استفاده و رضایت اعضایهیئتعلمیازپایگاههایاطالعاتیآبومنانشده
دانشگاهعلومپزشکیارومیه
مریم خلیلی | داریوش مطلبی

چڪیده
هدف :میزان استفاده و رضایت اعضای هیئتعلمی از پایگاههای
اطالعاتی آبومنانشده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و نیز اهداف و
مشکالت استفاده از آنها بررسی شده است.
روش /رویكرد پژوهش :ابزار گردآوری دادهها در این پیامیش
پرسشنامهپژوهشگرساختهبودهاست.جامعه آماری 220نفراعضای
هیئتعلمیدانشگاهعلومپزشکیارومیهدرسالتحصیلی1388-87
هستندكهبااستفادهازجدولمورگان 140،نفربهعنوانمنونهانتخاب
شدند.
یافت هها :در بین پایگاههای آبونهشده ،پایگاه اطالعاتی ایران مدکس
بیشرتین ( 13/6درصد) و پایگاه تیمه كمرتین میزان استفاده (1/4
درصد) را دارد .رضایت از پایگاههای اطالعاتی براساس ویژگیهایی
چون روزآمد بودن اطالعات پایگاهها ،تعداد پایگاهها ،همخوانی
اطالعاتپایگاههابانیازهایتخصصی،کیفیتاطالعاتپایگاههاو...
در سطح متوسط قرار دارد .مهمترین هدف استفاده از پایگاههای
اطالعاتی ،انجام فعالیتهای پژوهشی (با 21/4درصد) است .رسعت
پایین خطوط ارتباطی (با 23/6درصد) جدیترین مشکل ،و نا آشنایی
با زبانهای خارجی (با 2/2درصد) کماهمیت است.
نتیجهگیری:برایافزایشاستفادهازپایگاههایاطالعاتیواثربخشی
آنها ،این پایگاهها باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و پایگاههای
مفیدترجایگزینپایگاههاییكهكمرتمورداستفادههستند،شوند.

ڪلیدواژهها

پایگاههای اطالعاتی ،اعضای هیئتعلمی،
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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استفاده و رضایت اعضای هیئت علمی
ازپایگاههایاطالعاتیآبومنانشده
دانشگاهعلومپزشکیارومیه
مریم خلیلی | 1داریوش مطلبی

2

دریافت 1389/5/1 :پذیرش1389/12/10:

مقدمه

شکلگیری پایگاههای اطالعاتی و دسترسپذیر شدن آنها در بستر شبکههای اطالعاتی
بهویژه اینترنت سبب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان مجالت علمی و پژوهشی و نیز سایر
رسانههای اطالعاتی ،با عرضه مقاالت خود در این پایگاه ها موافقت کنند .به خاطر همین
مسئله و نیز تمایل روزافزون دانشجویان ،اساتید و پژوهشگران برای استفاده از این پایگاهها،
امروزه شاهد عرضه هزاران مجله علمی و پژوهشی در قالب پایگاههای اطالعاتی هستیم .این
پایگاهها محدودیت جغرافیایی و زمانی دسترسی به گزارشهای تحقیقات و یافتههای علمی
پژوهشگران در سراسر جهان را برطرف کردهاند.
شكل گيري پايگاههاي اطالعاتي در محيط اينترنت عالوه بر ويژگيهاي مثبت و
تواناييهای بالقوهاي که در برآوردن نيازهایاطالعاتي تخصصي قشر حرفهاي و متخصص
جامعه دارد ،مطالعات و مالحظات دقيقي را براي شناخت بهترين منابع ،راهبردهاي اطالعيابي
و نيازهاي اطالعاتي ميطلبد ،و اگر پژوهشگران ندانند از چه نظام و با چه روشهايي براي
دسترسي به اطالعات در وب استفاده کنند هرگز نميتوانند بهموقع اطالعات دقيق ،روزآمد و
مرتبط با موضوع مورد درخواست خود را بهدست آورند (سلمانيندوشن .)1386 ،بررسیهای
انجامشده از سوی ديلون و هان ،)2002( 3تناپير ،كينگ و بوش ،)2004( 4فرانسيس)2005( 5
و آتاکان 6و همکاران ( )2008در کشورهای مختلف و نیز بيگدلي و جمشيدپور (،)1381

. 1کارشناسارشدعلماطالعاتودانششناسی
ادارهکلمیراثفرهنگیاستانآذربایجانغربی
(نويسندهمسئول)
m.khaliligol@yahoo.com
.2استادياردانشگاهآزاداسالمی،واحدشهرری
dariushmatlabi@yahoo.com
3. Dillon & Hahn
4. Tenopir, King & Bush
5 .Francis
6. Atakan

