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چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تحلیل چندسطحی تأثیر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات کتابداران
با توجه به نقش تعدیل گر حافظه سازمانی در میان کتابداران کتابخانههای شهر اهواز انجام شده است.
روش :این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی -همبستگی است
که بر روی  114نفر از کتابداران کتابخانههای شهر اهواز ( 19کتابخانه) انجام شده است .برای گردآوری
دادهها ،از پرسشنامههای معتبرِ دارای روایی و پایایی استفاده گردید.
يافتهها :نتایج تحلیل دادهها در سطح فردی (کتابداران) نشان داد که تسهیم دانش تأثیر مثبت و
معناداری بر عملکرد خدماتی در بین کتابداران دارد .یافتههای مدل چندسطحی نشان داد که متغیر سطح
سازمانی (حافظه سازمانی) بر متغیر سطح فردی (تسهیم دانش و عملکرد خدماتی) تأثیر زمینهای معناداری
دارد ،عالوه بر این ،اثر تعدیلکنندگی متغیر سطح سازمانی (حافظه سازمانی) بر روابط بین متغیرهای
سطح فردی (تسهیم دانش و عملکرد خدماتی) تأیید گردید.
نتيجهگيري :هرچه دانش بیشتر به اشتراک گذاشته شود ،عملکرد خدماتی کتابداران نیز افزایش خواهد
یافت و چنانچه حافظه سازمانی مورد توجه قرار گیرد این افزایش عملکرد خدمات افزونتر خواهد شد.
واژگان كليدي :تسهیم دانش ،تحلیل چندسطحی ،حافظه سازمانی ،عملکرد خدمات
 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول) j.mohammadi@scu.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز hodapurzare@yahoo.com
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 .4دانشجوی کارشناسیارشد مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز m_bagheri_9090@yahoo.com

مطالعات كتابداري و علم اطالعات .سال دهم ،شماره  ،2تابستان 1397

38

مقدمه و بيان مسأله
امروزه دانش به عنوان مهمترین منبع استراتژیک در سازمانها شناخته شده است و مدیریت
دانش برای موفقیت سازمانی عامل حیاتی است .در اقتصاد دانش محور ،مدیریت دانش منبع
اصلی مزیت رقابتی سازمان است .مزیت سازمانی دانش محور بر مدیریت دانش تاکید میکند تا
کیفیت تصمیمات و استفاده مؤثر از داراییهای نامشهود را باال ببرد (ایپه .)2003 1،بهطوریکه،
دراکر )1993(2دانش را عامل اصلی تولید در سازمانهای امروزی میداند؛ بنابراین ،دانش ،پایه
و اساس مزیت رقابتی سازمان است و مهمترین محرک برای بهبود عملکرد درونی میباشد (
کیم و لی.)2006 3،
در دو دههی گذشته توجه محققان حوزهی مدیریت دانش به اثرِ مدیریت دانش بر مزیت
رقابتی و عملکرد افزایش یافته است .توانایی ذخیره ،انتقال و گسترش دانش در سازمان اثر
چشمگیری بر خلق دانش و مزیت رقابتی دارد .عالوه بر این ،توجه بیشتر سازمانها به روشهای
افزایش سودآوری و منافعشان از طریق مدیریت دانش معطوف شده است و همچنین تأثیر ذخیره
دانش بر مزیت رقابتی توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است که این امر منجر به
اکتشافات در حوزهای خاص از مدیریت دانش -حافظه سازمانی است (الی ،هوآنگ ،لین و
کائو .)2011 4،ذخیره دانش موجود در سازمان نقش کلیدی در ایجاد حافظه سازمانی دارد .حافظه
سازمانی اطالعات ذخیرهشدهای هستند که هنگام تصمیمگیری به سهولت بازیابی و مورد استفاده
قرار میگیرند (کراس و بیرد .)2000 5،حافظه سازمانیِ مؤثر ،سازمان را قادر میسازد تا از
اشتباهات گذشته اجتناب کند و با پیوند خرد جمعی کارکنان گذشته و کنونی سازمان ،امکان
استفاده از بهترین فعالیتها را فراهم نماید .در نتیجه حافظه سازمانی ابزار مدیریت دانش برای
پشتیبانی از یادگیری سازمانیِ مستمر است (الی و همکاران.)2011 ،
مطالعهی حاضر اثر تسهیم دانش بر عملکرد خدمات کارکنان کتابخانهها را بررسی میکند.
کتابخانهها منابع فکری و انسانی ،و کتابداری یک حرفهی دانشمحور است .مدیریت دانش یک
مزیت مهم در این صنعت بوده و عملکرد و رشد سازمانهای دانشمحور نیازمند ادغام و تسهیم
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دانش است (آمارا ،لندری و دولورکس .)2009 1،با توجه به اهمیت خدمات در کتابخانهها و
افزایش تقاضای کاربران برای دریافت خدمات بهتر ،ارتقای سطح کیفیت خدمات ،یکی از
چالشهای مهم کتابخانهها بهشمار میرود .مدیران کتابخانهها میکوشند از طریق تمرکز بر
نیازهای مشتریان و پاسخگویی صحیح به خواستههای آنان ،زمینهی دستیابی به تعالی کیفیت
خدمات کتابخانهی خود را فراهم کنند (بروکز ،لینگز و بوتشن.)2000 2،
فعالیت کتابخانهها بهعنوان دروازههایی برای تعامالت اجتماعی و فکری در جوامع و سازمان
میباشد (رابرتسن و ریس .)1999 3،بههرحال این ورودیها با چالشهای بزرگی مواجه می-
شوند .بهدلیل منابع دانشی مختلف که درون آنها موجود است ،همچون روزنامههای الکترونیک،
پایگاههای دادهای آنالین ،وبسایتهای حرفهای و منابع دیجیتال و ...مشکالت بیشتری برای
کتابداران  -که مسئولیت رسیدگی به مشکالت خوانندگان را دارند -ایجاد میکنند .کتابداران در
یک موقعیت سازمانی نیاز به اطالعات و راهحلهای مختلفی دارند (لیو ،چانگ و هو.)2010 4،
خلق اطالعات در اشتراکگذاری دانش جاسازی شده است ،اشتراکگذاری دانش بر ایجاد
اطالعاتِ اساسی مبتنی است (رابرت .)2009 5،در این وضعیت ،تجربه و دانش بهطور فزایندهای
بین کتابداران اشتراکگذاری میشود .در دو دههی گذشته ،تحقیقات ،رشد قابل توجهی در
توانایی ایجاد و انتقال دانش داخلی در کتابخانه کرده است (سونگهی و بوریانگ .)2008 6،یکی
از دغدغههای اصلی اشتراکگذاری دانش در تحقیقات گذشته با ماهیت شبکههای متفاوتی
بهوسیلهی دانش در بخشهای مختلف سازمان ایجاد شده و همچنین اشتراگگذاری دانش یکی
از مهمترین فرایندهای اصلی مدیریت دانش در سازمانها بوده است .مفهوم بهاشتراکگذاری
دانش بهطور گستردهای در زمینههای توسعه سازمانی استفاده میشود ،یادگیری سازمانی بهدنبال
غلبه بر مشکل عملیگرفتن یک بستهی دانش از یک بخش از سازمان برای دیگر بخشها میباشد
(لیو ،چانگ و هو .)2010 ،با این حال ،تحقیقات چندسطحی اندکی در خصوص اثر ترکیبی
تسهیم دانش در کنار حافظه سازمانی وجود دارد .چارچوب مدل بیانشده در این مطالعه ،تنها
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برای اثبات ارتباط میان حافظه سازمانی ،تسهیم دانش و عملکرد خدمات بهکار میرود .بنابراین،
این پژوهش یک مدل چندسطحی نظری دربارة تأثیر بر عملکرد خدمات کارکنان با دو هدف
زیر طراحی شده است:
 .1بررسی ارتباط میان تسهیم دانش ،حافظه سازمانی و عملکرد خدمات کارکنان از طریق
تجزیه و تحلیل چندسطحی؛
 .2بررسی اینکه آیا حافظه سازمانی ارتباط بین متغیرهای سطح فردی (تسهیم دانش) و
پیامدهای سطح فردی (عملکرد خدمات کارکنان) را از طریق تجزیه و تحلیل
چندسطحی تعدیل میکند؟

