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شناسایی موانع ایفای نقش کتابداران پزشکی در تسهیل ارتباطات علمی پزشکان و پیراپزشکان از دیدگاه متخصصان 

 کیفی جامعه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه

 

 3اطاقیمهری ، 2، عاطفه اسفندیاری1عبدالرسول خسروی

 
 

  چكيده
 نیازهای جهت رفع تواند درمی بیمارستان در پزشکی کتابداران وجود. ندارند خود بالینی اطالعات کردن روزبه برای کافی فرصت به دلیل مشغله زیاد، اغلب پزشکان مقدمه:

 علوم جامعه متخصصان دیدگاه از علمی ارتباطات تسهیل در پزشکی کتابداران نقش ایفای موانع شناسایی به حاضر پژوهش راستا، این کننده باشد. درکمک سالمت متخصصان

 .پرداخت 1395 سال در بوشهر پزشکی

 صورت به گیرینمونه و کرد پیدا ادامه اشباع سطح به رسیدن تا هامصاحبه. شد انجام ساختار یافته نیمه هایمصاحبه طریق از و کیفی روش از استفاده با مطالعه این :بررسيروش 

 .نمودند شرکت مطالعه در بوشهر پیراپزشکان و پزشکان از نفر 10در نهایت،  صورت گرفت. هدفمند

 علمی ارتباطات تسهیل جهت پزشکی کتابداران نقش ایفای در «سازمانی و فنی ساختاری، فردی، نگرشی،» مانع پنج نظران،صاحب و شوندگانمصاحبه بر اساس دیدگاه ها:يافته

 . شد شناسایی پزشکی کتابداران نقش ایفای بر تأثیرگذار موانع ترینمهم به عنوان فردی موانع که گردید شناسایی پیراپزشکان و پزشکان جامعه

 رفتاری، و نگرشی عوامل در تغییراتی همچنین، و سازمانی و ساختاری اصالحات از گیریبهره با توانمی شده، مشخص هایچالش و به دست آمده نتایج از استفاده با گيري:نتيجه

 راهگشایی و نماید برطرف را کتابداران مشکالت تواندمی پژوهش حاضر نتایج همچنین،. کرد تسهیل را بوشهر فارس خلیج شهدای بیمارستان پیراپزشکان و پزشکان علمی ارتباطات

 .باشد پزشکی کتابداران فردی هایآموزش برای ایکمیته تشکیل جهت

 پزشکان ؛راپزشکانیپ؛ یکتابداران پزشک؛ علمی ارتباطات هاي کليدي:واژه

 
 15/5/1397: انتشارتاریخ  20/3/1397 پذیرش مقاله: 22/9/1396 مقاله: دریافت

تسهیل ارتباطات علمی پزشکان و پیراپزشکان از دیدگاه شناسایی موانع ایفای نقش کتابداران پزشکی در  .خسروی عبدالرسول، اسفندیاری عاطفه، اطاقی مهری ارجاع:

 138-132: (3) 15؛ 1397مدیریت اطالعات سالمت . کیفی متخصصان جامعه علوم پزشکی بوشهر: یک مطالعه

 

 مقدمه
 حساس به توجه با پزشکی علوم جامعه روزامد برای اطالعات به توجه ضرورت

. کندرا بیشتر می علمی ارتباطات ها، اهمیتبیماری تشخیص مسأله بودن
 دانش و تولید جهت مهمی و عامل دو سویه گفتگوهای علمی، ارتباطات

 مراکز در علمی ارتباطات(. 1) است علم نتایج کاربرد و علمی جدید هایایده
 به نماید و این مهم توجه کمک درمان و گیریتصمیم روند به تواندمی پزشکی

 (.2) کندمی بیشتر ها رادر بیمارستان پزشکان جامعه برای پژوهش امر
 در شاغل پیراپزشکان و پزشکان علمی، ارتباطات فراوان اهمیت وجود با

 حجم و پراکندگی وقت، کمبود همچون دلیل مواجه شدن با مسایلی به بیمارستان
 کسب برای پزشکی معتبر منابع ترینمناسب انتخاب چالش و اطالعات زیاد

