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 23-29 ؛ صفحات1397رسانی پزشکی نوین؛ دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان مجله اطالع 

 دهيچک

و  یراپزشکانپ یشگاهی،آزما هایینکان، پرستاران، تکنسزشند پمان یپزشک مندانحرفه یبرا ینیجهت اشاعه اطالعات بال یبیمارستانکتابخانه  :هدف

اطالعات  یندر تأم یزتبر یدانشگاه علوم پزشک یبیمارستان هایکتابخانهنقش  ی. هدف پژوهش حاضر بررسشودمی یستاس بیمارستان یرانمد
 پزشکان متخصص بود. یبرا یتخصص

 10نفر از پزشکان متخصص و کتابداران شاغل در  84انجام شد. حجم نمونه  1394 در سال یلیتحل -یمایشیپژوهش حاضر به روش پ :هاروش

 یساخته مجزا برابود. دو پرسشنامه محقق یتصادف گیرینمونهفرمول کوکران با استفاده از  براساس یزتبر یدانشگاه علوم پزشک یآموزش بیمارستان
 یو استنباط یفیو آمار توص SPSSافزار از نرم هاداده یز. جهت آنالیدگرد یورر گردآمورد نظ یهادادهشد و  یو کتابداران طراح صصپزشکان متخ

 .یداستفاده گردنمونه و آزمون فریدمن( )آزمون تی تک

 ینبیمارستا هایکتابخانه یاتاز خدمات امانت منابع و نشر یو آموزش یپژوهش ی،حل مسائل درمان ینشان داد که پزشکان متخصص برا نتایج :تایجن

 ابعساعات کار کتابخانه و نبود من یت. محدودشودمیارائه  هاکتابخانهدرصد  50اطالعات فقط در  ینشیخدمات اشاعه گز ین. همچنیندنمایفاده ماست
 ایهخانهکتابمشکالت  ینتراز مهم یزاتبودجه، کمبود کتابدار متخصص و نبود منابع و تجه یتمشکالت پزشکان و محدود ینتراز عمده یاطالعات

 .بود یبیمارستان

بهتر پزشکان متخصص به اطالعات  یدسترس یبرا یبیمارستان هایکتابخانهالزم است  ی،اطالعات در حوزه پزشک یتبا توجه به اهم :گيرینتيجه

 ز باشند.ات مجهو نوع و نحوه ارائه خدم یرساناطالع یننو یهایوهبه استفاده از ش یبیمارستان هایکتابخانهاستفاده از خدمات  و

 .یزتبر یپزشکان، اطالعات، دانشگاه علوم پزشک ،بیمارستانکتابخانه، ها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 20/5/97پذیرش مقاله:  14/5/97اصالح نهایی:  2/2/97 دریافت مقاله:

 .23-29: 4(1) ؛1397 .نوین پزشکی یرساناطالعمجله . یزتبر یدانشگاه علوم پزشک یردلعه مواطالعات: مطا یندر تأم یبیمارستان هایکتابخانهنقش . یدسع یغفار ،شعله یانیزک ارجاع:

 

 

 مقدمه:
 است یبه طور مداوم شاهد انتشار روزافزون منابع علم یحوزه پزشک      

که با  یعلم یدستاوردها یناطالعات مربوط به آخر یتو با توجه به اهم

 یپژوهشگران و متخصصان برام است سر و کار دارد، الزها آنانس یاتح

خود  یتخصص ینهو تحوالت در زم هایشرفتپ یناز آخر یسازروزآمد

به  یابیگام سازند. دستهم یجهان یهایشرفتو خود را با پ یابنداطالع 

است و استفاده از  یتحائز اهم یاربس یدر حرفه پزشکروزامد اطالعات 

در  یریگیممو تص ییشگیرپ یص،در تشخ ییبسزا یراطالعات تاث

 هایکتابخانهرو رسالت  ینخواهد داشت. از ا یدرمان یهاروش

متخصصان علوم  یازبر دانش مورد ن نیاطالعات مبت ینتام یبیمارستان

 .[1] باشدیم یپزشک

 ینشده، از ا یانب یهای نظری متفاوتجنبه هاکتابخانه ینهداف اا ینهدر زم

 رسانیاطالعخدمات  یهارادار هعهد یبیمارستانمنظر که کتابخانه 

گونه  ینا یقتاست. در حق یو بهداشت یعلوم پزشک ینهمدار در زمدانش
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 و غفاری زکیانی                                                      اطالعات                                                                                  یندر تأم یمارستانیب یهانقش کتابخانه  

