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 مقدمه:
 متنوع و گوناگون هاي  قابليت دليل به امروزه

  روي آن به بيشتري کنندگان  استفاده روز هر اينترنت،

 نيز کشور پزشکي علوم هاي دانشگاه اکثر .(1) آورند  مي

 منظور به اينترنت جهاني شبکه خدمات برقراري به مبادرت

 رسد  مي نظر  به ولي اند،  نموده دانشجويان از علمي پشتيباني

 مشکل دچار اطالعات به دستيابي امر در دانشجويان که

 اطالعات،دستيابي به  عدم در موثر عوامل ترين مهم هستند.

 صحيح هاي  شيوه و منابع از دانشجويان آگاهي نداشتن

 چکیده:
 زانيم نيرابطه ب تجامعه بشری است. لذا شناخ  اطالعات فعاليت مهمي در یجستجو  یابي و  اطالع زمينه و هدف:

 يپزشک انیدانشجو نيب در نترنتیاستفاده از ا اطالعات در یرفتار جستجو یها با توجه به مولفه انیدانشجو تیرضا
 .پژوهش بوده است نیا يشهرکرد هدف اصل يدانشگاه علوم پزشک

اطالعات و  یرفتار جستجو نيرابطه ب ياست و به بررس يليتحل -يفيمطالعه حاضر از نوع توص :يبررس روش
  1393-94 يليشهرکرد در سال تحص يدانشگاه علوم پزشک يپزشک انیدانشجو نيدر ب نترنتیکاربران ا تیرضا

 یها برا  داده. استفاده شد رسونيپ يهمبستگ بیآزمون ضر  از ياختصاص و ياصل یها  هيفرض يبررس یپردازد. برا يم
با استفاده از  ،يمختلف رشته پزشک یها  دوره نيمتناسب، از ب یا  طبقه يتصادف یريگ  که به روش نمونه دانشجو 225

  .دیگرد یآور  ساخته جمع  محقق ی  پرسشنامه کی
مربوط به استفاده از  نیکمترو اهویگوگل و مثل  يعموم یجستجو یموتورها نترنت،یاستفاده ازا نیشتريب ها: افتهی

عوامل  مورد در نیتر بوده است. مدت زمان صرف شده تا حصول مطلب دلخواه، مهم يکتابخانه خارج یها فهرست
را داشته است.  تیرضا زانيم نیتر  نیيپا يانرس  کارشناسان اطالع استفاده از خدمات کتابداران و و تیرضا موثر بر

اطالعات سرعت کم  یمشکل در جستجو نیتر مورد استفاده در هنگام جستجو، موضوع مقاله و مهم روش نیپرکاربردتر
 نیعامل بود. موثرتر نیتر اطالعات مهم یاستفاده از زبان دلخواه در هنگام جستجو ،یمقوله عوامل فرد بود. در نترنتیا

عامل  نیتر مهم و يکاف مطلوب و نور یمانند هوا يامکانات کاف اطالعات، وجود یهنگام جستجو در يطيعامل مح
 بوده است. لیاندازه فا مرتبط با اطالعات، حجم و

  انیدانشجو يابیرفتار اطالع  تیهدا نيو همچن تیرضا جادیا و ياطالعات ازيکردن ن  برطرف نهيزم در :یريگ جهينت
 شیبا افزا دیگرد شنهاديوجود دارد، لذا پ يآگاه و یزیر  ضعف برنامه ،يرسان  مراکز اطالع ها و  کتابخانه خصوص دره ب

 مراکز کتابخانه ها و کاربران، در يابی اطالع فتارجهت پرداختن به مبحث ر يمتخصص، فرصت یروياستخدام ن بودجه و
 فراهم شود. ياطالع رسان

 
 ياطالعات ازين ،ياطالعات، رفتار اطالعات ی، جستجويابیرفتار اطالع  های کليدی: اژهو
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 خود اطالعاتي نيــازهاي شناسايي يا و اطالعات جستجوي

