
 

 

 

بر عملکرد شغلی کتابداران   سازمانی جواکتساب دانش و  تأثیر

 عمومی شهرستان رشت هایکتابخانه

 2*طارمسری مهناز محسنی، 1مریم سالمی 

 شناسیمطالعات دانش 

 41تا   25ص   ،98، زمستان 21سال ششم، شماره  

 07/98/ 07تاريخ دريافت: 

 10/98/ 30تاريخ پذيرش: 
 چکیده

های عمومی  هدف تأثیر اکتساب دانش و جوسازمانی بر عملکرد شغلی کتابداران کتابخانهپژوهش حاضر با  

  آماری   . جامعهبودکاربردی و شیوه انجام گرفتن آن همبستگی  ،  شهرستان رشت انجام شد. پژوهش حاضر

  در   1398  سال   در  که  بودند  نفر  102  تعداد  به  رشت  شهرستان  عمومی   هایکتابخانه  کتابداران  کلیه  شامل

  کتابداران   اين  از  نفر  80  تعداد  مورگان  جدول  از  استفاده  با.  بودند  کار  به   مشغول  رشت  شهرستان  هایکتابخانه

گیری پژوهش شدند. ابزار اندازه انتخاب پژوهش اين هایآزمودنی  عنوانبه دسترس در گیرینمونه روش به

پرسشنامه اکتساب دانش و پرسشنامه عملکرد شغلی  ،  ی توصیف جوسازمانی های محقق ساخته شامل پرسشنامه 

با استفاده از روش روايی محتوا و پايايی آن با ضريب آلفای کرونباخ تأيید شد.   هاآن کارکنان بود که اعتبار  

بینی عملکرد شغلی کتابداران از طريق اکتساب دانش و  رابطه بین متغیرها با ضريب همبستگی پیرسون و پیش

م با  اندازهجوسازمانی  رگرسیون  دادهحاسبه  تحلیل  نتايج  شد.  و گیری  مثبت  همبستگی  که  داد  نشان  ها 

ی با عملکرد  جوسازمان( و همچنین بین  P<01/0و    r=29/0داری بین اکتساب دانش با عملکرد شغلی )ی معن

( رگرسیون  P<01/0و    r= 30/0شغلی  تحلیل  آزمون  از  حاصل  نتايج  دارد.  وجود  که   چندگانه (  داد    نشان 

و   اکتساب دانش  تبیین    9ی  جوسازمانمتغیرهای  را  تغییرات عملکرد شغلی  از  به  ی مدرصد  توجه  با  نمايند. 

به يافته برنامه،  آمدهدستهای  برگزاری  و  و کارگاهطراحی  آگاهها  برای  آموزش  در های  کتابداران  سازی 

تأثیر آن بر عملکرد شغلی    مطلوب و به وجود آوردن محیط شغلی و کاری  ،  هاجهت آموزش انواع دانش

 هاآن میزان عملکرد شغلی  ،  هابسیار ضروری است تا از اين طريق بتوان با ارتقا میزان دانش کتابداران کتابخانه 

 .را بهبود بخشید

    عملکرد شغلی ،کتابداران کتابخانه، جوسازمانی،  اکتساب دانش كلیدی: هایواژه 

 
 salamilib@yahoo.com شناسی، دانشگاه پیام نوراطالعات و دانشیار گروه علم استاد .1

شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور  ی دکترای علم اطالعات و دانشدانشجو * .2
mahnaz.mohseniii@gmail.com 
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 مقدمه
جهت بقا و  ،  در محیط پويای رقابت جهانی امروز با وجود تغییرات سريع جهانی  هاسازمان

رقابتی عالوه بر هماهنگی با تحوالت جامعه امروزی بايد بتوانند مسیر    هایموفقیتدستیابی به  

کرده و قادر باشند که اين تغییرات را جهت    بینیپیش را در آينده    هادگرگونیتغییرات و  

  هاسازمانبهتر هدايت کنند. امروزه    ایآيندهوب کارکنان برای ساختن  ايجاد عملکرد مطل

  های دارايیدر حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند اقتصادی که در آن دانش و  

  ها سازمانمزيت رقابتی    ترين مهم  عنوان بهعامل تولید و همچنین    ترين مهم  عنوانبه،  نامشهود

.  ( 1396،  اصغری  و  انیعسگر) جهت عملکرد بهتر سازمان و کارمندان آن شناخته شده است

دارد.   بستگی  آن  اعضای  عملکرد  و  کارآيی  به  زيادی  حد  تا  نهادی  هر    کمپبلموفقیت 

  و  گیرد برمی  در  را  سازمان  اهداف  که  داندمی  اقداماتی   يا  رفتار   را   1شغلی  عملکرد(  1999)

  اقدام   يک   توسط  که   هايی مهارت  سطح   به   توجه  با    تواندمی که،  کندمی  تعیین  را آن  کارايی 

ارائه  ای مجموعهيا    خاص پارک  )کرد  تعیین   شودمی  از اقدامات  . بورمن و (2019،  2نام و 

شناسايی کردند.   ایزمینهو عملکرد    ایوظیفهموتوويدلو دو نوع رفتار را تحت عنوان عملکرد  

مستقیم مرتبط با تولید محصوالت و خدمات و يا   طوربهرفتاری هستند که    ایوظیفهعملکرد  

و    کنندمیغیرمستقیم فرايندهای فنی اصلی سازمان را حمايت    طوربهکه    است  هايیفعالیت

عملکرد   که    ایزمینهديگری  شکل    هایفعالیتاست  را  سازمان  روانی  و  اجتماعی 

 .  (1394، قرباغی و اسدی لی قلیچ)دهندمی

زمینه کار بر عملکرد اثر بگذارند راه اول از طريق   وسیلهبه  توانندمیافراد به چند طريق  

از طريق افزايش آمادگی    يابدمیراه ديگر که زمینه کار بهبود  ،  اثر بر ديگر افراد سازمان است

