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چکیده
هدف :پژوهش حاضر به ارزیابی تطبیقی میزان سرمایۀ اجتماعی کتابخانههای دانشگااه تهگران و دانشگااه شگری
میپردازد.
روش :این پژوهش به روش پیمایشی  -تحلیلی انجام گرفته است .جامعۀ آماری پژوهش حاضگر شگام تمگامی
کتابداران کتابخانههای دانشگکدهای و مرکگزی دانشگااه شگری

و کتابگداران کتابخانگۀ مرکگزی و کتابخانگههگای

دانشکدههای علوم پایه ،فنی ،مدیریت و اقتصاد دانشااه تهران است که بگا روش نمونگهگیگری تصگادفی قبقگهای
متناسب با حجم ،نمونهای به تعداد  110نفر انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامۀ محققساخته است.
یافتهها :میاناین نمگرههگای سگرمایۀ اجتمگاعی در کتابخانگههگای دانشگااه تهگران (بگا  3/28درصگد) نسگبت بگه
کتابخانههای دانشااه شری (با  3/20درصد) بیشتر است .امگا تفگاوم میگزان سگرمایۀ اجتمگاعی بگین کتابگداران
کتابخانههای دو دانشااه در حد معناداری نبوده است .یافتههای این پژوهش نشگان مگیدهگد کگه میگزان سگرمایۀ
اجتماعی کتابداران کتابخانههای دانشااه تهران و دانشااه شری در سطح بهنسبت مطلگوب قگرار دارد .همینگین
میان متغیرهای جمعیتشناختی با میزان سرمایۀ اجتماعی کتابداران تفاوم معناداری وجود ندارد .با توجه به تگثییر
سرمایۀ اجتماعی بر بهبود عملکرد کتابخانگههگا ،توصگیه مگیشگود کگه مگدیران کتابخانگههگای دانشگااهی بگرای
سرمایهگذاری بیشتر در مورد ارزشها و اهداف مشترک ،اعتماد و روابط شبکهای بهعنوان عناصر اصگلی سگرمایۀ
اجتماعی در کتابخانهها اقداماتی انجام دهند.
اصالت /ارزش :با توجه به نقش و اهمیت دانشااه تهران و دانشااه صگنعتیشگری

در پیشگبرد اهگداف علمگی

کشور ،شناسایی میزان سرمایۀ اجتماعی در بین کتابداران کتابخانههای دانشااههای مذکور مگدیران را در شگناخت
مفهوم ،اهمیت و بهبود سرمایۀ اجتماعی در سازمان کتابخانهها یاری میدهد کگه چنگین پژوهشگی تگاکنون انجگام
نارفته است.
واژههای کلیدی :دانشااه تهران ،دانشااه شری  ،سرمایۀ اجتماعی ،کتابخانههای دانشااهی ،کتابداران.

