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Title: A survey of OVID databases use by academic stapps of medical universities.  

Authors: Mardanloo A,(MD); Allaedini F,(MD,PhD); Mohammadi MR,(MD); Fayazbakhsh 
A,(MD,PhD). 
Introduction: One of the most important factors influencing research development is the ease and rate of 
different resources such as data banks. OVID, a well known electronic resource containing various set of 
databases is one of them .This survey was carried out to evaluate usage of OVID by academic members. 
Methods: Data was collected via Office of Statistics and Computer Services, Deputy for Research, 
Ministry of Health and Medical Education.The number of academic member of each university was 
determined as an index to define variables as follow: daily use of academic members, use of database per 
capita and daily use of database per capita for Journals@ Ovid, MEDLINE, EBMR, PreMedline databases. 
Data collection period was 6 months. 
Results: On average each academic member search was 12.56 phrases in 125.56minutes in 5.23 sessions 
for 182 days. The daily use of all academic members was searching 15 phrases in 167 minutes in 7 sessions. 
Discussion: Prominent low usage of OVID raises hypothesis as low tendency for research, inappropriate 
facilities provided, use of other resources and poor information system performance of universities. KAP 
study performance is recommended for investigating causes of low usage among academic members. 
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 مجله پژوهشی حکیم 

 
 

 : چکیده
یکی از این   . ای اطالعاتی از عوامل اثربخش در توسعه تحقیقات محسوب می شود          سهولت و سرعت دسترسی به بانکه     : مقدمه

این مطالعه بمنظور آگاهی از میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه ها از این     .  است OVIDموارد مجموعه بانکهای اطالعاتی     
 .مجموعه، انجام شد

معاونت تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت تهیه گردید و بر اساس            داده ها از طریق اداره آمار و خدمات ماشینی            :روش  کار
شاخص تعداد اعضای هیأت علمی، متغیرهای استفاده روزانه اعضای هیأت علمی، استفاده هر نفر عضو هیأت علمی و استفاده                    

 )OVID)MEDLINE EBMR, PreMedline, ,Journals@Ovid روزانه هر نفر عضو هیأت علمی از بانک های اطالعاتی مجموعه            
 . ماه بود6مدت زمان مطالعه . انتخاب شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

 56/12 بار وارد بانکهای اطالعاتی شده،       23/5 روز   182بطور میانگین هر عضو هیئت علمی دانشگاه ها در طی مدت            ::یافته ها
 بار وارد بانکهای    7بطور میانگین اعضاء هیئت علمی دانشگاهها روزانه         . دقیقه جستجو کرده است    46/125عبارت در مدت    

 .  دقیقه از بانک استفاده کردند167 عبارت جستجو کرده و 15اطالعاتی شده 
شرایط  کاربری کم این مجموعه فرضیاتی چون تمایل کم اعضای هیأت علمی به پژوهش، نامناسب بودن امکانات و                       :بحث

فراهم شده برای کاربری این مجموعه  و وجود مجموعه ها و منابع دیگر مورد استفاده اعضای هیأت علمی که بیشتر در دسترس                      
 برای بررسی بیشتر علل کاربری کم میان اعضای هیأت          KAPمطالعه  . هستند و اطالع رسانی ضعیف دانشگاه هارا مطرح می سازد      

 . علمی توصیه میشود
 

 .  اوید، بانک اطالعاتی، هیأت علمی :واژگان گل
 

 

 :قدمهم
یکـی از شـناخته شده ترین ارکان پژوهش و آموزش دسترسی            
بـه اطالعات به روز و گسترده است به گونه ای که پژوهشگران و              
یـا دسـت اندرکـاران آموزش بتوانند به آسانی با آخرین یافته های              

 .  کار برنددانش آشنا شده و بسته به نوع نیاز خود آنرا به
بسیاری از محصوالت علمی  ١امـروزه نسـخه های الکترونیکی  

اعم از کتاب ها و ژورنال ها بوجود آمده اند و بسیار سهل الوصول تر               
 همان کتب و مجالت می  توانند در تأمین          ٢از نسـخه هـای ورقـی      

