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 چكيده

 سیمای ها درهدف پژوهش شناخت رابطه بین سواد دیداری آرشیوداران و موفقیت شغلی آنهدف: 

 جمهوری اسالمی ایران است.

 جمهوری سیمای آرشیوهای کارکنان شامل پژوهش جامعه و پیمایشی پژوهش روشروش: 

 و( 2012همکاران ) و کیپر هاینامهپرسش هاداده گردآوری ابزار. است نفر 104 تعداد به ایران اسالمی

 .ودب پیرسون همبستگی آزمون استفاده مورد آماری آزمون .است (1990) همکارانهاوس و گرین

بعاد ز تمامی ااگیری در بهره جمهوری اسالمی ایران سیمایشناخت و توانایی آرشیوداران  ها:يافته

 د دیداریل سواکمختلف سواد دیداری باالتر از سطح متوسط و در سطح قابل قبولی قرار دارد. میانگین 

یداری د تفسیر ییباالتر از سطح متوسط است. بیشترین میانگین مربوط به بعد توانا و 68/3 آرشیوداران

است و  به پایینرو جمهوری اسالمی ایران در سطح متوسط ی داران سیماآرشیواست. موفقیت شغلی 

 ها رابطه معنادار وجود دارد.بین سواد دیداری و موفقیت شغلی آن

اهد ها خونآافزایش و ارتقاء سواد دیداری آرشیوداران باعث افزایش موفقیت شغلی  گيري:نتيجه

ها ورهدزاری یداری نیز به تفکیک صادق است. برگشد. این رابطه در خصوص هر کدام از ابعاد سواد د

ری ی جمهوهای آموزش سواد دیداری برای کارکنان آرشیوهای دیداری سازمان صدا و سیماو کارگاه

 اسالمی ایران از پیشنهادات پژوهش حاضر است.

یمای سسواد دیداری، کارکنان آرشیو، آرشیوداران، موفقیت شغلی، صدا و هاي كليدي: واژه

 هوری اسالمی ایرانجم
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 مقدمه و بيان مسأله
مطرح شد. دبس سواد دیداری  1968در سال  1بار توسط جان دبسسواد دیداری نخستین

های دیداری تعریف کرد که افراد از طریق دیدن و در عین ای از تواناییرا به عنوان مجموعه

ها، فردی که دارای یتبا کسب این قابل آورند.میدستتلفیق تجارب حسی دیگر به حال با

های دیداری، اشیاء و نمادهای طبیعی و یا سواد دیداری است توانایی تمییز و تفسیر کنش

، 2)فرانسکی و دبس کند، خواهد داشتها برخورد میساخته انسان را که در محیط با آن

ی سواد دیداری را به عنوان افزایش دانش و تجربه درباره آثار دیدار 3(. مساریس1972

کند. سواد دیداری شامل گروهی از ای، همراه با بسط آگاهی درباره این آثار بیان میرسانه

های سازد به منظور برقراری ارتباط با دیگران، قالبها است که یک فرد را قادر میمهارت

(. استانداردهای 1388دیداری را درک کرده و مورد استفاده قرار دهد )نقل در درودی الف، 

 تعریف یک چارچوب منطقی و از پیش کند تا بتوانیم بر مبنایدیداری به ما کمک میسواد 

شده به بررسی، تحلیل، درک و شناخت عناصر دیداری بپردازیم. استانداردهای سواد دیداری 

شود تا افراد بتوانند به عاملی برای پشتیبانی از استانداردهای سواد اطالعاتی است که سبب می

مند شوند )مساریس، های اطالعاتی در قالب تصاویر و نمادها بهرهتری از فقرهشیوه مناسب

 آن فواید زمره از دیداری، سواد از استفاده با اطالعات کیفی سطوح تفسیر و (. درک1385

 مفاهیم بهتر شناخت و فهم قدرت دیداری، سواد مهارت از سودمند استفاده با. رودشمار میبه

 را بسیاری معنایی گستره توانایی، این از استفاده با توانیممی. یابدمی فزایشا نگاره تصویری در

بخشیم )درودی  ارتقا را خویش ادراکی و شناختی هایتوانمندی و کنیم بیان قالب تصاویر در

