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Abstract 

Background & Aim: Information literacy is a concept emerged through the rapid 

transformation of information technologies, which is essential to survival in an information 

community. The present study aimed to determine information literacy and its contributing 

factors in the students of Kurdistan University of Medical Sciences and Kurdistan University 

in 2015.  

Materials & Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 500 students at 

Kurdistan University of Medical Sciences and Kurdistan University in Kurdistan, Iran in 

2015. The subjects were selected via single-stage cluster sampling. Data were collected using 

the standardized questionnaire by Davarpanah and Siamak. Data analysis was performed in 

SPSS version 20 using t-test and one-way analysis of variance.   

Results: Mean score of information literacy was 25.12±8.40 (total score: 87) among the 

subjects. The mean score of information literacy was higher in the students of Kurdistan 

University of Medical Sciences (25.99±8.43) compared to the students of Kurdistan 

University (22.68±7.91) (P=0.02). In addition, the score of information literacy was higher in 

the medical students compared to non-medical students (P=0.03). 

Conclusion: Considering the low level of information literacy in university students and 

given the importance of information skills in the scientific progress and professional 

efficiency of individuals, training should be provided on such skills through research 

methodology workshops and computer work in order to increase the information literacy of 

these students. 
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 بررسي سطح سواد اطالعاتي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان 

 دانشگاه علوم پزشکي کردستان و دانشگاه کردستان

 

 *6زو وهابیآر، 5دائم روشنی ،4، بشری وهابی3، نادیا صنیعی2مهناز صیادی، 1احمد وهابی
 کردستان، سنندج، ایران.استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  -1

 کارشناس ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. -2

ران، دانشجوی دکتری کتابداری و اطالع رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ای -3

 تهران، ایران

 پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران.دانشجوی  -4

 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، پژوهشکده توسعه سالمت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. -5

 )نویسنده مسئول(،  ج، ایران.دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنند -6

 vahabi1393@gmail.com  ایمیل: 783-33664653 تلفن:

 

 12/74/73 :تاریخ پذیرش                   21/72/73 :تاریخ دریافت

 چکیده

 که های اطالعاتی پیدا شده استسواد اطالعاتی مفهومی است که در نتیجه تحوالت و تغییرات سریع در فناوری زمینه و هدف:

هدف تعیین سطح سواد اطالعاتی و عوامل  با پژوهش این. نیازمند است این سوادمنظور ادامه حیات در جامعه اطالعاتی به  فرد به

 انجام گردید. 1374مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دانشگاه کردستان در سال 

های کردستان و علوم پزشکی دانشجویان دانشگاهنفر از  577 روی 1374در سال این مطالعه توصیفی تحلیلی  روش بررسی:

آوری جمع برایند. ای انتخاب شدای یک مرحلهگیری خوشهنمونهافراد مورد بررسی با استفاده از روش  انجام شد.کردستان 

و  27نسخه  SPSSافزار ه با نرمآوری شدهای جمعاستفاده شد. دادهاز پرسشنامه استانداردشده داورپناه و سیامک ها داده

 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.راهه مورد های آماری تی مستقل و آنالیز واریانس یکآزمون

میانگین نمره سواد اطالعاتی بود.  12/25±47/8برابر با  نمره 83از  های مورد بررسیمیانگین سواد اطالعاتی نمونه ها:یافته

( بود 68/22±71/3دانشگاه کردستان )داری بیشتر از دانشجویان ( به طور معنی77/25±43/8) دانشگاه علوم پزشکیدانشجویان 

(72/7p= .)غیرپزشکی گروه های دانشجویان رشتهسواد اطالعاتی پزشکی باالتر از  های گروهنمره سواد اطالعاتی دانشجویان رشته

 (.p=73/7بود )

 و علمی پیشرفت در های اطالعاتیمهارت اهمیت به توجه با و اتی دانشجویانسطح پایین سواد اطالع به توجه با گیری:نتیجه

 سواد برای افزایشو کار با رایانه  های روش تحقیقمثل برگزاری کارگاه هاییمهارت آموزش خود، شغل در افراد کارایی افزایش

 .رسدمی نظر ضروری به دانشجویان اطالعاتی

 انشگاه، سنندج، دانشجوسواد اطالعاتی، د کلیدی:هایواژه

 

