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چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی اولویتهای مطالعاتی و مزایای مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی استان بوشهر در سال تحصیلی  1332-33است.
روش پژوهش :این پژوهش توصیفی پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محققساخته دادهها گرداوری شده است .حجم نمونه 044
نفری از همه دانشجویان مقاطع دکتری حرفهای ،کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی -33
 1332با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای نسبی تا سطح رشته گزینش شد .برای گرداوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته
استفاده شد که پایایی آن بهوسیله روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ  4/963بهدست آمد .دادهها با استفاده از نرمافزار اس پی اس
اس ویرایش  19با استفاده ازآمار توصیفی و استنابطی و با آزمون کای اسکوایر تحلیل شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،فهمیدن و درک ساده با میانگین  25/5درصد بهعنوان
اولویت اول ،دسترسی تمام وقت با میانگین  23/6درصد بهعنوان اولویت دوم ،امنیت و اعتبار اطالعات با میانگین  10/9بهعنوان
اولویت سوم در انتخاب منابع چاپی برای مطالعه و دسترسی سریع به اطالعات موردنیاز با میانگین  33/2درصد بهعنوان اولویت اول،
بهدست آوردن اطالعات روزآمد با میانگین  21/3درصد بهعنوان اولویت دوم ،صرفهجویی در وقت با میانگین  3/2بهعنوان اولویت
سوم در انتخاب منابع الکترونیکی برای مطالعه انتخاب شدند.
نتیجهگیری :دانشجویان خواهان محیط اطالعاتی ترکیبی (چاپی و الکترونیکی) هستند که در آن اطالعات الکترونیکی جایگزین
اطالعات چاپی نشود ،بلکه موقعیتهای دسترسی بیشتر با کمرنگ شدن مشکالتی مانند سرعت کم شبکه ،مشکالت سختافزاری و
نرمافزاری ،باال بردن مهارتهای رایانهای کاربران و از سوی دیگر غنیتر شدن آرشیو مجالت الکترونیکی ،امکانات و قابلیتهای
جدید این مجالت و برگزاری دورههای آموزشی برای آنان ،فراهم شود.
کلیدواژهها :میزان مطالعه ،مزایای مطالعه ،منابع الکترونیکی ،منابع چاپی ،دانشجویان ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

 این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی به شماره کد و پ  02/16/4613در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی استان بوشهر است.

بررسی اولویتهای مطالعاتی و مزایایی مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی از ...

مقدمه

طرفی دیگر در میان اقشار مختلف خوانندگان ،بهدلیل بیشتر

با تغییر و تحول به وجود آمده در زمینهی فناورى اطالعات

بودن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان ،زندگی این

و ارتباطات ،نزدیک به دو دهه است که مفهوم مطالعه بهسبب

گروه بیش از هر قشری با مطالعه عجین شده است .ازاینرو در

دسترسی به مجراهای مختلف اطالعاتی تغییر کرده و میتوان

خصوص مطالعه و بررسی سرانه مطالعه در این گروه

گفت ،اثرگذاری محیط الکترونیکی بر مطالعه آغاز شده است

پژوهشهای زیادی انجام شده است .الزم به ذکر است که

(حری .)1339 ،در این زمان رسانههای جدیدی در قالب

بیشتر پژوهشهای حوزه مطالعه در بین دانشجویان به هدف

الکترونیکی در اختیار افراد قرار گرفته که بهمراتب کارآمدتر از

بررسی مدت زمان مطالعه انجام شده و در برخی بررسی تأثیر

رسانههای چاپی است و امکان انتخاب جویندگان اطالعات و

مهارتها و شیوههای مطالعه در میزان مطالعه این گروه مورد

دامنه آزادى عمل آنها را افزایش مىدهد .در نتیجه نشر

توجه قرار گرفته است .اما در دو دهه اخیر گسترش منابع

الکترونیکی یکی از جلوههای فناوری اطالعات ،و اینترنت از

الکترونیکی و دسترسی همگانی به آنها از طریق اینترنت که

مهمترین محملهای دوران معاصر گردید تا انقالبی اساسی در

باعث تغییر در اولویتهای مطالعاتی دانشجویان شده ،تغییر در

عرصه اطالعرسانی بهوجود آید (نادری ،شعبانی و عابدی،

روند پژوهشهای این حوزه را ضروری میکند ،ولی بررسی

 .)1393ازاینرو خوانندگان در فضاى جدید ،که در ماهیت

پژوهشهای پیشین نشان میدهد که به این مهم توجه کافی

رفتارهای مطالعه و جستوجوی اطالعاتشان تغییر صورت

نشده و پیشینهای که این موضوع را هدف اصلی پژوهش خود

گرفته ،تلقى دیگرى از مطالعه دارند و این تلقى تا حدود بسیار

قرار دهد ،بهندرت دیده میشود .نادری ،شعبانی و عابدی

زیادى دستخوش تغییرات سریع است (آذرنگ-133 :1393 ،

( )1393در گزارش پژوهش توصیفی -پیمایشی خود که به

 .)130اینطور به نظر میرسد که محیط الکترونیکی به تشویق

بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه

افراد برای بررسی تعداد موضوعات بیشتر گرایش دارد ،چراکه

اصفهان در محیط دیجیتال پرداخته بود بیان کردند که رفتار

خواننده در هنگام مطالعه کتاب منفعل است در حالیکه موقع

دانشجویان نسبت به مطالعه منابع الکترونیکی و چاپی و

کارکردن با وسایل الکترونیکی فعال است و تعامل بین کاربران

انتخاب منابع الکترونیکی و چاپی در شرایط برابر یکسان بوده

و نرمافزار جذابیت بیشتری به مطالعه میدهد (لئو.)2445 ،1

و عملکرد مشابهی دارند .اما در پژوهشی دیگر بیگدلی،

باوجوداین در دنیای جدید ،کتاب یکی از گستردهترین

عبداللهی و آرامش ( )1395دریافتند که اعضاء هیأت علمی

ابزارهای مطالعه باقی مانده است ،چراکه کتاب آسانتر از سایر

دانشگاه شهید چمران از مجالت چاپی بیشتر از مجالت

وسایل ،امکان بازبینی و تکرار مجدد اطالعات را فراهم میکند.

