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پژوهش ارائه مدل نقش ادراک از عدالت سازماني بر  نیهدف از انجام ا
 گري استراتژي مدیریت دانش در کارمندان ادارهکارآفریني سازماني با میانجي

تحلیلي -ورزش و جوانان خراسان رضوي بود. روش پژوهش توصیفي
صورت میداني انجام گرفت. جامعه آماري این پژوهش را که به باشديم

( تشکیل دادند؛ N=882اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوي ) مندانکار
در  صورت کل شمارگیري آماري بهکه با توجه به هدف پژوهش، شیوه نمونه

پرسشنامه تکمیل و تحویل  39ریزش،  %83نظر گرفته شد و درمجموع با 
 ،عدالت سازماني )نیهوف و مورمن ۀپژوهش از سه پرسشنام نیدر ا ...داده شد
شي هاي ورز(، پرسشنامه محقق ساخته کارآفریني سازماني در سازمان8332

شده بود و پرسشنامه ( استفاده8213که در پژوهش رضوي و همکاران )
( استفاده شد. روایي 8232هاي مدیریت دانش )توکلي تختمشلو، استراتژي

 قیرط ها به تأیید اساتید رشته مدیریت ورزشي رسید و پایایي ازنامهپرسش
گزارش شد. از آمار  19/2و  18/2و  19/2برابر  بیآلفاي کرونباخ به ترت

، یرسونضریب همبستگي پ رنوف،ی)کولموگروف اسم يو استنباط يفیتوص
اده ( استف3نسخه  و اسمارت پي ال اس گامبه، رگرسیون گامتي تک نمونه

و  عدالت سازماني و کارآفریني سازمانيبین سه متغیر ها نشان داد شد. یافته
 وجود دارد. ادارياستراتژي مدیریت دانش، رابطه مثبت و معن

 هاي کليديواژه
 اداره نانکارک ،دانش مدیریت استراتژي ،سازماني کارآفریني ي،عدالت سازمان

 .جوانان و ورزش کل
 

 

 

 

 

 

The purpose of this study was to present a model of the 

role of perception of organizational justice on 

organizational entrepreneurship with the mediation of 

knowledge management strategy among employees of 

the Khorasan Razavi Sports and Youth Administration. 

The method of research is descriptive-analytic that was 

done field experiment. The statistical population of this 

research was the employees of the General 

Administration of Sports and Youth of Khorasan 

Razavi (N = 110). According to the research purpose, 

the statistical sampling method was considered as the 

total number and in total 12% of the drop, 96 completed 

and completed questionnaires. In this research, three 

organizational justice questionnaires (Niehoff and 

Moorman, 1993), a researcher-made questionnaire on 

organizational entrepreneurship in sports organizations 

that was used in Razavi et al. (2010) and the Knowledge 

Management Strategies Questionnaire (Tavakoli 

Takhtmashloo, 1393) used. The validity of the 

questionnaires was confirmed by the professors of sport 

management and reliability was 0.86, 0.87 and 0.86, 

respectively. Descriptive and inferential statistics 

(Kolmogorov Smirnov, Pearson correlation coefficient, 

T-test, step-by-step regression and Smart PCS version 

2) were used. The results showed that there is a positive 

and significant relationship between organizational 

justice and organizational entrepreneurship and 

knowledge management strategy. 
Keywords 
Organizational Justice, Organizational Entrepreneurship, 

Knowledge Management strategy, Employees of  

Department of Sport and Youth. 
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  همقدم

هاي امروزي در محیطي پویا، پر ابهام و متحول سازمان
ها کنند؛ در دنیاي متحول امروزي اگر سازمانميفعالیت 

نتوانند به تغییرات، پاسخ داده یا در مقابل تغییرات، حالت 
دیگر، عبارتمانند. بهانفعالي به خود گیرند از قافله عقب مي

تند. به فنا هسها یا باید به نوآوري بپردازند یا محکومشرکت
ي در فرینان سازماندستیابي به نوآوري نیز مستلزم وجود کارآ

ویژه در دو (. در طول سي سال گذشته، به8ها است )شرکت
هاي موجود دهه گذشته مفهوم کارآفریني  در سازمان

یافته و با عناوین مختلفي ازجمله، کارآفریني سازماني، تکامل
سازماني، مدیریت کارآفریني و کارآفریني کارآفریني درون

رسد که کارآفریني ر ميشود. به نظراهبردي شناخته مي
فهوم، عنوان یک مترین توجه را نسبت به خود بهسازماني بیش

(. کارآفریني سازماني و به طبع آن 3جلب کرده است )
ترین عوامل پیشرفت هاي کارآفرین، از مهمسازمان
شود. با توجه به نیاز فعلي هاي امروزي محسوب ميسازمان
و نیز رسیدن به جایگاه ها  براي پیشرفت و توسعه سازمان

تواند سازمان را درراه رسیدن به واقعي، کارآفریني سازماني مي
(. همچنین سازمان، سیستمي 2این مهم یاري رساند )

اجتماعي است که حیات و پایداري آن وابسته به وجود پیوندي 
دهنده آن است. عدم رعایت قوي میان اجزا و عناصر تشکیل

ایي و دوري این اجزا از یکدیگر تواند موجب جدعدالت مي
هاي پیوند میان این اجزا را از بین ببرد؛ شود و درنهایت رشته

 هايها پیوسته در جستجوي شیوهبه همین دلیل سازمان
جدیدي براي به حداکثر رساندن عملکرد و تالش کارکنان 

