
مقاله پژوهشی

 ،١٣٩٢ ،۶۴۰-۶۳۱
1389بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 

4، مریم هادوي3، محسن رضائیان2، عفت شهرآبادي1منور نادري

30/2/92: پذیرش مقاله21/2/92:دریافت اصالحیه از نویسنده8/10/90:صالحارسال مقاله به نویسنده جهت ا16/6/90:دریافت مقاله

چکیده
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نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تشکیل 260این پژوهش، مقطعی را جامعه آماري :هامواد و روش

لیکرت ايهگزین5بخش بود که بر اساس مقیاس 5سؤال در 56شامل ايهنامآوري اطالعات پرسشابزار جمع. دهدمی
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و دندانپزشکی ) 42/2±47/0(هاي پزشکی با دانشجویان دانشکده) 84/2±59/0(اطالعاتی دانشجویان دانشکده پرستاري 
.)>001/0p(دار وجود دارد تفاوت معنی) 0±36/2/ 60(

هاي الزم رود ارائه آموزشباشد که انتظار میحد متوسط میتر ازپایینمیانگین سواد اطالعاتی دانشجویان :گیرينتیجه
هاي این پژوهش عدم رضایت د اطالعاتی در آنان گردد و یافتهدر زمینه سواد اطالعاتی به دانشجویان موجب ارتقاء سوا

.دهدن میدانشجویان از آموزش این مهارت را نشا
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 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

8.
2.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.8.2.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1100-en.html


...بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی632

1392، سال 8، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

مقدمه
P.G.Zurkowskiرا نخستین بار سواد اطالعاتیعبارت

هاي الزم ابداع کرد و به معنی دارا بودن فنون و مهارت
].1[براي بکارگیري ابزارهاي اطالعاتی است 

بتواند یک موضوع و است کهکسی ،سواد اطالعاتیبا
انتخاب کند و اصطالحات مناسب براي آن موضوع را

. مشی جستجو در منابع مختلف اطالعات را بداندخط
شده را براي ارزیابی، تناسب، آوري هاي جمعدادهبتواند 

طور صحیح ه کیفیت و مفید بودن تحلیل نماید و ب
یف در تعار]. 2[دانش سوق دهدتولید سوياطالعات را به
ايهکتابخانهايمهارتشاملتنهااطالعاتیابتدایی، سواد

سوادآموزش،اخیرهايسالدرامابودشناسیکتابیا
یا شناسیکتابیاايهکتابخانآموزششاملصرفاًاطالعاتی

نیست، بلکهمختلفاطالعاتیمنابعازاستفادهتوانایی
ازفادهاستحسببرتحلیلیوانتقاديتفکرهايمهارت

فعلیاطالعاتازجدیدهايایدهخلقتوانایینیزواطالعات
].3[شود را نیز شامل میدانش قبلیو

در با وجود اهمیتی که سواد اطالعاتی براي دانشجویان 
پژوهشی و آموزشی دارد و با توجه به يهاانجام فعالیت

نیاز مبرم دانشجویان به دارا بودن مهارت کسب اطالعات، 
هد بسیاري وجود دارد که دانشجویان براي یادگیري شوا

دروس، تحقیق در رابطه با موضوع درس و کسب نمره 
قبولی در آن، فاقد مهارت کافی هستند و بسیاري از 
دانشجویان واحدهاي درسی رشته خود را در حالی پشت 

گذارند که تنها دانش اندکی در انجام پژوهش، سر می
. پژوهش و ارزیابی منابع دارندچگونگی استفاده از ابزار

هاي الزم پژوهشی و بدیهی است دانشجویان فاقد مهارت
سواد اطالعاتی، پس از فراغت از تحصیل قادر به فعالیت 

هايورياهاي پیشرفته و با فنمؤثر و مطلوب در محیط
].4[جدید نخواهند بود 

Flaspohler    ــواد ــوزش س ــاره آم ــه درب ــی ک در تحقیق
شناسـی یـا   یا کتابايهمعنی آموزش کتابخانبه (اطالعاتی 

، بر )توانایی استفاده از منابع اطالعاتی مختلف به طور مؤثر
روي دو گروه از دانشجویان انجام داد، به این نتیجه رسـید  
که اگر چه دانشـجویان مـورد مطالعـه از سـواد اطالعـاتی      

