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Abstract 
Aim: This study aims to design a model for evaluating and improving ICT skills (software, 

hardware, networking, and communication skills) for public library librarians of Khuzestan 
Province. 

Methodology: The research is applied one by purpose, and was done by using the meta-

synthesis technique for determining the characteristics of the ICT according to existing 
resources. Qualitative content analysis of the core resources, Delphi technique for the views of 

the experts about the ICT criteria, and structural equation modeling for evaluation of the 

confirmed criteria of the Delphi panel by the librarians are used. Using content analysis,129 
concepts from 15 articles were extracted. These concepts have been transformed into a 

questionnaire consisting of 35 criteria with reliability (0.978) and validity (0.90) by 

implementing three stages of the Delphi technique and with the approval of 20 experts Delphi 
panel. The statistical population for implementing the questionnaire included 327 public library 

librarians of Khuzestan province in 2020. By proportional attribution sampling method, 100 

librarians were selected and a questionnaire was distributed among them. 

Findings: The findings of the research show that software skills with a load Factor of 

(0.95), hardware skills with a load Factor of (0.88), network skills with a load Factor of (0.91), 

and technical and communication skills with a load Factor of (0.87) in a correlated relationship 

affect  the  improvement  of  information  and  communication technology skills of librarians. 
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Therefore, the finding shows that public library librarians have a positive attitude toward the use 

of information and communication technologies according to Davis et al. (1989) theory of 

technology acceptance, and this positive attitude leads to a desire to use and improve 

information and communication skills. Also, by citing four determining and effective factors in 
the willingness and use of technology in the integrated theory of acceptance, it can be inferred 

that the librarians participating in this study believed that using information technologies and 

communication affect their performance and career success. 
Conclusion: According to the results, first the software skills are important for the 

librarians, then network skills are mentioned more useful for them, and in the end hardware and 

communication skills are regarded. Fit indicators also confirm that the proposed model has a 
very high validity. 

 

Keywords: Public Libraries, Librarians, Khuzestan Province, Information Skills, 

Communication Skills, Information Technology. 
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 چکیده

 افزاری،  های نرم  های اطالعاتی )مهارت  آوری  های فن  هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی ارزیابی و ارتقاء مهارت هدف:
 های عمومی است.   های ارتباطی( کتابداران کتابخانه  آوری  افزاری، شبکه و فن  سخت

نیک فراترکیب، تحلیل محتوا، تکنیک دلفی، کاربردی و با استفاده از تک پژوهش حاضر از نظر هدف، شناسی:  روش
مدل معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تأییدی( انجام شده است. در تحلیل محتوای کیفی با استفاده از فراترکیب، 

نفر  43مقاله استخراج گردید. سپس این مفاهیم با اجرای تکنیک دلفی، در سه مرحله و با تأیید  45مقوله مفهومی از 449
( تبدیل شد. جامعه آماری 93/3( و روایی )98/3گویه با پایایی ) 35ای متشکل از   ی تیم خبره، به پرسشنامهاز اعضا

گیری انتساب متناسب،   بوده است که با روش نمونه 4399نفر از کتابداران استان خوزستان در سال  348پژوهش نیز شامل 
  .نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند 433تعداد 

                                                           
و های ارتباطی   طراحی مدلی برای ارتقاء مهارت»با عنوان:  ،شناسی  رشته علم اطالعات و دانش ،رسالۀ دکتری پژوهش حاضر مستخرج از:. 1

، فرشته سپهر :زهره میرحسینی، استاد مشاور :مراد دستاران، استاد راهنما ، دانشجو:«های عمومی  های اطالعات و ارتباطات کتابداران کتابخانه  مهارت
 است. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالارائه شده در 

های اطالعات و ارتباطات کتابداران   وی ارزیابی و ارتقاء مهارت(. طراحی الگ1041دستاران، م.، میرحسینی، ز.، سپهر، ف. ) استناد به این مقاله:
 .306-317(، ص2)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتخوزستان(. های عمومی )مطالعه موردی: استان  کتابخانه

DOI: 10.22091/stim.2020.5934.1438 
 01/00/0000: انتشارتاری    خ  ؛  03/03/0933ذیرش: تاری    خ پ ؛  86/02/0933تاری    خ اصالح:  ؛  01/06/0933 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر

 حق مولف©نویسندگان. 
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 افزاری با بارعاملی  های سخت  (، مهارت95/3) افزاری با بارعاملی  های نرم  دهد که مهارت  ها نشان مییافته نتایج:
( در یک رابطة همبسته، 78/3های ارتباطی با بارعاملی )  آوری  ( و مهارت فن94/3های شبکه با بارعاملی )  (، مهارت77/3)

های عمومی   کتابداران کتابخانهبنابراین،  و ارتباطی کتابداران تأثیرگذار هستند.های اطالعاتی   آوری  فن بر ارتقاء مهارت
های اطالعات و ارتباطات   آوری  (، نگرش مثبتی به استفاده از فن4979آوری دیویس و همکاران )  طبق نظریة پذیرش فن

عاتی و ارتباطی در میان آنان شده است. های اطال  موجب تمایل به استفاده و ارتقاء مهارت اند و این نگرش مثبت  داشته
توان   ی در نظریة یکپارچه پذیرش، میورآ  ل و استفاده از فنیثر در تماؤمو کننده   نییچهار عامل تعهمچنین با استناد به 

ی و های اطالعات  آوری  اند که استفاده از فن  کننده در این پژوهش، باور داشته  استنباط کرد که کتابداران مشارکت
 ها تأثیرگذار است.  ارتباطاتی، در عملکرد و موفقیت شغلی آن

افزاری اهمیت   های نرم  های اطالعاتی برای کتابداران ابتدا مهارت  طبق نتایج به دست آمده، در مهارت گیری:  نتیجه
های بعدی قرار دارند.  رتبهافزاری و ارتباطاتی نیز در   های سخت  باشند و مهارت  های شبکه مفید می  دارند، سپس مهارت

 های برازش نیز مؤید آن است که الگوی پیشنهادی از اعتبار باالیی برخوردار است.  شاخص
 

آوری  های ارتباطی، فن  های اطالعاتی، مهارت  های عمومی، کتابداران، استان خوزستان، مهارت  کتابخانه ها: کلیدواژه

 اطالعات.
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 مقدمه . 1

عاتی، این اطالعات و ابزارهای ارتباطی هستند که به عنوان یکی از در عصر جامعه اطال
نحوی که انسان ناگزیر،  کنند؛ به  ای ایفای نقش می  های اساسی زندگی فردی، اجتماعی و حرفه  مؤلفه

های انسان  سازد. بدیهی است که نیازها و خواسته  ها دستیابی به نیازهای خود را ممکن می  به مدد آن
ویژه در حوزۀ اطالعات و ارتباطات، دچار تحوالت شگرف شده است؛ تا جایی که   بهمعاصر، 

ترین عناصر مورد نیاز انسان در قرن حاضر به حساب آورد و فراتر از آن،  توان این حوزه را از اساسی  می
شرط بقاء در جامعۀ کنونی را دسترسی بیشتر و مؤثرتر به اطالعات دانست و از همین روست که 

اند. طبعًا با توجه به ماهیت جوامع اطالعاتی و ارتباطی   امعه کنونی را جامعه اطالعاتی نامیدهج
های گوناگون، حفظ، پردازش،   کنونی، حجم عظیمی از دانش و اطالعات تولید و در قالب محمل

ترین   ن و موجهتری  های عمومی به عنوان یکی از مهم  شوند. در این بین، کتابخانه انتقال و بکارگیری می
نهادهای اجتماعی و اطالعاتی مورد توجه و مراجعۀ عمومی قرار دارند و به عنوان دانشگاه مردم به 

های اطالعاتی، وظیفۀ حفظ و انتقال دانش   کمک کتابداران متخصص و به مدد منابع، ابزارها و محمل
سو، اگر محیط  چنین شرایطی، از یکو اطالعات به تعداد زیادی از افراد جامعه را بر عهده دارند. در 

های مجازی با نسل   ها و عملکردهای سّنتی، به محیط  های عمومی با گذار از شیوه  اجرایی کتابخانه
های مبتنی بر وب،   آوری  فن ها نتوانند با استقرار جدیدی از کاربران آنالین منطبق نشود و کتابخانه

ها و   ن و مکانی برآورده نمایند؛ و از سوی دیگر به نقشنیازها و مطالبات کاربران را در هر زما
های عمومی نیز متناسب با این   های اطالعاتی و ارتباطی کارشناسان و کتابداران کتابخانه  مهارت

ها از حوزۀ   توجهی شود؛ در آن صورت، ناکارآمدی، رکود و خروج کتابخانه  محیط جدید مجازی بی
ای چالش   تواند مسأله  نوبه خود می ناپذیر خواهد بود. این امر نیز به  عمومی و محیط رقابتی اجتناب

