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چکيده
هدف :با توجه به حجم روزافزون اطالعات هر فرد ،نیازمند فراگیری مهارتها و توانمندیهایی فراتر از سواد سنتی است .هدف پژوهش حاضر،
بررسی سطح سواد اطالعاتی در بین دانشجویان رشتههای توانبخشی میباشد.
روشها :این مطالعه کاربردی بر روی  150دانشجوی تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه استاندارد که براساس مدل آیزنبرگ بود .پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ  0/96درصد محاسبه شد .جهت تحلیل دادهها از
نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
نتایج :مهارت جامعه پژوهش در درک نیاز اطالعاتی ( ،)2/0±94/6در راهبردهای جستجو ( ،)2/0±96/67در مکانیابی اطالعات ( ،)2/0±80/88در

استفاده از اطالعات ( ،)2/0±76/95در ترکیب اطالعات ( )2/0±46/80و از لحاظ ارزیابی اطالعات ( )2/0±93/84در حد متوسط قرار داشته است.
نتایج کلی پژوهش ،میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی را با میانگین 2/85±0/636نشان داده است .نتایج نشان داد بین مقطع
تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با سطح سواد اطالعاتی ارتباط معنیداری وجود دارد.

نتيجهگيری:

از آن جا که وضعیت سطح سواد اطالعاتی جامعه پژوهش در سطح متوسط قرار داشت ،توجه بیشتر نسبت به آموزش سواد

اطالعاتی از طریق برگزاری کالسها با محتوای غنیتر و مطابق با فناوریهای جدید در بین دانشجویان هر رشته توانبخشی باید صورت پذیرد.
همچنین ضروریست از متخصصان اطالعرسانی برای بازبینی کارکردها و سیاستهای آموزشی در جهت پیشبرد فرایند پژوهش دانشجویان استفاده
نمایند.
کليدواژهها :سواد اطالعاتی ،توانبخشی ،دانشجویان.
نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله96/11/18 :

اصالح نهایی97/2/5 :

پذیرش مقاله97/2/15 :

ارجاع :صدقی شهرام ،عبدی فاطمه ،پناهی سیروس .سطح سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس مدل آیزنبرگ .مجله
اطالعرسانی پزشکی نوین1397 .؛ (.38-30 :4)1

مقدمه:
آن چه در دوران کنونی با خصیصه درهمتنیدگی جامعه اطالعاتی و

از آن به شکل مؤثر استفاده کنند و از این طریق با عصر پرشتاب اطالعات

در پی آن جامعه دانایی محور شناخته میشود و بیش از همه کانون بحث

همگام گردند ،این توانمندیها عموما سواد اطالعاتی خوانده میشود ].[1

و توجه بوده ،مفهوم سواد اطالعاتی است .بدین لحاظ در عصر اطالعات،

انجمن کتابداری آمریکا سواد اطالعاتی در قرن  21را قابلیتی برای

افراد نیازمند فراگیری توانمندیهایی هستند که به کمک آنها بتوانند

جستجو ،بازیابی ،ذخیره و چگونگی استفاده از دانش و فناوریهای
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نیازهای واقعی خویش را تشخیص داده ،پس از جایابی و ارزیابی اطالعات،

صدقی و همکاران

سطح سواد اطالعاتی دانشجویان

اطالعاتی تعریف کرده است ] .[2این تعریف از سواد اطالعاتی ،بر اهمیت

راهکارها به تربیت نیروی متخصص ،اقدامات توانبخشی مناسب ،آشنایی با

عملکرد دانشگاه و نیز اهمیت یادگیری مداوم تأکید میکند ] .[3پس

تکنولوژی و فناوریهای جدید باز میگردد ] .[12داشتن سواد اطالعاتی

دانشگاههای پویا دانشگاههایی هستند که بتوانند کارآفرین باشند و

در موارد توانبخشی سالمندان نیز ،عالوه بر بهبود کیفیت درمان و کاهش

ارزشهای تخصصی و مدیریتی را تلفیق کنند ] .[4با وجود آشکار بودن

هزینهها ،دوره درمان این افراد نیز به جهت تکنیکی بودن کار ،کمتر

ارزش اطالعات و نقش آن در توسعه ،هنوز برخی جوامع به این مهم پی

خواهد بود .با توجه به اینکه جمعیت سالمندی در تمامی کشورها از جمله

نبردهاند ،بنابراین برای تولید ،سازماندهی ،اشاعه و دسترسی به آن اقدام

ایران در حال افزایش بوده و به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر نظام

