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  122-150، 1931، نامه مدیریت دانش(ویژه) 11مطالعات کتابداری و علم اطالعات، 

 

 فصلنامه

 نامه مدیریت دانش ویژه ازدهم،یو علم اطالعات. سال  یمطالعات کتابدار 

 

  قاله پژوهشی م

 

 ریتمدی استقرار پذیریامکان بر سازمانی فرهنگ گریمیانجی با اجتماعی یسرمایه تأثیر

خوزستان استان عمومی هایکتابخانه در دانش  

3یاریبخت ی، نگار مور2ینیالعابد نیز ی، محسن حاج*7یرستم یمنصور کوه
 

رانیچمران اهواز، اهواز، ا دیدانشگاه شه ،یگروه علم اطالعات و دانش شناس اریاستاد .7

 ، تهران، ایرانبهشتی شهید دانشگاه شناسی ودانش اطالعات علم گروه استادیار .2

، اهواز، ایرانخوزستان استان عمومی های کتابخانه کل اداره های کتابخانه امور مسؤل کارشناس .3
 

 اطالعات مقاله

 03/01/89 تاریخ پذیرش: 77/00/89 تاریخ دریافت:

 چکیده

 مدیریت بر زمانیسا فرهنگ گریمیانجی با خوزستان استان عمومی هایکتابخانه کتابداران اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی پژوهش هدف :هدف

 .است دانش

 و  ها( و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیه)ساختاری معادالت یابیاست؛ از مدل یشیمایروش پژوهش پ شناسی:روش

استان خوزستان است که بر اساس جدول مورگان   یعموم هاینفر از کتابداران کتابخانه 390 آماری جامعه. شد ستفادها مدل برازندگی

  یاجتماع هی(، سرما2003) دانش  تیریسه پرسشنامه، مد یرگیداشتند. ابزار اندازه رکتنفر به عنوان نمونه در پژوهش مشا 797

است.  (  ) یرهنگ سازمان( و ف7889) 

 یبر فرهنگ سازمان یاجتماع هیسرما ریتأث یمعنادار یای( است که گو961/0برابر ) یبر فرهنگ سازمان یاجتماع هیسرما ریمس بیضر ها:یافته

بر  یاجتماع یهیسرما ریتأث یمعنادار یای( است که گو701/0دانش برابر ) تیریو مد یاجتماع یهیسرما یرهایمتغ نیب ریمس بیاست. ضر

بر  یفرهنگ سازمان ریشده است که تأث 193/0 زیدانش ن تیریو مد یفرهنگ سازمان یرهایمتغ نیب ریمس بیدانش است. ضر تیریمد

 تیریو مد یاجتماع یهیدر رابطه سرما یکه فرهنگ سازمان دهدیسوبل نشان م یآزمون ت جینتا نی. همچنکنندیم دییدانش را تأ تیریمد

دارد.  یانجیدانش نقش م

اسب و مورد نیاز را زیرساخت من رهیپژوهشگران عوامل گوناگون ساختاری، فرهنگی، تكنولوژیكی، رهبری، منابع انسانی و غ گیری:نتیجه 

 دانش، مدیریت گوناگون توانمندسازهای و هازیرساخت این میان از که اندریت دانش معرفی و بررسی کردهمدی آمیزبرای اجرای موفقیت

و فرهنگ سازمانی در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در کتابخانه یاجتماع هیسرما کنندهتعیین و حیاتی نقش بر پژوهش این

 استان خوزستان تأکید شده است.  یعموم یها

 خوزستان ،یمومع هایکتابداران، کتابخانه ،یفرهنگ سازمان ،یاجتماع یهیدانش، سرما تیریمد ها:کلیدواژه

 نویسنده مسئول: *

 استناد به این مقاله: 

 یفرهنگ سازمان یگریانجیبا م یاجتماع یهیسرما ریتأث .(8931) نگار، بختیاریموری، محسن، العابدینیزینحاجی ،منصور، رستمیکوهی
نامه مدیریت ، ویژهطالعاتمطالعات کتابداری و علم ا.استان خوزستان یعموم یهادر کتابخانهدانش  تیریاستقرار مد یریپذبر امکان
 228-508دانش، 

mailto:f.nooshinfard@gmail.com
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 مقدمه و بیان مسئله

 ستكها ابزارهایی از یكی دانش مدیریت. هستند ماندگاری و بقاء برای ابزارهایی پی در هاسازمان ،27 قرن متغییر دنیای در

 دهیسازمان انتخاب، یافتن، در اهسازمان به که است فرایندی دانش مدیریت. سازد رهنمون هدف این به را هاسازمان تواندمی

 ضروری ستنتاجا و پویا یادگیری مسأله، حل قبیل از هاییفعالیت برای که است تخصصی و کرده کمک مهم اطالعات انتشار و

 7880 یدهه به هاسازمان توسط استفاده مورد منبع عنوان به دانش ایده(. ) است

 قرار جهتو مورد مدیریتی و علمی هایبافت در دانش مدیریت مفهوم یعنی منبع این مدیریت اهمیت که زمانی د،گردمی بر

 بر تأکید) کیفیت جنبش یدهه عنوان به 7890 یدهه شغلی، حوزه متخصصان بندیطبقه اساس بر(. گرفت )

 برای هاآوریفن از استفاده) مجدد مهندسی یدهه 7880 یدهه ،(هترب کیفیت به دستیابی برای افراد ذهنی نیروی از استفاده

 دانش مدیریت. است شده شناخته دانش مدیریت یدهه عنوان به 2000 یدهه سرانجام و( هاهزینه کاهش و کاری فرایند بهبود

 مچنینه. دهد ارتقاء ترروشن دعملكر برای سازمان توانمندسازی طریق از را سازمانی علمكرد هایویژگی از طیفی تواندمی

