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 دهيچک

در  ،Ellisیابی اطالعیابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بر پایه الگوی ررسی رفتار اطالعب، پژوهش حاضر مقدمه:

 باشد.استفاده از شبکه جهانی وب می

ارشد کارشناسی نفر(  50کلیه دانشجویان ) این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی توصیفی انجام شد. جامعه آماری شامل :هاروش

محقق  با استفاده از پرسشنامه ازیموردنهای بود. داده1393ی اول سال تحصیلی شناسی، بیوشیمی، ژنتیک و فیزیولوژی شاغل به تحصیل در نیمهانگل
آنالیز واریانس از ها برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی وگردآوری شد. برای توصیف داده Ellis یابیاطالع رفتار مدل در شده تبیین مراحل بر ساخته مبتنی

 شد. مستقل استفادهT و آزمون طرفهیک

های اصلی درصد( و مرور عنوان 3/61گاه )خود، بیشتر از موتور جستجوی اختصاصی وب موردنظردانشجویان برای دسترسی به اطالعات  :هایافته

گاهترین معیارهای انتخاب وبمهم ازجملهگاه گاه و شهرت و اعتبار وبموضوعی، اهمیت وبکردند. ارتباط درصد( استفاده می 1/58گاه )خانگی وب صفحه
 ترین شیوههای یک حوزه موضوعی بود. مهمترین روش پایش پیشرفتشناختند، مهمهایی که دانشجویان از قبل میگاهها بودند. مراجعه مستقیم به وب

( بود. درصد 6/48مرورگر ) روی بر موردعالقه هایگاهوب فهرست به ویان، افزودن آدرس اینترنتی منبعتوسط دانشج های مفیدگاهسازی وبذخیره
 های اساسی ذکر شد.درصد( از مشکالت و محدودیت 1/87پایین بودن سرعت اینترنت دانشگاه ) و دسترسی به منابع وبی

یابی های اطالعچنین الزم است مهارتگردد. هم، رعایت میموردمطالعهجامعه  در Ellisیابی عناصر الگوی رفتار اطالع یطورکلبه :گيرینتيجه

 در دسترسی به منابع وبی، برطرف گردند. ذکرشدههای و محدودیت افتهیارتقاءهای آموزشی هدانشجویان با برگزاری کارگا

 .وب دانشگاه، مدل، ،یابیرفتار اطالع :هاکليدواژه

 

 نوع مقاله: پژوهشی 

 28/09/95پذیرش مقاله:          20/09/95اصالح نهایی:         17/06/94فت مقاله:دریا

. Ellisمدل  یهوب بر پا یهرمزگان در شبکه جهان یدانشگاه علوم پزشک یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یابیرفتار اطالع یابیارز .یرجرداد ا ،یمانتهمتن ا، ادرن یکرم یشانعال ،سلیمان یعیشفارجاع: 

 .1-9(: 2)2؛ 1395.نوین پزشکی یرسانالعاط
 

 مقدمه:
امروزه دسترسی گسترده به اطالعات از طریق اینترنت و ابزارهای 

اینترنت به یک ابزار مهم برای  پذیر شده است.امکان ازپیشیشبآن، 

است. اینترنت و  شدهیلتبددسترسی به اطالعات در میان مردم 

ارها برای دسترسی به اطالعات ترین ابزوب، یکی از مهم خصوصبه

به اهمیت وب برای دسترسی به اطالعات،  با توجهباشد. سالمت می

ضروری است شناخت عمیقی از چگونگی استفاده از آن داشته باشیم 

[2-1 .] 

 و جستجو امکان وب، جهانی شبکه گسترش و اینترنت ظهور با

است. به  شدهاهمفر كاربران برای كار محل یا از خانه اطالعات بازیابی
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 عموم كاربران برای یابیعاطال یهامهارت همین علت، امروزه آموختن

 [.3الزامی شده است ]

