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 -1كارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی
 -4استادیار بخش علوم كتابداري و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن

چكیده
این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه بین مدیریت دانش و مصرف كاالهاي فرهنگی در میاا
كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،دانشگاه صنعتی اصافها و دانشاگاه علاوم
پزشکی اصفها ) از خانواده تحقیقات كاربردي و به شیوه همبستگی در سال  4031انجام گرفتاه
است .جامعه آماري این پژوهش 411 ،نفر شامل كتابدارا ساه دانشاگاه بازره شاهر اصافها
(دانشگاه اصفها  ،دانشگاه صنعتی اصفها و دانشگاه علوم پزشکی اصفها ) است كه به كمک
جدول حجم نمونه مورگا و بر اساس روش نمونهگیري سهمیهاي و تصادفی تعداد  431نفار از
آ ها به عنوا نمونه انتخاب شده اند .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه است .براي تجزیاه و
تحلیل دادههاي بهدست آمده از پرسشناماه نیاز از نارم افزارهااي آمااري  SPSS 19و Amos

 Graphicsبراي تجزیه و تحلیلهاي مدلسازي و معادالت ساختاري استفاده شد و براي تجزیاه
و تحلیل دادهها از شاخصهاي آمار توصیفی و استنباطی نظیر ضرایب همبساتگی اساتفاده شاده
است .نتایج گویاي وجود رابطه معنادار بین دو متغیر اصلی پژوهش در دو بعد بررسی رابطاه دو
* نویسنده مسؤول
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متغیره و در بعد مدلسازي معادله ساختاري هستند .بهنحوي كه هار دو ضاریب باهدسات آماده
مثبت و معنادار است .بهعبارت بهتر میزا مدیریت دانش افراد تأثیر مثبت و معناداري بار میازا
مصرف كاالهاي فرهنگی آنا دارد.
واژههای کلیددی باه كاارگیري داناش ،تساهیم داناش ،خلا داناش ،ذخیارهساازي داناش،
كتابدارا دانشگاهی ،مدیریت دانش ،مصرف كاالهاي فرهنگی.
مقدمه و بیان مسأله
دانش و آگاهی همواره مولفه اساسی زندگی انسا بوده است كه سیر تکامال او را از ساایر
موجودات متفاوت و دگرگو كرده است .ما اكنو در عصاري زنادگی مایكنایم كاه حقیقتاا
میتوا آ را عصر دانش نامید (باقري .)06 ،4011 ،چرا كه هماه مساایل بشار باا داناش پاساخ
میگیرند .این روزها دانش بیشترین ارزش را در سازما ها دارد .مدیریت دانش در عرصاههااي
مختلفی كاربرد دارد و بسیاري از شاخههاي علوم ارتباط تنگاتنگی با آ پیادا كاردهاناد .بادو
تردید ،كتابداري و اطالعرسانی یکی از حوزههاي مهم و نزدیک به مدیریت دانش است .براي
متخصصا اطالع رسانی و كتابدارا كه به طور سنتی با فعالی نهایی نظیار تولیاد ،جماو آوري،
دریافت ،تکثیر ،ساختارسازي ،ذخیره ،بازیابی و اشاعه اطالعاات در ارتبااط هساتند ،الزم اسات
كه بدانند مدیریت دانش چیست و چگونه یک نظام مدیریت دانش را تعمایم دهناد و آ را در
سازما بهكار گیرند .این بستگی به این دارد كه آ هاا از پیشارفتهااي مادیریت داناش آگااه
باشند و اصول آ را در جایی كه مناسب است ،بهكار گیرند (بریتو و همکارا .)411 ،1343 ،4
این بستگی به این دارد كه آ ها از پیشرفتهاي مدیریت دانش آگاه باشاند و اصاول آ را
در جایی كه مناسب است ،بهكار گیرند .با این تفاسیر ،مادیریت داناش دیادگاهی باراي اضاافه
كرد یا ایجاد ارزش توسط نفوذ مؤثر بر دانش و تخصص موجود در ذهن افراد است (برومند،
رنجبري.)10 ،4011 ،
مطالعه و پژوهش در حوزههاي مختلف مدیریت و علوم انسانی فرآیندي اساسی در رشاد و
توسعه علمی قلمداد شده و افراد امروزه براي حل بسیاري از مشکالت مدیریتی دست باه داماا
1 Brito &et al
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پژوهش و تحقی شدهاند .ناگفته پیداست كه بسیاري از مشکالت جامعه را میتوا باا تحقیا و
پژوهش هموار كرد .در این پژوهش مدیریت داناش باه عناوا راهکااري اساسای در مادیریت
بهویژه در حوزه كتابداري مطرح است و ارتباط آ با مصرف كاالهاي فرهنگی بررسی خواهاد
شد .جامعه مورد بررسی در این پژوهش سه كتابخانه بزره دانشگاهی شهر اصافها (دانشاگاه
اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) هستند.
مدیریت دانش تالش راهبردي یک سازما دانسته شده كه طی آ میكوشد از راه مهاار و
استفاده از دارایی هاي فکاري كاه نازد كاركناا و مشاتریا آ ساازما وجاود دارد ،از طریا
رقابت به برتري دست یابد .به چنگ آورد  ،ذخیرهسازي ،و توزیاو داناش یاا مادیریت داناش
موجب میشود كاركنا سازما هوشمندانهتر كار كنند ،از دوباارهكااري بکاهناد و در نهایات
تولیدات و خدمات خالقانهتري تولید كنند كه نیااز مشاتریا را بهتار بارآورد .مادیریت داناش
تلفیقی از چهار مولفه خل دانش ،تسهیم دانش ،بهكارگیري دانش و ذخیرهسازي دانش است.
از طرفی دیگر ،عصر حاضر را عصر فناوري و نوآوري در تولید انواع كاالهاا باه خصاو
كاالهاي فرهنگی و مصرف تولیدات ایجاد شاده توساط صانعت فرهنگای نامیادهاناد .بناابراین،
كاالهاي فرهنگی از جملاه :كاالهااي فرهنگای مکتاوب ،كاالهااي فرهنگای سامعی و بصاري،
كاالهاي فرهنگی شبکهاي ،كاالهاي فرهنگی ورزشی و تفریحی ،كاالهاي فرهنگی و هناري ،و
همینطور مصرف این كاالها از جانب اعضاي جامعه و افراد ساازمانی و عضاو نهادهااي عماده
اجتماعی ،از چنا اهمیتی برخوردارند كه برخی كارشناساا آ هاا را جانشاینی باراي فرهناگ
می دانند .با توجه به اینکه میزا گرایش مصرف كاالهاي فرهنگی در جوامو رو به افزایش بوده
و از طرفی در طول سالیا اخیار شایوه و روش ارا اه ایان كاالهاا دچاار تغییارات بسایار زیاادي
گردیده است ،مصرف این كاالها تولید شده توسط صنعت فرهنگی باعث ایجاد دگرگونیهاي
اساسی در درو نظام اجتمااعی مایشاود ،باه طاوري كاه اساتفاده و بهارهگیاري از خادمات و
تولیادات فرهنگای در هاازاره سااوم جاازو جاادایی ناپااذیر تحااوالت اجتماااعی و درو سااازمانی
شناخته شده است.
در این راستا ،براي هرچاه بهتار مادیریت كارد افاراد ،باهخصاو

