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چکیده
زمینه و هدف :تصاویر و ویدئوهای تخصصی در یادگیری مباحث مختلف در رشتههای علوم پزشکی اهمیت بسزایی دارند .این

مطالعه بهمنظور تعیین نقش تصاویر و ویدئوها در یادگیری از نظر دانشجویان و نیز مشکالت آنها در دستیابی به تصاویر و ویدئوهای
تخصصی صورت گرفتهاست.

روش بررسی :روش پژوهش ،پیمایشی بوده و دادهها با استفاده از پرسشنامه ی محققساخته گردآوری شدهاند .جامعه پژوهش عبارتند

از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نیمسال اول سال تحصیلی .94-95

یافتهها :بیش از نیمی از دانشجویان نقش تصاویر و فایلهای ویدئویی را در دستیابی به اهداف آموزشیشان متوسط و بیشتر دانستهاند.

رابطه ی معناداری بین رشته ی تحصیلی و احساس نیاز به تصاویر و ویدئوهای تخصصی وجود ندارد .دانشجویان برای دستیابی به
تصاویر از جست و جوی تصاویر گوگل بیشتر از هر گزینه ی دیگری استفاده میکنند و برای دریافت راهنمایی ،بیش از کتابداران
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به استادان و دوستانشان مراجعه میکنند .بسیاری از پاسخدهندگان تاکنون نام پایگاههای اطالعاتی تصاویر و ویدئوهای تخصصی را

نشنیدهاند و یا هرگز از آنها استفاده نکردهاند .سرعت کم اینترنت و فیلتربودن سایتها ازنظر دانشجویان مهمترین عوامل ناکامی در

دستیابی به تصاویر و ویدئوهای موردنیازشان است .حال آنکه عدم آشنایی با پایگاههای اطالعاتی تخصصی ازنظر آنها در رتبه ی
چهارم اهمیت قرار دارد.

نتیجهگیری :دانشجویان به اهمیت تصاویر و ویدئوهای تخصصی در دستیابی به اهداف آموزشی واقفند ،اما چون پایگاههای اطالعاتی

تخصصی را نمیشناسند و ارتباط مناسبی با کتابداران ندارند ،به موتورهای جست و جوی عمومی متوسل میشوند و درنتیجه با فیلتر
بودن بسیاری از سایتها مواجه میشوند و درنهایت از دستیابی به آنچه واقع ًا میخواستند بازمیمانند.
واژه های کلیدی :رفتار اطالعیابی ،ذخیره و بازیابی اطالعات پزشکی ،مواد دیداری شنیداری ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 1دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 2استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران
 3دانشیار مرکز تحقیقات رشد کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران
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رفتار اطالع یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی

رفتــار اطالع یابی دانشــجویان تحصیــات تکمیلی ...

مقدمه

مهم در پاسخ به پرسش های پیش آمده در هنگام کار استفاده نمی کنند.

پژوهشی و درمانی بسیار استفاده می شود ،تا آنجاکه انجام برخی از

بانک های اطالعاتی پزشکی از اینترنت استفاده نمی کنند .پزشکان

امور آموزشی یا درمانی بدون دسترسی و استفاده از تصاویر بسیار

عمومی نیازمند آموزش اینترنت ،ابزارها و روش های جست و جو در

مشکل یا غیرممکن می گردد( .)1در حقیقت می توان گفت منابع

وب و بانک های اطالعاتی پزشکی هستند(.)5

دیداری -شنیداری واسطه ای بی نظیر برای آموزش پزشکی هستند(.)2
به عالوه ،تصاوير پزشكي حاوي اطالعات مهمي هستند كه
به كاربراني با سطوح متفاوت از دانش موضوعي در دانشكده ها و
سازمان هاي پزشكي و حرفه مندان حيطه ی سالمت كه به دنبال
برطرف كردن نيازهاي اطالعاتي خود مي باشند ،اطالعات ارائه
مي كنند؛ بنابراين در اين دانشكده ها و سازمان ها سيستم هاي بازيابي
تصاوير از ارزش زيادي برخوردارند(.)3

آشنایی با موتورهای کاوش و پایگاه های اطالعاتی تخصصی
یکی از مهمترین مهارت های اثرگذار بر رفتار اطالع یابی افراد است که
می تواند موفقیت فرایند جست و جو را تا حد زیادی تضمین نماید.
تحقیقات نشان می دهد که بین میزان دقت موتورهای کاوش عمومی
و موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی تصاویر پزشکی
تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین علیرغم همپوشانی برخی از
نتایج موتورهای کاوش ،هر کدام از موتورهای کاوش نتایج منحصر به

