
 

 

هاي موقعيتي بر نگرش به شخصيت و ويژگي ريتأثمطالعه 

 هاي عمومي در کتابداران کتابخانه گذاري دانشاشتراک

 3پوراميد علی ،2حقيرالسادات جمال يدس، 1ثريا ضيايی
 شناسیمطالعات دانش

 30تا  90ص ، 18 تابستان، 91 شماره، پنجم سال

 18/91/10تاريخ دريافت: 

 13/43/18تاريخ پذيرش: 
 چكيده

اي ه( و ويژگینفسعزتهاي شخصيتی )خودکارآمدي و ويژگی ريتأثهدف: پژوهش حاضر به بررسی 
هاي تابخانهگذاري دانش در کتابداران کموقعيتی )ارزيابی شناختی: تهديد در مقابل چالش( بر نگرش به اشتراك

: پژوهش حاضر کاربردي بوده که با روش پيمايشی و با ابزار روش .پرداخته استعمومی خراسان رضوي 
ابزار پژوهش مورد  يیايو پا مورداستفادهگانه  0 يهاپرسشنامه يکرونباخ برا آلفايپرسشنامه انجام شده است. 

 هاهاي عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانهاز کتابداران کتابخانه نفر 394 ي پژوهشجامعه آمار قرار گرفت. دييتأ
 پرسشنامه پاسخ داده شد. 909 درنهايتو  توزيعکتابدار  901 نيپرسشنامه ب، که بر اساس فرمول کوکران است

يرمن و اسپ، اسميرنوف –کولمروگ ، کرونباخ يرنظهاي آماري هاي پژوهش نيز از آزمونبراي بررسی فرضيه
، باال نفستعز و باال خودکارآمدي با که کتابداران دادهاي پژوهش نشان ها: يافتهيافته استفاده گرديد. غيره

کتابداران تر مثبتارتباط بين نگرش  چنينهم .دارند سازمان در همكاري و دانش مديريت به تريمثبت نگرش
، هاتيعموق در که کتابدارانی چنينباالتر به مديريت دانش و همكاري در سازمان رد گرديد. هم نفسعزتبا 

 که دارانیکتاب بالعكس. دارند سازمان در همكاري و دانش مديريت به تريمثبت نگرش دارند؛ چالش ارزيابی
 بين .دارند سازمان در همكاري و دانش مديريت به کمتري مثبت نگرش دارند؛ تهديد ارزيابی، هاتيموقع در

 .داشت وجود معناداري ارتباط رضوي خراسان استان عمومی هايکتابخانه کتابداران نفسعزت و خودکارآمدي
تابداران نيز تحصيالت کو  کتابداران کاري سابقه با سازمان در همكاري و دانش مديريت به بين نگرش چنينهم

 نفسعزتل هاي شخصيتی شامدو دسته ويژگی ريتأثگيري: نتايج پژوهش . نتيجهداشتي وجود معنادار ارتباط
ها هاي موقعيتی شامل ارزيابی شناختی تهديد و چالش در مواجهه با موقعيتچنين ويژگیو خودکارآمدي و هم

ننده نگرش ک بينیپيشتواند اين عوامل می دادنموده و نشان  دييتأرا بر نگرش کتابداران به مديريت دانش 
  کتابداران به مديريت دانش و همكاري در اشتراك دانش باشد.

 نشمدیریت دا، های عموميکتابخانه، نفسعزت، خودکارآمدی، یابي شناختيارزواژگان كليدي: 

                                                           

 Soraya.ziaei@gmail.com ،نور اميدانشگاه پعلم اطالعات و دانش شناسی،  ،ارياستاد .9

 Haghirosadat@gmail.com. دانشجوي دکتري علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه پيام نور، 1

.3 نور اميدانشگاه پعلم اطالعات و دانش شناسی،  دکتريانشجوي د، Soraya.ziaei@gmail.com 
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 مقدمه

ارايی ارزشمند د عنوانبهاي نسبت به اهميت و جايگاه مديريت منابع انسانی با رويكرد توسعه

ها چيزي بيش از نمودارهاي توان به اين نكته پی برد که موجوديت سازماندر سازمان می

د که داننمی خوبیبهها منابع مادي و اطالعاتی است. واقعيت اين است که سازمان، سازمانی

بايد از نيروي  ،اگر بخواهند در اقتصاد و بازار کار پيشتاز باشند و از عرصه رقابت عقب نمانند

 مؤثرنيكی تك، انگيزه برخوردار باشند و توانمندسازي توانمند و با، خالق، انسانی متخصص

عوامل  ريأثتگيري از توان کارکنان است که تحت جهت دستيابی به اين هدف از طريق بهره

 و آورزمان ملک، احمدي) استمختلفی قرار دارد. يكی از اين عوامل مديريت دانش 

توان می، ها افراد هستنداصلی دانش در سازمان کنندگانادارهکه (. به دليل اين9318، شيخلر

، يوسفیو  اکرادي، هاشمیدانست )مديريت منابع انسانی  افتهيتكاملشكل مديريت دانش را 

(. مديريت دانش بر 1491 ،9دونات و پابلواست )(. مديريت دانش يک نوآوري مهم 9311

ان کارکن نوعیبهاين اصل استوار است که امروزه همه کارها دانشی است و همه کارکنان 

 (.9319، زادهحسن) نديآدانشی به حساب می

 طورهبتوانند اند که تنها زمانی میها دريافتهسازمان، امروزي وکارکسبدر محيط متالطم 

اثربخشی منابع دانشی خود را مديريت کنند که کارکنان تمايل به تسهيم دانش با همكاران 

اي در ميزان تسهيم تواند نقش برجستههاي شخصيتی افراد میبنابراين ويژگی؛ خود داشته باشند

هاي شخصيتی (. اهميت ويژگی9311، کارگر شورکی و همكاران) دينماايفا  هاآندانش ميان 

توضيح دهند که چرا برخی افراد در  توانندیمهاي شخصيتی است که ويژگی جهتازاين

، 1ردهند )ماتزلر و مولکنند ولی برخی ديگر اين کار را انجام نمیتسهيم دانش مشارکت می

هاي تفاوت، هاي مختلفکه کارکنان با ويژگی ( معتقدند1498افرازه )(. اسماعيل نژاد و 1499

ها توانند باعث ايجاد و تغيير دانش در سازمانهايشان میهاي گوناگون و توانايیفردي و مهارت

