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ABSTRACT  

Background and Aim: Understanding the information needs of Faculty members and graduate 

studentshas an impact at raise and promoting knowledge If needs to be resolved. The peresent 

research aimed to determine the information needs of Faculty members and post-graduate 

students at Rehabilitation Faculty of Shahid Beheshti of Medical University. 

 

Materials and Method: The methodology was descriptive-sectional survay using a 

questionnaire includes 56 question that the evaluation and validation. It has been approved by 

pundits inlibrary scienceand Biostatistics. Reliability of which was measured 0.85 based on 

Chronbach’s alpha.The populationconsisted of 93 persons data were analyzed by 18 

spsssoftware. 

 

Results: Finding show that (91.6%) of the population chosed Internet as a first. (50.7%) of them 

goto the faculty libraryto provide information needs. Rate of using the Google was (86/9%) as 

the first and Other Options about (13%).The first priority was touseprint resources (73/3%), 

Science Direct (59/2%) and Pubmed was (53/1%). the most important hindrance in access to 

source was Low-speed internet ( 81.3%). Thetarget populationIn terms of gender. There was 

nosignificant difference intheneed for training (p= 0.236).Between Faculty members and post-

graduate students was no significant in terms of useful conferences (p=0.856). 

 

Conclusion: Internetis the main source used to gain information by respondents. Most sources 

were used print resources, search in google, sciencedirect and pubmed. Low-speed Internethas 

been a major problem respondents. 
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 بررسي نيازهاي اطالعاتي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشكده توانبخشي

 0931ه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشگا
 
 

 3کالنتری ی، خسرو خادم 2سيد مهدی طباطبايی *1الله جوالهی
 دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. تهران، ايران .. دانشجوی دکترای علم اطالعات و دانش شناسی،کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی1

 دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. تهران، ايرانگروه علوم پايه. مربی  ی،زيست .کارشناس ارشد آمار2

 دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی. تهران، ايران، استاد گروه فيزيوتراپی. . دکترای تخصصی فيزيوتراپی 3

 

 چكيده

 مقدمه و اهداف
بررسای   تاایير گارار اسات. هاد     داناش   ینيازها در توليد علم و ارتقاا  اين علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی و برآورده کردن ی هيئتشناخت نيازهای اطالعاتی اعضا

 باشد. می1331در سال  دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی دانشکده علوم توانبخشیجامعه مورد مطالعه در نيازهای اطالعاتی 

 مواد و روش ها
و سوال که پرسشهای آن توسط صاحبنظرانی در علاوم کتاباداری و آماار زيساتی ارزياابی       65خودساخته شامل  که  ابزار گردآوری پرسشنامه مقطعی-توصيفی اين مطالعهدر 

مورد تجزيه  spss 15نرم افزار توسط هادادهو   نفر 33شامل   جامعه آماری % محاسبه شد، 56مورد تاييد قرار گرفت پايايی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بيش از اعتبار آن 
 و تحليل قرار گرفت.  

 يافته ها
. دراساتفاده   اناد  هگزياد  را بار  کتابخاناه دانشاکد  رجاوع باه    (%61)/7در تامين نياز اطالعااتی و   اينترنت را به عنوان انتخاب اول ،افراد جامعه  (%5/31يافته ها نشان داد که) 

 ،است %( انتخابهای بعدی آنها بوده13و حدود)  را به عنوان انتخاب اول  موتور جستجوی گوگل (از پاسخگويان،%3/55منبع اطالعاتی ، ) ازسايتهای  اينترنتی به عنوان يک
 ابع علمای دسترسای باه منا    ( بوده است ، مهمترين مانع  1/63%) Science Direct (2/63% ،)Pubmed(،   %3/73)کتابهای چاپیاولويت استفاده از منابع به ترتيب 

داری ديده نشد. باين اسااتيد و    (  تفاوت معنی=p 235/1نياز به آموزش در بين جامعه آماری زن و مرد با مقدار)  .% ( سرعت کم شبکه از نظر پاسخگويان بوده است. 3/51)
 .دداری حاصل نش ( تفاوت معنی=p 565/1داشجويان تحصيالت تکميلی از نظر مفيد بودن کنفرانسها با مقدار )

 نتيجه گيري

مناابع چااپی، جساتجو در    جامعه پژوهش مهمترين منابع مورد استفاده را به ترتياب   استفاده ميکنند..منبع اصلی برای به دست آوردن اطالعابه عنوان اينترنت پاسخگويان از 

 .اند در بدست آوری اطالعات اظهار داشتهکم اينترنت  سرعت را عمده پاسخ دهندگان مشکل .به کار ميگيرند pubmed و Sciencedirectسايتهای علمی  گوگل،

 واژگان کليدي
                                                               علوم پزشکی، دانشگاه توانبخشی،دانشکده علوم تحصيالت تکميلی، دانشجويان اعضای هيئت علمی، نيازهای اطالعاتی