امروزه ،برنامه های درسی مقاطع مختلف پزشکی جدید روی

فردی را نیز بازیابی می کنند .این موضوع نشان دهنده ی تفاوت در

خودآموزی و یادگیری مسأله محور( )PBLتمرکز دارند و در نتیجه

الگوریتم نمایه سازی منابع موجود در وب ،توسط موتورهای کاوش

دانشجویان را به جست و جوی اطالعات در اینترنت با توجه به سادگی

مختلف است ،لذا بهتر است برای جست و جوی تصاویر پزشکی ،از

دسترسی ،ک ّمیت منابع موجود و قیمت پایین آن سوق می دهند(.)2

چند موتور کاوش عمومی و تخصصی پزشکی به طور همزمان استفاده

لذا با توجه به اهمیت منابع دیداری -شنیداری(اعم از تصاویر

شود(.)1

و ویدئوهای تخصصی) در آموزش و پژوهش حوزه علوم پزشکی

از طرفی دستیابی به اطالعات موثق و معتبر مرتبط با نیاز

از یک سو و تمایل زیاد دانشجویان به استفاده از اینترنت برای

اطالعاتی کاربر در تمامی زمینه ها و به ویژه در علوم پزشکی از

دسترسی به این منابع از سوی دیگر ،بررسی رفتار اطالع یابی ایشان در

اهمیت بسزایی برخوردار است .همچنانکه در مطالعه ای نشان داده

زمینه ی بازیابی تصاویر و ویدئوهای تخصصی با هدف یادگیری یا

شده که ویدئوهای موجود در یوتیوب در مورد آناتومی قلب انسان،

پژوهش ضروری می نماید.

مالک های آناتومیک مطالعه را به طور ضعیفی منتقل می کنند در حالی که

رفتار اطالع یابی اصطالح گسترده ای است که مجموعه ای

نمره های کیفیت عمومی لب مرز هستند( .)2این امر نیز ضرورت

از فعالیت ها را در بر می گیرد که فرد به منظور بیان نیاز اطالعاتی،

آشنایی با پایگاه های اطالعاتی تخصصی و استفاده از آنها برای بازیابی

جست و جوی اطالعات ،ارزیابی و انتخاب اطالعات و سرانجام

تصاویر و ویدئوهای تخصصی را آشکار می سازد.

استفاده از این اطالعات برای برطرف کردن نیازهای اطالعاتی اش
انجام می دهد(.)4

یکی دیگر از مهمترین مشکالت جست و جو و بازیابی
اطالعات ،بازیابی نتایج غیرمرتبط با نیاز اطالعاتی کاربر است که

افراد و گروه های مختلف ،رفتارهای اطالعاتی متفاوتی از خود

باعث کاهش ضریب دقت فرایند بازیابی می شود .چنانکه نتایج مطالعه

بروز می دهند و عوامل متعددی نیز بر رفتار اطالع یابی افراد و نتایج

ای نشان داده است که میان ضریب دقت و بازیافت استفاده کنندگان

آن اثر می گذارد .مطالعات بسیاری به بررسی رفتار اطالع یابی افراد

رشته های مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد .اما دانشجویان

و مسایل مربوط به آن پرداخته اند که در این نوشتار گزیده ای از آنها

کارشناسی ارشد نسبت به دانشجویان دکتری حرفه ای و دکتری

مرور خواهد شد.

تخصصی ضریب دقت پایین تری دارند .یعنی مانعیت جست و جوهایشان

با وجود فراگیر بودن دسترسی به اینترنت ،هنوز هم بسیاری
از افراد مهارت و توانایی کافی کار با اینترنت و جست وجو در آن را

کمتر است و نتایج نامربوط بیشتری بازیابی می کنند(.)6
عدم دستیابی فرد به اطالعات مورد نیازش به هر علتی که

ندارند .مث ً
ال مطالعه ای نشان می دهد با وجود دسترسی بیش از 75

باشد ،او را دلسرد و مأیوس می کند .چنانکه مطالعه ای بر روی رفتار

درصد پزشکان عمومی به اینترنت ،آنها هنوز از اینترنت به عنوان ابزاری

جست و جوی رادیولوژیست ها نشان می دهد که  25درصد از
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در رشته های علوم پزشکی از تصاویر در امور آموزشی،

بیشتر آنها به دلیل عدم آشنایی کافی با اینترنت ،منابع الکترونیکی و

عاطفه کالنتری و همكاران

جست و جوهای ایشان برای تصاویر مورد نظرشان ناموفق است و آنان
بعد از  10دقیقه ،جست و جویشان را متوقف می کنند(.)7
عالوه بر همه ی موارد فوق ،تجربه و سابقه ی کار با دانشجویان
متعدد ایشان در بازیابی اطالعات از وب بوده که این امر به ویژه در
مورد بازیابی تصاویر و ویدئوهای آموزشی تخصصی نمود ویژه ای
داشته و دارد.
بر همین اساس پژوهشی طراحی شد تا اوالً میزان احساس نیاز
دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی به تصاویر
و ویدئوهای تخصصی بررسی شود و ثانی ًا مسایل و مشکالتی که

این گروه از دانشجویان در راه دستیابی به تصاویر و ویدئوهای مورد
نیازشان با آن مواجهند از دیدگاه خودشان تعیین گردد.
لذا این مقاله می کوشد تا دیدگاه دانشجویان را در خصوص
میزان تأثیر تصاویر و فایل های ویدئویی در دستیابی آنها به اهداف
آموزشی شان(انجام تکالیف کالسی ،یادگیری مباحث درسی و ،)...
تأثیر رشته تحصیلی بر احساس نیاز دانشجویان به تصاویر و ویدئوهای
آموزشی ،منابع ،افراد ،پایگاه های اطالعاتی فارسی و انگلیسی مورد
استفاده دانشجویان برای دستیابی به تصاویر و ویدئوهای تخصصی،
مهمترین مشکالت آنها برای بازیابی تصاویر و ویدئوهای تخصصی
و وجود یا عدم وجود رابطه میان رشته تحصیلی و مشکالت بازیابی
تصاویر و ویدئوهای آموزشی را مورد بررسی قرار دهد.