یابی كاربران ، مطالعات مختلفی به بررسی رفتارهای اطالعازاینیشپ

هایی كه برای شناسایی و اند. یکی از روشدر شبکه وب پرداخته

ترسیم عناصر رفتاری با  یج است،یابی كاربران راتوصیف رفتارهای اطالع

های مختلفی در خصوص [. مدل3باشد ]یابی مییک مدل اطالع

است كه در این میان  یشنهادشدهپیابی كاربران، طراحی و رفتارهای اطالع

ای است این مدل حاصل مطالعه[. 4اشاره كرد ] Ellisتوان به مدل می

و  شدهانجامم اجتماعی یابی محققان حوزه علوكه بر روی رفتار اطالع

های مختلف یابی پژوهشگران حوزه، برای بررسی رفتار اطالعازآنپس

های الکترونیکی یابی و چه در محیطهای سنتی اطالعچه در محیط

پذیری آن توسط خود او و یا سایر پژوهشگران استفاده گردیده و تعمیم

 باشد: ر اصلی میعنص 6. این مدل دارای [5]است  قرارگرفتهمورد تأیید 

های ( این مرحله شامل مشخصهStarting/Surveyingشروع ) -

جستجوی اولیه اطالعات برای دستیابی به یک دید كلی پیرامون 

در آن حوزه موضوعی یا یافتن افراد كلیدی یک  منتشرشدهمتون 

 [.5باشد ]حوزه موضوعی می

شناسایی  (:Chainingهای استنادات )یا بررسی زنجیره یابی یوندپ -

از طریق پیگیری  منابع جدید اطالعات یا نیازهای اطالعاتی جدید،

 [.5] استنادهای یک منبع مفید

ها، فهرست مروربهكاربر  (: در این مرحلهBrowsing)تورق  -

 [.3] پردازدخود می یازموردنها و ... و جستجوی اطالعات لسرفص

 بین است ادرق كاربر (: در این مرحلهDifferentiatingتمایز ) -

 با هانآ ارتباط و میزان ماهیت كیفیت، به توجه با آمدهدستبه منابع

 [.3شود ] لیقا تفاوت ،موردنظرش موضوع

آگاهی از  منظوربهكاربر  (: در این مرحلهMonitoringپایش ) -

های حوزه موضوعی خود، مبادرت به انجام ها و فناوریپیشرفت

 [.5نماید ]جستجو در منابع می

مند در نظام طوربه(: در این مرحله كاربر Extracting)ستخراج ا -

خود را از  یازموردنكند تا اطالعات یک منبع اطالعاتی جستجو می

های بعدی در آینده ذخیره و نگهداری آن استخراج و برای استفاده

ختلفی، اطالعات مهای از شیوه . در اصل، كاربر با استفادهنماید

فحات وب را از طریق ایجاد آرشیو و یا بایگانی از ص آمدهدستبه

 .[3كند ]ذخیره می

بررسی رفتار  منظوربه Ellisمطالعات متعددی با استفاده از مدل 

است. یکی از مطالعاتی كه از این مدل  شدهانجامیابی جوامع علمی اطالع

باشد كه رفتارهای و همکاران می Makriاستفاده كرده است، مطالعه 

كه در میان  را بررسی كردند و به این نتیجه رسیدند یابی وكالاطالع

فعالیت ارزیابی، صحت و اعتبار مدارك در مرحله  Ellisمراحل الگوی 

كمتر مشهود بود و علت احتمالی آن را به این شرح بیان « یابی یزتما»

بایست قبل از متون علمی، می برخالفكردند كه اعتبار منابع حقوقی 

 [.5گشت ]ئید میاررسی و تآوری بگرد

است.  قرارگرفتهاین مدل در ایران نیز مبنای مطالعات مختلفی 

ضوعی های پزشکی مودانشکده یعلمئتیهیابی اعضای رفتارهای اطالع

بررسی شد. نتایج نشان داد كه مواجهه با  بود كه توسط سالجقه و حیاتی

ی بیماران، مطالعه های پزشکبیمار، مطالعه متون پزشکی، مطالعه پرونده

 مؤثراز طرف دانشجویان، عوامل  سؤالنتایج پاراكلنیک بیماران و طرح 

های علوم دانشگاه یعلمئتیهدر ذهن اعضای  سؤالجهت طرح 

های پاسخ برای یافتن یعلمئتیهچنین اعضای پزشکی كشور بودند. هم

ی یا های مروراستفاده از شبکه اینترنت، مجله علمی از منابعی مانند

های پژوهشی پزشکی، ارتباط با دوستان و همکاران، استفاده از فهرست

ها و موارد ارجاعی از طرف نامهچکیده ،هانامهموجود كتابخانه، نمایه

 در كه دادند در تحقیقی نشان اعظمی و فتاحی .[6]همکاران بهره بردند 

 Scienceو  Ebsco ،ProQuest ،Emerald كاربر طراحی رابط

Directمدل یابیاطالع رفتار ، عناصر Ellis   ،تمایز( یابی یوندپ)شروع ،

 [.3عنصر استخراج لحاظ نشده بود ]و  اندشدهواقع موردتوجهكمتر 

، به كشف و بررسی Ellisیابی رداد با استفاده از الگوی اطالع

یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رفتارها و رویکردهای اطالع

 ،می، هنگام استفاده از شبکه جهانی وب پرداخت. نتایج نشان دادآزاد اسال

و پژوهشی دانشجویان در حد  های آموزشیمیزان تأثیر اینترنت بر فعالیت

ها و موانعی مواجه بودند. لیکن در استفاده از آن با محدودیت ؛زیاد بود

 یههای دربردارنداستفاده از موتورهای جستجو جهت شناسایی سایت

ی ها، استفاده از پیوندهای ارجاعی به سایر سایتازیموردنالعات اط

سر سنخیت موضوعی، راهبرد مرور  یهمرتبط با نیاز اطالعاتی بر پای

، ازیموردنصفحه آغازین سایت جهت واكاوی اطالعات  یهاعنوان

های مفید از غیرمفید بر مبنای كیفیت محتوا و همكردن سایت متمایز

های رسانی جاری سایتاستفاده از خدمات آگاهی خوانی موضوعی و

های های بحث جهت نظارت بر حوزهو عضویت در گروه موردعالقه

یابی دانشجویان بود. ، رویکردهای غالب اطالعموردعالقهپژوهشی 

است،  Ellisیابی دانشجویان مطابق الگوی بررسی نشان داد رفتار اطالع

های مختلف دانشجویان در گروهداری میان رفتار یما تفاوت معنا

 .[7]آموزشی وجود دارد 
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پروینی و جاللی دیزجی در پژوهشی به كشف و تدوین الگوی 

یابی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی در محیط رفتار اطالع

یابی مبتنی بر سه وب پرداختند. نتایج، حاكی از آن بود كه الگوی اطالع

شروع، پیگیری  شامل زش و هشت مرحلهپردا سطح جستجو، دستیابی،

سانی در سطح روزرحله گزینش و بهدو مر ،و مرور در سطح جستجو

اطالعات  یدهسازمانفایل كردن، آرشیو و  شامل دستیابی و سه مرحله

چنین عوامل اصلی متعلق به سطح پردازش بود. در این پژوهش، هم

شدند و معتبر نبودن  نیز شناسایی و گزارش یابیاطالعبر الگوی  مؤثر

های موضوعی، روزآمد نبودن برخی منابع، كندی و قطع برخی از سایت

ناگهانی خطوط اینترنت، قطع اشتراك مجالت الکترونیکی و مانند آن، 

 .[8]اطالعات بود  یدهسازمانترین موانع در دو سطح دستیابی و مهم

سیر  ،امکانات وب دانشگاهیان از ژهیوبهی افراد جامعه، روند استفاده

های لذا ارتقای اثربخشی آن در محیط تصاعدی به خود گرفته است.