                              

   

 * 26/1/5312پذیرش مقاله               51/4/5312* دریافت مقاله 
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 و اهداف مقدمه
رسانی  . يکی از کاربردهای مهم اين ابزار در مراکز اطالعبه دست آوردکنندگان  توان اطالعاتی را درباره کاربران و مصر  سنجی می نيازبا انجام 
اتی است که در زمينه طراحی ، من، مقدم بر کليه اقداهای اطالعاتی و به کار گرفتن آ هاست. کسب مهارت در سنجش نياز و کتابخانه
گيرد.ساالنه حجم انبوهی از مدارک و اطالعات با صر   رسانان و کتابداران صورت می سازی و عرضه خدمات اطالعاتی از سوی اطالع مجموعه
های ريالی و  ود. برای تهيه اين مدارک هزينهش سازی، سازماندهی و در مخازن دستی يا ماشينی ذخيره می های سنگين گردآوری ، آماده هزينه

ای برای نياز  شده .تعريف مشخص و تعيين[1] شود های مضاعفی برای نگهداری و حفاظت از آنها منظور می ارزی صر  شده است و هزينه
جستجوی اطالعات، روش جستجو،  اهدا   . رفتار اطالع يابی شاملتوان به نياز اطالعاتی پی برد اما از رفتار اطالعاتی می.اطالعاتی وجود ندارد
ها دارای نياز  به اطالعات نياز دارند و تمام فعاليت  افراد مرتباً توان نتيجه گرفت که می .[2]شود عوامل مویر بر آن می مشکالت جستجو و 

قرار  دی، سياسی و محيطیتحت تأیير عوامل اقتصاکه  نياز اطالعاتی نتيجه ظهور مشکل در يک موقعيت خاص است - .اطالعاتی است
های  و برای پرکردن خأل بودهنتيجه ناهمگونی در وضعيت علمی افرادو  نياز اطالعاتی مرحله تبديل اطالعات به دانش است -؛ گيرد می

ان نياز، و يافتن تالش برای بي دارد وچيزی است که فرد برای انجام کار، تحقيقات يا تعالی فکر به آن نياز رود، و آن  به کار می اطالعاتی 
يکی از داليل عدم توانايی در رفع نياز اطالعاتی ، نقصان و يا  .[3]دشو رسانی بر آورده می با خدمات اطالع که اطالعات برای ارضای آن است

د انبودن سواکثرا بيانگر کافی صورت گرفته که  های مختلفی در زمينه سواد اطالعاتی پژوهش شود. فقدان سواد اطالعاتی فرد محسوب می
اطالعاتی کاربران در به دست آوردن اطالعات و رفع نياز اطالعاتی بوده است. در مورد کاربران در حوزه بهداشت آموزشهای بسياری در جهت 

در مورد يادگيری کاربران حوزه  .اد اطالعاتی اعضای محترم هيئت علمی و دانشجويان صورت گرفته استوش کيفيت سيباال بردن و افزا
 ،شامل تعيين اهدا ، شناسايی مخاطب، شناخت نيازها، برطر  کردن موانع و روش انتقال اطالعات و پيگيریهای کليدی  داشت گامبه

 .[ 5]قل برساند. دارسانی را به ح العطتر نموده تا موانع موجود در ا کتابداران و کاربران حوزه سالمت را به هم نزديک
از يانجام امور محوله به آن نی است که فرد برای . اطالعات[ 3] رسانی يا از مواد و منابع اطالعاتی تأمين شود عنياز اطالعاتی بايد از خدمات اطال

ای بر اساس تامين نيازهای آموزشی و پژوهشی  کمبود بودجه و فضا در کتابخانه های دانشگاهی، بايد انتخاب مواد کتابخانه هبا توجه ب [7]دارد
 هر يا ها کتابخانه در نياز مورد اطالعات به سريع و مستقيم دسترسی خواهان امروزی، کنندگان صورت پريرد.مراجعهجامعه استفاده کننده 

در بررسی متون [ 6]دنمنابع اطالعاتی يک کتابخانه بايد با نيازهای اطالعاتی جامعه استفاده کننده تناسب داشته باش . [4]هستند ديگر سازمان
زه علوم پزشکی خصوصا علوم توانبخشی که به شناسايی نيازهای اطالعاتی اين جامعه و موانع مشکالت دستيابی تحقيقات مشخصی که در حو

به آنها به طور مشخص پرداخته باشد؛ يافت نشد به همين دليل در اين پژوهش به بررسی نيازهای اطالعاتی اعضای هيات علمی و دانشجويان 
ی علوم پزشکی شهيد بهشتی پرداخته شده و هد  آن است که ضمن شناسايی نيازهای اطالعاتی و تحصيالت تکميلی دانشکده علوم توانبخش

