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Abstract: The clinical staff encounter important and common information
problems which solving them often requires accurate, valid and reliable
information that can be accessed and used in the shortest time. The
purpose of this study was to investigate the effect of education and
awareness components on the collaborative information seeking behavior
among the clinical staff of Qazvin University of Medical Sciences during
the implementation of research projects in 2020.
This research was a semi-experimental study based on pre-test, post-test
design. The statistical population of this study consists of 40 clinical staff
working in hospitals. Data collection was done through a questionnaire.
The results show that educational intervention had a significant effect on
increasing the level of collaborative awareness of individuals as well as
their participation in information seeking process (P<0.05). Evaluation of
the structural equation model of CIS behavior with RMSEA= 0.058 and P
value <0.05 showed that the model had a good fit.
The results of evaluating the collaborative information seeking behavior of
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clinical staff showed increasing people’s awareness about collaboration methods, increasing
the level of interaction and group cooperation, and its representation in increasing team
communication and division of tasks is well visible. Information sharing as an activity that
is the result of cooperation and collaboration of individuals, enables participants to create
collective knowledge, maintain collaborative awareness and create a common understanding.
Information sharing can include the transfer of information needs and retrieved results,
knowledge processing, and transfer of the team’s knowledge repositories.
Keywords: Collaborative Information Seeking Behavior, Team Awareness, Educational
Intervention, Interaction
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مقاله برای اصالح به مدت  45روز نزد پدیدآوران بوده است.
نشریة علمی | رتبة بینالمللی

چكيــده :کارکنــان واحدهــای بالینــی بــا مســائل اطالعاتــی مهــم و مشــترکی مواجــه
هســتند کــه رفــع آنهــا نیازمنــد وجــود اطالعــات دقیــق ،معتبــر و قابــل اعتمــادی
اســت کــه در کوتاهتریــن زمــان قابــل دســتیابی و اســتفاده باشــد .هــدف از ایــن
مطالعــه ،بررســی تأثیــر مؤلفههــای آمــوزش و آگاهــی بــر رفتــار اطالعیابــی
مشــارکتی کارکنــان بالینــی «دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن» بــود.
ایــن پژوهــش مطالعــهای نیمهآزمایشــی مبتنــی بــر طــرح پیشآزمــون و
پسآزمــون اســت .جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش را  40نفــر از کارکنــان حــوزة
درمانــی شــاغل در بیمارســتانهای «دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن» تشــکیل
میدهنــد .گــردآوری دادههــا از طریــق پرسشــنامه انجــام شــد.
مداخلــة آموزشــی بــر افزایــش میــزان آگاهــی مشــارکتی افــراد و همچنیــن،
مشــارکت آنهــا در فراینــد جس ـتوجوی اطالعــات تأثیــر قابــل توجهــی داشــت
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( .)P<0.05ارزیابــی مــدل معــادالت ســاختاری رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی بــا شــاخص 0/058=RMSEA
بــا ســطح معنــاداری کوچکتــر از  0/05نشــان داد کــه مــدل از برازندگــی مناســبی برخــوردار اســت.
از بررســی مــدل اطالعیابــی مشــارکتی کارکنــان بالینــی میتــوان دریافــت کــه بــا افزایــش آگاهــی
گروهــی در زمینــة مشــارکت ،میــزان تعامــل و همــکاری گروهــی افزایــش یافتــه و بازنمــون آن در
افزایــش ارتباطــات گروهــی و تقســیم وظایــف بهخوبــی نمایــان اســت .بهاشــتراکگذاری اطالعــات
بهعنــوان فعالیتــی کــه حاصــل همــکاری افــراد اســت ،مشــارکتکنندگان را بــه خلــق دانــش جمعــی،
حفــظ آگاهــی مشــارکتی همــکاران و ایجــاد درک مشــترک قــادر میســازد و میتوانــد شــامل انتقــال
نیازهــای اطالعاتــی و نتایــج بازیابیشــده ،پــردازش بیشــتر اطالعــات ،و یــا انتقــال دانــش در مخــازن
دانشــی گــروه باشــد.
كليدواژهها :رفتار اطالعیابی مشارکتی ،آگاهی گروهی ،مداخله آموزشی ،تعامل
 .1مقدمه

محققــان حــوزة رفتــار اطالعاتــی چارچوبهــای نظــری متفاوتــی را بــرای نمایــش و توضیــح

اطالعــات در مــورد رفتارهــای فــردی و گروهــی در زمینههــای مختلــف (دانشــگاه ،محیــط کار
و زندگــی روزمــره) معرفــی کردهانــد ( .)Liu 2017همــكاري و مشــاركت اســاس بســياري از

پيشــرفتهاي امــروزي در عرصههــاي مختلــف علمــي ،فرهنگــي ،ســـازماني ،و اجتمـــاعي اســت
( .)Widén, Hansen 2012عالقــة روبهرشــد بــه برقــراری ارتباطــات مشــارکتمحور در پــي

مرتفــع ســاختن نيازهــای اطالعاتــي مشــترک ،توســعة نظامهــای ارتباطــی هوشــمند ،و افزایــش

تعامــات انســان و رايانــه و نیــز افزایــش ســرعت انتقــال اطالعــات و تعامــات اطالعاتــی افــراد
ِ
درك نقـ ِ
ـش مشــارکت در تســهيل فرایندهــای اطالعیابــی منجــر شــد و
ب ـه ضــرورت شــناخت و

در پــي آن تحقيقــات در حــوزة رفتــار اطالعیابــی مشــاركتي شــكل گرفــت (Sangari, Zerehsaz

 .)2020; Zeinali, Mahdavi 2014ایــن نــوع رفتــار اطالعاتــی در واقــع ،بــه شناســايي ،جس ـتوجو

و اســتفاده از اطالعــات توســط دو يــا چنــد نفــر بــراي انجــام فعاليتــي مشــخص و بــا هدفــي خــاص
ميپــردازد ( .)Foster 2007بــا مطالعــات حــوزة رفتــار اطالعاتــی مشــارکتی بهعنــوان فعالیتــی

کــه در آن دو یــا چنــد نفــر بــرای شناســایی اطالعــات ،انجــام یــک کار و یــا حــل یــک مشــکل

بــا هــم ارتبــاط برقــرار میکننــد ( ،)Talja & Hansen 2006تــاش بــرای همــوار کــردن درک
مفهومــی از دو حــوزة جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات مشــارکتی و بهبــود طراحــی سیســتمهای

آنهــا آغــاز شــد (« .)Reddy et al., 2010ادومیئــوا» بــا اســتفاده از مــدل آشــیانه ِ
ـطوح رفتــا ِر
ای سـ ِ

اطالعاتــیِ ویلســون در ســال  2000کــه در صــدد شناســایی زیرمجموعههــای قابــل انطبــاق در
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حــوزة رفتارهــای اطالعاتــی مشــارکتی بــود ،ســطوح مربوطــه را معرفــی نمــود .بــر اســاس دیــدگاه

وی ،رفتــار اطالعــات مشــارکتی در ســطح کالن و اطالعیابــی مشــارکتی در ســطح جزئیتــر آن

قــرار دارد و حــوزة بازیابــی اطالعــات مشــارکتی نیــز بهعنــوان یــک ســطح جزئیتــر ،زیرمجموعــة
رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی لحــاظ گردیــده اســت ( .)Odumuyiwa, 2013بــر ایــن اســاس ،رفتــار

اطالعيابــي مشــاركتي عبــارت اســت از تمــام رفتارهايــي كــه افــراد بهصــورت مشــاركتي و

بهمنظــور تشــخيص نيــاز اطالعاتــي ،جس ـتوجو ،بازيابــي ،اشــتراك اطالعــات ،ارزيابــي ،تحليــل،
ِ
ِ
اطالعــات بهدســتآمده
اطالعــات بازيابيشــده و اســتفاده از
معنابخشــي بــه

انجــام ميدهنــد (« .)Karunakaran et al. 2013کارونــاكاران و اســپنس» بــا بررســي تمــام

تعاريــف موجــود و بــا در نظــر گرفتــن نقــاط مشــترك ايــن تعاريــف ،اقــدام بــه ارائــة تعريــف

فــوق از رفتــار اطالعيابــي مشــاركتي نمودنــد (همــان) .بــر اســاس تعریــف «صالــح و الرج» ،رفتــار
اطالعیابــی مشــارکتی شــامل فرایندهــای شناســایی مســئلة پژوهــش ،تجزیــه و تحلیــل اطالعــات
مــورد نیــاز ،طراحــی پرسوجــو ،تعامــل بازیابــی ،ارزیابــی ،بـ ه اشــتراکگذاری اطالعــات و نتایــج

و اســتفاده از نتایــج بــرای حــل مشــکل اســت .ایــن تعریــف شــامل جنبههــای شــناختی انســان (ماننــد
مؤلفههــای تعریــف مســئله ،شناســایی و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات ،و اســتفاده از اطالعــات بــرای

حــل مشــکل) و جنبههــای تکنیکــی (همچــون اســتفاده از نظامهــای بازیابــی اطالعــات ،پرسوجــو،

و فیلتــر نتایــج مشــترک) اســت ( .)Saleh, Large 2011بســیاری از محققــان ایــن حــوزه در خصــوص
کلیــت و ابعــاد دربرگیرنــدة آن توافــق دارنــد .رفتــار بازیابــی اطالعــات مشــارکتی بهعنــوان ســطحی

جزئیتــر از حــوزة اطالعیابــی مشــارکتی ،رونــد دسترســی بــه اطالعــات مرتبــط بــا یــک فعالیــت

حــل مســئلة ویــژه بهصــورت ضمنــی و صریــح اســت کــه شــامل تعامــات مســتقیم افــراد بــا
یکدیگــر و یــا غیرمســتقیم ماننــد منابــع متنــی آنهــا (مثــل اســناد ،یادداشـتها ،ارقــام و )...بهعنــوان
منابــع اطالعاتــی در یــک فعالیــت کاری مرتبــط بــا فراینــد جسـتوجو و بازیابــی اطالعــات در یــک

محیــط کاری خــاص ،و یــا در یــک جامعــه یــا محیــط بازتــر اســت ( .)Hansen, Järvelin 2005رفتار

اطالعیابــی مشــارکتی شــامل موقعیتهــا ،انگیزههــا ،و روشهایــی اســت کــه افــراد در پروژههــای

جس ـتوجوی اطالعــات همــکاری میکننــد و یــا بهمنظــور توســعة سیســتمهایی بــرای حمایــت از

فعالیتهایــی اســت کــه از گــردآوری اطالعــات تــا بازیابــی و بهاشــتراکگذاری و کاربــرد آن

را در بــر میگیــرد ( .)Reddy, Jansen 2008هماننــد پژوهشهــای )Hansen & ،Fidel et al. (2004
) Foley, Smeaton (2010) ،Reddy & Jansen (2008) ،Järvelin (2005و Karunakaran & Spence

) (2010و )Shah et al. (2010در حــوزة اطالعیابــی و بازیابــی اطالعــات مشــارکتی و بــا توجــه
955
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بــه اهمیــت شــناخت و درک چگونگــی تأثیــر مؤلفههــای شناســایی و تبیینشــده بــر نحــوة رفتــار

