
 

 بررسی رابطۀ بین اشتراک دانش و تعهّد سازمانی 

 دولتی شهر تبریز هایدانشگاهدر کتابداران 

 0علی ایمان زاده

 2کبری پلنگی
 شناسیمطالعات دانش

 79تا  93، ص 59پاییز  ،8سال دوم، شماره 

 19/01/59تاریخ دریافت: 

 01/06/59تاریخ پذیرش: 
 چکیده

-59 بین اشتراک دانش و تعهّد سازمانی کتابداران شهر تبریز در سالهدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه 
بوده است. برای این منظور اشتراک دانش در دو بعد؛ اشتراک ضمنی دانش و اشتراک آشکار دانش  1352

و تعهّد سازمانی در سه بعد؛ تعهّد عاطفی، تعهّد مستمر و تعهّد هنجاری تعریف گردیده است. جامعه آماری 
نفر است.  123ها بود که تعداد آن 1352-59 های دولتی شهر تبریز در سالحاضر کتابداران دانشگاهتحقیق 

ی برابر های برگشتصورت سرشماری در تحقیق شرکت داده شدند که تعداد پرسشنامهکل اعضای جامعه به
ی اشتراک هایگو 13مه آوری اطالعات دو پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنادرصد بود. ابزار جمع 59معادل  136

از این  آمدهدستبهیر بود. آلفای ی تعهّد سازمانی آلن و میهایگو 42دانش وانگ و وانگ و پرسشنامه 
آمد.  به دست 0.74و  0.81آزمون برای هر یک از متغیّرهای اشتراک دانش و تعهّد سازمانی به ترتیب برابر 

آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب  هایهای آماری از روشداده لیوتحلهیتجزبرای 
ی های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای بررسی، تلخیص و تفسیر دادهبندطبقهکه برای 

اسمیرنف، برای بررسی رابطه بین متغیّرها در متغیّرهای نرمال از -نرمال بودن متغیّرها از آزمون کلموگروف
ایسه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و برای مق نرمال ریغیب همبستگی پیرسون و در متغیّرهای آزمون ضر

های تحقیق نشان ای استفاده شده است. یافتهتک نمونه-tمتغیّر اشتراک دانش با سطح متوسط از آزمون 
د دارد. تعهّد سازمانی وجو معنادار مثبت و مستقیم بین متغیّر اشتراک دانش و ابعاد آن با ( رابطه1دهد: )می

 ( میانگین نمره اشتراک دانش باالتر از حدّ متوسط است.4)

ی هاتابخانهکدولتی، تبریز،  هایدانشگاهاشتراک دانش، تعهّد سازمانی، کتابداران،  کلیدی: واژگان

 دانشگاهی

                                                           
1. تبریز، تبریز، ایران،  دانشگاه شناسی و علوم تربیتی،وپرورش، دانشکده رواناستادیار فلسفه آموزش

aliimanzadeh@yahoo.com 
شیر، ایران، شیر، عجب. کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد عجب4

Kobra.palanghi@yahoo.com 
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 مقدمه

دی، رموفقیت در سطوح مختلف ف کنندهنییتعدانش و اشتراک آن عامل  تیاهمامروزه 

 دانند و چگونهها بدانند که چه میسازمانی و ... مطرح شده است و ضروری است که سازمان

(. 1352 ،طالبی رستگار و مهارلویی، ثابت )صیف، گذارندیمی خود را به اشتراک هادانسته

با توجه به اینکه دانش ماهیتاً پویاست، اگر شخص یا سازمانی، دانش را با تغییر شرایط محیطی 

 مدیص و صمدی میارکالئی پور،قلی)تواند جهل فردا باشد نکند، دانش امروز می روزبه

(، یکی از ابعاد مهم دانش در عصر جدید را 1382(. فصیحی هرندی )1352 میارکالئی،

رد، بندی کهای مختلفی تقسیمتوان از دیدگاه. دانش را میکندیماشتراک دانش عنوان 

نی اند، پوالیی انجام دادههایبندمیتقسه دانش و مدیریت دانش، اندیشمندان فعّال در حوز

دانش را به دو دسته؛ دانش صریح و دانش ضمنی تقسیم کرده است. دانش صریح یا آشکار 

ه ی اطالعاتی بهایفنّاورشود و از طریق تعریف یا فرموله می وضوحبهدانشی است که 

ی راحتبهتوان (. دانش صریح را می1351شود )احمدی و صالحی، میاشتراک گذاشته 

انتقال آن در یک زبان رسمی، ساده و آسان است )مظلومی  ؛ وبندی و ذخیره کردضبط، طبقه

 ظورمنبهی سازرهیذخ تیقابل(. دانش صریح عینی است و 1352سوینی، جابری و خزائی پول، 

( و دانش ضمنی، 1352رضایی،  و پورقلی ی در مراحل بعدی را دارد )ساکی،ریکارگبه

د شوی با دیگران تبادل یا به اشتراک گذاشته میسختبهدانش مفهومی و تجربه محور است و 

صورت پنهان در اقدامات روزمره و (. دانش ضمنی به1352لی و اسدی قراباغی، )قلیچ

ی، (. ازنظر پوالن1352پول،  خزائی و جابری سوینی، های ذهنی افراد ریشه دارد )مظلومیمدل

های ذهنی، دانش ضمنی در معرفت جامع ذهن و جسم بشر جای دارد. دانش ضمنی از مدل

دیهی اند که بچنان در ذهن وی جای گرفتهشود که آنو اعتقادات هر فرد تشکیل می باورها

دی، ثبت و بنشوند. دانش ضمنی، دانشی شخصی و مختص به زمینه است که فرمولتلقّی می

 (.1353شود )ارمغان، فراد ذخیره میو در اذهان ا بیان آن دشوار بوده

 هانآجای حفظ اطالعات، راهبرد استفاده از مدیریت دانش مستلزم این است که اعضا به

ر ترین فرآیندها دترین و مشترکرا در سازمان اشاعه دهند، به اشتراک گذارند زیرا از مهم
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عوامل موثّر بر افراد در اشتراک  ساختارهای مختلف مدیریت دانش، اشتراک دانش است و

های متصدیان مدیریت دانش در جهان است )کیم، ترین اولویتها، از مهمدانش سازمان

ازمان وری و بقاء سگذاری ابزاری بنیادی برای بهبود بهره(. به اشتراک4005، 1چون و سونگ

ای به (. اشتراک دانش، نیّت کارکنان یک سازمان بر4010، 4است )وانگ و نؤه

و اسدی  لید )قلیچانگذاری دانش با همکارانی است که به دست آورده یا خلق کردهاشتراک

عنوان فرآیندی تعریف (، اشتراک دانش را به1558(. داونپورت و پروساک )1352قراباغی، 

و د.  هوف ها است. بر طبق گفته واندوناند که شامل تبادل دانش بین افراد و گروهکرده

 طور متقابل دانش و تجربیات(، اشتراک دانش فرآیندی است که در آن افراد به4002ریدر )

صورت مشترک دانش جدیدی را به وجود خود را با یکدیگر مبادله کرده و درنهایت به

درموت (. به دیدگاه مک1359نی، رجائی پور و هویدا، آذرخوارا آورند )به نقل از رجائیمی