25

فصلنامهمطالعاتملیڪتابداریوسازماندهیاطالعات | شامره96

مریمخلیلی
داریوشمطلبی

خاصه و حاتمي( ،)1384اسدي و شريفي ( ،)1385سلماني ندوشن ( ،)1386و حياتي و
حسنشاهي ( )1387در کشورمان نشان از اهمیت دسترسی و استفاده از پایگاهها در مراکز
دانشگاهی و نیز ارزیابی آنها از جنبههای مختلف دارد.
در هر دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دو قشر عمده و دو پایه اصلی پژوهش و
تولید علم ،اعضای هیئتعلمی و دانشجویان هستند که اصلیترین هدف و دلیل خریداری
اطالعات علمی در قالب پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی و مجالت چاپی هستند .هرساله
بخش قابل توجهي از بودجه آموزش و پژوهش برای عضويت در این پايگاههاي اطالعاتي و
مجالت الکترونيکي صرف میشود ،اما آموزش و تبليغات الزم در اين جهت انجام نمیشود.
جوامع تحقیقاتی و دانشگاهی ایران نیز از دهه 1990به فراهمآوری پایگاههای اطالعاتی اقدام
كردند و هماکنون کتابخانههای دانشگاهی ایران همزمان با اشتراک مجالت چاپی ،با ارائه
پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی تالش میکنند تا جدیدترین اطالعات علمی را در اختیار
اعضای هیئتعلمی و دانشجویان قرار دهند (جوکار ،دهقانی ،1385 ،ص  .)83در حال
حاضر نیز اکثر جوامع ،تقویت مراکز اطالعرسانی و استفاده از منابع الکترونیکی را باتوجه
مدنظر قرار دادهاند .اهمیت این مسئله
به مزایای فراوان آنها بهعنوان یک نیاز اساسی و مهم ّ
در زمینه پزشکی و موضوعات مرتبط ،که با جان و سالمتی انسانها سروکار دارد دو چندان
است ،زیرا عالوه بر مسائل آموزشی ،پژوهشی و تولید اطالعات ،درمان صحیح و اصولی
ِ
اطالعات روزآمد امکانپذیر است (ترابی.)1380 ،
بیماران نیز با استفاده و مطالعه
همچنین از آنجایی که هر نظام اطالعرسانیبا هدف تأمین نیازهای مراجعین خود
سازمان میيابد ،رضایت مراجعین از خدمات ارائهشده نيز میتواند معیار مناسبی برای ارزیابی
نظام اطالعرسانی و خدمات اطالعرسانی ارائهشده باشد و چگونگی میزان این رضایت
میبایست هر چند وقت یکبار به روش علمی سنجیده شود و نتایج حاصله از آن از لحاظ
شکل ،محتوا و نحوه ارائه اطالعات در آن پایگاهها اعمال شود (صدقی ،1380،ص .)50لذا
پژوهش حاضر با هدف مشخص کردن ميزان استفاده ،ارزیابی کیفیت منابع اشتراکی ،شناسايي
مشکالت و محدوديتهاي عرضه ،بازنمون اطالعات در پايگاههاي اطالعاتي آبونمانشده
دانشگاه علوم پزشكي اروميه ،و بررسي مطلوبيت خدمات ارائهشده از ديدگاه اعضاي هيئت
علمي ،در تالش است ضمن آزمون فرضيه «بين مرتبه علمی و میزان استفاده اعضاي هيئت
علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از پایگاههاي اطالعاتي رابطه وجود دارد» ،به سؤاالت
زير پاسخ دهد:
 .1دانشگاه علوم پزشكي اروميه چه پایگاههای اطالعاتي را براي استفاده اعضاي هيئت
علمي آبون ه شده است؟
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 .2ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از پایگاههای
اطالعاتي آبونهشده در چه حد است؟
 .3میزان تأثیر پایگاههای اطالعاتی موجود در سایت دانشگاه در دستیابی به اطالعات
مورد نیاز اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در چه حد است؟
 .4دوره های آموزشی برگزارشده درخصوص نحوه جستوجوی اطالعات علمی در
بازیابی اطالعات اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از پایگاههایاطالعاتی تا
چه حد مفید است؟
 .5ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از پایگاههای
اطالعاتي آبونهشده چقدر است؟
 .6مهمترين اهداف استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از
پایگاههای اطالعاتي آبونهشده چيست؟
 .7مشكالت و موانع استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه از
پایگاههای اطالعاتي آبون هشده چيست؟
 .8آيا مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي اروميه در میزان استفاده از
پايگاههاي اطالعاتي آبون هشده تأثیر دارد؟
مطالعه پژوهشهاي انجامشده نشان ميدهد اهمیت دسترسپذیر کردن پایگاههای
اطالعاتی الکترونیکی و نیز استفاده بهینه از آنها از یک سو و هزینههای نسبت ًا زیاد اشتراک
این پایگاهها از سوی دیگر ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی را ترغيب كرده تا میزان و وضعیت
استفاده از پايگاهها ،رضایت استفادهکنندگان ،همخوانی آنها با نیازهای کاربران ،کیفیت پایگاهها،
اهداف کاربران از استفاده ،تأثیر پایگاهها بر رفع نیازهای اطالعاتی کاربران ،ارزشمندی این
پایگاهها ،مشکالت و محدوديتهاي استفاده از پایگاهها و ...را مورد بررسی قرار دهند.
ت
پایگاههای اطالعاتی متعددی از سوی دانشگاهها و مراکز پژوهشی (بسته به حوزه فعالی 
آنها) تهیه و در اختیار جامعه استفادهکننده قرار میگیرد .حجم بسیار زیاد پایگاههای عرضهشده
در سطح دنیا ،محدودیتهای مالی و نیز امکانات دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،این مراکز را
مجبور به انتخاب میکند .درواقع انتخاب پایگاه باتوجه به نیازهای علمی جامعه استفادهکننده،
جامعيت ،کیفیت و اعتبار اطالعات و نیز روزآمد بودن اطالعات ارائه شده در آنهاست.
پژوهش خاصه و حاتمي ( )1384نشان از نگرش مثبت اعضاي هیئتعلمي دانشكده علوم
انساني دانشگاه شيراز نسبت به پایگاههای اطالعاتي پيوسته نظیر ساینس دایرکت ،الزویر ،و
آی.اس.آی .بوده است که بهترتيب پراستفادهترين پایگاههای اطالعاتی استفادهشده از سوی
اعضای هیئتعلمی علوم انسانی دانشگاه شيراز بودهاند .همچنین یافتههای پژوهش اسدي
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7. Eivillage
8. Web of science
9. Francis
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و شريفي ( )1385نشان داد که از ميان پایگاهها و مجالت الکترونيکي موجود ،بهترتیب
پایگاههای ساینس دایرکت ،ای.آی .ویلیج ، 7و آی.اس.آی .از باالترين ميزان استفاده در میان
اعضای هیئت علمی که مرتبط با رشتههای فنی و مهندسی هستند ،برخوردار بودهاند .حياتي
و حسنشاهي ( )1387با بررسی رضایت اعضاي هیئتعلمي دانشگاه شيراز از پايگاههای
اطالعاتی ،به این نتیجه رسیدند که بهترتيب بیشترین ميزان رضايت از پايگاههایالزوير،
ساينس دايركت ،ابسكو ،و پروكوئست بوده است و ميزان رضايت از نحوه دسترسي به
پايگاههایمورد مطالعه به ترتيب به پايگاههایساينس دايركت ،الزوير ،ابسكو ،و پروكوئست
اختصاص داشته است .مهمترين دليل رضايت پاسخگويان ،جديد بودن مقاالت و مجالت
موجود است .براساس پژوهش آتاکان و همکاران ( )2008بیشترین پایگاههای استفاده
شده از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه آنکارا عبارت بودند از :وبآوساینس ، 8ساینس
دایرکت ،و ابسکو .و درنهايت سلماني ندوشن ( )1386در پژوهش خود به این نتیجه میرسد
که پايگاههايي هستند با وجود ارزشمند بودن و هزینه زیادی که صرف میشود ،استفاده كمي
از آنها میشود ،لذا برای افزایش استفاده ،الزم است در برخي رويكردهاي انتخاب ،عضويت
در پايگاهها و نيز آموزش و اطالعرساني صحيح در استفاده از آنها تجدیدنظر شود.
يكي از مهمترين داليل استفاده از پایگاههای اطالعاتی و نیز ضرورت اشتراک آنها
از سوی دانشگاه ،کمبود منابع موجود در کتابخانههای دانشگاهی و مراکز پژوهشی است.
يافتههایپژوهش فرانسيس  )2005( 9نشان میدهد كه اعضاي هیئتعلمي ،شمارههای
جاري مجالت و پايگاههایاطالعاتي پيوسته را مهمترين منبع كسب اطالعات میدانند.
همچنين دانشمندان شكل و فرمت منابع الكترونيكي را برمنبع چاپي ترجيح میدهند .پژوهش
بيگدلي و جمشيدپور ( )1381نشان داد  81درصد استفادهکنندگان معتقدند منابع موجود
در كتابخانهها يا مراكز اطالعرساني کافی نیستند ،براساس يافتههاي پژوهش بيگدلي و
جمشيدپور ،مشکالت عمده مطرحشده از سوی دانشجويان شامل كمبود منابع ،نبود امكانات
كامپيوتري ،و نبود چكيدهنامهها و نمايهنامههاي مناسب است.
استفاده مکرر از پایگاههای اطالعاتی و مراجعه مجدد به آنها ،به رضایت استفادهکنندگان
از کیفیت و اعتبار علمی منابع ،و همخوانی آنها با نیازهای اطالعاتی جامعه استفادهکننده
برمیگردد .جنابزاده و مهراد ( )1380با بررسی میزان رضايت استفادهكنندگان از پايگاه
اطالعاتي اريك موجود در كتابخانه منطقهایعلوم و تكنولوژي شيراز ،متوجه شدند که
بيش از  95درصد استفادهكنندگان تمايل خويش را به استفاده مجدد از اين پايگاه اطالعاتي
اعالم کردهاند و تنها  3درصد از استفادهكنندگان مايل به استفاده مجدد از آنها نيستند .اسدی
و شریف ( )1385در تحقیق خود متوجه شدند مهمترين عوامل مؤثر در استفاده بيشتر از
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پایگاههای اطالعاتی از سوی اعضای هیئت علمی به ترتيب عبارت بوده از :تداوم اشتراک،
افزايش ک ّميت امکانات سختافزاری و نرمافزاری رايانههاي موجود در کتابخانههایدانشگاه،
و بهبود ترافيک شبکه.
استفاده اعضای هیئت علمی از پایگاههای 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 مهمترین مشکالت استفاده از منابع
اطالعاتی و پایگاههای اطالعاتی محسوب میشوند .سلماني ندوشن ( )1386با بررسی در
مورد اعضای هیئتعلمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،متوجه شد هر چقدر واحدهاي مورد
تدريس يك عضو بيشتر باشد فرصت كمتري براي جستوجو در پايگاهها خواهد داشت.
استفادهکنندگان با اهداف مختلفی ازجمله انجام پژوهش ،تألیف مقاله و کتاب ،مقاصد
10
آموزشی ،و نظایر آن از پایگاههای اطالعاتی استفاده میکنند .منوپولي ،جورجو و كورفيتاي
( )1997با بررسی استفاده اعضای هیئت علمی دانشگاه پاتراس 11متوجه شدند  97/4درصد
از جامعه مورد مطالعه براي نوشتن مقاله و كتاب ،و  66/7درصد براي آموزش ،از مجالت
الكترونيكي استفاده میکردند.
يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار در ميزان استفاده از پايگاهها راحتي استفاده ،قابليتهاي
جستوجو و در دسترسبودن آنها براي كاربران است .راجر ز )2001(12با مطالعه اعضای
هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایالتی اوهایو متوجه شد از نظر آنها در
دسترس بودن و راحتي استفاده از مزاياي اصلی مجالت الكترونيكي یکی از دالیل اصلی
استفاده از پایگاههای اطالعاتی مجالت الکترونیکی است .همچنین ديلون و هان ( )2002با
13
مطالعه اعضاي هیئتعلمي و نمونههايي از دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه مريلند
متوجه شدند راحتي استفاده ،قابليت جستوجو و امكانات پيوند فرامتنی از مزاياي مجالت
الكترونيكيهستند.
یکی از شاخصهای اصلی مفید بودن پایگاههای اطالعاتی میزان استفاده از آنهاست.
تحقیق ديلون و هان ( )2002بر روي تمام اعضاي هیئتعلمي و نمونههايي از دانشجويان
كارشناسي ارشد دانشگاه مريلند نشان داد كه حدود نيمي از اعضاي هیئتعلمي حداقل يك
بار در ماه از مجالت الكترونيكي استفاده ميكنند؛ اين درحالي است كه 31درصد از اين اعضا،
هرگز از مجالت الكترونيكي استفاده نكردهاند و اين امر به دليل عدم آشنايي آنها نسبت به
مجالت الكترونيكي و اشتراك شخصي مجالت چاپي بوده است.