های استفاده آنان از رفتار كاربران و شیوه دانشگاهی مستلزم بررسی دقیق

باشد. در حال حاضر، با توجه به نقش اطالعات در پیشرفت منابع وب می

های مناسب جستجو و جوامع و با توجه به اینکه رفتار اطالعاتی و شیوه

های علمی در دنیای بازیابی اطالعات در وب از عناصر اصلی فعالیت

 ژهیوبهمحور كنونی است؛ درك نیازها و الگوهای رفتاری كاربران و دانش

است.  شدهلیتبددانشجویان در جستجوی اطالعات، به موضوعی مهم 

های یابی، اغلب در جهت توسعه سیستممطالعات رفتارهای اطالع

 .]9[گیرند قرار می مورداستفادهعاتی الهای اطاطالعاتی و پایگاه

یابی دانشجویان هدف اصلی پژوهش، نگاهی دقیق به رفتار اطالع

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هنگام استفاده از شبکه  ارشد یكارشناس

باشد. در این راستا، به نوع نگرش می Ellisجهانی وب بر اساس الگوی 

پژوهشی، نیازهای ـ  های آموزشینسبت به تأثیر اینترنت در فعالیت هاآن

، عوامل مؤثر بر گرایش آنان به استفاده از شبکه جهانی وب، هاآناطالعاتی 

های مفید، موانع و محدودیتدر ارزیابی و شناسایی سایت هاآنمعیارهای 

 در هریک از مورداستفادههای دسترسی به اطالعات، و رویکردهای 

 است. شدهپرداخته( Ellisیابی )مطابق با الگوی مراحل اطالع

 

 :هاروش
ـیفی  ت ـ  این پژوهش از نوع كاربردی است و به روش پیمایشی وص

 یكارشناسكلیه دانشجویان  است. جامعه آماری پژوهش شامل شدهانجام

كـه   باشدمی شناسی، بیوشیمی، ژنتیک و فیزیولوژیهای انگلرشته ارشد

در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان،  1393-94اول سال تحصیلی در نیمه 

ـای  به تحصیل مشغول بودند. از روش سرشماری برای انتخاب نمونـه  ه

ـنامه در     50مطالعه استفاده گردید. تعداد كل دانشجویان  نفـر بـود. پرسش

كنندگان، از شركتنفر  39تعداد  تیدرنهااختیار تمامی آنان قرار گرفت و 

 .و عودت دادند ا تکمیل نمودهپرسشنامه ر

شیوه گردآوری اطالعات میدانی بود و برای گردآوری اطالعات، از 

ـنجش   استفاده شد.  محقق ساختهپرسشنامه  در پژوهش حاضر بـرای س

ـاحب  از در اختیار چهار تن آن نویسپیش ،روایی پرسشنامه نظـران و  ص

های آنان شناسی قرار گرفت و دیدگاهمتخصصین علم اطالعات و دانش

 تیـ درنهاها در طـی چنـد مرحلـه دریافـت شـد و      در رابطه با پرسش

ـنامه از     ائپرسشنامه به ت ـا همگنـی پرسش ـایی ی ید رسید. برای محاسبه پای

 شد. تأیید 9/0ضریب آلفای كرونباخ استفاده شد كه با مقدار 

 7دموگرافیک ) سؤاالت -1متشکل است از:  مورداستفادهپرسشنامه 

میزان مفیـد  و از وب  مورداستفادهبیان دیدگاه كلی در  االتسؤ -2 ؛آیتم(

ـامالا  ایگزینـه  5 گویه بر مبنای مقیاس لیکـرت 11بودن آن ) مـوافقم،   ك

مربـوط بـه    سـؤاالت  -3 ؛(مخالفم موافقم، نظری ندارم، مخالفم و كامالا

ـاز     سؤاالت -4 ؛آیتم( 11دالیل و مزایای استفاده از وب ) مربـوط بـه آغ

آن بـر   سـؤال  12كه  سؤال 18) مورداستفادهابع تحت وب جستجو و من

 ؛، كم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(ای اصالاگزینه پنجلیکرت  اسیمقمبنای 

 1ها )مربوط به دنبال كردن پیوندهای مربوط به دیگر سایت سؤاالت -5

 3اطالعات صـفحات وب )  مروربهمربوط  سؤاالت -6 ؛آیتم بلی/خیر(

ـتم بـر    5) هاگاهمربوط به معیارهای تمایز بین وب سؤاالت -7 ؛(آیتم آی

 ؛، كم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(اصالا ایگزینه پنجمبنای مقیاس لیکرت 

-9 ؛(سؤال 3ها )گاه)بازبینی( از وبمربوط به بازدید مجدد  سؤاالت-8

مربوط به استخراج و ایجاد آرشیو بایگانی برای ذخیره اطالعات  سؤاالت

، كم، متوسط، زیاد و ای اصالاگزینه پنجبر مبنای مقیاس لیکرت  سؤال 7)

ـابع    سؤاالت -10خیلی زیاد(؛  مربوط به مشکالت دسترسی به اصـل من

موافقم، موافقم، نظری ندارم،  ای كامالاگزینه 5لیکرت  سؤال 7اطالعاتی )

 مخالفم(. مخالفم و كامالا

یفی مانند میانگین، ها از آمار توصدر این پژوهش، برای توصیف داده

ها، از فراوانی، درصد فراوانی استفاده گردید. برای بررسی نرمال بودن داده

Kolmogorov-Smirnov test  استفاده گردید. در صورت نرمال

از آنالیز واریانس  ،های تحصیلیبودن، برای بررسی امتیازات در رشته

استفاده  مستقلTو برای بررسی امتیازات در جنسیت، از آزمون  طرفهیک

 انجام شد. SPSS افزارنرم 19نسخه  ها توسطشد. تحلیل داده

 :هاافتهی
دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه  50از تعداد كل  ،در این مطالعه

