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دانش سازمانها را قادر میسازد دانایی را سریعتر و مؤثرتر از گذشته

دارای سطوح باﻻی تعهد سازمانی ،بهاحتمال کمتری سازمان را ترک می-
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است و آزمون همبستگی نشان داد که عدالت سازمانی و اشتراک دانش با میانجیگری تعهد سازمانی در سطح اطمینان  %55با یکدیگر رابطه معنادار
دارند ،بنابراین هرگونه تغییر در یکی از متغیرها با تغییری همجهت در سایر متغیرها همراه خواهد بود.

غفاري و همکاران

بررسی تأثير ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران

در سازمانهای مدرن و امروزی ،حفظ و توسعه منابع انسانی

سازمانهای متعالی تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح

مهمترین کانون توجه سازمانها میباشد [ .]2ایجاد ،توسعه ،استفاده و

فردی ،سازمانی و تیمی مدیریت کرده و تلاش میکنند عدالت و برابری را

حفظ سرمایه دانش در سازمانهـا تـا اندازه زیادی وابسته به کارکنانی

ترویج داده و کارکنان را در امور مشارکت داده و آنها را توانمند سازند زیرا

است که به سطوح مختلﻒ از تعهد سازمانی برخوردار هستند .این ارتباط،

موفقیت هر سازمانی بخصوص سازمانهای خدماتی ،به نحوه تعامل

تأکید بر نیاز به انگیزش نیروی انسانی بهمنظور تسهیم و کاربرد دانش

کارکنان با مشتریان و مراجعهکنندگان است [.]5

دارد [.]1

کتابداران بهعنوان افراد فعال در حوزه مدیریت دانش میباشند.

رفتار عادﻻنه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد باﻻتر

هرچند اشتراک دانش یکی از دغدغه-های مهم کتابداران در سازمان

آنها نسبت به سازمان میشود ،از سوی دیگر افرادی که احساس بی-

است که مزیت رقابتی در اقتصاد دانش ایجاد میکند ،لیکن بسیاری از

عدالتی کنند بهاحتمالزیاد سازمان را رها کرده یا سطوح پایینی از تعهد

سازمانها تاکنون تلاش کافی برای طراحی روشهای مناسبی که بهطور

سازمانی را از خود نشان میدهند و این وقتی است که ممکن است شروع

مؤثر ،کارکنان را برای اشتراک دانش تشویق کنند ،مبذول نداشتهاند،

به ابراز رفتارهای ناهنجار مثل انتقامجویی و نیز عدم تمایل به ایجاد

بدون وجود احساس اعتماد بین کارکنان و افزایش سطح تعهد سازمانی

ارتباطات سازمانی کنند [ .]4بدون توجه و درک مفهوم عدالت در سازمان

کارکنان ،بیشتر افراد دانش خود را به اشتراک نخواهند گذاشت [.]31

مشکﻼت اساسی در زمینههای انگیزش و هدایت افراد در سازمان به

بررسی تحقیقات انجامگرفته در داخل و خارج از کشور نشان میدهد

وجود خواهد آمد ،درحالیکه درک عدالت در سازمان باعث افزایش تعهد

که پژوهشهای متعددی در باب اشتراک دانش و ابعاد آن و تعهد

و رﺿایت شغلی خواهد شد [.]5

سازمانی و عوامل مؤثر بر آن در سازمانهای مختلﻒ انجامگرفته است.

به سازمان ،ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان ،افزایش کارایی و

قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوههای راهبردی جبران خدمات و

اثربخشی کارکنان و سازمان شده و درنهایت موجﺐ موفقیت و پیروزی

به اشتراکگذاری دانش در دانشگاه-های علوم پزشکی ایران انجام دادند.

