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 30-38 صفحات ؛1397 تابستانو  بهار ؛اولشماره  ؛چهارم هدور ؛نوینپزشکی رسانی اطالعمجله 

 هديچک

، حاضر پژوهش هایی فراتر از سواد سنتی است. هدفها و توانمندینیازمند فراگیری مهارت ،با توجه به حجم روزافزون اطالعات هر فرد :هدف

 باشد.می توانبخشی هایرشته دانشجویان بین در اطالعاتی سواد سطح بررسی

ابزار  .شد ایران انجام پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی علوم انشکدهد تحصیالت تکمیلی دانشجوی 150این مطالعه کاربردی بر روی  :هاروش

ز اها . جهت تحلیل دادهمحاسبه شددرصد  96/0آلفای کرونباخ  پرسشنامه بااستاندارد که براساس مدل آیزنبرگ بود. پایایی  امهها پرسشنگردآوری داده
 د.ش استفاده آمار استنباطیو آمار توصیفی و  SPSSافزار رمن

(، در 80/2±88/0) یابی اطالعات(، در مکان96/2±67/0) های جستجو(، در راهبرد94/2±6/0مهارت جامعه پژوهش در درک نیاز اطالعاتی ) :نتایج

. ست( در حد متوسط قرار داشته ا93/2±84/0( و از لحاظ ارزیابی اطالعات )46/2±80/0(، در ترکیب اطالعات )76/2±95/0استفاده از اطالعات )
نتایج نشان داد بین مقطع نشان داده است.  85/2±636/0نتایج کلی پژوهش، میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان تحصیالت تکمیلی را با میانگین

 داری وجود دارد.اطالعاتی ارتباط معنیتحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری با سطح سواد 

جامعه پژوهش در سطح متوسط قرار داشت، توجه بیشتر نسبت به آموزش سواد ی وضعیت سطح سواد اطالعاتاز آن جا که  :گيرینتيجه

های جدید در بین دانشجویان هر رشته توانبخشی باید صورت پذیرد. مطابق با فناوری و ترها با محتوای غنیاطالعاتی از طریق برگزاری کالس
های آموزشی در جهت پیشبرد فرایند پژوهش دانشجویان استفاده سیاستو کارکردها رسانی برای بازبینی همچنین ضروریست از متخصصان اطالع

 نمایند.

 .سواد اطالعاتی، توانبخشی، دانشجویانها: کليدواژه

 

 پژوهشی نوع مقاله:

 15/2/97پذیرش مقاله:  5/2/97اصالح نهایی:  18/11/96 دریافت مقاله:

مجله . یزنبرگمدل آ براساس یرانا یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده علوم توانبخش یلیتکم یالتتحص یاندانشجو یاطالعاتد سطح سوا .سیروس پناهی، فاطمه یعبد ،شهرام یصدق ارجاع:

 .30-38: 4(1) ؛1397 .نوین پزشکی یرساناطالع

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

و بیش از همه کانون بحث د شویمدر پی آن جامعه دانایی محور شناخته 

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

بتوانند ها آنهایی هستند که به کمک افراد نیازمند فراگیری توانمندی

یازهای واقعی خویش را تشخیص داده، پس از جایابی و ارزیابی اطالعات، ن

ین طریق با عصر پرشتاب اطالعات از ااستفاده کنند و  مؤثراز آن به شکل 

 .]1[ شودیمسواد اطالعاتی خوانده  عموماها یتوانمندهمگام گردند، این 

قابلیتی برای  را  21قرن در  سواد اطالعاتی انجمن کتابداری آمریکا

های فناوری و  چگونگی استفاده از دانشبازیابی، ذخیره و  ،جستجو
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 و همکاران صدقی                                                                                                                                      یاندانشجو یح سواد اطالعاتطس 

