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ڪلیدواژه ها 
پایگاه های اطالعاتی، اعضای هیئت  علمی، 

 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

استفاده  و  رضایت  اعضای هیئت علمی از پایگاه های اطالعاتی آبومنان شده 

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
مریم خلیلی |  داریوش مطلبی

چڪیده

هدف: میزان  استفاده و رضایت اعضای هیئت  علمی از پایگاه های 
اطالعاتی آبومنان شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نیز اهداف و 

مشکالت استفاده از آنها بررسی شده است. 
این پیامیش  ابزار گرد آوری داده ها در  روش/ رویكرد پژوهش: 
پرسشنامه پژوهشگرساخته بوده است. جامعه  آماری220 نفر اعضای 
هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال تحصیلی 1388-87 
هستند كه با استفاده از جدول مورگان، 140 نفر به عنوان منونه انتخاب 

شدند.
یافته ها: در بین پایگاه های آبونه شده، پایگاه اطالعاتی ایران مدکس 
بیشرتین )13/6 درصد( و پایگاه تیمه كمرتین میزان استفاده )1/4 
درصد( را دارد. رضایت از پایگاه های اطالعاتی براساس ویژگی هایی 
چون روزآمد بودن اطالعات پایگاه ها، تعداد پایگاه ها، همخوانی 
اطالعات پایگاه ها با نیازهای تخصصی، کیفیت اطالعات پایگاه ها و... 
در سطح متوسط قرار دارد. مهم ترین هدف استفاده از پایگاه های 
اطالعاتی، انجام فعالیت های پژوهشی )با 21/4 درصد( است. رسعت 
پایین خطوط ارتباطی )با 23/6 درصد( جدی  ترین مشکل، و نا آشنایی 

با زبان های خارجی )با 2/2 درصد( کم اهمیت است.
نتیجه گیری: برای افزایش استفاده از پایگاه های اطالعاتی و اثربخشی 
آنها، این پایگاه ها باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و پایگاه های 

مفیدتر جایگزین پایگاه هایی كه كمرت مورد استفاده هستند، شوند.
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مقدمه
شکل گیری پایگاه های اطالعاتی و دسترس پذیر شدن آنها در بستر شبکه های اطالعاتی 
به ویژه اینترنت سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان مجالت علمی و پژوهشی و نیز سایر 
ها موافقت کنند. به خاطر همین  رسانه های اطالعاتی، با عرضه مقاالت خود در این پایگاه 
مسئله و نیز تمایل روزافزون دانشجویان، اساتید و پژوهشگران برای استفاده از این پایگاه ها، 
امروزه شاهد عرضه هزاران مجله علمی و پژوهشی در قالب پایگاه های اطالعاتی هستیم. این 
پایگاه ها محدودیت جغرافیایی و زمانی دسترسی به گزارش های تحقیقات و یافته های علمی 

پژوهشگران در سراسر جهان را برطرف کرده اند. 
شکل گیري پایگاه هاي اطالعاتي در محیط اینترنت عالوه بر ویژگي هاي مثبت و 
توانایي های بالقوهاي که در برآوردن نیاز های  اطالعاتي تخصصي قشر حرفه اي و متخصص 
جامعه دارد، مطالعات و مالحظات دقیقي را براي شناخت بهترین منابع، راهبردهاي اطالع یابي 
و نیازهاي اطالعاتي مي طلبد، و اگر پژوهشگران ندانند از چه نظام و با چه روش هایي براي 
دسترسي به اطالعات در وب استفاده کنند هرگز نمي توانند به  موقع اطالعات دقیق، روزآمد و 
مرتبط با موضوع مورد درخواست خود را به دست آورند )سلماني ندوشن، 1386(. بررسی های 
انجام شده از سوی دیلون و هان3  )2002(، تناپیر، کینگ و بوش4 )2004(،  فرانسیس5 )2005( 
و آتاکان6 و همکاران )2008(  در کشورهای مختلف و نیز بیگدلي و جمشیدپور )1381(، 

1 . کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی 

اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی 

)نويسنده مسئول( 
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استفاده  و  رضایت  اعضای هیئت علمی
 از پایگاه های اطالعاتی آبومنان شده 
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خاصه و حاتمي)1384(، اسدي و شریفي )1385(، سلماني ندوشن )1386(، و حیاتي و 
حسن شاهي )1387( در کشورمان نشان از اهمیت دسترسی و استفاده از پایگاه ها در مراکز 

دانشگاهی و نیز ارزیابی آنها از جنبه های مختلف دارد. 
در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دو قشر عمده و دو پایه اصلی پژوهش و 
تولید علم، اعضای هیئت  علمی و دانشجویان هستند که اصلی ترین هدف و دلیل خریداری 
اطالعات علمی در قالب پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی و مجالت چاپی هستند. هرساله 
بخش قابل توجهي از بودجه آموزش و پژوهش برای عضویت در این پایگاه هاي اطالعاتي و 
مجالت الکترونیکي صرف می  شود، اما آموزش و تبلیغات الزم در این جهت انجام نمی شود. 
جوامع تحقیقاتی و دانشگاهی ایران نیز از دهه1990 به فراهم آوری پایگاه های اطالعاتی اقدام 
کردند و هم اکنون کتابخانه های دانشگاهی ایران همزمان با اشتراک مجالت چاپی، با ارائه 
پایگاه های اطالعاتی الکترونیکی تالش می کنند تا جدیدترین اطالعات علمی را در اختیار 
اعضای هیئت  علمی و دانشجویان قرار دهند )جوکار، دهقانی، 1385، ص 83(.  در حال 
حاضر نیز اکثر جوامع، تقویت مراکز اطالع رسانی و استفاده از منابع الکترونیکی را باتوجه 
به مزایای فراوان آنها به عنوان یک نیاز اساسی و مهم مدّ نظر قرار داده اند. اهمیت این مسئله 
در زمینه پزشکی و موضوعات مرتبط، که با جان و سالمتی انسان ها سروکار دارد دو چندان 
است، زیرا عالوه بر مسائل آموزشی، پژوهشی و تولید اطالعات، درمان صحیح و اصولی 

