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این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سواد اطالعاتی اعضاا هیاأع عي ای بار اااب ی ساانیادی دادها اهی اد اا
گرفت .روش تحقیق توصیفی ان دوع ه بست ی است .جایعه آیار اعضا هیأع عي ی گارو هاا یادیریت و
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ج عآور اطالعاع دو پرسشدایه یورد استفاد قرار گرفت .پرسشدایه تعیین سواد اطالعااتی بار اساال طار
اد ن تابخاده ها داده اهی و پژوههی آیری اا و باا ابعااد یهاارعهاا فانآور اطالعااع و یهاارعهاا
تابخادها ؛ و پرسشدایه ااب ی سانیادی داده اهی ه توسط خاور تدوین شد بود .روش ت زیاه و تحيیا
داد ها طر یطالعاع ه بست ی و بر اسال یدن روابط ساختار بود .ت زیاه و تحيیا داد هاا باا دار افزارهاا
 SPSSو  Smart PLSاد ا شد .یافتهها تحقیق دهان داد ه سطح ااب ی ساانیادی واحادها دادها اهی و
سواد اطالعاتی اعضا هیأع عي ی ان یتوسط باالتر است .هنانین ،سواد اطالعاتی اعضا هیاأع عي ای تاأثیر
یثبت و یعنادار بر ااب ی سانیادی داده اهی دارد.
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مقدمه

تحوالع سریع ت نولوژی ی ،تغییراع ع اد در باانار اار و ادتاااراع

دفعاان ،ان ویژگایهاا

یحیطی هستند ه داده ا ها و یؤسساع آیونش عالی با آن یواجه هستند .برا

سب یوفقیت در

این شرایط ،ااب ی یک یزیت رقابتی را ای اد یی ند ه ییتوان باا داوآور و یفیات در تولیاد
عين آن را حفظ د ود .داده ا ها اابک فرآیندها و افراد سانیان را با ت نولوژ پیهرفته ه اا
ساخته و دیانها یهتریان را بر اسال خدیاع یهیا ییساندد .داداشآیوخت اان را بارا رویاارویی
با یحیط پیچید سب و ار آید ییساندد .این در حالی است ه تحقیقاع به ع ا آیاد گاوا
آن است ه سطح ااب ی سانیادی داده ا هاا و یؤسسااع آیاونش عاالی هاور یطياو دیسات
( .)Bagheri et al., 2014, Khavari, 2017ان این رو است ه عوایيی ه باعث ای ااد اااب ی
سانیادی دادها ا هاا و یؤسسااع آیاونش عاالی یایگاردد ،ه اوار یاورد تأ یاد بردایاهریازان و
سیاستگذاران داده اهی باود اسات .ان ساو دی ار ،باا توجاه باه افازایش اساتفاد ان فانآور
اطالعاع و ارتباطاع و ادتقان جایعه به سو جایعه اطالعاتی و دادش یحور ،ااالشهاا جدیاد
برا داده ا ها و یؤسساع آیونش عالی پدید آیاد اسات .باه ایان ترتیاب ،باه طاور رونافزودای
توسعه یهارعها داده ویان ،ار نان و اعضا هیأع عي ی به یناور توسعه یهارعها یارتبط
جهت یها ت یؤثر در عصر دی یتاان احساال یایشاود .در ایان عصار ،تواداایی اساتفاد و در
فنآور اطالعاع ضرور یید اید و برا جوایع یدرن يید برا تحقق یادگیر یادا الع ار
تعریا

شاد اسات ( .)Eickelmann et al., 2015عاالو بار آن ،ارتباطااع ان را دور ان طریاق

فنآور ها دوین در حان افزایش است اه در آن ساوادها جدیاد ان ج ياه ساواد اطالعااتی،6
سواد رایادها و سواد فنآور ی ی ان ضاروریاع قارن حاضار یایباشاد & (Fraillon, Schulz

).Ainley, 2013
ح ن وسیعی ان اطالعاع ه ان طریاق یناابع اطالعااتی در دادها ا هاا جریاان دارداد ،ای اا
یی ند ه ه ه عوای یوجود در داده ا ها به ویژ اعضا هیأع عي ی ان یک رشته تواداییهاایی
بهر گیرداد اه باا اساتفاد ان آدهاا بتوادناد اطالعااع را جایاابی و ارنیاابی و باه طاور یاؤثر یاورد
بهر بردار قرار دهند ه ان آن به سواد اطالعاتی تعبیر ییگاردد .در واقاع ساواد اطالعااتی ،یاک
قابيیت فرد برا اعضا هیأع عي ی یحسو ییگردد .هادف ااایی ساواد اطالعااتی ،داه تنهاا
1. Information literacy
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تونیع و ترویج دادش است؛ بي اه در جریاان تولیاد داداش و در ی اوع باه بهار ور سیساتن دیاز
ک یی ند ) .(Tabarsa et al., 2016در واقاع ،ساواد اطالعااتی ،ی وعاه یهاارعهاا الن
برا جستوجو ،بانیابی و استفاد یؤثر ان ینابع اطالعااتی یختيا

اسات .افاراد برخاوردار ان ایان

یهارعها یی توادند دیان اطالعاتی خود را به درستی تهخیص دهند .ینابع الن برا رفع ایان دیاان را
شناسایی نند و با تدوین راهبردها الن و یناسب در این ینابع به جستوجو ،شناسایی و گزینش
اطالعاع بپرداندد؛ یعنی ،آدان قادردد دتایج این جستوجو را دقاداده ارنیاابی نناد و یناسابتارین
گزینه ها را ادتخا د ود  ،ارنش اطالعاتی ینابع را برا رفع دیان اطالعاتی خود تهخیص دهناد .در
ض ن ،ییتوادند اطالعاع به دست آید را با دادش قبيی خود پیودد دهند اه ایان پیوداد باه تولیاد
دادش جدید ین ر ییگردد .البته آدان در ت ا یراح این فرآیناد یالحاااع قاادودی و اجت ااعی و
اخالقی یربوط به استفاد و تولید اطالعاع را رعایت یی نند و در دهایت ،ییتوادند دادش خاود را
به شایست ی و در سطح گسترد ا در اختیار دی ران قارار دهناد ( .)Moghadaszadeh, 2017ان
این رو است ه سواد اطالعاتی به عنوان ی ی ان یهارعها فرد اعضا هیاأع عي ای دقاش باه
سزایی در توادایی سب دیانها اطالعاتی و به ار بردن آدها برا ای اد و خياق ایاد هاا یاا تولیاد
دادش دارد .ان سواد اطالعاتی تعاری

یتنوعی شد است .برا یثان ،سواد اطالعاتی ی وعها ان

تواد ند ها ،فعالیتها و جيو ها است ه بر ارتقا فهن افراد ان فضا اطالعاتی یت ر ز است و باا
یهارعها بانتابی ،تحيی و اربرد داد  ،اطالعاع و دادش در ییآییزد تا با یهار ت اخالقای در
جوایع آیونشی و عي ی پاسخگو پرساشهاا داو و جدیاد را ای ااد ناد (Association of

