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ارائه خدمات كرمان در خصوص نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي

و بازيابي اطالعات  كتابدار پزشكي در جستجو

2مژده سالجقه،*1مهديه قضوي
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و بازيابي نگرش.مژده سالجقه،قضوي مهديه:ارجاع� دانشجويان تحصيالت تكميلي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي كرمان در خصوص ارائه خدمات كتابدار پزشكي در جستجو

.104- 112):2(1؛1393و زيست پزشكيانفورماتيك سالمت مجله.اطالعات

و اطالع رساني.1 اد،كارشناس ارشد كتابداري .، كرمان، ايراندانشگاه آزاد اسالمي كرمانبيات، دانشكده

و اطالع رساني.2 و دانش شناسي، گروه،دانشيار،دكتراي كتابداري .ايران،، كرمان، دانشگاه باهنر كرماندانشكده ادبياتعلم اطالعات

 دانشكده داروسازي،دانشگاه علوم پزشكي كرمان،هفت باغ بلوار،كرمان:ولؤمسنويسنده*
 �Email: ghazavi_litm@yahoo.com 09137061635:شماره تماس�

و رشد سريع انواع فناوريدر:مقدمه مي، حضور يك فرد متخصص اطالعهاي نوين اطالعاتجهان امروز با ظهور تواند نقش مهمي يابي
ت از اين پژوهش بررسي نگرش. شگاه علوم پزشكي داشته باشدمين نيازهاي اطالعاتي دانشجويان تحصيالت تكميلي دانأدر هدف

در خصوص ارائه خدمات كتابدار پزشكي  . بود دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه علوم پزشكي كرمان
از نوع:روش و نفر دانشجويان تحصيالت 650جامعه پژوهش شامل.است تحليلي- توصيفي تحقيق حاضر يك بررسي كاربردي
ميت و به صورت تصادفي ساده كميلي پايه دانشگاه علوم پزشكي كرمان در اين تحقيق نمونه با توجه به فرمول كوكران نفر150باشند كه

از روش ثبات دروني روايي پرسشنامه. انتخاب گرديد و براي سنجش پايايي ) ضريب آلفاي كرونباخ=82/0(ها توسط متخصصان تأييد
در نرم افزارهداده. استفاده شد .تحليل شدند18نسخه  SPSSا
و بازيابي7/60در جامعه دانشجويان تحصيالت تكميلي علوم پايه دانشگاه علوم پزشكي كرمان:نتايج درصد موافق خدمات جستجو

و7/64، اطالعات كتابداران پزشكي آم3/61درصد موافق خدمات پژوهشي كتابداران پزشكي وزشي كتابداران درصد نيز موافق خدمات
و بازيابي اطالعات با ميانگين  در مورد جستجو در نهايت نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي و مطلوبدر سطح13/4پزشكي بودند

. شودارزيابي مي
مي:گيرينتيجه مثبتي گيريم كه اكثر دانشجويان تحصيالت تكميلي پايه دانشگاه علوم پزشكي كرمان ديدگاهاز پژوهش حاضر نتيجه

و  و نسبت به خدمات كتابداري پزشكي داشتند و جستجو و پژوهشي در ارائه خدمات آموزشي كتابداران پزشكي نقش بسيار با ارزشي
در سيستم دانشگاه براي دانشجويان ايفا مي .كنندبازيابي اطالعات

 رساني پزشكيات، خدمات اطالعاطالعات، خدمات بازيابي اطالعي، خدمات جستجوكتابدار پزشكي:هاكليد واژه

مقاله پژوهشي
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 مقدمه
مي،كتابدار پزشكي و توانمندي است كه تواند در فرد متخصص

اطأت نقش شجويان تحصيالت تكميليالعاتي دانمين نيازهاي
با غليش،و كتابدار بالينيثري ايفا نمايدؤم است كه در آن كتابدار

و مناسب و مرتبط را جستجوي دقيق ، اطالعات مورد نياز
و به همراگزينش مي درهكند اختيار مدارك معتبر، در اسرع وقت

و كادر درم، دانشجويان تحصيالت تكميلي اني قرارـپزشكان
.]1[ دهدمي

به دانشجويان تحصيالت تكميلي پزشكي با رشد فناوري توجه
و افزايش نامحدود منابع پزشكي، با مشكالتي در  اطالعات

