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ڪلیدواژه ها 

کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی، استفاده، پایگاه های اطالعاتی، اعضای هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 )INLM( استفـاده از کتابخـانه ملی دیجیتـال پزشکـی ایران 

توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

زاهد بیگدلی |  محمد حسن زاده  | زهرا صفائی

چڪیده

هدف: میزان استفـاده اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر از پایگاه های اطالعاتی موجـود در کتابخـانه ملی دیجیتال 
پزشکی ایران و امکانات موجود در آن و شناسایی مشکالت در استفاده 

از آن   بررسی شده است.  
روش/رویكرد پژوهـش: روش پژوهش پیمـایشی، و ابزار گـردآوری 
اطالعات پرسشنامه است. نتایج با استفاده از روش آمار توصیفی 
)فراوانی و درصد( در قالب جدول و منودار ارائه شد. از 114 پرسشنامه 
توزیع شده در میان متام اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی 

بوشهر، 81 پرسشنامه تكمیل و عودت داده شد.
یافته ها: 89 درصد از اعضای هیئت علمی از کتابخانه ملی دیجیتال 
پزشکی استفاده می کنند. مهم ترین علت استفاده اعضای هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، انجام طرح پژوهشی 67 درصد، تألیف 
مقاله 65 درصد و امور آموزشی56 درصد بوده است. پراستفاده ترین 
پایگاه های اطالعاتی موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ساینس 
دایرکت ، پروکوئست  و اشپرینگر بوده است. بیشرتین رضایت كاربران از 
كتابخـانه ملی دیجیتال پزشكـی روزآمد بودن اطالعات، وجود اطالعات 
حوزه موضوعـی و دسرتسـی آسان در برخـی از رشته ها بوده است. 
وضعیت اینرتنت دانشگاه، عـدم اطالع از وجود پایگاه ها، ناآشنایی 
با شیوه های جست وجو از عمده مشـکالت كاربـران در دسرتسی به 

اطالعات بوده است. 
نتیجه گیری: پیشنهـاداتی برای رفـع مشکالت و استفـاده بهینه از 

پایگاه های موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ارائه شد.
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مقدمه 
مطالعات نشان مي دهد که به منظور ارائه خدمات اينترنتي، تأمين مجموعه مواد اطالعاتي 
و دسترسي از راه دور به شبکه ها، نظام ها، پايگاه ها و منابع اطالعاتي مناسب نياز کاربران، 
بسياري از مراکز دانشگاهي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي کشورهاي درحال رشد، مراکز 

اطالع رساني و کتابخانه هاي ديجيتالي تأسيس کرده اند )حاجي شمسائي، 1387(.
باتوجه به اهميت دسترسي استادان و محققان به اطالعات روزآمد و جامع، وزارت 
بهداشت و آموزش و درمان پزشکي در پايان سال 1384 مقرر کرد که بودجه اي براي خريد 
منابع اطالعاتي الکترونيکي در همه دانشگاه هاي علوم پزشکي در سراسر کشور اختصاص 
يابد و در اين راستا سايت منابع الکترونيکي را خريداري کرد و تحت عنوان کتابخانه ملي 
ديجيتال پزشکي به همه دانشگاه هاي تحت پوشش اجازه دسترسي به آن و استفاده از آن را 

داده است. 
از سوي ديگر، باتوجه به هزينه اشتراک اين پايگاه ها انتظار مي رود که از اين کتابخانه 
استفاده کافي و مناسب شود و کتابخانه بتواند در چرخه ارتباط علمي به ارتقاء سطح دانش 

کاربران و درنتيجه ارائه خدمات بهتر به جامعه کمک کند. 
درخصوص ميزان استفاده از کتابخانه هاي ديجيتالي در حوزه پزشکي، به ويژه منابع و 

پايگاه هاي اطالعاتي مطالعاتي انجام شده، به برخي از آنها اشاره مي شود. 

