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Abstract 

Background and Objectives: Databases play a main role in education 
and research, so academics should be familiar with them and use them 
optimally. The aim of this study was to investigate the use and awareness 
of medical multimedia databases in integrated digital library by graduate 
students at the Hamadan University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: The current research is a descriptive survey and 
data collection tool is questionnaire. 260 people, as sample size, were 
selected by the stratified randomized sampling technique and finally 200 
questionnaires were analyzed. And, the collected data were analyzed by 
means of descriptive statistics like frequency, frequency distribution, and 
mean using the SPSS16 software. 
Results: The results showed that familiarity rate of 85.1% of the Students 
with medical multimedia databases were unfavorable and 66.3% of the 
participants never used the multimedia databases. The most important 
barrier in using multimedia databases was the lack of notification about 
existence of the databases (74%). 
Conclusions: Most of the graduate students were not familiar with 
multimedia databases at all and never used them. Considering the results of 
the current study as well as high costs spent on database subscription, it is 
necessary to pay more attention to the education and use of the databases 
by experts. 
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 چکیده
کند، لذا دانشگاهیان باید با پژوهش ایفا می آموزش و نقش زیادي درهاي اطالعاتی پایگاه سابقه و هدف:

ها آشنایی داشته و از آن استفاده بهینه بعمل آورند. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان آشنایی و استفاده آن
اي پزشکی موجود در هاي چندرسانهپایگاهدانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان از 

 باشد.کتابخانه ملی دیجیتال می
باشد. ها پرسشنامه میپژوهش حاضر از نوع پیمایشی توصیفی بود. ابزار گردآوري داده ها:مواد و روش

ه پرسشنامه مورد تجزی 200اي انتخاب شدند. در نهایت نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی طبقه 260تعداد
هاي آماري توصیفی نظیر فراوانی، درصد فراوانی و ها از روشو تحلیل قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. SPSS 16افزار میانگین با کمک نرم
هاي درصد افراد مورد مطالعه با پایگاه 1/85هاي پژوهش نشان داد که میزان آشنایی یافته ها:یافته

اي مورد بررسی در این هاي چندرسانهدرصد از افراد اصال از پایگاه 3/66مطالعه نامطلوب و اي پزشکی چندرسانه
رسانی در اي پزشکی عدم اطالعهاي چندرسانهکردند. مهمترین مانع در استفاده از پایگاهپژوهش استفاده نمی

 درصد) بود. 74ي اطالعاتی (هامورد وجود پایگاه
ها هاي چندرسانه هاي آشنایی نداشته و از آنکه اکثر دانشجویان با پایگاه نتایج نشان داد گیري:نتیجه

ها کنند. با توجه به نتایج این پژوهش و همچنین هزینه زیادي که صرف اشتراك این پایگاهاستفاده نمی
هاي اطالعاتی توسط متخصصان شود، الزم است که توجه بیشتري بر امر آموزش استفاده از پایگاهمی
 طوف گردد.مع

 
 دانشگاه علوم پزشکی همدان ،اي، دانشجویان تحصیالت تکمیلیهاي چندرسانهپایگاه واژگان کلیدي:

 علوم دانشگاه يبرا نشر حقوق یتمام
 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
شدن تولید دانش از یک سو و نیاز فزاینده جهانیرشد 

محققان به دریافت اطالعات دقیق و روزآمد از سوي دیگر، 
. ]1[ هاي جدید اطالع رسانی شده استموجب رشد روش

 بیش اتکاي جمله از یابی اطالع رفتار در توجهی قابل تغییرات
 و هاکتابخانه به مراجعه کاهش و وب بر مبتنی منابع به حد از

عامل این تغییر ظهور اینترنت و  .]2[شود می دیده چاپی منابع
امکانات آن براي دسترسی به منابع مختلف به ویژه منابع 

 و وب امکان دسترسی بدون اینترنت ظهور با اي است.چندرسانه
براي  دیجیتال منابع مجموعه به جغرافیایی مرز و حد وجود