و بازيابي اطالعات روب يك. رو هستندهجستجو بنابراين حضور
ميفرد متخصص اطالع تيابي، مينأتواند نقش مهمي در
و در نتيجه ارتنيازهاي اطالعاتي آن قاء كيفيت خدمات ها
.پزشكي داشته باشد
هاي فعاليت كتابداران پزشكي، كمك در ترين عرصهيكي از مهم

و بازيابي اطالعات مرتبط با نياز اطالعاتي دانشجويان  جستجو
به. باشدپزشكي مي و جستجوي اطالعات در محيط اينترنت

به دست آوردن اطالعات. ويژه وب داراي اهميت زيادي است
و مفيد در ارتباط با نياز اطالعاتي كاربمرتب كاري دشوارر،ط
.]2[است

و اطالع در فعاليت اصلي كتابدار واقع همان رسان باليني كه
مي متخصصان اطالع به رساني عنوان پلي ارتباطي ميان باشند

و متون منتشرشده در انواع مختلف محمل هاي اطالعاتي منابع
و پزشكان، كادر درم از يك و باليني، پژوهشگران، سو اني

و نيز عموم مردم  محققان، دانشمندان، دانشجويان علوم پزشكي
.]3[ از سوي ديگر هستند

اين پژوهش با هدف شناسايي ديدگاه دانشجويان تحصيالت
ن در خصوص ارائه خدماتاتكميلي دانشگاه علوم پزشكي كرم

ش و نياز به كل كتابداري پزشكي انجام شد تا ميزان ضرورت
مي. گيري اين فعاليت برآورد شود تواند ضمن نتايج اين تحقيق

به روشن شدن،آوردكه كاهش شكاف اطالعاتي را فراهم اين
و شرايطي  و اطالع رسانان باليني كمك نموده جايگاه كتابداران

و ها در سيستمرا به وجود آورد تا نقش واقعي آن هاي آموزشي
مپژوهشي مورد توجه قرار گيرد  درؤو به اين ترتيب گام ثري

. جهت ارتقاء جايگاه كتابدار پزشكي برداشته شود
مياز پژوهش كه»پروژه كتابدار پزشكي«توان به هاي خارجي

توسط گروه مطالعات دانشگاه ولز كه در مجله،در شمال والس
از اشاره كرد، به چاپ رسيده است 2005آبريست در سال  هدف
رساني كتابداران باليني بر روي خدمات اطالع اين بررسي ارزيابي

ت و مشاهده آنأكاركنان باليني ها در روند كارهاي ثير خدمات
مي،پژوهشي و بازيابي اطالعات باشد كه در اين بررسي جستجو

و  مشخص شده كتابداران باليني نقش بسزايي در بهبود كيفيت
كه.]4[ ها دارندخدمات آن فدر مطالعه ديگري  2004وريه در

و Linda Wandتوسط شخصي به نام در بخش كتابداري
بر« با عنواناطالع رساني بيمارستان دانشگاه لستر  روي بررسي

كهشدمشخص، گرفتصورت»كتابدار پزشكي در انگلستان
و محتواي كار تيم پزشكي مي تواند بسيار كتابدار باليني در شكل

و ثمر بخش باشد و كار اين پژوهش.مفيد يك نظر سنجي
در سال  Floranceو Davidoff.]5[ توصيفي بوده است

عنيرساناطالع« با موضوعيدر پژوهش 2000 وان يك باليني به
در»حرفه جديد در سالمت اين حوزه را به عنوان كاركنان دانش

و علوم باليني آموزش ديده معرفي كرد كهنددو بخش اطالعات
و در اختيار قرارتواند به بازيابي اطالعات، تركيب اطالعات مي

.دي براي تيم مراقبت درماني بپردازدادن آخرين اطالعات پزشك
اساس اين مطالعه براي كتابدار پزشكي دو صالحيت اصلي را بر

و ديگر،دندانالزم مي ييكي درك روشن از علم اطالعات
پ. ضرورت كادر باليني جـهژودر اين و كتـش نقش وـايگاه ابدار

شـت ارزيــكي مثبـان پزشـرساطالع و Flynn.]6[دـابي
McGuinness و 2011در سال به بررسي نيازهاي اطالعاتي