رشد روزافزون شرکت های    . نیازهای علمی افراد محقق به کار  روند       
ورهـای جسـتجوگر و بـانک های اطالعاتی متنوع          تولیدکنـنده موت  

علمـی نـیز در همیـن راسـتا بـوده و امروزه این شرکت ها امکان                 
دستیابی به مجالت علمی معتبر در بسیاری از حیطه های مختلف           

 . دانش را در اختیار متقاضیان خود قرار می دهند
 OVIDشرکت.  از مـوارد مذکور بشمار می رود       OVIDشـرکت 

بـه مـنظور ارایـه خدمات جستجوگری بانک های           1988در سـال    
اطالعاتـی و مـنابع علمی الکترونیکی موجود در نیویورک تأسیس           
 
1- softcopy 
2-  hardcopy 

 

شـد و از آن روز تـا بـه  حـال خدمـات ایـن شـرکت بـه سرویس          
این شرکت بین المللی در حال      . گـیرانش روزبروز گسترش می یابد     
 رسانی الکترونیکی است و دلیل     حاضـر مدعـی پیشتازی در اطالع      

ایـن مدعـا را تولـید بـانک هـای اطالعاتی متنوع و نرم افزارهای                
ــرای اســتفاده دانشــمندان در   جســتجوگر توســط ایــن شــرکت ب

 . حیطه های مختلف دانش می داند
Journals@Ovid           یکـی از بـانک هـای اطالعاتی این شرکت 

 عنوان  800مـی باشـد کـه امکـان دستیابی به متن کامل بیش از               
 MEDLINEبــانک هــای اطالعاتــی . ازدمجلــه را فــراهم مــی ســ

PreMedline EBMR,3CINAHL, 4 نیز از این طریق دردسترس 
 . می باشند

معاونـت تحقیقات و فنĤوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش         
پزشـکی بـرای آنکه بتواند چنین منبع اطالعاتی گسترده ای را در             
اختــیار اعضــای هــیأت علمــی، دانشــجویان در ســطوح مخــتلف 

ی و پژوهشـگران دانشـگاه هـای علوم پزشکی قرار دهد از         آموزشـ 
 .  فعالیت های خود را در این زمینه آغاز کرد1379سال 

                                                           
3 - Evidence Based Medicine Reviews 
4 - Cumulative Index to Nursing and Allied Health 
Literature 
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پـس از استعالم از دانشگاه های علوم پزشکی عناوین مجالت    
 عنوان و   70مورد نیاز در فهرستی گردآوری شد و پس از گزینش           

ان  در ایر  OVIDافـزودن همیـن تعـداد توسـط نمایـنده شـرکت             
. 1 عـنوان برای خرید کنسرسیومی در نظر گرفته شد         140مجمـوع 

 استفاده از این مجموعه     80الزم بـه ذکـر است که از ابتدای سال           
بطـور آزمایشـی از جانـب معاونـت تحقیقات و فنĤوری آغاز شد و               

 10/4/81 لغایت   10/4/80پس از آن برای مدت یک سال از تاریخ          
ی علوم پزشکی شرکت کننده     مجموعـه فوق در اختیار دانشگاه ها      

هـدف از ایـن تحقیق، بررسی میزان        .در کنسرسـیوم قـرار گرفـت      
کاربـری محصـوالت خـریداری شـده توسـط گروهـی اسـت که               
امکانـات فـوق برای ایشان فراهم شده است، مانند اعضای هیات            

 .علمی دانشگاه ها و سایرپژوهشگران
 ضـرورت انجـام این تحقیق سنجش پس خوراند فراهم سازی          
امکانـات فـوق بـرای گـروه هدف به منظور دستیابی به اطالعات      

 . دقیق مورد نیاز در برنامه ریزی  های آتی است
 

 : روش کار
داده هــای خــام ایــن مطالعــه از طــریق اداره آمــار و خدمــات 
ماشـینی معاونـت تحقـیقات و فـنĤوری وزارت بهداشت، درمان و             

