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چکیده
مقدمه :افزایش روز افزون اطالعات و پی بردن به ارزش و اهمیت آن در زندگی شخصی و حرفهای افراد ،معضل چگونگی دسترسی
به اطالعات را برای آنها به دنبال داشته و دسترسی به اطالعات مورد نیازشان مهارتهای خاصی را طلب مینماید .پژوهش حاضر با
هدف بررسی رفتار اطالعاتی و اطالع یابی اینترنتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و شناسایی اهداف و موانع اطالعیابی آنها
صورت گرفته است.
روش بررسی :پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی (مقطعی) صورت گرفته است .جامعه پژوهش مطالعه حاضر را
تمامی  366دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دانشکده پرستاری ساری وبهشهر) تشکیل میدهند (سرشماری) .برای
جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محققساخته که در  5بخش و  39سوال طراحی شده ،استفاده شده است .روایی پرسشنامه به تایید
صاحبنظران و متخصصان حوزه رفتار اطالعاتی و اطالع یابی قرار گرفته و برای تایید پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،آمار توصیفی (میانگین وانحراف معیار) ،آزمون همبستگی و از نسخه  17نرمافزار  SPSSاستفاده
شده است.
نتایج :یافتهها نشان داد که انجام تکالیف درسی (فعالیتهای آموزشی) با میانگین  ،4/05اصلیترین هدف دانشجویان مورد بررسی
برای کسب اطالعات مورد نیازشان بوده است .همچنین "کتابهای درسی" و "مجالت تخصصی" با میانگین  4/10و  3/91به عنوان
مهمترین منبع اطالعاتی و "موتورهای جستجوی عمومی" به عنوان اصلیترین کانال دسترسی به اطالعات شناسایی شده است .به-
عالوه دانشجویان پرستاری "مشکالت تجهیزات دانشگاهی" را به عنوان مهمترین مانع در اطالعیابی خود ذکر کردهاند.
نتيجه گيري :دانشجویان پرستاری برای افزایش سطح کمی و کیفی اطالعات مناسب و مرتبط با زندگی فردی ،آموزشی و شغلی و
حرفه ای خود نیاز به دریافت اطالعات از طریق منابع و مجاری رسمی و معتبر دارند .برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب توسط
مسئوالن و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جهت تسهیل آموزش دانشجویان به منابع اطالعات با گسترش و افزایش مجاری
و کانالهای اطالعاتی میتواند راهگشا باشد.
کلمات کليدي :اطالعات ،اطالعیابی ،رفتار اطالعاتی ،دانشجویان ،پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی ،مازندران.
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مقدمه
افزایش روز افزو ن اطالعات و پی بردن به ارزش و اهمیت آن

رابطه نشان داده است که در راستای امر آموزش و پژوهش (که

در زندگی شخصی و حرفهای افراد ،معضل چگونگی دسترسی

از جمله ملزومات و کارکردهای اساسی دانشگاهها و جامعه

به اطالعات را برای آنها به دنبال داشته و دسترسی به اطالعات

علمی امروزی به حساب آورده میشود) ،پرداختن به مساله

مورد نیاز از میان انبوهی از اطالعات موجود ،مهارتهای خاصی

اطالعات و دسترسی به آن امری الزم و ضروری بوده ( )6و

را طلبد مینماید ( .)1این بدین معناست که توانایی در

اساتید ،پژوهشگران و از همه مهمتر دانشجویان که از مهمترین

شناسایی ،کسب و استفاده از اطالعات برای تمامی افراد الزم و

عناصر جامعه علمی محسوب میشوند ،نیاز به دستیابی به

حیاتی بوده و در عصر جدید که به آن عصر ارتباطات و

اطالعات سریع ،صحیح و دقیق دارند ( .)7در واقع ،اطالعات و

اطالعات لقب دادهاند ،تمامی فعالیتها ،برنامهریزیها و

استفاده از آن همواره از مسائل مهم و جز جدایی ناپذیر آموزش

سیاستگذاریها حول محور اطالعات و "دسترسی و دستیابی"