 .1کارشناس ارشد ،علم اقالعام و دانششناسی دانشااه تهران
 .2استادیار ،دانشکدۀ علم اقالعام و دانششناسی دانشااه تهران
 .3استاد دانشکدۀ علم اقالعام و دانششناسی دانشااه تهران
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مقدمه
سرمایۀ اجتماعی مفهومی فرارشتهای است که کاربرد آن از دهۀ  1990میالدی در محافل عمملی
دانشگاهی گسترش یافت تاکنون مورد توجه بسیاری از شاخههای عموم انسانی قرار گرفته است.
از د ران گذشته توجه به سازمان بهعنوان نهاد اجتماعی دقت صلاب نظلران بله نیازهلا مسلائ
اجتماعی مرتبط با سازمانها ،زمینۀ مساعدی را برای گسلترش مفهلوم سلرمایۀ اجتملاعی در بی لۀ
سازمان ایجاد کرد .سرمایۀ اجتماعی نتیجۀ تعامالت ر زانۀ افراد با یکدیگر اسلت سل آ آن تلاب
کیفیت ر ابط ،نگرشها نظام های باکم بر ر ابط بین افرادی است که یل گلر و سلازمان را
شک میدهند (نعمتی جمشیدی.)1386 ،
سرمایۀ اجتماعی ی دارایی محسوب میشود که فرصتهایی را بلرای کارمنلدان گلر وهلا
بهمنظور دسترسی به اطالعات دانش مناب موجود فراهم میکند .اهمیت سرمایۀ اجتملاعی ایلن
است که بضورش نوعی از کنش را میسر میسازد برای افراد ،گلر وهلا سلازمانهلایی کله بله
اندازۀ کافی از آن برخوردارند ،مفید سودمند است (فیوس همکاران ،2006 ،به نق از فرجی،
 .)1388عمت توجه به سرمایۀ اجتماعی نقشی است که در تولید افزایش سرمایۀ انسانی ،اقتصلادی
محی ی ایفا میکند (شریفیان ثانی .)1380 ،سرمایۀ اجتماعی زیاد در هر سازمانی موج افلزایش
کارایی کارمندان رضایت شغمی کارکنان میشود .نتایج پژ هشهای متعلدد نشلان ملیدهلد کله
کارکنان سازمانهای دارای سرمایۀ اجتماعی زیاد ،نسبت به سازمان متعهدترند به سازمان هویلت
میدهند .با افزایش ارتباطات میان افراد ،هزینۀ تبادالت کمتر ملیشلود ایلن مزیتلی رقلابتی بلرای
سازمان است (فرانسیس .)2002 ،1امر زو سازمان هلا المل ملدیرانی را اسلت دام ملیکننلد کله بله
سرمایۀ اجتماعی اعتقاد داشلته خلود نیلز دارای ایلن سلرمایه باشلند .تعلداد کارکنلان موجلود در
سازمانها که دارای سرمایۀ اجتماعی باشند ،کم تقاضای سازمان بلرای بله خلدمت گلرفتن آنلان
زیاد است .سازمان ها سعی دارند با جلذب کارکنلان برخلوردار از سلرمایۀ اجتملاعی زیلاد ،ثلر ت
نامرئی سازمان خود را افزایش دهند (تایمون دیگران.)2003 ،2
از دیدگاو ناهاپیت گوشال )1998( 3سرمایۀ اجتماعی سلازمانی ،بلهدلیل توسلعۀ شلبکههلای
اجتماعی (ارتباطات بین افراد) در طول زمان ،مبنایی برای اعتماد همکاری ایجاد میکند سلب
دسترسی به مناب ارزشمند بالفع بالقوو (ت صصها مهارتها) میشود که بله هلدایت ر ابلط
اجتماعی کم میکنند .از نظر آنها سرمایۀ اجتماعی یکی از قابمیتها داراییهای مهم سازمانی
است که به سازمانها در خمق تسهیم دانش ،کم بسلیار ملیکنلد بلرای آنهلا در مقایسله بلا
سازمانهای دیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد خواهد کرد .بهعبلارتی ،سلرمایۀ اجتملاعی بلهعنلوان
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یکی از اشکال سرمایۀ سازمانی ابزاری در دست مدیریت سازمان است که از طریلق آن ملیتواننلد
بهگونۀ کارآمدتر با هزینههای کمتری اهداف سازمان را تحقق ب شد.
تاکنون بررسی سرمایۀ اجتماعی بهدلی بین رشتهای بودن این مفهوم ،در بسیاری از سازمانها
از جممه کتاب انههای م تمف انجام گرفته است .سرمایۀ اجتماعی به اس ۀ مؤلفههایی چون اهداف
مشترک ،تعامالت اجتملاعی ،اعتملاد هملدلی درکتاب انلههلا سلب ارتقلای سل آ فعالیلتهلای
کتاب انهای از قبی کار مرج  ،مشا رۀ اطالعاتی افزایش کارایی اثرب شی کتاب انهها ملیشلود
(کرانیچ .)2001 ،کتاب انه ها به طرق م تمفی همچون تسهی تسری گردش اطالعات دانش در
در ن جامعۀ دانشگاهی ،دارا بودن فضایی برای تشکی گر وهای جمعی ،ارتباط بین دانشلجویان
پژ هشگران ارائۀ انواع خدمات پیشرفته اثرب ش برای تأمین نیازهلای آموزشلی پژ هشلی در
تعام با جامعۀ دانشگاهی هستند ،بهعبارت دیگر فضای کتاب انه منتق کنندۀ سلرمایۀ اجتملاعی بله
دانشجویان دانشگاهیان است (کرانیچ .)2001 ،بنابراین اگر کتاب انلههلا دارای سلرمایۀ اجتملاعی
باالیی باشند قادر خواهند بود نتایج م موبتری ارائه دهند با افزایش این سرمایه در کتاب انههلا،
جامعۀ دانشگاهی نیز از مواه سرمایۀ اجتماعی همچون جوّ اعتماد اطمینلان ،افلزایش بهلرو ری
نیر ی انسانی ،ارتقای همکاری بین افراد ،تسهیم دانش ،نوآ ری بهبود کیفیت خلدمات سلازمان
بهرومند خواهد شد.
در زمینۀ اهمیت سرمایۀ اجتماعی در ایلران ملیتلوان بله ملادۀ  98قلانون برناملۀ چهلارم توسلعۀ
اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی جمهوری اسالمی در بوزۀ اجتماعی اشارو کرد که در آن به بفل
ارتقای سرمایۀ اجتماعی ،ارتقای رضایتمندی عمومی گسترش نهادهای مدنی تأکید شدو است.
در اینصورت گسترش کتاب انهها بهعنوان نهادی اجتماعی نقش مهمی در ارتقای سرمایۀ اجتماعی
خواهند داشت (قانون برنامۀ چهارم توسعه.)1383 ،
ایلن در بلالی اسلت کله یافتلههلای پیملایش مملی ارزشهلا نگلرشهلای ایرانیلان در سلال 1382
ارشلاد اسلالمی .)1382 ،پلژ هشهلایی
نشاندهندۀ س آ پایین سرمایۀ اجتماعی بود ( زارت فرهنل
رضایت شغمی را تابعی از سرمایۀ اجتماعی دانستهاند (بقیقتیان1390 ،؛ م ملق .)1391 ،سلرمایۀ اجتملاعی
توانایی سازمان را برای مدیریت دانش افزایش میدهد (ناهاپیت گوشال .)1998 ،برخی پلژ هشهلای
انجامگرفته در کتاب انهها ،ضعیت مدیریت دانش تسهیم دانش را در بد متوسلط نشلان دادوانلد؛ کله
این امر با بهبود سرمایۀ اجتماعی در کتاب انهها بهبود خواهد یافت (محمودی1390 ،؛ عمیپور.)1390 ،
کتاب انههای دانشگاهی به عنوان سلازمانی کله دارای منلاب مکلان مناسل بلرای ارائلۀ خلدمات
اطالعات هستند ،سب افلزایش اعتملاد ،اطمینلان همکلاری میلان گلر وهلای آملوزش پلژ هش در
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دانشگاو میشلوند .کتابلداران دانشلگاهی در صلورت داشلتن سلرمایۀ اجتملاعی بلاال بلهعنلوان مشلا ران
اطالعات ،میتوانند با تر یج خدمات اجتماعی در تقویت تشویق مهارتهای دانشجویان کم کننلد
با همکاری مشترک بین دانشگاو جوام بیر ن دانشلگاو سلب تعامل در آملوزش پلژ هش شلوند
(کرانیچ .)2001 ،کتاب انههای دانشگاهی بهعنوان نهادی اجتماعی از سازمانهای م اطل محلور هسلتند
که الم با دانشجویان استادان دانشگاوها سر کار دارند .کتابدار هم بنا بر ضر رت شغ خود ،پیوسلته
با کاربران در ارتباط است .المل راب لۀ مثبتلی بلین کیفیلت خلدمات کتاب انلههلا موقعیلت اجتملاعی
کتاب انله را فلراهم
کتابداران جود دارد مؤلفههای سرمایۀ اجتماعی ،زمینۀ ایجاد اعتماد بین م اط
میکند (من یق.)1391 ،
در این زمینه ،با توجه به نقش اهمیت کتاب انههای دانشگاهی در پیشبرد برنامههای آموزشی
پژ هشی در دانشگاوها ،کارکرد اثرب شی در این کتاب انههلا ،مقوللۀ مهملی بلهشلمار ملیر د.
بنابراین ضعیت مناس سرمایۀ اجتماعی در کتاب انهها که زمینهساز فرایند خملق تسلهیم دانلش،
افزایش خالقیت کیفیت خدمات به تب آن بهبود عممکرد سازمانی ملیشلود ،در ایلن پلژ هش
بررسی خواهد شد .نتیجۀ سنجش ضعیت سرمایۀ اجتماعی ارائۀ شناخت بیشتر از ضعیت سلرمایۀ
اجتماعی به مدیران کتاب انهها رؤسای برتر دانشگاو خواهد بود شاید در انت اب سیاسلتهلای
تصمیم های مربوط به نحلوۀ آملوزش کارکنلان بلهطلور مسلتمر جلذب نیلر ی انسلانی
مناس
مت صص ،پشتیبانی مدیریتی کند .از سوی دیگر با بهبود ضعیت سرمایۀ اجتماعی در کتاب انههلا،
راب ۀ بین مدیریت کتابداران بهتر میشود ،انگیلزوهلای شلغمی کتابلداران افلزایش ملییابلد زیلرا
سرمایۀ اجتماعی به اندازۀ سایر سرمایهها از جممله سلرمایۀ اقتصلادی اثلرب ش دارای کلارایی
است در ب مشکالت اداری ثمرب ش مشک گشا خواهد بود الزم است در زمینۀ بهبود آن
بیشتر تالش شود .بنابراین هدف اصمی ایلن پلژ هش ،بررسلی ت بیقلی ضلعیت سلرمایۀ اجتملاعی
کتاب انههای دانشگاو تهران دانشگاو شریف اهداف فرعی آن بررسلی ضلعیت بعلد شلناختی،
راب های ساختاری سرمایۀ اجتماعی کتاب انههای دانشگاو تهران شریف نیز تعیلین راب لۀ بلین
متغیرهای جمعیتشناختی با سرمایۀ اجتماعی خواهد بود.