 خوبي به را ها روش و ها  انگيزه و اهـــداف اينکه يا و است

 به کنندگان  استفاده دستيابي عدم به منجر که شناسند نمي

 از رفتار آگاهي با که  حالي در. (2) شود  مي نياز مورد منابع

 و آموزشي هاي  برنامه تکميل در جهت صحيح يابي اطالع

 براي بهتر ريزي  برنامه در را پژوهشگران توان  مي پژوهشي

. ساخت توانمند جديد دانش توليد و باال کيفيت با پژوهش

 که شده موجب اطالعات حجم سريع افزايش که چرا

 و قبلي مطالعات از اطالع بدون گاه محققان و دانشجويان

 جز که دهند انجام را کارهايي هزينه، و وقت صرف با

 کامل شناخت با که حالي در ندارد، اي  نتيجه کاري دوباره

 صحيح هاي  روش و ها  انگيزه و اهداف و ها  ويژگي از

 اطالعاتي منابع معتبرترين و ترين  مرتبط توانند  مي جستجو

 نيازهاي رفع جهت در و کرده شناسايي را نياز مورد

 پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت انجام خود براي اطالعاتي

 .بردارند بلندي گام

گيرد   ت ميأه اصلي اين پژوهش ازآنجا نشألمس

ها  رساني در دانشگاه  که متخصصان کتابداري و اطالع

رسالت مهمي در برآورده ساختن رضايت کاربر در 

دسترس از طريق کتابخانه استفاده از منابع اطالعاتي قابل 

دانشگاه دارند. شناسايي اهداف جستجوي اطالعات 

اين  کاربران، روش جستجوي آنان و عواملي که بر

ثير گذار است، يکي از أآنان ت جستجو و رضايتمندي

وظايف مهم ايشان است تا بر اين اساس بتوانند در جهت 

اين قبل بنابر، هاي کتابخانه تالش بيشتر کنند  بهبود فعاليت

گونه اقدامي در درجه اول بايد ميزان رضايت را در  از هر

بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در حال 

ندي رسي کرده و با بررسي ميزان رضايتمحاضر بر

دانشجويان در اين خصوص، وضع موجود مشخص گردد. 

که متخصصان کتابداري دانشگاهي نسبت به وضع  تا زماني

توانند براي رسيدن   نمي ،اهي نداشته باشندموجود خودآگ

ريزي صحيحي انجام دهند. از   به وضع مطلوب برنامه

آنجايي که به نتيجه رسيدن جستجوي دانشجويان در 

بازيابي علمي از اهميت خاصي برخوردار است و در واقع 

هاي علمي، ايشان  ترين عامل در پيشبرد اوليه پژوهش مهم

است تا بررسي مناسبي در جهت حل هستند، بنابراين الزم 

مسائل مربوط به اين حوزه انجام شود. همانطور که گفته 

ترين مسائل، مربوط به رضايت آنان  از مهم ،شد

موضوعات اهداف جستجو، روش جستجو و عوامل موثر 

 .بر جستجوي اطالعات مي باشد

هاي  رفتار جستجوي اطالعات، مجموعه فعاليت

جهت رفع نيازهاي اطالعاتي از دانشجويان است که در 

خود نشان مي دهند. رفتار جستجوي اطالعات شامل، 

روش جستجوي اطالعات و  اهداف جستجوي اطالعات،

که در زير به  عوامل موثر بر جستجوي اطالعات مي باشد

تعريف مولفه هاي رفتار جستجوي اطالعات پرداخته شده 

يا  است. اهداف جستجوي اطالعات، شامل اهداف کلي

هايي است که  باشد. اهداف کلي موقعيت  مي موقعيتي

کاربران را به سمت کاوش سوق داده و به شدت ساير 

ثير قرار مي دهند و شامل اهداف أاهداف را تحت ت

که در پرسشنامه مربوط به  شود  .... مي تحصيلي، شغلي و

پژوهشي، اخبار،  -)علمي اين پژوهش مواردي مانند

مر تحصيل، راهنمايي اافزايش کارايي در  دريافت نرم افزار،

در تهيه پايان نامه، استفاده از موتورهاي جستجوي علمي 

هاي اطالعات علمي داخلي و  گوگل اسکوالر، پايگاهمثل 

خارجي و ...( به عنوان اهداف جستجوي اطالعات مورد 

 پرسش قرار گرفت.

 شيوه اينترنت به دو در اطالعات جستجوي روش

  طريق از اطالعات به رهيابي اول روشدارد،  وجود

 منابع به دستيابي که ... و ال آر يو مانند جهاني ياب مکان

 .کند مي فراهم را مختلف هاي نشانه با اينترنت گوناگون

 در. ندارد دسترس در خاصي نشاني کاربر اينکه دوم روش

 با را خود نياز مورد مدارک و ها  صفحه کاربر شيوه اين

 موتور طريق از نظر مورد عبارت يا کلمه کردن وارد

جستجوي  کند. روش  مي بازيابي اينترنت از جستجو

 جستجوي هاي گويه شامل پرسشنامه اين در اطالعات

 انتشار، تاريخ واژه، کليد مقاله، نويسنده مقاله، موضوع

 .است ... و مجله عنوان

 عوامل اطالعات، شامل جستجوي بر موثر عوامل

 عوامل قالب در عوامل اين که باشد مي بيروني و دروني
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 با قابليت مرتبط عوامل (،... و )تجربه، دانش فردي شامل

 و اطالعات جستجو، نمايش امکانات و قابليت )مانند نظام

 و فرهنگي )عوامل شامل محيطي و اجتماعي عوامل (،...

