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مقاله  هدف    کارکنان  بین  در  دانش  اشتراک  به  گرایش  و   سازمانی   تعلق  احساس  بین  رابطهبررسی  این 

  روش   با  به لحاظ هدف کاربردی  پژوهش  . ننده تحصیالت استکعمومی با توجه به نقش تعدیل  هایکتابخانه

های عمومی استان خوزستان بود که به صورت تصادفی جامعه پژوهش کارکنان کتابخانه  .انجام شد   همبستگی 

شافلی، بیکر و  ها با استفاده از پرسشنامه احساس تعلق سازمانی داده ونه انتخاب شد.نفر به عنوان نم 215ساده 

بسته   21از نسخه  استفاده با آن  تحلیل و  ( گردآوری و تجزیه1389همتی )( و اشتراک دانش 2003ساالنووا )

های تعلق سازمانی )میانگین= لفهؤوضعیت مها نشان داد که  یافته  گرفت.  افزاری در علوم اجتماعی انجامنرم

 ی سازمان   تعلق  احساس  نیبچنین،  هم  است.= میانگین( باالتر از حد متوسط  28/104(  و اشتراک دانش )44/78

 ، و تحصیالت  دارد  وجود  (r=0/ 816و    sig=001/0ی )داری معن  رابطه  دانش  اشتراک  به  کارکنان  شیگرا   و 

اشتراک دانش   و  تعلق سازمانی  بین احساس  تعدیل می رابطه  یافته  کند.را  به  که  ها می با توجه  توان گفت 

تواند  می   ساز گرایش به اشتراک دانش کارکنان است و سازمانای مهم و زمینهلفهؤاحساس تعلق سازمانی م

اشتراک   به  بیشتر کارکنان  و شیفتگی سبب گرایش  فداکاری و مجذوب شدن  ابعاد سرزندگی،  تقویت  با 

 آورد.دانش را فراهم 

های عمومی، اشتراک  احساس تعلق سازمانی، گرایش به اشتراک دانش، کتابخانه  کلمات کلیدی:

 دانش.
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 له  ئو بیان مس مقدمه
 کیعنوان    دانش به  و  مدار شده استو ارائه خدمات به شدت دانش   دی تول  یدر جهان کنون 

مز مهم جهت کسب  است)ب  یرقابت   تیمنبع  یانگ  کومطرح  ژائه-زیمود،  و   ،1  نام-گول 

پدیدار شدن2005 با  اقتصاد جهان   دییمرحله جد  (.  نظام  اقتصاد  یاز  عنوان    مدار، دانش   با 

از    ش یب  سازمان  تی اقتصاد شناخته شده و موقع  یبه عنوان منبع اصل  جیبه تدر  یدانش سازمان

به ارزش مادی، سرما  آن باشد  هایییو دارا  ایهیکه وابسته    های هیبه سرما  منوط  ،ملموس 

صرف (. با این حال،  1386پریرخ،    و   فرانی نقل در خاتم  :2005  فکری سازمان است)والزاک،

  یمهم بستگ  نیبه ا  یاب ی بلکه دست   ؛ ستی ن  ی کاف  یرقابت  تیجهت کسب مز  دانش  برخورداری از

  دارد   دیدانش جد  دی از دانش موجود در راستای تول   ریی گسازمان در نحوه بهره  ییتوانا  به

  مؤثر   ریی گکه جهت بهره  یی از ابزارها  یکی   ری سال های اخ  یط  (.2001،  2دنری و لو     )علوی

سازمان دانش  به  یاز  سازماننهیو  عملکرد  زسازی  توجه  مورد  گرفته  ادییها    ، است  قرار 

جهت    یت یریمد  و  یو ابزارهای فنها  ای از روشدانش مجموعه  تیر ی. مداستدانش    تیریمد

اشتراک  جاد،یا بهبه  و  است  ریی کارگگذاری  سازمان  سراسر  در  به  (.  2003  ،بونفر)دانش 

دانش توسط    تیریمدی  های اصلاز جنبه  ی کی گذاری دانش به عنوان  به اشتراک  همین شکل، 

است)فول  یبرخ قرار گرفته  توجه  مورد  پژوهشگران  دلبریجواز  و  راولی  به 2013،  3ود،   .)

از طر  ندی یگذاری دانش فرآاشتراک افراد  قیاست که  انتقال مؤثر    ریی به کارگ   با  آن،  و 

ی یورتجی، رئیسی وانان  )سهرابکنندی یاری میرقابت   تیبه مز  یابی در دستسازمان را  دانش،  

( اشتراک دانش را فعالیتی  2016)  4مانوس (. مک1388  ،یزدانی؛ ساعدی و  3891  ،و شفیعا

 6،2010)به نقل از: سویفت، بالکین و ماتیوسیک 5فردی و نتیجه ارزش شناختی ادراک شده

،  8داند که سازمان به منظور استفاده از ذخایر دانشی)کابریرا و کابریرا می(  2001،  7و اسمیت 
 

1. Bock, Zmud, Young-Gul & Jae-Nam 

2. Alavi  & Leidner 

3. Fullwood, Rowley & Delbridge 

4. McManus 

5. Perceived cognitive value 

6. Swift, Balkin & Matusik 
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مزیت  2002 ارتقاء  و  )شارکی (،  انباره2005،  1رقابتی  تهیه  نیازمند  ارتقاء  (  دانش،  های 

دارائی  مدیریت  و  دانش  محیط  تقویت  دانشی،  است)متاخیوتیس،  دسترسی  دانشی  های 

 (. 2005، 2ارگازاکیس و پساراس 

فردی در سازمان منجر گشته،    ترعیسر  ریی ادگیها به  دانش در سازمان  هدفمنداشتراک  

.  انجامدبی در سازمان    یبه بهبود عملکرد فرد  تواندمی  تیدهد و در نهاتوسعه می  را  تی خالق 

فرآ  ی صورت  در نهاداشتراک  ند یکه  سازمان  در  دانش  مد  نهیگذاری  دانش    تیرینشود، 

  ن یبنابرا خود را از دست خواهد داد.  ی قدرت رقابت  جینخواهد بود و سازمان به تدر بخشاثر

،  دراسپونیو)است  شده  لیها تبد سازمان  تیجهت موفق   یات ی دانش به امری ح   گذاری اشتراک

به اشتراک  جادیها برای اسازمان(.  2013  ،3برگنر، کوکرل و استون  گذاری دانش  فرهنگ 

که    یهمکاری و مشارکت را به وجود آورند. در صورت  اعتماد،  آن هستند که جو  ازمندی ن

گذاری دانش  اشتراک  ،عدالت، اعتماد و... برخوردار باشد  چون یی  هاسازمان از ارزش  کی

