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 استان مازندران یپزشکان خانواده  شهر یسواد اطالعات
 

 
 

 3بالقیس صادقی نژاد /2سلیمه لطیفی جلیسه /1 طاهره فیضی 

 چکیده
 

سواد اطالعاتی در دستیابی به اطالعات به هنگام، صحیح و در دسترس نقش بسزایی ایفا می کند. هدف از این مطالعه  مقدمه:

 ارزیابی میزان سواد اطالعاتی پزشکان خانواده شهری در استان مازندران است.

اده شاغل در استان تن از پزشکان خانو 323است.جامعه پژوهش  تحلیلی–این پژوهش پیمایشی توصیفی   روش کار:

تن به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار  176مازندران است که به روش نمونه گیری چند خوشه ای و فرمول کوکران، 

است. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق نظرخواهی  86/0گردآوری اطالعات پرسشنامه است.  آلفای کرونباخ  پرسشنامه 

ی اطالعات در سالمت و  استادان صاحب نظر به دست آمد. برای تحلیل داده ها از آوراز پژوهش گران و متخصصان فن

 تحلیل عاملی تاییدی  سلسله مراتبی و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. 

برازندگی تعدیل ، 078/0 ریشه میانگین مجذور خطای برآوردیافته ها نشان دهنده  برازش مدل تحقیق است. مقدار  یافته ها:

است. مقدار ضریب معنی داری ابعاد سواد اطالعاتی به  94/0و نیکویی برازش تطبیقی  93/0 نیکویی برازش، 91/0ته یاف

 ( است.=t-  36/6نگرش اطالعاتی ) (،=t  96/7(، مهارت اطالعاتی ) =t  07/7ترتیب، دانش اطالعاتی )

دارای سه شاخص رایانه و شبکه، مسائل اخالقی و  نتایج نشان داد که سواد اطالعاتی شامل سه بعد دانش) نتیجه گیری:

آوری، به کارگیری نرم افزار شغلی، برقراری امنیت، اشکال دیگر اطالعات(، مهارت )دارای سه شاخص به کارگیری فن

آوری اطالعات( آوری، کاربرد فنآوری اطالعات، یادگیری فنارتباطات الکترونیک( و نگرش )دارای سه شاخص شناخت فن

 ست. ا

 پزشک خانواده، سواد اطالعاتی، دانش ، مهارت اطالعاتی، نگرش اطالعاتی واژه های کلیدی:
 

   :24/11/96: یینها رشیپذ 28/09/96: ییاصالح نها 30/11/95وصول مقاله 

  

                                                 
 (Tahereh_feizy@yahoo.com؛ نویسنده مسئول)دانشیار گروه مدیریت دولتی، بخش مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 1

 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 2

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 3
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به ینوان دروازه   (Information literacy)سوووواد ااتیاتی

ااتیات و ارتبااات در فراهم سووازی  آوریفنورود به بحث 

شووورایل الکترونیکی شوووودن )شوووهر الکترونیوو ، تجووارت         

الکترونیوو ، دولووت الکترونیوو  و ویره( و در پی آن بهبود 

کیفیت زندگی مردم، کاهش کاوذ بازی در ارائه خدمات به             

[ 1] .کندایفا می های برابر نقش با اهمیتی آنها و ایجاد فرصووت

توجه به ویژگی های جهان امروز شوووناخت و تقویت مهارت  با

ها از اهمیت و ضوورورت ویژه های سووواد ااتیاتی در سووازمان

ای برخوردار اسووت. این ویژگی ها یبارتند از رشوود تصووایدی 

دانش، تولیوود مجم یمیم ااتیووات بوودون کیفیووت و ایتبووار 

راک ر اشووکال به اشووتمناسوو ، گسووترر کاربرد اینترنت و سووای

م و لزو رقمیفرهنگ   ، رواج فزاینده گذاری و انتقال ااتیات   

 های جهانی و ارتباط با فرهنگ های مختلف. داشتن دیدگاه

اات تحوالت گسوووترده ای را در       آوریفن با ااتیات و ارت

تمامی یرصه های اجتمایی و اقتصادی بشریت به دنبال دارد و    

گونه ای اسووت که جهان امروز به  تاثیر آن بر جوامع بشووری به

ااتیاتی است که در ای جامعه  ر مال تبدیل شدن بهسریت د

ستفاده مفید از دانش و به اور       سی و ا ستر آن دانایی و میزان د

کل داشتن سواد ااتیاتی دارای نقشی محوری و تعیین کننده    

است. در یصر ااتیات و دانش، سواد بر ختف تعریف ساده     

واد نیست، در واقع س معنای توانایی خواندن و نوشتن آن تنها به

پیش نیاز اصلی برای رشد فکری و توانایی انجام دادن پژوهش   

شری دست         سواد نمی توان به منابع دانش ب شتن  است. بدون دا

یووافووت و از آنهووا برای تولیوود دانش نو بهره گرفووت. گورمن 

سعه آن در          سواد و تو سته به  شری را واب شرفت تمدن ب وده ت پی

 [2].های سطوح پایین جامعه الزامی می داند

تعریف هووای متعووددی از سوووواد ااتیوواتی شووووده اسووووت.  

