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پرستاري  ي الملل با دانشجويان دانشكده ي سواد اطالعاتي دانشجويان واحد بين مقايسه
  *آبادان ي شاخه -شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشكي جندي

  
  2محبوبه ممتازان، 1زاهد بيگدلي

 

  چكيده
فع نياز اطالعاتي خود به هاي علمي، هر دانشجو، استاد و محقق، جهت ر زمينه ي با گسترش دانش و اطالعات در كليه :مقدمه

سطح سواد  ي اين مقاله به تعيين و مقايسه. باشد ها سواد اطالعاتي مي ها نياز دارد كه يكي از آن ها و دانش برخورداري از برخي مهارت
آبادان پرداخت و همچنين تأثير برخي متغيرهاي  ي شاخه –شاپور اهواز اطالعاتي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي جندي

  .معين كردشناختي و مدت زمان حضور دانشجويان در دانشگاه بر سطح سواد اطالعاتي آنان را  معيتج
ابزار گردآوري اطالعات،  .انجام گرديد 1387-88توصيفي بود و در سال تحصيلي  -اين پژوهش از نوع پيمايشي :بررسيروش 
نفر دانشجويان  222ي آماري پژوهش شامل  جامعه. اين زمينه بود هاي موجود در نامه ساخته با الگوگيري از پرسش محقق ي نامه پرسش

در اين پژوهش، با . گيري انجام نشد ي آماري، نمونه ي پرستاري آبادان بود كه به علت تعداد محدود جامعه الملل و دانشكده واحد بين
ي و اطالع رساني دانشگاه شهيد چمران و استفاده از نظر تن از استادان گروه كتابدار 5نامه در اختيار تعداد  اي از پرسش قرار دادن نسخه

تعيين  89/0محاسبه و برابر  Cronbach's alphaنامه نيز با استفاده از  پايايي پرسش. نامه تأييد گرديد مشاور آماري مربوط، روايي پرسش
ها در كالس درس توزيع و در همان مكان  نامه آوري اطالعات، پرسش جهت جمع. نامه بود پرسش پاياييي باال بودن  شد كه نشان دهنده

در تحليل توصيفي از فراواني، درصد فراواني، ميانگين و . استفاده شد 13SPSSافزار آماري  ها از نرم در تحليل يافته. آوري گرديد جمع
استفاده گرديد و  Tukeyو آزمون  t، آزمون )ANOVA(انحراف معيار و در تحليل استنباطي از آزمون تحليل واريانس يك طرفه 

  .استفاده شد Spearmanي بين متغيرهاي مورد مطالعه، از آزمون ضريب همبستگي  براي تعيين رابطه
 ي الملل از سواد اطالعاتي بيشتري نسبت به دانشجويان پرستاري برخوردار بودند، اما در مجموع، جامعه دانشجويان واحد بين :ها يافته

دانشجويان مورد مطالعه در يافتن منابع اطالعاتي مورد نياز خود در . برخوردار بود» متوسط«طالعاتي مورد مطالعه از سطح سواد ا
كتابخانه، استفاده از رايانه و تجهيزات جانبي آن، اعتماد به نفس هنگام جست و جوي اطالعات، ارزيابي اطالعات بازيابي شده، رضايت 

قرار داشتند، ولي در يافتن اطالعات مورد نياز خود در » متوسط«ز كتابدار، در سطح از نتايج جست و جو و توانايي درخواست كمك ا
در اين جامعه، كتاب بيشتر از ساير منابع اطالعاتي مورد استفاده قرار . قرار داشتند» كم«اينترنت و استفاده از عملگرهاي منطقي در سطح 

  .شد مي بيشتريي  ي اطالعاتي استفادهها هاي اطالعاتي، از شبكه      گرفت و در بين كانال مي
هاي  آموزش ي ريزي جهت ارايه مورد مطالعه در سطح متوسط قرار دارد، برنامه ي با توجه به اينكه سواد اطالعاتي جامعه :گيري نتيجه

  .رسد الزم در راستاي ارتقاي سواد اطالعاتي اين جامعه الزم به نظر مي
  .ها؛ دانشجويان؛ منابع اطالعاتي نشگاهسواد اطالعاتي؛ دا :ي كليديها  واژه

  تحقيقي :نوع مقاله
  18/3/89 :پذيرش مقاله     28/1/89 :اصالح نهايي    28/9/88 :مقاله دريافت
ي سواد اطالعاتي  مقايسه. بيگدلي زاهد، ممتازان محبوبه :ارجاع

پرستاري  ي الملل با دانشجويان دانشكده دانشجويان واحد بين
 آبادان ي شاخه - شاپور اهواز جندي دانشگاه علوم پزشكي

  .524-537 ):4(8؛ 1390اطالعات سالمت  تيريمد

   
  
  

  .باشد ي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد مي نامه اين مقاله حاصل پايان*
   .اهواز، اهواز، ايران چمران استاد، كتابداري و اطالع رساني، دانشگاه شهيد .1
كارشناسي ارشد، كتابداري و علوم اطالع رساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد . 2

  )ي مسؤول نويسنده( .علوم و تحقيقات خوزستان، خوزستان، ايران
                Email: freshbielive@yahoo.com  
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  مقدمه
و ضرورت توجه  اصلي هر جامعه هستند ي افراد سالم سرمايه

پزشكي از  ي سواد اطالعاتي دانشجويان در حوزه ي به مسأله
اين جهت است كه علم پزشكي و علوم وابسته به آن، با 

به عالوه، . روح افراد جامعه در ارتباط است سالمت جسم و
هاي مختلف پزشكي آن قدر سريع  امروزه پيشرفت در زمينه

تواند براي  هاي جديد پزشكي، مي است كه عدم اطالع از يافته
در صورت عدم برخورداري . جامعه بسيار پر هزينه باشد
هاي الزم براي تشخيص نياز  دانشجويان از دانش و مهارت

يابي اطالعات، جست و جوي  طالعاتي خود، مكانواقعي ا
ي  اطالعات، بازيابي و در نهايت استفاده از اطالعات و ارايه
از . نتايج آن به جامعه، هم خود و هم جامعه متضرر خواهند شد

سوي ديگر، ارتقاي سواد اطالعاتي دانشجويان، فرصت 
دمات آورد تا آنان بتوانند خ بيشتري براي كتابداران فراهم مي

  .تري تدارك و ارايه نمايند تر و متنوع تر، سريع گسترده
امروزه دانشجويان به آموختن سواد اطالعاتي، كه در 

اي و اينترنتي  اي و سواد رايانه  ي سواد كتابخانه برگيرنده
هاي دانشگاهي به  رفع اين نياز در كتابخانه. باشد، نياز دارند مي

واد اطالعاتي با نيازهاي هاي س علت ارتباط تنگاتنگ آموخته
درسي دانشجويان و تأثيري كه در فهم و درك بيشتر و 

تر دانشجويان از محتوا، ساختار، منابع و نيازهاي درسي  عميق
  ).1(رسد  دارد، ضروري به نظر مي

ي پزشكي عمر مفيد اطالعات بسيار  از آنجايي كه در جامعه
ي  در جامعهباشد، ارتقا و آموزش سواد اطالعاتي  كوتاه مي

ي سطوح از دانشجويان تا پزشكان  پزشكي و بهداشتي در كليه
از سوي ديگر، با توجه به اينكه . باليني اهميت بسياري دارد

الملل در سطح مطلوبي  هاي بين نمرات علمي دانشجويان واحد
هاي روزانه يا  مورد نظر در دوره ي جهت پذيرش در رشته

ر ندارد و همچنين نظر به هاي سراسري قرا ي دانشگاه شبانه
المللي  هاي بين اهميت بسيار باالي زبان انگليسي در واحد

  .باشد دانشگاهي، انجام مطالعه بر روي اين گروه الزم مي
سواد اطالعاتي، تحقيقات بسياري در ايران و ساير  ي در زمينه

  : گردد ها اشاره مي ها انجام گرديده است كه به برخي از آن كشور

Salisbury  وEllis  در تحقيقي به منظور ارزيابي
كارشناسي  ي هاي سواد اطالعاتي در دانشجويان دوره مهارت

هنر به اين نتيجه رسيدند كه دانشجويان مورد پژوهش، 
  دارند و آن اي اطالعات محدودي از فرايند تحقيق كتابخانه