سازمان میشود و جامعه را از منفعت سازمان و تﻼش کارکنان بهرهمند

نتایج بر وجود روابﻂ معنادار بین الﻒ) شیوههای راهبردی جبران خدمات

مینماید .در این موﺿوع با توجه به اینکه مهمترین و ارزشمندترین

و بعد تعهّد عاطفی تعهد سازمانی ب) بعد تعهّد عاطفی تعهد سازمانی و

سرمایه سازمان ،سرمایه انسانی است و توجه به این سرمایه گرانبها بر

به اشتراک-گذاری دانش ،ج) شیوههای راهبردی جبران خدمات و قرارداد

روند شکست یا کامیابی سازمان تأثیر دارد تﻼش برای توسعه و به وجود

روانشناختی د) قرارداد روانشناختی و به اشتراکگذاری دانش

آوردن عدالت در سازمان امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه

تأکیددارند .همچنین ،نتایج نشان داد که شیوههای راهبردی جبران

داشته باشند .افرادی که درک دقیقی از عدالت موجود در سازمان داشته

خدمات رابطه مثبتی با بعد تعهّد عاطفی تعهد سازمانی و قرارداد

باشند افرادی متعهد هستند که به ارزشها و اهداف سازمان پایبندتر و

روانشناختی داشته و شواهدی مبنی بر نقش میانجی معنادار بعد تعهّد

فعالانهتر در سازمان نقشآفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و

عاطفی تعهد سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوههای

یافتن فرصتهای شغلی جدید اقدام میکنند و نهایتاً سازمان از سلامت

راهبردی جبران خدمات و به اشتراکگذاری دانش اراﺋه داد .تأثیرات

بالایی برخوردار خواهد بود [.]7،6

ﺿمنی یافتههای این پژوهش در حوزههای مدیریتی و عملی برجسته

یوسفی و همکاران در مطالعه خود عوامل مؤثر بر تسهیم دانش را

شدهاند [.]33

انتظارات کارکنان از اقدامات منابع انسانی و فرهنﮓ ،اراﺋه شغل راﺿی-

سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان ،به این نتیجه رسیدند که عدالت

کننده ،قرار دادن تسهیم دانش در سیستم ارزیابی و پاداش سازمان،

سازمانی تأثیر مثبت و معنادار بر تعهد سازمانی کارکنان دارد [.]32

پـاداش به تسهیم دانش توسﻂ فرهنﮓسازمانی ،میزان اعتماد موجود بین

تحقیق مرتضوی و همکاران نشان داد که تسهیم دانش از رفتار

کارکنان ،عادﻻنه و منصفانه بودن فرایندهای تصمیمگیری موجود،

صادقانه ،رعایت منافع دیگران ،تخصیص منصفانه منابع و تدوین رویههای

حمایت مدیریت عالی سازمان بیان کردهاند [.]8

شفاف و بهدوراز تبعیض تأثیر میپذیرد [.]31
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عادﻻنه و منصفانه بودن فرایندهای تصمیمگیری موجود ،برآورده شدن

عطافر و منصوری در مقالهای با عنوان بررسی تأثیر ابعاد عدالت
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رعایت عدالت سازمانی توسﻂ مدیران موجﺐ افزایش تعهد کارکنان

انوری و همکاران پژوهشی با عنوان نقش میانجی تعهد سازمانی عاطفی و

غفاري و همکاران

بررسی تأثير ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران

شاهحسینی و نادی تحقیقی باهدف تعیین رابطۀ تعهد سازمانی و

رسیدند که تغییر سازمانی بر تعهد کارکنان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

