
 

 

 

 

 هاي عمومي تأثير سواد اطالعاتي كتابداران بر رشد سازماني كتابخانه 

 2، سارا بهرامی نیا 1محمود مرادی 

 شناسیمطالعات دانش 

 90تا  63، ص 99، تابستان  23، شماره هفتمسال 

 08/98/ 12تاريخ دريافت: 

 11/98/ 29تاريخ پذيرش: 
 چکیده

.  است های عمومی کرمانشاه  یر سواد اطالعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانه تأث پژوهش حاضر با هدف تعیین  

یر سواد  تأث ی عمومی کرمانشاه بررسی شده و همچنین  ها کتابخانه در اين پژوهش وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران  

همبستگی است و به روش پیمايشی   - پژوهش حاضر از نوع توصیفی   ها تعیین گرديد. اطالعاتی بر رشد سازمانی آن 

جامعه  است.  شده  کتابخانه  انجام  کتابداران  تمامی  درمجموع    های آماری  که  کرمانشاه  استان  نفر    215عمومی 

نفر تعیین شد. برای گردآوری    138گیری کوکران  دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه باشند، تشکیل می ی م 

از پرسشنامه استاندارد رشد سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش سواد اطالعاتی در طیف لیکرت پنج   ها داده 

ی  ها داده گیری تصادفی ساده استفاده شده است. همچنین  تفاده شده است. در اين پژوهش از روش نمونه ای اس گزينه 

وتحلیل قرار  پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و ضريب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزيه 

انايی جايابی اطالعات، توانايی ارزيابی  تو آن ) های  های پژوهش نشان داد که سواد اطالعاتی و مؤلفه يافته   گرفت. 

مطلوبی    نسبتًاهای عمومی کرمانشاه در سطح  از اطالعات( در بین کتابداران کتابخانه   مؤثر اطالعات و توانايی استفاده  

( و کمترين فراوانی، مربوط به توانايی  3/ 60توانايی جايابی اطالعات )   مؤلفه بیشترين فراوانی مربوط به    قرار دارد. 

پاداش، روابط، ساختار،  آن ) ی  ها مؤلفه ( بود. همچنین میانگین رشد سازمانی و  3/ 30از اطالعات )   مؤثر تفاده  اس 

های عمومی کرمانشاه در سطح مطلوب  های سودمند، نگرش نسبت به تغییر و هدف( در کتابخانه یسم مکان مديريت،  

افراد در رشد و    تک تک زآنجاکه مهارت  است. کسب سواد اطالعاتی يک نیاز اساسی برای همه افراد است و ا 

ها با توسعه و کارآيی  توسعه جامعه نقش دارند، بنابراين نتايج ارزيابی سواد اطالعاتی کتابداران و رابطه مهارت آن 

ريزی برای ارتقای سطح آن، در جهت رسیدن به اين اهداف کمک شايانی خواهد  سازمانی همچنین تالش و برنامه 

های پژوهش نشان داد که سطح توانايی استفاده از اطالعات در بین کتابداران نسبت به ديگر  فته کرد. ازآنجاکه يا 

تر است، نیاز به آموزش و فراهم کردن شرايطی برای بهبود اين مهارت در بین  ها پايین ی سواد اطالعاتی آن ها مؤلفه 

 

 MMoradi44@gmail.com ، کرمانشاه، ایران.رازی  . استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه1

2 .  ایران.  مشهد شناسی دانشگاه پیام نور،  ی دکتری علم اطالعات و دانشدانشجو ،bahramisaraa@gmail.com 
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ی اصلی سواد اطالعاتی  ها شاخصه رسد، زيرا توانايی استفاده از اطالعات که يکی از  ی م کتابداران ضروری به نظر  

. لذا هراندازه کارکنان  است ناپذير و ضروری  اجتناب عنوان اشاعه دهندگان اطالعات امری  است، برای کتابداران به 

ی الزم در خصوص حرفه خود را ارتقا ببخشند و درنتیجه عملکرد  ها مهارت سازمان وظايف خود را بهتر بشناسند و  

 بهتری داشته باشند، در بهبود وضعیت، پیشرفت و توسعه سازمان خود، نقش مؤثرتری خواهند داشت. 

 های عمومی، کتابداران، کرمانشاه ازمانی، سواد اطالعاتی، کتابخانه: رشد سی کلیدیهاواژه 

 مقدمه

جهان همواره در حال تغییر و تحول بوده است، اما تحوالت عصر حاضر از سرعت و دامنه 

دسترسی    هاییچیدگیپبا اين تحوالت و    ازپیشبیش   هاانسانشگرفی برخوردار است. امروزه  

توان گفت رشد و پیشرفت جوامع امروزی با قدرت  می  کهیطور بهبه اطالعات مواجه هستند،  

 .باشندیممرتبط  مؤثردسترسی به منابع اطالعاتی 

استفاده   به اطالعات و  افراد جامعه    مؤثراکنون دسترسی  برای تمام  يک    منزلهبهاز آن 

اجت   انکارناپذيرضرورت   زندگی  در  اساسی  اصل  و  و  شمار    یاحرفهماعی  . رودیمبه 

، بلکه بیشتر رسدی ماکنون بسیار بديهی به نظر    تنهانه  « اطالعات قدرت است»شعارهايی مانند  

تولید   اولیه  ماده  فراهم ساختن شرايط مطلوب،    دانندیمجوامع، اطالعات را  با  تا  برآنند  و 

 (. 1386پريرخ، کنند )ری را در رسیدن به دانش و تحقق زندگی بهتر يا  ها انسان تکتک

اساسی در عصر فناوری اطالعات    نیازهاییش پالزم و    یها مهارتسواد اطالعاتی يکی از  

در    هرلحظهو اطالعاتی که    هادادهتا افراد بتوانند در میان    است اينترنت    يژهوبهو ارتباطات  

سواد،    گونهاين   استفاده کنند.  هاآن، از  موقعبهبه شکل درست و    استجهان در حال افزايش  

چگونگی   از  آگاهی  ارزش،  با  اطالعات  به  مؤثر  دسترسی  و    دهیسازمانقدرت  دانش 

روش جستاطالعات،  مختلف  مؤثرترين  های  شناخت  و  مشکل  تشخیص  توان  وجو، 

 اطالعات برای رفع آن است. 

کارکرد  1999)  1بروس  توان  را  اطالعاتی  سواد  جامعه  مؤثر(  يک  در  اطالعاتی    افراد 

، تعامل با  ی احرفهو اين تعريف تفکر انتقادی، آگاهی از اخالق شخصی و    کندیمتعريف  

 

1. Bruce, C. S. 
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و پژوهش را    گیری تصمیماز اطالعات در حل مسائل،    مؤثرمتخصصان اطالعات و استفاده  

در   می  گونههمان.  ردی گیبرمنیز  اطالعاتی  که  سواد  مراکز   ها کتابخانهبه    صرفاًبینیم  و 

به  شودینم منحصر    رسانیاطالع نیاز  و  انجام شود  کاری  هر جا که  بلکه  و    گیریتصمیم. 

  ی هابخش پیشرفت وجود داشته باشد، نیاز به اطالعات و سواد اطالعاتی نیز وجود دارد. کلیه  

و سواد اطالعاتی    يابیاطالع  یهامهارتدارند و    سروکارمختلف جوامع بشری با اطالعات  

 کنندهتضمین  اطالعاتی سواد که گفت توانمی درواقع.  استاز ملزومات کار با اطالعات  نیز  

است   دانش  تولید طريق از کشورها اقتصادی و رشد جامعه در موجود نهادهای اثربخشی

(. پس بنابراين نهادهای اجتماعی موجود در جامعه بايد شرايطی را ايجاد کنند  1385نظری،  )

که بتوانند سواد اطالعاتی را در امر پیشرفت و تعالی سازمانی بکار بگیرند. در تعاريف فوق  

 . ديآیمبه حساب  هاسازمانسواد اطالعاتی ابزار پیشرفت در نهادها و 

که پرکاربردترين تعريف   داری آمريکا از سواد اطالعاتیبر اساس تعريف انجمن کتاب

هايی است که »افراد به کمک در اين زمینه است سواد اطالعاتی مجموعۀ توانمندی  شدهارائه

و استفاده    تشخیص دهند که چه موقع به اطالعات نیاز دارند و به جايابی، ارزيابی   توانندیمآن  

(. اين تعريف 1989،  1زند«)انجمن کتابداران آمريکامبادرت ور  ازی موردن مؤثر از اطالعات  

خدمات   و  کتابخانه  جامعه،  افراد،  بین  تعامل  بر  اطالعاتی،  سواد  ،  یرسان اطالعدربارۀ 

و    یهایفناور تفکر  و  ارزيابی  و  اطالعات  پژوهش،  ارتباطات،  و    ی هااستداللاطالعات 

 (. 2007، 2انتقادی داللت آشکاری دارد )پینتو و سیلز 

 تواندیماست زيرا    افزارینرمجنبش    نیازهایپیش واد اطالعاتی يکی از ملزومات و  س 

و   منابع  شناسايی  اطالعاتی،  نیازهای  شناسايی  جهت  در  فکر  پرورش   ی هانظامتوانايی 

و نهايتاً ارزيابی فرايند کار را در افراد   هانظامبهینه از منابع و  گیریبهرهاطالعاتی، جستجو و 

را به شهروندان جامعه اطالعاتی تبديل نمايد. پس پیمودن اين    هاآنجامعه به وجود آورد و  

شد    آنچهبه    يابیدستو    هاراه را    یهامهارتبیان  اين    طلبدیمخاصی  مجموعه  به  که 

 

1. American Library Association 

2. Pinto & Sales 
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(. سواد اطالعاتی از  2006،  1آندرسنشود )یمسواد اطالعاتی گفته    یهامهارت،  هامهارت

در   کاربران  بین  در  آن  به  پرداختن  آموزش  بنابراين  است،  امروزی  بشر  زندگی  ملزومات 

 مختلف بسیار مهم و حائز اهمیت است.  مؤسساتو  هاسازمان

،  يابیمکان توانايی .است نیاز اطالعات به زمانی چه که دريابد بايد اطالعاتی سواد با فرد 

افراد داشته  را  موردنیاز  اطالعات از کارآمد استفاده  و ارزيابی   اطالعاتی سواد  با باشد. 