پیشینۀ پژوهش
در پژ هش باضر ،آخرین پیشینههای داخمی خارجی مرتبط بررسی شدواند .بهطور کمی بررسی
سرمایۀ اجتماعی در سازمانها چنین بودو است:
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 ن ست ،تحقیقات مربوط به سنجش میزان سرمایۀ اجتماعی در فرایندهای کاری عممکلرد
نیر ی انسانی ارتباط تأثیر سلرمایۀ اجتملاعی بلر دیگلر موضلوعات از جممله ملدیریت
دانش ،تسهیم دانش ،عممکرد سازمانی ،یادگیری سازمانی ،نوآ ری سازمانی کلارآفرینی
بررسی شدو است .پژ هشهای فرجلی ( ،)1388خورشلید دربنلدی ( ،)1389پورکیلانی
( ،)1389رضوانی ( ،)1390ابوالحسنی رنجبر ( ،)1391هلو یال دیگلران ،)2010( 4خلان
( ،)2012عسالم )2013( 6از مهمترین پژ هشهای صورتگرفته دراین زمینهاند.

5

 د م ،پژ هشهایی با موضوع سرمایۀ اجتماعی در کتاب انهها انجام گرفتهاند .پلژ هشهلای
8
محمللودی ( ،)1390عمیپللور ( ،)1390ابراهیمللی ( ،)1390هللیمنبرنللد ،)2005( 7جانسللون
( )2010ارهایم ،)2011( 9پمچی  )2012( 10از مهمترین پژ هشها در این موضلوعند.
نتایج پژ هش ابراهیمی که با عنوان «بررسلی نقلش جایگلاو کتاب انلههلای عملومی در
افزایش سرمایۀ اجتماعی شهر ندان در سال  »1389انجام گرفته است ،نشان میدهد کله
عواممی مانند کیفیت پایین خدمات کتاب انهای ،تعام اجتماعی کم بلینسلازمانی ،علدم
دسترسی به اطالعات پایین بودن س آ اعتماد بله سلازمان علدم سلرمایهگلذاری ،از
مهمترین عوام کاهش سرمایۀ اجتماعی در کتاب انهها هستند .نتایج پلژ هش محملودی
با عنوان »بررسی سرمایۀ اجتماعی با مدیریت دانلش در کتاب انلههلای دانشلگاو فرد سلی
مشهد عموم پزشکی مشهد» در سال  1390نشان میدهد که بین میزان سرمایۀ اجتملاعی
میزان اجرای مدیریت دانش ،راب ۀ معنلاداری جلود دارد .ضلعیت سلرمایۀ اجتملاعی در
کتاب انههای دانشگاو فرد سی عموم پزشکی در س آ متوسط قرار دارد .همچنلین نتلایج
پژ هش عمیپور با عنلوان «بررسلی راب لۀ سلرمایۀ اجتملاعی تسلهیم دانلش در کتابلداران
(کتاب انۀ ممی ،مرکز اطالعات ملدارک عمملی ،مرکلز من قلهای اطلالعرسلانی عملوم
فنا ری)« نشان میدهد که میزان سرمایۀ اجتماعی در این سه مرکز در س آ متوسط است.
سرمایۀ اجتماعی در مرکز من قهای در پایینترین س آ در کتاب انۀ ممی در سل آ بلاالتر
قرار دارد .مرکز اطالعات مدارک عممی هم از نظر تسهیم دانش هم سرمایۀ اجتملاعی
بین سه مرکز در س آ م موبتری قرار دارد .با بررسی پیشینههلا بلهنظلر ملیرسلد اگرچله
تعداد پژ هشهای انجام گرفته در بوزۀ سرمایۀ اجتماعی زیاد است ،شواهد نشان میدهلد
که در ایران تعداد پژ هشهای اختصاصیافته به بررسی سرمایۀ اجتماعی در کتاب انههلا
بوزۀ کتابداری اندک است.
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چارچوب نظری پژوهش
اجتماعی ،مدل ناهاپیت گوشال چارچوب نظری این پژ هش برگزیدو شد .ناهاپیت گوشال در
سال  1998تحقیقی با عنوان «سرمایۀ اجتماعی ،سرمایۀ فکری مزیت سازمانی» انجام دادنلد .بلرای
اجرای این پژ هش مدلی را با ر یکرد سازمانی معرفی کردند کله در آن سلرمایۀ اجتملاعی دارای
سه بعد ساختاری ،راب های شناختی بود.
جدول .1ابعاد سرمایۀ اجتماعی و معیارهای ارزیابی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال ()1998
ابعاد سرمایۀ اجتماعی
بعد شناختی

