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چکیده
هدف :هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش درون و برونسازمانی در میان کتابداران
کتابخانههای عمومی شهر شیراز است.
روش پژوهش :پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در
کتابخانههای عمومی شیراز ( 195نفر) بوده که به علت محدودیت جامعه ،نمونهگیری صورت نگرفت و تمامی این افراد بهعنوان
جامعه آماری در نظر گرفته شدند .تجزیه و تحلیل یافتهها با استفاده از نرمافزار  SPSS16و آمار توصیفی و استنباطی شامل
فراوانی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است.
یافتههای پژوهش :در مجموع ،میتوان چنین بیان نمود که از میان موارد بیان شده ،تشویق به خلق و نوآوری ،فرصت دهی
برای بروز افکار نو ،وجود محیط کاری امن و در نهایت ،جو اعتماد همکاری بیشترین حد متوسط را به خود اختصاص داده
بودند و حدود  12درصد از پاسخگویان فرهنگ سازمانی اشتراک دانش را مناسب و  48درصد تا حدودی مناسب ارزیابی
کردند.
نتیجهگیری :فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش درون و برونسازمانی رابطه معنادار قطعی دارد.
کلیدواژهها :اشتراک دانش ،کتابداران کتابخانههای عمومی شهر شیراز ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش.

