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  131-121(: 1) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 1931، بهار 1شماره  ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  مقاله پژوهشی 

 

 یعلوم پزشک دانشگاهکارشناسان یبر استفاده یفرهنگ اطالعات سازمان ریتأث یبررس

اطالعات جیبوشهر از نتا
 

1ینظر بای،فر*2،محمدرضا فرهادپور1کتای یمهرناز مرشد

 رانیاهواز، ا ،یاطالعات، واحد اهواز،  دانشگاه آزاد اسالم تیریمد ،یشناسدانش آموخته گروه علم اطالعات و دانش .1

 رانیاهواز، ا ،یاطالعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم تیریمد ،یشناسگروه علم اطالعات و دانشاستادیار  .2

 رانیاهواز، ا ،یاطالعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم تیریمد ،یشناسگروه علم اطالعات و دانشاستادیار  .1

 اطالعات مقاله

 18/81/29 تاریخ پذیرش:   22/80/29 تاریخ دریافت:

 چکیده

ت است.اطالعا جیبوشهر از نتا یبر استفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشک یفرهنگ اطالعات سازمان ریتأث یهدف بررس: هدف

نفر از کارشناسان به روش نمونه  252انجام شده است. تعداد  یلیتحل یشیمایبا روش پ یفیتوصپژوهش از نوع  شناسی:روش

( =02/8) ایو  پا یصور ییروا دارای  ساختهمحقق نامهآنها پرسش نینفر انتخاب و ب 958نیاز ب یطبقه ا یتصادف یریگ

.دیگرد یو داده ها گردآور عیتوز

(، اشتراک 92/18اطالعات ) تی(، شفاف82/11اطالعات ) یکپارچگیابعاد  تیوضع نیانگینشان داد که به لحاظ م جینتا ها:یافته

ی( م22/19( و کنترل اطالعات )55/0بودن اطالعات ) یررسمی(، غ21/12اطالعات ) ایحرفه تی(، فعال99/10اطالعات )

ل اطالعات، اشتراک اطالعات و کنتر تیاطالاعات، شفاف یکپارچگیو در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. ضمنا،  باشد

د.ندار ریبودن اطالعات بر آن تأث یررسمیغ یدارد ول ریاطالعات تأث جیاطالعات بر استفاده کارشناسان از نتا

وضعیت یکپارچگی اطالعات، شفافیت اطالعات، اشتراک اطالعات، فعالیت های پژوهش، بر اساس یافته  گیری:نتیجه

اطالعات و کنترل اطالعات در بین کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطلوب و وضعیت مولفه غیررسمی بودن 

رهنگ شود. وضعیت فاطالعات نسبتا مطلوب است و از اطالعات غیر رسمی تنها برای تأیید اطالعات رسمی استفاده می

فرهنگ اطالعات سازمانی و استفاده از اطالعات، همبستگی  طور کلی در این دانشگاه مطلوب و بیناطالعات سازمانی به 

ناظر بر اطالعات است، که توجه به آنها در  یباورها، هنجارها و ارزشها یفرهنگ اطالعات سازمانمثبت قوی وجود دارد 

 یسازمان فیخرد و کالن و استفاده از اطالعات در انجام وظا هاییرگیمیاطالعات در تصم تیبر محور تواندیسازمان م

 داشته باشد. ریتأث

 چمران اهواز دیدانشگاه شه ،یعلم أتیه اعضای ها،ساخت ریاشتراک دانش، ز ها:کلیدواژه

 ( : ایمیل)نویسنده مسئول *
 استناد به این مقاله: 

کارشناسان  یبر استفاده یفرهنگ اطالعات سازمان ریتأث یبررس .(8931) مهرناز، فرهادپور، محمدرضا، نظری، فریبامرشدی یکتا، 
 891-828(: 8)88 ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات. اطالعات جیبوشهر از نتا یدانشگاه علوم پزشک
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و بیان مسئله مقدمه

 ایهترین دارایی آن است، این مفهوم در ارتباط با سازمانسازمانی و مهم مایه تالش هربپذیریم که اطالعات درون اگر 

های آموزشی و پژوهشی از طرفی به مثابه مبدا تولید فکر و محتوا خواهد بود. سازمان ی متفاوتبه درجات یتمختلف حائز اهم

ات های آنها نیازمند دریافت اطالع، تالشهای جامعه از بعد علمی و اطالعاتی مطرح هستند؛ و از طرف دیگرو تغذیه سایر بخش

ها از آموزش و انتقال مواریث فکری، به پژوهش و طی سالیان سال رسالت دانشگاه. به عنوان ماده اولیه فعالیت سازمانی است

 است ییریافتهتغت ثرو یدتا تول های جامعهتولید فکر و ایده و به تبع آن پیونددهنده فکر، ایده و نتایج تولیدات علمی با دغدغه

ه ب های مربوطتا دغدغه یو علم های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتیها از دغدغه. طیف این دغدغه()

سالت ر.های علوم پزشکی نهاده شده استگیرد که حوزه اخیر در کشور ما بر عهده دانشگاهیبرم را در سالمتی و بهداشت

آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی و توسعه و تعمیم های علوم پزشکی از یک سو، دانشگاه

علمی و بالینی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی بر حسب نیازهای نگر و انجام تحقیقات آموزش پزشکی جامعه

های بهداشتی و درمانی، اداری ها و برنامهباشد؛ و از سوی دیگر نظارت بر اجرای درست طرحبهداشتی، درمانی و اجتماعی می

ی را اهاست که شرایط پیچیدهوظایف این دانشگاه های اجرا شده و در دست اجرا نیز ازها و برنامهیابی فعالیت و مالی و ارزش

کن های آن ممتوان گفت انجام آنها بدون توجه به اطالعات و چالشبرای فعالیت سازمان فراهم ساخته است و به جرات می

 .نخواهد بود

 یشبیش از پ پیچیدگی روز افزون جامعه و تکیه جامعه بر اطالعات، مفهوم اطالعات به عنوان یک کاالی متداول را

؛ و کلید تداوم آن است. امروزه اطالعات  منبع حیاتی () اطالعات منبع راهبردی کسب وکارمطرح نموده است. 