اي مناسبی برخوردار هستند، اما بـا سـواد اطالعـاتی    رایانه
وي دریافت که تعداد زیادي از دانشـجویان مـورد   . یستندن

هـاي بـا   هـا و مقالـه  بررسی در تحقیقـات خـود بـه سـایت    
هاي انجام شده پژوهش]. 5[اند محتواي پایین استناد کرده

دهند که دانشجویان تمایـل زیـادي بـه    همچنین نشان می
هاي اطالعاتی و جستجوي عمومی اینترنت دارند و از بانک

].6[کنند ت به میزان کم استفاده میمقاال
ها و ترین امور در دانشگاهترین و اساسییکی از مهم

با توجه به این . مراکز تحقیقاتی، توجه به امر پژوهش است
ها در محدوده علوم ها و نوآوريکه بخش عظیمی از یافته

ها و مراکز پزشکی است و عمدتاً دانشگاهیان، دانشگاه
ها سهیم و پیشتاز دآوردن این نوآوريتحقیقاتی در پدی

و تشویق افراد هاي مساعد در دانشگاههستند، ایجاد زمینه
به ویژه قشر دانشجو به انجام پژوهش را مستعد و عالقمند

].7[نام برد ها در این خصوصتوان از مؤثرترین گاممی
Wema وHepworthهاي مختلف در بررسی تأثیر روش

طالعاتی دانشجویان سال آخـر کارشناسـی   بر میزان سواد ا
دانشگاه دارالسالم تانزانیا، به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه    

هـایی  هاي گوناگون، جلسـات و کنفـرانس  اطالعات از روش
. که به صورت شفاهی و ویدئویی بوده، کسـب شـده اسـت   

ــواد    ــه س ــت در برنام ــانگر موفقی ــه نمای ــن مطالع ــایج ای نت
وري اهـاي اساسـی فنـ   مهـارت اطالعاتی از طریق اکتسـاب 
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Information and communication)ارتباطات و اطالعـات 

technologies)8[باشد توسط فراگیران می.[
امروزه با توجه به حجم باالي اطالعات و با توجه به 

شمول بودن و بسیار زیاد اینترنت مانند جهانايهقابلیت
انشجویان به سرعت باال، بسیاري از اطالعات مورد نیاز د

از این رو، ضرورت . شوندصورت الکترونیکی عرضه می
سنجش، آموزش و ارتقاء مهارت سواد اطالعاتی احساس 

با وجود اهمیت این موضوع، شواهد نشان . شودمی
دهند که بسیاري از دانشجویان فاقد این مهارت می
ریزي جهت آموزش مهارت لذا لزوم برنامه. ]9[باشند می

ضرورت بررسی وضعیت سوادعاتی دانشجویان، سواد اطال
تحقیق ز این روا. کندرا دوچندان میاطالعاتی دانشجویان

حاضر بر آن است تا سواد اطالعاتی و توانایی دانشجویان 
بندي، ارزیابی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان را در دسته

.سازماندهی و استفاده از اطالعات الکترونیکی بسنجد

هاشمواد و رو
انجام شد، 1389در این پژوهش مقطعی که در سال 

جامعه پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 
آوري اطالعات از براي جمع. دادندرفسنجان تشکیل می

اي که در مطالعات مشابه روایی و پایایی آن پرسشنامه
پرسشنامه شامل . تأیید شده است، استفاده شد]10- 11[

، نیازهاي )سؤال4(بخش، مشخصات فردي 5در سؤال56
، رضایت از امکانات و خدمات )سؤال4(اطالعاتی 
، میزان آشنایی دانشجو با مجراها و )سؤال4(دانشگاهی 

، میزان استفاده از این مجراها و )سؤال22(منابع اطالعاتی 
دهی دانشجویان به پاسخ. بود) سؤال22(منابع اطالعاتی 
شده براي سنجش امکانات و خدمات سؤاالت طراحی

دانشگاهی، میزان آشنایی دانشجو با مجراها و منابع 

اطالعاتی و میزان استفاده از این مجراها و منابع، بر اساس 
، 3=، کم2= کم، خیلی1=اصالً(لیکرت ايهگزین5مقیاس 
این پژوهش با در نظر گرفتن در . بود) 5=و زیاد4=متوسط

]12[جامعه آماري % 21و ]11[% 13مطالعات مشابه که 
% 20حدود را به عنوان نمونه انتخاب کرده بودند، 