آن22يابي هاي اطالعرفتار و نگرش به اطالع رسانان ها پزشك
كهباليني در دو بيمارستان عمومي در ايرلند  اين نتايج پرداختند

مين نيازهاي اطالعاتي پزشكان براي درمانأت،نشان داد مطالعه
جمله نداشتن وقت كافي كه بايداز هاييوديتبيماران با محد

ب و روزآمد براي دست آوردنه صرف جستجوي اطالعات معتبر
و تشخيص  به؛ باشدآخرين اطالعات درماني دسترسي نامناسب

صحيحهمنابع اطالعاتي كه ناشي از نداشتن آگاهي از نحو
دي.مواجه بود باشدجستجوي اطالعات مي اين نتايجرگاز

درو جايگاه كتابدار باليني پرداختبه بررسي نقشكهه مطالع
بهزمينه و درمان بيماري، همياري شاخصپزشكان در تشخيص

و بازيابي فراهم آوري اطالعات مناسبهايي مانند  ، ذخيره
و ارزيابي آن شد،هااطالعات، سازماندهي - بسيار مثبت ارزيابي

]7[.Brettle اي نظامدر مطالعه 2011در سال همكارانشو-
آنپرداختند»ارزيابي خدمات كتابدار باليني« مند به ها كه نتايج

،بالينيگيري ثير خدمات كتابدار باليني روي تصميمأتنشان داد 
متش و انتخاب و درمان، مثبت ارزيابي شده است ثر دارؤخيص و
- كيفيت خدمات كتابدار باليني رو به پيشرفت است همچنينو
]8[.Rankin كهپژوهشدر همكارانشو به 2008در سالي

رسان ظهور تخصص اطالع«عنوانبامند روش مرور نظام
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-هاي اطالعكه طراحان برنامهندنشان داد انجام دادند،»باليني
بر،رساني باليني بسيار در امر آموزش كمك خواهند كرد عالوه

رسان باليني روي مديريت اطالعات،و اطالعاناين نقش كتابدار
م و نيز اقتصاد اطالعات بسيار از.]9[ ثر استؤانتشار اطالعات

مينمونه پژوهش  مطالعهتوان به هاي انجام شده در ايران
با عنوان ديدگاه پزشكان مركز آموزشي همكارانشو موحدي

در سال درماني الزهرا در خصوص ارائه خدمات كتابدار باليني
جامعه پزشكان درصد3/60در اين مقاله،اشاره كرد 1392

و نداشتن وقت كافي را مشكل حضور تمام وقت در بيمارستان
درصد5/52و موجود در دستيابي به اطالعات جديد دانستند

اظهار داشتند كه به فرد متخصص جستجوي اطالعات نياز دارند 
]1[.

 روش
و از نوع توصيفي تحليلي-تحقيق حاضر يك بررسي كاربردي

و نتايج آن جهت مشخص رود از يافتهاست كه انتظار مي ها
و جايگ و اطالعشدن نقش رسان پزشكي در سيستم اه كتابدار

و آموزشي استفاده شود ،از نظر روش پژوهش. هاي پژوهشي
و كمي استفاده و از هر دو رويكرد كيفي رويكردي تركيبي است

.شودمي
دانشجويان تحصيالت شامل جامعه آماري،در اين پژوهش

تكميلي پايه دانشگاه علوم پزشكي كرمان كه در نيمسال
در، كه شودمياند مشغول به تحصيل بوده 1392-93صيلي تح

گيري از روش نمونه نفر بودند كه با استفاده 655مجموع
.شد به عنوان نمونه پژوهش انتخابدانشجو 250ساده تصادفي

كهايساختهابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق بود
ت و براي سنجشأروايي پرسشنامه توسط متخصصان پايايي ييد

شد)ضريب آلفاي كرونباخ=82/0(از روش ثبات دروني . استفاده
و در قالب آمار18نسخه  SPSSها در نرم افزارداده تحليل

و، جداولتوصيفي با استفاده از مار استنباطي ارائهآنمودارها
ميؤس33االت پرسشنامه شاملؤس.ندشد باشد كه در ال

و بازيابي برگيرنده خدمات آموزشي، پژ و جستجو وهشي
اي گزينه5اساس مقياسبركه باشنداطالعات كتابدار باليني مي