عملكرد خدمات كاركنان
عملکرد1تعاریف متفاوتی دارد و در هر تعریف به جنبههای خاصی از آن اشاره شده است.
آرمسترانگ )1386(2عملکرد را "دستیابی به اهدافی که کمیت و کیفیت آنها تعیین شده است"
می داند .دیگری عملکرد را تابع مشترک تالش ،توانایی و ادارک نقش معرفی می کند (ترنس،
 ،1376ص  .)22براماچ )1988(3در دیدگاه جامعتری معتقد است عملکرد در برگیرنده رفتار و
نتایج است .رفتارها از عامل نشأت میگیرند و عملکرد را از فکر به عمل تبدیل میکنند .رفتارها
نه تنها ابزارهایی برای رسیدن به نتایج نیستند ،بلکه به نوبهی خود پیامدهایی میباشند که محصول
فعالیتهای ذهنی و فیزیکی بوده و میتوان آنها را جدا از نتایج دانست (آرمسترانگ،1386 ،
ص .)12
بهطور کلی ،عملکرد کارکنان به رفتارهایی که مربوط به اهداف سازمانی و تحت کنترل فردی
هستند اشاره دارد .در زمینه خدمات ،مشتریان به مهمترین عامل در چگونگی عملکرد کارکنان
تعریف شدهاند؛ بنابراین ،عملکرد خدمات کارکنان به عنوان رفتار کارکنان دربارهی خدمت و
کمک به مشتریان تعریف شده است .عملکرد خدمات کارکنان از اینرو متمایز از اثربخشی است
که اشاره به نتایج عملکرد خدمات مانند حفظ و رضایت مشتری دارد (لیائو و چوانگ.)2004 4،
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یکی از سازمانهای مخاطبمحور ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی هستند که بیشتر به
کاربرانشان خدمات اطالعاتی میدهند (فهیمنیا و منطق .)1392 ،از اینرو کتابخانه ملى ابتدا باید
امکانات و خدمات و تواناییهاى خود را به استفادهکنندگانِ آن کتابخانه معرفى کند و از طرف
دیگر به نحو شایسته در خدمت پژوهش و پژوهشگران باشد .ارائه خدمات اطالعرسانى به
پژوهشگران باید بهنحوی باشد که پژوهشگران ،کتابخانه را محل مناسبى براى خود بیابند .براى
نیل به این هدف کتابخانه باید با درک عمیق از نیازهاى مراجعان ،آنها را به استفاده از کتابخانه
تشویق کند (محمدزاده و بزرگی.)1391 ،

