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 دهيچک

و اشتراک دانش کتابداران با نقش  یعدالت سازمان ینمطالعه ارتباط ب ینبر رفتار و نگرش کارکنان دارد. در ا یقو یریاحساس عدالت، تأث: هدف

 .است قرارگرفته یدبررسمور یزدانشگاه آزاد تبر هایدر کتابخانه یتعهد سازمان یانجیم
نفر از کتابداران شاغل در  351. حجم نمونه باشدیهمبستگی م -ها توصیفینحوه گردآوری داده ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش  :هاروش

عدالت  داطلاعات سه پرسشنامه استاندار آوریبود. ابزار جمع یتصادف گیریبر اساس فرمول کوکران با استفاده از نمونه یزدانشگاه آزاد تبر هایکتابخانه
 شامل توصیفی ریماآ یهاروش با هاداده یل. تحل بود. یو پرسشنامه اشتراک دانش مالک یمبرمنا یپرسشنامه تعهد سازمان یهوف،مورمن و ن یسازمان

 د.ش دهستفاا یرهاابعاد متغ یبر مبنا یر عاملو روش با نپیرسو همبستگی ضریب ریمااز روش آ همبستگی تحلیلمنظور و به رمعیا افنحرا ،میانگین
  .است شدهاستفاده Smart PLS2 یافزار معادلات ساختارنرم از هافرضیه آزمون برای

 ودهتعهد سازمانی در این رابطه تاثیرگذار ب شته وبر اشتراک دانش کتابداران دا یاثر مثبت و معنادار یادراک عدالت سازماننشان داد که  یجنتا :تایجن

رابطه معنادار  یکدیگربا  %55 یناندر سطح اطم یتعهد سازمان گرییانجیو اشتراک دانش با م ینشان داد که عدالت سازمان یآزمون همبستگ و است
   .همراه خواهد بود یرهامتغ سایر در جهتهم ییریبا تغ یرهااز متغ یکیدر  ییرهرگونه تغ ینبنابرا ،دارند

 یجهتعهد و ارتباطات و در نت یزانم یشعدالت در سازمان باعث افزا ی، ادراک کارمندان از اجراهاسازمانعدالت در  یگاهجابا توجه به  :گيرینتيجه

 .باشدیگذار میرکل سازمان تاث یعملکرد یو اثربخش ییبر کارا یتاشتراک دانش در سازمان گشته و در نها

 .کتابخانه ی،نعدالت، دانش، اشتراک دانش، تعهد سازماها: کليدواژه
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 مقدمه:

 گذشته از مؤثرتر و ترزد دانایی را سریعسامی قادر را هادانش سازمان

 پایدار رقابتی مزیت حفظ برای مبنایی لذا بندند، کاربه و نموده کسب

 تعهدو  شنگیزا ،دعتماا دیجاا Hislop زعمبه. آوردمی فراهم را هاسازمان

 نکنارکا مدیریت با طتبادر ار یکلید مسائلو  تموضوعااز  یکی نکنارکا

 نکنارکا که ستا رداربرخو همیتاز ا لیلد ینبه ا مرا ین. استا شیندا

-می کتررا  نمازسا یکمتر لحتماابه ،مانیزسا تعهد یباال حسطو یدارا

 طلبانهداو شتال ئهارا به یبیشتر تمایل ،شدهیختهبرانگ بیشتر هاآن ،کنند

را  یبیشتر تمایل نمازسادر  نشدا تسهیم به یطورکلبهو  نددار زادما

 . [3] هنددمی ننشا
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 یحفظ و توسعه منابع انسان ی،مدرن و امروز یهاسازمان در

