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Purpose: Information culture is a new concept that shows the organization's orientation
towards information, as well as values, norms, and behaviors related to information in the
organization. Addressing this concept is especially important in knowledge-based organizations
such as universities. The purpose of this research is to introduce a model information culture for
governmental universities of Iran.
Methodology: The populations were faculty members of governmental universities of Iran.
The members of the research sample in the qualitative section were selected by using the
purposive sampling method and in the quantitative section by using the random sampling
method. In the qualitative section, semi-structured interviews were used to collect data. After
analyzing the interviews and coding the data, a conceptual model of the research was designed.
Then, to assess the validity of the research model, quantitative data were collected with the help
of a researcher-made questionnaire. To evaluate the fitness of the research model, the SEM
method (Structural Equation Modeling) was used with the help of LISREL software.
Findings: By analyzing qualitative data 57 initial codes were identified for information
culture, these codes were categorized in format of 16 subcategories and 4 main categories.
Fitting the research model with the SEM method showed, information culture model of
governmental universities of Iran has very good fitness. Therefore, to measure information
culture in governmental universities of Iran, this model which includes 4 main dimensions
information values and norms, optimized use of information and communication technology,
information management, and Communications and interactions, can be used.
Conclusions: This research, by presenting a model for information culture, provides the
possibility of measuring and monitoring information culture in the governmental universities of
Iran. In addition, the results of this research can be a base for doing more research and the
development of theoretical foundations in this field.
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 .1مقدمه
نظر به اهمیت اطالعات در دنیای کنونی و نقش مؤثر اطالعات در تصمیمگیریهای سازمانی،
یکی از مفاهیمی که در سالهای اخیر مطرح شده ،مفهوم فرهنگ اطالعاتی است .این مفهوم در
ادامه مفاهیمی چون سازمان اطالعاتمحور ،سازمان دانشمحور ،سازمان دانشآفرین ،سازمان
یادگیرن ده ،سازمان داننده و مانند آنها شکل گرفته است که همگی ناظر به اهمیت اطالعات و دانش
در سازمانها هستند (دراکر0113 ،1؛ نوناکا و تاکه اوچی011۲ ،2؛ چو.)011۲ ،3

از نظر داونپورت )0117( 4همان طور که رفتارهای کارکنان در محیط کاری تحت تأثیر فرهنگ

سازمانی است ،رفتارهای اطالعاتی آنان نیز تحت تأثیر فرهنگ اطالعاتی قرار دارد .بر این پایه ،وی
فرهنگ اطالعاتی را بخشی از فرهنگ سازمانی میداند که بر رفتارهای اطالعاتی کارکنان تأثیر
میگذارد.

در همین رابطه ،کاری و مور ) 2003( 5نیز فرهنگ اطالعاتی را به عنوان بخشی از فرهنگ

سازمانی می دانند که در آن ارزش و اهمیت اطالعات درک شده و اطالعات به عنوان پایه و اساس
تصمیمگیریهای سازمانی و عامل رسیدن به موفقیتهای عملیاتی و استراتژیک شناخته میشود.
از دیدگاه چو و همکاران )2000( 6نیز ،فرهنگ اطالعاتی ارزشها ،هنجارها و رفتارهایی هستند
که بر دریافت ،تولید و استفاده از اطالعات تأثیر میگذارند .در این راستا ،چو ،برگرن ،دلتور و
اطالعاتی عبارت است از الگوهای مشترک اجتماعی از رفتارها ،هنجارها و ارزشهایی که میزان
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هیتون ) 200۲( 7تعریف مشابهی را از فرهنگ اطالعاتی ارائه کردند .مطابق با دیدگاه آنها ،فرهنگ
اهمیت و استفاده از اطالعات را در سازمان مشخص میکنند .در تعریفی دیگر ،اولیور)200۲( 8
میزان ارزش داده شده به اطالعات و نوع نگرش افراد به اطالعات را فرهنگ اطالعاتی تعریف
میکند .از نظر وی این ارزشها و نگرشها از طریق تعامل بین الیههای مختلف فرهنگ سازمانی،
1. Drucker
2. Nonaka & Takeuchi
3. Choo
4. Davenport
5. Curry & Moor
6. Choo & et al.
7. Choo, Bergeron, Detlor & Heaton
8. Oliver
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ملی و حرفهای شکل میگیرد .در مجموع میتوان گفت ،فرهنگ اطالعاتی بخشی از فرهنگ
سازمانی است که بر کلیه رفتارهای اطالعاتی سازمانی اعم از نیازسنجی اطالعات ،جستجوی
اطالعات ،استفاده از اطالعات و نیز نحوه مدیریت و کاربردی کردن اطالعات ،ابزارها و منابع
اطالعاتی در سازمان اثر میگذارد.
استفاده مؤثر از اطالعات و منابع اطالعاتی در سازمان نقش مهمی در پیشرفت سازمان و
پیشبرد اهداف سازمانی دارد .بنابراین ،توجه به فرهنگ اطالعاتی در سازمان امری ضروری است.
توجه به فرهنگ اطالعاتی میتواند ضامن موفقیت سازمانها در پیشبرد برنامههای مبتنی بر
اطالعات باشد .در این راستا ،داونپورت ( )0117فرهنگ اطالعاتی سالم را عامل پیشرفت و
موفقیت در عصر اطالعات می داند .منظور وی از سالم ،فرهنگی است که درک درستی از اهمیت
اطالعات و منابع اطالعاتی دارد و زمینه را برای استفاده هرچه بهتر از اطالعات در سازمان فراهم
میکند .این مهم به ویژه برای دانشگاهها که عمده فعالیتهای آنها مبتنی بر اطالعات بوده از
اهمیت بیشتری برخوردار است .در این رابطه ،الئوری ،هیدمتس و ویرکوس )2000( 1بررسی

فرهنگ اطالعاتی حاکم بر دانشگاهها را گامی مهم در جهت برنامهریزی بهتر برای خدمات
اطالعاتی و سیستمهای اطالعاتی دانشگاه میدانند .محمودی ،فتاحی ،نوکاریزی و دیانی ()031۲
نیز ضمن تأکید بر اهمیت اطالعات در دانشگاهها ،بهویژه در میان اعضای هیأت علمی ،مطالعه و

