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 های کتابخانه در اجتماعی ۀسرمای میزان تطبیقی بررسی
 شریف دانشگاه با تهران دانشگاه های کتابخانه ۀمقایس دانشگاهی؛

 3، غالمرضا فدایی2، مریم ناخدا1ناهید جعفری

 15/6/1394تاریخ پذیرش:      14/10/1393تاریخ دریافت: 

 چکیده
شگری     تهگران و دانشگااه    ی دانشگااه ها اجتماعی کتابخانه  ۀسرمایتطبیقی میزان به ارزیابی  حاضر پژوهش هدف:
 .  پردازد می

 تمگامی شگام    حاضگر  آماری پژوهش ۀجامع .ستاانجام گرفته  تحلیلی - یشیپیما روش به پژوهشاین  روش:
ی هگا     مرکگزی و کتابخانگه    ۀشگری  و کتابگداران کتابخانگ     ای و مرکگزی دانشگااه   های دانشگکده  کتابداران کتابخانه

 ای گیگری تصگادفی قبقگه    نمونگه روش  بگا  که استتهران   پایه، فنی، مدیریت و اقتصاد دانشااه  های علوم    دانشکده
 است.  ساخته  محقق ۀپرسشنام ها داده گردآوری  ر ابزاد. شنفر انتخاب  110ای به تعداد  نمونهمتناسب با حجم، 

نسگبت بگه    (درصگد  28/3بگا  )تهگران   هگای دانشگااه   بخانگه اجتمگاعی در کتا   ۀهگای سگرمای   نمگره  میاناین ها: یافته
اجتمگاعی بگین کتابگداران      ۀبیشتر است. امگا تفگاوم میگزان سگرمای     (درصد 20/3با )های دانشااه شری   کتابخانه
 ۀمیگزان سگرمای  کگه  دهگد   پژوهش نشگان مگی  های این  داری نبوده است. یافته احد معن های دو دانشااه در کتابخانه

نسبت مطلگوب قگرار دارد. همینگین     بههای دانشااه تهران و دانشااه شری  در سطح  کتابخانه داراناجتماعی کتاب
با توجه به تگثییر   داری وجود ندارد. ااجتماعی کتابداران تفاوم معن ۀشناختی با میزان سرمای میان متغیرهای جمعیت

هگای دانشگااهی بگرای     یران کتابخانگه مگد کگه  شگود   توصگیه مگی   هگا،  اجتماعی بر بهبود عملکرد کتابخانگه  ۀ سرمای
 ۀعنوان عناصر اصگلی سگرمای   به ای شبکهروابط  مشترک، اعتماد و و اهداف ها گذاری بیشتر در مورد ارزش سرمایه
 انجام دهند.ها اقداماتی  در کتابخانه اجتماعی
اهگداف علمگی    شگری  در پیشگبرد   دانشااه صگنعتی  و اه تهراندانشا با توجه به نقش و اهمیت ارزش: اصالت/
مگدیران را در شگناخت    مذکور های های دانشااه اجتماعی در بین کتابداران کتابخانه ۀ سرمایمیزان شناسایی  ،کشور

کگه چنگین پژوهشگی تگاکنون انجگام      دهد  میها یاری  در سازمان کتابخانهاجتماعی  ۀ سرمایمفهوم، اهمیت و بهبود 
 است.   ارفتهن

   کتابداران. های دانشااهی، کتابخانه ،اجتماعی  ۀسرمایشری ،  ن، دانشااه تهرا دانشااه  کلیدی: های واژه
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 شناسی دانشااه تهران استادیار، دانشکدۀ علم اقالعام و دانش. 2
 شناسی دانشااه تهران استاد دانشکدۀ علم اقالعام و دانش. 3
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 مقدمه
میالدی در محافل  عمملی      1990 ۀاست که کاربرد آن از دهای  فرارشته میاجتماعی مفهو  ۀرمایس

های عموم انسانی قرار گرفته است.     مورد توجه بسیاری از شاخه   تاکنون یافتدانشگاهی گسترش 
  ئسلا نظلران بله نیازهلا   م    عنوان نهاد اجتماعی   دقت صلاب   از د ران گذشته توجه به سازمان به

 ۀاجتملاعی در بی ل   ۀمساعدی را برای گسلترش مفهلوم سلرمای    ۀها، زمین اجتماعی مرتبط با سازمان
افراد با یکدیگر اسلت   سل آ آن تلاب      ۀتعامالت ر زان ۀاجتماعی نتیج ۀ. سرمایکردسازمان ایجاد 

ن را های باکم بر ر ابط بین افرادی است که یل  گلر و   سلازما    ها   نظام کیفیت ر ابط، نگرش
 (.1386 )نعمتی   جمشیدی، دهند شک  می

هلا   هایی را بلرای کارمنلدان   گلر و    که فرصت شود محسوب میاجتماعی ی  دارایی  ۀسرمای
ایلن  اجتملاعی   ۀکند. اهمیت سرمای دسترسی به اطالعات   دانش   مناب  موجود فراهم می منظور به

هلایی کله بله     هلا   سلازمان   راد، گلر و د   برای افازس که بضورش نوعی از کنش را میسر می است
 به نق  از فرجی،، 2006 کافی از آن برخوردارند، مفید   سودمند است )فیوس    همکاران، ۀانداز
انسانی، اقتصلادی   ۀاجتماعی نقشی است که در تولید   افزایش سرمای ۀ(. عمت توجه به سرمای1388

در هر سازمانی موج  افلزایش   زیاداجتماعی  ۀرمایس(. 1380 کند )شریفیان ثانی،   محی ی ایفا می
کله   دهلد  نشلان ملی  های متعلدد   نتایج پژ هششود.  یی کارمندان   رضایت شغمی کارکنان میاکار

ند   به سازمان هویلت  ترنسبت به سازمان متعهد زیاد،اجتماعی  ۀهای دارای سرمای سازمانکارکنان 
رقلابتی بلرای    ی  ایلن مزیتل   شلود  ملی تبادالت کمتر  ۀهزین ،با افزایش ارتباطات میان افراد .دهند می

کننلد کله بله     هلا المل  ملدیرانی را اسلت دام ملی      امر زو سازمان(. 2002 ،1)فرانسیس استسازمان 
اجتماعی اعتقاد داشلته   خلود نیلز دارای ایلن سلرمایه باشلند. تعلداد کارکنلان موجلود در           ۀسرمای

  تقاضای سازمان بلرای بله خلدمت گلرفتن آنلان       کم ،اجتماعی باشند ۀها که دارای سرمای سازمان
، ثلر ت  زیلاد اجتملاعی   ۀها سعی دارند با جلذب کارکنلان برخلوردار از سلرمای      زیاد است. سازمان

  (.2003 ،2دهند )تایمون   دیگراننامرئی سازمان خود را افزایش 
 هلای  شلبکه  ۀدلیل  توسلع   بله  اجتماعی سلازمانی،  ۀسرمای (1998) 3ناهاپیت   گوشال دیدگاو از