 با مرتبط عوامل و (... و اجتماعي هاي گروه و اقتصادي

 ( ... و اطالعات ساختار مدرک، نوع )مانند اطالعات

 .مي باشند

منظور از رضايت کاربران، رضايتمندي دانشجويان 

در جهت رفع نياز اطالعاتي با توجه به عوامل موثر بر ميزان 

، در جستجو Helpرضايت شامل گويه هاي )استفاده از 

حصول  زمان جستجو تا، دست آمدهه صحت اطالعات ب

 در پرسشنامه بود. دلخواه و ...(مطلب مورد 

در اين راستا هدف اصلي پژوهش حاضر به بررسي 

رابطه بين رفتار جستجوي اطالعات و رضايت کاربران 

اينترنت در بين دانشجويان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي 

 .پرداخت 1393-94شهرکرد در سال تحصيلي 

فرضيه هاي زير نيز پاسخ  به فوق پژوهش در ضمناً

 رضايت و اطالعات جستجوي اهداف بين -1: شد داده

 علوم دانشگاه پزشکي دانشجويان بين در اينترنت کاربران

 وجود رابطه 1393-94 تحصيلي سال در شهرکرد پزشکي

 کاربران رضايت و اطالعات جستجوي روش بين -2؛ دارد

 پزشکي علوم دانشگاه پزشکي دانشجويان بين در اينترنت

 ؛دارد وجود رابطه 1393-94 تحصيلي سال در شهرکرد

 رضايت و اطالعات جستجوي بر موثر عوامل بين -3 

 علوم دانشگاه پزشکي دانشجويان بين در اينترنت کاربران

 وجود رابطه1393-94 تحصيلي سال در شهرکرد پزشکي

 کاربران رضايت و اطالعات جستجوي رفتار بين -4؛ دارد

 شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه دانشجويان بين در اينترنت

 جمعيت هاي مولفه حسب بر 1393-94 تحصيلي سال در

 .دارد وجود رابطه تحصيلي دوره جنس، سن، شناختي

 داخل در هايي پژوهش حاضر، پژوهش با پيوند در

 ها به آن خالصه طور به که شده انجام کشور از خارج و

 .شود مي اشاره

عاصمي و رياحي نيا در پژوهشي تحت عنوان 

آگاهي استفاده از منابع ديجيتالي در کتابخانه هاي علوم 

پزشکي دانشگاه اصفهان به بررسي ارتباط بين آگاهي و 

استفاده از منابع ديجيتالي در ميان دانشجويان دانشگاه علوم 

از  %70پزشکي اصفهان پرداختند، يافته ها نشان داد 

از % 69اما فقط  ،ز منابع ديجيتالي آگاهي دارنددانشجويان ا

هاي ناپيوسته آگاهي  از پايگاه %62 آن استفاده مي کنند،

ها از طريق شبکه محلي  از آن %19که  در حالي ،دارند

از  %70 کتابخانه مرکزي از آن استفاده مي کنند. تقريباً

که  هاي اطالعاتي پيوسته آگاهي دارند دانشجويان از پايگاه

از پاسخ دهندگان از طريق سايت کتابخانه مرکزي از  53%

هاي اطالعاتي  ها استفاده مي کنند. دانشجويان از پايگاه آن

دليل عوامل چون آشنايي کم و فقدان آموزش ه ناپيوسته ب

هاي ناپيوسته و کمبود پايانه هاي متصل به  استفاده از پايگاه

التي چون سرور کتابخانه مرکزي بودند. کاربران با مشک

سرعت پايين اتصال و کمبود امکانات سخت افزاري مواجه 

 رفتار عاصمي در پژوهشي تحت عنوان بررسي .(3ند )بود

آزاد  دانشگاه تکميلي تحصيالت دانشجويان يابي اطالع

آباد، به اين يافته ها  نجف واحد موردي مطالعه اسالمي:

 دانشجويان، براي اطالعاتي منبع ترين دست يافت که مهم

 يابي، اطالع هدف ترين موضوع؛ مهم در آگاه شخص

 افزار نرم استفاده، مورد ابزار ترين مهم و نامه پايان نگارش

  دانشگاه کتابخانه استفاده از هنگام در است. کتابخانه

 ترين مهم درسي؛ هاي کتاب اطالعاتي، منبع ترين مهم

 تکليف کتابخانه، انجام در اطالعات جستجوي از هدف

 و کتابخانه افزار نرم استفاده، مورد ابزار مؤثرترين درسي؛

 مورد استفاده، اطالعاتي خدمات منبع ترين مهم

 غير و تخصصي مطالعات در. است مرجع خدمات

استفاده، کتاب؛  مورد اطالعاتي منبع ترين مهم تخصصي،

 اکثر اطالعاتي منابع تهيه راه منزل و مطالعه، مکان بيشترين

 انجام اب Sheeja .(4) است کتاب خريد دانشجويان

 علوم و علوم محققان اطالع يابي رفتار بررسي به پژوهشي

 نتايج هند پرداخت. در کراال دانشگاه 4 در اجتماعي

 علوم و علوم دکتري دانشجويان بيشتر که داد نشان تحقيق

نشريات  از شان اطالعات کردن روز به براي اجتماعي

 علوم دانشجويان آن از بعد و مي کنند استفاده الکترونيکي

 نشريات اجتماعي علوم گروه ولي ،اينترنتي تحقيقات از

 داريي معن تفاوت و مي دهند قرار مورد استفاده را چاپي
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 که معتقدند گروه دو هر ندارد. وجود گروه دو بين

 را اطالعات به آخرين دستيابي متوسطي حد تا کتابخانه

 وجود گروه دو بين داريي معن تفاوت و مي کند فراهم

در  ديگر کتابخانه هاي به وابستگي به گروه دو هر ندارد.