سلامت سازمانی با رفتار اشتراک دانش بین دبیران دوره متوسطه دوم

همچنین نقش میانجی عدالت سازمانی (توزیعی ،رویهای و تعاملی) در

شهر اصفهان اجرا نمودند .شواهد حاصل از این پژوهش نشان داد تعهد

رابطه بین تغییر سازمانی و تعهد تاﺋید شد [.]38

سازمانی با رفتار اشتراک دانش رابطه مثبت و معناداری داشته ولی بین

کتابخانههای دانشگاه آزاد تبریز و بهتبع آن کتابداران نیز در رشد

سلامت سازمانی با رفتار اشتراک دانش رابطۀ معناداری وجود ندارد و نتایج

علمی و بالندگی علمی دانشجویان نقش اساسی ایفا میکنند؛ بنابراین با

تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که هیچیک از دو متغیّر تعهد

توجه به اهمیتی که محققان در پژوهشهای خود برای ادراک عدالت و

سازمانی و سلامت سازمانی دارای توان پیشبینی برای رفتار اشتراک

اشتراک دانش کارکنان قاﺋل شدهاند ،در این پژوهش سعی شده است

دانش نبودهاند [.]34

تأثیر ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران با نقش میانجی

آغاز و نگین تاجی تحقیقی با عنوان اعتماد درونسازمانی :عاملی

تعهد سازمانی بررسی شود .امید است انجام این تحقیق بتواند افقهای

کلیدی در جهت اشتراک واقعی دانش انجام دادهاند .بر اساس نتایج این

جدیدی را در باب میزان اشتراک دانش کتابداران دانشگاههای آزاد تبریز و

پژوهش ،اعتماد درونسازمانی بر اشتراک دانش مؤثر است .نکته جالﺐ

ارتباط آن با تعهد سازمانی کتابداران ترسیم کرده و بر میزان دانش ﺿمنی

دیگر آنکه بهموازات افزایش سابقه مدیریتی ،افراد با تمایل کمتری حاﺿرند

و آشکار آنان و بهتبع آن بر عملکرد کارکنان و سازمان بی افزاید .لذا در

تجاربی را که در طی سالها کسﺐ کردهاند در اختیار سایرین قرار دهند.

راستای انجام تحقیق مدل مفهومی پژوهش در شکل  3آورده شده است.

این امر ،لزوم توجه به افراد و رفتارهای آنان در اشتراک دانش بهجای
تعهد

تأکید صرف بر فناوری یا طراحی نظامهای اطلاعاتی را محرز میسازد

سازماني

[.]35
در ارتباط با جامعه کتابداران تحقیق یوسفی و همکاران تحقیقی با
عنوان نقش تعهد سازمانی کارکنان در اشتراک دانش نشان داد که سطوح
بالای تعهد سازمانی با نگرشهای مثبت کارکنان به اشتراک دانش مرتبﻂ

اشتراک
دانش

ادراک عدالت
سازماني

است .کارکنانی که تعهد بیشتری به سازمان خود دارند مشارکت بیشتر و
فعالتری در فعالیتهای اشتراک دانش انجام میدهند [.]6
تحقیقی با عنوان بررسی رابطه اشتراک دانش و خلاقیت در کتابداران

مواد و روشها:

کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس توسﻂ حسنزاده و زارعی حاکی از

تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی -همبستگی است.

آن بود که وﺿعیت اشتراک دانش در میان کتابداران کتابخانه¬های

جامعه آماری پژوهش شامل تمام کتابداران شاغل در دانشگاه آزادشهر

دانشگاه تربیت مدرس نامطلوب است اما خلاقیت کتابداران مذکور در

تبریز میباشد که تعداد آنها در نیمه نخست سال  3156برابر با  255نفر

وﺿعیت مطلوبی قرار دارد [.]37

بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  351نفر به روش تصادفی

Araujoو  Lopesتحقیقی باهدف تحلیل تأثیر رهبری کارآمد در

انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گشت.

برداشت پیروان را در بین کارمندان کشور پرتغال انجام دادند .نتایج

سؤال جهت سنجش ادراک عدالت سازمانی برگرفته از پرسشنامه عدالت

تحقیق آنها حاکی از این بود که ادراک کارمندان در مورد ابعاد کارآمدی

سازمانی مورمن و نیهوف ( )3551با سه بعد عدالت رویهای -توزیعی و

رهبری (رهبری مبتنی بر ارزشها ،پشتکار و ثابتقدمی و بالندگی) منجر

تعاملی ،بخش دوم  8سؤال مبنی بر سنجش ابعاد اشتراک دانش برگرفته

به تعهد سازمانی میشود .همچنین تعهد عاطفی و تعهد هنجاری عملکرد

از تحقیق مالکی با ابعاد فردی-سازمانی و تکنولوژیکی و بخش آخر شامل

فردی را بهطور مثبت تحت تأثیر قرار میدهد [.]36

 5سؤال جهت بررسی تعهد سازمانی با ابعاد بیانشده در پرسشنامه

 Imberman, Lopez, Troperدر پژوهشی با عنوان تأثیر تغییر

ایمبرمن و همکاران عاطفی -مستمر و هنجاری بود .پرسشنامه به شیوه

سازمانی بر تعهد کارکنان با نقش میانجی عدالت سازمانی ،به این نتیجه

لیکرت  5گزینهای شامل گزینههای کاملاً مخالفم ،مخالفم ،نظری ندارم،
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تعهّد سازمانی و نقش تعهّد سازمانی در عملکرد فردی بر اساس ادراک و

