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   سواد اطالعاتی گری  سازمانی با میانجی چابکی  واخالق حرفه ای  ۀرابط
 

   حسن قالوندیدکتر  ،ی اعلیرضا قلعهدکتر  ،*فرخیمحمد 

 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
 ( 09/08/98، تاریخ پذیرش:06/98/ 18تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

نقش مهمی  و تصمیم گیری های سازمانیدر عملکرد    1خالق حرفه ایا
نظام حرفهه ای در  ارزش های اخالقیاخالق حرفه ای به   دارد در واقع  

فعالیت ههای حرفهه ای می پردازد و ناظر بر افعال ارادی افراد در حیطه 
به کاهش ارتباطات و افزایش خسهارات   ضعف اخالق.  (1)خودشان است

 :ازعبارتند  اخالق حرفه ای های مؤلفه .(2)در سازمان منجر می گردد 
 اقهدام  یه  نتهای  در  را خود اثر شخص آن طی :  مسئولیت پذیری  -1

 .(3) پذیرد می رفتار یا   فعالیت
  (.4) است دورویی و ریاکاری  مخالف: 2صادق بودن -2
 باشهد ممتهاز کندمی سعی موارد تمام در: طلبیرقابت  و3جوییبرتری  -  3
(3). 
  .(5) گذاردمی ترامحا دیگران حقوق به:  4دیگران به اماحتر - 4
 بهرای:  اجتمهاعی هنجارههای و ههاارزش به نسبت احترام و  رعایت  -5

 .است قائل احترام اجتماعی هایارزش
 
 
 

 
 . ندارد تعصب قضاوت درو  است حق طرفدار:  انصاف  و عدالت - 6
  .است رحیم و دلسوز: دیگران با  5همدردی -7
  .(6) است دیگران دارراز و است متعهد خود وظایف به:  6اریادوف – 8

که در خصوص آن  می است    رحاض   وهشژپ  دیگر  متغیر7سواد اطالعاتی
 در سریع تحوالت و  تغییرات  ی  نتیجه  در  که  است  مفهومی    گفت  توان  
 در که سواد اطالعاتی   ابعاد .(7)  است شده پیدا اطالعاتی  های  آوری فن
 :ز عبارتند ا اند شده  گرفته قرار بررسی  دمور پژوهش این
 العهاتاط میزان و ماهیت تشخیص:   8اطالعاتی  نیازهای  تشخیص    -1
  نیاز  مورد
  نیاز مورد اطالعات بازیابی:  9اطالعاتی یابی مکان -2
  اطالعات نقادانه ارزیابی: 10اطالعات  ارزیابی -3
 (. 8) تاطالعا از موثر استفاده:  11اطالعات از استفاده -4

 گری  ادراک و پیش بینهی تغییهرات چابکی  توانایی سازمانی برای حس
  (9)د. موجود در محیط کاری می باش

 

 یدهچک
بپژوهش  زمینه:   بین کارکنان    سواد اطالعاتی   گری  میانجی  با  چابکی سازمانی    و   اخالق حرفه ای     بین  رابطه  بررسی  ه حاضر  دانشگاه  در 

 دارد؟ سواد اطالعاتی    و سازمانی چابکی  با  دارییمعن رابطۀ اخالق حرفه ای    آیا که نماید مشخص تا پرداخته ارومیه

 شامل  تحقیق آماری ۀعجام .است همبستگی - توصیفی  هاداده گردآوری نحوه نظر  از و ربردیکا هدف  لحاظ   از حاضر پژوهشروش کار:  

 با یازموردن ی هاداده  .شدند انتخاب  یاطبقه  تصادفی یریگنمونه  طریق از  ها آن  نفر  230  تعداد  که  بودند   دانشگاه ارومیه  کارمندان  نفر  630

