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 اصفهان بر اساس  يدانشگاه علوم پزشک یانهاي اجتماعي در رفع نيازهاي اطالعاتي دانشجومدي رسانهاکار

 Norwoodهرم نيازهاي اطالعاتي 

 

 3، احمد شعبانی2ریزی اشرفی حسن ،1زرمهر فاطمه

 
 

  چكيده
در  اجتماعیهای مدی رسانهامیزان کار یینتع حاضر با هدف . پژوهشکنندایفا می یاندانشجو یژهافراد به و یاطالعات یازهایدر رفع ن ینقش مهم اجتماعی هایرسانهامروزه  مقدمه:

 .انجام شد Norwoodاصفهان بر اساس هرم نیازهای اطالعاتی  یدانشگاه علوم پزشک یانرفع نیازهای اطالعاتی دانشجو

ها به نمونه. تشکیل داداصفهان  یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو را ی. جامعه آماربودنامه محقق ساخته پرسش ها،داده یآورجمعو ابزار  یمایشیپروش این مطالعه،  :بررسيروش 

 Cronbachs alphaضریب  از طریقآن  یاییو پا یشناسو روان یپزشک یرسانو اطالع یمتخصصان کتابداربا کمک ابزار  یی. رواشدندانتخاب  یاطبقه یتصادف یریگروش نمونه

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت Pearson یهمبستگ ضریبو  tو  ANOVAهای آزمون یفی وآمار توص ها با استفاده ازداده. تأیید گردید 89/0 مقداربا 

 یانگینم رآورد گردید.کمتر از حد متوسط ب یبه طور کل اصفهان پزشکی علوم دانشگاه یاندانشجو یعاتاطال نیازهای رفع در اجتماعی رسانه ابزارهای از استفاده میانگین ها:يافته

 463/2و  448/2، 147/3، 323/2، 461/2 یبو اخالق به ترت یباغنا کننده و تهذرسان، روشنگرانه، یاریپایه و اساسی،  یاطالعات یازهایدر رفع ن یرسانه اجتماع یاستفاده از ابزارها

 . داشت، اما سن اثرگذار نبود تأثیر اجتماعی رسانه ابزارهای از استفاده میزان در تحصیلی رشته ین،همچنبه دست آمد. 

 یراز سا یشترب یانروشنگرانه دانشجو یاطالعات یازن باشد ومیکمتر از حد متوسط  یان،دانشجو یاطالعات یازهایدر رفع انواع ن یرسانه اجتماع یابزارها از استفاده یزانم گيري:نتيجه

 .نمایند تبیین دانشجویان برای بیشتر را اجتماعی هایرسانه هایقابلیت باید سالمت مسؤوالن .گرددمیمرتفع  یرسانه اجتماع یابزارها یقاز طر یاطالعات یازهاین

 Norwoodها؛ هرم دانشگاه دانشجویان؛ اطالعاتی؛ نیازهای اجتماعی؛ رسانه کليدي:هاي واژه

 
 15/1/1397تاریخ چاپ:  17/10/1396 پذیرش مقاله: 10/5/1396 مقاله: دریافت

اصفهان بر اساس  يدانشگاه علوم پزشک یانهاي اجتماعي در رفع نيازهاي اطالعاتي دانشجومدي رسانهاکار .ریزی حسن، شعبانی احمد اشرفی زرمهر فاطمه، ارجاع:

 45-40: (1) 15؛ 1397مدیریت اطالعات سالمت . Norwoodهرم نيازهاي اطالعاتي 

 

 مقدمه
 هر. تندهس اطالعات کسب دریافت ونيازمند جوامع ، در زندگی روزمره جاری

ها در تاليتمام فع ،در این راستا دارد.فعاليت انسانی یك ورودی اطالعاتی 
 (.1)باشند میهای خدماتی و توليدی دارای نياز اطالعاتی سازمان

 گسترده فيط یبرا يازاطالعات مورد ن ی،اطالعات يازن، Lancasterاز نظر 
گيرد رمیبدر  راق تا تفکر خال کارهای ساده جاریاز  یاست که مرتبها کاربردها