الکترونیکی استفاده میکنند و سهولت استفاده ،قابلیت تورق،

فهمیدن متون چاپی سادهتر از منابع الکترونیکی است و افراد

آشنایی با شکل مدرک ،خط کشیدن و تأکید بر متون را از

وقتی رسانههای چاپی را مطالعه میکنند اطالعات بیشتری را

مهمترین دالیل استفاده از مجالت چاپی ذکر کردند .اما تازه

درک و در حافظه خود حفظ میکنند (رامیرز .)2443 ،2در

بودن اطالعات دریافتی ،امکان استفاده از قابلیتهای خاص

نتیجه میتوان گفت ،منابع اطالعاتی مختلف ،همراه معایب و

جستوجو در بازیابی متون و سرعت دستیابی به اطالعات نیز

مزایایی مخصوص به خود ،گزینش منابع اطالعاتی متناسب با

از دالیل استفاده از مجالت الکترونیکی گزاش شد .البته در

اهداف مطالعه ،توسط خوانندگان را ضروری کرده است .از

پژوهشهای خارج از ایران توجه به تأثیر مزایای منابع
الکترونیکی در میزان مطالعه دانشجویان حدوده دو دهه قبل

1. Liu, Ziming
2. Ramirez
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دانشجویان کارشناسی ارشد از مجالت الکترونیکی در دانشگاه

را بهعنوان رسانه خواندن بر رسانههای الکترونیکی ترجیح

چنوپاتی1

دادند و استفاده از رسانههای چاپی برای عمده فعالیتهای

( )2444نتایج نشان داد که  33درصد دانشجویان شرکتکننده

مطالعاتی خود ،بهویژه خواندن عمیق را در گزارش خود ذکر

در این پژوهش مجالت الکترونیکی را بر مجالت چاپی (26/5

کردند .نتایج پژوهش عبدالکریم و حسن )2443( 0نیز نشان داد

درصد) ترجیح میدهند چراکه رسانههای الکترونیکی دارای

وبسایتها بهطور فزایندهای در حال تبدیل شدن به

مزایای قدرتمندی مانند قابلیت تعامل ،غیرخطی بودن ،سرعت

عمدهترین منبع مطالعه دانشجویان است .در مطالعه دیگری در

دسترسی به اطالعات ،همگرایی متن و تصویر ،قابلیت

دانشگاه تاپار ،5کاور و ورما )2443( 6نشان داند که منابع چاپی

شنیداری و دیداری هستند که بهصورت سنتی در محیط چاپی

در این دانشگاه به سرعت بهوسیله منابع الکترونیکی جایگزین

وجود ندارد .به همین ترتیب دیلوکو و گوتلیب )2442( 2در

میشوند و استفاده از مجالت الکترونیکی از جهات مختلف در

دانشگاه تورنتو مطالعهای با عنوان منابع چاپی در عصر

حال افزایش است.

فنی و دانشگاه ملی سنگاپور توسط لییو ،فو و

الکترونیک ،در بین دانشجویان کارشناسی استفادهکننده از

مرور نتایج پژوهشهای گذشته نشان میدهد که رشد

کتابخانه این دانشگاه انجام دادند .نتایج نشان داد که  65درصد

فزاینده حجم اطالعات قابلدسترس از طریق محیط وب و

از دانشجویان از منابع پیوسته و  05درصد از منابع چاپی برای

اینترنت در دو دهه اخیر و مزایا و سهولت استفاده از این منابع

تکالیف خود استفاده میکنند ،بهبیانی دیگر تکالیف و مقاالت

باعث افزایش زمانی شده است که دانشجویان صرف مطالعه

خود را بهعلت صرفهجویی در وقت با منابع الکترونیکی شروع

رسانههای الکترونیکی میکنند .از طرفی منابع چاپی از جمله

میکنند ،ولی بهعلت قابلیت اعتماد و دسترسی دائمی ،منابع

کتاب نیز بهعنوان منابع اطالعاتی که دانشجویان به امنیت و

چاپی بخش مهمی از تحقیقات آنها را تشکیل میدهد .در

اعتبار مطالب آن اعتماد دارند ،هنوز یکى از چندین محمل

ادامه برای تعریف نقش جدید کتابخانهها رامیرز )2443( 3در

اطالعاتى است که براى دستیابى به اطالعات موردنیاز خود به

دانشگاه ملی مکزیک به بررسی تأثیر اینترنت بر خواندن

آن رجوع میکنند .بنابراین با توجه به هزینهی زیادی که

دانشجویان پرداخت .نتایج نشان داد که  33/0درصد

سازمانها و مراکز آموزش عالی در زمینه فراهمآوری شکل،

دانشجویان بهعلت آسان و سریع بودن برای فعالیتهای مربوط

قالب و محیط مطالعه دانشجویان میکنند ،آگاهی از اینکه

به پژوهش و مطالعات خود به اینترنت وابسته شدهاند و اظهار

دانشجویان کدام منابع اطالعاتی را بیشتر ترجیح و مورد

داشتند فهمیدن مطالب از صفحه نمایشگر برای آنها مشکل

استفاده قرار میدهند ،به افزایش آگاهی مسئولین ذیربط در

نیست .ولی  69درصد معتقدند که فهمیدن متون چاپی برای

تهیه انواع منابع چاپی و الکترونیکی و همچنین بهمنظور

آنها آسانتر است .لئو ( )2445به تحلیل چگونگی تغییر رفتار

طراحی کتابخانههایی کارآمدتر ،الکترونیکی کردن منابع

مطالعه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه سنخوزه در

کتابخانهای ،توسعه کتابخانههای دیجیتالی و پایگاههای

محیط دیجیتال با گذشته (طی  14سال) پرداخت .نتایج نشان

اطالعاتی الکترونیکی کمک میکند و در نهایت میتواند باعث

داد که با افزایش مقدار زمان صرف شده برای خواندن مدارک

توانمندسازی دانشجویان در زمینه رفتار مطالعه و افزایش سرانه

الکترونیکی ،نوعی رفتار مطالعه از روی صفحه نمایش ،در حال

مطالعه در این گروه شود .ازاینرو بررسی این نکته که

پیدایش است .بااینحال هنوز  34درصد شرکتکنندگان ،کاغذ

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی

1. Liew, Foo & Chennupati
2. Dileko & Gottlieb
3. Ramirez, Elsa

4. Abdul Karim & Hassan
5. Thapar University
6. Kaur and Verma

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،38پاییز 9396
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بررسی اولویتهای مطالعاتی و مزایایی مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی از ...