بعد راب های

معیارهای اندازهگیری
زبان کدهای مشترک ( جود ارزشهای مشترک)
خاطرات ر ایتهای مشترک (شناخت همکاری تبادل تجربه بر
اساس خاطرات)
اعتماد (ر ابط مبتنی بر صداقت اعتماد متقاب )
هنجار (همکاری بهعنوان ی الزام)
الزامات انتظارات (تعهد به اهداف)
هویت (عضو ی خانوادۀ مشترک بودن)
صی گرم(

بعد ساختاری

ر ابط شبکهای )ر ابط ش
شک ترکی ر
سازمان مناس )ساختار ارتباطی تسهی کنندو(

ابط شبکهای )ارتباطات کاری زیاد(

این مدل برای شناسایی ابعاد سرمایۀ اجتماعی مناس تر تش یص دادو شد .دالی ایلن انت لاب
عبارتند:
 .1ناهاپیت گوشال مدل سرمایۀ اجتماعی را با ر یکرد سازمانی طرابی کردواند .با توجله بله
اینکه هدف این پژ هش بررسی سرمایۀ اجتماعی در بافت سازمانی است.
 .2این الگو نسبت به بقیۀ الگوهای سرمایۀ اجتماعی سازمانی کام تر است .ملثالا ملدل سلرمایۀ
اجتماعی سازمانی لینا ان برن دارای د بعد است یا برخی الگوها ی بعد دارند ،اما ناهاپیلت
گوشال ضمن تمفیق ابعاد گوناگون تحقیقلات پیشلین ،سلرمایۀ اجتملاعی را در سلازمان از سله بعلد
سنجیدواند .جه تمایز مفهومسازی آنان از سایر مفهومسازیها ،در سرمایۀ اجتماعی شناختی است.
در جد ل  2پژ هشهای انجامگرفته ابعاد آنها آ ردو شدو است.
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جدول  .2برخی از ابعاد سرمایۀ اجتماعی در سازمان (به نقل از مت ایسا)2010 ،
محقق

سطح

ابعاد

بعد ساختاری

بعد شناختی

بعد رابطهای

ناهاپیت گوشال ()1998

سازمان

سه بعد

*

*

*

سازمان

د بعد

*

ان بورن ()1999

لینا
فالپ

11

الکر ()2001
12

سازمانی

ی

بعد

*

*

یمی رنکو دیگران ()2001

سازمانی

سه بعد

*

*

لندری دیگران)2002( 13

سازمان

د بعد

*

*

استون)2001( 14

سازمان

د بعد

*

*

الیس کیمربی)2004( 15

سازمان

د بعد

*

*

 . 3در مدل ناهاپیت گوشال نهتنها شبکۀ بین افراد (ساختاری) ،بمکه شبکهای از اندیشلۀ افلراد
(شلناختی) همچنلین ارتباطللات (راب لهای) جللود دارد .ایلن الگلو سللرمایۀ اجتملاعی را از منظللر
در نسازمانی بر نسازمانی در نظر ملیگیلرد .در بلالیکله نظریلهپردازانلی همچلون فوکویاملا،
پاتنام ،کممن ،بارت ،بوردیو پورت به یکی از جنبههای داخمی یا بیر نی اشارو میکنند.
 . 4بر اساس تحقیق انجامگرفته توسط الک لی )2005( 16مدل ناهاپیت گوشال منب مرجعلی
برای پژ هش های سازمانی قممداد شدو است .طبق آمار ی ،تا آن زمان بیشترین اسلتناد در پایگلاو
استنادی عموم بر مبنای مدل ناهاپیت -گوشال بود با بد د  237بار در باالترین س آ قرار داشت.
این از اعتبار چارچوب سرمایۀ اجتماعی این مدل بکایت میکند.
 . 5بیشتر م العات پژ هشهای صورتگرفته در بلوزۀ سلرمایۀ اجتملاعی سلازمانی ایرانلی
خارجی از مدل ناهاپیت گوشال استفادو کردواند که گویای جام بودن این ملدل اسلت .نملودار
زیر شمایی از پژ هشهای صورتگرفته با این مدل در بازۀ زمانی  1998تا  2013را نشان ملیدهلد
که با جست جو در پایگاوهای اطالعاتی فارسی التین ،از جممله پایگلاو اطالعلات عمملی جهلاد
دانشللگاهی ،پایگللاو ت صصللی نللورمگز ،مگیللران ،پژ هشللگاو عمللوم فنللا ری اطالعللات ایللران،
اسکوپوس ،امرالد ،الز یر ،گوگ اسکوالر پایاننامههای فارسی التین گردآ ری شدو است.
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شکل  .1پژوهشهای انجامگرفته از منظر الگوهای سرمایۀ اجتماعی

 . 6جانسون ( )2010در پایاننامۀ خود عمت انت اب مدل ناهاپیت گوشلال را بلا ارائلۀ آملاری
دربارۀ  2076استناد عممی در سایت گوگ اسکوالر بیان کرد که نشانهای از اعتبار ایلن چلارچوب
از سرمایۀ اجتماعی است.
17
( )2011در زمینۀ شلبکههلای هلمتلألیفی سلرمایۀ اجتملاعی در
 . 7بر مبنای تحقیق آککوم
پایگاو استنادی عموم در بازۀ زمانی  20ساله ،مقالۀ ناهاپیلت گوشلال در ردۀ بلاالی جلد ل جلای
دارد در بد د  669بار به آن استناد شدو است که با  75درصد در بلوزۀ ملدیریت در بلاالترین
س آ قرار دارد که باکی از کاربرد زیاد این مدل در بوزۀ مدیریتی سازمانی است.
پس با توجه به مر ر ادبیات پژ هش ،ملدل ناهاپیلت گوشلال بلهعنلوان چلارچوب مفهلومی
پژ هش انت اب شد .شک زیر الگوی مفهومی این پژ هش را به تفصی نشان میدهد.