الزم صورت نمیگیرد .این امر باعث شده است تا فاصله اطالعاتی یا به

اجتماعی و اقتصادی جوامع مطرح است ].[10

اصطالح امروز شکاف دیجیتالی عمیقی میان جوامع و حتی قشرهای

تحقیقات صورت گرفته نشان میدهد جنبههای عملی و کاربردی

مختلف یک کشور به وجود آید ] .[5در جامعه اطالعاتی امروز

حاصل از مهارتهای سواد اطالعاتی در تصمیمگیری کلینیکی در شرایط

دانشجویان باید مهارتهای مرتبط با جستجو ،ارزیابی ،پردازش و انتقال

تشخیص و درمان بسیار اثربخش باشد ] .[13مدل آیزنبرگ ،با انواع

اطالعات را به دست آورند ].[6

استانداردهای سواد اطالعاتی همخوانی داشته و روشی موفق و کاربردی

از آن جایی که رشتههای مربوط به توانبخشی (گفتاردرمانی،

برای تقویت برنامههای درسی براساس مهارتهای اطالعاتی و فناوریهای

فیزیوتراپی ،بیناییسنجی ،ارتوپدی فنی ،کاردرمانی ،شنواییسنجی،

نوین میباشد .انعطافپذیری و ساختار آن بگونهای است که در تمام طول

مدیریت توانبخشی) عالوه بر گذراندن دروس نظری ،به صورت تجربی نیز

دوره آموزشی بر نیازهای دانشجویان ،منابع موجود کتابخانه و مشارکت

در کلینیکهای مربوط به هر رشته ،با بیماران و مراجعین خاصی سر و

این دو تاکید دارد .این مدل به دانشجویان اجازه میدهد تا مهارتهای

کار دارند ،پس ارتقاء سطح سواد اطالعاتی میتواند تأثیر زیادی بر

حل مسئله اطالعاتی خود را توسعه داده و به کاوشگرانی متبحر در حوزه

مهارتهای کلینیکی داشته باشد .برای نمونه فارغالتحصیالن دو رشته

فناوری اطالعات تبدیل شوند .ترکیب شش مهارت (درک نیاز اطالعاتی،

فیزیوتراپی و کاردرمانی میتوانند آموزشهای دانشگاهی را از مرحله طرح

راهبردهای جستجو ،مکانیابی ،استفاده ،ترکیب و ارزیابی اطالعات) به

سؤال کلینیکی تا شیوه جستجو و بازیابی منابع اطالعاتی در توسعه

برنامه درسی تدریس ،کمک خواهد کرد تا دستیابی به مهارتهای سواد

مهارتهای درمان مبتنی بر شواهد به کار گیرند .تصمیمگیری نیز

اطالعاتی بیشتر و با یادگیری عمیقتر صورت پذیرد ].[14

میشود ] .[7کسب مهارتهای سواد اطالعاتی ،آنان را توانمند در

بر ارتقاء و آموزش سواد اطالعاتی در رشتههای توانبخشی مشخص است

فراگیری و کسب دانش جدید کرده ،ضمن بهرهگیری از تکنیک و

ولی تاکنون در ایران پژوهشی در زمینه تعیین سطح سواد اطالعاتی

مهارتهای مربوط به فناوریهای جدید ،میتوانند به عنوان جامعه پویای

دانشجویان رشته توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران و تاثیر بکارگیری

دانشپژوه توانبخشی در روند بهبود کیفیت و تشخیص بالینی مبتنی بر

و افزایش سطح سواد بر عملکرد آنها صورت نگرفته است .بنابراین مطالعه

شواهد در زمینه شغلی و نیز تولیدات علمی کشور موثر بوده و از لحاظ

حاضر با هدف بررسی میزان سطح سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت

اقتصادی نیز ضمن شکوفایی علم و دانش در زمینه ثبت اختراعات جدید

تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس

نیز باعث افتخار کشور باشند .به روز بودن اطالعات و درک نیاز به آموزش

مدل آیزنبرگ میپردازد .الزم به ذکر است در این پژوهش ابعاد سن،

بیشتر برای رفع مشکالت کلینیکی و بالینی بسیار ضروری است ].[8

جنس مقطع تحصیلی ،میزان تسلط به زبان انگلیسی و میزان تسلط به

انجمن شنوایی گفتار و زبان آمریکا نیز تمرینات مبتنی بر شواهد را

رایانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

یک طرح استراتژی در رشته گفتار درمانی دانسته و بر آموزش مداوم
مهارتهای سواد اطالعاتی قبل از ارائه خدمات درمانی در کلینیکها برای

مواد و روشها:

متخصصان این رشته تأکید میکند ] .[9یکی از اساسیترین مسائل در

روش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و از نظر هدف ،در حیطه

نظام سالمت سالمندان ،هزینه مراقبت از سالمندان است ] .[10در مقوله

پژوهشهای کاربردی میباشد ،جامعه پژوهش شامل  150نفر از

درمان نیز ،هزینههای هنگفتی صرف درمان بیماران سالمند و اقامت آنها

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سالهای1393-1396دانشکده

در مراکز درمانی و بیمارستانی میشود ] .[11بخش عمدهای از این

توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،شامل مقاطع کارشناسی ارشد و
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براساس تلفیق شواهد با تخصص بالینی جهت بهبود کیفیت درمانی اتخاذ

با بررسی نتایج پژوهشهای صورت گرفته در خارج از کشور ،تأکید

صدقی و همکاران

سطح سواد اطالعاتی دانشجویان

دکترا بوده است که در  7رشته موجود در دانشکده توانبخشی شامل

نشان داد بین سطح سواد اطالعاتی دانشجویان دانشکده توانبخشی و

کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،شنواییسنجی ،ارتوپدی ،گفتاردرمانی،

متغیر جنسیت رابطه معنیداری وجود ندارد ( .)P-Value≥0/05با

بیناییسنجی و مدیریت توانبخشی مشغول به تحصیل بودهاند ،به صورت

استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن نیز مشخص شد که بین میزان

همهشماری انتخاب شدند.

تسلط به زبان انگلیسی و مؤلفههای سواد اطالعاتی ارتباط معنیداری

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه استانداردی بود که جهت تعیین

وجود ندارد زیرا مقدار احتمال بیشتر از  P-Value≥0/05بود.

روایی محتوایی پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان علوم کتابداری و

بررسی ارتباط متغیر میزان تسلط به رایانه با متغیرهای سواد

اطالعرسانی پزشکی استفاده و اصالحات مورد نظر اعمال گردید .پایایی

اطالعاتی ارتباط معنیداری را نشان داد ( .)P-Value≤0/05بدین معنی

این ابزار نیز از طریق شاخص آماری آلفایکرونباخ  0/96درصد محاسبه

که با افزایش یا کاهش تسلط به رایانه ،سواد اطالعاتی نیز افزایش یا

شد.

کاهش مییابد .همچنین بررسی ارتباط متغیر سطح تحصیالت با
این پرسشنامه در دو بخش مشخصات دموگرافیک (جنسیت ،سن،

تحصیالت ،رشته تحصیلی ،میزان تسلط به زبان انگلیسی ،میزان آشنایی

متغیرهای سواد اطالعاتی نشان داد که دانشجویان دکتری از مهارت
بیشتری در مؤلفههای سواد اطالعاتی برخوردار هستند.

با رایانه) و سؤاالت سنجش سطح سواد اطالعاتی مدل آیزنبرگ در

یافتههای جدول  1نشان داد که میانگین سطح سواد اطالعاتی

مقیاس پنج گزینهای لیکرت (از خیلی زیاد تا خیلی کم) شامل  24سؤال

دانشجویان دانشکده توانبخشی ( )2/0±85/636در حد متوسط میباشد.

(شش سؤال مربوط به تعریف مسئله ،چهار سؤال ربوط به راهبردهای

در بین مؤلفههای سواد اطالعاتی ،مؤلفهی راهبردهای جستجو بیشترین

جستجوی اطالعات ،یک سؤال مربوط به مکانیابی و دسترسی به

میانگین ( )2/96±0/76و مؤلفهی ترکیب اطالعات کمترین میانگین

اطالعات ،سه سؤال مربوط به استفاده از اطالعات ،چهار سؤال مربوط به

( )2/46±0/80را به خود اختصاص دادهاند.

