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 دهیچک
، کشور در آموزش و پژوهش اساسی هايپایه عنوان به هادانشگاه علمی هیأت اعضاي براي دستیابی به راهکارهاي رفع نیازهاي اطالعاتی :مقدمه

 شاهرود در سال پزشکی علوم شاغل در دانشگاه مدرسان یابیاطالع و رفتارهاي اطالعاتی نیازهاي بررسی ،ف از این مطالعههد .است حیاتی بسیار
 .بود 1392

علمی، مدرسان، پزشکان و  هیات نفر به شیوه سرشماري از تمامی اعضاي 210پژوهش حاضر به روش مقطعی انجام شد. تعداد  :هاوش ر
 ها ازآوري گردید. براي تحلیل دادهر دانشگاه مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمعد بالینی شاغل متخصصان

 شد. مستقل استفادهT و  Chi-squareهاي آماري و آزمون SPSSنرم افزار  16نسخه 
، تهیه )درصد2/36( ات، روزآمدسازي اطالعات آموزشی و پژوهشیترین هدف و انگیزه افراد از جستجوي اطالعکه مهم یافته ها نشان داد :هایافته
اي هبود. بانک اطالعاتی منابع به دستیابی مشکل در جهت اول اولویت اینترنت، شبکه کم بود. سرعت )درصد9/31( و تدریس) درصد3/33(مقاله 

 کنند.مین میأفراد را تنیازهاي اطالعاتی ا) درصد 8/13(بیشتر از کتب چاپی و مجالت  )درصد48( اطالعاتی
سرعت ترین منابع اطالعاتی و فراهم نمودن اینترنت پرمراجعههاي اطالعاتی به روز، به عنوان پرها ارائه بانکاساس یافته بر :گیريتیجهنبحث و 

 جهت دسترسی سریع به اطالعات ضروري است.
 .علمی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ي دانشگاهی، هیاتهااطالعاتی، کتابخانه پایگاه اطالعاتی، نیازهاي :هاکلیدواژه

 
 پژوهشینوع مقاله:

 01/03/94پذیرش مقاله:   22/02/94اصالح نهایی:   28/08/93دریافت مقاله: 
. اطالع شاهرود یعوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکو  یابیاطالع يو رفتارها یاطالعات یازهاين. زاده کالگر حسینقاسم ،صادقیان فریده ،محسن دهقانی، محبوبه : رمضانقربانیارجاع

 .12-21): 2(1؛ 1394.رسانی پزشکی نوین
 

 مقدمه: 
انقالب ارتباطات و اطالعات در عصر حاضر تاثیرات مهمی بر ابعاد 

ها گذاشته است. پیدایش این حجم عظیم مختلف زندگی انسان
ل نموده و پدیده انفجار اطالعات، دوران معاصر را به عصر اطالعات تبدی

اطالعات را به وجود آورده است. بنابراین اگر جوامع علمی معاصر با 
یابی آشنا نباشند و نتوانند اطالعات موجود را هاي اطالعاصول و روش

پذیر نمایند، دسترس به نحو مطلوبی گردآوري، پردازش، سازماندهی و
د از اطالعات موجود توانندچار اضطراب اطالعاتی خواهند شد و نمی

ها، آموزش و پژوهش دو بدین ترتیب در دانشگاه .]1اي ببرند [بهره
برداري روند که پرداختن به آنها مستلزم بهرهکارکرد اصلی به شمار می

یند مستلزم آن است آصحیح از دانش و اطالعات موجود است. این فر
طالعات را هاي اطالعاتی و شیوة یافتن دانش و اکه مدرسان، محمل

 نویسنده مسئول: 
  محسن دهقانی

 مربی
 .ایران ، شاهرود، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 m_dehghani@hlth.mui.ac.ir پست الکترونیکی:+                       98 23 32395054تلفن:  
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بشناسند، آنها را ارزیابی کنند و بر دانش خود بیفزایند. با توجه به این که 
ها مرتفع ساختن نیاز اطالعاتی رسانی و کتابخانههدف مراکز اطالع

کنندگان و تسهیل دستیابی آنان به اطالعات صحیح و روزآمد استفاده
ر خدمات به آنان، کنندگان براي ارائه بهتاست، کسب اطالعات از استفاده

 ].2شود [فعالیتی مستمر تلقی می

هاي هاي ارتباطی گسترده از جمله اینترنت، روشوجود شبکه
جستجو و بازیابی اطالعات را متحول ساخته و این امکان را فراهم نموده 
است تا طیف وسیعی از پژوهشگران، بدون حضور فیزیکی در 

ا دسترسی به یک رایانه و خط ها و مراکز اطالعاتی و تنها بکتابخانه
اینترنت اقدام به رفع نیازهاي اطالعاتی خود کنند. اینترنت، بستر بسیار 

هاي رود. وجود انواع منابع و پایگاهمهمی در تبادل اطالعات به شمار می
هاي مفید را فراهم ژوهشاطالعاتی با نقاط دسترسی فراوان، امکان پ