های تقویت ارتباطات دارند و یکی از شیوه ضعیفی علمی ارتباطات روزامد، اطالعات
در  درمان کادر توانند بهاست که می کتابداران پزشکی علمی در این زمینه، وجود

 نحوه اطالعاتی، هایپایگاه با آشنایی مانند اطالعاتی هایمهارت افزایش
با  (.3) تحقیق کمک نمایند روش و شواهد بر مبتنی علمی معتبر مدارک جستجوی

توجه وجود دارد که  این حال، مسایل و مشکالتی در ایفای نقش کتابداران پزشکی
 کند.ها، زمینه ارتباطات علمی کادر درمان را نیز میسر میبه حل آن

 نقش ایفای بندی موانعدسته زمینه زیادی در کاربردی هایپژوهش

 روش اطلسی، به کاربردی مطالعه تنها و است نگرفته صورت پزشکی کتابداران
داد  قرار ودخ پژوهش هدف موضوع را بالینی کتابداران هایفعالیت کیفی انواع

 در مدیریتی راهکارهای و موانع بررسی نیز با هدف مروری انصاری تحقیق. (4)
 تجارب موضوع با پژوهشی. (5شد ) انجام پزشکی کتابداران وظایف انجام

ای که در آن مشکالت حرفه صورت گرفت بیمارستان در بالینی کتابداران
نقش  یراخ مطالعات(. 6کتابداران پزشکی به صورت کلی بررسی گردید )

اما از موانع  ،نداهرا مورد توجه قرار داد یمارستانب یطدر مح یکتابداران پزشک
 (. 7بحث کردند ) یو کل یبه صورت تک مورد آنان یهانقش یفایا
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ان کتابدار یعلم واسطو  ینقش پژوهش یتاهمبه  یزن تحقیقات یبرخ
ی عملکرد و (. در پژوهشی نیز چگونگ8نمودند )دانشگاه توجه  یطدر مح یپزشک

رسی ورد برها مفعالیت کتابداران پزشکی در توسعه ارتباطات علمی در کتابخانه
 شود تا در به کارکنان کتابخانه آموزش داده میقرار گرفت که در آن 

 ر رگیی جامعه دانشگاهی دل عملی مربوط به ارتباطات علمیسیاست و مسا
 (.9)شوند 

 کند،یم یزتمامحوزه  یندر ا یگرد یهاحاضر را از پژوهش مطالعهچه آن
 است. نمارستایب یطدر مح ینقش کتابداران پزشک یفایموانع ا یبندبحث دسته

 کادر علمی تباطاتار تسهیل در اساسی موانع از یکی که دهدمی نشان هابررسی
 (. به10باشد )می هابیمارستان در پزشکی کتابدار نیروی از نکردن استفاده درمان،

 د(توانمن پزشکی ر)کتابدا علمی ارتباطات هایزیرساخت از یکی وقتی ترتیب، این
 ارتباطات قتحق باشد، نداشته حضور بیمارستان در بالینی جستجوهای زمینه در

ها هنقش کتابخان با هدفنتایج تحقیقی که . شودمی دشوار نیز درمان کادر علمی
ع و ز موان، اما اانجام شد، از اهمیت نقش کتابداران پزشکی یاد کرد 2025تا سال 

ژوهش (. پ11بحثی به میان نیامد ) 2025ها تا سال مشکالت ایفای نقش آن
ها را نیز به صورت گسترده کتابداران پزشکی، چالش حاضر ضمن اهمیت نقش

 مورد بررسی قرار داد.
مانند  علمی ارتباطات هایزیرساخت و علمی ارتباطات به مطالعه ردرویک
داران کتابپرداخت. حضور  سالمت اطالعات به دسترسی پزشکی و کتابداران

را  ی، محیط امنهاپزشکی برای رفع نیازهای اطالعات سالمت در بیمارستان
اه ر سر رنیز ب عیو موان لیمسا ،با این حال. سازدبرای کادر درمان فراهم می

 وجود مانایفای نقش کتابداران پزشکی جهت کمک به ارتباطات علمی کادر در
 بدارانکتا قشن ایفای بر مؤثر موانع . هدف از انجام تحقیق حاضر، شناساییدارد

