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چکیده
هدف :هدف ال یژوهش هاضر بررسی همبن گی انونی بین مولفه ها سرمایه اج ماعی ،یعنی م ،یر هدا X

تامل مولفه تنای ی ،راباه ا و سای ار و مولفه ها سواد اوالعاتی ار نان ،یعنی م ،یر  Yتامل تشخیص نیالها
اوالعاتی ،مکان یابی اوالعا  ،ارلیابی اوالعا و اس فاده موثر ال اوالعا برا تعیین هد ت،ییدر بدین دو مجموعده
م ،یر انجا تده است تا ب وان الگو مناس روابط بین مجموعه م ،یر هدا دانونی سدواد اوالعداتی را تعیدین درد و
امکان اس فاده ال ضری همبن گی انونی برا اراره رون ییش بینی ت،یر وضعیت سواد اوالعاتی فراه نورد.
روش پژوهش :به این منظور با اس فاده ال رون ییمایشی و ابزار یرسشنامه در بین ار ندان باندک ملدی تدهر
تیرال با اس فاده ال نمونه سیر ت ادفی ساده و بر اسا جدود مورسان  ۳۴۰نفر ان خاب تدند .اوالعا بدا اسد فاده ال
نر افزار  Spssتجزیه و تحلیل تد.
یاف ه ها ن ایج هاصل ال همبن گی انونی نشان داد ه تر ی یادی مع بدر و معندادار بدین سدرمایهاج مداعی و
سواداوالعاتی اراره تده به وسیله ار نان بانک وجود دارد .ابعاد سرمایهاج ماعی راباه من قیمی بدا مولفدههدا سدواد
اوالعاتی را دارا میباتند .همچنین مولفه تنای ی سرمایهاج مداعی و تشدخیص نیالهدا اوالعداتی در مقاینده بدا سدایر
م ،یرها انونی ،بیش رین نقش را در ایجاد اولین ضری همبن گی انونی دات هاند .ن ایج تحلیل انونی با  ۹۹درصدد
اه ماد وجود همبن گی بین دو مجموعه م ،یر را تایید می ند.
نتیجهگیری :ابعاد سرمایه اج ماعی راباه من قیمی با مولفه ها سدواد اوالعداتی را دارا مدی باتدند .همچندین
مولفه تنای ی و تشخیص نیال ها اوالعاتی در مقاینه با سایر م ،یدر هدا دانونی ،بیشد رین نقدش را در ایجداد اولدین
ضری همبن گی انونی را دات ه اند.
کلیدواژهها :سرمایه اج ماعی ،سواد اوالعاتی ار نان ،همبن گی ،بانک ملی تیرال ،تحلیل انونی
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فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات

مقدمه
جامعه قرن  ۲۱جامعه ا یادسیرنده است و ضدرور ادامده بقدا در چندین جامعدها ،
مجهز تدن به ابزارها یادسیر است .هن ه سالنده این جامعه را سواد اوالعاتی می دانند.
سواد اوالعاتی لید اصلی یادسیر مدادا العمدر اسدت .سدواد اوالعداتی عبدار اسدت ال
ایجاد توانایی در افراد تا ب وانند تشخیص دهند چه وقت به اوالعا نیدال دارندد و ب وانندد ال
اوالعا در لمان مورد نیال ذییره ،ارلتیابی و اسد فاده مدوثر نمایندد شعبددالهی و جو دار،
 .)۱۳۹۳در جهان نونی دس رسی به اوالعا و اس فاده مدوثر ال نن بدرا افدراد جامعده بده
منزلدده اصددلی اساسددی و مه د تلقددی مددیتددود .سددواد اوالعدداتی مهددارتی اسددت دده بقددا در
ع راوالعا و فناور ها اوالعاتی و امکان دس یابی به اوالعا مناس

و اس فاده ال نن

را فراه می ند .تنها لیاد بودن اوالعا باعث نمیتود ه مرد نساه و باسواد باتند؛ این
منئله نیال به یادسیر مادا العمر دارد ده بدا توسدعه سدواد اوالعداتی1مدرتبط اسدت .بددون
دات ن سواد اوالعداتی ،اصدل یدادسیر  ،دسد خون اید الد یواهدد تدد .بدا داتد ن سدواد
اوالعاتی افراد میتوانند دامنه یدژوهشهدا یدود را سند رن دهندد ،یودمدداتر سردندد و
نظار بیش ر بر یادسیر یود دات ه باتند .سن رن رولافزون فنداور هدا اوالعداتی و
ارتباوی و ییوند من مر نن بدا لندذسی رولمدره افدراد ال یکندو ،توسدعه و تندوع رتد ههدا
1Information Literacy
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ی تدن لمینهها ماالعاتی و تحقیقاتی در رتد ه هدا علمدی ال سدو

دیگر و انفجار اوالعا  ،نلودسی اوالعا و ضرور اس را مناس

منابآ مع بدر ال دیگدر

سو ،ضرور یردای ن به سواد اوالعاتی را دوچندان میسالد شوبرسا و همکداران.)۱۳۹۵ ،
به همین دلیل در یک جامعده داندایی محدور ،سدواد اوالعداتی ده مجموعده یکرارچدها ال
مهار ها برا دس رسی و اس فاده ارنمد ال اوالعا در ای یار افراد قرار میدهدد اهمیدت
ییدا رده اسدت شور دا .)۲۰۰۹ 1،ایدن توانمندد بده ویدژه در ع در

ده ال فنداور در

جهت تولید و نیز بهره سیر ال اوالعا اس فاده می تود ،اهمیت بیش ر یاف ه اسدت .فدرد
سواد اوالعاتی باید قادر به تشخیص اوالعا در لمانی ه مورد نیال است و توانایی یاف ن،
ارلیابی و اس فاده موثر اوالعا را دات ه باتد شجمنون .)۲۰۱7 2،در واقدآ سدواد اوالعداتی
ابزار مناس