تأثیر زیادی بر عملکرد دانشگاه بهویژه فعالیتها و وظایف اعضای هیأت علمی و توسعه
همکاریهای علمی دارد .در همین رابطه ،در بسیاری از پژوهشها (الئوری ،هیدمتس و ویرکوس،
2000؛ ویدن و کریم )200۲ ،2از فرهنگ اطالعاتی به عنوان یک متغیر توانمندساز یاد شده که
نقش مهمی بر بهبود اثربخشی سازمانی به ویژه در سازمانهای دانشبنیان چون دانشگاهها دارد.
یافتههای پژوهشهای بیان شده مؤید آن است که فرهنگ اطالعاتی تأثیر مثبتی بر متغیرهایی چون
نوآوری و خالقیت ،اشتراک دانش ،مدیریت دانش و نظایر آنها دارد .موارد گفته شده نشاندهنده
اهمیت فرهنگ اطالعاتی است .بنابراین ،ضروری است که دانشگاهها در جهت بهبود آن تالش
1. Lauri, Heidmets & Virkus
2. Widén & Karim
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نمایند .اولین گام در این زمینه میتواند شناخت ،مطالعه و بررسی نقاط قوت و ضعف فرهنگ
اطالعاتی حاکم بر دانشگاه با استفاده از مدلی کامل و جامع باشد.
به طور کلی ،با بررسی مطالعات انجام شده در زمینه فرهنگ اطالعاتی ،چند نکته آشکار
شد:
نخست .به نظر میرسد پژوهشهای بسیار اندکی در زمینه فرهنگ اطالعاتی در دانشگاهها
انجام شده است.
دوم .در اندک پژوهشهای انجام شده ،مدلی که به طور ویژه برای سنجش فرهنگ اطالعاتی
در دانشگاهها تدوین شده باشد ،مشاهده نگردید.
سوم .پژوهشی که فرهنگ اطالعاتی را در کل دانشگاههای دولتی ایران سنجیده باشد ،یا مدلی
برای آن ارائه کرده باشد ،مشاهده نشد.
از این رو ،نظر به اهمیت فرهنگ اطالعاتی و آنچه گفته شد ،پژوهش حاضر بر آن است مدلی
را برای سنجش فرهنگ اطالعاتی در دانشگاههای دولتی ایران ارائه دهد .این مدل میتواند مبنایی
برای سنجش و مطالعه فرهنگ اطالعاتی حاکم بر دانشگاههای دولتی ایران باشد.
 .6پیشینه پژوهش
بررسی پژوهشهای انجام شده در زمینه فرهنگ اطالعاتی نشان میدهد ،مفهوم فرهنگ

اطالعاتی بخشی از فرهنگ است که بر تغییر شکل منابع فکری در کنار تغییر شکل منابع مادی
/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

اطالعاتی اولین بار توسط گینمن )01۲۲( 1مطرح شده است .مطابق با دیدگاه وی ،فرهنگ
تأکید دارد.

2

داونپورت ( ) 0117نیز ضمن تأکید بر نقش و اهمیت اطالعات در سازمان ،مفهوم فرهنگ
اطالعاتی را طرح کرده است .از نظر وی ،فرهنگ اطالعاتی رفتارها و نگرشهایی است که
جهتگیری سازمان به اطالعات را نشان میدهد .بر این پایه ،داونپورت چندین نوع فرهنگ
اطالعاتی ازجمله فرهنگ اطالعاتی باز یا بسته ،3حقیقتگرا یا شایعه محور ،4مبتنی بر شهود،5

1. Ginman
2. Davenport
3. Open Or Closed
4. Factually Oriented or Rumor
5. Intuition-Based
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متمرکز بر درون یا بیرون ،1کنترلکننده یا توانمندساز 2را نام میبرد.

کاری و مور )2003( 3در مطالعهای به بررسی فرهنگ اطالعاتی در سازمانهای دانشبنیان

حوزه سالمت پرداختند .آن ها برای سنجش فرهنگ اطالعاتی از مدلی شامل ابعاد اهداف و
استراتژی ،اهمیت اطالعات ،محیط سازمانی ،انجمنهای حرفهای ،سیستمهای اطالعاتی ،روابط
و ارتباطات استفاده کردند .یافتههای آنها نشان داد که اگرچه در سازمانهای مورد بررسی اهمیت
اطالعات به خوبی درک شده است ،اما در برخی زمینه همچون سیستمهای اطالعاتی و شرایط
محیطی کماکان مشکالتی وجود دارد.

4

در پژوهشی دیگر ،چو و همکاران ( )2000ضمن ارائه مدلی برای فرهنگ اطالعاتی ،تأثیر
فرهنگ اطالعاتی را بر رفتار استفاده از اطالعات در تعدادی از سازمانهای کانادایی بررسی
کردند .مدل آنها شامل شش ُبعد درستی اطالعات ،رسمیت اطالعات ،کنترل اطالعات ،شفافیت
اطالعات ،اشتراک اطالعات و استفاده فعاالنه از اطالعات بود .یافتهها حاکی از تأثیر مثبت و
معنادار فرهنگ اطالعاتی و ابعاد آن بر رفتار استفاده از اطالعات در سازمان بود.

در مطالعهای دیگر ،چو )2003( 5چهار نوع الگوی فرهنگ اطالعاتی را برای سازمانها معرفی

نمود .از دیدگاه وی ،با توجه به اهداف و نحوه مدیریت اطالعات در سازمان ،ارزشها و
هنجارهای اطالعاتی سازمان و نیز رفتارهای اطالعاتی سازمان ،فرهنگ اطالعاتی را میتوان در

الئوری ،هیدمتس و ویرکوس ( )2000در پژوهشی وضعیت فرهنگ اطالعاتی را در میان
اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی استونی بررسی نمودند .یافتهها نشان داد ،استفاده
فعاالنه از اطالعات ،استفاده از اطالعات غیررسمی و اشتراک اطالعات از ویژگیهای بارز فرهنگ
1. Internally or Externally Focused
2. Controlling or Empowering
3. Curry & Moore
4. Choo & et al.
5. Choo
6. Result Oriented Culture
7. Rule-Following Culture
8. Relationship-Based Culture
9. Risk-Taking Culture

/http://stim.qom.ac.ir

دستهبندی نمود.

/http://stim.qom.ac.ir

چهار گروه فرهنگ نتیجهگرا ،6فرهنگ قانونگرا ،7فرهنگ رابطهمحور 8و فرهنگ ریسکپذیر

9

ارائه و ارزیابی مدل فرهنگ اطالعاتی در دانشگاههای...