 هايکتابخانه به جهانی دسترسی وب کاربران فراهم شده است و
 .]3[بسیار تسهیل نموده است  را اي چندرسانه

هایی هستند با پزشکی سایت ايهاي چندرسانهپایگاه
مربوط به  ، ویدئو، صوت و متنمجموعه بزرگی از تصاویر

هاي ها که معموالً در وب سایت دانشکدهصصبسیاري از تخ
یک نوع خاص ) IDBSپایگاه هاي تصویر (]. 4[ پزشکی هستند

بعدي هستند که تعداد زیادي از تصاویر را هاي سهاز پایگاه
ذخیره و امکان بازیابی اطالعات از پایگاه داده و امکان پرسش و 

 ايچندرسانههاي هپایگا .]5[ کنندپاسخ از آن را فراهم می
 ی به دو صورت رایگان و پرداخت هزینه اشتراكکپزش

 ايهاي چندرسانهجمله از پایگاه. از باشندقابل دسترس می
، BioMed، MediScan ،DermAtlas توان بهرایگان می

MedPix،Medical Image  هاي تصویر) و(از پایگاه 
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 و همکاران راد ینیحس

Science Daily ،JOVE) ،video (Medlineplus ،Medclip ،
Medical Videos همچنین  هاي ویدئو) اشاره کرد.(از پایگاه

 توسط وزارت بهداشت، درماناي که هاي چندرسانهپایگاه
 ها قرارو آموزش پزشکی خریداري و در اختیار دانشگاه

 Primal Pictures باشند:هاي زیر میپایگاه است شاملگرفته 
)movie ،(Springer Protocol ،Springer Images  
)Images MD, movie( ،MD Consult )Images( ،Nursing 

Skills )Images(، First Consult )Images.( 
اي، متخصصان و هاي چندرسانهبا توجه به محتواي پایگاه

از این  اییفزاینده طور به بهداشتی هايمراقبت دانشجویان حوزه
 منابع و پزشکی ايچندرسانه اطالعات ها به منظور بازیابیپایگاه
 استفاده آموزشی اهداف و بالینی گیريتصمیم براي مرجع

. استفاده از تصاویر دیجیتال پزشکی با توجه به کنندمی
مجموعه هزاران تصاویر دیجیتال پزشکی که هر روز در 

اي افزایش به طور فوق العاده شودایجاد میمؤسسات پزشکی 
اي به اشتراك گذاشته شده هاي چندرسانهو در مجموعهیافته 
هاي معمولی تصاویر پزشکی در بسیاري از جنبه .]6[است 

ینی از قبیل رادیولوژي، مغز و اعصاب، پاتولوژي، آندوسکوپی، بال
کنند. نقش حیاتی بازي می غیره قلب و عروق، پوست و

متخصصان بالینی به تصاویر پزشکی براي بررسی بیماري و 
تشخیص بر طبق الگوهاي بصري مشاهده شده در تصاویر در 

 ].7[ کنندهاي پزشکی و مشاهدات اشاره میارتباط با دیگر داده
 پیشگیري، براي رشته این متخصصان است رو الزم از این

 خدمات ارایه و هابیماري اصولی و صحیح درمان و تشخیص
 در تحوالت و هاپیشرفت آخرین از بیماران به مفیدتر و کارآمدتر

 این هايپیشرفت با را خود و یابند اطالع پزشکی علوم زمینه
 اطالعات ساختن روزآمد به توجه عدم .]8[ سازند همگام رشته

 تواندمی سالمت علوم حوزه در اطالعات گزینش هايمهارت و
 .]8[آورد  بوجود را ناپذیري جبران خطاهاي

اي که اشتراکی، با توجه به هزینههاي پایگاهدر خصوص 
ها پرداخت خواهد شد، ضروري است که استفاده براي آن

هاي حاضر کتابخانهدر حال ها صورت گیرد. بهینه از آن
اي را در دسترس دانشگاهی منابع اطالعاتی متنوع و برجسته

اما نتایج  دهنددانشجویان و سایر کاربران خود قرار می
تعداد زیادي از دانشجویان یا  دهد کهها نشان میپژوهش

