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 چکیده

ی مرکزی هاکتابخانهدنبال تعیین میزان تسهیم دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در جهت به: پژوهش حاضر از یکهدف
دنبال شناخت رابطه تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در این و از جهت دیگر به 1393ی دولتی شهر تهران در سال هادانشگاه
 است. هاکتابخانه

نفر از  190یمایشی و همبستگی صورت گرفته است. جامعه پژوهش را پپژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش  :روش
شد  عنوان نمونه انتخابنفر به 123دهند که از این تعداد با توجه به جدول مورگان یمی دانشگاهی تشکیل هاکتابخانهکتابداران 

 همبستگی  ضریبشامل  ی آمار توصیفی و استنباطیهاروشبا استفاده از  هادادهها پاسخ دادند. نفر به پرسشنامه 98و تعداد 

Pearson، t-test  آزمون وANOVA  افزارنرمی با استفاده از ساختاراند. همچنین از روش معادالت تحلیل قرارگرفته و تجزیه مورد 
 برای نشان دادن ارتباط همزمان متغیرها استفاده شده است. اموس

های ی دانشگاههای مرکزداد که میزان تسهیم دانش، قابلیت نوآوری و ظرفیت جذب در کتابخانههای پژوهش نشان : یافتههایافته
رابطه مثبت و مستقیمی  بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب  6با توجه به جدول دولتی شهر تهران در سطح مطلوبی قرار ندارند. 

ر شود. در نهایت برای دو متغیداری بین ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری مشاهده مییوجود دارد. همچنین، رابطه مستقیم و معن
یجه گرفت که توان نتبا بررسی سه متغیر اصلی پژوهش چنین می تسهیم دانش و قابلیت نوآوری همبستگی معناداری وجود دارد.

یت نوآوری آوری نیست بلکه تسهیم دانش و قابلگر بین دو متغیر تسهیم دانش و قابلیت نوعنوان متغیری واسطهظرفیت جذب به
 ای مستقیم باهم در ارتباط هستند.گونهبه

 هاکتابداران، کتابخانه ی،نوآور یتجذب، قابل یتدانش، ظرف یمتسه :هایدواژهکل
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 مقدمه

رقابتی  مزیتبهمنبع حیاتی برای دستیابی عنوان دانش بهدر این عصر،  حاضر، عصر دانش است. عصر

 چنین( 1998) داونپورت دیگر منظر از .(1388، قاسمی نامقیو ، انصاری رنانی) گرددپایداری محسوب می

 «تاس قدرت دانش تسهیم» به را خود جای محوری دانایی عصر در «است قدرت دانش» عبارت که گویدمی

 دانش هیمتس از پشتیبانی برای دانش مدیریت دیگر، وجود عبارتیبه .(1387، و حری، خوانساریت )اس داده

در حیات علمی و  هاکتابخانهبا توجه به نقش  (.1386در کشاورز،  Huysman & de Wit, 2000) است

عنوان سرمایه سازمانی تلقی کرده و نسبت به مدیریت آن دانش را به آنهارود که یمفرهنگی جامعه، انتظار 

 ؛(1386،زادهدهد )حسناقدام نمایند. مدیریت دانش باید تبدیل دانش و کیفیت انجام آن را مورد توجه قرار 

 جادای و الزم هایزیرساخت سازیپیاده به امر این و (Sheperd, 2000) نیست ایساده کار دانش، مدیریتاما 

برای  پایداری رقابتی مزیت تواندیم نیز از سوی دیگر نوآوری .دارد نیاز دانش تسهیم و تبادل فرهنگ

در ارتباط آنچه . (1390سلیمانی، و ، صادق فیضیدر یوسفی،   Ravardna et al, 2006) کند فراهم هاسازمان

 در جهت ایجاد نوآوری هااینکه سازمانیعنی  است؛ قابلیت نوآوری آنها مطرح است، هاسازمانبا نوآوری در 

Yeşil; Kaya,  quoted in Burgelman et al, 2004)توانند نوآور باشند یمتا چه اندازه توانمندی دارند یا 

2012, p13). در نوآوری خدمات، در داد: نوآوریقرار  بررسی مورد منظر سه از توانمی را نوآوری قابلیت 

 داشت؛ خواهد همراهبه را کاربران مندیرضایت خدمات، در نوآوری که مدیریت در نوآوری فرایند،

 توجه با ،مدیریت در نوآوری دارد؛ دنبالبه را بیشتر تولید یا عملیاتی هایهزینه کاهش فرایند، در نوآوری

 & Liao, Fei) شودمی کارایی افزایش و مدیریتی عملیات افزایش باعث هاروش و هانظام فرایندها، به

Chen, 2007.)  عنوان توانایی سازمان به آن را 1لوینتال کوهن وهمچنین ظرفیت جذب دانش که اولین بار

یری اطالعات خارج از سازمان در فرایندها و محصوالت نهایی خود تعریف کارگبهدر شناسایی، کسب و 

عنوان توان بهیمآن را  (2007) 2چن لیااُ، فی و پژوهشکه با توجه به  (1387پور، )حسینی، حاجی اندکرده

 متغیر میانجی بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری در نظر گرفت.

تنها در مدارک و ذخایر دانش، نه هاسازمانهمچون سایر  یرساناطالعات و دانش در مراکز اطالع

 فرجود دارد )ها وجفرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها، تجارب و شایستگیکاری،  هاییهبلکه در رو

دیگر برای حفظ مزیت رقابتی نیاز به اجرای  یهاسازمان نیز مانند هاکتابخانه. (1390،فر، و خجستهپهلو

. در اجرای مدیریت دانش توجه به منابع انسانی که بعد دارند خودباال بردن سطح خالقیت مدیریت دانش و 

                                                
1. Cohen & lavintal 

2. Liao, Fei & Chen 
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 دانش عصر در اینکه به توجه است. با الزامی( 1391شود )افخمی روحانی، و دعایی، یماصلی آن محسوب 

 حال در هاسازمان. است یسازمان هر هایاولویت ترینمهم از رقابتی هاییبرتر حفظ و ایجاد داریم، قرار

ریت مدی .هستند خود خدمات و هافرآورده در نوآوری خالقیت، ابداع و ایجاد طریق از مداوم رقابت به تالش

مدیریت  یندهایمند کردن فرانظام بنابراینتواند نقش مهمی داشته باشد. یمدانش در هموار کردن این مسیر 