بیماران نیز با استفاده و مطالعه اطالعاِت روزآمد امکان پذیر است )ترابی، 1380(. 
همچنین از آنجایی که هر نظام اطالع رسانی  با هدف تأمین نیازهای مراجعین خود 
سازمان می یابد، رضایت مراجعین از خدمات ارائه شده نیز می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی 
نظام اطالع رسانی و خدمات اطالع رسانی ارائه شده باشد و چگونگی میزان این رضایت 
می بایست هر چند وقت یکبار به روش علمی سنجیده شود و نتایج حاصله از آن از لحاظ 
شکل، محتوا و نحوه ارائه اطالعات در آن پایگاه ها اعمال شود )صدقی،1380، ص50(. لذا 
پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن میزان استفاده، ارزیابی کیفیت منابع اشتراکی، شناسایي 
مشکالت و محدودیت هاي عرضه، بازنمون اطالعات در پایگاه هاي اطالعاتي آبونمان شده 
دانشگاه علوم پزشکي ارومیه، و بررسي مطلوبیت خدمات ارائه شده از دیدگاه اعضاي هیئت 
علمي، در تالش است ضمن آزمون فرضیه »بین مرتبه علمی و میزان استفاده اعضاي هیئت 
علمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه از پایگاه هاي اطالعاتي رابطه وجود دارد«، به سؤاالت 

زیر پاسخ دهد:
1.  دانشگاه علوم پزشکي ارومیه چه پایگاه های اطالعاتي را براي استفاده اعضاي هیئت 

علمي آبونه  شده است؟

مریم خلیلی 
داریوش مطلبی 
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2. میزان استفاده اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه از پایگاه های 
اطالعاتي آبونه شده در چه حد است؟

3. میزان تأثیر پایگاه های اطالعاتی موجود در سایت دانشگاه در دستیابی به اطالعات 
مورد نیاز اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در چه حد است؟

4. دوره های آموزشی برگزارشده درخصوص نحوه جست وجوی اطالعات علمی در 
بازیابی اطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از پایگاه هایاطالعاتی تا 

چه حد مفید است؟
5. میزان رضایت اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه از پایگاه های 

اطالعاتي آبونه شده چقدر است؟
6. مهم ترین اهداف استفاده اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه از 

پایگاه های اطالعاتي آبونه شده چیست؟
7. مشکالت و موانع استفاده اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه از 

پایگاه های اطالعاتي آبونه   شده چیست؟
8. آیا مرتبه علمي اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ارومیه در میزان استفاده از 

پایگاه هاي اطالعاتي آبونه   شده تأثیر دارد؟
مطالعه پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد اهمیت دسترس پذیر کردن پایگاه های 
اطالعاتی الکترونیکی و نیز استفاده بهینه از آنها از یک سو و هزینه های نسبتاً زیاد اشتراک 
این پایگاه ها از سوی دیگر، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی را ترغیب کرده  تا میزان و وضعیت 
استفاده از پایگاه ها، رضایت استفاده کنندگان، همخوانی آنها با نیازهای کاربران، کیفیت پایگاه ها، 
اهداف کاربران از استفاده، تأثیر پایگاه ها بر رفع نیازهای اطالعاتی کاربران، ارزشمندی این 

پایگاه ها، مشکالت و محدودیت هاي استفاده از پایگاه ها و...  را مورد بررسی قرار دهند.
پایگاه های اطالعاتی متعددی از سوی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی )بسته به حوزه فعالیت  
آنها( تهیه و در اختیار جامعه استفاده کننده قرار می گیرد. حجم بسیار زیاد پایگاه های عرضه شده 
در سطح دنیا، محدودیت های مالی و نیز امکانات دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، این مراکز را 
مجبور به انتخاب می کند. درواقع انتخاب پایگاه باتوجه به نیازهای علمی جامعه استفاده کننده، 
جامعیت، کیفیت و اعتبار اطالعات و نیز روزآمد بودن اطالعات ارائه شده در آنهاست. 
پژوهش خاصه و حاتمي )1384( نشان از نگرش مثبت اعضاي هیئت  علمي دانشکده علوم 
انساني دانشگاه شیراز نسبت به پایگاه های اطالعاتي پیوسته نظیر ساینس دایرکت، الزویر، و 
آی.اس.آی. بوده است که به ترتیب پراستفاده ترین پایگاه های اطالعاتی استفاده شده از سوی 
اعضای هیئت  علمی علوم انسانی دانشگاه شیراز بوده اند. همچنین یافته های پژوهش اسدي 

استفاده  و  رضایت  اعضای هیئت علمی
 از پایگاه های اطالعاتی آبونمان

 شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
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و شریفي )1385( نشان داد که از میان پایگاه ها و مجالت الکترونیکي موجود، به ترتیب 
پایگاه های ساینس دایرکت، ای.آی. ویلیج7 ، و آی.اس.آی. از باالترین میزان استفاده در میان 
اعضای هیئت علمی که مرتبط با رشته های فنی و مهندسی هستند، برخوردار بوده اند. حیاتي 
و حسن شاهي )1387( با بررسی رضایت اعضاي هیئت  علمي دانشگاه شیراز از پایگاه های 
 اطالعاتی، به این نتیجه رسیدند که به ترتیب بیشترین میزان رضایت از پایگاه های  الزویر، 
ساینس دایرکت، ابسکو، و پروکوئست بوده است و میزان رضایت از نحوه دسترسي به 
پایگاه های  مورد مطالعه به ترتیب به پایگاه های  ساینس دایرکت، الزویر، ابسکو، و پروکوئست 
اختصاص داشته است. مهم ترین دلیل رضایت پاسخ گویان، جدید بودن مقاالت و مجالت 
موجود است. براساس پژوهش آتاکان و همکاران )2008( بیشترین پایگاه های استفاده 
شده  از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه آنکارا عبارت بودند از: وب آوساینس8 ، ساینس 
دایرکت، و ابسکو. و درنهایت سلماني ندوشن )1386( در پژوهش خود به این نتیجه می رسد 
که پایگاه هایي هستند با وجود ارزشمند بودن و هزینه زیادی که صرف می شود، استفاده کمي 
از آنها می  شود، لذا برای افزایش استفاده، الزم است در برخي رویکردهاي انتخاب، عضویت 