و خيلي زياد مرتب ليكرت از طيف خيلي كم، كم، تاحدودي، زياد
.شده بودند

 نتايج

واندرصـد زنـ7/62پرسشنامه جمع آوري شده، 150از ميان
و اينبه پرسشنامهاندرصد مرد 36 نشان دهنـده ها پاسخ دادند

در بين دانشجويان تحصيالت تكميلـيانبيشتر بودن جمعيت زن
بيشـترين درصـد. باشـد پايه دانشگاه علوم پزشكي كرمـان مـي 

س ال بـوده كـهسـ26-30االت بينؤفراواني سن پاسخگويي به
پايـهيدانشـجويان تحصـيالت تكميلـ نشان دهنده جوان بودن

را تشـكيل%)7/42(كه باشددانشگاه علوم پزشكي كرمان مي
ليـف%)80(رـنف 120.مي دهند وـسانــوق %)20(نفـر30س
ميـدكت اين مقـدار مشـخص كننـده ايـن اسـت كـه،باشندري

دانشجويان تحصـيالت تعداد دانشجويان فوق ليسانس بيشترين
. گيرنـد بـر مـي تكميلي پايه دانشگاه علوم پزشكي كرمـان را در 

ا :ين پژوهش به شرح زير مي باشدسؤاالت استفاده شده در
ت-1 كميلي در مورد خدمات نگرش دانشجويان تحصيالت

و بازيابي اطالعات كتابداران پزشكي چگونه  جستجوي
؟است

و بازيابي اطالعات شامل سؤال پرسشنامه15متغير جستجو
سدرصد پاسخ دهنده 100 از بين،باشد مي االت خـدماتؤها به

و صد نگرش موافـق داشـتند،در7/60،بازيابي اطالعات جستجو
و بقيـه بـي موافق اين درصد كامال3/27ً و خـدمات بودنـد نظـر

و موافـق و اين آمار نشـان دهنـده نگـرش مثبـت مخالف بودند
و دانشجويان تحصيالت تكميلـي نسـبت بـه خـدمات جسـتجو

 نمودار( باشـد بازيابي اطالعات ارائه شده توسط كتابدار باليني مي
).الف
ت تكميلي در مورد خدمات نگرش دانشجويان تحصيال-2

؟پژوهشي كتابداران پزشكي چيست
الؤس6 شاملپژوهشي كتابداران پزشكي خدماترغيمت

مجموع نظر پاسخگويان در مورد خدماتدر.باشدپرسشنامه مي
زيعتو. كتابداران موافق بوده است پژوهشي كتابداران توسط

پژ فراواني متغير ميخدمات 7/64دهد كه وهشي كتابداران نشان
بي درصد كامال24ً، درصد نظر موافق و بقيه نظر يا موافق
و موافقو مخالف بودند باز اين درصد نشان دهنده نگرش مثبت

دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه بر روي خدمات پژوهشي 
.)بنمودار( باشدكتابدارن پزشكي دانشگاه مي
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و بازيابي اطالعات:ر الفنمودا توزيع فراواني سؤاالت تشكيل دهنده متغير جستجو

 

س:بنمودار خدمات پژوهشي كتابداران االت تشكيل دهنده متغيرؤتوزيع فراواني

 
الت تكميلـي در مـورد خـدمات گرش دانشـجويان تحصـين-3

؟ آموزشي  كتابداران پزشكي چگونه است
پـؤسـ8ران شـامل ابداـمتغير خدمات آموزشي كتـ رسشنامهـال

م،باشدمي باـجدر م موع وـتوجه به تيانه  وزيع فراوانيـميانگين
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درصـد موافـق خـدمات3/61خدمات آموزشي كتابـداران، متغير
و بقيه بـي درصد كامال7/24ًآموزشي كتابداران پزشكي،  موافق

و مخالف بودند .)جنمودار( نظر

 سؤاالت تشكيل دهنده متغيرخدمات آموزشي كتابداران توزيع فراواني:ج نمودار

و نتيجه  گيري بحث
و اطالع رسان پزشكي در با توجه به نقش مهمي كه كتابدار

مين نيازهاي اطالعاتي دانشجويان تحصيالت تكميليأت
اين پژوهش با هدف ارزيابي،دانشگاه علوم پزشكي كرمان دارد