هاي فردي در رفتارهاي مديريت دانش درك شود. با عنايت شوند و ضروري است تا تفاوت

ی بينی کننده رفتار دانشپيش عنوانبهبه اهميت عوامل فردي )مانند شخصيت( اين عوامل 

                                                           
1. Donate & Pablo 
2. Matzler & Mueller 



09 

 ... به نگرش بر موقعيتی هايويژگی و شخصيت تأثير مطالعه 

 

ال
س

 
م،

نج
پ

 
ره

ما
ش

 
91، 

ان
ست

تاب
 

19
 

هاي عمومی (. تعريف ويژگی1499، 9وانگو  شيی، شيیهستند )کارکنان در محيط کار 

ه بگردد که از موقعيتی میبه صفات پايدار در طی زمان بر، شخصيت در زندگی روزمره

 ،دانش و همكارانديگر تغيير چندانی نكرده و به ماهيت وجودي فرد اشاره دارد ) تيموقع

دانش  گذارياشتراكدر تصميم براي به  مؤثر(. خودکارآمدي يكی از عوامل مهم بالقوه 9318

(. وجود نيروي انسانی خودکارآمد و منعطف که بتواند 1441، 1ويو  تان، هالیکانكاناست )

قرار داده و همواره سازمان را در مزيت رقابتی موفق نگه داشته  موردحمايت خوبیبهتغييرات را 

 يازموردنبراي خلق و اشاعه دانش ، و کارکنان را در جهت نيل به اهداف در يک راستا قرار دهد

 (.9310، دري و نجاتیرسد )بسازمان ضروري به نظر می

هاي فردي بر نگرش افراد درباره به ( معتقد است که تفاوت1499) 3آهارونی

 هايدارد و در اين ميان ويژگی ريتأثگذاري دانش گذاري و يا عدم به اشتراكاشتراك

چنين و هم سنفعزتهستند و خودکارآمدي و  تأثيرگذارشخصيتی و موقعيتی بر اين نگرش 

ر مقابل دارند. د ريتأثگذاري دانش شناختی )تهديد و چالش( بر نگرش به اشتراكارزيابی 

، تاريهاي رفمهارت کهنحويبهتواند به خودکارآمدي فرد بيافزايد تشخيص دانش نيز می

اجتماعی و شناختی افراد هماهنگ شده و کارآمدي شخص موجب فعال شدن ، عاطفی

نه ها را با عمل ماهراشود که انتقال دانش و توانايیمیشناختی و هيجانی و عاطفی  يهاانيجر

هاي در ادراك قابليت توانیم، تحت نفوذ دارند و بر اين اساس با شناخت و تشخيص دانش

از  نفسعزت(. 9310، فردي اثر گذاشت و خودکارآمدي آنان را افزايش داد )بدري و نجاتی

(. 9301 ،هاي رفتاري است )صدرالساداتکننده ويژگیهاي شخصيت و تعيينجنبه ترينمهم

اه هاي خود را اشتبپايين توانايی نفسعزتشواهد روشن و منسجمی وجود دارد که افراد با 

راي پايين شكست در تالش ب نفسعزتافراد با  زياداحتمالبه درنتيجهکنند. ارزيابی می

افراد با  دهند ونسبت میلياقتی خود گيري شغلی را به بیکاريابی و تصميم، گذاريهدف

 (.1499، و همكاران 0باال داراي خودکارآمدي مسير شغلی باالتري هستند )بولوك نفسعزت

                                                           
1. Hsieh, Hsieh, & Wang 
2. Kankanhalli, Tan, & Wei 
3. Aharony 
4. Bullock 
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هاي بنابراين توجه به ويژگی؛ افراد هستند، مديريت دانش گانهسهيكی از ارکان 

هاي و موفقيت مديريت دانش دارد. پژوهش سازيپيادهنقشی اساسی در ، شخصيتی افراد

؛ ولی داندادهقرار  موردبررسیبا مديريت دانش را  هاآنهاي شخصيتی و ارتباط زيادي تيپ

 خصوصبهو  با مديريت دانش نفسعزتکمتر پژوهشی به بررسی ارتباط خودکارآمدي و 

 پرداخته است.، براي جامعه کتابداران

اين ، مختلف شخصيتی در امر مديريت دانش هايمؤلفهه بررسی بنابراين با توجه به نياز ب

( و نفستعزهاي شخصيتی )خودکارآمدي و ويژگی ريتأثپژوهش بر آن است تا به بررسی 

گذاري موقعيتی )ارزيابی شناختی: تهديد در مقابل چالش( بر نگرش به اشتراك يهایژگيو

 رضوي بپردازد. اساناستان خر عمومی هايکتابخانه کتابداران دانش در

شايسته است  ،مفاهيم و اصطالحات بكار رفته در مقاله، براي آشنايی و درك بيشتر تعاريف

 ارائه کنيم: هاآنتعريف مختصري از 

فرايندي است که در آن افراد دانش صريح و ضمنی خود را به اشتراك ، تسهيم دانش

(. در تعريفی 1440 ،9)وان دن هوفکنند مشترك دانش جديد خلق می طوربهگذارند و می

ديگر تسهيم يا اشتراك دانش به معناي مبادله دانش و انتقال تجربه ميان واحدهاي مختلف 

 محوردانش(. اشتراك دانش يک فعاليت 9310، ابراهيمیو  مسعودي، پورسازمان است )کرم

 صورتهبآن  وسيلهبهتوانند دانش خود را ترين ابزاري است که کارکنان میبوده و اساسی

، هاي معاصر با آن مواجه هستند(. چالشی که سازمان1494، 1مبادله کنند )وانگ دوجانبه

ترغيب کارکنان براي تسهيم دانش خود با ديگران در درون واحدهاي کاري و حتی بين 

 (.9318، واحدهاي سازمان است )حسينی فاطمی و بارانی

( مشتق شده است که 9110) 1آلبرت بندورا 0شناخت اجتماعی هياز نظر 3خودکارآمدي

رد. ها اشاره داهاي خود در انجام وظايف و مسئوليتهاي فرد به توانايیبه باورها يا قضاوت

الگو به  محيط و فرد است. اين، رفتار جانبهسهنظريه شناخت اجتماعی مبتنی بر الگوي علی 
                                                           

1. Van Den Hoof 
2. Wang 
3  . self-efficacy 
4  . social cognition theory 
5. Bandura 
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بيولوژيک(  عاطفی و، عوامل شناختی) يفرداثرات محيطی و عوامل ، ارتباط متقابل بين رفتار