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

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

پس . ]3[ کندمیتأکید  مداومعملکرد دانشگاه و نیز اهمیت یادگیری 

هستند که بتوانند کارآفرین باشند و هایی دانشگاهپویا  هایدانشگاه

وجود آشکار بودن  با .]4[د تخصصی و مدیریتی را تلفیق کنن هایارزش

 یمهم پ نیجوامع به ا یز برخهنو ارزش اطالعات و نقش آن در توسعه،

به آن اقدام  یاشاعه و دسترس ،یسازمانده د،یتول یبرا بنابراین اند،نبرده

 به ای یامر باعث شده است تا فاصله اطالعات نی. اگیردنمیالزم صورت 

 یقشرها یو حت وامعج انیم یقیعم یتالیجیاصطالح امروز شکاف د

امروز   یمعه اطالعاتجا رد. ]5[ دیکشور به وجود آ کیمختلف 

پردازش و انتقال  ،یابیمرتبط با جستجو، ارز هایمهارت دیبا انیدانشجو

 .]6[ اطالعات را به دست آورند

های مربوط به توانبخشی )گفتاردرمانی، جایی که رشته از آن

سنجی، فنی، کاردرمانی، شنوایی سنجی، ارتوپدیفیزیوتراپی، بینایی

بر گذراندن دروس نظری، به صورت تجربی نیز وه مدیریت توانبخشی( عال

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

تواند تأثیر زیادی بر ارتقاء سطح سواد اطالعاتی می پس ،کار دارند

التحصیالن دو رشته های کلینیکی داشته باشد. برای نمونه فارغمهارت

های دانشگاهی را از مرحله طرح توانند آموزشمی فیزیوتراپی و کاردرمانی

سؤال کلینیکی تا شیوه جستجو و بازیابی منابع اطالعاتی در توسعه 

گیری نیز های درمان مبتنی بر شواهد به کار گیرند. تصمیممهارت

تلفیق شواهد با تخصص بالینی جهت بهبود کیفیت درمانی اتخاذ  براساس

 در توانمند را آنان اطالعاتی، سواد هایمهارت کسب .]7[شود می

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

 پویای جامعه عنوان به توانندمی جدید، هایفناوری به مربوط هایمهارت

 بر مبتنی بالینی تشخیص و کیفیت بهبود روند در توانبخشی پژوهدانش

 لحاظ از و بوده موثر ورکش یعلم تولیدات نیز و شغلی زمینه در شواهد

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

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

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

نات مبتنی بر شواهد را تمرینیز جمن شنوایی گفتار و زبان آمریکا ان

یک طرح استراتژی در رشته گفتار درمانی دانسته و بر آموزش مداوم 

برای  هاکینیکلسواد اطالعاتی قبل از ارائه خدمات درمانی در  هایمهارت

مسائل در  نیتریاز اساس یک. ی]9[ کندیممتخصصان این رشته تأکید 

 مقوله در .]10[ ان استلمندمراقبت از سا نهینظام سالمت سالمندان، هز

ها آن اقامت و سالمند بیماران درمان صرف هنگفتی هایهزینه درمان نیز،

 این از ایعمده بخش .]11[ شودمی بیمارستانی و درمانی مراکز در

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

 اطالعاتی سواد . داشتن]12[ دگردمی باز جدید هایفناوری و تکنولوژی

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

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

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

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

 .]10[است  مطرح جوامع اقتصادی و اجتماعی

 یو کاربرد یعمل یهادهد جنبهصورت گرفته نشان می قاتیتحق

 طیدر شرا یکینیکل یریگمیدر تصم یسواد اطالعات یهاحاصل از مهارت

 انواع با آیزنبرگ، مدل .]13[ اثربخش باشد اریو درمان بس صیتشخ

 کاربردی و موفق روشیو  داشته همخوانی اطالعاتی سواد دهایاستاندار

 هایفناوری و اطالعاتی هایمهارت براساس درسی هایبرنامه تقویت برای

 طول تمام در که است ایبگونه آن ساختار و ذیریپانعطاف .باشدمی نوین

 مشارکت و کتابخانه موجود منابع، دانشجویان نیازهای بر آموزشی دوره

 هایمهارت تا دهدمی اجازه دانشجویان به مدل این. دارد اکیدت دو این

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

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

 اطالعات( به ارزیابی و ترکیب استفاده، یابی،مکان جستجو، راهبردهای

 سواد هایمهارت به تا دستیابی کرد خواهد کمک، تدریس درسی مهنابر

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

 دیصورت گرفته در خارج از کشور، تأک هایپژوهش جینتا یبا بررس

 مشخص است یتوانبخش یاهدر رشته یبر ارتقاء و آموزش سواد اطالعات