110

اطالعاتی حاکم بر مؤسسات آموزش عالی استونی است .گریشچنکو و چوبوکووا)2007( 1
مطالعه ای را به منظور بررسی رابطه میان فرهنگ اطالعاتی و مدیریت استعداد انجام دادند .مطابق
با یافته های آنها ،مدیریت استعداد اگر مبتنی بر فرهنگ اطالعاتی باشد ،در تعامل با فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی ،قادر به بهبود فرایندهای مدیریتی و عملکردی هر سازمانی است .به بیانی
دیگر ،توسعه مدیریت استعدادها نه تنها از طریق چشماندازهای فردی ،که براساس یک چارچوب
اجتماعی مبتنی بر فرهنگ اطالعاتی رشد پیدا میکند.
در مطالعهای دیگر ،ویدن و کریم ( )200۲تأثیر فرهنگ اطالعاتی را بر متغیرهای اطالعاتی در
گروههای کاری سازمانی بررسی نمودند .یافتههای آنها نشان داد ،فرهنگ اطالعاتی بر متغیرهای
مدیریت اطالعات و دانش سازمانی ،اثربخشی سازمانی ،سواد اطالعاتی ،استفاده از اطالعات و
سازگاری بین فرایندها و زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی تأثیرگذار است.

نوردشتاین و بیستروم )200۲( 2در مطالعهای نحوه برخورد و هماهنگ شدن کارشناسان

تازه وارد حوزه بهداشت با فرهنگ اطالعاتی محل کار خود یعنی بیمارستان را مورد بررسی قرار
دادند .یافتهها نشان داد ،تازه واردها در استفاده از اطالعات رسمی ،دقیق و علمی هستند .همچنین
تازهواردها اشتراک اطالعات و گزارش خطاها را از ویژگیهای اصلی فرهنگ اطالعاتی بیمارستان
میدانند .در مجموع ،افراد تازه وارد با گذشت زمان خود را با فرهنگ اطالعاتی حاکم بر سازمان

نیوزلند را مورد مطالعه قرار داد .بر پایه یافتههای این پژوهش ،منبع اطالعاتی مورد عالقه غناییها
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تطبیق میدهند .با رویکردی مشابه ،بوماه ،)200۲( 3فرهنگ اطالعاتی مهاجران غنایی ساکن در
اینترنت و صفحات وب ،سپس منابعی چون کتابخانهها و پایگاههای اطالعاتی است .همچنین
بیشترین اطالعات مورد جستجو توسط مهاجران غنایی در نیوزلند ،اطالعات مربوط به حوزههای
آموزش ،بهداشت ،محیط زیست و سیاست است .البته تعداد کمی نیز اطالعات مرتبط با
سرگرمی ،کشاورزی و دین را پیگیری میکنند.

4

در مطالعهای دیگر ،ویرکوس و سالمن ( )2020رابطه میان رفتارهای رهبری اثربخش و
فرهنگ اطالعاتی را در مؤسسات آموزش عالی بررسی نمودند .مطابق با یافتهها ،شش ُبعد برای
1. Gryshchenko & Chubukova
2. Nordsteien & Byström
3. Boamah
4. Virkus & Salman

111

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،7شامره  ،4زمستان 1400

رفتارهای رهبری اثربخش شناسایی شدند و همچنین مشخص شد فرهنگ اطالعاتی حاکم بر
جامعه مورد بررسی ،از نوع فرهنگ اطالعاتی رابطهمحور است .نتایج فرضیههای پژوهش نیز
حاکی از تأثیر معنادار فرهنگ اطالعاتی بر رفتارهای رهبری اثربخش بود.

دجا و وجیک )2020( 1در پژوهشی ضمن بررسی نقش فرهنگ اطالعاتی بر افزایش

توانمندسازی محیط های دانشگاهی ،نقش کتابداران را در این رابطه بررسی نمودند .این پژوهش با
روش پیمایش در میان مؤسسات آموزش عالی لهستان انجام شد .یافتههای پژوهش نشان داد،
فرهنگ اطالعاتی بر افزایش توانمندسازی محیطهای دانشگاهی ازجمله افزایش تحقیق و نوآوری
اثرگذار است و کتابداران به واسطه مهارتهایی که در زمینه فناوریهای اطالعاتی و نیز مدیریت
اطالعات دارند ،میتوانند نقش فعالی در این میان داشته باشند.

در پژوهشی دیگر ،گرینازوا ،تروشینکو و گونچارک )2020( 2نقش فرهنگ اطالعاتی در

شکل گیری آرمان فرهنگی را مورد واکاوی قرار دادند .این پژوهش با روش دیالیکتیک انجام گرفت.
این مطالعه دو یافته مهم داشت ،نخست ،مشخص شد فرهنگ اطالعاتی بر دگرگونی آرمان فرهنگ
تأثیر دارد .دوم ،بررسی مسئله تأثیر فرهنگ اطالعاتی بر آرمان فرهنگی مستلزم توسل به
روششناسی فلسفی از نظر توسعه یک دستگاه طبقهبندی است که بتواند ماهیت و ویژگی
پدیدههای جدید جامعه اطالعاتی را آشکار کند.