مقدمه
اساسیترین مشخصه سازمانهای هوشمند در قرن  ،21تاکید بر دانش و اطالعات است .دانش ابزار قدرتمندی است که
میتواند تغییرات را در جهان به وجود آورده و نوآوریها را ممکن سازد (فاتح و همکاران 1387 ،به نقل از امینبیدختی ،مکوند
حسینی و احسانی .)1389 ،امروزه دانش به عنوان سرمایه سازمانی تلقی میشود و مدیریت آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است
(الریجانی و نوریاصل .)1388 ،از سوی دیگر مدیریت دانش ،عنصری تاثیرگذار بر منابع انسانی سازمانها و ایجاد کننده محیط
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رقابتی است( .دوالنی و همکاران .)1391 ،بر این اساس ،مدیران تالش میکنند تا از طریق مدیریت دانش ،دانش انباشته شده در
ذهن اعضای سازمان را استخراج نموده و آن را در میان تمامی افراد تسهیم بنمایند .مدیریت دانش اصطالحی است که در دهه
 1970مطرح شد و تاکنون تعاریف زیادی از آن ارائه شده است .در یک تعریف جامع ،مدیریت دانش عبارت از اعمال مدیریت و
زمینهسازی برای تبدیل دانش (نهان به عیان و بالعکس) در داخل یک سازمان از طریق گردآوری ،تسهیم و استفاده از دانش به-
عنوان یک سرمایه سازمانی در راستای دستیابی به اهداف سازمان است( .علیزاده ،حسنزاده و مومنی )1392 ،به عبارت دیگر
مدیریت دانش ،انجام فعالیتهایی برای شناسایی ،در اختیار گرفتن ،سازماندهی و پردازش اطالعات جهت خلق دانش است که پس
از آن توزیع و به اشتراک گذاشته میشود و در دسترس دیگران قرار میگیرد تا برای خلق دانش بیشتر مورداستفاده قرار گیرد .بنا بر
اعتقاد ) ، (Jones, 2007بدون اشتراک دانش ،دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل نخواهد شد .این فرایند برای سازمانها بهویژه
سازمانهای دانشبنیان امری حیاتی است ،زیرا آنها را برای توسعه مهارتها و شایستگیها ،ارزشها ،و تداوم مزیتهای رقابتی
توانا میسازد ).(Wang & Noe, 2010
موفقیت سازمانها در امر پیادهسازی و اجرای مدیریت دانش مؤثر و اشتراک دانش ،بدون شناسایی عوامل کلیدی و هدایت
درست آنها در پیادهسازی آن ،امکان پذیر نخواهد بود .از جمله مهمترین این عوامل فرهنگ سازمانی میباشد( .معتمدی
جویباری ،قلیپور و یزدانی چراتی)1392 ،
فرهنگ سازمانی به الگوها ،باورها ،ارزشهای کاری ،سمبلها ،مراسمها ،و اسطورههایی که در طول زمان تکامل یافتهاند اشاره
دارد .فرهنگ سازمانی نه تنها نشاندهنده آموختههای افراد است ،بلکه نشاندهنده اعتقادات عمیق افراد و تعامالت و رفتارهای آنها
با یکدیگر نیز میباشد (وظیفه و توکلی .)1394 ،این فرهنگ را سازمان در ارتباط با محیط خارج و داخل خود کسب میکند .هر
سازمانی فرهنگ منحصر به خود دارد که در طول زمان توسعه مییابد و هویت سازمان را در دو بعُد مرئی و نامرئی انعکاس میدهد
). (McDermott & O’Dell, 2001
برخی پژوهشگران بیشتر موفقیتهای مدیریت دانش را وابسته به فرهنگ سازمانی میدانند ) .(Alavi & Leidner, 2001انتقال
و خلق دانش مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است که در آن ،افراد و گروهها تمایل داشته باشند با یکدیگر همکاری نموده و در
راستای منافع متقابلی که دارند ،دانش خود را با یکدیگر تسهیم نمایند ) .)Marco & Art, 2009ادوارد و همکـارانش نیـز در
پژوهشی کیفی که در آن نظرات نفر از متخصصان و صاحبنظران دانـشگاهی در حـوزه مدیریت دانش را جمعآوری کرده بودند،
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه فرهنـگ مهـمتـرین مسﺌلهای است که سازمانها باید در اجرای مدیریت دانش به آن توجه کنند
(ادوارد و همکاران  ،2003 ،به نقل از هیسلوپ.)2005 ،
) (Balthazard & Cook, 2004نیز معتقدند دانستن فرهنگ سازمانی برای طراحان استراتژی مدیریت دانش ضروری است.
نتیجه پژوهش ) (Pavlen & Mason, 2002نشان داد یکی از مهمترین موانع مدیریت دانش در داخل سازمان ،فرهنگ سازمانی
است.
فرهنگ سازمانی از طریق ایجاد تفکر همکاری و مشارکت در کارکنان ،توسعه خالقیت در مدیریت دانش ،حرکت اعضای
سازمان به سمت دانش و قرار دادن مدیریت دانش به عنوان بخشی از فرهنگ سازمان ،میتواند اثر مثبتی در ایجاد مدیریت دانش
داشته باشد و به عنوان یک موجود زنده رشد و تکامل یابد (معتمدی جویباری ،قلیپور و یزدانی چراتی.)1392 ،
یک فرهنگ دانشمحور عبارت است از ارزشها و هنجارهایی که سبب کاوش و پرورش دانش سازمانی و یادگیری پیوسته
میشود .فرهنگ سازمانی برای موفقیت مدیریت دانش بسیار حائز اهمیت است و تاثیر شایانی بر تبادل دانش ،تعامل ترکیبی و
ارزش ادراک شده اعضای سازمان دارد .ترویج فرهنگ تسهیم ،همکاری ،اعتماد و یادگیری در سازمان نقش بسزایی در تسهیل،
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خلق و انتقال دانش در سازمان دارد .مهمترین مانع اجرای اثربخش مدیریت دانش عدم وجود فرهنگ تسهیم دانش و عدم درک
مزایای بیشمار مدیریت دانش در میان کارکنان است( .وظیفه و توکلی.)1394 ،
از سوی دیگر مـدیریت دانـش بـرای آنکـه قابـل استفاده باشد ،نیازمنـد همـاهنگی بـا فرهنـگ سـازمانی است ،زیرا در هر
سازمانی فرهنگ منحصـر بـه فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهـم و معنـا بخشیدن به رویدادها را نشان میدهد .وجــود
یــک فرهنــگ ســازمانی کــه بتوانــد تغییرات را به خوبی مـورد حمایـت قـرار دهـد و همـواره سازمان را در مزیت رقابتی موفق
نگه دارد ،برای کاویـدن ،فهمیدن و خلق دانش مورد نیاز سازمان و اشاعهی آن در میان کارکنان سازمان بسیار حائز اهمیت است.
چـرا کـه فرهنگ سازمانی یک سازمان ،هویت و شخصیت آن سازمان میباشد و افراد ناخودآگاه مطابق با آن عمل مـیکنند.
چنانکــه نتــایج مطالعــات نشــان داده است یک فرهنگ سازمانی ایستا و غیرمنعطف میتوانـد اشـتباهات نابودکنندهای را بوجود
آورد .همانگونه که بیتوجهی به دانش و هدایت دانش سازمانی میتواند سـازمانهـا را از مزیت رقابتی خارج کند (پژوهان و
امیرکبیری .)1390 ،در این میان کتابداران کتابخانههای عمومی با توجه به نقش و جایگاه مهمی که در اشاعه فرهنگ مطالعه دارند
میتوانند نقش مهمی در پیادهسازی و اجرای برنامههای مدیریت دانش داشته باشند و از این طریق توانمندیهای خود را در زمینه
مدیریت منابع اطالعاتی به منصه ظهور بگذارند .این امر مستلزم شناخت و درک عمیق عوامل گوناگون موثر بر مدیریت دانش و
فرهنگ سازمانی موجود در سازمان به عنوان مهمترین این عوامل و ارتباط این دو متغیر با یکدیگر است .از جمله مطالعاتی که به
بررسی این دو متغیر پرداختهاند میتوان به پژوهشهای زیر در داخل و خارج کشور اشاره کرد.
در ایران
پژوهش باواخانی ( )1388نشان داد که مدیریت دانش در کتابخانههای سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فرهنگ سازمانی
بسیار ضعیف است.