شکل  .2مدل نظری پژوهش
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روش پژوهش
این پژ هش از منظر هدف از نوع کاربردی است .زیرا پژ هشهای کاربردی بر بل مسلائ یلژو
در شرایط اقعی تأکید می رزند با طرابی مدلسلازی نظلری آللاز ملیشلوند (پلا ل1389 ،؛
باف نیا .)1384 ،همچنین از نظر ر ش پیمایش ،توصیفی تحمیمی با ر یکرد ت بیقی است .از نظر
ر ش پیمایشی محسوب میشود زیرا بلا بررسلی شلرایط فعملی گلردآ ری دادوهلای کامل تلر
مناس تر از جامعۀ انسانی ،شناخت کامل تلری از ضلعیت زملان بلال باصل ملیشلود (کوملار،
 .)1381بنابراین در پژ هش باضر بهمنظور تعیین میزان سل آ سلرمایۀ اجتملاعی در کتاب انلههلای
دانشگاهی از ر ش پیمایش برای جم آ ری اطالعات ،از ابزار پرسشنامۀ محققساخته مشتم بر
سؤاالت جمعیتشناختی  30سؤال در مقیاس پنجدرجهای لیکرت بهرو گرفته شدو است.
جامعۀ آماری و روش نمونهگیری
جامعه عبارت است از گر وها یا طبقهای از افراد ،اشیا ،متغیرها ،مفاهیم یا پدیدوها که بداق در یل

یژگی مشترک باشند (بیابانگرد .)1387 ،بر اساس نظام رتبهبندی دانشگاوهای برتر جهان در سالهای
اخیر ،نام دانشگاوتهران دانشگاو صنعتی شریف در فهرست دانشگاوهای برتر دنیا در بوزوهای عموم
فنی ،مهندسی فنا ری ارد شدو است (اخبار دانشگاو تهران .)1392،پس این پژ هش در پی بررسی
ت بیقللی سللرمایۀ اجتمللاعی ابعللاد آن درکتاب انللههللای دانشللگاوهللای مللذکور اسللت کتابللداران
کتاب انههای دانشگاوتهران شریف بهعنوان جامعۀ آماری انت اب شلدند .بلا توجله بله للز م همگلن
بودن جامعه در بررسیهای ت بیقی این پلژ هش ،کتاب انلههلای دانشلکدوهلای مشلترک در دانشلگاو
تهران شریف انت اب شد که شام تمامی کتابداران کتاب انههلای دانشلکدوای مرکلزی دانشلگاو
شریف با کتابداران کتاب انۀ مرکزی دانشکدوهای عموم پایه ،فنی ،مدیریت اقتصاد دانشگاو تهران
در سال  1392است که بد د  138نفر بودند .برای نمونهگیری در پژ هش باضلر از ر ش تصلادفی
طبقهای 18متناس با بجم استفادو شدو است ،بهطوری که بعد از تعیین بجم نمونه بله سلیمۀ فرملول
کوکران 19از میان آنها نمونهای به تعداد  110نفر انت اب شد.
روایی و پایایی ابزار پژوهش
در ایللن پللژ هش از ر ایللی صللوری محتللوا اسللتفادو شللدو اسللت .پرسشللنامه بللرای اظهللارنظللر بلله

صاب نظران تعداد  9نفراز استادان دانشگاو در بوزۀ سرمایۀ اجتماعی ارائه برای بررسی پایایی
ابزار از ضری آلفای کر نباخ استفادو شد .پرسشنامههلا میلان نمونلهای  30نفلرو از جامعلۀ آملاری
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توزی شدند .سپس با استفادو از دادوهای بهدستآملدو بلهکمل نلرمافلزار آملاری  spssمیلزان
ضری پایایی برای هر گویه محاسبه شد که نتایج آن در جد ل  3دیدو میشود.
جدول  .3پایایی سؤاالت مربوط به هر مقیاس
ضریب آلفای

مقیاس

سؤاالت مربوط به هر مقیاس

سرمایۀ

،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

اجتماعی

29،30 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21

بعد شناختی

6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

0/896

بعد راب های

18،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7

0/948

30، 29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20

0/888

بعد
ساختاری

کرونباخ
0/945

تجزیه و تحلیل یافتهها
تجزیه تحمی عوام جمعیلتشلناختی نشلان داد کله  74نفلر ( 67/3درصلد) از آزملودنیهلا در
کتاب انههای دانشگاو تهلران  36نفلر ( 32/7درصلد) در کتاب انلههلای دانشلگاو شلریف مشلغول
خدمت بودند .از نظر جنسیت  26نفر ( 23/6درصد) از آزمودنیها مرد  84نفر ( 76/4درصد) زن
بودند 17 .نفر ( 15/6درصد) مدرک کاردانی 51 ،نفلر ( 46/8درصلد) کارشناسلی 40 ،نفلر (36/7
درصد) کارشناسی ارشد 1 ،نفر ( 0/9درصد) دکتری داشتند 23 .نفر ( 21/3درصد) از آزمودنیهلا
سابقۀ کار کمتر از  10سال 47 ،نفر ( 43/5درصد) بین  20 - 10سال  38نفر ( 35/2درصد) دارای
بیش از  20سال سلابقۀ کلار بودنلد .همچنلین  2نفلر ( 1/8درصلد) در پسلت ملدیریت 3 ،نفلر (2/8
درصد) در پست معا نلت 16 ،نفلر ( 14/7درصلد) در ب لش فنلی 7 ،نفلر ( 6/4درصلد) در ب لش
مرج  19 ،نفر ( 17/4درصد) در ب ش امانت 18 ،نفر ( 16/5درصد) در ب ش اطلالعرسلانی 44
نفر ( 40/4درصد) در سایر ب شها مشغول فعالیلت هسلتند .از نظلر ضلعیت تأهل  26نفلر (24/5
درصد) از آزمودنیها مجرد  80نفر ( 75/5درصد) متأه بودند.
بهمنظور بررسی سؤاالت پژ هش ،آزمونهایی از جممه در د گر و مستق  ،تحمی اریانس
آزمون تعقیبی توکی با نرمافزار  SPSSاستفادو شدند.
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بررسی سؤال شمارۀ  1پژوهش
آیا بین میزان سرمایۀ اجتماعی کتابداران کتاب انههای دانشلگاو تهلران بلا دانشلگاو شلریف تفلا ت

معناداری جود دارد؟
جدول  .4بررسی وجود تفاوت معنادار در میزان سرمایۀ اجتماعی بین کتابداران کتابخانههای دانشگاه تهران
و کتابخانههای دانشگاه شریف
سؤال  1پژوهش
سرمایۀ اجتماعی

