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بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی
شهر تبریز
عباس دوالنی 1 ،آمنه شناور ،2رویا برادر.3
چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانههای
دانشگاهی شهر تبریز میباشد.
روش :این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی که به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری این پژوهش
را کتابخانههای دانشگاه تبریز ،علوم پزشکی تبریز ،شهید مدنی تبریز ،هنراسالمی و سهند تبریز تشکیل می-
دهند .ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه بود .پرسشنامه اول براساس مدل سنگه برای سنجش یادگیری
سازمانی و پرسشنامه دوم براساس مدل ناهاپیت و گوشال برای سنجش سرمایه اجتماعی طراحی شده است.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانههای دانشگاهی تبریز در سطح
متوسط قرار دارد و از میان مؤلفههای آن مؤلفه روابط گروهی کمترین میانگین و مؤلفه هویت بیشترین
میانگین را دارد.
یافتهها :همچنین یافتهها نشان میدهد میزان یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی نیز در سطح
متوسط قرار دارد و از میان مؤلفههای آن مؤلفه مهارتهای فردی بیشترین میانگین و مؤلفه یادگیری تیمی
کمترین میانگین را دارد .یافتههای مقایسه میانگینها نیز نشان میدهد تفاوت معنیداری بین یادگیری سازمانی
کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس سطوح سرمایه اجتماعی وجود دارد و همچنین آزمون تحلیل
همبستگی نشان داد رابطه مثبت و معنیداری بین تمام مؤلفههای سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی وجود
دارد .نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد ،ابعاد سرمایه اجتماعی به ترتیب اهمیت اثرگذاری بر یادگیری
سازمانی شامل؛ بعد شناختی با اثر کل  ،0/439بعد ارتباطی با اثر کل  0/405و بعد ساختاری با اثر کل 0/304
بود .در مجموع مؤلفههای سرمایه اجتماعی  50/8درصد از تغییرات یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی را تبیین نمودند.
واژهها ی کلیدی :یادگیری سازمانی؛ سرمایه اجتماعی؛ کتابخانههای دانشگاهی؛ کتابداران؛ تبریز.
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________________________________________________________
مقدمه
امروز سازمانها در فضای متالطم و متغیر قرار گرفتهاند و انبوه تحوالت ،سازمانها را با

اشکاالت زیادی روبهرو نموده است؛ رویارویی با امواج پیاپی تغییر ،به شکل فناوریهای نوین در
روابط اجتماعی سازمان مشهود است .در چنین عصری سازمانهایی شانس بقا دارند که بتوانند خود
را به طور مستمر با تغییرات محیط پیرامونی وفق دهند .تغییرات محیطی ،سازمانها را وادار میکنند
تا به منظور سازگاری با محیط پیرامونی همواره به دنبال بهترین راهکارها و رویهها باشند تا بتوانند به
مزیت رقابتی دست یابند ،یکی از راههای کسب مزیت رقابتی پایدار تأکید بر یادگیری مستمر
کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی با بیشترین اثربخشی است .یادگیری سازمانی 1فرآیندی
است پویا که سازمان را قادر میسازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد .این فرآیند شامل تولید
دانش جدید ،مهارتها و رفتارها میشود .یادگیری سازمانی راه اصلی ایجاد کار دانشی2و بهبود
کارایی سازمان است .پس یک سازمان موفق باید در یادگیری پویا باشد(ژانگ 3و دیگران.)2009 ،
در واقع یادگیرندگی سازمانی توان رقابت و ارائه خدمات مطلوب در محیط پیچیده کنونی را هرچه
بیشتر افزایش میدهد .البته باید توجه داشت که سازمانها به طور اتفاقی یادگیرنده نمیشوند ،بلکه
حرکت به سمت یادگیرنده شدن ،مستلزم برنامهریزی و تالشهای هدفمند است .به این صورت که
ابتدا باید بستر مناسب را برای تبلور یادگیری در سازمانها (کتابخانههای دانشگاهی) ایجاد کرد تا
بتوان یادگیری سازمانی را در جامعه براساس عوامل مذکور شکوفا و هدایت نمود .برای نیل به این
منظور ایجاد فضایی مناسب که در آن ،ارتباطات شفاف و اثربخشی بین کارکنان وجود داشته باشد،
به طوری که آنان در این محیط به یکدیگر اعتماد نموده و در نتیجه احساس امنیت کنند و بتوانند از
همدیگر یاد بگیرند الزامی میباشد .یکی از این زمینهها که به این امر کمک میکند ،سرمایه
اجتماعی است .سرمایه اجتماعی به جنبههایی از سازمان اجتماعی مانند شبکهها ،هنجارها و اعتماد
اجتماعی اشاره دارد که همکاری و تعاون را برای دستیابی به سود مشترک تسهیل میکند (پوتنام،4
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 .)1995اصل این مفهوم در مقاله اي توسط شخصی به نام هانی فن 1که در آموزش و پرورش
ایالت ویرجینیاي امریکا خدمت می کرد به کار گفته شد(وولکوک .)2000 ،از نظر هانی فن
سرمایه اجتماعی شامل دارایی هایی است که در زندگی روزانه افراد وجود دارند ،مانند حسن
تفاهم و روابط اجتماعی در بین افراد و خانواده هایی که یک واحد اجتماعی را تشکیل می دهند.
هافمن 2و همکاران ( )2005بیان میکنند که سرمایه اجتماعی به عنوان ویژگی مهم
سازمانها براي توسعه و گسترش جهت موفقیت در بازار آشفته امروزی محسوب میشود و ابزاری
با ارزش برای تسهیل یادگیری و مدیریت دانش بوده و به عنوان راهبردی مهم جهت بهبود عملکرد
سازمانی و حفظ برتری رقابتی سازمان قلمداد شده است و سازمان را در راه رسیدن به یک عملکرد
عالی در راستای تقویت و بهبود یادگیری سازمانی حمایت میکند.
بر همین اساس به جرأت میتوان گفت سازمانهایی که دارای سطوح باالیی از سرمایه
اجتماعی و هویت اجتماعی میباشند ،با تشکیل شبکههای متنوع و توسعه ارتباطات سازنده بین اعضا
و همچنین با درگیر کردن افراد در شبکهها جهت جستجوی دانش و اطالعات و تسهیم این دانش و
اطالعات با یکدیگر موجب ارتقای یادگیری سازمانی میشوند .این امر به ویژه درکتابخانههای
دانشگاهی که نقش پررنگی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاهها دارند از اهمیت
بیشتری برخوردار است .نظریههای مختلفی در خصوص سرمایه اجتماعی ارائه شده است که به
تعدادی از آنها اشاره میشود:
نظریه وولکوک :3وولکوک( )2003سرمایه اجتماعی را به سه نوع تقسیم بندی میکند-1 :
سرمایه اجتماعی درون گروهی 4مانند پیوندهای میان اعضای خانواده یا در میان اعضای یک قوم
سرمایه اجتماعی بین گروهی که پیوندهای ضعیف و کم عمقتر را شامل میشود مانند همکاریهای
تجاری ،دولتی و -3 ...سرمایه اجتماعی اتصالی 5این سرمایه به روابط عمودی اشاره دارد که به افراد
کمک می کند به منابع نهادههای رسمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دسترسی داشته باشند.
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نظریه ایمرفال :1در این نظریه سرمایه اجتماعی در سه سطح متفاوت تعریف میشود -1 :سطح