كتابادارا و صااحبا

خدمات اطالع رسانی كه سهم بهسزایی در روند تحول علمای داناش و تولیاد علام دارناد ،ایان
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پژوهش قصد دارد دریابد كه ارتباط بین مدیریت دانش با مصارف كاالهااي فرهنگای در میاا
كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) چگونه است؟
هدفهای پژوهش
هدف كلی این پژوهش ارزیابی ارتباط بین مدیریت دانش با مصرف كاالهااي فرهنگای در
میا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) است.
هدفهای فرعي
 -4ارزیابی ارتباط مدیریت دانش بر مصرف كاالهاي فرهنگای مکتاوب (روزناماه ،كتااب
و )...در میا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی)؛
 -1ارزیابی ارتباط مدیریت دانش بر مصارف كاالهااي فرهنگای سامعی و بصاري (رادیاو،
تلویزیو  ،تئاتر و سینما و )...در میاا كتابادارا دانشاگاهی شاهر اصافها (دانشاگاه اصافها ،
صنعتی و علوم پزشکی)؛
 -0ارزیااابی ارتباااط ماادیریت دانااش باار مصاارف كاالهاااي فرهنگاای شاابکهاي (اینترناات و
شبکههاي اجتماعی و )...در میا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصافها  ،صانعتی
و علوم پزشکی)؛
 -1ارزیابی ارتباط مدیریت دانش بر مصرف كاالهاي فرهنگی ورزشی و تفریحی (تماشاا و
مشاركت و عضویت) در میا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشاگاه اصافها  ،صانعتی و
علوم پزشکی)؛
 -1ارزیابی ارتباط مدیریت دانش بر مصرف كاالهاي فرهنگی و هنري (خرید اشیا ،بازدیاد
و )...در میا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی)؛
 -6شناسایی و مقایسه ابعاد مدیریت دانش (اجتماعی شد  ،برونیسازي ،تركیاب و درونای
سازي) در میا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی).
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فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلي
بین مدیریت دانش با مصرف كاالهاي فرهنگی در میا كتابدارا دانشگاهی شاهر اصافها
(دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) رابطه معناداري وجود دارد.

فرضیههای فرعي
 بین مدیریت دانش و مصرف كاالهااي فرهنگای مکتاوب در میاا كتابادارا دانشاگاهیشهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) رابطه معناداري وجود دارد.

 باین مادیریت داناش و مصارف كاالهااي فرهنگای سامعی و بصاري در میاا كتاباادارادانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) رابطه معناداري وجود دارد.

