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 18/4/92، پذیرش: 11/4/92، اصالح: 11/8/91 دریافت:

 

 خالصه
به منظور تسهیل دسترسی به منابع روزآمد علمی بررای ممره دانشرگامهای علروم پزشرکی کشرور راه        3132کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران در سال  سابقه و هدف:

مداخله در ارتقاء دسترسی به منابع روزآمد و در پی آن تغییرات مورد انتظار در بهبود شاخص مای آموزشی و پژومشری، برر    اندازی گردید. با توجه به نقش غیر قابل انکار این

 آن شدیم تا به بررسی وضعیت استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال در میان کاربران دانشگاه علوم پزشکی بابل بپردازیم.

تن از اعضاء میات علمی و کارشناسان آموزشی و پژومشی دانشگاه علوم پزشکی بابل که ممگری عضرو کتابخانره     23ر میان این مطالعه بصورت مقطعی د مواد و روشها:

انجام پذیرفت. فرم مورد استفاده جهت جمرع آوری اطالعرات عرالوه برر اطالعرات       3132ملی دیجیتال محسوب می شدند طی اجراء چهار کارگاه آموزشی در تابستان سال 

سوال ترکیبی در ارتباط با رفتار اطالع یابی آنان و ممچنین سوالی جهت ارائه پیشنهاد به منظرور رفرع موانرع و بهبرود شررای        2سوال بسته، سه سوال باز و  2ل فردی شام

و به  SPSS16کامپیوتر با استفاده از نرم افزار موجود بود. کلیه فرم ما قبل از شروع کارگاه بین شرکت کنندگان توزیع و جمع آوری شد. داده ما پس از استخراج و ورود به 

 کمک شاخص مای آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ی از آنان نفر دارای مدرک دکترا و نیم 13نفر زن و  13پرسشنامه باقی مانده  27مورد بدلیل نقص مورد بهره برداری قرار نگرفت. از  37پرسشنامه،  23از میان  یافته ها:

نفر تا زمان انجام این بررسی  37نفر از کاربران به دفعات از کتابخانه ملی دیجیتال مقاله دریافت کرده ولی  72فاقد سابقه شرکت در کارگاه آموزشی کتابخانه دیجیتال بودند. 

پژومشی  -عالیت مای علمی و ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت مای آموزشینفر( کتابخانه ملی دیجیتال را برای پیشبرد ف 77% )2/29میچ مقاله ای دریافت نکرده بودند. 

% مربوط به 17 -%13در خصوص میزان آشنایی با بانک مای اطالعاتی از طریق کتابخانه ملی دیجیتال به ترتیب بیشترین نسبت به میزان مای  ضروری و موثر دانستند.

OVID  وScinceDirect  با بانک مای اطالعاتی مانند بود. متاسفانه میزان آشنایی Scopus و Ebsco.نتایج مربوط به  از مقادیر بسیار پایین تری برخوردار بودند

% از کاربران با مشکالتی مانند سرعت پایین خ  اینترنت، کمبود نیروی انسانی رامنما، عدم اطالع رسانی دقیق 73مشکالت استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال نشان داد که 

 ه موقع، محدودیت منابع در بعضی از رشته ما، و فیلترینگ غل  روبرو بوده اند.و ب

ی، اما علیرغم سرمایه گذاری کالن به منظور دسترسی گسترده و سریع محققین به منابع علمی و تالش بسیار جهت تحقق مر چه سریعتر برنامه مای علم نتیجه گیری:

علمی آموزش مای الزم را دریافت نکرده، به خوبی از امکانات مطلع نبوده، بدرستی از ظرفیت مای موجود استفاده نکرده و  ممچنان بخش قابل مالحظه ای از اعضاء میات

 در نهایت جهت بهره برداری مطلوب با مشکالت متعددی روبرو مستند.