اي را براي کاربران یز، یافتن هر نوع دادههاي اطالعاتی نکند. بزرگراهمی
]. افراد با استفاده از موتورهاي کاوش، نشانی 3[ سازدپذیر میامکان
هاي مختلف و مانند آن، به انبوهی از اطالعات مورد نیاز سایتوب

و غیررسمی بین هاي رسمی کنند. شبکه اینترنت، ارتباطدسترسی پیدا می
 .]4[ دهدران را تسهیل نموده و توسعه میافراد به خصوص پژوهشگ

هاي اطالعاتی تحت وب، روش دسترسی مردم به ظهور پایگاه
اطالعات و استفاده از آن را دچار تحول کرده است. همگام با افزایش 

هاي تقاضاي کاربران براي منابع الکترونیکی، در دسترس بودن پایگاه
پژوهش و یادگیري مبدل اطالعاتی تحت وب، به امري حیاتی در حوزه 

هاي شده است. با توجه به جامعیت و کیفیت اطالعات موجود در پایگاه
مهمترین و معتبرترین منابع اطالعات براي  اطالعاتی، این منابع تقریباً

پژوهش و تولید دانش در میان کاربران دانشگاهی به حساب می آید. با 
گذاري ر در کشور و سرمایهتوجه به اهمیت این منابع در تولید دانش معتب

مین این منابع، پذیرش این منابع توسط أها در حوزه توسیع کتابخانه
ز اهمیت علمی و اقتصادي ئوري مؤثر از آنها حاکاربران دانشگاهی و بهره

 ]. 5-7است [
رسانی به عنوان جزئی هاي نوین اطالعامروزه استفاده از سیستم

در آمده است. در عصر حاضر که ضروري از زندگی انسان قرن حاضر 
اي بهره مند هستند، این توقع به جوامع علمی، از امکانات ارتباطی گسترده

هاي خود را با توجه به آید که پژوهشگران و محققان دانستهوجود می
تأثیر انکارناپذیر کتابخانه دیجیتالی و منابع الکترونیکی در دستیابی به 

ت، روزآمد کنند و به هر ترتیب از توان اطالعات و گسترش روند تحقیقا
 ].8نه دیجیتالی استفاده نمایند [اطالعاتی موجود در کتابخا

همچنین اطالعات صحیح و به موقع به پیشرفت علمی و فنی هر 
انجامد و شالوده محکمی براي اقتصاد ملی هر کشوري کشوري می

ی یا هدر هاي ملاست. توفیق یا شکست یک برنامه و استفاده از ثروت
اي در راه رفتن آنها به استفاده از اطالعات بستگی دارد. هر زمان جامعه

توسعه واقعی قدم گذاشته و استقالل سیاسی و اقتصادي و ترقی صنعتی 
هاي کوتاه مدت و بلندمدت خود منظور کرده است، وضع را در برنامه

ن و در اطالعات نیز پیشرفت چشمگیري یافته و در ارائه خدمات گوناگو
 ].9د را به خوبی ایفا کرده است [هاي فعالیت بشري نقش خوتمام عرصه

هاي اعضاي هیأت در پژوهشی اولویت 2005فرانسیس در سال 
هاي درسی، مجالت تخصصی یند تحقیق را به ترتیب کتابآعلمی در فر

ها بیان نموده و منابع اصلی دسترسی به اطالعات روزآمد نگاشتو تک
هاي اطالعاتی عنوان اي جاري مجالت و جستجو در پایگاههرا شماره

  .]10کرده است [
نفر از پزشکان به این نتیجه  2000ابوعدا در پژوهش خود روي 

ها، رسید که پزشکان براي جستجوي اطالعات بیشتر به ترتیب به کتاب
اند ها و کاتالوگ داروها مراجعه نمودهها، مجموعه مقاالت همایشیندآپی
درصد از آنها هیچ گونه امکانی براي دسترسی به اینترنت از  40در کل و 

 ].11محل کار خود نداشتند [
در پژوهش خود بیشترین انگیزه اعضاي هیأت  سالجقه و حیاتی

علمی در جستجوي اطالعات را روزآمد کردن اطالعات تخصصی و 
 و هاکتاب اآنها ر استفاده مورد منابع افزایش کارایی در تدریس و بیشترین

 ].12اند [گزارش کرده نشریات ادواري
اعضاي هیأت علمی و پزشکان پس از اتمام تحصیالت، همچنان 
نیازمند به مطالعه عمیق و پژوهش دائم هستند. بر این اساس مسئله مهم و 
اساسی مورد پژوهش این است که نیازهاي اعضاي هیأت علمی، اساتید، 

جهت دستیابی به این نیازها چه  متخصصان و پزشکان چیست و آنان
]. با توجه به نقش مهم 13دهند؟ [رفتارهاي اطالع یابی از خود بروز می

طرف نمودن نیازهاي اطالعاتی کاربران و رسانان در برکتابداران و اطالع
ها و مجراهاي مسئولیت خطیر آنان در حمایت و پشتیبانی از پایگاه

ها، آگاهی آنان یفی و کمی کتابخانهاطالعاتی به روز جهت ارتقاء سطح ک
رسد. در این میان یابی کاربران الزم و ضروري به نظر میاز رفتار اطالع

