياطالعات يها گاهين هدف استادان از استفاده از پايمهمتر

ل عدم استفاده ين داليتر  بوده است و مهم يانتشار آثار علم
از نحوه  يعدم آگاه: "عبارتند از ياطالعات يها گاهياز پا
" ر منابعيق سايخود از طر ياطالعات يازهايرفع ن"و " استفاده

)٤.(  
ن هر عضو يانگيمردانلو و همکاران به طور م يدر بررس

بار وارد  ۵۲۳روز  ۱۸۲مدت  يها در طدانشگاه يأت علميه
 ۱۲۵۴۶عبارت در مدت  ۱۲۵۶شده،  ياطالعات يبانک ها

 يأت علميه ياعضان يانگيبه طور م. اندقه جستجو کردهيدق
 ۱۵شده،  ياطالعات يهابار وارد بانک ۷ها روزانه دانشگاه

 قه از بانک استفاده کردنديدق ۱۶۷عبارت جستجو کرده و 
)۵.( 

 يهاگاهيبا پا ييزان آشنايم مشاهده کرد که يحسن شاه
    متفاوت  يمختلف آموزش يهاان گروهيدر م ياطالعات
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مورد مطالعه  يهاگاهياستفاده از پازان يمرتبه اول م .باشديم
 Scienceگاه يپا. افته استياختصاص  Elsevierگاه يبه پا

Direct گاه يدر رتبه دوم و پاEbsco زان يسوم م ةدر مرتب
  اختصاص مورد مطالعه را به خود يهاگاهياستفاده از پا

مورد مطالعه به  يهاگاهيزان استفاده از پاين ميکمتر. اندداده
از  درصد ۵/۹۵. اختصاص داردPROQUEST پايگاه 
ورد م يهاگاهيل استفاده از پاين داليتران مهميگوپاسخ
افتن ياطالعات و  يابيسرعت در جستجو و باز را مطالعه
. دانستند د جهت انجام پژوهشين و موضوعات جديعناو
مورد مطالعه توسط  يهاگاهيپا ن علل عدم استفادهيترمهم
سرعت کم  :عبارتند از) درصد ۴/۳۱(ان يپاسخ گواز  يبخش
 يهاتمام متن در رشته يهاگاهينترنت، عدم وجود پايا

 يانواع منابع از يو عدم آگاه ي، نداشتن وقت کافيتخصص
ل عدم ين دليترمهم. گاه تمام متن موجود استيکه در پا
ها عبارت است از عدم امکان گاهيآسان به پا يدسترس
و عدم  يل شلوغ بودن خطوط ارتباطيارتباط به دل يبرقرار

درصد . ها در محل کار و منزلگاهيبه پا يامکان دسترس
ان از آموزش الزم جهت استفاده از ياز پاسخ گو يمحدود

  ).۶( انددهيمند گردوسته بهرهيپ يهاگاهيپا

 ي   گاه اطالعاتينشان داد که پا ندوشن يسلمان
Science Direct ها مورد استفاده گاهير پايسا شتر ازيب

گاه يز مربوط به پايزان استفاده نين ميرد و کمتريگيقرار م
Wiley ت ازيزان رضاين مين کمتريهمچن. است     

ها و گاهيها، مربوط به تعداد و تنوع پاگاهيپا يهايژگيو
ها گاهيپا از يابيت مربوط به دقت بازين سطح رضايباالتر
 يعلم يهابا رتبه يت علمأيه ين اعضايدر ب. شديم

مشاهده  يمعنادارزان استفاده تفاوت يمختلف از لحاظ م
 ).۷(نشد

شاپور يجند ينکه در دانشگاه علوم پزشکيبا توجه به ا
 کشور يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخانزان استفاده از ياهواز م
، ييزان آشناينشده است، ضرورت دارد که در مورد م يبررس

  کتابخانه  نيا ل استفاده و عدم استفاده ازياستفاده، دال
هاي پژوهش حاضر  اهميت يافته. رديصورت پذ ييهايبررس
تواند با مشخص کردن نقاط قوت و ضعف  است كه مي اين 
 ةها تا حد زيادي با ارائيکاست يت نقاط قوت و بررسيو تقو
نده به کتابخانه و يآ يهايزيرخدمات و بهبود برنامه ةنيبه

شاپور اهواز  يجند يدانشگاه علوم پزشک ياطالع رسان مرکز
صدد است با دريافت نظرات و اين مطالعه در. ديکمک نما

ن يهاي اطالعاتي اکنندگان از پايگاهپيشنهادات استفاده
و با تعيين ميزان استفاده از اين منابع،  يتاليجيد ةکتابخان
موجود  ةا مجموعيببرد که آن موضوع پيياالمکان به احتي

دانشگاه  يأت علميه ياعضا ياطالعات يهاازين يپاسخگو
هرگونه  باشد؟ قطعاًيم شاپور اهوازيجند يعلوم پزشک

ريزي براي کتابخانه در خصوص اين نوع منابع برنامه
کتابخانه به آنها  بودجه اطالعاتي که بخش زيادي از

يابد، در مرحله نخست، نيازمند آگاهي از اختصاص مي
باشد و بدون در اختيار داشتن تصويري وضعيت موجود مي
هاي مناسب ممکن نخواهد ها و روشروشن، اتخاذ سياست

  . بود
است و به روش  يليتحل -يفين پژوهش از نوع توصيا
 يمورد بررس يآمار يجامعه. ده استيانجام گرد يشيمايپ

دانشگاه علوم  يهاشاغل در دانشکده يأت علميه ياعضا
ن اندازه جامعه از ييتع يبرا. شاپور اهواز استيجند يپزشک

درخواست  ۱۲/۱۲/۸۸ خيرخانه که در تاريآمار موجود در دب
نفر به  ۵۱۰رخانه تعداد يطبق آمار دب. شد، استفاده شده است

-مه وقت در گروهيتمام وقت و ن يأت علميه يعنوان اعضا

ق و خدمات يس، تحقيبه امر تدر يمختلف آموزش يها
-يجند يدانشگاه علوم پزشک يهادر دانشکده يامشاوره

ه ين تعداد گروه علوم پاياز ا. باشنديم شاپور اهواز مشغول
حذف  ينيل در دسترس بودن، انتخاب و گروه باليبه دل

 يمانده افراد ياز تعداد باق. نفر بود ۱۲۹شدند که تعداد آنها 
ران يا يتال پزشکيجيد يمل ةانتخاب شدند که در کتابخان
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 ينام شدگان که شامل اعضاثبت ياسام. اندثبت نام کرده
س يبود از رئ يليالت تکميان تحصيو دانشجو يأت علميه

سه يمقا يأت علميه يست اعضايه و با ليته يمرکز ةکتابخان
أت يانتخاب شدند که هم عضو ه يت افراديشد، و در نها

تال يجيد يمل ةه هستند و هم در کتابخانيعلوم پا يعلم
  .نفر بودند ۱۸۸اند که ران  ثبت نام کردهيا يپزشک

 .ن پژوهش، پرسشنامه بودياطالعات در ا يابزار گردآور
سؤال بسته و شامل دو بخش  ۱۴ي ن پرسشنامه دارايا