1.  استاد کتابداری و اطالع رسانی

 دانشگاه شهید چمران اهواز

bigdeli_zahed@yahoo.co.in

2.  استادیار کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه  تربیت مدرس

  3. کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 

بوشهر)نویسنده مسئول(

 استفاده از کتابخانه ملی 
 )INLM( دیجیتال پزشکی ایران

توسط اعضای هیئت علمی
 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

زاهد بیگدلی1 |  محمد حسن زاده2| زهرا صفائی3

دریافت: 1389/10/26  پذیرش:  1390/2/4 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

56
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابدا ری و سازماندهی اطالعات | شامره 91 

در امريکا، تنوپير، کينگ، و بوش4  )2004( دريافتند که هدف اصلي اعضاي هيئت علمي 
پزشکي دانشگاه تنسي از مطالعه انجام پژوهش هاي علمي بوده است و 70 در صد آنان از 

مقاله هاي چاپي استفاده  مي کنند.
در کويت، رحمان و رمضي5 )2004( دريافتند که مدالين و به دنبال آن منابع الکترونيکي 
در بين متخصصان بيشترين استفاده، ولي پايگاه هاي تخصصي و پرهزينه مورد اشتراک کتابخانه 
کمترين استفاده را داشته اند. عمده مشکالت عدم استفاده، فقدان مهارت هاي الزم در اجراي 
جست وجوهاي موفق بود. برخي از آنان منابع چاپي را بر منابع الکترونيکي ترجيح مي دادند.
در دانشگاه آنکارا آتيلگان و  بايرام6 )2006( دريافتند که بسياري از اعضاي هيئت علمي 
از پايگاه هاي الکترونيکي استفاده مي کردند و به منظور تشويق به استفاده بيشتر از پايگاه هاي 

اطالعاتي، نياز به تالش بيشتري است. 
در کشور عربستـان خدير و کوک7 )2008( مشکالت اصلـي متخصصـان و پرسنل 
بهداشتـي را فقدان مهارت هاي اطالع يابي، سطح پايين سواد اطالعاتي، عدم آموزش رسمي، 
نداشتن سياست اطالعاتي براي تضمين دسترسي به اطالعات و عدم آگاهي برنامه ريزان و 

تصميم گيران از اهميت دسترسي به منابع الکترونيکي گزارش کرده اند.
در ايران نيز رسول آبادي )1386( در بررسي خود نشان داد که بيشتر از 50 درصد از 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي کردستان با پوشش موضوعي بانک هاي اطالعاتي 

تخصصي  )اويد، بلک ول ، و الزوير(8 آشنا نيستند. 
حاجي شمسايي )1387( در پژوهش خود نشان داد که 84/1 درصد از کاربران مرکز 
اطالع رساني و کتابخانه ديجيتالي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران از 
کتابخانه ديجيتالي استفاده مي کنند و درمجموع 62/5 درصد از کل جامعه پژوهش عالوه بر 

شناختن شبکه رزنت، از آن استفاده هم مي کنند. 
سليماني )1389( با هدف بررسي ميزان استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي پيوسته خريداري 
شده،  پژوهشي انجام داد. براساس يافته هاي سليماني،  اعضاي هيئت علمي دانشگاه تبريزاز 
پايگاه  اطالعاتيISI  بيشترين استفاده را دارند و از ويژگي دقت جست وجو در پايگاه هاي 

اطالعاتي بيشترين  ميزان رضايت را داشتند. 
بررسي هاي اوليه نشان مي دهد با وجود صرف هزينه هنگفت براي راه اندازي کتابخانه 
ملي ديجيتال پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، تاکنون تحقيقي در آن دانشگاه انجام 
نشده تا مشخص کند از اين کتابخانه چه ميزان استفاده مي شود، از کدام پايگاه ها بيشتر استفاده 
مي شود، محققان چگونه و از کجا استفاده مي کنند و موقع استفاده از کتابخانه ديجيتال، با چه 

مشکالتي مواجه هستند.

4. Tenopir, King, & Bush

5. Rehman & Ramzy

6. Atilgan & Bayram

7. Khudair & Cooke

8. Ovid, Blackwell & Elsevier

زاهد بیگدلی 
محمد حسن زاده | زهرا صفائی
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در همين راستا، پژوهش حاضر درصدد برآمد تا ميزان آشنايي، ميزان استفاده، و رضايت 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي و 
مشکالت آنان را بررسي کند. در راستاي دستيابي به اين اهداف، پژوهشگران درصدد برآمدند 

تا به پرسش هاي مرتبط با اين اهداف پاسخ دهند.

