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  :خالصه
 يكنند. فـراهم آور  يم ايمه كيالكترون ياستفاده از منابع اطالعات نهيمناسب را در زم يبسترها تاليجيد يها كتابخانه سابقه و هدف:

 يا مطالعـه  نيمسئوالن مربوطه است؛ بنابرا يرو شيپ يهدف از چالش ها يبه گروه ها كيالكترون يمنابع اطالعات يو پس از آن معرف
  .صورت گرفت رانيا يپزشك تاليجيدر كتابخانه د ياز منابع اطالعات يدندانپزشك ارانيدست تي، استفاده و رضايآگاه نييبا هدف تع

 يعلـوم پزشـك   يهـا  دانشـگاه  يدندانپزشك ينيبال اريدست 267 يشامل تمام يبود. جامعه آمار يفيمطالعه حاضر توص و روش ها: مواد
آن  يـي هـا پرسشـنامه محقـق سـاخته بـود. روا      داده يبود.  ابزار گردآور ياز نوع سرشمار يريگ هو شاهد بود. نمون يبهشت ديتهران، شه
هـا از   داده ليـ تحل يشد. برا ديي/. تأ 88معادل  Cronbach`s alpha بيبا ضر ييايو پا يپزشك يرسان عاطال يعلم اتيه يتوسط اعضا

  .دياستفاده گرد يفيآمارتوص
پاسخ دهنـدگان از منـزل از    شتريداشتند. ب يآگاه رانيا يپزشك تاليجياز وجود كتابخانه د يدندانپزشك ارانينفر از دست180: ها افتهي

منبـع   2-1 نيب يدندانپزشك ارانيدست شتريبود. ب قيانجام تحق رانيا يپزشك تاليجياستفاده از كتابخانه د لي. دلكردند يآن استفاده م
  .در حد متوسط بود از آن تيرضا زاني. مكردند يم هدر هفته مطالع

 ينيبـال  يهـا  در بخـش  يآموزش يها دوره يبود. برگزار يدر حد مطلوب رانيا يپزشك تاليجياز كتابخانه د يآگاه زانيم  :يريگ جهينت
درصـد   20آن تعـداد از   توانـد  يمـ  نيبخشـد،  همچنـ   عيرا تسـر  يكيبه مقاالت و منابع الكترون يابيسهولت دست تواند يم ،يدندانپزشك

 زانيـ . مديـ نما بيـ منـابع ترغ  نيـ ا شـتر يبه استفاده ب زيرا ن كردند يمنابع اطالع نداشته و استفاده نم نيكه از ا يپزشك دندان رانايدست
  .تر از حد متوسط بود نيياز آن پا تياستفاده و رضا

  رانيا يپزشك تاليجيكتابخانه د ت،يرضا ،يدندانپزشك ارانياستفاده، دست ،ي: آگاهيديكل كلمات
  

  30/3/97پذيرش مقاله:   29/2/97 اصالح نهايي:  17/11/96 ل مقاله:وصو
  

 

  مقدمه:
هاي سراسر جهان را  فناوري اطالعات و ارتباطات كتابخانه

امروزه بسياري از منابع علمي  ) 1(تحت تأثير قرار داده است.
شوند و بسياري از محققان  ها به شكل آنالين ارائه مي كتابخانه

از منابع آنالين نسبت به منابع چاپي تمايل به استفاده 
  )1(اند شده  ها به يك منبع اطالعاتي حياتي تبديل آن )2(دارند.
بودن اطالعات  اعتماد گونه از منابع به دليل صحت و قابل  اين

مكان پيوند به ا) 5-3(از طرف محققان مورد توجه هستند.
اشغال هاي اطالعاتي،  هاي پايگاه ها، چكيده نامه نامه نمايه

  فضاي كم، امكان دسترسي كاربران از منزل، محل كار و 

  
  
  

روز هفته،  7ساعته در  24، امكان دسترسي )7و6(خوابگاه 
 زمان كوتاه بين نشر و  زمان چندين كاربر، مدت دسترسي هم 

و  ، سهولت استفاده، قابليت حمل) 8(توزيع و سهولت انتشار 
اي صوتي، تصويري، ه دسترسي از طريق وسايل متنوع، ويژگي

از مهمترين مزاياي  )10و9(پيوند در متن و جستجوي تمام متن 
  منابع اطالعاتي الكترونيك بشمار مي روند.

