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 چكيده

 ييهـا و هنجارهـاارزش ينها به اطالعات، همچنـنوع نگاه سازمان يانگراست كه ب يديمفهوم جد يفرهنگ اطالعات: هدفزمينه و 
آن  يتوضـع يو بررس يمفهوم فرهنگ اطالعات ي. هدف پژوهش حاضر واكاوگذارديافراد در سازمان اثر م ياست كه بر رفتار اطالعات

  مشهد است. يدانشگاه فردوس يعلم يئته ياعضا يندر ب
 يپـژوهش حاضـر، اعضـا يانجام شده است. جامعـه آمـار يمايشياست كه به روش پ يپژوهش از نوع كاربرد يناروش پژوهش: 

نمونـه  يعنوان اعضـانفـر بـه 250ساده تعـداد  يتصادف يريگمشهد بودند كه با استفاده از روش نمونه يدانشگاه فردوس يعلم يئته
 ي) استفاده شد كه فرهنگ اطالعات2008مكاران (بر مدل چو و ه يمبتن اياز پرسشنامه يسنجش فرهنگ اطالعات يانتخاب شدند. برا

اطالعـات، اشـتراك اطالعـات، و اسـتفاده فعاالنـه از  يتاطالعات، كنتـرل اطالعـات، شـفاف يتاطالعات، رسم يرا به شش بعد درست
  قرار گرفت. يدتأئ وردپرسشنامه م ينا ياييو پا ييها رواداده ي. قبل از گردآوردكنديم يبنداطالعات دسته

 يمطلـوب يتدانشـگاه از وضـع يـنو ابعـاد آن در ا يمشهد، فرهنگ اطالعات يدانشگاه فردوس يعلم يئته ياعضا يدگاهاز دها: فتهيا
 يتمربـوط بـه شـفاف يانگينم ينمربوط به اشتراك اطالعات و كمتر يانگينم يشترينب يابعاد فرهنگ اطالعات يان. از ميستبرخوردار ن

 يحاكم بر دانشگاه فرهنگ اطالعـات يفرهنگ اطالعات يمشهد، الگو يدانشگاه فردوس يعلم يئته ياطالعات است. طبق نظر اعضا
و  يتجنس يرهايمتغ يننشان داد كه ب يزن يو فرهنگ اطالعات شناختييتجمع يرهايمتغ ينرابطه ب يبررس ين،محور است. همچنرابطه

  .ردوجود دا رابطه معنادار ياز ابعاد فرهنگ اطالعات يبا برخ يليحوزه تحص
 يـرمتغ يـكبـه عنـوان  يپرداختن به فرهنگ اطالعات ي،امروز يهافراوان اطالعات در سازمان يتنقش و اهم يلبه دلگيري: نتيجه

فرهنـگ  ي،است. از طرفـ يباشد، ضرور يو استفاده از اطالعات اثرگذار م يدتول يژهدر سازمان بو ياطالعات يتوانمندساز كه بر رفتارها
 كنديم يجادا يشناسدر حوزه علم اطالعات و دانش يژهورا به يديجد يبه آن افق پژوهش ناست كه پرداخت يديوضوع جدم ياطالعات

 باشد. يشترب يهاپژوهش يبرا ييمبنا توانديو م
  

  يعلم يئته يمشهد، اعضا يدانشگاه فردوس ي،اطالعات يرفتارها ي،فرهنگ اطالعات: هاكليدواژه
__________________________________________________________________________________ 

  مقدمه
 2، رقيب محوري1هاي نه چندان دور، مشتري محوريدر سال

پـارادايم هـاي رايـج در متـون مـديريت و  3و بازار محـوري
سازمان بودند. تاكيد مشتري محوري بر استخراج تصـميمات 

، 4ت (گولتي و اولدرويدسازماني بر اساس نيازهاي مشتري اس
). تاكيد رقيب محوري يا رقابتي بودن بر عمل متقابـل 2005

، 5باشـد (پـورترهاي رقيب ميبر اساس مشاهده رفتار سازمان
 ___________________________________). پارادايم بازار محوري نيز كه اولين بار توسط نـارور و 1985

1 . Customer Orientation  
2 . Competitor Orientation  
3 . Market Orientation  
4 . Gulati and Oldroyd  
5 . Porter 

) مطرح شد به ادراك بازار به شرط مبنـا قـرار 1990( 6اسالتر
هاي سـازماني شتري به عنوان كانون فعاليتدادن نيازهاي م

فردي از ) آينـده منحصـربه1993( 7تاكيد دارد. اما پيتر دراكـر
ــرد و آن ــي ك ــيش بين ــازار را پ ــاد ب ــازماندهي اقتص ــم س ه

هاي اقتصادي حـول محـور اطالعـات بـود. بـر ايـن فعاليت
ــــال  ــــاس، در س ــــطالح  1988اس ــــازمان"اص هاي س

اي كر مطرح شد و آن مرحلهتوسط پيتر درا "8محوراطالعات
ها بتوانند بطور مـوثر و كارآمـد از اطالعـات است كه سازمان

 ___________________________________هاي خود قرار دهند. استفاده كنند و اطالعات را محور فعاليت
6 . Narver and Slater  
7 . Drucker 
8 . Information Based Organization  
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) نيـز 1995( 1البته كمـي پيشـتر از او، نوناكـا و تاكـه اوچـي
را مطرح كردند كه اشاره به  "2آفرينسازمان دانش"اصطالح 
دارد كه در تبـديل اطالعـات بـه دانـش قابـل  هاييسازمان

 3كنند. همچنـين داونپـورتاستفاده و نوآوري خوب عمل مي
را در سازمان مطرح كـرد  "4اكولوژي اطالعات") نيز 1997(

كه به مديريت و اسـتفاده مـوثر از اطالعـات در همـه ابعـاد 
سازماني براي توسعه عملكـرد سـازمان و ايجـاد تغييـرات در 

ــا ــازمان اش ــتا، س ــن راس ــا "ره دارد. در اي ــده ي ــازمان دانن س
) 1998( 6نيز اصطالحي اسـت كـه توسـط چـو "5سازآگاهي

ــه توانايي ــه ب ــد ك ــنهاد ش ــب، پيش ــازمان در تركي ــاي س ه
  گيري موثر اشاره دارد. ، توليد دانش و تصميم7معنابخشي

ها نسبت بـه دهنده تغيير رويكرد سازمانموارد ياد شده نشان
ــابع و ظرفيت ــزون اهميــت من ــزايش روز اف هــاي خــود و اف

هاسـت. ايـن تغييـر در نگـاه و اطالعات و دانـش در سازمان
ها به اطالعات و دانش بـه عنـوان رويكرد باعث شد، سازمان

منبع اصلي قدرت و كسب مزيت رقابتي نگـاه كننـد. در ايـن 
) نيـز در مطالعـه اي كـه انجـام 2005( 8رابطه، لي و تسـاي

ند كه مهمتـرين عامـل در برتـري عملكـرد دادند، تأكيد كرد
سازمان توان سازمان در اسـتفاده اسـتراتژيك از اطالعـات و 

گيري اثربخش بـر مبنـاي اطالعـات اسـت. بـر ايـن تصميم
 "هاي اخير اصالح ديگري نيز تحـت عنـوان اساس، در سال

در ارتباط با اطالعات در سازمان مطـرح  "9فرهنگ اطالعاتي
ها بـه اطالعـات و وع نگـاه سـازمانشد كه نشان دهنـده نـ
ها در قبال اطالعـات از خـود نشـان رفتاري است كه سازمان

دهند. در حقيقت، همانطور كه فرهنگ سازماني به عنوان مي
يك متغير توانمندساز سازماني بر  ديگر متغيرهاي سازماني و 
همچنين رفتارهاي كاركنان سازمان اثرگذار است و بـه آنهـا 

فرهنگ اطالعاتي نيز در سازمان بر رفتارهاي  دهد،جهت مي
اطالعاتي (كليه رفتارهاي كاركنان در ارتباط با اطالعات) اثر 

دهـد. بـه ايـن دليـل اسـت كـه گذارد و به آنها جهت ميمي
) فرهنگ اطالعاتي را بخشـي از فرهنـگ 1997( 10داونپورت

داند كه بر رفتارهـاي اطالعـاتي كاركنـان تـأثير سازماني مي
گذارد. وي توجه به فرهنگ اطالعاتي در سازمان را امري مي

 ___________________________________داند، بـه ويـژه آنكـه در حـال حاضـر در دورانـي ضروري مي
1 . Nonaka and Takeuchi  
2 . Knowledge-Creating Company 
3 . Davenport 
4 . Information Ecology  
5 . Knowing Organization 
6 . Choo 
7 . Sense Making 
8 . Lee and Tsai 
9 . Information Culture  
10 . Davenport  

هســتيم كــه اطالعــات بــيش از هــر زمــان ديگــري بــراي 
ها مهم شده است. وي همچنين فرهنـگ اطالعـاتي سازمان

دانـد. سالم را عامل پيشرفت و موفقيت در عصر اطالعات مي
) نيـز اذعـان 2011( 11ا، مارچند، كتينگر و رولينـزدر اين راست

ــات و مي ــاوري اطالع ــاني و فن ــات جه ــد، رشــد اطالع دارن
ارتباطــات از جملــه اينترنــت و وب، اهميــت اطالعــات را در 
اقتصاد بيشتر كـرده اسـت. از ديـدگاه آنهـا اسـتفاده مـوثر از 
اطالعات در سازمان عامـل اصـلي توسـعه كـارايي سـازمان 

رو، آنها توجـه بـه عوامـل مـوثر بـر اسـتفاده از  است. از اين
اطالعات در سازمان به ويژه فرهنگ اطالعاتي را امري مهم 

هاي ديگري كه در زمينه فرهنگ دانند. در اندك پژوهشمي
اطالعاتي انجام شده است نيز به نقـش آن در توسـعه ديگـر 

عنوان مثال، كـاري و متغيرهاي سازماني اشاره شده است. به
) فرهنگ اطالعاتي را عامـل مهمـي در بهبـود 2003( 12مور

ــد تصــميم ــازمان ميفراين ــو و گيري در س ــد. از نظــر چ دانن
ــاران ــرين 2008، 2006( 13همك ــاتي مهمت ــگ اطالع ) فرهن

عامل مؤثر بر رفتار استفاده از اطالعات در سازمان است. تين 
) در پــژوهش خــود نشــان دادنــد، فرهنــگ 2012( 14و چــائو

زيادي بر توسعه خالقيت و نوآوري سـازماني  اطالعاتي نقش
دارد. همه اين موارد لزوم توجه به فرهنگ اطالعاتي را نشان 

  دهد. مي
طور كلي، از آنجا كه فرهنـگ اطالعـاتي مفهـوم جديـدي به

ا ن تنهـاست، از اين جهت مطالعات بسيار اندكي در رابطه با آ
ي در خارج از كشـور انجـام شـده اسـت. بـاوجود جسـتجوها
ده فراوان در داخل كشور مقاله يـا مطلبـي دربـاره آن مشـاه

ر ر ديگـبـنشد. از اين رو، با توجه به تأثير باالي ايـن متغيـر 
ت و متغيرهاي سازماني از جمله متغيرهاي مرتبط بـا اطالعـا
هـا همچنين خالء پژوهشي اين حوزه، بررسي مفهوم، ويژگي

ز اار گرفـت. و ابعاد اين متغير مورد توجه پژوهش حاضـر قـر
هايي نها از مهمترين سـازماسويي، با توجه به اينكه دانشگاه

هـاي آنهـا مبتنـي بـر اطالعـات و هستند كه عمـده فعاليت
ر فرايندهاي اطالعاتي است، تالش شد تا وضعيت ايـن متغيـ

ــه عنوان يكــي از بزرگتــرين در دانشــگاه فردوســي مشــهد ب
هاي ايـن تـههاي كشـور بررسـي شـود. نتـايج و يافدانشگاه

تواند ضمن پر كردن خالء پژوهشي ايـن حـوزه، پژوهش مي
 ويژه در رشتههاي بيشتر در اين حوزه بهمبنايي براي پژوهش
 ___________________________________  شناسي باشد. علم اطالعات و دانش

11 . Marchand, Kettinger and Rollins 
12 . Curry and Moore 
13 . Choo  
14 . Tien and Chao 
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  مروري بر مباني نظري 
  تاريخچه و مفهوم فرهنگ اطالعاتي 

توسـط  1988اصطالح فرهنگ اطالعاتي اولين بار در سـال 
) مطرح شـد. وي  فرهنـگ اطالعـاتي را بـه 1988( 1گينمن

كنـد كـه در چـارچوب آن، تغييـر عنوان فرهنگي تعريـف مي
شكل منابع فكري در كنار تغيير شكل منـابع مـادي صـورت 

گيرد. منابع اصلي براي چنـين تغييـري انـواع متنـوعي از مي
) در بخشي 1997( 2اطالعات و دانش هستند. بعدها داونپورت