10. Monopoli, Georgiou, Korfitai
11. University of Patras
12. Rogers
13. University of Maryland
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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 هیئتعلمي (آزمايشي ،پيماني و رسمي تماموقت)
دانشگاه علوم پزشكي اروميه هستند که در سال تحصيلی  1388 -1387در اين دانشگاه
مشغول به فعاليت بودهاند .باتوجه به آمار معاونت نيروي انساني دانشگاه ،تعداد اعضا در سال
تحصيلي مذكور 220نفر بود .حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعيين و از بین جامعه
 220نفری  140نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .انتخاب نمونهها با روش انتخاب تصادفي
طبقهاي انجام شد ،بهطوريكه به نسبت تعداد اعضاي هیئتعلمي در هر دانشكده ،اعضای
نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه بين آنها توزيع شد .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه بود که پس از تأييد اساتيد راهنما و مشاور و بهمنظور سنجش روایی ابزار
تحقیق ،در بین گروه کوچکی از اساتيد ،بهصورت آزمایشی اجرا شد .بنابراين سؤاالتی که
مبهم بود و يا نياز به اصالح يا توضيح اضافی داشتند ،بازبينی و اصالح شدند .برای محاسبه
پايايی پرسشنامه نيز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد .نتیجه حاصل 0/92 ،بود؛ بنابراین
پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و
15
استنباطی و نرمافزار اس.پی.اس.اس 14.نگارش  17و برای رسم نمودارها از برنامه اکسل
 2007استفاده شده است.