که کسانی می بگیرند ياد چگونه که اندآموخته هستند   چگونه اطالعات که دانندزيرا 

 به توانیم چگونه که دانندمی و يافت را اطالعات توانچگونه می شود،می دهی سازمان

 دلیل به افراد آنان بیاموزند. اين  از نیز  ديگران که  استفاده کرد اطالعات از درست ی اوهی ش

 برای بیابند تصمیمی يا وظیفه هر در را خود  موردنیاز  اطالعات توانندیم همواره کهآن

(. پس بنابراين يادگیری سواد اطالعاتی در  1387هستند )داورپناه،   مهیا العمرمادام فراگیری

سواد اطالعاتی را    توانینمتبديل شود، زيرا    العمرمادامجوامع مختلف بايد به شکل آموزش  

به   مربوط  زندگی    یادورهفقط  از  به    هاانسانخاص  اطالعاتی  قلمداد کرد، آموزش سواد 

 مربوط است. ها انساندوران زندگی 

نقش   از    عنوانبه  هاکتابخانهامروزه  سیستم    یهارساختيزيکی  و  اطالعاتی  جامعه 

به جامعه اطالعاتی    ترپررنگخودآموزی سواد اطالعاتی   از گذشته شده است و دستیابی 

و   به  مؤثرفعال  توجه  بدون  بود.   پذيرامکان  هاکتابخانه،  افزايش حجم    زمانهم  نخواهد  با 

های عمومی نیز تغییر کرده است و اطالعات و افزايش فناوری اطالعات، خدمات کتابخانه

عمومی نیز برای ايفای نقش خود نیاز دارند با اين تغییرات همگام    یهاکتابخانهکتابداران  

ابداران  بنابراين کت ؛  شوند تا به بهترين شکل به نیاز اطالعاتی خود و کاربرانشان پاسخ دهند

های الزم جهت دسترسی سريع به منابع اطالعاتی مناسب مجهز باشند تا بتوانند  بايد با مهارت

وری و  موجب بهره  کنندگانشانمراجعهاز طريق باال بردن رضايت کاربران و افزايش تعداد  

 توسعه سازمان گردند.

 

1. Andersen, J. 
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 برای سازمان یک کارکنان که گیردبرمی در را هاییسازمانی، مهارت اطالعاتی سواد 

 فرایند  جریان  اواًل در تا  دارند نیاز هاآن به  خود محوله  وظایف و روزمره انجام کارهای

 همگام سازمانیبرون  و سازمانیدرون تغییرات با یاًثانگیرند.   خود قرار کار بهینه انجام

ابتکار، اصل خود، کار در ثالثاًشوند.    از یادگیری و تخصصی دانش  اشتراک نوآوری، 

نیک  )  یابد دست خود اهداف بتواند به بهتر سازمان ،درنتیجه تا کنند رعایت را دیگران

که وظیفه جستجو و    هابخش اصلی کتابخانه  عنوانبهبنابراین کتابداران نیز  ؛  (1390پور،  

اطالعات را دارند، بیش از دیگران نیازمند    موقعبهو اشاعه    دهیسازمانارزیابی، نگهداری،  

سواد اطالعاتی برای انجام وظایف روزمره و پاسخگویی به    ی هامهارتتجهیز خود به  

باشند  کنندگانمراجعهنیاز   موجب    خود  آن  طریق  از  عملکرد    وریبهرهتا  بهبود  و 

 ها شوند. کتابخانه

( پريرخ و عباسی  اعتقاد  اساساً سواد  1383به  پیش (،  ماداماطالعاتی  يادگیری  العمر  نیاز 

. با توجه به اين موضوع و اينکه  ردی فرابگاست، لذا بر هر فردی الزم است سواد اطالعاتی را 

ترين عناصر تبديل  توانند يکی از مهمهای عمومی با توجه به دامنۀ مخاطبان خود میکتابخانه

يک بخش مهم از    عنوانبهسواد اطالعاتی    باسوادان اطالعاتی به شمار آيند،   افراد جامعه به 

 (. 2002، 1آيد )شمنتهای عمومی، به شمار میهای کتابداران کتابخانهتوانايی

 از حمايت جهت جهانی یهاش يهما  2005و    2003  یهاسال فاصله در نیز يونسکو

 اطالعاتی سواد اساسی و جدی نقش  بر هاش يهما اين   .است کرده برگزار اطالعاتی سواد

اجتماعی فردی، رشد در  و هادولت پرداختن  بر و کندیم تأکید فرهنگی و اقتصادی، 

 يادگیری راهبردهای و اطالعاتی سواد در جدی گذارهایسرمايهاز   حمايت جهت سايرين 

ورزد  یم تأکید اطالعاتی ی جامعه يک ساززمینه و عمومی ارزش يک  عنوانبه العمرمادام

 (.2008کورال، )

 

1. Schement, J. R 
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 با که شود یم تعريف سازمانی عملکرد از  يی هاجنبه قالب در معموالً سازمانی رشد

(.  2001،  1آنتونکیک و هیزريچ است ) همراه سازمان  عمودی و افقی و توسعۀ سودآوری

محققان  رشد ، هاسازمان تولیدات دامنۀ  افزايش  و هاتی فعال  توسعۀ به ديگر همچنین، 

 کارکنان تعداد افزايش  عنوانبه تواندیم سازمانی رشد همچنین،  .کنندیم اطالق سازمانی

جغرافیايی و فیزيکی اندازۀ افزايش  يا ) مطرح نیز هاسازمان گسترۀ  و  شود  آنتونکیک 

معموال2011ً،  2آنتونیک   مطرح سازمانی توسعۀ نتايج از يکی قالب در سازمانی رشد (. 

توسعۀشودیم  علوم بر مبتنی کوشدیم که است مستمر و مندنظام فرايندیسازمانی،   . 

 ساختاری و فرهنگی  شناختی،  تغییرات  و فنون آن هااستراتژی از گیریبهره با  و رفتاری 

که هدايت و ايجاد ی اگونهبه را سازمان فرايندی  برای سازمان تواناسازی به  کند 

 آيندۀ و حال با تغییرات متناسب اثربخش  خودنوسازی و  راهبردی، کارآمد هایگیریجهت

 (. 1393شود )زمانی و همکاران،  منجر سازمان محیط

« آورده  کيوستی ب، برتری جهان در قرن  یاطالعاتای با عنوان »سواد  در مقاله  3راکمن

بین  است: کنفرانس  چشمدر  عنوان  با  سانفرانسیسکو  دستالمللی  برای  به  اندازهايی  يابی 

پیام اصلی همه سخنرانان، سواد اطالعاتی بوده است. وی  اطال  عات در قرن بیست و يکم، 

از کامپر  نقل  به  استفاده  می  4همچنین  و  از اطالعات    موقعبهو    مؤثرنويسد: سواد اطالعاتی 

اثربخشی و موفقیت سازمان بنای زيرين  بیست و يکم  سنگ  )ها در قرن  پور و است  نیک 

های اثربخشی و موفقیت سازمان است که از  ، يکی از نشانهیسازمانتوسعه  .(1391همکاران،  

 گردد.طريق سواد اطالعاتی کارکنان حاصل می

 افزايش  از خدماتی و تولیدی( مشتريان  یها حوزهدر شرايط رقابتی امروز )در اغلب  

 میان ازتا   دارند دسترسی خدمات، و محصول به زيادی میزان به و اندآگاه استانداردها

 های عملیاتهزينه کاهش  منظوربه ایعمده فشارهای با معموالً مديران و کنند انتخاب هاآن

ندارند )زمانی و   خود رقابتی هایمزيت افزايش  جز ایچاره و اندمواجه پشتیبانی بهبود و

 

1. Antoncic & Hisrich 

2. Antoncic & Antonic 

3. Rockman 

4. Comper 
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 افزايش  به  بتواند که  عواملی کارگیریبه در مديران ، رويکردن بنابراي؛  (1393همکاران،  

کسب سواد اطالعاتی  است.   افزايش  به رو سرعتبهشود،   منجر سازمان رشد و عملکرد

افراد در رشد و توسعه    تکتکمهارت    ازآنجاکه يک نیاز اساسی برای همه افراد است و  

های  رابطه مهارتجامعه نقش دارند بنابراين نتايج ارزيابی سواد اطالعاتی کتابداران و تعیین 

تو  هاآن برنامهبا  و  تالش  همچنین  سازمان،  کارآيی  و  آن،  سعه  سطح  ارتقای  برای  ريزی 

بر رشد   تأثیرگذاريکی از عوامل    شکیب باشد.  مؤثرتواند در جهت رسیدن به اين اهداف  می

اصلی اين تحقیق همین    سؤال.  استای او های حرفهنیروی انسانی و مهارت  سازمانیتوسعهو  

های کتابداران به رشد سازمانی  توان با تکیه بر سواد اطالعاتی و مهارتاست که چگونه می

کرد.   را شودمی سعی تحقیق اين  درکمک  و  اطالعاتی  بطه  تأثیر  سواد  مانند  عواملی 

اران  تا دريابیم سطح سواد اطالعاتی کتابد  شود مطالعه و بررسی سازمانی بر رشد کتابداران

سواد اطالعاتی(  )  یابيهای اطالعو آيا مهارت  است های عمومی کرمانشاه چه میزان  کتابخانه

 بوده است يا خیر؟  مؤثر سازمانیتوسعهکتابداران در تحقق اهداف رشد و 

  ی هاکتابخانههدف اصلی اين پژوهش بررسی و تعیین رابطه بین سواد اطالعاتی کتابداران  

به موارد    توانیم. از اهداف فرعی اين پژوهش  استعمومی استان کرمانشاه و رشد سازمانی  

 زير اشاره کرد: 

عمومی استان کرمانشاه بر اساس    یهاکتابخانهتعیین وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران   -

 سواد اطالعاتی.  هایلفهمؤ

سازمانی   - معیارهای    یهاکتابخانهتعیین وضعیت رشد  اساس  بر  کرمانشاه  استان  عمومی 

 رشد سازمانی. 