).College and Research Libraries, 2016
سواد اطالعاتی عایيی ضرور و پیشدیان برا یادگیر یستق و یداو به ش ار ییآیاد .باه
ه ین دلی  ،ییزان توجه به آیونش سواد اطالعاتی و طریقه این آیونش و قابيیتها ی ی ان عناصار
يید در یوقعیت داا ها آیونشای داوین باه ویاژ آیاونش عاالی اسات (Fazeli Dehkardi,

) .2011بر این اسال ،در استادداردها ،به رهن ودها ف ر و شناختی برا شناسایی دیان اطالعاتی
و یهارتی بهر گیران اطالعاتی توجه شد است .این رهن ودها بر تواد ند فرد در شناساایی دیاان
اطالعاتی ،شناساایی یناابع ،ابزارهاایی اه بتوادناد باه دیانهاا اطالعااتی پاساخ و در دسترسای باه
اطالعاع

اک نناد؛ تأ یاد دارد .باهگوداها

اه جساتوجاو اطالعااع و یناابع اطالعااتی،

بهار گیار ان آدهاا در ضا ن رعایات اصاون اخالقای تساهی گاردد ).(Alinejad et al., 2011
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بنابراین ،ییتوان گفت اساتادداردها و رهن ودهاا ساواد اطالعااتی ویژگایهاا الن را در یاورد
دادش و یهارع یورد دیان برا

ه

حقایق با هدف ح یه الع و یسای فرد در اختیار قارار

ییدهد .به ه ین دلی استادداردها ساواد اطالعااتی یبناا بسایار ان آیاونشهاا ،ارنیاابیهاا و
پژوهشها است .ویرایشها یتعدد بر استادداردها قابيیتها ساواد اطالعااتی بارا آیاونش
عالی و یا استاددارد ا  ،سی ،ار ،ان 3باه رشاته تحریار درآیاد اسات اه ان آن ج ياه یایتاوان باه
ویارایشهاا  2032 ،2002 ،3111و  2032اشاار ارد ( .)Ahmadi et al., 2016در ه اه ایان
اسناد ،سواد اطالعاتی ،ای اد توادایی در افاراد اسات تاا آدهاا بتوادناد تهاخیص دهناد ااه وقات باه
اطالعاع دیان داردد و هنانین ،توادایی خیر ردن اطالعاع ،ارنشایابی و اساتفاد یاؤثر ان آن را
در نیان دیان داشته باشند .سواد اطالعاتی یوجب ییشود تا فراگیران جستوجوگر هاا خاود را
توسعه بخهید و به یادگیر خودگردان دست یابند .یطابق این اساناد ،فارد دارا ساواد اطالعااتی
فرد است ه قادر است دوع داینه و ییزان اطالعاع یورد دیان خود را تعیاین ناد و باه اطالعااع
یورد دیان به طور یؤثر و ارا دسترسی پیدا ند؛ اطالعاع و ینابع اطالعاتی را به طور دقاداداه یاورد
ارنشیابی قرار دهد؛ اطالعاع ادتخا شد را با دادش پیهین تيفیق ند؛ اطالعاع را باه طاور یاؤثر
برا رسیدن به اهداف خاص استفاد د ایند ،یسای اجت اعی ،اقتصاد و حقوقی پیرایاون اساتفاد
و دسترسی به اطالعاع را ان دار اخالقی و قادودی بدادد (.)Nurkarizi & Dehghani, 2013
اد ن تابخادهها آیونش اهی ،داده اهی و یيی اد يستان (اِس اد  ،)2در ساان  3111یادلی
برا تبیین یفهو سواد اطالعاتی ارایاه ارد اه گساتر ا عاا دارد .ایان یادن ان هفات یهاارع
ته ی شد و دهان یی دهد ه افراد برخوردار ان سواد اطالعاتی خواهند بود ه خود را باه ایان
یهارعها ی هز ساندد .توادایی در تهخیص دیان اطالعاتی دخستین یهارع در این نیینه اسات .اارا
ه در فرآیند اطالع یابی ابتدا فرد باید دیان به سب اطالعاع را احسال ند تا گاا هاا بعاد را
بردارد .یهارع دو  ،توادایی و در شناسایی روشها پاسخگویی به ایان دیاان اسات .ایان یرحياه
شای شناخت ینابع اطالعااتی یناساب اعان ان آثاار اااپی و ال ترودی ای و گازینش یناسابتارین
آدهاست .یهارع سو یرباوط باه تواداایی در تادوین راهبردهاا الن بارا جساتوجاو در یناابع
برگزید است .این یهارع خود یستيز

سب آگاهی الن دسبت به ساختار پای ا ها اطالعاتی و

1. ACRL: Association of College and Research Libraries
2. SCONUL: Society of College, National and University Libraries
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سایر ینابع یرجع خواهد بود .یهارع اهار شای یهارع در جستوجو و بانیابی اطالعااع اسات
و اسااتفاد ان فاانآور هااا اطالعاااتی و ارتباااطی و اسااتفاد بهینااه ان خاادیاتی دایاار د ایااهسااان ،
ا ید دویسی ،د ایهها استناد و خدیاع آگاهیرسادی جار را در بر ییگیارد .یهاارع پان ن
یربوط به ارنیابی و یقایسه ییزان اعتبار اطالعاع به دست آید ان ینابع یختي

است .ارا ه افراد

برخوردار ان سواد اطالعاتی یی توادند بر اسال یعیارها یهخصای ییازان وثاو و اعتباار یناابع را
ارنیابی نند .یهارع شهن یربوط به یهارع در سانیاددهی و اربرد بهینه اطالعااع بانیاابی شاد
است .یوفقیت در این نیینه خود یستيز آگاهی ان روشها یرسو اساتناددهای و رعایات اصاولی
قادودی یث حقو پدیدآورددگان است .یهارع هفتن توادایی تر یاب اطالعااع باه دسات آیاد و

سواد اطالعاتی

شناسايی روشهای دسترسی به اطالعات (شناخت منابع اطالعاتی
مناسب و گزينش بهترين منابع)
تدوين استراتژیهای الزم برای جستوجو
مهارتهای جستجو و دسترسی
توانايی مقايسه و ارزيابی منابع
سازماندهی ،کاربرد و برقراری ارتباط
آمايش اطالعات و مشارکت در ايجاد دانش جديد

شکل  .4هفت مهارت سواد اطالعاتی )(SCONUL, 1999

مهارتهای فناوری اطالعات

توانايی تشخیص نیاز اطالعاتی

مهارتهای کتابخانهای

برقرار پیودد با دادستهها قبيی است ه ییتوادد ین ر به تولید دادش جدید شود.
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پژوهش ها یتعدد به سن ش سواد اطالعاتی دادها ویان و اعضاا هیاأع عي ای دادها ا هاا و
یؤسساع آیونش عاالی پرداختاهاداد .یافتاههاا پاژوهش ایرادفار و یع اار افتخاار