دانند که اند و یا نمیاطالعاساسا از وجود چنین منابعی بی
به همین دلیل، بسیاري از  .]1[ کنندها استفاده چگونه از آن

آنان براي برطرف کردن نیازهاي اطالعاتی و پژوهشی خود به 
هاي هاي اطالعاتی معتبر به سایتجاي استفاده از بانک

اینترنتی که به طور آزاد در دسترس عموم قرار دارد، مراجعه 
کنند که این امر در بیشتر موارد موجب تضعیف تحقیقات می

 .]9[ شودآنان میآکادمیک 
اي با عنوان ) در مطالعه1392هاشمیان و همکاران (

 هاي اطالعاتی پیوسته موجود دریابی در پایگاههاي اطالعمهارت
کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی در بین دستیاران دانشگاه علوم 

 9/3پزشکی اصفهان به روش پیمایشی نشان دادند که تنها 
 INLM Iranian( آموزشیدرصد از دستیاران، دوره 

National Medical Digital Library( اند و را گذرانده
 8/38بود ( Up to Dateها با پایگاه بیشترین میزان آشنایی آن

هاي اطالعاتی ها با امکانات پایگاهدرصد آن 3/13درصد). تنها 
هاي . یافته]10 [براي مدیریت نتایج جستجو آشنا بودند

) با هدف بررسی میزان 1391همکاران (پژوهش مجیري و 
بیمارستان آموزشی  9آشنایی و استفاده پزشکان شاغل در 

شهر اصفهان نشان داد که آشنایی و استفاده  پزشکان از 
هاي الکترونیک جامع و هاي مجالت الکترونیک، بانکپایگاه

بسیار کم است و  INMDLهاي الکترونیک پایگاه کتاب
راهنمایی  INMDLی پزشکان با ترین شیوه آشنایمهم

) در 2013و همکاران ( Clarke .]11[ کتابداران بوده است
یک مطالعه مروري به منظور درك بهتر از نیازهاي اطالعاتی و 

ها نحوه ارائه اطالعات به پزشکان به خصوص زمانی که آن
هاي بالینی نیاز دارند، طی یک گیرياطالعات را براي تصمیم

یابی به تحلیل نیازهاي اطالعاتی و رفتار اطالعمطالعه مروري 
اند. آنان در هاي اولیه و پرستاران پرداختهپزشکان مراقبت

مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دسترسی به اینترنت و 
منابع اینترنتی و مهارت استفاده از این منابع براي بهبود 

) در Kumar )2013 .]12[باشد مراقبت از بیمار مهم می
یابی اعضاي هیئت علمی در پژوهشی با عنوان رفتار اطالع

آوري هند، با استفاده از پرسشنامه به جمع BPSدانشگاه 
ها پرداخته که اکثریت پاسخ دهندگان در جستجوي داده

اند که آن در اطالعات با یک مشکل مشترك و رایج مواجه شده
تغییرات قابل توجهی  هاباشد. یافتهدسترس نبودن اطالعات می

دهد که از نظر محقق این را در رفتار اطالع یابی نشان می
هاي الکترونیکی براي تغییرات به دلیل افزایش استفاده از روش

سازي محتواي گذاري و ذخیرهجستجوي اطالعات، به اشتراك
باشد به عالوه در مورد استفاده از خدمات کتابخانه علمی می

 .]13[رش شده است نیز تغییراتی گزا
) در پژوهشی با عنوان رفتار 2013عباس و همکاران (

یابی و سواد کامپیوتر در بین پزشکان رزیدنت در اطالع
مایدوگوري، نیجریه به بررسی در بین پزشکان مقیم بیمارستان 

پرسشنامه  100آموزشی و مغز و اعصاب پرداختند که از بین 
دهندگان مواد چاپی را به نفر از پاسخ 73بازگردانده شده، 

نفر  94ترین منبع مورد استفاده گزارش کرده اند. عنوان اصلی
سواد نفر بی 6باشند در حالی که تنها داراي سواد کامپیوتر می

