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 هیدانشگا ایهکتابخانه در سازمانی یادگیری و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی

 تبریز شهر
 . 3، رویا برادر2آمنه شناور 1عباس دوالنی، 

 
 چکیده

ای هپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانه هدف:

 .باشددانشگاهی شهر تبریز می

تحلیلی که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش  -این پژوهش از نوع توصیفی روش:

-های دانشگاه تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی تبریز، هنراسالمی و سهند تبریز تشکیل میرا کتابخانه

ری گه برای سنجش یادگیابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه بود. پرسشنامه اول براساس مدل سن دهند.

سازمانی و پرسشنامه دوم براساس مدل ناهاپیت و گوشال برای سنجش سرمایه اجتماعی طراحی شده است. 

 های دانشگاهی تبریز در سطحهای پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانهیافته

ی کمترین میانگین و مؤلفه هویت بیشترین های آن مؤلفه روابط گروهمتوسط قرار دارد و از میان مؤلفه

 میانگین را دارد. 

طح های دانشگاهی نیز در سدهد میزان یادگیری سازمانی در کتابخانهها نشان میهمچنین یافته ها:یافته

های فردی بیشترین میانگین و مؤلفه یادگیری تیمی های آن مؤلفه مهارتمتوسط قرار دارد و از میان مؤلفه

گیری سازمانی داری بین یاددهد تفاوت معنیها نیز نشان میهای مقایسه میانگینمیانگین را دارد. یافتهکمترین 

های دانشگاهی بر اساس سطوح سرمایه اجتماعی وجود دارد و همچنین آزمون تحلیل کتابداران کتابخانه

ی وجود تماعی با یادگیری سازمانهای سرمایه اجداری بین تمام مؤلفههمبستگی نشان داد رابطه مثبت و معنی

گیری گذاری بر یاددارد. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد، ابعاد سرمایه اجتماعی به ترتیب اهمیت اثر

 304/0و بعد ساختاری با اثر کل  405/0، بعد ارتباطی با اثر کل 439/0سازمانی شامل؛ بعد شناختی با اثر کل 

ای هدرصد از تغییرات یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه 8/50اجتماعی  های سرمایهبود. در مجموع مؤلفه

 دانشگاهی را تبیین نمودند.

 های دانشگاهی؛ کتابداران؛ تبریز.: یادگیری سازمانی؛ سرمایه اجتماعی؛ کتابخانهها ی کلیدیواژه
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 مقدمه 

ا ها را بانبوه تحوالت، سازماناند و ها در فضای متالطم و متغیر قرار گرفتهامروز سازمان     

ای نوین در هرو نموده است؛ رویارویی با امواج پیاپی تغییر، به شکل فناوریاشکاالت زیادی روبه

هایی شانس بقا دارند که بتوانند خود روابط اجتماعی سازمان مشهود است. در چنین عصری سازمان

د نکنار میها را واد. تغییرات محیطی، سازمانرا به طور مستمر با تغییرات محیط پیرامونی وفق دهند

ا بتوانند به ها باشند تها و رویهتا به منظور سازگاری با محیط پیرامونی همواره به دنبال بهترین راهکار

های کسب مزیت رقابتی پایدار تأکید بر یادگیری مستمر مزیت رقابتی دست یابند، یکی از راه

فرآیندی  1بخشی است. یادگیری سازمانیف سازمانی با بیشترین اثرکارکنان به منظور نیل به اهدا

سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد. این فرآیند شامل تولید است پویا که سازمان را قادر می

و بهبود 2شود. یادگیری سازمانی راه اصلی ایجاد کار دانشیها میها و رفتاردانش جدید، مهارت

(. 2009و دیگران،  3. پس یک سازمان موفق باید در یادگیری پویا باشد)ژانگکارایی سازمان است

در واقع یادگیرندگی سازمانی توان رقابت و ارائه خدمات مطلوب در محیط پیچیده کنونی را هرچه 

وند، بلکه شها به طور اتفاقی یادگیرنده نمیدهد. البته باید توجه داشت که سازمانبیشتر افزایش می

ه های هدفمند است. به این صورت کریزی و تالشه سمت یادگیرنده شدن، مستلزم برنامهحرکت ب

جاد کرد تا های دانشگاهی( ایها )کتابخانهابتدا باید بستر مناسب را برای تبلور یادگیری در سازمان

ین ا بتوان یادگیری سازمانی را در جامعه براساس عوامل مذکور شکوفا و هدایت نمود. برای نیل به

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 

ایه کند، سرممیها که به این امر کمک باشد. یکی از این زمینههمدیگر یاد بگیرند الزامی می

ماد ها و اعتها، هنجارهایی از سازمان اجتماعی مانند شبکهاجتماعی است. سرمایه اجتماعی به جنبه

، 4پوتنامد )کنسود مشترک تسهیل میاجتماعی اشاره دارد که همکاری و تعاون را برای دستیابی به 

_______________________________________________________________ 
 1 Organizational Learning 

  2 Knowledge Work  

3 Zhang   
4 Putnam  
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 پرورش و آموزش در هک 1فن هانی نام به شخصی توسط اي مقاله در مفهوم این اصل (.1995

 فن هانی نظر (. از2000شد)وولکوک،  گفته کار به کرد می خدمت امریکا ایالت ویرجینیاي

 حسن مانند دارند، وجود افراد روزانه زندگی در که است هایی دارایی اجتماعی شامل سرمایه

 . دهند می کیلتش را اجتماعی واحد که یک هایی خانواده و افراد بین در اجتماعی روابط و تفاهم

کنند که سرمایه اجتماعی به عنوان ویژگی مهم ( بیان می2005و همکاران ) 2هافمن 

شود و ابزاری در بازار آشفته امروزی محسوب می جهت موفقیت ها براي توسعه و گسترشسازمان

رد کبا ارزش برای تسهیل یادگیری  و مدیریت دانش بوده و به عنوان راهبردی مهم جهت بهبود عمل

سازمانی و حفظ برتری رقابتی سازمان قلمداد شده است و سازمان را در راه رسیدن به یک عملکرد 

 کند. عالی در راستای تقویت و بهبود یادگیری سازمانی حمایت می

هایی که دارای سطوح باالیی از سرمایه توان گفت سازمانبر همین اساس به جرأت می    

های متنوع و توسعه ارتباطات سازنده بین اعضا تشکیل شبکه باشند، بااجتماعی و هویت اجتماعی می

ها جهت جستجوی دانش و اطالعات و تسهیم این دانش و و همچنین با درگیر کردن افراد در شبکه

ای هشوند. این امر به ویژه درکتابخانهاطالعات با یکدیگر موجب ارتقای یادگیری سازمانی می

ها دارند از اهمیت گی در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاهدانشگاهی که نقش پررن

های مختلفی در خصوص سرمایه اجتماعی ارائه شده است که به بیشتری برخوردار است. نظریه

 شود:تعدادی از آنها اشاره می

 -1کند: ( سرمایه اجتماعی را به سه نوع تقسیم بندی می2003: وولکوک)3نظریه وولکوک

مانند پیوندهای میان اعضای خانواده یا در میان اعضای یک قوم  4اجتماعی درون گروهیسرمایه 

های شود مانند همکاریتر را شامل میکه پیوندهای ضعیف و کم عمق سرمایه اجتماعی بین گروهی

فراد این سرمایه به روابط عمودی اشاره دارد که به ا 5سرمایه اجتماعی اتصالی -3تجاری، دولتی و... 