روابط بین فردی مانند دوستان ،همسایهها و -2 ...سطح اجتماعات و سازمانهای واسطه ای مانند
کلوپ ها ،شرکتها و احزاب  -3سطح کالن نهادهای اجتماعی(نارایان)1999 ،
نظریه برگر -اشمیت :2برگر و اشمیت( )2000عناصر زیر را به عنوان عناصر اصلی سرمایه
اجتماعی بر شمردند -1 :وجود روابط اجتماعی  -2فعالیتها و مشارکت های سیاسی و اجتماعی -3
کیفیت روابط اجتماعی  -4کیفیت نهادهای اجتماعی .همچنین آنها برای هر یک از عناصر فوق زیر
مجموعه هایی نیز در نظر گرفتند.
نظریه استون :3استون( ) 2001معرف هایی برای سرمایه اجتماعی تعریف نمود که به معرفهای
درو و نزدیک مشهور شدند .معرفهای نزدیک در حقیقت نتایج سرمایه اجتماعی هستند که شامل
اجزایی مانند اعتماد ،عمل متقابل و شبکه های اجتماعی می باشند .معرفهای دور نیز نتایج سرمایه
اجتماعی هستند که به طور مستقیم به اجزای کلیدی مربوط نیستند مانند امید به زندگی ،وضعیت
سالمتی ،نرخ های خودکشی ،بارداری در سنین نوجوانی و. ...
نظریه ناهاپیت 4و گوشال :)1998(5این نظریه برای تعریف سرمایه اجتماعی رویکرد سازمانی را
در پیش گرفتند و سرمایه اجتماعی را در سه طبقه تقسیم بندی کردند -1 :شناختی  -2رابطه ای -3
ساختاری .با توجه به رویکرد سازمانی این نظریه به سرمایه اجتماعی و پیشینه های مرتبط ،میم-توان
آن را مناسبترین یکی از نظریههای مناسب جهت بکار بردن آن در کتابخانهها دانست ،به همین جهت
به عنوان نظریه هدف به کار گرفته شد که به صورت مبسوط در بخشهای بعدی بدان پرداخته
خواهد شد.
بنابراین در این پژوهش قصد داریم به این مسأله پاسخ دهیم که آیا سرمایه اجتماعی در کتابخانه-
ه ای دانشگاهی شهر تبریز توانسته است بستری برای تسهیل و افزایش یادگیری سازمانی فراهم کند.
لذا برای رسیدن به هدف مذکور دو سوال و چهار فرضیه طراحی شد:
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اولویتبندی مؤلفههای سرمایه اجتماعی در کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز چگونه است؟
اولویتبندی مؤلفههای یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز چگونه است؟
الف .تفاوت معناداری بین میزان یادگیری سازمانی و متغیرهای فردی کتابداران در کتابخانههای
دانشگاهی شهر تبریز وجود دارد.
ب .بین یادگیری سازمانی و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
شهر تبریز تفاوت معناداری وجود دارد.
ج .رابطه مثبت و معناداری بین میزان ابعاد شناختی ،رابطهای و ساختاری سرمایه اجتماعی با میزان
یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز وجود دارد.
د .ابعاد سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
پیشینه موضوع
ناهاپیت و گوشال ( ،)1998با رویکرد سازمانی جنبههای مختلف سرمایه اجتماعی را در سه
طبقه جای میدهند :شناختی ،رابطهای و ساختاری.
عنصر شناختی :اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر ،تعبیرها و تفسیرها و سیستمهای
معانی مشترک در میان گروههاست .مهمترین جنبههای این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از :زبان
و قواعد مشترک ،حکایات مشترک (تجربیات و خاطرات مشترک).
 عنصر رابطهای :عنصر رابطهای سرمایه اجتماعی توصیف کنندهء نوعی روابط شخصی استکه افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملشان برقرار میکنند .مهمترین جنبههای این بعد از سرمایه
اجتماعی عبارتند از :اعتماد ،هنجارها ،الزامات و انتظارات و هویت.
 عنصر ساختاری  :این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد،یعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید .مهمترین جنبههای این عنصر عبارتند از :روابط
گروهی ،پیکربندی روابط گروهی ،سازمانهای مناسب.
بطور کلی مطالبی که در رابطه با تأثیر ابعاد سهگانه سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی مطرح
شد میتوان در مدل مفهومی زیر تجسم نمود.

بعد شناختی
یادگیری سازمانی

بعد ارتباطی

سرمایه
اجتماعی
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ساختاری
بعد
1
نمودار :5-2مدل مفهومی پژوهش