گذاری  که فرهنگ خلق و به اشتراک  یلعکس در سازماناو ب  ؛ گیردمی  انجام  یدر آن به راحت

به   (. 1999  ،4ت ی روبرو خواهد شد)چ  یی هابا دشواری  ریی تغ  ندیفرآ  ،باشد  دانش وجود نداشته

ها به استقرار یک  های مرتبط با مدیریت دانش، مستلزم پایبندی سازمانعبارت دیگر، فعالیت 

و عابدین محمد، آن و    2011،  5فرهنگ اعتماد بین اعضای سازمان است)شانداوالیا و دالچر 

مدیریت سبب ارتقاء عملکرد سازمانی  (؛ به نحوی که ایجاد اعتماد بین کارکنان و  2014،   6یی

بوستمام می احمد  بنت  و  محمد  عابدین  اعتماد  2016،  7شود)االرج،  فقدان  عکس،  بر  و   )

  2003،  8)کوریه و کرین استترین دلیل عدم تمایل اعضای سازمان به اشتراک دانش  مهم

  ی باز   کی  دانش   یگذاراشتراک  به  (2003)  10به اعتقاد ایپه (.  2012،  9خانی خانی و موسی قره

 

1. Sharkie 

2. Metaxiotis, Ergazakis & Psarras 

3. Witherspoon, Bergner, Cockrell & Stone 

4. Chait 
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9. Gharakhani & Mousakhani 

10. Ipe 
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  ی برا شود،یم آنها  قدرت رفتن  ن یب از باعث اشتراک  که کنند تصور  افراد اگر. است قدرت

  خواستار   مداوم  طور  به   محققانهمین است که    به   رد.کخواهند    احتکار   را   دانش   از خود   دفاع

قابله  م  یبراگر  های تسهیللفهؤبه عنوان م  یا هیرو  عدالت   و  یفرد   نی ب   اعتماد  ی فضا  ک ی  جادیا

 ، 1واستاوا یسر  و  بارتول)هستند  آن توسط افراد  شده  ادراک  خطرات   از  یناش   دانش   احتکاربا  

  (. 2008  ،  رنزل  ؛2006  ،3، رنزل و ماتزلر انیمراد  ؛2007  ،2، ژو، یئن و چانگسویه  ؛2002

ماهیتی فردی دارد و برای نیل به سازمانی دانشی، بایستی دانش اعضای    در آغاز رفتار دانشی  

آوری، سازماندهی، ذخیره و توزیع و اشاعه گردد و  سازمان در سطح فردی شناسایی، فراهم

مند گردد که شرایط الزم برای مدیریت  تواند از مزایای این مهم بهرهسازمان در صورتی می 

کننده  های انگیزاننده و ترغیببخود مستلزم مطالعه مکانیزم و اشتراک آن را فراهم سازد که 

یی است  هاسازمان  یبرا  یاساس  ندآیفر  کی  افراد  ن یب  دانش   اشتراکاین رفتار فردی است.  

ند. با این حال، در بحث  ای بر دانش متمرکزرقابت   تیمز  کی   کسب  و  ارزش  جادیا  یبراکه  

مانند    عوامل  از  دهی چیپ  یامجموعه  مرکز  دردارنده دانش)فاعل دانا(    فرددانش و مدیریت آن  

ذهنی ویژگی هنجارهای  و  تمایالت  رفتار،  شخصیتی،   روند   به  منجر  که  دارد  قرار  های 

 (. 2020، 4)اوبرونویچ، جیانکو، تیسوی، اوبرونویچ، خان و انور  شودیم دانش  اشتراک

شده بررسی  و  طرح  عوامل  از  وسیعی  طیف  مختلف  مطالعات  مطالعات در  نتایج  اند. 

نقل در: چومگ، کوک،    2012،  6پابلوس و ژانگو ژانگ، دی  2008،  5پیشین)چاو و  چن

کید دارند که رفتار اشتراک دانش رابطه  أبر این نکته تبه شدت  (  2015،  7فرای و هونگ  

های درونی فرد دارد. نتایج مطالعه وانگ و  کننده اجتماعی، و انگیزهقوی با عوامل ترغیب

دوستی برای منافع سازمانی به  های مادی و معنوی، و نوع( نیز نشان داد که پاداش2015)  8هو 

جین فنگ، مینگ  گذارد. به اعتقاد  ثیر میأطور معناداری بر رفتار اشتراک دانش کارکنان ت 

 

1. Bartol & Srivastava 

2. Hsu, Ju, Yen & Chang 
3. Mooradian, Renzl & Matzler 
4. Obrenovic, Jianguo, Tsoy, Khan & Anwar 
5. Chow & Chen 

6. Zhang, De Pablos & Zhang 

7. Chumg, Cooke, Fry & Hung 

8. Wang & Hou 



5 

 ... اشتراک  به  کارکنان شی گرا و  رابطه بین احساس تعلق سازمانی 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
24 ،

ز 
ایی

پ
99

 

کننده خاصی  های ترغیبمکانیزممجموعه اشتراک دانش    (2017)1یان، لی جی و جان جو 

اشتراک اصل  و  قدرت  سازمانی،  تعلق  شهرت2متقابل  مانند  نوع3،  اعتماد،  ، 4دوستی ، 

های طراحی مجموعه دانش سازمانی مبتنی بر پایبندی آنان به اهداف سازمان و ... را انگیزه

و به اشتراک  کنند  ثیر مثبتی بر رفتار کارکنان دارد تا دانش خود را تسهیم  أشود که تشامل می

نش چیره  و بر موانع تمایل به تبادل و یا آموزش به خاطر انحصاری بودن و کنترل دا بگذارند

. تعلق سازمانی از جمله عواملی است که طی چندسال اخیر در برخی از مطالعات به  گردند

های مرتبط با مدیریت دانش مطرح شده است؛ به نحوی لفه ؤصورت جزئی به عنوان یکی از م

کند که  له تاکید میأ( بر این مس2015) 5نسیچ، ماتیچ و میتروویچ-که نتایج مطالعه گروبیک

ازمانی به عنوان یک عامل سازمانی بر گرایش به اشتراک دانش به طور غیرمستقیم  تعلق س

  ثیر دارد.أت

ها  به طور روزافزون سازماناست که امروزه    دلیل اهمیت توجه به تعلق سازمانی به این  

خوب برای    یک مکان  کهباور دارند    تنها به سازمانشاندر جستجوی اعضایی هستند که نه  

  ؛وفاداری خود را نسبت به آن نشان بدهند و نیت ترک آن را نداشته باشند  تا،  کارکردن است 

در   دقیقاً  را  و هویت سازمانی  رفته  فراتر  این حد  از  هستند که  اعضایی  بلکه درجستجوی 

ای برای ایجاد  شان به عنوان وسیلهبه سرنوشت خود ببینند و  ارتباط و پیوند با هویت شخصی