و  دهستفاا ،توسعه د،یجاا. [2] باشدیم هاسازمانکانون توجه  ینترمهم

 کنانیرکا به بستهوا دییاز ازهندا اـت ـاهنمازسادر  نشدا سرمایه حفظ

 ط،تباار ین. اهستند رداربرخو مانیزسا تعهداز  مختلف حسطو به که ستا

 نشدا دبررکاو  تسهیم منظوربه نسانیا وینیر شنگیزا به زنیا بر یدتأک

 [.1] دارد

 باالتر تعهد به منجر عموماً نکنارکا با نمازسا یسواز  النهدعا رفتار

-بی سحساا که ادیفرا یگرد یسواز  ،شودیم نمازسا به نسبت هاآن

 از تعهد پایینی حسطو یاکرده  هارا ر نمازسا یادزاحتمالبه کنند لتیاعد

 وعشر ستا ممکن که ستا قتیو ینو ا دهندیم ننشا دخورا از  مانیزسا

 یجادبه ا یلعدم تما یزو ن ییجوانتقام مثل رناهنجا یهارفتار برازا به

 نمازسادر  لتاعد ممفهوو درک  توجه ونبد. [4] کنند یانارتباطات سازم

به  نمازسادر  ادفرا یتاهدو  شنگیزا هایینهزمدر  ساسیا تمشکال

 تعهد یشافزا باعث نمازسادر  لتاعددرک  کهیدرحال ،مدآ هداخو وجود

 . [5] شد هداخو شغلی ضایتو ر

 ناکنرکا تعهد یشافزا موجب انمدیر توسط مانیزسا لتاعد عایتر

و  ییکارا یشافزا ن،مازسادر  نناآ ریماندگاو  آورینوو  اعبدا ن،مازسا به

 وزیپیرو  موفقیت موجب یتدرنهاو  هشد نمازساو  نکنارکا ثربخشیا

 مندبهره نکنارکا شتالو  نمازسا منفعترا از  جامعهو  شودیم نمازسا

 ینشمندترو ارز ینترمهم ینکها به توجه با عموضو ین. در انمایدیم

 بر بهاانگر سرمایه ینا به توجهو  ستا نسانیا سرمایه ن،مازسا سرمایه

 به وجودو  توسعه ایبر شتالدارد  یرتأث نمازسا کامیابی یا شکست ندرو

 توجهآن  به باید انمدیر که ستا مهمی مرا نمازسادر  لتاعدآوردن 

 هشتدا نمازسادر  دموجو لتاعداز  قیقیدرک د که ادیفرا. دباشن شتهدا

و  پایبندتر نمازسا افهدو ا هاارزش به که هستند متعهد ادیفرا باشند

و  نمازسا کتر به کمترو  خواهند کرد ینیآفرنقش نمازسادر  ترفعالانه

سازمان از سلامت  یتاًنهاو  کنندیم امقدا جدید شغلی یهافرصت یافتن

  [.7،6] برخوردار خواهد بود ییبالا

را  نشدا تسهیم بر مؤثر ملاعوه خود و همکاران در مطالع یوسفی

 نشد آوردهبر د،موجو گیرییمتصم ییندهاافر دنبو منصفانهو  النهدعا

-ضیرا شغل ئهارا ،فرهنگو  نسانیا منابع تمااقداز ا کارکنان راتنتظاا

 ن،مازسا داشپاو  یابیارز سیستمدر  نشدا تسهیمدادن  ارقر ه،کنند

 بین دموجو دعتماا انمیز ،یزمانسافرهنگ توسط نشدا تسهیم به داشاـپ

 د،موجو یگیرتصمیم ییندهاافر دنبو منصفانهو  النهدعا ن،کنارکا

 . [8] اندکرده یانب نمازسا عالی مدیریت حمایت

توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح  یتمام یمتعال هایسازمان

را عدالت و برابری  کنندیکرده و تلاش م یریتمد یمیو ت یفردی، سازمان

 یرارا توانمند سازند ز هاآنداده و کارکنان را در امور مشارکت داده و  یجترو

به نحوه تعامل  ی،خدمات یهابخصوص سازمان یهر سازمان یتموفق

 . [5] است کنندگانو مراجعه یانبا مشتر ارکنانک

. باشندیدانش م مدیریت حوزه در فعال افراد عنوانبه کتابداران

مهم کتابداران در سازمان  یها-از دغدغه یکیش هرچند اشتراک دان

از  یاریبس یکنل کند،یم یجاددر اقتصاد دانش ا یرقابت یتاست که مز