روش  پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردي است و از نظر شيوه گردآوري داده ها به روش پيمايشي 
انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش براساس آخرين آمار تا پايان سال 1388 تعداد 
114 نفر اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر است. باتوجه به محدود بودن 
تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه، از روش هاي نمونه گيري استفاده نشد، بنابراين کل جامعه 
پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته اي است که 
براساس پيشينه و استفاده از پايان نامه هاي اسدي )1382(، حاجي نژاديان )1386( و اردبيلي 
)1388( تهيه و با اِعمال تغييرات مناسب با توجه به اهداف، پرسش هاي پژوهش حاضر 
با 17 سؤال تدوين شد. روايي پرسشنامه با استفاده از روايي صوري و توسط متخصصان 
موضوعي تعيين، وپايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که مقدار 

آن 0/78 بود.

یافته ها 
پيش از ارائه نتايج پرسش هاي پژوهش، اطالعات جمعيت شناختي به شرح زير ارائه مي شود: 

از 114 پرسشنامه توزيع  شده در جامعه آماري، 81 پرسشنامه )71 درصد( برگشت داده 
شد. جامعه زنان 36 درصد و مردان 64 درصد؛ و در دانشکده هاي پزشکي، پيراپزشکي، و 
پرستاري درصد مربوط به مردان به ترتيب 67/72 و 25 درصد بود و در دانشکده بهداشت، 

مردان 100 درصد جامعه پژوهش را تشکيل دادند.
پرسش اول پژوهش در ارتباط با ميزان آشنايي جامعه پژوهش با کتابخانه ملي ديجيتال 
پزشکي بود. همانگونه که در جدول 1 مشاهده مي شود درمجموع ميزان آشنايي اعضاي 
هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر با کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي34 درصد به ميزان 
»خيلي زياد و زياد«، 44 درصد به ميزان »متوسط« و 15 درصد به ميزان »خيلي کم و کم« 
است. به اين ترتيب مي توان گفت که جامعه مورد مطالعه درکل، از آشنايي »متوسط« متمايل 

به »زياد« برخوردار است. 

 استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال 
پزشکی ایران )INLM( توسط... 
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پرسش دوم ميزان استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي را مورد بررسي قرار داد. 
يافته هاي پژوهش نشان داد که به طور کلي 89 درصد از اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم 
پزشکي بوشهر از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي ايران استفاده مي کنند. از ديگر يافته هاي 
پژوهش اين بود که بيش از 51 درصد از اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر  
کمتر از 3 ساعت، 23 درصد بين 4 تا 6 ساعت، 2 درصد بين10 تا 12 ساعت، و 12 درصد 
بيشتر از 13 ساعت در طول هفته از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي استفاده مي کنند. پايين بودن 
زمان استفاده مي تواند به داليل نداشتن دانشجويان تحصيالت تکميلي، مشکالت پزشکان و 

عدم احساس ضرورت براي انجام فعاليت هاي پژوهشي در برخي از حوزه ها باشد.
يافتـه ها همچنين نشان داد که 62 درصـد از کل پاسـخ گويان، از محـل کار به کتابخانه 
ملي ديجيتال پزشکي دسترسي داشتند و محل دوم براي دسترسي به کتابخانه ملي ديجيتال 
پزشکي، منزل بود. در دانشکده پزشکي )که جامعه مورد مطالعه را در آنجا اغلب پزشکان 
تشکيل مي دادند( حدود 40 درصد از منزل به اين سايت دسترسي داشتند. به طورکلي 22 
درصد از پاسخ گويان از منزل، 5 درصد از کتابخانه و 5 درصد از مرکز اينترنت دانشگاه به 
کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي دسترسي داشتند. به اين ترتيب، کتابخانه به عنوان محل دسترسي 
اعضاي هيئت علمي به کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي نقش فعالي ندارد. شايد نارضايتي از 
امکانات موجود در کتابخانه دانشگاه و ناآشنايي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي 
بوشهر با خدمات کتابخانه، دليل براستفاده ناچيز از خدمات کتابخانه دانشگاه باشد و يا ممکن 

است کتابداران در آموزش و راهنمايي کاربران تا کنون نقش فعالي نداشته اند.

