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  مقدمه 

ن تحوالت فناوري تري ترين و مهم بدون شك يكي از بزرگ
راه بزرگ اطالعاتي اسـت كـه آن    شاه عصر حاضر، پديده

 .)1(نامند مي را اينترنت

امروزه جامعه دانشگاهي به طور گسترده متكي به 
 ،با استفاده از شبكه جهاني اينترنت. اطالعات است

هاي علمي و پزشكي، دستيابي به انواع  دسترسي به سايت
المللي و استفاده از تمام متن  هاي اطالعاتي ملي و بين بانك

  ).2(پذير شده است هاي داخلي و خارجي امكان نشريه
نظر به نقش مهمي كه اينترنت در امر دستيابي به اطالعات 
روزآمد و ارتباط مؤثر و سريع ميان دانشمندان و 

كند،  مي هاي مختلف علوم ايفا نظران حوزه صاحب
اين شبكه و  هاي ضرورت شناخت بيشتر نسبت به توانايي

 مشكالت كاربران در استفاده از اين ابزار ضروري به نظر
طبق قانون مورز زماني كه مشكالت كسب . رسد مي

اطالعات بيش از مشكالتي باشد كه از عدم دسترسي به 
دهد كه از نظام  مي شود، فرد ترجيح مي اطالعات ناشي

اده بنابراين، براي استف). 3(بازيابي اطالعات استفاده نكند
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  .است يدهآن پرداخت گرد هاي ينهبوشهر تصويب و هز يپزشك

اصالح شده و  24/9/88رسيده، در تاريخ  به دفتر مجله ۱۶/۶/۸۸اين نوشته در تاريخ 
  .پذيرش گرديده است 8/11/88در تاريخ 

كاربران از اين شبكه الزم است مشكالت كاربران در 
رو از اين. استفاده از خدمات اينترنت شناسايي شود

تحقيق حاضر با هدف بررسي چگونگي استفاده از 
اينترنت در ميان دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي 

  .بوشهر انجام گرديده است
 386تحليلـي و از نـوع مقطعـي،     -در يك مطالعه توصـيفي 

نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي بوشـهر كـه در    
در اين دانشگاه مشغول تحصيل بودند  1387نيمسال دوم 

ــژوهش انتخــاب    ــت شــركت در پ ــه روش تصــادفي جه ب
ها، پرسشنامه خود ايفا بـود   ابزار گردآوري داده .گرديدند

و  ،كه روايـي پرسشـنامه بـا اسـتفاده از نظـر مصـححان      
نفــر از  30ك مطالعــه پيلــوت روي يــ پايــايي آن بــا انجــام

تـا   78/0دانشجويان و بـا روش آلفـا كرونبـاخ و ضـريب     
تجزيـه و تحليـل   . هاي مختلف تأييد شد براي پرسش 90/0
ــرم   داده ــتفاده از ن ــا اس ــا ب ــاري   ه ــزار آم و  SPSS-13اف

ــي  آزمــون ــا و  هــاي آمــاري توصــيفي و تحليل مجــذور ك
  .همبستگي اسپيرمن انجام شد

واحــدهاي پــژوهش از اينترنــت اســتفاده  از درصــد 5/93
عـدم   ،سـطح  5ميـزان آشـنايي بـا اينترنـت در     . كردنـد  مي

آشنايي ضعيف، متوسط، خوب و عالي به ترتيب،  ،آشنايي
درصـد   1/45، )نفـر  63(درصد  3/16 ،)نفر10(درصد  6/2
ــر 122(درصــد  6/31، )174( ــر 17(درصــد  4/4و ) نف ) نف

درصد  7/36از اينترنت زمان استفاده درصد  100از . بود
جهت آموزش و دسترسـي بـه مطالـب مربـوط بـه رشـته       

آگـاهي از  درصـد   1/17 سـرگرمي، درصد  4/19،تحصيلي
 4/5اســتفاده از پســت الكترونيــك، درصــد  5/11 اخبــار،
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به ساير مـوارد اختصـاص داده   درصد  9/9چت و درصد 
  .شده بود

بيشــترين محــدوديت جهــت اســتفاده از اينترنــت از نظــر  
، پس از آن بـه  )%49(حدهاي پژوهش سرعت كم اينترنتوا

 ، عـدم دسترسـي بـه رايانـه    )%5/31( ترتيب عدم آمـوزش 
و ) %6/26( هاي مربوطه ، عدم دسترسي به سايت)1/32%(

با افـزايش تـرم تحصـيلي     .بود) %18( هزينه باالي اينترنت
ميــزان اســتفاده از اينترنــت توســط دانشــجويان افــزايش  

همچنين آمون مجذور كاي نشـان داد  ). p>001/0(يابد  مي
اي بـيش از   كه استفاده از اينترنت در مقطع دكتراي حرفـه 

دار اكارداني و كارشناسي است، كه از لحـاظ آمـاري معنـ   
بين ديگر متغيرهاي جمعيت شناختي ). p>001/0(باشد  مي

ــ   ــاط آمــاري معن ــزان اســتفاده از اينترنــت ارتب ــا مي دار اب

  .مشاهده نشد
اينكه اغلب دانشجويان با اينترنت آشنايي دارند نتيجه كلي 

كنند اما معتقدند مشكالتي وجود دارد  و از آن استفاده مي
ــرممكن    ــا غي ــدود ي ــت را مح ــا از اينترن ــتفاده آنه ــه اس  ك

 ،از جملـه سـرعت كـم اينترنـت، عـدم آمـوزش      . سـازد  مي
دسترســي بــه رايانــه و اينترنــت، در دســترس  دشــواري 

اقـداماتي  . و باال بودن هزينه ،زومهاي مورد ل نبودن سايت
هـا و   دهي صـحيح رايانـه   سازمان مانند تخصيص بودجه،

هــاي اختصاصــي و برگــزاري  شــبكه اينترنتــي، آمــوزش
ــاه ــت دانشــجويان و    كارگ ــي جه ــاي جســتجوي اينترنت ه

تواند در استفاده بهينـه از ايـن شـبكه     مي راهنمايي اساتيد
  .مؤثر باشد گسترده جهاني
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