بدري د )کنیم تأکيداشاره دارد  شناختیروانکه به ادراك فرد براي توصيف کارکردهاي 

 تالش بيشتر و کارگيريبه(. افراد با خودکارآمدي باال به دليل 9310، آذرين و نجاتی

، 9لراراجو و نادکومبرخوردارند )از سرزندگی و عملكرد باالتري ، پافشاري بر حل مسائل

آغاز يا عدم آغاز يک فعاليت از سوي  کنندهتعيينبندورا معتقد است خودکارآمدي  (.1493

فرد و ميزان تالش فرد براي انجام کار و ميزان پشتكار و استقامت او در مواجهه با مشكالت 

 (. چندين فراتحليل نشان داد که خودکارآمدي9310صادقی است )در حين انجام فعاليت 

انگيزه و عملكرد افراد در طول زمان در انواع جوامع است  بينیپيشيک عامل قوي در جهت 

 (.1493، کوماراجو و نادلر)

ترده شود از مفاهيم گسارزيابی ذهنی فرد از ارزش فرد تعريف می عنوانبهکه  نفسعزت

را خالصه  نفسعزت( 1440) 3(. مان1498، 1در علوم اجتماعی است )بلی دورن و همكاران

تواند درباره خودش ارزيابی کند و به احساس کلی داند که فرد میاز هر چيزي می

ر پايدار از افراد د نسبتاًيک ويژگی  نفسعزتارزشمندي و رضايت از خود منجر گردد. 

عبارت است از ارزشی که  نفسعزت(. 1498، 0هاي وسيع زندگی است )اورسبخش

راي فرد دارد و از اعتقادات وي در مورد تمام صفات و اطالعات درون )خودپنداره( ب

جموعه م منزلهبه نفسعزتاست.  تغييرقابلشود و ناشی می، هايی که در او هستويژگی

باور نسبت  .کنندیمها و عقايدي است که افراد در روابط خويش با دنياي بيرونی ابراز نگرش

ازخوردهايی هستند ب منزلهبه، شدهنييتعاف بسيج خويشتن با توجه به اهد، به موفقيت شخصی

لت روانی به يک حا نفسعزت ديگرعبارتبهپيوستگی مستقيم دارند؛  نفسعزتکه با 

سازد تا نسبت به انتظار موفقيت و پذيرش آن و دهد که فرد را آماده میپوشش می

 (.9388، هاي شخصی واکنش نشان دهد )شكروي فرخنده و همكارانکنندهتعيين

                                                           
1. Komarraju M, Nadler 
2. Bleidorn et al 
3  . Mann 
4. Orth 
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شناخت شامل تمامی فرايندهاي ذهنی است که . 1: تهديد در مقابل چالش9ارزيابی شناختی

، ريزيرنامهبسازد. شناخت به می پذيرامكانبه خاطر سپردن و توجه را ، يادگيري، بازشناسی

تر شناختی عالی آگاهی و قضاوت اشاره دارد که تحت عنوان کارکردهاي، حل مسئله

پردازش اطالعات در مغز از پردازش  هايفعاليتشوند. واژه شناخت براي می بنديطبقه

 صادقی، نوري رود )کرباليیترين سطح تفكر بكار میفرايندهاي حسی تا پيچيده ترينجزئی

 (.9388، المعالیشمسو 

نی درونی و بيرو يهامؤلفه( در نظريه شناختی استرس بر تعامل بين 9119) 3الزاروس

کند آيا است که تعيين می تيبه موقعهاي فرد دارد و معتقد است که ديدگاه تأکيداسترس 

 است شامل: ارزيابی دوبخشیزا است يا نه؟ ارزيابی شناختی فرايندي رويدادي استرس

منفی بدن  و مثبت و زااسترسفرايند درك معناي رويداد ، نخستين و دومين. ارزيابی نخستين

هديد ت عنوانبهزيان( است. ارزيابی دومين بعد از درك رويداد ، چالش، آن )ارزيابی تهديد

دهد و در طی آن فرد منابع و امكانات فردي و اجتماعی را براي مقابله يا چالش رخ می

دو فرايند از يكديگر متمايز شده و ، (. در ارزيابی شناختی1499، )آهارونی کندیمبررسی 

ابی اي آن و ارزيموقعيت و تهديدآميز بودن بالقوه فرد از ماهيت ادراکاتارزيابی اوليه به 

کند. هاي فردي خود در مقابله با موقعيت اشاره میثانويه به ادراکات فرد از منابع و مهارت

که آيا يک فرد مطالبات موقعيت را در محدوده منابع خود در تعيين اين موردنظرادراکات 

 شدهربهتجبر نوع هيجانات  ادشدهيادراکات ، اينکند يا خير سهم دارد. عالوه بر ارزيابی می

يب/ زا شامل ارزيابی آسافراد نيز اثر مستقيم دارند. ارزيابی اوليه عوامل استرس لهيوسبه

ب با تجربه يک آسي، زا براي فرد. اگر تجربه عوامل استرساستتهديد و چالش ، فقدان

آسيب/ فقدان  صورتبه ظرموردني زااسترسدر آن صورت عامل ، ملموس همراه شوند

مكن بينی شده است که مآسيب يا فقدان پيش دهندهنشانشود. ارزيابی تهديد ارزيابی می

ها پيشرفت دهندهنشانرخ دهد. ارزيابی چالشی  زااسترساست در اثر مواجهه با يک عامل 

 ديآیمود زا به وجاست که از طريق تجربه يک عامل استرس ايشدهبينیپيشيا نمو مثبت 
                                                           

1. cognitive appraisal 
2. threat versus challenge 
3. Lazarus 
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منظور ، جلوگيري از طوالنی شدن جمالت منظوربه چنينهم (.9313، شكري و همكاران)

 عمومی استان خراسان رضوي است. يهاکتابخانهکتابداران ، از کتابداران

بر نگرش کارمندان به مديريت دانش و همكاري  مؤثرهاي زيادي درباره عوامل پژوهش

هاي مرتبط با انجام گرفته است که از اين ميان به بيان پژوهشدر اشتراك دانش  هاآن

ارزيابی شناختی: تهديد و چالش( ، نفسعزت، پژوهش حاضر )خودکارآمدي هايمؤلفه

 شود:پرداخته می

( به بررسی رابطه مديريت دانش و خودکارآمدي در 9310بدري آذرين و نجاتی )

دانشگاه تبريز پرداخته و نتيجه گرفتند که بين مديريت دانش و  یبدنتيتربدانشجويان 

 وجود دارد. معنادارخودکارآمدي رابطه مثبت 

 در پرستاران نفسعزت( به بررسی رابطه مديريت دانش با 9310محمدي و همكاران )

ستان بزرگ پرستاران بيمار نفسعزتو نتيجه گرفتند که بين مديريت دانش با  اندپرداخته

 ت اهواز رابطه مثبت وجود دارد.نف

( در پژوهشی مشابه به بررسی رابطه مديريت دانش با 9311باعزت و همكاران )

ايج پژوهش . نتپرداختندناحيه دو شيراز  یدبستانشيپخودکارآمدي و خالقيت معلمان مراکز 

طه رابنشان داد که بين تمام ابعاد مديريت دانش با خودکارآمدي و خالقيت معلمان  هاآن

 مثبت و معناداري وجود دارد.