دانشکده

بدون پاسخبسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

493724564951237پزشکی

1717--427533426پیراپزشکی

229----114229229بهداشت

--167446381616پرستاری

101317213644567967جمع کل  میزان آشنائی اعضای هیئت علمی با 
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی

جدول 1

زاهد بیگدلی 
محمد حسن زاده | زهرا صفائی
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علت استفاده

بدون پاسخبسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

داد
تع
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در

داد
تع
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در

داد
تع
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در

داد
تع

صد
در

داد
تع
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داد
تع

صد
در

673491167516367تألیف کتاب

354321261012674556تألیف مقاله

 رشکت در

هامیش  های داخلی
1114111417211620202567

رشکت در

 هامیش های خارجی
10126711141721313867

 انجام طرح  های

پژوهشی
303724301721223456

141732391822795656امور آموزشی

پرسش سوم علل استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي را بررسي کرده است. جدول2 
نتايج اين بخش از يافته ها را نشان مي دهد.

همان طور که جدول 2 نشان مي دهد به طور کلي، تأليف مقاله متغيري بود که اغلب 
پاسخ دهندگان آن را  يکي از داليل استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي دانستند. بعد از 
تأليف مقاله، انجام طرح هاي پژوهشي و امور آموزشي به ترتيب در اولويت هاي دوم و سوم 
علل استفاده از اين کتابخانه گزارش شده اند. به نظر مي رسد که چنانچه تعداد دانشجويان 
تحصيالت تکميلي و يا به طورکلي مقاطع تحصيالت تکميلي در دانشگاه افزايش يابد، ميزان 
استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي نيز افزايش خواهد يافت. تأليف کتاب متغيري بود 

که اعضاي هيئت علمي کمتر به آن توجه داشته اند. 
پرسش چهارم درباره پراستفاده ترين پايگاه هاي اطالعاتي بوده است. يافته هاي اين بخش از 
پژوهش بيانگر اين است که درخصوص پايگاهي که بيش از همه مورد استفاده اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر است، مجموعه هاي Science Direct، Scopus، ProQuest و 
Springer به ترتيب بيشترين استفاده را در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 

داشته است. از سوي ديگر پايگاه هاي Ebsco، مجموعه Nursing، Thiemeh و Cochorane در 
دانشگاه علوم پزشکي بوشهر کمترين استفاده را داشته اند. نمودار 1 اين بخش از يافته ها را بهتر 

نشان مي دهد.

فراوانی و درصد علت استفاده از 
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی
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پرسش پنجم متوسط تعداد مقاله هاي ذخيره شده توسط هر کاربر در يک ماه را بررسي 
کرده است. جدول 3 نتايج اين قسمت از يافته ها را به تفکيک دانشکده نشان مي دهد.

همان طور که در جدول 3 نشان داده شده ، يافته هاي اين پژوهش درخصوص تعداد 
مقاالت ذخيره شده گواه برآن است که اين مقاالت توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم 
پزشکي بوشهر براي 41 درصد از استفاده کنندگان بين 1 تا 5 مقاله در طول يک ماه است و در 
حدود 23 درصد بين 6 تا 10 مقاله، و در مجموع 23 درصد بيش از 11 مقاله ذخيره کرده اند 
و 12درصد هيچ مقاله اي را ذخيره نکرده اند. باتوجه به نتايج به دست آمده، آمار مقاالت ذخيره 
شده توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر درمجموع پايين مي باشد،  که 
ممکن است سرعت پايين اينترنت براي دانلود مقاالت از عمده داليل پايين بودن آمار تعداد 

مقاالت ذخيره شده  باشد.

 نام

دانشکده

مقاالت ذخیره یا چاپ شده در ماه

دانلود منی  شود21 به باالبین 16-20بین 11-15بین 6-10بین 5-1
داد

تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

19449215121225716پزشکی

17------853640پیراپزشکی

--319319425319319پرستاری

229--114--343114بهداشت

3341192391156561012جمع کل

میزان استفاده از پایگاه های اطالعاتی 
موجود در کتابخانه ملی
 دیجیتال پزشکی

منودار 1

 فراوانی و درصد مقاالت ذخیره شده 
توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه

جدول 3
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پرسش ششم از ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي از خدمات و امکانات کتابخانه 
ملي ديجيتال پزشکي سؤال کرده بود. باتوجه به جدول 4 يافته هاي مربوط به پرسش ششم 
درخصوص ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از امکانات 
موجود در کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي )تعداد پايگاه ها، روزآمدبودن اطالعات، دسترسي 
آسان، دسترسي به متن کامل مقاالت، وجود اطالعات مربوط به حوزه موضوعي و امکان 
جست وجوي همزمان چندين پايگاه(، نشان داد که روزآمد بودن اطالعات با 66 درصد 
توانسته است موجب رضايت »بسيار زياد« يا »زياد« پاسخ گويان شود. به دنبال آن، دسترسي 
آسان با 41 درصد و وجود اطالعات علمي مربوط به حوزه هاي تخصصي پاسخ گويان با 
40 درصد به ترتيب در رده هاي دوم و سوم ميزان رضايت »بسيار زياد« يا »زياد« قرار گرفتند. 
به عالوه، تعداد پايگاه هاي موجود با 51 درصد، امکان جست وجوي همزمان چندين پايگاه 
با 50 درصد، و دسترسي به متن کامل مقاالت با 47 درصد به ترتيب در رده هاي اول تا سوم 
ميزان رضايت »متوسط« گزارش شدند. در يک جمع بندي کلي و با درنظرگرفتن فراواني 
و درصدهاي کليه پاسخ هاي ممکن، مي توان چنين استنباط کرد که پاسخ گويان از امکانات 
و خدمات کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي در حد »متوسط«  رضايت داشته اند. درعين حال، 
کمترين ميزان رضايت مربوط به »دسترسي به متن کامل مقاالت« است. دانشگاه علوم 
پزشکي بوشهر اجازه دسترسي به متن کامل تمام مقاالت را ندارد و اعضاي هيئت علمي 
بدون درنظرگرفتن اين محدوديت،  کمترين ميزان رضايت خود از خدمات کتابخانه را عدم 

دسترسي به متن کامل مقاالت ذکر کرده اند.

امكانات
بدون پاسخبسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

 تعداد پایگاه  های موجود در

كتابخانه ملی دیجیتال پزشكی
6722274151562256

162037461721561156روزآمد بودن اطالعات

81025313341674556دسرتسی آسان

341316374718224556دسرتسی به منت كامل مقاالت

 وجود اطالعات مربوط به

حوزه علمی شام
10122328253112156756

 امکان جست  وجوی همزمان

چندین پایگاه
میزان رضایت از امکانات موجود561518405012154556
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پرسش هفتم درباره عوامل نارضايتي کاربران از کتابخانه ملي ديجيتالي پزشکي بوده 
است. همان طور که در جدول 5 مشاهده مي شود مشکالت مربوط به وضعيت اينترنت دانشگاه 
با 77 درصد، کمبود پايگاه هاي تمام متن در برخي حوزه هاي تخصصي با60 درصد،همچنين 
نداشتن وقت کافي به دليل مشغله هاي کاري با 50 درصد و به دنبال اين دو عامل، عدم اطالع 
از وجود پايگاه ها با 49 درصد با شدت »بسيار زياد« و »زياد« از عمده ترين عوامل نارضايتي 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر بوده است. کمبود افراد متخصص و آشنا با 

اين پايگاه ها و عدم آشنايي با مهارت هاي جست وجو از ديگر مشکالت آنها بوده است.

 ،Science Direct يافته هاي جانبي پژوهش نشان داد که 38 درصد پاسخ گويان از پايگاه
 ،Ovid و 11 درصد از Springer 12 درصد از ،ProQuest 18 درصد از ،Scopus 25 درصد از
به صورت »بسيار زياد« در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي استفاده مي کنند.  درضمن 68 
 MD و Cochrane 60 درصد از ،Nursing skills 65 درصد از ،Ebsco درصد از پاسخ گويان از
Consult، 57 درصد از Up To Date، 56 درصد از Thieme، 54 درصد از Best practice و 

عوامل نارضایتی

بدون پاسخخیلی کمکممتوسطزیادبسیار زیاد

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

داد
تع

صد
در

----263214172126141767عدم اطالع از وجود پایگاه  ها

 کمبود پایگاه  های متام  منت در

رشته تخصصی شام
22272733293634--------

----4556172113165611مشکالت اینرتنت دانشگاه

 کمبود افراد متخصص و آشنا

با این پایگاه  ها
1012253133418856----

 آشنا نبودن با نحوه

جست  وجو در پایگاه  ها
121524301822222756----

نداشنت وقت کافی

 از سوی خودم
18222328192313167911

 ترجیح دادن منابع چاپی

نسبت به الکرتونیکی
671012172123282531----

 مسلط نبودن

به زبان انگلیسی
3456111420254252----

 امکانات ضعیف جست  وجو

در سایت کتابخانه دیجیتال
671012293623281316----

عوامل نارضایتی از کتابخانه ملی 
دیجیتالی پزشکی
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Oxford Journal اصالً در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود استفاده نمي کنند.