هاي ديجيتال بسترهاي مناسب براي دسترسي و  كتابخانه
 معموال آورند. استفاده از منابع اطالعات الكترونيك را فراهم مي

 بهونه مواد را خريداري و دانشگاه ها اشتراك بسياري از اين گ
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رايگان در اختيار كاربران قرار  صورت  بهي بردار  بهره منظور 
 بهداشت، وزارتتحوالت جهاني  همگام با در ايران) 11(. دهند يم

 منابع ينتأم و تهيه مسئولعنوان   به پزشكي آموزش و درمان
 روي بر الكترونيك هاي مجموعه ايجادبا  1387 سال از علمي
كتابخانه ديجيتال «ها و مراكز تابعه تحت نام  دانشگاه يتسا  وب

 براي را معتبر اطالعاتي منابع از  امكان استفاده»  پزشكي ايران
با ) 15-12( كرد. ميسر كشور از جمله دندانپزشكي پزشكي جامعه

صرف هزينه هاي هنگفت از سوي وزارت بهداشت جهت حق 
سي به آن ها انتظار مي اشتراك منابع التين الكترونيك و دستر

رود نياز اطالعاتي گروه هاي هدف به درستي مديريت شود.  
مطالعات صورت گرفته نشان داد كه برونداد علمي دانشكده 
هاي دندانپزشكي در سال هاي اخير رشد صعودي داشته 

يافته هاي حاصل از مطالعه حاضر مي تواند در تدوين  ) 16(است.
به مديريت مجموعه سازي كتابخانه و تهيه برنامه هاي مربوط 

ديجيتال پزشكي ايران مورد استفاده قرار گيرد. موضوع 
كتابخانه هاي ديجيتال و مسايل مربوط به آن در چند سال 

و   Asemiاخير مورد توجه پژوهشگران بسياري بوده است. 
همكاران دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را در مورد 

سايت   شده در وب ز منابع ديجيتال فراهم آگاهي و استفاده ا
ها نشان داد كه  دانشگاه مورد ارزيابي قراردادند. نتايج مطالعه آن

درصد آگاهي دانشجويان از  كتابخانه ديجيتال پزشكي ايران 
اي با  در مطالعه همكارانو  Ekere  )12( درصد بود. 70تنها 

ز امكانات، عنوان نگرش كاربران كتابخانه ديجيتال نيجريه ا
منابع و خدمات آن نشان دادند سطح آگاهي كاربران باالتر از 

اي با  وهمكاران   مطالعه Chauhan ) 17(متوسط است.  حد
-UGCهدف تعيين ميزان استفاده از كتابخانه ديجيتال 

Infonet منابع به دستيابي مكان مورد ها در انجام دادند. آن 
هاي هند  انشگاهالكترونيك توسط اعضاي هيات علمي د

اولويت  در كتابخانه و منزل كار، محل ترتيب به دريافتند كه
كه  و همكاران مشخص كرد  Papiنتايج مطالعه  ) 18(هستند. 

عنوان بيشترين داليل  كسب اطالعات روزآمد و انجام تحقيق به
بين پزشكان  منابع اطالعاتي الكترونيكي در استفاده از

هاي آموزشي دانشگاه علوم  انمتخصص و فوق تخصص بيمارست
 ) 5(پزشكي اصفهان بوده است. 