& (Iranfar

) ،Memar Eftekhari, 2011ه با عنوان رابطه سواد اطالعاتی با تولیداع عي ای اعضاا هیاأع
عي ی داده ا عيو پزش ی ریادها طی سانها  3112لغایت 3111؛ اد اا شاد ،دهاان داد باین
سواد اطالعاتی و تولیداع عي ی اعضا هیأع عي ای دادها ا عياو پزشا ی ریادهاا ان طریاق
افزایش د ارش و ارایه یقاالع و ثبت اختراعااع (پتنات ،)3رابطاه وجاود دارد .یافتاههاا

یخاا و

ه اران ( ،)Keykha et al., 2010ه به وضعیت سن ش سواد اطالعااتی اعضاا هیاأع عي ای
داده ا عيو پزش ی ناب پرداختتند؛ دهاان داد جایعاه یاورد پاژوهش ان داار یهاارعهاا ساواد
اطالعاتی ،در وضعیت یتوسطی قرار داردد .این پژوهه ران برگازار

ارگاا هاا تواد ندساان

پژوههی و آیونشی را در ارتقا سواد اطالعاتی برا اعضا هیأع عي ی ضرور دادستهادد.
آناد پیيااهرود ( ،)Azad Pileroud, 2008ییاازان سااواد اطالعاااتی اعضااا هیااأع عي اای
داده ا ها دولتی و آناد تهران را یطيو  ،ایا؛ در جهت اساتفاد شخصای اعضاا هیاأع عي ای
توصی

ارد .هاشانناد و یاار ( ،)Hashemzadeh & Yari, 2010در تحقیقای دهاان دادداد،

تيقیق سواد اطالعاتی با بردایه درسی ،در ه ه خدیاع و بردایههاا ارایاه شاد و در عرصاه حیااع
ادار داده ا  ،دیانیند ه ار اعضاا هیاأع عي ای اسات .هاناناین ،یقادلناد و ه ااران
( )Moghadaszadeh et al., 2016دیز در پژوههای دهاان دادداد ییازان یهاارع ساواد اطالعااتی
یعي ان و هنانین ،اثربخهی آدها باالتر ان حد یتوسط بود است .هنانین ،بین یهاارعهاا ساواد
اطالعاتی با اثربخهی یعي ان و ابعاد سهگاده آن شای یهارعهاا تادری ،،شخصایت حرفاها و
یهارع نترن جو الل؛ رابطه یثبت و یعنادار وجود دارد .تحقیقااع اد اا شاد در ارتبااط باا
دقش سواد اطالعاتی در یوفقیت سیستنها

سب و ار دیز یتعدد است .برا یثاان پوررشاید و

قربادیدژاد ) (Pour Rashidi & Ghorbaninezhad, 2013دیز دهان داد ه سواد اطالعاتی دقاش
به سزایی بر بانارگردادی سیستنها یاالی دارد .دیاکپاور و ه ااران (،)Nikpour et al., 2012
دهاان دادداد باین سااواد اطالعااتی ار ناان و شااخصهااا آن؛ یعنای ،تهاخیص دیاان اطالعاااتی،
ی انیابی اطالعاع ،ارنیابی اطالعاع ،اساتفاد یاؤثر ان اطالعااع و اثربخهای ساانیادی ،رابطاها
یعناادار وجاود دارد .ربیعای و فتحیاان ( )Rabiei & Fathian, 2010در پژوههای دهاان دادداد،
1. Patent
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آیونش ساواد اطالعااتی در یادیریت یناابع ادساادی باه ار ناان دقاش نیااد در اجارا یسات ر
یدیریت یفیت جایع ،استفاد یطيو ان ای اداع یحدود و بهر گیر ان راهبردها فرآیناد در
سانیانها دارد .آدها دقش سواد اطالعاتی را در تقویت داا پیهانهادها و بهباود یسات ر فرآینادها
شغيی و به ددبان آن تقویت خالقیت و دوآور یدیران در فرآیندها ساانیادی دهاان دادداد .یاو و
ه اران ( )Yu et al., 2017در یدلی دهان داددد ه رفتار پذیرش اربران ت نولاوژ اطالعااع
ا وده توسط سواد اطالعاتی و یهارعها دی یتالی تعیین ییگردد .یافتهها پژوهش او الر و
ه اران ( )Coklar et al., 2017دهان داد ،افزایش سواد اطالعاتی استراتژ هاا جساتوجاو
آدالین 3را تسهی تر یی ند .اسچير و ه اران ) (Scherer et al., 2017با بررسای روداد بار رو
 2222دفر دهان داددد ه سطح سواد اطالعاتی اربران پیوسته در حان افزایش است و ان ایان بابات
تفاوع یعنادار در جنسیت ،و یيیت دادشآیونان یهغون تحصی در یدارل داروژ وجاود دادارد.
دتایج پژوهش آدترو ( ،)Adetoro, 2010دهان داد باین ساواد اطالعااتی و ادرا

خود ارآیاد

داده ویان ارتباط یعنادار وجود دارد و دیز تفاوع یعنادار بین سواد اطالعاتی دادها ویان نن و
یرد یهاهد دهد.
در ی وع ،ییتوان گفت؛ دتایج و یافتهها پژوههی یبین آن است ه افزایش سواد اطالعاتی
ییتوادد دقش یست ر در یدیریت ینابع ادسادی هر سانیادی داشته باشد و آیونش ساواد اطالعااتی
به ینابع ادسادی سانیانها دقش یه ی در عبور ان پاراداین سنتی ،استفاد یطيو ان ای اداع یحادود
و بهر گیر ان راهبردها فرآیند دارد .دقش سواد اطالعاتی در تقویت دااا پیهانهادها و بهباود
یست ر فرآیندها شغيی سانیادی و به ددبان آن بهبود یست ر و تقویت خالقیت و دوآور ساانیادی
ییاد اید؛ روی رد
اریغان آورد .اساساً ،ش