هاي جست و جوي خود را به  توانند مهارت گونه كه بايد، نمي
  ). 2(بگذارند نمايش 

Gross  وLatham  با استفاده از سه نوع تست هدفمند
گيري سطح سواد اطالعاتي دانشجويان جديدالورود و  به اندازه

ها به اين نتيجه  آن. آنان پرداختند اي ميزان اضطراب كتابخانه
هاي سواد اطالعاتي  داري بين مهارت معني ي رسيدند كه رابطه

دانش «اطالعاتي و مقياس فرعي نفس و سواد  و اعتماد به 
  ). 3(وجود داشته است » اي كتابخانه

Cobus ادغام سواد اطالعاتي «اي با عنوان  در مقاله
نقش : اي بهداشت عمومي آموزش حرفه ي  در برنامه

نويسد كه كتابداران در تحقق  مي» كتابداران و كتابخانه
 ي پزشكي هاي اصلي مؤسسه       اولويت بخشيدن به

)Institute of medicine يا IOM (دهي به  در شكل
  ). 4(نقش اساسي دارند  21آموزش بهداشت عمومي در قرن 

Julien  وBarker  سواد اطالعاتي  ي در زمينهدر تحقيقي
اينترنت منبعي كه  اين نتيجه رسيدندبه  آموزان دبيرستاني دانش

 اتيبيشتر از ساير منابع اطالع آموزان است كه در تحقيق دانش
هاي كاربردي مانند  سايتقرار گرفته است و استفاده مورد 

گوگل بيشترين  يجوو  جست موتورهمچنين ويكي پديا و 
   .)5(اند  ميزان استفاده را به خود اختصاص داده

Walraven  تحقيقي با عنوان و همكاران در
جوي اطالعات در وب جهان و  آموزان در هنگام جست دانش«

اين به  »؟كنند ات و منابع را ارزيابي ميگستر چگونه اطالع
 5تا  1 ي پژوهش درصد از جامعه 6/82 كهنتيجه رسيدند 

از اينترنت  در روز كمتر از يك ساعت درصد 4/17ساعت و 
آموزان  ها حاكي از آن بود كه دانش ساير يافته .ردندك استفاده مي

را  درصد 31صرف جست و جو، را وقت خود از  درصد 44
را صرف پرورش و  درصد 16ر نتايج جست و جو، صرف مرو

دهي  را صرف سازمان درصد 9بهينه كردن مطالب يافت شده و 
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نتايج،  فرايند بررسيآموزان در  دانش .ودندنم اطالعات مي
در  درصد 24و فقط ردند ك مياطالعات و منابع را ارزيابي ن

 ها آن ارزيابي هصريح ببه طور  ،نتايج ي هنگام مشاهده
 ).6(داختند پر مي

بررسي سواد «خود با عنوان  ي نامه بختيارزاده در پايان
كارشناسي دانشگاه  ي اطالعاتي دانشجويان سال آخر دوره

 6را از  16/3 ي پژوهش نمره ي ، دريافت كه جامعه»)س(الزهرا
. بود» كم«ها  نمره كسب نمودند و سطح سواد اطالعاتي آن

پژوهش،  ي ي در جامعههاي مختلف تحصيل همچنين بين رشته
  ).7(داري مشاهده نمود  از نظر سواد اطالعاتي اختالف معني

درصد از دانشجويان  9/43بردستاني بيان داشت كه 
ترين منبع  دانشگاه شهيد چمران اهواز از كتاب به عنوان اصلي

درصد دانشجويان  9/32كردند؛  كسب اطالعات استفاده مي
درصد كمبود وقت را  7/31ع و عدم آشنايي با استفاده از مناب

 71دانستند و  مشكل اصلي در عدم دستيابي به اطالعات 
هاي  درصد، هيچ گونه آموزش رسمي براي آشنايي با مهارت

  ).8(ي نديده بودند ا كتابخانه
درصد از  1/79فرج پهلو و مرادي مقدم گزارش دادند كه 

 ي اعضاي هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز در زمينه
دستيابي به اطالعات تخصصي خود به آموزش نياز داشتند و 

يابي از  جست و جو و اطالع ي ها آموزش شيوه درصد آن 2/67
يابي از  استفاده و اطالع ي درصد آموزش شيوه 8/36اينترنت، 

درصد آموزش  9/21هاي اطالعاتي ديسك فشرده،  بانك
د آموزش درص 4/17استفاده از امكانات كتابخانه و  ي شيوه

استفاده از منابع چاپي كتابخانه را از جمله نيازهاي آموزشي خود 
  ). 9(بر شمردند  

داري بين ميزان  الهي تفاوت آماري معني محمدي و فضل
آشنايي و تسلط دانشجويان آموزش ديده و آموزش نديده در 

  ).10(استفاده از منابع مرجع وجود مشاهده كردند 
ود به اين نتيجه رسيد كه خ ي نامه راستي در پايان

كتابداري و اطالع رساني از  ي دانشجويان كارشناسي رشته
كامپيوتر  ي سواد اطالعاتي باالتري نسبت به دانشجويان رشته

  ).11(برخوردار بودند 

ارشد خود دريافت  كارشناسي  ي نامه الماسي زفره در پايان
ظر درصد از اعضاي هيأت علمي دانشگاه اصفهان از ن 93كه 

درصد در وضعيت  7سواد اطالعاتي در وضعيت مطلوب و 
نامطلوب قرار داشتند و بين دو گروه علوم انساني و علوم پايه 
تفاوت ديدگاه مشاهده شد؛ سواد اطالعاتي گروه علوم پايه از 

  ).12(علوم انساني بيشتر بود 
اي كه در خصوص وضعيت  رحيمي و همكاران در مطالعه

امل مؤثر بر آن در ميان كتابداران و اطالع سواد اطالعاتي و عو
هاي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام دادند  رسانان كتابخانه

هاي  به اين نتيجه رسيدند كه كتابداران، آموزش در قالب دوره
ضمن خدمت، عوامل محيطي و ديدگاه علمي مديران مراكز و 

سواد  ترين عوامل تأثيرگذار بر سطح ها را از مهم كتابخانه
ريزي بهتر و  در اين گزارش، به برنامه. اند اطالعاتي خود دانسته

سازي مناسب در امر آموزش و عوامل محيطي از سوي  زمينه
ها و سطح سواد اطالعاتي  مسؤوالن جهت ارتقاي كتابخانه

  ).13(كتابداران اشاره گرديده است 
 ي اي كه در زمينه نژاد افشار و همكاران در مطالعه لطف

اي و اطالعاتي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم  اد رايانهسو
پزشكي اروميه انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كه اكثر 

آموزشي  ي دانشجويان مورد مطالعه پيش از اين هيچ گونه دوره
را ... مربوط به رايانه، استفاده از ابزارهاي جست و جو و 

تر  تواند سريع رسمي مي هاي آموزشي بنابراين دوره. اند نگذرانده
دانشجويان را براي انجام كارهاي آموزشي و پژوهشي با 

همچنين . اي توانمند سازد هاي نوين رايانه استفاده از سيستم
تواند به  هاي اطالعاتي پزشكي مي آموزش آشنايي با بانك

تر به مقاالت مورد نياز كمك  دانشجويان براي دسترسي سريع
  ).14(كند 

شود كه  طالعات انجام شده چنين استنباط مياز نتايج م
ها  هاي وابسته در دانشگاه توجه به سواد اطالعاتي و مهارت

از طرفي با توجه به گسترش و نفوذ . بسيار ضروري است
مندي از  اي، بهره هاي رايانه آوري اطالعات و گسترش شبكه فن

ها جهت به كارگيري منابع اطالعاتي گوناگون و  برخي مهارت
در نتيجه، سواد . رسد آورانه، الزم به نظر مي جهيزات فنت
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اي است كه آموزش آن از ملزومات مهم يك  اطالعاتي مقوله
افراد در تمام سطوح  ي اطالعاتي است و كليه ي جامعه

بايد با ... آموز گرفته تا مربي، استاد، دانشجو و  تحصيلي از دانش
  . آن آشنا شوند

سواد اطالعاتي دانشجويان  ي يسهپژوهش حاضر در راستاي مقا
پرستاري دانشگاه علوم  ي الملل با دانشجويان دانشكده واحد بين