 دانش یمتسه .دانشگاهی امری ضروری و واجب است یها، از جمله کتابخانهیرساندانش در مراکز اطالع

منظور انتقال و مبادله دانش و تجربه مند بهفعالیتی نظام را توان آنیم که یکی از مراحل مدیریت دانش است

نوان فرایند عدیگر تسهیم دانش به عبارتبهمشترک تعریف نمود؛  یبا هدف یمیان اعضای گروه یا سازمان

 ,Hold) تر مسائل نسبت به گذشته استمنظور حل مطلوباز دانش موجود به یبردارشناسایی، توزیع و بهره

باط و تواند در ایجاد ارتیمجدید  مفهومیهای ذهنی برای ایجاد فکر یا ییتوانایری کارگبهو نیز با  (2007

 باشد.  مؤثرتولید خدمات جدید 

 

 هبیان مسئل

 کارمندان و است ایکلیشه کارهای بر بیشتر تمرکز و توجه ها،کتابخانه مانند خدماتی یهاسازمان در

 ود،خ عامل همین و دهند انجام را آنها باید روزمرهصورت به که هستند تکراری کارهای سری یک درگیر

 بودجه و ونیر کمبود با هاکتابخانه اغلب طرفی از است؛ کرده خارج کتابخانه محیط از را شادابی و نشاط

 پرورش آن الدنببه و تجربه و دانش مبادله برای تمایلی و فرصت کتابداران نه دلیل همین به هستند؛ مواجه

 زا وقتی کهییجا تا است؛ فراهم محیطی چنین کتابخانه در نه ودارند  خود خالقانه و نوآورانه هایتوانایی

 شاید. شودیم پنداشته بیهوده کاری آید،می میان به صحبتی هاکتابخانه در نوآوری و خالقیت دانش، تسهیم

 مادی منابع به و هستند معنوی منابع کسب و خدمات ارائه دنبالبه بیشتر که هاکتابخانه در شود، تصور چنین

 راحتص با اما نباشند؛ نوآوری و خالقیت پرورش مانند عواملی نیازمند چندان ندارند، توجهی سودجویی و

 نیازمند نونیک عصر در دیگری سازمان هر مانند های دانشگاهیویژه کتابخانهبه هاکتابخانه که گفت توانمی

ات اینترنتی به ارائه خدم صورتبه که ییهاسازمان کنند، غفلت اگر و هستند جامعه در ماندگاری و بقا

مانند هر سازمان دیگری در عصر کنونی نیازمند  هاکتابخانه .گرفت خواهند را آنها جای پردازندیم

که از طریق اینترنت به ارائه خدمات  ییهاسازمانزودی ماندگاری در جامعه هستند و اگر غفلت کنند، به

تر فردی و ها به یادگیری سریعرا خواهند گرفت. تسهیم دانش در کتابخانه آنهاپردازند، جای می اطالعاتی

عوامل در این پژوهش  (.1388پریرخ، و ، فرخاتمیان) دهدیمسازمانی منجر گشته و خالقیت را افزایش 
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تأثیرگذار بر تسهیم دانش در سه دسته کلی عوامل انسانی، عوامل سازمانی و عوامل فناوری مورد سنجش 

، دماتدر خاز منظر، نوآوری  ویژههای نوآوری بهیتقابلباال بردن  ، موجبآنهااند که توجه به قرارگرفته

واهد خ همراهبه هاکتابخانهر د نوآوری در فرایند و نوآوری در مدیریت که مورد توجه پژوهش حاضر است؛

هی های دانشگابین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری حاکم بر کتابخانه بررسی رابطهبه که پژوهشی  داشت.

ژوهش پ ی مذکور مشخص نشده است.هاکتابخانهو جایگاه این پژوهش در است  دست نیامدهبپردازد، به

 بررسی به ن،آ تسهیم دانش و عوامل مؤثر بر و تعیین میزان ی قابلیت نوآوریریگاندازه با حاضر در نظر دارد

 .دازدتهران بپر شهر ی دولتیهادانشگاهمرکزی های کتابخانه درتسهیم دانش و قابلیت نوآوری  رابطه

 
 (.Liao, Fei & Chen, 2007 برگرفته از) شپژوهالگوی مفهومی  .1شکل          

 

 های پژوهشپیشینه

 توسط کههای پژوهشی یافتهشود. یمی مرتبط با پژوهش حاضر اشاره هاپژوهشبه  ادامهدر 

دانش در سازمان  یگذاربررسی وضعیت و بسترهای به اشتراک»عنوان با  (1387) فر و پریرخخاتمیان

 وضعیت سیبرر و مطالعه هدف با« تاکه اوچی و آستان قدس رضوی، در انطباق با الگوی نوناکا یهاکتابخانه

 یزانم شد نشان داد، انجام رضوی قدس آستان هایکتابخانه سازمان در دانش گذاریاشتراک به بسترهای و

 استفاده یزانم از ترکیب، و یسازیاجتماع مرحله دو در استفاده میزان سازوکارها، این از کتابداران گیریبهره

 (1389) همکاران و یورتچی سهرابی بود.  همچنین بیشترسازی برونی مرحله در موجود سازوکارهای از

 یهاگاهدانش بررسی) دانش تسهیم توانمندی میزان سنجش برای کاربردی الگوی ارائه» عنوان با پژوهشی

 وانمندیت سنجش برای کاربردی الگویی ارائه و تدوین پژوهش، این اولیه هدف. دادند انجام(« تهران دولتی

 وم،د مرحله در. است حوزه این هایشاخص ترینکاربردی و معتبرترین شناسایی طریق از دانش تسهیم

 هاییصشاخ آماری هایروش از استفاده با و شدند سازیبومی و تأیید خبرگان نظر از استفاده باها شاخص

 در. شد دوینت نهایی الگوی و شناسایی بودند، دانش تسهیم توانمندی سنجش به قادرقبول قابل حد در که را

 ارزیابی از پس هک شدند گرفته نظر در ارزیابی برای امیرکبیر و تهران شریف، صنعتی هایدانشگاه بعد، مرحله
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 نای در دانش مدیریت کیفیت بهبود مسیر و مشخص آنها در دانش تسهیم قوت و ضعف نقاط ها،داده

بررسی »عنوان تحت پژوهشی  (،1390) زادهرمضانیان، مرادی و بساق عالوه بر این .شد روشن هادانشگاه

 ییه توانابه این نتایج دست یافتند ک که انجام دادند« رابطه میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری

ی و همچنین تسهیم دانش، تأثیر استگر در میان عوامل تسهیم دانش و قابلیت نوآوری جذب، عاملی مداخله

 مدیریت سبک رابطه بررسی» عنوان با (1391زاده )یلع که پژوهشی درهمچنین مثبت بر توانایی جذب دارد. 

