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 يعلوم پزشك دانشگاههاي آموزشي وابسته به  پزشكان بيمارستاني  استفاده ميزان آشنايي و
  *)INMDL( رانيا يپزشك تاليجيد يمل ي اصفهان با كتابخانه

  
  4، پروين همتيان3يعقوبي، محسن 3، زهرا بهرامي2عليرضا رحيمي، 1شهين مجيري

 

  چكيده
ي راهكارهاي مؤثر، راه  رسانان را برآن داشته است تا با ارايه افزايش حجم اطالعات در علوم مختلف از جمله پزشكي، اطالع :مقدمه

ي  نايي و استفادهبنابراين، هدف پژوهش حاضر تعيين ميزان آش. هاي پزشكي و پيراپزشكي فراهم سازند دستيابي به اطالعات را براي رشته
يا  Iranian national medical digital library(ي ملي ديجيتال پزشكي ايران  هاي آموزشي شهر اصفهان با كتابخانه پزشكان بيمارستان

INMDL (بوده است.  
آموزشي شهر اصفهان بيمارستان  9ي پزشكان شاغل در  پيمايشي بود كه در جامعه - ي توصيفي پژوهش حاضر يك مطالعه :بررسيروش 

نفر به صورت تصادفي انتخاب  217بيمارستان،  9پزشك شاغل در  500از بين  Morganي  بر اساس جدول تعيين حجم نمونه. انجام شد
 نيرسا ي كتابداري و اطالع نفر از استادان رشته 4ي محقق ساخته بود كه روايي آن مورد تأييد  نامه ابزار گردآوري اطالعات، پرسش. شدند

 Cronbach's alphaنفر از اعضاي جامعه به صورت آزمايشي توزيع و  10ها بين  نامه پزشكي قرار گرفت و جهت تأييد پايايي آن پس از پرسش
  .انجام شد 18SPSSافزار  ي تكميل شده و در نرم نامه پرسش 127هاي  ها بر اساس پاسخ تحليل داده. بود 87/0آن محاسبه شد كه برابر با 

هاي الكترونيك  هاي الكترونيك جامع و پايگاه كتاب هاي مجالت الكترونيك، بانك ي پزشكان از پايگاه آشنايي و استفاده :ها يافته
INMDL هاي اطالعاتي و در نهايت  ضمن اينكه در ميان منابع الكترونيكي در ابتدا مجالت الكترونيكي، سپس بانك. بسيار كم بود

ي تحصيلي ايشان  ي پزشكان با درجه  بين ميزان آشنايي و همچنين ميزان استفاده. رد استفاده قرار گرفتندهاي الكترونيكي مو كتاب
در ميان . همبستگي زياد مشاهده شد INMDLبين دو متغير آشنايي و استفاده از منابع الكترونيك . دار وجود داشت ي معني رابطه
  هاي اطالعاتي  و بانك) MD consult(هاي الكترونيكي  هاي كتاب ، پايگاه)Science direct(هاي مجالت الكترونيكي  پايگاه

)MD consult (ي آشنايي پزشكان با  ترين شيوه مهم. بيشترين استفاده را داشتندINMDL راهنمايي كتابداران بود.   
هاي دانشگاه علوم  اي بيمارستاني و دانشكدهه رساني و آموزش به پزشكان، بايد كتابداران كتابخانه با توجه به لزوم اطالع :گيري نتيجه

در اين راستا و با توجه . ي پزشكان ايفا كنند وجوي اطالعات به جامعه هاي جست رساني و آموزش شيوه تري در اطالع پزشكي نقش فعال
براي ايشان ضروري  RSSو ) Alert(رساني  به مشكل كمبود وقت براي پزشكان متخصص، آموزش استفاده از امكانات خدمات آگاهي

رساني پزشكي، امكان  شود در صورت لزوم با به كارگيري نيروهاي متخصص در كتابداري و اطالع همچنين پيشنهاد مي. رسد به نظر مي
  .آموزش فردي براي پزشكان فراهم شود

  .يآموزش يها مارستانيب ايران؛ پزشكي تاليجيد ملي ي كتابخانه پزشكان؛ ؛يآگاه :هاي كليدي  واژه
 

  پژوهشي :نوع مقاله
  30/1/91 :اصالح نهايي  3/5/90: مقاله دريافت

  17/2/91: پذيرش مقاله
، محسن يعقوبيا، زهر عليرضا، بهرامي رحيمي، شهين مجيري :ارجاع
 پزشكاني  استفاده ميزان آشنايي و .پروين همتيان