 علوم گروه اما ،معتقدند خود اطالعاتي نيازهاي برآوردن

 بر گروه دو هر مي داند. بيشتر را وابستگي اين اجتماعي

 در الکترونيکي نشريات به دسترسي که ميزان عقيده اند اين

 دو بين داريي معن تفاوت ولي، است مناسب کتابخانه ها

 .(5) دارد وجود هاي اطالعاتي پايگاه به دسترسي در گروه

Catalano اطالع يابي رفتار الگوهاي استخراج هب 

منتشره  تجربي تحقيقات در تکميلي تحصيالت دانشجويان

 که داد نشان بررسي اين پرداخت. 2112 تا 1113 سال از

 ديگر متقاضي هر مانند تکميلي تحصيالت دانشجويان

 شروع اينترنت روي رب را خود ابتدا تحقيقات اطالعات،

 مشورت ديگر افراد از قبل علمي تأهي مشاوران با و کرده

 رشته مطالعات نوع به کتابخانه، بسته از گروه اين مي کنند.

يابي  اطالع رفتار اين، بر عالوه مي کنند. استفاده خود،

 دکتري و همچنين و داخلي و المللي بين دانشجويان

 رفتار اخير هاي سال در .(6) است متفاوت ارشد کارشناسي

و به دليل  است بوده پژوهشي هاي حوزه جمله از يابي اطالع

 يك )هر (7-16) است گرفته قرار خاصي اقبال مورد اهميت

 بر که است داشته سعي نيز گرفته صورت هاي پژوهش از

 هاي محيط در و داشته توجه يابي اطالع رفتار از خاصي جنبه

 .دهند( قرار مطالعه مورد را آن اينترنت و وب ويژهه ب مختلفي

 

 روش بررسی:
با توجه به هدف پژوهش حاضر که تعيين رابطه 

بران اينترنت ربين رفتار جستجوي اطالعات و رضايت کا

در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، اين 

همبستگي بوده است که با استفاده  -توصيفي تحقيق از نوع

از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي به بررسي اين 

براي  رابطه پرداخته و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته

دستيابي به خصوصيات جامعه آماري استفاده شد و براي 

از آزمون ضريب  اختصاصي بررسي فرضيه هاي اصلي و

 هاي پرسشنامه به توجه با. دهمبستگي پيرسون استفاده ش

 بر مشتمل که پرسشنامه يابي، اطالع رفتار زمينه در استاندارد

 جستجو، روش جستجو، اهداف کلي، اطالعات قسمت 5

 بر موثر عوامل و کاربران رضايت ميزان بر موثر عوامل

 پرسشنامه .توسط محقق طراحي گرديد بود، جستجو

  و دموگرافيك مشخصات سوال 5 داراي شده طراحي

 بين در اطالعات جستجوي هاي هدف: شامل جدول 4

 در اطالعات جستجوي روش ،(سوال 26) اينترنت کاربران

 رضايت بر موثر عوامل ،(سوال 15) اينترنت کاربران بين

 عوامل ،(سوال 11) دانشجويان بين در اينترنت کاربران

 بين در اينترنت کاربران اطالعات جستجوي بر موثر

 به مربوط عوامل فردي، عوامل) بعد 4 داراي دانشجويان

 با مرتبط عوامل محيطي، و اجتماعي عوامل نظام، قابليت

 از خواهي نظر براي باز سوال يك و (سوال 31( )اطالعات

 از موثر استفاده و رضايت ميزان بهبود مورد در دانشجويان

 پژوهش در .است بوده اينترنت در جستجو راهبردهاي

 استفاده پاسخگويي مقياس عنوان به ليکرت طيف از حاضر

 اوقات، بعضي ندرت، به هرگز، مولفه، 5 در ها مقياس. شد

 پاسخ سپس ؛است شده آورده هميشه و اوقات بيشتر

 0 بين( رتبه) عددي نظر از ها گويه از يك هر به آزمودني

 ها ارزش اين عددي جمع حاصل و شد گذاري ارزش 4 تا

  هاي داده. داد دست به مقياس اين در را آزمودني نمره

 SPSS افزار نرم وارد تحليل و توصيف براي آمده دستبه 

 تجزيه مورد و بندي رتبه آماري هاي روش اساس بر و شد

 از ،هپرسشنام روايي تعيين منظور گرفت. به قرار تحليل و

  و اطالعات علم حوزه محترم اساتيد از نفر 7 نظرات

 اصفهان پزشکي علوم و اصفهان دانشگاه شناسي دانش

 نهايي اصالح براي ايشان نظرات نهايت در .شد استفاده

 براي پرسشنامه اصالحات، از بعد. گرديد اعمال پرسشنامه

 دانشجو تعداد نسبت به دانشجو 50 اختيار در پايايي تعيين

 آلفاي ضريب نهايت در. گرفت قرار تحصيلي دوره هر در

 و محاسبه SPSS افزار نرم از استفاده با آن کل کرونباخ

گرديد. جامعه پژوهش مورد مطالعه  محاسبه 94/0 معادل

 شامل کليه دانشجويان رشته پزشکي، در دوره هاي مختلف

دوره علوم پايه، دوره فيزيو پاتولوژي، دوره اعم از )

استاجري و دوره اينترني( دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 
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پزشکي شاغل به تحصيل در سال بوده است. دانشجويان 

اساس  نفر بوده اند و بر 545تعداد  1393-94تحصيلي 

( تعداد Krejcie and Morganجدول کرجسي و مورگان )

سپس پرسشنامه با  نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب و 225

استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب، در 

 ها توزيع گرديد. بين آن

 
 ه ها:یافت

ها  که پرسشنامه براي آن  نفر دانشجويي 225از 

 نفر 114دختر و  %(3/49) نفر 111تعداد  ،تکميل شد

 پسر بوده اند. بيشترين تعداد دانشجويان با  %(7/50)

سال و کمترين  23-27 در گروه سني%( 8/41)نفر  94

سال  33سن باالي  %(8/4) نفر 11تعداد دانشجويان 

دانشجويان  %(2/34) نفر 77دانشجويان  از اين داشته اند.