 ایران، مداخله، اعضاء هیات علمی. کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی واژه های کلیدی:   

                                                           
 
  مسئول مقاله:نویسنده  *

  e-mail: yaminfirooz@yahoo.com                                                               9333-2323372 تلفن:کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی، بابل، آدرس: 

 دمه مق
کتابخانه ما در طول تاریخ ممواره مرکز نگهداری، بهرره بررداری، و اشراعه    

اطالعات و دانش بشری بوده اند. افرزایش روزافرزون حجرم اطالعرات، گسرترش      

سریع اینترنت، تولید قالب مای گوناگون اطالعاتی، پیدایش و تحول سیستم مرای  

ژومان به دسترسری مرر چره    چند رسانه ای، و تمایل فزاینده دانشجویان و دانش پ

 سریعتر و سهل تر به اطالعات موجب گردیده تا عملکررد کتابخانره مرا در جهران     

 امروز متحول گردیده و کتابخانه مای دیجیتال پا به عرصه حیات گذارنرد و بردین   

 

ترتیب کتابخانه مای دیجیتال نوید بخش دستیابی بره اطالعرات بیشرتر، کرامش     

در  (.3) اده چند منظوره برای اسراتید و دانشرجویان باشرند   مزینه ما، و قابلیت استف

ممین راستا، در اقدامی ممسو با شکل گیری دیگر کنسرسیوم مرا کتابخانره ملری    

به منظور ترامین منرابع علمری روزآمرد و از      3132دیجیتال پزشکی ایران در سال 

توسر   سویی دسترسی آسان و سریع اساتید و دانشجویان کشور به منابع مرذکور،  

بهداشت درمان و آموزش پزشکی، با ممکاری بخش خصوصی راه اندازی و وزارت 
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 و ممکاران آرام تیرگر؛ ...وضعیت بهره برداری از کتابخانه ملی دیجیتال

 

دسترسی به این کتابخانه برای ممه دانشگامهای علروم پزشرکی کشرور از طریرق     

(. این کتابخانه امکان دسترسی 2) امکان پذیر گردید  www.inlm.orgسایت 

ی از آخررین منرابع اطالعرات پزشرکی موجرود در دنیرا را بردون        به گستره عظیمر 

محدودیت مکانی و زمانی برای اساتید، محققان، دانشجویان و متخصصرین حروزه   

یکسان در تمامی دانشگامها و مراکز تحقیقرات   "بهداشت و سالمت بصورت نسبتا

 پزشکی فرامم نموده است.

کتراب   299ا، بریش از  نشریه معتبر پزشرکی دنیر   7999دسترسی به بیش از 

میلیون خالصه مقاالت علمری از معتبرتررین بانرک     29مرجع و پر استناد پزشکی، 

میلیون پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد، بریش از   2مای اطالعاتی، نزدیک به 

 39دوره بازآموزی پزشکی بصرورت پیوسرته،    279مزار تصویر پزشکی، حدود  399

م پیشرفته موشمند تشرخیص پزشرکی و مرواردی از    مزار رامنمای بیماران، سیست

 ،EBSCO ،SCOPUSایررن قبیررل از طریررق بانررک مررای معتبررری ماننررد   

MDConsult ،ISI  از ویژگیهای منحصر بفرد این کتابخانه است که اممیرت  ،

 (.1-3) استفاده از آن را دو چندان کرده است

ی قابرل  ویژگیهای محی  دیجیترال و تنروع منرابع و بانرک مرای اطالعرات      

دسترس از این بزرگراه اطالعاتی از یک سو و عدم آموزش یا آشنایی با شیوه ما و 

ابزارمای جستجو و استفاده از این منابع از سوی دیگر موجب شده است تا اسراتید،  

دانشجویان و یا در مفهومی گسترده تر کاربران در استفاده بهینره و مروثر از آن برا    

باشند و تجربه عملری مولفران در کتابخانره مرکرزی      مشکالت و ابهام مایی روبرو

دانشگاه نشان داده است که کاربران بدون کسب مهارت و عدم آشرنایی کرافی برا    

امکانات و خدمات این نوع منابع نمی توانند به رغم توانمنردی مرای فرول العراده     

ود فرامم شده، تعامل خوبی با سیستم برقرار کرده و به رفع نیازمای اطالعراتی خر  

بنابراین با توجه به اممیت منابع اطالعراتی دیجیترال و تراثیر میبتری کره       بپردازند.