و    2001،  8؛ رید 2000،  7؛ پرات و فورمن1992،  6)میل و تتریکقاد داشته باشنداعت  انسجام

( نشان داد که تعلق سازمانی بر 1393(. نتایج مطالعه غواصی )2001،  9پرون و ریل  اسمیت،

ت دانش  خصوص  أ اشتراک  این  در  دارد.  پیشین  ثیر  دادهنیز  تحقیقات  هویت  نشان  که  اند 

، 10)آشفورث و مایلدارند  هاها و رفتار کارکنان در سازمانرشاجتماعی، نقش مهمی برای نگ

 

1. Jin-Feng, Ming-Yan, Li-Jie & Jun-Ju 

2. Power and sharing principle of reciprocity 

3. Fame 

4. Altruism 

5. Grubic-Nesic, Matic & Mitrovic 

6. Mael & Tetrick 

7. Pratt & Foreman 

8. Reade 

9. Smidts, Pruyn & Riel 

10. Ashforth & Mael 
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 همکاری و تشریک مساعی آنها را با تغییر خودانگاره و  را برانگیخته، ق گروهیعال  ( و1996

بهبود ببخشد.   این نیز  (  2003)  1المرزو    پستمیس  ، هسلم  در همین خصوص، خودپنداره  بر 

،  بخش آگاهیاحساس تعلق سازمانی، هیچ ارتباط سازمانی عاطفی، ارتباط    باورند که بدون

 (. 2008، 2)راوینشانکار تواند وجود داشته باشدرهبری نمیارزشمند و ریزی رنامهب

بر حسب ویژگی از خود  فرد  به تصویر  یا همانندبینی  تعلق  های مشخص یک  احساس 

های انسانی، یا  ودن با مجموعه و دستهطبقه اجتماعی در رابطه با خودشمولی، ادراک یکی ب 

های انسانی و تبیین ضمنی احساس عضویت در گروه اشاره دارد  تعلق داشن به برخی دسته 

(. احساس تعلق فرایندی است که به موجب آن، افراد خود را با  1391)خورشید و یزدانی،  

ثیرگذار بر أمانند یک منبع تبینند و  شخص دیگری یا گروهی از افراد همسان و همانند می

د. حس یکی بودن با یک جمع ن کن روی نگرش افراد برای اقدام و فعالیت مشترک عمل می

شود که اهداف و منافع شخصی افراد تابع اهداف و منافع جمع و  و دسته انسانی سبب می

ش  براساس درک  مشترک افزای  را  دسته گردد، که در نتیجه احتمال اقدام جمعی و مشترک

به احساس  (. تعلق سازمانی  2004،  4: هیومر، بکرا و لونان 2011،  3می دهد)تیوزون و کاگالر 

بیانگر بین اعضای سازمان اشاره دارد و  های مشترک و رفتار فرا  عالیق و دغدغه نزدیکی 

کمک   برایگر کلیدی  ( که به عنوان یک تسهیل2015،  6است)دینگ، ژو و یوان  5اجتماعی 

می عمل  یکدیگر  به  سازمان  همکاران،    کند)بوکاعضای  و  (.  2005و  دینگ  اعتقاد  به 

در زمینه اشتراک دانش، زمانی که کارکنان تعلق سازمانی بیشتری را درک  (  2015همکاران )

رفتارهای  می و  متقابل  های  کمک  نتیجه،  در  دارند؛  بهنجار  رفتار  به  بیشتری  تمایل  کنند، 

یابد. به بیان دیگر،  یش و گمانه زنی درباره رفتار اشتراک دانش کاهش میدوستانه افزانوع

کند و به دنبال آن اعتماد افراد  حس تعلق سازمانی اعتماد شخصی بین کارکنان را تقویت می

متون رفتار سازمانی، تعلق سازمانی را به عنوان یکی از    یابد.نسبت به سازمان نیز ارتقاء می

 

2. Haslam, Postmes & Ellemers 

3. Ravishankar 

4.Tüzün & Çaglar 

5. Huemer, Becerra & Lunnan 

6. Pro-social behavior 

7. Ding, Xue & Yuan 
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مهمی برای اثر بخشی    هایاستنباطاند که  ها شناختهر کارکنان به سازماناشکال مهم تعلق خاط

شکوهی،   و  غیبی  برهانی،  زاده،  دارد)عباس  تعلق  1392سازمانی  احساس  که  همچنان   .)

اجتماعی بر احساس یکی بودن با یک طبقه اجتماعی داللت دارد؛ به احساس یکی بودن یا  

های محوری، پایدار و متمایز آن  که از ویژگی  کندمیهمانندی اعضا با سازمان نیز اشاره  

دهد  های مطالعات پیشین  نشان می(. مرور یافته1390)صلصالی و همکاران،  گیردمی  نشأت

معنی و  مثبت  رابطه  دارد)بهرامکه  وجود  دانش  اشتراک  و  سازمانی  تعلق  بین  و  داری  زاده 

به نحوی     (،2019،  2پانگیل و نصوردینو    2017،  1و صالح و همکاران   2012خسروآبادی،  

حس تعلق به عنوان    بین آنها  هستند  ها به منظور اشتراک دانش بین کارکنان ناگزیرکه سازمان

نتایج  . در این خصوص  نمایندعضوی از یک گروه و پایبندی به همکاری را ایجاد و تقویت  

بر اشتراک دانش نشان داد که  ثیر تعهد سازمانی  أ( با عنوان ت2013)  3مطالعه دمیرل و قوچ 

داری بر اشتراک دانش دارد. به اعتقاد  ثیر معنیأابعاد تعهد سازمانی به ویژه تعهد عاطفی ت 

آنها با ایجاد فرهنگ اشتراک دانش درون سازمانی، شرایط برای ماندگار بودن و وفاداری 

فراهم می  تبدیل  وشکارکنان  به دانش سازمانی  تبع آن دانش کارکنان  به  و  به  .  گرددمید 

توان گفت که احساس تعلق سازمانی با ایجاد حس یگانگی و یکپارچگی  عبارتی دیگر می

می سازمان  اعضای  بین  زمینهدر  جمله  تواند  از  سودمند  رفتارهای  از  بسیاری  تقویت  ساز 

  زی ن  هاکتابخانهگذاری دانش در  به اشتراک  ندیفرآ  ریی کارگامروزه بهاشتراک دانش باشد.  

