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 چكيده

ن تسهیم دانش بر عملکرد خدمات کتابدارا تأثیرپژوهش حاضر با هدف تحلیل چندسطحی  هدف:

 جام شده است. های شهر اهواز انگر حافظه سازمانی در میان کتابداران کتابخانهبا توجه به نقش تعدیل

است همبستگی  -ها توصیفیاین تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده روش:

. برای گردآوری کتابخانه( انجام شده است 19های شهر اهواز )نفر از کتابداران کتابخانه 114بر روی که 

 ی روایی و پایایی استفاده گردید.دارا های معتبرِنامهها، از پرسشداده

مثبت و  ثیرتأها در سطح فردی )کتابداران( نشان داد که تسهیم دانش نتایج تحلیل داده ها:يافته

ه متغیر سطح های مدل چندسطحی نشان داد کمعناداری بر عملکرد خدماتی در بین کتابداران دارد. یافته

ای معناداری زمینه تأثیرسازمانی )حافظه سازمانی( بر متغیر سطح فردی )تسهیم دانش و عملکرد خدماتی( 

ین متغیرهای کنندگی متغیر سطح سازمانی )حافظه سازمانی( بر روابط باثر تعدیل ،دارد، عالوه بر این

 یید گردید. )تسهیم دانش و عملکرد خدماتی( تأ سطح فردی

فزایش خواهد اهرچه دانش بیشتر به اشتراک گذاشته شود، عملکرد خدماتی کتابداران نیز گيري: نتيجه

 تر خواهد شد.نانچه حافظه سازمانی مورد توجه قرار گیرد این افزایش عملکرد خدمات افزونیافت و چ

  فظه سازمانی، عملکرد خدماتتسهیم دانش، تحلیل چندسطحی، حاواژگان كليدي: 
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 مقدمه و بيان مسأله
ها شناخته شده است و مدیریت ترین منبع استراتژیک در سازمانامروزه دانش به عنوان مهم

دانش برای موفقیت سازمانی عامل حیاتی است. در اقتصاد دانش محور، مدیریت دانش منبع 

کند تا اصلی مزیت رقابتی سازمان است. مزیت سازمانی دانش محور بر مدیریت دانش تاکید می
که، طوری(. به2003، 1های نامشهود را باال ببرد )ایپهاز دارایی مؤثرکیفیت تصمیمات و استفاده 

دانش، پایه  ،بنابراین ؛داندهای امروزی می( دانش را عامل اصلی تولید در سازمان1993) 2کردرا

باشد ) ترین محرک برای بهبود عملکرد درونی میو اساس مزیت رقابتی سازمان است و مهم
 (. 2006، 3کیم و لی

مدیریت دانش بر مزیت  مدیریت دانش به اثرِ  یگذشته توجه محققان حوزه یدر دو دهه
رقابتی و عملکرد افزایش یافته است. توانایی ذخیره، انتقال و گسترش دانش در سازمان اثر 

های ها به روشتوجه بیشتر سازمان ،چشمگیری بر خلق دانش و مزیت رقابتی دارد. عالوه بر این
ذخیره  تأثیرین افزایش سودآوری و منافعشان از طریق مدیریت دانش معطوف شده است و همچن

دانش بر مزیت رقابتی توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است که این امر منجر به 

نگ، لین و ، هوآحافظه سازمانی است )الی -ای خاص از مدیریت دانشاکتشافات در حوزه
(. ذخیره دانش موجود در سازمان نقش کلیدی در ایجاد حافظه سازمانی دارد. حافظه 2011، 4کائو

گیری به سهولت بازیابی و مورد استفاده ای هستند که هنگام تصمیمشدهسازمانی اطالعات ذخیره
سازد تا از سازمان را قادر می ،مؤثر (. حافظه سازمانیِ 2000، 5گیرند )کراس و بیردقرار می

اشتباهات گذشته اجتناب کند و با پیوند خرد جمعی کارکنان گذشته و کنونی سازمان، امکان 
ها را فراهم نماید. در نتیجه حافظه سازمانی ابزار مدیریت دانش برای ستفاده از بهترین فعالیتا

 (.2011مستمر است )الی و همکاران،  پشتیبانی از یادگیری سازمانیِ 

کند. ها را بررسی میحاضر اثر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات کارکنان کتابخانه یمطالعه
محور است. مدیریت دانش یک دانش یو کتابداری یک حرفه ،و انسانیها منابع فکری کتابخانه

محور نیازمند ادغام و تسهیم های دانشمزیت مهم در این صنعت بوده و عملکرد و رشد سازمان

                                                             
1. Ipe 

2. Drucker 

3 . Kim & Lee 

4. Lai, Huang, Lin & Kao 

5. Cross & Baird  
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ها و (. با توجه به اهمیت خدمات در کتابخانه2009، 1دانش است )آمارا، لندری و دولورکس
سطح کیفیت خدمات، یکی از  ییافت خدمات بهتر، ارتقاافزایش تقاضای کاربران برای در

کوشند از طریق تمرکز بر ها میرود. مدیران کتابخانهشمار میها بههای مهم کتابخانهچالش

دستیابی به تعالی کیفیت  یهای آنان، زمینهگویی صحیح به خواستهنیازهای مشتریان و پاسخ
 .(2000، 2و بوتشن خود را فراهم کنند )بروکز، لینگز یهخدمات کتابخان

هایی برای تعامالت اجتماعی و فکری در جوامع و سازمان عنوان دروازهها بهکتابخانه فعالیت
-های بزرگی مواجه میها با چالشهرحال این ورودی(. به1999، 3باشد )رابرتسن و ریسمی

های الکترونیک، ها موجود است، همچون روزنامهن آندلیل منابع دانشی مختلف که دروشوند. به
ای و منابع دیجیتال و... مشکالت بیشتری برای های حرفهسایتای آنالین، وبهای دادهپایگاه

