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اطالعات مقاله
تاریخ پذیرش89/01/03 :

تاریخ دریافت89/00/77 :
چکیده

هدف :هدف پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان با میانجیگری فرهنگ سازمانی بر مدیریت
دانش است.
روششناسی :روش پژوهش پیمایشی است؛ از مدلیابی معادالت ساختاری(

) و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیهها و

برازندگی مدل استفاده شد .جامعه آماری  390نفر از کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان است که بر اساس جدول مورگان
 797نفر به عنوان نمونه در پژوهش مشارکت داشتند .ابزار اندازهگیری سه پرسشنامه ،مدیریت دانش
( )7889و فرهنگ سازمانی (

)

( ،)2003سرمایه اجتماعی

است.

یافتهها :ضریب مسیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی برابر ( )0/961است که گویای معناداری تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی
است .ضریب مسیر بین متغیرهای سرمایهی اجتماعی و مدیریت دانش برابر ( )0/701است که گویای معناداری تأثیر سرمایهی اجتماعی بر
مدیریت دانش است .ضریب مسیر بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز  0/193شده است که تأثیر فرهنگ سازمانی بر
مدیریت دانش را تأیید میکنند .همچنین نتایج آزمون تی سوبل نشان میدهد که فرهنگ سازمانی در رابطه سرمایهی اجتماعی و مدیریت
دانش نقش میانجی دارد.
نتیجهگیری :پژوهشگران عوامل گوناگون ساختاری ،فرهنگی ،تكنولوژیكی ،رهبری ،منابع انسانی و غیره را زیرساخت مناسب و مورد نیاز
برای اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش معرفی و بررسی کردهاند که از میان این زیرساختها و توانمندسازهای گوناگون مدیریت دانش،
این پژوهش بر نقش حیاتی و تعیینکننده سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در کتابخانه
های عمومی استان خوزستان تأکید شده است.

کلیدواژهها :مدیریت دانش ،سرمایهی اجتماعی ،فرهنگ سازمانی ،کتابداران ،کتابخانههای عمومی ،خوزستان
*نویسنده مسئول:
استناد به این مقاله:

کوهیرستمی ،منصور ،حاجیزینالعابدینی ،محسن ،موریبختیاری ،نگار ( .)8931تأثیر سرمایهی اجتماعی با میانجیگری فرهنگ سازمانی

بر امکانپذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان .مطالعات کتابداری و علم اطالعات ،ویژهنامه مدیریت
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مقدمه و بیان مسئله
در دنیای متغییر قرن  ،27سازمانها در پی ابزارهایی برای بقاء و ماندگاری هستند .مدیریت دانش یكی از ابزارهایی استكه
میتواند سازمانها را به این هدف رهنمون سازد .مدیریت دانش فرایندی است که به سازمانها در یافتن ،انتخاب ،سازماندهی
و انتشار اطالعات مهم کمک کرده و تخصصی است که برای فعالیتهایی از قبیل حل مسأله ،یادگیری پویا و استنتاج ضروری
) .ایده دانش به عنوان منبع مورد استفاده توسط سازمانها به دههی 7880

است (

بر میگردد ،زمانی که اهمیت مدیریت این منبع یعنی مفهوم مدیریت دانش در بافتهای علمی و مدیریتی مورد توجه قرار
گرفت (

) .بر اساس طبقهبندی متخصصان حوزه شغلی ،دههی  7890به عنوان دههی جنبش کیفیت (تأکید بر

استفاده از نیروی ذهنی افراد برای دستیابی به کیفیت بهتر) ،دههی  7880دههی مهندسی مجدد (استفاده از فنآوریها برای
بهبود فرایند کاری و کاهش هزینهها) و سرانجام دههی  2000به عنوان دههی مدیریت دانش شناخته شده است .مدیریت دانش
میتواند طیفی از ویژگیهای علمكرد سازمانی را از طریق توانمندسازی سازمان برای عملكرد روشنتر ارتقاء دهد .همچنین
در متون به توانایی سازمان در مدیریت دانش به عنوان منبع اصلی نوآوری در سازمان اشاره شده است .اما استقرار مدیریت
دانش در یک سازمان به سادگی امكان پذیر نمیباشد.
اجرای موفق مدیریت دانش در سازمانهای مختلف از جمله کتابخانههای عمومی ،نیازمند عواملی است که بتواند تمام
فعالیتهای کتابخانه را نظام بخشد .صرفاً تالش در جهت پیادهسازی مدیریت دانش نمیتواند تضمینی برای رسیدن به منافع
متصور آن باشد .تغییر در سازمان ،نیازمند زمینه مناسب ساختاری ،فرهنگی ،فنآوری و انسانی و نیز تغییرات هماهنگ در این
حوزههاست .به بیانی دیگر ،موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش نیازمند آن است که با ارزیابی وضع موجود از نظر فرهنگ
و عامل انسانی ،فنآوری اطالعات ،ساختار و فرایندها از میزان آمادگی کتابخانه برای به کارگیری موفقیت آمیز مدیریت
دانش شناخت داشته باشیم .در این پژوهش به دلیل محدود کردن دامنه پژوهش بر دو عامل فرهنگی و انسانی یعنی سرمایهی
اجتماعی و فرهنگ سازمانی تمرکز شده است.
از نظر سازمانی ،سرمایه اجتماعی را به عنوان منابع بالفعل و و بالقوه موجود در درون ،قابل دسترس از طریق ،ناشی شده از
 .از دیدگاه آنها سرمایهی اجتماعی،