Tahamtan  و همكاران به اين نتيجه رسيدند اهداف باليني
ترين دليل استفاده از منابع اطالعاتي دارويي بين  مهم

متخصصان علوم بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 
 وانعن تحت اي مطالعه همكاران  و    Qasim ) 19(است. 
 و علمي شوراي دانشمندان توسط الكترونيك مجالت از استفاده

. دادند شناسي انجام زيست و ژنوميك مؤسسه صنعتي، تحقيقات
 طور  به دانشمندان درصد100ها نشان داد كه  هاي آن يافته
 در) 20(استفاده  مي كنند  الكترونيك مجالت از روزانه و مكرر

 و خواندن وان استفاده،و همكاران با عن  Tenopir مطالعه
 دانشگاه پنج علمي هيات علمي در بين اعضاي مقاله جستجوي

 متوسط طور به  هرماه به اين نتيجه رسيدند كه در امريكا در
در ) 21( .شد مي خوانده علمي هيات اعضاي توسط مقاله 20

پژوهشي ديگر با عنوان استفاده از كتابخانه ديجيتال پزشكي 
ز امكانات و خدمات كتابخانه رضايت ايران  پاسخگويان ا

  )22(نداشتند.
اندازي و ارائه خدمات   پس از گذشت نزديك به دو دهه از راه

كتابخانه ديجيتال پزشكي ايران و مرور پيشينه ها،  بررسي 
ميزان آگاهي ، استفاده و رضايت از آن در بين كاربران 

ي با ا رسد. بنابراين مطالعه دندانپزشكي ضروري به نظر مي
هدف تعيين آگاهي، استفاده و رضايت دستياران دندانپزشكي 

ايران صورت  پزشكي ديجيتال كتابخانه در اطالعاتي منابع از
  گرفت.

  مواد و   روش ها 
از نوع  و كاربردي مطالعه يك هدف لحاظ به حاضر پژوهش

دستيار  267جامعه آماري پژوهش شامل   .توصيفي بود
علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و دندانپزشكي دانشگاه هاي 

 مورد نظر دانشكده سه دستياران تعداد اينكه دليل شاهد بود. به
گيري از نوع  نمونه ها يافته بيشتر اعتبار نبود. براي زياد چندان

 سه در اي ساخته محقق سرشماري صورت گرفت پرسشنامه
 پزشكي ديجيتال كتابخانه از رضايت و استفاده آگاهي، حيطه
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تنظيم شد.  آگاهي، محل استفاده،  سئوال 30 تعداد ان بااير
دليل استفاده ، ميزان استفاده و ميزان رضايت از پرسش هاي 

 روش از گردآوري ابزار علمي اعتبار تعيين پژوهش بود. جهت
 از استفاده با ابتدا كه ترتيب بدين.  شد استفاده محتوايي روايي

 موجود هاي مقاله و نشريات از گيري بهره و اي كتابخانه مطالعات
 بررسي تحقيق نظري متون الكترونيك منابع زمينه در معتبر و

 و پژوهش اهداف با متناسب هاي مؤلفه استخراج با سپس،. شد
 پرسشنامه مشاور، و راهنما استادان هاي راهنمايي از استفاده با

 پرسشنامه روايي، تعيين براي بعد مرحله در. شد طراحي اوليه
 رشته علمي هيات محترم استادان از تن ده اختيار در اوليه

 به سالمت اطالعات مديريت و پزشكي رساني اطالع و كتابداري
 از تأييد و اصالح ارزيابي، جهت پژوهش هاي پرسش همراه
 دريافت از پس.  گرفت قرار حضوري صورت  به و ايميل طريق
 ورتص پرسشنامه نهايي ويرايش استادان، اصالحات و نظرات
 صورت به  پرسشنامه ابتدا ابزار، پايايي سنجش براي.گرفت

 مورد نظر دانشگاه سه دندانپزشكي دستيار 27 بين آزمايشي
 از استفاده با آن پايايي الزم تغييرات انجام با سپس و شد توزيع
 دست به88/0  كرونباخ آلفاي محاسبه و SPSS16 افزار نرم