 ریزانبرنامه به پزشکی بود تا علوم جامعه بین علمی ارتباطات تسهیل در پزشکی
 .کند کمک هاآن کاهش یا و موانع این رفع در سالمت
 

 روش بررسی
یافته  ساختار های نیمهمصاحبهکیفی و با استفاده از  این پژوهش به صورت

نظر متخصص در علم هایی با افراد کلیدی صاحبدر آن مصاحبه انجام شد و
گذاری رسانی پزشکی، سیاستشناسی، کتابداری و اطالعاطالعات و دانش

های پزشکی شامل اورولوژی، تخصصسالمت، سالمت و رفاه اجتماعی، 
صورت  باعاپیدمیولوژی، طب اورژانس و زنان و زایمان تا رسیدن به سطح اش

 درنفر از متخصصان حوزه پزشکی و پیراپزشکی  10گرفت. در نهایت، 
رد فجربه آموزشی و پژوهشی ت ورود شاملمعیارهای ها شرکت نمودند. مصاحبه
و  پژوهشی -یداشتن مقاالت علم های جستجو،شرکت در کارگاهمانند 

ر کت دنداشتن عالقه به شرهمچنین، عالقمندی به شرکت در مطالعه بود. 
وج در ی خرنیز به عنوان معیارها نداشتن سابقه آموزشی و پژوهشیو  مصاحبه

شهدای  ها به صورت حضوری در دفتر آموزش بیمارستان. مصاحبهنظر گرفته شد
اه دانشگ در استاداناتاق  و وری بوشهرآات و فنخلیج فارس بوشهر، مرکز تحقیق

 .انجام گردیدعلوم پزشکی بوشهر 
ضمن  ،ها با قرار وقت قبلی تنظیم شد. قبل از انجام مصاحبهمصاحبه

پژوهش، موضوع پژوهش و  اهدافای در مورد زمینه، اطالعات پیشطرحمعرفی 
شوندگان مصاحبهتوضیح مختصری در مورد رشته و کاربرد پژوهش مربوط برای 

ها، محرمانه بودن اطالعات آوری و ضبط دادهروش جمع ،. همچنینگردید ارایه
کارگیری کد به جای اسم به طور کامل برای  شونده و بهو مشخصات مصاحبه

 طور به مصاحبه هر. گردیدها اخذ شرح داده شد و رضایت آگاهانه آن آنان
 اصل رعایت با به دست آمده نتیجه. انجامید طول به دقیقه 90 تا 30 متوسط

 جزء شد )به ضبط شوندگانمصاحبه از اجازه و اشخاص اطالعات بودن محرمانه
 از اجازه کسب با شده مطرح نکات تمام نیز مورد آن در که هاآن از یکی

 گردید. بررسی دقت به شده ضبط هایمصاحبه. شد( یادداشت شوندهمصاحبه
 قابلیت اعتبار،» معیار چهار تحقیق، کیفیت ارزیابی و اطالعات صحت برای

 و Gubaپیشنهاد شده  معیارهای اساس بر «انتقال قابلیت و تأییدپذیری اعتماد،
Lincoln هایمصاحبه پژوهش، اعتبار تأیید جهت. (12گرفت ) قرار بررسی مورد 

 برای گرفت. قرار بازبینی مورد خبره استادان و کنندگانشرکت توسط شده نوشته
 درباره پژوهشگران کامل هایتأییدپذیری نیز فعالیت و اعتماد قابلیت تأیید

 هامصاحبه متن از هاییگزیده و گردید ثبت هاداده تحلیل و آوریجمع چگونگی
 توافق و داده شد قرار کیفی پژوهش روش در متخصص فرد یک اختیار در

 تمام ذکر و الزم هایتوصیف با شد سعی پذیریانتقال مورد گردید. در حاصل
 روش به هاداده نهایت، در. باشد نداشته وجود مبهمی مطلب پژوهش، جزییات
 ثبت از پس که ترتیب این به مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. محتوا تحلیل