ان گذارد، به این معناست که آن فرد دیگرخود را به اشتراک می گوییم فردی دانشوقتی می

کند ها راهنمایی میرا با استفاده از دانش، بینش و افکار خود در جهت تقویت موقعیت آن

 (. در حالت کلی اشتراک دانش فعالیتی ارادی و داوطلبانه4009، 3)بیرچام، کورنر و باودن

ش از یک فرد، گروه یا سازمان به سایر افراد جهت انتقال دان منظور اشتراکاست که به

 .ردیگیمدستیابی به منافع مشترک در سازمان صورت 

 هایسازمان بخصوص و یامروز هایسازمان در مهم موضوعات از یکی دیگر طرف از

 ستا سازمانی و شغلی مهم نگرش یک سازمانی تعهّد است. سازمانی تعهد بحثدانش گرا 

 و سازمانی رفتار هایرشته محققان از بسیاری ۀموردعالق گذشته یهاسال طول در که

 نگرش این(. 1388 سعیدی، و بهرواناست ) بوده اجتماعی روانشناسی خصوصاً روانشناسی

 در ییراتتغ این ترینعمده شاید که است شده تغییراتی دستخوش گذشته دهۀ سه طول در

 ست.ا بوده آن به بعدییک نگرش ات مفهوم این به چندبعدی نگرش به مربوط قلمرو

                                                           
1. Kim, Chun & Song 

2. Wang & Noe 

3. Bircham, Corner & Bowden 
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 اهشک همچنین و جابجایی کاهش عملکرد، بهبود سازمانی، اثربخشی در سازمانی تعهد

 اتمحسازمان ) به نسبت کارکنان مثبت نگرش ،(1353 نظری، و کاملی) خودکنترلی و غیبت

 پذیرش و کار ادامه برای تمایل و( 1353 زاده، یوسف و نژادکوچکی رضایی، محله، سیاهکل

 رضایی و پورقلی ساکی، .است تأثیرگذار( 1352 جلیلیان، و مرادیسازمان ) هایارزش

 وری سازمانخود تعهد سازمانی را عامل اثربخش در موفقیت و بهره تحقیقات در ،(1385)

 هندۀدنشان سازمانی تعهّد . درواقعداندیمدانسته و آن را ضامن بقای سازمان و کارکنان آن 

 ستا توصیف قابل داریمعنا طوربه سازمان در رابطه این که بوده سازمان با فرد رابطۀ

 هنگام به که شناختیروان پیمانی را سازمانی تعهّد ،(1585) روسا(. 1353 نادی، و رحیمی)

 شاو و لوتانز نظر به(؛ و 1385 علوی، و عریضی اخباری،) داندمی دهد،می روی فرد استخدام

 قوی تمایل( 1: است شده تعریف گونهاین اغلب نگرش یک عنوانبه سازمانی تعهّد ،(1554)

 به قوی اعتقاد( 3 سازمان؛ برای العادهفوق تالش اعمال به تمایل( 4 سازمان؛ در ماندن به

 (.1352 محمدی، و جو رشادت مشاری،) اهداف و هاارزش پذیرش

 که ودب اینها آن کلی بحث. دندکر بنا سازمانی تعهّد از بعدیسه مدل یک یرمی و آلن

 خواهد اهشک را شغل ترک احتمال پیوند این بنابراین و دهدمی پیوند سازمان با را فرد تعهّد،

 شوندمی قائل تمایز هنجاری تعهّد مستمر، تعهّد عاطفی، تعهّد تعهّد؛ نوع سه بینها . آنداد

 هب افراد تمایل دربرگیرندۀ عاطفی عهّدت هاآن دیدگاه از(. 1353 ابزری، و اعتباریان یزدانی،)

 مینیا امینی،) است سازمان در خود کار به دادن ادامه برای خویش وفاداری و انرژی گذاشتن

 و قلبی میل و عالقه از ناشی عاطفی تعهّد در سازمان در ماندن باقی اراده(. 1352 حسینیان، و

 و پور کفاش) شودمی نآ موجب سازمان در عضویت که است افتخاری حس واسطهبه

 هاینههزی از فرد تشخیص اساس بر فرد تعهّد از است عبارت مستمر تعهّد (.1352 شکوری،

 تمایل: مستمر تعهّد(. 1352 البرزی، محمدی و جو رشادت مشاری،) سازمان ترک با مرتبط

 است ازمانس ترک با مرتبط هایهزینه از فرد تشخیص اساس بر مستمر هایفعالیت انجام به

 یا مستمر تعهّد در(. 4019 منصور، نظری ابراهیم، عثمان، فیاض ماسریک، نورمان)

 از رایب ترس: از اندعبارت که دارد وجود ایکنندهتعیین عوامل و هاشرطپیش حسابگرانه،

 هباغچ و فخریان زاده،حسین) شغلی هایفرصت فقدان و اندوخته هایسرمایه دادن دست
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 .سازمان در ماندن برای اخالقی اجبار احساس از است عبارت هنجاری عهّدت و( 1352 سرایی،

 را ازمانس نباید که کنندمی تکلیف احساس چون مانندمی سازمان در افراد دیگرعبارتیبه

 و فرهنگی شدن اجتماعی مانند) سازمان به ورود از قبل افراد تجربیات. کنند ترک

 آن بر موثّر عوامل از( سازمانی شدن اجتماعی مانند) سازمان به ورود از بعد و( خانوادگی

 پیامدهای و نتایج سازمانی تعهّد (.1352 البرزی، محمدی و جو رشادت مشاری،) است

 روینی سازمانیِ تعهّد افزایش مورد در باید لذا دارد، همراه به سازمان و فرد برای را متعددی

 وقتی .است افراد نفع به هم و سازمان نفع هب هم اقدام این چراکه کرد، فراوان سعی انسانی

 کار به تمثب نگرش و شغل از خشنودی و رضایت میزان یابد،می افزایش افراد سازمانی تعهّد

 و دارد دوست را آن که است مسلّم باشد، راضی خود شغل از که کسی. یابدمی افزایش نیز

 باشد، داشته ودخ کار به مثبتی نگرش که کسی و دارد بیشتری تحمّل آن هایسختی مقابل در

 ،1353 مهرابی، و پور رجائی جعفری،) شد خواهد استرس دچار کمتر خود شغلی امور در

گانه تعهد در سازمان بیانگر شناخت فرد از سازمان، انتخاب سازمان توسط فرد ابعاد سه (39

ود که این تعهد و عمل متعهدانه در سازمان است. فرد زمانی متعهد به یک سازمان خواهد ب

 و عمل در سازمان ارج نهد. انتخاب را در خود درونی کرده و به سه حیطه شناخت،

( 4009) 1رابطه بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی رابطه چندان روشنی نیست اگرچه لین

 طحس نیازمند تعهد سازمانی باال در افراد بوده و افراد تمایل دانش، اشتراک که کندمی بیان

ی و ی تعهد فرداعدهباشند ولی در مقابل  داشته را ایجویانه مشارکت هایرفتار از ییباال

. تاکنون پژوهش مستقلی در باب دانندیمی فردی و سازمانی هاییداراسازمانی را در حفظ 

ارتباط بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی در کتابداران انجام نگرفته است. ارتباط بین 

