
  
  

  مورد  ارتباط بین  سواد اطالعاتی و کتابداري مبتنی بر شواهد: 

  شهر کرمانشاه دانشگاهی  هايکتابخانه 1پژوهی کتابداران

  

  4دکتر محمود مرادي ،3دکتر مظفر چشمه سهرابی، 2مریم بازبین

  26/3/1392 پذیرش:    30/8/1391 دریافت:

  

  چکیده

 سواز یک  هاي دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانه رابطه بین سواد اطالعاتی کتابداران بررسی ه این پژوهشعمدهدف : هدف 

  .دیگر است سویی آنان ازکتابداري مبتنی بر شواهد رویکرد  و

 کتابدار کتابخانه هاي دانشگاهی شهر کرمانشاه است که 61روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماري پژوهش شامل : روش 

هاي خانهنجمن کتابا«ي، از پرسشنامهاطالعاتی جهت سنجش سوادکل جامعه به روش سرشماري مورد مطالعه قرار گرفت. 

براي تجزیه و   .استفاده شدمحقق ساخته  ي پرسشنامهاز سنجش کتابداري مبتنی بر شواهد  برايو  »دانشگاهی و تحقیقاتی آمریکا

   .استفاده شد نضریب همبستگی پیرسو ررسی فرضیات پژوهش ازاز آمار توصیفی و جهت ب ها دادهتحلیل 

و   کتابداري مبتنی بر شواهد( توانایی تدوین سوال، یافتن شواهد، ارزیابی انتقادي اصلی مؤلفه چهارجامعه پژوهش در : هایافته

. همچنین در شتندمتوسط قرار داتر از پایینمهارت ارزیابی نتایج  ي مؤلفهدر اما  دبودنکارگیري شواهد) در سطح متوسط به

سواد اطالعاتی با کتابداري مبتنی بر شواهد رابطه  يها مؤلفهبین همه  .بودندسواد اطالعاتی در سطح متوسط  يها مؤلفهتمامی 

جر ارتباط بین کتابداري مبتنی بر شواهد و سواد اطالعاتی بدین معنی است که سواد اطالعاتی باالي کتابداران، من شت.وجود دا

  .شود یمبه استفاده بیشتر از رویکرد کتابداري مبتنی بر شواهد 

  : سواد اطالعاتی، کتابداري مبتنی بر شواهد، کتابخانه دانشگاهی، کرمانشاه، کتابدارها دواژهیکل
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   مسئله انیبمقدمه و 

و جهان نی ایران رسا عهاي انجام شده در حوزه کتابداري و اطالاخیر در زمینه پژوهشهاي بررسی

و هاي الزم براي تبدیل شدن به مصرف کنندگان اصلی کتابداران فاقد مهارتدهد که نشان می

 و گرفتناي خود  پیشرفت در کار حرفهر منظو به الزم است ،اخالقی اطالعات هستند؛ لذا دکنندگانیتول

استفاده از نتایج گردآوري، تفسیر و  به )13،ص.1389(زوارقی، و کارآمد کم هزینه تصمیماتی اثربخش،

باشد؛  با سواد اطالعاتی کتابداري که   .)1389لیزنا،( پژوهشی مهم، معتبر و کارآمد بپردازند

ي بیشتر از سوي مند دهد که موجب رضایتاي انجام میامور کتابخانه را به گونه يها يریگ میتصم

  مراجعین گردد و افزایش کیفیت خدمات را به دنبال داشته باشد.

گی الگوي مبتنی بر شواهد از پزشکی به کار اجتماعی، آموزش و پرورش و مدیریت منابع به تاز

به و همچنین  را داراست اي که توانایی مدیریت تحقیقاست. کتابداري به عنوان حرفه انسانی منتقل شده

ی بر تواند اصول عملکرد مبتنکه می است، در جایگاه منحصر به فردي اي یک حرفه میان رشته عنوان

براي ک چارچوب کلی یبه عنوان  توانداین الگو می). Ritchie,1999, p.22( سازي کندرا  مدلشواهد 

سازي، آموزش، مرجع، مدیریت، دسترسی به  (مجموعه فهاي مختلدر زمینه کتابدارانروزمره هاي فعالیت

  ید.آ شماربه  اطالعات، بازاریابی و ارتقا)

شود، ده ساله، رویکردي نسبتاً نوین در این رشته محسوب می اي سابقهکتابداري مبتنی بر شواهد با 

پردازند و سپس زمینه الزم را براي هاي علمی میآن ابتدا کتابداران به گردآوري و تفسیر یافته که بر اساس

ر تر، کتابداري مبتنی ب به زبانی ساده .آورندخود فراهم می اي حرفه يها تیفعالتلفیق دانش جدید در 

نی از طریق پیوند میان دو رسا عو مراکز اطال ها کتابخانهشواهد یعنی تالش براي بهبود خدمات و عملکرد 

 اي پشتوانه ،عرصه نظر و عمل. به این ترتیب، هر تصمیمی که با رویکرد مبتنی بر شواهد گرفته شود

  ).1389لیزنا،( ه باشدهاي مشابه در شرایط مشابالگویی براي تصمیم تواند یمو خود  پژوهشی دارد

 در رابطه با عملکرد نیرسا عمتخصصان کتابداري و اطال تجربه) partridge, 2010( 1پارتریدج

  هاي زیر طبقه بندي کرد:دسته  را درمبتنی بر شواهد 

  دانند.   اند و حتی معنی آن را نمی نداشتهتجربه عملکرد مبتنی بر شواهد را  .1

  اند. واهد را از منابع چاپی منتشر شده  فرا گرفتهتجربه عملکرد مبتنی بر ش. 2

  .دهند تجربه عملکرد مبتنی بر شواهد را به عنوان راهی براي پیشبرد خدماتشان انجام می .3

                                                             
1. Partridge 
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  .تجربه عملکرد مبتنی بر شواهد به  بخشی از وظیفه آنها تبدیل شده است .4

یعنی تنها زمانی که  قصد دفاع از   کنند یماده تجربه عملکرد مبتنی بر شواهد را به عنوان یک سالح استف .5

  .بقاي پست شغلی خود را دارند

وجود دارد که ذکر برخی  ییها دگاهیددر خصوص رابطه بین کتابداري مبتنی بر شواهد و سواد اطالعاتی 

کتابداري مبتنی بر شواهد یک معتقدند  )Vezzosi,2005,p.16(1وزوسی. رسد یماز آنها ضروري به نظر 