پرسشنامه مشتمل بر  1بخش و  12سؤال بود که بخش اول 35
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شکل  .1مدل مفهومي پژوهش

غفاري و همکاران

بررسی تأثير ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران

موافقم و کاملاً موافقم بود.برای بررسی روایی پرسشنامهها ،از استادان

شرکت در مطالعه ،ﺿمن تشریح روند کامل تحقیق توسﻂ پرسشگر

دانشگاهی نظرخواهی شد و نظرات اصلاحی آنها موردتوجه قرار گرفت.

گرفته شد.

همچنین برای بررسی اعتبار پرسشنامه ،یک نمونه  11تایی از پرسشنامه
در میان جامعه آماری پخششده و با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآلفای

یافتهها:

کرونباخ عدالت ،اشتراک دانش و تعهد سازمانی به ترتیﺐ  1/84 ،1/87و

اطلاعات دموگرافیک جامعه پژوهش از تحلیل اطلاعات مندرج در

 1/53حاصل شد .تحلیل دادهها با روشهای آماری توصیفی شامل

پرسشنامههای جمعآوریشده استخراج شد که این اطلاعات در جدول

میانگین ،انحراف معیار و بهمنظور تحلیل همبستگی از روش آماری

شماره  3به تفکیک آمده است .تحلیل ویژگیهای جمعیتشناختی

ﺿریﺐ همبستگی پیرسون و روش بار عاملی بر مبنای ابعاد متغیرها

اعضای جامعه آماری طبق جدول  3نشان داد که اکثریت اعضای جامعه

استفاده شد .به منظور تکمیل پرسشنامه ،رﺿایت آگاهانه کلیه افراد قبل از

آماری در سنین بین  11تا  41سال و تحصیلات لیسانس بوده و در بین
سابقه کار نیز ،سابقه کاری  5تا  31سال بیشتر تعداد را دارا میباشد.

جدول  -1ویژگيهای جمعيت شناختي نمونه آماری
سن

تحصیلات

سابقه کار

کمتر از 03

03-03

03-03

بالای 03

)%12( 45

)%43/ 2( 71

)%35( 21

)%33/ 8( 38

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و بالاتر

)%6/ 2( 33

)%17/ 7( 57

)%51/ 1( 66

)%5/5( 5

کمتر از  5سال

31-5

21- 31

11- 21

)%38/ 1( 28

)%18/ 7( 55

)%17(55

)%6/ 2( 33

سازمانی و تعهد سازمانی با ﺿریﺐ همبستگی  ،%685ادراک عدالت

تغییر دریکی از متغیرها با تغییری همجهت در سایر متغیرها همراه

سازمانی و اشتراک دانش با ﺿریﺐ همبستگی  %628و نهایتاً اشتراک

خواهد بود .ارزیابی و تاﺋید مدل مفهومی تحقیق توسﻂ نرمافزار smart

دانش و تعهد سازمانی با ﺿریﺐ همبستگی  %657درسته معنایی 1/113

 PLS2به روش بار عاملی متقابل انجام شد.

جدول  .2ﺿرایﺐ همﺒﺴتﮕي بين ادراک عدالت سازماني و تعهد سازماني
متغيرهای پژوهش

فراواني

ﺿریﺐ همﺒﺴتﮕي

سطح معناداری

ادراک عدالت سازمانی و تعهد سازمانی

351

1/685

1/113

ادراک عدالت سازمانی و اشتراک دانش

351

1/628

1/113

اشتراک دانش و تعهد سازمانی

351

1/657

1/113

مدل بوده و در نتیجه پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق حاﺿر از

روایی و پایایی مدل :در جدول  1هر یک از آمارههای مربوط به
بحث روایی و پایایی بررسیشده است که نشان از نرمال بودن متغیرهای

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-08

نتایج آزمون همبستگی در جدول  2نشان داد که ادراک عدالت

با سطح اطمینان  %55با یکدیگر رابطه معنادار دارند؛ بنابراین هرگونه

پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار می باشند.

