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 و بهشتی شهید تهران، پزشکی علوم های دانشگاه پزشکی دندان استفاده دستیاران رشته میزان و دسترسی نحوه

 الکترونیک التین منابع از شاهد

 

 3آرزو غمگسار، 2شعاعی ، فاطمه شیخ1سید جواد قاضی میرسعید

 
 

  چكيده
با رشد روزافزون منابع الکترونیک و  .هستند وابسته رایگان غیر و رایگان الکترونیک منابع به مطمئن و روز به علمی اطالعات به دسترسی برای مختلف های حوزه پژوهشگران مقدمه:

دستخوش تغییرات اساسی شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین نحوه دسترسی و میزان استفاده  ها با مواد چاپی، دستیابی و استفاده از اطالعات روزامد و دقیق جایگزینی آن

 .شاهد از منابع التین الکترونیک بود و شهید بهشتی های علوم پزشکی تهران، پزشکی دانشگاه دستیاران رشته دندان

بهشتی و شاهد  های علوم پزشکی تهران، شهید پزشکی دانشگاه نفر دستیار بالینی رشته دندان 267آن را تحلیلی بود و جامعه آماری  -این تحقیق از نوع توصیفی :بررسيروش 

رسانی پزشکی و پایایی آن با استفاده از ضریب  نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطالع ها، پرسش آوری داده تشکیل داد. ابزار جمع

Cronbachs alpha  های  آزمون از با استفادهها  دادهتأیید گردید.  88/0معادلOne way ANOVA  وKruskal-Wallis  تحلیل قرار گرفت و یهتجزمورد. 

بیشترین منبع برای دستیابی به متن کامل  به خود اختصاص داد. بیشترین استفاده را PubMed های رایگان نیز و از بین پایگاه ScienceDirectهای اشتراکی،  از بین پایگاه ها: يافته

 . کنندگان به اطالعات مورد نیاز گزارش گردید  شرکت ترین مانع در استفاده پایین اینترنت به عنوان بزرگ  منابع التین الکترونیک، منابع اشتراکی محل تحصیل یا کار بود. سرعت

های فنی و پهنای باند اینترنت  کنند. بهبود زیرساخت منابع اشتراکی محل تحصیل یا کار بیشتر از بقیه موارد رجوع میبه  دستیاران برای دسترسی به متن کامل منابع، گيري: نتيجه

 .از منابع التین الکترونیک کمک نماید ها در استفاده و دسترسی تواند به کاهش موانع آن می

 پزشکی دستیاران دندان اطالعاتی؛ پایگاه بهداشتی؛ منابع اطالعات؛ به دسترسی هاي کليدي:  واژه

 
 24/11/1395 پذیرش مقاله:  15/7/1395 مقاله: دریافت

 تهران، پزشکی علوم های دانشگاه پزشکی دندان استفاده دستیاران رشته میزان و دسترسی نحوه .شعاعی فاطمه، غمگسار آرزو قاضی میرسعید سید جواد، شیخ ارجاع:

 31-36(: 1) 14؛ 1396مدیریت اطالعات سالمت . الکترونیک التین منابع از شاهد و بهشتی شهید

 

 مقدمه
 است شده وابسته الکترونیک منابع به بیشتر اخیر یها سال در تحقیق و آموزش

 دسترس در الکترونیکی صورت   به علمی اطالعات از ای گسترده سهم و
 های رشته برای خصوص  به بهنگام و درست اطالعات به دسترسی باشند. می

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت(. 1) است اغماض  قابل غیر پزشکی گروه
 یها دانشگاه الکترونیکی التین منابع ینتأم و تهیه مسؤولعنوان  به  پزشکی

 التین منابع از استفاده و دسترسی امکان 70 دهه اوایل از پزشکی، علوم
 مراکز و ها دانشکده ها، دانشگاه برای را پزشکی علوم ینهدر زم الکترونیکی