کشور انجام شده ،مطالعهای است که محمودی ،فتاحی ،نوکاریزی و دیانی ( )0310به منظور
بررسی وضعیت فرهنگ اطالعاتی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد انجام
دادند ،باشد .یافتههای آنها نشان داد ،وضعیت فرهنگ اطالعاتی و ابعاد آن در دانشگاه فردوسی
مشهد با وضعیت مطلوب فاصله دارد .در میان ابعاد فرهنگ اطالعاتی ،بهترین وضعیت مربوط به
اشتراک اطالعات و پایینترین وضعیت مربوط به شفافیت اطالعات است .طبق نظر اعضای هیأت
علمی دانشگاه فردوسی مشهد ،الگوی فرهنگ اطالعاتی حاکم بر دانشگاه فردوسی ،رابطهمحور
است .در الگوی رابطهمحور همکاریهای اطالعاتی و اشتراک اطالعات از اهمیت بیشتری
1. Deja & Wójcik
2. Gryaznova, Treushnikov & Goncharuk
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برخوردار است.
در پژوهشی دیگر ،زرندی و فرهادپور ( )0400رابطه میان فرهنگ اطالعاتی و تمایل به اشتراک
دانش را در میان اعضای هی أت علمی دانشگاه آزاد بررسی نمودند .آنها در این پژوهش از ترکیب
ابعاد مدلهای پیشین برای سنجش فرهنگ اطالعاتی استفاده کردند .یافتههای آنها نشان داد ،بیشتر
ابعاد فرهنگ اطالعاتی با وضعیت مطلوب فاصله دارند که دو ُبعد مدیریت اطالعات و ارزشها و
هنجارهای اطالعاتی کمترین میانگین را داشتند .مطابق با یافتههای این پژوهش ،فرهنگ اطالعاتی
تأثیر مثبت و معناداری بر گرایش به اشتراک دارد.
به طور کلی ،با توجه به جدید بودن مفهوم فرهنگ اطالعاتی ،پژوهشهای اندکی در این زمینه
به ویژه در داخل کشور انجام شده است .عمده پژوهشها نیز در زمینه سنجش وضعیت فرهنگ
اطالعاتی و رابطه آن با دیگر متغیرهای سازمانی است .عمده این پژوهشها نیز با استفاده از
روشهای ّ
کمی ،به ویژه روش پیمایشی ،به توصیف و بررسی رابطه میان فرهنگ اطالعاتی و دیگر
متغیرهای اطالعاتی پرداختهاند .اگرچه در چند پژوهش نیز فرهنگ اطالعاتی در میان اعضای
هیأت علمی یا دانشجویان دانشگاهها بررسی شده ،اما مدل خاص برای سنجش فرهنگ اطالعاتی
در دانشگاهها ارائه نشده است .این خالء ،به ویژه برای دانشگاههای دولتی ایران که ویژگیهای
فرهنگ اطالعاتی دانشگاههای دولتی ایران ،ضروری به نظر میرسد .برای این منظور در پژوهش
حاضر تالش شده است با استفاده از روش ترکیبی و گردآوری دادههای کیفی و ّ
کمی ،مدلی ارائه
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منحصربهفرد خود را دارند ،بیشتر احساس میشود .از اینرو ،انجام پژوهشی به منظور ارائه مدل

شود که مناسب سنجش فرهنگ اطالعاتی در دانشگاههای دولتی ایران باشد.
 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی است که با روش ترکیبی اکتشافی 1انجام شد .جامعه

آماری پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی ایران بودند که اعضای نمونه پژوهش در
بخش کیفی با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و در بخش ّ
کمی با روش نمونهگیری تصادفی
انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای کیفی از مصاحبه نیمهساختار یافته استفاده شد که فرآیند
انجام مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری ( 20مصاحبه) ادامه پیدا کرد .برای تحلیل و تفسیر
1. Sequential-Exploratory Mixed Methods Design
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دادههای کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد که از روشهای رایج و کارآمد در تحلیل
محتوای کیفی است و برای شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهای موجود در دادههای کیفی بهکار

میرود (کالرک و براون .)2003 ،1بعد از تحلیل و کدگذاری دادههای کیفی ،مدل اولیه پژوهش
تدوین گردید .در مرحله بعدی برای اعتبارسنجی مدل به دست آمده ،دادههای ّ
کمی با استفاده از
پرسشنامه گردآوری شدند که کار تحلیل دادههای ّ
کمی و بررسی برازش مدل پژوهش با استفاده از

روش معادالت ساختاری و با کمک نرمافزار لیزرل 2انجام گرفت.

در بخش کیفی برای افزایش اعتبار پژوهش ،قبل از انجام مصاحبهها ،سؤالهای مصاحبه در اختیار
تعدادی از اعضای هیأت علمی رشتههای مدیریت و علم اطالعات و دانششناسی قرار گرفت و بعد از
دریافت نظرات آنها و انجام اصالحات الزم ،ابزار طراحی گردید .در مرحله اجرای مصاحبهها نیز
تالش شد تا اصول علمی مرتبط با انجام مصاحبه رعایت شود .در نهایت ،بعد از پیادهسازی و

کدگذاری مصاحبهها ،برای تعیین اعتبارپذیری و روایی یافتهها ،از روش کنترل بهوسیله اعضاء 3استفاده
شد .کنترل به وسیله اعضاء ،یکی از راهبردهای مهم اعتمادپذیری و سنجش روایی در پژوهشهای
کیفی است که مصاحبههای انجام شده بعد از پیادهسازی ،در اختیار خود مصاحبهشوندگان قرار
میگیرد تا نظرات خود را درباره ّ
صحت و دقت آنها بیان کنند (هومن.)03۲۲ ،
در بخش ّ
کمی پژوهش نیز روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

موارد مورد نیاز ،روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت .برای سنجش پایایی
پرسشنامه پژوهش نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .برای این منظور تعداد  30عدد
پرسشنامه بین جامعه پژوهش توزیع گردید که بعد از وارد کردن در نرمافزار  ،Spssضریب آلفای
کرونباخ آن محاسبه شد .همانگونه که جدول  0نشان میدهد ،ضریب آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه و هر یک از ابعاد آن باالتر از  0/۲به دست آمد که نشاندهنده پایایی باال و قابل قبول
پرسشنامه بود.
1. Clarke & Braun
2. LISREL
3. Member check
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جدول  -1ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش
ابعاد پرسشنامه

ردیف

ضریب آلفای کرونباخ

1

ارزشهاوهنجارهایاطالعاتی


0/724

2

مندیازفناوریهایاطالعاتیوارتباطی


بهره

0/707

3

مدیریتاطالعات

0/274

4

ارتباطاتوتعامالت

0/223

5

کلپرسشنامه

0/712

 .4یافتههای پژوهش
همانگونه که پیش تر گفته شد ،روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی اکتشافی بود .بر این پایه،
نخست ،داده های کیفی گردآوری شدند و مدل مفهومی اولیه پژوهش تدوین شد .در ادامه برای
اعتبارسنجی مدل ،دادههای ّ
کمی گردآوری شدند .در این بخش نخست مدل مستخرج از دادههای
کیفی آورده میشود ،سپس نتایج تحلیل عاملی برای سنجش اعتبار مدل ارائه میگردد.
 .1-4مدل اولیه پژوهش براساس دادههای کیفی

از تحلیل دادههای کیفی ،تعداد  ۲7کد اولیه به دست آمد .این کدها در قالب  00مقوله فرعی و
 4مقوله اصلی دستهبندی شدند که بیانگر ابعاد و مؤلفههای مدل اولیه پژوهش بودند .نمودار 0
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دسترسی همگان به اطالعات
وجود فضای باز اطالعاتی
جریان آزاد اطالعات
قابل اعتماد بودن اطالعات