سازمان    یرقابت   تیمز  با کسب  میبدل گشته است و از آنجا که به طور مستق   یاتی ح  به امری

ساز بروز گرایش به اشتراک دانش به عنوان یک  عوامل موثر و زمینه  باید  ، در ارتباط است

  تیبه مز  یاب ی بهبود عملکرد خود و دست   منظوربه  زی ن ها  رفتار سودمند مطالعه شود تا کتابخانه

اشتراک  ، یرقابت  دانش فرهنگ  مح   را  گذاری  نهاد  طی در  استفاده    نهیخود  آن  مزایای  از  و 

بنابراین با هدف مطالعه رابطه بین احساس تعلق سازمانی و گرایش به اشتراک دانش    .نمایند

پژوهش به این شکل مطرح شد  های عمومی استان خوزستان؛ سوال اصلیکارکنان کتابخانه 

 

1. Salleh, Ismail, Hamzah, Zahari, Mohammed & Abdullah 
2. Pangil & Nasurdin 
3. Demirel & Goc 
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های عمومی استان خوزستان  که آیا بین احساس تعلق سازمانی و گرایش کارکنان کتابخانه

 به اشترک دانش رابطه وجود دارد؟

 شناسیروش 
های مختلف آماری  کاربردی است. از آنجا که از اطالعات واقعی و روش  نوعپژوهش از  

این    چنین هم  گیرد.کند در حوزه تئوری اثباتی قرار میها استفاده میبرای رد یا قبول فرضیه

ست و به مطالعه حدود تغییرات متغیر وابسته  ا  پژوهش در پی یافتن رابطه معنادار بین متغیرها

از این رو، به لحاظ ماهیت و محتوایی    .پردازدتغییرات متغیرهای مستقل میبا توجه به حدود 

های  جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان کتابخانهباشد.  های همبستگی میاز نوع پژوهش 

های عمومی  عمومی استان خوزستان می باشد. با اطالعات بدست آمده از اداره کل کتابخانه

کارمند   490که بالغ بر    استباب کتابخانه عمومی    207رای   استان خوزستان، این استان دا

( 1970در آنها مشغول به کار هستند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و  مورگان )

نفر به عنوان حجم نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفت و   215استفاده شده است که تعداد 

ه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.  برای گیری در این پژوهش از روش نمونبرای نمونه

روش میدانی    از  و  ای از روش کتابخانه  تدوین مبانی نظری پژوهش و  وری اطالعات  آگرد

( برای 1389ها استفاده شد. ابزار پژوهش بخشی از پرسشنامه همتی )جهت گردآوری داده

گویه برای   17وی  ( حا2003گویه و پرسشنامه شافلی و همکاران )  6اشتراک دانش حاوی  

ای لیکرت بود که روایی آن صوری و سازه )جدول  ابعاد تعلق سازمانی در طیف پنج گزینه

1( کرونباخ  آلفای  آزمون  از  استفاده  با  آن  پایایی  و   )751/0  =α   دانش اشتراک  و   برای 

796 /0  =α    در کارکنان  به  ابتدا  پرسشنامه  توزیع  جهت  شد.  تایید  سازمانی(  تعلق  برای 

شماره داده شد و سپس بر اساس کدهای داده شده و از طریق    490تا    1کاربرگ اکسل از  

تعداد اعداد تولید شده تا    ( =1RANDBETWEEN=490تابع )اعداد تصادفی برگرفته از  

ها نیز  اختیار آنها قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها در فقره دنبال شد و پرسشنامه 215

نرم اس.پی.اس.اس.  از  ضمناً  21افزار  شد.  کولموگروف  استفاده  آزمون  نتایج  - براساس 
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برای تجزیه و تحلیل  ،  هاها و خرده مقیاستوزیع نمرات مقیاس  به دلیل نرمال بودناسمیرنف  

  گردید. های پارامتریک استفاده ها از آزمونداده

 ابزارها  روایی بررسی برای  متقاطع عاملی بارهای: 1جدول  

 گرایش به اشتراک دانش  مجذوب شدن  فداکاری  سرزندگی  

1 254 /0 339 /0 463 /0 518 /0 

2 356 /0 275 /0 325 /0 815 /0 

3 332 /0 269 /0 339 /0 820 /0 

4 231 /0 296 /0 442 /0 624 /0 

5 133 /0 255 /0 424 /0 756 /0 

6 233 /0 422 /0 328 /0 596 /0 

7 625 /0 234 /0 345 /0 233 /0 

8 589 /0 415 /0 302 /0 279 /0 

9 725 /0 463 /0 194 /0 267 /0 

10 644 /0 326 /0 316 /0 211 /0 

11 806 /0 446 /0 335 /0 186 /0 

12 812 /0 342 /0 307 /0 289 /0 

13 207 /0 526 /0 301 /0 296 /0 

14 319 /0 631 /0 410 /0 208 /0 

15 401 /0 660 /0 319 /0 323 /0 

16 161 /0 725 /0 279 /0 386 /0 

17 199 /0 786 /0 402 /0 387 /0 

18 214 /0 254 /0 603 /0 283 /0 

19 321 /0 222 /0 664 /0 296 /0 

20 312 /0 173 /0 653 /0 124 /0 

21 294 /0 463 /0 764 /0 354 /0 

22 209 /0 386 /0 815 /0 226 /0 

23 187 /0 302 /0 806 /0 219 /0 
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مقطع  1جدول    در بر سازهیه گو  یبار  ا  یهاها   به توجه با  .ستپژوهش گزارش شده 

و بیانگر این است   دارند خودشان سازه بر را عاملی بار بیشترین  هاگویه تمامی فوق جدول

 هستند.  برخوردار مناسبی روایی واگرایی از پژوهش  هایسازه که 

 متغیرها: ماتریس مقایسه ضرایب همبستگی 2جدول  

 گرایش به اشتراک دانش  مجذوب شدن  فداکاری  سرزندگی  متغیرها 

    865/0* سرزندگی 

   854/0* 815/0* فداکاری 

  843/0* 806/0* 815/0* مجذوب شدن 

 801/0* 789/0* 706/0* 791/0* گرایش به اشتراک دانش 

ضرایب همبستگی مربوط به هر متغیر با خودش بیشتر از همبستگی آن    2مطابق جدول  

متغیر  متغیر میبا  دیگر  نشان  های  این ضرایب  است.  مشاهده  قابل  قطر جدول  در  که  باشد 

 . استدهد که روایی متغیرهای ذکر شده در سطح قابل قبول می

 هایافته
( قابل  1مطابق جدول )  پراکندگی تعلق سازمانی و ابعاد آنو    مرکزی هایشاخص مهمترین 

( و کمترین میانگین  61/25مشاهده است که باالترین میانگین مربوط به بعد مجذوب شدن ) 

 ( اختصاص دارد. 37/19به بعد فداکاری )