 یسطح سواد اطالعات نییتع نهیدر زم یشپژوه  رانیتاکنون در ا یول

 بکارگیری تاثیر و ایران پزشکی علوم دانشگاه توانبخشی رشته دانشجویان

مطالعه  بنابرایناست.  نگرفته صورتها آن عملکرد بر سواد سطح افزایش و

 تحصیالت دانشجویان اطالعاتی سواد سطح میزان بررسی هدف با حاضر

 براساس ایران پزشکی علوم دانشگاه یشنبختوا علوم دانشکده تکمیلی

 سن، ابعادالزم به ذکر است در این پژوهش . پردازدمی آیزنبرگ مدل

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

 .گرفت قرار بررسی مورد نیز رایانه

 

 :هاروشمواد و  
ه ر حیطروش پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و از نظر هدف، د

نفر از  150باشد، جامعه پژوهش شامل های کاربردی میپژوهش

دانشکده 1393-1396هایسالدر دانشجویان تحصیالت تکمیلی 

کارشناسی ارشد و  مقاطع توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شامل

31 
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 صدقی و همکاران                                                                                                                                 یانانشجود یسطح سواد اطالعات 

 1397؛ دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان نرسانی پزشکی نویجله اطالعم

 

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

سنجی، ارتوپدی، گفتاردرمانی، ایی، شنوکاردرمانی، فیزیوتراپی

به صورت اند، سنجی و مدیریت توانبخشی مشغول به تحصیل بودهبینایی

 شماری انتخاب شدند.همه

 تعیینجهت ها، پرسشنامه استانداردی بود که ابزار گردآوری داده

 و کتابداری علوم متخصصان و اساتید نظر از پرسشنامه محتوایی روایی

 پایایی .گردید اعمال نظر مورد اصالحات واستفاده  کیپزش یرساناطالع

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

  .شد

 سن، جنسیت،) دموگرافیک مشخصات در دو بخش پرسشنامه این

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

در مدل آیزنبرگ  جش سطح سواد اطالعاتیسن تسؤاال ( ورایانه با

 سؤال 24 شامل (کم خیلی تا زیاد خیلی از) لیکرت یاگزینه پنجمقیاس 

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

 به دسترسی و یابیمکان به مربوط سؤال یک اطالعات، جستجوی

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

 باز سؤال یک و اطالعات ارزیابی به مربوط سؤال شش اطالعات، ترکیب

 شد. مطرح (نظرات و پیشنهادات ارائه جهت

 ارزیابی و جهت 18 نسخه SPSS افزار نرم از هاداده تحلیل منظور به

 مقایسه و متغیرها بین ارتباط و برای بررسی توصیفی آمار از هاداده

 متغیرها بودن نرمال ابتدا. شد استفاده استنباطی آمار از مختلف ایهوهرگ

 نرمال توزیع از هاداده داد نشان اسمیرنوف-کلموگروف آزمون از استفاده با

، تی مستقل پارامتری هایآزمون از نتیجه در و است برخوردار

 بررسی جهت پیرسون همبستگی آزمون و مقایسه برای واریانسآنالیز

 عنوان به >05/0P-Value .شد. استفاده اطالعاتی سواد متغیرهای اطتبار

 . شد گرفته نظر در داریمعنی سطح

 
 :هایافته

کننده در این مطالعه که اقدام به تکمیل و نفر شرکت 150از مجموع 

 ها. یافتهبودند مرد 4/35 و زن درصد 6/64اند ارسال پرسشنامه نموده

و  تی دانشجویان دانشکده توانبخشیطالعاسطح سواد ا نشان داد بین

 با. (≤05/0P-Value) داری وجود نداردرابطه معنیجنسیت متغیر 

 میزان اسپیرمن نیز مشخص شد که بین همبستگی آزمون از استفاده

 داریمعنی ارتباط اطالعاتی سواد هایمؤلفه و انگلیسی زبان به تسلط

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

 سواد هایمتغیر با رایانه به تسلط میزان متغیر ارتباط بررسی

 معنی بدین  (.≥05/0P-Value) داری را نشان دادارتباط معنی اطالعاتی

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

 با تتحصیال سطح متغیر ارتباط همچنین بررسی. یابدمی کاهش

 مهارت از یدکتر دانشجویان که داد نشان اطالعاتی سواد هایمتغیر

  .هستند برخوردار اطالعاتی سواد هایمؤلفه در بیشتری

 اطالعاتی سواد سطح نشان داد که میانگین 1جدول های یافته

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

ی راهبردهای جستجو بیشترین اتی، مؤلفهاطالعهای سواد در بین مؤلفه

ی ترکیب اطالعات کمترین میانگین ( و مؤلفه96/2±76/0میانگین )