 (.1388 ،ب

رو ی بر منابع دیداری است و از همینای متکعاتی در عصر حاضر به نحو فزایندهمنابع اطال

آرشیوها و آرشیوداران در رابطه با خدمات مربوط به دسترسی مناسب به منابع دیداری  وظایف

 یابد. به همین دلیل موفقیت شغلی آرشیوداراناهمیت و گستردگی بیشتری می روزروزبه

تواند با توانایی درک و تفسیر منابع دیداری در ارتباط باشد. آرشیوداران به کمک سواد می
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گیری از ها غلبه کنند و با بهرهبر بسیاری از مشکالت ناشی از درک نشانه تواننددیداری می

مفهوم نمادها به تحلیل مناسبی از مفاهیم دست یابند. سواد دیداری به خواندن تصویر و درک 

کند. در واقع سواد دیداری به آرشیوداران کمک های دیداری کمک میها و قالببهینه از نگاره

تری از این منابع کسب کنند و در های دیداری، اطالعات دقیقباط با انواع سازهکند تا در ارتمی

 ارایه خدمات خود به پژوهشگران آرشیو، نقش مؤثرتری داشته باشند. 

، پایگاه 1نور تخصصی مجالت پایگاههای معتبر و روزآمد مانند با وجود جستجو در پایگاه

رسانی علوم و ای اطالع، پایگاه مرکز منطقه3نداک، ایرا2کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

پژوهشی در رابطه با نقش سواد دیداری در موفقیت کارکنان  ، موتور کاوش گوگل،4فناوری

اری و موفقیت شغلی در برخی یافت نشد. البته هر یک از متغیرهای پژوهش یعنی سواد دید

کلینمن و  ها اشاره می شود.این پژوهش اند که بهبه تنهایی مورد بررسی قرار گرفتهها پژوهش

های دیداری را در تسهیل یادگیری بررسی و تأیید کردند. شانبورن و ( اثر مهارت1999) 5دویر

( نیز طی پژوهشی، نقش سواد دیداری را در آموزش بیوشیمی نشان دادند. در 2006) 6اندرسن

های سواد دیداری در آموزش ارتکند استفاده از مه( اشاره می2001) 7مجموع چنانکه استاکس

 و یادگیری نتایج مثبتی حاصل کرده است.

توانند با عوامل مختلفی می دهد کههای پیشین نشان میاز سوی دیگر بررسی پژوهش

های پیشین رابطه شند. از جمله عواملی که در پژوهشموفقیت شغلی کارکنان رابطه داشته با

(، 2005، 8ه عبارتند از: حمایت سازمانی )انجی و ابیها با موفقیت شغلی نشان داده شدآن

(، توانایی 1999، 9، هیجینس، تورسون و باریکهای فردی مانند شخصیت )جاجتفاوت
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(، سرمایه 2009، 1(، خودکارآمدی )آبله و اسپورک1999شناختی و ذهنی )جاج و دیگران، 

 (.2010، 3ریچاردسن(، انگیزش )تراویک و 2001، 2، کرایمر و لیدناجتماعی )سیبرت

فقیت شغلی مورد بررسی عالوه بر عوامل یاد شده برخی عوامل دیگر نیز در رابطه با مو

های مسیر شغلی را در ( نقش خانواده و ویژگی2008) 4اند. از جمله والکور و الجقرار گرفته

مانی و های زها فاصلهن شاغل بررسی کرد. بر اساس یافتهموفقیت شغلی عینی و ذهنی مادرا

مثبت با احساس موفقیت شغلی در منفی، و میزان درآمد رابطه  شکاف بین اشتغال زنان رابطه

( در بررسی رابطه موفقیت شغلی، تعهد 2010) 5، اینانچ، ساالن و فرناندزها داشت. سیموآن

د سازمانی و تمایل به ترک شغل در بین کارکنان به این نتیجه رسیدند که موفقیت شغلی در تعه

عاطفی به سازمان نقش مثبت و در تعهد مستمر نقش منفی دارد و تعهد عاطفی با ترک شغل 

ای و ( رابطه بین شایستگی حرفه2011) 6رابطه منفی دارد. لرتواناویت، سریرات و فولپانتین

ها حاکی از سم در تایلند بررسی کردند. یافتهموفقیت شغلی را در بین کارکنان صنعت توری

های رایانه و زبان و همچنین دانش موضوعی توریسم بر موفقیت شغلی ت مهارترابطه مثب

های یادشده را های آموزشی در زمینهبود. پژوهشگران فوق برگزاری دورهکارکنان توریسم 

( به بررسی نقش جنسیت در رابطه بین 2011) 7، ساالن، سیمو و فرناندزاناچه توصیه کردند.