 بین مدیریت دانش و مصرف كاالهاي فرهنگای شابکهاي در میاا كتابادارا دانشاگاهیشهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) رابطه معناداري وجود دارد.

 بین مدیریت دانش و مصرف كاالهااي فرهنگای ورزشای و تفریحای در میاا كتابادارادانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) رابطه معناداري وجود دارد.

 بین مدیریت دانش و مصرف كاالهااي فرهنگای و هناري در میاا كتابادارا دانشاگاهیشهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) رابطه معناداري وجود دارد.

 میانگین ابعاد مدیریت دانش (اجتماعی شد  ،برونیسازي ،تركیاب و درونای ساازي) درمیا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) بیشتر از حاد
متوسط است.
پیشینه پژوهش
پژوهشگر با وجاود جساتجوهاي متعادد در زمیناه دو متغیار موجاود در ایان پاژوهش یعنای
مدیریت دانش و مصرف كاالهاي فرهنگی در پایگاههاي معتبر علمی از جمله :امرالد ،4تیلاور و
فرانسیس ،1مركز اطالعات و مدارک علمای ایارا  ،0سایکا ،1اشاییرینگر ،4لیازا ،1ایازا 0و شابکه
1 EMERALD
2 Taylor & Francis
3 IRANDOC
4SIKA
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جهانی اینترنت 1و ...تحقیقی مشابه در این زمینه نیافت و به همین دلیل مجباور باه آورد تعاداد
محدودي پیشینههاي تک متغیره در این زمینه شد ،كه در ذیل به پارهاي از آنها اشاره میشود.
حیاتی ( )4011در پژوهشی به مطالعه تأثیر ابعاد فرهنگ ساازمانی بار روي مادیریت داناش
مدیرا دانشگاه شیراز می پردازد .جامعاه ماورد مطالعاه پاژوهش حاضار را مادیرا و كاركناا
دانشگاه شیراز تشکیل مایدهناد .باا اساتفاده از روش نموناهگیاري تصاادفی طبقاهاي در گاروه
كاركنا  ،تعداد  111نفر و با استفاده از روش نمونهگیري تصادفی ساده در گروه مدیرا تعاداد
 61نفر انتخاب شدند" .مقیاس ارزیابی مدیریت دانش" بین هر دو گاروه كاركناا و مادیرا و
"مقیاس برآورد فرهنگ سازمانی" فقط بین كاركناا توزیاو گردیاد .نتاایج تحلیال رگرسایو
چند متغیره نشا داد كه تاكیادات راهباردي در مقایساه باا ساایر ابعااد فرهناگ ساازمانی پایش
بینیكننده قويتري براي مدیریت دانش و همچنین تمام ابعاد آ است.
رحیمی و رجایی پور ( )4011در پژوهشی با عنوا بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مادیریت
دانش و عملکرد اعضاي هیات علمی دانشگاه اصفها به بررسی رابطه میزا تحق ابعاد فرآیند
تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضاي هیأت علمی دانشگاه اصافها در ساال تحصایلی -11
 16پرداختند .سؤاالت تحقی با در نظر گرفتن ابعاد فرآیند تبادیل مادیریت داناش (اجتمااعی
شد  ،برونایساازي ،تركیاب و درونایساازي) و باا توجاه باه ویژگایهااي جمعیات شاناختی
(سن،جنسیت ،رشتهي تحصیلی ،مرتبه علمی و وضعیت استخدامی) مورد بررسای قارار گرفتاه
است نتایج نشا میدهد كه بین فرآیند تبدیل مدیریت دانش و میزا عملکرد همبستگی مثبت
و معنادار وجود دارد .تفاوت معناداري بین میانگین میازا تحقا مؤلفاههااي مادیریت داناش
اعضاي هیأت علمی برحسب سن ،جنسیت و رشتهي تحصیلی و وضاعیت اساتخدامی مشااهده
نشده است.

هاريهرا ( )1331در پژوهشی با عنوا مدیریت دانش؛ ابزار و استراتژيها به بررسی رابطه
مدیریت دانش با نوآوريها و ابداعات در مهارتهاي مادیریتی و یاادگیري ساازمانی پرداختاه
1 Springer
2 LISA
3 ISA
4 World Wide Web
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است .هدف این پژوهش تأثیر مدیریت دانش بر سیستمهااي اطالعااتی متمركاز باوده و سایس
نیروي خود را به سوي توسعه مدیریت سرمایه فکري و مهارتهاي مدیریتی تغییر داده است .باا
بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیهاي آ در حیطه عملکرد سازما ها ،میتاوا دریافات
كه برخورداري از دانش و اطالعات بهروز براي ادامه حیات سازما ها به یاک ضارورت انکاار
ناپذیر تبدیل شده است .به خصو