و و جستجو آن خدمات آموزشي، پژوهشي ها بازيابي اطالعات
. انجام گرفته است

ج نگرش دانشجويان تحصيالت تكميلي در ستجو مورد خدمات
ميؤس15و بازيابي اطالعات شامل كهال پرسشنامه در باشد

و ميانگين نمره محاسبه شده، نظر مجموع با توجه به ميانه
و بازيابي اطالعات توسط پاسخگويان در مورد جستجو

داليل احتمالي مثبت بودن نگرش.ن موافق بوده استكتابدارا
و اهميتي كه براي مي تواند رسالت رشته كتابداري پزشكي

و و بازيابي اطالعات قائل هستند  همچنين خدمات جستجو
و هاي اطالعاتيوجود پايگاه و فراوان در زمينه پزشكي مختلف

و زمان محدودي كه جامعه پزشكي با آن روبرو هستن و وقت د
ه مهـاز كتمـمه كتـتر اين كه پابخانهـابداران در كيـزشـهاي
و با استاه علومـدانشگ ازـپزشكي كرمان به صورت آنالين  فاده

و يا حتي سرويس پيام كوتاه پاسخگوي پست الكترونيك
و بازيابي اطالعات  دانشجويان تحصيالت تكميلي در جستجو

م. باشد هستند مياز منابع با نتايج و توان به نتايج موحديشابه
.]1[ اشاره كرد)1392(شهمكاران
الؤس6 شامل خدمات پژوهشي كتابداران پزشكيرمتغي

داليل احتمالي جهت مثبت بودن نگرش. باشدمي پرسشنامه
 كمك به پژوهشگران: دانشجويان تحصيالت تكميلي عبارتند از

م و استناد،پرندگان خذ، كمك در يافتن نويسĤبراي تهيه منابع
ت هيهـكمك در تهيه پيشينه يا سوابق تحقيق، كمك در

و در اختيار قرار دادن منابع اطالعاتي مورد يدهـچك هاي مقاالت
گونه خدمات توسط كتابدارن اين. نياز جهت انجام پژوهش

ميـپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان به خوب وي انجام شود
پءجز آنـخدمات محژوهشي ميها و Brettle. شودسوب

مدل در ارائه خدمات باليني را نشان چهار،)2011(همكارانش
تمي و ثير مثبت خدمات كتابدار بالينيأدهد كه بيانگر نقش

اي سالمت، فراهم آوري جويي در زمان تيم حرفههروي صرف
و مناسب، ارائه  و اطالعات معتبر با اطالعات مرتبط خدمات

ت. باشدكيفيت باال مي ثير خدمات كتابدار باليني رويأهمچنين
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متصميم و انتخاب و تشخيص و درمان،ؤگيري باليني ثر دارو
وهش حاضر مثبت ارزيابي شده است كه نتايج اين تحقيق با پژ

.]٨[ شباهت دارد
پؤس8 ات آموزشي كتابداران شاملـير خدمـغمت نامهـرسشــال
و ميانگين نمره محاسبه باشدمي كه در مجموع با توجه به ميانه
توسط كتابداري نظر پاسخگويان در مورد خدمات آموزشي،شده

كتابداران موافق بوده است داليل احتمالي مثبت بـودن نگـرش 
ت به كتابداران پزشكي ايـن تحصيالت تكميلي نسب دانشجويان
و كتابدار پزشكي به عنـوان واسـط است كه ه بـين دانشـجويان
مي منابع و همچنين بـا برگـزاري كارگـاه اطالعاتي هـاي باشند

و بازيـابي اطالعـات، آموزشي در جهت بهبود كيفيـت  جسـتجو
يتي، مـدير افزارهايتي، آموزش نرمهاي اطالعابا پايگاه آشنايي

ت اطالعات، استفادهيارسال نتايج جستجو به نرم افزارهاي مدير
و بازيـابي از نرم افزارهاي تخصصي كتابـداري جهـت جسـتجو

درشيوه امانت گرفتن با  و كمك اسـتفاده استفاده از نرم افزارها
ميو اصطالحنامه از تزاروس باشند كه همه ايـن هاي تخصصي

بداران پزشـكي در دانشـگاه خدمات آموزشي به خوبي توسط كتا
درعلوم پزشكي كرمان انجام مي و دانشگاه برگزاري جهت شود