رفته ها و کشورهای پیشتولید است که سازمانهای کالن و فرعی اقتصاد ملل  و چهارمین عامل اصلی برای بسیاری از بخش

گذاری بر رگیری باکیفیت و در نتیجه تأثییمرا با هدف کمک به تصم آوری اطالعات مناسبگذاری بیشتر برای فراهمسرمایه

امل ع اند کههای سازمان تشبیه کردهگاهی اطالعات را به خونی در رگ ین،هم یدهند. برا یانجام م فروش و کارآیی نهایی

، یک سازمان اطالعات را (). از منظر چو ()آید بخش به حساب میحیات

العمل، توسعه دانش و یت و یک محتوای مشترک برای عمل و عکسکند: خلق یک هوبرای سه هدف اولیه استفاده می

لعمل مشترک، اکنند. کلید توسعه این عمل و عکسها و منابع را تضمین میهای جدید، و گرفتن تصمیماتی که قابلیتقابلیت

اطالعاتی کاری /مجموعه اطالعات در حوزه کسب و کار قطعه .شان استها به احساس نمودن تغییر در اطرافنیاز سازمان

ی و عملیاتی به سازمان گیرریزی، کنترل، هماهنگی، تصمیمبینی، برنامههای پیشاست که در فرایندهای پشتیبانی مانند فعالیت

داران و کار گشته و سهام ؛ سبب ارزش آفرینی برای کسب()بخشد مزیت رقابتی می

های عمده تجاری و منبع اصلی درآمدها ؛ و یکی از ارزش()کند گذاران )مدیران( را خشنود میو سرمایه

؛ که ابزاری برای تغییر، رسمیت بخشیدن و ()های جدید است و محرک قدرتمند در خلق ارزش

گیری، بهبود های کسب و کار به ویژه تصمیمو در تمامی حوزه ()کسب و کار بوده  مدیریت محیط

. نتیجه این که ()کارآیی سیستم، کسب موفقیت بازار و پشتیبانی از فرایندهای کاری نقشی مهم دارد 

 باشندر میتها و کشورهایی که دارای باالترین میزان اطالعات هستند، از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز موفقسازمانافراد، 
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-سازمان و درجهت ایجاد برای خود زیرساخت مناسب اطالعاتی یک باید مؤسسات و هاسازماناز این رو، . ()

 تولید آگاهی، افزایش به طالعات بتوانندازمند اهدف و بهینه نمایند تا با استفاده حرکت خود سازمان در اطالعات دهی

 گیریبدون جهت اطالعات همیشگی و مصرف مطلق صورت، این . در غیریابنداطالعات دست  و ارائه /خدماتمحصول

 .()داشت نخواهد مطلوبی سرانجام قطعا   که نوع استفاده از اطالعات بوده بدترین خاص،

 یدارا و یصو قابل تشخ  های ناملموس و تعریف اطالعات به سطری از عالیم مرتب شده،دشواری تعیین ارزش دارایی

های یک شیء یا واقعیت؛ سبب شده است تا اطالعات در حوزه کسب و کار محتوایی تعریف شود یژگیو ییبازنما یبرا یمعن

. هرچند اطالعات در کسب و کار اساسا به عنوان ()که تابع درک اهداف کسب و کار باشد 

ن کارکنان و سازی ارتباط بیکند، اما برای نگهداری و پشتیبانی از فرایندهای کسب و کار، روانعمل میهاگیرییمتصم یمبنا

در  های اطالعاتی، به عنوان یک داراییهای ملموس یک سیستماطالعات متفاوت از سایر سازه. شودغیره نیز بکار گرفته می

-های عملیاتی، فرایندهای عملیاتی، دانش کارکنان، نرمریتی، دادههای مدیهای فنی، دستورالعملقالب طراحی محصول، داده

مند، ها، مستندات نظامها و نتایج تجاری، پایگاه دادههای کاری، گزارش، دستورالعمل() افزار کامپیوتری

) افزارهای کاربردی و سیستمی، ابزارهای توسعه و پشتیبانیها، نرمهای عملیاتی، برنامههای کاربران، رویهدستنامه

. هر () ها و غیره قابل شناسایی استهای انسانی مانند سرمایه فکری، دانستهمندیتوان، (

گذارد، ها باقی نمیمندی اطالعات برای سازمانهای مطالعات گذشته شک و تردیدی در خصوص ارزشچند تاکید موکد یافته

آنجا که ارزش  ازمنشا اثر نخواهد شد.  یعتااست که طب اینند انرژی آزاد نشدهاما صرف داشتن اطالعات در سازمان به ما

 یر، ارتباط با سا() نبوده،با استفاده بیشتر، صحت بیشتر و ترکیب با اطالعات دیگراطالعات ثابت 

ت که در امتداد سازمان جریان شود، اهمیت آن برای زمانی مطرح اسارزش آن نیز بیشتر می ()ها ییدارا

