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Abstract 

Aim:Social capital is an important factor affecting the creativity, productivity, efficiency, 

and effectiveness of the organization. Concerning the growth of communities and 

organizations, increasing the quality of services, increasing employee motivation, success in 

competition, reducing costs, job satisfaction, resources waste, and the reduction of a 

bureaucracy affect and encourage pragmatism that is needed further investigation. Therefore, 

it can be said that social capital can play a key role in the emergence of organizational 

creativity and organizational efficiency in librarians. Given the importance of libraries in 

society and the prominent role of librarians, especially librarians in public libraries in 

promoting the public culture of a society, investigating the relationship between social capital 

and organizational efficiency and organizational creativity, especially among librarians in 

public libraries seems necessary. 

Methodology: The present study applied and survey-correlation method is used. 

The statistical population of this study consisted of 260 librarians of public libraries in 

Kermanshah province, of which 155 were selected as a sample. Data were collected using 

Chang and Chung Social Capital Questionnaire (2011), Torrance Organizational Creativity 

(1959), and Pinprayong & Siengtai, Organizational Performance Questionnaire (2012). The 

reliability was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.76, 0.81, and 0.72, 

respectively. To analyze the data, frequency distribution table, mean and standard deviation, 

structural equation modeling, and Bootstrap method were used in Amos software and multiple 

linear regression in SPSS software. 

Findings: The results showed that there was a positive and significant relationship 

between social capital and organizational creativity and organizational efficiency. Also, 

organizational creativity does not play a mediating role in the relationship between social 

capital and organizational efficiency. 
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Finally, the findings indicate that there is a positive and significant relationship between 

all three dimensions of social capital (relational, structural, and cognitive) with organizational 

creativity and organizational efficiency. 

Conclusion: According to the research findings, it can be concluded that social capital 

affects the organizational creativity of librarians in public libraries in Kermanshah province. 

Therefore, it is suggested to the managers of public libraries of Kermanshah province 

to consider the sense of friendship and intimacy, cooperation and cohesion among librarians 

and to strengthen the factors affecting it in the organization to increase the organizational 

creativity of librarians. Also, it was found that social capital affects the organizational 

efficiency of public librarians in Kermanshah province. Therefore, it is suggested to the 

managers of public libraries of Kermanshah province, instead of exorbitant costs to increase 

the efficiency and productivity of the organization, to improve the internal organizational 

conditions. Consequently, increasing the organizational efficiency of librarians and the 

efficiency of the public library will occur. 

 

Keywords: Social Capital, Organizational Creativity, Organizational Efficiency, 

Kermanshah Public Librarians. 
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 چکیده

کارآیی سازمانی در بین کتابداران  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با خالقیت و هدف:
 های عمومی استان کرمانشاه است.  کتابخانه

همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این  –پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی روش:
ها به عنوان   از آن نفر 655دادند که  های عمومی استان کرمانشاه تشکیل می  نفر از کتابداران کتابخانه 410پژوهش را 

 نمونه انتخاب شدند. 
ها نشان داد که بین سرمایه اجتماعی با خالقیت سازمانی و کارآیی سازمانی رابطه مثبت و  یافته ها:  یافته

داری وجود دارد. همچنین، خالقیت سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآیی سازمانی نقش میانجی ایفا   معنی
ای، ساختاری و شناختی( با خالقیت سازمانی و کارآیی سازمانی رابطه   ین هر سه بُعد سرمایه اجتماعی )رابطهکند. ب  نمی

 داری وجود دارد. مثبت و معنی
 در خالقیت سازمانی و کارآیی سازمانی بهبود به منجر مستقیم طور  به اجتماعی سرمایه تقویت گیری:  نتیجه

ای داشته باشند   ها باید به این مسئله توجه ویژه  شود. بنابراین، مدیران کتابخانه  می کرمانشاههای عمومی استان   کتابخانه
های عمومی، باید سعی در افزایش سرمایه   و برای افزایش خالقیت سازمانی و کارآیی سازمانی کتابداران کتابخانه

 اجتماعی آنان داشته باشند.

های عمومی استان   سرمایه اجتماعی، خالقیت سازمانی، کارآیی سازمانی، کتابداران کتابخانه ها:  کلیدواژه

 کرمانشاه.
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 مقدمه. 1

های بهبود خالقیت و کارآیی کارکنان خود و  ای به دنبال دستیابی به راه طور فزاینده ها به سازمان
تی و حفظ آن هستند )فاستر و به دنبال آن بهبود عملکرد سازمان، جهت دستیابی به مزیت رقاب

 ،یاهداف سازمان به یابیدست زانی(. از آنجایی که م0119، 2؛ به نقل از: سوزبیلیر0111، 1کاپالن
پور،   ها است )رمزگویان و حسن  سازمان در کار به مشغول یانسان یروین عملکرد نحوه با مرتبط
آن سازمان را تضمین  بقای سازمان،کارکنان هر  حیصح گفت که عملکرد توان ی(، لذا، م1990

 ،یاقتصاد ،یکیزیف یها هیها در کنار سرما  سازمان در زین یسرمایه اجتماع گر،ید طرف کند. از  می
است.  گرفته قرار توجه بسیار زیاد مورد یارتباط و یاطالعات یها  آوری  انسانی، فن یها  هیسرما
 یها  سازمان در یانسان یروین یور  بهره و یبردار  بهرهبرای  را یار مناسبیبس بستر یاجتماع هیسرما