برانگیز برای سطح سواد و دانش عمومی و محدودیت برای تحقیق و توسعه در کشور را به دنبال داشته 
های عمومی به عنوان   گفته، بدیهی است که کتابداران و کارشناسان کتابخانه  باشد. با استدالل پیش

ای،   اصلی این فرآیند، برای پاسخ به نیازهای اطالعاتی کاربران و مشتریان از هر قشر و طبقهمهرۀ 
افزاری،   های سخت  افزاری، مهارت  های نرم  عالوه بر داشتن دانش کتابداری، نیازمند کسب مهارت

های مرتبط   های ارتباطی هستند. موارد کلی فوق و سایر مهارت  آوری  های شبکه و مهارت فن  مهارت
گیرند. در این راستا، تعیین وضعیت  قرار می 1«های اطالعات و ارتباطات  آوری  فن مهارت»در قالب 

                                                           
1. ICT= Information Communicatio Technology 
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ها، نقشی   های اطالعات و ارتباطات کتابداران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن  آوری  فن مهارت
ارائه اطالعات مورد نیاز به کننده در موفقیت یا شکست فرآیند خدمات به کاربران و مشتریان و   تعیین

طور مشخص، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که   ها دارند. بر اساس مسأله مطرح شده، به آن
های عمومی را ارزیابی   های اطالعات و ارتباطات کتابداران کتابخانه  آوری  فن توان مهارت  چگونه می

های نظری برای تبیین مسأله   حقیق، ابتدا بنیانت کننده به سؤال  و ارتقاء داد؟ برای ارائۀ پاسخی قانع
اند؛ سپس با استفاده از تکنیک فراترکیب، تحلیل محتوا و تکنیک دلفی،   پژوهش واکاوی شده

های اطالعات و ارتباطات، شناسایی و بر  آوری  فن های تأثیرگذار بر ارتقاء مهارت  ترین مهارت  مهم
های اطالعات و   آوری  فن ت و در ادامه سطح مهارتها ابزار سنجش ساخته شده اس  اساس آن

گیری و در نهایت با اجرای روایی   های عمومی استان خوزستان اندازه  ارتباطات کتابداران کتابخانه
های   های اطالعات و ارتباطات کتابداران کتابخانه  آوری فن سازه، الگویی برای ارزیابی و ارتقاء مهارت

 عمومی عرضه شده است. 
 های یورآ فنرا برای تبیین مسائل مربوط به استفاده از  یمختلف یالگوها ،محققانبه لحاظ نظری، 

ام(   ای  )تی1یورآ فن رشیبه مدل پذ توان  یماند که از آن میان   کار گرفته و ارتباطات به اطالعات
استفاده از  استوار است که ایدهن یبر ای مذکور الگواشاره کرد.  (7383) ناو همکار 2سیوید

ل ین تمایشود که ا  ین مییل به استفاده( تعیل به رفتار )میاطالعات و ارتباطات، با م های  یورآ  فن
 ،د بودنیاز مف ینخست، برداشت ذهن .شود  ین مییتع ی، خود بر اساس دو برداشت ذهنیرفتار

را بهبود خواهد  یوخاص، عملکرد  یورآ  ك فنیاستفاده از  ،ك فرد معتقد استیکه  یزانیم یعنی
ك یکه فرد معتقد است استفاده از  یزانیم یعنی ،استفاده یاز آسان ید و دوم، برداشت ذهنیبخش

اد ینظری مدل  (. بر اساس730-739، ص0223، 3)لی و کیم آسان خواهد بود یو یبرا یورآ  فن
تحقق  ، حاصلها  خانهکتابداران کتاب یاطالعات و ارتباطات از سو های  یورآ  استفاده از فن شده،

 ای است که عبارتند از:  یک فرآیند چهار مرحله
اطالعات و ارتباطات  های  یورآ  استفاده از فن یبرا کتابداراند ی، بر عقایرونیب یرهایمتغ -7

 ند.رگذاریتأث
                                                           

1. Technology Acceptance Model (TAM) 

2. Davis & et al. 

3. Lee & Kim 



 202 ...های اطالعات و مهارت ءی ارزیابی و ارتقاالگوراحی ط

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

ر یاطالعات و ارتباطات تحت تأث های  یورآ  نگرش آنان را در استفاده از فن کتابداران،د یعقا -0
 .دهد  یرار مق

ر یاطالعات و ارتباطات تأث های  یورآ  ل آنان به استفاده از فنیبر تما کتابداراننگرش  -9
 .گذارد  یم

 ها را  سطح استفاده از آن ،اطالعات و ارتباطات های  یورآ  به استفاده از فن کتابدارانل یتما -0
ك فرد ی یش ذهنیرش، گرایبه پذ لیتما که کند یح میتصر یورآ  رش فنیمدل پذ. کند  یم نییتع
)کوو و  رود  یآن رفتار بشمار م یدر انجام واقع یك رفتار خاص است که عامل مهمیانجام  یبرا
، یاطالعات یها  ن محققان نظامیدر ب یقابل قبول ۀیاد شده، نظری (. الگوی720، ص0223، 1ین
باشد )تانگ و   میالعات و ارتباطات اط های یورآ  نه فنیکاربران در زم یرشیمطالعه رفتار پذ یبرا

 (. 0228، 2چانگ

 3یورآ  رش و استفاده از فنیکپارچه پذیه ی، نظرپرکاربرد در این زمینه یها  از مدلدیگر  یکی
، یورآ رش فنینه پذین مدل مشهور در زمیچند یاصل یها  ق سازهیتوان حاصل تلف  یاست که آن را م

ه شناخت ی، نظر6ت شدهیه رفتار هدای، نظر5عمل مستدل هی، نظر4یه نشر نوآوریجمله نظر از
کند که به   را معرفی میکننده   نییه چهار عامل تعین نظریا. و... دانست 8یزشی، مدل انگ7یاجتماع

های اطالعات و ارتباطات را توضیح داد.   یورآ  استفاده از فنکتابداران به ل یتماتوان   ها می  کمک آن
 ز:ند اعبارت این چهار عامل

کمك خواهد  ها آنستم به یك سیاستفاده از  ندمعتقد کتابدارانکه  یزانیم 9د:انتظار عملکر -7
 . دنیل آینا یخود به منافع یدر عملکرد شغلتا کرد 

 شود.  اطالق میستم یسیک نحوه استفاده از  یزان آسانیمبه  10:انتظار تالش -0
                                                           

1. Kuo &Yen 
2. Tung & Chang 
3. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 

4. Innovation Publishing theory 
5. Theory of Reasoned Action 
6. Theory of Guided Behavior 
7. Theory of Social Cognition 
8. Motivational Model 
9. Performance expectancy 

10. Effort expectancy 
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 ی مانند مدیران و مسؤالنافراد مهم ؛کند  یاك مادر کتابدارك یکه  یزانیم 1:یاثرات اجتماع -9
 .دند استفاده کنیجد های  ستمید از سیباکه کتابدار معتقدند 

 یالزم برا یو سازمان یفن یها  رساختیز ندمعتقد کاربرانکه  یزانیم 2:گر  لیط تسهیشرا -0
، 3داسگوپتا و گوپتا)گوپتا،  فراهم است های اطالعاتی و ارتباطی  یورآ  از کاربرد فن یبانیپشت

به  ،، محققان مختلفم.0229ه در سال ین نظریا یریگ  از زمان شکل(. 709، 700، ص 0228
از آنجا که در این پژوهش میزان برخورداری کتابداران اند.   پرداخته یورآ  رش فنیآزمون آن در پذ

رتباطات مورد سنجش و آوری اطالعات و ا  های فن  عمومی استان خوزستان از مهارت های کتابخانه
تواند بازتاب نگرش ذهنی مثبت یا منفی   ارزیابی قرار گرفته است؛ نتایج این ارزیابی که می

های عمومی باشد را   های اطالعاتی و ارتباطاتی مستقر در کتابخانه  آوری کتابداران به استفاده از فن
 توان به کمک هر دو نظریه مطرح شده تبیین کرد.   می

های متعددی   مایه پژوهش های اطالعاتی و ارتباطاتی، دست  آوری  تجربی، مسألۀ فن به لحاظ
های کتابداران دانشگاه   ها و مهارت  زیرساخت»(، 7939بوده است از جمله: پریرخ و ایلخانی )

اند. در این   را مورد بررسی قرار داده« اندازی و توسعه خدمات الکترونیکی  فردوسی مشهد برای راه
ژوهش، امکاناتی مانند رایانه، پست الکترونیک، فرم وبی، همایش ویدیوئی، اسکنر، کارت پ

اند. نتایج این تحقیق نشان   های موجود بوده  صوتی، اسپیکر و میکروفون و دوربین وب، زیرساخت
و التحصیل رشتۀ علم اطالعات   درصد از کتابداران مورد بررسی فارغ 80رغم آنکه   دهد که علی  می