( نيز رابطه تسهيم دانش با خودکارآمدي در 9318و همكاران ) دکوهيسفدهقان 

قرار داده و نشان دادند بين تسهيم دانش و  موردبررسیپژوهشگران صنعتی مالک اشتر را 

 انشتسهيم د يسازوکارهااين ارتباط براي همه  خودکارآمدي رابطه معناداري وجود دارد.

 .کندیمکارشناسی و راهبردي صدق ، دور، نزديک، يعنی انتقال ترتيبی

هاي خانهکتاب کتابداران دانش تسهيم بر مؤثر عوامل ( به بررسی9318همكاران )بيرانوند و 

 متغيرهاي راکث که داد نشان پرداختند. نتايج هاآن رفتار بينیپيش مدل ارائه عمومی فارس و

 رابطه داراي و مؤثرند دانش تسهيم بر اطالعات فناوري پذيرش و اجتماعی تبادل تلفيقی مدل

 را تفرص اين شغل -فناوري تناسب و مختلف ايمشاوره و آموزشی هايبرنامه. بودند علی

. يابد هبودب کتابداران عملكرد و شود استفاده بيشتر فناوري نوع يک تا آوردمی وجود به
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 تابدارانک ذهن در مثبت ذهنی تفكر ايجاد و سازمان و کتابداران ميان متقابل اعتماد وجود

 دانش تسهيم مسيست از استفاده هايپيچيدگی و هافعاليت به نسبت هاآن ذهنيت بهبود موجب

 .شودمی

خودکارآمدي و سواد اطالعاتی ، ( به بررسی يادگيري خود راهبر9310فرخ و شاه طالبی )

ه . نتايج نشان داد که خودکارآمدي با رفتار تسهيم دانش رابطپرداختندبا رفتار تسهيم دانش 

 معنادار دارد.

( در پژوهشی به بررسی برخی 1441) 9باك و کيم، هاي خارج از کشوردر پژوهش

 هايشامل سازه هاآن. مدل پژوهش پرداختندبر رفتار اشتراك دانش فردي  مؤثرعوامل 

خودکارآمدي و نظريه عمل منطقی است. نتايج ، مختلفی بر مبناي نظريه تبادل اجتماعی

بر به  مثبتی ريتأثنشان داد که قضاوت فرد از سهم خود در عملكرد سازمانی  هاآنپژوهش 

 گذاري دانش دارد.اشتراك

ري گذا( در پژوهشی نشان دادند خودارزيابی بر رفتار اشتراك1440و همكاران ) 1هسو 

( نيز نشان داد که افراد با خودکارآمدي و 1499دارد. پژوهش آهارونی ) ريتأثدانش 

کرد  گيرينتيجهچنين هم تري به مديريت دانش دارند. آننگرش مثبت، باال نفسعزت

تري به مديريت دانش و نگرش مثبت، ها ارزيابی چالش دارندافرادي که در موقعيت

 همكاري در سازمان دارند.

رضايت شغلی و خودکارآمدي در ، ( نيز به بررسی رابطه تسهيم دانش1493) 3مستر

نتايج پژوهش وي نشان داد که ارتباط معنادار  سازمان پژوهش و توسعه کاليفرنيا پرداخت.

 مثبتی ميان تسهيم دانش و خودکارآمدي وجود دارد.

ی مهم فردي و شناخت هايمؤلفههاي پيشين بيشتر رابطه مديريت دانش با در پژوهش

 ؤلفهمها حاکی از ارتباط مثبت بين اين دو قرار گرفته است. نتايج اغلب پژوهش موردبررسی

 نگرش رب موقعيتی و هاي شخصيتیويژگی ريتأثاست. ولی اين پژوهش در پی بررسی 

انش است. د گذارياشتراك هاي عمومی استان خراسان رضوي نسبت بهکتابداران کتابخانه
                                                           

1. Bock & Kim 
2. Hsu 
3. Master 
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اضر بيان شد پژوهش ح آنچهبنا به  منظر کمتر بدان پرداخته شده است. نياز ااي که همقول

 زير است:هاي بررسی فرضيهدر پی 

تري به مديريت دانش و همكاري در نگرش مثبت، کتابداران با خودکارآمدي باال -

 سازمان دارند.

 ن دارند.همكاري در سازماتري به مديريت دانش و نگرش مثبت، باال نفسعزتکتابداران با  -

انش و تري به مديريت دنگرش مثبت، ارزيابی چالش دارند هاتيموقعکتابدارانی که در  -

 همكاري در سازمان دارند.

دانش  نگرش مثبت کمتري به مديريت، ها ارزيابی تهديد دارندکتابدارانی که در موقعيت -

 و همكاري در سازمان دارند.

 کتابداران ارتباط معناداري وجود دارد. نفسعزتبين خودکارآمدي و  -

بين نگرش به مديريت دانش و همكاري در سازمان با سابقه کاري کتابداران ارتباط  -

 معناداري وجود دارد.

بين نگرش به مديريت دانش و همكاري در سازمان با تحصيالت کتابداران ارتباط  -

 معناداري وجود دارد.