ها اسپانیا پرداختند. بر اساس یافتهدر دانشجویان راه دور در نگرش شغلی و موفقیت شغلی 

ری و رابطه منفی با اتکا به رهب-موفقیت شغلی در زنان رابطه مثبت و مستقیمی با خود

. به های فردی داشت. موفقیت شغلی مردان با تحرک و پویایی سازمان رابطه منفی داشتارزش

کنترلی بیشتری برای کارکنان زن -اید امکان خودهای کاری بپیشنهاد این پژوهشگران محیط

اکنون در زمینه چه ت، آنهای پیشین مشخص شدن که در بررسی پژوهشفراهم بیاورند. چنا

های سواد دیداری انجام شده، نقش مثبت آن را در آموزش و یادگیری نشان استفاده از مهارت

رغم مطالعات ن نکته بود که علیپژوهش، مؤید ایداده است. از سوی دیگر مطالعه پیشینه 
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متعددی که در زمینه عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی انجام شده تا کنون نقش سواد دیداری در 

موفقیت شغلی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این موضوع به ویژه در مورد آرشیودارانی که با 

 ررسی است.یابد و نیازمند بی سروکار دارند، اهمیت بیشتری میمنابع دیدار

ی یماس گفته و با توجه به اهمیتی که آرشیوهای دیداری صدا وبا توجه به مطالب پیش

ین اران ه خدمات به تولیدکنندگان منابع دیداری و پژوهشگجمهوری اسالمی ایران در ارائ

ژوهشی مینه پجا که بررسی پیشینه پژوهش نشان داد که تا کنون در این زو از آنحوزه دارد، 

ین نشده است، هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت وضعیت سواد دیداری آرشیوداران ا انجام

 سازمان و نقش آن در موفقیت شغلی آن ها است.

 پژوهشهاي پرسش
 در است؟های دیداری چقمیزان استفاده آرشیوداران از جلوه .1

 دیداری چقدر است؟ توانایی آرشیوداران در شناخت مواد چاپی   .2

 آرشیوداران چقدر است؟ دیداری های تفسیر توانایی .3

 است؟ روزمره چقدر زندگی در دیداری هایپیام توانایی آرشیوداران در تشخیص .4

 است؟ های مربوطه چقدرتوانایی آرشیوداران در تولید تصویر با استفاده از دستگاه .5

 های موجود در تصاویر چقدر است؟توانایی آرشیوداران در درک پیام .6

 جمهوری اسالمی ایران چقدر است؟ی یوداران سیماآرشمیزان سواد دیداری  .7

 جمهوری اسالمی ایران چقدر است؟ی آرشیوداران سیمامیزان موفقیت شغلی  .8

 فرضيه پژوهش
 داری وجود دارد.ها رابطه معنیبین سواد دیداری آرشیوداران و موفقیت شغلی آن

 شناسی پژوهشروش
آرشیوهای سیمای جمهوری روش پژوهش پیمایشی و جامعه پژوهش شامل کارکنان 

نامه سواد دیداری کیپر، ها پرسشوری دادهآنفر است. ابزار گرد 104اسالمی ایران به تعداد 



 1397تابستان ، 2شماره  ،دهماطالعات. سال مطالعات كتابداري و علم                              26

 