تحقیقات مرتبط چندی در خصوص سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی صورت پذیرفته است
که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره میشود:
نشاط ،میرحسینی و زاهدیراد ( )1395در پژوهش خود با عنوان «آمادگی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده» نشان دادند ،آمادگی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده از حیث رهبری مبتنی بر چشمانداز در حد
باالیی بود .اما داشتن انتظارات غیر واقعی و غیر منطقی مدیران در خصوص نتایج کار افراد و وجود
برنامههای مدون و روشن برای تحقق اهداف و ماموریت سازمان متوسط ارزیابی شد .همچنین تمایل
کارکنان به افزایش و روزآمد کردن دانش خود در باالترین سطح و جریان اطالعات بدون کاغذ
بازی و قواعد بوروکراتیک در پایینترین سطح ارزیابی قرار داشت .اما این سازمان از نظر مؤلفه
نوآوری و ابتکار در حد پایین و از نظر امور اجرایی در حد متوسط ارزیابی شد .در نتیجه سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده از آمادگی متوسطی برخوردار
است و دو گزینه ابتکار و نوآوری و اجرا در سازمان بیش از سایر مؤلفهها نیازمند بهبود و توجه
است .کوهی رستمی و علیزاده ( )1394در مقاله پژوهشی به «بررسی نگرش کارکنان کتابخانههای
عمومی استان خوزستان در خصوص کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده پیتر سنگه در کتابخانه
های عمومی» پرداختهاند .یافتهها نشان دادند ،از نظر کارکنان ،میزان بهکارگیری مؤلفههای سازمان
یادگیرنده در کتابخانههای عمومی استان خوزستان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند .از بین مؤلفههای
سازمان یادگیرنده تنها مؤلفه «چشمانداز مشترک» باالتر از میانگین قرارداشت .همچنین که تفاوت
معناداری بین مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی ،نوع مسئولیت و جنسیت کارکنان و نظرشان در
خصوص به کارگیری مؤلفههای سازمان یادگیرنده وجود ندارد .لشکری ،شعبانی و سیادت ()1391
در مقاله پژوهشی تحت عنوان «بررسی میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده در کتابخانههای
دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان» میزان کاربست مؤلفههای سازمان یادگیرنده را بررسی کردند.
_______________________________________________________________
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نتایج پژوهش نشان داد که میزان بهکارگیری مؤلفههای سازمان یادگیرنده در کتابخانههای دانشگاه-
های شهر اصفهان و کرمان در حد متوسط میباشد .همچنین وضعیت به کارگیری مؤلفههای سازمان
یادگیرنده در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانههای دانشگاهی شهر اصفهان
تفاوت معناداری ندارد .ولی وضعیت به کارگیری مؤلفههای سازمان یادگیرنده در کتابخانههای
دانشگاهی شهر کرمان نسبت به شهر اصفهان بهتر میباشد .محمد شمس و احمد قاسم )2014( 1در
پژوهشی تحت عنوان «بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد دانش» با هدف بررسی رابطه
ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد دانش در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی مالزی
پرداختند .براساس یافتههای پژوهش رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد  OLCو عملکرد دانش وجود
دارد .همچنین در صورت کمک به کتابداران کتابخانههای دانشگاهی برای بهبود مهارتهای
دستیابی به قابلیتهای یادگیری باعث باال رفتن سطح عملکرد دانش در کتابخانه خواهد شد.
گولدبرگ )2000( 2در پایاننامه خود با عنوان «یادگیری سازمانی در بخش عمومی :مطالعه
سازمان یادگیرنده کتابخانه دانشگاه آریزونا» به بررسی میزان سازگاری کتابخانه دانشگاه آریزونا با
ابعاد نظریه پنج فرمان پیتر سنگه (مهارتهای فردی ،مدلهای ذهنی ،چشمانداز مشترک ،یادگیری
تیمی و تفکر سیستمی) پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد بین ادراکات یک سازمان یادگیرنده و
سطح تحصیالت ،سابقه کار در سازمان و موقعیت کارمندان ارتباط مثبتی وجود دارد .اما بین
ادراکات سازمان یادگیرنده و جنسیت ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین تفکر سیستمی قوی-
ترین فرمان بعد یادگیری سازمانی بود .چن و کی )2017( 3در مقاله پژوهشی تحت عنوان «کتابخانه
عمومی مکانی برای پرورش سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی :کتابخانه سینگنگ »)4نشان دادند که
کتابخانه سینگنگ به عنوان یک محل مالقات منجر به پرورش سرمایه اجتماعی میشود .همچنین
همبستگی مثبت میان چهار عامل :بسامد استفاده از کتابخانه ،نتایج مشاهده شده ،کتابخانه به عنوان
محل مالقات و کتابخانه محلی برای پرورش سرمایه اجتماعی وجود دارد.
میلر )2014( 5در پژوهشی به «بررسی مقایسهای کتابخانههای عمومی در ادینبورگ و کپنهاک
و پتانسیل آنها برای ایجاد سرمایه اجتماعی» پرداخته است .یافتهها نشان دادند که کارکنان هردو
_______________________________________________________________
Mohd Shamsul & Ahmad Kassim
9
Goldberg
10
Chen , T.T and Ke , H.R
4
Singang
12
Miller
8
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کتابخانه ،پتانسیل باالیی در ایجاد سرمایه اجتماعی دارند .آنها از طریق مکانیسمهایی همچون تسهیل
و یا سازماندهی جلسات ،فراهم آوردن یک مکان مالقات رسمی ،ائتالف بین گروهها در جامعه و
برآورده کردن نیازهای آموزشی جامعه باعث ایجاد سرمایه اجتماعی میشوند .همچنین سه عامل
اصلی از جمله  :ساختمان و فضا ،پرسنل و داوطلبان کتابخانه و لینکهایی که کتابخانهها با جامعه
دارد ،در ایجاد سرمایه اجتماعی در کتابخانهها تأثیرگذار بودند .وارهایم )2011( 1در پژوهش خود
با عنوان «استراتژی برنامههای کتابخانه برای ایجاد سرمایه اجتماعی در میان مهاجران» به بررسی
سرمایه اجتماعی در میان مهاجران پرداخت .نتایج نشان داد از آن جا که مدیران کتابخانههای مورد
مطالعه این کالس ها را با دقت برای جمعیت مهاجر طراحی کرده بودند ،در ایجاد سرمایه اجتماعی
و اعتماد موفق بودند .همچنین کتابخانهها توانستند عرصههای مختلف را برای تولید اعتماد اجتماعی
و نگرش مهاجرینی که در این برنامه شرکت کرده بودند ،را در جهت افزایش دانش و ایجاد اعتماد
و سرمایه اجتماعی تأمین نمایند.
با بررسی پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور مشخص گردید ،تا کنون
پژوهشی در رابطه با وضعیت سرمایه اجتماعی و تأثیر و رابطه آن با یادگیری سازمانی در کتابخانهها
انجام نشده است و در اکثر پژوهشها نیز ،موضوعات سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی به
صورت موضوعی مستقل مورد بررسی قرار گرفته است .حال ،باتوجه به اینکه نتایج پژوهشهای
مورد بررسی نشان میدهد که سرمایه اجتماعی تأثیر بسزایی در افزایش کارهای گروهی ،کاهش
هزینه های کنترل و نظارت و باال رفتن میزان اعتماد و همکاری بین افراد دارد و در سازمان ها نیز
باعث بهبود عملکرد سازمانی ،یادگیری سازمانی ،رهبری سازمانی ،خالقیت سازمانی ،توسعه سرمایه
فکری سازمانی و ....میشود ،ضروریست تا پژوهشهایی در رابطه با تأثیر و ارتباط بین سرمایه
اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانهها نیز انجام شوند.
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روششناسی ،توصیفی -تحلیلی است.
جامعه آماری مورد بررسی در پژوهش حاضر کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز میباشند.
که شامل کتابخانههای دانشگاههای تبریز ،علوم پزشکی تبریز ،شهید مدنی ،هنر اسالمی و سهند تبریز
میباشند .این کتابخانهها شامل کتابخانههای مرکزی و دانشکدهای است که جمعاً  32کتابخانه و
_______________________________________________________________
Varheim
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 105کتابدار را شامل میشود .با توجه به محدودیت در تعداد جامعه آماری تمامی جامعه مورد
بررسی قرار گرفتند .جدول زیر اطالعات کامل جمعیتشناختی جامعه پژوهش را نشان میدهد.
جدول شماره  :1اطالعات جمعیت شناختی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز
متغریها