در پایگاه ها و نیز آموزش و اطالع رساني صحیح در استفاده از آنها تجدیدنظر شود. 
یکي از مهم ترین دالیل استفاده از پایگاه های اطالعاتی و نیز ضرورت اشتراک آنها 
از سوی دانشگاه، کمبود منابع موجود در کتابخانه های دانشگاهی و مراکز پژوهشی است. 
یافته های  پژوهش فرانسیس 9 )2005( نشان می دهد که اعضاي هیئت  علمي، شماره های 
 جاري مجالت و پایگاه های  اطالعاتي پیوسته را مهم ترین منبع کسب اطالعات می  دانند. 
همچنین دانشمندان شکل و فرمت منابع الکترونیکي را برمنبع چاپي ترجیح می  دهند. پژوهش 
بیگدلي و جمشیدپور )1381( نشان داد 81 درصد استفاده کنندگان معتقدند منابع موجود 
در کتابخانه ها یا مراکز اطالع رساني کافی نیستند، براساس یافته هاي پژوهش بیگدلي و 
جمشیدپور، مشکالت عمده مطرح شده از سوی دانشجویان شامل کمبود منابع، نبود امکانات 

کامپیوتري، و نبود چکیده نامه ها و نمایه نامه هاي مناسب است. 
استفاده مکرر از پایگاه های اطالعاتی و مراجعه مجدد به آنها، به رضایت استفاده کنندگان 
از کیفیت و اعتبار علمی منابع، و همخوانی آنها با نیازهای اطالعاتی جامعه استفاده کننده 
برمی گردد. جناب زاده و مهراد )1380( با بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از پایگاه 
اطالعاتي اریک موجود در کتابخانه منطقه ای  علوم و تکنولوژي شیراز، متوجه شدند که 
بیش از 95 درصد استفاده کنندگان تمایل خویش را به استفاده مجدد از این پایگاه اطالعاتي 
اعالم کرده اند و تنها 3 درصد از استفاده کنندگان مایل به استفاده مجدد از آنها نیستند. اسدی 
و شریف )1385( در تحقیق خود متوجه شدند مهم ترین عوامل مؤثر در استفاده بیشتر از 

7. Eivillage

8.  Web of science

9. Francis

مریم خلیلی 
داریوش مطلبی 
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پایگاه های اطالعاتی از سوی اعضای هیئت علمی به ترتیب عبارت بوده از: تداوم اشتراک، 
افزایش کّمیت امکانات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه هاي موجود در کتابخانه های  دانشگاه، 

و بهبود ترافیک شبکه.  
استفاده اعضای هیئت علمی از پایگاه های اطالعاتی در مراکز پژوهشی و آموزشی، 
تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله میزان تدریس و فراغت، آشنایی با زبان انگلیسی، توانایی 
استفاده از کامپیوتر و اینترنت و نظایر آن است. باالبودن میزان تدریس و نبود زمان کافی برای 
پژوهش و مطالعه از سوی اعضای هیئت علمی یکی از مهم ترین مشکالت استفاده از منابع 
اطالعاتی و پایگاه های اطالعاتی محسوب می شوند. سلماني ندوشن )1386( با بررسی در 
مورد اعضای هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، متوجه شد هر چقدر واحدهاي مورد 

تدریس یک عضو بیشتر باشد فرصت کمتري براي جست وجو در پایگاه ها خواهد داشت.
استفاده کنندگان با اهداف مختلفی ازجمله انجام پژوهش، تألیف مقاله و کتاب، مقاصد 
آموزشی، و نظایر آن از پایگاه های اطالعاتی استفاده می کنند. منوپولي، جورجو و کورفیتاي10  
)1997( با بررسی استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه پاتراس11  متوجه شدند 97/4 درصد 
از جامعه مورد مطالعه براي نوشتن مقاله و کتاب، و 66/7 درصد براي آموزش، از مجالت 

الکترونیکي استفاده  می کردند. 
یکي از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در میزان استفاده از پایگاه ها راحتي استفاده، قابلیت هاي 
جست وجو و در دسترس بودن آنها براي کاربران است. راجرز 12)2001( با مطالعه اعضای 
هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی اوهایو متوجه شد از نظر آنها در 
دسترس بودن و راحتي استفاده از مزایاي اصلی مجالت الکترونیکي یکی از دالیل اصلی 
استفاده از پایگاه های اطالعاتی مجالت الکترونیکی است. همچنین دیلون و هان )2002( با 
مطالعه اعضاي هیئت  علمي و نمونه هایي از دانشجویان کارشناسي ارشد دانشگاه مریلند13  
متوجه شدند راحتي استفاده، قابلیت جست وجو و امکانات پیوند فرامتنی از مزایاي مجالت 

الکترونیکي هستند.
یکی از شاخص های اصلی مفید بودن پایگاه های اطالعاتی میزان استفاده از آنهاست. 
تحقیق دیلون و هان )2002( بر روي تمام اعضاي هیئت  علمي و نمونه هایي از دانشجویان 
کارشناسي ارشد دانشگاه مریلند نشان داد که حدود نیمي از اعضاي هیئت  علمي حداقل یک 
بار در ماه از مجالت الکترونیکي استفاده مي کنند؛ این درحالي است که31 درصد از این اعضا، 
هرگز از مجالت الکترونیکي استفاده نکرده اند و این امر به دلیل عدم آشنایي آنها نسبت به 

مجالت الکترونیکي و اشتراک شخصي مجالت چاپي بوده است. 