 موانع و مشکالت دسترسی به آنها بتوان به رفع مشکالت و تسريع در دسترسی به منابع اطالعاتی و به تبع آن توليد علم و ارتقای سطح علمی
 وانبخشی کمک نمود.اساتيد و دانشجويان شاغل به تحصيل در حوزه علوم ت

با گسترش فعاليتهای توليدی صنايع و بنگاههای اقتصادی کشورهای صنعتی، لزوم توسعه فعاليتهای بازاريابی در کشورهای  1361از سال   
ری به محافل علمی توجه بيشت 1371کنندگان، مطالعات نيازسنجی نيز ابعاد وسيعتری پيدا کرد. از دهه  ديگر و درک رفتار و ذائقه مصر 

 .[3]دنشان داد که ناتوانی کتابخانه در تهيه مواد و منابع مانع بسيار مهمی در دستيابی اطالعات می باش ديانی.  [5] اند نيازسنجی نشان داده
صفری .استميزان تحصيالت، تجربه و انگيزه داشتن را در ميزان استفاده از منابع اطالعاتی مویر دانسته  شنايی با زبان خارجی،آ[ 11]طالچی
 زدانسته است. ارا مهمترين نيازقطع دکترا انجام فعاليتهای پژوهشی مانجام طرحهای درسی و در  ،انگيزه دانشجويان در مقطع کارشناسی[  11]راد

کمبود  ،امکانات برای دريافت اطالعات خارج از کشور، محدود بودن محدود بودن ساعت کار کتابخانهرا عات طالمهمترين موانع در دسترسی ا
درصد از نيازهای اطالعاتی  43به اين نتيجه رسيد که اعضای هيئت علمی آن دانشگاه [  6]قانع.داند اطالعات و منابع مورد نياز در کتابخانه می

ی زجموعه سادرصد از م 61در نتيجه کمتر از  .اند خود را با استفاده از نشريات موجود در مجموعه کتابخانه مرکزی اين دانشگاه تامين نموده
نشان دادند مهمترين منبع [  12]همکارانشو  Line .مجالت در کتابخانه مرکزی دانشگاه همسو با نياز های اطالعاتی اعضای هيئت علمی است

% از 43عاتی دانسته و طال% نشريات را مهمترين منبع ا53نشان داد که Mahta&young  [13  ] .کتاب و مجالت علمی است ،استفاده شده
 Shoham  .اند % از لوح فشرده استفاده کرده42يگاههای اطالعاتی و پا

وجه به تغييرات فناوری، روشهای گردآوری اطالعات تبيان کرد با [ 14]
با 23ها شود و بعد از آن تک نگاشت درصد مهمترين ابزار دستيابی به اطالعات محسوب می 32دستخوش تغيير نشده است. نشريات تخصصی با 

                                                           

 a single subject or a group of)ای از موضوعات مرتبط پيرامون يک موضوع واحد يا مجموعه (treatise)يا رساله (  book scholarly)يک کتاب علمی (A monograph) تک نگاشت-23

related subjects) شود. از لحاظ انتشار، يکباره است که معموالً بوسيله يک نفر نوشته می (one-time publication) يابد و زمانی که شواهد و مستندات مورد نظر پيرامون موضوع کامل شد، انتشار می 
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مشخص شد مهمترين هد  دانشجويان از جستجوی اطالعات، پيدا کردن پيش زمينه  [  16]ديگر در پژوهشی .در رده دوم قرار دارددرصد  4/56
برای  Science Direct Elsevier های درسی است. و در بين پايگاههای الکترونيکی اهميت برای انجام کارهای پژوهشی و پروژه
لی عدم دسترسی آسان به اطالعات مورد نياز عدم آشنايی کافی با زبان انگليسی و قطع اشتراک دانشگاه دانشجويان بيشتر است. از عوامل اص

 .بوده است
 

به عنوان مهمترين روشهای کسب اطالعات انتخاب شده است و مهمترين مورد استفاده،  %6/37نشان داد استفاده از اينترنت با [ 15]پژوهشی
ترافيک شيکه و سرعت کم شبکه در انتقال داده ها گزارش شده است.خدمات و  را دچار مشکل می کند شامل دسترسی به اينترنت ی که عوامل

 31درصد از جامعه مورد پژوهش از زبان فارسی و   71به اين نتيجه رسيد که [  17]در پژوهشی مرادی .% می دانند5/55امکانات کتابخانه را 
طالعات استفاده می کنند . بيشترين هد  و انگيزه دانشجويان برای استفاده از اطالعات پيشرفت درصد از زبان انگليسی برای دستيابی به ا

درصد به ميزان کم از اين مسئله راضی  66 درصد از دانشجويان از دريافت منابع کتابخانه ای دانشگاه رضايت دارند و5تحصيلی است و تنها 
ان از طريق مشاوره با اساتيد می باشد منبع اطالعاتی مورد نياز دانشجويان به ترتيب متون و هستند. روش دريافت منابع در ميان اغلب دانشجوي
عدم ، ترين مشکل دانشجويان در دسترسی به اطالعات نامه ما و مشاوره با اساتيد می باشد . عمده نشريات، گزارش ها ی پژوهشی، چکيده، پايان