اگر روند تغییر و تحوالت دانش در جامعه باه دقات ماورد

ارزیابی قرار گیرد ،این نتیجه حاصل میشود كاه جامعاه فراصانعتی اماروز جامعاهاي اطالعااتی
است كه در آ به تدریج فناوريهاي نیرو افزا جاي خود را به فناوريهاي دانش افزا میدهند.
پارک  )1336( 4در پژوهشی با انجام یک مطالعه تجربی رابطه بین توانمنديسازي مدیریت
دانش (قابلیتهاي زیر ساختاري) ،قابلیتهاي فرآیندهاي مدیریت داناش و عملکارد مادیریت
دانش را مورد بررسی قرار داد .در این مادل توانمناد ساازهاي مادیریت داناش شاامل فرهناگ
سازمانی ،تکنولوژي و ساختار بوده و فرآیندهاي مادیریت داناش شاامل كساب داناش ،تبادیل
دانش ،كاربرد دانش و حفظ دانش است .یافتههاي ایان تحقیا نشاا مایدهاد كاه تکنولاوژي
متغیر مستقل مثبت و معنایداري از كساب داناش ،تبادیل داناش و حفاظ آ اسات و فرهناگ
سااازمانی متغیاار مسااتقل مثباات و معناایداري از عملکاارد ماادیریت دانااش و كاااربرد دانااش
است،همچنین ساختار متغیر مستقل مثبت و معنیداري از عملکرد مدیریت دانش ،كسب دانش،
تبدیل دانش ،كاربرد دانش و حفظ دانش است و در نهایت كسب دانش ،كاربرد دانش و حفظ
دانش متغیرهاي مستقل مثبت و معنیداري از عملکرد مدیریت دانش است.
تعاريف مفهومي متغیرهای پژوهش
کاالهای فرهنگي
كاال و خدمت فرهنگی و به دنبال آ مصارف كاالهاا و خادمات تولیاد شاده فرهنگای عباارت
است از شی و یا خدمتی قابل اساتفاده و مفیاد كاه توساط افارادي از جامعاه باراي ارضااي نیازهااي
فرهنگی سایرین تولید و ایجاد گردد و در فرآیند مبادله با كاال و خدمات دیگرا اعام از فرهنگای و
یا غیر فرهنگی معاوضه گردد.
1 Park
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مديريت دانش
مدیریت دانش شامل  1مرحله ذخیرهسازي دانش ،تسهیم دانش ،بهكارگیري داناش و خلا
دانش میباشد كه در سازما به صورت فرآیندي به این شارح انجاام مایگیارد :در مرحلاه اول
باید دانش موجود در سطح سازما و منابو آ (اعم از داناش تصاریحی و تلاویحی نازد افاراد،
بانکهاي اطالعاتی،مستندات و )...مورد شناسایی واقاو شاده و سایس جماوآوري گشاته و باه
صورت مناسبی ذخیرهسازي شود.سیس براي اینکه دانش با ارزش شده و به هم افزایی و زایاش
مجدد منجر گردد ،ب اید دانش میا افراد باه اشاتراک گذاشاته شاود.پس از ایان مرحلاه بایاد از
دانش كسب شده در جهت اهداف سازما استفاده شاود.و در مرحلاه آخار باا ورود اطالعاات
جدید به سیستم خل دانش انجام میگیرد (نوروزیا .)16 ،4016 ،
روش پژوهش و گردآوری اطالعات
در این تحقی گردآوري دادهها بر دو روش مطالعات كتابخانهاي و مطالعات میدانی اساتوار
است .در مطالعه كتابخانهاي جهت بررسی تحقی و ادبیات موضوع به مطالعه كتابها ،نشریهها،
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقی و پایگاههااي اطالعااتی داخلای و خاارجی مانناد:
تیلور و فرانسیس ،امرالد ،مركز اطالعات و مدارک علمای ایارا و ...پرداختاه و ابعااد مختلاف
موضوع تحقی شناسایی و بررسی شد .در بخش مطالعه میدانی جهت گردآوري اطالعات براي
تعیین ارزیابی ارتباط مدیریت دانش برمصرف كاالهاي فرهنگی در میا كتابادارا دانشاگاهی
شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صانعتی و علاوم پزشاکی) پرساشناماهاي طراحای و محقا باه
صورت انفرادي به دانشگاه هاي اصافها  ،صانعتی و علاوم پزشاکی اصافها مراجعاه و پاس از
توضیح در مورد اهداف تحقی پرسشنامه مربوطه را در اختیاار آ هاا قارار داد ،تاا در راساتاي
سؤاالت تحقی تکمیل نمایند .به منظور تجزیه و تحلیل اطالعات از روشهاي آماار توصایفی و
استنباطی استفاده شد .جامعاه آمااري پاژوهش  411نفار ازكتابادارا دانشاگاهی شاهر اصافها
(دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی) اسات .تعاداد كال نموناه آمااري بار اسااس جادول
مورگا محاسبه شده است .چرا كه در این جدول براي جامعاه آمااري  413نفاره حجام نموناه
 431نفر با باالترین پراكندگی یعنی مقدار ( p=.5و  )q=.5انتخاب شده اسات و از آ هاا ساوال
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به صورت پرسشنامهاي بهعمل آمده است .در این پژوهش براي بررسی روایی ،پرسشناماه باه
تعدادي از صاحب نظرا و استادا مرباوط از جملاه اساتاد راهنماا و اساتادانی از گاروه آماار و
اقتصاد و جامعهشناسی داده شد و از آ ها درمورد هر سؤال و در خصو