 سلب  کند    می ایجاد همکاری   اعتماد مبنایی برای زمان، طول در اجتماعی )ارتباطات بین افراد(
ر ابلط   هلدایت  بله  که شود ها( می ها   مهارت بالقوو )ت صص   بالفع  ارزشمند دسترسی به مناب 

 سازمانی مهم های ییدارا   ها قابمیت از یکی اجتماعی ۀسرمای آنهااز نظر کنند.  می کم  اجتماعی

 بلا  مقایسله  در آنهلا  بلرای    کنلد  ملی  بسلیار  کم ، دانش تسهیم   خمق در ها سازمان به که است

عنلوان   اجتملاعی بله   ۀعبلارتی، سلرمای   . بهخواهد کرد ایجاد پایدار سازمانی مزیت دیگر های سازمان
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نلد  نتوا طریلق آن ملی  سازمانی ابزاری در دست مدیریت سازمان است که از  ۀیکی از اشکال سرمای
 اهداف سازمان را تحقق ب شد.  یهای کمتر کارآمدتر   با هزینه ۀگون به

ها    در بسیاری از سازمان ،ای بودن این مفهوم دلی  بین رشته اجتماعی به ۀسرمای تاکنون بررسی
اهداف هایی چون  لفهؤم ۀ اس  اجتماعی به ۀسرمایاست.  گرفته های م تمف انجام از جممه کتاب انه

هلای   سل آ فعالیلت   یارتقلا  سلب  هلا   مشترک، تعامالت اجتملاعی، اعتملاد   هملدلی درکتاب انله    
د شلو   ها ملی  اطالعاتی   افزایش کارایی   اثرب شی کتاب انه ۀای از قبی  کار مرج ، مشا ر کتاب انه
نش در ها به طرق م تمفی همچون تسهی    تسری  گردش اطالعات   دا کتاب انه(. 2001 )کرانیچ،

های جمعی، ارتباط بین دانشلجویان     دانشگاهی، دارا بودن فضایی برای تشکی  گر و ۀدر ن جامع
 درتأمین نیازهلای آموزشلی   پژ هشلی     برای انواع خدمات پیشرفته   اثرب ش ۀارائ پژ هشگران  
جتملاعی بله   ا ۀسلرمای  ۀکنند عبارت دیگر فضای کتاب انه منتق  هستند، به دانشگاهی ۀتعام  با جامع

اجتملاعی   ۀهلا دارای سلرمای   اگر کتاب انله (. بنابراین 2001 )کرانیچ، استدانشجویان   دانشگاهیان 
هلا،   کتاب انه تری ارائه دهند   با افزایش این سرمایه در باالیی باشند قادر خواهند بود نتایج م موب

 ری  اطمینلان، افلزایش بهلرو   اعتماد    اجتماعی همچون جوّ ۀدانشگاهی نیز از مواه  سرمای ۀجامع
همکاری بین افراد، تسهیم دانش، نوآ ری   بهبود کیفیت خلدمات سلازمان    ارتقاینیر ی انسانی، 

 ند خواهد شد.م بهرو
 ۀچهلارم توسلع   ۀقلانون برنامل   98 ۀتلوان بله ملاد    اجتماعی در ایلران ملی   ۀاهمیت سرمای زمینۀدر 

اجتماعی اشارو کرد که در آن به بفل    ۀوزاقتصادی، اجتماعی   فرهنگی جمهوری اسالمی در ب
کید شدو است. أهای مدنی ت اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی   گسترش نهاد ۀ  ارتقای سرمای

اجتماعی  ۀسرمای یاجتماعی نقش مهمی در ارتقا یعنوان نهاد ها به صورت گسترش کتاب انه در این
 (. 1383 چهارم توسعه، ۀخواهند داشت )قانون برنام

 1382ایرانیلان در سلال    هلای  نگلرش    هلا  ارزش مملی  پیملایش هلای   ایلن در بلالی اسلت کله یافتله     
هلایی   پلژ هش . (1382 ) زارت فرهنل    ارشلاد اسلالمی،    بوداجتماعی  ۀس آ پایین سرمای  ۀدهند نشان

جتملاعی  ا ۀسلرمای  (.1391 م ملق،  ؛1390 بقیقتیان،)اند  اجتماعی دانسته ۀرضایت شغمی را تابعی از سرمای
هلای   (. برخی پلژ هش 1998 دهد )ناهاپیت   گوشال، می افزایش دانش سازمان را برای مدیریت توانایی
انلد؛ کله     ضعیت مدیریت دانش   تسهیم دانش را در بد متوسلط نشلان دادو   ،ها گرفته در کتاب انه انجام

 .(1390 پور، ؛ عمی1390 ودی،ها بهبود خواهد یافت )محم اجتماعی در کتاب انه ۀاین امر با بهبود سرمای

خلدمات     ۀعنوان سلازمانی کله دارای منلاب    مکلان مناسل  بلرای ارائل        های دانشگاهی به کتاب انه
هلای آملوزش   پلژ هش در     افلزایش اعتملاد، اطمینلان   همکلاری میلان گلر و       ، سب اطالعات هستند
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عنلوان مشلا ران    اعی بلاال بله  اجتمل  ۀشلوند. کتابلداران دانشلگاهی در صلورت داشلتن سلرمای       میدانشگاو 
های دانشجویان کم  کننلد   تقویت   تشویق مهارت توانند با تر یج خدمات اجتماعی در می ،اطالعات

تعامل  در آملوزش   پلژ هش شلوند      سلب    با همکاری مشترک بین دانشگاو   جوام  بیر ن دانشلگاو  
محلور هسلتند    های م اطل   عی از سازماناجتما یعنوان نهاد های دانشگاهی به کتاب انه (.2001 )کرانیچ،

پیوسلته   ،کتابدار هم بنا بر ضر رت شغ  خودسر کار دارند. ها  با دانشجویان   استادان دانشگاو الم که 
هلا   موقعیلت اجتملاعی     کتاب انله  خلدمات مثبتلی بلین کیفیلت     ۀراب ل  المل  در ارتباط است.  کاربرانبا 

ایجاد اعتماد بین م اط    کتاب انله را فلراهم    ۀاجتماعی، زمین ۀهای سرمای لفهؤ  مکتابداران  جود دارد 
   (.1391 کند )من یق، می

های آموزشی  های دانشگاهی در پیشبرد برنامه ، با توجه به نقش   اهمیت کتاب انهزمینهدر این  
د. ر  شلمار ملی   مهملی بله   ۀهلا، مقولل   ب شی در این کتاب انه ها، کارکرد   اثر   پژ هشی در دانشگاو

یند خملق   تسلهیم دانلش،    اساز فر ها که زمینه اجتماعی در کتاب انه ۀبنابراین  ضعیت مناس  سرمای
در ایلن پلژ هش    ،شلود  افزایش خالقیت   کیفیت خدمات   به تب  آن بهبود عممکرد سازمانی ملی 

