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چکیده
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اشتراک دانش و تعهّد سازمانی کتابداران شهر تبریز در سال -59
 1352بوده است .برای این منظور اشتراک دانش در دو بعد؛ اشتراک ضمنی دانش و اشتراک آشکار دانش
و تعهّد سازمانی در سه بعد؛ تعهّد عاطفی ،تعهّد مستمر و تعهّد هنجاری تعریف گردیده است .جامعه آماری
تحقیق حاضر کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تبریز در سال  1352-59بود که تعداد آنها  123نفر است.
کل اعضای جامعه بهصورت سرشماری در تحقیق شرکت داده شدند که تعداد پرسشنامههای برگشتی برابر
 136معادل  59درصد بود .ابزار جمعآوری اطالعات دو پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه  13گویهای اشتراک
دانش وانگ و وانگ و پرسشنامه  42گویهای تعهّد سازمانی آلن و مییر بود .آلفای بهدستآمده از این
آزمون برای هر یک از متغیّرهای اشتراک دانش و تعهّد سازمانی به ترتیب برابر  0.81و  0.74به دست آمد.
برای تجزیهوتحلیل دادههای آماری از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .بدین ترتیب
که برای طبقهبندی ،تلخیص و تفسیر دادههای آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای بررسی
نرمال بودن متغیّرها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،برای بررسی رابطه بین متغیّرها در متغیّرهای نرمال از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و در متغیّرهای غیر نرمال از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و برای مقایسه
متغیّر اشتراک دانش با سطح متوسط از آزمون -tتک نمونهای استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان
میدهد )1( :رابطه معنادار مثبت و مستقیم بین متغیّر اشتراک دانش و ابعاد آن با تعهّد سازمانی وجود دارد.
( )4میانگین نمره اشتراک دانش باالتر از حدّ متوسط است.
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 .1استادیار فلسفه آموزشوپرورش ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران،
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 .4کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی ،دانشگاه آزاد عجبشیر ،عجبشیر ،ایران،
Kobra.palanghi@yahoo.com
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مقدمه
امروزه اهمیت دانش و اشتراک آن عامل تعیینکننده موفقیت در سطوح مختلف فردی،
سازمانی و  ...مطرح شده است و ضروری است که سازمانها بدانند که چه میدانند و چگونه
دانستههای خود را به اشتراک میگذارند (صیف ،ثابت مهارلویی ،رستگار و طالبی.)1352 ،
با توجه به اینکه دانش ماهیتاً پویاست ،اگر شخص یا سازمانی ،دانش را با تغییر شرایط محیطی
بهروز نکند ،دانش امروز میتواند جهل فردا باشد (قلیپور ،صمدی میارکالئی و صمدی
میارکالئی .)1352 ،فصیحی هرندی ( ،)1382یکی از ابعاد مهم دانش در عصر جدید را
اشتراک دانش عنوان میکند .دانش را میتوان از دیدگاههای مختلفی تقسیمبندی کرد،
اندیشمندان فعّال در حوزه دانش و مدیریت دانش ،تقسیمبندیهایی انجام دادهاند ،پوالنی
دانش را به دو دسته؛ دانش صریح و دانش ضمنی تقسیم کرده است .دانش صریح یا آشکار
دانشی است که بهوضوح تعریف یا فرموله میشود و از طریق فنّاوریهای اطالعاتی به
اشتراک گذاشته میشود (احمدی و صالحی .)1351 ،دانش صریح را میتوان بهراحتی
ضبط ،طبقهبندی و ذخیره کرد؛ و انتقال آن در یک زبان رسمی ،ساده و آسان است (مظلومی
سوینی ،جابری و خزائی پول .)1352 ،دانش صریح عینی است و قابلیت ذخیرهسازی بهمنظور
بهکارگیری در مراحل بعدی را دارد (ساکی ،قلیپور و رضایی )1352 ،و دانش ضمنی،
دانش مفهومی و تجربه محور است و بهسختی با دیگران تبادل یا به اشتراک گذاشته میشود
(قلیچلی و اسدی قراباغی .)1352 ،دانش ضمنی بهصورت پنهان در اقدامات روزمره و
مدلهای ذهنی افراد ریشه دارد (مظلومی سوینی ،جابری و خزائی پول .)1352 ،ازنظر پوالنی،
دانش ضمنی در معرفت جامع ذهن و جسم بشر جای دارد .دانش ضمنی از مدلهای ذهنی،
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باورها و اعتقادات هر فرد تشکیل میشود که آنچنان در ذهن وی جای گرفتهاند که بدیهی
تلقّی میشوند .دانش ضمنی ،دانشی شخصی و مختص به زمینه است که فرمولبندی ،ثبت و
بیان آن دشوار بوده و در اذهان افراد ذخیره میشود (ارمغان.)1353 ،
راهبرد استفاده از مدیریت دانش مستلزم این است که اعضا بهجای حفظ اطالعات ،آنها
را در سازمان اشاعه دهند ،به اشتراک گذارند زیرا از مهمترین و مشترکترین فرآیندها در
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ساختارهای مختلف مدیریت دانش ،اشتراک دانش است و عوامل موثّر بر افراد در اشتراک
دانش سازمانها ،از مهمترین اولویتهای متصدیان مدیریت دانش در جهان است (کیم،
چون و سونگ .)4005 ،1به اشتراکگذاری ابزاری بنیادی برای بهبود بهرهوری و بقاء سازمان
است (وانگ و نؤه .)4010 ،4اشتراک دانش ،نیّت کارکنان یک سازمان برای به
اشتراکگذاری دانش با همکارانی است که به دست آورده یا خلق کردهاند (قلیچلی و اسدی
قراباغی .)1352 ،داونپورت و پروساک ( ،)1558اشتراک دانش را بهعنوان فرآیندی تعریف
کردهاند که شامل تبادل دانش بین افراد و گروهها است .بر طبق گفته واندون هوف و د.
ریدر ( ،)4002اشتراک دانش فرآیندی است که در آن افراد بهطور متقابل دانش و تجربیات
خود را با یکدیگر مبادله کرده و درنهایت بهصورت مشترک دانش جدیدی را به وجود
میآورند (به نقل از رجائی آذرخوارانی ،رجائی پور و هویدا .)1359 ،به دیدگاه مکدرموت
وقتی میگوییم فردی دانش خود را به اشتراک میگذارد ،به این معناست که آن فرد دیگران
را با استفاده از دانش ،بینش و افکار خود در جهت تقویت موقعیت آنها راهنمایی میکند
(بیرچام ،کورنر و باودن .)4009 ،3در حالت کلی اشتراک دانش فعالیتی ارادی و داوطلبانه
است که بهمنظور اشتراک انتقال دانش از یک فرد ،گروه یا سازمان به سایر افراد جهت
دستیابی به منافع مشترک در سازمان صورت میگیرد.
از طرف دیگر یکی از موضوعات مهم در سازمانهای امروزی و بخصوص سازمانهای
دانش گرا بحث تعهد سازمانی است .تعهّد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است
که در طول سالهای گذشته موردعالقۀ بسیاری از محققان رشتههای رفتار سازمانی و
روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است (بهروان و سعیدی .)1388 ،این نگرش
قلمرو مربوط به نگرش چندبعدی به این مفهوم تا نگرش یکبعدی به آن بوده است.