ابعاد - بین  رابطه  اطالعاتی   تعیین  و سواد  عمومی    یهاکتابخانهسازمانی   رشد کتابداران 

 استان کرمانشاه.

  ی هاکتابخانهسازمانی   رشد  کتابداران و ابعاد توانايی جايابی اطالعات تعیین رابطه بین  -

 عمومی استان کرمانشاه.

  ی هاکتابخانهسازمانی   رشد و ابعاد تعیین رابطه بین توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران -

 عمومی استان کرمانشاه.
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توانايی - بین  رابطه  کتابداران  مؤثراستفاده   تعیین  اطالعات  ابعاد از  سازمانی   رشد و 

 عمومی استان کرمانشاه. یهاکتابخانه

 اند از: عبارت های پژوهش فرضیه

کتابداران   - اطالعاتی  سواد  اساس    یهاکتابخانهوضعیت  بر  کرمانشاه  استان  عمومی 

 . یستنواد اطالعاتی در سطح مطلوبی س یهامؤلفه

سازمانی   - رشد  رشد    یهاکتابخانهوضعیت  معیارهای  اساس  بر  کرمانشاه  استان  عمومی 

 . یستن سازمانی در سطح مطلوبی 

عمومی استان کرمانشاه   یهاکتابخانهبین ابعاد سواد اطالعاتی کتابداران و رشد سازمانی   -

 رابطه معناداری وجود دارد.

ستان  های عمومی اسازمانی کتابخانه ابعاد رشد و اطالعات کتابداران توانايی جايابی بین  -

 کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

های عمومی استان  سازمانی کتابخانه رشد و ابعاد توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران بین   -

 کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

اطالعات   مؤثراستفاده   توانايی  بین   - ابعاد از  و  کتابخانه رشد کتابداران  های  سازمانی 

 شاه رابطه معناداری وجود دارد. عمومی استان کرمان

 پرداخته شده است:  پیشینه پژوهش در داخل کشوردر ادامه به 

و   )سالمی  دانش  1397همکاران  اکتساب  توانايی  بین  رابطه  تعیین  به  پژوهشی  در   ،)

های پژوهش نشان داد که  پرداختند. يافته  سازمانیتوسعههای دانشگاهی و  کتابداران کتابخانه

  ها آناکتساب دانش    های مؤلفهسطح توانايی انتقال دانش در بین کتابداران نسبت به ديگر  

روحیه  پايین  و  مهارت  اين  بهبود  برای  شرايطی  کردن  فراهم  و  آموزش  به  نیاز  است،  تر 

راک دانش  رسد، زيرا توانايی انتقال و اشت اشتراک دانش در بین کتابداران ضروری به نظر می

 های اصلی چرخه اکتساب دانش است. که يکی از شاخصه

سواد اطالعاتی کارکنان بر چابکی سازمان    ری تأث (، در بررسی  1395همکاران )طبرسا و  

که    -توصیفی   صورتبهپژوهشی   داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج  دادند.  انجام    ر ی تأث پیمايشی 
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  مؤثر اهیت و وسعت اطالعات، دسترسی سواد اطالعاتی اعم از: تشخیص م هایمؤلفهتمامی 

منابع   و  اطالعات  ارزيابی  اطالعات،  به  کارا  رسیدن  هاآنو  برای  اطالعات  از  استفاده  به  ، 

بر چابکی سازمان    یمنظور موارد حقوقی،  با  آشنايی  و  مثبت    یداریمعن  صورت بهخاص 

 ارزيابی شد.

واد اطالعاتی کتابداران  (، در پژوهش خود به بررسی وضعیت س 1393جوکار )عبدالهی و  

پیمايشی و با استفاده از    صورتبهعمومی استان فارس پرداختند. اين پژوهش    یهاکتابخانه

های اين پژوهش نشان  يافته  ؛ که انجام گرفت  "DASسنجش سواد اطالعاتی  »ابزار پرسشنامه  

عمومی استان فارس در سطح متوسطی قرار دارد   یهاکتابخانهداد سواد اطالعاتی کتابداران 

 . است تأثیرگذارو همچنین سن و سابقه کار بر سواد اطالعاتی کتابداران  

و   )بازبین  بررسی 1392همکاران  به  خود  پژوهش  در   اطالعاتی سواد بین  رابطه  (، 

 بر مبتنی کتابداری رويکرد سو و يک از کرمانشاه شهر دانشگاهی هایکتابخانه کتابداران

 مؤلفه چهار در پژوهش  ها نشان داد که جامعه ديگر پرداختند. يافته سويی از آنان شواهد

و   انتقادی ارزيابی شواهد، يافتن  ،سؤال تدوين  يیتوانا)  شواهد بر مبتنی کتابداری اصلی

 ترپايین  نتايج ارزيابی  مهارت یمؤلفه در  اما بودند، متوسط سطح  در شواهد( یری کارگ به

 بودند. متوسط سطح در اطالعاتی سواد یهامؤلفه در تمامی داشتند، همچنین  قرار متوسط از

وجود شواهد بر مبتنی کتابداری با اطالعاتی سواد یهامؤلفه همه بین  معناداری   رابطه 

 سواد که است معنی بدين  اطالعاتی سواد و شواهد بر مبتنی کتابداری بین  ارتباط داشت،

به کتابداران، باالی اطالعاتی  شواهد بر مبتنی کتابداری رويکرد از بیشتر استفاده منجر 

 . شودیم

( بررسی 1392پرنا  به  کتابداران   در مؤثر عوامل (،  اطالعاتی    ی ها کتابخانهمیزان سواد 

يافته پرداخت.  کرمانشاه  استان  که نشان هاعمومی   میان در اطالعاتی سواد میانگین  داد 

 سواد میزان که  است  آن بیانگر عدد که اين   است  5از    96/3عمومی   یهاکتابخانه کتابداران

مقايسه  است مطلوبی نسبتاً حد در موردمطالعه جامعه در اطالعاتی همچنین   ضرايب و 

داد استانداردشده با   سن  که نشان  ترتیب  به  جنسیت   و ن يتریقو  0/ 247و    324/0و 

 .دارند اطالعاتی سواد وابسته متغیر بر را تأثیر میزان ن يترفی ضع
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(، در پژوهشی رابطه بین سواد اطالعاتی کارکنان و اثربخشی  1391همکاران )پور و  نیک

های دولتی شهر کرمان بررسی کردند. نتايج پژوهش نشان داد که بین  سازمانی در سازمان

و   کارکنان  اطالعاتی  اطالعاتی،    ها آن  ی هاشاخصسواد  نیاز  تشخیص    يابی مکانيعنی 

از اطالعات و اثربخشی سازمانی، رابطه معناداری    مؤثراطالعات، ارزيابی اطالعات، استفاده  

 وجود دارد. 

 درادامه بیان شده است:  پیشینه پژوهش در خارج از کشور

کتابخانه  2017)  1دورودوولو  کتابداران  بین  در  اطالعاتی  سواد  مهارت  بررسی  به   ،)

پرداخت. نتايج اين مطالعه نشان داد که کتابداران و کارکنان کتابخانه دارای  دانشگاه الگوس  

پیشرفته از  سطح  منابع    ادراکای  از  و  هستند  اطالعاتی در خود  به سواد  نیاز  در خصوص 

می  طوربهکتابخانه   استفاده  تأثیر  مؤثر  جنسیت  و  تحصیالت  سطح  سن،  همچنین  کنند. 

با تحصیالت باالتر بیشتر و باکیفیت    کتابدارانکه    ی اگونهبهبر سواد اطالعات دارد    ی داریمعن 

کنند و همچنین سواد اطالعاتی کتابداران زن نسبت به  باالتری از منابع کتابخانه استفاده می

 کتابداران مرد در کتابخانه بیشتر است.