ارزیاابی ساؤالهااي

پژوهش نظرخواهی گردید كه پس از انجام اصاالحات و تعادیالت ماورد نظار آ هاا ،همگای
پرسشنامه را تأیید نمودند .پایایی پرسشنامه پژوهش نیز ،بعد از توزیو  03پرسشنامه به عناوا
آزمو ابتدایی 4آلفا و از طری ضریب آلفاي كرونباخ 1با استفاده از نرم افازار  SPSS19محاسابه
شد و در كل ضریب  3/11بهدست آماد كاه در ساطح آلفااي  3/34معناادار باوده و حااكی از
پایایی باالي ابزار اندازهگیري مورد استفاده است .كه مقدارآلفاي محاسابه شاده مرباوط باه هار
متغیر و آلفاي كل در جدول زیرآمده است.
جدول ( )1ضرايب آلفای کرونباخ متغیرهای جامعه (کتابداران دانشگاههای اصفهان،
صنعتي ،علوم پزشكي اصفهان)
ردیف

نام متغیر

تعداد گویه

آلفاي كرونباخ

4

مصرف كاالهاي فرهنگی مکتوب

43

3/11

1

صرف كاالهاي فرهنگی سمعی و بصري

1

3/14

0

مصرف كاالهاي فرهنگی شبکهاي

1

3/11

1

صرف كاالهاي فرهنگی ورزشی و تفریحی

3

3/11

1

مصرف كاالهاي فرهنگی و هنري

43

3/11

6

خل دانش

1

3/13

1

تسهیم دانش

6

3/13

1

بهكارگیري دانش

1

3/11

3

ذخیرهسازي دانش

1

3/11

11

3/11

جمو كل

1 Pretest
)2 alpha (cronbach
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يافتههای پژوهش
تحلیل دادههای مربوط به فرضیههای پژوهش
 -4بین مدیریت دانش و مصرف كاالهاي فرهنگی مکتاوب در میاا كتابادارا دانشاگاهی
شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی اصفها ) رابطه معناداري وجود دارد.

جدول ( )2خروجي تحلیل آماری ضريب همبستگي پیرسون رابطه بین مديريت دانش
با مصرف کاالهای فرهنگي مكتوب در میان کتابداران دانشگاهي شهر اصفهان

برآورد

جامعه آماري

ضریب همبستگی

sig=3/143

N=431

r=3/410

با توجه به سطح سنجش دو متغیر در سطح فاصلهاي ضریب همبستگی پیرسو براي آزماو
فوق مناسب به نظر میرسد.همچنین اعداد به دست آماده؛ یعنای ساطح معنااداري بزرگتار از 1
درصد ( )sig=3/143و ضریب همبستگی پیرسو مثبت ( )r=3/410نشا مایدهاد كاه ضاریب
همبستگی بسیار ضعیف و سطح معناداري بسیار بزرگتر از  1درصد خطا حد مجاز بوده است.
 -1بین مدیریت داناش و مصارف كاالهااي فرهنگای سامعی و بصاري در میاا كتابادارا
دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صانعتی و علاوم پزشاکی اصافها ) رابطاه معنااداري
وجود دارد.

جدول ( )3خروجي تحلیل آماری ضريب همبستگي پیرسون رابطه بین مديريت دانش
با مصرف کاالهای فرهنگي سمعي و بصری در میان کتابداران دانشگاهي شهر اصفهان
برآورد

جامعه آماري

ضریب همبستگی

sig=3/333

N=431

r=-3/011

با توجه به سطح سنجش دو متغیر در سطح فاصلهاي ضریب همبستگی پیرسو براي آزماو
فوق مناسب به نظر میرسد .همچنین اعداد باه دسات آماده؛ یعنای ساطح معنااداري كمتار از 1
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درصااد ( )sig=3/333و ضااریب همبسااتگی پیرسااو ( )r=-3/011نشااا ماایدهااد كااه ضااریب
همبستگی بسیار ضعیف و سطح معناداري كوچکتر از  1درصد خطا حد مجاز بوده است.
 -0بین مدیریت دانش و مصرف كاالهاي فرهنگی شبکهاي در میاا كتابادارا دانشاگاهی
شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی اصفها ) رابطه معناداري وجود دارد.