دانشجویان به عنوان نمونه آماري وارد مطالعه شده و مورد 
که به این منظور و با توجه به این. بررسی قرار گرفتند

ها با مشکل ریزش نامهشد در تکمیل پرسشبینی میپیش
رخی از دانشجویان به طور کامل ها مواجه شویم و بنمونه

نامه پرسش400نامه پاسخ ندهند، تعداد به سؤاالت پرسش
نفر رابط در سه دانشکده پزشکی، 3در اختیار 

ها به نامهدندانپزشکی و پرستاري قرار گرفت که پرسش
صورت تصادفی ساده و بر اساس تعداد دانشجوي هر 

پزشکی، دانشجوي دانشکدهنفر 341دانشکده که شامل 
نفر748دانشجوي دانشکده دندانپزشکی و نفر212

. آوري شدندجمعدانشجوي دانشکده پرستاري توزیع و 
نفر از دانشجویان به سؤاالت آشنایی و استفاده از 40تعداد 
ی که هاینامهپرسش. هاي جستجو پاسخ نداده بودندروش

ها به طور صحیح و کامل تکمیل نشده بودند در بررسی
افزار ها با استفاده از نرمداده. رد استفاده قرار نگرفتندمو

tهايو با استفاده از آزمون16نسخه SPSSآماري 

یک طرفه ANOVAمستقل، ضریب همبستگی پیرسون و 
دار به عنوان اختالف معنیp>05/0. تجزیه و تحلیل شدند

.در نظر گرفته شد

نتایج
از . بود% 75نامهدهی به سؤاالت پرسشمیزان پاسخ

%) 8/25(عدد 67نامه بررسی شده، پرسش260تعداد 
عدد 151مربوط به دانشجویان دانشکده پزشکی، 
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عدد 42دانشجویان دانشکده پرستاري و %) 1/58(
. مربوط به دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بود%) 1/16(

از جامعه مورد پژوهش را %) 8/57(نفر یکصد و پنجاه
. دادندرا پسران تشکیل می%) 2/42(نفر 110دختران و 

هاي پزشکی، تعداد دانشجویان پسر براي دانشکده
و % 1/65، %7/56پزشکی و پرستاري به ترتیب دندان

داري از نظر جنسیت بین ختالف معنیا. بود% 5/56
.ه نگردیدمورد مطالعه مشاهدهايگروه

دهندگان، دانشجویان ورودي سال بیشترین پاسخ
ها مربوط به و کمترین آن%) 9/34نفر، 90(1388

. بود%) 8/0(نفر 2با 1383دانشجویان ورودي سال 
دانشجویان با توجه به نیازهاي اطالعاتی خود با 

. کردندهاي متفاوتی به کتابخانه مراجعه میهدف
61/1±49/0دانشجویان دانشکده پزشکی به طور متوسط 

و 47/1±50/0پزشکی بار در هفته، دانشجویان رشته دندان
بار در هفته جهت 52/1±78/0دانشجویان پیراپزشکی 

هاي دانشگاه رفع نیازهاي اطالعاتی خود به کتابخانه
داري بین آزمون آماري اختالف معنی. نمودندمراجعه می

دانشجویان سه دانشکده از نظر تعداد دفعات مراجعه به 
معیار دفعات میانگین و انحراف. نشان ندادها راکتابخانه

و ) 61/1±72/0(مراجعه به کتابخانه بین دانشجویان دختر 
نود و . دار نداشتنیز اختالف معنی) 44/1±58/0(پسر 

بندي و از دانشجویان نوع قفسهدهم درصدپنج و سه
ها را سیستم دسترسی به کتب و مقاالت در کتابخانه

.سیستم باز عنوان نمودند
جویان از امکانات و مندي دانشدر بررسی رضایت

مندي دانشگاه، میانگین رضایتهايتجهیزات کتابخانه
، دانشجویان 52/3±73/0دانشجویان دانشکده پزشکی 

و دانشجویان دانشکده 47/3±83/0دانشکده دندانپزشکی 

بود و به طور متوسط نمره میانگین 30/3±90/0پرستاري 
ز رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ا

ها رضایت بود که این یافته17/3±98/0امکانات دانشگاه 
دانشجویان از امکانات دانشگاه را متوسط رو به باال نشان 