 طورکه به یمناسب یهاروش یطراح یبرا یتاکنون تلاش کاف هاسازمان

 اند،کنند، مبذول نداشته یقاشتراک دانش تشو برای را کارکنان ،مؤثر

 یسطح تعهد سازمان یشکارکنان و افزا بین اعتماد احساس وجود بدون

   .[31] افراد دانش خود را به اشتراک نخواهند گذاشت یشترکارکنان، ب

 دهدیدر داخل و خارج از کشور نشان م گرفتهانجام یقاتتحق بررسی

در باب اشتراک دانش و ابعاد آن و تعهد  یمتعدد یهاپژوهشکه 

است.  گرفتهانجاممختلف  یهانسازماو عوامل مؤثر بر آن در  یسازمان

و  یعاطف یتعهد سازمان یانجیبا عنوان نقش م یو همکاران پژوهش یانور

جبران خدمات و  یراهبرد هاییوهش یندر رابطه ب یشناختروانقرارداد 

انجام دادند.  یرانا یعلوم پزشک یها-دانش در دانشگاه گذاریبه اشتراک

جبران خدمات  یراهبرد هاییوهلف( شا ینبر وجود روابط معنادار ب یجنتا

و  یتعهد سازمان یب( بعد تعهّد عاطف یتعهد سازمان یو بعد تعهّد عاطف

جبران خدمات و قرارداد  یراهبرد هاییوهدانش، ج( ش یگذار-کبه اشترا

دانش  گذاریو به اشتراک یشناخترواند( قرارداد  یشناختروان

جبران  یراهبرد هاییوهه شنشان داد ک یجنتا ین،. همچنیددارندتأک

و قرارداد  یتعهد سازمان یبا بعد تعهّد عاطف یخدمات رابطه مثبت

معنادار بعد تعهّد  یانجیبر نقش م یمبن یو شواهدداشته  یشناختروان

 هاییوهش ینب در رابطه یشناختروانو قرارداد  یتعهد سازمان یعاطف

 یراترائه داد. تأثدانش ا گذاریجبران خدمات و به اشتراک یراهبرد

برجسته  یو عمل یریتیمد هایپژوهش در حوزه ینا هاییافته یضمن

 . [33] اندشده

ابعاد عدالت  یرتأث یبا عنوان بررس ایدر مقاله یو منصور عطافر

که عدالت  یدندرس یجهنت ینکارکنان، به ا یبر تعهد سازمان یسازمان

 . [32] کارکنان دارد یانمثبت و معنادار بر تعهد سازم یرتأث یسازمان

و همکاران نشان داد که تسهیم دانش از رفتار  یمرتضو تحقیق

 هایصادقانه، رعایت منافع دیگران، تخصیص منصفانه منابع و تدوین رویه

   .[31] پذیردمی یرتأث تبعیض دورازبه و شفاف
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و  یتعهد سازمان ۀرابط یینتع باهدف یقیتحق یو ناد حسینیشاه

دوره متوسطه دوم  یراندب ینبا رفتار اشتراک دانش ب یمانسلامت ساز

پژوهش نشان داد تعهد  ینشهر اصفهان اجرا نمودند. شواهد حاصل از ا

 ینب یداشته ول یبا رفتار اشتراک دانش رابطه مثبت و معنادار یسازمان

 یجوجود ندارد و نتا یمعنادار ۀبا رفتار اشتراک دانش رابط مانیسلامت ساز

تعهد  یّراز دو متغ یکیچهنشان داد که  زمانهم یونگرسر یلتحل

رفتار اشتراک  یبرا بینییشتوان پ یدارا یو سلامت سازمان یسازمان

   .[34] اندنبودهدانش 

 ی: عاملیسازماندرونبا عنوان اعتماد  یقیتحق یتاج ینو نگ آغاز

 ینا جنتای اساس بر. انددانش انجام داده یدر جهت اشتراک واقع یدیکل

بر اشتراک دانش مؤثر است. نکته جالب  یسازماندرونپژوهش، اعتماد 

حاضرند  یکمتر یلافراد با تما یریتی،سابقه مد یشافزا موازاتبهآنکه  یگرد

قرار دهند.  یرینسا اختیار در اندکسب کرده هاسال یرا که در ط یتجارب

 یجابهاک دانش آنان در اشتر یامر، لزوم توجه به افراد و رفتارها ینا

 سازدیمرا محرز  یاطلاعات یهانظام یطراح یا یصرف بر فناور یدتأک

[35] . 

