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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر سواد اطالعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانههای عمومی کرمانشاه است.
در اين پژوهش وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی کرمانشاه بررسی شده و همچنین تأثیر سواد
اطالعاتی بر رشد سازمانی آنها تعیین گرديد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است و به روش پیمايشی
انجام شده است .جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه که درمجموع  322نفر
میباشند ،تشکیل میدهند .حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران  227نفر تعیین شد .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامه استاندارد رشد سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته سنجش سواد اطالعاتی در طیف لیکرت پنج
گزينهای استفاده شده است .در اين پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .همچنین دادههای
پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و ضريب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره مورد تجزيهوتحلیل قرار
گرفت .يافتههای پژوهش نشان داد که سواد اطالعاتی و مؤلفههای آن (توانايی جايابی اطالعات ،توانايی ارزيابی
اطالعات و توانايی استفاده مؤثر از اطالعات) در بین کتابداران کتابخانههای عمومی کرمانشاه در سطح نسبتاً مطلوبی
قرار دارد .بیشترين فراوانی مربوط به مؤلفه توانايی جايابی اطالعات ( )2/48و کمترين فراوانی ،مربوط به توانايی
استفاده مؤثر از اطالعات ( )2/28بود .همچنین میانگین رشد سازمانی و مؤلفههای آن (پاداش ،روابط ،ساختار،
مديريت ،مکانیسمهای سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و هدف) در کتابخانههای عمومی کرمانشاه در سطح مطلوب
است .کسب سواد اطالعاتی يک نیاز اساسی برای همه افراد است و ازآنجاکه مهارت تکتک افراد در رشد و
توسعه جامعه نقش دارند ،بنابراين نتايج ارزيابی سواد اطالعاتی کتابداران و رابطه مهارت آنها با توسعه و کارآيی
سازمانی همچنین تالش و برنامهريزی برای ارتقای سطح آن ،در جهت رسیدن به اين اهداف کمک شايانی خواهد
کرد .ازآنجاکه يافتههای پژوهش نشان داد که سطح توانايی استفاده از اطالعات در بین کتابداران نسبت به ديگر
مؤلفههای سواد اطالعاتی آنها پايینتر است ،نیاز به آموزش و فراهم کردن شرايطی برای بهبود اين مهارت در بین
کتابداران ضروری به نظر میرسد ،زيرا توانايی استفاده از اطالعات که يکی از شاخصههای اصلی سواد اطالعاتی
است ،برای کتابداران بهعنوان اشاعه دهندگان اطالعات امری اجتنابناپذير و ضروری است .لذا هراندازه کارکنان
سازمان وظايف خود را بهتر بشناسند و مهارتهای الزم در خصوص حرفه خود را ارتقا ببخشند و درنتیجه عملکرد
بهتری داشته باشند ،در بهبود وضعیت ،پیشرفت و توسعه سازمان خود ،نقش مؤثرتری خواهند داشت.