. آبادان انجام گرديده است ي شاخه - شاپور اهواز پزشكي جندي
ي اساسي تحقيق حاضر اين است كه دانشجويان  مسأله

آبادان، از چه  ي شاخه - شاپور اهواز دانشگاه علوم پزشكي جندي
 سواد اطالعاتي برخوردار هستند؟ سطحي از

  
  روش بررسي

- 88توصيفي است كه در سال  - اين پژوهش از نوع پيمايشي
انجام گرفته است و ابزار گردآوري اطالعات  1387
جهت . سؤال بسته و يك سؤال باز بود 24اي شامل  نامه پرسش

نامه از روايي صوري و جهت سنجش  سنجش روايي پرسش
استفاده شد كه ميزان آن  Cronbach's alphaپايايي آن از 

  .به دست آمد 89/0
نفر دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي  222پژوهش  ي جامعه

نفر دانشجويان  144شامل (آبادان  ي شاخه –شاپور اهواز جندي
پزشكي، دندانپزشكي و  ي الملل در سه رشته واحد بين

 پرستاري در ي نفر دانشجوي دانشكده 78داروسازي و تعداد 
بودند كه با توجه به محدود بودن ) كارشناسي پرستاري ي رشته
نامه در كل  گيري انجام نگرفت و پرسش آماري، نمونه ي جامعه

كامل و بدون  ي نامه پرسش 160تعداد . جامعه توزيع گرديد
  . نقص برگردانده شد

بسيار «ها از  گويان، گزينه پاسخ ي نمره ي به منظور محاسبه
گذاري شد و با  نمره 5تا  1به ترتيب از » يادبسيار ز«تا » كم

توجه به اينكه تجربه نشان داده است كه درصد قابل توجهي از 
 ي در اينجا گزينه(مياني  ي گويان تمايل به انتخاب گزينه پاسخ

با هم » بسيار كم و كم« ي دو گزينه ي دارند، نمره) »متوسط«
ز با هم محاسبه شد ني» زياد و بسيار زياد« ي دو گزينه ي و نمره

مياني با توجه به اين محاسبات به سوي زياد  ي تا گرايش گزينه

  .تر شود يا كم مشخص
آماري و  ي ها، در توصيف جامعه  جهت تجزيه و تحليل داده

افزار  ها به هر يك از سؤاالت با استفاده از نرم ميزان پاسخ آن
ي، هاي آمار توصيفي شامل فراوان از روش 13SPSSآماري 

 ي درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار و جهت يافتن رابطه
هاي آمار استنباطي شامل آزمون ضريب  ميان متغيرها از روش
، تحليل واريانس يك طرفه و آزمون tهمبستگي، آزمون 

Tukey استفاده گرديد.  
  
  ها يافته

هاي هر  هاي حاصل از تجزيه و تحليل داده در اين بخش، يافته
 ي ؤاالت پژوهش ارايه گرديده است، سپس وجود رابطهيك از س

پژوهش و سطح سواد اطالعاتي  ي آماري بين مشخصات جامعه
  .ها مورد بررسي قرار گرفته است آن

جهت يافتن ميزان سواد اطالعاتي دانشجويان، ابتدا سواد 
بيشترين . پژوهش مورد بررسي قرار گرفت ي اي جامعه كتابخانه

درصد با سطح سواد  1/58نفر، معادل  93فراواني مربوط به 
در ضمن، با توجه به ساير درصدها، . بود» متوسط«ي ا كتابخانه

ارزيابي شد » كم«اي دانشجويان متمايل به  سطح سواد كتابخانه
سپس ميانگين نمرات اين بخش با استفاده ). 2و  1هاي  جدول(

 از روش تحليل واريانس با هم مقايسه گرديد كه نشان داد
ميزان آشنايي شما با كتابخانه «بيشترين ميانگين مربوط به سؤال 

و كمترين ميانگين مربوط به سؤال » و خدمات آن چقدر است؟
ها،    شناسي مانند كتاب(ميزان آشنايي شما با منابع رديف دوم «

» ها چگونه است؟ و طرز استفاده از آن  نامه ها و چكيده نامه نمايه
  .بوده است

 ي اي جامعه اي، سواد رايانه سواد كتابخانه ي سبهپس از محا
نفر  67بيشترين فراواني را . پژوهش مورد بررسي قرار گرفت

به خود » متوسط« اي درصد با سطح سواد رايانه 9/41معادل 
ها، در اين  هاي ساير ستون اختصاص دادند؛ با توجه به درصد

متمايل بود » كم«اي دانشجويان به  مورد نيز، سطح سواد رايانه
سپس ميانگين نمرات سؤاالت اين بخش با ). 2و  1هاي   جدول(

هم مقايسه گرديد كه نشان داد كمترين ميانگين مربوط به سؤال 
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، HTMLمانند (هاي الكترونيكي  ميزان آشنايي شما با فرمت«
XML ،PDF ،PHP  ها و منابع موجود در اينترنت  فايل...) و

و بيشترين ميانگين مربوط  28/2گين با ميان» به چه ميزان است؟
هاي جست و جوي اينترنت  به نظر شما اطالع از شيوه«به سؤال

و آگاهي از چگونگي استفاده از كتب و منابع اطالعاتي ديگر تا 
 47/3معادل » چه حد در انجام بهتر تكاليف درسي  تأثير دارد؟

  . بوده است
الت سواد آخر، با توجه به اينكه مجموع سؤا ي در مرحله

اي جهت سنجش سطح سواد اطالعاتي  اي و سواد رايانه كتابخانه
 ي مورد استفاده قرار گرفته بود، ميزان سواد اطالعاتي جامعه

پژوهش محاسبه گرديد كه نشان داد كمترين فراواني مربوط به 
و » بسيار زياد«درصد با سطح سواد اطالعاتي  4/1نفر برابر با  2

درصد، با سطح  15/50نفر معادل  80لق به بيشترين فراواني متع
بود كه بيشترين ميزان از جامعه را به » متوسط«سواد اطالعاتي 

  . داد خود اختصاص مي
ها حاكي از آن بود كه دانشجويان  تجزيه و تحليل يافته
يافتن منابع اطالعاتي مورد نياز «هاي  مورد مطالعه در مهارت

نفر معادل  83اني مربوط به در كتابخانه با بيشترين فراو» خود
بودند » كم«و متمايل به » متوسط«درصد در سطح  9/51

استفاده از رايانه «آنان همچنين در مهارت ). 2و  1هاي  جدول(
نفر  69با بيشترين فراواني متعلق به » و تجهيزات جانبي آن

» زياد«اما متمايل به » متوسط«درصد در سطح  1/43معادل 
يافتن اطالعات مورد نياز خود در «مهارت قرار داشتند و در 

هاي اطالعاتي،  هاي استفاده از پايگاه شامل توانايي» اينترنت
جست و جوي پيشرفته، راهنماهاي موضوعي، محدود كردن و 

 3/39نفر معادل  63گسترش نتايج، بيشترين فراواني متعلق به 
درصد  3/21نفر يا  34بود و توانايي » كم«درصد و در سطح 

  ).1جدول (بود » بسيار كم«م ه
ها نشان داد كه در استفاده از عملگرهاي منطقي در  يافته

هنگام جست و جو در موتورهاي جست و جو بيشترين فراواني 
 47بود و » كم«درصد در سطح  5/37نفر معادل  60مربوط به 

در ). 1جدول (بودند » بسيار كم«درصد در سطح  4/29نفر يا 
عه، افراد در جست و جوي اطالعات از مورد مطال ي جامعه

اعتماد به نفس و استقالل به نسبت خوبي برخوردار بودند، زيرا 
درصد در سطح  40نفر معادل  64بيشترين فراواني مربوط به 

» زياد«درصد در سطح  4/29نفر يا  47بود و چون » متوسط«
رو به باال » متوسط«قرار داشتند، دانشجويان از اعتماد به نفس

  ).1جدول ( اند رخوردار بودهب
  

 هاي دانشجويان مورد مطالعه توزيع فراواني و درصد مهارت: 1جدول 

 بسيار زياد زياد متوسط كم بسيار كم توزيع فراواني

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني درصدفراوانيدرصدفراواني هاي دانشجويان  مهارت