 هایتابخانهک در دانش تسهیم میزان: که یافت دست نتایج این به داد، انجام «هاکتابخانه در دانش تسهیم و

 آزاد دانشگاه مرکزی کتابخانه مدرس، تربیت دانشگاه مرکزی کتابخانه شریف، صنعتی دانشگاه مرکزی

 درمانی و بهداشتی خدمات و یپزشکعلوم دانشگاه مرکزی کتابخانه تهران، تحقیقات و علوم واحد اسالمی

 و ،ژوهشپ سازمان رسانیاطالع و اسناد مرکز ایران، ملی کتابخانه تهران، دانشگاه مرکزی کتابخانه تهران،

 نظر از هاکتابخانه بین ،داد نشان راهه یک واریانس تحلیل آزمون عالوهبه است؛ کم آموزشی ریزیبرنامه

پژوهشی  (1391) مقدم و همکاران زادههادی عالوه بر این .ندارد وجود معناداری تفاوت دانش تسهیم میزان

 «دهنده خدمات مالی: بانک رفاه کارگرانارائههای سازمانبررسی رابطه تسهیم دانش و نوآوری در » با عنوان

تسهیم دانش و نوآوری است که از مدل دیکسون برای  انجام دادند. هدف اصلی این مقاله سنجش رابطه

نوآوری  گیری میزانمنظور اندازهوکار بهسنجش میزان تسهیم دانش و همچنین از مدل ارزیابی برتری کسب

نفر از کارکنان در بانک رفاه کارگران صورت پذیرفته است و در  96با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان 

دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار میان تسهیم دانش و نوآوری است. رصد، نتایج نشاند 95سطح اطمینان 

 رب دانش تسهیم تأثیر بررسی» پژوهشی با عنوان (1391) اصل تیموری و نوقابی زادهموسوی همچنین عالمه،

. ادندد انجام(« کرج شهر بازرگانی یهاسازمان: موردی مطالعه) بازرگانی هایسازمان مدیران بین در نوآوری

 وریآجمع دانش، انتشار پژوهش این در. بود نوآوری بر دانش تسهیم تأثیر بررسی پژوهش این از هدف

ته است. گرف قرار بررسی مورد استخراجی و اکتشافی نوآوری بر دانش آوریجمع و انتشار تأثیر و دانش

 دارد، ررسیب این در شدهمطرح نوآوری بعد دو بر کسب و شناسایی دانش تأثیر مشخصی که داد نشان نتایج

 تشافیاک نوآوری بر تأثیری است گروه از خارج و داخل در دانش انتشار شامل که دانش انتشار کهدرحالی

  .ندارد

 (،2007) 1طی پژوهشی لین. است گرفته صورت ارتباط این در هاییپژوهش نیز ایران از خارج در

 ای ازدسته هک رسید نتیجه این به «تجربی مطالعه یک: سازمانی نوآوری قابلیت و دانش تسهیم» عنوان تحت

                                                
1. Lin 
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 پاداش ارشد، مدیریت حمایت) سازمانی و( دانش کارآمدی خود و دیگران به کمک لذت) فردی عوامل

 پژوهش ینا در. دارند تأثیر دانش تسهیم فرایند بر( ارتباطی فناوری و اطالعات) فناورانه عوامل و( سازمانی

 نشان مچنینه پژوهش این نتایج. است شده پرداخته دانش تسهیم بر گانهسه عوامل از یک هر تأثیر میزان به

 ودبهب را خود نوآوری قابلیت تا سازدمی قادر را سازمان دانش، آوریجمع و اعطا به کارکنان تمایل داد،

ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری: تسهیم دانش، » پژوهشی تحت عنوان (2007) همچنین لیااُ، فی و چن. بخشد

اد کردند های آماری پیشنهفرضیه آنها. انجام دادند« یک مطالعه تجربی مربوط به صنایع دانش فشرده تایوان

 ها استفاده کردند. با آزمودن سه فرضیهروابط از نرم لیزرل برای بررسی این فرضیه این سازیمدل جهت و

نتایج  اینگر بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری است. داخلهموجود، پی بردند که ظرفیت جذب عامل م

آندراوینا که  در پژوهشیافزون بر این، بر قابلیت نوآوری دارد.  یتسهیم دانش تأثیر مثبتهمچنین نشان داد، 

 «بر روی قابلیت تسهیم دانش و ظرفیت جذب سازمانیدروناثر ارتباط » تحت عنوان (2008) 1و همکاران

ارکنان صنعت قابلیت تسهیم دانش از کبه این نتیجه دست یافتند که ارتباط مثبت و معناداری بین  ،انجام دادند

 2پژوهشی که چن در فناوری اطالعات و ارتباطات اندونزی با ظرفیت بالقوه جذب وجود دارد. همچنین

 هایشرکت رد رقابتی مزیت و ینوآور عملکرد بر جذب ظرفیت و یادگیری مثبت تأثیرات» عنوان با (2009)

 بر مثبت ایهگونبه جذب ظرفیت و یادگیری به سازمان گرایش که رسید نتیجه این به انجام داد، «صنعتی

 رقابتی تمزی برای منبعی عنوانبه و گذاشته اثر نوآوری خلق سرانجام و جدید هایفناوری و اطالعات کسب

تسهیم دانش و عملکرد نوآوری: »تحت عنوان  در پژوهشی (2009) 3سائنزعالوه به .شودمی محسوب پایدار

یافت که تسهیم  به این نتیجه دست« های با تکنولوژی سطح باال و تکنولوژی سطح پایینای بین شرکتمقایسه

ابلیت شدت فناوری درجه ارتباط ق ها است. همچنینبردن قابلیت نوآوری شرکت دانش مسئله مهمی برای باال

 کند. در ایجاد ارزش را تعدیل مینوآوری 

 

 هانهیشیپاستنتاج از 

وآوری قرار بین تسهیم دانش و قابلیت ن رگذاریتأث یعنوان عامل، ظرفیت جذب بههانهیشیپبا توجه به 

ظرفیت  دیگر عبارتبه؛ دارند باهماز طرفی تسهیم دانش و قابلیت نوآوری رابطه مثبت و معناداری  و دارد