طرف دانش دارایی هر بررسی است. ازیکعهد سازمانی از دو منظر قابلاشتراک دانش و ت

سازمان است و عامل رقابت و برتری یک سازمان بر سازمان دیگر است و در عصر رقابتی 

عاملی برای برتری یک سازمان است که در صورت اشتراک آن دانش برتری آن سازمان بر 

طرف دیگر افراد درون یک سازمان برای رسیدن . از ردیگیمسازمان دیگر مورد ابهام قرار 

                                                           
1. Lin 
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 یهانگرشو  هادگاهیدو  انددانشدر یک سازمان نیازمند اشتراک  شدهمیترسبه اهداف 

 دارد. دیتأکعنوان زکات علم دینی نیز بر اشتراک دانش به

ی از یک ؛ وشوندیمافراد فعال در حوزه مدیریت دانش نگریسته  عنوانکتابداران به

رچند ه ی موفقیت در مدیریت موفق دانش در بین کتابداران، اشتراک دانش است.اابزاره

 در رقابتی مزیت که است سازمان در کتابداران مهم هایدغدغه از یکی دانش اشتراک

 طرّاحی برای کافی تالش تاکنون هاسازمان از بسیاری لیکن کند،می ایجاد دانش اقتصاد

 بذولم کنند، تشویق دانش اشتراک برای را کارکنان ،موثّر طوربه که مناسبی هایروش

 ارکنان،ک سازمانی تعهّد سطح افزایش و کارکنان بین اعتماد احساس وجود بدون اند،نداشته

 توانیم با صراحت (.1350عصاری،) گذاشت نخواهند به اشتراک را خود دانش افراد بیشتر

 به و انشجویاند و بالندگی رشد در که هیدانشگا یهاکتابخانه ژهیوها بهکتابخانه که گفت

 در دگاریمان و بقا نیازمند کنونی عصر در هستند، تأثیرگذار کشور علمی جامعه آن دنبال

 رسانان خدمات دیگری نظیر هایسازمان یزودبه کنند، غفلت اگر و باشندیم جامعه

ی هاکتابخانه .(1353ی،مؤمنزارعی و گرفت ) خواهند را هاآن جای اینترنتی اطالعاتی

شجویان نیز در رشد علمی و بالندگی علمی دان آن کتابداران تبعبههای دولتی تبریز و دانشگاه

اشتراک دانش و ارتباط آن با تعهد  در بابو ضرورت دارد که  کنندیمنقش اساسی ایفا 

استا ر های دولتی تبریز پژوهش مستقلی انجام بگیرد و در اینسازمانی کتابداران دانشگاه

 دانش اشتراک میزان پژوهش حاضر تالش کرده است به این دو پرسش پاسخ دهد که

 اشتراک بین یارابطهچگونه است و چه  1352-59 سال در تبریز شهر هایدانشگاه کتابداران

وجود  1352-59 سال در تبریز شهر هایدانشگاه کتابداران سازمانی تعهّد با آن ابعاد و دانش

 دارد؟

ا از نقش های تبریز ردانشگاه ن پژوهش سعی پژوهشگران بر این است که کتابداراندر ای

یی را در جهت تقویت این هاشنهادیپاساسی اشتراک دانش و تعهّد سازمانی آگاه سازد و 

ای که تهشایس کوشد در جهت تربیت کتابدارانارائه دهد و همچنین می عوامل به کتابداران

اشتراک دانش و تعهّد سازمانی باشند، نکاتی را به مسئوالن و  های باالیدارای ویژگی
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ود ی چنین کتابدارانی در دانشگاه، بهبریکارگبهریزان امور آموزشی بیان دارد تا با برنامه

 ی آموزشی تسهیل شود.هاطیمحفرآیندهای یاددهی و یادگیری در 

 هایپژوهشکه  دهدیمدر داخل و خارج از کشور نشان  گرفتهانجامبررسی تحقیقات 

بر آن در  مؤثراشتراک دانش و ابعاد آن و تعهد سازمانی و عوامل  متعددی در باب

 نقش» عنوان با پژوهشی ،(4013) همکاران و انوری های مختلف انجام گرفته است.سازمان

 جبران راهبردی هایشیوه بین رابطه در شناختیروان قرارداد و عاطفی سازمانی تعهد میانجی

 پزشکی علوم هایدانشگاه کارکنان از نفر 301 بین در «دانش گذاریاشتراک به و خدمات

 دماتخ جبران راهبردی هایشیوه( الف) بین معنادار روابط وجود بر نتایج. دادند انجام ایران

 گذاریاشتراک به و سازمانی تعهد عاطفیِ تعهّد بعد( ب) سازمانی تعهد عاطفیِ تعهّد بعد و

 قرارداد( د) و شناختیروان قرارداد و خدمات جبران راهبردی هایشیوه( ج) دانش،

 که دهدمی نشان نتایج این، بر عالوه. دارند تأکید دانش گذاریاشتراک به و شناختیروان

 قرارداد و سازمانی تعهد عاطفیِ تعهّد بعد با مثبتی رابطه خدمات جبران راهبردی هایشیوه

 تعهّد عدب معنادار میانجی نقش بر مبنی شواهدی حاصله جینتا چنین،هم. دارند شناختیروان

 دماتخ جبران راهبردی هایشیوه بین رابطه در شناختیروان قرارداد و سازمانی تعهد عاطفیِ

 هایوزهح در پژوهش این هاییافته ضمنی تأثیرات. دهندمی ارائه دانش گذاریاشتراک به و

 .نداشده برجسته عملی و مدیریتی

تحلیل تأثیر رهبری کارآمد در تعهّد سازمانی »(، تحقیقی با هدف 4019) 1ارأوجو و لوپز

را در بین « و نقش تعهّد سازمانی در عملکرد فردی بر اساس ادراک و برداشت پیروان

دان ها حاکی از این بود که ادراک کارمنکارمندان کشور پرتغال انجام دادند. نتایج تحقیق آن

الیدگی( و ب یقدمثابتها، پشتکار و عاد کارآمدی رهبری )رهبری مبتنی بر ارزشدر مورد اب

طور شود. همچنین تعهّد عاطفی و تعهّد هنجاری عملکرد فردی را بهمنجر به تعهّد سازمانی می

 دهد.مثبت تحت تأثیر قرار می

                                                           
1. Araujo & Lopes 
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 المتس و سازمانی تعهّد رابطۀ تعیین» هدف با تحقیقی ،(1353) نادی و ینیحسشاه

. مودندن اجرا «اصفهان شهر دوم متوسطه دوره دبیران بین دانش اشتراک رفتار با سازمانی

( مستمر تعهّد) سازمانی تعهّد یهاشاخص بین از که داد نشان پژوهش این از حاصل شواهد

 با ازمانیس سالمت بین و است داشته وجود معناداری و مثبت رابطه دانش اشتراک رفتار با

زمان مه رگرسیون تحلیل نتایج و است نداشته وجود معناداری رابطۀ دانش راکاشت رفتار

 برای ینیبپیش توان دارای سازمانی سالمت و سازمانی تعهّد متغیّر دو از یکهیچ که داد نشان

 اعتماد» عنوان با تحقیقی ،(1351) تاجینگین و آغاز .اندنبوده دانش اشتراک رفتار

 یجنتا اساس بر. اندداده انجام «دانش واقعی اشتراک جهت در لیدیک عاملی: سازمانیدرون

 واحدی میان و واحدی درون دانش اشتراک رفتارهای بر سازمانیدرون اعتماد پژوهش، این

 به همچنین .است بیشتر واحدی میان دانش اشتراک درباره رابطه این شدّت البته است؛ مؤثر

