
  جستجوي منابع اطالعاتي دانشجويان پزشكي در طب اورژانس
  

  حسن ابوالحسني، ٭مهدي كاهويي فرد آذر، رقيه اسكروچي،  فربد عبادي
  
  

  چكيده
هاي پزشكي، اطالعات كمي از بيمار پذيرفته شده دارند و به ناچار براي مديريت درمان  اعضاي تيم مراقبتي در بخش فوريت :مقدمه

  .ها بود هدف از اين مطالعه، تعيين منابع اطالعاتي دانشجويان پزشكي در بخش فوريت. كنند العاتي مختلف استفاده ميوي، از منابع اط
هاي آموزشي فعاليت  هاي آورژانس بيمارستان  دانشجوي سال آخر پزشكي كه در بخش146اين مطالعه توصيفي بر روي  :ها روش

 آزمون همبستگي  وهاي آمار توصيفي ها از طريق روش داده.  مشاهده و پرسشنامه بودآوري اطالعات، روش جمع. داشتند، صورت گرفت
 .دومتغيري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت

دانشجويان براي رفع . كردند از بيمار و پرونده او به عنوان منبع اطالعاتي استفاده مي)  درصد50(بيشتر دانشجويان پزشكي  :نتايج
  .نمودند در زمينه درمان بيماران، بيشتر از منابع چاپي استفاده مينيازهاي اطالعاتي خود 

هاي  برنامه از جمله. دهد را در بخش اورژانس نشان ميمتنوع دسترسي به منابع اطالعاتي توجه به نتايج اين تحقيق اهميت  :گيري نتيجه
گيري مبتني  و استفاده از آن براي تصميم) Personal Digital Assistant-PDA(آموزشي در زمينه ارتقاي ميزان آگاهي از فناوري 

  .دنموتوصيه توان  ميبر شواهد را براي دانشجويان 
  

  . اورژانسدانشجويان پزشكي،جستجو، منابع اطالعاتي،  :يكليدهاي  واژه
  .44 تا 37 ):1(10؛ 1389 بهار/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  
  
  مقدمه 

  بخصوص،سرپاييدر آموزش پزشكي، آموزش طب 
هاي آموزش پزشكي بوده و  ترين بخش ورژانس از مهما

 بنابراين، .)1(ارتباط عميقي با آينده كاري پزشك دارد
 پايه دوره كارورزي در  اورژانسمهارت باليني در بخش

هاي پزشكي به عنوان يك   فوريت.)2( است اورژانسطب
كه  تخصص وابسته به اطالعات مطرح بوده، بطوري

                                                 
گروه پيراپزشكي، دانشكده ، )استاديار(دكتر مهدي كاهويي  :نويسنده مسؤول *

 .پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان
mkahjouei@yahoo.com  

گروه بهداشت دانشكده بهداشت ) دانشيار(فرد آذر  دكتر فربد عبادي
)dr_febadi@yahoo.com( ؛ دكتر رقيه اسكروچي)گروه كتابداري، ) دانشيار

دانشگاه علوم ) parisebt@yahoo.com(رساني پزشكي  العدانشكده مديريت و اط
گروه فناوري اطالعات، دانشكده ) دانشيار(پزشكي ايران؛ و دكتر حسن ابوالحسني 
  ).abolhassani@sharif.edu(كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران 

ه و  اصالح شد25/1/89 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 10/10/87اين مقاله در تاريخ 
  . پذيرش گرديده است30/1/89در تاريخ 

 هزينه به ترين ي سريع به اطالعات دقيق با كمدسترس
 در آن بسيار ضروري ،منظور مراقبت بهتر از بيماران

  .)3(است
مطالعات نشان داده كه دستياران پزشكي در اقدام 

 گويي و پاسخ) 5و4(شوند باليني با سؤاالت متعددي مواجه مي
 درصد 70 مديريت درمان بيمار را در ،به اين سؤاالت

 ،ها، هدف در اكثر موارد فوريت). 4(ير داده استموارد تغي
شناسايي مشكل بيمار است و اغلب اطالعات كمي درباره 

ترين   رايج،به همين دليل. بيمار پذيرفته شده وجود دارد
  ).3(شود ميسؤاالت باليني به سمت بيمار هدايت 

