
  
  

  ها هي شغلي كتابداران با انگيزه اشتراك دانش در كتابخانها يرسي رابطه ويژگبر

ي تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ها هي دانشگاها هكتابخان:مطالعه موردي

  مستقر در شهر تهران

  
  2، ليال محمدپور1دكتر نجال حريري

  26/7/90:       پذيرش        24/6/90 :دريافت

  چكيده

ي تابعه وزارت ها ه دانشگايها ه انگيزه اشتراك دانش در كتابخاني شغلي باها يرابطه ويژگ آگاهي از  با هدف پژوهش حاضر:هدف
   .انجام شده است مستقر در شهر تهران  و آموزش پزشكيدرمانبهداشت، 

انگيزه اشتراك دانش و اشتراك  ي شغلي،ها ي ويژگنامه پرسش سه ها ه گردآوري داد ابزاروپيمايشي تحليلي پژوهش، روش  : روش
 و علوم بهزيستيعلوم پزشكي تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي و ي ها ه دانشگاكتابدار 133جامعه پژوهش شامل . استدانش 
   .اند داده پاسخ ها نامه پرسشنفر به  118است كه از اين تعداد،  يبخش توان
وسط ارزيابي براي اشتراك دانش در سطح مت آنهاي شغلي كتابداران و انگيزه ها يوضعيت ويژگ ي پژوهش،ها هاس يافتبر اس: ها هيافت

، رابطه ها ههمچنين يافت.  وجود داردها هي شغلي و انگيزه اشتراك دانش در كتابخانها يداري بين ويژگ معنيشده است و رابطه 
گيزه دروني  ان آزادي عمل كتابداران موجب افزايشافزايش .ييد قرار داديز مورد تأانگيزه اشتراك دانش با اشتراك دانش را ن

 افزوده آنها در فكنانه اشتراك دانش انگيزه درونبر ميزان  افزايش سطح هويت كاري كتابداران، شود و با مياشتراك دانش 
  .به دنبال دارددر كتابداران انش را  انگيزه بيروني اشتراك د نيز، افزايشافزايش سطح بازخورد اجتماعي. شود مي
  ي علوم پزشكيها ه، كتابخانكتابداران، اشتراك دانش، اشتراك دانشي شغلي، انگيزه ها ي ويژگ:ها هكليدواژ
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  مقدمه

به ؛ شود ميجامعه و يك كشور  محسوب  ،ترين سرمايه يك سازمان ارزشو با ترين  اصلي، نيروي انساني 
وري  بهرهسعي در  گذاري كرده و سرمايه اين نيروي با ارزش پيراموناز دير باز  ها نسازماكشورها و همين دليل 
ها  آنرسند كه بتوانند اين نيروها و استعدادهاي نهفته در  مي و تعالي  آن دارند و جوامعي به پيشرفتهرچه بيشتر

 مختلفي از جملهوامل سازماني ها به ع سازمان نيروي انساني در سطح اثربخشي). 1،1373رابنيز( را شكوفا سازند

ها و  روش و شود ميانجام ي فردي كاركنان ها ي و توانايها ي ويژگبر اساس بستگي دارد كه 2طراحي شغلي

 طراحي شغلي در . (Garg and Rastogi, 2006) گردد مي تعيين آن كاركردهاي شغلي كاركنان از طريق
 با هدف دستيابي به اهداف دهد كه چالش برانگيز بوده، ميرار مشاغل، مدنظر ق  را براي ييها يويژگها،  سازمان
بر اساس اين نظريه ايجاد شده  3كمن و الدهامها  يي شغلها ي مدل ويژگ.شوند ميريزي  برنامهاني طراحي و سازم

 Foss, Minbaeva, Pedersen and)د است افرااي براي ايجاد انگيزه در  وسيلهخود شغل در آن است كه 

Reinholt, 2009) ..  
ي شغلي در مدل هاكمن و الدهام شامل سه متغير آزادي عمل، هويت كاري و بازخورد اجتماعي ها يويژگ

فرد به ابتكار خود، امور دهد تا  مينياز را به فرد   اجازه استقالل و آزادي مورد، در آزادي عمل، شغل.است
  ).Foss et al, 2009( به درستي اجرا كند محوله را

هاي  روش، كندبندي  زمانتواند كار را به ابتكار خود  ميه فرد در كار خود آزادي عمل دارد زماني ك
 هدف فرد از ، هويت كاري بحثدر ).Hackman and Oldham (1976 ,مشخص نمايدنيز خود، اجراي آن را 

شود كه  يمبررسي مسئله در اين ويژگي اين . است احساس رضايت شخصي و برانگيختگي دروني ،انجام كار
 يا اينكه تا چه حد فرد وظيفه خود را تمام و كمال انجام استآيا شغل فرد داراي شروع و پايان مشخصي 

تشكيل دهنده آن  هاي بخشدربردارنده تمام  شغل زماني داراي هويت است كه .(Higgins, 1997) دهد مي
ع هويت كاري جنبه مهمي از شغل است در واق. (Sims et al, 1976)و نتايج آن به راحتي شناسايي شود باشد

 ,Hackman and Oldham)گويند  مي درونيانگيزه  شود كه به آن ميكه منجر به سطح بااليي از آن چيزي 

1976).  

