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Abstract 

Introduction: Information literacy and critical thinking are very important for medical students 

because of the importance of lifelong learning and being up-to-date. This study aimed at determining 

information literacy and critical thinking in students of School of Nursing, Midwifery, and 

Paramedicine College of Guilan University of Medical Sciences (GUMS). 

Methods: In this analytic cross-sectional study, 165 undergraduate students of Radio-technology, 

Nursing, Medical laboratory, Midwifery, Anesthesiology and Operation Technology were selected 

from School of Nursing, Midwifery and Paramedicine College affiliated to GUMS using the random 

sampling of comparative classification during 2016-2017. Data were collected by a demographic, 

standard questionnaire to assess information literacy based on Association of College and Research 

Libraries (ACRL) and the California Critical Thinking Inventory (CCTST-B). Then, the data were 

analyzed using sample t-test, one-way ANOVA and Pearson tests by the SPSS software version 16. 

A P-value less than 0.05 was considered statistically significant. 

Results: The mean scores of critical thinking and information literacy were 22.78 ± 9.5 and 24.53 

± 7.054, respectively. The scores of Operating Technologists and Midwifery were more than others, 

respectively. Total scores of information literacy and the various disciplines involved were a 

significant relationship (P = 0.001). Although there was no significant relationship between the 

overall means of information literacy and critical thinking (P = 0.093), but effective and efficient 

access, the ability to critically evaluative information and resources and integrated knowledge base 

and value system and the ability to understand, access and use based on ethical and legal principles 

as information literacy areas had a significant relationship with the areas of critical thinking (P < 

0.05). 

Conclusions: Information literacy and critical thinking are evaluated to be low in the subunits. 

Considering to the importance of two issues of critical thinking and information literacy in academic 

developing and professional achievements, experts and policy makers related to education should 

emphasize on teaching of these two areas more. 

Keywords: Information Literacy, Critical Thinking, Student 

http://dx.doi.org/10.21859/jne-06051
http://www.jne.ir/


 
 DOI: 10.21859/jne-06051  5، شماره 1دوره ، 6931آذرو دی 

1 

 

 مقاله پژوهشی           یآموزش پرستارنشریه 

 یمطالعه مقطع کی: انیدر دانشجو یو تفکر انتقاد یرابطه سواد اطالعات یبررس

 

 ،*4 یبندبن پورلی، محمد اسماع3 ی، ساناز پورنجف2 ی، ابوذر رمضان1 یکوشالیکتای نیمحمدحس

 
انشگاه علوم د الن،یشرق گ یراپزشکیو پ ییماما ،یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،یولوژیگروه راد ،یکارشناس یدانشجو 1

 رانیرشت، ا الن،یگ یپزشک
 رانیتهران، تهران، ا یدانشگاه علوم پزشک ،یپزشک یرسانو اطالع یگروه علوم کتابدار ،یتخصص یدکترا یدانشجو 2
 الن،یگ یدانشگاه علوم پزشک الن،یشرق گ یراپزشکیو پ ییماما ،یدانشکده پرستار ،ییدانشجو قاتیتحق تهیکم ،ییکارشناس، گروه ماما 3

 رانیرشت، ا
 رانیرشت، ا الن،یگ یدانشگاه علوم پزشک ،یگروه پرستار ار،یاستاد 4
: لیمی. ارانیرشت، ا الن،یگ یدانشگاه علوم پزشک ،یگروه پرستار ار،یاستاد ،یبندبن پورلیمحمد اسماع: مسئول سندهینو *

esmaeilmmm@yahoo.com 
 

 13/10/1331 تاریخ پذیرش مقاله:    11/11/1331 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

 

  

 چکیده

 یادیز تیروز بودن از اهمالعمر و بهمادام یریادگی لیبه دل یعلوم پزشک انیدانشجو یدر سواد اطالعات یوجود تفکر انتقاد مقدمه:

و  ییماما ،یدانشکده پرستار انیدر دانشجو یبا تفکر انتقاد یسواد اطالعات نیرابطه ب نییپژوهش حاضر باهدف تع .باشدیبرخوردار م

 شد. امانج النیشرق گ یراپزشکیپ

علوم  ،یپرستار ،یولوژیراد یهارشته وستهیپ یکارشناس انینفر از دانشجو 111 یبر رو یمقطع -یلیمطالعه تحل نیا روش کار:

به روش  1331-31 یلیدر سال تحص النیشرق گ یراپزشکیو پ ییماما ،یو اتاق عمل دانشکده پرستار یهوشبر ،ییماما ،یشگاهیآزما

 یاتاستاندارد سنجش سواد اطالع ،یشناخت تیجمع یهاها با استفاده از پرسشنامهانجام شد. داده ینسبت-یاطبقه یتصادف یریگنمونه

 ی( و پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادACRLمتحده ) االتیا یو پژوهش یادانشکده یهاانجمن کتابخانه یمطابق با استانداردها

