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 و  ، توانبخشي  پرستاري  دانشكده  سه  دانشجويان اي  كتابخانه  اطالعات مقايسه
  1378   در سال،   اصفهان  پزشكي  علوم نشگاها د بهداشت

  
  محسن اصالني ماليري ,عباسعلي پورمؤمني

 
 
  

  ⋅چكيده مقاله
   مورد نياز، تنها با سـازماندهي        از اطالعات   گيري  بهره . مقدمه
   و اسـتفاده    اسـت  پـذير      امكـان    اطالعات   علمي  بندي  و طبقه 

.  را فرا گيرند    آنها از    استفاده،     آموزش   از طريق   د باي  كنندگان
 مراكـز     اطالعات، از اركان    گردش  مراكز   عنوان  ها به   كتابخانه
   منظـور بررسـي      به   مطالعه  اين. شوند  مي   محسوب  آموزشي
   ســه  دانــشجويان اي  كتابخانــه عــات اطال  ميــزان اي مقايــسه
  .  است  شده  انجام  و بهداشت  پرستاري، توانبخشي دانشكده

 بـا   و  ، مقطعـي     تحليلـي  -   توصـيفي    مطالعـه    در يك  .شهارو
 تـصادفي،     به صـورت    اي   سهميه  گيري   نمونه   از روش   استفاده
   دانـشجوي  152 ،   پرسـتاري    دانشكده   دانشجوي 148تعداد  
ــشجوي160 و  شيتوانبخــ ــزان  انتخــاب  بهداشــت  دان    و مي
 مـورد    از پرسـشنامه     آنهـا بـا اسـتفاده       اي   كتابخانـه   اطالعات

 . قرار گرفتبررسي و مقايسه 
.  گرديدنـد    و تحليـل     تجزيـه    شده   گردآوري  اطالعات .نتايج

   ســه  و دوم  اول هــاي  ســال  دانــشجويان  امتيــازات ميــانگين
   كـسب    امتيازات   ميانگين  كه  در حالي  بوددار     معني  دانشكده

 .نبـود دار     معنـي    و چهارم    سوم   سالهاي   دانشجويان   بين  شده
   دانـشكده    سـه    مـورد مطالعـه      دانشجويان  از كل  درصد     45

 23  , متوسـط   درصد 30 ،   ضعيف  اي   كتابخانه   اطالعات  داراي
. دنـد  بو  عـالي   اطالعات  داراي درصد2/1   و فقط  خوب درصد

   كتابخانـه    بـه    بار در مـاه    3 از     بيش   از دانشجويان   درصد 71

                                                 
 از  دفتر هماهنگي امور پژوهش ثبت شده و هزينه آن77148اين طرح به شماره 

محل اعتبارات معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
  .استان اصفهان پرداخت گرديده است

گروه فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي , عباسعلي پورمؤمني
  .اصفهان, و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان

ــشكده ــه دان ــ   مراجع ــدودنم  يم ــد45. ن ــشجويان درص    دان
   بـه    بهداشـت   درصـد  18 و     توانبخـشي   درصد 38 , پرستاري
  .كردند  نمي  مراجعه  تخصصي مجالت
 75 در     و متوسـط     ضـعيف   اي   كتابخانه  وجود اطالعات  .بحث
 بـار     سه   متوسط   و مراجعه    دانشكده   سه  انشجويان از د  درصد

  مـي    را مطـرح     سؤال   كتابخانه، اين    به   از آنان    هر يك   ماه در
 از    چگونـه   ,اي   كتابخانـه    از اطالعـات     سـطح    بـا ايـن     كند كه 
   شوند؟ مند مي  بهره  آن  و منابع  كتابخانه امكانات

  
  .دانشجو,  ابخانهكت,  اطالعات .هكليد واژ

 
 

   مقدمه
 و    انبـوه    حجـم  , امروز   در جهان    علمي   انتشارات   روزافزون  افزايش
   بشر قـرار داده      را فرا روي     و غير علمي     علمي   از اطالعات   متنوعي

  ها و همچنين كاري  از دوباره  جلوگيري  لحاظ  به  پژوهشگران.  است
  هـاي    نوشـته    ناچار از مطالعه   ,  علمي   تحقيقات   از نتايج   گيري  بهره

   امكـان  ,  خـود هـستند و از طرفـي          تخـصص    در زمينـه    تخصصي
 ميـسر     عمـر محقـق      طول   در تمامي   ها، حتي    نوشته   كليه  مطالعه
   وسـيله    بـه    اطالعـات    علمـي   بنـدي    و طبقـه    سـازماندهي .  نيست
 مورد    از اطالعات   گيري  ، بهره    رساني   و اطالع    كتابداري  انصمتخص