ان  به بررسی سواد اطالعاتی در بین کتابدار  ی پژوهشدر    (،2017و همکاران )  2دمیسون  

پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان داد که کتابداران سواد اطالعاتی را از چهار طريق: فرايند  

، پیمايش دنیای اجتماعی و به دست آوردن نتايج مطلوب، به دست  های فنی، مهارتفکری

 آورند. می

وانگ و  آمادگی  2012)  3لیا  عمومی،  کتابداران  اطالعاتی  سواد  وضعیت  بررسی  به   )

تحقیق   نتايج  پرداختند.  تايوان  در  الکترونیکی  يادگیری  نگرش  و  راهنمايی  يادگیری خود 

نشان داد که درک کتابداران عمومی نسبت به سواد اطالعاتی، آمادگی يادگیری خودمحور  

است.   مثبت  الکترونیکی  يادگیری  نگرش  کتابداران    وتحلیلزيهتجو  که  داد  نشان  آماری 

های علوم  هستند، نسبت به کسانی که از بخش   یا کتابخانهعمومی که دارای مدرک علمی  

 

1. Durodolu 

2. Demasson 

3. Lai & Wang 

https://www.researchgate.net/profile/Oluwole_Durodolu
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2128129793_H-J_Lai
https://www.researchgate.net/profile/Ching_Yi_Wang3
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،  اطالعات  وجوپرسشده بودند در سه عامل زير سواد اطالعات ) لی التحص فارغغیر کتابخانه 

 د. اطالعات و ارزيابی اطالعات( بسیار بهتر عمل کردن  دهی سازمان

پرداختند که بر   يی هاروش(، به بررسی، گسترش و بهبود  2007)  1ايو، گروت و اشمیت 

های عمومی مؤثر بود. نتايج  به کتابخانه  سالبزرگکنندگان  روند آموزش و يادگیری مراجعه

  ی هامهارتو  یسواد اطالعات ها نقش چشمگیری در آموزش اين پژوهش نشان داد کتابخانه

های عمومی ضروری  دارند. لذا سواد اطالعاتی برای کتابداران کتابخانه  ساالن بزرگآن به  

می تصور  و  است  شده  داده  مهارتتشخیص  نوع  اين  کتابداران شود  عملکرد  بر  بايد  ها 

 به مراجعان، تأثیر مثبت داشته باشد. یدهدر خدمتهای عمومی کتابخانه

 سواد  :واقعی در جهان اطالعاتی سواد  هایمهارت بررسی به (، در پژوهشی2005)  2آمد 

 تحلیل محتوا پرداخت و پژوهشی روش به واشنگتن  3کانکاس  هایکارخانه بد در يا خوب

 آموزش و دهيدآموزش کارکنان گروه دو بین  اطالعاتی نیازهای تشخیص میزان بررسی به

نتايجمی اطالعاتی سواد استانداردهای از استفاده با نديده میزان   بین  داد نشان پردازد، 

 و رشد اثربخشی،  کارکنان، اطالعاتی  هایمهارت ارتقا  و  اطالعاتی نیازهای  تشخیص 

 (. 1391، همکارانپور و  دارد )نقل در نیک وجود رابطه معناداری  بالندگی سازمانی

ها وضعیت سواد اطالعاتی در بین  های گذشته نشان داد که بیشتر پژوهش مطالعه پژوهش 

مختلف را    ازجمله  جوامع  کتابداران  و  تعداد    انددادهقرار    موردبررسی دانشجويان  فقط  و 

پژوهش  از  بررسی  محدودی  به  فعالیت  ری تأث ها  بر  اثربخشی و سواد اطالعاتی  های سازمان، 

در اين    مشاهدهقابل  ی خألهاکارايی و بهبود عملکرد کارکنان پرداخته شده است. يکی از  

امروزه با توجه به    کهیدرحال  استبررسی رابطه سواد اطالعاتی با رشد سازمانی    هاپژوهش 

پیشرفت دانش و رشد فناوری  روزافزونگسترش   در  های اطالعات و ارتباطات  اطالعات، 

سازمان کارکنان  بودن  مجهز  کنونی  رقابتی  مهارتجامعه  به  اطالعاتی  ها،  سواد  های 

 خواهد بود. ناپذيراجتناب( امری يابیاطالع)

 

1. Eve, Groot and Schmidt 

2. Emde 

3. Kansas 
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 روش 
  ازنظر همبستگی است و    -نوع، توصیفی   ازنظر هدف کاربردی و  ازنظرپژوهش حاضر   

گردآوری   جامعه  هادادهشیوه  شد.  انجام  پیمايشی  روش  به  کتابداران  ،  تمامی  را  پژوهش 

دهند. حجم  ، تشکیل میباشندیمنفر    215  درمجموعهای عمومی استان کرمانشاه که  کتابخانه

فرمول   اساس  بر  روش    138کوکران    گیرینمونه نمونه  از  پژوهش  اين  در  شد.  تعیین  نفر 

پژوهش    گیرینمونه اين  در  شد.  استفاده  ساده  دو   هادادهگردآوری    منظوربهتصادفی  از 

سواد   سنجش  جهت  کرده  تهیه  محقق  که  اول  پرسشنامه  است.  شده  استفاده  پرسشنامه 

سواد    یامؤلفهمربوط که    یا نهيگزدر طیف لیکرت پنج    سؤال  30اطالعاتی کتابداران، شامل  

پرسشنامه    است؛ و اطالعات(    مؤثر اطالعاتی )جايابی اطالعات، ارزيابی اطالعات و استفاده  

طراحی شده    1توسط الک و کرافورد   است وم نیز مربوط به رشد سازمانی  هنجاريابی شده د

شامل    است پنج    سؤال   28که  لیکرت  طیف  روابط،    ی هامؤلفهکه    یانهيگزدر  )پاداش، 

سودمند، نگرش نسبت به تغییر و هدف( مورد ارزيابی قرار    یهاسمی مکانساختار، مديريت،  

فراوانی و درصد( )  یفی توصپژوهش با استفاده آمار    یهاداده  وتحلیلتجزيه. همچنین  دهدیم

شد.    انجام  SPSS  آماری  افزارنرمآزمون همبستگی اسپیرمن( و با کمک  )  یاستنباط و آمار  

برای روايی و پايايی پرسشنامه محقق ساخته سنجش سواد اطالعاتی کتابداران از روش اعتبار  

پرس روايی  متخصصین(.  )نظرات  شده  استفاده  به  محتوايی  کتابداران  اطالعاتی  سواد  شنامه 

سازمانی    95میزان   رشد  پرسشنامه  اينکه  به  توجه  با  همچنین  شد.  محاسبه  در   ًقباًلدرصد   

روايی اين پرسشنامه را مطلوب گزارش  ( به کار رفته است.  2010پژوهش )الک و کرافورد،  

ی بررسی پايايی اين برا  ذکر شده است.  90کرده و پايايی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی  

سواد اطالعاتی کتابداران(  درصد )  93از طريق محاسبه آلفای کرونباخ، به ترتیب    هاپرسشنامه

که نشان داد که اين ابزار از پايايی مناسب و    اندشدهرشد سازمانی( محاسبه  درصد )  89و  

 .باشندیممطلوبی برخوردار 

 هایافته
 

1. Lok, Crawford 
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 ازنظر،  موردبررسیتنباطی مربوط به کتابداران  در جداول زير، آمار توصیفی و آمار اس

 :ژوهش آمده استدر اين پ موردمطالعهمتغیرهای 

 موردمطالعه متغیرهای جمعیت شناختی  ازنظر موردبررسیتوزیع فراوانی کتابداران  .1جدول  
 درصد  تعداد  متغیرها 

 جنسیت
1/47 65 مرد   

 9/52 73 زن

 سن

 1/18 25 30تا  20بین 

 8/63 88 40تا  30بین 

 7/16 23 50تا  40بین 

 4/1 2 سال 50باالتر از 

 میزان تحصیالت 

 7/0 1 ديپلم

 2/2 3 کاردانی

 7/37 52 کارشناسی

 58 80 کارشناسی ارشد 

 4/1 2 دکتری

 تأهل وضعیت  
 6/32 45 مجرد

 4/67 93 متأهل 

 میزان درآمد

2/73 101 برخوردار  

 6/24 34 نیمه برخوردار 

 2/2 3 کم برخوردار

 رشته تحصیلی 

1/84 116 کتابداری   

 7/8 12 مديريت 

 6/3 5 علوم انسانی  یهارشتهساير 

 6/3 5 مهندسی و رياضی 

 شغل 

7/29 41 مسئول کتابخانه   

 63 87 کتابدار 

 2/7 10 ساير 

 سابقه

 2/36 50 سال 5کمتر از 

 2/36 50 10تا   5بین 

 3/12 17 15تا  10بین 
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 درصد  تعداد  متغیرها 

 3/12 17 20تا  15بین 

 9/2 4 سال و باالتر  20

 میزان ارتباط رشته تحصیلی و شغل 

 8 11 ارتباطی وجود ندارد 

 1/10 14 ارتباط کمی وجود دارد 

 9/81 113 مرتبط است  کامالً

 100 138 جمع

متغیرهای  1جدول    یهاافتهي انواع  نشان    موردبررسی،   9/52جنسیت    ازنظر،  دهدیمرا 

  دهندگان پاسخ. بیشتر  دهدیمنفر( را نشان    65مذکر )درصد    1/47نفر( و    73مؤنث )درصد  

که   استسال    50( باالتر از  درصد   4/1نفر )   2سال و فقط    40تا    30( بین  درصد  8/63نفر )  88

استفاده    یهاکتابخانهدر    دهدیمنشان   جوان  نیروهای  از  کرمانشاه  میزان  شودیمعمومی   .

از    ش یب  4تحصیالت   نیمی  )  80،  دهندگانپاسخاز  که    لیسانسفوقدرصد(    58نفر  بود 

عمومی کرمانشاه از سطح تحصیلی بااليی    ی هاکتابخانهاين است که کتابداران    دهندهنشان

.  باشندیم  متأهلنفر(    93)  درصد  4/67، بیشتر کارکنان،  تأهلوضعیت    ازنظربرخوردار هستند.  

)ن  116رشته تحصیلی   از    1/84فر  )  22، کتابداری و فقط  دهندگانپاسخدرصد(   9/15نفر 

 63نفر )  87درصد( در سمت مسئول کتابخانه،    7/29نفر )  41درصد( غیرکتابداری بودند.  