شبكه روابط یک فرد با یک واحد اجتماعی تعریف میکنند

یكی از قابلیتها و سرمایههای مهم سازمانی است ،که می تواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نموده و برای
آنها در مقایسه با سایر سازمانها مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند .میتوان استدالل کرد که سرمایهی اجتماعی توانایی سازمان
برای مدیریت دانش را افزایش میدهد .از لحاظ خلق دانش ،سرمایهی اجتماعی به تسهیل توسعه سرمایه فكری جمعی از طریق
تحت تأثیر قرار دادن شرایط الزم برای مبادله و ترکیب آن کمک میکند .سرمایهی اجتماعی همچنین سرمایه فكری را تسهیل
میکند .از آنجا که سرمایهی فكری به ترکیب دانش و تجارب بخش های مختلف وابسته است ،خلق سرمایه فكری تا اندازه
 .سرمایهی اجتماعی همچنین

زیادی از طریق وجود سرمایهی اجتماعی تسهیل میشود
نقش مهمی در توسعه صالحیتهایی که برای خلق دانش الزم هستند ،بازی میکند (

) .حضور سرمایهی

اجتماعی در سازمان میتواند حذب ،کاربرد و انتقال دانش را نیز افزایش دهد .از منظر کلی ،سرمایهی اجتماعی کل فرایند
مدیریت دانش در سازمان را افزایش میدهد چرا که مشارکت جمعی را کارآمدتر میسازد
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این فرضیهی که سرمایهی اجتماعی مؤلفه تعیین کنندهای در ظرفیت سازمان برای استقرار مدیریت دانش است توسط
پژوهشهای عملی مختلف خارجی و داخلی نیز به اثبات رسیده است .در پژوهشی نشان دادند که سرمایهی اجتماعی در
در پژوهش

سازمان بر انتقال دانش در میان اعضای شبكهها اثر مثبتی دارد
خود نشان دادند که میان سرمایهی اجتماعى و انتقال دانش در سازمان ارتباط معنىدارى وجود دارد.
نشان دادند که اعتماد ،مشارکت و تعامل اجتماعی تأثیر مثبتی بر کمیت و نه کیفیت اشتراک دانش دارند.

اثبات کردند که سرمایهی اجتماعى بطور معنىدارى بر افزایش تمایل کارکنان به تسهیم دانش ضمنى و
آشكار تأثیر مثبت داشته است.
در پژوهشی نشان دادند که رابطه مثبت و معنیداری بین مدیریت دانش و سرمایهی اجتماعی
سازمانی وجود دارد؛ بطوری که با بهبود مؤلفههای سرمایهی اجتماعی سازمانی به توسعه مدیریت دانش در سازمان بهزیستی
به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای

استان یزد منجر میشود.

مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاه فردوسی و علوم پزشكی مشهد پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه-
ی اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد

نشان دادند که با

بهبود مؤلفه سرمایه اجتماعی میتوان شاهد توسعه ابعاد کسب و کاربرد مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان مازندران
بود.
از آنجا که محیط فرهنگی سازمان ،عمیقترین ،پردامنهترین و بلندمدتترین تأثیر را بر رفتار اجتماعی اکثریت اعضای
یک سازمان میگذارد ،از طرف دیگر دانش نیز یک پدیده اجتماعی است ،رشد دانش خود به خود اتفاق نمیافتد بلكه مستلزم
وجود ،بسترهای مناسب است .هنگامی که از روبرت باکمن پرسیده بودند که سه عامل حیاتی مدیریت دانش را نام ببرید ،او
گفت" :فرهنگ ،فرهنگ و فرهنگ"

تنها با بررسی ،تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب

و انعطافپذیر است که میتوان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک
مزیت رقابتی بهره گرفت .از این رو سازمانها باید محیطی برای اشتراک ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به وجود آورند و
افراد را در جهت با مفهوم کردن تعامالتشان ،آموزش دهند .یک فرهنگ پشتیبان برای تضمین جریان بهینه و مناسب دانش
عاملی حیاتی است .در واقع فرهنگ سازمانی زیربنای اصلی مدیریت دانش است اگر سازمان همچنان که دانش خویش را
بهینه میسازد ،نتواند انطباقی نوین و مبتكرانه با محیط پیدا نماید ،فرهنگ سازمانی آسیبی جدی خواهد دید
.