 نیا یپرتو در زین یسازمان گریهای د  هیسرما از یمند بهره گر،ید یآورد. از سو  می فراهم مختلف
دارد )موسوی خامنه،  اشاره سازمان در هیسرما نیا تیاهم به نکته نیهم است و ریپذ  ه امکانیسرما

ها، محیطی متغیر است که این  ها مانند دیگر سازمان  محیط کتابخانه(. 1995 کمالی و عزیزی،
های   توان در نیاز به اطالعات، تغییر سریع در فناوری اطالعات و رشد هزینه  پذیری را می  تحول

ها باید بتوانند با   (. کتابداران کتابخانه3،1990های جدید مالحظه نمود )وارنر  مربوط به این فناوری
ها و تغییرات جدید همگام سازند و خالقیت کافی جهت   های الزم، خود را با پیشرفت  آموزش

ها در سازمان را داشته باشند تا بتوانند کارآیی خود و به دنبال آن کارآیی   استفاده از این فناوری
 سازمان را افزایش دهند.

 بیان مسأله. 2

 ها  سازمان امروز محیط بارز صیاتخصو که از روزافزون و سریع تغییرات و تنوع پیچیدگی،
 ها،  آن حیات و استمرار بقاء که است داده قرار شرایطی در را مختلف یها  روند، سازمان می شمار  به

کارآیی و  بهبود یبرا متناسب یرویکردها و ها  راهکارها، ابزارها، شیوه از استفاده مستلزم
 روزافزون شرایط رقابت در ها  سازمان دیگر،(. به بیان 1990باشد )امیرخانی،  عملکردشان می

                                                           

1. Foster & Kaplan 

2. Sözbilir 

3. Varner 
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 این نمایند. در آزمون و عملکرد خود کارآیی بهبود یرا برا یجدید یها شیوه تا ناگزیرند یامروز
از  یکی به عنوان که است اجتماعی سرمایه یرو تمرکز بر راهبردها، ترین  مناسب از یکی راستا،

و عملکرد  کارآیی بهبود در تواند  که می رود  می شمار به سازمانی مهم یها  دارایی و ها  قابلیت
 یدارا هرچه کارکنان که یطور  به (،1991آذر،  و پور  قابل توجهی داشته باشد )حسین نقش سازمان
و اکبری،  بود )معمارزاده، عطایی خواهند یبهتر عملکرد یدارا باشند، یباالتر اجتماعی سرمایه
1999 .) 
و پژوهشگران  نظران  صاحب یسو از یتعاریف متعدد اجتماعی، سرمایه مفهوم با رابطه در

نظر وجود دارد که سرمایه اجتماعی به   ها این اتفاق  ارائه شده است، اما در میان اکثر آن مختلف
های اجتماعی یا   توانایی کارکنان در تأمین منافع خود و سازمان به واسطه عضویت در شبکه

 (. 0119ره دارد )سوزبیلیر، ساختارهای اجتماعی اشا
ترین ابعاد سرمایه اجتماعی شامل سه بعد   ( مهم1999) 1از دیدگاه ناهاپیت و گوشال

یکی از پیامدهای سرمایه اجتماعی (. 1991است )زارع،  4و ساختاری 3، ارتباطی2شناختی
کننده مهم  لکند که سرمایه اجتماعی تسهی  ( استدالل می0119) 5لیوباشد.  خالقیت سازمانی می

توان تعامل بین استعداد، عمل و محیط تعریف کرد که توسط آن یک   خالقیت را میخالقیت است. 
کنند و خالقیت سازمانی به عنوان تابعی از  فرد یا یک گروه محصول جدید و مفیدی را تولید می

شود   گرفته میهای خالقیت و ترکیبات آن مانند فرهنگ سازمانی، پاداش و منابع در نظر   خروجی
، 8، ابتکار7، خالقیت دارای چهار بعد سیالیت6(. براساس نظریه تورنس0119)سوزبیلیر، 

یکی دیگر از پیامدهای مهم سرمایه (. 1991است )شوقی و مرتضوی،  10و بسط 9پذیری  انعطاف
                                                           

1. Nahapit & Gooshal  
2. Cognitive 

3. Relational 

4. Structural 

5. Liu 

6. Torrance 

7. Rigidity 

8. Innovation 
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اثرگذار بر اجتماعی بهبود کارآیی سازمانی بوده و نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل 
. (0111، 1فوکویاما؛ 0119)سوزبیلیر، ها مدنظر قرار گرفته است   کارآیی سازمانی در پژوهش

های مورد استفاده در یک فعالیت  کارآیی را اساسًا مقایسه بین ورودی 2اوبین، پینا، گارسیا و پایز
نقل از: سوزبیلیر،  ؛ به0119اند )اوبین و همکاران،   های تولید شده تعریف کرده  خاص و خروجی

شود، حضور   های اجتماعی و فرهنگی مهم در جامعه تلقی می  کتابخانه یکی از ارگان(. 0119
ها در سطح جامعه و در   تواند زمینه را برای درخشش بیشتر کتابخانه  پررنگ و خالق کتابداران می