ارزشمند سازمانی است  رفتارهای  انجام  برای  اعمالی  ،  فردی هر شخص  از طريق  راه سوم 

  هایويژگیاين سه شکل از عملکرد که  ،  گذاردمیاست که بر منابع محسوس سازمان اثر  

از    هایويژگیبر    باشندمی  ایزمینهعملکرد   و  ،  شناختیروان  هایزمینهمتفاوتی  اجتماعی 

ای  میزان بازده  درواقععملکرد شغلی  .  (1394،  اديبان  و  درانی)کنندمی  تأکیدسازمانی کار  

 
1. Job performance 
2. Nam & Park 
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و تحت    شودمیاشتغال فرد در سازمان اعم از خدماتی و تولیدی حاصل    موجببهاست که  

؛ زيرا  استتأثیر دو عامل وجود انگیزه در کارکنان و توانايی آنان برای انجام وظايف شغلی 

و   توانايی  افراد  انجام   هایانگیزهاگر  خوب  را  خود  کارهای  باشند  داشته  را  الزم 

کارکنان  (1397،  فرهمند  و   جواديان،  حسینی)دهندمی عملکرد  بر  اثرگذار  عوامل  برخی   .

استعداد  هاسازمان و  ،  پشتکار،  هدف،  انگیزه،  منابع،  شامل  ساير  ،  مهارتدانش  و  فرصت 

 .  (1398، ابوالعاليی بهزاد)عوامل است

مختلف    عنوانبه  هاآنبه    ها سازمانعواملی که    ازجمله  انواع  دارند  تکیه  رقابتی  مزيت 

يک چرخه حیات    عنوانبه(. مديريت دانش  2010،  1سرنیکار و دکور   )ش سازمانی است.  دان

شامل چهار   که  دانش)  مرحلهتشبیه شده  و کسب  دانش    هایفعالیتايجاد  ورود  با  مرتبط 

که دانش را در سیستم ماندگار    هايیفعالیتجديد به سیستم است(؛ ذخیره و نگهداری دانش )

که در ارتباط با جريان دانش از يک بخش يا    هايیفعالیت(؛ توزيع و انتقال دانش ) کندمی

ط با اجرای  که در ارتبا  هايیفعالیتدانش)  کارگیریبهيک نفر به بخش يا نفری ديگر است(؛  

مديريت دانش   درواقع.  (1396،  اصغری  و  عسگرانی)دانش در فرايندهای سازمانی هستند(؛  

فرايند اکتساب دانش است. هدف از اين    هاآن  ترين مهمفرايندهای متفاوتی دارد که يکی از  

در    هایدارايی  سازیمدلو    آوریجمعفرايند   آن  از  استفاده  و  در سازمان  موجود  دانشی 

است.   نیاز  و،  خديور)موارد  استخراج(1395،  آقابابايی  میرشاهی  فرايند  دانش  اکتساب   .  ،

با   تعامل  فرايند  از طرفی اکتساب دانش  منبع دانش است.  از يک  انتقال تخصص  و  تبديل 

و دانش ضمنی وی به دانش    شود میخبرگان است که طی آن تخصص و تجربه خبره تشريح  

  سازی شفاف. کسب دانش شامل  (1392،  فرد  تقوی  رشیدی و،  نظافتی)شودمیآشکار تبديل  

است  سازیمدل،  تحلیل  ،  آوریجمع،   سنجی  اعتبار  . (1394،  پور  شهابی  و  واناخ)و 

و توانايی در کسب و خلق دانش    ها مهارتبا باالبردن    ها کتابخانه( معتقد است  2011راولی)

در جهت برطرف کردن    توانندمیخالق    هایايدهکارکنان و استفاده از دانش برای ايجاد  

  هایپژوهش .  (1397،  نیا وعزيزخانی  بهرامی،  سالمی)نیازهای کاربران گام مؤثری بردارند

 
1. Sarnikar & Deokar 
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واکنش سريع به  ،  سودآوری،  وریبهرهموفق نشان داده است که    هایسازماندر    شدهانجام

،  نیست که سرمايه  هايیشرکتکاهش هزينه و باالخره کیفیت مطلوب از آن  ،  نیاز مشتری

بر محیط    آالتماشین  برای غلبه  انسانی  نیروی  از  و  بیشتری دارند  انسانی دانشگر  نیروی  و 

هستند که دانش    هايیآنموفق    هایسازمان.  کنندمیاستفاده    وکارکسب  ريرپذیی تغو    پررقابت

تبديل    کارکنان سازمانی  توانايی  به  را  . (1394،  فر  کیانی  و  بیدختی  امین)کنندمیخود 

کی از منابع کلیدی رفتار راهبردی در سازمان  گفت که کسب دانش ي   توانمی  یطورکلبه

کارکنان در  نوآوری  موجب  که  سازمان  ،  است  کارآيی  تقويت  و  تخصصی  دانش  خلق 

 .  (1397، و همکاران سالمی)گرددمی

شرايط حاکم بر سازمان است که اعضای يک سازمان در آن شرايط اشتغال  ،  جوسازمانی

روابط بین اعضا و  ،  . در جو بازشودمیدارند. جو در سازمان به دو صورت باز و بسته مطرح 

در چنین جوی است.  آزادمنشانه  يکديگر  با  اعضا  بین خود  ارائه  ،  مديريت  و  بیان  آزادی 

محدود است و ارتباطات    های آزادی،  برعکس در جو بستهو انتقادها رواج دارد.    پیشنهادها

  ادراک  به ی جوسازمان (. 1397، فرهمند جواديان و،  حسینی)  بین مديريت اعضا آمرانه است

.  کندمی  اشاره  خود  سازمان  داخلی  کارکرد  يا  و  خود  وکارکسب  محیط  بارهدر  کارکنان

مناسب    محیط  يک  که   است  مهم.  است  سازمان  هر  موفقیت  برای  شرطش یپ  يک  محیط 