یافت هها

14. SPSS
15. Exell
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براساس اطالعات اخذشده از دانشگاه ،از کل نمونه  140نفری اعضای هیئت علمی دانشگاه
علوم پزشکی ارومیه 104 ،نفر ( 74/3درصد) را مردان و  36نفر ( 25/7درصد) را زنان تشكيل
ميدهند .دانشگاه علوم پزشكي اروميه داراي سه دانشكده پزشكي ،بهداشت و پيراپزشكي ،و
پرستاري و مامايي است که بیشترین تعداد اعضای شركتكننده مربوط به دانشكده پزشكي
با تعداد  101نفر ( 72/1درصد) و سپس بهداشت و پیراپزشکی با  21نفر ( 15درصد) و
کمترین مربوط به دانشكده بهداشت و پيراپزشكي با تعداد  18نفر ( 12/9درصد) بوده است.
میانگین سن مردان و زنان عضو هیئت علمی تقريب ًا  46سال ،و حداکثر و حداقل سن
نمونه مورد مطالعه مربوط به اعضای هیئت علمی مرد بهترتیب  69سال و  27سال بوده است.
حداقل سابقه كار مردان هیئت علمی شركتكننده در مطالعه  5سال و حداكثر سابقه آنان40
سال است .همچنين حداقل سابقه كار زنان شركتكننده در مطالعه  4سال و حداكثر سابقه
آنان  30سال است.
بر اساس اطالعات موجود در سایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،تعدادی از
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استفاده و رضایت اعضایهیئتعلمی
ازپایگاههایاطالعاتیآبونمان
شدهدانشگاهعلومپزشکیارومیه

پایگاههای مهم و معتبر برای استفاده اساتید و اعضای هیئت علمی قابل دسترسی است؛
پايگاههای آبونهشده دانشگاه عبارتنداز :الزویر ،اسکوپوس ،ام.دی .کانسولت ،آکسفورد،
پروکوئست ،اشپرینگر ،تیمه ،وایلی ـ بلکول ،ایرا نم ِ ِدکس ،ساینس دایرکت ،و اُوید ،آی.اس.
آی( .چکیدهنامه علوم زیستی ،مدالین و )...
پایگاهاطالعاتی

فراونی

درصد

الزویر

16

12/1

اسکوپوس

14

10/0

ام.دی.کانسولت

8

5/7

آکسفورد

8

5/7

پروکوئست

10

7/1

اشپرینگر

13

9/2

تیمه

2

1/4

وایلی -بلک ول

6

4/2

ایران مدکس

19

13/6

ساینسدایرکت

15

10/0

اوید

12

8/5

آی.اس.آی.