کنند. کتابداران در ایجاد می -که مسئولیت رسیدگی به مشکالت خوانندگان را دارند -کتابداران 

(. 2010، 4های مختلفی دارند )لیو، چانگ و هوحلو راه یک موقعیت سازمانی نیاز به اطالعات
گذاری دانش بر ایجاد گذاری دانش جاسازی شده است، اشتراکخلق اطالعات در اشتراک

ای طور فزایندهتجربه و دانش به ،(. در این وضعیت2009، 5اساسی مبتنی است )رابرت اطالعاتِ
گذشته، تحقیقات، رشد قابل توجهی در  یههشود. در دو دگذاری میبین کتابداران اشتراک

(. یکی 2008، 6هی و بوریانگتوانایی ایجاد و انتقال دانش داخلی در کتابخانه کرده است )سونگ
های متفاوتی گذاری دانش در تحقیقات گذشته با ماهیت شبکههای اصلی اشتراکاز دغدغه

گذاری دانش یکی همچنین اشتراگ های مختلف سازمان ایجاد شده ودانش در بخش یوسیلهبه

گذاری اشتراکها بوده است. مفهوم بهترین فرایندهای اصلی مدیریت دانش در سازماناز مهم
دنبال شود، یادگیری سازمانی بههای توسعه سازمانی استفاده میای در زمینهطور گستردهدانش به

باشد ها میسازمان برای دیگر بخشدانش از یک بخش از  یگرفتن یک بستهغلبه بر مشکل عملی
حال، تحقیقات چندسطحی اندکی در خصوص اثر ترکیبی (.  با این2010، ، چانگ و هو)لیو

شده در این مطالعه، تنها تسهیم دانش در کنار حافظه سازمانی وجود دارد. چارچوب مدل بیان

                                                             
1. Amara, Landry & Doloreux  

2. Brooks, Lings & Botschen  

3. Robertson & Reese 

4. Liu, Chang & Hu 

5. Robert 

6 .  Seonghee & Boryung 
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رود. بنابراین، کار میت بهبرای اثبات ارتباط میان حافظه سازمانی، تسهیم دانش و عملکرد خدما

بر عملکرد خدمات کارکنان با دو هدف  تأثیراین پژوهش یک مدل چندسطحی نظری دربارة 
 زیر طراحی شده است:

طریق  بررسی ارتباط میان تسهیم دانش، حافظه سازمانی و عملکرد خدمات کارکنان از .1

 ؛تجزیه و تحلیل چندسطحی

ش( و ط بین متغیرهای سطح فردی )تسهیم دانبررسی اینکه آیا حافظه سازمانی ارتبا .2

پیامدهای سطح فردی )عملکرد خدمات کارکنان( را از طریق تجزیه و تحلیل 
 کند؟چندسطحی تعدیل می

 عملكرد خدمات كاركنان
های خاصی از آن اشاره شده است. تعاریف متفاوتی دارد و در هر تعریف به جنبه 1عملکرد
 "ها تعیین شده استدستیابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آن"( عملکرد را 1386) 2آرمسترانگ

داند. دیگری عملکرد را تابع مشترک تالش، توانایی و ادارک نقش معرفی می کند )ترنس، می
و تری معتقد است عملکرد در برگیرنده رفتار ( در دیدگاه جامع1988) 3(. براماچ22 ، ص1376

ها کنند. رفتارگیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل میت میأنتایج است. رفتارها از عامل نش
باشند که محصول خود پیامدهایی می ینه تنها ابزارهایی برای رسیدن به نتایج نیستند، بلکه به نوبه

، 1386ها را جدا از نتایج دانست )آرمسترانگ، توان آنهای ذهنی و فیزیکی بوده و میفعالیت

 (.12 ص
عملکرد کارکنان به رفتارهایی که مربوط به اهداف سازمانی و تحت کنترل فردی طور کلی، به

ترین عامل در چگونگی عملکرد کارکنان هستند اشاره دارد. در زمینه خدمات، مشتریان به مهم
خدمت و  یبنابراین، عملکرد خدمات کارکنان به عنوان رفتار کارکنان درباره ؛اندتعریف شده

رو متمایز از اثربخشی است عریف شده است. عملکرد خدمات کارکنان از اینکمک به مشتریان ت
 .(2004، 4که اشاره به نتایج عملکرد خدمات مانند حفظ و رضایت مشتری دارد )لیائو و چوانگ

                                                             
1. Performance 

2. Armstrong 

3. Brumbach 

4. Liao & Chuang 
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ر به ترسانی هستند که بیشها و مراکز اطالعمحور، کتابخانههای مخاطبیکی از سازمان
 باید ابتدا ملى رو کتابخانه(. از این1392نیا و منطق، دهند )فهیماطالعاتی میکاربرانشان خدمات 

 طرف از و دکن معرفى آن کتابخانه کنندگانِاستفاده به را خود هاىتوانایی و خدمات و امکانات

 هب رسانىاطالع خدمات ارائه .باشد پژوهشگران و پژوهش خدمت در شایسته به نحو دیگر
 براى بند.بیا خود براى مناسبى را محل کتابخانه پژوهشگران، که نحوی باشدبه باید پژوهشگران

 کتابخانه از ادهاستف به را هاآن نیازهاى مراجعان، از عمیق درک با باید کتابخانه هدف این به نیل

 (.1391کند )محمدزاده و بزرگی،  تشویق

 حافظه سازمانی
کار رفت. حافظه به 1981در سال  2هدبرگبار توسط اولین "1حافظه سازمانی"اصطالح 
خوش و خود است )کامه یگر ظرفیت سازمان در یادگیری از تجربیات گذشتهسازمان، بیان

 (.1392اسماعیلی، 
 ، حافظه را قدرت یا فرایند تولید مجدد یا فراخوانی مجدد آنچه قبالا 3فرهنگ لغت وبستر