                                                             
1- Robinz 
2 -Job Design 
3 -Hackman and Oldham Job Characteristics model 
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پيشنهاد و يا هر گونه واكنش نسبت به نحوه انجام كار از سوي ديگران به عنوان بازخورد  اظهار نظر، 
مثل ( ود و منظور از آن در واقع بازخورد حاصل از عوامل خارجيش مياجتماعي حاصل از كار تعريف 

شوند از  ميزماني كه كاركنان به شكل خارجي برانگيخته . است) هاي كاري ديگر  سازمانكاركنان، مدير و
كنند و  مياطالعاتي را در مورد عملكرد كاري خود دريافت ) همكاران، مديران( سوي اطرافيان خود
 (Foss et al, 2009) شود ميفراهم ها  آنتي براي بازخوردهاي متفاو

 ايجاد ارتباط ميان كاركنان از ظرفيت ها ي اين ويژگكهاز آن جهت است ي شغلي به ويژه ها ي اهميت ويژگ
هاي بيشتري را به منظور  فرصت و نيازها و برخوردار هستندها  ي كاري آنها هسازمان و انتقال دانش و تجرب

 آفرين، ارزش ولي پيچيده فعاليت يك عنوان به دانش  اشتراك.دنكن مييط كار فراهم اشتراك دانش در مح

 گيري شكل فرآيند به  توجه.(Riege, 2005) است ها سازمان دانش مديريت هايراهبرد از بسياري پايه و بنياد

 آن گذاري كاشترا به با افراد سپس .شود مي توليد افراد ذهن در ابتدا دانش كهسازد  مي آشكار دانش،

 ذهن در عمده طور به سازماني اصلي يها هسرماي و در واقع كنند تبديل سازماني دانش به را دانش اين توانند مي

 و همكاري به تمايل كاركنان كه گيرد مي قرار سازمان اختيار در هنگامي مهم و حياتي دانش اين. اند نهفته افراد
 دانش چه چنان (Nonaka and Takeuchi, 1995) كا و تاكوجينانو ديدگاه  از.باشند داشته دانش اشتراك

 و داشت نخواهد سازمان در موجود دانش گسترش و رشد بر تأثيري نشود، گذاشته اشتراك به ديگران با فردي
   .شد نخواهد توليد نيز جديدي دانش

 بايد با شناخت ارزش اين اه هاي هستند كه كتابخان فكريي ها ه سرمايها هي كاركنان كتابخانها هدانش و تجرب
 ,Maponyaنقل در  2000، لي(ها را ميان كاركنان فراهم آورند  آن، شرايط مناسب براي اشتراك ها هسرماي

بخش عظيمي از اشتراك دانش به طور كلي ناهماهنگ است و ي دانشگاهي، ها هه كتابخاندر زمين. )2004

 (2004,دگير مي بر اساس گفتگو صورت اشتراك اطالعات و دانش در سطحي غير رسمي و معموال
(Maponya.چنان كه جانتز  (Jantz, 2001) ي دانشگاهي براي امر خطير ها هكند در بيشتر كتابخان مينشان  خاطر

براي . مندي وجود ندارد نظامپذير كردن آن براي كاركنان و كتابداران، رويكرد  دسترسسازماندهي دانش و 
مدار  دانشهاي  سازمانبرداري كنند، الزم است به  بهرهاهي از دانش خود استفاده و ي دانشگها هاين كه كتابخان
ها انتقال و اشتراك  شود كه يكي از آن ميهاي مديريت دانش استفاده  روشبراي اين منظور از . تبديل شوند

  .كاركنان استميان دانش 
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 ، عامل تاثيرگذار يكبه عنوانا نيز ر 1شنقش انگيز در بررسي عوامل مؤثر بر اشتراك دانش، پژوهشگران
ي افراد در سطح ها هانگيزي برخي مطالعات، ها ه و بر اساس يافتاند داده قرار توجهمورد ها  پژوهشدر برخي 
ي ها ه شامل انگيزها هاين انگيز .ي مبتني بر دانش به شكل مثبتي تاثيرگذار بوده استها يخروجبر سازماني 

در انگيزش بيروني، درگيري فرد در يك فعاليت به  .(Foss et al, 2009) وني هستند و بير2دروني، درون فكنانه
 ،به بيان ديگر، در اين نوع انگيزش، دليل رفتار. منظور كسب يك نتيجه مثبت يا اجتناب از يك پيامد منفي است

فرد در .  رفتار استاي است كه مجزا از خود نتيجهاي براي كسب  وسيلهدر ذات خود رفتار نيست، بلكه رفتار 
 باشد  وياي براي رسيدن به نتايج مورد نظر وسيله عمليابد كه اين  مياين نوع انگيزش، تنها زماني انگيزه عمل 

(Gagnead and Deci, 2005). هاي مادي و  پاداشتواند تشويق مديران و  مي اين نتيجه در محيط سازماني
 به اين سبب است كه فرد به تنها، انجام يك فعاليت يزش دروني برخالف انگيزش بيروني، در انگ.باشدمعنوي 

به اين . (Ryan and Deci, 2000) هاي شخصي وي سازگار است ارزشآن عالقه ذاتي دارد و اين فعاليت با 
شود، در  ميترتيب فردي كه براي انجام يك فعاليت، انگيزش دروني دارد، غرق در فرايند اجراي آن فعاليت 

به .  انگيزش بيروني، در اجراي فعاليت، توجه فرد معطوف به پيامدهاي بيروني حاصل از آن استحالي كه در
 ,Deci and Ryan) كند مياين ترتيب در انگيزش دروني، رفتارهاي فرد، رها از هر گونه فشار و تنش بروز 

ه خودي خود فعاليت بآن ني دارد، اجراي وبراي فردي كه در انجام يك فعاليت انگيزه در. (1985
افتد كه فرد، اصول بيروني را در عين حال كه از آن خود  ميفكني زماني اتفاق  دروني. بخش است رضايت

يابند و در شرايط رفتار  مي تنظيمات و اصول بيروني، حالت دروني ، به بيان ديگر وگيرد ميداند، به خود  مين
ها و  پاداشل شده از سوي ديگران نيست، بلكه فرد، خود ها يا تنبيهات بيرونيِ اعما پاداشفرد، ديگر مشروط به 

تواند  مي ارزش  غرور واحساس. (Deci and Ryan, 1985)كند  ميهاي خود را مديريت و كنترل  محدوديت
خواهد با  مي فردي كه براي انجام فعاليتي داراي انگيزش درون فكنانه است .مثالي از انگيزش درون فكنانه باشد

  .ليت صالحيت و شايستگي خود را به ظهور برساند و از احساس گناه يا اضطراب جلوگيري نمايدانجام آن فعا
فر و  خاتميان مانند(هاي داخلي  پژوهش اشتراك دانش و تحليل عوامل مؤثر بر آن موضوع برخي بررسي