 ۀشناخت بیشتر از  ضعیت سلرمای  ۀاجتماعی ارائۀ ش  ضعیت سرمایجسن ۀ. نتیجبررسی خواهد شد
هلای    در انت اب سیاسلت  خواهد بود   شاید سای برتر دانشگاوؤها   ر اجتماعی به مدیران کتاب انه

طلور مسلتمر   جلذب نیلر ی انسلانی       آملوزش کارکنلان بله    ۀهای مربوط به نحلو  مناس    تصمیم
 ،هلا  اجتماعی در کتاب انه ۀ دیگر با بهبود  ضعیت سرمای سوی از. کندمت صص، پشتیبانی مدیریتی 

یابلد زیلرا    هلای شلغمی کتابلداران افلزایش ملی      د، انگیلزو شو بین مدیریت   کتابداران بهتر می ۀاب ر
 کلارایی  دارای   اثلرب ش  اقتصلادی  ۀجممله سلرمای   از   ها سرمایه سایر ۀانداز به اجتماعی ۀ سرمای

 بهبود آن ۀدر زمین است الزم   خواهد بود گشا مشک    ثمرب ش اداری در ب  مشکالت   است

اجتملاعی   ۀسلرمای  بررسلی ت بیقلی  ضلعیت   ، پلژ هش  ایلن اصمی هدف  بنابراین تالش شود. بیشتر
بررسلی  ضلعیت بعلد شلناختی،      ی آن  اهداف فرع دانشگاو تهران   دانشگاو شریف یها کتاب انه

بلین   ۀهای دانشگاو تهران   شریف   نیز تعیلین راب ل   اجتماعی کتاب انه ۀای   ساختاری سرمای راب ه
 . خواهد بوداجتماعی  ۀشناختی با سرمای رهای جمعیتمتغی

  پژوهش ۀپیشین

 بررسی کمی طور به. اند شدو بررسی مرتبط خارجی   داخمی های پیشینه آخرین باضر، پژ هش در
 چنین بودو است: ها در سازمان اجتماعی سرمایۀ
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 عممکلرد   های کاری اجتماعی در فرایند ۀمربوط به سنجش میزان سرمایتحقیقات ، ن ست  
دیگلر موضلوعات از جممله ملدیریت      راجتملاعی بل    ۀثیر سلرمای أنیر ی انسانی   ارتباط   ت

دانش، تسهیم دانش، عممکرد سازمانی، یادگیری سازمانی، نوآ ری سازمانی   کلارآفرینی  
 (، پورکیلانی 1389) خورشلید   دربنلدی    (،1388) فرجلی   یها ژ هشپ  است. شدوبررسی 

 5خلان  (،2010) 4هلو یال   دیگلران   ،(1391) رنجبر  ابوالحسنی (،1390) (، رضوانی1389)

    .اند زمینه دراین گرفته صورت های پژ هش ترین مهم از (2013) 6عسالم(، 2012)

 ،یهلا  ژ هشپل   .  اند انجام گرفته   اه کتاب انه در   اجتماعی ۀ موضوع سرمای  با   هایی پژ هش   د م  
 8جانسللون (،2005) 7 برنللد هللیمن  (،1390) ابراهیمللی، (1390) عمیپللور (،1390) محمللودی

. ها در این موضلوعند  شپژ ه ترین مهم از (2012) 10، پمچی (2011) 9  ارهایم   (2010)
 در عملومی  هلای  کتاب انله  جایگلاو    نقلش  بررسلی » نعنوا با که ابراهیمی پژ هش نتایج

 کله  دهد می نشان ،است گرفته انجام« 1389 سال در شهر ندان اجتماعی سرمایۀ افزایش

 علدم  سلازمانی،  بلین  کم اجتماعی تعام ای،  کتاب انه خدمات پایین کیفیت مانند عواممی

 از گلذاری،  سلرمایه  علدم    سلازمان  بله  اعتماد س آ بودن پایین   اطالعات به دسترسی

نتایج پلژ هش محملودی    .هستند ها کتاب انه در اجتماعی سرمایۀ کاهش عوام  ترین مهم
هلای دانشلگاو فرد سلی     کتاب انله  اجتماعی با مدیریت دانلش در  ۀبررسی سرمای« ا عنوانب

اجتملاعی     ۀ بین میزان سرمایکه دهد  نشان می 1390در سال  «مشهد   عموم پزشکی مشهد
اجتملاعی در    ۀداری  جلود دارد.  ضلعیت سلرمای    معنلا  ۀراب  ،میزان اجرای مدیریت دانش

نتلایج   همچنلین  . سی   عموم پزشکی در س آ متوسط قرار داردهای دانشگاو فرد کتاب انه
تسلهیم دانلش در کتابلداران     اجتملاعی     ۀسلرمای  ۀبررسلی راب ل  » با عنلوان  پژ هش عمیپور

رسلانی عملوم      ای اطلالع  ممی، مرکز اطالعات   ملدارک عمملی، مرکلز من قله     ۀ)کتاب ان
است.  متوسطین سه مرکز در س آ ا اجتماعی در  ۀمیزان سرمای که دهد نشان می »(فنا ری
ممی در سل آ بلاالتر    ۀترین س آ   در کتاب ان ای در پایین اجتماعی در مرکز من قه ۀسرمای

اجتملاعی   ۀقرار دارد. مرکز اطالعات   مدارک عممی هم از نظر تسهیم دانش   هم سرمای
رسلد اگرچله    ینظلر مل   هلا بله   پیشینهبررسی  با تری قرار دارد. بین سه مرکز در س آ م موب

دهلد   شواهد نشان می ،اجتماعی زیاد است ۀسرمای ۀدر بوز گرفتههای انجام  تعداد پژ هش
هلا     اجتماعی در کتاب انه  ۀبه بررسی سرمای یافته اختصاص یها هش که در ایران تعداد پژ 

 .استندک اکتابداری  ۀبوز
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 نظری پژوهشچارچوب 
برگزیدو شد. ناهاپیت   گوشال در  ی این پژ هشمدل ناهاپیت   گوشال چارچوب نظر ،اجتماعی

انجام دادنلد. بلرای    «فکری   مزیت سازمانی ۀاجتماعی، سرمای ۀسرمای»تحقیقی با عنوان  1998سال 
اجتملاعی دارای    ۀاجرای این پژ هش مدلی را با ر یکرد سازمانی معرفی کردند کله در آن سلرمای  

 .بودای   شناختی  سه بعد ساختاری، راب ه

 (1998) اجتماعی و معیارهای ارزیابی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال ۀ. ابعاد سرمای1دولج

 گیری اندازه معیارهای اجتماعی سرمایۀ ابعاد

 شناختی بعد
 مشترک( های ارزش  جودزبان   کدهای مشترک )