 0 0 7/13 22 1/58 93 3/26 42 9/1 3 اي سطح سواد كتابخانه

 4/1 2 3/14 23 9/41 67 3/41 66 4/1 2 اي سطح سواد رايانه

 0 0 4/9 15 9/51 83 1/33 53 6/5 9 توانايي دانشجويان در يافتن منابع اطالعاتي مورد نياز

 1/3 5 6/17 28 1/43 69 8/3 6 8/3 6 توانايي دانشجويان در استفاده از رايانه و تجهيزات جانبي آن

 9/3 6 1/7 11 29 46 3/39 63 3/21 34 توانايي دانشجويان در يافتن اطالعات مورد نظر در اينترنت

 9/1 3 2/8 13 8/22 37 5/37 60 4/29 47 دانشجويان از عملگرهاي منطقي ي ميزان استفاده

 10 16 4/29 47 40 64 4/16 26 4/4 7 اطالعاتاعتماد به نفس دانشجويان در جست و جوي

 1/7 11 27 43 7/43 70 8/17 29 5/4 7 توانايي دانشجويان در ارزيابي اطالعات بازيابي شده

 6/0 1 4/16 26 5/47 76 4/29 47 4/6 10 رضايت دانشجويان از نتايج جست و جوي خود

 0 0 9/11 19 7/43 70 6/35 57 8/8 14 توانايي دانشجويان در بيان نياز خود به كتابدار

 9/1 44 5/15 17/42247 675 05/28 449 77/8 139 جمع
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  ها هاي دانشجويان مورد مطالعه با تركيب گزينه توزيع فراواني و درصد مهارت: 2جدول 

  زياد و بسيار زياد  متوسط  بسيار كم و كم  توزيع فراواني

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  هاي دانشجويان  مهارت

  7/13  22  1/58  93  2/28  45  اي سطح سواد كتابخانه
  4/15  25  2/42  67 7/42 68  اي سطح سواد رايانه

  4/9  15  9/51  83 7/38 62 توانايي دانشجويان در يافتن منابع اطالعاتي مورد نياز
  7/20  33  4/43  69  6/7  12  توانايي دانشجويان در استفاده از رايانه و تجهيزات جانبي آن

  11  17  29  46  6/60  97  عات مورد نياز در اينترنتتوانايي دانشجويان در يافتن اطال
  10  16  8/22  37 9/66 107 دانشجويان از عملگرهاي منطقي ي ميزان استفاده

  4/39  63  6/39  64  8/20  33  اطالعات  اعتماد به نفس دانشجويان در جست و جوي
  1/34  54  7/43  70  3/22  36  توانايي دانشجويان در ارزيابي اطالعات بازيابي شده

  17  27  1/47  76  6/35  57  رضايت دانشجويان از نتايج جست و جوي خود
  9/11  19  7/43  70  4/44  71  توانايي دانشجويان در بيان نياز خود به كتابدار

  4/17  291  17/42  675 82/36 588 جمع
  

دانشجويان مورد مطالعه با در نظر گرفتن بيشترين فراواني 
درصد بود، در ارزيابي  7/43نفر معادل  70كه متعلق به 

نفر يا  43برخوردار و » متوسط«اطالعات بازيابي شده از سطح 
بودند؛ در اين مورد نيز، توانايي » زياد«درصد در سطح  27

  ). 1جدول (رو به باال بود » متوسط«دانشجويان در سطح 
ها نشان داد كه دانشجويان مورد مطالعه در  ساير يافته

ن، از نتايج جست و جوي اطالعات رو به پايي» متوسط«سطح 
نفر  76خود راضي بودند؛ زيرا بيشترين فراواني متعلق به 

 57. قرار داشت» متوسط«درصد بود كه در سطح  1/47معادل
درصد  17و » كم«يا » بسيار كم«درصد رضايت  6/35نفر يا 

  ). 1جدول (داشتند » بسيار زياد«يا » زياد«نيز رضايت 
عه در صورت نياز به كمك در سطح دانشجويان مورد مطال

قادر به درخواست كمك از كتابدار بودند، به طوري » متوسط«
 7/43نفر معـادل  70كه مربوط به - كه بيـشترين فراواني 

، و بعد از آن )1جدول (داد  ، اين نكته را نشان مي- درصد بود
قرار » بسيار كم«يا » كم«درصد در سطح  4/44نفر معادل  71

اين بيانگر ضعف ارتباط و تعامل دانشجويان با  داشتند كه
  ).2جدول (كتابداران بود 

  بين بعضي متغيرها ي تعيين رابطه
ي  بين سطح سواد اطالعاتي و انجام بهينه ي براي يافتن رابطه

استفاده گرديد كه  Spearmanتكاليف از ضريب همبستگي 
، به )r=  4/0و  P > 001/0(دار بود  تفاوت آماري موجود، معني

تكاليف  ي اين ترتيب كه افزايش سواد اطالعاتي در انجام بهينه
سطح سواد  ي گاه جهت مقايسه آن. درسي تأثير داشت
هاي مختلف تحصيلي، ابتدا ميانگين و  اطالعاتي ورودي

سپس . هاي مختلف محاسبه گرديد انحراف معيار نمرات ورودي
) ANOVA( طرفه با استفاده از روش تحليل واريانس يك

هاي حاصل، بيشترين  در يافته. مورد نظر به دست آمد ي رابطه
و ) 6/61( 1387- 88ميانگين متعلق به دانشجويان جديدالورود 

 1384- 85كمترين ميانگين مربوط به دانشجويان ورودي 
  ها مشاهده نشد  داري بين آن بود، ولي تفاوت معني) 4/58(
)6/0  =P. .(  

اي  و سواد رايانه اي د كتابخانهبين سوا ي جهت يافتن رابطه
بين استفاده از منابع اطالعاتي و استفاده از  ي و تعيين رابطه
هاي اطالعاتي نيز از ضريب همبستگي  انواع كانال

Spearman نتايج به دست آمده حاكي از آن . استفاده گرديد

www.mui.ac.ir



  ...الملل با  ي سواد اطالعاتي دانشجويان واحد بين مقايسه

 90مهر و آبان /  چهارم ي شماره/ تم شه ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد 530

موجود بين دو جفت متغير، از نظر آماري  ي بود كه رابطه
؛ در نتيجه )r=  67/0و  P > 001/0دو با  هر(دار بود  معني
اي، سواد  توان گفت كه با افزايش ميزان سواد كتابخانه مي

يابد و افزايش ميزان  مورد مطالعه افزايش مي ي اي جامعه رايانه
استفاده از انواع منابع اطالعاتي، باعث افزايش ميزان استفاده از 

  .هاي اطالعاتي خواهد شد انواع كانال
  
  بحث

الملل از سطح سواد  نانچه اشاره شد، دانشجويان واحد بينچ
پرستاري  ي اطالعاتي باالتري نسبت به دانشجويان دانشكده

: در اين خصوص توجه به دو نكته اهميت دارد. برخوردار بودند
پرستاري به طور معمول از مناطق  ي دانشجويان دانشكده. 1

مهارت كافي  اند كه اغلب از سطح دانش و محروم پذيرش شده
هاي  عالوه بر آن، با وجود برگزاري دوره. برخوردار نيستند

هاي جست و جو و غيره،  آموزشي آشنايي با اينترنت، شيوه
هاي آموزشي شركت  بسياري از دانشجويان يا در اين دوره

هاي  ، پس از اتمام دورهكردند كردند و يا چنانچه شركت مي نمي
برخي از . گذاشتند ا را كنار ميه مذكور، تمرين و تكرار مهارت

خود را مهم  ي درسي رشته ي ها توجه صرف به برنامه آن
 ي دانستند و به يادگيري موارد آموزش داده شده درباره مي

استفاده از منابع اطالعاتي توجه كمتري داشتند و در صورت نياز 
خواستند جست و جوي اطالعات  به اطالعات، از افراد ديگر مي

الملل اغلب از  دانشجويان واحد بين. 2. ها انجام دهند آنرا براي 
باشند كه امكان دسترسي به رايانه،  هاي مرفه مي خانواده

ها براي آنان  هاي موجود و استفاده از آن وريآ اينترنت و فن
  .بيشتر بوده است

 ي از جامعه  درصد يا بيش از نيمي 1/58بر طبق نتايج، 
برخوردار » متوسط«ي در سطح ا پژوهش، از سواد كتابخانه