 اعضای با را خود دانش ندارند تمایل چندان فرادا ایسنا، خبرگزاری در که رسدمی نظر

 سایر اعضای اختیار در را خود دانش اینکه از اما بگذارند، به اشتراک خود واحد ترشایسته

 قهساب افزایش موازاتبه آنکه دیگر جالب نکته. ندارند هراسی چندان بگذارند واحدها

 در اندهکرد کسب هاسال طی در که را تجاربی حاضرند کمتری تمایل با افراد مدیریتی،

 انشد اشتراک در آنان رفتارهای و افراد به توجه لزوم امر، این. دهند قرار سایرین اختیار

 .سازدمی محرز را اطالعاتی یهانظام طراحی یا فناوری بر صرف تأکید جایبه

 با حقیقیت ،(1385) دائم ورز تیشه و مرادی در ارتباط با جامعه کتابداران نیز یوسفی،

 نشان یقتحق این نتیجه. اندداده انجام «دانش اشتراک در کارکنان سازمانی تعهد نقش» عنوان

 مرتبط دانش اشتراک به کارکنان مثبت هاینگرش با سازمانی تعهد باالی سطوح که داد

 در تریفعال و بیشتر مشارکت دارند خود سازمان به بیشتری تعهد که کارکنانی. است

( در پژوهشی به بررسی 1353ی )مؤمنزارعی و  .دهندمی انجام دانش اشتراک یهافعالیت

پرداخته و  مدرس دانشگاه تربیت یهاکتابخانه کتابداران در رابطه اشتراک دانش و خالقیت

 دانشگاه یهاکتابخانه کتابداران در میان دانش اشتراک وضعیت که انددهیرسبه این نتیجه 

 .دارد رارق مطلوبی در وضعیت مذکور کتابداران خالقیت اما است نامطلوب مدرس تربیت
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( در تحقیقی با 4002) دریروان دن هوف و دی  های خارج از کشور نیزدر پژوهش

اند که افرادی یافتهبه این نتیجه دست «اشتراک دانش، تعهد سازمانی و شرایط ارتباطی»عنوان 

پذیری بیشتری در سازمان داشته و از حس مسئولیت کنندیمکه به اشتراک دانش اقدام 

 عوامل بررسی»(، پژوهشی با هدف 4008تری برخوردارند. لین )های ارتباطی قویمهارت

« (تایوان هپیشرفت هایفناوری صنعت: موردی مطالعه) دانش گذاریاشتراک به بر تأثیرگذار

 به و ازمانیس ساختار یپیچیدگ و سازیرسمی میزان بین که دهندمی نشان انجام دادند. نتایج

 بین ،ترتیب همین به. دارد وجود معناداری و منفی همبستگی رابطه دانش گذاریاشتراک

 و مثبت همبستگی رابطه نیز دانش گذاریاشتراک به و مادی هایپاداش بر مبتنی انگیزش

 بر بتنیم انگیزش بین همبستگی رابطه شدت از آن شدت که ایرابطه دارد؛ وجود معناداری

 نیز هازمانسا یکپارچگی میزان. است بیشتر دانش گذاریاشتراک به و غیرمادی هایپاداش

( 4010محمود )رفیق عوان و  .دارد دانش گذاریاشتراک به با معناداری و مثبت همبستگی

ر سازمانی و تعهد استخدامی دی رهبری، فرهنگهاسبکارتباط بین »در پژوهشی با عنوان 

النه، که در جوسازمانی مشارکتی و همد نتیجه گرفتند «ی دانشگاهیهاخانهکتابکتابداران 

 اشتراک دانش بین کتابدارها بیشتر بوده و در جوسازمانی رقابتی اشتراک دانش محدود است.

های تعهد سازمانی پژوهش اشتراک دانش و در باب دهدیمی فوق نشان هانهیشیپ

ولی پژوهش مستقلی که بتواند ارتباط بین  شدهانجامهای مختلف توجهی در سازمانقابل

را با تعهد سازمانی تبیین کند وجود نداشته است. این فقدان پژوهش  اشتراک دانش و ابعاد آن

طه نمود دارد و تاکنون پژوهش در این راب شیازپشیبهای تبریز در باب کتابداران دانشگاه

ق ز صورت نگرفته است و انجام این تحقیهای تبریبا همین عنوان برای کتابداران دانشگاه

ز و های تبریی جدیدی را در باب میزان اشتراک دانش کتابداران دانشگاههاافق تواندیم

 ارتباط آن با تعهد سازمانی کتابداران ترسیم کند.

 روش پژوهش

 حوۀن ازنظر، کمّی هایپژوهش گروه در، کلی هایویژگی و ماهیت اساس بر حاضر تحقیق

 تحقیقی، هدف ازلحاظ و همبستگی نوع از توصیفی، اجرا روش و هاداده ریگردآو
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 هایانشگاهد کتابداران دانش اشتراک میزان تعیین حاضر تحقیق ویژه اهداف. است کاربردی

 دانش) آن ابعاد و دانش اشتراک بین رابطه تعیین و 1352-59 سال در تبریز شهر دولتی

 1352-59 الس در تبریز شهر دولتی هایدانشگاه کتابداران سازمانی تعهّد با( آشکار و ضمنی

 :گرفتند قرار موردبررسی زیر هایفرضیه راستا این در لذا. است

 حدّ از باالتر 1352-59 سال در تبریز شهر هایدانشگاه کتابداران اشتراک دانش نمره میانگین 

 .است متوسط

 1352-59 سال در تبریز شهر های دولتیشگاهدان کتابداران سازمانی تعهّد و اشتراک دانش بین 

 .دارد وجود معناداری رابطه

 59 سال رد تبریز شهر های دولتیدانشگاه کتابداران سازمانی تعهّد و دانش اشتراک ضمنی بین-

 .دارد وجود معناداری رابطه 1352

 59 سال در زریتب دولتی شهر هایدانشگاه کتابداران سازمانی تعهّد و دانش اشتراک آشکار بین-

 .دارد وجود معناداری رابطه 1352

بریز، )دانشگاه ت تبریز شهر های دولتیدانشگاه جامعۀ آماری تحقیق حاضر، کتابداران

 123ها است که تعداد آن 1352-59 سال( در دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه پیام نور تبریز

طور سرشماری نفر( به 123) بداراننفر است. به علّت محدود بودن جامعۀ آماری، تمام کتا

هایی که عودت داده شد و در این تحقیق شرکت داده شدند. درنهایت تعداد پرسشنامه

درصد بود. برای  59عدد معادل  136آماری بود برابر  لیوتحلهیتجزبرای  استفادهقابل

ی استفاده ها از روش میدانای و برای آزمون فرضیهآوری اطالعات از روش کتابخانهجمع

ۀ این تحقیق، از شدمیتنظهای منظور آزمون فرضیهها بهآوری دادهگردید. برای جمع

ای که شامل دو بخش؛ اطالعات عمومی و سؤاالت مربوط به متغیرها بود، استفاده پرسشنامه

اشتراک  یهایگو 13 پرسشنامه استاندارد؛ شامل دو پرسشنامه رهایمتغشده است. سؤاالت 

 سازمانی تعهّد یهایگو 42 پرسشنامه و ای لیکرتدرجه 9وانگ با طیف  و گوان دانش

ابزار  یک مورداستفادهلیکرت بود. نظر به اینکه پرسشنامۀ  ایدرجه 7یر با طیف می و آلن