1397دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان  ین؛نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

در  یرا که متخصصان علوم پزشک یدارند تا اطالعات یفهوظ هاکتابخانه

وی سؤاالت گد و پاسخنداشته، فراهم آور یازهر روزه به آن ن ینیطبابت بال

 .[2] باشند یاطالعات بهداشت ینهدر زمها آن

از دو  یپزشک یهارشتهمتخصصان  یو آموزش یپژوهش نیازهای

مربوط به  ینخست مدارک و اسناد پزشک، شودمی ینتام یمنبع اصل

 یهاگزارش ی،ادوار یاتها، نشردوم اطالعات موجود در کتاب و یمارانب

 یندر چن .[3] منابع یرها و سامجموعه مقاالت کنفرانس یقاتی،تحق

توانند با مطالعه یم رسانیاطالعو متخصصان  دارانکتابکه  ستا یطیشرا

منابع  ییپزشکان، شناسا یاطالعات یازهاین یو اصول یقدق یو بررس

به  یابیرا در دستها آن ی،به متخصصان پزشکها آنو ارائه  یدمف یاطالعات

 .[4] رسانند یاریاطالعات 

ارند امکان د یسع با ارائه خدمات مختلف یبیمارستان هایکتابخانه

خود را  یازمورد ن یرا به منابع اطالعات یراپزشکانپزشکان و پ یدسترس

 بیمارستانپزشکان در  یتفعال ینترجا که عمده دهند. از آن یشافزا

 یستن یسرم یامر تنها با اطالعات و دانش قبل ینباشد، ایم یماراندرمان ب

و  یپزشک یهاهفتیا یناز آخر یمستلزم مراجعه به متون و آگاه و

با کمک و  بیمارستانکتابداران کتابخانه  یندرمان است. بنابرا یهاروش

 ینقش مهم ینیکیمحقق در حل مشکالت کل یهارساندن به گروه یاری

وظایف کتابداران تهیه، تولید و اشاعه  .[5] داشته اند یدر جنبش پزشک

و با  اشدبمیسازی اطالعات سازی و آساناطالعات و همچنین فراهم

اطالعات مورد  یندر تام یبیمارستان هایکتابخانهتوجه به اهمیت نقش 

به  یپزشکان متخصص جهت دسترس یستپزشکان، مشخص ن یازن

و  یبیمارستان هایکتابخانهخود چگونه از  یازمورد ن یاطالعات تخصص

 دیبا یبیمارستان یهاکتابخانه. [6] یندجو یکتابداران شاغل در آن بهره م

کردن آسان اطالعات  یرپذنبه کنترل اطالعات از جمله دسترسبه ج

به  یریپذدسترس یطداشته و شرا اییژهاستفاده پزشکان توجه و یبرا

پزشکان  یبرا یمارب ینبر بال یرا، حت یکیمنابع الکترون یژهمنابع، به و

 .یندنما یرپذامکان

ی دانشگاه تانارسبیمهای از این رو این پژوهش با هدف نقش کتابخانه

تامین اطالعات انجام شد تا از این طریق بتوان نقاط در علوم پزشکی تبریز 

 هارا شناسایی کرد.ضعف و قوت این کتابخانه

 