و هم چنین بستري مناسب براي  ابزاري قوي براي توسعه سواد اطالعاتی است ارچوب مناسب وچ

 رسد یبه نظر مدهند. تکنولوژي تغییر می شرفتیپرا همگام با  شانیها مهارتکه نیازها و  است دانشجویانی

کتابداري  دیدگاه وي از کتابداران باشد. اي قوي براي توسعه دانش حرفه يکتابداري مبتنی بر شواهد  ابزار

 ؛ بنابراین این رویکردآورد یم گرد همکه تحقیق و رویه آموزشی را است به عنوان مدلی  مبتنی بر شواهد

براي تحقیقات بیشتر، رویکرد  ها دادهآوري  هاي آموزشی سواد اطالعاتی و فراهمبه منظور گسترش فعالیت

براي آموزش  یایجاد چارچوب هایی به دنبالائه مدلبا ار )Gordon, 2009, p.363( گوردوناست. مناسبی 

نخست، توجه به  :داند یمدو نکته را مهم  توجه به ها مدلاو در ارائه  .استسواد اطالعاتی مبتنی بر شواهد 

کاربران  نخست؛در سطح  .عملکردهاي یادگیري دیگري توجه بهو  جستجوي اطالعاتمتفاوت  رفتارهاي

-فهم عمیق مهارت نیارمند دومسطح و در  سر و کار دارنددر اشکال مختلف عات اطالمجموعه نا منظم با 

 ,Lazarow, 2007(2والزار .دانش است عامل ارتباط بین علم و هستند کهی مانند تفکر انتقادي یها

p.178( ،هاي آماري از روش این مدل را به کار برده است؛مدل مبتنی بر شواهد در آموزش سواد اطالعاتی

 است.شواهد بسیار مهم  و مدیریت لیو تحلدر این مدل تجزیه  .کندفرضیاتش استفاده می آزمون براي

  .را بر طبق آن عملی کنند شانیازهایو نجستجوها  توانند یم نیزمتخصصان سواد اطالعاتی 

هد و که مطالعه کتابداري مبتنی بر شوا دهد یمبه طور کلی، بررسی متون مربوط به این دو رویکرد نشان 

هاي علمی، مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. در زمینه ارتباط بین این سواد اطالعاتی در برخی زمینه

یک چارچوب مناسب و ابزاري قوي  به عنوان کتابداري مبتنی بر شواهد ها پژوهش در اکثردو رویکرد؛ 

سازي رویکرد  پیادهرایی براي به شمار آمده است. سواد اطالعاتی نیز مجبراي توسعه سواد اطالعاتی 

هاي اجراي رویکرد کتابداري مبتنی بر شواهد کتابداري مبتنی بر شواهد است؛ به نحوي که بسیاري از مدل

این ویژگی ناشی از ارتباط درونی پارامترهاي  هاي مشخص در سواد اطالعاتی است؛بر اساس چارچوب

                                                             
1  . Vezzosi  
2 . Lazarow 
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افتن شواهد و... و پارامترهاي سواد اطالعاتی از قبیل کتابداري مبتنی بر شواهد از قبیل تدوین سوال، ی

. توجه روز شناخت نیازهاي اطالعاتی، شناخت منابع اطالعاتی، نحوه استفاده از منابع اطالعاتی و ... است

دهد. با توجه به اینکه افزون به بررسی کتابداري مبتنی بر شواهد، اهمیت پرداختن به آن را نشان می

 با وندیپ  قیطر از کاربران و کتابدار ارتباط بهبود يبرا یتالش عنوان به یاطالعات سواد پژوهشی در زمینه

تا  بر این استپژوهش حاضر  تاکید در بین کتابداران ایران انجام نشده است، لذا  شواهد بر یمبتن يکتابدار

- کتابخانهمیان کتابداران  مبتنی بر شواهد در يو کتابداراي بین سواد اطالعاتی که آیا رابطه مشخص نماید

میزان توانایی کتابداران در انجام مراحل مختلف وجود دارد؟ بدین منظور  شهر کرمانشاهدانشگاهی   هاي

 سواد يها مؤلفهرابطه ، همچنین کتابداري مبتنی بر شواهد و سواد اطالعاتی مورد سنجش قرار گرفت

تا در مجموع رابطه بین سواد اطالعاتی گرفت سی قرار مورد بررنیز  کتابداري مبتنی بر شواهدبا  اطالعاتی

در  .مشخص شود شهر کرمانشاههاي دانشگاهی واهد در میان کتابداران کتابخانهو کتابداري مبتنی بر ش

  زیر است:هاي  پرسشدرصدد یافتن پاسخی براي این پژوهش، مجموع، 

در تدوین سوال، در رویکرد  شاهکرمان شهردانشگاهی   هايکتابداران کتابخانه میزان توانایی .1

 ؟است چقدرکتابداري مبتنی بر شواهد 

در یافتن شواهد، در رویکرد  کرمانشاه شهردانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .2

 ؟است چقدرکتابداري مبتنی بر شواهد 

تقدانه شواهد، در در ارزیابی من کرمانشاه شهردانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .3

  ؟است چقدررویکرد کتابداري مبتنی بر شواهد 

در به کارگیري شواهد، در  کرمانشاه شهردانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .4

  ؟است چقدررویکرد کتابداري مبتنی بر شواهد 

ایج، در رویکرد در ارزیابی نت کرمانشاه شهردانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .5

      ؟است چقدرکتابداري مبتنی بر شواهد 

 گستره وماهیت  تشخیصدر  کرمانشاه شهردانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .6

  ؟است چقدراطالعات مورد نیاز 

 چقدردانشگاهی شهر کرمانشاه در دستیابی به اطالعات   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .7

  ؟است

 اطالعات منتقدانه دانشگاهی شهر کرمانشاه در ارزیابی  هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .8
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  ؟است چقدر

- دانشگاهی شهر کرمانشاه در کاربرد هدفمند اطالعات  هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .9

  ؟است چقدر

 ، اخالقیموارد حقوقیر درك دانشگاهی شهر کرمانشاه د  هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه .10

  ؟است چقدرمربوط به استفاده از اطالعات و اقتصادي 

  

  هاي پژوهش فرضیه

تنی بر شواهد اطالعات مورد نیاز با کتابداري مب ي گستره وبین توانایی تشخیص ماهیت  .1