ای هاهمیت نقش اطالعات در چند دهه اخیر، برای سازمان .های فناورانه و البته انسانی آن استفاده شودیافته و توسط سازه

امروزی به حدی است که بسیاری از محققان برجسته از اثرات آن برابعاد گوناگون سازمان به عنوان انقالب اطالعاتی یاد 

 .()اند نموده

جر به ایجاد یک ساز و کار و یا استفاده از یک نظام کنترل و مدیریت جریان اطالعات در سازمان پیش از آن که من

اطالعاتی خاص باشد، بایستی منطبق با شرایط حاکم بر آن سازمان باشد. به عبارتی استفاده از بهترین سامانه مدیریت اطالعات 

موثر از  اطالعات، استفاده یریت. لذا مدنخواهدبودفراهم نباشد، اثربخش  در صورتی که شرایط سازمان برای بکارگیری آن

ها با موفقیت سازمان مستلزم شناسایی فرهنگ اطالعات سازمانی سازی این مولفهاطالعات و همگام یاناطالعات، کنترل جر

گذاری، و استفاده از ها و هنجارهایی درباره خلق، به اشتراکعبارت است از مفروضات، ارزش ی. فرهنگ اطالعاتاست

فرهنگ سازمانی که با اطالعات گره خورده و می تواند بر رفتار و اثربخشی سازمانی تأثیر داشته باشد و  اطالعات و بخشی از

ی وجستج ی،اطالعات یازهایبر حسب ن یاطالعات یرفتارها ی،اطالعات یو هنجارها هاهای مدیریت اطالعات، ارزشبا مشخصه

در  1بع ذهنیکنند که تبدیل مناچنین، آن را فرهنگی تعریف میهم. ()شود آن توصیف میو استفاده از  اطالعات

ازش شود و  برونداد آن یک محصول ذهنی پردکنار تبدیل منابع مادی با استفاده از اقسام مختلفی از دانش و اطالعات حفظ می

                                                           
1
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. فرهنگ اطالعات یا ()های مادی است تا به طور مثبتی عمل کرده و توسعه یابند و الزم برای فعالیت 1شده

کند که اطالعات به چه صورت در سازمان استفاده و به کار های اطالعاتی و هنجارها و رفتارهای یک سازمان تعیین میارزش

 .()شود گرفته می

 یجادبلور آن ات یبرا یستیاست که سازمان با یطیو وابسته به شرا ینسب یژگیو یکاطالعات  یارزشمند از آنجا که،

. ودشت عنوان فرهنگ اطالعات سازمانی مطرح میتر تحیو در سطح تخصص یکند که در سطح کالن در قالب فرهنگ سازمان

، و سود و استفاده از اطالعات رابطه 2بین فرهنگ اطالعاتی، چرخه حیات شرکت نشان داده است که یشینمطالعات پ یجنتا

در ارتباط است و به اجرای موفق  1وجود دارد و یک فرهنگ اطالعاتی بسیار پیشرفته به طور مثبتی با روش های کار سازمانی

ات سازمانی، رفتار سازمانی و ؛ و اطالع از نوع و کیفیت مدیریت اطالع()شود منجر می 2کسب و کار

 های فرهنگ اطالعات و ارزیابی تناسبهای بالقوه و ضعفدهد تا با شناسایی تواناییها اجازه میها به سازمانناسازگاری ارزش

 یدیلک یابی به نتایج اطالعاتهای مشاهده شده و اظهار شده، اهداف و نتایج را مشخص و توانایی سازمان در دستبین ارزش

شناخت مناسب فرهنگ اطالعات . به همین ترتیب،عدم ()یندنما یابیرا ارز

ود شسازمانی نیز عالوه بر اتالف منابع، موقعیت رقابتی سازمان در صنعت را تنزل داده، عدم تحقق اهداف سازمان را سبب می

ها پیش از . لذا ضرورت دارد سازمان()اندازد و در ابعاد وسیع، بقای سازمان را به خطر می

اطالعات،  پذیریسازوکارهای دسترسهای اطالعاتی و یا اندازی سیستمهرگونه اقدام در ارتباط با استفاده اطالعات از جمله راه

 اینکه چون نتیجه .فرهنگ اطالعاتی سازمان را مورد مطالعه قرار دهند تا بستری مفید برای تغییرات مالزم اطالعات ایجاد شود

 ا،همند سازمان نسبت به اطالعات، نقش حیاتی در جلوگیری از به هدر رفتن فرصتریزی استراتژیک و اقدام هدفبرنامه

-از فرصت برداری صحیحتواند فرصتی برای بهرهو میاطالعاتی دارد  هایها، اتالف منابع و عدم سازگاری سیستمکاریباره دو

حت، های صهای ناشی از اطالعات را به همراه داشته باشد؛ این امر چالشی برای باالبردن کیفیت اطالعات در سازمان از جنبه

 .کند و مستلزم شناسایی فرهنگ اطالعات سازمانی استاعتبار و مناسب بودن را ایجاب می دسترسی زمانی، اعتماد به منشأ و

ند شدن ماز این رو، پرداختن به بحث فرهنگ اطالعات سازمانی و بررسی رابطه آن با استفاده از نتایج اطالعات منجر به هدف

 یاطالعات و حجم تراکنش ین. با توجه به رسالت سنگیابدشود و ضرورت میبهینه از آن می رفتار اطالعات سازمان و استفاده

مانند هر سازمان بزرگ دارد، این مطالعه جهت بررسی وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعات بوشهر  یکه دانشگاه علوم پزشک یعیوس