و پژوهش در طول دوران آموزشدانشجویان بوده و آنها برای

و نیز استفاده از آن میچرخد (.)3-2

پیشبرد برنامههای درسی و آموزشی خود ،نیاز به اطالعات

از سویی دیگر ،حجم عظیمی از اطالعات در دنیای امروزی

مناسب در کوتاهترین زمان داشتهاند ( .)8در این میان،

به وسیله محققان و پژوهشگران مختلف و در قالبهای گوناگون

جستجوی اطالعات فرایندی است که برای موفقیت و پیشبرد

از قبیل کتب ،مجالت و ...منتشر میشود .همچنین ،رشد و

اهداف آموزشی ،پژوهشی ،حرفهای و  ...دانشجویان از اهمیت

گسترش روز افزون فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی و

فراوانی برخوردار بوده و دانشجویان در جامعه اطالعاتی امروزی،

محملهای آن از قبیل ظهور کتابهای الکترونیکی،

بدون اطالعات مورد نیاز قادر به پیشروی به سمت اهداف و

کتابخانه های دیجیتال و محتوای بیشتر این منابع در قالب زبان

حتی زندگی روزمره خود نخواهند بود (.)11-9

انگلیسی ،ضرورت مطالعه چگونگی دسترسی افراد به اطالعات و

همچنین باید اشاره داشت که رشد و گسترش شبکه جهانی

فرایند دستیابی آنها به اطالعات مورد نیازشان را دو چندان

وب باعث خلق فرصتهای بیشماری شده است ،به گونهای که

نموده ( )4و حوزه جدیدی در علم که به رفتار اطالعیابی

همه فعالیتهای دانشگاهی و حتی امور روزمره دانشجویان را

معروف است را پدید آورده است .رفتار اطالعیابی از مهمترین

تحت تاثیر خود قرار داده است ( )12فعالیتهای آموزشی به

موضوعات مورد توجه پژوهشگران ،برای شناسایی نیازهای

طور چشمگیری مبتنی بر وب و کامپیوتر شده و انجام این

واقعی و مشکالت افراد در دسترسی ،بازیابی و استفاده از

فعالیتها بدون استفاده از این ابزارها بسیار سخت و حتی

اطالعات بوده است(.)5

ناممکن شده است ( .)13این بدین معناست که فنآوریهای

در این میان ،از آنجایی که متخصصان ،دانشجویان ،استاتید

نوین ارتباطی و اطالعاتی تغییرات عظیمی در فرایند کسب و

و به طور کلی جامعه دانشگاهی نقش برجسته و تعیین

جستجوی اطالعات گذاشته ( )16-14و دستیابی به اطالعات

کنندهای در ارتقای زیر ساختهای علمی ،اجتماعی ،بهداشتی و

مورد نظر و مفید را آسان ولی تا حدودی با مشکل همراه

اقتصادی جوامع مختلف بویژه کشورهای توسعهیافته و صنعتی

ساخته است .همچنین ،افزایش حوزههای مختلف دانش بشری،

جهان دارند ،توجه و شناسایی به مجاری دسترسی آنها به

رشتههای دانشگاهی و به تبع آن افزایش تعداد دانشجویان تاثیر

اطالعات مورد نیازشان ،دستیابی ،موانع و نیز مشکالت پیش

غیر قابل انکاری در جامعه دانشگاهی و نیازهای اطالعاتی

روی آنها در فرایند اطالعیابی و اطالعجوییشان از اهمیت

دانشجویان داشته است .در چنین شرایطی ،گردش اطالعات و

بسیار باالیی برخوردار بوده است .نتایج مطالعه کاتاالنو در این

استفاده بهینه و مطلوب از آن در جامعه علمی و در میان
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دانشجویان ،وابسته به میزان انطباقپذیری میان آنها و اطالعات

جستجوی اطالعات ،تعیین منابع و بانکهای اطالعات مرتبط

است .بنابراین ،متناسب با تغییر و گسترش ترکیب جامعه

وتحلیل انتقادی منابع است ( .)23بنابراین شناخت رفتار

دانشگاهی ،نیازهای اطالعاتی دانشجویان نیز تغییر و گسترش

اطالعیابی دانشجویان این حوزه به منظور رفع موانع و مشکالت

داشته است و تشخیص صحیح و علمی این نیازها و حرکت در

پیش روی آنان و کمک به بهبود دسترسی آنها به اطالعات

مسیر موازی با این تغییرات در جهت تدوین سیاستهای

مورد نیازشان از اهمیت باالیی برخوردار بوده است و از

متناسب و برنامهریزی دقیق برای برآوردن نیازها مستلزم رفتار

موضوعات مهم حوزه رفتار اطالعاتی بویژه در حوزه بهداشت و

اطالعیابی دانشجویان و شناسایی موانع پیش روی آنان

سالمت به شمار میرود .برنامهریزی صحیح در راستای کمک به

میباشد .دانشجویانی که مجهز به مهارتهای اطالعیابی بوده و

اطالعیابی و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در میان دانشجویان

از توانایی گزینش مناسب و هدفمند اطالعات علمی برخوردار

حوزه پرستاری ،موجبات افزایش بازدهی آموزشی و بهرهوری

باشند ،می توانند به صورت بهینه و موثر از دانش روز بهره ببرند

آنها در آینده شغلیشان را فراهم خواهد ساخت .بنابراین ،از

( .)18-17آنها با جستجوی اطالعات و رفع نیازهای اطالعاتی

آنجایی که تاکنون پژوهشی در رابطه با رفتار اطالعیابی ،منابع و

دانشگاهی خود ،ضمن افزودن به دانش و آگاهیهای خود در

کانالهای جستجوی اطالعات ،اهداف و انگیزههای کسب آن،

زمینه درسی و علمی ،به بهبود کیفیت زندگی خود نیز کمک

موانع و چالشهای پیش روی دسترسی به اطالعات و به طور

شایانی مینمایند.

کلی رفتار اطالعاتی دانشجویان حوزه پزشکی ،بهداشت و

در این بین ،نقش اطالعات در روزآمدسازی دانش و آگاهی

سالمت باالخص در حوزه پرستاری صورت نگرفته است ،هدف

دانشجویان پرستاری همچون سایر رشتههای بالینی و وابسته

از مطالعه حاضر بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان پرستاری

به علوم پزشکی ،غیر قابل انکار است ( .)19دانشجویان این

دانشگاه علوم پزشکی مازندران و موانع و مشکالت پیش روی

رشته برای گذراندن دوره آموزشی خود و آماده شدن در ارتباط

آنان در فرایند کسب اطالعاتشان میباشد.

با آینده شغلی وحرفهای و انجام فعالیتهای بالینی نظیر
تشخیص ،درمان ،مراقبت از بیماران نیازمند اطالعات جدید و

روش پژوهش

روزآمد هستند .از آنجایی که اطالعات حوزه پزشکی به سرعت

مطالعه حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به روی پیمایشی

کهنه و قدیمی می شود ،الزم است دانشجویان پرستاری دانش

توصیفی (مقطعی) صورت گرفته است .جامعه پژوهش مطالعه

خود را با آخرین پیشرفتها و یافتههای این رشته همگام سازند

حاضر را کلیه  366دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی

تا بتوانند در آینده از روشهای مفید وکارآمدتر در مراقبت و

مازندران (دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری و نیز

درمان بیماران استفاده نمایند ( .)20در واقع استفاده از شواهد

دانشجویان دانشکده پرستاری بهشهر) تشکیل میدهند که به

علمی در حرفه پرستاری روز به روز فزونی مییابد .پرستاری

صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند.برای جمعآوری

حرفه ای است که در آن به طیف وسیعی از اطالعات در مورد

اطالعات در رابطه با رفتار اطالعیابی دانشجویان مورد بررسی ،از

سالمت و مراقبت برای رفع نیازهای آموزشی و بالینی نیاز است

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که با بررسی مطالعات و

( .)21همچنین مطالعه رحیمیانفر د این زمینه نشان داده

پژوهشهای داخلی و خارجی صورت گرفته در رابطه با رفتار

است که پرستاران و دانشجویان پرستاری در عملکرد مبتنی بر

اطالعیابی تدوین شده است .پرسشنامه در  5بخش تنظیم و

شواهد با مشکل مواجه هستند ( .)22مهمترین مشکل آنها در

دارای  39سوال بوده است .بخش اول پرسشنامه مربوط به

استفاده از شواهد پژوهشی ،عدم آشنایی آنها به چگونگی

اطالعات جمعیتشناختی دانشجویان بوده است .در بخش دوم،
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اهداف و انگیزههای دانشجویان پرستاری در کسب اطالعات

و در نتیجه پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است .پرسشنامه

مورد نیازشان در  9سوال مورد بررسی قرار گرفته .بخش سوم

میان جامعه آماری توزیع و  310پرسشنامه (مشارکت 84/7

پرسشنامه مربوط به منابع کسب اطالعات توسط دانشجویان

درصد) که به صورت کامل تکمیل شده مورد تجزیه و تحلیل

میباشد که در قالب  9سوال تهیه شده است .در بخش چهارم،

قرار گرفته است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی

کانال های دسترسی به اطالعات توسط دانشجویان پرستاری در

و آزمون همبستگی و با استفاده از نرم افزار  SPSSصورت

قالب  13سوال و در بخش آخر پرسشنامه ،موانع اطالعیابی آنها

پذیرفته است.