حافظه سازمانی
اصطالح "حافظه سازمانی "1اولینبار توسط هدبرگ 2در سال  1981بهکار رفت .حافظه
سازمان ،بیانگر ظرفیت سازمان در یادگیری از تجربیات گذشتهی خود است (کامهخوش و
اسماعیلی.)1392 ،
3

ال
فرهنگ لغت وبستر  ،حافظه را قدرت یا فرایند تولید مجدد یا فراخوانی مجدد آنچه قب ا
آموختهشده ،بهویژه از طریق مکانیسمهای تداعی ،تعریفکردهاست (کراوسدل .)2001 4،حافظه
سازمانی مفهومی عام که برای توصیف ،ذخیرهسازی ،شرح و بهاشتراکگذاری دانش مشارکتی
بهکار میرود .یک سیستم حافظه سازمانی را میتوان در دو جزء اصلی تشریح کرد .اول ،کسب
و نگهداری دانش و دوم ،جستوجو و بازیابی اطالعات .کسب دانش شامل فرایند جمعآوری
حافظههاست و همچنین کدگذاری و سازماندهی آنها و قرار دادن آنها در انبارههای حافظه
(غالمی.)1394 ،

تسهيم دانش
تسهیم دانش 5مجموعه رفتارهایی است که شامل تبادل دانش و اطالعات و کمککردن به
دیگران در اینخصوص است .تسهیم دانش ،شبیه رفتارهای شهروندی سازمانی6است که بهطور
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اختیاری و داوطلبانه در سازمانها انجام میشود .یکی از شیوههای اندازهگیری مدیریت دانش،
میزان تسهیم دانش (دانش آشکار و دانش ضمنی) در سازمانها است .پژوهشگران پیبردند که
تسهیم و توزیع دانش با مدیریت دانش همبستگی مثبت دارد .تسهیم غیررسمی دانش در سازمان-
ها نیز میتواند مؤثر باشد (شیلیگو .)2007 1،امروزه تسهیم دانش به عنوان یکی از اجزای فرایند
مدیریت دانش در بالندگی سازمانها نقش تعیینکنندهای دارد (لوبک ،ونفنما و پاول.)2016 2،
تسهیم دانش هنگامی رخ میدهد که یک فرد مایل به کمک و یادگیری از دیگران در توسعه
شایستگیهای جدید است .سنگه )1998(3معتقد است یادگیری به معنی درک و جذب است
(نقل در :یانگ و وان .)2004 4،تسهیم دانش بهعنوان فعالیتی نظاممند برای انتقال ،مبادله دانش
و تجربه میان اعضای یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف کردهاند (لی.)2011 5،
به عبارت دیگر ،تسهیم دانش به عنوان فرایند شناسایی ،توزیع و بهرهبرداری از دانش موجود به
منظور حل مطلوبتر مسائل نسبت به گذشته است (هولد.)2007 6،
محققان با ارائهی مدل جامع تسهیم دانش در سطح فردی ،به عاملی مهم یعنی عوامل ادراکی/
انگیزشی اشاره دارند که شامل نگرشها و هنجارهای ذهنی ،باورهای مربوط به مالکیت دانش؛
ادراک منافع و هزینههای آن ،ادراک عدالت و اعتماد است (تسای و چنگ.)2010 7،