ین ا. دارند زنيا اطالعات به سطح از زندگی هر در . به عبارت دیگر، افراد(2)
های فطری بشر در رابطه با سلسله مراتب نياز Maslowدیدگاه برگرفته از نظریه 

شامل  را یتعااطال يازهاین ،Maslow دیدگاهبا  يقدر تطب Norwoodباشد. می
نسان وژیك ایولاساسی که در ارتباط با نيازهای فيز نيازهای اطالعاتی پایه و»

طرح ی فرد مرسان که در ارتباط با نيازهای امنيتاست، نيازهای اطالعاتی یاری
 عاطال ییعن فرد عمومی اطالعات است، نيازهای اطالعاتی روشنگرانه که به

 کنندها شود، نيازهای اطالعاتی اغنمی و... مربوط دوستان جامعه، مسایل به راجع
 خالق کهاشود و در نهایت، نيازهای اطالعاتی تهذیب و که باعث غنای فرد می

 (.3) (1 شکل)داند می« کسب معرفت نسبت به خدا و خویشتن را به همراه دارد
 یهااز رسانه ی،اينهخود در هر زم یاطالعات يازهایرفع ن جهتافراد  امروزه

 (.4)کنند می نگاه هاآن به مهم اطالعاتی منبع یكو به عنوان  برندمیبهره  یاجتماع

 هایبکهش و اجتماعی هایرسانه امروزی يایدر دن ی،ساع طبق دیدگاه
 یاتاطالع يازهایع ندر جهت رفمنابع  ترینمهم از یکی منزله به موبایل، ارتباط

از کارکردهای  یکی نيز مشاهری فردی(. 5)باشند میمردم در حال استفاده 
نتشار ارسانی و های اجتماعی مجازی را اطالعها و به ویژه شبکهرسانه یاصل

از  عامهکه  هستند برخطی یابزارها یاجتماع یها(. رسانه6)نمود  یاخبار معرف
ستفاده فکار او ا ياتها، تجربیدگاهها، نظرات، دیلاشتراک محتوا، پروفا یآن برا

 ینعو به ندرت ما کنندمی یقاطالعات را تشو گذاریکها اشترا(. آن7د )نکنیم
 . (8) دانندیمرا قابل تشخيص ها رسانه ینبه محتوا در ا یو دسترس يدتول یبرا
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 Norwood (3)مراتب نیازهای اطالعاتی از دیدگاه  :1شکل 

 
که  باشدیاز مباحث مطرح در حوزه اطالعات، اعتبار اطالعات م یگرد یکی

 قبول قابل و باورپذیر را اطالعاتشخص  یكکه  یو حد يزانبه عنوان م
اقدامات  یبرا یقو ایکننده ينیبيشو به عنوان پ است شده تعریف پندارد،می
 يانو در م یمجاز يای(. در دن9) شودیمحسوب مخوانندگان اطالعات  یبعد
 یناثبات شده ا يرثأه شده توسط افراد ناشناس و با توجه به تیاطالعات ارا يلس

مهم  يارافراد، درک مخاطبان از اعتبار اطالعات بس يریگيماطالعات بر تصم
. کنندیو از آن استفاده م یرندپذیافراد تنها اطالعات معتبر را م چرا که ؛است

اعتبار اطالعات  يزانم یبرا ياریتواند معیاستفاده از اطالعات م يزانمبنابراین، 
 .گردد یتلق

 یشافزا بيانگرکه  است صورت گرفته یمشابه یهاپژوهش ،راستا یندر ا
 اطالعاتی منبع عنوان به اجتماعی هایرسانه به پژوهشگران توجه ميزان

 در يوستهپ یاجتماع یهانقش شبکه یبه بررس یدینو ،. به عنوان مثالباشدمی
 که داد نشان تحقيق وی نتایج. پرداخت کاربران روزمره زندگی یابیاطالع رفتار