استان بوشهر در سال تحصیلی  1332-33چه مقدار از زمان

 .0بین میزان استفاده از انواع منابع چاپی و الکترونیکی مورد

مطالعه خود را صرف خواندن منابع الکترونیکی و یا چاپی

مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نظر

میکنند و در انتخاب این منابع چه اولویتی بیشترین تأثیر را

عوامل دموگرافیک (جنسیت ،مقطع تحصیلی و دانشکده)

دارد ،از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین پژوهش حاضر

تفاوت معنیداری وجود دارد؟

به بررسی اولویتهای مطالعاتی و مزایای مطالعه منابع چاپی و
الکترونیکی دانشجویان ،بر اساس متغیرهای پژوهش خواهد

روش پژوهش

پرداخت.

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع،

هدف اصلی این پژوهش بررسی اولویتهای مطالعاتی و

توصیفی است که به روش پیمایشی به توصیف پدیدهای خاص

مزایای مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان

در محیطی معین از طریق گردآوری نظاممند اطالعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی استان بوشهر

میپردازد (دیانی .)1390 ،جامعه آماری پژوهش حاضر را

در سال تحصیلی  1332-33بر حسب متغیرهای جمعیت

 1666نفر از دانشجویان دانشکدههای پزشکی و دندانپزشکی،

شناختی است.

پیراپزشکی ،پرستاری و مامایی و بهداشت دانشگاه علوم

اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:
 .1تعیین مدت زمان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر (در  6ماه گذشته)؛
 .2تعیین میزان استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر از انواع منابع چاپی و الکترونیکی؛

پزشکی بوشهر در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
حرفهای در سال تحصیلی  1332-1333تشکیل دادند .برای
انتخاب حجم نمونه این پژوهش از شیوه نمونهگیری طبقهای
نسبی استفاده شد .از طریق این روش جامعه پژوهش به
زیرگروههای واقعی (دانشکدهها) بهعنوان بخشی از آنچه در

 .3مقایسه مزایای استفاده از منابع الکترونیکی و مزایای منابع

جامعه وجود دارد ،تقسیم شد .چرا که اطمینان حاصل شود که

چاپی از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر؛

هر یک از طبقههای موجود در جامعه در نمونه حضور دارند.

 .0مقایسه اولویتهای مطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم

ازاینرو حجم نمونه الزم برای مطالعه از تمامی گروههای

پزشکی بوشهر در محیط چاپی و الکترونیکی بر اساس

آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با در نظر گرفتن سطح

جنسیت ،مقطع تحصیلی و دانشکده.

اطمینان  35درصد ( ،)Z=1/36نسبت دانشجویان با شناخت
قابل قبول از شیوههای مطالعه به میزان  54درصد و حداکثر

سؤاالت پژوهش عبارتند از:
 .1مدت زمان مطالعه ،دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر (در  6ماه گذشته) چقدر است؟

خطای نسبی  5درصد ( )d=4/45و با استفاده از فرمول کوکران
 390نفر محاسبه شد .از طرفی با توجه به در نظر گرفتن
جمعیت مرجع در محاسبه حجم نمونه ،با مراجعه با جدول

 .2میزان استفاده از انواع منابع چاپی و الکترونیکی مورد

مورگان در نهایت  044نفر بهعنوان حجم نمونه این پژوهش

مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر چقدر

انتخاب شدند .تعداد نمونه انتخابی از هر دانشکده نیز به نسبت

است؟

جمعیت هر دانشکده همانطور که در جدول  1مشاهده

 .3مزایای مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی از نظر دانشجویان

میشود ،محاسبه شد.

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر چیست؟
جدول  .6فراوانی حجم نمونه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به تفکیک دانشکدهها و جنسیت ()6490-94
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نام دانشگاه

تعداد کل دانشجویان

حجم نمونه

مرد

زن

نام دانشکده

049

33

02

55

پیراپزشکی

563

135

03

32

پرستاری و مامایی

233

30

16

59

بهداشت

339

30

24

30

1666

044

121

233

پزشکی و
دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

جمع کل

بر اساس اهداف این پژوهش (بررسی مدت مطالعه ،میزان

روایی و پایایی پرسشنامه محاسبه گردید .به این صورتکه با

استفاده از انواع منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی ،مزایای

استفاده از نظرات جمعی از استادان علوم کتابداری و

منابع اطالعاتی چاپی و الکترونیکی از نظر دانشجویان)

اطالعرسانی پزشکی و علم اطالعات و دانششناسی ( 3نفر) و

پرسشنامهای محققساخته در دو بخش طراحی شد .بخش اول

همچنین تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری در

سؤالهای جمعیت شناختی شامل جنسیت ،نام دانشکده و

شاخه پزشکی ،روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تأیید

مقطع تحصیلی را در برداشت .برای بخش دوم پرسشنامه پنج

گردید .پس از سنجش روایی صوری و محتوایی پرسشنامه

سؤال اصلی بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت اصلی پژوهش

برای محاسبه پایایی 33 ،پرسشنامه به دانشجویان رشتهها و

طراحی شد .سؤال اول میانگین میزان مطالعه دانشجویان را در

مقاطع متفاوت ارائه گردید و بهوسیله روش برآورد ضریب

شبانه روز در شش ماه گذشته (در انتخاب زمان پخش

آلفای کرونباخ پایایی  4/963برای این پرسشنامه بهدست آمد.