با  یقیو همکاران تحق یوسفی یقارتباط با جامعه کتابداران تحق در

کارکنان در اشتراک دانش نشان داد که سطوح  یعنوان نقش تعهد سازمان

اشتراک دانش مرتبط مثبت کارکنان به  یهانگرشبا  یتعهد سازمان یبالا

و  یشترمشارکت ب دارند خودبه سازمان  یشتریکه تعهد ب یاست. کارکنان

 . [6] دهندیاشتراک دانش انجام م هاییتفعالدر  یترفعال

در کتابداران  یترابطه اشتراک دانش و خلاق یبا عنوان بررس تحقیقی

از  یحاک یاده و زارعزتوسط حسن مدرس یتدانشگاه ترب هایکتابخانه

 های¬کتابداران کتابخانه یاناشتراک دانش در م یتآن بود که وضع

کتابداران مذکور در  یتمدرس نامطلوب است اما خلاق یتدانشگاه ترب

 . [37] قرار دارد یمطلوب یتوضع

Araujo و Lopes در کارآمد  یرهبر یرتأث یلتحل باهدف یقیتحق

بر اساس ادراک و  یفرددر عملکرد  یو نقش تعهّد سازمان یسازمان تعهّد

 یجکارمندان کشور پرتغال انجام دادند. نتا ینرا در ب یروانبرداشت پ

 یبود که ادراک کارمندان در مورد ابعاد کارآمد یناز ا یحاک هاآن یقتحق

( منجر یو بالندگ یقدمثابت، پشتکار و هاارزشبر  یمبتن یرهبر) یرهبر

عملکرد  یو تعهد هنجار یاطفتعهد ع ین. همچنشودیم یبه تعهد سازمان

 . [36] دهدیقرار م یرمثبت تحت تأث طوربهرا  یفرد

 Imberman, Lopez, Troper ییرتغ یرتأثبا عنوان  یدر پژوهش 

 یجهنت ینبه ا ی،عدالت سازمان یانجیبر تعهد کارکنان با نقش م یسازمان

ر دارد. مثبت و معنادا یرتأثبر تعهد کارکنان  یسازمان ییرکه تغ یدندرس

( در یو تعامل اییهرو یعی،توز) یسازمانعدالت  یانجینقش م ینهمچن

 . [38] شد یدتائو تعهد  یسازمان ییرتغ بینرابطه 

در رشد  یزآن کتابداران ن تبعبهو  یزدانشگاه آزاد تبر هایکتابخانه

با  ینبنابرا؛ کنندیم یفاا یاساس نقش یاندانشجو یعلم یو بالندگ یعلم

ادراک عدالت و  برای خود هایکه محققان در پژوهش یتیاهمتوجه به 

شده است  یپژوهش سع این در اند،اشتراک دانش کارکنان قائل شده

 یانجیبر اشتراک دانش کتابداران با نقش م یادراک عدالت سازمان یرتأث

 هایبتواند افق یقتحق ینا جاماست ان یدشود. ام یبررس یتعهد سازمان

و  یزآزاد تبر هایاشتراک دانش کتابداران دانشگاه یزانم را در باب یدیجد

 یدانش ضمن یزانکرده و بر م یمکتابداران ترس یارتباط آن با تعهد سازمان

لذا در  .یدافزا یب سازمان و کارکنان عملکرد بر آن تبعو آشکار آنان و به

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

 

 

 

 

 

 مدل مفهومي پژوهش .1شکل 

 

 :هامواد و روش

 است. یهمبستگ -هدف کاربردی و از نوع توصیفی ازنظرتحقیق 

 آزادشهرآماری پژوهش شامل تمام کتابداران شاغل در دانشگاه  جامعه

نفر  255برابر با  3156سال نخست  یمهدر ن هاآنکه تعداد  باشدیم یزتبر

 ینفر به روش تصادف 351نمونه ران حجم بود که با استفاده از فرمول کوک

 .گشت توزیع هاانتخاب و پرسشنامه بین آن

 35اول بود که بخش  سؤال 12و بخش  1بر مشتمل  پرسشنامه

برگرفته از پرسشنامه عدالت  یجهت سنجش ادراک عدالت سازمان سؤال

و  یعیتوز -اییه( با سه بعد عدالت رو3551) یهوفنمورمن و  یسازمان

بر سنجش ابعاد اشتراک دانش برگرفته  یمبن سؤال 8بخش دوم  ،یتعامل

شامل و بخش آخر  یکیو تکنولوژ یسازمان-یمالکی با ابعاد فرد یقاز تحق

در پرسشنامه  شدهیانببا ابعاد  یتعهد سازمان یجهت بررس سؤال 5

 هشیو بهبود. پرسشنامه  یهنجار مستمر و -یو همکاران عاطف یمبرمنا

 ارم،ند ینظر ،مخالفم ،مخالفم کاملاً هایینهگز شامل ایینهگز 5 تلیکر

 ادراک عدالت

سازماني   

تعهد 

 سازماني

اشتراک 

 دانش
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 استادان از ها،بررسی روایی پرسشنامه برای.بود فقمامو کاملاًو  فقمامو

