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Abstract: Today, the issue of knowledge acquisition and sharing it in
the work field, especially in knowledge-based organizations has become
more important. A library is a knowledge-oriented organization and the
librarians are knowledge workers in the library. So, how to encourage
librarians to share their knowledge and self-learning is very important.
On the one hand, surveys show that designing work has enormous
impact on the organization environment and on the other hand on
sharing of knowledge among employees. This study aimed to analyze
multilevel impact of job characteristics on knowledge sharing with the
mediating role of organizational identification. The current survey is
an applied study from the perspective of its objectives and from the
viewpoint of data collection can be considered as a descriptive-survey
study. Statistical population of the research is all of the librarians in
public and academic libraries in the city of Ahwaz. Accordingly, a number
of 108 librarians from 16 libraries in the city of Ahwaz were selected
as a sample. The results analyzed on the individual level (librarians)
showed that organizational identification has a significant and positive
impact on knowledge sharing among librarians. Also motivational job
characteristics have a significant and positive impact on organizational
identification. The findings of multilevel model showed that the variable
of group’s level social job characteristics has moderating effect between
levels in relationship between the organizational identification and
knowledge sharing and the moderating role of social job characteristics
in the relationship between motivational job characteristics and
organizational identification was rejected.
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چكيــده :امــروزه ،موضــوع کســب دانــش و بهاشــتراکگذاری آن در زمینههــای
کاری ،بهویــژه در ســازمانهای دانشمحــور ،اهمیــت یافتــه اســت .کتابخانههــا
نیــز جــزء ســازمانهای دانشمحــور محســوب میشــوند و کتابــداران،
کارکنــان دانشــی درون کتابخانــه بهحســاب میآینــد .از ایــن رو ،چگونگــی
تشــویق کتابــداران بــه بهبــود اشــتراک دانــش از اهمیــت زیــادی برخــوردار
اســت .از طرفــی ،بررســیها نشــان میدهــد کــه طراحــی شــغل تأثیــر عظیمــی
بــر جــو ســازمان و در نهایــت ،بــر بهبــود اشــتراک دانــش بیــن کارکنــان دارد.
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تحلیــل چندســطحی تأثیــر ویژگیهــای شــغلی بــر
اشــتراکگذاری دانــش بــا نقــش میانجــی هویــت ســازمانی انجــام شــده اســت.
ایــن تحقیــق از لحــاظ هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ نحــوة گــردآوری دادههــا،
توصیفی-پیمایشــی اســت .جامعــة آمــاری ایــن تحقیــق کتابــداران تمامــی
کتابخانههــای عمومــی و دانشــگاهی شــهر «اهــواز» اســت .بــر ایــن اســاس ،تعــداد
 108کتابــدار از  16کتابخانــه در شــهر «اهــواز» بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــده
اســت .نتایــج پژوهــش در مــورد تحلیــل ســطح فــردی (کتابــداران) نشــان داد کــه
هویــت ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر اشــتراکگذاری دانــش در بیــن
کتابــداران دارد .همچنیــن ،ویژگیهــای انگیزشــی شــغل تأثیــر مثبــت و معنــاداری
بــر هویــت ســازمانی دارد .یافتههــای مــدل چندســطحی نشــان داد کــه متغیــر
ســطح گروهــی ،یعنــی ویژگیهــای اجتماعــی شــغل اثــر تعدیلکنندگــی بیــن
ســطحی بــر رابطــة بیــن هویــت ســازمانی و اشــتراکگذاری دانــش دارد و نقــش
تعدیلگــر ویژگیهــای اجتماعــی در رابطــة بیــن ویژگیهــای انگیزشــی شــغل و
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هویت سازمانی رد شده است.
كليدواژههــا :اشــتراک دانــش ،هویــت ســازمانی ،ویژگیهــای انگیزشــی شــغل ،ویژگیهــای اجتماعــی
شــغل ،کتابخانه
 .1مقدمه

در ســالهای اخيــر ،مديريــت دانــش يكــي از جالبتریــن و چالشانگيزتريــن موضـــوعات

مـــديريت کسـبوکار بــوده اســت و دایــرة كاربــرد آن همــواره بــا ســاير مباحــث عرصــة مديريــت

گســتردهتر میشــود .مديريــت دانــش فراينــدي اســت كــه بــه ســازمانها در شناســايي ،انتخــاب،

ســازماندهی ،انتشــار و انتقـــال اطالعــات مهــم و مهارتهایــی كــه بخشــي از ســابقة ســازماناند و
عمومـاً بهصــورت ســـاختارنيافته در ســازمان وجــود دارنــد ،يــاري ميرســاند (ســلطانی ،نیکــوکار و
دارابــی  .)1393از ایــن رو ،کارکنــان ســازمان بهعنــوان صاحبــان دانــش و مهمتریــن سرمایهســازان

دانــش در نقــش ابــزاری کــه میتوانــد دانــش موجــود را گــردآوری کــرده ،نظــم و ترویــج دهــد،
اهمیــت زیــادی پیــدا کردهانــد ( .)Muqadas et al. 2017تحقیقــات حاکــی از آن اســت کــه فرهنــگ

اشــتراک دانــش یکــی از مهمتریــن عوامــل اجــرای اثربخــش مدیریــت دانــش در سازمانهاســت.

زمانــی کــه افــراد اطالعــات ،فعالیتهــای مؤثــر ،دیدگاههــا ،تجربیــات ،درسهــای آموختهشــدة
عملــی یــا غیرعملــی خــود را بــا ســایر افــراد بــه اشــتراک میگذارنــد ،بهــرهوری در قســمتهای

مختلــف ســازمان ارتقــا پیــدا میکنــد ( .)Tangaraja et al. 2016امــروزه ،مطالعــات پژوهشــی در
ارتبــاط بــا موضــوع کســب دانــش و بهاشــتراکگذاری آن در زمینههــای کاری ،بهویــژه در

ســازمانهای دانشمحــور اهمیــت یافتــه اســت .کتابخانههــا نیــز جــزء ســازمانهای دانشمحــور
ه حســاب میآینــد (Chang
محســوب میشــوند و کتابــداران ،کارکنــان دانشــی درون کتابخانــه ب ـ 

 .)and Wu 2013بــرای کتابــداران کــه بهطــور ســنتی بــا فعالیتهایــی نظیــر تولیــد ،گــردآوری،

دریافــت ،تکثیــر ،ساختارســازی ،ذخیــره و بازیابــی و اشــاعة اطالعــات در ارتباطانــد ،آگاهــی
از مدیریــت دانــش و پیشــرفتهای آن ،چگونگــی اشــتراکگذاری دانــش در ســازمان ،و

بهکارگیــری اصــول آن در جــای مناســب ضــرورت دارد (زارعــی و مؤمنــی  .)1393همچنیــن،

افزایــش تعــداد منابــع الکترونیکــی متنــوع موجــب اســتفادة مشــکلتر و دسترســی ســختتر بــه

خدمــات عرضهشــده توســط کتابخانههــا شــده اســت .منابــع مرجــع متنوعــی کــه در کتابخانههــا
نگهــداری میشــود ،شــامل مجــات الکترونیکــی ،پایگاههــای دادة آنالیــن ،وبســایتهای
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حرفــهای ،و منابــع دیجیتــال دیگــر اســت ( .)Sharifabadi 2006ایــن منابــ ِع اطالعاتــیِ گســترده

موجــب شــده کــه کتابخانههــا ســختتر بتواننــد مســائل مربــوط بــه خواننــدگان را اداره کننــد.

جهــت پاســخگویی ســریع بــه ســؤاالت خواننــدگان ،کتابدارهــا بــه دانــش بهروزشــدة مداومــی

نیــاز دارنــد کــه خــود موجــب چالشهــای بســیاری اســت ( .)Hawkins 2000از ایــن رو ،چگونگــی

تشــویق کتابــداران بــرای اشــتراکگذاری دانــش و یادگیــری از یکدیگــر از اهمیــت زیــادی
برخــوردار اســت .اگرچــه دانـــش بـــراي هـــر ســـازماني يــك مزيــت رقابتــي بــه شــمار مـيرود ،امــا

در ســالهاي اخيــر شـــعار «دانــش قــدرت اســت» بــه شــعار «اشــتراک دانــش قــدرت اســت» تغییــر

یافتــه اســت (خدیــور و ابراهیمپــور .)1394

تحقیقــات زیــادی بــه بررســی اشــتراک دانــش در ســازمانها پرداختهانــد و برخــی از آنهــا

بــه اهمیــت تأثیــر هویــت ســازمانی بــر اشــتراک دانــش اشــاره دارنــد (Zhu 2016; Carmeli, Atwater,

 .)and Levi 2011; Chang and Wu 2013ایــن پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه هویــت ســازمانی یک

عامــل اثرگــذار و انگیزهبخــش جهــت بهبــود اشــتراک دانــش در سازمانهاســت .هویــت ســازمانی
اشــاره بــه وفــاداری و هویــت افــراد درون ســازمان دارد .احســاس رابطــة قــوی بــا ســازمان ،احســاس

افتخــار و تعلـق خاطــر و همچنیــن ،میــزان بــه رسمیتشــناختن افــراد ســازمان بیانگــر فاکتــور هویــت
ســازمانی اســت .کارکنانــی کــه هویــت ســازمانی باالیــی دارنــد ،ب ـ ه خاطــر عضویــت در ســازمان
احســاس شــادی و نشــاط میکننــد .کارکنــان بــا هویــت ســازمانی باالتــر تمایــل و انگیــزة بیشــتری