کلید.  شود  فراهم  کارکنان  کارکرد  برای  مناسب  سازمانی مناسب    عملکرد  بهبود   محیط 

  از  تواندمی که است سرمايه ترين مهم کارمند که م ی دانیم ما زيرا، است سازمان  در کارکنان

  کیم   در تعريفی ديگر  .(2019  ،و همکاران  1چوکالینگام  )کند  حمايت  سازمان  يک  پايداری

  غیرمستقیم   يا  مستقیم   درک  يک  عنوان به  را   جوسازمانی  شرايط  (2018 )  2وندنبرگ  و

از  .  گیرندمی  نظر  در  خاص   محیط   يک   هایشخصیت  از  کارکنان   ادراکی  برچنین   نتايج 

  را   جوسازمانی (2017 )  3آزيک   .گذاردمی  تأثیر  کارکنان   انگیزه  و   ارزش،  باور،  نگرش

  اعضای   توسط  تواندمی  که  کندمی  تعريف سازمانیدرون  محیط  در  مداوم  شخصیت  عنوانبه

  را   ارزش  تواندمی  و  بگذارد  تأثیر  سازمان  اعضای  رفتارهای  بر  تواندمی،  شود  تجربه  سازمان
 

1. Chockalingam 
2. Kim & Vandenberghe 
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،  جوسازمانی  که  داشتند  اظهار   (2017)  1چیو   و  چو  .کند  توصیف   سازمانی  هایويژگی  با

،  مراقبت،  پاداش،  ساختار،  استقالل  شامل  و  است  سازمانی  احساس  و  محیط  از  فردی  ادراک

اعضای سازمان کمک    جوسازمانی   .است  حمايت و    کندمیبه  از هدف  تا درک درستی 

برای   هاسازمان  (.2013،  و همکاران   2بنکس)آورند  به دستمعنای سازمان خود يا کارشان  

بنیادی    هایسرمايه،  به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و منابع انسانی،  حفظ بقا و پیشرفت

. هر سازمانی برای رسیدن  شوندمیتلقی    ها آنهرگونه تحول و نوآوری در    منشأ و    هاسازمان

است تا محیط    هايیراهدر جستجوی  ،  مؤثر  وریبهرهبه عملکرد شغلی مطلوب و کارايی و  

بیشتری بر روی   تأثیرگذاریاز توانايی برسند که    ایدرجهرا برای کارکنان مساعد سازد تا به  

باشند داشته  همکاران  حسینی )کارشان  گرم  تواندمی  جوسازمانی .  (1397،  و  قابل  ،  فضای 

،  به يکديگر را به وجود آورد و يا بالعکس محیطی سرد  مندیعالقهعشق به کار و  ،  اعتماد

  تر صمیمیو    ترگرم  جوسازمانیگريزان از محل کار را داشته باشد. هر چه  ،  غیرقابل اعتماد

برقرا انسانی  رباشد  ارتباط  از    ترآسانی  پويايی  و  و سازندگی  بیشتر  محیط کار  به  و عشق 

بود. جو سرد موجب جدايی برخوردار خواهد  بیشتری  و  ،  سرعت  از يکديگر  افراد  نفرت 

  که درحالی.  (1390،  اخالصی)از کار را به دنبال خواهد داشت  ی رغبت یبکاهش بازده کاری و  

  در   مرتبط   دانش  اکتساب ،  شودمی  محسوب   سازمان  هر  رقابتی  اجزاء   از  يکی  دانش 

  امری  سازمان  کارآيی  و  عملکرد   ارتقاء   جهت  هاکتابخانه  ازجمله  خدماتی  هایسازمان

  دهیسازمان   و   مديريت  مسئولیت  که  رسانیاطالع  متخصصان  و  کتابداران.  است  ضروری

  روروبه  جديدی  وظايف  با،  الکترونیکی  محیط  به   ورود  با،  دارند  عهده  بر  را  بشری  دانش 

  تغییر   و  ديجیتالی  کتابخانه   سویبه  چاپی  سنتی  الگوی  از  حرکت  هاآن  ترين مهم  از  که  اندشده

، مديريت  سنتی   الگوهای  ديگر  پس.  است  دانش  مدير  يا  و  ديجیتال  کتابدار   به  کتابداران  نقش

اگر نتوانند محیط را برای کارکنان    هاکتابخانهنیست. مديران    جديد  هایفعالیت  جوابگوی

بیشتری بر روی کارشان    تأثیرگذاریاز توانايی برسند که    ای درجهبه    هاآنمساعد سازد تا  

الجرم   باشند  پرهزينه  گیریکنارهداشته  کاری  عوامل    آفرين مشکل،  کارکنان  از  و 
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برای    تهديدکننده تغییر    که آنجائی    از  خواهد آمد؛ همچنین  حساببه   هاکتابخانهکارآيی 

  اعتمادرقابلی غ،  باشد لذا اگر محیطی سرد  باال  کارايی  و  وریبهرهنقش کتابداران بايد همراه با  

جدايی و کاهش  ،  نفرت افراد از يکديگر،  در محل کار وجود داشته باشد منجر به جو سرد  

  اين  به پاسخ پی در پژوهش  اين  از کار را به دنبال خواهد داشت. لذا یرغبت یببازده کاری و 

  معناداری   رابطه  کارکنان  شغلی  عملکرد  با  دانش   اکتساب  و  جوسازمانی  بین   آيا  که  است  سؤال

 دارد؟  وجود

های پیشین در داخل و خارج کشور  در اين بخش از پژوهش به مطالعه و بررسی پژوهش  

از آن به اهمیت و ارتباط    آمدهدستبهگذشته و بررسی نتايج    هایپژوهش پرداختیم تا با مرور  

پژوهش حاضر   با  پژوهش می ابيدستموضوع  متون تخصصی و  بررسی  در    شدهانجامهای  . 