رد پژوهش در دو نوبت آمد. سپس پرسشنامه در بين جامعه مو
زماني به دليل گردش كار ، غيبت يا مرخصي بودن دستياران از 

توزيع شد. دستياران جراحي  1394اسفند  15آذر تا1تاريخ 
فك و صورت از سال دوم در بيمارستان هاي مربوطه حضور 
داشتند و  پرسشنامه ها نيز در بيمارستان ها توزيع شد. در 

ميزان برگشت ت داده شد. پرسشنامه برگش 200نهايت 
براي تجزيه وتحليل  درصد محاسبه گرديد. 9/74 ها پرسشنامه
 انحراف ، ميانگين آماري  و شاخص هاي SPSS16داده ها از 

  معيار، آمار توصيفي استفاده شد.
  

  ها يافته
 از رضايت و استفاده ، آگاهي ميزان با هدف تعيين پژوهش اين

 كل بين از. شد انجام  ايران پزشكي ديجيتال كتابخانه منابع
 معادل نفر 66 و زن درصد 67 معادل نفر 134 پاسخگويان

 علوم دانشگاه از درصد 41نفر معادل  82بودند مرد درصد33
 علوم دانشگاه درصد از 5/37نفرمعادل  75تهران،  پزشكي

درصد از دانشگاه  5/21نفر معادل  43بهشتي و   پزشكي شهيد
 يعني مطالعه اين در موردپژوهش هايواحد اكثر .بودند شاهد
كتابخانه ديجيتال پزشكي  وجود از درصد 80نفر معادل  160
  .داشتند آگاهي ايران

  
كتابخانه ديجيتال  دستيابي واحدهاي موردپژوهش به : محل1 جدول

  پزشكي ايران
  
 درصد فراوانيدستيابي محل
 55 110 منزل

5/54 109كتابخانه دانشكده  
 11 22محل كار

 28 56 مركز كامپيوتر دانشكده

  
 و گرديد ارائه 1 جدول در دندانپزشكي دستياران دستيابي محل
 حدود يك هر دانشكده كتابخانه و منزل در كه دهد مي نشان

  .اند داده تشكيل را درصد 55
  

 كتابخانه ديجيتال پزشكي ايران از استفاده داليل - 2 جدول
 واحدهاي موردپژوهش

 
 درصد فراوانيالكترونيكمنابع التين از استفاده داليل

5/81 163 تحقيق  

آموزشي تكاليف  89 5/44  
روزآمد اطالعات كسب  68 34 

نامه پايان نگارش  126 63 
تخصصي بورد امتحان آمادگي  51 5/25  

 
ديجيتال  كتابخانه از استفاده داليل حسب بر دستياران توزيع

 كه دهد مي نشان و گرديد ارائه 2 جدول در پزشكي ايران
 در و درصد 5/81 در تحقيق انجام منظور به داليل بيشترين
  .بود درصد 63 حدود نامه، پايان نگارش براي دوم مرحله
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در هفته  مورد استفاده الكترونيك منابع التين : تعداد3 جدول
  واحدهاي مورد پژوهش توسط

  
  
  
  
  
  
  

 در استفاده مورد التين منابع تعداد حسب بر دستياران توزيع
 5/42 در كه دهد مي نشان و گرديد ارائه 3 جدول در هفته
 منبع 4 از كمتر درصد، 5/73 در و منبع 2 از كمتر درصد

 5/42 كه 2 از كمتر منبع از استفاده نماي و اند كرده استفاده
  .است داده تشكيل را درصد

  
  

ازكتابخانه ديجيتال  رضايت دستياران دندانپزشكي - 4 جدول
  پزشكي ايران

  
سطح رضايت

 رضايت
خيلي 
 كم

)1(  

كم
)2(  

متوسط
)3(  

يادز
)4(  

خيلي
 زياد

)5(
ميزان
 دستيابي

6769226 36 فراواني
5/33 18 درصد  5/34113

سهولت
 استفاده

8384232 8 فراواني
5/41 4 درصد  425/111

تنوع
هاي  يگاهپا

 اطالعاتي

8470297 10 فراواني
42355/145/3 5 درصد

  
رضايت از  توزيع دستياران دندانپزشكي بر حسب ميزان

ارائه  4كتابخانه ديجيتال و به تفكيك شاخص ها در جدول 
و نشان مي دهد كه بيشترين رضايت (زياد، خيلي زياد)  گرديد