دانشجويان دوره %( 8/13) نفر 31در دوره علوم پايه، 

 نفر 60دوره استاجري و  %(3/25) نفر 57فيزيوپاتولوژي، 

در زمينه آشنايي  دوره اينترني را مي گذرانند.%( 7/26)

در حد %( 8/37) نفر 85با رايانه و کار با اينترنت، 

دانشجويان آشنايي خيلي  از%( 4/8)نفر  19 متوسط و

 کمي را ابراز داشته اند.
 

 هبه تفکيک مولفه های پرسشنام پرسشنامه های گویه معيار انحراف و ميانگين :1 شماره جدول

 معیار انحراف ±میانگین  عنوان معیار امتیاز معیار مولفه های پرسشنامه

 99/2±98/0 استفاده از موتورهای جستجوی عمومي مانند گوگل و یاهو بيشترین اهداف جستجو

 91/1±21/1 اسکوالر گوگل مانند علمي جستجوی موتورهای از استفاده ميانه

 18/1±06/1 فهرست های کتابخانه ای خارجي کمترین

 57/2±07/1 جستجوی موضوع مقاله بيشترین روش جستجو

 62/1±09/1 پرسش از متخصصان ميانه

 23/1±06/1 منفيجایگزین عملگر  -استفاده از عالمت کمترین

وی
تج

جس
ر 

ر ب
وث

ل م
وام

ع
 

ت
عا
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ا

 از 
ت
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این

 

72/2±01/1 (و انگليسي فارسي) اطالعات جستجوی در دلخواه زبان از استفاده بيشترین عوامل فردی  

 49/2±11/1 وجود آرامش روحي در هنگام جستجو ميانه

33/2±10/1 و گرسنگي خوابي کم کمترین  

91/2±19/1 اینترنت شبکه کم سرعت بيشترین عوامل مرتبط با قابليت نظام  

 2/2±18/1 (دهنده سرویس نيافتن) خطای ی مشاهده ميانه

88/1±18/1 (ميزبان نيافتن) 11001 خطای ی مشاهده کمترین  

32/2±11/1 نور کافي و مطلوب هوای از جمله امکاناتي وجود بيشترین عوامل اجتماعي و محيطي  

 88/1±2/1 اطالعات آوری جمع در رساني اطالع متخصص و کتابدار مداخله ميانه

73/1±18/1 موضوع روی تمرکز در رساني اطالع متخصص و کتابدار مداخله کمترین  

44/2±21/1 جستجو هر در درخواست مورد فایل اندازه و حجم بيشترین عوامل مرتبط با اطالعات  

 33/2±23/1 جستجو هر در اطالعات به دسترسي چگونگي ميانه

15/2±13/1 جستجو هر در مدرک نوع گرفتن نظر در کمترین  

عوامل موثر بر ميزان رضایت دانشجویان 

پزشکي در هنگام جستجوی اطالعات از 

 اینترنت

62/2±11/1 دلخواه مورد مطلب حصول تا جستجو زمان بيشترین  

16/2±25/1 اینترنتي و الکترونيکي منابع به رایگان دسترسي ميانه  

72/1±13/1 رساني اطالع کارشناسان و کتابداری متخصصان از استفاده کمترین  
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در مولفه اهداف  1با توجه به جدول شماره 

 مانند عمومي جستجوي موتورهاي از جستجو استفاده

 هاي و فهرست داراي بيشترين امتياز ياهو و گوگل

 در داراي کمترين امتياز بوده است.خارجي  اي کتابخانه

 موضوع مولفه روش جستجوي اطالعات جستجوي

 -عالمت از و استفاده داراي بيشترين امتياز مقاله،

مقوله  کمترين امتياز را داشت. درnot  عملگر جايگزين

عوامل موثر بر جستجوي اطالعات، مولفه عوامل فردي، 

 و فارسي) تاطالعا جستجوي در دلخواه زبان از استفاده

گرسنگي  و خوابي بيشترين امتياز و کم (انگليسي

 مرتبط کمترين امتياز را دارا بوده است. در مولفه عوامل

بيشترين امتياز و  اينترنت شبکه کم سرعت نظام قابليت با

کمترين امتياز  (ميزبان نيافتن) 11001 خطاي ي مشاهده

 محيطي، وجود و اجتماعي مولفه عوامل در را داشت.