استفاده از این منابع در کمیت و کیفیت فعالیت مای علمی اسراتید، دانشرجویان و   

   .(3و7) دیگر کاربران دارد

آگامی از این نکات بسیار حایز اممیت است که آیا ممه کاربران از توانمندی 

وه این منابع آگامند؟ آیا ممه کاربران براحتی می تواننرد اطالعرات مرورد    مای بالق

پژومشی فرامم  -نیاز را از محی  مای دیجیتالی بدست آورند؟ آیا امکانات آموزشی

شده در قالب کتابخانه دیجیتال به شکل مطلوبی مورد بهره برداری قرار می گیرد؟ 

ی محری  دیجیترال آشرنایی دارنرد؟ و از     کاربران تا چه اندازه با امکانات و ابزارمرا 

طرفی در استفاده از منابع اطالعاتی دیجیتال با چه مشکالت و ابهام مرایی روبررو   

موارد اخیر موضوعاتی مستند که فقدان اطالعرات کرافی در ایرن ارتبراط،      مستند؟

آنها را به موضوع مورد پژومش برای گرومری از محققرین، از جملره ایرن مطالعره      

   (.2و7) ه استمبدل نمود

با توجه به نقش بدیهی و موثر امکانات موجود در کتابخانره مرای دیجیترال    

اعم از کتابها و مجالت، پایان نامه ما، تصویر پزشرکی، دوره برازآموزی، و مرزاران    

رامنمای بیماران و سیستم پیشرفته موشمند تشخیص در آموزش پزشکی ، مرد   

آشنایی و استفاده گرومی از کاربران دانشرگاه  میزان  از انجام مطالعه حاضر، بررسی

علوم پزشکی بابل از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران بعنوان ابزاری کارآمد در 

آموزش و تعیین مسایل و مشکالت استفاده از این فناوری در میان آنان بوده است. 

اننرد  البته بطور ممزمران وضرعیت آشرنایی و اسرتفاده از دیگرر منرابع دیجیترال م       

PubMed      که از پیشینه طوالنی تری نیز برخوردار مسرتند، مرورد مطالعره قررار

 گرفته است.

 مواد و روشها
این مطالعه بصورت مقطعی جهت پی بردن به میزان آمادگی جهت اسرتفاده،  

وضررعیت بهررره برررداری و مشررکالت پرریش رو در زمرران اسررتفاده از پایگرراه مررای 

 23انه ملی دیجیتال پزشکی ایرران در میران   اطالعاتی در دسترس از طریق کتابخ

تن از اعضای میات علمی و کارشناسان آموزشی و پژومشی دانشرگاه، در تیرر مراه    

توس  کارشناسان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل به اجررا   3132سال 

در آمد. به منظور جمع آوری داده ما از فرم جمرع آوری اطالعرات محقرق سراخته     

سوال باز  1سوال بسته،  2با امدا  پژومشی مشتمل بر چند سوال فردی، متناسب 

سوال ترکیبی استفاده شد. در سواالت موصو  وضعیت آشنایی، میرزان بهرره    2و 

پیشرنهادات   "برداری، متداولترین پایگاه مای مورد استفاده، نوع مشکالت و نهایترا 

انات موجود در کتابخانه شرکت کنندگان در خصوص چگونگی استفاده بهینه از امک

ملی دیجیتال پزشکی مورد پرسش قرار گرفت. فرم مای جمع آوری اطالعات قبل 

از آغاز چهار کارگاه آموزشی مجزا در ارتباط با کتابخانه ملی دیجیتال )مر یرک برا   

نفر( بین شرکت کنندگان توزیرع و در ممران لحظرات     27ظرفیت پیش بینی شده 

 37تنی است که از میان فرم مای جمع آوری شرده،  نخست جمع آوری گردید. گف

  فرم بدلیل نقص در تکمیل اطالعات از مطالعه کنار گذاشته شدند.