ه یی توادد ی ی ان عوای عبور ان تولید ادبو و دیا باه تولیاد ااباک را باه
2

گیر تولید ادبو در ابتدا قرن بیستن و باه اارگیر آن در واحادها
1

صنعتی ،توسط یدیران برجستها اون فورد ارایه و یوجب شد تاا واحادها یحصاون در ح ان
عاین و هزینها بسیار ن تولید به عرضه ننادگان ارایاه گاردد ( .)Salehi Omran, 2009تولیاد
ادبو ه روش و یدن سانیادی االب در بیهتر جهان بود است ده فقط بر تولید و صانایع بي اه بار
آیونش و داا ها آیونشی دیز تأثیر گذاشته است .پاراداین تولید ادباو پایاه ا ثریات روشهاا
1. Online information search strategies inventory
2. Mass production
3. Ford
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آیونشی عصر حاضر را فراهن رد اسات ( .)Tavakkoli, 2006بارا یثاان ،پا و یاک اار
) ،(Peel & McCarry, 1997به تأثیر صنعت و یفاهین صنعتی در آیونش اشار و بیان یی نناد
ه پاراداین تولید ادبو  ،یعين را به عنوان ارگر ،داده ویان را به عنوان یحصوالع و تادری ،را
به عنوان ادتقان دادش ان پیش سانیاندهی شاد باه یادگیرداد تيقای یای ناد .در خاالن ادقاال
صنعتی (اواخر سان  ،)3100ه یفهو تولید ادبو ان سیستن دستی یاا یهاارتی باا پیچیادگی

تار

ت ای یافت )(Safaei et al., 2011؛ یؤسساع آیونش عالی هن در پاسخ به تقاضا یحایط در
خالن آن دور به پاراداین تولید ادبو ع ،الع

دهان داددد .دیان به ارگران در خاالن ادقاال

صنعتی باعث شد ه تعداد نیاد داده ویادی اه دیاان باه آیاونش داشاتند باه سارعت دااا هاا
آیونشی را تحتتأثیر قرار دهند و این تف ر ه رشاتههاا تحصایيی گودااگون در دااا آیونشای
ای اد گردد قوع گرفت .پاراداین تولید ادبو یک را ح روشن و یناسب برا دیانهاا آیاونش
و در یقیال بزرگ داده ا ها جایعه و هنانین ،بانار ار صنعتی ه فارغالتحصی باه آن وارد
ییشد ،بود .در خالن قرن گذشته داده ا ها بیهتر شبیه ت هیزاع صانعتی اار یای ردداد .بارا
یثان ،داده ا ها یک خط یودتاژ ای اد یی رددد ه داده ویان ان یک ایست ا به ایسات ا دی ار
پایه به پایه دی ر جابهجا ییشددد؛ درحالی ه ارگران (یعي ان) ه ان وظای

(بردایاه درسای و

آیونش) را در هر ایست ا اد ا یایدادداد و در پایاان خاط (فاارغالتحصای ) بیهاتر دادها ویان
خدیاع ی سادی دریافت یی رددد ،دارا یک دادش بوددد و تقریبااً قاادر باه اد اا فقاط یاک
یهارع بوددد (.)Abbaspour et al., 2013

جهادیشدن ،ادف ار اطالعاع ،گسترش فنآور و شب هها رایادها  ،تحاوالع اساسای را در
یحیط ها ع ویی و تخصصی داده ا ها ای اد و یوجب پدید آیدن را ها جدید برا رقابات
دادشیحور در بین داده ا ها شد .ت ای یادیران و اعضاا هیاأع عي ای و دادها ویان باه داشاتن
سانیادی پویا ه در آن خالقیت و دوآور جای ا ویژ ا دارد باا سااختار خهاک و ایارینعطا
داده ا ها در تضاد است .ان این جهت ،یدیران و اعضا هیأع عي ی خواستار یحیطی هساتند اه
بتوادند آناداده به فعالیت عي ی و پژوههی بپرداندد؛ داده ویان دیز دیان خواهند داشت ه به روشی
یتفاوع و طبق یک استاددارد جدید یتفاوع آیاد شودد .به ساخن دی ار ،دادها ا هاا ایارون
دهان داد ادد ه د یتوادند با به ار بردن تا تیکها و استراتژ هاا قادی ی یبتنای بار پااراداین
سانیادی تولید ادبو داده ویان را برا این اقتصاد جدید آیاد

نناد (Scanz, 1991, Iill et al.,
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) .1996, cited in Abbaspour et al., 2012ه ه د اع فو بیاانگار ایان اسات اه پااراداین
تولید ادبو ه در خالن دهه گذشته در آیاونش عاالی باه اار یایرفات بارا بارآورد اردن
ادتااراع اقتصاد  ،سیاسی و اجت اعی ینحصر به فارد سیساتن آیاونش عاالی ایان عصار یناساب
دیست .واگنر 3ا عان یی ند ه یسأله این اسات اه فار خاط یودتااژ آیاونش (تحصای ) قبيای
یناسب دیانها اقتصاد جدید دیست .در این ییان یطالعه دقش یؤلفهها سارعت ،ادعطاافپاذیر ،
دوآور  ،یفیت و د رشها تحقیقاتی یهنترین عوای اثرگذار در تحوالع سانیادی است ه
پرداختن به این یؤلفهها به یفهو دوینی به دا ااب ی سانیادی داده اهی یایاد ایاد (Naghavi et

) .al., 2015به نعن خاور ( ،)Khavari, 2017ااب ی سانیادی دادها اهی تواداایی تهاخیص و
پاسخگویی به فرصتها و تهدیدها یحیطی با سهولت ،سارعت و یهاارع اسات .ان دیادگا و ،
یهار ت درون سانیادی برا تولید عيان ،ه اار یتقابا باین ساانیادی بارا تونیاع و ادتهاار و
ثروع آفرینی برا داده ا ها ،سرعت و دقت سانیادی برا پاسخ ساریعتار باه دیانهاا

دفعاان

داده اهی ،ادعطاف پذیر برا ای اد یحیطی پویاا ،پاساخ باه تقاضاا و فرهنای تغییار ساانیادی ان
ویژگیها داده ا ها اابک است.
باقر و ه اران ) ،(Bagheri et al., 2014قابيیتهاا دادها ا هاا ااباک بارا تواداایی
وا نش یناسب و پاسخگویی باه تغییاراع یحیطای پیرایاون خاود را در پانج طبقاه اصايی؛ یعنای،
پاسخ گویی ،هوش ند  ،ادعطافپذیر  ،دوآور  ،دادشبنیان جاا یایدهناد .یافتاههاا پاژوهش
فارسبحادی ) ،(Farsobhani, 2013دهان داد یؤلفاههاایی ااون اع اان قاوادین و یقارراع جدیاد،
ادتااراع داده ویان (یهتریان) ،تولید دادش و بهار گیار ان فانآور هاا یناساب در خصاوص
بهر گیر اثر بخش ان ینابع یهنترین را هاا دساتیابی باه دادها ا هاا ااباک اسات .خوبیاان و
اظ ی ( ،)Khubian & Kazemi, 2015قابيیاتهاا اااب ی را در دادها ا هاا در اهاار طبقاه
پاسخگویی ،شایست ی ،ادعطافپذیر و سرعت عنوان ییداردد .در این طبقهبند  ،پاسخگویی باه
توادایی تهخیص تغییراع ،وا انش ساریع و بهار جاویی ان آدهاا اشاار دارد و شاای حسا ر ،
ادرا