ترکیب اطالعات ،شش سؤال مربوط به ارزیابی اطالعات و یک سؤال باز
جهت ارائه پیشنهادات و نظرات) مطرح شد.

جدول  -1ميزان سواد اطالعاتی دانشجویان براساس مؤلفهها
مؤلفه

به منظور تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSنسخه  18و جهت ارزیابی
دادهها از آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها و مقایسه
گروههای مختلف از آمار استنباطی استفاده شد .ابتدا نرمال بودن متغیرها
با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نشان داد دادهها از توزیع نرمال
برخوردار است و در نتیجه از آزمونهای پارامتری تی مستقل،

درک نیاز اطالعاتی
راهبردهای جستجو
مکانیابی و دسترسی
استفاده از اطالعات
ترکیب اطالعات
ارزیابی اطالعات

میانگین و انحراف معیار
2/94±0/6
2/96±0/76
2/80±0/88
2/76±0/95
2/46±0/80
2/93±0/84

آنالیزواریانس برای مقایسه و آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی

یافتههای جدول  2نشان داد میزان سواد اطالعاتی دانشجویان در

ارتباط متغیرهای سواد اطالعاتی استفاده .شد P-Value<0/05 .به عنوان

مولفه تعریف مسئله بیشترین میانگین  3/84درصد مربوط به مشاوره و

سطح معنیداری در نظر گرفته شد.

راهنمایی گرفتن از اساتید و متخصصان بوده است .کمترین میانگین
 2/55درصد مربوط به گروههای بحث الکترونیکی بوده است .در سواالت
مربوط به میزان آشنایی با منابع اطالعاتی ،موتور جستجوی گوگل

از مجموع  150نفر شرکتکننده در این مطالعه که اقدام به تکمیل و
ارسال پرسشنامه نمودهاند  64/6درصد زن و  35/4مرد بودند .یافتهها

اسکوالر با  4/06درصد ،بیشترین استفاده و شبکه های اجتماعی با 1/85
درصد ،کمترین کارایی را برای دانشجویان داشته است.

جدول  -2ميزان سواد اطالعاتی دانشجویان از لحاظ مؤلفه تعریف مسئله
سؤاالت مؤلفه تعریف مسئله

میانگین

 -1به چه میزان برای تعیین یک موضوع تحقیقاتی از موارد زیر استفاده میکنید؟
الف) متخصصان ،استادان و دوستان خود

3/84

ب) گروههای کاری

2/73

ج) گروه بحث الکترونیکی

2/55
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یافتهها:

صدقی و همکاران

سطح سواد اطالعاتی دانشجویان
 -2برای رفع نیازهای اطالعاتی چه میزان از منابع مرجعی نظیر(فرهنگها ،اصطالحنامهها ،راهنماهای موضوعی و  )...استفاده میکنید؟

2/91

 -3چه میزان از منابع اطالعاتی نظیر(فرهنگها ،اصطالحنامهها ،دایرهالمعارفها و  )...برای تعریف دقیق موضوع مورد نظر استفاده میکنید؟

2/96

-4برای تعیین موضوعات اعم و اخص تا چه میزان از منابع مرتبطی مثل راهنماها و سرعنوانهای موضوعی پزشکی ) (Meshاستفاده میکنید؟

2/95

-5تا چه حد میتوانید کلیدواژها و مفاهیم مورد نظر خود را از یک عبارت موضوعی استخراج کنید؟