 بوده )ها هت در ساير رش1388خواجه، جعفري و اخوان، ؛ 1388سواري،   و، در حوزه كتابداري1386 ،پريرخ

                                                             
1 - motivation 
2 - Introjected   
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 ,Hu et al)ي شغلي در انگيزش كاركنان به اشتراك دانشها يهاي خارجي به نقش ويژگ پژوهشبرخي است 

2009; Foss et al, 2009) ها كتابداران و محيط كتابخانه نبوده است آناند، اما حوزه مطالعه  پرداخته .
 مورد مطالعه قرار گرفته هاي معدودي پژوهش در  در ايران نيزي شغلي و رابطه آن با برخي متغيرهاها يويژگ

 ميزان تمايل به ترك خدمت كاركناني شغلي با ها يتوان به بررسي رابطه ويژگ مياست كه از آن جمله 
ران مورد ي شغلي با انگيزه اشتراك دانش تا كنون در ايها ياما رابطه ويژگ. اشاره كرد) 1381طوسي راد،(

   .مطالعه قرار نگرفته است
ي علوم پزشكي در عرصه اشاعه و انتقال دانش پزشكي و ها هي دانشگاها هوجه به نقش مهمي كه كتابخانبا ت

تواند به تبديل  مي ها هكتابخان اين  در بين كاركناني شغليها هي آن دارند، اشتراك دانش و دانستها هزيرمجموع
ي دانشگاهي ها هگرفتن جايگاه ويژه كتابخانبا در نظر . مدار كمك شاياني نمايد دانشهاي  ها به سازمان آنشدن 

 در اشتراك ي شغليها ينقش ويژگدر ارتقاي آموزش و پژوهش در سطح كالن كشوري، و با توجه به اين كه 
رسد بررسي  ميهاي خارجي نشان داده شده است، به نظر  پژوهش در برخي دانش در خارج از حوزه كتابداري

ي ها يريز برنامهحاصل نمايد كه در ي سودمندي ها هي دانشگاهي در ايران، يافتها هاين متغيرها در محيط كتابخان
از همين رو پژوهش حاضر به تحليل رابطه .  در مسير ارتقاي اشتراك دانش كاربرد داشته باشدها هشغلي كتابخان

 تهران، يبخش نتواي علوم بهزيستي و ها هكتابداران دانشگاي شغلي با انگيزه اشتراك دانش در بين ها يويژگ
  .علوم پزشكي شهيد بهشتي و علوم پزشكي تهران پرداخته است

  

  ي پژوهشها هفرضي

 .داري وجود دارد معنيها براي اشتراك دانش رابطه  ي شغلي كتابداران و انگيزه آنها يبين ويژگ .1

 . داري وجود دارد معنيها رابطه  آنبين انگيزه اشتراك دانش كتابداران با اشتراك دانش  .2

 .داري وجود دارد معنيها رابطه  آني شغلي كتابداران و اشتراك دانش ها يين ويژگب .3

 .داري وجود دارد معنيبا انگيزه دروني اشتراك دانش رابطه  كتابداران بين آزادي عمل .4

 .داري وجود دارد معنيبا انگيزه درون فكنانه اشتراك دانش رابطه  بين هويت كاري كتابداران .5

داري  معنيرابطه   اشتراك دانشبيرونيبا انگيزه  عي حاصل از كار كتابداراناجتما بين بازخورد .6
 .وجود دارد
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  پيشينه پژوهش

 اشاره شد، تا كنون پژوهشي نزديك به موضوع پژوهش حاضر در ايران انجام نشده تر شيپچنان كه     
مورد مطالعه در پژوهش حاضر شود تنها بخشي از متغيرهاي  ميها اشاره  آن به ادامههايي كه در  پژوهش. است

است ) 1381(راد  ، پژوهش از آن جمله.اند دادهي شغلي و يا اشتراك دانش را مورد بررسي قرار ها ييعني ويژگ

هاي شغل با ميزان تمايل به ترك خدمت كاركنان شركت صنايع مس شهيد باهنر  ويژگيرابطه بررسي كه به 
 اهميت ، هويت شغل، مهارت شغل، تنوعگي شغلي شاملنج ويژ پ رابطهدر اين پژوهش.  استپرداخته كرمان
نتايج  .گرديد آزمون در قالب پنج فرضيه ،با ميزان تمايل به ترك خدمت استقالل شغل و بازخورد شغل ،شغل

 استقالل شغل و بازخورد شغل با تمايل به ترك ، اهميت شغل، كه بين مهارت شغلدادبه دست آمده نشان 
 ، اهميت،دار و معكوس وجود دارد يعني با افزايش وضعيت در هر يك از متغيرهاي مهارت خدمت رابطه معني

 اما بين تمايل به ترك ،يابد  متغير تمايل به ترك خدمت در كاركنان كاهش مي،استقالل و بازخورد شغل
   .داري وجود ندارد معني رابطه  هويت شغلوخدمت 
ي ها ه استقالل و موفقيت مديران زن و مرد در كتابخان و احساسيشناخت تيجمعي ها يرابطه ويژگ    

احساس آزادي عمل و ي پژوهش نشان داد كه ها هيافت .مطالعه گرديد) 1383(توسط حريري مركزي دانشگاهي 

هاي  پست، در شاغالن ها يگير تصميماستقالل، احساس موفقيت و امكان استفاده از قضاوت شخصي در 
متغيرها اين بر حسب داري  يمعنمتوسط باالتر است و در ميان زنان و مردان تفاوت  از حد ها همديريت كتابخان

 .كمتر از مديران مرد استداري  ي معنشكلاما احساس رضايت از حجم كار در مديران زن به  وجود ندارد؛
 كارشناسان سازمان ترويج و آموزش كشاورزي عوامل تاثيرگذار بر نگرش) 1389( پزشكي راد و ديگران

 بيشترنتايج حاكي از آن بود كه . را بررسي كردند دانش در سازمان اشتراكوزارت جهاد كشاورزي نسبت به 
همچنين همبستگي . دارند دانش در فضاي سازمان اشتراكنگرش مساعدي نسبت به ) درصد6/56(كارشناسان 