1. Kim, Chun & Song
2. Wang & Noe
3. Bircham, Corner & Bowden
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در طول سه دهۀ گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمدهترین این تغییرات در
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تعهد سازمانی در اثربخشی سازمانی ،بهبود عملکرد ،کاهش جابجایی و همچنین کاهش
غیبت و خودکنترلی (کاملی و نظری ،)1353 ،نگرش مثبت کارکنان نسبت به سازمان (حاتم
سیاهکل محله ،رضایی ،کوچکینژاد و یوسف زاده )1353 ،و تمایل برای ادامه کار و پذیرش
ارزشهای سازمان (مرادی و جلیلیان )1352 ،تأثیرگذار است .ساکی ،قلیپور و رضایی
( ،)1385در تحقیقات خود تعهد سازمانی را عامل اثربخش در موفقیت و بهرهوری سازمان
دانسته و آن را ضامن بقای سازمان و کارکنان آن میداند .درواقع تعهّد سازمانی نشاندهندۀ
رابطۀ فرد با سازمان بوده که این رابطه در سازمان بهطور معناداری قابل توصیف است
(رحیمی و نادی .)1353 ،روسا ( ،)1585تعهّد سازمانی را پیمانی روانشناختی که به هنگام
استخدام فرد روی میدهد ،میداند (اخباری ،عریضی و علوی)1385 ،؛ و به نظر لوتانز و شاو
( ،)1554تعهّد سازمانی بهعنوان یک نگرش اغلب اینگونه تعریف شده است )1 :تمایل قوی
به ماندن در سازمان؛  )4تمایل به اعمال تالش فوقالعاده برای سازمان؛  )3اعتقاد قوی به
پذیرش ارزشها و اهداف (مشاری ،رشادت جو و محمدی.)1352 ،
آلن و مییر یک مدل سهبعدی از تعهّد سازمانی بنا کردند .بحث کلی آنها این بود که
تعهّد ،فرد را با سازمان پیوند میدهد و بنابراین این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد
داد .آنها بین سه نوع تعهّد؛ تعهّد عاطفی ،تعهّد مستمر ،تعهّد هنجاری تمایز قائل میشوند
(یزدانی ،اعتباریان و ابزری .)1353 ،از دیدگاه آنها تعهّد عاطفی دربرگیرندۀ تمایل افراد به
گذاشتن انرژی و وفاداری خویش برای ادامه دادن به کار خود در سازمان است (امینی ،امینی
و حسینیان .)1352 ،اراده باقی ماندن در سازمان در تعهّد عاطفی ناشی از عالقه و میل قلبی و
بهواسطه حس افتخاری است که عضویت در سازمان موجب آن میشود (کفاش پور و
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شکوری .)1352 ،تعهّد مستمر عبارت است از تعهّد فرد بر اساس تشخیص فرد از هزینههای
مرتبط با ترک سازمان (مشاری ،رشادت جو و محمدی البرزی .)1352 ،تعهّد مستمر :تمایل
به انجام فعالیتهای مستمر بر اساس تشخیص فرد از هزینههای مرتبط با ترک سازمان است
(نورمان ماسریک ،فیاض عثمان ،ابراهیم ،نظری منصور .)4019 ،در تعهّد مستمر یا
حسابگرانه ،پیششرطها و عوامل تعیینکنندهای وجود دارد که عبارتاند از :ترس برای از
دست دادن سرمایههای اندوخته و فقدان فرصتهای شغلی (حسینزاده ،فخریان و باغچه
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سرایی )1352 ،و تعهّد هنجاری عبارت است از احساس اجبار اخالقی برای ماندن در سازمان.
بهعبارتیدیگر افراد در سازمان میمانند چون احساس تکلیف میکنند که نباید سازمان را
ترک کنند .تجربیات افراد قبل از ورود به سازمان (مانند اجتماعی شدن فرهنگی و
خانوادگی) و بعد از ورود به سازمان (مانند اجتماعی شدن سازمانی) از عوامل موثّر بر آن
است (مشاری ،رشادت جو و محمدی البرزی .)1352 ،تعهّد سازمانی نتایج و پیامدهای
متعددی را برای فرد و سازمان به همراه دارد ،لذا باید در مورد افزایش تعهّد سازمانیِ نیروی
انسانی سعی فراوان کرد ،چراکه این اقدام هم به نفع سازمان و هم به نفع افراد است .وقتی
تعهّد سازمانی افراد افزایش مییابد ،میزان رضایت و خشنودی از شغل و نگرش مثبت به کار