بیان میکند که بزرگترین مانع در خلق سازمانهای دانش محور در فرهنگ سازمانی نهفته

است.
از طرفی در این پژوهش فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در نظر گرفته شده
است که مبانی نظری و پیشینههای پژوهش نیز تأیید کننده این نقش هستند .فرهنگ یک سازمان از تعامالت اجتماعی بین افراد
تأثیر میپذیرد؛ به طوری که هر چه ذخیره سرمایه اجتماعی در یک سازمان باال باشد نیاز به تدوین قوانین و مقررات و ایجاد
نهادهای اجرایی و نظارتی در سازمان کاهش مییابد .فرهنگ سازمانی به عنوان یک کنترل کننده سرمایه اجتماعی جهت
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تقویت رفتارهای مشخص و ارزشهای غالب عمل میکند .به عبارت بهتر رابطه علت و معلولی بین فرهنگ و سرمایه اجتماعی
رابطهای دوسویه بوده ولی به نظر میرسد نقش تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی قابل تأملتر باشد .تا جایی
سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی در نظر میگیرد ،وی معتقد است که سرمایه اجتماعی با

که

کارکردش تعریف میشود ،به زعم وی سرمایه اجتماعی شیء واحدی نیست بلكه انواع چیزهای گوناگونی است که دو
ویژگی مشترک دارند؛ همه آنها جنب های از ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افراد را در درون ساختار تسهیل می
کنند .سرمایه اجتماعی با ایجاد و گسترش شبكههای روابط جمعی و گروهی و تقویت همبستگی میان افراد سازمان میتواند
در گسترش و تثبیت فرهنگ سازمانی مطلوب نقش بسیار مؤثری ایفا نماید .در غیاب سرمایه اجتماعی ،سایر سرمایهها اثر
بخشی خود را از دست میدهند و بدون آن پیمودن راههای توسعه و تكامل فرهنگی و اقتصادی در سازمانها ناهموار و دشوار
خواهد بود
این فرضیهی که فرهنگ سازمانی هم در ظرفیت سازمان برای استقرار مدیریت دانش است توسط پژوهشهای عملی
مختلف خارجی و داخلی نیز به اثبات رسیده است.

نشان دادند که فرهنگ

سازمانی بر مدیریت دانش در موسسات دولتی مالزی تأثیر مثبتی دارد.

به بررسی تأثیر فرهنگ

سازمانی بر مدیریت دانش بر اساس مدل دنیسون پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که فرهنگ سازمانی بر خلق دانش و
در پژوهشی به بررسی رابطه بین

مدیریت دانش تأثرگذار است.

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان سمنان پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ
سازمانی یكی از مهمترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمانها محسوب میشود.
در پژوهشی به بررسی رابطهی سرمایه اجتماعی با استقرار مدیریت دانش در شرکت
فوالدسازی پرداختند .نتایح نشان داد که با افزایش سرمایهی اجتماعی در سازمان میزان آمادگی برای استقرار مدیریت دانش
در ابعاد فرهنگ سازمان ،ساختار سازمان ،زیرساخت سازمان ،محتوای تغییر و پشتبیانی از تغییر افزایش یافته است
نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش را ورد بررسی قرار داده و نشان دادند که شناخت
نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان ،به مدیران را توانایی میدهد تا از اقدامات مدیریت دانشی استفاده کنند که با فرهنگ
نشان دادند که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

سازمان تناسب داشته باشند
در کتابخانههای عمومی کرمانشاه رابطه معنیداری وجود دارد.

منافع حاصل از به کارگیری مدیریت دانش باعث شده که اغلب سازمانها از جمله کتابخانههای عمومی تالشهایی برای
پیادهسازی این فرآیند انجام دهند؛ اما تالشهای اولیه در اغلب کتابخانهها با این چالش عمده مواجهند که با وجود سرمایه-
گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت میپذیرد .علت اصلی این مشكل پایین بودن سطح
آمادگی کتابخانهها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است .بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای یافتن
راههایی که به استقرار موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمان کمک نماید ،ضروری به نظر میرسد