 بر همکاری   تبادل تجربه   شناخت) مشترک های ر ایت   خاطرات

 (خاطرات اساس

 ای راب ه بعد

 متقاب ( اعتماد   صداقت بر مبتنی اعتماد )ر ابط

 الزام( ی  عنوان به )همکاری هنجار

 اهداف( به الزامات   انتظارات )تعهد

 بودن( مشترک ۀخانواد ی  هویت )عضو

 ساختاری بعد
 )گرم ش صی ر ابط( ای شبکه ر ابط

 )زیاد کاری ارتباطات (ای شبکه ر ابط ترکی    شک 
 )کنندو تسهی  ارتباطی اختارس (مناس  سازمان

 
دالی  ایلن انت لاب   تر تش یص دادو شد.  اجتماعی مناس  ۀاین مدل برای شناسایی ابعاد سرمای

 عبارتند:
با توجله بله    .اند طرابی کردوبا ر یکرد سازمانی  را اجتماعی ۀناهاپیت   گوشال مدل سرمای. 1
 .سازمانی استاجتماعی در بافت  ۀبررسی سرمای هدف این پژ هشاینکه 

 ۀملدل سلرمای   تر است. ملثالا  اجتماعی سازمانی کام  ۀهای سرمایالگو ۀنسبت به بقی الگواین . 2
اما ناهاپیلت    ، دارندی  بعد  الگوهات یا برخی اجتماعی سازمانی لینا    ان برن دارای د  بعد اس

سلازمان از سله بعلد    اجتملاعی را در   ۀضمن تمفیق ابعاد گوناگون تحقیقلات پیشلین، سلرمای    گوشال
اجتماعی شناختی است.  ۀسرمای در ،ها سازی سازی آنان از سایر مفهوم  جه تمایز مفهوم .اند سنجیدو

 ابعاد آنها آ ردو شدو است.   گرفته های انجام پژ هش 2در جد ل 
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 (2010 )به نقل از مت ایسا، اجتماعی در سازمان ۀ. برخی از ابعاد سرمای2جدول 

 ای بعد رابطه بعد شناختی بعد ساختاری ابعاد سطح محقق

 * * * سه بعد سازمان (1998ناهاپیت   گوشال )

 *  * د  بعد سازمان (1999لینا    ان بورن )

   * ی  بعد سازمانی (2001) 11فالپ    الکر

12یمی رنکو   دیگران
 *  * سه بعد سازمانی (2001) 

 *  * د  بعد سازمان (2002) 13لندری   دیگران

 *  * د  بعد سازمان (2001) 14استون

  * * د  بعد سازمان (2004) 15 الیس   کیمربی

افلراد   ۀای از اندیشل  بمکه شبکه ،بین افراد )ساختاری( ۀتنها شبک در مدل ناهاپیت   گوشال نه. 
اجتملاعی را از منظللر   ۀسللرمای الگلو .ایلن   ای(  جللود دارد )شلناختی(   همچنلین ارتباطللات )راب له   

پردازانلی همچلون فوکویاملا،     کله نظریله   گیلرد. در بلالی   سازمانی در نظر ملی  سازمانی   بر ن  ندر
 کنند. داخمی یا بیر نی اشارو می یها پاتنام، کممن، بارت، بوردیو   پورت به یکی از جنبه

 ی( مدل ناهاپیت   گوشال منب  مرجعل 2005) 16 لی  توسط الک گرفته متحقیق انجا بر اساس. 
های سازمانی قممداد شدو است. طبق آمار  ی، تا آن زمان بیشترین اسلتناد در پایگلاو    پژ هشبرای 

قرار داشت.  بار در باالترین س آ 237بد د با گوشال بود    -مدل ناهاپیت ر مبنایاستنادی عموم ب
 .کند بکایت میاجتماعی این مدل  ۀاین از اعتبار چارچوب سرمای

3

ایرانلی     اجتملاعی سلازمانی   ۀسلرمای  ۀبلوز گرفته در  صورتهای    پژ هش م العات بیشتر. 
اسلت. نملودار    این ملدل گویای جام  بودن  که اند از مدل ناهاپیت   گوشال استفادو کردوخارجی 

 دهلد  را نشان ملی  2013تا  1998زمانی  ۀبا این مدل در باز گرفته صورتهای  زیر شمایی از پژ هش
از جممله پایگلاو اطالعلات عمملی جهلاد       ،طالعاتی فارسی   التینا های جو در پایگاو  که با جست

 ، پژ هشللگاو عمللوم   فنللا ری اطالعللات ایللران،مگیللران، نللورمگز دانشللگاهی، پایگللاو ت صصللی

 های فارسی   التین گردآ ری شدو است.  نامه پایان گوگ  اسکوالر   اسکوپوس، امرالد، الز یر،

4 

5
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 اجتماعی ۀهای سرمای الگوظر از من گرفته های انجام پژوهش .1شکل 

آملاری   ۀخود عمت انت اب مدل ناهاپیت   گوشلال را بلا ارائل    ۀنام در پایان (2010جانسون ). 
چلارچوب  ایلن  از اعتبار ای  استناد عممی در سایت گوگ  اسکوالر بیان کرد که نشانه 2076 ۀدربار
 است.  اجتماعی ۀسرمایاز 

اجتملاعی در   ۀلیفی سلرمای أتل  هلای هلم   شلبکه  در زمینۀ( 2011) 17تحقیق آککوم  بر مبنای. 
جلای  بلاالی جلد ل    ۀناهاپیلت   گوشلال در رد   ۀساله، مقال 20زمانی  ۀپایگاو استنادی عموم در باز

ملدیریت در بلاالترین    ۀدر بلوز  درصد 75که با  استاستناد شدو  به آنبار  669در بد د   دارد  
  .استمدیریتی   سازمانی  ۀاین مدل در بوزاز کاربرد زیاد باکی  رد کهس آ قرار دا

عنلوان چلارچوب مفهلومی     با توجه به مر ر ادبیات پژ هش، ملدل ناهاپیلت   گوشلال بله     پس
 . دهد نشان میمفهومی این پژ هش را به تفصی   الگویپژ هش انت اب شد. شک  زیر 

 

 مدل نظری پژوهش. 2شکل  

6

 

7

 



 ... دانشگاهی های کتابخانه در اجتماعی مایۀسر میزان تطبیقی بررسی

 

177 

 روش پژوهش
های کاربردی بر بل  مسلائ   یلژو     ربردی است. زیرا پژ هشاز نوع کا این پژ هش از منظر هدف

؛ 1389 )پلا ل،  دنشلو  سلازی نظلری آللاز ملی     د   با طرابی   مدلن رز کید میأدر شرایط  اقعی ت
با ر یکرد ت بیقی است. از نظر تحمیمی  توصیفی  ،ر ش پیمایش نظر همچنین از .(1384 نیا، باف 

تلر     هلای کامل    ررسلی شلرایط فعملی   گلردآ ری دادو    زیرا بلا ب  شود محسوب میر ش پیمایشی 
 شلود )کوملار،   تلری از  ضلعیت زملان بلال باصل  ملی       شناخت کامل   ،انسانی ۀتر از جامع مناس 
هلای   اجتملاعی در کتاب انله   ۀمیزان سل آ سلرمای   تعیین منظور به پژ هش باضر در بنابراین(. 1381