شناخت و ارزیابی نیازهاي اطالعاتی اعضاي هیات علمی، اساتید، 
ها پزشکان و متخصصان به عنوان سردمداران علمی و پژوهشی دانشگاه

گذاري صحیح در بکارگیري سرمایهامري مهم است. این مسئله نه تنها به 
شود، بلکه به مسئولین امر پژوهش منابع مالی و انسانی دانشگاه منجر می
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هاي اطالعاتی مناسب و رسانی در زمینه انتخاب و کاربرد محملو اطالع
کند. لذا هدف از ي میارفع موانع دسترسی به اطالعات کمک ارزنده

 یابیاطالع و رفتارهاي طالعاتیا تعیین نیازهاي، انجام پژوهش حاضر

 هیأت علمی، متخصصان بالینی، پزشکان عمومی، اساتید و مربیان اعضاي

 است. 1392در سال  شاهرود پزشکی علوم دانشگاه

 پژوهش حاضر در پی پاسخ به سواالت پژوهشی زیر است:
علمی، متخصصان و پزشکان هیأت هاي اعضاي اهداف و انگیزه -

 چیست؟ از جستجوي اطالعات
علمی، متخصصان و پزشکان براي رفع نیازهاي هیأت اعضاي  -

 کنند؟اطالعاتی خود بیشتر از کدام یک از منابع اطالعاتی استفاده می

علمی، متخصصان و پزشکان به هیأت نحوه دستیابی اعضاي  -
 اطالعات چگونه است؟

، علمیهیأت ها تا چه میزان در تأمین و دستیابی اعضاي کتابخانه -
 اند؟متخصصان و پزشکان به منابع اطالعاتی مؤثر بوده

علمی، متخصصان و هیأت آیا بین هدف و انگیزه اعضاي  -
پزشکان از جستجوي اطالعات و متغیرهاي مدرك تحصیلی، جنسیت و 

 اي معنادار وجود دارد؟رابطه کارسابقه 

علمی، متخصصان و پزشکان هیأت آیا بین نحوه دستیابی اعضاء  -
رابطه  کاراطالعات و متغیرهاي مدرك تحصیلی، جنسیت و سابقه  به

 معناداري وجود دارد؟

علمی، متخصصان و هیأت آیا بین میزان تأمین نیاز اعضاي  -
پزشکان به منابع اطالعاتی و متغیرهاي مدرك تحصیلی، جنسیت و سابقه 

 ارتباط معناداري وجود دارد؟ کار

 

 :هاروش 
بردي بوده و با استفاده از روش پیمایشی مطالعه حاضر از نوع کار

مقطعی انجام شد. پرسشنامه پژوهشگر ساخته با استفاده از سؤاالت به 
کار رفته در تحقیقات مشابه و معتبر دیگر محققان تهیه و تنظیم شد. به 
دلیل محدود بودن تعداد اعضاي هیأت علمی دانشگاه، اطالعات مورد 

اعضاي هیأت علمی، اساتید،  نیاز از طریق سرشماري از تمامی
هاي وابسته به متخصصان بالینی و پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان

نفر که  210آوري شد. در کل تعداد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود جمع
، وارد مطالعه شدند. پرسشنامه ندشامل تمامی افراد واجد شرایط بود

ل باز) بوده که سوا 4سوال بسته و 18سوال ( 18محقق ساخته شامل 

سوال) و زیر بخش  3داراي دو زیر بخش اطالعات دموگرافیک (با 
گویی افراد مورد مطالعه به سوال) بود. پاسخ 15اطالعات تخصصی (با 

اي لیکرت یابی بر اساس مقیاس پنج درجهنیازها و رفتارهاي اطالع
پرسشنامه کم) بود. براي تعیین روایی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی(خیلی

از روش اعتبار محتوا استفاده شد. به این منظور پرسشنامه در اختیار 
مشاور مطالعه و تعدادي از متخصصان و خبرگان کتابداري قرار گرفت و 
اصالحات الزم اعمال گردید. براي تأیید پایایی پرسشنامه از آزمون آلفاي 

که نشان داد به دست آمد  83/0کرونباخ استفاده شد که مقدار ضریب آن 
پرسشنامه مورد نظر در این مطالعه از پایایی نسبتاً خوبی برخوردار است. 

 مورد  SPSSافزارنرم16نسخه آوري شده با استفاده از اطالعات جمع
هاي آماري میانگین، ها از شاخصتحلیل قرار گرفت. براي توصیف داده

بر حسب  ،اتانحراف معیار و فراوانی استفاده شد. براي تحلیل اطالع
-Chiهاي آماري از آزمون ،کمی و کیفی بودن متغیرهاي مورد مطالعه

square  وTهاي آماري مورد نظر دو استفاده شد. همه آزمون مستقل
 05/0داري مورد استفاده براي آزمون ها کمتر از دامنه بوده و سطح معنی

 در نظر گرفته شد.