پارسائیان و ریاحینیا ( ،)1393ضمن شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر در پیادهسازی مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی
استان یزد ،دریافتند که تنها دو عامل فرهنگ سازمانی و امکانات فناوری از وضعیت مناسبی برخوردار هستند و بیان کردند که
وضعیت پیادهسازی مدیریت دانش با توجه به نقشی که این مدیریت در رسیدن به اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاهها دارد در
این کتابخانهها چندان مطلوب نیست که این مسﺌله لزوم توجه و برنامهریزی بیشتر از سوی مسﺌولین را آشکار میسازد.
بر اساس یافتههای (پریرخ ،)1385 ،در بررسی نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراک دانش از
دیدگا ه کتابداران مرجع کتابخانههای دانشگاهی عضوگروه بحث الکترونیکی  RUSAبیشتر کتابداران به اشتراک دانش برای رشد
فردی و سازمانی اعتقاد دارند و در کسب دانش با یکدیگر در تعامل هستند ،اما این شناخت بهصورت مطلوب در مدیریت کتابخانه
مشاهده نمیشود.

نتایج تحقیق پژوهان و امیرکبیری ( ،)1390حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن شامل حمایت مدیریت،
تعلق سازمانی ،خالقیت فردی و سبک رهبری با استقرار مدیریت دانش در هر دو گروه جامعه آماری رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد .در حالیکه بین سازش با پدیده تعارض و استقرار مدیریت دانش در گروه کارکنان رابطه معناداری وجود دارد ،اما در گروه
هیأت علمی بین سازش با پدیده تعارض و استقرار مدیریت دانش در دانشکده مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد.
دوالنی و همکاران ( ،)1392ضمن ترسیم چرخه مدیریت دانش یعنی ،فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی و
مهارتهای کتابداران ،سه عامل فرهنگ سازمانی ،تکنولوژی اطالعات و نیروی انسانی را اثرگذارترین عوامل موثر بر این چرخه
برشمرده و تصریح کردند که کتابخانهها می توانند با راه اندازی چرخه مذکور ،منافع زیادی را از جمله ،صرفه جویی در هزینههای
تحقیق و توسعه ،افزایش توانمندیها ،رضایت شغلی کارکنان و حفظ محیط رقابتی ،حاصل نمایند.
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نتایج پژوهش رحیمیان ،پیری زمانه و رضایان قیه باشی ( ،)1394نشان داد که بین انواع فرهنگ سازمانی و ابعاد ششگانه
مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین در این پژوهش نوع فرهنگ سازمانی در کتابخانه موزه و مرکز اسناد
مجلس شورای اسالمی از نوع سلسله مراتبی و در دو کتابخانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و کتابخانه
معاونت حقوقی قوه قضائیه از نوع مبتنی بر بازار بوده است .نتایج نشان داد که سه نوع فرهنگ سازمانی (گروهی ،سلسله مراتبی و
وضعیت ساالر) قادرند در مجموع  12درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین نمایند .در نتیجه فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین
ابزارهای استقرار و اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانها محسوب می شود.
یافتههای پژوهش سیاهبیدی ،جعفری و فامیلروحانی ( ،)1394نشان داد که وضعیت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در
کتابخانههای عمومی شهر کرمانشاه در حد متوسط بوده و بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
همچنین بین مولفههای مشارکت ،سازگاری ،ماموریت و یکپارچگی و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد .در نهایت نیز بین
فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ،بر پایه متغیرهای جمعیتشناختی مطرح شده در پژوهش تفاوت معنیداری مشاهده نگردید.
عباسی و پریرخ ( ،)1388با ارائه چهار الگوی فرهنگ سازمانی (گروهی ،کارآفرین ،بازاری و سلسلهمراتبی) ،نتیجه گرفتند که
تنها سه الگوی فرهنگ سازمانی گروهی ،سلسلهمراتبی و بازاری برکتابخانههای مرکزی حاکم است .در این کتابخانهها بین میزان