ز روایی ها اآوری دادهدر تحقیق حاضر برای تعیین روایی ابزار جمع همهنیباااستاندارد بود، 

فاده گردید. برای تحقق این مهم، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید صوری یا ظاهری است



 ... کتابداران در سازمانی تعهّد و دانش اشتراک بین رابطۀ بررسی 

 

63 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
شما

8، 
ز 

ایی
پ

59
 

ت سؤاال» نکهیبااهای مرتبط قرار گرفت تا در رابطه دانشگاهی رشته نظرانصاحبو 

 نمایند. سپس اظهارنظر« کند یا خیر؟ی میریگاندازهآنچه را که مدنظر است،  شدهمطرح

امه لحاظ و تغییرات الزم در سؤاالت به وجود آمد. در پرسشن نظرانصاحبنظرات اساتید و 

عنوان پیش نمونه اجرا گردید و نفری به 29برای تعیین پایایی، پرسشنامه بر روی یک گروه 

میزان پایایی سؤاالت اشتراک دانش و تعهّد سازمانی به  SPss23 افزارنرمبا استفاده از 

دهد اوالً سؤاالت ها نشان مین آمارهآمد. مقدار ای به دست( 0.742و ) (0.807ترتیب )

 پرسشنامه همبستگی باالیی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامۀ تحقیق از پایایی باالیی برخوردار

رفت. گ قرار کتابداران تمامی اختیار در هااست. پس از تأیید روایی و پایایی، پرسشنامه

 وانی،فرا آزمون شامل توصیفی آماری هایروش از هاداده بررسی و لیوتحلهیتجز منظوربه

 آمار و ماریآ هایداده تفسیر و یبندطبقه تلخیص، استاندارد برای انحراف درصد، میانگین،

ریب ض پیرسون، همبستگی اسمیرنف، ضریب-های کولموگروفاستنباطی شامل آزمون

 از های تحقیقفرضیه سنجش برای شده و استفاده تک گروهی-tهمبستگی اسپیرمن و 

 .شده است استفاده SPss 23افزار نرم

اشتراک دانش  پراکندگی و مرکزی هایشاخص از برخی زیر جدول در. های توصیفییافته

 است. شده و ابعاد آن آورده

 اشتراک دانش و ابعاد آن  به مربوط نمره توزیع هایآماره .1 جدول

 1354-55 سال در تبریز شهر در کتابداران

 واریانس معیار انحراف میانگین نهبیشی مقدار کمینه ارمقد تعداد متغیر

 240/0 62786/0 9523/3 00/9 86/1 131 شدان اشتراک ضمنی کلی نمره

 اشتراک آشکار کلی نمره

 دانش
139 83/1 00/9 3579/3 70962/0 258/0 

 335/0 98187/0 2564/3 00/9 00/4 131 اشتراک دانش کلی نمره

 انحراف و 95/3 برابر اشتراک ضمنی دانش توزیع میانگین 1 جدول هایداده اساس بر

 معیار انحراف و 2/3 برابر اشتراک آشکار دانش توزیع میانگین. است 69/0 برابر آن معیار
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 98/0 برابر آن معیار انحراف و 9/3 برابر اشتراک دانش توزیع میانگین .است 71/0 برابر آن

 .است

زی و پراکندگی برای تعهّد سازمانی و ابعاد آن های مرکدر جدول زیر برخی از شاخص

 آورده شده است.

 ی آن موردبررستعهّد سازمانی و ابعاد  به مربوط نمره توزیع هایآماره .2جدول 

 1354-55 سال در تبریز شهر کتابداران در

 واریانس معیار انحراف میانگین نهبیشی مقدار کمینه مقدار تعداد متغیر

 238/1 15549/1 0149/9 00/7 88/1 130 فیعاط تعهد کلی نمره

 294/0 67428/0 4554/2 00/6 00/3 134 مستمر تعهد کلی نمره

 722/0 86422/0 6490/2 79/6 90/4 134 هنجاری تعهد کلی نمره

 277/0 65058/0 6901/2 13/6 56/4 143 سازمانی تعهد کلی نمره

 براز متغیر تعهد سازمانی برا عاطفی تعهد میانگین توزیع بعد 4های جدول بر اساس داده

تعهد مستمر از متغیر تعهد  بعد توزیع است. میانگین 4/1برابر آن معیار انحراف و 01/9

تعهد  بعد توزیع میانگین است. 67/0 برابر آن معیار انحراف و 4/2 برابر کتابداران سازمانی

 توزیع میانگین .است 86/0 رابرب آن معیار انحراف و 64/2 هنجاری متغیر تعهد سازمانی برابر

 .است 65/0 برابر آن معیار انحراف و 69/2تعهد سازمانی برابر 

 های پژوهشیافته

ود های پارامتریک و یا ناپارامتریک استفاده شبرای انتخاب اینکه در آمار استنباطی از آزمون

رمال. در دو غیر ن متغیّرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند یا گردد کهابتدا باید مشخص 

 اسمیرنف برای آزمودن این مهم آورده شده است:-جدول زیر نتیجه آزمون کلموگروف
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 آن  ابعاد و اشتراک دانش متغیّر بودن نرمال آزمون نتایج .3 جدول

 1354-55 سال در تبریز شهر کتابداران در

 متغیر
 اسمیرنف-کلموگروف

 معناداری سطح تعداد آماره

 000/0 131 138/0 دانش تراک ضمنیاش کلی نمره

 024/0 139 078/0 دانش اشتراک آشکار کلی نمره

 079/0 131 072/0 اشتراک دانش کلی نمره

ابعاد اشتراک ضمنی دانش  است و نرمال توزیع دارای اشتراک دانش 3 جدول اساس بر

 است. نرمال غیر توزیع و اشتراک آشکار دانش دارای

 آن  ابعاد و سازمانی تعهد متغیّر بودن رمالن آزمون نتایج .4 جدول

 1354-55 سال در تبریز شهر کتابداران در

 متغیر
 اسمیرنف-کلموگروف

 معناداری سطح تعداد آماره

 035/0 130 080/0 عاطفی تعهد کلی نمره

 400/0 134 067/0 مستمر تعهد کلی نمره

 010/0 134 050/0 هنجاری تعهد کلی نمره

 400/0 143 092/0 سازمانی دتعه کلی نمره

تعهد سازمانی و بعد تعهد مستمر دارای توزیع نرمال هستند و ابعاد تعهد  2بر اساس جدول 

 باشند.عاطفی و تعهد هنجاری دارای توزیع غیر نرمال می

 1352-59 سال تبریز در شهر هایدانشگاه میانگین نمره اشتراک دانش کتابداران :1فرضیه 

 متوسط است.باالتر از حدّ 

 سال در های شهر تبریزدانشگاه کتابداران میزان اشتراک دانش هدف این فرضیه تعیین

زمون برای آ است، نرمال توزیع دارای و پیوسته متغیری اشتراک دانش که است 59-1352

 در آزمون این اجرای از حاصل برونداد ای استفاده شده است.تک نمونه-tفرضیه از آزمون 

 .است شده ارائه زیر جدول صورتبه spssافزار نرم
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 1354-55 سال در تبریز شهر کتابداران تک گروهی برای تعیین میزان اشتراک دانش-tآزمون  .5جدول 

