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Abstract 
Objective: The purpose is to investigate the relationship between job security and knowledge 

sharing behavior with the mediation of organizational culture among library librarians of 

governmental universities in West Azarbaijan and East Azarbaijan. 

Methodology: The research method is analytical survey type. The study population consisted of 

all librarians working in the libraries of public universities in West Azerbaijan and East 

Azerbaijan Province (155 persons) who were surveyed by census method. Questionnaire was 

used for data collection. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (by SPSS 

and LISREL) in the form of charts and graphs. 

Findings: The results showed that there is a significant positive relationship between job 

security and knowledge sharing behavior (path coefficient 0.73). There is also a positive and 

significant relationship between job security and organizational culture (path coefficient 0.88). 

There is a positive significant relationship between knowledge sharing behavior and 

organizational culture (path coefficient 0.80). Also, considering the direct effect of job security 

on knowledge sharing behavior through the presence of organizational culture variable (path 

coefficient 0.79), it can be concluded that there is a significant relationship between job 

security, knowledge sharing and organizational culture. After modeling and estimating its 
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parameters, the first fundamental question that arises is whether the measurement model is a 

suitable measurement model. Model fit is to what extent a model is consistent with the relevant 

data. When a model is precisely identified and has similar properties, it can be estimated and 

tested. Finally, structural equation indices (RMSEA, NFI, PGFI, etc.) were used to estimate the 

model fit. 

Conclusion: Managing organizations must rely on superior knowledge to make more 

reasonable decisions on important issues and improve knowledge-based practices. Knowledge 

management is therefore more important than knowledge itself in organizations that seek to 

explain how to transform individual and organizational information and knowledge into 

individual and group knowledge and skills. The most important feature in a competitive world is 

change, and what will not change is change itself, relying on the people of the organization as 

the most important asset of the organization, giving them new insights, insights and ideas. And 

to encourage the scientific use of them in advancing the goals of the organization, this requires 

the creation of organizational culture as a constituent of the personality of the organization and 

the orientation of employee behavior. Therefore, it is only by exploring, changing, and creating 

an appropriate and flexible organizational culture that one can gradually change the pattern of 

interaction between individuals in the organization and use knowledge management as a 

competitive advantage, and enhance the performance of organizations. 
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 . رفتگ
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به  دانش اشتراک رفتار بر شغلی امنیت مستقیم اثر شدن دارمعنی به توجه با همچنین(. 80/0 مسیر ضریب) دارد وجود داری معنی و بتمث

 رابطه سازمانی فرهنگ و دانش اشتراک شغلی، امنیت بین گرفت نتیجه توانمی ،(37/0 مسیر ضریب) سازمانی فرهنگ متغیر حضور واسطه
 .ددار وجود داریمعنی

 به سازمان افراد بر تکیه با هاسازمان است، تغییر خود کرد نخواهد تغییر آنچه و است تغییر رقابتی در جهان ویژگی مهمترین :گیرینتیجه

 مانساز مقاصد پیشبرد در ها آن از علمی استفاده و جدید هایایده و هادانسته ارائه و فهم درک، به را هاآن سازمان، سرمایه مهمترین عنوان
 باشد.می کارکنان دهی به رفتارو جهت هاسازمان شخصیت دهنده عامل تشکیل عنوان به سازمانی فرهنگ نیازمند ایجاد امر این کنند، تشویق
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 مقدمه

جهتت تسترید در   . (5002 ، 1ریت  ) استت  مؤثر و مدکارآ دانش مدیریت هایبرنامه کلیدی عنصر دانش تسهیم

دانش عامت  کلیتدی بت د  و ستوس ت ستقه  و یتت و در        ،یادگیری فردی و سازمانی اشتراک دانش هدفمند

افراد تمایت  بته انمتاا کارهتایی را      ش د. از س ی دیگر مقم الًنهایت بهو د عملکرد در سطح فرد و سازمان می

ت ان نتیمه گرفت افراد در ص رت داشتن گترایش و نرتر متوتت از    بنابراین می ند،هستدارند که در آن متوحر 

 ینتدهای افر و  و یت بادواا، تقهد نیازمند دانش ت انند به آن عو مند ش ند. اشتراکیند اشتراک دانش میافر

 بته  نستوت  افتراد  گترایش  بتر  کته ( ستازمانی  و فردی ع ام ) ع املی شناسایی بنابراین،. است تقاملی یادگیری

کینت،،  ) باشتند  داشتته  آن بته  ایویته   ت جته  باید هاسازمان و دارد بسیاری اهمیت است مؤثر دانش اشتراک

5001.)  

در این میان ع ام  فردی شام  دانش و تمربه،  ص صیات شخصیتی و تقاموت بین فتردی کارکنتان را   

یند یتادگیری و  ای مشابه و دانش مرتوط، در فرهات ان نتیمه گرفت افرادی با زمینهش د. بنابراین میشام  می

گذاری دانش ت انمندتر   اهند ب د. همچنین برای پیشورد اهداف همکاری درون سازمانی و اثربخشتی   اشتراک

تحصی  دانش، کسس جایگا  م جه اجتماعی و ایماد اعتماد بسیار مهتم و ییتاتی    ،هااشتراک دانش در سازمان

ید این مطلس ؤ( انماا دادند نیز م5002) 6ما و 2ویلکینز ، 2ی که ی پهوهش. (5002 ، 3فایرمن و 5ژان،) هستند

ینتد  ااعتمتاد( در میتان کارکنتان فر   ) ها و تق یت این روییهاست که ایماد فضای اعتماد بین فردی در سازمان

یترا اشتتراک   ای نستوت بته هتم دارنتد، ز    دوس یه تأثیرنماید. همچنین این ع ام  می  اشتراک دانش را تسهی

مساعی و اشتراک دانش نیز به ن به   د فضای اعتماد را بین کارکنان تق یت   اهد نم د. بی شک بترای نیت    

هتا رابطته   آید. امروز  در بستیاری از ستازمان   به این اهداف متغیر امنیت شغلی نیز از ع ام  اصلی به شمار می

دهند که در صت رت  ف کارکنان به سازمان اطمینان میاز یک طر ،بلندمدتی بین کارکنان و سازمان وج د دارد

های آتی از بتازد  آن بهرمنتد شت ند و از ست ی     ت انند در سالو ارتقای دانش و مهارت افراد می گذاریسرمایه

هتا در  مین نیازهای   د اطمینان یاص  نمایند. از این رو ستازمان أدیگر کارکنان نیز در م رد امنیت شغلی و ت

 مین نیازهای کارکنان به آن بازدهی برسند.أافزایش امنیت شغلی و تتوشند با 
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 فرهن، و افکار آم زش فرایند همانند را یکن ا ت و تکراری وظایف و عملیات سازمانی، دانش تسهیم

 و دانستن چگ نگی ضمنی، دانش ت انیممی دانش، مدیریت فرایند تنریم و طرایی طریق از. دهدمی تغییر

  لق برای را بنیانی و اساس و کنیم تودی  سازیمستندو  زمینه تحلی  و استانداردها ها،رویه به را کار جریان

یند ادهیم. با تحلی  و بررسی دانش و اهمیت آن در فر  رار پایدار ت سقه و ر ابتی مزیت و شایستگی

ها شی عملکرد سازماندانش چقدر در اثربخ ت ان نتیمه گرفت اطوعات و متقا واًعملکردی هر سازمان می

گردد که به سیر صق دی و سرید تغییرات دانش در بستر بسزایی دارد. این امر زمانی بیشتر ه یدا می تأثیر