3/57

 -6تا چه میزان با منابع اطالعاتی زیر آشنایی دارید؟
الف) منابع کتابخانهای

3/28

ب) موتورهای جستجو مانند Google Scholar

4/06

پ) شبکههای اجتماعی مانند Academia،researchGate،Mendeley

1/85

ت) کتابخانه دیجیتالی

3/03

ث) پایگاههای تخصصی داخلی مانند Iran Medex ،Noormags ،Civilica

1/96

ج) پایگاههای تخصصی خارجی مانند ScienceDirect

3/5

چ) ابزارهای وب ( 2فیسبوک ،توییتر ،بالگها ،ویکیها)RSS ،

2/91

ح)گروههای بحث تخصصی

2/3

خ) بانک نشریات کشور ()Magiran

2/59

د) نشریات ملی و بینالمللی رایگان

2/97

ذ) پایگاههای استنادی مانند Scopus

3/03

نتایج جدول  3نشان داد در زمینه راهبرهای جستجوی اطالعات با

بخش سواالت مربوط به تکنیکهای جستجو ،جستجوی کلیدواژهای با

استفاده از عملگرها ،بیشترین میانگین  3/19درصد مربوط به استفاده از

میانگین  3/7بیشترین استفاده و سایر تکنیکهای جستجو با میانگین

عملگرهای  And ،Or ،Notو کمترین استفاده از تکنیکهای همجواری

 2/69کمترین کارایی را داشتهاند.

 W/N ،Next ،Nearو  Pre/Nبا میانگین  2/04درصد بوده است .در
جدول  -3ميزان سواد اطالعاتی دانشجویان از لحاظ راهبردهای جستجوی اطالعات

سؤاالت مؤلفه راهبردهای جستجوی اطالعات

میانگین

-7تا چه میزان برای جستجوی اطالعات از عملگرها و تکنیکهای زیر استفاده میکنید؟
الف) عملگرهای بولین نظیر NOT ،OR ،AND

3/19

ب) تکنیکهای کوتاهسازی مثل * یا ؟

2/72

پ) تکینکهای همجواری مثل Pre/n ،W/n ،Near Next

2/04

ت) تکنیکهای جستجوی فیلم

2/51

ث) تکنیکهای جستجوی تصویر

2/76

-8تا چه میزان با جستجوهای زیر آشنا هستید؟

ب) جستجوی کلیدواژهای

3/70

پ) جستجوی عبارتی

3/39

ت) جستجوی پیشرفته

3/34

ث) سایر تکنیکهای جستجوی

2/69

-9تا چه میزان در دسترسی به اطالعات روزآمد و مرتبط توانایی دارید؟

3/10

 -10تا چه میزان در دسترسی به اطالعات رایگان در محیط وب نظیر (کتابهای الکترونیکی ،پایان نامهها ،مقاله ،استانداردها،

3/24

گزارشهای فنی و  )...توانایی دارید؟

مجله اطالع رسانی پزشکی نوین؛ دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان 1397

33

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2022-01-17

الف) جستجوی مفهومی

2/86

صدقی و همکاران

سنجش سطح سواد اطالعاتی دانشجویان بر اساس مدل آیزنبرگ

یافتهها در رابطه با میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان دانشکده

اطالعاتی آغاز شده و طی مراحلی ،اسناد و منابع اطالعاتی با استفاده از

توانبخشی  2/8±0/88برای مؤلفه مکانیابی و دستیابی به اطالعات از

استراتژی های معین مورد جستجو قرار گرفته ،اطالعات مورد نیاز بازیابی

سطح متوسط کمتر بوده و در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتهاند .نتایج

می شوند ] .[18میانگین نمره دانشجویان تحصیالت تکمیلی در مرحله

نشان داد که میزان استفاده دانشجویان از منابع کتابخانهای و میزان

راهبردهای جستجو  2/96درصد میباشد و مهارت آنها در این مرحله

آشنایی آنها از منابع تخصصی و مرتبط با رشته خود در حد متوسط و

اختالف معنیداری با سطح متوسط آن نداشت .پژوهش اشرفیریزی و

حتی کمتر بوده است.

همکاران و سلیمانی همراستا با پژوهش حاضر میباشد ] .[19،20آنها

یافتهها در رابطه با میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان دانشکده

دریافتند در صورت ارتقاء سطح سواد اطالعاتی دانشجویان ،مهارت

توانبخشی برای مؤلفه استفاده از اطالعات  2/76±0/95بود .بنابراین نتایج

استفاده از شیوههای جستجوی پیشرفته در فرایند جستجو از پایگاههای

پژوهش نشان میدهد که دانشجویان ،سواد اطالعاتی الزم برای مقایسه،

تخصصی افزایش مییابد Powell .و  Case-Smithدر پژوهش خود به

اعتبارسنجی و استفاده از ابزارهای استنادی منابع را دارا نبودهاند .همچنین

رویکرد درمان مبتنی بر شواهد تاکید داشته و بیان میکنند دانشجویان به

یافتهها در رابطه با میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان دانشکده توانبخشی