تا  26درصد نيز بين  42درصد و  26 ، به ميزاندرصد از دانشجويان 42دانند.  می ز اطالع رسانیشنائی با منابع تخصصی و فاصله زياد از مراکآ
بيشتر افراد جامعه مورد پژوهش برای رفع نياز اطالعاتی خود از کتابخانه دانشکده  .کنند درصد از وقتشان را صر  دستيابی به منابع می 43

اغلب دانشجويان کتابخانه مورد استفاده خود را به  .شود درصد استفاده می 5ارستان تنها به ميزان های بيم کنندو از کتابخانه پزشکی استفاده می
درصد،  3/54بيان کرد که نيازهای اطالعاتی در زمينه پژوهش  ها يافته[  15]در پژوهشی ديگر   .اند دليل مجموعه غنی و تخصصی انتخاب کرده

درصد اعالم گرديد. اکثر اعضای هيات علمی جهت دستيابی به اطالعات به ترتيب  7/2روزمره درصد و کار  4/7درصد، کتب جاری 26آموزش 
های دستيابی به  مراجعه داشتند. مجرا (درصد6/3)و کتابخانه بيمارستان  (درصد3/14 ) کتابخانه مرکزی (،درصد 3/24 )به کتابخانه دانشکده

اکثر اعضای هيات علمی، به طور کلی درصد ذکر گرديد.  2/33درصد و اينترنت  7/26 ای درصد، کتابخانه 1/36منابع در زمينه منابع شخصی 
يابی ابتدا عدم آشنايی با زبان   ترين مشکل در جريان اطالع مهم .ذکر کردند(درصد  3/54نيازهای اطالعاتی خود را در زمينه پژوهش) 

درصد( ذکر شده است. همچنين نياز به  5/12اکز اطالع رسانی) درصد( و دوری فاصله از مر4/25سپس محدوديت زمان ) ، (درصد4/31)
  .آمدکردن اطالعات وجود دارد توانمندسازی اعضاء و افزايش امکانات جهت روز

Nnadozie C.O و Nnadozie C.D 
فناوری های ارتباطی و  افراد % از61که مهمترين منبع تامين اطالعات نشريات است. ندنشان داد[  13]

کنند و همچنين از مهمترين موانع دسترسی به اطالعات را فقدان منابع روزآمد و فقدان  مخصوصا کامپيوتر و اينترنت استفاده میاطالعاتی 
استفاده کرده و نياز به آموزش استفاده  31بيشتر پژوهشگران علوم انسانی از منابع رديف دوم[ 21]در تحقيقی ديگر.فناوری های اطالعاتی می دانند

 .ههای اطالعاتی را دارنداز پايگا

 مواد و روش ها
نفر را دانشجويان تحصيالت تکميلی شامل می شدند، جامعه هد   53نفر را اعضای هيئت علمی و  31نفر که  33در اين مطالعه مقطعی تعداد 

. هر سوال شامل زير سواالتی پرسش صورت گرفت 15را تشکيل داده اند. جمع آوری اطالعات با استفادده از پرسشنامه ای خود ساخته شامل 
سوال مجزا در پرسشنامه مطرح شده بود. اين پرسشنامه پس از تدوين، مورد ارزيابی افراد صاحب نظر در حوزه کتابداری،  65بود و در مجموع 

عه آماری با استفاده از اطالع رسانی و آمار زيستی قرار گرفت. پرسشنامه پس ازاعمال نظر و تاييد اعتبار توسط  صاحب نظران  در بين جام
فهرست اسامی دانشجويان رشته های کارشناسی ارشد بينايی سنجی، فيزيوتراپی، کاردرمانی و شنوايی شناسی و دانشجويان دکترای فيزيوتراپی 

ته بود، توزيع و همچنين اعضای هيات علمی  که با اجازه ی معاونت آموزشی دانشکده توانبخشی شهيد بهشتی در اختيار پژوهشگر قرار گرف
روش نمونه گيری تمام شماری بوده و به تمامی جامعه آماری پرسشنامه توزيع گرديد. داده ها پس از جمع آوری، توسط نرم افزار  .گرديد
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  16/1داری  با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی و آزمون کای اسکوئر در سطح معنی 15Spssآماری

 يافته ها
 اين از. دادند می تشکيل تکميلی تحصيالت دانشجويان را% (73) نفر 53و علمی هيات اعضای را%(  31) نفر 31 که نفر 33 را آماری جامعه
 .بودند مرد%   3/33 و زن%  7/55 تعداد

                                                           