و برا    SPSS16داده ما بدنبال استخراج از فرم ما، بوسیله نرم افزار آماری

استفاده از شاخص مای آمار توصیفی ماننرد شاخصرهای پراکنردگی و گررایش بره      

اطی شامل آزمون  کای دو  مورد تجزیه و تحلیرل قررار گرفرت.    مرکز و آمار استنب

 در نظرگرفته شد.  P<97/9سطح معنی داری نتایج در این مطالعه 

 

 

 یافته ها
نفر شرکت نمودند  23با توجه به تعداد فرم مای تکمیل شده، در مجموع 

 فرم جمع آوری اطالعات بدلیل نقص در تکمیل اطالعات و یا 37که از این عده 

عدم تکمیل برخی از پرسش مای مهم از مسیر پردازش خارج گردیدند. بنابراین در 

فرم کامل و یا با نواقص جزئی مورد استخراج و پردازش داده ما قرار  27انتها 

نفر جنسیت خود را مشخص  2نفر زن و  13نفر مرد و  19گرفت. از این عده 

نندگان در این کارگاه ننمودند. از نظر سن جوانترین و مسن ترین شرکت ک

سال سن بوده اند. میانگین سن شرکت  71و  23آموزشی به ترتیب دارای 

سال بود. در جدول یک توزیع فراوانی شرکت کنندگان با  2/12±3/2کنندگان 

توجه به مقطع تحصیلی آنان ارائه شده است. ممانطور که مالحظه میشود 

تخصص واجد بیشترین و دی  پی، اچ،ممکاران شرکت کننده با مقطع آموزشی 

 فراوانی بودند. 

پرسش در خصوص سابقه شرکت در کارگاه مای آموزشی مرتب  با کتابخانه 

پرسشنامه  3ملی دیجیتال پزشکی گویای آن بوده است که صر  نظر از 

%( تاکنون در میچ کارگاه آموزشی شرکت 79تن از آنان )حدود  12نامشخص، 

ر خصوص احساس نیاز به استفاده از کتابخانه ملی ننموده اند حال آنکه پرسش د

دیجیتال به منظور اجرای طرح مای پژومشی یا انجام امور آموزشی نظیر پایان 

 73درصد از شرکت کنندگان ) 29نامه مای دانشجویی گویای آن بود که بیش از 

انه شرکت کننده( پیش از این نیازمند استفاده از منابع موجود در کتابخ 27نفر از 

%( در حد 27نفر از آنها ) 77ملی دیجیتال پزشکی شده اند که این احساس نیاز در 

انجام آزمون کای دو در خصوص رویارویی با مشکل  متوس  تا زیاد ارزیابی شد.
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Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci, 1(2); Spring, Summer, 201386
A survey on using Iranian National Medical Digital Library; A. Tirgar, et al 

 

 

در استفاده از امکانات کتابخانه دیجیتال گویای تفاوت معنی دار آماری در میزان 

سی ارشد در مقایسه با دو گروه دیگر )افراد رویارویی با مشکالت در مقطع کارشنا

(. بگونه ای p<97/9در مقاطع دکتری تخصصی و مقطع کارشناسی( بوده است )

 که اظهار رویارویی با مشکالت در مقطع فول بطور معنی داری کمتر بوده است.

 

 توزیع فراوانی شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی .1جدول 

 1389 -کیک مقطع تحصیلی. بابلبه تف کتابخانه ملی دیجیتال

 

 فراوانی نسبی )%( فراوانی مقطع تحصیلی

 37 32 کارشناسی

 22 29 کارشناسی ارشد

 73 13  تخصصپی، اچ، دی یا 

 7 7 نامشخص

 399 27 جمع

 

وضرعیت اسرتفاده از بانکهرای اطالعراتی در دسرترس و منرابع        2در جدول 

دیگر منرابعی کره پریش از آن از طریرق     دیجیتال )اعم از کتابخانه ملی دیجیتال و 

 اینترنت در اختیار بوده اند( ارائه شده است.  

ممانگونه که مشامده می شود بیشترین آشنایی و استفاده از منابع دیجیترال  

متعلق به بانکی است که از طریق اینترنت و از گذشته در دسترس بوده اسرت و در  

کمتررین مقردار آشرنایی و اسرتفاده      مقابل اغلب بانکهای موجود در کنسرسریوم از 

 برخوردار بوده اند.