کاربــران در محیطهــای اطالعاتــی مشــارکتمحور ،مطالعــة حاضــر بــرای شناســایی مؤلفههــا و
عوامــل تأثیرگــذار بــر فراینــد رفتــار اطالعیابــی و بازیابــی اطالعــات مشــارکتی ،بهدنبــال تحلیــل

الگــوی رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی در بیــن کارکنــان بالینــی «دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن»

و شــناخت میــزان آگاهــی آنــان از فرایندهــای مرتبــط اســت .بدیهــی اســت بــا توجــه بــه رونــد
روبهرشــد فعالیتهــای گروهــی و افزایــش ارتباطــات پژوهشــگران در محیطهــای مشــارکتی
ماننــد شــبکههای علمــی مجــازی ،ضــرورت بررســی عوامــل تأثیرگــذار بــر ایــن روابــط بهمنظــور

بهبــود ســازوکار ایــن محیطهــا و شناســایی نحــوة عملکــرد افــراد در هنــگام ورود بــه ایــن بســترهای
مشــارکتی بــا هــدف جلوگیــری از اتــاف زمــان ،دســتیابی ســریعتر بــه اطالعــات مــورد نیــاز و

تبــادل دانــش کسبشــدة آنهــا بســیار ضــروری اســت و در ایــن بیــن افزایــش آگاهــی افــراد
از رویّههــای حاکــم بــر اجــرای درسـ ِ
ـت فرایندهــای اطالعیابــی مشــارکتی درخــو ِر توجــه ویــژه

اســت .مفهــوم آگاهــی در افــراد ،بهطــور دقیــق ،توانایــی شــناخت مســتقیم و درک ،احســاس یــا
شــناخت درســت از وقایــع میباشــد ( )Chalmers 1995و غالبــاً بــه عنــوان یکــی از ســه رکــن
سیســتمهای مشــارکتی همــراه بــا کنتــرل و ارتبــاط تلقــی میشــود ( .)Rodden 1991افزایــش
آگاهــی افــراد امــکان جســتوجوی بهینــه در زمینــة رفــع نیازهــای اطالعاتــی آنهــا را آســانتر

میکنــد .بــا افزایــش آگاهــی کاربــران از ابــزار موجــود در نظامهــای اطالعاتــی ،راهبردهــاي

جســتوجوي پیوســته نیــز تغییــر یافتــه و جســتوجوها متحــول میشــود ( .)Kalbach 2000در
واقــع ،آگاهــی مشــارکتی شــامل ارائــة اطالعــات بــه هــر یــک از اعضــای گــروه در مــورد وضعیــت
و فعالیــت ســایر همــکاران در هــر زمــان خــاص اســت کــه ممکــن اســت بــه تعامــات غیررســمی،
ارتباطــات خودجــوش ،و توســعة دانــش و یــا فرهنــگ مشــترک بیــن افــراد منجــر شــود (Shah

 .)2013دسترســی بهموقــع و کارآمــد بــه متــون و منابــع اطالعاتــی پزشــکی در فراهـمآوری محيطــی
مناســب بــرای ارتقــای خدمــات درمانــی نقشــی کام ـ ً
ا تعيينکننــده دارد .پيچيدگیهــای خــاص

محيطهــای درمانــی و بهويــژه مســئلة زمــان و محدوديتهــای زمانــی کــه کارکنــان و پزشــکان

دخيــل در درمــان همــواره بــا آن روب ـهرو هســتند ،جس ـتوجوی مؤثــر اطالعــات و دسترســی بــه

اطالعــات موثــق و کارآمــد در زمــان مناســب را بــه يکــی از آرمانهــا و اهــداف پزشــکان و
مديــران امــور درمانــی تبديــل کــرده اســت ( .)Valinejadi et al. 2009از ایــن رو ،هــدف مطالعــة

حاضــر دســتیابی بــه پاســخ ایــن مســئله بــود کــه آیــا رفتــار اطالعیابــی کارکنــان بالینــی «دانشــگاه
علــوم پزشــکی قزویــن» بــا افزایــش آگاهــی آنهــا از فعالیتهــای اطالعاتــی گروهــی ،از الگــوی
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ســاختارمندی تبعیــت مینمایــد؟ چراکــه دســتیابی بــه الگــوی ســاختاری حاکــی از عملکــرد

صحیــح آموزشهــای ارائهشــده ،بهبــود آگاهــی اعضــای گروههــا و متعاقــب آن ،اجــرای صحیــح
فعالیتهــای اطالعیابــی گروهــی و مشــارکتی کارکنــان در جهــت دســتیابی بــه دادههــای علمــی

معتبــر و ارزشــمند در حیــن اجــرای پروژههــای تحقیقاتــی در کمتریــن زمــان و بــا بیشــترین کیفیــت
اســت.

 .2بررسی متون

محققــان ،مطالعــات و مدلهــای اطالعیابــی را بــرای توضیــح اســتراتژی پیشبینــی
فعالیــت افــراد بــرای یافتــن اطالعــات ایجــاد کردهانــد ) .(Case 2002بخــش اعظــم متــون
تحقیقاتــی خاطــر نشــان میکننــد کــه جســتوجو و بازیابــی اطالعــات در گذشــته
در درجــة اول بــر فــرد متمرکــز بــوده اســت ،امــا ایــن شــرایط بــا توجــه بــه توســعة
فناوریهــای ارتباطــی ،ســاختار شــبکهای تعامــات بهویــژه در حیطــة فعالیتهــای علمــی
و نیــز پیچیدگــی تحقیقــات و ماهیــت گســتردة علــوم تغییــر کــرده و بههمیــن دلیــل در
حــال حاضــر ،همــکاری و مشــارکت در بیشــتر زمینههــای علمــی امــری ضــروری اســت
) .(Hansen, Järvelin 2004; Hyldegård, 2009بــا گســترش ماهیــت اجتماعــی ،تعاملــی و
مشــارکتی محیطهــای اطالعیابــی ،کاربــران بهمنظــور پاســخگویی بــه نیازهــای اطالعاتــی
مشــترک و جمعــی ،مطالعــات و تحقیقــات نوینــی بــا تکیــه بــر ماهیــت مشــارکتی رفتارهــای
اطالعاتــی افــراد آغــاز کــرده و بــه ارزیابــی و کاوش در چگونگــی رونــد مواجهــه بــا
نیازهــای اطالعاتــی در ایــن محیطهــا پرداختنــد .در ادامــه ،بــه ارزیابــی ایــن پژوهشهــا
اشــاره خواهــد شــد .میتــوان گفــت کــه نخســتین مطالعــة کیفــی در مــورد اطالعیابــی
مشــارکتی توســط «پریــکاپ» انجــام گرفــت .او ابعــاد اطالعیابــی مشــارکتی را در یــک
گــروه کاری نظامــی ،در مــدت ســه ســال بررســی کــرده و دو نــوع داده از ایــن گــروه
کاری جمــعآوری کــرد :صورتجلســات کاری گــروه ،و مصاحبههــای نیمهســاختاری
بــا برخــی از اعضــای گــروه کاری .او بــا روش نظـ ِ
ـری مبتنــی بــر تجزیــه و تحلیــل دادههــای
کیفــی بــا اســتفاده از کدگــذاری و دســتهبندی صورتجلســات ،نخســتین مــدل ایــن
حــوزه را تبییــن کــرد )« .(Prekop 2002فیــدل» و همکارانــش نیــز فعالیتهــای اطالعاتــی
مشــترک در یــک محیــط حرفـهای را بیــن ســه گــروه حرفـهای ،شــامل یــک گــروه طراحــی
مهندســی نرمافــزار در مایکروســافت ،یــک گــروه پــروژة مهندســی هواپیمــا در «بوئینــگ»،
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و یــک گــروه خدمــات مشــتری در «بوئینــگ» بررســی کردنــد .یافتههــای آنهــا نشــان
داد کــه فعالیتهــای مشــارکتی زمانــی اتفــاق میافتــد کــه مهندســان میخواهنــد رونــد
شناســایی ،تجزیــه و تحلیــل و تعییــن مشــکالت مربــوط بــه اطالعــات خــود و نیــز ایجــاد
اســتراتژیهای جســتوجوی اطالعــات را مشــخص کننــد .ایــن مطالعــه رویکــردی
چندبعــدی بــرای مطالعــة فعالیتهــای رفتــار اطالعاتــی مشــارکتی شــامل بُعــد شــناختی،
بُعــد وظیف ـهای خــاص از جملــه ماهیــت منابــع اطالعاتــی و ماهیــت اطالعــات مــورد نیــاز،
بُعــد ســازماندهی کار گروهــی و بُعــد فرهنــگ ســازمانی را بیــان کــرد ).(Fidel et al. 2004
«هانســن و یارولیــن» رونــد بازیابــی اطالعــات مشــارکتی را در محیــط کاری در «ادارة ثبــت
اختراعــات ســوئد» بررســی کردنــد .آنهــا نتیجــه گرفتنــد کــه مشــارکت در تقریب ـاً تمــام
مراحــل در جــدول زمانــی پــردازش ثبــت اختــراع رخ داده و بــر ایــن اســاس ،رویدادهــای
مشــترک مشاهدهشــده در مراحــل مختلــف یــک فراینــد جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات
را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد .یافتههــای آنهــا نشــان داد کــه فعالیتهــای مشــارکتی یــک
ویژگــی مهــم عمــل جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات بهصــورت حرف ـهای در حــوزة کار
واقعــی هســتند .در مطالعــة دوم ،آنهــا ذکــر کردنــد فعالیتهــای مشــارکتی در فرایندهــای
اطالعیابــی و بازیابــی اطالعــات میتوانــد در ارتبــاط بــا مراحــل مختلــف شناســایی و
دســتهبندی شــود ) .(Hansen & Järvelin 2005مطالعــة آنهــا بــه معرفــی و تبییــن ســه مؤلفــة
اصلــی بازیابــی اطالعــات مشــارکتی شــامل بهاشــتراکگذاری اطالعــات ،تقســیم کار و
آگاهــی مشــارکتی منجــر شــد.
«هیلــدگارد» نتایــج یافتههــای مطالعــات طولــی مــدل فراینــد جســتوجوی اطالعــات

«کولثــاو» 1مبتنــی بــر گــروه را کــه در یــک محیــط دانشــگاهی بررســی میکنــد ،گــزارش کــرد.
نتایــج نشــان داد کــه اختــاف در رفتــار اطالعاتــی در میــان اعضــای گــروه بهعنــوان عوامــل
مرتبــط بــا بافــت و بســتر اجتماعــی فراتــر از رونــد جس ـتوجوی اطالعــات شناساییشــده اســت.