جدول  :0مقادیر روایي همﮕرا ،واگرا ،پایایي ترکيﺒي ،آلفای کرونﺒاخ و شاخصها

شاخص
ادراک عدالت سازمانی

بالاتر از 1/ 6

بالاتر از 1/ 6

بالاتر از 1/ 5

-

1/865

1/856

1/588

قابلقبول
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آماره

آلفای کرونﺒاخ

پایایي ترکيﺒي ( )CR

روایي همﮕرا AVE

نتيجه

غفاري و همکاران

بررسی تأثير ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران
تعهد سازمانی

1/522

1/517

1/653

قابلقبول

اشتراک دانش

1/846

1/858

1/718

قابلقبول

روش بارهای عاملي متقابل:

دهنده تأثیر منفی آن در تبیین آن دارد .جدول شماره  4نمایشگر بارهای

بار عاملی مقداری است که میزان شدت رابطه میان یک متغیر پنهان

عاملی گویهها میباشد .در تحقیق حاﺿر و بر اساس خروجی نرمافزار

و متغیر آشکار مربوط را طی یک فرایند تحلیل مسیر مشخص میکند.

بارهای عاملی گویهها کوچکتر از  1/13دارای سطح معنادار بودند که

هرچه مقدار بار عاملی بیشتر باشد ،آن گویه سهم بیشتری در تبیین آن

تمامی گویههای پرسشنامهها ،معنادار گزارش شدند.

سازه ایفا میکند .همچنین اگر بار عاملی یک شاخص منفی باشد نشان-
جدول  :0بارهای عاملي
متغير

Q2

1/852

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q3

1/848

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q4

1/831

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q5

1/825

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q6

1/823

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q7

1/831

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q8

1/685

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q9

1/668

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q10

1/665

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q11

1/818

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q12

1/844

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q13

1/811

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q14

1/836

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q15

1/875

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q16

1/633

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q17

1/661

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q18

1/687

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q19

1/655

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q20

1/816

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q21

1/847

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q22

1/846

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q23

1/848

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q24

1/873

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q25

1/656

کوچک تر از 1/13

معنادار است

ادراک عدالت
سازمانی

تعهد سازمانی
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Q1

1/683

کوچک تر از 1/13

معنادار است
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نماد

بار عاملي

سطح معناداری

نتيجه

غفاري و همکاران

بررسی تأثير ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران
Q26

1/655

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q27

1/686

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q28

1/815

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q29

1/881

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q30

1/878

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q31

1/882

کوچک تر از 1/13

معنادار است

Q32

1/518

کوچک تر از 1/13

معنادار است

اشتراک دانش
کارکنان دانشی

ارزیابی ارتباطات متغیرهای تحقیق با روش معادلات ساختاری انجام شد.

متغیرهای تحقیق ،بایستی مقدار بحرانی  tبالاتر از  3/57و سطح معناداری

شکل  2نتایج حاصل از این روش را نشان میدهد .در این تحلیل مقادیر

کمتر از  1/15باشد.

ﺿریﺐ مسیر بیانگر بتای استاندارد شده( )βدر رگرسیون ،مقدار بحرانی
بیانگر ﺿریﺐ  tهر مسیر و سطح معناداری نیز نشاندهنده میزان
اطمینان به مقادیر بدست آمده است .جهت تایید وجود ارتباط بین
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شکل -2نتایج حاصل از معادلات ساختاری
نتایج جدول  5نشان میدهد که ادراک عدالت سازمانی اثر مثبت و

بهعبارتدیگر ادراک عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری بر تعهد

معناداری بر تعهد سازمانی کتابداران دارد .این مسیر دارای ﺿریﺐ مسیر

سازمانی کتابداران دارد.
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 ،1/663مقدار بحرانی  18/543و سطح معناداری  1/111است.