 : هامواد و روش

است. جامعه آماری پژوهش  یلیتحل -یمایشیپژوهش حاضر از نوع پ

نشگاه وابسته به دا یآموزش بیمارستان 10را پزشکان متخصص شاغل در 

 یلتشک هایمارستانب ینا هایکتابخانهو کتابداران  یزتبر یلوم پزشکع

 10 یزنفر و مجموع کتابداران ن 96پژوهش  ین. مجموع پزشکان در ادادند

 یبرا ی. با توجه به محدود بودن تعداد کتابداران از روش سرشماربودنفر 

فرمول  اطالعات استفاده شد و برای تعیین حجم نمونه از آوریجمع

که با استفاده  یدگرد ییننفر تع 84کوکران استفاده و حجم نمونه پزشکان 

 .ساده انتخاب شدند یتصادف گیرینمونهاز 

منظور دو  ین. بدبوداطالعات پرسشنامه محقق ساخته  یگردآور ابزار

پزشکان متخصص و کتابداران شاغل در  یپرسشنامه مجزا برا

ابزار پژوهش  یاییهت سنجش پاشد. ج یطراح هایمارستانب هایکتابخانه

کرونباخ محاسبه ضریب آلفایکه  یدکرونباخ استفاده گردیآلفا یباز ضر

و پرسشنامه کتابدارن  841/0پرسشنامه پزشکان متخصص  ایشده بر

ها با استفاده از نظرات افراد پرسشنامه ییمحتوا ییبوده است. روا 712/0

 یلو تحل یهتجز برای. گرفت قرار شسنج مورد هاحوزه یننظر در اصاحب

تی ، آماره آزمون هاداده یانگین)م یو استنباط یفیاز آمار توص هاداده

 .یداستفاده گرد 24نسخه   SPSSافزار و نرم (یدمنو آزمون فر نمونهتک

 

 :هایافته
 یالتو سطح تحص یتجامعه پژوهش از نظر جنس نتایج بررسی

با مورد مطالعه را مردان  یهاستاناریمب ینمتخصص یشترنشان داد که ب

زنان  یبیمارستانکتابداران  یانمهمچنین در  اند.هداد یلتشکدرصد  3/58

از پزشکان  یمیاز ن یش. برا تشکیل دادنددرصد  20مردان و  درصد 80

درصد آنان را  4/21بوده و تنها  یدنترز العهمورد مط یهایمارستانب

متخصص زن کمتر از کان پزشو  دهندیم یلپزشکان متخصص تشک

 یلیپزشکان متخصص در مقاطع تحص باشد.پزشکان متخصص مرد می

درصد،  4/21نفر با  18درصد، متخصص  56نفر با  47به تعداد  یدنترز

نفر  1درصد، و  7/10نفر با  9تخصص درصد، فوق 7/10 بانفر  9 یپفلوش

ان پزشک یالتدرصد بودند. سطح تحص 2/1با تخصص نامعلوم با 

درصد آنان را  4/21هستند و  یدنتاز پزشکان رز یمیاز ن یشص بخصمت

به لحاظ  یبیمارستانکتابداران دهند.  یم یلپزشکان متخصص تشک

برخوردار درصد  50از درصد برابر  سطح تحصیالت کاردانی و کارشناسی

 هایکتابخانهدرصد کتابداران  50 یالتتحص یزان. در خصوص مندبود

 .بودند یکتابدار یک کارشناسمدر یرادا یبیمارستان

 1پزشکان در جدول  یاطالعات یازهاین یبندیتو اولو بررسینتایج 

اول و عالقه  یتدرصد در اولو 1/63با  ینشان داد که حل مسائل درمان

 . باشدمی یتبدون اولو ی،فرد
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 غفاریو  زکیانی                                                                                                                  اطالعات یندر تأم یمارستانیب یهانقش کتابخانه 

 1397دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان  ین؛نو یپزشک یرسانمجله اطالع 

 یزتبر یعلوم پزشکشگاه اند یهابيمارستانپزشکان  یاطالعات يازهاین هاییتاولو یفراوان درصد -1جدول

 نيازهای اطالعاتی

 های نياز اطالعاتیاولویت

ت  ميانگين
اولوی

اول
ت  

اولوی

دوم
ت  

اولوی

سوم
ت  

اولوی

چهارم
ت  

اولوی

پنجم
ت  

اولوی

ششم
ت  

اولوی

هفتم
ت  

اولوی

هشتم
بدون  

ت
اولوی

 