 مانند فهرست مقاالت، چکيده نامه و کتابشناسی بوط به منبع مورد نظر مراجعه کننده می باشدمنابع رديف دوم حاوی اطالعات کتابشناختی مر - 31
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 به را اطالعاتی منابع پاسخگويان، از% 3/54 و کردند می استفاده تحقيقاتی کار انجام منظور به اطالعاتی منابع از پژوهش، مورد جامعه% 2/55
 برای را اطالعاتی منابع از استفاده آماری جامعه% 57 حدود. کردند می استفاده نامه پايان تدوين در راهنمايی يا تحقيقاتی پروپوزال تدوين منظور
 انتخاب  فراغت اوقات کردن پر برای را اينترنت از استفاده پاسخگويان از% 2/17 تنها. اند داشته نياز خود تخصصی اطالعات کردن روزآمد
 پاسخگويان از% 33 حدود و اند نموده اعالم علمی توانمندی افزايش برای را اطالعاتی منابع به نياز  پاسخگويان از% 63 بر بالغ. اند نموده
 ترجمه برای را اطالعاتی منابع از استفاده پاسخگويان% 37 زا کمتر. اند داشته نياز تدريس در کارآيی افزايش برای را اطالعاتی منابع از استفاده

 (1 جدول.)اند داشته نياز مقاالت يا کتب تاليف يا
 

 (n=39)  1931 سال بهشتی شهید توانبخشی علوم دانشکده در اینترنتی اطالعاتی منابع به آماری جامعه نیاز توزیع. 1جدول

 ) در صد( خیر ) در صد( بله اهداف

 5/11 2/55 تحقیقاتی انجام کار

 1/16 3/54 راهنمایی در تهیه پایان نامه و پروپوزال

 3/33 7/55 روزآمد کردن اطالعات تخصصی

 5/41 2/63 و صالحیت علمی ارتقا توانمندی

 3/51 7/35 افزایش کارایی در امر تدریس

 4/53 5/35 ترجمه و تالیف

 5/52 2/17 فراغت پرکردن اوقات

 

 و دانشکده کتابخانه. اند نموده انتخاب اطالعات تامين منبع مهمترين از استفاده در خود اول انتخاب عنوان به را اينترنت ،پاسخگويان اکثر
 بيمارستان کتابخانه به مربوط استفاده مورد مرکز کمترين.باشد می سوم و دوم انتخابهای بهشتی، شهيد پزشکی علوم دانشگاه مرکزی کتابخانه

 (.2جدول) بود ميزان به
 

 توزیع میزان استفاده از مراکز مهم در تامین نیاز اطالعات توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی .2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسخگويان غالبا از  % از پ3/55در استفاده از منابع مکتوب و الکترونيکی که به صورت غالبا، گاهی، اصال و آشنا نيستم مورد پرسش قرار گرفته 
% از 7/25% از افراد غالبا و 3/73 % نيز عدم آشنايی با اين موتور جستجو را اعالم کردند.6/3% بعضی اوقات و 2/7و Google موتور جستجوی 

 ايت های علمی معتبر، س افراد بعضی اوقات از کتابهای چاپی به عنوان يک منبع مهم اطالعاتی استفاده می کردند. از بين سايت

SienceDirec  و Pubmed پايان نامه به عنوان يک منبع % ، غالبا مورد استفاده پاسخگويان قرار گرفته بودند1/63% و 2/63به ترتيب با .
% به صورت غالبا و بعضی اوقات مورد استفاده پاسخگويان بوده است. عدم آشنايی پاسخگويان با سايت های 4/74اطالعاتی  مورد انتخاب، 

 Iranmedexو  magiran.com)% مربوط به اين دو سايت 3/27% و 7/36( به ترتيب Iranmedexو  magiran.com)فارسی  مجالت

% ، و 4/27باOvid % و 4/23با  Mdconsult% و 3/31با  Scopusهای خارجی را سايتهای  می باشد. عدم آشنايی پاسخگويان با سايت
Proquest  رقام نشان می دهد که جامعه آماری اين تحقيق برای آشنايی با اين سايتها به آموزش نحوه % تشکيل داده اند. اين ا5/21با

بيشترين منبع مورد استفاده که غالبا توسط پاسخگويان انتخاب شده موتور جستجوی گوگل، کتب چاپی، دسترسی به اين سايتها نيازمند است.
 بود. Pubmedو   SienceDirectسايتهای علمی

 

 

 

 )در صد( انتخاب سوم )در صد( انتخاب دوم )در صد( انتخاب اول منابع و مراکز کسب اطالعات

 2/5 2/2 5/31 اینترنت

 2/5 1/41 7/61 کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی

 24 7/43 3/32 کتابخانه مرکزی دانشگاه

 3/23 46 7/31 مراجعه به استاد و درخواست راهنمایی

 2/67 7/35 1/5 کتابخانه بیمارستان
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 (n=39وزیع میزان استفاده از منابع اطالعاتی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی )ت. 9جدول