واژههای کلیدی :رشد سازمانی ،سواد اطالعاتی ،کتابخانههای عمومی ،کتابداران ،کرمانشاه
 .1استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایرانMMoradi44@gmail.com .
 ∗.2دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه پیام نور ،مشهد ،ایرانbahramisaraa@gmail.com .
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مقدمه
جهان همواره در حال تغییر و تحول بوده است  ،اما تحوالت عصر حاضر از سرعت و دامنه
شگرفی برخوردار است .امروزه انسانها بیشازپیش با اين تحوالت و پیچیدگیهای دسترسی
به اطالعات مواجه هستند ،بهطوریکه میتوان گفت رشد و پیشرفت جوامع امروزی با قدرت
دسترسی به منابع اطالعاتی مؤثر مرتبط میباشند.
اکنون دسترسی به اطالعات و استفاده مؤثر از آن برای تمام افراد جامعه بهمنزله يک
ضرورت انکارناپذير و اصل اساسی در زندگی اجتماعی و حرفهای به شمار میرود.
شعارهايی مانند «اطالعات قدرت است» نهتنها اکنون بسیار بديهی به نظر میرسد ،بلکه بیشتر
جوامع ،اطالعات را ماده اولیه تولید میدانند و برآنند تا با فراهم ساختن شرايط مطلوب،
تکتک انسانها را در رسیدن به دانش و تحقق زندگی بهتر ياری کنند (پريرخ.)2274 ،
سواد اطالعاتی يکی از مهارتهای الزم و پیشنیازهای اساسی در عصر فناوری اطالعات
و ارتباطات بهويژه اينترنت است تا افراد بتوانند در میان دادهها و اطالعاتی که هرلحظه در
جهان در حال افزايش است به شکل درست و بهموقع ،از آنها استفاده کنند .اينگونه سواد،
قدرت دسترسی مؤثر به اطالعات با ارزش ،آگاهی از چگونگی سازماندهی دانش و
اطالعات ،روشهای مختلف جستوجو ،توان تشخیص مشکل و شناخت مؤثرترين
اطالعات برای رفع آن است.
بروس )2999( 2سواد اطالعاتی را توان کارکرد مؤثر افراد در يک جامعه اطالعاتی
تعريف میکند و اين تعريف تفکر انتقادی ،آگاهی از اخالق شخصی و حرفهای ،تعامل با
متخصصان اطالعات و استفاده مؤثر از اطالعات در حل مسائل ،تصمیمگیری و پژوهش را
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نیز در برمیگیرد .همانگونه که میبینیم سواد اطالعاتی صرفاً به کتابخانهها و مراکز
اطالعرسانی منحصر نمیشود .بلکه هر جا که کاری انجام شود و نیاز به تصمیمگیری و
پیشرفت وجود داشته باشد ،نیاز به اطالعات و سواد اطالعاتی نیز وجود دارد .کلیه بخشهای
مختلف جوامع بشری با اطالعات سروکار دارند و مهارتهای اطالعيابی و سواد اطالعاتی
نیز از ملزومات کار با اطالعات است .درواقع میتوان گفت که سواد اطالعاتی تضمینکننده
اثربخشی نهادهای موجود در جامعه و رشد اقتصادی کشورها از طريق تولید دانش است
2. Bruce, C. S.
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(نظری .)2272 ،پس بنابراين نهادهای اجتماعی موجود در جامعه بايد شرايطی را ايجاد کنند
که بتوانند سواد اطالعاتی را در امر پیشرفت و تعالی سازمانی بکار بگیرند .در تعاريف فوق
سواد اطالعاتی ابزار پیشرفت در نهادها و سازمانها به حساب میآيد.
بر اساس تعريف انجمن کتابداری آمريکا از سواد اطالعاتی که پرکاربردترين تعريف
ارائهشده در اين زمینه است سواد اطالعاتی مجموعۀ توانمندیهايی است که «افراد به کمک
آن میتوانند تشخیص دهند که چه موقع به اطالعات نیاز دارند و به جايابی ،ارزيابی و استفاده
مؤثر از اطالعات موردنیاز مبادرت ورزند»(انجمن کتابداران آمريکا .)2979 ،2اين تعريف
دربارۀ سواد اطالعاتی ،بر تعامل بین افراد ،جامعه ،کتابخانه و خدمات اطالعرسانی،
فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،پژوهش ،اطالعات و ارزيابی و تفکر و استداللهای
انتقادی داللت آشکاری دارد (پینتو و سیلز.)3888 ،3
سواد اطالعاتی يکی از ملزومات و پیشنیازهای جنبش نرمافزاری است زيرا میتواند
توانايی پرورش فکر در جهت شناسايی نیازهای اطالعاتی ،شناسايی منابع و نظامهای
اطالعاتی ،جستجو و بهرهگیری بهینه از منابع و نظامها و نهايتاً ارزيابی فرايند کار را در افراد
جامعه به وجود آورد و آنها را به شهروندان جامعه اطالعاتی تبديل نمايد .پس پیمودن اين
راهها و دستيابی به آنچه بیان شد مهارتهای خاصی را میطلبد که به مجموعه اين
مهارتها ،مهارتهای سواد اطالعاتی گفته میشود (آندرسن .)3884 ،2سواد اطالعاتی از
ملزومات زندگی بشر امروزی است ،بنابراين آموزش پرداختن به آن در بین کاربران در
سازمانها و مؤسسات مختلف بسیار مهم و حائز اهمیت است.
فرد با سواد اطالعاتی بايد دريابد که چه زمانی به اطالعات نیاز است .توانايی مکانيابی،
کسانی هستند که آموختهاند که چگونه ياد بگیرند زيرا میدانند که اطالعات چگونه
سازماندهی میشود ،چگونه میتوان اطالعات را يافت و میدانند که چگونه میتوان به
شیوهای درست از اطالعات استفاده کرد که ديگران نیز از آنان بیاموزند .اين افراد به دلیل
آنکه همواره میتوانند اطالعات موردنیاز خود را در هر وظیفه يا تصمیمی بیابند برای
1. American Library Association
2. Pinto & Sales
3. Andersen, J.
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فراگیری مادامالعمر مهیا هستند (داورپناه .)2278 ،پس بنابراين يادگیری سواد اطالعاتی در
جوامع مختلف بايد به شکل آموزش مادامالعمر تبديل شود ،زيرا نمیتوان سواد اطالعاتی را
فقط مربوط به دورهای خاص از زندگی انسانها قلمداد کرد ،آموزش سواد اطالعاتی به
دوران زندگی انسانها مربوط است.
امروزه نقش کتابخانهها بهعنوان يکی از زيرساختهای جامعه اطالعاتی و سیستم
خودآموزی سواد اطالعاتی پررنگتر از گذشته شده است و دستیابی به جامعه اطالعاتی
فعال و مؤثر ،بدون توجه به کتابخانهها امکانپذير نخواهد بود .همزمان با افزايش حجم
اطالعات و افزايش فناوری اطالعات ،خدمات کتابخانههای عمومی نیز تغییر کرده است و
کتابداران کتابخانههای عمومی نیز برای ايفای نقش خود نیاز دارند با اين تغییرات همگام
شوند تا به بهترين شکل به نیاز اطالعاتی خود و کاربرانشان پاسخ دهند؛ بنابراين کتابداران
بايد با مهارتهای الزم جهت دسترسی سريع به منابع اطالعاتی مناسب مجهز باشند تا بتوانند
از طريق باال بردن رضايت کاربران و افزايش تعداد مراجعهکنندگانشان موجب بهرهوری و
توسعه سازمان گردند.
سواد اطالعاتی سازمانی ،مهارتهایی را در برمیگیرد که کارکنان یک سازمان برای
انجام کارهای روزمره و وظایف محوله خود به آنها نیاز دارند تا اوالً در جریان فرایند
انجام بهینه کار خود قرار گیرند .ثانیاً با تغییرات درونسازمانی و برونسازمانی همگام
شوند .ثالثاً در کار خود ،اصل نوآوری ،ابتکار ،اشتراک دانش تخصصی و یادگیری از
دیگران را رعایت کنند تا درنتیجه ،سازمان بهتر بتواند به اهداف خود دست یابد (نیک
پور)0931 ،؛ بنابراین کتابداران نیز بهعنوان بخش اصلی کتابخانهها که وظیفه جستجو و
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ارزیابی ،نگهداری ،سازماندهی و اشاعه بهموقع اطالعات را دارند ،بیش از دیگران نیازمند
تجهیز خود به مهارتهای سواد اطالعاتی برای انجام وظایف روزمره و پاسخگویی به
نیاز مراجعهکنندگان خود باشند تا از طریق آن موجب بهرهوری و بهبود عملکرد
کتابخانهها شوند.
به اعتقاد پريرخ و عباسی ( ،)2272اساساً سواد اطالعاتی پیشنیاز يادگیری مادامالعمر
است ،لذا بر هر فردی الزم است سواد اطالعاتی را فرابگیرد .با توجه به اين موضوع و اينکه
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کتابخانههای عمومی با توجه به دامنۀ مخاطبان خود میتوانند يکی از مهمترين عناصر تبديل
افراد جامعه به باسوادان اطالعاتی به شمار آيند ،سواد اطالعاتی بهعنوان يک بخش مهم از
توانايیهای کتابداران کتابخانههای عمومی ،به شمار میآيد (شمنت.)3883 ،0
يونسکو نیز در فاصله سالهای  3882و  3882همايشهای جهانی جهت حمايت از
سواد اطالعاتی برگزار کرده است .اين همايشها بر نقش جدی و اساسی سواد اطالعاتی
در رشد فردی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تأکید میکند و بر پرداختن دولتها و
سايرين جهت حمايت از سرمايهگذارهای جدی در سواد اطالعاتی و راهبردهای يادگیری
مادامالعمر بهعنوان يک ارزش عمومی و زمینهساز يک جامعهی اطالعاتی تأکید میورزد
(کورال.)3887 ،
رشد سازمانی معموالً در قالب جنبههايی از عملکرد سازمانی تعريف میشود که با
سودآوری و توسعۀ افقی و عمودی سازمان همراه است (آنتونکیک و هیزريچ.)3882 ،3
همچنین ،محققان ديگر به توسعۀ فعالیتها و افزايش دامنۀ تولیدات سازمانها ،رشد
سازمانی اطالق میکنند .همچنین ،رشد سازمانی میتواند بهعنوان افزايش تعداد کارکنان
يا افزايش اندازۀ فیزيکی و گسترۀ جغرافیايی سازمانها نیز مطرح شود (آنتونکیک و
آنتونیک .)3822 ،2معموالً رشد سازمانی در قالب يکی از نتايج توسعۀ سازمانی مطرح
میشود .توسعۀ سازمانی ،فرايندی نظاممند و مستمر است که میکوشد مبتنی بر علوم
رفتاری و با بهرهگیری از استراتژیها و فنون آن تغییرات شناختی ،فرهنگی و ساختاری
فرايندی سازمان را بهگونهای ايجاد و هدايت کند که به تواناسازی سازمان برای
جهتگیریهای راهبردی ،کارآمد و خودنوسازی اثربخش متناسب با تغییرات حال و آيندۀ

است :در کنفرانس بینالمللی سانفرانسیسکو با عنوان چشماندازهايی برای دستيابی به
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محیط سازمان منجر شود (زمانی و همکاران.)2292 ،