 يعلوم پزشك دانشگاههاي آموزشي وابسته به  بيمارستان
 .)INMDL( رانيا يپزشك تاليجيد يمل ي اصفهان با كتابخانه

  .348- 355): 3( 9؛ 1391مديريت اطالعات سالمت 

است كه توسط مركز  288227ي  اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره
آوري اطالعات در علوم سالمت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  تحقيقات فن

  .حمايت شده است
، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، رساني كارشناس ارشد، كتابداري و اطالع .1

 ) ي مسؤول نويسنده. (اصفهان، ايران
Email: shmojiri@yahoo.com  

 .رساني، دانشگاه نيوساوث ولز، سيدني، استراليا دانشجوي دكتري، كتابداري و اطالع .2

رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي  كارشناس، كتابداري و اطالع. 3
   .اصفهان، اصفهان، ايران

 .اصفهان، ايراندانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ريزي آموزشي، كارشناس ارشد، برنامه.4
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  مقدمه
پيوسته به هاي جديد و دسترسي  آوري امروزه با ظهور فن

منابع اطالعاتي بسياري از توليد كنندگان اطالعات و ناشران 
مهم، متن كامل مجالت خود را از طريق اينترنت به مشتريان 

اهميت منابع الكترونيكي در اغلب جوامع علمي . كنند ارايه مي
ي پزشكي، بر كسي پوشيده نيست و با توجه به  از جمله حوزه

ها و  ي پزشكي، نياز به پايگاهگسترش روز افزون دستاوردها
هاي  رساني يافته هاي اطالعاتي تخصصي جهت اطالع بانك

  . شود جديد بيشتر احساس مي
در صورتي كه پزشكان از منابع اطالعاتي الكترونيكي در 
تخصص خود آگاهي داشته باشند، ميزان گرايش و ترويج 

ها افزايش خواهد يافت و در امر درمان و تدريس  استفاده از آن
در . هاي كاربردي مؤثر واقع خواهند شد و اجراي پژوهش

راستاي نيل به اين هدف، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
هاي ديجيتال بر روي  با ايجاد كتابخانه 1388پزشكي از سال 

ي ملي ديجيتال پزشكي ايران  وب تحت عنوان كتابخانه
)Iranian national medical digital library  يا

INMDL(ي  هاي اطالعاتي معتبر در زمينه ، دسترسي به پايگاه
ي پزشكي كشور  علوم پزشكي را به صورت يكجا براي جامعه

حال اين سؤال مطرح است كه كادر پزشكان . ميسر نموده است
ي  و محققين علوم پزشكي تا چه اندازه با امكانات اين كتابخانه

يجيتال آشنايي دارند و از منابع الكترونيكي موجود در آن د
 از خارج و هاي صورت گرفته در داخل پژوهش. كنند استفاده مي

 ي جامعه ي استفاده و ييآشنا تياهم و ضرورت گر انيب كشور،
  :باشند يم معتبر يكيالكترون منابع از يپزشك

Grefsheim و Ranking خود با عنوان  پژوهش در
وجوي اطالعات در تحقيقات زيست  هاي اطالعاتي و جست نياز«

هاي ملي و  مطالعه بر روي محققان و مديران سازمان: پزشكي
هاي  به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به استاندارد» سالمت

وجوي اطالعات، كاربران  ي ابزارهاي جست موجود در زمينه
ي  وجو لوژي جديد براي جستدهند بيشتر از تكنو ترجيح مي

   NIHدانشمندان و محقققان . اطالعات استفاده كنند
)National institutes of health ( اغلب از كتابخانه استفاده

ها تحقيقات خود را به جاي استفاده از گوگل، از وب  آن. كنند مي

  ).1(كنند  آغاز مي) NIH(ي خودشان  سايت كتابخانه
Wallace  يها دنتيرز يابي اطالع يرفتارها يپژوهشطي 

 را) East tennessee state university( يپزشك مراكز ينيبال
 ن،يشيپ يها پژوهش جينتا دييضمن تأ يو. داد قرار مطالعه مورد
 ازين رفع يبرا يكيالكترون منابع از شتريب ها دنتيرز كه داد نشان

 را خود ازين مورد اطالعات اكثر و كنند يم استفاده خود ياطالعات
. ندينما يم افتيدر كتابداران و ينيبال يعلم أتيه ياعضا از

و  كنند يم استفاده وب و گوگل ازبه طور مكرر  نيهمچن
Pubmed از روزآمد ياطالعات يها گاهيپا و نيآنال يها ژورنال و 