وابط اجتماعي فردي با متغير حاكم بر سازمان، اعتماد بين اعضاء و ر داري بين متغيرهاي سن، ساختار معني
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رگرسيون گام به . بدست آمد)  دانشاشتراكنگرش نسبت به (وابسته تحقيق 

 درصد از تغييرات نگرش 38گام نيز نشان داد كه متغير روابط اجتماعي فردي و سن پاسخگويان در مجموع 

  .دينما يمتبيين  دانش در سازمان را اشتراككارشناسان نسبت به 
ي شغلي انجام شده است كه به ها يهايي در مورد اشتراك دانش و ويژگ پژوهشدر خارج از ايران نيز 
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اشتراك بر  در پژوهشي به بررسي تاثير انگيزه دروني و بيروني )Lin, 2007 (لين. شود ميها اشاره  آنبرخي از 
 در تايوان  شركت بزرگ50 نفر از كاركنان 172 جامعه پژوهش .هاي تايواني پرداخت شركتدانش كاركنان 

 با ،ي انگيزه درونيها ه از مولف، كمك به ديگراناز و لذت منافع دوطرفهنتايج نشان داد كه عواملي نظير . بود
ي انگيزه ها ههاي سازماني مورد انتظار از مولف پاداش اما ،نگرش اشتراك دانش كاركنان رابطه معني دار دارد

 عوامل انگيزش ),Emanuel et al 2007( امانوئل و ديگران .دانش نيست اشتراك بر مؤثريعامل بيروني 
 ها هيافت.  مورد مطالعه قرار دادندراي دانشگاهي در يونان ها هدر كتابخانگذاري دانش  اشتراكه كتابداران در ب

مداري  گروه و فرهنگ دانند ميي،  از انگيزه بيرونرت مهم دانش را  انگيزه دروني اشتراك،نشان داد كه كتابداران
  در),Foss et al  (2009فاس و ديگران . مفيد باشدها هتواند در موفقيت اصول اشتراك دانش در كتابخان مي

 كه هر يك از به اين نتيجه رسيدند اشتراك دانش مشوق رابطه طراحي شغلي و تاثير آن به عنوان عامل بررسي
 وضعيت كاري و تنوع كاري عوامل تعيين كننده انگيزه براي اشتراك ي شغلي مانند هويت كاري،ها يويژگ

ي شغلي به عنوان عوامل ها يكه تاثير ويژگ شددر اين پژوهش مشخص . دانش هستند و با آن رابطه مثبتي دارند
رابطه . بيني رفتار اشتراك دانش ميان كاركنان خواهد شد پيشبرانگيزنده اشتراك دانش در نهايت منجر به 

 توسط هو و ي دانشگاهيها هگذاري دانش در كتابخان اشتراكها به  آنويت گروهي كتابداران با تمايل ه
به افزايش اي در  كننده نشان داد كه هويت گروهي عامل تعيين ها ه و يافتشدمطالعه ) ,Hu 2009(ديگران 
  .استگذاري دانش در ميان كتابداران  اشتراك

 به پژوهشگرانشود كه به رغم توجه  مي انجام شده، مشاهده هاي پژوهشبندي كلي از  جمعدر  يك 
هاي داخلي  پژوهش، رابطه اين دو متغير در  به صورت جداگانهي شغلي و اشتراك دانشها يمتغيرهاي ويژگ

هاي خارجي نيز در تعداد معدودي از مطالعات در خارج از حوزه  پژوهشمورد مطالعه قرار نگرفته است و در 
ي ها هيافتي موجود در اين زمينه، ها هبا توجه به كمبود دانست. ه رابطه اين متغيرها توجه شده استكتابداري ب

 ها هتواند اطالعات كاربردي مفيدي در جهت ارتقاي شرايط اشتراك دانش در كتابخان ميپژوهش حاضر 
  .حاصل نمايد

    

  روش پژوهش

ي شغلي، انگيزه اشتراك ها ي ويژگنامه پرسشه  س،ها هو ابزار گرداوري دادروش پژوهش پيمايشي تحليلي 
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 Hackman and 1976( هامدهاكمن و ال  كه توسطي شغليها ي ويژگنامه پرسش .دانش و اشتراك دانش است

Oldham,(سوال 3 سوال به هويت كاري و 4 سوال به آزادي عمل، 4 سوال است كه 11  تهيه شده است شامل 

 براي كامال 1ها شامل پنج گزينه بر اساس مقياس ليكرت به ترتيب  پاسخ .به بازخورد اجتماعي اختصاص دارد
نمره  ، مولفه3ميانگين .  براي كامال موافق است5 و ، براي موافق4 ، براي نظري ندارم3 ، براي مخالف2 ،مخالف
ل  مشتم(Ryan and Connell, 1989) انگيزه اشتراك دانش نامه پرسش .كند ميي شغلي را مشخص ها يويژگ
هاي انگيزه اشتراك دانش شامل انگيزه دروني، انگيزه درون  شاخص سوال آن يكي از 3 سوال است كه هر 9بر 

اي به  گزينه نيز شامل طيف ليكرت پنج نامه پرسشها در اين  پاسخ. كند ميگيري  اندازه را فكنانه و انگيره بيروني
 مورد استفاده در نامه پرسشسومين  .رديدي شغلي ذكر گها ي ويژگنامه پرسشهمان ترتيبي است كه در 

ال  سو2 سوال است كه هر 4مشتمل بر  (Foss et al, 2009) فاس و ديگران اشتراك دانش نامه پرسشپژوهش، 

ها شامل پنج گزينه بر اساس طيف ليكرت با  پاسخ .كند ميگيري  اندازه اشتراك دانش را يها همؤلفآن يكي از 
 2 براي خيلي زياد است و ميانگين 5 و ، براي زياد4 ،متوسط براي 3 ، براي كم2 ، براي خيلي كم1گذاري  نمره