1. Schement, J. R
2. Antoncic & Hisrich
3. Antoncic & Antonic
4. Rockman

٦٥

راکمن 4در مقالهای با عنوان «سواد اطالعاتی ،برتری جهان در قرن بیستويک» آورده
اطالعات در قرن بیست و يکم ،پیام اصلی همه سخنرانان ،سواد اطالعاتی بوده است .وی
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همچنین به نقل از کامپر 0مینويسد :سواد اطالعاتی و استفاده مؤثر و بهموقع از اطالعات
سنگ بنای زيرين اثربخشی و موفقیت سازمانها در قرن بیست و يکم است (نیک پور و
همکاران .)2292 ،توسعهسازمانی ،يکی از نشانههای اثربخشی و موفقیت سازمان است که از
طريق سواد اطالعاتی کارکنان حاصل میگردد.
در شرايط رقابتی امروز (در اغلب حوزههای خدماتی و تولیدی) مشتريان از افزايش
استانداردها آگاهاند و به میزان زيادی به محصول و خدمات ،دسترسی دارند تا از میان
آنها انتخاب کنند و مديران معموالً با فشارهای عمدهای بهمنظور کاهش هزينههای عملیات
و بهبود پشتیبانی مواجهاند و چارهای جز افزايش مزيتهای رقابتی خود ندارند (زمانی و
همکاران)2292 ،؛ بنابراين ،رويکرد مديران در بهکارگیری عواملی که بتواند به افزايش
عملکرد و رشد سازمان منجر شود ،بهسرعت رو به افزايش است .کسب سواد اطالعاتی
يک نیاز اساسی برای همه افراد است و ازآنجاکه مهارت تکتک افراد در رشد و توسعه
جامعه نقش دارند بنابراين نتايج ارزيابی سواد اطالعاتی کتابداران و تعیین رابطه مهارتهای
آنها با توسعه و کارآيی سازمان ،همچنین تالش و برنامهريزی برای ارتقای سطح آن،
میتواند در جهت رسیدن به اين اهداف مؤثر باشد .بیشک يکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد
و توسعهسازمانی نیروی انسانی و مهارتهای حرفهای او است .سؤال اصلی اين تحقیق همین
است که چگونه میتوان با تکیه بر سواد اطالعاتی و مهارتهای کتابداران به رشد سازمانی
کمک کرد .در اين تحقیق سعی میشود تأثیر و رابطه عواملی مانند سواد اطالعاتی
کتابداران بر رشد سازمانی بررسی و مطالعه شود تا دريابیم سطح سواد اطالعاتی کتابداران
کتابخانههای عمومی کرمانشاه چه میزان است و آيا مهارتهای اطالعيابی (سواد اطالعاتی)
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کتابداران در تحقق اهداف رشد و توسعهسازمانی مؤثر بوده است يا خیر؟
هدف اصلی اين پژوهش بررسی و تعیین رابطه بین سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای
عمومی استان کرمانشاه و رشد سازمانی است .از اهداف فرعی اين پژوهش میتوان به موارد
زير اشاره کرد:
 تعیین وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه بر اساسمؤلفههای سواد اطالعاتی.

٦٦
2. Comper

تأثیر سواد اطالعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانههای ...

 تعیین وضعیت رشد سازمانی کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه بر اساس معیارهایرشد سازمانی.
 تعیین رابطه بین ابعاد سواد اطالعاتی کتابداران و رشد سازمانی کتابخانههای عمومیاستان کرمانشاه.
 تعیین رابطه بین توانايی جايابی اطالعات کتابداران و ابعاد رشد سازمانی کتابخانههایعمومی استان کرمانشاه.
 تعیین رابطه بین توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران و ابعاد رشد سازمانی کتابخانههایعمومی استان کرمانشاه.
 تعیین رابطه بین توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران و ابعاد رشد سازمانیکتابخانههای عمومی استان کرمانشاه.
فرضیههای پژوهش عبارتاند از:
 وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه بر اساسمؤلفههای سواد اطالعاتی در سطح مطلوبی نیست.
 وضعیت رشد سازمانی کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه بر اساس معیارهای رشدسازمانی در سطح مطلوبی نیست.
 بین ابعاد سواد اطالعاتی کتابداران و رشد سازمانی کتابخانههای عمومی استان کرمانشاهرابطه معناداری وجود دارد.
 بین توانايی جايابی اطالعات کتابداران و ابعاد رشد سازمانی کتابخانههای عمومی استانکرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
 بین توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران و ابعاد رشد سازمانی کتابخانههایعمومی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
در ادامه به پیشینه پژوهش در داخل کشور پرداخته شده است:
سالمی و همکاران ( ،)2298در پژوهشی به تعیین رابطه بین توانايی اکتساب دانش
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی و توسعهسازمانی پرداختند .يافتههای پژوهش نشان داد که
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 -بین توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران و ابعاد رشد سازمانی کتابخانههای عمومی استان

٦۷
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سطح توانايی انتقال دانش در بین کتابداران نسبت به ديگر مؤلفههای اکتساب دانش آنها
پايین تر است ،نیاز به آموزش و فراهم کردن شرايطی برای بهبود اين مهارت و روحیه
اشتراک دانش در بین کتابداران ضروری به نظر میرسد ،زيرا توانايی انتقال و اشتراک دانش
که يکی از شاخصههای اصلی چرخه اکتساب دانش است.
طبرسا و همکاران ( ،)2292در بررسی تأثیر سواد اطالعاتی کارکنان بر چابکی سازمان
پژوهشی بهصورت توصیفی -پیمايشی انجام دادند .نتايج اين پژوهش نشان داد که تأثیر
تمامی مؤلفههای سواد اطالعاتی اعم از :تشخیص ماهیت و وسعت اطالعات ،دسترسی مؤثر
و کارا به اطالعات ،ارزيابی اطالعات و منابع آنها ،استفاده از اطالعات برای رسیدن به
منظوری خاص و آشنايی با موارد حقوقی ،بر چابکی سازمان بهصورت معنیداری مثبت
ارزيابی شد.
عبدالهی و جوکار ( ،)2292در پژوهش خود به بررسی وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران
کتابخانههای عمومی استان فارس پرداختند .اين پژوهش بهصورت پیمايشی و با استفاده از
ابزار پرسشنامه «سنجش سواد اطالعاتی  "DASانجام گرفت؛ که يافتههای اين پژوهش نشان

داد سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان فارس در سطح متوسطی قرار دارد
و همچنین سن و سابقه کار بر سواد اطالعاتی کتابداران تأثیرگذار است.
بازبین و همکاران ( ،)2293در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سواد اطالعاتی
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه از يک سو و رويکرد کتابداری مبتنی بر
شواهد آنان از سويی ديگر پرداختند .يافتهها نشان داد که جامعه پژوهش در چهار مؤلفه
اصلی کتابداری مبتنی بر شواهد (توانايی تدوين سؤال ،يافتن شواهد ،ارزيابی انتقادی و
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بهکارگیری شواهد) در سطح متوسط بودند ،اما در مؤلفهی مهارت ارزيابی نتايج پايینتر
از متوسط قرار داشتند ،همچنین در تمامی مؤلفههای سواد اطالعاتی در سطح متوسط بودند.
بین همه مؤلفههای سواد اطالعاتی با کتابداری مبتنی بر شواهد رابطه معناداری وجود
داشت ،ارتباط بین کتابداری مبتنی بر شواهد و سواد اطالعاتی بدين معنی است که سواد
اطالعاتی باالی کتابداران ،منجر به استفاده بیشتر از رويکرد کتابداری مبتنی بر شواهد
میشود.

٦۸
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پرنا ( ،)2293به بررسی عوامل مؤثر در میزان سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای
عمومی استان کرمانشاه پرداخت .يافتهها نشان داد که میانگین سواد اطالعاتی در میان
کتابداران کتابخانههای عمومی  2/94از  2است که اين عدد بیانگر آن است که میزان سواد
اطالعاتی در جامعه موردمطالعه در حد نسبتاً مطلوبی است و همچنین مقايسه ضرايب
استانداردشده نشان داد که سن و جنسیت به ترتیب با  8/236و  8/368قویترين و
ضعیفترين میزان تأثیر را بر متغیر وابسته سواد اطالعاتی دارند.