   ProQuest و ،Science Direct ، Scopus ، Springerنمودار 2 نشان مي دهد که پايگاه هاي
بيشتر از ساير پايگاه هاي اطالعاتي مورد استفاده پاسخ گويان بوده اند. بنابراين، مي توان چنين نتيجه 

گرفت که اين پايگا ها بيشترين تأثير را در فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي آنها داشته است.

در ادامه تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش حاضر، با انجام آزمون هاي آماري مجذور کا و 
يومان- ويتني به منظور تعيين رابطه احتمالي بين متغيرهاي جمعيت شناختي و »ميزان آشنايي«، 
»ميزان استفاده«، و »ميزان رضايت« اعضاي هيئت علمي از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي، تعداد 

کمي از اين رابطه ها به شرح زير از نظر آماري معني دار بودند:
  بين جنسيت و ميزان موفقيت اعضاي هيئت علمي بوشهر در جست وجوي اطالعات 
از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي، رابطه آماري معني داري وجود داشت به طوري که زنان نمره 
موفقيت بيشتري کسب کردند )P = 0/008(.  اين نتيجه مي تواند ناشي از اين حقيقت  باشد که 
زنان هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بيشتر در کارگاه هاي آموزشي شرکت مي کنند و حضور 
پررنگ تر و فعال تري در استفاده از کتابخانه و منابع الکترونيکي در طرح هاي تحقيقاتي و مقاالت 

خود دارند.
به عالوه، بين آشنايي با کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي و دانشکده محل خدمت اعضاي هيئت 
علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، رابطه آماري معني داري ديده شده و ميزان آشنايي اعضاي 
هيئت علمي دانشکده پيراپزشکي با کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي  نسبت به ساير دانشکده ها بيشتر 
بوده است. اين تفاوت مي تواند به اين دليل باشد که رشته کتابداري و اطالع رساني زيرمجموعه 
دانشکده پيراپزشکي است و استادان اين رشته نسبت به معرفي کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي به 

.)P= 0/038( همکاران خود در ساير رشته ها بيشتر از ساير دانشکده ها در دسترس بودند
بين ميزان موفقيت جست وجوي اطالعات از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي و دانشکده 
محل خدمت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر رابطه آماري معني داري 

 میزان استفاده از  
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در

 فعالیت های آموزشی و پژوهشی 

منودار 2
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وجود داشت. در اين مورد اعضاي هيئت علمي دانشکده پرستاري، مامايي و پيراپزشکي 
نمره بيشتري را نسبت به دانشکده پزشکي کسب کردند )P= 0/002(. باتوجه به آمارهاي 
به دست آمده و تجربه يکي از پزوهشگران حاضر، حضور اعضاي هيئت علمي دانشکده 
پزشکي در کتابخانه و همچنين کارگاه هاي آموزش کتابخانه ديجيتال به مراتب کمتر از ساير 
دانشکده هاست. مشغله کاري بيشتر اعضاي هيئت علمي دانشکده پزشکي نسبت به ساير 
استادان در دانشکده هاي ديگر و حضور زياد آنها در بيمارستان و مطب از عوامل اصلي 
حضور کمرنگ آنها در کارگاه هاي آموزشي است ؛ دليل  ديگر بُعد مسافتي است که بين 

کتابخانه و محل دانشکده پزشکي وجود دارد.
آزمون کروسکال- واليس نشان داد که اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي 
بوشهر با مدرک کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي، بيش از اعضاي هيئت علمي با مدرک 
تخصص و فوق تخصص پزشکي، با کتابخانه ملي ديجيتال آشنا بوده اند. افراد متخصص 
و فوق تخصص پزشکي همان اعضاي هيئت علمي دانشکده پزشکي هستند و اين افراد 
باتوجه به گرفتاري هايي که در بيمارستان و مطب دارند،  کمتر مي توانند در کتابخانه دانشگاه 

و کارگاه هاي آموزشي حضور داشته باشند.

