
و تابستان/ي اول شماره/مچهاري دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8633بهار

*و اطالعاتي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميهاي رايانهسواد

3، فيروز قادري پاكدل2شفيع حبيبي،1نژاد افشار هادي لطف

 چكيده
و مراقبت:مقدمه ميي هاي سالمت در دهه علوم پزشكي و در اين رود اخير با شتاب فراوان به سوي پزشكي مبتني بر شواهد به پيش

فن ترين زمان ممكن يابي به اطالعات مرتبط در سريعوضعيت دست و ارتباطات غير ممكن است بدون استفاده از ي مطالعه. آوري اطالعات

و اطالعاتي دانشجويان پزشكي حاضر با هدف تعيين سواد رايانه و انترن(اي دانشگاه علوم پزشكي اروميه انجام) فيزيوپاتولوژي، اكسترن

.گرديد

و انترن در مورد مهارت166 مطالعه از نوع تحليلي بود كه در آن توانايي اين:روش بررسي هاي دانشجوي فيزيوپاتولوژي، اكسترن

و سواد اطالعاتي در آبان رايانه و پايايي براي گردآوري داده. مورد ارزيابي قرار گرفت1385ماه اي ها از پرسشنامه استفاده شد كه روايي

و تحليل قرار گرفت-و آمار توصيفيSPSSافزار آماري ها با استفاده از نرم دادهآن مورد تأييد قرار گرفت،  . تحليلي مورد تجزيه

گونه هيچپيش از اين) درصد77(دانشجويانبيشتر. در منزلشان به رايانه دسترسي داشتند) درصد3/71( دانشجويانبيشتر:ها يافته

و اطالع آموزشيي دوره و) درصد3/66( دانشجويان توانايي ارسالبيشتر. اني را نگذرانده بودندرس مربوط به رايانه و دريافت نامه

4/5(و عملگرهاي جستجو) درصد7/27( با امكانات پيشرفته براي جستجو اما،داشتند) درصد4/55(را پيوست كردن فايل به آن

و تي پزشكي تقريباً يك سوم از دانشجويان با اين منابع آشنا بودندهاي اطالعا در مورد استفاده از بانك. چنداني ندارند آشنايي) درصد

.كردند از آنها استفاده مي

را هيچ تحت پژوهش پيش از اين دانشجويانبيشتر:گيري نتيجه هاي نديده بودند، بنابراين دورهگونه دوره آموزشي مربوط به رايانه

و پژوهشي با استفاده از سيستمتر دانشجويان را براي تواند سريع آموزشي رسمي مي اي توانمند هاي نوين رايانه انجام كارهاي آموزشي

مي همچنين آموزش آشنايي با بانك. سازد به هاي اطالعاتي پزشكي از منابعي هستند كه به براي دسترسي سريعدانشجويانتواند تر

.نياز كمك كند مقاالت مورد

.ها؛ انفورماتيك پزشكيي؛ دانشگاهآگاهي؛ دانشجويان پزشك:هاي كليدي واژه

 تحقيقي:نوع مقاله

11/3/87:پذيرش مقاله9/7/86:اصالح نهايي3/5/86: مقالهدريافت

و اطالع سواد رايانه. لطف نژاد افشار هادي، حبيبي شفيع، قادري پاكدل فيروز: ارجاع پزشـاي . كي دانشگاه علوم پزشكي اروميـهـاتي دانشجويان
.41-33):1(4؛ 1386عات سالمت مديريـت اطال

 مقدمه
سيستم مراقبت سالمت در حال تحول سريع ناشي از

و پيشرفت و دانش پزشكي هاي سريع افزايش توليد اطالعات

 همگامي با تحوالتبراي.)2و1( وري استآ مربوط به فن

باشد كه توسط مي396ياين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي شماره*

معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اروميه مورد حمايت قرار گرفته

. است

ا، آموزش مدارك پزشكيمربي.1  روميه دانشگاه علوم پزشكي

مس نويسنده(  E-mail: hadi.afshar@gmail.com)ولؤي

و اطالع مربي.2  رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز كتابداري

دانشگاه علوم پزشكي اروميهلوژيفيزيواستاديار.3
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و اطالعاتي دانشجويان پزش سواد رايانه  ...كي دانشگاه علوم اي