جدول ( )4خروجي تحلیل آماری ضريب همبستگي پیرسون رابطه بین مديريت دانش
با مصرف کاالهای فرهنگي شبكهای در میان کتابداران دانشگاهي شهر اصفهان
برآورد

جامعه آماري

sig=3/333

N=431

ضریب همبستگی
**

r=3/101

با توجه به سطح سنجش دو متغیر در سطح فاصلهاي ضریب همبستگی پیرسو براي آزماو
فوق مناسب به نظر میرسد.همچنین اعاداد باه دسات آماده؛ یعنای ساطح معنااداري كمتار از 1
درصد ( )sig=3/333و ضریب همبستگی پیرسو مثبت (** )r=3/101نشا میدهد كه ضاریب
همبستگی بسیار قوي و سطح معناداري كوچکتر از  1درصد خطا حد مجاز بوده است.
 -1بین مدیریت دانش و مصرف كاالهاي فرهنگی ورزشای و تفریحای در میاا كتابادارا
دانشگاهی شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صانعتی و علاوم پزشاکی اصافها ) رابطاه معنااداري
وجود دارد.

جدول ( )5خروجي تحلیل آماری ضريب همبستگي پیرسون رابطه بین مديريت دانش
با مصرف کاالهای فرهنگي ورزشي و تفريحي در میان کتابداران دانشگاهي اصفهان
برآورد

جامعه آماري

ضریب همبستگی

sig=3/111

N=431

r=3/311

با توجه به سطح سنجش دو متغیر در سطح فاصلهاي ضریب همبستگی پیرسو براي آزماو
فوق مناسب به نظر میرسد .همچنین اعداد به دست آماده؛ یعنای ساطح معنااداري بزرگتار از 1
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درصد ( )sig=3/111و ضریب همبستگی پیرسو ضعیف ( )r=3/311نشا میدهد كه ضاریب
همبستگی بسیار ضعیف و سطح معناداري بسیار بزرگتر از  1درصد خطا حد مجاز بوده است.
 -1بین مدیریت دانش و مصرف كاالهاي فرهنگی و هناري در میاا كتابادارا دانشاگاهی
شهر اصفها (دانشگاه اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی اصفها ) رابطه معناداري وجود دارد.

جدول ( )6خروجي تحلیل آماری ضريب همبستگي پیرسون رابطه بین مديريت دانش
با مصرف کاالهای فرهنگي و هنری در میان کتابداران دانشگاهي شهر اصفهان
برآورد

جامعه آماري

sig=3/333

N=431

ضریب همبستگی
**

r=3/063

با توجه به سطح سنجش دو متغیر در سطح فاصلهاي ضریب همبستگی پیرسو براي آزماو
فوق مناسب به نظر میرسد.همچنین اعاداد باهدسات آماده؛ یعنای ساطح معنااداري كمتار از 1
درصد ( )sig=3/333و ضریب همبستگی پیرسو مثبت (** )r=3/063را نشا میدهد.
 -6میانگین ابعاد مدیریت دانش (اجتماعی شد  ،برونیسازي ،تركیب و درونی ساازي) در
میا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها (دانشاگاه اصافها  ،صانعتی و علاوم پزشاکی اصافها )
بیشتر از حد متوسط است.
جدول ( )7آزمون تي تک نمونهای برای آزمون مقايسه میانگین ابعاد مديريت دانش
با حد متوسط آن
تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار آزمو

مقدارT

سطح معنیداري

431

13/13

41/13

11

0/01

3/334

جدول شماره  -41-1آزمو تفاوت میانگین ابعاد مدیریت دانش بار حساب مقادار آزماو
در حد متوسط نشا میدهد .با توجه به آمارهاي موجاود در ایان جادول ،میاانگین نماره ابعااد
مدیریت دانش براي پاسخگویا  13/13است و با مقدار حد متوسط ابعاد مدیریت دانش كه بار
اساس  11سوال در پرسشنامه سنجیده شده است كه مقدار آ  11شاده اسات ،تفااوت دارناد.

ارزیابی ارتباط مدیریت دانش با مصرف كاالهاي فرهنگی در میا كتابدارا دانشگاهی شهر اصفها 411 /

این میزا تفاوت بر اساس اصول حاكم بر قضایاي آماري متعل به  431نفر افراد نموناه آمااري
(كتابدارا دانشگاههاي اصفها  ،صنعتی و علوم پزشکی اصفها ) هساتند و باراي تعمایم آ باه
كل جامعه آماري ،مقدار تی و سطح معناداري به كمک میآیند.
مدل کلي پژوهش
به منظور تعیین شدت و جهت تاأثیر متغیار مادیریت داناش بار مصارف كاالهااي فرهنگای
كتابدارا دانشگاههاي اصفها از یک مدل معادله ساختاري بهره گرفتاه شاده اسات كاه نحاوه
سنجش یک متغیر پنها را با استفاده از دو یا تعداد بیشتري متغیر مشاهده شده تعریف مایكناد.
همچنین میتوا گفت در مدل اندازهگیري مشخص میشود كه تعداد متغیرهاي مشااهده شاده
براي یک متغیر پنها تا چه حد تحت تأثیر متغیر پنها مورد نظر و تا چه حد تحات تاأثیر متغیار
خطا هستند.