 بر دیجیتال های مجموعه ایجادبا  1387 سال از و موردیصورت   به تحقیقاتی
 جامعه برای را معتبر اطالعاتی های پایگاه به دسترسی ها، دانشگاه یتسا وب روی

 خرید برای توجهی قابل  هزینه ساالنه .(2-5) است کرده میسر کشور پزشکی
 صرف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت طرف از الکترونیکی التین منابع

 فراهم الکترونیک منابع از استفاده جهتها  دانشگاه دیگر، سوی از .(4) شود می
 خاص، اینترنتی همچون خطوط یازمورد ن های یرساختز و امکانات ،شده 

 منابع از یبردار منظور بهره به  را فنی های یرساختز و اختصاصی دسترسی
 .اند یدهد تدارک الکترونیک
 در بهداشتی علوم مهم های رشته از یکی عنوان  به پزشکی دندان رشته

 منابع و دارد محدودتری علمی منابع تعداد، از نظر آن های شاخه برخی با مقایسه
 موردی صورت  به یا المللی بین ناشران و کارگزاران توسط مورد نیاز آن اطالعاتی

 معین در های بسته قالب در محدود خیلی تعداد به یا و پزشکی های مجموعه در
های هسته این  یگاهپاعنوان  به Ovidو  ScienceDirect ،EBSCOهای  پایگاه

ی اخیر تولیدات علمی پژوهشگران ها سال. در (6)شود  می رشته نمایه
 ی را نشان ا مالحظهالمللی رشد قابل  ینبپزشکی ایران در مجالت علمی  دندان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشد که با حمایت یم 9111357007 با شمارهنامه کارشناسی ارشد یانپامقاله حاصل 
 .است شده انجامدانشگاه علوم پزشکی تهران 

، دانشکده مرکز تحقیقات مدیریت اطالعات سالمتی پزشکی، رساناطالع، کتابداری و دانشیار -1
  پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

ی پزشکی، رساناطالعی پزشکی، گروه کتابداری و رساناطالعمربی، کتابداری و  -2
 ، تهران، ایراندانشگاه علوم پزشکی تهراندانشکده پیراپزشکی، 

کتابداری و گروه ی پزشکی، رساناطالعدانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و  -3
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 مجموعهبه عنوان  ها کتابخانهسایت  ی وببر رو. منابع علمی (7، 8)داده است 
ی پزشکی در ها گروهقابل اعتمادی در بین اعضای هیأت علمی و دستیاران 

چنین منابعی بر  شوند و بدون شک یممحسوب  ها آنهای علمی  یتفعالفرایند 
. افزایش (9)یر بسزایی دارد تأثدادهای علمی پژوهشگران  ها و برون یتفعالروی 

ی مناسب و آموزش نحوه استفاده، تا حد زیادی باعث رسان اطالعدسترسی، 
شود  یملینی در بین دستیاران تخصص با آوری اطالعات افزایش استفاده از فن

، شیوه دسترسی و موانع دسترسی استفاده مورد. بنابراین، افزایش دانش در (10)
 های برنامه کردن هدفمند و مدیریت گذاری، سیاست ریزی، برنامه برای تواند می

 نیاز تا شود گرفته به کار آینده در الکترونیکی التین منابع یهارا و ینتأم تهیه،
یاز اطالعاتی با نی ا جامعهپزشکی به عنوان  دندان های رشته کاربران اطالعاتی
بنابراین،  گردد. آنان رضایت موجب و شود داده پاسخ مطلوبی نحو به مشخص،

رشته  دستیاران استفاده میزان تعیین نحوه دسترسی وبا هدف  حاضر  مطالعه
 رونیکالکت التین منابع از تهران شهر پزشکی علوم یها دانشگاه پزشکی دندان
 .شد انجام

های اطالعاتی داخلی و خارجی نشان  نتیجه جستجوی نویسنده در پایگاه
های  داد که موضوعات دسترسی و استفاده از منابع الکترونیکی تاکنون از جنبه

گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود، وجه تمایز پژوهش حاضر با 
معینی با مجموعه منابع تا حدودی  جامعهی دیگر، بررسی دیدگاه ها پژوهش

زیرساخت در دسترس بود که تاکنون  نظر ازو هم  از نظر محتوامشخص هم 
 بررسی نشده است.