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 34 86بهار

و دانشجويان پزشكيپيشگفت  نيازمند دانش، مهارت پزشكان
وو منابعي برا و مديريت اطالعات به صورت مؤثر ي ارتباط

و به طور كلي نيازمند  سواد كارآمد در محيط الكترونيكي
و اطالعاتي رايانه و اطالعاتي سواد رايانه.باشندمياي  اي

و توانايي در باعث افزايش مهارت و هاي يادگيري مستقل
 شود ميLife long Learning مراحل بعد، يادگيري مداوم

انتخاب ابزارهاي مناسب را توانايي دانشجويان بايد.)4و3(
و از راهبردهاي مناسب  براي جستجوي اطالعات داشته
جستجو نيز براي دستيابي سريع به اطالعات مورد نياز 

 آمريكا پزشكي هاي انجمن دانشكده. شوندبرخوردار
Association of American Medical Colleges 

(AAMC) 21تحت عنوان پزشكان قرن در گزارش خود
اي به گونهآموزش پزشكي بايدفرآيندكه استكيدكردهأت

 دانشجويان پزشكي در طي دوران كار بتوانند به باشد كه
و فن ).5( هاي رايج روز استفاده كنند آوري راحتي از اطالعات

 بيشتر از 2010 صورت گرفته، تا سال برآوردبر اساس يك
صرف استفاده از ابزارهاي سي درصد وقت يك پزشك

شد فن آني كه علت عمده)6( آوري اطالعات خواهد
بآفني توسعه و ميه وري اطالعات . باشد ويژه اينترنت

و منابع الكترونيكي  بنابراين براي بازيابي اطالعات از اينترنت
و همچنينو افزايش توانايي و مداوم هاي يادگيري مستقل

بري توسعه  ضرورت دارد دانشجويان شواهد پزشكي مبتني
فن پزشكي مهارت و راآ هاي استفاده از رايانه وري اطالعات

پزشكان با استفاده از اينترنت قادر به بازيابي. داشته باشند
و راجع به جنبه روزآمداطالعات هاي مختلف بيماري، كنترل

و آموزش بيماران خواهند بود ، تشخيص بيماري ،مديريت
خهمچنين واهند بود تا با همكارانشان در سراسر دنيا قادر

س و به پاسخ االت پيش آمده در حين كارؤارتباط برقرار كرده
).7( يابندتر دست سريع

و اطالعاتي در مقاالت تعاريف زيادي از سواد كامپيوتري

هايو منابع مختلف وجود دارد كه در بيشتر آنها مشخصه

وي سواد كامپيوتري را داشتن دانش پايه  كامپيوتر، آشنايي

و سيستم عامل ذكر كرده كار با برنامه -8( اند هاي كاربردي

وي هاي پايه مهارتو سواد اطالعاتي نيز داشتن)10  رايانه

و توانايي ايجاد ارتباط توصيف اينترنت براي بازيابي اطالعات

 سوادي هاي محدودي در زمينه پژوهش.)12و11( شده است

و راي ، در بيشتر)13( اي دانشجويان انجام شده است انهاطالعاتي

و مهارت و رايانه مطالعات دانش پايه اي هاي سواد اطالعاتي

دانشجويان پزشكي در سطح پاييني قرار دارد كه بعد از يك

 اند ها رسيده آموزشي به سطح خوبي از مهارتي دوره

كهي در مطالعهGibson.)14و7و6(  خود دريافت

و مهارتدانشجويان فن پزشكي از نظر دانش آوري هاي

افزار قرار دارند اطالعات از سطح كامالً مبتدي تا طراح نرم

فن بنابراين براي انجام دوره به هاي آموزش سواد آوري اطالعات

و سطح هاي همچنين پژوهش.)5( بندي اقدام كردند تفكيك

به انجام يافته نشان مي  دهد كه دانشجويان تمايل زيادي

و از بانك و جستجوي عمومي اينترنت داشته هاي اطالعاتي

بدين ترتيب،)15( كنند مقاالت مجالت به ميزان كم استفاده مي

كمي آنها دايره تري محدود جستجوي خود را به منابع

. كنند مي

ا ب مطالعاتكه اين نوعينبا توجه به  در سزاييه نقش

هاي از مهارتاستفادهو گسترش آموزش پزشكيي توسعه

و فن مي،آوري دارد اطالعات  مطالعات كه انجامرسد به نظر

 براي حاضري مطالعه. جامع در اين خصوص ضروري باشد

 دانشجويان پزشكياطالعاتيو رايانهسوادارزيابي

و انترن فيزيوپاتولوژي،( دانشگاه علوم پزشكي) اكسترن

آ اطالعاتواروميه طراحي گرديده است  از چنين مدهبه دست
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و همكاراننژاد افشار هادي لطف