 اند، اما استقبال کتابداران از این خدمات نسبتًا کم بوده است.  شناسی بوده  دانش
چارچوب پذیرش »(، نیز در پژوهشی با رویکرد دلفی 7931فرزین یزدی و همکاران )

اند.   را مورد بررسی قرار داده« های دانشگاهی ایران  آوری اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانه فن
های   ها در کتابخانه  آوری  فن دهد که چارچوب نهایی پذیرش  تحقیق نشان می های این  یافته

آوری و   مؤلفه است که سودمندی استفاده درک شده، کیفیت فن 00دانشگاهی ایران شامل 
ها   ترین مؤلفه  مهم 31/01و  19/08، 72/90ای   رضایت کاربر به ترتیب با کسب میانگین رتبه

 اند.   دهآوری بو  در پذیرش فن
                                                           

1. Social influences 

2. Facilitating conditions 

3. Gupta, Dasgupta & Gupta 
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آوری اطالعات و ارتباطات   سطح سواد فن»(، نیز در پژوهشی 0279و همکاران ) 1امجی
اند. نتایج این تحقیق نشان داده   نیجریه را مورد سنجش قرار داده 2کتابخانه دانشگاه مدونا« کتابداران

سطح سواد  %،91است که سطح سواد اطالعاتی و ارتباطاتی کتابداران )سواد تحقیقاتی در سطح 
تر از حد متوسط قرار داشته   %(، پایین00% و سواد جستجوگری در سطح 78انتشاراتی در سطح 

 است.
 07در قرن « ای  های ضروری برای کتابداران حرفه  مهارت»(، در پژوهشی 0273) 3آشوک وانی

دمات سّنتی به هایی مانند توانایی انتقال از خ  را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش مهارت
های چاپی و الکترونیکی،   های وب، هماهنگی و تعادل میان مجموعه  خدمات مبتنی بر تکنولوژی

ها،   های غیرچاپی، دانش روزآمدسازی پایگاه داده  های چاپی به مجموعه  توانایی انتقال از مجموعه
ای مناسب ارائه خدمات، ه  های الکترونیک، دانش انتخاب تکنولوژی  آشنایی با مفاهیم کتابخانه

های ارائه و   های الکترونیک، مهارت  های جدید، مدیریت منابع و پایگاه داده  استفاده از تکنولوژی
ای در   های نرمی معرفی کرده که برای کتابداران حرفه  ها و صالحیت  کنفرانس را به عنوان مهارت

 ضروری است.  07قرن 

 های پژوهش  سؤال. 2

های عمومی استان خوزستان   افزاری کتابداران کتابخانه  های نرم  یت مهارتوضع سؤال اول:
 چگونه است؟
های عمومی استان خوزستان چگونه   های شبکه کتابداران کتابخانه  وضعیت مهارت سؤال دوم:

 است؟ 
های عمومی استان   های ارتباطی کتابداران کتابخانه  آوری  های فن  وضعیت مهارت سؤال سوم:

 زستان چگونه است؟ خو
های عمومی استان   افزاری کتابداران کتابخانه  های سخت  وضعیت مهارت سؤال چهارم:

 خوزستان چگونه است؟ 
                                                           

1. Umeji & et al.  

2. Madonna University  

3. Ashok Wani  
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 های پژوهش  فرضیه. 3

های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران تأثیرگذار   افزاری بر ارتقاء مهارت  های نرم  مهارت فرضیۀ اول:
 است.

های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران تأثیرگذار  شبکه بر ارتقاء مهارتهای   مهارت فرضیۀ دوم:
 است.

های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران   های ارتباطی بر ارتقاء مهارت  آوری  فن مهارت فرضیۀ سوم:
 تأثیرگذار است.

ان های اطالعاتی و ارتباطی کتابدار  افزاری بر ارتقاء مهارت  های سخت  مهارت فرضیۀ چهارم:
 تأثیرگذار است.

 شناسی پژوهش  روش. 1

های اطالعاتی و ارتباطی   برای ارزیابی و ارتقاء مهارت منظور ارائه الگویی پژوهش حاضر به
مند ادبیات حوزۀ   گیری از تکنیک فراترکیب کیفی به بررسی نظام  کتابداران، در گام اول با بهره

و  0273تا  0222های   ت در فاصله زمانی سالآوری اطالعات و ارتباطات و پیشینۀ تحقیقا  فن
پژوهش استخراج کرده است. هدف  70مفهوم را از  703پرداخته و  7938تا  7980های   سال

صورت مجزا  های پیشین به  هایی بوده که در پژوهش  ها و مؤلفه  اصلی در این مرحله، ترکیب مهارت
های   امکان ارائه الگویی، با در نظر گرفتن اهّم مؤلفه اند و به دلیل پراکندگی،  مورد بررسی قرار گرفته

 های اطالعاتی و ارتباطی، متناسب با شرایط و مقتضّیات کتابداران کتابخانه های  تأثیرگذار بر مهارت
گیری قضاوتی، تیم خبره متشکل   در ادامه، ابتدا با استفاده از روش نمونه عمومی فراهم نیامده است.

شناسی و   اء هیئت علمی دانشگاه متخصص در رشتۀ علم اطالعات و دانشنفر از اعض 02از 
همچنین مدیران، کارشناسان و کتابداران با مالک تجربۀ بیش از ده سال تشکیل شد. با تلفیق 

ای با پایایی  گویه در قالب پرسشنامه 90های مورد توافق اعضای پانل دلفی بعد از سه دور،   مؤلفه
 تخراج گردید. % اس32% و روایی 31

های مورد نیاز،   پس از اطمینان از پایایی و روایی ابزار سنجش و به منظور گردآوری داده
های عمومی استان   نفر از کتابداران کتابخانه 901پرسشنامۀ تدوین شده در جامعه آماری که شامل 

نفر به عنوان نمونه  722گیری انتساب متناسب، تعداد   بود و به روش نمونه 7933خوزستان در سال 
آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل   ها توزیع و پس از تکمیل، جمع انتخاب شدند، پرسشنامه بین آن
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 Lisrelافزار   و مدل معادالت ساختاری )تحلیل عاملی تاییدی( و نرم Spssافزار   ها از نرم  داده
 استفاده شده است. 

ها یا متغیرهای آشکار   از این مسئله بود که آیا شاخص هدف از ارزیابی اعتبار یا روایی، اطمینان
 کنند که مد نظر تحقیق است؟   گیری می  تدوین شده، به درستی همان چیزی را اندازه

سازه،  ییگیری روا  ها و اندازه  ك مجموعه از شاخصیارزیابی  یبرا یمعتبر علم یها  از روش یکی
ها و عوامل   از سنجه یا  ن مجموعهیو روابط ب ید بارعاملاست که به برآور یدییتأ یل عاملیروش تحل

گر ید یشاخص با عامل مربوطه است و مانند هرگونه همبستگ ی، معرف همبستگیپردازد. بارعامل  یم
د یر آن عامل بایتر باشد، در تفس ك عامل بزرگیك شاخص، در ین اساس، هرچه یشود. بر ا  یر میتفس

(. با این استدالل، در پژوهش حاضر 87، ص7987شود )کالین،  به آن شاخص داده یشتریوزن ب
ها، با استفاده از آزمون   های منتج از آن  آوری اطالعات و ارتباطات و سنجه  فن های  تمامی مهارت

عاملی(،  عاملی، توان تبیین )مجذور بار قرار گرفته و بر مبنای بار یمورد بررس یدییتأ یل عاملیتحل
گیری از مدل معادالت  اند. خروجی نهایی بهره  معناداری مورد قضاوت قرار گرفتهآماره تی و سطح 

های   های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران کتابخانه  ساختاری، مدلی بهبود یافته برای ارتقاء مهارت
 باشد.   عمومی می

 های پژوهش  یافته. 5

 7از روش فراترکیب در جدول شماره های اطالعاتی و ارتباطی با استفاده   نتایج تحلیل مهارت
ها و برازش مدل نیز   ارائه شده است. همچنین در ادامه مراحل سه دور دلفی و در آخر آزمون فرضیه

 آمده است:
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 نتایج تحلیل محتوای منابع بر اساس روش فراترکیب - 1جدول شماره 

 منبع ها(  کدها )مهارت مؤلفه مقوله

ت
هار

م
  

ی 
ها

IC
T

 

ت
هار

م
  

ی
ها

 
رم

ن
  

ی
زار

اف
 

ورکس، مترجم آنالین بابلیفش و گوگل،   شناسی اندنوت، ریف  افزارهای کتاب  نرم
افزارهای اتوماسیون:   استون، نرم  پرینتس، گرین  اسپیس، ای  افزارهای مخازن: دی  نرم

، OCLCبندی آنالین:   افزارهای طبقه  لیبسیس، کوها، اسلم، فدورا، نیوجنلیب، نرم
LOCافزار بارکدخوان، ویندوز   یی، نرمدیو  ، وبXP یونیکس، سنتو، لینوکس، اوپن ،