10. Monopoli, Georgiou, Korfitai

11. University of Patras

12. Rogers

13. University of  Maryland

استفاده  و  رضایت  اعضای هیئت علمی
 از پایگاه های اطالعاتی آبونمان

 شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
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روش پژوهش
روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر پیمایشی ـ توصیفی است. جامعه آماری 
موردنظر در این پژوهش تمامی اعضاي هیئت  علمي )آزمایشي، پیماني و رسمي تمام وقت( 
دانشگاه علوم پزشکي ارومیه هستند که در سال تحصیلی 1387- 1388 در این دانشگاه 
مشغول به فعالیت بوده اند. باتوجه به آمار معاونت نیروي انساني دانشگاه، تعداد اعضا در سال 
تحصیلي مذکور220 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین و از بین جامعه 
220 نفری 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. انتخاب نمونه ها با روش انتخاب تصادفي 
طبقه اي انجام شد، به طوري که به نسبت تعداد اعضاي هیئت  علمي در هر دانشکده، اعضای 
نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. ابزار گردآوری 
داده ها پرسشنامه بود که پس از تأیید اساتید راهنما و مشاور و به  منظور سنجش روایی ابزار 
تحقیق، در بین گروه کوچکی از اساتید، به صورت آزمایشی اجرا شد. بنابراین سؤاالتی که 
مبهم بود و یا  نیاز به اصالح یا توضیح اضافی داشتند، بازبینی و اصالح شدند. برای محاسبه 
پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. نتیجه حاصل، 0/92 بود؛ بنابراین 
پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و 
استنباطی و نرم افزار اس.پی.اس.اس.14  نگارش 17 و برای رسم نمودارها از برنامه اکسل15  

2007 استفاده شده است.

یافته ها
براساس اطالعات اخذشده از دانشگاه، از کل نمونه 140 نفری اعضای هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ارومیه، 104 نفر )74/3 درصد( را مردان و 36 نفر )25/7 درصد( را زنان تشکیل 
مي دهند. دانشگاه علوم پزشکي ارومیه داراي سه دانشکده پزشکي، بهداشت و پیراپزشکي، و 
پرستاري و مامایي است که بیشترین تعداد اعضای شرکت کننده مربوط به دانشکده پزشکي 
با تعداد 101 نفر )72/1 درصد( و سپس بهداشت و پیراپزشکی با 21 نفر )15 درصد( و 
کمترین مربوط به دانشکده بهداشت و پیراپزشکي با تعداد 18 نفر )12/9 درصد( بوده است. 
میانگین سن مردان و زنان عضو هیئت علمی تقریباً 46 سال، و حداکثر و حداقل سن 
نمونه مورد مطالعه مربوط به اعضای هیئت علمی مرد به ترتیب 69 سال و 27 سال بوده است. 
حداقل سابقه کار مردان هیئت علمی شرکتکننده در مطالعه 5 سال و حداکثر سابقه آنان40 
سال است. همچنین حداقل سابقه کار زنان شرکت کننده در مطالعه 4 سال و حداکثر سابقه 

آنان 30 سال است. 
از  تعدادی  ارومیه،  پزشکی  علوم  دانشگاه  سایت  در  موجود  اطالعات  اساس  بر 

14. SPSS

15. Exell

مریم خلیلی 
داریوش مطلبی 
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پایگاه های مهم و معتبر برای استفاده اساتید و اعضای هیئت علمی قابل دسترسی است؛ 
پایگاه های آبونه شده دانشگاه عبارتنداز: الزویر، اسکوپوس، ام.دی. کانسولت، آکسفورد، 
پروکوئست، اشپرینگر، تیمه، وایلیـ  بلکول، ایران مِِدکس، ساینس دایرکت، و اُوید، آی.اس.

آی. )چکیده نامه علوم زیستی، مدالین و ...(

ارقام مربوط به جدول 1، نشان می دهد که بیشترین میزان استفاده از پایگاه های اطالعاتی 
ایران مدکس با فراوانی 19 نفر )13/6 درصد(، آی. اس.آی با فراوانی 17 نفر )12/5 درصد(، 
الزویر با فراوانی16 نفر )12/1 درصد(، و کمترین میزان استفاده نیز مربوط به پایگاه های تیمه 
با فراوانی 2 نفر )1/4 درصد(، وایلی- بلک ول با 6 نفر )4/2 درصد(، آکسفورد و ام.دی. 

کانسولت با 8 نفر )5/7 درصد(،  و پروکوئست با 10 نفر )7/1 درصد( است. 

درصدفراونیپایگاه اطالعاتی

1612/1الزویر

1410/0اسکوپوس

85/7ام.دی. کانسولت

85/7آکسفورد

107/1پروکوئست

139/2اشپرینگر

21/4تیمه

64/2وایلی- بلک ول

1913/6ایران مدکس

1510/0ساینس دایرکت

128/5اوید

1712/5آی.اس.آی.