هاي به دست  ميانگين  سطوحدر ارزيابي .كند ميمولفه، امتياز اشتراك دانش از نظر هر آزمودني را مشخص 
 50/2تا  1/2 ضعيف، 2تا  51/1خيلي ضعيف، نشانگر سطح  50/1  تا1 هاي ميانگينآمده از محاسبات آماري، 

 50/4 تا 1/4،  خوب نزديك به4 تا 51/3 متوسط، 50/3 تا 1/3 متوسط، زديك به ن3 تا 51/2 ضعيف، نزديك به
  .هستند  خيلي خوب5  تا51/4خوب، 

ي يادشده در مطالعات خارجي تأييد شده است، جهت تأييد روايي ها نامه پرسشهر چند كه روايي و پايايي 
 استفاده شناسي  برخي متخصصان كتابداري و رواناز نظرات ،ها نامه پرسشنسخه ترجمه شدة صوري و محتوايي 

ي شغلي، انگيزه ها يي ويژگها نامه رسشپپايايي . ها تأييد گرديد آن روايي شد و پس از بررسي متخصصان،
 نفر از اعضاي 30 بين ها نامه پرسش و توزيع  با اجراي يك مطالعه مقدماتياشتراك دانش و اشتراك دانش

تمامي كتابداران پژوهش در اين  . تأييد گرديد86/0و 83/0، 85/0آلفاي كرونباخ  ، به ترتيب باجامعه
 تهران، علوم پزشكي شهيد بهشتي و علوم پزشكي تهران كه حداقل يشبخ تواني علوم بهزيستي و ها هدانشگا

 با استفاده از ها ه فرضيآزمون .دهند مي نفر جامعه آماري را تشكيل 133داراي مدرك ديپلم هستند به تعداد 

  .بود SPSS 16نسخه نرم افزار آماري مورد استفاده   وانجام گرديد  همبستگي پيرسونآزمون
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 شي پژوهها هيافت

 پاسخ دادند و نرخ ها نامه پرسش نفر به 118دادند،  مي كتابدار كه جامعه پژوهش را تشكيل 133از مجموع 
 نتايج 5 منعكس شده است و جدول 4 الي 1ي توصيفي پژوهش در جداول ها هيافت.  درصد بود89/0پاسخگويي 

  .دهد مي را نشان ها ههاي فرضي آزمون
  ي شغلي كتابدارانها يي ويژگها هراف معيار مولفهاي ميانگين و انح شاخص. 1جدول 

  ابعاد

ف
دي
ر

  

انحرا  ميانگين  ها همولف

ف 

  معيار

خواهم  ميدهد تا در انجام كار به روشي كه خودم  مياجازه  شغلم   1
  .استقالل كافي داشته باشم

74/3  88/0  

  19/1  08/3  .مبزن دست عمل ابتكار به بودن مستقلي برا تا دهد مي اجازه شغلم  2

  19/1  98/2  .دارد وجودي اديز تنوع شغلم در 3

مل
ي ع

زاد
آ

 داشتهي ريگ ميتصم دري شتريب عملي آزاد دهد مي اجازه شغلم 4  
  .باشم

50/3  02/1  

  60/0  05/4  .مينما ليتكم ام كرده شروع كه راي كار كه شود مي فراهمي ا نهيزم 5
  76/0  96/3  .دهم انجام انتها تا ابتدا از را كار ك يكه شود مي فراهمي ا نهيزم 6

  02/1  54/3  .بدهم انجام گرانيد از مستقل را خود كار تا شود مي فراهمي ا نهيزم 7

ري
كا
ت 

هوي
 انيپا و شروع كه مينما ليتكم راي كار كه شود مي فراهمي ا نهيزم 8  

  .داردي مشخص
89/3  83/0  

  12/1  44/2  .بشودي رسمي قدردان كارم از كه شود مي فراهمي ا نهيزم 9

ي ابيارز گرانيدي سو از ميكار عملكرد تا شود مي فراهمي ا نهيزم 10
  .بشود

05/3  10/1  

عي
تما

اج
رد 

خو
باز

 عملكردم مورد در را سميرئ بازخورد كه استي ا گونه به شغلم 11  
  .كند مي جاديا

44/3  00/1  

  59/0  43/3  ي شغليها يويژگ

  
   . در حد متوسط است43/3ي شغلي كتابداران با ميانگين ها ي وضعيت ويژگدهد كه مي نشان 1جدول 
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  ي انگيزه اشتراك دانش كتابدارانها هلفهاي ميانگين و انحراف معيار مؤ شاخص. 2جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  ها همولف  رديف  ابعاد

  63/0  35/4  .استي بخش تيرضا نديفرآ دانش اشتراك كنم مي احساس شخصا  1

  52/0  38/4  .هستم مند عالقه دانش اشتراك به  2

ني
رو
ه د

گيز
ان

  75/0  20/4  .شغل من است ازي بخش دانش اشتراك كنم مي فكر 3  

  95/0  52/3  .كنم مي غرور احساس خود در 4

  08/1  30/3  .هستمي خوب كارمند من كند فكر سميرئ كه دارم ليتما 5

ون
در
زه 

گي
ان

  
انه
كن
ف

  

  96/0  64/3  .دارم ت ي صالح دانش اشتراك نهيزم در كنند فكر همكارانم دارم ليتما 6

  09/1  16/3  .كندرا تشويق رئيسم متمايل دارم  7

  13/1  03/3  .كنم دريافت هايي پاداش دارم ليتما 8

ني
رو
ه بي

گيز
ان

  99/0  24/3  . مورد تشويق قرار بگيرمكهاشتراك دانش به من كمك خواهد كرد  9  

65/3  انگيزه اشتراك دانش  54/0  

 نزديك به و وضعيت آن 65/3 ميانگين انگيزه اشتراك دانش شود، مي مالحظه 2 در جدول  كهگونه انهم
   .خوب است

  ي اشتراك دانش كتابدارانها ه ميانگين و انحراف معيار مولفيها شاخص .3جدول

در سطح متوسط  27/3با ميانگين  اشتراك دانش در بين كتابداران دهد مي نشان 3 همان طور كه جدول
  .هر چهار مؤلفه در وضعيت متوسط قرار دارداست و 