 کمک می کند به منابع نهادههای رسمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دسترسی داشته باشند.

_______________________________________________________________ 
1Hanifan  
2  Hoffman 

3 Woolcook  
4 Bonding social capital  
5 linking social capital  
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سطح  -1شود: : در این نظریه سرمایه اجتماعی در سه سطح متفاوت تعریف می1نظریه ایمرفال

 سطح اجتماعات و سازمانهای واسطه ای مانند -2ها و... روابط بین فردی مانند دوستان، همسایه

 (1999سطح کالن نهادهای اجتماعی)نارایان،  -3کلوپ ها، شرکتها و احزاب 

( عناصر زیر را به عنوان عناصر اصلی سرمایه 2000: برگر و اشمیت)2اشمیت -نظریه برگر

 -3فعالیتها و مشارکت های سیاسی و اجتماعی  -2وجود روابط اجتماعی  -1اجتماعی بر شمردند: 

یفیت نهادهای اجتماعی. همچنین آنها برای هر یک از عناصر فوق زیر ک -4کیفیت روابط اجتماعی 

 مجموعه هایی نیز در نظر گرفتند. 

( معرف هایی برای سرمایه اجتماعی تعریف نمود که به معرفهای 2001: استون)3نظریه استون

 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... .

(: این نظریه برای تعریف سرمایه اجتماعی رویکرد سازمانی را 1998)5و گوشال 4نظریه ناهاپیت

 -3رابطه ای  -2شناختی  -1در پیش گرفتند و سرمایه اجتماعی را در سه طبقه تقسیم بندی کردند: 

توان -ساختاری. با توجه به رویکرد سازمانی این نظریه به سرمایه اجتماعی و پیشینه های مرتبط، میم

ین جهت ها دانست، به همهای مناسب جهت بکار بردن آن در کتابخانهیکی از نظریه آن را مناسبترین

های بعدی بدان پرداخته به عنوان نظریه هدف به کار گرفته شد که به صورت مبسوط در بخش

 خواهد شد.

-بنابراین در این پژوهش قصد داریم به این مسأله پاسخ دهیم که آیا سرمایه اجتماعی در کتابخانه

ای دانشگاهی شهر تبریز توانسته است بستری برای تسهیل و افزایش یادگیری سازمانی فراهم کند. ه

 لذا برای رسیدن به هدف مذکور دو سوال و چهار فرضیه طراحی شد:

_______________________________________________________________ 
1 Immerfall  
2 Berger-Schmitt  
3 Ston  
4 Nahapiet 

5 Goshal 
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 های دانشگاهی شهر تبریز چگونه است؟های سرمایه اجتماعی در کتابخانهبندی مؤلفهاولویت

 ؟های دانشگاهی شهر تبریز چگونه استری سازمانی در کتابخانههای یادگیبندی مؤلفهاولویت

ای هالف. تفاوت معناداری بین میزان یادگیری سازمانی و متغیرهای فردی کتابداران در کتابخانه

 دانشگاهی شهر تبریز وجود دارد.

ی ی دانشگاههاب. بین یادگیری سازمانی و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه

 شهر تبریز تفاوت معناداری وجود دارد.

میزان  ای و ساختاری سرمایه اجتماعی با. رابطه مثبت و معناداری بین میزان ابعاد شناختی، رابطهج

 های دانشگاهی شهر تبریز وجود دارد.یادگیری سازمانی در کتابخانه

و معناداری  اهی تأثیر مثبتهای دانشگد. ابعاد سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی در کتابخانه

 دارد.

 پیشینه موضوع

های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه (، با رویکرد سازمانی جنبه1998ناهاپیت و گوشال )   

 ای و ساختاری.دهند: شناختی، رابطهطبقه جای می

ای هعنصر شناختی: اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم

های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: زبان ترین جنبههاست. مهممعانی مشترک در میان گروه

 و قواعد مشترک، حکایات مشترک )تجربیات و خاطرات مشترک(.

ت نوعی روابط شخصی اس ءای سرمایه اجتماعی توصیف کنندهای: عنصر رابطهعنصر رابطه -

عد از سرمایه های این بترین جنبهکنند. مهمسابقه تعاملشان برقرار می که افراد با یکدیگر به خاطر

 اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت.

عنصر ساختاری : این عنصر سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای بین افراد دارد،  -

ط های این عنصر عبارتند از: روابترین جنبهد. مهمیعنی شما به چه کسانی و چگونه دسترسی داری

 های مناسب.گروهی، پیکربندی روابط گروهی، سازمان

ی مطرح گانه سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانبطور کلی مطالبی که در رابطه با تأثیر ابعاد سه

 توان در مدل مفهومی زیر تجسم نمود.شد می

 

 

  
 بعد شناختی

 رمایهس  یادگیری سازمانی بعد ارتباطی

 اجتماعی
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1 

 : مدل مفهومی پژوهش5-2نمودار

 

 و یادگیری سازمانی صورت پذیرفته استسرمایه اجتماعی تحقیقات مرتبط چندی در خصوص 

 شود:که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می

آمادگی سازمان اسناد و »در پژوهش خود با عنوان  (1395راد )نشاط، میرحسینی و زاهدی    

اد و ، آمادگی سازمان اسنندنشان داد« به سازمان یادگیرنده کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن

نداز در حد اکتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده از حیث رهبری مبتنی بر چشم

باالیی بود. اما داشتن انتظارات غیر واقعی و غیر منطقی مدیران در خصوص نتایج کار افراد و وجود 

ارزیابی شد. همچنین تمایل متوسط روشن برای تحقق اهداف و ماموریت سازمان  های مدون وبرنامه

آمد کردن دانش خود در باالترین سطح و جریان اطالعات بدون کاغذ کارکنان به افزایش و روز

ترین سطح ارزیابی قرار داشت. اما این سازمان از نظر مؤلفه بازی و قواعد بوروکراتیک در پایین

ار در حد پایین و از نظر امور اجرایی در حد متوسط ارزیابی شد. در نتیجه سازمان نوآوری و ابتک

اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده از آمادگی متوسطی برخوردار 

 ها نیازمند بهبود و توجهاست و دو گزینه ابتکار و نوآوری و اجرا در سازمان بیش از سایر مؤلفه

ای هبررسی نگرش کارکنان کتابخانه»( در مقاله پژوهشی به 1394ت. کوهی رستمی و علیزاده )اس

ه های سازمان یادگیرنده پیتر سنگه در کتابخانعمومی استان خوزستان در خصوص کاربست مؤلفه