روش بررسی
پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شده و داده ها با استفاده
از پرسشنامه ی محقق ساخته ای مشتمل بر هشت سوال که برخی از
آنها از چند گویه تشکیل شده بودند ،گردآوری شده اند .در مجموع این
پرسشنامه  37گویه را ارزیابی می کرد.
برای اطمینان از روایی محتوای پرسشنامه ،پس از طراحی و
پیش از توزیع آن ،پرسشنامه برای بررسی و اظهار نظر به پنج نفر از
کتابداران تحصیلکرده ی دانشگاه های علوم پزشکی قزوین و تبریز
و سه نفر از استادان متخصص ارایه شده و نظرات آنان گردآوری
و در قالب گویه های جدید یا اصالح و تغییر گویه های قبلی روی
پرسشنامه اعمال گردید .سپس مطالعه ی پایلوتی با توزیع پرسشنامه در
شبکه های اجتماعی انجام شد که  30نفر از دانشجویان تحصیالت
تکمیلی رشته های مختلف دانشگاه های مختلف به پرسشنامه پاسخ
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الزم روی پرسشنامه اعمال گردید .روایی صوری پرسشنامه نیز با
نظرسنجی از پاسخ دهندگان در مطالعه ی پایلوت بررسی گردید که
نظرات پاسخ دهندگان نشان دهنده ی روایی صوری مناسب پرسشنامه
بود.
برای سنجش پایایی پرسشنامه ،از آزمون همبستگی درونی
استفاده شده و ضریب آلفای کرونباخ برای چهار زیرمجموعه از
گویه ها که هر زیرمجموعه با یک سوال در پرسشنامه مطرح شده
بودند ،محاسبه گردید .در هر مورد ضریب آلفای کرونباخ بین
 0/75 -0/87محاسبه شد که در مجموع ،نشان دهنده ی پایایی قابل
قبول پرسشنامه می باشد.
جامعه ی پژوهش عبارتند از دانشجویان مقاطع تحصیالت
تکمیلی(کارشناسی ارشد و  )PhDرشته های مختلف دانشگاه علوم
پزشکی قزوین در نیمسال اول سال تحصیلی  .94-95پس از مراجعات
و پیگیری های مکرر  121نفر پرسشنامه را تکمیل کردند که در نهایت
به دلیل تعداد محدود دانشجویان مقطع  7(PhDنفر) آنها از مطالعه
حذف شدند.
داده ها در قالب یک فایل  Excelذخیره شدند ،سپس با
اختصاص کدهای حرفی انگلیسی مستخرج از متن هر سوال یا گویه
و نیز در نظر گرفتن کدهای عددی برای گزینه های مختلف سواالت
ترتیبی ،داده ها با تعریف متغیر برای هر سوال یا گویه به نرم افزار
 SPSS 16وارد شدند .آنگاه برای دسته بندی داده ها و دستیابی به
یافته ها محاسبه ی فراوانی ،میانگین و همبستگی با توجه به نوع
سواالت و گویه ها ،انجام شد.

یافته ها
در ادامه ،یافته های حاصل از اجرای آزمون های آماری روی
داده ها گزارش می شود.
 114نفر از پاسخ دهندگان در مقطع کارشناسی ارشد و  7نفر
در مقطع دکتری تخصصی مشغول تحصیل بودند .نمودار  1تعداد
پاسخ دهندگان را به تفکیک رشته و گرایش نشان می دهد .دانشجویان
رشته پرستاری مراقبت های ویژه( 18نفر) بیشترین مشارکت را در
تکمیل پرسشنامه نشان دادند .پس از آن دانشجویان رشته های مشاوره
در مامایی( 15نفر) ،بهداشت حرفه ای( 15نفر) در رتبه های بعدی
قرار گرفتند .دانشجویان رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
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رشته های مختلف دانشگاه علوم پزشکی نشان دهنده ی مشکالت

دادند .آنگاه بر اساس مطالعه ی پایلوت مجددا ً تغییرات و اصالحات

رفتــار اطالع یابی دانشــجویان تحصیــات تکمیلی ...

( 1نفر) و علوم تشریحی( 2نفر) کمترین مشارکت را در تکمیل

تخصصی کم بود و نمی توانستند در مقایسه ها شرکت داده شوند،

پرسشنامه نشان دادند 6 .نفر از دانشجویان هم رشته و گرایش خود

پاسخ های ایشان از مطالعه حذف گردید.

را مشخص نکرده بودند .از آنجا که تعداد دانشجویان مقطع دکتری

مطالعه با بررسی نظر دانشجویان در خصوص نقش و اهمیت
تصاویر و فایل های ویدئویی در دستیابی آنها به اهداف آموزشی شان

نیمی از دانشجویان( 52نفر 45/61 -درصد) نقش تصاویر و فایل های

آغاز شد .همان طور که در جدول  1می توان دید ،هیچ یک از

ویدئویی را متوسط و بقیه نیز( 48نفر 42/1 -درصد) نقش تصاویر و

دانشجویان منکر اهمیت تصاویر و فایل های ویدئویی در دستیابی

فایل های ویدئویی را در دستیابی آنها به اهداف آموزشی شان زیاد و

به اهداف آموزشی نبوده است و تنها تعداد کمی از دانشجویان

خیلی زیاد دانسته اند.