  انحراف معيار  ميانگين  ها مولفه  رديف  ابعاد

 را خود ازين مورد دانش خود رانهمكا از حد چه تا خود كار محل در  1
  د؟يكن مي افتيدر

36/3  12/1  

ت
رياف

د
  
ش

دان
  08/1  24/3  د؟يكن مي استفاده خود همكاران دانش از حد چه تا خود كار محل در  2  

  88/0  27/3  كنند؟ مي افتيدر دانش شما از كار محل در همكارانتان حد چه تا 3

ال
رس

ا
ش  

دان
  89/0  20/3  كنند؟ مي استفاده شما دانش از كار محل در همكارانتان حد چه تا 4  

  80/0  27/3  اشتراك دانش
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انگيزه اشتراك دانش و  ،ي شغليها ي ويژگ متغيرهايهاي ميانگين و انحراف معيار شاخص 4 در جدول
   . كلي آورده شده استصورتاشتراك دانش به 

  انگيزه اشتراك دانش و اشتراك دانش ي شغلي،ها يهاي ميانگين و انحراف معيار ويژگ شاخص. 4جدول

  هاي آماري شاخص                     

  ابعادمتغيرها و 
  انحراف معيار  ميانگين

  87/0  33/3  عملي آزاد

  59/0  86/3  يكار تيهو
  84/0  98/2  ياجتماع بازخورد

  59/0  43/3  يشغلي ها يژگيو
  54/0  31/4  يدرون زهيانگ

  79/0  49/3  انگيزه درون فكنانه
  95/0  14/3  انگيزه بيروني

  54/0  65/3  انگيزه اشتراك دانش
  05/1  30/3  دانش افتيدر

  85/0  23/3  ارسال دانش

  80/0  27/3  اشتراك دانش

   پژوهشيها هآزمون فرضي

  . استآمده 5 فرضيه پژوهش در جدول 6هاي همبستگي پيرسون در مورد  آزموننتايج 
 ي پژوهشها هزمون فرضيجهت آ رسونيپي همبستگهاي  آزموننتايج . 5جدول

  P-Value  يهمبستگ بيضر  متغيرها

=r      دانش اشتراك زهي انگي شغلي وها يويژگ  1 341/0  000/0  
r= 303/0  شتراك دانشا  و دانش اشتراك زهيانگ  2  001/0  

r= 341/0  دانش  اشتراكي شغلي وها يويژگ  3  000/0  
=r  دانش اشتراكي درون زهي انگآزادي عمل و  4 381/0  002/0 

r= 406/0  دانش اشتراك فكنانه درون زهي انگهويت كاري و  5  001/0  
r= 239/0  دانش اشتراكي رونيب زهي انگ وياجتماع بازخورد  6  009/0  
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ي ها هفرضيتمامي ، يب همبستگي پيرسوناضرادير شود، با توجه به مق مي استنباط 5 كه از جدول گونه همان
 رابطه ها هبه اين معني كه بين متغيرهاي مورد آزمون در هر يك از فرضي. گيرند ميپژوهش مورد تأييد قرار 

 از شدت بااليي 50/0كمتر از اما اين روابط با دارا بودن ضريب همبستگي ي وجود دارد، دار و مثبت معني
در حد ) 5فرضيه (شدت رابطه در بين متغيرهاي هويت كاري و انگيزه درون فكنانه دانش . برخوردار نيستند

در حد  ،)6فرضيه (متوسط و شدت رابطه بين متغيرهاي بازخورد اجتماعي و انگيزه بيروني اشتراك دانش 
چنان كه در جدول مشاهده  4 تا 1ي ها هط متغيرها در فرضي شدت ساير روابط همبستگي يعني رواب.ضعيف است

  . متوسط است نزديك بهدر حدشود،  مي

  

  گيري نتيجه

 تابعه وزارت بهداشت، يها ه آن بين كتابداران دانشگاابعادي شغلي و ها ي وضعيت ويژگ در موردها هيافت
 ي علوم بهزيستي،ها هكتابداران دانشگاي شغلي ها ي نشان داد كه ويژگمستقر در تهراندرمان و آموزش پزشكي 

ها در سطح  آندر مقياس ليكرت از ديدگاه ) 43/3( علوم پزشكي شهيد بهشتي و علوم پزشكي تهران با ميانگين
نشانگر حد متوسط و رو به ضعيف كه  )1381( طوسي راد  پژوهشنتايج در مقايسه با . متوسطي قرار دارد

ي شغلي در بين كتابداران مورد بررسي در ها يبود، ويژگپزشكي تهران ي شغلي در دانشگاه علوم ها يويژگ
نشان ) 1383( نتايج پژوهش حريرياين در حالي است كه  .تري قرار دارد مطلوبپژوهش حاضر در وضعيت 

ي مركزي ها هي شغلي در كتابخانها يي ويژگها هلفت آزادي عمل و استقالل كاري از مؤداد كه وضعي
ي تابعه وزارت ها هي شغلي كتابداران دانشگاها يويژگهر چند كه سطح .  از حد متوسط استدانشگاهي باالتر

گفته شرايط  هاي پيش پژوهشدر مقايسه با برخي بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مستقر در شهر تهران 
 فنون از  استفادهالزم است با ،در اين زمينهرسد جهت دستيابي به سطح مطلوب  ميتري دارد، اما به نظر  مناسب

مل، هويت كاري و بازخورد آزادي عوضعيت شغلي كتابداران از نظر ابعاد ، ها هكتابخانمديريت منابع انساني در 
  . ارتقا يابداجتماعي 

 با مورد مطالعهي ها ه آن بين كتابداران دانشگاابعادوضعيت انگيزه اشتراك دانش و ، ها هبر اساس ساير يافت
 با نتايج پژوهش پزشكي ها ه اين يافت. قرار داردزديك به خوب مقياس ليكرت در وضعيت ندر) 65/3(ميانگين 

امانوئل و ديگران  ، (Hu et al, 2009) ، هو و ديگران(Foss et al, 2009) ، فاس و ديگران)1390( راد