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8635بهار

مي طرح و نيز هايي د روناصالحتواند براي طراحي مداخالت

.آموزش مورد استفاده قرار گيرد

 بررسيروش

ب آنو انجام گرديد تحليليروشه اين مطالعه و سود رايانه در اي

و دانشجوي فيزيوپاتولوژي، 166 آوري اطالعات فن اكسترن

پر) نفر275از جمع(انترن ماه در آبانسشنامه با پاسخ به

الؤس40 شامل پرسشنامه. مورد ارزيابي قرار گرفت1384

و سواد اطالعاتي داراي دو بخش سواد رايانه اين. بوداي

هاي مشابه توسط پژوهشگر طراحي پژوهش با بررسي پژوهش

نظراني پنج نفر از صاحب روايي پرسشنامه به وسيله. گرديد

و اطالعي حوزه ترسان كتابداري ييد شد سپس پاياييأي پزشكي

ب صورت پايلوت توسط پانزده نفر از دانشجويان پزشكيه آن

س و روايي وؤتكميل گرديد االت نيز پس از رفع ابهام، اصالح

ت  Cronbach Alfa با پايايي پرسشنامه. ييد گرديدأبازبيني

ت91/0برابر ، بين درس در كالسپرسشنامه. رسيديدأي به

و در بيمارستاندانشجويان فيز هاي مختلف بين يوپاتولوژي

و انترن توزيع گرديد از. دانشجويان اكسترن در اين مطالعه

و تحليل دادهSPSSافزار نرم و براي تجزيه ها استفاده گرديد

و استفاده از ابزارهاي«تفاوت متغيرهاي مرتبط با   آشنايي

با)X2( با استفاده از آزمون مجذور كاي»جستجوي اينترنت

و تحليل قرار گرفت95سطح اطمينان .درصد مورد تجزيه

ها يافته

 نفر انترن41 دانشجويي كه مورد ارزيابي قرار گرفتند 166از

 نفر38و) درصد1/52( نفر اكسترن87،)درصد6/24(

 مرددهندگان پاسخو بيشتر) درصد8/22(فيزيوپاتولوژي

و سوادد رايانهها در دو بخش اصلي سوا يافته. بودند اي

و تحليل قرار گرفت در بخش سواد. اطالعاتي مورد تجزيه

و در بخش سواد اطالعاتي، رايانه اي توانايي استفاده از رايانه

و توانايي ارتباط با  و دسترسي به اطالعات توانايي جستجو

.هاي نوين در نظر بود وريآاستفاده از فن

اي سواد رايانه

و مهارتنهدر بخش سواد رايا با اي دانش هاي مربوط به كار

س و مرورگر وب از دانشجويان شدؤسيستم عامل ويندوز . ال

كه يافته در) درصد3/71(بيشتر دانشجويان ها نشان داد

ي كه همهو با وجود اينمنزلشان به رايانه دسترسي داشتند

و اينترنت را در دانشگاه دانشجويان امكان دسترسي به رايانه

بيشتر آنها هاي آموزشي در اختيار داشتند ولي بيمارستانو

جزبه(را آموزشيي گونه دوره هيچقبالً) درصد77(

در بار فيزيوپاتولوژي كه براي اوليني دانشجويان دوره

رساني پزشكي براي آنها ارائه دانشكده يك واحد درس اطالع

و اطالعدر خصوص)شده بود .بودندرساني نگذرانده رايانه

س با االت مربوط به مديريت فايلؤدر پاسخ به و كار ها

به دادها نشان يافته،سيستم عامل از60كه نزديك  درصد

و كپي يا چسباندن فايلدانشجويان و توانايي جستجو ها

ب پوشه و و تغيير نام، حذف  مقدماتيدر سطح طور كليه ها

تو. براي كار با سيستم عامل مهارت دارند ها جه به اين يافتهبا

به( گروه بزرگي از دانشجويان فاقد دانش) درصد40نزديك

و كار با سيستم عامل هاي اوليه مديريت فايلو مهارت ها

و تغيير نام فايل ها، جستجوي ها، حذف فايل ويندوز مانند كپي

به مهارتدر مورد.ي خاص در ويندوز هستندفايل هاي مربوط

و پيشرفته  كار با سيستم عامل شامل انجام سطح متوسط

system restore)بازگرداندن سيستم به زمان قبل از خرابي(،