مربوط به  داده هـای مـورد بررسـی        (آمـوزش پزشـکی تهـیه شـد         
 OVIDمجموعه).  می باشد  9/3/81 لغایت   10/9/80محدوده زمانی 

بخـش هـای مختلفـی دارد که در این گزارش داده های مربوط به               
ــای  ــانک ه ــتفاده ازب  ,PreMedline, EBMR, MEDLINEاس

Journals@Ovid      و همچنین مجموع آنها تحت عنوان OVID  بر 
 رد مطالعه حسـب تعـداد اعضـای هیأت علمی و تعداد روزهای مو           

بـا استفاده از    ] 9/3/1381 لغایـت    10/9/1380روز از تـاریخ     182[
 : متغیرهای ذیل مورد بررسی قرار گرفت

 برحسب دقیقه به تفکیک     Journals@Ovidمیزان استفاده از    
 به تفکیک Journals@Ovidدانشـگاه ها، عبارات جستجو شده در        

ــه    ــات ورود ب ــا، دفع ــگاه ه ــ Journals@Ovidدانش ــه تفک یک  ب
 بـر حسب دقیقه به      MEDLINEدانشـگاه هـا، مـیزان اسـتفاده از          

 به  MEDLINEتفکـیک دانشـگاه هـا ، عـبارات جستجو شده در             
 بـه تفکیک    MEDLINEتفکـیک دانشـگاه هـا، دفعـات ورود بـه            

 بر حسب دقیقه به تفکیک      EBMRدانشـگاه هـا، میزان استفاده از        
ــده در    ــتجو ش ــبارات جس ــا، ع ــگاه ه ــیکEBMRدانش ــه تفک   ب

 
البته ذکر این نکته ضروری است که امکان خرید مستقل محصوالت               -  1

وجود داشته ولی به منظور کاستن از هزینه ها برای خرید اشتراکی آن اقدام               
  .شده است

 

 به تفکیک دانشگاه ها، میزان      EBMRدانشـگاه ها، دفعات ورود به       
 برحسـب دقـیقه بـه تفکیک دانشگاه ها،          PreMedlineاسـتفاده از    

 بـه تفکـیک دانشگاه ها،       PreMedlineعـبارات جسـتجو شـده در        
 .  به تفکیک دانشگاه هاPreMedlineدفعات ورود به 

بی به درجه   پـس از مشورت با دست اندرکاران امر برای دستیا         
علمـی کاربـران این مجموعه در مدت زمان فوق الذکر، مشخص            

 در اختیار   ٣ و نام کاربری   ٢شـد بـه دلیل آنکه فقط یک کلمه عبور         
هـر دانشـگاه علـوم پزشـکی شـرکت کنـنده در کنسرسـیوم قرار                

بنابراین . مـی گـیرد، امکـان دسترسی به این اطالعات وجود ندارد           
 . داده ها انتخاب شودالزم بود شاخصی برای آنالیز 

 استفاده می کنند    OVIDگـروه هـای مختلفـی که از مجموعه          
اعضـای هـیأت علمـی دانشـگاه هـای علـوم پزشکی،             : عبارتـنداز 

، دکترای عمومی،   PhDدانشـجویان دوره هـای کارشناسی ارشد و         
دسـتیاری و فـوق تخصص، همچنین دانشجویان سایر مقاطع که           

ایان نامه ها سمینارهای آموزشی و      آنـرا در انجـام امـور مربوط به پ         
نوشـتن مقـاالت به کار می برند و نیز احتماالً افراد غیر دانشجو از               

در این میان اعضای    . جمله پرسنل دانشگاه از آن استفاده می کنند       
هـیأت علمـی به دلیل نقش کلیدی که در امر آموزش و پژوهش              

کیفیت دانشـگاهی در حـیطه هـای مختلف بر عهده دارند و اینکه              
فعالیـت آنها به عنوان عوامل مؤثر بر سرنوشت آموزش و پژوهش            
. اهمیت فوق العاده ای دارد، به عنوان شاخص بررسی انتخاب شدند          

، HBIتعـداد اعضـای هـیأت علمی دانشگاه ها با مراجعه به سایت              
اطالعـات مندرج در مکاتبات مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی با           