مدل ( )1مدل معادله ساختاری برای تبیین رابطه متغیرهای تحقیق

در مدل فوق  3متغیر مشاهده شده وجود دارد كه این متغیرها از تجمیو تعداد زیاادي گویاه
در پرسشنامه پژوهش حاصل شادهاناد .متغیرهااي مشااهده شاده شاامل  3متغیار مساتقل اصالی
پژوهش هستند كه در مدل مشخص شده و براي تبیین رابطه بین متغیرهااي مساتقل و وابساته باه
كار رفتهاند .متغیرهاي خطاي  e1تا  e9نمااد خطااي انادازهگیاري  3متغیار مشااهده شاده باراي
متغیرهاي مدل هستند .در مدل فوق با توجه به جهت پیکا هاا از سامت متغیار پنهاا باه سامت
متغیر مشاهده شده كه معرف آ متغیر پنها است ،بیانگر این نکته روش شناختی است كه نمره
هر پاسخگو در متغیر مشاهده شده تحت تأثیر وضعیتی است كه آ پاسخگو در در متغیر پنهاا
زیر بنایی مرتبط با متغیر مشاهده شده دارد .براي مثال ،در این مدل متغیرهااي پنهاا ماا شاامل؛
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مصرف كاالي فرهنگی و مدیریت دانش هستند كه مصرف كاالي فرهنگی با  1متغیار مصارف
كاالهاي فرهنگای مکتاوب ،مصارف كاالهااي فرهنگای سامعی و بصاري ،مصارف كاالهااي
فرهنگی شبکهاي ،مصرف كاالهاي فرهنگی ورزشی و تفریحی و مصرف كاالهااي فرهنگای و
هنري با ضرایب معین مشخص شده اند .همچنین مدیریت دانش با  1زیر شااخص خلا داناش،
تسهیم دانش ،بکارگیري دانش و ذخیره سازي دانش در مدل حضور دارد.
جدول ( )8نمادهای ترسیمي شاخصها و متغیرهای مختلف تحقیق
شاخصها

