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مراکز  یراپزشکیو پ یکادر پزشک خودکارآمدی در رابطه مدیریت دانش فردی و

 بهداشتی درمانی
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س سنده ینو* ضو هیأ  :ولؤی م ستاری ع شکی،   ، ت علمی، گروه پر شکده علوم پز سالمی واحد تنکابن،    دان شگاه آزاد ا دان

 تنکابن، ایران.

  

ن به مدیریت دانش ارغم توجه محققعلی است.کارگیری مدیریت دانش فردی دنیای امروز نیازمند به چكیده:

های مختلف، بررسی نقش و ارتباط آن با عملکرد کارکنان بالینی هنوز نیاز به بررسی دقیق و فردی در رشته

های بهداشتی و درمانی دهند که مدیریت دانش فردی کارکنان سازمانای دارد. مطالعاتی چند نشان میموشکافانه

مقاله حاضر به تشریح چگونگی ارتباط مدیریت دانش فردی با  ،ردار نیست. در این راستااز سطح مطلوبی برخو

این مطالعه همبستگی با استفاده  پردازد.می های غرب استان مازندرانخودکارآمدی میان کادر آموزشی درمانگاه

نفر از کارکنان  501بین  ها را ازطور مقطعی دادهاز دو پرسشنامه سنجش خودکارآمدی و مدیریت دانش فردی به

ری شده بودند، گردآوای انتخابگیری تصادفی طبقههای شبکه بهداشت که به روش نمونهکادر آموزشی درمانگاه

 ل شدند.تحلی و های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیهها با استفاده از آزموننمود. داده

 (>01/0pای مثبت )مدیریت دانش فردی با خودکارآمدی کارکنان رابطهعاد تمامی ابدهند که نتایج نشان می

( باالترین ضریب همبستگی را با خودکارآمدی =01/0p< ،37/0rهای مشارکتی )مهارت بعدها و از بین آن دنداشت

خوردار بربینی خودکارآمدی کارکنان همچنین مدیریت دانش فردی از توانایی مناسبی برای پیش .نشان داده است

 رود کارکنان برخوردار از سطح باالتری ازبا توجه به نتایج این مطالعه، انتظار می (.ß ،51/0=2r=39/0است )

مناسب،  راهکارهای اتخاذ با توانندمی مدیران مدیریت دانش فردی خود کارآمدی باالتری داشته باشند؛ بنابراین،

 .نمایند فراهم الزم را برای ارتقاء و بهبود آن شرایط های ضمن خدمت مرتبط،ازجمله برگزاری دوره

 .، خودکارامدی، مدیریت دانش فردیدرمانی_مراکز بهداشتی ،کارکنانواژگان کلیدی: 

  
 
 

 
 
 

Email: frahimaghaee@gmail.com 
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 مقدمه