نتسکپ، مرورگرهای: موزیال، یاهو، گوگل، آلتاویستا، فایرفاکس، اینتراکسپلورر، 
افزارهای   ها، نرم  گذاری فراداده  افزارهای: ماکراسافت آفیس، فتوشاپ، برچسب  نرم

سازی دسکتاپ،   شبکه، شخصی افزارهای ضد ویروس، امنیت  طراحی وب، نرم
گیری، نصب و   ها، کنترل پنل، ایجاد حساب کاربری، پشتیبان  ها، شورتکات  آیکون

  ها، تشخیص مشکالت، اسکن کردن درایورها.  سازی فایل  افزارها، فشرده  حذف نرم

پریرخ و ایلخانی 
(؛ 4393)

کشاورزیان و 
(؛ 4396اصنافی )

عاصمی و 
همکاران 

و  (؛ گباجه4395)
 4همکاران

(؛ آشوک 4347)
(؛ 4349) 4وانی
(؛ 4348) 3بوی
(؛ 4347) 6آدبایو
(؛ 4344) 5ادویو

کومار و 
 6سونسون

(؛ سینا و 4345)
(؛ 4346) 8پیالی

 7ناراساپا و کومار
(؛ 4346)

 9مناسینگه
(؛ بردبار و 4343)

نژاد   فرهنگ
 (؛4394)

ت
هار

م
 

ت
سخ

ی 
ها

  
ی

زار
اف

 

، فرم وبی، اسکنر، کارت صوتی، اسپیکر، میکروفون، بوک، تبلت  تاپ، نت  رایانه، لپ
های مدار   ها، دوربین  ها، فلش  ، پرینتر، میکروفیشDVD ،CD-ROMSدوربین وب؛ 

بسته، هاپ، سوئیچ، کارت شبکه، کارت گرافیک، کیبورد، موس، مادربورد، پاور، فالپی، 
، USB ،CPU ،RAMهای داده، سرورپروکسی، پروژکتورها،   های کیس، کابل  پورت

 یو.  پی  کم، هارددیسک، فن سی درایورها، وب

ت
هار

م
  

ی
ها

 
که

شب
 

 ، دستگاه کنترل مرکزیMAC ها  ،کنترل دستیابی به رسانه DLC  ها  کنترل لینک داده

Hub،آدرس کارت شبکه، رپیتر ، سرور کتابخانه  Repeaterها سویچز  داده  پایگاه 

Switchesروترز ، Routersابزارهای تبادل یا اشتراک اطالعات،  خلی،، شبکه دا
دهی اطالعات، اشاعه و بازیابی اطالعات، ابزارهای مرجع وب،   مدیریت و سازمان

روزرسانی، مدیریت منابع الکترونیک، بازیابی   وجوگری، پردازش، به  مهارت جست
های امانات،   ، سیستمDDS ، خدمات تحویل اسناد الکترونیکیOPACاطالعات، 

های آنالین، اینترنت،   ، کاتالوگSDI ، انتشار انتخابی اطالعاتCAS ات جاریخدم
ها، معماری شبکه، معماری اینترنت،   گسترها، مدیریت شبکه، مدیریت فایل  صفحه

 سیم.  ها خصوصی، شبکه بی  های وای فای، شبکه  ، شبکهISDN خدمات یکپارچه شبکه

  فن
ی

ور
آ

  
ی

ها
 

ی
اط

رتب
ا

 

ست الکترونیک، پست صوتی، همایش ویدیوئی، ریموت تکسس، تلفن، فاکس، پ
 بوک، چت.  آپ، تلگرام، اینستگرام، توئیتر، فیس  واتس

                                                           
1. Gbaje & et al. 

2. Ashok Wani 

3. Bhoi 

4. Adebayo 
5. Idowu 

6. Kumar & Svensson 

7. Seena. & Sudhier-Pillai 
8. Narasappa& Kumar 

9. Munasinghe 
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پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که طی مراحل مختلف و  12با اجرای تکنیک فراترکیب، ابتدا 
ها،   و تحلیل آنپژوهش مرتبط انتخاب و با ارزیابی  70های نامرتبط، در نهایت   با حذف پژوهش

مهارت  00مقوله مهارتی استخراج شد. سپس با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا، تعداد  703تعداد 
مهارت در ذیل  91افزاری،   های سخت  مهارت در ذیل مهارت 91افزاری،   های نرم  در ذیل مهارت

 بندی شدند.   مقولههای ارتباطی   آوری  فن مهارت نیز در ذیل مهارت 70های شبکه و   مهارت
 گانه اجرای تکنیک دلفی  نتایج مراحل سه -2جدول شماره 

 نتایج اجرای دور اول تکنیک دلفی

 مفاهیم باقیمانده تعداد حذفیات سطح معناداری ضریب کندال تعداد مفاهیم ها  مهارت ردیف

 46 44 353/3 553/3 65 افزاری  های نرم  مهارت 4

 47 47 363/3 549/3 36 یافزار  های سخت  مهارت 4

 43 46 363/3 547/3 36 های شبکه  مهارت 3

 9 3 356/3 574/3 44 آوری ارتباطی  های فن  مهارت 6

 84 57 - - 449 ها  جمع کل مهارت
 نتایج اجرای دور دوم تکنیک دلفی

 ندهمفاهیم باقیما تعداد حذفیات سطح معناداری ضریب کندال تعداد مفاهیم ها  مهارت ردیف

 43 44 339/3 653/3 46 افزاری  های نرم  مهارت 4

 9 43 367/3 649/3 47 افزاری  های سخت  مهارت 4

 8 43 363/3 647/3 43 های شبکه  مهارت 3

 6 3 365/3 647/3 9 آوری ارتباطی  های فن  مهارت 6

 35 38 - - 84 ها  جمع کل مهارت
 نتایج اجرای دور سوم تکنیک دلفی

 مفاهیم باقیمانده تعداد حذفیات سطح معناداری ضریب کندال تعداد مفاهیم ها  ارتمه ردیف

 43 - 333/3 746/3 43 افزاری  های نرم  مهارت 4

 9 - 333/3 754/3 9 افزاری  های سخت  مهارت 4

 8 - 333/3 736/3 8 های شبکه  مهارت 3

 6 - 333/3 763/3 6 آوری ارتباطی  های فن  مهارت 6

 35 - - - 35 ها  کل مهارتجمع 

های تحقیق، از تکنیک دلفی   در گام دوم و در راستای بهبود فرآیند گزینش و انتخاب مهارت
مقوله استخراج  703سؤال که بازتاب  703ای شامل   استفاده شده است. در مرحله اول، پرسشنامه

از طیف لیکرت، از اعضاء تیم های مورد نیاز کتابداران هستند، تدوین و با استفاده   شده/مهارت
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های   های مرتبط را برای کتابداران کتابخانه  خبره درخواست شد تا میزان نیاز هر یک از مهارت
 عمومی مشخص نمایند. 

 08شود، در مرحلۀ اول اجرای تکنیک دلفی، تعداد   مشاهده می 0چنانچه در جدول شماره 
تر از حد متوسط ارزیابی   ضاء تیم خبره، پایینمهارت با توجه به ضریب کندال و اجماع نظر اع

سؤال  17رو، از پرسشنامۀ دور دوم کنار گذاشته شدند؛ و پرسشنامۀ جدید شامل  اند و از این  شده
 91تدوین و مجددًا برای اعضاء تیم خبره ارسال شد. در مرحلۀ دوم اجرای تکنیک دلفی، تعداد 

تر از حد متوسط ارزیابی   اع نظر اعضاء تیم خبره، پایینمهارت دیگر با توجه به ضریب کندال و اجم
سؤال  90رو، از پرسشنامۀ دور سوم کنار گذاشته شدند؛ و پرسشنامۀ جدید شامل  شدند و از این

 تدوین و مجددًا برای اعضاء تیم خبره ارسال گردید. 
سو و  خبره از یکدر مرحلۀ سوم اجرای تکنیک دلفی و با توجه به اجماع نظر باالی اعضاء تیم 

( و سطح معناداری قابل قبول 891/2از سوی دیگر، مقادیر بسیار مطلوب ضریب کندال )
مهارت باقیمانده، پرسشنامۀ  90رو، بر اساس  ها بدست آمد و از این  (، ثبات در پاسخ222/2)

نفر از  02صورت تصادفی میان   پرسشنامه به 02نهایی تدوین و برای سنجش پایایی، ابتدا تعداد 
آوری   ها جمع  های عمومی استان خوزستان توزیع شد و پس از تکمیل، پرسشنامه  کتابداران کتابخانه

 گردید. 
  محاسبة مقادیر آلفای پرسشنامه -3جدول شماره 

 مقدار آلفا مقادیر آلفا ها  مهارت   مؤلفه

های   مهارت
 اطالعات و
 ارتباطات

 956/3 افزاری  های نرم  مهارت

987/3 
 965/3 افزاری  های سخت  مهارت

 946/3 های شبکه  مهارت

 763/3 های ارتباطی  آوری  های فن  مهارت

تدوین شده برای  های  آمده، حاکی از آن است که گویه 9نتایج محاسبۀ آلفا که در جدول شماره 
ین شده برای سنجش های تدو  (، گویه30/2افزاری، دارای مقدار آلفای )  های نرم  سنجش مهارت