روش تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل  با  و    یآورجمع   سازمانی  چابکی    و  سواد اطالعاتی     ای  اخالق حرفه    استاندارد  ۀپرسشنامسه    از استفاده
 .ندشد تحلیل و یهتجز پژوهشی هاییهفرضبرای ( PLS) با استفاده ازمسیر  

  درصد 82و    40  میزان  به  سواد اطالعاتی را     چابکی سازمانی  تغییرات  تبیین  توان  اخالق حرفه ای      که  داد  نشان  پژوهش  هاییافته :  هایافته

سازمانی از  چابکی    توان تبیین  اخالق حرفه ای  .دنمای یم  تشریح  سواد اطالعاتی    را  چابکی سازمانی   تغییرات  از  درصد58  هم چنین  . دارد  را
 درصد را دارد.    43به میزان  سواد اطالعاتی طریق نقش میانجی 

چابکی     با  دارییمعن رابطۀ  ه ای اخالق حرف    یق تأیید و این نتیجه حاصل گردید کهبا توجه به نتای  آماری  کلیه فرضیات تحق : گیرییجهنت

 . دارد را میانجی نقش سازمانی چابکی  و اخالق حرفه ای    رابطه بین سواد اطالعاتی و  دارد سواد اطالعاتی    و سازمانی

 

 سازمانی  چابکی  سواد اطالعاتی  اخالق حرفه ای :گانواژ کلید

 

 
 
 

 
 

 
 

 elmkar550@yahoo.comندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی:  نویس
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 شهده گرفته قرار بررسی مورد پژوهش  این در  که12سازمانی  چابکی  ابعاد
 :عبارتند از  اند
 بههره و سهریع واکهنش و تغییرات تشخیص توانایی:  13پاسخگویی  –  1

 .(10) اه آن از جویی
 دارد داللهت سازمان مقاصد و ف اهدا کسب توانایی  بر:  14شایستگی  –  2
(11). 
 .(10) است سازگاری قابلیت انهم  :15پذیری انعطاف   - 3
 (. 12) زمان کمترین در ها فعالیت انجام توانایی: 16سرعت – 4

 علمی هیئت اعضای   اطالعاتی  سواد  کنند می بیان یامقالهمحققانی در 
 در ی انمحققه .(13). دارد سهازمانی چابکی بر داری معنی و بتثم  تاثیر

کی سهازمانی در بهرای افهزایش چهاب ندرسهید نتیجهه ایهن بهه پژوهشی
 (.14) دانشگاهها باید به سراغ اخالق حرفه ای رفت

پژوهشگرانی نیز به این نتیجه دست یافتند که برای این کهه کتابهداران 
کنند  نیهاز بهه بههره منهدی از اخهالق  بتوانند از سواد اطالعاتی استفاده

 (15)ر سطح باالیی می باشندحرفه ای د
 رابطهۀاخهالق حرفهه ای   آیهاه اصلی پژوهش حاضر این بهود که  سؤال
سههواد  آیهها  دارد؟  سههواد اطالعههاتی و چههابکی سههازمانی بهها دارییمعنهه

 ؟ ردقش میانجی دا چابکی سازمانی و  اخالق حرفه ای  بین  اطالعاتی
 

 

 مفهومی تحقیق  مدل : 1 هنگار

 

 روش

توصیفی  پژوهش جامعهباشدیم پیمایشی    نوع  از  حاضر    شامل   آماری  . 
تعداد    ارومیه  انشگاه د  کارمندان  ۀکلی  .باشندیم   97  سال  در  نفر  630به 
 230  نمونه  حجم  و   استفاده  کوکران  فرمول  از  نمونه  حجم  تعیین  برای
است   ایطبقه  تصادفی  هشدگرفته  بکار  گیرینمونه  روش  .شد  برآورد  نفر
 :شداستفاده   اطالعات یآورجمع ایرب های زیر پرسشنامه از و 
حرف  پرسشنامه  -الف ای  اخالق    طراحی (  2002)  ان پژوهشگر  توسط  ه 
  AVE  روش  به  همگرا   روایی.  است  گویه  16  قالب  در  که  (3)  گردید
پایایی  62/0 آمد  دست    آلفای   ضریب  از  استفاده  با  پرسشنامه  این  به 
سطح قابل  ه در  آمد ک  دست   به  77/0و پایایی ترکیبی    α=75/0  خنباکرو