(. رفتار عادالنه از سوي سازمان با کارکنان 4خود هستند )
ها نسبت به سازمان و افزایش تعهد باالتر آن عموماً منجر به

شود. از سوي ها ميرفتار کارآفرینانه سازماني فرا نقش آن
احتمال کنند، بهعدالتي ميدیگر افرادي که احساس بي

کنند یا سطوح پاییني از تعهد بیشتري سازمان را رها مي
دهند و حتي ممکن است شروع سازماني را از خود نشان مي

(. به همین خاطر 5جویي کنند )تارهاي ناهنجار مثل انتقامبه رف
عدالت هم براي سازمان و هم براي کارکنان موضوعي بسیار 
مهم است.  اگر کارکنان دریابند که در سازمانشان عدالت 
برقرار است، درک این موضوع موجب ارتقاي احساس خوب 
بودن، نگرش و عملکرد مطلوب کارکنان و همچنین افزایش 

 (.9ود )شزا و بحراني ميتوانایي تطابق افراد در شرایط استرس
ها امروزه بر اساس میزان دانش خود با از طرفي دیگر سازمان
ها پردازند. محصوالت و خدمات سازمانیکدیگر به رقابت مي

ها تر شده و نرخ نوآوري و سهم اطالعات در آنهرروز پیچیده
ن ت دانش با در اختیار داشتشود. در این میان مدیریبیشتر مي

عنوان فرصت مناسبي براي ایجاد مزیت ابزارهاي الزم به
شود. لذا مدیریت دانش، به جهت اشتراک رقابتي محسوب مي

کارگیري دانش در سازمان براي دستیابي به گذاشتن و به
(. با تحلیل واکنش 8گیرد )مزیت رقابتي، مورداستفاده قرار  مي

ها و ابزارهاي مؤثر در ایجاد مزیت با پدیدهمدیران در برخورد 
رقابتي، اغلب مسیر شیفتگي، سرخوردگي و درنهایت عقالنیت 

نها تگردد، بنابراین نگاه مدیران به مقوله دانش نهطي مي
ري عنوان ابزاکننده همه مسائل سازمان، بلکه بهعنوان حلبه

(. 1د )باشتأثیرپذیر و تأثیرگذار بر سایر مباحث سازمان مي
که  اي اساسي، فعالیتي استگونهاستراتژي مدیریت دانش، به

هاي فکري به اتخاذ تدابیري براي مدیریت سرمایه
(. استراتژي مدیریت دانش ارزش 3محور معطوف است )انسان

ها، شتافته فراواني دارد و در موارد زیادي به کمک سازمان
آن است هاي استراتژي مدیریت دانش است. یکي از ارزش

که مرزهاي دانش را درنوردد و با عبور از مرزهاي دانش به 
خلق دانش و نوآوري و خالقیت، و در زمینه عمل بهترین وجه 

  (.82پردازد )آن یعني کارآفریني سازماني مي
( در 8235احمدي باال دهي و همکاران ) داخلي تحقیقات در

ني اي با کارآفریبیان کردند که بین عدالت مراوده پژوهش خود
همچنین مولوي و .  (88) سازماني رابطه معناداري وجود دارد

در ( 8234( و مه نگار و همکاران )8235همکاران )
ي بین عدالت بررسي رابطه ي خود که در زمینه هاپژوهش

دالت بیان کردند که بین ع بودهسازماني و کارآفریني سازماني 
سازماني و کارآفریني سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود 

 ينیآفرکار يبرا يکنندگ ينیبشیدر پ يو عدالت سازمان دارد
ساالریان و کیاکجوري  .(82و83) کنديم فایرا ا ينقش خوب

 دانش و تیریمد به ژهیتوجه و( نیز بیان کردند که 8234)
در  يرقابت تیمز کیعنوان تالش جهت بهبود مستمر آن به

به اهداف خود و سوق  دنیجهت رس را ها، سازمان38قرن 
 وي سازمان ينیکارآفر يهاتیظرف شیدادن به سمت افزا

 دموفق خواهد نمو شیازپشیسازمان ب يجار يندهایبهبود فرا
( در پژوهشي با 8238شکرچي زاده و جعفري طادي )(. 84)

ني ریني سازمامروري بر ارتباط مدیریت دانش و کارآف "عنوان
از  ،مدیریت دانشبیان کردند که  "هاو چگونگي ارتباط آن

تواند نقش مهمي در کارآفریني طریق افزایش نوآوري، مي
ها براي رسیدن به رو، سازمانسازماني ایفا کند. ازاین

ر د مدیریت دانشهاي کارآفریني سازماني باید به مکانیزم
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فرد  میري پور(. 85) دسازمان جهت ایجاد نوآوري توجه نماین
یي در زمینه هاپژوهشدر  (8213) يساداتو  (8232و محبي )

جه ي به این نتیسازمان ینيدانش بر کارآفر یریتمد یرتأث
بر روي فرآیند کارآفریني سازماني  رسیدند که مدیریت دانش

مدیریت دانش بستري را براي ایجاد  و تأثیر معناداري دارند
تواند در ایجاد آورد و ميهم ميکارآفریني سازماني فرا

ناظم و الجوردي  .(88و89) کارآفریني سازماني مؤثر باشد
ش دان تیریمد نیبخود بیان کردند که  يدر پژوهش( 8239)