و پیشبینی تغییراع؛ وا نش سریع باه تغییاراع باه یحا

اثرگاذار آدهاا بار سیساتن و

بهر گیر و بهبود ان طریق تغییراع است .شایست ی ،ی وعها ان تواداییهاست ه بهار ور ،
ارآیی و اثربخهی فعالیتهاا را در جهات اهاداف و یقاصاد دادها ا فاراهن یایآورد و شاای
1. Wagner
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اهناددان راهبرد ؛ فنآور (در افزار و سختافزار) یناسب و یا توادایی فنآوراده افی؛ یفیت
دادش؛ اثربخهی ان دار هزینه؛ ضریب باال یعرفای یحصاوالع جدیاد؛ یادیریت تغییار؛ داشاتن
ار نان با دادش ،شایسته و تواد ند؛ ارآیی و اثربخهی ع يیاع؛ دا بودن ه اار درودای و
بیرودی و یکپارا ی و ادس ا است .ادعطافپذیر عبارع است ان توادایی پردانش یحصاوالع
یتفاوع و دی به اهداف یختي

با ه ان ای اداع .یؤلفهها این قابيیت ادعطاافپاذیر در ح ان

ورود داده ویان ،ادعطافپذیر در ال و با پی ر دادش تولید و ادعطاافپاذیر سااختار و
یوضوعاع بحثبراد یز داده اهی است .سرعت اه عباارع اسات ان تواداایی اد اا وظاای
ع يیاع در

و

ترین نیان ی ن؛ یؤلفهها این قابيیات عرضاه باهیوقاع و ساریع داداش یورددیاان

بانار ،و دور سریع اد ا ع يیاع است.

خسرو پور و اییردژاد ( ،)Khosravipour & Amirnezhad, 2014در تحقیقای دهاان دادداد
ه سهن فنآور اطالعاع اه ان دار عوای داخيی (فنآور سختافزار ،فنآور واساط ادساان
با یاشین ،یهندسی دادش ،اربرد فنآور  ،فنآور یخاابراع) و ااه ان داار خاارجی (قاوادین و
یقرراع ،فنآور شب ه ،یهتریان ،فنآور در افازار ،یادیریت) در ای ااد دادها ا هاا ااباک
بسیار تأثیرگذار است .یافتهها ندد و پور یادی ( ،)Zand & Pourkiani, 2013یبین آن است ه
بین ییزان به ارگیر سیستنها اطالعاتی ینابع ادسادی (یدیریت اطالعاع ،باداک داد هاا ،تحيیا
سانیادی و دیدگا سیست ی) و ااب ی سانیادی رابطه یعنادار وجود دارد.
داده ا ها یادند سایر سانیانها باید بارا تغییاراع پرشاتا ایارون ااباک باشاند؛ باه دلیا
این ه برا ادایه حیاع و یاددن در ددیا ایرون  ،ااب ی یک یزیت رقابتی به ش ار ییآید .ایان
در حالی است ه استان یانددران با داشتن بیش ان سیزد واحد داده اهی آناد اسالیی باا درجااع
بسیار بزرگ ،بزرگ ،یتوسط و واک و داشتن اعضا هیأع عي ی در رشتههاا و تخصاصهاا
گوداگون ییتوادد د ودها ان سیستن آیونش عالی هور یحسو گردد .در این باین ،گارو هاا
یدیریت و یدیریت آیونشی این واحدها داده اهی سهن به سزایی در پرورش داداشآیوخت اان
داده اهی داردد .به دار یی رسد قدرع و دسترسی اعضا هیأع عي ی گرو ها یاورد تأ یاد در
این فعالیت پژوههای باه یناابع عي ای و اساتفاد یاؤثر ان آدهاا یایتواداد در تحقاق یایوریاتهاا
داده اهی سهن بهسزایی داشته باشد؛ ادعطاف پذیر و پویایی داده اهی را برا دادها ا هاا بیهاتر
رد و ادتااراع داده ویان و فارغالتحصیالن گرو ها یاد شد را برآورد ساند و در یاک یعناا
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تأثیر یعنادار در ااب ی ساانیادی دادها ا داشاته باشاد .در ایان راساتا ،ساؤاالع تحقیاق باه ایان
صورع گزارش ییشود:
 .3سواد اطالعاتی اعضا هیأع عي ی بر ااب ی سانیادی داده اهی اه تأثیر دارد؟
 .2وضعیت ااب ی سانیادی واحدها داده اهی یورد یطالعه ا وده است؟
 .1سواد اطالعاتی اعضا هیأع عي ی گرو یورد یطالعه در اه سطحی قرار دارد؟
روش

تحقیق حاضر ان دار هدف اربرد و ان دار روش جز تحقیقاع ه بسات ی یحساو یایگاردد.
جایعه آیار شای  371دفر ان اعضا هیأع عي ی گارو هاا یادیریت و یادیریت آیونشای در
واحدها داده ا ها آناد اسالیی استان یانددران بود .این افراد حداق  30سان در دادها ا هاا
یورد دار یهغون به تدری ،بود ادد .لیست افراد یذ ور ان دبیرخاده داده ا آناد اسالیی اخذ شد
است .ح ن د وده آیار بر اسال فریون او ران 331 ،دفار یحاسابه شاد .روش د وداهگیار باه
صورع تصادفی ساد بود .یافتهها تحقیق حا ی ان آن است ه  12/2درصد ان پاساخگویاان نن
و  21/5درصد ان پاسخگویان یرد بوددد .بیهترین فراوادی یرتبه افراد شر ت نند در این پاژوهش
استادیار و ییاد ین سابقه ار اعضا هیأع عي ی  31/5سان بود .هناناین ،یافتاههاا تحقیاق
یبین آن است ه حدود  35درصد ان جایعه آیار دادشآیوخته رشته یدیریت صنعتی ،حدود 31
درصد دادشآیوخته رشاته یادیریت بانرگاادی ،حادود  27درصاد داداشآیوختاه رشاته یادیریت
دولتی ،حدود  21درصد یدیریت آیونشی و بقیه دادشآیوخته سایر رشتهها یدیریتی بوددد.
ابزار ج عآور اطالعاع ،پرسشدایهها سن ش سطح سواد اطالعااتی اعضاا هیاأع عي ای و
قابيیتها ااب ی سانیادی داده اهی است .پرسشدایه سان ش ساطح ساواد اطالعااتی دارا 10
سؤالی است .پادزد سؤان آن یربوط به بعد یهارعها فنآور اطالعاع است ه شاای تواداایی
یقایسه و ارنیابی ینابع ،سانیاددهی اربرد و برقرار ارتباط ،آیاایش اطالعااع و یهاار ت در
ای اد دادش جدید و پادزد سؤان یربوط به بعد یهارعها اولیه تابخادها شای توادایی تهخیص
دیانها اطالعاتی ،شناسایی روشهاا دسترسای باه اطالعااع ،تادوین اساتراتژ هاا الن بارا
جستوجو و یهارعها جستوجو و دسترسای اسات .ایان پرساشدایاه بار اساال یادن اسا اد
) ،(SCONUL, 1999تدوین شد است .روایی صور و یحتوایی پرسشدایه یورد تأیید خبرگان
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قرار گرفت .پایایی پرساشدایاه باا اساتفاد ان تعیاین ضاریب ه بسات ی درودای یؤلفاههاا (آلفاا
رودباخ)  0/13تعیین شد.
پرسشدایه قابيیتها ااب ی سانیادی داده اهی  21ساؤالی و شاای یؤلفاههاا یهاار ت درون
سانیادی ،ه ار یتقاب بین سانیادی ،سرعت و دقت سانیادی ،ادعطافپذیر سانیادی ،پاساخ باه
تقاضا و فرهنی تغییر سانیادی است .این پرساشدایاه توساط خااور ( )Khavari, 2017تادوین
شد است .روایی صور و یحتوایی پرسشدایه یورد تأیید خبرگاان قارار گرفات و ییازان آلفاا
رودباخ آن دیز  0/13تعیین گردید.
روش ت زیه و تحيی اطالعاع با استفاد ان آنیون ول وگروف اس یرد  ،ه بسات ی پیرساون و
یدنیابی یعادالع ساختار تعیین شد .ابزار ت زیه و تحيی اطالعاع در افزار  SPSSو دار افازار
 Smart PLSبود.
یافتهها