 یگاه علوم پزشکانشبر استفاده کارشناسان د تأثیر فرهنگ اطالعات سازمانیو  سازمانی، استفاده کارشناسان از نتایج اطالعات؛

ی اگذاری شد و برای این منظور یکپارچگی اطالعات، اشتراک اطالعات، فعالیت حرفهاطالعات هدف یجبوشهر از نتا

گاه گانه فرهنگ اطالعات از دیداطالعات، شفافیت اطالعات، کنترل اطالعات، و غیررسمی بودن اطالعات به عنوان ابعاد شش

 ()با استفاده کارشناسان از نتایج اطالعات از دیدگاه برگرون و همکاران  ()چو 

 هعات سازمانی بر استفادمورد بررسی قرار گرفت و مسأله اصلی پژوهش حاضر این گونه مطرح شد  که آیا فرهنگ اطال

کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطالعات تاثیر دارد؟ نتایج این مطالعه می تواند نگرش سیاست گذاران حوزه 

                                                           
1

2

3
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ای همدیریت اطالعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را نسبت به عوامل موثر بر رفتار استفاده از نتایج اطالعات تغییر دهد و مولفه

های مربوط به اطالعات مدنظر قرار گیریرهنگ اطالعات سازمانی را به عنوان عوامل توانمندساز و تاثیر گذار در تصمیمف

 دهند.

 پیشینه پژوهش

 یریتدر حوزه مد یدجد ینگرش ی،که موضوع فرهنگ اطالعات سازمان دهدمیپژوهش نشان  یاتو ادب یجنتا مرور

زه فرهنگ شده در حو بیشتر تحقیقات انجام. در این زمینه در جهان صورت نگرفته است باشد و تحقیقات زیادییاطالعات م

) دانش یریتمد بر یفرهنگ سازمان تأثیررابطه و  یبه بررس یشترب یداخل هاییشینهاست که در پ یسازمان

)، ارتباطات سازمانی (

، ()، جریان اطالعات (

 ()ت فناوری اطالعا

فرهنگ اطالعات »، با عنوان ()های مطالعه ی، یافتهو اشتراک دانش بوده است. اما در ارتباط با مطالعات خارج

، و سود و استفاده از اطالعات پیوند وجود دارد 1نشان داد که بین فرهنگ اطالعاتی، چرخه حیات شرکت «ایو کارایی حرفه

 1ه اجرای موفق کسب و کاردر ارتباط است و ب 2های کار سازمانیو یک فرهنگ اطالعاتی بسیار پیشرفته به طور مثبتی با روش

نیز آن  یبرا ییزیکمنابع ف یلبه اندازه تبد یداست و با یهدف اطالعات ی یکفرهنگ اطالعات یده گینمان،. به عقشودمنجر می

اطالعات به  ی،اطالعات یطمح یبررس نیز، در خصوص ()وایدن ووف مطالعه  یج. نتاریزی کردبرنامه

عاد فرهنگ اطالعاتی در صنایع بیمه فنالند نشان داد که اببه عنوان ابعاد  یشغل یتقو موف یزشکار، انگ یندعنوان منبع، فرا

 دارند. ها تأثیرمختلف فرهنگ اطالعاتی بر مدیریت دانش در سازمان

، با هدف شناسایی ()مطالعه جاکو، کاگونی، سوارز و سائوربورن 

در  یریگهای سازمانی و استفاده معمول از اطالعات سالمت جهت تصمیمرابطه بین ابعاد فرهنگ در سطح سازمانی، فعالیت

مشترک،  یاقتصاد یستمعملکرد، فاصله قدرت، س یشامل مبنا ینشان داد که ابعاد فرهنگ سازمان ینافاسوبورک یخدمات بهداشت

نیز،  ()پاول مطالعه  یجدارند. نتا تأثیرو منبع کنترل بر استفاده معمول از اطالعات سالمت  یتیجنس طلبییبرابر

-رهنگفنشان داد که خرده «های سازمانی در یک شرکت تولیدیفرهنگت و رابطه آن با خرده اشتراک اطالعا»تحت عنوان 

 . رابطه دارداشتراک دانش  یبا اثربخش یسازمان های

فرهنگ  تأثیر»عنوان  ، با()دالهانتی -گودمن مطالعه آبراهامسون و

عات نقش یریت اطالای اطالعات و مدحرفه یتنشان داد که فعال «یساطالعات در اداره پل یجبر استفاده از نتا یاطالعات سازمان

راک اشت ی،شش بُعد فرهنگ اطالعات سازمان ینب ازکه  ینا ضمن. کنندیابی به نتایج اطالعات بازی میمهمی در دست

استفاده از  کنندهینیبای اطالعات پیششت؛ کنترل اطالعات و فعالیت حرفهرا بر استفاده از اطالعات دا یشترین تأثیراطالعات ب

وجود ه استفاده از اطالعات رابط یراطالعات با متغ یتاطالعات، اشتراک اطالعات و شفاف ین یکپارچگیبو  بودنداطالعات 

                                                           
1

2

3



 ... ی کارشناسان دانشگاه بررسی تأثیر فرهنگ اطالعات سازمانی بر استفاده: و همکاران مرشدی یکتا

120 

 

 ریتیسوابق آموزش مد ی: بررسیسازمان دولت یکفرهنگ اطالعات در »عنوان  نیز، پژوهشی با () رایت  .دارد

ی نشان داد و هاییافتهکه  ینا یرغمانجام داده است. عل«  اسناد یریتبرنامه مد یکدر انطباق با  شدهراک اد خود یستگیو شا