 یآمار یهاو با استفاده از آزمون 11نسخه  SPSSافزار ط نرمیها در محداده لیو تحل هیشد. تجز یآور( جمعCCTST-B) ایفرنیکال

Sample T-Test ،One Way ANOVA  وPearson یداریو سطح معن انجام (11/1 > P.درنظر گرفته شد ) 

در گروه اتاق عمل  بترتی به که بود 13/24 ± 114/8 و 80/22 ± 1/3 بیبه ترت یو سواد اطالعات یتفکر انتقاد یکل نیانگیم ها:یافته

 ،یرستارپ یمختلف کارشناس یهامورد پژوهش از رشته یهانمونه ینمره سواد اطالعات نیانگیمشاهده شد. م نیریاز سا شتریب ییو ماما

 تافی یارابطه یو تفکر انتقاد یسواد اطالعات یکل نیانگیم نی(. اگرچه بP=  111/1داشت ) یدار یاختالف معن یراپزشکیو پ ییماما

 ینابا مب قیاطالعات و مآخذ و تلف نهاباینقد ارز ییمؤثر و کارآمدتر، توانا یدسترس یهاطهیدر ح ی( اما سواد اطالعاتP=  133/1نشد )

ه رابط یتفکر انتقاد یهاطهیبا ح یو قانون یو استفاده بر اساس اصول اخالق یسترسدرک، د ییخود و توانا یدانش و نظام ارزش

 (.P=  11/1داشتند ) یداریمعن

قوله دو م تی. لذا با توجه به اهمشودیم یابیارز فیتحت پژوهش ضع یدر واحدها یو تفکر انتقاد ینمره سواد اطالعات نتیجه گیری:

به  یحوزه آموزش گذاراناستیو س انیضرورت دارد متصد یاحرفه تیو موفق یلیتحص شرفتیدر پ یو سواد اطالعات یتفکر انتقاد

 ورزند. دیبر آموزش آن تاک ینحو

 انیدانشجو ،یتفکر انتقاد ،یسواد اطالعات ها:یدواژهکل
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مقدمه

یابی مؤثر دست(، مهارت Information Literacy) یسواد اطالعات

ن به عنوان سواد بنیادی به اطالعات مورد نیاز با صرف زمان و هزینه کمتر

 .(3-1) ، در عصر ارتباطات بسیار ارزشمند شده استمحورجوامع دانش

علیرغم تعریف و تفسیرهای متعدد سواد اطالعاتی در دهه هفتاد 

های های تحقیق، مهارتهای مطالعه، مهارتمیالدی که شامل: مهارت

ورد های مالعمر و تفکر خالق است، به تواناییکتابخانه، یادگیری مادام

. (1-2) نیاز محیط کار و قابلیت تولید مستمر نیز اشاره تلویحی دارد

ر شناسایی ها به منظوای از مهارتسواد اطالعاتی به عنوان مجموعه

ها و همچنین توانایی استفاده درست منابع اطالعاتی، دسترسی به آن

هدفمند جهت توانمندسازی فردی دانشجویان به سبب ماهیت کار و 

ی اطالعاتی و ارتباط یهایارتباط گسترده با منابع اطالعاتی و تکنولوژ

های الزم . بدین منظور دانشجویان به کسب مهارت(8) شودتعریف می

 دالعمر نیاز دارندگیری مادامدر زمینه سواد اطالعاتی به عنوان  کلید یا

یادگیری  های آموزش عالی تحقق. مأموریت محوری موسسه(3, 0)

. از این رو دانشجویان، باید به (11) العمر در دانشجویان استمادام

ای آموزش ببینند که با در  نظر گرفتن رفتار اطالعاتی مناسب، گونه

های خود برطرف نیازهای اطالعاتی خود را به منظور انجام پژوهش

. تفکر انتقادی به عنوان ابزار یادگیری، دانشجویان را (13-11) نمایند

های خارج ها را برای موقعیتسازد و آنبا هنر استدالل و منطق آشنا می

ری کند. تفکر انتقادی تفکاز کالس و بهتر زیستن و درک بهتر آماده می

به  پیامد کهاست مستدل، منظم، هدفمند، اثرگذار منطقی و مبتنی بر 

روش علمی به بررسی و تجزیه و تحلیل تمامی اطالعات و نظرات در 

های . از طرفی تفکر انتقادی، یکی از مهارت(14, 8) پردازددسترس می

 (11) دباشمیگیری بالینی برای مراقبت از بیمار حائز اهمیت در تصمیم

که با تقویت این مهارت، سبب اتخاذ تصمیم درست بالینی و ارائه 

های . در جهان معاصر مراقبت(11, 11) شودخدمات مراقبتی بهتر می

آور دانش مواجه است و بهداشتی با تغییرات سریع و افزایش سرسام

داشتن تفکر انتقادی برای مشاغل درمانی به منظور قضاوت بالینی در 

. (18) مواقعی که مجبور به حل مشکالت بالینی هستند، ضروری است

های ضروری انسان قرن بیست و یکم در حیطه تفکر انتقادی جزو مهارت

پزشکی از سوی یونسکو بوده، و بر اجرای آن  آموزش خصوصاً آموزش

 . استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی(10)تاکید دارد

(World Federation for Medical Education)  نیز در همین

راستا به اهمیت مفهوم تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی اشاره 