بيشترين  کافي نور و مطلوب هواي جمله از امکاناتي

 در رساني اطالع متخصص و کتابدار امتيازو مداخله

در آخرين  کمترين امتياز را داشت. موضوع روي تمرکز

عوامل  مولفه مربوط عوامل موثر بر جستجوي اطالعات،

 درخواست مورد فايل اندازه و مرتبط با اطالعات، حجم

 نوع نظرگرفتن بيشترين امتياز و در جستجو هر در

کمترين امتياز را دارا بوده است.  جستجو هر در مدرک

 پزشکي دانشجويان رضايت ميزان بر موثر در مولفه عوامل

 جستجو اينترنت، زمان از اطالعات جستجوي هنگام در

 از بيشترين امتياز و استفاده دلخواه مورد مطلب حصول تا

 رساني، اطالع کارشناسان و کتابداري متخصصان

 کمترين امتياز را داشت.

 

 بررسي نمرات رضایت دانشجویان از اینترنت به تفکيک سطوح متغيرهای دموگرافيک :2جدول شماره 

 رضایت دانشجویان از اینترنت متغير جمعيت شناختي

 احتمال مقدار معيار انحراف ±ميانگين  سطوح متغيرها

 667/0 13/2±86/0 دختر جنسيت
 18/2±73/0 پسر

 096/0 28/2±76/0 سال 18زیر  سن
 18/2±92/0 سال 22-19
 03/2±54/0 سال 27-23
 63/2±46/0 سال 32-28

 26/2±56/0 سال 33باالی 
 001/0> 45/2±81/0 علوم پایه دوره تحصيلي

 64/1±74/0 فيزیوپاتولوژی
 92/1±92/0 استاجری

 28/2±43/0 اینترني
 

رضايت دانشجويان از اينترنت بين دختران و پسران 

، و همچنين در گروه هاي سني مختلف يکسان بوده است

ميزان رضايت دانشجويان از اينترنت در دوره هاي  اما

به  ،دار داشتهي تحصيلي مختلف با يکديگر اختالف معن

طوري که بيشترين رضايت مربوط به دانشجويان دوره علوم 

 پايه و کمترين ميزان رضايتمندي مربوط به دانشجويان دوره

چون در دوره علوم پايه سطح . بوده است فيزيو پاتولوژي

توقع و استفاده از اينترنت در بازيابي اطالعات کمتر بوده و 

 تحصيل بوده،شايد دانشجويان از نظر علمي در ابتداي 

 بنابراين در بازيابي اطالعات رضايت بيشتري داشته اند.
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های آزمون ضریب همبستگي پيرسون برای تعيين وجود رابطه بين عوامل موثر بر  یافته :3 شمارهجدول 

 جستجوی اطالعات و رضایت کاربران اینترنت

 مقدار احتمال ضریب همبستگي پيرسون اینترنت و رضایت کاربران جستجوی اطالعاتعوامل موثر بر رابطه بين 

 001/0> 548/0 اهداف جستجو
 001/0> 423/0 روش جستجو

 001/0> 001/0> 641/0 عوامل فردی  عوامل موثر بر جستجوی اطالعات
 001/0> 591/0 عوامل مرتبط با قابليت نظام

 001/0> 555/0 عوامل محيطي و اجتماعي
 001/0> 591/0 عوامل مرتبط با اطالعات

 

 رضايت و اطالعات جستجوي اهداف بين

 علوم دانشگاه در تحصيل به شاغل پزشکي دانشجويان

 داريي معن خطي رابطه اينترنت از شهرکرد پزشکي

 اطالعات جستجوي روش بين و (P≤05/0) دارد وجود

 در تحصيل به شاغل پزشکي دانشجويان رضايت و

 خطي رابطه اينترنت از شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه

 ابعاد بين همچنين ؛(P≤05/0) دارد وجود داريي معن

 رضايت و اطالعات جستجوي بر موثر عوامل مختلف

 علوم دانشگاه در تحصيل به شاغل پزشکي دانشجويان

 داريي معن خطي رابطه اينترنت از شهرکرد پزشکي

 (.P≤05/0) دارد وجود

 

 بحث:

در اين پژوهش به طور خالصه نتايج تعيين رابطه 

بين اهداف و روش و عوامل موثر بر جستجوي اطالعات 

و عوامل موثر بر رضايتمندي آنان با ميزان رضايت، در 

بين دانشجويان پزشکي دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي 

کمترين  شهرکرد مطرح گرديد و ميانگين بيشترين و

 از حاصل نتايج با پژوهش اين نتيجه پرسش مطرح شد.