تغییرات  جهان دستخوشهای اخیر طی دهه     

 ها ازهای همه سازمانای بوده که روند فعالیتگسترده

 هاپیچیدگی را با درمانی-بهداشتی هایجمله سازمان

رحیم آقایی و کرده است ) روبرو جدیدی هایچالش و

کلید موفقیت هر سازمانی در (. 5371 ،همکاران

ین و های نوی شیوهبکار گیر، رویارویی با این تغییرات

نوآورانه است تا بتواند در چنین عرصه رقابتی تنگاتنگ 

را به همراه داشته  مطلوبپیروز شده و برآیندهایی 

در این راستا، توسعه (. 2052 ،طالبیان و صلواتی) باشد

 گیرد،های کارکنان که بر پایه دانش شکل میمهارت

ای فزایندهطور ها بهکند. سازماننقش بسزایی ایفا می

 اند. کارکنانی که بهبه دانش کارکنانشان وابسته

توانند شان میی مهارت، تجربه و دانش فردیواسطه

نقشی اساسی در انتشار این دانش و کاربرد آن در 

ها از هر نوعی که باشند سازمان داشته باشند. سازمان

وری و اقدامات خود استفاده از این دانش در ارتقا بهره

 که درمانی بهداشتی راکز. لذا م(2055 ،جین) نندکمی

 هاییتمحدود نظیر ییهابا چالش حاضر عصر در

 حفظ اهمیت زندگی، کیفیت ارتقای برید تأک مالی،

 حوزه، این به جدید یهادانش روزافزون ورود و سالمت

 فناوری، حوزه در توجه قابل هاییشرفتپ با همگام

 هاییاستراتژ، نیازمند تغییر در اندشدهمواجه 

 دانش مدیریت از یریگبهره جملهاز خود  مدیریت

و  جاللیباشند )یم نوین و قدرتمند رویکردی عنوانبه

و توجه مدیریت دانش فردی  (. بررسی5332 ،همکاران

وری و ارتقاء کاری به بهره یندهای مثبت آنبرآبه 

ز زمانی اساهای کمک شایانی کرده و منجر به موفقیت

 خواهد شد ) هاکارکنان آن همهطریق بهبود عملکرد 

و همکاران  چانگ و شن ،شن ؛2050بالی، گابی و والتر 

سینها و سنگوپتا ؛ 2052اشمیت و هنینگر  ؛2055

2052). 

 بر اهداف سازمانی یدها با تأکسازمان ییافتهافراد ارتقا 

قایی آرحیم ) پردازندیو با نگرشی مثبت به فعالیت م

اند یکی از (. مطالعات بیان کرده2051 ،و همکاران

در چگونگی رویکرد و نگرش  یامواردی که نقش عمده

ها دارد ها، وظایف و چالشکارکنان نسبت به هدف

 یرتحت تأث تواندیخودکارآمدی کارکنان است که م

 هاار گیرد ازجمله توان یادگیری آنعوامل مختلفی قر

کارکنان با خودکارآمدی مطلوب  .(2050 ،هالب)هاالو

صورت  به یزبرانگنگاهی خاص به مسائل چالش

ها غلبه کند داشته، عالقه مشکالتی که باید بر آن

و تعهد بیشتری  دهندینشان م هایتبه فعال تریقعم

سیلیو کانکنند )یاحساس م هایتنسبت به عالئق و فعال

همکاران ؛ کارتر و 2052هو و زاو  ؛2052و همکاران 

به وجه به خودکارآمدی کارکنان بنابراین، ت (2052

شدت  بهداشتی و درمانی که به یهادر سازمان ویژه

 یورنیازمند افزایش کارایی کارکنان و بهبود بهره

 ،فاالتا و همکاران) حائز اهمیت است یاهستند مسئله

 خدمات دهند که وضعیتیم(. مطالعات نشان 2052

از وضعیت  توسعه حال در ایکشوره در بهداشتی

بخش فاصله دارد و گرچه عملکردی اساسی در  یترضا

سیستم سالمتی بهداشتی کشورهای کنونی است ولی 

در بسیاری از کشورها هنوز نیاز به توسعه دارد ) بایرمن 

 (. 2052 ،و همکاران

 و درمانی بهداشتی توسعه یهاشاخص نظر از ایران نیز

 .(5337 ،)تقوایی و شاهیوندییست ن مطلوبی حد در

که سطح مدیریت  دهندمیتحقیقات نشان  همچنین

بهداشتی درمانی  یهادانش فردی در افراد در سازمان

 ،همکاران صادقی و ؛5371 ،باقری)مطلوب نیست 

 که امروزهییجاازآن (.33 ،یعقوبی و همکاران ؛5337

 یجا به محور دانش یهاسازمان بر فزاینده یدتأک با

 بهرقابت  مهم عوامل از دانش محور، تولید یهاسازمان

 و اطالعات دانش از برخورداری و آیدیم حساب

 یک ضرورت به هاسازمان حیات ادامه برای روزآمد،

 مدیریت یریکارگ بهاست؛  شده یلتبد یرناپذ انکار

 و وسعت توجه به با درمانی بهداشتی مراکز در دانش

 امری هاسازمان پیچیدگی این ها ویتفعال تنوع

 مدیریت ابعاد بودن ضعیف که جاازآناست.  ضروری

 تواندیم و درمانی کشور بهداشتی یهاشبکه در دانش

 یرتأث توسط کارکنان شده ارائه کیفیت خدمات بر

 اولویت کاری در باید مهم امر این به رسیدگی بگذارد،

 خالء به توجه با .گیرد قرار سالمت بخش مدیران

 و دانش، ارتباطات مدیریت در خصوص مطالعاتی

انجام مطالعات در این زمینه توصیه  آن هاییرساختز

 (.5371 ،شود )شریف کاظمی و همکارانیم
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 در سالمت نظام تحول برنامه هاییتاولوبا توجه به 