نیکپور و همکاران ( ،)2292در پژوهشی رابطه بین سواد اطالعاتی کارکنان و اثربخشی
سازمانی در سازمانهای دولتی شهر کرمان بررسی کردند .نتايج پژوهش نشان داد که بین
سواد اطالعاتی کارکنان و شاخصهای آنها يعنی تشخیص نیاز اطالعاتی ،مکانيابی
اطالعات ،ارزيابی اطالعات ،استفاده مؤثر از اطالعات و اثربخشی سازمانی ،رابطه معناداری
وجود دارد.
پیشینه پژوهش در خارج از کشور درادامه بیان شده است:
دورودوولو ،)3828( 0به بررسی مهارت سواد اطالعاتی در بین کتابداران کتابخانه
دانشگاه الگوس پرداخت .نتايج اين مطالعه نشان داد که کتابداران و کارکنان کتابخانه دارای
سطح پیشرفتهای از ادراک در خصوص نیاز به سواد اطالعاتی در خود هستند و از منابع
کتابخانه بهطور مؤثر استفاده میکنند .همچنین سن ،سطح تحصیالت و جنسیت تأثیر
معنیداری بر سواد اطالعات دارد بهگونهای که کتابداران با تحصیالت باالتر بیشتر و باکیفیت
باالتری از منابع کتابخانه استفاده میکنند و همچنین سواد اطالعاتی کتابداران زن نسبت به
کتابداران مرد در کتابخانه بیشتر است.
پرداختند .نتايج اين مطالعه نشان داد که کتابداران سواد اطالعاتی را از چهار طريق :فرايند
فکری ،مهارتهای فنی ،پیمايش دنیای اجتماعی و به دست آوردن نتايج مطلوب ،به دست
میآورند.

2. Durodolu
3. Demasson

سال ششم ،شماره  ،22تابستان 99

دمیسون 2و همکاران ( ،)3828در پژوهشی به بررسی سواد اطالعاتی در بین کتابداران
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لیا و وانگ )3823( 2به بررسی وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران عمومی ،آمادگی
يادگیری خود راهنمايی و نگرش يادگیری الکترونیکی در تايوان پرداختند .نتايج تحقیق
نشان داد که درک کتابداران عمومی نسبت به سواد اطالعاتی ،آمادگی يادگیری خودمحور
و نگرش يادگیری الکترونیکی مثبت است .تجزيهوتحلیل آماری نشان داد که کتابداران
عمومی که دارای مدرک علمی کتابخانهای هستند ،نسبت به کسانی که از بخشهای علوم
غیر کتابخانه فارغالتحصیل شده بودند در سه عامل زير سواد اطالعات (پرسوجو اطالعات،
سازماندهی اطالعات و ارزيابی اطالعات) بسیار بهتر عمل کردند.
ايو ،گروت و اشمیت ،)3888( 3به بررسی ،گسترش و بهبود روشهايی پرداختند که بر
روند آموزش و يادگیری مراجعهکنندگان بزرگسال به کتابخانههای عمومی مؤثر بود .نتايج
اين پژوهش نشان داد کتابخانهها نقش چشمگیری در آموزش سواد اطالعاتی و مهارتهای
آن به بزرگساالن دارند .لذا سواد اطالعاتی برای کتابداران کتابخانههای عمومی ضروری
تشخیص داده شده است و تصور میشود اين نوع مهارتها بايد بر عملکرد کتابداران
کتابخانههای عمومی در خدمتدهی به مراجعان ،تأثیر مثبت داشته باشد.
آمد ،)3882( 2در پژوهشی به بررسی مهارتهای سواد اطالعاتی در جهان واقعی :سواد
خوب يا بد در کارخانههای کانکاس 6واشنگتن به روش پژوهشی تحلیل محتوا پرداخت و
به بررسی میزان تشخیص نیازهای اطالعاتی بین دو گروه کارکنان آموزشديده و آموزش
نديده با استفاده از استانداردهای سواد اطالعاتی میپردازد ،نتايج نشان داد بین میزان
تشخیص نیازهای اطالعاتی و ارتقا مهارتهای اطالعاتی کارکنان ،اثربخشی ،رشد و
بالندگی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (نقل در نیکپور و همکاران.)2292 ،
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مطالعه پژوهشهای گذشته نشان داد که بیشتر پژوهشها وضعیت سواد اطالعاتی در بین
جوامع مختلف ازجمله دانشجويان و کتابداران را موردبررسی قرار دادهاند و فقط تعداد
محدودی از پژوهشها به بررسی تأثیر سواد اطالعاتی بر فعالیتهای سازمان ،اثربخشی و

2. Lai & Wang
3. Eve, Groot and Schmidt
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کارايی و بهبود عملکرد کارکنان پرداخته شده است .يکی از خألهای قابلمشاهده در اين
پژوهشها بررسی رابطه سواد اطالعاتی با رشد سازمانی است درحالیکه امروزه با توجه به
گسترش روزافزون اطالعات ،پیشرفت دانش و رشد فناوریهای اطالعات و ارتباطات در
جامعه رقابتی کنونی مجهز بودن کارکنان سازمانها ،به مهارتهای سواد اطالعاتی
(اطالعيابی) امری اجتنابناپذير خواهد بود.

روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع ،توصیفی -همبستگی است و ازنظر
شیوه گردآوری دادهها  ،به روش پیمايشی انجام شد .جامعه پژوهش را تمامی کتابداران
کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه که درمجموع  322نفر میباشند ،تشکیل میدهند .حجم
نمونه بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران  227نفر تعیین شد .در اين پژوهش از روش
نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .در اين پژوهش بهمنظور گردآوری دادهها از دو
پرسشنامه استفاده شده است .پرسشنامه اول که محقق تهیه کرده جهت سنجش سواد
اطالعاتی کتابداران ،شامل  28سؤال در طیف لیکرت پنج گزينهای مربوط که مؤلفهای سواد
اطالعاتی (جايابی اطالعات ،ارزيابی اطالعات و استفاده مؤثر اطالعات) است؛ و پرسشنامه
هنجاريابی شده دوم نیز مربوط به رشد سازمانی است توسط الک و کرافورد 0طراحی شده
است که شامل  37سؤال در طیف لیکرت پنج گزينهای که مؤلفههای (پاداش ،روابط،
ساختار ،مديريت ،مکانیسمهای سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و هدف) مورد ارزيابی قرار
میدهد .همچنین تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش با استفاده آمار توصیفی (فراوانی و درصد)
برای روايی و پايايی پرسشنامه محقق ساخته سنجش سواد اطالعاتی کتابداران از روش اعتبار
محتوايی استفاده شده (نظرات متخصصین) .روايی پرسشنامه سواد اطالعاتی کتابداران به
میزان  92درصد محاسبه شد .همچنین با توجه به اينکه پرسشنامه رشد سازمانی قبالً ً در
پژوهش (الک و کرافورد )3828 ،به کار رفته است .روايی اين پرسشنامه را مطلوب گزارش
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و آمار استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن) و با کمک نرمافزار آماری  SPSSانجام شد.

کرده و پايايی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی  98ذکر شده است .برای بررسی پايايی اين
۷۱
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پرسشنامهها از طريق محاسبه آلفای کرونباخ ،به ترتیب  92درصد (سواد اطالعاتی کتابداران)
و  79درصد (رشد سازمانی) محاسبه شدهاند که نشان داد که اين ابزار از پايايی مناسب و
مطلوبی برخوردار میباشند.