و حمايت اين خدمات را هاي آموزشي به خوبي كالس پشتيباني
هـاي آموزشـي توسـط كتابخانـه مركـزي بيشتر كارگاه. كندمي

و دانشــجويان تحصــيالت تكميلــي مــيبرگــزار دانشـگاه  شـود
شـتربي. ها آشنايي كامل دارندو كارگاههادانشگاه با اين كالس

 كي انجـامـها براي مقاطع باال توسط كتابـداران پزشـ اين دوره
و اطالع. شودمي بخدماتي كه كتابداران ويـژهه رسانان پزشكي

دسترسي به منـابع: شامل،توانند ارائه دهنددر زمينه آموزش مي
و در اختيار قراردادن آن و چاپي ، به كاربران خـود ها الكترونيك

در دسترس قرار دادن مقاالت تمـام مـتن از طريـق درخواسـت
و اي، استفاده از خدمات آگاهيامانت بين كتابخانه رساني جاري

هـاي آموزشـي برگـزاري كالسـيو اشاعه گزينشي اطالعـات 
هـاي اطالعـاتي عضـو دانشـگاه كمـك جهت آشنايي با پايگاه

و بازياب ميشاياني در بهبود جستجو . نماينـدي اطالعات كاربران
Rankin نشان داد كه طراحان برنامـه،)2008( همكارانشو-
باليني بسيار در امر آمـوزش كمـك خواهنـد رساني هاي اطالع

و اطـالع. كرد بـاليني روي رسـان عالوه بر اين نقـش كتابـدار
م و نيز اقتصاد اطالعات بسيار ، انتشار و نتايجؤمديريت ثر است

و نشان دهنده نقـش  تحقيقات فوق با تحقيق حاضر يكي است
ــدار پزشــكي مــي و اساســي كتاب و Flynn.]9[ باشــدمهــم

McGuinness )2011(،ــ ــه ت ــد ك ــايأدريافتن مين نيازه
هايي مواجه بيماران با محدوديت پزشكان براي درمان اطالعاتي

صـرف جسـتجوي نداشتن زمان كـافي كـه بايـد:ز جملها، بود
ر و باطالعات معتبر دست آوردن آخرين اطالعـاته وزآمد براي

و تشخيص  دسترسي نامناسب به منابع اطالعاتيو شوددرماني
-اطـالع. باشـد كه ناشي از جستجوي اطالعات توسط وي مـي 

و همگـام شـدن بـا رسان باليني با روزآمدن نگه داشـتن خـود
و تغ هـاي تخصـص سـاير ييرات روزافزوني كه در علـم پزشـكي

با، رخ مي دهد پزشكي هـاي پـژوهش، انتشار يافتـهو همچنين
و آمـ سازماندهي ژورنال كالب اي نقـشهـوزش بـين رشتــها

ايـرا به خوباي خود حرفه ميـي كـه نتـايج پـژوهش نماينـد فا
ت ميأحاضر را .]7[ كندييد

آن در بررسي رابطه بين جنسيت ها در پاسخگويان با نگرش
و بازيابي  خصوص ارائه خدمات كتابدار پزشكي در جستجو

=048/0Pانجام گرفته مقدار آزمون من ويتنيباكه اطالعات 
ردـل،باشدمي)05/0( داريمعنيكمتر از سطح ذا فرض صفر

ومي و مرد كنندگان توان ادعا كرد نگرش استفادهمي شود زن
و در خصوص ارائه بازيابي خدمات كتابدار پزشكي در جستجو

ترين داليل احتمالي اين يكي از مهم. اطالعات يكسان نيست
و در بين  نتيجه وجود جمعيت بيشتر زنان در جامعه پزشكي

ميـجويان تحصـدانش و از ديگر يالت تكميلي دانشگاه باشد
سداليل آن همكاري بيشتر زنان در پاسخگ االتؤويي به

مي.باشدپرسشنامه مي توان به اين مورد از داليل احتمالي ديگر
و دانشجويان  اشاره كرد كه اكثر كتابداران پزشكي زن هستند

بـتر با كتابداران براي رفع نياز خود ارتبدختر راحت رقرارـاط
.كنندمي

و نگرش در بررسي رابطه بين ميزان تحصيالت پاسخگويان
دآن و ها ر خصوص ارائه خدمات كتابدار پزشكي در جستجو