17

12/5

مجموع

140

100/0

جدول 1

توزیع فراوانی و درصد میزان استفاده از
پایگاههایاطالعاتیازسویاعضایهیئتعلمی

ارقام مربوط به جدول  ،1نشان میدهد که بیشترین میزان استفاده از پایگاههای اطالعاتی
ایران مدکس با فراوانی  19نفر ( 13/6درصد) ،آی .اس.آی با فراوانی  17نفر ( 12/5درصد)،
الزویر با فراوانی 16نفر ( 12/1درصد) ،و کمترین میزان استفاده نیز مربوط به پایگاههای تیمه
با فراوانی  2نفر ( 1/4درصد) ،وایلی -بلک ول با  6نفر ( 4/2درصد) ،آکسفورد و ام.دی.
کانسولت با  8نفر ( 5/7درصد) ،و پروکوئست با  10نفر ( 7/1درصد) است.
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یافتههای پژوهش حاکی از این است که تعداد  67نفر ( 47/9درصد) از اعضای هیئت
علمی میزان تأثیر پایگاههای آبونهشده از سوی دانشگاه را در دستیابی به اطالعات در حد
متوسط میدانند .تعداد  1نفر ( 0/7درصد) در حد خیلی کم ،تعداد  25نفر ( 17/9درصد) در
حد کم 38 ،نفر ( 27/1درصد) در حد زیاد ،و تعداد  9نفر ( 6/4درصد) در حد خیلی زیاد
ارزیابی کردهاند .درواقع میزان تأثیر پايگاههایاطالعاتي موجود در سایت دانشگاه در دستيابي
به اطالعات مورد نیاز اعضای هیئتعلمی در حد متوسط است.
از نظر تأثیر دورههای آموزشی در نحوه جستوجو اطالعات یافتهها نشان میدهد که
تعداد  51نفر( 36/4درصد) تأثیر دورههای آموزشی را در حد زیاد 8 ،نفر ( 5/7درصد) نفر در
حد خیلی کم 41 ،نفر ( 29/3درصد) در حد کم 18 ،نفر ( 12/8درصد) در حد متوسط و 22
نفر ( 15/8درصد) در حد خیلی زیاد مفید میدانند .دادهها نشان میدهد از نظر اعضای هیئت
علمی ،برگزاری دورههای آموزشی تأثیر مثبتی بر بازیابی اطالعات دارد.

میزان رضایت (فراوانی -درصد)

ميزان رضايت

جدول 2

توزیع فراوانی و درصد رضایت اعضای هیئت
علمیازپایگاههایاطالعاتیبرحسب
ویژگیپایگاهها
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ویژگی پایگاهها

بسیاركم

كم

متوسط

زياد

بسیارزياد

تعداد پایگاهها

)%4/3( 6

)%18/6(26

)%47/1( 66

)%27/1( 38

)%2/1( 3

کیفیت اطالعات پایگاهها

)%5/0( 7

)%19/3( 27

)%56/4( 79

)%17/9( 25

)%1/4( 2

راحتیاستفاده

)%5/7( 8

)%27/8( 39

)%45/7( 64

)%19/3( 27

)%1/4( 2

مرتبط بودن اطالعات پایگاهها با
موضوعادعاشده

)%2/1( 3

)%24/3( 34

)%47/1( 66

)%24/3( 34

)%2/2( 3

دقتجستوجو

)%2/1( 3

)%20/7(29

)%52/1( 73

)%21/4( 30

)%3/7( 5

همخوانی اطالعات پایگاهها با
نيازهایتخصصی

)%5/7( 8

)%17/8( 25

)%55/0( 77

)%18/6( 26

)%2/9( 4

روزآمد بودن اطالعات

)%7/8( 11

)%17/9(25

)%38/6( 54

)%32/1( 45

)%3/6( 5

جمع (و سهم هر امتیاز از 100
درصد)

)%4/7( 46

205
()%20/9

)%48/9( 479
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)%22/9( 224

)2/6( 25

استفاده و رضایت اعضایهیئتعلمی
ازپایگاههایاطالعاتیآبونمان
شدهدانشگاهعلومپزشکیارومیه

براساس جدول  ،2درمجموع  48/9درصد از آزمودنیها میزان رضایت از ویژگی
پایگاههای را در حد متوسط 22/9 ،و  2/6درصد در حد زیاد و بسیار زیاد ،و  4/7و 20/9
درصد در کم و بسیار کم ارزیابی کردهاند 24/3 .درصد از آزمودنیها ویژگی تعداد پایگاهها را
در حد کم و خیلی کم 47/1 ،درصد در حد متوسط ،و  19/3درصد در حد زیاد و خیلی زیاد
ارزیابی کردهاند .از نظر کیفیت اطالعات پایگاهها 24/3 ،درصد از آزمودنیها کم و بسیار کم،
 56/4درصد متوسط و  19/3درصد در حد زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کردهاند .از نظر راحتی
استفاده 33/5 ،درصد کم و بسیار کم 45/7 ،درصد متوسط و  20/7درصد در حد زیاد و بسیار
زیاد ارزیابی کردهاند .در مورد ویژگی مرتبط بودن اطالعات پايگاهها با موضوعات ادعاشده،
 24/4کم و بسیار کم 47/1 ،درصد متوسط و  26/5درصد زیاد و بسیار زیاد ارزیابی کردهاند.
درخصوص همخوانی پايگاهها با نيازهایتخصصي  23/5درصد در حد زیاد و بسیار زیاد،
 55درصد متوسط ،و  21/5درصد زیاد و بسیار زیاد ارزیابی شده است؛ و در مورد آخرین
ویژگی یعنی روزآمد بودن اطالعات 25/7 ،درصد آزمودنیها کم و بسیار کم 38/6 ،متوسط
و  35/7درصد زیاد و بسیار زیاد ارزيايي کردهاند.

برای

ارتقا

منودار 1

توزیع فراوانی اهداف اعضای هیئتعلمی در
استفاده از پایگاههای اطالعاتی آبونهشده

براساس نمودار  ،1انجام فعالیتهای پژوهشی ،افزایش کیفیت تدریس ،و روزآمد كردن
اطالعات تخصصي و حرفهاي به ترتیب با فراوانی  ،26 ،30و  24مهمترین اهداف استفاده
اعضای هیئت علمی از پایگاههای آبونهشده دانشگاه هستند و سایر موارد بهترتیب عبارتند
از :حفظ صالحیت حرفهای و تخصصی17نفر ،ارتقاء معلومات شخصی و حرفهای 14نفر،
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آمادگی الزم براي شرکت در سمینار  13نفر ،فعالیتهای بالینی 10نفر ،و کارهای اجرایی 6
نفر در رتبههای بعدی اهمیت قرار دارند.
مشكالت و محدوديتها