یافتهها
در جداول زير ،آمار توصیفی و آمار استنباطی مربوط به کتابداران موردبررسی ،ازنظر
متغیرهای موردمطالعه در اين پژوهش آمده است:
جدول . 0توزیع فراوانی کتابداران موردبررسی ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی موردمطالعه
متغیرها
جنسیت

سن

میزان تحصیالت

وضعیت تأهل
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۲۲

میزان درآمد

رشته تحصیلی

شغل

تعداد

درصد

مرد

42

68/2

زن

82

23/9

بین  38تا 28

32

27/2

بین  28تا 68

77

42/7

بین  68تا 28

32

24/8

باالتر از  28سال

3

2 /6

ديپلم

2

8 /8

کاردانی

2

3 /3

کارشناسی

23

28/8

کارشناسی ارشد

78

27

دکتری

3

2 /6

مجرد

62

23/4

متأهل

92

48/6

برخوردار

282

82/3

نیمه برخوردار

26

36/4

کم برخوردار

2

3 /3

کتابداری

224

76/2

مديريت

23

7 /8

ساير رشتههای علوم انسانی

2

2 /4

مهندسی و رياضی

2

2 /4

مسئول کتابخانه

62

39/8

کتابدار

78

42

تأثیر سواد اطالعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانههای ...
متغیرها

سابقه

میزان ارتباط رشته تحصیلی و شغل

تعداد

درصد

ساير

28

8 /3

کمتر از  2سال

28

24/3

بین  2تا 28

28

24/3

بین  28تا 22

28

23/2

بین  22تا 38

28

23/2

 38سال و باالتر

6

3 /9

ارتباطی وجود ندارد

22

7

ارتباط کمی وجود دارد

26

28/2

کامالً مرتبط است

222

72/9

227

288

جمع

يافتههای جدول  ،2انواع متغیرهای موردبررسی را نشان میدهد ،ازنظر جنسیت 23/9
درصد مؤنث ( 82نفر) و  68/2درصد مذکر ( 42نفر) را نشان میدهد .بیشتر پاسخدهندگان
 77نفر ( 42/7درصد) بین  28تا  68سال و فقط  3نفر ( 2/6درصد) باالتر از  28سال است که
نشان میدهد در کتابخانههای عمومی کرمانشاه از نیروهای جوان استفاده میشود .میزان
تحصیالت  6بیش از نیمی از پاسخدهندگان 78 ،نفر ( 27درصد) فوقلیسانس بود که
نشاندهنده اين است که کتابداران کتابخانههای عمومی کرمانشاه از سطح تحصیلی بااليی
برخوردار هستند .ازنظر وضعیت تأهل ،بیشتر کارکنان 48/6 ،درصد ( 92نفر) متأهل میباشند.
رشته تحصیلی  224نفر ( 76/2درصد) از پاسخدهندگان ،کتابداری و فقط  33نفر (22/9
درصد) غیرکتابداری بودند 62 .نفر ( 39/8درصد) در سمت مسئول کتابخانه 78 ،نفر (42
درصد) کتابدار و  28نفر ( 8/3درصد) غیر کتابدار میباشند 83/3 .درصد ( 288نفر) از آنان
تحصیلی تمامی پاسخدهندگان کمترين تعداد 22 ،نفر ( 7درصد) بیارتباط با شغلشان و
اکثريت  222نفر ( 72/9درصد) کامالً مرتبط با شغل آنها است.
فرضیه شماره  .2وضعیت سواد اطالعاتی کتابداران کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه
بر اساس مؤلفههای سواد اطالعاتی در سطح مطلوبی نیست.
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کمتر از  28سال و  38/2درصد ( 27نفر) بیش از  28سال سابقه خدمت دارند .از بین رشته
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فصلنامه مطالعات دانششناسی

جدول  .2میانگین مؤلفههای سواد اطالعاتی کتابداران موردبررسی در نمونه کلی
سواد

جايابی اطالعات

ارزيابی اطالعات

استفاده مؤثر از اطالعات

مؤلفهها
میانگین

2/67

2/48

2/26

2/28

مد

6

6

6

6

انحراف استاندارد

8/698

8/262

8/239

8/422

اطالعاتی

با توجه به جدول  ،3میتوان گفت کتابداران موردبررسی تمامی مؤلفههای سواد
اطالعاتی را ،دارا میباشند .ازآنجاکه میانگین کلیه مؤلفههای سواد اطالعاتی کتابداران باالتر
از  2است ،میتوان گفت میزان سواد اطالعاتی کتابداران موردبررسی ،بیش از متوسط و در
سطح خوب است؛ بنابراين فرضیه موردنظر دال بر مطلوب نبودن وضعیت سواد اطالعاتی
کتابداران کتابخانههای عمومی کرمانشاه ،رد میشود .بیشترين فراوانی مربوط به مؤلفه
توانايی جايابی اطالعات ( )2/48و کمترين فراوانی ،مربوط به توانايی استفاده مؤثر از
اطالعات ( )2/28بود؛ بنابراين بیشترين مهارت کتابداران کتابخانههای عمومی کرمانشاه در
توانايی يافتن اطالعات (جايابی) و سپس ارزيابی اطالعات است.
فرضیه شماره  .2وضعیت رشد سازمانی کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه بر اساس
معیارهای رشد سازمانی در سطح مطلوبی نیست.
جدول  .9میانگین مؤلفههای رشد سازمانی کتابخانههای موردبررسی در نمونه کلی
مؤلفهها
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رشد
سازمانی

پاداش

روابط

ساختار

مديريت

مکانیسمهای
سودمند

نگرش
نسبت به

هدف

تغییر

میانگین

2/76

2/68

6/27

6/28

2/88

2/89

2/42

2/93

مد

6

6

6

6

6

6

6

6

8/627

8/822

8/462

8/432

8/498

8/296

8/487

8/262

انحراف
استاندارد

تأثیر سواد اطالعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانههای ...

همانطور که در جدول  ،2قابلمشاهده است ،کتابخانههای موردبررسی تمامی
مؤلفههای رشد سازمانی را دارا میباشند .ازآنجاکه میانگین کلیه مؤلفههای رشد سازمانی
باالتر از  2است ،میتوان گفت میزان رشد سازمانی کتابخانههای موردبررسی ،بیشازحد
متوسط و در سطح مطلوب است .بیشترين فراوانی مربوط به مؤلفههای روابط ( )6/27و
ساختار ( )6/28و کمترين فراوانی ،مربوط به پاداش ( )2/68بود؛ بنابراين فرضیه موردنظر دال
بر مطلوب نبودن وضعیت رشد سازمانی در کتابخانههای عمومی کرمانشاه ،رد میشود .نتايج
اين قسمت از پژوهش نشان میدهد در کتابخانههای عمومی کرمانشاه ،روابط و ساختار
مناسب و مطلوبی وجود دارد و کتابداران بهراحتی میتوانند با گروه کاری خود ،از طريق
روابط خوب و هماهنگ و همچنین ساختار مناسب و انعطافپذير سازمان ،موجب اشتراک
دانش و حل مشکالت کاری درنتیجه پیشرفت سازمان گردند.
فرضیه شماره  .2بین ابعاد سواد اطالعاتی کتابداران و رشد سازمانی کتابخانههای عمومی
استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .4آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین سواد اطالعاتی کتابداران و رشد سازمانی
کتابخانههای موردبررسی
سواد

توانايی يافتن

توانايی ارزيابی

توانايی استفاده مؤثر

اطالعاتی

اطالعات

اطالعات

از اطالعات

ضريب همبستگی اسپیرمن ()r

8/269

8/282

8/232

8/299

سطح معناداری

8/888

8/862

8/888

8/888

تعداد

227

227

227

227

مؤلفهها

سازمانی نشان میدهد بین سواد اطالعاتی و مؤلفههای رشد سازمانی رابطه معناداری وجود
دارد .میزان همبستگی بین دو متغیر  r=8/269بوده که اين امر نشاندهنده همبستگی خطی و
مثبت بین دو متغیر است .از میان مؤلفههای سواد اطالعاتی ،رشد سازمانی کتابخانههای
عمومی استان کرمانشاه بیشترين رابطه را با توانايی استفاده مؤثر از اطالعات ( )8/299دارا
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بر اساس يافتههای جدول  ،6ضريب همبستگی بین سواد اطالعاتی کتابداران و رشد

است و پسازآن توانايی ارزيابی اطالعات ( )8/232رابطه دارد .کمترين رابطه با توانايی يافتن
اطالعات ( )8/282مربوط است.