هرچه  که یمعن به این) طه وجود داردراب شده آنها اند و شایستگی خود ادراکهای رسمی که کارکنان دیدهکه بین آموزش

باالتر  آنها ادراک شده یستگیداشته و سطح شا یندهآ هایبه آموزشهای بیشتری دیده باشند، احساس نیاز بیشتری آموزش

. تدارد، دشوار اسجامع  ها تأثیرهای آموزشی بر فرهنگ اطالعاتی سازمانبرنامه کند ادعای این کهید میتاک یو اما(؛ رودمی

مندساز در تواند یک بستر توانیم یسازمان یاست که، فرهنگ اطالعات ینمرتبط موجود ا هاییشینهمرور معدود پ یکل نتیجه

 .ها باشداستفاده از اطالعات و ارزش آفرینی از آن برای سازمان

 شناسی پژوهشروش

 یدهپد کیو منظم  یواقع ینی،ع یفتوص ین که به دنبالا خاطربه . ی استکاربرد یقتحق یکنظر هدف  این پژوهش از

زارش دهد به گ یبه دور از هرگونه استنتاج ذهن افتداتفاق میآنچه را که  تا، است یرها بودهمتغ ینروابط ب یبررس یداد وو رو

ای الزم های و برای گردآوری دادهبرای تدوین مبانی نظری از روش مطالعه کتابخانهانجام شده است.  یلیتحل یمایشیروش پ

بوشهر و  یپزشک ژوهش دانشگاه علوماستفاده شده است. بافت پ یدانیاز روش م هابرای پاسخ به سواالت و آزمون فرضیه

گیری تصادفی روش نمونه بود که بهنفر  958تعداد  بهبوشهر  یکارشناسان دانشگاه علوم پزشک یهشامل کل ی آنآمار جامعه

 یازاطالعات مورد ن یو مورگان مشخص شد. جهت گردآور یکرجس جدولنمونه بر اساس  حجمنفر به عنوان  252 ایطبقه

نامه فرهنگ اطالعات سازمانی که در مطالعات پیشین توسط چو، برگرون، دتلور و هیتون پژوهش از پرسش ینا

 طراحی شده بود، ()

غییراتی در ایرانی ت-یاسالم ی( مورد مطالعه و الزامات فرهنگیشکسازمان )دانشگاه علوم پز یطبا توجه به شرا ی والگوبردار

اطالعات،  یتاطالعات، شفاف ایحرفه یتاطالعات، اشتراک اطالعات، فعال های یکپارچگیاین ابزار شامل مؤلفه. آن داده شد

 شناختیتیاطالعات جمع ط بههای مربوپرسشعالوه  بهاطالعات  یجبودن اطالعات و استفاده از نتا یررسمیکنترل اطالعات، غ

ای هنامه طراحی شده در اختیار پنج نفر از متخصصان و اعضای هیأت علمی رشتهپرسش یی،سنجش روا به منظوربود.  یو فرد

زار نامه لحاظ شد و روایی ابشناسی قرارگرفت و نظرات ایشان در تدوین نسخه نهایی پرسشمدیریت و علم اطالعات و دانش

توجه به تغییراتی که در پرسشنامه الگوبرداری شده از مطالعات پیشین انجام شده بود، پایایی با  .تایید شدبه شکل صوری 

 یتو در نها تایید و سپس توزیع شد 02/8 یکرونباخ محاسبه شد و در مقدار آلفا یپژوهش با استفاده از روش آلفا نامهپرسش

های آماری شد و با استفاده از آزمون( 12اس. )نسخه  اس. .یپ .ار اسافزهای پرسشنامه پس از کدگذاری وارد نرمداده

 .پارامتریک مانند آزمون تی و ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت

 
 هایل یافتهو تحل تجزیه

وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر چگونه است؟ (1

وق مطرح و با ف یقسوال تحق فرهنگ اطالعاتی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهربا هدف بررسی وضعیت ابعاد 

نشان داده شده است. 1نتایج در جدول شماره  .ای بررسی شدتک نمونه یاستفاده از آزمون ت
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بوشهر یکارشناسان دانشگاه علوم پزشک یندر ب یاطالعات سازمان یت ابعاد فرهنگسنجش وضع یبرا یانمونه تک یآزمون ت یجنتا 1 جدول
:

تعدادمتغیر
 

نمره 
نمیانگیمالک

 

انحراف 
معیار

کرانه 
پایین

کرانه 
باال

مقدار 
تی

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

یکپارچگی 
         اطالعات

شفافیت اطالعات

 
        

اشتراک اطالعات
        

ای فعالیت حرفه
اطالعات

 

        

غیررسمی بودن 
اطالعات

 

        

کنترل اطالعات

 
        

راک اشت)ابعاد گانه فرهنگ اطالعات سازمانی دهد که میانگین ابعاد ششنشان می 1 ای جدولنتایج آزمون تی تک نمونه

ای فعالیت حرفه(، 82/11 =یانگین)م یکپارچگی اطالعات(، 22/19 =یانگین)م کنترل اطالعات(، 99/10 =یانگین)م اطالعات

در دانشگاه (( 55/0 =یانگین)م و غیر رسمی بودن اطالعات( 92/18 =یانگین)م شفافیت اطالعات(، 21/12 =یانگین)م اطالعات

ز سوی دیگر سطح معناداری آزمون برای ابعاد یکپارچگی اطالعات، علوم پزشکی بوشهر از نمره مالک آنها بیشتر است و ا

بودن  یررسمیغ یو برا 881/8اطالعات و کنترل اطالعات در سطح  ایشفافیت اطالعات، اشتراک اطالعات، فعالیت حرفه