نفر( از آنان   100درصد ) 2/72. باشندیمدرصد( غیر کتابدار  7/ 2نفر ) 10درصد( کتابدار و 

سال سابقه خدمت دارند. از بین رشته    10نفر( بیش از    38درصد )  5/27سال و    10کمتر از  

تمامی   تعداد،    دهندگانپاسختحصیلی  )  11کمترين  و    ارتباطبیدرصد(    8نفر  شغلشان  با 

 . است هاآنمرتبط با شغل  کاماًلدرصد(   9/81نفر ) 113اکثريت 

های عمومی استان کرمانشاه  اد اطالعاتی کتابداران کتابخانهوضعیت سو .1شماره فرضیه 

 .نیستاطالعاتی در سطح مطلوبی  سواد هایمؤلفهبر اساس 
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 در نمونه کلی  موردبررسیسواد اطالعاتی کتابداران   یهامؤلفه . میانگین 2جدول  

 ها مؤلفه
سواد 

 اطالعاتی 
 از اطالعات  مؤثراستفاده  ارزيابی اطالعات  جايابی اطالعات 

 30/3 54/3 60/3 48/3 میانگین 

 4 4 4 4 مد

 0/ 653 0/ 529 0/ 541 0/ 497 انحراف استاندارد 

جدول    به  توجه  کتابداران    توان یم،  2با  سواد    ی هامؤلفهتمامی    موردبررسی گفت 

سواد اطالعاتی کتابداران باالتر    یهامؤلفهمیانگین کلیه    ازآنجاکه.  باشندیماطالعاتی را، دارا  

، بیش از متوسط و در  موردبررسیگفت میزان سواد اطالعاتی کتابداران  توانیم، است 3از 

نبودن وضعیت سواد اطالعاتی    موردنظربنابراين فرضیه  است؛  سطح خوب   بر مطلوب  دال 

رد    یهاکتابخانهکتابداران   کرمانشاه،  مرشودیمعمومی  فراوانی  بیشترين  به  .    مؤلفه بوط 

اطالعات جايابی  استفاده  60/3)  توانايی  توانايی  به  مربوط  فراوانی،  کمترين  و  از    مؤثر( 

عمومی کرمانشاه در   یهاکتابخانهبنابراين بیشترين مهارت کتابداران  ؛  ( بود30/3اطالعات )

 . استجايابی( و سپس ارزيابی اطالعات اطالعات )توانايی يافتن 

عمومی استان کرمانشاه بر اساس    یهاکتابخانهت رشد سازمانی  . وضعی2فرضیه شماره  

 . نیستمعیارهای رشد سازمانی در سطح مطلوبی 

 در نمونه کلی موردبررسی یهاکتابخانهرشد سازمانی  یهامؤلفه . میانگین 3جدول  

 ها مؤلفه
رشد  

 سازمانی
 مديريت  ساختار روابط پاداش

  یهاسمیمکان

 سودمند 

نگرش  

نسبت به  

 تغییر 

 هدف 

 92/3 63/3 79/3 77/3 10/4 18/4 47/3 84/3 میانگین 

 4 4 4 4 4 4 4 4 مد

انحراف  

 استاندارد 
438 /0 711 /0 643 /0 625 /0 697 /0 594 /0 608 /0 543 /0 
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جدول    طور همان  در  تمامی    موردبررسی   یها کتابخانهاست،    مشاهدهقابل،  3که 

رشد سازمانی    یهامؤلفهمیانگین کلیه    ازآنجاکه.  باشندیمرشد سازمانی را دارا    یهامؤلفه

از   میزان رشد سازمانی    توانیم،  است  3باالتر    ازحدبیش ،  موردبررسی  یها کتابخانهگفت 

مطلوب   سطح  در  و  به  استمتوسط  مربوط  فراوانی  بیشترين  )  هایمؤلفه.  و  18/4روابط   )

دال    موردنظربنابراين فرضیه  ؛  ( بود47/3اوانی، مربوط به پاداش )( و کمترين فر10/4ساختار )

. نتايج  شودیمعمومی کرمانشاه، رد    ی هاکتابخانهبر مطلوب نبودن وضعیت رشد سازمانی در  

می نشان  پژوهش  از  قسمت  کتابخانهاين  در  ساختار  دهد  و  روابط  کرمانشاه،  عمومی  های 

با گروه کاری خود، از طريق    توانندیم  راحتیبه  مناسب و مطلوبی وجود دارد و کتابداران

سازمان، موجب اشتراک   پذير انعطافروابط خوب و هماهنگ و همچنین ساختار مناسب و 

 پیشرفت سازمان گردند. درنتیجهدانش و حل مشکالت کاری 

عمومی    ی هاکتابخانه. بین ابعاد سواد اطالعاتی کتابداران و رشد سازمانی  3شماره  فرضیه  

 استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

سواد اطالعاتی کتابداران و رشد سازمانی . آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین 4جدول  

 موردبررسی های کتابخانه

 ها مؤلفه
سواد 

 اطالعاتی 

توانايی يافتن  

 اطالعات 

توانايی ارزيابی  

 اطالعات 

  مؤثرتوانايی استفاده 

 از اطالعات 

 349 /0 171 /0 325 /0 399 /0 (r) رمنیاسپ ضريب همبستگی 

 0/ 000 0/ 000 0/ 045 0/ 000 سطح معناداری 

 138 138 138 138 تعداد 

يافته  اساس  رشد    یهمبستگ ، ضريب  4های جدول  بر  و  اطالعاتی کتابداران  سواد  بین 

رشد سازمانی رابطه معناداری وجود    یها مؤلفهدهد بین سواد اطالعاتی و  سازمانی نشان می

همبستگی خطی و    دهندهنشانبوده که اين امر  =349/0rدارد. میزان همبستگی بین دو متغیر 

میان   از  است.  متغیر  دو  بین  ر   یهامؤلفهمثبت  اطالعاتی،  سازمانی  سواد    ی ها کتابخانهشد 

( دارا 399/0از اطالعات )  مؤثرعمومی استان کرمانشاه بیشترين رابطه را با توانايی استفاده  
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( رابطه دارد. کمترين رابطه با توانايی يافتن  325/0توانايی ارزيابی اطالعات )  ازآن پس است و  

 ( مربوط است.171/0اطالعات )

اطالعات  4فرضیه شماره   يافتن  توانايی  بین   .( ابعاد رشد سازمانی  کتابداران  و  جايابی( 

 های عمومی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.کتابخانه

توانایی یافتن اطالعات کتابداران و رشد  . آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین 5جدول  

 رسیموردبرهای سازمانی کتابخانه

 مديريت  ساختار روابط پاداش ها مؤلفه
  یهاسمیمکان

 سودمند 

نگرش نسبت  

 به تغییر 
 هدف 

ضريب همبستگی  

 اسپیرمن
251 /0 017 /0 - 306 /0 035 /0 - 069 /0 - 134 /0 170 /0 

 0/ 046 0/ 118 0/ 423 0/ 682 0/ 000 0/ 842 0/ 003 سطح معناداری 

 138 138 138 138 138 138 138 تعداد 

آيد، با توجه به سطح  برمی  5در جدول   که از نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن   طور همان 

درصد  95 ن( با اطمینا>0p/ 05) 05/0معناداری داده شده و مقايسه آن با میزان خطای مجاز 

سودمند و نگرش نسبت به تغییر    یهاسمی مکانروابط، مديريت،    یهامؤلفهگفت، بین    توانیم

دال    موردنظربنابراين فرضیه  ؛  و توانايی جايابی اطالعات کتابداران رابطه معناداری ديده نشد

ساختار  (،  =003/0p)پاداش    یهامؤلفهاما بین  ؛  شودیم، رد  هامؤلفهبر وجود رابطه بین اين  

(000 /0p=)    و هدف(046/0p=)  داران رابطۀ معناداری وجود  و توانايی جايابی اطالعات کتاب

که رابطۀ معناداری با توانايی يافتن    يی هامؤلفهضرايب همبستگی در مورد    ازآنجاکهدارد و  

داشته کتابداران  اين  اطالعات  است،  مثبت  )مؤلفهاند،  در  ها  هدف(  و  ساختار  پاداش، 

ای مثبت دارد، يعنی با  ، با توانايی يافتن اطالعات کتابداران رابطهموردبررسی  یهاکتابخانه

 .ابديیمافزايش يکی از اين دو متغیر، متغیر ديگر نیز افزايش 

توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران و رشد سازمانی کتابخانه5فرضیه شماره   بین  های  . 