، 1393-94سال تحصیلی  مشغول به تحصیل درعلوم پزشکی هرمزگان 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

is
.h

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               3 / 9

http://jmis.hums.ac.ir/article-1-73-en.html


 همکارانسلیمان شفیعی و                                                                                                                              یابی در شبکه جهانی وبرفتار اطالع

5139 زمستانپاییز و ، دومشماره دوم،  هدور، رسانی پزشکی نویناطالعمجله   4 

 9/20 درصد دختر، 1/79ها را عودت دادند )نفر پرسشنامه 39تعداد 

، 70/27±77/3كنندگان در تحقیق شركت درصد پسر(. میانگین سن

 (.1 شماره سال بود )جدول 22سال و حداقل سن آنان  41حداكثر سن 

ـال بـودن نمـرات داشـت        K-S testنتایج آزمون  داللـت بـر نرم

(724/0=P-value .) ــر ـا ب ــک   بنـ ـانس ی ـالیز واریـ ــون آنـ ــه آزم طرف

(ANOVA )نسبت به مفید بودن استفاده از دیدگاه دانشجویان  ازلحاظ

ـ     وب برای فعالیت ـاوت معن ـای آموزشـی و پژوهشـی تف ـین  یه داری ب

ـال ورود  P-value=764/0های مختلف تحصیالت تکمیلی )رشته (، س

(989/0=P-value( مهارت استفاده از اینترنت ،)639/0=P-value و ،)

نسبت بـه   ( به لحاظ دیدگاهP-value=069/0سابقه استفاده از اینترنت )

های آموزشی و پژوهشی وجـود  مفید بودن استفاده از وب برای فعالیت

مستقل، میانگین دیدگاه برای پسران و دختران بـه   tآزمون  بنا بر نداشت.

داری بین یباشد و تفاوت معنمی 78/42±55/3و  75/44±43/2ترتیب 

 (.P-value=153/0دو جنس دیده نشد )

 انشجویان تحصیالت تکمیلیدیدگاه كلی ددر خصوص بررسی 

چنین پژوهشی، همـ  های آموزشیدرباره استفاده از وب جهت فعالیت

مشخص شد بیش  ،اهداف، دالیل و مزایای استفاده از وب توسط ایشان

های آموزشی و پژوهشی درصد دانشجویان، از وب برای فعالیت 90از 

آورد، ا فراهم میترین منبعی كه سریعاا اطالعات راولین و مهم عنوانبه

ترین چنین، نتایج نشان داد مهمهم(. 2 شماره )جدول استفاده كردند.

كردند عاملی كه دانشجویان برای دریافت اطالعات از وب استفاده می

درصد(،  90) های آموزشی و پژوهشیجام فعالیتعبارت بودند از: ان

اساتید و درصد(، ارتباط علمی با  70تقویت و تکمیل اطالعات قبلی )

 موردعالقهخبار درصد( و دسترسی به اطالعات و ا 50سایر همکاران )

 درصد(. 60شخصی )

نفر(،  23عالوه بر آن سهولت جستجو و مرور اطالعات )

نفر(، حجم فراوان و گستردگی  23دسترسی آسان به اطالعات )

نفر(، روزآمد  22نفر(، دسترسی سریع به اطالعات ) 23اطالعات )

نفر( و عدم  18نفر(، دسترسی ارزان به اطالعات ) 21عات )بودن اطال

ترین عوامل مهم ازجملهنفر(  18امکان دسترسی به منابع چاپی )

 انتخاب وب بیان شد.

یابی )معادل مرحله برای شروع كار اطالع موردمطالعهدانشجویان 

به میزان زیاد و خیلی  ،( نشان دادندEllisیابی شروع در مدل اطالع

هایی كه از قبل گاهدرصد(، از وب 1/82از موتورهای جستجو ) زیاد

درصد(، از  7/48درصد(، از همکاران و دوستان ) 82شناختند )می

درصد(، كمک گرفتن از راهنماها و منابع چاپی  41مشورت با اساتید )

درصد(  6/5درصد( و پرسش از كتابدار )9/17ها )گاهوب كننده یمعرف

درصد دانشجویان، از منابع ردیف دوم  70چنین هم كردند.استفاده می

 Google Scholar درصد از 85و  PubMedتحت وب مانند 

 Web ofوScopus میزان استفاده از  كهیدرحال. كردندمیاستفاده 

Knowledge  طوربه)در زمان انجام تحقیق دسترسی به این پایگاه 

درصد  2/28صد و در 1/23رسمی از دانشگاه میسر نبود( به ترتیب 

تحت وب  زبانیفارسهای دانشجویان با مجموعهبود. میزان آشنایی 

، درصد 4/56 (SID) پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

IranMedex 9/58 درصد ،Medlib 7/66 درصد، MagIran 

 5/79( NoorMags، پایگاه مجالت تخصصی نور )درصد 4/74

رسانی علوم و ای اطالعطقهو مركز مندرصد  IranDoc 7/71، درصد

درصد به میزان كمتر از حد متوسط آشنایی  Ricest  5/79فناوری 

 Scienceدانشجویان به میزان متوسط و باالتر با  درصد 1/64دارند. 

Direct آشنایی داشتند. 