نتیجه گیری
يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد که کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي با 89 درصد به طور 
قابل توجهي مورد استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر قرار گرفته است. 
رحمان و  رمضي )2004( و حاجي شمسايي )1387( نيز به اين نتيجه رسيدند که بسياري از 

اعضاي هيئت علمي و کاربران از پايگاه هاي اطالعاتي و کتابخانه ديجيتال استفاده  کرده اند.
هر چند استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
علوم پزشکي بوشهر زياد بوده است، ولي مدت زمان استفاده اعضاي هيئت علمي از کتابخانه 
ديجيتال پزشکي پايين است. مشکالت بيمارستان و حضور پزشکان عضو هيئت علمي در 
مطب، نبود دانشجويان مقطع تحصيالت تکميلي و عدم ضرورت فعاليت هاي پژوهشي در 
برخي از حوزه ها از عوامل پايين بودن مدت زمان استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي در 

بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر بوده است.
 نتايـج حاصل از پژوهش درخصـوص محل استفـاده از کتابخـانه ملي ديجيتـال 
پزشکي نشان داد که اعضاي هيئـت علمـي دانشگاه علوم پزشکـي بوشـهر بيشتر در 
محـل کار و منـزل از کتابخانه ملي ديجيتـال پزشکـي استفـاده مي کننـد و کتابخـانه به 
دليل عدم معرفـي فعال کتابخـانه ديجيتال پزشکي، و مرکز اينتـرنت به داليل عمـده 
از جمله سرعت پايين اينترنت و کمبود ايستگاه هاي کاري، کمتر مورد توجه اعضاي 
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هيئـت علمـي براي استفاده از کتابخـانه ملـي ديجيتال پزشکي قرار گرفته است.
تأليف مقاله با 69 درصد، طرح هاي پژوهشي با 67 درصد و امور آموزشي با 56 درصد 
به ترتيب بيشترين علت استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي توسط اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه علوم پزشکي بوده و تأليف کتاب متغيري است که کمتر مورد توجه اعضاي هيئت 
علمي در استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي قرار گرفته است. تنوپير، کينگف و بوش 
)2004( نيز به اين نتيجه دست يافته اند که بيشترين هدف مطالعاتي اعضاي هيئت علمي انجام 

پژوهش هاي علمي است. 
باتوجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر، از مجموع پايگاه هاي موجود در کتابخانه ملي 
ديجيتـال پزشکـي، مجموعـه هاي Science Direct ،Scopus ،ProQuest و Springer به ترتيب 
بيشترين استفاده را در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر داشته اند. از سوي 
ديگر پايگاه هاي Ebsco، مجموعه Nursing، Thiemeh و Cochorane در دانشگاه علوم پزشکي 
بوشهر کمترين استفاده را داشته اند. پژوهشگران حاضر، دليل اصلي پايين بودن ميزان استفاده از 
ساير پايگاه ها را عدم آشنايي، شناخت کافي و همچنين پايين بودن مهارت هاي اطالع يابي اعضاي 
هيئت علمي مي دانند. آتيلگان و بايرام )2008( نشان دادند که براي استفاده بيشتر از پايگاه هاي 
اطالعاتي، نياز به تالش بيشتري است. رسول آبادي )1386( نيز بيان مي کند که 50 درصد از 

اعضاي هيئت علمي با بانک هاي اطالعاتي تخصصي اويد، بلک ول، و الزوير آشنا نيستند. 
نتايج حاصل از پژوهش حاضر درخصوص ذخيره مقاالت نشان داد که 41 درصد از 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بين 1 تا 5 مقاله در طول يک ماه از کتابخانه 
ملي ديجيتال پزشکي ذخيره کرده اند، که سرعت پايين اينترنت در دانلود مقاالت از عمده داليل 
پايين بودن آمار تعداد مقاالت ذخيره شده است. اين احتمال وجود دارد که جامعه مورد مطالعه 
براي رفع بخش بزرگي از نيازهاي اطالعاتي خود به منابع چاپي مراجعه کنند. تنوپير، کينگ، 
بوش و همکاران )2004(، و همچنين رحمان و رمضي )2004( نيز در پژوهش خود به اين 
نتيجه رسيدند که اعضاي هيئت علمي منابع چاپي را به منابع الکترونيکي ترجيح مي دهند و 