ازمان س هایکارگیری مؤلفهها نشان دادند، از نظر کارکنان، میزان بهاند. یافتهپرداخته« های عمومی

ای ههای عمومی استان خوزستان در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. از بین مؤلفهیادگیرنده در کتابخانه

 باالتر از میانگین قرارداشت. همچنین که تفاوت« انداز مشترکچشم»سازمان یادگیرنده تنها مؤلفه 

ظرشان در ن معناداری بین مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، نوع مسئولیت و جنسیت کارکنان و

( 1391های سازمان یادگیرنده وجود ندارد. لشکری، شعبانی و سیادت )خصوص به کارگیری مؤلفه

های های سازمان یادگیرنده در کتابخانهبررسی میزان کاربست مؤلفه»در مقاله پژوهشی تحت عنوان 

ردند. را بررسی کهای سازمان یادگیرنده میزان کاربست مؤلفه« دانشگاهی شهرهای اصفهان و کرمان

_______________________________________________________________ 
 

 بعد ساختاری
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-ای دانشگاهههای سازمان یادگیرنده در کتابخانهکارگیری مؤلفهنتایج پژوهش نشان داد که میزان به

سازمان  هایباشد. همچنین وضعیت به کارگیری مؤلفههای شهر اصفهان و کرمان در حد متوسط می

صفهان ای دانشگاهی شهر اههای دانشگاهی شهر کرمان نسبت به کتابخانهیادگیرنده در کتابخانه

ای ههای سازمان یادگیرنده در کتابخانهتفاوت معناداری ندارد. ولی وضعیت به کارگیری مؤلفه

( در 2014) 1محمد شمس و احمد قاسم باشد.دانشگاهی شهر کرمان نسبت به شهر اصفهان بهتر می

ف بررسی رابطه با هد« دانشبررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد »پژوهشی تحت عنوان 

اهی مالزی های دانشگابعاد قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد دانش در بین کتابداران کتابخانه

و عملکرد دانش وجود  OLCهای پژوهش رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد پرداختند. براساس یافته

ی هاگاهی برای بهبود مهارتهای دانشدارد. همچنین در صورت کمک به کتابداران کتابخانه

 های یادگیری باعث باال رفتن سطح عملکرد دانش در کتابخانه خواهد شد.دستیابی به قابلیت

یادگیری سازمانی در بخش عمومی: مطالعه »نامه خود با عنوان ( در پایان2000) 2گولدبرگ

گاه آریزونا با کتابخانه دانشبه بررسی میزان سازگاری « سازمان یادگیرنده کتابخانه دانشگاه آریزونا

ری انداز مشترک، یادگیهای ذهنی، چشمهای فردی، مدلابعاد نظریه پنج فرمان پیتر سنگه )مهارت

تیمی و تفکر سیستمی( پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد بین ادراکات یک سازمان یادگیرنده و 

مثبتی وجود دارد. اما بین  سطح تحصیالت، سابقه کار در سازمان و موقعیت کارمندان ارتباط

-ادراکات سازمان یادگیرنده و جنسیت ارتباط معناداری وجود ندارد و همچنین تفکر سیستمی قوی

کتابخانه »( در مقاله پژوهشی تحت عنوان 2017) 3ترین فرمان بعد یادگیری سازمانی بود. چن و کی

نشان دادند که (« 4سینگنگخانه اجتماعی )مطالعه موردی: کتابعمومی مکانی برای پرورش سرمایه 

همچنین  شود.به عنوان یک محل مالقات منجر به پرورش سرمایه اجتماعی می سینگنگکتابخانه 

همبستگی مثبت میان چهار عامل: بسامد استفاده از کتابخانه، نتایج مشاهده شده ،کتابخانه به عنوان 

 وجود دارد. محل مالقات و کتابخانه محلی برای پرورش سرمایه اجتماعی

های عمومی در ادینبورگ و کپنهاک ای کتابخانهبررسی مقایسه»( در پژوهشی به 2014) 5میلر

ردو ها نشان دادند که کارکنان هپرداخته است. یافته« و پتانسیل آنها برای ایجاد سرمایه اجتماعی

_______________________________________________________________ 
8  Mohd Shamsul & Ahmad Kassim 
9 Goldberg 
10 Chen , T.T and Ke , H.R 
4Singang   
 12Miller 
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مچون تسهیل هایی هکانیسمکتابخانه، پتانسیل باالیی در ایجاد سرمایه اجتماعی دارند. آنها از طریق م

ها در جامعه و و یا سازماندهی جلسات، فراهم آوردن یک مکان مالقات رسمی، ائتالف بین گروه

شوند. همچنین سه عامل های آموزشی جامعه باعث ایجاد سرمایه اجتماعی میبرآورده کردن نیاز

ا با جامعه ههایی که کتابخانهاصلی از جمله : ساختمان و فضا، پرسنل و داوطلبان کتابخانه و لینک

( در پژوهش خود 2011) 1وارهایم بودند. ها تأثیرگذاردارد، در ایجاد سرمایه اجتماعی در کتابخانه

ررسی به ب« های کتابخانه برای ایجاد سرمایه اجتماعی در میان مهاجراناستراتژی برنامه»با عنوان 

ورد های منشان داد از آن جا که مدیران کتابخانه سرمایه اجتماعی در میان مهاجران پرداخت. نتایج

ها را با دقت برای جمعیت مهاجر طراحی کرده بودند، در ایجاد سرمایه اجتماعی مطالعه این کالس

ماعی های مختلف را برای تولید اعتماد اجتها توانستند عرصهو اعتماد موفق بودند. همچنین کتابخانه

نامه شرکت کرده بودند، را در جهت افزایش دانش و ایجاد اعتماد و نگرش مهاجرینی که در این بر

 و سرمایه اجتماعی تأمین نمایند.

کنون  های انجام شده در داخل و خارج از کشور مشخص گردید، تابا بررسی پژوهش    

ا هپژوهشی در رابطه با وضعیت سرمایه اجتماعی و تأثیر و رابطه آن با یادگیری سازمانی در کتابخانه

ها نیز، موضوعات سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی به انجام نشده است و در اکثر پژوهش

ای هصورت موضوعی مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. حال، باتوجه به اینکه نتایج پژوهش

دهد که سرمایه اجتماعی تأثیر بسزایی در افزایش کارهای گروهی، کاهش مورد بررسی نشان می

های کنترل و نظارت و باال رفتن میزان اعتماد و همکاری بین افراد دارد و در سازمان ها نیز هزینه

باعث بهبود عملکرد سازمانی، یادگیری سازمانی، رهبری سازمانی، خالقیت سازمانی، توسعه سرمایه 

مایه رهایی در رابطه با تأثیر و ارتباط بین سشود، ضروریست تا پژوهشفکری سازمانی و.... می

 ها نیز انجام شوند. اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانه

 روش پژوهش

. تحلیلی است -شناسی، توصیفیاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش    

اشند. بهای دانشگاهی شهر تبریز میجامعه آماری مورد بررسی در پژوهش حاضر کتابداران کتابخانه