.  است   پذير ساخته    امكان   متنوع   از اطالعات    انبوهي  بيننياز را از    
  هـاي    بـا شـيوه     د الزامـاً بايـ      اطالعـاتي    از منابع    كنندگان  استفاده

  . اشنا شوند  آن  و منابع  از كتابخانه گيري بهره
 نيـاز بيـشتر نمـود         ايـن  ,  دانـشگاهي    آمـوزش   هـاي   در عرصه 

 ناآشـنا    آن  و منـابع   كتابخانه با  دانشجويان كه در صورتي  .يابد  مي
ها را     موجود در كتابخانه     اطالعاتي   از منابع    استفاده  توانايي باشند،

 و   كننــده  اســتفاده  جامعــه  آمــوزش ,بنــابراين.  نخواهنــد داشــت
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 و   هـا از اولويـت       در دانشگاه    دانشجويان   يعني   آن   بخش  مهمترين
  .  برخوردار است اي  ويژه اهميت

   و شـناخت     آگـاهي    ميـزان   منظور تعيـين  به  ,  مطالعه در يك 
   ميـزان  ,  پزشكي   مهم  هاي   نامه   و چكيده    از منابع    مرجع  كتابداران
 از    كتابخانـه  30 در     شـاغل    مرجـع    كتابـداران    و شـناخت    آشنايي
   از پرسـشنامه     كشور با اسـتفاده      پزشكي   علوم   دانشگاهي  كتابخانه

   لزوم ,  شده   ارائه   آماري   نتايج   به   و با توجه    تهگرف قرار    مورد بررسي 
   است  گرفتهييد و تأكيد قرار     أ مورد ت    پزشكي   مرجع   منابع  آموزش

)1(.  
   مرجـع   بخـش   پويـايي   عـدم  يـابي   علـت   بـه  ,مطالعه ديگـري  

 و   از پرسـشنامه   پرداختـه و بـا اسـتفاده     دانـشگاهي  هاي  كتابخانه
   نظـر سـنجي      و اساتيد دانـشگاه     جويان از دانش  ,  حضوري  مصاحبه
   و فرهنـگ     مرجع   تعريف   كه   داده   نشان   تحقيق  نتايج.   است  نموده

   شـده    شـناخته    اساتيد و دانشحويان     در بين    و كتابخانه   كتابداري
  بهرا     آموزش ,  بزرگ   نقيصه   اين   كردن   منظور بر طرف     و به   نيست
   ).2 (داده است قرار   مورد توجه  ضرورت  يك عنوان

 دو ,نونيز آمريكا   ايلي   دانشگاه   پزشكي  در كالج در يك پژوهش    
   مهارتهـاي    آمـوزش    تحـت    گـروه    يك ,دهش   دانشجو انتخاب   گروه

  آمـوزش بـدون     دوم گـروه گرفتـه و   قـرار      مرجع   از منابع   استفاده
  داد كـه     نـشان    آزمـايش    نتايج  , آموزشي   دوره   از اتمام    پس .بودند

   بـه    كتابخانـه    از منابع    استفاده   در زمينه    ديده   آموزش  دانشجويان
  , بنــابراين. هــستند  فاقــد آمــوزش  توانــاتر از دانــشجويان مراتــب

   يـك    عنـوان   به   زمينه  اين  در  آموزشي  هاي   دوره   كه  دهكرپيشنهاد  
  ).3(گيرد   قرار  مورد توجه ضرورت

   ارزيـابي    به ,  تگزاس   پزشكي  علوم   در دانشگاه   پژوهش ديگري 
 از  گيري  بهره  توانايي  آخر در زمينه    سال   دانشجويان   مهارت  ميزان

 از   حاصــل نتــايج . نمــود  و كــامپيوتر مبــادرت  پزشــكي اطالعــات
   از منـابع     اسـتفاده    در زمينـه     دانـشجويان    داد كـه     نشان  پژوهش
  ,بنـابراين  . برخوردار نيـستند     الزم   و كامپيوتر از توانايي     اطالعاتي

 از   گيري   بهره   توانايي   سطح   ارتقاي   براي   آموزش  پيشنهاد نمود كه  
  ).4( دارد   و كامپيوتر ضرورت  اطالعاتي منابع