دانش در بین    وضعیت مديريت  هاپژوهش بیشتر  دهد که  حوزه کتابخانه و کتابداری نشان می

  قرار داده   موردبررسیرا    یردولتی غدولتی و   هایسازمانو    هاکتابخانه  ازجملهجوامع مختلف 

  هاآنکه    جوسازمانی توجه خاصی به جامعه کتابداران و وضعیت اکتساب دانش و  اما  ؛  اند

رابطین دانش بین منابع اطالعاتی و    عنوانبهکتابداران  زيرا  در آن اشتغال دارند نشده است  

کتابخانهمراجعه عمده،  کنندگان  عملکرد  سهم  و  دانش  مديريت  بهبود  و  ايجاد  در  ای 

 ها دارند.کتابخانه

پژوهش   بهبود    (1397) و همکاران  حسینینتايج  اثربخشی    جوسازمانینشان داد که  و 

منجر به ارتقاء عملکرد شغلی مددکاران اجتماعی در سازمان خواهد شد ،  ارتباطات سازمانی

پژوهش   يافت.  خواهد  افزايش  اجتماعی  مددکاری  خدمات  درنتیجه  و ،  عباسیو  شريفی 

با عملکرد شغلی مديران مدارس شهرستان    جوسازمانیبا عنوان بررسی رابطه    (1392)  هاشمی 

آن با عملکرد شغلی رابطه مثبت    هایمؤلفهو    جوسازمانی المرد به اين نتیجه رسیدند که بین  

و رفتار شهروندی با   جوسازمانیبا عنوان رابطه بین    (1390) ،  اخالصیوجود دارد. پژوهش  

  های مؤلفهعملکرد شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز حاکی از اين است که بین  

و   شهروندی  در    جوسازمانیرفتار  همچنین  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  شغلی  عملکرد  با 

بر رفتار    جوسازمانیبررسی تأثیر  با عنوان    (1396)  ديوبند  مهاجران و،  ای  قلعهپژوهشی ديگر  
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فردی  پاسخگويی  میانجی  نقش  با  معلمان  سازمانی  که    شهروندی  رسیدند  نتیجه  اين  به 

 بر پاسخگويی فردی معلمان و رفتار شهروندی آنان اثر مستقیم و معناداری دارد.  جوسازمانی

در پژوهش خود به بررسی رابطه فرايندهای مديريت دانش  ،  (1394همکاران )درانی و  

اين پژوهش نشان    هایيافتهبا عملکرد کارکنان در آموزش عالی دانشگاه تهران پرداختند.  

تنها شاخص کسب دانش  ،  عملکرد شغلی  های شاخصمديريت دانش يا    هایشاخصداد بین  

)عملکرد    هایشاخصبا   دارد.    (ایزمینهو    ایوظیفهعملکرد شغلی  معناداری وجود  رابطه 

محبی  خاکپورمطالعات   رابطه    (1397)  و  مورد  کیفیت  مديريت    فرايندهای در  با  دانش 

خدمات و عملکرد شغلی )مطالعه موردی: کارکنان اداره بنادر و دريانوردی شهرستان بندر  

کنندگی متغیرهای مديريت دانش    بینیپیش لنگه( به اين نتیجه رسیدند که در مقايسه میزان  

داشته  متغیر کاربرد دانش بیشترين تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان  ،  از متغیر عملکرد شغلی

کننده معتبری از عملکرد   بینیپیش معناداری    طور بهو پی از آن کسب دانش و خلق دانش هم  

نشان داد که بین تمام    (1397)  آذری  و  رائینی  قاسمی. نتايج پژوهش  باشندمیشغلی کارکنان  

 وجود دارد.  داریمعنی رابطه مديريت دانش با عملکرد شغلی   هایمؤلفه

تأثیر  (2019) چوکالینگاممطالعه     صنعت   در   کارکنان   عملکرد  بر  جوسازمانی   با عنوان 

بر عملکرد کارکنان تأثیر    جوسازمانیبه اين نتیجه رسید که عوامل مختلف    یسازساختمان

حاکی از رابطه معنادار    (2016 )  1بهات و بشیر   پژوهش .  دهدمیانگیزه    هاآنو به    گذاردمی

است.    جوسازمانیبین   شغلی  عملکرد  پژوهشو  ترحینی  ،  شاناک،  ماساده    نتايج  و  مقابله 

عالی اردن نشان داد که     آموزش  در  شغلی  عملکرد  بر  دانش  مديريت  با عنوان تأثیر(   2017)

در پژوهشی با   (2011)  2ترايوالس.  دارند  ری تأث مديريت دانش بر عملکرد شغلی    هایمؤلفه

دانش در عملکرد   مديريت  راهبرد  دانش   هاسازمانعنوان  مديريت  نتیجه رسید که  اين  به 

  شود میو توسعه    پژوهش راهبرد    زی آمتیموفق و انجام    فردمنحصربه  هایرقابتسبب توسعه  

 بهبود عملکرد سازمانی را به دنبال دارد.   درنهايتکه 

 

 
1. Bhat & Bashir 
2. Trivellas 
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 روش 

کاربردی و شیوه انجام گرفتن آن همبستگی است. جامعه آماری شامل  ،  طرح پژوهش حاضر

کتابداران   تعداد    هایکتابخانهکلیه  به  سال   102عمومی شهرستان رشت  در  که  بودند  نفر 

با استفاده از جدول مورگان  شهرستان    هایکتابخانهدر    1398 به کار بودند.  رشت مشغول 

به روش    80تعداد   اين    های آزمودنی  عنوانبهدر دسترس    گیرینمونهنفر از اين کتابداران 

 پژوهش انتخاب شدند.

هالیپین    جوسازمانیدر اين پژوهش از سه ابزار استفاده شد. پرسشنامه استاندارد توصیف  

( کرافت  که 1963و   )  ( اجاقی  علی  گرديده1377توسط  هنجاريابی  قرار    مورداستفاده،  ( 

ای لیکرت  و بر اساس مقیاس پنج گزينه  باشندمی  سؤال  34گرفت. پرسشنامه مذکور شامل  

  مورداستفاده هايی  قباًل در پژوهش   جوسازمانیجه به اينکه پرسشنامه  با تو تنظیم گرديده است.  