 منابع اطالعاتی مورد استفاده
 غالبا

 )در صد(

 بعضی اوقات

 )در صد(

 اصال

 )در صد(

 آشنا نیستم

 )در صد(

Google 3/55 2/7  4/2 6/3 

7/25 3/73 کتاب چاپی  1 1 

Science Direct 2/63 21 5/5 2/13 

Pubmed 1/63 3/33  2/5 4/7 

7/67 5/23 کتب ونشریات الکترونیکی  6/5 2/4 

 5/2 7/5 54 7/25 مجالت چاپی پزشکی

3/73 6/21 پایان نامه  2/4 4/1 

Scopus 4/13 1/35  5/12 3/31 

 3/1 5 75 7/14 طرح تحقیقاتی

Iranmedex 2/13 7/33  2/13 3/27 

Proquest 6/12 5/45  3/15 5/21 

MD CONSULT 5/11 2/35  5/21 4/23 

OVID 6/11 43/44  15/17 4/27 

magiran.com 3/2 7/36  7/26 7/36 
 

 چندان نه ، مفيد صورت به پاسخها دارد، کنندگان شرکت برای فوايدی چه علمی های کنفرانس و سمينارها در شرکت که پرسشی به پاسخ در
 تازه وانديشه ديدگاه که داشتند اظهار%  6/73 ،  مفيد جنبه عنوان به را ديگران تحقيقات از اطالع يانپاسخگو از% 1/34. بود مفيد غير و مفيد
 در را يکديگر آیار انتقال و تجارب دريافت% 5/77 و مفيد جنبه عنوان به را ای حرفه متخصصان شناسايی نيز% 57 بر بالغ. دهد می آنها به ای

 .اند هکرد گزارش  مفيد را علمی آوردگاه
 (n= 39ها و سمینارهای علمی حوزه بهداشت و درمان توسط پاسخگویان )  نتیجه شرکت در کنفرانس. 4جدول

 ها و سمینارهای علمی نتیجه شرکت در کنفرانس

 توسط پاسخگویان حوزه بهداشت و درمان

 مفید

 )در صد(

 نه چندان مفید

 )در صد(

 غیر مفید

 )در صد(

 2/1 7/4 1/34 سازند می مطلع دیگران تحقیقات از مرا

 - 3/12 1/57 شناسایی متخصصان حرفه ای

 - 6/21 6/73 دهند می من به ای تازه اندیشه و دیدگاه

 6 6/17 6/77 دهند می یاری دیگران به آثارم و تجارب انتقال در مرا

 

پرسش قرار گرفت، پاسخها به صورت کم ، متوسط و از مشکالت عمده ای که در مسير دستيابی به منابع اطالعاتی  از جنبه های مختلف مورد 
زياد بود. اکثر پاسخگويان، سرعت کم شبکه اينترنت را در دسترسی به منابع الکترونيکی تا حد زيادی به عنوان مشکالت دسترسی سريع به 

 (.6منابع اطالعاتی مطرح کردند )جدول 
 (n=39ات توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی) آوری اطالع توزیع میزان موانع و مشکالت در بدست. 5 جدول

 موانع و مشکالت
 زیاد

 )در صد(

 متوسط

 )در صد(

 کم

 )در صد(

 4/4 3/14 3/51 سرعت کم شبکه اینترنت

 4/24 33 5/35 موجود نبودن منبع در کتابخانه

 5/46 7/21 6/32 عدم تجهیزات کافی از قبیل صندلی،کامپیوتر،...

 34/45 17/23 43/31 سایت دانشکده بودن ساعت کار محدود

 3/25 1/41 31 عدم آشنایی با ابزارهای جستجو

 3/34 35 1/23 عدم آگاهی از منابع جدید

 5/63 4/31 3 تسلط کافی نداشتن به زبان انگلیسی

 آوردن بدست برای اطالعاتی پايگاههای با یآشناي و اطالعات جستجوی روش با آشنايی برای آموزش به نياز آيا که پرسش اين به پاسخ در
 آموزش به نياز که اند داشته اظهار پاسخگويان از% 3/57. شد داده پاسخ پاسخگوها توسط خير يا بلی پاسخهای که دارند تخصصی نيازهای
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 اموزش از را خود%1/12فقط و دارند تخصصی اطالعات آوردن بدست برای اطالعاتی پايگاههای با آشنايی و جستجو نحوه با آشنايی برای
 (.1 نمودار) نمودند، اعالم نياز بی

 پایگاههای اطالعاتی  میزان توزیع نیاز به آموزش در نحوه جستجوی اطالعات و آشنایی با. 1 نمودار

 توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

 

(. تفاوتی بين شرکت در کنفرانسها و =235/1pداری ديده نشد ) تفاوت معنی بين جامعه آماری زن و مرد از لحاظ نياز به دوره های آموزشی
 وجود نداشت. داری تفاوت معنی =565/1pسمينارهای علمی و دريافت ايده های جديد در بين جامعه آماری با مقدار 