کشـور به دست آمد و با اطالعات        دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی         
) درصورت امکان برقراری ارتباط   (موجود در سایت های دانشگاه ها       

 .کنترل شد
بر اساس شاخص مورد نظر، متغیرهای استفاده روزانه اعضای         

 و مجموع آنها، استفاده     OVIDهیأت علمی از بانک های اطالعاتی     
ت هـر نفـر عضـو هـیأت علمـی از بانک های مذکور در طول مد                

انتخاب شده و مورد    ) سرانه و روزانه  (و در هر روز     ) سرانه(بررسـی   
 . بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت

پـس از محاسـبه مقادیر فوق، به دلیل ناچیزی رقم حاصله از             
محاسـبات دفعـات ورود روزانـه هـر نفـر عضـو هـیأت علمی به                 

عدد  (PreMedline, EBMR, MEDLINEبـانک هـای اطالعاتی   
از منظور کردن متغیرهای مذکور     )  رقم اعشار  2فر بـا احتساب     صـ 

 . متغیر بدست آمد36بدین ترتیب . صرفنظر شد

                                                           
2 - password 
3 - ID 
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 : یافته ها
بطـور میانگین هر عضو هیئت علمی دانشگاه ها در طی مدت            

 عبارت  56/12 بـار وارد بـانک های اطالعاتی شده،          23/5 روز 182
به طور  همچنین  . جسـتجو کـرده اسـت     46/125در مـدت دقـیقه      

ــار وارد 7میانگیــن اعضــاء هیئــت علمــی دانشــگاه هــا روزانــه    ب
 دقیقه  167 عبارت جستجو کرده و    15بـانک هـای اطالعاتی شده،       

 .  ارایه گردیده است1-4یافته ها در جداول . از بانک استفاده کردند
 

بـر حسـب هر      OVID دفعـات ورود روزانـه بـه         – 1جـدول   
 نفرعضو هیأت علمی 

 گروه زشکیدانشگاه علوم پ
 1 دفعه= 0 ، شهرکردستانگل

 2 دفعه= 01/0 اهواز، اراک، لرستان، شهیدبهشتی، شاهرود
ایران، کرمان،  . بندرعباس، گیالن، همدان   

 کرمانشاه، مازندران، سبزوار، شاهد، زاهدان
 3 دفعه= 02/0

، اصفهان، کردستان، مشهد،      ...بابل، بقیه ا   
 ارومیه، تهران، یاسوج

 4 دفعه= 03/0

 5 دفعه= 04/0 شیراز، تبریز، یزد، زنجان
 6 دفعه= 05/0 کاشان

 7 05/0 > عبارت >1/0 بیرجند، رفسنجان
 8 دفعه= 1/0 اردبیل 

 
بر  OVID تعداد عبارات جستجو شده روزانه در        – 2جـدول   

 حسب هر نفر عضو هیأت علمی
 گروه دانشگاه علوم پزشکی

 1 عبارت= 01/0 گلستان، شهید بهشتی 
 2 عبارت= 02/0 هواز، شاهرودا

 3 عبارت= 03/0 اراک، بندرعباس، لرستان، شهرکرد 
گیالن، همدان، ایران، کرمانشاه، کردستان   4 عبارت= 04/0

 5 عبارت= 05/0 بابل، مازندران، ارومیه، سبزوار، شاهد
 6 عبارت= 06/0 کرمان، مشهد، شیراز، تهران 

 7 عبارت= 07/0 ، زنجان ، اصفهان، تبریز، زاهدان...بقیه ا
1/0≥ عبارت >15/0 کاشان، رفسنجان، یزد، یاسوج 8 

 9 2/0≥ عبارت >4/0 اردبیل، بیرجند 
 

 بر حسب هر    OVID مدت زمان استفاده روزانه از       – 3جدول  
 نفر عضو هیأت علمی

 گروه دانشگاه علوم پزشکی
 1 دقیقه= 09/0 گلستان، شهرکرد 

15/0 ≥ دقیقه >2/0 داهواز، شهید بهشتی، شاهرو 2 
اراک، بندرعباس، گیالن، همدان، لرستان،     