 ریتمدی استقرار اما. است شده اشاره سازمان در نوآوری اصلی منبع عنوان به دانش مدیریت در سازمان توانایی به متون در

 . باشدنمی پذیر امكان سادگی به سازمان یک در دانش

 مامت بتواند که است عواملی نیازمند می،عمو هایکتابخانه جمله از مختلف هایسازمان در دانش مدیریت موفق اجرای

 منافع به سیدنر برای تضمینی تواندنمی دانش مدیریت سازیپیاده جهت در تالش صرفاً. بخشد نظام را کتابخانه هایفعالیت

 این در ماهنگه تغییرات نیز و انسانی و آوریفن فرهنگی، ساختاری، مناسب زمینه نیازمند سازمان، در تغییر. باشد آن متصور

 فرهنگ نظر از موجود وضع ارزیابی با که است آن نیازمند دانش مدیریت سازیپیاده در موفقیت دیگر، بیانی به  هاست.حوزه

 مدیریت آمیز موفقیت کارگیری به برای کتابخانه آمادگی میزان از هافرایند و ساختار اطالعات، آوریفن انسانی، عامل و

 یرمایهس یعنی انسانی و فرهنگی عامل دو بر پژوهش دامنه کردن محدود دلیل به پژوهش این رد باشیم. داشته شناخت دانش

 . است شده تمرکز سازمانی فرهنگ و اجتماعی

 از شده شینا طریق، از دسترس قابل درون، در موجود بالقوه و و بالفعل منابع عنوان به را اجتماعی سرمایه سازمانی، نظر از

 اجتماعی، یسرمایه آنها دیدگاه از. کنند می تعریف اجتماعی واحد یک با فرد یک روابط شبكه

 برای و ودهنم بسیار کمک دانش تسهیم و خلق در هاسازمان به تواند می که است، سازمانی مهم هایسرمایه و هاقابلیت از یكی

سازمان  ییاتوان یاجتماع یهیسرما که کرد استدالل توانیم. کند ایجاد یدارپا سازمانی مزیت هاسازمان سایر با مقایسه در آنها

 قیطر از یجمع یفكر هیسرما توسعه لیتسه به یاجتماع یهیسرما دانش، خلق لحاظ از. دهدیم شیدانش را افزا تیریمد یبرا

 لیتسه را یكرف هیسرما نیهمچن یاجتماع یهیسرما. کندیم کمک آن بیترک و مبادله یبرا الزم طیشرا دادن قرار ریتأث تحت

 اندازه تا یرفك هیسرما خلق است، وابسته مختلف یها بخش تجارب و دانش بیترک به یفكر یهیسرما که آنجا از. کندیم

 نیهمچن یاجتماع یهیسرما.   شودیم لیتسه یاجتماع یهیسرما وجود قیطر از یادیز

 یهیسرما حضور(. ) کندیم یباز هستند، الزم دانش خلق یبرا که ییهاتیصالح توسعه در یمهم شنق

 ندیراف کل یاجتماع یهیسرما ،یکل منظر از. دهد شیافزا زین را دانش انتقال و کاربرد حذب، تواندیم سازمان در یاجتماع

 . سازدیم کارآمدتر را یجمع مشارکت که چرا دهدیم شیافزا را سازمان در دانش تیریمد
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 توسط ستا دانش مدیریت استقرار برای سازمان ظرفیت در ایکننده تعیین مؤلفه اجتماعی یسرمایه که یفرضیه این

 رد ماعیاجت یسرمایه که دادند نشان پژوهشی است. در رسیده اثبات به نیز داخلی و خارجی مختلف عملی هایپژوهش

 پژوهش رد   دارد  مثبتی اثر هاشبكه اعضای میان در دانش انتقال بر سازمان

 .دارد وجود دارىمعنى ارتباط سازمان در دانش انتقال و اجتماعى یسرمایه میان که دادند نشان خود

د. اشتراک دانش دارن یفیتو نه ک یتبر کم یمثبت یرتأث یشارکت و تعامل اجتماعنشان دادند که اعتماد، م 

 و ضمنى دانش تسهیم به کارکنان تمایلافزایش بر دارىمعنى بطور اجتماعى یسرمایهاثبات کردند که  

 .  است داشته مثبت ریتأث آشكار

 یاعاجتم یهیسرما و دانش تیریمد نیب یداریمعن و مثبت رابطهشان دادند که ن یدر پژوهش 

 یستیهزب سازمان در دانش تیریمد توسعه به یسازمان یاجتماع یهیسرما یهامؤلفه بهبود با که یبطور دارد؛ وجود یسازمان

اجرایمیزان و اجتماعیسرمایهنبیرابطهبه بررسی . شودیم منجر زدی استان

-سرمایهمیزانبیندادنشان پژوهشهاییافته. پرداختند مشهدپزشكی علوموفردوسیدانشگاههایکتابخانه دردانشمدیریت

 با که دادند نشان  داردوجودداریمعنومثبترابطهدانش مدیریت اجرایمیزانواجتماعیی

 مازندران ستانا یعموم یها کتابخانه در دانش تیریمد کاربرد و کسب ابعاد توسعه شاهد توانیم یاجتماع هیسرما مؤلفه هبودب

 .بود

اعضایاکثریت اجتماعیرفتاربرراتأثیر ترینبلندمدتوترینپردامنهترین،عمیق سازمان، فرهنگیمحیطکهآنجااز

مستلزمبلكه افتدنمیاتفاقخودبه خوددانشرشداست،اجتماعیپدیدهیک نیزدانشگردیطرفازگذارد،میسازمان یک

 او رید،بب نام را دانش مدیریت حیاتی عامل سه که بودند پرسیده باکمن روبرت از که هنگامی. استمناسببسترهایوجود،

مناسب سازمانیفرهنگیکایجادوتغییرسی،بررباتنها  "فرهنگ و فرهنگ فرهنگ،": گفت

یک عنوان بهدانشمدیریت ازودادتغییرسازماندرراافرادبینتعاملالگوی تدریجبه توانمیکهاستپذیرانعطاف و