نفر از آنان به طور کلی براي جستجوي  75باشند. کامپیوتر می
-نفر از آنان نمی 25کنند، اما اطالعات از اینترنت استفاده می

توان از اینترنت استفاده کرد. اما با وجود دانستند که چگونه می
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مالکیت باال و نرخ سواد در میان پزشکان مقیم، همچنان مواد 
ترین منبع اطالعات پزشکی باقی مانده چاپی به عنوان مهم

 .]14[است 
هاي اطالعاتی پیوسته به ویژه با توجه به اهمیت پایگاه

، بالینی هايگیريپزشکی در تصمیم ايچندرسانههاي پایگاه
و همچنین پرداخت هزینه هاي پژوهشی آموزش پزشکی و فعالیت

بررسی وضعیت موجود  هنگفت جهت اشتراك، هدف این پژوهش
از جمله میزان آگاهی و آشنایی، توانمندي در استفاده، میزان 

 پزشکی ايچندرسانههاي دسترسی و دالیل عدم استفاده از پایگاه
 هاي آیندهریزيبرنامهتوان براي از نتایج این پژوهش می. باشدمی

توان یک موجود می استفاده نمود، همچنین با آگاهی از وضع
رسانی پزشکی در الگوي مناسب جهت ارائه خدمات بهینه اطالع

چرا که بررسی هاي بیمارستانی و دانشگاهی تعیین کرد کتابخانه
استفاده ماندن منابع و  ا از بالوضعیت استفاده و شناسایی نیازه

هاي صحیح دهی راههدر رفتن بودجه جلوگیري کرده و در شکل
 رسانی تأثیرگذار خواهد بود.اطالع
 

 هامواد و روش
باشد و جامعه این مطالعه از نوع پیمایشی توصیفی می

آماري پژوهش را کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشغول به 
دهد که تا علوم پزشکی همدان تشکیل میتحصیل در دانشگاه 

 332دانشکده پزشکی نفر ( 726زمان انجام پژوهش این تعداد 
نفر  121نفر، دانشکده دندانپزشکی  206نفر، دانشکده بهداشت 
براي تعیین حجم نمونه از بودند.  نفر) 67و دانشکده پرستاري 

 فرمول زیر استفاده شد:
 

 n =
Z21− a2

     p(1−p)

d2
     

 

)، و حداکثر =05/۰α( 05/0ر این فرمول خطاي نوع اول د
)، که این ارقام با %=6dدر نظر گرفته شد ( %6خطاي مجاز 

که درصد  ]15[توجه به مطالعه مهاجري و کاسگري 
هاي اطالعاتی اصال آشنایی نداشتند دانشجویانی که با پایگاه

نفر  242رو حجم نمونه درصد بود، محاسبه شد و از این  8/34
اي گیري تصادفی طبقهپژوهش از روش نمونه در این بدست آمد.

ها استفاده از پرسشنامه در استفاده شد. روش گردآوري داده
فقط تصویر و ویدئو مورد  ]15[اي هاي چندرسانهخصوص پایگاه

 ،Primal Picturesاشتراك دانشگاه علوم پزشکی همدان (شامل 
Springer Protocol، Springer Images، MD Consult، 

Nursing Skills، First Consultآوري شده هاي جمع) بود. داده
در این پژوهش در سطح آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و 

مورد تجزیه و  SPSS 16میانگین با استفاده از نرم افزار آماري 
 تحلیل قرار گرفته است.

 

 هایافته
 8/58نمونه را مردان و درصد  2/41طبق نتایج بدست آمده 

دهند. بیشترین فراوانی پاسخ درصد را زنان تشکیل می
سال با فراوانی  24-29دهندگان از نظر سن در گروه سنی 

سال با  35درصد و کمترین فراوانی در گروه سنی باالي  5/46
نفر از شرکت کنندگان گروه  17بود. تعداد  9/10درصد فراوانی 

 55مشخص نکرده بودند، همچنین  سنی خود را در پرسشنامه
نفر در مقطع  109درصد از جامعه مورد مطالعه با فراوانی 