بوده   يقيسؤال تحق ۱۳و  يسؤاالت مربوط به اطالعات فرد
 يصور ييدر پژوهش حاضر از روا يين رواييتع يبرا .است
و با محاسبه  ييايو پا يين رواييپس از تع. ه شده استاستفاد
مطلوب پرسشنامه  ييايانگر پاي، که نما۹۱/۰کرونباخ  يآلفا

ان افراد جامعه پژوهش يع ميها در سطح وسبود، پرسشنامه
  .ع شدنديتوز

ان يع ميدر سطح وس يها با مراجعه حضورپرسشنامه
به کل ن پژوهش يدر ا. ع شدنديافراد جامعه پژوهش توز

  ل ازين دليجامعه پژوهش پرسشنامه داده شد و به هم
ع شده يتوز پرسشنامه ۱۸۸استفاده نشد و از  يريگنمونه
  . افت شديپرسشنامه در ۱۲۹

  
  هاافتهی

اين مسأله بررسي شد که منابع اطالعاتي ابتدا 
تا چه حد در  (INLM)ملي ديجيتال پزشکي ايران ةکتابخان
 اطالعاتي اعضاي هيأت علمي دانشگاه علومهاي رفع نياز

هاي اين مؤثرند؟ بر مبناي يافته شاپور اهوازپزشکي جندي
در ( ELSEVIERآمده، پايگاه  ۱پژوهش که در جدول 

خيلي (هاي هاي با طيف ليکرت مجموع گزينهکليه پرسش
) در نظر گرفته شده است ) خيلي کم و کم(و ) زياد و زياد

باالترين رتبه را در رفع نياز اطالعاتي پاسخ  )درصد ۵/۶۷(
، SCOPUS، و OVIDگويان دارد و پس از آن 

SPRINGER  وPROQUEST  زياد و خيلي (به ميزان
 ۸/۸۱(با  BEST PRACTICEبيشترين تأثير و ) زياد

گويان داراي کمترين رتبه در رفع نياز اطالعاتي پاسخ) درصد
  . است

دهد که اعضاي هيأت نشان مي ۲به طور کلي جدول 
و ) درصد ۹/۷۱(با " روز آمد بودن اطالعات"علمي از 

ملي ديجيتال  ةدر کتابخان) درصد ۱/۶۵(با " راحتي استفاده"
پزشکي کشور بيشترين رضايت و از کافي و مفيد بودن منابع 

کمترين ميزان ) درصد ۳/۳۵(موجود در کتابخانه را با 
  .اندرضايت را داشته

ملي  ةکتابخانميزان آشنايي اعضاي هيأت علمي با منابع  
بر اين . بررسي شد ٣طبق جدول  ديجيتال پزشکي ايران
ميزان آشنايي را ) درصد ۹/۵۸(نفر  ۷۶اساس بيشترين تعداد 

، ميزان آشنايي )درصد ۹/۳(نفر  ۵، و کمترين تعداد "متوسط"
  . اندذکر کرده" خيلي کم"با منابع را 

ها مورد بررسي تک پايگاهيزان آشنايي با تکدر ادامه م
در مورد ميزان آشنايي  .قرار گرفت و نتايج زير به دست آمد

بيشترين  ٤هاي جدول تک منابع اطالعاتي طبق يافتهبا تک
، بيان شد )درصد ELSEVIER )۷/۹۰ آشنايي به ترتيب با

  . گويان با ساير منابع آشنايي کمتري داشتندو پاسخ
: اين نتايج بدست آمد ٤و ٣هاي جدول به يافتهبا توجه 

از کل جامعه پژوهش در حد متوسط با منابع ) درصد ٩/٥٨(
ملي ديجيتال پزشکي کشور آشنايي  ةاطالعاتي کتابخان

داشتند که در اين ميان ميزان آشنايي اعضاي هيأت علمي 
) درصد ٢/٣٨(و اعضاي هيأت علمي زن ) درصد ٨/٦١(مرد 
 .  باشدمي

طور کلي، پايگاه ، به۵ هاي جدوليافته طبق
ELSEVIER و پايگاه  )درصد۹/۶۹( باBEST 

PRACTICE  هاي به ترتيب پايگاه) درصد ۸/۵۳(با
از آنها  اطالعاتي هستند که بيشترين و کمترين مورد استفاده

در پاسخ به . توسط اعضاي هيأت علمي به عمل آمده است
کدام منابع بيشتر  اين سؤال که اعضاي هيأت علمي از

نتايج زير  ٦و  ٥هاي هاي جدولکنند، طبق يافتهاستفاده مي
    :بدست آمد
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 ۳/۷۰(با " به روز بودن اطالعات"اعضاي هيأت علمي 
را ) درصد ۱/۶۶(با " ارائه حجم وسيع اطالعات"و ) درصد

ملي ديجيتال پزشکي عنوان  ةاز داليل مهم استفاده از کتابخان
جزء کمترين داليل ) درصد ۷/۳۶(ل با کاربر با تعام. اندنموده

ملي ديجيتال پزشکي  ةاستفاده از منابع اطالعاتي کتابخان
  .کشور عنوان شد
تمايل اعضاي هيأت علمي به شرکت در  ۷در جدول 

اند اند يا نديدههاي آموزشي و اينکه آموزش ديدهدوره
 ۷/۳۵(نفر  ۴۶، ۷هاي جدول طبق يافته. بررسي شده است

از اعضاي هيأت علمي جهت استفاده از منابع  )درصد
  ملي ديجيتال پزشکي کشور آموزش ةاطالعاتي کتابخان

از اعضاي هيأت علمي در ) درصد ۳/۶۴(نفر  ۸۳اند وديده
  . اندهاي آموزشي شرکت نکردهکارگاه

در بررسي اين که آيا اعضاي هيأت علمي مجدداً مايل به 
: ستند، نتايج زير به دست آمدهاي آموزشي هگذراندن دوره
 ۸/۳۱(آمده،  ۸هاي پژوهش که در جدول بر اساس يافته

اعضاي هيأت علمي که آموزش ديده بودند تمايل به ) درصد
اعضاي هيأت علمي ) درصد ۷/۴(آموزش مجدد داشتند و 

هاي آموزشي شرکت کرده بودند آموزش خود که در کارگاه
  .را کافي دانستند
اعضاي هيات علمي آموزش نديده به  تمايلدر بررسي 
براساس : نتايج زير به دست آمدهاي آموزشي گذراندن دوره

آمده، از اعضاي هيأت علمي که  ۹هايي که در جدول يافته
درخواست برگزاري ) درصد ۴/۵۷(اند، اصال آموزش نديده

تمايلي به گذراندن ) درصد ۲/۶(کارگاه آموزشي را داشتند و 
ملي  ةآموزشي آشنايي با منابع اطالعاتي کتابخانهاي دوره

  .   ديجيتال پزشکي را نداشتند
در پژوهش حاضر، مشکالت اعضاي هيأت علمي در 

به  ١٠جدول  .داستفاده از منابع اطالعاتي مطرح گردي
طبق . پردازدبررسي مشکالت دسترسي به منابع اطالعاتي مي

