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هاي التين كتابخانه مركزي دانشگاه علوم  بررسي ميزان استفاده از كتاب
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  :مقدمه
ملي محسوب شده  ذخاير جزء اطالعات امروزه

 برنامه هر گونه پشتوانه را آن به مربوط هاي فعاليت و

 و رشد اساسي شرط و مديريت سياستگذاري، ريزي،
كنند  مي قلمداد فرهنگي اجتماعي و اقتصادي، توسعه

رين ذخايري است كه جوامع ها از گرانبهات دانشگاه). 1(
براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارند و به لحاظ دارا 
بودن تخصص و دانش فني از اعتبار زيادي برخوردار 
هستند و از عوامل عمده دگرگوني اجتماعي محسوب 

مراكز آموزش عالي با در اختيار داشتن ). 2(شوند  مي
حل ترين م هاي فكري و معنوي، مهم بيشترين ظرفيت

آگاهي از آخرين و ). 3(شوند  توليد علم محسوب مي

ترين اطالعات در زمينه پزشكي و علوم وابسته براي  تازه
اي  اعضاي هيئت علمي يك ضرورت و مسئوليت حرفه

دنياي كنوني كه با انبوهي از اطالعات و در ). 4(است 
انتشارات مواجه هستيم، وجود منابع مرجع براي پيشبرد 

آموزش و  .داردبه سزايي ش اهميت آموزش و پژوه
 ).5( آيند دانشگاه به شمار ميه در عمدركن پژوهش دو 

اين منابع ارزشمند، استفاده از دانش بشري را براي 
و بخشي از نيازهاي  است  كنندگان آسان كرده استفاده

دانشجويان و ديگر اقشار  ،اساتيدآموزشي و اطالعاتي 
پذيرش دانشجو شمگير رشد چ. كنند جامعه را تأمين مي

ها و مقاطع تحصيلي  ها، افزايش رشته دانشگاهدر 

  :چكيده
مدرسين و دانشجويان ركن اصلي و  ،دسترسي سريع و آسان به منابع اطالعاتي توسط محققين :زمينه و هدف

. بايد استفاده بهينه گردد ها در كتابخانه منابع اطالعاتيبدين منظور از . است پايه آموزش و پژوهش در دانشگاه
هاي التين موجود در كتابخانه مركزي دانشگاه علوم  تعيين ميزان استفاده از كتاب حاضر با هدف پژوهشبنابراين 
  .شهركرد انجام شده است پزشكي

و  التين هاي تمامي كتاب ، داده هاي حاصل از دفعات امانتدر اين مطالعه توصيفي و مقطعي :روش بررسي
اول (سال  6دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در طي مدت موجود در كتابخانه مركزي  ترجمه شده به زبان فارسي

به ( دفاتر امانتي موجودو  Diglibبر اساس نرم افزار كتابخانه نسخه ) 1390تا پايان سال 1385فروردين سال
 Excel در برنامهبا تلفيق اطالعات بدست آمده و ژوهشگر استخراج گرديد  از طريق مشاهده توسط پ) تفكيك سال

  . انجام شدگيري نهايي  نتيجه، دفاتر امانتبررسي و 
مورد و ميزان استفاده از كتب  1818يافته ها نشان داد كه ميزان استفاده از كتب التين در دوره مطالعه  :يافته ها
 6از كتب فارسي حتي يكبار هم در طي مدت % 46/36از كتب التين و %  5/70. مورد بوده است 54399فارسي 

بيشترين فراواني . سال مطالعه به امانت برده نشده و دفعات استفاده از كتب فارسي بيشتر از كتب التين بوده است
  .بوده است%  57/3 با QUو كمترين فراواني مربوط به رده بندي %  66/66با QXبندي  استفاده مربوط به رده

توجه به نتايج به دست آمده، بار امانت كتب التين به مراتب كمتر از كتب فارسي بوده و الزم با  :نتيجه گيري
  .است در گزينش منابع اطالعاتي و اطالع رساني به موقع و صحيح به مراجعه كنندگان تدابيري صورت گيرد

  
 .بار امانت، كتاب التين، كتاب فارسي، كتابخانه مركز :واژه هاي كليدي
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ها و  مختلف، افزايش تعداد كادر آموزشي دانشگاه
مؤسسات آموزش عالي كشور و نيز مراكز و مؤسسات 
آموزشي و پژوهشي، نياز به وجود منابع مرجع جديد، 