بــر اســاس یافتههــای او ،فراینــد جســتوجوی اطالعــات همیشــه نمیتوانــد منجــر بــه تجربیــات

مثبــت عاطفــی متناســب بــا فراینــد شــناختی شــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه دیگــر وظایــف کاری و یــا
عوامــل مرتبــط بــا گــروه نیــز نقــش دارنــد و بــا درک احساســات اعضــای گــروه آمیختهانــد .او

دریافــت کــه افــراد در یــک گــروه مشــارکتی تــا حــدی تجربیــات شــناختی مشــابه افــراد در مــدل
1. Kuhlthau’s

958

واکاوی مدل رفتار اطالعیابی مشارکتی سالمتمحور کارکنان بالینی از طریق مداخلة آموزشی | غالمی و دیگران

جســتوجوی اطالعــات «کولثــاو» را نشــان میدهنــد ،امــا نتیجــه گرفــت کــه مــدل او نیــاز بــه

گســترش بــرای حمایــت از مشــارکت دارد (« .)Hyldegård 2006ردی و جانســن» یــک مطالعــة

قومنــگاری از یــک گــروه مراقبــت از بیمــار در بخــش اورژانــس انجــام دادنــد .نویســندگان چهــار

عامــل بــرای فعالیتهــای رفتــار اطالعاتــی مشــترک را مشــخص کردنــد )1 :پیچیدگــی نیازهــای

اطالعاتــی )2 ،فقــدان اطالعــات در دســترس )3 ،عــدم تخصــص در دامنــه موضــوع ،و  )4منابــع
اطالعاتــی اختصــاص یافتــه ( .)Reddy, Jansen 2008همچنیــن« ،شــاه» در ســال  ،2008مدلــی از

رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی را مطــرح نمــود کــه نشــان مــیداد همــکاری افــراد از چنــد الیــة
تعاملــی شــامل ارتباطــات تــا مشــارکت تشــکیل شــده اســت .مطالعــة او بهمنظــور بررســی وجــود دو

مســئله انجــام شــد )1 :اکثــر سیســتمهای بازیابــی اطالعــات امــروزی مشــارکت را بهطــور مســتقیم
تســهیل نکردهانــد ،و  )2مفهــوم مشــارکت ،بهخوبــی درک نشــده اســت ( .)Shah 2008مــدل

چهارالیــة اطالعیابــی او شــامل کاربرانــی بــود کــه میتوانســتند اطالعــات را بهصــورت جداگانــه

در اختیــار گرفتــه و ســازماندهی کننــد یــا تصمیــم بگیرنــد کــه بــا یکدیگــر مشــارکت نماینــد.
هــر یــک از کاربــران میتواننــد از ابــزار جســتوجو بــرای دسترســی بــه مجموعــه و بهدســت

آوردن نتایــج اســتفاده کننــد .همچنیــن ،آنهــا فضــای مشــترکی دارنــد کــه در آن میتواننــد نتایــج

خــود را ذخیــره و ســازماندهی کننــد .ایــن مــدل در واقــع ،یــک ســناریوی معمــول اطالعیابــی
مشــارکتی اســت (« .)Yue, He 2009فولــی و اســمیتن» نیــز اجــرای دو سیاســت اصلــی اطالعیابــی

مشــارکتی یعنــی تقســیم کار بــر اســاس تقســیم لیســتهای رتبهبندیشــده و بهاشــتراکگذاری

دانــش از طریــق یــک فراینــد ارتبــاط بازخــورد مشــارکتی بــرای رتبهبنــدی ســند و بســط پرســش
را در یــک محیــط پیشــنهاد کردهانــد ( .)Foley, Smeaton 2010آنهــا بیــان داشــتند کــه سیاســت

بهاشــتراکگذاری دانــش بــه رونــد انتقــال اطالعــات مرتبــط بیــن کاربــران اشــاره دارد کــه

بهموجــب آن اعضــای گــروه میتواننــد از کشــفیات همــکاران خــود بهرهمنــد شــوند (همــان).

بهرهمنــدی از امــکان جســتوجوی چندیــن کاربــر بــا هــم ،بهمنظــور بــرآوردن نیــاز اطالعاتــی

بهاشتراکگذاریشــده آن چیــزی اســت کــه میتوانــد بــه تقســیم کار و بهاشــتراکگذاری

دانــش در سراســر یــک گــروه مشــارکتکننده منجــر شــود .افزایــش آگاهــی گــروه نیــز میتوانــد
بخــش تقســیم کار مؤثرتــر و بهاشــتراکگذاری بیشــتر دانــش در سراســر گــروه مشــارکتکننده

را فعــال ســازد (« .)Foster 2010شــاه» در مطالعــة کاربــردی دیگــری بــا حضــور  42جفــت

شــرکتکننده در طــی دو جلســه بــه ارزیابــی نقــش آگاهــی افــراد در سیســتمهای اطالعیابــی
مشــارکتی پرداخــت .نتایــج مطالعــة او نشــان داد کــه اگرچــه آگاهــی از اقدامــات شــخصی بــرای
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انجــام فعالیتهــای مرتبــط بــا جســتوجوی اکتشــافی مهــم اســت ،امــا حمایــت از آگاهــی

مشــارکتی گــروه بــرای همــکاری مؤثــر آنهــا بــا یکدیگــر از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.
آنهــا همچنیــن ،نشــان دادنــد کــه پشــتیبانی از چنیــن آگاهــی گروهــی را میتــوان بــدون کــم

کــردن قابلیــت اســتفاده یــا وارد کــردن کار اضافــی بــه کاربــران ایجــاد کــرد (.)Shah 2013
مطالعــة «هرتــزوم و ردی» هــم بــر اســاس دادههــای تجربــی حاصــل از یــک پــروژة تحقیقاتــی

چندســاله در چهــار مرکــز تحقیــق در منطقــة «زالنــد» ،کــه یکــی از پنــج منطقــة مراقبتهــای

بهداشــتی در «دانمــارک» اســت ،انجــام شــد .دادههــا بــا اســتفاده از روشهــای زمینــة قومنــگاری

در حــوزة مراقبتهــای بهداشــتی و مدیریــت بخشهــای اورژانــس تأییــد شــد .تجزیــه و تحلیــل

دادههــای یادداش ـتهای میدانــی بــرای کشــف اتفاقــات در اطالعیابــی مشــارکتی و جس ـتوجوی

ســاختارمند در نحــوة رســیدگی بــه ایــن حــوادث توســط پزشــکان بخشهــای اورژانــس 1انجــام
و بهعنــوان واحــد اورژانــس  1و  ED1( 2و  )ED2ذکــر شــد ED1 .بــا  25پزشــک و  35پرســتار

کارمنــد بــود و  ED2دارای  13پزشــک تماموقــت و  120پرســتار بــود .نتایــج نشــان داد کــه چهــار

هــدف برجســته بــرای درمــان بیمــاران ،حفــظ جریــان ورود ،بســتری و ترخیــص بیمــاران از طریــق
بخشهــای اورژانــس ،آمــوزش پزشــکان بالینــی و حفــظ نمــای کلــی الزم بــرای اولویتبنــدی

بیمــاران و تعــادل اهــداف اســت .پزشــکان بخشهــای اورژانــس در جســتوجوی اطالعــات

مشــترک بــا چالشهــای متعــددی روب ـهرو بودنــد .اولیــن و مهمتریــن چالــش در کار بخشهــای
اورژانــس غیرقابــل پیشبینــی بــودن تعــداد مراجعهکننــدگان در ســاعت بعــد و شــدت وضعیــت

بیمــاران اســت .چالــش دوم ،بخشهــای مهــم فعالیتهــای اطالعیابــی مشــارکتی پزشــکان خــارج
از بخــش اورژانــس و چالــش ســوم ایــن بــود کــه جســتوجوی اطالعــات مشــارکتی پزشــکان
اهــداف متقابــل مختلفــی را دنبــال میکنــد ( .)Hertzum Reddy 2015ســنگری ،جمالــی و زرهســاز،

در ســال  1398در مقالـهای بــا عنــوان «واکاوی رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی و رابطــة آن بــا ســبک

یادگیــری و ســطح تجربــة کار بــا نظامهــای اطالعاتــی کاربــران کتابخانــة دیجیتــال» بــا اســتفاده

از روش ترکیبــی و مــدل تبدیــل دادههــا بــه بررســی روابــط موجــود میــان متغیرهــای ســبکهای

یادگیــری و مهارتهــای مرتبــط بــا رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی  60نفــر از دانشــجویان کارشناســی
ارشــد «دانشــگاه خوارزمــی» پرداختنــد .بــا توجــه بــه مجموعــة یافتههــای پژوهــش آنهــا ،از میــان

ســبک هــای یادگیــری ،ســبک یادگیــری انطبــاق یابنــده بیشــترین رابطــه را بــا متغیرهــای رفتــار
اطالعیابــی مشــارکتی داشــت (« .)Sangari Zerehsaz, 2020شــاه و لیــدر» مجــددا ً در ســال 2016
)1. Emergency Department (ED
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مــدل  C5را بــرای مطالعــة شــرایط مشــارکتی فراینــد اطالعیابــی ارائــه کردهانــد .شــرکتکنندگان

در مطالعــة او دانشــجویان دورههــای کارشناســی ارشــد کتابــداری و اطالعرســانی «دانشــگاه

راجــرز» 1در حــوزة رفتــار اطالعــات انســانی از ســال  2011تــا  2013بودنــد .بــا اســتفاده از مــدل

همــکاری  C5بــرای کدگــذاری یادداشـتهای روزانــة ایجادشــده در کار پــروژة گروهــی ،امــکان

درک اینکــه چــرا مشــارکتکنندگان راهبردهــای تقســیم کار را ایجــاد میکننــد ،چگونگــی

انتخــاب فناوریهــای مختلــف بــرای برقــراری ارتبــاط و بهاشــتراکگذاری اطالعــات و نحــوة

مواجهــه بــا چالشهــا و موانــع فراهــم شــد .یافتههــای مطالعــة او نشــان داد کــه چگونــه ایــن عناصــر
بــرای دانشــجویانی کــه در پروژههــای مشــارکتی کار میکننــد ،بــه یکدیگــر متصــل هســتند و کار
مشــارکتی گروهــی فراینــدی پیچیــده شــامل چندیــن عامــل مرتبــط اســت و میتوانــد بــه نتیجههــای

موفــق یــا ناموفــق کمــک کنــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،بررســی ارتباطــات بیــن گرایــش کار
گروهــی و ســبکهای کاری ،رضایــت درکشــدة مشــارکتکنندگان و ارزیابــی تجربــة کار

گروهــی را بیــان داشــت (.)Shah & Leeder 2016

بــا توجــه بــه ســیر تاریخــی کوتاهــی کــه نخســتین پژوهشهــا در حــوزة رفتــار اطالعیابــی

مشــارکتی از ســال  1998میــادی آغــاز و در ســه دهــة اخیــر توســعه یافتــه اســت ،مدلهــای
ســاختارمند و شناختهشــدة معــدودی در ایــن حــوزه طراحــی و تبییــن شــدهاند .امــا رونــد

روبهرشــد پژوهشهــا در ایــن زمینــه بیانکننــدة وجــود ابعــاد و مؤلفههــای ناشــناختة بســیاری
اســت کــه بــا شناســایی و ارزیابــی آنهــا میتــوان چش ـمانداز و بینــش گســتردهتری را پیـ ِ
ـش روی

قــرار داد .اگرچــه تحقیقــات  Hansen & Järvelinدر ســال  ،Foley Smeaton ،2005در ســال ،2010
ادوموئیــوا و دیویــد 2در  ،2009مطالعــة  Fernández-Luna et alدر ســال  Karunakaran ،2010و

همکارانــش در ســالهای  2010تــا  2013و نیــز  Shahو  Leederدر ســالهای  2014تــا 2016

مؤلفههــای مشــترکی را در جریــان فراینــد اطالعیابــی و بازیابــی اطالعــات در حــوزة رفتــار

اطالعــات مشــارکتی بررســی و تائیــد نمودنــد و برونــداد آنهــا منجــر بــه معرفــی متغیرهــای مهمــی

هماننــد آگاهــی مشــارکتی ،ارتبــاط گروهــی ،بهاشــتراکگذاری اطالعــات ،مشــارکت گروهــی
و تقســیم کار بهعنــوان عناصــر تأییــد و شناختهشــده در مبحــث اطالعیابــی مشــارکتی شــد .لیکــن

بــا ظهــور تحقیقــات جدیــدی کــه بــا هــدف بســط و گســترش ابعــاد نویــن ایــن حــوزه در دهــة

دوم قــرن بیس ـتویک انجــام گرفــت ،زمینههــای علمــی گوناگونــی بــه گســترة پژوهشــی رفتــار
2. Odumuyiwa & David

1. Rogers State University
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اطالعیابــی و بازیابــی اطالعــات مشــارکتی امــکان ورود یافتنــد و رویکردهــای ارزشــمند و مهمــی

را در خصــوص بهبــود روشهــای اطالعیابــی مشــارکتی و توســعة کاربســت آن تدویــن نمودنــد.