های تدوین شده برای سنجش   (، گویه30/2افزاری دارای مقدار آلفای )  های سخت  مهارت
 های تدوین شده برای سنجش مهارت  ( و گویه37/2های شبکه دارای مقدار آلفای )  مهارت

بزار تدوین ( بوده است که حکایت از قابلیت باالی ا81/2های ارتباطی دارای مقدار آلفای )  آوری فن
 ارائه شده است. 0شناختی حجم نمونه کتابداران در جدول شماره   های جمعیت  شده دارد. یافته
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 شناختی  های جمعیت  توصیف فراوانی و درصد ویژگی - 4جدول شماره 

 درصد فراوانی جنسیت درصد فراوانی گویان وضعیّت سنی پاسخ

 33% 33 مرد 47% 47 45-36گروه سنّی 

 83% 83 زن 53% 53 35-66ی گروه سنّ

 433 433 جمع کل 49% 49 65-56گروه سنّی 

    433 433 جمع کل

 درصد فراوانی گویان وضعیّت سابقه کار پاسخ درصد فراوانی گویان وضعیّت سطح تحصیلی پاسخ

 39% 39 سال 9تا  4بین  4% 4 دیپلم

 38% 38 سال 49تا  43بین  43% 43 فوق دیپلم

 46% 46 سال 33تا  43بین  33% 33 لیسانس

 433 433 جمع کل 59% 59 کارشناسی ارشد و باالتر

    433 433 جمع کل

ارائه شده است،  0شناختی پژوهش حاضر که در جدول شماره   های جمعیت  ترین یافته  مهم
درصد از  12اند، چراکه   گو بیش از مردان بوده عبارتند از اینکه: به لحاظ جنسّیت، تعداد زنان پاسخ

 09گویان با تعداد  درصد مرد هستند. به لحاظ سّنی، بیشترین فراوانی پاسخ 92گویان زن و  پاسخ
سال قرار  00تا  00نفر، در گروه سّنی  73ترین فراوانی با  سال و کم 00تا  90نفر، در گروه سّنی 

ترین فراوانی با  سابقه و کم سال 3تا  7نفر، بین  93دارند. به لحاظ سابقه کار، بیشترین فراوانی با 
گویان نیز حاکی از  اند. وضعیت سطح تحصیلی پاسخ  سال و باالتر سابقه کار داشته 02نفر،  00

ترین  اند و کم  نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بوده 03آن است که بیشترین فراوانی با 
حاصل از ارزیابی سطح برخورداری کتابداران های تحقیق   نفر، مدرک دیپلم دارد. یافته 7فراوانی با 
 ارائه شده است.  0های اطالعاتی و ارتباطی در جدول شماره   از مهارت

 های اطالعاتی و ارتباطی  های عمومی از مهارت محاسبه درصد برخورداری کتابداران کتابخانه -5جدول شماره 

 ها  شهرستان

 آوری ارتباطی  های فن  مهارت های شبکه  مهارت زاریاف  های سخت  مهارت افزاری  های نرم  مهارت

 درصد کل
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د 
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ره 
نم

ر 
کث

دا
ح

ی 
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مر
ن

ت 
ار
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در

ره 
نم

ر 
کث

دا
ح
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ه ا
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ن

ت 
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د 

ص
در

 

 8/84 5/83 374 563 4/84 656 633 5/83 596 743 8/83 747 4483 اهواز 

 4/86 7/83 477 393 7/84 348 655 8/86 669 575 9/83 645 765 دزفول 

 3/83 7/67 476 483 4/84 448 345 5/86 343 635 9/84 648 575 بهبهان 

 8/83 66 99 453 4/83 447 485 6/86 484 445 8/68 443 345 ماهشهر 

 4/83 5/83 448 473 6/68 464 443 9/84 498 483 6/69 484 393 شوش 
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 ها  شهرستان

 آوری ارتباطی  های فن  مهارت های شبکه  مهارت زاریاف  های سخت  مهارت افزاری  های نرم  مهارت

 درصد کل
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 6/68 6/67 433 453 4/66 446 485 8/69 458 445 7/65 446 345 شوشتر 

 8/74 6/86 444 453 4/87 438 485 3/75 494 445 76 483 345 اندیمشک 

 8/88 5/84 78 443 6/84 433 463 4/76 455 473 8/88 434 463 باغملک 

 5/66 4/69 73 443 4/66 93 463 6/66 443 473 5/66 483 463 مسجدسلیمان 

 8/86 7/83 75 443 83 97 463 8/88 463 473 3/74 446 463 ایذه 

 64 63 84 443 65 94 463 65 448 473 4/59 456 463 رامهرمز 

 6/64 3/67 57 443 5/37 56 463 7/63 89 473 8/63 436 463 گتوند 

 7/86 4/84 65 93 3/83 88 435 73 437 435 6/76 495 445 اللی 

 8/63 3/53 67 93 59 64 435 8/63 76 435 63 443 495 باوی 

 5/83 4/84 66 93 4/86 87 435 3/83 95 435 6/86 469 495 شادگان 

 8/95 3/97 59 63 5/77 64 83 7/97 79 93 4/96 445 433 رامشیر 

 77 85 65 63 6/94 66 83 8/78 89 93 3/94 443 433 امیدیه 

 74 3/83 66 63 6/74 58 83 8/78 89 93 3/74 438 433 هندیجان 

 73 3/73 45 33 6/84 45 35 6/76 37 65 73 54 65 آغاجاری 

 4/86 6/86 43 33 4/88 48 35 8/88 35 65 4/69 65 65 کارون 

 5/56 6/56 48 33 8/65 46 35 63 48 65 63 39 65 حمیدیه 

 4/84 4/83 4/83 7/86 4/83 میانگین کل 

های   مهارت»های عمومی استان خوزستان از   ن برخورداری کتابداران کتابخانهبررسی میزا
افزاری با   های نرم  دهد که بیشینۀ برخورداری از مهارت  بر اساس خوداظهاری، نشان می« افزاری  نرم

درصد، متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان رامشیر و کمینۀ برخورداری از  7/31
درصد، متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان گتوند بوده  1/02افزاری با   نرمهای  مهارت

های  های عمومی استان خوزستان از مهارت  است. میانگین برخورداری تمامی کتابداران کتابخانه
 درصد برآورد شده است.  7/19افزاری نیز برابر با   نرم

درصد متعلق به کتابداران  8/38افزاری با   سختهای   همچنین، بیشینۀ برخورداری از مهارت
درصد  8/09افزاری با   های سخت  کتابخانۀ عمومی شهرستان رامشیر و کمینۀ برخورداری از مهارت

متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان گتوند بوده است. میانگین برخورداری تمامی کتابداران 
درصد برآورد شده  8/10افزاری برابر با   های سخت  از مهارت های عمومی استان خوزستان  کتابخانه

درصد، متعلق به کتابداران  7/37های شبکه با   است. عالوه بر این، بیشینۀ برخورداری از مهارت
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درصد، به  0/98های شبکه با  کتابخانۀ عمومی شهرستان امیدیه و کمینۀ برخورداری از مهارت
ستان گتوند تعلق دارد. میانگین برخورداری تمامی کتابداران کتابداران کتابخانۀ عمومی شهر

 درصد برآورد شده است. 7/12های عمومی استان خوزستان از مهارت شبکه نیز برابر با   کتابخانه
درصد، متعلق به  9/38های ارتباطی با  آوری  فن همچنین، بیشینۀ برخورداری از مهارت

های ارتباطی   آوری  فن مشیر و کمینۀ برخورداری از مهارتکتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان را
درصد متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان گتوند بوده است. میانگین  9/08با 

های ارتباطی   آوری  فن های عمومی استان خوزستان از مهارت  برخورداری تمامی کتابداران کتابخانه
ه است. سرانجام این که، در مجموع چهار مهارت مورد بررسی، درصد برآورد شد 7/12نیز برابر با 

درصد از بیشترین و کتابداران شهرستان  1/30کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان رامشیر، با 
اند. میانگین   های اطالعاتی و ارتباطی برخوردار بوده  ترین میزان مهارت درصد از کم 0/00گتوند با 

های عمومی   های اطالعاتی و ارتباطی برای تمامی کتابداران کتابخانه  رتمیزان برخورداری از مها
 آورد شده است.  درصد بر 0/10استان خوزستان نیز 

 تحلیل عاملی تأییدی )روایی سازه( .5-1

های   مهارت»های   ، ارزیابی تحلیل عاملی سنجه1های جدول شماره   ، و داده7شکل شماره 
 دهد.  را نشان می« افزاری نرم