درصد بعد  18مربوط به تنوع پايگاه هاي اطالعاتي به ميزان 
درصد و در مرحله دوم سهولت  64ميزان دستيابي به ميزان 

  درصد بود. 5/12به ميزان دسترسي 
  

  
  بحث 
ها نشان داد بيشتر دستياران دندانپزشكي از وجود  يافته

توجه  كتابخانه ديجيتال پزشكي ايران آگاه بودند، اما نكته قابل 
درصدي دستياراني است كه از آن آگاهي نداشتنند.  20ميزان 

 اي را توجه به اينكه دستياران دندانپزشكي دوره دكتراي حرفه با
درصد  80ها بيش از  فت ميزان آگاهي آنر اند انتظار مي گذرانده

و همكاران  نشان داد كه تنها   Asemiباشد . نتايج مطالعه 
) 12( منابع ديجيتال آگاهي دارند. درصد دانشجويان از وجود 70

Ekere  و همكاران نيز به اين نتيجه رسيدند كه سطح آگاهي
كه  )17(متوسط است  كاربران از كتابخانه ديجيتال باالتر از حد

با يافته هاي مطالعه حاضر همخواني دارد. به علت اهميت 
كتابخانه ديجيتال پزشكي ايران براي پژوهشگران گروه پزشكي 

ريزي منظم و در طول  خصوص دستياران تخصصي، برنامه به 
  سال در جهت معرفي بيشتر اين مجموعه به بهبود وضعيت

  كرد. آگاهي دستياران دندانپزشكي كمك خواهد
دستيابي دستياران دندانپزشكي به   زل بيشترين محلمن

  همكاران وChauhan بود.  كتابخانه ديجيتال پزشكي ايران
الكترونيك توسط اعضاي  منابع به دستيابي مكان مورد در

 كار، محل ترتيب به هاي هند دريافتند كه هيات علمي دانشگاه
دستياران كه  از آنجايي) 18( اولويت است. در كتابخانه و منزل

دندانپزشكي، برخالف برخي محققان بيشترين زمان حضور خود 
پردازند زمان  در دانشكده را به كار بالين و درمان بيماران مي

كافي براي استفاده از كتابخانه ديجيتال در محيط تحصيل يا 
كار ندارند و بنابراين فراهم كردن امكانات و تسهيالت مناسب 

 زل به افزايش استفاده كمك خواهدبراي دسترسي به آن از من
  كرد.

نتايج اين تحقيق  نشان داد كه بيشترين دليل استفاده از 
كتابخانه ديجيتال پزشكي ايران، انجام  تحقيق است.  نتايج 

كه كسب اطالعات  و همكاران نيز مشخص كرد  papiمطالعه 
 عنوان بيشترين داليل استفاده از روزآمد و انجام تحقيق به 

بين پزشكان متخصص و فوق  اطالعاتي الكترونيكي در منابع

منابع التين تعداد
مورداستفاده الكترونيك  

رصدددرصد فراواني
 تجمعي

منبع 2-1بين   85 5/42  5/43
منبع 4-3بين   62 31 5/73
منبع 6 -5بين  16 8 5/81

منبع 7بيشتر از   19 5/9  91
ندرت به  18 9 100

100 200 جمع كل
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هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  تخصص بيمارستان
كه همسو با نتايج مطالعه حاضر است.  در مطالعه ) 5(بوده است. 