پيشينه پژوهش
مطالعات نشان دادهاند که با وجود افزایش اهمیت دانش ،فقط  30درصد از دانش موجود
در سازمان مورد استفاده قرار میگیرد (لِنِر و مایر )2000 8،و بهعلت عدم دسترسی به اطالعات،
اشتباهات هزینهبر ،اما قابل پیشگیری اتفاق میافتد و خطر از دسترفتن دانش بهویژه هنگامی
بیشتر است که افراد سازمان را ترک میکنند (اسپک و دهوگ.)1997 9،
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بررسی دیگری نشاندادهاست که  74درصد از پاسخدهندگان عقیده داشتند بهترین دانش در
سازمانِ آنها غیرقابل دسترس میباشد و  68درصد فکر میکردند که اشتباهات به دفعات تکرار
میشوند (علوی و لیدنر.)2001 1،
صدوقی ،عبادیفرد آذر ،احمدی و پیری ( )1390مدل حافظه سازمانی فرایند محور ،پیشنیاز
اجرای مدیریت دانش در بخشهای مدارک پزشکی را انجام دادند .کارکنان بخش مدارک پزشکی
معتقد بودند در صورت وجود دانش و اطالعات الزم عملکرد بهتری خواهند داشت .آنان وجود
حافظه سازمانی را ضروری میدانستند و بروز اشتباهات ،کندی کار ،بینظمی ،نارضایتی و
سردرگمی مشتریان را از مشکالت مربوط به جابهجایی کارکنان برشمردند .در نتیجه یک سیستم
حافظه سازمانی که دانش سازمانی را به وظایف کاری مربوط نماید ،از ضروریات یک بخش
مدارک پزشکی است و میتواند باعث بهرهوری و یادگیری سازمانی شود .در این پژوهش
مجموعهی مؤلفهها و موجودیتهای الزامی یک سیستم حافظه سازمانی فعالیتمحور بهعنوان
ابزاری برای اجرای مدیریت دانش در بخشهای مدارک پزشکی ارائه شده است.
علیزاده و حسنزاده ( )1392پژوهشی پیمایشی-توصیفی با عنوان بررسی رابطه سبک
مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانهها انجام دادند .این پژوهش بر روی نمونهای  219نفره از
کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزی دانشگاههای صنعتی شریف ،علومپزشکی تهران ،تربیت
مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،کتابخانه ملی ایران و
کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی انجامشده بود که به روش نمونه-
گیری تصادفی طبقهای و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدهاند .یافتهها نشان داد که
میزان تسهیم دانش در بین کارکنان کتابخانهها ،در سطح نسبتاا نامطلوبی و میزان گرایش کارکنان
به تسهیم دانش در حد نسبتاا مطلوبی قرار دارد و نیز بین کلیه مؤلفههای سبک مدیریت با تسهیم
دانش ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
فیض ،دهقانیسلطانی ،فارسیزاده و غالمزاده ( )1395پژوهشی با هدف بررسی تأثیر تسهیم
دانش بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی حافظه سازمانی و
یادگیری مشارکتی الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران انجام دادند .نتایج تحقیق
نشان داد تسهیم دانش به صورت مستقیم تأثیر معناداری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان
. Alavi & Leidner
1
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دارد .این در حالی است که تأثیر تسهیم دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بهصورت
غیرمستقیم و از طریق دو متغیر حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی الکترونیک بهمراتب بیشتر
از تأثیر مستقیم است .نتایج همچنین نشان داد که حافظه سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی
کارکنان تأثیری ندارد.
جاگارز ،جاگارز و دافی )2009(1در پژوهش خود به مقایسه اولویت خدمات بین کارکنان
و کاربران کتابخانههای عضو انجمن کتابخانههای تحقیقاتی پرداختند .در این پژوهش از مدل
لیبکوال استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که یک تفاوت اساسی در نظرات
کاربران و کارکنان وجود دارد .کارکنان کتابخانه نسبت به کاربران بعد کنترل اطالعات را در
اولویت پایینتری دانستند و همچنین کارکنان نسبت به کاربران بعد تأثیر خدمت را در اولویت
باالتر دانستند.
سانچز ،بنگوآ ،کافمن و ورونتیس )2012(2پژوهشی تحت عنوان تأثیر حافظه سازمانی جدید
بر مدیریت دانش چندفرهنگی انجام دادند .نگرش نسبت به تسهیم منابع با ارزش از دانش متنوع
کارکنان ،بهعنوان پیشنیازی مهم برای موفقیت کسبوکار بینالمللی است که فرهنگهای ملی
را تحتتأثیر قرار میدهد .این مقاله نشان داد که ارائه ابزارهای مدیریت دانشِ مناسب،
بهخصوص با اشاره به جنبههای نرم از احساسات ،باعث تقویت و حتی تغییر الگوهای سابق
نهادینهشده رفتارها میشود.
چانگ و وو )2013(3در پژوهشی باعنوان تحلیل چندسطحی جو حمایت اجتماعی بر روی
تسهیم دانش و زمینه کاری در کتابخانهها پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که حمایت
اجتماعی بر روی تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد و میتوان به بهبود و تقویت تسهیم
دانش در کتابخانهها از طریق شکلدهی به شناسایی سازمانی در کتابداران ،اشاره کرد.
حسین ،کنار و علی ،)2016(4نیز در پژوهشی با عنوان "اندازهگیری عملکرد نوآوری خدمات
از طریق رفتار فرهنگ تیمی و تسهیم دانش در خدمات هتلداری" به بررسی تأثیر رفتار فرهنگ
تیمی و تسهیم دانش بر عملکرد نوآوری خدمات پرداختند .این پژوهش بر روی  327نفر از
.1Jaggars, Jaggars, Duffy
. Sanchez, Bengoa, Kaufmann & Vrontis
2
. Chang & Wu
3
. Hussain, Konar & Ali
4
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کارکنان در هتلهای لوکس مالزی انجام شده است .نتایج با استفاده از معادالت ساختاری و
نرمافزار  PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد رفتار تسهیم دانش و فرهنگ
تیمی تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری خدمات دارد .همچنین فرهنگ و رفتار تیم و اشتراک-
گذاری دانش دارای اثر قابل توجهی بر عملکرد خدمات کارکنان است.

