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 مقدمه

تاکنون جامعه بشری سه عصر را تجربه کرده است: عصر کشاورزی، عصر صنعت و 

دانش قدرت است و (، عصر دانش. 1999، به گفته داونپورت و دراکر )درنهایت

کند. مدیریت دانش، ها را تعیین میها موفقیت اجرایی آنهای دانش سازمانسرمایه

ها بوده و برای برای سازمان بخشیمدیریت سرمایه دانشی و عامل رقابت و حیات

، ضروری استآورده است.  به وجودرا  هاآنهای ها بهبود اثربخش فعالیتکتابخانه

ها ؛ زیرا سازمانی ایفا کنندتردر این حوزه نقش جدی یرسانمتخصصان کتابداری و اطالع

دارد.  ، فعال نگهها را در دنیای رقابتیآن تواندیدانایی نم اندازهبه چیزیچه اند،یافتهدر

 سازان یهسرما ینترصاحبان دانایی و مهم عنوانبهپیش از هر چیز کارکنان سازمان  ،روینازا

دانش موجود را گردآوری و نظم و  تواندیابزاری که م در نقشو مدیریت دانش  دانش

 متخصصان کارتوان گفت، ی(. م1387 ،حریو  خوانساریاند )اشاعه دهد اهمیت یافته

 یبرا است. دانش مدیریت به رفهح ترینیکنزد ها،سازمان در کتابداران و یرساناطالع

 تولید، نظیر هایییتفعال با سنتی طوربهکه  کتابداران و یرساناطالع متخصصان

 در اطالعات بازیابی و اشاعه و ذخیره ،یساختار ساز ،تکثیر دریافت، گردآوری،

های آن، چگونگی تعمیم مدیریت دانش در دانش و پیشرفتآگاهی از مدیریت  اند،ارتباط

 نقل؛ هورنبی و 1)کیلینگ کارگیری اصول آن در جای مناسب ضرورت داردسازمان و به

 (.1383،نبی یدر مختار

و نیز رویارویی با  رقابتی کسب برتری و بقاء حفظبرای  هاشرکت ،سوی دیگر از

 اساس، این بر. شوندتبدیل  نوآور و خالق نهادیبه  ندناگزیرتغییرات شتابان جهانی، 

 و نوآور خالق، افراد انتخاب در و داشته تأکید خالقیت آموزش بر صنعتی کشورهای

ها ، دانش و خالقیت منابع اصلی پیشرفت سازمانروازایناند. داشته ایویژه توجه ،نگرآینده

این ی نیست و اساده( مدیریت دانش کار 2000) 2به گفته شپرد وجودینباا. آیدیم به شمار

 (گذاریاشتراک) یمتسهالزم و ایجاد فرهنگ تبادل و  هاییرساختز سازییادهامر نیاز به پ

                                                           
1. Keeling & Hornby 

2. shepard 
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جای خود را در عصر دانایی محوری به « دانش قدرت است»عبارت  درواقع دانش دارد.

از مراحل مدیریت  دانش تسهیم .(1998)داونپورت، داده است« تسهیم دانش قدرت است»

انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای  منظوربهمند را فعالیتی نظام توان آندانش و می

تسهیم دانش فرایند  درواقعیک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف کرد؛ 

هولد، است )تر مسائل برداری از دانش موجود برای حل مطلوبشناسایی، توزیع و بهره

اهمیت دارد که برخی نویسندگان  یااندازهبهنقش تسهیم دانش در مدیریت دانش  (2007

دی  ،هویزمناست ): وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی از تسهیم دانش اندداشتهبیان 

 یرساناطالعات و دانش در مراکز اطالع(. 1998دراکر،  ؛2000 داونپورت، ،1وایت

کاری،  هاییهدر مدارک و ذخایر دانش، بلکه در رو تنهانهها همچون سایر سازمان

ها وجود دارد )فرج فرایندهای سازمانی، اعمال و هنجارها، تجارب و شایستگی

نیز برای حفظ برتری رقابتی نیاز به اجرای مدیریت دانش و باال  هاکتابخانه. (1390پهلو،

نابع انسانی که بعد . در اجرای مدیریت دانش توجه به مخوددارندبردن سطح خالقیت 

الزامی است. همچنین  (1391افخمی روحانی و دعایی،شود )یماصلی آن محسوب 

 نیازمند اند،داشته سروکار دانش و اطالعات با دیرباز از که هاییسازمان عنوانبه هاکتابخانه

 منجر سازمانی و فردی ترسریع یادگیری به ،هاآن در دانش تسهیم. هستند دانش تسهیم

 از طرفی کتابداران خالق(. 1388 پریرخ، و فر خاتمیان) دهدمی افزایش را خالقیت و گشته

به  ها،، در کتابخانهوجودینبااشوند. یمدر بازار مشارکتی و رقابتی  هاکتابخانهحفظ  باعث