رابطه معنادار وجود دارد و  يبا عدالت سازمان يجانیو هوش ه
اثر  نیرشتیدانش ب تیریاز ابعاد مد رندهیادگیسازمان  ریمتغ

(. 81) ي دارداز ابعاد عدالت سازمان يعیرا بر عدالت توز میمستق
بررسي تأثیر نقش "( در پژوهشي با عنوان 8232قوسي )

عدالت سازماني بر تسهیم )اشتراک( دانش در استانداري 
بیان کرد که عدالت سازماني بر تمایل به اشتراک  "تهران

ار هدانش در استانداري تهران تأثیر مثبت دارد. همچنین هر چ
اي، توزیعي، تعاملي، اطالعاتي( نیز بعد عدالت سازماني )رویه

بر تمایل به اشتراک دانش تأثیر مثبت داشته و از بین این 
چهار نوع عدالت سازماني، عدالت توزیعي بیشترین نقش را بر 
تمایل به اشتراک دانش در استانداري تهران به خود اختصاص 

 . (83) داده است
 ي( در پژوهش3288) 1باندرا و همکاراني در تحقیقات خارج

کردند که  یانب " ینيدانش و کارآفر یریتمد "با عنوان
 ینيکه به دنبال کارآفر يهاشرکت يدانش برا یریتمد
( 3289)  2طیبا و همکاران .(32شود )يواقع م یدمف باشنديم

 : مدیریت دانشاثر عدالت سازماني بر "در پژوهشي با عنوان 
 بیان "یک شواهد تجربي از بخش ارتباطات راه دور چیني

کردند که اگر کارمندان ادراکات مثبت در مورد عدالت توزیعي، 
ي ها ذاتاً تشویق برااي، تعاملي و زماني داشته باشند، آنرویه

ر د شوند.به اشتراک گذاشتن دانش خود با همکارانشان مي
سازماني سهم زمینه کارسازماني هر شکلي از عدالت 

گذاري دانش دارد. بنابراین، فرد در به اشتراکمنحصربه
شود به در نظر گرفتن هر یک از عوامل عدالت پیشنهاد مي

 گذاري دانش مؤثر هستندنوعي در به اشتراکسازماني که به
(38). 

                                                                                                                                                    
1. Bandra and et al 

2. Tayyeba and et al 

 وتحلیلتجزیه "( در پژوهشي با عنوان 3285) 3لي و همکاران
ملي در ترویج رفتار به چند سطحي از نقش عدالت تعا

ن بیا "گذاري دانش: نقش میانجي تعهد سازماني اشتراک
ار رفت ابرابطه مثبت و معناداري  يکردند که عدالت تعامل

ا در تنه. این اثرات فوق نهدارداشتراک دانش و تعهد سازماني 
 .(33) نیز وجود داشتسارماني ، بلکه در سطح سطح فردي

بررسي تجربي  "ر پژوهشي با عنوان ( د3282) 4یاسیل و درلي
ردند بیان ک "عدالت سازماني، اشتراک دانش و قابلیت نوآوري

که عدالت سازماني بر اشتراک دانش تأثیرگذار بوده است. تأثیر 
هاي این اشتراک دانش بر قابلیت نوآوري، یکي دیگر از یافته

 (.32) مطالعه است
همچنین اهمیت با توجه به الزام وجود عدالت سازماني و 

خصوص اداره هاي ورزشي و بهکارآفریني سازماني، در سازمان
بدني که مسئولیت ورزش در هر استاني را بر عهده کل تربیت

دارد و همچنین تحقیقات بسیار کم در این زمینه که خود 
همچنین باشد. ي نوآورانه تحقیق ميي جنبهدهندهنشان

در کشور ما سازمان که متولي اصلي امر ورزش ازآنجایي
اي در این حوزه ورزش و جوانان بوده و از تأثیرگذاري گسترده

برخوردار است و از طرفي با یک عدم توفیق مشخص در انجام 
هاي خویش در کشور مواجه است و همچنین عدم مأموریت

شناخت کافي از وضعیت موجود کارآفریني سازماني و عدالت 
ورزش و جوانان استان خراسان  سازماني در کارمندان اداره کل

هاي ورزشي رضوي و پژوهشي که در این زمینه در سازمان
نوان عدر داخل کشور صورت نگرفته است، موضوع موردنظر به

هاي ورزشي داخل کشور قلمداد شده یک چالش در سازمان
 يازمانس یندهايفرآ يحاضر به دنبال بررس یقلذا تحقاست. 
است که به نظر  يمحور يتراتژو اس ینيکارآفر ینهدر زم

اداره کل ورزش و  يمقوالت در سند راهبرد ینا رسديم
به چه  یابدرنگ است و درصدد آن است که درجوانان کم

اداره کل ورزش و جوانان خراسان  يعدالت سازمان یزانم
 ياستراتژ ایآ ینکهدارد و ا یرآنان تأث ینانهبر رفتار کارآفر يرضو

 ؟یرخ یادارد  گريیانجينقش م بینیندانش درا یریتمد

3. Li and et al 

4. Yesil and Dereli 
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 پژوهش يمدل مفهوم .8شکل

 روش تحقیق

ت صورکه به باشديتحلیلي م_روش پژوهش توصیفي
میداني انجام گرفت. جامعه آماري این پژوهش را کارمندان 

( تشکیل N=882اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوي )
ي گیري آماردادند؛ که با توجه به هدف پژوهش، شیوه نمونه