پرسشنامهها ،سعی شد که این میزان یک ترم کامل را شامل

دادهها با استفاده از نرمافزار س پی اس اس ویرایش  19با

شود تا از احتمال خطا در برآورد و اعالم میانگین زمان مطالعه

استفاده از فراوانی ،درصد فراوانی ،جداول متقاطع و آزمون

دانشجویان کاسته شود) اندازهگیری میکرد ،سؤال دوم میزان

کای اسکوایر تحلیل شد .آزمون کای اسکوایر که توزیع یک

مطالعه انواع منابع اطالعاتی (چاپی و الکترونیکی) توسط

متغیر طبقهای (مدت زمان مطالعه ،مزایای مطالعه منابع چاپی و

دانشجویان را در همین مدت و سؤال سوم نوع مطالعه

یا الکترونیکی) را در مقابل این فرضیه که هر طبقه دارای

دانشجویان (درسی و غیردرسی) را بررسی میکرد .منظور از

نسبت خاصی از نمونهها در جامعه است آزمون میکند.

مطالعه درسی ،مطالعه هدفمند دانشجویان برای رسیدن به
اهداف آموزشی آنها و منظور از مطالعه غیر درسی ،خواندن

یافتههای پژوهش

قرآن ،ادعیه ،روزنامه ،مجالت خبری و تفریحی دانشجویان را

 -مدت زمان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

در بر میگرفت .سؤاالت چهارم و پنجم پرسشنامه شامل

بوشهر (در  6ماه گذشته) چقدر است و از این میزان چه مقدار

مزایای مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی بود .بدین صورتکه

صرف مطالعه منابع چاپی ،الکترونیکی ،درسی و غیر درسی

از دانشجویان تقاضا شده بود ،هشت مزیت برای مطالعه منابع

شده است؟

چاپی (سؤال چهارم) و نه مزیت برای مطالعه منابع الکترونیکی

به منظور بررسی میزان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم

(سؤال پنجم) را اولویتبندی کنند .این مزایا با مطالعه و کنترل

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر در شش ماه

پیشینه و متون مربوطه توسط پژوهشگر شناسایی و انتخاب

گذشته (نیمسال دوم سال تحصیلی  )1332-33بر اساس مدت

شدند .در مرحله بعدی جهت حصول اهداف پژوهش حاضر،

زمانی که در شبانهروز صرف مطالعه کردهاند و اینکه از این

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،38پاییز 9396
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جامعه است آزمون میکند.

مدت چه میزان صرف مطالعه انواع منابع چاپی ،الکترونیکی،
درسی و غیر درسی شده است ،از آزمون مربع کای استفاده

بنابراین بر اساس دادههای جدول  2بیشتر آزمودنیها 115

شد ،چرا که این آزمون توزیع یک متغیر طبقهای را در مقابل

نفر از شرکتکنندههای مورد بررسی ادعا کردهاند که بهطور

این فرضیه که هر طبقه دارای نسبت خاصی از نمونهها در

متوسط بیشتر از  5ساعت در شبانه روز به مطالعه میپردازند.

جدول . 0توزیع فراوانی و فراوانی نسبی مدت زمان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در شبانه روز (در  1ماه گذشته)
مدت زمان

کمتر از یک

بیشتر از  1تا 2

بیشتر از  2تا 3

بیشتر از  3تا 0

بیشتر از 5

صرف شده

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

برای مطالعه
در شبانهروز
منابع چاپی در
شبانهروز

df

Asymp.
Sig.
)(2-sided

52

12/3

95

24/3

34

13

93

21/3

115

29

26/652

0

4/4441

232

66/2

33

13/9

01

14

6

1/5

13

0/6

5/332

0

4/4441

فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

درصد

Chisquare

فراوانی درصد

منابع
الکترونیکی در

125

34/0

33

23/6

63

16/9

61

10/9

53

10/0

33/492

0

4/4441

شبانهروز
منابع درسی در
شبانهروز

114

26/9

94

13/5

94

13/5

53

10/0

92

24

16/469

0

4/4441

منابع غیر
درسی در

343

30/3

50

13/1

23

6/6

3

1/3

16

3/3

3/936

0

4/4441

شبانهروز

از این میان  232نفر یعنی  66/2درصد شرکتکنندگان بیان
داشتهاند کمتر از یک ساعت برای مطالعه منابع چاپی وقت

 20/233محاسبه شد که نشان میدهد آزمودنیها بهطور
معنیداری گزینههای پنجگانه را متفاوت انتخاب کردهاند.

صرف کردهاند .همچنین  26/9درصد از دانشجویان مورد

 -مدت زمان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

بررسی مدت زمان صرف شده برای مطالعه منابع درسی در

بوشهر (در  6ماه گذشته) بر حسب عوامل دموگرافیک

شبانه روز را کمتر از یک ساعت بیان کردهاند و  30/3درصد

(جنسیت ،دانشکده و مقطع تحصیلی) چگونه است؟

نیز مدت زمان صرف شده برای مطالعه منابع غیردرسی در

در ادامه به بررسی عوامل دموگرافیک در میزان مطالعه

شبانهروز را کمتر از یک ساعت بیان داشتهاند .برای بررسی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پرداخته شد .هدف

معنیداری پاسخ آزمودنیها به گزینههای پنجگانه در مدت

این قسمت بررسی رابطه بین دو متغیر با مقادیر یا حاالت

زمان صرف شده در شبانه روز برای مطالعه در شش ماه گذشته

محدود است ،بنابراین از جداول متقاطع استفاده شد .چرا که

از آزمون کای اسکوایر ،استفاده شد که یافتههای مزبور در

جداول متقاطع توانایی نمایش تعداد نمونههایی که دارای

جدول  2درج شده است .بر این اساس مدت زمان صرف شده

ترکیب خاصی از مقادیر دو یا چند متغییر هستند را دارد .بر

در شبانه روز برای مطالعه در شش ماه گذشته بر حسب سطح

این اساس بررسی میزان مطالعه دانشجویان بر حسب جنسیت

معنی داری  ،4/4441درجه آزادی  0و مربع کای اسکوایر

مطابق با جدول  3نشان داد ،دانشجویان مرد بیشتر از  1تا 2
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ساعت و بیشتر از  3تا  0ساعت در روز مطالعه داشتند ،به بیان

بیشتر از  5ساعت در روز مطالعه میکنند .یعنی  115نفر از

دیگر  23درصد از دانشجویان مرد در گروه دوم مطالعه و 23

دانشجویان زن در این گروه قرار دارند و تنها  3/3درصد یعنی

درصد نیز به گروه چهارم تعلق دارند .اما  13/9درصد از

 26نفر بیان داشتهاند که کمتر از یک ساعت در روز به مطالعه

دانشجویان مرد بیشتر از  5ساعت در روز مطالعه میکنند.