دانشگاه شریف

دانشگاه تهران
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

3/28

0/657

3/20

0/501

t

sig

0/586

0/559

با توجه به نتایج جد ل  4میتوان گفت که مقایسۀ میانگین د گلر و مسلتق محاسلبهشلدو در
س آ  p≤0/05بیانگر نبود تفا ت معنادار در میزان سرمایۀ اجتماعی بین کتابداران دانشگاو تهلران
کتابداران دانشگاو شریف بودو است.
بررسی سؤال شمارۀ  2پژوهش
آیا بین میزان بعد شناختی سلرمایۀ اجتملاعی کتابلداران کتاب انلههلای دانشلگاو تهلران بلا دانشلگاو

شریف ،تفا ت معناداری جود دارد؟
جدول .5بررسی وجود تفاوت معنادار بین میزان بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی کتابداران کتابخانههای
دانشگاه تهران و دانشگاه شریف
سؤال  2پژوهش

دانشگاه تهران
میانگین

بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی

3/30

انحراف
معیار
0/633

دانشگاه شریف
میانگین
3/27

انحراف

t

sig

معیار
0/596

0/194

0/847

همانطور که در جد ل  5مشاهدو میشود »t« ،محاسبهشدو در س آ  p≤0/05تفا ت معناداری
در میزان بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی کتابداران دانشگاو تهران کتابداران دانشگاو شلریف نشلان
نداد.
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بررسی سؤال شمارۀ  3پژوهش
آیا بین میزان بعد راب های سرمایۀ اجتملاعی کتابلداران کتاب انله هلای دانشلگاو تهلران بلا دانشلگاو

شریف تفا ت معناداری جود دارد؟
جدول  .6بررسی وجود تفاوت معنادار در میزان بعد رابطهای کتابداران کتابخانههای دانشگاه تهران و
دانشگاه شریف
دانشگاه تهران
سؤال  3پژوهش
بعد راب های سرمایۀ اجتماعی

میانگین
3/35

انحراف
معیار
0/881

دانشگاه شریف
میانگین
3/31

انحراف

t

sig

معیار
0/604

0/219

0/827

یافتههای جد ل  6نشان میدهلد کله « »tمحاسلبهشلدو در سل آ  p≤0/05بیلانگر نبلود تفلا ت
معنادار در میزان بعد راب لهای سلرمایۀ اجتملاعی کتابلداران دانشلگاو تهلران کتابلداران دانشلگاو
شریف بودو است.
بررسی سؤال شمارۀ  4پژوهش
آیا بین میزان بعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی کتابلداران کتاب انله هلای دانشلگاو تهلران بلا دانشلگاو

شریف تفا ت معناداری جود دارد؟
جدول  .7بررسی وجود تفاوت معنادار در میزان بعد ساختاری کتابداران کتابخانههای دانشگاه تهران و
دانشگاه شریف
دانشگاه تهران
سؤال  4پژوهش
بعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی

میانگین
3/17

انحراف
معیار
0/749

دانشگاه شریف
میانگین
3/03

انحراف

t

sig

معیار
0/586

0/999

0/320

چنانکه در جد ل  7مالبظه میشود ،مقایسۀ میانگین د گر و مسلتق محاسلبهشلدو در سل آ
 p≤0/05بیانگر نبود تفا ت معنادار در میزان بعلد سلاختاری سلرمایۀ اجتملاعی کتابلداران دانشلگاو
تهران کتابداران دانشگاو شریف بودو است.
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بررسی سؤال شمارۀ  5و  6پژوهش
پنجمین ششمین سؤال پژ هش باضر بر این مبتنی بود که آیا در بین کتابداران دانشگاو تهلران

دانشگاو شریف میزان سرمایۀ اجتماعی بر بس متغیرهای جمعیتشناختی (جنسلیت ،سلن ،میلزان
تحصیالت ،ضعیت تأه  ،سابقۀ کار ،پست سازمانی) تفا ت معناداری دارد؟.
جدول .8متغیر جنسیت
زن
سؤال  5و  6پژوهش

انحراف

میانگین

سرمایۀ اجتماعی دانشگاو تهران
سرمایۀ اجتماعی دانشگاو شریف

مرد
میانگین

معیار

3/32
21/3

انحراف

0/653
0/551

sig

t

معیار
0/669
0/290

3/15
3/17

0/345
0/521

0/952
0/227

 45سال
بیشتر از
 45سال

تعداد

دانشگاه شریف

تعداد

دانشگاه تهران

میانگین

دانشگاه شریف

میانگین

دانشگاه تهران

انحراف معیار

دانشگاه تهران

F

F

دانشگاه شریف

دانشگاه شریف

16

16

3/14

3/30

0/557

0/496

0/518

P

انحراف معیار

36

14

3/29

3/90

0/705

0/563

0/839

دانشگاه تهران

گروهها
 35سال
بین  35تا

0/598

P

دانشگاه تهران

کمتر از

22

5

3/36

3/33

0/653

0/216

دانشگاه شریف

جدول .9متغیر سن

0/441

گروهها

دانشگاه تهران

تعداد

دانشگاه شریف

تعداد

دانشگاه تهران

میانگین

دانشگاه شریف

میانگین

انحراف معیار

دانشگاه تهران

F

دانشگاه تهران

F

دانشگاه شریف

P

دانشگاه تهران

انحراف معیار

کارشناسی
ارشد

33

7

3/19

3/26

0/691

0/79

0/395

1/593

0/675

P

دانشگاه شریف

کاردانی
کارشناسی

11
29

6
22

3/31
3/34

3/53
3/13

1/04
0/412

0/215
0/463

دانشگاه شریف

جدول .10میزان تحصیالت

0/210
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جدول  .11متغیر تأهل
متأهل
سؤال  5و 6پژوهش

انحراف

میانگین

سرمایۀ اجتماعی دانشگاو
تهران
سرمایۀ اجتماعی دانشگاو
شریف

مجرد
معیار

انحراف

میانگین

sig

t

معیار

3/42

0/700

3/25

0/650

0/585

0/610

3/17

0/528

3/47

0/309

1/211

0/235

گروهها

دانشگاه تهران
تعداد

دانشگاه شریف
تعداد

دانشگاه تهران
میانگین

دانشگاه شریف
میانگین

دانشگاه تهران
انحراف معیار

F

F

دانشگاه تهران

دانشگاه شریف

دانشگاه تهران

20

18

3/01

35/3

0/688

0/509

2/275

P

33

14

3/42

97/2

0/497

0/480

2/439

P

دانشگاه شریف
انحراف معیار

کمتر از
 10سال
بین 10
تا 20
سال
بیش از
 20سال

20

3

3/33

24/3

0/702

0/710

دانشگاه شریف

جدول  .12متغیر سابقۀ کار

0/103

0/110

تعداد

تعداد

گروهها

دانشگاه شریف

میانگین

دانشگاه تهران

دانشگاه شریف

میانگین

انحراف معیار

انحراف معیار

دانشگاه تهران

دانشگاه شریف

F

دانشگاه تهران

F

دانشگاه تهران
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فهرستنویس
مرج
امانت
اطالعرسانی
سایر