 وآورند وجودبهاعضا میان دردانشتقابلوانتقالاشتراک، برایمحیطیبایدهاسازمانروایناز. گرفت بهرهرقابتیمزیت

 دانش مناسب و بهینهجریانتضمین برای پشتیبانفرهنگیک. دهند آموزش تعامالتشان،کردنمفهومباجهتدرراافراد

راخویشدانشکههمچنانسازماناگر استدانش مدیریت اصلی زیربنایسازمانیفرهنگواقعدر. است حیاتی عاملی

 دیدخواهدجدیآسیبیسازمانیفرهنگ نماید، پیدا محیطبامبتكرانهویننوانطباقی نتواند سازد،می بهینه

نهفتهسازمانیفرهنگدرمحور دانشهایسازمانخلقدرمانعترینبزرگ که کندمی بیان . 

 . است

 شده رفتهگ نظر در دانش مدیریت و اجتماعی سرمایه ینب میانجی متغیر عنوان به سازمانی فرهنگ پژوهش این در طرفی از

افراد بیناجتماعیتعامالتازسازمان یکفرهنگ.هستند نقش این کننده تأیید نیز پژوهش هایپیشینه و نظری مبانی که است

 ایجادومقرراتونینقواتدوینبهنیازباشدباالسازمانیکدر اجتماعیسرمایهذخیرهچههرکهطوریبهپذیرد؛میتأثیر

 جهتاجتماعیسرمایهکنندهکنترلیکعنوانبهسازمانیفرهنگ.یابدمیکاهشسازماندرنظارتیواجرایینهادهای
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 اجتماعیسرمایهوفرهنگبینمعلولیوعلترابطهبهترعبارت کند. بهمیعملغالبهایارزشومشخصرفتارهایتقویت

جاییتا.باشدترتأملقابلسازمانیفرهنگبراجتماعی سرمایهتأثیرگذارینقشرسدمینظربهلیوبودهدوسویهایرابطه

بااجتماعیسرمایهکهاستمعتقدوی گیرد،مینظردراجتماعیسرمایهآورندهپدیدرااجتماعیسازمان که

دوکهاستگوناگونی چیزهایانواعبلكهنیستیواحدشیءاجتماعیسرمایهویزعم بهشود،میتعریفکارکردش

میتسهیل ساختاردروندرراافرادمعینهایکنشوهستنداجتماعیساخت ازهایجنبآنهاهمهدارند؛مشترکویژگی

ندتوامی سازمانافرادمیانهمبستگیتقویتوگروهیوجمعیروابطهایشبكهگسترش وایجادبااجتماعیسرمایه. کنند

اثرهاسرمایهسایراجتماعی،سرمایهغیاب در.نمایدایفامؤثریبسیارنقشمطلوبسازمانیفرهنگتثبیتوگسترشدر

 دشواروناهموارهاسازماندراقتصادیوفرهنگیتكاملوتوسعههایراهپیمودن آنبدونودهندمیدستازراخودبخشی

 بودخواهد

 ملیع هایپژوهش توسط است دانش مدیریت استقرار برای سازمان ظرفیت در هم سازمانی فرهنگ که یفرضیه نای  

 فرهنگ که دادند نشان . است رسیده اثبات به نیز داخلی و خارجی مختلف

 فرهنگ تأثیر بررسی به . ددار مثبتی تأثیر مالزی دولتی موسسات در دانش مدیریت بر سازمانی

 و دانش لقخ بر سازمانی فرهنگ که داد نشان آنها پژوهش نتایج. پرداختند دنیسون مدل اساس بر دانش مدیریت بر سازمانی

 ینب رابطه بررسی به پژوهشی در . است تأثرگذار دانش مدیریت

 فرهنگکه داد نشان پژوهش نتایج. پرداختند سمنان استان پرورش و آموزش سازمان در دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ

. شودمیمحسوبهاسازماندردانشمدیریتآمیزموفقیتاجرایواستقرار ابزارهایترینمهم ازیكیسازمانی

 رکتش در دانش مدیریت استقرار با اجتماعی سرمایه یرابطه بررسی به شیپژوه در 

 دانشمدیریت استقرار برای آمادگی میزانسازماندراجتماعییسرمایهافزایشبا که داد نشان نتایح. پرداختند فوالدسازی

 استیافتهافزایش تغییر ازپشتبیانی وتغییرمحتوایسازمان،زیرساختسازمان،ساختارسازمان،فرهنگابعاددر

شناختکه دادند نشان و داده قرار بررسی ورد را دانشمدیریتاقداماتتسهیلدرسازمانیفرهنگنقش 

 نگفرهباکهکننداستفادهدانشیمدیریتاقدامات ازتادهدمی تواناییرامدیرانبهسازمان، برحاکمسازمانیفرهنگنوع

 دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ بین که دادند نشان  باشندداشتهتناسبسازمان

 . دارد وجود داریمعنی رابطه کرمانشاه عمومی هایکتابخانه در

برای هاییتالش عمومی هایکتابخانه جمله ازهاسازماناغلبکهشدهباعثدانشمدیریتکارگیری بهازحاصلمنافع

-سرمایهوجود باکهمواجهند عمده چالشاینباهاکتابخانهاغلبدراولیههایتالشامادهند؛انجامفرآینداینسازیپیاده

سطحبودنپایینمشكلایناصلیعلت. پذیردمی صورتکندی بهآن کاربردهاینفوذگسترشدانشمدیریترویگذاری

یافتنبرای آمادگیاینمیزانازصحیحدرکبنابراین. استدانش مدیریتازاستفادهوپذیرشبرای هاکتابخانهآمادگی

 کندمی بیان  رسدمینظر بهضروری نماید،کمکسازماندردانشمدیریت آمیزموفقیتاستقراربهکههاییراه