 %83صورت کل شمار در نظر گرفته شد و درمجموع با به
پرسشنامه  39، هاپرسشنامهمخدوش بودن  لیریزش به دل

آوري در این پژوهش جهت جمع. تکمیل و تحویل داده شد
استاندارد عدالت سازماني )نیهوف و پرسشنامه  2از  هاداده

پرسشنامه محقق ساخته کارآفریني ، (8332، 1مورمن
هاي ورزشي که در پژوهش رضوي و سازماني در سازمان

هاي و پرسشنامه استاندارد استراتژي (8213همکاران )
 ( استفاده شد8232دیریت دانش )توکلي تختمشلو، م
ها جهت تأیید روایي محتوایي و صوري، پرسشنامه .(35و34)

به تأیید اساتید رشته مدیریت ورزشي رسید، همچنین جهت 
نفر  22ها بین صورت مقدماتي پرسشنامه، بهبررسي پایایي

 کرونباخ نشان داد که يآلفا جیو نتااز کارمندان پخش شد 
 نهمچنی . برخوردارند يقابل قبول یيایاز پا هاسشنامهپر

براي بررسي فرض نرمال بودن متغیرهاي پژوهش از آزمون 
اسمیرنوف  استفاده شد. با توجه به سطح -کلموگروف

ها نرمال بوده باالتر است، داده 25/2معناداري آزمون که از 
ر داسمیرنوف  -کلموگروفو نتایج آلفاي کرونباخ .  است

 شده است. نشان داده 8جدول 
 

 اسمیرنوف  _کلموگروفو  کرونباخ  يآزمون آلفا .8جدول

                                                                                                                                                    
1. Niehoff & Moorman 

پایایي  متغیر
 کل

آماره 

Z 

سطح 
 معناداري

199/2 عدالت سازماني  321/2 24/2 

استراتژي مدیریت 
 دانش

185/2 288/8 94/2 

 18/2 929/2 193/2 کارآفریني سازماني

 
شده از دو روش آوريهاي جمعوتحلیل دادهجهت تجزیه

آمار توصیفي و آمار استنباطي استفاده گردیده است. از آمار 
آمار  در قسمتو توصیفي، جهت توصیف متغیرهاي تحقیق 

ها جهت آزمون در مورد استنباطي نیز، براي تحلیل داده
فرضیات پژوهش و همچنین تخمین روابط بین متغیرها از 

سیون ، رگر، تي تک نمونهضریب همبستگي پیرسون روش
و براي  33افزار اس پي اس اس  نسخه گام  در نرمبهگام

مدل معادالت ساختاري تحقیق  از  اسمارت پي ال اس  
 استفاده شد. 3نسخه 

 

 یافته های تحقیق
 نیکه در ا ينفر آزمودن 39از  آمدهدستبه جیبه نتا توجه با

مرد و  انیدرصد پاسخگو 88پژوهش حضور داشتند، 
درصد  32دادند.  لیرا زنان تشک انیدرصد پاسخگو32

جهت درصد آنان مجرد بوده اند.  8و  متأهل انیپاسخگو
پژوهش، از آزمون  يرهایمتغ نیب يآزمون همبستگ

 يستکآزمون همب جیاستفاد شد؛ که  نتا رسونیپ يهمبستگ
 داده شده است.، نشان 3در جدول  رسونیپ
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 نتایج آزمون همبستگي پیرسون .3جدول 

 کارآفریني سازماني متغیر

 

 استراتژي مدیریت دانش عدالت سازماني

   8 کارآفریني سازماني

 422/2 عدالت سازماني

P= 228/2  

8 
 

 

 492/2 استراتژي مدیریت دانش

P= 228/2  

548/2 

P= 228/2  

8 

 
بین  معناداري و مثبت ، نشان مي دهد همبستگي3نتایج جدول

کارآفریني سازماني به عنوان متغیر مالک با عدالت سازماني 
(R=0/433  و استراتژي مدیریت دانش )(R= 0/463)  وجود

دارد؛ همچنین ارتباط مثبت و معناداري بین عدالت سازماني و 
  .( R=0/547)استراتژي مدیریت دانش وجود داشت 

 8مدل اولیه تحقیق با استفاده از روش معادالت ساختاري
(SEM)  پي ال اس  افزارنرمو با کمک(PLS) ي و بررس مورد

ظ به لحاآزمون قرار گرفت. در این بررسي، بعضي از مسیرها 
دار بودند و همچنین مدل از برازش آماري داراي ضرایب معني

خوبي برخوردار بود. نتایج مربوط به آزمون مدل نهایي در ادامه 
ها، مدل تحقیق )شکل ي این یافتهاست که همه شدهگزارش

 کنند.( را تأیید مي2و شکل  3
 

 
 در مدل نهایي هامؤلفهضرایب اثر استاندارد و بار عاملي . 3شکل 

                                                                                                                                                    
1. Structural equation modeling 

 

 در مدل نهایي tشاخص  .2شکل 

 

 بررسی مدل پژوهش

بررسي  بخش سهدر  لمد ازشبرافزار پي ال اس  در نرم
 شود:مي

. برازش 2. برازش مدل ساختاري  3گیري . برازش مدل اندازه8
 .(GOF)کلي مدل 

 گیرياندازه مدل برازش
شود مي کلي لمداز  بخشي به طمربو اندازه گیري لمد یک
 متغیرآن  به طمربوسؤاالت  اههمر به متغیر یکدربرگیرنده  که

