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  روز ارتوپدي گيري از دانش به بهره يابي متخصصان ارتوپدي ايران در رفتار اطالع
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     »اروميهدانشگاه علوم پزشكي «
  

  خالصه
يابي متخصصان ارتوپدي ايران را   كه رفتار اطالعبوداين پژوهش بر آن . باشد روز مي ارائه خدمات با كيفيت باال مستلزم تداوم در كسب اطالعات به :زمينه پيش

  .گيري مناسب ارايه دهد ها و منابع موجود در اين عرصه راهكارهاي عملي را جهت بهره با مقايسه روش بررسي نموده و
روزرساني دانش متخصصان ارتوپدي  ههاي ب شيوهايران، در شانزدهمين كنگره ساالنه انجمن جراحان ارتوپدي يك مطالعه پيمايشي در  :ها مواد و روش

سئواالت باليني، ميزان استفاده  پاسخ جستجوينحوه اين پرسشنامه به  .استفاده گرديد ساخته محققپرسشنامه  از يك ها دادهآوري  براي جمع .بررسي شدايران 
 نفر در اين نظرسنجي 178نام كنندگان كنگره،  از كل ثبت. پاسخ دادموضوع مورد عالقه در زمينه  جديد، منابع مورد استفاده براي افزايش دانش فردي منابعاز 

  .شركت كردند
به  و سپس مجالت تخصصي ي ارتوپديها سمينارها و كنگره .متخصصان ارتوپدي بودتوسط بيشتر ترين منبع مورد استفاده   كتب مرجع اصلي:ها يافته

و پاسخ به  افزايي دانشهاي متداول  كسب اطالعات چهره به چهره از ساير همكاران ارتوپد يكي از روش. ادندبعدي را تشكيل داطالعاتي منابع ترتيب 
  .كردند روز ارتوپدي از اينترنت استفاده مي براي كسب اطالعات بهنيز دهندگان  از پاسخ% 45. بودسئواالت باليني 

روز  افزايي و كسب اطالعات به براي دانشهاي اطالعاتي آنالين  از اينترنت و پايگاهتحقيق  از متخصصان شركت كننده در اين اندكيتعداد  :گيري نتيجه
  .كردند استفاده مي
   پژوهي ، دانشرساني پزشكي، ارتوپدي دسترسي به اطالعات، اطالع : كليديهاي واژه

  
   ماه قبل از چاپ1 :پذيرش مقاله بار ؛  2 :مراحل اصالح و بازنگري ماه قبل از چاپ ؛  10 :دريافت مقاله
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Abstract  

Background: Delivery of high quality services to the patients requires continuous refreshment with up-to-date 
information. This study was aimed at investigating the search behavior of Iranian orthopaedic surgeons in obtaining new 
information in their fields.  

Methods: During the 16th Annual Iranian Orthopaedic Association Meeting, questionnaires related to study were 
distributed among the participants. The questions were mainly related to: What source is commonly used for solving 
clinical problems? How often new journals of the field are utilized? What scientific route is used to increase personal 
information on subjects of specific interest? 178 orthopaedic surgeons completed the form. 

Results: The orthopaedic textbooks were the most common source on information used by the clinical problem cases. 
Orthopaedic seminars and conferences were the next common source followed by the journals. Direct one to one 
information seeking form colleagues were a very usual practice for specific clinical problem solving. 45% would use 
internet for new orthopaeic knowledge updating.  

Conclusion: Internet and online services are not commonly used for knowledge updating by the orthopaedic group that 
we studied.  
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منبع پاسخ به سئواالت باليني
روش آشنايي با ابزارها و روش هاي جديد

هاي مختلف روش.1شكل
خصصان تپژوهي در م دانش

 ارتوپدي

  مقدمه
 و تغيير گسترشصورت مداوم در حال  هدانش ارتوپدي ب

 و منسوخ دانش اين از بخشي   كهاست و اين در حالي است
انگيز  چالش آن انتشارسرعت توليد دانش و . شود غيرمفيد مي

با راهكارهاي بتوانند ارتوپد بايد پزشكان كه  طوري است به
 .مناسب  مطالب مفيد را از غيرمفيد غربال و استفاده نمايند

 بيشتر خواندن و يا اختصاص وقت بيشتر دليل ،تر خواندن سريع
  .)1-3(باشد  نميدانش بيشتربر كسب 