های  ابداران کتابخانهنهایت ارتقای اطالعات و دانش اعضای جامعه فراهم آورد. بنابراین، کت
های اجتماعی در بین خود به باالترین میزان خالقیت و   توانند از طریق ارتقای سرمایه  عمومی می

تواند   کارآیی سازمانی دست یابند، چرا که تقویت روحیه خالقیت و نوآوری در بین کتابداران می
ا گردد، و در نتیجه میزان کارآیی ه  ساز ارائه خدمات جدید و مفید به مراجعان کتابخانه  زمینه

با توجه به  مندی باالی کاربران کتابخانه خواهد بود. کتابخانه را ارتقاء بخشند که نتیجه آن رضایت
 صورت زیر تدوین شد.   موارد گفته شده مدل مفهومی پژوهش به

 
 (۲014)سوزبیلیر، مدل مفهومی پژوهش  -1شکل 

 اهداف پژوهش. 3

 هدف اصلی (الف
اصلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با خالقیت سازمانی و کارآیی  هدف

 های عمومی استان کرمانشاه است.  سازمانی در بین کتابداران کتابخانه
                                                           

1. Fukuyama 
2. Aubyn, Pina, Garcia & Pais 
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 اهداف فرعی (ب
های عمومی استان   تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی با خالقیت سازمانی کتابداران کتابخانه( 1

 کرمانشاه،
های عمومی استان   رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآیی سازمانی کتابداران کتابخانه تعیین( 0

 کرمانشاه،

رابطه بین سرمایه اجتماعی با کارآیی سازمانی از طریق خالقیت سازمانی کتابداران  تعیین( 9
 های عمومی استان کرمانشاه.  کتابخانه

 شناسی  روش. 0

همبستگی بوده و به روش پیمایشی اجرا شده است. جامعه  -از نوع توصیفی پژوهش حاضر
دهند.   های عمومی در استان کرمانشاه تشکیل می  آماری این پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه

 باب 01مدیران  با شده انجام های  مصاحبه طبق کرمانشاه، استان عمومی های  کتابخانه تعداد
نفر به  155ای   گیری تصادفی طبقه  با استفاده از روش نمونه کهنفر کتابدار است  001کتابخانه با 

 عنوان نمونه انتخاب شدند. 
ها با استفاده از پرسشنامه که   ای استفاده شد و داده  برای تدوین مبانی نظری از روش کتابخانه

 (، خالقیت سازمانی0111) 1های استاندارد سرمایه اجتماعی چنگ و چانگ  براساس پرسشنامه
تنظیم شده بود،  (0110) 3پین پریانگ و سینگ سای( و کارآیی سازمانی 1959) 2تورنس

( و 1979(، رضایی و منوچهری )1991ها به ترتیب توسط گائینی )  گردآوری شد. این پرسشنامه
ها به   روایی پرسشنامه اند. همچنین در این پژوهش،  ( اعتباریابی شده1990سلطانی و رادمنش )

 ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر  صصان تأیید شد و پایایی آنوسیله متخ
 آوری  های جمع  به دست آمد و مورد تأیید قرار گرفت. سپس داده 70/1و  91/1، 70/1با 

 ها از آمار توصیفی  پردازش گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده 4اس. اس. پی. افزار اس.  در نرم شده
 ابییشامل جدول توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی شامل الگو

                                                           

1. Chang & Chuang 

2. Torrance 

3. Pinprayong & Siengtai 

4. SPSS 
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افزار   و رگرسیون خطی چندگانه در نرم 2افزار آموس  در نرم 1معادالت ساختاری و روش بوتسترپ
 اس.پی.اس.اس. استفاده شد. 

 های پژوهش فرضیه. 5

های عمومی استان کرمانشاه رابطه   کتابخانهسرمایه اجتماعی با خالقیت سازمانی کتابداران ( 1
 داری دارد.  مثبت و معنی

های عمومی استان کرمانشاه رابطه   سرمایه اجتماعی با کارآیی سازمانی کتابداران کتابخانه( 0
 داری دارد.  مثبت و معنی

ای ه  سرمایه اجتماعی با کارآیی سازمانی از طریق خالقیت سازمانی کتابداران کتابخانه( 9
 داری دارد.  عمومی استان کرمانشاه رابطه معنی

 اهمیت و ضرورت پژوهش . 6

وری، کارآیی و   نقش سرمایه اجتماعی به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار بر خالقیت، بهره
ها، افزایش کیفیت خدمات،   اثربخشی سازمانی حائز اهمیت بوده و بر بالندگی جوامع و سازمان

ها، رضایت شغلی، اتالف منابع و   ان، موفقیت در رقابت، کاهش هزینهافزایش انگیزش کارکن
گرایی بوده که نیامند بررسی بیشتری است. بنابراین،   کاهش بروکراسی اداری اثر دارد و مشوق عمل

تواند در بروز خالقیت سازمانی و کارآیی سازمانی در  توان گفت که سرمایه اجتماعی می  می
 ایفا نماید. کتابداران نقشی کلیدی

شود، حضور پررنگ و   های اجتماعی و فرهنگی مهم در جامعه تلقی می  کتابخانه یکی از ارگان
ها در سطح جامعه و در نهایت   تواند زمینه را برای درخشش بیشتر کتابخانه  خالق کتابداران می