ی را برای توصیف افراد «سواد ااتیاتی»زورکوفسکی یبارت 

ری  کارگی به کار گرفت که فنون و مهارت های الزم برای به         

سترده  ابزارهای ااتیاتی  ست یابی به راه  ، به منمور ایف گ د

ای ااتیاتی برای مسوووائل خودآموخته اند. وی سوووواد       ه مل 

به  ایخدمات سووونتی کتابخانه      ااتیاتی را پدید آمده از گذار     

ارک ااتیات توسل بخش خصوصی و    تر تدای ابتکاریشیوه 

به این ترتی ، آموزر  [3].دانست های الزم با آن میخل مشی 

سایر رور های آموز  80سواد ااتیاتی در دهه   ر جایگزین 

اسووتفاده کننده شوود. یامل دیگری که بر رشوود آموزر سووواد  

تاثیر   عه انوا  فن     ااتیاتی  یادی داشوووت، توسووو های  آوریز

نه        ااتیاتی بود. در ای  بًا تتر همه کتابخا ها برآن  ن دهه تقری

بود تا از رایانه برای امور فنی و نیز ارائه خدمات اات  رسووانی 

ستفاده کنند. افرادی را که برای   ستفاده از منابع ااتیاتی ا در  ا

 [28] .توان با سووواد ااتیاتی نامیدها آموزر می بینند، میکار

ها مهارت وفنون الزم برای اسوووتفاده گسوووترده از ابزارهای        آن

نابع ردیف اول    برداری از راه مل  به منمور بهره ااتیاتی و م

های موجود در منابع ااتیاتی را به منمور مل مسائل خود فرا  

ترین و قدیمی ترین تعاریف از یکی از پذیرفته [9-6].گیرندمی

یا تعریفی اسوووت که انجمن کتابداران         سوووواد ااتیاتی در دن

آمریکا ارائه کرده اسوووت.  بر اسووواس این تعریف، افراد دارای 

سواد ااتیاتی قادرند به ااتیات دسترسی یابند، ااتیات را     

به ا       ند،  یابی می کن ور ختق از ااتیات  به اور موثر ارزشووو

اسوووتفاده می کنند و فراگیران مسوووتقلی هسوووتند که خود را در 

یفی در بیشتر تعار  .ت های اجتمایی فعال نشان می دهند مسئولی 

شده است     سواد ااتیاتی ارائه  شتن مهارت  که   از  های پایه دا

جاد               نایی ای یابی ااتیات و توا باز به منمور  نت  نه و اینتر یا را

های سووواد ااتیاتی توصوویف شووده ان مشووخصووهبه ینو ارتباط

ست  ستفاده اختقی و     [4].ا سواد ااتیاتی به معنای انتخاب و ا

سوووواد  [5].ااتیات و ارتبااات اسوووت آوریفنمسوووئوالنه از 

ااتیاتی انتخاب رفتار ااتیاتی مناسووو  برای دسوووتیابی به           

ست   ااتیات مورد نیاز ا سانه ممکن ا که  ز اریق هر رور یا ر

آگاهی الزم در مورد اهمیت اسوووتفاده خردمندانه و صوووحی   با

نایی          عه همراه اسووووت. سوووواد ااتیاتی توا جام ااتیات در 

فاده از ااتی      یابی، ارزیابی،     تشوووخیم زمان اسوووت ات، مکان 

فاده    های           اسوووت لت  ما با  قال ااتیات  موثر از ااتیات و انت

سواد ااتیاتی یبارت از مهارت    ست. همچنین،   هایمختلف ا

 [6].مرتبل با مل مسئله ااتیاتی است

 مقدمه
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های اخیر آموزر سووواد ااتیاتی به افراد، تنها شووامل در سووال