-نفر از شرکت 77کارشناسی ارشد مشغول تحصیل بودند و 
نفر  12درصد در مقطع دستیاري و  89/38کنندگان با فراوانی 

درصد در مقطع  1/6از افراد مورد مطالعه با درصد فراوانی 
 تحصیل بودند. دکتري مشغول به 

نشان داده شده است، کمترین  1همانطور که در جدول 
درصد  4/74میزان آشنایی در حد بسیار کم با درصد فراوانی 

 Images(  Nursing skills( ايرسانهمربوط به دو پایگاه چند
 باشد. همچنین کمترینمی Images( First consult( و

 و بسیار کم با درصد میزان آشنایی در حد مجموع کم
 ايرسانهدرصد مربوط به دو پایگاه چند 5/92فراوانی 

)Images( Nursing skills و )Images( First consult 
با درصد  primal pictureهاي بعدي پایگاه باشد و در رتبهمی

 ،8/87با درصد فراوانی  Images( MD Consult( ،4/91فراوانی 
)Image MD (Springer Image  و  3/81با درصد فراوانی

Springer protocol  به منظور قرار دارند. 5/76با درصد فراوانی 
 مشخص شدن میزان آشنایی کلی افراد مورد مطالعه با

 اي نمره مقیاس لیکرت شش پایگاه را برايهاي چندرسانهپایگاه
 

 هاي چندرسانه ايفراوانی میزان آشنایی افراد مورد مطالعه با پایگاهتوزیع  :1 جدول

 ردیف
 بسیار کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد میزان آشنایی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی نام پایگاه
1 Primal pictures 3 5/1 1 5/0 13 6/6 33 8/16 147 6/74 
2 Springer protocol 6 3 14 7 27 5/13 23 5/11 130 65 
3 Springer image (Image MD) 4 2 8 4 25 6/12 28 1/14 133 2/67 
4 MD Consult (Images) 1 5/0 2 1 21 6/10 27 6/13 147 2/74 
5 Nursing skills (Images) 0 0 3 5/1 12 6 28 1/14 156 4/78 
6 First consult (Images) 1 5/0 3 5/1 9 5/4 28 1/14 156 4/78 
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در نظر گرفته شد، افراد با  12هر فرد جمع زده و نقطه برش 
میزان آشنایی مطلوبی داشته و افراد با نمره  12نمره بیشتر از 

میزان آشنایی نامطلوب دارند. به عبارتی دیگر،  12کمتر از 
هاي بسیار کم و کم را میزان آشنایی گزینهافرادي که از نظر 

ها نامطلوب بود. افرادي انتخاب کرده بودند، میزان آشنایی آن
هاي متوسط، زیاد و بسیار زیاد را انتخاب کرده که گزینه

آنها مطلوب در نظر گرفته شد. مطابق بودند، میزان آشنایی 
 درصد افراد مورد مطالعه میزان 1/85اطالعات بدست آمده 

اي پزشکی هاي چندرسانهآشنایی کلی نامطلوبی با پایگاه
داشتند. آشنایی کلی مطلوب افراد مورد مطالعه با درصد 

 باشد.می 9/14فراوانی 
، کمترین میزان 2هاي جدول با توجه به تحلیل داده

استفاده با مجموع گزینه کم و بسیار کم مربوط به پایگاه 
)Images( Nursing skills باشدمی )درصد). بیشترین  9/92

میزان استفاده با مجموع گزینه بسیار زیاد و زیاد مربوط به 
درصد). به منظور  3باشد (می springer protocol پایگاه

مشخص شدن اینکه چه درصدي از افراد مورد مطالعه از 
کنند، نمره مقیاس اي اصال استفاده نمیهاي چندرسانهپایگاه

در  6ا براي هر فرد جمع زده و نقطه برش لیکرت شش پایگاه ر

میزان استفاده حداقل  6نظر گرفته شد، افراد با نمره بیشتر از 
هاي اصال از پایگاه 6یکبار در ماه داشته و افراد با نمره کمتر از 