 مشخصات آماری تعلق سازمانی و ابعاد آن و گرایش به اشتراک دانش:  1  جدول

ابعاد تعلق  

 سازمانی
 تعداد

 فراوانی و آماره

میانگین  

 نمره
 واریانس میانه 

انحراف  

 استاندارد 

حداقل  

 نمره

حداکثر 

 نمره

 30 6 99/2 84/6 23 45/22 215 سرزندگی

 25 5 61/2 03/5 20 37/19 215 فداکاری 

مجذوب  

 شدن 
215 61/25 23 01/8 94/2 6 30 
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تعلق  

 سازمانی
215 44/78 77 22/52 80/22 17 85 

گرایش به  

 اشتراک دانش 
215 59/23 26 83/21 67/4 6 30 

داده جدول  براساس  مقیاس   1های  خرده  میانگین  متغیر  نمره  و  سازمانی  تعلق  های 

( باالتر از حد وسط و  59/23( و گرایش به اشتراک دانش)میانگین=  44/78اصلی)میانگین=

 . استدر سطح مطلوب  

بین اصلی:    عمومی   های کتابخانه  کارکنان  گرایش  و   سازمانی  تعلق  احساس   فرضیه 

 . دارد وجود داری معنی رابطه دانش  اشتراک به  خوزستان

از آمارهبرای   استفاده شد)جدول    آزمون فرضیه  پارامتریک(  نتایج  2پیرسون)آزمون   .)

متغیر دو  بین  که  داد  معناداری   نشان  در سطح  دانش  اشتراک  به  گرایش  و  سازمانی  تعلق 

(001 /0˂P-value  و )درصد اطمینان رابطه  99  (  0/ 816معنادار و مثبتیr=  وجود دارد. به )

متغیر   دو  بین  هرچه  عبارتی  که  معنی  بدین  دارد،  وجود  مستقیمی  همبستگی  بررسی  مورد 

های  احساس تعلق سازمانی باالتر باشد، گرایش به اشتراک دانش در بین کارکنان کتابخانه

 شود.  عمومی استان خوزستان نیز بیشتر می

 تعلق سازمانی و اشتراک دانش  بین: ضریب همبستگی 2جدول  

 گرایش به اشتراک دانش 

  سطح معناداری مولفه

(sig.) 
 تعداد  (r) ضریب همبستگی

 احساس تعلق سازمانی  215 0/ 816 0/ 000

 سرزندگی  215 0/ 791 0/ 000

 فداکاری  215 0/ 706 0/ 000

 مجذوب شدن  215 0/ 789 0/ 001

های احساس تعلق سازمانی با گرایش به  نتایج آزمون همبستگی در سطح خرده مقیاس

نیز   دانش  میاشتراک  سرزندگی)نشان  بین  معناداری  و  مثبت  رابطه  که  (،  r=  791/0دهد 
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شدن)r=  706/0فداکاری) مجذوب  و   )789/0  =r  کارکنان دانش  اشتراک  به  گرایش  با   )

 وجود دارد.  (P-value˂001/0)های عمومی خوزستان در سطح کتابخانه

تعدیل بین    التیتحص گر  نقش  رابطه  اشتراک  در  به  گرایش  و  سازمانی  تعلق  احساس 

 ( آمده است.  3دانش بررسی و نتایج آن در جدول )

گر تحصیالت در رابطه بین احساس تعلق سازمانی و : نتایج حاصل از بررسی نقش تعدیل 3جدول  

 گرایش به اشتراک دانش

ول
ل ا

مد
 

 متغیرهای مستقل 

 ضرایب خام 

ضرایب 

استاندارد  

 T شده
سطح  

 معناداری

B 
خطای  

 استاندارد 
Beta 

 0/ 000 45/6 - 93/2 93/18 مقدار ثابت 

 0/ 000 68/29 88/0 04/0 19/1 تعلق سازمانی 

 0/ 688 40/0 01/0 58/0 23/0 تحصیالت 

وم 
ل د

مد
 

 0/ 610 - 51/0  60/8 - 39/4 مقدار ثابت 

 0/ 000 02/12 14/1 12/0 54/1 تعلق سازمانی 

 0/ 004 90/2 54/0 65/3 60/10 تحصیالت 

تحصیالت * تعلق  

 سازمانی
15/0 - 07/0 62/0 87/2 004 /0 

 نتایج همبستگی 

ضریب 

همبستگی  

 چندگانه 

 ضریب تعیین 

ضریب 

تعیین  

 تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد  

 شده

 20/6 0/ 583 0/ 585 0/ 686 نتایج همبستگی مدل اول

 11/6 0/ 589 0/ 592 0/ 690 نتایج همبستگی مدل دوم 

درصد از واریانس    587/0متغیر احساس تعلق سازمانی در مدل اول    3طبق نتایج جدول  

تعلق سازمانی(    ×کند. با واردکردن متغیر مضروب )تحصیالت  بینی میاشتراک دانش را پیش 

می  7 اضافه  تعیین(  همبستگی)ضریب  مجذور  بر  همچنین 0/ 592شود) درصد  و  سطح    ( 
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متغیر   از    التی تحص معناداری  کمتر  مضروب  متغیر  نقش    05/0و  بنابراین  است،  معنادار  و 

 گردد.مییید أگر تبه عنوان متغیر تعدیل التیتحص

 گیرینتیجه
 پویا  فضایی  در  رقابتی  به مزیت  دستیابی  اصلی  منابع  یکی از  اطالعات،   فناوری  عصر  در  دانش 

 برای  ها سازمان  این اساس،  بر  (  2010  ،4نو   و  3ونگ  ؛  2007  ،2ویتال  و1  آید)برنتمی  به شمار

تصمیم  کاهش  کارکنان،  توانمندسازی  انسانی،  نیروی  وریبهره  به  دستیابی   گیری، زمان 

 و نوآوری  خالقیت  افزایش   و  ها،هزینه  کاهش   کارکنان،  شغلی  رضایت  سازمان،  اثربخشی

و   5سازند)آلویس  نهادینه  ها سازمان  در  را  آن  و  کنند  مدیریت  را  موجود  دانش   نیاز دارند

  و  افراد  باطن   در  تعامالت نتیجه  دانش   (  2005)8بوئرسما  و  7ایساک  نظر  (. از  2008  ،6هارتمن

 .است کاریوکسب  نوع هر اصلی منابع از و سازمان راهبردی های دارایی یکی از 

  دانش   مدیریت  راهبردهای  از  بسیاری  پایه  و  عوامل  مهمترین   از  دانش   اشتراک

نوشین   1387)افتخاری، انارکی و  نعمتی    راستای  در  بنیادین   ابزاری  (، و1393فرد،  نقل در: 

رقابتی  به  دستیابی  و  نوآوری،  ایجاد  دانش،  کارگیریبه   اعتقاد  بنابر.  است  مزیت 

بدون2007)9جونز تبدیل  دانش   به  فردی  دانش   دانش،  اشتراک  (،    . شد  هدنخوا   سازمانی 