میپردازند.

همچنین دادهها بیان میدارند که  30/5درصد از دانشجویان زن
جدول  .4توزیع فراوانی و درصد درون گروهی مدت زمان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر حسب جنسیت
جنسیت
مرد
زن
کل

کمتر از یک

بیشتر از  1تا 2

بیشتر از  2تا 3

بیشتر از  3تا 0

بیشتر از 5

کل

فراوانی

ساعت
26

ساعت
23

ساعت
29

ساعت
23

ساعت
19

134

درصد درون

24

22/3

21/5

22/3

13/9

144

گروهی
فراوانی

26

56

02

64

33

291

درصد درون

3/3

13/3

10/3

21/0

30/5

144

گروهی
فراوانی

52

95

34

93

115

011

درصد درون

12/3

24/3

13

21/3

29

144

گروهی

همچنین بررسی معنیداری پاسخ آزمودنیها به گزینههای

و مربع کای اسکوایر  20/233محاسبه شد که نشان میدهد

پنجگانه در مدت زمان صرف شده در شبانه روز برای مطالعه

آزمودنیها بهطور معنیداری گزینههای پنجگانه را متفاوت

در شش ماه گذشته بر حسب جنسیت همانطور که جدول 0

انتخاب کردهاند.

نشان میدهد ،دارای سطح معنی داری  ،4/4441درجه آزادی 0
جدول  .0مربع کای اسکوایر مدت زمان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بر حسب جنسیت
مربع کای اسکوایر

Value

df

)Asymp. Sig. (2-sided

20/233

0

4/4441

توزیع فراوانی و درصد درون گروهی میزان مطالعه منابع

دانشکده نیز نشان داد 20/3 ،درصد از دانشجویان دانشکده

الکترونیکی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی بر حسب

پزشکی بیشتر از  5ساعت 33/3 ،درصد از دانشجویان دانشکده

جنسیت بر اساس آزمون کای اسکوایر تفاوت معنیداری نشان

دندانپزشکی بیشتر از  3تا  0ساعت 23/3 ،درصد از

نداد اما کای اسکوایر میزان مطالعه منابع چاپی دانشجویان

دانشجویان دانشکده پیراپزشکی بیشتر از  5ساعت34/3 ،

دانشگاههای علوم پزشکی بر حسب جنسیت دارای سطح معنی

درصد از دانشجویان دانشکده بهداشت بیشتر از  5ساعت و

داری  ،4/4441درجه آزادی  0و مربع کای اسکوایر 23/553

 31/3درصد از دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی نیز

بود.

بیشتر از  5ساعت به مطالعه میپردازند .اما با بررسی معنیداری
بررسی مدت زمان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم

پاسخ آزمودنیها بر حسب دانشکده با استفاده از آزمون کای

پزشکی بوشهر در شبانه روز (در  6ماه گذشته) بر حسب

اسکوایر تفاوت معنیداری دیده نشد .همچنین آزمون کای

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،سال دهم ،شماره  ،38پاییز 9396
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اسکوایر میزان مطالعه منابع الکترونیکی و میزان مطالعه منابع

.)12/293

چاپی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی بر حسب دانشکده
دارای تفاوت معنیداری نبود.

 مزایای مطالعه منابع چاپی از نظر دانشجویان دانشگاهعلوم پزشکی بوشهر چیست؟

بررسی مدت زمان مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم

همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود از دیدگاه

پزشکی بوشهر در شبانه روز (در  6ماه گذشته) بر حسب مقطع

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،فهمیدن و درک ساده

تحصیلی نیز نشان داد  29/3درصد از دانشجویان مقطع

با میانگین  25/5درصد بهعنوان اولویت اول ،دسترسی تمام

کارشناسی دارای بیشتر از  5ساعت 66/3 ،درصد از دانشجویان

وقت با میانگین  23/6درصد بهعنوان اولویت دوم ،امنیت و

مقطع کارشناسی ارشد بیشتر از  5ساعت و  23/5درصد از

اعتبار اطالعات با میانگین  10/9بهعنوان اولویت سوم ،سهولت

دانشجویان دکتری حرفهای بیشتر از  3تا  0ساعت در شبانه

استفاده با میانگین  14/3درصد بهعنوان اولویت چهارم ،عدم

روز به مطالعه میپردازند .همچنین بررسی معنیداری کای

نیاز به امکانات کامپیوتری با میانگین  3/1درصد بهعنوان

اسکوایر میزان مطالعه دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی

اولویت پنجم ،امکان بازبینی و تکرار مجدد اطالعات با میانگین

سطح معنی داری  ،4/401درجه آزادی  9و مربع کای اسکوایر

 6/3بهعنوان اولویت ششم ،ماندگاری بیشتر اطالعات در

 16/433محاسبه شد .در ادامه بررسی کای اسکوایر پیرسون

حافظه با میانگین  6/9بهعنوان اولویت هفتم و استفاده از منابع

مدت زمان مطالعه منابع الکترونیکی دانشجویان دانشگاه علوم

آرشیوی با میانگین  6/3بهعنوان اولویت آخر در انتخاب منابع

پزشکی بوشهر در شبانه روز (در  6ماه گذشته) بر حسب مقطع

چاپی برای مطالعه شناسایی شدند .بررسی معنیداری کای

تحصیلی با سطح معنی داری  ،4/4441درجه آزادی  9و مربع

اسکوایر مزایای مطالعه منابع چاپی از دیدگاه دانشجویان

کای اسکوایر  02/365محاسبه شد .اما محاسبه آزمون کای

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز همانطور که جدول  5نشان

اسکوایر میزان مطالعه منابع چاپی دانشجویان دانشگاههای علوم

میدهد ،نشان داد که آزمودنیها بهطور معنیداری گزینههای

پزشکی بر حسب دانشکده دارای سطح معنیداری نبود (سطح

پنجگانه را متفاوت انتخاب کردهاند.