  اشتراکی پایگاه که شد مشخص همکاران و مطالعه پاپی در
ScienceDirect پزشکان بین در اطالعاتی های پایگاه ترین پراستفاده از جمله 

باشد.  پایگاه می ترین شده شناخته  PubMedو پایگاه  تخصص فوق و متخصص
 تحقیقدر  همکاران و بیگدلی .(11)بود  وقت نیز کمبود مانع استفاده ترین مهم
 ،یعلم مقاالت هیته مختلف های روش بین از که رسیدند نتیجه این به خود

 نحوه و دارد را فراوانی درصد بیشترین دانشگاه یاشتراک یعلم مجالت به رجوع
های  . یافته(12)است  مرجح بوده دیگر های روش بر روش، این به دسترسی

 و اینترنت پایین  ی نشان داد که سرعتالحوائج باب و یانارک پژوهش نعمتی
 بود و پایگاه معضالت موجود جمله از مرتبط، اطالعات یافتن در مشکل

ScienceDirect به خود  عاتیاطال های پایگاه بین در را استفاده بیشترین
 Medline گیری کرد که نتیجه Islam و Siddike . مطالعه(3)اختصاص داد 

 المللی بین مرکز در پزشکی حوزه محققان بین در اطالعاتی پایگاه ترین پراستفاده
 منابع از استفاده در مشکلی هیچ محققان بود و بنگالدش اسهالی های بیماری

 میزان که داد نشانهند  در Vermaهای تحقیق  یافته(. 13) نداشتند الکترونیک
 حد در اشتراکی، های پایگاه دیگر به نسبت ScienceDirect پایگاه از استفاده

 دیگر بین در اطالعاتی پایگاه ترین شده شناخته  و داشت قرار خوبی بسیار
 مشخص گردید همکاران و Tenopir پژوهش در(. 14) بود اشتراکی های یگاهپا

 به خود دانشگاه اشتراکی اطالعاتی منابع طریق از علمی هیأت اعضای که
 اطالعاتی، منابع به دسترسی دیگر های راه و داشتند دسترسی مورد نیاز اطالعات

 .(15) ایفا نکرد ها آن اطالعاتی نیاز رفع در چندانی نقش
 

 روش بررسی
ی ها گروهرا همه  پژوهش محیط .بود تحلیلی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

ی علوم پزشکی منتخب شهر ها دانشگاهپزشکی  ی دندانها دانشکدهآموزشی 
پزشکی تهران، شهید بهشتی و شاهد تشکیل  تهران مشتمل بر دانشکده دندان

پزشکی بود که  دستیار دندان 267داد. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی 
ای مشتمل بر  حقق ساختهنامه م پرسش ها مورد سرشماری قرار گرفتند. تمام آن

 محتوایی روایی روش از آن، روایی تعیین هفت سؤال تنظیم شد که جهت
 و نشریات از گیری بهره و ای کتابخانه مطالعات از استفاده با ابتدا. گردید استفاده
. شد تهیه اولیه نامه پرسش الکترونیک، منابع در زمینه معتبر و موجود مقاالت
رشته  استادان از نفر هفت برای پژوهش های پرسش ههمرا نامه به پرسش سپس

 پس. گردید ارسال پزشکی و مدیریت اطالعات سالمت رسانی اطالع و کتابداری
 پایایی سنجش برای .گرفت صورت نامه پرسش نهایی ویرایش نظرات، دریافت از

 سه پزشکی دندان دستیار رشته 27 بین آزمایشی صورت به  نامه پرسش ابتدا ابزار،
 استفاده با آن پایایی الزم، تغییرات انجام با سپس و شد توزیع مورد نظر دانشکده