 چندوجهی مؤثر  ابعاد  و  پیچیدگی  از  حاکی  دانش   اشتراک  زمینه  در  انجام شده  هایپژوهش 

  انتقال دانش  و  استفاده،   سازماندهی،  کسب،  شامل  دانش  اشتراک.  است  سازمانی  پدیده  این   بر

 (. برخی2007  ،10فن  -)هیسیو گرددمی  کارکنان  کارایی  افزایش   به  منجر  که  است   سازمانی

  در سطح  که  به طوری  دانند،می  سازمانیبرون  و  گروهی،  فردی،  سطوح  دارای  را  آن  دیگر

 

1. Brent 

2. Vittal 

3. Wang 

4. Noe 

5. Alwis 

6. Hartmann 

7. Isak 

8. Boersma 

9. Jones 

10. Hsiu-Fen 
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ونمی  انجام  جدید  هایتجربه  ایجاد  و  درک  برای  داوطلبانه  فعالیتی  فردی،  گیرد)جانسن 

اتفاق    هاگروه  میان  و  هاسازمان  محدوده  در  تواندمی  گروهی  سطح  در  و  (.2011  ،1وورن

  دانش  انتقال  با  ارتباط   در   دانش   اشتراک  هاینظریه  از  بسیاری  سازمانی،برون  سطح   در  و  بیافتد

 (. 2008 ،2است)تانگ شده بیان فناوری  از با استفاده

  برای  که  کندایجاد می  سازمان   و  فرد  بین   مثبتی   افزاییهم  کارکنان  در  سازمانی  تعلق   ایجاد

  هاینگرش  شامل   تواندمی  پیامدها   این .  داشت  خواهد  همراه  به  را  مثبتی  پیامدهای  گروه  دو  هر

  کاهش  و   مثبت  احساسات  شامل   روانی  و   ذهنی  با کار، سالمت  قوی  شدن  شناخته   مثبت،   شغلی

  عمل  ابتکار  درونی،  انگیزش  افزایش  بهتر،  شغلی   برون  و  شغلی  درون  عملکرد   رفتگی،  تحلیل 

 (. 1391  همکاران،  و   خانی  عیسی )  باشد  شخصی  و  شغلی  منابع  کسب   قدم،  پیش   رفتار  و  فردی

  عالئق   و  منافع  اقدام درجهت برای  را  گروه  اعضای   تواندمی  تعلق   و  همانندی  احساس

  شانخودپنداره  و  خودانگاره  تغییر  با  را  آنها  مساعی  تشریک  و  همکاری  و  برانگیزاند  گروه

  احساس   بدون  که   هستند  باور   این   بر(  2003)  همکاران  و  3هسلم.  ببخشد  بهبود  گروه  سطح   در

  رهبری  و  دارمعنی  ریزی  برنامه  هیچ  آور،توجه  عاطفی،  سازمانی  ارتباط  هیچ  سازمانی،  تعلق

ای  سازی و مدیریت دانش به طور گستردهاز طرف دیگر پیاده  .باشد  داشته  وجود  تواندنمی

اشتراک به  تمایل  انگیزهبه  و  است  وابسته  سازمان  کارکنان  دانش  احساسات گذاری  و    ،ها 

(.  2009،  5و وریماکی   4کنند) چاتزاوغلوکارکنان را به بروز رفتار اشتراک دانش متمایل می

پذیری، انرژی  هایی مانند انعطافهای مشتمل بر ویژگیاحساس تعلق در این مطالعه با گویه

بخش بودن، انگیزش درونی، نشاط و مشارکت در کار )سرزندگی(؛ تکاپو، تمایل به تالش  

کید بر انجام کار به شیوه درست، تمرکز عمیق در  أ نجام وظایف، جدیت در کار، تبیشتر در ا

توجهی به حواشی در انجام کار، پویایی و درگیر شدن کار، سخت بودن جدایی از کار، بی

وری در کار، تمرکز شدید به انجام  همه جانبه با کار)مجذوب شدن(؛ و توجه مزمن و غوطه

 

1. Jansen Van Vuuren 

2. Tang 

3. Haslam 

4. Chatzoglou 

5. Vrimaki 
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از وظایف محوله، انتظار دستیابی به نتایج فراتر حد معمول،    وظایف محوله، عملکرد فراتر

ال قرار گرفت. ضمن این که  ؤاحساس غرور از انجام وظیفه و دلبستگی شدید به کار مورد س

به  هایی مانند میزان تسهیم دانش، تشویق و ترغیب  گرایش به اشتراک دانش نیز با ویژگی

، اعتماد برای ارائه دانش  گروهیش، رواج کار  تسهیم دانش، امکانات الزم برای تسهیم دان 

 و تبادل مستمر دانش مورد بررسی قرار گرفت. 

بین دو متغیرگونه که تجزیه و تحلیل دادههمان احساس تعلق سازمانی و   ها نشان داد، 

باشد،   باالتر  سازمانی  تعلق  هرچه  یعنی  دارد.  وجود  مثبتی  و  معنادار  رابطه  دانش  اشتراک 

. میزان  استهای عمومی استان خوزستان نیز بیشتر  اشتراک دانش در بین کارکنان کتابخانه

وی بین  بیانگر همبستگی ق ( =816/0rتعلق سازمانی و اشتراک دانش با مقدار) بین همبستگی 

های این  گردید. مقایسه یافته  أییدها نیز این رابطه تو در سطح خرده مقیاساست  این دو متغیر  

نشان پیشین  مطالعات  با  آنهامطالعه  بین  همسوئی  زمینه،  ا   دهنده  این  در  مطالعه  ست.  نتایج 

 سازمان،  نوع  به  توجه  بدون  ی که خودکارآمدعالوه بر    ددا  نشان(  2020)1انگوین و مالیک 

های  در شرکت.  رددا  ری تأث  ها شرکت  در   ن ی آنال   دانش  اشتراک  رفتار  بر  ی توجه  قابل  طور به

سازمان در  و  بیرونی  انگیزشی  عوامل  انگیزهخصوصی  دولتی  برهای  درونی  گرایش    های 

  های مورنو، چاوازوتی و دوترا یر دارد. یافتهأثکارکنان به اشتراک دانش به صورت آنالین ت 

( نیز نشان داد که قرابت شناختی بین اعضای یک گروه بازتابی از درک مشترک 2020)2

های مطلوب برای اشتراک دانش به  ثر و مهم در استخراج نگرش ؤست که عنصری ما  آنها

رود. ضمن این که افرادی که احساس همانندی و هویت مشترک بیشتری با اعضای  شمار می

تر و گرایش بیشتری به اشتراک دانش  سایرین نگرش مثبت  گروه خود داشتند، در مقایسه با