 ارتقای و پیشگیری بهداشت نظیر ارائه خدمات حوزه

 توانمند طریق از یخود مراقبت برنامه و اجرای سالمت

 و حفظ ین،تأم در هاخانواده دادن مشارکت و سازی

 بهداشت وزارتت بهداش معاونتخود، ) سالمت ارتقاء

 درصدد( این پژوهش 5371 ،پزشکی آموزش و درمان

است تا ارتباط مدیریت دانش فردی کارکنان مراکز 

بر کیفیت ارائه  مؤثربهداشتی را که یکی از موارد 

است، با خودکارآمدی کارکنان  شده شمردهخدمات 

 ی قرار دهد. بررس مورد

در این راستا، این پژوهش بر آن است تا ضمن تعیین 

سطح مدیریت دانش فردی و خودکارآمدی پرسنل 

درمانی چگونگی و میزان ارتباط بین -مراکز بهداشتی

ژه این وی طور بهاین دو متغیر را بررسی نماید. بنابراین، 

کند: بین مدیریت یمفرضیه زیر را بررسی  مطالعه

دانش فردی و خودکارآمدی رابطه معناداری وجود 

 دارد.

 روش کار
ع از نو با در نظر داشتن هدف این مقاله، این مطالعه     

 یهاادهد بوده که به شکل مقطعی همبستگی توصیفی

 مراکز بهداشتی و درمانیخود را از میان کارکنان 

مستقر در غرب استان مازندران گردآوری نموده است. 

شبکه از  شده اخذ آمار استناد بهی آماری جامعه

بهداشت و درمان منطقه و مرکز فوریت پزشکی شامل 

 110از مجموع کادر پزشکی و پیراپزشکی نفر  511

ی پژوهش است. نمونه مراکز بودهنفر شاغل در این 

ی ی، پرستارپزشکاندندکادر پزشکی،  نفر 501 شامل

گیری تصادفی روش نمونه بودند که بهو مامایی 

انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند. مبنای  یاطبقه

پزشکی، طبقات حرفه این کارکنان بوده که شامل 

 انتخاب بوده است. ی، پرستاری و ماماییپزشکدندان

این حجم از نمونه بر اساس فرمول کوکران صورت 

مدرک پرستاری  داشتن پژوهش به ودور مالکگرفت. 

 از باالتر و و باالتر، پزشکی عمومی پلمیدفوقو مامایی 

 بوده است. آن

ضیحاتی  ابتدا ی دادها درآورجمعبرای   درباره الزم تو

از  مقصووود و پرسووشوونامه  عبارات موضوووع پژوهش،

شد،  یم ارائه شفاهی  صورت  به هاآن نظرات ارزیابی

شنامه   بعد، مرحله در سپس  س  هانمونهاختیار  در هاپر

سته   هاآن از و گرفتیم قرار  و دقت با که شد یمخوا

 به همچنین،پاسوووه دهند.  هاپرسوووش به حوصوووله

 همه شوود کهیم داده خاطر اطمینان دهندگانپاسووه

.  ماند   خواهد  محرمانه   ها آن یها پاسوووه  و اطالعات 

نه  از برخی مان  ها نمو حل  در ه قدام  کار،  م  به  ا

امکان  که برخی و نمودند هاپرسووشوونامه ییگوپاسووه

سه  شتند،  را ییگوپا شنامه    ندا س صت    را هاپر  سر فر

دو  از حاضووور  دادند. در پژوهش یم عودت و تکمیل 

مه    نا خودکارآمدی عمومی و    سووونجش یپرسوووشووو

شنامه مدیریت دانش فردی بر مبنای نظریه ورما    س   پر

هت گردآوری داده  (2007) فاده شوووود.     ج ها اسوووت

 59پرسوشونامه سونجش خودکارآمدی عمومی دارای    

 ی ازاسوووت که طیف یادرجهبا طیف لیکرت پنج گویه

.  گیرد  یم  را دربر  تووا کووامال مخووالف     کووامالم موافق   

شامل       شنامه مدیریت دانش فردی نیز  س گویه  39پر

 ای از نوع لیکرت است.گزینهپنج 

از  هاپرسشنامهروایی  بررسی برای حاضر پژوهش در

ن بدیاستفاده شد اعتبار صوری و محتوا بررسی روش 

نحو که پرسشنامه در اختیار تعدادی از اعضای محترم 

 قرار گرفت و بامتخصص در موضوع  علمی تیأه

اساتید راهنما و مشاور کلیه اصالحات و  ییراهنما

جهت بررسی  ینچنتغییرات الزم به عمل آمد. هم

کادر اعتبار صوری و خوانایی ابزار در اختیار چندی از 

پژوهش نبودند  یهاکه جزء نمونه بهداشتی درمانی

 قرار گرفت و اصالحات با نظر اساتید به عمل آمد.