 به دسترسی به منجر اجتماعی، هایشبکه در بيشتر تنوع و غنی اجتماعی سرمایه
اهداف و  در مطالعه خود،کار و حالج (. محکم4)گردد می باکيفيت اطالعات

جمله  که از يجه رسيدندنت را بررسی نمودند و به این یاجتماع یهاشبکه یایمزا
 یشو آزادانه اخبار و اطالعات، افزا یعانتشار سر ی،اجتماع یهاشبکه یکارکردها

 یهابا افراد، جوامع و فرهنگ یی، آشنایانتقاد يهروح یتو تقو يلقدرت تحل
ها به صورت آزادانه و یدها يانامکان ب ی،خرد جمع یتو تقو يریگمختلف، شکل

 یهاو توسعه ارزش يغمستمر با دوستان و تبل یها، ارتباط مجازیدهبا ا ییآشنا
ارتباط  یجادآموزش و ا ایندفر یشافزا ی،در عرصه جهان یو اخالق یانسان

 باشدیو صداقت م يميتاعتماد، صم یشاستاد و شاگرد و افزا ينب یروزشبانه
 پرداخت و ایران در اجتماعی هایرسانه کارکرد بررسی بهفرد  ی(. مشاهر10)

 هایگروه در فعاليت و عضویت سرگرمی، جدید، مطالب یادگيری که گيری کردنتيجه
را به  یفراوان يشترینب يباخبار به ترت کسب و دوستيابی فردی، سالیق با متناسب

در پژوهش  یانی(. آر6)دارد  یراندر ا یاجتماع یهارسانه یکارکردها یتعنوان اولو
را بررسی کرد. نتایج  یاندر آموزش دانشجو یمجاز یاجتماع یاکاربرد رسانهخود، 

 در کاربران برای را فراوانی امکانات مجازی اجتماعی هایرسانه مطالعه او نشان داد که
  (.11)نمایند فراهم می پژوهش و یادگيری آموزش، عرصه

 یهااز شبکه یاناستفاده دانشجو يزانخود به مطالعه م يقدر تحق يلیخل
 یهااز شبکه یاندانشجو بيشترکه و به این نتيجه رسيد  پرداخت یاجتماع
 استفاده مورد هایشبکه ترینمراجعهپر الینو  وایبرکنند و یاستفاده م یاجتماع

 هایشبکه در موجود اطالعات اعتبار پاسخگویان، اغلباز نظر  .باشندمی
به ای مطالعه با انجام يزن ی و همکاران(. مراد12) نيست قبول قابل اجتماعی

گيری يجهنتند و پرداخت یمجاز یاجتماع یهاه از شبکهداستفا یهايزهانگ یبررس
بوک( به يس)فی اجتماع یهامهم استفاده از شبکه یلدالاز جمله که  کردند

ها، ور شدن در رسانه، غوطهیفرد يتبهبود وضع ی،خودافشاگر» يبترت
 (. 13) باشدمی« ی، حفظ روابط و سرگرمیگذرانوقت يزهاطالعات، انگ یجستجو

 يزهدر انگ یبر تفاوت فرهنگ یمبنکه و همکاران  Kimنتایج پژوهش 
 از استفاده انگيزه بيشترین که ی بود، نشان داداجتماع یهااستفاده از شبکه

 به دستيابی سرگرمی، اجتماعی، حمایت دوستيابی،»اجتماعی شامل  هایشبکه
 يرامونپ ی راامطالعه Kim و Sin(. 14)است  «آسایش و راحتی و اطالعات
و ارزش  ندداد انجام المللنيب یاندانشجو مورد نيازاطالعات  یجستجو
حاکی از  های آنانیافته یج. نتانمودند یرا بررس یاجتماع یهاشبکه یاطالعات
 یاطالعات يازهایرفع ن یبرا یاجتماع یهااز شبکه یاندانشجو اغلبکه  آن بود

 یاندانشجو یو جستجو يازکنند. اطالعات عمده مورد نیه خود استفاده مرروزم
 .و اخبار کشور بود یسالمت ی،اطالعات مال ی متشکل ازاجتماع یهادر شبکه
به اطالعات  يابیدست یبرا یارزشمند مجرایرا  یاجتماع یهاشبکه بنابراین،