  ).2( باشد يم ها دنتيرز يبرا يكيالكترون منابع نيتر مهم
نفر از پزشكان شهر  50يابي  رفتار اطالع ليتحل با انيسامان
، به اين نتايج - آوري شد نامه جمع كه از طريق پرسش- بجنورد 

رسيد كه پزشكان بيشتر وقت خود را صرف مشاوره و طبابت 
استفاده از متون پايه و . پردازند كنند و كمتر به مطالعه مي مي

ز مجالت استاندارد براي كسب اطالع در اولويت اول و استفاده ا
مجاري غير رسمي براي كسب . پزشكي در اولويت دوم قرار دارد

  ). 3(گيرد  اطالعات، بيشتر مورد استفاده قرار مي
در پژوهش خود در خصوص  يميرح همكاران و يآقاجان

هاي اطالعاتي دانشگاه علوم پزشكي  وضعيت استفاده از بانك
دانشجويان اصفهان توسط اعضاي هيأت علمي هر دانشكده، 

ها كه به طور  ها و مراكز و بيمارستان و كارمندان سازمان
پيمايشي انجام گرفت، به اين نتيجه رسيدند كه ميزان آشنايي 

ي مورد نظر نسبت به  استادان و دانشجويان و كارمندان جامعه
ي  خيلي خوب و ميزان استفاده offlineهاي اطالعاتي  بانك
در ضمن، . ها كم بوده است كي مورد نظر از اين بان جامعه

هاي اطالعاتي  ي مورد نظر از بانك ميزان آشنايي جامعه
online ها كمتر از  خوب و ميزان استفاده از اين بانك خيلي
بوده است و در نهايت با توجه  offlineهاي اطالعاتي  بانك

ي مورد مطالعه  به نتايج به دست آمده، ادعا كردند كه جامعه
هاي اطالعاتي  ي بانك بسيار خوبي در زمينهداراي اطالعات 

online  وoffline باشد؛ در حالي كه ميزان استفاده و  يم  
  ).4(ها كم بوده است  ها از اين پايگاه مندي آن بهره

ي پزشكان از منابع  نيز آگاهي و استفاده يباطن و يپاپ
هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي  الكترونيكي در بيمارستان
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 نوع از كه مطالعه نيا در. دادنداصفهان را مورد مطالعه قرار 
 بود، شده عيتوز پزشكان از نفر 240 نيب در و بود يشيمايپ

 ي استفاده نيانگيم كه دنديرس جهينت نيا به گران پژوهش
باشد و  درصد مي 68متخصص از منابع الكترونيكي  پزشكان

داشتند كه از منابع ها در اين تحقيق اظهار  درصد از آن 20
ي دانشگاه  ديگر غير از منابع الكترونيكي موجود در شبكه

ها نشان داد كه پزشكان متخصص به  يافته. كنند استفاده مي
دليل وقت كم و نداشتن اطالعات كافي در مورد اين منابع، از 

  ).5(اند  ها كمتر استفاده كرده آن
اعضاي  هاي اطالعاتي بررسي نياز با هيقهنو و يميرح

هاي  هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و شيوه
ترين  دسترسي به اطالعات بيان داشتند كه بيشترين و مهم

منابع اطالعاتي كه توسط اعضاي هيأت علمي استفاده 
هاي چاپي، مجالت چاپي و  شود، به ترتيب شامل كتاب مي

بيشترين ميزان آشنايي و استفاده از . باشد اينترنت مي
ي  هاي دسترسي به اطالعات به ترتيب شامل صفحه وهشي

هاي  ي محل كار، موتور خانگي، پست الكترونيك، كتابخانه
هاي اطالعاتي تخصصي رايگان موجود  وجوگر و بانك جست

ي اطالعات  در وب و كمترين ميزان آشنايي و استفاده از شيوه
  ). 6(گزينشي عنوان شد 

نيز در اين ) 8(ي اثيغي صادق و) 7( يقاسم يها پژوهش
 ي همه يابي اطالع رفتار يقاسم. دنديرس يمشابه زمينه به نتايج

 دندانپزشك متخصص، ،يعموم از اعم مانيسل مسجد پزشكان
 صورت به را) نفر 118( يشگاهيآزما علوم متخصص و
 يحاك ها افتهي. داد قرار مطالعه مورد يليتحل - يفيتوص يشيمايپ
 ابتدا ،يپزشك يها تازه شرفتيپ با همگام پزشكان كه بود آن از
 استفاده ها نگاشت تك و ها كتاب سپس ،يپزشك مجالت از
 از استفاده در ها آن يفرد مشكالت ياصل علت و كنند يم