مربوط به اين قسمت، در طيف  ي نمره 35بودند و از 
، اين جامعه به آموزش رو از اين. قرار داشتند 18- 24ميانگين 

ميانگين  ي با توجه به مقايسه. اي نياز داشت سواد كتابخانه
 ي سؤال درباره ي نمرات سؤاالت اين بخش، ميانگين نمره

ويان با منابع رديف دوم و استفاده از ميزان آشنايي دانشج«

 ي ها كمتر و ميانگين سؤال درباره ، از ساير سؤال»ها آن
، از »ميزان آشنايي دانشجويان با كتابخانه و خدمات آن«

  . ها بيشتر است ساير سؤال
الهي است كه  محمدي و فضل ي اين يافته بر خالف يافته

را با كتابخانه و  خود ي ميزان آشنايي دانشجويان مورد مطالعه
اي  بخش مرجع كافي نديدند و بر ضرورت آموزش كتابخانه

دريافتند كه  Ellisو  Salisburyاما ). 10(تأكيد داشتند 
اي  دانشجويان، اطالعات محدودي از فرايند تحقيق كتابخانه

هاي جست و  داشتند و آن گونه كه بايد قادر به نمايش مهارت
 ي سي متون و تحقيقات انجام شدهدر برر). 2(جوي خود نبودند 

 ي اي بر طيف گسترده قبلي نيز بر آموزش سواد كتابخانه
بايد توجه داشت كه ميانگين ). 10(مراجعان تأكيد گرديده است 

نمرات هر يك از سؤاالت، نقاط قوت و ضعف جامعه را تا 
توان برخي  كند و بر اين اساس، مي حدودي مشخص مي

اي را تعيين  آموزش سواد كتابخانه ي هاي مهم برنامه سرفصل
ها   دهندگان بتوانند اين كاستي نمود تا كتابداران و ساير آموزش

  .را بر طرف نمايند
 ي درصد از جامعه 9/41دهد كه  نتايج همچنين نشان مي

و با اندكي » متوسط«اي در سطح  پژوهش، از سواد رايانه
اي در سطح  درصد از آنان از سطح سواد رايانه 3/41اختالف، 

درصد جامعه، با  40در نتيجه، باالي. برخوردار بودند» كم«
درصد ديگر با ميانگيني  40نمره و بيش از  75از  38- 52طيف 

نمره قرار داشتند كه حاكي از نياز جامعه  75از  22- 37در طيف 
  . باشد هاي الزم مي آموزش ي به ارايه

ين بخش، ميانگين نمرات سؤاالت ا ي با توجه به مقايسه
 ي باشد كه درباره كمترين ميانگين مربوط به سؤالي مي

ها و  هاي الكترونيكي فايل ميزان آشنايي دانشجويان با فرمت«
توان  مي. بود 28/2و ميزان آن » منابع موجود در اينترنت

ها توجه  حدس زد بسياري از دانشجويان به فرمت فايل
  ي كنند و حتي ممكن است بدون نصب برنامه نمي

Acrobat Reader هاي  سعي در باز كردن فايلPDF 
افزاري است كه براي باز كردن و  اين برنامه نرم! (داشته باشند
هايي  بسياري از سايت. باشد الزم مي PDFهاي   خواندن فايل
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هستند، در صورت درخواست و  PDFهاي  كه داراي فايل
به صورت  Acrobat Reader ي انتخاب كاربر، برنامه

  ). شود گان روي سيستم او نصب ميراي
ها، بيشترين ميانگين مربوط به سؤالي  در اين بخش از يافته

است كه نظر دانشجويان را در مورد تأثيري كه اطالع از 
كاربردي و درست  ي هاي جست و جوي اينترنت و استفاده شيوه

تكاليف درسي  ي از كتب و ساير منابع اطالعاتي بر انجام بهينه
پاسخ بيشتر دانشجويان . است 47/3ويا شده و ميزان آن دارد، ج

به اين سؤال، تأكيدي بر اين تأثير و مبين احساس نياز به 
پژوهش حاضر،  ي اين يافته. آموزش هدفمند در اين راستا بود

است كه اظهار  Barkerو  Julienهاي  در راستاي يافته
بيشترين  تكاليف خود، ي آموزان جهت انجام بهينه داشتند دانش

  ). 5(كنند  استفاده را از اينترنت مي
درصد از جامعه،  50چنانچه در پيش گفته شد، بيش از 

 ي داشتند و ميانگين نمره» متوسط«سواد اطالعاتي در سطح 
نمره قرار داشت، نتيجه اينكه  110از  56- 77ها در طيف  آن

» كم«مايل به » متوسط«پژوهش از سواد اطالعاتي  ي جامعه
ردار بود و اين نكته ضرورت توجه به آموزش سواد برخو

  . كند اطالعاتي را دو چندان مي
Salisbury  وEllis خود بر آموزش  ي در مطالعه

هاي اطالعاتي در چارچوب مشخص و اصولي تأكيد  مهارت
ها نشان داد در  داشتند، به طوري كه يكي از نتايج تحقيق آن

شركت كننده قبل و پس از آموزش تفاوت  ي برخي موارد نمره
). 2(دهد  هاي اطالعاتي نشان نمي چنداني را در ارتقاي مهارت

داري در سطح سواد  الماسي زفره نتيجه گرفت كه اختالف معني
اطالعاتي دو گروه علوم انساني و علوم پايه وجود دارد و گروه 

بيانگر  اين نكته). 12(علوم پايه از وضعيت بهتري برخوردارند 
هاي مورد نياز  ريزي است و توجه به مهارت اهميت برنامه
اكثر تحقيقات . كند تحصيلي را يادآوري مي ي مرتبط با رشته

سطح سواد اطالعاتي متوسط در  ي انجام شده، نشان دهنده
تواند دليلي استوار  باشد كه مي جوامع مختلف پژوهشي مي

ارتقاي سواد  ملي ي جهت لزوم ايجاد و اجراي يك برنامه
  .اطالعاتي در تمام سطوح و جوانب باشد

پژوهش، در سطح  ي درصد جامعه 9/51، 1بر طبق جدول 
قادر به يافتن منابع اطالعاتي مورد نياز خود در » متوسط«

درصد نيز از مهارت  39با توجه به اينكه حدود . كتابخانه بودند
اين يافته  در اين زمينه برخوردار بودند،» بسيار كم«يا » كم«

اي، آشنايي با ابزارهاي  تأكيد ديگري بر نياز به آموزش كتابخانه
اي و آشنايي با انواع منابع  جست و جوي دستي و رايانه

اطالعاتي موجود اعم از كتب تخصصي درسي، منابع مرجع پر 
. باشد در كتابخانه مي... ها، مجالت و  كاربرد مانند اطلس

Salisbury  وEllis درصد از  22تيجه رسيدند كه به اين ن
آنان، قادر به يافتن مجالت مورد  ي دانشجويان مورد مطالعه

هاي الزم در اين  آموزش ي نياز خود بودند، ولي پس از ارايه
  ). 2(درصد افزايش يافت  50زمينه، اين ميزان به نزديك 

هاي برخي از پژوهشگران داخلي نيز بر ضرورت  يافته
براي . ها تأكيد دارد در محيط دانشگاهآموزش سواد اطالعاتي 

 9/21مثال، فرج پهلو و مرادي مقدم به اين نتيجه رسيدند كه 
استفاده از  ي درصد از اعضاي هيأت علمي بر آموزش شيوه

درصد بر آموزش استفاده از منابع  4/17امكانات كتابخانه و 
 71بردستاني عقيده داشت كه). 9(چاپي كتابخانه تأكيد داشتند 

هاي جست و  آشنايي با مهارت ي رصد دانشجويان در زمينهد
). 8(اند  گونه آموزش رسمي نديده  اي، هيچ جوي كتابخانه

نژاد افشار و همكاران به اين نتيجه رسيدند كه آموزش  لطف
تواند به دانشجويان  هاي اطالعاتي پزشكي مي آشنايي با بانك

). 14(ك كند تر به مقاالت مورد نياز كم براي دسترسي سريع
نتايج تحقيقات انجام شده به طور واضحي نياز به آموزش را در 