بــرای بهاشــتراکگذاری دانــش دارنــد (« .)McGee and Ford 1987کارملــی ،آتواتــر و لــوی»
و «چانــگ و وو» مســتقیماً بــه ارزیابــی تأثیــر هویــت ســازمانی بــر اشــتراک دانــش پرداخت ـ ه و بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه بهبــود و تقویــت اشــتراک دانــش در کتابخانههــا از طریــق شــکلدهی

بــه هویــت ســازمانی کارکنــان صــورت میپذیــرد (Carmeli, Atwater, and Levi 2011; Chang

 .)and Wu 2013از طرفــی ،مطالعــات نشــان میدهــد کــه بیــن ویژگیهــای انگیزشــی شــغل و

هویــت ســازمانی کارکنــان ارتباطــی قــوی وجــود دارد (;Chang and Wu 2013; Gozukara 2016

 .)Katrinli et al. 2009ایــن پژوهشهــا نشــان میدهنــد کــه راههــای مختلــف طراحــی شــغل تأثیــر

عظیمــی بــر جــو ســازمانی دارد .همچنیــن ،عــاوه بــر ویژگیهــای انگیزشــی شــغل ،ویژگیهــای
اجتماعــی شــغل نیــز بــر ادراک مثبــت کارکنــان از حمایــت محیــط کارشــان تأثیرگــذار بــوده و ایــن
امــر میتوانــد منجــر بــه ســطح باالتــری از اشــتراک دانــش در میــان اعضــا گــردد .ویژگیهــای
اجتماعــی شــغل در یــک محیــط کاری گروهمحــور بیانگــر ادراک مثبــت کارکنــان از محیــط بیــن

فــردی در محیــط کار اســت (.)Wen-Chung et al. 2012
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تحقیقــات قبلــی در زمینــة عوامــل مؤثــر بــر اشــتراک دانــش عمدتــاً مبتنــی بــر رویکــرد

یکســطحی (یــا ســطح فــردی یــا ســطح ســازمانی) بودهانــد .از ایــن رو ،یافتههــای حاصــل از

تحلیلهــای یکســطحی ممکــن اســت رویکــرد جامعــی بــرای انعــکاس واقعیتهــای ســازمانی
ارائــه ندهــد« .توراکــو » بــر اهمیــت اتخــاذ یــک رویکــرد چندســطحی بــرای تحلیــل مباحــث

مربــوط بــه رفتــار ســازمانی تأکیــد میکنــد (.)Torraco 2005بهعبــارتدیگــر ،طــی دهههــای

اخیــر ،محققــان ســطح خُ ــرد ســازمان بــرای درک رفتارهــای فــردی تــاش زیــادی نمودهانــد،

در حالــیکــه محققــان ســطح کالنبــرای درک رفتارهــای گروهــی و ســازمانی بــه تحقیــق و

مطالعــه پرداختهانــد .هیچکــدام از ایــن دیدگاههــا بهتنهایــی نمیتوانــد بهصورتــی مناســب

رفتــار ســازمانی را تبییــن نمایــد .دیــدگاه کالن از نحــوة تأثیــر رفتــار فــردی ،ادراکات ،احساســات
و تعامــات بــر پدیدههــای ســطح باالتــر غفلــت م ـیورزد .در مقابــل ،دیــدگاه خُ ــرد نیــز عوامــل

زمینــهای را کــه در نهایــت پدیدههــای ســطح کالن را شــکل میدهنــد ،نادیــده میگیــرد .بــا

وجــود ایــن ،تحقیقــات اندکــی وجــود دارد کــه در آنهــا تأثیــر ســازمان و گــروه بــر رفتــار فــردی
و یــا تأثیــر رفتــار فــردی بــر گــروه یــا ســازمان بهعنــوان یــک کل مــورد آزمــون قرارگرفتــه باشــد.
انجــام چنیــن تحقیقاتــی میتوانــد منجــر بــه ایجــاد بینشــی جدیــد در مســائل ســازمان و مدیریــت

شــده و راه را بــرای درک بهتــر و صحیحتــر ســازمان و اجتماعــات انســانی همــوار ســازد .بــر ایــن
اســاس ،ایــن پژوهــش ،بــرای پــر کــردن شــکاف تحقیقــات قبلــی ،یــک رویکــرد چندســطحی بــرای

بررســی اثــر ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بهعنــوان یــک متغیــر ســطح ســازمانی بــر روابــط بیــن

متغیرهــای ویژگیهــای انگیزشــی شــغل ،هویــت ســازمانی و اشــتراک دانــش بهعنــوان متغیرهــای

ســطح فــردی مــورد مطالعــه قــرار میدهــد تــا فراینــد روانشــناختی بیــن متغیرهــا بهخوبــی تبییــن

شــود.

 .2پیشینة پژوهش
 .1-2اشتراک دانش

رفتــار اشــتراکگذاری دانــش بهعنــوان هســتة اصلــی ســازمانهای دانشمحــور ،از جملــه

کتابخانههــا ،محســوب میشــود .اشــتراک دانــش عبــارت اســت از مجموعــه رفتارهایــی کــه شـــامل

تبـــادل دانـــش و اطالعـــات و کمککــردن بــه دیگــران در این خصوص اســـت .اشــتراک دانـــش،

شـــبیه رفتارهـــای شـــهروندی ســازمانی اســت کــه بهطــور اختیــاری و داوطلبانــه در ســازمانها
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انجــام میشــود ( .)Schilligo 2007اشــتراک دانــش هنگامــی رخ میدهــد کــه یــک فــرد مایــل
بــه کمــک و یادگیــری از دیگــران در توســعة شایســتگیهای جدیــد اســت« .ســنگه» میگویــد

کــه یادگیــری بــهمعنــای درک و جــذب اســت ( .)Senge 1990هــدف نهایــی از اشــتراک دانــش

کارکنــان ،تــاش بــرای انتقــال و تبدیــل تجربیــات و دانــش همــة افــراد بــه داراییهــا و منابــع
ســازمانی ،بهمنظــور افزایــش و پیشــبرد اثربخشــی ســازمانی اســت .کارکنــان نهتنهــا بایــد دانــش

خــود را پــس از اشــتراکگذاری حفــظ کننــد ،بلکــه همچنیــن ،بایــد یــک درونداد مرتبــط بــا

دانــش اشتراکگذاریشــده را از گــروه یــا طرفهــای دیگــر دریافــت نماینــد (یوســفی ،مــرادی
و تیشــهورز  .)1389در کتابخانههــا اشــتراکگذاری دانــش بهعنــوان یــک رفتــار همکارانــه

محســوب شــده و رفتــاری فراتــر از نقــش افــراد بــه حســاب میآیــد .طبــق گفتههــای «جــورج و

بریــف» ،اشــتراکگذاری دانــش بهعنــوان برخــی از فعالیتهــای فراتــر از نقــش شــامل کمــک بــه
همــکاران ،انجــام فعالیتهایــی کــه ســازمان را از رویارویــی بــا خطــرات احتمالــی مصــون بــدارد،

ارائــة نظــرات ســازنده 1و کســب دانــش و مهارتهایــی کــه بــرای ســازمان ســودمند باشــد ،در

نظــر گرفتــه میشــود ( .)George and Brief 1992رفتارهــای فراتــر از نقــش در خصــوص اشــتراک

دانــش موجــب کمــک بــه افــراد ســازمان میشــود .هنگامــی کــه بــه دیگــران کمــک میشــود،
در حقیقــت ،بــه ســازمان کمــک میشــود .اشــتراک دانــش بــهاحتمــال زیــاد ،در بیــن افــرا ِد
گروههایــی کــه بــا هــم ارتبــاط رســمی یــا غیررســمی خوبــی از طریــق دوســتان و همــکاران دارنــد،
بیشــتر دیــده میشــود (.)de Bem, Coelho, and Dandolini 2016
 .2-2هویت سازمانی

2

هویــت ســازمانی کارکنــان یــک بُعــد رفتــاری مهــم محســوب میشــود کــه بهمنظــور ارزیابــی

عملکــرد کارکنــان نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .هویــت ســازمانی اشــاره بــه وفــاداری و
هویــت افــراد درون ســازمان دارد .هویــت ســازمانی هنگامــی در رفتــار کارکنــان پدیــدار مــی شــود

کــه احســاس کننــد رابط ـهای مســتحکم بــا ســازمان خــود دارنــد .احســاس افتخــار و تعلــق خاطــر
نســبت بــه ســازمان در کارکنــان و همچنیــن ،میــزان بــهرســمیت شــناختن شــغل افــراد ســازمان

بیانگــر فاکتــور هویــت ســازمانی اســت .کارکنانــی کــه هویــت ســازمانی باالیــی دارنــد ،بــهخاطــر
عضویــت در ســازمان احســاس شــادی و نشــاط میکننــد ( .)Anaza 2015ذهنیــت اشــتراک دانــش
2. organizational identification

1. offering constructive suggestions
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تنهــا در اثــر اجــرای مدیریــت دانــش حاصــل نمیشــود و نوعــی توانایــی محســوب میشــود کــه

نیازمنــد توســعه اســت تــا در نهایــت ،موجــب موفقیــت مدیریــت دانــش شــود .یــک روش جالــب
توســعة ایــن ذهنیــت ممکــن اســت توجــه بــه ایــن نکتــه باشــد کــه آیــا کارکنانــی بــا هویت ســازمانی
باالتــر قصــد و نیــت اشــتراک دانــش بیشــتری خواهنــد داشــت (.)Chang and Wu 2013