روايی و پايايی آن سنجیده شده است که مقدار پايايی پرسشنامه به میزان  ،  قرار گرفته است 

در پژوهش حاضر اعتبار پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  درصد محاسبه شده است.    82

ثبات و همسانی درونی پرسشنامه در    دهندهنشانت آمد که  به دس   86/0شد و مقدار    محاسبه

 . استاين پژوهش  

ترسون تهیه و تدوين گرديده لی کارکنان: اين پرسشنامه توسط پپرسشنامه عملکرد شغ

ای تنظیم شده پنج گزينه صورتبهبوده که بر اساس مقیاس لیکرت  سؤال 15است و دارای 

صالحی از دو روش آلفای کرونباخ   1382پرسشنامه در سال  است. برای سنجش اعتبار اين  

و بت   86/0  و دو نیمه کردن استفاده کرد ضريب اعتبار محاسبه شده با روش آلفای کرونباخ

  10سنجی از  نظر  از. برای بررسی روايی پرسشنامه نیز پس  است   78/0روش دو نیمه کردن  

يد که دارای روايی صوری و  مشخص گرد،  متخصص در زمینه روايی محتوايی پرسشنامه

اين    پژوهشگرتوسط  ،  آمدهدستبه. همچنین ضريب آلفای کرونباخ  استروايی سازه   در 

 .است 83/0، پژوهش 

 سؤال   25پرسشنامه اکتساب دانش: پرسشنامه محقق ساخته سنجش اکتساب دانش شامل  

است ،  دانش   استخراج)   هایمؤلفه شامل   دانش(  انتقال  و  دانش  که تبديل  مقیاس   ؛  اساس  بر 
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در   قباًلالزم به ذکر است که اين پرسشنامه    تنظیم شده است.   ای گزينه پنج    صورت به لیکرت  

قرار گرفته شده است. اعتبار اين   مورداستفاده (  1397،  بهرامی نیا و عزيزخانی،  پژوهش )سالمی 

محتوايی   يی محاسبه گرديد و همچنین روا   0/ 92پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ  

 قرار تأيید  شناسی و آمار مورداساتید و متخصصان و علم اطالعات و دانش  از تن  5 توسط آن 

که مقدار ،  سنجش اکتساب دانش محاسبه شد  است. در پژوهش حاضر نیز اعتبار آزمون   گرفته 

 مطلوبی برخوردار هستند.  از اعتبارنشان داد اين ابزار   که،  به دست آمده است  0/ 79

اي  پژوهش  در  انتخاب    هاداده   آوری جمع   منظوربه ن  از  تهیه    ها نمونه بعد   هایپرسشنامه و 

از  ،  آزمون  نتايج   درخواست   هاآزمودنی پژوهشگر  بودن  استناد  قابل  و  دقیق  که جهت  کرد 

با دقت و حوصله پاسخ ،  ها پرسشنامه به  ،  پژوهشگرو    هاآزمودنی تحقیق و به هدر نرفتن زحمات  

در تحقیق مشارکت  توانند می ،  واقعی و دقیق   های پاسخ دهند و در صورت عدم تمايل به دادن  

محرمانه   آنان   هایجواب در آزمون اطمینان داده شد که    کنندگان شرکت نکنند. عالوه بر اين به  

ماند.   اختیار    صورت به   هاپرسشنامه خواهد  در  از   هاآزمودنی فردی  پايان  در  گرفت.  قرار 

تشکر   ها آن را بدون پاسخ نگذارند و سپس از همکاری    سؤالی خواسته شد که هیچ    ها آزمودنی 

 .از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد   ها داده   وتحلیل تجزيه و قدردانی به عمل آمد. جهت  

ین و انحراف استاندارد میانگ،  درصد فراوانی ،  آمار توصیفی از جدول توزيع فراوانی   ی زمینه در  

و ضريب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در قسمت مربوط به آمار استنباطی از رگرسیون 

آمده   به دست  هایداده بین متغیرها استفاده شد. تمام    یرابطه و يافتن    بینیپیش جهت    گامبه گام 

 ت.قرار گرف  وتحلیل تجزيه مورد    22ورژن    SPSS  افزار نرم با استفاده از  

 هایافته
در اين پژوهش برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضريب همبستگی پیرسون استفاده شد و  

از  ،  جوسازمانیاز طريق اکتساب دانش و    هاکتابخانهعملکرد شغلی کتابداران    بینیپیش برای  

رگرسیون   آماری  جدول    مورداستفادهروش  در  گرفت.  کتابداران    1قرار  به  مربوط  آمار 

 ست. ذکر شده ا، متغیرهای جمعیت شناختی در اين پژوهش  ازنظر موردبررسی
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 متغیرهای جمعیت شناختی   برحسب موردمطالعهتوزیع فراوانی کتابداران  .1جدول  

 درصد  فراوانی  متغیر

 جنسیت
 8/23 19 مرد 

 2/76 61 زن

 رشته تحصیلی 
 0/55 44 کتابداری 

 0/45 36 غیر کتابداری 

 تحصیالت  

 5/2 2 ديپلم فوق

 8/43 35 لیسانس 

 2/51 41 لیسانس فوق

 5/2 2 دکتری

  8/23نفر( و    61مؤنث )درصد    2/76جنسیت    ازنظر،  موردبررسیدر اين پژوهش جامعه  

) درصد   می   19مذکر  میزان  نفر(  )  2  التی تحص باشند.  نفر   35،  ديپلمفوقدرصد(    5/2نفر 

لیسانس   8/43) )  41،  درصد(  )  2و    لیسانس فوق  (درصد  2/51نفر  ( دکتری درصد  5/2نفر 

 0/45نفر )  36کتابداری و  ،  دهندگانپاسخدرصد( از    0/55نفر )  44بودند. رشته تحصیلی  

هش ارائه  میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژو  2درصد( غیرکتابداری بودند. در جدول  

 شده است. 

 انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی بین متغیرهای پژوهش ، میانگین  .2جدول  

 M SD 1 2 3 متغیر

   1 87/7 95/38 عملکرد شغلی  

  1 29/0** 43/12 83/90 اکتساب دانش  

 1 44/0** 30/0** 36/12 96/102 جوسازمانی

 *p< 05/0 >p** و   01/0  

بین اکتساب    داریمعنیهمبستگی مثبت و    .شودمیمالحظه    2که در جدول    طورهمان

( شغلی  عملکرد  با  و  P<01/0و    r=29/0دانش  مثبت  همبستگی  همچنین  دارد.  وجود   )

( وجود دارد. برای مطالعه  P<01/0و    r=30/0با عملکرد شغلی )  جوسازمانی بین    داری معنی

وارد تحلیل رگرسیون    جوسازمانیاب دانش و عملکرد با کمک متغیر اکتس  بینی پیش قابلیت  
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تحلیل رگرسیون  گامبهگام اجرای  از  قبل  بودن   هایمفروضه،  شدند.  نرمال  تحلیل که  اين 

.  گیردمیقرار    موردبررسی،  است  چندگانهو عدم وجود هم خطی    خطاها استقالل  ،  متغیرها

. مقدار آماره  استنرمال  هادادهنف نشان داد که توزيع  واسمیر - لموگروفنتايج آزمون کو

نشانگر وجود استقالل    5/2تا    5/1. مقادير بین  است  1/ 96حاضر    پژوهش واتسون در    -دوربین

حاضر برای انجام رگرسیون    پژوهش گفت که در    توانمیبنابراين  ؛  هستند  هادادهخطاها در  

حاضر   پژوهش ( در  VIFعامل تورم واريانس )چند متغیری استقالل خطاها وجود دارد. آماره  

  توان میبنابراين  ؛  نشانگر عدم وجود چند هم خطی است  10آمد که عدد کمتر از    به دست  1

وجود ندارد. با توجه به    چندگانهحاضر بین متغیرهای مستقل هم خطی   پژوهش گفت که در  

تحلیل رگرسیون    توانمیاين موارد   نمود  گامبهگاماز   3نتايج آن در جدول    که؛  استفاده 

 گزارش شده است.

 جوسازمانینتایج تحلیل رگرسیون عملکرد شغلی از روی اکتساب دانش و   .3جدول  

ضريب همبستگی  

 چندگانه 

واريانس تبیین  

 شده

واريانس تبیین شده  

 يافته يلتعد

خطای استاندارد  

 برآورد

 2Rتغییرات 

304 /0 093 /0 081 /0 543 /7 093 /0 

جدول   و    دهدمینشان    3نتايج  دانش  اکتساب  متغیرهای  از    9  جوسازمانیکه  درصد 

جهت  ،  نتايج آزمون تحلیل واريانس   4جدول  . در  کندمیتغییرات عملکرد شغلی را تبیین  

 .اندشدهعملکرد شغلی گزارش  بینی پیش در  جوسازمانیبررسی اکتساب دانش و  

از روی اکتساب دانش و   عملکرد شغلی بینیپیش نتایج آزمون تحلیل واریانس برای  .4جدول  

 جوسازمانی

 داری معنیسطح  F میانگین مجذورات  درجه آزادی مجموع مجذورات  مدل

 01/0 7/ 968 453/ 412 1 453/ 412 رگرسیون 

   56/ 902 78 4438/ 388 باقیمانده

    79 4891/ 800 کل
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عملکرد شغلی از روی اکتساب    بینی پیش آزمون تحلیل واريانس مدل    4با توجه به جدول  

( و جوسازمانی  )968/7دانش  نشان  است  داریمعن (  01/0( در سطح  يافته  اين  که    دهدمی. 

جوسازمانی    ن یبش یپمتغیر   و  دانش  اکتساب  به    داریمعنی  صورتبهيعنی    بینی پیش قادر 

کتابداران   در جدول    هاکتابخانهعملکرد شغلی  استاندارد    5هستند.  رگرسیون  نیز ضرايب 

 . اندشدهاين ضرايب گزارش   داریمعنیو بررسی  استانداردشدهنشده و 

 عملکرد شغلی از روی جوسازمانی و اکتساب دانش  بینیپیش مدل   tضرایب رگرسیون و آماره    . 5جدول  

ضريب رگرسیون   متغیر

 ( Bاستاندارد نشده )

  استانداردخطای 

(S.E ) 

ضريب رگرسیون  

 ( Beta) استانداردشده 

سطح   tآماره 

 داریمعنی

 998 /18 118 /7  03/18 001 /0 ( aعدد ثابت )

 0/ 001 72/3 0/ 304 0/ 069 0/ 194 جوسازمانی

( مثبت و 304/0)  اثر جوسازمانی و اکتساب دانش بر عملکرد شغلی  5با توجه به جدول  

،  . مثبت بودن اثر اکتساب دانش و جوسازمانی در عملکرد شغلیاست  داریمعن   01/0در سطح  

و   باشد  جوسازمانی نشانگر آن است که هر چه قدر اکتساب دانش  میزان عملکرد  ،  باالتر 

،  باشدکمتری   نیز بیشتر خواهد بود و نیز هر چه قدر اکتساب دانش و جوسازمانی  شغلی افراد

 میزان عملکرد شغلی نیز کمتر خواهد بود 

 یریگجه ینتبحث و 
و   دانش  اکتساب  تأثیر  هدف  با  حاضر  کتابداران    جوسازمانی پژوهش  شغلی  عملکرد  بر 

که    هایکتابخانه داد  نشان  پژوهش  نتايج  شد.  انجام  رشت  شهرستان    جوسازمانیعمومی 

با عملکرد شغلی    بینی پیش  و  با  کننده عملکرد شغلی است  يافته  اين  مستقیمی دارد.  رابطه 