 قرار گرفت. موردتوجه هاآننظرخواهی شد و نظرات اصلاحی  دانشگاهی

از پرسشنامه  یتای 11برای بررسی اعتبار پرسشنامه، یک نمونه  همچنین

 ی، آلفاSPSS افزارنرمو با استفاده از  شدهپخش یآمارجامعه در میان 

و  84/1، 87/1 یببه ترت یدانش و تعهد سازمان ککرونباخ عدالت، اشترا

 شامل توصیفی ریماآ یهاروش با هاداده یلحاصل شد. تحل 53/1

 ریمااز روش آ همبستگی تحلیل منظوربهو  رمعیا افنحرا ،میانگین

 یرهاابعاد متغ یبر مبنا یو روش بار عامل نیرسوپ همبستگی ضریب

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

شرکت در مطالعه، ضمن تشریح روند کامل تحقیق توسط پرسشگر 

 گرفته شد.

 

 :هایافته

اطلاعات مندرج در  یلجامعه پژوهش از تحل یکاطلاعات دموگراف

اطلاعات در جدول  یناستخراج شد که ا شدهیآورجمع یهاپرسشنامه

 شناختیجمعیت هایویژگی یلتحل .آمده است یکبه تفک 3شماره 

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

 بین در و بوده لیسانس تحصیلات و سال 41 تا 11 بین سنین در آماری

 .باشدمی دارا را تعداد بیشتر سال 31 تا 5 کاری سابقه نیز، کار سابقه
 

 جمعيت شناختي نمونه آماری هایویژگي -1جدول 

 03بالای  03-03 03-03 03کمتر از  سن

45 (12%) 71 (2/43%) 21 (35%) 38 (8/33%) 

 و بالاتر سانسیلفوق لیسانس پلمیدفوق دیپلم تحصیلات

33 (2/6%) 57 (7/17%) 66 (1/51%) 5 (5/5%) 

 11-21 21-31 31-5 سال 5کمتر از  سابقه کار

28 (1/38%) 55 (7/18%) 55(17%) 33 (2/6%) 

ادراک عدالت نشان داد که  2در جدول  یآزمون همبستگ جینتا

، ادراک عدالت %685ی با ضریب همبستگی تعهد سازمانسازمانی و 

ک یتاً اشترانهاو  %628سازمانی و اشتراک دانش با ضریب همبستگی 

 113/1معنایی  درسته %657ی با ضریب همبستگی تعهد سازماندانش و 

هرگونه  نیمعنادار دارند؛ بنابرا رابطه گریکدیبا  %55 نانیسطح اطم با

همراه  رهایمتغ ریجهت در ساهم یرییبا تغ رهایاز متغ یکیدر رییتغ

 smartافزار نرمید مدل مفهومی تحقیق توسط تائارزیابی و  خواهد بود.

PLS2 .به روش بار عاملی متقابل انجام شد 
 

 مانيزسا تعهدو  مانيزسا لتاعدادراک  بين همبستگي یباضر. 2جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگي فراواني متغيرهای پژوهش

 113/1 685/1 351 و تعهد سازمانی ادراک عدالت سازمانی

 113/1 628/1 351 اشتراک دانشو  ادراک عدالت سازمانی

 113/1 657/1 351 تراک دانش و تعهد سازمانیاش

 

مربوط به  هایاز آماره یکهر  1مدل: در جدول  یاییو پا ییروا

 یرهایاست که نشان از نرمال بودن متغ شدهیبررس یاییو پا ییبحث روا

پرسشنامه های مورد استفاده در تحقیق حاضر از  بوده و در نتیجهمدل 

 رخوردار می باشند.پایایی و روایی قابل قبولی ب

 هاکرونباخ و شاخص یآلفا ،يبيترک یيایهمگرا، واگرا، پا یيروا ریمقاد: 0جدول 

 آماره

 شاخص

 نتيجه AVEهمگرا  یيروا (CRپایایي ترکيبي ) آلفای کرونباخ

 - 5/1بالاتر از  6/1بالاتر از  6/1بالاتر از 

 قبولقابل 588/1 856/1 865/1 ادراک عدالت سازمانی
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 قبولقابل 653/1 517/1 522/1 تعهد سازمانی