در قالب  8سوال تنظیم شده است .روایی صوری و محتوایی
پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان علم اطالعات و

نتایج

دانششناسی و صاحبنظران حوزه اطالعیابی مورد تایید قرار

میانگین سنی دانشجویان مورد بررسی  21/2سال و بازه آن

گرفته و برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از آلفای کرونباخ

 18تا  37سال متغیر بوده است .در جدول  ،1مشخصات

استفاده شده است که این میزان مربوط به چهار بخش

جمعیتشناختی دانشجویان مورد بررسی قابل مشاهده است.

پرسشنامه به ترتیب برابر  0/85 ،0/93 ،0/71و 0/77بوده است
جدول  .1ویژگیهای جمعیتشناختی دانشجویان مورد بررسی
متغیر
جنسیت
وضعیت تاهل
مقطع تحصیلی

فراوانی+درصد
مرد

)%18/4( 57

زن

)%81/6( 253

مجرد

)%76/8(238

متاهل

)%23/2( 72

کارشناسی

)%89( 276

کارشناسی
ارشد
میزان آشنایی با
زبان انگلیسی

متغیر
میزان آشنایی
با اینترنت

سن

)%11( 34

ضعیف

)%7/4( 23

متوسط

)%71/3( 221

خوب

)%21/3( 66

دانشجویان مورد بررسی قابل مشاهده است .یافتهها نشان داد

ضعیف

)%4/5( 14

متوسط

)%38/4( 119

خوب

)%57/1(177

تا  20سال

)%34/5( 107

 21تا  30سال

)%59/7( 185

بیش از  30سال

)%5/8( 18

شاغل (شغل
وضعیت اشتغال

در جدول ،2اهداف و انگیزه کسب اطالعات در میان

فراوانی+درصد

مرتبط)
شاغل (غیر
مرتبط)
غیر شاغل

)%12/9( 40
)%22/9( 71
)%64/2( 199

درسی و فعالیتهای آموزشی" به جستجوی اطالعات
میپردازند.

که بخش قابلی توجهی از دانشجویان با هدف "انجام تکالیف
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جدول  .2اهداف و انگیزههای کسب اطالعات دانشجویان مورد بررسی
هدف از جستجوی
اطالعات
انجام تکالیف درسی
و فعالیتهای آموزشی
انجام کارهای
پژوهشی
نگارش پایاننامه
حفظ جایگاه در
رشته تحصیلی
روز آمد نگه داشتن
اطالعات
شناسایی منابع
تخصصی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین و
انحراف معیار

16

21

41

86

146

4/05

()%5/2

()%6/8

()%13/2

()%27/7

()%47/1

±1/09

9

22

68

77

134

3/98

()%2/9

()%7/1

()%21/9

()%24/8

()%43/2

1/06

23

15

72

109

91

3/74

()%7/4

()%4/8

()%23/2

()%35/2

()%29/4

±1/10

22

43

76

77

92

3/56

()%7/1

()%13/9

()%24/5

()%24/8

()%29/7

±1/09

17

50

78

96

69

3/48

()% 5/5

()%16/1

()%25/1

()%31

()%22/3

±1/17

34

36

121

46

73

3/28

()%11

()%11/6

()%39

()%14/8

()%23/5

±1/34

پیدا کردن پاسخ
ابهامات و پرسشهای

28

54

81

85

62

3/32

موردی در زمینه

()%9

()%17/4

()%26/1

()%27/4

()%20

±1/21

پرستاری
نگارش مقاله علمی
(کنفرانس  /مجالت)
نگارش کتاب

55

93

79

26

57

2/80

()%17/7

()30

()%25/5

()%8/4

()%18/4

±1/42

88

102

46

43

31

2/44

()%28/4

()%32/9

()%14/8

()%13/9

()%10

1/02

درجدول  ،3منابع کسب اطالعات توسط دانشجویان مورد
بررسی قابل مشاهده است .یافتهها نشان داد که در میان منابع

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

کسب اطالعات ،دانشجویان "کتابهای درسی و "مجالت علمی
تخصصی" را در اولویت قرار دادهاند.
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جدول  .3منابع کسب اطالعات دانشجویان مورد بررسی
منابع کسب اطالعات

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

زیاد

انحراف معیار

5

17

66

75

147

4/10

()%1/6

()%5/5

()%21/3

()24/2

()%47/4

±1/08

9

31

65

78

127

3/91

()%2/9

()%10

()%21

()%25/1

()%41

±1/19

13

28

76

82

111

3/80

()%4/2

()%9

()%24/5

()%26/4

()%35/8

±1/11

22

31

65

67

125

3/78

()%7/1

()%10

()%21

()%21/6

()%40/3

±1/22

18

33

40

130

89

3/77

()%5/8

()%10/6

()%12/9

()%41/9

()%28/7

±1/13

26

52

47

116

69

3/48

()%8/4

()%16/8

()%15/2

()%37/4

()%22/2

±1/31

45

38

68

103

56

3/28

()%14/5

()%12/3

()%21/9

()%33/2

()%18/1

±1/47

34

84

37

95

60

3/20

()%11

()%27/1

()%11/9

()%30/6

()%19/4

±1/09

31

64

88

79

48

3/16

()%10

()%20/6

()%28/4

()%25/5

()%15/5

±1/25

کتابهای درسی
مجالت علمی تخصصی
بانکهای اطالعاتی از قبیل
Pubmed
پایاننامهها
کتابهای مرجع
گزارشات طرحهای تحقیقاتی
مقاالت کنفرانسها وهمایشها

خیلی

میانگین و

استاندارها
نمایهنامهها

درجدول  ،4کانالهای کسب اطالعات توسط دانشجویان
مورد بررسی قابل مشاهده است .یافتهها نشان داد که در میان

عمومی" و "شبکههای مجازی تلفن همراه" را در اولویت قرار
دادهاند.