ترين دليل استفاده  اي ديگر مشخص شد كه اهداف باليني مهم
داشتي در از منابع اطالعاتي دارويي بين متخصصان علوم به

كه به نوعي هم راستا ) 19(دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان است 
با مطالعه حاضر نمي باشد. كه مي تواند ناشي از محدود بودن 
داروهاي مورد استفاده در حوزه دندانپزشكي نسبت به گروه 

 هاي پزشكي باشد.

منبع در هفته مطالعه  2-1بيشتر دستياران دندانپزشكي بين 
عات استفاده از منابع كتابخانه ديجيتال پزشكي كردند. دف مي

ايران در بين دستياران دندانپزشكي نسبت به برخي كشورها 
 عنوان تحت اي و همكاران مطالعه Chauhan تر بود.   پايين

 و علمي شوراي دانشمندان توسط الكترونيك مجالت از استفاده
. ندداد شناسي انجام زيست و ژنوميك مؤسسه صنعتي، تحقيقات

 طور به  درصد دانشمندان 100ها نشان داد كه  هاي آن يافته
 در ) 20(استفاده مي كنند.  الكترونيك مجالت از روزانه و مكرر

 و خواندن با عنوان استفاده، همكاران و  Tenopir مطالعه
 دانشگاه پنج علمي هيات علمي در بين اعضاي مقاله جستجوي

 مقاله 20 متوسط طور  به هرماه مشخص شد كه در امريكا در
محققان در دو ) 21( خوانده مي شود  علمي هيات اعضاي توسط

 مطالعه موردي ها دانشگاهاند كه  مطالعه مذكور اظهار داشته
هاي كافي  يرساختزامكانات دستيابي به مجموعه كامل و  ها آن
آورند تا كاربران بتوانند منابع بيشتري را  يمي فراهم خوب  بهرا 

، بنابراين كاربران با جستجو، تورق و دنبال كردن بخوانند
توانستند به مقاالت مورد نظر خود دسترسي داشته  يماستنادها 

ميزان مطالعه منابع اطالعاتي الكترونيك دستياران  .باشند
  تر بود.  دندانپزشكي نسبت به پژوهشگران مطالعات مذكور پايين

و تنوع پايگاه  دستياران از وضعيت موجود استفاده، دستيابي
هاي اطالعاتي ميزبان منابع التين الكترونيك رضايت نداشتند. 

و همكاران نشان داد كه ميزان رضايت  Bigdeliمطالعه 
اعضاي هيات علمي از پايگاه هاي اطالعاتي اشتراكي در حد 
متوسط بوده است و كمبود پايگاه هاي اطالعاتي تمام متن از 

كه با مطالعه حاضر  )22(ا بود. مهمترين عوامل نارضايتي آن ه
  همسو مي باشد. 

  
  نتيجه گيري

تدوين برنامه منسجم از سوي  رسد كه طوركلي به نظر مي به 
مسئوالن مربوطه در جهت آگاهي و استفاده بيشتر دستياران 
دندانپزشكي ميزان آگاهي و استفاده از كتابخانه ديجيتال 

  پزشكي ايران، را افزايش خواهد داد. 
خت نياز اطالعاتي پژوهشگران دندانپزشكي با منابع شنا

اطالعاتي مشخص در دسترس از نقاط قوت پژوهش حاضر 
محسوب مي شود. از محدوديت هاي مطالعه فوق مي توان به 
عدم همكاري برخي دستياران در تكميل پرسشنامه اشاره كرد 
كه با توضيح اهميت نتايج پژوهش براي جامعه دندانپزشكان 

  تشويق به همكاري شدند. ايران 
  

  تشكر و قدرداني
 دستياران اين مقاله بخشي از پايان نامه با عنوان ارزيابي

 و بهشتي شهيد تهران، پزشكي علوم هاي دانشگاه دندانپزشكي
 التين منابع از استفاده ميزان و دستيابي نحوه از شاهد

در مقطع كارشناسي ارشد  1394-1395 سال در الكترونيكي
است كه با حمايت دانشگاه علوم پزشكي تهران  1395 در سال

  .اجرا شده است
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