بیان میکند

که پیادهسازی مدیریت دانش مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف از جمله ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی،
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تكنولوژی و منابع انسانی ویژگیهای خاصی داشته و از انسجام الزم برخوردار باشند .ناهماهنگی در بین این عوامل مانع
پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش خواهد شد فرهنگ سازمانی و سرمایهی اجتماعی دو عامل مؤثر بر پیادهسازی مدیریت
دانش هستند که در این پژوهش بر آنها تمرکز شده است.
با توجه با مطالبی که گفته شد ،نیاز به پیادهسازی و اجرای مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان به
شدت احساس میشود .کتابخانههای عمومی استان خوزستان برای اینكه بتوانند با دنیای در حال تغییر سازگاری یابند ،از عهده
این تغییرات و تحوالت برآیند ،خود را به عنوان یک سازمان پیش رو در ارایه خدمات متنوع فرهنگی ،آموزشی ،علمی و
پژوهشی پایدار نگه دارند ،و مهارتها و نگرشهای تازهای در کتابداران ایجاد کنند ،ناگزیر از حرکت به سمت مدیریت
دانش است .از اینرو ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان با
میانجیگری فرهنگ سازمانی بر آمادگی استقرار مدیریت دانش است .در طراحی مدل پیشنهادی پژوهش ،متغیر سرمایه
اجتماعی به عنوان متغیر مستقل؛ متغیر فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی و مدیریت دانش به عنوان متغیر وابسته هستند.
لذا میتوان بر مبنای ادبیات نظری ،پیشینههای پژوهش و فرضیات تحقیق ،مدلی نظری برای تبیین موضوع پژوهش حاضر بنا
کرد (شكل .)7

شكل ( .)7الگوی پیشنهادی پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه اول :سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی استان خوزستان اثر مستقیم مثبت بر فرهنگ سازمانی آنان دارد.
فرضیه دوم :سرمایه اجتماعی کتابداران اثر مستقیم مثبت بر مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان دارد.
فرضیه سوم :فرهنگ سازمانی کتابداران اثر مستقیم مثبت بر مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی استان خوزستان دارد.
فرضیه چهارم :سرمایه اجتماعی کتابداران از طریق فرهنگ سازمانی اثر غیرمستقیم مثبت بر مدیریت دانش در کتابخانه های
عمومی استان خوزستان دارد.
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش پیمایشی توصیفی است؛ و از مدلیابی معادالت ساختاری (

) و روش حداقل مربعات جزئی جهت

آزمون فرضیهها و برازندگی مدل استفاده شد .الگویابی معادالت ساختاری یک رویكرد آماری جامع برای آزمون فرضیهها
دربارهی روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مكنون میباشد که با عناوین مختلفی نظیر تحلیل ساختاری کوواریانس ،تحلیل
مسیر با متغیرهای مكنون ،مدلیابی علی و گاه نیز لیزرل نامیده میشود .جامعهی آماری پژوهش حاضر شامل تعداد  390نفر از
کتابداران و مسولین کتابخانههای عمومی استان خوزستان هستند که بر اساس جدول کرسی مورگان  797نفر از آنها به صورت
نمونه تصادفی ساده در پژوهش شرکت داشتند .ابزار اندازهگیری سه پرسشنامه ، ،مدیریت دانش
و فرهنگ سازمانی

اجتماعی

 ،سرمایه

است که در ادامه هر کدام از پرسشنامهها

مورد بحث قرار خواهد گرفت.
پرسشنامه مدیریت دانش دارای  20گویه است که توسط السون در سال  2003طراحی شده است .این پرسشنامه دارای شش
عامل است که عبارت است از :دانش افرینی ،جذب دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش ،کاربرد دانش .پایایی این پرسشنامه توسط
الوسون  2003بر اساس الفای کرونباخ برای خلق دانش  ،0/90جذب دانش  ،0/98ذخیره دانش ،0/99 ،اشاعه دانش 0/98 ،و
کاربرد دانش  0/96بدست آمد .پایایی این پرسشنامه در پژوهشهای لوی )2003( 7و بیپ )2009( 2به ترتیب  0/98و  80به دست
امد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه است.
پرسشنامه سرمایه اجتماعی دارای  71گویه است که توسط ناهپیت و گوشال در سال  7889طراحی شده است .این پرسشنامه
دارای  3مؤلفه ،سرمایه رابطه ای ،سرمایه شناختی ،سرمایه ساختاری است .پایایی این پرسشنامه در پژوهش دیانی ،پریرخ و
محمودی ( 0/86 )7387به دست آمد.
پرسشنامه فرهنگ سازمانی در سال  2000توسط دنیسون تهیه و تنظیم شد .فرم کوتاه شده این پرسشنامه  20سوال را در
برگرفته و دارای  0مولفه سازگاری ،درگیر شدن در کار(مشارکت) ،انطباق پذیری ،رسالت .پایایی آن در تحقیق حیدرآبادی
( 0/19 )7398به دست آمد که نشانگر پایایی باالست .همچنین پایای پرسشنامه های مذکور در پژوهش حاضر نیز محاسبه و
ضریب آفای کرونباخ آنها به ترتیب  0/83 ،0/99و  0/90به دست آمد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش از مدلیابی معادالت ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیهها و برازندگی مدل
استفاده شد .مدلیابی معادالت ساختاری یک روش بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر،
بسط مدل خطی عمومی است که به محقق امكان می دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به گونهای همزمان مورد
آزمون قرار دهد این مدل یک رویكرد جامع برای آزمون فرضیهها درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مكنون است در
این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار اسمارت پی ال اس و روش دو مرحلهای حداقل مربعات جزئی پیشنهاد
شده توسط