هاوس، پاراسورامان و نامه موفقیت شغلی گرین( و پرسش1220) 1ارکان کائیکی وارسالن، 

در شش بُعد گویه  29شامل  و همکاران نامه سواد دیداری کیپر( است. پرسش1990) 2ورملی

 مواد شناخت (، توانایی7الی  1های )گویه دیداری هایجلوه از به شرح زیر است: استفاده

 هایپیام تشخیص (، توانایی16الی  11دیداری ) تفسیر (، توانایی11 الی  8دیداری ) چاپی

مربوطه  هایدستگاه از استفاده با تصویر تولید (، توانایی21الی  17روزمره ) زندگی در دیداری

نامه دوم که ( است. پرسش29الی  27تصاویر ) در موجود هایپیام درک ( و توانایی26 الی 22)

ها بعد نامه. روایی صوری و محتوایی پرسشال استؤس 5سنجید شامل را میموفقیت شغلی 

یی پایا. شناسی رسیدأیید متخصصان علم اطالعات و دانشاز ترجمه به فارسی به ت

د قرار گرفت. تجزیه مورد تأیی 83/0و  88/0لفای کرونباخ آ یادشده به ترتیب با یهانامهپرسش

انجام شد و آزمون آماری مورد استفاده آزمون  افزار آماریو تحلیل دادهها با استفاده از نرم

 همبستگی پیرسون بود. 

 

 ي پژوهشهايافته
 شناختیهاي جمعيتويژگی

 25سخگویان زن و درصد پا 75ی از آن است که گویان حاکشناختی پاسختوزیع جمعیت

ی از درصد مجردند. نزدیک به نیم 36هل و رصد جامعه آماری متأد 64درصد مرد هستند. 

سال سن دارند. رشته تحصیلی بیش از نیمی از  35درصد( بیش از  46پاسخگویان )

رکنان از کا درصد کتابداری است. بیش از نیمی 43درصد( غیرکتابداری و  57پاسخگویان )

صد در 8درصد دیپلم،  9ارشد، درصد کارشناسی 27مدرک کارشناسی، درصد( دارای  56)

 بیانگر ی نیزنوع استخدام جامعه آمار دکترا است.و یک نفر نیز دارای مدرک تحصیلی  یکاردان

رصد د 6درصد پیمانی و  22درصد قراردادی،  33گویان رسمی، درصد پاسخ 39آن است که 

 44) هاکنند. نزدیک به نیمی از آرشیویستای با آرشیو همکاری میصورت پروژهنیز به 

 سال سابقه کار در آرشیو دارند.  15تا  11درصد( بین 
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 است؟ چقدر ديداري هايجلوه از آرشيوداران استفاده ميزان .1

های دیداری توسط آرشیوداران دهد که میانگین میزان استفاده از جلوهنشان می 1جدول 

کنند. می های دیداری استفادهطوری که اکثر آرشیوداران از جلوهاالتر از حد متوسط است، بهب

ستفاده از ایز، به ده نمیانگین بیشترین میزان استفاده، به استفاده از سرتیتر و کمترین میزان استفا

ه تفادمنعکس شده است پس از سرتیتر، اس 2طور که در جدول گرافیک اختصاص دارد. همان

ر های مناسب، بولت، جدول، تصویر و عکس، نقاشی و گرافیک در مراتب بعدی قرااز فونت

 دارند.   

 ديداري هايجلوه از آرشيوداران . ميانگين و انحراف معيار استفاده1جدول 

 انحراف معيار 1ميانگين گويه رديف

 864/0 16/4 کنم.هایم از سر تیتر استفاده میدر نوشته 1

2 
ندها یا هایی که قبل از  بیم از بولت )عالمتهاهدر نوشت

 کنم.شود( استفاده میهای مختلف گذاشته میبخش
92/3 992/0 

 153/1 3/09 کنم.هایم از گرافیک استفاده میدر نوشته 3

 006/1 72/3 کنم.هایم از جدول استفاده میدر نوشته 4

 109/1 56/3 کنم.هایم از تصویر و عکس استفاده میدر نوشته 5

 198/1 22/3 کنم.هایم از نقاشی استفاده میدر نوشته 6

 973/0 4/06 کنم.های مناسب استفاده میهایم از فونتدر نوشته 7

 است؟ چقدر ديداري چاپی مواد شناخت آرشيوداران در توانايی .2

اد ت موکه توانایی آرشیوداران در شناخ حاکی از آن است 2 های موجود در جدولداده

یم ین عالاها قادر به استفاده و تشخیص چاپی دیداری از حد متوسط باالتر است و اغلب آن

کنم، و دا میا پیهستند. میانگین باالترین توانایی مربوط به گویه با استفاده از نقشه را هم ر

ق دهم تعلیمترین توانایی نیز به گویه الگوهای موجود در تصاویر گرافیکی را تشخیص پایین

 دارد. 