داشتند. احساس تعلق سازمانی با ابعاد سرزندگی، فداکاری و مجذوب شدن در زمره عوامل  

توانند گرایش افراد به اشتراک دانش را تبیین کنند و بررسی آنها  روانشناختی هستند که می 

هایی  دانش و اشتراک آن درگیر پیچیدگی   که مسائل مبتال به  داردزمانی اهمیت دوچندان  

نتایج  های فردی است. در این زمینه،  ها و ویژگیاست که مدیریت آن نیازمند توجه به قابلیت 

 

1. Nguyen & Malik 

2. Moreno, Cavazotte & Dutra 
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(  نیز نشان داد که تعهد و قراردادهای روانشناختی نقش  2020)1مطالعه الن، وانگ، هو و لی 

بر   بالغ  توانا  86اساسی در اشتراک دانش دارند و  اشتراک درصد  یی تبیین واریانس رفتار 

ثیر مثبت بر اشتراک  أای  تای و تعهد توسعه دانش کارکنان دارد؛ به نحوی که تعهد رابطه

دارند کهدانش  درحالی  ت  ،  تعاملی  و  أتعهد  سونگ  کای،  مطالعه  نتایج  دارد.  منفی  ثیر 

عاطفی را تحریک کرده و  داری انرژی ( سرمایه اجتماعی به طور مثبت و معنی2020)2ژیائو

گذارد. در این زمینه چن  ثیر میأاز این طریق بر گرایش کارکنان به اشتراک دانش ضمنی ت 

معتقد2015)3و هیسی    یعموم  منافع  به  آنها  تعهد  و  افراد  یفداکار  و  ثاریا  ه ی روح  هستند  ( 

 بر   و  رودب  فراترادراک شده    یشخص  خطرات  مورد  در  آنها  خودخواهانه  ینگران  از  تواندیم

. این یافته  نمایدترغیب    بهتر  خدمات  ارائه  در راستای  دانش   اشتراک  یبرا  را  آنها  اساس  ن یا

ثیر ابعاد تعلق سازمانی  أیید تأ( از حیث ت1393با بخشی از نتایج مطالعات پیشین مانند عواضی)

ثیر تعلق  سازمانی بر  أت   ییدأ( به لحاظ ت 2015بر گرایش به اشتراک دانش؛ دینگ و همکاران)

نسیچ  -گروبیکانجام رفتارهای بهنجار و کاهش تردید در خصوص رفتار اشتراک دانش؛   

ثیر غیرمستقیم ایعاد تعلق سازمانی بر گرایش به اشتراک  أیید تأ( از نظر ت2015و همکاران)

رفتارهای  لفه فداکاری بر تعهد افراد در خصوص  ؤثیر مأ( از حیث ت2015چن و هیسی)  دانش؛

مالیک) و  انگوین  دانش؛  اشتراک  به  رغبت  و  عمومی  منافع  بر  ت2020مبتنی  نظر  از  ثیر أ( 

همکاران)لفهؤم و  مورنو  دانش؛  اشتراک  بر  درونی  انگیزشی  ت2020های  لحاظ  از  ثیر  أ( 

ثیر تعهد و  أ( از حیث ت 2020احساس همانندی بر گرایش به اشتراک دانش؛ الن و همکاران) 

( در 2020نشناختی بر گرایش به اشتراک دانش و کای و مطالعه همکاران)قراردادهای روا

 خوانی دارد. ثیر انرژی عاطفی بر گرایش به اشتراک دانش هم أخصوص ت

های عمومی  توان گفت که شرایط حاکم بر کتابخانه درخصوص تفسیر نتایج پژوهش می

کند و مشارکت آنها را در    استان به خوبی توانسته است انگیزش الزم را در کارکنان ایجاد

کار تقویت کند به نحوی که محیط کاری بانشاطی را تجربه کنند و به تبع آن پویایی در کار  

 

1. Lane, Wang, Hu & Lei 

2. Cai, Song, Xiao & Shi 

3. Chen & Hsieh 
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.  نمایندو فراتر از حد تصور در انجام وظایف عمل    کنندکید  أداشته و به انجام درست کار ت

دارد.   وجود  سازمان  اجزای  بین  در  دانش  اشتراک  آمادگی  شرایطی  چنین  ن در  ،  تیجهدر 

و  یابد  افزایش میاحساس تعلق کارکنان به سازمان    ؛فراهم گرددهرچقدر این شرایط بیشتر  

های خود با سایر اعضای  افراد گرایش و تمایل بیشتری به اشتراک دانش، تجربیات و مهارت

 :گرددمیسازمان خواهند داشت. بنابراین با توجه به نتایج موارد زیر پیشنهاد 

یید کرد که سرزندگی به عنوان یکی از ابعاد احساس  أکه نتایج مطالعه ت از آنجا   (1

ت کار  در  مشارکت  و  نشاط  معنی  به  و  سازمانی  معنیأثتعلق  و  متبت  بر یر  داری 

مدیران تالش کنند    گرددمیبراین اساس پیشنهاد    ؛گرایش به اشتراک دانش دارد

  ایجاد های عمومی  انهمبتنی بر صمیمیت، نشاط و احساس شادابی در کتابخ  جوّی

فراهم    نمایند بیشتر کارکنان  تعامل  برای  بروز    گرددتا شرایط  تبع آن زمینه  به  و 

  ها و گرایش به اشتراک و انتقال آن به سایر کارکنان فراهم آید.دانش و تجربه

هم  (2 مطالعه  و  نتایج  تحرُک  پویایی،  معنی  به  شدن  مجذوب  که  داد  نشان  چنین 

داری بر گرایش به اشتراک دانش  ثیر مثبت و معنیأ با کار تجانبه    درگیرشدن همه 

ها و تجربیات آنان و  ی یهای انسانی سازمان، توانادارد. از این رو، توجه به سرمایه 

قرار   توجه مدیران  پیش مورد  از  بیش  باید  آنان  تعالی  و  فراهم کردن زمینه رشد 

  منجر   احساس  این   کنند،  عدالتیبی  احساس   سازمان  کارکنان در گیرد. چرا که اگر

  باعث   امر  این   و  شده   سازمانی  و  شغلی  نارضایتی  و  خاطرتعلق  و عدم  تعهدیبی  به

رفتن به می  .گرددمی  سازمان  انسانی   منابع  هدر  فرصتتوصیه  اساس  شود  بر  ها 

ها دخالت داده شوند،  سازی در تصمیمکارکنان    های افراد توزیع شود،  شایستگی

 .گرددبه نظرات آنها بها داده شود و استقالل شغلی آنها حفظ 

نتایج (3 به این که  تأت  ،با توجه  بر اشتراک دانش را  پیشنهاد    ؛یید کردأثیر فداکاری 