  : باشند هار دليل در پي كسب دانش ميچپزشكان ارتوپد به 
 )هاي (والئپاسخ به س) 2 ؛ي طب بالينيها همگام شدن با پيشرفت) 1

  .)1(ق شخصييعال) 4و  ؛مرور و تقويت دانش قبلي) 3 ؛باليني
 پزشكان ارتوپد جهت كسب دانش از منابع مختلفي بيشتر

 ،هاي علمي له مقا،ها  خبرنامه،مشورت با همكاران ،مثل كتب مرجع
د هاي تولي  نمايندگان شركت، بروشورها،هاي فوق تخصصي ه مشاور

هاي آموزشي استفاده  و دورهپزشكي هيزات جكننده لوازم و ت
 راحت و قابل ، اطالعات سريع،كه اين منابع رغم اين علي. كنند مي

  .)1(دارندنيز ي يها كنند اما محدوديت استفاده فراهم مي
يابي   رفتار اطالع،اين پژوهش با استفاده از روش پيمايشيدر 

ها  با مقايسه روش  ونموديمي متخصصان ارتوپدي ايران را بررس
  .گرديد پيشنهاد  راهكارهاي عمليزمينه،و منابع موجود در اين 

  
  ها مواد و روش

شانزدهمين كنگره  در 1387 كه در سال در يك نظرسنجي
هاي مربوط به  داده،  انجام شدارتوپديساالنه انجمن جراحان 

وري آ جمع دانش متخصصان ارتوپدي ايران  كردنروز ههاي ب شيوه

 178 داده شد و  اي پرسشنامهكنگره كنندگان  نام همه ثبتبه . گرديد
  . به آن پاسخ دادندنفر 

 9 سئوال بسته و 4( سئوال 15 شامل ساخته محققپرسشنامه 
ميزان استفاده از شامل شده آوري  اطالعات جمع .بود) سئوال باز

،  اينترنت،مشورت با همكاران، منابع مختلف مثل كتب مرجع
كننده لوازم و  توليدهاي  بروشورها و نمايندگان شركت، مجالت

واالت باليني ئ پاسخ به س،جهت افزايش دانشپزشكي هيزات جت
ي ي آشنا،)تحقيق و انتشار مقاله(هاي پژوهشي  سابقه فعاليت ،روزمره

ي افراد با كامپيوتر و يآشنا ، طبابت مبتني بر شواهد وبا مفاهيم جديد
   .بودنداستفاده از آن  ت ودسترسي به اينترن

  
  ها يافته

 3 تا 1هفته بين طي يك در )  نفر49% (28نتايج نشان دادند كه 
افزايش دانش به بيش از سه ساعت )  نفر129% (72 ساعت و

ش يبراي افزا)  نفر158 (%89. داده بودند اختصاص ارتوپدي خود
)  نفر79 (%45 و نداستفاده كردكامپيوتر و اينترنت دانش ارتوپدي از 

 . گرفته بودندواالت باليني بهره ئيافتن پاسخ سبراي از اين منبع 
پژوهي   مختلف دانشهاي روشهاي مربوط به   يافته1 شكل

)  نفر142(% 80 در اين نمودار. دهد متخصصان ارتوپدي را نشان مي
با )  نفر121% (68 ،كرده استفاده از كتاب براي افزايش دانش عمومي

مجالت از طريق  ) نفر114% (64، ها ارها و كنگرهشركت در سمين
دانش خود را كسب اطالع از همكاران با )  نفر84% (46علمي و 
  .داده بودندافزايش 

،  كتب مرجعاز)  نفر147(% 83، واالت بالينيئپاسخ به سبه منظور 
و  از اينترنت)  نفر90 (%51، نظرات كارشناسي همكاران)  نفر84 (47%
  .گرفته بودند معتبر تخصصي بهره مجالتاز )  نفر72 (40%
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منبع كسب  ، و ابزارهاي جديدها روششنا شدن با براي آ
 95% (53، دوستان و همكاران)  نفر97% (55اطالعات به ترتيب در 

بروشورهاي )  نفر90% (51در  ؛موزشيآهاي   شركت در كارگاه)نفر
  .بوداينترنت )  نفر80% (45در ي پزشكي؛ و ها شركت

 178مجموع  ازا مورد مطالعه در يك ماه،  تعداد مقاالتاز نظر
هر در  نفر 16 ،نددخوان مقاالت تخصصي را نمي)  نفر31% (17 ،نفر
 5 نفر 9 ، مقاله4 نفر 17 ، مقاله3 نفر 20 ، مقاله2  نفر33،  مقاله1ماه 