نشان    (2019) چوکالینگام   هایيافته مختلف    دهدمیکه  عملکرد   جوسازمانیعوامل  بر 

 ( 1397) و همکاران  حسینیهمخوانی دارد.    دهدمیانگیزه    هاآنو به    گذاردمیکارکنان تأثیر  

اثربخش  و  جوسازمانی  رابطه  سازمانینیز  ارتباطات  مددکاران  ،  ی  شغلی  عملکرد  ارتقاء  با 

نیز حاکی از رابطه    (2016 )  1بهات و بشیر . مطالعه  اندکردهاجتماعی در سازمان را گزارش  

 
1. Bhat & Bashir 
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 ( 1392)  هاشمی شريفی و  ،  عباسیو عملکرد شغلی است. پژوهش    جوسازمانی ر بین  معنادا

 آن با عملکرد شغلی حکايت دارد.   های مؤلفهو  جوسازمانینیز بر رابطه مثبت بین  

تا    کندمیبه اعضای سازمان کمک    جوسازمانیگفت که    توانمی  هايافتهدر تبیین اين  

،  و همکاران  1بنکس)آورند به دستدرک درستی از هدف و معنای سازمان خود يا کارشان  

در    (.2013 کارکنان  مشارکت  افزايش  موجب  که  نمايد  فراهم  را  شرايطی  سازمان  اگر  و 

  جوسازمانی سازمان را موجب شود سبب بهبود عملکرد کارکنان سازمان خواهد شد. هر چه  

  ی درجهباشد هم    فرماحکمو روابط شخصی گرم و دوستانه در سازمان  ،  باشد  تردوستانهانسان  

پديد   کارکرد  از  فراهم    يدآمیبااليی  بیشتری  شغلی  رضايت  هم  کارکنان    گرددمیو  و 

 عملکرد بهتری خواهند داشت. 

کننده عملکرد شغلی است    بینیپیش اکتساب دانش    داد کهنتايج پژوهش همچنین نشان  

( که 1394همکاران )درانی و    هایيافتهو با عملکرد شغلی رابطه مستقیمی دارد. اين يافته با  

رابطه    (ایزمینهو    ایوظیفهعملکرد شغلی )عملکرد    هایشاخصش با  نشان داد بین کسب دان 

  که  (1397)  و محبی  خاکپورمعناداری وجود دارد همخوانی دارد. همچنین نتايج مطالعات  

کنندگی متغیرهای مديريت دانش از متغیر عملکرد    بینیپیش که در مقايسه میزان    دادمینشان  

کسب    ازآنپس متغیر کاربرد دانش بیشترين تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان داشته و  ،  شغلی

کننده معتبری از عملکرد شغلی کارکنان    بینیپیش معناداری    طوربهدانش و خلق دانش هم  

مديريت دانش و عملکرد شغلی در پژوهش ماساده و همکاران    یرابطههمسو است.    دباشن می

 بود. معنادار( نیز 2017)

کسب دانش يکی از منابع کلیدی رفتار راهبردی  گفت که    توانمی  هايافتهدر تبیین اين  

خلق دانش بخصوص و تقويت کارآيی  ،  در سازمان است که موجب نوآوری در کارکنان

همکاران  سالمی)  گرددمیسازمان   راولی(1397،  و  است  2011)  .  معتقد  با    هاکتابخانه( 

و توانايی در کسب و خلق دانش کارکنان و استفاده از دانش برای ايجاد    ها مهارتباالبردن  

مؤثری   توانندمیخالق    هایايده گام  کاربران  نیازهای  کردن  برطرف  جهت  در 

 
1. Banks 
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و  بهرامی،  سالمی)بردارند تمايل  (1397،  عزيزخانی  نیا  عدم  در  است  ممکن  که  عاملی   .

دانش   اکتساب  بر  وجود    تأثیرگذارکتابداران  عدم  مانند  عواملی  و    های مشوقباشد  مادی 

مديران است. از طرفی واضح است که اکتساب دانش از طرق مختلف    حمايتعدممعنوی و  

يک اهرم برای رقابت در میان کارکنان    عنوانبهيک مهارت است و داشتن آن قدرت است و  

عملکرد    تواندمیقرار گیرد    موردتوجه و اگر از طرف مديران    شودمیيک سازمان محسوب  

 هد.افزايش د  ایمالحظهقابل طوربهکارکنان را 

و   شدهانجامکه اين پژوهش با آن مواجه بود رويکرد کمی بود که    هايیمحدوديتاز  

را دارا    (.و غیرهمشکالت ابزار  ،  پژوهش کمی )همچون عدم مطالعه عمیق   هایمحدوديتلذا  

در تکمیل و تفسیر    تواندمیآمیخته(    –. لذا مطالعه بیشتر با رويکردهای ديگر )کیفی  است

مفیدتری را جهت تصمیمات سازمانی در اين زمینه فراهم   نتايج کمک نموده و اطالعات 

پیشنهاد   همچنین  محیط    توانمندسازی جهت    گرددمیسازد.  دانش  اکتساب  در  کارکنان 

و تهديدهای    هافرصت همواره مورد پايش مستمر قرار گرفته و بر اساس آن    سازمانیبرون 

روی   دانش    شدهيیشناسا  هاابخانهکت پیش  کسب  جهت  محیط  ،  موردنیازو  مطالعه  بر 

آن در   هایمؤلفه. با توجه به ارزش راهبردی مديريت دانش و  شودمی  تأکید  سازمانیبرون 

سوددهی    وریبهره و    های کتابخانهنهاد  ،  گوناگون  هایسازمانو  استان    چنین همعمومی 

  رسانی آگاهیها و سمینارها ضمن  به کمک برگزاری نشست  توانندمی  هاکتابخانهمديران اين  

به کتابداران و شناساندن مزايای مديريت دانش و   به    ويژهبهعمومی  ،  هاآناکتساب دانش 