ی بررسی پایاینظر با استفاده از  مورد هایپایایی ابزار

رای بآمده  دست آلفای کرونباخ بهدرونی بررسی شد و 

مدیریت دانش و برای  32/0رسشنامه خودکارآمدی پ

 خردهبرای  این ضریب محاسبه شد. 72/0 فردی

زیر بود:  قرار بههای مدیریت دانش فردی یاسمق

، 22/0 یشتن، مدیریت یادگیری خو23/0 یابیخودارز

و  23/0دانشی  انهمیارشبکه ، 22/0 یهوشیاری دانش

 یطالعاتو در سواد ا 95/0های کاوشگری در مهارت

های خالقانه ، مهارت33/0 یهای ادراک، مهارت39/0

 .37/0 یهای مشارکتو مهارت 32/0

ها و یهفرضآزمون  اطالعات، تحلیل و یهتجز منظور به

 معیار، انحراف میانگین، یهاشاخص از یساز خالصه

 استفاده چندگانه و رگرسیون آزمون ضریب همبستگی
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در نظر  0001 معناداری سطح تفسیر نتایج، شد. برای

 یافزارهانرم با استفاده از آماری گرفته شد. عملیات

 شد. انجام 53اس ورژن -اس-پی-آماری اس

جهت رعایت نکات اخالقی طی است  ذکر به الزم

 امر در شبکه بهداشت و مسؤوالناز  اینامه یمعرف

مراکز بهداشتی ها برای ورود به درمان شهرستان

شد و ضمن تشریح علت گردآوری کسب اجازه  درمانی

اطمینان  دادنکنندگان و ها برای هر یک از شرکتداده

 ها از محفوظ و محرمانه ماندن اطالعات کسببه آن

نامه گرفته شد. یترضا هاآناز شده و حفظ گمنامی 

گیری در طول انجام ها حق کنارهبه آنهمچنین 

 پژوهش داده شد.

 هایافته
 نفر 501حاضر شامل  پژوهش در موردمطالعه گروه     

ل مامایی شاغ ی، پرستاری وپزشکدندانکادر پزشکی، 

ثر که اکدر مراکز بهداشتی درمانی غرب مازندران بودند 

بیشترین  دادند.یتشکیل م( %9001)را زنان  هاآن

سابقه کار کمتر از پنج  با نفراوانی متعلق به کارکنا

قراردادی  استخدامی تدارای وضعیو  (%3303)سال 

دارای نیز  هادرصد از نمونه 3/11 ( بوده است.15%)

سطح تحصیالت لیسانس بودند. کارکنان با سمت 

ه ب وبوده  دارای بیشترین فراوانی (%3202)شغلی ماما 

( و %2507(، پرستاران )%3102یب پزشکان )ترت

فراوانی را به خود ی درصدها (%209)پزشکان دندان

  ند.ده بواختصاص داد

را برای  هاپرسشنامهاز  شده کسبمقادیر  5جدول 

ه ک طورهمانکند. یممتغیرهای اصلی پژوهش توصیف 

است، میانگین نمرات  شده دادهدر این جدول نشان 

از خودکارآمدی از سطح نسبتام باالیی  دهندگانپاسه

 دهندگانپاسه( 1)از  07/3برخوردار بوده و با میانگین 

از سطح متوسطی از مدیریت دانش فردی برخوردارند. 

ضریب همبستگی پیرسون بین این دو متغیر در 

 ; 005/0شود )یمسطحی کمتر از متوسط ارزیابی 

p<39/0r=) ،است. 31/0کمی بیشتر از  که چرا 

 هاپرسشنامهاز  شدهکسبتوصیف مقادیر : 1جدول 

تمام ابعاد  دهدیم نشان 2 جدول که طورهمان

مراکز  پرسنلمدیریت دانش فردی با خودکارآمدی 

. (>p 005/0دارد ) معناداری و مثبترابطه  بهداشتی

مشارکتی باالترین ضریب  یهاابعاد مهارتاین از بین 

ترین مخالقانه ک یها( و مهارت=37/0rهمبستگی )

( را با خودکارآمدی نشان =22/0rضریب همبستگی )