ک و سرعت اعضاي هيأت علمي ترافي ١٠هاي جدول يافته
       کم شبکه را جزء مشکالت اصلي دستيابي به منابع 

ي دانستند و سپس به ترتيب، عدم آشنايي براي استفادهمي
ها، عدم آموزش کافي، عدم اطالع از وجود مطلوب از پايگاه

منابع مرتبط با رشته، کمبود وقت، عدم دسترسي به اينترنت 
هاي بعدي قرار هو عدم آشنايي با زبان انگليسي در رتب

 .گرفتند

شود به طور کلي، مشاهده مي ۱۰طور که در جدول همان
عدم آشنايي  و) درصد ۶/۵۴(ترافيک و سرعت کم شبکه با 

به ترتيب بيشترين و ) درصد ۸/۷۰(با  با زبان انگليسي
  .کمترين تأثير را در دسترسي به منابع اطالعاتي دارند

اهه، بين ميزان اساس آزمون تحليل واريانس يک ر بر
ملي ديجيتال پزشکي  ةاستفاده از منابع اطالعاتي کتابخان

کشور با مدرک تحصيلي اعضاي هيأت علمي تفاوت 
  . داري وجود نداردامعن

ي اعضـاي  توانـد در ميـزان اسـتفاده   متغير ديگري که مي
باشد که در ايـن  علمي مي هيأت علمي تأثير گذار باشد مرتبه

مربي، استاديار، دانشيار و استاد نشـان داده  گروه  ۴تحقيق در
نتايج آزمون تحليل واريانس يک راهه نشـان داد  .  شده است

بين ميزان استفاده اعضاي هيأت  ۰۵/۰داري اکه در سطح معن
ملي ديجيتال پزشکي کشور  ةعلمي از منابع اطالعاتي کتابخان
  . وجود دارد يمعناداربا توجه به مرتبه علمي تفاوت 

هاي مستقل نشـان داد کـه در   گروه(T) نتايج آزمون تي 
بين ميزان اسـتفاده از منـابع اطالعـاتي     ۰۵/۰داري اسطح معن
ملـي ديجيتـال پزشـکي کشـور بـا توجـه جنسـيت         ةکتابخان

  . داري وجود نداردااعضاي هيأت علمي تفاوت معن
هاي مستقل نشان داد کـه  گروه(T-test) نتايج آزمون تي

بين ميزان استفاده از منابع اطالعاتي  ۰۵/۰اري دادر سطح معن
هـاي  ملي ديجيتال پزشکي کشور بـا گذرانـدن دوره   ةکتابخان

  . داري وجود نداردامعن آموزشي اعضاي هيأت علمي تفاوت
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  توزیع فراوانی منابع بر حسب رفع نیاز اطالعاتی : 1جدول 
  جمع  خيلي کم  کم  متوسط  زياد  زيادخيلي   رفع نياز اطالعاتي  رديف
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني    
۱  Scopus  ۸  ۶/۹  ۲۹  ۹/۳۴  ۲۳  ۷/۲۷  ۱۰  ۱۲  ۱۳  ۷/۱۵  ۸۳  ۱۰۰  
۲  Prouqest  ۶  ۱/۸  ۲۲  ۷/۲۹  ۲۱  ۴/۲۸  ۷  ۵/۹  ۱۸  ۳/۲۴  ۷۴  ۱۰۰  
۳  End Note  ۳  ۸/۴  ۱۳  ۲۱  ۱۳  ۲۱  ۱۱  ۷/۱۷  ۲۲  ۵/۳۵  ۶۲  ۱۰۰  
۴  Best Practice  ۰  ۰  ۰  ۰  ۸  ۲/۱۸  ۱۴  ۸/۳۱  ۲۲  ۵۰  ۴۴  ۱۰۰  
۵  Web of  

Knowledge  
۸  ۵/۱۴  ۸  ۵/۱۴  ۱۵  ۳/۲۷  ۱۰  ۲/۱۸  ۱۴  ۵/۲۵  ۵۵  ۱۰۰  

۶  Jama ۶  ۱۰  ۱۰  ۷/۱۶  ۱۷  ۳/۲۸  ۱۳  ۷/۲۱  ۱۴  ۳/۲۳  ۶۰  ۱۰۰  
۷  Bmj  ۴  ۱/۳  ۱۲  ۵/۱۸  ۲۱  ۳/۳۲  ۱۵  ۱/۲۳  ۱۳  ۲۰  ۶۵  ۱۰۰  
۸  Elsevier  ۴۵  ۵/۳۷  ۳۶  ۳۰  ۲۸  ۳/۲۳  ۲  ۷/۱  ۹  ۵/۷  ۱۲۰  ۱۰۰  
۹  Ovid  ۲۳  ۳/۲۲  ۲۹  ۲/۲۸  ۲۷  ۲/۲۶  ۱۰  ۷/۹  ۱۴  ۶/۱۳  ۱۰۳  ۱۰۰  
۱۰  Md Consult  ۲  ۶/۳  ۶  ۷/۱۰  ۱۲  ۴/۲۱  ۱۶  ۶/۲۸  ۲۰  ۷/۳۵  ۵۶  ۱۰۰  
۱۱  Springer  ۱۴  ۵/۱۷  ۲۰  ۲۵  ۲۷  ۸/۳۳  ۷  ۸/۸  ۱۲  ۱۵  ۸۰  ۱۰۰  
۱۲  Oxford Journals  ۳  ۳/۵  ۹  ۸/۱۵  ۱۸  ۶/۳۱  ۱۱  ۳/۱۹  ۱۶  ۱/۲۸  ۵۷  ۱۰۰  
۱۳  Wiley- Blackwell  ۱۱  ۲/۱۶  ۱۱  ۲/۱۶  ۲۰  ۴/۲۹  ۱۳  ۱/۱۹  ۱۳  ۱/۱۹  ۶۸  ۱۰۰  
۱۴  Thieme  ۲  ۶/۱  ۱۲  ۱/۲۱  ۱۵  ۳/۲۶  ۱۰  ۵/۱۷  ۱۸  ۶/۳۱  ۵۷  ۱۰۰  
۱۵  Nursing Consult  ۴  ۱/۷  ۴  ۱/۷  ۱۲  ۴/۲۱  ۹  ۱/۱۶  ۲۷  ۲/۴۸  ۵۶  ۱۰۰  
۱۶  Up To Date ۲  ۱/۴  ۳  ۱/۶  ۱۰  ۴/۲۰  ۱۱  ۴/۲۲  ۲۳  ۹/۴۶  ۴۹  ۱۰۰  

  
  ملی دیجیتال پزشکی کشور ۀهاي کتابخانتوزیع میزان رضایت اعضاي هیأت علمی از ویژگی: 2جدول 