 .3-2ویژگیهای شغلی

1

پژوهشــگران معتقدنــد کــه ابعــادی کلیــدی در مشــاغل وجــود دارنــد کــه انگیــزه ،رضایــت و

عملکــرد کارکنــان را افزایــش داده و میتواننــد منجــر بــه حــاالت روانشــناختی مهمــی در کارکنان
شــده و پیامدهــا و نتایــج چشــمگیری بــرای کارکنــان و ســازمانها بهوجــود آورنــد (Hackman

.)and Oldham 1975; Morgeson and Humphrey 2006; Pierce, Jussila, and Cummings 2009

بــر ایــن اســاس ،در ایــن پژوهــش ویژگیهــای شــغلی در قالــب دو متغیــر الــف) ویژگیهــای
انگیزشــی شــغل بهعنــوان یــک متغیــر ســطح فــردی و ب) ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بهعنــوان

یــک متغیــر ســطح ســازمانی مــورد بررســی قــرار میگیــرد .طبــق گفتــة «چانــگ و وو» فاکتورهــای
خودمختــاری ،تنــوع و بازخــورد وظیفــه بهعنــوان اصلیتریــن ویژگیهــای انگیزشــی شــغل در

نظــر گرفتــه میشــوند کــه نگــرش افــراد ســازمان را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد (Chang and

 .)Wu 2013ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بیانگــر ارتباطــات و تعامالتــی اســت کــه کارکنــان در
کار تجربــه میکننــد .در یــک محیــط کاری حرف ـهای و کام ـ ً
ا تخصصــی انجــام وظیفــه تــا حــد
زیــادی بــه کار گروهــی و همــکاری بســتگی دارد .یعنــی انجــام وظیفــه بــه ویژگیهــای اجتماعــی

مهمــی نظیــر حمایــت اجتماعــی ،وابســتگی بــه یکدیگــر ،تعامــل بــا محیــط خارجــی و بازخــورد از

همــکاران مرتبــط اســت .ویژگیهــای اجتماعــی قویتــر بــر ادراک مثبــت کارکنــان از حمایــت

محیــط کارشــان تأثیرگــذار بــوده و ایــن منجــر بــه ســطح باالتــری از کارآمــدی در میــان اعضــا
میگــردد ( .)Wen-Chung et al. 2012در ایــن پژوهــش ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بهعنــوان

یــک متغیــر گروهــی در نظــر گرفتــه شــده و از طریــق محاســبة میانگیــن پاســخ افــراد در درون
گروههــای مشــابه بهدســت میآیــد.

1. work characteristics
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 .3تدوین فرضیات و توسعة مدل
 .1-3هویت سازمانی و اشتراک دانش

برخــی از پژوهشهــا بــه بررســی ارتبــاط هویــت ســازمانی و اشــتراک دانــش پرداختهانــد.

بــر طبــق ایــن مطالعــات ،فاکتــور اصلــی کــهانگیزهبخــش اشــتراک دانــش در ســازمان شــناخته
میشــود ،هویــت ســازمانی اســت (« .)Chang and Wu 2013کارملــی ،آتواتــر ،و لِــوی» بــه بررســی

ایـن موضــوع پرداختنــدکــه رهبــری چگونــه میتوانــد از طریــق ارتقــاء هویــت ســازمانی ،اشــتراک

دانــش بیــن کارکنــان را بهبــودبخشــد .نتایــج اصلــی ایــن پژوهــش بیانگــر ایــن موضــوع بــود کــه
هویــت رابطـهای موجــب ارتقــای هویــت ســازمانی میشــود کــه بــهنوبــة خــود ارتباطــی مثبــت بــا

اشــتراک دانــش در بیــن کارکنــان ســازمان دارد (« .)Carmeli, Atwater, and Levi 2011چانــگ و

وو» در پژوهشــی بــه تجزیــه و تحلیــل چندســطحی از زمینــة کاری و جــ ّو حمایــت اجتماعــی در

کتابخانههــا پرداختنــد .از جملــه نتایــج اصلــی ایــن پژوهــش میتــوان بــه بهبــود و تقویــت اشــتراک

دانــش در کتابخانههــا از طریــق شــکلدهی بــه هویــت ســازمانی در کارکنــان ســازمان اشــاره کــرد

(« .)Chang and Wu 2013راویشــانکار و پــن» در پژوهشــی بــه بررســی تأثیــر هویــت ســازمانی بــر

مدیریــت دانــش در ســازمان پرداختنــد .نتایــج پژوهــش آنــان نشــان میدهــد کــه هویــت ســازمانی
موجــب بهبــود مدیریــت دانــش در ســطح مدیــران میانــی در شــرکتهای هنــدی شــده اســت.

همچنیــن ،اشــتراک دانــش از جملــه فاکتورهــای اصلــی مدیریــت دانــش اســت (Ravishankar and

 .)Pan 2008بــر اســاس مطالــب بیانشــده میتــوان فرضیــة اول را بهصــورت زیــر بیــان نمــود.
فرضیة اول :هویت سازمانی بر اشتراک دانش بین کتابداران اثر مثبت و معناداری دارد.

 .2-3ویژگیهای شغلی ،هویت سازمانی و اشتراک دانش

در زمینــة ویژگیهــای شــغلی ،پژوهشهایــی بــه بیــان ارتبــاط قــوی بیــن ویژگیهــای

انگیزشــی شــغلی و تعهــد و وفــاداری ســازمانی پرداختهانــد ( .)Welsch and LaVan 1981همچنیــن،

برخــی از پژوهشهــا بــه بررســی ویژگیهــای انگیزشــی شــغل و هویــت ســازمانی پرداختهانــد .در

طراحــی ویژگیهــای انگیزشــی شــغل در ســطح فــردی ،فاکتورهــای خودمختــاری ،تنــوع وظیفــه

و بازخــورد وظیفــه در مطالعاتــی متعــدد بهعنــوان هســتة اصلــی ویژگیهــای انگیزشــی شــغل
محســوب میشــوند کــه تأثیــر بهســزایی بــر روی هویــت ســازمانی افــراد یــک ســازمان دارنــد

(.)Chang and Wu 2013
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«چانــگ و وو» در پژوهــش خــود نشــان دادنــد کــه وظایفــی بــا خودمختــاری ،تنــوع وظیفــه و

بازخــورد کافــی میتواننــد موجــب بهبــود ادراک کارکنــان از هویــت ســازمانی شــوند .همچنیــن،
ویژگیهــای شــغلی و حمایــت اجتماعــی موجــب تقویــت اشــتراک دانــش در کتابخانههــا از

طریــق شــکلدهی بــه هویــت ســازمانی کارکنــان میشــود (« .)Chang and Wu 2013گــوزوکارا»
در پژوهشــی بــه بررســی نقــش میانجــی رضایــت شــغلی بــر رابطــه بیــن ویژگــی شــغلی و هویــت

ســازمانی پرداختــه اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه خودمختــاری وظیفــه تأثیــر
مثبــت و معنــاداری بــر هویــت ســازمانی دارد و رضایــت شــغلی نقــش میانجــی در ایــن رابطــه
را داراســت (« .)Gozukara 2016کاترینلــی» و همــکاران بــه بررســی ســوابق هویــت ســازمانی

پرداختنــد .همچنیــن ،نقــش ابعــاد شــغلی ،ویژگیهــای افــراد و مشــارکت شــغلی در ایــن پژوهــش
مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه از میــان ابعــاد شــغلی در نظــر
گرفتهشــده ،خودمختــاری وظیفــه و تنــوع شــغلی بــر مشــارکت شــغلی تأثیرگــذار هســتند و

بهصــورت غیرمســتقیم بــر هویــت ســازمانی تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارنــد (.)Katrinli et al. 2009

«وجــی و همــکاران» بــه بررســی رابطــه انگیــزش کاری ،هویــت ســازمانی و ســامت محیطهــای

کاری پرداختنــد .از جملــه نتایــج اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه بهبــود انگیــزة کاری و ســامت

کاری موجــب افزایــش ویژگیهــای انگیــزش شــغلی و در نهایــت ،افزایــش فاکتور هویت ســازمانی

میشــود ( .)Wegge et al. 2006بــر اســاس مطالــب بیانشــده میتــوان فرضیــة دوم پژوهــش را
بهصــورت زیــر بیــان نمــود.

فرضیــة دوم :ویژگیهــای انگیزشــی شــغل بــر هویــت ســازمانی کتابــداران اثــر مثبــت و معنــاداری
دارد.

 .3-3تعدیلکنندة بین سطحی ویژگیهای شغل

از ویژگیهــای مشــاغل امــروزی نیــاز بــه ســطح بــاالی همــکاری بیــن همــکاران و پوپایــی

مســتمر اســت کــه مســتلزم روابــط بیــن فــردی در درون ســازمانها و عوامــل زمین ـهای اســت کــه

ســازمانها بــا آن مواجهانــد .بهعبــارت دیگــر ،کارکنــان بهعنــوان کوچکتریــن واحــد کار،

تحــت تأثیــر عوامــل مختلــف از ســطوح بــاالی ســازمان قــرار میگیرنــد .ویژگیهــای اجتماعــی

شــغل بیانگــر میــزان حمایــت یــک گــروه از اعضــای خــود در کار هســتند .بهعبــارت دیگــر،
ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بیانگــر ســطح وابســتگی کار یــک فــرد بــا کار فــردی دیگــر و
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همچنیــن ،میــزان همــکاری همــکاران در ارائــة اطالعــات شــغلی و عملکــردی اســت (Wen-Chung

 .)et al. 2012بررســی ادبیــات پژوهــش در ایــن زمینــه نشــان میدهــد کــه ویژگیهــای اجتماعــی

شــغل از ســطوح باالتــر میتوانــد بــر روابــط بیــن متغیرهــا در ســطح فــردی تأثیرگــذار باشــد.