25/0 > دقیقه ≥5/0 سبزوار، شاهد  3 

، ایران، اصفهان، کرمان،      ...بابل، بقیه ا   
کرمانشاه، کردستان، مشهد، ارومیه، شیراز،     

  زاهدان، زنجان تبریز، تهران، یاسوج،
 4 5/0 > دقیقه >1

 5 1 >قه  دقی>2 کاشان، رفسنجان، یزد 
 6 2 > دقیقه >5/2 اردبیل، بیرجند

 :بحث
هـدف از انجـام ایـن مطالعه همان گونه که گفته شد بررسی              

OVIDاقـبال دانشـگاهیان بـه مجموعه گسترده بانک اطالعاتی           

 و اینکه  OVIDبه عبارت دیگر سنجش میزان کاربری     . بـوده است  
فراهم جامعـه دانشـگاهی تـا چه حد از این امکان بسیار با ارزش               

همچنیـن در بخـش های پیشین، دلیل        . شـده اسـتفاده مـی کنـند       
انـتخاب شـاخص تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه ها به عنوان            
مؤثرتریـن گـروه در بیـن کاربـران مخـتلف ذکر شد والبته ناگفته               
پیداسـت کـه نـتایج ایـن بررسـی  در مورد اقبال دانشگاهیان به                

ی تواند به عنوان     نمـ  OVIDمجموعـه گسـترده بـانک اطالعاتـی       
معیاری برای سنجش میزان مطالعه مقاالت توسط اعضای هیأت         

 . علمی قرار گیرد
بحـث دربـاره کاربـری ایـن مجموعـه را به دو بخش تقسیم               

نخسـت، مـیزان اسـتفاده بطور کلی مورد بررسی قرار           . مـی کنـیم   
ــری آن در    ــیل کارب ــه مقایســه و تحل ــس از آن ب ــیرد و پ ــی گ م

 . پزشکی در سطح کشور پرداخته خواهد شددانشگاه های علوم 
با گرد  (در بررسی یافته ها، سرانه استفاده اعضای هیأت علمی          

56/12مذکور جستجوی  از مجموع چهار بانک) کردن مقادیر باال
 . دقیقه محاسبه شد46/125عبارت در مدت

هـر چـند اسـتانداردی بـرای مقایسه این اعداد با آن نداریم و           
م در مقایسه با آن کم یا زیاد یا نامناسب هستند           نمـی توانیم بگویی   

ولـی بـا نگاهی گذرا به آمار سرانه مقاالت منتشر شده در کشور و          
آگاهـی از پاییـن بودن کیفیت تحقیق در کشور از یک طرف و از               

 و  OVIDطـرف دیگـر بـا توجـه بـه قابلیـت ویـژه و اختصاصی                 
ا از استفاده   گستردگی و تنوع اطالعات موجود در آن که توقع ما ر          

مکـرر اعضـای هـیأت علمـی از ایـن بانک باال می برد می توانیم                 
بگویـیم نـتایج بدسـت آمـده حاکـی از کاربـری کم بوده و توجه                 

 . اعضای هیأت علمی به این مجموعه است
توان در بررسی علل این مسأله عنوان کرد از          فرضیاتی که می  

 :قرار زیرند
پژوهش بطور کلی که     تمایل کم اعضای هیأت علمی به        - 1

پرداختـن بـه دالیـل مختلف احتمالی این موضوع از حوصله این              
 .بحث خارج است

 امکانــات و شــرایط فــراهم شــده بــرای اســتفاده از ایــن - 2
در ابتدا این طور    : مجموعـه برای کاربران مناسب و مطلوب نیست       

رسـد که ممکن است شرایط و امکانات فراهم شده           بـه نظـر مـی     
به . ای باشد که استفاده از آن را محدود کند          به گونه  برای کاربری 