برای تحلیل دادهها استفاده شده است در گام اول از تحلیل عاملی تأییدی و در گام دوم از

- levy
- Bieps
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تحلیل مسیر برای تحلیل روابط بین سازهها بهره میبرد .الزم به ذکر است که تمامی تحلیلها با استفاده از نرمافزار

ویراست

 23و پی .ال .اس انجام شده است.
شاخصهای برازش مدل اندازهگیری

اولین عاملی که در ارزیابی مدل ،باید مورد توجه قرار گیرد ،تک بعدی بودن شاخصهای مدل است .به این معنی که هر
شاخص در مجموع شاخصها ،باید با یک مقدار بار عاملی بزرگ ،تنها به یک متغیر نهفته ،بارگذاری گردد .به این منظور باید
مقدار بار عاملی بزرگتر از  0/6باشد .الزم به ذکر است که مقدار بار عاملی کوچكتر از  0/0کوچک محسوب شده و باید از
مجموعه شاخصها حذف گردد .این امر به صورت دستی با حذف شاخص هایی که دارای بار عاملی کمتر از  0/0می باشند،
انجام می شود.
همانطور که در جدول  7مشخص است کلیه ضرایب بارهای عاملی باالتر از  0/0است پس مدل اندازهگیری پایایی مورد قبول
را داراست.
جدول  :7ضرایب بارهای عاملی
متغیر

مؤلفه

سرمایه رابطهای
سرمایه اجتماعی

سرمایه شناختی
سرمایه ساختاری
مشارکت

فرهنگ سازمانی

انطباق
سازگاری
رسالت
دانشآفرینی
جذب

مدیریت دانش

انتشار
کاربرد
سازماندهی
ذخیره
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همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،مقادیر آلفای کرونباخ و

باالی  0/1و تمام مقادیر

باالی  0/1است.

بنابراین میتوان گفت مدل از پایایی مطلوب برخوردار است.
جدول  :2مقادیر مربوط به پایایی
آلفای کرونباخ

متغیر

پایایی ترکیبی

روایی همگرا

سرمایه اجتماعی
فرهنگ سازمانی
مدیریت دانش

معیار مهم دیگری که با روایی واگرا مشخص میشود ،میزان رابطه یک مؤلفه با شاخصهایش در مقایسه با رابطه آن مؤلفه
با سایر مؤلفههاست؛ بهطوری که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک مؤلفه در مدل تعامل بیشتری
با شاخصهای خود دارد تا با مؤلفههای دیگر.
قبول است که میزان

بیان میکنند که روایی واگرا وقتی در سطح قابل

برای هر مؤلفه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن مؤلفه و مؤلفههای دیگر (یعنی مربع مقدار ضرایب
بررسی این امر به وسیله یک ماتریس صورت میپذیرد که خانههای این ماتریس

همبستگی بین مؤلفه ها) در مدل باشد .در

مربوط به هر مؤلفه است .این مدل در صورتی روایی واگرای

حاوی مقادیر ضرایب همبستگی این مؤلفهها و جذر مقادیر

قابل قبول دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بیشتر باشد.
جدول  :3مقادیر فورنل و الرکر برای روایی واگرا
فرهنگ سازمانی

متغیر

مدیریت دانش

سرمایه اجتماعی

فرهنگ سازمانی
مدیریت دانش
سرمایه اجتماعی

با توجه به مقادیر به دست آمده در جدول  3مالحظه می شود که مقادیر جذر

که بر روی قطر اصلی ماتریس وجود

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

برازش مدل ساختاری شامل  3مرحله است:
 .7ضرایب معنادار

(مقادیر

 .2معیار

یا

 .3معیار

(

)
)
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) مسیرهای مستقیم پرداخته است .مسیرهایی که مقادیر

شكل  7به بررسی فرضیهها با ضرایب معناداری (مقادیر

آماره بزرگتر از  7/86باشد مورد قبول واقع میشود ولی فرضیههایی که آماره کوچكتر از  7/86است از نظر آماری رد
میشود .همانطور که مالحظه می شود تمامی مسیرها معنی دار هستند.

شكل  :7مدل ساختاری در حالت معناداری

شكل  2به بررسی ضرایب مسیرهای مستقیم پرداخته است .همانطور که مالحظه میشود تمامی مسیرها در حد مطلوبی
هستند.