زن
فراوانی

مرد

اسالمی

درصد

دیپلم

هنر

فراوانی

2

18

8

4

3

5

11

3

10

کاردانی

فراوانی

3 /3

10/9

17/4

3/3

3/3

1/0

8/7

11/9

9/8

کارشناسی

سهند

درصد

2

3

10

16

3

3

1

8

11

9

27

5

0

0

16

14

29/3

5/43

0

0

17/4

15/2

2/2

24

8

0

2

15

12

3

26/0

8/7

0

6

7

1
/0

2/2

16/3

13/0

3/3

2 /2

19/7

8/7

4/3

3/3

5/4

11/9

3/3

10/9

1

8

8

0

0

3

8

2

0

1

2

4

6

6/52

7/6

3

4

0

3/3

4/3

0

0

5

3

0

0

5/4

3/3

1

0

کارشناسی ارشد

فراوانی

دکرتا

فراوانی

29-20

درصد

39-30

مدنی

فراوانی

49-40

شهید

فراوانی

 50به باال

پزشکی

درصد

کمرت از  5سال

علوم

فراوانی

 5تا  10سال

فراوانی

 10تا  15سال

تربیز

درصد

 15تا  20سال

فراوانی

جنسیت

وضعیت سنی

بیشرت از  20سال

کتاخبانه
دانشگاهها

حتصیالت

سابقه کار

1/0

8/7

8/7

0

0

3/3

8/7

2/2

0

1/0

2/2

4/3

6/5

0

4

2

0

0

2

5

0

0

1

2

2

2

4/3

2/2

1

0

2/2

5/4

0

0

1/0

2/2

2/2

2/1

8

8

1/0

0

7

1

0

0

3

2

2

1

0

8/7

8/7

0

0

7/6

1/1

0

0

2/2

3/3

همچنین برای گردآوری اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از دو ابزار بهرهگرفته شده است.
الف .پرسشنامه سرمایه اجتماعی :این پرسشنامه براساس سرمایه اجتماعی سازمانی ناهاپیت و گوشال
( )1998طراحی شده است .این پرسشنامه شامل  24سوال و بصورت طیف لیکرت بود که در مجموع
به  3بعد سرمایه اجتماعی شناختی ،رابطهای و ساختاری تقسیم میشد .این پرسشنامه شامل نه مؤلفه
سرمایه اجتماعی ،یعنی زبان و کدهای مشترک ،حکایتهای مشترک ،اعتماد ،هنجارها ،تعهدها و
انتظارها ،هویت ،روابط گروهی ،پیکربندی روابط گروهی و سازمان مناسب بود .همچنین یادآور
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میشود ،پرسشنامه «ناهاپیت و گوشال» دارای  12سوال است ،لیکن در این پژوهش با بررسی
تحقیقات پیشین و همچنین با الگوبرداری از پرسشنامه پایاننامه محمودی ( )1390بخش سرمایه
اجتماعی ،به منظور بررسی دقیقتر میزان سرمایه اجتماعی ،و نوع جامعه آماری پژوهش تعداد سوال-
ها به  24مورد افزایش یافت.
ب .پرسشنامه یادگیری سازمانی :این پرسشنامه شامل  22گویه و بصورت طیف لیکرت بود که به
بررسی میزان یادگیری سازمانی در کتابخانهها میپرداخت .پرسشنامه مذکور بر پایه پنج مؤلفه نظریه
سنگه ( )1990که شامل پنج بعد  )1مهارتهای فردی  )2الگوهای ذهنی  )3آرمان مشترک )4
یادگیری تیمی  ) 5تفکر سیستمی ساخته شد .در این پرسشنامه همچنین از مطالعه دیدگاههای نظری
و نیز پژوهشهای مشابه که در حوزه کتابخانهها و یادگیری سازمانی انجام شده بود ،استفاده شد.
برای سنجش روایی با توجه به تغییرات صورت گرفته ،پرسشنامهها برای  10صاحبنظر در حوزه
مذکور ارسال و نظرات آنها در تدوین پرسشنامه لحاظ گردید .به منظور برآورد پایایی ابزارهای
اندازهگیری تحقیق ،مطالعه اولیهبر روی  25کتابدار دانشگاهی شهر تبریز صورت پذیرفت که پایایی
آنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخبرای مقیاسهای سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی به
ترتیب  0/84و  0/82بدست آمد که مقدار آن نشاندهنده پایایی مطلوب ابزار اندازهگیری میباشد.
برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد) و برای
تعیین معنی داری تفاوتها از آمار های استنباطی شامل آزمونهای من ویتنی،کروسکال والیس،
همبستگی پیرسون و تحلیل مسیراستفاده شد .برای انجام این کار از نرمافزار اس .پی .اس .اس (نسخه
 )20استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش ،یافتههای پژوهش به تفکیک سواالت و فرضیات ارایه میشوند:
پرسش  .1اولویتبندی مؤلفههای سرمایه اجتماعی در کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز چگونه
است؟
بر اساس نتایج جدول  ،5-4از میان مؤلفههای سرمایه اجتماعی «مؤلفه هویت» با میانگین 4/02و
انحراف معیار  0/97در اولویت اول و «مؤلفه روابط گروهی» با میانگین  3/36و انحراف معیار 1/04
در اولویت آخر قرار دارند.
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جدول شماره  :2میانگین ،انحراف معیار و اولویتبندی مؤلفههای سرمایه اجتماعی در بین کتابداران

ردیف

مؤلفهها و گویههای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی

میانگین

-

زبان و کدهای مشترک

وجود ارزشها ،هدفها و دید سازمانی مشرتک
وجود مشاهبت و مطابقت ارزشهای شخصی کارکنان با
اهداف کتاخبانه