نیز افزایش مییابد .کسی که از شغل خود راضی باشد ،مسلّم است که آن را دوست دارد و
در مقابل سختیهای آن تحمّل بیشتری دارد و کسی که نگرش مثبتی به کار خود داشته باشد،
در امور شغلی خود کمتر دچار استرس خواهد شد (جعفری ،رجائی پور و مهرابی،1353 ،
 )39ابعاد سه گانه تعهد در سازمان بیانگر شناخت فرد از سازمان ،انتخاب سازمان توسط فرد
و عمل متعهدانه در سازمان است .فرد زمانی متعهد به یک سازمان خواهد بود که این تعهد
را در خود درونی کرده و به سه حیطه شناخت ،انتخاب و عمل در سازمان ارج نهد.
رابطه بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی رابطه چندان روشنی نیست اگرچه لین)4009( 1
بیان میکند که اشتراک دانش ،نیازمند تعهد سازمانی باال در افراد بوده و افراد تمایل سطح
باالیی از رفتارهای مشارکت جویانهای را داشته باشند ولی در مقابل عدهای تعهد فردی و
سازمانی را در حفظ داراییهای فردی و سازمانی میدانند .تاکنون پژوهش مستقلی در باب
ارتباط بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی در کتابداران انجام نگرفته است .ارتباط بین
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
سازمان دیگر مورد ابهام قرار میگیرد .از طرف دیگر افراد درون یک سازمان برای رسیدن
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به اهداف ترسیمشده در یک سازمان نیازمند اشتراک دانشاند و دیدگاهها و نگرشهای
دینی نیز بر اشتراک دانش بهعنوان زکات علم تأکید دارد.
کتابداران بهعنوان افراد فعال در حوزه مدیریت دانش نگریسته میشوند؛ و یکی از
ابزارها ی موفقیت در مدیریت موفق دانش در بین کتابداران ،اشتراک دانش است .هرچند
اشتراک دانش یکی از دغدغههای مهم کتابداران در سازمان است که مزیت رقابتی در
اقتصاد دانش ایجاد میکند ،لیکن بسیاری از سازمانها تاکنون تالش کافی برای طرّاحی
روشهای مناسبی که بهطور موثّر ،کارکنان را برای اشتراک دانش تشویق کنند ،مبذول
نداشتهاند ،بدون وجود احساس اعتماد بین کارکنان و افزایش سطح تعهّد سازمانی کارکنان،
بیشتر افراد دانش خود را به اشتراک نخواهند گذاشت (عصاری .)1350،با صراحت میتوان
گفت که کتابخانهها بهویژه کتابخانههای دانشگاهی که در رشد و بالندگی دانشجویان و به
دنبال آن جامعه علمی کشور تأثیرگذار هستند ،در عصر کنونی نیازمند بقا و ماندگاری در
جامعه میباشند و اگر غفلت کنند ،بهزودی سازمانهای دیگری نظیر خدمات رسانان
اطالعاتی اینترنتی جای آنها را خواهند گرفت (زارعی و مؤمنی .)1353،کتابخانههای
دانشگاههای دولتی تبریز و بهتبع آن کتابداران نیز در رشد علمی و بالندگی علمی دانشجویان
نقش اساسی ایفا میکنند و ضرورت دارد که در باب اشتراک دانش و ارتباط آن با تعهد
سازمانی کتابداران دانشگاه های دولتی تبریز پژوهش مستقلی انجام بگیرد و در این راستا
پژوهش حاضر تالش کرده است به این دو پرسش پاسخ دهد که میزان اشتراک دانش
کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال  1352-59چگونه است و چه رابطهای بین اشتراک
دانش و ابعاد آن با تعهّد سازمانی کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال  1352-59وجود
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دارد؟
در این پژوهش سعی پژوهشگران بر این است که کتابداران دانشگاههای تبریز را از نقش
اساسی اشتراک دانش و تعهّد سازمانی آگاه سازد و پیشنهادهایی را در جهت تقویت این
عوامل به کتابداران ارائه دهد و همچنین میکوشد در جهت تربیت کتابداران شایستهای که
دارای ویژگیهای باالی اشتراک دانش و تعهّد سازمانی باشند ،نکاتی را به مسئوالن و