(. حافظه 2001 ،4است )کراوسدلکردهاعی، تعریفهای تدویژه از طریق مکانیسمشده، بهآموخته
گذاری دانش مشارکتی اشتراکسازی، شرح و بهسازمانی مفهومی عام که برای توصیف، ذخیره

توان در دو جزء اصلی تشریح کرد. اول، کسب سازمانی را می هرود. یک سیستم حافظکار میبه

آوری اطالعات. کسب دانش شامل فرایند جمعوجو و بازیابی و نگهداری دانش و دوم، جست
های حافظه ها در انبارهها و قرار دادن آندهی آنهاست و همچنین کدگذاری و سازمانحافظه

 (.1394)غالمی، 

 تسهيم دانش
کردن به مجموعه رفتارهایی است که شامل تبادل دانش و اطالعات و کمک 5تسهیم دانش

طور است که به 6سازمانی دانش، شبیه رفتارهای شهروندیخصوص است. تسهیم ندیگران در ای

                                                             
1 . Organizational Memory 

2. Hedberg 

3. Webster 

4. Croasdell 
5. Knowledge Sharing 
6 . Organizational Citizenship Behavior 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Hedberg&oldid=848465956
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گیری مدیریت دانش، های اندازهشود. یکی از شیوهها انجام میاختیاری و داوطلبانه در سازمان

بردند که ها است. پژوهشگران پیضمنی( در سازماندانش میزان تسهیم دانش )دانش آشکار و 
-مبستگی مثبت دارد. تسهیم غیررسمی دانش در سازمانتسهیم و توزیع دانش با مدیریت دانش ه

(. امروزه تسهیم دانش به عنوان یکی از اجزای فرایند 2007 ،1باشد )شیلیگو مؤثرتواند ها نیز می

(. 2016، 2فنما و پاول، ونای دارد )لوبککنندهها نقش تعیینمدیریت دانش در بالندگی سازمان
یک فرد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه دهد که تسهیم دانش هنگامی رخ می

( معتقد است یادگیری به معنی درک و جذب است 1998) 3های جدید است. سنگهشایستگی
مند برای انتقال، مبادله دانش عنوان فعالیتی نظام(. تسهیم دانش به2004، 4یانگ و واننقل در: )

(. 2011، 5اند )لیهدف مشترک تعریف کرده و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک
برداری از دانش موجود به به عبارت دیگر، تسهیم دانش به عنوان فرایند شناسایی، توزیع و بهره

 (.2007، 6تر مسائل نسبت به گذشته است )هولدمنظور حل مطلوب

مل ادراکی/ مدل جامع تسهیم دانش در سطح فردی، به عاملی مهم یعنی عوا یئهامحققان با ار
؛ کیت دانشلها و هنجارهای ذهنی، باورهای مربوط به ماانگیزشی اشاره دارند که شامل نگرش

 (. 2010، 7های آن، ادراک عدالت و اعتماد است )تسای و چنگادراک منافع و هزینه

 پژوهشه پيشين
موجود درصد از دانش  30اند که با وجود افزایش اهمیت دانش، فقط مطالعات نشان داده 

علت عدم دسترسی به اطالعات، ( و به2000 ،8گیرد )لِنِر و مایردر سازمان مورد استفاده قرار می

ویژه هنگامی رفتن دانش بهافتد و خطر از دستاما قابل پیشگیری اتفاق می ،براشتباهات هزینه

 (. 1997 ،9کنند )اسپک و دهوگبیشتر است که افراد سازمان را ترک می

                                                             
1. Schilligo 
2. Loebbecke, Van Fenema & Powel 
3. Senge 
4. Yang & Wan  
5. Lee 
6. Hold 
7. Tsai & Cheng  
8. Lehner & Maier  

9. Spek & Dehoog  
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دهندگان عقیده داشتند بهترین دانش در درصد از پاسخ 74است که دادهدیگری نشانبررسی 

کردند که اشتباهات به دفعات تکرار درصد فکر می 68باشد و ها غیرقابل دسترس میآن سازمانِ 

 (.2001، 1شوند )علوی و لیدنرمی

نیاز فرایند محور، پیشازمانی مدل حافظه س (1390) فرد آذر، احمدی و پیری، عبادیصدوقی

زشکی پهای مدارک پزشکی را انجام دادند. کارکنان بخش مدارک اجرای مدیریت دانش در بخش

وجود  معتقد بودند در صورت وجود دانش و اطالعات الزم عملکرد بهتری خواهند داشت. آنان

ی و رضایتنظمی، نادانستند و بروز اشتباهات، کندی کار، بیحافظه سازمانی را ضروری می

ک سیستم یجایی کارکنان برشمردند. در نتیجه سردرگمی مشتریان را از مشکالت مربوط به جابه

خش حافظه سازمانی که دانش سازمانی را به وظایف کاری مربوط نماید، از ضروریات یک ب

ش وری و یادگیری سازمانی شود. در این پژوهتواند باعث بهرهمدارک پزشکی است و می

عنوان محور بههای الزامی یک سیستم حافظه سازمانی فعالیتها و موجودیتلفهؤم یمجموعه

 های مدارک پزشکی ارائه شده است.ابزاری برای اجرای مدیریت دانش در بخش

عنوان بررسی رابطه سبک  وصیفی بات-( پژوهشی پیمایشی1392زاده )زاده و حسنعلی

نفره از  219ای م دادند. این پژوهش بر روی نمونهها انجامدیریت و تسهیم دانش در کتابخانه

بیت پزشکی تهران، ترهای صنعتی شریف، علومشاغل در کتابخانه مرکزی دانشگاه کتابداران

لی ایران و ممدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران، کتابخانه 

-شده بود که به روش نمونهانجامریزی آموزشی مهمرکز اسناد سازمان پژوهش و برناو  کتابخانه

ها نشان داد که اند. یافتهده از فرمول کوکران انتخاب گردیدهای و با استفاگیری تصادفی طبقه