 قبولی قرار دارد. 
اطالعاتی  پرسشنامه-ب   طراحی (  1390)  پژوهشگر  توسط  که  سواد 

 به  همگرا  روایی.  است  گویه  35  ۀ رندیدربرگ  پرسشنامه  (.16)  گردید
  از   استفاده  با   پرسشنامه  این   پایایی  .آمد  دست  به  AVE 54/0روش
  که   آمد  دست  به  89/0  ترکیبی  پایایی  و  α=87/0  کرونباخ  ایآلف  ضریب
 .دارد قرار قبولی قابل سطح در
س  پرسشنامه  -ج )چابکی  طراحی  1999ازمانی  پژوهشگران  توسط  که   )
  به   همگرا  روایی  . است  گویه  29  قالب  در  مذکور  پرسشنامه  .(17)شد  
  ز ا  استفاده  با  پرسشنامه  این  پایایی.  آمد  دست  به  AVE 58/0 روش

  که   آمد  دست  به  81/0  ترکیبی  پایایی  و  α=79/0  کرونباخ  آلفای  ضریب
 .دارد قرار قبولی قابل سطح در

با   ها  مسیر  داده  تحلیل  و  تاییدی  عاملی  تحلیل  از روش  استفاده    با 
(PLS ) ندشد تحلیل و یهتجز پژوهشی هاییهفرض برای. 
 

 یافته ها 
در    گونههمان )که  بارگرددیم مشاهده  (  1جدول  ع   برای های  املی 

باالی   تحقیق  پایایی  ؛  اشندبیم   5/0متغیرهای  بودن  مناسب  بنابراین 
تائید   و    یبارها  .گرددیم مدل  سازه  بین  همبستگی  حقیقت  در  عاملی 

 .باشدیم مربوطه  سؤاالتابعادش یا بین سازه با  

 ی بار عاملضرایب   :1جدول 
 نوآوری سازمانی  سواد اطالعاتی اخالق حرفه ای 

 عاملی  بار  ابعاد  بارعاملی  ابعاد  عاملی  بار  ابعاد 

 91/0 پاسخگویی  78/0 تشخیص اطالعات  79/0 پذیری  مسئولیت 

 75/0 شایستگی  93/0 عات مکان یابی اطال 82/0 صادق بودن

 67/0 انعطاف پذیری  61/0 ارزیابی اطالعات  66/0 برتری جوئی 

 79/0 سرعت 67/0 استفاده از اطالعات  73/0 احترام به دیگران 

     63/0 ارزشها    احترام به 

     75/0 عدالت 

     74/0 همدردی 

     71/0 وفاداری 
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 سهازه ایهن خصوص در مدل خوب ینیبشیپۀ دهندنشان  این(  2جدول )
 .سازدیم  تائید را قتحقی ساختاری مدل مناسب برازش و دارد

 مدل تحقیق   2Qضریب  : 2 جدول
  های شاخص  بینیپیش  در ا خط مقادیر مجذور مجموع متغیر

 SSO زا درون 

 ا هشاخص  مجذور مجموع

SSE 

1-SSE/SSO 

 395032/0 692226/1277 0/4224 اخالق سازمانی

 539022/0 585164/973 0/2112 نوآوری سازمانی

 
 مسهتقیم  اثهر  چابکی سهازمانی    اخالق حرفه ای بر    :ی   شماره  فرضیه
 .دارد داری معنی

 اسهت( 63/6برابهر )      بها  اخهالق حرفهه ای      متغیر  میان  مسیر  ضرایب
اخهالق حرفهه   بهین استانداردشده عاملی بارهای  مسیر  ضریب  نیچنهم
 تاس( 40/0) برابر چابکی سازمانی  باای 