 عمومی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد. 
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توانایی ارزیابی اطالعات کتابداران و رشد  . آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین 6جدول  

 موردبررسیهای سازمانی کتابخانه

 مديريت  ساختار روابط پاداش ها مؤلفه
  یهاسمیمکان

 سودمند 

نگرش نسبت  

 به تغییر 
 هدف 

ضريب همبستگی  

 اسپیرمن
404 /0 111 /0 298 /0 061 /0 101 /0 261 /0 224 /0 

 0/ 008 0/ 002 0/ 237 0/ 480 0/ 000 0/ 196 0/ 000 سطح معناداری 

 138 138 138 138 138 138 138 تعداد 

در   بین    6جدول  چنانکه  است،  ساختار  ،  (=000/0p)پاداش    یها مؤلفهمشهود 

(000 /0p=)  ریی تغ ، نگرش نسبت به  (002/0p=  )( 008/0و هدفp=)  و توانايی    در سازمان

رشد    هایمؤلفهارزيابی اطالعات کتابداران رابطۀ معناداری وجود دارد، بنابراين در مورد اين  

تمامی ضرايب همبستگی در    ازآنجاکهشود. همچنین  پذيرفته می  موردنظرسازمانی فرضیه  

کتابداران    یهامؤلفهمورد   اطالعات  ارزيابی  توانايی  با  معناداری  رابطۀ  که  سازمانی  رشد 

، با توانايی ارزيابی اطالعات  موردبررسیهای در کتابخانه هامؤلفهاند، مثبت است، اين داشته

ای مثبت و مستقیم دارد. به اين معنی که با افزايش يکی  های عمومی رابطهکتابداران کتابخانه

افزايش   نیز  ديگر  متغیر  متغیرها،  مديريت    یهامؤلفهبین    کهیدرحال؛  ابديیماز  و روابط، 

سازمان  یهاسمی مکان ديده   سودمند  معناداری  رابطۀ  کتابداران  اطالعات  ارزيابی  توانايی  و 

 فوق، پذيرفته نیست.  یهامؤلفه، در مورد موردنظرنشد. بنابراين، فرضیۀ 

استفاده  6فرضیه شماره   بین توانايی  ابعاد رشد سازمانی    مؤثر .  از اطالعات کتابداران و 

 های عمومی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.کتابخانه

اطالعات کتابداران و   مؤثرتوانایی استفاده . آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین 7جدول  

 موردبررسیهای رشد سازمانی کتابخانه

 مديريت  ساختار روابط پاداش ها مؤلفه
  یهاسمیمکان

 سودمند 

نگرش نسبت  

 به تغییر 
 هدف 

ضريب همبستگی  

 اسپیرمن
443 /0 130 /0 236 /0 058 /0 161 /0 174 /0 497 /0 
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 0/ 000 0/ 042 0/ 059 0/ 498 0/ 005 0/ 129 0/ 000 سطح معناداری 

 138 138 138 138 138 138 138 تعداد 

  ی ها مؤلفهآيد، بین  برمی  7که از نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول    طورهمان

از اطالعات کتابداران    مؤثرو توانايی استفاده    سودمند سازمان   ی هاسمی مکانروابط، مديريت و  

فوق، پذيرفته نیست.    یهامؤلفه، در مورد  موردنظررابطۀ معناداری ديده نشد. بنابراين، فرضیۀ  

به  (=005/0p)ساختار  ،  (=000/0p)پاداش    یها مؤلفهبین    که درحالی   ر یی تغ، نگرش نسبت 

(042 /0p=)    هدف  و(000/0p=)  کتابداران    از اطالعات  مؤثرو توانايی استفاده    در سازمان

  موردنظررشد سازمانی فرضیه    هایمؤلفهرابطۀ معناداری وجود دارد، بنابراين در مورد اين  

می همچنین  پذيرفته  مورد    ازآنجاکهشود.  در  همبستگی  ضرايب  رشد    ی هامؤلفهتمامی 

با توانايی استفاده   اند، مثبت  از اطالعات کتابداران داشته  مؤثرسازمانی که رابطۀ معناداری 

اين   کتابخانه  هامؤلفهاست،  استفاده  موردبررسیهای  در  توانايی  با  اطالعات    مؤثر،  از 

ای مثبت و مستقیم دارد. به اين معنی که با افزايش يکی  های عمومی رابطهکتابداران کتابخانه

 ؛ ابديیماز متغیرها، متغیر ديگر نیز افزايش 

 سواد اطالعاتی و رشد سازمانی یهامؤلفهرگرسیون چندگانه بین   .8جدول  

 
 ضريب استاندارد  غیراستاندارد یهابيضر

t p 
B خطای استاندارد Beta 

 گام اول
 ضريب ثابت 

 توانايی جايابی اطالعات 

290 /3 

152 /0 

248 /0 

068 /0 

 

188 /0 

270 /13 

229 /2 

000 /0 

027 /0 

 گام دوم 

 ضريب ثابت 

 توانايی جايابی اطالعات 

 ارزيابی اطالعات توانايی 

037 /3 

106 /0 - 

333 /0 

255 /0 

108 /0 

110 /0 

 

131 /0 - 

403 /0 

910 /11 

978 /0 - 

020 /3 

000 /0 

330 /0 

003 /0 

 گام سوم 

 ضريب ثابت 

 توانايی جايابی اطالعات 

 توانايی ارزيابی اطالعات 

 از اطالعات  مؤثرتوانايی استفاده 

864 /2 

221 /0 - 

238 /0 

281 /0 

242 /0 

104 /0 

106 /0 

063 /0 

 

273 /0 - 

287 /0 

419 /0 

827 /11 

113 /2 - 

249 /2 

436 /4 

000 /0 

036 /0 

026 /0 

000 /0 
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بر رشد    یهامؤلفه، کلیه  7جدول شماره    یهاافتهي  بر اساس عملکردی سواد اطالعاتی 

ترتیب  بوده  تأثیرگذارسازمانی   به  عوامل  اين  اولويت  لیکن  عبارت    تأثیرگذاریاند،  بیشتر 

توانايی  »  درنهايتو    « توانايی ارزيابی اطالعات»،  « از اطالعات  مؤثرتوانايی استفاده  »است از  

به پیشرفت و    مندعالقههای عمومی  چنانچه مديران کتابخانه  ترتیباين به.  « جايابی اطالعات

اولويت   با  ارتقای سطح سواد اطالعاتی در کتابداران خويش  به  بايد  باشند،  تعالی سازمان 

بهترين    مؤثرترملکردی  ع  یهامؤلفه متغیره،  چند  رگرسیون  نتايج  طبق  همچنین  بپردازند. 

يافتن    یها کننده  بینی پیش  توانايی  سازمانی  اطالعاترشد  ارزيابی    از  توانايی  )جايابی(، 

کننده    بینیپیش از اطالعات کتابداران بوده است. لذا معادله    مؤثراطالعات و توانايی استفاده  

 : ديآیمدست زير به   صورتبهآن 

Y= 864/2 + ( ) + (توانایی جایابی اطالعات× -221/0 238/0  + (توانایی ارزیابی اطالعات×

( 281/0 × از اطالعات مؤثرتوانایی استفاده  ). 

 گیرییجه نتبحث و 
  سازمانی توسعهکیفیت خدمات و   بهبود برای هايیراه يافتن پی در همواره هاکتابخانه

خدمات   کنندهارائه که ان  کتابدار  های مهارت سطح  ، ارتقایهاراه اين از  يکی هستند. خود

 کیفیت افزايش  به منجر ها در کتابخانه هامهارت اين  روی گذاریسرمايه .استهستند،  

و   تعداد و خدمات می  درنتیجه مراجعین  سازمان  دارای  رشد  نیز  سازمانی  رشد  گردد. 

های عمومی  ، در کتابخانههاآنهای مناسب برای  ريزیکه با توجه به برنامه  يی استهامؤلفه

 انجام هرچه بهتر تواند موجب افزايش انگیزه و سطح سواد اطالعاتی کتابداران جهتمی

شود. همین امر در رشد و بهبود شرايط مطالعه جامعه    رسانیاطالع و کتابداری هایفعالیت

ست. در پژوهش حاضر تالش بر اين بود  ا   مؤثرکننده و بهبود وضعیت فرهنگی جامعه  استفاده

کتابخانه سازمانی  رشد  و  کتابداران  اطالعاتی  سواد  متغیر  دو  بین  استان  رابطه  عمومی  های 

 کرمانشاه بررسی شود. 

و   بررسی  می  وتحلیلتجزيهدر  نشان  نتايج  پژوهشی  سواد    دهداطالعات  میانگین  که 

و   )   هایمؤلفهاطالعاتی  اطالعاتآن  جايابی  توانايی  توانايی  و  اطالعات  ارزيابی  توانايی   ،
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باالتر از حد    یهاکتابخانهاز اطالعات(، در میان کتابداران    مؤثراستفاده   عمومی کرمانشاه 

پاداش،  آن )  هایمؤلفهمتوسط و در سطح مطلوب است. همچنین میانگین رشد سازمانی و  

مديريت،   ساختار،  هدف  یهاسمی مکان روابط،  و  تغییر  به  نسبت  نگرش  در  سودمند،   )

مطلوب    یهاکتابخانه سطح  در  کرمانشاه  به    .استعمومی  مربوط  میانگین    مؤلفه بیشترين 

اطالعات جايابی  استفاده  60/3)  توانايی  توانايی  به  مربوط  میانگین،  کمترين  و  از    مؤثر( 

عمومی کرمانشاه در   یهانهکتابخابنابراين بیشترين مهارت کتابداران  ؛  ( بود30/3اطالعات )

رسد که  بنابراين به نظر میاست؛  جايابی( و سپس ارزيابی اطالعات اطالعات )توانايی يافتن 

از اطالعات در کتابداران مطلوب نبوده و نیاز به آموزش و بهبود    مؤثرتوانايی استفاده  مؤلفه 

(، 1384یمی و همکاران )ها با نتايج پژوهش رحعملکرد خود دارند. لذا بخشی از اين يافته

و   )پرنا  )(، موسال آرانی و  1392همکاران  )( و سالمی و  1393همکاران  (  1397همکاران 

(، 1393جوکار )(، عبدالهی و  1392)  ای ن با نتايج پژوهش اعظمی و صلحی    ؛ وهمسويی دارد

مبنی بر (،  2014ايلوگو و انکیکو )  ( و1390)  ی غفار(، صیفوری و  1392همکاران )بازبین و  

 همخوانی ندارد.   موردبررسیاز متوسط بودن سطح سواد اطالعاتی جامعه  ترن يیپامتوسط و 

با رشد سازمانی   بین سواد اطالعاتی کتابداران  عمومی    ی هاکتابخانهضريب همبستگی 

اداری وجود دارد.  که بین سواد اطالعاتی و رشد سازمانی رابطه معن  استان کرمانشاه نشان داد