 سازمانی،فرهنگسازمانی،ساختارجملهازمختلفسازمانیعوامل کهاستاینمستلزمدانشمدیریت سازیپیاده که
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مانععوامل اینبیندرناهماهنگی.باشندبرخوردارالزمانسجامازوداشتهخاصیهایویژگیانسانی منابعوتكنولوژی

 مدیریت سازیپیاده بر مؤثر عامل دو اجتماعی یسرمایه و سازمانی فرهنگ شدخواهددانشمدیریتآمیزموفقیتسازیپیاده

 . است شده تمرکز آنها بر پژوهش این در که هستند دانش

 به وزستانخ استان عمومی هایکتابخانه در دانش مدیریت اجرای و سازیپیاده به نیاز شد، گفته که مطالبی با توجه با

 عهده از یابند، سازگاری تغییر حال در دنیای با بتوانند اینكه برای خوزستان استان عمومی هایکتابخانه. شودمی احساس شدت

 و میعل آموزشی، فرهنگی، متنوع خدمات ارایه در رو پیش سازمان یک عنوان به را خود برآیند، تحوالت و تغییرات این

 یتمدیر سمت به حرکت از ناگزیر کنند، ایجاد کتابداران در ایتازه هاینگرش و هامهارت و دارند، نگه پایدار پژوهشی

 با زستانخو استان عمومی هایکتابخانه کتابداران اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف ینرو،ا از. است دانش

 رمایهس متغیر پژوهش، پیشنهادی مدل طراحی در .است دانش مدیریت استقرار آمادگی بر سازمانی فرهنگ گریمیانجی

. هستند وابسته یرمتغ عنوان به دانش مدیریت و میانجی متغیر عنوان به سازمانی فرهنگ متغیر مستقل؛ متغیر عنوان به اجتماعی

 ناب حاضر پژوهش موضوع تبیین برای نظری مدلی تحقیق، فرضیاتو پژوهش یهانهیشیپ نظری،ادبیات مبنای بر توانمی لذا

 (. 7 شكل) کرد

 
 پژوهش پیشنهادی الگوی(. 7) شكل

 پژوهش هایفرضیه

 . دارد آنان ازمانیس فرهنگ بر مثبت مستقیم اثر خوزستان استان عمومی هایکتابخانه کتابداران اجتماعی سرمایه: اول فرضیه

 .دارد وزستانخ استان عمومی هایکتابخانه در دانش مدیریت بر مثبت مستقیم اثر کتابداران اجتماعی سرمایه: دوم فرضیه

 .دارد وزستانخ استان عمومی هایکتابخانه در دانش مدیریت بر مثبت مستقیم اثر کتابداران سازمانی نگفره: سوم فرضیه

 های کتابخانه رد دانش مدیریت بر مثبت غیرمستقیم اثر سازمانی فرهنگ طریق از کتابداران اجتماعی سرمایه :چهارم فرضیه

 . دارد خوزستان استان عمومی
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پژوهش شناسیروش

جهت جزئیمربعاتحداقلروشو() ساختاریمعادالتیابیمدلازو است؛ توصیفی پیمایشی شپژوه روش

 هافرضیه آزمون برای جامع آماری رویكرد یک ساختاری معادالت الگویابی. شد استفادهمدلبرازندگیو هافرضیهآزمون

 تحلیل واریانس،کو ساختاری تحلیل نظیر مختلفی ناوینع با که باشدمی مكنون و شده مشاهده متغیرهای بین روابط یدرباره

 از نفر 390 تعداد شامل حاضر پژوهش آماری یجامعه. شودمی نامیده لیزرل نیز گاه و علی یابیمدل مكنون، متغیرهای با مسیر

به صورت  نهافر از آن 797مورگان   یاساس جدول کرس بر که هستند خوزستان استان عمومی هایکتابخانه مسولین و کتابداران

 سرمایه ، دانش مدیریت،پرسشنامه، سهگیریاندازهابزار. داشتند شرکتساده در پژوهش  ینمونه تصادف

 هاپرسشنامه از کدام هر ادامه در که است  سازمانی فرهنگ و  اجتماعی

   .گرفت خواهد قرار بحث مورد

 شش دارای پرسشنامه این.است شده طراحی 2003 سال در السون توسط که است گویه 20 دارای دانش مدیریت پرسشنامه

 توسط امهپرسشن این پایایی. دانش کاربرد دانش، انتشار دانش، ذخیره دانش، جذب افرینی، دانش: از است عبارت که است عامل

 و 98/0 دانش، اشاعه ،99/0 دانش، ذخیره ،98/0 دانش جذب ،90/0 دانش خلق برای کرونباخ الفای اساس بر 2003 الوسون

 دست به 80 و 98/0 ترتیب به( 2009) 2بیپ و( 2003) 7لوی هایپژوهش در پرسشنامه این پایایی. آمد بدست 96/0 دانش کاربرد

 . است پرسشنامه این قبول قابل پایایی دهنده نشان که امد

 پرسشنامه این. است شده طراحی 7889 سال در گوشال و ناهپیت توسط که است گویه 71 دارای اجتماعی سرمایه پرسشنامه

 و ریرخپ دیانی، پژوهش در پرسشنامه این پایایی. است ساختاری سرمایه شناختی، سرمایه ای، رابطه سرمایه مؤلفه، 3 دارای

 . آمد دست به 86/0( 7387) محمودی

 در  را سوال 20  پرسشنامه این شده کوتاه فرم. شد تنظیم و تهیه دنیسون توسط 2000 سال در سازمانی فرهنگ پرسشنامه

 یدرآبادیح تحقیق در آن پایایی. رسالت پذیری، انطباق ،(مشارکت)کار در شدن درگیر سازگاری، مولفه 0 دارای و برگرفته