 مقدمه

 1734عبارت سواد اطالعاتی برای اولین بار در سال 

به کار برده شد. این واژه  Zurkowskiمیالدی توسط 

هایی جهت دسترسی به اطالعات به مجموعه مهارت

مورد نیاز در بین انبوهی از اطالعات موجود اطالق 

 افزایش کمی حجم اطالعات، تنوع (.4-1شود )می
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های فیزیکی منابع اطالعاتی و دسترسی بهتر و قالب

بیشتر به منابع اطالعاتی از مواردی هستند که در بسیاری 

 (. 5ها اشاره شده است )از متون مرتبط، به آن

بررسی سواد اطالعاتی دانشجویان از وظایف مهم 

مؤسسات آموزشی است اما شواهد موجود بیانگر آن 

ها، ارزیابی سواد از دانشگاهاست که تنها تعداد اندکی 

اطالعاتی دانشجویان را به عنوان قسمتی از شرایط 

دانند؛ بنابراین بسیاری ها ضروری میالتحصیلی آنفارغ

از دانشجویان واحدهای درسی خود را در حالی پاس 

کنند که دانش بسیار اندکی در مورد پژوهش، می

ارهای چگونگی استفاده از نتایج پژوهشی و ارزیابی ک

پژوهشی دارند بنابراین توانایی الزم را برای انجام 

های مؤثر و مفید نداشته و از اطالعات و فنّاوری فعالیت

 (.8-6خوبی استفاده نمایند )توانند بهپیشرفته جدید نمی

در جهان امروزی که بستر تغییرات سریع و فراوان 

شد، بادر فناوری و تکثیر انفجارگونه منابع اطالعاتی می

سواد اطالعاتی به مفهوم ذکر شده دارای اهمیت 

های در حال افزایش این فراوانی است، زیرا پیچیدگی

ویژه دانشجویان با محیط سبب روبرو شدن افراد و به

های متنوعی در محیط دانشگاهی، محل زندگی و گزینه

یا محل کار شوند. در چنین شرایطی، استفاده و اتکای 

های امکان استفاده بیشتر از فرصتبه سواد اطالعاتی 

ایجاد شده را برای افرادی که به این اسلحه مجهز 

(. دانشجویان امروزی به 7، 4کند )باشند، فراهم می

آموختن سواد اطالعاتی که دربرگیرنده سواد 

ای و اینترنتی و زبان انگلیسی ای، سواد رایانهکتابخانه

ر گرو توانمند نیاز دارند. موفقیت بیشتر دانشجویان د

توان بودن دانشجویان در این زمینه است؛ بنابراین می

العمر سواد اطالعاتی فرد را در گفت که یادگیری مادام

چرخه تجربیات و عمل قدرتمند نموده و باعث موفقیت 

-17بیشتر او در عرصه دانشگاهی و جهانی خواهد شد )

اتی (. مطالعات انجام شده در مورد میزان سواد اطالع11

های ایران بیانگر پایین بودن سطح دانشجویان دانشگاه

 (.13، 12، 6باشد )ها میسواد اطالعاتی آن

مطالعات مختلف در خصوص سواد اطالعاتی 

اند. دانشجویان ایرانی نتایج متفاوتی را گزارش کرده

نتایج مطالعه میری و چشمه سرابی نشان داد که 

اتی باالتر از حد دانشجویان مورد مطالعه سواد اطالع

( اما نتایج مطالعه انجام شده در یکی 3متوسطی داشتند )

های دانشگاه علوم پزشکی تهران بیانگر این از دانشکده

بود که سواد اطالعاتی دانشجویان در سطح متوسطی 

(. مطالعه فرجی خیاوی و همکاران نیز 14قرار داشت )

العاتی های پژوهش از سواد اطبیانگر آن است که نمونه

نسبتاً خوبی برخوردار بودند؛ همچنین دانشجویانی که 

درس مبانی کامپیوتر و روش تحقیق را گذرانده بودند، 

نسبت به مابقی دانشجویان دارای سواد اطالعاتی بهتری 

(. مطالعه سیامک و همکاران در دانشگاه 15بودند )

علوم پزشکی قم نیز بیانگر آن است که سطح سواد 

های مورد بررسی در سطح ثر نمونهاطالعاتی اک

نامطلوبی قرار داشت و سطح سواد اطالعاتی دانشجویان 

ها، بهتر بود دانشکده پزشکی نسبت به سایر دانشکده

(. نظر به اهمیت سواد اطالعاتی در دانشجویان و 6)

نقش آن در بهبود وضعیت تحصیلی، این پژوهش با 

تبط با آن هدف تعیین سطح سواد اطالعاتی و عوامل مر

در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان و 

 طراحی گردید. 1374دانشگاه کردستان در سال 

 

 روش بررسی

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود. 