 قبولقابل 718/1 858/1 846/1 اشتراک دانش

 : متقابل يعامل یروش بارها

پنهان  یرمتغ یک یانشدت رابطه م یزاناست که م یمقدار یبار عامل

. کندیمشخص م یرمس یلتحل یندفرا یک یآشکار مربوط را ط یرو متغ

آن  ییندر تب یشتریسهم ب یهباشد، آن گو ریشتب یهرچه مقدار بار عامل

-باشد نشان یشاخص منف یک یاگر بار عامل ین. همچنکندیم یفاسازه ا

 یبارها یشگرنما 4آن دارد. جدول شماره  یینآن در تب یمنف یرتأث دهنده

 افزارو بر اساس خروجی نرم در تحقیق حاضر .باشدیم هایهگو یعامل

دارای سطح معنادار بودند که  13/1از  ترکوچک هاگویه بارهای عاملی

 .گزارش شدندمعنادار ، های پرسشنامههاگویه تمامی

 

 يعامل ی: بارها0جدول 

 نتيجه سطح معناداری بار عاملي نماد متغير

ادراک عدالت 

 سازمانی

Q1 683/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q2 852/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q3 848/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q4 831/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q5 825/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q6 823/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q7 831/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q8 685/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q9 668/1 دار استمعنا 13/1از  ترکوچک 

Q10 665/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q11 818/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q12 844/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q13 811/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q14 836/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q15 875/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q16 633/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q17 661/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q18 687/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q19 655/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

 تعهد سازمانی

Q20 816/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q21 847/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q22 846/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q23 848/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q24 873/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q25 656/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 
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Q26 655/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q27 686/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

اشتراک دانش 

 کارکنان دانشی

Q28 815/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q29 881/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q30 878/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q31 882/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

Q32 518/1 معنادار است 13/1از  ترکوچک 

انجام شد.  یبا روش معادلات ساختار یقتحق هاییرارتباطات متغ یابیارز 

 یرمقاد یلتحل ین. در ادهدیروش را نشان م ینحاصل از ا یجنتا 2شکل 

 یمقدار بحران یون،( در رگرسβاستاندارد شده) یبتا یانگرب یرمس یبضر

 میزان دهندهنشان یزن یو سطح معنادار یرهر مس t یبضر یانگرب

 ینوجود ارتباط ب ییدبدست آمده است. جهت تا یرنان به مقادیاطم

 یو سطح معنادار 57/3بالاتر از  t یمقدار بحران یستیبا یق،تحق یرهایمتغ

 باشد. 15/1کمتر از 

 

 

  معادلات ساختاریحاصل از  جینتا -2شکل
 

اثر مثبت و  یکه ادراک عدالت سازمان دهدینشان م 5جدول  یجنتا

 یرمس یبضر یدارا یرمس ینکتابداران دارد. ا یبر تعهد سازمان یمعنادار

است.  111/1 یمعنادارو سطح  543/18 ی، مقدار بحران663/1

بر تعهد  یاثر مثبت و معنادار یادراک عدالت سازمان یگردعبارتبه

  .کتابداران دارد یسازمان
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  مستقيم مسيرهای تحليل از حاصل : نتایج 0جدول

 های اصليمسير فرضيه ردیف
ضریب 

 مسير

مقدار 

 بحراني

سطح 

 معناداری
 نتيجه

 تایید 111/1 543/18 663/1 تعهد سازمانی -ادراک عدالت سازمانی 3

 تایید 111/1 554/33 111/1 اشتراک دانش –تعهد سازمانی 2

 تایید 111/1 454/24 727/1 اشتراک دانش –ادراک عدالت سازمانی 1

 