نامه در بین  پرسش. (88/0تأیید گردید ) Cronbachs alpha محاسبه ضریب از
جامعه مورد پژوهش در دو نوبت زمانی به دلیل مرخصی، غیبت و گردش کار 

های  ها و بیمارستان دانشکدهدر  1394 های مهر تا دی سال دستیاران، از ماه
 شش طیف صورت  به پژوهش اصلی های محل تحصیل توزیع شد. پرسش

در . گردید تدوین( 0=  اصالً تا 5=  زیاد )خیلی لیکرت مقیاس قالب در ای گزینه
با استفاده  ها دادهدرصد برگشت داده شد.  9/74نامه با میزان  پرسش 200نهایت، 

 SPSS افزار در نرم One way ANOVAو  Kruskal-Wallisهای  آزمون از
 مورد تجزیه و تحلیل  (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL) 16نسخه 

 .قرار گرفت
 

 ها يافته
  نفر 66 و زنان رادرصد(  67) نفر 134 کنندگان، مشارکت کل نیب از
 یپزشک علوم دانشگاه ازدرصد(  0/41) نفر 82. دادند لیتشک مرداندرصد( را  33)

نفر  43 و یبهشت دیشه یپزشک علوم دانشگاه از( درصد 5/37) نفر 75 تهران،
 استفاده نظر از یبررس مورد دانشگاه سه. بودند شاهد دانشگاه از( درصد 5/21)

  یدار یمعن اختالف یاشتراک یها گاهیپا از یپزشک دندان ارانیدست
 صورت گرفته بود  ScienceDirectبیشترین استفاده از پایگاه  و نداشتند
 (.1)جدول 
در میان  رایگان های پایگاه از پزشکی دندان دستیاران استفاده میزان نظر از

بیشترین استفاده  PubMedپایگاه  .مشاهده نشد داری معنی اختالف سه دانشکده
 موردپزشکی جامعه  موجود در بین دستیاران دندان های رایگان یگاهپا را میان
بود  موجود های پایگاه تمامی بین در پایگاه نیتر شده  شناختهداشت و  مطالعه

 .(2)جدول 
 بیشترین منبع دسترسی به متن کامل منابع التین الکترونیک توسط

بود.  پزشکی، منابع اشتراکی دانشگاه محل تحصیل یا کار دستیاران دندان
 هنحو داد، نشان 3 جدول در Kruskal-Wallis آزمون نتایج که گونه همان

 طریق از الکترونیکی التین منابع به پزشکی دندان دستیاران رشته دسترسی
 آزمون نتایج. بود متفاوت بقیه با ها دانشکده از یکی حداقل در آشنایان و دوستان

 دانشگاه در پژوهش مورد واحدهای که بود آن نشان دهنده Schaffe یبیتعق
 منابع این به آشنایان و دوستان طریق از دیگر دانشگاه دو از بیشتر بهشتی شهید

 .داری مشاهده نشد معنی اختالف موارد سایر در. بودند  کرده پیدا دسترسی
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  و همکاران سید جواد قاضی میرسعید

 33 1396فروردین و اردیبهشت /  اول / شماره چهاردهم اطالعات سالمت / دوره تیریمد

 مورد استفاده به تفکیک دانشکده اشتراکی منابع التین الکترونیک: 1جدول 

 نام دانشگاه

 منابع التين الکترونيک اشتراکي

 علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران علوم پزشکي شاهد
*P 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