 ها، آن يفرد ريغ شكل نيتر مهم زيو ن وقت كمبودو  اطالعات
 يها افتهي). 7( باشد يم يرسان اطالع يها گاهيپا و ها شبكه نبود

 از استفاده زانيم كه بود آن رگ انيب ياثيغ يصادق پژوهش
 پزشكان و ها دنتيرز متخصصان، گروه سه نيب در منابع
ترين علت  و مهم دهد ينم نشان را يدار يمعن تفاوت يعموم

ي پزشكان از منابع دارويي، عدم دسترسي به منابع  عدم استفاده

بيشترين . باشد و عدم وقت كافي براي مراجعه به منابع مي
ها در مورد عوارض جانبي داروها،  اطالعات مورد نياز آن

  ).8( بود ديجد يداروها از يآگاه و ييدارودوزهاي 
ي اينترنت بر  ي تأثير شبكهآباد نجف هيمهد و يشعبان

يابي اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي  رفتار اطالع
اين پژوهش نتايج . آباد را مورد بررسي قرار دادند واحد نجف

كه به صورت پيمايشي صورت گرفت، نشان داد كه ميزان 
ي مورد مطالعه مطلوب بود؛ از  استفاده از اينترنت در جامعه

هاي اطالعاتي بيشترين استفاده صورت گرفته و تأثير  بانك
ي  هاي جامعه هاي پژوهش جويي از اينترنت بر فعاليت بهره

از اينترنت، روزآمد  وري علمي باال بوده است و هدف از بهره
در پايان اينكه . كردن اطالعات تخصصي عنوان شده است

ي مقاله،  ي اينترنت در تأليف و ترجمه استفاده از شبكه
هاي  نامه مندي از پايان هاي پژوهشي و بهره همكاري در طرح

  ).9(تحصيلي قابل مالحظه بوده است 
بهي كه هاي مرتبط با اين موضوع، مورد مشا با مرور پيشينه

ي  ميزان استفاده از منابع اطالعاتي الكترونيكي يك كتابخانه
گيري كند، يافت نشد و  ي پزشكي را اندازه ديجيتال در حوزه

بنابراين پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان آشنايي و استفاده 
انجام شد و مسايل و  INMDLي ديجيتال  از منابع كتابخانه
هاي  اين منابع تعيين و راه حلي پزشكان از  مشكالت استفاده

   .پيشنهادي در اين زمينه ارايه گرديد
  

  روش بررسي
ي پژوهش  جامعه. اين پژوهش كاربردي و از نوع توصيفي بود

هاي آموزشي دانشگاه  شامل پزشكان شاغل در بيمارستان
نفري بر  500ي  از ميان جامعه. علوم پزشكي اصفهان بود
پزشك به  217حدود  Morganي  اساس جدول حجم نمونه

الزهرا (صورت تصادفي از ميان نه بيمارستان آموزشي اصفهان 
، )ع(، كاشاني، حضرت سيد الشهدا )ع(، نور و علي اصغر )س(

) ، شهيد بهشتي و فارابي)ع(فيض، چمران، امام موسي كاظم 
ي زمان اجراي اين پژوهش در سال  برنامه. انتخاب شدند

نيز ادامه  1389ها در سال  نامه ي پرسشبود؛ اما گردآور 1388
ي محقق ساخته  نامه ابزار گردآوري اطالعات، پرسش. يافت
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بود كه روايي آن مورد تأييد متخصصان رشته قرار گرفت و 
جهت تعيين پايايي آن، پس از اجراي يك تحقيق مقدماتي 

وارد  SPSSافزار  هاي تكميل شده در نرم نامه هاي پرسش داده
در . درصد محاسبه گرديد 87آن  Cronbach's alphaشد و 
ي انتخابي در  ها بين افراد جامعه نامه بعدي، پرسش ي مرحله

 هاي آموزشي شهر اصفهان توزيع شد و هر يك از بيمارستان
نامه  پرسش 127هاي به عمل آمده، فقط  با وجود پيگيري

ي ها ها بر اساس پاسخ تحليل داده تكميل و بازگشت داده شد؛
  .انجام شد 18SPSSافزار  نامه و در نرم پرسش 127

اين تحقيق، با استفاده از آمارهاي توصيفي مانند تعيين  در
ميانگين، درصد و توزيع فراواني و نيز  انحراف معيار، 

هاي استنباطي تحليلي مانند ضريب همبستگي  آزمون
Kendall's )و آزمون ضريب همبستگي ) ي يك اثبات فرضيه