جاادون  3شاااخصهااا گاارایش یر ااز و پرا ناادگی یؤلفااههااا ااااب ی سااانیادی و جاادون 2
شاخصها گرایش یر ز و پرا ندگی ابعاد و یؤلفهها سواد اطالعاتی را دهان ییدهد.
جدول  .4شاخصهای گرايش مرکزی و پراکندگی به تفکیک متغیرهای چابکی سازمانی دانشگاهها

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات

کشیدگی

چولگی

یهار ت

1/51

0/13

25

-0/20

-0/22

ه ار

1/21

3/0

27

-0/51

-0/20

سرعت و دقت

1/13

3/3

11

-0/22

-0/12

ادعطافپذیر

1/17

0/10

21

-0/51

-0/57

پاسخگویی

1/22

0/11

22

-0/32

-0/21

فرهنی

1/20

0/10

22

-0/30

-0/55

1/5

0/51

20

-0/21

-0/21

ااب ی (

)

دتایج حاص ان بررسی ییااد ین یؤلفاههاا اااب ی ساانیادی دادها اهی حاا ی ان آن اسات اه
وضعیت ه ه یؤلفهها ان ییزان یتوسط (عدد  1به عنوان شاخص عدد یتوسط در دار گرفتاه شاد
است) باالتر است .هنانین ،یقایسه یؤلفهها بر اسال ضریب تغییراع حا ی ان آن است ه یؤلفاه
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یهار ت درون سانیادی دیرو ادسادی بهترین وضعیت را دارد .یافتهها تحقیق دهاان یایدهاد دو
شاخص هیدگی و اول ی در ه ه یؤلفهها

تر ان یک  3است.3

جدول  .2شاخصهای گرايش مرکزی و پراکندگی به تفکیک متغیرهای ابعاد و مؤلفههای سواد اطالعاتی

ابعاد

یهارعها
اولیه
تابخادها

مؤلفه

میانگین

فنآور
اطالعاع

معیار

دیانها اطالعاتی

1/22

0/21

31

-0/12

0/22

روشها دسترسی به اطالعاع

1/20

0/23

31

-0/12

0/25

تدوین استراتژ ها الن برا
جستوجو
یهارعها جستوجو و دسترسی
توادایی یقایسه و ارنیابی ینابع

یهارعها

انحراف

ضريب تغییرات کشیدگی

چولگی

سانیاندهی ،اربرد برقرار
ارتباطاع
آیایش اطالعاع و یهار ت در
ای اد دادش

1/17

0/27

31

-0/11

0/31

1/23

0/22

31

-0/021

0/31

1/13

0/22

31

0/03

0/23

1/7

0/52

32

-0/12

-0/321

2/1

0/70

22

-0/31

-0/370

2/1

0/51

20

0/055

-0/212

1/05

0/22

20

0/22

-0/122

دتایج حاص بررسی ییاد ینها (با در دار گرفتن عدد  1باه عناوان شااخص یتوساط) حاا ی ان آن
است ه وضعیت ابعاد سواد اطالعاتی اعضا هیأع عي ی در گرو هاا یاورد یطالعاه ان یتوساط
باالتر است .هنانین ،یهارعها

تابخادها اعضا هیأع عي ی ان یهارعهایی ه باه فانآور

اطالعاع یربوط ییشود ،وضعیت بهتر دارد .هنانین ،یقایسه یؤلفهها بر اسال ضریب تغییاراع
در بعااد یهااارعهااا اولیااه تابخادااها سااه یؤلفااه روشهااا دسترساای بااه اطالعاااع ،تاادوین
استراتژ ها الن برا جستوجو و یهارعها جستوجو و دسترسی وضعیت برابر داردد.

 .3شرط استفاد ان یعادالع ساختار ییزان هیدگی و اول ی  3تا  -3است؛ پ ،یهخص ردن آن ضرورع دارد.
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اساتفاد

برا تعیین بهن ار بودن (دریان باودن) تونیاع داد هاا ان آنیاون ول اوگروف اسا یرد

گردید .شرط دریان بودن ،وجود سطح یعنادار باالتر ان  0/05با  15درصد اط ینان اسات .جادون
دهان ییدهد.

 ،1وضعیت دریان یتغیرها را بر اسال آنیون ول وگراف اس یرد

جدول  .4بررسی نرمال بودن توزيع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف

آزمون کولموگروف اسمیرنف

متغیرها

مقدار

سطح معناداری

فرض نرمالیته دادهها

0/1

0/13

قبون فرض دریان

یهارعها فنآور اطالعاع

0/12

0/21

رد فرض دریان

سواد اطالعاتی

0/53

0/27

قبون فرض دریان

ااب ی سانیادی داده ا

0/22

0/22

قبون فرض دریان

یهارعها اولیه تابخادها

برا تعیین یعنادار ییزان ه بست ی 3یتغیرهاا پایشبینای نناد باا پایشبینای شاودد ان آنیاون
ه بست ی پیرسون استفاد شد.
جدول  .3بررسی میزان همبستگی متغیرهای معیار با مالک

ااب ی سانیادی داده اهی
ضریب عای یهتر
سطح یعنادار (دو داینه)
در سطح 0/11

مهارتهای اولیه

مهارتهای فنآوری

کتابخانهای

اطالعات

**0/12

**0/11

**0/10

0/000

0/000

0/000

سواد اطالعاتی

بر اسال جدون  ،2بین یتغیرهاا یعیاار باا یاال  ،در ساطح  0/11و  %3خطاا ،ه بسات ی قاو و
یعنادار وجود دارد .به عبارع دی ر ،تغییاراع ای ااد شاد در هار یاک ان ابعااد ساواد اطالعااتی
اعضا هیأع عي ی یی توادد در ااب ی سانیادی داده ا تغییر ای اد ناد و بارع  .،ه اینطاور
برا تعیین ییزان تأثیر ییزان سواد اطالعاتی اعضا هیأع عي ی بر ااب ی سانیادی (بررسی هدف
 .3شرط استفاد ان ابزارها آیار یدنسان ساختار ه بست ی بین یتغیرها یستق و وابسته (پیشبینی نند و یال ) است.
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اصيی تحقیق) ان یدنسان رواباط سااختار باا دار افازار  PLSاساتفاد شاد .شا

هاا  2و ،1

یدنسان روابط ساختار یتغیرها را در دو حالت بررسی بار عایيی و آنیون  tدهان ییدهد.