3/61
3/61
3/62

0/85

0/864
0/837

7

3

حکایتهای مشترک
وجود شناخت و مهکاری براساس جتربیات و حکایات مشرتک

3/62
3/62

0/875
0/875

6

-

اعتماد

3/96

0/89

4
5

وجود روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل
میزان اعتماد به مهکاران

3/91
4/02

0/945
0/838

-

هنجارها

3/63

0/985

6
7
8
9

تلقی مهکاری به عنوان یک الزام
وجود فرهنگ کار تیمی در اجنام فعالیتهای گوناگون
وجود روحیه گذشت و فداکاری در بنی کارکنان
وجود روحیه انتقادپذیری

3/84
3/53
3/75
3/35

0/881
1/05
0/933
1/07

10
11

تعهدها و انتظارها
وجود تعهد به هدفهای کتاخبانه
ترجیح منافع کتاخبانه بر سایر منافع

3/75
3/77
3/74

0/92
0/878
0/959

12
13
14
15

هویت
وجود احساس عضوی از خانواده مشرتک سازمان
عالقهمندی به کار در کتاخبانه
ترجیح کار در خبش فعلی در مقایسه با کار در خبشهای دیگر
ارائه آزادانه مشکالت کاریشان با یکدیگر

4/02
3/92
4/33
4/17
3/67

0/97
0/986
0/891
0/956
1/06

-

16
17

روابط گروهی

وجود روابط شخصی صمیمانه بنی کارکنان
وجود درجهای از روابط دوستانه در خارج از حمیط کاری

3/36
3/65
3/07

1/04

-

پیکر بندی روابط گروهی

3/67

0/97

1
2

انحراف

معیار

1/032
1/067

اولویت

2

5

3

1

9
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18
19

وجود ارتباطات کاری خوب در کتاخبانه
وجود روابط مهکاری و مهفکری در بنی خبشهای خمتلف
کتاخبانه
وجود حبث و گفتگو هنگام بروز مشکل

3/71

-

سازمان مناسب

3/58

0/99

21
22
23
24

وجود ساختار ارتباطی تسهیل کننده در سازمان
هبا دادن به کارهای گروهی
ارزش قایل شدن برای ارزشهایی چون صداقت و اعتماد
امهیت قایل شدن برای روابط دوستانه بنی کارکنان

3/52
3/40
3/71
3/70

0/870
1/07
1/022
1/024

20

3/83
3/48

0/921
0/955
1/043

4

8

هم چنین بر اساس ابعاد تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی دادههای میانگین نمرههای بعد رابطهای
 ،3/83میانگین نمرههای بعد شناختی  ،3/62میانگین نمرههای بعد ساختاری  3/56میباشد .که تمامی
میانگینهای محاسبه شده باالتر از حد متوسط میباشند(.جدول .)6-4
جدول  :6-4میانگین ،انحراف معیار و اولویتبندی پاسخهای کتابداران نسبت به میزان ابعاد سرمایه اجتماعی

ردیف

ابعاد تشکیل دهنده سرمایه

میانگین انحراف

اجتماعی

اولویت

معیار

1

بعد شناختی

3/62

0/85

2

2

بعد رابطهای

3/83

3/954

1

3

بعد ساختاری

3/56

1/00

3

پرسش  .2اولویتبندی مؤلفههای یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز
چگونه است؟
برای سنجش یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی تبریز از پرسشنامه سنگه ()1990
استفاده شد .نتایج جدول  7-4حاکی از آن است که از میان مؤلفههای یادگیری سازمانی« ،مؤلفه
مهارتهای فردی» با میانگین  4/1و انحراف معیار  ،0/72دارای بیشترین میانگین و «مؤلفه یادگیری
تیمی» با میانگین  3/37و انحراف معیار  1/04کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند .همچنین
نتایج جدول  7-4حاکی از آن است که نمره تمام مؤلفههای یادگیری سازمانی در بین افراد مورد
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مطالعه باالتر از حد متوسط میباشد.
جدول شماره  :3میانگین ،انحراف معیار و اولویتبندی مؤلفههای یادگیری سازمانی در بین کتابداران
ردیف

مؤلفهها و گویههای تشکیل دهنده یادگیری سازمانی

میانگین

انحراف معیار

-

مهارتهای فردی

4/1

0/72

1
2

برخورداری از دانش و مهارتها در اجنام وظایف
تعهد به توسعه دانش و یادگریی مستمر

4/18
4/38

3
4

استفاده از دانش و مهارتها در اجنام وظایف سازمانی (کتاخبانه)
ترجیح وظایف مشخص به جای وظایف متعدد

4/46
4/36

5

احساس نیاز به طور مستمر به ارتقا و افزایش دانش

3/99

6

تأکید بر آموزش کارکنان به طور مساوی در مهه سطوح

3/23

7

الگوهای ذهنی
مسائل و مشکالت به عنوان فرصتی برای یادگریی

3/63
3/90

8
9

محایت گسرتده از اموزش و پژوهش در سازمان
تأکید بر یادگریی کارکنان از بازخوردها

3/17
4/00

10

به دنبال کشف ایدهها و فرضیات مهدیگر

3/47

-

چشمانداز مشترک

4/02

11
12

وجد چشمانداز مشرتکی از اهداف سازمانی
تالش برای رسیدن به چشمانداز سازمان

3/92
4/23

13

وجود مهخوانی بنی فعالیتها و اهداف کتاخبانه

3/92

-

یادگیری تیمی

3/37

14
15

استقبال از پیشنهادات گروهی
گروههای حل مسأله ،مرکب از کارکنان خبشهای خمتلف هستند

3/59
3/01

16
17

وجود ارتباطات کاری کتابداران در خبشهای خمتلف کتاخبانه
آموزش از طریق تیمهای کاری

3/76
3/14

-

تفکر سیستمی

3/38

18

توجه به ریشه مشکالت و عدم سطحی نگری

3/63

19
20

حل مسأله به وسیله شناسایی راهحلها
شرکت دادن متامی کارکنان در تصمیمگریی سازمانی

3/68
3/16

21
22

تبادل آزادانه افکار در جلسات گروهی
استفاده از نظرات یکدیگر در تصمیمگرییهای سازمانی