 یبا اعتماد باال جهیاست. در نت 85/8آزمون در سطح کمتر از  یمعنادار دهندهمحاسبه شده که نشان 881/8اطالعات در سطح 

وشهر در سطح ب یدانشگاه علوم پزشک در یابعاد فرهنگ اطالعات سازمان یهکل یتگرفت که وضع یجهنت توانیدرصد م 25

فت که گ توانیشده است، م یابیها مثبت ارزداده یو باال یینکه کرانه پا ینبا توجه به ا ینچنهمبوده است. یانگینباالتر از م

 یشکدر دانشگاه علوم پز یابعاد فرهنگ اطالعات سازمان وضعیتو  باشدیم گیری از حد متوسط به باالاختالف چشم یدارا

 .باشدسطح نسبتا مطلوب تا مطلوب میدر  بوشهر
 

وضعیت استفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطالعات چگونه است؟ (2

کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطالعات سوال تحقیق فوق مطرح شد با هدف بررسی وضعیت استفاده 

 نیاطالعات در ب جیمؤلفه استفاده از نتا نیانگیکه م دهد¬ینشان م 2جدول  یهاداده .آمده است 2 که نتایج آن در جدول

 است. شتری( ب5/28(  از نمره مالک )2/12بوشهر ) یکارشناسان دانشگاه علوم پزشک
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 در بین کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهراطالعات  یجاستفاده از نتا یتوضع ی بررسیبرا اینمونه ی تکآزمون ت نتایج 2 جدول

:

 

متغیر
 

نمره مالک تعداد

 

نمیانگی
 

انحراف معیار

 

 مقدار تیکرانه باالکرانه پایین
درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

نتایج از  استفاده
اطالعات

 

         

است.  85/8آزمون در سطح کمتر از  یمعنادار دهندهمحاسبه شده که نشان 881/8آزمون  یسطح معنادار یگرد یاز سو

شگاه علوم کارشناسان دان یناطالعات در ب یجاستفاده از نتا یتگرفت که وضع یجهنت توانیدرصد م 25 یبا اعتماد باال یجهدر نت

شده است،  یابیارز ها مثبتداده یو باال یینکه کرانه پا ینبا توجه به ا ینچنبوده و هم یانگینبوشهر در سطح باالتر از م یپزشک

 .گیری از حد متوسط به باال استاختالف چشم یگفت که دارا توانیم
 

دارد. تأثیراطالعات  یجبوشهر از نتا یبر استفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشک فرهنگ اطالعات سازمانی (1

و با استفاده  اطالعات مطرح یجبر استفاده کارشناسان از نتا یفرهنگ اطالعات سازمان ی تأثیرفوق با هدف بررس فرضیه

آمده  1آن در جدول  یجمورد آزمون قرار گرفت که نتا هایاسکالن و خرده مق یاسدر سطح مق یرسونپ یهمبستگ یباز ضر

 است.

شود، بین فرهنگ اطالعات سازمانی و استفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی مشاهده می 1که در جدول  طورهمان 

فرهنگ اطالعات توان گفت لذا می. وجود دارد( 81/8)در سطح ( =912/8) بوشهر از نتایج اطالعات رابطه مستقیم و معنادار

این همبستگی در  از طرفی. کننده استفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از نتایج اطالعات استبینیسازمانی، پیش

ها نیز تائید شده است که برای بعد غیررسمی بودن اطالعات با استفاده از نتایج اطالعات رابطه معکوس سطح خرده مقیاس

ه ک ین. ضمن اوجود دارد ولی برای سایر ابعاد این رابطه مستقیم و معنادار بوده است( 81/8) ر سطحد( = -252/8) معنادار

تر و برای قوی( =982/8) دهد که شدت رابطه برای کنترل اطالعاتها نیز نشان مییاسشدت رابطه در سطح خرده مق

.باشدترمیضعیف( =295/8) یکپارچگی اطالعات
 

اطالعات یجوشهر از نتاب یاستفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشک ی برفرهنگ اطالعات سازمان تأثیرسنجش  یبرا یرسونپ یهمبستگ یبضر نتایج  1 جدول

 

 متغیرها 
 تعداد نمونه

() 
 ضریب همبستگی

() 
 سطح معناداری

() 

استفاده از نتایج اطالعات -فرهنگ اطالعات سازمانی
 

   

استفاده از نتایج اطالعات -یکپارچگی اطالعات
 

  

استفاده از نتایج اطالعات -شفافیت اطالعات
 

  

استفاده از نتایج اطالعات -اشتراک اطالعات
 

  

استفاده از نتایج اطالعات -ای اطالعاتفعالیت حرفه
 

  

استفاده از نتایج اطالعات -غیررسمی بودن اطالعات
 

  

استفاده از نتایج اطالعات -کنترل اطالعات
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گیری و بحث نتیجه

بوشهر از  یاستفاده کارشناسان دانشگاه علوم پزشک ی برفرهنگ اطالعات سازمان پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر

اطالعات،  یکپارچگیشامل  یفرهنگ اطالعات سازمان شش مؤلفه یتمنظور ابتدا وضع یناطالعات انجام شده است. به ا یجنتا

اسان کارشن یناطالعات در ب بودن اطالعات و کنترل یررسمیاطالعات، غ یتاطالعات، اشتراک اطالعات، فعال یتشفاف

با استفاده از  استفاده از اطالعات ها برمؤلفه ینهرکدام از ا تأثیرقرار گرفت و سپس  یبوشهر مورد بررس یدانشگاه علوم پزشک