کانالهای کسب اطالعات ،دانشجویان "موتورهای جستجوی
جدول  .4کانالهای کسب اطالعات دانشجویان مورد بررسی
منابع کسب اطالعات

موتورهای جستجو عمومی

شبکههای مجازی تلفن
همراه
کمک گرفتن از کتابداران

خیلی کم

کم

متوسط

6

8

17

()% 2

()%2/6

()%5/5

10

13

42

()%3/2

()%4/2

()%13/5

13

39

35

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

زیاد
130
(%41/9
)
79
(%25/5
)
106

خیلی
زیاد

میانگین و
انحراف معیار

149

4/31

()%48

±1/08

166

4/22

()%53/5

±1/03

117

3/89
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(کتابداران مرجع)

()%4/2

()%12/6

()%11/3

23

30

37

()%7/4

()%9/7

()%11/9

9

33

85

()%2/9

()%10/6

()%27/4

(%34/2

()%37/7

±1/02

)

پست الکترونیک

کمک گرفتن از پزشکان،
پرستاران ،و ...
شبکههای اجتماعی تحت
وب
کتابهای الکترونیکی و
وبسایتهای
حضور در همایشها
وکنگرههای داخلی
وبسایتهای رایگان و
منابع الکترونیکی

کمک گرفتن از اساتید
پایگاههای اینترنتی
اشتراکی دانشگاه
کمک گرفتن از دوستان،
همکالسیها و ...
رسانههای دیداری -
شنیداری

94
(%30/3
)
86

126

3/87

()%40/6

±1/15

97

3/74

()%31/3

±1/23

24

38

34

124

90

3/70

()%7/7

()%12/3

()%11

()%40

()%29

±1/34

28

29

68

83

3/59

()%9

()%9/3

()%21/9

()%26/8

±1/21

43

32

56

100

3/52

()%13/9

()%10/3

()%18/1

()%32/2

±1/18

38

43

45

81

3/47

()%12/3

()%13/9

()%14/5

()%26/1

±1/52

31

27

99

82

3/47

()%10

()%8/7

()%31/9

()%26/5

±1/49

27

16

119

101

47

3/40

()%8/7

()%5/1

()%38/4

()%32/6

()%15/2

±1/07

50

17

72

67

3/39

()%16/2

()%5/5

()%23/2

()%21/6

±1/12

51

44

70

82

3/26

()%16/4

()%14/2

()%22/6

()%26/5

±1/29

درجدول  ،5موانع و چالشهای کسب اطالعات از دیدگاه
دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران قابل

(%27/7
)

102
(%32/9
)
79
(%25/5
)
103
(%33/2
)
71
(%22/9
)

104
(%33/5
)
63
(%20/3
)

اطالعات ،دانشجویان "مشکالت تجهیزات دانشگاهی" و "سطح
پایین مهارتهای اطالعیابی" را در اولویت قرار دادهاند.

مشاهده است .یافتهها نشان داد که در میان موانع کسب
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جدول  .5موانع کسب اطالعات دانشجویان مورد بررسی
میانگی
موانع و مشکالت کسب اطالعات

خیلی

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

8

15

71

62

154

()%2/6

()%4/8

()%22/9

()%20

()%49/7

12

20

49

97

132

()%3/9

()%6/4

()%15/8

()%31/3

()%42/6

9

13

84

79

125

()%2/9

()%4/2

()%27/1

()%25/5

()%40/3

19

30

41

83

137

()%6/1

()%9/7

()%13/2

()%26/8

()%44/2

22

50

58

71

109

()%7/1

()%16/1

()%18/7

()%22/9

()%35/1

26

27

99

70

88

()%8/4

()%8/7

()%31/9

()%22/6

()%28/4

18

34

114

65

79

()%5/8

()%11

()%36/8

()%21

()%25/5

35

39

52

126

58

()%11/3

()%12/6

()%16/8

()%40/6

()%18/7

کم

نو
انحراف
معیار

مشکالت تجهیزات دانشگاهی
سطح پایین مهارتهای اطالعیابی
عدم تسلط به زبان انگلیسی
مشکالت اینترنتی و شبکهای
کمبود کامپیوتر و مشکالت نرم افزاری
مشکالت هزینهای و اشتراک و
اطالعرسانی
محدودیتهای دستیابی به منابع
محدودیتهای دسترسی به پایگاههای
اطالعاتی علمی و انتشارات علمی روز

در جدول  ،6همبستگی میان اهداف و انگیزهها ،منابع،
کانالها و موانع پیش روی کسب اطالعات با هر یک از

4/09
4/02
3/96
3/93
3/63
3/54
3/49
3/43

ویژگیهای جمعیتشناختی دانشجویان مورد بررسی قابل
مشاهده است.

جدول  . 6همبستگی میان اهداف ،منابع ،کانالها و موانع کسب اطالعات با ویژگیهای جمعیتشناختی دانشجویان
متغیرها

میزان همبستگی و
سطح معنیداری

(هدف) حفظ جایگاه در رشته تحصیلی  /دانشجویان دختر

r=0/36
p=0/03

(هدف) نگارش پایاننامه  /دانشجویان کارشناسی ارشد

r=0/41
p=0/00

(هدف) شناسایی منابع تخصصی /دانشجویان کارشناسی ارشد

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

r=0/16
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p=0/046
(منابع) استفاد از پایاننامهها /دانشجویان کارشناسی ارشد