 و شودیمو هم باعث رشد قابلیت نوآوری در سازمان  کندیمجذب هم به تقویت تسهیم دانش کمک 

                                                
1. Andrawina  et al 

2. Chen 
3. Sáenz 
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 هاازمانسموجب افزایش مزیت رقابتی این امر که  کندیمعنوان متغیر میانجی بین آن دو ارتباط برقرار به

و  هش برای بررسی قابلیت نوآوریاست. در این پژو یمثبت گرمداخلهیعنی ظرفیت جذب عامل ؛ شد خواهد

ی اما برای بررس در تایوان صورت گرفته، استفاده شده است؛ (2007) لیااُ، فی و چن ظرفیت جذب از پژوهش

 سهرابی یورتچی و همکارانو  (1387و پریرخ ) فرهای خاتمیانمؤثر بر آن از پژوهش عواملتسهیم دانش و 

 استفاده شده است.  (1387)

 

 پژوهشی هاهیفرض

 فرضیه اصلی

 ابطهر ی دولتی شهههر تهرانهادانشههگاهی مرکزی هاکتابخانهی در نوآور بین تسهههیم دانش و قابلیت

 .معناداری وجود دارد

 ی فرعیهاهیفرض

های دولتی شهر تهران از نظر میزان تسهیم دانش تفاوت معناداری های مرکزی دانشگاهبین کتابخانه  (1

 وجود دارد.

های دولتی شهر تهران از نظر میزان قابلیت نوآوری تفاوت های مرکزی دانشگاهکتابخانهبین   (2

 معناداری وجود دارد.

های دولتی شهر تهران از نظر میزان ظرفیت جذب تفاوت معناداری های مرکزی دانشگاهکتابخانه بین  (3

 وجود دارد.

 هایدانشگاه یمرکز هایتابخانهکدر  یند و مدیریتفرا ،خدماتدر  یدانش و نوآور یمتسه ینب  (4

 وجود دارد.تهران رابطه همبستگی شهر  یدولت

 یدولت هایدانشگاه یمرکز هایکتابخانهدر سازمانی  ی، فناوری وعوامل انسان ی بانوآور یتقابل ینب  (5

 وجود دارد.تهران رابطه همبستگی شهر 

شهر  یولتد هایدانشگاه یمرکز هایکتابخانهدر بین تسهیم دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری   (6

 وجود دارد.رابطه همبستگی تهران 

 

 شناسی پژوهشروش

نفر از  190جامعه پژوهش را پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی همبستگی است. 

ی تهران، تربیت مدرس، عالمه طباطبایی، شهید بهشتی و الزهرا هادانشگاهی مرکزی هاکتابخانهکتابداران 
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اند که از این شدهعنوان نمونه انتخابنفر به 123دهند که از این تعداد با توجه به جدول مورگان یمتشکیل 

 برای تعیین تسهیم دانش از پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش با ها پاسخ دادند.نفر به پرسشنامه 98تعداد 

 واملعسازمانی و  عواملانسانی،  عواملگیری ابعاد تسهیم دانش یعنی بعد سؤال و همچنین برای اندازه 35

سؤال استفاده شده است. برای سنجش قابلیت نوآوری از  42فناوری از پرسشنامه محقق ساخته دیگری با 

شده است. همچنین جهت  سؤال استفاده 18( در قالب 2001نوآوری تاسی و همکاران )پرسشنامه قابلیت 

پرسش است،  12که دارای  (2003سنجش ظرفیت جذب از پرسشنامه ظرفیت جذب مین باوا و همکاران )

ه به از روایی محتوایی صوری استفاده شده است. با توج هاپرسشنامهمنظور تعیین روایی به استفاده شده است.

، 97/0، عوامل مؤثر بر تسهیم دانش 97/0دانش یم تسهلفا کرونباخ پایایی )همسانی درونی( پرسشنامه آ

های آمار توصیفی ها با استفاده از روشآمده است. داده دستبه 91/0و قابلیت نوآوری  92/0ظرفیت جذب 

تحلیل  و تجزیه مورد ANOVA آزمون و  Pearson ،T-Test همبستگی ضریبشامل  و استنباطی

کردن امکان تحلیل همزمان روابط متغیرها، روش معادالت ساختاری منظور فراهم اند. همچنین بهقرارگرفته

های معادالت شده اجرای مدلافزارهای شناختهکه از نرم  1افزار اموسشده در تحلیل الگو از نرماستفاده

 ساختاری است، استفاده شد.

 

 های پژوهشیافته

انش، ظرفیت جذب و قابلیت های پژوهش در مورد میزان تسهیم ددر این بخش به بررسی یافته

 های دولتی شهر تهران پرداخته شده است.های مرکزی دانشگاهنوآوری در کتابخانه
 ها. میزان تسهیم دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در کتابخانه1جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس
 انحراف استاندارد میانگین وزنی تعداد

 41/0 08/2 98 تسهیم دانش

 72/0 06/3 98 ظرفیت جذب

 33/0 10/1 98 قابلیت نوآوری

 طیف ،پژوهش این در استفاده مورد هایپرسشنامه تمام برای شده برده کاربه طیف اینکه دلیل به

)خیلی  5 تا 1 بین مقیاسی در حاضر پژوهش متغیرهای از یک هر برای آمده دستبه فراوانی ،است لیکرت

تسهیم  1مطابق جدول شماره  .گیردمی قرار مقایسه مورد (5=مطلوب() تا خیلی زیاد 1=نامطلوب() کم

                                                
1. Amos 
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های مورد مطالعه در سطح نامطلوبی قرار دارد اما ظرفیت جذب متوسط دانش و قابلیت نوآوری در کتابخانه

 است. 

 

 ی پژوهشهاهیفرض      آزمون 

دانش  تسهیمی دولتی شهر تهران از نظر میزان هادانشگاهی مرکزی هاکتابخانهبین  فرضیه اول: 

 تفاوت معناداری وجود دارد.

ی دولتی شهر تهران از نظر میزان قابلیت نوآوری هادانشگاهی مرکزی هاکتابخانهبین  فرضیه دوم:

 تفاوت معناداری وجود دارد.