برا ارتباط با جهان ییرامون در ع ر معاصر بشمار می نید شدیلده )۱۹۹۴ 3،و

ال ننجایی ه یکی ال مباهث مه در دهه اییدر بحدث سدرمایه انندانی و سدرمایه اج مداعی
است ،سرمایه اننانی یا به عبار دیگر یفیت نیرو
تولید و رتد اق اد

دار و داندش انندان ،باعدث افدزایش

شورها می سردد و این مه نیالمند یژوهش برا

ند تدواهد ال

میان منابآ اوالعاتی م نوع ،بررسی من قدانه ،سنجش و ان شدار ایدن تدواهد و بریدوردار ال
مجموعه مهار ها سدواد اوالعداتی مدی باتدد .ال سدو دیگدر در ندار توسدعه سدرمایه
اج ماعی و اننانی ،بحث جهانی تدن و ییشدرفت فنداور اوالعدا و ارتباودا نیدز بادور
سن رده مارح تده است .هارو ش )۱۹۹۶و سیدنز ش )۱۹۹۰جهدانی تددن را مرهلده تددید
فشردسی لمانی و مکانی تعری

مدی نندد ده سدب تشددید روابدط اج مداعی ،سیاسدی و

فرهنگی در جهان می تود.
فرد با سواد اوالعاتی باید دریابد ه چه لمانی به اوالعا نیال اسدت .تواندایی مکدان
یددابی ،ارلیددابی و اسد فاده ارنمددد ال اوالعددا مددورد نیددال را داتد ه باتددد ،افددراد بددا سددواد
اوالعاتی نانی هن ند ه نموی ه اند ه چگونه یاد بگیرند لیرا مدی دانندد ده اوالعدا
1
.Virkus
2Jameson
3Doyle
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چگونه سالمان دهی می تود ،چگونه می توان اوالعا را یافت و می دانند ه چگونه می
توان به تیوه ا درست ال اوالعا اس فاده رد ه دیگران نیز ال ننان بیامورند .این افدراد
به دلیل ننکه همواره می تواند اوالعا مورد نیال یود را در هدر وویفده یدا ت دمیمی بیابدد
برا فراسیر مادا العمر مهیا هن ند شداوریناه ،۱۳87 ،ص .)۱۶
تعری

بر اسا

اراره تده ال سو انجمن ابدار نمریکدا ،ابعداد سدواد اوالعداتی

تامل موارد لیر می تود شنیک یور و همکاران ،۱۳۹۰ ،ص )۱۴7
 .۱تشخیص نیال هدا اوالعداتی تدامل تعرید

اوالعدا و نیدال هدا اوالعداتی،

تنایت هوله موضوعی ار رد و اولویت بند نیالها اوالعاتی است.
 .۲مکان یابی اوالعا

تامل تناسایی منابآ اوالعاتی مورد نیدال ،نحدوه اسد فاده ال

منابآ اوالعاتی و اس راتژ جن جو شسواد رایانه ا است).
 .۳ارلیابی اوالعا

تامل تجزیه و تحلیل ن ایج جن جو و الویت بندد ایدن ن دایج

است.
 .۴اس فاده موثر ال اوالعا

تامل اربرد

ردن اوالعا و انداله سیدر میدزان

تاثیر اوالعا است.
سواد اوالعاتی سالمانی 1،مهار هایی را در برمی سیدرد ده ار ندان یدک سدالمان
برا انجا

ارها رولمره و ووای

محوله یدود بده نن هدا نیدال دارندد تدا اوال در جریدان

فرایند انجا بهینه ار یود قرار سیرند .ثانیا با ت،ییرا درون سالمانی و بدرون سدالمانی هد
سا توند .ثالثا در اریود ،اصل نونور  ،اب کار ،ات را

دانش تخ

دی و یدادسیر ال

دیگران را رعایت نند تا در ن یجه ،سالمان به در ب واندد بده اهدداف یدود دسدت یابدد .ایدن
موارد در سالمان ها معمولی صدق می ند .سدالمان هدایی وجدود دارد ده بده ارهدا
اوالعا مدار مش،ود هن ند .چنین سالمان هایی بیش ر ال سایر سالمان ها بده مهدار هدا
سواد اوالعاتی نیال دارند؛ لیرا ننها با اوالعا سر و ار ویدژه دارندد و اوالعدا  ،داال

۱Organizational Information Literacy
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ننها است؛ بنابراین سواد اوالعاتی سالمانی با این ه امروله در همه سدالمان هدا مدورد نیدال
است اما به لحاظ ماهیت ار در سالمان ها مخ ل

ال اهمی ی م فاوتی بریوردار است .بده

هر هاد ار نان سالمان ها به سواد اوالعاتی نیال دارند شنیک یور و همکداران ،۱۳۹۰ ،ص
.)۱۴۹
سرمایه اج ماعی ،موضوعی بین رت ه ا است ه نقش نن تندهیل ارتباودا انندانی
است .سرمایه اج ماعی یکی ال مفاهیمی است ه با به بن بنت رسیدن نظ دیدوان سداالرانه
در سامان دهی امور اج ماعی ،توجه صاه