هاي دسترسي به اطالعات مطرح   شيوه،در اين مواقع
هاي  اطالعات ممكن است به شكلدسترسي به . گردد مي

 ، تا يا در كتابرايانهاز جستجو در . مختلفي انجام شود
هاي رسمي و گفتگوهاي غير رسمي بين كاركنان  مشاوره

هاي  مراقبت بهداشتي كه مورد آخر بيشترين درخواست
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  فرد آذر و همكاران فربد عبادي  ب اورژانسجستجوي منابع اطالعاتي در ط
 

 .)7و6(شود مياطالعاتي و اوقات كاري كاركنان را شامل 
ت استفاده از منابع نتايج مطالعه انجام شده بر وضعي

اطالعاتي توسط دانشجويان پزشكي در كاليفرنيا امريكا 
يي به گو پاسخ درصد دانشجويان براي 85نشان داد كه 

. ندنك سؤاالت باليني خود از منابع الكترونيكي استفاده مي
 كمتر ازدر آنان اظهار داشتند كه به وسيله اين گونه منابع، 

  ).8(االت خود را پيدا كنندند پاسخ سؤهست دقيقه قادر 15
هاي دانشجويان  ل مهم در تقويت مهارتئيكي از مسا

دهنده  هاي باليني، منبع آموزش پزشكي در انجام مهارت
مطالعه انجام شده در دانشگاه علوم پزشكي . به آنهاست

 2/32 دانشجوي پزشكي نشان داد كه 90روي بر بيرجند 
ارت باليني را  دانشجويان از پرسنل بيمارستان مهدرصد
 مربيان بيش از در برخي مطالعات ديگر. )9(گيرند ياد مي

كتب درسي و ساير منابع، منابع اطالعاتي دستياران 
 در حالي كه برخورد باليني، تجربه آموزشي). 10و4(اند بوده

نيازهاي اطالعاتي و رفتار جستجوي مهمي است، ولي 
ت باليني يي به سؤاالگو پاسخ براي اطالعاتي دانشجويان

 ،از ديدگاه روان شناختي. كمتر شناخته شده است
 براي حل آن ،درصورتي كه فرد مشكلي را درك كند

دهد و از اين منظر،  مشكل رفتار يا عملي را انجام مي
شناخت نياز اطالعاتي  ناشي از ،رفتار جستجوي اطالعات

  ).11( را به همراه داردتوسط فرد است كه عمل جستجويي
 اين سؤال مطرح است كه دانشجويان ،العهدر اين مط

براي رفع نيازهاي اطالعاتي خود كه به درمان و مراقبت 
، از چه منابع اطالعاتي و چند شود ميبيماران مربوط  از

 كنند؟ مطالعات اخير طبيعت نيازهاي بار از آنها استفاده مي
اطالعاتي پزشكان و نحوه مديريت اين نيازها را مورد 

 نفر 49ا ب مصاحبه درداده است بطوري كه بررسي قرار 
 از پزشكان بعد از ويزيت بيماران، متوجه شدند كه پزشكان

  و به كتب مرجع،براي رفع نيازهاي اطالعاتي خود
 .نمايند كنند و يا با همكاران مشورت مي راهنماها مراجعه مي

شد اين پزشكان به دنبال جواب  عاملي كه سبب مي
وريت نيازهاي اطالعاتي آنان سؤاالت خود باشند، ف

 به منظور شناسايي نيازهاي كهاي  مطالعهدر ). 12(بود
 40 ،اطالعاتي دانشجويان سال اول پزشكي انجام شد

درصد دانشجويان براي پيدا كردن پاسخ سؤاالت مربوط 

 درصد آنان براي 43به تشخيص بيماري از كتب و 
 ).13(ده بودندسؤاالت مربوط به درمان از مدالين استفاده كر

 رود كه تمام دانشجوياني كه از دانشكده پزشكي انتظار مي
 هاي ند، توانايي اداره كردن وضعيتشو مي آموخته دانش

  . را داشته باشنداورژانس
 ضروري است وضعيت دستيابي دانشجويان بنابراين،

به منابع اطالعاتي در برآورده ساختن نيازهاي اطالعاتي 
 و مصدومين مربوط شده و روي كه به درمان بيماران

 گيري دانشجويان تأثير بسزايي دارد و منجر كيفيت تصميم
هاي بحراني و فوريتي  به نجات جان بيماران در وضعيت