 نتيجه این به خود يقدر تحق و همکاران Kim (.15) دانستند یروزمره زندگ
 اجتماعی هایشبکه پدیا،ویکی از بيشتر ترتيب به دانشجویان که یافتند دست
 به توئيتر همچون هاميکروبالگ و هابالگ آمازون، یوتيوب، بوک،فيس مانند

 استفاده عمده دالیل که بيان کردند هاکنند. آنمی استفاده اطالعات منبع عنوان
 مرور زمينه، اطالعات به دستيابی»شامل  اطالعاتی منبع عنوان به ابزارها این از

 یافتدر ،ملع شيوه یا و مسایل حلراه یافتن حقيقی، اطالعات از اطمينان سریع،
 (. 16)باشد می« اخبار و روزآمدسازی

 يشترتوان استنتاج کرد که بیم، چنين شده ذکربا توجه به مطالب 
استفاده  یلدال یبه بررس ينهزم ینانجام شده در ا یو خارج یداخل یهاپژوهش
 ینو استفاده مردم از ا ییآشنا يزاننگرش و م یو بررس یاجتماع یهااز رسانه

در رفع انواع  یاجتماع یهارسانه یمدادر مورد کار پژوهشیو اند ابزارها پرداخته
تحقيق حاضر  اساس، ین. بر اشودنمی مشاهده خاصبه طور  یاطالعات يازهاین

اساس  های اجتماعی در رفع انواع نيازهای اطالعاتی برمدی رسانهاميزان کار
از نظر دانشجویان دانشگاه  ،Norwoodهرم سلسله مراتب نيازهای اطالعاتی 

اعتبار اطالعات  يزانم ين،همچن. مورد مطالعه قرار دادرا  علوم پزشکی اصفهان
 پژوهش حاضر یج. نتاگردید یابیارز یانها از نظر دانشجوبه دست آمده از رسانه

اطالعات 
تذهيب و 

اخالق

اطالعات اغنا کننده

اطالعات روشنگرانه

اطالعات یاری رسان 

اطالعات پایه و اساسی

نياز

خودشکوفایی

نياز به احترام

نياز به محبت و احساس تعلق

نيازهای ایمنی

نيازهای جسمانی
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در رفع  یاجتماع یهااز آنچه در رابطه با عملکرد رسانه یواقع یریتصوتواند می
 موجود، واقعيت به توجه باو  یده نمایمردم است، ارا یاطالعات يازهاین

دانش و  يمتسه یریت ومحتوا، مد يدزه تولدر حو مفيدی یهاگذاریياستس
 .گردداطالعات اعمال 

 

 روش بررسی
 آماری متشکل از. جامعه انجام شد يمایشیپ -این مطالعه به روش توصيفی

با توجه به  هانمونه هزار نفر(. 10) اصفهان بود یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو
 یانکه دانشجو ینتوجه به انفر انتخاب شد. با  Morgan ،370و  Krejcieجدول 

نامه در هر دانشکده پرسش 46 یبیبه طور تقر ،شده بودند یعدانشکده توز 8در 
جا (. از آن17)بود نامه محقق ساخته ، پرسشهاداده یآورجمع. ابزار گردید یعتوز

 يازهاین هرم یدر راستا Norwood یاطالعات يازهایکه سلسه مراتب ن
Maslow ،مرتبط با  ها به صورتمؤلفه يزنامه ناالت پرسشؤس یدر طراح بود

گردید  و اضافه استخراج مطلع افراد با مشورت و متون کمك به و نيازها ینا
مشورت با  همچنين،نامه بر اساس مطالعات پژوهشگر و پرسش یی(. روا18)

قرار گرفت و اعتبار آن از نظر  یحوزه مورد بررس یننظران او صاحب انمتخصص
  مورد موارد در و يده شدسنج ی،بندجملهو  االت، ارتباط با هدفؤس ساختار