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

برنامهریزان امور آموزشی بیان دارد تا با بهکارگیری چنین کتابدارانی در دانشگاه ،بهبود
فرآیندهای یاددهی و یادگیری در محیطهای آموزشی تسهیل شود.
بررسی تحقیقات انجامگرفته در داخل و خارج از کشور نشان میدهد که پژوهشهای
متعددی در باب اشتراک دانش و ابعاد آن و تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن در
سازمانهای مختلف انجام گرفته است.انوری و همکاران ( ،)4013پژوهشی با عنوان «نقش
میانجی تعهد سازمانی عاطفی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوههای راهبردی جبران
خدمات و به اشتراکگذاری دانش» در بین  301نفر از کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی
ایران انجام دادند .نتایج بر وجود روابط معنادار بین (الف) شیوههای راهبردی جبران خدمات
و بعد تعهّد عاطفیِ تعهد سازمانی (ب) بعد تعهّد عاطفیِ تعهد سازمانی و به اشتراکگذاری
دانش( ،ج) شیوههای راهبردی جبران خدمات و قرارداد روانشناختی و (د) قرارداد
روانشناختی و به اشتراکگذاری دانش تأکید دارند .عالوه بر این ،نتایج نشان میدهد که
شیوههای راهبردی جبران خدمات رابطه مثبتی با بعد تعهّد عاطفیِ تعهد سازمانی و قرارداد
روانشناختی دارند .همچنین ،نتایج حاصله شواهدی مبنی بر نقش میانجی معنادار بعد تعهّد
عاطفیِ تعهد سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوههای راهبردی جبران خدمات
و به اشتراکگذاری دانش ارائه میدهند .تأثیرات ضمنی یافتههای این پژوهش در حوزههای
مدیریتی و عملی برجسته شدهاند.
ارأوجو و لوپز ،)4019( 1تحقیقی با هدف «تحلیل تأثیر رهبری کارآمد در تعهّد سازمانی
و نقش تعهّد سازمانی در عملکرد فردی بر اساس ادراک و برداشت پیروان» را در بین
کارمندان کشور پرتغال انجام دادند .نتایج تحقیق آنها حاکی از این بود که ادراک کارمندان
منجر به تعهّد سازمانی میشود .همچنین تعهّد عاطفی و تعهّد هنجاری عملکرد فردی را بهطور
مثبت تحت تأثیر قرار میدهد.
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شاهحسینی و نادی ( ،)1353تحقیقی با هدف «تعیین رابطۀ تعهّد سازمانی و سالمت
سازمانی با رفتار اشتراک دانش بین دبیران دوره متوسطه دوم شهر اصفهان» اجرا نمودند.
شواهد حاصل از این پژوهش نشان داد که از بین شاخصهای تعهّد سازمانی (تعهّد مستمر)
با رفتار اشتراک دانش رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است و بین سالمت سازمانی با
رفتار اشتراک دانش رابطۀ معناداری وجود نداشته است و نتایج تحلیل رگرسیون همزمان
نشان داد که هیچیک از دو متغیّر تعهّد سازمانی و سالمت سازمانی دارای توان پیشبینی برای
رفتار اشتراک دانش نبودهاند .آغاز و نگینتاجی ( ،)1351تحقیقی با عنوان «اعتماد
درونسازمانی :عاملی کلیدی در جهت اشتراک واقعی دانش» انجام دادهاند .بر اساس نتایج
این پژوهش ،اعتماد درونسازمانی بر رفتارهای اشتراک دانش درون واحدی و میان واحدی
مؤثر است؛ البته شدّت این رابطه درباره اشتراک دانش میان واحدی بیشتر است .همچنین به
نظر میرسد که در خبرگزاری ایسنا ،افراد چندان تمایل ندارند دانش خود را با اعضای
شایستهتر واحد خود به اشتراک بگذارند ،اما از اینکه دانش خود را در اختیار اعضای سایر
واحدها بگذارند چندان هراسی ندارند .نکته جالب دیگر آنکه بهموازات افزایش سابقه
مدیریتی ،افراد با تمایل کمتری حاضرند تجاربی را که در طی سالها کسب کردهاند در
اختیار سایرین قرار دهند .این امر ،لزوم توجه به افراد و رفتارهای آنان در اشتراک دانش
بهجای تأکید صرف بر فناوری یا طراحی نظامهای اطالعاتی را محرز میسازد.
در ارتباط با جامعه کتابداران نیز یوسفی ،مرادی و تیشه ورز دائم ( ،)1385تحقیقی با
عنوان «نقش تعهد سازمانی کارکنان در اشتراک دانش» انجام دادهاند .نتیجه این تحقیق نشان
داد که سطوح باالی تعهد سازمانی با نگرشهای مثبت کارکنان به اشتراک دانش مرتبط
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61

است .کارکنانی که تعهد بیشتری به سازمان خود دارند مشارکت بیشتر و فعالتری در
فعالیتهای اشتراک دانش انجام میدهند .زارعی و مؤمنی ( )1353در پژوهشی به بررسی
رابطه اشتراک دانش و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس پرداخته و
به این نتیجه رسیدهاند که وضعیت اشتراک دانش در میان کتابداران کتابخانههای دانشگاه
تربیت مدرس نامطلوب است اما خالقیت کتابداران مذکور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