از ایـنرو ،در ایــن پژوهــش نیــز همراســتا بــا تحقیقــات پیشــین بــه جسـتوجوی ابعــاد ســاختارمند

نویــن ایــن حــوزة تحقیقاتــی پراهمیــت ،در بیــن کارکنــان حــوزة بالیــن و درمــان پرداختــه شــد.
 .3روش تحقیق

ایــن پژوهــش مطالعــهای نیمهآزمایشــی برپایــة طــرح پیشآزمــون و پسآزمــون اســت .در

ایــن مطالعــه تأکیــد بــر ایــن بــود کــه مشــارکت داوطلبانــه باشــد و ناشــناس مانــدن شــرکتکنندگان

نیــز تضمیــن شــد .فعالیتهایــی کــه در طــول مراحــل اجــرای پژوهــش انجــام شــد ،عبارتانــد از:

 )1پاســخ بــه پرسشــنامه پیــش از مداخلــه )2 ،شــرکت در کارگاههــای توســعة فعالیتهای مشــارکتی

تحقیقاتــی ،و  )3پاســخ مجــدد بــه پرسشــنامة ارائهشــده .در پرسشــنامه از هــر شــرکتکننده خواســته

شــد کــه نســبت بــه ســطح و حــوزة فعالیــت وظایــف خــود در گــروه ،فاکتورهــای مــورد بررســی را
بــر اســاس مقیــاس طیــف «لیکــرت» بــا ارائــة امتیــاز  1تــا  5ارزیابــی نمایــد.

جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش را  40نفــر از کارکنــان حــوزة بالینــی و درمانــی شــاغل در

 3بیمارســتان «دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن» تشــکیل میدادنــد کــه دارای تجربــة مشــارکت
در تحقیقــات گروهــی و مقالــة انتشــاریافته بودنــد و در کارگاههــای برنامهریزیشــده در حیــن
ایــن مطالعــه ثبــت نــام و شــرکت کردنــد .گــردآوری دادههــا از طریــق پرسشــنامه انجــام شــد.

کارگاههــای طراحیشــده شــامل آمــوزش مشــارکت در نرمافــزار مدیریــت اســناد «مندلــی» و

کاربــرد بانکهــای اطالعاتــی پزشــکی و جس ـتوجوی پیشــرفتة اطالعــات علمــی در محیــط وب
بــود .در ایــن مطالعــه بهمنظــور بهاشــتراکگذاری اطالعــات و کار در محیــط مشــارکتی از یــک

نرمافــزار مدیریــت منابــع بــا قابلیــت ایجــاد گروههــای ارتباطــی اســتفاده شــد .نرمافــزار «مندلــی»

قابلیــت مدیریــت و ســازماندهی تحقیقــات را بــرای کاربــران خــود بهراحتــی فراهــم م ـیآورد .در

ایــن نرمافــزار ،افــراد یــک حســاب کاربــری خواهنــد داشــت کــه از طریــق آن میتواننــد مقــاالت و

یادداشـتهای خــود را بیــن افــرادی کــه در نظــر دارنــد ،بــه اشــتراک بگذارنــد« .مندلــی» بهعنــوان

شــبکة اجتماعــی دانشــگاهی و علمــی ایــن امــکان را بــه فــرد میدهــد کــه گروههــای علمــی

عمومــی را جسـتوجو و از اطالعــات آنهــا اســتفاده نمایــد و یــا بــرای کارهــای تحقیقاتــی خــود

همــکاران علمــی جدیــدی را در سرتاســر دنیــا جسـتوجو کنــد .بهمنظــور ســنجش قابلیــت اعتمــاد

پرسشــنامه از روش آلفــای «کرونبــاخ» اســتفاده شــد .روایــی پرسشــنامة مطالعــة حاضــر بــر اســاس
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آزمــون آلفــای «کرونبــاخ» محاســبه و بهمیــزان  0/943گــزارش شــد.

بــراي اطمينــان از مناسـببودن دادههــا ،مبنــي بــر اينكــه ماتريــس همبســتگیهايي كــه پايــة

تحليــل قــرار ميگيــرد در جامعــه برابــر بــا صفــر نيســت ،از آزمــون «بارتلــت» اســتفاده شــد .نتایــج
محاســبة شــاخص اندازهگیــری کفایــت نمونــه و آزمــون «بارتلــت» بــرای پرسشــنامه و متغیرهــای

مســتقل و وابســتة تحقیــق در جــدول  ،1نشــان داده شــده اســت.

جدول  .1شاخص اندازهگیری کفایت نمونه و آزمون «بارتلت» تحلیل عاملی برای کل پرسشنامه

0/879

شاخص اندازهگیری کفایت نمونه

580/630

آمارة آزمون کایدو

1

آزمون بارتلت

0/000

مقدار معناداری

2

بــا توجــه بــه مقــدار بــاالی شــاخص  3KMOو معن ـاداری آزمــون «بارتلــت» میتــوان اطمینــان

یافــت کــه تعــداد نمونــه بــرای انجــام تحلیــل عاملــی کافــی و همبســتگی بیــن مشــاهدات مناســب
اســت.

پرسشــنامة پژوهــش حاضــر محققســاخته و دارای ســؤاالت بســته بــود کــه حــاوی دو بخــش

اطالعــات فــردی و جمعیتشــناختی و نیــز بخــش رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی بــود .بهمنظــور
پاســخگویی بــه ســؤاالت پژوهــش بــا بهرهبــرداری از دادههــای گردآوریشــده ،از پرسشــنامة

ارائهشــده در پیشآزمــون و پسآزمــون بــا هــدف ارزیابــی نــوع روابــط بیــن متغیرهــا ،آزمــون

تحلیــل واریانــس و رگرســیون انجــام شــد .دلیــل اســتفاده از روش فــوق پیگیــری و افزایــش درک

عمیقتــر نســبت بــه اهمیــت و تأثیــر مؤلفــة آمــوزش در بهبــود رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی جامعــة
مــورد مطالعــه و اســتفاده از دســتاوردهای نهایــی آن در جهــت افزایــش ســطح آگاهــی محققــان از

نقــش آمــوزش در بهبــود و تســهیل فرایندهــای اطالعیابــی مشــارکتمحور آنهــا در جریــان انجــام
پروژههــای تحقیقاتــی گروهــی بــود .بــه ایــن ترتیــب ،بــا مقایســة نتایــج دادههــای بهدســتآمده

در زمــان پیــش از مداخــات آموزشــی و پــس از آن ،نحــوة اثربخشــی مداخــات در پاس ـخهای

شــرکتکنندگان قابــل ارزیابــی شــد .ســرانجام ،بــا اســتفاده از تحلیــل معــادالت ســاختاری،
مــدل ســاختاری منتــج از یافتههــای پژوهــش ارائــه شــد .کلیــة دادههــای مــورد مطالعــه توســط

نرمافزارهــای تحلیــل آمــاری  SPSSو  Lisrelمــورد آنالیــز قــرار گرفتنــد.
3. Kaiser-Mayer-Olkin

2. significant

1. Approx. Chi-Square
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 .4یافتهها
سؤاالت پژوهش:

1.1تأثیــر مقطــع تحصیلــی بــر میــزان تمایــل کارکنــان بالینــی بیمارســتانهای «دانشــگاه علــوم
پزشــکی قزویــن» بــه اطالعیابــی مشــارکتی چگونــه اســت؟

2.2میــزان آگاهــی مشــارکتی ،ارتبــاط گروهــی ،و بهاشــتراکگذاری اطالعــات گــروه از فراینــد
اطالعیابــی مشــارکتی چگونــه اســت؟

3.3تأثیر آموزش بر میزان اطالعیابی مشارکتی قبل و بعد از مداخله چگونه است؟

4.4مــدل ســاختاری رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی کارکنــان بالینــی بیمارســتانهای «دانشــگاه علــوم
پزشــکی قزویــن» چگونــه اســت؟

در پاســخ بــه ســؤال اول پژوهــش ،بــرای ارزیابــی تأثیــر مقطــع تحصیلــی بــر میــزان اطالعیابــی

تحــت وب افــراد از تحلیــل رگرســیون اســتفاده شــد .همانطــور کــه بررســی یافتههــای
بهدســتآمده نشــان میدهــد ،ضریــب تأثیــر  Rبرآوردشــده در آزمــون رگرســیون ،معــادل

0/933اســت کــه حاکــی از تأثیــر بســیار زیــاد مقطــع تحصیلــی کارکنــان بــر میــزان اطالعیابــی
آنهــا در شــیوة مشــارکتی اســت .بــر ایــن اســاس ،بــا افزایــش میــزان تحصیــات افــراد ،تمایــل آنها

بــه مشــارکت در فرایندهــای اطالعیابــی گروهــی بیشــتر میشــود.

جدول .2ارزیابی میزان تأثیر مؤلفة مقطع تحصیلی بر تمایل کارکنان به اطالعیابی مشارکتی
خطای استاندارد میانگین

ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل

0/306

0/848

0/871

0/933

1

همچنیــن ،بهمنظــور ارزیابــی میــزان تأثیــر مقطــع تحصیلــی بــر هــر یــک از متغیرهــای رفتــار

اطالعیابــی مشــارکتی ،یافتههــای بهدســتآمده در جــدول  ،3خالصــه شــده اســت .بــا توجــه

بــه دادههــای ایــن جــدول میتــوان دریافــت کــه بیشــترین میــزان تأثیــر مقطــع تحصیلــی (بــا

ضریــب بتــای =  0/290و ســطح معنــاداری  )0.05<Pبــر مؤلفــة آگاهــی بــوده اســت .بــه ایــن
ترتیــب ،قابــل درک اســت کــه بــا افزایــش مقطــع تحصیلــی ،آگاهــی از فرایندهــای اطالعیابــی و

تمایــل کارکنــان بــه مشــارکت در اطالعیابــی افزایــش مییابــد .همچنیــن ،متغیــر مقطــع تحصیلــی
بــا متغیرهــای تقســیم کار و بهاشــتراکگذاری اطالعــات ارتبــاط قابــل توجهــی داشــت و ایــن
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از نقــش و تأثیــر افزایــش تحصیــات و دانــش افــراد در بهبــود اجــرای فعالیتهــای مشــارکتی

اطالعاتمحــور حکایــت دارد.