  رابطه معنی داري وجود دارد. کرمانشاه شهرهاي دانشگاهی کتابداران کتابخانه

-کتابخانه ترسی موثر و کارآمد به اطالعات با کتابداري مبتنی بر شواهد کتابدارانبین توانایی دس .2

  رابطه معنی داري وجود دارد. کرمانشاه شهرهاي دانشگاهی 

هاي تنی بر شواهد کتابداران کتابخانهبین توانایی ارزیابی منتقدانه اطالعات با کتابداري مب .3

  ود دارد.رابطه معنی داري وج کرمانشاه شهردانشگاهی 

هاي تنی بر شواهد کتابداران کتابخانهبین توانایی کاربرد هدفمند اطالعات با کتابداري مب .4

  رابطه معنی داري وجود دارد. کرمانشاه شهردانشگاهی 

مربوط به استفاده از اطالعات با کتابداري  و اقتصادي ، اخالقیموارد حقوقیبین توانایی درك  .5

  کرمانشاه رابطه معنی داري وجود دارد. شهرهاي دانشگاهی بخانهتنی بر شواهد کتابداران کتامب

  

  پژوهش روش

هی دانشگا يها در کتابخانهشاغل  کتابدار 61 شامل نروش پژوهش همبستگی و جامعه آماري آ    

محدود بودن وجه به با ت بود. 1391و پیام نور) در سال  کرمانشاه (رازي، علوم پزشکی، آزاد اسالمی شهر

  .روش سرشماري استفاده شد و از گرفتگیري انجام ن نمونه، پژوهش نیدر اآماري جامعه 

و تحقیقاتی  اي دانشکده  هايکتابخانهانجمن « پرسشنامهسواد اطالعاتی بزار گردآوري اطالعات براي ا 

مبانی ساخته بود که با مرور محققپرسشنامه کتابداري مبتنی بر شواهد براي  و )1390(یاراحمدي، »آمریکا

توانایی تدوین سوال، یافتن ( این رویکرد گانه پنجمورد نیاز براي انجام مراحل  يها مهارتنظري در زمینه 

با پرسشنامه  . هر دو) تدوین شدکارگیري شواهد و ارزیابی نتایجه رك، بامدمنتقدانه شواهد، ارزیابی 

 ریزي طرح) 5=ادیز یلیخ  ،4=ادیز ،3=متوسط  ،2=کم ،1=کم یلیخ( اي لیکرت پنج گزینه استناد به مقیاس
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آن به دست آمد، پژوهش میانگین نمره در هر مورد براي هر یک از سواالت ابتدا بدین منظور  ،ندشد

  نشان دهنده سطح توانایی جامعه پژوهش در هر یک از سواالت مطرح شده بود. مقدار 

 شنامه، میانگین کل نیز محاسبه شدپس از به دست آمدن میانگین براي تمامی عوامل ذکر شده در پرس

آن توانایی )5تا4( باالي متوسطو  )4تا3(متوسط ،)3(کمتر از یعنی زیر متوسط کلیکه نشان دهنده سطح 

   .بوددر بین کتابداران 

اجراي یک مطالعه با  تایید شدمتخصصان  بر اساس نظر هاپرسشنامه وريصروایی محتوایی و      

به   96/0و   89/0آلفاي  ضریببا ها پرسشنامهپایایی  ،نفر از جامعه 20ها بین امهمقدماتی و توزیع پرسشن

هاي . براي تجزیه و تحلیل دادهبه دست آمد سواد اطالعاتیترتیب براي کتابداري مبتنی بر شواهد و 

استفاده  spss18مبتنی بر شواهد، از نرم افزار  يو کتابدارهاي سواد اطالعاتی مهارت يها اسیمقصل از حا

  شد.  

  

  اي پژوهشیافته ه

  الف. یافته هاي توصیفی     

 44 درصد) مرد بودند. 5/29نفر ( 18زن و  پاسخگویاندرصد)  5/70نفر( 43نشان داد که  ها داده

غیر از کتابداري  اي درصد) در رشته 9/27نفر ( 17رشته کتابداري و  دردرصد) از کتابداران  1/72نفر (

 20-11بین  )درصد 5/47 (نفر 29سابقه  سال، 10کمتر از  )درصد 3/39 (نفر 24سابقه  .ت داشتندتحصیال

سال سن  27- 18درصد) بین  6/1نفر( 1از نظر سنی نیز  .بودسال  20باالي  )درصد 1/13(نفر 8سال و 

 47- 38درصد) بین  8/50نفر( 31، تعداد سال 37- 28رصد) از کتابداران بین د 4/34نفر ( 21، تعداد شتدا

در  آناندرصد) از  2/49نفر( 30 .شتندسال سن دا 57- 48نیز بین  انکتابداراز ) درصد1/13نفر( 8سال و 

 3درصد) در دانشگاه آزاد و 8/9نفر ( 6درصد) در دانشگاه علوم پزشکی، 1/36نفر ( 22دانشگاه رازي،

  بودند. نشگاه پیام نور مشغول به خدمتدرصد) در دا 9/4نفر(

 

  پژوهش يها پرسشصل از یافته هاي حاب. 

در تدوین سوال، در رویکرد  کرمانشاه شهردانشگاهی   هايکتابداران کتابخانه میزان توانایی: اول پرسش

 ؟است چقدرکتابداري مبتنی بر شواهد 
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 يکتابدار کردیرو درمیزان توانایی کتابداران در مرحله تدوین سوال  صدو در . توزیع فراوانی1جدول

  هدمبتنی بر شوا

  

  

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد
  میانگین

انحراف 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار

  39/1  28/3  2/26  16  18/0  11  5/29  18  8/9  6  4/16  10  وضوح سوال

  38/1  20/3  18/0  11  8/32  20  7/19  12  8/9  6  7/19  12  مختص بودن

  27/1  05/3  4/16  10  4/16  10  3/39  24  5/11  7  4/16  10  قابلیت تعمیم

  52/1  15/3  5/29  18  8/9  6  1/31  19  9/4  3  6/24  15  جستجوقابلیت 

  45/1  28/3  1/31  19  8/9  6  8/32  20  2/8  5  18/0  11  اولویت موضوع

رسیدن به نتایج 

  پیش بینی شده
12  7/19  3  9/4  16  2/26  18  5/29  12  7/19  25/3  37/1  

از علت  یآگاه

  وقوع یک رویداد
14  23/0  3  9/4  20  8/32  11  18/0  13  3/21  10/3  42/1  

قالب استفاده از 

  1پیکو
13  3/21  2  3/3  20  8/32  16  2/26  10  4/16  13/3  34/1  

قالب استفاده از 

  2اسپایس
16  26/0  0  0  22  1/36  14  23/0  9  8/14  3  37/1  

بندي  تقسیم

 به حوزه سوال

  هاي کتابداري

14  23/0  0  0  21  4/34  14  23/0  12  7/19  16/3  39/1  

  