ClinicalKey 14/1 42/1 49/1 52/1 51/1 57/1 374/0 

EBSCO Host 42/1 48/1 70/1 53/1 63/1 58/1 586/0 

ProQuest 42/1 41/1 63/1 41/1 60/1 56/1 801/0 

Ovid Medline 95/1 69/1 15/2 67/1 88/1 52/1 573/0 

ScienceDirect 44/3 60/1 09/3 70/1 05/3 57/1 271/0 

Scopus 70/2 42/1 50/2 56/1 29/2 54/1 393/0 

Springer Link 09/2 83/1 04/2 66/1 00/2 71/1 992/0 

UP to Date 35/1 57/1 66/1 47/1 83/1 49/1 206/0 

Wiley 98/1 88/1 35/2 73/1 37/2 64/1 454/0 

Web of Science (ISI) 44/2 48/1 50/2 57/1 57/2 62/1 788/0 

 One way ANOVAو  Kruskal-Wallis یها آزمون* 

 

 بین در الکترونیک التین منابع از استفاده و دسترسی مانع ترین بزرگ
 .(4گزارش شد )جدول  اینترنت پایین  سرعت مورد پژوهش، واحدهای

 

 بحث
 و روزترین به دریافت برای مختلف های حوزه پژوهشگران حاضر حال در

با توجه به نتایج . هستند وابسته الکترونیکی منابع به علمی اطالعات ترین مطمئن
 مطالعه موردپزشکی سه دانشکده  حاصل شده از پژوهش حاضر، دستیاران دندان

 کردند. یمهای اشتراکی استفاده  یگاهپابیش از دیگر  ScienceDirect یگاهپااز 
متخصص و فوق  پزشکان آگاهی سطح تعیین بررسی پاپی و همکاران در

گزارش نمودند که پایگاه  الکترونیک اطالعاتی منابع از استفاده در تخصص
 (11) باشد های اطالعاتی می یگاهپاین تر پراستفادهجزء  ScienceDirect اشتراکی

نشان داد  Vermaنتایج مطالعه  ی مطالعه حاضر همخوانی داشت.ها افتهبا ی که
های اشتراکی  نسبت به دیگر پایگاه ScienceDirectکه میزان استفاده از پایگاه 

ترین پایگاه اطالعاتی در بین دیگر  شده بسیار خوبی قرار داشت و شناخته در حد 
 در شده نمایه پزشکی دندان مجله 86بررسی  . با(14)بود  های اشتراکی پایگاه

 نمایه پزشکی دندان منبع 158 بررسی و 2015مجالت سال  استنادی گزارش
 منابع اغلب گردید که مشخص توسط پژوهشگران، PubMed پایگاه در شده

 رسد یم نظر به. شوند می نمایه ScienceDirectمجموعه  در پزشکی دندان معتبر

 با مرتبط جوامع میان در پایگاه این از باال استفاده میزان دالیل از دیگر یکی
 طول در پایگاه این به پذیری دسترس ایران، کشور در پزشکی علوم حوزه
 .است بوده پیشین های سال

 بیشترین استفاده را در بین PubMed ،آمده  دست  بهمطابق با نتایج 

 تمامی میان در پایگاه نیتر شده  شناختهموجود دارد و  های رایگان یگاهپا

 زیاد استفاده دلیل شاید .بود موجود اعم از اشتراکی یا رایگان های پایگاه

 شهرت، همچنین، و آن بودن رایگان پایگاه، این از های مورد مطالعه نمونه

ی ها افتهی. است اطالعاتی پایگاه این جامع به نسبت پوشش و نوع قدمت،

پایگاه  نیتر پراستفاده Medlineکه  نشان داد Islam و Siddikeتحقیق 

ی اسهالی بنگالدش بود ها یماریبی الملل نیباطالعاتی در بین محققان مرکز 

 کند. که نتایج مطالعه حاضر را تأیید می (13)

های پژوهش حاضر نشان داد که منابع التین الکترونیک اشتراکی که  یافته
ترین راه دسترسی بودند.  کردند، رایج ها برای کاربران خود فراهم می دانشگاه

ی ها روشبه این نتیجه رسیدند که از بین مطالعه خود  در همکارانبیگدلی و 
ی دانشگاه، بیشترین مختلف تهیه مقاالت علمی، رجوع به مجالت علمی اشتراک