مدل مفهومی و فرضيههاي پژوهش
بر اساس ادبیات پژوهش و فرضیات مطرحشده ،مدل مفهومی تحقیق بهصورت زیر ترسیم
میشود (شکل .)1

شكل  .1مدل مفهومی پژوهش

با توجه به متغیرها و مدل مفهومی ،فرضیههای پژوهش بهصورت زیر تدوین گردیده است:
فرضیه  .1تسهیم دانش تأثیر معنادار و مثبتی بر عملکرد خدماتی کتابداران دارد.
فرضیه  .2حافظه سازمانی تأثیر معنادار و مثبتی بر تسهیم دانش کتابداران دارد.
فرضیه  .3حافظه سازمانی تأثیر معنادار و مثبتی بر عملکرد خدماتی کتابداران دارد.
فرضیه  .4حافظه سازمانی اثر تسهیم دانش بر عملکرد خدماتی کتابداران را تعدیل میکند.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوهی گردآوری دادهها در دستهی
پژوهشهای همبستگیِ مبتنی بر تحلیل رگرسیون قرار میگیرد .جامعه آماری پژوهش ،تمامی
کتابداران (به تعداد  138نفر) کتابخانههای عمومی شهر اهواز (به تعداد  20کتابخانه) میباشد .با
توجه به محدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری ،نمونهگیری صورتنگرفته و تمام اعضای
جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند .در ادامه تعداد  114کتابدار از  19کتابخانه در شهر اهواز
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در جمعآوری دادهها همکاری نمودند که همین تعداد مبنای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون
فرضیههای پژوهش قرار گرفت.
برای ارزیابی و سنجش متغیرهای پژوهش از ابزار پرسشنامه و مقیاس پنجدرجهای لیکرت
از کامالا مخالفم تا کامالا موافقم استفادهشدهاست .بدینترتیب برای متغیر حافظه سازمانی از
پرسشنامه کامیسون و ویالر-لوپز )2011( 1با ضریب آلفای کرونباخ  ،0/848برای سنجش
تسهیم دانش از پرسشنامه چانگ و وو ( )2013با ضریب آلفای کرونباخ 0/867و برای
اندازه گیری متغیر عملکرد خدماتی کتابداران از پرسشنامه تانگن )2005( 2با ضریب آلفای
کرونباخ  0/829استفاده شد .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها نیز از تحلیل
رگرسیون و مدل خطیِ سلسلهمراتبی استفاده شد .مدل خطی سلسلهمراتبی یک تکنیک آماری
است که برای بررسی روابط بین متغیرهای سطح فردی و سازمانی و همچنین اثرات زمینهای و
تعدیلکنندگی متغیر سطح سازمانی بر روابط بین متغیرهای سطح فردی ،بهکار گرفته میشود.
برای این منظور از نرمافزارهای  SPSS16 ، AMOS18و  HLMاستفادهشدهاست.

يافتههاي پژوهش
این بخش به بررسی چگونگی توزیع جامعهی آماری از نظر متغیرهای جنسیت ،تحصیالت،
و سن با استفاده از نرمافزار  SPSSمیپردازد که نتایج آن در جدول  1نمایش داده میشود.
جدول  .1اطالعات جمعيتشناختی پاسخدهندگان

متغيرهاي جمعيتشناختی
مرد
جنسيت
زن
25-18
 35-26سال
توزيع سنی
 45-36سال
بیشتر از  45سال
کاردانی
کارشناسی
تحصيالت
کارشناسیارشد و باالتر
كل دادههاي مورد تحليل

فراوانی
92
22
12
60
26
16
21
76
17
114

درصد فراوانی
80/7
19/3
10/5
52/6
22/8
14
18/4
66/7
14/9
% 100

.1Camison & Villar-Lopez
2. Tangen
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همچنین ،با استفاده از آزمون میانگین جامعه ( tتکنمونهای) ،به بررسی وضعیت موجود
متغیرهای تحقیق در نمونه مورد مطالعه پرداخته شد که نتایج آن در جدول  2نشان داده شده
است .نتایج جدول نشان میدهد که سطح معناداری در تمام متغیرها کمتر از  5درصد است.
همچنین مثبتبودن دامنهی باال و پایین متغیرها نشان میدهد که کتابخانههای مورد مطالعه از
نظر متغیرهای اصلی از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.
جدول  .2نتايج آزمون  Tدر متغيرهاي پژوهش

سطح

متغيرها

T

حافظه سازمانی

14/514

0/00

تسهیم دانش

15/690

0/00

1/8421

عملکرد خدماتی

6/899

0/00

0/538

معناداري

تخمين فاصلهاي

ميانگين

دامنه پايين

دامنه باال

1/00526

0/868

1/1425

0/9473

1/2211

0/3835

0/6925

بهمنظور شناخت بیشتر متغیرهای پژوهش ،میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین
متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)3نتایج تحلیل همبستگی نشاندهندهی
ارتباط درونی و بیرونی متغیرهای تحقیق در سطح معناداری  0/01است .همچنین میانگین نمرات
متغیرها حاکی از و ضعیت مناسب متغیرهای حافظه سازمانی ،تسهیم دانش و عملکرد خدماتی
کتابداران میباشد.
جدول شماره  .3نتايج ضرايب همبستگی بين متغيرها