  ).2شكل (كردند مطالعه مي مقاله 6 نفر بيش از 42مقاله و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. مجري طرح پژوهشي يا همكار طرح بودند)  نفر77(% 43
تا زمان تكميل پرسشنامه پيشينه )  نفر64% (36 فقطنمونه از كل 

  .انتشار مقاله در مجالت معتبر داخلي و خارجي داشتند
% 12  وبندي انواع مطالعات با مفاهيم سطح)  نفر%90 (51

  .بودندشنا  آبا مفهوم طب مبتني بر شواهد) نفر 22(
 .بودندبونمان آ تخصصي ارتوپدي يك مجله در)  نفر%75 (42

متن كامل هايي با   به سايتدهندگان پاسخ 178از )  نفر%58 (33
  .داشتندمقاالت دسترسي 

استفاده يك مقاله خاص از اينترنت براي تهيه )  نفر%94 (53
مراجعه براي تهيه مقاالت خاص، )  نفر40( %22  وكردند مي

   . داشتندبه كتابخانهحضوري 
  

  گيري  بحث و نتيجه
 و 1»دروين« هاي مدلبرگرفته از  )4(»موريس«به استناد 

 در دانش  كهنيازهايي و خالها نيازهاي اطالعاتي از 2»بلكين«
 

1. Dervin  
2. Belkin  

 در موقعيت خاص خالهااين . شود يد ناشي ميآ فرد بوجود مي
  خاصهاي روش با استفاده از كند ميو فرد تالش شود  ميايجاد 

   . نمايدتكميلمده را آوجود  هخال ب دارد ـ  نامل كه پـ
مده در آوجود  هاز ناهمگوني بناشي را نياز اطالعاتي » بلكين«

سازي  دنبال همگون  كه جستجوگر بهداند وضعيت علمي فرد مي
 .)5(هاي خود است پيش داشته

 پزشكان ، نويها  به دامنه و ظهور روشتوجهبديهي است با 
ت باليني قادر نيستند خدمات درماني با  اطالعابهبدون رجوع 

را بخش مهمي از اطالعاتي پزشكان . )1(كيفيت باال ارايه نمايند
دارند   در حافظه خود ،كنند  بيماران استفاده ميمعاينهبه هنگام كه 
 . باشند يا اشتباه ميو مد نبوده آنها روزآ بخشي از كه

 دريافتند دستيار 64 در مطالعه برروي و همكاران 3»گرين«
طي دو هفته جستجو  در االت باليني راسئواز % 29كه تنها 
تالشي  ،والئبه علت كمبود وقت يا فراموش شدن س. نمودند

 منابع مورد .واالت به عمل نيامدئبراي يافتن پاسخ ساير س
% 21كتب مرجع، % 31در  باليني تواالئسبه  پاسخ براي استفاده

      .  )6(بودمشاوره % 17مقاالت و 

  و همكاران نشان داد كه پزشكان عمومي براي4»الي«مطالعه 
 ندواالت باليني كمتر از دو دقيقه زمان صرف كردئ پاسخ سيافتن

را با جستجو در متون در دسترس و پرسيدن از افراد پاسخ و 
جستجوي الكترونيكي روش از % 2فقط در  .دريافتندديگر 

ن پاسخ سئواالت خود براي يافتپزشكان . استفاده كرده بودند
  .)7(حاضر نبودند بيش از چند دقيقه وقت صرف كنند

يابي اعضاي هيئت علمي را   رفتار اطالع»افشار زنجاني«
 از جستجو و آنانهدف اصلي كه  دريافتو نمود بررسي 

. ) 8(ه استبود انجام كارهاي تحقيقاتي ،استفاده از منابع اطالعاتي
ترين منبع   كتاب را مهم»يزاده تفت مكي« و »اسدي گرگاني«

  .)10,9(دانستندكسب اطالعات 
 مختلف دانش تخصصي هاي روشاستفاده از با پزشكان 

 دو مقوله كلي خالصه درتوان   ميكهدهند  افزايش ميرا خود 
 :نمود

 
3. Green  
4. Ely  



    مدرضا افشار و همكاراندكتر اح       1388 تابستان، 3دوره هفتم، شماره / مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران
 