( 14نفر 12/29 -درصد) نقش تصاویر و فایل های ویدئویی را در
جدول  :1نقش تصاویر و ویدئوها در دستیابی به اهداف آموزشی

اص ً
ال
تعداد پاسخ دهندگان

خیلی کم

متوسط

کم

زیاد

خیلی زیاد

مجموع

0

6

8

52

38

10

114

%0

%5/27

%7/02

%45/61

%33/33

%8/77

%100

سپس مطالعه به بررسی اینکه آیا احساس نیاز به تصاویر و

دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی) و

ویدئوهای آموزشی بین دانشجویان رشته های مختلف متفاوت است

یک بار میزان احساس نیاز(در سه دسته کم ،متوسط و زیاد به جای 6

یا خیر ،پرداخته است .از آنجاکه مفروضات کای اسکوئر برای بررسی

دسته ی اص ً
ال ،خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) ادغام منطقی

معناداری رابطه میان  14رشته -گرایش به دست آمده از پرسشنامه و 6

شدند .اما علیرغم برقراری مفروضات ،مقدار  P-valueتغییر چندانی

رتبه اختصاص داده شده در پرسشنامه برای تعیین میزان احساس نیاز

نکرد .بنابراین می توان گفت تفاوت معناداری میان میزان احساس نیاز

دانشجویان به تصاویر و ویدئوهای تخصصی برقرار نبود ،ناگزیر طی

دانشجویان رشته های مختلف دانشکده های مختلف به تصاویر و

دو مرحله یک بار رشته ها(در سه دسته رشته های دانشکده پزشکی،

ویدئوهای تخصصی وجود ندارد.

جدول  :2منابعی که دانشجویان برای دستیابی به تصاویر و ویدئوهای آموزشی به آنها مراجعه می کنند

وبالگ ها

اص ً
ال

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

missing

مجموع

15

17

36

38

6

0

2

114

%13/16

%14/91

%31/58

%33/34

%5/26

%0

%1/75

%100
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نمودار  :1تعداد پاسخ دهندگان به تفکیک رشته و گرایش

دستیابی به اهداف آموزشی شان کم و خیلی کم دانسته اند .نزدیک به

عاطفه کالنتری و همكاران

وب سایت ها
جست و جوی تصاویر گوگل

پایگاه های اطالعاتی تخصصی

%1/75

%8/78

%18/42

%41/23

%25/44

%1/75

%2/63

%100

0

4

10

35

47

17

1

114

%0

%3/5

%8/78

%30/7

%41/23

%14/91

%0/88

%100

11

12

25

40

19

3

4

114

%9/65

%10/53

%21/93

%35/09

%16/67

%2/63

%3/5

%100

3

7

15

37

42

8

2

114

%2/63

%6/14

%13/16

%32/46

%36/84

%7/02

%1/75

%100

جدول  2نشان می دهد که دانشجویان برای دستیابی به تصاویر

و خیلی زیاد) .پایگاه های اطالعاتی تخصصی هم ظاهرا ً به میزان قابل

و ویدئوهای تخصصی مورد نیازشان از جست و جوی تصاویر گوگل

توجهی مورد استفاده دانشجویان قرار می گیرند( 50نفر 43/86 -درصد

بیش از هر منبع دیگری استفاده می کنند( 64نفر 56/14 -درصد زیاد

زیاد و خیلی زیاد).

جدول  :3افرادی که دانشجویان برای دستیابی به تصاویر و ویدئوهای آموزشی به آنها مراجعه می کنند

اص ً
ال

خیلی کم

متوسط زیاد

کم

خیلی زیاد

missing

مجموع

13

18

30

33

12

3

5

114

%11/4

%15/79

%26/32

%28/95

%10/53

%2/63

%4/38

%100

5

17

26

47

17

1

1

114

%4/38

%14/91

%22/81

%41/23

%14/91

%0/88

%0/88

%100

7

11

21

38

32

5

0

114

%6/14

%9/65

%18/42

%33/34

%28/07

%4/38

%0

%100

مراجعه به کتابدار
مراجعه به دوستان
مراجعه به استادان

جدول  3نشان می دهد دانشجویان برای جست و جو و

" ،"/http://www.clinicalmedicine.irبانک تخصصی ویدئوی

دریافت راهنمایی جهت دستیابی به تصاویر و ویدئوهای موردنیازشان

سالمت " ،"/http://www.healthtube.irبانک تخصصی فیلم

به استادان( 32/45درصد زیاد و خیلی زیاد) و دوستانشان(15/79

پزشکی " ،"/http://www.medtube.irبانک جامع پزشکی و دارویی

درصد زیاد و خیلی زیاد) بیش از کتابداران( 13/16درصد زیاد و خیلی

ایران ،پی سی مدیکال " )"/http://p30medical.comکه استفاده از

زیاد) مراجعه می کنند.

همه آنها برای عموم کاربران رایگان بوده ولی در زمان نگارش مقاله
برخی از آنها دیگر قابل بازیابی نبودند ،سوال شد.