 روش

از نوع کاربردي بوده و به  موردنظر يهاهدفپژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و 

براي انجام پژوهش با استفاده از  موردنيازشيوه پيمايشی اجرا گرديده است. اطالعات 

 ،پرسشنامه به دست آمده است. بدين منظور از پرسشنامه نگرش به مديريت دانش

ناختی )تهديد و چالش( استفاده گرديد که آهارونی و ارزيابی ش نفسعزت، خودکارآمدي

ر اين دمورداستفاده پايايی پرسشنامه در خصوص بررسی ( از آن استفاده کرده بود. 1499)

اي از ضريب آلف شدههيتهليكرت  سنج دهيعقها بر اساس طيف پژوهش چون پرسشنامه

اي يک بستگی مثبت اعضبنابراين آلفاي کرونباخ ميزان هم است. شدهکرونباخ استفاده

تواند بين صفر و يک در نوسان باشد. کند. مقدار اين ضريب میمنعكس می باهممجموعه را 

قبول و پايايی قابل 8/4و  0/4دامنه بين ، پايايی ضعيف دهندهنشان 8/4مقادير آلفاي کمتر از 
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ي مقادير حاصل پس از جايگذار رونيازاگيري است. پايايی خوب ابزار اندازه 8/4بيش از 

ضريب آلفاي ، عضوي 91در يک نمونه آزمون از اطالعات برآورده شده در طرح پيش

 .کرونباخ محاسبه شد

 کرونباخ پایي ابزار و متغيرهای پژوهش آلفایضریب  .1جدول 

 آلفاي کرونباخ مؤلفه

119/4 نگرش به مديريت دانش  

188/4 خودکارآمدي  

نفسعزت  883/4  

111/4 ارزيابی شناختی  

 ي عمومی خراسان رضويهاکتابخانهدر اين پژوهش جامعه آماري شامل کليه کتابداران 

خرداد ) پژوهشکه در زمان انجام  استي عمومی کشور هستند هاکتابخانهکه وابسته به نهاد 

نفر هستند. براي تعيين  394هاي عمومی خراسان رضوي ( به استناد اداره کل کتابخانه9310

نفر  901حداقل حجم نمونه ، درصد 1از فرمول کوکران با محاسبه سطح خطاي  حجم نمونه

ز ا برگه پرسشنامه تكميل و برگشت داده شد. 909تعداد ، به دست آمد که پس از توزيع

 استفاده گرديد. گيرينمونهنسبی نيز براي  گيرينمونهروش 

 شناختي جمعيت متغيرهای به مربوط توصيفي هایآماره. 2 جدول 

 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغير رديف

 جنسيت 9
0/89 80 زن  

3/38 10 مرد  

 سن 1

سال 11تا  98  31 0/11  

سال 31تا  18  80 0/01  

سال 01تا  38  18 0/98  

سال 11تا  08  98 3/99  

سال 18بيشتر از   3 9/1  

 سابقه کار 3

سال و کمتر 1  11 1/38  

سال 94تا  8  00 3/33  

سال 91تا  99  10 9/91  
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 درصد فراوانی فراوانی طبقات متغير رديف

سال 14تا  98  8 3/0  

سال 11تا  19  8 0/1  

سال 11بيشتر از   9 0/4  

 وضعيت تأهل 0
9/84 993 متأهل  

1/91 18 مجرد  

1 
 ميزان

 تحصيالت

ترنييپاديپلم و   0 1 

8/14 11 کاردانی  

3/03 89 کارشناسی  

1/34 03 کارشناسی ارشد  

تخصصیدکتري و دکتري   9 0/9  

 درصد که دريافت توانیم 1 جدول درجمعيت شناختی ارائه شده  اطالعات به توجه با

 داراي، (0/01سال )% 31 تا 18 سنی يمحدوده در، (0/89 %زن )، انتخابی نمونه از بيشتري

کارشناسی  تحصيالت ميزان داراي و (9/84متأهل )%، (1/38کمتر )% و سال 1 کاري سابقه

 .هستند (3/03)%

 هایافته

نگرش  يرهايمتغبراي  غيرهانحراف معيار و ، ميانگين ازجملههاي توصيفی آماره 3در جدول 

ارزيابی شناختی )تهديد در مقابل چالش( ارائه ، نفسعزت، خودکارآمدي، به مديريت دانش

 شده است.
 های توصيفي مربوط به متغيرها. آماره3جدول 

معيارانحراف  ميانه ميانگين متغير  حداکثر حداقل 

دانش به مديريت نگرش  900/0  444/0  133/4  109/1  444/1  

901/0 خودکارآمدي  444/0  180/4  999/3  444/1  

نفسعزت  811/3  044/3  018/4  044/1  444/1  

881/1 تهديد  144/1  001/9  444/9  444/1  

314/3 چالش  444/3  430/9  144/9  444/1  
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نتايج  ؛ واسميرنوف استفاده شد -از آزمون کولموگروفها بودن دادهبراي بررسی نرمال

 .هستندهاي نرمال دهد دادهکه نتايج نشان می طورهماناست.  آمده 0آن در جدول 

 هااسميرنوف برای بررسي نرمال بودن داده -آزمون کولموگروف جینتا .4جدول 

داريمعنی متغيرها  

دانش به مديريت نگرش  481/4  

481/4 خودکارآمدي  

نفسعزت  410/4  

480/4 تهديد  

413/4 چالش  

 ماريآ آزمون بايد هافرضيه ماهيت به توجه با، شدهمطرح يهاهيفرض به پاسخ براي 

 بين خطیهم آزمون و چندگانه رگرسيون از استفاده با بخش اين در. شود انتخاب مناسب

 هاآن ررسیب به واليس کروسكال آزمون و پيرسون همبستگی ضريب و مستقل متغيرهاي

 .پردازيممی

 استفاده( VIF) واريانس تورم ضريب از مستقل متغيرهاي بين خطیهم بررسی منظوربه

 مقدار دهندهنشان، باشد ترنزديک 94 به هرچه و است 94 تا 9 بين ضريب اين مقادير. شد

 نشان مذکور ضرايب. گيرد قرار مدنظر سازيمدل همگام در بايد که است باال خطیهم

 .است مناسب مدل که دهندمی

 (VIFخطي متغيرهای مستقل بر اساس ضریب تورم واریانس )هم . نتایج آزمون5جدول 

 VIFمقدار  تلورانس متغيرهاي مستقل

مديآخودکار  049/4  011/1  

نفسعزت  818/4  110/9  

910/4 چالش  909/1  

118/4 تهديد  011/0  
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 دانش مديريت بر تهديد و چالش ارزيابی، نفسعزت، خودکارآمدي ريتأث بررسی براي

 مدل خالصه نتايج. شد استفاده چندگانه خطی رگرسيون از، سازمان در همكاري و

 فتگ توانمی، صفر معناداري سطح به توجه با. است شده ارائه زير جداول در رگرسيونی

 .است معنادار مدل

 همکاری و دانش مدیریت وابسته متغير با چندگانه رگرسيون واریانس تحليل. 6 جدول

معناداريسطح  Fآماره  ميانگين مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغييرات  