معنی داری  ،4/313درجه آزادی  16و مربع کای اسکوایر
جدول  .5توزیع فراوانی ،فراوانی نسبی و کای اسکوایر پیرسون مزایای مطالعه منابع چاپی از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Chi-square

df

)Asymp. Sig. (2-sided

فهمیدن و درک ساده

145

25/5

93/663

3

4/4441

دسترسی تمام وقت

33

23/6

116/163

3

4/4441

سهولت استفاده

00

14/3

100/343

3

4/4441

امکان بازبینی و تکرار مجدد اطالعات

16

6/3

113/499

3

4/4441

ماندگاری بیشتر اطالعات در حافظه

29

6/9

140/325

3

4/4441

استفاده از منابع آرشیوی

23

6/6

139/563

3

4/4441

عدم نیاز به امکانات کامپیوتری

23

3/1

03/324

3

4/4441

امنیت و اعتبار اطالعات

61

10/9

61/333

3

4/4441

مزایای مطالعه منابع چاپی

فراوانی درصد
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همانطور که جدول  6نشان میدهد دانشجویان دانشگاه

لینک بین صفحات با میانگین  0/1درصد بهعنوان اولویت

علوم پزشکی بوشهر دسترسی سریع به اطالعات موردنیاز با

هفتم ،استفاده همزمان چند نفر از یک مدرک با میانگین 3/0

میانگین  33/2درصد بهعنوان اولویت اول ،بهدست آوردن

بهعنوان اولویت هشتم و سهولت تشخیص طول و ساختار

اطالعات روزآمد با میانگین  21/3درصد بهعنوان اولویت دوم،

مدرک با میانگین  2/3بهعنوان اولویت آخر در انتخاب منابع

صرفهجویی در وقت با میانگین  3/2بهعنوان اولویت اولویت

الکترونیکی برای مطالعه انتخاب شدند .بررسی معنیداری کای

سوم ،قابلیتهای جستوجو با میانگین  9/5بهعنوان اولویت

اسکوایر مزایای مطالعه منابع الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان

چهارم ،دسترسی از راه دور به اطالعات موردنیاز با میانگین

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر همانطور که جدول  6نیز نشان

 3/1درصد بهعنوان اولویت پنجم ،برش و چسباندن نقل قولها

میدهد ،آزمودنیها بهطور معنی داری گزینههای پنجگانه را

(کپی و پیس) با میانگین  0/6بهعنوان اولویت ششم ،توانایی

متفاوت انتخاب کردهاند.

جدول  .1توزیع فراوانی ،فراوانی نسبی و کای اسکوایر پیرسون مزایای مطالعه منابع الکترونیکی از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
مزایای مطالعه منابع چاپی

فراوانی درصد

Chi-square

df

)Asymp. Sig. (2-sided

دسترسی سریع به اطالعات موردنیاز

153

33/2

3/534

9

4/4441

دسترسی از راه دور به اطالعات موردنیاز

23

3/1

1/636

9

4/4441

استفاده همزمان چند نفر از یک مدرک

10

3/0

35/519

9

4/4441

بهدست آوردن اطالعات روزآمد

93

21/3

1/333

9

4/4441

برش و چسباندن نقل قولها

13

0/6

1/111

9

4/4441

توانایی پیوند بین صفحات

13

0/1

94/590

9

4/4441

قابلیتهای جستجو

35

9/5

56/230

9

4/4441

صرفهجویی در وقت

39

3/2

01/393

9

4/4441

سهولت تشخیص طول و ساختار مدرک

12

2/3

3/333

9

4/4441

زمان قابل توجهی را صرف خواندن میکنند 94 ،درصد
بحث و نتیجهگیری

بین  3تا بیش از  14ساعت در هفته مطالعه نموده و به طور

بررسی یافتهها در خصوص مدت زمان صرف شده در روز

متوسط در حدود  3تا  3ساعت در هفته مطالعه دارند .نتایج

برای مطالعه در شش ماه گذشته ،نشان داد که بیشتر دانشجویان

این تحقیق در زمینهی مدت زمان مطالعه با نتایج تحقیق لئو

( 29درصد) به طور متوسط بیشتر از  5ساعت در روز مطالعه

( )2445و عبدالکریم و حسن ( )2446همخوانی دارد.

میکنند که میتوان دو عامل عمده انفجار اطالعات و فناوری

بررسی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

دیجیتالی را در افزایش زمان مطالعه دانشجویان دخیل دانست.

بوشهر از انواع منابع چاپی و الکترونیکی حاکی از آن است که

همراستا با این نتایج  63درصد پاسخگویان در پیمایش لئو

تقریباً نیمی از دانشجویان مورد بررسی یعنی  66/2درصد،

( )2445نیز با همین دالیل ،گزارش کردند که بیشترین زمان

کمتر از یک ساعت از مدت زمان مطالعه خود در روز را به

ارائه شده در پرسشنامه را برای مطالعه صرف میکنند .در

مطالعه منابع چاپی میپردازند .در عین حال در بررسی میزان

تحقیق عبدالکریم و حسن ( )2446نیز بیان شده که دانشجویان

مطالعه منابع الکترونیکی در حدود  34/9درصد دانشجویان از
مدت زمان مطالعه خود ،کمتر از یک تا سه ساعت به مطالعه
منابع الکترونیکی میپردازند ،این نتایج نشان میدهد که منابع
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الکترونیکی مورد توجه دانشجویان بوده و بیش از نیمی از زمان

مردان مطالعه میکنند و این تفاوت بیشتر در مطالعه منابع چاپی

مطالعه دانشجویان را منابع الکترونیکی تشکیل میدهد .بنابراین

است ،یعنی زنان بیشتر از مردان به مطالعه منابع چاپی گرایش

میتوان بیان داشت که مدت زمان صرف شده در روز برای

دارند .اما مقایسه مدت زمان مطالعه منابع الکترونیکی بین دو

مطالعه منابع الکترونیکی بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

جنس تفاوت معنیداری نداشت .این موارد نشان میدهد که

بوشهر در حال افزایش یافتن است و منابع الکترونیکی بیش از

گرایش زنان در زمینه مطالعه متون بیشتر بوده است ،شاید یکی

منابع چاپی استفاده میشوند .علت این امر میتواند این باشد

از دالیل آن اشتغال بیشتر به حوزه تحصیل ،گرایش به تداوم آن

که دانشجویان رشتههای علوم پزشکی ناچارند خود را به

و رغبت به دستیابی مدارک باالتر باشد .در همین رابطه لیو

سرعت با تحوالت و نوآوریهای این حوزه همگام سازند،

( )2449به بررسی تفاوت جنسیت در محیط پیوسته مبادرت

بنابراین کسب اطالعات روزآمد اهمیت زیادی برای این

کرده او دریافت که زنان بیش از مردان کاغذ را برای خواندن

دانشجویان دارد و چون سرعت بهروز شدن منابع الکترونیکی

ترجیح میدهند ولی تفاوت معنیدار دیگری بین رفتار مطالعه

سریعتر از منابع چاپی است ،استفاده از منابع الکترونیکی در

زنان و مردان در محیط دیجیتال در پژوهش وی وجود نداشت.