اي استفاده ندارند. به عبارتی دیگر، افرادي که از نظر چندرسانه
ا انتخاب کرده بودند، هاي بسیار کم رمیزان استفاده گزینه

هاي کم، متوسط، ها صفر و افرادي که گزینهمیزان استفاده آن
بار در ماه از زیاد و بسیار زیاد را انتخاب کرده بودند، حداقل یک

 3/66اند. به طور کلی اي استفاده کردههاي چندرسانهپایگاه
مورد اي هاي چندرسانهدرصد از افراد مورد مطالعه اصال از پایگاه

درصد  7/33کنند. همچنین بررسی در این پژوهش استفاده نمی
ها بار در ماه از این پایگاهاز افراد مورد مطالعه حداقل یک

 کنند.استفاده می
هاي مهمترین مانع در استفاده از پایگاه 3با توجه به جدول 

رسانی قبلی از موجودیت پایگاه اي پزشکی عدم اطالعچندرسانه
باشد و بعد از آن درصد می 74علمی با درصد فراوانی اطالعات 

نداشتن اطالعات کامل از محتویات و موضوع تخصصی پایگاه با 
  درصد است. 63درصد فراوانی 

مهمترین  4آوري شده در جدول هاي جمعبا توجه به داده
اي، هاي چندرسانهعامل در استفاده موثر دانشجویان از پایگاه

 .باشدمی 60ستجو با درصد فراوانی آشنایی با نحوه ج
 

 اي پزشکیهاي چندرسانهتوزیع فراوانی میزان استفاده دانشجویان از پایگاه :2 جدول

 ردیف
 میزان استفاده

 5(بیش از  بسیار زیاد
 بار در هفته)

بار  5تا  3( زیاد
 در هفته)

(هفته اي  متوسط
 یک بار)

 (یکبار در ماه) کم
(مراجعه  بسیار کم

 ندارم)
 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی نام پایگاه

1 Primal pictures 0 0 1 0/5 19 6/9 15 6/7 163 3/82 
2 Springer protocol 2 1 5 5/2 26 1/13 22 1/11 144 4/72 
3 Springer image (Image MD) 1 5/0 5 5/2 16 1/8 27 7/13 146 1/74 
4 MD Consult (Images) 0 0 4 2 14 7 25 6/12 156 4/78 
5 Nursing skills (Images) 0 0 3 5/1 11 5/5 17 5/8 168 4/84 
6 First consult (Images) 0 0 1 5/0 15 5/7 18 9 165 9/82 
 

 اي پزشکیهاي چندرسانهاستفاده از پایگاهها در توزیع فراوانی موانع و محدودیت :3 جدول

 علت عدم استفاده ردیف
 کامال مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم کامال موافقم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 6/28 55 3/31 60 6/15 30 7/16 32 8/7 15 نداشتن آشنایی کافی به زبان انگلیسی و مسلط نبودن به آن 1
 6/2 5 7/4 9 5/13 26 6/40 78 5/38 74 رسانی قبلی از موجودیت پایگاه اطالعات علمیعدم اطالع 2
 1/3 6 8/22 44 43 83 2/21 41 8/9 19 پاسخگو نبودن به نیازهاي اطالعاتی مورد نیاز 3
 2/4 8 1/15 29 4/21 41 8/43 84 6/15 30 هاي چندرسانه اي پزشکیعدم آشنایی کافی به کاوش در پایگاه 4
 2/3 6 3/6 12 1/10 19 1/47 89 3/33 63 نداشتن اطالعات کامل از محتویات و موضوع تخصصی پایگاه 5
 4/8 16 3/26 50 3/45 86 3/15 29 7/4 9 وقت گیر بودن کاوش در پایگاه 6
 6/2 5 3/15 29 3/41 78 3/32 61 5/8 16 عدم شهرت کافی 7
 5/0 1 8/13 27 3/12 24 6/25 50 7/47 93 بودن سرعت اینترنت دانشگاهکند  8
 2/4 8 4/19 37 9/31 61 9/19 38 6/24 47 شلوغ بودن سایت دانشگاه 9
 4/7 14 4/14 27 4/57 108 8/12 24 8 15 کاربر پسند نبودن 10
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 اي چندرسانه هاي پایگاه از دانشجویان استفاده                 