 

 = مقدار میانگین 3

آماره 

t 

درجه 

 آزادی

سطح معناداری 

 دو دامنه

اختالف 

 میانگین

 درصد از اختالف 59فاصله اطمینان 

 باالحد  حد پایین

نمره کلی 

 اشتراک دانش
760/5 130 000/0 25618/0 3596/0 9568/0 

از  ترکوچکاست که  000/0سطح معناداری آزمون برابر  9ی جدول هاافتهبا توجه به ی

𝜶 = 𝟎. فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنادار در میانگین نمره است، پس  𝟎𝟓

اال شود. با توجه به اینکه حدّ پایین و حدّ بد میبا حدّ متوسط تأیی اشتراک دانش کتابداران

توان نتیجه گرفت که میانگین نمره اشتراک دانش باشند، میدر این آزمون مثبت می

متوسط با اختالف میانگین  حدّ از باالتر 1352-59 سال در تبریز شهر هایدانشگاه کتابداران

 .است 0.9

-59 تبریز در سال شهر هایدانشگاه ی کتابدارانبین اشتراک دانش و تعهّد سازمان :4فرضیه 

 .رابطه معناداری وجود دارد 1352

هدف این فرضیه تعیین رابطه بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی است که هر دو متغیّر 

ع توان از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون برای تعیین نوپیوسته و نرمال هستند پس می

 افزارنرماز  هآمددستبهیّر مذکور استفاده کرد. در جدول زیر نتیجه و شدّت رابطه بین دو متغ

spss :آورده شده است 

 سازمانی  تعهد و اشتراک دانش بین پیرسون همبستگی ضریب آزمون نتیجه .6 جدول

 1354-55 سال در تبریز شهر کتابداران در

 سازمانی تعهد کلی نمره اشتراک دانش کلی نمره 

 ک دانشاشترا کلی نمره

 377/0 1 رسونپی همبستگی ضریب

 000/0  معناداری سطح

 115 131 تعداد

 سازمانی تعهد کلی نمره

 1 377/0 رسونپی همبستگی ضریب

  000/0 معناداری سطح

 143 115 تعداد
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𝜶از  ترکوچکاست که  000/0سطح معناداری آزمون  6ی جدول هاافتهبا توجه به ی =

𝟎. یه تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی است، پس فرض 𝟎𝟓

شود. همچنین عالمت آماره پذیرفته می 1352-59در سال  تبریز شهر هایدانشگاه کتابداران

𝒓ای مثبت بین دو متغیّر وجود دارد و مقدار دهد رابطهنشان می = 𝟎. شدت رابطه  𝟑𝟕𝟕

 درصد واریانس مشترک دارند. 12تغیّر در حدود دهد، بدین معنی که دو مرا نشان می

 تبریز هرش هایدانشگاه اشتراک ضمنی دانش و تعهّد سازمانی کتابداران نیب :1-4فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد. 1352-59در سال 

هدف این فرضیه تعیین رابطه بین اشتراک ضمنی دانش و تعهد سازمانی است که هر دو 

ند و توزیع تعهد سازمانی نرمال است ولی توزیع اشتراک ضمنی دانش غیر متغیّر پیوسته هست

وع و شدّت ی تعیین نبراای اسپیرمن نرمال است، پس از آزمون ناپارامتریک همبستگی رتبه

 spss افزارمنراز  آمدهدستبهشود. در جدول زیر نتیجه رابطه بین دو متغیّر مذبور استفاده می

 آورده شده است:

 سازمانی  تعهد و دانش اشتراک ضمنی بین اسپیرمن ایرتبه همبستگی آزمون نتیجه .7جدول 

 1354-55 سال در تبریز شهر کتابداران در

 
اشتراک  کلی نمره

 دانش ضمنی

 تعهد کلی نمره

 سازمانی

 دانش اشتراک ضمنی کلی نمره

 244/0 000/1 اسپیرمن رو همبستگی ضریب

 000/0 . معناداری سطح

 115 143 دتعدا

 سازمانی تعهد کلی نمره

 000/1 244/0 اسپیرمن رو همبستگی ضریب

 . 000/0 معناداری سطح
 131 115 تعداد

𝜶از  ترکوچکاست که  000/0سطح معناداری آزمون  7ی جدول هاافتهبا توجه به ی =

𝟎. د هفرضیه تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین اشتراک ضمنی دانش و تعاست، پس  𝟎𝟓

شود. همچنین پذیرفته می 1352-59تبریز در سال  شهر هایدانشگاه سازمانی کتابداران

𝒓ای مثبت بین دو متغیّر وجود دارد و مقدار دهد رابطهعالمت آماره نشان می = 𝟎. 𝟒𝟐𝟐 
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درصد واریانس مشترک  18دهد، بدین معنی که دو متغیّر در حدود شدت رابطه را نشان می

 دارند.

بریز در ت شهر هایدانشگاه بین اشتراک آشکار دانش و تعهّد سازمانی کتابداران :4-4فرضیه 

 رابطه معناداری وجود دارد. 1352-59سال 

هدف این فرضیه تعیین رابطه بین اشتراک آشکار دانش و تعهّد سازمانی است که هر دو 

ار دانش غیر راک آشکمتغیّر پیوسته هستند، توزیع تعهد سازمانی نرمال است ولی توزیع اشت

دّت ای اسپیرمن برای تعیین نوع و شنرمال است، پس از آزمون ناپارامتریک همبستگی رتبه

 spss افزارمنراز  آمدهدستبهشود. در جدول زیر نتیجه رابطه بین دو متغیّر مذبور استفاده می

 آورده شده است.

 ازمانیس تعهد و دانش اشتراک آشکار نبی اسپیرمن ایرتبه همبستگی ضریب آزمون نتایج .8 جدول

 
اشتراک  کلی نمره

 دانش آشکار

 تعهد کلی نمره

 سازمانی

 دانش اشتراک آشکار کلی نمره

 331/0 000/1 اسپیرمن رو همبستگی ضریب

 000/0 . معناداری سطح

 144 143 تعداد

 سازمانی تعهد کلی نمره

 000/1 331/0 اسپیرمن رو همبستگی ضریب

 . 000/0 اداریمعن سطح
 139 144 تعداد

𝜶از  ترکوچکاست که  000/0سطح معناداری آزمون  8ی جدول هاافتهبا توجه به ی =

𝟎. فرضیه تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین اشتراک آشکار دانش و تعهد است، پس  𝟎𝟓