0 r=/37
p=0/05

( منابع) استفاده از بانکهای اطالعاتی

0 r=/24

 /دانشجویان کارشناسی ارشد

p=0/04

(کانال) موتورهای جستجوی عمومی /دانشجویان با سطح کامپیوتر باال

r=0/29
p=0/00

(کانال) کمک گرفتن از پزشکان ،پرستان و  /...دانشجویان شاغل با شغل

r=0/47
p=0/03

مرتبط
(کانال) حضور در همایشها وکنگرههای داخلی /دانشجویان کارشناسی

r= 0/55
p= /00

ارشد
(موانع) عدم تسلط به زبان انگلیسی /دانشجویان با سطح زبان انگلیسی

r=/32
p=0/05

ضعیف
(موانع) مشکالت اینترنتی و شبکهای /دانشجویان با سطح کامپیوتر ضعیف

r =0/21
p = 0/01

نتیجهگیری
دسترسی و دستیابی به اطالعات مورد نیاز برای دانشجویان

اطالعیابی آنها صورت گرفته است.نتایج بدست آمده از مطالعه

و بهویژه دانشجویان حوزه پزشکی که ارتباط تنگاتنگی با نظام

حاضر نشان داد که دانشجویان پرستاری مورد بررسی به ترتیب

بهداشت و سالمت در جوامع مختلف امروزی دارند ،امری الزم و

با هدف"انجام تکالیف درسی (فعالیتهای آموزشی)"" ،انجام

ضروری بوده و تالش برای ارتقای سطح کمی و کیفی دسترسی

کارهای پژوهشی" و "نگارش پایاننامه" به جستجوی اطالعات

دانشجویان این حوزه به اطالعات علمی و مرتبط با حوزه

مورد نیازشان میپردازند .در واقع باید اشاره داشت که توسعه

تخصصی خود ،میتواند موجبات افزایش آگاهی و دانش آنها و

آموزش و ایجاد تحول در آموزش و یادگیری ،نیازمند شناخت

در نتیجه ارتقای سطح عملکرد و بازدهیشان هم در دوران

فرایند آموزش و آگاهی از شیوههای نوین اجرای آن است که

دانشجویی و هم پس از فراغت از تحصیل و انجام فعالیتهای

این موضوع ارتباط تنگاتنگی با اطالعیابی و دسترسی

حرفهای آنها باشد ( .)24دانشجویان پرستاری نیز به عنوان یکی

دانشجویان به اطالعات مفید و صحیح ،در کمترین زمان و

از مهمترین گروههای دانشجوی حوزه علوم پزشکی ،نیاز به

بدون محدودیت مکانی دارد .از آنجایی که دسترسی به

توامندسازی و ارتقای سطح سواد سالمت و سواد اطالعاتی خود

اطالعات در توسعه آگاهی و دانش دانشجویان پرستاری و

دارند تا بتوانند در انجام امور فردی ،آموزشی ،پژوهشی

یادگیری آنها در رابطه با مراقبت نقش غیر قابل انکاری داشته

وحرفهایشان موفق عمل نمایند .این توامندسازی ،در گرو

است ،دانشجویان این رشته باید یاد بگیرند چگونه در محیط

اطالعیابی موفق و صحیح و نیز استفاده درست و مناسب از

آموزشی موفق عمل نمایند و این موفقیت نیازمند دسترسی به

منابع و کانالهای اطالعاتی میباشد .مطالعه حاضر نیز با هدف

اطالعات علمی و تخصصی است .همچنین یافتههای مطالعات

بررسی رفتار اطالعیابی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم

صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که اطالعات ،نقش

پزشکی مازندران اهداف و انگیزهها و نیز موانع پیش روی

ویژه ای در افزایش آگاهی و موفقیت دانشجویان در طول دوران

فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
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تحصیلشان داشته است ( .)25برخی مطالعات از جمله نجفلو و

راستای هدف کلی که همان ارتقای سطح سواد اطالعاتی و

همکاران ( )2015و تاری و همکاران ( )2015بدین نکته اشاره

سواد سالمت دانشجویان است ،قرار دارد.

داشتهاند که از مهمترین دالیل جستجوی اطالعات علمی

همچنین از آنجایی که بخش قابل توجهی از دانشجویان

توسط دانشجویان و افراد جامعه ،امور مربوط به آموزش و

مورد بررسی ،دانشجوی دوره کارشناسی بودهاند ،نگارش مقاله

ارتقای سطح آموزشی و درسی بوده و این مطالعات ،با یافتههای

علمی و تالیف کتاب را از اهداف اصلی جستجوی اطالعات

بدست آمده از پژوهش حاضر همسو و همراستا میباشد (-26

عنوان نکردهاند .نتایج پژوهش منصوریان نشان داده است که

.)27

دانشجویان تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)

انجام فعالیتهای پژوهشی و نگارش پایاننامه نیز همواره از

تمایل بیشتری به استفاده از اطالعات در تحقق اهداف علمی

مهمترین دغدغهها و فعالیتهای دانشجویان در عرصه

خود داشتهاند و با یافتههای مطالعه حاضر همسو و همراستا

دانشجویی بوده و پژوهش را به عنوان یکی از قویترین ابزارهای

میباشد ( .)30بهعالوه یافتهها نشان داد که دانشجویان

استعدادهای بالقوه دانشجویان به حساب آوردهاند .این امر از

پرستاری تمایل بیشتری به استفاده از از کتب درسی و مجالت

مهمترین مسائلی میباشد که برنامهریزان و سیاستگذاران

علمی به عنوان منابع کسب اطالعات داشتهاند .از آنجایی که

دانشگاه باید بدان توجه داشته باشند .دانشجویان پرستاری نیز

کتابها و مجالت نقش ویژهای در دسترسی دانشجویان به

بعنوان یکی از مهمترین رشتههای علمی و دانشگاهی و یک

اطالعات موردنظر و تامین نیازهای آموزشی آنها دارد ،لذا

حرفه رسمی ،برای ارتقا و پیشرفت خود نیازمند تولید دانش و

پیشنهاد میشود مسئوالن دانشگاه به تهیه ،خرید و اشتراک

علم می باشند .دانشجویان پرستاری نیازمند عمل بر پایه تحقیق

این منابع ارزشمند توجه ویژهای داشته و با توجه به تعداد

هستند تا یافتههای حاصل از تحقیق را در تصمیمگیری

دانشجو ،برنامه و سرفصل درسی آنها ،منابع کارشناسی ارشد و

آگاهانه ،اعمال بالینی و تعامل با دیگران به کار گیرند ( .)28این

دکتری و  ،...نسبت به تهیه و تامین این منابع اطالعاتی اقدام

فرایند نیز جز به دسترسی به اطالعات دقیق ممکن نخواهد

نمایند.