 پزشکی ايچندرسانههاي پایگاهدانشجویان از موثر استفاده توزیع فراوانی مهمترین عامل در  :4 جدول

 عوامل موثر ردیف
 کامال مخالفم مخالفم نظري ندارم موافقم کامال موافقم

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

1 
آشنایی با نحوه 

 جستجو
114 60 53 9/27 18 5/9 2 1/1 3 6/1 

2 
میزان آشنایی با زبان 

 انگلیسی
71 38 77 2/41 29 5/15 7 7/3 3 6/1 

3 
امکانات جستجوي 

 موجود در ساختار پایگاه
72 1/38 67 4/35 43 8/22 5 6/2 2 1/1 

4 
آشنایی با اصطالحات 
 به کار رفته در پایگاه

62 3/33 77 4/41 39 21 6 2/3 2 1/1 

5 
همکاري مسئول بخش 

 رسانیاطالع
70 6/37 65 9/34 39 21 7 8/3 5 7/2 

6 
آشنایی با عملگرهاي 
 مختلف در جستجو

70 37 71 6/37 39 6/20 7 7/3 2 1/1 

 

بحث
درصد افراد مورد مطالعه با  1/85هاي پژوهش، طبق یافته

اي پزشکی آشنایی کلی نامطلوبی داشتند و هاي چندرسانهپایگاه
هاي از دانشجویان مورد مطالعه نیز از پایگاهدرصد  3/66

نتایج مطالعه انجام  کنند.اي پزشکی اصال استفاده نمیچندرسانه
تحت عنوان بررسی  )1389( شده توسط مهاجري و کاسگري

میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل 
 8/34که ) نشان داد onlineهاي اطالعاتی پیوسته (از پایگاه

هاي اطالعاتی آشنایی نداشته و با پایگاه درصد دانشجویان اصالً
. ]15[کنند ها استفاده نمیها نیز از پایگاهدرصد از آن 42

هاي این پژوهش مشابه نتایج پژوهش فوق الذکر بنابراین یافته
باشد. الزم به ذکر است، با توجه به اینکه در این پژوهش می

اي هاي چندرسانهفاده نسبت به پایگاهمیزان آشنایی و است
-طور که انتظار میپزشکی مورد بررسی قرار گرفته است، همان

اي نسبت هاي چندرسانهرفت میزان آشنایی و استفاده از پایگاه
 باشد.هاي اطالعات متنی کمتر میبه پایگاه
هاي پژوهش نشان داد، مهمترین مانع در استفاده از یافته

رسانی قبلی از اي پزشکی عدم اطالعچندرسانههاي پایگاه
درصد  74موجودیت پایگاه اطالعات علمی با درصد فراوانی 

باشد و بعد از آن نداشتن اطالعات کامل از محتویات و می
درصد است و  63موضوع تخصصی پایگاه با درصد فراوانی 

-همچنین مهمترین عامل در استفاده مؤثر دانشجویان از پایگاه
 60اي، آشنایی با نحوه جستجو با درصد فراوانی چندرسانههاي 

اي هاي چندرسانهباشد. مهمترین علت استفاده از پایگاهمی
 به منظور اهداف آموزشی و تحقیقی و ویدئو استفاده از تصاویر
 .]15[باشد درصد می 9/34با درصد فراوانی 

-الحوائجی و پورداداشنتایج مطالعه انجام شده توسط باب

) تحت عنوان بررسی چگونگی استفاده دانشجویان 1388سنگده (
تهران از  هاي فنی دانشگاهتحصیالت تکمیلی پردیس دانشکده

رسانی تخصصی موجود در وب سایت دانشگاه هاي اطالعپایگاه
تهران نشان داد که دانشجویان مورد پژوهش عدم آشنایی کافی 