ــه ــشگاه اي مطالع ــوم  در دان ــكي  عل ــفهان  پزش ــر روي  اص    ب
   قابـل    اكثريـت    داد كـه     نـشان    پزشـكي    باليني   مقطع  دانشجويان

 و    نمايـه    از جملـه     پزشـكي    مرجـع    با منابع    از دانشجويان   هيتوج
. نـد  بود  برخوردار   ضعيفي   و يا از آشنايي     ها ناآشنا بوده    نامه  چكيده

   و كوتاه    مقطعي   آموزشهاي ,  پژوهش   از اين    حاصل   نتايج  بر اساس 
  همـين ). 5 (شـده بـود    پيشنهاد     مناسب   حلي   راه   عنوان   به  مدت
   آشـنايي    سطح   بر افزايش    ديگري تأثير آموزش    ر مطالعه  د  محقق

   مرجع   از منابع    اصفهان   پزشكي   علوم   دانشگاه   پزشكي  دانشجويان
  ).6( داد   نشان گيري  را در حد بسيار چشم پزشكي

   اطالعات  ميزان اي  مقايسه  دارد با بررسي سعيحاضر   پژوهش
 و   توانبخـشي  ،   پرسـتاري   ده دانـشك    سـه    دانـشجويان   اي  كتابخانه
ــان  اطالعــات  بپــردازد و ســطح بهداشــت ــ را تع  آن   امكــان  و يني

   از پژوهش    حاصل   از نتايج    با استفاده    مناسب   آموزشي  ريزي  برنامه
.  نمايـد    فـراهم    دانشجويان  اي   كتابخانه   اطالعات   ارتقاء سطح   براي

   و منـابع     با كتابخانـه    نان آ   آشنايي   ميزان   ارزيابي  , لحاظ   همين  به
   مناسـب    آموزشي  ريزيهاي   و برنامه    منظور اتخاذ تدابير الزم      به  آن

  . يابد  مي ضرورت
  
  هاشرو
 از    دانـشجويان    اسامي  ليست,  تحليلي -توصيفي     مطالعه   اين   انجام  براي

 . اخـذ گرديـد    و بهداشـت  توانبخـشي  ،  پرسـتاري  هـاي    دانشكده  آموزش
  سـي كارشنا  و  كـارداني   در مقاطع  دانشكده  دانشجو از سه 460 مجموعاً

   تـصادفي   كـامالً    صـورت   بـه   و  اي   سهميه  گيري   نمونه   از روش   با استفاده 
   كه اي  از پرسشنامه   با استفاده    آنان  اي   كتابخانه   شدند و اطالعات    انتخاب

مـورد  , دروايي آن تأييـد شـده بـو       pilot با انجام يك مرحله به صورت     
به كليه پرسشنامه ها با پيگيري و در صورت لـزوم           .  ند قرار گرفت   ارزيابي

 15   داراي  پرسـشنامه . با استفاده از نمونه هاي جايگزين پاسخ داده شد        
 و جمعـاً يكـصد     پاسـخ  يك  از  بيش  آن   سؤال 11   به   بود كه   بسته  سؤال

  شـاخص  معيـار و  ين  تعيمنظور  ه   پرسشناها ب   همان .  گرفت  امتياز تعلق 
  پرسـنل  ،   كتابـداري    رشـته    علمي   اعضاء هيأت   ، توسط   بندي  درجه  براي

   آنـان   توسـط   و   ارسال   كتابداري   رشته   چهارم   سال  كتابدار و دانشجويان  
   بنــدي  دســته صــورتايــن    بــه  شــده امتيــاز كــسب.  گرديــد تكميــل
كمتر ,  متوسط 40  تا 54  ,خوب 55 تا   82,  عالي 5/82 تا   100:گرديدند

  . ضعيف 40از 
 EPI   افزارهـاي    از نرم    گيري   با بهره    آمده   دست   به   آماري  هاي  داده

  . آناليز گرديدندSPSSو 
  

  نتايج
ــن ــه در اي ــشجوي148  , مطالع ــشكده  دان ــتاري،   دان  152 پرس

ــشجوي ــشكده دان ــشي  دان ــشجوي160 و   توانبخ ــشكده  دان    دان
هـا     پرسـشنامه    بـه    پژوهـشي    جامعه  هاي  ه نمون   عنوان   به  بهداشت

   دانشجويان   توسط   شده   كسب   امتيازات   كل  ميانگين . دادند  پاسخ
 و  1/43   توانبخـشي    علـوم    و دانـشكده   2/38   پرسـتاري   دانشكده
  . آمد دسته  ب9/44   بهداشت دانشكده