اجرای مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی تفاوت معنادار وجود ندارد .همچنین از نتایج دیگر پژوهش وجود
همبستگی مثبت بین الگوهای فرهنگ سازمانی و کارآفرین و میزان اجرای مدیریت دانش است.
عباسی ،پریرخ ،دیانی و فتاحی ( ،)1388خاطرنشان ساختند که از دیدگاه کتابداران جامعه تحت پوشش ،الگوی فرهنگ
سازمانی مطلوب ،الگوی گروهی و کارآفرین است .آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در این کتابخانه ها بین میزان اجرای
مدیریت دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ سازمانی ،تفاوت معنادار وجود ندارد ،ولی همبستگی مثبت بین الگوهای فرهنگ
سازمانی کارآفرین و گروهی و میزان اجرای مدیریت دانش وجود دارد .همچنین بین سطح تحصیالت و سمت کتابداران و نوع
الگوی فرهنگی مورد پذیرش رابطه معنادار وجود دارد ،ولی بین جنسیت و سابقه کار و نوع الگوی فرهنگی مورد پذیرش ،رابطة
معناداری مشاهده نمیشود.
فدایی و اندایش ( ،)1394به این نتیجه دست یافتند که میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مستقیم و معناداری وجود
دارد ،رسالت سازمانی ،انطباقپذیری سازمانی ،سازگاری سازمانی و مشارکت سازمانی با مدیریت دانش رابطه مستقیم و معناداری
داشته و بطور کلی فرهنگ سازمانی موجود در دانشکده رضایتبخش ،اما وضعیت مدیریت دانش چندان رضایتبخش ارزیابی
نشد.
در بررسی نقیپور و همکاران ( ،)1387کتابداران و مسﺌوالن کتابخانههای مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در اشتراک
دانش و به کارگیری مدیریت دانش از تمایل و گرایش مطلوبی برخوردار بوده و بدین لحاظ دارای فرهنگ سازمانی مناسب
هستند ،لذا مسﺌوالن امر باید ساختارهای مناسب و بسترهای الزم دیگر را برای به کارگیری مدیریت دانش در کتابخانههای
دانشگاهی ایران فراهم نمایند.
در جهان
) (Abili, Thani & Rashidi, 2011نیز نشان دادند میان ساختار و فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش همبستگی معنادار وجود
ندارد.
نتایج پژوهش ) (Borges, 2013بیانگر آن بود که سیستم تشویقی سازمان با اعطای جوایز به عملکرد گروهها ،سبب تقویت
فرهنگ به اشتراکگذاری دانش میان پژوهشگران خواهد شد.
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) (Jiacheng, Lu, Calabrese & Francesco, 2010در پژوهش خود نخست ،چهار فرایند مفهومی را برپایه تعهدات فردی به
اشتراک دانش بررسی کردند و دریافتند که چگونه انگیزه ذاتی فرد از هنجارهای اجتماعی و بیرونی و یا انگیزه بیرونی فرد از
پاداش و مجازاتها مشتق شده است ،سپس چارچوبی فرهنگی بهمنظور یکپارچهسازی نظریه اختالفات میانفرهنگی در این
فرایندها شکل گرفت ،و از طریق نظرسنجی در چین و ایاالت متحده این نظریهها تأیید شد .همچنین نتایج نشان داد پاداش تأثیر
مستقیم کمی بر خواسته نهایی دارد ،اما میتواند به شکل غیرمستقیم از طریق درک و شناسایی بر نگرش افراد تأثیرگذار باشد.
) ،(Cheng, Ho, & Lau, 2009بر عوامل سازمانی )نظام پاداشدهی ،سیستم مدیریت ،و فرهنگ سازمانی) به عنوان عوامل
تأثیرگذار بر رفتار اشتراک دانش تأکید کردند و نشان دادند نظام پاداشدهی و انتظارات شخصی دو عامل مهم و مرتبط با اشتراک
دانش به شمار میآیند.
در پژوهشی )(Dharmasiri & Kodeeswaran, 2011نشان دادند که فرهنگ و فناوری اطالعات تأثیر مثبتی بر فعالیتهای
اشتراک دانش درونسازمانی دارد ،در حالی که ساختار سازمانی تأثیر برجستهای ندارد.
بر اساس نتایج پژوهش ) (Zahidul Islam, Maheen Ahmad, Hasan & Uddin Ahmed, 2011افزایش تعامالت میان
کارکنان یکی از راههای تحکیم اعتماد و تعهد و در نتیجه تقویت فرهنگ به اشتراکگذاری دانش است.
همچنین نتایچ پژوهش ) (Sanchez, Collado-Ruiz & Cebrian-Tarrason, 2013نیز تشویقِ خلق ،نوآوری ،و ابتکار عمل را
در سازمان تأیید کرد.