 79  ...   هاي شغلي  بررسي رابطه ويژگي                                                                               1392بهار و تابستان ، 1، شماره 3سال 

(Emanuel et al, 2009) و لين (Lin, 2007)داد كه وضعيت  نشان  نيزها پژوهشنتايج اين . خواني دارد  هم
انگيزه و تمايل براي اشتراك دانش در سازمان آموزش جهاد كشاورزي، شركت مان ديسل آلمان ، 

هاي بزرگ تايواني در  شركتاي يونان و  دانشكدهي دانشگاهي و ها هي موجود در چين و كتابخانها هكتابخان
 كه حاكي از اين بودنيز ) 2008 (1حيي پژوهش پريرخ، دانشگر و فتاها هيافت. سطح متوسط بااليي قرار دارد

اي نسبت به اشتراك دانش داشته، به اهميت آن  دوستانهي دانشگاهي رويكرد ها هاكثريت كتابداران كتابخان
  .  دارندآگاهي

ي ها هوضعيت اشتراك دانش بين كتابداران دانشگاي پژوهش مشخص گرديد كه ها هبا توجه به ساير يافت
هاي  پژوهش با نتايج ها هاين يافت . در مقياس ليكرت در سطح متوسطي قرار دارد 27/3  با ميانگينمورد بررسي
ها نشان داد كه  پژوهشزيرا نتايج اين  ناسازگار است، (Foss et al, 2009) ، فاس و ديگران)1390( پزشكي راد

سطح  ر د شركت مان ديسل آلمان ووضعيت اشتراك دانش در سازمان آموزش و توسعه جهاد كشاورزي
تا رغم وضعيت  عليدر پژوهش حاضر متوسط بودن ميانگين اشتراك دانش كتابداران  .دخوبي قرار دار

هاي  پژوهش خوب انگيزه اشتراك دانش در بين كتابداران، يافته قابل تأملي است كه تفسير آن نياز به حدودي
 ميزان اشتراك دانش در ،باالتري باشدهر چه ميزان دريافت و ارسال دانش بين كاركنان در سطح  .بيشتري دارد

انتقال صحيح در مقابل ضعف اشتراك دانش بين كاركنان موجب عدم . بين كاركنان رو به افزايش خواهد بود
در سطح  عدم رشد دانش  و در نتيجه بي عالقگي نسبت به دريافت و ارسال دانشدانش فردي و سازماني و

   .گردد ميسازمان 
ها  ي شغلي كتابداران با انگيزه آنها يدار بين ويژگ معنيهش مبني بر وجود رابطه  فرضيه اول پژوآزمون

ي تابعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مستقر در ها هي دانشگاها هبراي اشتراك دانش در كتابخان
داري  معنيبت و ابطه مثانگيزه كتابداران براي اشتراك دانش ر ي شغلي وها يشهر تهران نشان داد كه بين ويژگ

دار در  معنياين رابطه مثبت و  .)=r 341/0 (وجود دارد و شدت رابطه در حد نزديك به متوسط است
نيز مشاهده شده بود و اين  (Hu et al, 2009) گرانيو د و هو (Foss et al , 2009) هاي فاس و ديگران پژوهش
 انگيزه اشتراك  افزايشكننده خوبي براي بيني پيش دتوان مي ي شغليها يويژگ  مناسب بودندهد كه ميامر نشان 

هويت كاري و  آزادي عمل،( ي شغليها ي سطح ويژگچنانچه توجه به اين امر،با . دباش ها هدانش در كتابخان

                                                             
1 -  Parirokh, Daneshgar and Fattahi 
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نش كاري و گذاري دا اشتراكها در به  آن انگيزه ،كتابداران از قوت بيشتري برخوردار باشد) بازخورد اجتماعي
با (دار  معنيگر وجود رابطه مثبت و  نيز نشان  فرضيه دوم پژوهش آزموننتايج حاصل از .شود ميسازماني بيشتر 

 ها ه انگيزه كتابداران براي اشتراك دانش با اشتراك دانش در كتابخانميان )=r 303/0(شدت نزديك به متوسط 
 , Hu et al) ديگران  و هو و(Foss et al, 2009) ، فاس و ديگران)1389( ي پزشكي رادها هنتايج يافت. بود

تواند با داشتن  ميبنابراين عامل انگيزه براي اشتراك دانش  .نيز وجود اين رابطه را تأييد نموده است (2009
 اگر كتابداران از . شودفزايش اشتراك دانش در بين كاركناناشتراك دانش در محيط كاري، موجب ا رابطه با

 برخوردار باشند فرآيند اشتراك دانش در ي كاري خودها هري دانش و تجربگذا اشتراكانگيزه بااليي براي به 
تر  محسوسشود و از اين طريق نقش كتابداران در فرآيند اشتراك دانش  مي انجام نحو بارزتري به ها هكتابخان

   .خواهد بود
 فرضيه آزمون، ي شغلي و انگيزه اشتراك دانش كه به آن اشاره شدها يعالوه بر تأييد رابطه ميان ويژگ

 . تأييد كردرا نيزها  ي شغلي كتابداران با اشتراك دانش آنها يگدار بين ويژ معني مثبت و وجود رابطه ؛سوم
 رسد با افزايش مي به نظر .بود) =r 341/0(رابطه همبستگي در بين متغيرهاي فوق نيز در حد نزديك به متوسط 

) آزادي عمل، هويت كاري و بازخورد اجتماعي( ن پژوهشي شغلي در ايها ي هر يك از ابعاد ويژگميانگين
ي تابعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ها هميزان دريافت و ارسال دانش در بين كتابداران دانشگا

 تواند در ميي شغلي به عنوان يكي از عوامل سازماني ها ي بنابراين ويژگ.يابد ميزايش مستقر در شهر تهران نيز اف
از نظر آزادي عمل، هويت  مشاغلاگر در طراحي  .مؤثري محسوب شود عامل ها ه دانش در كتابخاناشتراك

) دريافت و ارسال دانش( اشتراك دانش ايجاد شود، ها هكاري و بازخورد اجتماعي، شرايط مطلوبي در كتابخان
  .كتابداران نيز بيشتر خواهد بوددر بين 