آزمون كروسكال واليس انجام گرفتهباكه بازيابي اطالعات
داري بيشتر از سطح معني،به دست آمده=619/0Pمقدار 

توان ادعا كردميو شودباشد لذا فرض صفر رد نميمي)05/0(
ه نگرش افراد داراي ميزان تحصيالت متفاوت در خصوص ارائ
و بازيابي اطالعات يكسان خدمات كتابدار پزشكي در جستجو

مي. است توان به يكسان بودن از داليل احتمالي اين نتيجه
محيط آموزشي دانشجويان مختلف با ميزان تحصيالت متفاوت 

آن اشاره كرد و با كه در نهايت همه ها در يك محيط آموزشي
و امكانات يكسان مشغول به تحصيل مي همچنين ارائه باشند

خدمات كتابداران پزشكي به تمام دانشجويان با مقاطع تحصيلي 
و نشانگر اين است كه كتابدار پزشكيمييكسان متفاوت  باشد

وظيفه خود را بدون توجه به مقطع تحصيلي دانشجويان انجام 
.دهدمي
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آنبررسي رابطه بين گروه و نگرش درهاهاي سني پاسخگويان
و بازيابي خصوص ارائه خدما ت كتابدار پزشكي در جستجو

آزمون كروسكال واليس در اين زمينه صورتباكه اطالعات
از سطح معني بيشتر،به دست آمده=306/0Pگرفته مقدار 

ميلذا فرض صفر رد نمي،باشدمي)05/0(داري  و توان شود
هاي سني مختلف در گروهدر نگرش افرادكه ادعا كرد

و بازيابي خصوص ارائه خدما ت كتابدار پزشكي در جستجو
از داليل احتمالي به دست آمدن اين.اطالعات يكسان است

و محيط آموزشي براي گروه هاي نتيجه، يكسان بودن خدمات
و سني مختلف دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه مي باشد

همچنين انجام وظيفه كتابداران پزشكي در ارائه خدمات 
و بازيابي اطالعات، پژوهآموزشي و ارائه خدمات جستجو ، شي

. بدون توجه به سن افراد است
با توجه به اطالعاتي كه بر روي سايت دانشگاه علوم پزشكي
و اطالع رسانان پزشكي  كرمان قرار دارد، خدماتي كه كتابداران

ميهب دسترسي: شامل،توانند ارائه دهندويژه در زمينه پژوهش
آنبه منابع الكتر و در اختيار قراردادن و چاپي ها به ونيك

خود، در دسترس قرار دادن مقاالت تمام متن از طريق كاربران
-اي، استفاده از خدمات آگاهيدرخواست امانت بين كتابخانه

و اشاعه گزينشي اطالعات، برگزاري كالسي هاي رساني جاري
كمك توانندمي،هاي اطالعاتيآموزشي جهت آشنايي با پايگاه

و بازيابي اطالعات كاربران  از. نمايندشاياني در بهبود جستجو
كمك به پژوهشگران براي،ترين وظايف كتابداران پزشكيمهم

م و خذ، كمك در يافتن نويسندگان پر استناد، كمكĤتهيه منابع
هاي تحقيق، كمك در تهيه چكيدهدر تهيه پيشينه يا سوابق 
و در اختيار قرار داد ن منـابع اطالعاتي مورد نـياز جهت مقاالت
، كه اين گونه خدمات توسط]10[باشند انجـام پـژوهش مي

كتابدارن پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان به خوبي انجام
آنمي و جزء خدمات پژوهشي . شودمي ها محسوبشود

و اهميتي كه در با توجه به رسالت رشته كتابداري پزشكي
و بازي قاخدمات جستجو ميئابي اطالعات بهل و با توجه باشد

و فراواني كه در زمينه پزشكي هاي اطالعاتيپايگاه مختلف
و زمان محدودي كه جامعه پزشكي با آن  و وقت وجود دارد

و اصليكتابدار پزشكي مهم،رو هستنده روب ترين وظيفه ترين
و در اختيار گذاشتن نياز اطالعاتينخود را برآورده كرد

مياطال ].10[داند عات پزشـكي روزآمـد به اين جامعه
و مطلوب دانشجويان تحصيالت تكميلي دليل نگرش مثبت
 دانشگاه در مورد خدمات آموزشي كتابدار پزشكي اين است كه