شد .شناسایی نیازهای اطالعاتی دانشجویان پرستاری در رابطه

همچنین استفاده از پایاننامه توسط دانشجویان و باالخص

با تحقیق و پژوهش و کمک به آنان در راستای چگونگی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد به عنوان منابع کسب

دسترسی و دستیابیشان به اطالعات مربوطه ،از نتایج بدست

اطالعات ،در سطح نسبتاً باالیی گزارش شده است و این امر

آمده از مطالعه حاضر بوده است .دانشجویان نیاز به اطالعات

نشان میدهد که دانشجویان شناخت کافی نسبت به این منبع

مرتبط با پژوهش را از اهداف و انگیزههای جستجوی اطالعاتی

مهم اطالعاتی داشتهاند .همچنین بخش پایاننامههای

خود ذکر کردهاند و اساتید ،پژوهشگران و متخصصان (بهویژه

کتابخانههای دانشکدههای فوق نیز به شکل مناسب منابع را

کتابداران) می توانند در این زمینه آنان را یاری نمایند .پژوهش

جمع آوری و نگهداری نموده و این امر نیز توانسته است در

رضویه و همکاران در این رابطه نشان داده است که پژوهش و

ترغیب دانشجویان به استفاده از این منبع اطالعاتی تاثیرگذار

انجام فعالیتهای علمی تحقیقاتی ،از اهداف و انگیزههای

باشد .نتایج بدست آمده از مطالعات عابدی و همکارانش

دانشجویان در جستجوی اطالعات علمی بوده است و با

( )2014نیز نشان داد که دانشجویان مقاطع تحصیالت

یافتههای مطالعه حاضر همسو و همراستا بوده است ( .)29در

تکمیلی ،تمایل زیادی به استفاده از منابعی از قبیل پایاننامه،

رابطه با اهداف جستجوی اطالعات توسط دانشجویان میتوان

طرحهای تحقیقاتی و  ...داشته و با نتایج مطالعه حاضر همسو و

چنین استنتاج نمود که همه اهداف و انگیزههای ذکر شده در

همراستا میباشد.
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یافتهها نشان داد که اینترنت به عنوان یکی از مهمترین

کالسهای سواد اطالعاتی ،ارائه جزوات مرتبط با بانکها و

مجاری کسب اطالعات دانشجویان پرستاری مورد بررسی ،از

پایگاههای اطالعاتی و حتی گنجاندن واحدهای درسی تحت

اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است .در این رابطه میتوان

عنوان "آشنایی با شیوههای جستجوی پیوسته" ،شرایط را برای

اشاره کرد که گسترش چند جانبه فناوریهای نوین ارتباطی و

ارتقاء آگاهی دانشجویان از این منابع و بهرهوری حداکثری از

اطالعاتی بهویژه وب جهان گستر در قرن  ،21افزایش منابع

این پایگاهها فراهم نمود.

اطالعاتی از قبیل کتابخانههای دیجیتالی ،کتابها و مجالت

یافتهها نشان داد که شبکههای تلفن همراه از قبیل

الکترونیکی ،پایگاه های اطالعاتی و  ...و نیز مجاری اطالعاتی از

 ،What's Up ،Telegramو  ...از مهمترین مجاری کسب

قبیل پست الکترونیک ،گروههای بحث ،شبکههای مجازی و ...

اطالعات علمی توسط دانشجویان پرستاری مورد بررسی

را بوجود آورده و انقالب عظیمی در فرایند اطالعیابی داشته و

بودهاند .شبکههای مجازی تلفن همراه در عصر حاضر یکی از

آن را از شیوه سنتی به شیوه مدرن تغییر نموده است .بنابراین

مهمترین کانالهای کسب اطالعات توسط افراد مختلف بوده

در عصر اطالعات ،اینترنت نقش ویژهای در تامین اطالعات

است .رشد رایانههای جیبی و تلفن همراه هوشمند ،گسترش

سالمت و مورد نیاز افراد بهویژه دانشجویان و جامعه دانشگاهی

شبکه های مجازی را بوجود آورده و از آنجایی که این ابزارها

داشته است .نتایج بدست آمده از مطالعات یانگر ( )2010و

قابل حمل و نسبتاً ارزان میباشند ،در دسترسی سریع به

علیجانپور ( )2015نیز نشان داده شد که اغلب دانشجویان و

اطالعات و آسانتر شدن ارتباطات میان افراد توسط این برنامهها

حتی پرستاران ،اطالعات مرتبط و مورد نیازشان را در اینترنت

تاثیرگذار بوده است .پزشکان ،پرستاران و دانشجویان علوم

جستجو میکنند و از اینترنت به عنوان وسیلهای برای تامین

پزشکی به دسترسی سریع و به موقع اطالعاتی از قبیل منابع

نیازهای اطالعاتی خود استفاده مینمایند و با نتایج بدست آمده

مرجع پزشکی ،اطالعات دارویی ،اطالعات بیماریها و آخرین

از مطالعه حاضر همسو و همراستا میباشد (.)32-31

پژوهش های انجام شده در حوزه تخصصی پزشکی نیازمند بوده

همچنین یافتهها نشان داد که استفاده از منابع اطالعاتی

و بدون محدودیت مکانی و زمانی باید به اطالعات مورد نظر

الکترونیکی از قبیل پایگاه  ،Elsevier ،Pubmedو  ...در

دسترسی داشته باشند .بنابراین جهت دسترسی به اطالعات

میان دانشجویان در سطح باالیی بوده است .منابع الکترونیکی

مورد نیاز میتوانند از شبکههای اجتماعی که بر روی تلفنهای

در قالب پایگاههای اطالعاتی پیوسته پزشکی از جمله منابع

هوشمند و قابل حمل قرار دارند ،استفاده نمایند .مطالعات

معتبر و مهم حاوی اطالعات علمی هستند که ساالنه بودجه

صورت گرفته در این زمینه نشان داده است که شبکههای

هنگفتی برای خرید و اشتراک آنها صرف میشود و برنامهریزی

اجتماعی و شبکههای تلفن همراه گرایش روز افزون کاربران به

در جهت آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با منابع اطالعاتی این

دنیای مجازی و در نتیجه دسترسی به اطالعات از این مسیر را

پایگاهها ،موجبات بهرهوری و استفاده بهینه از آنها را فراهم

تحت تاثیر قرار داده ( )34و با یافتههای مطالعه حاضر که بر

مینماید .بسیاری از مطالعات صورت گرفته از جمله نیکوالس و

این امر تاکید داشته است ،همسو و همراستا میباشد.