مديريت ديسك سخت،اي مقابله با ويروس رايانه

)Defragmentation وFormattingوdisk cleanup(
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و اطالعاتي دانشجويان پزش سواد رايانه  ...كي دانشگاه علوم اي

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 36 86بهار

، تعداد كمي از دانشجويان با اينو نصب سيستم عامل ويندوز

به) درصد9/16(ين تعدادتركم.ها آشنا بودند مهارت مربوط

بيشتر دانشجويان با وجود. توانايي نصب سيستم عامل بود

و استفاده از اينترنت مهارت مقابله با  داشتن رايانه در منزل

و غيره را ندارند ويروس، مديريت ديسك .)1 نمودار(ها

 دانشجويان پزشكي دانشگاه توزيع فراواني آشنايي:1نمودار
و سيستم عامل با مديريت فايل اروميه  ها

 HTMLمرورگر اينترنتي براي مشاهده سندهاي

HyperText Markup Language آن بوده اما از

به توان به عنوان دروازه مي و وب اي براي ورود اينترنت

مرورگرها داراي امكاناتي مانند. هم ياد كرد جهاني

و Favorites هاي مورد عالقه، سايتHistoryسوابق

و آساني تنظيمات مختلف براي استفاده تر منابع مختلف بهتر

باي در زمينه. اينترنت استي از راه شبكه و كار  آشنايي

كه مرورگرهاي اينترنت، يافته نزديك به يك ها نشان داد

هاي مورد سايتسوم دانشجويان پزشكي از امكاناتي مانند

اييو تنظيم صفحهعالقه نترنت استفاده شروع در مرورگر

و مي بر1/24كنند از درصد از آنها عالوه مرورگر اينترنت

 آشناييترين تعدادكم. كنندميمرورگرهاي ديگر نيز استفاده

هاي مختلف يك آدرس مربوط به قسمت) درصد4/14(

.اينترنتي بود

 سواد اطالعاتي

و يافته ها در اين زمينه در سه بخش فرعي آشنايي با ارسال

و مديريت نامه يافت نامهدر ها، آشنايي با ابزارهاي جستجو ها

و آشنايي با منابع  و جستجوي پيشرفته در آنها در وب

و استفاده از آنها الكترونيكي، بانك هاي اطالعاتي پزشكي

و تحليل گرديد .براي دسترسي به اطالعات مورد نياز تجزيه

و دريافت نام  هايهيكي از كاربردهاي اينترنت ارسال

از الكترونيكي پروندهي است، نامه الكترونيكي اي است كه

كه داراي نشاني پست اينترنت براي مخاطبييق شبكهطري

 دارا بودن پستي در زمينه. شود الكترونيكي است، ارسال مي

و مديريت نامه و استفاده از آن در ارتباطات ها، الكترونيك

كه يافته از3/66ها نشان داد دهندگان داراي كل پاسخدرصد

، بيشترين تعداد هستندحساب كاربري پست الكترونيك 

و) درصد7/73(مربوط به دانشجويان فيزيوپاتولوژي بود

و درصد اكسترن8/67 ها داراي پست درصد انترن1/56ها

با وجود گسترش استفاده از پست.الكترونيك بودند

و ب الكترونيك و حتي رايگان ودن استفاده از سهولت ارتباط

نزديك( دهندگان اين خدمات، گروه بزرگي از دانشجويان ارائه

. هنوز فاقد حساب پست الكترونيك هستند) درصد34به 

و پيوست كردن بيشتر دانشجويان و دريافت نامه توانايي ارسال

مي فايل به آن و نزديك به نيمي از آنها نيز توانستند را داشتند،

سا نامه زماندهي كنند، توانايي انجام كارهاي هاي خود را

را هاي مربوط به هرزنامه تر مانند بلوك نمودن آدرس پيشرفته ها

.دارا بودند) درصد1/21(تعداد كمي از دانشجويان 

 وب جهاني توسط ابزارهايي بازيابي اطالعات در شبكه

و(جستجو انجام) راهنماهاي موضوعي موتورهاي جستجو
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و همكاراننژاد افشار هادي لطف