نظران و اندیشمندان اج ماعی را به یود جلد

رده است .سالمان ها تا لمدانی ده بدرا مانددسار تدالن مدی نندد و یدود را نیالمندد
هتور در عرصه ملی و جهانی می دانند ،باید اصل بهبود مند مر را سدرلوهه فعالیدت یدود
قرار دهند .این اصل به دست نمی نید؛ مگر اینکه لمینه دس یابی به ارتقا سرمایه اج مداعی
ممکن باتد؛ بنابراین ،برا رتد و توسعه ه ییش نیال اساسی نن بهبود عملکرد سالمان هدا
است ،باید م ،یر ها سرمایه اج ماعی تدنای ه تدود و بده به درین نحدو ممکدن مدورد بهدره
بردار قرار سیرد شباقر مجد و همکداران ،۱۳۹۳ ،ص  .)۲۱۲یاتندا اوهدار مدی دارد بداال
رف ن سا سرمایه اج ماعی ،ن ایج مثب دی ال جملده افدزایش رفداه اق داد  ،سدالمت روان
به ر ،دس اورد ها نمولتی بداالتر ،سداوح یدایین تدر جدر و جنایدت و همچندین افدزایش
یفیددت را در یددی دارد .در هقیقددت یاتنددا مع قددد اسددت بددرا افددزایش یفیددت لندددسی و
تادمانی مرد  ،سرمایه سذار در سدرمایه اج مداعی بندیار ارلتدمندتر ال سدرمایه سدذار
اق اد است ش .)Gainey, 2011, p.120سدرمایه اج مداعی ،جامعده را سدال تدر ،داراتدر و
تاید با تدبیرتر و تکیباتر می سالد و سدرمایه اج مداعی موجد

داتد ن هکومدت یدوب و

ارنمد می تود ش.)Sabatini, 2011
ناهاییت1و سوتاد2با رویکرد سالمانی بده وبقده بندد سدرمایه اج مداعی یردای ده و
نن را تامل ابعاد سای ار  ،تنای ی و راباده ا مدی داندد شفیتدی و رونقدی .)۱۳۹۰ ،بعدد
۱Nahapiet
۲Ghoshal
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به ییکربند غیرتخ ی ییوندها بین افراد و یا واهدها اج ماعی اتداره دارد.

وجوه مه تحت این بعد ،سه مولفه ییوند تبکه ،ترتیبا تدبکه و ثبدا تدبکه اسدت .بعدد
تنای ی ،به نن دس ه ال جنبه ها توجده دارد ده بالنمدایی هدا ،تفاسدیر و سدامانه مفهدومی بده
ات را

سذات ه تده بین اعتا سروه را فراه مدی ندد و وسدعت سدهی تددن اعتدا

سروه یرو ه در در ی مش ر

و سن رن یک رویه تنای ی مش ر

را در میان یودتدان

منعکا می ند .مه ترین جنبه ها این بعد ،لبان مش ر  ،یعنی ابزار اسدت ده ال نن
وری افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می نند و اوالعا را تبادد مدی نندد .بعدراباده ا ،
روابای تخ ی است ه مرد به واسداه سدواب تقدابال در میدان یودتدان یدرورن مدی
دهند .یک جنبه مه بعد راباه ا  ،اع ماد است ه در میان اعتا یدک سدروه یدرورن
می یابد شالوانی و تیروانی.)۱۳8۵ ،
امروله هر سالمان باید در ارتباط با سن رن سواد اوالعاتی تالن بیش ر انجا دهدد
و برا این منظور سالمان باید موجبدا یدادسیر

ار ندان را در ایدن لمینده فدراه نورد.

تیوه ها نمولن شنمولن سواد اوالعاتی) جدار مندلما یاسدخگو نیالهدا نمولتدی
م ،یددر ع ددر جدیددد نینددت و فندداور اوالعددا و ارتباوددا در عرصدده ارتباوددا اننددانی
تحوال عظیمی را بوجود نورده است شرالقی .)۱۳۹۲ ،رتد و توسعه سالمان ها ه اللمده
رسیدن جوامآ به توسعه همه جانبه اق اد و اج ماعی است ،یدود مند لز وجدود افدراد
توسعه یاف ه در سالمانهاست و سالمان ها به سرمایه هدا انندانی یدود بدا توجده بده داندش،
تاین گی و قابلیت ها ننها به عنوان یک مزیدت رقداب ی دارندد شهمدان) .موضدوع سدرمایه
اج ماعی بعنوان یک اهر توفی نفرین نقش بنیار مه تر ال سرمایه فیزیکی و انندانی در
سالمان و جامعه دارد و می تواند بند ر مناسد

را بدرا اثدربخش بدودن سدواد اوالعداتی

ار نددان در سددالمان بدده وجددود نورد شاریکنددون .)۲۰۰8 1،سددرمایه اج مدداعی مجموعدده
هنجارها موجود در سین ها اج ماعی هن ند ه موج
اوالعاتی اعتا نن جامعه سردیده و موج

ارتقا سا همکدار و سدواد

یایین نمدن سدا هزینده هدا مبداالدال و
1Erickson
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ارتباوا می سردد شفو ویاما .)۱۳7۹ ،سالمان ها تا لمانی ه برا بقدا تدالن مدی نندد و
یود را نیالمند هتور در عرصه ملی و جهانی می دانند ،باید اصل بهبود من مر را سدرلوهه
فعالیت یود قرار دهند .این اصل هاصدل نمدی تدود ،مگدر اینکده لمینده دسدت یدابی بده
ارتقا سواد اوالعاتی ار نان امکان یدذیر باتدد شون بدارن لیرندا)۲۰۰8 ،؛ امدا علدی رغد
اهمیت جنبه ها مثبت ارتقا سواد اوالعاتی ار نان ،ماالعدا و تدالن هدا