  میانگین و انحراف معیار کل

16/3  39/1  

  

دانشگاهی کرمانشاه در مرحله اول   هايآید کتابداران کتابخانه بر می1 که از جدول گونه همان

 درداراي توانایی  39/1عیارو انحراف م 16/3ذکر شده، با میانگین  مؤلفه10کتابداري مبتنی بر شواهد در

  هستند.سطح متوسط 

                                                             
1 .PICO: Population, Intervention, Comparison intervention, Outcome .معه (چه کسی؟)،عامل مداخله جا  از یسرنام

اي که عمل جستجو را با کمک  کتابخانهکاربران آیا و نتیجه(تاثیر) است.مانند:  (چگونگی انجام کار)، مقایسه مداخله (در برابر)

دهند وقت کمتري صرف عمل دهند در مقایسه با کاربرانی که عمل جستجو را بدون کمک کتابدار انجام میکتابدار انجام می

  ).12،ص.1389(زوارقی، جو می کنند؟جست
2.. SPICE: Setting, Perspective, Intervention, Comparison, Evaluatio سرنامی از مجموعه (کجا)،عامل چشم انداز(براي .

سه با کنند در مقای میچه کسی؟)،مداخله(چه چیز؟)، مقایسه(در مقابل)،ارزیابی است.مانند:آیا کاربرانی که از اینترنت استفاده 

  ).12،ص.1389یابند؟(زوارقی، میاي  مقایسهکنند اطالعات قابل  میکاربرانی که از مجموعه چاپی استفاده 
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در یافتن شواهد، در رویکرد  کرمانشاه شهردانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه :دومپرسش 

  ؟است چقدرکتابداري مبتنی بر شواهد 

  

 يکتابدار کردیرودر میزان توانایی کتابداران در مرحله یافتن شواهد  صدو در . توزیع فراوانی2جدول

  دمبتنی بر شواه

هاي  مؤلفه

  یافتن شواهد

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد
  میانگین

 انحراف

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار

  36/1  31/3  2/26  16  18/0  10  1/36  22  9/4  3  4/16  10  مجله

  32/1  34/3  2/26  16  4/16  10  7/37  23  9/4  3  8/14  9  کتاب راهنما

مطالعات انواع 

  1کوهورت
9  8/14  8  1/13  24  3/39  8  1/13  12  7/19  10/3  28/1  

مطالعات 

  موردي
16  2/26  11  18/0  16  2/26  10  4/16  8  1/13  72/2  36/1  

مطالعات کمی 

  و کیفی
10  4/16  8  1/13  22  1/36  13  3/21  8  1/13  02/3  24/1  

مطالعات نظر 

  سنجی
13  3/21  8  1/13  21  4/34  9  8/14  10  4/16  92/2  34/1  

 يها گاهیپا

  کتابداري
11  18/0  7  5/11  22  1/36  13  3/21  8  1/13  3  26/1  

غیر  يها گاهیپا

  کتابداري
8  1/13  8  1/13  26  6/42  14  23/0  5  2/8  3  11/1  

  15/1  33/3  1/13  8  41/0  25  18/0  11  3/21  13  6/6  4  شواهد محلی

منابع رایگان 

  اینترنتی

4  6/6  9  8/14  12  7/19  24  3/39  12  7/19  51/3  16/1  

متون 

  خاکستري
4  6/6  11  18/0  15  6/24  24  3/39  7  5/11  31/3  10/1  

  24/1  14/3  میانگین و انحراف معیار کل

  

دانشگاهی کرمانشاه در مرحله دوم   هايکتابخانهکتابداران  دیآ یمبر  2 که از جدول گونه همان

 درداراي توانایی 24/1و انحراف معیار 14/3ذکر شده، با میانگین  مؤلفه 11د در کتابداري مبتنی بر شواه

  .هستندسطح متوسط 

                                                             
درتمام انواع مطالعات کوهورت همیشه گروهی از سابجکت ها را در طی دوره اي از زمان بررسی می کنیم (که این دوره  . 1

ر کوهورت آینده نگر انجام می شود و یا مربوط به گذشته باشد نظیر زمانی می تواند مربوط به آینده باشد نظیر آنچه د

  .)کوهورت گذشته نگر
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در ارزیابی منتقدانه شواهد،  کرمانشاه شهردانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه :سوم پرسش

  ؟است چقدردر رویکرد کتابداري مبتنی بر شواهد 

  

رویکرد در شواهد  منتقدانه میزان توانایی کتابداران در مرحله ارزیابی صددرو  . توزیع فراوانی3جدول

  کتابداري مبتنی بر شواهد
هاي  مؤلفه

  ارزیابی شواهد

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد
  میانگین

انحراف 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار

عوامل ذاتی 

  1كمدر

3  9/4  8  1/13  12  7/19  30  2/49  8  1/13  52/3  04/1  

  05/1  44/3  8/9  6  8/50  31  7/19  12  1/13  8  6/6  4  2عوامل غیر ذاتی

  25/1  34/3  3/21  13  6/24  15  8/32  20  8/9  6  5/11  7  سیاهه وارسی

  11/1  1/3  میانگین و انحراف معیار کل

  

دانشگاهی کرمانشاه در مرحله سوم   هايانهکتابخکتابداران  دیآ یمبر 3که از جدول گونه همان 

داراي توانایی در  11/1و انحراف معیار   1/3ذکر شده ، با میانگین  مؤلفه 3کتابداري مبتنی بر شواهد در 

  هستند.سطح متوسط 

در به کارگیري شواهد،  شهر کرمانشاهدانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه :چهارم پرسش

  ؟چقدر استد کتابداري مبتنی بر شواهد در رویکر

  

                                                             
 از مند نظام و يانتقاد بصورت  را آن دارد یسع و  است یشناس روش جنبه و قیتحق روش  متن، يمحتوا به مربوط یذات املعو . 1