 4/ 30 % 7/10 % 1/7 % 8/4 % 5/9 % 9/17 % 3/8 % 6/22 % 5/9 % 5/9 کردن اطالعاتروزامد

 5/ 52 % 2/26 % 2/1 % 6/3 % 8/4 % 4/2 % 6 % 9/17 % 6/22 % 5/15 آموزش

 4/ 25 % 6/22 % 4/2 % 8/4 % 2/20 % 1/13 % 3/14 % 7/10 % 7/10 % 2/1 تهیه مقاالت علمی
 2/ 72 % 6 % 1/13 % 7/10 % 7/16 % 25 % 2/20 % 1/7 % 2/1 % 0 برقراری ارتباط علمی با همکاران

 5/ 83 % 6/53 % 6 % 4/2 % 8/4 % 6/3 % 1/7 % 5/9 % 5/9 % 6/3 وهشیپژکار  انجام

 6/ 8 % 7/10 % 0 % 4/2 % 2/1 % 0 % 2/1 % 3/8 % 1/13 % 1/63 حل مسائل درمانی

 4/ 62 % 4/27 % 1/7 % 9/11 % 3/8 % 1/7 % 1/7 % 3/8 % 19 % 6/3 های تخصصیشرکت در دوره

 2/ 95 % 0 % 8/4 % 3/14 % 1/13 % 19 % 6/22 % 5/9 % 1/13 % 6/3 عالقه فردی

دو بدست یکا یزاندهد مینشان م یزن 2جدول  یجنتا ینهمچن

 ینبنابرا ت،دار اسیمعن یاز لحاظ آمار 05/0 یداریآمده در سطح معن

هستند که با توجه به  یمتفاوت هاییتاولو یانتخاب شده دارا یهاینهگز

حل مسائل  یبرا یاطالعات هاییازن یرمتغ یدمنآزمون فر یبندرتبه

در  یپژوهش یاول و آموزش و انجام کارها یتبه عنوان اولو یدرمان

 قرار داشتند. یبعد یهایتاولو

هدف از مراجعه پزشکان متخصص به کتابخانه،  یبندو رتبه یررسب

و  یاتو نشر ینترنتکتابخانه، استفاده از ا یهااز تازه یبعد امانت، آگاه 5از 

 یجانجام شد. نتا یدمناز آزمون فر یبه صورت استنباط یخصه شطالعم

از  ییدرصد باال ینشان داد که امانت گرفتن و مطالعه شخص 4و  3جدول 

کتابخانه از  یهااز تازه ی. اما آگاهیردگیگروه را در بر م ینا هاییتاولو

 ینترنتو ا یاتدرصد علل مراجعه محسوب شد. استفاده از نشر ینکمتر

 اند.قرار داشته یبعد یهایتودر اول

 

 های نيازهای اطالعاتیآزمون فریدمن برای اولویت -2جدول 

 84 تعداد

 دوکای

 درجه آزادی

 داریسطح معنی

81 /158 

7 

000 /0 

 

 
 های خدمات درخواستیآزمون فریدمن برای اولویت-4جدول 

 84 تعداد

 دوکای

 درجه آزادی

 داریسطح معنی

700 /25 

4 

000 /0 

 

 یبيمارستان هایهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کتابخانهبيمارستاناستفاده پزشکان  هایفراوانی اولویت درصد -3دول ج

 منابع اطالعاتی

 های منابع اطالعاتیاولیت

ت  میانگین
اولوی

اول
ت  

اولوی

دوم
ت  

اولوی

سوم
ت  

اولوی

چهارم
ت  

اولوی

پنجم
بدون  

ت
اولوی

 