 
 :هایافته

د مورد مطالعه در جدول خصوصیات دموگرافیک و شغلی افرا
کننده در نفر شرکت 210از مجموع  نشان داده شده است. یکشماره 

 4/21نفر ( 45اند، مطالعه که اقدام به تکمیل و ارسال پرسشنامه نموده
 6/47نفر ( 100ت علمی مشغول به کار بودند و أدرصد) در شغل هی

از درصد)  71/55نفر ( 117سال داشتند.  10درصد) سابقه کار کمتر از 
ی اکثریت افراد مورد مطالعه افراد مورد مطالعه مرد و از نظر مدرك تحصیل

) داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد بهداشتی و درصد5/19(
 آنها داراي مدرك تخصص پزشکی بودند. درصد1/17

درصد از افراد  2/36، دوبر اساس نتایج حاصل از جدول شماره 
انگیزه خود از جستجوي اطالعات را  مورد مطالعه، اولین هدف و

روزآمد سازي اطالعات آموزشی پژوهشی و در مرحله بعدي تهیه مقاله 
هاي و تدریس بیان کردند. در زمینه علت شرکت در سمینارها و کنفرانس

کنندگان بهره برداري درصد شرکت 5/39ها، علمی و میزان مفید بودن آن
درصد آنها مطلع شدن از  5/20اول و از تجارب و آثار دیگران را اولویت 

 هاي تازه دیگران را به عنوان اولویت سوم خود بیان کردند.پژوهش
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 شغلی افراد مورد مطالعه توزیع فراوانی خصوصیات دموگرافیک -1جدول شماره 
 درصد تعداد متغیر درصد تعداد متغیر

 شغل

 3/23 49 مربی هیأت علمی
 جنسیت

 71/55 117 مرد

 28/44 93 زن 4/21 45 لمیهیأت ع

 100 210 جمع کل      1/18 38 کارشناس (مربی)

 7/15 33 پزشک متخصص

 مدرك تحصیلی

 5/19 41 کارشناسی ارشد بهداشتی

 1/17 36 تخصص پزشکی 9/12 27 پزشک عمومی

 8/14 31 کارشناسی ارشد غیربهداشتی 1/7 15 استاد مدعو دکترا

 8/13 29 اي عمومیدکترا حرفه 4/1 3 هیأت علمی پزشک متخصص

 8/13 29 کارشناس بهداشتی 100 210 جمع کل    

 سابقه کار

 0/10 21 دکتري تخصصی PhD 6/47 100 سال 10کمتر از 

 1/7 15 دانشجوي دکترا 8/33 71 سال 20-10

 2/4 5 کارشناسی غیربهداشتی 0/9 19 سال 30-21

 5/0 1 کتراي حوزويد 0/1 2 سال 30باالتر از 

 5/0 1 پزشک (فوق تخصصی) 5/8 18 بدون پاسخ

 100 210 جمع کل   
 5/0 1 بدون پاسخ

 210 جمع کل    100

 
 

 هاتوزیع فراوانی بر حسب هدف و انگیزه جامعه مورد مطالعه و میزان مفید بودن سمینارها و سخنرانی -2جدول شماره 

 لعه از جستجوي اطالعاتهدف و انگیزه جامعه مورد مطا
 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 9/22 48 2/25 53 3/33 70 تهیه مقاله

 1/17 36 8/24 52 5/30 64 هاي پژوهشیانجام پروژه

 1/17 36 6/18 39 19 40 تألیف

 6/17 37 30 63 9/31 67 تدریس

 8/23 50 7/25 54 2/36 76 وهشیت آموزشی، پژروزآمدسازي اطالعا

   70 3/33 53 2/25 48 9/22 

 علت شرکت در سمینارهاو کنفرانس هاي علمی و میزان مفید بودن آنها 
 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 4/12 26 3/33 70 0/39 82 وهش هاي تازه دیگرانمطلع شدن از پژ

 5/20 43 8/23 50 7/36 77 بهره برداري از تجارب و آثار دیگران

 2/15 32 5/29 62 5/39 83 کمک به ارتباط و تماس با دیگران

 4/11 24 0/31 65 8/34 73 کسب اطالعاتی که راه دیگري نمی توان به دست آورد

 2/16 34 0/29 61 0/30 63 ایجاد امکان مباحثه با همتایان در زمینه هاي پژوهشی، علمی و تخصص

 
هاي اطالعاتی موجود در اینترنت ها نشان داد مراجعه به بانکیافته

هاي ترین روش دستیابی به منابع اطالعاتی بود. مراجعه به بانکمهم
اطالعاتی اینترنتی و مطالعه منابع اطالعاتی چاپی به صورت توأم در 

ها و سمینارها همایشاولویت بعدي قرار داشتند. همچنین شرکت در 
هاي دستیابی به منابع اطالعاتی بود داراي کمترین اهمیت از لحاظ روش

 .)3شماره  (جدول

میزان  ،افراد مورد مطالعه از درصد) 8/43نفر ( 92بر اساس نتایج، 
ها و مراکز اطالعاتی موجود را متوسط تأمین نیاز خود توسط کتابخانه