   .دهد قرار یبررس مورد نانیاطم تیقابل و اعتبار ، ربط نظر

    موسسه؟ اعتبار ه،ینشر اعتبار سنده،ینو: مانند یذات ریغ يفاکتورها . 2
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رویکرد در میزان توانایی کتابداران در مرحله به کارگیري شواهد  صد و در . توزیع فراوانی4جدول

  کتابداري مبتنی بر شواهد

هاي به  مؤلفه

  کارگیري شواهد

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد
  میانگین

انحراف 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  صددر  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار

  28/1  43/3  6/24  15  6/24  15  8/32  20  9/4  3  1/13  8  توجه به کاربران

توجه به خطوط 

  1زمانی
8  1/13  7  5/11  18  5/29  18  5/29  10  4/16  25/3  24/1  

  18/1  16/3  1/13  8  5/29  18  9/27  17  7/19  12  8/9  6  توجه به هزینه اجرا

  29/1  11/3  4/16  10  6/24  15  9/27  17  4/16  10  8/14  9  خطتوجه به 

توجه به اجرا پذیري 

  مستقیم

8  1/13  12  7/19  19  1/31  13  3/21  9  8/14  05/3  24/1  

الهام گیري از 

  شواهد
9  8/14  9  8/14  18  5/29  17  9/27  8  1/13  10/3  24/1  

به  اصالح امور کتابخانه

  شواهد کمک
7  5/11  7  5/11  21  4/34  13  3/21  13  3/21  30/3  25/1  

بهبود درك وضعیت 

  کتابخانه
6  8/9  6  8/9  20  8/32  13  3/21  16  2/26  44/3  25/1  

افزایش اثربخشی 

  ها نهیهز
3  9/4  9  8/14  21  4/34  16  2/26  12  7/19  41/3  11/1  

  در شواهد  استفاده از 

  تصمیم گیري
6  8/9  8  1/13  23  7/37  14  23/0  10  4/16  24/3  17/1  

  36/1  24/3  نحراف معیار کلمیانگین و ا

  

چهارم انشگاهی کرمانشاه در مرحله د  هايکتابخانهکتابداران  دیآ یمبر  4که از جدول گونه همان

 درداراي توانایی 36/1 و انحراف معیار24/3 ذکر شده، با میانگین مؤلفه 10مبتنی بر شواهد در  يکتابدار

  هستند.سطح متوسط 

در ارزیابی نتایج، در رویکرد  شهر کرمانشاهدانشگاهی   هايابداران کتابخانهمیزان توانایی کت :پنجم پرسش

      ؟چقدر استکتابداري مبتنی بر شواهد 

  

                                                             
  توجه به مسائلی از قبیل عدم تداخل اجراي این رویکرد با امور روزمره کتابخانه در زمان کاري مشخص . 1
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رویکرد کتابداري در میزان توانایی کتابداران در مرحله ارزیابی نتایج  صدو در . توزیع فراوانی5جدول

  مبتنی بر شواهد

هاي ارزیابی  مؤلفه

  نتایج

  خیلی کم  کم  متوسط  یادز  خیلی زیاد
  میانگین

انحراف 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار

پیش بینی توجه به 

از  قابل انتظار

5 

  
2/8  

10  

  

4/16  

  

24  

  

4/34  

  

18  

  

5/29  

  

7  

  

5/11  

  
20/3  10/1  

 ایجاد تجدید نظر در

  موضوع مورد 
5  2/8  10  4/16  18  5/29  19  1/31  9  8/14  20/3  15/1  

ارزش سود   وردبرآ

  پیش بینی شده
10  4/16  9  8/14  22  1/36  12  7/19  8  1/13  30/2  24/1  

 يها روشاستفاده از 

  ارزیابی مختلف
5  2/8  4/34  7/19  13  3/21  22  1/36  9  8/14  18/3  18/1  

موافقت با 

  ي پژوهشاجرا
6  8/9  8  1/13  22  1/36  12  7/19  13  3/21  98/2  22/1  

از نتایج  استفاده

در امور  پژوهش

  روزانه

6  8/9  12  7/19  18  5/29  15  6/24  10  4/16  01/3  21/1  

  18/1  97/2  میانگین و انحراف معیار کل
  

دانشگاهی کرمانشاه در مرحله پنجم   هايکتابخانهکتابداران  دیآ یمبر  5 که از جدول گونه همان

داراي توانایی کمتر از  18/1و انحراف معیار 97/2نشده ، با میانگی ذکر مؤلفه6کتابداري مبتنی بر شواهد در

  هستند.سطح متوسط 

 گستره وماهیت  تشخیصدر  کرمانشاه شهردانشگاهی   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه :ششم پرسش

  ؟است چقدراطالعات مورد نیاز 
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در مرحله تعیین وسعت و ماهیت اطالعات در  میزان توانایی کتابدارانصد  و در . توزیع فراوانی 6جدول

  رویکرد سواد اطالعاتی

هاي تعیین  مؤلفه

  وسعت و

  ماهیت اطالعات

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

  میانگین
انحراف 

  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار
در

  صد

شناخت نیاز 

  اطالعاتی
8  1/13  10  4/16  16  2/26  20  8/32  7  5/11  13/3  21/1  

شناخت سوال 

  تحقیق
10  4/16  3  9/4  31  8/50  11  18/0  6  8/9  3  14/1  

تنظیم دقیق 

  سواالت
22  1/36  4  6/6  9  8/14  17  9/27  9  8/14  79/2  54/1  

  22/1  21/3  3/21  13  5/11  7  9/45  28  8/9  6  5/11  7  جستجوچارچوب 

تعیین واژه هاي 

  کلیدي
10  4/16  2  3/3  25  41,0  4  6/6  20  8/32  36/3  40/1  

آشنایی با چرخه 

  اطالعات
12  7/19  0  0  22  1/36  7  5/11  20  8/32  38/3  45/1  

آگاهی از شیوه هاي 

  سازماندهی اطالعات

0  32/8  0  0  27  44/3  9  14/8  5  8/2  6/2  30/1  

شناخت انواع منابع 

  اطالعاتی
21  4/34  2  3/3  27  3/44  6  8/9  5  2/8  54/2  28/1  

شناخت منابع 

  و دومدسته اول 
18  5/29  3  9/4  9  8/14  20  8/32  11  18/0  05/3  52/1  

کسب اطالعات از 

  داده هاي خام
11  18/0  5  2/8  21  4/34  22  1/36  2  3/3  98/2  14/1  

استفاده از طرح و برنامه 

  تحقیق براي کلی
19  1/31  2  3/3  26  6/42  6  8/9  8  1/13  70/2  35/1  

پاالیش مجدد نیاز 

  عاتیاطال
12  7/19  5  2/8  17  9/27  14  23/0  13  3/21  18/3  39/1  

میانگین و انحراف 

  معیار کل
  01/3  32/1  

       

  

  

دانشگاهی کرمانشاه در مرحله اول   هايکتابخانهکتابداران  دیآ یمبر  6که از جدول گونه همان  

داراي توانایی در سطح متوسط  32/1و انحراف معیار 01/3ذکر شده، با میانگین  مؤلفه12سواد اطالعاتی در

  هستند.