جهت دسترسی سریع و معتبر از پایگاههای تخصصی و لزوم دسترسی به

برای مؤلفه ترکیب اطالعات  2/46±0/8به دست آمد .به نظر میرسد

منابع روزآمد پزشکی ،الزم است مهارتهای سواد اطالعاتی را در طول

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در ترکیب اطالعات جدید با دانش قبلی

دوره تحصیلی کسب نمایند که یکی از این توانمندیها ،داشتن سواد

خود ،نیاز به کسب دانش و مهارت بیشتری داشته باشند .همچنین

رایانهای میباشد که منجر به جستجوهای مرتبط و تخصصی از منابع

بیشترین میانگین  2/99درصد مربوط به ترکیب اطالعات و کمترین

اطالعاتی مختلف خواهد شد ].[21
نبود آگاهی کافی از چگونگی شیوههای جستجو از منابع و پایگاههای

میانگین  1/8درصد مربوط به سبک استناددهی بود.
یافتهها در رابطه با میانگین نمره برای مؤلفه ارزیابی اطالعات

اطالعاتی تخصصی و استنادی یکی از مشکالت فراروی جامعه دانشگاهی

 2/93±0/84بود و نتایج نشان داد که دانشجویان در این مرحله مسائل

است .دانشگاهها هر ساله مبالغ زیادی ،صرف خرید و اشتراک منابع

اخالقی ،حقوقی و همچنین اصول قانونی دسترسی به اطالعات و منابع

الکترونیکی و راه اندازی کتابخانههای دیجیتال میکنند ولی به دلیل عدم

معتبر را رعایت کردهاند .از سوی دیگر نتایج نشان داد که بیشترین

توانمندی و مهارت دانشجویان در استفاده از این منابع ،نتیجه مطلوبی

میانگین ( 3/29درصد) مربوط به نتایج جستجو در جهت رفع نیازهای

حاصل نمیشود ] .[22با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص

اطالعاتی و کمترین میانگین ( 2/66درصد) مربوط به سوال منابع

مهارتهای استفاده از منایع و پایگاههای اطالعاتی ،دانشکده توانبخشی در

اطالعاتی چندرسانهای میباشد .همچنین میزان آشنایی دانشجویان با

جهت ارتقاء مهارت دانشجویان تحصیالت تکمیلی پیشرفت مطلوبی

سرقت ادبی با میانگین  2/89درصد و میزان آشنایی با مسائل حقوقی و

نداشته است.
در دسترس بودن اطالعات ،ضرورتا به معنای استفاده واقعی از آنها

حق مؤلف با میانگین  2/88درصد در محدوده متوسط قرار داشت.

نیست ،مهارتهای بازیابی اطالعات بهویژه در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی

بحث و نتيجهگيری:

دانشگاهی ،بیشتر محسوس میباشد ].[23

تخصصی و گروههای بحث الکترونیکی ،جهت شناسایی و تعیین موضوع

درک نیاز اطالعاتی ،بتوانند با کلید واژههای موضوعی و راهبردهای

پژوهش در سطح متوسط قرار داشت و میانگین مؤلفه درک نیاز اطالعاتی

جستجوی اطالعات ،مرتبطترین اطالعات مربوط به پژوهش خود را

 2/94درصد بود که با نتایج پندپذیر و چشمه ،عابدی و تسلیمی همراستا

دریافت کنند ،میانگین این مرحله  2/80درصد و اختالف معنیداری با

میباشد ].[15-17

سطح متوسط آن دااشت که با پژوهش تسلیمی ،پناهیروا و مخطب با

مهارت استفاده از تکنیکهای جستجوی اطالعات در سیستمهای

عنوان بررسی میزان مهارتهای سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت

بازیابی یکی از اجزاء مهم جستجو میباشد .بسیاری از جستجوگران به

تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان همراستا میباشد ] .[17،24این