اين مطالعه به دنبال . شود، مورد بررسي قرار گيرد مي
شناسايي رفتار دانشجويان پزشكي براي حل نيازهاي 

قالب جستجوي منابع اطالعاتي درك شده آنان است كه در 
بنابراين، هدف از مطالعه حاضر . شود اطالعاتي ظاهر مي

تحليلي بر جستجوي دانشجويان در منابع اطالعاتي و دفعات 
استفاده از آنها و تعيين ارتباط بين استفاده از منابع و 

  .ارتباط منابع با نيازهاي اطالعاتي دانشجويان است
  

  ها روش
في از نوع مقطعي است اين پژوهش يك مطالعه توصي

 دستيابي به پاسخ براي كارورزانكه به شناسايي رفتار 
هاي   بيمارستان اورژانسمطلوب، در درمانگاه و بخش

  پرداخته87آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 
 نفر از دانشجويان سال 146جامعه آماري شامل . است

 ورژانس اهاي بودند كه در بخش) كارورزان(آخر پزشكي 
 ،در اين مطالعه .هاي آموزشي فعاليت داشتند بيمارستان

 هدف از انجام پژوهش به دانشجويان مذكور گفته ،ابتدا
براي شركت در اين مطالعه  نفر از آنان 85 تنها كهشد 

  .كردندتمايل ابراز 
هاي كاري   جامعه آماري در نوبت،در اين مطالعه

ر نوبت كاري بطور  در هبنابراين،مختلف فعاليت داشتند، 
تصادفي و به نسبت مساوي جمعيت نمونه انتخاب شدند 

 براي .) نفر28نفر و شب  28 نفر، عصر29شيفت صبح (
 آوري اطالعات از روش مشاهده و پرسشنامه استفاده جمع
استفاده از روش مشاهده بينش و درك مهم و دقيقي . شد

 ع اطالعاتياز تعامل دانشجويان با ديگران و استفاده از مناب
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  جستجوي منابع اطالعاتي در طب اورژانس  فرد آذر و همكاران فربد عبادي
 

 تا نتايج حاصل از توزيع شود ميد و سبب هد ه ميئارا
 پس از اطالع بطوري كهپرسشنامه بهتر تحليل گردد 

دانشجويان از هدف مطالعه و محرمانه ماندن هويت 
 با هماهنگي سرپرست ،جلب رضايت آنان دانشجويان و

ها و داوطلب شدن دانشجويان در  آموزشي بيمارستان
ز آنان خواسته شد كه در مرحله مشاهده اين مطالعه، ا

 سپس رفتار دانشجويان در .رفتار طبيعي داشته باشند
 از هاي فوريت پزشكي و درمانگاه اورژانس در استفاده بخش

ليست  چك. منابع اطالعاتي مورد مشاهدده قرار گرفت
مورد استفاده در مشاهده شامل انواع منابع اطالعاتي از 

 يمار، پرونده پزشكي بيمار، دانشجويان،بيمار، همراه ب: قبيل
عمل . ند بود...پزشك سرپرست و همكاران، پرستاران و

هاي مختلف كاري  مشاهده رفتار جامعه آماري در نوبت
انجام شد تا فهم و درك درستي از رفتار دانشجويان به 

 بر اساس برنامه كاري دانشجويان بطوري كهدست آيد 
از دانشجويان در نوبت ، برخي  اورژانسدر درمانگاه

صبح، گروهي در نوبت عصر و دسته ديگر در نوبت شب 
  .مورد مشاهده قرار گرفتند

.  توزيع پرسشنامه صورت گرفت،در مرحله بعد
جنسيت دانشجو، سؤاالتي پيرامون پرسشنامه شامل 

بيمار يا همراه بيمار، : فهرستي از منابع اطالعاتي از قبيل
 سرپرست، پرستاران، پرونده پزشكي بيمار، پزشك

در .  بود...دانشجويان، رايانه موجود در بخش، اينترنت و
پرسشنامه از دانشجويان خواسته شد كه گزازش كنند از 

روزانه، هفتگي، ماهانه و (اين منابع اطالعاتي چگونه 
درماني، (استفاده كرده و براي چه نياز اطالعاتي ) هرگز