Pearson )هاي گردآوري شده  داده) ي دو اثبات فرضيه  
  . تحليل گرديد

  
  ها يافته

همانگونه كه ذكر گرديد، اين پژوهش با هدف تعيين ميزان 
ي  ي پزشكان از منابع اطالعاتي كتابخانه آشنايي و استفاده

اي كه  نامه در اين راستا، در پرسش. انجام شد INMDLديجيتال 
خواسته شد كه ميزان آشنايي و طراحي گرديد، از پزشكان 

كه مطابق با منابع - ي هر يك از منابع الكترونيك  استفاده
INMDL با اعداد يك تا پنج را بر اساس طيف ليكرت  - بود

  . مشخص كنند
 آشناييتوزيع فراواني هاي پژوهش در خصوص  يافته
ي  با منابع كتابخانههاي آموزشي شهر اصفهان  بيمارستان پزشكان
  .به تفكيك آمده است 1در جدول  INMDLديجيتال 
  دهد كه ميزان آشنايي  نشان مي 1هاي جدول  آماره

هاي مجالت  درصد از پزشكان پاسخ دهنده با پايگاه 4/66
  همچنين . باشد بسيار كم مي INMDLالكترونيك 

درصد از پزشكان پاسخ دهنده، آشنايي بسيار كمي با  3/81
  داشتند و  INMDLالكترونيك هاي  هاي كتاب پايگاه

درصد از پزشكان پاسخ دهنده آشنايي بسيار كمي با  9/70
  .داشتند INMDLهاي اطالعاتي جامع  بانك

با منابع پزشكان  درصد آشناييتوزيع فراواني : 1جدول 
  INMDLالكترونيك  اطالعاتي

 
مجالت 
  الكترونيك

هاي  كتاب
 الكترونيك

هاي  بانك
  جامع

 9/70 3/81 4/66  خيلي كم

 3/21 5/12  9/21 كم

 1/7 7/4 6/8 متوسط

 8/0  8/0  3/2 زياد

 0/0  8/0 0/8  خيلي زياد

  
از منابع پزشكان  ي درصد استفادهتوزيع فراواني : 2جدول 

 INMDLالكترونيكي  اطالعات

 
مجالت 
 الكترونيك

هاي  كتاب
  الكترونيك

هاي  بانك
  جامع

 7/76 2/85 7/71  خيلي كم

 5/18 8/6 3/17 كم

 5/5  4/7 1/7 متوسط

  0/0 6/1 1/3 زياد
  0/0  0/0 8/0  خيلي زياد

  
توان گفت كه ميزان  مي 2هاي جدول  با توجه به آماره

هاي مجالت  پايگاه ازدرصد پزشكان  7/71ي  استفاده
درصد  8/0بسيار كم بوده است و تنها  INMDLالكترونيكي 

  . اند داشتهها  ي خيلي زياد از اين پايگاه پزشكان استفاده
هاي  ي پزشكان از پايگاه همچنين ميزان استفاده

درصد  85هاي الكترونيكي بسيار كم بود؛ يعني حدود  كتاب
ها از اين  درصد آن 6/1ها خيلي كم و تنها  افراد از كتاب

ي پزشكان از  ميزان استفاده. كردند ها زياد استفاده مي كتاب
درصد  76يعني هاي اطالعاتي جامع بسيار كم بود؛  بانك

درصد افراد به طور متوسط از  5/5پزشكان خيلي كم و تنها 
  . كردند هاي اطالعاتي استفاده مي بانك

  ي پزشكان از  داليل استفاده و نيز داليل عدم استفاده
كه افراد بر حسب اولويت به  INMDLمنابع الكترونيكي 

  .آمده است 4و  3اند، در جداول  ها اشاره كرده آن
  : ي زير نيز آزمون شدند پژوهش دو فرضيه در اين

رسد بين ميزان آشنايي و استفاده از  به نظر مي -1
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ي  ي تحصيلي جامعه ي ملي ديجيتال پزشكي و درجه كتابخانه
  . داري وجود دارد ي معني مطالعه، رابطه

 ريمتغ نوع دو نيب ي رابطه هيفرض نيا در نكهيا بهتوجه  با
 بيضر آزمون از باشد، يم نظر مورد ياسم و يا رتبه

 زانيم نيب ي رابطه مورد دو هر در Kendall's يهمبستگ
 و استفاده زانيم نيب ي رابطه و يليتحص ي درجه و ييآشنا
  . شد استفاده يليتحص ي درجه