که امروز  جامقه صنقتی و یتی فراصنقتی تودی  به جامقه اطوعاتی شد  است،  ط ریه جامقه د ت کنیم. ب

 ،بنابراین ؛(1331 ایمدپ رداریانی،) فزا به دانش افزا شد  استها از ن ع نیرواهمین امر باعث تغییر در فناوری

 بهو د و مهم م ض عات در ترمقق ل تصمیمات اتخاذ امکان برتر دانش بر تکیه با باید هاسازمان مدیریت

 محس ب دانش   د از مهمتر ایمق له دانش مدیریت رو این از. کنند پیدا را دانش بر موتنی عملکردهای

 به را سازمانی و فردی هایدانسته و اطوعات تودی  چگ نگی تا ندسته آن دنوال به هاسازمان که ش د می

 . (1335 همکاران، و 1گیلورت) نماید روشن و تویین گروهی و فردی هایمهارت و دانش

فرهن،  ،ش د. رابینزدر این بین فرهن، سازمانی یاکم، نقطه کلیدی زنمیر  ع ام  ف ق محس ب می

 های سازمان از را سازمان آن که سازمان، یک اعضای میان مشترک مفاهیم و مقناها از نی را سیستمیسازما

 و انتقال اشتراک، برای محیطی باید ها(. لذا سازمان1332، 5رابینز) نمایدکند، تقریف می می متمایز دیگر

 دهند آم زش شان،تقاموت ردنک مفه ا با جهت در را افراد و آورند وج ده ب اعضاء میان در دانش توادل

ت ان دست به تغییر پذیر میدستیابی به یک فرهن، سازمانی انقطافبا شک بی(. 1992 ، 3ن ناکا و تاک چی)

در این بین مدیریت دانش به عن ان یک ابزار ر ابتی، ارتقاء سطح  ؛ها زددر تقاموت میان فردی در سازمان

ت اند روند کاری از س ی دیگر امنیت شغلی می .(5005 ، 2بات) اشت  اهد دها را در پیعملکرد سازمان

 نم د تص ر شرایطی را شغلی ت ان داشت امنیت  د  رار دهد. در یقیقت می تأثیرسازمان را به شدت تحت 

 ایمنی مناسس، شغ  به دستیابی برای و نواشد شغلی تغییرات یا شغ  دادن دست از  طر مقرض در فرد که

ت اند از فرهن، سازمانی م ج د بر اساس این تقریف امنیت شغلی می. (1396جرایی، ) کند یساسا را الزا

کارمند و یا  و نیفتد  طر به کارکنان اشتغال که دارد ت جه مسئله این به شغلی امنیت وا د ت گیرد. درأنش

ه تقاریف و  ص صیات با ت جه ب .بداند ایمن و مص ن شغ  دادن دست از تهدید هرگ نه از را   د کارگر
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های هر لفهؤت ان نتیمه گرفت مهریک از متغیرهای رفتار اشتراک دانش، فرهن، سازمانی و امنیت شغلی می

 گذار   اهند ب د.تأثیریک از متغیرهای مذک ر با شدت و یا ضقف متفاوت بر هم 

ان غربی و شر ی هستند های آذربایمهای دولتی استانکتابداران دانشگا  پهوهشجامقه پهوهش در این 

که کتابداران از  اند. با ت جه به اینکه تاکن ن تحت بررسی چنین متغیرهایی در  الس یک پهوهش  رار نگرفته

کنندگان اطوعات و دانش  هر ن عی که باشند در  ط مقدا توادل دانش بین ت لیدکنندگان و مصرف

ازد  کاری آنان بسیار مهم و ییاتی است. از س ی دیگر ثر بر بؤشناسایی عل  و ع ام  م بنابراین، ؛باشند می

متفاوتی با  نیز رسالت کاری نسوتاً ی از یک سازمان مادر هستند که مقم الًئهای دانشگاهی جزکتابخانه

گذار از س ی سازمان مادر بر عملکرد کتابداران جهت افزایش تأثیرها دارند، لذا بررسی ع ام  کتابخانه

گذار سازمانی بسیار تأثیرکه تقداد متغیرهای  د یائز اهمیت باشد. همچنین با ت جه به اینت انوری می بهر 

زیاد هستند، در این مقاله به بررسی نقش امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش با میانمی فرهن، سازمانی در 

ست که با ت جه به این های آذربایمان غربی و شر ی پردا ته شد  اهای دولتی استانبین کتابداران دانشگا 

هایی از این دست ت اند به عن ان مکملی بر پهوهشش د که میجدید محس ب می یترکیس متغیرها، پهوهش

های دیگر ش د، باشد. نتای  این پهوهش در کنار نتای  پهوهشکه در سط ر ذی  به بر ی از آنان اشار  می

 ثمر باشد. تابداران متمرگذار بر عملکرد کتأثیرت اند در شناسایی ع ام   می

های چندی در زمینه متغیرهای م رد بحث در پهوهش یاضر ص رت پذیرفته است که در این پهوهش

 گردد:ترین م ارد اشار  میممال به مرتوط

( به بررسی رابطه فرهن، سازمانی بر   د انگیختگی 1393) در پهوهشی ویدتی، پ رزارع و با ری

داری با   دانگیختگی  ینشان داد فرهن، سازمانی ارتواط متوت و مقناین پهوهش سازمانی پردا تند. نتای  

 باشد، دارد.سازمانی که یاص  رضایت از شغ  می

( به بررسی رابطه بین فرهن، سازمانی 1393) زاد  و آ ایی  انه برقکیا، غریسدر پهوهشی دیگر مقینی

تسهیم دانش پردا تند، نتای  نشان دادند تسهیم دانش و کارآفرینی سازمانی با در نرر گرفتن نقش میانمی 

 کند.فرهن، سازمانی را بر کارآفرینی سازمانی میانمیگری می تأثیر

بررسی رابطه بین فرهن، سازمانی و عدالت »( به 1391) زاد  کلهردر پهوهشی دیگر عزیزی نهاد، و  الی

های آن مؤلفهنشان دادند، بین فرهن، سازمانی و  پردا تند، نتای  «سازمانی با م فقیت شغلی مدیران مدارس

 و نیز عدالت سازمانی با م فقیت شغلی مدیران رابطه متوت و مقناداری وج د دارد.

وری کارکنان ج  سازمانی و امنیت شغلی بر میزان بهر  تأثیربررسی » بهنامه   د  ( در پایان1396) باغی

 میزان آن بر هایمؤلفه و سازمانی ج  که داد نشان نتای  پهوهشپردا ت.  «دانشگا  آزاد اسومی واید ماک 
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 و شغلی همچنین امنیت. دارند داریمقنی و متوت تأثیر ماک  اسومی آزاد دانشگا  کارکنان وریبهر 

 .دارند داریمقنی و متوت تأثیر ماک  اسومی آزاد دانشگا  کارکنان وری بهر  میزان بر آن های مؤلفه

رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان با نقش  تأثیر( در پهوهشی به بررسی 1396) صیدزاد اسماعیلی و 

ط ر غیرمستقیم و ه میانمی وفاداری سازمانی پردا تند. نتای  نشان داد رضایت شغلی به ط ر مستقیم و نیز ب

 متوت و مقناداری دارد. تأثیرای وفاداری سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش واسطه

 رفتار با آن ارتواط و شغلی امنیت تحلی  و مطالقه به   د مقاله در( 1396) امامی و اسومی ،فویتی 

 شغلی امنیت و دانش اشتراک رفتار بین که داد نشان نتای . های عم می پردا تنددر کتابخانه دانش تسهیم