ها و ن تأمین نیاز خود توسط کتابخانهدرصد میزا 19ارزیابی نمودند و 
 ).4شماره مراکز اطالعاتی موجود را زیاد بیان کردند (جدول 
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 توزیع فراوانی بر حسب نحوه دستیابی جامعه مورد مطالعه به منابع اطالعاتی -3جدول شماره 

 ددرص فراوانی ابی به منابع اطالعاتینحوه دستی

 1/48 101 در اینترنت هاي اطالعاتی موجودمراجعه به بانک

 7/16 35 چاپی اطالعاتی منابع و مطالعه اینترنتی هاي اطالعاتیبانک به مراجعه

 8/13 29 مطالعه منابع اطالعاتی چاپی

 9/2 6 و سمینارها هاهمایش در و شرکت چاپی اطالعاتی منابع و مطالعه اینترنتی هاي اطالعاتیبانک به مراجعه

 9/2 6 و صاحب نظران متخصصان با و مشورت چاپی اطالعاتی منابع و مطالعه اینترنتی طالعاتیهاي ابانک به مراجعه

 4/2 5 ها و سمینارهامطالعه منابع اطالعاتی چاپی و شرکت در همایش

 4/2 5 هاي اطالعاتی اینترنتی و شرکت در همایش ها و سمینارها مراجعه به بانک

 4/2 5 رنتی و مشورت با متخصصان و صاحبنظرانهاي اطالعاتی اینتمراجعه به بانک

 9/1 4 و صاحب نظران متخصصان با مشورت

 4/1 3 و صاحب نظران متخصصان با مشورت و سمینارها و هاهمایش در شرکت چاپی و اطالعاتی منابع و مطالعه اینترنتی هاي اطالعاتیبانک به مراجعه

 1 2 و سمینارها هاهمایش در شرکت

 5/0 1 ها و مشورت با متخصصان و صاحب نظران و سمینار هاهمایش در و شرکت چاپی اطالعاتی نابعم مطالعه

 5/0 1 ها و مشورت با متخصصان و صاحبنظران و سمینار هاهمایش در و شرکت اینترنتی هاي اطالعاتیبانک به مراجعه

 3/3 7 بدون پاسخ

 100 210 جمع کل

 
 

وانی بر حسب میزان تأمین نیاز جامعه توزیع فرا -4جدول شماره 

 ها و مراکز اطالعاتی موجودمورد مطالعه توسط کتابخانه
 درصد فراوانی میزان تأمین نیاز توسط کتابخانه

 4/2 5 خیلی زیاد

 0/19 40 زیاد

 4/44 93 متوسط

 1/17 36 کم

 1/17 36 خیلی کم

 100 210 جمع کل

 
سابقه کار و مدرك تحصیلی را عوامل تأثیرگذار  پنج،جدول شماره 

 دهد. بر نیازهاي اطالعاتی و رفتارهاي اطالع یابی نشان می
نشان داد که بین سابقه کار  Chi-squareآزمون آماري 

، نحوه دستیابی به )=002/0P-value(کنندگان با نیاز به تهیه مقاله شرکت
طلع و علت شرکت در سمینارها (م) =005/0P-value( منابع اطالعاتی

برداري از تجارب و آثار ارائه شده، هاي تازه دیگران، بهرهشدن از پژوهش
توان به دست آورد و امکان مباحثه کسب اطالعاتی که از راه دیگري نمی

هاي پژوهشی، علمی، تخصصی) ارتباط آماري با همتایان در زمینه
 داري وجود دارد.معنی

ی افراد مورد مطالعه با ها نشان داد بین مدرك تحصیلهمچنین یافته
 روزآمدسازي اطالعات آموزشی پژوهشی )،=05/0P-value( تهیه مقاله

)004/0P-value=،( نحوه دستیابی به منابع اطالعاتی )001/0P-

value<( ،هاي تازه دیگرانمطلع شدن از پژوهش )02/0P-

value= ( و ارتباط و تماس با دیگران با شرکت در سمینارها)046/0P-

value= ( از طریق آزمونChi-square داري وجود ارتباط آماري معنی
 دارد.
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 یابینتایج تحلیلی ارتباط سابقه کار و مدرك تحصیلی با متغیرهاي نیازهاي اطالعاتی و رفتارهاي اطالع -5جدول شماره 

 مدرك تحصیلی سابقه کار متغیر
Chi-square df P-value Chi-square df P-value 

 16/0 50 88/59 30/0 15 30/17 تالیف

 79/0 50 76/41 99/0 15 94/4 کالسی تدریس

 35/0 50 00/53 70/0 15 64/11 علمی مدارج ارتقاء

 05/0 50 43/67 002/0 15 20/35 مقاله تهیه

 06/0 50 73/65 42/0 15 43/15 تحقیقاتی هايپروژه انجام

 004/0 50 71/80 77/0 15 66/10 وآموزشی پژوهشی اطالعات روزآمدسازي

 در شرکت با و تحقیق تدریس، پژوهش هايزمینه در تازه هايواندیشه هادیدگاه ایجاد

 علمی هايوسمینار هاکنفرانس
60/10 15 78/0 29/35 50 94/0 

 و سمینارهاي هاکنفرانس در شرکت با دیگران هايو پژوهش تحقیقات از شدن مطلع

 علمی
26/30 15 01/0 62/72 50 02/0 

 76/0 50 42/42 05/0 15 64/24 علمی هايو سمینار هاکنفرانس در شده ارائه و آثار تجارب از برداري بهره