 ینمونه آمار یاعضا یندر ب مستقیم طوربه یتعهد سازمان همچنین

. رودیاشتراک دانش کتابداران به شمار م یبرا یسبمنا بینیشپ یق،تحق

و سطح  554/33 ی، مقدار بحران111/1 یرمس یبضر یدارا یرمس ینا

 یاثر مثبت و معنادار یتعهد سازمان یگردعبارتبهاست.  111/1 یمعنادار

 طوربه یادراک عدالت سازمان یتاًنها .بر اشتراک دانش کتابداران دارد

 یبرا یمناسب بینیشپ یق،تحق ینمونه آمار یاعضا یندر ب مستقیم

، 727/1 یرمس یبضر یدارا یرمس ین. ارودمی به شماراشتراک دانش 

 یگردعبارتبهاست.  111/1 یمعنادارو سطح  454/24 یبحرانمقدار 

بر اشتراک دانش کتابداران  یاثر مثبت و معنادار یادراک عدالت سازمان

 .دارد

و  یعدالت سازمان ینبر رابطه ماب یهد سازمانتع یانجینقش م یبررس برای

ل بسوآزمون  یجهاشتراک دانش کتابداران از آزمون سوبل استفاده شد. نت

و  یعدالت سازمان یندر رابطه ماب یتعهد سازمان یرنشان داد که متغ

 (P-Value =111/1) .دارد یانجیاشتراک دانش کتابداران نقش م

 ییراتتغ یینتب میزان هندهدکه نشان R2 یر، مقاد7در جدول  

درصد از  4/55که  دهدینشان م یزن باشد،یم یکدیگر توسط هاسازه

 ینو همچن یتوسط ادراک عدالت سازمان «یتعهد سازمان» یرمتغ ییراتتغ

تعهد » یرهایاشتراک دانش توسط متغ یرمتغ ییراتدرصد از تغ 8/83

 .شودیم یینتب «یسازمان التو ادراک عد یسازمان

 : محاسبه شاخص برازندگي مدل6ول جد

 Communality GOF ضریب تعيين متغير
 653/1 554/1 تعهد سازمانی

611/0 
 718/1 838/1 اشتراک دانش

 

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

باشد، لذا برازش می 17/1از  تربزرگمحاسبه شد که چون مقدار آن 

  شود.می یدتائمناسب مدل 

 

 گيری:نتيجهبحث و 

 یشبرافزا ادراک عدالت سازمانی تأثیر مطالعه باهدف پژوهش این 

اشتراک دانش کتابداران با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کتابداران 

وجود  داد که نشان این پژوهش نتایج پذیرفت. های تبریز انجامدانشگاه

 سبب توانددالت در سازمان، میدرک صحیح و کامل کتابداران از رعایت ع

-نشان ادراک عدالت در سازمان چراکهاشتراک دانش آنان شود  افزایش

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

و  افزایش اشتراک دانش یجهدرنتسازمان و  به کارکنان اعتماد افزایش

پژوهش حاضر با  هایهشود. در این خصوص، یافتتعهد سازمانی آنان می

 به بسط حدودی تا توانسته Troperو  Lopes یقاتتحقهمسو بودن با 

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

وجود دارد  یمعنادارسازمانی رابطه  و سلامتشود که بین عدالت توزیعی 

را منصفانه  زدهاو دستم هاپاداشاگر منابع انسانی توزیع  ،سبر این اسا

 کلامیک و درهای رفتاری بیشتر اختلاف در برابرتلقی کنند، مقاومتشان 

که  ییهاسازماناز سوی دیگر  سلامت سازمانی آنان افزایش خواهد یافت.

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

را که توسط  آیندهاییو فرا هشرایطی را ایجاد کنند که منابع انسانی رویه

ها و پیامدهای دریافتی های مربوط به تخصیص پاداشتصمیم هاآن

ای نیز با سلامت لذا عدالت رویه پذیرد، منصفانه تلقی کنند.صورت می

ای تحقیق حاضر هدارد که این نتیجه با یافته یمعنادارسازمانی رابطه 

مدیران و  یهاو تعاملرخورد براین اگر منابع انسانی ببنا؛ همخوانی دارد

 و مقاومتبرقراری توازن در زندگی  ییتوانا همکاران را منصفانه تلقی کند،
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در برابر مشکلات را خواهند داشت و در یک جمله سلامت سازمانشان 