1
6
11
16
27

6
1
8
2
17

3/11
2/97
3/43
3/32
3/24

3/23
3/63
3/19
3/20
3/16

0/744
0/651
0/715
0/750
0/569

0/556
0/516
0/141
0/564

دانشگاه تهران P

معا ن

3

2

3/66

3/31

0/261

0/208

0/708

دانشگاه شریف P

جدول .13متغیر پست سازمانی

0/620
0/170

0/972
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نتایج آزمونهای آماری انجامگرفته در جد لهای  8تلا  13در زمینلۀ میلزان سلرمایۀ اجتملاعی
کتابداران دانشگاو تهران دانشگاو شریف بر بس متغیلرهلای جمعیلتشلناختی (جنسلیت ،سلن،
میزان تحصیالت ،ضعیت تأه  ،سلابقۀ کلار ،پسلت سلازمانی) ،بیلانگر نبلود تفلا ت معنلادار بلین
کتابداران دانشگاو تهران دانشگاو شریف در میزان سرمایۀ اجتماعی است.

نتیجهگیری
همانطور که در مبابث پیشین م رح شد ،سرمایۀ اجتماعی در این پژ هش بر اساس مدل ناهاپیت
گوشال ( )1998سنجیدو شد که سرمایۀ اجتماعی را بله سله بعلد شلناختی ،راب لهای سلاختاری
تقسیم کردواند .در این پژ هش بعلد شلناختی بلا مؤلفلههلای اهلداف ارزشهلای مشلترک ،بعلد
راب های با مؤلفههای اعتماد ،هنجارها ،تعهد هویت ،بعد ساختاری با مؤلفههای ارتباطات تعام
شک تعامالت اجتماعی در بلین کتابلداران کتاب انلههلای دانشلگاو تهلران
اجتماعی ترکی
شریف سنجیدو شد.
بهطور کمی با تجزیه تحمی دادوهای این پژ هش در ب ش یافتههلا ،ملیتلوان بله ایلن نتیجله
رسید که از نظر آماری ،ضعیت هر د جامعۀ مورد بررسی یعنی کتابداران کتاب انههلای دانشلگاو
تهران شریف از نظر میزان سرمایۀ اجتماعی در س آ بهنسبت م موبی قرار دارنلد .میلزان سلرمایۀ
اجتماعی کتابداران کتاب انههای دانشگاو شریف نملرۀ  3/20میلزان سلرمایۀ اجتملاعی کتابلداران
کتاب انه های دانشگاو تهران نملرۀ  3/28بلود ،املا تفلا ت میلزان سلرمایۀ اجتملاعی بلین کتابلداران
کتاب انه های د دانشگاو بر اساس آماراستنباطی انجامگرفته در بلد معنلادار نبلود .همچنلین نتلایج
تحقیق نشان داد که سرمایۀ اجتملاعی راب لهای ،شلناختی سلاختاری از لحلاه اهمیلت بلا انلدکی
تفا ت بهترتی رتبههای ا ل ،د م ،سوم را در مجموعۀ کتاب انههای مورد م العه کس کردوانلد.
یافتههای این ب ش با پژ هشهای قبمی (محمودی 1390 ،عمیپور )1390 ،ت ابق داشته اسلت کله
میزان سرمایۀ اجتماعی کتابداران را در س آ متوسط بیان کردواند ،اما تفا ت معنادار نبلودو اسلت.
نتایج بعد ارتباطی که به ماهیت ارتباطات بین افراد اشارو میکند در بین کتاب انههای د دانشلگاو،
ضللعیت بللاالتری دارد ،در میللان گویللههللای مللورد پللژ هش در ایللن بعللد ر بیلۀ انتقادپللذیری در
پایینترین س آ قرار داشت .این مؤلفه برای سرمایۀ اجتماعی در سازمان مفید است جود انتقلاد
سازندو در سازمانها به تفاهم همکلاری در نتیجله افلزایش سلرمایۀ اجتملاعی منجلر ملیشلود.
گویههای ارزشمند بودن در کتاب انه ،مسئولیتپذیری جدیت در کار در ا لویتهای باال در این
بعد قرار دارد .این بعد بهصورت مستقیم با مهارتهلای ر ابلط انسلانی ارتبلاط پیلدا ملیکنلد ،للذا
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هموارو مورد توجه اندیشمندان عمم مدیریت قرار داشته است مدیران کتاب انهها باید جلود ایلن
بعد را امتیازی برای کتاب انه بدانند برای توسعۀ دیگر ابعاد سرمایۀ اجتملاعی از ایلن بعلد کمل
بگیرند .یافتههای این ب ش در بعد راب های سرمایۀ اجتماعی از طریق متعهد کردن افراد گر وها
به یادگیری ،نوآ ری در سازمان را تسهی میکنلد.این ب لش بلا پلژ هشهلای رضلوانی ()1390؛
پمچین ( )2012ارهام ( )2011م ابقلت دارد .همچنلین نتلایج تحقیلق نشلان داد کله از لحلاه
سرمایۀ اجتماعی ساختاری ،کتاب انههای دانشگاوهای ملذکور ضلعیت پلایینتلری دارنلد .از ایلن
نتایج استنباط میشود که عوام ساختاری از جممله فضلای سلازمانی کلاری ،فرهنل سلازمانی،
جود سیستم م موب کاری تشکی گر وهلای کلاری اهمیلت دارنلد بلر ر ی شلک گیلری
توسعه کاهش سرمایۀ اجتماعی تأثیرگذارند .این ب لش بلا پلژ هشهلای ارهلام ()2011؛ خلان
()2012؛ عمیپور ( )1390محمودی ( )1390م ابقلت دارد .نبلود تفلا ت معنلادار در تحمیل هلای
آماری این ابتمال نظری را به جود ملیآ رد کله ایلن کتاب انلههلا از نظلر یژگلیهلای فلردی
سازمانی در ضعیت برابر همس آ هستند؛ کتابداران هلر د دانشلگاو ،دارای تحصلیالت ،سلابقۀ
کار سن زیادند .بیشتر مدیران این کتاب انهها دارای ت صص کتابداری با تحصیالت باال هستند
تالشهایی برای ارتقای جایگاو خود انجام میدهند .توصیه میشود که بلا توجله بله تلأثیر سلرمایۀ
اجتماعی بر بهبود عممکرد کتاب انهها ،مدیران کتاب انههای دانشگاهی برای سلرمایهگلذاری بیشلتر
در مورد ارزشها اهداف مشترک ،اعتملاد ر ابلط شلبکهای (بلهعنلوان عناصلر اصلمی سلرمایۀ
اجتماعی در کتاب انهها) اقداماتی انجام دهند.
در این پژ هش نیز مانند بسیاری از پژ هشهای انجامگرفته در زمینۀ سرمایۀ اجتماعی ،بر تأثیر
متغیر های جمعیتشناختی مانند جنسیت ،سن ،ضعیت تأهل  ،میلزان تحصلیالت سلابقۀ کلار بلر
میللزان سللرمایۀ اجتمللاعی نیللز تأکیللد شللد .در تحمی ل سللرمایۀ اجتمللاعی بللر بس ل یژگللیهللای
جمعیتشناختی کتابداران ،مشاهدو شد که سرمایۀ اجتماعی زنان اندکی بیشتر از سلرمایۀ اجتملاعی
مردان است ،اما تفا ت معناداری جلود نلدارد .از نظلر یژگلی سلن پلژ هش مشل ص کلرد کله
کتابداران ردۀ سنی  35تا  45بیشترین تعداد را تشلکی ملیدادنلد .ایلن مسلئمه بلرای کتاب انلههلای
مذکور ی مزیت بهبساب میآید ،زیرا افراد در ردو های سنی بلاالتر در اثلر تعلامالت اجتملاعی
بیشتر ،سرمایۀ اجتماعی بیشتری کس میکنند .از نظلر میلزان تحصلیالت در ایلن تحقیلق بیشلترین
میانگین مربوط به کتابداران دارای مدرک تحصیمی کارشناسی کارشناسی ارشلد بلود کله نشلان
میدهد کتابداران از لحاه تحصیالت ،نسبت به گذشته رشد بیشتری داشتهاند .این امر امتیاز مثبتلی
برای کتاب انهها بهبساب میآید ،زیرا با باال رفتن س آ تحصیالت ،س آ انتظارات افراد از برفله
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باالتر میر د کتابداران با مدرک تحصیمی باالتر ،سازگاری بیشلتری بلا ظلایف فعالیلتهلای
کاری دارند .یافتهها همچنین نشان داد که میانگین سرمایۀ اجتماعی افراد متأه بیشتر از افراد مجرد
است که با تحقیقات گذشته م ابقت دارد .املا نتلایج آزملونهلا در ایلن ب لش نشلان داد کله بلین
هیچکدام از متغیرهای جمعیتشناختی میزان سلرمایۀ اجتملاعی در جامعلۀ آملاری ایلن پلژ هش
راب ۀ معنا دار جود ندارد .این ب ش با پژ هشهای هیمنبرند ()2005؛ ارهام ()2011؛ محملودی
( )1390عمیپور 1390مغایرت دارد .با توجه به نتایج این ب ش نبود ارتباط معنادار بین متغیرهای
جمعیتشناختی در این پژ هش ابتمال میر د که برخی از عوامل سلازمانی بلر هلر یل از ایلن
متغیرها تأثیر داشته باشند .بیتردید انجام دادن پژ هشهای بیشتر در بررسی راب ۀ عوام سلازمانی
با میزان سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ کتابداران ر شنگر نکات بیشتری در این زمینه خواهد بود.
پیشنهاد
با توجه به نتایج بهدست آمدو از نظرات کتابداران کتاب انههای مورد بررسلی نیلز ادبیلات نظلری