 و حاسبهم نیز حاضر پژوهش در مذکور ایه پرسشنامه پایای همچنین. باالست پایایی نشانگر که آمد دست به 19/0( 7398)

 . آمد دست به 90/0 و 83/0 ،99/0 ترتیب به آنها کرونباخ آفای ضریب

 هاداده تحلیل و تجزیه روش

مدلبرازندگیو  هافرضیهآزمونجهتجزئیمربعاتحداقلروشوساختاریمعادالتیابیمدلازپژوهشایندر

تر،دقیقبیانبهومتغیریچندرگرسیونخانوادهازنیرومندو کلیبسیارروشیکختاریسامعادالتیابیمدل. شد استفاده

موردهمزمانایگونهبهرارگرسیونمعادالتازایمجموعهدهدمیامكانمحقق بهکهاستعمومیخطی مدلبسط

در استمكنونوشدهمشاهدهتغیرهایمروابطدربارههافرضیهآزمونبرایجامعرویكردیکمدلاین دهد قرارآزمون

پیشنهادجزئیمربعاتحداقل ایمرحلهدوروشواسالپیاسمارتافزارنرمازهادادهتحلیلوتجزیهمنظوربه پژوهشاین

ازدومگامدروتأییدیعاملیتحلیلازاولگامدر استشدهاستفادههادادهتحلیلبرای توسطشده

                                                           
1 - levy 
2 - Bieps 
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 یراستو افزار با استفاده از نرم هایلتحل یبه ذکر است که تمام الزم . بردمیبهره هاسازهبینروابطتحلیل برایمسیرتحلیل

 . ال. اس انجام شده است.یو پ 23
 

 گیریاندازه مدل برازش هایشاخص

 هر هک معنی این به. است مدل هایشاخص ودنب بعدی تک گیرد، قرار توجه مورد باید مدل، ارزیابی در که عاملی اولین

 باید منظور ینا به. گردد بارگذاری نهفته، متغیر یک به تنها بزرگ، عاملی بار مقدار یک با باید ها،شاخص مجموع در شاخص

 از ایدب و شده محسوب کوچک 0/0 از کوچكتر عاملی بار مقدار که است ذکر به الزم. باشد 6/0 از بزرگتر عاملی بار مقدار

 باشند، می 0/0 از کمتر عاملی بار دارای که هایی شاخص حذف با دستی صورت به امر این. گردد حذف هاشاخص مجموعه

شود. می انجام

 قبول مورد پایایی گیریاندازه  مدل پس است 0/0 از باالتر عاملی بارهای ضرایب کلیه است مشخص 7 جدول در که همانطور

 . داراست را

 یعامل یبارها بیضرا :7 جدول  

 ریمتغ
 

 مؤلفه
 

 یعامل بار
 

 یاجتماع هیسرما

 

 یارابطه هیسرما

 
 

 یشناخت هیسرما

 

 یساختار هیسرما

 

 یسازمان فرهنگ

 

 مشارکت

 
 انطباق

 
 یسازگار

 
 

 رسالت

 
 

 دانش تیریمد

 

 ینیآفردانش

 
 

 جذب

 
 انتشار

 
 

 کاربرد

 
 یسازمانده

 
 رهیذخ
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است.  1/0 یباال  ریو تمام مقاد 1/0 یباال کرونباخ و  یآلفا ریمقاد شود،یم مشاهده 2  جدول در که همانگونه

 .است برخوردار مطلوب ییایپا از مدل گفت توانیم نیبنابرا

 ییایپا به مربوط ریمقاد: 2 جدول
 

 متغیر
 

 ترکیبی پایایی کرونباخ آلفای

 

 همگرا روایی

 اجتماعی سرمایه
 

 سازمانی فرهنگ
 

 دانش مدیریت
  

 

 مؤلفه آن هرابط با مقایسه در هایششاخص با مؤلفه یک رابطه میزان شود،می مشخص واگرا روایی با که دیگری مهم معیار

 بیشتری تعامل مدل در مؤلفه یک که است آن از حاکی مدل یک قبول قابل واگرای روایی که طوریهب هاست؛مؤلفه سایر با

 قابل سطح در وقتی واگرا روایی که کنندمی بیان . دیگر هایمؤلفه با تا دارد خود هایشاخص با

 ضرایب قدارم مربع یعنی) دیگر هایمؤلفه و مؤلفه آن بین راکیاشت واریانس از بیشتر مؤلفه هر برای  میزان که است قبول

 ریسمات این هایخانه که پذیردمی صورت ماتریس یک وسیله به امر این بررسی  در. باشد مدل در( ها مؤلفه بین همبستگی

 واگرای روایی صورتی در مدل این. است مؤلفه هر به مربوط  مقادیر جذر و هامؤلفه این همبستگی ضرایب مقادیر حاوی

.باشد بیشتر خود زیرین مقادیر از اصلی قطر در مندرج اعداد که دارد قبول قابل
 

 واگرا ییروا یفورنل و الرکر برا ری: مقاد3جدول 
 

 دانش یریتمد سازمانی فرهنگ متغیر

 

 اجتماعی سرمایه

 سازمانی فرهنگ

 
 

 دانش مدیریت

 
 اجتماعی سرمایه

 
 

 وجود ماتریس اصلی قطر روی بر که  جذر مقادیر که شود می مالحظه 3 جدول در آمده دست به مقادیر به توجه با

 .دارد قبولی قابل نسبتاً واگرای روایی مدل بنابراین و است بیشتر سلول هر زیرین مقادیر از دارد

 ساختاری مدل برازش هایشاخص

 :است مرحله 3 شامل ساختاری مدل برازش

(مقادیر)  معنادار ضرایب .7

 یا  معیار .2

()  معیار .3
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 مقادیر که مسیرهایی. است پرداخته مستقیم مسیرهای( مقادیر ) معناداری ضرایب با هافرضیه بررسی به 7 شكل