مندي رضایتآزمون آماري اختالف بین . دهدمی
و رشته ايهدانشجویان از امکانات و تجهیزات کتابخان

این ارتباط ولی ) p=011/0(دار نشان داد را معنیتحصیلی 
.داري نداشتاختالف معنیدانشجویانجنسیت با 

هاي ارائه مندي دانشجویان از آموزشمیانگین رضایت
شده جهت ارتقاي سواد اطالعاتی از طرف دانشگاه و 

اي، در دانشکده پزشکی به سرویس امانت بین کتابخانه
، دانشکده دندانپزشکی 89/1±96/0و 39/2±86/0ترتیب 

دانشکده پرستاري و و در77/1±84/0و 76/0±4/2
نتایج نشان . بود58/2±11/1و 22/2±00/1پیراپزشکی 

دهد در این مورد رضایت دانشجویان دانشکده پرستاري می
هاي ارائه شده جهت ارتقاي سواد اطالعاتی از از آموزش

) p=011/0(طرف دانشگاه نسبتاً از دو دانشکده دیگر کمتر 
یشتر بوده است اي بو از سرویس امانت بین کتابخانه

)001/0p< .( میانگین میزان رضایت دانشجویان هر سه
هاي ارائه شده دانشگاه در ارتباط با دانشکده از آموزش

اي افزایش سواد اطالعاتی و سرویس امانت بین کتابخانه
. دانشگاه کمتر از حد متوسط است

از مراجعه به ترین هدف دانشجویان این دانشگاه مهم
انجام کارهاي تحقیقاتی و تجوي اطالعات، کتابخانه و جس

تکالیف درسی بیان شده و نگارش مقاله به عنوان نیز انجام 
.کمترین انگیزه و هدف مطرح گردیده است

اند از دانشجویان اظهار داشته%) 1/81(نفر 211تعداد 
با انتخاب موضوع براي تحقیق اصالً آشنا نیستند یا آشنایی 

ها آشنایی متوسطی با نفر از آن%)8/15(41کمی دارند، 
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انتخاب %) 1/3(نفر 8انتخاب موضوع داشتند و تنها 
. اندموضوع را امري ساده قلمداد نموده

میانگین و انحراف معیار آشنایی دانشجویان مورد 
، میزان استفاده از 70/2±58/0بررسی با منابع اطالعاتی 

ها اتی آنو میزان سواد اطالع56/2±68/0منابع اطالعاتی 

میانگین و 1جدول . محاسبه شد) نمره5از (60/0±62/2
انحراف معیار سواد اطالعاتی، میزان آشنایی با منابع و 
مجراهاي اطالعاتی و میزان استفاده از این منابع و 
مجراهاي اطالعاتی را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

.دهدبه تفکیک محل تحصیل نشان می

در دانشجویان و استفاده از این منابع و مجراهاانگین و انحراف معیار میزان سواد اطالعاتی، آشنایی با منابع و مجراهاي اطالعاتی می- 1جدول 
دانشگاه علوم پزشکی به تفکیک محل تحصیل

تعداددانشکده
سواد اطالعاتی

میانگین±انحراف معیار
آشنایی با منابع اطالعات

نمیانگی±انحراف معیار
استفاده از منابع اطالعاتی

میانگین±انحراف معیار
32/2±52/252/0±42/248/0±6747/0پزشکی

23/2±49/264/0±36/258/0±4260/0دندانپزشکی
81/2±86/267/0±84/258/0±15159/0پرستاري

P value001/0<001/0<001/0<

داراختالف معنیp>05/0یک طرفهANOVA:آزموننوع 

آزمون آماري اختالف بین میزان آشنایی با منابع و 
مجراهاي اطالعاتی، استفاده از این منابع و مجراها و میزان 

دار سواد اطالعاتی در دانشجویان مورد بررسی را معنی
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل .)>001/0p(نشان داد 

ها در رابطه با اظهار نظر آماري و تعیین میانگین
نشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مورد میزان دا

هد دسواد اطالعاتی و استفاده از منابع اطالعاتی نشان می
ر د،کسب شده در این دو موردهايمیانگین نمرهکه 

تر از دندانپزشکی پایینپزشکی وايهدانشجویان رشته
و تنها دانشجویان پرستاري نمره ) 1جدول (متوسط بوده 

دانشجویان . اندین باالتر از متوسط را کسب نمودهمیانگ
پزشکی از نظر میزان آشنایی با منابع اطالعاتی نیز دندان