140100/0مجموع
توزیع فراوانی و درصد میزان استفاده از 

پایگاه های اطالعاتی از سوی اعضای هیئت  علمی

جدول 1

استفاده  و  رضایت  اعضای هیئت علمی
 از پایگاه های اطالعاتی آبونمان

 شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
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یافته های پژوهش حاکی از این است که تعداد 67 نفر )47/9 درصد( از اعضای هیئت 
علمی میزان تأثیر پایگاه های آبونه شده از سوی دانشگاه را در دستیابی به اطالعات در حد 
متوسط می دانند. تعداد 1 نفر )0/7 درصد( در حد خیلی کم، تعداد 25 نفر )17/9 درصد( در 
حد کم، 38 نفر )27/1 درصد( در حد زیاد، و تعداد 9 نفر )6/4 درصد( در حد خیلی زیاد 
ارزیابی کرده اند. درواقع میزان تأثیر پایگاه های  اطالعاتي موجود در سایت دانشگاه در دستیابي 

به اطالعات مورد نیاز اعضای هیئت  علمی در حد متوسط است.
از نظر تأثیر دوره های آموزشی در نحوه جست وجو اطالعات یافته ها نشان می دهد که 
تعداد 51 نفر)36/4 درصد( تأثیر دوره های آموزشی را در حد زیاد، 8 نفر )5/7 درصد( نفر در 
حد خیلی کم، 41 نفر )29/3 درصد( در حد کم، 18 نفر )12/8 درصد( در حد متوسط و 22 
نفر )15/8 درصد( در حد خیلی زیاد مفید می دانند. داده ها نشان می دهد از نظر اعضای هیئت 

 علمی، برگزاری دوره های آموزشی تأثیر مثبتی بر بازیابی اطالعات دارد.
 

     ميزان رضايت

ویژگی پایگاه ها

میزان رضایت )فراوانی- درصد(

بسیار زيادزيادمتوسطكمبسیار كم

3 )2/1%(38 )27/1%(66 )47/1%(26)18/6%(6 )4/3%(تعداد پایگاه ها

2 )1/4%(25 )17/9%(79 )56/4%(27 )19/3%(7 )5/0%(کیفیت اطالعات پایگاه ها

2 )1/4%(27 )19/3%(64 )45/7%(39 )27/8%(8 )5/7%(راحتی استفاده

مرتبط بودن اطالعات پایگاه ها با 

موضوع ادعا شده
)%2/1( 3)%24/3( 34)%47/1( 66)%24/3( 34)%2/2( 3

5 )3/7%(30 )21/4%(73 )52/1%(29)20/7%(3 )2/1%(دقت جست وجو

همخوانی اطالعات پایگاه ها با 

نياز  های تخصصی
)%5/7( 8)%17/8( 25)%55/0( 77)%18/6( 26)%2/9( 4

5 )3/6%(45 )32/1%(54 )38/6%(25)17/9%(11 )7/8%(روزآمد بودن اطالعات

جمع )و سهم هر امتیاز از 100 

درصد(
)%4/7( 46

 205

)%20/9(
)%48/9( 479)%22/9( 224)2/6( 25

توزیع فراوانی و درصد رضایت اعضای هیئت 

 علمی از پایگاه های اطالعاتی برحسب 

ویژگی پایگاه ها

جدول  2

مریم خلیلی 
داریوش مطلبی 
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براساس جدول 2، درمجموع 48/9 درصد از آزمودنی ها میزان رضایت از ویژگی 
پایگاه های را در حد متوسط، 22/9 و 2/6 درصد در حد زیاد و بسیار زیاد، و 4/7 و 20/9 
درصد در کم و بسیار کم ارزیابی کرده اند. 24/3 درصد از آزمودنی ها ویژگی تعداد پایگاه ها را 
در حد کم و خیلی کم، 47/1 درصد در حد متوسط، و 19/3 درصد در حد زیاد و خیلی زیاد 
ارزیابی کرده اند. از نظر کیفیت اطالعات پایگاه ها، 24/3 درصد از آزمودنی ها کم و بسیار کم، 
56/4 درصد متوسط و 19/3 درصد در حد زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده اند. از نظر راحتی 
استفاده، 33/5 درصد کم و بسیار کم، 45/7 درصد متوسط و 20/7 درصد در حد زیاد و بسیار 
زیاد ارزیابی کرده اند. در مورد ویژگی مرتبط بودن اطالعات پایگاه ها با موضوعات ادعاشده، 
24/4 کم و بسیار کم، 47/1 درصد متوسط و 26/5 درصد زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کرده اند. 
درخصوص همخوانی پایگاه ها با نیاز های  تخصصي 23/5 درصد در حد زیاد و بسیار زیاد، 
55 درصد متوسط، و 21/5 درصد زیاد و بسیار زیاد ارزیابی شده است؛ و در مورد آخرین 
ویژگی یعنی روزآمد بودن اطالعات، 25/7 درصد آزمودنی ها کم و بسیار کم، 38/6 متوسط 

و 35/7 درصد زیاد و بسیار زیاد ارزیایي کرده اند.

براساس نمودار 1، انجام فعالیت های پژوهشی، افزایش کیفیت تدریس، و روزآمد کردن 
اطالعات تخصصي و حرفه اي به ترتیب با فراوانی 30، 26، و 24 مهم ترین اهداف استفاده 
اعضای هیئت علمی از پایگاه های آبونه شده دانشگاه هستند و سایر موارد به  ترتیب عبارتند 
از: حفظ صالحیت حرفه ای و تخصصی17نفر، ارتقاء معلومات شخصی و حرفه ای14 نفر، 

توزیع فراوانی اهداف اعضای هیئت  علمی در 

استفاده از پایگاه های اطالعاتی آبونه شده 

  

منودار  1

استفاده  و  رضایت  اعضای هیئت علمی
 از پایگاه های اطالعاتی آبونمان

 شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 

برای
ارتقا
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آمادگی الزم براي شرکت در سمینار 13 نفر، فعالیت های بالینی10 نفر، و کارهای اجرایی 6 
نفر در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند.

براساس جدول 9، مهم ترین موانع و مشکالت استفاده از پایگاه های اطالعاتی سرعت 
پایین خطوط ارتباطي با فراوانی33 نفر )6/ 3 درصد(، ناکافي بودن منابع مرتبط در پایگاه ها 22 
نفر )15/7 درصد(، کمبود تعداد کامپیوترهای مستقر در کتابخانه 19 نفر )13/6 درصد( بوده 
است. سایر مشکالت به ترتیب عبارتند از: عدم اطالع از منابع مرتبط 19 نفر )13/6 درصد(، 
عدم دسترسي آسان به اینترنت 18 نفر )12/8 درصد(، عدم آشنایي با پایگاه ها و نحوه کاوش 
14 نفر )10/0 درصد(، عدم دسترسی به منابع سنوات گذشته 12 نفر )8/5 درصد(، و ناآشنایي 

با زبان هاي خارجي 3 نفر )2/2 درصد(.