  

دانشگاهی شهر کرمانشاه در دستیابی به اطالعات   هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه :هفتم پرسش

  ؟است چقدر
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کرد یمیزان توانایی کتابداران در مرحله دسترسی موثر به اطالعات در رو صد و در . توزیع فراوانی7جدول

  سواد اطالعاتی

هاي دسترسی موثر  مؤلفه

  به اطالعات

    خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد

میانگی

  ن

انحراف 

  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار
در

  صد

معیارهاي انتخاب  وجه به ت

  اطالعات
9  8/14  5  2/8  20  8/32  11  18/0  16  2/26  33/3  35/1  

 يها روشبررسی 

براي ود موج تحقیق 

  کسب اطالعات

4  8/9  6  8/9  22  1/36  11  18/0  18  5/29  54/3  20/1  

بازیابی  يها ستمیسبررسی 

  اطالعات
17  9/27  9  8/14  15  6/24  12  7/19  8  1/13  75/2  39/1  

تعیین راهبرد جستجو در 

  سیستم بازیابی
9  8/14  8  1/13  17  9/27  23  7/37  4  6/6  08/3  17/1  

قواعد استفاده از 

  تجواصولی جس
6  8/9  13  3/21  18  5/29  15  6/24  9  8/14  13/3  20/1  

و  هینما   از استفاده

  رده بندي يها طرح
8  1/13  9  8/14  22  1/36  12  7/19  10  4/16  11/3  24/1  

 ابزارهاي    از استفاده

  جستجومختلف 
5  2/8  10  4/16  15  6/24  24  3/39  7  5/11  30/3  31/1  

 يها ستمیساستفاده از 

  متعدد بازیابی
4  6/6  9  8/14  18  5/29  21  4/34  9  8/14  36/3  11/1  

  24/1  20/3  یانگین و انحراف م
  

     

در مرحله دوم  شهر کرمانشاهدانشگاهی   هايکتابخانهکتابداران  دیآ یمبر  7که از جدول گونه همان

توانایی در سطح متوسط  داراي 24/1 انحراف معیار 20/3ذکر شده ، با میانگین مؤلفه 8سواد اطالعاتی در 

  هستند.

 اطالعات منتقدانه دانشگاهی شهر کرمانشاه در ارزیابی  هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه :هشتم پرسش

  ؟چقدر است
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اطالعات در رویکرد  منتقدانهمیزان توانایی کتابداران در مرحله ارزیابی صد و در. توزیع فراوانی 8جدول

  سواد اطالعاتی

 منتقدانههاي ارزیابی  فهمؤل

  اطالعات

  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد
  میانگین

انحراف 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  معیار

سازماندهی روش 

  اطالعات
5  2/8  10  4/16  13  3/21  18  5/29  15  6/24  46/3  29/1  

  07/1  52/3  8/14  9  5/47  29  18/0  11  8/14  9  9/4  3  استناد مورد شناخت منابع

  16/1  56/3  3/21  13  7/37  23  6/24  15  2/8  5  2/8  5  ثبت استنادهاي مرتبط

  35/1  08/3  4/16  10  2/26  16  2/26  16  5/11  7  7/19  12  انتخاب و ثبت ایده

  42/1  97/2  1/13  8  8/32  20  18/0  11  8/9  6  2/26  16  اعتبار سنجی منابع

  27/1  05/3  4/16  10  18/0  11  4/34  21  4/16  10  8/14  9  طالعاتا ساختارتحلیل 

، يداور شیپتشخیص 

  تقلب
11  18/0  7  5/11  24  3/39  6  8/9  13  3/21  05/3  34/1  

تشخیص بستر فرهنگی، فیزیکی 

  خلق اطالعات
11  18/0  5  2/8  19  1/31  20  8/32  6  8/9  08/3  24/1  

  27/1  23/3  18/0  11  2/26  16  5/29  18  1/13  8  1/13  8  بررسی تعامل ایده

  13/1  61/3  9/27  17  23/0  14  1/36  22  2/8  5  9/4  3  نتیجه گیريمبناي 

  33/1  44/3  2/26  16  2/26  16  9/27  17  9/4  3  8/14  9  ها دگاهیدبررسی 

میانگین و انحراف معیار 

  کل
  27/3  26/1  

  

در مرحله  هر کرمانشاهشدانشگاهی   هايکتابخانهکتابداران  دیآ یمبر  8که از جدول  گونه همان

داراي توانایی در سطح   26/1و انحراف معیار 27/3با میانگین ذکر شده، مؤلفه11سوم سواد اطالعاتی در

  هستند.متوسط 

 دانشگاهی شهر کرمانشاه در کاربرد هدفمند اطالعات  هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه نهم: پرسش

  ؟چقدر است

سواد  میزان توانایی کتابداران در مرحله کاربرد هدفمند اطالعات در رویکرد رصد و د. توزیع فراوانی 9جدول

   اطالعاتی
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در مرحله  شهر کرمانشاه دانشگاهی  هايکتابخانهکتابداران  دیآ یمبر  9که از جدول گونه همان

وانایی در سطح داراي ت 25/1 و انحراف معیار 57/3، با میانگینذکر شده مؤلفه 5واد اطالعاتی در چهارم س

  هستند.متوسط 

، دانشگاهی شهر کرمانشاه در درك موارد حقوقی  هايمیزان توانایی کتابداران کتابخانه :دهم پرسش

  ؟چقدر استو اقتصادي مربوط به استفاده از اطالعات  اخالقی

  

و  قی، اخالموارد حقوقیدرك  رحلهکتابداران در م میزان تواناییو درصد . توزیع فراوانی 10جدول

  در رویکرد سواد اطالعاتی به استفاده اطالعات اقتصادي مربوط

  

  