و  ارتباط دیگران با علمی هايوسمینار هاکنفرانس در شرکت با کنندمی کمک من به

   کنم پیدا تماس
73/22 15 09/0 01/68 50 046/0 

 و هاکنفرانس در شرکت با آورد بدست تواننمی دیگري راه از که اطالعاتی کسب

 علمی هايسمینار
06/41 15 001/0< 42/53 50 34/0 

 در شرکت با پژوهشی علمی تخصصی هايزمینه در همتایان با مباحثه امکان ایجاد

 علمی و سمینارهاي هاکنفرانس
55/24 15 05/0 41/39 50 85/0 

 >001/0 50 63/78 005/0 36 65/61 العاتیاط منابع به دستیابی نحوه

 48/0 50 70/49 46/0 150 92/150 اطالعاتی منابع به نیاز تأمین میزان

 

 گیري:بحث و نتیجه
هاي الکترونیکی ها و کتابخانهنتایج پژوهش حاضر نشان داد پایگاه

موجود در اینترنت در اولویت اول جهت تأمین نیازهاي اطالعاتی جامعه 
بررسی و کتابخانه مرکزي دانشگاه در اولویت دوم قرار دارد. مورد 

همانطور که در پژوهش دیگري که توسط نیکنام و پیشوایی انجام شده 
علمی براي رفع نیازهاي اطالعاتی هیأت بود، مشخص شد که اعضاي 

هاي دیجیتالی و الکترونیکی ابتدا به پایگاه هاي اطالعاتی و کتابخانه ،خود
اساس نتایج پژوهش ]. بر14[ کنندخانه دانشگاه مراجعه میو سپس کتاب

هاي الکترونیکی به روزتر هستند حاضر، منابع اطالعاتی اینترنتی و پایگاه
و با قابلیت دسترسی باال و سهولت دستیابی نیازهاي اطالعاتی 

 نمایند. شوندگان را بیشتر تأمین میپژوهش
و مربیان مبنی بر عدم باتوجه به اظهارات پزشکان و متخصصان 

هاي اینترنتی از محل کار خود و آگاهی از امکان استفاده از پایگاه
هاي کاري اکثریت جامعه مورد پژوهش و انجام توأم کار تدریس مشغله

و پژوهش درکنار یکدیگر و با عطف به کمبود وقت و حساسیت باالي 
ها و نحوه با پایگاهکار درمانی، توجه به آموزش و آشنایی کاربران اینترنت 

هاي غیرحضوري و آنالین براي استفاده از استفاده از آنها از طریق دوره
 رسد.تی ضروري و الزم به نظر میاینترنت و دستیابی به منابع اطالعا

ترین مشکالت هاي پژوهش نشان داد یکی از مهمبررسی یافته
نتایج با نتایج دستیابی به اینترنت سرعت کم شبکه اینترنت است که این 

تحت عنوان بررسی نیازهاي اطالعاتی اعضاي  هاي مرادي مقدمپژوهش
، کیانی و ان اهواز، نور علیزاده و همکارانعلمی دانشگاه شهید چمرهیأت 

]. براساس این 14-16[پیشوایی در دانشگاه علوم پزشکی یزد تشابه دارد 
ایین و ترافیک ترین موانع دسترسی به اطالعات سرعت پمطالعات عمده

شبکه بود. بنابراین توجه به آموزش و تربیت کتابداران متخصص جهت 
هاي اطالعاتی مورد نیاز با استفاده از شبکه ها و بانکاستفاده از پایگاه

تواند در محل کار و یا در سرور دانشگاه بسیار مهم است. این امر می
تیابی سریع به (درگاه ورودي) و ارتقاي سطح دس VPN ایجادمنزل با 

 هاي اطالعاتی به روز صورت پذیرد.پایگاه
هاي پژوهش نشان داد که در رابطه با هدف و انگیزه جامعه یافته

روزآمدسازي اطالعات پژوهشی  ،مورد مطالعه از جستجوي اطالعات
آموزشی در اولویت اول و تهیه مقاله در اولویت دوم قرار دارد. در 

با عنوان بررسی نیازهاي  جواد بشیري مشابه دیگري که توسط پژوهش
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علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي هیأت اطالعاتی اعضاي 
هیأت انجام شد، در رابطه با موارد استفاده از اطالعات توسط اعضاي 

هاي هاي پژوهشعلمی، مطالعه و پژوهش در اولویت اول، انجام پروژه
ی در اولویت سوم در اولویت دوم و روزآمد سازي اطالعات تخصص

]. اکرم شیري در تحقیق دیگري در دانشگاه 17[قرار داشت 
هیأت سیناي همدان مشاهده کرد که هدف و انگیزه اعضاي بوعلی

علمی از جستجوي اطالعات، افزایش کیفیت و کارایی تدریس با 
العات تخصصی، تألیف اولویت اول و به ترتیب روزآمد کردن اط