٥٥

فصلنامه مطالعات دانششناسی

فرضیه شماره  .6بین توانايی يافتن اطالعات کتابداران (جايابی) و ابعاد رشد سازمانی
کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  .5آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین توانایی یافتن اطالعات کتابداران و رشد
سازمانی کتابخانههای موردبررسی
مؤلفهها

مکانیسمهای

نگرش نسبت

سودمند

به تغییر
8/226

8/288
8/864
227

پاداش

روابط

ساختار

مديريت

8/322

-8/828

8/284

-8/822

-8/849

سطح معناداری

8/882

8/763

8/888

8/473

8/632

8/227

تعداد

227

227

227

227

227

227

ضريب همبستگی
اسپیرمن

هدف

همانطور که از نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول  2برمیآيد ،با توجه به سطح
معناداری داده شده و مقايسه آن با میزان خطای مجاز  )p<8/82( 8/82با اطمینان  92درصد
میتوان گفت ،بین مؤلفههای روابط ،مديريت ،مکانیسمهای سودمند و نگرش نسبت به تغییر
و توانايی جايابی اطالعات کتابداران رابطه معناداری ديده نشد؛ بنابراين فرضیه موردنظر دال
بر وجود رابطه بین اين مؤلفهها ،رد میشود؛ اما بین مؤلفههای پاداش ( ،)p=8/882ساختار
( )p=8/888و هدف ( )p=8/864و توانايی جايابی اطالعات کتابداران رابطۀ معناداری وجود
دارد و ازآنجاکه ضرايب همبستگی در مورد مؤلفههايی که رابطۀ معناداری با توانايی يافتن
اطالعات کتابداران داشتهاند ،مثبت است ،اين مؤلفهها (پاداش ،ساختار و هدف) در
کتابخانههای موردبررسی ،با توانايی يافتن اطالعات کتابداران رابطهای مثبت دارد ،يعنی با
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افزايش يکی از اين دو متغیر ،متغیر ديگر نیز افزايش میيابد.
فرضیه شماره  .2بین توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران و رشد سازمانی کتابخانههای
عمومی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

تأثیر سواد اطالعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانههای ...

جدول  .6آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین توانایی ارزیابی اطالعات کتابداران و رشد
سازمانی کتابخانههای موردبررسی
مؤلفهها

مکانیسمهای

نگرش نسبت

سودمند

به تغییر
8/342

8/336
8/887
227

پاداش

روابط

ساختار

مديريت

8/686

8/222

8/397

8/842

8/282

سطح معناداری

8/888

8/294

8/888

8/678

8/328

8/883

تعداد

227

227

227

227

227

227

ضريب همبستگی
اسپیرمن

هدف

چنانکه در جدول  4مشهود است ،بین مؤلفههای پاداش ( ،)p=8/888ساختار
( ،)p=8/888نگرش نسبت به تغییر ( )p=8/883و هدف ( )p=8/887در سازمان و توانايی
ارزيابی اطالعات کتابداران رابطۀ معناداری وجود دارد ،بنابراين در مورد اين مؤلفههای رشد
سازمانی فرضیه موردنظر پذيرفته میشود .همچنین ازآنجاکه تمامی ضرايب همبستگی در
مورد مؤلفههای رشد سازمانی که رابطۀ معناداری با توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران
داشتهاند ،مثبت است ،اين مؤلفهها در کتابخانههای موردبررسی ،با توانايی ارزيابی اطالعات
کتابداران کتابخانههای عمومی رابطهای مثبت و مستقیم دارد .به اين معنی که با افزايش يکی
از متغیرها ،متغیر ديگر نیز افزايش میيابد؛ درحالیکه بین مؤلفههای روابط ،مديريت و
مکانیسمهای سودمند سازمان و توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران رابطۀ معناداری ديده
نشد .بنابراين ،فرضیۀ موردنظر ،در مورد مؤلفههای فوق ،پذيرفته نیست.
فرضیه شماره  .4بین توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران و ابعاد رشد سازمانی
کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

رشد سازمانی کتابخانههای موردبررسی
مؤلفهها

مکانیسمهای

نگرش نسبت

سودمند

به تغییر
8/286

8/698
8/888
227

پاداش

روابط

ساختار

مديريت

8/662

8/228

8/324

8/827

8/242

سطح معناداری

8/888

8/239

8/882

8/697

8/829

8/863

تعداد

227

227

227

227

227

227

ضريب همبستگی
اسپیرمن

هدف
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جدول  .7آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطة بین توانایی استفاده مؤثر اطالعات کتابداران و
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همانطور که از نتايج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول  8برمیآيد ،بین مؤلفههای
روابط ،مديريت و مکانیسمهای سودمند سازمان و توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران
رابطۀ معناداری ديده نشد .بنابراين ،فرضیۀ موردنظر ،در مورد مؤلفههای فوق ،پذيرفته نیست.
درحالیکه بین مؤلفههای پاداش ( ،)p=8/888ساختار ( ،)p=8/882نگرش نسبت به تغییر
( )p=8/863و هدف ( )p=8/888در سازمان و توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران
رابطۀ معناداری وجود دارد ،بنابراين در مورد اين مؤلفههای رشد سازمانی فرضیه موردنظر
پذيرفته میشود .همچنین ازآنجاکه تمامی ضرايب همبستگی در مورد مؤلفههای رشد
سازمانی که رابطۀ معناداری با توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران داشتهاند ،مثبت
است ،اين مؤلفهها در کتابخانههای موردبررسی ،با توانايی استفاده مؤثر از اطالعات
کتابداران کتابخانههای عمومی رابطهای مثبت و مستقیم دارد .به اين معنی که با افزايش يکی
از متغیرها ،متغیر ديگر نیز افزايش میيابد؛
جدول  .8رگرسیون چندگانه بین مؤلفههای سواد اطالعاتی و رشد سازمانی
ضريبهای غیراستاندارد

گام اول

گام دوم
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گام سوم

ضريب استاندارد

22/388

8/888

3/339

8/838

22/928

8/888

-8/987

8/228

2/838

8/882

22/738

8/888

-3/222

8/824
8/834
8/888

B
ضريب ثابت

2/398

8/367

توانايی جايابی اطالعات

8/223

8/847

ضريب ثابت

2/828

8/322

توانايی جايابی اطالعات

-8/284

8/287

-8/222

توانايی ارزيابی اطالعات

8/222

8/228

8/682

ضريب ثابت

3/746

8/363

توانايی جايابی اطالعات

-8/332

8/286

-8/382

توانايی ارزيابی اطالعات

8/327

8/284

8/378

3/369

توانايی استفاده مؤثر از اطالعات

8/372

8/842

8/629

6/624

خطای استاندارد

Beta

t

p

8/277

بر اساس يافتههای جدول شماره  ،8کلیه مؤلفههای عملکردی سواد اطالعاتی بر رشد
سازمانی تأثیرگذار بودهاند ،لیکن اولويت اين عوامل به ترتیب تأثیرگذاری بیشتر عبارت
است از «توانايی استفاده مؤثر از اطالعات»« ،توانايی ارزيابی اطالعات» و درنهايت «توانايی
جايابی اطالعات» .بهاينترتیب چنانچه مديران کتابخانههای عمومی عالقهمند به پیشرفت و

تأثیر سواد اطالعاتی کتابداران بر رشد سازمانی کتابخانههای ...