مشتم  بر ساخته  پرسشنامۀ محقق ابزار از ،اطالعات آ ری جم  برای   پیمایش ر ش ازدانشگاهی 
 است. شدو گرفته بهروای لیکرت  درجه ال در مقیاس پنجؤس 30شناختی    االت جمعیتؤس

 گیری نمونهروش و  آماری ۀجامع
که بداق  در یل    ها ای از افراد، اشیا، متغیرها، مفاهیم یا پدیدو ها یا طبقه جامعه عبارت است از گر و

های  جهان در سالبرتر های  بندی دانشگاو رتبهاساس نظام  بر (.1387 )بیابانگرد، اشند یژگی مشترک ب
های عموم  های برتر دنیا در بوزو تهران   دانشگاو صنعتی شریف در فهرست دانشگاو نام دانشگاو ،اخیر

رسی پژ هش در پی بر این پس(. 1392دانشگاو تهران،اخبار فنی، مهندسی   فنا ری  ارد شدو است )
  کتابللداران  مللذکور اسللتهللای  انشللگاودهللای  اجتمللاعی   ابعللاد آن درکتاب انلله  ۀ ت بیقللی سللرمای

آماری انت اب شلدند. بلا توجله بله للز م همگلن        ۀعنوان جامع تهران   شریف به های دانشگاو کتاب انه
گاو هلای مشلترک در دانشل    هلای دانشلکدو   کتاب انله  ،های ت بیقی این پلژ هش  بودن جامعه در بررسی

ای   مرکلزی دانشلگاو    هلای دانشلکدو   کتابداران کتاب انه تمامیتهران   شریف انت اب شد که شام  
مدیریت   اقتصاد دانشگاو تهران  ،فنی ،های عموم پایه مرکزی   دانشکدو ۀشریف با کتابداران کتاب ان

 تصلادفی ر ش از در پژ هش باضلر  گیری  نمونهبرای . بودندنفر  138بد د که  است 1392 در سال
 فرملول   سلیمۀ  بله  بجم نمونه تعیین از بعد کهطوری  به ،متناس  با بجم استفادو شدو است 18ای طبقه

 . شد نفر انت اب 110ای به تعداد  از میان آنها نمونه 19کوکران

 ابزار پژوهش و پایایی روایی
نظللر بلله  هللاراظ بللرای. پرسشللنامه ر ایللی صللوری   محتللوا اسللتفادو شللدو اسللتدر ایللن پللژ هش از 

رای بررسی پایایی ب  اجتماعی ارائه  ۀسرمای ۀنفراز استادان دانشگاو در بوز 9تعداد    نظران صاب 
آملاری   ۀنفلرو از جامعل   30 ای میلان نمونله   هلا  پرسشنامه د.ش استفادو  ابزار از ضری  آلفای کر نباخ
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میلزان   spss افلزار آملاری   کمل  نلرم   آملدو   بله   دست ههای ب سپس با استفادو از دادو. ندتوزی  شد
 . شود دیدو می 3 ضری  پایایی برای هر گویه محاسبه شد که نتایج آن در جد ل

 االت مربوط به هر مقیاسؤپایایی س. 3جدول 

 االت مربوط به هر مقیاسؤس مقیاس
ضریب آلفای 

 کرونباخ
 ۀسرمای

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

21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29،30 
945/0 

 896/0 6، 5، 4، 3، 2، 1 بعد شناختی

 948/0 18،19، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7 ای بعد راب ه
بعد 

 ساختاری
20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،30 888/0 

 ها  فتهاجزیه و تحلیل یت
هلا در   درصلد( از آزملودنی   3/67) نفلر  74کله  داد  نشلان  شلناختی  جمعیلت  عوام  تحمی    تجزیه

هلای دانشلگاو شلریف مشلغول      درصلد( در کتاب انله   7/32نفلر )  36های دانشگاو تهلران     کتاب انه
درصد( زن  4/76) نفر 84ها مرد    درصد( از آزمودنی 6/23نفر ) 26خدمت بودند. از نظر جنسیت 

 7/36) نفلر  40درصلد( کارشناسلی،    8/46) نفلر  51کاردانی،  مدرکدرصد(  6/15) نفر 17بودند. 
هلا   درصد( از آزمودنی 3/21) نفر 23 .داشتنددرصد( دکتری  9/0) نفر 1کارشناسی ارشد،  درصد(

دارای درصد(  2/35نفر ) 38   سال 20 - 10درصد( بین  5/43نفر ) 47سال،  10کار کمتر از  ۀسابق
 8/2نفلر )  3درصلد( در پسلت ملدیریت،     8/1) نفلر  2همچنلین   بودنلد. سلابقۀ کلار   سال  20بیش از 

ب لش   درصلد( در  4/6نفلر )  7درصلد( در ب لش فنلی،     7/14نفلر )  16 ،تدرصد( در پست معا نل 
 44رسلانی     درصد( در ب ش اطلالع  5/16) نفر 18درصد( در ب ش امانت،  4/17نفر ) 19مرج ، 

 5/24نفلر )  26هل   أاز نظلر  ضلعیت ت   مشغول فعالیلت هسلتند.  ها  درصد( در سایر ب ش 4/40) نفر
 ه  بودند.أدرصد( مت 5/75) نفر 80ها مجرد    درصد( از آزمودنی

تحمی   اریانس   ، د  گر و مستق در  هایی از جممه ت پژ هش، آزمونسؤاالمنظور بررسی  به
 ند.ستفادو شدا SPSS افزار نرم آزمون تعقیبی توکی با



 ... دانشگاهی های کتابخانه در اجتماعی مایۀسر میزان تطبیقی بررسی

 

179 

 پژوهش 1 ۀال شمارؤبررسی س
شلریف تفلا ت     تهلران بلا دانشلگاو     های دانشلگاو  کتابداران کتاب انهاجتماعی  ۀسرمایآیا بین میزان 

 ؟معناداری  جود دارد

های دانشگاه تهران  کتابداران کتابخانهبین اجتماعی  ۀدر میزان سرمایتفاوت معنادار بررسی وجود  .4جدول 

 های دانشگاه شریف و کتابخانه

 پژوهش 1 لسؤا
 دانشگاه شریف دانشگاه تهران

t sig 
 انحراف معیار میانگین معیار  انحراف میانگین

 559/0 586/0 501/0 20/3 657/0 28/3 اجتماعی ۀسرمای

شلدو در   محاسلبه  میانگین د  گلر و مسلتق    ۀمقایسکه توان گفت  می 4با توجه به نتایج جد ل 
بین کتابداران دانشگاو تهلران    اجتماعی  ۀسرمای دار در میزانتفا ت معنا نبود بیانگر ≥05/0pس آ 