 . دارد وج د داریمقنی رابطه

 رفتار و شغلی امنیت بین رابطه» عن ان با   د مقاله در( 1392) ناصرالمقمار و آسمانی امامی  ر  تپه،

 رابطه بررسی به «فناوری و عل ا رسانی اطوع ایمنطقه مرکز در سازمانی فرهن، میانمی با دانش اشتراک

 بین که دادند نشان نتای . ندپردا ت سازمانی فرهن، میانمی با دانش اشتراک رفتار و شغلی امنیت بین

 اشتراک رفتار و بین شغلی امنیت و سازمانی فرهن، همچنین بین و دانش اشتراک تاررف و سازمانی فرهن،

 . دارد داری وج دمقنی رابطه شغلی امنیت و دانش

 درگیر سازگاری، رسالت،) سازمانی فرهن، ابقاد همه که داد نشان   د نامهپایان در( 1392) فرشهوازیان

 دارند.  تأثیر رضایت و شغلی امنیت نیز و یت انمندساز بر( ذیری  انطواق کار، در شدن

 سازمان در دانش مدیریت و فرهن، بین رابطه بررسی» به   د مقاله در( 1339) رمضانی و کشاورزی

 یمایت و فردی  و یت میان داریمقنی رابطه که دادند نشان نتای . پردا تند «مشهد شهرداری مرکزی

 دانش تسهیم با کنترل و پاداش سیستم و رهوری سوک و تقارض پدید  با سازش و سازمانی ه یت و مدیریت

 دارد.  وج د

 مدیریت و گل ب مدل براساس سازمانی فرهن، بین رابطه» ی به بررسیپهوهشدر ( 1333) نیاشریف

 رابطه دریان ردی و بنادر سازمان در دانش مدیریت و سازمانی فرهن، بین که داد نشان نتای . پردا ت «دانش

  .دارد وج د متوتی و اردمقنی

ارتقاء و رضایتمندی شغلی و میزان  تأثیربررسی »( به 5050) 3و هاندیمن 5، پ ربا1در پهوهشی رینی

 ارتقاء  سارت، جوران که داد نشان پردا تند. نتای  «جوران  سارت بر عملکرد کارکنان دانشگا  میرک ب نانا

 در یتأثیر جزئی جوران. عملکرد کارکنان دارد بر اریدمقنی تأثیر همزمان ط ر به شغلی رضایت و شغلی

 
1. Rinny 

2. Purba 

3. Handiman 
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 و متوت تأثیر شغلی همچنین رضایت. دارد عملکرد بر داری مقنی و متوت تأثیر شغ  ارتقاء. ندارد عملکرد

 .دارد عملکرد بر داری مقنی

 غلی برش  سارت، رضایت جوران شغلی، انگیز  تأثیربررسی »( به 5011) 5و آملیا 1در پهوهشی دیگر کدیر

ی نداشته ولی تأثیرنتای  نشان داد، جوران  سارت بر رضایت شغلی کارمندان  .پردا تند «کارمندان عملکرد

 ثر است. ؤو رضایت شغلی بر عملکرد کارکنان م انگیز  شغلی

( به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و فرس دگی شغلی با میانمی ایماد 5011) 3در پهوهشی اوک  و ستین

تماعی علمی در بین مقلمان پایه اول و دوا مدارس ترکیه پردا تند. نتای  نشان دادند افزایش روابط روابط اج

 گردد. می دار رضایت شغلی و کاهش فرس دگی شغلی اجتماعی علمی بین مقلمان باعث افزایش مقنی

ا تند. دپر ( به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان5016) 2باک تیکدیگر در پهوهشی 

و نقش عملکرد  تأثیربیشتری در تقیین عملکرد نسوت به  تأثیرنتای  نشان داد، رضایتمندی در شغ  نقش و 

 در تقیین رضایت شغلی دارد.

 1ت علمی دانشگا  باچیئرضایت شغلی بر عملکرد کارکنان غیرهی تأثیربه بررسی  6و محمد 2این وا 

 رابطه دانشگا  غیرآکادمیک کارکنان عملکرد بر شغلی رضایت بین هک نشان داد این پهوهش پردا تند. نتای 

 رضایت بین منفی رابطه کاری محیط که است آن از یاکی همچنین ها یافته. دارد وج د داری یمقن و متوت

 کند.می تقدی  را کارکنان عملکرد و شغلی

 و شخصیت سازمانی، ،فرهن و دانش اشتراک بین رابطه بررسی به   د پهوهش در( 5012) 3ب رگس

 و مستقیم رابطه سازمانی فرهن، و دانش اشتراک بین داد که نشان نتای . پردا ت اجتماعی محیط

گذاری دانش میان پهوهشگران  تش یق عام  تق یت کنند  فرهن، به اشتراک همچنین. دارد وج د داری مقنی

 ب د.

 روانی بیماران به رسانی  دمات کیفیت و پرستاران سازمانی فرهن، بررسی به( 5010) 9و گریست ن بیک

 همچنین. دارد وج د شد  ارائه  دمات کیفیت و سازمانی فرهن، بین مهمی ارتواط داد نشان نتای . پردا تند

( 5006) 10است. لین ب د  باکیفیت  دمات ارائه راستای در فرهن، بهترین ای، ویله فرهن، داد نشان نتای 

 
1. Kadir  

2. Amalia 

3. Okcu & Cetin 

4. Bacotic 

5. Inuwa 

6. Muhammad 

7. Bauchi 

8. Borges 

9. Beak & Garreston  

10. Lin 
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 تای ان در باال فناوری صنقت م ردی مطالقه: دانش تسهیم بر ثرؤم اکتشافی م ع ا عن ان با   د پهوهش در

 چه هر دارد؛ دانش اشتراک تسهی  در مهمی نقش سازمان وایدهای میان تقهد و اعتماد که داد نشان

 کارکنان است؛ بیشتر سازمان مختلف هایبخش میان دانش اشتراک باشد، کمتر سازمانی سا تار رسمیت

  .پردازند می کمتری دانش گذاریاشتراک به ،سازمان به تقهد و تقلق عدا سوس به و تپار  یا و  راردادی

 افزاری نرا ت سقه گرو  اعضای بین در دانش اشتراک رفتار بررسی به   د مقاله در( 5003) 1جین و رو

 اشتراک با فرهن، میان زنی و دانش اشتراک رفتار و اعتماد میان که داد نشانها  پهوهش آن نتای . پردا تند

 .دارد وج د داریمقنی و متوت رابطه دانش،

 

 های پژوهشفرضیه

 فرضیه اصلی

 داری وج د دارد.بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش با میانمی فرهن، سازمانی رابطه مقنی

 پژوهش های فرعیفرضیه

 دارد. داری وج دامنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش رابطه مقنی بین -1

  داری وج د دارد.بین امنیت شغلی و فرهن، سازمانی رابطه مقنی -5

 داری وج د دارد.بین رفتار اشتراک دانش و فرهن، سازمانی رابطه مقنی -3

  داری وج د دارد.بین امنیت شغلی، اشتراک دانش با میانمیگری فرهن، سازمانی رابطه مقنی -2

 

 تحقیق روش

باشد. می هموستگی ن ع از و تحلیلی -شناسی پیمایشیکاربردی و از لحاظ روش هدف نرر از یاضر پهوهش

وزارت عل ا و  های دولتیدانشگا  هایشاغ  در کتابخانه کتابداران کلیه شام  پهوهش این آماری جامقه

باشد.  شر ی میآذربایمان غربی وآذربایمان های دولتی وزارت بهداشت درمان و آم زش پزشکی استاندانشگا 