مدی بده

صور تئور یا تجربی بدرا تناسدایی ارتبداط بدین سدرمایه اج مداعی و سدواد اوالعداتی
ار نان در سالمان ها صور سرف ه است .در این ماالعه نخنت به مدرور ادبیدا مربووده
یردای ه می تود .سرا با بررسی ییشینه ،فرضیه ها با توجه بده ماالعدا تشدری تدده و در
ادامه روابط نلمون می توند.
هدف و فرضیه ها این یژوهش ،سواد اوالعاتی قابلی ی است ه فرد را در دسد ر
مفید ومفثر به اوالعا  ،ارلیابی ان قاد نن و اسد فاده دقید و یدالق ال اوالعدا بدسدت
نمده به منظور رفآ نیال ها اوالعاتی یویش توانمند مدی سدالد .در بیدانی دیگدر ،تواندایی
بالیابی و تفکر در باره اوالعا وقدر اس فاده ال اوالعا به عندوان یکدی ال ضدروریا
ار ،لندسی و برقرار ارتباط بین اننانها میباتد .سواد اوالعاتی دانشی است ه به فدرد
مک می ند تا بداند چگونه و جدا بدرا رسدیدن بده مندابآ داندش ال فنداور اوالعداتی
اس فاده ند .سواد اوالعداتی مهدار و داندش دس رسدی مدفثر بده اوالعدا و ارلیدابی نن
هنگا نیال است و با تیوه تفکر راباه من قیمی دارد .یش کار ،توجه بده جزریدا و دقدت در
یذیرن عقاید من شر تده صفاتی هن ند ه به یرورن این مهار

مک می نند شاُسدران،

 .)۲۰۱7سرمایه اج ماعی را میتوان هاصل روابط مب نی بر اع ماد در جامعه داننت و نن را
به مجموع منابعی ه در ذا روابط سالمان اج ماعی به وجود مینیند و لندسی اج مداعی
را دلنشینتر و مالوبتر میسالند اوالق رد .جامعها ال سرمایهاج ماعی بریوردار اسدت
ه مردمان در روابط با یکدیگر و در ارتباط بدا سدالمانهدا ال سدهولت ،سدادسی و انعاداف
بنیار بداالیی بریدوردار باتدند و ال ایدن رو بریدی ال جامعده تناسدان مانندد لمدن ش)۱۹8۰
سرمایه اج ماعی را تامل جنبها ال یک سایت اج ماعی دانن هاند ده روابدط و تعدامال
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افراد

ه در درون سای ار هن ند تنهیل میکند و مانند دیگر تکل هدا سدرمایه ،مولدد و

لاینده است و دس یابی به اهداف معینی را ه در نبودن نن دست یاف نی نبودند ،امکان یذیر
می سالد شالوانی .)۱۳۹۵ ،هدف ال یژوهش هاضر بررسی ارتباط مجموعه سدواد اوالعداتی
ار نان ه تامل یدژوهش بدرا

ند

تدواهد ال میدان مندابآ اوالعداتی م ندوع ،بررسدی

من قدانه ،سنجش و ان شار این تواهد و مجموعه سرمایه اج ماعی ه تامل سرمایه تنای ی،
راباها و سای ار می باتد .با توجه به ادبیا و هدف یژوهش می توان سدواد هدا لیدر
را بیان رد
سواد اصلی نیا بین مجموعه سواد اوالعاتی ار ندان و مجموعده سدرمایه اج مداعی
راباه معنادار و مثب ی وجود دارد؟
سواد ها فرعی نیا بین مولفه ها مجموعه سواد اوالعاتی ار نان بدا مولفده هدا
مجموعه سرمایه اج ماعی همبن گی وجود دارد؟
در میان مولفه ها مجموعه سواد اوالعاتی ار نان دا یک بیش رین تاثیر و دا
یک م رین تاثیر را در ایجاد راباه بدین دو مجموعده سدواد اوالعداتی و مجموعده سدرمایه
اج ماعی دارد؟

مدل نظری پژوهش
یا ال تشری هر یک ال م ،یرها موجود در مدد مفهومی ،در این مرهله سعی تده
است تا روابط یاد تده بین این م ،یرها در تکل  ۱به صور تفاف تر به ت دویر شدیده
است .ماهیت م ،یرها موجود در مدد مفهومی را می توان به تناسد

نحدوه تداثیر سدذار

ننان بر یکدیگر تناسایی نمود .تحلیل همبن گی دانونی م دداودترین هالدت مددد یادی
عمومی میباتد ه با اسد فاده ال تکنیدک نمدار چندد م ،یدر راباده بدین دو مجموعده ال
م ،یرهدا چندساندده را مددورد بررسدی قددرار مددی دهددد .هنگدامی دده مجموعددها م ،یرهددا
من قل و وابن ه وجود دات ه ال این رون بررسدی راباده بدین ننهدا اسد فاده میسدردد .در
واقآ همبن گی انونی ،تحلیل را به بیش ال یک م ،یر وابن ه توسدعه مدی دهدد ،بده عبدار
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دیگر ،در تحلیل همبن گی دانونی ،چندد م ،یدر مند قل و چندد م ،یدر وابند ه وجدود دارد.

هدف اصلی یژوهش هاضر بررسی و تبیین راباه بین ابعداد سدرمایهاج مداعی بدا مولفدههدا
سواد اوالعاتی بود؛ و اینکده ابعداد سدرمایه اج مداعی قدادر بده یدیشبیندی مولفدههدا سدواد
اوالعاتی در بین اعتا

ار نان بانک ملی هن ند؟ و چندد بعدد بده منظدور روتدن دردن

راباه اه مالی بین دو مجموعه ال م ،یرها یژوهش الل است؟ یاس به این مناله لمینده را
فراه میسالد تا در صور وجود راباه مثبت و معنی دار بین این مقوله هدا فرعدی ننهدا،
راهکارها و ییشنهاداتی برا تقویت تومان ننها برسرف ه ال ن ایج تحقی اراره سدردد؛ ده در
تکل یک راباه بین م ،یرها نشان داده تده است.
تشخیص نیازهای اطالعاتی
شناختی

مکان یابی اطالعات

ارزیابی اطالعات

سواد
اطالعاتی

سرمایه
اجتماعی

رابطه ای
ساختاری

استفاده موثر از اطالعات

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش شناسی
رون یژوهش دراین ماالعه با توجه به ماهیت موضوع یدژوهش و فرضدیه هدا نن ال
نوع توصیفی-همبن گی است .جامعه نمار این یژوهش لیده ار ندان باجده باندک ملدی
تهر تیرال است .هج جامعه نمار مربوط با توجده بده اوالعدا باندک  ۲۰۳۰اسدت ده
هداقل تعداد نمونه بر اسا