ی دولتی شهر تهران از نظر میزان ظرفیت جذب هادانشگاهی مرکزی هاکتابخانه بین فرضیه سوم:

 دارد. تفاوت معناداری وجود
ت جذب ( متغیرهای تسهیم دانش، قابلیت نوآوری و ظرفیANOVAراهه )تحلیل واریانس یک  .2جدول 

 هاکتابخانهدر 

 F Sig درجه آزادی مجموع مجذورات رتغیی منابع شاخص 

تسهیم دانش در 

 هاکتابخانه

 4 34/1686 هایآزمودن بین

 92 91/65362 هایآزمودندرون  67/0 59/0

 96 25/67049 مجموع

قابلیت نوآوری در 

 هاکتابخانه

 4 92/99141 هایآزمودنبین 

 92 11/927879 هایآزمودندرون  06/0 29/2

 96 03/1027021 مجموع

ظرفیت جذب در 

 هاکتابخانه

 4 18/619 هایآزمودنبین 

 92 08/6620 هایآزمودندرون  08/0 12/2

 96 26/7239 مجموع

 هاهیفرضاز  کدامچیهدست آمده به p به مقدار با توجه، شودیممشاهده  2که در جدول  گونههمان

ی وجود داریعنمی مورد بررسی به لحاظ سه متغیر مورد بررسی تفاوت هاکتابخانه یعبارتبه. شوندینم دییتأ

 نداشته است. 

 یکزمر هایکتابخانهدر  و مدیریتیند فرا ،خدماتدر  یدانش و نوآور یمتسه ینب فرضیه چهارم:

 وجود دارد.تهران رابطه همبستگی شهر  یدولت هایدانشگاه
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 یرکزم هایکتابخانهدر  یند و مدیریتفرا ،خدماتدر  یدانش و نوآور یمتسه ینب فرضیه پنجم:

 وجود دارد.تهران رابطه همبستگی شهر  یدولت هایدانشگاه

 آورده شده است. 05/0سطح معناداریدر جدول زیر آزمون این دو فرضیه در 
 . نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تسهیم دانش و متغیرهای مورد بررسی3جدول

 Sig میزان همبستگی شاخص

 06/0 19/0 نوآوری در خدمات و تسهیم دانش

 001/0 68/0 و تسهیم دانش نوآوری در فرآیند

 001/0 56/0 و تسهیم دانش نوآوری در مدیریت

 04/0 21/0 و تسهیم دانشعوامل انسانی 

 003/0 31/0 و تسهیم دانش عوامل سازمانی

 02/0 25/0 و تسهیم دانش عوامل فناوری

 مرکزی یهاکتابخانه در خدمات نوآوری در و دانش تسهیم بین دهدیمنتایج جدول فوق نشان 

(؛ اما بین تسهیم دانش و نوآوری در <05/0Pندارد ) تهران رابطه همبستگی وجود شهر دولتی یهادانشگاه

(. بین قابلیت نوآوری با عوامل >05/0Pدارد )وجود رابطه همبستگی  ادشدهی یهاکتابخانهفرایند و مدیریت در 

وجود  رابطه همبستگی ی دولتی شهر تهرانهادانشگاهی مرکزی هاکتابخانهانسانی، سازمانی و فناوری در 

آن است که  دهندهنشاناست،  50/0دست آمده کمتر از ینکه مقدار همبستگی بهدارد، اما با توجه به ا

 (.>05/0Pهمبستگی از شدت باالیی برخوردار نیست )

 

     ششم(   ه ی   فرض      آزمون  )       پژوهش          مدل اولیه 

معادالت  سازیمدلهمزمان از  صورتبهدر این بخش جهت بررسی رابطه متغیرهای پژوهش 

 آزمون برای جامعی رویکرد معادالت ساختاری روش شد. استفادهاموس  افزارنرمساختاری با استفاده از 

 مدل که آنجا از است. )پنهان( مکنون متغیرهای و شده مشاهده متغیرهای بین روابط درباره هاییفرضیه

همزمان  تحلیل امکان شدن فراهم منظوربه است؛ متغیر سه بین علی روابط بررسی درصدد تحقیق مفهومی

 یکی که اموس افزارنرم از مدل تحلیل در واستفاده  ساختاری معادالت سازیمدل روش متغیرها، روابط

 با تحقیق مفهومی شد. مدل استفاده است ساختاری معادالت هایمدل شده اجرایشناخته افزارهاینرم از

نتایج مربوط به اجرای مدل اولیه در حالت است.  شده داده نمایش 2 شکل در اموس افزارنرم از استفاده

رائه و جدول زیر ا شکل ی برازش تحلیل مسیر مدل اولیه درهاشاخص نیترمهماستاندارد به همراه برخی از 
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 شده است. 

 تسهیم دانشاز:  اندعبارتتوضیحات مدل: این مدل از سه شاخص اصلی تشکیل شده است که 

(tashim) ی امل انسانکه خود از سه ع(tasensaniسازمانی ،) (tassazmani ،)فناوری (tasfanavari ظرفیت ،)

 (، نوآوری در فرآیندnomodir) ( که از نوآوری در مدیریتnoavari) و قابلیت نوآوری ،(jazb) جذب

(nofarayandو نوآوری در خدمات ) (nomahsul )اندشده لیتشک. 

 
 . مدل اولیه در حالت ضرایب استاندارد2شکل 

 

  تحلیل مسیر مدل اولیهی برازش هاشاخص. 4جدول 

 نام شاخص
رازشبی هاشاخص  

 حد مجاز مقدار

𝜒2 

𝑑𝑓
 66/5 3 از کمتر   

RMSEA 22/0)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد( 1/0 ازکمتر    

CFI  80/0 (افتهیلیتعد)برازندگی 9/0باالتر از    

NFI )77/0 )برازندگی هنجار شده 9/0باالتر از    

NNFI )64/0 )برازندگی هنجار نشده 9/0باالتر از    

   یا                       تنهایی دلیل برازندگی       آمده به     دست  به  ی   ها    شاخص                                       طور کلی در کار با برنامه اموس هر یک از   به

ستند و  سیر نمود. مقدارهای     ها    شاخص    این      باید                           عدم برازندگی مدل نی ست  به                                   را در کنار هم تف      برای       آمده     د

                                                               که در مجموع الگو در جهت تبیین و برازش از وضههعیت مناسههبی برخوردار      دهد ی م     نشههان     ها    شههاخص    این 
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                                                       از انجام اصهههالحات و ایجاد کوواریانس بین مقادیر خطای برخی     پس                              نیسهههت و نیاز به اصهههالحات دارد. 