افزايش میزان سواد اطالعاتی کتابداران،   با  بینی کرد که رشد  پیش   توانیم به اين معنا که 

يابد.  یها کتابخانهسازمانی   افزايش  نیز  میان    عمومی  رشد    یهامؤلفهاز  اطالعاتی،  سواد 

استفاده    یهاکتابخانهسازمانی   توانايی  با  را  رابطه  بیشترين  کرمانشاه  استان  از   مؤثرعمومی 

( رابطه دارد. اين  0/ 325توانايی ارزيابی اطالعات )  ازآنپس ( دارا است و  399/0اطالعات )

و کارا به نحو احسن استفاده کند و   مؤثرمطلب بیانگر اين است که سازمان بايد از اطالعات 

تا سازمان رشد و توسعه خود را حفظ و در تالش برای    رار دهنددر اختیار مراجعین خود ق

بخشی    ( مربوط است.171/0اطالعات )ارتقای آن کوشا باشد. کمترين رابطه به توانايی يافتن  

پور و  ( و نیک1395همکاران )های پیشین مانند، طبرسا و  با پژوهش   تا حدودی از اين نتايج  

( و1391همکاران  چابکی،    مبنی(،  2005)   آمد  (  با  اطالعاتی  سواد  مثبت  رابطه  وجود  بر 

 نتیجه آن همان توسعه سازمان است، همخوانی دارد.  کهان اثربخشی و رشد سازم
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هدفهامؤلفهبین   و  ساختار  پاداش،  رابطۀ    ی  کتابداران  اطالعات  جايابی  توانايی  و 

رابطۀ معناداری  که   يیهامؤلفهضرايب همبستگی در مورد  ازآنجاکه معناداری وجود دارد و 

داشته کتابداران  اطالعات  يافتن  توانايی  اين  با  است،  مثبت  و )  هامؤلفهاند،  پاداش، ساختار 

ای مثبت دارد،  ، با توانايی يافتن اطالعات کتابداران رابطهموردبررسی  یهاکتابخانههدف( در  

يابد. در تبیین نتايج اين فرضیه  يعنی با افزايش يکی از اين دو متغیر، متغیر ديگر نیز افزايش می

در    تواندیم ،  یانهیزماطالعات در هر    ن ي ترجامعهگفت در جامعه کنونی بهترين و    توانیم

ترين زمان در دسترس همگان قرار گیرد، اما توانايی دسترسی و يافتن اطالعات نیازمند  کوتاه

ن به اهداف و تعريف  تواند برای رسیدمهارت است. يک مهارت ارزشمند و اساسی که می

اين امر غیرممکن است.  به کار گرفته شود و بدون داشتن سواد اطالعاتی  ساختار سازمان 

بین   مديريت،    یهامؤلفههمچنین  و    یهاسمی مکانروابط،  تغییر  به  نسبت  نگرش  و  سودمند 

ژوهش  اين بخش از پ  یهاافتهيتوانايی جايابی اطالعات کتابداران رابطه معناداری ديده نشد.  

؛  ( هماهنگ است1385)  یسارويابی با نتايج پژوهش جوالهی  با نتايج پژوهش در بعد مکان

( مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین  1390همکاران )پژوهش میرزاصفی و  یهاافتهياما 

جايابی( و کارآفرينی که يکی از ابعاد اصلی رشد سازمانی و  اطالعات ) توانايی دسترسی به  

 سودمند است، همخوانی ندارد.  ی هاسمی مکانبه بخش مربوط 

و توانايی ارزيابی    پاداش، ساختار، نگرش نسبت به تغییر و هدف در سازمان  یهامؤلفهبین  

رشد سازمانی    هایمؤلفهاطالعات کتابداران رابطۀ معناداری وجود دارد، بنابراين در مورد اين  

می  موردنظرفرضیه   همچنین  پذيرفته  مورد    ازآنجاکهشود.  در  همبستگی  ضرايب  تمامی 

اند، داشتهرشد سازمانی که رابطۀ معناداری با توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران    یهامؤلفه

، با توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران  موردبررسیهای  در کتابخانه  هامؤلفهمثبت است، اين  

باشد و    تواندیمای مثبت و مستقیم دارد. اطالعات زمانی  های عمومی رابطهکتابخانه مفید 

ار  مورد ارزيابی قر  یخوب بهموجب رشد و توسعه سازمان گردد که صحیح و معتبر بوده و  

پور  ( و نیک1380)  یمحسنپژوهش    یهاافتهيگیرد. نتايج اين بخش از پژوهش تا حدودی با  

( که  1390همکاران )پژوهش میرزاصفی و    یهاافتهي( همسو است. ولی با  1391همکاران )و  

 نشان داد رابطه معناداری بین سواد اطالعاتی و کارآفرينی وجود دارد، همخوانی ندارد.
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از   مؤثرو توانايی استفاده  سودمند سازمان یهاسمی مکانروابط، مديريت و  هایمؤلفهبین 

نشد.   ديده  معناداری  رابطۀ  کتابداران  ساختار،    یهامؤلفهبین    کهدرحالیاطالعات  پاداش، 

از اطالعات کتابداران رابطۀ    مؤثرو توانايی استفاده    نگرش نسبت به تغییر و هدف در سازمان

  ها مؤلفهتمامی ضرايب همبستگی مثبت است، اين    ازآنجاکهمعناداری وجود دارد، همچنین  

کتابخانه استفاده  موردبررسیهای  در  توانايی  با  کتابخانه  مؤثر،  کتابداران  اطالعات  های  از 

از متغیرها، متغیر ديگر  ای مثبت و مستقیم دارد. به اين معنی که با افزايش يکی  عمومی رابطه

افزايش   اطالعات و کاربرد    ن يترمناسباطالعات يعنی استخراج    مؤثر؛ استفاده  ابديیمنیز 

 راکمن .  استو قرار دادن دانش در چرخه اطالعات برای رسیدن به اهداف    یبندطبقه،  هاآن

 در :است آورده «يکم و بیست  قرن در جهان برتری اطالعاتی، سواد» عنوان با ایمقاله در

 در اطالعات  به دستیابی  برای يی اندازهاچشم عنوان با  سانفرانسیسکو یالمللن ی ب  کنفرانس 

و   بوده اطالعاتی سواد سخنرانان، همه اصلی  پیام يکم، و بیست  قرن پور  )نیک  است 

 (. 1391، همکاران

سواد اطالعاتی و رشد سازمانی، بین    هایمؤلفهدر تمامی نتايج بررسی رابطه    ازآنجاکه

سواد اطالعاتی رابطه    یهامؤلفهو    پاداش، ساختار، نگرش نسبت به تغییر و هدف  یهامؤلفه

نشان   شد،  ديده  معناداری  و  انگیزه  دهد یممثبت  افزايش  رضايت  که  که  پاداش  مانند  ای 

بوده و نتايج    أثیرگذارتتواند در افزايش سواد اطالعاتی آنان  شود میکارکنان را موجب می

به   پذير انعطافمطلوبی برای سازمان ارائه کند. همچنین داشتن ساختاری مناسب و منطقی و  

صورت گرفته و ساختار کار    یدرستبه  کارمی تقس دهد که  کتابداران اين آرامش خاطر را می

های سازمان  سیاست  هراندازهتوان گفت که  تعريف شده است. همچنین می  یخوب بههر فرد  

نسبت به تغییر و بهبود شرايط سازمان از انعطاف بیشتری برخوردار باشد، کارکنان نیز به همان  

، جهت شناسايی و پاسخ به نیاز مراجعین  روزبههای متنوع و  توانند از طريق روشمیزان می

ای  هکرد که رسالت اصلی کتابخانه  خاطرنشانتوان  خود استفاده کنند. از طرف ديگر می

و   اطالعاتی  نیازهای  تشخیص  درخواست  درنتیجهعمومی،  به  اطالعاتی  پاسخگويی  های 

که    استرسیدن به رضايت مشتری و جذب هرچه بیشتر کاربران خود    درنهايتمراجعین و  

اهداف   هرچه  لذا  است.  کتابداران  اطالعاتی  سواد  مهارت  سطح  افزايش  نیازمند  امر  اين 
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بهتر درک گردد،  های کتابخانهاولويتبیان گردد و    یروشنبهسازمان   ها توسط کتابداران 

 را در پیش خواهد داشت.   سازمانی توسعهسطح کیفی عملکرد کتابداران ارتقا يافته و درنتیجه  

،  « از اطالعات   مؤثرتوانايی استفاده  »اين پژوهش، به ترتیب    یهاافتهيهمچنین بر اساس  

را در رشد    ر ی تأث، بیشترين  «انايی جايابی اطالعاتتو»  درنهايتو    «توانايی ارزيابی اطالعات »

در    هامؤلفهترين  از اطالعات يکی از مهم  مؤثرتوان گفت توانايی استفاده  سازمانی دارند. می

های عمومی الزم است برای ارتقاء  بنابراين مديران کتابخانه؛  استتوسعه و پیشرفت سازمانی  

های سواد اطالعاتی را در بین کتابداران، جز  رتو پیشرفت سازمانشان، افزايش و بهبود مها

 را آموزش دهند. ها آناصلی سازمان قرار دهند و  یهاتياولو

آن يکی از ارکان    هایمؤلفهسواد اطالعاتی و    که توان چنین تبیین نمود  می  طورکلیبه

برد  شود، زيرا جامعه جهانی در عصری به سر میاصلی رشد و پیشرفت سازمانی محسوب می

جامعه   يک  توسعه  و  رشد  اساسی  عامل  و  اصلی  سرمايه  را  دانش  و  اطالعات  آن  در  که 

اطالعات است.   مؤثرصحیح و  کارگیریبهشناسند و سواد اطالعاتی ابزار و عامل اساسی می

و   ن يترمهماز  که انهای سواد اطالعاتی کتابدارت در جامعه رقابتی کنونی، مهارتدر حقیق 

در پیشرفت و تعالی   یمؤثر، نقش بسیار باشندیمترين طبقات فعال در بخش اطالعات عمده

 سازمان خواهند داشت. 