درصد  28ی را به میزان به استراتژي جستجو و یا کاوش در بازیاب
ارزیابی نمودند. مهمترین موانع در استفاده از پایگاه مورد 
پژوهش را به ترتیب: کند بودن سرعت اینترنت براي کاوش 
اطالعات، نداشتن اطالعات کامل از محتویات آن، پاسخگو نبودن 
به نیازهاي اطالعاتی مورد نیاز، عدم اطالع رسانی قبلی از 

اطالعات علمی و شلوغ بودن سایت دانشکده موجودیت پایگاه 
عنوان نمودند. مهمترین اهداف دانشجویان تحصیالت تکمیلی در 

رسانی تخصصی دانشگاه تهران، هاي اطالعاستفاده از پایگاه
باشد. نتایج این نامه و تدوین مقاالت علمی مینوشتن پایان

ه پژوهش با پژوهش پیش گفته همخوانی دارد. همچنین الزم ب
اي هاي اطالعاتی چندرسانهذکر است به دلیل ماهیت پایگاه

رسانی ها عدم اطالعمهمترین عامل عدم استفاده از این پایگاه
 .]16[باشد قبلی از موجودیت پایگاه می

) در 1389پور افشار و همکاران (نتایج مطالعه صفی
تحقیقی تحت عنوان بررسی رفتار تصویریابی دانشجویان 

دهد تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان میتحصیالت 
 که مشکالت شرکت کنندگان در تصویر یابی شامل مشکالت

در  .بود اندك مهارت و ناآشنایی امکانات، کمبود دسترسی،
نتیجه نتایج حاصله از این تحقیق با مطالعه فوق همخوانی دارد 

) تحت 1390نتایج مطالعه انجام شده توسط درزي ( .]17[
یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی وان بررسی رفتار اطالععن

دانشگاه مازندران در استفاده از منابع اطالعاتی پیوسته نشان 
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درصد از دانشجویان تحصیالت تکمیلی به میزان  6/55داد که، 
درصد از دانشجویان  5/52متوسط با کامپیوتر آشنایی دارند و 
ها آشنایی دارند. با توجه به تا حدودي با نحوه استفاده از پایگاه

اي پزشکی مورد مطالعه در این هاي چندرسانهماهیت پایگاه
تر از ها بسیار پایینپژوهش درصد نحوه استفاده از این پایگاه

 .]1[باشد نتایج مطالعه فوق الذکر می
 

 گیرينتیجه
 نهاي این پژوهش میزان آشنایی دانشجویابا توجه به یافته

هاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان با پایگاه
توان دریافت که با اي بسیار کم است. در نتیجه میچندرسانه

وجود مبالغ گزافی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
ي ملی دیجیتال پزشکی در راستاي اندازي کتابخانهبراي راه

متخصصان و دانشجویان پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی براي 
ي علوم پزشکی هزینه کرده است، همچنان درصد قابل حوزه

توجهی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی 
اي استفاده هاي چندرسانههمدان نه تنها از این مجموعه پایگاه

وري کنند، بلکه حتی با آن آشنا هم نیستند که این امر، بهرهنمی
کند و لزوم هاي بسیار را خاطر نشان میاز هزینهبسیار پایین 

رسانی و برگزاري ریزي جهت اطالعتوجه مسؤالن به برنامه
طلبد. همچنین با توجه به نظر هاي آموزشی را میکارگاه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در خصوص نیاز به راهنمایی و 
ریزي در رسانی پزشکی، برنامهي مختصصان اطالعمشاوره

وص روزآمد کردن اطالعات این متخصصان در خصوص خص
هاي آموزشی اي پزشکی و نیز مهارتهاي چندرسانهپایگاه

 رسد.براي ایشان نیز ضروري به نظر می
 

 تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان با شماره طرح 

می باشد که با حمایت معاونت تحقیقات و فنآوري  9206261848
رو از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شده است. از این

 آید.معاونت محترم تحقیقات و فنآوري تشکر و قدردانی به عمل می
 

 تضاد منافع
 منافعی تضاد گونههیچ نویسندگان براي مطالعه این

 .نداشته است
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