ها، در سطح نسبتاا نامطلوبی و میزان گرایش کارکنان میزان تسهیم دانش در بین کارکنان کتابخانه

های سبک مدیریت با تسهیم مطلوبی قرار دارد و نیز بین کلیه مؤلفهبه تسهیم دانش در حد نسبتاا 

 داری وجود دارد.دانش ارتباط مثبت و معنا

تسهیم  تأثیر( پژوهشی با هدف بررسی 1395) زاده و غالمزادهسلطانی، فارسی، دهقانیفیض

سازمانی و شناختی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی حافظه دانش بر توانمندسازی روان

یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران انجام دادند. نتایج تحقیق 

شناختی کارکنان معناداری بر توانمندسازی روان تأثیرنشان داد تسهیم دانش به صورت مستقیم 

                                                             
1. Alavi & Leidner 



 1397تابستان ، 2، شماره دهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                              44

صورت ان بهشناختی کارکنتسهیم دانش بر توانمندسازی روان تأثیردارد. این در حالی است که 

مراتب بیشتر غیرمستقیم و از طریق دو متغیر حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک به

شناختی چنین نشان داد که حافظه سازمانی بر توانمندسازی روانمستقیم است. نتایج هم تأثیراز 

 ی ندارد.تأثیرکارکنان 

کارکنان  بین خدمات اولویت مقایسه به خود پژوهش ( در2009) 1، جاگارز و دافیجاگارز

مدل  از پژوهش این در .پرداختند تحقیقاتی هایکتابخانه انجمن عضو هایکتابخانه کاربران و

 نظرات در تفاوت اساسی یک دهد کهمی نشان این پژوهش نتایج .است شده استفاده کواللیب

 در را اطالعات بعد کنترل کاربران به نسبت کتابخانه کارکنان دارد. وجود کارکنان و کاربران

 اولویت در را خدمت ثیرأت بعد کاربران به نسبت کارکنان همچنین و دانستند تریپایین اولویت

 دانستند. باالتر

حافظه سازمانی جدید  تأثیر( پژوهشی تحت عنوان 2012) 2، بنگوآ، کافمن و ورونتیسسانچز

بر مدیریت دانش چندفرهنگی انجام دادند. نگرش نسبت به تسهیم منابع با ارزش از دانش متنوع 

های ملی المللی است که فرهنگوکار بیننیازی مهم برای موفقیت کسبعنوان پیشکارکنان، به

 ،مناسب ریت دانشِدهد. این مقاله نشان داد که ارائه ابزارهای مدیقرار می تأثیررا تحت

های سابق های نرم از احساسات، باعث تقویت و حتی تغییر الگوخصوص با اشاره به جنبهبه

 د.شوشده رفتارها مینهادینه

( در پژوهشی باعنوان تحلیل چندسطحی جو حمایت اجتماعی بر روی 2013) 3چانگ و وو

ج این پژوهش نشان داد که حمایت ها پرداختند. نتایتسهیم دانش و زمینه کاری در کتابخانه

توان به بهبود و تقویت تسهیم داری دارد و میمثبت و معنا تأثیراجتماعی بر روی تسهیم دانش 

 دهی به شناسایی سازمانی در کتابداران، اشاره کرد.ها از طریق شکلدانش در کتابخانه

ری عملکرد نوآوری خدمات گیاندازه"(، نیز در پژوهشی با عنوان 2016) 4حسین، کنار و علی

رفتار فرهنگ  تأثیربه بررسی  "داریاز طریق رفتار فرهنگ تیمی و تسهیم دانش در خدمات هتل

نفر از  327تیمی و تسهیم دانش بر عملکرد نوآوری خدمات پرداختند. این پژوهش بر روی 

                                                             
1. Jaggars, Jaggars, Duffy 

2. Sanchez, Bengoa, Kaufmann & Vrontis 

3. Chang & Wu  

4. Hussain, Konar & Ali 
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ت ساختاری و های لوکس مالزی انجام شده است. نتایج با استفاده از معادالکارکنان در هتل

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد رفتار تسهیم دانش و فرهنگ  PLSافزار نرم

-معناداری بر عملکرد نوآوری خدمات دارد. همچنین فرهنگ و رفتار تیم و اشتراک تأثیرتیمی 

 گذاری دانش دارای اثر قابل توجهی بر عملکرد خدمات کارکنان است.

  هاي پژوهشفرضيهمدل مفهومی و 
صورت زیر ترسیم مدل مفهومی تحقیق به ،شدهو فرضیات مطرح پژوهشبر اساس ادبیات 

 .(1)شکل  شودمی

  

 

 

 
 

 

 مدل مفهومی پژوهش .1شكل 

 صورت زیر تدوین گردیده است:بهپژوهش های هبا توجه به متغیرها و مدل مفهومی، فرضی
 معنادار و مثبتی بر عملکرد خدماتی کتابداران دارد. تأثیرتسهیم دانش  .1فرضیه 
 معنادار و مثبتی بر تسهیم دانش کتابداران دارد. تأثیرحافظه سازمانی . 2فرضیه 
 معنادار و مثبتی بر عملکرد خدماتی کتابداران دارد. تأثیرحافظه سازمانی  .3فرضیه 
 کند.ی کتابداران را تعدیل میحافظه سازمانی اثر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات .4فرضیه 

 پژوهش شناسیروش
ی دسته ها درگردآوری دادهی از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه پژوهشاین 
 پژوهش، تمامی گیرد. جامعه آماریقرار می رگرسیون تحلیل مبتنی بر همبستگیِ هایپژوهش

باشد. با کتابخانه( می 20به تعداد )های عمومی شهر اهواز نفر( کتابخانه 138به تعداد کتابداران )
نگرفته و تمام اعضای گیری صورتتوجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری، نمونه