پژوهش ) (Hooff & Husman ,2009نیز بیانگر تأیید تأثیر منفی فرهنگ بوروکراتیک و تأثیر مثبت فرهنگ نوآوری و
حمایتی در سطح گروهی و بین گروهی بود.

) (Yang, 2010مشخص کرد که دسترسی به فناوری ،تعهد سازمانی ،نقش رهبری ،حمایت ،کارایی ،و سطوح سازمانی مانند
فرهنگ بر نگرش افراد به اشتراک دانش تأثیر میگذارد و نگرش افراد نه تنها تحت تأثیر عوامل فردی است ،بلکه از عوامل
سازمانی و فنی نیز تأثیر میپذیرد.

نگاهی به پژوهشهای معرفی شده مبین آن است که به موضوع اشتراک دانش در سازمانهای دانشمحوری مانند کتابخانههای
عمومی کمتر پرداخته شده است .حال آنکه کسب ،حفظ ،بازتولید ،انتقال ،و توسعه دانش تخصصی موجود در کتابخانهها و مراکز
پژوهشی نیازمند بستری مناسب برای اشتراک دانش است ،زیرا دانش در ذهن انسان خلق میشود و فقط فرهنگ سازمانی درست
میتواند انسانها را متقاعد کند که آن را به روشهای گوناگون به اشتراک بگذارند .در سازمانهایی که کارکنان به خالقیت و
نوآوری تشویق شوند ،کسب دانش کارکنان برای آنان قابل قبول و خوشایند خواهد بود ،در این صورت است که شبکههای تعاملی
برای به اشتراکگذاری دانش به صورت خودجوش ایجاد میشود ) .)Chen & Huang, 2007به همین دلیل ،پژوهش حاضر تالش
کرده است چگونگی وضعیت فرهنگ سازمانی در کتابخانههای عمومی را در به اشتراکگذاری دانش درون و برونسازمانی و نیز
وجود رابطه معنادار میان فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش درون و برونسازمانی کتابداران را مشخص سازد( .انارکی و نوشینفرد،
 .)1392پژوهش حاضر پرسشهایی نیز دارد که در ادامه مطرح میشود:
 .1فراوانی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود در کتابخانهها در به اشتراکگذاری دانش با سایر کتابداران چقدر است؟
 .2آیا میان فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش درونسازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
 .3آیا میان فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش برونسازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
روش پژوهش
روش پژوهش حاضرپیمایشی است .ابتدا با مطالعه متون معتبر علمی و مطالعات سندی ،مؤلفهها و گویهها استخراج شد و زمینه
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الزم برای ساخت و اعتباریابی این گویهها از دید متخصصان فراهم شد .سپس با استفاده از پرسشنامه دادههای گردآوری و تحلیل
گردید .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی (18کتابخانه نهادی و  21کتابخانه مشارکتی) در
سطح شهر شیراز در سال  195( 1394-1395نفر) بود که به علت محدودیت جامعه ،تمام افراد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته
شدند .شایان ذکر است که کتابخانه نهادی به کتابخانهای اطالق میشود که اداره آن کامال بر عهده نهاد کتابخانههاست و کتابخانه
مشارکتی کتابخانهای است که نهاد کتابخانههای عمومی صرفاً خدمات نرم افزاری شامل منابع و نرم افزارهای خاص و آموزش
نیروها را بر عهده دارد .برای تأیید روایی پرسشنامه و تأیید مؤلفهها و گویههای آن از کسب نظر متخصصان و خبرگان استفاده شد.
برای سنجش میزان همسازی درونی سؤاالت پرسشنامه ،از معیار ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که میزان رابطه بین اشتراک
دانش و فرهنگ سازمانی )با  13گویه( دارای همبستگی معناداری بود .با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ برای تک تک
مؤلفههای پرسشنامه بزرگتر از مقدار  9/ 0است ،پایایی ابزار نیز مورد تأیید قرار گرفت )جدول  .(1پیش از انتخاب نوع آزمونها
برای اطمینان از نرمال بودن دادهها و تشخیص نوع آزمونها از آزمون کولموگروف  -اسمیرنف استفاده شد .با توجه به سطح
معناداری بزرگتر مساوی  5درصد در تمام متغیرها ،با  95درصد اطمینان ،میتوان برای همه متغیرهای دارای توزیع نرمال از
آزمونهای پارامتریک استفاده کرد .بعد از گردآوری پرسشنامهها ،سؤاالت کدگذاری و دادهها وارد نرمافزار