جدول 3

توزیعفراوانیودرصدمشکالتاستفادهاعضای
هیئتعلمیازپایگاههایاطالعاتیآبونهشده

فراوانی

درصد

عدم اطالع از منابع مرتبط

19

13/6

ناكافی بودن منابع مرتبط در پايگاهها

22

15/7

عدم آشنايی با پايگاهها و نحوه كاوش

14

10/0

عدم دسرتسی به منابع سنوات گذشته

12

8/5

عدم دسرتسی آسان به اينرتنت

18

12/8

رسعت پايني خطوط ارتباطی

33

23/6

ناآشنايی با زبانهای خارجی

3

2/2

كمبودتعدادكامپيوترهایمستقردركتابخانه

19

13/6

براساس جدول  ،9مهمترین موانع و مشکالت استفاده از پایگاههای اطالعاتی سرعت
پايين خطوط ارتباطي با فراوانی 33نفر ( 3 /6درصد) ،ناكافي بودن منابع مرتبط در پايگاهها 22
نفر ( 15/7درصد) ،كمبود تعداد کامپیوترهای مستقر در كتابخانه  19نفر ( 13/6درصد) بوده
است .سایر مشکالت بهترتیب عبارتند از :عدم اطالع از منابع مرتبط  19نفر ( 13/6درصد)،
عدم دسترسي آسان به اينترنت  18نفر ( 12/8درصد) ،عدم آشنايي با پايگاهها و نحوه كاوش
 14نفر ( 10/0درصد) ،عدم دسترسی به منابع سنوات گذشته  12نفر ( 8/5درصد) ،و ناآشنايي
با زبانهاي خارجي  3نفر ( 2/2درصد).

جنسيت

جدول 4

توزيعفراوانیودرصدرتبههایعلمی
اعضایهیئتعلمی

رتبهعلمی

مجموع

مربی

استاديار

دانشيار

استاد

مرد

 32/7( 34درصد)

 43/3( 45درصد)

 21/2( 22درصد)

 2/9( 3درصد)

 100/0( 104درصد)

زن

 38/9( 14درصد)

 47/2( 17درصد)

 13/9( 5درصد)

 0/0( 0درصد)

 100/0( 36درصد)

مجموع

 34/3( 48درصد)

 44/3( 62درصد)

 19/3( 27درصد)

 2/1( 3درصد)

 100/0( 140درصد)

براساس جدول  ،4بیشترین مرتبه علمی با فراوانی  62نفر ( 44/3درصد) مربوط به مرتبه
استادیاری است .مرتبه علمی مربی با فراوانی 48نفر ( 34/3درصد) ،مرتبه دانشیار با فراوانی 27نفر
( 19/3درصد) ،و مرتبه علمی استاد با فراوانی 3نفر ( 2/1درصد) در رتبههای بعدی قرار دارند.
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استفاده و رضایت اعضایهیئتعلمی
ازپایگاههایاطالعاتیآبونمان
شدهدانشگاهعلومپزشکیارومیه
میزاناستفاده

فراوانی

درصد

اص ًال

9

6/5

کمرت از 2ساعت

41

29/3

بین 5 -2ساعت

49

35

بین 7-5ساعت

17

12/1

بیشرت از  8ساعت

24

17/1

مجموع

140

100/0

جدول 5

توزیع فراوانی و درصد میزان استفاده اعضای
هیئتعلمی از پایگاههای اطالعاتی

باتوجه به جدول  ،5بیشترین تعداد اعضای هیئت علمی یعنی  49نفر ( 35درصد) بین
 5 -2ساعت در هفته از پایگاههای اطالعاتی استفاده میکنند .تعداد  41نفر ( 29/3درصد)
کمتر از  2ساعت در هفته ،تعداد  17نفر ( 12/1درصد) بین  7 -5ساعت در هفته ،تعداد 24
نفر ( 17/1درصد) بیشتر از  8ساعت در هفته از پایگاههای اطالعاتی استفاده میکنند ،و تعداد
 9نفر ( 6/5درصد) از اعضای هیئت علمی از پایگاههای اطالعاتی موجود در سایت دانشگاه
اص ً
ال استفاده نمیکنند.
مدتاستفاده
 2-0ساعت

 5 -2ساعت

بیش از  5ساعت

مجموع

مرتبهعلمی

مربی

استادیار

دانشیار،استاد،فلوشیپ

مجموع

درصدمرتبهعلمی

 79/2درصد

 64/3درصد

 59/3درصد

 67/7درصد

درصداستفاده

 42/2درصد

 40/0درصد

 17/8درصد

 100/0درصد

درصدمرتبهعلمی

 14/6درصد

 16/1درصد

 3/7درصد

 14/0درصد

درصداستفاده

 41/2درصد

 52/9درصد

 5/9درصد

 100/0درصد

درصدمرتبهعلمی

 6/3درصد

 19/6درصد

 37/0درصد

 18/3درصد

درصداستفاده

 12/5درصد

 45/8درصد

 41/7درصد

 100/0درصد

درصدمرتبهعلمی

 100/0درصد

 100/0درصد

 100/0درصد

 100/0درصد

درصداستفاده

 36/6درصد

 42/7درصد

 20/6درصد

 100/0درصد

جدول 6

تعیین رابطه بین مرتبه علمی اعضای هیئت
علمی و میزان استفاده از پایگاههای اطالعاتی
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برای تعیین رابطه بین مرتبه علمی اعضای هیئتعلمی و میزان استفاده از پایگاه ها،
اطالعات دو جدول  4و ( 5دادههای سؤال موجود در پرسشنامه) در هم ادغام شد و جدول6
بهدست آمد .برای تعیین رابطه بین میزان استفاده از پایگاههای اطالعاتی و مرتبه علمی اعضای
هیئتعلمی و نیز آزمون فرضیه «بين مرتبه علمی و میزان استفاده اعضاي هيئت علمي
دانشگاه علوم پزشكي اروميه از پایگاههاي 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 میشود و رابطه معناداری بین مرتبه علمی و میزان استفاده را
مشاهده میکنیم؛ یعنی هر قدر مرتبه علمی یک عضو هیئتعلمی بیشتر باشد ،میزان استفاده
او از پایگاه های اطالعاتی خواهد بود.