این پژ هش ،پیشنهادهایی برای بهبود ضلعیت سلرمایۀ اجتملاعی در کتاب انلههلای ملذکور ارائله
میشود:
 با توجه به نتایج بهدستآمدو در بعد راب های ساختاری این تحقیلق پیشلنهاد ملیشلود کله
مدیران کتاب انهها با ارائۀ فرصتهایی برای کتابداران ،زمینۀ ارتباط بیشلتر بلین کتابلداران را
فراهم کنند ،این امر از طریق بمایت تشویق فعالیتهای گر هلی مثل برگلزاری جمسلات
د روای ایجاد محیط د ستانه در محیط کار باص میشود.
 با توجه به نتایج بهدستآمدو در بعد شناختی این تحقیق توصیه میشود که مدیران از طریلق
گسترش ر ابط بین خود کارکنان کتاب انله ،کتابلداران را در تصلمیمات داخملی شلرکت
دهند.
 توصیه میشود فرصتهای ملدا م بلرای آملوزش کارکنلان (از قبیل شلرکت در د روهلای
آموزشی) فراهم شود.
 پیشنهاد میشود که تعهد سازمانی از طریق برقراری عدالت در توزیل پلاداشهلا ،بلازخورد
مؤثر منصفانه دربارۀ عممکرد شغمی مشارکت دادن افراد در برناملههلای کتاب انله ایجلاد
شود.
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 با توجه به نتایج بهدستآمدو در بعد ساختاری پایین بودن میزان مؤلفلۀ مشلارکت پیشلنهاد
میشود که مدیران کتاب انلههلا بلرای ارتقلای مؤلفلۀ مشلارکت کارکنلان خلود ،آنلان را در
تصمیمات سازمان شرکت دهند از طریق برقراری نظام پیشنهادها به این امر کم کنند.
 برای افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی پیشنهاد میشود که فضای محیط کار ،فضای نشلاطآ ر
دلگرمکنندو باشد کتابداران در جوّ فضای کلاری ،ابسلاس علدم اعتملاد بله یکلدیگر
نداشته باشند .قدردانی از کارهای خوب کارکنان کتاب انه ،تفویض اختیار بله آنهلا تلأمین
مالی شاید در این زمینه کم کند.
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