ی دیگر ها روشدرصد فراوانی را داشت و نحوه دسترسی به این روش، بر 
 که با نتایج بررسی حاضر همسو بود.( 12)ارجحیت داشت 

 که اعضای هیأتو همکاران حاکی از آن بود  Tenopir های مطالعه یافته
 

 ها به تفکیک دانشکده رايگان مورد استفاده الکترونیکمنابع التین  :2جدول 

 نام دانشگاه

 رايگان منابع التين الکترونيک

 علوم پزشکي شهيد بهشتي علوم پزشکي تهران شاهد
*P 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

BioMed Central 14/1 65/1 60/1 56/1 68/1 53/1 128/0 

DOAJ 98/0 48/1 33/1 49/1 63/1 62/1 102/0 

Google Scholar 12/4 21/1 77/3 46/1 69/3 49/1 275/0 

PubMed 60/4 58/0 34/4 83/0 49/4 81/0 212/0 

 One way ANOVAو  Kruskal-Wallisهای  آزمون*

https://www.clinicalkey.com/#%21/BrowseCtrl/doBrowseTo/journalIssue/%7B
https://www.clinicalkey.com/#%21/BrowseCtrl/doBrowseTo/journalIssue/%7B
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 ها دسترسی به متن کامل منابع التین الکترونیک به تفکیک دانشکده نحوه :3جدول 

 نام دانشگاه

 دسترسي نحوه

 علوم پزشکي شهيد بهشتي علوم پزشکي تهران شاهد
*P 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 273/0 23/1 88/3 37/1 80/3 33/1 12/4 محل تحصیل و یا کار منابع اشتراکی دانشگاه

 314/0 21/1 92/2 61/1 46/2 54/1 74/2 کتابداران کتابخانه محل تحصیل

 697/0 79/1 79/1 71/1 61/1 71/1 51/1 کننده متن کامل مدارک با پرداخت هزینه  های خصوصی فراهم از شرکت

 068/0 48/1 44/1 46/1 60/1 30/1 98/0 کشور خارج از رابطینی در

 794/0 67/1 47/1 60/1 60/1 60/1 49/1 درخواست متن کامل مدرک با ارسال ایمیل به نویسنده اثر

 171/0 59/1 56/1 55/1 37/1 47/1 02/1 های بحث اینترنتی گروه

 356/0 45/1 55/1 67/1 67/1 47/1 23/1 های اجتماعی علمی شبکه

 019/0 32/1 07/3 52/1 61/2 27/1 44/2 دوستان و آشنایان

 One way ANOVAو  Kruskal-Wallisهای  آزمون*

 
یاز ن موردعلمی از طریق منابع اطالعاتی اشتراکی دانشگاه خود به اطالعات 

ی دیگر دسترسی به منابع اطالعاتی نقش چندانی در ها راه دسترسی داشتند و
های مطالعه  یافته ها آنکه نتیجه مطالعه  (15)نداشت  ها آنرفع نیاز اطالعاتی 

 فراهمهای صورت گرفته توسط برخی  یمتحربه  با توجهیید نمود. تأحاضر را 
المللی، گرانی، عدم دسترسی مداوم به منابع  ینباطالعات علمی  کنندگان 

اطالعات علمی  کننده  فراهمی خصوصی ها شرکتاطالعاتی و فعالیت گسترده 
ی براکه دستیاران  رسد یم، به نظر دیگر لیمسادر چند سال اخیر و برخی 

 مجموعهدسترسی به متن کامل منابع اطالعاتی، به مجراهای دیگری به غیر از 
با  آورند. پزشکی روی  علوم های دانشگاه سایت  وب روی بر الکترونیک منابع

 علوم های دانشگاه سایت  وب روی بر الکترونیک منابع مجموعه ها، توجه به یافته
اطالعاتی در  درگاه عنوان  به را دخو جایگاه است توانسته حدود زیادی تا پزشکی