  جمع  خيلي کم  کم  متوسط  زياد  خيلي زياد  ميزان رضايت  رديف
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني    
  ۱۰۰  ۱۱۷  ۳/۴  ۵  ۶  ۷  ۲/۳۴  ۴۰  ۴۱  ۴۸  ۵/۱۴  ۱۷  ها تعداد پايگاه  ۱
  ۱۰۰  ۱۱۸  ۲/۴  ۵  ۸/۶  ۸  ۱/۳۳  ۳۹  ۱/۳۸  ۴۵  ۸/۱۷  ۲۱  امکان چاپ  ۲
  ۱۰۰  ۱۲۴  ۴  ۵  ۵/۱۴  ۱۸  ۶/۲۲  ۲۸  ۸/۲۹  ۳۷  ۲۹  ۳۶  رايگان بودن  ۳
  ۱۰۰  ۱۲۴  ۲/۳  ۴  ۲/۳  ۴  ۲۹  ۳۶  ۹/۳۷  ۴۷  ۶/۲۶  ۳۳  قابليت جستجو  ۴
  ۱۰۰  ۱۲۱  ۵  ۶  ۵  ۶  ۲/۱۸  ۲۲  ۱/۴۲  ۵۱  ۸/۲۹  ۳۶  روز آمد بودن اطالعات  ۵
  ۱۰۰  ۱۲۳  ۱/۴  ۵  ۵/۶  ۸  ۴/۲۴  ۳۰  ۲/۴۷  ۵۸  ۹/۱۷  ۲۲  راحتي استفاده  ۶
  ۱۰۰  ۱۲۳  ۱/۸  ۱۰  ۶/۱۰  ۱۳  ۳/۳۳  ۴۱  ۲۶  ۳۲  ۲۲  ۲۷  امکان دريافت متن کامل  ۷
  ۱۰۰  ۱۱۷  ۳/۴  ۵  ۳/۴  ۵  ۱/۲۹  ۳۴  ۳/۵۱  ۶۰  ۱/۱۱  ۱۳  سازماندهي اطالعات  ۸
وجود اطالعات مربوط   ۹

  به رشته شما
۲۳  ۱۹  ۲۸  ۱/۲۳  ۴۵  ۲/۳۷  ۱۱  ۱/۹  ۱۴  ۶/۱۱  ۱۲۱  ۱۰۰  

  ۱۰۰  ۱۱۵  ۵/۳  ۴  ۷  ۸  ۹/۳۳  ۳۹  ۴۰  ۴۶  ۷/۱۵  ۱۸  سرعت بازيابي اطالعات  ۱۰
امکان جستجوي همزمان   ۱۱

  چندين پايگاه
۲۱  ۱/۱۹  ۴۷  ۷/۴۲  ۳۱  ۲/۲۸  ۶  ۵/۵  ۵  ۵/۴  ۱۱۰  ۱۰۰  

امکان ذخيره اطالعات   ۱۲
  مورد نياز بر روي رايانه

۲۵  ۱/۲۲  ۴۸  ۵/۴۲  ۳۰  ۵/۲۶  ۵  ۴/۴  ۵  ۴/۴  ۱۱۳  ۱۰۰  

کافي و مفيد بودن منابع   ۱۳
  موجود در کتابخانه

۱۲  ۱/۱۰  ۳۰  ۲/۲۵  ۵۴  ۴/۴۵  ۱۲  ۱/۱۰  ۱۱  ۲/۹  ۱۱۹  ۱۰۰  

جامعيت و اعتبار منابع   ۱۴
  موجود در اين کتابخانه

۱۸  ۴/۱۵  ۴۷  ۲/۴۰  ۳۸  ۵/۳۲  ۷  ۶  ۷  ۶  ۱۱۷  ۱۰۰  
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  اطالعاتی به تفکیک زن و مردتوزیع فراوانی میزان آشنایی اعضاي هیأت علمی با منابع :  3جدول 
  مجموع  اعضاي هيأت علمي زن  اعضاي هيأت علمي مرد  ميزان آشنايي

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  يفراوان  
  ۹/۳  ۵  ۰  ۰  ۱۰۰  ۵  خيلي کم

  ۴/۱۲  ۱۶  ۳/۵۶  ۹  ۸/۴۳  ۷  کم
  ۹/۵۸  ۷۶  ۲/۳۸  ۲۹  ۸/۶۱  ۴۷  متوسط
  ۳/۱۶  ۲۱  ۹/۴۲  ۹  ۱/۵۷  ۱۲  زياد

  ۵/۸  ۱۱  ۵/۴۵  ۵  ۵/۵۴  ۶  خيلي زياد
  ۱۰۰  ۱۲۹  ۳/۴۰  ۵۲  ۷/۵۹  ۷۷  کل

  
  توزیع فراوانی منابع اطالعاتی بر حسب میزان آشنایی: 4جدول 

  جمع  خير  بلي  آشنايي منابع اطالعاتي مورد استفاده  رديف
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني    
۱  Scopus  ۷۹  ۲/۶۱  ۵۰  ۸/۳۸  ۱۲۹  ۱۰۰  
۲  Proqest  ۶۳  ۸/۴۸  ۶۶  ۲/۵۱  ۱۲۹  ۱۰۰  
۳  End Note  ۴۹  ۳۸  ۸۰  ۶۲  ۱۲۹  ۱۰۰  
۴  Best Practice  ۱۵  ۷/۱۱  ۱۱۳  ۳/۸۸  ۱۲۸  ۱۰۰  
۵  Web of  Knowledge  ۳۸  ۷/۲۹  ۹۰  ۳/۷۰  ۱۲۸  ۱۰۰  
۶  Jama ۵۲  ۳/۴۰  ۷۷  ۷/۵۹  ۱۲۹  ۱۰۰  
۷  Bmj ۵۹  ۵/۴۶  ۶۸  ۵/۵۳  ۱۲۷  ۱۰۰  
۸  Elsevier  ۱۱۷  ۷/۹۰  ۱۲  ۳/۹  ۱۲۹  ۱۰۰  
۹  Ovid  ۱۰۰  ۵/۷۷  ۲۹  ۵/۲۲  ۱۲۹  ۱۰۰  
۱۰  Md Consult  ۳۸  ۷/۲۹  ۹۰  ۳/۷۰  ۱۲۸  ۱۰۰  
۱۱  Springer  ۷۵  ۱/۵۸  ۵۴  ۹/۴۱  ۱۲۹  ۱۰۰  
۱۲  Oxford Journals  ۴۳  ۳/۳۳  ۸۶  ۷/۶۶  ۱۲۹  ۱۰۰  
۱۳  Wiley- Blackwell  ۶۶  ۲/۵۱  ۶۳  ۸/۴۸  ۱۲۹  ۱۰۰  
۱۴  Thieme  ۳۷  ۹/۲۸  ۹۱  ۱/۷۱  ۱۲۸  ۱۰۰  
۱۵  Nursing Consul  ۳۶  ۹/۲۷  ۹۳  ۱/۷۲  ۱۲۹  ۱۰۰  
۱۶  Up To Date ۲۶  ۳/۲۰  ۱۰۲  ۷/۷۹  ۱۲۸  ۱۰۰  
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  ملی دیجیتال کشور ۀتوزیع فراوانی میزان استفاده از منابع اطالعاتی کتابخان: 5جدول 
منابع اطالعاتي   رديف