جدود مورسان برابر  ۳۲۴نفر بدست نمد .نمونه نمار ال بدین

افراد ذ ر تده با اس فاده ال رون نمونه سیر ت ادفی ان خاب تدند .تعداد  ۳۴۰یرسشدنامه
توسط محققان سرد نور تد و تجزیه و تحلیل داده ها بر اسا

ننها صور سرفت .ابزار

انداله سیر تامل یک یرسشدنامه اسدت .ایدن یرسشدنامه تدامل دو بخدش بدود .بخدش اود
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مشخ ا عمومی ه تامل چهار قنمت سن ،تح یال فدرد یاسد دهندده و سدابقه دار
و بود .بخش سو سواد ها ای اصی یرسشدنامه تدامل  ۴7سدواد اسدت ده مدرتبط بدا
معیار ها و تایص ها سدنجش م ،یرهدا یدژوهش و بدا اسد فاده ال دو یرسشدنامه اسد اندارد
وراهی تده است .سواد ها سرمایه اج ماعی تامل  ۱۲سواد ده ال یرسشدنامه ناهاییدت و
سوتاد ش )۱۹۹8و سواد اوالعاتی ار نان  ۳۵سدواد ده ال یرسشدنامه نیکردور و همکداران
ش )۱۳۹۰اس فاده تد .این یرسش ها بر اسا
منظور سنجش یایایی ،میزان ضری
همکاران ،۱۳87 ،ص  .)۱۶۹به وور

وی

لیکر  ۵سزینه ا تنظی تده اسدت .بده

اع ماد با رون نلفا

رونبدا محاسدبه تدد شسدرمد و

ه م ،یر سرمایه اج ماعی و سواد اوالعاتی به ترتی

ال یایایی  ۰.۹۲۳و  ۰.8۱۴بریوردار می باتند ده ن دایج نشدان مدی دهندد ده یرسشدنامه ال
یایایی باال بریوردار است .به منظور سنجش روایی سواد ها ال اع بدار عداملی اسد فاده تدده
است .اع بار عاملی صورتی ال اع بار ساله است ه ال وری تحلیل عاملی به دست می نیدد.
در تحلیل عاملی ا شافی م ،یر ها سرمایه اج مداعی و سدواد اوالعداتی مقددار  KMOبده
ترتی

برا  ۰.88۱و  ۰.8۴۹به دست نمد ه ایدن امدر بیدانگر فایدت نمونده سیدر بدرا

م ،یرها تحقی است .همچنین ال ننجایی ده ضدری

معندادار نلمدون بارتلدت م در ال

 ۰.۰۵بود تحلیل عاملی ا شافی برا تناسایی سدای ار ،مناسد

تشدخیص داده تدد .بدرا

بررسی صحت مدد ها انداله سیر ال تحلیل عاملی تایید با اس فاده ال نر افزار نمدو
انجا تد ه ن ایج نشان داد تما بارهدا عداملی بداال  ۰.۵بدوده اسدت ده بیدانگر روایدی
همگرا می باتد.

تحلیل همبستگی کانونی یا متعارف
تجزیه و تحلیل همبن گی انونی یا م عارف م داود تدرین هالدت مددد یادی عمدومی
می باتد ه با اس فاده ال تکنیک نمار چندد م ،یدر راباده بدین دو مجموعده ال م ،یدر هدا
چندسانه را مورد بررسی قرار می دهد ش .)Thompson, 1984, pp.242-792ال لمانی ه ناپ
ش )۱۹87اثبا

رد ه تحلیل همبن گی انونی رایدج تدرین تدکل مددد یادی عمدومی مدی
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باتد ،این تکنیک محبوبیت بیش ر ییددا درده اسدت .تامرندون ش)Thompson, 1991, p.93
نشان داد ه ال تحلیل همبن گی انونی سایر رون ها یارام ریدک ال جملده نلمدون تدی،
نلمددون ننددوا ،رسرسددیون ،تحلیددل تمددایز و  MAANOVAاسدد ن اج مددی تددود .تحلیددل
همبن گی انونی بیش ال  ۶۳ساد بدست فراموتی سررده تده بود تدا اینکده ه لیندر بدرا
اولین بار در ساد  ۱۹۳۶منا همبن گی انونی را تددوین درد .سذتد ه ال اسد دالد نداپ،
بن ه ها نر افزار نمار  ،اربرد این رون را برا محققدان نسدان تدر درده اسدت .در
این راباه یدالور1به محاسبه ییچیده و هزینه بر ماتریکا همبن گی انونی اتاره مدی ندد،
در هالیکه بن ه ها نمار ع ر جدید تقریبا نیال به ایجاد این مداتریکا را هدذف درده
اند .تجزیه و تحلیل همبن گی انونی ،با تجزیه و تحلیل همزمان مجموعه ها و بدا تناسدایی
و مشخص ردن عناصر ال یک مجموعه م ،یر با بیشد رین وابند گی و ارتبداط بدا عناصدر
مجموعه م ،یر دیگر ،روابط نمار من قل موجود بین دو مجموعده م ،یدر را مدورد نلمدون
قدرار مدی دهدد ش .)Thompson, 1984, pp.242-792ایدن تکنیدک نمدار مدی تواندد دو
مجموعه م ،یر را باور همزمان در نظر بگیرد یا اینکه یک مجموعه م ،یر را بعندوان مجوعده
ییش بین شمال