تعالی سازمان باشند ،بايد به ارتقای سطح سواد اطالعاتی در کتابداران خويش با اولويت
مؤلفههای عملکردی مؤثرتر بپردازند .همچنین طبق نتايج رگرسیون چند متغیره ،بهترين
پیشبینی کنندههای رشد سازمانی توانايی يافتن از اطالعات (جايابی) ،توانايی ارزيابی
اطالعات و توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران بوده است .لذا معادله پیشبینی کننده
آن بهصورت زير به دست میآيد:
) +توانایی ارزیابی اطالعات×) + (1/298توانایی جایابی اطالعات×Y=2/864+ ( -1/220
).توانایی استفاده مؤثر از اطالعات×(1/280

بحث و نتیجهگیری
کتابخانهها همواره در پی يافتن راههايی برای بهبود کیفیت خدمات و توسعهسازمانی
خود هستند .يکی از اين راهها ،ارتقای سطح مهارتهای کتابداران که ارائهکننده خدمات
هستند ،است .سرمايهگذاری روی اين مهارتها در کتابخانهها منجر به افزايش کیفیت
خدمات و تعداد مراجعین و درنتیجه رشد سازمان میگردد .رشد سازمانی نیز دارای
مؤلفههايی است که با توجه به برنامهريزیهای مناسب برای آنها ،در کتابخانههای عمومی
میتواند موجب افزايش انگیزه و سطح سواد اطالعاتی کتابداران جهت انجام هرچه بهتر
فعالیتهای کتابداری و اطالعرسانی شود .همین امر در رشد و بهبود شرايط مطالعه جامعه
استفادهکننده و بهبود وضعیت فرهنگی جامعه مؤثر است .در پژوهش حاضر تالش بر اين بود
رابطه بین دو متغیر سواد اطالعاتی کتابداران و رشد سازمانی کتابخانههای عمومی استان
کرمانشاه بررسی شود.
اطالعاتی و مؤلفههای آن (توانايی جايابی اطالعات ،توانايی ارزيابی اطالعات و توانايی
استفاده مؤثر از اطالعات) ،در میان کتابداران کتابخانههای عمومی کرمانشاه باالتر از حد
متوسط و در سطح مطلوب است .همچنین میانگین رشد سازمانی و مؤلفههای آن (پاداش،
روابط ،ساختار ،مديريت ،مکانیسمهای سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و هدف) در
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در بررسی و تجزيهوتحلیل اطالعات پژوهشی نتايج نشان میدهد که میانگین سواد

کتابخانههای عمومی کرمانشاه در سطح مطلوب است .بیشترين میانگین مربوط به مؤلفه
توانايی جايابی اطالعات ( )2/48و کمترين میانگین ،مربوط به توانايی استفاده مؤثر از

۹۹
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اطالعات ( )2/28بود؛ بنابراين بیشترين مهارت کتابداران کتابخانههای عمومی کرمانشاه در
توانايی يافتن اطالعات (جايابی) و سپس ارزيابی اطالعات است؛ بنابراين به نظر میرسد که
مؤلفه توانايی استفاده مؤثر از اطالعات در کتابداران مطلوب نبوده و نیاز به آموزش و بهبود
عملکرد خود دارند .لذا بخشی از اين يافتهها با نتايج پژوهش رحیمی و همکاران (،)2276
پرنا و همکاران ( ،)2293موسال آرانی و همکاران ( )2292و سالمی و همکاران ()2298
همسويی دارد؛ و با نتايج پژوهش اعظمی و صلحی نیا ( ،)2293عبدالهی و جوکار (،)2292
بازبین و همکاران ( ،)2293صیفوری و غفاری ( )2298و ايلوگو و انکیکو ( ،)3826مبنی بر
متوسط و پايینتر از متوسط بودن سطح سواد اطالعاتی جامعه موردبررسی همخوانی ندارد.
ضريب همبستگی بین سواد اطالعاتی کتابداران با رشد سازمانی کتابخانههای عمومی
استان کرمانشاه نشان داد که بین سواد اطالعاتی و رشد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
به اين معنا که با افزايش میزان سواد اطالعاتی کتابداران ،میتوان پیشبینی کرد که رشد
سازمانی کتابخانههای عمومی نیز افزايش يابد .از میان مؤلفههای سواد اطالعاتی ،رشد
سازمانی کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه بیشترين رابطه را با توانايی استفاده مؤثر از
اطالعات ( )8/299دارا است و پسازآن توانايی ارزيابی اطالعات ( )8/232رابطه دارد .اين
مطلب بیانگر اين است که سازمان بايد از اطالعات مؤثر و کارا به نحو احسن استفاده کند و
در اختیار مراجعین خود قرار دهند تا سازمان رشد و توسعه خود را حفظ و در تالش برای
ارتقای آن کوشا باشد .کمترين رابطه به توانايی يافتن اطالعات ( )8/282مربوط است .بخشی
از اين نتايج تا حدودی با پژوهشهای پیشین مانند ،طبرسا و همکاران ( )2292و نیکپور و
همکاران ( )2292و آمد ( ،)3882مبنی بر وجود رابطه مثبت سواد اطالعاتی با چابکی،
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اثربخشی و رشد سازمان که نتیجه آن همان توسعه سازمان است ،همخوانی دارد.
بین مؤلفههای پاداش ،ساختار و هدف و توانايی جايابی اطالعات کتابداران رابطۀ
معناداری وجود دارد و ازآنجاکه ضرايب همبستگی در مورد مؤلفههايی که رابطۀ معناداری
با توانايی يافتن اطالعات کتابداران داشتهاند ،مثبت است ،اين مؤلفهها (پاداش ،ساختار و
هدف) در کتابخانههای موردبررسی ،با توانايی يافتن اطالعات کتابداران رابطهای مثبت دارد،
يعنی با افزايش يکی از اين دو متغیر ،متغیر ديگر نیز افزايش میيابد .در تبیین نتايج اين فرضیه

 ۸۰میتوان گفت در جامعه کنونی بهترين و جامعهترين اطالعات در هر زمینهای ،میتواند در
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کوتاهترين زمان در دسترس همگان قرار گیرد ،اما توانايی دسترسی و يافتن اطالعات نیازمند
مهارت است .يک مهارت ارزشمند و اساسی که میتواند برای رسیدن به اهداف و تعريف
ساختار سازمان به کار گرفته شود و بدون داشتن سواد اطالعاتی اين امر غیرممکن است.
همچنین بین مؤلفههای روابط ،مديريت ،مکانیسمهای سودمند و نگرش نسبت به تغییر و
توانايی جايابی اطالعات کتابداران رابطه معناداری ديده نشد .يافتههای اين بخش از پژوهش
با نتايج پژوهش در بعد مکانيابی با نتايج پژوهش جوالهی ساروی ( )2272هماهنگ است؛
اما يافتههای پژوهش میرزاصفی و همکاران ( )2298مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنادار بین
توانايی دسترسی به اطالعات ( جايابی) و کارآفرينی که يکی از ابعاد اصلی رشد سازمانی و
مربوط به بخش مکانیسمهای سودمند است ،همخوانی ندارد.
بین مؤلفههای پاداش ،ساختار ،نگرش نسبت به تغییر و هدف در سازمان و توانايی ارزيابی
اطالعات کتابداران رابطۀ معناداری وجود دارد ،بنابراين در مورد اين مؤلفههای رشد سازمانی
فرضیه موردنظر پذيرفته میشود .همچنین ازآنجاکه تمامی ضرايب همبستگی در مورد
مؤلفههای رشد سازمانی که رابطۀ معناداری با توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران داشتهاند،
مثبت است ،اين مؤلفهها در کتابخانههای موردبررسی ،با توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران
کتابخانههای عمومی رابطهای مثبت و مستقیم دارد .اطالعات زمانی میتواند مفید باشد و
موجب رشد و توسعه سازمان گردد که صحیح و معتبر بوده و بهخوبی مورد ارزيابی قرار
گیرد .نتايج اين بخش از پژوهش تا حدودی با يافتههای پژوهش محسنی ( )2278و نیکپور
و همکاران ( )2292همسو است .ولی با يافتههای پژوهش میرزاصفی و همکاران ( )2298که
نشان داد رابطه معناداری بین سواد اطالعاتی و کارآفرينی وجود دارد ،همخوانی ندارد.
اطالعات کتابداران رابطۀ معناداری ديده نشد .درحالیکه بین مؤلفههای پاداش ،ساختار،
نگرش نسبت به تغییر و هدف در سازمان و توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران رابطۀ
معناداری وجود دارد ،همچنین ازآنجاکه تمامی ضرايب همبستگی مثبت است ،اين مؤلفهها
در کتابخانههای موردبررسی ،با توانايی استفاده مؤثر از اطالعات کتابداران کتابخانههای
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بین مؤلفههای روابط ،مديريت و مکانیسمهای سودمند سازمان و توانايی استفاده مؤثر از