124

ريزي   است كه بدون برنامه1»ل دادنه«روش  روش اول
 مختلف، منابعموجود در اطالعات ي از قبلي از ميان حجم وسيع

 مفيد است انتخاب  پزشكيبراي رسد  به نظر ميمطالبي را كه 
شركت  از طريق پست يا مجله مثل دريافت خبرنامه يا ،كنند مي

 .)11(ها و سمينارهاي علمي در كنگره

گيري از  شان داد بهرهن در مطالعه خود )12(»2ديويس«
استفاده از  هاي سنتي به ويژه ارتباط چهره به چهره و روش

 در مقايسه با ساير  هنوز همهاي ثبت شده روي كاغذ، خروجي
 3»ـ سيلويرامارتينز« .ند از برتري نسبي برخوردارمنابع اطالعاتي،

 منابع مورد استفاده مورددر را همين بررسي  )13(رشو همكا
  و دريافتند كهند دادانجام در برزيلبيمارستان يك دستياران 

 و در مرحله بعد اينترنت هاي شخصي سوپروايزرها و مجموعه
واالت باليني ئپاسخ س براي يافتن  كهبودندبيشترين و اولين منابعي 

هاي علوم  هاي اطالعاتي و وب سايت اهگپاي .شد   رجوع ميه آنهاب
هاي بعدي جستجو   كتابخانه و كتابداران در اولويتپزشكي و نهايتاً

    .بودندواالت باليني ئبراي يافتن پاسخ به س
 پزشكان آگاهانه ،شود  ناميده مي4»كشيدن«روش دوم كه  در

   .)14( دهدوال خاصي جوابئ كه بتواند به سهستنددنبال اطالعاتي  به
وال ئپاسخ س اگر. شود وال شروع ميئ با سگيرياساس ياد

تواند  وال ميئ س،گر قانع نشود خوبي داده نشود و يا پرسش هب
 در »كشيدن« ثابت شده است روش. شروع يك تحقيق باشد

  .)15(واالت باليني ارزش بيشتري داردئافزايش دانش و پاسخ به س
 پزشكان ارتوپد تمايل به  بيشترنشان دادحاضر بررسي 

استفاده از كتب مرجع براي افزايش دانش كلي و پاسخ به 
كتب مرجع از به علت آنكه ممكن است . واالت باليني دارندئس

عالوه بر گردد  توصيه مي ند،داشته باشمد فاصله آاطالعات روز
هاي پژوهشي را  خرين يافتهآ كه از ساير منابع اطالعاتي آن

كه چند برخي اعتقاد دارند هر . دارند استفاده شود عرضه مي
هاي   در مجالت و پايگاهمنتشر شدههاي  يافتهروايي و اعتبار 

 ولي سرعت توليد ،باشند كتب مرجع نميبا اطالعاتي همسان 

 
1. Push  
2. Davies 
3. Martinez-Silveira 
4. Pull  

 زمان ممكن در كمترين مختلفي كه اطالعات را در ابعمندانش و 
زيادي برخوردارند كه قابليت از  ،دنده اختيار كاربر قرار مي

 همه مقاالت قبل از به عالوه،.  را ناديده گرفتهاتوان آن نمي
گيرند   و نقد قرار ميمتخصص مورد تحليلداوران انتشار توسط 

   .وميت نداردها عم در حالي كه اين امر در مورد كتاب
باليني افزايي و پاسخ به سئواالت  دانشهاي  يكي ديگر از روش

 انمتخصصساير  مشاوره با همكاران و ،ارتوپديمتخصصان توسط 
 ،گيري از دانش همكاران  بهرهرغم راحتي و سرعت علي. است

افراد وجود دارد زيرا ممكن است سوگيري و خطا احتمال 
از اعتبار ، ليكن اين روش شندداشته باتفاوتي مظرات نمختلف 

  .)1(باشد نميعلمي قوي برخوردار 
ل جديد ي همكاران ارتوپد با وسابيشتري يآشنادر اين مطالعه، 

 .همكاران بود و) ها ها و كارگاهبروشور(ها  ارتوپدي از طريق شركت
هت منافع مادي جگيري در  خطاي سمت با  اين روشاز آنجا كه 

 است اطالعات كسب شده از اين طريق  الزمهمراه است،ها  شركت
بيشتري از د تا اطمينان نهاي علمي انطباق داده شو خرين يافتهآبا 