نتیجهگیری

میزان استفاده از این پایگاههاي آبونهشده در بین اعضای هیئتعلمی متفاوت است و پايگاه
اطالعاتی ایران مدکس بيشترين درصد استفاده در بین پایگاههاي اطالعاتی آبونهشده دانشگاه
را به خود اختصاص داده است؛ سپس پایگاههای 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 پايگاه تیمه كمترين سطح استفاده را به خود اختصاص داده
است .نتایجی که از این تحقیق بهدست آمده تا حدودی با یافتههاي تحقیق اسدی و شریفی
( )1385که میزان استفاده از پایگاههاي اطالعاتی را در دانشکدههای مختلف دانشگاه صنعتی
شریف مورد بررسی قرار دادند ،همخوانی دارد.
از نظر اعضای هیئتعلمی بیشترین میزان تأثیر پایگاههاي اطالعاتی در دستیابی به
اطالعات مورد نیاز ،در حد متوسط و  47/9درصد است .درواقع بیشتر اعضای هیئتعلمی
میزان اين تأثیر را در دستیابی به اطالعات مورد نیاز خود ،در حد متوسط ارزيابي كردهاند.
بیشتر اعضای هيئت علمی( 36/4درصد) مفید بودن برگزاری دورههای آموزشی را در
نحوه جستوجوی اطالعات علمی در حد زیاد ارزيابي كردهاند .در نتیجه از نظر اعضای
هیئتعلمی میزان مفید بودن دورههای آموزشی برگزار شده توسط دانشگاه در حد نسبت ًا
زیاد است.
ت علمی دانشگاه علوم پزشکی از ویژگی های مورد بررسی
میزان رضایت اعضای هیئ 
پایگاه ها ازجمله روزآمد بودن اطالعات پایگاهها ،تعداد پایگاهها ،مرتبط بودن اطالعات
پایگاهها ،دقت جستوجو ،همخوانی اطالعات پایگاهها با نیازهای تخصصی ،کیفیت
اطالعات پایگاهها و راحتی استفاده در حد متوسط است.
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مهمترین هدف استفاده اعضای هیئتعلمی از پایگاههاي اطالعاتی انجام فعالیتهاي
پژوهشی است؛ افزایش کیفیت تدریس و روزآمد کردن اطالعات تخصصی و حرفه ای در
رتبههاي بعدی اهمیت قرار دارند .از بین اهداف موجود ،کماهمیت ترین اهداف مربوط به
انجام فعالیتهاي بالینی و کارهای اجرایی است .یافتههای این تحقیق با یافتههای تحقیق
سلمانی ندوشن ( ،)1386دیلمقانی ( ،)1375یاریزنگنه ( )1384و منوپولی ،جورجو و
كورفيتاي ( )1997که مهمترین هدف استفاده از مجالت الکترونیکی را آموزش و تدریس
میدانند تقریب ًا مشابه است.
از بین مشکالت موجود ،سرعت پایین خطوط ارتباطی با فراوانی  23/6باالترین درصد،
و عدم دسترسی به منابع سنوات گذشته و ناآشنایی با زبانهای خارجی کمترین سطح اهمیت
را به خود اختصاص دادهاند .این یافتهها تقریب ًا با یافتههای تحقیق سلمانی ندوشن ()1386
همخوانی دارد .در تحقیق وی بیش از  63درصد افراد ،ناکافی بودن منابع مرتبط در پایگاهها
و  42درصد عدم دسترسی آسان به اینترنت را بهعنوان مشکل اساسی در استفاده از پایگاهها
ذکر کردهاند .همچنین یافتههاي این تحقیق با یافتههاي دیلمقانی ( )1375که مهمترین عامل را
کافی نبودن منابع مرتبط و بهروز نبودن اطالعات میداند همخوانی دارد .در یافتههاي اخوتی
( )1377نیز مهمترین عامل مؤثر بر عدم استفاده ،عدم دسترسی به اینترنت  66درصد و اشکال
در اتصال  42/7درصد بود ،ولی یافتههاي تحقیق ،با یافتههاي ترابی ( )1380که مهمترین
مشکالت استفاده را کمبود تجهیزات سخت افزاری میدانست ،همخوانی ندارد.
براساس یافتههاي پژوهش ،بین مرتبه علمي اعضاي هیئتعلمي دانشگاه و استفاده از
پايگاههاي اطالعاتي آبونهشده 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 پایگاهها و مرتبه علمی نشان
ميدهد .درواقع يافتهها نشان ميدهد هرچه مرتبه علمی یک عضو هیئتعلمی بیشتر باشد
میزان استفاده او از پایگاههای اطالعاتی بیشتر است .براساس یافتههای دیلمقانی ()1375
اعضای هیئتعلمی با مدارک تحصیلی باالتر ،بیشتر از پایگاههای اطالعاتی استفاده میکنند؛
اما پژوهشهاي اخوتی ( ،)1377خاصه و حاتمی ( )1384تفاوت معناداری بین میزان استفاده
و مرتبه علمی نشان نميدهد.
براي بهبود دستیابی به اطالعات پایگاههای اطالعاتی توسط اعضای هیئتعلمی،
پیشنهاداتی ارائه شده که در ذیل به آنها میپردازیم:
 براي استفاده بيشتر از پايگاههاي اطالعاتي ،عضويت در پايگاههاي علمي و ارزشمندجديد و نيز قطع اشتراك پايگاههايي كه كمتر با استقبال مواجه ميشوند ،الزم است درخصوص
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مفيد بودن پايگاهها ارزيابيهاي دورهاي انجام شود.
 باتوجه به این نکته که دانشجویان و اعضای هیئتعلمی هر رشته بیشتر از دیگرانمیتوانند پایگاههای اطالعاتی مورد نیاز خود را شناسایی کنند ،بهصورت ادواري از اساتید
برای انتخاب بهتر و مناسب پایگاههاي مورد نیاز شناسايي پايگاههاي جديد نظرخواهی شود.
 باتوجه به این نکته که سرعت خطوط ارتباطی در شهرستان ارومیه در مقایسه بااستانهای دیگر در حد خیلی پایینی است و مهمترين محدوديت اعالمشده از سوي اعضاي
هيئت علمي سرعت پايين خطوط ارتباطي بوده است ،دسترسی به اینترنت پرسرعت براي
استفاده اعضاي هیئتعلمي در دفتر كارشان ،بهطوري كه استفاده از پايگاهها نيز امكانپذير
باشد ،فراهم شود.
 تشکیل دورههاي منظم آموزش استفاده از پایگاهها و تشکیل کارگاههای آموزشی برايت علمی از طریق کتابداران حرفهای شاغل در کتابخانههای دانشگاهی .ضرورت
اعضای هیئ 
این کار باتوجه به اینکه اعضای هیئتعلمی شرکت کننده در مطالعه ،این دورهها را در حد
زیادی مفید ميدانستند و نیز با توجه به این نکته که نتایج پژوهش نشان میدهد اعضای
هیئتعلمی مخصوص ًا آنهایی که در سنین باال هستند به اندازه کافی از نحوه کار با اینترنت و
پایگاههاي اطالعاتی آشنایی ندارند ،احساس میشود.
 پیشنهاد ميشود عضویت در تعداد بیشتري از پایگاهها و آبونه شدن پایگاه هایاطالعاتی جدید در دستور کار قرار گیرد .با اينکه اعضای هیئتعلمی علوم پزشکی از این
مسئله به میزان خیلی زیادی رضایت داشتند ،ولی باید از آخرین اطالعات مطلع شوند و
متناسب با شغل خود اطالعات گستردهای از تمامی بیماریها و راههاي درمان آنها داشته
باشند.
 افزایش تعداد کامپیوترهاي مستقر در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانیبراي دسترسیبیشتر اعضای هیئتعلمی و پزشکان پيشنهاد ميشود.