جدول  .3ارزیابی میزان تأثیر مقطع تحصیلی بر هر یک از متغیرهای رفتار اطالعیابی مشارکتی
ضرایب استاندارد

مولفه

ضرایب غیراستاندارد

معناداری

آمارة T

2/320

ضریب بتا

خطای استاندارد

بتا

مشارکت

0/222

0/124

0/263

0/027

ارتباط

0/153

0/090

0/161

0/082

1/791

آگاهی

0/029

0/098

0/259

0/013

2/637

اشتراکگذاری

0/201

0/125

0/275

0/024

2/209

تقسیم کار

0/273

0/114

0/331

0/016

2/610

ارزیابی

0/160

0/108

0/202

0/071

1/864

در پاســخ بــه پرســش دوم ،مبنــی بــر ارزیابــی میــزان آگاهــی افــراد از فراینــد اطالعیابــی

مشــارکتی پیــش و پــس از انجــام مداخــات آموزشــی ،از آزمــون آمــاری «ویلکاکســون» اســتفاده

و نتایــج در جــدول  ،4ارائــه شــده اســت.

جدول  .4ارزیابی میزان آگاهی افراد از فرایند اطالعیابی مشارکتی پیش و پس از انجام مداخالت آموزشی
انحراف استاندارد

انحراف استاندارد

تعداد

تعداد

پس از مداخله

پیش از مداخله

میانه

میانه

معناداری

آگاهی

0/747

0/496

4/03

2/09

0/000

تقسیم کار

0/757

0/421

3/90

02/34

0/000

ارتباط

0/689

0/551

3/82

2/37

0/023

اشتراکگذاری

0/772

0/529

3/87

2/65

0/011

مشارکت

0/718

0/489

3/98

2/74

0/000

ارزیابی

0/633

0/359

3/85

2/47

0/002

یافتههــای مطابــق بــا جــدول  ،4حاکــی از معنــاداری نتایــج پــس از انجــام مداخــات آموزشــی

اســت؛ بهطــوری کــه میتــوان گفــت مداخــات آموزشــی منجــر بــه افزایــش آگاهــی افــراد در
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مــورد فراینــد اطالعیابــی بهشــیوة مشــارکتی شــده و بههمیــن ترتیــب ،ایــن افزایــش در میــزان
بهاشــتراکگذاری اطالعــات ،تقســیم کار ،ارتبــاط ،و مشــارکت هــم مشــاهده شــد.

بــرای بررســی پرســش ســو ِم مطالعــه مبنــی بــر تأثیــر مؤلفــة آمــوزش بــر اطالعیابــی

مشــارکتی ،مطابــق بــا یافتههــای ارائهشــده در جــدول  ،5از تکنیــک آمــاری تحلیــل مســیر اســتفاده

شــد .همانطــور کــه از یافتههــای ایــن آزمــون مشــهود اســت ،مداخلــة آموزشــی بــر افزایــش
میــزان آگاهــی مشــارکتی افــراد و همچنیــن ،مشــارکت آنهــا در فراینــد جس ـتوجوی اطالعــات

گروهــی تأثیــر قابــل توجهــی داشــته اســت (.)P<0.05

جدول  .5بررسی تأثیر مداخلة آموزشی بر اطالعیابی مشارکتی
ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد

معناداری

آمارة T

0/022

2/392-

0/000

4/775

0/612

0/000

4/011

0/545

0/172

0/016

0/916

0/391

0/106

0/494

0/003

3/260

0/461

0/165

0/528

ارتباط

0/041

1/892

0/262

0/156

0/287

ارزیابی

ضریب بتا

مدل

خطای استاندارد

بتا

0/544

-1/302

()Constant

0/157

0/750

آگاهی

0/691

مشارکت
بهاشتراکگذاری

بــرای پاســخگویی بــه ســؤال پایانــی ایــن مطالعــه کــه در مــورد مــدل ســاختاری رفتــار

اطالعیابــی مشــارکتی کارکنــان بالینــی بیــان شــده ،از تکنیــک معــادالت ســاختاری و نرمافــزار

«لیــزرل» اســتفاده شــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــر اســاس یافتههــای بهدســتآمده ،شــاخص ریشــه

میانگیــن مربعــات خطاهــای تخمیــن  RMSEA1بزرگتــر از  0/05محاســبه شــده و بررســی ارتبــاط

بیــن مؤلفههــای رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی منطبــق بــا جــدول  ،6حاکــی از آن اســت کــه مقــدار

آمــارة  Pدر همــة مــوارد کوچکتــر از  0/05و معنــادار اســت .بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان اطمینــان
یافــت کــه ارتبــاط بیــن متغیرهــای مــورد ســنجش در رونــد مطالعــات رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی

ضــروری و منطقــی خواهــد بــود.

1. Root Mean Square Error of Approximation

966

واکاوی مدل رفتار اطالعیابی مشارکتی سالمتمحور کارکنان بالینی از طریق مداخلة آموزشی | غالمی و دیگران

جدول  .6بررسی ارتباط بین مؤلفههای رفتار اطالعیابی اطالعات مشارکتی کارکنان در شروع مطالعه
و پس از مداخله
میزان استاندارد
شده اثر در
شروع مطالعه

p

میزان استاندارد
شده اثر پس از
مطالعه

p

1

مشارکت گروهی  بهاشتراکگذاری

0/390

0/063

0/545

0/007

2

آگاهی مشارکتی  تقسیم کار

0/368

0/071

0/474

0/041

3

مشارکت گروهی  ارتباط گروهی

0/207

0/16

0/359

0/012

4

ارزیابی اطالعات بازیابیشده  مشارکت گروهی 0/271

0/101

0/665

>0/001

5

تقسیم کار  ارتباط گروهی

0/437

0/036

0/556

0/006

6

آگاهی مشارکتی  ارزیابی اطالعات بازیابیشده 0/427

0/054

0/595

0/002

7

ارزیابی اطالعات بازیابیشده  بهاشتراکگذاری 0/412

0/072

0/602

>0/001

8

بهاشتراکگذاری  آگاهی مشارکتی

0/374

0/089

0/490

0/012

9

بهاشتراکگذاری  تقسیم کار

0/416

0/076

0/638

>0/001

10

مشارکت گروهی  آگاهی مشارکتی

0/205

0/12

0/476

0/022

11

ارتباط گروهی  بهاشتراکگذاری

0/325

0/21

0/524

0/003

12

ارتباط گروهی  ارزیابی اطالعات بازیابی شده

0/227

0/14

0/380

0/031

ردیف بررسی ارتباط بین متغیرها

همچنیــن ،بهمنظــور بررســی میــزان و نحــوة تأثیــر متغیرهــا بــر یکدیگــر ،بــرآورد ضرایــب

تأثیــر متغیرهــای اطالعیابــی مشــارکتی بــر یکدیگــر ،قبــل و پــس از مداخلــه در جــدول  ،6محاســبه

شــد .منطبــق بــا دادههــای جــدول ،بیشــترین میــزان تأثیــر را مؤلفــة ارزیابــی اطالعــات بازیابیشــده

بــر مؤلفههــای بهاشــتراکگذاری اطالعــات و مشــارکت گروهــی داشــته اســت (.)p>0/001
بیشــترین تأثیــر متغیــر بهاشــتراکگذاری اطالعــات بــر متغیــر تقســیم کار گــزارش شــده کــه ایــن

نکتــه حاکــی از افزایــش میــزان تقســیم وظایــف میــان افــراد در جریــان افزایــش رویکــرد انتقــال

دانــش و اطالعــات کسبشــده توســط اعضــای گــروه بــا یکدیگــر بــوده اســت .همچنیــن ،ارتبــاط
میــان ارزیابــی اطالعــات بازیابیشــده و بهاشــتراکگذاری آن بــا افــراد هــدف ،حاکــی از نقــش

ایــن ارزیابــی در انتقــال مناســب و دقیقتــر اطالعــات بــه کاربــران اصلــی آن اســت .همچنیــن،

افزایــش آگاهــی افــراد از نحــوة مشــارکت در مراحــل مختلــف فراینــد اطالعیابــی بــه افزایــش

تقســیم کار و بهبــود عملکــرد در ارزیابــی اطالعــات بازیابــی منجــر شــده داشــت (.)p>0/001
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شکل  .1مدل ساختاری منتج از تکنیک تحلیل معادالت ساختاری رفتار اطالعیابی مشارکتی کارکنان بالینی

ﺷﻜﻞ .1ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺘﺞ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري رﻓﺘﺎر اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ

در پاســخ بــه پرســش چهــارم ایــن مطالعــه بایــد بیــان کــرد کــه بــا توجــه بــه ضرایــب
بهدســتآمده از تجزیــه و تحلیــل آمــاری دادههــا و بهرهبــرداری از تکنیــک تحلیــل
ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺪرج در در ﺟﺪول  ،6و ﺷﻜﻞ  ،1اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺪل از ﺑﺮازش ﺧﻮﺑﻲ
معــادالت ســاختاری منــدرج در در جــدول  ،6و شــکل  ،1اســتنباط میشــود کــه مــدل از
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ) (RMSEA=0/058و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري رﻓﺘﺎر اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ
بــرازش خوبــی برخــوردار بــود ( )RMSEA=0/058و بــر اســاس آن میتــوان اســتنباط کــرد
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ »داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ« ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺖ.
کــه مــدل ســاختاری رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی کارکنــان بالینــی «دانشــگاه علــوم پزشــکی
ﻧﺘﻴﺠﻪاســت.
ـورد وتأییــد
قزویـ.4ـن» مـ
ﮔﻴﺮي
ﺑﺤﺚ

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري دادهﻫﺎ و

ﻫﺎي آﻧﻼﻳﻦ اﻓﺮاد در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻪوﻳﮋه در زﻣﻴﻨﺔ اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و
ﻫﻤﻜﺎري
از .5زﻣﺎﻧﻲ
گیری
ﻛﻪ نتیجه
بحث و
ﻫﺎيدرﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﻨﺒﻪ
ﺎﻟﻘﻮةو ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از
ﻣﺰاﻳﺎي ﺑ
رﺷﺪ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ
ﻃﻮر
ﻛﺎري ،ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
ویــژه
اجتماعــی ،به
علمــی
ﻣﺤﻘﻘﺎنههای
ﻳﺎﻓﺘﻪ،در شــبک
افــراد
آنالیــن
هــای
همکاری
زمانــیوکــه
ﭘﺮوژه از

ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ اﻏﻠﺐ،
اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ
هــایﺣﻮزة
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮده
اجــرایﻳﺎﺑﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻃﻼع
گســتردهتر رشــد
کاری ،بهطــور
علمــی و
اﻧﺪ.پروژه
تحقیقاتــی و
طرحراهــای
زمینــة

ﻳﺎﺑﻲـیﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ
رﻓﺘﺎر
ﺑﻨﺪيـیاﺑﻌﺎد
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وﻃﺒﻘﻪ
ﻳﺎﺑﻲ
اﻃﻼع
ﻣﻮﺟﻮد
محققـازـاناﺑﺰار
ـه،اﻓﺮاد
اﺳﺘﻔﺎدة
اﻃﻼععیابـ
ـای اطال
رفتارهـ
اجتماعـ
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ،مشــارکتی
از جنبههــای
ـتیبانی
ﺑﺮايپشـ
بالقــوة
مزایــای
یافتـ
موضوعاتــی ماننــد
مشــارکتی ازاغلــب،
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲاطال
مطالعــات حــوزة
شناســاییازنموده
را
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان،
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي
یابــیﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
درعزﻣﻴﻨﻪ
انــد.اﻃﻼع ﻳﺎﺑﻲ
اﺑﺰارﻫﺎي
ﻧﺤﻮة اﺳﺘﻔﺎده

بنــدی
اﻓﺰاريطبقه
چگونگــی
مشــارکتی،
بــرای اطالع
موجــود
اســتفادة
چگونگــی
ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ
ﺑﺮاي
اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﺮم
یابــیو ﻧﻴﺰ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،
اﺳﺘﻔﺎده از
ابــزارﻫﺎي
افــراد واز روش
ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻫﺎيـی مش
ـاع یابـ
ـای اطـ
((Byström,از ﺑﺮابزارهـ
Hansenنحــوة اســتفاده
ـارکتی ،چگونگــی
ﺑﺮرﺳﻲعیابــی
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲرفتـراـار اطال
ابعــاد
ـارکتیاز ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ،
اﻧﺠﺎمـﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺎس
مشـ)2005
ﻛﺮدهاﻧﺪ

اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ اﻓﺮاد ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ دو ﻣﻨﻈﺮ و

968ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻓﻨﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﻲ ﭼﻮن Foster

 González-Ibáñez ،Reddy, Jansen (2008) ،)(2007و  (2012) Shahﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﻃﻼعﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ را
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در زمینههــای مختلــف از جملــه مراقبتهــای بهداشــتی ،مدیریــت بحــران ،بررســی پروندههــای

حقوقــی و روشهــای اســتفاده از کتابخانــه ،و نیــز ابزارهــای نرمافــزاری بــرای حمایــت از اطالعیابــی
مشــارکتی را بررســی کردهانــد ( )Byström, Hansen 2005بــر اســاس بررســیهای انجامگرفتــه

از تحقیقــات پیشــین ،ایــن نکتــه قابــل اســتنباط اســت کــه مطالعــات در ایــن حــوزه بــر چگونگــی

اطالعیابــی افــراد بهصــورت گروهــی بــر دو منظــر و جریــان ســازمانی و فنــی تمرکــز کردهانــد.

بــرای نمونــه ،مجموعــة تحقیقــات انجامگرفتــه توســط محققانــی چــون Foster (2007) ،Reddy,

 Jansen (2008) ،González-Ibáñezو ) Shah (2012فعالیتهــای رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی را

از منظــر فناورانــه و در دیــدگاه و بســتر فنــی مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد .حــال آنکــه برخــی دیگر از

پژوهشــگران همانند  Fidelو همکارانش در Hansen & Järvelin (2005) ،Hyldegård (2006) ،2004

 Reddyو همکارانــش ( )2010و  Yue, Heدر ســال  2010فعالیتهــا و فرایندهــای اطالعیابــی

مشــارکتی را در جریــان رفتارهــای اطالعاتــی و بهعنــوان بخشــی از فرایندهــای ســازمانی مطالعــه

کردهانــد.

تاکنــون اغلــب مطالعــات ،بــر شناســایی فرایندهــا ،فعالیتهــا ،نیازهــای اطالعاتــی گــروه

و نیــز ویژگیهــای اثرگــذار گروههــا در اطالعیابــی مشــارکتی تمرکــز داشــتهاند

(Shah,

 .)Leeder 2016بنــا بــر نظــر «هرتــزوم» اطالعیابــی مشــارکتی اغلــب در ارتبــاط بــا پروژههــای

کاری مطالعــه شــده اســت ،زیــرا پروژههــا یــک چارچــوب بســیار مشــترک بــرای مشــارکت ارائــه
میدهنــد ( .)Hertzum 2008بــا ایــن حــال ،اطالعیابــی مشــارکتی محــدود بــه پــروژه نیســت ،بلکــه

در ســطوحی محدودتــر ماننــد جلســات جس ـتوجوی اطالعــات بیــن فــردی و همچنیــن ،ســطوح
وســیعتر ماننــد ســطوح ســازمانی نیــز میتوانــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .از ســوی دیگــر ،توســعة

شــبکههای همــکاری علمــی و افزایــش مشــارکتهای علمــی در پژوهشهــای گروهــی باعــث

افزایــش میــزان اعتبــار یافتههــا ،تســریع و تســهیل در انتقــال دانــش ،دسترســی بــه دانــش تکمیلــی،

تلفیــق دانــش جمعــی ،ایجــاد فهــم و زبــان مشــترک در بیــن محققــان ،بهویــژه در حیطــة علــوم
پزشــکی و بالینــی ایجــاد نمــوده اســت .در ایــن بیــن ،وجــود مشــکالتی چــون کمبــود تخصــص الزم

کارکنــان حــوزة بالینــی در کســب اطالعــات معتبــر از منابــع علمــی و پایگاههــای اطالعاتــی آنالیــن

موجــود ،عــدم آگاهــی کافــی در زمینــة همکاریهــای مشــارکتمحور در تجمیــع ،ارزیابــی و

تحلیــل اطالعــات علمــیِ در دســترس در جهــت رفــع نیازهــای اطالعاتــی مشــترک ،ظهــور مســائل
اطالعاتــي پيچيــده در حــوزة علــوم پزشــکی و ضروریــات ارتباطــات علمــی ســاختارمند کــه بــا

هــدف تســریع و بهبــود کیفــی و کمــی رونــد بهاشــتراکگذاری دانــش کسبشــده در جریــان
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اجــرای فعالیتهــای اطالعاتمحــو ِر تخصصــی ایجــاد شــدهاند ،اهمیــت توســعة مهارتهــای
اطالعیابــی را در حــوزة بالینــی بیــش از پیــش افزایــش داده اســت .در ایــن راســتا ،بهمنظــور

ِ
پیــش روی ایــن حــوزه ،پژوهشهــای زیــادی
تحلیــل و بررســی عمیقتــر مســائل و چالشهــای
در دهــة گذشــته بــه انجــام رســیده اســت .همراســتا بــا ســایر تحقیقــات پیشــین در زمینــة اطالعیابــی
مشــارکتی ،ایــن پژوهــش نیــز بــا در نظــر گرفتــن مؤلفههــای تبیینشــده بــه ارزیابــی رونــد اثربخشــی

ایــن عوامــل بــر اطالعیابــی حــوزة بالینــی علــوم پزشــکی اقــدام نمــوده و از ایــن رو ،بــه ارزیابــی

رفتارهــای اطالعیابــی مشــارکتی کارکنــان بالینــی در جریــان تکمیــل طرحهــای تحقیقاتــی

مشــترک و نقــش مؤلفههــای آمــوزش و آگاهــی گروهــی در بهبــود فرایندهــای اطالعمحــور

موجــود در حیــن اجــرای پروژههــا پرداختــه اســت .بدینترتیــب ،مجموعــة کارگاههــای آموزشــی

بــا تأکیــد بــر مســائل ،راهکارهــا و شــیوههای جس ـتوجو و بازیابــی اطالعــات علمــی در محیــط
وب بهشــیوة تخصصــی و نیــز ارتبــاط گروهــی و بهاشــتراکگذاری اطالعــات در محیطهــای

شــبکهای (بســتر شــبکة تحــت وب نرمافــزار مندلــی) در طــی ســه هفتــه بــرای شــرکتکنندگان

در مطالعــه برگــزار گردیــد و دادههــای مــورد آزمــون پیــش و پــس از ایــن مداخلــه از گروههــا
گــردآوری شــد .در ایــن بیــن ،یافتههــای مــا در ســنجش تأثیــر عامــل آگاهــی مشــارکتی و نقــش
آن در بهبــود رونــد رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی بــا مطالعــة ) Shah (2013همراســتا بــود« .شــاه» بــا

در نظــر گرفتــن مؤلفههــای دسترســی بــه اطالعــات ،ســازماندهی و کاربــرد ایــن اطالعــات ابعــاد

تازهتــری را در بــاب ماهیــت رفتــار اطالعیابــی مشــارکتی مطــرح ســاخت ،و همســو بــا یافتههــای
ایــن مطالعــه ،نقــش مهــم مؤلفههــای تقســیم کار ،بهاشــتراکگذاری و ارزیابــی اطالعــات در

فراینــد اطالعیابــی ،در مطالعــة او نیــز تأییــد و مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت (.)Shah, 2014

مطالعــة ) Karunakaran & Spence (2010کــه بــا دیــدی گســترهتر ابعــاد مطــرح در اطالعیابــی و

بازیابــی اطالعــات مشــارکتی را مــد نظــر قــرار دادهانــد ،از حیــث توجــه بــه مفاهیــم جدیــد و بســیار

مهمــی چــون معنابخشــی مشــارکتی ،ارزیابــی اطالعــات ،درک و بازنمــون بهاشتراکگذاریشــده
بســیار مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت کــه یافتههــای مــا نیــز از منظــر اهمیــت نقــش

اشــتراک اطالعــات و ارزیابــی آنهــا بــا پژوهــش ایشــان همسوســت .مشــارکت در اطالعیابــی و
بازیابــی اطالعــات ممکــن اســت شــامل تقســیم یــک نیــاز اطالعاتــی و اســتراتژیهای جسـتوجو،

نتایــج و پــردازش بیشــتر اطالعــات بازیابیشــده ،تفســیر ،فیلتــر کــردن ،ترکیــب یــا آرشــیو بالقــوة

اطالعــات مفیــد افــراد در مخــازن گــروه باشــد ( )Hansen, Klas 2007و ایــن مؤلفــه از مهمتریــن
عوامــل مــورد توجــه در مطالعــة حاضــر بــوده اســت.
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مشــارکت بهعنــوان یــک رابطــة دو جانبــة ســودمند بیــن دو یــا چنــد گــروه بــا اهداف مشــترک

بیــان شــده اســت کــه بــا بهاشــتراکگذاری وظایــف ،اعتبــار و مســئولیتهای اعضــای گــروه
بــرای دســتیابی بــه نتایــج اعمــال میگــردد (Chrislip, Larson & American Leadership Forum

« .)1994مارگــروم» در مطالعــة خــود در ســال  ،2011مشــارکت را بهعنــوان روشــی بــرای حــل

مســائل پیچیــده و یــک اصطــاح عمومــی توصیــف کــرد ) .(Margerum, 2011مشــارکت شــامل