ارزشها و هنجارهای
اطالعاتی

توجه به اخالق اطالعات

باور به اشتراک دانش و اطالعات
رویکرد علمی به فناوری اطالعات
زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی

امنیت شبکههای اطالعاتی

فرهنگ اطالعاتی

استفاده بهینه از شبکههای اجتماعی

بهرهمندی از فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی

حفظ و نگهداری اطالعات
وجود فضای نقد و گفتگو
وجود فضای تعامل و همکاری

ارتباطات و تعامالت

تخصصگرایی و شایستهساالری
نمودار -1مدل اولیه فرهنگ اطالعاتی دانشگاههای دولتی ایران ،برگرفته از دادههای کیفی

همانگونه که در نمودار  0دیده میشود ،مقوله اصلی ارزشها و هنجارهای اطالعاتی از شش
مقوله فرعی دسترسی همگان به اطالعات ،فضای باز اطالعاتی ،جریان آزاد اطالعات ،قابل
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مدیریت اطالعات
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اطمینان بودن اطالعات ،توجه به اخالق اطالعات و باور به اشتراک دانش و اطالعات شکل گرفته
است .مقوله اصلی بهرهمندی از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی از چهار مقوله فرعی رویکرد
علمی به فناوری اطالعات ،زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی ،استفاده بهینه از شبکههای
اجتماعی و امنیت شبکه های اطالعاتی شکل گرفته است .مقوله اصلی مدیریت اطالعات از سه
مقوله سازماندهی اطالعات ،بهرهبرداری از اطالعات و حفظ و نگهداری اطالعات شکل گرفته
است .در نهایت مقوله اصلی ارتباطات و تعامالت نیز از سه مقوله فرعی وجود فضای نقد و
گفتگو ،وجود فضای تعامل و همکاری ،و تخصصگرایی و شایستهساالری شکل گرفته است.
در مجموع مطابق با دادههای کیفی ،مدل اولیه فرهنگ اطالعاتی دانشگاههای دولتی ایران
شامل ُ 4بعد اصلی ارزشها و هنجارهای اطالعاتی ،بهرهمندی از فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی ،مدیریت اطالعات و ارتباطات و تعامالت است .این مدل ،مدل مستخرج از دادههای
کیفی است که برای اعتبارسنجی میبایست آزمون و بررسی میشد .در ادامه نتایج حاصل از
ارزیابی مدل براساس دادههای کیفی آورده شده است.
 .6-4ارزیابی مدل پژوهش با استفاده از دادههای کمّی

بعد از تدوین مدل اولیه پژوهش ،برای سنجش اعتبار آن ،دادههای ّ
کمی گردآوری شدند .در

این بخش نتایج حاصل از ارزیابی مدل با استفاده از تحلیل عامل آورده شده است .قبل از انجام
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تحلیل عاملی با نرمافزار لیزرل دو پیشفرض اصلی تحلیل عاملی یعنی کفایت نمونهگیری و نرمال
بودن متغیرها بررسی گردید.
 .1-6-4آزمون کفایت نمونهگیری (شاخص  KMOو آزمون بارتلت)

از پیشفرضهای اصلی انجام تحلیل عاملی ،م ناسب بودن اندازه نمونه و رابطه بین متغیرها
است .برای این منظور از شاخص  KMOاستفاده میشود .این شاخص در دامنهای بین صفر تا یک
متغیر بوده و مقادیر بیشتر از  0/00برای آن ،بیانگر حجم مناسب نمونه برای اجرای تحلیل عاملی
است .آزمون بارتلت نیز ،بررسی میکند که آیا ماتریس همبستگی بین متغیرها ،ماتریسی واحد و
همانی است یا خیر .در سطح معناداری کوچکتر از  ،0/0۲فرض همانی بودن ماتریس همبستگی
رد می شود و تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار یا مدل عاملی ،مناسب است (مؤمنی.)03۲1 ،
جدول  2مقدار شاخص  KMOو سطح معناداری آزمون بارتلت را برای متغیرهای پژوهش نشان
میدهد.
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جدول  -2شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای متغیرهای پژوهش
شاخص کفایت

سطح معناداری

نمونهگیری KMO

آزمون بارتلت

ارزشهاوهنجارهایاطالعاتی


0/276

0/000

مندیازفناوریهایاطالعاتیوارتباطی


بهره

0/221

0/000

مدیریتاطالعات

0/227

0/000

ارتباطاتوتعامالت

0/254

0/000

متغیرها

با توجه به جدول شماره  ،2شاخص

KMO

برای متغیرهای پژوهش با حد بحرانی

 0/00اختالف چشمگیری دارد و سطح معناداری آزمون بارتلت نیز کوچکتر از  0/0۲است .از
اینرو ،با اطمینان میتوان گفت که دادههای جمعآوری شده برای اجرای تحلیل عاملی مناسب
بودند.
 .6-6-4بررسی نرمال بودن متغیرها

بررسی نرمال بودن متغیرها یکی دیگر از پیشفرضهای اصلی تحلیل عاملی و معادالت
ساختاری است .در پژوهش حاضر برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولوموگروف-
اسمیرنف استفاده شد .نتایج مربوط به این آزمون در جدول  3نمایان است.

ارزشهاوهنجارهایاطالعاتی


0/767

0/112

نرمال

ازفناوریهایاطالعاتیوارتباطی

بهرهمندی


0/201

0/232

نرمال

مدیریتاطالعات

0/722

0/340

نرمال

ارتباطاتوتعامالت

0/243

0/412

نرمال

کولوموگروف -اسمیرنف

همانگونه که در جدول  3نمایان است با توجه مقادیر آزمون و سطح معناداری آزمون ،همه
متغیرهای مورد بررسی دارای توزیع نرمال هستند.
 .3-4برازش مدل پژوهش

بعد از تایید پیشفرضهای مورد نظر ،مدل اولیه پژوهش در داخل نرمافزار لیزرل طراحی و
تحلیل عاملی برای سنجش برازش مدل اجرا شد .نمودار  2و  3مدل پژوهش را در حالت ضرایب
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متغیرها

آماره Z

سطح معناداری

نتیجه
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جدول  -3نتایج آزمون کولوموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
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استاندارد و مقادیر تی نشان میدهد.

همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود ،بارهای عاملی به دست آمده برای همه ابعاد اصلی
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نمودار  -2مدل فرهنگ اطالعاتی دانشگاههای دولتی ایران در حالت ضرایب استاندارد

و فرعی فرهنگ اطالعاتی باال هستند .هرچه بار عاملی متغیری بیشتر باشد نشاندهنده این است
که این متغیر معرف بهتری برای متغیر پنهان خود است.
در پژوهش حاضر بارهای عاملی برای همه متغیرها در دامنه  0/7۲تا  0/12قرار دارند که
نشاندهنده وضعیت بسیار خوب آنها است .اما برای اطمینان از اینکه ضرایب به دست آمده
معنادار هستند ،باید نمودار معناداری (مقادیر تی) مدل را رسم کرد.
نمودار  3مدل اندازهگیری فرهنگ اطالعاتی را در حالت معناداری نشان میدهد.
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 0/10بزرگتر هستند .در نتیجه بارهای عاملی به دست آمده معنادار بوده و مدل از اعتبار باالیی
برخوردار است .همچنین شاخصهای به دست آمده در زیر مدل نشان میدهد همه شاخصها در
حد مطلوب و قابل قبول هستند .مقادیر به دست آمده برای شاخصهای نیکویی برازش ،GFI
 IFI ،NFI ،AGFIنیز همگی باالتر از مقدار  0/1به دست آمد که نشاندهنده برازش باالی مدل
است.
به طور کلی ،با توجه به نمودارهای خروجی نرمافزار لیزرل و شاخصهای برازش ،مدل فرهنگ
اطالعاتی دانشگاههای دولتی ایران از برازش باالیی برخوردار و دارای اعتبار است .در ادامه برای
اینکه مشخص شود هر کدام از ابعاد و مؤلفه های مدل چه وضعیتی دارند ،در جدول  4بارهای
عاملی آنها آورده شده است.

/http://stim.qom.ac.ir

مطابق با نمودار  ،3مقادیر تی به دست آمده برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه از عدد
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نمودار  -3مدل فرهنگ اطالعاتی دانشگاههای دولتی ایران در حالت معناداری (مقادیر تی)
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جدول  -0میزان اهمیت هر یک از ابعاد و مؤلفههای مدل فرهنگ اطالعاتی

ارزشهاوهنجارهایاطالعاتی


0/71

بهرهمندیازفناوریهایاطالعاتیوارتباطی


0/27

مدیریتاطالعات

0/23

ارتباطاتوتعامالت

0/77

دسترسیهمگانبهاطالعات

0/72

وجودفضایبازاطالعاتی

0/27

جریانآزاداطالعات

0/74

قابلاعتمادبودناطالعات

0/22

توجهبهاخالقاطالعات

0/77

باوربهاشتراکدانشواطالعات

0/75

رویکردعلمیبهفناوریاطالعات

0/27

استفادهبهینهازشبکههایاجتماعی


0/71

وجودزیرساختهایاطالعاتیوارتباطی


0/23

امنیتشبکههایاطالعاتی


0/26

سازماندهیاطالعات

0/76

بهرهبرداریازاطالعات


0/22

حفظونگهداریاطالعات

0/73

وجودفضاینقدوگفتگو

0/24

وجودفضایتعاملوهمکاری

0/74

گراییوشایستهساالری


تخصص

0/27

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،همه ابعاد اصلی ،بار عاملی باالیی دارند و در این
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ابعاد اصلی

بار عاملی

مؤلفههای فرعی

بار عاملی

میان ،ارزشها و هنجارهای اطالعاتی ،بیشترین بار عاملی یا به بیانی دیگر بیشترین اهمیت را دارد.
ابعاد بهرهمندی از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی ،مدیریت اطالعات و ارتباطات و تعامالت نیز
به ترتیب رتبههای بعدی را دارند.
در میان همه مؤلفههای فرعی ،سه مؤلفه جریان آزاد اطالعات ،استفاده همگان از اطالعات و
استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی باالترین بار عاملی را دارند .بارهای عاملی سایر مؤلفههای
فرعی نیز در جدول نمایان است که با نگاه به آنها میتوان پی برد در ذیل هر ُبعد اصلی کدام مؤلفه
اهمیت بیشتری دارد.
 .5نتیجهگیری
فرهنگ اطالعاتی مفهوم نوینی است که جهتگیری سازمان به اطالعات ،منابع و ابزارهای
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اطالعاتی را نشان میدهد .به گفته صاحبنظران (مارچند ،کتینگر و رولینز2000 ،1؛ کاری و مور،

2003؛ چو و همکاران2000 ،؛ ویک ،ناگانو ،پوپادیک200۲ ،2؛ محمودی و همکاران)031۲ ،
متغیرهای مرتبط با اطالعات در سازمان مانند نحوه جستجو ،استفاده و بهکارگیری اطالعات،
تصمیمگیری مبتنی بر اطالعات ،اشتراک دانش و اطالعات ،سواد اطالعاتی ،نحوه استفاده از
فناوریهای اطالعاتی و مانند آنها تحت تأثیر فرهنگ اطالعاتی حاکم بر سازمان قرار دارند .همچنین
فرهنگ اطالعاتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بسیاری از دیگر متغیرهای سازمانی مانند
اثربخشی سازمانی ،عملکرد فردی و سازمانی ،مدیریت دانش ،مدیریت استعداد و نظایر آنها تاثیر
میگذارد (گریشچنکو و چوبوکووا2007 ،؛ ویدن و کریم .)200۲ ،بنابراین ،ضروری است که
سازمانها به فرهنگ اطالعاتی و نحوه سنجش و ارتقاء آن توجه نمایند .این مهم به ویژه در دانشگاهها
که عمده فعالیتهای آنها مبتنی بر اطالعات و دانش بوده ،از اهمیت بیشتری برخوردار است.
بر پایه آنچه گفته شد ،در پژوهش حاضر تالش شد تا با توجه به ویژگیهای حاکم بر
دانشگاههای دولتی ایران  ،مدلی برای سنجش فرهنگ اطالعاتی آنها ارائه گردد .این مدل که برآیند
تحلیل دادههای کیفی و ّ
کمی است (نمودار  )4میتواند مبنایی برای سنجش و شناخت نقاط
ضعف و قوت فرهنگ اطالعاتی حاکم بر دانشگاههای دولتی ایران باشد.