 دادند، نشان که رفيق و مختارپور نصيرپور، هاي پژوهش

 بيشترين دانشجويان بين در ياهو و گوگل کاوش ابزارهاي

 .(13،11،9) داشت همخواني داشته، را استفاده ميزان

 هاي فهرست با دانشجويان آشنايي عدم دليل به احتماالً

 خدمات از آگاهي عدم و خارجي هاي کتابخانه

  فهرست به مربوط انگيزه کمترين اي، کتابخانه

در مبحث رابطه بين  .است بوده خارجي هاي کتابخانه

روش جستجوي اطالعات و رضايت کاربران اينترنت، 

 براي ها راه ترينه ساد و ترين راحت از يکي موضوع

 اصل به توجه با. است دلخواه مورد نتايج به رسيدن

 از کاربران نتيجه، به دستيابي براي تالش کمترين

 .برند مي بهره جستجو روش در مقاله موضوع

در مقوله رابطه بين عوامل فردي موثر بر 

 رضايت کاربران در اينترنت در جستجوي اطالعات و

 زبان بردن کاره ب ها، گويه تمامي ميان از پژوهش اين

 و بودن کاربردي يلدل به پژوهش در دلخواه مورد

 بوده موثر عامل ترين مهم دانشجويان، براي بيشتر راحتي

 زبان کارگيريه ب اصل ها آن آگاهي به توجه با. است

 جستجو راهبرد در عامل موثرترين تواند مي دلخواه

 گرسنگي و خوابي کم که دهد مي نشان ها يافته. باشد

؛ باشد مي جستجو فرآيند در ارذثيرگأت عامل کمترين

  بدون دلخواه زبان با مطلوب نتيجه به رسيدن بنابراين

 از گرسنگي و خوابي کم چون عواملي گرفتن نظر در

 پزشکي علوم دانشگاه پزشکي دانشجويان هاي اولويت

 همکاران و Gray مشابه تحقيقي در .است بوده شهرکرد

 از استفاده بر آموزان دانش فردي، عوامل بررسي در

 داشتندکه کيدأت اطالعات جستجوي در شخصي تجارب

 تحقيق در .(18) نداشت همخواني حاضر پژوهش با

 جستجوي بر عمده مشکالت نيز نيا رياحي و عاصمي

  امکانات کمبود و اتصال پايين سرعت را اطالعات

 خوانيهم پژوهش اين با که کردند مطرح افزاري سخت
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 که نظام مربوط مشکالت جمله از. (3) است داشته

 شوند مي مواجه آن با اطالعات جستجوي در دانشجويان

 اين در. افتد مي اتفاق سيستم براي که است خطاهايي

 ميزبان نيافتن خطاي با نادر طور به دانشجويان پژوهش

 عدم مختارپور و نصيري مشابه تحقيقات در .اند شده مواجه

 .(11،10) برشمردند عمده مشکالت از را منابع به دسترسي

 بر محيطي و اجتماعي موثر عوامل بين بررسي رابطهدر 

اينترنت،  در کاربران رضايت و اطالعات جستجوي

تحقيقات بر روي عوامل اجتماعي و محيطي در رفتار 

از عوامل محيطي . اطالع يابي کمتر صورت گرفته است

حاکم بر جستجوي اطالعات وجود امکانات کافي مثل 

در اين . ... بوده است هواي سالم و مطلوب، نور کافي و

پژوهش دانشجويان وجود اين عوامل مهم و حياتي را 

اند. از جمله   داده نسبت به بقيه عوامل در اولويت قرار

عوامل اجتماعي موثر بر جستجوي اطالعات مداخله و 

استفاده از خدمات کتابداران متخصص در تمامي مراحل 

انه ها خصوص در کتابخه باشد، ب  جستجوي اطالعات مي

با توجه  ها الزامي مي باشد. و مراکز اطالعاتي حضور آن

 عدم حضور يا حضور به طور حتميتحقيق به نتايج اين 

کم رنگ کتابداران و متخصصان اطالع رساني در 

کتابخانه ها يا مراکز اطالع رساني دانشگاه علوم پزشکي 

به چشم مي خورد.  در امر جستجوي اطالعات، شهرکرد

کساني که در جستجوي  ،نشان داد Volkدر تحقيق 

بيشترين  ،اطالعات از کتابداران کمك گرفتند

که اين  داشته اند جستجوي موفق و ميزان رضايت را

. در (8) تحقيق با پژوهش حاضر همخواني نداشت

زمان ناکافي در هنگام جستجو را از  Shamoتحقيق 

عوامل عدم موفقيت دانشجويان نسبت به اتمام پروژه 

اي تحقيقي بيان داشته که با تحقيق حاضر همخواني ه

تحقيق نصيري کمبود وقت در زمان  در .(17) دارد

جستجو را از موانع دستيابي به اطالعات مطرح کرده 

 (.10) است

 هاي نظام  حجم و اندازه فايل به دليل قابليت

ترين عوامل مرتبط با جستجوي اطالعات  رايانه اي از مهم

دليل حجم باال و اندازه ه بسياري از موارد بدر  مي باشد.

 ها جستجوي اطالعات کاربران به نتيجه مطلوب  فايل

در پژوهش حاضر همانطور که انتظار مي رفت  نمي رسد.

ترين عامل در عوامل مرتبط با اطالعات بر  دانشجويان مهم

جستجوي اطالعات حجم و اندازه فايل مورد درخواست 

جستجو در اولويت  ک را در هردانسته و عامل نوع مدر

 .پايين تر قرار داده اند

 