آموزر کتابخانه ای یا کتابشووناسووی یا توانایی اسووتفاده از منابع 

ااتیاتی مختلف به اور موثر نیسوووت، بلکه شوووامل آموزر       

هارت  قادی و ت   م فاده از   های تفکر انت حلیلی بر مسوووو  اسوووت

های جدید از ااتیات فعلی و ااتیات و نیز توانایی خلق ایده

شامل آن       سواد ااتیاتی  شود و از همه مهمتر  دانش قبلی می 

سائلی  شود که افراد باید  م ا به ینوان  ی آنها فکرکنند درباره می 

 [7].ها را انجام دهندنتیجه و بازده آن

 ه از منابع ااتیاتی در کارهای خودادافرادی را که برای اسووتف

آموزر می بینند، می توان با سوووواد ااتیاتی نامید. آنها برای       

ملبهره برداری از راهاستفاده گسترده از ابزارهای ااتیاتی و   

ئل خود           به منمور مل مسوووا نابع ااتیاتی،  های موجود در م

دارای شخصی که     [11-8].گیرندفرا میمهارت وفنون الزم را 

سنتی، توانایی گردآوری        سواد  ست یتوه بر  سواد ااتیاتی ا

و ارزشوویابی ااتیات، توان اسووتفاده از رایانه و نرم افزار آن و  

 [12].توانایی بهره برداری از شبکه های ااتیاتی را دارد

تا از         به افراد کم  می کند  برخورداری از سوووواد ااتیاتی 

فاده ک      به اور موثر اسوووت بال جسوووتجو،      ااتیات  به دن ند و  ن

ی که منابع ااتیاتی اینترنتتولید ااتیات باشووند.  ارزشوویابی و

سایت شامل پایگاه  ستند،  ها و وبتگهای ااتیاتی، وب  ها ه

محیطی را فراهم می کنند که پژوهش آزاد و باز را تقویت می     

کند و به ینوان تسوووهیل کننده برای تفسووویر و تلفیق و کاربرد       

م  کار         دانش در ت به  یادگیری  های  نه  ند می ام زمی   [13].رو

تحقیقات پترسون نشان داده است الزمه مهارت های خواندن و    

شتن     شتن ااتیات، دا ست و بدون مهارت   نو سواد رایانه ای ا

های رایانه ای، دسووتیابی به هرگونه اسووتاندارد سووواد ااتیاتی  

 در مجمو  ااتیات، پایه و اسووواس    [14]. امکان پذیر نیسوووت  

تصمیم گیری آگاهانه در تمام سطوح سازمان است. ااتیات      

سازمان نقش      به هنگام، صحی  و در دسترس در تحقق اهداف 

کی با توجه به اینکه انباشووتگی ااتیات ی میاتی ایفا  می کنند.

ست و گزینش بهینه       شر امروزی ا شکتت جاری زندگی ب از م

اری زمان ک ااتیات برای پیشبرد و توسعه اهداف در کمترین  

بسوویار دشوووار اسووت، سووواد ااتیاتی می تواند در این زمینه    

سوووازمان های ارائه دهنده خدمات         [15].کم  کننده باشووود    

ارتقای  های خود، به فعالیت وتداوم توسوووعه سوووتمت برای

ه ب دسترسی   ازاریق واین اندیشند می ستمت  خدمات کیفیت

 درجامعه [16].اسوووتپذیر  با کیفیت امکان ااتیات به موقع

پزشکی یمر مفید ااتیات بسیار کوتاه است در نتیجه، ارتقا و    

سواد ااتیاتی در جامعه  شتی در کلیه    آموزر   پزشکی و بهدا

سوووطوح از دانشوووجویان تا پزشوووکان بالینی اهمیت بسووویاری          

قال     [17].دارد آموزر سوووواد ااتیاتی مهم ترین راه برای انت

و توانمند سوووازی افراد   مهارت الزم در اسوووتفاده از ااتیات    

 به با توجه [18]رای زندگی در جامعه ااتیاتی اسووت.جامعه ب

شد،  آنچه  نیازمندند، ااتیاتی سواد  فراگیری به همه گفته 

یاز   محیل سوووریع تحوالت به  با توجه   زیرا  به  ااتیاتی، ن

ستن  ست.    هامهارت برخی دان و  ها برنامه به نگاهی ضروری ا

 پیشوورفته درکشووورهای ااتیاتی سووواد آموزر هایفعالیت

 سوووواد تقویت  ارکان جامعه،    تمامی  داردکه  آن از مکایت  

 خود اهداف از رایکی خود پوشووش تحت جامعه ااتیاتی

پرچم  از این رو پزشوووکان خانواده به ینوان     [19].قرارداده اند 

سعه  داران شور، باید     و تو ستمت ک شرفت   سواد  به مجهز پی

عات نشووان داده اسووت که به کارگیری  مطال باشووند. ااتیاتی

ند فعلی          آوریفن ها در فرآی نه تن مام سوووتمت  ااتیات در ن

بالینی مبتنی بر           های  خاذ تصووومیم  مار، میزان ات بت از بی مراق

موقعیت را از اریق سریت و سهولت بازیابی ااتیات افزایش 

می دهد، بلکه با تأثیر بر سووایر فرآیندهای مدیریتی و اجرایی و 

یات در آموزر و پ        کاربردی اات های  به  ژوهش، دیگر جن

ستمت را نیز به دنبال دارد که این  امر منجر به     شی نمام  اثربخ

تحقق هدف اصوولی نمام سووتمت یعنی ارتقای سووط  سووتمت 

برنامه پنجم توسووعه  35ابق بند الف ماده  [20].شووودجامعه می 

شکی با هدف      شت درمان و آموزر پز شد، وزارت بهدا  مقرر 

نسبت به  استقرار  یموم مردم ارائه خدمات الکترونیکی ستمت

ستمت ایرانیان از ابتدای پرونده الکترونیکی ستمت در سامانه   

و اسوووتان مازندران به   [21]شووورو  به فعالیت کند 1392سوووال 

به  با توجه ینوان یکی از مراکز مجری این برنامه انتخاب شووود.

که مجهز بو  هارت سوووواد ااتیاتی در ب     این به م  ریکارگی دن 
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ز ی نقش اسوواسووی دارد، در این پژوهش اهای ااتیاتسوویسووتم

سواد ااتیاتی  ست؛ در     28]مدل جامع و کامل  شده ا ستفاده  [ ا

بررسی های به یمل آمده توسل محققان تا کنون پژوهشی در     

ستفاده از مدل این تحقیق  انجام    مورد  سواد ااتیاتی با ا میزان 

نشوووده اسوووت و با توجه به اینکه پزشوووکان خانواده مهم ترین         

ستم    کارب سی شت و  آوری ااتیات در محیلفنران  های  بهدا

و یوامل موثر بر سواد  هادرمان هستند، سنجش میزان آگاهی آن

ستم ها باید در اولویت    سی ااتیاتی برای بکار گیری این گونه 

ونده الکترونی  سوووتمت قرار    ارائه خدمات بالینی در قال  پر      

 [22]گیرد.