  .دهد بهبود استفاده از منابع اطالعاتي كتابخانه نشان مي
درصد از دانشجويان از نظر توانايي  1/3بر طبق نتايج، 

» بسيار زياد«استفاده از رايانه و تجهيزات جانبي آن در سطح 
درصد و در  1/43ميزان مربوط به قرار داشتند، ولي بيشترين 

 ي با توجه به اينكه بيش از نيمي از جامعه. بود» متوسط«سطح 
پژوهش در استفاده از رايانه و تجهيزات جانبي آن در سطح 

قرار داشتند، اين نكته، » بسيار كم«يا » كم«، »متوسط«
افزارهاي پر كاربرد در جوامع  آموزش آشنايي با رايانه و نرم

انشگاهي و همچنين آشنايي با تجهيزات جانبي آن علمي و د
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اين قسمت . سازد را ضروري مي... اعم از پرينتر، اسكنر، رايتر و 
هاي فرج پهلو و  راستا با يافته هاي پژوهش حاضر هم از يافته

درصد از مسؤوالن  1/46مرادي مقدم است كه گزارش كردند 
به اعضاي هيأت  ها ها به آموزش مهارت دانشكده ي مراكز رايانه

نژاد افشار و همكاران به اين نتيجه  لطف). 9(علمي معتقدند 
 ي رسيدند كه اكثر دانشجويان مورد مطالعه، هيچ گونه دوره
... آموزشي مربوط به استفاده از رايانه، ابزارهاي جست و جو و 

هاي آموزشي رسمي را براي انجام كارهاي  اند و دوره را نگذرانده
ي تحقيقات  نتيجه). 14(گشا دانستند  هشي راهآموزشي و پژو

افزارها و  رايانه، نرم ي انجام شده نيز نياز به آموزش در زمينه
تجهيزات جانبي را در راستاي ارتقاي سواد اطالعاتي مورد تأييد 

  . دهد قرار مي
 11هاي پژوهش حاضر نشان داد كه  بخشي ديگر از يافته

قادر به » بسيار زياد«يا » زياد«گويان در سطح  درصد از پاسخ
يافتن اطالعات مورد نياز خود در اينترنت بودند، ولي بيشترين 

» كم«درصد بود كه از اين نظر در سطح  3/39ميزان مربوط به 
و » بسيار كم«درصد در سطح  3/21قرار داشتند، در حالي كه 

 ي در نتيجه، جامعه. بودند» متوسط«درصد در سطح  29
اطالعات مورد نياز خود بسيار ضعيف عمل پژوهش در يافتن 

هاي مختلف  آموزش اينترنت و امكانات آن و شيوه. كند مي
هاي دانشجويان به  جهت ارتقاي مهارت... جست و جو و 

هاي  منظور دستيابي آنان به مطالب مورد نياز خود از سرفصل
نتايج . باشد مهم آموزش سواد اطالعاتي در اين جامعه مي

كه اظهار  Barkerو  Julienبا نتايج پژوهش تحقيق حاضر 
آموزان اطالعات بازيابي شده در  درصد از دانش 41داشتند 

اينترنت را با اطالعات مورد نياز جهت انجام تكاليف خود مرتبط 
، و نتايج پژوهش فرج پهلو و مرادي مقدم مبني بر )5(دانند  مي

زش درصد از اعضاي هيأت علمي، خواهان آمو 2/67اينكه 
، در يك )9(يابي از اينترنت هستند  جست و جو و اطالع ي شيوه

تمام اين نتايج آموزش اينترنت و امكانات آن را . باشد راستا مي
  .دهند به عنوان امري الزم مورد تأييد قرار مي

گويان در جست و  درصد از پاسخ 10در پژوهش حاضر، 
يا » دبسيار زيا«هاي خود از عملگرهاي منطقي در سطح  جو

درصد در  5/37كردند، ولي بيشترين ميزان  استفاده مي» زياد«
از اين » بسيار كم«درصد در سطح  4/29و سپس » كم«سطح 

در نتيجه، در استفاده از عملگرهاي . كردند عملگرها استفاده مي
با . پژوهش در سطح بسيار پاييني قرار داشت ي منطقي، جامعه

ا با منابع مرجع رديف اول ميزان آشنايي شم«سؤال  ي مقايسه
ها  و طرز استفاده از آن...) ها و  ها، فرهنگ المعارف  ةمانند داير(

ميزان آشنايي شما با منابع رديف دوم « با سؤال» چقدر است؟
و طرز استفاده ) نامه ها و چكيده نامه ها، نمايه شناسي مانند كتاب(

علول شويم كه سؤال اول م متوجه مي» ها چقدر است؟ از آن
سؤال دوم است و يكي از داليلي كه دانشجويان منابع 

يابند، عدم استفاده  اطالعاتي خود را به سهولت در اينترنت نمي
  .باشد از عملگرهاي منطقي مي

هاي  رسد كه مهارت همچنين اين نكته جالب به نظر مي
اين دو پرسش، در سطح  ي ي مورد مطالعه در زمينه جامعه

 26دريافتند كه فقط  Ellisو  Salisbury. است» كم«
توانستند از عملگرهاي منطقي بول به  درصد از دانشجويان مي

هاي الزم،  آموزش ي درستي استفاده كنند، ولي پس از ارايه
درست از اين  ي درصد از دانشجويان طرز استفاده 50حدود 

به دست  ي ي نتيجه در مقايسه). 2(عملگرها را ياد گرفتند 
پژوهش  ي شود كه جامعه ش حاضر، معلوم ميآمده از پژوه

تري قرار داشتند؛ احتمال  حاضر از اين نظر در سطح پايين
هاي الزم در اين زمينه، درصد افراد  آموزش ي با ارايه رود مي

  . ماهر بيشتر خواهد شد
پژوهش در جست و  ي درصد جامعه 40بر طبق نتايج، 

» متوسط« نفسجوهاي خود براي كسب اطالعات از اعتماد به 
» زياد«يا » بسيار زياد«درصد از اعتماد به نفس  3/39و 

هاي الزم براي  با وجود ضعف در برخي مهارت. برخوردار بودند
پژوهش حاضر در جست و  ي جست و جوي اطالعات، جامعه

جوي اطالعات به طور مستقل و با اعتماد به نفس، از سطح 
افزايش هر چه بيشتر جهت . رو به باال برخوردار بود» متوسط«

اعتماد به نفس و استقالل جست و جوگران در هنگام جست و 
هاي جست و جو،  جوي اطالعات، عالوه بر آموزش مهارت

شناختي و استانداردها و ضوابط الزم  آموزش برخي نكات روان
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ها و تمرين بيشتر، از صحت  به است تا دانشجو با اتكاي بر آن
خود مطمئن باشد و از نتايج  انجام مراحل جست و جو توسط

  .جست و جو لذت ببرد
Gross  وLatham داري بين  معني ي دريافتند كه رابطه

هاي سواد اطالعاتي و اعتماد به نفس وجود دارد،  مهارت
داري بين نمرات سواد اطالعاتي و  معني ي همچنين رابطه

اي وجود دارد و با افزايش سواد  مقياس فرعي دانش كتابخانه
اي كاهش  عاتي، اضطراب مربوط به كمبود دانش كتابخانهاطال
  ).3(يابد  مي

درصد  7/43ها نشان داد كه  بخش ديگري از يافته
بسيار «درصد در سطح  1/34و » متوسط«گويان در سطح  پاسخ
» كم«يا » بسيار كم«درصد در سطح  3/22و » زياد«يا » زياد

در نتيجه، . ودندخود ب ي قادر به ارزيابي اطالعات بازيابي شده
پژوهش از نظر توانايي در ارزيابي اطالعات بازيابي شده  ي جامعه

در اين راستا، توجه به . رو به باال قرار داشت» متوسط«در سطح 
آموزش ارزيابي منابع و اطالعات از طريق آموزش تطابق 
ركوردهاي بازيابي شده با ميزان ربط موضوعي، اعتبارسنجي ناشر 

طالب و تاريخ انتشار، منجر به ارتقاي مهارت م ي و نويسنده
هاي  راستا با يافته ها هم اين بخش از يافته. كاربران خواهد شد

Julien  وBarker  درصد از  42بود كه گزارش دادند
چندين منبع از اطالعات گردآوري شده،  ي آموزان با مقايسه دانش