تعامــل ،کار صریــح ،اهــداف مشــترک و ســود متقابــل اســت .بــر ایــن اســاس ،نتایــج پژوهــش مــا

نشــان داد کــه بــا افزایــش آگاهــی افــراد در زمینــة شــیوههای مشــارکت ،میــزان تعامــل و همــکاری
گروهــی افزایــش مییابــد و ایــن مشــارکت مؤثــر در افزایــش ارتباطــات گروهــی و تقســیم

وظایــف بهخوبــی بازنمــون مییابــد .بــا تأکیــد بــر دیــدگاه ) Hyldegård (2006میتــوان درک

کــرد کــه مشــارکت در فرایندهــای اطالعیابــی مشــارکتی بهعنــوان فعالیتــی ذاتــی و ســاختاری
ســایر فعالیتهــا ماننــد بهاشــتراکگذاری اطالعــات ،ارتباطــات و تعامــات گروهــی میتوانــد

بــر بهبــود فراینــد اطالعیابــی مشــارکتمحور تأثیرگــذار باشــد .بهاشــتراکگذاری اطالعــات
نیــز بهعنــوان فعالیتــی کــه حاصــل همــکاری و تشــریک مســاعی افــراد اســت ،مشــارکتکنندگان
را بــه خلــق دانــش بــا شــیوة جمعــی ،حفــظ آگاهــی مشــارکتی همــکاران گــروه و ایجــاد درک

مشــترک قــادر میســازد ( .)Hertzum, 2010در حقیقــت ،ابعــاد اجتماعــی دانــش و تجربیــات
انســانی در فعالیتهــای اطالعیابــی مشــارکتی شــامل روابــط بیــن افــراد و بهاشــتراکگذاری

دانــش و تجربیــات بــا یکدیگــر اســت ( .)Hansen & Klas, 2007بهاشــتراکگذاری دانــش در

فراینــد اطالعیابــی مشــارکتی میتوانــد شــامل انتقــال نیازهــای اطالعاتــی و نتایــج بازیابیشــده،

پــردازش بیشــتر اطالعــات و یــا انتقــال آن در بخــش ذخایــر اطالعاتــی یــا مخــازن دانشــی گــروه

باشــد .از ســوی دیگــر ،نظــام تقســیم وظایــف منســجم و نیــز ارتباطــات گروهــی ســاختارمند و منظــم
میتوانــد دســتیابی ســریع و دقیقتــر بــه اهــداف اطالعاتمحــور را امکانپذیــر نمایــد .اگرچــه
کارکنــان بالینــی در مراکــز درمانــی بــرای رفــع نیازهــای بالینــی و عملیاتــی خــود نیازمنــد طیــف

وســیعی از اطالعــات مرتبــط بــا حــوزة ســامت هســتند ،امــا بهدالیــل گســترده ماننــد کمبــود وقــت،
اهمیــت صحــت و اعتبــار اطالعــات بالینــی و پیچیدگــی نیازهــای اطالعاتــی ایــن حــوزه بســیاری از

ایــن افــراد ترجیــح میدهنــد اطالعــات خــود را از منابــع در دســترس ،معتبــر و علمــی و تخصصــی
بهدســت آورنــد .افزایــش آگاهــی کارکنــان بالینــی و پرســتاران از منابــع اطالعاتــی تحــت ِ
وب

معتبــر و در دســترس میتوانــد میــزان گرایــش و بهرهبــرداری از ایــن منابــع را در جریــان اجــرای

فرایندهــای کاری و درمانــی و نیــز در برخــورد بــا مســائل اطالعاتمحــو ِر مشــترک در حیــن کار
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افزایــش داده و در نهایــت ،بــه بهبــود کیفیــت خدمــات و درمــان ارائهشــده بــه بیمــاران منتهــی شــود.

بدیهــی اســت مشــکالتی چــون عــدم درک نیازهــای اطالعاتــی مشــترک همــکاران در

گروههــای بالینــی ،عــدم شــناخت توانمندیهــای اطالعاتــی همــکاران ،کمبــود توانایــی در

جســتوجو ،بازیابــی و نیــز ارزیابــی منابــع اطالعاتــی ،اغلــب موجــب صــرف زمــان طوالنــی

در یافتــن اطالعــات مــورد نیــاز ،ناتوانــی در تحلیــل اعتبــا ِر یافتههــا و عــدم حــل درســت مســئلة

اطالعاتــی مشــترک موجــود خواهــد شــد .از ایــن رو ،آمــوزش کارکنــان بالینــی در مراکــز درمانــی

بهمنظــور افزایــش دانــش ایشــان در برخــورد بــا نیازهــای اطالعاتــی مشــترک و شــیوههای

چگونگــی رفــع ایــن نیازهــا و مســائل بــا بهکارگیــری مهارتهــای اطالعیابــی و اشــتراک
اطالعــات کسبشــده بــه دیگــر همــکاران بســیار ضــروری و الزماالجراســت .بــر اســاس نتایــج

بهدســتآمده از تحلیــل تأثیــر مداخــات آموزشــی بــر بهبــود عملکــرد مؤلفههــای اطالعیابــی
مشــارکتی در بیــن کارکنــان بالینــی ،بهخوبــی قابــل درک اســت کــه افزایــش آگاهــی و دانــش

کارکنــان در مــورد ویژگیهــا و عوامــل توســعهدهندة هــر مؤلفــه در نهایــت ،منجــر بــه بهبــود رونــد

اجــرای فعالیتهــای زیرمجموعــة اطالعیابــی مشــارکتی از جملــه بهاشــتراکگذاری اطالعــات
کسبشــده از منابــع ،تســهیل و تســریع برقــراری ارتباطــات علمــی از طریــق بســتر شــبکهای

(نرمافــزار مندلــی) ،توســعة مهارتهــای آگاهیرســانی بــه همــکاران در خصــوص نتایــج حاصــل
از ارزیابــی کیفــی و محتوایــی منابــع گردآوریشــده و اســتفاده از اطالعــات یکدیگــر در جریــان

حــل یــک مســئلة اطالعاتــی مشــترک شــود .آنچــه از تحلیــل یافتههــا در ایــن بخــش قابــل مشــاهده
اســت ،تأثیــر قابــل توجــه عامــل مداخلــة آموزشــی بــر بهبــود آگاهــی و مشــارکت کارکنــان بالینــی
در گــروه مــورد آزمــون بــود کــه خــود ،گــواه محکمــی بــر اثربخشــی آمــوزش بــر بهبــود رفتــار

اطالعیابــی مشــارکتمحور آنهاســت .نتایــج همچنیــن ،بــر ایــن موضــوع تأئیــد کردنــد کــه بــا

افزایــش میــزان آگاهــی کارکنــان در حیطــة مؤلفههــای مــورد مطالعــه ،عملکــرد و مهارتهــای
ایشــان در جس ـتوجو ،بازیابــی و ارائــة اطالعــات کسبشــده بــه دیگــر همــکاران افزایــش یافــت

و در نتیجــه ،تســریع در حــل نیازهــای اطالعاتــی موجــود بــا اســتفاده از منابــع اطالعاتــی معتبــر،

در دســترس ،و قابــل اطمینــان را فراهــم ســاخت .از ایــن رو ،توجــه بــه فعالیتهــا ،مؤلفههــای
دربرگیرنــده و چگونگــی رونــد اجــرای فرایندهــای اطالعیابــی افــراد گــروه ،بهویــژه در بیــن

کارکنــان واحدهــای بالینــی کــه بــا مســائل اطالعاتــی مهــم و مشــترکی مواجــه هســتند و برطــرف

نمــودن آنهــا اغلــب بــه اطالعــات دقیــق ،معتبــر و قابــل اعتمــادی نیــاز دارد ،بســیار قابــل توجــه
اســت؛ چراکــه تصمیمگیریهــای مشــارکتی کارکنــان بالینــی در جریــان تــاش و دســتیابی
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بــه اطالعــات مناســب در جهــت حــل مســائل اطالعاتــی مشــترک از طریــق اجــرای فرایندهــای
اطالعیابــی گروهــی ،چــه در بخــش تشــخیص و درمــان بیمــاران و چــه در حــوزة بهداشــت و
آمــوزش میتوانــد موجــب افزایــش آگاهــی و اطمینــان آنهــا از درســتی ،دقــت و اعتبــا ِر یافتههــای

کسبشــده ،حاصــل از نتایــج ،و بهکاررفتــه باشــد.
 .6مالحظات اخالقی

ایــن پژوهــش بــا کــد اخــاق بــه شــمارة  IR.QUMS.REC.1398.154اخذشــده از «کمیتــة
ملــی اخــاق در پژوهشهــای زیستپزشــکی» انجــام شــده اســت.
 .7پیشنهادات

پیشــنهاد میشــود افزونبــر حــوزة بالینــی علــوم پزشــکی ،مطالعاتــی در جهــت شناســایی ابعــاد

جدیــد تأثیرگــذار در رفتــار اطالعیابــی کارکنــان و متخصصــان در ســایر حوزههــا ،ماننــد حــوزة
بهداشــت ،آمــوزش ،و فرهنگــی نیــز انجــام گیــرد.

همچنیــن ،پیشــنهاد میشــود اهمیــت مداخــات آموزشــی بــر ســایر فعالیتهــای رفتارهــای

اطالعاتــی از جملــه بازیابــی و ســنتز اطالعــات نیــز مطالعــه گــردد.
تشکر و قدردانی

از واحدهــای توســعة تحقیقــات بالینــی «دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن» ،واقــع در

بیمارســتانهای «کوثــر»« ،بوعلــی» و «شــهید رجایــی» کــه در انجــام ایــن مطالعــه مــا را یــاری
نمودنــد ،قدرانــی میشــود.
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ﻲ
ﻋﻠﻤ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
و
ﻲ
ﭘﺰﺷﻜ
ﻲ
رﺳﺎﻧ
اﻃﻼع
ﮔﺮوه
ﺲ
ﻴ
رﺋ
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
دکتــری
تحصیلــی
ﻲ،1363،
ســال
متولــد
داﻧﺸﮕﺎه اﻟاﻟﺰ
ﺷﻨﺎﺳﻲﻲ ازاز داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺶﺷﻨﺎﺳ
اﻃﻼﻋﺎت وو داﻧﺶ
ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت
دﻛﺘﺮيي ﻋﻠﻢ
دﻛﺘﺮ
ﺗﺤﺼ
مــدرکيي ﻣﺪرك
 ،،1363دارا
دارای1363
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻲ،
ﺷﻬﺮزاد ﻏﻼﻣ
ﺷﻬﺮزاد
ﺗﺤﺼﻴﻴﻠﻠﻲﻲ
ﻣﺪرك
دارا
ﺳﺎل
ﻏﻼﻣ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻳـﺎﺑﻲ وو ﺑﺎز
اﻃـﻼعﻳـﺎﺑﻲ
اﺳﺖ ..اﻃـﻼع
گــروهﻦ اﺳﺖ
ﻗﺰوﻳﻳﻦ
ﭘﺰﺷﻜﻲﻲ ﻗﺰو
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤ
الزهراســت.ﻣﻨﺎﺑﻊ
رﺳﺎﻧﻲﻲ ﭘﺰﺷﻜ
رﺳﺎﻧ
ﮔﺮوه اﻃﻼع
ﮔﺮوه
اﻛﻨﻮن رﺋرﺋﻴﻴﺲ
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
رئیــس
اکنــون
ﻋﻠﻤﻲﻲهم
ایشــان
دانشــگاه
شناســی از
دانش
ﺑﺎزﻳﻳ
داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺰﺷﻜﻲﻲ وو
اﻃﻼع
ﺲ
ﻫﻢ
اﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﺸ
ﻋﻼﻳﻳﻖ
ﻋﻼ
ازﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻼﻣﺖ
ـعﻮاد
ﻣﺸﺎرﻛﺘ
اﻃﻼﻋﺎﺗ
رﻓﺘﺎرﻫﺎ
ـکیوويي
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻲ
ﺳﻼﻣﺖ
ﻮاد
منابـﺳﺳ
ﻣﺸﺎرﻛﺘوﻲﻲ وو
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎعيي
اﺳﺖ..اســت.
قزویــن
ـومﻖ پزشـ
ازﺟﻤﻠﻪ علـ
دانشــگاه
علمــی
پزشــکی
رســانی
اطال