فعات استفاده از د. برند آنان را به كار مي) تشخيصي
 و 3=، ماهانه2=، هفتگي1=ترتيب روزانه منابع اطالعاتي به

  .گذاري شد  نمره4=هرگز
روايي پرسشنامه از طريق بررسي متون علمي و 
مطالعات مشابه و مشورت با اساتيد و كارشناسان 
مربوطه انجام گرديد و براي بررسي پايايي آن از آزمون 

test-retest10 تا 7ه بين دو آزمون فاصل.  استفاده شد 
با .  به دست آمد8/0  آنروز بود كه ضريب همبستگي

دار  توجه به نوع متغيرها و براي تعيين دقيق ارتباط معني
نيازهاي بين استفاده از انواع مختلف منابع اطالعاتي و 

 با اطالعاتي، از آزمون همبستگي دومتغيري پيرسون
ها   دادهابراين،بن.  درصد استفاده شد99ضريب اطمينان 

از طريق آزمون مذكور و آمار توصيفي، مورد تجزيه و 
  .تحليل قرار گرفتند

  
  نتايج

 نفر با ميانگين 85 ،كنندگان در مرحله مشاهده شركت
 وايشان مرد )  نفر52( درصد 61 سال بودند كه 26سني 

 نفر با 70كنندگان شامل   شركت،در مرحله پرسشنامه
 درصد ايشان مرد 64ودند كه  سال ب2/25ميانگين سني 

 26هاي حاصل از مشاهدات نشان داد كه  يافته. بودند
 دانشجويان براي پيدا كردن اطالعات مورد نياز درصد

دادند  خود، پرونده پزشكي بيماران را در اولويت قرار مي
   از آنان گرفتن اطالعات از خود بيماران را درصد24و 

 مورد نياز از پرستار دريافت اطالعات. دادند ترجيح مي
 7 درصد، راهنماي دارويي 5هاي چاپي   درصد، كتاب18

  . درصد بود20درصد و باالخره از پزشك 
  

 فراواني منابع اطالعاتي مورد استفاده دانشجويان :1جدول 
  پزشكي به تفكيك نوع نياز اطالعاتي در واحدهاي اورژانس

  درماني  تشخيصي  منابع اطالعاتي
  %51  %49  پرونده بيمار
  %80  %20  كتاب چاپي

  %70  %30  راهنماي دارويي
  %65  %35  پزشك
  %56  %44  پرستار
  %48  %52  بيمار

  
 ) درصد3/82( پرسشنامه 70در مرحله پرسشنامه، تنها 

 اين تعداد در مطالعه مشاركت ،تكميل گرديد و در واقع
. بودند)  درصد2/64( نفر مرد 45 ،كردند كه از اين ميان

 گزارش كردند كه بيشترين منبع اطالعاتي كه دانشجويان
، دريگ توسط آنان بطور روزانه مورد استفاده قرار مي

 درصد و بيمار يا همراه 6/88ترتيب پرونده بيماران  به
اين قسمت از گزارش دانشجويان .  درصد بود3/84وي 

هاي مشاهده مطابقت داشت و حاكي از آن است  با يافته
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  فرد آذر و همكاران فربد عبادي  ب اورژانسجستجوي منابع اطالعاتي در ط
 

 ني استفاده از انواع منابع اطالعاتي توسط دانشجويان پزشكي واحدهاي اورژانس توزيع فراوا:2جدول 

 p ميانگين و انحراف معيار هرگز ماهانه هفتگي روزانه منابع اطالعاتي
 000/0 7/2±78/0 4%)7/5( 2%)9/2( 5%)1/7( 59%)3/84( بيمار يا همراه او

 000/0 8/2±50/0 1%)4/1( 1%)4/1( 6%)6/8( 62%)0/88( پرونده بيمار
 120/0 3/2±96/0 5%)1/7( 10%)3/14( 14%)0/20( 41%)6/58( پزشك سرپرست
 071/0 5/1±09/1 15%)4/21( 17%)3/24( 21%)6/28( 18%)7/25( ساير دانشجويان

 230/0 0/2±18/1 12%)1/17( 12%)1/17( 9%)9/12( 37%)9/52( پرستاران
 080/0 1/2±03/1 8%)4/11( 9%)9/12( 19%)1/27( 34%)6/48( هاي چاپي كتاب