Amos Graphics

شد .برای تحلیل دادهها از روش مدلهای عاملی تأییدی و تحلیل معادالت ساختاری استفاده شد .عالوه بر این ،به منظور تحلیل و
آزمون فرضیههای پژوهش از نرمافزار آماری  SPSS16استفاده گردید.

یافتههای پژوهش
جدول  ،1برای تعیین وضعیت فرهنگ سازمانی در کتابخانههای عمومی شیراز در به اشتراک گذاشتن دانش درون و برون
سازمانی تدوین شده است .1برپایه اظهار نظر کتابداران :سازمان انگیزه الزم (از جمله تشویق ،ارتقا ،و یا ترفیع) را برای به
اشتراکگذاری دانش آنان فراهم میکند (حدود 19درصد) ،در سازمان تقریبا بهطور مساوی (حدود  13و  14درصد) ،کارکنان
برای خلق ،نوآوری ،و ابتکار عمل تشویق می شوند و نیز در سازمان ،محیط کاری امن و مناسبی برای آنان فراهم است .کتابداران
ممتاز از طریق ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی ،شناسایی و تشویق میشوند (حدود  17درصد) .بهطور مساوی در سازمان برای
بروز افکار نو و ارائه پیشنهادهای جدید به کتابداران فرصت داده میشود و خطاها و شکستهای گذشته بهعنوان فرصتی برای
یادگیری و کسب تجربه تلقی میشوند (حدود 20درصد) .در سازمان بهطور مساوی ،فضای اعتماد و استواری در برابر مشکالت و
نیز فضای یادگیری و دانشافزایی وجود دارد (حدود  32درصد) .کتابداران به ارائه مستند تجربههای حاصل در طول اجرای پروژه
در قالبی خاص ملزم هستند (حدود  13درصد) .سازمان تقریبا بهطور مساوی (حدود  30و  31درصد) به حفظ همکاری و مشارکت
با کتابداران سایر سازمانها مشتاق است و فعالیتهای مشترک علمی و تعامل با کتابداران خارج از سازمان را ارزشمند میداند.
سازمان با دانشآموختگان دانشگاهها ارتباط هدفمند و مستمر علمی دارد (حدود  11درصد) .انتقادها و پیشنهادها را قبول میکند
(حدود  8درصد) .در کل ،میتوان چنین بیان نمود که از میان موارد بیان شده ،تشویق به خلق و نوآوری ،فرصت دهی برای بروز
افکار نو ،وجود محیط کاری امن و در نهایت ،جو اعتماد همکاری بیشترین حد متوسط را به خود اختصاص داده بودند و در کل
حدود  12درصد کتابداران وضعیت فرهنگ سازمانی را در به اشتراکگذاری دانش مناسب و  48درصد تا حدودی مناسب ارزیابی
کردند.

1

توضیحات مربوط به این جدول بر اساس تلفیق دو طیف بسیار زیاد و زیاد ارائه شده است.
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جدول  .1توزیع فراوانی وضعیت فرهنگ سازمانی در به اشترا کگذاری دانش با سایر کتابداران
گویهها

ایجاد انگیزه (از جمله با تشویق و ایجاد فرصت
ارتقاء و یا ترفیع کارکنان)
تشویق به خلق ،نوآوری و ابنکار عمل
شناسایی و تشویق کارکنان ممتاز از طریق
ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی
ایجاد فضایی امن و مناسب سازمان که محیط
کاری امن و مناسبی را فراهم مینماید
ایجاد فرصت برای بروز افکار نو و ارائه
پیشنهادهای جدید
ایجاد فضای کسب تجربه از خطاها و
شکستهای گذشته
ایجاد فضای اعتماد و استواری در برابر مشکالت
ارزشگذاری بر فعالیتهای مشترک علمی و
تعامل با کتابداران خارج از سازمان
پذیرش بدون تعصب انتقادها و پیشنهادها
ایجاد فضای یادگیری ،دانشافزایی و اشتراک
دانش با کتابداران داخل و خارج از سازمان
الزام کتابداران به ارائه مستند تجربههای حاصل
در طول اجرای پروژه در قالبی خاص
ارتباط هدفمند و مستمرسازمان با فارغالتحصیالن
دانشگاهها
اشتیاق کتابخانهها برای همکاری و مشارکت با
کتابداران سایر سازمانها
وضعیت فرهنگ سازمانی در به اشتراکگذاری
دانش