 

 شجویاندر خود رشته و در کل دان یدهپاسخو درصد  موردمطالعهدرصد فراوانی دانشجویان  -1جدول شماره 

 تعداد دانشجو مقطع نام رشته
  شدهدادههای عودت پرسشنامه

 در کل دانشجویان عدد

 30/10 4 4 کارشناسی ارشد شناسیانگل

 50/20 8 11 کارشناسی ارشد بیوشیمی

 30/33 13 19 کارشناسی ارشد ژنتیک

 90/35 14 16 ارشد یکارشناس فیزیولوژی

 100 39 50 جمع

 

ساده  یجستجو یتکنندگان در مطالعه از قابلشرکت درصد از 1/82

درصد  5/20 یشرفته،پ یجستجو یتدرصد از قابل 4/74جستجو،  یموتورها

 یاندرصد از دانشجو3/10جستجو و  یصفحات مشابه در موتورها یتاز قابل

 یتدرصد از قابل 4/74( و Directory Browsingاز مرور راهنما )
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 پژوهشی -های آموزشی د فراوانی دیدگاه کلی دانشجویان درباره استفاده از وب و مفید بودن آن جهت فعالیتتعداد و درص -2جدول شماره 

 کنندگان درباره استفاده از وب و مفید بودن آندیدگاه شرکت
 کامالً موافقم

 فراوانی )%(

 موافقم

 فراوانی )%(

 نظری ندارم

 فراوانی )%(

 مخالفم

 فراوانی )%(

 کامالً مخالفم

 راوانی )%(ف

 * * * 8( 50/20) 31( 5/79) کنم.پژوهشی استفاده می یهاتیفعال من از وب برای گردآوری اطالعات جهت انجام

 * 2( 10/5) 1(60/2) 13( 30/33) 23( 00/59) کنم.آموزشی استفاده می یهاتیفعال من از وب برای گردآوری اطالعات جهت انجام

 * 1( 60/2) * 18( 20/46) 20( 3/51) کنم.درباره یک موضوع به آن مراجعه می گام تحقیقوب اولین منبعی است که من هن

 * * 2( 10/5) 9( 10/23) 28( 8/71) کند.اطالعات را فراهم می از سایر منابع اطالعاتی، دسترسی به تروب سریع

 * 26( 70/66) 3( 70/7) 8( 50/20) 2( 10/5) گیرد.انتظارم وقت مرا می ازحدشیبکسب اطالعات درباره یک موضوع در وب 

 6( 40/15) 16( 00/41) 12( 80/30) 4( 30/10) 1( 60/2) گیرم.هنگام جستجو درباره یک موضوع بر روی وب، از یک کتابدار کمک می

 3( 70/7) 9( 10/23) 3( 70/7) 21( 80/53) 2( 10/5) گیرم.کمک می هنگام جستجو در وب، از دوست و یا همكارم

 * 1( 60/2) 3( 70/7) 17( 60/43) 17( 60/43) باشد.می منبع برای یافتن اطالعات نیترمهموب برای من 

های پژوهشی فعالیت برای ازیموردنمنابع  درصد( 50توانم از طریق وب حداکثر )بیش ازمعموالً می

 آموزشی خود را بیابم. و
(60/43 )17 (70/48 )19 (10/5 )2 * (60/2 )1 

، Googleجستجو ) از طریق موتورهای خواهمآنچه را که می دقیق طوربه توانمثر اوقات، میاک

Yahoo .و...( بر روی وب بیابم 
(90/35 )14 (00/59 )23 (60/2 )1 * * 

ابزار جهت  تریناصلی عنوانبهگو و غیره( ومن از امكانات وب )مانند ایمیل، گروه بحث، اتاق گفت

 کنم.انشجویان، اساتید و دوستانم استفاده میبا سایر د ارتباط
(90/17 )7 (60/43 )17 (20/28 )11 (60/2 )1 (10/5 )2 

درصد  7/23 یدئو،و یجستجو یتدرصد از قابل 9/35 یر،تصو یجستجو

از  یشو ب  (Cached)شده سازییرهصفحات ذخ یجستجو یتاز قابل

كلمه به  2ز ا یشخود ب جستجوی یهادر پرسش یاندرصد دانشجو 80

ـتنادات )    با رفع نیازهای اطالعاتیكاربردند. ـتفاده از پیگیـری اس  ونـد یپاس

ـا پژوهشـگران پیونـد   این معنی است ( یک منبع مفید به یابی ـای  كه آی ه

ـازین    مربوط به دیگر سایت ها و یا صفحات مرتبط بـر روی صـفحه آغ

ـان داد كـه   را دنبال می موردنظرتانهای سایت ـتفاده از  كنند؟ نتایج نش اس

های بازیابی شده توسـط  گاههای موجود در صفحه خانگی در وبپیوند

ـابی  یونـد پنفر  8( از دانشجویان گزارش شد و درصد5/79نفر ) 31 را  ی

پـژوهش  یکی دیگر از اهدافی كه در این  (.درصد5/20گزارش نکردند )

ود بررسی شد، این بود كه آیا دانشجویان برای رفع نیازهای اطالعاتی خـ 

ـا خیـر.    از مرور )تورق( اطالعات در صفحات وب استفاده می كردنـد ی

گاه، از خود در یک وب موردنظردانشجویان برای دسترسی به اطالعات 

 درصد(،  20گاه )مرور نقشه وب

درصـد( و موتـور    1/58گاه )خانگی وب های اصلی صفحهمرور عنوان

مـرور   كردنـد. یدرصد( استفاده مـ  3/61گاه )جستجوی اختصاصی وب

باشد. پژوهش حاضر نشان داد دانشجویان می Ellisیکی از عناصر مدل 

راحتی مـرور كـردن نقشـه     باوجود، ازیموردنیابی اطالعات جهت مکان

ـلی   گاه و مرور عنوانها، بیشتر از موتور جستجوی وبگاهوب ـای اص ه

ای بررسی معیارهـ  ،هدف دیگر مطالعه كردند.صفحه خانگی استفاده می

ـا  دانشجویان برای انتخاب منابع بازیابی شده اسـت. یافتـه   مورداستفاده ه

ـاط   نشان داد كه معیارهای انتخاب وب گاه به ترتیب عبارت بـود از: ارتب

ـاه  نفر(، اهمیت وب 27درصد ) 1/93گاه موضوعی وب درصـد   2/82گ

 6/43نفر(، كنجکاوی  20درصد ) 4/71گاهنفر(، شهرت و اعتبار وب 23)