شكل  :2مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد
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با توجه به شكلهای  7و  2مقادیر آزمون آماره و ضرایب تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته به شرح جدول شماره  0است.
جدول  :0مقادیر آزمون آماره و ضرایب مسیرهای مستقیم مربوط به متغیرهای پژوهش
مسیر
از متغیر

سرمایه اجتماعی
فرهنگ سازمانی

سرمایه اجتماعی

ضریب مسیر

به متغیر

عدد معنیداری

نتیجه فرضیه

( )

فرهنگ سازمانی

تأیید فرضیه

مدیریت دانش

تأیید فرضیه

مدیریت دانش

تأیید فرضیه

مطابق با جدول شماره  ،0آماره معنیداری بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی برابر  02/699و بزرگتر از
مقدار ( ،)2/19نشاندهندهی این است که ارتباط بین متغیرهای فوق در سطح اطمینان ( )%88معنیدار است .همچنین ضریب
مسیر بین این دو متغیر برابر ( )0/961است که میزان تأثیر متغیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی را نشان میدهد و گویای
معناداری فرضیه اول پژوهش مبتنی بر تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ سازمانی است .درخصوص فرضیه دوم نیز ،ضریب
مسیر بین متغیرهای سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش برابر  0/701و معناداری آن  2/111شده که گویای معناداری تأثیر این
متغیر در سطح  %81است و فرضیه سوم پژوهش نیز بر این اساس تأیید میشود .ضریب مسیر بین متغیرهای فرهنگ سازمانی و
مدیریت دانش نیز  0/193شده است که آماره معناداری ( 71/96بزرگتر از  )2/19فرضیه سوم پژوهش مبنی بر تأثیر فرهنگ
سازمانی بر مدیریت دانش را تأیید میکنند.
معیار

یا

چین ( ،)7899مقادیر نزدیک به  0/61را مطلوب ،نزدیک به  0/33را معمولی و نزدیک به  0/78را ضعیف ارزیابی مینماید
مقادیر به دست آمده برای

حاکی از برازش مطلوب مدل ساختاری میباشد
جدول  :1مقادیر ضرایب تعیین
متغیر
فرهنگ سازمانی
مدیریت دانش
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در مورد شدت قدرت پیش بینی مدل در مورد سازه های درون زا ،سه مقدار  0/02و  0/71و  0/31را
تعیین نمودهاند .به اعتقاد آنها اگر مقدار

در مورد یک سازهی درونزا در محدوده نزدیک به  0/02باشد،

نشان از آن دارد که مدل قدرت پیش بینی ضعیفی در قبال شاخههای آن سازه دارد.
جدول  :6مقادیر

2

2

متغیر
فرهنگ سازمانی
مدیریت دانش
سرمایه اجتماعی

با توجه به اینكه مقادیر

مربوط به کلیه مؤلفهها بزرگتر از  0/31است ،بنابراین قدرت پیشبینی مدل خوب میباشد و

در کل مدل به خوبی از عهدهی پیش بینی مقادیر مربوطه برآمده است.
بررسی نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش

جهت بررسی معناداری نقش میانجی فرهنگ سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از آزمون تی سوبل
استفاده شد که نتایج آن در جدول  1ارائه شده است.
جدول  :1نتایج آزمون تی سوبل برای بررسی نقش میانجی هوش فرهنگی در رابطه مهارتهای ارتباطی و مدیریت ارتباط با مشتری

مسیر

ضریب استاندارد

خطای استاندارد

آماره

سطح معناداری

سرمایه اجتماعی — فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی — مدیریت دانش

براساس اطالعات جدول  ،1با توجه به مقدار سطح معناداری که برابر  0/000و از  0/07کمتر است و از طرفی مقدار آماره
تی که برابر  0/01و از  2/19بیشتر است با اطمینان  %88میتوان گفت که فرهنگ سازمانی در رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت
دانش نقش میانجی دارد.
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نتیجهگیری و بحث
تغییرات سریع در محیط امروزی ،اکتساب و به روزرسانی دانش توسط سازمانها را به منظور کسب مزیت رقابتی به
ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است .سازمانها با کاربست مدیریت دانش ،امكان خالقیت و نوآوری در فعالیتها،
فرایندها ،محصوالت و خدمات خود را فراهم کرده و در نتیجه در رقابت با سایر سازمانها از حالت انفعالی خارج خواهند شد.
در محیط اطالعاتی به سرعت در حال تغییر ،کتابخانههای عمومی به عنوان سازمانهایی اجتماعی به سرعت توسعه یافته و از
برخی اصول مدیریت دانش به منظور ارتقاء خدمات کتابخانهای استفاده میکنند .با وجود این ،مدیریت دانش فرایندی بسیار
دشوار و چالش انگیز است .زیر ا شناخت ارزش واقعی آن دشوار است و دشوارتر از آن ،پذیرش و به کارگیری مطلوب
مدیریت دانش به نحوی است که به ایجاد مزیت رقابتی منجر شود .بر اساس نتایج نامطلوب این گونه سرمایهگذاریها ،بسیاری
از مدیران مسئلة مدیریت دانش را به جای راهبرد کالن سازمانی ،به شكل مدی زودگذر در نظر میگیرند .مطالعات نشان داده
است