ز های تبریز، علوم پزشکی تبریز، شهید مدنی، هنر اسالمی و سهند تبریهای دانشگاهنهکه شامل کتابخا

کتابخانه و  32ای است که جمعاً های مرکزی و دانشکدهها شامل کتابخانهباشند. این کتابخانهمی

_______________________________________________________________ 
2 Varheim 
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شود. با توجه به محدودیت در تعداد جامعه آماری تمامی جامعه مورد کتابدار را شامل می 105

 هد.دشناختی جامعه پژوهش را نشان میجدول زیر اطالعات کامل جمعیت رسی قرار گرفتند.بر

 
 های دانشگاهی شهر تبریز: اطالعات جمعیت شناختی کتابداران کتابخانه1جدول شماره 

 

 گرفته شده است.برای گردآوری اطالعات مورد نیاز در این پژوهش از دو ابزار بهرههمچنین 

و گوشال  ناهاپیت الف. پرسشنامه سرمایه اجتماعی: این پرسشنامه براساس سرمایه اجتماعی سازمانی

سوال و بصورت طیف لیکرت بود که در مجموع  24طراحی شده است. این پرسشنامه شامل ( 1998)

ؤلفه شد. این پرسشنامه شامل نه مای و ساختاری تقسیم میسرمایه اجتماعی شناختی، رابطهبعد  3به 

ا و ههای مشترک، اعتماد، هنجارها، تعهدسرمایه اجتماعی، یعنی زبان و کدهای مشترک، حکایت

ادآور یبندی روابط گروهی و سازمان مناسب بود. همچنین ها، هویت، روابط گروهی، پیکرانتظار

 متغریها         
 

 کتاخبانه
 هادانشگاه

 سابقه کار وضعیت سنی حتصیالت جنسیت

پلم مرد زن
دی

انی 
کارد

سی 
شنا

کار
 

شد
ی ار

ناس
ارش

ک
 

کرتا
د

 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50 
باال

به 
 

 از 
مرت

ک
5 

 سال

تا  5
10 

 سال

تا  10
15 

 سال

تا  15
20 

 سال

 از 
شرت

بی
20 

 سال

 تربیز
 9 11 8 1 3 3 16 10 3 2 14 16 0 0 5 27 فراوانی

درصد 
 8/9 9/11 7/8 0/1 3/3 3/3 4/17 9/10 3/3 2/2 2/15 4/17 0 0 43/5 3/29 فراوانی

علوم 
 پزشکی

 10 3 11 5 3 4 8 18 2 3 12 15 2 0 8 24 فراوانی
درصد 
 9/10 3/3 9/11 4/5 3/3 3/4 7/8 7/19 2/2 3/3 0/13 3/16 2/2 0 7/8 0/26 فراوانی

شهید 
 مدنی

 6 4 2 1 0 2 8 3 0 0 8 8 1 1 7 6 فراوانی
درصد 
 فراوانی

52/6 6/7 
0/
1 

0/1 7/8 7/8 0 0 3/3 7/8 2/2 0 0/1 2/2 3/4 5/6 

 سهند
 2 2 2 1 0 0 5 2 0 0 2 4 0 0 4 3 فراوانی
درصد 
 1/2 2/2 2/2 0/1 0 0 4/5 2/2 0 1 2/2 3/4 0 0 3/4 3/3 فراوانی

هنر 
 اسالمی

 1 2 2 3 0 0 1 7 0 0/1 8 8 0 0 3 5 فراوانی
درصد 
 0/1 2/2 2/2 3/3 0 0 1/1 6/7 0 0 7/8 7/8 0 0 3/3 4/5 فراوانی



 زیشهر تبر یه¬دانشگا یها¬در کتابخانه یسازمان یریادگیو  یاجتماع هیسرما نیرابطه ب یبررس
 ________________________________________________________  
 

 

123 

 

سوال است، لیکن در این پژوهش با بررسی  12دارای « ناهاپیت و گوشال»شود، پرسشنامه می

( بخش سرمایه 1390نامه محمودی )تحقیقات پیشین و همچنین با الگوبرداری از پرسشنامه پایان

-تر میزان سرمایه اجتماعی، و نوع جامعه آماری پژوهش تعداد سوالاجتماعی، به منظور بررسی دقیق

 مورد افزایش یافت. 24ه ها ب

گویه و بصورت طیف لیکرت بود که به  22ب. پرسشنامه یادگیری سازمانی: این پرسشنامه شامل 

ظریه پرداخت. پرسشنامه مذکور بر پایه پنج مؤلفه نها میبررسی میزان یادگیری سازمانی در کتابخانه

( 4( آرمان مشترک 3ذهنی  های( الگو2های فردی ( مهارت1 ( که شامل پنج بعد1990سنگه )

ای نظری ه( تفکر سیستمی ساخته شد. در این پرسشنامه همچنین از مطالعه دیدگاه5یادگیری تیمی 

 ها و یادگیری سازمانی انجام شده بود، استفاده شد.های مشابه که در حوزه کتابخانهو نیز پژوهش

صاحبنظر در حوزه  10ها برای نامهبرای سنجش روایی با توجه به تغییرات صورت گرفته، پرسش    

ای همذکور ارسال و نظرات آنها در تدوین پرسشنامه لحاظ گردید. به منظور برآورد پایایی ابزار

کتابدار دانشگاهی شهر تبریز صورت پذیرفت که پایایی  25بر روی گیری تحقیق، مطالعه اولیهاندازه

های سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی به مقیاس برایآنها با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ

اشد. بگیری میدهنده پایایی مطلوب ابزار اندازهبدست آمد که مقدار آن نشان 82/0و  84/0ترتیب 

ها از آمار توصیفی )فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و برای برای تحلیل داده

، ،کروسکال والیسهای من ویتنیز آمار های استنباطی شامل آزمونها اتعیین معنی داری تفاوت

)نسخه  . اسافزار اس. پی. اساستفاده شد. برای انجام این کار از نرمو تحلیل مسیر همبستگی پیرسون

  ( استفاده شده است.20

 های پژوهشیافته

 ند:شویات ارایه میهای پژوهش به تفکیک سواالت و فرضبا توجه به اهداف پژوهش، یافته

نه های دانشگاهی شهر تبریز چگوهای سرمایه اجتماعی در کتابخانهبندی مؤلفه. اولویت1پرسش     

 است؟

و 02/4با میانگین « مؤلفه هویت»های سرمایه اجتماعی ، از میان مؤلفه5-4بر اساس نتایج جدول 

 04/1و انحراف معیار  36/3ا میانگین ب« مؤلفه روابط گروهی»در اولویت اول و  97/0انحراف معیار 

 آخر قرار دارند.  در اولویت
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 های سرمایه اجتماعی در بین کتابداران بندی مؤلفه: میانگین، انحراف معیار و اولویت2جدول شماره 

انحراف  میانگین های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعیها و گویهمؤلفه ردیف
 معیار