ضـمن  "3اكولوژي اطالعـات"روف خود با عنوان از كتاب مع
ها، بـه بررسي جايگاه و اهميت اطالعات و دانش در سـازمان

بررسي مفهوم فرهنگ اطالعاتي و رفتار اطالعـاتي پرداختـه 
است. از نظر داونپورت، رفتار اطالعاتي، به رويكرد افـراد بـه 

دسـت آوردن اطالعات، نحوه استفاده از اطالعات و نحـوه به
طالعات اشاره دارد. از ديـدگاه وي رفتـار اطالعـاتي شـامل ا

، اشتراك، گردآوري و حتـي ناديـده 4جستجو، استفاده، اصالح
شود. بـه گفتـه وي، هـدف از مـديريت اطالعات مي 5گرفتن

رفتار اطالعـاتي، بهبـود اثربخشـي كلـي محـيط اطالعـاتي 
بوسيله اقدامات هماهنگ است. در حالي كـه رفتـار  6سازمان

ها اره به اعمال و اقدامات فردي دارد، فرهنگ بـه سـازماناش
ها و هنجارهاي گـروه اشـاره دارد. بـر ها، بويژه ارزشيا گروه

اين اساس، از نظر وي، فرهنگ اطالعاتي به معناي الگـويي 
ــا و نگرش ــوع از رفتاره ــده ن ــان دهن ــه نش ــت ك ــايي اس ه

بــه اطالعــات اســت. از ديــدگاه وي،  7گيري ســازمانجهــت
گرا يا شـايعه ، حقيقت8تواند باز يا بستههنگ اطالعاتي ميفر

، 11، متمركـز بـر درون يـا بيـرون10، مبتني بـر شـهود9محور
، باشد. فرهنگ اطالعاتي سازمان 12كننده يا توانمندسازكنترل

هاي سازماني در انتخاب نوع تواند شامل اولويتهمچنين مي
وان مثـال، هاي اطالعـاتي باشـد، بـه عنـها يـا رسـانهكانال

ارتباطات چهره به چهره در مقابل ارتباطـات تلفنـي يـا از راه 
) ميــزان ارزش داده 2003( 13در تعريفــي ديگــر، اوليــور دور. 

 ___________________________________شده به اطالعات و نوع نگرش افراد به اطالعات را فرهنـگ 
1 . Ginman  
2 . Davenport 
3. Information Ecology: Mastering The Information and Knowledge 
Environment  
4 . Modifying 
5 . Information Ignoring  
6 . Organization's Information Environment  
7 . Organization's Orientation  
8 . Open Or Closed 
9 . Factually Oriented Or Rumor  
10 . Intuition-Based  
11 . Internally Or Externally Focused  
12 . Controlling Or Empowering  
13 . Oliver  

هــا و كنــد. از ديــدگاه وي ايــن ارزشاطالعــاتي تعريــف مي
مختلـف فرهنـگ هاي ها از طريق تعامـل بـين اليـهنگرش

 14گيـرد. كـاري و مـوراي شـكل ميسازماني، ملي، و حرفـه
) نيز فرهنگ اطالعاتي را به عنوان فرهنگـي تعريـف 2003(

كردند كه در آن ارزش و استفاده از اطالعات در دستيابي بـه 
هاي عملياتي و استراتژيك به رسميت شـناخته شـده موفقيت

ــه هاي يگيرطوري كــه اطالعــات اســاس تصــميماســت، ب
) نيز، 2006دهد. از نظر چو و همكاران (سازماني را شكل مي

ها، هنجارها و رفتارهايي هستند كـه فرهنگ اطالعاتي ارزش
گذارنـد. در بر دريافت، توليد و استفاده از اطالعـات تـأثير مي

) 2008اين راستا، در مطالعـه ديگـري كـه چـو و همكـاران (
طالعاتي بيان نمودند. انجام دادند تعريف ديگري از فرهنگ ا

از ديدگاه آنها فرهنگ اطالعـاتي عبـارت اسـت از الگوهـاي 
هايي كه ميزان مشترك اجتماعي از رفتارها، هنجارها و ارزش

كنند. اهميت و استفاده از اطالعات را در سازمان مشخص مي
اي دربـاره نقـش و ها به معني اعتقادات پذيرفتـه شـدهارزش

(سازمان) هستند. هنجارها، قواعد  اهميت اطالعات در جامعه
اي هستند كه مشخص يا استاندارهاي اجتماعي پذيرفته شده

كنند چه نوع رفتارهـاي اطالعـاتي نرمـال هسـتند يـا در مي
ها و هنجارها با هـم رفتارهـاي اند. ارزشجامعه پذيرفته شده

اطالعــاتي افــراد را در جامعــه (مــثال يــك ســازمان) شــكل 
كـه رفتارهـاي اطالعـاتي توسـط سـاختار دهند. از آنجـا مي

گيرنـد، آنهـا ها، قواعـد و احكـام شـكل مياجتماعي از نقش
هاي فرهنگـي هسـتند. بـر ايـن اي از هنجارها و ارزشجلوه

اساس، رفتارهاي اطالعاتي نيز الگوهاي ثابت كاري و به هم 
اي هستند كه بين افراد، اطالعات و فنـاوري در بافـت وابسته

  كنند. مان ارتباط برقرار مياجتماعي ساز
هـايي كـه از فرهنـگ همانطور كـه نشـان داده شـد، تعريف

اند تـا حـدي اطالعاتي توسط صاحبنظران مختلف بيان شـده
تـوان گفـت آن دسـته از طور كلـي ميمشابه هم هستند. بـه

ها و رفتارها) كه بـر نحـوه معيارها و عواملي (هنجارها، ارزش
از اطالعات در يك سازمان يا گـروه جستجو، توليد و استفاده 

عبارتي در شـود. بـهتأثير دارند فرهنگ اطالعاتي ناميـده مي
سطح سازماني، نحـوه جسـتجو و بازيـابي اطالعـات، نحـوه 

كارگيري اطالعـات در سـازمان، نحـوه تبـادل و استفاده و به
انتقـال اطالعــات در سـازمان، فضــاي اطالعـاتي حــاكم بــر 

ت در سـازمان و ماننـد آنهـا از جملـه سازمان، جريان اطالعا

___________________________________ 
14 . Curry and Moor  
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مواردي هستند كه در سازمان تحت تأثير فرهنگ اطالعـاتي 
  قرار دارند.

  ابعاد فرهنگ اطالعاتي 
هـايي كـه پژوهشگران مختلف با توجه بـه تعريـف و ويژگي

 اي آنبراي فرهنگ اطالعاتي بيان كردند، ابعاد گوناگوني بـر
م و يي بيشـتر بـا مفهـواند. در اين بخش براي آشـنانام برده
ده هاي فرهنگ اطالعاتي به تعدادي از ابعاد مطرح شـويژگي

  شود.  اشاره مي
) كه يكي از متخصصاني است كه 1997از ديدگاه داونپورت (

پيش از ديگران به بررسي مفهوم فرهنگ اطالعاتي پرداختـه 
ها بخواهند فرهنگ اطالعـاتي سـالمي است، چنانچه سازمان

كاركنانشان بايد اين سه فعاليت اصلي را انجـام  داشته باشند،
و  2) كنترل اضافه بار اطالعاتي2 1) اشتراك اطالعات1دهند: 

. از نظر وي، اين سه بعـد 3) برخورد مشترك با معاني متعدد3
  بيشترين نقش را در بهبود فرهنگ اطالعاتي سازمان دارند. 

: داونپـورت اشـتراك اطالعـات را اشتراك اطالعـات )1
داوطلبانه در دسترس قرار دادن اطالعـات خـود بـراي  عمل

) البتـه در سـطح 1997كنـد (داونپـورت، ديگران تعريـف مي
تمـايز قائـل شـد،  4سازماني بايد بين اشتراك با گزارش دهي

دهي امري اجباري و غيرداوطلبانـه اسـت كـه چرا كه گزارش
كاركنان موظفند اطالعات الزم را بـه صـورت روزمـره و بـر 

يك ساختار خاص در اختيـار سـازمان قـرار دهنـد. در  اساس
حالي كه ويژگي اصلي اشتراك اطالعات، دواطلبانه بودن آن 

دهي معموال بصورت عمودي، از پايين به باال و است. گزارش
در يك ساختار سلسه مراتبـي اسـت ولـي اشـتراك معمـوال 

  بصورت افقي و بين كاركنان و همكاران يك بخش است. 
: اضافه بار اطالعـاتي بـه افه بار اطالعاتيكنترل اض )2

مفهوم حجم زيادي از اطالعاتي است كه در يك مدت زمان 
شود و توانايي تفسير، درك و حـل آن مشـكل كوتاه ارائه مي

ويژه است. در واقع هرگـاه بـا حجـم زيـادي از اطالعـات بـه
اطالعات غيرقطعي، مبهم، جديد، پيچيده يـا فشـرده مواجـه 

، 5دهد (بـاودن و رابينسـونبار اطالعاتي رخ مي شويم، اضافه
و بـه دسـت  بـوددر گذشته، اطالعـات كميـاب ). اگر 2009

به امروزه،  ،شدآوردن اطالعاتِ بيشتر يك حسن محسوب مي
هاي اطالعاتي و ارتباطاتي، اينترنـت، انـواع مدد رشد فناوري

 ها بـا حجـمها و منابع اطالعاتي و مانند آنهـا سـازمانپايگاه
 ___________________________________اند كه در اين ميان بخـش زيـادي عظيمي از اطالعات مواجه

1 . Information Sharing  
2 . Handling Information Overload  
3 . Dealing With Multiple Meanings  
4 . Reporting  
5 . Bawden and Robinson 

ارزش و كـم محتـوا اسـت. در از اين اطالعات، اطالعات بي
چنين شرايطي اين حجم عظيم اطالعات يا به عبارتي اضافه 

هاي ريزيتوانـد باعـث اخـتالل در برنامـهبار اطالعـاتي مي
اي بـراي ها بايد برنامـهسازماني شود. بر اين اساس، سازمان

مديريت اطالعات و اضافه بـار اطالعـاتي داشـته باشـند. در 
ها بايد تالش كنند تا بـا كنتـرل اضـافه بـار حقيقت، سازمان

ــرتبط و  ــد، م ــات مفي ــه دســت آوردن اطالع ــاتي و ب اطالع
هاي سازماني كمك نمايند. از ايـن گيريكاربردي به تصميم

طالعـاتي را ) كنترل اضافه بـار ا1997رو است كه دانپورت (
دانـد چـرا كـه عامل مهمي در بهبود فرهنـگ اطالعـاتي مي

نقش مهمي بـر دسـتيابي، توليـد و اسـتفاده از اطالعـات در 
  سازمان دارد. 

ــدد )3 ــاني متع ــا مع ــورد مشــترك ب : يكــي از برخ
ترين مشـكالت اسـتفاده از اطالعـات، وجـود معـاني قديمي

اتي متعدد براي يك واحد اطالعاتي است. يك واحـد اطالعـ
. بر ممكن است براي افراد مختلف معاني مختلفي داشته باشد
ن اين اساس درك، تفسير، استفاده، جسـتجو و سـازماندهي آ

ه ، واژنيز براي افراد مختلف متفاوت خواهد بود. بـراي نمونـه
هاي مختلف معاني متفـاوتي مشتري ممكن است در سازمان

ارد اني كـه دداشته باشد و هر سازمان باتوجه به نـوع مشـتري
ر ايد هـباين واژه را تفسير كند. بر اين اساس، در هر سازمان 

ــي  ــاتي دارد داراي معن ــار اطالع ــه ب ــوم و موضــوعي ك مفه
هــاي مشــتركي در بــين همــه افــراد باشــد. بســياري از طرح

 موضوعي و رده بندي نيز براي ايجاد اين درك مشـترك بـه
 )1997ت (وجود آمده اند. بـر ايـن اسـاس، بـه گفتـه دانپـور

از  برخورد مشترك با معاني متعدد بـر نحـوه درك و اسـتفاده
ير اطالعات يا به عبارتي بر فرهنـگ اطالعـاتي سـازمان تـأث

  دارد. 
را  ) نيز مدل ديگري از فرهنگ اطالعاتي2003كاري و مور (

رهنگ فها، تركيب فرهنگ اطالعاتي و ارائه دادند. از نظر آن
بنيـاد اسـت. هاي دانشانسازماني امـري ضـروري در سـازم

هاي هـا ارائـه دادنـد نيـز بيشـتر بـراي سـازمانمدلي كه آن
ه بنياد است. اين مدل از هفت بعد تشكيل شده است كـدانش

  به شرح زير است: 
هاي : ايـن بعـد شـامل ديـدگاه6ها و اسـتراتژيهدف) 1

كالن سـازمان نسـبت بـه اطالعـات، مـديريت اطالعـات و 
  بري سازمان در اين رابطه است. هاي مدير و رهويژگي