 قلاحدگیري روش اندازه لمد ازشبربررسي  ايبر. ستا
 رمعیا سه توسط اربزا پایایي ابتدا (PLS) جزئي تمربعا

 گیرد:مي ارقرموردسنجش 
. ضرایب بارهاي 2  (CR). پایایي ترکیبي 3. آلفاي کرونباخ 8 

 گیرد.مي ارقرموردبررسي  اگرو وا اهمگر یيرواعاملي. سپس 
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و  پایایي سنجش ايبر کالسیک ريمعیا خنباوکر يلفاآ 
محسوب  نيدرو اريپاید یابيارز ايبر مناسباي سنجه

 با متغیرهایي( در مورد 8331) 1گردد. موس و همکارانمي
 يلفاآ ضریب سرحدعنوان را به 9/2 ارمقد ک،ندسؤاالت ا ادتعد
 ايبر PLS که تريدرن(. معیار م39) انددهکر معرفي خنباوکر

 کهاست  (CR)  ترکیبي پایایي ارمقدکند، مي یابيارز سنجش
 به توجه با بلکه مطلقصورت به نهها سازه پایایيآن  طي

گردد و مي محاسبه یکدیگر باهایشان سازه همبستگي
براي هر سازه باالي  CR ترکیبي پایایي ارمقدکه درصورتي

گیري اندازه لمد ايبردروني مناسب  اريپایداز  ننشاشود  8/2
 پایایيو  خنباوکر يلفاآ یباضر، 5 رهشما ولجد به توجهدارد. با 
دهنده نشان کهاند شدهموردقبول واقع ودهمحددر  (CR) ترکیبي

گیري اندازه لمد مناسب نيدرو اريپایدو  نيدرو ريگازسا
 .ستا

شود، کاربرده ميبه اربزا پایایي سيربر ايبر که يیگرد رمعیا
 ارمقد محاسبه طریقاز  که ستا عاملي يهاربا ارمقد

شوند. مي محاسبه زهساآن  با زهسا یکهاي شاخص همبستگي
از  بیش یا برابر ارمقد ینا گرا که ست( معتقد ا8333)  2هالند

 یانسهاي آن از وارو شاخص زهسا بین یانسوار د،شو 4/2
آن  ردمودر  پایایيو  دهبو بیشتر زهساگیري آن اندازه يخطا
سؤاالت  بایدشود 4/2از  کمتر چنانچهو  ستقبول اقابل لمد

 یندنما فحذ دخو هشوپژ لمداز  یا دهنمو حصالرا ا پرسشنامه
ول قب(. براین اساس تمامي سؤاالت داراي بار عاملي قابل38)

 39/8تر از سؤاالت بزرگ متما ايبر t یرهمچنین مقادبودند. 
 معنادار هستند. %35 نطمیناا سطحدر  ینابنابر ده؛بو

  اهمگر یيگیري، روااندازه لمد ازشبر سيربردوم از  رمعیا
 اکشترا به یانسوار میانگیندهنده نشان اهمگراست. روایي 

 به. ستا دخو به ،مختص السؤ با نپنها متغیر هرشده گذاشته
 دخو السؤ بابعد  هر همبستگي انمیز رمعیا ینتر، اساده نبیا
 ازشبر ،باشد بیشتر همبستگي ینا چههر  ؛هددمي ننشارا 
نشان داده  AVEاست و با عالمت  بیشتر نیزگیري اندازه لمد
به باال را براي  4/2( مقدار 8339ر و همکاران )نشود. مگمي

AVE ر شده د. با توجه به نتایج نشان داده(31) اندکافي دانسته
را تأیید  اهمگر یيتوان میزان مناسب بودن روا، مي2جدول 

 کرد.
 

                                                                                                                                                    
1. Moss et al 

2. Hulland 

3. Discriminant validity 

 
 

 گیري )پایایي(بررسي برازش مدل اندازه .2جدول

آلفاي  هاسازه

کرونباخ 

(a) 

پایایي 

ترکیبي 

(CR) 

روایي همگرا 

(AVE) 

استراتژي 

مدیریت 

 دانش

13/2 32/2 13/2 

عدالت 

 سازماني

81/2 15/2 9/2 

کارآفریني 

 سازماني

1/2 14/2 5/2 

 
 2اگروایي یري، رواگاندازهل مدازش سي برربرر سومین معیا

آن با یک متغیر غیر مرتبط با را که همبستگي یک متغیر است 
ي هاسازهبا  هاشاخصن چنانچه همبستگي میاسنجد. يم

شاخص با سایر ن آن همبستگي میااز بیش د، به خوط مربو
سي ربراي برد. هد بواخوا گروایي ل داراي روامد، باشد هاسازه

 4کررالو نل رماتریس فوده از روش ستفاابا ل مداي گروایي روا
و نل رماتریس فو درروششد. ده ستفاا 5و از آزمون بار عرضي

مقابل یش در اهشاخصبا زه همبستگي یک ساان کر میزرال
قطر شود. در يممقایسه  هاسازهبا سایر زه ساآن همبستگي 

جهت شود و يموارد متغیرها    AVEرجذ، ین ماتریساصلي ا
ن همبستگي میااز بیش ار ین مقد، استزم االا گروایي رواتائید 
در آزمون بار عرضي بایستي، باشد. ها متغیر با سایر متغیرآن 