دانشگاهی کرمانشاه در مرحله پنجم   هايکتابخانهکتابداران  دیآ یمبر 10 که از جدول گونه همان

داراي توانایی در سطح متوسط  16/1 و انحراف معیار 64/3ذکر شده، با میانگین مؤلفه 6 سواد اطالعاتی در

  .هستند

  

  ه هاي پژوهشفرضی

هاي سواد  مؤلفهوانایی کتابداران دانشگاهی در ات و مشخص شدن سطح تپرسشاز بررسی پس 

با کمک ضریب همبستگی هاي این دو رویکرد  مؤلفه، رابطه بین بر شواهدعاتی و کتابداري مبتنی اطال

  .شود یممشخص  رسونیپ

  

  

  



 1392 پائیز و زمستان ،2 شماره ،3 سال                                مشهدی فردوس دانشگاه ،یرسان اطالع وي کتابدار نامه پژوهش   148

  با کتابداري مبتنی بر شواهدسواد اطالعاتی  يها مؤلفه.ضریب همبستگی 11جدول 

  کتابداري مبتنی بر شواهد

55/0  

001/0  

61  

  ضریب همیستگی            تعیین وسعت و ماهیت اطالعات

  سطح معنی داري                                                                 

 تعداد                                                                     

46%  

001/0  

61 

  ضریب همیستگی          دسترسی موثر و کارآمد به اطالعات

  سطح معنی داري                                                              

 تعداد                                                                    

88%  

001/0  

61 

  ضریب همیستگی                         ی منتقدانه اطالعاتارزیاب

  سطح معنی داري                                                                

  تعداد                                                                    

37%  

001/0  

61 

  ضریب همیستگی            کاربرد هدفمند اطالعات کسب شده

  سطح معنی داري                                                                  

  تعداد                                                                     

32%  

001/0  

61 

  ضریب همیستگی  اطالعات یو اخالقآشنایی با مسایل حقوقی 

  سطح معنی داري                                                                    

  تعداد                                                                        

27%  

001/0  

61 

  ضریب همیستگی                          سواد اطالعاتی                  

  سطح معنی داري                                                                  

  تعداد                                                                        

   

داري داده شده  با توجه به سطح معنی ،دهد یمرا نشان  پژوهشهاي یهاز فرض اي خالصه 11جدول 

گفت  توان یم درصد 95 با اطمینان، )>P 05/0( 05/0و مقایسه آن با میزان خطاي مجاز است001/0که برابر

مبتنی کتابداري  با ؛هاي آن مؤلفه وسواد اطالعاتی بین  یعنی  .شوند یمرد HO  يها فرض، ها هیفرضدر تمام 

رابطه معنی داري وجود دارد. لذا با توجه به عالمت و مقدار ضریب همبستگی داده شده در  شواهد بر

یعنی هر قدر ، این رابطه از نوع مستقیم و مثبت است، ) کنند یم+ میل 1( به سمت همگی جدول فوق که 

آنان زان کتابداري مبتنی بر شواهد بیشتر شود، می هاي آن در میان کتابداران مؤلفهسواد اطالعاتی و توانایی 

  .گردند یمتایید  پژوهشهاي    فرضیهتمامی ، بنابراین ابدی یمنیز افزایش 

 

  بحث

ها این راهیکی از  .هایی براي بهبود کیفیت خدمات خود هستندها همواره در پی یافتن راهکتابخانه

در  هاگذاري روي این مهارت سرمایه هاي کارکنان ارایه کننده خدمت است.مهارتارتقاي سطح 
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 نیز مهارتی بر شواهدکتابداري مبتنی د.شوکیفیت خدمات و تعداد مراجعین می ها منجر به افزایشکتابخانه

نی بر اساس رسا عکتابداري و اطال يها تیفعالبراي انجام  اي اخیر به عنوان شیوه يها سالاست که در 

  مطرح شده است.  ها افتهیجدیدترین 

د که در عملکرد نده میهاي پرستاري و پزشکی نشان  زمینهنوشته شده در  يها پژوهشو  مقاالت

Spector,2005. (نی بر شواهد با مشکل مواجه هستندمبت
 .) 372،ص.1389حبیبی و دیگران، نقل در 1

نه و جستجوي بهی يها روشیافتن بهترین شواهد، شناسایی منابع صحیح، استفاده از  نیز بیشترین مشکل آنها

. سواد اطالعاتی ذکر شده است يها مهارتشواهد یا به طور کلی در استفاده از  منتقدانه ارزیابی

)Parahoo
  ). 374،ص.1389حبیبی و دیگران، در، نقل 2000 2

 تیو ماهآن (تعیین وسعت  مربوط به يها مؤلفهمیانگین سواد اطالعاتی و  که دهد یمنتایج نشان 

هدفمند  کاربرد ارزیابی منتقدانه،اطالعات،  و کارآمدموثر  به شکل یدسترس مورد نیاز، اطالعات

 یدانشگاهدر میان کتابداران  ، درك موضوعات اقتصادي، اجتماعی، اخالقی مربوط به اطالعات)اطالعات

توانایی  آن ( يها مؤلفهکتابداري مبتنی بر شواهد و میانگین همچنین . استدر سطح متوسط  کرمانشاه

نیز در میان جامعه مذکور  ، به کارگیري شواهد، ارزیابی نتایج)منتقدانه، یافتن شواهد، ارزیابی تدوین سوال

این بدین معنی  ارزیابی نتایج کمتر از سطح متوسط بود. مؤلفه، ها مؤلفهدر میان  است.در سطح متوسط 

 لذا،بوده است.  تر فیضع اه مؤلفهدانشگاهی کرمانشاه از سایر  در کتابدارانارزیابی نتایج  مؤلفهاست که 

 )1381( بختیارزادههاي سویی دارد و با یافته هم) 1385( طیب نیاهاي با یافته ،هایافتهاین قسمت بخشی از 

در خصوص پایین بودن سطح  خوانی ندارد. هممبنی بر پایین بودن سواد اطالعاتی جامعه مورد بررسی 

 در کی از مشکالت اساسی دانشجویان را)، ی1386( صیامیاننیز  بر شواهدارزیابی نتایج در کتابداري مبتنی 

)، اشاره 1383، و بردستانی(شمارد یبرمدر رویکرد سواد اطالعاتی اطالعات  منتقدانهتوانایی ارزیابی 

ی که در البته، تحقیقات دانشجویان قادر به تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوري شده نیستند. بیشترکه  کند یم