: در اين بعد ميزان اهميت اطالعـات 7اهميت اطالعات) 2 
ــدهاي  ــه فراين ــه ب ــان، و توج ــين كاركن ــازمان و در ب  ___________________________________در س
6 . Strategy and Objectives  
7 . Information Importance  
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ـــن تصـــميم گيري در ســـازمان و نقـــش اطالعـــات در اي
  ها لحاظ شده اند. گيريتصميم

ــازماني) 3  ــيط س ــر برخــي از 1مح ــد ب ــن بع ــد اي : تاكي
يطــي ســازمان از جملــه فرهنــگ ســازماني هــاي محويژگي

  حمايت كننده از اطالعات و مديريت اطالعات است. 
هـاي : بررسـي ميـزان فعاليت2ايهاي حرفـهانجمن) 4 

اي در سازمان، ميـزان فعاليـت و نفـوذ متخصصـان در حرفه
ها در اين بعد مورد توجه قرار گرفته سازمان و روابط بين  آن

  است. 
ــاتيهاي اطسيســتم) 5  ــد سيســتم3الع ــن بع هاي : اي

نمايـد. همچنـين اطالعاتي موجود در سازمان را بررسـي مي
ــه سيســتم ــزان توجــه مــديران ســازمان ب هاي مــديريت مي

  دهد. اطالعات و توسعه آن در سازمان را مورد توجه قرار مي
: اين بعد نشان دهنده روابط صميمانه و مبتني بر 4روابط) 6 

متخصصـان، ميـزان همكـاري هـا، اعتماد بـين كاركنـان و 
  ها و اشتراك دانش و اطالعات بين كاركنان است. مشاركت

: در اين بعد ميزان ارتباطـات سـازماني، نـوع 5ارتباطات) 7 
هـاي برقـراري ارتبـاط بـين جريان ارتباطات در سازمان، راه

كاركنان بويژه ارتباطات بين بخشي مورد توجـه قـرار گرفتـه 
  است. 

 بعـد در 7) هر چـه وضـعيت ايـن 2003و مور (از نظر كاري 
ــازمان ــهس ــازمانها ب ــد هاي دانشويژه س ــر باش ــاد بهت بني

ا تها است كه اين امر دهنده فرهنگ اطالعاتي غني آننشان
حـد زيـادي بـر عملكـرد و اثربخشـي سـازمان تـأثير مثبـت 

  گذارد.مي
ائـه هايي كه براي فرهنگ اطالعـاتي اراما يكي ديگر از مدل

) 2008است، مدلي است كـه توسـط چـو و همكـاران ( شده
تي ها در اين مدل شش نوع رفتار اطالعامطرح شده است. آن

هايي بـراي و ارزش مرتبط با اطالعات را به عنـوان شـاخص
انــد. توصــيف  فرهنــگ اطالعــاتي ســازمان مشــخص نموده
عـاد بايسته يادآوري است كه در پژوهش حاضر نيـز از ايـن اب

وضـعيت فرهنـگ اطالعـاتي در بـين اعضـاي براي بررسي 
 هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد استفاده شـده اسـت. از

تـه تر به اين مدل پرداخطور كاملاين رو، سعي شده است به
  شود. ابعاد اين مدل عبارتند از: 

___________________________________ 
1 . Organization Environment  
2 . Professional Associations  
3 . Information Systems  
4 . Relationships  
5 . Communications  

اي : استفاده از اطالعـات بـه شـيوه6درستي اطالعات )1
 اخالقي، قابل اعتماد و مطمئن.  

عات يك ارزش سازماني است كه نقـش مهمـي درستي اطال
رسـتي ددر استفاده موثر از اطالعات در محيط سازماني دارد. 

ران اطالعات در سازمان بر اساس نوع رفتار كاركنـان و مـدي
ه هاي سـازماني بـگيريدر استفاده از اطالعات براي تصـميم

ات شود. بر اين اساس، براي اينكه اطالعـنمايش گذاشته مي
اري گيري داراي ارزش باشد، نخست، بايد عايند تصميمدر فر

ا، از هر گونه تحريف و سوگيري باشد به طوري كـه رويـداده
ند. كحوادث، بافت و اقدامات را همانگونه كه هستند منعكس 

هاي سـازماني گيريتوانـد مبنـاي تصـميمدوم، اطالعات مي
هـا گيري باشد اگر استفاده از آن تنهـا بـراي توجيـه تصـميم

اده گيري نيـز مـورد اسـتفنباشد بلكه قبل از هر گونه تصميم
يـن گيري كارآمد سـازماني مسـتلزم اقرار گيرد. سوم، تصميم

گيري قابـل است كه همه اطالعات مورد نياز قبل از تصـميم
ه از دسترس باشد. چهارم، درستي اطالعات بايد مـانع اسـتفاد

چنـد و اطالعات سـازماني بـراي منـافع شخصـي شـود (مار
  ). 2001همكاران، 

 درستي اطالعات در حقيقـت قابليـت اعتمـاد و اطمينـان بـه
 اطالعات است. به طور خاص، اين مفهوم بـه دقـت، ثبـات و

 اتي وقابليت اطمينان از محتواي اطالعات، فرايندهاي اطالع
ياز هاي اطالعاتي اشاره دارد. درستي اطالعات پيش نسيستم

مـديريت اطالعـات اسـت. اگـر هاي مـرتبط بـا همه فعاليت
تبـار اطالعات مورد استفاده بـه انـدازه كـافي از درسـتي و اع

بـر  هاي سازماني متكـيبرخوردار نباشد، موفقيت همه برنامه
  اطالعات با مشكل مواجه خواهد شد. 

: ميزان تمايل به اسـتفاده و اعتمـاد 7رسميت اطالعات )2
 . 9عاتدر مقابل منابع غيررسمي اطال 8به اطالعات رسمي

هاي رسـمي يـا تواند در قالباطالعات موجود در سازمان مي
رسمي جريان يابد. بنا به عقيده پژوهشگران هـر دو نـوع غير

رســمي بــراي اســتفاده از اطالعــات چــه رســمي و چــه غير
اند. رسميت اطالعات به اين معنا است كه ها ضروريسازمان
زم را بـراي ها فراينـدهاي رسـمي و سـازوكارهاي السازمان

توسعه جريان اطالعات در سازمان مهيا سازند تا ضمن ارائـه 
هاي الزم را نيز به عمل اطالعات الزم همه بخش ها كنترل

هاي آورند. اطالعات رسمي سازماني معموال در قالب گزارش
 ___________________________________سازماني، اطالعات موجود در اسناد و مدارك سازماني و ايـن 
6 . Information Integrity  
7 . Information Formality  
8 . Formal Information  
9 . Informal Sources  
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مي نيـز اطالعـاتي اسـت قبيل جريان دارد. اطالعات غيررس
خارج از منابع سازماني كه بصورت ارتباطات غيررسـمي بـين 
كاركنان جريان دارد، مثـل تبـادل اطالعـات در گفتگوهـاي 

  دوستانه بين كاركنان. 
: اينكه تـا چـه حـد اطالعـات بـراي 1كنترل اطالعات )3

 رود. مديريت و كنترل عملكرد به كار مي
 ي فراوانـي بـراي سـنجشامروزه معيارهاي مالي و غيـر مـال

انـد. بـر ايـن اسـاس، در ها بـه وجـود آمدهعملكرد سـازمان
هـاي مختلفـي هاي مختلف نيز ممكـن اسـت بخشسازمان

هاي وجــود داشــته باشــند كــه عملكــرد ســازمان را از جنبــه
.. .مختلفي چون وضعيت مالي، مشـتريان، كاركنـان، بـازار و 

بـراي سـنجش  ها از اطالعاتبسنجند. هر يك از اين بخش
كننــد. در حقيقــت عملكــرد واحــدهاي مختلــف اســتفاده مي

اطالعات موجـود در سـازمان مبنـايي اسـت بـراي سـنجش 
هايي كـه بـراي ارزيـابي عملكرد سازمان چراكه هـم سـنجه

اند و هـم روند وابسته به اطالعاتعملكرد سازمان به كار مي
هـم م عملكرد كاركنان وابسته به اطالعات اسـت. از ايـن رو،

در  است كه اطالعات مربوط به عملكرد سازمان بايد پيوسـته
ا ي آنهـاختيار كاركنان قرار گيرد تا بر عملكرد فردي و گروهـ
ق تشـوي تاثير گذارد. افزون بر آن، كاركنان سازمان نيـز بايـد

ه بـشوند تا از اطالعات تهيه شـده دربـاره عملكـرد سـازمان 
  يند. منظور بهبود عملكرد خود استفاده نما

: ميزان باز بودن فضا و آزاد بـودن 2شفافيت اطالعات )4
 ها. ها، خطاها و شكستافراد در گزارش اشتباه

شفافيت به عنوان يك ارزش مديريتي و سازماني به تمايل و 
توان شنيدن و تحمل اخبـار بـد و ناخوشـايند در كنـار اخبـار 

اخبار  ها اخبار خوب مانندخوب اشاره دارد. در خيلي از سازمان
كند، اما اخبـار ها در سازمان جريان پيدا ميمربوط به موفقيت
شـود، ها، خطاهـا گـزارش نميها و شكسـتمربوط به ضعف
هايي هستند كـه توان گفت سازمانهايي را ميچنين سازمان

شفافيت اطالعات در آنها وجود ندارد. شفافيت با چهار ويژگي 
ن سوگيري با افكـار و ) برخورد منصفانه و بدو1مرتبط است، 

غـرض بـا ) برخورد منصفانه، صـادقانه و بي2عقايد ديگران، 
) ديدگاه باز يـا 4) اعتماد به ديگران 3ها تصميمات و موقعيت

خصـوص وقتـي نسبت به افكار و عقايد ديگران به 3گشودگي
؛ چـو و 2001كه مطابق ميل ما نيستند (مارچند و همكـاران، 

  ). 2008همكاران، 

___________________________________ 
1 . Information Control  
2 . Information Transparency  
3 . Openness 

) 2001گاه مارچنـد و همكـاران (مارچنـد و همكـاران، از ديد
ها و شــفايت اطالعــات دربــاره اشــتباهات، خطاهــا، شكســت

ها الزم اسـت. نخسـت، ها به سه دليل بـراي سـازمانغفلت
بهبود فرايندها و محصوالت در سازمان بـه شناسـايي و رفـع 
خطاها و نقص ها در سازمان وابسته اسـت. بـدون شناسـايي 

ها و ... كاركنــان و مــديران قــادر ها، ضــعفباهخطاهــا، اشــت
نخواهند بود به بهبود سازمان كمـك كننـد. از ايـن رو، الزم 
است فضاي اطالعاتي سازمان اجازه بحث و انتقال اطالعات 
در اين مورد را داشته باشد. دليل دوم براي شفافيت اطالعات 
در سازمان اين است كـه شـفافيت اطالعـات مبنـاي اصـلي 

يري سازماني است. در حال حاضـر مـديران و كاركنـان يادگ
ســازمان بــا تغييــرات متعــددي در محــيط درونــي و بيرونــي 
سازمان مواجه هستند، چالشي كه وجود دارد ايـن اسـت كـه 
مديران و كاركنان سازمان چگونه با اين چالش مقابله كنند و 

) بحث 1978( 4خود را آماده تغييرات نمايند. ارگيريس و شان
دانند. از ديدگاه آنان در را چاره كار مي 5ايادگيري تك حلقهي

ــا، مشــكالت و  ــد خطاه ــديران باي ــان و م ــه اول كاركن وهل
هاي موجود در سازمان را شناسايي و داليل احتمـالي شكست

آن را مشخص سازند. سپس بايـد تـالش نماينـد مشـكالت 
هاي به دسـت شناسايي شده را حل و برطرف سازند و تجربه

ها و برنامـه خـود را مجـدد تـدوين مده از اين كار استراتژيآ
نمايند و اينگونه خود را آماده مقابله با تغييرات جديد نماينـد. 