3/08
3/39

اولویت

1

0/89

3
0/75
2
1/04

5
0/97

4
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فرضیههای پژوهش
فرضیه  .1تفاوت معناداری بین میزان یادگیری سازمانی و متغیرهای فردی کتابداران در کتابخانههای
دانشگاهی شهر تبریز وجود دارد.
به منظور بررسی اختالف یادگیری سازمانی پاسخگویان زن و مرد از آزمون من ویتنی استفاده شد.
بر اساس نتایج جدول زیر بین یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز
براساس جنسیت آنان اختالف معناداری وجود ندارد و آنان از نظر یادگیری سازمانی در وضعیت
یکسانی از نظر آماری قرار دارند.
جدول شماره  :4مقایسه یادگیری سازمانی کتابداران براساس جنسیت آنان
متغیر وابسته

متغیرمستقل

طبقات

تعداد

میانگین رتبهای

MannWhitney

یادگیریسازمانی

جنسیت

مرد

27

44/46

822/5

زن

65

47/35

Sig

0/637

به منظور مقایسه یادگیری سازمانی کتابداران براساس متغیرهای سن ،سابقه کار و تحصیالت آنان
از آزمون کروسکال والیس بهره گرفته شد .بدین منظور ابتدا متغیرهای سن ،سابقه کار و تحصیالت
گروهبندی شدند و سپس مورد آزمون قرار گرفتند .چنانکه دادههای جدول  17-4نشان میدهد ،بین
یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز براساس متغیرهای طبقهبندی شدهی
سن و تحصیالت اختالف معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد .ولی بین یادگیری سازمانی
کتابداران براساس متغیر طبقهبندی شدهی سابقه کار اختالف معناداری از لحاظ آماری وجود دارد.
جدول شماره  :5مقایسه یادگیری سازمانی کتابداران براساس طبقات سن ،سابقه کار و تحصیالت
آنان
متغیرمستقل

متغیر وابسته

طبقات

تعداد

میانگین
رتبهای
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7/06
20-29
سن
یادگیریسازمانی
0/07

یادگیریسازمانی

سابقه کار

تحصیالت
یادگیریسازمانی

30-39

5

63/40

40-49

40

39/93

بیشتر از  50سال

38

47/84

9

60/67

کمتر از  5سال

6

65/75

5-10

11

33/55

10-15

25

42/62

15-20

22

40/25

بیشتر از 20سال

28

55/84

کارشناسی

51

43/79

کارشناسی ارشد

31

42/73

دکتری

6

59/67

10/88

2/30

0/028

0/315

فرضیه .2بین یادگیری سازمانی و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی شهر تبریز تفاوت معناداری وجود دارد.
به منظور مقایسه یادگیری سازمانی پاسخگویان براساس سطح سرمایه اجتماعی آنان از آزمون
کروسکال والیس 1استفاده شده است .به منظور تعیین سطح سرمایه اجتماعی در بین کتابداران
کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز ،با جمع کل  9مؤلفه مذکور ،نمره کل سرمایه اجتماعی آنها
بدست آمد .بنابراین کتابداران مورد بررسی میتوانستند نمره ای بین  24تا  120را کسب نمایند .با
توجه به اینکه بیشترین نمرهای که از سوی پاسخگویان میتوانست اختصاص یابد 120 ،بود افراد به
سه دسته تقسیم شدند :نمره کمتر از  ،60نمره بین  61تا  90و بیش از  ،90به این ترتیب به عنوان سطح
سرمایه اجتماعی پایین ،متوسط و باال در نظر گرفته شد .همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود،
 82درصد از کتابداران دارای سرمایه اجتماعی متوسط و به باال هستند.
همچنین نتایج آزمون نشان میدهد بین یادگیری سازمانی کتابداران در کتابخانههای دانشگاهی
بر اساس سطوح مختلف سرمایه اجتماعی ،یعنی سرمایه اجتماعی پایین ،متوسط و باال اختالف معنی-
داری از لحاظ آماری وجود دارد ،به طوری که هر چه پاسخگویانی سطح سرمایه اجتماعی باالتری
_______________________________________________________________
Kruskal –Wallis Test 1
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داشته باشند ،از یادگیری سازمانی باالتری نسبت به کسانی که در سطح سرمایه اجتماعی متوسط و
پایین قرار گرفتهاند ،برخوردارند.
جدول شماره  : 6مقایسه میزان یادگیری سازمانی براساس سطوح مختلف سرمایه اجتماعی کتابداران
متغیر وابسته

طبقات

متغیر

تعداد

میانگین رتبهای

Sig

H

مستقل
یادگیری

سرمایه

پایین (کمتر از )60

16

18/94

سازمانی

اجتماعی

متوسط ( 61تا )90

47

44/05

باال (بیشتر از )90

29

65/67

32/448

0/000

فرضیه .4رابطه مثبت و معناداری بین میزان ابعاد شناختی ،رابطهای و ساختاری سرمایه اجتماعی با
میزان یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی از آزمون همبستگی
استفاده شده است.

همانطور که جدول  21 -4نشان میدهد ،بین سرمایه اجتماعی رابطهای و

یادگیری سازمانی بیشترین رابطه وجود دارد و مقدار این رابطه  0/683است که داللت بر همبستگی
قوی بین دو متغیر دارد.
جدول شماره  : 7ضریب همبستگی پیرسون برای اثبات رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی

متغیرها
سرمایه اجتماعی شناختی -یادگریی سازمانی
سرمایه اجتماعی رابطهای -یادگریی سازمانی
سرمایه اجتماعی ساختاری -یادگریی سازمانی

ضریب همبستگی
**0/663
**0/683
**0/626

p-val ue
0/000
0/000
0/000

** معنی داری در سطح  1درصد
فرضیه .5ابعاد سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
به منظور بررسی رابطه علی و تعیین اثر مستقیم و غیر مستقیم مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر
یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز ،از روش تحلیل مسیر 1استفاده شده
است .همانگونه که در جدول  22-4مشاهده میشود ضریب تأثیر مستقیم متغیر بعد شناختی برابر با
_______________________________________________________________
Path Analysis
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0/342و تأثیر غیر مستقیم آن برابر با  0/097است که در مجموع ضریب تأثیر کل این متغیر بر
یادگیری سازمانی برابر با  0/439میباشد .ضریب تأثیر مستقیم متغیر بعد ارتباطی 0/405است که
مجموعاً تأثیر کل این متغیر بر یادگیری سازمانی 0/405میباشد و تأثیر غیرمستقیمی بر یادگیری
سازمانی ندارد .در نهایت ضریب تأثیر مستقیم متغیر بعد ساختاری برابر با  0/034و ضریب تأثیر غیر
مستقیم آن برابر با 0/27است که در مجموع ضریب تأثیر کل این متغیر بر یادگیری سازمانی برابر با
0/304است .در این مدل مقدار ضریب همبستگی چندگانه ( )Rبرابر با  0/724و ضریب تبیین ()R2
آن برابر با  0/524است .ولی از آن جایی که این روش تعداد درجه آزادی را در نظر نمیگیرد به
همین دلیل برای رفع این مشکل ،معموالً از ضریب تبیین تعدیل شده ()Adjusted R Square
استفاده میشود که آن هم در این آزمون برابر  50/8درصد است .بدین معنی که  50/8درصد از
مجموع تغییرات متغیر وابسته یادگیری سازمانی در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز
توسط متغیرهای مستقل تحقیق ،یعنی مؤلفههای سرمایه اجتماعی تبیین میشود و درصد باقی مانده
آن مربوط به عواملی غیراز مؤلفههای سرمایه اجتماعی است که در این پژوهش شناسایی نشدهاند.
جدول شماره  :8اثر مستقیم ،غیر مستقیم و اثر کل مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی
اثرغیرمستقیم