 بحث
و هد  بعدی جهت راهنمايی پروپوزال و % 2/55زان به مي تحقيقاتیانجام کار در مطالعه حاضر هد  جامعه آماری به منابع اطالعاتی اينترنتی 

استفاده ازمنابع اطالعاتی توسط اعضای هيأت علمی، به منظور مطالعه  نيز بيشترين هد [ 5]در مطالعه  بشيری يا نوشتن پايان نامه گزارش شد  
احتماال به تفاوت جامعه تفاوت اين دو ميزان بود   های بعدی سازی اطالعات در رده %  و انجام پروژه های تحقيقاتی و روزآمد7/33و پژوهش با

 .مورد بررسی قرار گرفت در مطالعه بشيری فقط اعضای هيئت علمی سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزی .شود آماری در دو مطالعه مربوط می
به عنوان  علوم پزشکی شهيد بهشتی در دانشکده علوم توانبخشی  ولی در اين مطالعه اعضای هيئت علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی

نوع نياز دو جامعه آماری  تفاوت به رشته تحصيلی و ميتوان احتماالاز ديگر داليل تفاوت اين دو  همچنين جامعه آماری منظور شده است
ن از جستجوی اطالعات، مهمترين هد  دانشجوياکه بود  شدهنيز مشخص  ] 21[غفاری و[  16]لطيفیدانست. در مطالعاتی مشابه ديگر نيز چون 

 باشد. که با تحقيق حاضر همسو می است علمی تحقيقات و انجام پيدا کردن پيش زمينه برای انجام کارهای پژوهشی و پروژه های درسی
آنها ج مطالعه ای با  نتاي تفاوت قابل مالحظه  ]23[و عليزاده[ 7]آذرنگ( با پژوهشهای %7/55در مطالعه ما ميزان روزآمد کردن اطالعات تخصصی)

 .دانستدو جامعه نيز متفاوت بودن جامعه آماری و نياز اين اين اختال   داليل احتمالی از  دارد که 
به  اينترنتنيز [ 5]بشيریهای مشابه ديگر مانند  در پژوهش  %به دست آمد،5/31در مطالعه حاضر اينترنت به عنوان منبع اصلی به ميزان معادل 

مقايسه نتايج اين دو مطالعه با وجود تفاوت در جامعه آماری تقريبا به هم نزديک  ذکر شد  ن منبع اصلی تامين اطالعاتبه عنوا  %1/33ميزان 
 و مبين اولويت استفاده از اينترنت در مقايسه با ساير منابع اطالعاتی می باشد.

بدست آورده   % به عنوان مهمترين روشهای کسب اطالعات6/37 ه ميزانب را که استفاده از اينترنت[  15]گنجی مقايسه اين مقدار با پژوهش
تقريبا به هم نزديک و مبين اولويت استفاده از اينترنت در مقايسه با  اين دو پژوهش هم با وجود تفاوتی جزئی در جامعه آماری دنشان می ده

 می باشد.  در اين مطالعات ساير منابع اطالعاتی
 روش دريافت منابع[ 17]مرادیاز کتابخانه های بيمارستانی استفاده می نمايند در حاليکه در پژوهش % از پاسخگويان 1/5در تحقيق حاضر

و بيشتر افراد جامعه مورد پژوهش برای رفع نياز اطالعاتی خود از  بوده استدر ميان اغلب دانشجويان از طريق مشاوره با اساتيد  اطالعاتی
می نموده اند که تفاوت قابل مالحظه ای در استفاده  % 5از کتابخانه های بيمارستان تنها به ميزان کتابخانه دانشکده پزشکی استفاده کرده و 

%( که در 5/31می باشد)اينترنت در اين مطالعه بيشتر از طريق رفع نياز جامعه آماری اين ميزان در دو مطالعه وجود ندارد. در پژوهش اخير 
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)زمان انجام 31در مقايسه با سال  54عدم دسترسی به اينترنت در سال امر احتماال علت اين نشده است مطالعه بشيری از اين اينترنت نام برده 
 می باشد.مطالعه( 

%( در اولويت بعدی 3/32)کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی%( در اولويت و 7/61کتابخانه دانشکده ) استفاده از در مطالعه ما  
جهت دستيابی به اطالعات به ترتيب به کتابخانه جامعه پژوهش که اکثر  ه بود در پژوهش خود به اين نتايج رسيد[  15]نصيامياقرار دارد. 
نمايند. مقايسه اين دو پژوهش تفاوت قابل مالحظه ای بالغ بر دو برابر  مراجعه می (درصد 3/14)، کتابخانه مرکزی  (درصد 3/24)دانشکده 

ها درمطالعه حاضر و مطالعه  را نشان می دهد. علت احتمالی اين تفاوتها ، متفاوت بودن جامعه آماری  و يا نوع پرسشنسبت به مطالعه صياميان 
 صياميان مربوط می شود. 