کتابخانه در شهر اهواز  19کتابدار از  114تعداد  ادامهدر جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. 
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ها و آزمون نای تجزیه و تحلیل دادهها همکاری نمودند که همین تعداد مبآوری دادهدر جمع
 های پژوهش قرار گرفت. فرضیه

ای لیکرت درجهنامه و مقیاس پنجبرای ارزیابی و سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسش
ترتیب برای متغیر حافظه سازمانی از است. بدینشدهموافقم استفاده مخالفم تا کامالا از کامالا
، برای سنجش 848/0( با ضریب آلفای کرونباخ 2011) 1لوپز-رنامه کامیسون و ویالپرسش

و برای 867/0( با ضریب آلفای کرونباخ 2013نامه چانگ و وو )از پرسش تسهیم دانش
( با ضریب آلفای 2005) 2نامه تانگنگیری متغیر عملکرد خدماتی کتابداران از پرسشاندازه

ها نیز از تحلیل ها و آزمون فرضیهتحلیل دادهمنظور تجزیه و استفاده شد. به 829/0کرونباخ 
مراتبی یک تکنیک آماری مراتبی استفاده شد. مدل خطی سلسلهسلسله رگرسیون و مدل خطیِ

ای و است که برای بررسی روابط بین متغیرهای سطح فردی و سازمانی و همچنین اثرات زمینه
شود. کار گرفته میای سطح فردی، بهکنندگی متغیر سطح سازمانی بر روابط بین متغیرهتعدیل

 است.شدهاستفاده HLM و 18AMOS  ،16SPSS افزارهایبرای این منظور از نرم

 هاي پژوهشيافته
ت، آماری از نظر متغیرهای جنسیت، تحصیال یهاین بخش به بررسی چگونگی توزیع جامع

    .شوده مینمایش داد 1 جدولپردازد که نتایج آن در می  SPSS افزارو سن با استفاده از نرم
 دهندگانشناختی پاسخاطالعات جمعيت. 1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی شناختیمتغيرهاي جمعيت

 جنسيت
 7/80 92 مرد

 3/19 22 زن

 توزيع سنی

18-25 12 5/10 

 6/52 60 سال 26-35

 8/22 26 سال 36-45

 14 16 سال 45بیشتر از 

 تحصيالت
 4/18 21 کاردانی

 7/66 76 کارشناسی

 9/14 17 و باالترارشد کارشناسی

 %100 114 هاي مورد تحليلكل داده

                                                             
1. Camison  & Villar-Lopez 

2. Tangen  
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ای(، به بررسی وضعیت موجود نمونهتک tهمچنین، با استفاده از آزمون میانگین جامعه )

نشان داده شده  2 متغیرهای تحقیق در نمونه مورد مطالعه پرداخته شد که نتایج آن در جدول

درصد است.  5در تمام متغیرها کمتر از  دهد که سطح معناداریاست. نتایج جدول نشان می

های مورد مطالعه از دهد که کتابخانهباال و پایین متغیرها نشان می یبودن دامنههمچنین مثبت

 نظر متغیرهای اصلی از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.
 در متغيرهاي پژوهش Tنتايج آزمون  .2 جدول

 T متغيرها
سطح 

 معناداري
 ميانگين

 ايتخمين فاصله

 دامنه باال دامنه پايين

 1425/1 868/0 00526/1 00/0 514/14 حافظه سازمانی

 2211/1 9473/0 8421/1 00/0 690/15 تسهیم دانش

 6925/0 3835/0 538/0 00/0 899/6 عملکرد خدماتی

میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین  پژوهش،منظور شناخت بیشتر متغیرهای به

 یدهنده(. نتایج تحلیل همبستگی نشان3متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت )جدول 

است. همچنین میانگین نمرات  01/0ارتباط درونی و بیرونی متغیرهای تحقیق در سطح معناداری 

ضعیت مناسب متغیرهای حافظه سازمانی، تسهیم دانش و عملکرد خدماتی متغیرها حاکی از و

 باشد.کتابداران می
 نتايج ضرايب همبستگی بين متغيرها .3 جدول شماره

 sig 2 1 متغير رديف

 00/0   حافظه سازمانی 1
 00/0  693/0 تسهیم دانش 2
 00/0 63/0 76/0 عملکرد خدماتی 3

 تحقيق متغيرهاي گيرياندازه هايمدل

الزم  ،ها و مدل مفهومی پژوهشآزمون فرضیه یدر این پژوهش قبل از وارد شدن به مرحله

 بررسی منظور گیری متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شود. بههای اندازهاست از صحت مدل

از  کتابداران تسهیم دانش و عملکرد خدماتی حافظه سازمانی، گیری،اندازه ابزار عاملی روایی

 یا گیریاندازه مدل اینکه ییدی مرتبه اول مورد بررسی قرارگرفتند. برایأطریق تحلیل عاملی ت
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باشند. اگر  داشته مناسبی برازش آن هایباید شاخص شود، تایید تأییدی، عاملی همان تحلیل

تر ( کوچکdfبه درجه آزادی ) 2χ(، نسبت >05/0p( کم باشد )2χمقدار آماره مجذور خی )

توان گفت که باشند، می 90/0تر از بزرگ CFIو  GFIو نیز  1/0تر از کوچک RMSEA، 3از 

شود مالحظه می ،4 جدولو  2شکل در  AMOSمدل برازش قابل قبولی دارد. با نگاهی به نتایج 

بنابراین از برازش مناسبی برخوردار  ؛کندگیری شرایط ذکر شده را برآورده میکه مدل اندازه

 است.