كنندگان از  معتبر و متناسب با نياز جامعة استفاده
بنابراين ). 2( دهد هاي دانشگاهي را افزايش مي كتابخانه

با توجه به رشد فزاينده اطالعات، اعضاي هيئت علمي 
هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  دانشگاه

در راستاي ايفاي وظايف آموزشي، پژوهشي و درماني 
نياز به منابع جديد اطالعاتي از قبيل مجالت و بانك 

. اپي و كتب التين دارندهاي اطالعاتي و منابع چ
ها از جمله نهادهايي  هاي مركزي دانشگاه كتابخانه

هستند كه بايد با فراهم كردن منابع اطالعاتي، نيازهاي 
ظهور فناوري و استفاده . مراجعه كنندگان را تامين كنند

از آن در عرصه تبادل اطالعات علوم پزشكي، ايجاب 
عاتي چاپي و اندركاران تهيه منابع اطال كند دست مي

ها، در تهيه انواع منابع  الكترونيكي براي كتابخانه
  .)6،7(اطالعاتي با دقت نظر بيشتري عمل نمايند 

: اولين قانون كتابداري رانگاناتان عبارت است از
بر همين اساس كتابداران . »كتاب براي استفاده است«

بايد با نياز سنجي اطالعاتي و شناخت جامعه استفاده 
منابعي را براي كتابخانه تهيه نمايند كه مورد كننده، 

از طرفي اطالع رساني درست . ها قرار گيرد استفاده آن
و به موقع در مورد منابع و اشاعه اطالعات گزينشي 

تواند در اين زمينه راهگشا  مي )SDI On Line( پيوسته
گاهي يك كتاب ممكن است به داليل زيادي ). 8(باشد 

موانع زباني از . ستفاده قرار نگيرددر كتابخانه مورد ا
تواند باشد و  داليل اصلي در عدم استفاده از كتاب مي

چرا كه ارتباط برقرار كردن با منابع اطالعاتي كه به زبان 
تر از  است بسيار آسانتر و راحت فارسي نگاشته شده

در . است منابعي است كه به زبان انگليسي نگاشته شده
هاي ترجمه  وجود انبوه كتاب حوزه پزشكي با توجه به

 ها كه از منابع التين تهيه مي ها و دستنامه شده، درسنامه
خورد چرا كه مراجعه  شوند اين مانع بيشتر به چشم مي

دانشجويان وقتي به ترجمه يك  كنندگان مخصوصاً
كتاب انگليسي بالفاصله بعد از چاپ آن دسترسي داشته 

از طرفي . كنند باشند كمتر به اصل منبع مراجعه مي
خريد منابع اطالعاتي التين به دليل داشتن هزينه باال و 

هاي زيادي  محدوديت بودجه خريد كتاب با حساسيت
رسد طبق نظرات و  به نظر مي). 9(گيرد  انجام مي

مشاهدات كتابداران بخش امانت كتابخانه مركزي 
دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، استفاده از منابع 

ن در مقايسه با منابع فارسي بسيار ناچيز اطالعاتي التي
از طرفي آيا ميزان هزينه صرف شده براي خريد . باشد

ها در طول  منابع التين هيچ مطابقتي با ميزان استفاده آن
توانيم دسترسي به اينترنت و  سال خواهد داشت؟ آيا مي

هاي اطالعاتي را در ميزان استفاده از منابع چاپي  پايگاه
ها با توجه  ابخانه دخيل بدانيم؟ آيا كتابخانهالتين در كت

 هاي الكترونيكي نشريات و سايت به دسترسي به پايگاه
توانند در خريد منابع چاپي تجديد  هاي معتبر عملي مي

نظر كنند؟ از اين رو اين پژوهش به منظور آگاهي بيشتر 
كتابداران و مسئولين كتابخانه مركزي دانشگاه علوم 

ر راستاي اصالح سفارش و فراهم پزشكي شهركرد د
  .آوري منابع اطالعاتي التين انجام گرديده است

  

  :روش بررسي
مقطعي انجام  –اين مطالعه به صورت توصيفي 

جامعه پژهش بار امانت كليه كتاب هاي التين . شد
موجود در كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي 

ا ت 1385اول فروردين سال شهركرد در دوره زماني 
ابزار جمع آوري داده ها . بود شمسي 1390پايان سال 

بود  Diglibنسخه  )پارس آذرخش( نرم افزار كتابخانه
با استفاده از  وهاي اين نرم افزار  با توجه به قابليتكه 