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

در پژوهشهای خارج از کشور نیز وان دن هوف و دی ریدر ( )4002در تحقیقی با
عنوان «اشتراک دانش ،تعهد سازمانی و شرایط ارتباطی» به این نتیجه دستیافتهاند که افرادی
که به اشتراک دانش اقدام میکنند حس مسئولیتپذیری بیشتری در سازمان داشته و از
مهارتهای ارتباطی قویتری برخوردارند .لین ( ،)4008پژوهشی با هدف «بررسی عوامل
تأثیرگذار بر به اشتراکگذاری دانش (مطالعه موردی :صنعت فناوریهای پیشرفته تایوان)»
انجام دادند .نتایج نشان میدهند که بین میزان رسمیسازی و پیچیدگی ساختار سازمانی و به
اشتراکگذاری دانش رابطه همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .به همین ترتیب ،بین
انگیزش مبتنی بر پاداشهای مادی و به اشتراکگذاری دانش نیز رابطه همبستگی مثبت و
معناداری وجود دارد؛ رابطهای که شدت آن از شدت رابطه همبستگی بین انگیزش مبتنی بر
پاداشهای غیرمادی و به اشتراکگذاری دانش بیشتر است .میزان یکپارچگی سازمانها نیز
همبستگی مثبت و معناداری با به اشتراکگذاری دانش دارد .رفیق عوان و محمود ()4010
در پژوهشی با عنوان «ارتباط بین سبکهای رهبری ،فرهنگسازمانی و تعهد استخدامی در
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی» نتیجه گرفتند که در جوسازمانی مشارکتی و همدالنه،
اشتراک دانش بین کتابدارها بیشتر بوده و در جوسازمانی رقابتی اشتراک دانش محدود است.
پیشینههای فوق نشان میدهد در باب اشتراک دانش و تعهد سازمانی پژوهشهای
قابلتوجهی در سازمانهای مختلف انجامشده ولی پژوهش مستقلی که بتواند ارتباط بین
اشتراک دانش و ابعاد آن را با تعهد سازمانی تبیین کند وجود نداشته است .این فقدان پژوهش
در باب کتابداران دانشگاههای تبریز بیشازپیش نمود دارد و تاکنون پژوهش در این رابطه
با همین عنوان برای کتابداران دانشگاههای تبریز صورت نگرفته است و انجام این تحقیق
ارتباط آن با تعهد سازمانی کتابداران ترسیم کند.

روش پژوهش
تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و ویژگیهای کلی ،در گروه پژوهشهای کمّی ،ازنظر نحوۀ
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میتواند افقهای جدیدی را در باب میزان اشتراک دانش کتابداران دانشگاههای تبریز و

گردآوری دادهها و روش اجرا ،توصیفی از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف ،تحقیقی
60

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

کاربردی است .اهداف ویژه تحقیق حاضر تعیین میزان اشتراک دانش کتابداران دانشگاههای
دولتی شهر تبریز در سال  1352-59و تعیین رابطه بین اشتراک دانش و ابعاد آن (دانش
ضمنی و آشکار) با تعهّد سازمانی کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تبریز در سال 1352-59
است .لذا در این راستا فرضیههای زیر موردبررسی قرار گرفتند:
 میانگین نمره اشتراک دانش کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال  1352-59باالتر از حدّ
متوسط است.
 بین اشتراک دانش و تعهّد سازمانی کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تبریز در سال 1352-59
رابطه معناداری وجود دارد.
 بین اشتراک ضمنی دانش و تعهّد سازمانی کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تبریز در سال -59
 1352رابطه معناداری وجود دارد.

 بین اشتراک آشکار دانش و تعهّد سازمانی کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تبریز در سال -59
 1352رابطه معناداری وجود دارد.

جامعۀ آماری تحقیق حاضر ،کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تبریز (دانشگاه تبریز،
دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه پیام نور تبریز) در سال  1352-59است که تعداد آنها 123
نفر است .به علّت محدود بودن جامعۀ آماری ،تمام کتابداران ( 123نفر) بهطور سرشماری
در این تحقیق شرکت داده شدند .درنهایت تعداد پرسشنامههایی که عودت داده شد و
قابلاستفاده برای تجزیهوتحلیل آماری بود برابر  136عدد معادل  59درصد بود .برای
جمعآوری اطالعات از روش کتابخانهای و برای آزمون فرضیهها از روش میدانی استفاده
گردید .برای جمعآوری دادهها بهمنظور آزمون فرضیههای تنظیمشدۀ این تحقیق ،از
پرسشنامهای که شامل دو بخش؛ اطالعات عمومی و سؤاالت مربوط به متغیرها بود ،استفاده
سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59

شده است .سؤاالت متغیرها شامل دو پرسشنامه استاندارد؛ پرسشنامه  13گویهای اشتراک
دانش وانگ و وانگ با طیف  9درجهای لیکرت و پرسشنامه  42گویهای تعهّد سازمانی
آلن و مییر با طیف  7درجهای لیکرت بود .نظر به اینکه پرسشنامۀ مورداستفاده یک ابزار
استاندارد بود ،بااینهمه در تحقیق حاضر برای تعیین روایی ابزار جمعآوری دادهها از روایی
صوری یا ظاهری استفاده گردید .برای تحقق این مهم ،پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید
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و صاحبنظران دانشگاهی رشتههای مرتبط قرار گرفت تا در رابطه بااینکه «سؤاالت
مطرحشده آنچه را که مدنظر است ،اندازهگیری میکند یا خیر؟» اظهارنظر نمایند .سپس
نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات الزم در سؤاالت به وجود آمد.
برای تعیین پایایی ،پرسشنامه بر روی یک گروه  29نفری بهعنوان پیش نمونه اجرا گردید و
با استفاده از نرمافزار  SPss23میزان پایایی سؤاالت اشتراک دانش و تعهّد سازمانی به
ترتیب ( )0.807و ( )0.742به دست آمد .مقدار این آمارهها نشان میدهد اوالً سؤاالت
پرسشنامه همبستگی باالیی با یکدیگر دارند و ثانیاً پرسشنامۀ تحقیق از پایایی باالیی برخوردار
است .پس از تأیید روایی و پایایی ،پرسشنامهها در اختیار تمامی کتابداران قرار گرفت.
بهمنظور تجزیهوتحلیل و بررسی دادهها از روشهای آماری توصیفی شامل آزمون فراوانی،
میانگین ،درصد ،انحراف استاندارد برای تلخیص ،طبقهبندی و تفسیر دادههای آماری و آمار
استنباطی شامل آزمونهای کولموگروف-اسمیرنف ،ضریب همبستگی پیرسون ،ضریب
همبستگی اسپیرمن و -tتک گروهی استفاده شده و برای سنجش فرضیههای تحقیق از
نرمافزار  SPss 23استفاده شده است.
یافتههای توصیفی .در جدول زیر برخی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی اشتراک دانش
و ابعاد آن آورده شده است.
جدول  .1آمارههای توزیع نمره مربوط به اشتراک دانش و ابعاد آن
در کتابداران شهر تبریز در سال 1354-55
نمره کلی اشتراک ضمنی دانش