 
 در حالت تخمين استاندارد تحليل عاملی متغيرهاي پژوهش در سطح فردي و گروهی. 2شكل 
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 پژوهش  گيرياندازه هاي برازش مدلنتايج شاخص. 4 جدول شماره

𝑿𝟐 Df 𝑿𝟐 مدل ها

𝒅𝒇⁄  GFI CFI IFI RMSEA 

گيري در مدل اندازه
سطح فردي و 

 گروهی
66/187 100 877/1 895/0 912/0 914/0 088/0 

-های اندازهبودن مدلمناسبی دهندهنشان شدهمانجا AMOSافزار منر در که فوق محاسبات

 هاآن اعتبار که چرا گیری حافظه سازمانی، تسهیم دانش و عملکرد خدماتی در سازمان است.

 است.  قرار گرفته عاملی تحلیل تأییدِ مورد

 هاآزمون فرضيه

 متغیر یک و مستقل )تسهیم دانش( یک متغیر فردی، در سطحفردي:  سطح فرضيه بررسی

 رگرسیون تحلیل از فرضیه برای آزمون بنابراین، وجود دارد؛ وابسته )عملکرد خدمات کتابداران(

 6و  5جداول  در SPSS افزارنرم خروجی از تحلیل رگرسیون شود. نتایجمی استفاده چندگانه

 .است شده داده نشان
 نتايج آزمون تحليل رگرسيون  . 5 جدول

 منبع تغييرات
مجموع 
 مجذورات

 درجه آزادي
ميانگين 
 مجذورات

آماره 
F 

سطح 
 معناداري

 00/0 912/73 143/31 1 143/31 رگرسيون
   421/0 112 192/47 ماندهباقی

    113 335/78 كل

 متغير تسهيم دانش بر عملكرد خدمات  تأثيرضرايب . 6 جدول

 سطح معناداري t آماره  ضريب استاندارد بتا استاندارد بتاضريب غير 

712/0 631/0 597/8 000/0 

 دهدمی است، نشان 912/73که برابر با  Fو مقدار آماره  رگرسیون نتایج تحلیل 5 در جدول

است. مطابق  تأیید مورد و درصد، معنادار 99 سطح اطمینان در ایجاد شده خطی رگرسیون مدل



 1397تابستان ، 2، شماره دهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                              50

است و سطح معناداری  t=  597/8( و همچنین آماره 631/0) βنیز ضریب استاندارد  6 جدول

مثبت و  تأثیردرصد نشان می دهد که تسهیم دانش بر عملکرد خدماتی کتابداران  5کمتر از 

 .شودمی فرضیه اول تأیید ،بنابراین ؛معناداری دارد

کنندگی ای و تعدیلروابط زمینه در این مطالعه برای بررسیمراتبی: آزمون مدل خطی سلسله

مراتبی باید سه طریق آزمون مدل خطی سلسله متغیر سطح سازمانی با متغیرهای سطح فردی از

  .مدل را به شرح ذیل استخراج و تفسیر نمود

 هاتجميع داده

گیری سازه متفاوت باشد. در در مطالعات چندسطحی ممکن است سطح سازه با سطح اندازه

گیری تری اندازهسطح سازه سطح باالیی نظیر گروه یا سازمان باشد، اما درسطح پایینمواردی که 

های سطح پایین شده باشد )خصوصیات مشترک(، در این صورت پژوهشگر الزم است تا داده

را برای دستیابی به سازه سطح باالتر با یکدیگر تجمیع نماید. دراین پژوهش متغیر حافظه سازمانی 

عمل تجمیع برای  ،بنابراین ؛شودگیری میاما در سطح فردی اندازه ،ازمانی استمتغیر سطح س

تر خصوصیات مشترک عبارت سادهها جهت دستیابی به سازه سطح باالتر ضروری است. بهآن

ن درون هر واحد ااعضای درون هر سطح )کتابدار یگر خصوصیتی است که به کلیهنشان

الزم است تا اعضا در ارزیابی آن سازه توافق داشته باشند  ،بنابراینها( قابل تعمیم است. کتابخانه

گیری توافق رو محاسبه شاخصی برای اندازهو در این زمینه واریانس باالیی نداشته باشند. از این

ترین شاخص گروهی برای کلیه متغیرهای مورد بررسی در سطح واحد ضروری است. رایجدرون

مطرح شد. وی معتقد است درصورتی که  1قیاس لیکرت توسط جیمزگروهی برای متوافق درون

( امکان تجمیع وجود دارد. در wgrباشد ) 7/0گروهی مساوی یا بیشتر از شاخص توافق درون

ها از این شاخص استفاده گردید که مقدار این پژوهش نیز برای بررسی مناسب بودن تجمیع داده

wgr های دهد که امکان تجمیع دادهبود. این مقدار نشان می 84/0برابر با  برای حافظه سازمانی

 .های سطح سازمانی وجود داردسطح فردی برای رسیدن به داده

                                                             
1. James 
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با  یک مدل صرفااگروهی، برای آزمون معناداری، واریانس بین: 1با اعداد ثابت مدل صرفاً

 ،هدف ،این مرحله در نظر گرفته شد. دربین )تسهیم دانش( اعداد ثابت بدون توجه به متغیر پیش

شناسایی درصدی از واریانس متغیر وابسته سطح فردی )عملکرد خدماتی( است که توسط 

گردد. نتایج این مدل نشان داد که واریانس بین ها تبیین میتفاوت بین کتابداران در کتابخانه

ها( یعنی عملکرد کتابداران در هر واحد )کتابخانه ،(t , 159/0  =00τ =79/2گروهی صفر نیست )

 متفاوت است.