برای توسووعس سووواد ااتیاتی، یتوه بر لزوم دسووتیابی به مدلی 

این مدل برای هر جامعه ای به صوووورت مسوووتقل و مختم به        

ه زبان، میزان بهرهمان جامعه تعریف می شووود. به دلیل  تفاوت 

ندی  فاوت             م یات و نیز ت ناوری اات های ف کاربرد عه از  جام

شهروندان در یرصس فناوری ااتیات،    های هر ی  ازکاربری

میزان  ن جوامع با هم متفاوت اسوووت ومدل سوووواد ااتیاتی ای

تر هر ی  از  ها موج  اثربخشوووی کامل     تفاوت میان این مدل   

 [23]الگوها در جوامع است.

تحقیق های  انجام شده با موضو  سواد ااتیاتی در دنیا اول     

ست    شده ا و رویکردی  در موزه آموزر یالی و مدارس اجرا 

حیل کسوو  و برای سوونجش میزان سووواد ااتیاتی در م جامع

 [10].استکار وجود نداشته 

پس از بررسی مدل ها و استانداردهای مختلف سواد ااتیاتی    

، ویند پژوهش پیتز و اسووترییلینگ، مدل کول اآاز جمله مدل فر

سووواد ااتیاتی اسووترالیا، اسووتانداردهای سووواد  اسووتانداردهای 

دهای سووواد ااتیاتی برای ااتیاتی برای مدارس و اسووتاندار

آموزر یووالی، موودل شوووش مهووارت آیزنبرگ و بوکویتز؛             

رهنمودهای سواد ااتیاتی فوجیانگ یانگ در مقایسه با سایر    

ساس کار      مدل سید و به ینوان ا س  تر و مفیدتر به نمر ر ها منا

شد    ضر برگزیده  شماره     همان  .پژوهش ما شکل  گونه که در 

مدل سووواد ااتیاتی دارای سووه بعد    ی  مشوواهده می شووود، 

بعد دانش شووامل سووه  .انش، مهارت و نگرر ااتیاتی اسووتد

مؤلفه رایانه و شووبکه، امنیت و مسووایل اختقی، و اشووکال دیگر 

نه و شوبکه میزان آگاهی و دانش  . منمور از رایااسوت ااتیات 

سخت افزاری ورودی و خروجی  مورد فرد در  کارکرد اجزای 

و میزان آگاهی   ی از کارکرد نرم افزار آفیس آگاه  ااتیات، 

هی ددر به کارگیری موتورهای جستجو و نحوه ارزیابی، سازمان

منمور از مؤلفه امنیت و   . و سووورانجام ترکی  ااتیات اسوووت    

مسوووایل اختقی، میزان آگاهی فرد در مورد امنیت ااتیات،      

یات       کارگیری اات یات، اختق در ب قوانین و مقررات اات

ست.  ست که      ا شی ا شکال دیگر ااتیات مربوط به دان مؤلفه ا

فرد از اریق دایره المعووارف، کتووابهووای یلمی، مجلووه هووای   

تخصووصووی و مقاله های چاه شووده در آن و سووایر منابع ویر    

الکترونیکی کسوو  می کند . بعد مهارت شووامل سووه مؤلفه به   

شغلی، وکارب ، به کارگیری نرمآوریفنکارگیری  رد افزارهای 

به کارگیری     .اسوووت ااتیات  آوریفن ، آوریفنمنمور از 

کارگیری        نه، نرم افزار آفیس، ب یا کارگیری را مهارت فرد در ب

ست .        سایت های یلمی ا ستجوی ااتیات در وب  شبکه و ج

به کارگیری نرم   افزارهای شوووغلی مهارت پزشووو      منمور از 

خانواده در اسووتفاده از خدمات سووتمت الکترونیکی و سووامانه  

ست. مؤلفه کاربرد  ست   ااتیات، میزان آوریفنمت ایرانیان ا

توانایی فرد در برقراری ارتبااات الکترونیکی از اریق پسوووت     

الکترونی ، گفت و گو درشووبکه های اجتمایی و مانند آن را 

برای دریافت ااتیات مورد نیاز می سووونجد. نگرر ااتیات 

یادگیری و کاربرد            ناخت ،  فه شووو  آوریفنشوووامل سوووه مؤل

یعنی نگرر فرد   ،ااتیات آوریفنشناخت   ست. ااتیات ا

شناخت   ااتیات، میزان پذیرر  آوریفندر ارتقای آگاهی و

به      موردآن و نگرر در  امنیوت، اختق و قوانین دسوووتیوابی 

ااتیات نگرر فرد در  آوریفن. منمور از یادگیری ااتیات

یات مورد ااتیات و اسوووتخراج اات آوریفنمورد یادگیری 

نیاز برای تصمیم گیری موثر، رشد فردی و سازمانی و تطابق با    

العمر است. کاربرد  آینده برای پیشرفت شغلی و یادگیری مادام

 آوریفنیعنی نگرر افراد در به کارگیری  ااتیات، آوریفن

م         نا ند اجرای بر تاثیر آن بر بهبود رو یات و  ه پزشوووو  اات

ند درمان      یکارا ، خانواده، افزایش اثر بخشوووی   یابی رو ی و ارز

ان.بیمار
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 پژوهش : مدل مفهومی1شکل 