 این که آمد عمل به هامصاحبه از مضامین و معانی دریافت ها،مصاحبه رونوشت
 محتوای هم یعنی نباشد؛ یا باشد پیدا مصاحبه متن در ظاهر در بود ممکن معانی
 شوندهمصاحبه افراد ذهنیت و خنده سکوت، چرا که پنهان؛ محتوای هم و آشکار

 مانع پنج نهایت، در گرفت. صورت موانع بندیطبقه و شد گرفته نظر در نیز
شده  انجام هایمصاحبه اساس بر( سازمانی و فنی ساختاری، فردی، نگرشی،)

 .گردید شناسایی
 

 هایافته
ی اری، فناصلی نگرشی، فردی، ساخت مانع های به دست آمده، پنجبر اساس یافته

عه می جامعل و سازمانی برای ایفای نقش کتابداران پزشکی در تسهیل ارتباطات
های همینپزشکان و پیراپزشکان وجود داشت که هر یک از این موانع شامل ز

 فت. سپس هرتمام موانع مورد بررسی قرار گر(. در ادامه، 1فرعی بود )جدول 
 .به تفصیل شرح داده شد های این موانعیک از گویه

ین تعداد ، موانع فردی با بیشتر1های به دست آمده از جدول بر پایه داده
 گویه، اهمیت بیشتری از سوی متخصصان جامعه علوم پزشکی داشت.

بین پزشکان با سایر  نظران بر این باور بودند کهصاحب موانع نگرشی:

شود. ها فاصله طبقاتی وجود دارد که شامل نگرش پزشک محوری نیز میحرفه
تا بعدها  ابتدا از سطوح پایین همچون پرستاران باید هماهنگی صورت گیرد»

 به ما شاید دیگه سال ده. ها را با سطوح باال مانند پزشکان پیوند دادآن بتوان
 یا پیشنهاد بعد بخونیم، ما ما، گروه تو بیاد پرستار یه مقاله که برسیم اونجا
(. پزشکان متخصص 7شونده شماره )مصاحبه« بدیم پرستارا به ایمقاله

های الزم شونده اعتقاد داشتند که کتابداران پزشکی شایستگی و تواناییمصاحبه
 چیزی همچین کنمنمی گمون من»ها را ندارند. برای رفع نیازهای اطالعاتی آن

 بکشه سرک یا بخش تو بره بیفته راه کتابدار. باشه شده انجام دنیا تو جایی در
 جمع مطلب موردش در برم من موضوعیه این خب کنن...می صحبت چی ببینه
 (.6 شماره شونده )مصاحبه« باشه آنکال باید اونجا حداقل. کنم
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  علوم پزشکیجامعه پزشکان و پیراپزشکان از دیدگاه متخصصان  کتابداران پزشکی در تسهیل ارتباطات علمی: موانع ایفای نقش 1جدول 

 هاي فرعي(زيرطبقه )زمينه طبقه )زمينه اصلي(

 پزشکانی استغنا ، توهمنگرش پزشک محوریها، هافزایش فاصله طبقاتی پزشکان با دیگر حرف موانع نگرشی

، عدم اعتماد پزشکان و پیراپزشکان به کتابداران پزشکی، پزشکی در بیمارستان از سوی پزشکان و پیراپزشکانعدم پذیرش کتابداران 

 نگرش منفی نسبت به پاسخگویی فوری کتابداران پزشکی

 های کتابداراننگرش منفی نسبت به توانایی

 منفعل بودن کتابداران پزشکی موانع فردی کتابداران پزشکی

 های ارتباطی ضعیف کتابدارانمهارت ،اعتماد به نفس کتابدارانپایین بودن 

 نبود ایده و خالقیت کتابداران برای جذب و تبلیغ خود به پزشکان و پیراپزشکان

 های اطالعاتی کتابدارانپایین بودن سطح مهارت

 کمبود وقت پزشکان و پیراپزشکان موانع فردی پزشکان و پیراپزشکان

 شرح وظایف شغلی کتابداران پزشکیناآگاهی از 

 نداشتن انگیزه برای کسب اطالعات به روز پزشکی

 تعداد ناکافی کتابداران در بیمارستان موانع ساختاری

 ثیرپذیری پزشکان و پیراپزشکان از الگوهای نقشأت

 عدم تثبیت جایگاه کتابداران پزشکی در بیمارستان

 های حافظه محوروجود آموزش

 ضعف ارتباطات درون سازمانی

 (هامعیوب بودن رایانهو  )سرعت پایین اینترنت افزاریافزاری و نرمناکافی بودن امکانات سخت موانع فنی