به هر متغیر آشکار، بیشتر از بار مربوط  سؤاالتبار عاملي 
د تا متغیر باش در آنمتغیرهاي پنهان  سؤاالتعاملي مربوط به 

 مدل از برازش قابل قبولي برخوردار گردد.
صلي اقطر در که  AVE، جذر 5ول شماره توجه به نتایج جدبا 

یگر دبا زه همبستگي هر ساان میزاز بیش ه مدآیر زماتریس 
بار ، نتایج مربوط به آزمون 4جدول  و همچنین درمتغیرهاست 

4. Fornell & Larcker 

5. Cross loadings 
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مناسب اي گروایي روا دهندهنشانکه ي آورده شده است عرض
 باشدگیري ميل اندازهمدب خوازش برو 

 رکرالو نل رفوروش به ل مدا گروایي رواسي ربر .1جدول 

استراتژي  سازه

مدیریت 

 دانش

عدالت 

 سازماني

کارآفریني 

 سازماني

استراتژي 

مدیریت 

 دانش

325/2   

عدالت 

 سازماني

983/2 884/2  

کارآفریني 

 سازماني

538/2 552/2 828/2 

 

 ریساختال مدازش بر

 سؤاالتبه یري، گاندازهي هالمد برخالفري ساختال مد
اه همرن، پنهاي هارتنها متغیارد و ندري کار( شکاي آ)متغیرها

 ري،ساختال سي مدربرگردد. در يمسي ربرها ن آنبط میاروابا 
یا ضریب  2R( و معیار value-t)مقادیر   tداريیب معنااضر

 شوند.تعیین، بررسي مي
 tداري یب معنااضرري ساختال مدازش سي برربرر اول از معیا

ن از نشا، باشد 39/8از یب بیش این ضرکه ايدرحالاست و 
ها و مسیرها یهفرضتائید یجه درنتو  هاسازهبطه بین راصحت 
(. با توجه به 33است ) %35ن طمینااح سطدر هش وپژدر مدل 

ن بط میاو روا سؤاالتم تمااي بر tمقادیر  9و جدول  2شکل 
دار معنا %35ن طمینااسطح ده و در بو 39/8از  تربزرگمتغیرها 
 ییرها دارد. تغیید مدل و روابط بین تأکه نشان از  هستند

ست که ا 2Rري، معیار ساختال مدازش سي برربرر مین معیادو
زي ساري بخش ساختاگیري و اندازهبخش دن کراي متصل بر

 دهندهنشانرود و ي معادالت ساختاري بکار ميسازمدل
ذارد. گزا ميزا بر متغیر درونتأثیري است که هر متغیر برون

زا در مدل پژوهش تا چه دهد متغیر دروننشان مي 2Rمقادیر
فقط  2Rذکر است انیشابیني کنندگي دارد. اندازه قدرت پیش

 8شود. چاینزاي مدل محاسبه ميبراي متغیرهاي درون

                                                                                                                                                    
1. Chain 

هاي را به ترتیب مالک 98/2و  22/2، 83/2( سه رقم 8331)
. با توجه (22) کندمعرفي مي 2Rمقادیر ضعیف، متوسط و قوي 

 هامؤلفهدر همه  2Rمقدار  8در جدول  شدهدادهبه نتایج نشان 
یید مدل با استفاده از معیار تأبوده که نشان از  22/2باالتر از 

؛ میزان اثر هریک از 5باشد. همچنین در جدول مذکور مي
بین بر متغیرهاي سازه آورده شده است که درمیان متغیرها پیش

مسیر عدالت با استراتژي مدیریت دانش بیشترین ضریب  هاآن
 اثر را دارد.

 ريساختال مدازش و بري هاریر معیادمقا. 1جدول 

 سازه

 بینپیش

ضریب  سازه مالک

 (Bمسیر)

ضریب  tمقدار

 تعیین

عدالت 

 سازماني

 کارآفریني

 سازماني

323/2 833/3  

عدالت 

 سازماني

استراتژي 

مدیریت 

 دانش

91/2 211/83  

استراتژي 

مدیریت 

 دانش

 کارآفریني

 سازماني

451/2 494/4 493/2 

 

 (GOF) کلیل مدازش بر

ري ساختال مدیري و گاندازهل بخش مددو کلي شامل هر ل مد
ل یک مدازش در سي برربر، هاآنازش بریید تأبا شود و يم

گیري با شاخص شود، برازش کلي مدل اندازهيمکامل 
اشتراکي و برازش کلي مدل ساختاري با شاخص افزونگي  

گیرند که هر دو شاخص بایستي براي مورد ارزیابي قرار مي
قادیر یید گردد. متأاز صفر باشند تا مدل  تربزرگ هامؤلفهمام ت

اي براست.  شدهدادهنشان  9مربوط به هر دو شاخص در جدول 
وجود  GOFم به نار کلي تنها یک معیال مدازش سي برربر

اع بد( ا3224توسط تنهاوس و همکاران ) GOFدارد. معیار 
، 28/2قدار ( سه م3223ران )همکاو  3لس(. ویتر28ید )دگر
اي بري قوو متوسط ، یر ضعیفدمقا عنوانبهرا  29/2و  35/2

GOF   (.23) اندنمودهمعرفي 

 