ي ها هي دانشگاها ه عمل و انگيزه دروني اشتراك دانش در كتابخاندار بين آزادي معنيوجود رابطه همچنين 
فرضيه چهارم پژوهش حاضر بود، كه   نيزتابعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مستقر در شهر تهران

رسد افزايش سطح آزادي  ميبه نظر .  مورد تأييد قرار گرفت=r 381/0نزديك به متوسط  با شدت رابطه در حد
بخش باشد و اين نيز چنان كه  ها رضايت آنشود كه امور شغلي كتابداران براي  ميبداران سبب ر بين كتاعمل د

 .شود ميگذاري دانش در محيط كار  اشتراكها در به  آنانگيزه دروني افزايش موجب دهد،  مي نشان ها هيافت
ون فكنانه اشتراك دانش  انگيزه در بين هويت كاري كتابداران بانيز نشان داد كه پنجمفرضيه آزمون نتايج 
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بودن كار، تعريف مشخص دار  معنيهدفمند و  . داردوجود )=r 406/0(  با شدت متوسطي و مثبتدار معنيرابطه 
موجب و انجام كارها به صورت مستقل،  كار محول شده به كتابداران مشخص بودناز ابتدا تا انتهاي كار و 

،  ضعف هويت كاري و عدم تعريف مستقل امور،در مقابل. شود ميانش  براي اشتراك د درون فكنانهانگيزش
رسد باال بودن  ميي پژوهش حاضر به نظر ها ه با توجه به يافت.موجب كمبود انگيزش درون فكنانه خواهد بود
 به خاطر خشنودي فقطنه ها وظايف محول شده را  شود آن ميسطح انگيزه درون فكنانه در بين كاركنان موجب 

در و احساس ارزش  حس رضايت فردي ران، بلكه به اين سبب انجام دهند كه خشنودي ديگران، موجبديگ
دار بين بازخورد اجتماعي و انگيزه بيروني  معني پژوهش مبني بر وجود رابطه ششمفرضيه آزمون . شود ميها  آن

 Foss et) ژوهش فاس و ديگران نتايج پ).=r 239/0(، اما اين رابطه ضعيف بود نيز تأييد گرديداشتراك دانش 

al, 2009)و هو و ديگران  (Hu et al, 2009) مبني بر وجود حاصل از آزمون سه فرضيه يادشدهي ها هنيز با يافت 
 درون فكنانه؛ و بازخورد اجتماعي و زهيو انگدار بين آزادي عمل و انگيزه دروني؛ هويت كاري  معنيرابطه 

نيز نشان داد كه كسب وجهه ) 1386(فر و پريرخ  خاتميانوه بر آن پژوهش  عال.خواني دارد هم انگيزه بيروني
مشخص پژوهش حاضر نيز در  .تواند به عنوان يكي از عوامل مشوق اشتراك دانش شناخته شود مياجتماعي 

از سوي مناسب هاي  تشويقها و  پاداشو دريافت نظرات و بازخورد كاري از سوي مديران و همكاران،  كه شد
 اما ضعيف بودن رابطه .شود ميگذاري دانش  اشتراك  موجب افزايش انگيزه بيروني كتابداران در به،مانساز

كند  ميح همبستگي بين بازخورد اجتماعي و انگيزه بيروني اشتراك دانش در پژوهش حاضر اين تفسير را مطر
  . پذيرد ميتأثير د ضعيف در حهاي مادي  تشويقها و  پاداشعواملي مانند كه انگيزه اشتراك دانش از 

  

  پيشنهادها

در ي شغلي با انگيزه اشتراك دانش، الزم است ها يدار بين ويژگ معنيبا توجه به همبستگي مثبت و  .1
قرار مورد توجه بيشتري  از سوي مديريت ،ريزي و طراحي شغلي برنامه ،ي مورد بررسيها هكتابخان

 . ايجاد شوددر كتابدارانزايش انگيزه اشتراك دانش گيرد تا از اين طريق زمينه و بستر الزم براي اف

ي تابعه وزارت بهداشت و درمان ها ه سطح آزادي عمل كتابداران دانشگا،پژوهشي ها هبا توجه به يافت .2
شود  ميپيشنهاد . ها متوسط ارزيابي شده است و آموزش پزشكي مستقر در شهر تهران از ديدگاه آن

 همچنين از . سازماني در محيط كار حضور بيشتري داشته باشندهاي فردي و خالقيتكتابداران در 
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طراحي  آزادي عمل، ي سازماني استفاده شود و به منظور افزايش سطحها يگير تصميمها در  آننظرات 
بيشتري در اجراي وظايف كاري خود   احساس استقالل،كتابداران كه اشداي ب گونه به شغلي كتابداران

 .داشته باشند

 كه وضعيت بازخورد اجتماعي حاصل از كار از ديدگاه كتابداران دادنشان پژوهش ي ها هيافت .3
زديك ي تابعه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مستقر در شهر تهران در سطح نها هدانشگا

 را مورد توجه  عملكرد كاري كتابداران،ها هكتابخان الزم است مسئولين . ارزيابي شده استبه متوسط
هاي تشويقي و  روشبه منظور افزايش سطح بازخورد اجتماعي حاصل از كار كتابداران از هند و قرار د
تواند موجب افزايش انگيزه بيروني اشتراك  مياين امر .  استفاده نماينديا شايسته هاي سازماني پاداش

 .دانش در بين كتابداران شود

اشتراك انگيزه ري و بازخورد اجتماعي با دار و مثبت آزادي عمل، هويت كا معنيرابطه با توجه به  .4
ي مورد مطالعه، با حفظ ها ه كتابخان، و رابطه انگيزه اشتراك دانش با اشتراك دانش، الزم استدانش

دهاي مناسب در بازخورها و نيز توجه ويژه به  آناستقالل كاري كتابداران و تعيين دقيق حيطه كاري 
  .آورندني مناسبي براي اشتراك دانش بين كتابداران فراهم ها، شرايط سازما آنمقابل عملكرد كاري 
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