در اين نرم افزار در قسمت موجود سيستم امانت 
گزارشات امانت با انتخاب كاركرد مدارك و استفاده از 

مشخص، داده هاي مورد نياز استخراج  زماني بازه
هاي خروجي مختلف  داراي مدلاين نرم افزار  .گرديد

باشد كه در  يم Wordو   HTML ،Excelاز جمله 
اينجا بر اساس ميزان امانت و تعداد باري كه منابع به 

طالعات استخراج ا Excel 2007 اند بر اساس امانت رفته
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در سالن التين و  اينكه منابع اصلي دليل به گرديد و
 ؛گيرند مي مطالعه كتابخانه مركزي مورد استفاده قرار

) به تفكيك سال( لذا با استفاده از دفاتر امانتي موجود
در نهايت با . تعداد بار امانت اين منابع هم لحاظ شد

و  Excelدست آمده از خروجي ه تلفيق اطالعات ب
  .ر گرفتند، يافته ها مورد تحليل و بررسي قرادفاتر امانت

  
  :ها يافته

تعداد نسخ كتب موجود در كتابخانه مركزي تا 
نسخه كتاب  25760شمسي شامل  1390پايان سال 

نسخه كتاب التين مي باشد كه در اين  6155فارسي و 

عنوان كتاب  2958عنوان كتاب فارسي و  4095بين 
ساله نشان داد كه ميزان  6نتايج بررسي . التين بود

مورد براساس  1818التين در اين مدت  استفاده از كتب
مورد بوده  54399نسخه و ميزان استفاده از كتب فارسي 

درصد از  50/70سال مطالعه،  6در طي مدت . است
درصد از كتب فارسي حتي يكبار  46/36كتب التين و 

بيشترين دفعات امانت كتب . هم به امانت برده نشده اند
رين فراواني استفاده بار بوده است بيشت 1-5التين بين 

درصد و كمترين  66/66 با  QXمربوط به رده بندي 
جدول (درصد مي باشد  57/3 با QUمربوط به رده بندي 

  ).2و1شماره 

  
   توزيع فراواني باالترين دفعات امانت كتب التين بر حسب سال :1جدول شماره 

  تعداد بار امانت  كاركرد كل عنوان كتاب  سال

1385  Miller's Anesthesia 262  12  
1386  Harrison's Principles of Internal Medicine  319  14  
1387  Harrison's Principles of Internal Medicine  287  16  
1388  Schwartz's principles of Surgery  258  14  
1389  Harrison's Principles of Internal Medicine  342  15  
1390  Harrison's Principles of Internal Medicine  350  17  

 

  توزيع فراواني باالترين دفعات امانت كتب فارسي بر حسب سال :2جدول شماره 
  تعداد بار امانت  كاركرد كل عنوان كتاب  سال

  179  5722 جراحي برونر سوداث-پرستاري داخلي  1385
  140  7546 جراحي برونر سوداث-داخلي پرستاري  1386
  234  8039 جراحي برونر سوداث–پرستاري داخلي  1387
  357  9428 جراحي برونر سوداث–پرستاري داخلي  1388
  335  11507 جراحي برونر سوداث–پرستاري داخلي  1389
  411  12157 جراحي برونر سوداث–پرستاري داخلي  1390

  
يافته ها نشان داد كه دفعات استفاده از كتب 
ترجمه شده به زبان فارسي بيشتر از كتب التين بوده 

بار امانت  1818امانت كتب فارسي و بار  54399(است 
همچنين در تمام موارد ميزان استفاده از ). كتب التين
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كتب فارسي بيشتر از كتب هم عنوان التين بوده است و 
ها، بيشترين بار فراواني استفاده  كتب نكات برتر و تست

بيشترين و . اند اختصاص داده) ارب 13410(را به خود 
ب التين بر اساس نوع رده كمترين فراواني امانت كت

 66/66(بندي به ترتيب مربوط به كتاب انگل شناسي 
و كتاب تاريخ پزشكي با درصد فراواني امانت ) درصد

  .)3جدول شماره (صفر بوده است 

  
  مقايسه موارد استفاده از عناوين مشابه كتب التين و فارسي :3جدول شماره 
تعداد دفعات  عنوان كتاب