غفاري و همکاران

بررسی تأثير ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران
جدول : 0نتایج حاصل از تحليل مﺴيرهای مﺴتقيم
ﺿریﺐ

مقدار

سطح

مﺴير

بحراني

معناداری

18/543

1/111

تایید

1/111

تایید

1/111

تایید

نتيجه

ردیف

مﺴير فرﺿيههای اصلي

3

ادراک عدالت سازمانی -تعهد سازمانی

1/663

2

تعهد سازمانی – اشتراک دانش

1/111

33/554

1

ادراک عدالت سازمانی – اشتراک دانش

1/727

24/454

همچنین تعهد سازمانی بهطور مستقیم در بین اعضای نمونه آماری

برای بررسی نقش میانجی تعهد سازمانی بر رابطه مابین عدالت سازمانی و

تحقیق ،پیشبین مناسبی برای اشتراک دانش کتابداران به شمار میرود.

اشتراک دانش کتابداران از آزمون سوبل استفاده شد .نتیجه آزمون سوبل

این مسیر دارای ﺿریﺐ مسیر  ،1/111مقدار بحرانی  33/554و سطح

نشان داد که متغیر تعهد سازمانی در رابطه مابین عدالت سازمانی و

معناداری  1/111است .بهعبارتدیگر تعهد سازمانی اثر مثبت و معناداری

اشتراک دانش کتابداران نقش میانجی دارد) P-Value=1/111( .

بر اشتراک دانش کتابداران دارد .نهایتاً ادراک عدالت سازمانی بهطور

در جدول  ،7مقادیر  R2که نشاندهنده میزان تبیین تغییرات

مستقیم در بین اعضای نمونه آماری تحقیق ،پیشبین مناسبی برای

سازهها توسﻂ یکدیگر میباشد ،نیز نشان میدهد که  55/4درصد از

اشتراک دانش به شمار میرود .این مسیر دارای ﺿریﺐ مسیر ،1/727

تغییرات متغیر «تعهد سازمانی» توسﻂ ادراک عدالت سازمانی و همچنین

مقدار بحرانی  24/454و سطح معناداری  1/111است .بهعبارتدیگر

 83/8درصد از تغییرات متغیر اشتراک دانش توسﻂ متغیرهای «تعهد

ادراک عدالت سازمانی اثر مثبت و معناداری بر اشتراک دانش کتابداران

سازمانی و ادراک عدالت سازمانی» تبیین میشود.

دارد.
جدول  :6محاسﺒه شاخص برازندگي مدل
متغير

1/554
1/838

1/653
1/718

0/611

مقدار شاخص برازندگی مدل ) (GOFدر جدول  7برابر با 1/611

همسو بودن با تحقیقات  Lopesو  Troperتوانسته تا حدودی به بسﻂ

محاسبه شد که چون مقدار آن بزرگتر از  1/17میباشد ،لذا برازش

دانش در این حوزه کمک نماید .همچنین بر اساس نتایج ،مشاهده می-

مناسﺐ مدل تاﺋید میشود.

شود که بین عدالت توزیعی و سلامت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد
بر این اساس ،اگر منابع انسانی توزیع پاداشها و دستمزدها را منصفانه

این پژوهش باهدف مطالعه تأثیر ادراک عدالت سازمانی برافزایش

سلامت سازمانی آنان افزایش خواهد یافت .از سوی دیگر سازمانهایی که

اشتراک دانش کتابداران با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کتابداران

خواهان منابع انسانی با سلامت سازمانی مناسبی باشند ،باید سعی کنند

دانشگاههای تبریز انجام پذیرفت .نتایج این پژوهش نشان داد که وجود

شرایطی را ایجاد کنند که منابع انسانی رویهها و فرآیندهایی را که توسﻂ

درک صحیح و کامل کتابداران از رعایت عدالت در سازمان ،میتواند سبﺐ

آنها تصمیمهای مربوط به تخصیص پاداشها و پیامدهای دریافتی

افزایش اشتراک دانش آنان شود چراکه ادراک عدالت در سازمان نشان-

صورت میپذیرد ،منصفانه تلقی کنند .لذا عدالت رویهای نیز با سلامت

دهنده حسن نیت و رفتار منصفانه سازمان با کارکنانش بوده و سبﺐ

سازمانی رابطه معناداری دارد که این نتیجه با یافتههای تحقیق حاﺿر

افزایش اعتماد کارکنان به سازمان و درنتیجه افزایش اشتراک دانش و

همخوانی دارد؛ بنابراین اگر منابع انسانی برخورد و تعاملهای مدیران و

تعهد سازمانی آنان میشود .در این خصوص ،یافتههای پژوهش حاﺿر با

همکاران را منصفانه تلقی کند ،توانایی برقراری توازن در زندگی و مقاومت
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بحث و نتيجهگيری:

تلقی کنند ،مقاومتشان در برابر اختلافهای رفتاری بیشتر و در یککلام
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تعهد سازمانی
اشتراک دانش

ﺿریﺐ تعيين

Communality

GOF

غفاري و همکاران

بررسی تأثير ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران

در برابر مشکلات را خواهند داشت و در یک جمله سلامت سازمانشان

کارکنان و ...در راستای عدالت سازمانی و ادراک کارمندان از اجرای عدالت

افزایش مییابد [ .]38همچنین ،عدالت سازمانی از عواملی است که

در سازمان گام مهمی بردارند و از این طریق میزان تعهد و اشتراک را در

سلامت سازمانی را تضمین میکند ،نتایج تحقیق حاﺿر نشان داد که

سازمان بالا ببرند .بر طبق نتایج پژوهش حاﺿر ،کتابدارانی که درک

ارتباط مستقیم بین ابعاد عدالت سازمانی و سلامت سازمانی وجود داشته

صحیحی از رعایت عدالت در سازمان دارند ،روابﻂ رسمی و غیررسمی

که این نتایج تقریباً با نتایج شاهحسینی ،آغاز ،یوسفی ،عطافر و مرتضوی

خوبی در سازمان داشته و دانش ﺿمنی خود را با همکاران به اشتراک

همخوانی دارد [.]8،5 ،31-35

میگذارند .در این میان تعهد سازمانی بالا نسبت به سازمان خود داشته و

ازاینرو برای افزایش میزان اشتراک دانش کتابداران باید تمهیداتی

این تعهد بر عملکرد آنان در به اشتراکگذاری دانش تأثیر بسزایی می-

در جهت بهبود رفتار عادلانه سازمانی اندیشیده شود و عوامل موثّر در

گذارد .به دلیل محدود بودن حوزه اطلاعاتی که تحقیق در آن انجامشده،

اشتراک دانش که شامل ویژگیهای خود دانش ،ویژگیهای اقدامات

جامعه آماری محدود بوده و استفاده صرف از پرسشنامه و عدم استفاده از

مدیریتی مانند سازوکارهای هماهنگی و مشوّقها و پاداشهای اشتراک

دیگر تکنیکهای جمعآوری اطلاعات از دیگر محدودیتهای تحقیق

دانش ،ویژگیهای محیطی شامل عوامل محیطی سطح کلان مانند

میباشد .لذا پیشنهاد میشود در مطالعات آتی از تکنیکهای تلفیقی

فرهنﮓ کشور ،فناوری و فرهنﮓ سازمان و عوامل محیطی سطح خرد

استفاده گردد.

مانند روابﻂ میان فردی نظیر زبان مشترک ،چشمانداز مشترک و
پیوندهای بین فردی میان افراد ،ویژگیهای اخلاقی که به اشتراک دانش

تشکر و قدرداني:

میپردازند مانند نگرشها ،اعتماد میان افراد ،انگیزه ،جنسیت ،عادلانه و

نویسندگان مقاله بدینوسیله از مسئولین محترم دانشکده پیراپزشکی

منصفانه بودن فرآیندهای تصمیمگیری موجود ،ارتقاء ،تشویق و پاداش به

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ،سرکار خانم دکتر داوری و سرکار خانم

اشتراک دانش توسﻂ فرهنﮓسازمانی و  ...است ،تقویت گردد.

دکتر لطیفی و تمامی همکارانی که در این پژوهش ،یاری نمودند تشکر و

با توجه به نتایج حاصله از تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

قدردانی مینمایند.