درصد از ابتكارهای پیادهسازی سیستمهای مدیریت دانش ،به دلیل برآورده نشدن قابلیتهای مد نظر ذی نفعان با

شكست مواجه شدهاند
بنابراین چنانچه کتابخانههای عمومی بخواهند سرمایهگذاری فزایندهای برای اکتساب دانش و بهرهگیری از مدیریت
دانش داشته باشند ،توجه به چالشها و عوامل مؤثر بر پیادهسازی موفق مدیریت دانش از اهمیت وافری برخوردار است.
پژوهشگران عوامل گوناگون ساختاری ،فرهنگی ،تكنولوژیكی ،رهبری ،منابع انسانی و غیره را زیرساخت مناسب و مورد نیاز
برای اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش معرفی و بررسی کردهاند .از میان این زیرساختها و توانمندسازهای گوناگون مدیریت
دانش ،این پژوهش بر نقش حیاتی و تعیینکننده سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی در ارتقای اثربخشی اقدامات مدیریت
دانش در کتابخانه های عمومی استان خوزستان تأکید دارد؛ زیرا مدیریت دانش بیش از هر جنبهی دیگری ،فرایندی انسانی و
اجتماعی است و عوامل اجتماعی و فرهنگی بر پویایی و احتمال موفقیت اقدامات مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی
تأثیری کلیدی دارند بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانههای عمومی استان
خوزستان با میانجیگری فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش است.
نتایج پژوهش نشان داد که سرمایهی اجتماعی تأثیر مثبت و مستقیمی بر استقرار مدیریت دانش در کتابخانههای عمومی
استان خوزستان دارد .همانطور که انتظار داشتیم ،میان سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش
بیان میدارند

رابطه ای مثبت وجود داشت چنین رابطه ای منطقی است؛ زیرا همانگونه که

سرمایهی اجتماعی برای توسعه و توزیع دانش در سازمانها امری ضروری است از نظر آنها سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع
منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون ،قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبكه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی
تعریف میکنند از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یكی از قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در
خلق و تسهیم دانش کمک نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد کند نتایج این پژوهش
با پژوهشهای

،
،

،
همراستاست.
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برای تشریح دالیل این تأثیرگذاری میتوان گفت که انتقال اطالعات و دانش در سطح کالن و خرد بین افراد و سازمانها
تا اندازه زیادی بستگی به افرادی دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع میکنند .در نتیجه ،تمام عواملی که مشوق ارتباط بین
فردی و یا مانع آن باشند ،بر مدیریت دانش اثرگذار خواهند بود .که سرمایهی اجتماعی یكی از آن عوامل مهم است .وجود
سرمایهی اجتماعى در سازمان و تعامالت اثربخش میان افراد سازمان موجب تسهیل و تضارب بیشر آراء میگردد و انتقال
دانش و خلق دانش در سازمان را فراهم میآورد .سرمایهی اجتماعی با تأثیرگذاری بر ایجاد شرایط مبادله و ترکیب ،توسعه
سرمایهی فكری جمعی را تسهیل میکند و بدین ترتیب خلق و تسهیم دانش را نیز تسهیل میکند .از این رو سازمانها میتوانند
با تقویت اعتماد ،شبكهها ،هنجارهای سازنده ،و تعهدات دوجانبه بین اعضا شرایط الزم برای مدیریت دانش را بهینهسازی کنند
فرهنگ سازمانی چارچوبی است که ارزشهای سازمانی ،رفتار افراد و گرایشهای مختص آن سازمان را تعریف می
کلید درک موفقیت و

نماید .فرهنگ سازمانی هویت مشخصی برای سازمان تعیین مینماید

شكست مدیریت دانش در سازمان ،شناخت و ایجاد شرایط و بستر مناسب برای اجرای مؤثر فرایندهای مدیریت دانش است.
از میان عوامل تسهیل کنندة اقدامات مدیریت دانش ،پژوهشهای زیادی فرهنگ سازمانی را یكی از مهمترین عوامل در این
زمینه معرفی کردهاند نتایج پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش اثر مثبت مستقیم داشته است .نتایج این
پژوهش با پژوهشهای

،
،

،

،

همراستاست.