فرض برقراری ارتباطی که فقط از طریق کامپیوترهای کتابخانه و          
یـا دپارتمـان و بـه طور کلی دانشگاه میسر باشد و نه از منزل، به                 
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تـبع بـر کاربـری مؤثـر خواهـد بـود و از میزان آن خواهد کاست                  
شغله کاری در روزهای    کاربـری در روزهـای تعطـیل بـه دلیل م          (

 ).تواند بیشتر باشد دیگر می
اندرکاران در معاونت    صـحت ایـن فرضـیه در گفـتگو با دست          

تحقـیقات و فـنĤوری وزارتخانـه و دانشـگاه هـای علوم پزشکی و               

 مطـرح و مـورد بررسی قرار گرفت ولی          OVIDشـرکت نمایـنده     
ریباً تق احـتمال تأثـیرقابل مالحظه آن در کم استفاده شدن بانکها  

ایــن نتــیجه گـیری بــه ایــن دلــیل بـود کــه بــر اســاس   . رد شـد 
توانسته اند با بکارگیری  ارزیابـی هـای مـا، اعضای هیأت علمی می     

همـان کلمه عبور و کلمه کاربری که برای استفاده در دانشگاه در             

  حداقل و حداکثر متغیرهای مختلف مورد بررسی به تفکیک بانک های اطالعاتی میانگین، انحراف معیار، میانه، -4جدول 
 متغیر بانک میانگین انحراف معیار میانه حداقل حداکثر

35/17 68/0 17/4 78/3 23/5 OVID 
83/12 08/0 68/2 85/2 28/3 Journals 
8/4 02/0 63/0 08/1 97/0 MEDLINE 

95/2 15/0 56/0 5/0 66/0 EBMR 
34/0 01/0 07/0 08/0 09/0 PreMedline 

 دفعات ورود بر حسب نفرعضو هیات علمی

91/65 16/1 45/9 03/12 56/12 OVID 
88/26 00/0 79/4 75/5 74/5 Journals 
66/19 06/0 91/1 51/4 33/3 MEDLINE 
59/20 05/0 55/1 4/3 23/2 EBMR 

84/2 00/0 29/0 54/0 45/0 PreMedline 

تعداد عبارات جستجو شده بر حسب هر نفر            
 عضو هیات علمی

7/419 65/15 88/101 49/95 46/125 OVID 
349 34/0 90/69 3/73 31/81 Journals 

29/125 57/0 04/14 67/28 78/23 MEDLINE 
87/59 50/2 14/11 30/10 52/12 EBMR 
24/10 19/0 42/1 11/2 94/1 PreMedline 

مدت زمان استفاده بر حسب هر نفر عضو               
 )دقیقه(هیات علمی 

67/34 3/0 24/5 27/7 7 OVID 
07/31 02/0 01/4 53/6 63/5 Journals 
45/10 01/0 95/0 22/2 69/1 MEDLINE 

75/5 06/0 69/0 24/1 15/1 EBMR 
86/0 01/1 1/0 19/0 16/0 PreMedline 

 دفعات ورود روزانه

38/71 52/0 01/11 29/15 42/15 OVID 
76/45 00/0 63/6 62/10 55/9 Journals 
05/31 02/0 89/2 47/7 36/5 MEDLINE 
97/18 03/0 17/2 02/4 36/3 EBMR 

77/3 00/0 48/0 95/0 8/0 PreMedline 

 داد عبارات جستجوشده روزانهتع

03/831 2/5 79/120 83/172 72/166 OVID 
87/765 14/0 43/102 57/162 03/140 Journals 
25/256 23/0 44/22 53/53 82/39 MEDLINE 
62/111 09/1 73/12 28/21 86/21 EBMR 

11/18 12/0 05/2 19/4 44/3 PreMedline 

 )دقیقه(مدت زمان استفاده روزانه 

01/0 13/0 03/0 03/0 04/0 OVID 
1/0 00/0 02/0 02/0 02/0 Journals 

دفعات ورود روزانه بر حسب هر نفر عضو             
 هیأت علمی

5/0 01/0 07/0 09/0 1/0 OVID 
2/0 00/0 04/0 04/0 04/0 Journals 

تعداد عبارات جستجوشده بر حسب هر نفر           
 )روزانه(عضو هیأت علمی 

18/ 12/0 77/0 72/0 95/0 OVID 
64/0 00/0 53/0 56/0 62/0 Journals 

مدت زمان استفاده روزانه بر حسب هر نفر             
 )دقیقه(عضو هیأت علمی 
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 مجله پژوهشی حکیم 