 .اندبه خود اختصاص داده( را 80/0±46/2)
 

 هامؤلفه براساسميزان سواد اطالعاتی دانشجویان  -1جدول 

 میانگین و انحراف معیار مؤلفه

 درک نیاز اطالعاتی

 ستجوهای جراهبرد

 یابی و دسترسیمکان

 استفاده از اطالعات

 ترکیب اطالعات

 ارزیابی اطالعات

6/0±94/2 

76/0±96/2 

88/0±80/2 

95/0±76/2 

80/0±46/2 

84/0±93/2 
 

نشان داد میزان سواد اطالعاتی دانشجویان در  2ی جدول هایافته

 و مشاوره به مربوط درصد 84/3 میانگینمولفه تعریف مسئله بیشترین 

 میانگین کمترین. است بوده متخصصان و اساتید از گرفتن ییهنماار

در سواالت . است بوده الکترونیکی بحث هایگروه به مربوط درصد 55/2

 گوگل جستجوی موتور اطالعاتی، منابع با آشنایی مربوط به میزان

 85/1 با اجتماعی های شبکه و استفاده بیشترین درصد، 06/4 با اسکوالر

 .است داشته دانشجویان برای را راییکا ینکمتر درصد،

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

 میانگین مسئله تعریف مؤلفه سؤاالت

  کنید؟می استفاده زیر موارد از تحقیقاتی موضوع یک تعیین برای میزان چه به -1

 الف( متخصصان، استادان و دوستان خود

 ی کاریهاروهب( گ

 ج( گروه بحث الکترونیکی

84/3 

73/2 

55/2 
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 و همکاران صدقی                                                                                                                                      یاندانشجو یح سواد اطالعاتطس 

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

 91/2 کنید؟می استفاده...(  و موضوعی هایراهنما ها،اصطالحنامه ها،فرهنگ)نظیر مرجعی منابع از اطالعاتی چه میزان نیازهای رفع برای -2

 96/2 کنید؟می استفاده نظر مورد موضوع دقیق تعریف برای...(  و هاالمعارفدایره ها،اصطالحنامه ها،فرهنگ)نظیر اطالعاتی منابع از میزان چه -3

 95/2 کنید؟می استفاده (Mesh) پزشکی موضوعی هایسرعنوان و راهنماها مثل مرتبطی منابع از میزان چه تا اخص و اعم موضوعات تعیین برای-4

 57/3 کنید؟ استخراج موضوعی عبارت یک از را خود نظر مورد مفاهیم و کلیدواژها توانیدمی حد چه تا-5

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

 28/3 ایالف( منابع کتابخانه

 Google Scholar 06/4 مانندب( موتورهای جستجو 

 Mendeley ،researchGate،Academia 85/1مانندتماعی جهای اپ( شبکه

 03/3 ت( کتابخانه دیجیتالی

 Civilica، Noormags ،Iran Medex 96/1 مانندتخصصی داخلی  هایاهث( پایگ

 ScienceDirect 5/3 مانندهای تخصصی خارجی ج( پایگاه

 91/2 (RSS ،هاویکی ،هابالگ، توییتر ،بوک)فیس 2های وب چ( ابزار

 3/2 های بحث تخصصیح(گروه

 Magiran) 59/2خ( بانک نشریات کشور )

 97/2 مللی رایگانالبیند( نشریات ملی و 

 Scopus مانندهای استنادی هذ( پایگا

 

03/3 

 

در زمینه راهبرهای جستجوی اطالعات با نشان داد  3نتایج جدول 

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

 همجواری هایتکنیک از استفاده کمترین و Not، Or، And عملگرهای

Near، Next، W/N و Pre/N در .درصد بوده است 04/2 میانگین با 

ای با واژهکلید های جستجو، جستجویسواالت مربوط به تکنیک بخش

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

 .اندداشته کمترین کارایی را 69/2

 

