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 نيازهاي اطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 
 

  3مسعود موسوي 2،نفيسه مشايي 1رضابيدكي،

  دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان  ،روانپزشكياستاديار  .1
  زاد اسالمي واحد تهران شمال آ دانشگاه ،يسانركارشناس ارشد علوم كتابداري و اطالع .2
  دانشكده مديريت ،دانشجوي كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران .3

  
  

 
هاي وجود آمد و مجموعه يافتههكه انسان خلق شد اطالعات هم باز زماني

دار به يك انگيزه اطالعات نتيجه يك پاسخ معني. آدمي اطالعات ناميده شد
 1.گرددميبندي شده و تبديل به دانش شت زمان تلفيق و دستهذاست كه با گ

ه، چون ايما و اشارهاي مختلفي همذخيره و بازيابي اطالعات با روش
تكامل خود را آغاز  هاي شفاهي و ديگر وسايلي از اين قبيل سير وفرهنگ

هاي خط و كاغذ و صنعت چاپ و نشرتحول سرانجام با ايجاد پديده. كرد
  .شد ر صحنه ذخيره وبازيابي اطالعات ايجادنويني د

كتابخانه دانشگاهي دانشگاه را در پيشبرد رسالت آموزش و پژوهش ياري 
كتابخانه مركزي دانشگاه با توجه به منابع ارزشمند موجود در آن . رساندمي

هاي تكميلي، عالي، اساتيد و پژوهشگران دانشجويان دورهبيشتر در خدمت 
و  پزشكي بايد روزآمد بوده با دانش نوين هنگام باشد دانشامروزه  2.است

هاي علوم پزشكي عالوه بر ارائه خدمات اطالعات آن به روز در كتابخانه
-رشته به طهاي دانشگاهي بايد يكسري خدمات كه مربوبه كتابخانه طمربو

اين تحقيق سعي شده است بررسي  در .پذيردهاي علوم پزشكي است انجام 
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي يزد مورد  ياطالعاتي اعضانيازهاي 

در اين تحقيق از روش پيمايشي به شيوه توصيفي استفاده  .پژوهش قرار گيرند
چنين از شيوه ميداني جهت گردآوري اطالعات استفاده شده هم. شده است

ها بين اعضاي ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه بود كه پرسشنامه. است
افزارهاي با استفاده از نرمها تجزيه تحليل داده. گرديدعلمي توزيع هيات 

مربوط مورد استفاده  منابع اطالعاتي بيشترين .عمل آمدبه SPSS-16 آماري
فراهم آوري منابع اطالعاتي نشان در به كتابخانه است و اهميت كتابخانه را 

دهد بيشترين زمينه منابع اطالعاتي هانشان ميتحليل يافتهو  تجزيه .دهدمي
باشد و در مقايسه بيشترين منابع مي پژوهشيمورد نياز اعضاي هيات علمي 
   .باشدتدريس ميزمينه ها در اطالعاتي موجود در كتابخانه

مقايسه زبان  در .عاتي بيشترين زبان، انگليسي استدر مورد زبان منابع اطال
كتابخانه فراواني زبان فارسي و انگليسي يكسان منابع اطالعاتي موجود در 

دهد بررسي نوع منابع اطالعاتي مورد نياز اعضاي هيات علمي نشان مي. است
شود كه مساله هاي اينترنتي بيشترين نوع منابع اطالعاتي را شامل ميپايگاه

  .دهدهاي جديد اين گروه را نشان ميتاثير تكنولوژي و فناوري
منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه جهت استفاده اعضا در مقايسه نوع  

- از لحاظ بررسي ميزان رضايت. باشدها بيشترين نوع منابع اطالعاتي ميكتاب

هاي داده مندي اين گروه از منابع اطالعاتي موجود در كتابخانه مركزي پاسخ
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