مصرف کاالهای
فرهنگي ()Y1

مديريت دانش ()Y2

نام متغیرها

نمادهای ترسیمي
مدل

مصرف كاالهاي فرهنگی مکتوب

F1

مصرف كاالهاي فرهنگی سمعی و بصري

F2

مصرف كاالهاي فرهنگی شبکهاي

F3

مصرف كاالهاي فرهنگی ورزشی و تفریحی

F4

مصرف كاالهاي فرهنگی و هنري

F5

خل دانش

FF1

تسهیم دانش

FF2

بکارگیري دانش

FF3

ذخیره سازي دانش

FF4

خطاهاي اندازهگیري متغیرهاي مشاهده شده

E1-E9

نتایج حاصل از رابطه بین متغیرهاي پژوهش گویااي ارتباطاات معنااداري باین آنهاسات .بار
اساس نتایج مدل همبستگی قاوي اي باین میازا مادیریت داناش و مصارف كاالهااي فرهنگای
وجود دارد .هرچند این رابطه در نرمافزار  Spssمعنادار بود ،اما تفاوت این دو در این اسات اوال
در مدلسازي معادله ساختاري حضور همه شاخصها در مدل تاثیرگذار است و در ثانی با متغیار
پنها داراي خطاي ساختاري با عنوا متغیر پنها رفتاار مایشاود .همچناین در  Spssاز هار دو
متغیر به عنوا متغیر آشکار برخورد میشود هر چند این دو پنهاا باوده و داراي خطااي انادازه
گیري هستند .ضریب همبستگی بین دو متغیر مدیریت دانش و مصرف كاالي فرهنگی در مادل
فوق  3/11بوده كه گویااي رابطاه مساتقیم و معنااداري باین دو متغیار اسات .در كال اثار تماام
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شاخص هااي مادیریت داناش بار خاود مادیریت داناش معناادار باوده و در باین ایان مولفاههاا
بکارگیري دانش و ذخیره سازي دانش با ضریب  3/30بیشترین توا تحلیال شااخص مادیریت
دانش را دارند و در بحث مصرف كاالي فرهنگی ،مصرف كاالهاي فرهنگی و هنري با ضریب
 3/10بیشترین توا تحلیل مصرف كاالي فرهنگی را داشتته و در همین راستا مصرف كاالهااي
فرهنگی سمعی و بصري توا ناچیزي و معکوسی در تبیین مصرف فرهنگی دارند.
بحث و نتیجهگیری
امروزه كاالهاي فرهنگی و همین طاور مصارف ایان كاالهااي تولیاد شاده توساط صانعت
فرهنگی از جانب اعضاي جامعاه و افاراد ساازمانی و عضاو نهادهااي عماده اجتمااعی از چناا
اهمیتی برخوردارند كه برخی كارشناسا آنها را جانشاینی باراي فرهناگ مایدانناد .از ایان رو
مصرف این كاالها نه تنها باعث تعالی انسانی اعضاي جامعه شده ،بلکاه باعاث اساتمرار جریاا
توسعه پایادار در باین اعضااي جامعاه و از ساویی دیگار باعاث ترقای و رونا و بهباود رواباط
اجتماعی و انسانی در درو نظام اجتماعی میشود .مصرف كاالهاي فرهنگی در ابعااد مختلفای
دستهبندي شده و اندیشمندا مختلف تعاریف مختلفی از آنها ارایه كاردهاناد .در ایان پاژوهش
محق با دسته بندي این كاالها به مصرف كاالهاي فرهنگی مکتوب ،مصرف كاالهاي فرهنگی
سمعی و بصري ،مصرف كاالهااي فرهنگای شابکهاي ،مصارف كاالهااي فرهنگای ورزشای و
تفریحی و مصرف كاالهاي فرهنگی و هنري تعریف جامعی از مصرف فرهنگی را در پاژوهش
عنوا كرده است .از نظر اندیشمندا مصرف تعیین كننده سبک زندگی افراد است و متغیرهاي
متعددي بر سبک مصرف افراد تاثیر گذار است .مهمترین متغیر تاثیر گذار بر مصارف فرهنگای
كتابدارا كه در این پژوهش به آ پرداخته است ،مفهوم مدیریت دانش است .البته با توجاه باه
وفور منابو در این زمیناه تعریاف مادیریت داناش كاار آساانی نیسات .نویساندگا مختلاف از
دیدگاههاي مختلف و با رویکردهاي متفاوت به تعریف مدیریت دانش پرداختهاناد .از دیادگاه
رابیتز مدیریت دانش ،شامل همه روشهایی است كه سازما  ،داراییهااي داناش خاود را اداره
میكند كه شامل چگونگی جمو آوري ،ذخیره ساازي ،انتقاال ،بکاار گیاري ،باه روز ساازي و
ایجاد دانش است.گراور و مدهاوم نیز مدیریت دانش را مدیریت صاریح و سیساتماتیک داناش
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حیاتی و فرایندهاي مربوط به ایجاد ،ساازماندهی ،انتشاار و اساتفاده و اكتشااف داناش تعریاف
كاارده انااد .همچنااین پاارز معتقااد اساات ماادیریت دانااش عبااارت اساات از گااردآوري دانااش،
قابلیتهاي عقالنی و تجربیات افراد یک سازما و ایجاد قابلیت بازیابی براي آنها به عنوا یک
سرمایه سازمانی .نیومن بر این باور بود كه مدیریت دانش مجموعه اي از پدیدههاایی اسات كاه
پدیدآوري،اشاااعه و بکااارگیري دانااش ذهن ای و عین ای در ی اک سااازما را در باار م ای گی ارد
(دهقا نجم 11 :4011 ،و  .)13با این تفاسیر در ارتباط با تاثیر مدیریت دانش بر مصرف كااالي
فرهنگی تحقیقی صورت نگرفته و بیشتر آثار و كارهاي انجام شده در این زمینه به شرح ابعاادي
از این مساله پرداختهاند.
در بحث یافته نتایج حاصال از مدلساازي رابطاه باین متغیرهااي پاژوهش گویااي ارتباطاات
معناداري بین آ هاست .بر اساس نتایج همبستگی قوياي بین میزا مادیریت داناش و مصارف
كاالهاي فرهنگی در میا كتابدارا دانشگاههااي اصافها  ،صانعتی و علاوم پزشاکی اصافها ،
وجود دارد .ضریب همبستگی بین دو متغیر مدیریت دانش و مصرف كاالهاي فرهنگی در مدل
معادله ساختاري پژوهش  3/11بوده كه گویاي رابطه مستقیم و معناداري بین دو متغیر اسات .در
كل اثر تمام شاخص هاي مدیریت دانش بر خاود مادیریت داناش معناادار باوده و در باین ایان
مولفهها بهكارگیري دانش و ذخیرهسازي دانش با ضریب  3/30بیشاترین تاوا تحلیال شااخص
مدیریت دانش را در میا كتابدارا دانشگاههااي اصافها  ،صانعتی و علاوم پزشاکی اصافها ،
دارند .در بحث مصرف كاالهاي فرهنگی ،مصرف كاالهاي فرهنگی و هناري باا ضاریب 3/10
بیشترین توا تحلیل مصارف كاالهااي فرهنگای را در میاا كتابادارا دانشاگاههااي اصافها ،
صنعتی و علوم پزشکی اصفها  ،داشته و در هماین راساتا مصارف كاالهااي فرهنگای سامعی و
بصري توا ناچیز و معکوسی در تبیین مصرف فرهنگی كتابدارا دانشگاههاي اصفها  ،صنعتی
و علوم پزشکی اصفها  ،دارند.
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