 افزاری  های نرم  های مهارت  ارزیابی اعتبار سنجه -6جدول شماره 

 سطح معناداری توان تبیین استاندارد خطای بار عاملی آماره تی -Sofsافزاری  های نرم  های مهارت  سنجه ها  گویه

SS1 افزارهای   نرمICDL 64/7 87/3 39/3 64/3 333/3 

SS2 333/3 64/3 39/3 87/3 64/7 مترجم آنالین 

SS3 333/3 37/3 64/3 64/3 66/6 افزارهای بارکد خوان  نرم 

SS4  333/3 58/3 63/3 86/3 43/7 سیستم عامل 

SS5 333/3 58/3 63/3 85/3 44/7 مرورگرها 

SS6 333/3 64/3 37/3 89/3 84/7 ها  آنتی ویروس 

SS7 333/3 58/3 63/3 86/3 45/7 گیری  پشتیبان 

SS8 333/3 66/3 36/3 74/3 38/9 افزارها  رمنصب و حذف ن 

SS9 333/3 83/3 33/3 76/3 64/9 ها  سازی فایل  فشرده 

SS10  رایتCD  وCDROM 66/9 75/3 48/3 83/3 333/3 

SS11 333/3 67/3 34/3 73/3 46/9 سازی دسکتاپ  شخصی 
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 سطح معناداری توان تبیین استاندارد خطای بار عاملی آماره تی -Sofsافزاری  های نرم  های مهارت  سنجه ها  گویه

SS12 333/3 65/3 35/3 74/3 95/7 استفاده از کنترل پنل 

SS13 333/3 65/3 35/3 74/3 96/7 ب کاربریایجاد حسا 
 

 

 افزاری  های نرم  های مهارت  تحلیل عاملی سنجه -1شکل شماره 

تر   بزرگ 03/9از  227/2شود، تمامی مقادیر آماره تی در سطح معناداری   چنانچه مشاهده می
های   ارتمه»گیری   ها برای اندازه  دهد که تمامی سنجه  هستند. بزرگی مقادیر تی نشان می

از اعتبار باالیی برخوردار هستند. این اعتبار با بارعاملی مطلوب و توان تبیین بسیار قوی « افزاری  نرم
(، 80/2با بارعاملی )« CDROMو  CDرایت »تأیید و تکمیل شده است. بر این اساس، سنجۀ 

افزارهای   نرم»نجۀ ( دارای بیشترین تأثیرگذاری و س19/2( و توان تبیین )01/2خطای استاندارد )
ترین  ( از کم98/2( و توان تبیین )10/2(، خطای استاندارد )10/2با بار عاملی )« بارکدخوان

 کنندگی برخوردار هستند.   قدرت تبیین
های   مهارت»های   ارزیابی تحلیل عاملی سنجه 1های جدول شماره   و داده 0شکل شماره 

 دهد.  را نشان می« افزاری  سخت
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 افزاری  های سخت  های مهارت  ارزیابی اعتبار سنجه -7اره جدول شم

 بار عاملی تی آماره -Hardsافزاری  های سخت  های مهارت  سنجه ها  گویه
 خطای

 استاندارد

توان 

 تبیین

 سطح

 معناداری

HS1 333/3 63/3 38/3 89/3 77/7 ها  اندازی رایانه  اتصاالت و راه 

HS2 333/3 67/3 34/3 73/3 39/9 وناستفاده از اسپیکر و میکروف 

HS3 333/3 56/3 66/3 85/3 49/7 4استفاده از وب کم 

HS4 333/3 83/3 48/3 76/3 75/9 استفاده از دستگاه کپی 

HS5 333/3 73/3 48/3 94/3 86/43 استفاده از انواع پرینتر 

HS6 333/3 89/3 44/3 79/3 63/43 استفاده از اسکنر 

HS7 333/3 53/3 68/3 83/3 98/8 ساستفاده از تلفک 

HS8 333/3 63/3 38/3 89/3 77/7 های فشرده  استفاده از لوح 

HS9 333/3 57/3 64/3 86/3 39/7 استفاده از فلش مموری 

 

 

 افزاری  های سخت  های مهارت  تحلیل عاملی سنجه -2شکل شماره 

                                                           
1. Webcam 
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  03/9از  227/2اری شود، تمامی مقادیر آماره تی در سطح معناد  چنانچه مشاهده می
 تر هستند.   بزرگ

 «افزاری  های سخت  مهارت»گیری   ها برای اندازه  دهد که تمامی سنجه  بزرگی مقادیر تی نشان می
از اعتبار باالیی برخوردار هستند. این اعتبار با بارعاملی مطلوب و توان تبیین بسیار قوی تأیید و 

(، خطای 37/2با بارعاملی )« فاده از پرینترهااست»تکمیل شده است. بر این اساس، سنجۀ 
، «استفاده از تلفکس»( دارای بیشترین تأثیرگذاری و سنجۀ 89/2( و توان تبیین )71/2استاندارد )

ترین قدرت تبیین  (، از کم09/2( و توان تبیین )01/2(، خطای استاندارد )19/2با بارعاملی )
 کنندگی برخوردار هستند. 

های   مهارت»های   ارزیابی تحلیل عاملی سنجه 8های جدول شماره   ادهو د 9شکل شماره 
 دهند.  را نشان می« شبکه

 های شبکه  های مهارت  ارزیابی اعتبار سنجه -8جدول شماره 

 بار عاملی تی آماره -Netsهای شبکه  های مهارت  سنجه ها  گویه
 خطای

 استاندارد
 توان تبیین

 سطح

 معناداری

NS1 333/3 56/3 66/3 85/3 56/8 زیابی اطالعاتجستجو و با 

NS2 333/3 64/3 37/3 89/3 79/8 انتشار و مبادله اطالعات 

NS3 333/3 65/3 35/3 73/3 47/7 مدیریت منابع الکترونیکی 

NS4 333/3 66/3 36/3 74/3 45/3 4ها  کنترل لینک داده 

NS5 333/3 53/3 53/3 84/3 44/8 آشنایی با سرور کتابخانه 

NS6 333/3 65/3 35/3 73/3 49/7 4های داخلی  آشنایی با شبکه 

NS7 333/3 66/3 36/3 74/3 46/7 3های وای فای  آشنایی با شبکه 

                                                           
1. DLC 
2. LAN 
3. Wi-Fi 
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 های شبکه  های مهارت  تحلیل عاملی سنجه -3شکل شماره 

 تر  بزرگ 03/9از  227/2شود، تمامی مقادیر آماره تی در سطح معناداری   چنانچه مشاهده می
از « های شبکه  مهارت»گیری   ها برای اندازه  دهد که تمامی سنجه  هستند. بزرگی مقادیر تی نشان می

اعتبار باالیی برخوردار هستند. این اعتبار با بارعاملی مطلوب و توان تبیین بسیار قوی تأیید و 
« های وای فای  استفاده از شبکه»و « ها کنترل لینک داده»تکمیل شده است. بر این اساس، سنجۀ 

(، دارای بیشترین تأثیرگذاری و 11/2( و توان تبیین )90/2(، خطای استاندارد )87/2با بارعاملی )
( و توان تبیین 00/2(، خطای استاندارد )10/2با بارعاملی )« جستجو و بازیابی اطالعات»سنجۀ 

های جدول شماره   و داده 0کنندگی برخوردار هستند. شکل شماره   ترین قدرت تبیین (، از کم01/2)
 دهد:  را نشان می« های ارتباطی  آوری  فن مهارت»های   ارزیابی تحلیل عاملی سنجه 3

 های ارتباطی  آوری های مهارت فن  ارزیابی اعتبار سنجه -9جدول شماره 

 بار عاملی آماره تی -CTsهای ارتباطی  آوری  های مهارت فن  سنجه ها  گویه
 خطای

 استاندارد

ان تو

 تبیین

سطح 

 معناداری

CTS1 4کار با پست الکترونیک
 33/5 64/3 63/3 38/3 333/3 

CTS2 333/3 55/3 65/3 86/3 89/5 4کار با پست صوتی 

                                                           
1. E-Mail 
2. Voice Mail 
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 بار عاملی آماره تی -CTsهای ارتباطی  آوری  های مهارت فن  سنجه ها  گویه
 خطای

 استاندارد

ان تو

 تبیین

سطح 

 معناداری

CTS3 333/3 69/3 54/3 83/3 57/5 برقراری ارتباط از طریق ویدئوکنفرانس 

CTS4 333/3 63/3 63/3 63/3 47/5 های اجتماعی  استفاده از شبکه 

CTS5 333/3 63/3 38/3 73/3 37/6 برقراری ارتباط از طریق چت روم 

CTS6 333/3 69/3 34/3 73/3 46/6 4ها  ارتباط از طریق وبالگ 
 

 