                                                             
 (5توانم )راحتی می(، به4توانم )(، می3توانم )(، تا حدی می2توانم )می(، ن1توانم )نمی اصالً ها عبارتند از:گویه.  1
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 آرشيوداران در شناخت مواد چاپی ديداري . ميانگين و انحراف معيار توانايی2جدول 

 انحراف معيار ميانگين گويه رديف

23/3 دهم.الگوهای موجود در تصاویر گرافیکی را تشخیص می 1  014/1  

دهم.اشکال پیچیده را در تصاویر تشخیص می 2  42/3  886/0  

ها می شناسم. عالیم خاص را در نقشه 3  3/3  927/0  

کنم.با استفاده از نقشه راهم را پیدا می 4  00/4  959/0  

 آرشيوداران چقدر است؟ هاي تفسير ديداريتوانايی .3

دهد که توانایی تفسیر دیداری در بین آرشیوداران در سطح خوبی قرار نشان می 3جدول 

هایم را طوری تنظیم ظاهر نوشته»دارد. باالترین این توانایی مربوط است به گویه است که 

ها معنا برای تصاویر و عکس»ترین آن نیز به گویه ، و پایین«کنم که به راحتی خوانده شوندمی

 تعلق دارد. « کنمخلق می

 توانايی تفسير ديداري آرشيودارانمعيار . ميانگين و انحراف 3جدول 

 انحراف معيار ميانگين گويه رديف

 82/0 74/3 ا به صورت دیداری بیان کنم.توانم مفاهیم رمی 1

2 
کنم که به راحتی خوانده هایم را طوری تنظیم میظاهر نوشته

 شوند.
22/4 775/0 

 809/0 20/4 کنم.هایم دقت میبه زیبایی ظاهری نوشته 3

 817/0 84/3 ها را تفسیر کنم.توانم تصاویر و عکسمی 4

 826/0 60/3 نم.کها معنا خلق میبرای تصاویر و عکس 5

روزمره چقدر  زندگی در ديداري هايپيام توانايی آرشيوداران در تشخيص .4

 است؟

های دیداری در شود توانایی آرشیوداران در تشخیص پیاممشاهده می 4چنان که در جدول 

تشخیص عالیم راهنمایی »زندگی روزمره در سطح خوبی قرار دارد. باالترین توانایی مربوط به 
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« های اینترنتیهای موجود در سایتتشخیص آرم»ترین آن  مربوط به و پایین« گیو رانند

 عنوان شده است. 

 هاي ديداري در زندگی روزمرهآرشيوداران در تشخيص پيام . ميانگين و انحراف توانايی4جدول 

 انحراف معيار ميانگين گويه رديف

 841/0 14/4 دانم.معنای عالیم راهنمایی و رانندگی را می 1

 937/0 77/3 فهمم.های کنترل از راه دور را میتگاههای دسنشانه 2

...( را تلویزیون )خانواده، خشونت، ترس وعالیم هوشمند  3

 دانم.می

85/3 873/0 

 878/0 63/3 دهم.های اینترنتی را تشخیص میموجود در سایتلوگوهای  4

 976/0 83/3 دهم.تشخیص میهای اینترنتی را های تبلیغاتی در سایتآگهی 5

 است؟ چقدر مربوطه هايدستگاه از استفاده با تصوير توليد در آرشيوداران توانايی .5

های مربوطه به تولید دهد که آرشیوداران قادرند با استفاده از دستگاهنشان می 5جدول 

ترین آن و پایین« لیتوانایی مربوط به استفاده از دوربین دیجیتا»تصویر بپردازند. باالترین میزان 