 الکترونیکی( و فیزیکی روزبه منابع به دسترسی برای الزم هایزیرساخت نبود

محدودیت ساعات کار  ،های کاری شباز فعالیت کتابداران در بیمارستان )عدم دسترسی به کتابخانه در شیفت نوالؤعدم حمایت مس موانع سازمانی

 نبود فرهنگ مطالعه در بیمارستان( ،قابل مشاهده و جذاب نبودن مکان کتابخانه، کتابخانه

 تیمی در سازمان(نبود فرهنگ کار  به علت فشار کاری و کارکنانبیمارستان )خستگی  زایتنش فضای

 

عالوه بر موانع نگرشی، تعدادی از موانع فردی نیز باعث موانع فردی: 

 شود که کتابداران نتوانند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.می
 که فردی موانع جمله از موانع فردی مربوط به کتابداران پزشکی:

کردند، منفعل بودن  بسیاری اشاره آن به خود بیانات در شوندگانمصاحبه
 کرده من به کتابدار که کمکی تنها. نکردند کاری حاال تا کتابدارا»کتابداران بود. 

 شونده )مصاحبه« سوم طبقه چپ سمت دوم ردیف کجاست؟ کتاب فالن آقا
شناسی بر این باور نظران حرفه علم اطالعات و دانش(. بیشتر صاحب7 شماره
که مهارت ارتباطی کتابداران پزشکی به دلیل ضعیف بودن اعتماد به نفس بودند 

باشه  ما کتابدارای نفس به اعتماد بحث شاید»در سطح پایینی قرار دارد.  ها،آن
 اطالعات فالن من بله کنم... مراجعه پزشک فالن به برم آرامش با من که

(. برخی از 2 شماره شونده)مصاحبه« بدم شماها به تونممی مطمئن رو
نظران عنوان کردند که نبود مهارت ایجاد اشتیاق در مخاطب توسط صاحب

 قرن در کاربران»هایشان است. کتابداران، یکی از موانع مهم در ایفای نقش
 از کافی اشتیاق و ولع از طرف دیگر، و هستند زدهشتاب خیلی یک و بیست
  (.3شونده شماره حبه)مصا« نشده... ایجاد اطالعات کنندگانتوزیع طرف

از دید متخصصان جامعه موانع فردی مربوط به پزشکان و پیراپزشکان: 
 علوم پزشکی، بخشی از موانع فردی مربوط به پزشکان و پیراپزشکان است.

کمبود زمان و مشغله کاری کارکنان بیمارستان، از جمله مواردی بود که 

 معموأل»به آن اشاره نمودند.  متخصصان در موانع ایفای نقش کتابداران پزشکی
 و کلینیکال کارای گرفتار اینقدر و شلوغه خیلی سرشون که هستند افرادی هااین

« کنند مراجعه پزشکی رساناطالع و کتابدار به ندارند فرصت که بالین هستن
(. برخی از پزشکان متخصص اظهار داشتند که پزشکان 3شونده شماره )مصاحبه

 به پزشکان از کدامهیچ»روز کردن اطالعات خود ندارند. ای بهانگیزه کافی را بر
 از استفاده کنند. وقتی روزبه متون و منابع چگونه از که انددرستی آموزش ندیده

 هم کمک کتابداران پزشکی به کنند، نیازینمی استفاده روزبه اطالعات و منابع
 (. 6شونده شماره )مصاحبه« ندارند

ترین موانع نبود جایگاه ویژه کتابداران پزشکی، از مهمموانع ساختاری: 

شوندگان بر اهمیت این موضوع صحه گذاشتند. که بیشتر مصاحبهشناخته شد؛ چنان
 جایگاه وقتی ولی بده، انجام رو کارش تونهمی بهتر داره دانش که کسی قطعأ»