فرهنگ اطالعاتی

مدیریت
اطالعات

نمودار  -4مدل نهایی فرهنگ اطالعاتی دانشگاههای دولتی ایران

1. Marchand, Kettinger & Rollins
2. Vick, Nagano & Popadiuk
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بهرهمندی از
فناوریهای
اطالعاتی و
ارتباطی

ارتباطات و
تعامالت
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همانگونه که در نمودار  4دیده میشود ،مدل نهایی به دست آمده در پژوهش حاضر از ُ 4بعد
اصلی ارزشها و هنجارهای اطالعاتی ،بهرهمندی از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،مدیریت
اطالعات و ارتباطات و تعامالت تشکیل شده است که هر یک جنبهای از فرهنگ اطالعاتی را
نشان میدهد.
ُبعد «ارزشها و هنجارهای اطالعاتی» بیانگر نوع نگاه و جهتگیری سازمانها به اطالعات و
همچنین میزان رعایت ارزشها و هنجارهای مرتبط با اطالعات از سوی آنها است .این ُبعد از

شش مؤلفه دسترسی همگان به اطالعات ،وجود فضای باز اطالعاتی ،جریان آزاد اطالعات ،قابل
اعتماد بودن اطالعات ،توجه به اخالق اطالعات و باور به اشتراک دانش و اطالعات تشکیل شده
است .هر کدام از این مؤلفه ها نوع نگاه سازمان و مدیران سازمانی را به اطالعات ،منابع و ابزارهای
اطالعاتی نشان میدهد .اگر سازمانی به این مؤلفهها باور داشته باشد و به آنها عمل کند ،میتواند
زمینه را برای استفاده درست و مؤثر از اطالعات ،منابع و ابزارهای اطالعاتی در سازمان فراهم
سازد و باعث بهبود عملکرد فردی و سازمانی شود .برعکس ،اگر سازمانی به این مؤلفهها باور
نداشته باشد یا برای پیاده سازی آنها تالشی نکند ،کارکنان سازمان توان استفاده اثربخش از
اطالعات ،منابع و ابزارهای اطالعاتی را از دست خواهند داد و این نیز کاهش عملکرد فردی و
سازمانی را به دنبال خواهد داشت .در همین رابطه ،چو ( )2003و محمودی و همکاران ()031۲
سازمان هایی که فرهنگ اطالعاتی سالمی دارند و شرایط الزم را برای استفاده اثربخش از اطالعات
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فرهنگ اطالعاتی را عامل م همی در جهت بهبود اثربخشی سازمانی میدانند .از دیدگاه آنها
در سازمان فراهم میکنند ،توان رقابتی باالیی دارند و از عملکرد بهتری برخوردار هستند.
دور از انتظار نیست که در سازمانهایی که به ارزشها و هنجارهای اطالعاتی پایبند نیستند،
چالش ها و مسائلی چون فقدان اطالعات کاربردی و مفید ،غیرقابل اعتماد بودن اطالعات ،فضای
بسته اطالعاتی ،کنترل شدید اطالعات و کانالهای اطالعاتی ،زیرپا گذاشتن مسائل اخالقی
مرتبط با اطالعات و م انند آنها وجود داشته باشد .هر کدام از این چالشها میتواند باعث ایجاد
مشکالت بیشتری چون کاهش عملکرد ،کاهش کیفیت خدمات ،کاهش نوآوری و خالقیت،

کاهش رضایت کارکنان و نظایر آنها شود .در این راستا ،تین و چائو )2002( 1به نقش مثبت فرهنگ
1. Tien & Chao
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اطالعاتی بر رضایت کارکنان و نوآوری در سازمان اشاره کردند .از نظر آنها اگر فرهنگ اطالعاتی
حاکم بر سازمان حامی جریان آزاد اطالعات باشد و زمینه دسترسی و استفاده همه کارکنان از
اطالعات را فراهم سازد ،ضمن افزایش رضایت کارکنان ،زمینهساز افزایش نوآوری و خالقیت
خواهد بود.
«بهرهمندی از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی» یکی دیگر از ابعاد به دست آمده برای فرهنگ
اطالعاتی در پژوهش حاضر است .این ُبعد بیانگر توان و ظرفیت سازمان در استفاده از فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی در جهت پیشبرد منافع سازمان است .داشتن دیدگاه علمی و منطقی نسبت به
فناوریهای جدید ،وجود زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی در سازمان ،استفاده از ظرفیت
شبکههای اجتماعی ،و امنیت شبکههای اطالعاتی ،مؤلفههایی بودند که در ذیل این ُبعد قرار
گرفتند .در مطالعات پیشین نیز به برخی از این مؤلفهها و تأثیر و اهمیت آنها اشاره شده است.

به عنوان مثال ،اولیور )200۲( 1داشتن زیرساختهای اطالعاتی را از ابعاد اصلی فرهنگ

اطالعاتی می داند .وی در مدلی که برای فرهنگ اطالعاتی ارائه داده ،تأکید ویژهای بر پذیرش و
استفاده از فناوریهای اطالعاتی در سازمانهای امروزی دارد.
در همین راستا ،کاری و مور ( )2003نیز سیستمهای اطالعاتی را از الیههای اصلی فرهنگ
اطالعاتی دانستهاند .یکی از مؤلفههای قابل تأمل در این بخش مؤلفه استفاده از شبکههای

برخوردار هستند .عدم حمایت از شبکههای اجتماعی ،ایجاد محدودیت و فیلتر کردن آنها میتواند
مانعی بر سر جریان آزاد اطالعات و شفافیت اطالعات در دانشگاههای کشور باشد .در این راستا،
در برخی مطالعات چون محمودی ،فتاحی ،نوکاریزی و دیانی ( )0310و لپیک و کانیکن

2

( )200۲بر اهمیت استفاده از شبکههای اجتماعی و کانالهای ارتباطی در میان اعضای هیأت
علمی دانشگاهها تأکید و از آن به عنوان بستری برای توسعه خالقیت و دانش یاد شده است .از
این جهت ،فرهنگ اطالعاتی حاکم بر سازمانها به ویژه در دانشگاهها باید حامی شبکههای
اجتماعی باشد.
1. Oliver
2. Lepik & Kannukene
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«مدیریت اطالعات» دیگر ُبعد به دست آمده برای فرهنگ اطالعاتی در پژوهش حاضر است.
مدیریت اطالعات بیانگر همه فرایندهایی است که برای ثبت ،ضبط و قابل استفاده کردن اطالعات
در سازمان به کار گرفته میشود .سازماندهی و بهرهبرداری از اطالعات و حفظ و نگهداری
اطالعات سه مؤلفهای بودند که در ذیل این ُبعد قرار گرفتند .هرچه توان سازمان در مدیریت
اطالعات بیشتر باشد ،به همان اندازه بهره بیشتری از اطالعات و دانش موجود در سازمان میبرد و