ها من قل) و سایر مجموعه ها را بعنوان مجموعده مدال

شمدال

هدا

وابن ه) تلقی نماید .در هالی ه تحلیل رسرسیون چندسانه  fرا در موارد محاسدبه مدی ندد
ه تنها یک م ،یر وابن ه وجود دات ه باتد ،تحلیل همبن گی انونی با یذیرف ن چندد م ،یدر
وابن ه یک سا فراتر ال تحلیل رسرسیون چندسانه سذارده است.
همبن گی انونی با دو مجموعه ال داده هدا نغدال مدی تدود ده تدامل بردارهدایی ال
مشاهدا انجا تده بر لیه م ،یر ها می باتد .هدف همبن گی انونی ،تحلیل تعیدین نثدار
مجموعه م ،یر ها ییش بینی نندده بدر م ،یدر معیدار اسدت .بدرا روتدن تددن روندد ایدن
تکنیک فرض نید مجموعه م ،یر ها ییش بینی ننده تامل  pم ،یدر ش )x1,………xpو
مجموعه م ،یر ها مال

تامل  qم ،یر ش )y۱……...yqباتد ،م ،یر هدا  Xدر بدین یدود

۱Pedahzur
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دارا همبند گی م قابددل هن د ند و م ،یددر هددا  Yنیددز در دایددل یددود همبند گی دارنددد و
همچنددین میددان م ،یددر هددا  xو  yنیددز بدده صددور دو بدده دو همبن د گی وجددود دارد .رون
همبن گی انونی تالن می ند بردار هایی به صور لیر تعری

ند

W1= a11x1 + a12x2 +………. + a1pxp
V1= b11y1 + b12y2 +………. + b1qyq

این بردارها تر یبا یای ال دو مجموعه م ،یرهدا محندوب مدی تدوند و هددف نن
است ه  a11,………... a1pو  b11, ………. b1qچنان تعیین توند ه همبن گی میدان
 W1و  ،V1یعنی مقدار  C1هدا ثر تود W1 .و  V1را م ،یدر م عدارف و  C1را همبند گی
م عارف می نامند.
این روند ادامه ییدا می ند  Wmو  Vmنیز تعیین توند و مقدار  mهددا ثر برابدر هدداقل
 pو  qاست .ضمن اینکه مقادیر  C1و  C2و  C3و  C m...به تدریج اهش می یابند .باید توجده
داتت ه برا ن ایج همبند گی دانونی ،نخندت بایدد بده تحلیدل جددود هدا همبند گی بدین
م ،یرها یردایت و سرا برا تعیین اثرا ناتی ال ت،ییر همزمان چند م ،یر ،ضرای م ،یدر هدا
 Wو  Vرا بررسددی ددرد .فددرض نیددد دده مدداتریا همبن د گی) (q+p). (q+pبددین م ،یرهددا
 x1,………xpو  y۱……...yqبه صور لیر ال رو م ،یرها و در مشاهدا موجدود هاصدل
تده است .هدف همبن گی م عدارف بده دسدت نوردن تر ید یادی ال م ،یرهدا یدیش بیندی
ننده ه باالترین همبن گی را با تر ی یادی ال م ،یرهدا معیدار داتد ه باتدد .ایدن تر یبدا
یای به صور لیر نمایش داده می توند ).(Azar & Khadivar, 2014
یافته ها

ضریب همبستگی پیرسون:
برا نلمدون راباده یادی بدین م ،یدر هدا

دانونی یدژوهش شتدنای ی ،راباده ا و

سای ار ) و م ،یرها وابن ه شتشخیص نیالها اوالعاتی ،مکدان یدابی اوالعدا  ،ارلیدابی
اوالعا و اس فاده موثر ال اوالعا ) ال نلمون ضری

همبن گی ییرسون اس فاده تد .ایدن

نلمون این امکان را فراه می نماید تا نقش و راباه یک م ،یر با نا  Xال یک سدو و م ،یدر
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دیگر با نا  Yال ورف دیگر ال وری همبن گی یای دو م ،یر مشخص تود ش الن در ،
 .)۱۳8۹جدود  ۱ن ایج نلمون راباه یای همبن گی ییرسون بین عوامل بر سدواد اوالعداتی
ار نان را نشان می دهد .با توجه به سا معنی دار به دست نمده ،راباه یای بین همده
م ،یر ها مورد ارلیابی در سا اه ماد  ۵درصد معنی دار بوده اند.
جدول  .1همبستگی پیرسون بین متغیرهای کانونی
2

3

4

6

5

متغیر های کانونی

1

شناختی

1

رابطه ای

0.714

1

ساختاری

0.694

0.706

1

تشخیص نیازهای اطالعاتی

0.463

0.523

0.615

1

مکان یابی اطالعات

0.368

0.439

0.426

0.725

1

ارزیابی اطالعات

0.369

0.365

0.469

0.754

0.632

1

استفاده موثر از اطالعات

0.325

0.425

0.355

0.685

0.645

0.721

7

1

تحلیل همبستگی کانونی
جدول  . 2آزمون همبستگی کانونی بین ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد سواد اطالعاتی
تابع

مقدار

ضریب

ضریب تبیین

نسبت

کانونی

ویژه

کانونی

کانونی

تجمعی

1

1.0325

0.8412

0.60557

93.2865

12.469

2

0.04024

0.2339

0.03812

4.3974

1.91002

0.022

3

0.0028

0.04765

0.0028

0.35863 0.20635

0.624

نسبت x 2

سطح

النداری

معناداری

ویلکز

0.000

0.45
0.93
0.99

اولددین و دومددین همبن د گی ددانونی ش )X2=12.469, p=0.000و ش X2=1.91002,

 ،) p=0.022ال نظر نمار معنی دار بوده و بیانگر وجود دو مجموعه م ،یر وابن ه است .تابآ
همبن گی در جدود  .۲نشان ال معنی دار دو تابآ اس خراج تده در سدا  ۵درصدد دارد.
نماره ویژه نشان می دهد ه چده سدهمی ال واریدانا توسدط هدر یدک ال همبند گی هدا
انونی مربوط به دو مجموعه م ،یر تبیین می تود .هر م ،یر انونی دارا یک مقدار ویدژه
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بوده و معموال اولین همبن گی انونی مه تر ال دیگر همبن گی ها است .اولین همبند گی
ددانونی بددا مقدددار ویددژه  ۱.۰۳۲۵توانن د ه اسددت  ۰.8۴۱۲درصددد ال واریددانا مولفدده سددواد
اوالعاتی را تبیین ند ه با مجذور ردن مقدار همبن گی انونی ،مقددار واریدانا تبیدین
تده به دست می نید .ضدری