  ضریب از ابزار پایایی سنجش جهت. گردید ویرایش و ابهام رفع نياز
Cronbachs alpha حاضر، تحقيق نامهپرسش برای آن ميزان که شد استفاده 

 پنجکه در  بودال ؤس 30شامل مورد استفاده نامه دست آمد. پرسش به 89/0
 تا زیاد يلیخبرای گزینه  .گردید طراحی ایگزینه پنج ليکرت طيف و با مؤلفه
 يلو تکم یعتوز يب. ترتدر نظر گرفته شد 1 تا 5 نمرات ترتيب به کم خيلی

اصفهان با مراجعه  یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو يانها در منامهپرسش
 )درصد يفیتوص هایآمار استفاده ازها با دادهها انجام گرفت. به دانشکده یحضور

 ( درPearson یهمبستگ ضریبو  ANOVA، t هایاستنباطی )آزمون و( و ميانگين
مورد تجزیه و  (version 16, SPSS Inc., Chicago, IL) 16نسخه  SPSSافزار نرم

 .تحليل قرار گرفت
 

 هایافته
درصد  8/82. بودند مرد درصد 3/30و  زن دهندگان پاسخ درصد 7/60

  ارشد و مقطع کارشناسی درصد در 5 کارشناسی، مقطع کنندگان درشرکت
 دانشجویان استفاده ميزان. مشغول به تحصيل بودند دکتری در مقطعدرصد  2/12

کمتر از حد ، 2/1ميانگين  با اجتماعی هارسانه از اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 .ارایه شده است 1اجتماعی در جدول  یهارسانه از استفاده ميزان ميانگين. بودمتوسط 
 

توسط  یرسانه اجتماع یاستفاده از ابزارها یانگینم :1جدول 

 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو

 يانگين استفادهم رسانه اجتماعي

 07/1 یبروا

 57/1 آپواتس

 29/1 ینال

 65/3 تلگرام

 60/2 ینستاگراما

 28/1 ینستاگراما

 44/1 یکیو

 39/1 وبالگ

 07/1 پادکست

 17/1 بوکیسف

 09/1 ینکداینل

 04/1 یساسپیما

 13/1 یترتوئ

 
 یهااستفاده از انواع رسانه يانگينم یسهو مقا 1 جدول هایداده به توجه با

 یربا مقاد يببه ترت آپواتسو  اینستاگرام، توان گفت که تلگراممی ی،اجتماع

دانشگاه علوم  یاندانشجو يناستفاده را در ب يزانم يشترینب 57/1و  60/2، 65/3

 رسانه ابزارهای از استفاده ميزان اصفهان به خود اختصاص دادند. یپزشک

 آمده است. 2اجتماعی در جدول 

بر  یاجتماع یهارسانه ییپاسخگو يزاندر رابطه با م 2جدول  یهایافته

 يانگينکه م دادنشان  Norwood یاطالعات يازهایحسب ابعاد سلسله مراتب ن

پایه و اساسی،  یاطالعات يازهایدر رفع ن یرسانه اجتماع یاستفاده از ابزارها

در  3نمره )ط و اخالق کمتر از حد متوس یبرسان، اغنا کننده و تهذیاری

استفاده  يزانم يانگينکه م یدر حال(؛ P > 050/0بود )( گذاری طيف ليکرتنمره

به دست  147/3 ،روشنگرانه یاطالعات يازدر رفع ن یرسانه اجتماع یاز ابزارها

 ابزارهای از استفاده (. رابطهP < 050/0) باشدمیاز حد متوسط  بيشتر که آمد

 ارایه شده است. 3اطالعات در جدول  اعتبار و اجتماعی رسانه

 

 اطالعاتی  نیازهای مراتب سلسه مختلف ابعاد رفع در اجتماعی رسانه ابزارهای از استفاده یزانمجهت بررسی  tآزمون نتایج : 2 جدول

 (3ها با میانگین فرضی )مقایسه میانگین

 tآماره  Pمقدار  انحراف معيار ±يانگين م مؤلفه

 499/58 < 001/0 461/2 ± 771/0  پایه و اساسی اطالعاتی نیازهای رفع در اجتماعی هایرسانه از استفاده یزانم