  مورد استفاده
  جمع  خيلي کم  کم  متوسط  زياد  خيلي زياد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
۱  Scopus  ۹  ۳/۱۰  ۱۶  ۴/۱۸  ۳۸  ۷/۴۳  ۱۵  ۲/۱۷  ۹  ۳/۱۰  ۸۷  ۱۰۰  
۲  Proqest  ۶  ۱/۸  ۱۵  ۳/۲۰  ۳۲  ۲/۴۳  ۱۰  ۵/۱۳  ۱۱  ۹/۱۴  ۷۴  ۱۰۰  
۳  End Note  ۳  ۲/۵  ۶  ۳/۱۰  ۱۷  ۳/۲۹  ۱۳  ۴/۲۲  ۱۹  ۸/۳۲  ۵۸  ۱۰۰  
۴  Best Practice  ۰  ۰  ۲  ۱/۵  ۸  ۵/۲۰  ۸  ۵/۲۰  ۲۱  ۸/۵۳  ۳۹  ۱۰۰  
۵  Web of  

Knowledge  ۵  ۸/۹  ۱۱  ۶/۲۱  ۱۳  ۵/۲۵  ۷  ۷/۱۳  ۱۵  ۴/۲۹  ۵۱  ۱۰۰  
۶  Jama ۳  ۷/۴  ۱۳  ۳/۲۰  ۲۵  ۱/۳۹  ۸  ۵/۱۲  ۱۵  ۴/۲۳  ۶۴  ۱۰۰  
۷  Bmj  ۶  ۸/۸  ۱۱  ۲/۱۶  ۲۶  ۲/۳۸  ۱۰  ۷/۱۴  ۱۵  ۱/۲۲  ۶۸  ۱۰۰  
۸  Elsevier  ۴۴  ۸/۳۵  ۴۲  ۱/۳۴  ۲۳  ۷/۱۸  ۸  ۵/۶  ۶  ۹/۴  ۱۲۳  ۱۰۰  
۹  Ovid  ۱۶  ۵/۱۵  ۲۸  ۲/۲۷  ۳۳  ۳۲  ۱۵  ۶/۱۴  ۱۱  ۷/۱۰  ۱۰۳  ۱۰۰  
۱۰  Md Consult  ۴  ۸  ۴  ۸  ۱۵  ۳۰  ۱۲  ۲۴  ۱۵  ۳۰  ۵۰  ۱۰۰  
۱۱  Springer  ۱۴  ۱/۱۷  ۲۵  ۵/۳۰  ۲۲  ۸/۲۶  ۱۱  ۴/۱۳  ۱۰  ۲/۱۲  ۸۲  ۱۰۰  
۱۲  Oxford 

Journals  ۲  ۶/۳  ۸  ۳/۱۴  ۱۷  ۴/۳۰  ۱۲  ۴/۲۱  ۱۷  ۴/۳۰  ۵۶  ۱۰۰  

۱۳  Wiley- 
Blackwell  ۱۰  ۲/۱۵  ۱۷  ۸/۲۵  ۱۸  ۳/۲۷  ۱۲  ۲/۱۸  ۹  ۶/۱۳  ۶۶  ۱۰۰  

۱۴  Thieme  ۲  ۸/۳  ۷  ۲/۱۳  ۱۸  ۳۴  ۹  ۱۷  ۱۷  ۱/۳۲  ۵۳  ۱۰۰  
۱۵  Nursing 

Consult  ۴  ۹/۸  ۳  ۷/۶  ۱۱  ۴/۲۴  ۹  ۲۰  ۱۸  ۴۰  ۴۵  ۱۰۰  
۱۶  Up To Date ۱  ۳/۲  ۲  ۵/۴  ۱۰  ۷/۲۲  ۱۰  ۷/۲۲  ۲۱  ۷/۴۷  ۴۴  ۱۰۰  
  

  ملی دیجیتال پزشکی ۀتوزیع فراوانی بر حسب دالیل استفاده از کتابخان:  6جدول 
  جمع  خيلي کم  کم  متوسط  زياد  زيادخيلي   داليل استفاده  رديف

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
  ۱۰۰  ۱۲۵  ۶/۱  ۲  ۴  ۵  ۸/۳۲  ۴۱  ۴/۵۰  ۶۳  ۲/۱۱  ۱۴  سرعت دستيابي  ۱
  ۱۰۰  ۱۲۵  ۲/۳  ۴  ۴/۶  ۸  ۲/۳۱  ۳۹  ۸/۴۸  ۶۱  ۴/۱۰  ۱۳  سهولت استفاده  ۲
  ۱۰۰  ۱۱۴  ۶/۲  ۳  ۷  ۸  ۵/۳۹  ۴۵  ۵/۳۹  ۴۵  ۴/۱۱  ۱۳  مرور سريع متون  ۳
  کيفيت بهتر  ۴

  اطالعات دريافتي
۱۳  ۲/۱۱  ۵۰  ۱/۴۳  ۴۱  ۸/۳۱  ۸  ۲/۶  ۴  ۱/۳  ۱۱۶  ۱۰۰  

  ۱۰۰  ۱۲۱  ۱/۴  ۵  ۳/۳  ۴  ۳/۲۲  ۲۷  ۸/۴۸  ۵۹  ۵/۲۱  ۲۶  به روز بودن اطالعات  ۵
  ۱۰۰  ۱۰۹  ۷/۳  ۴  ۸/۱۲  ۱۴  ۸/۴۶  ۵۱  ۴/۲۹  ۳۲  ۳/۷  ۸  تعامل با کاربر  ۶
ويژه ارائه خدمات   ۷

مانند آگاهي رساني 
  جاري

۱۰  ۳/۹  ۳۱  ۷/۲۸  ۳۹  ۱/۳۶  ۲۳  ۳/۲۱  ۵  ۶/۴  ۱۰۸  ۱۰۰  

  صورت نمايش متون به  ۸
  تمام متن

۲۰  ۱/۱۷  ۳۰  ۶/۲۵  ۴۵  ۵/۳۸  ۱۷  ۵/۱۴  ۵  ۳/۴  ۱۱۷  ۱۰۰  

ارائه حجم وسيع   ۹
  اطالعات

۱۸  ۳/۱۵  ۶۰  ۸/۵۰  ۳۱  ۳/۲۶  ۴  ۴/۳  ۵  ۲/۴  ۱۱۸  ۱۰۰  

امکان جستجوي   ۱۰
  يکپارچه
  هاپايگاهدر کليه 

۳۳  ۷/۲۸  ۴۱  ۷/۳۵  ۲۹  ۲/۲۵  ۸  ۷  ۴  ۵/۳  ۱۱۵  ۱۰۰  

امکان استفاده از   ۱۱
  هاي قابليت

  جووخاص جست

۱۹  ۱۷  ۴۳  ۷/۳۸  ۳۸  ۲/۳۴  ۸  ۲/۷  ۳  ۷/۲  ۱۱۱  ۱۰۰  
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  ها بر حسب آموزشتوزیع فراوانی استفاده از پایگاه: 7جدول 
  

  
  
  
  
  

  توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی برحسب  آموزش مجدد: 8جدول 
  مجموع  اعضاي هيأت علمي زن  اعضاي هيأت علمي مرد  آموزش مجدد