 3/ 32 % 6 % 8/4 % 3/8 % 8/23 % 4/21 % 7/35 بعامانت گرفتن منا

 2/ 78 % 5/15 % 4/21 % 3/14 % 9/17 % 4/21 % 5/9 استفاده از اینترنت

 2/ 38 % 19 % 4/21 % 5/34 % 5/15 % 3/8 % 2/1 آگاهی از تازه های کتابخانه

 3/ 7 % 7/16 % 1/7 % 2/20 % 6/22 % 9/17 % 5/15 استفاده از نشریات

 3/ 46 % 9/11 % 8/3 % 1/7 % 9/11 % 25 % 7/35 صیمطالعه شخ

نشان داد خدمات امانت منابع  هاکتابخانهخدمات ارائه شده از  یبررس

ارائه  هایمارستانب هایکتابخانهدرصد در تمام  100مقاالت بطور  یهو ته

درصد  90در  یزبه سئواالت و انجام جستجو ن یی. پاسخگوشودمی

درصد  50اطالعات فقط در  ینشیگز ت اشاعهو خدما هاکتابخانه

 یزانکتاب به م یهامانند ارائه تازه ییهافعالیت. شودمیارائه  هاکتابخانه

 .شودمیانجام  هاکتابخانهدرصد در  80 ینمراجع ییدرصد و راهنما 60

مشکالت پزشکان متخصص در کسب اطالعات  یبررس برای

مشکالت را با  ینتا ا واسته شدو از پزشکان خ یمعرف ینهگز 9 ی،تخصص

 یتها متشکل از محدودینه. گزیندنما یبندیتتوجه به نظرات خود اولو

ساعات کار کتابخانه، موجود نبودن منبع  یتمحدود یاد،وقت و اشتغال ز

بودن منابع، عدم  یمیکتابداران، قد ییعدم راهنما نه،در کتابخا یاطالعات

منابع،  یهته یبرا هاکتابخانه یربا ساارتباط  مهارت در استفاده از منابع، عدم
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بود.  یوتریکامپ یاز وجود منابع و نداشتن امکانات جستجو یعدم آگاه

نشان داد که  یدمنمشکالت با توجه به آزمون فر ینا بندیاولویت

ساعات کار کتابخانه و موجود  یتمحدود یاد،و اشتغال ز وقت یتمحدود

درصد  38/5 و  38/5، 02/6 یبترت هبخانه بدر کتا ینبودن منابع اطالعات

 یمشکالت پزشکان در کسب اطالعات تخصص ترینمهم ازبودند که 

 .عنوان شد

با  ینهگز 7 ی،بیمارستان هایکتابخانهمشکالت  یبررس منظور به

متخصص کتابدار، کمبود منابع،  یرویبودجه، کمبود ن یتمحدود ینعناو

داران و مناسب نبودن وزش کتابکمبود فضا، عدم آم یزات،کمبود تجه

 ینو از کتابداران خواسته شده بود تا ا یمعرف هاکتابخانهساعات کار 

حاصل از  یج. نتایندنما بندیاولویتتوجه به نظرات خود  امشکالت را ب

 یتنشان داد که اولو یدمنمشکالت با توجه به آزمون فر ینا بندیاولویت

 یتمحدود یبالت به ترتمشک یتلومتفاوت بوده و او یشنهادیمشکالت پ

، درصد 09/5متخصص کتابدار با  یروی، کمبود ندرصد /15بودجه با 

، کمبود فضا درصد 73/4با  یزات، کمبود تجهدرصد 95/4با  منابعکمبود 

مناسب نبودن  و درصد 53/4ران با ا، عدم آموزش کتابددرصد 66/4با 

 .عنوان شد درصد 37/4با  هاکتابخانهساعات کار 

 یهایتقابل یزانم یبدست آمده برا یانگیننشان داد م نتایج

 اتاطالع یندر تام یزتبر یبیمارستان هایکتابخانهکتابداران  یتخصص

تی آزمون  یجنتا. بود 19/3پزشکان متخصص  یدگاهاز د یتخصص

نشان  ،کتابداران یتخصص یهایتسنجش قابل یراب 5در جدول  نمونهتک

 از کتابداران ی،داریو پایین و سطح معن حد باال دهد که با توجه بهمی

 مناسبی برخوردارند. یتخصص یهایتقابل

 