نفر، افراد شاغ  در  29باشند که از این تقداد می نفر 122 های م رد بررسی،افراد شاغ  در کتابخانه دتقدا

های های دانشگا نفر ، افراد شاغ  در کتابخانه 106غربی و های دولتی استان آذربایمانهای دانشگا کتابخانه

 و نشد انماا گیرینم نه آماری، جامقه تقداد ب دن محدود به ت جه باشد. باشر ی میدولتی استان آذربایمان

نفر ب دند  122نفر از  139ها  تقداد پاسخ دهندگان به پرسشنامه .گرفت  رار تحلی  م رد آماری جامقه همه

 
1. Ru & Jin 
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 90شدند، لذا مشارکت شام  می نفر از استان آذربایمان شر ی را 92نفر از استان آذربایمان غربی و  22که 

 دست آمد.ه مقه پهوهش بدرصدی جا

ها بر اساس اهداف و متغیرهای باشد. جهت گردآوری داد گیری در این پهوهش پرسشنامه میابزار انداز 

های مرب ط به متغیر امنیت شغلی از پهوهش از سه پرسشنامه استفاد  شد. ابتدا برای گردآوری داد 

( استفاد  1392به نق  از نرری، س ری و عیدی، ) ای با همین عن ان که ت سط نیسی و همکارانپرسشنامه

 ص رت طیف لیکرت ب د. ه س ال و ب 56شد. پرسشنامه امنیت شغلی شام  

 ص رت طیف لیکرت طرایی شد.ه و ب پرسش 51پرسشنامه دوا، پرسشنامه اشتراک دانش شام  

 پرسشنامه، دهندگاناسخپ ابزار، این در .پرسشنامه س ا، پرسشنامه فرهن، سازمانی کامرون و ک ئین ب د

 سازمان مطل ب و م ج د فرهن، هایویهگی در ص ص مدل، این در نرر م رد فرهن، ن ع چهار به بایستی

 از دنیا در شد  شنا ته و پرکاربرد ابزار یک عن ان به (OCAI) فرهن، سازمانی ارزیابی پرسشنامه. دهند پاسخ

 فرهن، ارزیابی ابزار و مدل روایی آن، گسترد  نتای  و شد  تهگرف کاره ب هاسازمان ان اع در بارها 1999 سال

رهوری  های برجسته سازمان،مشخصه) مقیار شش ایتساب با ترتیس، بدین .کندمی تأیید را سازمانی

کیدات استراتهی و مقیارهای أهای سازمانی(، تپی ند دهند ) چسس سازمانی سازمانی، مدیریت کارکنان،

 شام  ایپرسشنامه با سازمانی ارزیابی فرهن، ابزار ها،فرهن، چهارگانه ان اع از یک هر ارزیابی در م فقیت(

 (.5001، 1فرالینگر، الس ن) کندمی ارزیابی را سازمان مطل ب و جاری فرهن، ،پرسش 52

های مذک ر پرسشنامه که ص رت بدین شد، استفاد  محت ایی روش ها ازپرسشنامه روایی سنمش برای

گیری ها اعمال گردید. برای انداز ها در پرسشنامه ارسال شد و نررات اصویی آن نفر از صایونرران 12برای 

ه نفر و آزم ن آلفای کرونواخ استفاد  شد. ضرایس ب 30با تقداد نم نه  5از مطالقه اولیه هاپایایی پرسشنامه

 .گرددها در جدول زیر مشاهد  میدست آمد  برای هر یک از پرسشنامه

 

 های پژوهشضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه .6جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه های پرسشتعداد  متغیر

 835/0 31 امنیت شغلی

 817/0 35 رفتار اشتراک دانش

 811/0 31 فرهنگ سازمانی

 

 
1. Fralinger & Olson 

2. Pilot Study 



 655                                                                                                        9شماره  ،29دوره ، 6911 ،رسانی کتابداری و اطالع

انی و آمار استنواطی از آزم ن ها از آمار ت صیفی شام  فراوانی و درصد فراوبرای تمزیه و تحلی  داد 

 نسخه spssافزارهای هموستگی و مقادالت سا تاری استفاد  شد. تمامی مرای  تمزیه و تحلی  آماری با نرا

 انماا گردید. 10افزار لیزرل نسخه  و نرا 50

 

 هایافته

 زیم: پرداشنا تی جامقه پهوهش می ها به بررسی ت صیفی اطوعات جمقیتدر ابتدای بخش یافته

های دانشگا  دو استان م رد بررسی دارای درصد کتابداران شاغ  در کتابخانه 69بیش از  5بر اساس جدول  

 .باشندجنسیت زن می

 

های دولتی استان آذربایجان غربی و های دانشگاهتوزیع فراوانی و درصد فراوانی کتابداران کتابخانه .2جدول 

 آذربایجان به تفکیک جنسیت

 جنسیت     ستانا مرد زن

 آذربایجان غربی   51 (3/75)  37 (7/70) 

 آذربایجان شرقی        75 (8/18)  11 (5/17) 

 جمع 11 71

 

آمارها نشان داد بیش از نیمی از کتابداران وضقیت استخدامی رسمی  ،در  ص ص ن ع استخداا جامقه آماری

 (.3جدول ) باشنددارند و مابقی به ترتیس  رادادی و پیمانی می

 

های دولتی استان آذربایجان غربی و های دانشگاهتوزیع فراوانی و درصد فراوانی کتابداران کتابخانه .9جدول 

 آذربایجان شرقی به تفکیک وضعیت استخدام

 قراردادی پیمانی رسمی  استخدامنوع    استان

  51 (3/75)    1 (7/57)    31 (1/11)  آذربایجان غربی

 33 (1/37)    53 (3/53)  10 (8/17)  شرقی آذربایجان

 71 58 81 جمع

 
ها رشته تحصیلی  درصد از آن 66آمارها نشان داد بیش از  ،در  ص ص رشته تحصیلی کتابداران م رد بررسی

 (. 2جدول ) باشندهای متفاوت میرشته مختلف با نسوت 13شناسی دارند و مابقی در علم اطوعات و دانش
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غربی و های دولتی استان آذربایجانهای دانشگاهفراوانی و درصد فراوانی کتابداران کتابخانه .4جدول 

 شرقی به تفکیک رشته تحصیلی آذربایجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 هابررسی توزیع طبیعی دادهنتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای  .5جدول 

 سطح معنی داری کولموگروف اسمیرنوف تعداد متغیر

 513/0 513/5 577 امنیت شغلی

 501/0 501/5 577 رفتار اشتراک دانش

 585/0 537/5 577 فرهنگ سازمانی

 

 آمار استنباطی

 هاتعیین نرمال بودن توزیع داده

استفاد  شد  است.  1اسمیرن ف -ها از آزم ن ک ل م گروف اد برای نشان دادن نرمال و غیرنرمال ب دن ت زید د

است. بنابراین  02/0برای هر سه متغیر، باالتر از  Sigدهد که مقدار  نتای  آزم ن نشان می 2با ت جه به جدول 

ت ان رد کرد و با  فرض صفر مونی بر نرمال ب دن ت زید برای هر کداا از متغیرهای اصلی پهوهش را نمی

 باشند.ت ان ادعا کرد که هر سه متغیر دارای ت زید نرمال میمی 92/0ان اطمین

 
1. Kolmogorov-Smirnov 

 درصد فراوانی فراوانی رشته تحصیلی

 3/11 73 شناسی دانش و اطالعات علم

 1/5 3 تربیتی علوم

 7/1 1 مدیریت

 3/3 50 فارسی ادبیات

 7/3 1 شناسیروان

 3/0 5 درسی ریزی برنامه

 3/0 5 اطالعات فناوری

 3/0 5 شناسی اقلیم

 3/0 5 بیولوژی

 1/7 1 آموزشی مدیریت

 1/5 3 پرستاری

 1/5 3 داروئی گیاهان

 3/0 5 پزشکی آموزش

 3/0 5 اقتصاد

 500 537 جمع
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 معادالت ساختاری