 اطالعات جستجوی بردهایراه اظميزان سواد اطالعاتی دانشجویان از لح -3 دولج

 میانگین اطالعات جستجوی راهبردهای مؤلفه سؤاالت
  کنید؟های زیر استفاده میها و تکنیکتا چه میزان برای جستجوی اطالعات از عملگر-7

 AND ،OR ،NOTهای بولین نظیر الف( عملگر

 سازی مثل * یا ؟های کوتاهتکنیک ب(

 Near Next ،W/n ،Pre/nهای همجواری مثل پ( تکینک

 های جستجوی فیلمتکنیک ت(

 های جستجوی تصویرتکنیکث( 

19/3 

72/2 

04/2 

51/2 

76/2 

  هستید؟ آشنا زیر هایجستجو با میزان چه تا-8

 الف( جستجوی مفهومی

 ایب( جستجوی کلیدواژه

 پ( جستجوی عبارتی

 ت( جستجوی پیشرفته

 های جستجویث( سایر تکنیک

86/2 

70/3 

39/3 

34/3 

69/2 

 10/3 دارید؟ توانایی مرتبط و روزآمد اطالعات به دسترسی در میزان چه تا-9

  ها،استاندارد مقاله، ها،نامه پایان الکترونیکی، کتابهای) نظیر وب محیط در رایگان اطالعات به دسترسی در میزان چه تا -10

 ؟دارید توانایی...(  و فنی هایگزارش

24/3 
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 صدقی و همکاران                                                                                                                    یزنبرگبر اساس مدل آ یاندانشجو یسنجش سطح سواد اطالعات 

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

 دانشکده دانشجویان اتیعاطال سواد ها در رابطه با میانگینهافتی

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

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

 میزان ای وکتابخانه منابع از دانشجویان استفاده میزان که داد نشان

 و خود در حد متوسط رشته با مرتبط و تخصصی منابع ازها آن آشنایی

  بوده است. حتی کمتر

 دانشکده دانشجویان اتیعاطال سواد ها در رابطه با میانگینافتهی

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

 برای مقایسه، تی الزمدهد که دانشجویان، سواد اطالعاپژوهش نشان می

همچنین  .انددارا نبوده منابع را استنادی ابزارهای و استفاده از سنجیاعتبار

 توانبخشی دانشکده دانشجویان اطالعاتی سواد ها در رابطه با میانگینیافته

 رسدنظر می . بهبه دست آمد 46/2±8/0 اطالعات مؤلفه ترکیب برای

 قبلی دانش با جدید عاتاطال بکیتر در تکمیلی تحصیالت دانشجویان

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

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

 بود. دهیاستناد سبک به درصد مربوط 8/1 میانگین

اطالعات  ارزیابی مؤلفه برای نمره ها در رابطه با میانگینیافته

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

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

 بیشترین  نشان داد که جنتای از سوی دیگر .اندکرده رعایت را معتبر

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

 منابع سوال به مربوط (درصد 66/2) یانگینین ممترو ک اطالعاتی

 با دانشجویان آشنایی میزان همچنین .باشدمی ایرسانهچند اطالعاتی

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

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

 