«زاپــا و لومــی» در پژوهشــی بــه تحلیــل چندســطحی اشــتراک دانــش در ســازمانها پرداختنــد.

آنهــا بــا اشــاره بــه مفهومســازی ســازمانهای رســمی در ســطوحی مختلــف از سیســتمهای شــبکهای

بــه بررســی روابــط بیــن تعامــات اجتماعــی و رســمی محیــط کار بــر تســهیم دانــش پرداختــه و بیــان
میکننــد کــه بهکارگیــری رویکردهــای چندســطحی موجــب ارائــة غنیتــری از مفاهیــم زمین ـهای

در خصــوص روابــط درونــی بیــن متغیرهــا میشــود (« .)Zappa and Lomi 2016چانــگ و وو»
در تحلیــل چندســطحی از اشــتراک دانــش بیــن کتابــداران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فاکتــور
حمایــت اجتماعــی در محیــط کار بــر روابــط بیــن متغیرهــای ســطح فــردی شــامل ویژگیهــای

انگیزشــی شــغل ،هویــت ســازمانی و تســهیم دانــش بیــن کارکنــان تأثیرگــذار اســت (Chang and

 .)Wu 2013در پژوهشــی دیگــر «یــو» و همــکاران نشــان میدهنــد کــه فاکتــور حمایــت اجتماعــی

در محیــط کاری بهصــورت تیمــی بــر روابــط ســطح زمین ـهای تأثیرگــذار اســت و موجــب بهبــود
اشــتراک دانــش بیــن کارکنــان میشــود ( .)Yu et al. 2013مطالعــة «ونچونــگ» و همــکاران در

خصــوص تحلیــل چندســطحی ویژگیهــای انگیزشــی و اجتماعــی شــغل صــورت گرفتــه اســت.
آنهــا دریافتنــد کــه ویژگیهــایاجتماعــی شــغل بــر عملکــرد ســطح فــردی اثرگــذار اســت و

روابــط بیــن متغیرهــای ســطح فــردی را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد .همچنیــن ،در ایــن پژوهــش

نق ـش متغیــر تعدیلگــر ویژگیهــای اجتماعــی شــغل در ســطح گروهــی بــر تمامــی روابــط ســطح

فــردی بیــن کارکنــان مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت ( .)Wen-Chung et al. 2012بــر ایــن اســاس،
پژوهــش حاضــر یــک رویکــرد چندســطحی را بــرای بررســی اثــر تعدیلکننــدة متغیــر ویژگیهــای

اجتماعــی شــغل بهعنــوان یــک متغیــر ســطح ســازمانی بــر روابــط بیــن متغیرهــای ویژگیهــای

انگیزشــی شــغل ،هویــت ســازمانی و اشــتراک دانــش بهعنــوان متغیرهــای ســطح فــردی مــورد

مطالعــه قــرار میدهــد تــا فراینــد روانشــناختی بیــن متغیرهــا ب ـ ه خوبــی تبییــن شــود.

بــر اســاس مطالــب بیانشــده میتــوان فرضیــة ســوم و چهــارم پژوهــش را بهصــورت زیــر

بیــان نمــود.

فرضیــة ســوم:ویژگیهــای اجتماعــی شــغل اثــر ویژگیهــای انگیزشــی شــغل بــر هویــت ســازمانی
را تعدیــل میکنــد.
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فرضیــة چهــارم :ویژگیهــای اجتماعــی شــغل اثــر هویــت ســازمانی بــر اشــتراکگذاری دانــش
بیــن کتابــداران را تعدیــل میکنــد.

بــر اســاس ادبیــات تحقیــق و فرضیــات مطرحشــده میتــوان مــدل مفهومــی تحقیــق را
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮﻧﺖ  | Bzar7ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل و دﻳﮕﺮان ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ Bzar7

بهصــورت شــکل  ،1ترســیم کــرد.

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻐﻞ

ﺳﻄﺢ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎنﻫﺎ

ﺳﻄﺢ ﻛﺘﺎﺑﺪاران
اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ

ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺷﻐﻞ

ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﻨﺒﻊ :ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ(

های پژوهش)
یافته
(منبع:
مدل
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،شکل .1
ﻛﺘﺎﺑـﺪاران( در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
)ﺳﻄﺢ
ﻓﺮدي
پژوهشﺳﻄﺢ
مفهومیﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻛﺘﺎﺑﺪاران
ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻛﺘﺎﺑﺪاران در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻛﺎري )در ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ( ﺑﻪﺻﻮرت ﻳـﻚ دﺳـﺘﺔ ﻣﺠـﺰا در
دﺳﺘﻪﺑﻨـﺪي
درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
سـدﻫﻨﺪ.
ـوانﻣﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ
پژوهـﺷﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ـداران) در نظــر
اﻳﻦکتابـ
ـطح
ـطح فﺑﺎــردی (سـ
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪهـﻫﺎـا براهعنـ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲکتابخانه
ﺳﻄﺢـداران
ـش،ﻛﻪکتابـ
درﻧﻈﺮایــن
و درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺘﺎﺑﺪاران ﻫﺮ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﻚ دﺳـﺘﺔ ﻣﺠـﺰا ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﭼﻨﺪﺳـﻄﺤﻲ

ـداران در هــر بخــش کاری (در هــر کتابخانــه) بهصــورت یــک
گرفتــه میشــود و همچنیــن ،کتابـ
رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ
نظــر گرفتــه میشــود کــه ســطح ســازمانی کتابخانههــا را تشــکیل میدهنــد .بــا
روش در
دســتة .4مجــزا

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف ،ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮة ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ ،ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ-ﭘﻴﻤﺎﻳﺸـﻲ

یــک دســتة
صــورت
کتابخانــه» به
کتابــداران هــر
درنظرگرفتــن
اﻳﻦبندی
دســته
ایــن
درنظرگرفتــن
ﺷـﺎﻣﻞ 48
اﻫـﻮاز«
داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺷـﻬﺮ
ﻫﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ و
ﺗﺤﻘﻴﻖوﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
آﻣﺎري
ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤـﻮع150 ،
ﻛـﻪ در
ﻛﺘﺎﺑﺪار
چندسـ102
ﻋﻤﻮﻣﻲ و
ﻛﺘﺎﺑﺪار
پرداخــت.
اﺳـﺖـش
داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲپژوهـ
ﻫـﺎيمتغیرهــای
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪـن
روابــط بیـ
ـطحی
ﻫﺎيــل
ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪتحلی
ـوان بــه
مجــزا میتـ
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺘﺎﺑﺪاري را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺟﺎﻣﻌﺔ
آﻣﺎري از روش ﺳﺮﺷﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪﻫـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎي ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ
تحقیق
 .4روش
ﺷﺪه اﺳـﺖ .در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 84 ،ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ و  24ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ
ﺗﻮزﻳﻊ

ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ،در ﻣﺠﻤـﻮع ،ﺗﻌـﺪاد  108ﻛﺘﺎﺑـﺪار از  16ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﺻـﻮرتتوصیفــی-
دادههــا،
ایــن تحقیــق از لحــاظ هــدف ،کاربــردی و از لحــاظ نحــوة گــردآوری
دﺳﺘﻪﻫﺎي ﻣﺠﺰا در ﺷﻬﺮ »اﻫﻮاز« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧـﺪ .ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ از

دانشــگاهی شــهر
عمومــی و
هــای
کتابخانه
تمامــی
ایــن
آمــاری
اســت.
پیمایشــی
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴـﺮ
ﺷـﺪ .ﺑـﺮاي
اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﻮاﻓﻘﻢ(
تحقیــقﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً
ﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
)از ﻛﺎﻣ
جامعــةﻟﻴﻜﺮت«
ﮔﺰﻳﻨﻪاي »
ﻃﻴﻒ ﭘﻨﺞ

ﻫـﺎي
وﻳﮋﮔـﻲ
کتابــدارﺑﺮرﺳـﻲ
 Changو ﺑـﺮاي
وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎي اﻧﮕﻴﺰﺷـﻲ ﺷـﻐﻞ از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﺔ )Wu (2013
دانشــگاهی
هــای
کتابخانه
102 and
عمومــی و
«اهــواز» شــامل  48کتابــدار کتابخانههــای
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻐﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻐﻞِ ) Wen-Chung et al. (2012اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در اﻳـﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ

پژوهــش بهدلیــل
ﻫﺎيدر ایــن
دهــد.
ﺳﻨﺠﺶی
تشــکیل م
کتابــداری
پرســنل
150
کــه در
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷـﻐﻞ از
وﻳﮋﮔﻲ
راﺑﺮاي
ﮔﻮﻳﻪ و
ﺷﻐﻞ از 10
اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ
مجمــوع،ﻫﺎي
ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲ
اســت ﺑﺮاي

داﻧـﺶ از
اﺷـﺘﺮاك
ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
ﺳﻨﺠﺶ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮاي
در ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده
 15ﮔﻮﻳﻪ
شــده اســت و
اســتفاده
سرشــماری
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎيروش
آمــاری از
جامعــة
دســترس بــودن
بــودن و
محــدود
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ) Chang and Wu (2013اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .دراﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺎ  5ﮔﻮﻳـﻪ و