ظرفیت جذب اطالعات و دانش بیشتری را نیز خواهد داشت .از اینرو است که سوارد)2004( 1
مدیریت اطالعات را یکی از الیههای اصلی فرهنگ اطالعاتی میداند .از نظر وی ،توان سازمان در
مدیریت اطالعات نقش زیادی در بهبود عملکرد سازمان و تصمیمگیری مبتنی بر اطالعات دارد.
در بیشتر مدلهایی که برای سنجش فرهنگ اطالعاتی ارائه شدند ،ازجمله مدل اولیور (،)200۲
مدل کاری و مور ( )2003نیز مدیریت اطالعات به عنوان یکی از ابعاد اصلی فرهنگ اطالعاتی
در نظر گرفته شده است.
اما آخرین ُبعدی که در پژوهش حاضر برای فرهنگ اطالعات به دست آمد« ،ارتباطات و
تعامالت» بود .این ُبعد بیانگر ارتباطات ،تعامالت و همکاریهای مبتنی بر اطالعات و دانش در

سازمان است .این ُبعد از سه مؤلفه وجود فضای نقد و گفتگو ،وجود فضای تعامل و همکاری،

تخصصگرایی و شایستهساالری تشکیل شده است .موارد گفته شده همگی میتوانند زمینهساز
سازمان فراهم نمایند .به گفته داونپورت ( )0117سازمانهایی که فرهنگ اطالعاتی سالمی دارند،
/http://stim.qom.ac.ir
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استفاده بهتر و مؤثر از اطالعات سازمانی باشند و امکان همکاری بیشتر را میان کارکنان مختلف
از تعامل و همکاری استقبال میکنند .البته الزمه تعامل و همکاری ،تحمل و پذیرش دیدگاههای
فکری مختلف و احترام به دانش و تخصص دیگران است .در این راستا ،مارچند ،کتینگر و رولینز

2

( ) 2000برخورد منصفانه و بدون سوءگیری با افکار و عقاید دیگران را یکی از ارزشهای
اطالعاتی مهم در سازمان معرفی میکند .کاری و مور ( )2003نیز وجود کانالهای ارتباطی
متعدد در سازمان و نیز همکاری های دوستانه و مبتنی بر اعتماد را از عناصر فرهنگ اطالعاتی
دانستهاند.
به طور کلی ،در پژوهش حاضر تالش شد مدلی برای سنجش و پایش فرهنگ اطالعاتی
1. Svärd
2. Marchand, Kettinger & Rollins
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دانشگاههای دولتی ایران ارائه شود .مدل نهایی از ُ 4بعد اصلی و  00مؤلفه فرعی تشکیل شده است
که جنبههای مختلف فرهنگ اطالعاتی را میسنجد .در مدلهای پیشین که برای فرهنگ اطالعاتی
ارائه شدند ،به برخی از این مؤلفهها توجه نشده است .به عنوان مثال ،مدل چو و همکاران (،2000
 )200۲تنها به برخی از ارزشها و هنجارهای اطالعاتی مانند درستی اطالعات ،شفافیت
اطالعات ،استفاده فعاالنه از اطالعات ،اشتراک اطالعات ،کنترل اطالعات و رسمیت اطالعات
تأکید داشته است .مدل کاری و مور ( )2003و سوارد ( )2004بیشتر بر جنبههای مبتنی بر
فناوری مانند زیرساخت های اطالعاتی تأکید دارد .در مدل اولیور ( )200۲نیز اگرچه به ارتباطات
و روابط سازمانی اشاره شده است ،اما بیشتر به مسائل فنی مرتبط با مدیریت اطالعات توجه دارد.
به نظر می رسد مدل پژوهش حاضر جامعیت بیشتری نسبت به مدلهای قبلی داشته باشد ،چراکه
به همه جنبه های مختلف فرهنگی ،فنی و انسانی توجه نموده است .البته که تفاوت در مدلها امری
طبیعی است ،چراکه هر مدل براساس بافت و شرایط محیطی مختلفی که سازمان در آن قرار دارد،
تدوین میگردد .به هر جهت ،دانشگاههای دولتی ایران میتوانند از این مدل برای سنجش وضعیت
فرهنگ اطالعاتی خود استفاده کنند و با شناخت نقاط قوت و ضعف خود برنامهریزی بهتری برای
فعالیتهای مبتنی بر اطالعات خود به عمل آورند .دانشگاهها میبایست به ارزشها و هنجارهای
مرتبط با اطالعات ازجمله جریان آزاد اطالعات ،اشتراک اطالعات ،دسترسی همگان به

توسعه ارتباطات و تعامالت میان اعضای هیأت مهیاء کرده و در این زمینه باب نقد ،گفتگو و
همکاری و تخصصگرایی را باز کنند .مدیریت اطالعات به شکل علمی و دقیق در سطح دانشگاه
و برنامهریزی و سرمایهگذاری بیشتر برای استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی اقدام مهم
دیگری است که دانشگاه باید انجام دهند .این مهم به ویژه در شرایط امروزی که با شیوع بیماری
کرونا هم زمان شده است ،اهمیت دوچندان دارد .موارد گفته شده ضمن بهبود وضعیت فرهنگ
اطالعاتی در دانشگاهها میتواند باعث بهبود عملکرد دانشگاهها و اعضای هیأت علمی شود.
 .2پیشنهادات پژوهش
اما در انتها با توجه به اهمیت فرهنگ اطالعاتی و ابعاد آن ،محورهای زیر برای انجام
پژوهشهای بیشتر در این زمینه پیشنهاد میشوند:
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 )0بررسی تأثیر فرهنگ اطالعاتی بر توسعه همکاریهای علمی میان دانشگاهها و اعضای
هیأت علمی
 )2بررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر ارزشها و هنجارهای اطالعاتی در میان گروههای
مختلف ازجمله دانشجویان
 ) 3بررسی تأثیر فرهنگ اطالعاتی بر متغیرهای سازمانی چون اثربخشی سازمانی ،مدیریت
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دانش ،سواد اطالعاتی و مانند آنها.
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