 نیاست که از ا ر یهای چند متغمطالقه نرم و سا تار م ج د در داد  ،یعامل  یو عمد  تحل یهدف اصل

 یسس تقداد کمها را بر یط ری که بت ان آنبه  سترهایمتغ یهموستگ سیساد  کردن ماتر دنوال به قیطر

ت ان مدل عام  از  و   زانیم نییتق دی،ییأت یعامل  یهدف تحل نیکرد. مهمتر نییتو ییربنایز هایاز عام 

در صدد  دیییأت یعامل  یدر تحل گریعوارت د به های مشاهد  شد  است.ای از داد  ممم عه شد  به فیتقر

آن چه بر اساس تئ ری و مدل نرری  با شد  رییگهای انداز تقداد عام  ایکه آ میمسئله هست نیا نییتق

کاربرد دارد که  یزمان دیییأتی عامل  یتحل (.1390پ ر و صفری،  سییو) رفت، انطواق داردیانترار م

روابط  رها،یاز متغ ایم ج د در ممم عه ییربنایرا در باب تقداد ع ام  ز یاتیپهوهشگر  صد آزم ن فرض

  یباشد. تحل داشته را ینرری و تمرب یمدنرر را با ت جه به موان رییگمدل انداز ها با نشانگرها و برازش  عام 

مرتوه  یعامل  یمرتوه اول و تحل دیییأت یعامل  یبر یسس سط ح ع ام  مکن ن بر دو ن ع تحل دیییأت یعامل

 (.13 دی،یو رش یعودالملک) استدوا 

تفاد  شد. نتای  تحلی  عاملی دارای دو در این پهوهش برای سنمش روایی ساز  از تحلی  عاملی اس

1 درجه آزادی و مقدار شا ص (،sig) داری آزم ن روجی ب د که  روجی اول به ترتیس سطح مقنی
KMO را

برای  باشد، پس نم نهب د  و مقداری نزدیک به یک می 325/0که مقدار شا ص  ییدهد. از آنمانشان می

درصد است که نشان  2داری آزم ن بارتلت، ک چکتر از سطح مقنیتحلی  عاملی کافی ب د. همچنین مقدار 

 دهد. دهد تحلی  عاملی برای شناسایی سا تار، مناسس است. جدول زیر نتای  این آزم ن را نشان میمی

 

 KMOآزمون بارتلت و  .1جدول 
KMO 813/0 

 318/3377 (Approx. Chi- Square) بارتلت کروی تست

 3181 درجه آزادی

 000/0 داریمعنی سطح

 

 روجی دوا در تحلی  عاملی برای سنمش روایی ساز ، به ترتیس اشتراک اولیه و استخراجی را نشان  

 2ک چکتر از ) که هیچ یک از مقادیر اشتراک اولیه ک چک نو دند یایدهد. با ت جه به نتای  تحلی ، از آنم می

 ها یذف نشدند. درصد( در نتیمه هیچ کداا از آن

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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 ها ی رابطه بین متغیرهای تحقیق و آزمون فرضیهبررس

جهت آزم دن الگ ی پیشنهادی رابطه امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش با نقش میانمی فرهن، سازمانی   

و  پهوهش، نتای  آزم ن فرضیات 12-2و جدول  3-2از الگ سازی مقادالت سا تاری استفاد  شد که شک  

 دهند. بر این اساس:را نشان می پهوهشل روابط سا تاری بین متغیرهای مد

 ساختاری معادالت الگوسازی اساس بر مدل .6شکل 

 

 داری وج د دارد.امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش رابطه مقنی بین: پژوهشفرضیه فرعی اول 

 ضریس مسیربا ت جه به  ،پردازددار امنیت شغلی بر رفتار اشتراک دانش میمتوت و مقنی تأثیربه  این فرضیه

یید  رار گرفت. به این مقنی که بین امنیت شغلی و رفتاری اشتراک أم رد ت 000/0داریو سطح مقنی 13/0

 (.1جدول ) داری وج د دارددانش رابطه متوت و مقنی

 داری وج د دارد.بین امنیت شغلی و فرهن، سازمانی رابطه مقنی: پژوهشفرضیه فرعی دوم 

با ت جه به ضریس  ،پردازدداری بین امنیت شغلی و فرهن، سازمانی میمقنی به بررسی رابطه این فرضیه

یید  رار گرفت. به این مقنی که بین امنیت أاین فرضیه نیز م رد ت 000/0داری سطح مقنی و 33/0مسیر 

یم داری رابطه متوت وج د داشته و رابطه بین متغیرها مستقشغلی و فرهن، سازمانی، با ت جه به سطح مقنی

 (.1جدول ) است
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 داری وج د دارد.بین رفتار اشتراک دانش و فرهن، سازمانی رابطه مقنی: پژوهشفرضیه فرعی سوم 

با ت جه به  ،پردازدداری بین رفتار اشتراک دانش و فرهن، سازمانی میبه بررسی رابطه مقنی این فرضیه

یید  رار گرفت. به این مقنی که بین أت این فرضیه نیز م رد 000/0داری و سطح مقنی 30/0ضریس مسیر 

داری رابطه متوت وج د داشته و رابطه بین رفتار اشتراک دانش و فرهن، سازمانی، با ت جه به سطح مقنی

 (.1جدول ) متغیرها مستقیم است

بین امنیت شغلی، اشتراک دانش و فرهن، سازمانی رابطه : ژوهشپفرضیه چهارم( ) فرضیه اصلی 

  د دارد.داری وج  مقنی

              پردازد، گری فرهن، سازمانی در ارتواط بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش میکه به بررسی میانمی

واسطه یض ر متغیر فرهن،  دار شدن اثر مستقیم امنیت شغلی بر رفتار اشتراک دانش بهبا ت جه به مقنی

درصد، فرضیه  92ت ان نتیمه گرفت با ایتمال ، می(000/0داری و سطح مقنی 19/0ضریس مسیر ) سازمانی

(. بر اساس  روجی مدل الگ ی مقادالت سا تاری متغیرهای 1جدول ) یید  رار گرفتأم رد ت پهوهشچهارا 

 ص رت زیر نشان داد.ه ت ان بها را می های آنمؤلفه ،م رد بررسی

 

 
 

آمد  است. با  3ها نیز  اب  ت جه است که ماتریس ک واریانس بین متغیرها در جدول مؤلفهارتواط بین 

داری بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش وج د دارد و های جدول، رابطه متوت و مقنیت جه به داد 

 . داری وج د دارد که این رابطه مستقیم استهمچنین بین امنیت شغلی و فرهن، سازمانی رابطه مقنی

 

 ماتریس کوواریانس. 1جدول 
 فرهنگ سازمانی رفتار اشتراک دانش امنیت شغلی متغیر پژوهش

   5 امنیت شغلی

  5 81/0 رفتار اشتراک دانش

 5 13/0 80/0 فرهنگ سازمانی
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 ارزیابی تناسب مدل نهایی

ت که آیا مدل ش د این اس اساسی که مطرح می پرسشسازی و تخمین پارامترهای آن، اولین بقد از مدل

یا  یر. منر ر از برازش مدل این است که تا چه ید یک مدل با  استگیری مناسوی  گیری، مدل انداز  انداز 