 .کتابداران دانشگاو شریف بودو است

 پژوهش 2 ۀبررسی سؤال شمار
هلای دانشلگاو تهلران بلا دانشلگاو       اجتملاعی کتابلداران کتاب انله    ۀمیزان بعد شناختی سلرمای  آیا بین
 ؟تفا ت معناداری  جود دارد ،شریف

های  اجتماعی کتابداران کتابخانه ۀبین میزان بعد شناختی سرمایاوت معنادار تف. بررسی وجود 5جدول

 دانشگاه تهران و دانشگاه شریف

 پژوهش 2سؤال 
 

 دانشگاه شریف دانشگاه تهران

t sig 
 میانگین

  انحراف
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 847/0 194/0 596/0 27/3 633/0 30/3 اجتماعی ۀبعد شناختی سرمای

تفا ت معناداری  ≥05/0pشدو در س آ  محاسبه« t» ،شود مشاهدو می 5طور که در جد ل  همان
شلان  نکتابداران دانشگاو تهران   کتابداران دانشگاو شلریف  اجتماعی  ۀسرمایبعد شناختی  در میزان

 .نداد



 1394 تابستان، 2 ة، شمار49 ةرسانی دانشگاهی، دور تحقیقات کتابداری و اطالع

 

180 

 پژوهش 3 ۀبررسی سؤال شمار
هلای دانشلگاو تهلران بلا دانشلگاو       ب انله اجتملاعی کتابلداران کتا   ۀای سرمای آیا بین میزان بعد راب ه

 ؟شریف تفا ت معناداری  جود دارد

های دانشگاه تهران و  ای کتابداران کتابخانه بعد رابطه در میزان تفاوت معنادار. بررسی وجود 6جدول 

 دانشگاه شریف

 پژوهش 3سؤال 
 دانشگاه شریف دانشگاه تهران

t sig 
 میانگین

  انحراف
 معیار

 میانگین
ف انحرا

 معیار
 827/0 219/0 604/0 31/3 881/0 35/3 اجتماعی ۀای سرمای بعد راب ه

تفلا ت   انگر نبلود بیل  ≥05/0pشلدو در سل آ    محاسلبه « t»دهلد کله    نشان می 6های جد ل  یافته
کتابلداران دانشلگاو تهلران   کتابلداران دانشلگاو      اجتملاعی   ۀسلرمای ای  بعد راب له  معنادار در میزان

 شریف بودو است.

 پژوهش 4 ۀبررسی سؤال شمار
هلای دانشلگاو تهلران بلا دانشلگاو       اجتماعی کتابلداران کتاب انله   ۀآیا بین میزان بعد ساختاری سرمای

 ؟شریف تفا ت معناداری  جود دارد

های دانشگاه تهران و  بعد ساختاری کتابداران کتابخانه در میزان تفاوت معنادار. بررسی وجود 7جدول 

 دانشگاه شریف

 پژوهش 4 سؤال
 دانشگاه شریف دانشگاه تهران

t sig 
 میانگین

  انحراف
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

 320/0 999/0 586/0 03/3 749/0 17/3 اجتماعی ۀبعد ساختاری سرمای

شلدو در سل آ    محاسلبه  میانگین د  گر و مسلتق   ۀمقایس ،شود  مالبظه می 7چنانکه در جد ل 
05/0p≤  کتابلداران دانشلگاو   اجتملاعی   ۀسلرمای بعلد سلاختاری    معنادار در میزان تفا ت نبودبیانگر

 تهران   کتابداران دانشگاو شریف بودو است.
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 پژوهش 6 و 5 ۀبررسی سؤال شمار
   آیا در بین کتابداران دانشگاو تهلران که مبتنی بود سؤال پژ هش باضر بر این پنجمین   ششمین 

شناختی )جنسلیت، سلن، میلزان     ر بس  متغیرهای جمعیتاجتماعی ب ۀمیزان سرمای دانشگاو شریف
 .؟داری دارداکار، پست سازمانی( تفا ت معن ۀه ، سابقأتحصیالت،  ضعیت ت

 متغیر جنسیت .8جدول

 پژوهش 6و  5سؤال 
 مرد زن

t sig 
 میانگین

  انحراف
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
 345/0 952/0 669/0 15/3 653/0 32/3 اجتماعی دانشگاو تهران ۀسرمای

 521/0 227/0 290/0 17/3 551/0 3/21 اجتماعی دانشگاو شریف ۀسرمای

 متغیر سن .9جدول

گروه
ها 

دانشگاه تهران 
 

تعداد
 

ف
دانشگاه شری

 
تعداد

 

دانشگاه تهران
 

میانگین
ف 
دانشگاه شری

 
میانگین

دانشگاه تهران 
ف معیار 

انحرا
ف 

دانشگاه شری
 

ف معیار
انحرا

دانشگاه تهران 
 

F
 

ف
دانشگاه شری

 
F

 

دانشگاه تهران
 

P
 

ف
دانشگاه شری

 
P

 

کمتر از 
 سال 35

22 5 36/3 33/3 653/0 216/0 

518/0 839/0 598/0 441/0 
تا  35بین 
 سال 45

36 14 29/3 90/3 705/0 563/0 

بیشتر از 
 سال 45

16 16 14/3 30/3 557/0 496/0 

 . میزان تحصیالت10جدول

گروه
ها 

دانشگاه تهران 
 

تعداد
 

ف
دانشگاه شری

 
تعداد

 

دانشگاه تهران
 

میانگین
ف 
دانشگاه شری

 
میانگین

دانشگاه تهران 
ف معیار 

انحرا
ف 

دانشگاه شری
 

ف معیار
انحرا

دانشگاه تهران 
 

F
 

ف
دانشگاه شری

 
F

 

دانشگاه تهران
 

P
 

ف
دانشگاه شری

 
P

 

 215/0 04/1 53/3 31/3 6 11 کاردانی

395/0 593/1 675/0 210/0 
 463/0 412/0 13/3 34/3 22 29 کارشناسی

کارشناسی 
 ارشد

33 7 19/3 26/3 691/0 79/0 
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 هلأتمتغیر  .11جدول 

 پژوهش 6و 5 سؤال
 مجرد هلأمت

t sig 
 میانگین

 انحراف
  معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار
اجتماعی دانشگاو  ۀسرمای

 تهران
42/3 700/0 25/3 650/0 585/0 610/0 

انشگاو اجتماعی د ۀسرمای
 شریف

17/3 528/0 47/3 309/0 211/1 235/0 

 کار ۀسابق. متغیر 12 جدول

گروه
ها 

 
 

دانشگاه تهران
 

تعداد
 

ف
دانشگاه شری

 
تعداد

 

دانشگاه تهران
 

میانگین
ف 
دانشگاه شری

 
میانگین

دانشگاه تهران 
ف معیار 

انحرا
ف 

دانشگاه شری
 

ف معیار
انحرا

دانشگاه تهران 
 

F
 

ف
دانشگاه شری

 
F

دانشگاه ت 
هران

 
P

 

ف
دانشگاه شری

 
P

 