اختیارشـان قـرار گرفـته بـود به راحتی، در منزل این مجموعه را               
 . ١مورد استفاده قرار دهند

باشد   مـنابع دیگری مورد استفاده اعضای هیأت علمی می  - 3
بر این مجموعه ارجحیت    ) بنا به دالیل مختلف   (کـه کاربـری آن      

باشد؛ به عنوان مثال آنها ممکن است        تر می  دارد و یـا در دسترس     
اسـتفاده از اصـل مجـالت را بـر جسـتجوی الکترونیکی مقاالت              

ه، بیمارســتان و یــا مجــالت کــتابخانه دانشــکد(ترجــیح داده انــد 
در واقع اعضای هیأت    ) مجالتـی کـه خـود سـفارش داده بوده اند          

توانسـته انـد مجالت مورد نیاز خود را به صورت اصل             علمـی مـی   
 آن شخصاً مشترک شوند و احتماالً  آنها را      onlineمجلـه یا نسخه     

همچنیـن سـایت های رایگانی چون    .  ترجـیح داده انـد     OVIDبـر   
BMJ.COM   و PubMed            وجـود دارنـد کـه در آنها می توانسته اند 

. چکیده مقاالت ویا حتی اصل آنها را در این مکان ها بدست آورند            
های فشرده موجود برای     از طرفی این امکان وجود دارد که از لوح        

 . ٢ سود جسته اندMEDLINEدستیابی به مقاالت یا 
 و حتی OVID دیگـری غـیراز    onlineبـانک هـای اطالعاتـی       

 نـیز تـا حد قابل       googleی جسـتجوی کـارآمدی چـون      موتورهـا 
 .توانند نیاز اعضای هیأت علمی را برآورده سازند ای می مالحظه

رسانی   اعضـای هـیأت علمـی دانشـگاه ها به دلیل اطالع            - 4
ناکافـی و آشـنایی محـدود با این مجموعه آنرا مورد استفاده قرار              

کالسهای اگـرچه تـا بـه حـال سمینارهای یکروزه و            : دهـند  نمـی 
 در دانشگاه های    OVIDرسانی و معرفی   آموزشـی بـه منظور اطالع     

رسد  علـوم پزشـکی سـطح کشور برگزار شده است اما به نظر می             
مجموعـه اقدامـات انجـام شـده، گستردگی و یا تأثیرگذاری الزم             
بـرای جلـب توجـه پژوهشگران و اعضای هیأت علمی را نداشته             

ان نادیده گرفت که بسیاری از      تو البـته این نکته را نیز نمی      . اسـت 
اعضـای هیأت علمی به ویژه افراد باسابقه بیشتر کاری، آشنایی با            
کامپیوتر و جستجوی در اینترنت ندارند و همین مانع بزرگی برای           

 . باشد استفاده ازمجموعه مورد نظر و سایر بانک های اطالعاتی می
و موارد  در نهایت میتوان اینگونه نتیجه گرفت که این بررسی          

مشـابه آن مـی توانـد شـمای کلـی کاربـری مجموعـه بانک های                 
 

 اگر این فرض درست باشد که در طول مدت تحقیق اکثریت اعضاء              البته -1
ان مالی خرید و مهارت استفاده        های بررسی شده تو     ت علمی دانشگاه  أهی

 و یا اینکه در مکان دیگری کامپیوتربصورت سهل االستفاده ای           اند منزل داشته 
 که باید ذکر شود مسأله سرعت        دیگری  نکته .در اختیارشان قرار گرفته است    

ها پایین بوده و الزم      ای است که در شهرستان     را در رایانه   خدمات از کامپیوتر  
  .به عمل آیددر باره تمامی این موارد شتری بی های است بررسی