 

توزیع فراوانی آشنایی و استفاده از بانکهای اطالعاتی   .2جدول 

 دیجیتال در شرکت کنندگان کارگاه آموزش کتابخانه ملی 

 1389  دیجیتال. بابل 

 

 فراوانی بانک های اطالعاتی دیجیتال

 استفاده آشنایی

PubMed 37 37 

IranMedex 22 22 

Ovid 22 23 

ScienceDirect 22 22 

Scopus 23 23 

ISI 37 33 

Magiran 33 31 

Ebsco 7 7 

 تذکر: داده مای این جدول با توجه به میزان آشنایی به صورت نزولی مرتب شده است

پرسش در خصوص وضعیت برخورد با مشکالت در زمران اسرتفاده از منرابع    

ملی دیجیتال در میان شرکت کنندگان گویای آن بروده   الکترونیک بویژه کتابخانه

%( سابقه ای از برخورد با مشکالت را بازگو نموده کره  73تن از آنان ) 73است که 

 امم این موارد پس از جمع بندی به شرح زیر میباشد.

 سرعت پایین خ  اینترنت دانشگاه .3

 کمبود نیروی انسانی رامنما در این زمینه .2

 ی دقیق و به موقععدم اطالع رسان .1

زآمد نبودن مجالت بعضی از بانک مای اطالعاتی موجود در کتابخانه ملی ور .3

 دیجیتال

 مجانی نبودن متن کامل مقاالت مهم و مورد نیاز در کتابخانه ملی دیجیتال .7

 محدودیت منابع کتابخانه ملی دیجیتال در بعضی از رشته مای موضوعی .7

 فیلترینگ غل  و اشتباه .2

 ادن ممه مجالت معتبرپوشش ند .3

 طوالنی بودن فرآیند دسترسی به مقاله در کتابخانه ملی دیجیتال .2

 

درصد از شرکت کنندگان  22صر  نظر از برخورد یا عدم برخورد با مشکل، 

به برپایی چنین کارگاه مایی ابراز عالقه کرده و برای شرکت در آن اعالم نیاز 

شرکت کنندگان از بانکهای اطالعاتی  مقایسه وضعیت آشنایی و استفاده نمودند.

دار آماری در استفاده از  نیز با استفاده از آزمون کای دو گویای تفاوت معنی

 ( در مقایسه باPubMed, IranMedex)مانند پایگامهای قدیمی تر

( بوده است Magiranو Ebsco پایگامهایی با سابقه کمتر و جدیدتر )مانند 

(97/9>P). 

 

 

 یبحث و نتیجه گیر
با توجه به مد  مطالعه حاضر، یافته مای پژومش در ادامه مورد بحث قرار 

توزیع سنی گروه مورد بررسی نشان میدمد که بیش از نیمی از  گرفته است.

سال و به  39شرکت کنندگان در کارگامهای آموزشی دارای سنی کمتر از 

سال بوده اند. حداقل دو نکته از این یافته قابل  37احتمالی، سابقه کاری کمتر از 

استفاده از استنباط است. نخست آنکه کادر جوان و کم سابقه دانشگاه از موضوع 

منابع دیجیتال و برنامه مای آموزشی در این ارتباط استقبال نموده و نسبت به آن 

احساس نیاز می نماید )البته این قضاوت به معنی عدم عالقه و نیاز افراد با سابقه 

کاری باالتر نمی باشد چه بسا افراد با سابقه باالتر به دالیل متعدد نیاز بیشتری به 

 وزشی داشته باشند(. برنامه مای آم

دوم، با توجه به ابراز عالقه و احساس نیاز در کادر جوان، مرگونه سرمایه 

گذاری آموزشی و صر  مزینه و زمان، بازدمی باالتر و استفاده بیشتر در زمینه 

مای مختلف از جمله استفاده از منابع کتابخانه دیجیتال را برای زمان طوالنی تر 

و توجه به سهم شرکت  3ید. جالب آنکه یافته مای جدول در آینده تضمین می نما

نیز به شکل دیگری تایید تخصص یا کنندگان با مقطع تحصیلی پی، اچ، دی 

کننده احساس عالقه و نیاز بوده و از سویی بیانگر ارزشمندی سرمایه گذاری 

 آموزشی در این حوزه است. 