 رد آماری نظر از است 86/7 از کوچكتر  آماره که هاییفرضیه ولی شودمی واقع قبول مورد باشد 86/7 از بزرگتر  آماره

 . هستند دار معنی مسیرها تمامی شود می مالحظه که همانطور. شودمی

 
 معناداری حالت در ساختاری مدل: 7 شكل

 وبیلمط حد در مسیرها تمامی شودمی مالحظه که همانطور. است پرداخته مستقیم مسیرهای ضرایب بررسی به 2 شكل

 . هستند

 
 استاندارد نیتخم حالت در یساختار مدل: 2 شكل
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.است 0 شماره جدول شرح به وابسته بر مستقل متغیرهای تأثیر ضرایب و   آماره آزمون مقادیر 2 و 7 هایشكل به توجه با

 

 پژوهش یرهایمربوط به متغ میمستق یرهایمس بیو ضرا  آزمون آماره  ری: مقاد0 جدول

 
 ریمس

 ریمس بیضر 

()
 هیفرض جهینت یداریمعن عدد

 ریمتغ از 

 

 ریمتغ به

 اجتماعی سرمایه
 سازمانی فرهنگ

 
 

 هیفرض دییتأ

 
 سازمانی فرهنگ

 

 دانش مدیریت

 
 

 هیفرض دییتأ

 

 اجتماعی سرمایه

 

 دانش مدیریت

 
 

 هیفرض دییتأ

 

 از بزرگتر و 699/02 برابر سازمانی فرهنگ و اجتماعی سرمایه متغیرهای بین داریمعنی آماره ،0 شماره جدول با مطابق

 ضریب چنینهم. است دارمعنی( %88) اطمینان سطح در فوق متغیرهای بین ارتباط که است این یدهندهنشان ،(19/2) مقدار

 ویایگ و دهدمی نشان را سازمانی فرهنگ بر اجتماعی سرمایه متغیر تأثیر میزان که است( 961/0) برابر متغیر دو این بین مسیر

 ضریب نیز، دوم فرضیه درخصوص. است سازمانی فرهنگ رب اجتماعی سرمایه تأثیر بر مبتنی پژوهش اول فرضیه معناداری

 این تأثیر معناداری گویای که شده 111/2 آن معناداری و 701/0 برابر دانش مدیریت و اجتماعی سرمایه متغیرهای بین مسیر

 و سازمانی گفرهن متغیرهای بین مسیر ضریب. شودمی تأیید اساس این بر نیز پژوهش سوم فرضیه و است %81 سطح در متغیر

 فرهنگ تأثیر بر مبنی پژوهش سوم فرضیه( 19/2 از بزرگتر) 96/71 معناداری آماره که است شده 193/0 نیز دانش مدیریت

 .کنندمی تأیید را دانش مدیریت بر سازمانی

 ای  اریمع

 نمایدمی ارزیابی ضعیف را 78/0 به کنزدی و معمولی را 33/0 به نزدیک مطلوب، را 61/0 به نزدیک مقادیر ،(7899) چین

 باشدمیساختاریمدل مطلوببرازشازحاکیبرایآمده دست بهمقادیر
 نییتع بیضرا ریمقاد: 1 جدول

 
متغیر

 سازمانی فرهنگ
 

 دانش مدیریت
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را 31/0  و 71/0  و 02/0مقدارسهزا، درونهای سازهمورددرمدلبینی پیشقدرتشدتمورددر

باشد،02/0 به نزدیکمحدودهدرزادرونیسازهیکمورددر مقداراگرآنهااعتقادبه. اندنمودهتعیین

  دارد.سازهآنهایشاخهقبالدرضعیفیبینی پیشقدرتمدلکهداردآنازنشان
 2 ری: مقاد6 جدول

2

متغیر

 سازمانی فرهنگ

 
 دانش مدیریت

 
 اجتماعی سرمایه

 

 و باشدمی خوب مدل بینیپیش قدرت بنابراین ست،ا 31/0 از بزرگتر هامؤلفه کلیه بهمربوطمقادیراینكهبهتوجهبا

 .است برآمده مربوطه مقادیر بینی پیش یعهده از خوبی به مدل کل در

 دانش تیریمد و یاجتماع هیسرما رابطه در یسازمان فرهنگ یانجیم نقش یبررس

 سوبل یت آزمون از دانش تمدیری و اجتماعی سرمایه بین رابطه در سازمانی فرهنگ میانجی نقش معناداری بررسی جهت

. است شده ارائه  1 جدول در آن نتایج که شد استفاده

 یمشتر با ارتباط تیریمد و یارتباط یهامهارت رابطه در یفرهنگ هوش یانجیم نقش یبررس یبرا سوبل یت آزمون جینتا: 1 دولج

 

 مسیر

 

 استاندارد بیضر

 

 استاندارد یخطا

 

 آماره
 یمعنادار سطح

 

 یسازمان فرهنگ — یاجتماع هیسرما

 
  

 دانش تیریمد — یسازمان فرهنگ  

 

  

 آماره دارمق طرفی از و است کمتر 07/0 از  و 000/0 برابر که معناداری سطح مقدار به توجه با  ،1 جدول اطالعات براساس

 مدیریت و اجتماعی سرمایه رابطه در سازمانی فرهنگ که گفت توانمی %88 اطمینان با است بیشتر 19/2 از و 01/0 برابر که تی

 . دارد میانجی نقش دانش
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 و بحث  گیرینتیجه

 به قابتیر مزیت کسبمنظور بهرا هاسازمان توسطدانشروزرسانیبهواکتساب امروزی،محیطدرسریعتغییرات

 ها،الیتفع در نوآوری و خالقیت امكان دانش، مدیریت کاربست با هاسازمان. است کرده تبدیل ناپذیراجتناب ضرورتی

. دش خواهند خارج انفعالی حالت از هاسازمان سایر با رقابت در نتیجه در و کرده فراهم را خود خدمات و محصوالت فرایندها،