براساس جدول 4، بیشترین مرتبه علمی با فراوانی 62 نفر )44/3 درصد( مربوط به مرتبه 
استادیاری است. مرتبه علمی مربی با فراوانی 48 نفر )34/3 درصد(، مرتبه دانشیار با فراوانی27 نفر 

)19/3 درصد(، و مرتبه علمی استاد با فراوانی3 نفر )2/1 درصد( در رتبه های بعدی قرار دارند.

درصدفراوانیمشكالت و محدوديت ها

1913/6عدم اطالع از منابع مرتبط

2215/7ناكافی بودن منابع مرتبط در پايگاه ها

1410/0عدم آشنايی با پايگاه ها و نحوه كاوش

128/5عدم دسرتسی به منابع سنوات گذشته

1812/8عدم دسرتسی آسان به اينرتنت

3323/6رسعت پايني خطوط ارتباطی

32/2ناآشنايی با زبان های خارجی

1913/6كمبود تعداد كامپيوترهای مستقر در كتابخانه

جنسيت

رتبه علمی

مجموع

استاددانشياراستاديارمربی

104 )100/0 درصد(3 )2/9 درصد(22 )21/2 درصد(45 )43/3 درصد(34 )32/7 درصد(مرد

36 )100/0 درصد(0 )0/0 درصد(5 )13/9 درصد(17 )47/2 درصد(14 )38/9 درصد(زن

140 )100/0 درصد(3 )2/1 درصد(27 )19/3 درصد(62 )44/3 درصد(48 )34/3 درصد(مجموع

 توزیع فراوانی و درصد مشکالت استفاده اعضای 

هیئت  علمی از پایگاه های اطالعاتی آبونه شده

جدول  3

توزيع فراوانی و درصد رتبه های علمی

 اعضای هیئت  علمی

جدول  4

مریم خلیلی 
داریوش مطلبی 
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باتوجه به جدول 5، بیشترین تعداد اعضای هیئت علمی یعنی 49 نفر )35 درصد( بین 
2- 5 ساعت در هفته از پایگاه های اطالعاتی استفاده می کنند. تعداد 41 نفر )29/3  درصد( 
کمتر از 2 ساعت در هفته، تعداد 17 نفر )12/1 درصد( بین 5- 7 ساعت در هفته، تعداد 24 
نفر )17/1 درصد( بیشتر از 8 ساعت در هفته از پایگاه های اطالعاتی استفاده می کنند، و تعداد 
9 نفر )6/5 درصد( از اعضای هیئت علمی از پایگاه های اطالعاتی موجود در سایت دانشگاه 

اصاًل استفاده نمی کنند.

درصدفراوانیمیزان استفاده

96/5اصاًل

4129/3کمرت از2 ساعت

4935بین2- 5 ساعت

1712/1بین5-7 ساعت

2417/1بیشرت از 8 ساعت

140100/0مجموع

مرتبه علمی

 مدت استفاده
مجموعدانشیار، استاد، فلوشیپاستادیارمربی

0-2 ساعت

67/7 درصد59/3 درصد64/3 درصد79/2 درصددرصد مرتبه علمی

100/0 درصد17/8 درصد40/0 درصد42/2 درصددرصد استفاده

2- 5 ساعت

14/0 درصد3/7 درصد16/1 درصد14/6 درصددرصد مرتبه علمی

100/0 درصد5/9 درصد52/9 درصد41/2 درصددرصد استفاده

بیش از 5 ساعت

18/3 درصد37/0 درصد19/6 درصد6/3 درصددرصد مرتبه علمی

100/0 درصد41/7 درصد45/8 درصد12/5 درصددرصد استفاده

مجموع
100/0 درصد100/0 درصد100/0 درصد100/0 درصددرصد مرتبه علمی

100/0 درصد20/6 درصد42/7 درصد36/6 درصددرصد استفاده

توزیع فراوانی و درصد میزان استفاده اعضای 

هیئت  علمی از پایگاه های اطالعاتی 

جدول 5

تعیین رابطه بین مرتبه علمی اعضای هیئت 

علمی و میزان استفاده از پایگاه های اطالعاتی

جدول 6

استفاده  و  رضایت  اعضای هیئت علمی
 از پایگاه های اطالعاتی آبونمان

 شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
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برای تعیین رابطه بین مرتبه علمی اعضای هیئت  علمی و میزان استفاده از پایگاه ها، 
اطالعات دو جدول 4 و 5 )داده های سؤال موجود در پرسشنامه( در هم ادغام شد و جدول6 
به دست آمد. برای تعیین رابطه بین میزان استفاده از پایگاه های اطالعاتی و مرتبه علمی اعضای 
هیئت  علمی و نیز آزمون فرضیه »بین مرتبه علمی و میزان استفاده اعضاي هیئت علمي 
دانشگاه علوم پزشکي ارومیه از پایگاه هاي اطالعاتي رابطه وجود دارد«، از آزمون فیشر استفاده 
شد. با استفاده از آزمون فیشر این رابطه معنادار بوده که در سطح 
است پس، فرض تحقیق تأیید می شود و رابطه معناداری بین مرتبه علمی و میزان استفاده را 
مشاهده می کنیم؛ یعنی هر قدر مرتبه علمی یک عضو هیئت  علمی بیشتر باشد، میزان استفاده 

او از پایگاه های اطالعاتی خواهد بود.