اس نیاز و شدت نیاز به البته آمار بدست آمده از پرس و جو در رابطه با احس

آموزش نیز به شکل دیگری این مطالب را مورد تاکید قرار می دمد. وجود تفاوت 

معنی دار آماری میان مقاطع کارشناسی ارشد و دو مقطع دیگر را تا حدودی می 

 "توان به شرای  کاری و مامیت تخصصی آنها نسبت داد. بگونه ای که میال

گان مدرک تخصص، با توجه شرای  کاری و دوره متخصصین علوم بالینی و دارند

مای آموزشی پشت سر نهاده کمتر در معرض آموزش و یادگیری شیوه مای 

 استفاده از بانکهای اطالعات دیجیتال بوده اند.
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مطالعه یافته مای مربوط به سابقه شرکت در کارگاه مای آموزشی مرتب  با 

نیاز شرکت کنندگان به این منابع  منابع گردآمده در کتابخانه دیجیتال و احساس

درصد  29گویای آن بوده است که علیرغم احساس نیاز متوس  تا شدید )بیش از 

از شرکت کنندگان بدلیل مقاصد پژومشی و یا امدا  آموزشی نظیر مدایت پایان 

نامه مای دانشجویی به استفاده از این منابع اعالم نیازمندی کرده اند(، حدود نیمی 

تاکنون مورد آموزش مای الزم در این ارتباط قرار نگرفته و چگونگی  از آنان

استفاده مطلوب از امکانات موجود را نیاموخته اند. در تحقیقات انجام گرفته در 

سایر کشورما چون کویت و عربستان نیز عدم آموزش مای الزم در استفاده بهینه 

 (. 7و2) از منابع دیجیتال مدنظر قرار گرفته است

ن وضعیت ضمن بیان ضرورت توجه جدی در خصوص آموزش مای ای

 همرتب  از سوی مسئولین ذیصالح و شرکت مای تامین کننده چنین منابعی، توجی

کننده علت کاستی مای موجود در بهره برداری شایسته از منابع فرامم آمده و 

 سرمایه گذاری مای سنگین انجام شده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش

پزشکی است. یافته مای اخیر نشان میدمد که حداقل یکی از الزمه مای دستیابی 

به مد  و استفاده بهینه از منابع در میان اعضاء میات علمی و یا دیگر گروه مای 

مشابه دانشگامی، و یا از سویی یکی از شیوه مای پیشگیری از اتال  سرمایه و 

گسترده تر در خصوص بهره برادی از  جلوگیری از دوباره کاری ما، آموزش مر چه

 باشد. منابع موجود می

( در تحقیقی تحت عنوان میزان 3129نعمتی انارکی و باب الحوائجی )

آشنایی و استفاده دانشجویان پزشکی از کتابخانه ملی دیجیتال، که در میان 

دانشجویان پزشکی سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و ایران انجام پذیرفت، از 

عیتی نامناسب در استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال حکایت کرده و خواستار وض

اجراء انواع برنامه مای آموزشی در جهت افزایش آشنایی و بهره برداری بیشتر و 

 (.  3بهتر از امکانات موجود بوده اند )

وضعیت آشنایی و استفاده از منابع دیجیتال در میان کاربران  2در جدول

م پزشکی بابل به نمایش گذارده شده است. ممانگونه که از یافته ما دانشگاه علو

بدنبال آموزش یا  "بر می آید، استفاده از منابع متعاقب آشنایی با آنها ) احتماال

معرفی منابع از طریق ممکاران میات علمی( صورت پذیرفته است. برابری فراوانی 

عاتی میتواند گویای آن باشد که، موارد آشنایی با موارد استفاده از بانک مای اطال

تنها در پی آشنایی با مر منبعی است که استفاده از آن نیز آغاز می گردد و یا موارد 

اندکی از منابع مستند که در پی آشنایی مورد استفاده قرار نگرفته است. از دیگر 

باشد که  می PubMed، گستردگی استفاده از 2نتایج قابل استنباط از جدول 

وان آن را بدلیل سابقه طوالنی دسترسی طی سال مای گذشته پیش از آغاز به میت

کار کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی دانست. بدیهی است این موضوع ممچنین 

میتواند نوید دمنده استفاده گسترده تر از دیگر منابع دیجیتال در پی آموزش مای 

 بیشتر طی سال مای آتی باشد.