فرهنگ سازمانی نظامی از باورها و ارزشهای مشترک است که با ایجاد سهولت در یادگیری از طریق به اشتراکگذاری
دانش ،سازمان را برای رسیدن به اهداف ،ایده ها و محصوالت مورد نظر یاری میرساند به اعتقاد پژوهشگران ،نقش فرهنگ
در تسهیم دانش خصوصاً دانش ضمنی موجود در سازمانها ،بی مانند اما حساس است ،بگونهای که به همان اندازه که وجود
فرهنگ سازمانی بالغ ،پیش برنده اهداف دانشی است ،در صورت فقدان ،بازدارنده نیز خواهد بود؛ بعبارتی دیگر ،فرهنگ هم
در بستر سازی و هم در تداوم استقرار نظامهای مدیریت دانش از ارکان اساسی است .پس فرهنگ سازمانی به عنوان شخصیت
و شالوده اساسی سازمان نقش مؤثری در برقراری سیستم مدیریت دانش دارد و سازمان برای اینكه بتواند به طور مؤثر دانش
کارکنان را نظم بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد ،ابتدا باید به فرهنگ سازمانی توجه کند.
با عنایت به هدف و موضوع این مطالعه ،باید اذعان داشت که سرمایهی اجتماعی ،به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد ،با
بسیاری از موضوعات مطرح در قلمرو انسانی و اجتماعی ،از جمله جامعهشناسی سازمانهای اجتماعی ،ارتباط مییابد .این
ارتباط و پیوند ،هرچند در نوع خود بیانگر اهمیت کارکردی سرمایهی اجتماعی است ،اما موجب پیچیدگی ،گستردگی ،و
تنوع موضوعی نیز شده است؛ به نحوی که برایند آن را میتوان در چند وجهی بودن ،اختیارکردن سطوح و واحدهای تحلیل
متعدد ،تعاریف مفهومی ،و شاخصهای عملیاتی مربوطه مشاهده کرد

 .نتیجة آزمون فرضیه های

تحقیق نشان میدهد که رابطة مثبت معنیداری بین دو مفهوم اصلی تحقیق ،یعنی فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی ،وجود
دارد؛ بدین معنیكه میتوان گفت ،هر چه سرمایه اجتماعی افراد افزایش یابد ،فرهنگ سازمانی آنان نیز افزایش مییابد .بنابراین
فرضیهی اصلی تحقیق ،مبنی بر ارتباط بین سرمایهی اجتماعی با فرهنگ سازمانی ،مورد تأیید قرار میگیرد .از طرفی نتایج
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مربوط به اثر غیر مستقیم سرمایهی اجتماعی بر مدیریت دانش از طریق میانجگیری فرهنگ سازمانی نیر مورد تأیید قرار گرفت.
با توجه به نتایج مطالعه و تأثیر متغیرهای تشكیل دهندهی سرمایهی اجتماعی در فرهنگ سازمانی ،که تعیین کنندهی وضعیت
فرهنگ سازمانی است ،به نظر میرسد اگر مدیران کتابخانههای عمومی استان خوزستان نسبت به تقویت عوامل یادشده اقدام
نمایند ،میتوانند ضمن تقویت فرهنگ سازمانی در مراکز یادشده ،بستر مناسبی را در جهت ایجاد همنوایی مشترک ایجاد کنند
که خود این عامل میتواند بر استقرار بهتر مدیریت دانش کمک فراوانی بنمایند.
پیشنهادهای پژوهش
 با توجه به تأثیر مثبت سرمایهی اجتماعی و ابعاد آن یعنی ابعاد شناختی ،رابطهای و ساختاری بر مدیریت دانش ،پیشنهادمیشود مدیران کتابخانههای عمومی استان خوزستان اقداماتی جهت تقویت سرمایهی اجتماعی مسؤلین و کتابداران انجام
دهند .اقداماتی از قبیل تیمسازی ،ایجاد و افزایش احساس هویت سازمانی ،ایجاد اعتماد در بین کتابداران از طریق برقراری
ارتباطات باز و شفاف ،ایجاد تعهد سازمانی از طریق برقراری عدالت در توزیع پاداشها و فرصتهای توسعه ،طرحریزی
و اجرای سازوکارهایی به منظور نهادینهسازی ارزشهای مشترک سازمانی ،طرحریزی و استقرار نظام ارتباطات داخلی در
حوزههای ارتباطات میان فردی ،ارتباطات بین واحدهای سازمانی و ارتباطات بین مدیران و کتابداران.
 با توجه به تأثیر مثبت فرهنگ سازمانی و ابعاد آن بر مدیریت دانش ،تغییر نگرش و دیدگاه مسئولین نسبت به نقشو جایگاه دانش ،ایجاد فرصت ارتقای دانش شغلی ،اعطای استقالل و آزادی شغلی به منظور اغتنای شغلی افراد ،به کارگیری
ابزارهای تشویقی برای کارکنانی که عملكرد خوب ،نوآوری و خطرپذیری دارند ،و اجرای برنامه ریزی استراتژیک برای
مدیریت دانش ضروری به نظر میرسد و متولیان کتابخانه های عمومی در این حوزه بایستی برنامهریزیهای مدونی انجام
دهند.
 تشكیل کار گروهی به منظور تدوین فرایندی برای حفظ و نگهداری دادهها و اطالعات در کتابخانه های عمومیاستان خوزستان.
تعارض منافع
هیچگونه تعارض منافع از سوی نویسندگان گزارش نشده است.
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