م کتابداري مبتنی بر شواهد ه دهند که هم رویکرد سواد اطالعاتی ونشان می ها انجام شدهاین زمینه

 ،افرادآن را در وضعیت هاي تخصصی، توان از طریق برگزاري دورهآموختنی است و می ییها مهارت

اطالعاتی  رسد که کتابداري مبتنی بر شواهد و سوادوجه به مطالب بیان شده به نظر میبهبود بخشید. با ت

کتابداران در  باشد.علت آن است کهباالتر از متوسط  ها مؤلفهر سطح متوسط و حتی در برخی دکتابداران 

                                                             
1 spector 
2 Parahoo 
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موضوعات وجود   اند واي الزم را دیدههو چه در زمان اشتغال آموزش چه در زمان تحصیل ها نهیزماین  

کارشناسی و  يها در دورهکتابداري ي هاي درسی رشتهها در سرفصلاین رویکرد يها مؤلفهمرتبط با 

با عنوان کارگاه بهبود  ییها کارگاههم چنین بعضی اوقات،  گذار بوده است. ریارشد تأثکارشناسی 

همچنین بین   هاي کرمانشاه براي کتابداران تدارك دیده شده است. دانشگاههاي سواد اطالعاتی در مهارت

داري  معنیکتابداران دانشگاهی شهر کرمانشاه ارتباط مثبت و مبتنی بر شواهد  يو کتابدارسواد اطالعاتی 

گیري شواهد مدار کتابداران در  تصمیمهاي ش و تقویت سواد اطالعاتی، مهارتوجود داشت؛ یعنی با افزای

وجود ندارد. بر  یخوان هماي براي پیشینه گونه چیهدر این زمینه  که ابدی یمهاي کرمانشاه افزایش گاهدانش

) 88/0(، بیشترین میزان سواد اطالعاتی با کتابداري مبتنی بر شواهد يها مؤلفهریب همبستگی بین ضاساس 

بوده است. این بدین معنی است که با افزایش با کتابداري مبتنی بر شواهد  منتقدانهارتباط ارزیابی مربوط به 

هد) در میان کتابداران تنی بر شوا(کتابداري مب گیري شواهد مدار تصمیم، توانایی منتقدانهمهارت ارزیابی 

  شود.می تر متناسب یبا خدمات تر،اربر پسندک یابد و منجر به ایجاد محیطی افزایش می

  

  گیري نتیجه

، کسب اطالعات از مجراهاي معتبر و مستند ،مشتمل بر شناخت نیاز اطالعاتی سواد اطالعاتی 

هاي مناسب گرفتن تصمیمر نتیجه بستري مناسب براي ، که دهاست آنستفاده درست از ا منتقدانه و ارزیابی

آورد تا به وسیله آن کتابدار بتواند هر چه بیشتر نیاز کاربران را با کیفیت بتنی بر شواهد معتبر را فراهم میم

مرتفع سازد. پژوهش نشان داد بین سواد اطالعاتی و کتابداري مبتنی بر شواهد، ارتباطی مثبت و باالتري 

یط تر با محمناسب يها يریگ میتصممنجر به  وجود دارد، یعنی سواد اطالعاتی باالي کتابداران، داري معنی

ار داشته که توانایی الزم براي سواد اطالعاتی را در اختی شود. کتابداريو شرایط کتابخانه محل خدمت می

. با راجعین شودمندي بیشتر از سوي م کند که موجب رضایتاي عرضه میباشد، خدمات را به گونه

رسد کند و به سطحی میروزآمد می، هم دانش خود را افزایش داده کتابدار ،کتابداري مبتنی بر شواهد

گیري را بر ثر گام بردارد و هم بهترین تصمیمریزي و طراحی مو برنامهاز نتایج شواهد در راستاي که بتواند 

پر  ي الزمهمطلوب سواد اطالعاتی، داري از سطح توان نتیجه گرفت که برخورمی کند.اساس آن اتخاذ می

هاي کتابداري مبتنی بر شواهد و به مهارت کار بردنچنین به شکاف تحقیقاتی کتابداران و هم کردن

هاي تخصصی، توان از طریق برگزاري دورهگیري امور کتابخانه است، که می تصمیمعبارتی ماهر بودن در 

  ه بیشتر بهبود بخشید.میزان آن را در کتابداران هر چ
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  پیشنهادهاي کاربردي

تواند کتابداري مبتنی بر شواهد میسواد اطالعاتی و  گانه پنج هاي مؤلفهوجود رابطه متقابل بین    

می تواند  و هم چنین نشان دهد دنقش متدلوژیک سواد اطالعاتی را براي روند کتابداري مبتنی بر شواه

نقش کتابخانه  امر حیاتی و مهم در پیشبرد اهدافیک  عنوان بداران  بهگیري کتاارتقاي جایگاه تصمیمدر

گسترش و تکامل  کتابداري مبتنی بر شواهدو با بررسی این عرصه مفاهیم و احکام  به سزایی داشته باشد

  . می یابد

  :شود یم شنهادیپو نتایج پژوهش  ها افتهیبا توجه به 

ي کتابداران هاي آموزشی براي کلیههاي مختلف آموزش ضمن خدمت و کارگاهدوره .١

هاي سواد اطالعاتی و کتابداري مبتنی بر شواهد ي مهارتدر زمینه گفته شیپهاي دانشگاه

  برگزار گردد.

ي خدمت به کاربر بنا شده است و یکی از ملزومات اینکه محیط کار کتابخانه بر پایهبا توجه به  .٢

کتابداري مبتنی بر شواهد سطح باال  يها هارتم وسواد اطالعاتی  ،خدمت مناسب کتابداران

ها به عنوان معیارهایی در استخدام کتابخانه هاي این دو رویکرد؛ بنابراین بهتر است مهارتاست

 تري براي این پست انتخاب شوند.تا افراد شایسته در نظر گرفته شود،

  

  پژوهشی هايپیشنهاد

بر سواد اطالعاتی و کتابداري مبتنی بر شواهد  گذار ریتأث عواملدر پژوهشی،  شود یم پیشنهاد .١

  کتابداران شناسایی شود.

 ریتأث آنانجام شود که در  اي شود پژوهشی با همین عنوان به روش تجربی و مداخلهپیشنهاد می .٢

  .کتابداران مشاهده شود کتابداري مبتنی بر شواهد بر روي آموزش سواد اطالعاتی و
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