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8637بهار

جابزاره. شود مي ستجو با نمايه كردن صفحات وب، اي

هاي مختلف آگاه پژوهشگر را از وجود اطالعات در مكان

 در پاسخ به يك درخواست ابزارهاي جستجو معموالً.سازد مي

 وب را به صورت فهرستي ها يا صدها صفحه جستجو، ده

با) درصد4/64(بيشتر دانشجويان. دهند نتايج ارائه مي

و از آنها در جستجوهاي ابزارهاي جستجوي وب آشنا  بوده

ست كه با امكاناتاكنند، اين در حالي خود استفاده مي

و عملگرهاي جستجو) درصد7/27(پيشرفته براي جستجو 

 نزديك به يك سوم.چنداني ندارند) درصد4/5( آشنايي

.كنند دانشجويان از ابزارهاي جستجوي اينترنت استفاده نمي

و استفاده خصوصدر متن از مجالت الكترونيكي آشنايي

با، بيش مورد اشتراك دانشگاهكامل  از نيمي از دانشجويان

و 8/54( استفاده از آنها آشنايي داشتندي نحوهاين منابع

61( با اين منابع آشنا بودندسايرين از بيشها، انترن)درصد

هاي اطالعاتي پزشكي تقريباً در مورد استفاده از بانك.)درصد

دانشجويان با اين منابع آشنا بودند يا از آنها استفاده يك سوم 

5/41(هاي اطالعاتي با بانكها نيز بيشتر انترنكردند، مي

 دانشجويان آشنايي چنداني با آنهايو بقيه بودهآشنا) درصد

با بانك اطالعاتي مقاالت مجالت پزشكي فارسي. نداشتند

و استفادهترين ميزان آشنايكم. درصد آشنا بودند18 يي

.)2 نمودار( مربوط به مجالت الكترونيكي دسترسي باز بود

 بحث

و اطالعاتي هاي مربوط به سواد رايانه ارزيابي مهارت اي
هاي روشني در سواد دانشجويان پزشكي حاكي از ضعف

و رايانه منزل دانشجويان در بيشتر اي آنها است، اطالعاتي
كهخود با اين امر به رايانه دسترسي داشتند  در مقايسه

 كمي داردي مطالعات مشابه در كشورهاي توسعه يافته، فاصله
بيشتر دانشجويان در منزلشان به رايانهكه با اين.)16و14(

گونه دوره آموزشي هيچبيشتر آنها قبالً ولي دسترسي داشتند 
بمربوط به رايانه را و و خطاه نديده و آزمون تدريج با مطالعه

.اند رايانه را ياد گرفتهكار با 

از:2نمودار و استفاده  منابع توزيع فراواني آشنايي
 الكترونيكي

مربوط به هاي بيشتر دانشجويان در سطح متوسط مهارت

و كار با سيستم عامل مديريت فايل ميها دانستند ولي را

و انجام تنظيم آن توانايي كمي در كار با مرورگرها هاي

و استفاده از سايتبراي. داشتند و صفحات كار با اينترنت ها

 مختلف بازديد شده ضرورت دارد دانشجويان با امكانات

 آشنا شروعي تنظيم صفحهو Favoritesمرورگرها مانند

نزديك به يك سوم ست كه فقطاشوند اين در حالي

 اينترنت هايدر مرورگر امكاناتي چنيندانشجويان پزشكي از

وكن استفاده مي ازند يك قسمت اطالعات كافي هاي مختلف

. را ندارندآدرس اينترنتي 

هاي اخير پست الكترونيك، ارتباطات علمي را در سال

و  و اين امكان را فراهم نموده تا پزشكان دگرگون كرده است

س و و پژوهشي و مشكالت آموزشي االتؤدانشجويان مسائل

در. ميان بگذارندپيش آمده را در حين كار باليني با هم در
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و اطالعاتي دانشجويان پزش سواد رايانه  ...كي دانشگاه علوم اي