.نمره کمتر از متوسط کسب نموده بودند

با توجه به ضریب همبستگی پیرسون رابطه مستقیمی 
از با استفاده،بین آشنایی با منابع و مجراهاي اطالعاتی

). p ،827/0=r>001/0(جود دارد منابع و مجراها واین
آشنایی نمرهدهد که میانگینها نشان مییافته

) ,and, orمانند(دانشجویان با عملگرهاي مختلف جستجو 
35/2±24/1ها از این عملگرها و استفاده آن21/1±55/2
.باشدمی

نفر از پاسخ دهندگان %) 3/82(دویست و چهارده
واژه براي جستجو، اصالً معتقد بودند با انتخاب کلید 

%) 15(نفر 39ها کم است و آشنایی ندارند و یا آشنایی آن
ها اظهار نمودند با انتخاب کلید واژه براي جستجو در از آن

نفر از %) 7/2(7حد متوسط آشنا هستند و تنها 
دانشجویان اعتقاد داشتند با انتخاب کلید واژه کامالً آشنا 

جویان مورد بررسی با میزان آشنایی دانش. هستند
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تخصصی مربوط به رشته خود کمتر، و با ايهنامهواژه
به . شبکه جهانی اینترنت، بیشتر از سایر موارد گزارش شد

دانشجویان میزان آشنایی به % 6/85طوري که 
تخصصی رشته مربوطه را کمتر از متوسط ايهنامهواژه

ه دانشجویان عقیده داشتند ک% 6/74دانستند ولی می
ها با شبکه جهانی اینترنت بیش از حد متوسط آشنایی آن

.است

مقایسه آشنایی با استفاده از منابع و مجراهاي اطالعاتی در دانشجویان پسر و دختر- 2جدول 

n(P value= 110(پسر )n= 150(دختر جنسیت
سواد اطالعاتی

71/2068/0±56/263/0±57/0میانگین±انحراف معیار

ی با منابع اطالعاتآشنای
77/2084/0±63/259/0±56/0میانگین±انحراف معیار

استفاده از منابع اطالعاتی
65/2069/0±49/273/0±63/0میانگین±انحراف معیار

داراختالف معنیp>05/0مستقل           t: نوع آزمون

آمده است، آزمون آماري بین 2همچنان که در جدول 
سواد اطالعاتی، آشنایی با منابع اطالعاتی، و استفاده از 
منابع اطالعاتی، در دانشجویان پسر و دختر تفاوت 

.داري نشان ندادمعنی
هاي از دانشجویان با شیوه%) 4/80(نفر دویست و نه

ند و یا دهی اصالً آشنایی نداشتمأخذ شناسی و ارجاع
از دانشجویان %) 5/3(نفر 9ها کم بود و تنها آشنایی آن

خذشناسی آشنایی کامل هاي مأاند که با روشاظهار داشته
.دارند و بقیه آشنایی متوسطی با این موضوع داشتند

میانگین و انحراف معیار در این مورد براي دانشجویان 
پزشکی و پیراپزشکی به ترتیب پزشکی، دندان

بود75/2±09/1و 98/0±72/1، 89/0±73/1
)001/0p<.(

بحث
در مطالعــه حاضــر، بــین ســواد اطالعــاتی دانشــجویان  

مقطــع دکتــراي (هــاي پزشــکی و دندانپزشــکی دانشــکده
ــومی ــتاري    ) عم ــکده پرس ــجویان دانش ــا دانش ــع (ب مقط

ها بـا  این یافته.مشاهده شدداري تفاوت معنی) کارشناسی
که نشان داد تفـاوت  ] Bakhtiarzadeh]10نتایج مطالعات 

هـاي مختلـف تحصـیلی وجـود دارد،     داري بین رشتهمعنی
هـا شـاید مجبـور بـودن     دلیل ایـن تفـاوت  . باشدهمسو می

ها به استفاده از منابع اطالعاتی غیر از کتب بعضی از رشته
تواند به روش تـدریس اسـاتید   درسی باشد، که این امر می

دانشــجویانی کــه .یــک رشــته نیــز بســتگی داشــته باشــد
اساتیدشان تأکید بیشتري بر تحقیق داشته باشند بیشتر از 

البته . سایر دانشجویان با جستجوي اطالعات سروکار دارند
بیشتر بودن میزان حضور بر بالین بیماران و کمبـود وقـت   