عمومی رابطه ای مثبت و مستقیم دارد .به اين معنی که با افزايش يکی از متغیرها ،متغیر ديگر
نیز افزايش میيابد؛ استفاده مؤثر اطالعات يعنی استخراج مناسبترين اطالعات و کاربرد

۸۱

فصلنامه مطالعات دانششناسی

آنها ،طبقهبندی و قرار دادن دانش در چرخه اطالعات برای رسیدن به اهداف است .راکمن
در مقالهای با عنوان «سواد اطالعاتی ،برتری جهان در قرن بیست و يکم» آورده است :در
کنفرانس بینالمللی سانفرانسیسکو با عنوان چشماندازهايی برای دستیابی به اطالعات در
قرن بیست و يکم ،پیام اصلی همه سخنرانان ،سواد اطالعاتی بوده است (نیک پور و
همکاران.)2292 ،
ازآنجاکه در تمامی نتايج بررسی رابطه مؤلفههای سواد اطالعاتی و رشد سازمانی ،بین
مؤلفههای پاداش ،ساختار ،نگرش نسبت به تغییر و هدف و مؤلفههای سواد اطالعاتی رابطه
مثبت و معناداری ديده شد ،نشان میدهد که افزايش انگیزهای مانند پاداش که رضايت
کارکنان را موجب میشود می تواند در افزايش سواد اطالعاتی آنان تأثیرگذار بوده و نتايج
مطلوبی برای سازمان ارائه کند .همچنین داشتن ساختاری مناسب و منطقی و انعطافپذير به
کتابداران اين آرامش خاطر را میدهد که تقسیمکار بهدرستی صورت گرفته و ساختار کار
هر فرد بهخوبی تعريف شده است .همچنین میتوان گفت که هراندازه سیاستهای سازمان
نسبت به تغییر و بهبود شرايط سازمان از انعطاف بیشتری برخوردار باشد ،کارکنان نیز به همان
میزان میتوانند از طريق روشهای متنوع و بهروز ،جهت شناسايی و پاسخ به نیاز مراجعین
خود استفاده کنند .از طرف ديگر میتوان خاطرنشان کرد که رسالت اصلی کتابخانههای
عمومی ،تشخیص نیازهای اطالعاتی و درنتیجه پاسخگويی به درخواستهای اطالعاتی
مراجعین و درنهايت رسیدن به رضايت مشتری و جذب هرچه بیشتر کاربران خود است که
اين امر نیازمند افزايش سطح مهارت سواد اطالعاتی کتابداران است .لذا هرچه اهداف
سازمان بهروشنی بیان گردد و اولويتهای کتابخانهها توسط کتابداران بهتر درک گردد،
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سطح کیفی عملکرد کتابداران ارتقا يافته و درنتیجه توسعهسازمانی را در پیش خواهد داشت.
همچنین بر اساس يافتههای اين پژوهش ،به ترتیب «توانايی استفاده مؤثر از اطالعات»،
«توانايی ارزيابی اطالعات» و درنهايت «توانايی جايابی اطالعات» ،بیشترين تأثیر را در رشد
سازمانی دارند .میتوان گفت توانايی استفاده مؤثر از اطالعات يکی از مهمترين مؤلفهها در
توسعه و پیشرفت سازمانی است؛ بنابراين مديران کتابخانههای عمومی الزم است برای ارتقاء
و پیشرفت سازمانشان ،افزايش و بهبود مهارتهای سواد اطالعاتی را در بین کتابداران ،جز

 ۲۲اولويتهای اصلی سازمان قرار دهند و آنها را آموزش دهند.
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بهطورکلی میتوان چنین تبیین نمود که سواد اطالعاتی و مؤلفههای آن يکی از ارکان
اصلی رشد و پیشرفت سازمانی محسوب میشود ،زيرا جامعه جهانی در عصری به سر میبرد
که در آن اطالعات و دانش را سرمايه اصلی و عامل اساسی رشد و توسعه يک جامعه
میشناسند و سواد اطالعاتی ابزار و عامل اساسی بهکارگیری صحیح و مؤثر اطالعات است.
در حقیقت در جامعه رقابتی کنونی ،مهارتهای سواد اطالعاتی کتابداران که از مهمترين و
عمدهترين طبقات فعال در بخش اطالعات میباشند ،نقش بسیار مؤثری در پیشرفت و تعالی
سازمان خواهند داشت.
با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش پیشنهادهای زير ارائه میگردد:
 طبق يافتههای پژوهش حاضر ،از میان مؤلفههای سواد اطالعاتی توانايی استفاده مؤثر ازاطالعات کتابداران از میانگین کمتری برخوردار بود ،درنتیجه بايد علت ناديده گرفتن اين
مهارت در بین کتابداران بررسی گردد و همچنین با توجه به اينکه ،از میان مؤلفههای سواد
اطالعاتی ،رشد سازمانی کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه بیشترين رابطه را با توانايی
استفاده مؤثر از اطالعات دارا است ،لذا پیشنهاد میشود کتابخانههای عمومی ،در
آموزشهايی که جهت ارتقای سواد اطالعاتی کتابداران طرحريزی میگردد ،آموزش و
افزايش سطح اين مهارت را در اولويت قرار دهند؛ زيرا اگر بتوان اطالعات را مکانيابی کرد
و آن را بهدرستی ارزيابی نمود اما نتوان از اطالعات بهدستآمده استفاده صحیح و مؤثر نمود
نمیتوان به هدف اصلی و رسالت خود که پاسخ به نیاز اطالعاتی و درخواست استفادهکننده
است دستيافت و اين به معنی عدم رضايت و کاهش مراجعهکننده و درنهايت عدم افزايش
رشد و توسعهسازمانی در کتابخانههای عمومی است.
گردد تا از طريق توانايی بازيابی اطالعات ،تجزيهوتحلیل و توانايی بهکارگیری اطالعات
جهت نیل به اهداف و رشد سازمان حرکت کرد.
 پیشنهاد میگردد از طريق تدارک تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری کامپیوتری الزمو آموزش نحوه استفاده از اين تجهیزات ،توانايی مکانيابی اطالعات را در کتابداران افزايش
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 -پیشنهاد میشود توانايی ارزيابی اطالعات کتابداران از طريق آموزش و بهسازی تقويت

داد تا میزان رشد سازمانی افزايش يابد.
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 با توجه به اينکه محیط کار کتابخانه بر پايهی خدمت به کاربر بنا شده است و يکی ازملزومات خدمت مناسب کتابداران ،داشتن مهارت سواد اطالعاتی سطح باال است؛ بنابراين
بهتر است مهارتهای اين رويکرد بهعنوان معیارهايی در استخدام کتابخانهها در نظر گرفته
شود تا افراد شايستهتری برای اين پست انتخاب شوند؛ و درنتیجه شرايط را برای پیشرفت و
ارتقای سازمان آماده سازند.
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