 اولویت

  85/0 61/3 کزبان و کدهای مشتر  -

 864/0 61/3 وجود ارزشها، هدفها و دید سازمانی مشرتک 1 7
وجود مشاهبت و مطابقت ارزشهای شخصی کارکنان با  2

 اهداف کتاخبانه
62/3 837/0 

 6 875/0 62/3 حکایتهای مشترک -

 875/0 62/3 وجود شناخت و مهکاری براساس جتربیات و حکایات مشرتک 3 
  89/0 96/3 اعتماد -

 945/0 91/3 وجود روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل 4 2
 838/0 02/4 میزان اعتماد به مهکاران 5
  985/0 63/3 هنجارها -

 

 

5 

 881/0 84/3 تلقی مهکاری به عنوان یک الزام 6
 05/1 53/3 های گوناگونوجود فرهنگ کار تیمی در اجنام فعالیت 7
 933/0 75/3 و فداکاری در بنی کارکنان وجود روحیه گذشت 8
 07/1 35/3 وجود روحیه انتقادپذیری 9
  92/0 75/3 تعهدها و انتظارها -

 878/0 77/3 های کتاخبانهوجود تعهد به هدف 10 3
 959/0 74/3 ترجیح منافع کتاخبانه بر سایر منافع 11
  97/0 02/4 هویت -

 

 

1 

 986/0 92/3 اده مشرتک سازمانوجود احساس عضوی از خانو  12
 891/0 33/4 مندی به کار در کتاخبانهعالقه 13
 956/0 17/4 ترجیح کار در خبش فعلی در مقایسه با کار در خبشهای دیگر 14
 06/1 67/3 ارائه آزادانه مشکالت کاریشان با یکدیگر 15
  04/1 36/3 روابط گروهی -

 032/1 65/3 نی کارکنانوجود روابط شخصی صمیمانه ب 16 9
 067/1 07/3 ای از روابط دوستانه در خارج از حمیط کاریوجود درجه 17
 97/0 67/3 پیکر بندی روابط گروهی -
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  921/0 83/3 وجود ارتباطات کاری خوب در کتاخبانه 18

 

4 
وجود روابط مهکاری و مهفکری در بنی خبشهای خمتلف   19

 کتاخبانه
48/3 955/0 

 043/1 71/3 وجود حبث و گفتگو هنگام بروز مشکل 20
  99/0 58/3 سازمان مناسب -

 

 

8 

 870/0 52/3 وجود ساختار ارتباطی تسهیل کننده در سازمان 21
 07/1 40/3 های گروهیهبا دادن به کار 22
 022/1 71/3 هایی چون صداقت و اعتمادارزش قایل شدن برای ارزش 23
 024/1 70/3 ن برای روابط دوستانه بنی کارکنانامهیت قایل شد 24

 

ای های بعد رابطههای میانگین نمرههم چنین بر اساس ابعاد تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی داده  

باشد. که تمامی می 56/3های بعد ساختاری ، میانگین نمره62/3های بعد شناختی ، میانگین نمره83/3

 (. 6-4باشند.)جدول ر از حد متوسط میمیانگینهای محاسبه شده باالت
 های کتابداران نسبت به میزان ابعاد سرمایه اجتماعیبندی پاسخ: میانگین، انحراف معیار و اولویت6-4جدول 

ابعاد تشکیل دهنده سرمایه  ردیف

 اجتماعی

انحراف  میانگین

 معیار

 اولویت

 2 85/0   62/3 بعد شناختی 1

 1 954/3 83/3 ایبعد رابطه 2

 3 00/1 56/3 بعد ساختاری 3

         

ز های دانشگاهی شهر تبریهای یادگیری سازمانی در کتابخانهبندی مؤلفه. اولویت2پرسش    

 چگونه است؟

( 1990های دانشگاهی تبریز از پرسشنامه سنگه )برای سنجش یادگیری سازمانی در کتابخانه    

مؤلفه »های یادگیری سازمانی، ن است که از میان مؤلفهحاکی از آ 7-4استفاده شد. نتایج جدول 

 مؤلفه یادگیری»دارای بیشترین میانگین و ، 72/0و انحراف معیار  1/4با میانگین « های فردیمهارت

کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند. همچنین  04/1و انحراف معیار  37/3با میانگین « تیمی

های یادگیری سازمانی در بین افراد مورد است که نمره تمام مؤلفهحاکی از آن  7-4نتایج جدول 
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 باشد.مطالعه باالتر از حد متوسط می

 
 های یادگیری سازمانی در بین کتابدارانبندی مؤلفه: میانگین، انحراف معیار و اولویت3جدول شماره 

 اولویت معیار انحراف میانگین های تشکیل دهنده یادگیری سازمانیها و گویهمؤلفه ردیف
  72/0 1/4 های فردیمهارت -

 

 

 

1 

  18/4 ها در اجنام وظایفبرخورداری از دانش و مهارت 1
  38/4 تعهد به توسعه دانش و یادگریی مستمر 2
  46/4 ها در اجنام وظایف سازمانی )کتاخبانه(استفاده از دانش و مهارت 3
  36/4 ترجیح وظایف مشخص به جای وظایف متعدد 4
  99/3 احساس نیاز به طور مستمر به ارتقا و افزایش دانش 5
  23/3 تأکید بر آموزش کارکنان به طور مساوی در مهه سطوح 6
  89/0 63/3 الگوهای ذهنی -

 

 

3 

  90/3 مسائل و مشکالت به عنوان فرصتی برای یادگریی 7
  17/3 محایت گسرتده از اموزش و پژوهش در سازمان 8
  00/4 تأکید بر یادگریی کارکنان از بازخوردها 9
  47/3 ها و فرضیات مهدیگربه دنبال کشف ایده 10
  75/0 02/4 انداز مشترکچشم -

 

2 
  92/3 انداز مشرتکی از اهداف سازمانیوجد چشم 11
  23/4 انداز سازمانتالش برای رسیدن به چشم 12
  92/3 و اهداف کتاخبانهها وجود مهخوانی بنی فعالیت 13
  04/1 37/3 یادگیری تیمی -

 

 

5 

  59/3 استقبال از پیشنهادات گروهی 14
  01/3 های حل مسأله، مرکب از کارکنان خبشهای خمتلف هستندگروه 15
  76/3 های خمتلف کتاخبانهوجود ارتباطات کاری کتابداران در خبش 16
  14/3 های کاریآموزش از طریق تیم 17
  97/0 38/3 تفکر سیستمی -

 

 

 

4 

  63/3 توجه به ریشه مشکالت و عدم سطحی نگری 18
  68/3 هاحلحل مسأله به وسیله شناسایی راه 19
  16/3 گریی سازمانیشرکت دادن متامی کارکنان در تصمیم 20
  08/3 تبادل آزادانه افکار در جلسات گروهی 21
  39/3 های سازمانیگرییکدیگر در تصمیماستفاده از نظرات ی 22
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 های پژوهشفرضیه

ای ه. تفاوت معناداری بین میزان یادگیری سازمانی و متغیرهای فردی کتابداران در کتابخانه1فرضیه 

 دانشگاهی شهر تبریز وجود دارد.