 نتیجه گیری:
از عوامل مهم و موثر بر رضايت کابران اينترنت 

 دست آوردن نتيجه دلخواه ه مدت زماني که صرف ب

کارگيري استراتژي هاي مناسب و راهبرد ه با ب ،مي شود

صحيح در جستجوي اطالعات مي توان اين زمان را به 

در تحقيق حاضر دانشجويان . مطلوب کاهش دادحداقل 

بيشترين ميزان رضايت را در کاهش زمان جستجو تا 

رسيدن به نتيجه مناسب بيان داشته اند از عوامل ديگر 

مورد پرسش در مورد عوامل موثر بر ميزان رضايت در 

هنگام جستجو از دانشجويان استفاده از متخصصان 

ني مي باشد که در و کارشناسان اطالع رسا کتابداري

اين پژوهش عدم حضور و يا حضور کم رنگ 

 کتابداران و متخصصان اطالع رساني به چشم مي خورد

( عدم آشنايي 1. دليل عمده باشد 3که مي تواند به 

فقدان  (2 ؛و اطالع رساني دانشجويان با حرفه کتابداري

يا کبود متخصصان کتابداري و اطالع رساني در 

عدم  (3 ؛دانشگاه اکز اطالع رسانيکتابخانه ها و مر

هاي آموزشي  برگزاري دوره هاي توجيهي يا کارگاره

توسط کتابداران و اطالع رسانان متخصص و فقدان 

 ها بوده است. اطالع رساني به آن

 دوره هاي برگزاريبا  مي گرددپيشنهادات 

 ها دانشگاه مسئوالن و مديران آشنايي براي آموزشي

 تأثيرات رفتار اطالع يابي و مفهوم با آشنايي جهت در

 مديران .مي گردد پيشنهاد ها عملکرد دانشگاه آن بر

 با تا نمايند تالش مي بايست دانشگاهي کتابخانه هاي

 مراکز اطالع رساني و آموزش رفتار اطالع يابي، ايجاد

 کاربران براي استفاده از منابع در  رضايت ميزان

 آشنايي نيازمند امر اين که دهند ها افزايش دانشگاه
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و جايگاه  نقش و دانشگاه اهداف با کتابداران بيشتر

 افزايش کاري مي باشد. رويه با آشنايي حرفه خود،

 عملکرد بهتر تواند رفتار اطالع يابي مي از رضايت

 همراه به را در ترويج و نشر علم و دانش ها دانشگاه

 داد نشان که پژوهش نتايج به توجه با .باشد داشته

ميزان  با عوامل موثر بر رفتار جستجوي اطالعات

 الزم زمينه است الزم دارد، ارتباط رضايت دانشجويان

بهبود شناخت حرفه ي رشته علم اطالعات و  جهت در

ها و استفاده  دانش شناسي در بين دانشجويان دانشگاه

 انتقال تا شود کنندگان از خدمات کتابخانه اي فراهم

 در ر صحيح اطالع يابياطالعات و آموزش رفتا

  پيشنهاد. گيرد صورت مفيد صورت به کتابخانه ها

 هاي ايده از حمايت جهت در الزم بودجه مي گردد

جهت بهبود رفتار جستجوي اطالعات در  در خالق

 کتابخانه هاي دانشگاهي و مراکز  کاربران در

هيئت امناء دانشگاه و مسئوالن  اطالع رساني توسط

 در عملي صورت به نو ايده هاي تا شود مربوطه فراهم

  استفاده مورد و مراکز اطالع رساني کتابخانه ها

 .گيرد قرار

 

 :قدردانی و تشکر
 مصوب تحقيقاتي طرح از منتج مقاله اين

 پزشکي علوم دانشگاهمعاونت تحقيقات و فناوري، 

 و بوده 21/10/93در تاريخ  1728با کد  شهرکرد

 فناوري و تحقيقات محترم معاونت از نويسندگان

 مورد را طرح اين که شهرکرد پزشکي علوم دانشگاه

همچنين از ؛ نمايند يم تشکر ،دادند قرار مالي حمايت

کليه اساتيد گروه علم اطالعات و دانش شناسي دانشگاه 

کمال  ،کرده انداصفهان که در اين پژوهش مارا ياري 

 .تشکر را دارم
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Background and aims: Information seeking and searching of information is an important action in 

human society. So, the aim of this study was to determine the relationship between information-

seeking behavior and satisfaction of internet users among the medical students of in Shahrekord 

University of Medical Sciences. 

Methods: This research was a cross-sectional study to examine the relationship between the 

behavior of internet users searching for information and satisfaction among medical students in 

Shahrekord University of Medical Sciences in the academic year from 2014 -2015. To investigate 

the specific and original hypothesis was used Pearson correlation coefficient. Data for 225 students 

were collected using stratified random sampling in different periods in medical field using a 

questionnaire made by researcher. 

Results: The most use of the internet is related to public search engines like Google and Yahoo and 

the least to the use of external library catalogs. The most important factors for influencing 

satisfaction was the time spent to achieve the desired subject and the lowest levels of satisfaction 

was related to use of knowledge and information science and libraries experts services. The most 

common method used in the search was the subject of the article and the most problem was low 

speed of internet in search of information. In the category of individual factors, use the preferred 

language was the most important factor when searching for information. The most effective 

environmental factors when searching for information, was enough facilities such as favorable 

weather and adequate sunlight and the most important factor related to information was  the size 

and volume of the file. 

Conclusion: There is lack of awareness and planning to relive the need for information and 

guidance in the field of information seeking behavior, especially students in libraries and 

information centers. It is proposed to increase the budget and employment of specialist, to provide 

an opportunity to address the issue of information-seeking behavior of users, libraries and 

information centers. 

 
Keywords: Information behavior, Information search, Information behavior, Information 

needs. 
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