های  ش د و دارای ویهگی های مرب طه سازگاری و ت افق دارد. بنابراین و تی یک مدل د یقاً مشخص می داد 

های ص رت برای ارزشیابی برازندگی آن شا ص در این ؛پذیر گرددهمانندی باشد و برآورد و آزم ن آن امکان

 ش د: ها در جدول زیر آورد  می زیادی وج د دارد که مهمترین آن

 

 زش مدل فرضیه اصلیاهای نکویی بر شاخص .1جدول 
 آماره مدل فرضیات دامنه قابل قبول معادل فارسی شاخص برازش

RMSEA
6

 03/0  03/0تا 0و بین  01/0کمتر از  ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

NFI
2

 81/0 7/0باالتر از  شاخص برازش هنجارشده 

PGFI
7

 11/0 1/0باالتر از  شاخص برازش تعدیل یافته 

IFI
1

 83/0 7/0باالتر از  شاخص برازش افزایشی 
1
GFI 73/0 7/0باالتر از  شاخص نکویی برازش 

AGFI
1

 77/0 7/0باالتر از  شاخص نکویی برازش اصالح شده 

RMR
 035/0 بین صفر و یک ریشه میانگین مربعات باقیمانده 3

 

( آمد  است. اگر یکی از 9جدول ) ش ند در جدولهایی که در اکتر تحقیقات گزارش میترین شا ص متداول

باشد که این ها  اب   و ل نواشد دلیلی بر رد مدل نیست بلکه نشان دهند  ضقف نسوی مدل میاین شا ص

های ارائه شد  و مقایسه  یا ع ام  دیگر باشد. شا ص گیری، جمقیت نم نهت ناشی از نم نهضقف ممکن اس

 دارد. پهوهشآن با مقدار مطل ب برای یک مدل برازش یافته، نشان از برازش مناسس مدل 

 

 (NFI) شاخص برازش هنجار شده

که به  است NFI . شا صش دافزار لیزرل نمایش داد  میاولین شا ص برازش نسوی که در  روجی نرا

اسک ئر باشد. این آمار مدل را از جهت مقایسه بین مقادیر کایتر میشا ص برازش هنمارشد  شنا ته شد 

ها برابر با  های مدل وج د ندارد و ک اریانس بین آنای بین متغیرگ نه رابطهمدلی که در آن هیچ) مدل مستق 

 1تا  0کند. دامنه پذیرش این شا ص در بین مقادیر زیابی میاسک ئر مدل اشواع شد  ارصفر است( و کای

 
1. Root Mean Squarerror of Approximation 

2. Normed Fit Index 
3. Parsimonious Goodness of Fit Index 

4. Incremental Fit Index 

5. Goodness of Fit Index 

6. Adjusted Goodness of Fit Index 

7. Root Mean Square Residual 
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باشد و در دهند  پذیرش مدل می در نرر گرفته شد  است که نشان9/0ت سط بنتلر و ب نت مقادیر باالی 

که مقدار این  با ت جه به این .گ یند مدل برازش   بی داردباشد؛ می 92/0ص رتی که این مقدار باالتر از 

 باشد نشان دهند  برازش ضقیف مدل است. می 36/0( 9) ولشا ص در جد

 

 (PGFI) شاخص برازش تعدیل یافته

ج یی یا برازندگی و صرفه چگ نه نرر م رد مدل که کنندمی مطرح را پرسش این ،های تقدی  یافته شا ص

ها و تی مدل این است که اکتر ،ای که دارای اهمیت بسیاری استکنند؟ نکته ایماز را با هم ترکیس می

هایی ارزشمند است که مدل ،ها برازش یابند که پارامترها به انداز  کافی برآورد ش ند. بنابراینت انند به داد  می

مقدار مت سط این شا ص بین صفر  .ها را با تقداد نسوتاً کمی از پارامترهای آزاد ت جیه کندپذیری داد تغییر

 با ت جه به این .گ یند مدل برازش   بی داردباشد؛ می 9/0ار باالتر از در ص رتی که این مقدباشد. و یک می

 بنابراین این مدل برازش   بی ندارد. است 26/0(  16-2) که مقدار این شا ص در جدول

 

 (AGFI) هو نیکویی برازش اصالح شد  (GFI) نیکویی برازش 

یساسیتی به تقداد و یمم نم نه ندارند و  گ نه هیچهای نیک یی برازش و نیک یی برازش اصوح شد  شا ص

د. مقدار نکن در یقیقت مقدار ک واریانس مشاهد  شد  به ن عی نسوت واریانس بازت لید شد  را محاسوه می

GFI کند و هرچه تقداد پارامترهای مدل افزایش یابد  د ت مدل را در تکرار ک واریانس رصد شد ، بیان می

که مقدار  باشد و با ت جه به اینمی 9/0باالی  GFIفت. مقادیر پیشنهادی برای ایمقدار آن نیز افزایش   اهد 

 ت ان بیان داشت مدل دارای برازش مطل بی است. است، می 95/0( 9) این شا ص در جدول

ش د و همانط ر بر اساس درجه آزادی می GFIکه باعث تنریم  شا صی است AGFIاز س ی دیگر شا ص 

مقدار  ،نه نیز بستگی ندارد. به عوارت دیگر با افزایش تقداد پارامترهای جدید در مدلکه ذکر شد به یمم نم 

GFI یابد. یقنی با افزایش تقداد پارامترها، برازش مدل بسیار ناچیز بهو د   اهد یافت. این نیز کاهش می

( در 93/0) گزارش شد طلود که با ت جه به میزان را برای برازش مطل ب می 9/0مقیار نیز مقادیر پیشنهادی 

 دست آمد  است.ه ( برازش مطل بی ب9)جدول 

 

 (RMR) ماندهمیانگین مجذور باقی ریشه  شاخص

باشد. این مقدار در وا د  مطلق می هایشا صیکی از   (RMR) هامیانگین ممذور با ی ماند  ریشه  شا ص

بینی شد  با فرض  های برآورد یا پیشیستفاوت بین عناصر ماتریس مشاهد  شد  در گرو  نم نه و عناصر ماتر
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های برازش یافته از تفاض  ماتریس ک اریانس نم نه از ماتریس ک اریانس ماند  .درستی مدل م رد نرر است

 .تر باشد، مدل مذک ر برازش بهتری داردش د. هرچه مقدار این شا ص به صفر نزدیکبرازش یافته یاص  می

 هست و نزدیک به صفر، مدل برازش بهتری دارد. RMR، 011/0، مقدار شا ص 16-2جدول  طوق

 

 (IFI) شاخص برازش فزاینده

 های اشواع شد در مدل NFI ، شا صشدمقرفی  NFI در راستای بهو د شا ص (IFI) شا ص برازش فزایند 

مدل  ب لن بر اساس مقایسه بین IFI ش د. در همین راستا شا صنزدیک نمی 1 نه کم به نم یمم باکام ( )

و تأیید  90/0 شد  تدوین مدل پذیرش برای شا ص این پذیرش دامنه. گردید نرری و مدل مستق  مقرفی

 که مقدار این شا ص در جدول با ت جه به این .در نرر گرفته شد 92/0  ب ب دن مدل برازش شد  یدا   

 باشد بنابراین این مدل برازش   بی ندارد. می 35/0( 9)

 

  (RMSEA) ات خطای برآوردریشه میانگین مربع

کند، از ج یی را با هم ترکیس میکه مدل م رد نرر چگ نه برازندگی و صرفه در نهایت برای بررسی این 

این شا ص یکی  استفاد  شد  است. RMSEAشا ص بسیار ت انمند ریشه دوا برآورد واریانس  طای تقریس 