بــودن ســواد تــوان از جملــه علــل پــایینآزاد را هــم مــی
.نمودها عنوان اطالعاتی در مورد برخی رشته

و همکاران Ghasemiنتایج این مطالعه با تحقیقات 
وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان که در رابطه با ]13[

و تحصیالت تکمیلی چهار دانشگاه فردوسی، تهران، شیراز
انجام داده است و به این نتیجه رسیده که سواد چمران

اطالعاتی دانشجویان پسر در مقطع دکتري بیشتر از 
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هاي ، اما با یافتهاستباشد مشابه ان دختر میدانشجوی
و نیز تحقیقات ] 14[و همکارشZahed Babelanتحقیق 

Ghasemi که میانگین سواد اطالعاتی ] 13[و همکاران
دانشجویان دختر را در رشته هاي علوم انسانی بیشتر از 

آنان در . دهد، همخوانی ندارددانشجویان پسر نشان می
ین نتیجه رسیدند که میانگین سواد تحقیقات خود به ا

اطالعاتی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر 
باشد در حالی که در این مطالعه نتایج نشان داد سواد می

اطالعاتی دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است 
شاید دلیل این . دار نبوداما این اختالف از نظر آماري معنی

هاي مورد بررسی در ختالف دانشگاهاختالف ناشی از ا
که بیشتر هاي مختلف باشد و یا با توجه به اینحیطه

برند و دانشجویان دختر این دانشگاه در خوابگاه بسر می
ها کم تعداد کامپیوترهاي متصل به اینترنت در خوابگاه

است و محدودیت بیشتري نسبت به دانشجویان پسر در 
.. ها و العات مانند کافی نتاستفاده از مراکز جستجوي اط

شوند و ه میمقوله جستجوي اینترنتی کمتر مواجدارند با 
.ها نیز تأثیر دارداین موضوع بر سواد اطالعاتی آن

آشـنایی دانشـجویان   نمـره  میانگین دهد نتایج نشان می
,and, orماننــد(بــا عملگرهــاي مختلــف جســتجو  و ) …

تـر از متوسـط   ها پایینها از این عملگرمیانگین استفاده آن
در ] 15[هـاي دانشـگاه مریلنـد    است که این نتایج با یافته

رابطـه بــا ســواد اطالعــاتی دانشــجویان خــود، کــه بــرآورد  
هاي خـود را بـاالتر از حـد واقعـی     دانشجویان از توانمندي

داند در حالی که با مفاهیم اولیه آن مانند کـاوش بـولی   می
.همخوانی دارداند، غریبه) عملگرهاي جستجو(

در این تحقیق مشاهده شد کـه رابطـه مسـتقیمی بـین     
هاي جستجو و اسـتفاده از ایـن   ها و روشآشنایی با محمل

دانشـجویانی کـه   . ها در همه دانشـجویان وجـود دارد  روش

هاي جسـتجو داشـتند بـالطبع از    آشنایی بیشتري با روش
هاي جسـتجو اسـتفاده بیشـتري هـم     ها و محملاین روش

.ردندکمی
دهد افزایش سـطح  نشان می] Seamans]16هاي یافته

دانش و پایه تحصیلی در دانشگاه با افزایش سواد اطالعاتی 
در حـالی کـه در ایـن    . داري داردافراد رابطه مثبت و معنی

داري در این خصوص دست پژوهش به رابطه مثبت و معنی
نیافتیم، کـه شـاید ایـن اخـتالف ناشـی از ایـن باشـد کـه         

انشجویان مقاطع باالتر این دانشگاه بیشتر درگیر مسـائل  د
ــابع    ــه بحــث پژوهشــی و من ــر ب آموزشــی هســتند و کمت

.پردازنداطالعاتی می
هاي این پژوهش، اکثر دانشـجویان قـادر بـه    طبق یافته

هاي استفاده صحیح از عملگرهاي جستجو نیستند و سایت
ا نتیجه شناسند، که این نتایج بتخصصی رشته خود را نمی

خوانی دارد و ایـن امـر   کامالً هم] Farajpahlo]17مطالعه 
هاي مختلف جستجو ضرورت آموزش دانشجویان را با روش