 نيب كه دهد يم نشان آزمون نيا با ارتباط در ها آماره
 استفاده زانيم نيهمچن و يليتحص ي درجه با ييآشنا زانيم

   .دارد وجود دار يمعن ي رابطه
رسد بين ميزان آشنايي و استفاده از  به نظر مي -2

ي  رابطه) INMDL( ي ملي ديجيتال پزشكي ايران كتابخانه
 . داري وجود دارد معني

دار بين ميزان آشنايي و  ي معني ي رابطه جهت محاسبه
هاي  ها و مجالت الكترونيك و بانك ميزان استفاده از كتاب

اي بودن متغيرها از آزمون  اطالعاتي جامع به دليل رتبه
  . استفاده شد Pearsonضريب همبستگي 

آمارها نشان داد كه همبستگي بين دو متغير آشنايي و 
درصد، همبستگي بين دو  88هاي اطالعاتي  استفاده از بانك

درصد و همبستگي بين  93متغير آشنايي و استفاده از مجالت 
درصد  78هاي الكترونيكي  آشنايي و استفاده ازكتابدو متغير 

  است كه اين ميزان همبستگي زياد اين سه جفت متغير را 
  .دهد نشان مي

  : هاي ديگر پژوهش نشان داد همچنين يافته
 ي ملي ديجيتال پزشكي اكثر پزشكان از كتابخانه -

  . اند استفاده نكرده
ده را از منابع پزشكان بيمارستان كاشاني بيشترين استفا -

  . اند داشته INMDLاطالعاتي الكترونيكي 
هاي الكترونيكي، ابتدا مجالت  در بين منابع كتاب -

هاي  هاي اطالعاتي و در نهايت كتاب الكترونيكي، سپس بانك
  . ندا هالكترونيكي مورد استفاده قرار گرفت

  هاي مجالت الكترونيكي  در ميان پايگاه -
)Science direct( ،هاي الكترونيكي هاي كتاب پايگاه   
)MD consult(هاي اطالعاتي ، و بانك )MD consult( ،

  .ندا هبيشترين استفاده را داشت
  
  بحث

 از پزشكان ي استفاده و ييآشنا كه داد نشان ها هافتي
 و جامع كيالكترون يها بانك ك،يالكترون مجالت يها گاهيپا
 ضمن. بود كم اريبس INMDL كيالكترون يها كتاب گاهيپا
 ،يكيالكترون مجالت ابتدا در يكيالكترون منابع انيم در كه نيا

هاي الكترونيكي  نهايت كتاب در و ياطالعات يها بانك سپس
بين ميزان آشنايي پزشكان با . مورد استفاده قرار گرفتند

 دار ي معني ي تحصيلي و همچنين ميزان استفاده، رابطه درجه
 آشنايي و استفاده از منابعبين دو متغير . وجود داشت
  .همبستگي زياد مشاهده شد INMDLالكترونيك 

  هاي مجالت الكترونيكي  در ميان پايگاه - 
)Science direct(الكترونيكي هاي  هاي كتاب ، پايگاه  
)MD consult (هاي اطالعاتي  و بانك  
)MD consult ( ترين  مهم. داشتندبيشترين استفاده را  

  
  توسط پزشكان INMDLدرصد فراواني داليل استفاده از منابع اطالعاتي : 3جدول 

 تدريس و آموزش درماني موارد استفاده
  آشنايي فردي

 با اطالعات جديد
 موارد ديگر پژوهش و تحقيق

 %1/5 %20 %2/19 %1/13 %6/14 درصد فراواني

  
 توسط پزشكان INMDLدرصد فراواني داليل عدم استفاده از منابع اطالعاتي : 4جدول 

 زبان انگليسي   عدم نياز  عدم راهنمايي كتابداران  عدم شناخت و آگاهي
  ساير موارد  منابع موجود

7/16%  5/15% 4/20%  6/22%  5/3%  
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. راهنمايي كتابداران بود INMDLي آشنايي پزشكان با  شيوه
هاي پيشين، كه بر روي  ي قابل توجه اينكه در پژوهش نكته

، )4(اين جامعه انجام شده است از جمله آقاجاني و همكاران 
 و خوب offline و online  كيالكترون منابع از استفادهميزان 

ي اين جامعه از  ميزان استفاده) 5( يباطنو  يپاپ قيتحق در
 در اختالف نيا. درصد گزارش شده است 68منابع الكترونيك 

رساني توسط مراكز  ناشي از عدم اطالع است ممكن جينتا
ي استفاده از منابع  اندازي و نحوه مرتبط در خصوص راه