شیوه آزمون و خطا عمل میکنند .بنابراین با تعداد مدارک زیاد و نامرتبط

پژوهشها نتایج یافتهها مبنی بر پایین بودن سطح سواد دانشجویان و

مواجه شده و آنها را ارزیابی میکنند .اطالعیابی فرایندی است که از نیاز

پیشنهاد برگزاری کارگاههای آموزشی و تخصصی بود.
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مشارکت دانشجویان دانشکده توانبخشی با اساتید ،مشاوران

دانشجویان با حجم وسیعی از اطالعات مواجه هستند که باید ضمن

صدقی و همکاران

سطح سواد اطالعاتی دانشجویان

یافتههای پژوهش در مؤلفه مکانیابی بیانگر آن است که دانشجویان

دانش خود را در استفاده از ابزارهای اطالعاتی ،به منظور مدیریت منابع

تحصیالت تکمیلی دانشکده توانبخشی ،مهارت الزم در این زمینه را دارا

خود ،افزایش میدهد .یافتههای پژوهش در این زمینه با تحقیقات

نمیباشند .لذا سواد دانشجویان در مکانیابی و دستیابی اطالعات در

تسلیمی و فروزنده و همکاران همراستا میباشد ] .[17،27بنابراین

محیط وب و نیز استفاده از منابع کتابخانه کمتر از متوسط بوده است.

دانشجویان به منظور مستند کردن پژوهشهای خود در جهت تولید

نتایج پژوهش نشان میدهد که ارتباط موثر و پویایی ،بین کتابخانه و
دانشجویان دانشکده توانبخشی برقرار نبوده است .از آن جایی که رسالت

دانش روز ،نیازمند متناسبسازی پژوهشها با ویژگیهای حوزه
توانبخشی میباشند.

آموزشی پژوهشی کتابخانهها ،همگام با توسعه فناوری و رشد اطالعات،

ارزیابی و استفاده از اطالعات به عنوان مهارت سواد اطالعاتی

بیشتر محسوس است ،کتابخانهها تالش کردند که از طریق آموزش

دانشجویان در سالهای اخیر افزایش یافته است و این در حالی است که

جستجو در پایگاههای اطالعاتی ،دسترسی به مجالت تمام متن،

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در عصر اطالعات همان گونه که

کتابهای الکترونیکی و غیره به عنوان بخشی از کانال ارتباطی بین

دانش ،سریع کهنه میشود ،دانشجویان نیاز به مهارتهایی دارند که با

کاربران با منابع اطالعاتی نقشآفرینی کنند.

دستیابی و استفاده از دانش فعلی در زمینه رشته درسی خود ،بتوانند به

نتیجه تحقیق  Yagerو همکاران نیز بر آموزش سواد اطالعاتی ،از

عنوان یک فراگیر مستقل و توانمند ،اطالعات را ارزیابی و از آن استفاده

کانال کتابخانه و کتابداران در جهت آموزش مستقیم و نیز ارزیابی

کنند .مسئله استفاده از اطالعات به دلیل موضوع اقتصاد دانشی در میان

مهارتهای تحقیقاتی دانشجویان توسط کتابداران متخصص میباشد

دانشجویان بسیار ضروری شناخته شده است ] .[30مهارت دانشجویان

].[25

تحصیالت تکمیلی دانشکده توانبخشی در مؤلفه ارزیابی اطالعات از حد

در حال حاضر کاربران میتوانند جهت دسترسی به منابع اطالعاتی،

متوسط باالتر بود بنابراین آنها از نتایج یافتههای خود میتوانند در جهت

از روشها و منابع اطالعاتی متعددی استفاده کنند .از نظر ،Ford

رفع نیاز اطالعاتی بهره ببرند .این نتایج با یافتههای تحقیقات  Powellو

محیطهای مجازی ،انعطافپذیری بیشتری در راهبردهای اطالعات

 Case-Smithهمسو میباشد.[21] .