های کند که دانشگاه. همچنین این استاندارد بیان می(13) ورزدیم

واهد ش علوم پزشکی باید اصول پزشکی علمی و اصول طب مبتنی بر

آماری، همچنین تفکر تحلیلی و نقادانه را در سراسر برنامه درسی 

. تفکر انتقادی یکی از معیارهایی است که در (21, 13) تدریس کنند

ها های آموزشی و موجب کسب اعتبار آنها و دورهبندی دانشگاهرتبه

زشی آموریزان اندرکاران و برنامهبوده و منجر به جلب توجه بیشتر دست

. دانشجویان علوم پزشکی (21) در سراسر دنیا به این مقوله شده است

روز بودن و از این نظر که با سالمت انسان و جامعه سر و کار دارند، به

ها از اهمیت باالیی برخوردار است؛ بر همین العمر در آنیادگیری مادام

های آموزش های تفکر انتقادی در برنامهاساس، افزایش و توسعه مهارت

ها و همچنین تاکید به سواد اطالعاتی همواره مورد ملی آنتئوری و ع

. این دانشجویان (24-22) های علوم پزشکی کشور استتاکید دانشگاه

های علمی خود همواره در فضای مجازی با  گیریها و تصمیمدر قضاوت

نظران مواجه انتشار انبوهی از مطالب علمی و گاها بدون تأیید صاحب

توانند های علمی و تفکر انتقادی خود، میبوده که تنها با اتکا به توانایی

با استفاده  (22) تصمیم درستی اتخاذ کنند. مطالعه مرادی و همکاران

از پرسشنامه سواد اطالعاتی محقق ساخته و تفکر انتقادی استاندارد 

و  یاکالیفرنیا به بررسی این دو مقوله در دانشجویان دکتری حرفه

 1331-32کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 

 مرتبط متفاوت، نیازمند بررسی یانهیپرداختند که با توجه به عوامل زم

تر و همچنین با استفاده از پرسشنامه استاندارد و با طیف همگن ترقیدق

. با توجه به وضعیت دسترسی به اینترنت، رایانه و ابزارهای باشدیم

متفاوت برای آموزش در دانشگاه، سواد  یهاگوناگون، طرح درس

 به بررسی سواد اطالعاتی یااطالعاتی اساتید دانشکده، تاکنون مطالعه

کر انتقادی در دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشکده پرستاری، و تف

مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن نپرداخته است.  لذا مطالعه حاضر 

باهدف تعیین رابطه سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی به عنوان دو مقوله 

بالینی در دانشجویان دانشکده پرستاری، -اساسی در استدالل علمی

 شکی شرق گیالن انجام شد.مامایی و پیراپز

 روش کار

نفر از دانشجویان کارشناسی  111مقطعی بر روی  -این مطالعه تحلیلی

پیوسته شش رشته مختلف دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی 

انجام شد. حجم نمونه بر  1331-31شرق گیالن در سال تحصیلی 

گیری و به روش نمونه (22) (2114اساس مطالعه مرادی و همکاران )

نفر بود. معیار ورود به مطالعه شامل  111بتی، ای نستصادفی طبقه

حداقل گذراندن یک نیمسال تحصیلی و داشتن رضایت برای شرکت 

خروج از مطالعه  یارهایدر مطالعه بود. دانشجویان مهمان و انتقالی از مع

 بودند.

 باشد:ابزار مطالعه دارای سه بخش می

)جنس، رشته، مقطع  یپرسشنامه مشخصات جمعیت شناخت -1

تحصیلی، بومی بودن، ترم تحصیلی، تحصیالت والدین و 

 استفاده از اینترنت( بود.

2- ACRL-2006 (Association of Collage and 

Research Libraries) 

 یپرسشنامه سنجش سواد اطالعاتی، برگرفته از پایان نامه قاسم

 و یادانشکده یها( که مطابق با استانداردهای انجمن کتابخانه2111)

. (21) باشدی( پای ریزی شده است، مACRLپژوهشی ایاالت متحده )

سؤال در قالب پنج حیطه است.  11پرسشنامه مورد نظر مشتمل بر 

( در 2113روایی و پایایی پرسشنامه مذکور توسط داورپناه و سیامک )

ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش سواد "ای با عنوان مطالعه

گزارش  88/1بررسی و آلفای کرونباخ آن مقدار  "اطالعاتی دانشجویان

درست مربوط به  . در نمره گذاری پرسشنامه به هر پاسخ(2) شده است

. بدین ترتیب اگر به سؤال شودیداده م 1نمره  یانهیسؤال یک گز

گزینه صحیح داشته باشد، پاسخ صحیح بدهد،  3مثالً  یانهیچندگز
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به  یاو در صورت عدم پاسخ دهی یا پاسخ غلط نمره ردیگیم 3نمره 