      المانع  ب    ها    سهؤال                                              وضهعیت مطلوبی برخوردار شهدند و بنابراین پاسهخ به     از            ی برازش مدل   ها    شهاخص         متغیرها، 

   .    است
 تحلیل مسیر مدل اولیه ی برازش هاشاخص. 5جدول 

 نام شاخص
ی برازشهاشاخص  

 حد مجاز مقدار

𝜒2 

𝑑𝑓
 05/2 3 از کمتر   

RMSEA 10/0)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد( 1/0 ازکمتر    

CFI96/0 یافته()برازندگی تعدیل 9/0باالتر از    

NFI)93/0 )برازندگی هنجار شده 9/0باالتر از    

NNFI)91/0 )برازندگی هنجار نشده 9/0باالتر از    

 

های برازش مدل  پس از اصههالح و شههاخصشههود، می گونه که مشههاهدههمان، 5با توجه به جدول 

                    در ادامه ضهههرایب مسهههیر   ها در وضهههعیت مطلوبی قرار گرفته اسهههت.ایجاد کوواریانس میان برخی مقیاس

 شده است. ارائه  7  و    6    ول ا    و جد   4  و    3  ی   ها   شکل                              و استاندارد نشده مدل اصالحی در      شده           استاندارد

 
 . مدل اصالحی در حالت ضرایب استاندارد نشده3شکل 
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 شده استاندارد. مدل اصالحی در حالت ضرایب 4شکل 

س      ینکه            با توجه به ا شده باال، م ض     همان     ها     متغیر    ین ب       یرهای                        در مدل آزمون  ست   ی  ها ه ی   فر     ند،          پژوهش ه

                  پرداخته شده است:    ششم    ه ی   فرض         به آزمون      یم،                جداول اثرات مستق       همراه  به         در ادامه 
شم: ش ضیه  مرکزی  هایبین تسهههیم دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در کتابخانه                  آزمون فر

 های دولتی شهر تهران رابطه همبستگی وجود دارد.دانشگاه

 
 دانش و قابلیت نوآوری جذب بر تسهیم ظرفیتو معناداری اثرات مستقیم  بیضرا .6جدول 

 sig آماره معناداری استانداردشده β ضریب استاندارد نشده نبیمتغیر پیش متغیر مالک

 001/0 95/4 50/0 39/0 دانش تسهیم ظرفیت  جذب

 08/0 71/1 79/1 84/3 قابلیت نوآوری ظرفیت جذب

رابطه مثبت و مستقیمی  بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب وجود دارد. با توجه به جدول فوق 

  .شودداری بین ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری مشاهده میهمچنین، رابطه مستقیم و معنی
در اینجا به بررسی فرضیه اصلی پژوهش که هدف اصلی پژوهش حاضر است و این پژوهش در پی 

مرکزی  یهاکتابخانهی در نوآور بین تسهیم دانش و قابلیت. شودیمگویی به آن است، پرداخته پاسخ

 معناداری وجود دارد. رابطه ی دولتی شهر تهرانهادانشگاه
 آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر تسهیم دانش و قابلیت نوآوری جینتا. 7جدول 

 شاخص

 متغیرها
 سطح معناداری 2R Sig ضریب همبستگی

 05/0 005/0 07/0 28/0 قابلیت نوآوری تسهیم دانش و
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 العهی مورد مطهاکتابخانهی در نوآور بین تسهیم دانش و قابلیت ،دهدیمنتایج جدول فوق نشان 

 نیست برخوردار باالیی شدت از همبستگی، مقدار اینکه به توجه با اما ،داردمثبت معناداری وجود  رابطه

(05/0P<.) 

 

 جهینت

قرار  نسبت نامطلوبیبههای مورد مطالعه در سطح میزان تسهیم دانش در کتابخانه 1با توجه به جدول 

ات ، بهبود عملکرد، بهبود ارائه خدمهاهزینهکاهش  هاکتابخانهدانش در  یمتوجه به تسه یتاهم یلاز دالدارد. 

منابع و اطالعات به کاربران و  لیکاهش زمان تحو ید،به کاربران، کاهش زمان ارائه و توسعه خدمات جد

 تبه انواع ارزشمند دانش در داخل کتابخانه اس یو دسترس یافتنمربوط به  هایهزینهکاهش  یتدر نها

(Alavi and Leidner, 2001; Skyrme, 2002; Dyer and Nobeoka, 2000 ؛ 1386کشاورز،  در)از  یکی

 استش دان یمبه تسه یلو تما انگیزه یجاددانش، ا یتیرمد ینتوسط محقق شدهاعالم هایاولویت ترینمهم

همسو است. همچنین میانگین قابلیت نوآوری ( 1391) نتایج این پژوهش با پژوهش علی زاده )همان(.

(10/1M= نشان )ی خالقانه و هاتیفعالی از وربهرهبرای پرورش و  هاکتابخانهمیزان توانمندی ، دهدیم

دیگر قابلیت نوآوری در سطح نامطلوبی قرار دارد و مستلزم این است که  عبارتبه؛ نوآورانه خیلی کم است

قانه ی نوآورانه و خالهایتوانمندمنظور بهبود شرایط الزم برای افزایش سو مسئوالن کتابخانه بهاز یک

؛ و از سوی ادهد ، انجاممانند طراحی پایگاه ذخیره و بازیابی دانش و تجربه کارکنان کتابخانه اقدامات بنیادی

ی خالقانه هاتیقابلویژه در ارتباط با کاربران به دیگر کتابداران نیز سعی کنند تا در انجام کارهای خود به

دا کنند. گویی به نیازهای اطالعاتی کاربران دست پیمنظور پاسخیی بههاینوآورخود توجه کنند تا بتوانند به 

متوسط است که نسبت به دو متغیر دیگر  هاکتابخانه( در این =06/3Mجذب )میانگین ظرفیت  نیبر اعالوه 

 وضعیت بهتری دارد. 