 های ارتباطی  آوری  فن های مهارت  تحلیل عاملی سنجه -4شکل شماره 

تر   بزرگ 03/9از  227/2شود، تمامی مقادیر آماره تی در سطح معناداری   چنانچه مشاهده می
های   آوری  فن مهارت»گیری   ها برای اندازه  دهد که تمامی سنجه  هستند. بزرگی مقادیر تی نشان می

از اعتبار باالیی برخوردار هستند. این اعتبار با بارعاملی مطلوب و توان تبیین بسیار قوی، « ارتباطی
(، 89/2با بارعاملی )« ها  ق وبالگارتباط از طری»تأیید و تکمیل شده است. بر این اساس، سنجۀ 

کار با پست »(، دارای بیشترین تأثیرگذاری و سنجۀ 13/2( و توان تبیین )97/2خطای استاندارد )
ترین  (، از کم91/2( و توان تبیین )19/2(، خطای استاندارد )17/2با بار عاملی )« الکترونیک

 کنندگی برخوردار هستند.   قدرت تبیین
                                                           

1. Weblog 
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 و برازش مدل پیشنهادی  های تحقیق  یهآزمون فرض .5-2

های   ها و تحلیل عاملی متغیرهای پنهان مهارت  نتایج آزمون فرضیه 0و شکل  72جدول شماره 
 دهند:  اطالعاتی و ارتباطی را نشان می

 های تحقیق  نتایج آزمون فرضیه -11جدول شماره 

 فرضیه
 آماره

 تی

بار 

 عاملی

 خطای

 استاندارد

توان 

 تبیین

 سطح

 معناداری
 آزمون نتیجه

تأثیرگذار  ICTهای   بر مهارت 4افزاری  های نرم  مهارت
 .است

 تأیید فرضیه 333/3 93/3 43/3 95/3 38/48

تأثیرگذار  ICTهای   بر مهارت 4های شبکه  مهارت
 .است

 تأیید فرضیه 333/3 74/3 46/3 94/3 59/46

 ICTهای   بر مهارت 3های ارتباطی  مهارت فنآوری
 .ثیرگذار استتأ

 تأیید فرضیه 333/3 85/3 45/3 78/3 49/46

 ICTهای   بر مهارت 6افزاری  های سخت  مهارت
 .تأثیرگذار است

 تأیید فرضیه 333/3 88/3 44/3 77/3 79/46

 

 
 های اطالعاتی و ارتباطی   تحلیل عاملی متغیر پنهان مهارت -5شکل شماره 

                                                           
1. SofS 
2. NetS 
3. CTS 
4. HardS 
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 های اطالعاتی و ارتباطی تأثیرگذار هستند.  ر مهارتافزاری ب  های نرم  مهارت فرضیه اول:
درجه آزادی که از مقدار تی  09( با 21/71( و مقدار تی )30/2با توجه به بارعاملی قابل قبول )

توان استنباط کرد   تر است، می  ( بزرگ27/2( در سطح معناداری )02/0جدول بحرانی آزمون تی )
های اطالعاتی و ارتباطی تأثیرگذار هستند. ضریب تأثیر   هارت، بر م«افزاری  های نرم  مهارت»که 

درصد برآورد شده است.  30های اطالعاتی و ارتباطی به میزان   افزاری بر مهارت  های نرم  مهارت
درصد از تغییرات  32توان   دهد که با این مؤلفه می  همچنین، تحلیل توان تبیین نشان می

ح داد. با این وصف و بر اساس معیارهای مذکور، فرضیۀ اول پژوهش های کتابداران را توضی  مهارت
 گیرد.  مورد تأیید قرار می

 های اطالعاتی و ارتباطی تأثیرگذار هستند.  های شبکه بر مهارت  مهارت فرضیه دوم:
درجه آزادی که از مقدار  09(، با 03/71( و مقدار تی )37/2با توّجه به بارعاملی قابل قبول )

توان استنباط   تر است، می  ( بزرگ27/2( در سطح معناداری )02/0ل بحرانی آزمون تی )تی جدو
های اطالعاتی و ارتباطی تأثیرگذار هستند. ضریب تأثیر   ، بر مهارت«های شبکه  مهارت»کرد که 
درصد برآورد شده است. همچنین،  37های اطالعاتی و ارتباطی به میزان   های شبکه بر مهارت  مهارت

کتابداران را های   درصد از تغییرات مهارت 80توان   دهد که با این مؤلفه می  تحلیل توان تبیین نشان می
توضیح داد. با این وصف و بر اساس معیارهای مذکور، فرضیۀ دوم پژوهش نیز مورد تأیید قرار 

 گیرد.  می
 ارتباطی تأثیرگذار هستند.های اطالعاتی و   های ارتباطی بر مهارت  آوری  فن مهارت فرضیه سوم:

درجه آزادی که از مقدار  09(، با 73/70( و مقدار تی )81/2با توجه به بارعاملی قابل قبول )
توان استنباط   تر است، می  ( بزرگ27/2)( در سطح معناداری 02/0تی جدول بحرانی آزمون تی )

و ارتباطی تأثیرگذار هستند. های اطالعاتی  ، بر مهارت«های ارتباطی  آوری  فن مهارت»کرد که 
درصد  81های اطالعاتی و ارتباطی به میزان   های ارتباطی بر مهارت  آوری  فن ضریب تأثیر مهارت

درصد از  10توان   دهد که با این مؤلفه می  برآورد شده است. همچنین، تحلیل توان تبیین نشان می
وصف و بر اساس معیارهای مذکور، فرضیۀ های کتابداران را توضیح داد. با این   تغییرات مهارت

 گیرد.  سوم پژوهش مورد تأیید قرار می
 های اطالعاتی و ارتباطی تأثیرگذار هستند.  افزاری بر مهارت  های سخت  مهارت فرضیه چهارم:

درجه آزادی که از مقدار  09(، با 83/70( و مقدار تی )88/2با توجه به بارعاملی قابل قبول )
توان استنباط   تر است، می  ( بزرگ27/2( در سطح معناداری )02/0نی آزمون تی )تی جدول بحرا
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های اطالعاتی و ارتباطی تأثیرگذار هستند. ضریب   مهارت، بر «افزاری  های سخت  مهارت»کرد که 
درصد برآورد شده  88 های اطالعاتی و ارتباطی به میزان  افزاری بر مهارت  های سخت  تأثیر مهارت

درصد از تغییرات  11توان   دهد که با این مؤلفه می  همچنین، تحلیل توان تبیین نشان میاست. 
های کتابداران را توضیح داد. با این وصف و بر اساس معیارهای مذکور فرضیۀ چهارم   مهارت

 گیرد.  پژوهش نیز مورد تأیید قرار می

 مدل پیشنهادی. 5-3

حلیل عاملی تاییدی مدل زیر استخراج و پیشنهاد با توجه به محاسبه بارهای عاملی توسط ت
 شود: می

 
 های اطالعاتی و ارتباطی استخراج شده با برازش مطلوب  مدل نهایی مهارت -6شکل شماره 

 گیری  نتیجه. 6

افزاری با   های نرم  های مهارت  نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن است که تمامی سنجه
(، از اعتبار بسیار باالیی برخوردارند و به 32/2( و میانگین قدرت تبیین )30/2میانگین بارعاملی )

های شبکه نیز   های مهارت  اند. تمامی سنجه افزاری را مورد سنجش قرار داده  های نرم  درستی مهارت
(، از اعتبار بسیار باالیی برخوردارند و 80/2( و میانگین قدرت تبیین )37/2با میانگین بارعاملی )

های   های مهارت  اند. همچنین، تمامی سنجه  های شبکه را مورد سنجش قرار داده  ه درستی مهارتب
( اعتبار بسیار باالیی 11/2( و میانگین قدرت تبیین )88/2افزاری نیز با میانگین بارعاملی )  سخت

این، تمامی  اند. عالوه بر  افزاری را مورد سنجش قرار داده  های سخت  دارند و به درستی مهارت
( و میانگین قدرت تبیین 81/2های ارتباطی نیز با میانگین بارعاملی )  آوری  های مهارت فن  سنجه

های ارتباطی را مورد   آوری  (، از اعتبار بسیار باالیی برخوردارند و به درستی مهارت فن10/2)
 اند.  سنجش قرار داده
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های اطالعات و ارتباطات، برای   آوری  های فن ت ها و مهار  با اطمینان از پایایی و روایی سنجه
های مورد نیاز   آزمون عملی الگوی پیشنهادی، به کمک ابزار تدوین شده، اقدام به گردآوری داده

های عمومی استان خوزستان شده   برای سنجش سطح برخورداری کتابداران و کارشناسان کتابخانه
دهد که بیشینۀ برخورداری از   بخش از تحقیق نشان می های این  است. نتایج تجزیه و تحلیل داده

درصد، متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان رامشیر و  7/31با « افزاری  های نرم  مهارت»
درصد، متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی  1/02افزاری با   های نرم کمینۀ برخورداری از مهارت