استفاده مناسبي از اين پايگاه ها بر اساس روش عيني )ذخيره شده( نداشته اند.
بخش ديگري از نتايج تحقيق حاضر نشان داد که بيشترين رضايت اعضاي هيئت علمي از 
امکانات کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي مربوط به روزآمد بودن اطالعات، وجود اطالعات مربوط 
به حوزه تخصصي هر رشته و دسترسي آسان به کتابخانه ديجيتال است. سليماني )1389( نيز 
بيشترين ميزان رضايت پاسخ گويان را دقت جست وجو در پايگاه هاي اطالعاتي بيان مي کند. 
باتوجه به اينکه اجازه دسترسي به متن کامل تمامي مقاالت در کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي 
براي دانشگاه علوم پزشکي بوشهر وجود ندارد و اعضاي هيئت علمي آگاهي کامل درخصوص 
دسترسي به متن کامل مقاالت ندارند، اين مقوله کمترين ميزان رضايت را در بين اعضاي هيئت 
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علمي داشته است. به عالوه، اعضاي هيئت علمي هنگام استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي 
با مشکالتي از جمله پايين بودن سرعت اينترنت، عدم اطالع از وجود پايگاه ها، کمبود افراد 
متخصص و آشنا به اين پايگاه ها و عدم آشنايي با نحوه جست وجو در کتابخانه ملي ديجيتال 
پزشکي مواجه هستند. در اين راستا رحمان و رمضي )2004(، خدير و کوک )2008( نيز فقدان 
مهارت هاي اطالع يابي، سطح پايين سواد اطالعاتي و عدم آموزش رسمي را از عمده مشکالت 

کاربران در استفاده از منابع الکترونيکي بيان مي کنند.
باتوجه به نتايج به دست آمده از مقايسه دانشکده ها باتوجه به فاصله محل دانشکده تا 
محل کتابخانه دانشگاه، شرکت در کارگاه هاي آموزشي، و به لحاظ استقبال بسيار اندک پزشکان 
مستقر در بيمارستان ها، ضرورت دارد کتابخانه بيمارستان نقش فعال تري در معرفي کتابخانه ملي 
ديجيتال پزشکي مختص پزشکان و اعضاي هيئت علمي داشته باشد. همانگونه که قبالً اشاره 
شد محل خدمت اعضاي جامعه مورد مطالعه نيز با ميزان آشنايي افراد با کتابخانه ملي ديجيتال و 

همچنين ميزان موفقيت آنان در جست وجوي اطالعات رابطه آماري معني دار داشته است.  
 براساس نتايج تحقيق حاضر، پيشنهادهاي زير به منظور استفاده بهينه از کتابخانه ملي ديجيتال 

پزشکي و افزايش ميزان هزينه- سودمندي آن ارائه مي شود:
-  برگزاري کارگاه هاي آموزشي استفاده از کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي به طور مداوم 

توسط کتابخانه مرکزي دانشگاه در محل کتابخانه مرکزي و در بيمارستان و دانشکده ها؛
-   باال بردن پهناي باند شبکه جهاني اينترنت براي باال بردن سرعت جست وجوي اطالعات ؛

-  اطالع رساني دقيق و به موقع از وجود پايگاه ها در هر حوزه تخصصي و علمي ؛
-  باال بردن دسترسي به متن کامل مقاالت؛

-  راهنمايي الکترونيکي که مرحله به مرحله اشکاالت کاربران را هنگام استفاده از پايگاه هاي 
کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي رفع کند؛

-  برگزاري کارگاه هاي حين خدمت براي کتابداران بخش کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي 
به منظور تقويت دانش و تخصص آنان در راهنمايي صحيح کاربران هنگام استفاده از کتابخانه 

ديجيتالي؛  
-  گسترش مرکز اطالع رساني و کتابخانه ديجيتالي به طوري که کاربران به راحتي بتوانند به 

محل مرکز اطالع رساني و کتابخانه ديجيتالي دسترسي داشته باشند؛ 
- برنامـه ريزي دقيـق بـراي انتخاب منابع اطالعـاتي مورد نياز برخـي از حـوزه ها 
نظير مجمـوعه هايي از رشته هاي ديگر، مانند: CINHAL پرستـاري و حـذف برخي از منابع 

غيرضـروري؛ و
-  تهيه اساليدهاي آموزشي استفاده از پايگاه هاي موجود در کتابخانه ملي ديجيتال پزشکي 

و قرار دادن آنها در وب سايت کتابخانه مرکزي و روزآمدسازي آن توسط کتابداران.

زاهد بیگدلی 
محمد حسن زاده | زهرا صفائی
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