.کندایجاب می
Farajpahlo]17 [   ــرات ــورد نظ ــه در م ــی ک در تحقیق

اعضاي هیـأت علمـی دانشـگاه شـهید چمـران نسـبت بـه        
ت هاي آموزشی مورد نیـاز بـراي جسـتجوي اطالعـا    برنامه

آمـوزش  ایـن  نیاز به انجام داده بود به این نتیجه رسید که 
هاي مورد نیاز اعضاي در مورد انواع آموزشضرورت دارد و 

نیاز به آموزش شیوه جستجو و در مرحله اول ت علمی أهی
نیاز به آموزش شیوه استفاده سپسیابی از اینترنت و اطالع

اي فشـرده و هـ هاي اطالعاتی و دیسکیابی از بانکو اطالع
نیاز به آموزش اسـتفاده از منـابع چـاپی کتابخانـه     در آخر 

در تحقیـق حاضـر نیـز همـین نتـایج      . مطرح شـده اسـت  
استخراج شد و نیاز به آموزش سـواد اطالعـاتی بـه عنـوان     

.یک ضرورت احساس گردید
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دهـد کـه بسـیاري از    هاي پژوهش حاضر نشان مییافته
عاتی حوزه پژوهشـی  دانشجویان در شناسایی نیازهاي اطال

هـا و  خود و ارائه آن در قالب عبارت قابل جستجو در پایگاه
هـاي اطالعـاتی مربـوط    نیز شـناخت انـواع منـابع و نظـام    

هــا بــا آنچــه کــه مشــکالت جــدي دارنــد، کــه ایــن یافتــه
Yaminfiroz ــارش ــه آن  ] 18[و همک ــود ب ــق خ در تحقی

.باشدهمسو میرسیده است کامالً
دست آمده در این پژوهش، پیشنهاد ه بنابر نتایج ب

گردد جهت ارتقاي سطح سواد اطالعاتی دانشجویان می
هایی با هدف باال بردن سواد اقدام به برگزاري کارگاه

اي دانشجویان و ترویج فرهنگ اي و سواد کتابخانهرایانه
اي در اي و رایانهپژوهش محوري گردد و امکانات کتابخانه

.دانشگاه افزایش یابد

گیرينتیجه
طور که در نتایج تحقیق آمده است بین آشنایی همان

هاي جستجو با میزان استفاده از آن ها و روشبا محمل
در ضمن بین سواد اطالعاتی . رابطه مستقیم وجود دارد

هاي دانشجویان دانشکده پرستاري با دانشجویان دانشکده
در . داري وجود داردپزشکی و دندانپزشکی تفاوت معنی

مجموع با توجه به میانگین مفهومی، سواد اطالعاتی 
تر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان پایین

هاي که این امر مستلزم برگزاري کارگاهمتوسط است 
آموزشی سواد اطالعاتی جهت ارتقاي سطح آشنایی با 
منابع و مجراهاي اطالعاتی و استفاده از این منابع در این 

.باشدیدانشگاه م
تشکر و قدردانی

ب دانشگاه علوم این پژوهش حاصل طرح تحقیقاتی مصو
نویسندگان مراتب بدین وسیله. باشدپزشکی رفسنجان می

سپاس خود را از معاونت پژوهشی و دانشجویان این دانشگاه که 
.دارنداند، اعالم میرا یاري نمودهایشاندر انجام این پژوهش 

References

[1] Jonson AM, Jent S, Reynold L. Library

instruction & information litercy: A literature

reviw. J Reference Serv Rev 2008; 35(4): 584-

640.

[2] Aziai F. Office of educational research national

institute on postsecondary education, libraries,

and lifelong learning. Nama 2006; 4(5): 1-5.

[Farsi]

[3] Dugan RE, Hernon P. Outcomes assessment:

Not synonymous with inputs and outputs. 2002;

28.

[4] Darvarpanah MR, Seyamak M, Ghasemi AH.

Validity of information literacy of Students.1st

ed. Tehran, Dabezesh. 2007; pp: 8-9. [Farsi]

[5] Flaspohler MR. Information literacy program

assessment: One small collage takes the big

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

8.
2.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.8.2.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1100-en.html


639همکارانومنور نادري

1392، سال 8، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

plung. Journal of Reference Services Review

2006, 31 (2): 129-40.

[6] Christine U, Rhian T, Sian S, Roger F, Alison

Y, Ray L, et al. Student use of electronic

information services in further education.