اثر کل

رتبه

متغیر مستقل

اثرمستقیم

 -بعد شناختی

0/342

0/097

0/439

1

 -بعد ارتباطی

0/405

-

0/405

2

 -بعد ساختاری

0/034

0/27

0/304

3

Adjuste R Square = 0/508

R2 = 0/524

R =0/724

130

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانه¬های دانشگا¬هی شهر تبریز

________________________________________________________

نمودار شماره  : 2تحلیل مسیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی

بحث و نتیجه گیری
بررسی یافتههای پژوهش نشان میدهد(جدول  ) 2که میانگین پاسخها در همه گویههای مربوط
به سرمایه اجتماعی ،باالتر از  3میباشد .این مورد نشان میدهد میزان سرمایه اجتماعی در کتابخانه-
های مورد بررسی ،در سطح متوسط و کمی باالتر است .همچنین انحراف معیار نظرات کتابداران
بجز در یک مورد ،کمتر از یک میباشد که این نشان دهنده عدم پراکندگی بین پاسخهای داده شده
و در نتیجه همگن بودن نسبی کتابداران در این خصوص است.
از سوی دیگر در جامعه مورد بررسی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه هویت میباشد که این
نشان دهنده عالقمندی کتابداران به سازمان متبوع خود هستند .یافتههای پژوهش مطابق با یافتههای
محمودی ( )1390میباشد .کمترین میانگین نیز مربوط به مؤلفه روابط گروهی میباشد که شامل
گویه های روابط شخصی صمیمانه بین کارکنان ،روابط دوستانه در خارج از محیط کاری است که
این نشان از آن دارد که کتابداران در عین حال که خود را عضو خانواده مشترک سازمانی میدانند
و به کار در کتابخانه عالقمند میباشند اما میانگین نمرات آنها در مورد ارزشهایی چون روابط
شخصی صمیمانه بین کارکنان در کتابخانه کم است .این امر در گویه مربوط به سازمان مناسب که
وجود ساختار ارتباطی تسهیلکننده در سازمان و اهمیت قایل شدن برای روابط دوستانه را مورد
سوال قرار داده است نیز قابل مشاهده است به طوری که بعد از مؤلفه روابط گروهی مؤلفه سازمان
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مناسب کمترین میانگین را دارد .البته الزم به ذکر است اگرچه میانگین نمرات چنین ارزشهایی در
کتابخانههای مورد بررسی پایین است اما به نظر میرسد در هر یک از این کتابخانهها کتابدارانی
وجود دارند که برای چنین ارزشهایی اهمیت زیادی قائل هستند .همچنین میانگین نمرات بعد رابطه-
ای سرمایه اجتماعی  ،3/83میانگین نمرات بعد شناختی سرمایه اجتماعی  3/62و میانگین نمرات بعد
ساختاری سرمایه اجتماعی  3/56میباشد .که از لحاظ اهمیت با اندکی تفاوت به ترتیب رتبههای
اول ،دوم ،سوم را در مجموعه کتابخانههای مورد مطالعه کسب کردهاند .نتایج بعد ارتباطی که به
ماهیت ارتباطات بین افراد اشاره میکند در بین کتابخانههای دانشگاهی تبریز ،وضعیت باالتری دارد
و در میان گویه های مورد پژوهش در این بعد عالقمندی به کار در کتابخانه در باالترین سطح قرار
داشت .حال با توجه به عالقمندی باالی کتابداران به کار در محیط کتابخانههای دانشگاهی مسئوالن
کتابخانهها میتوانند از این امتیاز استفاده کنند و تالشهای بیشتری را در جهت باال بردن سایر
هنجارها و ارزشها در محیط کتابخانه انجام دهند .این مهم میتواند از طریق برگزاری همایشها،
کالسهای آموزشی ،اردوها ،تشکیل گروههای همعمل و ....در کتابخانهها انجام گردد .نتایج این
قسمت با یافتههای محمودی ( ،)1390وارهایم ( )2011و جعفری و دیگران ( )1394مطابقت دارد.
همچنین یافتهها نشان داد که از لحاظ سرمایه اجتماعی ساختاری ،کتابخانههای دانشگاهی مذکور
وضعیت پایینتری دارند .از این نتایج استنباط میشود که عوامل ساختاری از جمله فضای مناسب و
کاری ،فرهنگ سازمانی ،وجود سیستم مطلوب کار و تشکیل گروههای کاری اهمیت دارند و بر
روی شکلگیری و توسعه و کاهش سرمایه اجتماعی تأثیرگذارند .نتایج این بخش از پژوهش با
یافتههای محمودی ( ،)1390وارهایم ( )2011و خان ( )2012مطابقت دارد.
بررسی دادههای نظرات کتابداران در جدول  7-4مربوطه به مولفههای یادگیری سازمانی نشان
میدهد میانگین کلی میزان کاربست مؤلفههای یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی 3/71
میباشد که این مورد نشان میدهد میزان مؤلفههای یادگیری سازمانی در کتابخانههای مورد پژوهش
در حد متوسط میباشد .همچنین انحراف معیار پاسخهای کتابداران بجز در یک مورد ،کمتر از یک
میباشد که این نشان دهنده عدم پراکندگی بین پاسخهای داده شده و در نتیجه همگن بودن نسبی
کتابداران در خصوص یادگیری سازمانی است .یافتههای پژوهش در این قسمت با یافتههای سعید
عبداهلل و احمد قاسم ( ،)2008آذرگون و فهیمنیا ( ،)1390لشکری ،شعبانی و سیادت ( )1391و
نشاط ،میرحسینی و زاهدی ( )1395همسو است که نشان دادند میزان کاربست مؤلفههای سازمان
یادگیرنده در کتابخانههای دانشگاهی در حد متوسط قرار دارد .در حالی که نتایج با یافتههای جنوی
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( ،)1389نظرزاده زارع و دیگران ( )1393و کوهی رستمی و علیزاده ( )1394همسو نیستند .از سوی
دیگر با توجه به اینکه تالش هر سازمانی در پاسخ به تغییرات در محیط خارجی خود برای تطابق
اهداف سازمان با شرایط جدید به کنکاش برای یافتن الیههایی که سازمان را برای رسیدن به
اثربخشی بیشتر یاری میکند ،منجر میشود(داوز .)2003 ،1با عنایت به اینکه کتابخانههای دانشگاهی