در پرسشنامه در مورد آشنایی دانشجویان با پنج پایگاه
اطالعاتی تخصصی فارسی ویژه تصویر و ویدئو(پزشکی بالینی

جدول  :4میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از پایگاه های اطالعاتی تخصصی فارسی تصویر و ویدئو

نامش را هم نشنیده بودم
از وجودش باخبر بودم ولی
هرگز از آن استفاده نکرده ام
به ندرت از آن استفاده می کنم

483

بانک تخصصی
فیلم پزشکی

بانک تخصصی
ویدئوی سالمت

بانک جامع پزشکی
و دارویی ایران

پزشکی
بالینی

پی سی
مدیکال

55

65

47

57

77

%48/25

%57/02

%41/23

%50

%67/55

39

38

37

31

23

%34/21

%33/33

%32/46

%27/19

%20/17

17

7

24

14

7

%14/91

%6/14

%21/05

%12/28

%6/14
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کتاب ها و مجالت کتابخانه

2

10

21

47

29

2

3

114
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گاهی از آن استفاده می کنم
Missing

%1/75

%2/63

%2/63

%10/53

%4/39

1

1

3

0

2

%0/88

%0/88

%2/63

%0

%1/75

114

114

114

114

114

%100

%100

%100

%100

%100

همان طور که در جدول  4نشان داده شده ،درصد بسیار

www.webmd.com/,

bestmedicallinks.com,

WebMD

باالیی از پاسخ دهندگان یا به کلی نام این پایگاه ها را نشنیده اند و یا

www.dartmouth.

هرگز از آنها استفاده نکرده اند(بین  74/4درصد  93/9 -درصد) .بین

edu/~library/biomed/guides/research/medimages.

میزان آشنایی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده های مختلف با

www

.html?mswitch-redir=classic#one,

پایگاه های اطالعاتی تخصصی تصویر و ویدئوی فارسی تفاوت

 )nlm.nih.gov/medlineplus/برای عموم کاربران رایگان و

معناداری وجود ندارد.

استفاده از دو مورد دیگر(Mosby's Nursing Skills www.

سپس آشنایی دانشجویان با هفت پایگاه اطالعاتی تخصصی

of

Libraries

MedlinePlus

Journal

The

JoVE:

Biomedical

Dartmouth

mosbysnursingskills.com,

انگلیسی ویژه تصویر و ویدئوی پزشکی که استفاده از چهار مورد

 )Visualized Experiments www.jove.com/مستلزم پرداخت

از آنها(Diseases & Condition- Medscape Reference

حق اشتراک توسط افراد یا دانشگاه هاست ،مورد بررسی قرار گرفت.

emedicine.medscape.com, Best Medical Links www.
جدول  :5میزان آشنایی و استفاده دانشجویان از پایگاه های اطالعاتی تخصصی انگلیسی تصویر و ویدئو

نامش را هم نشنیده بودم
از وجودش باخبر بودم ولی
هرگز از آن استفاده نکرده ام
به ندرت از آن استفاده می کنم
گاهی از آن استفاده می کنم
Missing
مجموع

MedlinePlus

Mosby's Nursing
Skills

Dartmouth Biomedical
Libraries

Medscape

JoVE

Best Medical WebMD
Links

43

54

76

52

79

59

69

%37/73

%47/37

%66/67

%45/61

%69/30

%51/75

%60/53

27

30

22

35

18

32

26

%23/68

%26/31

%19/29

%30/70

%15/79

%28/07

%22/81

23

19

11

10

11

15

14

%20/17

%16/67

%9/65

%8/77

%9/65

%13/16

%12/28

9

6

1

14

2

7

3

%7/89

%5/26

%0/88

%12/28

%1/75

%6/14

%2/63

12

5

4

3

4

1

2

%10/53

%4/39

%3/51

%2/63

%3/51

%0/88

%1/75

114

114

114

114

114

114

114

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

همان طور که در جدول  5می توان دید ،درصد بسیار باالیی از

بین میزان آشنایی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده های مختلف

پاسخ دهندگان یا به کلی نام این پایگاه ها را نشنیده اند و یا هرگز از

با پایگاه های اطالعاتی تخصصی تصویر و ویدئوی انگلیسی تفاوت

آنها استفاده نکرده اند(مجموع ًا بین  61/41درصد تا  85/96درصد).

معناداری وجود ندارد.

جدول  :6مهمترین مشکالت پیش روی دانشجویان در دستیابی به تصاویر و ویدئوهای مورد نیازشان

علت
سرعت پایین اینترنت
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مجموع

2

3

3

12

5

عاطفه کالنتری و همكاران

رایگان نبودن تصاویر ویدئوهای بازیابی شده

6/78

3

عدم آشنایی با پایگاه های اطالعاتی تخصصی

6/24

4

بازیابی تصاویر و ویدئوهای غیر تخصصی

6/17

5

کیفیت پایین تصاویر بازیابی شده

5/94

6

بازیابی حجم زیادی از تصاویر و ویدئوهای نامرتبط

5/75

7

مهارت ناکافی برای جست و جو در اینترنت

5/35

8

مهارت ناکافی برای استفاده از رایانه

5/27

9

به تصاویر و ویدئوهای تخصصی مورد نیازشان دارد.