803/11 اثر رگرسيونی  0 088/8  088/83  444/4  

818/93 باقيمانده  938 941/4    

011/31 کل  904    

 بر يدتهد و چالش، نفسعزت، خودکارآمدي ريتأث شدت ميزان و جهت تعيين منظوربه

 .شد ارائه زير صورتبه رگرسيون ضرايب جدول همكاري و دانش مديريت

 وابسته و مستقل متغيرهای از استفاده با شده برازش مدل پارامترهای. 7 جدول

 منبع تغييرات
 ضريب استاندارد نشده

 معناداري tآماره  Beta استانداردشدهضريب 
 خطاي معيار ضريب

190/4 مقدار ثابت  909/4  - 441/3  443/4  

338/4 خودکارآمدي  400/4  381/4  188/0  444/4  

نفسعزت  440/4  408/4  443/4  411/4  118/4  

090/4 چالش  411/4  891/4  418/0  444/4  

-939/4 تهديد  431/4  310/4-  319/3-  449/4  

 اول هايفرضيه معناداري سطح مقدار، دهدمی نشان رگرسيون تحليل نتايج که طورهمان 

 متغيرهاي ريتأث درصد 11 اطمينان سطح در بنابراين است؛ کمتر 41/4 از چهارم و سوم و

 همكاري و دانش مديريت وابسته متغير روي بر تهديد و چالش، خودکارآمدي مستقل

 .است بوده معنادار
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 چندگانه رگرسيون تحليل مدل خالصه. 8جدول 

 مقدار ضرايب

840/4 (Rچندگانه )همبستگی  ضريب  

819/4 (R Squareضريب تعيين )  

809/4 (Adjusted R Square) شدهتعديلضريب تعيين   

391/4 (Std. Error of the Estimateخطاي استاندارد برآورد )  

 توانمی بنابراين است 819/4 با برابر تعيين ضريب مقدار دهدمی نشان نتايج که طورهمان

 هب سازمان در همكاري و دانش مديريت به نگرش در تغييرات از درصد 9/81 حدود گفت

 .هستند تهديد و چالش ارزيابی، خودکارآمدي تغييرات خاطر

 :بود خواهد زير صورتبه هافرضيه آزمون نتايج بنابراين

 .دارند ازمانس در همكاري و دانش مديريت به تريمثبت نگرش، باال خودکارآمدي با کتابداران .9

 رب خودکارآمدي ريتأث براي رگرسيون ضريب معناداري سطح مقدار 0 جدول اساسبر 

 و 381/4 با برابر استاندارد بتاي ضريب مقدار و کمتر 41/4 از همكاري و دانش مديريت

 ريتأث همكاري و دانش مديريت بر خودکارآمدي درصد 11 اطمينان با بنابراين؛ است مثبت

 و انشد مديريت به تريمثبت نگرش، باال خودکارآمدي با کتابداران يعنی؛ دارد مثبت

 .شودمی دييتأ اول فرضيه درنتيجه. دارند سازمان در همكاري

 .دارند مانساز در همكاري و دانش مديريت به تريمثبت نگرش، باال نفسعزت با کتابداران .1

 و دانش مديريت بر نفسعزت ريتأث براي رگرسيون ضريب معناداري سطح مقدار

 و دانش مديريت بر نفسعزت درصد 11 اطمينان با بنابراين؛ است بيشتر 41/4 از همكاري

 مديريت به ريتمثبت نگرش، باال نفسعزت با کتابداران يعنی؛ ندارد معنادار ريتأث همكاري

 .شودمی رد دوم فرضيه درنتيجه. ندارند سازمان در همكاري و دانش

 دانش ديريتم به بيشتري مثبت نگرش، دارند چالش ارزيابی هاموقعيت در که یکتابداران .3

 .دارند سازمان در همكاري و

 مديريت رب چالش ارزيابی هاتيموقع ريتأث براي رگرسيون ضريب معناداري سطح مقدار

 با بنابراين؛ است مثبت و 891/4 با برابر ريتأث ضريب مقدار و کمتر 41/4 از همكاري و دانش
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؛ اردد مثبت ريتأث همكاري و دانش مديريت بر چالش ارزيابی هاموقعيت درصد 11 اطمينان

 و دانش ديريتم به بيشتري مثبت نگرش، باال چالش ارزيابی، هاموقعيت با کتابداران يعنی

 .شودمی دييتأ سوم فرضيه درنتيجه. دارند سازمان در همكاري

 دانش ديريتم به کمتري مثبت نگرش، دارند تهديد ارزيابی هاموقعيت در که یکتابداران .0

 .دارند سازمان در همكاري و

 مديريت رب تهديد ارزيابی هاتيموقع ريتأث براي رگرسيون ضريب معناداري سطح مقدار

 بنابراين؛ است منفی و -310/4 با برابر ريتأث ضريب مقدار و کمتر 41/4 از همكاري و دانش

؛ دارد یمنف ريتأث همكاري و دانش مديريت بر تهديد ارزيابی، هاموقعيت درصد 11 اطمينان با

 و دانش يريتمد به کمتري مثبت نگرش، باال تهديد ارزيابی، هاموقعيت با کتابداران يعنی

 .شودمی دييتأ چهارم فرضيه درنتيجه. دارند سازمان در همكاري

 .دارد وجود معناداري ارتباط کتابداران نفسعزت و خودکارآمدي نيب .1

 پارامتري آزمون از توانمی بخش اين در، هستند نرمال پژوهش يهاداده کهازآنجايی

 نفسعزت و خودکارآمدي بين رابطه پيرسون همبستگی ضريب از استفاده با. نمود استفاده

 رايب معناداري سطح مقدار. شودمی بررسی رضوي خراسان عمومی هايکتابخانه کتابداران

 11 اطمينان با بنابراين؛ است کمتر 41/4 از کتابداران نفسعزت و خودکارآمدي بين رابطه

 عمومی هايکتابخانه کتابداران نفسعزت و خودکارآمدي بين گفت توانمی درصد

 آمد دست به 303/4 مقدار پيرسون رو ضريب. دارد وجود معناداري ارتباط رضوي خراسان

. ستا نفسعزت و خودکارآمدي متغيرهاي ميان مثبت و معنادار رابطه ميزان نشانگر که

 .شودمی دييتأ پنجم فرضيه درنتيجه

نگرش به مديريت دانش و همكاري در سازمان با سابقه کاري کتابداران ارتباط  نيب .8

 معناداري وجود دارد.