منابع

اخوتی ،مریم (« .)1377بررسی استفاده از شبکه اینترنت توسط اعضای هیئتعلمی دانشگاه های علوم
پزشکی ایران تهران و شهیدبهشتی» .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی ،دانشکده
مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اسدي ،مريم؛ شریفی ،شهرزاد (« .)1385نيازسنجي پايگاه هاي اطالعاتي ومجالت الکترونيکي موجود در
کتابخانه دانشگاه صنعتي شريف» .از:

http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asadi_sharifi.htm
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بيگدلي ،زاهد؛ جمشیدپور ،الهام (« .)1381بررسي ميزان استفاده دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاههاي
شهيدچمران و علوم پزشكي اهواز از مجالت خارجي رشته تخصصي آنان و از طرح تأمين مدرك و
بررسي ميزان ،علل و مشكالت استفاده آنان از مجالت خارجي رشته تخصصي در خارج از دانشگاه».
مجله علوم تربيتي و روانشناسي 3،و .148-127 : 4

ترابی ،الله (« .)1380بررسی میزان استفاده از منابع پزشکی الکترونیکی در کتابخانههای مرکزی و دانشکدهای
دانشگاه های پزشکی دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران» .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و
اطالع رسانی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانیپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.
جنابزاده ،رؤيا؛ مهراد ،جعفر (« .)1380ميزان رضايت استفادهكنندگان از پايگاه اطالعاتي اريك موجود در
كتابخانه علوم و منطقه اي شيراز» .فصلنامه كتاب.37-26 :)4(12 ،

جوکار ،عبدالرسول؛ دهقانی ،لیال (« .)1385بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکدههای
علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاههای فردوسی مشهد ،شهیدچمران اهواز ،تهران ،اصفهان و شیراز
از مجالت الکترونیکی در مقایسه با مجالت چاپی» .مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی.)25(7 ،

حياتي ،زهير؛ حسنشاهی ،محبوبه (« .)1387بررسي رضايت اعضاي هیئتعلمي دانشگاه شيراز از چهار
پايگاه اطالعاتي الزوير ،ساينس دايركت ،ابسكو ،و پروكوئست و ميزان رضايت آنها از نحوه دستيابي
به پايگاه هاي نامبرده» .فصلنامه كتاب.76-61 : )2(19 ،

خاصه ،علياكبر؛ حاتمی ،علی (« .)1384رفتار اطالعيابي اعضاي هیئتعلمي علوم انساني در پايگاه هاي
الكترونيكي» .از:

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

دیلمقانی ،میترا (« .)1375بررسی رفتار اطالعیابی اعضای هیئت علمی رشته مهندسی مکانیک در کسب
اطالعات تخصصی در پنج دانشگاه شهر تهران» .پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری ،دانشگاه تربیت
مدرس.
سلمانيندوشن ،ابراهيم (« .)1386بررسي ميزان ،مطلوبيت و عوامل مؤثر بر استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي
پيوسته توسط اعضاي هیئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال  .»1385 -86پایاننامه
كارشناسي ارشد کتابداری و اطالع رسانی ،دانشكده پيراپزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي تبريز.
صدقی ،شهرام (« .)1380بررسی میزان استفاده اعضای هیئت علمی دانشکدههای پزشکی دانشگاههای
علوم پزشکی ایران ،تهران و شهید بهشتی از شبکههای اطالع رسانی پزشکی کشور» .پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران.
یاریزنگنه ،مرضیه (« . )1384بررسی نیازهای اطالعاتی و رفتار اطالعیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه
خلیج فارس» .اطالعشناسی 9 ،و.55 -54 :10
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