 مسهتقیم اثهر سهواد اطالعهاتی  بر اخالق حرفه ای     :دو  شماره  فرضیه 
 دارد داری معنی

برابهر  د اطالعهاتی  واسه    با  اخالق حرفه ای      متغیر  میان  مسیر  ضرایب
. است( 82/0)  برابر  عاملی  بارهای  مسیر  ضریب  نیچنهم.  است(  92/31)
 از درصهد 82 نمیهزا بهه اخالق حرفه ای   که  آن استبیانگر  مطلب  این

  .دینمایم  تبیین را سواد اطالعاتی  تغییرات
 معنی مستقیم اثر سازمانی چابکی بر سواد اطالعاتی   :سه  شماره  فرضیه
 .رداد داری
برابهر   سهازمانی  چهابکی    بها  سواد اطالعهاتی    متغیر  میان  مسیر  ضرایب

 بهین  استانداردشده  عاملی  بارهای  مسیر  ضریب  نیچنهم.  است(  06/10)
 است( 58/0) برابر سازمانیچابکی  با سواد اطالعاتی

 نقهش بها چهابکی سهازمانی      بر  اخالق حرفه ای    :  چهار  شماره  یهفرض 
 دارد داری معنی مستقیم غیر اثر  سواد اطالعاتی   میانجی

  بهر اخهالق حرفهه ای   بهین استانداردشهده عاملی بارهای  مسیر  ضریب
. اسهت( 43/0) برابهر سواد اطالعاتی      میانجی  نقش  با  چابکی سازمانی  

 از درصهد 43 میهزان بههاخالق حرفه ای  که  تاس  آن  بیانگر  مطلب  این
بهه   سواد اطالعهاتینجی  از طریق نقش میا  را  چابکی سازمانی    تغییرات

 .دنمایمی تبیین طور غیر مستقیم 
 

 بحث
  تغییرات  از  درصد  40  میزان  بهاخالق حرفه ای  اول پژوهش    فرضیه   در

 حرفه  خالقا  مدیریت  اعمال  بنابراین  .کندیم   تبیین  راچابکی سازمانی  
  بلکه  دارد دنبال به را جمعی کار وجدان تقویت تنها نه  ها سازمان در ای
  با   تحقیق  این  نتای .  باشد  می  نیز  سازمانی  چابکی  ارتقاء  ساز  هزمین
 .    باشدمی همسو(.14) دیگر پژوهشگران هاییافته
اطالعاتی   واریانس  از   درصد87  از   بیش  پژوهش  دوم  فرضیه  در  سواد 
  اخالق   سازی  پیاده  و  اجرا  بنابراین  .باشدیم   اخالق حرفه ای      از  ناشی
  و   شود  سازمان  بخشی  اثر  و  کارایی  ایشافز  باعث  تواند  می  ای  حرفه

 سواد  سطح  ارتقا  همچون   مختلفی  های  زمینه  نیز  در  را  کارکنان
 هاییافته   با   تحقیق  این   نتای    .نماید  یاری  خودشان   اطالعاتی
 . باشدیم  همسو( 15) دیگر پژوهشگران

 تغییرات  از  درصد  58  میزان  به  سواد اطالعاتی  پژوهش  سوم  فرضیه  در 
  های   فناوری  گسترش   از  ناشی   تغییرات .  کندمی  تبیین  را  یسازمان  چابکی
  رقابت   پر  دنیای  در  خود  سازمان  سازی  چاب   باعث  ارتباطی  و  اطالعاتی
.  ی گرددم   کاربردی  سازمان  در  را  جدید  های اندیشه  و  افکار  دائماً  و  شده
 . باشدمی همسو( 13) دیگر پژوهشگران هاییافته  با تحقیق این نتای 