 از و افتهی توسعه سرعت به اجتماعی هاییسازمان عنوان به عمومی هایکتابخانه تغییر، حال در سرعت به اطالعاتی محیط در

بسیارفرایندیدانشمدیریتاین،وجودبا. کنندمی استفاده  ایکتابخانه خدمات ارتقاء منظور به دانش مدیریت اصول برخی

مطلوبکارگیریبهوپذیرشآن،ازدشوارتروتاسدشوارآن واقعیارزششناخت ازیر.استانگیزچالشودشوار

بسیاریها،گذاریسرمایه گونهایننامطلوبنتایجاساسبر. شودمنجررقابتی مزیتایجادبهکهاستنحویبهدانش مدیریت

دادهنشاناتمطالع.گیرندمینظردرزودگذرمدیشكلبه سازمانی،کالنراهبردجای بهرادانشمدیریتمسئلةمدیراناز

 بانفعانذینظرمدهایقابلیتنشدنبرآوردهدلیلبهدانش،مدیریتهایسیستمسازیپیاده ابتكارهایازدرصداست

  اندشدهمواجهشكست

 مدیریت از گیریبهره ودانشاکتساب برای ایفزایندهگذاریسرمایهبخواهند عمومی هایکتابخانه چنانچهبنابراین

. استبرخورداروافریاهمیتازدانش مدیریتموفقسازیپیاده بر مؤثر عوامل و هاچالشبهتوجه باشند، داشته دانش

نیازموردومناسبزیرساخترا غیره وانسانی منابعرهبری،تكنولوژیكی،فرهنگی،ساختاری،گوناگونعواملپژوهشگران

مدیریت گوناگونتوانمندسازهایوزیرساختهااینمیاناز اند.کردهبررسی ومعرفیدانشمدیریتآمیزموفقیتاجرایبرای

مدیریتاقدامات اثربخشیارتقایدرسازمانیفرهنگ و اجتماعی سرمایهکنندهتعیینوحیاتینقشبرپژوهشایندانش،

 و انسانیفرایندی دیگری، یجنبههرازبیشدانشمدیریتیرازدارد؛تأکیدخوزستان استان عمومی های کتابخانهدردانش

 عمومی های کتابخانهدردانشمدیریتاقداماتموفقیتاحتمال وپویاییبرفرهنگیواجتماعیعواملو استاجتماعی

 ستانا عمومی هایکتابخانه کتابداران اجتماعی سرمایه تأثیر بررسی حاضر پژوهش هدف بنابراین دارندکلیدیتأثیری

 .است دانش مدیریت بر سازمانی فرهنگ گریمیانجی با خوزستان

 عمومی هایابخانهکت در دانش مدیریت استقرار بر مستقیمی و مثبت تأثیر اجتماعی یسرمایه که داد نشان پژوهش نتایج

دانشمدیریت استقرار برایسازمانیمادگیآمیزانواجتماعیسرمایهمیانداشتیم،انتظارکههمانطور. دارد خوزستان استان

دارندمیبیان که همانگونهزیرااست؛منطقیای رابطهچنینداشتوجودمثبتایرابطه

عجمعنوان بهرااجتماعیسرمایه آنها نظر از است ضروریامریهاسازمان دردانشتوزیعوتوسعهبرایاجتماعی یسرمایه

اجتماعی واحدیکیافردیکروابطشبكهازشدهناشیوطریق ازدسترسقابلدرون،درموجود بالقوهوبالفعلمنابع

درهاسازمانبهتواندمیکهاستسازمانیمهم داراییهایوهاقابلیتازیكیاجتماعی سرمایهآنهادیدگاهاز کنندمیتعریف

 پژوهش این نتایج کندایجادپایدارسازمانیمزیتدیگرهایسازمانبامقایسهدرآنها رایبونمایدکمک دانشتسهیموخلق

، ،  ، ،هایپژوهش با

 . همراستاست ، 
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 هاسازمان و فرادا بین خرد و کالن سطح در دانش و اطالعات انتقال که گفت توانمی تأثیرگذاری این دالیل شریحت برای  

 بین ارتباط شوقم که عواملی تمام نتیجه، در. کنندمی تسریع و تسهیل را انتقال این که دارد افرادی به بستگی زیادی اندازه تا

 جودو. است مهم عوامل آن از یكی اجتماعی یسرمایه که. بود خواهند اثرگذار دانش مدیریت بر باشند، آن مانع یا و فردی

 انتقال و گرددمی آراء بیشر تضارب و تسهیلموجب سازمان افراد میان اثربخش تعامالت و سازمان در اجتماعى یسرمایه

توسعهترکیب،ومبادلهشرایطایجادبریتأثیرگذاربااجتماعی یسرمایه. آوردمی فراهمرا سازمان در دانش خلق و دانش

توانندمیهاسازمان روایناز. کندمیتسهیلنیزرادانشتسهیموخلقترتیببدینوکندمیتسهیل راجمعیفكری یسرمایه

 کنندسازیهینهبرادانشمدیریتبرایالزمشرایطاعضابین دوجانبهتعهداتوسازنده،هنجارهایها،شبكهاعتماد،تقویتبا

میتعریف راسازمانآنمختصهایگرایش وافراد رفتارسازمانی،هایارزشکهاستچارچوبی سازمانیفرهنگ     

وموفقیت درککلید  نمایدمیتعیینسازمانبرایمشخصی هویتسازمانیفرهنگ. نماید

. استدانشمدیریتفرایندهای مؤثر اجرایبرایمناسببستروشرایطیجاداوشناختسازمان،دردانشمدیریتشكست

ایندرعواملمهمترینازیكیراسازمانی فرهنگزیادیهایپژوهش دانش،مدیریتاقداماتکنندة تسهیلعواملمیاناز