های عمومی   انهارتقای اطالعات و دانش اعضای جامعه فراهم آورد. بنابراین، کتابداران کتابخ
های اجتماعی در بین خود به باالترین میزان خالقیت و کارآیی   توانند از طریق ارتقای سرمایه  می

ساز   تواند زمینه  سازمانی دست یابند، چرا که تقویت روحیه خالقیت و نوآوری در بین کتابداران می
نتیجه میزان کارآیی کتابخانه را ارتقاء  ها گردد، و در  ارائه خدمات جدید و مفید به مراجعان کتابخانه

ها   مندی باالی کاربران کتابخانه خواهد بود. با توجه به اهمیت کتابخانه بخشند که نتیجه آن رضایت
                                                           

1. Bootstrap 

2. AMOS 
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های عمومی در ارتقای فرهنگ عمومی   ویژه کتابداران کتابخانه  در جامعه و نقش پررنگ کتابداران به
ین سرمایه اجتماعی با کارآیی سازمانی و خالقیت سازمانی شهروندان یک جامعه، بررسی رابطه ب

 رسد.   نظر می  های عمومی ضروری به  ویژه در بین کتابداران کتابخانه  به

 پیشینه پژوهش. 7

(، در پژوهشی با عنوان تعامل بین سرمایه اجتماعی، خالقیت و کارآیی در 0119سوزبیلیر )
سرمایه اجتماعی، خالقیت و کارآیی سازمانی را با استفاده از های مربوط به   ها، داده  سازمان

مدیر آژانس کاری ترکیه توزیع شده بود، گردآوری کرد. نتایج نشان داد  191ای که در میان  پرسشنامه
های خالقانه در میان  کنند که سرمایه اجتماعی موجب همکاری  ها بیان می  که برخی از سازمان

 گردد.  ها می  کارکنان سازمان
ها ضروری است. سرمایه   خالقیت و کارآیی به عنوان دو مفهوم برای حفظ رقابت بین سازمان

اجتماعی بر خالقیت و کارآیی سازمانی تأثیرگذار است. همچنین خالقیت سازمانی موجب کارآیی 
 گردد.  بهتر سازمانی می

القیت کارکنان پرداخت. ( در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خ0119) 1لیو
های مختلف در   نفر از کارمندان در تخصص 990در این پژوهش که به روش پیمایشی انجام شد، 

یک شرکت تولیدی چند مّلیتی در چین به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین 
یفیت روابط و روابط داری وجود دارد. همچنین ک  سرمایه اجتماعی و خالقیت کارکنان رابطه معنی

 کنند.   ای بین تعامل اجتماعی و خالقیت سازمانی ایفا می  ای نقش واسطه  شبکه
 های فردی  انداز سرمایه اجتماعی از نوآوری  ( در پژوهشی با عنوان چشم0119) 2ژانگ

 تواند از طریق ایجاد نوآوری و تسهیم دانش،  تا ملی، نشان داد که سرمایه اجتماعی می
 های مبادالت و غیره، بر عملکرد و کارآیی سازمان تأثیرگذار باشد. عناصر  هزینهکاهش 

گذارد.   روی نوآوری می   دار قوی  بعد ساختاری سرمایه اجتماعی، از جمله اندازه شبکه، تأثیر معنی
 ای )شامل اعتماد و هنجارهای شناختی( رابطه مثبتی با نوآوری  همچنین عناصر بعد رابطه

داشته، ولی عناصر بعد شناختی سرمایه اجتماعی نسبت به دو بعد دیگر رابطه ضعیفی با نوآوری 
                                                           

1. Liu 

2. Zhang  
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 دارند. 
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خالقیت ( در پژوهشی به 1999حسینی و پیری )  شاه

جان کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان آذرباینفر از  090پرداختند. در این پژوهش  سازمانی
 نشان داد پژوهشنتایج گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.   به روش نمونه غربی

 های آن با خالقیت سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود  که بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه
بینی   یشمتغیر خالقیت سازمانی را بهتر پ سرمایه ساختاری، ای و  های سرمایه رابطه  لفهؤدارد و م

 د. کنن  می
 خالقیت و اجتماعی سرمایه ابعاد بین ( در پژوهشی به بررسی رابطه1990خسروی و چگینی )

 ایران بیمه نفر از کارکنان 019پرداختند. در این پژوهش که به روش همبستگی انجام شد،  سازمانی
 سرمایه بین که داد نشان از پژوهش حاصل استان مرکزی به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه در

گام  به گام رگرسیون از حاصل دارد. نتایج وجود معناداری رابطه سازمانی خالقیت و اجتماعی
 بوده اجتماعی سرمایه از ُبعد ساختاری در سازمانی خالقیت کننده بینی  پیش بهترین داد نشان

 است. 
بین سرمایه اجتماعی ( در پژوهشی به بررسی رابطه 1990نادری مهدیی، فطرس و اصفهانی )

نفر از  009همبستگی انجام شد،  -و کارآیی پرداختند. در این پژوهش که با روش توصیفی
تولیدکنندگان زعفران باغستان، برون و حومه فردوس در استان خراسان جنوبی به عنوان نمونه 

سازمانی رابطه  ها نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با کارآیی  انتخاب شدند. یافته
داری وجود دارد. ارتباطات بین افراد، آداب و رسوم خاص آن منطقه، هماهنگی بین افراد را   معنی

 شود.  وری و کارآیی می  کند و در نهایت منجر به افزایش بهره  تسهیل می
توان گفت که اگر در یک سازمان به سرمایه اجتماعی   های پژوهش می  بندی پیشینه  در جمع

 یابد و وضعیت سازمان رکنان توجه شود، خالقیت و کارآیی سازمانی کارکنان بهبود میکا
های مورد بررسی در داخل کشور، رابطه بین   کدام از پژوهش  آل خواهد شد. در ضمن در هیچ  ایده

سرمایه اجتماعی با خالقیت سازمانی و کارآیی سازمانی، به طور همزمان، مورد ارزیابی قرار 
 نگرفته است. 