 ند.ددا

کنان مراکز بهداشتی درمانماتریکس ضریب همبستگی ابعاد مدیریت دانش فردی با خودکارآمدی در کار :2جدول 

 

 

 P-value همبستگی ضریب انحراف معیار میانگین متغیر

 57/9 90/3 فردی دانش مدیریت
35/9 991/9> 

 75/9 05/3 خودکارآمدی

 0 8 5 5 7 4 3 2 1  ردیف

 - - - - - - - - - ارزیابیخود 1

 - - - - - - - - **.549 یادگیری خویشتن 2

 - - - - - - - **.781 **.527 سواد اطالعاتی 3

 - - - - - - **.553 **.575 **.575 مهارتهای کاوشگری 4

 - - - - - **.587 **.709 **.585 **.510 شبکه همیاران دانشی 7

 - - - - **.542 **.522 **.591 **.555 **.579 هوشیاری دانشی 5

 - - - **.521 **.449 **.757 **.582 **.483 **.754 مهارتهای ادراکی 5

 - - **97751 **97538 **97588 **97544 **97542 **97515 **97551 مهارتهای خالقانه 8

 - **97579 **97523 **97542 **97750 **97557 **97554 **97594 **97555 مهارتهای مشارکتی 0

 **97304 **97251 **97310 **97325 **97258 **97347 **97255 **97205 **97315 خودکارامدی 19
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 از یکاین موضوع که کدام آزمودن منظوربه ادامه در

 راخودکارآمدی کارکنان  ،دیریت دانش فردیم ابعاد

چندگانه  رگرسیون تحلیل از نماید،یمبینی یشپ بهتر

، ارزیابیخود متغیر 7 میان ازاستفاده شد.  گامبهگام

که شبمدیریت یادگیری خویشتن، هوشیاری دانشی، 

سواد اطالعاتی،  ،های کاوشگریارتمه ،دانشی انهمیار

های مهارت و های خالقانههای ادراکی، مهارتمهارت

 =0001p) مشارکتی یهامهارتمتغیر  فقط ،مشارکتی

، 0033β=) کرد.  پیدا را رگرسیون معادله به ورود اجازه

واریانس خودکارآمدی  %23 متغیر قادر است تا این

 (.3)جدول کند  تعیینکارکنان را 
       

 کارکنان خودکارامدیمتغیر پیش بین با رگرسیون ضرایب  :3جدول 

 با روش گام به گام

 MR 2R β t F p متغیر مدل

1 
مهارتهای 

 مشارکتی
97304 97177 355/9 1701 2742 97915 

 