رديف
1
2
3

متغير
حافظه سازمانی
تسهیم دانش
عملکرد خدماتی

1

2

0/693
0/76

0/63

sig
0/00
0/00
0/00

مدلهاي اندازهگيري متغيرهاي تحقيق
در این پژوهش قبل از وارد شدن به مرحلهی آزمون فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش ،الزم
است از صحت مدلهای اندازهگیری متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل شود .به منظور بررسی
روایی عاملی ابزار اندازهگیری ،حافظه سازمانی ،تسهیم دانش و عملکرد خدماتی کتابداران از
طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول مورد بررسی قرارگرفتند .برای اینکه مدل اندازهگیری یا
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همان تحلیل عاملی تأییدی ،تایید شود ،باید شاخصهای آن برازش مناسبی داشته باشند .اگر
مقدار آماره مجذور خی ( )2χکم باشد ( ،)p<0/05نسبت  2χبه درجه آزادی ( )dfکوچکتر
از  RMSEA ،3کوچکتر از  0/1و نیز  GFIو  CFIبزرگتر از  0/90باشند ،میتوان گفت که
مدل برازش قابل قبولی دارد .با نگاهی به نتایج  AMOSدر شکل  2و جدول  ،4مالحظه میشود
که مدل اندازهگیری شرایط ذکر شده را برآورده میکند؛ بنابراین از برازش مناسبی برخوردار
است.

شكل  .2تحليل عاملی متغيرهاي پژوهش در سطح فردي و گروهی در حالت تخمين استاندارد
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جدول شماره  .4نتايج شاخصهاي برازش مدل اندازهگيري پژوهش

مدل ها

𝟐𝑿

Df

𝑿𝟐⁄
𝒇𝒅

GFI

CFI

IFI

RMSEA

مدل اندازهگيري در
سطح فردي و
گروهی

187/66

100

1/877

0/895

0/912

0/914

0/088

محاسبات فوق که در نرمافزار  AMOSانجامشده نشاندهندهی مناسببودن مدلهای اندازه -
گیری حافظه سازمانی ،تسهیم دانش و عملکرد خدماتی در سازمان است .چرا که اعتبار آنها
مورد تأییدِ تحلیل عاملی قرار گرفته است.

آزمون فرضيهها
بررسی فرضيه سطح فردي :در سطح فردی ،یک متغیر مستقل (تسهیم دانش) و یک متغیر
وابسته (عملکرد خدمات کتابداران) وجود دارد؛ بنابراین ،برای آزمون فرضیه از تحلیل رگرسیون
چندگانه استفاده میشود .نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرمافزار  SPSSدر جداول  5و 6
نشان داده شده است.
جدول  .5نتايج آزمون تحليل رگرسيون

منبع تغييرات
رگرسيون
باقیمانده
كل

مجموع
مجذورات
31/143
47/192
78/335

درجه آزادي
1
112
113

ميانگين
مجذورات
31/143
0/421

آماره
F
73/912

سطح
معناداري
0/00

جدول  .6ضرايب تأثير متغير تسهيم دانش بر عملكرد خدمات

ضريب غير استاندارد بتا

ضريب استاندارد بتا

آماره t

سطح معناداري

0/712

0/631

8/597

0/000

در جدول  5نتایج تحلیل رگرسیون و مقدار آماره  Fکه برابر با  73/912است ،نشان میدهد
مدل رگرسیون خطی ایجاد شده در سطح اطمینان  99درصد ،معنادار و مورد تأیید است .مطابق
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جدول  6نیز ضریب استاندارد  )0/631( βو همچنین آماره  t = 8/597است و سطح معناداری
کمتر از  5درصد نشان می دهد که تسهیم دانش بر عملکرد خدماتی کتابداران تأثیر مثبت و
معناداری دارد؛ بنابراین ،فرضیه اول تأیید میشود.
آزمون مدل خطی سلسلهمراتبی :در این مطالعه برای بررسی روابط زمینهای و تعدیلکنندگی
متغیر سطح سازمانی با متغیرهای سطح فردی از طریق آزمون مدل خطی سلسلهمراتبی باید سه
مدل را به شرح ذیل استخراج و تفسیر نمود.
تجميع دادهها
در مطالعات چندسطحی ممکن است سطح سازه با سطح اندازهگیری سازه متفاوت باشد .در
مواردی که سطح سازه سطح باالیی نظیر گروه یا سازمان باشد ،اما درسطح پایینتری اندازهگیری
شده باشد (خصوصیات مشترک) ،در این صورت پژوهشگر الزم است تا دادههای سطح پایین
را برای دستیابی به سازه سطح باالتر با یکدیگر تجمیع نماید .دراین پژوهش متغیر حافظه سازمانی
متغیر سطح سازمانی است ،اما در سطح فردی اندازهگیری میشود؛ بنابراین ،عمل تجمیع برای
آنها جهت دستیابی به سازه سطح باالتر ضروری است .بهعبارت سادهتر خصوصیات مشترک
نشانگر خصوصیتی است که به کلیهی اعضای درون هر سطح (کتابداران درون هر واحد
کتابخانهها) قابل تعمیم است .بنابراین ،الزم است تا اعضا در ارزیابی آن سازه توافق داشته باشند
و در این زمینه واریانس باالیی نداشته باشند .از اینرو محاسبه شاخصی برای اندازهگیری توافق
درونگروهی برای کلیه متغیرهای مورد بررسی در سطح واحد ضروری است .رایجترین شاخص
توافق درونگروهی برای مقیاس لیکرت توسط جیمز1مطرح شد .وی معتقد است درصورتی که
شاخص توافق درونگروهی مساوی یا بیشتر از  0/7باشد ( )rwgامکان تجمیع وجود دارد .در
این پژوهش نیز برای بررسی مناسب بودن تجمیع دادهها از این شاخص استفاده گردید که مقدار
 rwgبرای حافظه سازمانی برابر با  0/84بود .این مقدار نشان میدهد که امکان تجمیع دادههای
سطح فردی برای رسیدن به دادههای سطح سازمانی وجود دارد.