شونده )مصاحبه «بکنه کاری جایگاه اون توی تونهنمی هیچ کس نشده تعریف
 بر ساختاری تأثیرگذار موانع از یکی محور حافظه هایآموزش (. وجود6شماره 

 مطابق استادان، اول اولویت گفت باید»باشد. می پزشکی کتابداران نقش ایفای
(. برخی از 5شونده شماره )مصاحبه« باشدمی مرجع هایتدریس کتاب استانداردهای

ضعف ارتباطات سازمانی، از مشکل نداشتن ایده نظران عنوان نمودند که صاحب
 کتابدار»کتابداران جهت تشویق کارکنان به کسب اطالعات روزامد سالمت است. 

 برقرار ارتباط های مختلفسازمان با باید. کند برقرار ارتباط بهداشتی معاونت با باید
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 (.2شونده شماره )مصاحبه «کند

موانع مورد توجه برخی از پیراپزشکان موانع فنی، از جمله فنی:  موانع

 مشکالت»نظر در ایفای نقش کتابداران پزشکی در بیمارستان بود. صاحب
 در که ما کالسای از کافیه برق قطع بشه خیلی. هستند عمده خیلی زیرساختی

 این کهاین  واسطه به شه.می مختل هست، آنالین کار و جستجو به متکی واقع
 (.3شونده شماره )مصاحبه «نداره وجود زیرساخت

ریزان حوزه سالمت، از عدم حمایت مسؤوالن و برنامه موانع سازمانی:

های آوری امکانات برگزاری کارگاهجمله موانع سازمانی مهم جهت فراهم
 محترم کتابداران با پرسنل کردن آشنا برای»باشد. آموزشی در بیمارستان می

« نمایند ها مراجعهآن به مشکل بروز صورت در که نگرفته صورت اقدامی هیچ
توجهی به . بخش دیگر عدم حمایت مسؤوالن امر، بی(8شونده شماره )مصاحبه
های انجام شده در حوزه کتابداری پزشکی و شناخت مشکالت و برطرف پژوهش

 پزشکی کتابداری مورد در که هاییبا پژوهش»ها است. های آنکردن چالش
 خوره،می خاک و مونهمی که دیگه هایپژوهش از خیلی شه مثلمی انجام

 (.3شونده شماره )مصاحبه« نشه برخورد
 

 بحث
بندی مطالعات پیشین موانع ایفای نقش کتابداران پزشکی را به صورت کلی دسته

 بالینی کتابداران ایحرفه اند. چنانچه نتایج پژوهشی نشان داد که مشکالتکرده
 بودجه، همچون اجرایی و عملکردی موانع متون شامل در شده شناسایی
 مشکالت پایان در و پزشکی تیم سوی از پذیرش مانند عدم فردی مشکالت
 کتابداران نقش بررسی هدف با تحقیقی را (. گودرزی نیز5است ) سازمانی

و  داد انجام همدان بالینی متخصصان و پزشکان به رسانیاطالع در بیمارستان
که  (13)موانع ایفای نقش کتابداران پزشکی را در چند مقوله کلی بررسی کرد 

باشد، بلکه در پژوهش حاضر راستا میهم حاضر نتایج مطالعه نه تنها با آن نتایج
 .موانع جالب دیگری نیز همچون موانع نگرشی و ساختاری شناسایی گردید

 بررسی حاضر است.موانع فردی از جمله موانع اساسی شناخته شده در 
های و پایگاه که با وجود افزایش استفاده از اینترنت تحقیقی به این نتیجه رسید

، پزشکان و پرستاران همچنان تمایل به مشورت با همکاران اطالعاتی بالینی
آشنا نبودن پزشکان و پیراپزشکان با  که رسدبه نظر می(. 14) خود دارند

شده است.  آنانکاهش میزان مراجعه به های کتابداران پزشکی، باعث نقش
 اینترنتی اطالعات بر مبتنی یابیاطالع رفتار ای که با هدف بررسینتایج مطالعه

 2009 تا 1995 سال از متونی پیشینه مقایسه پرستاران با و پزشکان بین در
 یک عنوان به کتابخانه از موانع ناآگاهی انجام شد، حاکی از آن بود که