گیرییجهبحث و نت
مدیریت دانش فردی نقش مهمی در فرایند      

ها هر دو از و افراد و سازمان کندیمدیریت دانش ایفا م

خود  هاییتمدیریت دانش فردی در جهت بهبود قابل

که  دهندیپژوهش نشان م هاییافته. برندیسود م

با خودکارآمدی  دانش فردی مدیریتتمامی ابعاد 

 یارابطه کارکنان بهداشتی درمانی مراکز بهداشتی

مستقیم دارد. از بین ابعاد مدیریت دانش و  معنادار

 23توانست  ییتنها مشارکتی به یهافردی، مهارت

گرچه  .درصد از واریانس خودکارامدی را تبیین کند

 مطالعات چندی در خصوص مدیریت دانش فردی و

شده است، اما  انجام کارکنان به تفکیک خودکارآمدی

ه کاتی تحقیقدهد انجام یمنگاهی به مطالعات نشان 

بسیار بپردازد در کنار هم این دو مفهوم بررسی به 

دود است. برخی مطالعات به نگرش مثبت کارکنان مح

در مورد نقش دانش فردی بر عملکردشان اشاره 

(. 2052 ،ا و سنگوپتاسینه ;2052 ،)اشمیت اندنموده

ی دانش و سواد اطالعاتی رابطههمچنین مطالعات از 

 نامکه از ابعاد مدیریت دانش است با خودکارآمدی 

(. 5371 ،توپال ;5373 ،نوکاریزی و دهقانی) اندبرده

مرتبط نظیر  یهاآمده از پژوهش دست نتایج به

( که به بررسی 5337)و کاراندیش پژوهش موسایی 

کارکنان سازمان جهاد  یورمشارکتی با بهره مدیریت

کشاورزی پرداخته بود نیز مانند پژوهش حاضر رابطه 

ارکنان ک یورمدیریت مشارکتی با بهره ینب مستقیم را

یافتند. در این مطالعه نیز بعد مشارکت از ابعاد مدیریت 

دانش فردی توانسته بود بیشترین رابطه را با 

دیگری  یهادهد. پژوهشخودکارآمدی کارکنان نشان 

مدیریت  ینب را دارییمعن یدر داخل ایران نیز رابطه

، کارایی و خودکارآمدی نشان یورمشارکتی با بهره

 (.5375 ،فخاری ؛ 5371 ،و همکاران مدهوشی) دادند

 بر مواردی به خصوص فع داشتن مدیریت دانش فردمنا

 سازمانی کارکنان نه هاییتو صالح هایستگیچون شا

گرفته  تنها در مطالعات داخل ایران موردتوجه قرار

 (.2053 ،)جعفری و همکاران است

 یرتأث نمایدیموضوعی که در این میان برجسته م

مدیریت دانش فردی بر مدیریت دانش سازمانی و 

اجرا و عملکرد  یسازمان و همچنین نحوه یوربهره

(. 2001 ،فرایت ؛2050 ،چانک و تسوکارکنان است )

بر  ردی که درواقع هدف غایی این مطالعه را درمو

. در پایان بر اساس دهدیقرار م یدو مورد تائ گیردیم

 ودشیمطالعه، پیشنهاد م ینآمده از ا  دست نتایج به

جهت بهبود و ارتقاء  ربطیها و افراد ذکه سازمان

کارکنان جدید،  یریکارگکارایی در استخدام و به

و ابعاد  یهافردی و مهارت مدیریت دانش یمؤلفه
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 یهامرتبط با آن را موردتوجه قرار دهند. از طرح

خالقانه پرسنل شاغل در مراکز درمانی حمایت کنند و 

سیستم تشویق مبتنی بر عملکرد گروهی و مبتنی بر 

را را اجمراکز بهداشتی مدیریت دانش پرسنل شاغل در 

رم محتنمایند. همچنین بهتر است که مدیران و رؤسای 

بهداشتی و درمانی عوامل مؤثر بر ابعاد دانش  یهاشبکه

 ها توجهفردی را شناسایی و به ترتیب اولویت به آن

با توجه به اینکه در رابطه با مدیریت دانش فردی  کنند.

و خودکارآمدی کادر آموزشی شاغل در مراکز درمانی 

دودی صورت گرفته است، حم یهاایران پژوهش

پژوهشگران دیگر مطالعات بیشتری  شودیپیشنهاد م

 شودیدر این زمینه انجام دهند. همچنین پیشنهاد م

منظور  دیگر به یهامشابه در سازمان یهاپژوهش

کشف رابطه مدیریت دانش فردی با خودکارآمدی 

 که ییجاازآن پرسنل شاغل در آن سازمان انجام شود.

، تشده اس تحقیق حاضر در یک سازمان دولتی انجام

 یهادرمانگاهمراکز و از انجام چنین تحقیقی در 

 خصوصی ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود که با

و  دولتی مراکزمطالعه تطبیقی بین نتایج حاصل از 

 موجود پی برده خواهد شد. یهاخصوصی به تفاوت
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Abstract:  Today's world requires the use of individual knowledge management 

(IKM). Despite the specific attention of scholars to IKM in a different discipline, 

there is a call for investigation of its role and relationship with clinical staff 

performance. Several studies have been shown that there is a lack of IKM among 

health care. In this context, the present paper was performed to outline how clinical 

teaching staff IKM is related to their self-efficacy in West Mazandaran province.  
This correlational study collected its required data through two sets of 

questionnaires related to self-efficacy and individual knowledge management 

from 105 clinical teaching staff those wereselected according to the stratified 

random method. The data were analyzed using Pearson correlation test and 

multiple regression analysis. Hence, the results showed a statistically significant 

relationship between all dimensions of IKM and self-efficacy (p<0.05).  The 

collaborative skills also (r=0.39, p<0.05) demonstrated the highest correlation with 

self-efficacy. IKM had also adequate ability to predict the staff self-efficacy 

(r2=0.37, ß=0.14).  According to the results of this study, it is expected employees 

with the higher level of IKM would present higher level of self-efficacy. Therefore, 

administrators are recommended to use appropriate strategies to provide the 

necessary conditions for improving it such as holding related in-service training 

courses.  

 

Keywords: employees, clinical health centers, self-efficacy, individual knowledge 

management. 
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