 های پژوهش  یافته. 8

 پژوهش ارائه شده است. شناختی   جمعیت یها  هیافت 1 در جدول شماره
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 دهندگان  پاسختوزیع فراوانی  -1ل جدو

 شناختی رحسب متغیرهای جمعیتب

 درصد فراوانی فراوانی تأهل درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 6/11% 602 مجرد 2/54% 36 مرد

 9/24% 56 متأهل 1/21% 12 زن

 600% 655 کل 600% 655 کل

 کل سال 50باالی  26-50 26-20 سال 20زیر  سن

 655 3 22 19 25 فراوانی

 600% 4/5% 2/46% 5/22% 49% درصد فراوانی

 کل رسمی قطعی رسمی آزمایشی پیمانی قراردادی وضعیت شغلی

 655 62 66 664 69 فراوانی

 600% 2/3% 6/1% 2/14% 2/64% درصد فراوانی

 کل دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی تحصیالت

 655 4 22 94 63 فراوانی

 600% 2/6% 1/41% 2/59% 1/66% درصد فراوانی

 دهندگان مرد و مجرد بودند. سن  ، اکثر پاسخشود  یم مالحظه 1 طور که در جدول  همان
 سال سن 51ها باالی   درصد از آن 0/5سال بوده و تنها  01تا  91دهندگان بین  اکثر پاسخ

 داشتند.

 درصد رسمی آزمایشی هستند. اکثر 1/7دهندگان پیمانی بوده و تنها   وضعیت شغلی اکثر پاسخ
ترین درصد مربوط به مقطع دکتری  باشند. همچنین کم مدرک کارشناسی میدهندگان دارای   پاسخ

 درصد است.  9/1با 
 1اسمیرنوف -آزمون کولموگروف توزیع متغیرهای پژوهش از بودن نرمال اطمینان از جهت

 شد.  استفاده
 همچنین، دو شاخص چولگی و کشیدگی نیز گزارش گردید. 

 ارائه شده )صفحه بعد(  0ودن توزیع متغیرهای پژوهش در جدول نتیجه آزمون نرمال ب
 است. 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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 های چولگی و کشیدگی  اسمیرنوف و شاخص-نتایج مربوط به آزمون کولموگروف -۲جدول 

 جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

 متغیر
کولموگروف  Zی   آماره

 اسمیرنوف

سطح 

 معناداری
 ۲کشیدگی 1چولگی

 22/0 06/0 13/0 11/0 سرمایه اجتماعی

 24/0 60/0 01/0 49/6 ساختاری

 42/0 -22/0 05/0 25/6 ای  رابطه

 02/6 -26/0 01/0 24/6 شناختی

 16/6 -22/0 39/0 53/0 خالقیت سازمانی

 43/4 -26/0 40/0 01/6 سیالیت

 21/0 -20/0 42/0 02/6 پذیری انعطاف

 60/0 -45/0 13/0 11/0 ابتکار

 -42/0 -65/0 61/0 62/6 بسط جزئیات

 46/0 -20/0 22/0 92/0 کارآیی سازمانی

 -42/0 -06/0 26/0 35/0 استراتژی

 66/0 -65/0 29/0 12/0 ساختار سازمانی

ریزی کار   توسعه و برنامه
 کارکنان

62/6 66/0 69/0- 14/0 

 26/0 -10/0 01/0 44/6 ساختار مدیریت و رهبری

 -01/0 -09/0 61/0 09/6 انگیزش و تعهد کارکنان

 05/6 -34/0 09/0 61/6 های کارکنان  مهارت

 63/6 -31/0 21/0 91/0 اهداف فرعی

 -ی کولموگروف  شود، سطح معناداری مربوط به آماره  مالحظه می 0طور که در جدول   همان
 تر است.  بزرگ 15/1از  تمامی متغیرها اسمیرنوف برای

( و مقدار عددی -0 ,+ 0همچنین، مقدار عددی شاخص چولگی برای تمامی متغیرها در بازه )
از توزیع  متغیرها (. بنابراین، تمامی0111، 3( قرار دارد )کالین-9 ,+ 9شاخص کشیدگی در بازه )

  کنند.  نرمال پیروی می
با  یت ساختارمعادال یابی  از مدل های پژوهش و برازش مدل پژوهش،  جهت آزمون فرضیه

                                                           

1. Skewness 

2. Kurtosis 

3. Kline 
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ر کارآیی ن مدل، متغییدر ا. استفاده شد 2افزار لیزرل  در نرم 1یینما روش حداکثر درست یریکارگ به
 و متغیر ، متغیر خالقیت سازمانی به عنوان متغیر میانجیزا  درون  به عنوان متغیر مکنون سازمانی 