. James
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مدل صرفاً با اعداد ثابت 1:برای آزمون معناداری ،واریانس بینگروهی ،یک مدل صرفاا با
اعداد ثابت بدون توجه به متغیر پیشبین (تسهیم دانش) در نظر گرفته شد .در این مرحله ،هدف،
شناسایی درصدی از واریانس متغیر وابسته سطح فردی (عملکرد خدماتی) است که توسط
تفاوت بین کتابداران در کتابخانهها تبیین میگردد .نتایج این مدل نشان داد که واریانس بین
گروهی صفر نیست ( ،)τ00 = 0/159 , t= 2/79یعنی عملکرد کتابداران در هر واحد (کتابخانهها)
متفاوت است.
مدل اعداد ثابت به عنوان پيامد 2:هدف این مدل بررسی تأثیر مستقیم متغیرهای سطح باالتر
بر متغیرهای وابسته سطح پایینتر است .در این پژوهش ،حافظه سازمانی به عنوان متغیر سطح
باالتر در نظر گرفته شد .در فرضیههای دوم و سوم بیان گردید که حافظه سازمانی (سطح سازمان)
بر تسهیم دانش و عملکرد خدماتی (سطح فرد) تأثیر مثبت دارند .تخمین پارامتر  λ01برای آزمون
اثرات زمینه ای متغیر سطح سازمانی بر متغیرهای سطح فرد استفاده گردید .بر اساس جدول ،7
حافظه سازمانی بر تسهیم دانش ( )λ01 = 0/777 , t= 4/006و عملکرد خدماتی (, t= 6/369
 )λ01 = 1/28تأثیر مثبت دارد؛ به عبارت دیگر ،نتایج این مدل نشان میدهد که حافظه سازمانی
بر تسهیم دانش و عملکرد خدماتی تأثیر بین سطحی دارد .بنابراین ،فرضیههای دوم و سوم نیز
تأیید میشوند.
مدل شيبها به عنوان پيامد 3:خروجی این مدل تبیینکنندهی اثرات تعدیلکنندهی متغیرهای
سطح باال ،بر ارتباط بین متغیر پیشبینِ سطح پایین با متغیر وابستهی سطح پایین است .فرضیه
چهارم بیان میکند حافظه سازمانی میتواند رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد خدماتی را تعدیل
کند .نتایج جدول  7نشان میدهد که تأثیر حافظه سازمانی بر رابطه بین تسهیم دانش و عملکرد
خدماتی ( )λ11 = 0/763 , t= 4/22معنادار است .بنابراین فرضیه چهارم تأیید میشود.
بهطور کلی ،یافتههای مدل چندسطحی نشان داد که متغیر سطح سازمانی (حافظه سازمانی)
بر متغیرهای سطح فردی (تسهیم دانش و عملکرد خدماتی کتابداران) تأثیر بین سطحی معناداری

.1Intercept only model
. Intercepts as outcomes
2
1. Slopes as outcomes
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دارند و همچین اثر تعدیل کنندگی بین سطحی حافظه سازمانی بر رابطه بین تسهیم دانش و
عملکرد خدماتی در کتابخانهها تأیید شد.
جدول شماره  .7نتايج تحليل چند سطحی
 .1اثرات زمينهاي

ضریب𝟏𝟎𝜸

انحراف معیارSE

t

حافظه سازمانی -تسهیم دانش
حافظه سازمانی  -عملکرد خدماتی
 .2اثرات تعديلكننده
حافظه سازمانی ( تسهیم دانش-
عملکردخدماتی)

0/777
1/28
ضريب 𝟏𝜸1

0/194
0/201
انحراف معیارSE

4/006
6/369
t

0/763

0/18

4/22

بحث و نتيجهگيري
کتابداری و اطالعرسانی ،حرفهای مبتنی بر کار گروهی و همکاری است .همکاری میان
کتابداران عامل مهمی در موفقیت کتابخانهها و رضایت مراجعان آنها میباشد .بنابراین فلسفهی
دانش در کتابخانهها در صورتی تحقق پیدا میکند که دانش بهاشتراک گذاشته شود.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که حافظه سازمانی بر عملکرد خدمات
کارکنان تأثیر مثبتِ معناداری دارد .به عبارتی ،حافظه قوی سازمانی ،عملکرد خدمات کتابخانهها
را افزایش میدهد .مطالعات مربوط به حافظه سازمانی را میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی
قرار داد  .دو رویکرد عمده در این مطالعات وجود دارد که در واقع وجود دو نسل و دو دیدگاه
عمده را در مورد حافظه سازمانی مطرح مینماید .نسل اول ،بیشتر دیدگاه مخزنی و تأکید عمده
بر جمعآوری انواع دانشها دارد .نسل دوم ،مطالعات یک دیدگاه فرایندی را مطرح مینماید و
تأکید عمدهی آن بر فرایندهایی است که حافظه را تا حد امکان کاربردی نماید و تکامل آن نیز
با تعامل کاربران و سیستم قابل حصول باشد .مسئلهی مهمِ دیگر در حافظه سازمانی ،وجود فرد
یا سیستمی است که اطالعات و دانش را فیلتر نموده و با نیازهای سازمانی همسو سازد.
دانش میتواند به عنوان هویتی درونفردی یا اجتماعی تصور شود (نوناکا .)1994 1،در واقع
حافظه سازمانی نیازمند ذخیره ،سازمندهی و بازیابی دانش است .متناوباا دانش سازمانی میتواند