) يادگيري 1978( اين مرحله از كار از ديدگاه ارگيريس و شان
نام دارد. براي ايـن منظـور، مـديران و اعضـاي  6ايدو حلقه

العـات دربـاره خطاهـا، سازمان نه تنها بايـد در اشـتراك اط
هاي سازمان به يكديگر اعتماد كنند بلكـه ها و اشتباهشكست

بايد از ايجاد فضاي باز بـراي اسـتفاده مـوثر از اطالعـات در 
هاي الزم جهت بهبود عملكرد سـازمان و تـدوين اسـتراتژي

استقبال نمايند و اين مسأله را تشـويق نماينـد. بـاز بـودن و 
ري دربـاره تغييـر شـرايط سـازماني آماده بودن بـراي يـادگي

مستلزم شفافيت در بين مديران و كاركنان سازمان اسـت تـا 
يادگيري سازماني (تك حلقه اي و دو حلقه اي) شكل گيـرد. 
سومين دليل براي اهميت شفافيت اطالعات در سازمان، عدم 

ها بـا آن مواجـه هسـتند. است كه امروزه سـازمان 7اطمينان
سـازمان، مشـتريان، بـازار و خـدمات  شرايط در حـال تغييـر

اهميت دسترسي به اطالعات درست را بـيش از پـيش مهـم 
 ___________________________________سازد. در اين شرايط شفافيت اطالعات براي كاهش ميزان مي

4 . Argyris and Schon 
5 . Single Loop Learning 
6 . Double Loop Learning 
7 . Uncertainty 
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نااطميناني از اهميت زيادي برخوردار است. هرچه اطالعات با 
شفافيت بيشتري در دسترس قرار گيرد نا اطمينـاني كـاهش 

هاي سازماني بهتر انجام گيريآن تصميم پيدا مي كند به تبع
  شود. مي

: ميزان تمايل افـراد بـه اشـتراك و 1اشتراك اطالعات )5
 ارائه اطالعات به ديگران.  

د افـرا اشتراك اطالعات فرايند تبادل داوطلبانه اطالعات بين
يك گروه يا سازمان اسـت. بـه عقيـده مارچنـد و همكـاران 

راك اطالعـات عبارتنـد هاي اشتشرط) مهمترين پيش2001(
) 2) وجود زبان و معاني مشترك بين اعضـاي سـازمان. 1از: 

 باطـاتوجود رابطه بين افراد سازماني كه هر چه قدر ايـن ارت
گيـرد. البتـه بيشتر باشد، اشتراك اطالعات بيشتر صورت مي

نوع و ميـزان ارتباطـات بـر نـوع، ميـزان، كيفيـت و كميـت 
ميزان  )3شود تاثير دارد. ه مياطالعاتي كه به اشتراك گذاشت

ن ) ميـزا4اعتماد ادراك شده اعضاي سازمان نسبت به هـم. 
) و در 5هاي مشـترك بـين اعضـاي سـازمان. نيازها و هدف

مان نهايت اينكه اشتراك اطالعات بايد بخشي از فرهنگ ساز
از  باشد، يا به عبارت ديگر، فرهنگ حـاكم بـر سـازمان بايـد

مان نمايد. اشتراك اطالعات در ساز اشتراك اطالعات حمايت
تواند از طريق مجراهـاي رسـمي يـا غيـر رسـمي ماننـد مي

 ها، پست الكترونيك، مكالمات و گفتگوهـايجلسات، گزارش
 دوستانه و ... انجام شود. 

): 3اسـتفاده فعاالنـه از اطالعـات( 2رفتار فعاالنه )6
يي استفاده فعاالنه از اطالعات جديد براي نوآوري و پاسخگو

 سريع به تغييرات. 
بـاره استفاده فعاالنه از اطالعات شـامل تفكـر و يـادگيري در
وسـعه نحوه استفاده افراد از اطالعات بـه منظـور ايجـاد يـا ت

محصوالت و خدمات، جسـتجوي فعاالنـه اطالعـات دربـاره 
ي شرايط سازماني و كسب و كـار، اسـتفاده از اطالعـات بـرا

 شـرايط مناسـب بـراي پاسـخهاي جديد، و ايجاد آزمون ايده
باشــد (مارچنــد و همكــاران، ســريع بــه اطالعــات جديــد مي

2001 .(  
  هاي فرهنگ اطالعاتي الگوي

همانطور كه در قسمت قبل گفته شـد صـاحبنظران مختلـف 
هاي مختلفي را براي فرهنگ اطالعاتي مطـرح ابعاد و ويژگي

) 0132( 4اند. در اين راستا، برخي انديشمندان ماننـد چـوكرده
 ___________________________________اند با توجه به وضعيت و چگونگي هر يك از ابعاد تالش كرده

1 . Information Sharing  
2 . Information Proactiveness  
3 . Proactive Use Of Information 
4 . Choo 

فرهنگ اطالعاتي و همچنـين ديگـر عناصـر مـرتبط بـا آن، 
الگوهايي را براي فرهنگ اطالعاتي مطرح كند. از ديدگاه چو 

توانـد شناخت الگوي فرهنگ اطالعاتي حاكم بر سـازمان مي
ــه ــبرد برنام ــديران را در پيش ــايها و فعاليتم ــا  ه ــرتبط ب م

اطالعات در سازمان ياري نمايد. وي با بررسي متون و منابع 
مختلف حوزه فرهنگ، مديريت و علم اطالعـات چهـار نـوع 

) فرهنـگ 2 5گرا) فرهنگ نتيجه1الگوي فرهنگ اطالعاتي، 
 8پذير) فرهنگ ريسـك4 7) فرهنگ رابطه محور3 6گراقانون

ز اين چهـار نـوع ها برشمرده است. هر كدام ارا براي سازمان
اي از صـفات از جملـه، فرهنگ اطالعاتي باتوجه به مجموعه

هـا و هنجارهـاي هاي اوليه مـديريت اطالعـات، ارزشهدف
اطالعاتي، رفتارهاي اطالعـاتي شـامل نيازهـاي اطالعـاتي، 

شود. از جستجوي اطالعات و استفاده از اطالعات شناخته مي
ا و رفتارهـا را از هـر اي از هنجارهنظر چو هر سازماني درجه

يك از انواع اين چهار نوع فرهنگ دارد اما يكي از ايـن نـوع 
ها در آن سازمان فرهنگ غالب اسـت. وي اسـتدالل فرهنگ

كرده است كه فرهنگ اطالعاتي با چشم انداز و راهبردهـاي 
سازمان ارتباط دارد و هر چه اين ارتباط و همـاهنگي بيشـتر 

ر بيشتري بر عملكرد و اثربخشي باشد، فرهنگ اطالعاتي تاثي
ســازمان خواهــد داشــت. همچنــين از ديــدگاه وي، فرهنــگ 
اطالعاتي تا حد زيادي به مراحل رشد سـازمان نيـز بسـتگي 

پذير غالبتر دارد. در مراحل اوليه رشد سازمان فرهنگ ريسك
است و هرچه بيشتر رشد كند به سمت فرهنگ رابطه محـور، 

  رود. را ميگگرا و نتيجهفرهنگ قانون
: در اين نوع فرهنگ، هـدف گرافرهنگ اطالعاتي نتيجه

ــت و  ــازمان در رقاب ــازي س ــات توانمندس ــديريت اطالع از م
نتـرل ها بر كها و هنجارموفقيت در ارائه خدمات است. ارزش

 يد بـرو درستي اطالعات تاكيد دارند. در اين نوع فرهنگ تاك
ــا ها اطالعــات اطالعــات بيرونــي اســت. ســازمان مــرتبط ب

ود كرد خمشتريان، رقبا، بازار و همچنين اطالعاتي درباره عمل
ت كنند. بر اين اساس منابع مهم كسب اطالعارا جستجو مي

ع هـاي بـازار، منـابشامل مشتريان، الگوهـاي بـازار، پژوهش
 صنعتي و دولت است و عموما اطالعات براي درك و تجزيـه

  رود. رد به كار ميو تحليل مشتريان، رقبا و ارزيابي عملك
: در اين نوع فرهنگ هـدف گرافرهنگ اطالعاتي قانون

از مديريت اطالعـات كنتـرل عملكردهـاي درونـي و بهبـود 
 ___________________________________هـاي هاي سازماني است. هنجارها و ارزشمشيقوانين و خط

5 . Result Oriented Culture 
6 . Rule-Following Culture  
7 . Relationship-Based Culture  
8 . Risk-Taking Culture  
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اطالعاتي بر كنترل و درستي تاكيـد دارد. اطالعـات معتبـر و 
اينـدها، بهبـود سـازي فردرست بـه منظـور كنتـرل و مستند

شود. در اين نوع فرهنگ تاكيـد بـر عملكرد به كار گرفته مي
ــي اســت. ســازمان ــا اطالعــات درون ــرتبط ب ها اطالعــات م

هاي كـاري و همچنـين اطالعـاتي فرايندهاي دروني، جريان
كنند. بر اين اساس منابع درباره تجهيزات الزم رو جستجو مي

اطالعـات بـه مهم كسب اطالعات شامل مـدارك و اسـناد، 
دســت آمــده از عملكردهــا، و كارشناســان ســازمان اســت و 
اطالعات براي بهبود فراينـدها، عملگرهـا و قـوانين بـه كـار 

  رود. مي
: در ايـن نـوع فرهنـگ فرهنگ اطالعاتي رابطه محور

هـا و هدف از مديريت اطالعات تشـويق ارتباطـات، همكاري
ــوع فرهنــگ ارزش  هــا واحســاس هويــت اســت. در ايــن ن

هنجارهاي اطالعاتي بر اشتراك اطالعات و استفاده فعاالنـه 
از اطالعات تاكيد دارد. اين هنجارهـا همكـاري، مشـاركت و 
تمايل به خالقيت و ابتكار عمل در استفاده و اشاعه اطالعات 

دهند. در اين نوع فرهنگ تاكيد بـر را در سازمان افزايش مي
بـا همكـاران،  اطالعات دروني است. افراد اطالعـات مـرتبط

هاي اجتماعي و همچنين اطالعـات هاي گروهي، گروهپروژه
كنند. منابع مهـم مربوط به توسعه خود و گروه را جستجو مي

هـاي كسب اطالعات ارتباطات بـين فـردي، دوسـتان، گروه
كاري و منابع انساني است و اطالعات براي بهبود ارتباطات و 

تعهـد افـراد بـه كـار تعامالت بين فردي و افزايش تعامـل و 
  رود. مي

: در ايـن نـوع فرهنـگ پذيرفرهنگ اطالعاتي ريسـك
هدف از مديريت اطالعات تشويق خالقيت، نوآوري و كشف 

ــده ــوع فرهنــگ ارزشاي ــن ن ــد اســت. در اي ــا و هاي جدي ه
هنجارهاي اطالعاتي بر اشتراك اطالعات و استفاده فعاالنـه 

خالقيـت، نـوآوري و  از اطالعات تاكيد دارد. اين هنجارهـا از
كنند. در اين ها و محصوالت جديد حمايت ميتوسعه ظرفيت

نوع فرهنگ تاكيد بر اطالعات بيروني است. سازمان به دنبال 
اطالعات مرتبط با بازار جديـد، محصـوالت جديـد، تغييـرات 

گردد. منابع مهم كسب محيطي و عاليق و نيازهاي جديد مي
ن و خبرگان بازار و فناوري، و اطالعات افراد خالق، كارشناسا

منــابع دولتــي و صــنعت اســت و اطالعــات بــراي شناســايي 
  رود. كار ميپذيري بهها و تشويق كارآفريني و ريسكفرصت

  
  پيشينه پژوهش 

در بررسي هر متغير عالوه بر مطالعه مبـاني نظـري آن بايـد 
نيـز مـورد كنكـاش قـرار گيرنـد.  هاي مرتبط بـا آنپژوهش
هاي هر حوزه ضمن شناسايي خالء پژوهشي، ژوهشمطالعه پ

ــدل ــرين م ــا، روشمهمت ــژوهش، ها و ابزاره ــج پ ــاي راي ه
سازد. از ايـن دستاوردهاي نو و موضوعات جديد را نمايان مي

هـاي ايـن حـوزه اشـاره رو، در ادامه بـه تعـدادي از پژوهش
  شود. مي

يي كه در حـوزه فرهنـگ اطالعـاتي هاپژوهشاولين  ازجمله
) 2003ام شده است پژوهشـي اسـت كـه كـاري و مـور (انج
هاي بررسي وضعيت فرهنگ اطالعـاتي در سـازمان منظوربه

بـراي سـنجش فرهنـگ  هـاآنحوزه سالمت انجـام دادنـد. 
اطالعاتي، با بررسي متون مختلف مـدل مفهـومي را شـامل 

ــاد  ــتراتژي1ابع ــداف و اس ــات 2) اه ــيط 3) اطالع ) 4) مح
) 7) روابـط 6هاي اطالعـاتي يستمس) 5ي احرفهي هاانجمن

ــداف و  ــايج نشــان داد، در اه ــد. نت ــدوين نمودن ــات ت ارتباط
هاي سازماني تا حـدي بـه اطالعـات و اهميـت آن ياستراتژ

ي درك خوببـهتوجه شده است. اهميت اطالعات در سـازمان 
شــده اســت و كاركنــان بــه نقــش مهــم ســازمان در فراينــد 

هـايي در راسـتاي توسـعه تيفعال. انـدبردهگيري پـي يمتصم
سيستم مديريت اطالعات در سازمان صورت گرفته كه البتـه 
نيازمند توسعه بيشتر است. كاركنان سازمان رضايت چنـداني 
از محيط سازمان ندارند و كنترل و امنيت بيشتر از اعتماد بـر 