وی تعلق نخواهد گرفت. بدین ترتیب، نمره کل برای یک دانشجو با 

. پنج حیطه دیآیبه دست م 1/43، %11و نقطه  08سواد اطالعاتی 

حیطه تشخیص -1های سواد اطالعاتی برای دانشجو شامل: قابلیت

حیطه دسترسی به اطالعات مورد -2سؤال،  12اطالعات مورد نیاز با 

حیطه کاربرد -4سؤال؛  11حیطه ارزیابی نقادانه با -3سؤال؛  11نیاز با 

سؤال  11حیطه درک موضوعات اطالعاتی با -1سؤال و  0اطالعات با 

 .باشدیم

3- CCTST-B (The California Critical Thinking 

Skills Test) 

 Facioneتوسط  1331پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا، در سال 

گویه است که برخی از  34ین پرسشنامه دارای . ا(21) طراحی شد

آن دارای چهار گزینه و برخی نیز دارای پنج گزینه هستند.   یهاهیگو

CCTST-B  زیر مقیاس تجزیه و تحلیل، شامل: طبقه بندی،  1دارای

 3) هادهیو تحلیل ا هادهیرمزگشایی جمالت، روشنگری معنا، بررسی ا

ها، بیان نتایج، عاها، ارزش یابی بحثگویه( ؛ ارزشیابی، ارزش یابی اد

گویه( ؛ استنباط، شامل: جستجو  14، و ارائه استدالل )هاهیتوجیه رو

گویه(  11و استخراج نتایج ) هانیگزیبرای شواهد، گمانه زنی در مورد جا

، استدالل استقرایی، شامل: نتیجه گیری ارتباط بحث به دنبال رویارویی 

گویه( و استدالل قیاسی شامل:  11ها )با حقایق مربوط به پیش فرض

باشد. پایایی پرسشنامه با گویه( می 14استدالل منطقی در ریاضیات )

، (23)81/1-10/1حدوده در م 21-استفاده از فرمول کودر ریچاردسون

و در مطالعه  12/1 (21) (2111و در مطالعه خلیلی و سلیمانی)

 گزارش شده است.  02/1 (28) (2114میرموالئی)

، CCTST-Bو  ACRLهای ه منظور سنجش پایایی پرسشنامهب

نفر دانشجو از گروه هدف مطابق  31مراتب در یک مطالعه مقدماتی با 

گیری و ضریب آلفای آن همچنان مطلوب و به با معیارهای ورود، نمونه

محاسبه گردید. پس از طی مراحل تصویب  82/1و  04/1ترتیب برابر 

امی دانشجویانی حائز شرایط ورود به مطالعه، ها بین تمطرح، پرسشنامه

توزیع شد. پس از ارائه توضیحات الزم در خصوص چگونگی تکمیل 

آوری ها جمعپرسشنامه، دانشجویان مراتب را تکمیل و سپس پرسشنامه

ها و شرکت داوطلبانه به عنوان رعایت اصول نام بودن پرسشنامهشد. بی

کنندگان در طی ضمن به مشارکت اند. درشدهاخالقی در نظر گرفته

توانند در هرلحظه از مطالعه منصرف مطالعه اطمینان داده شد که می

ها نیز فقط به منظور تهیه مقاله مربوطه پس از طی مراحل شوند و داده

تصویب و کسب مجوز از معاونت پژوهشی و اخذ کد اخالق دانشگاه 

ق معاونت تحقیقات و تجزیه تحلیل خواهد شد. این مطالعه با کد اخال

فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیالن با شماره 

IR.GUMS.REC.1395.200  مورد تأیید قرار گرفت. پس از

آوری اطالعات، برای بررسی رابطه نمره سواد اطالعاتی و نمره تفکر جمع

انتقادی از آزمون همبستگی پیرسون به کار گرفته شد و همچنین برای 

رد و زن از تی تست و برای مقایسه نمرات در مقایسه بین دو جنس م

 SPSSافزار مختلف از آزمون آنووا استفاده شد. و از نرم یهارشته

(SPSS Inc., Chicago, IL نسخه )جهت تجزیه و تحلیل  11

ها همه آزمون یبرا 11/1ها استفاده شد، سطح معناداری کمتر از داده

 در نظر گرفته شد.