ﺳـﺎﺧﺘﺎريپرسشــنامة
ﻣﻌـﺎدﻻتــت84 ،
ـت .در نهای
پرسشــنامهها در تمامــی کتابخانههــای ســطح شــهر توزیــع شــده اسـ
اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﺎ  5ﮔﻮﻳﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ﻧﻴﺰ از ﻣﺪلﺳﺎزي

بــرﺑﺮاي
اﺳﺖ ﻛﻪ
آﻣﺎري
ﺗﻜﻨﻴﻚ
جمــعﻳﻚ
عمومــیﻣﺮاﺗﺒﻲ
ﺧﻄﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺷﺪ.هﻣﺪل
اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻄﻲ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣ
و
ایــن اســاس،
اســت.
شــده
آوری
هــای
کتابخان
ﺮاﺗﺒﻲ از
پرسشــنامه
ﻣﺪلو 24
دانشــگاهی

در مجمــوع ،تعــداد  108کتابــدار از  16کتابخانــه بهصــورت دســتههای مجــزا در شــهر «اهــواز»

بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــدهاند .بــرای ســنجش متغیرهــای تحقیــق از طیــف پنــج گزینــهای
ا مخالفــم تــا کام ـ ً
«لیکــرت» (از کام ـ ً
ا موافقــم) اســتفاده شــد .بــرای ارزیابــی متغیــر ویژگیهــای
998
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انگیزشــی شــغل از پرسشــنامة ) Chang and Wu (2013و بــرای بررســی ویژگیهــای اجتماعــی

شــغل از پرسشــنامة طراحــی شــغلِ ) Wen-Chung et al. (2012اســتفاده شــد .در ایــن پرسشــنامه

بــرای ســنجش ویژگیهــای انگیزشــی شــغل از  10گویــه و بــرای ســنجش ویژگیهــای اجتماعــی

شــغل از  15گویــه اســتفاده شــده اســت .همچنیــن ،بــرای ســنجش متغیرهــای هویــت ســازمانی و

اشــتراک دانــش از پرسشــنامة ) Chang and Wu (2013اســتفاده شــده اســت .درایــن پرسشــنامه

هویــت ســازمانی بــا  5گویــه و اشــتراک دانــش بــا  5گویــه ســنجیده میشــود .بــرای تحلیــل دادههــا
نیــز از مدلســازی معــادالت ســاختاری و مــدل خطــی سلســلهمراتبی اســتفاده شــد .مــدل خطــی

سلســلهمراتبی یــک تکنیــک آمــاری اســت کــه بــرای بررســی روابــط بیــن متغیرهــای ســطح فــردی
و گروهــی و همچنیــن ،بررســی اثــر تعدیلکنندگــی کــه متغیرهــای ســطح گروهــی بــر روابــط بیــن

متغیرهــای ســطح فــردی دارنــد ،ب ـهکار گرفتــه میشــود.
 .5یافتههای پژوهش
 .1-5یافتههای توصیفی پژوهش

ویژگیهای توصیفی کتابداران بهشرح جدول  1است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی
متغیر جمعیتشناختی

جنسیت
سن

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

33

31

زن

75

69

کمتر از  30سال

11

10

40-30

59

54

50-41

28

26

بیشتر از  50سال

10

9

دیپلم

16

15

فوق دیپلم

14

13

لیسانس

44

41

فوق لیسانس به باال

34

31
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متغیر جمعیتشناختی

سابقة کار

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  5سال

12

11

10-5

17

16

15-11

39

36

20-16

24

22

بیش از  20سال

16

15

همانطــور کــه مشــخص اســت ،زنــان بــا فراوانــی  69درصــد بیشــترین تعــداد پاسـخدهندگان

را تشــکیل میدهنــد .از نظــر ســنی بیشــترین گــروه مربــوط بــه  30تــا  40ســال بــا  54درصــد فراوانــی
اســت .از نظــر ســطح تحصیــات ،بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه گــروه لیســانس بــا درصــد فراوانــی

 41اســت و از نظــر ســابقة کار ،بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه گــروه  11تــا  15ســال بــا درصــد
فراوانــی  36اســت.

 .2-5مدل اندازهگیری

در مدلهــاي «پ ـیالاس» ،1دو مــدل اندازهگیــری (مــدل بیرونــی) و مــدل ســاختاری (مــدل

درونــی) آزمــون ميشــود .مــدل اندازهگيــري در ابتــدا مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد .برآوردهــاي
روايــي و پايايــي ،مدلهــاي اندازهگيــري را بــر حســب معيارهــاي مطــرح در مدلهــاي بيرونــي

ي بــر روايــي و پايايــي مدلهــاي اندازهگيــري
ارزيابــي ميكننــد .وقتــي شــواهد كافــي مبنــ 

بهدســت آمــد ،ميتــوان مــدل ســاختاري (مــدل درونــي) را ارزيابــي كــرد (رحیمــی .)84 ،1395

نتايج مـــدل اندازهگيـــري در جدول  ،2در قالـــب شـاخصهـــاي ضـــريب آلفـــاي «كرونباخ» (براي

تمــام نمونــة گردآوريشــده) و ضريــب پايايــي مركــب و ميانگيــن واريانــس استخراجشـــده 2نشـــان
داده ميشــود.

2. average variance extracted

1000

)1. Partial Least Squares (PLS
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جدول  .2شاخصهاي ارزيابي پايايي و روايي مدل اندازهگيري
متغیرهای پنهان

ابعاد متغیرها

آلفای کرونباخ

ضریب پایایی مرکب

AVE

شاخص
اشتراک

ویژگیهای انگیزشی شغل

خودمختاری

0/85

0/91

0/77

0/49

تنوع شغلی

0/87

0/92

0/79

0/53

بازخورد وظیفه

0/78

0/87

0/69

0/36

حمایت اجتماعی

0/75

0/82

0/55

0/26

وابستگی درونی اولیه 0/86

0/91

0/65

0/32

وابستگی درونی
دریافتشده

0/85

0/89

0/68

0/35

بازخورد از دیگران

0/73

0/76

0/58

0/27

هویت سازمانی

0/86

0/89

0/65

0/46

اشتراک دانش

0/87

0/92

0/67

0/48

ویژگیهای اجتماعی شغل

بــا توجــه بــه جــدول  ،2مقاديــر آلفــاي «كرونبــاخ» پيشنمونــه و كل نمونــة هــر متغيــر بيشــتر

از  0/7اســت كــه نشــاندهندة پايايــي پرسشــنامه اســت .همچنـــين ،بـــا توجـــه بـــه اينكـــه در ايـــن

پـــژوهش از نرمافــزار  PLS Smartبــراي تجزيــه و تحليــل اســتفاده شــد ،بهمنظــور تأييــد پايايــي
كل پرسشــنامههاي جمعآوريشــده از روش پايايــي مركــب اســتفاده شــد كــه در مدلهــاي مســير

«پـیالاس» ارائــه ميشــود .بــا توجــه بــه جــدول  ،2مقاديــر پايايــي مركــب هــر متغيــر داراي مقــدار
بيشــتر از  0/7اســت كــه نشــاندهندة پايايــي پرسشــنامه اســت.

در ايــن پژوهــش بــراي ارزيابــي روايــي مــدل اندازهگيــري ،روايــي محتــوا و ســازه پرسشــنامه

بررســـي شــده اسـت .بــرای ارزیابــی روایــی ســازه از شــاخص میانگیــن واریانــس استخراجشــده و
معیــار «فورنــل و الرکــر» 1اســتفاده شــده اســت .شــاخص  AVEدر (جــدول  )2بیــان میکنــد کــه

متوســط واریانــس استخراجشــدة هــر بُعــد مــدل دارای مقــدار بیشــتر از  0/5اســت .پــس ،روایــی

همگــرای مــدل تأییــد میشــود .روایــی واگــرا بــا معیــار «فورنل-الرکــر» محاســبه شــد .طبــق معیــار،
مقــدار  AVEبــرای هــر ســازه بیشــتر از تــوان دوم همبســتگی آن ســازه بــا ســایر ســازههای موجــود

در مــدل اســت .بنابرایــن ،روایــی واگــرای مــدل تأییــد شــده اســت .بــرای بررســی کیفیــت مــدل

1. Fornell and Larcker
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اندازهگیــری از شــاخص اشــتراک 1اســتفاده شــد و مقادیــر مثبــت شــاخص اشــتراک در جــدول ،2

1
مطلوبــی
کیفیــت
ـشازحاضــر
اﻧـﺪازهپژوهـ
گیــری
ﻛﻴﻔﻴﺖاندازه
ﺑﺮرﺳﻲمــدل
ﺑﺮايــد کــه
ﺳﺖ.میکن
ابیــان
دارد.ﺷـﺪ و ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺜﺒـﺖ
اﺳـﺘﻔﺎده
اﺷـﺘﺮاك
ﺷـﺎﺧﺺ
ﮔﻴـﺮي
ﻣـﺪل
ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺘﺮاك در ﺟﺪول  ،2ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﻴـﺮي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ

دارد.مدل درونی
.3-5
 .3-5ﻣﺪل دروﻧﻲ

ـاط
ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮــانگر
ﻛـﻪ كــه نش
ﺷـﻮدشــود
اراﺋـﻪارائــه
ـاختاري
ﻣـﺪلـدل سـ
بايــد مـ
ـري،
اندازهگيـ
ﻣﺪلـدل
ـون مـ
ـسازاز آزمـ
ارتبـﺑـﻴﻦ
ارﺗﺒـﺎط
ﺳـﺎﺧﺘﺎري
ﺑﺎﻳـﺪ
ﮔﻴـﺮي،
اﻧـﺪازه
آزﻣﻮن
پـﭘﺲ
هــا
رواﻳﻲداده
آوری
ابــزارﻫﺎجمــع
اينكــه
توجــه بــه
اســت.ﺑﻪبــا
ﻣﻜﻨﻮنمكنــون
متغيرهــاي
بيــن
ﺳﺎزه
ﺗﻮﺳﻂ
روايــيي داده
ﺟﻤﻊآور
رواﻳﻲ اﺑﺰار
اﻳﻦﻛﻪ
پژوهــش ﺗﻮﺟﻪ
ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
هــای
فرضیه
ﭘﮋوﻫﺶ را بــر
ايــن متغيــر
تــوان
شــده ،می
تأییــد
ســازه
ﺘﻔﺎده از
اســاسﺑﺎ اﺳـ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد.
ميــانﻫﺎي
روابــطﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺘﻐﻴﺮ را
ﻣﻴﺎن اﻳﻦ
رواﺑﻂ
روايــيﺗﻮان
توســطﺷﺪه ،ﻣﻲ
ﺗﺄﻳﻴﺪ
ـاهده
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،2مشـ
ﻫﺎيشــکل
ﻓﺮﺿـهﻴﻪدر
ـش كـ
پژوهـ
ـج مــدل
ـتفاده از
ﺳﺎﺧﺘﺎريــرد .بــا
ﺪلبررســي ك
ـش
پژوه
ﭘـﮋوﻫﺶ
ﺗﻮان
ـاختاري ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪهسـﻣﻲﺷﻮد،
نتايـ،2
ﺷﻜﻞ
ﭘﮋوﻫﺶاسـﻛﻪ در
ﻧﺘﺎﻳﺞـ ﻣ
ﺿـﺮﻳﺐ
ﻣﺴﻴﺮ و
ﺿﺮﻳﺐ
آﻣﺎرهةـ ،t
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﻛﺮد .از
ﺳﻄﺢ
ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺑـﺮاياز
ﺗﻌﻴـﻴﻦــرد.
بررســي ك
ـردی) را
ـطح فـ
ـای سـ
(فرضیه
پژوهــش
ﺑﺮرﺳﻲـتقیم
راـای مسـ
ﻓﺮدي(ههـ
ـوان فرضی
ﻫﺎيیتـ
ـود ،م
م)یشـ
ارزﻳﺎﺑﻲـاياﻳﻦآمـﻣﺪل
اﺳﺖ.و ضريــب تعييــن بــراي ارزيابــي ايــن مــدل اســتفاده شــده اســت.
ﺷﺪهمســير
اﺳﺘﻔﺎدهــب
ـارة  ،tضري
معيارهـ

ﺷﻜﻞ  .2آﻣﺎرة  tو ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ در ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻧﺮماﻓﺰار Smart PLS
شکل  .2آمارة  tو ضريب مسير در مدل ساختاري نرمافزار Smart PLS

در ﻣﻮرد ﻣﻌﻨﺎداري ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﺎرة  ،tﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺿـﺮاﻳﺐ ﻣﺴـﻴﺮ ﻣﺸـﺨﺺ
ﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  ،2ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺔ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮدن ارزش آﻣـﺎرة  tاز ﻋـﺪد
در مــورد معنــاداری ضرایــب مســیر بایســتی آمــارة  ،tمحاســبه و معنــاداری ضرایــب مســیر
 ،2/62در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن  99درﺻﺪ ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎدارﺑـﻮدن رواﺑـﻂ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻛﻴﻔﻴـﺖ
مشــخص شــود .همانطــور کــه در شــکل  ،2مشــخص اســت ،همــة روابــط بــا بزرگتــر بــودن ارزش
رواﺑﻂ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل اﺟﺮاﺷﺪه ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮد .ﻣﻘﺪار ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴـﻴﺮ روي ﺧﻄـﻮط ﻧﺸـﺎندﻫﻨـﺪة
آمــارة tاز عــدد  ،2/62در ســطح اطمینــان  99درصــد معنــادار هســتند .بــا توجــه بــه معناداربــودن
آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ )رواﺑﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ دو ﺳـﺎزه( ﻳـﻚ ﺳـﺎزه ﺑـﺮ ﺳـﺎزة دﻳﮕـﺮ اﺳـﺖ )رﺣﻴﻤـﻲ .(195 ،1395
ـب
ﻧﺸـﺎنـتﻣـﻲضریـ
ـدار مثبـ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎيـرد .مق
ارزﻳـﺎﺑﻲ تحلیــل کـ
ﺑـﺮاياجراشــده
ﺗﻌﻴـﻴﻦ(مــدل
)ﺿـﺮﻳﺐاســاس
روابـܴـط را بــر
روابــط میتــوان کیفیــت ଶ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺟﺪول  ،3ﻣﻘﺎدﻳﺮ
دﻫـﺪ.
ﭘﻨﻬـﺎنـ را

ـازة
ﺳـﻄﺢ سـ
درــازه بــر
ـک س
ـازه) یـ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲـنو دو سـ
مســتقیم بیـ
(روابــط
ﻣﻘﺪارآثـଶـارܴ مثبـ
دهندة
نشــان
رویﻛﻪخطــوط
مســیر
ﻗﺎﺑـﻞ
داﻧـﺶ
اﺷﺘﺮاك
ﻫﻮﻳﺖ
ـتﻣﺘﻐﻴﺮ
ﺑﺮاي
اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر
1 cross-validation-communality
1.
. cross-validation-communality
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دیگــر اســت (رحیمــی  .)195 ،1395همچنیــن ،جــدول  ،3مقادیــر ( R2ضریــب تعییــن) بــرای ارزیابی
متغیرهــای پنهــان را نشــان میدهــد .همانطــور کــه مشــخص اســت مقــدار  R2بــرای متغیــر هویــت

ســازمانی و اشــتراک دانــش در ســطح قابــل قبولــی قــرار دارد .متغیــر ویژگیهــای انگیزشــی شــغل
کــه از شــاخص خودمختــاری وظیفــه ،تنــوع وظیفــه و بازخــورد شــغلی تشــکیل شــده اســت ،حــدود

 50درصــد از متغیــر هویــت ســازمانی را پیشبینــی میکنــد .بــه همیــن ترتیــب ،متغیــر هویــت
ســازمانی حــدود  41درصــد از متغیــر اشــتراک دانــش در کتابخانههــا را پیشبینــی میکنــد.
جدول  .3ضرایب تعیین مدل پژوهش
متغیرها

هویت سازمانی

اشتراک دانش

ضریب تعیین ()R2

0/50

0/41

در کل ،مــدل آزمونشــده بــا توجــه بــه مقادیــر آمــارة  tچنانچــه مقــدار اعــداد معنــاداری از

 2/62بیشــتر باشــد ،میتــوان گفــت کــه در ســطح اطمینــان  0/99درصــد تأثیــر متغیرهــا بــر هــم

معنــادار اســت .همانطــور کــه در جــدول  ،4مشــاهده میشــود ،هویــت ســازمانی بــر اشــتراک

دانــش در کارکنــان کتابخانههــا بــا مقــدار آمــارة  tبرابــر  9/08تأثیــر مثبــت و معنــاداری را نشــان

میدهــد (تأییــد فرضیــة  .)1بهعــاوه ،تأثیــر ویژگیهــای انگیزشــی شــغل بــر هویــت ســازمانی

بــا مقــدار  11/40معنــادار و مثبــت اســت .مقــدار ضریــب مســیر نیــز  0/70بهدســت آمــده اســت؛

بــه ایــن معنــا کــه اگــر ویژگیهــای انگیزشــی شــغل یــک واحــد افزایــش یابــد ،میــزان هویــت

ســازمانی  0/70واحــد افزایــش مییابــد (تأییــد فرضیــة .)2

جدول  .4نتایج آزمون مدل ساختاری
فرضیهها

ضریب مسیر

آمارة t

سطح خطا

نتیجه

هویت سازمانی ← اشتراک دانش

0/64

9/08

0/01

تأیید فرضیة 1

11/40

0/01

تأیید فرضیة 2

ویژگیهای انگیزشی شغل ← هویت سازمانی 0/70

بــراي بررســي ميــزان تأثيــر مســتقيم و غيرمســتقيم متغيرهــاي مســتقل بــر وابســته ،بايــد اثرهــاي

كل ،مســتقيم و غيرمســتقيم بــراي متغيرهــاي مدل محاســبه و ارائـــه شـــود (جــدول .)5
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جدول  .1تفكيك اثرهاي كل ،مستقيم و غيرمستقيم
مسیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

ویژگیهای انگیزشی شغل ← هویت سازمانی

0/70

-

0/70

هویت سازمانی ← اشتراک دانش

0/64

-

0/64

ویژگیهای انگیزشی شغل ← اشتراک دانش

-

0/45

0/45

 .4-5آزمون مدل خطی سلسلهمراتبی

در ایــن پژوهــش بــرای بررســی اثــر تعدیلکنندگــی متغیــر ســطح گروهــی بــر روابــط بیــن

متغیرهــای ســطح فــردی از آزمــون مــدل خطــی سلســلهمراتبی اســتفاده گردیــد .بــرای بررســی

روابــط تعدیلکنندگــی متغیــر ســطح گروهــی بــا متغیرهــای ســطح فــردی از طریــق مــدل خطــی
سلســلهمراتبی بایــد  2مــدل را بــه شــرح زیــر اســتخراج و تفســیر نمــود.