تاني نيز بردس). 5(ها هستند  قادر به تشخيص و ارزيابي صحت آن
درصد از دانشجويان، به ارزيابي  2/51به اين نتيجه رسيد كه 

درصد هنگام انجام تحقيق،  37پردازند و  نهايي كار خود مي
  ). 8(دهند  اطالعات را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

گويان پژوهش حاضر در وضعيت بهتري نسبت به  پاسخ
آنان . و همكاران بودند Walravenگويان پژوهش  پاسخ

 ي آموزان در هنگام مشاهده درصد از دانش 24دريافتند كه فقط 
پردازند و ساير  ها مي نتايج، به طور صريح به ارزيابي آن

آموزان به سختي قادر به ارزيابي اطالعات و منابع بودند  دانش
گذشته، جهت ارتقاي اين  ي در تحقيقات انجام شده). 6(

ين دقيق موضوع مورد جست توانايي، آموزش نكاتي از قبيل تعي

و جو، چگونگي سنجش اعتبار و سنخيت با موضوع، مورد تأكيد 
  .قرار گرفته است

رضايت از نتايج جست و جو  ي ي تحقيق حاضر درباره يافته
 ي پژوهش از نتيجه ي درصد از جامعه 5/47نشان داد كه 

درصد در سطح  8/35و » متوسط«جست و جوي خود در سطح 
گويان از  رضايت داشتند و رضايت پاسخ» كم« يا» بسيار كم«

هاي تحقيق  اين بخش از يافته. نتايج جست و جو پايين بود
هاي فرج پهلو و مرادي مقدم است كه  حاضر تأييدي بر يافته

 ي درصد از اعضاي هيأت علمي در زمينه 1/79دريافتند 
دستيابي به اطالعات تخصصي خود به آموزش نياز دارند و 

جست  ي هاي آموزش شيوه   د خواستار برگزاري دورهدرص 2/67
درصد باالي تقاضا ). 9(يابي در اينترنت شدند  و جو و اطالع

تواند حاكي از عدم رضايت از نتايج جست و  براي آموزش، مي
جو در شرايط فعلي و عالقه و نياز به افزايش دانش و 

  .هاي مرتبط با جست و جوي اطالعات باشد مهارت
هاي الزم بايد بر اصول جست و جوي صحيح و  در آموزش

كاربردي و همچنين جست و جوي پيشرفته، گسترش و محدود 
جهت بهبود نتايج جست و جو تأكيد ... ساختن جست و جو و 

درصد از  9/32هاي بردستاني نيز نشان داد كه  يافته. كرد
دانشجويان به عدم آشنايي با استفاده از منابع اطالعاتي اشاره 

رحيمي و همكاران به اين نتيجه رسيدند كه ). 8(دند كر
هاي ضمن خدمت، عوامل  كتابداران، آموزش در قالب دوره

ها را از  محيطي و ديدگاه علمي مديران مراكز و كتابخانه
ترين عوامل تأثيرگذار بر سطح سواد اطالعاتي خود  مهم

ياز به قبلي نيز بر ن ي هاي انجام شده در پژوهش). 13(اند  دانسته
هاي  جست و جوي اطالعات و مهارت ي آموزش در زمينه

دستيابي به اطالعات تأكيد شده است تا به اين وسيله، نتايج 
  .تر و منجر به افزايش رضايت كاربران گردد ها بهينه جست و جو

توانايي  پژوهش، ي درصد جامعه 7/43، 1بر طبق جدول 
درصد از  4/44و » متوسط«درخواست از كتابدار را در سطح 
اظهار » كم«يا » بسيار كم«آنان اين توانايي را در سطح 

پژوهش در زمان نياز به كمك،  ي در نتيجه، افراد جامعه. داشتند
چندان قادر به مطرح ساختن درخواست خود با كتابدار نبودند، 
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در حالي كه در بسياري از موارد ممكن است فقط يك راهنمايي 
ه اطالعات مورد نظر او برساند يا به آن جزيي كتابدار، فرد را ب

بر نقش اساسي كتابداران در تحقق  Cobus. سو هدايت كند
دهي به آموزش بهداشت  در شكل IOM`sهاي اصلي  اولويت

و همچنين وجود همكاري دايمي بين  21عمومي در قرن 
محمدي و ). 4(مربيان بهداشت عمومي و كتابداران تأكيد دارد 

نتيجه رسيدند كه دانشجويان در آموزش  الهي به اين فضل
استفاده از منابع مرجع، ابتدا كتابداران متخصص و سپس 

 ي در كليه). 10(دانند  استفاده از جزوه و بروشور را الزم مي
تحقيقات انجام شده، بر نقش كتابداران در ارتقاي سواد 

هاي آموزشي، كه به نوعي با   اطالعاتي و همچنين ساير برنامه
  . بزرگي در ارتباط هستند، تأكيد شده است ي عهجام

هاي پژوهش حاضر، بين  بر اساس بخش ديگري از يافته
ها  تكاليف آن ي سطح سواد اطالعاتي دانشجويان و انجام بهينه

، به طوري كه )P > 001/0(داري وجود داشت  معني ي رابطه
تكاليف نيز  ي با افزايش سطح سواد اطالعاتي، انجام بهينه

در نتايج پژوهش خود به ادغام  Cobus. زايش يافته استاف
جهت  IOM`sهاي  هاي سواد اطالعاتي و اولويت مهارت

). 4(آموزش بهداشت عمومي اشاره دارد  ي بهبود كيفيت برنامه
تحقيقات گذشته، سواد اطالعاتي در بهبود  ي با توجه به نتيجه

ست و هاي آموزشي مورد نظر بسيار كارآمد بوده ا برنامه
هاي  هاي آموزشي با برنامه كار پس از ادغام برنامه ي نتيجه

هاي سواد اطالعاتي،  سواد اطالعاتي يا انجام آن در كنار برنامه
 ي اي داشته است كه نشان دهنده بهبود قابل مالحظه

  .باشد داري و تعامل اين رابطه مي معني
همان گونه كه در پيش گفته شد، بين سطح سواد 

 ي دانشجويان جديدالورود و ساير دانشجويان جامعهاطالعاتي 
، اگر )P=  6/0(داري وجود نداشت  پژوهش، تفاوت آماري معني

بيشتر از  1387- 88چه ميانگين نمرات دانشجويان ورودي 
اما در . بود؛ 1384- 85ميانگين نمرات دانشجويان ورودي 

مجموع، سطح سواد اطالعاتي دانشجويان مورد مطالعه پايين 
راستا با  هاي تحقيق حاضر هم اين بخش از يافته. ستا

هاي بختيارزاده است كه اظهار داشت سواد اطالعاتي  يافته

قرار » كم«كارشناسي در سطح  ي دانشجويان سال آخر دوره
تواند عدم توجه به سواد  يكي از داليل اين امر مي). 7(دارد 

الي كه اين ها باشد؛ در ح درسي دانشگاه ي اطالعاتي در برنامه
تواند دانش  هاي آن، مي آموزش و ممارست دايم آموخته

  . آموختگاني با سواد اطالعاتي باالتر به جامعه تحويل دهد
هاي پژوهش حاضر نشان داد كه بين  بخش ديگري از يافته
هاي مختلف تحصيلي تفاوت آماري  سطح سواد اطالعاتي رشته

 ي ويان رشتهو دانشج) P > 001/0(داري وجود داشت  معني
ها  پزشكي از سطح سواد اطالعاتي باالتري نسبت به ساير رشته

وجود تفاوت در سطح سواد اطالعاتي دانشجويان . برخوردار بودند
. هاي مختلف در تحقيقات پيشين نيز گزارش شده است رشته

 ي براي مثال، راستي به اين نتيجه رسيد كه دانشجويان رشته
عاتي باالتري نسبت به دانشجويان كتابداري از سطح سواد اطال

و بختيارزاده نيزاز نظر سواد ) 11(كامپيوتر برخوردار بودند  ي رشته
داري را بين دانشجويان  اطالعاتي، اختالف آماري معني

  ). 7(هاي مختلف تحصيلي مشاهده نمود   رشته
علت وجود تفاوت در سطح سواد اطالعاتي دانشجويان 