 مهارت از استفاده به پزشکان ناتوانی احتمال و آنالین اطالعات رسانآگاهی
 (. 15است ) آنالین اطالعات جستجوی

علل ناآگاهی پزشکان و یپراپزشکان از عملکرد کتابداران پزشکی، یکی از 
به  های خودها و تواناییندادن قابلیت یهو ارا هاآن های محدودفعالیت تواندمی

شکان باشد. نتایج بررسی حاضر نشان داد که موانع فردی جامعه پزشکان و پیراپز
 .ها داردهای آنهمچون اعتماد به نفس کتابداران، نقش مهمی در ایفای نقش

 که داد نشان بیمارستان در بالینی کتابداران تجارب موضوع با نتایج پژوهشی
کتابداران ترین عوامل تأثیرگذار بر ایفای نقش موانع فردی و موانع سازمانی، مهم

پزشکی و سطح  کتابداران نفس به باشد و بر گویه پایین بودن اعتمادپزشکی می

در برخی تحقیقات،  .(6ها تأکید بیشتری گردید )های اطالعاتی ضعیف آنمهارت
 Liمنفعل بودن کتابداران پزشکی به عنوان یک مانع فردی مهم ذکر شده است. 

فعالیت کتابداران در رابطه با  عدمنگرانی خود در مورد ای، با انجام مطالعه Wuو 
نمودند را بیان  جهت کمک به پزشکان و پیراپزشکان پزشکی مبتنی بر شواهد

( و 18قربانی و همکاران )(، رمضان17های فرزادنیا و رحمتی )پژوهش .(16)
 ( از موانع فردی نام بردند که با نتایج تحقیق حاضر19معتمدی و همکاران )

های سواد اطالعاتی و دوره رسد که کتابداران به آموزشسو بود. به نظر میهم
های پژوهشی و کمک به کادر تقویت اعتماد به نفس جهت افزایش فعالیت

 بودن کیفیتبی و بودن درمان نیاز دارند. بر اساس نتایج برخی مطالعات، کم
ها منفعل هستند. این ندهد که آنشان می پزشکی کتابداری زمینه در هاپژوهش

و  Byrd (21 ،)Weightmanو  Wagner(، 20شعبانی ) هایدر پژوهش نتایج
Williamson (22 ،)Brettle ( و 23و همکاران )Dorsch  وPerry (24 گزارش )

که کتابداران پزشکی  شده است که با نتایج بررسی حاضر از جهت این
، اما از این نظر که های پژوهشی کمی دارند، مطابقت داشتفعالیت

تر کتابداری پزشکی شوندگان به انجام تحقیقات بیشتر و باکیفیتمصاحبه
 به نیز باید نسبت مسؤوالن کشور ای نکردند، همسو نبود. در این زمینهاشاره

دهند تا در نحوه عملکرد  نشان بیشتری توجه پزشکی کتابداران هایپژوهش
 ها تحوالت مثبتی صورت گیرد.آن

 علمی ارتباطات فعالیت میزان بررسی هدف ای که بایج مطالعهنتا
 که داد نشان شد، رابط انجام کتابداران کانادا و نقش پژوهشی هایکتابخانه
ها افزایش کتابخانه در را علمی ارتباطات هایفعالیت تواندمی سازمانی ساختار

 همکاری کانادا کتابداران میان کهپذیر است دهد و این امر در صورتی امکان
های بررسی حاضر همخوانی داشت. ( که این نتایج با یافته8باشد ) داشته وجود

توان برداشت کرد که تغییر در ساختارهای سازمانی، با وجود در واقع، چنین می
 پذیر است.کتابداران فعال و هماهنگ امکان