 .نماید تثبیت پزشکی بین دستیاران دندان
یین اینترنت پا  سرعت، مشکل اصلی مطالعه حاضر بنا بر اظهار پاسخگویان

که در مورد مشکالت  گیری کرد نتیجه Mahajan و Chauhanپژوهش  بود.
یکی از  عنوان  بهپهنای باند کم اینترنت  پیش روی اعضای هیأت علمی،

راستا بود.  های مطالعه حاضر هم که با یافته(16) بود شده ذکرمشکالت  نیتر مهم

ی مشخص نمود که دانشجویان الحوائج بابو  یانارکهای تحقیق نعمتی  یافته
ی علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی عدم ها دانشگاهرشته پزشکی 

بارزترین مشکل خود در  را شده  فراهمآگاهی درباره مجموعه الکترونیک 
که با نتیجه مطالعه  (3)دسترسی به منابع اطالعاتی الکترونیک بیان کردند 

در بنگالدش  Islam و Siddikeدر حالی که ی مغایرت داشت؛ نوع  بهحاضر 
گزارش کردند که محققان هیچ مشکلی در استفاده از منابع الکترونیک نداشتند. 

ی اسهالی نگرش بسیار مثبتی نسبت ها یماریبی الملل نیبمحققان پزشکی مرکز 
آوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی در ایجاد  به منابع الکترونیک داشتند و فن

اظهار کردند که محیط  ها آن .(13) داشته است ها آندر  نگرش مثبت
المللی بود که امکانات استفاده از منابع علمی هم از  شان یک مرکز بین پژوهش

 ی و هم از نظر زیرساختی را به نحو مطلوب فراهم کرده بود.نظر محتوای
( 13بنابراین، محققان در استفاده از منابع اطالعات علمی هیچ مشکلی نداشتند )

ی بود که نتایج مطالعات پیشین در بنگالدش از جمله پژوهش در حالو این 
Zabed Ahmed  نشان داد که سرعت پایین اینترنت، محدودیت دسترسی و

های بنگالدش  عداد کم عناوین، از جمله مشکالت اعضای هیأت علمی دانشگاهت
  .(17)بود 

 

 ها الکترونیک به تفکیک دانشکده منابع التین از استفاده و دسترسی توزيع فراوانی موانع :4جدول 

 نام دانشگاه
 الکترونيکي التين منابع از استفاده موانع

 علوم پزشکي شهيد بهشتي علوم پزشکي تهران شاهد
*P 

 انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

 153/0 99/0 15/4 50/1 74/3 13/1 23/4 سرعت پایین اینترنت

 499/0 19/1 23/1 20/1 16/3 38/1 37/3 پزشکی پوشش کم منابع مورد نیاز مرتبط با رشته دندان

 690/0 20/1 16/3 46/1 94/2 42/1 02/3 های پیشین منابع التین الکترونیکی ها و نسخه عدم دسترسی به شماره

 272/0 47/1 72/3 37/1 67/3 30/1 02/4 عدم دسترسی به متن کامل منابع التین الکترونیکی از منزل

 581/0 22/1 77/2 41/1 59/2 48/1 47/2 ها با نیاز اطالعاتی عدم همخوانی اطالعات پایگاه

 077/0 41/1 32/3 42/1 84/2 54/1 91/2 های اطالعاتی نبود آموزش کافی در مورد نحوه استفاده از پایگاه

 595/0 40/1 47/2 53/1 34/2 62/1 12/2 عدم توانایی در یافتن اطالعات مرتبط

 518/0 39/1 61/2 37/1 55/2 60/1 77/2 عدم دسترسی به منابع هسته رشته تخصصی خود
 929/0 54/1 57/2 51/1 60/2 38/1 70/2 عدم آگاهی از خدمات کتابخانه برای استفاده از منابع التین الکترونیک

 One way ANOVAو  Kruskal-Wallisهای  آزمون*
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رسد که سرعت پایین اینترنت هنوز هم از جمله موانع محققان  به نظر می
شود و برای رفع این مشکل در  ها محسوب می ایرانی در مسیر پژوهش آن