 است. «ها در کامپیوترهای ویدئویی و ویدئوکلیپاستفاده از ویرایش فایل»مربوط به 

هاي از دستگاه با استفاده توانايی آرشيوداران در توليد تصويرمعيار ميانگين و انحراف  .5 جدول

 مربوطه

 انحراف معيار ميانگين گويه رديف
 291/1 49/3 کنم.ارک از اسکنر استفاده میها و مدبرای اسکن عکس 1
 003/1 07/4 کنم.از دوربین عکاسی دیجیتال استفاده می 2
کنم )بریدن، پیوتر ویرایش میهایم را در کامعکس 3

 ...(وآمیزی رنگ
46/3 251/1 

 098/1 76/3 کنم.از دوربین فیلمبرداری دیجیتال استفاده می 4

5 
های ویدئویی، فایل گر ایشبا استفاده از برنامه ویر

 کنم.ها را در کامپیوتر ویرایش میویدئوکلیپ
10/3 283/1 
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 است؟ چقدر تصاوير در موجود هاي پيام درک در آرشيوداران توانايی .6

های موجود توان توانایی آرشیوداران در درک پیاممی 6های مندرج در جدول بر اساس داده

رزیابی کرد، چرا که غالب آرشیوداران واجد این توانایی در تصاویر را باالتر از حد متوسط ا

های موجود در تصاویر و عکس توسط درک پیام»های مذکور، هستند. از میان توانایی

 ها است.آرشیوداران باالتر از بقیه توانایی

 هاي موجود در تصاويرپيام توانايی آرشيوداران در درک . ميانگين و انحراف معيار6جدول 

 انحراف معيار ميانگين گويه رديف
 099/1 15/3 کنم.آگهی ها را در نشریات چاپی بررسی می 1
 852/0 78/3 ها میخواهند بیان کنند می فهمم.آنچه را که تصاویر یا عکس 2
 933/0 49/3 دانم.ها را از نظر بیان مفاهیم میمحدودیت های تصاویر و عکس 3

 است؟ چقدر جمهوري اسالمی ايراني اآرشيوداران سيمميزان سواد ديداري  .7

طور که نمرات منعکس شده است. همان 7ابعاد سواد دیداری آرشیوداران در جدول 

دهد، توانایی آرشیوداران در تمامی ابعاد مختلف سواد دیداری از سطح میانگین نشان می

اسالمی در  جمهوریی آرشیوداران سیمامتوسط بیشتر بوده و بیانگر آن است که سواد دیداری 

در « توانایی تفسیر دیداری»سطح قابل قبولی قرار دارد. از بین ابعاد گوناگون سواد دیداری، 

شناخت مواد چاپی  توانایی»ترین میانگین به که پایینباالترین سطح قرار دارد، در حالی

 اختصاص دارد.  «دیداری

 ايران جمهوري اسالمیسيمايارانودآرشيمعيار ابعاد سواد ديداري . ميانگين و انحراف7جدول 

 انحراف معيار ميانگين ابعاد سواد ديداري رديف
 731/0 687/3 های دیداریاستفاده از جلوه 1
 736/0 449/3 توانایی شناخت مواد چاپی دیداری 2
 571/0 921/3 توانایی تفسیر دیداری 3
 695/0 858/3 روزمره زندگی در دیداری هایپیام توانایی تشخیص 4
 901/0 570/3 های مربوطهدستگاه از استفاده با تصویر توانایی تولید 5
 791/0 459/3 های موجود در تصاویرتوانایی درک پیام 6

 564/0 686/3 میانگین و انحراف معیار کل سواد دیداری آرشیوداران
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 است؟ چقدر جمهوري اسالمی ايراني آرشيوداران سيما شغلی موفقيت ميزان .8

جمهوری اسالمی ایران از ی آرشیوداران سیمادهد که میانگین براورد نشان می 8 جدول

موفقیت شغلی خود بین دو گویه موافقم، و، نه موافق و نه مخالفم قرار دارد. یعنی میزان 

تر از حد متوسط و پایین ارزیابی شده است. باالترین موفقیت شغلی به موفقیت شغلی پایین

ترین میانگین موفقیت شغلی کارکنان به گویه موفقیت در کار، و پایین، یعنی 1گویه شماره 