بود. موانع نگرشی، یکی دیگر از متغیرهای مورد بحث در پژوهش حاضر 

که پزشکان در خصوص کمک  داد نتایج تحقیق موحدی و همکاران نشان

 این و جهت رفع نیازهای اطالعاتی خود احساس نیازی ندارند پزشکی کتابداران

 حاضر مطالعه نتایج با که (25باشد ) استغنای آنان توهم از حاکی است ممکن امر

انجام  2025ها تا سال کتابخانهنتایج پژوهشی که با هدف نقش . راستا بودهم

 اتفاق بیمارستان، زمانی مانند سازمانی در علمی ارتباطات شد، نشان داد که

 در واسطه عنوان به( کتابخانه) سومی شخص حضور به نیاز احساس که افتدمی

ها با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داشت. ( که این یافته11شود ) ثابت عمل

 آینده در درمان کادر با پزشکی کتابداران همکاری لزوم توان گفت کهمی

گیرد. یکی از  صورت خصوص این در الزم تمهیدات باید و است شده بینیپیش

متغیرهای موانع نگرشی در بررسی حاضر، ذهنیت منفی نسبت به فعالیت 

( همسو بود. او به این نتیجه رسید 9) Myersکتابداران است که با نتایج مطالعه 

با یکدیگر همکاری کنند  علمی ارتباطات مجموعه یک در رابط کتابداران اگر که

های الزم در مورد فعالیت در مسایل ارتباطات علمی داده شود، ها آموزشو به آن

 های منفی نسبت به ایفای نقش کتابداران پزشکی نیز برطرف خواهد نگرش

 (.9شد )

کان به دلیل مشغله های پژوهش حاضر این بود که پزشاز جمله محدودیت
 .کاری، حاضر به همکاری و شرکت در مطالعه نبودند
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 گیرینتیجه
توان با های مشخص شده، میبا استفاده از نتایج تحقیق حاضر و چالش

وامل عگیری از اصالحات ساختاری و سازمانی و همچنین، تغییراتی در بهره
هدای ش یمارستاننگرشی و رفتاری، ارتباطات علمی پزشکان و پیراپزشکان ب

شکالت تواند مخلیج فارس بوشهر را تسهیل نمود. همچنین، نتایج مطالعه می
های وزشای برای آمکتابداران را برطرف نماید و راهگشایی جهت تشکیل کمیته

 .فردی کتابداران پزشکی باشد
 

 پیشنهادها
 به بیشتر کتابداری شود مطالعاتبا توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می

 در پزشکی کتابداران نقش ایفای موانع دقیق بررسی و بندیدسته سمت

شود. همچنین، راهکارهایی جهت افزایش  داده سوق مختلف هایبیمارستان
های تشویقی انگیزه پزشکان در به کارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد، ایجاد نظام

 .جهت ارتقا و... ارایه گردد
 

 تشکر و قدردانی
رسانی، پزشکان، نظران کتابداری و اطالعسیله نویسندگان از تمام صاحببدین و

پیراپزشکان و مسؤوالن محترمی که با وجود مشغله زیاد، در انجام این پژوهش 
 . آورندهمکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می

 

 تضاد منافع
 .اندگونه تضاد منافعی نداشتهدر انجام مطالعه حاضر، نویسندگان هیچ
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Abstract 
Introduction: As physicians have not sufficient time for updating their clinical information, medical librarians could play an 

important role to satisfy their needs. This study aimed to identify the obstacles towards the role-playing of medical librarians in 

facilitating the scientific communications among physicians and paramedical practitioners based on the viewpoint of medical 

professionals in Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran. 

Methods: This qualitative study was conducted using semi-structured interviews. Interviews were continued until all relevant 

themes and domains saturated. Sampling was done purposefully. In this study, 10 physicians and paramedical practitioners were 

chosen to ask the questions. 

Results: According to the interviews, five barriers were identified entitled attitude, individual, structural, technical, and 

organizational aspects towards the role-playing of medical librarians in facilitating the scientific communications among 

physicians and paramedical practitioners. The most important obstacle was a personal obstacle. 

Conclusion: Using the results of this research and the identified challenges, it is possible to use the structural and organizational 

reforms as well as changes in attitudinal and behavioral factors to facilitate the scientific communication between physicians and 

paramedical staff of the Shohada of Persian Gulf Hospital in Bushehr. The results of this study can be used to solve the organizational 

problems of libraries. Moreover, this research can be used to formulate a plan for personal training of medical librarians. 
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