 این نتایج. است داشته مستقیم بتمث اثر دانش مدیریت بر سازمانی فرهنگ که داد نشان پژوهش نتایج اندکردهمعرفیزمینه

 ،،  ، هایپژوهش با پژوهش

 . همراستاست  ، 

گذاریاشتراک بهطریقازیادگیری درسهولتایجادباهکاستمشترکهایارزشوباورهاازنظامیسازمانیفرهنگ

فرهنگنقشپژوهشگران،اعتقاد بهرساندمییارینظرمورد محصوالتوهاایدهاهداف،بهرسیدنبرایراسازماندانش،

وجودکهندازهاهمانبهکهایبگونهاست،حساس امامانندبیها،سازماندرموجود ضمنیدانشخصوصاًدانشتسهیمدر

همفرهنگدیگر، بعبارتیبود؛خواهدنیزبازدارندهفقدان،صورتدر است،دانشیاهدافبرندهپیشبالغ،سازمانی فرهنگ

شخصیتعنوانبهسازمانیفرهنگپس. است اساسیارکانازدانشمدیریتهاینظام استقرارتداومدرهموسازیبستردر

 دانش مؤثرطوربهبتوانداینكهبرایسازمانودارد دانشمدیریتسیستمبرقراریدرمؤثریشنقسازمان اساسیشالودهو

 . کندتوجهسازمانیفرهنگبهبایدابتدا دهد،اشاعهسازمانکلدروبخشیدهنظمراکارکنان

 با دارد، که محتوایی و ماهیت یلدل به اجتماعی، یسرمایه که داشت اذعان باید مطالعه، این موضوع و هدف به عنایت با

 ینا. یابدمی ارتباط اجتماعی، هایسازمان شناسیجامعه جمله از اجتماعی، و انسانی قلمرو در مطرح موضوعات از بسیاری

 و ردگی،گست پیچیدگی، موجب اما است، اجتماعی یسرمایه کارکردی اهمیت بیانگر خود نوع در هرچند پیوند، و ارتباط

 حلیلت واحدهای و سطوح اختیارکردن بودن، وجهی چند در توانمی را آن برایند که نحوی به است؛ شده نیز یموضوع تنوع

 های فرضیه آزمون نتیجة.  کرد مشاهده مربوطه عملیاتی هایشاخص و مفهومی، تعاریف متعدد،

 وجود جتماعی،ا سرمایه و سازمانی فرهنگ یعنی تحقیق، صلیا مفهوم دو بین  داریمعنی مثبت رابطة که میدهد نشان تحقیق

 بنابراین. یابدیم افزایش نیز آنان سازمانی فرهنگ یابد، افزایش افراد اجتماعی سرمایه چه هر گفت، میتوان معنیكه بدین دارد؛

 نتایج طرفی از. دگیرمی قرار تأیید مورد سازمانی، فرهنگ با اجتماعی یسرمایه بین ارتباط بر مبنی تحقیق، اصلی یفرضیه
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.  گرفت قرار أییدت مورد نیر سازمانی فرهنگ میانجگیری طریق از دانش مدیریت بر اجتماعی یسرمایه مستقیم غیر اثر به مربوط

 وضعیت  یکننده تعیین که سازمانی، فرهنگ در اجتماعی یسرمایه یدهنده تشكیل متغیرهای تأثیر و مطالعه نتایج به توجه با

 اقدام ادشدهی عوامل تقویت به نسبت خوزستان استان عمومی هایکتابخانه مدیران اگر میرسد نظر به است، سازمانی فرهنگ

 کنند ایجاد مشترک همنوایی ایجاد جهت در را مناسبی بستر یادشده، مراکز در سازمانی فرهنگ تقویت ضمن میتوانند نمایند،

 . بنمایند فراوانی کمک دانش مدیریت بهتر استقرار بر میتواند عامل این خود که

 پژوهش پیشنهادهای

 شنهادیپ دانش، تیریمد بر یساختار و یارابطه ،یشناخت ابعاد یعنی آن ابعاد و یاجتماع یهیسرما مثبت ریتأث به توجه با -

 انجام انکتابدار و نیمسؤل یاجتماع یهیسرما تیتقو جهت یاقدامات خوزستان استان یعموم یهاکتابخانه رانیمد شودیم

برقراریطریقازکتابدارانبیندراعتمادایجاد سازمانی، هویتاحساسافزایشوایجادسازی،تیم لیاز قب ی. اقداماتدهند

ریزیطرح توسعه،هایفرصتوهاپاداشتوزیعدرعدالتبرقراریطریق از سازمانیتعهدجادیا شفاف،وبازارتباطات

 درداخلیارتباطاتنظاماستقراروریزیطرح سازمانی،مشترکهایارزشسازینهادینه منظور به هاییسازوکاراجرایو

و کتابداران. مدیرانبینارتباطاتوسازمانیواحدهایبینارتباطات فردی،میانارتباطاتهایحوزه

نقشبهنسبت نیمسئولدگاهیدونگرشرییتغدانش،  تیریو ابعاد آن بر مد یمثبت فرهنگ سازمان ریتوجه به تأث با -

رییکارگبه افراد،یشغلاغتنایمنظوربهیشغل آزادیواستقاللاعطای ،یشغلدانشارتقای فرصتجادیادانش،گاهیجاو

 برایکیاستراتژزییربرنامهاجرای و دارند، رییخطرپذونوآوریخوب،عملكردکه یکارکنان براییقیتشوابزارهای

انجام  یمدون یهایزیربرنامه یستیبا حوزه نیا در یعموم یها کتابخانه انیمتول و رسدیم نظر به یضرور دانشتیریمد

دهند. 

 یعموم یها کتابخانهدراطالعاتو هادادهنگهداریوحفظبرایندییفرانیتدو منظوربهیگروهکارلیتشك -

استان خوزستان. 
 

 منافعتعارض 

گونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است. هیچ
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