در . 1: به داليل زير باشد هاي مختلف ممكن است رشته
ها شرايطي مورد توجه است  گزينش دانشجويان در برخي رشته

. ها پذيرش شود تواند در آن رشته ها مي كه فرد با دارا بودن آن
هاي درسي و  هاي تحصيلي فراخور برنامه در برخي از رشته. 2

توجه بيشتري ... وري، سواد اطالعاتي و آ ماهيت رشته، به فن
در نتيجه، اين امر باعث تفاوت در سطح اطالعاتي . شود مي

  .گردد هاي تحصيلي مي  ها با ساير رشته دانشجويان اين رشته
هاي دانشجوي باسواد اطالعاتي اين است  يكي از مشخصه

كه به طور مؤثر و كارآمد به اطالعات مورد نياز خود دسترسي 
العاتي خود رود فردي كه براي رفع نياز اط انتظار مي. پيدا كند

ها به  كند، براي يافتن آن از انواع منابع اطالعاتي استفاده مي
بردستاني به اين نتيجه . هاي اطالعاتي برود سراغ انواع كانال

صحيح از  ي درصد از دانشجويان، مايل به استفاده 64رسيد كه 
بنابراين با آشنايي بيشتر با ). 8(منابع اطالعاتي مختلف هستند 

در . يابد ها افزايش مي ها، كاربرد آن و ماهيت آن انواع منابع
پژوهش حاضر معلوم شد كه بين ميزان استفاده از منابع 
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 ي هاي اطالعاتي، رابطه اطالعاتي و ميزان استفاده از كانال
، به طوري كه با )P > 001/0(داري وجود دارد  آماري معني

ان استفاده از افزايش ميزان استفاده از انواع منابع اطالعاتي، ميز
  . يابد هاي اطالعاتي نيز افزايش مي انواع كانال

بخش ديگري از نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه كتاب 
با . نسبت به ساير منابع اطالعاتي، بيشتر استفاده شده است

توزيع فراواني و ميانگين ميزان استفاده از منابع  ي مقايسه
، نشريات ادواري، اطالعاتي به ترتيب كتاب، منابع اينترنتي

ها بيشتر مورد استفاده  نامه ها و پايان نامه ها، چكيده شناسي كتاب
 59به اين نتيجه رسيدند كه  Barkerو  Julien. اند قرار گرفته

هستند ) ي اينترنت بر پايه(مبنا  درصد از منابع اطالعاتي، اينترنت
آموزان  و اينترنت بيشترين منبعي است كه در تحقيق دانش

، در حالي كه نتايج تحقيق )5(گيرد  رد استفاده قرار ميمو
درصد از دانشجويان از كتاب به  5/63بردستاني نشان داد كه 

در ). 8(كنند  ترين منبع اطالعاتي استفاده مي عنوان اصلي
پژوهش به كتاب و  ي بسياري از تحقيقات انجام شده، جامعه

داده است كه  اينترنت نسبت به ساير منابع بيشتر توجه نشان
تر به اين منابع و گرايش  توان دسترسي آسان دليل آن را مي

  . آموزي و دانشجويي به منابع رديف اول دانست دانش ي جامعه
هاي پژوهش حاضر بيانگر آن است كه در استفاده از  يافته

هاي اينترنتي بيش از همه مورد  هاي اطالعاتي، شبكه كانال
توزيع فراواني و ميانگين  ي قايسهبا م. گيرد استفاده قرار مي

هاي  هاي اطالعاتي به ترتيب از شبكه ميزان استفاده از كانال
ي  دانشكده ي الملل، كتابخانه واحد بين ي اينترنتي، كتابخانه

شخصي و  ي پرستاري، منابع الكترونيكي غير پيوسته، كتابخانه
 مركزي دانشگاه بيشترين استفاده صورت ي در آخر، كتابخانه

در - مركزي دانشگاه در اهواز  ي از آنجا كه كتابخانه. گيرد مي
تواند در  مستقر است، بعد مسافت مي - كيلومتري 100 ي فاصله

  .مركزي مؤثر باشد ي عدم استفاده از كتابخانه
درصد از  5/63بردستاني نيز به اين نتيجه رسيد كه 
دانشكده و  ي دانشجويان براي كسب اطالعات از كتابخانه

مركزي دانشگاه استفاده  ي ها از كتابخانه درصد از آن 1/56
حاصل از پژوهش حاضر معلوم  ي با توجه به نتيجه). 8(كنند  مي

ترين و قابل  گردد كه به طور معمول دانشجويان از نزديك مي
ترين راه براي كسب اطالعات مورد نياز خود استفاده  دسترس

شش يا قانون زيف كنند و اين يافته با اصل كمترين كو مي
Zipf خواني دارد هم.  
   

  گيري  نتيجه
مورد مطالعه از  ي هاي پژوهش حاضر، جامعه با توجه به يافته

سطح سواد اطالعاتي متوسطي برخوردار بود؛ در نتيجه جهت 
هاي  ريزي جهت آموزش بهبود و ارتقاي وضعيت موجود، برنامه

ها در  ستفاده از آنآشنايي با امكانات، منابع و ا ي الزم در زمينه
كتابخانه و همچنين آشنايي با رايانه، تجهيزات جانبي، اينترنت 

وري در ارتباط هستند، امري آ و به نوعي اموري كه با فن
بنابراين، برگزاري تور آشنايي با . ضروري و اجتناب ناپذير است

كتابخانه براي دانشجويان جديدالورود و آشنايي دانشجويان با 
هايي  آموزش ي ي جديد اطالعاتي و ارتباطي و ارايهها وريآ فن

دنياي مجازي وب، اينترنت، عملگرهاي منطقي،  ي در زمينه
هاي  موتورهاي جست و جوي عمومي و تخصصي، سايت

تخصصي و اصول جست و جو و همچنين برقراري ارتباط بين 
هاي  آموزش ي از سوي ديگر با ارايه. باشد فردي ضروري مي

يادگيري  ي ن در راستاي تربيت افرادي با خصيصهتوا الزم مي
  . العمر و پويا اقدام كرد مادام

  
  پيشنهادها

ي واحد درسي سواد اطالعاتي به عنوان يك موضوع  ارايه .1
  مهم و اساسي در دانشگاه 

هاي مداوم جهت ارتقاي سطح سواد  ي آموزش ارايه  .2
 تأثير اين ي اي در زمينه هاي دوره اطالعاتي و ارزيابي

  .ها در عملكرد تحصيلي و پژوهشي دانشجويان آموزش
  

  تشكر و قدرداني
در پايان از جناب آقاي مهندس بهمن چراغيان كه در انجام 
اين تحقيق با كمال دقت و متانت به عنوان مشاور آماري 
قبول زحمت و پژوهشگران را ياري نمودند، كمال تشكر و 

  .گردد سپاس مي
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Comparison of Information Literacy of International Branch Students 
with Nursing Students of Jundi Shapur University of Medical  

Sciences - Abadan Branch* 

Zahed Bigdeli, PhD1; Mahboobeh Momtazan2 

Abstract 
Introduction: This article intends to compare information literacy of International Branch 
students with Nursing students of Jundi Shapur University of Medical Sciences – Abadan Branch. 
Methods: This research is of survey-descriptive type which has been conducted using a 
questionnaire to collect the data. The population studied included 222 students studying at the 
international branch and nursing school of Jundi Shapur University of Medical Sciences -Abadan 
Branch. 
To analyze the data, SPSS13 was used. Descriptive analysis including frequency, prevalence, 
average and standard deviation as well as analytical statistics ANOVA, T-test and Tukey were 
implemented. 
Results: The findings showed that International Branch students enjoy a higher level of 
information literacy than nursing students. However, in general, the subjects enjoy an average 
level of information literacy and that   there is no significant difference between the information 
literacy levels of   freshmen and senior students. Other findings suggest that the subjects were at 
an average level in finding their required information resources in the library, as well as using 
computer and other accessories. 
Self-confidence in seeking information, assessment of retrieved information and self-satisfaction 
from the results of their searches and the ability to seek help from a librarian were all at an 
average level. However, the students stood at a low level as to finding their required information 
on the internet and using logical operators. The subjects used books more than any other 
information sources, and information networks stand as the first channel for seeking information. 
Conclusion: Since information literacy of the population was at an average level, planning for 
educational programs to promote information literacy of students is essential. 
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