نین شود. همچپذیرفته می 1352-59در سال  تبریز شهر هایدانشگاه سازمانی کتابداران

𝒓ای مثبت بین دو متغیّر وجود دارد و مقدار دهد رابطهعالمت آماره نشان می = 𝟎. 𝟑𝟑𝟏 

درصد واریانس مشترک  11دهد، بدین معنی که دو متغیّر در حدود شدت رابطه را نشان می

 دارند.
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 یریگجهینتبحث و 

 نگناهماه یلطورکبه دانش اشتراک از عظیمی بخش دانشگاهی، یهاکتابخانه زمینه در

 ورتص گفتگو اساس برمعموالً  و یررسمیغ سطحی در دانش و اطالعات و اشتراک است

 ریپذترسدس و دانش یدهسازمانخطیر  امر برای دانشگاهی یهاکتابخانه بیشتر . درردیگیم

 یهاانهکتابخ کهنیاندارد.  وجود یمندنظام رویکرد کتابداران، و کارکنان برای آن کردن

 ارمددانش هایسازمان به است الزم کنند، یبرداربهره و استفاده خود دانش از اهیدانشگ

 هاآن زا یکی که شودیم استفاده دانش مدیریت یهاروش از منظور این برای. شوند تبدیل

سازمانی  تعهد (.1350حریری و محمدپور،است ) کارکنان میان دانش اشتراک و انتقال

ت لذا در اس رگذاریتأثد کارکنان و ایجاد فضای مطلوب کاری کارکنان در افزایش عملکر

های انشگاهد در کتابداران سازمانی تعهّد و اشتراک دانش راستای رسیدن به این امر رابطه بین

 ی و تحلیل واقع شد.موردبررستبریز  شهر

 ایهگاهدانش داد که میانگین نمره اشتراک دانش کتابداران نشان پژوهش این یهاافتهی 

بوده و بین اشتراک  0.9باالتر از حدّ متوسط با اختالف میانگین  1352-59در سال  تبریز شهر

ی آن یعنی اشتراک ضمنی دانش و اشتراک آشکار دانش با تعهّد سازمانی هاشاخصدانش و 

 .دارد وجود معناداری رابطۀ 1352-59 سال در تبریز دولتی شهر هایدانشگاه کتابداران

(، یوسفی و همکاران 1353ی و نادی )نیحسشاههای های پژوهشین پژوهش با یافتههای ایافته

 همسو است.( 4002) دریر دی و هوف ونو  (1353(، رحیمی و نادی )1385)

تار باید تمهیداتی در جهت بهبود رف برای افزایش میزان تعهّد سازمانی کتابداران رونیازا

د های خوثّر در اشتراک دانش که شامل ویژگیاشتراک دانش اندیشیده شود و عوامل مو

های ها و پاداشی مانند سازوکارهای هماهنگی و مشوّقتیریمدهای اقدامات دانش، ویژگی

های محیطی شامل عوامل محیطی سطح کالن مانند فرهنگ کشور، اشتراک دانش، ویژگی

فردی نظیر زبان فنّاوری و فرهنگ سازمان و عوامل محیطی سطح خرد مانند روابط میان 

ه به های اخالقی کمشترک و پیوندهای بین فردی میان افراد، ویژگی اندازچشممشترک، 

و  ، عادالنهتیجنسها، اعتماد میان افراد، انگیزه، پردازند مانند نگرشاشتراک دانش می
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ی موجود، ارتقاء، تشویق و پاداش به اشتراک دانش ریگمیتصممنصفانه بودن فرآیندهای 

 و ... است، تقویت گردد. سازمانیط فرهنگتوس

یز، های تبردر راستای افزایش اشتراک دانش و تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاه

در  ها رامیزان توانمندی آن در گزینش و انتخاب کتابداران توانندیم هادانشگاهمدیران 

ج فراد شاخص در عرصه ترویعنوان ابه ی قرار دهند، زیرا کتابدارانموردبررسدانش  اشتراک

کنند و بر طبق نتایج این پژوهش اشاعه می های خود را در دانشگاهعلم، افکار و اندیشه

کتابدارانی که دارای اشتراک دانش باالیی هستند، تعهّد سازمانی باالیی نیز نسبت به سازمان 

 سازمانی به میزان شود تا در کل سازمان اشتراک دانش و تعهّدخود دارند. این امر سبب می

افزایش  تیمحورهای ضمن خدمت با دوره توانندیمچشمگیری افزایش یابد. مدیران 

ود ی کنند که این امر نهایتاً به بهبزیرطرح اشتراک دانش و تعهد سازمانی برای کتابداران

دانش، راک های اشتدر زمینه افتهیانجامانجامد. نتایج تحقیقات یادگیری می –فرآیند یاددهی 

از میزان  دارانبایستی انتشار یابد تا کتاب تعهّد سازمانی و رابطۀ بین این عوامل در بین کتابداران

آگاه شده و خود را در جهت رسیدن به حدّ مطلوب این عوامل ارتقا  هاشاخصاین  تیاهم

ی کرده و آگاهی رساناطالعدهند. درباره تغییرات و مزایای حاصل از اشتراک دانش، 

 را در این زمینه افزایش دهند. راهکارهایی برای تقویت آگاهی و قابلیت کتابداران ابدارانکت

ار ها را در جهت بهبود رفتتر رفتار اشتراک دانش اندیشیده و آندر شناخت و اجرای مناسب

گاهی و درنهایت مدیران دانش رندیکارگبهاشتراک دانش و به طبع آن افزایش تعهّد سازمانی 

 جوّ حمایتی و تشویقی برای افزایش تمایل به رفتار اشتراک دانش ایجاد کنند. تابدارانبرای ک

 منابع

(. مدیریت دانش. تهران: انتشارات دانشگاه 1351صالحی، علی ) و اکبریعلاحمدی، سید 

 .پیام نور

(. رابطۀ تعهد سازمانی 1385اخباری، مریم سادات، عریضی، حمیدرضا و علوی، سید کمال )

-لنامه علمیفصای در بین کارکنان پاالیشگاه استان اصفهان. بعاد آن با تعهد حرفهو ا

 .145-197 (:14) 2، پژوهشی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت
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ه فصلنام(. موانع فرهنگی در اشتراک دانش از منظر مدیریت تغییر. 1353ارمغان، نگار )

 .89-108 (:3) 4، مدیریت توسعه فناوری

های شخصیتی با تعهد (. رابطۀ ویژگی1352محمد، امینی، یوسف و حسینیان، سیمین ) امینی،

 ،مطالعات پژوهشی راهورسازمانی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهر ارومیه. 

(13:) 88-65. 

 جهت در کلیدی عاملی: سازمانیدرون اعتماد(. 1351) فهیمه تاجی، نگین و عسل آغاز،

 .67-86 (:48) 7، ایران مدیریت علوم فصلنامه. دانش اشتراک واقعی

 شرکت کارکنان سازمانی تعهد میزان بر مؤثر (. عوامل1388بهروان، حسین و سعیدی، رقیه )

مجلۀ علوم مشهد.  شهر رضوی، خراسان استان مرکزی ادارهموردمطالعه:  گاز نمونه
 .181-155(: 4) 6، اجتماعی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

(. بررسی رابطه استرس شغلی 1353جعفری، پریسا، رجائی پور، سعید و مهرابی، حسینعلی )

لنامه فصبا گرانباری شغلی و تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر اصفهان. 
 .31-90 (:3) 8، رهبری و مدیریت آموزشی

و یوسف زاده، شاهرخ  لیالحاتم سیاهکل محله، علیرضا، رضایی، سجاد، کوچکی نژاد، 

(. بررسی نقش عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت از شغل بر کیفیت 1353)

صلنامه فزندگی کاری: مطالعه موردی کارکنان بیمارستان دولتی پور سینای رشت. 
 .133-122 (:2) 13، بیمارستان