به منظور برازش مدل  گرفته شدند.زا در نظر   رونب  مکنون  هایبه عنوان متغیرسرمایه اجتماعی 
که براساس آن،  گردید های برازندگی مدل معادالت ساختاری استفادهاز شاخص پژوهش
 گونه برآورد شده است:   ها بدین  شاخص

باشد. همچنین جذر میانگین مربعات   می 5تر از   و کوچک 9/0به درجه آزادی  3دو-مقدار کای
است. با توجه به اینکه شاخص برازندگی  19/1تر از   کوچک و 199/1خطای برآورد برابر با 

، شاخص برازندگی هنجار (NFI=95/1) ، شاخص برازندگی هنجاریافته(IFI=95/1) افزایشی
 شاخص نیکویی برازش(، CFI=95/1 )ای   ، شاخص برازش مقایسه(NNFI=90/1) نیافته

(95/1=GFI) و شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته (07/1=AGFI،)  ًتر   بزرگ 91/1از  اکثرا
  ن داده و مورد تأیید است.  را نشا خوبی، پس مدل برازش دهستن

 
 مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی دوتائی مدل مفهومی -۲شکل 

آزمون  ، نتایجدهند  یرا نشان م پژوهش یرهاین متغیب یروابط ساختار که 0شکل براساس 
 پژوهش به صورت زیر است:  های  یهفرض

با خالقیت سازمانی سرمایه اجتماعی  دار  معنیمثبت و  رابطهکه به بررسی اول  فرضیه
                                                           

1. Maximum Likelihood Estimation Method 

2. LISREL 

3. Chi-square 
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مورد  15/1 خطایدر سطح ، 119/1داری   سطح معنیو  51/1ر یب مسیپردازد، با توجه به ضر  می
با توجه به مثبت بودن  تر شده است(.  کوچک 15/1داری از   سطح معنیتأیید قرار گرفت )زیرا 

درصد  95همچنین، فاصله اطمینان  باشد.  می مثبت رابطهاین  ،توان گفت  عالمت ضریب مسیر می
. بنابراین، استمورد تأیید پژوهش  اول فرضیه گیرد. لذا،  (، صفر را در بر نمیβ) برای ضریب مسیر

های عمومی   کتابداران کتابخانه بین در اجتماعی سرمایه وضعیت اندازه هر توان گفت که  می
 به. یابد می بهبود سازمان آن در سازمانی خالقیت وضعیت آن تبع به ارتقاء یابد، استان کرمانشاه

 موفق یاجرا و یساز  پیاده جهت در مهم عوامل از یکی عنوان به اجتماعی عبارت دیگر، سرمایه

 باشد.  استان کرمانشاه میهای عمومی   در کتابداران کتابخانه سازمانی خالقیت
پردازد،   میبا کارآیی سازمانی سرمایه اجتماعی  دار  معنیمثبت و  رابطهکه به بررسی دوم  فرضیه

مورد تأیید قرار  15/1 خطایدر سطح ، 117/1داری   سطح معنیو  95/1ر یب مسیبا توجه به ضر
ه به مثبت بودن عالمت با توج تر شده است(.  کوچک 15/1داری از  سطح معنیگرفت )زیرا 

درصد برای  95همچنین، فاصله اطمینان  باشد.  مثبت می رابطهاین  ،توان گفت  ضریب مسیر می
بنابراین،  .استمورد تأیید پژوهش نیز  دوم فرضیه گیرد. لذا،  (، صفر را در بر نمیβ) ضریب مسیر

های عمومی   کتابداران کتابخانه بین در اجتماعی سرمایه وضعیت اندازه هر توان گفت که  می
 به. یابد بهبود می سازمان آن در کارایی کارکنان وضعیت آن تبع به یابد،ء ارتقا استان کرمانشاه

در  سازمانی بینی خالقیت  پیش در مهم عوامل از یکی عنوان به اجتماعی سرمایه عبارت دیگر،
 باشد.  های عمومی استان کرمانشاه می  میان کتابداران کتابخانه

ای بود که این رابطه با استفاده   یک فرض زیربنایی الگوی پیشنهادی حاضر، وجود مسیر واسطه
ی غیرمستقیم سرمایه اجتماعی با کارآیی   بررسی شد. نتایج حاصل از رابطه 1از روش بوت استرپ

 نشان داده شده است.  9سازمانی در جدول 
 ای پژوهش  نتایج بوت استرپ برای مسیر واسطه -۳جدول 

 اثر غیرمستقیم مسیر
سطح  درصد 2۵فاصله اطمینان بوت استرپ 

 کران باال کران پایین داری معنی

خالقیت  ←سرمایه اجتماعی 
 کارآیی سازمان ←سازمانی

032/0 022/0- 615/0 64/0 

                                                           

1. Bootstrapping 
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پایین و که در رابطه غیرمستقیم، حد   شود، به دلیل این  مالحظه می 9طور که در جدول   همان
تر   بزرگ 15/1شده و از  10/1داری برابر با   گیرد، همچنین سطح معنی  حد باال، صفر را در بر می

گیرد. به بیان دیگر، سرمایه اجتماعی با کارآیی   است، لذا، فرضیه سوم پژوهش مورد تأیید قرار نمی
بین سرمایه اجتماعی و سازمانی رابطه غیرمستقیم ندارد. بنابراین، خالقیت سازمانی در رابطه 