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  
  ۸/۳۱  ۴۱  ۶۱  ۲۵  ۳۹  ۱۶  بلي
  ۷/۴  ۶  ۵۰  ۳  ۵۰  ۳  خير
  ۱۰۰  ۴۷ ۶/۵۹ ۲۸ ۴/۴۰ ۱۹  کل

  
  توزیع فراوانی اعضاي هیأت علمی بر حسب درخواست آموزش: 9جدول
  مجموع  اعضاي هيأت علمي زن  اعضاي هيأت علمي مرد  درخواست آموزش

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  
  ۴/۵۷  ۷۴  ۷/۲۹  ۲۲  ۳/۷۰  ۵۲  بلي
  ۲/۶  ۸  ۲۵  ۲  ۷۵  ۶  خير

 
  هاي اعضاي هیأت علمی بر حسب عوامل مؤثر در عدم دسترسی اطالعاتتوزیع فراوانی دیدگاه: 10جدول 

  جمع  خيلي کم  کم  متوسط  زياد  خيلي زياد  مشکالت دستيابي به منابع  رديف
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني    
  ۱۰۰  ۱۱۴  ۸/۲۲  ۲۶  ۱۴  ۱۶  ۲/۲۷  ۳۱  ۵/۱۷  ۲۰  ۴/۱۸  ۲۱  عدم دسترسي به اينترنت  ۱
عدم اطالع از وجود منابع   ۲

  مرتبط با رشته
۲۲  ۳/۱۹  ۲۶  ۸/۲۲  ۳۰  ۳/۲۶  ۲۴  ۱/۲۱  ۱۲  ۵/۱۰  ۱۱۴  ۱۰۰  

نا کافي دانستن منابع مرتبط   ۳
  هادر پايگاه

۱۹  ۴/۱۶  ۳۲  ۶/۲۷  ۳۹  ۶/۳۳  ۱۶  ۸/۱۳  ۱۰  ۶/۸  ۱۱۶  ۱۰۰  

عدم آشنايي براي استفاده   ۴
  هااز پايگاه مطلوب

۱۷  ۵/۱۴  ۴۳  ۸/۳۶  ۳۴  ۱/۲۹  ۱۱  ۴/۹  ۱۲  ۳/۱۰  ۱۱۷  ۱۰۰  

  ۱۰۰  ۱۱۳  ۲/۵۲  ۵۹  ۶/۱۸  ۲۱  ۷/۱۷  ۲۰  ۳/۵  ۶  ۲/۶  ۷  عدم آشنايي با زبان انگليسي  ۵
  ۱۰۰  ۱۱۸  ۹/۱۶  ۲۰  ۶/۱۸  ۲۲  ۳/۲۶  ۳۱  ۳/۲۶  ۳۱  ۹/۱۱  ۱۴  کمبود وقت  ۶
  ۱۰۰  ۱۲۱  ۸/۵  ۷  ۴/۱۲  ۱۵  ۳/۲۷  ۳۳  ۳/۲۷  ۳۳  ۳/۲۷  ۳۳  ترافيک و سرعت کم شبکه  ۷
  ۱۰۰  ۱۲۲  ۷/۱۰  ۱۳  ۹/۱۳  ۱۷  ۹/۲۷  ۳۴  ۲/۲۶  ۳۲  ۳/۲۱  ۲۶  عدم آموزش کافي  ۸
عدم آشنايي با ساختار   ۹

  عمليات جست و جو
۲۲  ۱۹  ۲۴  ۷/۲۰  ۲۸  ۱/۲۴  ۲۶  ۴/۲۲  ۱۶  ۸/۱۳  ۱۱۶  ۱۰۰  

  

 

  کل  اعضاي هيأت علمي زن  اعضاي هيأت علمي مرد  آموزش
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  ۷/۳۵  ۴۶  ۹/۶۰  ۲۸  ۱/۳۹  ۱۸  بلي
  ۳/۶۴  ۸۳  ۹/۲۸  ۲۴  ۱/۷۱  ۵۹  خير
  ۱۰۰  ۱۲۹  ۳/۴۰  ۵۲  ۷/۵۹  ۷۷  مجموع



  ... بررسی میزان استفاده از کتابخانۀ ملی دیجیتال                                                                                                                536

13911391، ، 55، شمارة ، شمارة 1111شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي  

 

  بحث
) درصــد Elsevier  )۵/۶۷گــاهيدر پــژوهش حاضــر پا

ـ پاسـخ گو  ياز اطالعـات ين رتبه را در رفع نيباالتر ان دارد و ي
ل يـ ن دليتـر عمـده ) درصد ۹/۷۱(روز آمد بودن اطالعات با 

 يسـلمان  ن راستايدر هم .ان شده استيان بيگوت پاسخيرضا
د کـه  يج رسـ ين نتـا يـ ق خـود بـه ا  يدر تحق) ۱۳۸۶(ندوشن 
هـا، مربـوط بـه    گـاه يپا يهايژگيت از ويزان رضايمن يکمتر

ت مربـوط بـه   ين سطح رضـا يها و باالترگاهيتعداد و تنوع پا
 يطبق نظر رسـول آبـاد  ).۷(باشديها مگاهياز پا يابيدقت باز

 يو يمورد مطالعـه  يأت علميه يدرصد اعضا ۴۴، )۱۳۸۶(
اد و يـ زان زيـ از خـود بـه م  يـ اطالعات مورد ن يابيقادر به باز

 يدرصد بـا پوشـش موضـوع    ۵۰شتر از يب. اد هستنديزيليخ
ــک  و Ovid ،BlackWell يتخصصــ ياطالعــات يهــابان

Elsevier نه ين امر سبب کاهش استفاده بهيستند که ايآشنا ن
ج ين نتايبه ا) ۱۳۸۱(و ستوده  ياتيح). ۸(از آنها خواهد شد 

ــ ــه از ديرس ــدند ک ــأثي ــاربران ت ــابع يدگاه ک ر اســتفاده از من
ـ  يفـ يبر پژوهش از بعد ک يکيالکترون آن  يش از بعـد کمـ  يب

از آن  يتفـاوت موجـود ناشـ    يبوده است  و به احتمال قـو 
      يکــه از لحــاظ پژوهشــ يأت علمــيــه ياســت کــه اعضــا

  ).۹(ترند ز فعالين يترند، از لحاظ اطالعاتفعال
جـه  ين نتيـ خود به ا يدر مقاله )۲۰۰۷(و همکاران  يتنر
پرسـتاران اعـالم نمودنـد کـه اسـتفاده از منـابع       دند کـه  يرس

ــه يکــيالکترون ــييتغ ،کتابخان ــهيدر  يرات ــاافت ــات يه  ياطالع
  ). ۱۰( آنان داشته است يکينيسؤاالت کل

ن يشتريب يتک منابع اطالعاتبا تک ييزان آشنايدر مورد م
ر يان با سايگوپاسخ)درصد ELSEVIER )۷/۹۰ با ييآشنا

 يأت علميه يت اعضايداشتند و اکثر يکمتر ييمنابع آشنا
. مطرح کردند" متوسط"  يخود را در حالت کل ييزان آشنايم
تال و يجيد يمل ةبا منابع کتابخان ييزان آشنايج ميسه نتايمقا
ن منابع نشان يق اياز طر ياز اطالعاتير در رفع نيزان تأثيم
شتر يرا که با آنها ب ي، منابعيأت علميه يدهد که اعضايم