های کردستان و جامعه مورد بررسی دانشجویان دانشگاه

علوم پزشکی کردستان بودند. به منظور برآورد مناسبی 

در نظر گرفتن انحراف معیار مطالعه مشابه  از جامعه با

( از فرمول آماری زیر برای برآورد حجم نمونه 16)

 استفاده شد: 
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 35/1از مطالعه مشابه قبلی مقدار انحراف معیار برابر 

درصد  5(. سطح خطای 16در نظر گرفته شد )

(76/1=α/2-1Z و توان آزمون )77 ( 28/1درصد=βZ در )

انحراف معیار در نظر  7٫15نیز  dرنظر گرفته شد. مقدا

بود. با این اطالعات، تعداد  26/7گرفته شد که برابر 

نفر برآورد  577دانشجویان جهت تکمیل پرسشنامه، 

متناسب با حجم هر دانشگاه دانشجویان برای  شد.

ای گیری خوشهتکمیل پرسشنامه به صورت روش نمونه

اه، چند به این صورت که در هر دانشگ انتخاب شدند.

ها چند کالس انتخاب دانشکده انتخاب و از بین آن

شده و در هر کالس انتخاب شده، همه دانشجویان 

حاضر در آن کالس که تمایل به همکاری داشتند، 

 مورد بررسی قرار گرفتند.

برای انجام این مطالعه از پرسشنامه استانداردشده 

ه دو ( استفاده شد. این پرسشنام13داورپناه و سیامک )

قسمت اول شامل مشخصات دموگرافیک قسمت دارد. 

مثل سن، جنس، رشته تحصیلی، ترم تحصیلی، مقطع 

تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، وضعیت تأهل، معدل 

درسی، محل سکونت، بومی یا غیربومی بودن، درآمد 

 55باشد. در قسمت دوم پرسشنامه ماهیانه خانواده می

دانشجویان مورد  سؤال برای سنجش سواد اطالعاتی

بعد بازیابی،  4بررسی وجود دارد. این پرسشنامه دارای 

دهی و تبادالت اطالعات است. برخی ارزیابی، سازمان

از سؤاالت این پرسشنامه به جای یک گزینه درست 

باشد. برای هر گزینه دارای دو یا سه گزینه درست می

-شود و پاسخدرست، یک نمره مثبت در نظر گرفته می

ای کسب نخواهند کرد. به عنوان ی غلط نیز نمرهها

مثال اگر سؤالی یک پاسخ درست داشته باشد و فرد 

خواهد  1پاسخگو به آن جواب درست بدهد، نمره 

گرفت و اگر سؤالی دارای سه پاسخ درست باشد و فرد 

پاسخگو، دو گزینه درست را انتخاب کند و گزینه سوم 

خواهد کرد. با توجه را غلط بزند، دو نمره مثبت کسب 

های درست این پرسشنامه، حداکثر نمره به تعداد گزینه

خواهد بود. کسب نمره کمتر از  83کسب شده برابر با 

باشد. روایی و به منزله سواد اطالعاتی پایین می 5/43

( 13پایایی این پرسشنامه در مطالعه داورپناه و سیامک )

کرونباخ آن بین مورد تأیید قرار گرفته و میزان آلفای 

به دست آمده است. میزان آلفای  86/7تا  83/7

به  81/7کرونباخ این پرسشنامه نیز در این مطالعه برابر با 

های الزم با مسئولین دست آمد. بعد از هماهنگی

های های مورد بررسی، به کالسآموزش دانشکده

انتخاب شده مراجعه و بعد از توضیح الزم در مورد 

ه و مهم بودن نظر دانشجویان در تکمیل اهمیت مطالع

ها باعث قضاوت درست ها و اینکه تکمیل دقیق فرمفرم

ها خواهد بود و اشاره به این در مورد سواد اطالعاتی آن

نکته که همکاری دانشجویان در این مطالعه اختیاری 

ها قرار است، پرسشنامه مورد بررسی در اختیار آن

ها توسط دانشجویان مهبعد از تکمیل پرسشنا گرفت.