هـاي سازمان سايه افكنده اسـت. در بعـد ارتباطـات و انجمن
ان داد، وضـعيت مطلـوبي در سـازمان اي نيز بررسي نشحرفه

ير تـأث) 2006برقرار است. در پژوهشي ديگر، چو و همكاران (
فرهنگ اطالعاتي و مديريت اطالعات را بر رفتار اسـتفاده از 

ي بزرگ كانـادا انجـام دادنـد. هاسازماناطالعات در يكي از 
نشان داد، از ميان ابعـاد فرهنـگ سـازماني ابعـاد  هاآننتايج 

اطالعـات و اسـتفاده فعاالنـه از اطالعـات ميـانگين  اشتراك
يگر، بيشتر از سـاير ابعـاد دعبارتبهبيشتري به دست آورند يا 

معرف فرهنگ اطالعاتي جامعه مورد بررسـي بودنـد. رابطـه 
مثبت و معنادار بين فرهنگ اطالعـاتي و ابعـاد آن بـا رفتـار 

ان استفاده از اطالعات وجـود دارد كـه نتـايج رگرسـيون نشـ
درصــد از تغييــرات رفتــار  38دهــد، فرهنــگ اطالعــاتي يم

كنـد. در ايـن راسـتا، چـو و يماستفاده از اطالعات را تبيـين 
ير فرهنگ تأثاي ديگر به بررسي ) در مطالعه2008همكاران (

اطالعاتي بر برونداد استفاده از اطالعات در سه سازمان مجزا 
نگ اطالعاتي حـاكم نشان داد، فره هاآنهاي پرداختند. يافته

كه يطوربهير دارد تأثبر سازمان بر رفتار استفاده از اطالعات 
 50تـا  30فرهنگ اطالعاتي حداقل  هاسازماندر هر يك از 

كند. همچنين نتايج نشـان يمدرصد واريانس جامعه را تبيين 
داد، هر يك از سه سازمان مورد بررسي فرهنـگ اطالعـاتي 

شـدت هـر يـك از ابعـاد فرهنـگ  متفاوتي دارند و ميـزان و
  متفاوت است.  هاسازمانمعناداري در  طوربهاطالعاتي 
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بررسـي وضـعيت  منظوربـه) نيـز پژوهشـي را 2008( 1اوليور
بـر آن در سـه ســازمان  مــؤثرفرهنـگ اطالعـاتي و عوامـل 

هاي آلماني، استراليايي و هنگ كونگي انجام داد. برپايه يافته
ــل  ــرين عوام ــؤثروي، مهمت ــاتي در  م ــگ اطالع ــر فرهن ب

شـناخت و ) 1هاي مورد بررسـي ايـن مـوارد بودنـد: سازمان
شـناخت ) 2 اطالعات يريتمد يبرا يالزامات اجتماع يرشپذ

ــرا ســازمانيالزامــات  يرشو پــذ ) 3 اطالعــات يريتمــد يب
يــري از فنــاوري گبهره) 4بــه اشــتراك اطالعــات  هــانگرش

هـا يتاولو) 6وب ) اعتماد به اسناد و مدارك مكتـ5اطالعات 
در ارتباطات. همچنين نتـايج مقايسـه مـورد مطالعـه در سـه 

يرگذاري هـر يـك از تأثكشور نشان داد كه وضعيت و ميزان 
اين عوامل در اين سه كشور متفاوت است. ديگر پژوهشي كه 

) 2012( 2در اين حوزه انجام شده است، پژوهش تين و چـائو
گ اطالعاتي و رضايت ير فرهنتأثدر اين پژوهش  هاآناست، 

كاركنان را بر نوآوري سازماني مورد بررسي قرار دادند. نتـايج 
پژوهش نشان داد، فرهنگ اطالعاتي و رضايت كاركنـان بـر 

ير دارند. تأثنوآوري سازماني (نوآوري فني و نوآوري مديريتي) 
سبك رهبري سازماني نيز رابطـه بـين فرهنـگ اطالعـاتي، 

ــوآوري  ــان و ن ــديل ميرضــايت كاركن ــد. ســازماني را تع كن
ير هـر يـك از ابعـاد فرهنـگ تـأثهمچنين نتايج مربوط بـه 

اطالعاتي بر نوآوري سازماني نيز نشان داد كـه تقريبـا همـه 
هــاي ســازماني دارنــد. در ينوآورير مثبتــي بــر تــأثابعــاد آن 

) بـه بررسـي انـواع فرهنـگ 2014( 3اي ديگر، سواردمطالعه
ــاتي و  ــأثاطالع ــر فت ــردآوري، ير آن ب ــق، گ ــدهاي خل راين

ي و مديريت مدارك عمومي در سازماني در بلژيك دهسازمان
پرداخت. وي در اين پـژوهش فرهنـگ اطالعـاتي را در سـه 
سطح بررسي كرد. سطح نخسـت بـا اليـه بنيـادي فرهنـگ 
سازماني در ارتباط است و بيشتر نوع نگاه افراد بـه اطالعـات 

تراك اطالعات، اعتمـاد بـه يي چون تمايل به اشهامؤلفهرا با 
ــه و دانــش ســنجد. اليــه دوم، مهــارتيماطالعــات  ، تجرب

سـنجد. اليـه يمكاركنان را در فرايندهاي مديريت اطالعات 
سوم نيـز مشـروعيت و اعتمـاد بـه اطالعـات را در سيسـتم 

كنــد. نتــايج نشــان داد، يميري گانــدازهاطالعــاتي ســازماني 
از سطوح مورد بررسي وضعيت فرهنگ اطالعاتي در هر يك 

ييد كردند كـه نـوع تأها اين را چندان مطلوب نيست اما يافته
فرهنگ اطالعاتي حاكم بر سازمان بر نحوه مديريت منـابع و 
 ___________________________________سيستم اطالعاتي سازمان اثرگذار است. در اين راستا، ويـك، 
1 . Oliver  
2 . Tien and Chao  
3 . Svärd  

بررسـي  منظوربـهي را امطالعـه) 2015( 4ناگانو و پوپـاديوك
عـاتي بـر توليـد دانـش در تعـدادي از ير نوع فرهنگ اطالتأث

ي پـروژه محـور انجـام دادنـد. بـراي تعيـين نـوع هاسازمان
يافته توسـط توسعهفرهنگ اطالعاتي در اين پژوهش از مدل 

) اســتفاده شــده اســت كــه چهــار نــوع فرهنــگ 2013(چـو، 
پذير را يسـكر، رابطه محور و گراقانوناطالعاتي نتيجه گرا، 

ررسي وضعيت توليد دانش نيز از مـدل كند. براي بيممعرفي 
) شامل چهار بعد تركيـب دانـش، 1995اوچي، (نوناكو و تاكه

سازي دانش، دروني سـازي دانـش و اجتمـاعي سـازي يبرون
ي هاسازماننشان داد، از ميان  هاآندانش استفاده شد. نتايج 

داراي فرهنــگ اطالعــاتي  هاســازمانمــورد بررســي بيشــتر 
هاي رابطه نيز حاكي از وجـود يهفرضبررسي  بودند. گراقانون

ــاتي  ــگ اطالع ــين فرهن ــادار ب ــه معن ــكررابط ــا يس پذير ب
بـا تركيـب  گراقـانونسازي دانش، فرهنگ اطالعـاتي يبرون

سـازي دانـش، و گرا با درونيدانش، فرهنگ اطالعاتي نتيجه
  سازي دانش است. فرهنگ اطالعاتي رابطه محور با اجتماعي

تي، توجه به جديد بودن مفهوم فرهنگ اطالعـا ي، باطوركلبه
ي بسيار انـدكي در زمينـه آن انجـام شـده اسـت. هاپژوهش

هاي يرسـاختزبـه بررسـي وضـعيت و  هاپژوهشعمده اين 
ر ن را بآير تأثو تعداد اندكي نيز  اندپرداختهفرهنگ اطالعاتي 

 مانند اندارتباطي با اطالعات و دانش در نوعبهمتغيرهايي كه 
 انـش ورفتار استفاده از اطالعات، نوآوري سـازماني، توليـد د

ل هاي انجـام شـده، در داخـاند. با بررسـييدهسنجاين قبيل 
كشور پژوهشي در حوزه فرهنگ اطالعاتي مشاهده نشد كـه 

شكار آاين مساله لزوم توجه به اين موضوع را در داخل كشور 
ــژوهش حاضــر ميمي ــد مبســازد. پ ــراي انجــام توان ــايي ب ن

  هاي بيشتر در اين زمينه در داخل كشور باشد. پژوهش
  

   روش
اين پژوهش از نوع كـاربردي اسـت كـه بـه روش پيمايشـي 

يمـايش روشـي در پ) 2010خـاكي ( نظر ازانجام شده است. 
تحقيــق اســت كــه فراتــر از يــك فــن خــاص در گــردآوري 

ينـي اطالعات است و هدف آن اكتشـافي، توصـيفي و يـا تبي
است. جامعه آماري پژوهش حاضـر، اعضـاي هيئـت علمـي 

نفر) بودند كه با اسـتفاده  800دانشگاه فردوسي مشهد (حدود 
ــهاز روش  ــا فرمــول گنمون يري تصــادفي ســاده و مطــابق ب

اعضـاي نمونـه  عنوانبـهنفر  250گيري كوكران تعداد نمونه

___________________________________ 
4 . Vick, Nagano and Popadiuk  
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نفـر معـادل  176هاي فـراوان انتخاب شدند. پس از پيگيري
  ها پاسخ دادند. درصد اعضاي نمونه به پرسشنامه 4/70

براي سنجش فرهنگ اطالعاتي پرسشـنامه چـو و همكـاران 
هـاي ) مبناي كار قرار گرفت كـه متناسـب بـا ويژگي2008(

هاي ديگري نيز بـه جامعه پژوهش و ابعاد مورد بررسي گويه
پرسشنامه اضافه گرديـد. مطـابق بـا مـدل چـو و همكـاران، 

طالعاتي شامل شش بعد، درستي اطالعات، رسميت فرهنگ ا
اطالعـات، كنتــرل اطالعــات، شـفافيت اطالعــات، اشــتراك 

اطالعـات اسـت. الزم بـه ذكـر  فعاالنه ازاطالعات، استفاده 
پـي بـردن بـه  منظوربـهاست كه در بخـش مقـدماتي ابـزار 

ــاي جمعيتويژگي ــاي ه ــژوهش، متغيره ــه پ ــناختي جامع ش
رتبه علمي و حوزه تحصيلي نيـز جنسيت، مدرك تحصيلي، م

مورد سوال قرار گرفت. براي تعيين روايي پرسشنامه از روش 
اعتبار محتوا و مشورت با تعدادي از متخصصـان ايـن حـوزه 
ــه  ــز در مرحل ــزار ني ــايي اب ــراي بررســي پاي اســتفاده شــد. ب

پرسشنامه بـين اعضـاي هيئـت علمـي  30آزمون تعداد پيش
اخ آن محاسبه شد. آلفاي كرونباخ توزيع گرديد و آلفاي كرونب

دهنده به دست آمد كه نشـان 917/0پرسشنامه مورد بررسي 
بـا هاي اين پرسشنامه اسـت. پايايي باال و ثبات دروني سوال

گيري صـورت گرفتـه به اينكه در پژوهش حاضر نمونه توجه
هـاي آمـاري و تعمـيم است براي اسـتفاده درسـت از آزمون

ها نيز بررسي شد. بدين ترتيب نتـايج دهنتايج، نرمال بودن دا
ها آزمون گلموگروف اسميرنف براي سنجش نرمال بودن داده

نشان داد، همه متغيرهـا و ابعـاد مـورد بررسـي داراي توزيـع 
  نرمال هستند. 