131

1/86

9/00

3/9523

0/62786

0/240

139

1/83

9/00

3/3579

0/70962

0/258

131

4/00

9/00

3/2564

0/98187

0/335

نمره کلی اشتراک آشکار
دانش
نمره کلی اشتراک دانش

بر اساس دادههای جدول  1میانگین توزیع اشتراک ضمنی دانش برابر  3/95و انحراف
معیار آن برابر  0/69است .میانگین توزیع اشتراک آشکار دانش برابر  3/2و انحراف معیار
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متغیر

تعداد

مقدار کمینه

مقدار بیشینه

میانگین

انحراف معیار

واریانس
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آن برابر  0/71است .میانگین توزیع اشتراک دانش برابر  3/9و انحراف معیار آن برابر 0/98
است.
در جدول زیر برخی از شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای تعهّد سازمانی و ابعاد آن
آورده شده است.
جدول  .2آمارههای توزیع نمره مربوط به تعهّد سازمانی و ابعاد موردبررسی آن
در کتابداران شهر تبریز در سال 1354-55
متغیر

تعداد

مقدار کمینه

مقدار بیشینه

میانگین

انحراف معیار

واریانس

نمره کلی تعهد عاطفی

130

1/88

7/00

9/0149

1/15549

1/238

نمره کلی تعهد مستمر

134

3/00

6/00

2/4554

0/67428

0/294

نمره کلی تعهد هنجاری

134

4/90

6/79

2/6490

0/86422

0/722

نمره کلی تعهد سازمانی

143

4/56

6/13

2/6901

0/65058

0/277

بر اساس دادههای جدول  4میانگین توزیع بعد تعهد عاطفی از متغیر تعهد سازمانی برابر
 9/01و انحراف معیار آن برابر 1/4است .میانگین توزیع بعد تعهد مستمر از متغیر تعهد
سازمانی کتابداران برابر  2/4و انحراف معیار آن برابر  0/67است .میانگین توزیع بعد تعهد
هنجاری متغیر تعهد سازمانی برابر  2/64و انحراف معیار آن برابر  0/86است .میانگین توزیع
تعهد سازمانی برابر  2/69و انحراف معیار آن برابر  0/65است.

یافتههای پژوهش
برای انتخاب اینکه در آمار استنباطی از آزمونهای پارامتریک و یا ناپارامتریک استفاده شود
ابتدا باید مشخص گردد که متغیّرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند یا غیر نرمال .در دو
سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59
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جدول زیر نتیجه آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای آزمودن این مهم آورده شده است:
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جدول  .3نتایج آزمون نرمال بودن متغیّر اشتراک دانش و ابعاد آن
در کتابداران شهر تبریز در سال 1354-55
کلموگروف-اسمیرنف

متغیر

آماره

تعداد

سطح معناداری

نمره کلی اشتراک ضمنی دانش

0/138

131

0/000

نمره کلی اشتراک آشکار دانش

0/078

139

0/024

نمره کلی اشتراک دانش

0/072

131

0/079

بر اساس جدول  3اشتراک دانش دارای توزیع نرمال است و ابعاد اشتراک ضمنی دانش
و اشتراک آشکار دانش دارای توزیع غیر نرمال است.
جدول  .4نتایج آزمون نرمال بودن متغیّر تعهد سازمانی و ابعاد آن
در کتابداران شهر تبریز در سال 1354-55
متغیر

کلموگروف-اسمیرنف
آماره

تعداد

سطح معناداری

نمره کلی تعهد عاطفی

0/080

130

0/035

نمره کلی تعهد مستمر

0/067

134

0/400

نمره کلی تعهد هنجاری

0/050

134

0/010

نمره کلی تعهد سازمانی

0/092

143

0/400

بر اساس جدول  2تعهد سازمانی و بعد تعهد مستمر دارای توزیع نرمال هستند و ابعاد تعهد
عاطفی و تعهد هنجاری دارای توزیع غیر نرمال میباشند.
فرضیه  :1میانگین نمره اشتراک دانش کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال 1352-59
باالتر از حدّ متوسط است.
 1352-59است که اشتراک دانش متغیری پیوسته و دارای توزیع نرمال است ،برای آزمون
فرضیه از آزمون -tتک نمونهای استفاده شده است .برونداد حاصل از اجرای این آزمون در
نرمافزار  spssبهصورت جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  .5آزمون -tتک گروهی برای تعیین میزان اشتراک دانش کتابداران شهر تبریز در سال 1354-55
 = 3مقدار میانگین