های پژوهش نشان داد که وضعیت یکپارچگی اطالعات، شفافیت اطالعات، یافتهشد.  یدهسنج یهمبستگ یبآزمون ضر

فعالیت اطالعات و کنترل اطالعات در بین کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مطلوب و وضعیت  اشتراک اطالعات،

. ودشمولفه غیررسمی بودن اطالعات نسبتا مطلوب است و از اطالعات غیر رسمی تنها برای تأیید اطالعات رسمی استفاده می

اطالعات،  و استفاده از یفرهنگ اطالعات سازمان یندانشگاه مطلوب و ب یندر ا یکل طوربه  یفرهنگ اطالعات سازمان یتوضع

یکپارچگی اطالعات، شفافیت اطالعات، اشتراک اطالعات، فعالیت اطالعات (. =  912/8وجود دارد ) یمثبت قو یهمبستگ

سازی اطالعات، شفافو کنترل اطالعات با استفاده کارشناسان از اطالعات همبستگی مثبت دارد، یعنی این که انسجام 

اطالعات در سازمان، تسهیل اشتراک اطالعات و در دسترس قرار دادن اطالعات مورد نیاز و مدیریت مناسب اطالعات در 

رسمی بودن ی رابطه غیراستفاده کارشناسان از اطالعات خواهد شد. ول یفیتعملکرد سازمان منجر به ارتقاء و بهبود ک راستای

ز اطالعات منفی است، به این معنی که جریان اطالعات غیررسمی در سازمان مانع از استفاده مناسب و اطالعات با استفاده ا

 . شودمطلوب از اطالعات می

های اطالعاتی معتبر و موجود درکشور مطالعه مرتبط و با متغیرهای مشابه برای با توجه به جستجوی محققان در پایگاه

) داالهانتی-گودمنو  یج آبراهامسوننتا باتنها  هاا یافتهلذ. مقایسه با نتایج این پیدا نشد

 ی ازداالهانت-گودمنآبراهامسون و  هایبر اساس یافته. سویی آنها در سطح کالن تائید شدمقایسه و هم (

که بر  یدر حال اطالعات دارد یجرا بر استفاده از نتا یشترین تأثیراشتراک اطالعات ب ی،شش بُعد فرهنگ اطالعات سازمان ینب

ج این تحقیق چنین نتای. همها بوده استرابطه برای مولفه کنترل اطالعات بیش از سایر مولفههای این مطالعه شدت یافتهاساس 

اطالعات هستند  یجنتا کننده استفاده ازبینییشو اشتراک اطالعات پ ای اطالعاتحرفه یتفعال نشان داد که کنترل اطالعات،

های یافتهبا توجه به  .بت متغیر استفاده از اطالعات رابطه داشتندکه یکپارچگی اطالعات، شفافیت اطالعات با افزایش مثی در حال

 :توان نتیجه گرفت کهمطالعه می

 بته ناگفته ال. تواند استفاده از اطالعات را تسهیل نمایدآماده بودن شرایط و امکان یکپارچگی اطالعات در سازمان می

ازمان به اطالعات مستند و مکتوب و نادیده گرفتن فحوای ارتباط نماند که عدم تمایل افراد به اشاعه اطالعات و یا اتکای س

بگذارد. تأثیررابطه  یندر ا تواندشفاهی می

 بته ناگفته ال. تواند استفاده از اطالعات را در سازمان تسهیل نمایدسازی اطالعات توسط مدیران و مسئولین میشفاف

 گیرانمیمرسد این شفافیت بایستی در حوزه تصکند؛ ولی به نظر میتسهیل مینماند، هرچند شفافیت اطالعات، استفاده از آن را 

تأثیرگذاری است و دارنده اطالعات از امتیاز بهتر و برتر قدرت  یباشد. از آنجا که اطالعات دارا یددرون سازمان مورد تاک

سه منجر شود، برای آنان مزیت ایجاد برخوردار خواهد بود، شفافیت اطالعات اگر به اشاعه اطالعات برای رقبای یک موس

ضمن این که شفافیت اطالعات در بستر یک سازمان مستلزم وجود اعتماد و استقبال مدیران ارشد سازمان از . خواهد کرد
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تر، مدیریت سازمان بایستی شرایط الزم برای شفافیت اطالعاتی را فراهم کنند تا به بیان ساده. گزارش اشکاالت و خطاها است

ر از این رو بهت. راد هم از لحاظ بیان اطالعات و هم از لحاظ تبعات بیان اطالعات، خطاها و گزارشات احساس امنیت کننداف

 .مند آن را دنبال کندیاندیشند و هدفاطالعات سازمان سازوکار ب است برای شفافیت

  اشتراک اطالعات، سازمان را . تسهیل نمایدتواند استفاده از اطالعات را در سازمان گذاری اطالعات میاشتراکبه

ها و یریگدهد و به تسریع در تصمیمهای هنگفت است، نجات میاز آزمون خطا و تکرار تجربیات که مستلزم صرف هزینه

 اهبا توجه به این که داشتن اطالعات، برخورداری از تجربیات و مهارت. شودها منجر میاستفاده درست و به موقع از فرصت

جایگاه وی  نسبی ای تضمین کنندهمحاوره یانکند و به ب یجادا ییدانا –یحوزه اقتدار مهارت تواندبرای هر فردی در سازمان می

ا هر اعتماد در سازمان است ت یفضا یجادرو مستلزم ا ین. از اگیردباشد؛ اشتراک اطالعات به راحتی در یک سازمان انجام نمی