 گيری:نتيجهبحث و 

 مشاوران، اساتید با توانبخشی دانشکده ننشجویااد مشارکت

 موضوع تعیین و شناسایی جهت، الکترونیکی بحث هایگروه و تخصصی

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

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

  .]15-17[ باشدمی

 هایسیستم در اطالعات جستجوی هایتکنیک از دهاستفا تمهار

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

 نامرتبط و زیاد مدارک تعداد با کنند. بنابراینمی عمل خطا و آزمون شیوه

 نیاز از که است فرایندی یابیاطالع. کنندمی ارزیابی راها آن و شده مواجه

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

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

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

 مرحله این در ها آن مهارت و باشدمی درصد 96/2 جستجو راهبردهای

و  ریزیاشرفی پژوهش .نداشت آن متوسط سطح با داریمعنی اختالف

ها آن .]19،20[ باشدمی حاضر پژوهش با راستاهم سلیمانی و همکاران

 مهارت، دانشجویان اطالعاتی سوادسطح  ارتقاء در صورت دریافتند

 هایپایگاه از جستجو فرایند در پیشرفته جستجوی هایشیوه از استفاده

 به خود پژوهش در Case-Smith و Powell یابد.یش میزااف تخصصی

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

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

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

 سواد داشتن، هاتوانمندی این از یکی که دنماین بکس تحصیلی دوره

 منابع از تخصصی و مرتبط جستجوهای به منجر که باشدمی ایرایانه

 .]21[ شد خواهد مختلف اطالعاتی

 هایپایگاه و منابع از جستجو هایشیوه چگونگی از کافی آگاهی نبود

 هیدانشگا جامعه فراروی مشکالت از یکی استنادی و تخصصی اطالعاتی

 منابع اشتراک و خرید صرف، زیادی مبالغ ساله هر هادانشگاه .ستا

 عدم دلیل به ولی کنندمی دیجیتال هایکتابخانه اندازی راه و الکترونیکی

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

 صوصخ در آمده دست به نتایج به توجه . با]22[ شودنمی حاصل

 در توانبخشی دانشکده، اطالعاتی هایپایگاه و منایع از استفاده هایمهارت

 مطلوبی پیشرفت تکمیلی تحصیالت دانشجویان مهارت ارتقاء جهت

 .است نداشته

ها آن از واقعی استفاده معنای به ضرورتا، اطالعات بودن دسترس در

 وهشیپژ و ییقاتتحق مراکز در ویژهبه اطالعات بازیابی هایمهارت، نیست

  .]23[ باشدمی محسوس بیشتر، دانشگاهی

 ضمن باید که هستند مواجه اطالعات از وسیعی حجم با دانشجویان

 راهبردهای و موضوعی هایواژه کلید با بتوانند، اطالعاتی نیاز درک

 را خود پژوهش به مربوط اطالعات ترینمرتبط، اطالعات جستجوی

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

 با روا و مخطبپناهی، تسلیمی پژوهش با دااشت که آن متوسط سطح

 تحصیالت دانشجویان اطالعاتی سواد هایمهارت میزان بررسی عنوان

این . ]17،24[ باشدمی راستاهم همدان پزشکی علوم دانشگاه تکمیلی

 و دانشجویان وادس سطح بودن پایین بر مبنی هایافتهنتایج  هاپژوهش

 .بود تخصصی و آموزشی هایکارگاه برگزاری پیشنهاد
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 و همکاران صدقی                                                                                                                                      یاندانشجو یح سواد اطالعاتطس 

1397دوره چهارم؛ شماره اول؛ بهار و تابستان  ین؛نو یپزشک یرسانمجله اطالع   

 دانشجویان که است آن بیانگر یابیمکان مؤلفه در ژوهشپ هاییافته

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

 در تطالعاا دستیابی و یابیمکان در دانشجویان سواد لذا. باشندنمی

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

 و کتابخانه بین، پویایی و موثر ارتباط که دهدمی نشان پژوهش تایجن

 رسالت که جایی آن از. است نبوده برقرار توانبخشی دانشکده دانشجویان

، عاتاطال درش و فناوری توسعه با همگام، هاکتابخانه پژوهشی آموزشی

 آموزش طریق از که کردند تالش هاکتابخانه، است محسوس بیشتر

، متن تمام مجالت به دسترسی، اطالعاتی هایپایگاه در جستجو

 بین ارتباطی کانال از بخشی عنوان به غیره و الکترونیکی هایکتاب

 . کنند آفرینیشنق اطالعاتی منابع با کاربران

 از، اطالعاتی سواد وزشآم بر نیزن و همکارا Yager تحقیق نتیجه

 ارزیابی نیز و مستقیم آموزش جهت در کتابداران و کتابخانه کانال

 باشدمی متخصص کتابداران توسط دانشجویان تحقیقاتی هایمهارت

]25[. 