 های مورد پژوهش هنوز اقدام مقتضی صورت نگرفته است. دانشکده
 

 گیري نتیجه
توان نتیجه گرفت که  یمهای پژوهش حاضر چنین  ی از یافتهکل طور  به

بع التین پزشکی به میزان زیاد برای دریافت اطالعات به منا دستیاران دندان
 اشتراک لزوم بنابراین، الکترونیک رایگان نسبت به منابع اشتراکی وابسته هستند.

 اطالعاتی نیاز ینتأم راستای در الکترونیک اشتراکی التین منابع هدفمند
 وضعیت .رسد یمبه نظر  مشهودکامالً  پزشکی دندان رشته پژوهشگران

 مورد مطالعه های دانشکده اینترنت باند پهنای و فنی های زیرساخت
 التین منابع استفاده برای مناسب بسترهای عبارت دیگر، به. نیست بخش رضایت

با  .است نشده فراهم خوبی به  مورد مطالعه جامعه های دانشکده در الکترونیک
ی علوم پزشکی کشور امکان استفاده از اینترنت و ها دانشگاهتوجه به این که 

اینترنت و  و خطوطوجود سایت مجهز به سیستم  ی فنی مانندها ساختزیر

، اما مشکالت مربوط به آن هنوز اند آوردهفراهم  ها دانشکده را در VPN خدمات
 .به قوت خود باقی است

 

 پیشنهادها
های اشتراکی بیشتر از دیگر  یگاهپادر بین  ScienceDirectجایی که پایگاه  از آن

 بهداشت، وزارت در الکترونیک منابع تأمین و تهیه شود، مسؤوالن یمها استفاده  یگاهپا
 در مذکور پایگاه اشتراک نحوه و میزان به ای ویژه توجه باید پزشکی آموزش و درمان
عبور از مانع سرعت پایین اینترنت  برایباشند.  داشته پزشکی دندان حوزه منابع زمینه

مجهز به اینترنت پرسرعت های کامپیوتر  پزشکی، باید سیستم های دندان در دانشکده
 به دسترسی نیاز  پیش چرا که در اتاق استراحت و پاویون دستیاران استقرار یابد؛

 .است زیرساختی و فنی امکانات داشتن اطالعاتی، منابع محتوای
 

 تشکر و قدردانی
 ی که در انجام این پژوهشپزشک دندان ارانیدست ازبدین وسیله نویسندگان 

 . دنماین نمودند، تشکر و قدردانی می  مشارکت
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Abstract 
Introduction: Scholars of different fields need open-access and subscribed electronic resources to access scientific information. 

However, with the increasing growth of electronic resources and the replacement of printed materials with digital collections, the 

way we access these resources has changed significantly. Thus, the objective of this study was to assess how dental assistants at 

Tehran University of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, and Shahed University, Iran, access and 

use electronic resources. 

Methods: This was a descriptive-analytical study. The statistic population consisted of 267 dental assistants at the 

abovementioned universities. The data collection tool was a researcher-designed questionnaire. The validity of the questionnaire 

was confirmed by faculty members in the field of Medical Librarianship and Information Sciences and its reliability was approved 

using Cronbach's alpha (α = 0.88). The collected data were analyzed using one-way ANOVA and Kruskal-Wallis test. 

Results: ScienceDirect and PubMed were the most used electronic resources among subscribed and open-access databases, 

respectively. Participants most often used the subscribed resources which were available at work or home. The respondents 

reported low internet speed as their most important barrier to accessing information. 

Conclusion: Dental assistants used subscribed resources which were available at work or university more than others in order to 

access the full text of subscribed electronic resources. Improving technology and Internet broadband infrastructures would also 

help decrease the limitations and problems in accessing required information. 

Keywords: Access to Information; Health Resources: Database; Dental Assistants 
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