و    گرددمی سیستمی  تفکر  صمیمت،  و  نشاط  ساختن  نهادینه  به  نسبت  مدیران 

 نمایند.احساس مسئولیت در قبال دیگری در بین کارکنان تالش 

لفه افراد، فناوری و فرایندها است.  ؤمدیریت دانش در سازمان نیازمند تعامل سه م (4

راد به  فرآیندها و فناوری به طور کامل قابلیت تحت کنترل درآمدن دارند، اما اف
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های  لفه ؤلحاظ برخورداری از قدرت هوش و ذکاوت و توانایی تحلیل و استنباط، م

ت تحت  است  ممکن  و  نیستند  قبال  أ خنثی  در  و  گیرند  قرار  مختلف  شرایط  ثیر 

های سازمان از جمله برنامه مدیریت دانش مقاومت کنند و یا مشارکتی نداشته  برنامه

احساس تعلق سازمانی بر گرایش به اشتراک دانش  ثیر  أباشند. نتایج این مطالعه، که ت

ییدی بر این است که اگر فرهنگ و جو سازمانی حاکم  أرا نشان داد، خود مهر ت

را   بودن  و مجذوب  و شیفتگی  فداکاری  و سرزندگی،  نشاط  مانند  ابعادی  بتواند 

 گردد.میتقویت کند، اشتراک دانش کارکنان تسهیل 

  و  طراحی   طریق  از   دانش   ارزیابی   و  کاربرد،  سهیم،ت  خلق،   فرایندهای   در  کارکنان  (5

  کلیدی  عنصر  عنوان  به  دانشگر  انسانی  منابع  مناسب و توسعه  استقرار سازوکارهای

 درگیر شوند. دانش سیستم مدیریت در

خاطر   و  دلگرمی  ایجاد (6 و    روحیهاین    آوردن  بوجود  و  کارکنان  بین   در  اطمینان 

و جلوگیریمی   برخورد   آنها   با  برابری  اصل  براساس   سازمان  که  نگرش   از  کند 

 تعلق   عدم  و  کاریخدمت، کم  ترک  باعث  که  کار  محیط  در  هاسوءتفاهم  و  بدبینی

ضمن این که تحصیالت کارکنان به عنوان    .شودمی  سازمانی  و  شغلی  تعهد  و  خاطر

 لفه مهم درنظر گرفته شود.ؤیک م

  های مقایسه  به فرآیند  مستمر  ایگونه  به   باید  آنان  که  نکته   این  به   مدیران  توجه  جلب (7

  مفهومی   عنوان   به  را  نتیجه تعلق سازمانی  در  و   باشند  آگاه  عدالت   اجرای   و   اجتماعی

 .دهند قرار نظر مد همواره مهم

ذکر   ،  با توجه به تجربیاتی که پژوهشگران در روند اجرای این پژوهش بدست آوردند

بوده  های عمومی خوزستان  این نکته حائز اهمیت است که قلمرو مکانی این پژوهش کتابخانه 

سازد. ضمن این  ها محدود میها و کتابخانه به سایر سازمانرا تعمیم نتایج آن  و این امراست 

های خاص خود  ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است و محدودیتکه ابزار گردآوری داده

مرا   آتی  مطالعات  در  است  بهتر  رو،  این  از  تحصیالت  لفه ؤدارد.  مانند  دیگری  های 

عنوان   به  سازمانی  فرهنگ  و  رهبری  سبک  سازمانی،  جایگاه  کارکنان،  مرتبط/غیرمرتبط 

 گر مورد بررسی قرار گیرند.متغیرهای تعدیل



19 

 ... اشتراک  به  کارکنان شی گرا و  رابطه بین احساس تعلق سازمانی 

 

ال
س

 
تم

هف
 ،

ره 
ما

ش
24 ،

ز 
ایی

پ
99

 

 منابع 

گذاری  به اشتراک(. بررسی وضعیت و بسترهای  1386)  فر، پریسا و پریرخ، مهری.خاتمیان

های آستان قدس رضوی در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه  دانش در سازمان کتابخانه

 . 212-177(، 4)10، رسانیکتابداری و اطالعاوچی. 

مطالعه روابط میان اعتماد، تقابل و احساس  (.  1391خورشید، صدیقه و یزدانی، حمیدرضا. )

،  نامه مدیریت تحولپژوهش .  گری تعهد سازمانیتعلق سازمانی با مالحظه اثر تعدیل

4(7 ،)61- 90 . 

سازی مدیریت ارایه مدل فرآیندی برای پیا ده  (.1388. )اعدی، مهدی و یزدانی، حمیدرضاس

مدیریت   .دانش مبتنی بر یادگیری سازمانی در ایران خودرو: نظریه برخواسته از دادها

 .84-67(، 2)1 ،فناوری اطالعات

ارائه الگوی کاربردی   .(1389)  .ی، بابک؛ رئیسی وانانی، ایمان و شفیعا، سپیدهسهرابی یورتچ

ایران(،   دولتی  دانشگاههای  دانش)بررسی  تسهیم  توانمندی  میزان  سنجش  برای 

 . 2-5(، 1)26، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

،  ای پرستاریحرفهکلیات استانداردهای مراقبتی و  (.  1390صلصالی، مهوش و ]دیگران[. ) 

 صفحه.  80تهران: مهراوش، 

(.  1392)  .عباس زاده، عباس؛ برهانی، فریبا؛ سید غیبی، فاطمه السادات؛ شکوهی، مصطفی

های دانشگاه علوم پزشکی  تعهد سازمانی و ابعاد آن در پرستاران شاغل در بیمارستان

 .46- 33، 23، اخالق پزشکیشیراز،  

  خاطر   تعلق   بین  رابطه تبیین   (.1391)  حسن.   فرد،دانایی  و  اصغرعلی  فانی،   احمد؛  خانی، عیسی  

 .38- 23(، 16)5،  عمومی مدیریت هایپژوهش  کارکنان.  سازمانی تعهد و کاری

( عبدالرحمن.  تعهد  (.  1393غواصی،  شغلی،  رضایت  با  سازمانی  تعلق  بین  رابطه  بررسی 

شهرداری کارکنان  دانش  اشتراک  و  هرمزگانهای  سازمانی  پایان استان  نامه  . 

کارشناسی ارشد، محمدرضا بهبودی ]راهنما[، دانشگاه هرمزگان: دانشکده مدیریت،  

 صفحه.  147
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اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی در میان  (.  1393. )فاطمه    فرد،؛ نوشین انارکی، لیال   نعمتی

،  عات ال مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اط اعضای هیأت علمی رشته پزشکی.  

25(4) ،129-143 . 

های  های مدیریت دانش در دانشکدهلفهؤکارگیری مارزیابی میزان به  . (1389)  .همتی، محمد

 . مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش تهران. پردیس فنی تهران
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