، اطالعاتی منابع به دسترسی جهت توانندکاربران می حاضر حال در

 ، Fordنظر زا .نندک ادهاستف متعددی اطالعاتی منابع و هاروش از

 اطالعات راهبردهای در بیشتری پذیریانعطاف، مجازی هایمحیط

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

 حد از، اطالعات از استفاده در توانبخشی دانشکده تکمیلی تحصیالت

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

 همچنین. ]24،27[ بود راستاهم روا و مخطبپناهی ،همکاراننده و فروز

 .]17[ باشدمی سوهم اطالعات از استفاده زمینه در تسلیمی هاییافته با

 شناساندن جهت در دانشجویان مناسب آموزش فقدان چون عواملی

 عنوان به، کتابدار تخصص و توانایی ازها آن آگاهی عدم و تحقیق منابع

 که باشدمی کتابداران از دانشجویان یابیکمک راه سر بر عمان ینترهمم

 تحقیقات و مطالعات براساس موثر اقدامات انجام مستلزم مشکل این حل

 کمک با کنندگاناستفاده  Andersonگفته . به]28[ باشدمی هدفمند

 گیرند بکار جستجو در را مؤثری هایروش توانندمی کتابداران از گرفتن

 سواد امروزه .]29[ گردد اطالعات ترینمرتبط بازیابی به جرمن که

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

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

 آموزشی هایبرنامه اجرای هدف این به دستیابی برای هاراه کارآمدترین

 .باشدمی

 متوسط حد از مرحله این در تکمیلی تحصیالت اتانشجوید هارتم

 دامنه، داده تشخیص را اطالعات به نیاز، اطالعاتی سواد با فرد بود. ترپایین

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

 تحقیقات با زمینه این در پژوهش هاییافته .دهدمی افزایش، خود

بنابراین  .]17،27[ باشدمی راستاهم نده و همکارانفروز و سلیمیت

 تولید جهت در خود هایپژوهش کردن مستند منظور به دانشجویان

 حوزه هایویژگی با هاپژوهش سازیمتناسب نیازمند، روز دانش

  باشند. می توانبخشی

 اطالعاتی سواد مهارت عنوان به اطالعات از استفاده و ارزیابی

 که است حالی در این و است یافته افزایش اخیر هایالس در ننشجویادا

 که گونه همان اطالعات عصر در که معتقدند گرانتحلیل از بسیاری

 با که دارند هاییمهارت به نیاز دانشجویان، شودمی کهنه سریع، دانش

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

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

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

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

ارزیابی اطالعات از حد  مؤلفه در توانبخشی دانشکده تکمیلی تحصیالت

 جهت در توانندمی خود هاییافته نتایج ها ازد بنابراین آنتر بوسط باالمتو

و  Powell تحقیقاتهای یافته بااین نتایج . ببرند بهره اطالعاتی نیاز رفع

Case-Smith 21[ .باشدمی همسو[.   

توان نتیجه گرفت سطح سواد اطالعاتی دانشجویان در نهایت می

الزم است  اما ،وسط بودحد مت خشی درنشکده توانبتحصیالت تکمیلی دا

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

 استفادهبه  و برقرار ارتباط محتوا با تا شود میسر فرگیران برای اطالعات

 توجه اطالعاتی سواد هایمهارت پرورش عنوان به اطالعات از اخالقی

 .  کنند

برگزاری با متولیان امر شود هاد میش پیشندر راستای نتایج پژوه

های تخصصی مربوط های آموزشی مستمر و مداوم در زمینه پایگاهکارگاه

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

، نویسی منابعافزارهای مدیریت رفرنسهای آموزشی نرمآموزش دوره

ستجوی منابع جایند در فر رسانی نیزمشارکت متخصصان اطالع

 واحد درسی با ارائه تقویت پایه سطح سواد اطالعاتی دانشجویاناطالعاتی، 

سنجی و نظر رسانی پزشکی در مقطع کارشناسیهای اطالعسیستم

را  دانشجویان سطح سواد اطالعاتی ،سالیانه برای تعیین نیازهای آموزشی

 افزایش دهند.

 
 تشکر و قدردانی:
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 سطح میزان بررسی عنوان با نامهیانپا از بخشی لحاص مقاله این

 توانبخشی علوم دانشکده تکمیلی تحصیالت دانشحویان اطالعاتی سواد

 با 1396 سال در ارشد کارشناسی مقطع در، ایران پزشکی علوم دانشگاه

نویسندگان برخود الزم  .باشدمی ایران پزشکی علوم دانشگاه حمایت

ن پژوهش تشکر و قدردانی در ای نندگانکشرکتهمکاری از  دانندمی

 .نمایند
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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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