  نفـر(.  13درصـد )  8/44منابع كافی و عدم دسترسی به  نفر( 15صد )در

ـای یـک   شناسایی چگونگی عملکرد دانشجویان برای پایش پیشـرفت  ه

یکی دیگر از اهداف این پژوهش بود كه نتایج  ،حوزه موضوعی در وب

ـایی كـه از   گاهنشان داد كه دانشجویان، بیشتر با مراجعه مستقیم به وب ه

ند و از طریق ارتباط با اساتید و همکاران، به پایش پیشرفتشناختقبل می

ـای یــک حــوزه موضــوعی مـی   ــتراك »از  كــهیدرحــالپرداختنــد. ه اش

ـانی از طریـق ایمیـل   خدمات اطالع»یا « های الکترونیکیخبرنامه و  «رس

كمتر  «های تخصصیهای بحث الکترونیکی در رشتهعضویت در گروه»

ــی ــد. اســتفاده م ــر ) 18كردن ( از دانشــجویان مشــترك درصــد2/46نف

( مشترك نبودند و  درصد9/35نفر ) 14های الکترونیکی بودند و خبرنامه

آخرین مرحله در مدل  ها آشنایی نداشتند.( نیز با خبرنامهدرصد9/17نفر )

Ellis،         ـات ـانی بـرای ذخیـره اطالع ـا بایگ ـیو ی ـاد آرش استخراج و ایج
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ـازی وب ذخیره یوه. شباشدیماز صفحات وب  آمدهدستبه ـاه س گ

های مفید توسط دانشجویان از طریق افـزودن آدرس اینترنتـی منبـع بـه     

( بـر روی  favorites/bookmark) موردعالقـه های گاهفهرست وب

كردن آن در یک مدرك  copy/paste(، از طریق درصد6/48مرورگر )

ســازی بــر روی (، ذخیــرهدرصــد2/43) Excelیــاwordدیگـر مثــل  

ـا فلـش ممـوری )    سـک یهارددجانبی مثل  هایحافظه (، درصـد 8/37ی

ـا  كـردن آدرس )  درصـد 3/22بـرداری ) یادداشت (، درصـد 2/16(، چ

های خدماتی نظیـر  در سایت موردعالقههای گاهافزودن به فهرست وب

delicious (5/13درصد5/13(، و از طریق ایمیل كردن به خود )درصد )

 را گزارش نمودند. 

یالت تکمیلی در خصوص مشکالت و نظر دانشجویان تحص

هشتم( برای دسترسی به اصل منابع به ترتیب  سؤالها )محدودیت

ین بودن سرعت اینترنت دانشگاه ی، عبارت است از: پاشدهگزارشفراوانی 

درصد(، زیرساخت  9/76ها )گاهدرصد(، فیلتر شدن برخی وب 1/87)

عدم امکان  درصد(، 7/66نامناسب فناوری اطالعات در دانشگاه )

درصد(،  9/53دسترسی به منابع دیجیتال اشتراكی از خارج دانشگاه )

درصد(، ناكافی بودن  8/53افزاری دانشگاه )ناكارآمدی تجهیزات سخت

درصد( و عدم اشتراك منابع  5/43یابی خودم )سواد و مهارت اطالع

 درصد(. 5/30معتبر پزشکی در دانشگاه )

 

 گیری:نتیجه

ـار    سؤالمطالعه حاضر، پاسخ به این یکی از اهداف  ـا رفت بود كه آی

ـار      موردمطالعـه یابی دانشجویان اطالع ـا الگـوی رفت ـتفاده از وب ب در اس

از پژوهش  آمدهدستبهمطابقت دارد یا خیر. اطالعات  Ellisیابی اطالع

تطبیق داده شد و این نتایج بـه دسـت    ادشدهیالگوی هریک از مراحل با 

 آمد: 

ویژگـی   كـه ییازآنجاباشد. می «شروع»اولین مرحله  Ellisدر مدل 

ـا    Ellisیابی عآغاز در مدل رفتار اطال معموالا از طریق جستجو همـراه ب

ـین      فعالیت ـایج حاصـل از پـژوهش حاضـر هم های ارتباطی است و نت

ـازین دانشـجویان    كند؛ لذا میمی دیتائویژگی را  ـار آغ توان گفت كه رفت

رمزگان در راستای مدل مذكور علوم پزشکی ه دانشگاه ارشد یكارشناس

 بود.