  هاي پژوهش پرسش
از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسـي مشـهد،  .1

ن دانشگاه چگونـه وضعيت فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن در اي
 است؟ 

از ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسـي، الگـوي  .2
 فرهنگ اطالعاتي حاكم بر اين دانشگاه  كدام است؟ 

شناختي اعضـاي هيئـت علمـي آيا بين متغيرهاي جمعيت .3
دانشگاه فردوسي (جنسيت، مدرك تحصـيلي، مرتبـه علمـي، 

طـه يـا حوزه تحصيلي) با فرهنـگ اطالعـاتي و ابعـاد آن راب
 تفاوتي وجود دارد؟ 

  
  هايافته

در اين پژوهش چهار متغير جمعيت شناختي جنسيت، مـدرك 
تحصيلي، مرتبه علمي و حوزه تحصـيلي مـورد بررسـي قـرار 
گرفتت. داده هاي مربوط به متغيرهاي جمعيـت شـناختي در 

  قابل مشاهده است.  1جدول 

مـرد ، تعداد اعضاي هيئت علمي 1هاي جدول مطابق با داده 
درصد به مراتب بيشتر از تعداد  73/72در دانشگاه فردوسي با 

اعضـاي هيئـت علمـي زن اسـت. مـدرك تحصـيلي جامعـه 
درصــد داراي مــدرك  95/7دهــد، تنهــا پــژوهش نشــان مي

كارشناسي ارشد هستند و مابقي اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
فردوسي مدرك دكتري دارند. بررسي مرتبـه علمـي اعضـاي 

درصـد  39/57نشـان داد، بيشـتر اعضـاء يعنـي  هيئت علمي
هـاي استاديار هستند، دانشيار، اسـتاد تمـام و مربـي در رتبـه

بعدي قرار دارند. حوزه تحصيلي جامعه مورد بررسي نيز نشان 
داد، بيشترين تعداد افراد از حـوزه تحصـيلي علـوم انسـاني و 

درصـد تقريبـا نيمـي از جامعـه  6/46اجتماعي بودند كـه بـا 
وهش را شامل مي شوند كه بـا توجـه بـه اينكـه از ميـان پژ

هـا هاي دانشگاه فردوسي بيش از نيمي از دانشـكدهدانشكده
دانشكده مرتبط بـا ايـن حـوزه هسـتند ايـن مسـاله  7يعني 
هـاي علـوم پايـه، كشـاورزي و فنـي پذير اسـت. حوزهتوجيه

  هاي بعدي بودند. مهندسي نيز در رتبه
ضاي هيئت علمي دانشگاه : از ديدگاه اع1پرسش 

فردوسي مشهد، وضعيت فرهنگ اطالعاتي و ابعاد 
  آن در اين دانشگاه چگونه است؟ 

همانطور كه پيشـتر گفتـه شـد، فرهنـگ اطالعـاتي در ايـن 
) سنجيده شده 2008پژوهش مطابق با مدل چو و همكاران (

كه شامل شش بعد، درسـتي اطالعـات، رسـميت اطالعـات، 
فيت اطالعـات، اشــتراك اطالعــات، كنتـرل اطالعــات، شــفا

وضـعيت هـر  2باشد. جـدول اطالعات مي فعاالنه ازاستفاده 
يك از اين متغيرها را در دانشگاه فردوسي مشـهد از ديـدگاه 

  دهد. اعضاي هيئت علمي نشان مي

  هاي جمعيت شناختي اعضاي جامعهتوزيع فراواني ويژگي .1جدول
  دانشگاه  متغير

  فردوسي
  درصد  فراواني

  100  176  كل  جنسيت
  73/72  128  مرد
  27/27  48  زن

  95/7  14  كارشناسي ارشد  مدرك تحصيلي
  05/92  162 دكتري 

  95/7  14  مربي   مرتبه علمي
  39/57  101 استاديار 
  6/21  38 دانشيار 

  06/13  23 استاد تمام
  6/46  82 علوم انساني و اجتماعي   حوزه تحصيلي

  15/22  39 پايه علوم
  63/13  24  فني مهندسي

  62/17  31 كشاورزي
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دهـد، ميـانگين نشـان مي 2هـاي جـدول همانطور كـه داده
شد كه نشان بافرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن در حد متوسط مي

دهنده وضعيت نـه چنـدان مطلـوب ايـن متغيـر در دانشـگاه 
فردوســي مشــهد اســت. از ميــان ابعــاد فرهنــگ اطالعــاتي، 

ه در اشتراك اطالعات و استفاده فعاالنه از اطالعـات اگـر چـ
تري حد متوسط هستند ولي نسبت به ساير ابعاد ميانگين بـاال

بـه  ن ران ميانگيدارند. از ميان ابعاد، شفافيت اطالعات كمتري
دهـد شـفافيت خود اختصـاص داد كـه ايـن مهـم نشـان مي

ي هايي چون فضاي باز اطالعات، فضـااطالعات كه با مولفه
يت هايي سـنجيده شـده وضـعآزاد نقد و انتقاد و چنين مولفه

  مطلوبي ندارند. 
گيري صـورت اما با توجه به اينكـه در ايـن پـژوهش نمونـه

ه كـل يج به دست آمده از نمونه بگرفته است براي تعميم نتا
ز انظـور مجامعه بايد از آزمون آماري استفاده نمود. براي اين 

از  اي استفاده شد. نتايج به دسـت آمـدهآزمون تي تك نمونه
  نمايان است.  3اين آزمون در جدول 

از ميان ابعاد فرهنگ اطالعـاتي،  3هاي جدول مطابق با داده
ه جزء بعد رسميت اطالعات سطح در همه ابعاد مورد بررسي ب

تـوان گفـت در است. در نتيجـه مي 05/0داري كمتر از معني
فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن به جزء بعـد رسـميت اطالعـات 
نتيجه به دست آمده از نمونه بـا جامعـه پـژوهش همخـواني 

توان گفت وضعيت فرهنـگ اطالعـاتي و دارد. به عبارتي مي
  فردوسي در سطح متوسط است. ابعاد آن در سطح دانشگاه 

پرســش دوم: از ديــدگاه اعضــاي هيئــت علمــي 
دانشگاه فردوسي الگوي فرهنگ اطالعاتي حـاكم 

  بر دانشگاه فردوسي مشهد كدام است؟ 
براي تعيين نوع فرهنگ اطالعاتي در ايـن پـژوهش از مـدل 

) استفاده شده است كـه چهـار 2013توسعه يافته توسط (چو، 
محور گرا، رابطهگرا، قانونطالعاتي نتيجهنوع الگوي فرهنگ ا

هايي كند. از ديـدگاه وي سـازمانپذير را معرفي ميو ريسك
كــه از ميــان ابعــاد فرهنــگ اطالعــاتي، توجــه بيشــتري بــه 

هاي كنترل و درستي اطالعات دارند فرهنگ حاكم بـر ارزش
گرا اسـت. در ايـن گرا يا قانونها فرهنگ اطالعاتي نتيجهآن

ر بيشتر به عملكـرد سـازمان و مشـتريان توجـه كننـد بين اگ
گرا است و اگر بيشـتر ها نتيجهفرهنگ اطالعاتي حاكم بر آن

ها توجه نمايند فرهنگ حاكم بر مندي و بهبود فرايندبه قانون
ــانونآن ــوع ق ــا از ن ــر وي، در ه ــين از نظ ــت. همچن گرا اس

و  "اشتراك اطالعـات"هايي كه دو ارزش اطالعاتي سازمان
در آنهـا از وضـعيت بهتـري  "استفاده فعاالنـه از اطالعـات"

شـود، هـا ميبرخوردار است يا به عبارتي توجه بيشتري به آن
پذير دارند. در اين بين محور و ريسكفرهنگ اطالعاتي رابطه

هـاي گروهـي، هرچه توجه به اشـتراك اطالعـات، همكاري
  وضعيت فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد.2جدول
  دانشگاه فردوسي متغير رديف

  انحراف معيار ميانگين
 478/0 26/3 فرهنگ اطالعاتي 1
 622/0 21/3 درستي اطالعات 2
 833/0 09/3 رسميت اطالعات 3
 516/0 37/3 كنترل اطالعات 4
 716/0 99/2 شفافيت اطالعات 5
 674/0 43/3 اشتراك اطالعات 6
 590/0 42/3 استفاده فعاالنه از اطالعات 7

  
  اي براي متغير فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آننتايج آزمون تي تك نمونه .3جدول 

 سطح معني داري  آزاديدرجه tآماره  متغير رديف
P-value 

 نتيجه آزمون

  قبول  001/0 175 731/3 فرهنگ اطالعاتي 1
  قبول  02/0 402/2175 درستي اطالعات 2
  رد  335/0 744/0175 رسميت اطالعات 3
  قبول  00/0 994/4175 كنترل اطالعات 4
  قبول  04/0 181/2175 شفافيت اطالعات 5
  قبول  00/0 434/4175 اشتراك اطالعات 6
  قبول  00/0 894/4175 استفاده فعاالنه از اطالعات 7
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گ اطالعـاتي ارتباطات و تعامالت بين افراد بيشتر باشد فرهن
سازي و كارآفريني محور است و هرچه به فرصتبيشتر رابطه

در سازمان بيشتر توجه شود، نشان دهنده فرهنگ اطالعـاتي 
). ديگر ابعاد 2015پذير است (ويك، ناگانو و پوپاديك، ريسك

فرهنگ اطالعاتي، يعني دو بعد رسميت اطالعات و شـفافيت 
العـاتي حـاكم بـر اطالعات نيز در تعيـين نـوع فرهنـگ اط

) 2001سازمان مهم هستند. همانطور كه مارچند و همكاران (
هايي كـه كنند، در سـازمان) بيان مي2008و چو و همكاران (

ها باالست، افراد بيشتر از بسـترهاي رسميت اطالعات در آن
كنند. به رسمي براي كسب اطالعات يا توزيع آن استفاده مي

رتباطات غير رسمي مانند تعامالت ها اعبارتي، در اين سازمان
دوستانه، و روابط گروهي كمتر است. بر عكس، ايـن مسـأله 
نيز صادق است هرچه رسميت اطالعات كمتـر باشـد، نقطـه 
مقابل آن يعني تعامالت غير رسـمي بيشـتر اسـت. بـه نظـر 

رسد بعد شفافيت اطالعات نيز تا حد زيـادي بـا رسـميت مي
هايي كـه فضـاي در سـازماناطالعات رابطـه دارد چـرا كـه 

شفاف اطالعاتي وجود ندارد افراد كمتر به اطالعـات رسـمي 
كنند و بيشـتر تـرجيح منتشر شده از سوي سازمان اعتماد مي

رسمي دريافت كننـد كـه دهند اطالعات را از مجاري غيرمي
اين به نوعي در نـوع روابـط غيـر رسـمي بـين كاركنـان در 

  سازمان تأثير خواهد گذاشت. 
بطور كلي، با توجه به آنچـه گفتـه شـد و همچنـين مقايسـه 

) 2ميانگين هر يك از ابعـاد فرهنـگ اطالعـاتي در جـدول (
توان گفت فرهنگ اطالعاتي حاكم بر دانشـگاه فردوسـي مي

محور دارد. مشهد، بيشتر گرايش به فرهنگ اطالعاتي رابطـه
عد اين نتيجه به دو دليل قابل توجيه است. نخست اينكه دو ب

اشتراك اطالعات و استفاده فعاالنه از اطالعات كه بـه گفتـه 
) مهمتــرين 2015) و ويــك، ناگــانو و پوپاديــك (2013چــو (
محور هاي اطالعاتي مطرح در فرهنگ اطالعاتي رابطهارزش

هستند ميانگين بيشتري در اين دانشگاه نسبت به ساير ابعـاد 
ميت اطالعات دارند. از طرفي، دو بعد شفافيت اطالعات و رس

كه به نوعي رابطـه معكـوس بـا اشـتراك اطالعـات، روابـط 
گروهي، روابط غيررسمي دارنـد (ويـك، ناگـانو و پوپاديـك، 

) در اين دانشگاه كمترين ميانگين را دارا هستند. البتـه 2015
اين نكته را نيز نبايد ناديده گرفت كـه مطـابق بـا گفتـه چـو 

از هر يك از اين چهار ) در هر سازمان همواره درجاتي 2013(
نوع فرهنگ اطالعاتي وجود دارد. به عبارتي، اينگونه نيسـت 
كه تنها يك نوع فرهنـگ حـاكم باشـد بلكـه ممكـن اسـت 
گرايش به يك نوع فرهنـگ بيشـتر از ديگـر الگوهـا باشـد. 
نمودار زير نمايش بهتري از الگوي فرهنگ اطالعاتي حـاكم 

  دهد. بر دانشگاه فردوسي مشهد را ارائه مي
دهـد فرهنـگ اطالعـاتي نيز نشان مي 1همانطور كه نمودار 

حاكم بر دانشگاه بيشتر گرايش به فرهنگ اطالعـاتي رابطـه 
  محور دارد. 