بسیار کم

تا حدودی

کم

بسیار زیاد

زیاد

مجموع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

15

7/69

81

41/53

61

31/28

32

16/41

6

3/07

195

100

11

5/64

75

38/46

83

42/56

21

10/76

5

2/56

195

100

20

10/25

76

38/97

66

33/84

29

14/87

4

2/05

195

100

10

5/12

81

41/53

77

39/48

21

10/76

6

3/07

195

100

15

7/69

60

30/76

80

41/02

34

17/43

6

3/07

195

100

17

8/71

60

30/76

78

40

31

15/89

9

4/61

195

100

15

7/69

45

23/07

72

36/92

58

29/74

5

2/56

195

100

12

6/15

91

46/66

31

15/89

54

27/69

7

3/58

195

100

11

5/64

110

56/41

58

29/74

11

5/64

5

2/56

195

100

17

8/71

48

24/61

67

34/35

59

30/25

4

2/05

195

100

13

6/66

94

48/20

62

31/79

22

11/28

4

2/05

195

100

20

10/25

97

49/74

57

29/23

14

7/17

7

3/58

195

100

17

8/71

72

36/92

48

24/61

48

24/61

10

5/12

195

100

3

1/53

75

38/46

94

48/20

23

11/79

0

0

195

100

برای آزمون این فرض که رابطه معناداری میان فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش درونسازمانی کتابداران وجود دارد ،از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .چون سطح معناداری آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای هر زوج متغیر از سطح
آزمون  α = 0/05و (حتی  )α=0/01کوچکتر است ،با  99درصد اطمینان میتوان گفت که فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش
درونسازمانی رابطه معناداری دارد .در راستای پیشفرض دوم ،یعنی وجود رابطه معنادار میان فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش
برونسازمانی ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی ،فرهنگ سازمانی با مجموع  13متغیر محاسبه شد .استفاده از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون مشخص کرد که سطح معناداری برای هر زوج متغیر از سطح آزمون  α = 0/05و (حتی  )α=0/01کوچکتر است ،بنابراین
با  99درصد اطمینان میتوان گفت که فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش برونسازمانی کتابداران رابطه معناداری دارد.
بحث و نتیجهگیری
اشتراک دانش در سازمان با عوامل گوناگونی ارتباط دارد که از میان این عوامل ،فرهنگ سازمانی مورد توجه این پژوهش
قرار گرفت .نتایج پژوهش در بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی در به اشتراکگذاری دانش نشان داد که حدود  19درصد
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کتابداران اظهار داشتند سازمان انگیزه الزم را برای به اشتراکگذاری دانش و تجربه کتابداران فراهم آورده است .واقعبینانه نیست
اگر فکر کنیم کارکنان بدون توجه به آنچه در قبال اشتراک دانش خود دریافت خواهند کرد به این امر مبادرت میورزند ،بنابراین
بهتر است نظام تشویقی سازمان ،پاداشها را برای عملکرد گروهی در نظر بگیرد نه کارهای فردی .نتایج پژوهش )(Borges, 2013

نیز با این نتیجه یکسان است و یا همانند پژوهش  (Sanchezهمکاران )) ،(2013حدود  19درصداعضای هیات علمی وجود تشویق
خلق ،نوآوری ،و ابتکار عمل را در سازمان تأیید کردند .به طور کلی ،فرهنگ سازمان باید به گونهای باشد که خالقیت و نوآوری
را در سازمان تقویت نماید ،زیرا اشتراک دانش در واقع پلی میان مدیریت دانش و خالقیت است که سبب برتری رقابتی سازمانها
در دنیای امروز میشود .حدود  17درصد تأیید کردند که کتابداران ممتاز از طریق ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی ،شناسایی
و تشویق میشوند .در واقع ،یکی از روشهای تقویت فرهنگ اشتراک دانش ،ارزیابی عملکرد ساالنه افراد و معرفی و تشویق آنها
در همایشها ،نشستها ،جلسات داخلی ،درج اخبار در سایت سازمان و مانند آن برای ایجاد انگیزه در سایر اعضای سازمان است.