همان طور که در جدول  6می توان دید ،در مجموع از پاسخ های
 114نفر این طور بر می آید که پس از پایین بودن سرعت اینترنت(نمره

عامل عدم آشنایی با پایگاه های اطالعاتی تخصصی(نمره

میانگین  ،)7/64فیلتر بودن سایت های محتوی تصاویر و ویدئوهای

میانگین  )6/24در رتبه ی چهارم عوامل ناکامی دانشجویان در یافتن

تخصصی رشته های علوم پزشکی(نمره میانگین  )7/07و رایگان نبودن

تصاویر و ویدئوهای تخصصی قرار گرفته است.

تصاویر و ویدئوهای بازیابی شده(نیاز به داشتن نام کاربری و رمز عبور)

بررسی معناداری تفاوت میان میزان اهمیت عوامل مختلف عدم

(نمره میانگین  )6/78مهمترین عوامل ناکامی دانشجویان در دستیابی

دستیابی دانشجویان به تصاویر و ویدئوهای تخصصی مورد نیازشان

به تصاویر و ویدئوهای آموزشی مورد نیازشان است .حال آنکه از نظر

نشان داد که به جز عامل فیلتر بودن سایت های محتوی تصاویر و
ویدئوهای تخصصی تمامی عوامل نام برده تقریب ًا برای همه دانشجویان

دانشجویان ،نداشتن مهارت کافی در استفاده از رایانه(نمره میانگین

اهمیت مشابهی داشته اند.

 )5/27و نیز نداشتن مهارت کافی برای جست و جو در اینترنت(نمره
میانگین  )5/35به ترتیب کمترین نقش را در ناکامی ایشان در دستیابی

جدول  :7میانگین و انحراف معیار نمره ی میزان اهمیت عامل "فیلتر بودن سایت های محتوی تصاویر و
ویدئوهای تخصصی" از نظر دانشجویان دانشکده های مختلف

میانگین

انحراف معیار

دانشکده پزشکی

7/67

2/95

دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی

6/32

2/56

دانشکده پرستاری و مامایی

7/49

2/32

میانگین و انحراف معیار نمره ی میزان اهمیت عامل "فیلتر بودن

دیگر بود ،به طوری که از نظر دانشجویان دانشکده های بهداشت و

سایت های محتوی تصاویر و ویدئوهای تخصصی" از نظر دانشجویان

پیراپزشکی از اهمیت کمتر اما از نظر دانشجویان دانشکده پزشکی و

دانشکده های مختلف در جدول  7آمده است.

دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی از اهمیت یکسان و بیشتری

آزمون کروسکال والیس نشان دهنده ی تفاوت معنادار میزان
اهمیت عامل "فیلتر بودن سایت های محتوی تصاویر و ویدئوهای
تخصصی" از نظر دانشجویان دانشکده های مختلف بود .چنانکه آزمون

برخوردار بوده است.

بحث

 Post-hoc Mann Whitney Uنشان دهنده ی تفاوت معنادار میزان

این مطالعه با هدف بررسی احساس نیاز دانشجویان رشته های

اهمیت عامل فوق از نظر دانشجویان دانشکده پزشکی و دانشجویان

مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی به دستیابی به تصاویر و ویدئوهای

دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی( )P-value=0/045از یک سو

تخصصی با اهداف آموزشی(یادگیری ،ارایه در کالس و  )...و نیز مسایل

و نیز از نظر دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی با دانشجویان

و مشکالتی که این گروه از دانشجویان در راه دستیابی به تصاویر و

دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی( )P-value=0/024از سوی

ویدئوهای موردنیازشان با آنها مواجه هستند از دیدگاه خودشان انجام

485
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فیلتر بودن سایت های محتوی تصاویر و ویدئوهای تخصصی

7/07

2

رفتــار اطالع یابی دانشــجویان تحصیــات تکمیلی ...

شده است.
بر خالف انتظار و با وجود مراجعات مکرر پژوهشگر ،دانشجویان
به سختی به مشارکت در تکمیل پرسشنامه از خود تمایل نشان دادند.
اما در این میان مشارکت دانشجویان رشته پرستاری گرایش مراقبت های

تولیدات ویدئویی با کیفیت را تأیید کنند تا دانشجویان بتوانند به راحتی
منابع اطالعاتی خوبی پیدا کنند(.)2
بیشتر دانشجویان برای دریافت کمک و راهنمایی برای
دستیابی به تصاویر و ویدئوهای آموزشی ترجیح می دهند بیشتر سراغ

اگرچه تعداد اندکی از دانشجویان نقش زیادی برای تصاویر و

استادانشان بروند و حتی کمتر از دوستانشان سراغ کتابداران می روند.

ویدئوها در دستیابی به اهداف آموزشی قائل نیستند ولی اکثر آنها به نقش

بسیاری از دانشجویان حتی نام پایگاه های اطالعاتی مورد

پررنگ تصاویر و ویدئوهای آموزشی در دستیابی آنها به اهداف آموزشی

پرسش در پرسشنامه  -که می توان از آنها تصاویر و ویدئوهای

شان اذعان نموده اند ،چنانکه  Raikosو ،)2014(Waidyasekara

آموزشی دریافت نمود -را هم نشنیده بودند .در این میان تنها پایگاه

حریری و وکیلی مفرد( )1392و اکبرنژاد و همکارنش( )2014نیز بر

اطالعاتی مدالین پالس است که دانشجویان به آن بیشتر مراجعه

اهمیت تصاویر در آموزش علوم پزشکی تأکید نموده اند(.)1-3

می کنند .میزان مراجعه به  Medscapeهم قابل تأمل است؛ اما در سایر

نبود رابطه ی معنادار میان رشته تحصیلی دانشجویان و احساس

موارد میزان آشنایی و استفاده بسیار ناچیز گزارش شده است .شاید این

نیازشان به تصاویر نشان می دهد که دانشجویان رشته های مختلف

میزان ناآشنایی ،در مورد  2پایگاه اطالعاتی انگلیسی که دسترسی به

تقریب ًا به یک نسبت مشابه با تصاویر و ویدئوها سر و کار دارند.