. Nonaka
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به عنوان حافظه سازمان در نظر گرفته شود .پژوهشگران پیشنهاد کردهاند که حافظه سازمانی
جنبهای از پیشینهی سازمان است که رفتار و دانش شرکت بهروشی که در آینده در دسترس
باشند ،تسخیر و ذخیره شده است (ووتن و جیمز .)2004 1،حافظه سازمانی تمام انواع دانش
سازمانی را ادغام میکند؛ عالوه بر این ،حافظه سازمانی به عنوان پیشنیاز اصلی برای پشتیبانی
فناوری اطالعات مدیریت دانش در نظر گرفتهشدهاست (ژانگ ،تیان و کویی.)2006 2،
همچنین نتایج نشان داد که حافظه سازمانی بر تسهیم دانش اثر مثبت و معنادار دارد .ایجاد و
بهبود حافظه سازمانی ،یکی از شیوههای مدیریت منابع فکری و فرهیخته است .سازمانها بایستی
راجع به تالشهای گذشته و شرایط محیطی خود ،دانشی را در حافظه نگهداری کنند و وقتی
که سازمان مطلبی را میآموزد ،از آن پس بایستی نتیجه آن مطلب در دسترس باشد .ثبت و ضبط
مطالب به صورت مکتوب تنها یک فرم از حافظه سازمانی است .آشکارترین محل در این زمینه
گنجینههای اطالعاتی همچون کتابچهی شرکت ،پایگاههای داده ،سیستمهای نگهداری فایلها و
حتی داستانها و حکایتها میشود .عالوه براین ،حافظه افراد نیز یکی دیگر از محلهای اصلی
نگهداری و حفظ دانش سازمانی هستند که هر چه این منابع مجهزتر باشند ،حافظه سازمانی
تقویت شده و میتواند اثرات مختلفی بر عملکرد شرکت داشته باشد که باید در مورد آن به
مطالعه پرداخت.
از دالیل اهمیت توجه به تسهیم دانش در کتابخانهها؛ کاهش هزینهها ،بهبود عملکرد ،بهبود
اراده خدمات به کاربران ،کاهش زمان ارائه و توسعه خدمات جدید ،کاهش زمان تحویل منابع
و اطالعات به کاربران و نهایتاا کاهش هزینههای مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند
دانش در داخل سازمان میباشد (علوی و لیدنر .)2001 ،به گفته شپرد )2000(3مدیریت دانش
کار سادهای نیست و این امر نیاز به پیادهسازی زیرساختهای الزم و ایجاد فرهنگ تبادل و
تسهیم دانش دارد .در واقع به گفتهی داونپورت )1998( 4عبارت "دانش قدرت است" جای

. Wooten & James
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خود را در عصر داناییمحوری به "تسهیم دانش قدرت است" داده است (هوسمن و دِویت،

1

.)2000
در نهایت اینکه ،نتایج تحلیل  HLMنشان داد حافظه سازمانی نقش تعدیلکننده بین
متغیرهای تسهیم دانش و عملکرد خدمات کارکنان ایفا میکند .مشابه این نتیجه در مطالعه الی
و همکاران ( )2011و همچنین در نتایج مطالعه لی ( )2011تأیید شده است.

پيشنهادهاي پژوهش
بهطور کلی با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون که اثر مثبت تسهیم دانش بر عملکرد خدمات
کارکنان را نشان میدهد و نیز تعداد اندک پژوهشهای انجامشده در حوزهی کتابداری و
اطالعرسانی در مورد مدیریت دانش و عناصر تأثیرگذار بر اجرای آن ،ضرورت و نیاز به پژوهش-
های بیشتر در این زمینه احساس میشود .تسهیم دانش به عنوان یک عامل مهم در بهبود عملکرد
و افزایش توان نوآوری سازمانها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به
اهمیت بهاشتراکگذاری دانش ،اگر فرهنگ اشتراک دانش وجود نداشته باشد ،برنامههای مدیریت
دانش موفق نمیشود .پژوهش در این زمینه میتواند نیازها و شکافها را آشکار کند .چون
همانطور که پیشتر نیز یاد شد ،کتابداری و اطالعرسانی با چالشهای جدی در رابطه با مدیریت
دانش روبهروست ،وجود پژوهشهایی برای شناخت تحلیلگرانه چالشها و نیز مطالعاتی که
راهکارهای مقابله و برخورد مؤثر با این چالشها را پیشنهاد کند ،به پژوهشگران آینده توصیه
میشود.
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