،    پرسـتاري    و دوم    اول   سـالهاي    دانشجويان   امتيازات  ميانگين
   حاصـل    نتـايج  . و آنـاليز گرديدنـد       مقايسه   و بهداشت   نبخشيتوا
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هـا     دانـشكده    بـين    نمـرات    ميـانگين    سطح   اختالف   داد كه   نشان
   بــين  اخــتالف  ايــن كــه در حــالي) P >05/0( اســتدار  معنــي

دار    معنـي    و چهـارم     سـوم   هـاي    سـال    دانشجويان   نمرات  ميانگين
  .نبود

ــه ــدي در طبق ــازات، بن ــشجويان45  امتي ــه  درصــد از دان    س
 23،     درصـد متوسـط    30 ضـعيف،     اي   كتابخانه   اطالعات  دانشكده

  . )1جدول  ( بودند عاليدر سطح  درصد 2/1 و تنها  درصد خوب
,  درصد از دانشجويان دانشكده پرستاري بيش از سـه بـار           73

 درصد تنها يـك بـار در مـاه بـه            6 درصد آنان دو تا سه بار و         21
   دانـشكده    از دانـشجويان    درصد 72.  مراجعه مي نمودند   كتابخانه

 8 بار و   دو تا سه  بين درصد20،   بار در ماه  از سه  بيش توانبخشي
  .ند كرد مي  مراجعه  كتابخانه  به ماه بار در  تنها يكدرصد

  بـار در     از سـه     بيش   بهداشت   دانشكده   دانشجويان  درصد 68
   به  ماه بار در   تنها يك   درصد 5 بار و      دو تا سه     بين  درصد 27 , ماه

  .ندودنم  مي  مراجعه كتابخانه
 در    داد كـه     نشان   كتابخانه   به   دانشجويان   مراجعه   علل  بررسي

 41 بـا      شخـصي   ، عالقه  درصد 3/69 با    نياز آموزشي  ،   دانشكده  سه
 و    روزنامـه    و مطالعه   درصد 6/34   كالسي   اجباري  ،  تحقيق  درصد
   بـه    دانـشجويان    مراجعـه    علـل    ترتيـب    بـه   درصـد  6/14ا   ب  مجله

  .)2  جدول(ست ا  بوده كتابخانه
 , بـار    از سـه     بيش   پرستاري   دانشكده   درصد از دانشجويان   73

در مـاه بـه     بـار     درصد تنها يـك    6 بار و      دو تا سه     درصد آنان  21
  .ندمودن  مي مراجعهكتابخانه 

  
  بحث

 با    در هر دانشكده     شده   كسب  رات نم   ميانگين   پژوهش  در اين 
   كـه    داشـته    تقريبـاً افـزايش      دانشجويان   تحصيلي   سنوات  افزايش

   سـه    ، بـين     اخذ شـده     نمرات   كلي  مقايسه. رسد   بنظر مي   منطقي
   توسـط    اخـذ شـده      نمـرات    تنها ميـانگين     داد كه    نشان  دانشكده

   بـا دو دانـشكده      اشت بهد   دانشكده   و دوم    اول   سالهاي  دانشجويان
   كـارداني   هـاي    دوره   به  دار وجود دارد با توجه       معني  ديگر اختالف 

 انتظـار     وجود دارد ،در حاليكـه       بهداشت   در دانشكده    كه  بيشتري
   آنهـا از كتابخانـه    اسـتفاده   و ميزان اي  كتابخانه  ،اطالعات رفت  مي

  .كمتر باشد
   در هر دانـشكده      تحصيلي  هاي   رشته   بين   در مقايسه   از طرفي 

   در بـين     دانـشجويان    توسـط    شـده    كـسب    امتيازات   داد كه   نشان
   اخـتالف    داراي   و بهداشـت     پرسـتاري   هـاي    دانـشكده   هـاي   رشته

   توســط  شــده  كــسب  امتيــازات  بــين  و مقايــسه دار بــوده معنــي
  اري د   معني   اختالف   داد كه    نشان   توانبخشي   دانشكده  دانشجويان
  .وجود ندارد

  نـشان    دانـشكده   سه  دانشجويان  اخذ شده  نمرات در مجموع
 از   دانشجويان   اطالعات  درصد از دانشجويان75 در حدود  داد كه

