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• میزان و چگونگی استفاده از اطالعات وب در دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی گناباد

 -1میثم داستانی
 کارشناس ارشد ک تابداری و اطالع رسانی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران. -2حامد محمدی
 -دانشجوی رشته هوشبری ،کمیته تحقیقات دانشجوی ی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران
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فهرست

مقدمه
جامعه امروز به طور گسترده به اطالعات متکی است ،هر نوع برنامه ریزی ،تصمیم و در مجموع
ه ر ن وع فعایی ت حی اتی ب دون اس تفاده از اطالع ات ب ه مو م و س ازماندهی اطالع اتی ب ر مبن ای
تکنوی و ی ه ای جدی د ام ری ب دور از وا عی ت ه ای جامع ه جه انی اس ت .پیش رفت ه ای بس یار و
چش مگیر ده ه پای انی رن بیس تم در زمین ه اس تفاده از تکنوی و ی ارتباط ات و توزی م و هم اهنگی
ً
اطالعات
خصوصا در امر تحقیقات ،وجود سیستم های نوین ارتباطی و اطالعاتی را امری حیاتی و
ضروری ساخته است .عالوه بران پیشرفت های تکنویو ی سخت افزاری و ن رم اف زاری در س ه ده ه
اخیر که ب رای انباش ت ،بازیاف ت ،پ ردازش و جابج ای ی اطالع ات ب ه خ دمت گرفت ه ش ده اس ت ب ه
ح دی اس ت ک ه نادی ده گ رفتن ان در عرص ه ر اب ت ب ین ایملل ی باع از دس ت رف تن بس یاری از
فرصت ها می شود(تقوا.)1380 ,
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مقدمه
استفاده از تکنویو ی اطالعات و اینترنت این امکان را برای اساتید و دانشجویان فراهم می کند که
در س ریعترین زم ان ممک ن ب ه جدی دترین اطالع ات علم ی دسترس ی پی دا کنن د(ابطح ی و فعل ی,
.)1387
مطایعات و تحقیقات نیز نشان داده است که افراد به ویژه در جوامم پیشرفته ،به طور برجسته ای
از وب و اینترن ت ب رای شناس ای ی اطالع ات و ح مس ایه ب ا اه دا تحص یلی ،ش لی و شخص ی
استفاده می کنند .رواج استفاده از اینترنت به ویژه در بین نوجوانان و جوانان بسیار زیاد است،
انها اینترنت را به عنوان منبم اصلی اطالعات تلقی می کنند.
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مقدمه
جوک ار  1387در پ ژوهو خ ود ب ا عن وان " مقايس ه من زان اس تفاده از اينترن ت در ت امنن ننازه ا
اطالعاتي دانشجويان تحصنالت تكمنلي دانشگاه اصفهان و دانشگاه شنراز " به اين نت اي دس ت
يافت كه دانشجويان هر دو دانشگاه به منزان زياد و به يك منزان جهت تامنن ننازه ا اطالع اتي
خ ود از اينترن ت اس تفاده م ي نماين د  .همچن نن يك ي از مه م ت رين داي اس تفاده از اينترن ت،
جستجو اطالعات مرتبط با تحقنق و پژوهو كاربران عنوان كرده است و عدم دسترسي به مدارك
تمام متن را مهم ترين مشك استفاده از شبكه معرفي كرده اند.
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مقدمه
دهق ان  1388در پ ژوهو خ ود ب ه بررس ی می زان اس تفاده و چگ ونگی اس تفاده از اطالع ات وب در
دانشجویان تحص یالت تکمیل ی دانش گاه ش یراز پرداخ ت نت ای نش ان داد ک ه اک ث ر دانش جویان ب ه
میزان  62درصد از اطالعات وب به مقدار زیادی استفاده می کنند و برای حدود  88درصد از انان
نی ز ب ه ط ور معم و وب یک ی از من ابم اطالع اتی اس ت .دانش جویان تحص یالت تکمیل ی دانش گاه
شیراز هم چنین به هنگام جستجو اطالعات بیشتر در جستجو خبرها خاص مربوط به زمینه
تحقیق اتی خ ود هس تند و می زان جس تجو ای ن ن وع اطالع ات در ب ین پاس خگویان از دیگ ر ان واع
اطالعات جستجو شده بااتر است(دهقان .)1388
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مقدمه
جعف ری و دی انی( )1389ب ه بررس ی می زان اس تفاده از اینترن ت توس ط دانش جویان دانش گاه کاب
پرداختند نتای این مطایعه نشان داد  72درصد از دانشجویان از اینترنت استفاده می کنند ،این
کاربران بیشتر با هد یافتن اطالعات علمی و تخصصی  ،دست یافتن ب ه اطالع اتی ک ه در من ابم
دیگر یافت نم ی ش ود و انج ام تکلی ی ه ای درس ی اس تفاده م ی کنن د(جعف ری & دی انی .)1389 ,ب ا
توجه به موارد گ فته شده این پژوهو به میزان و هد استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
د.
ی نمای
یم
ات وب بررس
تجوی اطالع
اد را از جس
گناب