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 38 86بهار

 داراي حساب) درصد3/66(اين مطالعه بيشتر دانشجويان

 تعداد مربوط به بيشتر اينكاربري پست الكترونيك بودند،

شددانشجويان فيزيوپاتولوژي ه در بود، مطالعات انجام

نتايج مشابهي را از نظر كشورهاي مختلف در اين خصوص

-17و14( دهد ميزان استفاده از پست الكترونيك نشان مي

و پيوست.)22 و دريافت نامه بيشتر دانشجويان توانايي ارسال

و نزديك به نيمي ازآنها كردن فايل به آن را داشتند،

و تعداد كمي هاي خود را سازماندهي كنند توانستند نامه نيزمي

تر مانند بلوك كارهاي پيشرفتهانستندتومي) درصد1/21(

را هاي مربوط به هرزنامه نمودن آدرس با توجه. انجام دهندها

 ارتباطي نوين، ضرورتي به افزايش استفاده از اين وسيله

هاي الزم را در اين زمينه ببينند دارد كه دانشجويان آموزش

و مديريت صحيح نامهي تا با استفاده زمان ها، آگاهانه از آن

و حتي خواندن نامه هاي ناخواسته از دست زيادي را با بررسي

.ندهند

وب يكي از ابزارهاي مهم دسترسي به منابع اطالعاتي

و دانشجويان براي استفاده از آن آشنايي كافي ندارند، است

و دقيق ي تر، نياز به استفاده براي رسيدن به نتايج مطلوب

و امكانات مو جود در ابزارهاي جستجو بيشتري از عملگرها

كه بيشتر دانشجويان از عملگرهاي در حالي. وجود دارد

ب جستجو استفاده نمي و با جستجوي پيشرفته حد كافيه كنند

 انجام شده در اين زمينه، نتايجيعهمطال. آشنايي ندارند

مشابهي را در بين اعضاي هيأت علمي كشورمان نشان داده

.)23( است

ي از مجالت الكترونيكي به وسيلهعناوين فراواني

و در دسترس مي باشد، نتايج اين مطالعه دانشگاه تهيه شده

از نشان مي  از اين منابع نيمي از دانشجوياندهد كه بيش

 در مطالعاتي كه در ساير كشورهاي جهان.كنند استفاده مي

 استفاده از مجالت الكترونيكي در تانزانيا انجام گرفته است

از كم در)6( حاضر بودهي ميزان استفاده در مطالعهتر ، ولي

از)24(و آمريكا)18(، مالزي)17( نيجريه  ميزان استفاده

براي. حاضر بودي مجالت الكترونيكي بيشتر از مطالعه

دسترسي به محتواي تعداد انبوهي از اين منابع، دانشجويان 

و استفاده از بانك كي هاي اطالعاتي پزش نيازمند آشنايي

 مليي كتابخانهي بانك اطالعاتي مدالين به وسيله. باشند مي

و از طريق صورت رايگانهبPubmedپزشكي آمريكا توليد

قابل جستجو است، همچنين جستجوي مدالين از طريق 

Ovidمي نيز در دسترس مي تواند تمام متن تعدادي باشد كه

تيار كاربر از مقاالت التين را از طريق نتايج جستجوها در اخ

با قرار دهد ولي بيشتر دانشجويان به دليل نا آشنايي

هاي اطالعاتي پزشكي به ميزان كمي از آنها استفاده بانك

.كنند مي

»رساني پزشكي اطالع«واحد درسي مدتي است كه يك

هاي دانشجويان پزشكي در استفاده با هدف افزايش توانمندي

و منابعها از منابع اطالعاتي، به خصوص بانك ي اطالعاتي

شود اما بين دانشجوياني كه اين واحد الكترونيكي ارائه مي

و اينترن اكسترن(اند درسي را نگذرانده با دانشجوياني)ها ها

ي دانشجويان دوره(اند كه اين واحد درسي را گذرانده

داري در استفاده از اين منابع تفاوت معني) فيزيوپاتولوژي

 ).p=399/0(وجود نداشت 

 گيري نتيجه

و اطالعاتي هاي مربوط به سواد رايانه ارزيابي مهارت اي

و كمبودهاي روشني را نشان دانشجويان پزشكي، ضعف ها

از. دهد مي دانشجويان براي استفاده از ابزارهاي جستجو كه

ابزارهاي مهم دسترسي به منابع اطالعاتي در وب است 
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و همكاراننژاد افشار هادي لطف