مساله دیگر، فراهم بودن زیرساخت اطالعاتی و ارتباطاتی برای اشتراک . را با دیگران تسهیم کندخود   دانش ومهارت  یفرد

 .اندازی و پویایی آن همواره حفظ شوداطالعات است که بایستی راه

 در  اطالعات ایفعالیت حرفه. تواند استفاده از اطالعات را در سازمان تسهیل نمایدای اطالعات میفعالیت حرفه

وزیع های تافراد، کانال یفاطالعات مرتبط با شغل و وظا یانسازمان، جر یاطالعات یطمح تأثیران، ممکن است تحت سازم

لف مخت هایبخش ین)ب اطالعات، محرمانگی اطالعات مربوط به حیطه شغلی، تخصص و مهارت فرد، ارتباطات سازمانی

  سازمان باشد. یرونیب یطسازمان( و نوع و عمق تعامل با مح

 یج رابطه معکوسی را بین دو مولفه غیررسمی بودن اطالعات و استفاده از نتایج اطالعات نشان دادکه نتا ینا ضمن. 

ز نتایج آنچه که ا. مطرح شوددر استفاده از اطالعات در سازمان  یک مانععنوان  تواند بهبه بیان دیگر، اطالعات غیررسمی می

پزشکی بوشهر، تبادل اطالعات به صورت شفاهی و غیرمستند به عنوان منبع خام  آید این است که در دانشگاه علومبرمی

 نخست این که با توجه به وظایف. تواند ناشی از چند عامل باشداین مساله می. تصمیمات خرد و کالن عمومیت و رواج ندارد

ذ یفیت قابل قبول اطالعات برای اخسازمانی که بسیار حساس و در ارتباط با حیات و ممات انسان است، سطح و آستانه ک

تصمیم بسیار باال است و لذا اطالعات شفاهی که در جریان ارتباط ممکن است در معرض تحریف قرار گیرند، توانایی برآوردن 

مساله دیگر، اتکا و اعتماد مدیران و سایر اعضای سازمان به اطالعات مستند و مکتوب است که . این سطح از کیفیت را ندارند

از وجود  یناش تواندیاطالعات م یررسمیغ مطلوب مولفه یتوضع هر چند. کنداعتبار میاستفاده از اطالعات غیررسمی را بی

های ارتباطی فعال در جریان اطالعات در سازمان باشد، ولی در استفاده از ین اعضای سازمان به عنوان گرهب یارتباطات افق

 معکوس بوده است. ی تأثیردارا یموثر نبوده و حت یفوظا یو ادا گیریماطالعات توسط کارشناسان برای تصمی

 ترل رابطه نسبتا قوی بین کن. تواند استفاده از اطالعات را در سازمان تسهیل نمایدکنترل و مدیریت اطالعات می

 ه ویژه درجریان اطالعات بتواند ریشه در مطلوبیت اطالعات و استفاده از نتایج اطالعات در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می

ایف ها و نتیجه وظیتبه اطالعات را به عنوان بازخورد فعال یو اشاعه اطالعات داشته باشد که امکان دسترس یعحوزه توز

های تواند ناشی از استفاده مطلوب از سامانهعامل دوم می. دهدکارشناسان و سایر اعضای سازمان در اختیار آنها قرار می

اله سازماندهی مناسب اطالعات هم مس. ر سازمان باشد که برای توزیع اطالعات بستر مناسبی را فراهم ساخته استاطالعاتی د

ن آخرین مساله آگاهی کارشناسا. مهمی است که به مطلوبیت ویژگی کنترل اطالعات در سازمان مذکور کمک کرده است

 .از نتیجه استفاده از اطالعات در راستای اهداف سازمان است

 جهتی بین دو مولفه فرهنگ اطالعات سازمانی و استفاده از نتایج اطالعات نشان داد که فرهنگ اطالعاتی رابطه هم

رتبط با ها و فرایندهای مبه عبارتی، ارزشمند بودن فعالیت. کننده استفاده کارشناسان از اطالعات استبینیسازمان، پیش
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ده ساز استفااثربخش بودن اطالعات در کارکردهای سازمان و تعالی آن زمینهاطالعات، درک ارزش و اهمیت اطالعات، درک 

 :شود کهاین رو، پیشنهاد میاز  .از اطالعات توسط اعضای سازمان است

 ،های وظایف خود از یژگیکارکنان را از و مدیران سازمان با فراهم ساختن شرایط برای توزیع و اشاعه اطالعات
 .ندبُعد اطالعاتی آگاه نمای

 ینداطالعات در سازمان تالش نما سازیبه منظور بهبود کیفیت استفاده از اطالعات، در راستای شفاف. 
 هاییرساختز تمهیداتی را جهت تبادل و اشتراک بهینه اطالعات در داخل و خارج از سازمان بیاندیشند و 

کنند.  یو اعتمادساز یترا تقو یاطالعات
 نتایج اطالعات در راستای اهداف کاری و شغلی مند کارشناسان از را جهت استفاده فعال و هدف راهکارهایی

.های جستجو و کسب اطالعات را به آنها آموزش دهندخود، اتخاذ نمایند و شیوه
 در راستای عدم انتشار اطالعات غیررسمی در سازمان و در دسترس قرار دادن اطالعات رسمی تالش نمایند.
 آوری، سازماندهی و کنترل اطالعات در راستای استفاده بهینه، مدیریت شودندهای تولید، فراهمفرای.
 نتایج اطالعات، فرهنگ اطالعات سازمان ارتقاء یابداستفاده از  یفیتمنظور بهبود ک یتا بهنها و.

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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