امانت نسخه 
  شده فارسي ترجمه

تعداد دفعات
امانت نسخه 

  التين

تعداد دفعات   عنوان كتاب
امانت نسخه 

  ترجمه شده فارسي

تعداد دفعات 
امانت نسخه 

  التين
  107  1356 اصول جراحي شوارتز  150  5208 اصول طب داخلي هاريسون

  58  387  بيهوشي ميلر  194  195 طب كودكان نلسون
  14  140 طب داخلي سيسيلمباني   29  718 راديولوژي آرمسترانگ
  20  230 ميكروبيولوژي جاوتز  19  822  فيزيولوژي گايتون
  8  597  روانپزشكي آمينف  24  700  ارولوژي اسميت

ICU 5  338 فارماكولوژي كاتزونگ  8  161  مارينو  
  10  1300 بارداري و زايمان ويليامز  6  318  روانپزشكي كاپالن

  12  373 ي ووگانچشم پزشك  5  326 گوش و حلق وبيني ده ريز
  57  358 اصول طب داخلي سيسيل  6  2711 جراحي برونر –پرستاري داخلي 

  29  315 هاي پوست هبيف بيماري  14  706 مامايي دنفورث هاي زنان و بيماري
اندوكرينولوژي باليني  4  210 هاي زنان نواك بيماري

  زنان اسپيروف
98  5  

  
  :بحث

شده به نتايج مطالعه نشان داد كه كتب ترجمه 
فارسي در مقايسه با عناوين كتب التين ميزان استفاده 

اين يافته با نتايج مطالعات ديگر . بيشتري را داشته است
% 5/81كه نشان داده است ميزان استفاده از كتب فارسي 

است مطابقت دارد % 5/18و ميزان استفاده از كتب التين 
ين از طرفي نتايج مطالعه حاضر نشان داد ب). 11،10(

كتب فارسي به امانت برده شده بيشترين امانت مربوط به 
ي  ها بوده كه در اين ارتباط يافته نكات برتر و تست

البته مراجعه . مشابهي در ساير مطالعات مشاهده نشد
دانشجويان به كتب فوق الذكر نشان دهنده گرايش آنها 

عالوه ه ب. باشد ها و مطالعه سريع مطالب مي به خالصه
نه مركزي به دليل موقعيت جغرافيايي مناسب كتابخا

ها و دانشجويان  براي مراجعه پرسنل بيمارستان، رزيدنت
ثيرگذار أدر مقاطع مختلف به نوعي بر نتيجه حاصل ت

  .است
همچنين نتايج پژوهش نشان داد كه در كتب با 
عناوين مشابه، استفاده از كتب فارسي هم عنوان بيشتر از 

در توجيه اين موضوع راحت  كتب التين بوده است؛
بودن مطالعه كتب فارسي، در دسترس بودن، سرعت 
باالي مطالعه كتب فارسي در مقايسه با كتب التين، 
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ضعف در توانايي مطالعه كتب التين توسط مراجعه 
كنندگان و شايد كيفيت ترجمه كتب فارسي موجود، 

اگر چه موانع زباني يكي از داليل عدم . قابل توجه است
باشد، اما نكته اي كه در اينجا  تفاده از كتب التين مياس

بايد به آن توجه داشت اين است كه آيا استفاده از كتب 
آنالين و يا ارجاعات به يافته هاي جديد در مقاالت 

 يبررسدر مطالعه ي . ديجيتال در اين امر مؤثر است
وابسته به  هاي يمارستانو استفاده پزشكان ب يآگاه يزانم

 يجيتالد يشهركرد از كتابخانه مل ياه علوم پزشكدانشگ
ي نشان دادكه اين ميزان آگاهي بسيار كم است و پزشك

بسياري از پزشكان با نحوه استفاده از كتابخانه آنالين در 
. )12(سايت هاي مجهز به كتب التين آشنايي ندارند 

پاپي و باطني نيز دانش و استفاده پزشكان ازمنابع 
هاي آموزشي اصفهان را مورد  بيمارستانالكترونيكي در 

بررسي و تحقيق قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه 
پزشكان متخصص به دليل وقت كم و نداشتن اطالعات 
كافي در مورد اين منابع از آنها كمتر استفاده مي كنند 

همانطوركه در يافته ها اشاره شد در بين رده هاي  ).13(
موجود در كتابخانه مركزي بيشترين امانت مربوط به رده 

QX هاي مرتبط با انگل  بوده كه اين رده حاوي كتاب
اين در حالي است كه در . باشد شناسي پزشكي مي