بین این دانشجویان رواج بیشتری دارد .اما بیشتر

نتایج این تحقیق در زمینه تفاوت بین دو جنس از نظر رفتار

شرکتکنندگان در پژوهش رامیرز ( )2443بیان کردهاند که

مطالعه در محیط دیجیتال با نتایج لیو ( )2449همخوانی دارد.

ترجیح میدهند متون را به صورت چاپی بخوانند و از رسانه

بررسی مزایای استفاده از منابع چاپی از نظر دانشجویان

چاپی رضایت بیشتری دارند .بنابراین میزان رضایت و عالقه

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نشان داد ،دانشجویان مورد

دانشجویان در این پژوهش به منابع چاپی بیشتر از منابع

بررسی بهترتیب فهمیدن و درک ساده ،دسترسی تمام وقت،

الکترونیکی است ،که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی ندارد.

امنیت و اعتبار اطالعات ،سهولت استفاده ،عدم نیاز به امکانات

البته الزم به ذکر است که این نتایج میتواند برخواسته از

کامپیوتری ،امکان بازبینی و تکرار مجدد اطالعات ،ماندگاری

محدودیتهای مطالعه و دشواریهای مطالعه منابع الکترونیکی

بیشتر اطالعات در حافظه و استفاده از منابع آرشیوی را

بر روی این رسانهها در سالی باشد که این پژوهش انجام شده

بهعنوان اولویتهای اول تا آخر خود انتخاب کردند .در همین

است .بیگدلی ،عبداللهی و آرامش نیز در پژوهش خود بیان

رابطه در پژوهش نادری ،شعبانی و عابدی ( )1393بیان شده

کردند که مجالت چاپی بیشتر از مجالت الکترونیکی توسط

که دانشجویان در مورد یادگیری از منابع الکترونیکی مردد

اعضاء هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز مورد استفاده قرار

هستند و یادگیری خود را از منابع الکترونیکی کم گزارش

میگیرد .نتایج این پژوهش در زمینهی مطالعه و استفاده بیشتر

کردند .در مقابل شرکتکنندگان در این پژوهش میزان یادگیری

منابع الکترونیکی توسط دانشجویان با نتایج پژوهش دیلکو و

از منابع چاپی را زیاد گزارش کردند و بیان داشتند که

گوتلیب ( ،)2442لئو ( ،)2446عبدالکریم و حسن ( )2446و

دانشجویان همچنان به خواندن منابع چاپی گرایش دارند و

کاور و ورما ( )2443همخوانی دارد ولی با نتایج رامیرز

احساس میکنند که یادگیری آنها از منابع چاپی بیشتر است.

( )2443و بیگدلی ،عبداللهی و آرامش ( )1395همخوانی

این نتایج با اولویتبندی دانشجویان در پژوهش حاضر که

ندارد.

فهمیدن و درک ساده را بهعنوان اولویت اول در انتخاب منابع

بر اساس پاسخهای حاصله مشخص شد که بین مدت زمان

چاپی برای مطالعه انتخاب کردند همخوانی دارد .در تحقیق

مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از لحاظ

رامیرز ( )2443نیز بیان شده که اکثر پاسخگویان معتقدند که

جنسیت تفاوت معنیداری وجود دارد .به بیان دیگر زنان مدت

فهمیدن متون چاپی برای آنها آسانتر است و ترجیح میدهند

زمان بیشتری را بهطور متوسط در شبانه روز در مقایسه با

که مدارک را به صورت چاپی بخوانند .بهطور کلی میتوان بیان
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داشت که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشهای نادری،

قابلیتهای جستوجو ،روزآمدی و سهولت دسترسی بیان

شعبانی و عابدی ( )1393و رامیرز ( )2443همخوانی دارد.

داشتند .همانگونه که مشاهده میشود نتایج پژوهش حاضر در

همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مزایای

زمینهی مزایای مطالعه از منابع الکترونیکی با نتایج تحقیق لئو

مطالعه منابع الکترونیکی را شامل دسترسی سریع به اطالعات

( )2446و دیلکو و گوتلیب ( )2442لی یو ،فو و چنوپاتی

موردنیاز به عنوان اولویت اول ،بهدست آوردن اطالعات

( )2444همخوانی دارد.

روزآمد ،صرفهجویی در وقت ،قابلیتهای جستوجو،

از موارد بیان شده میتواند نتیجه گرفت با گسترش

دسترسی از راه دور به اطالعات مورد ،برش و چسباندن نقل

روزافزون استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در

قولها توانایی پیوند بین صفحات ،استفاده همزمان چند نفر از

حوزههای مرتبط با تولید و اشاعه اطالعات ،معنای مطالعه

یک مدرک و سهولت تشخیص طول و ساختار مدرک را

دچار تغییر و تحول شده است .مطالعه در جایگاه سنتی و

بهعنوان اولویت آخر شناسایی کردند .با توجه به نتایج پژوهش

نمادین خود بیشتر با منابع اطالعاتی چاپی و ملموس ارتباط

میتوان بیان داشت که سرعت رسیدن به اطالعات موردنیاز

دارد و در نگاه اول تصویری از مطالعه کتاب را به ذهن متبادر

درصد باالیی از اولویت دانشجویان در انتخاب منابع مطالعه را

میکند .اما با ظهور منابع اطالعاتی الکترونیکی تصویری دیگر

به خود اختصاص میدهد .لئو ( )2445بیان داشته که در مطالعه

از مطالعه نمایان شده است .در تصویر جدید کاربر با استفاده از

منابع الکترونیکی از صفحه نمایشگر بیشتر از شیوههای مروری

رایانه و شبکه جهانی وب به جستوجو و مطالعه منابع

و غیرخطی و تشخیص کلید واژهای بهرهجویی میشود،

اطالعاتی میپردازد .پس مطالعه در مفهوم جدید خود هم به

بنابراین سرعت خواندن از صفحه نمایشگر بیشتر است.