شناسایی منابع جدید  یابی وندیپبود. هدف  «یابی وندیپ»مرحله دوم 

 نوبـه بـه اطالعاتی است. به بیانی دیگر، منابع بازیابی شده توسط محقـق  

ـال كـردن    خود با منابع دیگری در پیوند هستند كه محقق می ـا دنب تواند ب

ـنهاد  ی شده و یا پیوندهایی كه نظام اطالعمآخذ مقاالت بازیاب رسانی پیش

 كند به منابع جدید دست یابد. سپس محقق با رعایت معیارهایی نظیرمی

ـا هویـت    مـوردنظر ربط موضوعی، اهمیت منبع در پژوهش  ، شـهرت ی

پدیدآورنده)گان(، تازگی اطالعات، شهرت ناشر، هزینه، بسامد استنادها و 

ـابع از   یازمان الزم برای مکان ـات و من ـا آنبی اطالع ـاز     ه بـرای رفـع نی

مدل  یابی وندیپاطالعاتی خود استفاده كند. نتایج پژوهش حاضر ویژگی 

 ،كرد. دانشجویان پس از بازیابی اطالعات دیتائرا  Ellisیابی رفتار اطالع

هم از منابع ردیف دوم تحت وب و هم موتورهای جستجو، مبادرت به 

 نمودند. یابی وندیپت ز انواع خدمااستفاده ا

یابی اسـت  یک فعالیت مهم اطالع جستجوی منابع ردیف اول و دوم،

ـان  كه پژوهشگر در مقطعی از پژوهش وارد آن می شود. نتایج پژوهش نش

ـان مثـل    یدسترسـ قابلدانشجویان از منابع ردیف دوم  داد:  Googleرایگ

Scholar  وPubmed  بیشتر ازScopus ـال داند؛ استفاده كرده  كـه یرح

ـاد     از قبیل  میزان استفاده از منابع مشابه فارسی ـات علمـی جه ـاه اطالع پایگ

، پایگـــاه  IranMedex  ،Medlib  ،MagIran، (SID) دانشـــگاهی

ای و مركـز منطقـه   IranDoc، (Noormags) مجالت تخصصـی نـور  

ـان    صورتبهكه حتی  ؛(Ricest)رسانی علوم و فناوریاطالع ـان امک رایگ

ـاالت را نیـز     هانآجستجو در  وجود دارد و پیوندهای مستقیم به اصـل مق

ـابع ردیـف     دارند؛ مطلوب نبود. در بین منابع تحت وبی كه دسترسی بـه من

ـایر    ScienceDirectآورند، فقط مجموعه اول را فراهم می نسبت بـه س

 فت. قرار گر مورداستفادهمنابع بیشتر 

ـ  زیتما اسـت. در ایـن ویژگـی،     Ellisعناصـر الگـوی    ازجملـه  یابی

های بین ماهیت و كیفیت اطالعاتی كه پژوهشگر با مدنظر قرار دادن تفاوت

كند. در پژوهش می هاآناست، مبادرت به پاالیش و انتخاب بازیابی نموده 

و  ترین معیارهای قضاوت دانشجویان به ترتیب كیفیت محتـوا حاضر، مهم

سهولت استفاده و نحـوه  ، كاربر موردنظرخوانی موضوعی آن با موضوع هم

ـار وب  گاه، شـهرت وب مطالب وب یدهسازمان ـاه، اعتب ـاظ    گ ـاه بـه لح گ

تـوان  گاه ذكر گردید. مـی پسوند ماهیتی وب تیدرنهاوابستگی سازمانی و 

ـا نتیجه گرفت كه ویژگـی   ـ  زیتم الگـوی مزبـور توسـط دانشـجویان      یابی

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان رعایت گردید. نتایج ایـن   ارشد یسكارشنا

 [.10] مطابقت داشت Tottenپژوهش  یهاافتهیمطالعه با 

پایش منابع وبی، برای  توان اشاره كرد كهپایش میعنصر  در خصوص

ید یا ارتباط با اسات شدهشناختهاز قبل  هایگاهوببا مراجعه مستقیم به اغلب 

ـا   اشتراك خبرنامه كهحالیكردند. دردام میو همکاران اق های الکترونیکـی ی

های بحث الکترونیکـی در  رسانی از طریق ایمیل و عضویت در گروهاطالع

ـان داد  نتایج هم د قرار نگرفته است.ئیاهای تخصصی، مورد ترشته چنین نش

ـای آموزشـی و   درصد دانشجویان، از وب بـرای فعالیـت   90بیش از كه  ه
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ـات را فـراهم     اولین و مهم عنوانهبپژوهشی  ترین منبعی كـه سـریعاا اطالع