کمتر از 
 سال 10

20 3 33/3 3/24 702/0 710/0 

275/2 439/2 110/0 103/0 
 10بین 
 20تا 

 سال
33 14 42/3 2/97 497/0 480/0 

بیش از 
 سال 20

20 18 01/3 3/35 688/0 509/0 

 . متغیر پست سازمانی13جدول

گروه
ها 

دانشگاه تهران 
 

تعداد
 

ف
دانشگاه شری

 
تع

داد
 

دانشگاه تهران
 

میانگین
ف 
دانشگاه شری

 

میانگین
دانشگاه تهران 

ف معیار 
انحرا

ف 
دانشگاه شری

 
ف معیار

انحرا
 

دانشگاه 
ت

هران
 

F
دانشگاه 

 
ف

شری
 

F
 

دانشگاه
ت  

هران 
P

 

ف
دانشگاه شری

 P
 

 208/0 261/0 31/3 66/3 2 3 معا ن
708/0 
 
 
 
 

170/0 

620/0 
 
 
 
 

972/0 

 556/0 744/0 23/3 11/3 6 1 نویس فهرست
 - 651/0 63/3 97/2 1 6 مرج 
 516/0 715/0 19/3 43/3 8 11 امانت

 141/0 750/0 20/3 32/3 2 16 رسانی اطالع
 564/0 569/0 16/3 24/3 17 27 سایر
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اجتملاعی   ۀسلرمای  میلزان  زمینلۀ در  13تلا    8 های در جد ل گرفته های آماری انجام نتایج آزمون
)جنسلیت، سلن،    شلناختی  هلای جمعیلت   داران دانشگاو تهران   دانشگاو شریف بر بس  متغیلر کتاب

تفلا ت معنلادار بلین     نبلود بیلانگر   ،کلار، پسلت سلازمانی(    ۀه ، سلابق أمیزان تحصیالت،  ضعیت ت
 .استاجتماعی  ۀکتابداران دانشگاو تهران   دانشگاو شریف در میزان سرمای

 گیری  نتیجه
اساس مدل ناهاپیت  اجتماعی در این پژ هش بر ۀ شد، سرمای م رحابث پیشین که در مب طور همان

ای   سلاختاری   اجتماعی را بله سله بعلد شلناختی، راب له      ۀ ( سنجیدو شد که سرمای1998)   گوشال
هلای مشلترک، بعلد     اهلداف   ارزش هلای   لفله ؤشلناختی بلا م   اند. در این پژ هش بعلد   دوکرتقسیم 
های ارتباطات   تعام   لفهؤاعتماد، هنجارها، تعهد   هویت، بعد ساختاری با م های لفهؤای با م  راب ه

هلای دانشلگاو تهلران       اجتماعی   ترکی    شک  تعامالت اجتماعی در بلین کتابلداران کتاب انله   
 شریف سنجیدو شد.

ه تلوان بله ایلن نتیجل     ملی  ،هلا  های این پژ هش در ب ش یافته طور کمی با تجزیه   تحمی  دادو به
هلای دانشلگاو    مورد بررسی یعنی کتابداران کتاب انه ۀآماری،  ضعیت هر د  جامع از نظررسید که 

 ۀنسبت م موبی قرار دارنلد. میلزان سلرمای    بهاجتماعی در س آ  ۀتهران   شریف از نظر میزان سرمای
ابلداران  اجتملاعی کت  ۀ  میلزان سلرمای   20/3 ۀهای دانشگاو شریف نملر  اجتماعی کتابداران کتاب انه

اجتملاعی بلین کتابلداران     ۀ، املا تفلا ت میلزان سلرمای    بلود  28/3 ۀهای دانشگاو تهران نملر  کتاب انه
همچنلین نتلایج    دار نبلود.  ادر بلد معنل   گرفته اساس آماراستنباطی انجام برهای د  دانشگاو  کتاب انه

میلت بلا انلدکی    ای، شلناختی   سلاختاری از لحلاه اه    اجتملاعی راب له   ۀسرمایکه تحقیق نشان داد 
 .انلد  دوکرهای مورد م العه کس   کتاب انه ۀ، د م، سوم را در مجموعا لهای  ترتی  رتبه تفا ت به

کله  ت ابق داشته اسلت   (1390 ،  عمیپور 1390 ،محمودی)های قبمی  های این ب ش با پژ هش یافته
 نبلودو اسلت.  دار  ا ت معناتف ، امااند بیان کردواجتماعی کتابداران را در س آ متوسط  ۀمیزان سرمای

 ،های د  دانشلگاو  کند در بین کتاب انه می اشارو افراد بین ارتباطات ماهیت به که ارتباطی بعدنتایج 
انتقادپللذیری در  ۀمللورد پللژ هش در ایللن بعللد ر بیللهللای  در میللان گویلله ،دارد بللاالتری ضللعیت 

 جود انتقلاد     سازمان مفید است اجتماعی در ۀلفه برای سرمایؤترین س آ قرار داشت. این م پایین
 .دشلو  اجتملاعی منجلر ملی    ۀ ها به تفاهم   همکلاری   در نتیجله افلزایش سلرمای     سازندو در سازمان

در این های باال  پذیری   جدیت در کار در ا لویت ولیتئهای ارزشمند بودن در کتاب انه، مس گویه
للذا   کنلد،  پیلدا ملی  ر ابلط انسلانی ارتبلاط    هلای   مستقیم با مهارت صورت این بعد به. بعد قرار دارد
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 جلود ایلن    دبایها  هموارو مورد توجه اندیشمندان عمم مدیریت قرار داشته است   مدیران کتاب انه
اجتملاعی از ایلن بعلد کمل       ۀدیگر ابعاد سرمای ۀ  برای توسع بدانندبرای کتاب انه  یبعد را امتیاز

 ها و گر    افراد کردن متعهد طریق از اجتماعی ۀی سرمایا راب ه های این ب ش در بعد یافته بگیرند.

