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 سپاسگزاري
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که بعنوان همکاران این طرح دانشگاه علوم پزشکي آخر  اول و  سالهمچنین کلیه دانشجویان  مطالعات 
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 :خالصه گزارش 

يك قالب فكري »( سواد اطالعاتي را به عنوان ACRL، 2000اي و پژوهشي )هاي دانشكدهانجمن كتابخانهمقدمه 

ين دركي از سواد اطالعاتي، بر تعريف كرده است. چن« طالعاتاو استفاده  و عقالني براي فهم، يافتن، ارزيابي

تواند به مهارتهايي كه فرد كند. سواد اطالعاتي ميتأكيد مي ماندگاراهميت عملكرد دانشگاه و نيز اهميت يادگيري 

چگونه در محيط پيچيده و در حال مي آموزد كه كه از طريق آن فرد  اطالق شودآموخته يا به فرايندي آموزشي 

با وجود اهميت و نياز به آگاهي دانشجويان از  العات به طور مؤثر و كارآمد استفاده كند.رشد سريع اطالعات، از اط

دانشجويان براي گذراندن برخي از درسهاي خود فاقد سواد اطالعاتي الزم كه اين مهارت، شواهد نشان داده است 

(. با توجه به اين 1002، ديگران هستند، چه رسد به اينكه بتوانند به يادگيرندگان دائمي تبديل شوند )كاراولو و

يد، سنجش كميّت و آ مي مسئله،بايد به آموزش دانشجويان در اين زمينه پرداخت. اما وقتي از آموزش سخن به ميان

و اينكه بين سواد گردد. از اين رو، ضرورت بررسي وضعيت سواداطالعاتي دانشجويان،  ها مطرح ميكيفيت آموخته

 . امري بديهي استاطالعاتي دانشجويان جديد الورود  و ترم آخر تفاوتي از نظر سواد اطالعاتي وجود دارد ياخير 

 خالصه روش اجـراي طرح : 

مقطع . جامعة آماري اين پژوهش، شامل كليه دانشجويان جديد و سال آخر صيفي تحليلي ميباشدتواين پژوهش 

و پزشكي مي باشد. براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه عيني سنجي سواد اطالعاتي كه براي اين  كارشناسي

اين پرسشنامه در يپذيرد منظور استاندارد شده است و روايي و پايايي آن در چند مرحله انجام شده است صورت م

مشخصات جمعيت شناسي و قسمت دوم در مورد سنجش سواد اطالعاتي ميباشد  پس از جمع آوري دو بخش 

آيد محاسبه و داده ها در مرحله اول وضعيت سواد اطالعاتي كه از مجموع سواالت پاسخ داده شده بدست مي 

 عيت شناسي پرداخته مي شود  سپس به ارتباط بين ميانگين نمرات كسب شده و مشخصات جم

 ایج:نت

نفر از دانشجويان ترم اول وآخر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در كليه رشته ها  120شركت كنندگان در اين طرح 

و  1/51پرسشنامه كامل و قابل بررسي بدست آمد.  توزيع جنس در جامعه مورد بررسي   241بودند و در نهايت 

(و  ± 00/1) 84/21ن بود ميانگين نمره كل سواد اطالعاتي دانشجويان در ترم اول درصد به ترتيب مرد و ز 8/44

( مي باشد كه بر اساس آزمون تي معني دار نمي باشد. ارتباط جنس با نمره سواد  ± 11/4) 44/22در ترم پاياني 

آخر بين رشته پزشكي و  اطالعاتي  معني دار نبود و نمره سواد اطالعاتي دانشجويان به تفكيك رشته در ترم اول و

( و در رشته پزشكي كاهش  22/ 84به  55/0رشته مامايي معني دار است در گروه مامايي افزايش ميانگين نمره )از

(   p  >01/0( كه اين تغييرات از نظر آماري معني دار بوده است ) 10/22به  48/25ميانگين مشاهده مي گردد ) از 

رشته ها با التر بود و از نظر آماري اين تفاوت بجز رشته پرستاري معنا دار مي باشد . نمره رشته كتابداري از كليه 

(01/0<  p ) 

 

 :ها  كليد واژه

 سواد اطالعاتي، دانشجو،استاندارد
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 مقدمه   :

اطالعاتي پيدا شده است. به  هاي اطالعاتي مفهومي است كه در نتيجه تحوالت و تغييرات سريع در فناوري سواد

 .شود جامعه اطالعاتي به آنها نيازمند است، سواد اطالعاتي گفته مي منظور ادامه حيات در هايي كه فرد به مهارت

دانند كه چگونه ياد بگيرند، زيرا  بياموزند. آنها مي افراد داراي سواد اطالعاتي كساني هستند كه آموخته باشند چگونه

از اطالعات  توان اطالعات مورد نياز را پيدا كرد و ه ميچگونه سازماندهي شده است و چگون دانند كه دانش مي

افراد داراي سواد اطالعاتي براي يادگيري  (2،1).اي استفاده كرد كه ديگران نيز بتوانند از آن بياموزند گونه به