 و امثال آن که MEDLINEهای فشرده  ، لوحProquestهای فشرده   لوح-2
 . باشند  است در حال حاضر در دسترس

 

اطالعاتی مذکور  را به منظور دستیابی به ابزار برنامه ریزی در این             
  .حیطه توسط مسووالن ترسیم کند

 
 پیشنهادها برای سیاستگذاری های آینده

از آنجـا کـه ایـن بانک های اطالعاتی ابزار تحقیق هستند، به              
الوه بر فراهم نمودن زمینه تحقیقات و تسهیل        رسـد عـ    نظـر مـی   

امور باید شرایط را برای استفاده هرچه بیشتر اعضای هیأت علمی           
به عبارت دیگر   . فراهم نمود ) بانک های اطالعاتی  (از این امکانات    

هـرچه تمایل اعضای هیأت علمی به تحقیقات بیشتر باشد میزان           
 خواهد بود ضمن آنکه     اسـتفاده آنهـا از بانک های اطالعاتی بیشتر        

آگـاه نمـودن و تسـهیل دسترسـی اعضای هیأت علمی به چنین              
تـر شدن منابع مورد نیاز پژوهشی آنان         بـانک هایـی موجـب غنـی       

شود اوالً با تبلیغات بیشتر اعضای هیأت        پیشنهاد می . خواهـد شـد   
علمـی را از وجـود چنین منابعی آگاه نمود ثانیاً امکانات دسترسی             

مچنین برای سنجش میزان آشنایی اعضای هیأت ه .بیشـتر نمود 
 ٣ عملکرد – نگرش –علمـی بـا این مجموعه انجام مطالعه آگاهی        

تر توصیه   در ایـن زمیـنه بـه مـنظور دسـتیابی بـه اطالعات دقیق              
 . شود می

در نهایـت می توان گفت سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور           
 (GDP) 4 درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی3/0بـاید سهم    

 درصــد برســانند تــا پــژوهش و 5/1 درصــد و ســپس تــا 8/0بــه 
طـرحهای تحقیقاتـی صـرفه اقتصادی و درآمدی به خود بگیرد و             
جنـبه عالقه ای و انگیزه ای صرف که تاکنون بوده، کاهش یابد و              

 .به بیان دیگر، پژوهش در کشور نهادینه و حرفه ای گردد
 

  زمینه  آینده در همینتحقیقاتپیشنهادها برای 
 جایگاه  OVIDاز آنجـا کـه مـیان بانکهـای اطالعاتی موجود،          

میزان  در مورد    آیندهرسد در تحقیقات     متمایزتری دارد، به نظر می    
مـراجعه اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به          

نــوع کلــید : ، بــه شاخصــهایی همچــونOVIDبــانک اطالعاتــی
 OVIDردی کاربران   واژه هـای انتخاب شده، مقایسه مشخصات ف       

اعضـا ی هیئت علمی که از این بانک اطالعاتی   نسـبت بـه سـایر   
بخصـوص مقایسـه دو گروه ازجهت میزان        (اسـتفاده نمـی کنـند       

دسترسی به منابع جایگزین مشابهی که استفاده از اصل و چکیده           
مقاالت را میسر می کنند، مقایسه اطالعات اینترنتی ومهارت های          

ه، مقایسه دو گروه ازجهت میزان دسترسی       کامپـیوتری هـر دوگرو    
                                                           
3- KAP study  
4 - gross domestic product 
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بـه کامپـیوتر و اینترنـت دردانشـگاه و یـا درمـنزل به صورتی که                 
اتصـال بـه اینترنـت سـهل الوصـول بوده و سرعت کافی وهزینه               

همچنین میتوان مطالعات مشابهی بر روی      ). ناچـیزی داشته باشد   
 از جمله دانشجویان   (سـایر کاربـران بجـز اعضـا ی هـیأت علمی             

 . انجام داد) قاطع مختلف و سایر کارکنانم

 تشکر و قدردانی 
از همکـاری و رهـنمودهای ارزشمند سرکار خانم دکترفروزان          

 .کریمی صمیمانه سپاسگذاری می شود
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