شکل  .2مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرايب بارهای عاملی

شکل  .4مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرايب معناداری
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جهت بررسی برانش یدن ،ان برانش یدن اددان گیر  ،برانش یدن ساختار و برانش يای یادن
استفاد ییشود .در برانش یدن اددان گیار باه بررسای ضارایب بارهاا عاایيی ،ضارایب آلفاا
رودباخ و پایایی تر یبی 3پرداخته یایشاود .یقادار یاال
عایيی 0/2 ،ییشود .در جدون  5و ش

بارا یناساب باودن ضارایب بارهاا

 2اعداد ضرایب بارها عایيی یؤلفهها را دهاان یایدهاد

ه انگوده ه یهخص است ضرایب بار عایيی برا ه اه یسایرها ان  0/2بیهاتر اسات اه دهاان ان
یناسب بودن این یعیار دارد.
جدول  .5ضرايب بارهای عاملی

شاخص

عالمت اختصاری

بار عاملی

عامل

دیانها اطالعاتی

infned

0/10

یهارعها اولیه

روشها دسترسی به اطالعاع

infned

0/21

تابخادها

تدوین استراتژ ها الن برا جستوجو

seskil
thirese

0/21

توادایی یقایسه و ارنیابی ینابع

revere

0/11

سانیاندهی ،اربرد و برقرار ارتباط

comu

0/11

آیایش اطالعاع و یهار ت در ای اد دادش

konpar

0/12

یهار ت درون سانیادی

part

0/11

ه ار یتقاب بین سانیادی

coop

0/25

ااب ی سانیادی

سرعت و دقت سانیادی

speed

0/23

داده ا

ادعطافپذیر سانیادی

orgfli

0/12

پاسخ به تقاضا

resp

0/12

فرهنی تغییر سانیادی

chang

0/12

یهارعها جستوجو و دسترسی
یهارعها فنآور
اطالعاع

0/13

یطابق با ال وریتن تحيی داد ها در  ،PLSبعد ان سن ش بارها عایيی سؤاالع ،دوبت به یحاسبه
و گزارش ضرایب آلفا
آلفا

رودباخ و پایایی تر یبی ییرسد ،با توجه به این ه یقدار یناسب برا

رودباخ و پایایی تر یبی  0/7است و یطابق با یافتهها جدون  ،5این یعیارها در یورد

1. Composite reliability
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یتغیرها ی نون یقدار یناسبی را اتخا د ود ادد ،ییتوان یناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را
تأیید د ود.
جدول  .1نتايج معیار آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی متغیرهای پنهان تحقیق

عالمت

ضريب آلفای کرونباخ

ضريب پايايی ترکیبی

اختصاری

()Alpha>5/4

()CR>5/4

Flskil

0/71

0/72

یهارعها فنآور اطالعاع

Infteskill

0/17

0/11

ااب ی سانیادی داده ا

Agility

0/13

0/11

متغیرهای مکنون
یهارعها اولیه تابخادها

یعیار دو ان بررسی برانش یادنهاا ادادان گیار  ،روایای ه ارا 3اسات اه باه بررسای ییازان
ه بست ی هر سان با سؤاالع (شاخصها) خود ییپرداند.
جدول  .4نتايج روايی همگرای متغیرهای پنهان تحقیق

متغیرهای مکنون
یهارعها اولیه تابخادها

عالمت اختصاری

میانگین واريانس استخراجی
()AVE>5/5

Flskil

0/15

یهارعها فنآور اطالعاع

Infteskill

0/51

ااب ی سانیادی داده ا

Agility

0/23

با توجه به این ه یقدار یناسب برا  0/5 ،2AVEاست و یطابق با یافتهها جدون  7ایان یعیاار در
یورد یتغیرها ی نون یقدار یناسبی را اتخا د ود است؛ در دتی ه یناسب باودن روایای ه ارا
پاژوهش تأییاد یایشاود .باارا بارانش یادن سااختار ؛ اولااین یعیاار ضارایب یعناادار (یقااادیر
 )t_valuesاست .با توجه به ش

 ،1اون ضرایب  tیسیرها بیهتر ان  3/12به دست آیاد اداد ،لاذا

در سطح اط ینان  %15یعنادار بودن آدها تأیید ییشود .هنانین ،یعیاار بارا بررسای بارانش یادن
ساختار در یک پژوهش ضرایب  R2یربوط به یتغیرها پنهان دروننا (وابسته) یدن اساتR2 .

یعیار است ه دهان ان تأثیر یک یتغیار باروننا بار یاک یتغیار دروننا دارد و ساه یقادار ،0/31
1. Convergent validity
2. Average Variance Extracted
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برا یقادیر ضعی  ،یتوسط و قو  R2در دار گرفته یایشاود.

یقدار  R2برا سان ها دروننا پژوهش پ ،ان یحاسبه 0/112 ،برا ساواد اطالعااتی و 0/111
برا ااب ی سانیادی برآورد شد ،ه ییتوان گفت یادن یاورد داار ان بارانش خاوبی برخاوردار
است.
جدول  .4نتايج رابطه مستقیم و ضرايب معناداری فرضیات مدل پژوهش
فرضیه

مسیر ساختاری

سواد اطالعاتی اعضا هیأع

سواد اطالعاتی--

عي ی بر ااب ی سانیادی

 -ااب ی سانیادی

داده اهی تأثیر دارد

داده اهی

عالمت

ضريب

معناداری

نتیجه

اختصاری

مسیر()β

()t-Value

آزمون

inil--agility

0/122

372

قبون

دتایج جدون  1دهان ییدهد ،سواد اطالعاتی تأثیر یثبت و یعنادار بر ااب ی ساانیادی دادها اهی
دارد .این تأثیر در سطح اط ینان  15درصد (  0/05خطا) به ییزان  0/122ییباشد.
بحث و نتیجهگیري