توان چنین بیان نمود که می 2در جدول  های اول تا سومهای تحقیق برای فرضیهتوجه به یافته با

یت فهای دولتی شهر تهران از نظر میزان تسهیم دانش، قابلیت نوآوری و ظرهای مرکزی دانشگاهکتابخانه

ذاشته ها به اشتراک گیعنی میزانی که دانش و تجربه در این کتابخانه ندارند؛ معناداری جذب باهم تفاوت

گیرند و همچنین میزان ی خارجی مورد شناسایی و کسب قرار میهاتجربهشود، میزانی که دانش و می

و  ی موردنیاز آن برای توسعهردهاراهبهای مورد مطالعه در ایجاد نوآوری و دستیابی به توانمندی کتابخانه

د، یکی از توان چنین ادعا نموهای اخیر میدهد. با توجه به یافتهها تفاوتی را نشان نمیابداع، در این کتابخانه

د، عدم تالش های رقابتی نیستنهم ندارند و در پی دستیابی به مزیت ها رقابت چندانی بادالیلی که کتابخانه
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آن  دنبالبهجهت کسب دانش و تجربه از درون و بیرون کتابخانه و  ،ی کتابدارانجهت همکاری و همراه

مدارتر و باارزش افزوده بیشتر است. در  های نوآوری برای ارائه خدمات جدیدتر، کاربررسیدن به قابلیت

ها خانهبهر کجا رقابت وجود داشته باشد پیشرفت هم وجود دارد؛ به همین منظور اگر مسئوالن کتا کهصورتی

عنوان مراکز ویژه از نوع سنتی جایگاه حقیقی خود را بههای بهحل این مشکالت نباشند کتابخانه دنبالبه

ای ههای دانشگاهی جایگاه اصلی پژوهشاز طرف دیگر کتابخانه علمی و پژوهشی از دست خواهند داد؛

طبع آن رشد علمی خود دانشگاه نقش و در رشد علمی دانشجویان و اساتید دانشگاه و به  بودهدانشگاهی 

جهت  ها جایگاه حقیقی خود را بهتر بشناسند و دراساسی دارند، به همین دلیل شایسته است که این کتابخانه

دمات بهتری را انشگاهی خهای دکه بتواند نسبت به سایر کتابخانه آنهادستیابی به آن بکوشند. هر کدام از 

ها گاهشرا در رقابت با سایر دان آنهاایگاه علمی دانشگاه مربوطه کمک نماید و د به رشد جتوانارائه کند، می

دانش با  یمسهت یزانها از نظر مکتابخانه یانتفاوت م رابطه باپژوهش در  ینا یجنتا د.در رتبه باالتری قرار ده

 است. مشابه (1391زاده ) یپژوهش عل

توان چنین نتیجه گرفت که می 3 جدولدست آمده برای فرضیه چهارم در های بهبا توجه به یافته

 های دولتی شهر تهران تأثیری بر نوآوری در خدماتهای مرکزی دانشگاهاشتراک دانش و تجربه در کتابخانه

گیرد،  اشتراک و تبادل قراریعنی هر اندازه که دانش و تجربه بیشتر یا کمتر مورد  ها ندارد؛این کتابخانه

در  هشدانجامهای توجه به پژوهش کند. اما باتغییری بر نوآوری در خدمات و ارائه خدمات جدید ایجاد نمی

وجود  که (1391) اصلعالمه، موسوی زاده نوقابی و تیموری  ارتباط با تسهیم دانش و نوآوری مانند پژوهش

انش بر رفت که تسهیم د، انتظار میدهدیمو نوآوری را نشان  رابطه همبستگی بین دو متغیر تسهیم دانش

نوآوری در خدمات هم تأثیر بگذارد. شاید یکی از دالیلی که این رابطه را با مشکل مواجه کرده است، این 

داران گیرد و کتابها نسبت به نوآوری در خدمات، اقدام و تالش چندانی صورت نمیاست که در کتابخانه

خالقیت  قدرتبهای کتابداری و خدمات متداول هستند و چندان و در پی انجام کارهای کلیشه نبالدبهبیشتر 

تر توجهی ندارند. از طرف دیگر و نوآوری با توجه به دانش و تجربه خود برای ارائه خدمات مطلوب

ادار وجود رابطه معنهای موجود در زمینه تسهیم دانش با نوآوری در فرایند و نوآوری در مدیریت، به یافته

های بت هزینهنس همانبهسو با افزایش میزان اشتراک دانش و تجربه بین این متغیرها داللت دارد؛ یعنی از یک

ه کاربران، افزایش رسانی بارائه خدمات باکیفیت، جذب کاربران بالفعل و بالقوه بیشتر، پشتیبانی و خدمات

ری جدید متناسب با نیازهای کتابخانه و کاربران آن در کارگیری امکانات و فناوارزش افزوده، به

رایندها مشی خود را متناسب با این فتوانند خطها مییابد و این کتابخانههای دانشگاهی افزایش میکتابخانه
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سبت ن همانبهتعریف کرده و آن را عملی سازند. از سوی دیگر با افزایش میزان اشتراک دانش و تجربه 

 یصتخص و ریزیبرنامه انسانی، منابع مدیریت ها،دارایی مدیریت اطالعات، مدیریت لکرد،عم بر نظارت

مدیریتی افزایش پیدا  جدید هایروش و هابهبود سیاست مقررات، و قوانین اجرای و منابع، بهبود وضع

 (1391) همکارانهادیزاده مقدم و  پژوهشی شده نظیرهای انجامهای این پژوهش با پژوهشکند. یافتهمی

 دارد. خوانیهم

دهد که عوامل انسانی، نشان می 3 جدولهای پژوهش در مورد فرضیه پنجم با توجه به همچنین یافته

فناوری و سازمانی که هر کدام بعدی از ابعاد تسهیم دانش هستند، ارتباط مستقیم و معناداری با قابلیت نوآوری 

های مورد شناسی در کتابداران کتابخانهوظیفه و سازگاری دوستی،نوع هایدارند؛ یعنی هر اندازه که ویژگی

ش ها برای دستیابی به خالقیت و نوآوری افزایهای کتابخانهمطالعه، پرورش یابد به همان نسبت توانمندی

ز ا ی همه کارکنانوربهرهبرای  دانش سازیذخیره مراکز یا دانش هایخواهد یافت؛ همچنین با ایجاد پایگاه

افزارهای مناسب برای ذخیره و بازیابی ها مانند نرمبردن سایر فناوری کاربهتجارب و دانش یکدیگر و 

 چه کنیم؟ رقرارب ارتباط کسی چه با: دهدمی پاسخ را الزاماتی چنین که کتابخانه برای دانشی اطالعات، نقشه

 هاخانهکتاب هایتواند توانمندیهستند؟ می دسترس در کتابخانه از جاهایی چه در و دیگری اطالعات نوع

سازمانی  ارساخت وفرهنگ ها به اگر کتابخانه عالوهبهدهد؛  افزایش نوآوری را و خالقیت به دستیابی برای

شکل دهند که تسهیم دانش و تجربه را تشویق کند و کتابداران و سایر  ایگونهبهرا  آنهاخود توجه نموده و 

سلسله پایبند به  عالوهبهراحتی باهم بارش فکری داشته و به گفتگوی دوستانه بپردازند، کارکنان بتوانند به