يا  در مطالعه حاضر فقدان منابع اطالعاتی اينترنتی و دسترسی به آنها عمده مشکل نيست در حالی که به جای آن عدم آگاهی از منابع اطالعاتی
 [  13] (Nnadozie)نادوزی و نادوزیناآشنايی با منابع اطالعاتی استفاده از آنها را برای پاسخگوها دشوار نموده است. در حاليکه در پژوهش 

دان نيز فق  ]22[زنگنهو در پژوهش ياری  دانند مهمترين موانع دسترسی به اطالعات را فقدان منابع روزآمد و فقدان فناوری های اطالعاتی می
  % در جامعه آماری خود گزارش نمود.15% و عدم آگاهی از منابع را با 56منابع مورد نياز 

% پاسخگوها مشکل عدم تسلط به زبان انگليسی را به عنوان مشکلی در حد متوسط تا زياد ميدانند و لی در 41بالغ بر ها نشان داد که  يافته
( و دوری %4/25درصد و سپس محدوديت زمان ) 4/31طالع يابی ابتدا عدم آشنايی با زبان مهم ترين مشکل در جريان ا[  15]صياميانپژوهش 

% را  نشان ميدهد که احتماال به دليل دسته بندی 11شده که با مطالعه صيامييان تفاوتی کمتر از ( ذکر %5/12فاصله از مراکز اطالع رسانی) 
 نوع مشکل می توان مربوط دانست.

% به عنوان يک عامل محدود کننده در استفاده از منابع اطالعاتی در پژوهش حاضر بدست آمده که با پژوهش 51لغ بر سرعت کم اينترنت  با
هم خوانی  که و سرعت کم شبکه در انتقال داده ها گزارش کرده استشبمهمترين عوامل دسترسی دشوار به اينترنت، ترافيک که [  15]گنجی

%عدم اشنايی با روش دستيابی به منابع ايترنتی را در حد متوسط تا زياد به عنوان يک 71ضر بالغ بر دارد .همچنين پاسخگويان پژوهش حا
که در مطالعه [ 15]گنجیو [ 21] (Watson-Boon )واتسون و بونمشکل در دسترسی به منابع اطالعاتی گزارش کرده اند. اين مقدار با پژوهش 

گزارش ی اطالعات و آموزش استفاده از پايگاههای اطالعاتی  به آموزش درباره نحوه جستجو مند نياز را  % پاسخ دهندگان3/57خود به ميزان 
 توان مربوط دانست. نموده که از دليل احتمالی اين تفاوت نيز به تفاوت زمانی وجامعه اماری اين دوتحقيق می

 نتيجه گيري

های  کتاب ميزان استفاده از ه هد  در دسترسی به منابع اطالعاتی می باشد.اينترنت به عنوان اولويت اول جامع دهد که نتايج پژوهش نشان می
در دسترس بودن  .ستا های اطالعاتی بيشترين استفاده را داشته پاسخگويان به عنوان  انتخاب اول در رفع نيازسط گوگل تو و جستجو در  چاپی

و  Sciencedirectسايت  تماالاز داليل استفاده از اين منابع شده استکتاب چاپی  در کتابخانه دانشکده و آسانی نحوه جستجو در گوگل اح
شايد اکثر ژورنالهای تخصصی رشته های موجود در دانشکده علوم  از اهميت زيادی در تامين نياز اطالعاتی پاسخگويان دارد. pubmed سايت

با ديگر سايت های موجود ميزان استفاده از سايتهای ديگر  قرار داشته و يا شايد به دليل آشنا نبودن Sciencedirectتوانبخشی درسايت 
 کاهش يافته است. 

.  دانسته اند عدم آشنايی با ابزارهای جستجو را از مهمترين موانع در دست يابی به  اطالعاتو  پاسخگويان سرعت کم شبکه اينترنتاکثريت 
ه و آشنا نمودن اعضای هيئت علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی با اين نتايج نشان می دهد که افزايش سرعت شبکه اينترنت در دانشگا

منجر شود.  در جامعه آماری  تحت مطالعه  به رفع موانع مرکور اقدامات مویری می تواند باشد که  ای از و تامين منابع کتابخانهابزارهای جستجو
همچنين تکميل زير ساختهای اتی برای جامعه پژوهش مورد نياز است. برگزاری دوره های آموزشی در اين مورد و آشنايی با پايگاههای اطالع

تواند باشد که ارتقای کيفی آموزش و پژوهش در جامعه آماری را تحت مطالعه  دسترسی به منابع اطالعاتی از قبيل کامپيوتر اقدامات مویری می
 را در پی خواهد داشت.

 تشكر و قدرداني
انجام شده در دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی است. از همکاری شورای  اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشی

( که در اجرای اين طرح پژوهشی پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی و اعضای هيئت علمی و دانشجويان تحصيالت تکميلی ) ارشد و دکتری

 مشارکت نمودند؛ سپاسگزاری می نماييم.
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