تفاده شد. اس نیبه منظور بررسی اختالف یادگیری سازمانی پاسخگویان زن و مرد از آزمون من ویت   

بریز های دانشگاهی شهر تبر اساس نتایج جدول زیر بین یادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه

براساس جنسیت آنان اختالف معناداری وجود ندارد و آنان از نظر یادگیری سازمانی در وضعیت 

 یکسانی از نظر آماری قرار دارند.

 بداران براساس جنسیت آنان: مقایسه یادگیری سازمانی کتا4جدول شماره 

 -Mann یامیانگین رتبه تعداد طبقات متغیرمستقل متغیر وابسته
Whitney 

Sig 

 مرد جنسیت سازمانییادگیری

 زن

27 

65 

46/44 

35/47 

5/822 637/0 

 

به منظور مقایسه یادگیری سازمانی کتابداران براساس متغیرهای سن، سابقه کار و تحصیالت آنان   

روسکال والیس بهره گرفته شد. بدین منظور ابتدا متغیرهای سن، سابقه کار و تحصیالت از آزمون ک

دهد، بین نشان می 17-4های جدول بندی شدند و سپس مورد آزمون قرار گرفتند. چنانکه دادهگروه

 یبندی شدهبقههای طهای دانشگاهی شهر تبریز براساس متغیریادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه

سن و تحصیالت اختالف معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد. ولی بین یادگیری سازمانی 

 ی سابقه کار اختالف معناداری از لحاظ آماری وجود دارد.بندی شدهکتابداران براساس متغیر طبقه

: مقایسه یادگیری سازمانی کتابداران براساس طبقات سن، سابقه کار و تحصیالت 5جدول شماره 

 انآن

 میانگین  تعداد طبقات متغیرمستقل متغیر وابسته

 ایرتبه

H Sig 
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 20-29 سن سازمانییادگیری

39-30 

49-40 

 سال 50بیشتر از 

 

5 

40 

38 

9 

 

40/63 

93/39 

84/47 

67/60 

06/7 07/0 

 سال 5کمتر از  سابقه کار سازمانییادگیری

10-5 

15-10 

20-15 

 سال20بیشتر از 

6 

11 

25 

22 

28 

75/65 

55/33 

62/42 

25/40 

84/55 

88/10 028/0 

 

 سازمانییادگیری

 

 کارشناسی تحصیالت

 کارشناسی ارشد

 دکتری

51 

31 

6 

79/43 

73/42 

67/59 

30/2 315/0 

   

ای ه. بین یادگیری سازمانی و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی کتابداران کتابخانه2فرضیه   

 د.دانشگاهی شهر تبریز تفاوت معناداری وجود دار

به منظور مقایسه یادگیری سازمانی پاسخگویان براساس سطح سرمایه اجتماعی آنان از آزمون     

استفاده شده است. به منظور تعیین سطح سرمایه اجتماعی در بین کتابداران  1کروسکال والیس

ا مؤلفه مذکور، نمره کل سرمایه اجتماعی آنه 9کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز، با جمع کل 

را کسب نمایند. با  120تا  24توانستند نمره ای بین بدست آمد. بنابراین کتابداران مورد بررسی می

بود افراد به  120توانست اختصاص یابد، ای که از سوی پاسخگویان میتوجه به اینکه بیشترین نمره

ین ترتیب به عنوان سطح ، به ا90و بیش از  90تا  61، نمره بین 60سه دسته تقسیم شدند: نمره کمتر از 

سرمایه اجتماعی پایین، متوسط و باال در نظر گرفته شد. همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، 

 درصد از کتابداران دارای سرمایه اجتماعی متوسط و به باال هستند. 82

انشگاهی ی دهادهد بین یادگیری سازمانی کتابداران در کتابخانههمچنین نتایج آزمون نشان می    

-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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ماعی متوسط و جتداشته باشند، از یادگیری سازمانی باالتری نسبت به کسانی که در سطح سرمایه ا

 اند، برخوردارند.پایین قرار گرفته
 : مقایسه میزان یادگیری سازمانی براساس سطوح مختلف سرمایه اجتماعی کتابداران6جدول شماره 

 متغیر متغیر وابسته

 مستقل

 H Sig ایمیانگین رتبه تعداد طبقات

 یادگیری

 سازمانی

 سرمایه 

 اجتماعی

 (60پایین )کمتر از 

 (90تا  61متوسط )

 (90تر از باال )بیش

16 

47 

29 

94/18 

05/44 

67/65 

 

448/32 

 

000/0 

ا ای و ساختاری سرمایه اجتماعی ب. رابطه مثبت و معناداری بین میزان ابعاد شناختی، رابطه4فرضیه

 های دانشگاهی شهر تبریز وجود دارد.میزان یادگیری سازمانی در کتابخانه

از ابعاد سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی از آزمون همبستگی  برای بررسی رابطه بین هر یک 

ای و دهد، بین سرمایه اجتماعی رابطهنشان می 21 -4استفاده شده است.    همانطور که جدول 

است که داللت بر همبستگی  683/0یادگیری سازمانی بیشترین رابطه وجود دارد و مقدار این رابطه 

 قوی بین دو متغیر دارد.

 
 : ضریب همبستگی پیرسون برای اثبات رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی7جدول شماره 

p-val ضریب همبستگی متغیرها ue 

   000/0 663/0** یادگریی سازمانی -سرمایه اجتماعی شناختی
   000/0 683/0** یادگریی سازمانی -ایسرمایه اجتماعی رابطه

   000/0 626/0** یادگریی سازمانی -ختاریسرمایه اجتماعی سا

 درصد 1** معنی داری در سطح                        

ثبت و های دانشگاهی تأثیر م. ابعاد سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی در کتابخانه5فرضیه    

 معناداری دارد.

جتماعی بر های سرمایه امؤلفهمستقیم و غیر مستقیم به منظور بررسی رابطه علی و تعیین اثر    

استفاده شده  1های دانشگاهی شهر تبریز، از روش تحلیل مسیریادگیری سازمانی کتابداران کتابخانه

شود ضریب تأثیر مستقیم متغیر بعد شناختی برابر با مشاهده می 22-4گونه که در جدول است. همان

_______________________________________________________________ 
1 Path Analysis 
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در مجموع ضریب تأثیر کل این متغیر بر است که  097/0و تأثیر غیر مستقیم آن برابر با 342/0

است که 405/0باشد. ضریب تأثیر مستقیم متغیر بعد ارتباطی می 439/0یادگیری سازمانی برابر با 

باشد و تأثیر غیرمستقیمی بر یادگیری می 405/0مجموعاً تأثیر کل این متغیر بر یادگیری سازمانی

و ضریب تأثیر غیر  034/0تغیر بعد ساختاری برابر با سازمانی ندارد. در نهایت ضریب تأثیر مستقیم م