با بررسی پژوهشهایی ه ان جهاتی با پژوهش حاضر ارتباط یوضوعی داشتهادد؛ انان بار یایآیاد
ه اه یت افزایش یهارعها سواد اطالعاتی در هر سانیادی یک ضرورع ویژ قي داد ییگردد.
هدف ان این تحقیق دیز ،بررسی تاأثیر ساواد اطالعااتی اعضاا هیاأع عي ای بار اااب ی ساانیادی
داده ا بود است و یافته ها حاص ان ت زیه و تحيی ها ییدادی حاا ی ان آن اسات اه ساواد
اطالعاتی تا حد بسیار یؤثر بر ااب ی سانیادی داده اهی تأثیر یثبت و یعنادار است .دتایج ایان
تحقیق با دتایج پژوهش دیکپور و ه ااران ( )Nikpour et al., 2012هانراساتا اسات .پاژوهش
دیکپور و ه اران حا ی ان آن است ه باین یؤلفاههاا ساواد اطالعااتی ار ناان و اثربخهای
سانیادی (یهار ت سانیادی ،اعت اد و اط ینان ساانیادی ،ارتباطااع قاو ساانیادی ،تصا ینگیار
درست و به یوقع) ارتباط یثبات و یعنایدار وجاود دارد .هاناناین ،یافتاههاا ایان پاژوهش باا
یافتهها پوررشید و قربادیدژاد ) (Pour Rashidi & Ghorbaninezhad, 2013هنراستا است.
این پژوهش به بررسای رابطاه باین ساواد اطالعااتی ار ناان ساانیادی و رابطاه آن باا باانارگرایی
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پرداخت و دهان داد هر اه ییزان سواد اطالعاتی ار نان بیهتر باشد ،یؤلفهها باانارگرایی ااون
یهتر یدار  ،رقیبگرایی و ه اهن ی و تبادن اطالعاع افزایش یییاباد .ه اینطاور ،یافتاههاا
این تحقیق با یافتاههاا ایرادفار و یع اار افتخاار ( )Iranfar & Memar Eftekhari, 2011اه
رابطه بین سواد اطالعاتی و ای اد و خيق تولیداع عي ی اعضا هیاأع عي ای را یعناادار یایداداد،
هنراستا است.
سواد اطالعاتی در این تحقیق شای دو بعد سواد اولیه یهارعهاا اولیاه تابخاداها (دیانهاا
اطالعاااتی ،روشهااا دسترساای بااه اطالعاااع ،تاادوین اسااتراتژ هااا الن باارا جسااتوجااو و
یهارعها جستوجو و دسترسی) و یهارعها فانآور اطالعااع (تواداایی یقایساه و ارنیاابی
ینابع ،سانیاندهی ،اربرد و برقارار ارتبااط ،ساانیاندهی ،ااربرد و برقارار ارتبااط و آیاایش
اطالعاع در ای اد دادش) بود است .بررسی ییاد ین ابعااد ساواد اطالعااتی حاا ی ان آن باود اه
وضعیت یوجود این ابعاد ان ییاد ین دار یتوسط باالتر است .این یافته باا یافتاه یخاا و ه ااران
( )Keykha et al., 2010یطابقت دارد .یافتهها این پژوهه ران دهان داد ییزان شناخت اعضاا
هیأع عي ی ان در افزارها رفرد،دهی و روشها جساتوجاو در یناابع ال ترودی ای و آدالیان
(بعد یهارعها فنآور اطالعاع) یتوسط و ه ینطور ییزان شناخت يی اعضا جایعه آیار
ان ادواع ینابع اطالعاتی ااپی و ال ترودی ی (بعد یهارعها اولیه تابخادها ) دیاز در حاد یتوساط
است.
یافتهها دهان داد ،ان دار اعضا هیأع عي ی در بعاد یهاارعهاا اولیاه تابخاداها تهاخیص
دیانها اطالعاتی در سطح باالتر قارار دارد و در بعاد یهاارعهاا فانآور اطالعااع تواداایی
یقایسه و ارنیابی ینابع دارا سطح باالتر است .عضو هیأع عي ی برخاوردار ان ساواد اطالعااتی
یاهیت و گستر اطالعاع یورد دیان خود را تهخیص ییدهد و ییتوادد این دیان را به روشنی تبیاین
ند .هاناناین ،یای تواداد طیا

یتناوعی ان یناابع ع اویی اطالعااع را شناساایی ناد و هزیناه-

سودیند دسترسی به هر یک ان این ینابع را ارنیابی ند .و قادر است برا توصای
یورد دیان یفاهین اصيی و واژ ها
باند ر

اطالعااع

يید ادتخا د ود و در صورع دیان پرسشها اولیه خود را

ند .بنابراین ،با توجه به یافتهها پژوهش حاضر ییتوان اینگوده دتی اهگیار

ارد اه

فراگیر یهاارعهاا ساواد اطالعااتی بارا افازایش اااب ی ساانیادی دادها ا (یهاار ت باین
دادها ا هااا ،ه ااار درون دادها اهی ،ساارعت و دقاات سااانیادی ،ادعطااافپااذیر دادها اهی،
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تقاضایحور و فرهنی سانیادی) یؤثر است .بدون شک ااب ی داده ا ها دتی اه بهباود اارآیی
داا آیونشی به خصوص در سطح داده ا ها و یؤسساع آیونش عالی بود اسات .افازایش ساواد
اطالعاتی اعضا هیأع عي ی ییتوادد تأثیراع قاب یالحاها را ان طریاق اعاتال ساه یأیوریات
اصيی داده اهی؛ یعنی ،آیونش ،پژوهش و خدیاع اجت اعی ای اد نند و باه اااب ی دادها اهی
ک شایادی نند .اعضا هیأع عي ی ان طریق تدری ،و با هادایت بحاثهاا یارتبط ،بساتر
یناسب برا یادگیر فراهن ییآورد .آدان هنانین ،داده ویان را به ه

داشناختهها براد یخته،

در را تأیین هر اه بیهتر دیانها اطالعاتی راهن ایی و بر پیهرفت داده ویان داارع یی نند.
با توجه به دتایج حاص ان این تحقیق پیهنهادها

ی ارایه ییگردد:

 تهیااه بردایااها یاادون ان سااو یعاوداات پژوههاای واحاادها دادهاا اهی جهاات آیااونش
یهارعها سواد اطالعاتی با توجه به یافتهها این پژوهش.
 ت هیز تابخادهها واحدها داده اهی به فنآور رون و تالش جهت یعرفی آن باه عناوان
یک یر ز اطالعرسادی واقعی و پویا و باا ارایاه اطالعااع یفیاد و یاورد دیاان اعضاا هیاأع
عي ی.
 تهیه بروشورها راهن ا استفاد ان تابخاده دی یتالی واحدها داده اهی یورد یطالعه.
 دارسن ی ساالیاده بارا تعیاین دیانهاا آیونشای ساواد اطالعااتی در واحادها دادها اهی
یربوطه.
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