مستقیم متغیرهای سطح باالتر  تأثیرهدف این مدل بررسی : 2مدل اعداد ثابت به عنوان پيامد

تر است. در این پژوهش، حافظه سازمانی به عنوان متغیر سطح بر متغیرهای وابسته سطح پایین

های دوم و سوم بیان گردید که حافظه سازمانی )سطح سازمان( گرفته شد. در فرضیهباالتر در نظر 

برای آزمون  01λمثبت دارند. تخمین پارامتر  تأثیربر تسهیم دانش و عملکرد خدماتی )سطح فرد( 

، 7 ای متغیر سطح سازمانی بر متغیرهای سطح فرد استفاده گردید. بر اساس جدولاثرات زمینه

 , t =369/6( و عملکرد خدماتی )t , 777/0  =01λ =006/4حافظه سازمانی بر تسهیم دانش )

28/1  =01λ )دهد که حافظه سازمانی به عبارت دیگر، نتایج این مدل نشان می ؛مثبت دارد تأثیر

های دوم و سوم نیز فرضیه، بین سطحی دارد. بنابراین تأثیربر تسهیم دانش و عملکرد خدماتی 

 شوند.یید میأت

متغیرهای  یکنندهاثرات تعدیل یکنندهخروجی این مدل تبیین: 3ها به عنوان پيامدمدل شيب

سطح پایین است. فرضیه  یسطح پایین با متغیر وابسته بینِ بر ارتباط بین متغیر پیش ،سطح باال

عملکرد خدماتی را تعدیل تواند رابطه بین تسهیم دانش و کند حافظه سازمانی میچهارم بیان می

حافظه سازمانی  بر رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد  تأثیردهد که نشان می 7کند. نتایج جدول 

 شود.یید میأ( معنادار است. بنابراین فرضیه چهارم تt , 763/0  =11λ =22/4خدماتی )

فظه سازمانی( های مدل چندسطحی نشان داد که متغیر سطح سازمانی )حایافته ،طور کلیبه

بین سطحی معناداری  تأثیربر متغیرهای سطح فردی )تسهیم دانش و عملکرد خدماتی کتابداران( 

                                                             
1. Intercept only model 

2. Intercepts as outcomes 

1. Slopes as outcomes 
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کنندگی بین سطحی حافظه سازمانی بر رابطه بین تسهیم دانش و دارند و همچین اثر تعدیل

 یید شد. أها تعملکرد خدماتی در کتابخانه

 نتايج تحليل چند سطحی. 7 جدول شماره

 SE tانحراف معیار 𝜸𝟎𝟏ضریب اياثرات زمينه. 1

 006/4 194/0 777/0 سهیم دانشت -حافظه سازمانی

 369/6 201/0 28/1 ملکرد خدماتیع -حافظه سازمانی 
 SE tانحراف معیار 𝜸1𝟏ضريب كننده. اثرات تعديل2

 -حافظه سازمانی ) تسهیم دانش
 عملکردخدماتی(

763/0 18/0 22/4 

 گيرينتيجه و حثب
ان ای مبتنی بر کار گروهی و همکاری است. همکاری میرسانی، حرفهکتابداری و اطالع

 یبراین فلسفهباشد. بناها میها و رضایت مراجعان آنکتابداران عامل مهمی در موفقیت کتابخانه

 اشتراک گذاشته شود. کند که دانش بهها در صورتی تحقق پیدا میدانش در کتابخانه

مات ها نشان داد که حافظه سازمانی بر عملکرد خدحاصل از تجزیه و تحلیل دادهنتایج 

ها ات کتابخانهمعناداری دارد. به عبارتی، حافظه قوی سازمانی، عملکرد خدم مثبتِ تأثیرکارکنان 

ورد بررسی متوان از ابعاد مختلف دهد. مطالعات مربوط به حافظه سازمانی را میرا افزایش می

و دیدگاه د. دو رویکرد عمده در این مطالعات وجود دارد که در واقع وجود دو نسل و قرار داد

کید عمده أتبیشتر دیدگاه مخزنی و  ،نماید. نسل اولعمده را در مورد حافظه سازمانی مطرح می

نماید و یممطالعات یک دیدگاه فرایندی را مطرح  ،ها دارد. نسل دومآوری انواع دانشبر جمع

امل آن نیز آن بر فرایندهایی است که حافظه را تا حد امکان کاربردی نماید و تک یمدهکید عأت

وجود فرد  دیگر در حافظه سازمانی، مهمِ ی. مسئلهباشدبا تعامل کاربران و سیستم قابل حصول 

 زد. سو سایا سیستمی است که اطالعات و دانش را فیلتر نموده و با نیازهای سازمانی هم

(. در واقع 1994، 1فردی یا اجتماعی تصور شود )نوناکاواند به عنوان هویتی درونتدانش می

تواند دانش سازمانی می حافظه سازمانی نیازمند ذخیره، سازمندهی و بازیابی دانش است. متناوباا

                                                             
1. Nonaka 
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حافظه سازمانی اند که به عنوان حافظه سازمان در نظر گرفته شود. پژوهشگران پیشنهاد کرده

روشی که در آینده در دسترس سازمان است که رفتار و دانش شرکت بهی از پیشینهای جنبه

(. حافظه سازمانی تمام انواع دانش 2004، 1باشند، تسخیر و ذخیره شده است )ووتن و جیمز

نیاز اصلی برای پشتیبانی این، حافظه سازمانی به عنوان پیش بر کند؛ عالوهسازمانی را ادغام می

 (. 2006، 2، تیان و کوییاست )ژانگشدهاطالعات مدیریت دانش در نظر گرفتهفناوری 

ارد. ایجاد و همچنین نتایج نشان داد که حافظه سازمانی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معنادار د

ها بایستی نهای مدیریت منابع فکری و فرهیخته است. سازمابهبود حافظه سازمانی، یکی از شیوه

قتی ودانشی را در حافظه نگهداری کنند و  ،های گذشته و شرایط محیطی خودراجع به تالش

بت و ضبط آموزد، از آن پس بایستی نتیجه آن مطلب در دسترس باشد. ثکه سازمان مطلبی را می

مینه صورت مکتوب تنها یک فرم از حافظه سازمانی است. آشکارترین محل در این زمطالب به

ها و ایلفهای نگهداری های داده، سیستمشرکت، پایگاه ین کتابچههای اطالعاتی همچوگنجینه

های اصلی حلشود. عالوه براین، حافظه افراد نیز یکی دیگر از مها میها و حکایتحتی داستان