است که در مجموع ضریب تأثیر کل این متغیر بر یادگیری سازمانی برابر با 27/0مستقیم آن برابر با 

( 2Rو ضریب تبیین ) 724/0( برابر با Rگانه )است. در این مدل مقدار ضریب همبستگی چند304/0

گیرد به آن جایی که این روش تعداد درجه آزادی را در نظر نمیاست. ولی از  524/0آن برابر با 

( Adjusted R Squareهمین دلیل برای رفع این مشکل، معموالً از ضریب تبیین تعدیل شده )

درصد از  8/50درصد است .بدین معنی که  8/50شود که آن هم در این آزمون برابر استفاده می

گاهی شهر تبریز های دانشی سازمانی در بین کتابداران کتابخانهمجموع تغییرات متغیر وابسته یادگیر

د باقی مانده شود و درصهای سرمایه اجتماعی تبیین میهای مستقل تحقیق، یعنی مؤلفهتوسط متغیر

 ند. اهای سرمایه اجتماعی است که در این پژوهش شناسایی نشدهآن مربوط به عواملی غیراز مؤلفه

 
 های سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانیستقیم، غیر مستقیم و اثر کل مؤلفه: اثر م8جدول شماره 

 رتبه  اثر کل اثرغیرمستقیم اثرمستقیم متغیر مستقل

 بعد شناختی    -

 بعد ارتباطی     -

 بعد ساختاری   -

342/0 

405/0 

034/0 

097/0 

- 

27/0 

439/0 

405/0 

304/0 

1 

2 

3 

                          

  850/0 = Adjuste R Square     524/0 = 2R       724/0= R 
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 های سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی: تحلیل مسیر مؤلفه 2نمودار شماره 

 بحث و نتیجه گیری    

های مربوط ها در همه گویهکه میانگین پاسخ ( 2)جدول دهدهای پژوهش نشان میبررسی یافته

-دهد میزان سرمایه اجتماعی در کتابخانهباشد. این مورد نشان میمی 3عی، باالتر از به سرمایه اجتما

های مورد بررسی، در سطح متوسط و کمی باالتر است. همچنین انحراف معیار نظرات کتابداران 

ی داده شده هاباشد که این نشان دهنده عدم پراکندگی بین پاسخبجز در یک مورد، کمتر از یک می

 تیجه همگن بودن نسبی کتابداران در این خصوص است.و در ن

اشد که این باز سوی دیگر در جامعه مورد بررسی بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه هویت می

های تههای پژوهش مطابق با یافنشان دهنده عالقمندی کتابداران به سازمان متبوع خود هستند. یافته

ه شامل باشد کگین نیز مربوط به مؤلفه روابط گروهی میباشد. کمترین میان( می1390محمودی )

های روابط شخصی صمیمانه بین کارکنان، روابط دوستانه در خارج از محیط کاری است که گویه

انند داین نشان از آن دارد که کتابداران در عین حال که خود را عضو خانواده مشترک سازمانی می

اشند اما میانگین نمرات آنها در مورد ارزشهایی چون روابط بو به کار در کتابخانه عالقمند می

شخصی صمیمانه بین کارکنان در کتابخانه کم است. این امر در گویه مربوط به سازمان مناسب که 

کننده در سازمان و اهمیت قایل شدن برای روابط دوستانه را مورد وجود ساختار ارتباطی تسهیل

شاهده است به طوری که بعد از مؤلفه روابط گروهی مؤلفه سازمان سوال قرار داده است نیز قابل م
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مناسب کمترین میانگین را دارد. البته الزم به ذکر است اگرچه میانگین نمرات چنین ارزشهایی در 

ابدارانی ها کترسد در هر یک از این کتابخانههای مورد بررسی پایین است اما به نظر میکتابخانه

-ی چنین ارزشهایی اهمیت زیادی قائل هستند. همچنین میانگین نمرات بعد رابطهوجود دارند که برا

و میانگین نمرات بعد  62/3، میانگین نمرات بعد شناختی سرمایه اجتماعی 83/3ای سرمایه اجتماعی 

ای هباشد. که از لحاظ اهمیت با اندکی تفاوت به ترتیب رتبهمی 56/3ساختاری سرمایه اجتماعی 

اند. نتایج بعد ارتباطی که به های مورد مطالعه کسب کردهسوم را در مجموعه کتابخانه اول، دوم،

تری دارد های دانشگاهی تبریز، وضعیت باالکند در بین کتابخانهماهیت ارتباطات بین افراد اشاره می

ح قرار طهای مورد پژوهش در این بعد عالقمندی به کار در کتابخانه در باالترین سو در میان گویه

مسئوالن  های دانشگاهیداشت. حال با توجه به عالقمندی باالی کتابداران به کار در محیط کتابخانه

ر های بیشتری را در جهت باال بردن سایتوانند از این امتیاز استفاده کنند و تالشها میکتابخانه

طریق برگزاری همایشها،  تواند ازهنجارها و ارزشها در محیط کتابخانه انجام دهند. این مهم می

ها انجام گردد. نتایج این عمل و.... در کتابخانههای همکالسهای آموزشی، اردوها، تشکیل گروه

( مطابقت دارد. 1394( و جعفری و دیگران )2011(، وارهایم )1390های محمودی )قسمت با یافته

ور های دانشگاهی مذککتابخانه ها نشان داد که از لحاظ سرمایه اجتماعی ساختاری،همچنین یافته

و  شود که عوامل ساختاری از جمله فضای مناسبتری دارند. از این نتایج استنباط میوضعیت پایین

های کاری اهمیت دارند و بر کاری، فرهنگ سازمانی، وجود سیستم مطلوب کار و تشکیل گروه

ا تایج این بخش از پژوهش بگیری و توسعه و کاهش سرمایه اجتماعی تأثیرگذارند. نروی شکل

 ( مطابقت دارد.2012( و خان )2011(، وارهایم )1390های محمودی )یافته

های یادگیری سازمانی نشان مربوطه به مولفه 7-4های نظرات کتابداران در جدول بررسی داده    

 71/3شگاهی دان هایهای یادگیری سازمانی در کتابخانهدهد میانگین کلی میزان کاربست مؤلفهمی

ژوهش های مورد پهای یادگیری سازمانی در کتابخانهدهد میزان مؤلفهباشد که این مورد نشان میمی

های کتابداران بجز در یک مورد، کمتر از یک باشد. همچنین انحراف معیار پاسخدر حد متوسط می

بی تیجه همگن بودن نسهای داده شده و در نباشد که این نشان دهنده عدم پراکندگی بین پاسخمی

ای سعید ههای پژوهش در این قسمت با یافتهکتابداران در خصوص یادگیری سازمانی است. یافته

( و 1391(، لشکری، شعبانی و سیادت )1390نیا )(، آذرگون و فهیم2008عبداهلل و احمد قاسم )

های سازمان مؤلفه( همسو است که نشان دادند میزان کاربست 1395نشاط، میرحسینی و زاهدی )