گيري  صميمت توانند اطالعات مورد نياز خود را پيدا كنند و از آن براي هميشه مي العمر آمادگي دارند، چرا كه مادام

تلفيق آموزش  پيوند ميان يادگيري و سواد اطالعاتي، مؤسسات آموزشي را بر آن داشت تا به .آگاهانه استفاده نمايند

مخالف جداسازي آموزش سواد اطالعاتي از  نظران، هاي درسي خود بينديشند. برخي صاحب اين مهارت با برنامه

ش سواد اطالعاتي بايد بستر رشد و گسترش ساير الگوهاي معتقدند آموز هاي آموزشي هستند و ساير برنامه

دانشگاهي قابل آموزش است و  عنوان يك درس اند كه سواد اطالعاتي به اي نيز بر اين عقيده باشد. عده آموزشي

هاي مختلف  كند كه همچون ساير دروس در همه رشته مي هاي مرتبط با اين مفهوم نيز ايجاب اهميت مهارت

 (1). يس شوددانشگاهي تدر

العمر است. با اين  سواد اطالعاتي و آموزش عالي مأموريت اصلي مؤسسات آموزش عالي، تربيت يادگيرندگان مادام

هاي ذهني استدالل و تفكر انتقادي هستند. دانشگاهها و مؤسسات آموزش  فرض كه افراد داراي قابليتها و توانايي

به دانشجويان به عنوان عضوي از جامعه و همچنين شهروندان مطلع ها و دروس دانشگاهي  عالي بايد در طول دوره

باشد. سواد اطالعاتي توان  العمر مي بياموزند كه چگونه ياد بگيرند. سواد اطالعاتي كليد اصلي يادگيري مادام

فراگير كمك دهد. فناوريهاي اطالعاتي نيز به  دانشجويان را در ارزشيابي، مديريت و استفاده از اطالعات افزايش مي

كند تا فارغ از محدوديتهاي زماني و مكاني به يادگيري بپردازد. براي سنجش ميزان سواد اطالعاتي افراد الزم  مي

استانداردهاي »است استانداردهايي تعيين گردد. يكي از استانداردهاي تعيين شده براي سنجش سواد اطالعاتي 

 (2،5)گيرد. كه در قسمت بعد مورد بررسي قرار مياست  1«قابليت سواد اطالعاتي براي آموزش عالي

. تمركز اين (4)شاخص عملكردي است 11استاندارد و  1ها براي سواد اطالعاتي شامل  قابليت            

ها براي  باشد. استانداردها همچنين شامل فهرستي از بازده استانداردها بر نيازهاي دانشجويان آموزش عالي مي
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تواند به عنوان راهنما براي استادان،  ها مي باشند. اين بازده جويان در كسب سواد اطالعاتي ميسنجش پيشرفت دانش

گيري يادگيري دانشجويان در زمينة سواد اطالعاتي هستند،  كتابداران و ساير كساني كه دنبال روشهايي براي اندازه

هاي گوناگون  هارتهاي فكري گوناگوني كه بازدهباشد. در كاربرد اين استانداردها، مؤسسات آموزشي نياز دارند تا م

ها به ابزارها و روشهاي متفاوتي نياز  يادگيري به همراه دارند را شناسايي كنند. بنابراين، براي سنجش در اين بازده

 ها ها وجود دارد. با مطالعه بازده بندي بلوم در اين بازده است. براي مثال، مهارتهاي سطوح پايين و باالي طبقه

توان به اهداف رفتاري پي برد. بهتر است روشهاي سنجش متناسب با مهارتهاي تفكر مربوط به هر بازده به  مي

 .عنوان يك قسمت جدانشدني از برنامه اجرايي مؤسسه در نظر گرفته شود

 ها هاي عملكرد و بازده استانداردها، شاخص

ارچوبي را براي ارزشيابي سواد اطالعاتي دانشجو استانداردهاي قابليت سواد اطالعاتي براي آموزش عالي چ   

 كند. اين استانداردها به شرح زير خالصه شده است: مشخص مي

 كند دانشجو با سواد اطالعاتي بايد بتواند ماهيت و وسعت اطالعات را مشخص مي استاندارد اول

 كند. آ دسترسي پيدا مي ر و كاردانشجو با سواد اطالعاتي، به اطالعات موردنياز به طور مؤث  استاندارد دوم

كند و اطالعات  دانشجو با سواد اطالعاتي، اطالعات و منابع آنها را به طور نقادانه ارزشيابي مي استاندارد سوم

 كند. انتخاب شده را به دانش پايه و يا نظام ارزشي قبلي خود تلقيق مي

ي و يا گروهي، براي رسيدن به منظور خاصي از دانشجو با سواد اطالعاتي، به صورت انفراد استاندارد چهارم 

 كند. اطالعات استفاده مي

دانشجو با سواد اطالعاتي، بسياري از موارد حقوقي، اقتصادي مربوط به دسترسي و استفاده از    استاندارد پنجم  

  فهمد. اطالعات را مي

ح مطلوب نميباشد و سطح سواد تحقيقات گذشته نشان ميدهد سطح سواد اطالعاتي در بين دانشجويان در سط