. داننديخود مؤثر م ياز اطالعاتيشتر در رفع نيآشنا هستند، ب

با  ييزان آشناين ميشترينکه بين با توجه به ايچنهم
 ييزان آشناين ميو کمتر است  ELSEVIERگاهيپا
و  يرسول آباد. اختصاص دارد  BEST PRACTICEبه

 دنديرس يج مشابهيقات خود به نتايدر تحق يحسن شاه

درصد  ۵۰شتر از يگزارش داد که ب) ۱۳۸۶( يرسول آباد
 ياطالعات يهابانک يبا پوشش موضوع يأت علميه ياعضا
ن يستند که ايآشنا ن Elsevier و BlackWell،  يتخصص

  اما،). ۸(نه از آنها خواهد شديامر سبب کاهش استفاده به
زان يافت که ميدر پژوهش خود در) ۱۳۸۵( يشاهحسن
متفاوت  يمختلف آموزش يهاان گروهيها در مگاهيپا ييآشنا
  ).۶(باشديم

 يمل ةکتابخانمنابع زان استفاده از تک تک يدر مورد م
به  يأت علميه ياعضا (INLM) رانيا يتال پزشکيجيد
ن کتابخانه يق اينکه از طريل روز آمد بودن اطالعات و ايدل
کپارچه ياز اطالعات به صورت  يعيتوان به حجم وسيم

به . ل دارندين کتابخانه تمايداشت، به استفاده از ا يدسترس
ع يو ارائه حجم وس) درصد ٣/٧٠(روز بودن اطالعات با 

ل استفاده از ين داليترجزء عمده) درصد ١/٦٦(اطالعات با 
با نظر . مطرح شدند يتال پزشکيجيد يمل ةمنابع کتابخان

زان استفاده از يدر مورد م يأت علميه ياز اعضا يسنج
ن استفاده يشتريجه بدست آمد که بين نتي، اهاگاهيپاتک تک
زان يم. درصد است ٩/٦٩، با ELSEVIERگاه ياز پا
ل پوشش متنوع يبه دلها گاهيپاريگاه از ساين پايبا ا ييآشنا

گاه يپاي، طور کلبه .شتر بوده استيب يموضوع
ELSEVIER   ادياد و زيز يليخ(درصد استفاده  ۹/۶۹با (

درصد استفاده  ۳/۷۴با   BEST PRACTICEگاه يو پا
هستند که  ياطالعات يهاگاهيب پايبه ترت) کم و کم يليخ(
 يأت علميه ين مورد استفاده توسط اعضاين و کمتريشتريب

 يحسن شاه يهاافتهيبر طبق . را به خود اختصاص دادند
ن يدر ب ELSEVIER يگاه اطالعاتي، استفاده از پا)١٣٨٥(

با  Science Directدرصد،  ١/٧٦با  يأت علميه ياعضا
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به  PROQUESTدرصد و  ٤/١٨با  Ebscoدرصد،  ٧/٧٢
با توجه ). ٦(درصد مورد استفاده واقع شده است ٧/١٢زان يم
ران يتمام متن در ا ياطالعات يهاگاهيپان که استفاده از يبه ا

رش يپذ يمناسب برا يهانهيش زميدايدارد، پ يعمر کوتاه
دارد که در ضمن  يشترياز به گذر زمان بينهمه جانبه آنها 

 يجهت معرف يآموزش يهاها و کارگاهدوره ياز به برگزارين
. سازديم مذکور و نحوه استفاده از آنها را آشکار يهاگاهيپا
  گاهين پايترل پراستفادهين دليبه ا ELSEVIERگاه يپا
أت يه ين اعضايگاه در بين پايترشده را شناختهيباشد، زيم

ها را اکثر رشته يباشد و از نظر پوشش موضوعيم يعلم
 يق سلمانيتحق يها در راستاافتهين يا. دهديپوشش م
 SCIENCE يگاه اطالعاتياست که پا) ١٣٨٦(ندوشن 

DIRECT ها مورد استفاده قرار گاهير پايشتر از سايب    
گاه يز مربوط به پايزان استفاده نين ميرد و کمتريگيم

WILEY و کشاورز يج اسالميبه عالوه، طبق نتا). ۷(است 
دانشگاه  يايدانشکده جغرافي ان دکترايدانشجو) ۱۳۸۶(

ر يبا الزو يتخصص ياطالعات يهاگاهيان انواع پايتهران، از م
) ۱۳۸۵( ين، حسن شاهيچنهم). ۱۱(داشتند يشتريب ييآشنا
زان استفاده از يافت که مرتبه اول ميج دست ين نتايبه ا
افته ير اختصاص يالزو گاهيمورد مطالعه به پا يهاگاهيپا

گاه ابسکو يرکت، در رتبه دوم و پاينس دايگاه سايپا. است
مورد مطالعه را به  يهاگاهيزان استفاده از پايدر مرتبه سوم م

 يهاگاهيزان استفاده از پاين ميکمتر. اندخود اختصاص داده
. اختصاص دارد PROQUESTگاه يمورد مطالعه به پا

-گاهيدرصد از پا ۵/۹۵ان يگول استفاده از پاسخين داليمهمتر

 يابيسرعت در جستجو و باز: مورد مطالعه عبارتند از يها
د جهت انجام ين و موضوعات جديافتن عناوياطالعات و 

  ).۶(پژوهش 
گزارش نمودند که اکثر ) ۲۰۰۶(رام يلگان و بايآت  
موجود در دانشگاه  ياز منابع اطالعات يأت علميه ياعضا

      ن نوع منابعيآنکارا مطلع بوده و اقدام به استفاده از ا

               پژوهش آنان نشان داد که يهاافتهي. نمودنديم
:  ب عبارتند ازيوسته به ترتيپ يگاه اطالعاتين پايتراستفاده پر

ISI, Ebsco, Science Direct )۴.( 

از ) درصد ۷/۳۵(نفر  ۴۶آموزش  يمسأله در رابطه با
نفر  ۱۸ن تعداد ياند که از ادهيپژوهش آموزش د يجامعه

را زنان ) درصد ۹/۶۰(نفر  ۲۸را مردان و ) درصد ۱/۳۹(
اصالً ) درصد ۳/۶۴(نفر  ۸۳گر يد ياز سو. دهنديل ميتشک

را ) درصد ۱/۷۱(نفر  ۵۹ن تعداد، ياند، که از ادهيآموزش ند
ش يب. دهنديل ميرا زنان تشک) درصد ۹/۲۸(نفر  ۲۴مردان و 

ن ياند و از ادهيزن آموزش د يأت علميه ياعضااز  يمياز ن
زن نسبت به مردان بهتر  يأت علميه يت اعضاينظر وضع
   .است

 يبرا يآموزش يهال به گذراندن دورهيدر خصوص تما
 ٤١: افت شدين پاسخ ها دريده بودند ايکه آموزش د يافراد
ل به آموزش مجدد و شرکت در يتما) درصد ٨/٣١(نفر
که  يت افرادياکثر يعنيرا داشتند،  يآموزش يهادوره