رساني  بوده باشد؛ چرا كه وقتي اطالع INMDLاطالعاتي 
طالعاتي از وجود ي ا مناسب و به موقع انجام نشود، جامعه

شود كه  شوند و در نهايت، منجر به اين مي منابع مطلع نمي
  . ميزان استفاده از منابع تا حدود زيادي كم باشد

توان به اين امر اشاره كرد كه  از ديگر داليل آن مي -
اندازي  در زمان اجراي اين پژوهش، يك سال بيشتر از راه

وز استفاده از گذشت و هن نمي INMDLي ديجيتال  كتابخانه
 نيهمچن. بود نكرده باز ييجا پزشكان ي جامعهآن در بين 

 زينو ) 8(غياثي  يصادق جمله از يقبل يها پژوهش يها افتهي
نشان داد كه پزشكان بيشتر تمايل به ) 6(و قهنويه  رحيمي

ممكن است همين تمايل به . استفاده از منابع چاپي دارند
ها از  ي آن استفاده از منابع چاپي يكي از داليل عدم استفاده

همانگونه كه در  .باشد INMDLمنابع الكترونيك موجود در 
ميزان  ي پژوهش كه ها ذكر شد، تعداد كمي از جامعه يافته

 INMDLي بااليي نسبت به منابع اطالعاتي  آشنايي و استفاده
داشتند، نقش راهنمايي كتابداران را در اين زمينه قابل مالحظه 

 پس با توجه به اهميت نقش كتابداران در اين. دانسته بودند
رساني و نيز آموزش  ها در اطالع توان از تجارب آن زمينه، مي

بنابراين كتابداران خود بايد . ي بهره برداستفاده از اين منابع غن
تسلط كامل به اين مجموعه اطالعات غني در آشنايي و 

ي  ي استفاده كننده استفاده از آن داشته باشند تا بتوانند بر جامعه
 .تحت پوشش خود تأثيرگذار باشند

  
  گيري  نتيجه

  توان دريافت كه با وجود مبالغ گزافي  ها مي ي يافته با مشاهده
اندازي  كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي راه

ي ملي ديجيتال پزشكي در راستاي پيشبرد اهداف  كتابخانه
ي  آموزشي و پژوهشي براي پزشكان و پژوهشگران حوزه

علوم پزشكي هزينه كرده است؛ همچنان درصد قابل توجهي  
از پزشكان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان نه تنها از اين 

كنند، بلكه حتي با آن  ي غني اطالعاتي استفاده نمي موعهمج
وري بسيار پايين از  آشنا هم نيستند كه اين امر، بهره

كند و لزوم توجه  هاي بسيار باال را خاطرنشان مي هزينه
رساني و برگزاري  ريزي جهت اطالع مسؤوالن به برنامه

ي پزشكي را  هاي ضمن خدمت مناسب براي جامعه آموزش
همچنين با توجه به نظر پزشكان در خصوص نياز به . لبدط مي

ريزي در خصوص  ي كتابداران، برنامه راهنمايي و مشاوره
هاي  روزآمد كردن اطالعات كتابداران در خصوص پايگاه

هاي آموزشي براي ايشان نيز ضروري  اطالعاتي و نيز مهارت
  . رسد به نظر مي

  
  پيشنهادها

و در جهت رسيدن به اهداف  هاي پژوهش با توجه به يافته
  :گردد گفت، موارد زير پيشنهاد مي پيش

هاي بيمارستاني در  تر كتابداران كتابخانه شركت فعال
هاي اطالعاتي كه در دانشگاه  هاي آموزشي پايگاه كارگاه

شود جهت تأمين اطالعات كافي در خصوص  برگزار مي
  راهنمايي پزشكان، 

 اطالعاتي ازسنجيني ِي حوزه در هايي پژوهش انجام
 جداگانه، صورت به در هر رشته متخصص پزشكان

هاي  وجو در پايگاه هاي آموزشي جست كارگاه برگزاري
INMDL متناسب با  پزشكي تخصصيهاي  حوزه در

 هاي تخصصي مختلف، حوزه

خدمات ( جمله از ها پايگاه جنبي امكانات از استفاده آموزش
) ...اشتراك اطالعات علمي و، RSSو  Alertآگاهي رساني مانند 

هاي آموزش  جستجو در دوره وقت در جويي صرفه منظور به و
 ،ضمن خدمت پزشكان

جهت معرفي  آموزشيهاي  نامه دست قرار دادن اختيار در
.ها براي پزشكان هاي استفاده از آن و شيوه اطالعاتي هاي پايگاه



  )INMDL( رانيا يپزشك تاليجيد يمل ي هاي آموزشي با كتابخانه بيمارستانپزشكان ي  ميزان آشنايي واستفاده

  91مرداد و شهريور /  سوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد  354
  

www.mui.ac.ir 

References 
1. Grefsheim SF, Rankin JA. Information needs and information seeking in a biomedical research setting: a study of 

scientists and science administrators. J Med Libr Assoc 2007; 95(4): 426-34. 
2. Wallace RL. ETSU Medical Residents' Clinical Information Behaviors, Skills, Training, and Resource Use. 