International Journal of Information

Management 2005; 25(4):347-62.

[7] Seyamiyan H, Hoseini S, Ghorbani F. Survey

Information Seeking Behavior & information

literacy of medical records students of

university medical sciences in Mazandaran.

Nama 2007; 7(2): 1-5. [Farsi]

[8] Wema E, Hepworth M. An evaluation of an

information literacy training initiative at the

University of Dar es Salaam. Journal of

information literacy (2007); 1(1):1-12

[9] Davarpanah M, Seiamak M. Construction and

validation of information literacy questionnaire

based and actual undergraduate. J Library and

Information Sci 2009; 12(1): 119-46.

[10] Bakhtiarzadeh A, Survey information literacy

of Alzahra University. Master Science of

Library and information Sciences' Thesis,

Tehran, Iran University of Medical Sciences,

2002; p: 29. [Farsi]

[11] Sefori V. Survey information literacy of Senior

B.S. Students of Razi University of

Kermanshah Shamseh: Electronic Journal of

Organization of libraries, museums and

documents center of Astan Guds Razavi, 2009;

1(3): 1-18. [Farsi]

[12] Alinejad M, Sarmadi MR, Zandi B, Shabiri

SM. Level of Information Literacy and Its Role

in E-Learning of University Students. Research

on Information Scienc & Public Libraries

2011; 17(65): 337-71. [Farsi]

[13] Ghasemi AH, Dayani MH, Davarpanah MR,

Shabani Varaki B. To find Standard ways for

information literacy's ability (ICRL) for Iran

universities society. Training and Psychology

studies- Library and information Sciences

2007; 8(3): 75-98.

[14] Zahed Babelan A, Rajabi S. Survey information

literacy of Students. Journal of Technology of

Education 2011; 5 (4): 309-16. [Farsi]

[15] UMBC. information litercy survey-2003

executive summary, UMBC information

literacy task force & AOK library and gallery.

2004; 5-6.

[16] Seamans NH. Student perceptions of

information literacy: insights for librarians. Ref

Serv Rev 2002; 30(2):112-23.

[17] Farajpahlo AH. The Attitudes of Faculty Members

of Ahvaz University Shahid Chamran toward

Training Program for information search. Mashhad,

Organization of libraries, museums and documents

center of Astan Guds Razavi, 2004; p: 247. [Farsi]

[18] Yaminfiroz M, Darvarpanah MR. Survey

information literacy of the Academic Staff of

Ferdowsi University of Mashhad of internet. Library

Inform Sci 2004; 7(2): 45-64. [Farsi]

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
53

16
5.

13
92

.1
2.

8.
2.

0 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.r
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17353165.1392.12.8.2.0
http://journal.rums.ac.ir/article-1-1100-en.html


...بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی640

1392، سال 8، شماره 12دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Evaluation of the Information Literacy of the Students at Rafsanjan

University of Medical Sciences in Year 2010

M. Naderi1, E. Shahrabadi2, M. Rezaeian3, M. Hadavi4

Received: 07/09/2011 Sent for Revision: 29/12/2011 Received Revised Manuscript: 11/05/2013 Accepted: 02/05/2013

Background and Objective: Today, the range of information and knowledge and the speed of production of

science has increased dramatically. Using these information in the universities requires that the students become

aware of the existing information sites. Although, these days internet as the biggest source of information is

accessible, specific methods and also relative strategies are required for its application. Therefore, the aim of the

present investigation was to evaluate the information literacy of the students of Rafsanjan University of Medical

Science (RUMS) during 2010.

Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 260 university students of RUMS. The

data was collected by a questionnaire based on a Likert scale of five points (never=1, very low= 2, low=3,

moderate=4, high=5). Data were analyzed using t-test, Pearson's correlation coefficient and one-way ANOVA.

Results: Mean and standard deviation of students' familiarity with information resources were calculated as

2.70±0.58, the amount of resources 2.56±0.68 and the degree of information literacy to 2.62±0.60 (of 5 scores).

The results showed that there is a significant difference (p<0.001) among nursing students' information literacy

rates (2.84±0.59) with the college of medicine (2.42±0.47) and dentistry (2.36±0.60).

Conclusion: Results of the present study indicated that the information literacy of the students was less than

average. Necessary education in information literacy could improve this situation. Results of our study also

indicate that currently the students are dissatisfied with the presentation of this skill at the university level.
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