7

روش کار
روش تحقیق بکار رفته در این پژوهو پیمایش ی م ی باش د .جامع ه نمون ه ای ن پ ژوهو دانش جویان
مقطم کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد می باشند که به روش نمونه گیری تص ادفی انتخ اب
شده اند .ب را تعی ین حج م نمون ه براس اس مطایع ه مش ابه و نی ز فرم و ب راورد ی د نس بت تع داد
 235نفر تعیین شد که جهت افت احتمایی نمونه  248نفر انتخاب شدند .ابزار جمم اوری داده ها
استفاده از پرسشنامه بوده که روای ی و پایای ی ان در مطایع ات پیش ین بدس ت ام ده اس ت .جه ت
تجزیه تحلی اطالع ات نی ز از ام ار توص یفی ب ا اس تفاده از ن رم اف زار SPSSنس خه  20اس تفاده
گردیده است.
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یافته ها
جدو  :1فراوانی دانشجویان به یحاظ میزان استفاده از اطالعات وب
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یافته ها
برا اطالع از این امر که دانشجویان بیشتر به منظور دست یابی به چه نوع اطالعاتی در وب به
جستجو می پردازند ،شو هد عمده برا جستجو در وب از بی انتشارات دانشگاهی داور
شده ،راهنماها اموزش فناور  ،خبرها خاص مربوط به زمینه ها تحقیقاتی خود فرد،
جستجو استنادات و ارجاعات مقاات ،مقاات مجالت ایک ترونیکی و وب سایت ها کنفرانس
ها در نظر گرفته شده است ،که توضیحات مربوط به ان ها در جداویی که در ذی می اید ارائه
شده است.
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یافته ها
جدو  :2میانگین جستجو انواع اطالعات وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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یافته ها
در جدو شماره  2مشخص است که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد به هنگام جستجو
اطالع ات بیش تر در جس تجو خبره ا خ اص مرب وط ب ه زمین ه تحقیق اتی خ ود هس تند و می زان
جستجو این نوع اطالعات در بین پاسخگویان با میانگین  3.17از دیگر انواع اطالعات جستجو
ش ده در وب ب ااتر اس ت .بع د از ان دانش جویان ب ه ترتی ال ب ه جس تجوی مق اات مج الت
ایک ترونید ،جستجوی ارجاعات و استنادات مقایه ،مقایه های خبری عمومی ،راهنماهای اموزش
فناوری و دیگر موارد ،وب سایت کنفرانو ها و انتشارات دانشگاهی داوری شده می پردازند.
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یافته ها
جدو  :3فراوانی پاسخگویان به یحاظ میزان جستجو هر ید از انواع اطالعات در وب در بین
دانشجویان
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یافته ها
جدو شماره  3می زان جس تجو ه ر ی د از ان واع اطالع ات تح ت وب را نش ان م ی ده د .براس اس نت ای
بدس ت ام ده براس اس نت ای ب ه دس ت ام ده در در ای ن ج دو بررس ی فراوان ی و درص د می زان جس تجو
مقاات ایک ترونیکی در بین دانشجویان را نشان می دهد که بیشترین تعداد افراد با فراوان ی  109نف ر ک ه
 44درصد از جامعه دانشجویان را تشکی می دهند به مقدار زیادی به جستجوی این نوع اطالع ات م ی
پردازند .در مورد جستجوی خبرهای خاص مربوط به زمینه تحقیقاتی افراد در بین دانشجویان با فراوانی
 107نفر به میزان  43.1درصد به مقدار زیادی ب ه جس تجوی ای ن ن وع اطالع ات م ی پردازن د .همچن ین در
مورد جستجوی استنادات و ارجاعات مقایه در بین دانشجویان با فراوانی  91نفر به میزان  36.7درصد به
مقدار زیادی به جستجوی این نوع اطالعات می پردازند.
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نتیجه گیری
نتای نشان داد اک ثر دانشجویان به طور معمو از اطالعات وب به عنوان یکی از منابم اطالعاتی
خود استفاده می کنند .و مهمترین اهدا جستجوی اطالعات در وب را جستجوی خبر های خاص
زمین ه تحقیق اتی و جس تجوی مق اات ایک ترونی د بی ان نمودن د و کمت رین می زان اس تفاده را از
انتشارات دانشگاهی داوری شده داشتند .با توجه ب ه متن وع ب ودن اطالع ات س طال وب ازم اس ت
دانشجویان با اطالعات معتبر وب اشنای ی بیشتری داشته باشند ت ا بتوانن د ب ه ط ور م وزری از ای ن
اطالعات استفاده کنند.
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