های موجود در پرسشنامه وارد مورد بررسی، داده

شد. برای توصیف، تجزیه و تحلیل  SPSS 20افزار نرم

آوری شده از آمار توصیفی شامل های جمعداده

فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. از آزمون 

آماری تی مستقل برای مقایسه میانگین نمره سواد 

عاتی در متغیرهای دو حالته مثل جنس و از آنالیز اطال

واریانس به منظور مقایسه بین میانگین نمره سواد 

اطالعاتی و متغیرهای دارای سه حالت و بیشتر مثل 

 مقطع تحصیلی و ترم تحصیلی استفاده شد.

 

 هایافته

ها (، پرسشنامه%177همه دانشجویان مورد بررسی )

( از %43نفر ) 235ند. را تکمیل نموده و عودت داد

دانشجویان مورد بررسی مذکر و بقیه مؤنث بودند. 
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سال  78/27±23/2های مورد بررسی، میانگین سن نمونه

و  18ها به ترتیب برابر با بود. حداقل و حداکثر سن آن

ها مجرد و بقیه متأهل درصد آن 4/76سال بود.  35

رصد د 4/47ها همراه خانواده، درصد آن 3/42بودند. 

ها در منازل های دانشجویی و بقیه آندر خوابگاه

( و کمترین %25کردند. بیشترین )مجردی زندگی می

های ( به ترتیب مربوط به دانشجویان ترم%2/1فراوانی )

درصد دانشجویان در مقاطع  6/66تحصیلی بود.  17و  4

ها در مقاطع تر و بقیه آنتحصیلی کارشناسی و پایین

سی ارشد و باالتر مشغول تحصیل تحصیلی کارشنا

های مورد بررسی بودند. میانگین سواد اطالعاتی نمونه

بود. این میانگین در بین  12/25±47/8برابر با 

و  68/22±71/3دانشجویان دانشگاه کردستان برابر با 

در بین دانشجویان علوم پزشکی کردستان برابر با 

ویان بود. این میانگین در بین دانشج 43/8±77/25

و  85/23±16/8مذکر و مؤنث به ترتیب برابر با 

 بود. 47/8±26/26

درصد دانشجویان مورد بررسی دارای  4/2فقط 

سطح سواد اطالعاتی مطلوب و باالتر از نمره میانگین 

( داشتند. این درصد در دانشجویان دانشگاه 5/43)

کردستان )دانشجویان گروه مهندسی و انسانی( برابر با 

و در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی  درصد 3/2

درصد  4/2کردستان )دانشجویان گروه پزشکی( برابر با 

درصد  3/1بود. این درصد در دانشجویان مذکر برابر با 

ای که بود. تنها رشته 4/3و در دانشجویان مؤنث برابر با 

درصد دانشجویان مورد بررسی آن از وضعیت  5/17

نشجویان کارشناسی مطلوبی برخوردار بودند، دا

های این پژوهش در رادیولوژی بودند. سایر یافته

 نشان داده شده است. 2و  1جداول 

 

 1334: میانگین و انحراف معیار سواد اطالعاتی دانشجویان مورد بررسی و ارتباط آن با متغیرهای مختلف دو حالته، 1جدول 

 P انحراف معیار میانگین متغیر مورد بررسی

 جنس
 16/8 85/23 مذکر

76/7 
 57/8 26/26 مؤنث

 گروه رشته تحصیلی
 44/8 78/25 گروه پزشکی

73/7 
 77/3 33/22 های دیگر غیرپزشکیگروه

 وضعیت تأهل
 44/8 27/25 مجرد

17/7 
 31/6 63/27 متأهل

 دانشگاه محل تحصیل
 43/8 77/25 علوم پزشکی کردستان

72/7 
 71/3 68/22 دانشگاه کردستان

 حل سکونت خانوادهم
 57/8 17/25 استان کردستان

75/7 
 78/8 18/25 هاسایر استان

 