مانی نگهداری و حفظ دانش سازمانی هستند که هر چه این منابع مجهزتر باشند، حافظه ساز

آن به  مختلفی بر عملکرد شرکت داشته باشد که باید در موردتواند اثرات تقویت شده و می

 .مطالعه پرداخت

ها، بهبود عملکرد، بهبود ها؛ کاهش هزینهاز دالیل اهمیت توجه به تسهیم دانش در کتابخانه 

اراده خدمات به کاربران، کاهش زمان ارائه و توسعه خدمات جدید، کاهش زمان تحویل منابع 

های مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند کاهش هزینه اا نهایتان و و اطالعات به کاربر

( مدیریت دانش 2000) 3(. به گفته شپرد2001 باشد )علوی و لیدنر،دانش در داخل سازمان می

های الزم و ایجاد فرهنگ تبادل و سازی زیرساختای نیست و این امر نیاز به پیادهکار ساده

جای  "دانش قدرت است"( عبارت 1998) 4داونپورت یواقع به گفته تسهیم دانش دارد. در

                                                             
1. Wooten & James  
2 . Zhang, Tian, & Qi 

3. Shepard 

4. Davenport 
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، 1داده است )هوسمن و دِویت "تسهیم دانش قدرت است"محوری به خود را در عصر دانایی

2000 .) 

کننده بین نشان داد حافظه سازمانی نقش تعدیل HLMاینکه، نتایج تحلیل  در نهایت

طالعه الی مکند. مشابه این نتیجه در کارکنان ایفا میمتغیرهای تسهیم دانش و عملکرد خدمات 

 است.  شدهیید أ( ت2011لی ) ه( و همچنین در نتایج مطالع2011)و همکاران 

 پيشنهادهاي پژوهش
خدمات  تحلیل رگرسیون که اثر مثبت تسهیم دانش بر عملکرد ا توجه به نتایجبطور کلی به

کتابداری و ی حوزهشده در های انجامپژوهش دهد و نیز تعداد اندککارکنان را نشان می

-ه پژوهشبگذار بر اجرای آن، ضرورت و نیاز تأثیررسانی در مورد مدیریت دانش و عناصر اطالع

د عملکرد تسهیم دانش به عنوان یک عامل مهم در بهبو شود.های بیشتر در این زمینه احساس می

توجه به  یر مورد توجه قرار گرفته است. باهای اخها در سالو افزایش توان نوآوری سازمان

ی مدیریت هاگذاری دانش، اگر فرهنگ اشتراک دانش وجود نداشته باشد، برنامهاشتراکبهاهمیت 

د. چون ها را آشکار کنتواند نیازها و شکافشود. پژوهش در این زمینه میدانش موفق نمی

بطه با مدیریت های جدی در رارسانی با چالشتر نیز یاد شد، کتابداری و اطالعطور که پیشهمان

که  ها و نیز مطالعاتیگرانه چالشهایی برای شناخت تحلیلروست، وجود پژوهشدانش روبه

ینده توصیه آپژوهشگران ها را پیشنهاد کند، به با این چالش مؤثرکارهای مقابله و برخورد راه

 د. شومی

 منابعفهرست 

 رناص) عملی رهنمودهای و اساسی راهبردهای :عملکرد مدیریت. (1386مایکل ) آرمسترانگ،

 .(1994اصلی نشر اثر ) تهران: ترمه .، مترجمان(کاووسی میرسپاسی و اسماعیل

تهران:  .مترجم( شکرکن، حسین) سازمانی رفتار زمینه هاسازمان در مردم(. 1376آرمیچل ) ترنس،

 .رشد

                                                             
1. Huysman & De Wit  
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(. مدل حافظه سازمانی 1390پیری، زکیه ) ؛احمدی، مریم ؛فرد آذر، فربدعبادی ؛صدوقی، فرحناز

مدیریت  .های مدارک پزشکینیاز اجرای مدیریت دانش در بخشفرایند محور پیش

 .753-743(، 6) 8، اطالعات سالمت

(. بررسی رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در 1392زاده، محمد )حسن؛ زاده، فاطمهعلی

 .60-49 ،3 (2) ،مات اطالعاتیها و خدنظام. هاکتابخانه

 فصلنامه نقد کتاب(. کتابخانه تخصصی به مثابه حافظه سازمانی، 1394غالمی، طاهره )

 .295-283(، 7) 2 ،رسانی و ارتباطاتاطالع

وسیلة شده بهبررسی نقش کیفیت خدمات ارائه .(1392منطق، حسن ) ؛نیا، فاطمهفهیم

العه: کتابخانه مرکزی های دانشگاهی در افزایش اعتماد دانشجویان به آن )مورد مطکتابخانه

-117(، 2) 47 ،رسانی دانشگاهیتحقیقات کتابداری و اطالع .و مرکز اسناد دانشگاه تهران(

137. 

 تأثیربررسی  .(1395غالمزاده، رسول ) ؛زاده، حسینفارسی ؛سلطانی، مهدیدهقانی ؛فیض، داوود

میانجی حافظه سازمانی و شناختی کارکنان با تبیین نقش تسهیم دانش بر توانمندسازی روان

نامه پردازش پژوهش .یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

 .786-785، (3) 32، و مدیریت اطالعات

(. نقش عواطف و حافظه عاطفی در حافظه 1392اسماعیلی، هادی ) ؛خوش، محمدتقیکامه

 .128-107، 45، توسعه سازمانی پلیس .سازمانی

کنندگان از کتابخانه ملی ایران و (. استفاده1391السادات )بزرگی، اشرف ؛محمدزاده، هاجر

گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه. های بهرهشیوه

 .39-23، (4) 23مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطالعات، 

Alavi, M. & Leidner D. E., (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge 

Management Systems: Conceptua Foundations and Research Issues. MIS 

Quarterly, 25 (1), 107-36. 
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