ــات ــل اطالعــ ــول  قابــ ــن  قبــ ــته  در ايــ ــوردار  رشــ   برخــ
  

   توزيع فراواني رتبه هاي كسب شده دانشجويان.1جدول 
 ضعيف متوسط خوب عالي دانشكده

 %53 %30 %17 %0 پرستاري
 %43 %28 %29 %1 توانبخشي
 %41 %33 %23 %3 بهداشت

 %45 %30 %23 %2/1 كل
  

 
  )بيش از يك انتخاب( علت مراجعه دانشجو به كتابخانه اي .2جدول 

 بدون جواب عدم مراجعه مطالعه روزنامه تحقيق اجباري نياز آموزشي عالقه دانشكده
 %5/2 %3 %12 %40 %0 %44 پرستاري
 %5/3 %5/2 %14 %31 %73 %42 توانبخشي
 %5/5 %2 %18 %33 %74 %37 بهداشت

 %8/3 %5/2 %6/14 %6/34 %3/69 %41 ميانگين كل
  
 
   پزشـكي    علـوم    در دانشگاه  1996   در سال    ديگري  پژوهش. بودند

   از اطالعـات     اسـتفاده    در زمينـه     دانشجويان   داد كه    نشان  تگزاس
  بـر اسـاس   .  برخوردار نيستند    الزم   كامپيوتر ، از توانايي     و  پزشكي

 آنهـا     توانايي   ارتقاء سطح    براي   آموزشي  هاي   ، دوره    پژوهش  نتايج
  پيـــــــــــــــــــــــــشنهاد گرديـــــــــــــــــــــــــد

   يا متوسط  ضعيف  با اطالعات  درصد از دانشجويان75وجود  . )7(
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  مقايسه اطالعات كتابخانه اي دانشجويان

  /  Iranian Journal of Medical Education,, No 3, 2002٢٠  

   بـه    بـار در مـاه     3 از     بـيش    درصـد آنـان    70 از     بـيش   در حاليكه 
   نيازهـاي    چگونه   كه   برانگيز است   كنند سؤال    مي   مراجعه  كتابخانه
 از    استفاده   چگونگي   در زمينه    الزم   آگاهي   خود را بدون    اطالعاتي
   اغلـب    كـه   در صـورتي  . نماينـد    مـي    تـأمين    آن   و منـابع    كتابخانه
   كتابـداري    در رشـته     تخـصص    عدم   دليل  ها به    كتابخانه  كتابداران

   هـستند و از طرفـي        دانشجويان   راهنمايي   براي   الزم  اقد توانايي ف
 بيـشتر از      فنـي   هـاي    در بخش    و مجرب    كارشناس  ديگر كتابدارن 

 سر در     وضعيتي   حضور دارند، در چنين      و مرجع    امانت  هاي  بخش
   متصور است    امري   در نزد دانشجويان     منفي   و ايجاد ذهنيت    گمي

   منابع   تأمين   براي   كه   بااليي   و ريالي    ارزي  هاي  هزينه   به  با توجه . 
   دليـل   بـه   منـابع   از ايـن   كـم   گيـري    بهـره    و از طرفي    اي  كتابخانه
   ايـن   بر اساس  آن  و منابع   از كتابخانه    دانشجويان   ضعيف  اطالعات
  :شود  پيشنهاد مي  زمينه  هم هاي  و پژوهش تحقيق

   گردنـد كـه      موظف   دانشگاهي  هاي  ابخانه كت   متخصص   كتابدارن -
   را بـراي    اي   كتابخانـه    و منـابع     از كتابخانـه     اسـتفاده   يكبار شـيوه  
 از    استفاده   را براي    الزم   تواناني   دهند و حداقل     توضيح  دانشجويان

  . در آنها ايجاد نمايند اي  كتابخانه منابع
   بـه    دانـشجويان   ت بـا هـداي      كردند كه    ترغيب   نحوي  اساتيد به  -

   منـابع    بـه    و ارجـاع     درسـي    تكـاليف    طـرح   ها ، از طريق     كتابخانه
 بيـشتر و مفيـدتر از        گيـري    را در بهـره      مـؤثري    نقش  اي  كتابخانه
  . ايفاء نمايند كتابخانه

ــراي   - ــه اي ب ــابع كتابخان ــتفاده از من ــاي آموزشــي اس  كارگاهه
ــان مناســب   ــا زم ــستقل و ب ــه صــورت م ــشجويان ب  توســط دان

متخصصين كتابداري و اطـالع رسـاني پزشـكي طراحـي و اجـرا              
  .گردد
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