باشد که می لیزرل افزاری مقادالت سا تاری با نراسازهای برازش مدل در تحلی  مدلترین شا صاز اصلی

که نسوت به یمم نم نه  نمایدبرآورد می ،میزان بد ب دن مدل برازش شد  را در مقایسه با مدل اشواع شد 

 06/0های ا یر مقادیر زیر  در سال دهند  برازش   ب مدل است. و مقدار کم این شا ص نشان استیساس 

عن ان دامنه پذیرش برازش   ب مدل در نرر گرفته شد  است و مقادیر باالی ه ب 03/0زیر  یا یتی مقادیر

باشد  می 01/0که در پهوهش مقدار این شا ص  . با ت جه به اینباشددهند  برازش ضقیف مدل می نشان 1/0

نکته  اب  ت جه در برازش مدل فرضیه  است. پهوهشدهند  برازش مناسس و طرایی مناسس طرح  که نشان

کند که آن  کند، هرگز ثابت نمی یید میأاصلی این است که برازش مدل سا تاری آن مدل فرضیه اصلی را ت

 .مدل، یگانه مدل مقتور است

 گیریبحث و نتیجه

در پهوهش یاضر به بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش با میانمی فرهن، سازمانی در بین 

که  ط ر همانغربی و شر ی پردا ته شد. های آذربایمانهای دولتی استاننشگا های داکتابداران کتابخانه

رسد نتای  نشان دادند بین متغیر امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش رابطه مقناداری وج د داشت. به نرر می
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تار اشتراک دانش که وج د رف گذار باشد. با ت جه به اینتأثیرت اند بر رفتار کارکنان شرایط درون سازمانی می

مانند ) آورد ایماد شرایط و ج  سازمانی مطل بوج د میه ن عی تقام  و همافزایی بین کارکنان سازمان را ب

سا تاری  مقادالت امنیت شغلی( باعث افزایش و بهو د عملکرد سازمان   اهد ب د. با نگاهی به الگ سازی

 جایی هجابهای امنیت شغلی رضایت، انتخاب شغ  و  مؤلفهکه در بین  ت ان بیان داشت با ت جه به این می

هایی چ ن مؤلفهامنیت شغلی دارند لذا رفتار اشتراک دانش که داری  پهوهشدارای بیشترین بار عاملی را در 

های نتای  این بخش با نتای  پهوهش های مذک ر باشد.مؤلفهت اند ثمر  سازمان، فنی و فردی است می

لین، ) (،5016) (، این وا و محمد1392) (، امامی، آسمانی و ناصر المقمار1396) میفویتی، اسومی و اما

 باشد. ( همس  می5003) ( و رو و جین5006

در  ص ص فرضیه دوا پهوهش، نتای  نشان دادند بین امنیت شغلی و فرهن، سازمانی رابطه متوت و 

رایطی که فرد در مقرض  طر از دست دادن مقناداری وج د دارد. امنیت شغلی در مقنای لغ ی   د یقنی ش

(. در 1390شکراللهی و پرستش، ) شغ  و یا تغییرات شغلی نواشد و از هرگ نه تهدید ایمن و مص ن باشد

 که ط ریه بتقریفی دیگر منر ر از امنیت شغلی این است که سازمان م جوات ت اناسازی فرد را فراهم نماید 

ن وابسته به فرد ش د و در  ارج از سازمان نیز به تخصص و ت انمندی او از نرر تخصصی و ت انمندی، سازما

(. از این منرر کارکردهای امنیت شغلی در  ارج از سازمان نیز برای فرد 1392محرابی و گلناری، ) نیاز باشد

این ثر بر متغیرهایی از این دست یائز اهمیت است. در ؤو از همین رو تحلی  ع ام  م هستندمهم و ییاتی 

دار بین فرهن، سازمانی و امنیت شغلی، نقش فرهن، در سازمان را بیش از  یمیان وج د ارتواط و رابطه مقن

های مناسس و رهوری  کید بر استراتهیأکه تقریف مقیارهای م فقیت، ت سازد. با ت جه به اینپیش مشخص می

ت ان بیان داشت فرهن، سازمانی گذار در مفه ا فرهن، سازمانی است، میتأثیرهای مؤلفهاز مهمترین 

ت اند یلقه اصلی ایماد امنیت در بین کارکنان سازمان و به طریق اولی بروز رفتار اشتراک دانش به عن ان  می

( 1393) زاد  و ن احدیگری که ت سط منص ری، یسین پهوهشترین رفتار کارکنان سازمان باشد. در  عالی

های فرهن، سازمانی شنا ته شد که دلی  مؤلفهبه عن ان یکی از ص رت پذیرفت، متغیر امنیت شغلی   د 

های . نتای  این بخش با نتای  پهوهشاستدیگری بر اهمیت ایماد فرهن، سازمانی مطل ب در سازمان 

( همس  5010) ( و کریست ن و بیک1391) فر(، شهوازیان1396) ( باغی1393) کیا و همکارانمقینی

 باشد. می

به بررسی رابطه بین رفتار اشتراک دانش و فرهن، سازمانی پردا ته شد. نتای   پهوهشدر فرضیه س ا 

داری متغیرهای دو فرضیه  یت ان دالی  مقنشد. میدار را بین دو متغیر را متذکر می یوج د رابطه متوت و مقن

ها، باورها، از ارزشای   و  را برای فرضیه س ا نیز صادق دانست. همچنین فرهن، سازمانی به عن ان ممم عه
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کنند. در وا د فرهن، سازمانی همان چیزی ها و هنمارهای مشترک یاکم بر سازمان یاد میعقاید، فرضیه

ش د و آن بیانگر بخش نان شته و در است که به عن ان یک پدید  درست به اعضای تاز  وارد آم زش داد  می

این داشت بروز رفتار و عم  مانند اشتراک دانش و... (. بنابر1313زمردیان، ) عین یال محس س سازمان است

های  در سازمان بستگی زیادی به متغیر فرهن، سازمانی   اهد داشت. نتای  این بخش با نتای  پهوهش

 ( و5012ب رگس، ) (،1333) (، شریف نیا1339) (، کشاورزی و رمضانی1393) کیا و همکارانمقینی

باشد. فرضیه چهارا پهوهش نیز به بررسی رابطه سه متغیر ( همس  می5001دارماسیری و ک ردیس واران، )

دار را بین سه  یامنیت شغلی، فرهن، سازمانی و رفتار اشتراک دانش پردا ت. نتای  وج د رابطه متوت و مقن

 ان تد. بنابراین میاشبینی ب  اب  پیش دت انشد که با ت جه به نتای  سه فرضیه  و  میمتغیر ف ق متذکر می

بر رفتار  پذیرند و متقابوًمی تأثیرشک از یکدیگر بیان داشت متغیرهای م رد بررسی در این پهوهش بی

ای هستند که ی ل ت ان بیان داشت متغیرهایی م رد بررسی مانند چر هثرند. میؤکارکنان و   د سازمان م

ه عوارت دیگر تق یت هریک از باشند. بهم می گذاری برتأثیرمح ر م ج دیت سازمان در یال یرکت و 

 پذیرد. ص رت متقاب  ص رت میه متغیرهای مذکر ت سط دیگر و ب

 فرهن، و افکار آم زش فرایند همانند را یکن ا ت و تکراری وظایف و عملیات سازمانی، دانش اشتراک

 و دانستن یچگ نگ ضمنی، دانش ت انیممی دانش، مدیریت فرایند تنریم و طرایی طریق از .دهدمی تغییر

  لق برای را بنیانی و اساس و کنیم تودی  و سازیمستند زمینه، تحلی  و استانداردها ها،رویه به را کار جریان

ت ان بیان داشت کسس و . می(5009 همکاران، و چان،) دهیم  رار پایدار ت سقه و ر ابتی مزیت و شایستگی

که ج امد  به یک امر ضروری و انکارناپذیر شد  است چرا ها تودی به کارگیری اطوعات روزآمد برای سازمان

های افزا و نه فناوریهای دانشامروزی از یالت صنقتی و یتی فراصنقتی به س ی ج امد اطوعاتی با فناوری

ت ان بیان داشت ت جه به   د دانش مقدا بر . بنابراین می(1331 پ رداریانی، ایمد) کنندافزا یرکت مینیرو

گیری بر اساس آن در  ص ص م ض عات مهم که وج د دانش برتر و متقالی و تصمیم دانش است چرا مدیریت

یند تودی  اطوعات به اها بایستی در فرسازمان بنابراین،و ییاتی سازمان باعث بهو د عملکرد   اهد شد. 