 465/51 < 001/0 323/2 ± 827/0 رسانیاری اطالعاتی نیازهای رفع در اجتماعی هایرسانه از استفاده یزانم

 822/66 < 001/0 147/3 ± 863/0 روشنگرانه اطالعاتی نیازهای رفع در اجتماعی هایرسانه از استفاده یزانم

 047/58 < 001/0 448/2 ± 773/0 کننده اغنا اطالعاتی نیازهای رفع در اجتماعی هایرسانه از استفاده یزانم

 866/52 < 001/0 463/2 ± 854/0 اخالق و تهذیب اطالعاتی نیازهای رفع در اجتماعی هایرسانه از استفاده یزانم
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استفاده از  يزانم ينبی داریمعن یرابطه خط، 3 جدول هاییافته بر اساس
. مشاهده گردیدو اعتبار اطالعات از نظر پاسخ دهندگان  یرسانه اجتماع یابزارها

ير ثأت يشترینب تهذیب و اخالقاعتبار اطالعات توان گفت که در واقع، می
 شت.دا یاندسته از اطالعات توسط دانشجو ین( را در استفاده از ا576/0)

 

 یزانمبا  یرسانه اجتماع یاستفاده از ابزارها ه: رابط3جدول 

 اعتبار اطالعات

 همبستگي يبضر Pمقدار  يرمتغ

 477/0 < 001/0 اطالعات پایه و اساسی

 532/0 < 001/0 رسانیاریاطالعات 

 475/0 < 001/0 اطالعات روشنگرانه

 549/0 < 001/0 اطالعات اغنا کننده

 576/0 < 001/0 اخالق و یباطالعات تهذ

 
 یهایژگیو ينامکان وجود ارتباط ب زمينهدر  Pearsonضریب همبستگی 

سن  بينکه  نيز حاکی از آن بود یاجتماع یهاو استفاده از رسانه یشناختيتجمع
داری وجود نداشت رابطه خطی معنی یرسانه اجتماع یاستفاده از ابزارها و
(240/0  =P ،064/0  =r.) 

اجتماعی در  رسانه ابزارهای از استفاده ميزان و تحصيلی رشته رابطه بين
 رسانه ابزارهای از استفاده ميزان ينب ارایه شده است. بر این اساس، 4جدول 

داری معنی ها تفاوتدانشکده مختلف تحصيلی هایرشته به توجه با اجتماعی
 هایهای دانشکدهرشتهبه  يببه ترت يانگينم يشترینو ب مشاهده شد

(، 48/1)یریت (، مد50/1) یبخش(، توان53/1) یپرستار ،(81/1) یپزشکدندان
 .اختصاص داشت( 40/1و بهداشت ) یه( و تغذ46/1)ی پزشک

 

 یزانو مها در دانشکده یلیرشته تحص ینرابطه ب: 4جدول 

 یرسانه اجتماع یاستفاده از ابزارها

 يرنام متغ
منبع 

 يراتمتغ

 يانگينم

 مربعات

مجموع 

 مربعات
مقدار 

P 
آماره 

F 
استفاده  یزانم

 یاز ابزارها

 یرسانه اجتماع

 33/7 < 001/0 87/4 97/0 یگروه ینب

 87/43 13/0 یدرون گروه

 74/48 11/0 کل

 

 بحث
 یدانشگاه علوم پزشک یاندانشجو هاستفاد يزانمکه  داد نشان نتایج مطالعه حاضر
کمتر از حد  ی،اطالعات يازهایدر روند رفع ن یرسانه اجتماع یاصفهان از ابزارها

همخوانی داشت. Kim (15 )و  Sin يقتحق یجکه با نتا باشدمی یينمتوسط و پا
به طور  یاجتماع یهااز رسانه یاندانشجو آنان به این نتيجه رسيدند که

انواع  يناز ب ين،. همچن(15) کنندیبه عنوان منبع اطالعات استفاده م یمحدود
از  يشترب یاناز تلگرام توسط دانشجو استفاده يزانم ی،رسانه اجتماع یابزارها