است که  یاز عواملعدالت سازمانی  همچنین، .[38] یابدافزایش می

یق حاضر نشان داد که کند، نتایج تحقسلامت سازمانی را تضمین می

ارتباط مستقیم بین ابعاد عدالت سازمانی و سلامت سازمانی وجود داشته 

 ، آغاز، یوسفی، عطافر و مرتضویینیحسشاهبا نتایج  یباًتقرکه این نتایج 

 .[8،5، 31-35] خوانی داردهم

 تمهیداتی باید کتابداران اشتراک دانش میزان افزایش برای روینازا

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

 اقدامات هاییژگیو، دانش خود هاییژگیو شامل که دانش اشتراک

 اشتراک هایپاداش و هامشوّق و هماهنگی سازوکارهای مانند مدیریتی

 مانند کلان سطح محیطی عوامل شامل محیطی هاییژگیو، دانش

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

 و مشترک اندازچشم، مشترک زبان نظیر فردی میان روابط مانند

 دانش اشتراک به که اخلاقی هاییژگیو، افراد میان فردی بین پیوندهای

و  عادلانه، جنسیت، انگیزه، افراد میان اعتماد، هانگرش مانند پردازندمی

 به پاداش و تشویق، ارتقاء، وجودم گیریتصمیم فرآیندهای بودن منصفانه

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

 پژوهش هاییافتهو ها داده وتحلیلیهتجزنتایج حاصله از به  با توجه

 اشتراک دانش در تقویت جهت مدیران راهنمای و راهگشا تواندمی حاضر

ای بالای سازمان در امور همدیران رده شودمی پیشنهاد باشد. هاسازمان

های آموزشی، روی رفتارهای محترمانه، مدیریت دانش با برگزاری کارگاه

نسبت به کارکنان سازمان حساسیت بیشتری نشان دهند.  باادبباوقار و 

ها و محترمانه با کارکنان، درک عدالت افراد از رویه باادبرفتار  به دنبال

نشان داده و اثربخشی سازمان بیشتر شده و همکاری بیشتری از خود 

اشتراک دانش در بین کتابداران کتابخانه تربیت  ینبنابرا؛ یابدارتقا می

یابد. همچنین مدیران با رعایت عدالت و انصاف در مدرس بهبود می

شوند تا افراد میل بیشتری بر های سازمانی، سبب میاجرای کلیه رویه

توانند با ند. مدیران میطور صحیح داشته باشاشتراک دانش خود به

ای در سازمان، نسبت به نظر کارکنان های متناوب و دورهنظرخواهی

درباره اجرای عدالت در سازمان، از درک و نظرات آنان شناخت بیشتری 

عدالتی را و با درنظرگرفتن پاداش برای کسانی که موردهای بی یداکردهپ

جرای مجازات سنگین کنند و ادر سازمان با منطق و دلیل گزارش می

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

سازی تمام وظایف در سازمان، توانند با شفافببرد. مدیران سازمان می

های سازی وظایف همه افراد، حقوق همه کارکنان، پاداششفاف ازجمله

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

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

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

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

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

بالا نسبت به سازمان خود داشته و  سازمانی گذارند. در این میان تعهدمی

-بسزایی می یرتأثگذاری دانش این تعهد بر عملکرد آنان در به اشتراک

، شدهانجاممحدود بودن حوزه اطلاعاتی که تحقیق در آن  یلبه دلگذارد. 

رسشنامه و عدم استفاده از جامعه آماری محدود بوده و استفاده صرف از پ

های تحقیق آوری اطلاعات از دیگر محدودیتهای جمعدیگر تکنیک

های تلفیقی شود در مطالعات آتی از تکنیک. لذا پیشنهاد میباشدیم

 استفاده گردد.

 

 تشکر و قدرداني:

مسئولین محترم دانشکده پیراپزشکی  ازبدینوسیله نویسندگان مقاله 

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

نمودند تشکر و  یاری ،پژوهش ینکه در ا یهمکاران یتمامو  دکتر لطیفی 

 .دنماینیم یقدردان

 

 تایيدیه اخلاقي:

دارای تاییدیه اخلاقی به شماره  این مطالعه

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

 می باشد.

 

 :نافعم تعارض

 یسندگاننو یگونه تعارض منافع برا یچدر انجام مطالعه حاضر، ه

 مقاله وجود ندارد.

 

 سهم نویسندگان:

 بحث وچکیده، نگارنده ( و مسئول )نویسنده اول ید غفاریسع

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

بخش نگارنده   (ه سومنویسند) ؛ صدیقه فردین(درصد 21)و منابع تحقیق

 (درصد 11)نتیجه گیری
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 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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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. 

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. 

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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