ديگر مطالعات بيشترين استفاده از كتب التين در كتب 
از طرفي نتايج ). 9(ه است بافت شناسي گزارش شد

مطالعه نشان داد كه ميزان امانت كتب ترجمه شده به 
جراحي برونر سوداث  - فارسي كتاب پرستاري داخلي

ها بيشترين فراواني را داشته  بعد از نكات برتر و تست
در حالي كه آمارها نشان داده است كه از . است
هاي  كتاب فارسي منتشر شده در طي سال 926/105

درصد آن در حوزه علوم پزشكي  56/3حدود  85-89
يافته هاي اين پژوهش نشان داد در بين ). 14(بوده است 

كتب انگليسي نيز بيشترين امانت مربوط به كتاب 
Harrison's Principles of Internal Medicine  بود و

بيشترين دفعات امانت را به خود  Netterاطلس آناتومي 
ه دليل مرجع بودن آن براي اختصاص داده است كه ب

ها ميزان استفاده از اين  هاي داخلي و اينترن رزيدنت
  .كتب قابل توجيه است

قابل ذكر است كه در اين بررسي از بين كتب 
درصد از عناوين به امانت نرفته و در بين  5/70التين 

درصد بوده است كه نشان  36كتب فارسي اين ميزان 
كتب التين در مقايسه با كتب دهنده استفاده بسيار كم از 

باشد كه با نتايج اشاره شده در قبل قابل  فارسي مي
سهل االستفاده بودن كتب فارسي و سرعت . توجيه است

باالي مطالعه و موجود بودن اغلب ترجمه هاي فارسي از 
در . كتب التين در اين خصوص قابل بيان مي باشد

بابل نيز مطالعه يمين فيروز در دانشگاه علوم پزشكي 
درصد از كتب التين موجود در كتابخانه مركزي  37/43

به امانت نرفته كه در مقايسه با نتايج مطالعه حاضر  اصالً
دهد كه در كتابخانه  باشد و نشان مي بسيار كمتر مي

مركزي علوم پزشكي شهركرد ميزان استفاده از كتب 
التين موجود كمتر از كتابخانه مركزي دانشگاه علوم 

  ).9(كي بابل مي باشد پزش
  

  :نتيجه گيري
ترغيب دانشجويان به استفاده از كتب التين و 
مرجع مي تواند در جهت ارتقاء سطح علمي و آموزشي 

اطالع رساني به موقع درخصوص . ثيرگذار باشدأآنان ت
هاي  اي به گروه كتب موجود در كتابخانه به شكل دوره

است كه بايد  آموزشي و مراجعين، از جمله راه كارهايي
  .مدنظر تصميم گيران باشد

  
  :تشكر و قدرداني

 1137مقاله حاضر منتج از طرح تحقيقاتي شماره 
وري دانشگاه علوم امصوب معاونت تحقيقات و فن

 نويسندگان بر خود الزم مي. باشد پزشكي شهركرد مي
هاي مالي اين معاونت مراتب سپاس و  دانند تا از حمايت
  .شندقدرداني را داشته با
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Background and aims: Quick and easy access to information resources by researchers, teachers 
and students is regarded as the main principles and the basis of teaching and research in 
university. To do this, information resources in libraries should be used optimally. Thus, This 
study aims to determine the rate of reference to available Latin books in the Central Library of 
Shahrekord University of Medical Sciences. 
Methods: In this descriptive and cross-sectional study, lending number of all available Latin 
and translated Persian books in the central library of Shahrekord University of medical sciences 
during the period of 6 years (the first day of new year of 2006 up to the end of 2011) was 
determined based on the library software (Pars Azarakhsh), Diglib version and available lending 
offices (separated by year). Finally by combining the data from the Excel output and by 
analyzing data gained from lending offices, the conclusion was made. 
Results: The results show that the rate of reference to Latin books in this period was 1818 cases 
and that of Persian books was 54300 cases. In addition, 70.5% of the Latin books and 36.46% of 
the Persian books were not borrowed even once and the rate of reference to Persian books was 
more than that of Latin books. In this study, the most frequency of the reference was related to 
QX classification with 66.66% and the least frequency was associated to QU classification with 
3.57%. 
Conclusion: according to the results of the present study, Latin books were borrowed 
lower than Persian books. More measures should be done to choose information 
resources and timely and accurate informing. 
 
Keywords: Lending number, Latin books, Persian books, Central library. 