 گردد:با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پیشنهادهای زير ارائه می

از    مؤثرسواد اطالعاتی توانايی استفاده    یهامؤلفهپژوهش حاضر، از میان  های  طبق يافته -

بايد علت ناديده گرفتن اين    درنتیجه،  اطالعات کتابداران از میانگین کمتری برخوردار بود

سواد    هایمؤلفهمهارت در بین کتابداران بررسی گردد و همچنین با توجه به اينکه، از میان  

توانايی  اطالعاتی، رشد سازمانی کتابخانه با  را  رابطه  بیشترين  استان کرمانشاه  های عمومی 

است  مؤثراستفاده   دارا  اطالعات  میاز  پیشنهاد  لذا  کتابخانه،  در  شود  عمومی،  های 

ارتقای سواد اطالعاتی کتابداران  آموزش و  می  يزیر طرحهايی که جهت  گردد، آموزش 

کرد    يابی مکانزيرا اگر بتوان اطالعات را  ؛  افزايش سطح اين مهارت را در اولويت قرار دهند

نمود   رمؤثاستفاده صحیح و    آمدهدستبهارزيابی نمود اما نتوان از اطالعات    یدرستبهو آن را  

  کننده استفادهکه پاسخ به نیاز اطالعاتی و درخواست    توان به هدف اصلی و رسالت خودنمی
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عدم افزايش    درنهايتو    کنندهمراجعهو اين به معنی عدم رضايت و کاهش    يافت دستاست  

 . استعمومی   یهاکتابخانهدر  سازمانیتوسعهرشد و 

ابداران از طريق آموزش و بهسازی تقويت  ارزيابی اطالعات کت   شود توانايیپیشنهاد می -

بازيابی اطالعات،   توانايی  از طريق  تا  توانايی    وتحلیلتجزيهگردد  اطالعات    کارگیریبهو 

 جهت نیل به اهداف و رشد سازمان حرکت کرد.

کامپیوتری الزم    یافزارسختو    افزارینرمگردد از طريق تدارک تجهیزات  پیشنهاد می -

يابی اطالعات را در کتابداران افزايش  ه از اين تجهیزات، توانايی مکانو آموزش نحوه استفاد

 داد تا میزان رشد سازمانی افزايش يابد.

ی خدمت به کاربر بنا شده است و يکی از  با توجه به اينکه محیط کار کتابخانه بر پايه -

است؛ بنابراين  ملزومات خدمت مناسب کتابداران، داشتن مهارت سواد اطالعاتی سطح باال  

ها در نظر گرفته  معیارهايی در استخدام کتابخانه  عنوان بههای اين رويکرد  بهتر است مهارت

شرايط را برای پیشرفت و    درنتیجه  ؛ وتری برای اين پست انتخاب شوندتا افراد شايسته  شود

 ارتقای سازمان آماده سازند.

العاتی کتابداران با رشد سازمانی  نتايج پژوهش نشان داد که سواد اط   ازآنجاکههمچنین   -

رشد سازمانی توجه بیشتری    ی هامؤلفهنسبت به    گرددیم رابطه مستقیمی دارد بنابراين پیشنهاد  

مانند پاداش، ساختار، نگرش نسبت به    هاآنو تقويت    اثرگذار  یهامؤلفهنشان داد و از طريق  

 ران اقدام نمود. تغییر و هدف شرايط را برای افزايش سواد اطالعاتی کتابدا

 منابع 

نیا، حمید  و  اعظمی، زهرا بررسی1393)  .صالحی  دانشجويان   وضعیت  (.  اطالعاتی  سواد 

. 1392پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال    رسانی اطالعدانشکده مديريت و  

 . 640 -633 (،7)14، پزشکی  علوم در آموزش ايرانی مجله

 اطالعاتی سواد بین  ارتباط  (.1392)  .محمود مرادی، و  مظفر سهرابی، چشمه مريم؛ بازبین،

کتابداری موردپژوهی بر مبتنی و   شهر دانشگاهی یهاکتابخانه کتابداران شواهد: 

 . 152-133 (،2)3، رسانیاطالع و  پژوهشنامه کتابداری .کرمانشاه
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 .(3)22 ،علمی ارتباط نشريهاطالعاتی.  سواد (.1387)  .مريم مجیدی، و علی انوند، بئر

ی  هاکتابخانهمیزان سواد اطالعاتی کتابداران   در مؤثر عوامل بررسی  (.1392)  .پرنا، مسعود
کرمانشاه استان  ارشدپايان.  عمومی  کارشناسی  شناسی.   نامۀ  دانش  و  اطالعات    علم 

 همدان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان.

 . تهران: کتابدار. هاو برنامه   هاروشآموزش سواد اطالعاتی: مفاهیم،  (.  1386)  .پريرخ، مهری

بیمارستان(.  1385)  .جوالهی ساروی، الله اطالعاتی سرپرستاران  میزان سواد  های  بررسی 

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  نامه کارشناسی ارشديانپا. خصوصی شهر تهران

 تحقیقات تهران. 

و   مهری  ) پريرخ،  زهره.  با روش  (. 1383عباسی،  اطالعاتی  راهبردها آموزش سواد  و  در    .ها 

استفاده فتاحی، رحمت  آموزش  کتابخانه اهلل.  در  اطالعاتی  سواد  توسعه  و  و  کنندگان  ها 

 .ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها، موزه رسانی. مشهد: سازمان کتابخانه مراکز اطالع 

و   داورپناه، )محمدرضا   تهران:  .دانشجويان اطالعاتی  سواد  سنجش(.  1387همکاران 

 دبیزش.

وضعیت سواد اطالعاتی    (.1384)  .محمدجوادآل مختار،    و  رحیمی، علیرضا؛ الماسی، صادق 

و    مؤثرو عوامل   میان کتابداران  در  آن  علوم    یهاکتابخانه  رساناناطالعبر  دانشگاه 

 .(8)3. مديريت اطالعات سالمتپزشکی اصفهان. 

رابطۀ رضايت شغلی کارکنان،    (.1393)  .شرارهرزمجو،    و  زمانی، محمود؛ حقیقی، محمد

 (،4)12،  مديريت سازمانیبیمه.    یهاشرکتکارآفرينی سازمانی و رشد سازمانی در  

635-653 . 

سارا  نیا،  بهرامی  مريم؛  با  1397)  . عزيزخانی، زهرا  و  سالمی،  دانش  اکتساب  بین  رابطه   .)

کرمانشاه.    یهاکتابخانه  سازمانیتوسعه شهر  دانش  دانشگاهی  مطالعات  فصلنامه 
 . 22–1(، 15)4، شناسی

ويدا دوره  1390)  ید.سع غفاری،    و   صیفوری،  آخر  سال  دانشجويان  اطالعاتی  سواد   .)

 .108-95  ،1و خدمات اطالعاتی.  هانظامفصلنامه  کارشناسی دانشگاه رازی کرمانشاه.  



89 

 ...  هایتأثیر سواد اطالعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانه 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
23 ،

ن 
ستا

تاب
99 

غالمعلی؛   احمد.طبرسا،  سید  حسینی،  و  صديقه  بررسی  1395)  شريفی،  سواد    یرتأث(. 

سازمان.   چابکی  بر  کارکنان  پژوهش اطالعاتی  منابفصلنامه  مديريت  انسانی  های  ع 
 . 136-113 (،2)8. سع() ین حس دانشگاه جامع امام 

معصومه  اطالعاتی  1393)  .عبدالرسولجوکار،    و  عبدالهی،  سواد  وضعیت  بررسی   .)

فارس.    یهاکتابخانهکتابداران   استان  علمی عمومی  تحقیقات    - فصلنامه  پژوهشی 
 . 787-771 (،4)20. عمومی ی هاکتابخانهو  رسانیاطالع

 ديدار. : . تهرانشناسی جامعه اطالعاتیجامعه(. 1380) .منوچهرمحسنی، 

وجیهه؛   آرانی،  بررسی   (.1393)  .محسن ،  العابدينی ين زحاجی  و    ، عصمتیمؤمن موسال 

مهارت بین  انتقادهای  رابطه  مهارت  یتفکر  دانشجويان  در  اطالعاتی  سواد  های 

و علوم تربیتی دانشگاه    رسانی دانشکده روانشناسیکارشناسی ارشد کتابداری و اطالع

 . 108 -97 ،2. مديريت اطالعات و دانش شناسی. 1389 یورودعالمه طباطبايی 

بین سواد  1390)  رجايی پور، سعید و جمشیديان، عبدالرسول. میرزاصفی، اعظم؛   (. رابطه 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه    یهادورهکارآفرينی دانشجويان    هاییتقابلاطالعاتی و  

 . 268 -241 ،53، رسانیاطالعکتابداری و   فصلنامهاصفهان. 

 .ايران علمی مدارک و اسناد  پژوهشگاه تهران، .اطالعاتی سواد (.1385) .مريم نظری،

علیرضانیک منتظری،  امین؛  مهدی  و  پور،  نژاد،  سواد  1391)  .رجائی  رابطه  بررسی   .)

اثربخشی  و  کارکنان  در    اطالعاتی  کرمان.    ی هاسازمانسازمانی  شهر  فرايند دولتی 
 . 161-145 (،3)25، مديريت توسعه
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