همکاران بر اهمیت و نقش پایگاههای اطالعات علمی در رفع

کتابداران نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر اطالعات در

نیازهای اطالعاتی دانشجویان باالخص دانشجویان حوزه پزشکی

جامعه اطالعاتی امروزی میتوانند نقش مهمی را ایفا کرده و از

تاکید داشتهاند ( .)33میتوان با رفع موانع موجود برای

آنجایی که مشورت با کتابداران و متخصصان اطالعرسانی سهم

جستجوی هدفمند و کارآمد اطالعات از طریق این پایگاهها

مهمی در آشنایی دانشجویان با اطالعات علمی و منابع

برای دانشجویان پرستاری و برگزاری دورههای آموزشی،

اطالعاتی چاپی و الکترونیکی دارد ،لذا توجه مسئوالن دانشگاه
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به جذب و استخدام کتابداران مجرب و استفاده از ظرفیتها و

مربوط به تجهیزات دانشگاهی با میانگین ( )4/09در باالترین

تواناییهای آنها میتواند کمک شایانی به دانشجویان در

سطح قرار داشته است .دانشگاههای علوم پزشکی از مهمترین

دستیابی به اطالعات مورد نیاز نمایند .همچنین توصیه میشود

مراکز آموزشی ،پژوهشی و بالینی در سطح کشور به شمار

که کارگاهها و سمینارهایی مربوط به مهارتهای اطالعیابی

می روند و الزم است شرایط را برای دانشجویان و پژوهشگران

توسط کتابداران دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای

خود فراهم نمایند .مراکز دانشگاهی علوم پزشکی نقش اساسی

دانشجویان باالخص دانشجویان پرستاری برگزار شود و

در تبدیل دانشجویان به یادگیران مادامالعمر دارند که آنها را به

دورههای آموزشی از قبیل "آشنایی با منابع اطالعاتی"،

عنوان شهروندان آگاه وارد جامعه اطالعاتی میکند .با چنین

"تاکتیکها و شیوههای جستجوی اطالعات"" ،مشاوره

نگرشی در سطح دانشگاههای علوم پزشکی نه تنها شرایط الزم

اطالعاتی با دانشجویان" و  ...به دانشجویان آموزش داده شود.

برای ورود به چنین جامعهای بدست میآید ،بلکه دانشجویان

مطالعات صورت گرفته در این زمینه بر نقش و اهمیت باالی

در طول دوران تحصیل تجربههای ارزشمند علمی و عملی در

کتابداران و متخصصان اطالعرسانی در آموزش و ارتقای

شناسایی روشهای مناسب برای استفاده از منابع اطالعاتی را

مهارتهای اطالعیابی دانشجویان تاکید داشته ( )35و با

کسب میکنند .بنابراین ،برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب

یافتههای بدست آمده از مطالعه حاضر همسو و همراستا

به منظور رفع و از میان برداشتن چالشهای پیش روی کسب

میباشد.

اطالعات توسط دانشگاه و مسئوالن مربوطه الزم و ضروری به

همچنین از تحلیل یافتهها میتوان چنین نتیجه گرفت که

نظر میرسد.

علی رغم حضور و در دسترس بودن اساتید در محیط دانشگاه،

نتایج نشان داد که بخش قابل توجهی از دانشجویان ،تسلط

دانشجویان فرصت و تمایل کمتری برای دسترسی به اطالعات

ناکافی و عدم تسلط به زبان انگلیسی را عاملی بازدارنده در

از طریق این کانال اطالعاتی و مشورت و اطالعیابی از این

کسب اطالعات عنوان داشتهاند و از آنجایی که منابع و اطالعات

طریق داشتهاند .رشد بیش از حد و نامعقول تعداد دانشجویان

حوزه پرستاری و به طور کلی علوم پزشکی به زبان انگلیسی

بوی ژه در مقطع کارشناسی در مقایسه با تعداد کم استادان،

تالیف و منتشر میشود ،پیشنهاد میشود دورههای آموزشی

مجال کافی برای حضور بیشتر و تعامل کافی با دانشجویان و

مرتبط با زبان انگلیسی و جستجوی اطالعات در پایگاههای

کمک به آنان در مورد نیازهای اطالعاتی تخصصی باقی

اطالعاتی انگلیسی زبان برای دانشجویان پرستاری برگزار شود

نمیگذارد .بهعالوه ،بر خالف یافتههای مطالعه حاضر که

تا شرایط برای دسترسی و استفاده از منابع اطالعاتی آموزشی و

رسانههای دیداری-شنیداری را ابزاری با اهمیت و معتبر در

علمی دانشجویان حوزه پرستاری به صورت بهتر و مطلوبتر

فرایند کسب اطالعات مورد نیاز ندانستهاند ،نتایج بدست آمده

فراهم نماید .مطالعات صورت گرفته در این زمینه بر اهمیت و

از مطالعات ریاحی و همکاران ( )2016نشان داد که افراد تمایل

نقش باالی توانایی زبان انگلیسی (که به عنوان زبان علم در

باالیی به کسب اطالعات از طریق رادیو ،تلویزیون و به طور کلی

جامعه علمی امروزی پذیرفته شده است) در ارتقای سطح

رسانههای دیداری – شنیداری دارند و با یافتههای مطالعه

مهارت اطالعیابی دانشجویان تاکید داشته و با یافتههای مطالعه

حاضر که بر اهمیت پایینتر این مجاری تاکید داشتهاند ،همسو

حاضر همسو میباشد (.)37

نمیباشد (.)36

عدم توانایی در شناسایی ،جستجو و به طور کلی سطح پایین

در رابطه با موانع و مشکالت اطالعیابی و کسب اطالعات

مهارتهای اطالع یابی دانشجویان پرستاری مورد بررسی نیز از

توسط دانشجویان مورد بررسی ،نتایج نشان داد که مشکالت

دیگر عوامل مهم بازدارندهای بوده که دانشجویان به عنوان
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چالش پیش روی فرایند کسب اطالعات ذکر کردهاند .حرفه

دانشجویان ،بلکه به عنوان آموزشدهنده و تاثیرگذار باید به

پرستاری ،همچون بسیاری از رشتههای علوم پزشکی با سالمت

ایفای نقش در این زمینه بپردازند.