  نمونهتی تکآزمون  با های تخصصی کتابدارانميانگين قابليت -5 جدول

 19/3 ارزش مورد بررسی

 قابلیت های تخصصی کتابداران
 باال حد حد پایین اختالف میانگین *سطح اطمینان درجه آزادی tمقدار 

003 /0- 83 997 /0 000021 /0 013 /0- 013 /0 

 اطمینان برای اختالف میانگین ها 95/0*

 گيری:نتيجهبحث و 

پزشکان  یاطالعات یازهایحاضر نشان داد که ن یقتحق یجنتا

 ینباالتر یو آموزش یپژوهش ی،متخصص به جهت حل مسائل درمان

با هدف  یالعاتاط یازو نبوده  یتیاولو یچبدون ه یو عالقه فرد یتاولو

پژوهش  یجبوده است. نتابرخوردار  یمتوسط یتآموزش و پژوهش از اولو

 استسو هم Oduwole و  Marshallفرد،ولویمطالعه م یجحاضر با نتا

امانت  ی،بیمارستان هایکتابخانهبه  ینمراجعه متخصص یلدال از .[9-7]

کتابخانه  یهاز تازا یو آگاه یتاولو ینباالتر یمنابع و مطالعه شخص

 هاییتولوا از یاتو نشر ینترنترا داشت. استفاده از ا یتاولو ینکمتر

 ی،بیمارستان هایکتابخانه یرسانخدمات یزانم یمتوسط بود. در بررس

 100بطور  یو ارائه مقاالت علم یهمنابع، ته دهیامانت مانند یخدمات

ر درصد د 90منابع حدود  یو جستجو ییپاسخگو یی،درصد، راهنما

که  یمدن یقتحق یهایافتهحاضر با  یقتحق یج. نتاشودمیارائه  هاکتابخانه

جستجو  یان،اطالعات توسط مجر یجستجو یوهش ینترنشان داد متداول

محققان در  یناز ا یمیاز ن یشبوده است که ب یاکتابخانه عدر مناب

که ثابت و همکاران  یبیحبو خود از کتابدار کمک گرفته اند یجستجو

 یلکردن اطالعات خود و حل مساروزامد  یپزشکان برا یشترردند بک

  .[10،11] استسو همپردازند،  یاطالعات م یبه جستجو یدرمان

وقت،  یتکم بودن مراجعه پزشکان به کتابخانه، محدود یلدال از

 ینجهت حل ا بنابراینساعات کار کتابخانه بود.  یتو محدود یاداشتغال ز

خدمات  یدر صدد طراح یبیمارستان هایابخانهکتزم است مشکالت ال

 یهایورناعان خود باشند و با استفاده از فبه مراج یترو متنوع یدجد

 یزیکیخدمات خود را به حضور ف استفاده از ،یاطالعات و یارتباط یدجد

 Slade، یپژوهش قاسم یجحاضر با نتا یقتحق یجنتاد. افراد محدود نسازن

 یکار یوقت و مشغله باال یتکه به محدود یالنمکانلو یخش و همکاران و

 .[12-14] باشدسو میهماشاره داشتند، 

مانند  یموارد ی،بیمارستان هایکتابخانهمشکالت  یبررس در

تر از همه کمبود و مهم یزاتفضا و تجه ی،بودجه، منابع اطالعات یتمحدود

ابع در من یجستجو یهاروش ینهدر زم هایمارستانبمهارت کتابداران 

 .شد یانب یتاولو یببه ترت یاطالعات یهایگاهپا

 به یازمورد مطالعه ن هایکتابخانه ،رسانیخدمات یارتقا بنابراین برای

کتابداران متخصص و  یریبکارگ ی،منابع اطالعات یو بروزرسان یهته

 یکتابداران و هم برا یهم برا یتخصص یآموزش یهادوره یبرگزار

و  یانهاشم مطالعه  یجحاضر با نتا پژوهش یج. نتاددارن یرمانمتخصصان د

  Oddoneو Ludwig  ،Silverra-Martinezو  Demasهمکاران،

  .[15-17]ت اسسو هم
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 ینمتخصص یاطالعات یازهاین بندیاولویت منظر از یقتحق نتایج