هایی یهای سازمان برای دستیابی به نوآورمراتب سازمانی برای ایجاد ارتباط نباشند، به همان نسبت قابلیت

 شوند. باشد، شناسایی می گشاراهتواند که در جهت ارائه خدمات مطلوب می

 افزار اموس برای فرضیه ششمسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمهای حاصل از مدلیافته

که هر  ایهگونبهبین تسهیم دانش و ظرفیت جذب وجود دارد.  ( نشان داد، رابطه مثبت و مستقیمی6جدول )

میزان  نسبت نهمابه ،ی بیرون از کتابخانه بیشتر باشدهاتجربهاندازه کسب و جذب اطالعات، دانش و 

ین ظرفیت داری باشتراک دانش و تجربه در کتابخانه افزایش خواهد یافت. همچنین، رابطه مستقیم و معنی

 درونبههای اطالعات و دانش شدن ورودی یعنی کم و زیاد، شودجذب و قابلیت نوآوری مشاهده می

های این پژوهش با دهد. یافتهنه را تغییر میهای نوآورانه و خالقانه کتابخاکتابخانه به گونه مستقیم توانمندی

برای  7افزون بر این با توجه به جدول همسو است.  (2009) و چن (2008) پژوهش آندراوینا و همکاران

 یو معنادار میرابطه مستق یدارا ینوآور یتدانش و قابل یمکه تسه ادد نشان هافرضیه اصلی پژوهش، یافته
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شود و  به اشتراک گذاشته یشترمورد مطالعه دانش و تجربه ب یهاهر اندازه که در کتابخانه یعنیهستند؛ 

 یها براانهکتابخ هاییتوانمند ،آن دنبالبه ،وجود داشته باشد ابدارانکت ینب یشتریب یعلم هاییهمکار

ا پژوهش پژوهش ب ینا یجهخواهد شد. نت یشترارائه خدمات ب ینهدر زم یدو ابداعات جد یبه نوآور یابیدست

رمضانیان، مرادی و بساق و  (2007) لیااُ، فی و چنپژوهش نیست؛ اما با  همسو (2007) و لین (2009) سائنز

 .همسو است (1390) زاده

 

 کتابنامه

ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از  (.1388انصاری رنانی، قاسم؛ قاسمی نامقی، محمد )
 .20-1 ،(2)1نامه مدیریت تحول،پژوهش، های سازمانزنجیره ارزش فعالیت مجرای

(. رابطه اقدامات منابع انسانی و میزان اجرای مدیریت دانش در 1391افخمی روحانی، حسین؛دعایی، حبیب اهلل)

 .70 -55(، 2)1دانشگاه فردوسی مشهد. کتابداری و اطالع رسانی،

 و نوآوری دانش، جذب ظرفیت مشترک، ذهنیت روابط تبیین(. 1387بهمن ) ،حسینی، محمود؛ حاجی پور
 .176 -155(، 4)12، فصلنامه مدرس علوم انسانی. کشور دارویی یهاشرکت :یریپذانعطاف

ی دانش در سازمان گذاراشتراکهای به یوهشبررسی وضعیت و (. 1386) یمهرفر، پریسا؛ پریرخ، خاتمیان
سی ی، دانشگاه فردورساناطالعنامه کارشناسی ارشد، کتابداری و یانپا. آستان قدس رضوی هاکتابخانه

 مشهد.

ها، بررسی عامل ها مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه  (.1388) یفر، پریسا؛ پریرخ، مهرخاتمیان

 .246 -223(، 45)10، یرسان. فصلنامه کتابداری و اطالعها و مرکز اسناد آستان قدس رضویموزه

تخصصی امور برق و ارائه  یهابررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه(. 1387خوانساری، جیران؛ حری، عباس )
 .62-31 ،(47)42، مجله کتابداری. الگوی پیشنهادی

-تمسیس اجرای موفقیت بر سازمانیفرهنگ و جذب توانایی تأثیر(. 1390) نرجس زاده، بساق محمدرحیم؛ رمضانیان،

 ،اطالعات فناوری مدیریت. گیالن استان خودروی قطعات تولیدی هایشرکت در( IS) یاطالعات های

3(9)، 41- 68. 

 یزانسنجش م یبرا یکاربرد یارائه الگو(. 1389) یدهسپ یا،شفع یمان؛ا ی،ونان یسیبابک؛ رئ یورتچی، سهرابی
 .28 -5(، 26)1، اطالعات یو فناورعلوم . تهران( یدولت یهادانشگاه یدانش )بررس یمتسه یتوانمند

 بر دانش تسهیم تأثیر بررسی. (1391) شیرین ،اصل تیموری سادات و نوقابی، الهام زاده موسوی محسن؛ سید عالمه،
 اولین. (کرج شهر یبازرگان هاییسازمان: موردی مطالعه) یبازرگان هاییسازمان مدیران بین در نوآوری

 .خوانسار مرکز نور پیام دانشگاه خوانسار، کارآفرینی، و مدیریت ملی همایش
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ی ارشد، کارشناس نامهیانپا ها.بررسی رابطه بین سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانه(. 1391زاده، فاطمه )علی

 ، دانشگاه عالمه طباطبایی.یرسانکتابداری و اطالع

مدل مطالعه زیرساخت های مدیریت دانش در سازمانها (.کاربرد 1390فرج پهلو، عبدالحسین؛ خجسته فر، مرجان )

در مراکز اطالع رسانی: مطالعه موردی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری. پژوهشگاه علوم و 

 .231-207(، 1)27فناوری اطالعات ایران، 

، اولین رازی یالمللنیب یهاشیتسهیم دانش، مرکز هما یهاکنندهلیموانع و تسه(. 1386) یکشاورز، محمدعل

 بهمن. 14-13کنفرانش ملی مدیریت دانش.

هایی بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری سازمان(. 1391) ینهادیزاده مقدم، اکرم؛ قلیج لی، بهروز، محبی، پرو
 (.1)17، مدیریت در ایران یهاپژوهش. خدمات مالی: بانک رفاه کارگران

 نوآوری )در مدیریت دانش بر تأثیر میزان بررسی(. 1390یوسفی، احسان؛ صادق فیضی، جعفر؛ سلیمانی، محمد )

 و ابتکار. ارومیه( دانشگاه فناوری و پارک علم در مستقر فناور یهاشرکت کارکنان و مدیران میان
 .51-29(: 3) 1،انسانی علوم خالقیت در
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