 

 
 

 

طه معنی دار دانش ااتیاتی،    هدف این تحقیق بررسووو   ی  راب

 و نگرر ااتیاتی با سووواد ااتیاتی اسووت. مهارت ااتیاتی 

ه به تحلیلی بود ک -نو  توصوویفی پیمایشووی ازپژوهش ماضوور  

جامعه    .انجام شووود  1392 سوووال اول هصوووورت مقطعی در نیم 

پزشوو  ارف قرارداد با برنامه پزشوو  خانواده   323پژوهش 

ست.      ستان مازندران ا رور نمونه گیری به صورت  شهری در ا

 موقعیت جغرافیایی استان مازندران ای و با توجه به چند خوشه 

 و)شرق، ورب، مرکز( پنج شهرستان  انتخاب شد  از سه جهت 

 تن  محاسبه شد. 176مجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  
 

𝒏 =
𝑵𝐭𝟐𝒑𝒒

𝑵𝒅𝟐+𝒕𝟐𝒑𝒒
=  176  

 [32-37ود.]ابزار گردآوری ااتیات پرسووشوونامه ب هم چنین   

و شووبکه، امنیت  )رایانهسوووال در سوونجش دانش ااتیاتی  19

قی و دانش بکارگیری ااتیات ویر  ااتیات و مسوووائل اخت   

سووووال در سووونجش مهووارت ااتیوواتی          15الکترونیکی(،        

کارگیری       هارت ب کارگیری ااتیات، م  ااتیات  آوریفن)ب

ستمت ایرانیان، مهارت در      سامانه  در برنامه پزش  خانواده و 

سنجش نگرر  سوال   12برقراری ارتبااات الکترونیکی( و  در 

ناخت      یادگیری    آوریفنااتیاتی )شووو  آوریفنااتیات، 

کاربرد    ته شووود.         آوریفنااتیات و  کار گرف به  ااتیات( 

. در این پنج درجه ای لیکرت تنمیم شووود   سوووواالت در ایف

ز امطالعه برای تعیین روایی و ایتبار ابزار گردآوری ااتیات      

فاده شوووود    ن روایی محتوایی . برای تعییروایی محتوایی اسوووت

پرسشنامه از محققان و صام  نمران در زمینه تحقیق در رابطه    

 هاروش

 سواد ااتیاتی

 اشکال دیگر ااتیات

 مسایل اختقی و امنیت

 رایانه و شبکه

 برقراری ارتبااات الکترونیکی

 به کار گیری نرم افزار های شغلی

 به کار گیری فناوری

 کاربرد فناوری ااتیات

 یادگیری فناوری ااتیات

یاتشناخت فناوری اات  

 دانش

 مهارت

 نگرر
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ه رسووشوونامه نمرخواهی ببا میزان درسووتی و شووفافیت سووواالت پ

 آوریفناز چند تن از متخصوووصوووان    ،. بدین ترتی   یمل آمد  

ااتیات در سووتمت و اسووتادان صووام   آوریفنااتیات و 

نمر، نمرخواهی شوود. پایایی پرسووشوونامه نیز از اریق ضووری     

درصوود به دسووت آمد. برای تحلیل داده از   86آلفای کرونباخ 

تای     5/8نرم افزار لیزرل  له مراتبی    و تحلیل یاملی  یدی سووولسووو

 .استفاده شد

 در تحلیل یاملی تاییدی از قبل مدل و تئوری از پیش تعریف       

وجود دارد و محقق قصد بررسی این موضو  را دارد     ای شده  

هد تجربی  این تئوری را مورد ممایت قرار می         که آیا شووووا

ییدی محدودیت هایی در نمر     دهند یا خیر.  در تحلیل یاملی تا     

؛ تعداد یوامل)متغیر های مکنون( مشخم است گرفته می شود

سی ارتباط متغیر های مکنون با متغیر  ش  و هدف برر اهده های م

ررسووی بارهای یاملی و شووده مربوط اسووت. این کار از اریق ب

ضرای  تعیین( بین ی  متغیر مکنون     هامعناداری آن )یا بررسی 

و متغیر های مشوواهده شووده مربوط صووورت می گیرد. بارهای  

مناس   7/0و در مالت ایده آل بزرگتر از  5/0 یاملی بزرگتر از

 مریهناصطتح فرضیه محور یا    هستند. تحلیل یاملی تاییدی در 

اسووت. خروجی مدل  نمریهمحور اسووت، یعنی به دنبال آزمون 

های ساختاری در مالت تخمین استاندارد، ضرای  مسیر است.    

سیر    ست که میزان تاثیر م  ضری  م را  تغیر های مکنونیددی ا

 دهد. بر یکدیگر نشان می

 

 
 

 8/33پزشکان تکمیل شد،   پرسشنامه ای که توسل     151از میان 

درصوود را مردان   2/66درصوود از نمونه مورد مطالعه را زنان و  

وضعیت سنی پزشکان خانواده به این صورت       تشکیل داده اند. 