 .5-5مدل صرف ًا با اعداد ثابت
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ﺛﺎﺑﺖ
اﻋﺪادﺛﺎﺑﺖ
ﺻﺮﻓﺎًﺎًﺑﺎﺑﺎاﻋﺪاد
ﻣﺪلﺻﺮﻓ
..55--55ﻣﺪل

ﺑﻴﻦـت بـ
وارﻳﺎﻧﺲثابـ
ﻣﻌﻨﺎداريـا اعــداد
ﻣﻌﻨﺎداريـ
ـدل صرف ـاً ب
ـک مـ
بــرای آزمــونمعنــاداری واریانــس بیــن گروه ـی یـ
اﻋﺪ
ﮔﺮوﻫﻲ
آزﻣﻮن
ﺑﺮاي
ﺻﺮﻓﺎًﺎًﺑﺎﺑﺎاﻋﺪ
ﻣﺪلﺻﺮﻓ
ﻳﻚﻣﺪل
ـدونﻳﻚ
ﮔﺮوﻫﻲ
ﺑﻴﻦ
وارﻳﺎﻧﺲ
آزﻣﻮن
ﺑﺮاي
نظــر
ســازمانی) در
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تحلیل چندسطحی تأثیر ویژگیهای شغل بر اشتراک دانش با نقش میانجی هویت سازمانی | رحیمی و صالحی

جــدول  ،6نشــان میدهــد کــه تأثیــر ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بــر رابطــة بیــن ویژگیهــای

انگیزشــی شــغل و هویــت ســازمانی ( )Y11 =0/09 ،t =0/81معنــادار نیســت و تأثیــر ویژگیهــای
اجتماعــی شــغل بــر رابطــة بیــن هویــت ســازمانی و اشــتراک دانــش ( )Y11 =0/46 ،t = 5/82معنــادار

اســت .بنابرایــن ،فرضیــة ســوم رد و فرضیــة چهــارم پژوهــش تأییــد میشــود.

بهطــور کلــی ،یافتههــای مــدل چندســطحی نشــان داد کــه متغیــر ســطح گروهــی یعنــی

ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بــر رابطــة بیــن متغیرهــای ویژگیهــای انگیزشــی شــغل و هویــت
ســازمانی تأثیــر بیــن ســطحی معنــاداری نــدارد ،ولــی اثــر تعدیلکنندگــی بیــن ســطحی ویژگیهــای

اجتماعــی شــغل بــر رابطــة بیــن هویــت ســازمانی و اشــتراک دانــش مــورد تأییــد اســت .جــدول

 ،6نتیجــة تحلیــل چندســطحی نقــش تعدیلگــر ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بــر رابطــة بیــن
ویژگیهــای انگیزشــی بــا هویــت ســازمانی و هویــت ســازمانی بــا اشــتراکگذاری دانــش بیــن

کارکنــان کتابخانههــا را نشــان میدهــد.

جدول  .6نتایج تحلیل چندسطحی
انحراف معیار

آمارة t

نتیجه

اثرات تعدیلکنندة ویژگیهای اجتماعی شغل

ویژگیهای انگیزشی شغل ← هویت سازمانی 0/09
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0/81

رد فرضیة 3

0/46

0/08

5/82

تأیید فرضیة 4

هویت سازمانی ← اشتراک دانش

ضریب Y11

 .6بحث و نتیجهگیری

پژوهــش حاضــر تأثیــر ویژگیهــای شــغل بــر هویــت ســازمانی و اشــتراک دانــش در

کارکنــان کتابخانههــا در شــهر «اهــواز» را بــا رویکــرد چندســطحی مــورد بررســی قــرار داده اســت.

عــاوه بــر بررســی نقــش میانجــی هویــت ســازمانی ،نقــش تعدیلکنندگــی بیــن ســطحی متغیــر

گروهــی بــر متغیرهــای ســطح فــردی نیــز بررســی شــده اســت .در تحلیلهــای چندســطحی ،متغیــر

ســطح گروهــی بهطــور همزمــان روابــط بیــن متغیرهــای مســتقل و وابســته در ســطح فــردی تأثیــر
میگــذارد .بــر ایــن اســاس ،ایــن پژوهــش بــرای پرکــردن شــکاف تحقیقــات قبلــی ،یــک رویکــرد
چندســطحی را بــرای بررســی تأثیــر ویژگیهــای شــغلی بــا نقــش میانجــی هویــت ســازمانی کارکنان
در ارتبــاط بــا اشــتراک دانــش در بیــن کارکنــان کتابخانههــا مــورد مطالعــه قــرار داده اســت.

یافتههــا در مــورد تحلیــل ســطح فــردی (کارکنــان کتابخانههــا) هویــت ســازمانی و تأثیــر آن

بــر اشــتراک دانــش در بیــن کارکنــان کتابخانههــای شــهر «اهــواز» نشــان داد کــه هویــت ســازمانی
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تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر اشــتراک دانــش دارد .در نتیجــه ،فرضیــة اول تأییــد میشــود .نتیجــة
ایــن فرضیــه بــا پژوهشهــای ;)Carmeli, Atwater, and Levi (2011) Ravishankar and Pan (2008

و ) Chang and Wu (2013همخوانــی دارد .در ایــن پژوهشهــا تأثیــر مســتقیم فاکتــور هویــت

ســازمانی بــر اشــتراک دانــش بیــن کارکنــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه و مــورد تأییــد بــوده اســت.

بنابرایــن ،فاکتــور هویــت ســازمانی موجــب افزایــش بــهاشــتراک گذاشــتن دانــش در بیــن کارکنــان
میشــود .اگــر کتابــداران هویــت ســازمانی بیشــتری را در تجــارب کاری خــود احســاس کننــد،

فراینــد اشــتراک دانــش در کتابخانههــا بهنحــو بارزتــری انجــام میشــود و از ایــن طریــق نقــش

کتابــداران در فراینــد اشــتراک دانــش محســوستر خواهــد بــود.

یافتههــا در مــورد تحلیــل ســطح فــردی (کارکنــان کتابخانههــا) ویژگیهــای انگیزشــی

شــغل و تأثیــر آن بــر هویــت ســازمانی در بیــن کارکنــان کتابخانههــای شــهر «اهــواز» نشــان داد
کــه ویژگیهــای انگیزشــی شــغل تأثیــر مثبــت و معنــاداری بــر هویــت ســازمانی دارد .نتیجــة
ایــن فرضیــه بــا پژوهــش ) Chang and Wu (2013منطبــق اســت .در پژوهــش «چانــگ و وو» نیــز

خودمختــاری وظیفــه ،تنــوع شــغلی و بازخــورد وظیفــه بهعنــوان ابعــاد ویژگیهــای انگیزشــی
شــغل در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن ،این فرضیــه بــا پژوهــش ) Gozukara (2016همسوســت.

«گــوزوکارا» تنهــا بــه بُعــد خودمختــاری وظیفــه اشــاره کــرده اســت و ســایر ابعــاد ویژگیهــای
انگیزشــی شــغل را در نظــر نگرفتــه اســت .نتیجــة ایــن فرضیــه بــا پژوهــش )Wegge et al. (2006

نیــز همســویی دارد« .وجــی» و همــکاران ویژگیهــای انگیزشــی شــغل را بهعنــوان یــک متغیــر

کلــی در نظــر گرفتهانــد و بــه ابعــاد آن اشــارهای نکردهانــد .نتیجــة ایــن فرضیــه همچنیــن ،بــا نتیجــة
پژوهــش ) Katrinli et al. (2009همسوســت .پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد کــه متغیــر ویژگیهــای
انگیزشــی شــغلی از طریــق مشــارکت شــغلی بــر هویــت ســازمانی تأثیرگــذار اســت .ایــن امــر نشــان
میدهــد کــه مناســببودن ویژگیهــای انگیزشــی شــغل میتوانــد پیشبینیکننــدة خوبــی

بــرای افزایــش هویــت ســازمانی در کارکنــان کتابخانههــا باشــد .هویــت ســازمانی کارکنــان یــک

بُعــد رفتــاری مهــم بــرای کارکنــان محســوب میشــود .بــا توجــه بــه ایــن امــر ،چنانچــه ســطح
ویژگیهــای انگیزشــی شــغل کتابــداران (خودمختــاری وظیفــه ،تنــوع وظیفــه و بازخــورد شــغلی)
از قــوت بیشــتری برخــوردار باشــد ،هویــت ســازمانی آنهــا بیشــتر میشــود .لــذا ،بایســتی بــه نقــش

ویژگیهــای انگیزشــی شــغل در رابطــه بــا هویــت ســازمانی کارکنــان کتابخانههــا اهمیــت بیشــتری

داده شــود .پیشــنهاد میشــود کــه مســئوالن کتابخانههــا وظایــف کاری را طــوری طراحــی کننــد
کــه اختیــار تصمیمگیــری در مــورد برنامههــای کاری در اختیــار کتابــداران باشــد .همچنیــن،
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شــرایط شــغلی طــوری طراحــی شــود کــه کارمنــدان نیازمنــد انجــام طیــف گســتردهای از وظایــف
باشــند و فعالیتهــای کاری آنهــا اطالعــات شــفاف و مســتقیمی در مــورد اثربخشــی عملکــرد

شــغلی آنهــا ارائــه دهــد.