 هایافته

مختلف  یهاتعداد کل دانشجویان انتخاب شده از بین رشته

 24نفر، هوشبری  32نفر، مامایی  41نفر، پرستاری  21 یولوژی)راد111

کننده، نفر شرکت 111از بین  نفر( نفر بود. 23نفر و تکنولوژی اتاق عمل 

ی بودند. در این مطالعه ( بوم%8/13نفر ) 111( دختر و %1/84نفر ) 123

درصد دانشجویان به طور میانگین کمتر از دو ساعت از اینترنت  1/14

درصد والدین این دانشجویان  4/33کردند. روز استفاده میدر شبانه

(.1جدول ) تحصیالت کمتر از کاردانی داشتند

 معیت شناختی مطالعهمشخصات ج :1جدول 

 هوشبری مامایی علوم آزمایشگاهی پرستاری اتاق عمل رادیولوژی* رشته تحصیلی

       جنسیت

 10(81) 32(111) 12(1/18) 20(81) 14(3/11) 13(81) زن

 1(21) 1 3(3/42) 12(31) 3(1/33) 1(24) مرد

 11(8/11) 22(0/10) 10(8/01) 31(1/88) 18(3/83) 11(44) بومی

       والدین تحصیالت

 1(21) 23(3/81) 0(1/30) 13(1/32) 2(8/0) 1(21) کاردان

 0(3/33) 1(8/10) 1(0/23) 11(1/28) 3(13) 1(4) کارشناسی

 1(2/4) 1 3(3/14) 1(1/12) 1 1 کارشناسی ارشد و باالتر

       سال تحصیلی

 11(8/41) 23(3/81) 11(4/81) 34(01) 11(0/48) 4(11) سال اول

 14(3/10) 3(1/20) 1(1/20) 1(11) 12(2/12) 21(04) سال باالتر

       وضعیت استفاده روزانه از اینترنت

 3(1/28) 1(0/10) 1(0/23) 1(1/2) 8(4/31) 0(32) <ساعت 1

1-2 (21)1 (0/34)0 (1/42)18 (13)4 (0/43)14 (21)1 

2-4 (44)11 (01)8 (31)14 (1/30)0 (0/10)1 (1/12)3 

 1(21) 1(0/10) 4(13) 0(21) 1(3/4) 1(4) >ساعت  4

 * تعداد )درصد(
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در رابطه باسواد اطالعاتی، میانگین نمره تشخیص ماهیت و گستره 

، میانگین نمره دسترسی 1/1 ± 11/2اطالعات در گروه مامایی با 

میانگین نمره ، 0 ± 21/2مؤثر و کارآمدتر در گروه اتاق عمل با 

توانایی نقد ارزیابانه اطالعات و مآخذ و تلفیق با مبنای دانش و نظام 

، میانگین نمره استفاده 13/1 ± 43/2ارزشی خود در گروه مامایی با 

 ± 1/1مؤثر و هدفمند برای انجام مقصود خاص در گروه مامایی با 

 سو میانگین نمره توانایی درک، دسترسی و استفاده بر اسا 21/3

باالتر از  11/1 ± 14/2اصول اخالقی و قانونی نیز در گروه مامایی 

سواد اطالعاتی  1و  3، 2، 1های باشد. بین حیطهها میسایر گروه

 های تحصیلی رابطه معنی دار آماری وجود داشتدر بین رشته

(111/1 > P) ( در رابطه با متغیر تفکر انتقادی، میانگین جدول .)

، ارزشیابی 80/3 ± 31/1نمره تجزیه و تحلیل در گروه اتاق عمل با 

، استنباط در گروه رادیولوژی با 18/4 ± 30/2در گروه اتاق عمل با 

 ± 43/3، استدالل استقرایی در گروه اتاق عمل با 44/1 ± 11/2

بیشتر  81/1 ± 33/8و استدالل قیاسی در گروه رادیولوژی با  43/1

کدام ها گزارش شد. بجز در حیطه تجزیه و تحلیل، هیچاز سایر رشته

 > 111/1) داری نداشتندای معنیها باهم رابطهها و رشتهاز حیطه

P) ( 2جدول). 

میانگین کلی نمرات سواد اطالعاتی در گروه مامایی و تفکر انتقادی 

باشد. و بین نمره کلی ها میدر گروه اتاق عمل بیشتر از سایر گروه

 داریکننده رابطه معنیهای مختلف شرکتسواد اطالعاتی و رشته

(. بین سواد اطالعاتی با ترم اول جدول ) (P < 11/1)مشاهده شد 

و آخر بودن دو گروه مامایی و هوشبری، میزان استفاده از اینترنت 

در دو گروه مامایی و پرستاری، جنسیت در رشته علوم آزمایشگاهی 

و همچنین تفکر انتقادی با سال اول و سال باالتر بودن گروه مامایی، 

داری ی، رابطه معنیو میزان استفاده از اینترنت در گروه مامای

 .(3جدول ) (P < 11/1)مشاهده شد 

بر اساس نتایج به دست آمده بین دسترسی مؤثر و کارآمدتر سواد 

+ = P ،1/1 < 11/1) اطالعاتی و تفکر انتقادی همبستگی وجود دارد

r).  و  شتوانایی نقد ارزیابانه اطالعات و مآخذ و تلفیق با مبنای دانبین

، بین توانایی درک، (r+ = 2/1ی )اسینظام ارزشی خود و استدالل ق

 یابیدسترسی و استفاده بر اساس اصول اخالقی و قانونی و قدرت ارزش

(3/1 = +r) یاسیو استدالل ق (4/1 = +r)  و همچنین بین نمره کلی

داری مشاهده رابطه معنی (r+ = 3/1) یاسیسواد اطالعاتی و استدالل ق

 .(4جدول ) (P < 11/1) شد

 