حاﺿر میتواند راهگشا و راهنمای مدیران جهت تقویت اشتراک دانش در
مدیریت دانش با برگزاری کارگاههای آموزشی ،روی رفتارهای محترمانه،

مطالعه

این

دارای

تاییدیه

اخلاقی

به

شماره

باوقار و باادب نسبت به کارکنان سازمان حساسیت بیشتری نشان دهند.

 IR.HUMS.REC.1398.468از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

به دنبال رفتار باادب و محترمانه با کارکنان ،درک عدالت افراد از رویهها

می باشد.

بیشتر شده و همکاری بیشتری از خود نشان داده و اثربخشی سازمان
ارتقا مییابد؛ بنابراین اشتراک دانش در بین کتابداران کتابخانه تربیت
مدرس بهبود مییابد .همچنین مدیران با رعایت عدالت و انصاف در
اجرای کلیه رویههای سازمانی ،سبﺐ میشوند تا افراد میل بیشتری بر
اشتراک دانش خود بهطور صحیح داشته باشند .مدیران میتوانند با

تعارض منافع:
در انجام مطالعه حاﺿر ،هیچ گونه تعارض منافع برای نویسندگان
مقاله وجود ندارد.

نظرخواهیهای متناوب و دورهای در سازمان ،نسبت به نظر کارکنان
درباره اجرای عدالت در سازمان ،از درک و نظرات آنان شناخت بیشتری

سهم نویﺴندگان:

در سازمان با منطق و دلیل گزارش میکنند و اجرای مجازات سنگین

آمار( 51درصد)؛ شعله زکیانی (نویسنده دوم) نگارنده مقدمه و روش

برای عاملان بیعدالتی در سازمان ،درک کارکنان خود از عدالت را بالا

تحقیق و منابع( 21درصد)؛ صدیقه فردین (نویسنده سوم) نگارنده بخش

ببرد .مدیران سازمان میتوانند با شفافسازی تمام وظایﻒ در سازمان،

نتیجه گیری( 11درصد)

ازجمله شفافسازی وظایﻒ همه افراد ،حقوق همه کارکنان ،پاداشهای
مجله اطلاعرسانی پزشکی نوین ،دوره پنجم ،شماره دوم ،پایيز و زمستان 3199

24

] [ DOI: 10.29252/jmis.5.2.41

پیداکرده و با درنظرگرفتن پاداش برای کسانی که موردهای بیعدالتی را

سعید غفاری (نویسنده اول و مسئول) نگارنده چکیده ،بحث و

] [ Downloaded from jmis.hums.ac.ir on 2023-01-08

سازمانها باشد .پیشنهاد میشود مدیران ردههای بالای سازمان در امور

تایيدیه اخلاقي:

غفاري و همکاران

بررسی تأثير ادراک عدالت سازمانی بر اشتراک دانش کتابداران

:حمایت مالي
مقاله حاﺿر از طرف هیچگونه نهاد یا موسسه ای حمایت مالی نشده و
.تمام منابع مالی آن از طرف نویسندگان تامین شده است
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Original Article
Abstract
Aim: The feeling of justice has a strong impact on the attitudes and behavior of employees.
This study follows the relationship between organizational justice and knowledge sharing
among librarians with the role of mediator of organizational commitment in the libraries of
Tabriz Azad University.
Methods: This was applied study in terms of purpose and data collection followed
descriptive-correlational method. The sample size of 153 librarians working in Tabriz Azad
University libraries was based on Cochran formula using random sampling. The instrument
for collecting data was Mormon & Nijof organizational justice standard questionnaire,
Immerman's organizational commitment questionnaire, and Maleki Knowledge Sharing
Questionnaire. In order to complete the questionnaire, informed consent was obtained from all
participants prior to participation in the study. Hypothesis was tested applying software of
structural equations Smart PLS2.
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Results: The Results of this study showed that the research variables have a significant
relationship with the 95% confidence level. Therefore, any change in one of the variables will
be accompanied by a change in the order of the other variables.
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Conclusion: Regarding the place of justice in organizations, employees' perception of justice
in the organization increases the amount of commitment and communication and therefore
trigger the sharing of knowledge in the organization and ultimately affects the effectiveness
and effectiveness of the operation of the whole organization.
Key Words: Justice, Knowledge, Knowledge Sharing, Organizational Commitment,
Libraries.
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