دانشجویان برای دستیابی به تصاویر و ویدئوهای موردنیازشان

آنها مستلزم پرداخت حق اشتراک ساالنه توسط دانشگاه هاست تا حد
زیادی موجه باشد ،اما استفاده از  5پایگاه اطالعاتی فارسی و  5پایگاه

غالب ًا از جست و جوی تصاویر گوگل یا پایگاه های اطالعاتی تخصصی

اطالعاتی انگلیسی دیگری که مورد پرسش قرار گرفته اند برای عموم

استفاده می کنند ،در حالی که به ندرت از مجالت و کتاب های کتابخانه

رایگان است و انتظار می رود با توجه به شهرت و اعتبارشان تعداد

استفاده می کنند .گر چه با رواج استفاده از اینترنت و به علت دسترسی

زیادی از کاربران آنها را بشناسند و از آنها استفاده کنند ،لیکن متأسفانه

آسان و همیشگی به آن ،کاربران رغبت زیادی به استفاده از آن برای

بسیاری از دانشجویان حتی از وجودشان هم بی اطالعند .حبیبی و

پاسخ گویی به بسیاری از نیازهای اطالعاتی شان دارند ،لیکن این مسأله

همکاران( )1387هم از عدم آشنایی پزشکان عمومی شهر اردبیل با

که بسیاری از کاربران برای یافتن تصاویر و ویدئوهای تخصصی اص ً
ال

پایگاه های اطالعاتی ،به عنوان یکی از دالیل عدم استفاده پزشکان از

به کتابخانه مراجعه نمی کنند یا خیلی کم به کتابخانه مراجعه می کنند

اینترنت نام برده اند(.)5

گویای دو نکته است :یا کتابخانه ها منابعی که بتوانند نیاز کاربران را

 Parkو همکارانش( )2017با بررسی دیدگاه چشم پزشکان

برآورده سازند ندارند و یا کاربران از وجود چنین منابعی در کتابخانه

کانادایی دریافتند که مهمترین موانع پیش روی آنها برای استفاده از

بی خبرند ،که هر دو نکته می تواند زنگ خطر را برای کتابداران و

تصاویر پزشکی عبارتند از :عدم وجود محصوالت مناسب برای رشته

مسئوالن کتابخانه به صدا درآورد .زیرا اگر چه در اینترنت می توان به

ایشان ،گران بودن ،زمان بر بودن و تصمیم به بازنشستگی .به عالوه

هر نوع اطالعاتی دست یافت اما اطمینان از صحت و دقت اطالعات

هیچ تفاوت معناداری میان چشم پزشکان و سایر جراحان در مورد

به دست آمده امری چالش برانگیز است .به ویژه در علوم پزشکی که با

موانعی همچون نگرانی درباره حریم خصوصی ،نگرانی در خصوص

جان انسان ها سر و کار دارند و الزم است پیش از استفاده از اطالعات

قابل اعتماد بودن و فقدان آموزش وجود نداشت(.)8

از درستی و روزآمدی آنها اطالع حاصل شود .حال آنکه ،منابع موجود

اما دانشجویان پاسخ دهنده ،در پاسخ به مهمترین پرسش

در کتابخانه از آنجا که با انتخاب متخصصان رشته های مختلف و

پژوهش درباره مشکالتی که در بازیابی تصاویر و ویدئوها دارند،

معیارهای از پیش تعیین شده ی کتابداران تهیه و وارد مجموعه می شوند،

سرعت پایین اینترنت را مهمترین عامل ناکامی شان در دستیابی به

از حیث صحت و دقت قابل اعتماد هستند.

تصاویر و ویدئوهای موردنیازشان دانسته اند .همان طور که می دانیم

 Raikosو  )2014(Waidyasekaraمعتقدند دانشجویان در

حجم فایل های تصویر و به ویژه ویدئو بسیار بیشتر از فایل های متنی

هنگام جست و جو در پایگاه های اطالعاتی عمومی ویدئو باید آگاهانه

است و برای دانلود شدن به صرف وقت و سرعت اینترنت بیشتری

دست به انتخاب بزنند ،چرا که این کار می تواند چالش برانگیز و

نیاز دارند .بنابراین انتخاب سرعت پایین اینترنت به عنوان عامل اصلی

زمان بر باشد و اطالعات آناتومیک ممکن است به دلیل فقدان داوری

ناکامی در دستیابی به تصاویر و ویدئوهای موردنیاز طبیعی به نظر
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ویژه نسبت به دانشجویان سایر رشته ها قابل توجه بود.