2. Wetzels 
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 هاي اشتراکي و افزونگي و ضریب تعیینمقادیر شاخص. 1جدول 

عدالت  هاشاخص

 سازماني

کارآفریني 
 سازماني

استراتژي 

مدیریت 

 دانش

شاخص 

 اشتراکي

9/2 5/2 13/2 

شاخص 

 افزونگي

- 88/2 28/2 

ضریب 

تعیین 

(2R) 

- 421/2 493/2 

 
و همچنین فرمول، مقدار  9و  5با توجه به جداول شماره 

و  93/2مقدار  (Communality)کي اشترمیانگین مقادیر ا
آمد. با توجه به فرمول زیر  به دست 2R  ،43/2میانگین مقادیر 

مد که با توجه به آ به دست 5/2معادل   GOFر معیاار مقد
ي قوازش برن از ( نشا3223و همکاران )تزلس ي وبنددسته

 دارد.کلي تحقیق ل مد

 

 

 ی استراتژی مدیریت دانش گریانجیمبررسی 

 با )عدالت سازماني ارتباط دو هر بودن معنادار به توجه با
ریني با کارآف کارآفریني سازماني( و )استراتژي مدیریت دانش

تقیم به یرمسغیر . تأثگردید محاسبه غیرمستقیم سازماني( اثر
براي مشخص شدن تعیین شدت اثر  تبیین شد.  288/2میزان 

یا همان (VAF) غیرمستقیم از طریق متغیر میانجي از شاخص 
 شد.شمول واریانس استفاده 

 

VAF =
0/311 

(0/311)+0/232     
= 0/57 

 طحس در که اظهار داشت توانيم آمدهدستبهبه نتایج  با توجه
 شاستراتژي مدیریت دان میانجي متغیر تأثیر درصد 35 اطمینان

 کارآفریني سازماني معنادار و عدالت سازماني میان رابطه در
و  3/2بین  آمدهدستبه( VAF)به اینکه مقدار  با توجهاست و 

ئي میانجي جز عنوانبهباشد، استراتژي مدیریت دانش يم 1/2
 (.22کند )يمایفاي نقش 

 گیریبحث و نتیجه

 سازماني عدالت از ادراک نقش مدل ارائه هدف با حاضر پژوهش
 در دانش مدیریت استراتژي گريمیانجي با سازماني کارآفریني بر

 رضوي صورت گرفت.  خراسان جوانان و ورزش اداره کارمندان
داد که عدالت سازماني بر کارآفریني سازماني  نشان پژوهش نتایج
 کنند احساس کارمندان کههنگامي. داشت معناداري و مثبت تاثیر
 و مثبت ادراکات و احساسات دارد وجود عدالت سازمانشان در که

 يرو بر  بالقوه و طورجديبه و یابدمي دست آنان به ساختاري
 مولوي ايهپژوهش نتایج با یافته این .گذاردمي تأثیر هاآن انگیزه

باالدهي  احمدي، (8234) همکاران و نگار مه ،(8235) همکاران و
که ارتباط بین عدالت سازماني و کارآفریني  (8232)و همکاران 

(. 82و83است ) جهتیک در و سازماني را تایید مي کردند، همسو
سازوکاري اداره کل ورزش و جوانان شود در سازمان پیشنهاد مي

براي قدرداني و پاداش براي افراد کارآفرین در نظر گرفته شود؛ 
از طریق ارتقاء مقام و یا افزایش حقوق این دسته از تواند که مي

کارمندان صورت گیرد؛ در این صورت کارمندان نسبت به عدالت 
ث کنند و باعسازماني در سازمان احساس رضایتمندي کسب مي

رینانه هاي کارآفها و درنتیجه افزایش فعالیتافزایش انگیزه در آن
 شود.ها ميآن

 و دانش مدیریت استراتژي که  بینهمچنین نتایج نشان داد 
 راتژياست کارگیريبه براي .دارد وجود رابطه سازماني کارآفریني

 و مدیران و کارکنان بین تا است الزم سازمان در دانش مدیریت
 همراه. باشد داشته وجود همکاري و اعتماد ذینفعان سایر

 ارکنانک ها،گیريتصمیم در کارکنان مشارکت و تیمي باکارهاي
 و بحث با و کنند ارائه را جدیدي هايایده توانندمي مدیران و

 شدهمطرح هايایده بین از را الزم هايفرصت بیشتر گفتگوي
 ،(8234) کیاکجوري و ساالریان نتایج با یافته کنند. این کشف

فرد و محبي  میري پور، (8238شکرچي زاده و جعفري طادي )
همسوست  (3288) همکاران و باندراو  (8213) يساداتو  (8232)
(. نتایج این تحقیقات نشان داد که مدیریت 32و88و89و85و84)

یشنهاد پدانش با کارآفریني سازماني رابطه مثبت و معناداري دارد. 
کارهاي گروهي و مشارکت  اداره کل ورزش و جوانانشود، در مي

نفعان تشویق شود و همچنین به کارمندان کارکنان و سایر ذي
هاي سازماني مشارکت  گیريامکان را بدهند که در تصمیماین 

مشارکت و کارهاي گروهي عملکرد خالقانه افراد را  ؛داشته باشند
  ود.شدهد و سبب کارآفریني سازماني ميدر سازمان افزایش مي

5.042.*62.* 2  RiesCommunalitGOF
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 تژيترااس و سازماني عدالت از طرفي دیگر نتایج نشان داد بین
 وجود رابطه جوانان و ورزش کل اداره کارمندان دانش مدیریت