نمره میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان مشغول به 

های گروه پزشکی باالتر از دانشجویان تحصیل در رشته

های غیرپزشکی بود و این تفاوت نیز از نظر رشته

نان و مردان (. دو گروه زp=73/7دار بود )آماری معنی

(76/7p=( مجرد و متأهل )17/7=p و بومی و غیربومی )

(75/7=p از نظر نمره سواد اطالعاتی با هم تفاوت )

 داری نداشتند.معنی

کننده آن است نتایج آزمون آماری تی مستقل بیان

که میانگین نمره سواد اطالعاتی دانشجویان دانشگاه 

یشتر از داری بعلوم پزشکی کردستان به طور معنی
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 (.p=72/7( )68/22در مقابل  77/25دانشجویان دانشگاه کردستان بود )
 

 1334: میانگین و انحراف معیار سواد اطالعاتی دانشجویان مورد بررسی و ارتباط آن با متغیرهای مختلف سه حالته و بیشتر، 2جدول 

 F P انحراف معیار میانگین متغیر مورد بررسی

 مقطع تحصیلی

  88/3 21/23 کاردانی

 

37/7 

 

 

36/7 

 12/7 71/25 کارشناسی

 26/16 57/23 کارشناسی ارشد

 75/6 34/25 دکتری عمومی

 57/7 54/7 62/8 37/24 همراه خانواده محل سکونت فعلی

 87/6 86/24 منزل مجردی

 47/8 37/25 خوابگاه دانشجویی

 15/7 77/1 57/3 68/24 هزار 377زیر  میزان درآمد خانواده )تومان(

 73/8 47/26 میلیون 5/1هزار تا  377

 73/3 37/23 میلیون 5/1بیش از 

 

 معدل درسی

 54/7 32/7 13/6 87/24 15زیر 

 81/7 67/25 13تا  15

 32/3 78/26 13باالتر از 

 

 ترم تحصیلی

2-3 56/24 47/7 17/7 82/7 

4-5 23/25 34/6 

 25/7 53/25 و باالتر 6

 

 سن )سال(

18-27 87/24 44/8 77/7 71/7 

21-23 23/25 53/8 

 33/3 26 و باالتر 24

 

نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس نشان داد که بین 

نمره میانگین سواد اطالعاتی دانشجویان و مقطع 

(، p=57/7(، محل سکونت فعلی )p=36/7تحصیلی )

(، معدل درسی p=15/7وضعیت اقتصادی خانواده )

(54/7=p( ترم تحصیلی ،)82/7=p( و سن )71/7=p )

داری دانشجویان مورد بررسی، تفاوت آماری معنی

 مشاهده نشد.

 

 بحث

این مطالعه که به بررسی سطح سواد اطالعاتی و 

عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم 

 1374پزشکی کردستان و دانشگاه کردستان در سال 

داخته است بیانگر آن است که سطح سواد اطالعاتی پر

باشد به دانشجویان مورد بررسی بسیار نامطلوب می

درصد دانشجویان مورد بررسی  4/2طوری که فقط 

دارای سطح سواد اطالعاتی مطلوب و باالتر از حد 

 3/2 ( بودند. در این مطالعه فقط5/43میانگین )نمره 

ن )دانشجویان گروه درصد دانشجویان دانشگاه کردستا

درصد دانشجویان  4/2 مهندسی و علوم انسانی( و

دانشگاه علوم پزشکی کردستان )دانشجویان گروه 

پزشکی( از سطح سواد اطالعاتی مطلوب و باالتر 

( برخوردار بودند این یافته با 5/43 )کسب نمره بیش از

نتایج مطالعه میری و چشمه سهرابی که سطح سواد 

ها باالتر از حد ویان مورد بررسی آناطالعاتی دانشج

(. 3میانگین گزارش شده است، همخوانی ندارد )

های مطالعه اعظمی و صالحی نیا نیز نشان داده یافته
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است که سطح سواد اطالعاتی دانشجویان مورد بررسی 