نیز با « افزاری  های سخت  مهارت»وه بر این، بیشینۀ برخورداری از شهرستان گتوند بوده است. عال
درصد متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان رامشیر و کمینۀ برخورداری از  8/38

درصد، به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان گتوند تعلق  8/09افزاری با  های سخت  مهارت
درصد  9/38نیز با « های ارتباطی  آوری  فن مهارت»خورداری از دارد. به همین ترتیب، بیشینۀ بر

های   آوری  فن متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان رامشیر و کمینۀ برخورداری از مهارت
درصد متعلق به کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان گتوند است. در بحث  9/08ارتباطی با 

درصد متعلق به کتابداران  7/37با « های شبکه  مهارت»ورداری از های شبکه، بیشینۀ برخ  مهارت
درصد، به  0/98های شبکه با  کتابخانۀ عمومی شهرستان امیدیه و کمینۀ برخورداری از مهارت

 کتابداران کتابخانۀ عمومی شهرستان گتوند تعلق دارد. 
ان کتابخانۀ عمومی هار مهارت اطالعاتی و ارتباطی مورد بررسی، نیز کتابداردر مجموع چ

ترین  درصد از کم 0/00درصد از بیشترین و کتابداران شهرستان گتوند با  1/30شهرستان رامشیر با 
اند. نتایج این بخش از تحقیق با نتایج تحقیق امجی و همکاران   برخوردار بوده میزان مهارت

تر از حد   ر پایین( مطابقت دارد. در مجموع میزان مهارت کتابداران در پژوهش مذکو0279)
 متوسط ارزیابی شده است. در حالی که در پژوهش حاضر، میانگین هر چهار مهارت مورد بررسی،

درصد  0/10های عمومی استان خوزستان باالتر از حد متوسط   برای تمامی کتابداران کتابخانه
سنجش، پریرخ و های مهارتی مورد استفاده در طراحی ابزار   ارزیابی شده است. به لحاظ مقوله

هایی مانند رایانه، پست الکترونیک، فرم وبی،   ( نیز در پژوهش خود مهارت7939ایلخانی )
همایش ویدیوئی، اسکنر، کارت صوتی، اسپیکر و میکروفون و دوربین وب را مورد سنجش قرار 

اران، از افزاری مورد نیاز کتابد های نرم  (، نیز در طراحی مهارت0273اند. آشوک وانی )  داده
های الکترونیک، دانش انتخاب   ها، آشنایی با کتابخانه  روزرسانی پایگاه داده هایی مانند به  مهارت

های ارائه   های الکترونیک، مهارت  های مناسب ارائه خدمات، مدیریت منابع و پایگاه داده  تکنولوژی
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ورد استفاده برای طراحی ابزار های م  ها با مهارت  و کنفرانس نام برده است. این بخش از مهارت
  سنجش در این پژوهش مطابقت دارد.

(، 30/2افزاری با بارعاملی )  های نرم  های تحقیق نیز نشان داد که مهارت  نتایج آزمون فرضیه
 ( و مهارت37/2های شبکه با بارعاملی )  (، مهارت88/2افزاری با بارعاملی )  های سخت  مهارت

های اطالعاتی و   (، تأثیر بسیار زیادی بر ارتقاء مهارت81/2با بارعاملی ) های ارتباطی  آوری  فن
های تحقیق حاضر به لحاظ نظری، با نظریۀ   های عمومی دارند. یافته  ارتباطی کتابداران کتابخانه

های این نظریه   ( قابل تبیین است. با استناد بر گزاره7383) 1آوری دیویس و همکاران  پذیرش فن
های عمومی در این پژوهش، نگرش مثبتی به استفاده از   ن استدالل کرد که کتابداران کتابخانهتوا می
اند؛ این نگرش مثبت که تحت تأثیر برداشت ذهنی آنان از   های اطالعات و ارتباطات داشته  آوری  فن

ه استفاده و های اطالعات و ارتباطات است؛ موجب تمایل ب  آوری  مفید و آسان بودن استفاده از فن
چهار عامل های اطالعاتی و ارتباطی در میان آنان شده است. همچنین با استناد به   ارتقاء مهارت

توان استنباط کرد   ی در نظریۀ یکپارچه پذیرش، میورآ  ل و استفاده از فنیثر در تماؤمو کننده   نییتع
 های اطالعاتی  آوری  استفاده از فن اند که  کننده در این پژوهش، باور داشته  که کتابداران مشارکت

ها تأثیرگذار است. این باور کتابداران با شرایط   و ارتباطاتی، در عملکرد و موفقیت شغلی آن
کاربرد های عمومی برای پشتیبانی از   فنی و سازمانی نهاد کتابخانه گری مانند زیرساخت  تسهیل

های عمومی از   ت مدیران و مسئوالن کتابخانهی اطالعات و ارتباطات حمایت و با انتظاراورآ  فن
های اطالعات و ارتباطات تقویت   آوری  ها و فن  کتابداران مبنی بر ضرورت استفاده از سیستم

 شود.  می

 پیشنهادهای پژوهش. 7

 کار با مدیریت  دهد که کتابداران در مهارت  افزاری کتابداران نشان می  های نرم  تحلیل مهارت
های صوتی و ویدئو کنفرانس نیاز به کسب مهارت بیشتری دارند. از   الکترونیکی، پستهای   پست

 گردد.  های مذکور پیشنهاد می  رو، آموزش مهارت این

 های امنیت رایانه،   دهد که کتابداران در مهارت های شبکه کتابداران نشان می  تحلیل مهارت
ها نیازمند  ها و نحوه استفاده از آن  ها و فایروال  امنیت شبکه، مدیریت شبکه، شناخت آنتی ویروس

                                                           
1. Davis & et al. 
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 شود.  های مذکور پیشنهاد می  آموزش مهارت رو، های بیشتری هستند. از این  کسب مهارت

 کار با  دهد که کتابداران در مهارت  های ارتباطی کتابداران نشان می  آوری  فن تحلیل مهارت
های  ها نیازمند کسب مهارت نحوه استفاده از آن چاپگرها و پروژکتورها و اسکنرهای بارکد و

 گردد.  های مذکور پیشنهاد می  آموزش مهارت رو، بیشتری هستند. از این

 طور منظم   های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران، ضرورت دارد تا آنان به  برای ارتقاء مهارت
آوری   ای و توان پذیرش تغییرات فن  های یادگیری مستمر باشند تا از کسب دانش حرفه  درگیر فعالیت

 آنان اطمینان حاصل شود. 

 های اطالعاتی و ارتباطی ضرورت دارد تا امکان مشارکت کتابداران در  برای ارتقاء مهارت 
 های آموزنده داخلی و خارجی فراهم گردد.  ها و سایر وبالگ  وبینارهای آنالین، ویدئو کنفرانس

 های مجازی هستند؛ متناسب   های سّنتی به محیط  ال گذار از محیطها در ح  امروزه کتابخانه
با این گذار، ضرورت دارد تا کتابداران از طریق آموزش، توانایی و مهارت ارائه خدمات از طریق 

 ریزی آموزشی قابل اجرا است.   شبکۀ وب و اینترنت را داشته باشند. این امر نیز با برنامه

 تقدیر و تشکر. 8

 زارش نشده است.موردی گ

 تعارض منافع. 9

 موردی گزارش نشده است.
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 منـابـع
آوری اطالعات کتابداران و تبیین عوامل مؤثر بر آن در   های فن  (. ارزیابی مهارت7937نژاد، م.ع. )  بردبار، غ.، فرهنگ

 . 788 -713(، 19)73، های عمومی  رسانی و کتابخانه  تحقیقات اطالعهای عمومی شهرستان یزد.   کتابخانه
اندازی و   های کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد برای راه ها و مهارت  (. بررسی زیرساخت7939پریرخ، م.، ایلخانی، م. )

 . 703-707(، 77)92، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعاتتوسعه خدمات مرجع الکترونیکی. 
های تحت پوشش نهاد   رسی میزان مهارت کارکنان کتابخانه(. بر7930عاصمی، ع.، اورعی، ن.؛ رجائی خوزانی، ز. )

 . 703 -701(، 0)0، علوم و فنون مدیریت اطالعات .0.2های عمومی استان اصفهان در استفاده از وب   کتابخانه
های   های اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانه  آوری  (. چارچوب پذیرش فن7931فرزین یزدی، م.، برادر، ر.، غائبی، ا. )

 . 000 -027، 00، مطالعات کتابداری و علم اطالعاتدانشگاهی ایران: رویکرد دلفی. 
مدیریت  های عمومی و نقش کتابداران.  (. دگردیسی اطالعات در کتابخانه7930کشاورزیان، س.، اصنافی، ا.ر. )

 . 01 - 91(، 7)9، شناسی  اطالعات و دانش
 ن)ع(.ی. تهران: دانشگاه امام حسیرسندسیو س. م یئیعل ی. ترجمه، م. ولیاملل عیآسان تحل یراهنما(. 7987ن، پ. )یکال
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