شـناختي پرسش سوم: آيا بين متغيرهاي جمعيت
اعضاي هيئت علمـي دانشـگاه فردوسـي مشـهد 
(جنسيت، مدرك تحصـيلي، مرتبـه علمـي، حـوزه 

عاتي و ابعاد آن رابطه يـا تحصيلي) با فرهنگ اطال
 تفاوتي وجود دارد؟ 

هدف اين پرسش آنست كـه مشـخص شـود آيـا تفـاوتي در 
ديدگاه اعضاي هيئـت علمـي دانشـگاه فردوسـي مشـهد بـر 

شـناختي مـورد بررسـي اساس هر يك از متغيرهـاي جمعيت

  
  فرهنگ اطالعاتي حاكم بر دانشگاه فردوسي مشهد  .1نمودار 

فرهنگ اطالعاتي رابطه
محور

گرا فرهنگ اطالعاتي قانون

ه گرافرهنگ اطالعاتي نتيج

فرهنگ اطالعاتي 
ريسك پذير
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(جنسيت، مدرك تحصيلي، مرتبه علمـي و حـوزه تحصـيلي) 
ه در مباني نظـري گفتـه شـد، وجود دارد يا خير؟  همانطور ك

هـايي هسـتند ها، هنجارها و نگرشفرهنگ اطالعاتي ارزش
ها كه افراد نسبت به اطالعات دارند كه بر رفتار اطالعاتي آن

گذارد. با توجـه ها اثر ميويژه رفتار استفاده از اطالعات آنبه
شـناختي مـورد بررسـي از نـوع به اينكـه متغيرهـاي جمعيت

توانند بر عاليـق و سـاليق، هايي هستند ميصفات و ويژگي
عنوان ها، طرز تفكر يا رفتـار افـراد اثرگـذار باشـند، بـهارزش

ها بين زن و مرد تفاوت ديدگاه وجـود مثال، در خيلي از زمينه
دارد، يــا افــراد بــا پســت يــا مــدرك تحصــيلي بــاالتر نگــاه 

تري به برخي موضوعات و مسائل دارند. از اين جهت، متفاوت
شـناختي و رود بين برخي از اين متغيرهـاي جمعيتانتظار مي

  فرهنگ اطالعاتي رابطه وجود داشته باشد. 
اما با توجه بـه اينكـه ايـن پرسـش از چنـد بخـش تشـكيل 

شــود، بررســي رابطــه يــا تفــاوت موجــود در هــر يــك از مي
شــناختي در قالــب يــك فرضــيه بررســي متغيرهــاي جمعيت

بررسي هر يك از متغيرها آورده شده شود. در ادامه نتيجه مي
تواند مبنـايي نظـري و پژوهشـي است. نتايج اين پرسش مي

براي ديگر پژوهشگران عالقمند به اين حوزه براي كنكـاش 
  تر اين موضوع فراهم سازد. دقيق

  جنسيت
براي بررسي رابطه بين فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن با متغير 

ده شد. ايـن آزمـون بـراي جنسيت از آزمون تي مستقل استفا
رود كه بخواهيم وضعيت يك يا چند متغيـر كار ميمواردي به

 4را در دو گروه مستقل (مـرد و زن) بررسـي كنـيم. جـدول 
  دهد. نتيجه اين آزمون را نشان مي

ن ، در متغير فرهنگ اطالعـاتي چـو4هاي جدول برپايه داده
ژوهش است در نتيجه فرض پ 05/0داري كمتر از سطح معني
 ربـارهدگردد. به عبارتي، بين ديدگاه زنـان و مـردان تائيد مي

ــي ــاوت معن ــاتي تف دار وجــود دارد. مقايســه فرهنــگ اطالع
دهـد كـه ميانگين زنان و مردان نيز اين تفـاوت را نشـان مي

ان در زنـ 83/2در مـردان بيشـتر از ميـانگين  33/3ميانگين 
يـز نو مـردان  است. مقايسه ابعاد فرهنگ اطالعاتي بين زنان

و  دهد، در ابعاد رسميت اطالعات، كنترل اطالعـاتنشان مي
داري كمتـر از اشتراك اطالعات با توجه به اينكه سطح معني

دار وجود است در نتيجه بين زنان و مردان تفاوت معني 05/0
دهـد در همـه ها در اين ابعاد نشـان ميدارد. مقايسه ميانگين

 عبارتي ازيشتر از زنـان اسـت. بـهاين موارد ميانگين مردان ب
 ديــدگاه مــردان فرهنــگ اطالعــاتي و ابعــاد آن در دانشــگاه

  فردوسي وضعيت بهتري دارد. 

  فرهنگ اطالعاتي و ابعاد بر اساس جنسيتمقايسهمستقل برايتيآزموننتايج.4جدول
داري آزمونمعنيسطح ميانگين  متغيرها

  هاهمگني واريانس
  سطح معني داري آزمون  درجه آزادي tآماره 

P-value  
 نتيجه آزمون

 زن مرد
  قبول  009/0  174 746/2 456/0 83/2 33/3 فرهنگ اطالعاتي 
  رد  15/0 174 674/0 917/0 07/3 24/3  درستي اطالعات 
  قبول  002/0 174 330/3 572/0 21/2 24/3  رسميت اطالعات 
  قبول  01/0 174 023/3 559/0 9/2 45/3  كنترل اطالعات 

  رد  168/0 174 507/1 648/0 62/2 05/3  شفافيت اطالعات 
  قبول  005/0 174 360/3 157/0 92/2 52/3  اشتراك اطالعات 

  رد  25/0 174 221/1 660/0 17/3 46/3  استفاده فعاالنه از اطالعات 
  

  گ اطالعاتي و ابعاد آن با مدرك تحصيلينتيجه آزمون همبستگي اسپيرمن جهت بررسي رابطه فرهن .5جدول 
  

  متغيرها
  مدرك تحصيليميانگين

  سطح معني داري ضريب همبستگي اسپيرمندكتريكارشناسي ارشد
p- value 

 نتيجه آزمون

  رد  15/0 97/0 25/3 39/3 فرهنگ اطالعاتي 
  رد  46/0 110/0 22/3 03/3  درستي اطالعات 
  رد  9/0 16/0 08/3 12/3  رسميت اطالعات 
  رد  58/0 08/0 37/3 41/3  كنترل اطالعات 

  رد  4/0 101/0 97/2 3/3  شفافيت اطالعات 
  رد  43/0 117/0 37/3 87/3  اشتراك اطالعات 

  رد  6/0 67/0 41/3 6/3  استفاده فعاالنه از اطالعات 
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  مدرك تحصيلي 
اي و متغيـر فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن متغير كمي و فاصله

ن مدرك تحصيلي اسمي ترتيبي است. از اين رو، بـراي تعيـي
فاده همبسـتگي اسـپيرمن اسـتها بايد از آزمون رابطه بين آن

ده قابـل مشـاه 5شود. نتايج مربوط به اين آزمون در جـدول 
  است. 

ح شود، در همه موارد سـطديده مي 5همانگونه كه در جدول 
است. در نتيجـه، فـرض پـژوهش  05/0داري بيشتر از معني

مبنــي بــر وجــود رابطــه بــين مــدرك تحصــيلي و فرهنــگ 
دار نـيبه عبـارتي، رابطـه مع شود.اطالعاتي و ابعاد آن رد مي

هـا نيـز نشـان بين اين متغيرها وجود ندارد. مقايسـه ميانگين
  ها ناچيز است. دهد اختالف ميانگينمي

  مرتبه علمي 
ي و در اين بخش نيز براي بررسي رابطه بين فرهنگ اطالعات

ابعاد آن بـا مرتبـه علمـي اعضـاي هيئـت علمـي از آزمـون 
مـون شد. نتايج مربوط به ايـن آزهمبتسگي اسپيرمن استفاده 

  قابل مشاهده است.  6در جدول 
، با توجه بـه اينكـه بـراي متغيـر 6هاي جدول مطابق با داده

 05/0داري كمتـر از استفاده فعاالنه از اطالعات سطح معنـي
توان گفـت بـين مرتبـه علمـي اعضـاي است. در نتيجه، مي

طـه مثبـت و هيئت علمي و استفاده فعاالنـه از اطالعـات راب

دار وجود دارد. به عبارتي، هرچه مرتبه علمي بيشتر شود معني
يابـد. بـراي سـاير استفاده فعاالنه از اطالعات نيز افزايش مي

اسـت فـرض  05/0داري بيشـتر از ابعاد چـون سـطح معنـي
گردد. براي مقايسه بهتـر پژوهش مبني بر وجود رابطه رد مي

طالعـاتي و ابعـاد آن را ميانگين فرهنـگ ا 7ها، جدول يافته
برحسب مدرك مرتبه علمـي اعضـاي هيئـت علمـي نشـان 

  دهد. مي
نمايان اسـت بـراي متغيـر اسـتفاده  7همانطور كه در جدول 

فعاالنه از اطالعـات، مرتبـه هـاي علمـي بـاالتر بـه نسـبت 
ها ناچيز ميانگين باالتري دارند. براي ساير متغيرها اين تفاوت

  است. 
  حوزه تحصيلي 

اي بين متغير فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن اي بررسي رابطهبر
با مدرك تحصـيلي از آزمـون تحليـل واريـانس يـك طرفـه 
استفاده شد. آزمون تحليل واريانس يك آزمون آمار استنباطي 
است كه تعيين مي كند آيا بين ميانگين هاي سـه نمونـه يـا 
، بيشــتر تفــاوت معنــي دار آمــاري وجــود دارد (آذر و مــومني

  دهد. نتيجه اين آزمون را نشان مي 8). جدول 2016
نمايان اسـت، بـا توجـه بـه اينكـه  8همانگونه كه در جدول 

داري آزمون براي متغير فرهنگ اطالعاتي و ابعاد سطح معني
درستي اطالعـات، رسـميت اطالعـات و اشـتراك اطالعـات 

  با مرتبه علمي نتيجه آزمون همبستگي اسپيرمن جهت بررسي رابطه فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن.6جدول 
 

  متغير
  مرتبه علمي

ضريب همبستگي
  اسپيرمن

  سطح معني داري
p- value 

 نتيجه آزمون

  رد  75/0 183/0 فرهنگ اطالعاتي
  رد  35/0 133/0 درستي اطالعات
  رد  8/0 034/0 رسميت اطالعات
  رد  79/0 15/0 كنترل اطالعات

  رد  28/0 138/0 شفافيت اطالعات
  رد  25/0 168/0 اشتراك اطالعات

  قبول  03/0 687/0 استفاده فعاالنه از اطالعات
 

  ميانگين فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن در بين اعضاي هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد بر اساس متغير مرتبه علمي  .7جدول 
  ميانگين متغيرها

  استاد  دانشياراستاديارمربي
  51/3  11/3 24/3 47/3 فرهنگ اطالعاتي
  51/3  04/3 19/3 5/3 درستي اطالعات
  87/2  25/3 05/3 2/3 رسميت اطالعات
  33/3  44/3 35/3 46/3 كنترل اطالعات

  6/3  66/2 95/2 4/3 شفافيت اطالعات
  5/3  02/3 47/3 65/3 اشتراك اطالعات

  2/4  38/3 2/3 6/3 استفاده فعاالنه از اطالعات
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است در نتيجه در اين مـوارد فـرض پـژوهش  05/0كمتر از 
دار بين ميانگين ايـن متغيرهـا بـر وجود تفاوت معني مبني بر

گردد. براي سـاير متغيرهـا بـا حسب حوزه تحصيلي تائيد مي
اسـت تفـاوت  05/0داري بيشتر از توجه به اينكه سطح معني

  دار نيست. معني
دار اسـت اما در مواردي كه تفاوت بين ميانگين متغيرها معني

بايسـت از ها است ميگروهبراي آنكه بدانيم تفاوت بين كدام 
از آزمـون هاي تعقيبي استفاده نمود. براي اين منظـور آزمون
 يكيآزمون  نياستفاده شد. ا 1توكي يتفاوت معنادار نيكمتر

كه براي مقايسه زوجي تفاوت بين است  تعقيبي يهااز آزمون
 جي). نتا2016 ،ي(آذر و مؤمنرود هاي مختلف به كار ميگروه

در اين جدول به منظـور است. نمايان  9 جدولدر  اين آزمون
جلوگيري از طوالني شدن مطلب نتايج آزمـون تـوكي فقـط 

  براي متغيرهايي آورده شده كه تفاوت بين آنها معنادار است.
 هـاي علـوم پايـه و، بـين حوزه 9هاي جـدول مطابق با داده

 مهندسي در متغيرهاي فرهنگ اطالعاتي، درستي اطالعـات،
دار بـين عات و اشتراك اطالعات تفـاوت معنـيرسميت اطال

فـاوت ها وجود دارد. در متغير درستي اطالعات نيـز تميانگين
 داري بين ميانگين حوزه تحصـيلي علـوم پايـه و علـوممعني

  انساني و اجتماعي وجود دارد. 
  