 الشت افزایش به را کارمندان توانمي که هایيراه از یکي .دارد
 احسن نحو به وظایف انجام و سازمان کارایي بهبود جهت در

 تيرضای احساس و کرد عمل میزان با متناسب پرداخت واداشت
 اساحس طبیعتاً لذا کند،مي کسب زمینه این از فرد که است

 مزددست و حقوق و امکانات و منابع تقسیم در توزیعي عدالت
 کندمي ایجاد انگیزشي و رضایت احتماالً سازمان کارمندان در
 ،خود شخصي تخصص و دانش گذارياشتراک به در هاآن که

 اهداف به سازمان رسیدن جهت در و کارکنان دیگر براي
داره کل اشود، اگر رو پیشنهاد ميازاین .نکنند مضایقه سازماني

قصد استقرار استراتژي مدیریت دانش را در  ورزش و جوانان
سازمان خود دارد، بهتر است زمینه بروز عدالت 

اي، اطالعاتي( را از این طریق اي، مراودهسازماني)توزیعي، رویه
اظم و هاي نپژوهش هايیافته با فرضیه این نتایج فراهم کند.

 ،(3289و همکاران ) طیبا  (،8232(، قوسي)8239جوردي )ال
که رابطه بین  (3282) يو درل یاسیل، (3285لي و همکاران )

 عدالت سازماني و استراتژي مدیریت دانش را تایید میکردند،
 (. 32و33و38و83و81) .دارد همخواني

 بر سازماني عدالت تأثیر در نهایت نتایج نشان داد مدل
 برازش زا دانش مدیریت استراتژي میانجي نقش با کارآفریني

 مدل برازش به مربوط اول بخش .است برخوردار مناسبي
 پایایي و کرونباخ آلفاي ضرایب شد مشخص که بود گیرياندازه

 که اندشدهواقع قبولي مورد محدوده در( CR) ترکیبي
 رايب مناسبي دروني پایداري و دروني سازگاري يدهندهنشان
 عاملي بارهاي مقدار بررسي طورهمین و بود گیرياندازه مدل
. ودندب قبولي قابل عاملي بار داراي سؤاالت تمامي که داد نشان
 بودند 5/2 از باالتر هاسازه تمامي براي( AVE) همگرا روایي

. دکنمي تأیید را همگرا روایي بودن مناسب میزان خود این و
 اننش الرکر و فورنل ماتریس از آمدهدستبه نتایج همچنین

 نمیزا از بیش آمده ماتریس اصلي قطر در که AVE جذر داد
 بار آزمون نیز و متغیرهاست دیگر با سازه هر همبستگي

 رمتغی هر به مربوط سؤاالت عاملي بار که داد نشان عرضي،

 نهانپ متغیرهاي سؤاالت به مربوط عاملي بار از بیشتر آشکار،
 واگراي روایي گویاي خود نتایج این که است متغیر آن در

  .است گیرياندازه مدل خوب برازش و مناسب
 معیار دو از استفاده با ساختاري مدل برازش دوم بخش در

. یدگرد بررسي تعیین ضریب یا 2R معیار و t معناداري ضرایب
 بر تأییدي که بود( 39/8) قبولقابل سطح از باالتر t مقادیر

 معیار از آمدهدستبه نتایج. بود متغیرها بین روابط و مدل
 که بوده بیشتر 22/2 از 2R مقدار که داد نشان تعیین ضریب

 در .بود ورمذک معیار از استفاده با مدل بر تأییدي نیز نتایج این
 ویهگ دو کارآفریني هاي گویه به مربوط عاملي بارهاي قسمت

 ليعام بار داشتن با هرکدام اثربخش رهبري  و کارتقسیم ي
 يهامؤلفه به مربوط عاملي بار ترینضعیف 219/2 و 294/2

 از ادیرمق این اینکه دلیل به که کردند، خود آن از را کارآفریني
 کنمم گفت توانمي. شدند حذف نهایي مدل در بود کمتر 8/2

 از تفادهاس عدم  شده نتیجه این سبب که دالیلي از یکي است
 د،هستن برخوردار که تخصصي و مهارت دانش، اساس بر افراد
 ستا ممکن گفت توانمي هم اثربخش رهبري تبین در. باشد
 تانسرپرس و مدیران میان که ايفاصله دلیل به نتیجه این

 از حمایتعدم همچنین و دارد وجود کارمندان با سازمان
 از که گونههمان .به وجود آمده باشد مدیر توسط کارمندان

 انيسازم عدالت از ادراک نقش از مدلي پیداست پژوهش نتایج
 دانش ریتمدی استراتژي میانجي نقش با سازماني کارآفریني بر

 برازش رضوي خراسان جوانان و ورزش کل اداره کارمندان
 و سازماني عدالت بین گفت توانمي دیگرعبارتبه شد؛

 دانش یتمدیر استراتژي و سازماني کارآفریني بین کارآفریني،
 رابطه دانش مدیریت استراتژي و سازماني عدالت بین  و

 دبای شد ذکر که اوصافي این همه با. است برقرار معناداري
شرایط درست و تأثیر عوامل مخل و مزاحم  همه اگر کرد اذعان

 وبيخ استحکام از مدل شود فرض کم بسیار کنندهو تعدیل
 خوب یاربس برازندگي هايشاخص نیز آن مؤید و است برخوردار

 ژياسترات و سازماني کارآفریني سازماني، عدالت) متغیرهاي
 .باشدمي( دانش مدیریت
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