نمره کلی
اشتراک دانش

آماره

درجه

سطح معناداری

اختالف

فاصله اطمینان  59درصد از اختالف

t

آزادی

دو دامنه

میانگین

حد پایین

حد باال

5/760

130

0/000

0/25618

0/3596

0/9568

با توجه به یافتههای جدول  9سطح معناداری آزمون برابر  0/000است که کوچکتر از
𝟓𝟎  𝜶 = 𝟎.است ،پس فرضیه تحقیق مبنی بر وجود تفاوت معنادار در میانگین نمره
اشتراک دانش کتابداران با حدّ متوسط تأیید میشود .با توجه به اینکه حدّ پایین و حدّ باال
در این آزمون مثبت میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که میانگین نمره اشتراک دانش
کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال  1352-59باالتر از حدّ متوسط با اختالف میانگین
 0.9است.
فرضیه  :4بین اشتراک دانش و تعهّد سازمانی کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال -59
 1352رابطه معناداری وجود دارد.
هدف این فرضیه تعیین رابطه بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی است که هر دو متغیّر
پیوسته و نرمال هستند پس می توان از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون برای تعیین نوع
و شدّت رابطه بین دو متغیّر مذکور استفاده کرد .در جدول زیر نتیجه بهدستآمده از نرمافزار
 spssآورده شده است:
جدول  .6نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی
در کتابداران شهر تبریز در سال 1354-55
سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59
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ضریب همبستگی پیرسون
نمره کلی اشتراک دانش

نمره کلی تعهد سازمانی

نمره کلی اشتراک دانش

نمره کلی تعهد سازمانی

1

0/377
0/000

سطح معناداری
تعداد

131

115

ضریب همبستگی پیرسون

0/377

1

سطح معناداری

0/000

تعداد

115

143
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با توجه به یافتههای جدول  6سطح معناداری آزمون  0/000است که کوچکتر از = 𝜶
𝟓𝟎  𝟎.است ،پس فرضیه تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین اشتراک دانش و تعهد سازمانی
کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال  1352-59پذیرفته میشود .همچنین عالمت آماره
نشان میدهد رابطهای مثبت بین دو متغیّر وجود دارد و مقدار 𝟕𝟕𝟑  𝒓 = 𝟎.شدت رابطه
را نشان میدهد ،بدین معنی که دو متغیّر در حدود  12درصد واریانس مشترک دارند.
فرضیه  :1-4بین اشتراک ضمنی دانش و تعهّد سازمانی کتابداران دانشگاههای شهر تبریز
در سال  1352-59رابطه معناداری وجود دارد.
هدف این فرضیه تعیین رابطه بین اشتراک ضمنی دانش و تعهد سازمانی است که هر دو
متغیّر پیوسته هستند و توزیع تعهد سازمانی نرمال است ولی توزیع اشتراک ضمنی دانش غیر
نرمال است ،پس از آزمون ناپارامتریک همبستگی رتبهای اسپیرمن برای تعیین نوع و شدّت
رابطه بین دو متغیّر مذبور استفاده میشود .در جدول زیر نتیجه بهدستآمده از نرمافزار spss
آورده شده است:
جدول  .7نتیجه آزمون همبستگی رتبهای اسپیرمن بین اشتراک ضمنی دانش و تعهد سازمانی
در کتابداران شهر تبریز در سال 1354-55

نمره کلی اشتراک ضمنی دانش

ضمنی دانش

سازمانی

ضریب همبستگی اسپیرمن رو

1/000

0/244

سطح معناداری

.

0/000

تعداد

143

115

ضریب همبستگی اسپیرمن رو

0/244

1/000

سطح معناداری

0/000

.

تعداد

115

131

با توجه به یافتههای جدول  7سطح معناداری آزمون  0/000است که کوچکتر از = 𝜶
𝟓𝟎  𝟎.است ،پس فرضیه تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین اشتراک ضمنی دانش و تعهد
سازمانی کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال  1352-59پذیرفته میشود .همچنین

سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59

نمره کلی تعهد سازمانی

نمره کلی اشتراک

نمره کلی تعهد

عالمت آماره نشان میدهد رابطهای مثبت بین دو متغیّر وجود دارد و مقدار 𝟐𝟐𝟒 𝒓 = 𝟎.
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شدت رابطه را نشان میدهد ،بدین معنی که دو متغیّر در حدود  18درصد واریانس مشترک
دارند.
فرضیه  :4-4بین اشتراک آشکار دانش و تعهّد سازمانی کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در
سال  1352-59رابطه معناداری وجود دارد.
هدف این فرضیه تعیین رابطه بین اشتراک آشکار دانش و تعهّد سازمانی است که هر دو
متغیّر پیوسته هستند ،توزیع تعهد سازمانی نرمال است ولی توزیع اشتراک آشکار دانش غیر
نرمال است ،پس از آزمون ناپارامتریک همبستگی رتبهای اسپیرمن برای تعیین نوع و شدّت
رابطه بین دو متغیّر مذبور استفاده میشود .در جدول زیر نتیجه بهدستآمده از نرمافزار spss
آورده شده است.
جدول  .8نتایج آزمون ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین اشتراک آشکار دانش و تعهد سازمانی

نمره کلی اشتراک آشکار دانش

نمره کلی تعهد سازمانی

نمره کلی اشتراک

نمره کلی تعهد

آشکار دانش

سازمانی

ضریب همبستگی اسپیرمن رو

1/000

0/331

سطح معناداری

.

0/000

تعداد

143

144

ضریب همبستگی اسپیرمن رو

0/331

1/000

سطح معناداری

0/000

.