 003/0 2/2±93/0 6%)6/8( 6%)6/8( 23%)9/32( 35%)0/50( راهنماي دارويي
 003/0 8/1±87/0 7%)0/10( 10%)0/14( 37%)9/52( 16%)9/22( اينترنت

 063/0 3/1±95/0 15%)4/21( 22%)0/21( 25%)7/35( 8%)4/11( پايگاه اطالعات بيمارستان

  
ترجيحي  وي، اولين منابع اطالعاتيكه بيمار و پرونده 

داري  آزمون آماري رابطه معني. ه استدانشجويان بود
در رفتار دانشجويان در استفاده از پرونده پزشكي 
بيماران و مصاحبه با خود بيمار و يا همراهان آنان نشان 

 بدين معني است كه آن دسته .)=000/0p و =563/0r (داد
بيماران نياز اطالعاتي خود از دانشجوياني كه از پرونده 

 به همان اندازه از اطالعات ،ساختند را برآورده مي
  .كردند بيماران هم استفاده مي

هاي پرسشنامه نشان داد آن دسته از نمونه  يافته
آماري كه از كتب چاپي براي پاسخ گويي به سؤاالت خود 

بيشتر استفاده مي كردند به راهنماهاي دارويي هم 
اين ). 1جدول () =003/0p و =316/0r(د مراجعه داشتن

ها با نتايج مشاهدات مطابقت داشت  قسمت از يافته
بطوري كه استفاده از كتب چاپي و راهنماهاي دارويي به 

 كه اين دو منبع بود مساوي و حاكي از آن ميزان نسبتاً
 يكساني اطالعاتي براي دانشجويان از اولويت نسبتاً

  .برخوردارند
جستجوي داري بين   آماري رابطه معنيهمچنين آزمون

نيازهاي اطالعاتي دانشجويان مربوط به درمان بيماران و 
استفاده آنان از كتب چاپي و كتب راهنماي دارويي نشان 

 بدين معني كه بيشتر جامعه ).=01/0p و =285/0r(داد 
نمونه، از منابع اطالعاتي فوق براي درمان بيماران 

  .)2 جدول(كردند  استفاده مي
  

  بحث
اين مطالعه به منطور فهم و درك بهتر از رفتار 
دانشجويان پزشكي در استفاده از منابع اطالعاتي انجام 

هاي اين مطالعه نشان داد كه  يافته. پذيرفته است
گويي به  دانشجويان منابع انساني و چاپي را براي پاسخ

نتايج حاصل از مشاهدات . دادند ترجيح مي سؤاالت خود
شنامه نشان داد كه دانشجويان از ميان منابع و پرس

اطالعاتي، بيش از همه، از پرونده پزشكي بيمار و خود 
كردند و اين ارجحيت به اين خاطر بود  بيمار استفاده مي

  .دسترسي بودندآسان در كه اين دو منبع اطالعاتي 
 هايي مانند بخش اورژانس تيم مراقبتي بيمار كه در محيط

ه دستيابي سريع و مؤثر اطالعات درست كنند، ب كار مي
زماني كه اين اطالعات آماده و قابل . وابسته هستند

 به ، دستيابي به اطالعاتبرايدسترس نباشد، اعضاي تيم 
اين تعامل در قالب پرسش و پاسخ . كنند اعتماد ميان يگرد

 ها نشان داده كه پزشكان بارها بررسي). 14(شود ظاهر مي
 بويژه متخصصان ،ن با پزشكان ديگربراي درمان بيمارا

در ). 10و4(كنند  با ساير همكاران مشورت ميو عموماً
حالي كه همكاران منابع مهمي براي پزشكان باتجربه 

 دانشجويان اين ، ولي در مطالعه حاضرشود، ميمحسوب 
دسته از منابع را براي دستيابي به پاسخ سؤاالت خود در 

 مشاهدات).  درصد6/58(ند ا هاي بعدي گزارش كرده اولويت
 جهم اين رفتار دانشجويان را تأييد كرد بطوري كه نتاي

 درصد از دانشجويان با پزشكان سرپرست 20نشان داد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 8

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1152-fa.html


  جستجوي منابع اطالعاتي در طب اورژانس  فرد آذر و همكاران فربد عبادي
 

توان اين گونه   مي،از طرفي. ندنك و پرستاران مشورت مي
ند رنتيجه گرفت كه تنها اين دسته از دانشجويان اعتقاد دا