نسبت به معادلهای فیزیکی دارند ] .[26سطح مهارت دانشجویان

در نهایت میتوان نتیجه گرفت سطح سواد اطالعاتی دانشجویان

تحصیالت تکمیلی دانشکده توانبخشی در استفاده از اطالعات ،از حد

تحصیالت تکمیلی دانشکده توانبخشی در حد متوسط بود ،اما الزم است

متوسط کمتر بوده است .یافتههای پژوهش در این مرحله با پژوهش

در کنار مسائل رو به رشد حجم اطالعات ،استفاده موثر و سودمند از

فروزنده و همکاران ،پناهیروا و مخطب همراستا بود ] .[24،27همچنین

اطالعات برای فرگیران میسر شود تا با محتوا ارتباط برقرار و به استفاده

با یافتههای تسلیمی در زمینه استفاده از اطالعات همسو میباشد ].[17

اخالقی از اطالعات به عنوان پرورش مهارتهای سواد اطالعاتی توجه

عواملی چون فقدان آموزش مناسب دانشجویان در جهت شناساندن

کنند.

مهمترین مانع بر سر راه کمکیابی دانشجویان از کتابداران میباشد که

کارگاههای آموزشی مستمر و مداوم در زمینه پایگاههای تخصصی مربوط

حل این مشکل مستلزم انجام اقدامات موثر براساس مطالعات و تحقیقات

به رشته توانبخشی و آموزش راهبردهای جستجو از این منابع تخصصی،

هدفمند میباشد ] .[28به گفته  Andersonاستفادهکنندگان با کمک

آموزش دورههای آموزشی نرمافزارهای مدیریت رفرنسنویسی منابع،

گرفتن از کتابداران میتوانند روشهای مؤثری را در جستجو بکار گیرند

مشارکت متخصصان اطالعرسانی نیز در فرایند جستجوی منابع

که منجر به بازیابی مرتبطترین اطالعات گردد ] .[29امروزه سواد

اطالعاتی ،تقویت پایه سطح سواد اطالعاتی دانشجویان با ارائه واحد درسی

اطالعاتی به عنوان یک نقش مهم در تصمیمگیری ،حل مسئله ،یادگیری

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی در مقطع کارشناسی و نظرسنجی

مستقل ،در پیشرفت حرفهای و تحقیق شناخته شده است .یکی از

سالیانه برای تعیین نیازهای آموزشی ،سطح سواد اطالعاتی دانشجویان را

کارآمدترین راهها برای دستیابی به این هدف اجرای برنامههای آموزشی

افزایش دهند.

میباشد.
مهارت دانشجویات تحصیالت تکمیلی در این مرحله از حد متوسط
پایینتر بود .فرد با سواد اطالعاتی ،نیاز به اطالعات را تشخیص داده ،دامنه
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سنجش سطح سواد اطالعاتی دانشجویان بر اساس مدل آیزنبرگ

 نویسندگان برخود الزم.حمایت دانشگاه علوم پزشکی ایران میباشد

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه با عنوان بررسی میزان سطح

میدانند از همکاری شرکتکنندگان در این پژوهش تشکر و قدردانی

سواد اطالعاتی دانشحویان تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی

.نمایند

 با1396  در مقطع کارشناسی ارشد در سال،دانشگاه علوم پزشکی ایران
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Original Article
Abstract
Aim: Given the increasing amount of information, every individual needs to acquire skills
and abilities beyond traditional literacy. The purpose of this study is to investigate the level of
information literacy among students of rehab field.
Methods: This applied study was conducted on 150 graduate students of the Faculty of
Rehabilitation Sciences of Iran University of Medical Sciences. The data collection tool was a
standard questionnaire based on the Eisenberg model. The reliability of the questionnaire was
calculated with Cronbach's alpha of 0.96%. SPSS software, descriptive statistics and
inferential statistics were used to analyze the data.
Results: The knowledge of the research community in understanding the information needs
was at the average level (problem recognition) with a mean score of 2.94, in search strategies
with an average score of 2.96, in the location of information with an average score of 2.80, 2,
in the combination of information with a mean of 2.46 and in the evaluation of information
with an average of 2.93. The overall results of the study indicated the average literacy of
graduate students with an average of 2.856 ± 0.636. Results showed that there is a significant
relationship between the educational level of MS and Ph.D.
Conclusion: Since the status of the information literacy level of the research community was
at an intermediate level, more attention should be paid to educating information literacy
through conducting classes with richer content and according to new technologies among
students in every field of rehabilitation. It is also necessary to use information specialists to
review the functions and educational policies to advance the student research process.
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