و تابستان/ي اول شماره/ چهارمي دوره/ مديريت اطالعات سالمت 8639بهار

و آموزش هم نديده به آشنايي كافي نداشته اند، براي رسيدن

و دقيق و نتايج مطلوب تر، نياز به استفاده وسيع از عملگرها

ميامكانات موجود در ابزارهاي  هاي دوره. شود جستجو احساس

تر دانشجويان را براي انجام سريعتواند آموزشي رسمي مي

و پژوهشي با استفاده از سيستم هاي نوين كارهاي آموزشي

ت رايانه ساي و با توجه به اختالف. ازدوانمند سطح دانش

و اطالعاتي دانشجويان پزشكي، هاي سواد رايانه مهارت اي

ها را افزايش هاي آموزشي كارآيي دوره تفكيك آنها براي دوره

ها الزم بخشي دورههمچنين براي افزايش اثر.)25( خواهد داد

بهه هاي آموزشي در محيط است كه دوره و مرتبط اي واقعي

در.)25( آيددراجرا با توجه به تجربيات كشورهاي پيشرو

دري آموزش سواد اطالعاتي، برنامه  آموزش سواد اطالعاتي

هاي آموزشي آميز باشد كه با برنامه تواند موفقيت صورتي مي

يافته در رويكرد ادغام.)26( تخصصي دانشجويان ادغام شود

بهي آموزشي، برنامهي با دوره صورت سواد اطالعاتي

و محتواي  و ارزيابي اهداف سيستماتيك با آموزش، يادگيري

مي.)1( شود دوره تركيب مي 2شود كه حداقل لذا پيشنهاد

و آشنايي با پايگاه هاي واحد آموزش تكنولوژي اطالعات

اطالعاتي در دوران تحصيل براي دانشجويان پزشكي 

و كارهاي فراوان براي ادغام تالش. گنجانده گردد ها

در هاي سواد اطالعاتي در دوره مهارت هاي آموزشي

مي پيش. كشورهاي پيشرفته صورت گرفته است كه بيني شود

ي آموزش سواد اطالعاتي با محتواي هر دوره

و به عنوان يك الگوي آموزشي براي تخصصي تركيب شده

.هاي آموزشي اجرا گردد سطوح مختلف دوره

ني كه الگوي ياد مطالعات انجام شده بر روي دانشجويا

شده در مورد آنها اجرا شده است در مقايسه با دانشجوياني كه 

مي ها را نديده اين دوره كه اند نشان هاي از نظر مهارتدهد

مديريت اطالعات، دانشجويان آموزش ديده با الگوي ياد شده در 

و توانايي. سطح باالتري قرار دارند همچنين از اعتماد بنفس

د هايي مانند، انتخاب يك بانكر انجام فعاليتخيلي بيشتري

و پااليش عبارات جستجو با گسترش،  اطالعاتي مناسب، ايجاد

 محدود كردن يا استفاده از عملگرهاي جستجو برخوردار بودند

)27(.
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Evaluation of Urmia Medical Students' Knowledge of Computers and 
Informatics* 

Hadi Lotfnejadafshar1; Shafie Habibi2; Firooze Ghaderipakdel, PhD3

Abstract 
Introduction: The drive for health care and medical sciences to become evidence-based has been 
accelerated during recent years and therefore quick access to relevant information without the use 
of information and communication technology seems impossible. The aim of this study was to 
evaluate medical students' knowledge of computers and information science in Urmia University. 
Methods: This survey was implemented using questionnaire research method. A total of 166 
from 275 medical students in different levels namely physiopathology, internship, and externship 
were assessed in November 2006. The data were collected in questionnaires. They were analyzed 
with SPSS. 
Results: Some 71.3 % of the students had access to a computer at their homes but most of them 
(77%) had had no formal computer training before. Most of students could send and receive e-
mails and also attach a file to it. Most of them had a little information about advanced search 
tools (27.7%) and search operators (5.4 %). Approximately 1/3 of students knew about medical 
information banks and used them. 
Conclusion: Most of students had no formal computer training before, though such trainings 
would help students perform educational search tasks more quickly. Students had a little 
information about using search tools, though they are the most important tools for getting access 
to information resources within the web. Medical information banks are sources that would help 
medical students to gain more quick access to useful articles, however, students had little 
information about these important sources and therefore did not use them frequently. 
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