لحاظ نوع ابزارهای مورد استفاده و هم به لحاظ مهارتهای

همچنین با توجه به نتایج مبنی بر دسترسی از راه دور به

موردنیاز ،تفاوتهایی با مفهوم پیشین خود پیدا کرده است و

اطالعات موردنیاز ،بهدست آوردن اطالعات روزآمد،

شاید بهتر باشد که مطالعه را براساس میزان تعامل فرد با منابع

قابلیتهای جستوجو و میزان دنبال کردن لینکهای موجود

اطالعاتی (هم چاپی و هم الکترونیکی) تعریف کرد .نتایج

در مدارک الکترونیکی نیز مشخص میشود که منابع

پژوهش حاضر نیز همراستا با پژوهشهای گذشته نشان داد که

الکترونیکی گزینههای بسیاری برای کاربران خود جهت امکان

استفاده از منابع الکترونیکی در بین دانشجویان دانشگاه علوم

مسیریابی و دسترسی متعدد به اطالعات را فراهم میسازند .در

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر رو به افزایش

همین رابطه لئو ( )2446در پژوهش خود بیان داشته در انتخاب

است ،اما هنوز نتوانسته جایگاه مطالعه منابع چاپی را از بین

منابع الکترونیکی برای مطالعه دسترسی راحت و سهولت

ببرد .دانشجویان تحت بررسی مزایایی برای هر دو دسته از

جستوجو مؤثر بوده است .همچنین مزایای منابع الکترونیکی

انواع منابع چاپی و الکترونیکی برشمردهاند که انتخاب این

از نظر کاربران در این پژوهش شامل دسترسی از راه دور،

منابع را به هدف مطالعه و دسترسی به اطالعات تحت تأثیر

دسترسی سریع و تمام وقت ،استفاده چندین کاربر از یک منبع

قرار داده است .تأثیر مزایای استفاده از منابع اطالعاتی چاپی و

و قابلیت جستوجو بود .همچنین دیلکو و گوتلیب ()2442

الکترونیکی در میزان مطالعه این منابع نشان میدهد که

در پژوهش خود بیان داشتند خواندن منابع الکترونیکی بر

دانشجویان تحت بررسی خواهان محیط اطالعاتی ترکیبی

صفحه نمایشگر مشکل است ،ولی استفاده از منابع پیوسته در

(چاپی و الکترونیکی) هستند که در آن اطالعات الکترونیکی

وقت صرفهجویی میکند و از هرجا و هر زمان قابل دسترسی

جایگزین اطالعات چاپی نشود ،بلکه با ایجاد موقعیتهای

است .لی یو ،فو و چنوپاتی ( )2444نیز در پژوهش خود دالیل

دسترسی بیشتر ،امکان استفاده از اطالعات را سریعتر ،آسانتر

برتری مجالت الکترونیکی را عبارت از پیوند به منابع اضافی،

و فراتر از زمان و مکان برای آنان ایجاد نماید.
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بررسی اولویتهای مطالعاتی و مزایایی مطالعه منابع چاپی و الکترونیکی از ...

با توجه به گسترش منابع الکترونیکی و گرایش دانشجویان

بیگدلی ،زاهد؛ عبداللهی ،امالبنین؛ آرامش ،مهین ( .)1395دیدگاه

به استفاده از این منابع در کنار منابع چاپی در چند دهه اخیر

اعضاء هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره اهمیت و

پیشنهاد میشود:

میزان استفاده از مجلههای علمی موجود و جایگزینی مجلههای

 فراهمآورندگان منابع اطالعاتی در تهیه و مجموعهسازیمنابع خود ،مزایا و قابلیتهای هر کدام از منابع اطالعاتی
الکترونیکی و چاپی را با توجه به اهداف مطالعه کاربران خود
در نظر بگیرند تا بودجه تهیه منابع اطالعاتی را در راستای
استفاده هدفمند از این منابع و در جهت افزایش سرانه مطالعه
صرف کنند.

علمی چاپی با شکل الکترونیکی آنها .مجله علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز.196-163 ،)2(13 ،
دیانی ،محمد حسین ( .)1390روشهای تحقیق در کتابداری.
مشهد :انتشارات کتابخانه رایانهای.
حری ،عباس ( .)1339اطالعرسانی :نظامها و فرآیندها .تهران:
نشر کتابدار.
نادری ،فاطمه؛ شعبانی ،احمد؛ عابدی ،محمدرضا (.)1393

 -دانشجویان در زمینه انتخاب بهترین منابع برای برطرف

بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان

کردن شکافهای اطالعاتی خود آموزش داده شوند و با تداوم

در محیط دیجیتال بر اساس عوامل دموگرافیک .نشریه تحقیقات

این دورههای آموزشی ،آنان را با مزایای استفاده از انواع منابع

کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی.32-51 ،)51(00 ،

اطالعاتی چاپی و الکترونیکی آشنا و برای برطرف کردن
اهداف مطالعه خود توانمند سازند.
 با کمرنگ شدن مشکالتی مانند سرعت کم شبکه،مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری ،باال بردن مهارتهای
کامپیوتری کاربران و از سوی دیگر غنیتر شدن آرشیو مجالت
الکترونیکی ،استفاده از منابع الکترونیکی را افزایش دهند.
پیشنهاد برای پژوهشهای آینده عبارتند از:
 بررسی پیشینه پایاننامههای تحصیالت تکمیلی دانشگاهعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر برای
تعیین میزان استفاده پژوهشگران از انواع منابع چاپی و
الکترونیکی.
 بررسی میزان استفاده دانشجویان از انواع منابع چاپی والکترونیکی موجود در کتابخانههای دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر.
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