در  چرا که مشابهت نداشت؛( 12)يلی خل پژوهش هاییافتهکه با بود ابزارها  یرسا
 یبروا ی پرداخته شد ورسانه اجتماع یابزارها ینپرکاربردتر یبررس مطالعه وی به

 . (12بيشترین ميزان استفاده را به خود اختصاص دادند ) ینو ال
 تنها اجتماعی رسانه ابزارهای از دانشجویان استفاده ميزان ها،یافته به توجه با

( پيرامون و يطاز مح ی)کسب اطالعات عموم روشنگرانه یاطالعات یانيازه رفع برای
همچون پایه  یاطالعات يازهاین یرکه در رابطه با سا یدر حال ؛از حد متوسط بود يشترب

دست آمد که متوسط و اخالق کمتر از حد  یبرسان، اغنا کننده و تهذیاریو اساسی، 
و  Kim ،(6) فردی (، مشاهر10کار و حالج )محکم نتایج تحقيقاتنظر با  یناز ا

 یو حالج در بررس کارمحکم مطابقت داشت.( 13) ی و همکاران( و مراد14)همکاران 
که در ند به اشاعه اخبار و اطالعات اشاره کرد یشبکه اجتماع یکارکردها يرامونخود پ

در  يزفرد ن ی(. مشاهر10باشد )یروشنگرانه م یاطالعات يازهایواقع در پاسخ به ن
را به عنوان  يرامونپمحيط کسب اخبار از  یران،در ا یرسانه اجتماع یکارکردها زمينه

عمده  يندر ب ی و همکاران(. مراد6) بيان نمود یاجتماع یهااستفاده از رسانه یتلووا
)اطالعات اغنا کننده( و  یبه خودافشاگر ی،اجتماع یهااستفاده از شبکه یهايزهانگ

با  يزنو همکاران  Kim (.13کردند )رسان( اشاره یاری)اطالعات ی فرد يتبهبود وضع
 کسب اجتماعی، هایشبکه از استفاده در ایکره و آمریکایی دانشجویان انگيزه بررسی

 .(14را عنوان نمودند ) اطالعات و اخبار
در استفاده از آن  ییبسزا يرثأاز نظر کاربران ت اطالعات اعتبار دیگر، طرف از

 را تأثير بيشترین کننده اغنا اطالعات بر اساس نتایج تحقيق حاضر، اعتبار .دارد
رابطه  ی کهدر حال ؛شتدا دانشجویان توسط اطالعات از دسته این از استفاده در
تا دسته از اطالعات  یناستفاده از ا يزاناعتبار اطالعات پایه و اساسی و م ينب

به اعتبار  ،دسته از اطالعات ینکنندگان از ااستفاده یعنی ؛است يفضع حدودی
 نتایج مطالعهحاضر با  بررسی یهایافته ،منظر ینداشتند. از ا یآن توجه کمتر

در استفاده از  یاجتماع یهااعتبار اطالعات موجود در رسانه يرثأبر ت یمبن يلیخل
 ینخود به ا پژوهشدر  يزن يلیخل یگر،به عبارت د .دارد یهمخوان ،(12آن )

 یاناز نظر دانشجو یاجتماع یهاکه اعتبار اطالعات موجود در شبکه يدرس يجهنت
 این ابزارهااز  یتنها به عنوان سرگرمها آنکه  شودمیو باعث  نيستقابل قبول 

 ينرابطه ب یدر بررسنتایج تحقيق حاضر  ين،. همچن(12) استفاده کنند
رسانه  یاستفاده از ابزارها يزاندهندگان و م پاسخ یشناختيتجمع یهایژگیو

 یاستفاده از ابزارها يزانسن و م ينب یداریمعن ارتباطکه داد نشان ی اجتماع
ها و ميزان استفاده دانشکده يلیرشته تحص بين اما نداشت،وجود  یرسانه اجتماع