درصوود در رده  8/27سووال ،  30درصوود زیر سوون چهار  کهبود

سال و   50تا  41درصد در رده سنی    9/60سال ،   40تا  31سنی  

و آمار  بودسووال  50درصوود از پزشووکان خانواده باالتر از   3/7

موجود بیانگر این واقعیت اسووت که سوون بیشووتر پزشووکان این   

سال  است و این امر مکایت از این واقعیت  50تا  41برنامه بین 

دارد که پزشکان جوان فارغ التحصیل شده از دانشگاه در ارح 

خانواده شوووهری، اشوووتغال کمتری دارند. وضوووعیت     پزشووو  

شان می دهد که           شخصی پزشکان خانواده ن دسترسی به رایانه 

درصوود از نمونه مورد بررسووی دارای رایانه شووخصووی در   7/94

ستند و   شخصی          3/5منزل ه سی به رایانه  ستر صد از افراد د در

درصد از پزشکان خانواده مهارت و دانش    2/11مدود  ندارند.

یق دروس دانشووگاهی کسوو  ااتیات خود را از ار ریآوفن

های یق شووورکت در دورهاز ار هادرصووود ازآن 6/14، کرده اند

درصد  8/27درصد با نمارت سازمان،    3/7آموزر خصوصی،   

درصوود از پزشووکان از  1/39به  نزدی و آنها از اریق اارافیان 

صی به مهارت و دانش کنونی     شخ ست  خوداریق مطالعات   د

درصوود از نمونه مورد پژوهش از اریق 2/13ند. همچنین یافته ا

شکان از اریق     4/83 وتلفن شماره گیری   صد از پز شماره  در

شبکه اینت  ADSL گیری سترسی دارند و    به  درصد   3/3رنت د

یت وضووع منزل ندارند. هیچگونه دسووترسووی به اینترنت در  آنها

درصد از پزشکان    9/17چاه مقاالت به این صورت است که   

این پژوهش ی  مقاله یا بیشوووتر چاه و منتشووور کرده اند و در 

درصد از پزشکان تا کنون هیچ مقاله ای چاه نکرده اند.  1/82

شتراک       9/58 شکان در این پژوهش دارای امتیاز ا صد از پز در

شریه های مرفه ای و   درصد از آنها  1/41تخصصی هستند و      ن

 دارند. امتیاز اشتراک نشریه های مرفه ای و تخصصی را ن

یدی             تای یاملی  یل  یات  تحقیق در تحل یا رد فرضووو ید  تای برای 

مقادیر تی یا سوووط  معنی داری مورد بررسوووی قرار می گیرد.    

قادیر بیشوووتر از           چه این م که چنان نا  از  یا کمتر   96/1بدین مع

شند   - 96/1 سط  اامینان     با ضیه تحقیق در  درصد تایید  99فر

نشان داده شده   ماره دو ش  مدل نهایی تحقیق در شکل  می شود. 

سیر تحلیل یاملی تاییدی        ضری  م شکل مقادیر  ست. در این  ا

شکان خانواده دارای         سواد ااتیاتی  پز ست. متغیر  شخم ا م

به مقادیر           با توجه  سوووه بعد، دانش، نگرر و مهارت اسوووت. 

ضووری  مسوویر بعد مهارت و بعد دانش به ترتی   بیشووترین  و   

 ز بین شووواخم های دانش،کمترین ضوووری  مسووویر را دارند. ا

بین  دارد. از مسوائل اختقی و امنیت بیشوترین ضوری  مسویر را    

ااتیات بیشترین   آوریفنشاخم های مهارت، به کارگیری  

ضوووری  مسووویر را دارد. از بین شووواخم های نگرر، کاربرد  

 ااتیات بیشترین ضری  مسیر را دارد. آوریفن

 یافته ها
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پژوهش: مدل نهایی 2شکل   
 

 سایر مقادیر مدل نهایی تحقیق مطابق جدول شماره ی  است.   

 نتایج تحلیل یاملی تاییدی      مشووواهده می شوووود،  همانطور که   

سواد ااتیاتی دارای        شان داد که متغیر  سله مراتبی( ن سل ه س  )

زیرا مقادیر تی این روابل  بعد دانش، مهارت، و نگرر اسووت،

 نههمچنین بعد دانش دارای سه مولفه؛ رایا  است.  96/1بیشتر از  

و اشکال دیگر ااتیات است.  و شبکه، مسائل اختقی و امنیت

که  از بین مولفه های دانش، مسائل  دادر باریاملی نشان و مقادی

 ؛97/0 اختقی و امنیت بیشوووترین باریاملی را بر این بعد دارد     

ااتیات،   آوریفنبعد مهارت دارای سوووه مولفه؛ بکارگیری      

ی          اات الکترون با کارگیری نرم افزار شوووغلی، برقراری ارت ب

ست. مقادیر باری  شان داد که مولفه ب ا  آورینفرگیری کااملی ن

عد        09/1ااتیات   عد دارد. ب یاملی را در این ب بار  بیشوووترین 

شناخت    ااتیات، یادگیری  آوریفننگرر دارای سه مولفه؛ 

کاربرد    آوریفن  ،. همچنینبودااتیات   آوریفنااتیات، 

دهد از بین ابعاد    میدر جدول مذکور نشوووان   مقادیر بار یاملی    

و  15/1 یاملی مربوط به مهارت ، بیشووترین بارسووواد ااتیاتی

است. مقدار ضری   -61/0 کمترین بار یاملی مربوط به نگرر

ضوووری  معنی  (98/7)که بیشوووترین دادنشوووان  (t)معنی داری 

 (-36/6)و کمترین داری مربوط به بعد مهارت ااتیاتی اسووت

درصوود  99با  ،بنابراین وط به نگرر ااتیاتی بود؛ضووری  مرب

( تمام فرضووویه های 01/0داری کمتر از  )سوووط  معنی اامینان

 تحقیق تایید می شود.