نتیجه گیری
میزان استفاده از این پایگاه هاي آبونه شده در بین اعضای هیئت  علمی متفاوت است و پایگاه 
اطالعاتی ایران مدکس بیشترین درصد استفاده در بین پایگاه هاي اطالعاتی آبونه شده دانشگاه 
را به خود اختصاص داده است؛ سپس پایگاه های آی.اس.آی.، الزویر، ساینس دایرکت، 
اسکوپوس، اشپرینگر، اوید، پروکوئست، آکسفورد، ام.دی. کانسولت، و وایلی- بلک ول در 
سطوح بعدي استفاده قرار دارند و پایگاه تیمه کمترین سطح استفاده را به خود اختصاص داده 
است. نتایجی که از این تحقیق به دست آمده تا حدودی با یافته هاي تحقیق اسدی و شریفی 
)1385( که میزان استفاده از پایگاه هاي اطالعاتی را در دانشکده های مختلف دانشگاه صنعتی 

شریف مورد بررسی قرار دادند، همخوانی دارد. 
از نظر اعضای هیئت  علمی بیشترین میزان تأثیر پایگاه هاي اطالعاتی در دستیابی به 
اطالعات مورد نیاز، در حد متوسط و 47/9 درصد است. درواقع بیشتر اعضای هیئت  علمی 

میزان این تأثیر را در دستیابی به اطالعات مورد نیاز خود، در حد متوسط ارزیابي کرده اند.
بیشتر اعضای هیئت علمی)36/4 درصد( مفید بودن برگزاری دوره های آموزشی را در 
نحوه جست وجوی اطالعات علمی در حد زیاد ارزیابي کرده  اند. در نتیجه از نظر اعضای 
هیئت  علمی میزان مفید بودن دوره های آموزشی برگزار شده توسط دانشگاه در حد نسبتًا 

زیاد است.
میزان رضایت اعضای هیئت  علمی دانشگاه علوم پزشکی از ویژگی های مورد بررسی 
پایگاه ها ازجمله روزآمد بودن اطالعات پایگاه ها، تعداد پایگاه ها، مرتبط بودن اطالعات 
نیازهای تخصصی، کیفیت  با  پایگاه ها  پایگاه ها، دقت جست وجو، همخوانی اطالعات 

اطالعات پایگاه ها و راحتی استفاده در حد متوسط است. 

مریم خلیلی 
داریوش مطلبی 
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مهم ترین هدف استفاده اعضای هیئت  علمی از پایگاه هاي اطالعاتی انجام فعالیت هاي 
پژوهشی است؛ افزایش کیفیت تدریس و روزآمد کردن اطالعات تخصصی و حرفه ای در 
رتبه هاي بعدی اهمیت قرار دارند. از بین اهداف موجود، کم اهمیت ترین اهداف مربوط به 
انجام فعالیت هاي بالینی و کارهای اجرایی است. یافته های این تحقیق با یافته های تحقیق 
سلمانی ندوشن )1386(، دیلمقانی )1375(، یاری زنگنه )1384( و منوپولی، جورجو و 
کورفیتاي )1997( که مهم ترین هدف استفاده از مجالت الکترونیکی را آموزش و تدریس 

می دانند تقریباً مشابه است.   
از بین مشکالت موجود، سرعت پایین خطوط ارتباطی با فراوانی 23/6 باالترین درصد، 
و عدم دسترسی به منابع سنوات گذشته و ناآشنایی با زبان های خارجی کمترین سطح اهمیت 
را به خود اختصاص داده اند. این یافته ها تقریباً با یافته های تحقیق سلمانی ندوشن )1386( 
همخوانی دارد. در تحقیق وی بیش از 63 درصد افراد، ناکافی بودن منابع مرتبط در پایگاه ها 
و 42 درصد عدم دسترسی آسان به اینترنت را به عنوان مشکل اساسی در استفاده از پایگاه ها 
ذکر کرده اند. همچنین یافته هاي این تحقیق با یافته هاي دیلمقانی )1375( که مهم ترین عامل را 
کافی نبودن منابع مرتبط و به روز نبودن اطالعات می داند همخوانی دارد. در یافته هاي اخوتی 
)1377( نیز مهم ترین عامل مؤثر بر عدم استفاده، عدم دسترسی به اینترنت 66 درصد و اشکال 
در اتصال 42/7 درصد بود، ولی یافته  هاي تحقیق، با یافته هاي ترابی )1380( که مهم ترین 

مشکالت استفاده را کمبود تجهیزات سخت افزاری می دانست، همخوانی ندارد.
براساس یافته هاي پژوهش، بین مرتبه علمي اعضاي هیئت  علمي دانشگاه و استفاده از 
پایگاه هاي اطالعاتي آبونه شده دانشگاه رابطه وجود دارد. برای تعیین رابطه بین مرتبه علمی و 
میزان استفاده از پایگاه های اطالعاتی و نیز برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون فیشر استفاده 
شده است. آزمون فیشر تفاوت معناداری را بین میزان استفاده از پایگاه ها و مرتبه علمی نشان 
مي دهد. درواقع یافته ها نشان مي دهد هرچه مرتبه علمی یک عضو هیئت  علمی بیشتر باشد 
میزان استفاده او از پایگاه های اطالعاتی بیشتر است. براساس یافته های دیلمقانی )1375( 
اعضای هیئت  علمی با مدارک تحصیلی باالتر، بیشتر از پایگاه های اطالعاتی استفاده می کنند؛ 
اما پژوهش هاي اخوتی )1377(، خاصه و حاتمی )1384(  تفاوت معناداری بین میزان استفاده 

و مرتبه علمی نشان نمي  دهد. 
براي بهبود دستیابی به اطالعات پایگاه های اطالعاتی توسط اعضای هیئت  علمی، 

پیشنهاداتی ارائه شده که در ذیل به آنها می پردازیم:
-  براي استفاده بیشتر از پایگاه هاي اطالعاتي، عضویت در پایگاه هاي علمي و ارزشمند 
جدید و نیز قطع اشتراک پایگاه هایي که کمتر با استقبال مواجه مي شوند، الزم است درخصوص 