ها نیز کمتر از میانگین بوده است ولی در مطالعه آن

باالتر بوده است.  های این مطالعه مقدارینسبت به یافته

ها بیان شده است که سطح سواد اطالعاتی در مطالعه آن

دانشجویان مؤنث باالتر از دانشجویان مذکر بوده است 

(. 14های مطالعه حاضر همخوانی دارد. دارد )که با یافته

تعیین وضعیت »کیخا و همکاران در پژوهشی با هدف 

م علمی دانشگاه علوسواد اطالعاتی اعضای هیئت

نشان داده است که میزان استفاده اعضای « پزشکی زابل

جامعه از منابع مرجع تخصصی رشته مربوطه با کسب 

های (. یافته18در حد متوسط بوده است ) 64/3میانگین 

های این مطالعه تا حدودی مشابه است آن مطالعه با یافته

های این مطالعه بیانگر آن است که وضعیت ولی یافته

عاتی دانشجویان مورد بررسی در حد سواد اطال

باشد. باشد و بسیار کم و ضعیف میکننده مینگران

نتایج مطالعه اعظمی و صالحی نیا نشان داده است که 

های مختلف بین نمره سواد اطالعاتی دانشجویان رشته

( ولی 14دار وجود داشته است )اختالف آماری معنی

که بین سواد های این مطالعه بیانگر آن است یافته

های مختلف، تفاوت آماری اطالعاتی دانشجویان رشته

داری وجود نداشته است. شاید نبودن تفاوت بین معنی

های مختلف تحصیلی در این مطالعه به خاطر آن رشته

های تحصیلی است که میزان سواد اطالعاتی همه رشته

این مطالعه در حد پایین بوده است ولی نمره میانگین 

طالعاتی دانشجویان مشغول به تحصیل در سواد ا

های های گروه پزشکی باالتر از دانشجویان رشتهرشته

دار غیرپزشکی بود و این تفاوت نیز از نظر آماری معنی

های این مطالعه با نتایج بود؛ بنابراین از این منظر یافته

( 17( و بختیارزاده )14مطالعات اعظمی و همکارش )

ج این مطالعه نشان داد که میزان همخوانی دارد. نتای

سواد اطالعاتی دانشجویان دختر بیشتر از سواد 

اطالعاتی دانشجویان پسر است؛ اگرچه این تفاوت از 

باشد. این یافته با نتایج مطالعه دار نمینظر آماری معنی

بابلیان و همکارش  (، زاهد14اعظمی و همکارش )

ده بود که ( که نشان دا21(، قاسمی و همکاران )27)

میزان سواد اطالعاتی دانشجویان دختر بیشتر از سواد 

اطالعاتی دانشجویان پسر بوده است، همخوانی دارد. 

تواند به خاطر آن باشد یکی از دالیل این تفاوت می

های که دانشجویان دختر بیشتر به اینترنت در خوابگاه

دانشجویی دسترسی دارند و زمان بیشتری را در 

مانند و از طرفی این گروه از دانشجویان خوابگاه می

وقت بیشتری را برای بررسی منابع اطالعاتی در 

کنند و پشتکار بیشتری برای پیدا ها صرف میکتابخانه

کردن منابع اطالعاتی دارند و در مقابل آن دانشجویان 

پسر به خاطر آزادی عمل بیشتری که در محیط بیرون 

ها اطالعاتی کتابخانهدانشگاه دارند کمتر به منابع 

کنند و بیشتر اوقات خود را صرف تفریح مراجعه می

ها به نسبت کنند، لذا سطح سواد اطالعاتی آنمی

تر بوده است. از دالیل دیگر تفاوت نتایج دختران پایین

تواند به خاطر زمان و این مطالعه با مطالعات دیگران می

های قبل المکان انجام مطالعه باشد. دانشجویانی که س

خواندند از امکانات کمتری در ها درس میدر دانشگاه

زمینه اینترنت و رایانه برخوردار بودند اما دارای جدیت 

کردند اما بیشتر بوده و در انجام کارها تالش بیشتری می

دانشجویان امروزی، بیشتر وقت خود را صرف 

های کارهایی مثل چت کردن و بازدید در شبکه

کنند و کمتر در زمینه کارهای علمی، اجتماعی می

کنند و این عامل سبب شده است که از سواد تالش می

 تری برخوردار باشند.اطالعاتی پایین

نتایج آزمون آماری بیان کننده آن است که 

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان از نمره 

میانگین سواد اطالعاتی باالتری نسبت به دانشجویان 

کردستان برخوردار بودند و این تفاوت از نظر  دانشگاه

توان به دار بود. از دالیل این تفاوت میآماری نیز معنی
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مواردی مثل اهمیت استفاده از منابع اطالعاتی و 