به عنوان زیر مجموعههای سازمان مادر یعنی دانشگاهها وظیفه اصلی هماهنگی با تغییرات خارجی
بر عهده دارند می توان از میزان اهمیت عنصر یادگیری سازمانی در آنها نام برد .با توجه به رسالت و
وظایف انواع کتابخانه ها(عمومی ،دانشگاهی ،تخصصی و )...میتوان کتابخانههای را عامل یادگیری
در سطح افراد ،سازمانها و حتی جامعه دانست .همچنین بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه «مهارت-
های فردی» با میانگین  4/1و کمترین میانگین مربوطه به مولفه «یادگیری تیمی» با میانگین 3/37
میباشد .نتایج این بخش با یافتههای حبیبزاده و بیجاری ( )1395و لشکری ،شعبانی و سیادت
( )1391و هیلی ( )2010همسو است .همچنین نتایج حاصل برخالف پژوهش گولدبرگ ( )2000و
کوهی رستمی و علیزاده ( )1394که نشان دادند تفکر سیستمی و چشمانداز مشترک قویترین بعد
سازمان یادگیرنده در پژوهش آنها است ،میباشد .از سوی دیگر یافتهها نشان میدهند بین یادگیری
سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی براساس جنسیت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد .بنابراین
می توان اظهار کرد که متغیر جنسیت تأثیری بر میزان یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی
نداشته است .نتایج در این قسمت با یافتههای میرکزاده و همکاران ( ،)1391لشکری ،شعبانی و
سیادت ( ،)1391حبیبزاده و بیجاری ( )1395و گولدبرگ ( )2000مطابقت دارد .در حالی که نتایج
با بخشی از یافتههای کوهی رستمی و علیزاده ( )1394همسو نیست .همچنین بین یادگیری سازمانی
بر اساس متغیرهای طبقهبندی شدهی سن و تحصیالت تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد.
نتایج این قسمت با یافتههای میرکزاده و همکاران ( ،)1391لشکری ،شعبانی و سیادت ( )1391و
کوهی رستمی و علیزاده ( )1394مطابقت دارد .ولی بین یادگیری سازمانی بر اساس متغیر سابقه کار
اختالف معناداری از لحاظ آماری وجود دارد .بنابراین میتوان اظهار کرد که ویژگیهای مانند
سابقه کار در یادگیری سازمانی تأثیر داشته است .نتایج در این قسمت با یافتههای میرکزاده و
همکاران ( )1391و حبیبزاده و بیجاری ( )1395همسو نیست .شاید این تناقض یافتهها به دلیل ابزار
اندازهگیری متفاوت و جامعه آماری متنوع باشد.
_______________________________________________________________
Dawes
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هم چنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیرات قابل توجهی بر روی
یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی شهر تبریز دارند ،به طوری که  50/8درصد از تغییرات
یادگیری سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی توسط ابعاد سرمایه اجتماعی تبیین میشود .بنابراین،
میتوان گفت که هرگونه بهبود در سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن به بهبود یادگیری سازمانی در
کتابخانههای دانشگاهی منجر میگردد و برعکس .همچنین از بین ابعاد سرمایه اجتماعی بعد ارتباطی
بیشترین اثر مستقیم را بر یادگیری سازمانی دارد ولی در مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم بعد
شناختی ،بعد ارتباطی و بعد ساختاری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر یادگیری سازمانی دارند .این نتایج
منطبق بر نتایج پژوهش های میرکزاده و همکاران ( ،)1391حبیبزاده و بیجاری ( ،)1395حسن-
زاده و همکاران ( )1393است .با توجه به بحث فوق ،میتوان ابراز داشت سرمایه اجتماعی با توجه
به داشته رابطه و همبستگی با یادگیری سازمانی در سازمانها از جمله کتابخانهها امری ضروری است
که میبایست مورد توجه مدیران و مسئوالن سازمان ها قرار گیرد.
پیشنهادات
با توجه به نتایج بدست آمده در بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و پایین بودن مؤلفههای روابط
گروهی و سازمان مناسب پیشنهاد میشود که مدیران کتابخانهها با ارائه فرصتهایی برای کتابداران،
زمینه ارتباط بیشتر بین کتابداران را فراهم کنند .این امر از طریق حمایت و تشویق کار گروهی و
توجه به تعاون و همکاری میان کارکنان مثل برگزاری جلسات دورهای و ایجاد محیط صمیمانه از
طریق احترام گذاشتن به نظرات و تصمیمگیریهای جمعی بین کارکنان در محیط کار حاصل می
شود.
با توجه به این که مطالعهها نشان داده است سرمایه اجتماعی تأثیر زیادی بر بهبود عملکرد سازمان
ها دارد و نیز به دلیل مشخص شدن همبستگی مثبت بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در
کتابخانهها توصیه میشود مدیران و مسئوالن کتابخانهها راهکارهایی انتخاب کنند که موجب تقویت
سرمایه اجتماعی در کتابخانهها شود .این امر میتواند از طریق تشکیل گروههای هم عمل ،حمایت
و تشویق فعالیتهای گروهی ،ایجاد محیط صمیمی در محیط کار ،برگزاری اردوها و ......به منظور
باال بردن روابط بین کارکنان انجام گردد.
تحقیقات نشان میدهند سرمایه اجتماعی میتواند از طریق افزایش فضای اعتماد متقابل ،روابط
متقابل ،استفاده از ظرفیت منابع و ،...عملکرد وکیفیت خدمات را در سازمان ها افزایش دهد .بنابراین
پیشنهاد میشود پژوهشهایی نیز در زمینه ارتباط نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی
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در بهبود عملکرد سازمان و افزایش کیفیت خدمات در سازمان از جمله کتابخانهها انجام پذیرد.
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