 ، یعنی کسب درآمد مربوط است.3شماره 

 جمهوري اسالمی ايراني آرشيوداران سيما. ميانگين و انحراف موفقيت شغلی 8جدول 

 انحراف معيار ميانگين گويه رديف

 947/0 23/2 ام راضی هستم.من از موفقیتی که در کارم کسب کرده 1

2 
ای خود به دست من از موفقیتی که در تحقق اهداف حرفه

 ام، راضی هستم.آورده
34/2 941/0 

3 
من از موفقیتی که در تحقق اهداف خودم برای کسب درآمد 

 ام، راضی هستم.داشته
61/2 960/0 

4 
داف خودم برای کسب  موفقیت من از موفقیتی که در تحقق اه

 .ام، راضی هستمداشته
39/2 829/0 

5 
قق اهداف خودم در جهت کسب من از موفقیتی که در تح

 ام، راضی هستم.ید داشتههای جدمهارت
32/2 927/0 

 756/0 377/2 آرشیوداران میانگین و انحراف معیار کلی موفقیت شغلی

 آزمون فرضيه

  ارد.بین سواد دیداری آرشیوداران و موفقیت شغلی آن ها رابطه معنی داری وجود د

شده است، بین سواد دیداری آرشیوداران و موفقیت شغلی بیان  9طور که در جدول همان

توان گفت که شود و میپذیرفته می 1ها رابطه همبستگی معنادار وجود دارد. لذا فرضیه آن

 ها خواهد شد.سواد دیداری کارکنان آرشیو باعث افزایش موفقیت شغلی آن یافزایش و ارتقا

 



 1397تابستان ، 2شماره  ،دهماطالعات. سال مطالعات كتابداري و علم                              32

 

 رابطه بين سواد ديداري آرشيوداران و موفقيت شغلی آنها .9جدول 
  سواد ديداري موفقيت شغلی

342/0** 

000/0 

104=N 

1 

 
104 

Pearson Correlation 
Sig. (2-taild) 

N 
 سواد ديداري

1 

 
104=N 

342/0** 

000/0 

104=N 

Pearson Correlation 
Sig. (2-taild) 

N 
 موفقيت شغلی

***. Correlation is significant at the 0.01 level (2- taild). 

 فاده از)است آزمون فرضیه همچنین نشان داد که بین هر کدام از ابعاد مختلف سواد دیداری

یی های دیداری، توانایی شناخت مواد چاپی دیداری، توانایی تفسیر دیداری، تواناجلوه

های گاهصویر با استفاده از دستی روزمره، توانایی تولید تهای دیداری در زندگتشخیص پیام

ار طه معنادهای موجود در تصاویر( با موفقیت شغلی آرشیوداران رابمربوطه و توانایی درک پیام

ی یداردوجود دارد. یعنی هر چه میزان شناخت و توانایی هر کدام از ابعاد مختلف سواد 

فسیر وانایی تیشترین رابطه بین ترود. بها نیز باالتر میشود، موفقیت شغلی آنکارکنان بیشتر می

ز ااده دیداری و موفقیت شغلی و کمترین ارتباط نیز بین توانایی تولید تصویر با استف

 های مربوطه و موفقیت شغلی وجود دارد. دستگاه

 گيريبحث و نتيجه

های آموزشی و کند که سواد دیداری یکی از نیازهای نظاماشاره می (2013) 1فارل

کند گر پیچیدگی سواد دیداری ایجاب میجامعه امروز است و از سوی دیطور کلی به

ریزی و آموزش داده شود. وی بر ضرورت مند برنامهنظامطور های آن بهکه مهارت

عنوان های آموزشی تربیت معلم بهیداری در سطح وسیع و حتی در دورهآموزش سواد د

-دستهای بهیافتهکند. اشاره می های آموزشیزمینه آموزش این مهارت در محیطپیش

                                                             
1. Farrell 
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آمده حاکی از آن است که ابعاد سواد دیداری آرشیوداران عمدتاً در حد متوسط است و 