   .)1(انجام شده حاصل گرددهاي  توصيه
دهندگان براي افزايش دانش خود در  پاسخاز  %68 در اين تحقيق

اين يافته با نتايج بررسي  . شركت نمودندها و سمينارها كنگره
موزي در آها و جلسات رسمي باز شركت در كنفرانسكه  »ديويس«

 جاي تامل باشد و  ، همسو نميافزايش كارايي پزشكان موثر نيست
  .)11(دارد

حجم عظيمي از اطالعات پزشكي پزشكي،  معتبر هاي مجله
 ماه 18 تا 6كنند اما چون روند چاپ مقاالت از  را فراهم مي

نرسد، لذا اننده موقع به دست خو هبممكن است  و كشد ميطول 
  . )16(چندان به روز نيستند

مطالعه ده باليني ا استفبراي فقطيك مقاله را پزشكاني كه 
، با ساير مقاالت آن موضوع خاص آشنا نباشندكنند ممكن است  مي

هاي حوزه تحقيق  ساير مقاالت و فعاليت  محقق باكه يك درحالي
   .)1( نمايدتواند مقاله را ارزيابي بهتر مي  وباشد ميآشنا 

هايي را طراحي   سيستم،رشد و توسعه انفورماتيك پزشكي
شان مدد  هاي روزمره كرده است كه پزشكان را در اجراي مهارت

هاي   پايگاه، مجله معتبر پزشكي6000بيش از  در كنار. رسانند مي
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 هاي ت تا به صوراند يافتهاي توسعه  طور فزاينده هاطالعاتي متعددي ب
. ت توليد شده را در اختيار جامعه پزشكي قرار دهندمختلف اطالعا

 يهاي اطالعاتي اينترنت پايگاهدر بررسي خود دريافت كه » عاصمي«
طريق اين  ان اطالعات ازگكنند مصرف% 80 است بيش ازشدهسبب 

رشد تصاعدي . ورده سازندآبستر نيازهاي اطالعاتي خود را بر
از سوي ديگر محدوديت زماني  و اطالعات علمي از يك سو

هاي جديدي مواجه ساخته   علوم پزشكي را با چالشانمتخصص
قرار  فرد را ناگزير در مجراهاي اطالعاتي ،نيازهاي اطالعاتي .است
 يابي رفتار اطالع .)2(انجامد يابي مي  به پيدايش رفتار اطالعدهد كه مي

 نوع اطالعات جستجو ،ماهيت،  اهداف جستجو،ها انگيزهشامل 
  .)3(باشد مي ابزارهاي دستيابي به اطالعات ها و شرو شده و

  : باشد  سه عامل ميتابعي از تعاملت مفيد اكسب اطالع
اطالعات ) 2 ،اطالعات كسب شده مناسب و مرتبط با نياز) 1

نوع . )1( استفاده از حداقل زمان براي كسب اطالعات) 3 ؛ ومعتبر
عاتي متفاوتي گردد ابزارها و منابع اطال اطالعاتي سبب مي نياز
   .دنكار گرفته شو هب

از اطالعات را حجم بااليي  ،استفاده از منابع الكترونيكي
 همه ،محدوددر زمان  تواند  يك فرد نميكند كه عمالً فراهم مي

پزشكان بايد تالش كنند بر اين هجوم  لذا. آنها را مطالعه كند
يت اهميت و با كيف  كم،اطالعات فائق آيند و اطالعات تكراري

بهترين شواهد و از و غربال كرده  را )شناسي روشاز نظر (پايين 
  . استفاده نمايند خود در كار بالينيمدارك 

با  به اطالعاتدسترسي ممكن است براي بسياري از پزشكان 
مشكل  Pubmedيا   Cochran library  ،EMBASEباال مثلكيفيت 

 اطالعات را هاي اطالعاتي حجم بزرگي از اهگبرخي از پاي. باشد
اين شواهد حاصل مطالعات كار . كنند  نقد و فيلتر مي،ارزيابي

هاي علوم پزشكي   دانشگاهبيشتر. )15(هاي باليني است زماييآ
دسترسي به اين گونه منابع را در كنار ساير منابع اطالعاتي در اختيار 

 يآگاهي پزشكان از راهكارهاي جستجو. دنده كاربران قرار مي
ي ي توانا، ارزيابي نقادانه شواهد و مدارك بدست آمده،الكترونيكي

  .دهد به روز را افزايش مي كسب دانش مفيد و
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