همبند گی بدین دو مجموعده م ،یرهدا سدرمایه اج مداعی و

مولفه ا سواد اوالعداتی  ۰.۶۰۵۵7درصدد در سدا معندی دار ارلیدابی تدده اسدت ،در
هالی ه برا تابآ انونی دو روابدط ضدعی

تدر و بدرا تدابآ دانونی سدو روابدط بدین

مجموعه م ،یرها معنی دار نبوده است .بر اسا

ننبت تجمعی بده دسدت نمدده بدرا اولدین

تابآ انونی ،م ،یرهدا سدرمایه اج مداعی تحقید قدادر هند ند هددود  ۹۳.۲8۶۵درصدد ال
ت،ییرا مولفه یفیت یدما را ییش بینی نند .م داود تدرین معیدار بدرا نلمدون سدا
معنی دار اولین همبن گی انونی ،معیار الندا ویلکز است ه بدا توجده بده سدا معندی
دار به دسدت نمدده ش )۰.۰۰۰معلدو مدی تدود دو مجموعده م ،یدر هدا بدا همددیگر ییوندد
دات هاند.
جدول  .3ضرایب کانونی استاندارد برای متغیر کانونی
مجموعه متغیر سرمایه اجتماعی
تشخیص

مکان یابی

ارزیابی

استفاده موثر

اطالعات

اطالعات

از اطالعات

W1

-0.63

-0.32

-0.201

V1

-0.436

-0.256

-0.184

-0.42

W2

-1.15

0.199

-1.089

V2

-0.462

-0.86

0.0215

1.012

W3

-0.072

1.40

-0.512

V3

-0.112

-0.240

0.724

-0.056

شناختی

بر اسا

رابطه

مجموعه متغیر سواد اطالعاتی

ای

ضرای

نیازهای

ساختاری

اطالعاتی

انونی اس اندارد تده برا اولین جفت ال م ،یر ها تابآ اود یدا W1

و  V1ه در جدود  ۳نمده است ،بزرسی مقادیر هر یک ال ضرای

انونی بیدانگر اهمیدت

نن م ،یر در تبیین ت،ییرا می باتد ،چنان چه مولفه تنای ی با میزان  -۰.۶۳درصدد ،مولفده
راباه ا با  -۰.۳۲و مولفه سای ار با  -۰.۲۰۱درصد در مرات

بعد بوده اندد ده بدرا
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بده صدور تشدخیص نیدال هدا اوالعداتی

 ،۰.۴۳۶مکان یابی اوالعا  ،۰.۲۵۶ارلیابی اوالعا  -۰.۱8۴و اس فاده موثر ال اوالعدا
به این معنا است ه با یایین نمدن مولفه ها سرمایه اج ماعی،

 -۰.۴۲می باتند .این مال

مولفه ها سواد اوالعاتی به میزان مقادیر اهش ییدا یواهد رد.
 -۳۲.۰ -۰.۶۳=W1شتنای ی) شراباه ا )  -۰.۲۰۱شسای ار )
 -۰.۲۵۶ -۰.۴۳۶ =V1شتشددخیص نیددال هددا اوالعدداتی) شمکددان یددابی اوالعددا ) -۰.۱8۴
شارلیابی اوالعا )  -۰.۴۲شاس فاده موثر ال اوالعا )
با ماالعه جفت اود معادله انونی و با توجه به همبن گی باال ننها مشاهده می تدود
ه در معادله  W1مقدار ضری
و در معادله  V1مقدار ضری

مولفه سای ار یایین و مقدار ضری

مولفه راباده ا بداال

ارلیابی اوالعا ال همه یایین تر و مقددار ضدری تشدخیص

نیال ها اوالعاتی باالتر ال همه می باتد .این امر نشان می دهد ه داهش در مولفده هدا
سرمایه اج ماعی باعث اهش در سواد اوالعاتی ار نان مدی تدود شدر ن یجده سدالمان بدا
افزایش مولفه ها سرمایه اج ماعی می تواند سا سواد اوالعاتی ار نان یدود را بداالتر
ببرد) دومین جفت معادله انونی ش W2و  )V2و سومین جفت معادله انونی  W3و  V۳بده
علت یایین بودن ضری

تبیین ش ۰.۰۳8۱۲و  )۰.۰۰۲8مندرج در جددود  ۳قابلیدت تفندیر را

ندارند .مااب با جدود  ،۴مولفه

راباه ا ننبت به مولفه تنای ی و مولفه سای ار سه

باالیی در تدکل سیدر  W1دارندد؛ همچندین تشدخیص نیالهدا اوالعداتی تداثیر سدذار
بیش ر ننبت به دیگر مولفه ها در تکل سیر م ،یر انونی  V1دات ه است.
جدول  .4بارکانونی متغیر اصلی با متغیر خود
مجموعه متغیر سرمایه اجتماعی
شناختی

رابطه
ای

مجموعه متغیر سواد اطالعاتی
تشخیص

ساختاری

مکان یابی

ارزیابی

استفاده موثر

اطالعات

اطالعات

از اطالعات

-0.525

-0.3346

-0.125

-0.39

-0.73

0.0215

0.019

-0.3125

0.625

-0.056

نیازهای
اطالعاتی

W1

-0.43

-0.89

-0.022

V1

W2

-0.23

0.199

-0.354

V2

-0.462

W3

-0.215

-1.326

-0.512

V3

0.096

حسین خنیفر  /علی اصغر رشید  /سیدهمعصومه حسینیفرد  /یاسر جمشید زهی

فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطالعات

16

مااب با بار ها

انونی م قابل مندرج در جدود  ۵مولفه مولفه تنای ی و تشخیص
انونی  W1و  V1دات ه اند .یاف ه