ي دستيابي به اطالعات ترين راه برا كه همكاران سريع
  .مطمئن و خالصه شده هستند

استفاده از منابع چاپي در دانشجويان كمي متفاوت 
بود بطوري كه حدود نيمي از آنان گزارش كردند كه 

 ،كنند روزانه از كتب چاپي و راهنماي دارويي استفاده مي
ولي رفتار مشاهده شده دانشجويان نشان داد كه استفاده 

بع اطالعاتي در اولويت آخر دانشجويان از اين نوع منا
ند كه از تمامي ا هاگرچه دانشجويان گزارش كرد. است

 يكي رسيدن به تشخيص ،منابع اطالعاتي براي دو هدف
قطعي و ديگري براي درمان مناسب بيماران، استفاده 

داري بين استفاده از كتب چاپي   ولي رابطه معني،ندنك مي
ورات دارويي و درمان و راهنماي دارويي براي دست

اين رابطه حاكي از آن است كه . بيماران مشاهده شد
ند تا براي مديريت بهتر ردانشجويان تمايل بيشتري دا

 چاپي و هاي با از كت، بيش از ساير منابع،درمان بيماران
 اين اي هاي مطالعه يافته. راهنماهاي دارويي استفاده كنند

تايج بررسي الگوي كند بطوري كه ن نتايج را تأييد مي
جستجوي اطالعات در دانشجويان پزشكي در نيجريه 

 ساعت در 8 تا 2 درصد دانشجويان 70 كه هنشان داد
  ).15(ندنك كتابخانه از كتب چاپي استفاده مي

از دانشجويان گزارش )  درصد4/11 (تعداد معدودي 
 .كنند كردند كه از سيستم اطالعات بيمارستاني استفاده مي

 هم اين نوع رفتار را تأييد كرد بطوري كه بخشمشاهدات 
اي اطالعات  ها به سيستم رايانه  بيمارستاناورژانس

ولي مشاهدات نشان داد كه تنها . بيمارستاني مجهز بود
 و تمامي رد وجود دا اورژانسيك دستگاه رايانه در بخش

كاركنان اعم از منشي بخش، پرستاران، پزشكان و 
ز به اطالعات، با مشكل دانشجويان در صورت نيا

  .ندهستدسترسي به رايانه مواجه 
از اينترنت براي رفع اعالم كردند كه  از دانشجويان اندكي
مشاهدات هم اين دسته . ندنك  اطالعاتي استفاده مينيازهاي

 هاي اورژانس هيچ ها را تأييد كرد بطوري كه در بخش يافتهاز 
گونه   هيچ مشاهده نشد و دانشجويان ازتارنماييگونه 

كه ) PDA )Personal Digital Assistant فناوري مانند

هاي باليني  گيري شامل انواع ابزارهاي مهم براي تصميم
است براي رفع نيازهاي اطالعاتي و فوري خود استفاده 

 هاي تحت مطالعه، وضعيت موجود در بيمارستان. كردند نمي
 79د دا مي بود كه نشان اي ديگر برخالف نتايج مطالعه

درصد دستياران در محيط باليني بيماران به يك رايانه كه 
 در مطالعه .)16(ندربه اينترنت متصل بود، دسترسي دا

رغم وجود اينترنت در بخش، معدودي از   علي،حاضر
  .كنند استفاده مياز آن اظهار داشتند كه دانشجويان 
ها، دسترسي  هاي پزشكي بيمارستان  كتابخانه،امروزه

هاي اطالعاتي از طريق اينترنت و  ت علمي و پايگاهبه مجال
با توجه به . اند مدالين را براي دانشجويان فراهم كرده

گردد منابعي   پيشنهاد مي اورژانس،كمبود وقت در بخش
گيرد،  كه توسط دانشجويان كمتر مورد استفاده قرار مي

 تا آنان اين داده شوددر محل كار يا بخش باليني قرار 
 از منابع اطالعاتي مختلف  كه داشته باشندفرصت را

  .استفاده كنند
اگرچه اين مطالعه نشان داد دانشجويان از منابع 

گويي به سؤاالت باليني مربوط به  متعددي براي پاسخ
ولي مشاهدات . ندنك بيمار و به دفعات مختلف استفاده مي