. با توجه به اينكه بررسيهاي انجام شده مربوط به (4،6)رايانهاي نيز دز بهترين شرايط زير سطح متوسط بوده است 

سالهاي گذشته بوده و روز به زور بر ميزان استفاده كنندگان از رايانه اضافه ميگردد همچنين با توجه به واحد هاي 

دبيرستان و دانشگاه بر ان شديم كه سطح سواد رايانهاي دانشجويان را در دانشگاه علوم  آموزشي ارائه شده در

 پزشكي بوشهر را در حال حاضر بررسي نماييم 
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 مروري بر   مطالعات قبلي  :

با وجود اهميت و نياز به آگاهي دانشجويان از اين مهارت، شواهد نشان داده است دانشجويان براي گذراندن برخي 

سهاي خود فاقد سواد اطالعاتي الزم هستند، چه رسد به اينكه بتوانند به يادگيرندگان دائمي تبديل شوند از در

 (.1002، )كاراولو و ديگران

در دانشگاه علوم پزشكي بندر عباس روي دانشجويان پزشكي انجام  2582بررسي انجام شده توسط كرمي در سال 

 داده نشان ميدهد كه سواد اطالعاتي و استفاده از سواد اطالعاتي اين دانشجويان در سطح پايين مي باشد

اد مشخص كرد كه دانشجويان در استفاده از در تحقيقي كه در كالج پزشكي بورال در هند انجام د 1000مهرانا 

 تكنولوژي اطالعات و ارتباطات مشكل دارند و داليل آن را نيز ذكر نمود.

نيز به نا  اتحقيق مشابه اي در دانشگاه علوم پزشكي اوروميه انجام دادند آنه 2581لطف نژاد وهمكاران در سال 

 مطلوب بودن سواد اطالعاتي دانشجويان اشاره نمودند

در دانشگاه مونترال انجام داده بودند نيز به نتايج  1008و كارسنتي در  1001در تحقيقي كه ديانا ميترمري در سال 

 مشابه اي دست يافته بودند .

آيد،  با توجه به اين مسئله، بايد به آموزش دانشجويان در اين زمينه پرداخت. اما وقتي از آموزش سخن به ميانمي 

گردد. از اين رو، ضرورت بررسي وضعيت سواداطالعاتي دانشجويان،  ها مطرح ميآموخته سنجش كميّت و كيفيت

 امري بديهي است.

 ها  : مواد و روش

. جامعة آماري اين پژوهش، شامل كليه دانشجويان جديد و سال آخر مقطع توصيفي تحليلي ميباشداين پژوهش 

ز پرسشنامه عيني سنجي سواد اطالعاتي كه براي اين و پزشكي مي باشد. براي جمع آوري اطالعات ا كارشناسي

اين پرسشنامه در منظور استاندارد شده است و روايي و پايايي آن در چند مرحله انجام شده است صورت ميپذيرد 

مشخصات جمعيت شناسي و قسمت دوم در مورد سنجش سواد اطالعاتي ميباشد  پس از جمع آوري دو بخش 

آيد محاسبه و ضعيت سواد اطالعاتي كه از مجموع سواالت پاسخ داده شده بدست مي داده ها در مرحله اول و

 سپس به ارتباط بين ميانگين نمرات كسب شده و مشخصات جمعيت شناسي پرداخته مي شود  

 

 یافته ها : 1بررسي صحت و دقت

ندارد شده و روايي و براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه عيني سنجي سواد اطالعاتي براي اين منظور استا

هاي پرسشنامه ضريب آلفاي كرونباخ مربوط به كلپايايي آن در چند مرحله انجام گرفته است صورت ميپذيرد)

، و آْلفاي 84/0هاي دانشجويان سال آخر پرسشنامه ، آلفاي كرونباخ مربوط به كل85/0دانشجويان جديد 
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اين پرسشنامه در دو بخش تنظيم شده است   .دارد (هبه دست آمد 85/0گروه  ها در دو پرسشنامه كرونباخ

 مشخصات جمعيت شناسي و قسمت دوم در مورد سنجش سواد اطالعاتي ميباشد  قسمت اول 

 

 ها  : یافته

ترم اول وآخر دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در كليه رشته ها نفر از دانشجويان  120شركت كنندگان در اين طرح 

 8/44و  1/51 توزيع جنس در جامعه مورد بررسي  بودند شنامه كامل و قابل بررسي پرس 241و در نهايت بودند 

توزيع مي باشند درصد ترم آخر  2/11درصدترم اول و  0/66درصد به ترتيب مرد و زن بوده از كل شركت كنندگان 

شكي مي شركت كنندگان از نظر رشته در جدول شماره يك آمده است كه بيشترين درصد مربوط به رشته پز

درصد از  8/66. دروس كامپيوتر را بطور رسمي گذرانده اند درصد  2/14از ميان شركت كنندگان تنها باشد.

 را نگذرانده اند . دانشجويان درس مربوط به سواد اطالعاتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