  
  ___________________________________ 

1 . Tukey 

  گيري بحث و نتيجه
هايشـان ها نسبت بـه منـابع و ظرفيتامروزه رويكرد سازمان

طوري كه اطالعـات و دانـش بـه عنـوان كرده است بهتغيير 
منبع اصلي قدرت و كسب مزيت رقابتي در سـازمان شـناخته 

شود. صاحبنظران مختلف نيز بر اين مسأله تأكيـد كردنـد مي
كه مهمترين عامل مـؤثر بـر بهبـود عملكـرد سـازمان تـوان 

گيري سازمان در استفاده اسـتراتژيك از اطالعـات و تصـميم
؛ كاري و 1997ر مبناي اطالعات است (دوانپورت، اثربخش ب

ــور،  ــي و تســاي، 2003م ــزايش 2005؛ ل ــا اف ــي، ب ). از طرف
اطالعات جهاني و توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات نقش 

ها بيش از پـيش اطالعات در اقتصاد و توسعه كارايي سازمان
هاي اخيـر شده است. اين مهم سبب شده است كـه در سـال

مفاهيم جديدي در رابطـه بـا نقـش و اهميـت  اصطالحات و
محور، اطالعـات ها مطرح شوند. سازماناطالعات در سازمان

سـاز و مدار، اكولوژي اطالعات، سـازمان آگاهيدانش سازمان
از اين قبيل مفاهيم، اصطالحاتي است كه توسط صاحبنظران 

در حقيقـت  اند.و بزرگان حوزه سازمان و مديريت مطرح شده
دهنده افـزايش نقـش اين مفـاهيم ضـمن آنكـه نشـان همه

ها هستند هشدار و نقطـه عطفـي بـراي اطالعات در سازمان
ها نيز هست كه از اين مهم غافل نشوند. در پيوند بـا سازمان

اين مفاهيم يكي ديگر از اصالحات جديدي كه در ايـن بـاره 
مطــرح شــده، مفهــوم فرهنــگ اطالعــاتي اســت. فرهنــگ 

هـا، هنجارهـا و رفتارهـايي هسـتند كـه بـر اطالعاتي ارزش
ــأثير  ــازمان ت ــات در س ــتفاده از اطالع ــد و اس ــت، تولي درياف

  اي تحليل واريانس براي مقايسه فرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن بر اساس حوزه تحصيلينتايج آزمون مقايسه .8جدول 
  سطح معني داري Fآماره سطح معني داري آزمون همگني واريانسها  متغير

p- value 
 نتيجه آزمون

  قبول   03/0  091/3 457/0 فرهنگ اطالعاتي
  قبول   03/0  183/3 287/0 درستي اطالعات
  قبول  05/0  752/0 455/0 رسميت اطالعات
  رد  6/0  610/0 733/0 كنترل اطالعات

  رد  09/0  298/2 329/0 شفافيت اطالعات
  قبول   01/0  838/0 487/0 اشتراك اطالعات

  رد   07/0  485/2 526/0 استفاده فعاالنه از اطالعات
  

  در حوزه هاي مختلف تحصيليفرهنگ اطالعاتي و ابعاد آن براي سنجش تفاوت معناداري   توكيآزمون  .9 جدول
 نتيجه آزمون داريسطح معني  هاتفاوت ميانگين هاي مورد مقايسهگروه  متغيرها

  قبول   03/0 281/1 فني مهندسي-علوم پايه فرهنگ اطالعاتي
  قبول   028/0 23/1 علوم انساني و اجتماعي  –علوم پايه  درستي اطالعات

  بول ق  035/0 27/1  مهندسي  –علوم پايه 
  قبول  05/0 62/1 مهندسي-علوم پايه رسميت اطالعات
  قبول  016/0 50/1 مهندسي-علوم پايه اشتراك اطالعات



 
  ...آن يتوضع يبررسو  يمفهوم فرهنگ اطالعات يواكاو

52 
 
 تعامل انسان و اطالعات

19-1، چهارم، شماره سومجلد   
http://hii.khu.ac.ir 

عبارتي ها بـه اطالعـات يـا بـهگذارند. نوع نگـاه سـازمانمي
دهد. اگرچـه در گيري سازمان به اطالعات را نشان ميجهت

هاي  بسيار كمي انجام شده زمينه فرهنگ اطالعاتي پژوهش
دهد فرهنـگ هاي اندك نشان ميايج اين پژوهشاست اما نت

اطالعاتي تأثير زيادي بر متغيرهاي مختلف سازماني از جمله 
عملكرد سازمان، كارايي و اثربخشي سـازمان، بهبـود فراينـد 

گيري، توســعه خالقيــت و نــوآوري در ســازمان، تصــميم
سازماندهي و مديريت اطالعات و مدارك سـازماني، توليـد و 

؛ 2001ش در سازمان، دارد (مارچنـد و همكـاران، اشتراك دان
؛ 2014، اســوارد، 2012؛ تــين و چــائو، 2003كــاري و مــور، 

) بـر پايـه آنچـه گفتـه شـد و 2015ويك، ناگانو و پوپاديك، 
ويژه در داخـل كشـور، همچنين خالء پژوهشي اين حوزه بـه

واكاوي مفهوم فرهنگ اطالعـاتي و بررسـي وضـعيت آن در 
ي مشـهد مـورد توجـه پـژوهش حاضـر قـرار دانشگاه فردوس

هاي پژوهش نشان داد، وضـعيت گرفت. تجزيه و تحليل داده
فرهنگ اطالعاتي در دانشگاه فردوسي مشـهد كمتـر از حـد 
مطلوب و در سطح متوسط قرار دارد. از ميـان ابعـاد فرهنـگ 
اطالعاتي بيشترين ميانگين مربوط به اشتراك اطالعات بـود. 

معنـاي وجـود فضـاي مناسـب تبـادل  اشتراك اطالعات بـه
اطالعات بين كاركنان و همچنين تمايل كاركنان به اشتراك 
اطالعات خود با ديگران است. كمترين ميانگين نيز مربوط به 
بعد شفافيت اطالعات بود. شفافيت اطالعات به مفهوم ميزان 
باز بـودن فضـاي اطالعـاتي، اعتمـاد بـه اطالعـات و منـابع 

ها، ي، آزاد بـودن افـراد در گـزارش اشـتباهاطالعاتي سـازمان
ها و همچنين وجود فضاي نقـد و انتقـاد در خطاها و شكست

) در پژوهش خـود بيـان 2008سازمان است. چو و همكاران (
كنند كه شفافيت اطالعات از مسائلي است كه در بسياري مي

ها مــورد بحــث اســت و كاركنــان از وضــعيت آن از ســازمان
) نيز بـه نـامطلوب 2014ر اين راستا، سوارد (رضايت ندارند. د

ويژه نبـود اعتمـاد بـه اطالعـات بودن فضاي اطالعـاتي بـه
سازماني و همچنين عـدم گـردش آزاد اطالعـات در جامعـه 
پژوهش خود اشاره كرده است. وضعيت پايين ايـن متغيـر در 

دهد كه اين متغير وضـعيت دانشگاه فردوسي مشهد نشان مي
ارد كـه ايـن مهـم نيازمنـد توجـه بيشـتر خوب و مطلوبي ند

باشد. ديگر ابعاد فرهنگ اطالعاتي نيـز مسئوالن دانشگاه مي
دهنده وضـعيت نـه ميانگيني در حد متوسط دارند كـه نشـان

هاست. بررسي الگوي فرهنـگ اطالعـاتي چندان مطلوب آن
حاكم بر دانشگاه فردوسـي مشـهد نيـز نشـان داد، فرهنـگ 

ر گـرايش بـه فرهنـگ اطالعـاتي اطالعاتي دانشـگاه بيشـت
) در ايـن نـوع فرهنـگ، 2013محور دارد. به گفته چو (رابطه
هــا و هنجارهــاي اطالعــاتي بــر اشــتراك اطالعــات و ارزش

ــا  ــن هنجاره ــد دارد. اي ــات تاكي ــه از اطالع ــتفاده فعاالن اس
همكاري، مشاركت و تمايل بـه خالقيـت و ابتكـار عمـل در 

دهنـد. سـازمان افـزايش مي استفاده و اشاعه اطالعـات را در
ها بـين تواند از اين ظرفيت براي توسعه همكاريدانشگاه مي

اعضاي هيئت علمي و توسعه اشتراك دانـش بهـره ببـرد. در 
) نيز 2015اين رابطه، نتايج مطالعه ويك، ناگانو و پوپاديوك (

دار محور رابطه معنـيدهد، فرهنگ اطالعاتي رابطهنشان مي
هايي كــه ســازي دانــش دارد و ســازمانعيبــااليي بــا اجتما

محور است ظرفيت بيشتري براي فرهنگ غالب در آنها رابطه
توليد و اشتراك دانش دارند. البتـه ناگفتـه نمانـد كـه در هـر 
سازمان درجاتي از انواع الگوهاي فرهنـگ اطالعـاتي وجـود 
دارد منتهي ممكن است گرايش به يك نوع فرهنـگ بيشـتر 

شناختي و فرهنگ طه بين متغيرهاي جمعيتباشد. بررسي راب
اطالعاتي نيز نشان داد، در ابعاد رسـميت اطالعـات، كنتـرل 
اطالعات و اشتراك اطالعات بـين ميـانگين زنـان و مـردان 

دار وجود دارد كه در همـه ايـن مـوارد ميـانگين تفاوت معني
مردان بيشتر از زنان است. مرتبه علمي اعضاي هيئت علمـي 

دار استفاده فعاالنه از اطالعات رابطه مثبت و معنيفقط با بعد 
دارد. به عبارتي، هرچـه مرتبـه علمـي بيشـتر باشـد اسـتفاده 

يابـد. مقايسـه وضـعيت فعاالنه از اطالعات نيـز افـزايش مي
هاي تحصيلي مختلف نيـز نشـان فرهنگ اطالعاتي در حوزه

هــاي علــوم پايــه و مهندســي در متغيرهــاي داد، بــين حوزه
اطالعاتي، درسـتي اطالعـات، رسـميت اطالعـات و  فرهنگ

دار وجود دارد كه در همه ايـن اشتراك اطالعات تفاوت معني
  متغيرها حوزه علوم پايه ميانگين بيشتري را دارد. 

تـوان گفـت فرهنـگ اطالعـاتي يـك متغيـر طور كلي ميبه
ويژه توانمندساز است كه بر متغيرهاي مختلـف سـازماني بـه

ط با اطالعـات و رفتارهـاي اطالعـاتي تـأثير متغيرهاي مرتب
دارد. از اين جهت، توجه به آن در سازمان ضـروري اسـت. از 

هـاي طرفي، با توجه به آنكـه در عصـر حاضـر همـه فعاليت
هاي اطالعاتي سازماني به نوعي با اطالعات، دانش و سيستم

هـا و هنجارهـاي اند، توجـه بـه اطالعـات، ارزشگره خورده
و همچنين متغيرها و مفاهيم مرتبط بـا اطالعـات اطالعاتي، 

در سطح سازمان امري مهم و بايسته است و پـي بـردن بـه 
ــه ــه برنام ــازمان ب ــعيت آن در س ــر وض ــراي بهت ريزي و اج

نمايـد. در پايـان بـا هاي اطالعاتي سازمان كمـك ميبرنامه
رسد در داخـل كشـور پژوهشـي در توجه به اينكه به نظر مي

هاي طالعاتي صورت نگرفته اسـت، موضـوعزمينه فرهنگ ا
زيــر بــراي انجــام پــژوهش بيشــتر در ايــن زمينــه پيشــنهاد 

  گردد: مي
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ر بررسي وضعيت فرهنگ اطالعاتي و عوامل مؤثر بـر آن د -
محور و هاي اطالعـاتويژه سـازمانهاي مختلف بـهسازمان
  بنيان دانش

ر دبررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و فرهنگ اطالعاتي  -
  طح سازمان س
هاي شناسايي الگوي فرهنگ اطالعاتي حاكم بـر سـازمان -

  مختلف 
 بررسي تأثير فرهنگ اطالعـاتي بـر رفتارهـاي اطالعـاتي -

  هاي گوناگون كاركنان در سازمان
 بررسي تـأثير فرهنـگ اطالعـاتي و ابعـاد آن بـر متغيرهـاي
ــه، عملكــرد ســازماني، اثربخشــي  مختلــف ســازماني از جمل

  و خالقيت سازماني و اين قبيل. سازمان، نوآوري
  

  .نامه دكتري است)مقاله برگرفته از پايان(اين 
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Abstract 
Background and Aim: This study aims to explore the concept of information culture, and 
survey its status among the faculty members of Ferdowsi University of Mashhad. 
Methods: This research is applied research that conducted via survey research. Population 
included faculty members of Ferdowsi university of Mashhad that 250 of them were selected 
via random sampling. A questionnaire based on (Choo et al., 2008) model were used for data 
collection. This questionnaire including six dimensions: information integrity, information 
formality, information control, information transparency, information sharing, and proactive 
use of information. Before collecting data, validity and reliability of the questionnaire was 
confirmed. 
Results: The results showed that, from the perspective of faculty members of Ferdowsi Uni-
versity of Mashhad, information culture and its dimensions are not desirable at the university. 
Among the dimensions of information culture information sharing has highest average and 
information transparency has the lowest average. Also the results show information culture 
pattern of the Ferdowsi University of Mashhad is Relationship-Based Culture. The relation-
ship between demographic variables and information culture also showed that there is a sig-
nificant relationship between gender and field of study with some dimensions of information 
culture. 
Conclusion. survey the information culture as an empowerment variable that influence in-
formation behaviors and programs in organizations is essential, Because of the important role 
of information in organizations. Moreover, information culture is a new subject that address-
ing the new research area for further research, especially in the field of knowledge and infor-
mation science. 
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