ممچنین گویای آن است که بر خال   2ه در جدول مطالعه نتایج ارائه شد

با توجه به عظمت و قابلیت   Scopusانتظار، استفاده از بانک نمایه نامه ای چون

مای فراوان، از شرای  درخور توجهی برخوردار نیست که این موضوع نیز خود 

کتابخانه ملی  گوامی بر عدم اطالع مطلوب کاربران از توانمندی مای موجود در

دیجیتال، و ضرورت آموزش آنان است. در مطالعات مشابه داخلی و خارجی 

وضعیتی مشابه موارد فول گزارش گردید. در آن مطالعات مذکور علیرغم آشنایی و 

دسترسی متوس  کاربران به اینترنت و پایگامهای اطالعاتی پیوسته، آشنایی و 

 .(2و39) زارش گردیداستفاده آنان از منابع دیجیتالی در حد بسیار ناچیز گ

نتایج بدست آمده در ارتباط با رویارویی با مشکالت منگام بهره برداری از 

درصد از شرکت  29کتابخانه ملی دیجیتال گویای آن بوده است که حدود 

کنندگان با مشکالتی روبرو بوده اند که بطور خالصه علت آنها را میتوان به سه 

کانات سخت افزاری، ب: تسهیالت نرم دسته، کاستی مای موجود در الف: ام

سمت و سوی  "افزاری و ج: مالحظات مدیریتی طبقه بندی نمود که طبیعتا

یکی از نکات  اقدامات الزم جهت رفع مشکالت و بهبود شرای  را نشان میدمد.

جالب توجه دریافته مای این مطالعه، اعالم عالقه و نیاز جهت برگزاری مر چه 

وزشی از سوی کاربران دانشگاه علوم پزشکی بابل، صر  نظر بیشتر برنامه مای آم

بوده  کتابخانه ملی دیجیتال از رویارویی یا عدم رویارویی با مشکل در استفاده از

است. این وضعیت مصدال دیگری از ضرورت آموزش جهت استفاده بهینه از 

 امکانات میباشد.

رکت کنندگان، در نهایت، عدم سپری کردن دوره آموزشی در نیمی از ش

% از افراد مورد مطالعه و اذعان به برخورد با 29احساس نیاز از سوی بیش از 

 % از آنان، توجیح کننده کاستی مای موجود در بهره برداری از29مشکل در حدود 

بوده و ضرورت توجه جدی به تامین زیر ساخت ما را  کتابخانه ملی دیجیتال

مطالعات این مشکل کم و بیش در سایر  گوشزد مینماید گرچه طبق نتایج سایر

 (.3و7و3) کشورما مانند ترکیه، کویت و عربستان نیز قابل مشامده است

 

 

 تقدیر و تشکر
بدینوسیله از زحمات خانم دکتر ثریا خفری که در پردازش آماری داده ما ما 

  را یاری نموده اند تشکر می شود.
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Iranian National Medical Digital Library (INLM) was started in 2008 in order 

to facilitate accessibility to the newest scientific resources for all medical universities. The aim of this study was to 

discover the condition of using this scientific intervention among the users in Babol University of Medical Sciences. 

METHODS: This cross-sectional study was conducted among 91 faculty members and research center staffs (who 

were INLM members) during 4 related workshops in summer 2010. The data were collected by means of a tailor-made 

data collection sheet and was analyzed by means of SPSS16  and using descriptive and analytical statistical indices. 

FINDINGS: Sixteen defected questionnaires out of 91 were omitted. From the rest completed questionnaires (n=75), 

34 were women, 38 were PhD, and half of them have not been trained about INLM yet.58 persons were faculty 

members and 59 individuals  had experienced downing articles from INLM before the workshops and 16 none. 91% of  

participants expressed on INLM necessity and its effectiveness for quantitative and qualitative improvement of 

education and research activities. Sciencedirect and Ovid were the more familiar data bases among users, and Ebsco 

and Scopus were less familiar. 68% of participants had difficulties about web speed, lack of information and human 

resources for guidance, limitation in the access to some of resources, and incorrect filtering. 

CONCLUSION: Although a huge investment was done to extend rapid accessibility to the newest scientific resources, 

a considerable number of faculty members were not aware and trained, and many of them had several difficulties in 

effective use of INLM. 

 

KEY WORDS: Iranian National Medical Digital Library (INLM), Intervention, Faculty members. 
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