دست آمده این است   کند. یکی از دالیل نتیجه به کارآیی سازمانی به عنوان متغیر میانجی عمل نمی
(. در نتیجه، فرضیه سوم 0داری ندارد )شکل  که خالقیت سازمانی با کارآیی سازمانی رابطه معنی

 گیرد.   پژوهش مورد تأیید قرار نمی

 گیری  نتیجه. 9

ای   های سنتی سرمایه  حاضر، با توجه به تغییرات گسترده در عملیات سازمانی، شکلدر عصر 
های جدیدتری، مطرح شده   ها، تجهیزات و منابع مالی( دگرگون شده و سرمایه  )مانند ساختمان

های غیرملموس، نقش زیادی در توسعه و رشد سازمان دارند )غیاثی ندوشن و   است. این سرمایه
ها   ها، سرمایه اجتماعی است. نتایج تجزیه و تحلیل داده  (. یکی از این سرمایه1995ا، امین الرعای

های عمومی   در این پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی با خالقیت سازمانی کتابداران کتابخانه
 1مارکزکمپس و (، 0119های ژانگ )  ها با یافته  داری دارد. این یافته  استان کرمانشاه رابطه معنی

(، برادران و منوری فرد 1990(، پیران و دیگران )0119سوزبیلیر )(، 0119لیو )(، 0111)
حسینی و پیری   شاه، (1990خسروی و چگینی )(، 1990(، ویسه و نصرالهی وسطی )1995)
های مورد   همخوانی دارد. در پژوهش (1990پرست کنارسری )  مؤذن جمشیدی و حقو  (1999)

که در همه این جوامع، حس همکاری و  های مختلفی بودند هدف از طیف مقایسه، جامعه
ها   انسجام، صمیمیت و روابط اجتماعی نزدیک بسیار مهم و ضروری است. در بعضی از این شغل

ای که در محیط کار وجود دارد، اگر حس صمیمیت و  به دلیل استرس باالی کار و مشکالت عدیده
وجود نداشته باشد، کارکنان خیلی زود از شغل موردنظر خسته شده همکاری دوستانه بین کارکنان 

و شغل خود را ترک خواهند کرد و یا به صورت اجباری و به خاطر نیاز مالی به کار خود ادامه 
خواهند داد که در این صورت بازدهی الزم را نخواهند داشت و در حل مسائل و مشکالت پیش 

گونه خالقیتی جهت حل مشکل از خود   ا انجام نداده و هیچآمده در محیط کار اقدامات الزم ر
                                                           

1. Camps & Marques 
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دهند. در میان دانشجویان هم صمیمت و احساس همکاری معمواًل بسیار زیاد است و  نشان نمی
کنند   با هم استفاده می عبارات و اصطالحات رایجی برای برقراری ارتباطاکثر دانشجویان معمواًل از 

شود که دانشجویان  آید و باعث می  وجود می  ها به  خاصی بین آن و با این کار، صمیمت و نزدیکی
فکری   خیلی راحت مسائل و مشکالت )حتی مسائل درسی( را پیش یکدیگر مطرح کنند و از هم

توان گفت که با توجه به اینکه پژوهشی در همه   با دوستان، ایده نو کسب کنند. در تبیین این یافته می
سرمایه اجتماعی و خالقیت سازمانی ی آماری رابطه بین   سه با هر جامعههای مورد مقای  پژوهش

ها   توان گفت که توجه به سرمایه اجتماعی در همه سازمان  مورد تأیید قرار گرفته است، لذا، می
 های عمومی بسیار مهم و ضروری است.   ویژه کتابخانه  به

های   کارآیی سازمانی کتابداران کتابخانهها نشان داد که سرمایه اجتماعی با   همچنین، یافته
داری دارد. اگر کتابداران احساس کنند که مدیران کتابخانه و   عمومی استان کرمانشاه رابطه معنی

ها نیز احتمااًل با رفتار منطقی و درخور شأن   ها رفتار خوب و مناسبی دارند، آن  سایر همکاران با آن
هر  درون اجتماعی روابط یها  منبع ویژگی حقیقت، کرد. در گونه رفتار خواهند  ها، همان  آن

 آمیز باعث  موفقیت گروهی عمل تسهیل با اجتماعی آن کتابخانه است که ای، سرمایه  کتابخانه
های این پژوهش با   شود. یافته می سازمانی کارآیی بهبود و در نهایت سازمان یبرا ارزش ایجاد
( همخوانی دارد. جامعه مورد 1990نادری مهدی و همکاران )( و 0119های سوزبیلیر ) یافته

مدیران ( به ترتیب 1990نادری مهدی و همکاران )( و 0119سوزبیلیر )های   مطالعه در پژوهش
تولیدکنندگان زعفران باغستان، برون و حومه فردوس در استان های ترکیه و   مشغول به کار در آژانس

لی است که جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، کتابداران بودند. این در حا خراسان جنوبی
دهد که رابطه بین دو متغیر در   نشان می   های عمومی استان کرمانشاه هستند. این یافته  کتابخانه

های مختلف، رابطه بین سرمایه اجتماعی با  جوامع مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. مطالعه
مانی، تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی را مورد بررسی قرار متغیرهایی مانند عملکرد ساز