 رسد.لذا توجه ویژه به ارتقای سطح سواد دیداری آرشیوداران ضرروی به نظر می

منابع آرشیوی جا که آرشیوداران از طریق خدمات مربوط به ذخیره و بازیابی از آن

رسانی و اشاعه این منابع دارند، توجه به کلیه عوامل مؤثر در نقش اساسی در اطالع

 رسانی دارد.اطالع یای در حوزهخدمات آرشیوی، اهمیت ویژه یهارائ موفقیت آنان در

ها رابطه زمون فرضیه نشان داد که بین سواد دیداری آرشیوداران و موفقیت شغلی آنآ

یعنی هر چه سطح سواد دیداری آرشیوداران باالتر باشد،  ،ردهمبستگی معنادار وجود دا

 توان ادعا کردیابد. بدین ترتیب میافزایش میها نیز به همان نسبت موفقیت شغلی آن

ها سواد دیداری آرشیوداران باعث افزایش موفقیت شغلی آن که افزایش و ارتقای

دیداری نیز به تفکیک صادق خواهد شد. این رابطه در خصوص هر کدام از ابعاد سواد 

بیشترین رابطه همبستگی بین توانایی تفسیر دیداری و موفقیت شغلی و طوری که هاست. ب

های مربوطه و موفقیت شغلی کمترین رابطه نیز بین توانایی تولید تصویر با استفاده از دستگاه

 برقرار است. 

ها در های ویژه آنتخصصها و های آرشیوی و مهارتل در سازماننیروی انسانی شاغ

منظور ترویج های خاص بهری دارند. حضور افرادی با قابلیتارایه خدمات آرشیوی نقش مؤث

(. 1387فر، رسد )فهیمینظر میها بسیار مهم بهستفاده از منابع آرشیوی در پژوهشفرهنگ ا

ست و در ات آرشیوهای دیداری اهای ارایه خدمرتهای سواد دیداری از ضروکسب مهارت

راستا و با توجه به نتایج پژوهش حاضر در زمینه رابطه سواد دیداری با موفقیت شغلی  این

جمهوری اسالمی ایران  الن آرشیوهای دیداری سازمان صدا و سیمایئوآرشیوداران، به مس

ی عمل آورند. برگزارقدامات الزم را بهشود در زمینه ارتقای سواد دیداری کارکنان اپیشنهاد می

دیداری و همچنین برگزاری  های سوادای آموزش ضمن خدمت در حوزه مهارتهدوره
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به ارتقای سواد دیداری  توانداین زمینه از اقداماتی است که میهای آموزشی در کارگاه

سواد دیداری در  ه دروس الزم در زمینهرسد ارائنظر میها کمک کند. همچنین بهآرشیویست

نشان  ( خاطر2013فارل ) که چنانلی مرتبط با آرشیو ضرورت دارد. ها و مقاطع تحصیدوره

ای ماهیت دیداری نحو فزایندهجامعه امروز به با تشخیص این واقعیت که اطالعات درکند، می

عنوان های دیجیتالی، سواد دیداری به توجه به پیشرفت روزافزون فناوری یافته است و با

 آموزش مطرح شده است. ای مهم و اساسی در حوزه مقوله

منابع دیداری را به صورت رسانی آنالین دسترسی به های اطالعتوسعه نظاماز سوی دیگر 

طور نابع متنی و دیداری و شنیداری بهپذیر ساخته است و در شرایط حاضر مای امکانفزاینده

ده از توصیف راحتی در دسترس همگان قرار دارد. محتوای منابع متنی با استفاهمزمان و به

افراد متخصص  متنی این منابع قابل دسترسی هستند، اما محتوای تصاویر تا زمانی که توسط

پذیر نخواهند بود. سواد دیداری مهارت و تخصص الزم را برای درک توصیف نشوند، دسترس

های سواد رسد آموزش مهارتنظر میکند. بهفراهم میو توصیف دقیق محتوای منابع دیداری 

های تخصصی علم اطالعات و رشیوداران، بلکه برای تمامی شاخهداری نه فقط برای آدی

های درسی علم گرفتن درس سواد دیداری در برنامهشناسی ضرورت داشته باشد. در نظر دانش

ها از پیشنهادات ها و گرایشاین رشته یهای آیندهشناسی در بازنگریاطالعات و دانش

 پژوهش حاضر است.
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