نشان داد كه وضعيت بيمار و فوريت مراقبت وي، روي 
وي دانشجويان در منابع اطالعاتي تأثير رفتار جستج

 بطوري كه دانشجويان روزانه از منابع اطالعاتي ردگذا مي
 سريع از وضعيت بيماران و آگاهي براي در دسترس،

  .ندنماي درمان فوري آنان استفاده مي
استفاده از منابع اطالعاتي بطور هفتگي يا ماهانه 

 مطرحل را اين احتمادر مطالعه حاضر توسط دانشجويان 
كند كه اين دسته از دانشجويان اين منابع را براي  مي

 ،به عبارت ديگر. دنبر نيازهاي فوري بيماران به كار نمي
اين دانشجويان از اين گونه منابع براي نيازهاي اطالعاتي 

  .ندنماي كه از اهميت كمتري برخوردار بود، استفاده مي
 هايي ديتالزم به توضيح است اين بررسي داراي محدو

 بود بطوري كه در اين بررسي از دانشجويان خواسته شد
تا در طول مطالعه رفتار طبيعي داشته باشند ولي ما 

توانستيم در صورت انحراف آنان از رفتار طبيعي،  نمي
همچنين وضعيت خاص . اين مسأله را تشخيص دهيم

هاي موقعيتي، قرارگيري   از لحاظ تنش اورژانسبخش
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اضطراب، (هاي رواني خاص  ده در موقعيتبيمار و خانوا
امكان دسترسي دانشجويان به ...) فشارهاي روحي و

ساخت  بعضي از منابع اطالعاتي را محدود يا ناممكن مي
توانست روي نتايج تحقيق تأثير  هاي فوق مي و محدوديت

  .بگذارد
  

  گيري نتيجه
دانشجويان از اينكه كدام منبع اطالعاتي براي انواع 

 دانشجويان. ي آنان مناسب است، درك الزم را دارندنيازها
ي، از  اورژانس به سبب فوريت مراقبت از بيماران،پزشكي

 استفاده باشند،در دسترس كه آسان منابع اطالعاتي 
از ميان منابع اطالعاتي متعدد، پرونده پزشكي . ندنك مي

. دهند ترجيح ميهمه  بيشتر ازرا بيماران و خود بيماران 

هاي باليني دانشجويان شرايطي مهيا  ست در محيطاالزم 
گردد تا آنان بتوانند به جاي استفاده از منابع اطالعاتي 

 بهره تارنماهاهاي اطالعاتي موجود در   از پايگاه،سنتي
اين .  بر اساس پزشكي مبتني بر شواهد رفتار كنندو هبرد

 انجام پذيرفته است و فقط  اورژانسمطالعه تنها در محيط
 هايي و براي دانشجويان توان نتايج آن را در چنين محيط مي

 پژوهشگر انجام مطالعات بنابراين،. پزشكي تعميم داد
  .كند هاي باليني را پيشنهاد مي بيشتر در ساير محيط

  
  قدرداني

هاي   آموزشي بيمارستانان و سرپرستاناز مدير
آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران كه در انجام اين 

  .گردد ما را ياري نمودند، تشكر و قدرداني ميتحقيق 
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Seeking Information Resources by Medical Students in Emergency 
Medicine 

 
Ebadifard Azar F, Scroochi R, Kahouei M, Abolhassani H. 

 
Abstract 
 
Introduction: Members of the health care team in medical emergencies have little information about 
admitted patients and rely on several information resources in order to manage these patients. The aim of 
this study was to determine the information resources for medical students in emergency ward. 
Methods: This descriptive study was performed on 146 last year medical students attended in emergency 
ward of educational hospitals. Data gathering methods included observation and questionnaire. Data was 
analyzed using descriptive statistics and Pearson Correlation coefficient. 
Results: Most of medical students (50 %) used patient and his/her file as information source. Medical 
students mostly used print sources for obtaining the needed information for patients' treatment. 
Conclusion: The results of this study underscore the importance of access to variety of information 
resources in emergency ward. It is recommended to plan educational programs for promoting students' 
awareness about Personal Digital Assistant (PDA) and using it for evidence-based decision-making. 
 
Keywords: Search, Information sources, information sources, medical students, Emergency. 
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