 یکه دارا سازمانی دادند، نشان پژوهش خود ( در1991و رمضان ) اند. به عنوان مثال، مقیمی  داده
 دانش ضمنی انتقال و اطالعات تبادل یبر رو که یتأثیر با تواند  می باشد، خوبی اجتماعی سرمایه

 فعالیت افراد، جدید در یها  ایده شکوفایی موجب دارد، غیره و متقابل اعتماد و یهمکار صریح، و
 عملکرد بهبود در نهایت و سازمان اهداف به در رسیدن سازمان یاعضا مشارکت و یکار یها تیم

 توان  می داد، نشان نیز این پژوهش نتایج که طور همان اشاره شده، مطالب سازمان شود. براساس
و  یهمکار و اجتماعی سرمایه به یزیاد حدود تا ها  سازمان موفق در عملکرد که گرفت نتیجه
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 اجتماعی سرمایه یباال سطوح از برخوردار یها سازمان بستگی داشته و افراد میان متقابل اعتماد
بوده و از عمکرد سازمانی باالتری برخوردار خواهند بود )مقیمی و  تر  موفق خود یرقبا از احتماالً 
 (. 1990؛ به نقل از: رضایی و همکاران، 1991 رمضان،

در نهایت، نقش میانجی خالقیت سازمانی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآیی سازمانی 
الزم  های سازمانی  خالقیتتوان نتیجه گرفت که کارکنان از   یابراین، مبنمورد تأیید قرار نگرفت. 

تحت تأثیر سایر سرمایه اجتماعی و کارآیی سازمانی رابطه بین  و به احتمال زیاد، برخوردارند
د. همچنین، یکی دیگر از دالیل رد این فرضیه، این است که ها توجه کر  ست و باید به آنا متغیرها

(. این امر ممکن 0داری وجود ندارد )شکل   بین خالقیت سازمانی و کارآیی سازمانی رابطه معنی
زمانی در صورت وجود عواملی مانند رضایت شغلی، است به این دلیل باشد که خالقیت سا

شود. لذا، باید عوامل مؤثر بر خالقیت سازمانی کتابداران به   کیفیت زندگی کاری و غیره ایجاد می
ها خالقیت سازمانی در بین کتابداران محقق شود و در نهایت   تبع آن خوبی شناسایی شوند، تا به
 کارآیی سازمانی بهبود یابد. 

توان خالقیت سازمانی و   توان گفت که با بهبود سرمایه اجتماعی کتابداران می  این، میبنابر
 کارآیی سازمانی آنان را بهبود بخشید. 

های عمومی به جای اینکه   دهد که مدیران کتابخانه  دست آمده در این پژوهش نشان می  نتایج به
سازمانی و خالقیت سازمانی کتابداران  های مادی را در جهات مختلف برای بهبود کارآیی  هزینه

صرف کنند، در حالی که ممکن است به نتیجه هم نرسند و فقط سرمایه مادی کتابخانه را تلف 
توانند با ایجاد فضایی   ها می  نمایند، بهتر است به سرمایه اجتماعی کتابداران توجه کنند. آن

یران و انسجام و همکاری بین آنها، صمیمی و روابط اجتماعی نزدیک در بین کتابداران و مد
احساس همبستگی بسیار قوی و مثبتی را در محیط کتابخانه و در بین کتابداران ایجاد کنند و از این 
طریق سرمایه اجتماعی کتابداران را بهبود بخشند و به دنبال آن خالقیت سازمانی و کارآیی 

 سازمانی آنان را تحت تأثیر مثبت قرار دهند. 

 شنهادهاپی. 14

رابطه بین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش، بین  شود  آینده پیشنهاد می تحقیقات یبرا
ها نیز بررسی شود. همچنین، جهت بهبود هرچه   های مختلف در سایر استان  کتابداران کتابخانه

شاه های عمومی استان کرمان  بیشتر خالقیت سازمانی و کارآیی سازمانی کتابداران کتابخانه
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 :گردد های عمومی استان کرمانشاه ارائه می  پیشنهادهای زیر به مسئولین و مدیران کتابخانه
اول پژوهش، مشخص شد که سرمایه اجتماعی بر خالقیت سازمانی توجه به نتایج فرضیه  با( 1

های   کتابخانهبنابراین، به مدیران  های عمومی استان کرمانشاه تأثیرگذار است.  کتابداران کتابخانه
شود حس دوستی و صمیمیت، همکاری و انسجام بین  عمومی استان کرمانشاه پیشنهاد می

کتابداران مورد توجه قرار گیرد و عوامل مؤثر بر آن در سازمان تقویت شود تا خالقیت سازمانی 
  تبع آن افزایش یابد. کتابداران به

ه سرمایه اجتماعی بر کارآیی سازمانی دوم پژوهش، مشخص شد کتوجه به نتایج فرضیه  با (0
های   بنابراین، به مدیران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه تأثیرگذار است.  کتابداران کتابخانه

وجود آوردن افزایش   های گزاف برای به  شود، به جای هزینه عمومی استان کرمانشاه پیشنهاد می
تبع آن کارآیی سازمانی کتابداران  ازمانی بهبود یافته و بهوری سازمان، شرایط داخلی س  کارآیی و بهره

 .های عمومی افزایش یابد و در نهایت کارآیی کتابخانه
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