دانش  تيريمد نگرش بهبراي بررسی رابطه بين ، ها که کيفی هستندبا توجه به ماهيت داده

ارائه شده  1نتايج آن در جدول  ؛ کهاز آزمون کروسكال واليس استفاده شدي و همكار

سابقه کاري مختلف  يهاگروهبراي تفاوت ميزان نگرش در  معنادارياست. مقدار سطح 

درصد بين  11بنابراين با اطمينان ؛ کمتر است 41/4که اين مقدار از  است 444/4برابر با 
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ز با استفاده اتفاوت وجود دارد.  هاآننگرش  زنظراحداقل دو گروه سابقه کاري مختلف 

سال و گروه سابقه  1مشخص شد که فقط بين گروه سابقه کاري زير  9آزمون تعقيبی دان

سال نسبت  1نگرش تفاوت وجود دارد. )نگرش افراد سابقه کاري زير  ازنظر 94تا  1 کاري

 دييتأفرضيه ششم  درنتيجهسال بيشتر است(.  94تا  1به نگرش افراد با سابقه کاري بين 

 شود.می

در  یدانش و همکار تیرینگرش به مد. نتيجه آزمون کروسکال واليس جهت بررسي رابطه 9جدول 

 دارانکتاب یسازمان با سابقه کار

سابقه کاري يهاگروه معناداريسطح  آماره کاي دو ميانگين رتبه تعداد   

سال 1 ريز  11 19/88  001/11  444/4  

سال 94تا  1  00 10/01    

سال 91تا  94  10 81/04    

سال 14تا  91  8 80/11    

سال 11تا  14  1 00/00    

نگرش به مديريت دانش و همكاري در سازمان با تحصيالت کتابداران ارتباط  نيب .0

 معناداري وجود دارد.

بررسی رابطه بين مديريت دانش و همكاري در  منظوربهنتايج آزمون کروسكال واليس 

براي  معناداريارائه شده است. مقدار سطح  94سازمان با تحصيالت کتابداران در جدول 

کمتر  41/4که از  است 440/4هاي تحصيلی مختلف برابر با تفاوت ميزان نگرش در گروه

 هانآنگرش  ازنظردرصد بين حداقل دو گروه تحصيلی مختلف  11بنابراين با اطمينان ؛ است

 تفاوت وجود دارد.

تر نمشخص شد که فقط بين گروه تحصيلی ديپلم و پايي با استفاده از آزمون تعقيبی دان

ن نگرش تفاوت وجود دارد. طبق ميانگي ازنظرو گروه تحصيلی کارشناسی ارشد و باالتر 

ش و يعنی بين نگر؛ يابدميزان نگرش کاهش می، هرچه تحصيالت بيشتر شود، هارتبه

 شود.می دييتأفرضيه هفتم  درنتيجهتحصيالت رابطه منفی وجود دارد. 

                                                           

1. Dunn's Multiple Comparison Test 
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ر د یدانش و همکار تیرینگرش به مدبررسي رابطه  . نتایج آزمون کروسکال واليس جهت11جدول 

 کتابدارانتحصيالت سازمان با 

تحصيالت يهاگروه معناداريسطح  آماره کاي دو ميانگين رتبه تعداد   

ترنييپاديپلم و   0 14/990  

181/93  440/4  
03/08 11 کاردانی  

80/09 89 کارشناسی  

41/18 00 کارشناسی ارشد و باالتر  

 گيريو نتيجهبحث 

 و ارزيابی شناختی )تهديد نفسعزتپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدي و 

هاي عمومی استان گذاري دانش در کتابداران کتابخانهبر نگرش به اشتراك در مقابل چالش(

هاي پژوهش نشان داد که خودکارآمدي بر نگرش به انجام شد. يافتهخراسان رضوي 

 دارد. به اين معنی که ريتأثدانش  گذارياشتراكدر به  هاآنمديريت دانش و همكاري 

 و دانش در سازمان دارند تيريتري به مدنگرش مثبت، باال يکتابداران با خودکارآمد

 دانش بيشتر است. گذارياشتراكدر به  هاآنهمكاري 

آغاز يا عدم آغاز  کنندهتعيينخودکارآمدي ، ( گفته است1498) دورنيبلکه  گونههمان

يک فعاليت از سوي فرد و ميزان تالش وي براي انجام کار و ميزان پشتكار و استقامت او در 

ود باور هاي خمواجهه با مشكالت در حين انجام فعاليت است و فردي که نسبت به توانايی

 خودکارآمدي درواقعانايی خود نسبت به انجام کاري دارد و دارد و قضاوت مثبتی از تو

بااليی دارد؛ نگرش مثبتی نيز نسبت به مديريت دانش دارد. نتايج اين پژوهش نيز وجود 

 گرشن قرار داده است. بين دييتأارتباط بين خودکارآمدي و نگرش به مديريت دانش را مورد 

 جودو معناداري ارتباط کتابداران کاري سابقه با سازمان در همكاري و دانش مديريت به

 به بتمث نگرش ميزان، شود بيشتر تحصيالت هرچه که دهدمی نشان پژوهش نتايج .دارد

 اين. اردد وجود منفی رابطه تحصيالت و نگرش بين يعنی؛ يابدمی کاهش دانش مديريت

 عدم و بيشتر انشد داشتن بيشتر تحصيالت با افراد که کرد تبيين گونهاين توانمی را موضوع
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 داشته مانساز در مناسبی موقعيت، دارند که دانشی واسطه به و پندارندمی قدرت را آن انتشار

 .بكاهند خود قدرت و جايگاه از، خود دانش گذارياشتراك به با خواهندنمی و

و  نفسعزتهاي شخصيتی شامل دو دسته ويژگی ريتأثاين پژوهش  درمجموع

هاي موقعيتی شامل ارزيابی شناختی تهديد و چالش در چنين ويژگیخودکارآمدي و هم

مورد ارزيابی قرار داده است و نتايجی که در باال  ها را بر نگرش کتابدارانمواجهه با موقعيت