Johnson City: East Tennessee State University; 2007. [In Persian]. 
3. Samanian M. Information behavior analysis in Bojnourd. Faslnameh Ketab 1999; 10(2): 89-100. [In Persian]. 
4. Aghajani E, Rahimi AR, Heydari S. Survey of awareness & usage of information databases in IUM in 2004. 

Proceedings of the 6th National Conference on Library and Information Based on new information systems and 
medical research; 2004 May 10-11; Isfahan, Iran; 2004. [In Persian]. 

5. Papi A, Bateni MR. Study of librarians usage of Internet in Isfahan university of Medical sciences in 2005. 
Proceedings of the 1st Congress of scientometrics in Medical sciences; 2008 Mar 15-16; Isfahan, Iran; 2008.  
[In Persian]. 

6. Rahimi AR, Ghahnavieh H. Study of MUI's faculty information needs and their information access methods in 
2007 [MSc Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2007. [In Persian]. 

7. Ghasemi M. Study of physicians information seeking behavior in Masjed soleyman. Faslnameh Ketab 2003; 
14(2): 13-22. [In Persian]. 

8. Sadeghi ghiyassi F. Methods of Tabriz Hospitals physicians access to drug information resources and usage rate 
of them. Faslnameh Ketab 2008; 18(4): 157-74. [In Persian]. 

9. Shabani A, Mahdieh Najafabadi F. Study of Internet impact on Najaf Abad Azad university faculties information 
seeking behavior. Health Inf Manage 2006; 3(1): 13-8. [In Persian]. 



 شهين مجيري و همكاران

  355  91مرداد و شهريور /  سوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد 
  

www.mui.ac.ir 

Evaluating the Knowledge of Physicians about and their Usage of Iranian 
National Medical Digital Library in Isfahan University of  

Medical Sciences, Iran* 

Shahin Mojiri1; Alireza Rahimi2; Zahra Bahrami3; Mohsen Yaghoubi3; Parvin Hematian4 

Abstract 
Introduction: Increasing volume of information in various sciences, such as medicine, has led to 
the use of various strategies to effectively provide students, researchers, and teachers with 
medical and paramedical information. The Iranian Ministry of Health and Medical Education has 
developed an online digital library, called Iranian National Medical Digital Library (INMDL), 
which provides access to databases of medical fields. However, it is believed that most 
researchers in Isfahan University of Medical Sciences still tend to use printed resources due to 
their insufficient familiarity with electronic databases. The aim of this study was to describe the 
knowledge of physicians about and their use of INMDL in teaching hospitals in Isfahan, Iran. 
Methods: This applied descriptive survey was carried out on physicians from 9 educational 
hospitals in Isfahan. The number of participants was determined based on the Morgan's sample 
size table. From the 500 physicians working in 9 hospitals, 217 individuals were randomly 
determined. Data collection tool was a questionnaire whose validity was confirmed by 
professionals. The reliability of the questionnaire was verified after a pilot study (α = 0.87). 
Finally, 127 questionnaires were completed and data was analyzed in SPSS18. 
Results: Most physicians had little knowledge about the e-journals and book databases available on 
INMDL. Moreover, the majority of physicians made very little use of INMDL. Among the existing 
resources, most use was made of e-journals while databases and e-books stood next. Education 
level was significantly correlated with the knowledge of physicians and their use of INMDL. 81 
percent of physicians had little awareness to INMDL's e-books and 85.2 percent of physicians had 
very little use of INMDL's e-books. A strong correlation was also detected between the knowledge 
of physicians about INMDL and their use of it. Among the electronic journal databases and e-book 
databases, Science Direct and MD Consult were most frequently used. 
Conclusion: Medical librarians need to have an active role in informing and educating physicians 
about methods of searching for information in INMDL resources. In addition, as lack of time is a 
problem for physicians, educating them to use Alert and RSS services is necessary. Moreover, 
face to face training can be possible by appropriate medical librarians. 
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