خدمات  یستیبا یبیمارستان هایکتابخانهست که ا از آن یحاک یدرمان

مشکالت  یبررس ین. همچنیندنما یطراح هااولویت یناا توجه به خود را ب

وقت  یتپزشکان متخصص در مراجعه به کتابخانه نشان داد که محدود

از  یبیمارستان هایکتابخانه یتبودن ساعات فعال دودمح یاپزشکان و 

 هایکتابخانهالزم است  بنابراین باشندمیبرخوردار  ییدرصد باال

به پزشکان  یترو متنوع یددمات جدخ یدد طراحدر ص یبیمارستان

 استفاده از یو اطالعات یارتباط یدجد یهایورفناباشند و با استفاده از 

که  ییجا آن از .افراد محدود نسازند یکیزیخدمات خود را به حضور ف

به  یاطالعات تخصص یندر تام یبیمارستان هایکتابخانهکتابداران 

 ضروریستکنند یم ایفرا ا یجهپزشکان متخصص نقش قابل تو

 جدیدترینبه  ینمتخصص یدسترس یلتسه یدر راستا هایمارستانب

 یتمام یبرا یآموزش یهاکارگاه یبرگزارو با  یزیربرنامه یاطالعات پزشک

در تامین اطالعات  هاکتابخانهکتابداران شاغل در  خصوصبه کارکنان 

 تخصصی به پزشکان همت گمارند.

 یاطالعات یازهاین یلتحلشود پیشنهاد میایج پژوهش با توجه به نت

به  یبودجه الزم جهت دسترس ینتام، هایمارستانبپزشکان متخصص در 

 یبروزرسان، ینمتخصص یازهاین براساس یاطالعات یهایگاهمنابع و پا

استفاده از ، یبیمارستان هایکتابخانهموجود در  یو درمان یمنابع اطالعات

 یبیمارستان هایکتابخانهطالع رسانی در ابداری و انیروهای متخصص کت

 یاطالعات یهایگاهبه پا یدسترس یآموزش یهادورهها و کارگاه یبرگزارو 

 در دستور کار قرار گیرد. هایمارستانب یدرمان ینکتابداران و متخصص یبرا

 

 :تشکر و قدردانی

و  ینخصصمت ید،اساتدانند از نویسندگان بر خود الزم می ینوسیلهبد

که در انجام این پژوهش  یزتبر یدانشگاه علوم پزشک یبیمارستانابداران کت

 نمایند. یتشکر و قدردانهمکاری نمودند، 
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Abstract 
 

Aim: The hospital library is being established to disseminate clinical information for medical 

practitioners such as doctors, nurses, laboratory technicians, paramedics and hospital 

managers. The purpose of this study was to investigate the role of hospitals in Tabriz 

University of Medical Sciences in providing specialized information for specialized 

physicians. 

Methods: The present study was carried out through a survey-analytical method in 2015. 

Sample size of 84 professional physicians and librarians working in 10 educational hospitals 

of Tabriz University of Medical Sciences based on Cochran formula and using random 

sampling. Two separate researcher-made questionnaires were designed for specialist doctors 

and librarians and the data were collected. SPSS software version 22 and descriptive and 

inferential statistics were used to analyze the data. 

Results: The results showed that specialist physicians use the first priority to solve medical, 

research and educational issues from hospital libraries for personal study, resource lending and 

the use of publications. Also, selective dissemination services are provided in only 50% of 

libraries. Limiting the hours of the library and the lack of information resources about the 

major problems of doctors and budget constraints, the lack of expert librarians and the lack of 

resources and equipment are one of the most important problems in hospital libraries. 

Conclusion: Considering the importance of information in medical area, the hospital libraries 

should transform the type and manner of their services provision and using the information 

technologies possibilities for offering new information conveying manners.   

Key Words: libraries, Hospital, physicians, Information, Tabriz University of Medical 

Sciences. 
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