تعداد

144

139

با توجه به یافتههای جدول  8سطح معناداری آزمون  0/000است که کوچکتر از = 𝜶
𝟓𝟎  𝟎.است ،پس فرضیه تحقیق مبنی بر وجود ارتباط بین اشتراک آشکار دانش و تعهد
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سازمانی کتابداران دانشگاههای شهر تبریز در سال  1352-59پذیرفته میشود .همچنین
عالمت آماره نشان میدهد رابطهای مثبت بین دو متغیّر وجود دارد و مقدار 𝟏𝟑𝟑 𝒓 = 𝟎.
شدت رابطه را نشان میدهد ،بدین معنی که دو متغیّر در حدود  11درصد واریانس مشترک
دارند.
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بحث و نتیجهگیری
در زمینه کتابخانههای دانشگاهی ،بخش عظیمی از اشتراک دانش بهطورکلی ناهماهنگ
است و اشتراک اطالعات و دانش در سطحی غیررسمی و معموالً بر اساس گفتگو صورت
میگیرد .در بیشتر کتابخانههای دانشگاهی برای امر خطیر سازماندهی دانش و دسترسپذیر
کردن آن برای کارکنان و کتابداران ،رویکرد نظاممندی وجود ندارد .اینکه کتابخانههای
دانشگاهی از دانش خود استفاده و بهرهبرداری کنند ،الزم است به سازمانهای دانشمدار
تبدیل شوند .برای این منظور از روشهای مدیریت دانش استفاده میشود که یکی از آنها
انتقال و اشتراک دانش میان کارکنان است (حریری و محمدپور .)1350،تعهد سازمانی
کارکنان در افزایش عملکرد کارکنان و ایجاد فضای مطلوب کاری تأثیرگذار است لذا در
راستای رسیدن به این امر رابطه بین اشتراک دانش و تعهّد سازمانی در کتابداران دانشگاههای
شهر تبریز موردبررسی و تحلیل واقع شد.
یافتههای این پژوهش نشان داد که میانگین نمره اشتراک دانش کتابداران دانشگاههای
شهر تبریز در سال  1352-59باالتر از حدّ متوسط با اختالف میانگین  0.9بوده و بین اشتراک
دانش و شاخصها ی آن یعنی اشتراک ضمنی دانش و اشتراک آشکار دانش با تعهّد سازمانی
کتابداران دانشگاههای دولتی شهر تبریز در سال  1352-59رابطۀ معناداری وجود دارد.
یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهشهای شاهحسینی و نادی ( ،)1353یوسفی و همکاران
( ،)1385رحیمی و نادی ( )1353و ون هوف و دی ریدر ( )4002همسو است.
ازاینرو برای افزایش میزان تعهّد سازمانی کتابداران باید تمهیداتی در جهت بهبود رفتار
اشتراک دانش اندیشیده شود و عوامل موثّر در اشتراک دانش که شامل ویژگیهای خود
اشتراک دانش ،ویژگی های محیطی شامل عوامل محیطی سطح کالن مانند فرهنگ کشور،
فنّاوری و فرهنگ سازمان و عوامل محیطی سطح خرد مانند روابط میان فردی نظیر زبان
مشترک ،چشمانداز مشترک و پیوندهای بین فردی میان افراد ،ویژگیهای اخالقی که به
اشتراک دانش میپردازند مانند نگرشها ،اعتماد میان افراد ،انگیزه ،جنسیت ،عادالنه و
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منصفانه بودن فرآیندهای تصمیمگیری موجود ،ارتقاء ،تشویق و پاداش به اشتراک دانش
توسط فرهنگسازمانی و  ...است ،تقویت گردد.
در راستای افزایش اشتراک دانش و تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاههای تبریز،
مدیران دانشگاهها میتوانند در گزینش و انتخاب کتابداران میزان توانمندی آنها را در
اشتراک دانش موردبررسی قرار دهند ،زیرا کتابداران بهعنوان افراد شاخص در عرصه ترویج
علم ،افکار و اندیشههای خود را در دانشگاه اشاعه میکنند و بر طبق نتایج این پژوهش
کتابدارانی که دارای اشتراک دانش باالیی هستند ،تعهّد سازمانی باالیی نیز نسبت به سازمان
خود دارند .این امر سبب میشود تا در کل سازمان اشتراک دانش و تعهّد سازمانی به میزان
چشمگیری افزایش یابد .مدیران میتوانند دورههای ضمن خدمت با محوریت افزایش
اشتراک دانش و تعهد سازمانی برای کتابداران طرحریزی کنند که این امر نهایتاً به بهبود
فرآیند یاددهی – یادگیری میانجامد .نتایج تحقیقات انجامیافته در زمینههای اشتراک دانش،
تعهّد سازمانی و رابطۀ بین این عوامل در بین کتابداران بایستی انتشار یابد تا کتابداران از میزان
اهمیت این شاخصها آگاه شده و خود را در جهت رسیدن به حدّ مطلوب این عوامل ارتقا
دهند .درباره تغییرات و مزایای حاصل از اشتراک دانش ،اطالعرسانی کرده و آگاهی
کتابداران را در این زمینه افزایش دهند .راهکارهایی برای تقویت آگاهی و قابلیت کتابداران
در شناخت و اجرای مناسبتر رفتار اشتراک دانش اندیشیده و آنها را در جهت بهبود رفتار
اشتراک دانش و به طبع آن افزایش تعهّد سازمانی بهکارگیرند و درنهایت مدیران دانشگاهی
برای کتابداران جوّ حمایتی و تشویقی برای افزایش تمایل به رفتار اشتراک دانش ایجاد کنند.
سال دوم ،شماره  ،8پاییز 59
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