 (؛1390) هلای رضلوانی   بلا پلژ هش   این ب لش د.کنل   می تسهی  را سازمان در نوآ ری به یادگیری،
همچنلین نتلایج تحقیلق نشلان داد کله از لحلاه        .( م ابقلت دارد 2011)  ارهام  ( 2012) پمچین 

. از ایلن  دارنلد تلری   های ملذکور  ضلعیت پلایین    نشگاوهای دا اجتماعی ساختاری، کتاب انه ۀسرمای
 د که عوام  ساختاری از جممله فضلای سلازمانی   کلاری، فرهنل  سلازمانی،      شو نتایج استنباط می

گیلری     هلای کلاری اهمیلت دارنلد   بلر ر ی شلک        تشکی  گر و    جود سیستم م موب کاری
 ؛ خلان (2011)  ارهلام  هلای  پلژ هش این ب لش بلا    .ثیرگذارندأاجتماعی ت ۀتوسعه   کاهش سرمای

هلای   تفلا ت معنلادار در تحمیل     نبلود  ( م ابقلت دارد. 1390)   محمودی( 1390) ؛ عمیپور(2012)
هلای فلردی      هلا از نظلر  یژگلی    کله ایلن کتاب انله    آ رد  جود ملی  بهآماری این ابتمال نظری را 

 ۀتحصلیالت، سلابق   دارای ،اوهلر د  دانشلگ   ؛ کتابدارانس آ هستند  ضعیت برابر   همدر سازمانی 
ها دارای ت صص کتابداری با تحصیالت باال هستند    مدیران این کتاب انه بیشتر. زیادندکار   سن 

 ۀتوجله بله تلأثیر سلرمای     بلا که شود  توصیه میدهند.  جایگاو خود انجام می یهایی برای ارتقا تالش
گلذاری بیشلتر    های دانشگاهی برای سلرمایه  مدیران کتاب انه ها، اجتماعی بر بهبود عممکرد کتاب انه

 ۀعنلوان عناصلر اصلمی سلرمای     بله ) ای شلبکه ر ابلط   مشترک، اعتملاد      اهداف ها در مورد ارزش
 انجام دهند.اقداماتی  (ها در کتاب انه اجتماعی

ثیر أاجتماعی، بر ت ۀ سرمای ۀدر زمین گرفته های انجام در این پژ هش نیز مانند بسیاری از پژ هش
کلار بلر    ۀ   سلابق  هل ، میلزان تحصلیالت   أمانند جنسیت، سن،  ضعیت تشناختی  های جمعیت غیرمت

هللای  اجتمللاعی بللر بسلل   یژگللی  ۀ کیللد شللد. در تحمیلل  سللرمای أاجتمللاعی نیللز ت  ۀمیللزان سللرمای
اجتملاعی   ۀاجتماعی زنان اندکی بیشتر از سلرمای  ۀمشاهدو شد که سرمای ،شناختی کتابداران جمعیت

کله   شل ص کلرد  داری  جلود نلدارد. از نظلر  یژگلی سلن پلژ هش م       ااما تفا ت معنمردان است، 
هلای   ایلن مسلئمه بلرای کتاب انله     دادنلد.  را تشلکی  ملی   تعدادبیشترین  45تا  35سنی  ۀکتابداران رد

های سنی بلاالتر در اثلر تعلامالت اجتملاعی      زیرا افراد در ردو ،آید بساب می ی  مزیت به مذکور
کنند. از نظلر میلزان تحصلیالت در ایلن تحقیلق بیشلترین        تماعی بیشتری کس  میاج ۀسرمای ،بیشتر

میانگین مربوط به کتابداران دارای مدرک تحصیمی کارشناسی   کارشناسی ارشلد بلود کله نشلان     
اند. این امر امتیاز مثبتلی   داشتهرشد بیشتری نسبت به گذشته  ،دهد کتابداران از لحاه تحصیالت می

تحصیالت، س آ انتظارات افراد از برفله   س آزیرا با باال رفتن  ،آید میبساب  ا بهه برای کتاب انه
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هلای   سازگاری بیشلتری بلا  ظلایف   فعالیلت     ،ر د   کتابداران با مدرک تحصیمی باالتر باالتر می
 ه  بیشتر از افراد مجردأاجتماعی افراد مت ۀها همچنین نشان داد که میانگین سرمای کاری دارند. یافته

هلا در ایلن ب لش نشلان داد کله بلین        نتلایج آزملون   املا است که با تحقیقات گذشته م ابقت دارد. 
آملاری ایلن پلژ هش     ۀاجتملاعی در جامعل   ۀشناختی   میزان سلرمای  کدام از متغیرهای جمعیت هیچ
 محملودی  ؛(2011) ارهام  ؛(2005) برند های هیمن با پژ هش این ب ش دار  جود ندارد. امعن ۀراب 

های  دار بین متغیر اارتباط معن نبودبا توجه به نتایج این ب ش    مغایرت دارد. 1390  عمیپور (1390)
که برخی از عوامل  سلازمانی بلر هلر یل  از ایلن        ر د میشناختی در این پژ هش ابتمال  جمعیت
  سلازمانی  عوام ۀهای بیشتر در بررسی راب  پژ هشدادن انجام  تردید یثیر داشته باشند. بأمتغیرها ت

 .خواهد بودکتابداران ر شنگر نکات بیشتری در این زمینه  ۀاجتماعی در جامع ۀبا میزان سرمای

 پیشنهاد
های مورد بررسلی   نیلز ادبیلات نظلری      دست آمدو از نظرات کتابداران کتاب انه هبا توجه به نتایج ب

 ارائله  ملذکور  هلای  ب انله اجتملاعی در کتا  ۀبهبود  ضلعیت سلرمای   برایهایی  این پژ هش، پیشنهاد
 :شود می

 کله  د شلو   این تحقیلق پیشلنهاد ملی      ساختاری ای آمدو در بعد راب ه دست هبا توجه به نتایج ب
را ارتباط بیشلتر بلین کتابلداران     ۀهایی برای کتابداران، زمین فرصت ئۀها با ارا کتاب انه مدیران

گر هلی مثل  برگلزاری جمسلات      های فراهم کنند، این امر از طریق بمایت   تشویق فعالیت
 .شود میای   ایجاد محیط د ستانه در محیط کار باص   د رو

 مدیران از طریلق  که شود  آمدو در بعد شناختی این تحقیق توصیه می دست هبا توجه به نتایج ب
شلرکت   در تصلمیمات داخملی   را کتابلداران  ،گسترش ر ابط بین خود   کارکنان کتاب انله 

 .دهند

 هلای   شلرکت در د رو از قبیل   ) های ملدا م بلرای آملوزش کارکنلان     فرصت شود توصیه می
  ( فراهم شود.آموزشی

 هلا، بلازخورد   پلاداش  توزیل   در عدالت برقراری طریق از سازمانی تعهد شود که پیشنهاد می 

ایجلاد   هلای کتاب انله    هبرنامل  در افراد دادن مشارکت   شغمی عممکرد ۀدربار منصفانه   مؤثر
 .شود
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 پیشلنهاد  مشلارکت   ۀلفل ؤممیزان  بودن پایین   آمدو در بعد ساختاری دست هه به نتایج ببا توج
مشلارکت کارکنلان خلود، آنلان را در      ۀلفل ؤم یارتقلا  بلرای هلا   مدیران کتاب انله که د شو می

 ند. کنامر کم   به این ها  از طریق برقراری نظام پیشنهاد هندتصمیمات سازمان شرکت د

 آ ر  فضای محیط کار، فضای نشلاط که د شو اجتماعی پیشنهاد می ۀ مایبرای افزایش میزان سر
ابسلاس علدم اعتملاد بله یکلدیگر       ،  فضای کلاری  کنندو باشد   کتابداران در جوّ دلگرم  

مین أتل    کارکنان کتاب انه، تفویض اختیار بله آنهلا  کارهای خوب قدردانی از  نداشته باشند.
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