هاي بعدي هاي تحقیقاتی در اولویتح و پروژهانجام طر ،مقاله، کتاب
 ]. 18[ قرار دارند

یابی اعضاي در پژوهش دیگري با عنوان بررسی رفتار اطالع
جامعه مورد مطالعه  نشگاه آزاد اسالمی فیروزکوه، هدفعلمی داهیأت 

ـ  هاي علمیاز جستجوي اطالعات را در ابتدا انتشار و تهیه مقاله
سازي اطالعات تخصصی و شناسایی منابع روزآمدو بعد ، تخصصی

]. با توجه به نتایج پژوهش، کتابداران 19اند [تخصصی را بیان نموده
توانند نقشی مستمر و مداوم در روزآمدسازي اطالعات آموزشی و می

پژوهشی جامعه مورد مطالعه، شامل متون و آثار نظري و بالینی جدید 
اپی و الکترونیکی جهت در قالب کتاب، مجله و سایر اطالعات چ

شوندگان ایفا نمایند و در جهت تأمین نیازهاي اطالعاتی پژوهش
شناسایی نیازهاي پژوهشی آنان به تناسب شغل، مدرك و حیطه کاري 

هاي هاي الزم را دیده و اطالعات الزم را در زمینه تهیه مقالهآموزش
به اینکه  با توجه آموزشی در اختیار جامعه مورد مطالعه قرار دهند.

 هر دو نوع طالعاتی خود بهجامعه مورد مطالعه براي رفع نیازهاي ا
چاپی نیاز دارند، از بین منابع چاپی اولویت اول با منابع چاپی و غیر

کتاب، نشریات ادواري و مجالت تخصصی، اخبار و اطالعات علمی 
و تخصصی است. همانطور که در پژوهش مرادي مقدم در اهواز 

علمی براي رفع نیازهاي اطالعاتی خود از هیأت اعضاي مشاهده شد، 
کردند. در بین منابع اده میهر دو نوع اطالعات چاپی و غیر چاپی استف

اولویت استفاده به کتاب، مجالت خارجی، مجالت داخلی و ، چاپی
]. بر این اساس 15هاي داخل و خارج تعلق داشت [هماییمقاالت گرد
پیش رو در حال حاضر تمرکز منابع  هايترین چالشیکی از مهم

چاپی در کتابخانه مرکزي دانشگاه است. بنابراین مجهز نمودن 
هاي موسسات تابعه محل کار جامعه مورد مطالعه جهت کتابخانه

دسترسی سریع آنان به منابع مورد نیاز، خود امري مهم و ضروري به 
 رسد.نظر می

هاي رها و کنفرانساکثریت افراد مورد مطالعه، شرکت در سمینا
ها ها را به ترتیب ایجاد دیدگاهعلمی را مفید دانسته و علت شرکت در آن

برداري از هاي تازه، مطلع شدن از تحقیقات تازه دیگران، بهرهو اندیشه
تجارب و آثار ارائه شده، ارتباط با دیگران و کسب اطالعاتی که از راه 

اند. همانطور که در پژوهش دهتوان به دست آورد، اعالم نمودیگري نمی
هاي علوم پزشکی دیگري که توسط صیامیان و همکاران در دانشگاه

علمی دو دانشگاه هیأت شمال کشور انجام شده است، بیشتر اعضاي 
هاي علمی جهت ایجاد ها، سمینارها وکنفرانسمعتقد بودند که سخنرانی

تجارب، ارتباط با هاي دیگران، انتقال اندیشه جدید، آشنایی با پژوهش
]. 10مفید است [ اطالعات جدید و مذاکره با دیگراندیگران، ایجاد 

هاي علمی و پژوهشی توسط عوامل برگزاري سمینارها و کنفرانس
ها نه تنها از نظر علمی و پژوهشی کار در امور پژوهشی دانشگاهاندردست

رائه دستاوردهاي بسیار مفیدي دارد، بلکه یک مجراي رسمی براي ا
هاي جدید و کسب امتیازات پژوهشی توسط پژوهشگران و پژوهش

یک مجراي غیر رسمی جهت ایجاد انگیزه در زمینه انجام کارهاي 
پژوهشی، کسب اطالعات تازه، ایجاد ارتباط با دیگران و ایجاد 

ها و هاي تازه است. بنابراین توجه به برگزاري کنفرانسدیدگاه
اي سطح علمی دانشگاه و کوتاه نمودن سمینارهاي تخصصی جهت ارتق

مسیر دستیابی محققان به منابع اطالعاتی به روز و مرتبط با رشته و شغل 
هاي تخصصی آنان بسیار مهم است. همچنین جلوگیري از انجام پژوهش

بالینی تکراري و گام نهادن پژوهشگران در مسیرهاي پیشرفت هر چه 
تحلیل شود. درودي میسر میینارها تا حدبیشتر با شرکت در این سم

نهایی اطالعات پژوهشی، رابطه سابقه کار با نیاز به تهیه مقاله مشاهده شد 
تواند نشان دهنده افزایش نیاز کاربران به تهیه مقاله با که این موضوع می