ب به ويژهه تمامي دانشجويان تحصيالت تكميلي علوم پايه ملزم

ميهاي اطالعگذراندن درس سيستم كهرساني پزشكي  باشند
و اطالعهب رساني وسيله اعضاي هيئت علمي گروه كتابداري

بنابراين اين دانشجويان براي اولين بار. شودپزشكي تدريس مي
صورت رسمي با خدمات كتابداران پزشكي در اين درسهب

ه بين پزشكي به عنوان واسطانكتابدار. شوندآشنا مي
و منابع ب هستنداطالعاتي دانشجويان رگزاريو همچنين با

و بازيابي كارگاه هاي آموزشي در جهت بهبود كيفيت جستجو
ازاطالعات، آشنايي با پايگاه  هاي اطالعاتي، آموزش استفاده

و بازيابي در نرم افزارهاي تخصصي كتابداري جهت جستجو
همه اين خدمات آموزشي.اين زمينه نقش مهمي ايفا مي كنند

نشگاه علوم پزشكي به خوبي توسط كتابداران پزشكي در دا
و دانشگاه در برگزاري كالسكرمان انجام مي هاي شود
راآموزشي به خوبي  مي كتابداران و حمايت و پشتيباني كند
هاي آموزشي توسط كتابخانه مركزي دانشگاه بيشتر كارگاه
و دانشجويان تحصيالت تكميلي دانشگاه با اين انجام مي شود
و كارگاهكالس كاهاها و بيشتر اين دورهآشنايي ها مل دارند

 توسط كتابداران پزشكي انجام براي مقاطع تحصيالت تكميلي
.شودمي

گيريم كه اكثر دانشجويان از پژوهش حاضر نتيجه مي
تحصيالت تكميلي پايه دانشگاه علوم پزشكي كرمان ديدگاه 
، مثبتي نسبت به خدمات كتابداري پزشكي در زمينه آموزش

و و جستجو و با خدمات پژوهش بازيابي اطالعات داشتند
در. كتابدار پزشكي آشنا بودند  رابطه بين زمينه در بررسي كه

آنگروه و نگرش و ميزان تحصيالت پاسخگويان ها هاي سني
و بازيابي  در خصوص ارائه خدمات كتابدار پزشكي در جستجو

دهد كه پاسخگويان با ميزان اطالعات انجام گرفت، نشان مي
و گروهتحصيال در خصوص ارائه هاي سني متفاوتت متفاوت

و بازيابي اطالعات يكسان  خدمات كتابدار پزشكي در جستجو
و مردان در خصوص ارائه هستند ولي نگرش استفاده زنان

و بازيابي اطالعات يكسان  خدمات كتابدار پزشكي در جستجو
و دليل آن هم زياد بودن جمعيت زنان نسبت به مردان نيست

ميد .باشدر دانشگاه علوم پزشكي

و قدرداني  تشكر
از همكاري صميمانه كتابداران شاغل در دانشگاه علوم پزشكي

ميزكرمان براي كمك در انجام اين پژوهش سپاسگ .شوداري
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Introduction: In today’s world by the appearance and the rapid growth of new information 
technologies, the presence of an expert for finding the information has an important role to meet 
information needs in medical university. This study was aimed to survey the attitudes of graduate 
students in presenting medical librarian services in searching and finding information process.  
Method: This study is a practical and descriptive-analytical survey. The study population consisted 
of 650 graduate basic science students in Kerman medical university. In this research, the sample 
size was selected 150 cases by Cochrane formula and as a simple random. Validity of the 
questionnaire was confirmed by experts and for measuring reliability, interior/internal consistency 
method (Cronbach coefficient equal to 82%) was used. Data was analyzed using SPSS.v18 
software. 
Results: In our population study of graduate basic science students in Kerman university of 
medical sciences, 60.7% were approved with searching and retrieval information services by 
medical librarians, 61.7% were agreed with the searching services by medical librarians and 61.3 % 
were approved the educational services by medical librarians and finally the graduate students’ 
mean attitudes about searching and retrieval information services was evaluated 4.13 which was in 
desirable level.  
Conclusion: The results of this study showed that the students have a positive attitude toward 
medical library services and medical librarians played very important role for giving educational 
and research services, researching and retrieval information in university system. 
 
Key words: Medical librarian, Searching information services, Retrieval information services, 
Medical information services 
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