ااتیاتیسواد   

 اشکال دیگر ااتیات

 مسایل اختقی و امنیت

 رایانه و شبکه

 برقراری ارتبااات الکترونیکی

 به کار گیری نرم افزار های شغلی

 به کار گیری فناوری

 کاربرد فناوری ااتیات

 یادگیری فناوری ااتیات

یاتشناخت فناوری اات  

 دانش

 مهارت

 نگرر

87/0  

15/1  

87/0  

42/0  

58/0  

43/0  

50/0  

61/0-  

56/0  

32/0-  

64/0-  

89/0  
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 پژوهش: پایایی و مقدار ضرایب مدل نهایی 1جدول 

 مولفه ابعاد متغیر
 سواالت

 پرسشنامه

آلفای 

 کرونباخ

بار 

 عاملی

مقدار 

 T)تی)

سطح 

معنی 

 داری

 نتیجه

 فرضیه

سواد 

 اطالعاتی

 دانش

  14/8 89/0 93/0 14-5 رایانه و شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p‹0.01 

 

 تایید

 تایید 45/9 97/0 91/0 20-15 مسائل اختقی و امنیت

 تایید 55/5 61/0 81/0 24-21 اشکال دیگر ااتیات

 تایید 07/7 87/0  

 مهارت

 تایید 71/3 09/1 81/0 5-1 آوری ااتیاتبکارگیری فن

 تایید 68/2 31/0 94/0 29-25 بکارگیری نرم افزار شغلی

 تایید 72/2 50/0 74/0 34-30 برقراری ارتبااات الکترونیکی

 تایید 98/7 15/1  

 نگرر

 تایید -57/4 -67/0 74/0 38-35 آوری ااتیاتشناخت فن

 تایید 77/3 38/0 72/0 42-39 آوری ااتیاتیادگیری فن

 تایید 87/5 02/1 94/0 46-43 آوری ااتیاتکاربرد فن

 تایید -36/6 -61/0  

 

شوواخم های برازر مدل را نشووان می دهد. شووماره دو  جدول

در ستون دوم مقادیر قابل قبول برای شاخم ها ذکر شده است 

 .را نشان می دهد و ستون سوم مقادیر بدست آمده  مدل تحقیق

همانطور که در جدول مشوووخم اسوووت، چون مقادیر  تمامی       

 ؛برازر مدل تحقیق در دامنه مورد قبول قرار داردی شاخم ها

نابراین  ید می شوووود.         ،ب تای مدل   مدل تحقیق برازر دارد و 

نه مورد قبول قرار      مدل تحقیق در دام ها ی برازر  شوووواخم 

 مدل تحقیق برازر دارد و مدل تایید می شود. ،بنابراین ؛دارد
 

پژوهش: شاخص های برازش مدل 2جدول   

 نتیجه مقدار دامنه مورد قبول عنوان شاخص

 تایید مدل X2/df) ) X2/df< 3 9/2 شاخم مطلق برازندگی مدل 

 تایید مدل RMSEA) ) RMSEA < 0. 8 078/0 ریشه دوم میانگین مجذور خطاهای برآورد

 تایید مدل CFI)) 0. 9 < CFI 91/0 شاخم برازر تطبیقی 

 تایید مدل 0. 9 < GFI 93/0 (GFI شاخم نیکویی برازر )

 تایید مدل AGFI AGFI ≥ 0. 85 94/0 ))شاخم نیکویی برازر تعدیل یافته) 

 

 

 

اتی با سوووواد ااتیاتی رابطه    نتایج نشوووان داد که دانش ااتی    

شوووتن ااتیات، مهارت های خواندن و نو الزمهدار دارد. معنی

[ دانش 28در مدل  یانگ ][ 14].اسووتای داشووتن سووواد  رایانه 

ااتیات از دانش در مورد رایانه، شوووبکه ها، شوووبکه های ویر 

سایل اختقی        صاویر و متون و م صل از ت سمی و ااتیات ما ر

شامل        مرتبل با ااتیات ست. مهارت ااتیات  شده ا شکیل  ت

م آن با مسوووائل مرفه ای    ااتیات، ادوا   آوریفنبه کارگیری   

یاتی در محیل  در محیل کار، تبادل ااتیات وارتبااات اات      

  [38]پیرامون افراد است.

شان داد، مهارت ااتی  سواد ااتیاتی رابطه معنی نتایج ن اتی با 

به هرگونه             یابی  نه ای، دسوووت یا های را بدون مهارت  دار دارد. 

آموزر سواد  [ 14].نیست پذیر  استاندارد سواد ااتیاتی امکان  

ااتیاتی مهم ترین راه برای انتقال مهارت الزم در اسوووتفاده از 

 بحث 
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ااتیات و توانمند سوووازی افراد جامعه برای زندگی در جامعه 

 [18]است.ااتیاتی 

همچنین نتایج نشوووان داد، نگرر ااتیاتی با سوووواد ااتیاتی  

عد              به ب تاکید  یانگ   رابطه معنی دار دارد. ویژگی ممتاز مدل 

ت بووه کووارگیری نگرر در کنووار مولفووه هووای دانش و مهووار

ست فن سواد ااتیاتی با نگرر مدیران  [ 38]آوری ااتیات ا

 [31-28].به سوادااتیاتی در ارتباط است

مورد تایید است  نتایج نشان داد که فرضیه فریی چهارم و پنجم

و مولفه مسوووائل اختقی و امنیت با دانش ااتیاتی رابطه معنی 

ستفاده اختقی و    دار  سواد ااتیاتی به معنای انتخاب و ا دارد. 