افزایش سابقه و تجربه کاري آنان بر اساس چارچوب تعریف شده 
سابقه کار و نحوه دستیابی افراد به  داري بینشغلی آنان باشد. رابطه معنی

هاي کاربران در نحوه دستیابی به اطالعات نشان دهنده افزایش مهارت
دار اطالعات همراه با افزایش سابقه کاري آنان است. وجود رابطه معنی

بین نیاز به تهیه مقاله، نحوه دستیابی به اطالعات و روزآمدسازي 
دهنده افزایش تحصیلی نشاناطالعات آموزشی و پژوهشی با مدرك 

ی هاي علمنیازهاي علمی پژوهشی به روز و جدید همراه با افزایش رتبه
 و تحصیلی کاربران اطالعات است.

کنندگان در با توجه به مباحث مطرح شده، نیازهاي اطالعاتی شرکت
هاي الکترونیکی، افزایش ها و کتابخانهمطالعه، شامل دستیابی به پایگاه

تر به این منابع اطالعاتی و رنت جهت دسترسی سریعسرعت اینت
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هاي چاپی در کتابخانه محل کار و همچنین دسترسی آسان به کتاب
هاي کتابخانه مرکزي دانشگاه است. رفتارهاي دستیابی آنالین به کتاب

یابی افراد مورد مطالعه در این پژوهش با توجه به مشکالت و موانع اطالع
 لوب ارزیابی شد.مطرح شده در سطحی مط

با توجه به اینکه اکثریت افراد مورد مطالعه اعالم کردند که از 
کنند و با توجه به هاي دیجیتالی پزشکی استفاده نمیخدمات کتابخانه

اطالعی آنان از مراجعه پژوهشگر به پزشکان محترم و اظهار بی
هاي دیجیتال و خدمات آنها و عدم عضویت آنان در این کتابخانه

تر در زمینه عضویت و رسانی گستردهشود اطالعها، توصیه میتابخانهک
 هاي الکترونیکی متصل به سایت دانشگاه صورت پذیرد. استفاده از سایت

هایی که در حین اجراي پژوهش ترین محدودیتیکی از مهم
کنندگان به تکمیل حاضر با آن مواجه بودیم عدم تمایل تعدادي از شرکت

پرمشغله بودن آنان بوده است. در راستاي حل این مشکل پرسشنامه و 
اهداف پژوهش به طور کامل به ایشان توضیح داده شد. به عالوه به 

مشغله چندین بار در کنندگان پردهی شرکتمنظور افزایش میزان پاسخ
 خصوص تکمیل نمودن پرسشنامه از طریق تلفن و ایمیل یادآوري شد. 

اضر و اولویت استفاده از منابع با توجه به نتایج پژوهش ح
الزم است بسترهاي مناسب جهت استفاده  ،اطالعاتی اینترنتی و کتاب

هاي چاپی و منابع اطالعاتی اینترنتی فراهم جامعه مورد مطالعه از کتاب
بین شده گردد. با توجه به سرعت کم شبکه اینترنت و ارتباط مشاهده 

نحوه دسترسی به منابع، الزم مدرك تحصیلی با نیاز به تهیه مقاله و 
روزآمدسازي اطالعات آموزشی و پژوهشی صورت پذیرد و  ،است

هاي علمی موانع دستیابی جامعه مورد مطالعه در زمینه استفاده از نشست
سازي دستیابی به منابع اطالعاتی موردنیاز جهت روزآمد هايو روش

 .ائه شودهاي الزم در این زمینه اراطالعات مرتفع شده و آموزش

 

 تشکر و قدردانی:
) 9052این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصوب (شماره طرح 

معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است. بدین 
کنندگان در مطالعه هاي مالی ایشان و همکاري شرکتوسیله از حمایت

 شود.تشکر و قدردانی می
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ABSTRACT 

 
Introduction: Considering the academic members as fundamental part of education and 
research in the country, meeting the guidelines of resolving the information needs is very 
important. So the present study aimed to assess the information needs and information seeking 
behavior in academic members of Shahroud University of Medical Sciences in 2013. 

Methods: A cross-sectional study was conducted. Using census method, 210 of the faculty 
members, clinicians, GPs and lecturers of the university were investigated. A researcher made 
questionnaire was applied in order to collect the data. SPSS 16 software was used to analyze 
the data using Chi-Ssquare and T-test. 

Results: Findings showed that participants' main purpose and motivation seeking the 
information was to update their educational and research information (36.2%), prepare 
scientific papers (33.3%) and teaching (31.9%). The first problem regarding the access to 
information resources comprised low speed of the Internet. Databases with 48% met the 
information needs of the participects followed by printed resources which was found to be 13, 
8 percent. 

Conclusion: Databases provide individual information needs three times more than printed 
resources. Low speed of the Internet was mentioned as the main barrier impeded access to 
information resources. Therefore, providing up to date databases as well as increasing speed of 
the Internet are of high importance. 

Key words: Database, Information need, Academic libraries, Academic member, Shahroud 
University of Medical Scciences. 
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