ایجاد فرصت برای بروز افکار نو و ارائه پیشنهادهای جدید از دیدگاه حدود  20درصد از کتابداران ،نشاندهنده امر مهم ایجاد نظام
پیشنهادها در سازمانهاست .در نظر گرفتن امتیاز برای افراد پیشنهاددهنده سبب تشویق سایر کارکنان خواهد شد .کسب تجربه از
خطاها و شکستها در سازمان براساس اذعان حدود  20درصد از اعضای کتابدار ،از مواردی است که در سازمانهای آموزشی و
پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد .شرح خطاها و چگونگی رفع آنها ،به همراه شرح موفقیتها در مخازن سازمانی برای پیشگیری
از تکرار آنهاست و به کسب فرهنگ مطلوب اشتراک دانش میانجامد .حدود  31درصد کتابداران معتقد بودند که انجام
فعالیتهای مشترک علمی و تعامل با همکاران خارج از سازمان ارزش محسوب میشود .افزایش تعامالت میان کارکنان یکی از
راههای تحکیم اعتماد و تعهد و در نتیجه تقویت فرهنگ به اشتراکگذاری دانش است .پژوهش زاهداالسالم و همکاران )()2011
نیز این امر را تأیید کرد .حدود  13درصد کتابداران اظهار کردند که آنها ملزم به ارائه مستند تجربههای خود در طول اجرای طرح
در قالبی خاص به سازمان هستند .با توجه به نظر حدود  11درصد کتابداران مبنی بر ارتباط هدفمند و مستمر علمی سازمان آنها با
دانشآموختگان دانشگاهها ،دانشآموختگان از طریق برقراری تعامل با کتابداران از قبیل ثبت پایاننامه و آثار پژوهشی مرتبط با
کتابخانههای عمومی در نظام تشویقی پژوهشگران نهاد کتابخانههای عمومی کشور از یک سو ،به انتقال تجربههای عملی خود به
دنیای علم و از سوی دیگر ،به بهرهگیری از علم کتابداران قادر خواهند شد ،این امر سبب تداوم سیر تبدیل دانش ضمنی به عینی و
برعکس میان کتابخانهها و مراکز پژوهشی و سایر محیطهای تولیدکننده علم میشود .فرهنگ سازمان نقش مهمی در به
اشتراکگذاری دانش برعهده دارد و مدیران سازمان باید تالش کنند تا فرهنگ سازمان را به سمتی سوق دهند که افراد سازمان به
اشتراک دانش ترغیب شوند ) .(Borges, 2013از آنجایی که کتابخانههای عمومی مراکزی دانشمحورند و نقش کلیدی در کسب
و تولید دانش برعهده دارند ،سیاستگذاران و متولیان آموزشی و پژوهشی این مراکز باید توجه ویژهای به این ابعاد داشته باشند تا
بتوانند فرهنگ اشتراک دانش را در سازمان خود تقویت کنند .در این راستا پژوهش ) (Dharmasiri & Kodeeswaran, 2011به
اهمیت اشتراک دانش و رابطه مثبت آن با فرهنگ سازمانی اشاره دارد .نتایج پژوهش ) (Hooff & Husman, 2009نیز بیانگر تأیید
تأثیر منفی فرهنگ بوروکراتیک و تأثیر مثبت فرهنگ نوآوری و حمایتی در سطح گروهی و بینگروهی بود.
پیشنهادهای پژوهش
 .1اشتراک دانش در اولویت راهبردهای سازمانی قرار گیرد.
 .2راهکارهایی برای تقویت آگاهی و قابلیت مدیران سازمانها و نیز کارکنان برای اجرای بهینه اشتراک دانش اندیشیده شود.
 .3بررسی سایر ساز وکارهای تقویتکننده فرهنگ اشتراک دانش
 .4تالشهایی در راستای تغییر فرهنگ سازمانی در سطوح مختلف درون و برونسازمانی به منظور تقویت اشتراک صورت گیرد.
 .5واحدی ویژه جهت طراحی و کنترل اجرای فرایند اشتراک دانش در کتابخانهها ایجاد شود.
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 .6افزایش ظرفیت و توان پژوهش برای کتابداران وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی و نیز کتابداران همکار در سایر سازمانها و
افراد غیر کتابدار که پژوهشهای مرتبط با حوزه کتابخانههای عمومی داشتهباشند ،از طریق برگزاری جلسات و نشستها و
کارگاههای آموزشی گوناگون
 .7مقایسه دیدگاه کتابداران تحت پوشش نهاد کتابخانههای عمومی کشور و کتابداران سایر سازمانها و نیز افراد غیر کتابدار
درباره فرهنگ سازمانی
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