 

 هامیانگین نمرات تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی به تفکیک رشته و بررسی رابطه بین آن :2جدول 

علوم  پرستاری اتاق عمل رادیولوژی هاطهیح

 آزمایشگاهی

داری معنی میانگین کلی هوشبری مامایی

 ها()رشته

تشخیص 

 اطالعات

13/31 ± 2/4 13/82 ± 1/1 13/1 ± 1/1 32/31 ± 1/1 11/1 ± 2/1 30/14 ± 1/1 02/13 ± 1/1 133/1 

دسترسی به 

 اطالعات

21/11 ± 2/1 21/1 ± 2/0 11/2 ± 2/1 13/11 ± 2/1 01/20 ± 1/8 4/03 ± 1/1 11/01 ± 2/1 118/1 

 ارزیابی

 نقادانه

21/2 ± 2/4 12/13 ± 2/4 22/22 ± 2/4 88/31 ± 1/3 43/13 ± 2/1 10/14 ± 2/4 21/11 ± 2/4 111/1 

کاربرد 

 اطالعات

21/14 ± 1/2 12/31 ± 1/2 23/18 ± 1/2 14/20 ± 1/2 1/21 ± 1/3 22/21 ± 1/2 30/10 ± 1/2 111/1 

درک 

موضوعات 

 اطالعاتی

11/10 ± 2/3 13/1 ± 2/1 33/12 ± 1/4 3/81 ± 2/3 14/11 ± 2/1 21/03 ± 2/3 21/11 ± 2/4 112/1 

تجزیه و 

 تحلیل

13/20 ± 2/3 31/80 ± 1/3 13/38 ± 2/3 24/30 ± 2/3 40/13 ± 1/2 81/31 ± 1/2 33/1 ± 1/3 128/1 

 438/1 1/3 ± 33/31 2/4 ± 43/41 1/3 ± 31/11 2/3 ± 11/48 1/4 ± 03/11 2/4 ± 30/18 2/3 ± 31/14 ارزشیابی

 411/1 2/4 ± 41/01 2/4 ± 34/23 1/4 ± 40/11 2/4 ± 11/48 2/1 ± 31/1 2/1 ± 11/33 2/1 ± 11/44 استنباط

استدالل 

 استقرایی

33/1 ± 2/1 43/43 ± 3/1 10/38 ± 2/1 08/40 ± 2/1 18/13 ± 2/1 2/10 ± 2/1 13/01 ± 2/1 414/1 

استدالل 

 قیاسی

33/81 ± 8/1 42/11 ± 2/1 81/22 ± 2/1 11/11 ± 2/4 30/08 ± 1/4 32/23 ± 1/4 38/13 ± 2/1 211/1 

مجموع 

سواد 

 اطالعاتی

14/14 ± 8/21 11/3 ± 8/21 11/11 ± 1/23 83/42 ± 1/22 31/82 ± 8/20 82/1 ± 1/23 114/13 ± 8/24 111/1 

مجموع تفکر 

 انتقادی

24/12 ± 3/24 33/43 ± 11/21 12/12 ± 11/23 31/48 ± 11/21 43/22 ± 1/21 10/14 ± 0/22 1/80 ± 3/22 314/1 
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 مختلف و ارتباط باتحصیلی  یهابررسی تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی در رشته :3جدول 

 هوشبری مامایی علوم آزمایشگاهی پرستاری اتاق عمل رادیولوژی 

       سال تحصیلی: سال اول و سال باالتر

 111/1 111/1 014/1 380/1 200/1 481/1 سواد اطالعاتی

 181/1 111/1 013/1 111/1 142/1 308/1 تفکر انتقادی

       جنسیت

 113/1 --- 431/1 111/1 183/1 011/1 تفکر انتقادی

 811/1 --- 133/1 313/1 118/1 243/1 سواد اطالعاتی

       وضعیت استفاده روزانه از اینترنت 

 410/1 144/1 181/1 113/1 811/1 101/1 سواد اطالعاتی

 122/1 130/1 110/1 111/1 103/1 121/1 تفکر انتقادی

 311/1 121/1 133/1 148/1 180/1 383/1 تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی

 

 رابطه بین گویه های تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی :4جدول 

 مجموع تفکر انتقادی قیاسی استدالل استدالل استقرایی استنباط ارزشیابی تجزیه و تحلیل سواد اطالعاتی