پژوهش  آماری  تحلیل  نتای  دهد    می  نشان  در خصوص فرضیه چهارم 
  سازمانی   چابکی    و  اخالق حرفه ای      بین  روابط  در  سواد اطالعاتی    که
  و   رشد  در  موثر  عوامل  تحلیل  و  تجزیه  بنابراین  .دارد  یمیانج  نقش
  که  است آن بیانگر رشد حال در و پیشرفته از اعم بشری جوامع یتوسعه
  ی توسعه  و  رشد  به  کشور  هر  در  آموزشی  امنظ  بودن  اثربخش  و  کارآمد
 . کندمی شایانی کم  کشور آن یجانبه  همه

ارائهه مهی  پیشنهادهایی شپژوه این در  شدهانجام  هایبررسیبر اساس  
  :گردد
 بهه دانشهگاه فضهای  ارشد  مدیران ریزی برنامه و گذاری سیاست  در  *

 فهه ای اخهالق حر  تقویهت  بهرای  مسهاعد  زمینهه  کهه  یابهد  سوق  سمتی
 گردد. آماده کارکنان

 در  ترویجی و آموزشی های برنامه ارومیه دانشگاه  رهبران و  مدیران *
  مهداوم  صهورتواد اطالعاتی کارکنان شان به   س  سطح  ارتقاء    خصوص

 اجرا نمایند  
 تفویض  و کارکنان به عمل  استقالل دادن طریق از  مدیران دانشگاهها  *

ارتقاء چابکی سهازمانی   زمینه  مقررات  و  قوانین  در  پذیری  انعطاف   اختیار 
 ..نمایند فراهمرا 
 

 گیرینتیجه
 نشانبین کارکنان دانشگاه ارومیه    در  حاضر  یقتحق  وتحلیلیهتجز  نتای 
 میهزان به سازمانی چابکی  تغییرات تبیین تواناخالق حرفه ای     که  داد
  درصهد 82 میهزان بهه اخالق حرفه ای  دیگر سوی از. دارد  را  درصد  40

 ایهن هاییافتهه  دیگهر  از.  دارد  را  توان تبیین تغییهرات سهواد اطالعهاتی
و  معنهادار اطالعاتی بر چابکی سازمانی تاثیر  سواد    که  است  این  تحقیق
 سهواد اطالعهاتی    را  چابکی سازمانی  تغییرات  از  درصد  58  و  دارد  یمثبت
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 چابکی    براخالق حرفه ای      مستقیم  غیر  اثرهم چنین    .نمایدیم   تشریح
 مهی  باشهد  مهی  43/0  کارکنانعاتی  سواد اطال    میانجیگری  با  سازمانی
  و  اخهالق حرفهه ای      بهین  روابهط  در  ی  سهواد اطالعهات  که  گفت  توان
 .دارد را میانجی نقش سازمانی چابکی

 

 های اخالقیمالحظه
سایر اصهول اخالقهی   داری علمی واصل اخالقی امانتدر این پژوهش  
 .داری و رضایت آگاهانه رعایت شده است.علمی همچون راز

 

 سپاسگزاری

    حاضر  مقاله  در  هاداده  یآورجمع  در  کارکنان دانشگاه ارومیه  زحمات  از
 .شودیم  قدردانی و تشکر

 

 ه نام واژه
1. Professional ethics  اخالق حرفه ای 

2. Be eonest ق بودنصاد 

3. Superiority     برتری جویی 

4. Respect for others  احترام به دیگران 

5. Sympathy  همدردی 

6. Loyalty  وفاداری 

7. Information literacy عاتی سواد اطال 

8. Identify information needs  تشخیص نیازهای اطالعاتی 

9. Intelligence location  مکان یابی اطالعاتی 

10. Information evaluation  ارزیابی اطالعات 

11. Data usage  استفاده از اطالعات 
12. Organizational agility  چابکی سازمانی 

13. Accountability  چاسخگویی 

14. Merit                                                        شایستگی 

15. Flexibility  انعطاف پذیری 

16. Speed سرعت 
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