یزه انگ باکتابداران  شغلی یهایژگیو رابطه بررسی(. 1104) لیال محمدپور، و نجال حریری،

 وزارت هتابع هایدانشگاه یها: کتابخانهموردی )مطالعهها کتابخانه در دانش اشتراک

 و کتابداری پژوهشنامه. تهران( شهر در مستقر پزشکی. آموزش و درمان بهداشت،

 . 65-86:(1)3 ،یرساناطالع

 رابطه بررسی(. 1352) محبوبه سرایی،باغچه و سارا فخریان، معصومه، حسین زاده شهری،

 7، یانسان منابع مدیریت هایپژوهش فصلنامه. سازمانی تعهد با هیجانی هوش ابعاد

(1:) 38-15. 
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(. تأملی بر ارتقاء اشتراک 1350، حسن، خائف الهی، احمد و حسینی، مجتبی )فردییدانا

ی ز: وزارتخانه مسکن و شهرساموردمطالعهدانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی )

 .63-82 (:12) 2های مدیریت عمومیپژوهشو وزارتخانه راه و ترابری(. 

های عدالت (. بررسی رابطه بین مؤلفه1354رضا )دهقانیان، حامد، صبور، الهام و حجتی، علی

 .193-180 (:4) 48، پژوهشنامۀ بیمهسازمانی و تعهد سازمانی در یک شرکت بیمه. 

(. بررسی میزان رفتار 1359ر، سعید و هویدا، رضا )رجائی آذرخوارانی، عباس، رجائی پو

مجلۀ توسعۀ های منتخب اصفهان. اشتراک دانش اعضای هیأت علمی دانشگاه
 .37-26 (:41) 5، آموزش در علوم پزشکی

ی شغلی، رضایت شغلی، تعهد بستگدل(. رابطه 1353ی )محمدعلرحیمی، لیال و نادی، 

ازمانی با رفتار اشتراک دانش در بین سازمانی و ادراک از رفتار شهروندی س

ت فصلنامه رهبری و مدیریهای دخترانه شهر اصفهان. و معاونان دبیرستان کتابداران

 .63-77 (:3) 8، آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار

 کتابداران در خالقیتو دانش  تسهیم بین رابطه(. 1353) عصمت ی،مؤمن و ابراهیم زارعی،

 .15-31(: 1) 1، فصلنامه مطالعات دانش شناسی .مدرس تیترب دانشگاه یهاکتابخانه

(. بررسی رابطه تعهد سازمانی معلمان با 1385ساکی، رضا، قلی پور، زهره و رضایی، منیره )

شهر تهران.  6عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس راهنمایی دخترانه منطقه 

-89 (:3) 2، آزاد اسالمی واحد گرمسارفصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه 

61. 

(. تحلیل رابطه تعهد سازمانی و سالمت سازمانی 1353ی، سکینه و نادی، محمدعلی )نیحسشاه

ی المللنیببا رفتار اشتراک دانش بین دبیران دوره متوسطه. مجموعه مقاالت کنفرانس 

 .مایاوسصدی المللنیبهای مدیریت و مهندسی صنایع، تهران مرکز همایش

(. عوامل 1352و طالبی، سعید ) صیف، محمدحسن، ثابت مهارلویی، عباس، رستگار، احمد

مؤثر بر تمایل به اشتراک دانش در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 .21-90 (:9) 19، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکیشیراز. 
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 العهمط) اشتراک دانش با سازمانی عهدت و فردی بین اعتماد رابطه(. 1350) حمیده عصاری،

 دولتی مدیریت گروه ارشد، کارشناسی نامهانی(. پابازرگانی وزارت: موردی

 .طباطبایی عالمه دانشگاه مدیریت، و حسابداری دانشکده

ی سازادهیپ(. بررسی موانع فرهنگی 1352عطافر، علی، عالمه، سید محسن و قراباغی، علی )

 های صنعتی استانی کوچک و متوسط فعال در شهرکاهشرکتمدیریت دانش در 

 .همدان. مجموعه مقاالت همایش ملی مدیریت و آموزش، دانشگاه مالیر

(. بررسی عوامل مؤثر بر تعهد 1350عموزاده، محمد، موسوی، سید امین و مدنی، حسین )

مدیریت و  پژوهشی–فصلنامه علمیسازمانی کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی. 

 .99-84 (:19)، ابع انسانی در صنعت نفتمن

(. مدیریت دانش در حمایت از خلق دانش. دومین همایش ملی 1382فصیحی هرندی، فریبا )

 .مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه صنعتی اصفهان

(. ارتقای 1352، صمدی میارکالئی، حمزه و صمدی میارکالئی، حسین )اهللرحمتقلی پور، 

 (:3) 13،سازمانیمدیریت فرهنگناختی در پرتو اشتراک دانش. شتوانمندسازی روان

509-875. 

های اشتراک دانش (. تأثیر نیت و شایستگی1352لی، بهروز و اسدی قراباغی، مهدی )قلیچ

های پروژه محور )مطالعه موردی: شرکت سازمان بر عملکرد شغلی کتابداران

-182 (:2) 15، یت در ایرانهای مدیرپژوهشمدیریت توسعه صنایع پتروشیمی(. 

161. 

(. بررسی رابطه بین اعتماد و تعهد سازمانی در 1353و نظری، سودابه ) محمدجوادکاملی، 

 16 ،فصلنامه دانش انتظامیهای فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. کارکنان کالنتری

(4:)59-79. 

شناختی و تعهد انی رابطه توانمندسازی روبررس (.1352کفاش پور، آذر و شکوری، ندا )

فصلنامه رسالت مدیریت ای خراسان(. سازمانی )مطالعه موردی: شرکت برق منطقه
 .63-74 (:15-40) 6، دولتی
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شناختی بر عملکرد (. تأثیر توانمندسازی روان1352مرادی، مرتضی و جلیلیان، حمیدرضا )

ازمانی. س سازمانی کارکنان ناجا، نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد

 .73-58 (:31) 5، فصلنامه نظارت و بازرسی

(. رابطه رهبری 1352مشاری، فاطمه، رشادت جو، حمیده و محمدی البرزی، اعظم )

ت فصلنامه رسالوپرورش شهر تهران. و تعهد سازمانی در سازمان آموزش نیآفرتحول
 .73-50 (:15-40) 6، مدیریت دولتی

منظور (. طراحی مدلی به1352کبر و خزائی پول، جواد )مظلومی سوینی، فرزانه، جابری، ا

بررسی تأثیر خالقیت، اشتراک دانش ضمنی و اشتراک دانش آشکار بر عملکرد 

، مدیریت ورزشیهای ورزشی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن. سازمان

7 (6:) 862-827. 

 سازمانی تعهد نقش(. 1385) ممحمدکاظ دائم، ورز تیشه و مرتضی مرادی، سجاد، یوسفی،

 .36 – 43 (:30) 7 ،پلیس انسانی توسعهدوماهنامه . اشتراک دانش در کارکنان

(. بررسی اثر تعدیلی تعهد سازمانی بر 1353یزدانی، مریم، اعتباریان، اکبر و ابزری، مهدی )

-فصلنامه روانشناسی صنعتیرابطه بین هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی. 
 .81-51 (:18) 9، نیسازما
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