 840/1 311/1 313/1 313/1 348/1 308/1 تشخیص اطالعات

 *111/1 *111/1 *113/1 *111/1 *114/1 *111/1 دسترسی به اطالعات

 134/1 *134/1 221/1 114/1 310/1 142/1 ارزیابی نقادانه

 833/1 821/1 484/1 081/1 841/1 342/1 کاربرد اطالعات

 230/1 *110/1 300/1 211/1 *111/1 113/1 اطالعاتی درک موضوعات

 133/1 *111/1 331/1 111/1 821/1 211/1 مجموع سواد اطالعاتی

 دار است.معنی (P < 11/1) *در سطح

 

 بحث

های دسترسی مؤثر و در مطالعه حاضر، سواد اطالعاتی در حیطه

ارزیابانه اطالعات و مآخذ و تلفیق با مبنای  کارآمدتر، حیطه توانایی نقد

دانش و نظام ارزشی خود و توانایی درک، دسترسی و استفاده بر اساس 

 داریهای تفکر انتقادی رابطه معنیاصول اخالقی و قانونی با حیطه

های استدالل مشاهده شد و همچنین نمره کلی سواد اطالعاتی با حیطه

ار بودند ددی نیز باهم از لحاظ آماری معنیاستقرایی و قیاسی تفکر انتقا

, 22, 10, 14)که با نتایج دیگر مطالعات در این حوزه همخوانی دارد

( که بر روی دانشجویان 2111) Adeleke. نتایج حاصل از مطالعه (20

نیجریه بود  Ibadanکارشناسی ارشد در هفت دانشکده از دانشگاه 

نشان داد، سطح استفاده از منابع الکترونیکی به ویژه، متون پایگاه 

ها، توسط بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد پایین است. داده

به دسترسی به هزاران های مرتبط های جستجو و مهارتهمچنین از فن

های کردند. در این مطالعه بین مهارتمنابع الکترونیکی استفاده نمی

سواد اطالعاتی و استفاده از منابع اطالعات الکترونیکی ارتباط وجود 

باشد، اما . اگر چه جامعه پژوهش این دو مطالعه متفاوت می(23)داشت

راستا با مطالعه حاضر است. نتایج حاصل از پژوهش نتایج مطالعه هم

نفر دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد  331دیگری که بر روی 

آوری اطالعات  اسالمی واحد ساری پرداخت، نشان داد که بین سواد فن

 ایهای هوش هیجانی، دانشجویان تحصیالت تکمیلی رابطهبا مهارت

دهنده آن است که داشتن سواد فن آوری وجود ندارد. لذا، نتایج نشان

اطالعات در بین دانشجویان تحصیالت تکمیلی، دلیلی بر وجود تفکر 

فکر ت باشد. شاید بتوان، بهترین دوران پرورشانتقادی در بین آنان نمی

افراد با استفاده از فن آوری اطالعات را، دوران قبل از ورود آنان به 

( که 2114و همکاران ) "مرادی". در مطالعه(31)آموزش عالی دانست

های پزشکی انجام شد میانگین نفر از دانشجویان رشته 111بر روی 

دار وجود داشت. نمرات تفکر انتقادی و سواد اطالعاتی رابطه معنی

یابی، استنباط، تحلیل، استدالل های ارزشهمچنین بین زیرمولفه

ای مستقیم و العاتی رابطهقیاسی و استدالل استقرایی باسواد اط

آن باسواد  یهارمولفهیدار بود. بین مهارت تفکر انتقادی و زمعنی

در این مطالعه رابطه  .(22)اطالعاتی رابطه مستقیم گزارش شد

یابی، تحلیل، و استدالل استقرایی باسواد اطالعاتی های ارزشزیرمولفه

دار بود، ولی در مطالعه مرادی عالوه بر این با رابطه مستقیم و معنی

 داریاستنباط و استدالل قیاسی رابطه مستقیم و معنی هایمؤلفه

گزارش شد. بر اساس نتایج مطالعه مرادی بین مهارت تفکر انتقادی و 

آن باسواد اطالعاتی رابطه مستقیم گزارش شد  یهارمولفهیهمه ز

این رابطه تنها بین دسترسی مؤثر و کارآمدتر که در این مطالعهدرحالی

تفکر، توانایی نقد ارزیابانه اطالعات و  یهاهیگو سواد اطالعاتی و تمام

مآخذ و تلفیق با مبنای دانش و نظام ارزشی خود و استدالل قیاسی، 

توانایی درک، دسترسی و استفاده بر اساس اصول اخالقی و قانونی و 

قدرت ارزشیابی و استدالل قیاسی و همچنین بین نمره کلی سواد 

 داری مشاهده شد.قیاسی رابطه معنی اطالعاتی و استدالل استقرایی و

متمایز بودن پارامترهای گوناگون از جمله وضعیت دسترسی به اینترنت، 

افزارهای فضای مجازی، آموزش و مفاهیم سواد اطالعاتی و رایانه، نرم

تفکر انتقادی در دانشگاه، سواد اطالعاتی اساتید در دانشکده پرستاری، 

 از عوامل تمایز در نتایج این تواندیم مامایی و پیراپزشکی شرق گیالن

نظر در حوزه سواد اطالعاتی، ، صاحبBreivik . دو مطالعه باشد

یابی به اطالعات و استفاده مؤثر از آن آموختن، کسب توانایی دست
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و  داند. تفکر انتقادیالعمر میتوسط دانشجویان را سبب یادگیری مادام