توسط مراجع ذیصالح تحریف شده باشند .الزم است مؤسسات

عاطفه کالنتری و همكاران

می رسد .دانشجویان پس از سرعت پایین اینترنت ،به فیلتر بودن
سایت های محتوی تصاویر و ویدئوهای تخصصی بیش از هر مشکل
دیگری نمره داده اند .با توجه به اینکه هم در ابتدای پرسشنامه و
هم در متن سوال تأکید شده که منظور این پرسشنامه از تصاویر و
اهداف آموزشی(یادگیری ،ارایه در کالس و  )...به دنبال آنها می گردند

اما چون پایگاه های اطالعاتی تخصصی مناسب برای دستیابی به آنها را
نمی شناسند و ارتباط خوب و مناسبی هم با کتابخانه و کتابداران ندارند
که از آنها کمک بگیرند ،سراغ اینترنت می روند و به جست و جو
در موتورهای جست و جوی عمومی می پردازند و در نتیجه با فیلتر
بودن بسیاری از سایت های محتوی تصاویر و ویدئوهای موردنظرشان

و نیز با توجه به موضوعات خاص برخی رشته های علوم پزشکی

مواجه می شوند یا حجم زیادی از موارد غیر مرتبط را بازیابی می کنند

سایت ها از سوی دیگر رسیدن به چنین پاسخی منطقی به نظر

پیشنهاد می گردد پژوهش هایی در زمینه ی "بررسی

از یک سو و سیاست های به کار رفته در فیلترینگ محتوای برخی
می رسد .به ویژه آنکه عدم آشنایی دانشجویان با پایگاه های اطالعاتی
تخصصی برای دریافت تصویر و ویدئو نیز باعث می شود که آنها

و نهایت ًا از دستیابی به آنچه واقع ًا می خواستند ،بازمی مانند.

نقش کتابخانه ها و کتابداران در برآوردن نیازهای اطالعاتی دانشجویان"
و نیز "مقایسه ی مشکالت دانشجویان رشته های علوم پزشکی و

بیش از هر جای دیگری به جست و جو در گوگل که یک موتور

غیرعلوم پزشکی در بازیابی تصاویر و ویدئوهای آموزشی" صورت گیرد.

آمده عمدت ًا در سایت ها و وبالگ های عمومی قرار دارد که مشمول

تشکر و قدردانی

جست و جوی عمومی است بپردازند .بنابراین ،طبیعت ًا یافته های به دست
سیاست های فیلترینگ می باشند.

دراینجـا از همکارانی که در طراحی پرسشـنامه همکاری کردند

همچنین دانشجویان عدم آشنایی شان با پایگاه های اطالعاتی

بـه ویـژه خانـم فهیمـه کرمانشاهانی(کارشـناس پرسـتاری ،کارشـناس

تخصصی را چهارمین عامل مؤثر در ناکامی شان در دستیابی به

ارشـد آمـوزش پزشـکی و مسـئول کتابخانـه دانشـکده پرسـتاری و

تصاویر و ویدئوهای تخصصی را دانسته اند حال آنکه این عامل

مامایـی قزویـن) و خانـم شـهرزاد غالمی(دانشـجوی دکتـری علـم

می توانست حتی اولین و مهمترین عامل ناکامی باشد که با توجه به عدم

اطالعـات و دانـش شناسـی دانشـگاه الزهـرا و کارشـناس معاونـت

آشنایی شان با پایگاه های اطالعاتی می توان این طور استنباط کرد

پژوهشـی دانشـکده دندانپزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی قزویـن)،

که به دلیل عدم آشنایی دانشجویان با پایگاه های اطالعاتی و محتوا و

عزیزانـی کـه در توزیـع و گـردآوری پرسشـنامه هـا و ورود اطالعات

ماهیت آنها ،دانشجویان درک چندانی از اهمیت آنها نداشته و لذا در

همکاری کردند به ویژه خانم شـیوا غرائی یزدی(دانشـجوی مهندسـی

تعیین سهم آنها در ناکامی هایشان در دستیابی به تصاویر و ویدئوها

بهداشـت حرفـه ای دانشـگاه علـوم پزشـکی قزویـن) ،خانـم فاطمـه

اولویت کمتری برای آنها قایل شده اند.

کالنتری(کارشـناس مترجمـی زبان انگلیسـی و کارشـناس ارشـد زبان
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Background and Aim: Technical videos and images are of great importance in
learning different topics of medical sciences. This study is conducted to determine
the effect of videos and images in learning from students’ point of view and also
their problems in accessing them.
Materials and Methods: This is a survey study. Data were collected by a selfmade questionnaire and the population included postgraduate students of Qazvin
University of Medical Sciences in the first semester of 9495-.
Results: More than half of the students stated that images and videos have an
average or more-than-average effect on their learning achievements. There is no
significant relationship between students’ fields of study and their feeling the need
for specialized images and videos. To get advice, they refer more to their professors
or classmates than to librarians. A large number of responding students had not
heard even the names of specialized image-and-video databases or they had never
used them before. Low-speed internet and filtering of sites are the most important
factors in students’ failure to access their required images and videos while students
themselves have ranked ‘unfamiliarity with specialized databases’ as the fourth
important factor.
Conclusion: The students know the importance of images and videos in learning
achievements, but since they don’t know the professional databases and don’t have
an appropriate interaction with librarians, they resort to general search-engines and,
as a result, they face with blocked sites and are deprived from what they really want.
Keywords: Information Seeking Behavior, Medical Information Storage and
Retrieval, Video-Audio Media, Qazvin University of Medical Sciences
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