 ان،دیگر و ورتگیل) ای باشندمشخص و تویین شد  هایمشی طدانش در سطح فردی و سازمانی دارای 

 و آورند وج ده ب اعضاء میان در دانش توادل و انتقال اشتراک، برای محیطی باید هاسازمان رو، این . از(1335

 تغییر بررسی، با تنها(. 1992 ، تاک چی و ن ناکا) دهند آم زش شان،تقاموت کردن مفه ا با جهت در را افراد

 در را افراد بین تقام  الگ ی تدری  به ت انمی که است پذیرفانقطا و مناسس سازمانی فرهن، یک ایماد و

 هاسازمان عملکرد ارتقای باعث و گرفت بهر  ر ابتی مزیت یک عن ان به دانش مدیریت از و داد تغییر سازمان

 رتغیی آنچه و است تغییر ر ابتی جهان ویهگی مهمترین امروز  که این به ت جه با ،. بنابراین(5005 بات،) شد
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 سرمایه مهمترین عن ان به سازمان افراد بر تکیه با هستند ناچار هاسازمان است، تغییر   د کرد نخ اهد

 پیشورد در هااید  آن از علمی استفاد  و جدید هایاید  و هادانسته ارائه و فهم درک، به را ها آن سازمان،

 دهند  تشکی  عن ان به سازمان فرهن، که است این نیازمند فقالیت این و کنند تش یق سازمان مقاصد

 دانش هایفقالیت یامی و پروردانش فرهنگی باشد،می آن از متأثر کارکنان رفتار که ها،سازمان شخصیت

 باشد. 

ت ان بیان داشت با ت جه به اهمیت بروز رفتار اشتراک دانش در جهت گیری کلی می به عن ان یک نتیمه

در این ) گذار از هر ن عتأثیرت جه به متغیرهای  ،نان در طی عمر سازمانیآم زش، یادگیری و یاددهی کارک

شک پردا تن به متغیرها و ع ام  م ثر  پهوهش فرهن، سازمانی و امنیت شغلی( بسیار یائز اهمیت است. بی

 های آتی گردد.ت اند دستمایه پهوهشدیگر در جهت افزایش نم د و بروز چنین رفتارهایی می

 

 سپاسگزاری

از مقاونت محترا آم زشی دانشگا  الزهرا و کادر آم زش شقوه ارومیه دانشگا  الزهرا به  اطر یمایت مقن ی و 

 ش د. همکاری در اجرای پهوهش یاضر سپاسگزاری می

 

 منابع

له مطالعات مجرضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی.  تأثیر(. 5771) صیدزاده، حیدر ؛اسماعیلی، محمود رضا

 . 15-18(، 87)31، مدیریت

(. بررسی رابطه بین امنیت شغلی و رفتار اشتراک دانش با میانجی 5771) امامی قره تپه، ابراهیم؛ آسمانی، زهرا؛ ناصرالمعمار، آذر

جویی نهمین همایش ملی اتحادیه انجمن های علمی دانشای اطالع رسانی علوم و فناوری.  فرهنگ سازمانی در مرکز منطقه

 . دانشگاه عالمه طباطبایی. تهران.ادکا() علم اطالعات و دانش شناسی ایران

نامه  ، پایانوری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماکوجو سازمانی و امنیت شغلی بر میزان بهره تأثیربررسی (. 5771) ، حمزهباغی

 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد ماکو. 

 گستر. رایان سبز: . تهرانسازمان در شغلی امنیت چالش پیامدهای. (5771) جراحی، شیما

 لف. ؤ. تهران: نشر مکارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها(. 5785) داریانی، محمود

 و  ات ع طال م  ه س سؤ . تهران: م ی راب اع د م ح م و  ان ی ائ ارس پ  ی ل ع  ن ی م رج ت ، ممدیریت رفتار سازمانی(. 5781) پی استیون  ز، ن ی راب

       .  ی ان ازرگ ب  ای ه ش ژوه پ

امنیت شغلی بر عملکرد شاغالن فعال بخش گردشگری در  تأثیر(. 5771) ، مهدیرمضان زاده لسبوئی، مژده؛ سیاحیان دهکردی

 ،آینده انداز چشم و ملی های سرمایه گردشگری، ملی همایش میندوراستای توسعه گردشگری نمونه موردی: استان مازندران. 

 اصفهان.  گردشگری سازان توسعه شرکت اصفهان،

https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87&queryWr=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%DA%98%D8%AF%D9%87&queryWr=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C&queryWr=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی براساس مدل گلوب و مدیریت دانش در سازمان بنادر و دریانوردی(. 5788) شریف نیا، رقیه

 کز تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مر

نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد  . پایانرابطه بین فرهنگ سازمانی، توانمندسازی و رضایت شغلی(. 5771) شهبازیان فر، سارا

 اسالمی واحد فیروزکوه. 

ران مدارس. مدی شغلی موفقیت سازمانی با عدالت و فرهنگ سازمانی بین (. رابطه5773) زاده کلهر، احمدقالی ؛نژاد، بهارهعزیزی

 . 333-317(، 5)1، مجله مدیریت مدرسه

 های عمومی. امنیت شغلی و ارتباط آن با رفتار تسهیم دانش در کتابخانه(. 5771) فالحتی، عصمت؛ اسالمی، مرضیه؛ امامی، ابراهیم

 . تهران، ایران.دومین همایش ملی علوم مدیریتی ایران

رسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه (. بر5787) کشاورزی، علی حسین؛ رمضانی، یوسف

 .11-31 ،3، مجله چشم انداز مدیریت دولتیرابینز. 

 ، ترجمه علی حسینی خواه. تهران: نشر یسطرون.مدیریت دانش(. 5783) روب، استفان، رومهاردت، کای ،گیلبرت، پروست

 و سازمانی فرهنگ بین رابطه (. بررسی5778) ایی خانه برق، علی و پور قاسم، علیرضازاده، رامین، آقکیا، مهدی، غریبمعینی

، های مدیریت آموزشیمجله نوآوری ،ابتدایی معلمان دانش در بین تسهیم میانجی نقش گرفتن نظر در با سازمانی کارآفرینی

3(11 ،)10-17 . 

 میانجی نقش آزمون سازمانی؛ خودانگیختگی بر سازمانی فضیلت ثیرتأ(. 5778) باقری، مژگان ؛پورزارع، هدی ؛اهللوحدتی، حجت

 . 557-531(، 31)70مجله جامعه شناسی کاربردی، لرستان.  دانشگاه کارکنان: موردی مطالعه هویت سازمانی
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