ای جنوی ههای دانشگاهی در حد متوسط قرار دارد. در حالی که نتایج با یافتهیادگیرنده در کتابخانه
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از سوی ( همسو نیستند. 1394( و کوهی رستمی و علیزاده )1393(، نظرزاده زارع و دیگران )1389)

طابق محیط خارجی خود برای ت سازمانی در پاسخ به تغییرات دردیگر با توجه به اینکه تالش هر 

هایی که سازمان را برای رسیدن به اهداف سازمان با شرایط جدید به کنکاش برای یافتن الیه

 های دانشگاهی(. با عنایت به اینکه کتابخانه2003، 1داوزشود)کند، منجر میاثربخشی بیشتر یاری می

وظیفه اصلی هماهنگی با تغییرات خارجی ها های سازمان مادر یعنی دانشگاهبه عنوان زیر مجموعه

توان از میزان اهمیت عنصر یادگیری سازمانی در آنها نام برد. با توجه به رسالت و بر عهده دارند می

گیری های را عامل یادتوان کتابخانهوظایف انواع کتابخانه ها)عمومی، دانشگاهی، تخصصی و...( می

-مهارت»همچنین بیشترین میانگین مربوط به مؤلفه  دانست.ها و حتی جامعه در سطح افراد، سازمان

 37/3ن با میانگی« یادگیری تیمی»و کمترین میانگین مربوطه به مولفه  1/4با میانگین « های فردی

( و لشکری، شعبانی و سیادت 1395زاده و بیجاری )های حبیبباشد. نتایج این بخش با یافتهمی

( و 2000. همچنین نتایج حاصل برخالف پژوهش گولدبرگ )( همسو است2010( و هیلی )1391)

ن بعد تریانداز مشترک قوی( که نشان دادند تفکر سیستمی و چشم1394کوهی رستمی و علیزاده )

ادگیری دهند بین یها نشان میباشد. از سوی دیگر یافتهسازمان یادگیرنده در پژوهش آنها است، می

هی براساس جنسیت آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین های دانشگاسازمانی در کتابخانه

ای دانشگاهی هتوان اظهار کرد که متغیر جنسیت تأثیری بر میزان یادگیری سازمانی در کتابخانهمی

(، لشکری، شعبانی و 1391زاده و همکاران )های میرکنداشته است. نتایج در این قسمت با یافته

( مطابقت دارد. در حالی که نتایج 2000( و گولدبرگ )1395ه و بیجاری )زاد(، حبیب1391سیادت )

( همسو نیست.  همچنین بین یادگیری سازمانی 1394های کوهی رستمی و علیزاده )با بخشی از یافته

ی سن و تحصیالت تفاوت معناداری از لحاظ آماری وجود ندارد. بندی شدههای طبقهبر اساس متغیر

( و 1391(، لشکری، شعبانی و سیادت )1391زاده و همکاران )های میرکبا یافتهنتایج این قسمت 

( مطابقت دارد. ولی بین یادگیری سازمانی بر اساس متغیر سابقه کار 1394کوهی رستمی و علیزاده )

های مانند توان اظهار کرد که ویژگیاختالف معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. بنابراین می

زاده و یرکهای مر در یادگیری سازمانی تأثیر داشته است. نتایج در این قسمت با یافتهسابقه کا

زار ها به دلیل اب( همسو نیست. شاید این تناقض یافته1395زاده و بیجاری )( و حبیب1391همکاران )

 گیری متفاوت و جامعه آماری متنوع باشد.اندازه

_______________________________________________________________ 
1 Dawes 
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که ابعاد سرمایه اجتماعی تأثیرات قابل توجهی بر روی هم چنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد     

درصد از تغییرات  8/50های دانشگاهی شهر تبریز دارند، به طوری که یادگیری سازمانی در کتابخانه

ود. بنابراین، شهای دانشگاهی توسط ابعاد سرمایه اجتماعی تبیین مییادگیری سازمانی در کتابخانه

ر های آن به بهبود یادگیری سازمانی دود در سرمایه اجتماعی و مؤلفهتوان گفت که هرگونه بهبمی

گردد و برعکس. همچنین از بین ابعاد سرمایه اجتماعی بعد ارتباطی های دانشگاهی منجر میکتابخانه

بیشترین اثر مستقیم را بر یادگیری سازمانی دارد ولی در مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم بعد 

ایج رتباطی و بعد ساختاری به ترتیب بیشترین تاثیر را بر یادگیری سازمانی دارند. این نتشناختی، بعد ا

-(، حسن1395زاده و بیجاری )(، حبیب1391زاده و همکاران )منطبق بر نتایج پژوهش های میرک

توان ابراز داشت سرمایه اجتماعی با توجه ( است. با توجه به بحث فوق، می1393زاده و همکاران )

روری است ها امری ضها از جمله کتابخانهبه داشته رابطه و همبستگی با یادگیری سازمانی در سازمان

 بایست مورد توجه مدیران و مسئوالن سازمان ها قرار گیرد. که می

 پیشنهادات

 روابط هایمؤلفه بودن پایین و اجتماعی سرمایه ساختاری بعد در آمده بدست نتایج به توجه با

 کتابداران، برای هاییفرصت ارائه با هاکتابخانه مدیران که شودمی پیشنهاد مناسب سازمان و گروهی

 و گروهی ارک تشویق و حمایت طریق از امر این. کنند فراهم را کتابداران بین بیشتر ارتباط زمینه

 از نهصمیما محیط ایجاد و ایدوره جلسات برگزاری مثل کارکنان میان همکاری و تعاون به توجه

می حاصل کار محیط در کارکنان بین جمعی هایگیریتصمیم و نظرات به گذاشتن احترام طریق

 .شود

ازمانس عملکرد بهبود بر زیادی تأثیر اجتماعی سرمایه است داده نشان هامطالعه که این به توجه با

 در ازمانیس ییادگیر و اجتماعی سرمایه بین مثبت همبستگی شدن مشخص دلیل به نیز و دارد ها

 تقویت موجب که کنند انتخاب راهکارهایی هاکتابخانه مسئوالن و مدیران میشود توصیه هاکتابخانه

 حمایت عمل، هم هایگروه تشکیل طریق از تواندمی امر این. شود هاکتابخانه در اجتماعی سرمایه

 منظور به...... و هااردو برگزاری کار، محیط در صمیمی محیط ایجاد گروهی، هایفعالیت تشویق و

 .گردد انجام کارکنان بین روابط بردن باال

 طرواب متقابل، اعتماد فضای افزایش طریق از تواندمی اجتماعی سرمایه دهندمی نشان تحقیقات

 بنابراین. هدد افزایش ها سازمان در را خدمات وکیفیت عملکرد ،...و منابع ظرفیت از استفاده متقابل،

 سازمانی یادگیری و اجتماعی سرمایه اهمیت و نقش ارتباط زمینه در نیز هاییپژوهش شودمی پیشنهاد
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 .ذیردپ انجام هاکتابخانه جمله از سازمان در خدمات کیفیت افزایش و سازمان عملکرد بهبود در
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