و بهداشت افراد ارتباط مستقیمی دارد و نقش اطالعات و

همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطه

چگونگی دسترسی و دستیابی به آن در این حرفه غیر قابل

معنیداری میان برخی ویژگیهای جمعیتشناختی و اهداف و

انکار است .دانشجویان پرستاری برای انجام فعالیتهای بالینی و

انگیزههای جستجوی اطالعات دانشجویان مورد بررسی وجود

آماده شدن برای انجام وظاف حرفهای خود نیاز به تصمیمگیری

داشته است .نتایج نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد که

در مورد موضوعات مرتبط با درمان بیماری بیماران و

در مراکز بهداشتی و درمانی ساری و بهشهر مشغول به فعالیت

پاسخگویی به سواالت آنها دارند که این نیازمند دسترسی به

بوده و ارتباط نزدیکی با پزشکان و سایر کارکنان حوزه سالمت

اطالعات صحیح میباشد .دانشجویان پرستاری برای انتقال از

دارند ،تمایل زیادی به کسب اطالعات از طریق همکاران و

محیط دانشگاه به محیطهای درمانی نیازمند یادگیری شیوه

متخصصان این امر داشتهاند .نتایج بدست آمده از مطالعه

کسب اطالعات هستند و آنها میبایست در دوره آموزشی خود

داورپناه ( ،)2011رحیمیانفر ( )2013و اولری ( )2012نیز

مهارتهای کسب اطالعات را به خوبی فرا گیرند تا در انجام

نشان داد که پرستارانی که در محیطهای بیمارستای مشغول به

وظایف حرفهای خود به بهترین حالت انجام وظیفه نمایند.

فعالیت هستند ،از همکاران و پزشکان به عنوان کانالی برای

بررسی مطالعه میلز و همکاران در این زمینه نشان میدهد که

کسب اطالعات حوزه سالمت به طور مطلوبی استفاده مینمایند

آموزش جستجوی اطالعات و ارتقای سطح مهارتهای

و با یافتههای مطالعه حاضر همسو میباشد ( .)40-39همچنین

اطالعیابی دانشجویان توسط اساتید ،متخصصان کتابداری و

این دانشجویان به شکل معنیداری بیشتر از پایاننامهها و

اطالعرسانی ،کتابداران مرجع و  ...در دوران آموزشی آنها از

پایگاههای اطالعاتی استفاده میکنند .آنها حضور در همایشها

جمله راهکارهایی است که میتواند مهارتهای اطالعیابی

و سمینارهای مرتبط با حوزه پزشکی و پرستاری را نیز در

دانشجویان را تحت تاثیر خود قرار دهد ( )38و با نتایج بدست

اولویت خود قرار داده و در مقایسه با دانشجویان دوره

آمده مطالعه حاضر که بر اهمیت مهارتهای اطالعیابی تاکید

کارشناسی ،این روش را در کسب اطالعات خود مفیدتر و

داشته است ،همسو و همراستا میباشد.

مطلوبتر عنوان داشتهاند .بهعالوه آزمون همبستگی نشان داد

به طور کلی نتایج نشان داد که گویهها و متغیرهای مربوط

که دانش و آگاهیهای باالی دانشجویان در ارتباط با کامپیوتر و

به "مشکالت کسب اطالعات" با میانگین ( )3/76نقش پر رنگ

زبان انگلیسی باعث میشود که موانع مرتبط با اطالعیابی آنها

و برجستهای در فرایند اطالعیابی دانشجویان داشته است.

به شکل معنیداری کاهش یافته و با یافتههای پژوهش رحیمی

پیشنهاد میشود با برنامهریزی مناسب و سیاستگذاری صحیح

( )2013همسو میباشد (.)41

دانشگاه و دانشکده پرستاری ،مشکالت نرمافزاری و

در پایان میتوان چنین جمعبندی نمود که دانشجویان

سختافزاری موجود از قبیل "مشکالت اینترنتی و شبکهای"،

پرستاری برای افزایش سطح کمی و کیفی اطالعات مناسب و

مشکالت هزینهای و اشتراک"" ،کمبود رایانه و اشکاالت

مرتبط با زندگی فردی ،آموزشی و شغلی و حرفهای خود نیاز به

نرمافزاری"" ،محدودیتهای دسترسی به پایگاههای اطالعاتی

دریافت اطالعات از طریق منابع و مجاری رسمی و معتبر دارند.

علمی و انتشارات علمی روز" ،و  ...رفع شود تا شاهد بهبود

برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب توسط متولیان و مسئوالن

کسب اطالعات توسط دانشجویان پرستاری باشیم .محیطهای

دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جهت تسهیل دسترسی

دانشگاهی و علمی نه تنها در آمادهسازی علمی و تخصصی

دانشجویان به منابع اطالعات از طریق تامین منابع مختلف
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 و تالش برای رفع،سواد اطالعاتی و سواد اطالعاتی رایانهای

 و نیز...  مجالت چاپی و الکترونیکی و،اطالعاتی از قبیل کتب

موانع و مشکالت پیش روی دانشجویان میتواند شرایط را برای

تسهیل دسترسی دانشجویان در استفاده از امکانات آموزشی و

ارتقا و آگاهی بیش از پیش دانشجویان و در نتیجه افزایش

 برگزاری،سخت افزاری از جمله گسترش پهنای باند اینترنت

.بازدهی آموزشی و حرفهای آنان فراهم آورد

 برگزاری دورههای،دورههای آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر
 برگزاری دورههای آموزشی،آموزشی مهارتهای اطالعیابی
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Abstract
Information growth and recognition of its values is important in personal and

professional life for everyone. Thus, it is important to learn special skills in information seeking
process during formal education. This study aimed to examine information seeking skills of nursing
students of Mazandaran University of Medical Science and their barriers to access needed
information.
Method:

This In this cross sectional study, all 366 nursing student of Mazandaran University of

Medical Science (Nasibeh Faculty of Nursing in Sari and Behshahr) were interviewed. We use a
self-administered questionnaire consisted of five sections and 39qustions to collect data. The
questionnaire face validity was approved by Information behavior specialists and its reliability was
assured by test retest. We used SPSS V17.0 for descriptive statistics and coloration test
Results:

Findings of this study shows that the most important motivation of the students to access

and search information was doing homework. We found that books and Journals with average score
of 4.10 and 3.91 and general search engines as the most important ways to access to information.
University equipment shortage mentioned by nursing students as the main challenges their
information seeking process.
Conclusion:

This study shows that nursing students needs to receive information from the formal

and valid channels related to their personal, educational, and professional life. More planning and
providing infrastructure is needed for students to access their needed information.
Key words:

Information, Information seeking, Information behavior, Student, Nursing,

Mazandaran University of Medical Science.
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