را مهیا سازند. با توجه به نقشی    هاکتابخانهالزم برای اجرای مديريت دانش در اين    های زمینه

اطالعاتی و    هایبانک، اينترنت، داخلی )اينترانت( های بکهش اطالعاتی مانند   هایفناوریکه 

راهبرد عملی و موفق   درنهايتذخیره و تسهیم دانش و  ،  ايجاد سايت الکترونیکی در خلق

دارند عهده  بر  دانش  اين    شودمیپیشنهاد  ،  مديريت  از  استفاده  برای  الزم  تسهیالت  که 

 فراهم شود.  هاکتابخانهدر اين  هافناوری
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 منابع 
با عملکرد شغلی کارکنان    .(1390. )باسع ،  اخالصی رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی 

شیراز پزشکی  علوم  اسالمی  دانشگاه  آزاد  دانشگاه  اسالمی    -.  آزاد  واحد دانشگاه 

 .شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و  -مرودشت 

فرايند اکتس1394. )لیع،  شهابی پوریمان و  پ،  اخوان انتشار دانش ضمنی و  (. توسعه  اب و 

،  فصلنامه رشد فناوریآموزش و توانمندسازی سازمانی.    منظور بهمستندسازی تجارب  

12(45) ،45–58 

(. بررسی رابطه مديريت دانش با عملکرد  1394. )فرنوش،  یانی فرک   و  اکبرعلی،  امین بیدختی

شده ايرانی )مطالعه موردی: صنايع شیمیايی و مواد    المللیبین   هایشرکتسازمانی در  

 78–63، 1، پژوهشی -فصلنامه تحقیقات بازاريابی نوين علمی . (غذايی

بهبود عملکرد  مديريت عملکرد: راهنمای مديران برای ارزيابی و  (.  1398. )ابوالعاليیبهزاد  

 ی. . تهران: سازمان مديريت صنعتکارکنان

با عملکرد    جوسازمانیرابطه   (.1397. )هنازم،  فرهمند  و  سید رضا،  جواديان  اطفه؛ع،  حسینی

 45–37، (1)7، فصلنامه مددکاری اجتماعیشغلی مددکاران اجتماعی شهر تهران. 

  عملکرد  و  خدمات  کیفیت   با   دانش   مديريت  یرابطه(.  1397. ) اعظم،  محبی  و  عباس،  خاکپور

لنگهشه   دريانوردی  و  بنادر  اداره  کارکنان:  موردی  مطالعه )  شغلی بندر  .  (رستان 

 32–23، 14، پژوهشی آموزش علوم دريايی  - فصلنامه علمی 

)اراس،  آقابابايی  و  هیالس،  میرشاهی  منه؛آ،  خديور دانش    سازیمدل(.  1395.  اکتساب  و 

مورد.   بر  مبتنی  استنتاج  از  استفاده  با  سازمانی  و  فرآيندهای  پردازش  پژوهشنامه 
 490–467، (2)32، مديريت اطالعات

(. بررسی رابطه فرايندهای مديريت دانش با عملکرد  1394. ) اشمه،  اديبان  و  مالک،  درانی

آموزش   در  کارکنان  تهران(.)  یعال شغلی  دانشگاه  موردی  دانش   مطالعه  مطالعات 
 .25–1، (4)1، شناسی



40 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
21 ،

ن 
ستا

زم
98 

 

(. رابطه بین اکتساب دانش با توسعه  1397. )هراز ،  عزيزخانی  و  اراس،  بهرامی نیا  ريم؛م،  سالمی

کرمانشاه.    هایکتابخانهسازمانی   شهر  شناسیدانشگاهی  دانش  مطالعات  ،  فصلنامه 

4(15) ،1 –22. 

)مسلم ید  س،  هاشمی   و  اطمهف،  شريفی عبد    بوالفضل؛ا،  عباسی رابطه  1392.  بررسی   .)

ملی   .با عملکرد شغلی مديران مدارس شهرستان المرد  جوسازمانی دومین همايش 
 . گرگان علوم مديريت نوين 

(. بررسی رابطه بین مديريت دانش با عملکرد  1396. )رتضیم، اصغری  و رتضیم، عسگرانی

 .24–13، (23)4، ماهنامه شباک. 4سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه 

رائینی )مايونه،  آذری   و  حدثهم ،  قاسمی  بررسی  1397.  و   یرابطه(.  دانش  مديريت  بین 

  دو فصلنامهعملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان سیرجان.  
 .58–31، 15، پژوهشی مطالعات آموزش و آموزشگاهی-علمی 

بر رفتار   جوسازمانی (. بررسی تأثیر 1396. )فشین ا، ديوبند و  هنازب، مهاجران لیرضا؛ع،  ایقلعه

،  (2)5،  مديريت مدرسهشهروندی سازمانی معلمان با نقش میانجی پاسخگويی فردی.  

87–107 

تسهیم دانش بر  هایشايستگیثیر نیت و أ(. ت1394. )هدیم، اسدی قرباغی و هروزب، قلیچ لی

مديران   )پروژه    هایسازمانعملکرد شغلی  مديريت  محور  موردی: شرکت  مطالعه 

 .184–161، (19)4، مديريت در ايران یها پژوهش توسعه صنايع پتروشیمی(. 

شده مديريت  (. رابطه بین حمايت سازمانی ادراک1393. )فخرالسادات ،  نصیری ولیک بنی

مسئولیت با  همدان.  شهری  شهرداری  کارکنان  شغلی  عملکرد  و  اجتماعی  پذيری 

 .108–97، (8)2، پژوهشی اقتصاد و مديريت شهری-فصلنامه علمی

استخراج   هایتکنیک(. مقايسه 1392. )یمحمدتق، تقوی فرد و هسام، رشیدی ويد؛ن، نظافتی

متدولوژی   يک  ارائه  و  دانش.    منظوربه  افتهيساختدانش    ز انداچشممستندسازی 

 .86–63، 14، مديريت دولتی
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