ای برای دانشجویان گروه پزشکی اشاره نمود کتابخانه

که در اکثر موارد این گروه از دانشجویان برای پیدا 

های فراوانی را در مجبورند ساعتکردن منابع جدید 

اینترنت و کتابخانه صرف نموده تا بتوانند به آنچه که 

در مورد پروژه یا سمیناری که بایستی ارائه نمایند، 

دست یابند و پیدا کردن چنین منابعی نیازمند تسلط بر 

استفاده از منابع را داشته و بایستی سواد اطالعاتی باالیی 

خواهند به دست نند به آنچه که میداشته باشند تا بتوا

آورند، دسترسی پیدا کنند. از طرفی دروس گروه علوم 

که پزشکی نیازمند سواد اطالعاتی باالیی دارند درحالی

های غیرپزشکی سواد اطالعاتی باالیی را دروس گروه

های غیر گروه پزشکی نیاز نداشته زیر که اکثر رشته

سانی نیاز چندانی به ویژه دانشجویان گروه علوم انبه

روز ندارند و لذا دانشجویان آن منابع اطالعاتی به

ها زیاد به دنبال افزایش سواد اطالعاتی خود گروه

ها در سطح نیستند و طبیعی است که سواد اطالعاتی آن

 پایینی باشد.

نتایج این مطالعه نشان داد که نمره سواد اطالعاتی 

هم تفاوت داشت  دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی با

و مقاطع باالتر تحصیلی از نمره سواد اطالعاتی باالتری 

دار برخوردار بودند ولی این تفاوت از نظر آماری معنی

نبود. این یافته با نتایج مطالعه دیگران نیز همخوانی دارد 

(14.) 

توان به مواردی همچون از نقاط قوت این مطالعه می

های مورد فراوانی رشتهحجم باالی نمونه این مطالعه و 

بررسی و همچنین انجام مطالعه در دو وزارت علوم، 

تحقیقات، فناوری و دانشگاه وزارت بهداشت، درمان و 

های این آموزش پزشکی اشاره نمود. از محدودیت

مطالعه، آن است که این مطالعه یک پژوهش 

خودگزارشی است و ممکن است برخی از دانشجویان 

ها را تکمیل نکرده باشند و نامهبا دقت کافی پرسش

همچنین خود پرسشنامه مطالعه که سؤاالت آن بسیار 

طوالنی و سخت بوده که برخی از دانشجویان ممکن 

 است حتی خود سؤال را خوب متوجه نشده باشند.

نتایج این مطالعه بیانگر ضعیف بودن سطح سواد 

های مورد بررسی بود. اصالح الگوی اطالعاتی نمونه

ویژه در زمینه آموزش کامپیوتر، زشی بهآمو

افزارهای کامپیوتری، روش جستجو و ذخیره نمودن نرم

اطالعات به دست آمده از اینترنت و به کاربردن 

های مناسب فراگیری برای دانشجویان ضروری روش

ای توسط های دورهرسد و با برگزاری کالسبه نظر می

سواد  مدرسین قوی و کارآمد برای ارتقای سطح

 با توجه شود. همچنیناطالعاتی دانشجویان، توصیه می

 منابع حوزه در اطالعات از حجم عظیمی کهاین به

 شودمی پیشنهاد نهفته است، آنالین و اینترنتی

 حوزه در این مؤثر اطالعات جستجوی هایمهارت

 داده مرتبط آموزش توسط متخصصین دانشجویان برای

 .شود

 

 تشکر و قدردانی

دانند از همه ندگان این مقاله بر خود الزم مینویس

دانشجویانی که در اجرای این پروژه با ما همکاری نمودند و 

ها را به طور کامل پر نموده و تحویل دادند، تشکر پرسشنامه

و قدردانی نمایند. همچنین از کمیته تحقیقات دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی کردستان به خاطر همکاری در 

این طرح و تأمین هزینه این پژوهش در قالب طرح  تصویب

گردد. هزینه تحقیقاتی دانشجویی، تشکر و قدردانی می

اجرای این پژوهش توسط معاونت تحقیقات و فناوری 

 177/74دانشگاه علوم پزشکی کردستان با شماره طرح 

 تأمین گردیده است.
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