اطالعیابــی و بازیابــی اطالعــات ،رفتارهــای اطالعاتــی مشــارکتی و ســواد

ســامت ازجملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

شری
آبادیﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1337داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي ﻛﺘﺎﺑﺪاري و اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﻲ از داﻧﺸـﮕﺎه
ﻒفآﺑﺎدي،
رضاییﺷﺮﻳ
سعیدرﺿﺎﻳﻲ
ﺳﻌﻴﺪ
داﻧﺸـﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮاﺳـﺖ .اﻃـﻼع
ﺷﻨﺎﺳـﻲ
داﻧـﺶ
اﻃﻼﻋـﺎت و
اﺳـﺘﺎد ﮔـﺮوه ﻋﻠـﻢ
ﻫﻢاﻛﻨـﻮن
اﻳﺸﺎن
سـالﺎﺳﺖ.
متولـداﺳﺘﺮاﻟﻴ
ﺳﻴﺪﻧﻲ
اطالع
كتابداری و
مـدرک
رﺳـﺎﻧﻲﻲ ازاز داﻧﺸـﮕﺎه
اﻃﻼعرﺳـﺎﻧ
رسـانیاﻃﻼع
ﻛﺘﺎﺑﺪار
دﻛﺘﺮي
دکتـریﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
تحصیلیﻣﺪرك
 ،،1337داراي
1337
دارایﻣﺘﻮﻟﺪ
آﺑﺎدي،
،۱۳۳۷آﺑﺎد
ﺷﺮﻳﻳﻒ
ﻳﻲ ﺷﺮ
رﺿﺎﻳﻲ
ﺳﻌﻴﻴﺪﺪ رﺿﺎ
ﺳﻌ
داﻧﺸـﮕﺎه
ﻛﺘﺎﺑﺪاريي وو
دﻛﺘﺮي
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﻣﺪرك
داراي
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ي،
ﻒ
گـروهﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي ا
ﺣﻮزهﻫﺎي
ﺟﻤﻠﻪ
از
ﻲ
ﻜ
ﻴ
اﻟﻜﺘﺮوﻧ
ﻮ
ﻴ
آرﺷ
و
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
در
ﻲ
اﻃﻼﻋﺎﺗ
ي
ﻫﺎ
ي
ﻨﺎور
ﻓ
اﻃﻼﻋﺎت،
اسـتاد
اکنـون
ایشـان هم
استرالیاسـت.
اﻳﺸﺎنولز
نیوسـاوت
ﺳـﺖ .اﻃـﻼع
اﻟﺰﻫﺮاﺳـﺖ.
داﻧﺸـﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا
ﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه
ﺷﻨﺎﺳـﻲ
داﻧـﺶ
اﻃﻼﻋـﺎت
ﻋﻠـﻢ
اﺳـﺘﺎد ﮔـﺮوه
سـیدنیاﺳـﺘﺎد
ﻫﻢاﻛﻨـﻮن
ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
دانشـگاهﻴﺎﺎﺳﺖ.
اﺳﺘﺮاﻟﻴ
ﺳﺳﻴﻴازﺪﻧﺪﻧﻲﻲ اﺳﺘﺮاﻟ
اﻃـﻼع
داﻧـﺶ
اﻃﻼﻋـﺎت وو
ﻋﻠـﻢ
ﮔـﺮوه
اﻛﻨـﻮن
ﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲﻲ وويي ا
ﻋﻼﻗﻪ ﭘﮋوﻫﺸ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎﻫﺎيي ﻣﻮرد
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮزه
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻴﻜﻜﻲﻲ ازاز ﺟﻤﻠﻪ
اﻟﻜﺘﺮوﻧ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وو آرﺷ
در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
در
اﻃﻼﻋﺎﺗ
اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﻓﻨﺎور
اﻃﻼﻋﺎت،
آرﺷﻴﻴﻮﻮ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻲ
اطالعاتييوﻫﺎﻫﺎيي
ﻨﺎور
الزهراسـت.
دانشـگاه
شناسـی
دانش
علـم

اطالعیابــی و بازیابــی اطالعــات ،فناوریهــای اطالعاتــی در کتابخانــه و

آرشــیو الکترونیکــی از جملــه حوزههــای مــورد عالقــه پژوهشــی وی اســت.

اردﺷﻴﺮ ﻋﻠﻴﺰاده ﺷﻬﺮﻳﻮر ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1351داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي ﺣﺮﻓﻪاي در رﺷﺘﺔ ﭘﺰﺷﻜﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﻣﺴﺌﻮل واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﺳـﺖ .ﺗﺤﻘﻴ
اﻛﻨﻮن
اردشیرﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ .اﻳ
شهریور
علیزاده
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﻜﻲﻲ ازاز داﻧﺸﮕﺎه
رﺷﺘﺔﺔ ﭘﺰﺷﻜ
در رﺷﺘ
اي در
ﺣﺮﻓﻪاي
دﻛﺘﺮيي ﺣﺮﻓﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻴﻠﻠﻲﻲ دﻛﺘﺮ
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼ
دارايي ﻣﺪرك
 ،،1351دارا
ﻣﺘﻮﻟﺪ 1351
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﻬﺮﻳﻳﻮر
ﺷﻬﺮ
اردﺷﻴﻴﺮﺮ ﻋﻠﻋﻠﻴﻴﺰاده
اردﺷ
ﻋﻠﻮم
ﻮر،،
ﺰاده
ﺛﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
اﺳـﺖ .ﺗﺤﻘ
ﻗﺰوﻳﻳﻦﻦ اﺳـﺖ.
ﭘﺰﺷﻜﻲﻲ ﻗﺰو
ﭘﺰﺷﻜ
درﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻼﻣﺖ
تحصیلــیﻴﺎﻣﺪﻫﺎ
ﻤﺎرييﻫﺎﻫﺎ وو ﭘﭘﻴ
مــدرکﻴﻤﺎر
ﺛﺒﺖ ﺑﺑﻴ
واﺣﺪ ﺛﺒﺖ
واﺣﺪ
ﻣﺴﺌﻮل
ســالاﻛﻨﻮن
ﺸﺎن ﻫﻢ
ﺸﺎن
اﺳﺖ.
رشــتة
حرفــهای
دکتــری
دارای
،1351
متولــد
ﺗﺤﻘﻴﻴ
ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه
ﺳﻼﻣﺖ
ﺎﻣﺪﻫﺎيي
ﻣﺴﺌﻮل
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﺳﺖ .ااﻳﻳ
ﻴ
ﭘ
و
ﻫﺎ
ي
ﻤﺎر
ﻴ
ﺛﺒﺖ
.
اﺳﺖ
ي
و
ﻲ
ﭘﮋوﻫﺸ
ﻖ
ﻳ
ﻋﻼ
ﺟﻤﻠﻪ
از
ﺳﻼﻣﺖ
ي
ﺎﻣﺪﻫﺎ
ﻫﺎ و ﭘﻴ
پزشﻴـﻤﺎر
ﺛﺒﺖ ﺑﺑ
ـت.ﻲ و
ﭘﮋوﻫﺸ
ﺟﻤﻠﻪسـﻋﻼﻳﻖ
ﺳﻼﻣﺖ
دانشـﺎﻣﺪﻫﺎ
اﺳﺖ.ماکنــون مســئول
ایشـيـان ه
ـمنان اسـ
پزشـازـکی
ـگاهيعلــوم
ـکیياز
ﺳﻮﻟﻤﺎز ﻓﺮﺧﺰاد،

واحــد ثبــت بیماریهــا و پیامدهــای ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن

ـت.ﻓﺮﺧﺰاد
ﺳﻮﻟﻤﺎز
ﻓﺮﺧﺰاد،،
ﺳﻮﻟﻤﺎز
اسـ

تحقیقــات در حــوزة ثبــت بیماریهــا و پیامدهــای ســامت از جملــه عالیــق

ﻣﺘﻮﻟﺪ  ،1360ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺮﻓﻪاي از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
ـت.
پژوهشـ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزة ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳ
ویﺑﺎﻟﻴاسﻨـﻲ
ـیﻘﺎت
ﺗﺤﻘﻴ
ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻣﺪﻳﻳﺮﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
اﻛﻨﻮن ﻣﺪ
ﻫﻢاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن
ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﻜﻲﻲ ﺳﻤﻨﺎن
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﺣﺮﻓﻪاايي ازاز داﻧﺸﮕﺎه
ﭘﺰﺷﻜﻲﻲ ﺣﺮﻓﻪ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻴﻞﻞ ﭘﺰﺷﻜ
ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼ
 ،،1360ﻓﺎرغ
ﻣﺘﻮﻟﺪ 1360
ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ
اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳ
ﺟﻤﻠﻪ
از
ﺮ
ﻴ
ﺮواﮔ
ﻴ
ﻏ
ﻫﺎي
ي
ﻤﺎر
ﻴ
ﺑ
ة
ﺣﻮز
در
ﭘﮋوﻫﺶ
اﺳﺖ.
ﻦ
ﻳ
ﻗﺰو
ﻲ
ﭘﺰﺷﻜ
ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه
ﻲ
ﻨ
ﻴ
ﺑﺎﻟ
ﻘﺎت
ﻴ
ﺗﺤﻘ
ﺔ
ﺗﻮﺳﻌ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزة ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼ
اﺳﺖ.
اﺳﺖ.
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ﺳﻮﻟﻤﺎز ﻓﺮﺧﺰاد،
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ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺮﻓﻪاي از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻤ
،1360
ﻣﺘﻮﻟﺪ
فرخزاد
سولماز
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزة ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ
متولــد ســال  ،1360فارغالتحصیــل پزشــکی حرفــهای از دانشــگاه علــوم
اﺳﺖ.

پزشــکی ســمنان اســت .ایشــان هماکنــون مدیــر هماهنگــی امــور مراکــز

توســعة تحقیقــات بالینــی دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن اســت.

پژوهــش در حــوزة بیماریهــای غیرواگیــر از جملــه عالیــق پژوهشــی وی
اســت.
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