عالوه بر این، دانشجویان اغلب برای دسترسـی بـه    .آورد، استفاده كردندمی

ـپس  خود، از موتور جستجوی اختصاصی وب موردنظراطالعات  گاه و س

ـانگی وب در مراحل بعد از مرور عنوان ـاه و مـرور   های اصلی صفحه خ گ

ـای   مطالعه كردند.استفاده می گاهنقشه وب ـ اطـالع ای دیگر كـه رفتاره  یابی

را  Wisconsin-Madisonشناسی دانشـگاه  جامعه یعلمئتیهاعضای 

های پژوهشـی  بررسی كرده است؛ نشان داد كه استفاده از وب برای فعالیت

ـابراین  ؛ [11بوده است ] یموردبررسجامعه  یهاتیاولوو آموزشی جزء  بن

برداشت كرد كه استفاده از وب و اینترنت در میان جوامـع   ورطنیاتوان می

باشد كه میچیز برای دستیابی به اطالعات علمی می دانشگاهی بیش از هر

اولــین هــدف جســتجو در وب در میــان اعضــای  عنــوانبــهتــوان از آن 

 چنین دانشجویان نام برد.و هم یعلمئتیه

 نظیـر دیـف دوم تحـت وب   دانشجویان از منابع رنتایج نشان داد اكثر 

PubMed  وGoogle Scholar  میـزان   كـه یدرحال. كردندمیاستفاده

ـام تحقیـق   Web of Knowledgeو  Scopusاستفاده از  )در زمان انج

دسترسی به این پایگاه میسر نبود( به میزان كمتری گزارش شد. البتـه میـزان   

ـاه  ننـد  های زبان فارسـی تحـت وب ما  با مجموعه آشنایی دانشجویان، پایگ

ـاد دانشــگاهی   ـات علمــی جه ، IranMedex ،Medlib(، SID) اطالع

MagIranپایگاه مجالت تخصصی نور ، (Noormags ،)IranDoc  و

بـه میـزان كمتـر از     (Ricest) یفناوررسانی علوم و ای اطالعمركز منطقه

درصد دانشجویان به میـزان متوسـط و    65چنین نزدیک به متوسط بود. هم

نیز نشان داد كـه   Shenمطالعه  آشنایی داشتند. ScienceDirect باالتر با

ـات   مورداستفادهمنابع  ازجملههای اطالعاتی پایگاه برای دسترسی به اطالع

ـتر از   و  Web of Science ،Lexi-Nexiبوده است كه از این میان بیش

Sociological Abstracts طـور یـن اتوان [. می11است ] شدهاستفاده 

ـیط  ، رفتار اطالعیادزاحتمالبهرد كه برداشت ك یابی جوامع دانشگاهی از مح

ـان  های زیادی با یکدیگر دارد و تنها مموب، شباهت کن است رفتارهای آن

 هایی داشته باشد.یات تفاوتیدر برخی جز

ـاه پایین بودن سرعت اینترنت دانشگاه، فیلتر شدن برخـی وب  ـا و  گ ه

سه محـدودیت   عنوانبهدر دانشگاه زیرساخت نامناسب فناوری اطالعات 

ـا عـدم   دیگر محـدودیت  ازجملهعمده دسترسی به اصل منابع ذكر شد.  ه

ـارج دانشـگاه    ـتراكی از خ ناكارآمـدی  ، امکان دسترسی به منابع دیجیتال اش

ـابع معتبـر پزشـکی در      تجهیزات سخت ـتراك من افزاری دانشگاه، عـدم اش

نیز در  نیازاشیپیابی ذكر شد. دانشگاه و ناكافی بودن سواد و مهارت اطالع

ـابهی   اسـت محـدودیت   شـده انجاممطالعاتی كه در این دانشگاه  ـای مش ه

ـتن سـواد و       شدهگزارش ـابع، نداش است. برای مثال، عدم دسترسـی بـه من

ـا در كسـب   ایـن محـدودیت   ازجمله ایرایانهیابی و سواد مهارت اطالع ه

 [.12بوده است ] و منابع دیجیتال اطالعات دارویی از اینترنت

نشان داد كـه   2007در تحقیق خود در سال  Shenاز طرف دیگر، 

بررسی اعتبار منابع اینترنتی، عدم توانایی ابزارهای فعلـی در وب جهـت   

و نبود امکانات یا اطالعات برای یافتن  كاربران ازیموردنبازیابی اطالعات 

ـتجو و دستر   ازجملـه افراد دارای عالیق مشابه  سـی بـه   مشـکالت جس

 [.11باشد ]اطالعات در فضای وب می

دسترسی  باهدفدانشجویان اغلب ، این مطالعه نشان داد كه جهیدرنت

های به اطالعات آموزشی و پژوهشی از منابع تحت وب نظیر پایگاه

ترین معیارهای اصلی جامعه مهم ازجملهكردند. اطالعاتی استفاده می

گاه، ارتباط موضوعی وب ترتیببه پژوهش برای استفاده از منابع وبی 

چنین نتایج نشان داد همگاه بود. و شهرت و اعتبار وب گاهاهمیت وب

سرعت نامناسب اینترنت، عدم دسترسی به انند اكثر مطالعات پیشین، مكه 

ها و كمبود زیرساخت گاهبرخی اطالعات علمی به دلیل فیلتر شدن وب

ترین مشکالت دسترسی به ممناسب فناوری اطالعات در دانشگاه از مه

 اطالعات بودند.

های آموزشی مرتبط كارگاه گرددتوجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می با

های اطالعاتی و شیوه جستجوی با معرفی منابع تحت وب، پایگاه

چنین الزم است اطالعات علمی در این منابع برگزار گردد. هم

برطرف گردد. برای  امکان تا حدهای دسترسی به اینترنت محدودیت

لین مربوطه با ومثال، الزم است پهنای باند دانشگاه افزایش یابد. مسئو

هم ساختن منابع تحت وب علمی نظیر پایگاهاحوزه پژوهش نیز به فر

های اطالعاتی توجه بیشتری داشته باشند تا دانشجویان بتوانند به حداكثر 

 خود دسترسی پیدا كنند. ازیموردناطالعات 

ی پژوهش، نتایج این پژوهش جه به اندك بودن جامعهبا تو

. لذا پیشنهاد ستینی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به كلیه میتعمقابل

در همین زمینه انجام  تربزرگی آماری ای با جامعهگردد مطالعهمی

 شود.

 

 تشكر و قدردانی:

نویسندگان این مقاله صمیمانه مراتب تقدیر و تشکر خود را از 

ونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به دلیل معا

 تأمین اعتبار طرح پژوهشی كه این مقاله حاصل آن است )شماره طرح

چنین جناب آقای محسن ( و هم20/03/94به تاریخ  24/م/ت/ف/024

 ،آماری طرح یهالیتحله مشاورهای آماری و انجام یارا واسطهبهآزاد 

 .دارندابراز می
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Abstract 
 

Introduction: The aim of the study was to determine the information seeking behavior of 

post graduate students at Hormozgan University of Medical Sciences in Iran based on Ellis' 

model for using the Web. 

Methods: It was a descriptive-analytical study in which the population of the study included 

all the MSc. students (N=50) in the fields of Biochemistry, Genetics, Parasitology and 

Physiology in 2014 at Hormozgan University of Medical Sciences. Data were collected by the 

using a researcher-made questionnaire which was developed based on the information seeking 

activities in Ellis' model. Data analysis was performed through descriptive statistics and "one-

way variance analysis" and "independent t-test" using SPSS 16. 

Results: To access the required information, the patricians more frequently used website 

search engine (61.3%) and browsing homepages (58.1%). The main selection criteria of 

websites included subject coverage of the website, importance and the fame of websites. The 

most important approach for monitoring the advances of a subject of interest was referring to 

the previously known websites. The most preferred storing method for useful websites was 

bookmarking (48.6%). The major problems and limitations for accessing online resources 

were: low internet speed (87.1%), filtering (76.9%), lack of information and technology 

infrastructure (66.7%). 

Conclusion: The elements of Ellis' Model of information seeking are generally considered 

among the study population. Moreover, it could be helpful to organize training workshops for 

improving information seeking skills of students, and also to find solutions for removing the 

obstacles of online information access. 

Key words: Information Seeking Behaviour, Model, University, web. 
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