 .از ابزارهای رسانه اجتماعی رابطه مشاهده شد
 

 گیرینتیجه
 یاطالعات يازهایدر رفع انواع ن یرسانه اجتماع یابزارها از استفاده يزانم

 يازن ی،اطالعات يازهایانواع ن يانباشد. در میکمتر از حد متوسط م یان،دانشجو
 یقاز طر یاطالعات يازهاین یراز سا يشترب یانه دانشجوروشنگران یاطالعات
 ميزان بين داریارتباط معنی ين،. همچنگرددمیمرتفع  یرسانه اجتماع یابزارها

 اعتبار ميزان و اطالعاتی نياز رفع در اجتماعی رسانه ابزارهای از استفاده
توان گفت که میاما به طور کلی،  دارد، وجود دهندگانپاسخ  نظر از اطالعات

های اجتماعی در بين دانشجویان در رفع نيازهای ميزان استفاده از رسانه
 .اطالعاتی کمتر از حد متوسط برآورد گردید

 

 پیشنهادها
 ایجاد منظور به الزم آموزشی و فرهنگی آوری،فن هایزیرساخت آوریفراهم
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 طریق از معتبر و درست اطالعات گذاریاشتراک به برای مناسبی بستر
 هایدوره همچنين، برگزاری. رسدضروری به نظر می اجتماعی هایرسانه

 استفاده نحوه آموزش و اجتماعی هایرسانه قابليت ارایه منظور به آموزشی
 تواندمی آموزش این از بخشی. باشد مفيد تواندمی کاربران برای هاآن از مناسب

 سایر و دانشجویان به معتبر و درست اطالعات تحليل و تجزیه قدرت تقویت به
. است ارایه قابل ایرسانه سواد عنوان تحت که مربوط باشد کاربران هایگروه

 هایرسانه ابزارهای به ایویژه نگاه باید نيز رسانیاطالع مراکز و هاکتابخانه
 در و باشند داشته اطالعاتی خدمات و منابع ارایه کننده تسریع عنوان به اجتماعی

 انتقال شبکه زیرساخت تقویت و محتوا و افزارسخت و افزارنرم روزرسانیبه جهت
 .نمایند اقدام اطالعاتی منبع عنوان به ابزار این توسعه جهت اطالعات

 

 تشکر و قدردانی
 پزشکی علوم دانشگاه ایدانشکده هایکارمندان کتابخانه از وسيله بدین

 و کتابداری متخصصان کننده،مشارکت دانشجویان و مسؤوالن اصفهان،
 پژوهش این انجام در که افرادی کليه و شناسیروان استادان رسانی،اطالع

 . آیدمی عمل به قدردانی و تشکر نمودند، همکاری
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The Effectiveness of Social Media in Meeting the Information Needs among  

the Students in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, Based on  

the Norwood's Information Needs Pyramid 

 

Fatemeh Zarmehr1, Hasan Ashrafi-Rizi2, Ahmad Shabani3 

 

Abstract 
Introduction: Nowadays, social media plays an important role in meeting information needs of individuals, especially students. 

The purpose of this study was to determine the effectiveness of social media in meeting all kinds of information needs based on 

Norwood's information needs pyramid among the students in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. 

Methods: In this survey study, the data were collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population consisted 

of students in Isfahan University of Medical Sciences. Sampling was carried out using random stratified sampling method. The 

validity of questionnaire was confirmed by experts in library and information science and psychologists; while reliability was 

calculated based on Cronbach’s alpha (0.89). SPSS software was used for data analysis. 

Results: The mean of using social media to meet information needs was lower than average among studied students. The means 

of using social media to meet the coping, helping, enlightening, empowering, and edifying information needs were estimated as 

2.461, 2.323, 3.147, 2.448, and 2.463, respectively. Field of study significantly affected the use of social media, while the age had 

no significant effects. 

Conclusion: The extent of using social media tools to meet all kinds of information needs of students was less than average in Isfahan 

University of Medical Sciences; and the enlightening information needs of students were met more than other types of information 

needs through social media tools. To import the use of social media in meeting information needs, health officials should explain the 

capabilities of social media to students. 
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