نیالها اوالعاتی سه بیش ر در تولیآ ها م ،یر ها

ها نشان می دهد جهت افزایش سواد اوالعاتی ار نان مولفه تنای ی ننبت به دو بعد
دیگر ارجحیت دارد تا امکان تقویت مولفه ها سواد اوالعاتی وجود دات ه باتد.
جدول  .5بار کانونی متقابل متغیر اصلی با متغیرهای کانونی متضاد خود
مجموعه متغیر سواد اطالعاتی

مجموعه متغیر سرمایه اجتماعی
تشخیص
شناختی

رابطه ای

ساختاری

W1

-0.74

0.54

-0.62

V1

W2

-0.34

0.19

0.35

V2

W3

0.052

مکان یابی

ارزیابی

استفاده موثر

اطالعات

اطالعات

از اطالعات

-0.80

-0.33

-0.23

-0.65

0.306

0.156

0.436

0.582

نیازهای
اطالعاتی

-

0.503

0.614

V3

0.125

-0.402

-0.050

0.215

برا تعیین ارتباط میزان سرمایه اج ماعی جهت افزایش یا اهش مولفه ها سواد
اوالعاتی ال ضرای

افزونگی اس فاده تده است ه در نن ،درجه ه یوتانی بین دو

مجموعه ال م ،یر ها مشخص می تود .میزان افزونگی باال ضرای

انونی نشان ال توانایی

باال ننها در ییش بینی م ،یر ها وابن ه دارند .ضری تایص افزونگی همانند  R۲در
رسرسیون است ه بر اسا

ن ایج جدود  ۶ننبت واریانا ها توضی داده تده مولفه

ها سواد اوالعاتی توسط مولفه ها م ،یر سرمایه اج ماعی شمولفه تنای ی ،راباه ا و
سای ار )  ۴7.۲۹درصد و ننبت واریانا ها توضی داده تده م ،یر سرمایه اج ماعی
توسط مولفه ها سواد اوالعاتی ار نان  ۲۹.۱۴درصد ارلیابی تده است.
جدول  .6شاخص های افزونگی کانونی برای اولین تابع کانونی
تابع کانونی
مولفه سواد اطالعاتی به وسیله مولفه های
سرمایه اجتماعی
مولفه های سرمایه اجتماعی به وسیله

ضریب افزونگی متغیرهای

ضریب افزونگی متغیرهای

متقابل کانونی اول

متقابل کانونی دوم

67.29

53.16

29.14

26.21
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مولفه های سواد اطالعاتی

بحث و نتیجه گیری
هدف ال یژوهش هاضر تعیین راباه بین مجموعه مولفه ها

انونی سرمایه اج ماعی

شمولفه تدنای ی ،راباده ا و سدای ار ) بده عندوان م ،یرهدا مند قل و مولفده هدا سدواد
اوالعاتی ار نان به عنوان م ،یرها وابن ه بدود .در ایدن راسد ا ،راباده دو مجموعده م ،یدر
مذ ور با اس فاده ال همبن گی انونی مورد بررسی و نلمون قرار سرفت .تحلیل همبند گی
در راباه با دو مجموعه م ،یدر دانونی در ی دوص سدواد اوالعداتی ار ندان بیدانگر ایدن
مال

است ه مجموعه م ،یرها ییش بینی ننده سرمایه اج ماعی شمولفه تنای ی ،راباده

ا و سدای ار ) و ابعداد سددواد اوالعداتی در سددا بندیار قددو دارا اوالعدا مشد ر ی
هن ند؛ یعنی ننبت واریانا ها تبین تده مولفه سواد اوالعاتی توسط مولفه هدا سدرمایه
اج مداعی شمولفدده تددنای ی ،رابادده ا و سددای ار )  ۶7.۲۹درصددد بددوده اسددت؛ امددا ننددبت
واریانا تبیین تده به وسیله مولفه هدا سدواد اوالعداتی بدرا سدرمایه اج مداعی ش)۲۹.۱۴
میزان قابل توجهی را در برنمی سیرد .با توجه به این ن ایج می توان تفنیر رد ه بدا ایجداد
لمینه ها سرمایه اج ماعی در سالمان باعث تقویت سواد اوالعداتی درسدالمان سدردی  .بدا
توجه به یاف ه ها یژوهش ،دو مجموعه انونی برا ارتباط بین سدرمایه اج مداعی و سدواد
اوالعاتی ار نان اس خراج تد ده بده دلیدل تدد قدو راباده لوج دانونی اود مدورد
تجزیه و تحلیل قرار سرفدت .مولفده تدنای ی بدا میدزان  -۰.۶۳درصدد و تشدخیص نیالهدا
اوالعاتی با میزان ش ،)-۰.۴۳۶در سایت م ،یدر دانونی یدود بیشد رین سده را دارا بودندد.
مولفه تنای ی ننبت به مولفده راباده ا و سدای ار در تدکل سیدر  W1شم ،یدر دانونی
سرمایه اج ماعی) دارد .تشخیص نیال ها اوالعاتی تاثیر سدذار بیشد ر نندبت بده دیگدر
مولفه ها در تکل سیر م ،یدر دانونی سدواد اوالعداتی  V1داتد ه اسدت .همچندین مولفده
تنای ی در سایت  V1م ،یر انونی سواد اوالعاتی و مولفه تشدخیص نیدال هدا اوالعداتی
در سایت  W1مربوط به م ،یر انونی سرمایه اج ماعی بیش رین سه را دارا بودند.
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