یافتههــای مــدل چندســطحی همچنیــن نشــان داد کــه متغیــر ســطح گروهــی یعنــی ویژگیهــای

اجتماعــی شــغل ،اثــر تعدیلکنندگــی بیــن ســطحی بــر رابطــة بیــن هویــت ســازمانی و اشــتراک

دانــش دارد .پیــش از ایــن ) Wen-Chung et al. (2012تحلیــل میانســطحی بــر متغیــر ســطح
گروهــی ویژگیهــای اجتماعــی شــغل انجــام دادنــد کــه نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج آنهــا
همسوســت .ابعــاد متغیــر ویژگیهــای اجتماعــی شــغل (حمایــت اجتماعــی ،وابســتگی درونــی

اولیــه ،وابســتگی درونــی دریافتشــده و بازخــورد از دیگــران) در پژوهــش حاضــر برگرفتــه از
مــدل آنهاســت و بــا پژوهــش آنهــا منطبــق اســت .تفــاوت پژوهــش آنهــا بــا پژوهــش حاضــر در

بررســی نقــش تعدیلکنندگــی متغیــر ویژگیهــای اجتماعــی شــغل بــر متغیرهــای خودکارآمــدی
و عملکــرد فــردی بــوده اســت .نتایــج پژوهــش حاضــر همچنیــن ،بــا نتابــج پژوهــش )Yu et al. (2013

همسوســت .آنهــا نقــش حمایــت اجتماعــی را بهعنــوان متغیــر اثرگــذار در ســطح ســازمانی بــر

ســطح زمینـهای اشــتراک دانــش در محیــط کار مــورد بررســی قــرار دادهانــد .ایــن نتایــج همچنیــن،

بــا پژوهــش ) Chan and Wu (2013همخوانــی دارد .آنهــا فاکتــور حمایــت اجتماعــی در محیــط

کار را بهعنــوان متغیــر ســطح گروهــی در نظــر گرفتنــد کــه رابطــة بیــن متغیرهــای ســطح فــردی
هویــت ســازمانی و اشــتراک دانــش را تعدیــل میکنــد .در پژوهــش آنهــا تنهــا بــه بُعــد حمایــت
اجتماعــی پرداختــه شــده اســت و ســایر ابعــاد ویژگیهــای اجتماعــی شــغل مــورد بررســی قــرار

نگرفتــه اســت .از آنجــا کــه تبــادل اطالعــات میــان کارکنــان کتابخانههــا متکــی بــه رفتارهــای

تعاملــی بیــن آنهاســت ،ابعــاد ویژگیهــای اجتماعــی شــغل میتوانــد موجــب فراهمشــدن محیــط

همــکاری در کتابخانههــا و تعامــل دوجانبــه بیــن کارمنــدان شــود و بهصــورت غیرمســتقیم از طریــق
تعدیــل رابطــة بیــن هویــت ســازمانی و اشــتراک دانــش بــر تبــادل اطالعــات میــان کارکنــان اثرگذار

باشــد .ابعــاد ویژگیهــای اجتماعــی شــغل شــامل حمایــت اجتماعــی ،وابســتگی درونــی آغازشــده،
وابســتگی درونــی دریافتشــده و بازخــورد از دیگــران میشــود کــه بهصــورت غیرمســتقیم
موجــب بهبــود اشــتراک دانــش بیــن کارکنــان از طریــق شــکلدهی بــه هویــت ســازمانی میشــود.

لــذا ،بایســتی بــه نقــش ویژگیهــای اجتماعــی شــغل در رابطــه بــا هویــت ســازمانی و اشــتراک

دانــش بیــن کارکنــان کتابخانههــا اهمیــت بیشــتری داده شــود .بــه مســئوالن کتابخانههــا پیشــنهاد
میشــود فرصتهــای توســعة بیشــتر ارتباطــات دوســتانه را در وظایــف شــغلی بــرای کتابــداران
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فراهــم آورنــد .همچنیــن ،پیشــنهاد میشــود وابســتگی درونــی بیشــتری بــرای وظایــف شــغلی

تعریــف شــود ،بهطــوری کــه وظایــف و نتایــج فعالیتهــای کاری بــه همدیگــر مرتبــط شــوند

و شــرایط کاری طــوری تعریــف شــود کــه کارکنــان ب ـ ه خاطــر عملکــرد شــغلی کــه در ســازمان
دارنــد ،بازخــورد دریافــت کننــد تــا از پیامدهــای کاری خــود آگاه شــوند.

ایــن مطالعــه همچنیــن ،برخــی از کاربردهــای نظــری روش مــدل خطــی سلســلهمراتبی را

بــرای توصیــف ســازمانها نشــان داد .پژوهــش انجامشــده نشــان میدهــد کــه روش مــدل

خطــی سلســلهمراتبی یــک روش بســیار خــوب بــرای تفســیر دادههــای چندســطحی اســت.
در مجمــوع ،مــدل خطــی سلســلهمراتبی معیــار اندازهگیــری مناســبی بــرای ارزیابــی اثــرات

زمینــهای و میانســطحی متقابــل اســت .بنابرایــن ،کاربردهــای روش مــدل خطــی سلســلهمراتبی
بــه پژوهشــگران امــکان میدهــد کــه بتواننــد بــه بررســی مجــدد اثــرات ویژگیهــای اجتماعــی
شــغل بــر روی رابطــة علّــی مربــوط بــه رفتــار و نگرشهــای ســازمانی افــراد بپردازنــد .عــاوه بــر

کاربردهــای نظــری ،جمعبنــدی ایــن مطالعــه نیــز دارای ارزش تجربــی بســیار مهمــی اســت .مطالعــة
حاضــر یافتههــای پژوهشهــای پیشــین را بهبــود داده اســت و بررســی دقیقتــری از ویژگیهــای

شــغلی بــه عمــل آورده اســت .بــا ایــن حــال ،نیــاز هســت کــه طیــف وســیعتری از وظایــف
شــغلی جهــت روشنشــدن تأثیــر زمینههــای انگیزشــی و اجتماعــی شــغلی بــر روی شــناخت و

ارزیابــی اشــتراکگذاری دانــش و هویــت ســازمانی در کتابخانههــا مــورد بررســی قــرار گیــرد.

جامعــة آمــاری در ایــن پژوهــش کتابخانههــای ســطح شــهر «اهــواز» بــوده اســت و بررســی ســایر

ســازمانهای دانشمحــور بــا فرهنگهــای متفــاوت خــارج از حــوزة مطالعاتــی ایــن پژوهــش

بــوده اســت .بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود کــه در پژوهشهــای آتــی ســازمانهای دانشمحــور
دیگــری از جملــه مــدارس ،بیمارســتانها و مراکــز آموزشــی و دانشــگاهی نیــز بــا نمونــة بیشــتری
مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
تشکر و قدردانی

محققــان بــر خــود الزم میداننــد کــه از کتابــداران عمومــی و دانشــگاهی شــهر «اهــواز» کــه

در جمـعآوری دادههــای پژوهــش مــا را یــاری نمودنــد ،سپاســگزار باشــند.
فهرست منابع
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.1048-1031 :)4( 31 فصلنامــه پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران

. نشر تراوا: اهواز. نرمافزارهای کاربردی در تحقیقات مدیریت.1395 . فرجاله،رحیمی
 رابطــه بیــن تســهیم دانــش و خالقیــت در کتابــداران کتابخانههــای دانشــگاه.1393 . و عصمــت مؤمنــی، ابراهیــم،زارعــی
.31-20 :)1( 1  فصلنامــه مطالعــات دانششناســی.تربیــت مــدرس
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فرجاله رحیمی

 گرایــش، دارای مــدرک دکتــری مدیریــت بازرگانــی،1357 متولــد ســال
 ایشــان.مدیریــت منابــع انســانی از دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران اســت

هماکنــون اســتادیار گــروه مدیریــت بازرگانــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز

.اســت

مباحــث مربــوط بــه حــوزة مدیریــت منابــع انســانی و مدیریــت رفتــار ســازمانی
.از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت

 ﮔـﺮاﻳﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ از داﻧﺸـﮕﺎه، داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ1357  ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل،ﻓﺮجاﻟﻪ رﺣﻴﻤﻲ
 وي ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫـﻮاز.ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ
. ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.اﺳﺖ
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ﻓﺮجاﻟﻪ رﺣﻴﻤﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1357داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ،ﮔـﺮاﻳﺶ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ از داﻧﺸـﮕﺎه
تحلیل چندسطحی تأثیر ویژگیهای شغل بر اشتراک دانش با نقش میانجی هویت سازمانی | رحیمی و صالحی

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .وي ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫـﻮاز
اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

رضا صالحی

متولــد ســال  ،1370دارای مــدرک کارشناســی ارشــد مدیریــت بازرگانــی،
گرایــش تحــول از دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز اســت.

مباحــث مربــوط بــه تکنیکهــای تصمیمگیــری چندمعیــاره،

AHP ،ANP

 ،Promethee ،Fuzzy ،Dematelو  ...همچنیــن ،نرمافزارهــای کاربــردی در

حــوزة مدیریــت شــامل Spss ،Pls ،Amos ،Lisrel ،HLM ،Super Decision

ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان
ویداﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺤﻮل از
عالیــقﮔﺮاﻳﺶ
جملــهﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ،
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اســت.
پژوهشــی
ارﺷﺪ از
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ...
ﻣﺪرك ،Expert
رﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1370دارايChoice
اﻫﻮاز اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي ﭼﻨـﺪ ﻣﻌﻴـﺎره ،Dematel ،Fuzzy ،Promethee ،ANP ،AHP

و  ...ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ،ﻧــﺮماﻓﺰارﻫــﺎي ﻛــﺎرﺑﺮدي در ﺣــﻮزة ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﺎﻣﻞ Super ،HLM ،Lisrel ،Amos ،Pls ،Spss
 Expert Choice ،Decisionو  ...از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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