استفاده  و  رضایت  اعضای هیئت علمی
 از پایگاه های اطالعاتی آبونمان

 شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
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مفید بودن پایگاه ها ارزیابي هاي دوره اي انجام شود.
- باتوجه به این نکته که دانشجویان و اعضای هیئت  علمی هر رشته بیشتر از دیگران 
می توانند پایگاه های اطالعاتی مورد نیاز خود را شناسایی کنند، به صورت ادواري از اساتید 
برای انتخاب بهتر و مناسب پایگاه هاي مورد نیاز شناسایي پایگاه هاي جدید نظرخواهی شود.
- باتوجه به این نکته که سرعت خطوط ارتباطی در شهرستان ارومیه در مقایسه با 
استان های دیگر در حد خیلی پایینی است و مهم ترین محدودیت اعالم شده از سوي اعضاي 
هیئت علمي سرعت پایین خطوط ارتباطي بوده است، دسترسی به اینترنت پرسرعت براي 
استفاده اعضاي هیئت  علمي در دفتر کارشان، به طوري که استفاده از پایگاه ها نیز امکان پذیر 

باشد، فراهم شود.
- تشکیل دوره هاي منظم آموزش استفاده از پایگاه ها و تشکیل کارگاه های آموزشی براي 
اعضای هیئت  علمی از طریق  کتابداران حرفه ای شاغل در کتابخانه های دانشگاهی. ضرورت 
این کار باتوجه به اینکه اعضای هیئت  علمی شرکت کننده در مطالعه، این دوره ها را در حد 
زیادی مفید مي دانستند و نیز با توجه به این نکته که نتایج پژوهش نشان می دهد اعضای 
هیئت  علمی مخصوصاً آنهایی که در سنین باال هستند به اندازه کافی از نحوه کار با اینترنت و 

پایگاه هاي اطالعاتی آشنایی ندارند، احساس می شود.
- پیشنهاد مي شود عضویت در تعداد بیشتري از پایگاه ها و آبونه شدن پایگاه های 
اطالعاتی جدید در دستور کار قرار گیرد. با اینکه اعضای هیئت  علمی علوم پزشکی از این 
مسئله به میزان خیلی زیادی رضایت داشتند، ولی باید از آخرین اطالعات مطلع شوند و 
متناسب با شغل خود اطالعات گسترده ای از تمامی بیماری ها و راه هاي درمان آنها داشته 

باشند.
- افزایش تعداد کامپیوتر هاي مستقر در کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی  براي دسترسی 

بیشتر اعضای هیئت  علمی و پزشکان پیشنهاد مي شود.

منابع
اخوتی، مریم )1377(. »بررسی استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضای هیئت  علمی دانشگاه های علوم 
پزشکی ایران تهران و شهیدبهشتی«. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی، دانشکده 

مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اسدي، مریم؛ شریفی، شهرزاد )1385(. »نیازسنجي پایگاه هاي اطالعاتي ومجالت الکترونیکي موجود در 

کتابخانه دانشگاه صنعتي شریف«.  از:
http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asadi_sharifi.htm
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بیگدلي، زاهد؛ جمشیدپور، الهام )1381(. »بررسي میزان استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلي دانشگاه هاي 
شهیدچمران و علوم پزشکي اهواز از مجالت خارجي رشته تخصصي آنان و از طرح تأمین مدرک و 
بررسي میزان، علل و مشکالت استفاده آنان از مجالت خارجي رشته تخصصي در خارج از دانشگاه«. 

مجلهعلومتربيتيوروانشناسي،3 و 4 : 148-127.
ترابی، الله )1380(. »بررسی میزان استفاده از منابع پزشکی الکترونیکی در کتابخانه های مرکزی و دانشکده ای 
دانشگاه های پزشکی دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران«. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و 

اطالع رسانی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی  پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
جناب زاده، رؤیا؛ مهراد، جعفر )1380(. »میزان رضایت استفاده کنندگان از پایگاه اطالعاتي اریک موجود در 

کتابخانه علوم و منطقه اي شیراز«. فصلنامهكتاب، 12)4(: 37-26.
جوکار، عبدالرسول؛ دهقانی، لیال )1385(. »بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده های 
علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه های فردوسی مشهد، شهیدچمران اهواز، تهران، اصفهان و شیراز 
از مجالت الکترونیکی در مقایسه با مجالت چاپی«.  مجلهمطالعاتتربيتیوروانشناسی، 7)25(. 
حیاتي، زهیر؛ حسن شاهی، محبوبه )1387(. »بررسي رضایت اعضاي هیئت  علمي دانشگاه شیراز از چهار 
پایگاه اطالعاتي الزویر، ساینس دایرکت، ابسکو، و پروکوئست و میزان رضایت آنها از نحوه دستیابي 

به پایگاه هاي نامبرده«. فصلنامهكتاب، 19)2( : 76-61.
خاصه، علي اکبر؛ حاتمی، علی )1384(. »رفتار اطالعیابي اعضاي هیئت  علمي علوم انساني در پایگاه هاي 

الکترونیکي«. از:
http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&task=view&id=427&Itemid=65 

دیلمقانی، میترا )1375(. »بررسی رفتار اطالع  یابی اعضای هیئت علمی رشته مهندسی مکانیک در کسب 
اطالعات تخصصی در پنج دانشگاه شهر تهران«. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری، دانشگاه تربیت 

مدرس.
سلماني ندوشن، ابراهیم )1386(. »بررسي میزان، مطلوبیت و عوامل مؤثر بر استفاده از پایگاه هاي اطالعاتي 
پیوسته توسط اعضاي هیئت  علمي دانشگاه علوم پزشکي تبریز در سال 86- 1385«. پایان نامه 

کارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رسانی، دانشکده پیراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبریز.
 صدقی، شهرام )1380(. »بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشکده های پزشکی دانشگاه های 
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