فرضوویه  [5].ااتیات و ارتبااات اسووت آوریفنمسووئوالنه از 

شکال ااتیات با        سایر ا ششم، یعنی رابطه اندازه گیری  فریی 

تایید قرار گرفت.  یامل دیگری که بر           دانش ااتیاتی مورد 

سواد ااتیاتی تاثیر   ش  زیادی رشد آموزر  ت، توسعه انوا   دا

شجو آوریفن  ااتیاتی، انوا  سواد  با های ااتیاتی بود. دان

ستفاده  مشخم  گوناگون مشخصات   با را ااتیاتی منابع  وا

ایانه و شووبکه و از مولفه های مهم دانش ااتیاتی ر [3].کندمی

نتایج نشان داد که فرضیه فریی     [38-30]مسائل اختقی است.  

لفه ااتیات از مو آوریفنکارگیری بو  هفتم تایید شده است  

هارت ااتیاتی اسووووت. در دسوووترس بودن ااتیات        های م

ها نیسووووت، یعنی            فاده واقعی از آن نای اسوووت به مع تا  ضووورور

پژوهشگران یا از وجود منابع بی ااتیند و یا نمی دانند چگونه 

های سووواد آموختن مهارت ،بنابراین ؛باید از آنها اسووتفاده کنند

سته اند  ااتیاتی  سیار میاتی دان فرضیه  ، همچنین [ 29-27].را ب

نرم  کارگیریمورد تایید اسوت، یعنی ب  های فریی هشوتم و نهم 

افزار های شووغلی، برقراری ارتبااات الکترونی  از مولفه های  

چند  شوووبکه ورایانه ای،  های مهارت ااتیاتی اسوووت. مهارت

سانه ای از مولفه های مهارت ااتیاتی   ست. ر شخصه     [38] ا م

پایه رایانه و اینترنت  های سووواد ااتیاتی داشووتن مهارت های 

  [24 -25]یات و توانایی ایجاد ارتباط  است.برای بازیابی اات

ندازه گیری             تاییدی نشوووان داد که رابطه ا تایج تحلیل یاملی  ن

فه م ناخت      ول یادگیری    آوریفنهای شووو  آوریفنااتیات، 

تیات با نگرر ااتیاتی تایید اا آوریفنااتیات و کاربرد 

 شده است.

سنتی،          شخصی که دارای سواد ااتیاتی است یتوه بر سواد 

ستفاده از رایانه    شیابی ااتیات، توان ا توانایی گردآوری و ارز

و نرم افزار آن، و توانایی بهره برداری از شووبکه های ااتیاتی 

به درک و ف    قادر  نه     را دارد و  ندرسووووا یل چ  ها ایهم و تحل

سووواد ااتیاتی توانایی تشووخیم زمان اسووتفاده از  [12]اسووت.

فاده موثر        یابی، ارزیابی، اسوووت از ااتیات و   ااتیات، مکان 

انتقال ااتیات با مالت های مختلف اسوووت. همچنین، سوووواد 

های مرتبل با مل مسوووئله ااتیاتی ااتیاتی یبارت از مهارت

  [6].است

 

 

له     قا با          این م مه ای  نا یان  پا بررسوووی میزان «ینوان  ماصوووول 

ساس مدل فوجیانگ یانگ      سوادااتیاتی پزشکان خانواده برا

درمقطع کارشووناسووی « ) مطالعه ای موردی دراسووتان مازندران(

 دردانشگاه پیام نوراست. 1392ارشددرسال 
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Feizy T 1/ latifi Jaliseh S2/ Sadeghinezhad B3 

 Abstract 

 
Introduction: Undoubtedly, information literacy plays an important role to obtain accurate and 

accessible on time information. The purpose of this study was to assess information literacy among 

urban family physicians in    Mazandaran province. 

Methods: this study is descriptive-analytic in nature. The study population included 323 of family 

physicians selected by multi-cluster sampling method in the cities of  mazandaran province. Data 

were collected via a questionnaire with  Cranach’s alpha  of 0.86.  

Content validity of the questionnaire was determined by researchers, health professionals and 

experts. data was analyzed via confirmatory factor analysis  and  lisrel software. 

Results: the results showed that model was fit with  RMSEA=0.078, CFI= 0.91, GFI=0.93, and 

AGFI=0.94. Dimensions of information literacy p-value were: information knowledge (t=7.07), 

information skills( t=7.96), and information attitude(t=6.36). 

Conclusion: The results showed that the information literacy had three  dimensions: information 

knowledge with three indicators of computers and networks, ethical and security issues, and other 

forms of information,  information skills with three indicators of  using technology of software , 

technology of business, and using communication electronically, and attitude with three indicators 

of understanding of information technology, learning technology, and use of information 

technology. 

Keywords: Family Physician, Information literacy, Mazandaran University of Medical Sciences 
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