 سازيتوانند براي آمادههاست. اين عوامل میاهميت اين ويژگی دهندهنشانعنوان گرديد 

هاي عمومی کشور و سازمان براي پذيرش مديريت دانش بكار روند. اگر نهاد کتابخانه

هاي عمومی استان خراسان رضوي بتوانند در سطوح مختلف سنی اداره کل کتابخانه چنينهم

ئولين مس، و خودکارآمدي را در سطح بااليی قرار دهند و کتابداران نفسعزتو تحصيلی 

رخورد چالش با آن ب عنوانبهها ی تربيت نمايند که در مواجهه با موقعيتکتابخانه و مديران

د مديريت دانش موفق خواهن سازيپيادهدر ، کرده و سعی در فائق آمدن بر مشكالت نمايند

ت دانش بر مديري شناختیروانمهم  هايمؤلفهساير  ريتأثتوان هاي آتی میبود. براي پژوهش

 قرار داد. موردبررسی( غيرهکتابداران دانشگاهی و ، نرا در ساير جوامع )کارکنا

 منابع

 اقدامات ريتأث بررسی(. 9318) .يمهد، شيخلر و عليرضا، آورزمان ملک، اکبرعلی، احمدي

 ازمانس کارکنان: موردمطالعه) کارکنان شناختیروان توانمندسازي بر دانش مديريت

 .11-99، 18، تحول و توسعه مديريت فصلنامه(. اسالمی ارتباطات و فرهنگ

 با دانش مديريت بين رابطه(. 9311) .نيما، شهيد و حسين، فرد افالکی ساراف، باعزت

 مديريت در ون رهيافتی فصلنامه. دبستانیپيش مراکز معلمان خالقيت و خودکارآمدي
 .980-981، (18)0، آموزشی

 خودکارآمدي و دانش مديريت بين رابطه(. 9310) .ياشار، نجاتی و يعقوب، آذرين بدري

، شناختیروان نوين يهاپژوهش فصلنامه. تبريز دانشگاه بدنیتربيت دانشجويان در

94(30) ،981-141. 
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 بر مؤثر عوامل بررسی(. 9318. )مرتضی، استانی محمدي و احمد، شعبانی، علی، بيرانوند

: موردي مطالعه) هاآن رفتار بينیپيش مدل ارائه و کتابداران دانش تسهيم

، (91)10، اطالعات علم و کتابداري مطالعات(. فارس استان عمومی يهاکتابخانه

31-84. 

 .کتابدار: تهران .(دوم چاپ) هارساختيز و مفاهيم: دانش مديريت(. 9319) .محمد، زادهحسن

 و سازمانی يادگيري فرهنگ بين رابطه بررسی(. 9318) .قاسم، بارانی و آذر، فاطمی حسينی

 سازمانی يشهروند رفتار و سازمانی تعهد ميانجی نقش بر تأکيد با دانش تسهيم قصد

 زبان طالعاتم. ايران هايدانشگاه در انگليسی زبان غير و انگليسی زبان اساتيد ميان در

 .81-13، 39، ترجمه و

 تسهيم رابطه بررسی(. 9318) .سعيد، پوررجايی و احمد، شعبانی، مرتضی، سفيدکوه دهقان

 پژوهشنامه. اشتر مالک صنعتی دانشگاه پژوهشگران در خودکارآمدي با دانش

 .119-103، (1) 0، رسانیاطالع و کتابداري

 نقش(. 9388) .يمهد، مشكی و ابراهيم، زادهحاجی، ربابه، معماريان، امين، فرخنده شكروي

. تهران مدارس دختر آموزان دانش نفسعزت سطح ارتقاي در شده طراحی برنامه

 .89-00، (0)93، دانش افق

 فرايندهاي(. 9313) .رضايعل، مرادي و رضا، نوري کرمی، محمدنقی، فراهانی، اميد، شكري

 مجله .فرهنگ و جنس يکنندهليتعد نقش: تحصيلی استرس و شناختی ارزيابی
 .88-11، (3)1، شناختی شناسیروان

 و شغلی مسير خودکارآمدي، خانواده حمايت رابطه بررسی(. 9310) .احمد، صادقی

 يدستاوردها. آموزان دانش شغلی مسير يريگميتصم خودکارآمدي با نفسعزت

 .100-110، (9)11، (شناسیروان و تربيتی علوم) شناختیروان

 ويژه نيازهاي داراي نوجوانان و کودکان در نفسعزت چگونه(. 9301) .ديس، صدرالسادات

 .04-80، 38، تزکيه و طب دهيم؟ افزايش را

 سواد و خودکارآمدي، راهبر خود يادگيري بين رابطه(. 9310) .بدري، طالبی شاه و بتول، فرخ

 .989-908، (11)1، درسی ريزيبرنامه در پژوهش. دانش تسهيم رفتار با اطالعاتی
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، رشيدي علی و، ناظري، مقداد، جهرمی محمدعلی حاجی، محمدحسين، شورکی کارگر

 رفتار و دانش تسهيم روي بر شخصيتی يهایژگيو اثر بررسی(. 9311) محمدمهدي

 انسانی عمناب مديريت(. نفت صنعت پژوهشگاه: موردمطالعه) کارکنان نوآورانه کاري
 .11-31، (18)0، نفت صنعت در

 نسخه سازه روايی تأييد(. 9388) .ايزو، المعالیشمس علی و، صادقی، اشرف، نوريکرباليی

 علمی نامهفصل(. لوتكا) لونستين کاردرمانی شناختی ارزيابی آزمون مجموعه فارسی

 .30-33، (1)94، بخشیتوان پژوهشی

 ميانجی نقش بررسی(. 9310) .ابوالقاسم، ابراهيمی و نازنين، مسعودي، عبدالحسين، پورکرم

: موردي مطالعه) سازمانی نوآوري و فكري سرمايه بين رابطه در دانش تسهيم

 .148-981، (9)94، اطالعات فناوري مديريت. (ايران افزارينرم يهاشرکت

 نفسعزت با دانش مديريت رابطه(. 9310) .الهه، روانفر ليلی و، زردخشويی محمدي

، انسانی بعمنا توسعه و آموزش ملی کنفرانس، اهواز نفت بزرگ بيمارستان پرستاران

 /https://www.civilica.com ، آرمانی محيط انديش زيست حاميان موسسه، اردبيل
Paper-EDHRCONF01-EDHRCONF01_105.html 

 منابع مديريت ريتأث بررسی(. 9311. )مينو، يوسفی و احسان، اکرادي، حامد سيد، هاشمی

، (8)1 ،شناسی دانش مطالعات فصلنامه. سازمانی نوآوري و دانش مديريت بر انسانی

9-14. 
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