ن يا. ده بودند، درخواست آموزش مجدد داشتنديآموزش د
ت الزم يفياز ک يآموزش يهان است که دورهينشان دهنده ا

ها و برخوردار نبوده و جهت هر چه بهتر برگزار شدن دوره
توان يم يأت علميه ياز اعضا يها براساس نظر سنجکارگاه
را زنان و ) درصد ٦١(نفر  ٢٥ن تعداد ياز ا. کرد يزيربرنامه
أت يه ين اعضايبنابرا. دادنديل مينفر را مردان تشک ١٦
 يآموزش يهابه شرکت در کارگاه يشتريل بيزن تما يعلم
  .دارند
 يهاکه در کارگاه يأت علميه يدر پرسش از اعضا  
نفر  ٧٤ن به دست آمد که يشرکت نکرده بودند، چن يآموزش

بودند  يآموزش يهاکارگاه يبرگزار يمتقاض) درصد ٤/٥٧(
نفر  ٥٢را زنان و ) درصد ٧/٢٩(نفر  ٢٢ن تعداد يکه از ا

ج نشان ين نتايا. دادنديل ميرا مردان تشک) درصد ٣/٧٠(
    که در  يأت علميه يدهد که آن تعداد از اعضايم

ها کارگاه يشرکت نکرده بودند، برگزار يآموزش يهاکارگاه
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بهتر از  يورها را الزم و مؤثر در بهرهو شرکت در دوره
به پژوهش حاضر  يج حسن شاهينتا .دانستنديمنابع م
     از  يب که، درصد محدودين ترتيک است به اينزد

 يهاگاهيان از آموزش الزم جهت استفاده از پايگوپاسخ
 يآموزش يهاوهين شيترمهم. انددهيمند گردته بهرهوسيپ

ها و ان عبارتند از شرکت در کالسيگوان پاسخيموجود در م
ها و ، مطالعه راهنماها و بروشوريآموزش يهاکارگاه

  ).٦(همکاران 
درصد  ٨٣بيان كرد كه ) ٢٠٠٥(ک يرنودر همين راستا   

از منابع از پاسخ دهندگان که به صورت خودآموز استفاده 
ياز به آموزش را فرا گرفته بودند ن يکيالکترون ياطالعات
 يدرصد از پاسخ دهندگان کارگاه آموزش ٦٠ش از يو ب دارند
 يکيشنهاد دادند منابع الکترونياز آموزش دانسته و پ يرا جزئ

  ). ٣(ابد يشتر گسترش يکتابخانه ب
ها شاپور، تمام دانشکدهيجند يدر دانشگاه علوم پزشک

قرار  يت مناسبينترنت در وضعياز شبکه ا يريگنظر بهره از
ک در شبکه و ياد کاربران و ترافيل تعداد زيبه دل يدارند، ول
ها در هر دانشکده و عدم ستميمناسب از س يبانيعدم پشت

با  يدر دسترس يأت علميه يباند، اعضا يت پهنايريمد
عدم  يج قبلين با توجه به نتايهمچن. مواجه هستند يمشکالت

به منابع  يابيگر مشکالت دستيجزء د يآموزش کاف
 .باشديم ياطالعات

 
  يریگجهینت

أت يه يت اعضايرضا در پژوهش حاضر مشخص شد
از منابع شاپور اهواز يجند يدانشگاه علوم پزشک يعلم

زان يکشور، به م يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخان ياطالعات
  ر را در رفع ين تأثيشتريکه ب يمنابع اطالعات. است" اديز"
ب يدارند به ترت يأت علميه ياعضا ياطالعات يهاازين

، ELSEVIER،OVID،SCOPUS  :عبارت است از
SPRINGER  وPROUQEST اد و يز(زان يکه به م

ر يزان تأثين مير منابع کمتريو سا. انتخاب شدند) اديز يليخ
آنان  ياز اطالعاتيدر رفع ن يأت علميه يرا از نظر اعضا

 ELSEVIERگاه يبا پا ييزان آشناين ميشتريب .داشتند
 يبا تک تک منابع اطالعات ييزان آشنايدر مورد م. شد يمعرف
)  درصد ELSEVIER )۷/۹۰ ب بايبه ترت يين آشنايشتريب

 ياکثر کسان. داشتند يکمتر يير منابع آشنايان با سايپاسخ گو
ندانستند  يکافزان آموزش را ين ميده بودند، ايکه آموزش د

 يدرصد درخواست آموزش و برگزار ٨٠و در حدود 
ل استفاده از يدر مورد دال. را داشتند يآموزش يهاکارگاه
به  يأت علميه ياعضاکشور  يتال پزشکيجيد يمل ةکتابخان

) اديز يلياد و خيز(، )درصد ٣/٧٠(روز بودن اطالعات را با 
 يمل ةکتابخان ياطالعاتل جهت استفاده از منابع ين دليباالتر
گاه ي، پايبه طور کل. کشور عنوان کردند يتال پزشکيجيد

ELSEVIER  گاهيو پا) درصد ۹/۶۹(باBEST 

PRACTICE ياطالعات يهاگاهيپا) درصد ۸/۵۳( با 
ن ين استفاده را در بين و کمتريشتريب بيهستند که به ترت

ک و يتراف يأت علميه ياعضا. دارند يأت علميه ياعضا
        به منابع يابيدست يشبکه را جزء مشکالت اصل سرعت کم
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Abstract 

Evaluation of the Use of Iranian National Digital library of Medicine by   
Faculty Members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 

 
Farzaneh Eraghi 1*, Zahed Bigdeli 2, Bahareh Safar Ali Najar  1 

 

 

 
 
Background and Objective: The main goal of this research is 
assessment of the usage of Iranian National Medical Digital Library 
by faculty members of Ahvaz Jundishapur University of medical 
sciences. 
Subjects and Methods: this research is descriptive-analytical and has 
been done as a survey study. Data collection has been done by 
means of the questionnaire. The society is 188 cases of faculty 
members of ajums that works in faculties. The results of this 
research have been calculated by from spss15 and diagrams have 
been drawn by excel and spss15. 
Results: National Medical Digital Library has a “high impact” on 
providing the faculty members with information requirements. The 
faculty members consider themselves as “medium” in familiarity 
with the information resources of National Digital Medical Libraty. 
ELSEVIER database has been recognized as the most frequently 
used database by faculty members. 35.7% percent of faculty 
members have been trained to use information resources and 31.8% 
of them have requested retraining. Of 64.3% of faculty members 
who did not participate in training workshops, 57.4% of them 
requested training workshops. 
Conclusion: Traffic and low speed internet networks are the most 
important difficulties in accessing information resources. The most 
important reason of using information resources and satisfaction is 
up to date information resources. There is no meaningful difference 
between the use of information resources by faculty members and 
their sex degree and training workshop. However there is a 
meaningful difference between the use of information resources and 
academic degree of faculty members. 
 
Keywords: Digital Library (DL), Faculty Member, Iranian National 
Digital Library, Ahwaz Jundishapur University of Medical Science. 
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