های نوین سلط به گستره فناوریسواد اطالعاتی سبب دسترسی مؤثر و ت

های های دسترسی به اطالعات مانند شبکهدر تولید اطالعات و راه

ساس شوند. بر این اهای الکترونیکی میجهانی الکترونیکی و کتابخانه

فرآیند جستجو، بازیابی، شناخت و کاربرد منطقی از ارکان رفتار 

سواد اطالعاتی و میزان  .(31, 21, 22)باشداطالعاتی مناسب می

استفاده از اینترنت در دو رشته تحصیلی مامایی و پرستاری و همچنین 

تفکر انتقادی با میزان استفاده از اینترنت در رشته تحصیلی مامایی 

( و 2114و همکاران ) یداری مشاهده شد. در مطالعه مؤمنرابطه معنی

انشجویان پسر و دختر و بین د یداریاختالف معن نوشادی و خادمی

های تحصیلی مختلف از لحاظ میزان سواد نیز دانشجویان رشته

در مطالعه حاضر فقط بین سواد اطالعاتی . (32)اطالعاتی مشاهده نشد

داری مشاهده شد و و جنسیت در رشته علوم آزمایشگاهی رابطه معنی

ای مشاهده نشد. اطالعاتی و جنسیت رابطهها بین سواد در سایر گروه

( نشان داد که میانگین توانایی تفکر 2111مطالعه اسالمی و معارفی )

و  3/44، ترم آخر 1/41اول  ترمیانتقادی در دانشجویان پرستار

باشد که بیانگر ضعیف بودن توانایی تفکر می 3/44پرستاران بالینی 

 دار بین میانگین نمراتاوت معنیانتقادی هر سه گروه بود، هرچند که تف

. در دیگر مطالعه (33)توانایی تفکر انتقادی در سه گروه مشاهده نشد

که مطابق با  (28)ئله را اذعان داشتندموالیی و همکاران نیز این مس

یافته مطالعه حاضر است و نشانگر این است که یادگیری سواد اطالعاتی 

تواند حاصل از تحصیالت باشد و با توجه به جست و به تنهایی نمی

ازات تحصیالت های هر فرد در مقطع قبلی و به موجوی و کنجکاوی

 دانشگاهی، در فرد به وجود خواهد آمد.

 گیرینتیجه

های علوم پزشکی به فرآیند ارتقای مهارت اطالعاتی در دانشجویان رشته

تفکر انتقادی وابسته است. با توجه به نتایج حاصل و ضرورت بررسی 

سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی در دانشجویان علوم پزشکی، پیشنهاد 

های علوم پزشکی با حجم تری بین تمام رشتهطالعه گستردهشود ممی

های بهتر و تکمیلی، گذارینمونه باالتر صورت گیرد و باسیاست

 نیبراها به آموزش هر چه بهتر این دو مقوله اهتمام ورزند. عالوهدانشگاه

های های نوین اطالعاتی و بستهبا توجه به طرح تحول سالمت و فناوری

تواند شده، تمرکز بر سواد اطالعاتی و تفکر انتقادی مییآموزشی طراح

های طرح تحول سالمت در اجرایی کردن بسته گزاراناستیبه س

ها به سمت نسل سوم و دانشجو محور آموزشی و ارتقای آموزش دانشگاه

این مطالعه براساس استانداردهای فدراسیون  تسهیل کننده باشد.

تفکر انتقادی در آموزش علوم پزشکی جهانی آموزش پزشکی اهمیت 

با دو ابزار استاندارد سنجیده است، اما استفاده همزمان هر دو ابزار  را

برای دانشجویان کارشناسی به طور همزمان و در نتیجه زیاد بودن حجم 

که  باشدهای مطالعه حاضر میو تعداد سؤاالت، از جمله محدودیت

تر این دو آیتم در تمامی هدر مطالعاتی گسترد گرددیپیشنهاد م

علوم پزشکی کشور با حجم نمونه، طیف رشته و مقاطع  یهادانشگاه

 .بیشتری انجام گیرد

 سپاسگزاری

بدین وسیله از دانشگاه علوم پزشکی گیالن و کمیته تحقیقات 

های مالی و معنوی از طرح تحقیقاتی با کد دانشجویی به پاس حمایت

کننده در تحقیق به پاس جویان شرکتو نیز از همه دانش 31112814

 شود.شان تقدیر و تشکر میصادقانه یهایهمکار

 تضاد منافع

تضاد منافعی در این مطالعه وجود نداشت.
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