تکراری و نیز کمبود نیروی انسانی برای انجام این  هاییتفعالی و انجام روزمرهسبب 

 که ییجا تا .و خالقیت کارکنان فراهم نیست هاا، فضایی برای پرورش تواناییهفعالیت

 تصور چنین شاید. شودمی پنداشته ها، بیهودهکتابخانه در نوآوری و خالقیت از صحبت

 منابع به و هستند معنوی منابع کسب و خدمات ارائه دنبال به که بیشتر هاکتابخانه شود،

 با اما نباشند؛ نوآوری و خالقیت پرورش نیازمند ندارند، توجهی سودجویی و مادی

که در رشد و  های دانشگاهیکتابخانه یژهوبهها کتابخانه که گفت توانمی صراحت

 کنونی عصر هستند، در یرگذارتأثبالندگی دانشجویان و به دنبال آن جامعه علمی کشور 

                                                           
1. Huysman and de Wit 
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 دیگری هاییسازمان یزودبه کنند، غفلت اگر و هستند جامعه در ماندگاری و بقا نیازمند

 .گرفت خواهند راها آن جای اینترنتی اطالعاتی خدمات رسانان نظیر

های دانشگاه تربیت مدرس با داشتن دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری، نیز در کتابخانه

میزان  دربارهکنند و ضرورت دارد نقش مهمی ایفا می محوردانشپرورش نیروی انسانی 

در این راستا، پژوهش حاضر  تسهیم دانش و وجود خالقیت در آن بررسی صورت گیرد.

های فوق میزان خالقیت کتابداران کتابخانه( 1تالش کرده است به دو پرسش پاسخ دهد: 

تعیین رابطه ها چقدر است؟ ( میزان تسهیم دانش کتابداران این کتابخانه2چقدر است و 

های دانشگاه تربیت مدرس نیز، کتابداران کتابخانهمعنادار میان تسهیم دانش و خالقیت 

 فرضیه این پژوهش است.

 پیشینه پژوهش

های دهد اغلب پژوهشیهای اطالعاتی مختلف در داخل کشور، نشان مییگاهپا یبررس

فتحیان و همکاران  ازجمله؛ اندپرداختهمرتبط، به بررسی رابطه مدیریت دانش با خالقیت 

، نتیجه گرفتند، «نوآوری و خالقیت در ضمنی دانش مدیریت نقش» مقاله( در 1384)

 سازمانی، عامل منبعی عنوانبهدانش ضمنی بر خالقیت و نوآوری تأثیر مثبتی دارد و 

 هایمؤلفه بین یرابطه بررسی» ( در1386) نتیجه پژوهش رحیمی .است سازمان در موفقیت

نشان « اصفهان دانشگاه علمی تأاعضای هی خالقیت میزان و سازمانی دانش مدیریت

 و مثبت همبستگی خالقیت، میزان و( دانش تسهیم مانند) دانش مدیریت ابعاد ، میاندهدمی

( با عنوان 1390قلیخانی ) حاجی و، پژوهش نیازآذری، بریمانی .دارد وجود معنادار

 5( 1مشخص کرد: « متوسطه مدارس در دبیران خالقیت بر دانش مدیریت نقش بررسی»

دانش، کاربرد دانش و اشاعه دانش، با  دهیسازمانعاملِ مدیریت دانش، پاالیش دانش، 

معناداری دارند اما این رابطه میان برداشت دانش و خالقیت دبیران  خالقیت دبیران رابطه

نتایج  .نیست متفاوت مرد و زن راندبی خالقیت بر دانش مدیریت تأثیر (2معنادار نیست و 

 میان در خالقیت و دانش مدیریت بین رابطه» با عنوان (1391) پژوهش نیر و جوکار

 مدیریت متغیر دهد میان دونیز نشان می« شیراز شهر دانشگاهی هایکتابخانه کتابداران

 وجود دارد. معناداری و مثبت رابطه خالقیت و دانش
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ها، بیشتر به سمت ابعاد مدیریت دانش مانند تسهیم دانش و پژوهشدر خارج از ایران 

 تسهیم» عنوان ( با2004) 1و همکاران هانگ پژوهش در ازجملهاند. نوآوری حرکت کرده

 توسعه و دانش مشخص شد، رابطه میان تسهیم «یکپارچه محصوالت توسعه در دانش

 دانش تسهیم»در پژوهشی با عنوان ( 2007) 2فن هسو .معنادار است و مثبت جدید، محصول

 فردی گانه:سه عوامل از یک هر تأثیر به «تجربی مطالعه یک: سازمانی نوآوری قابلیت و

 پاداش ارشد، مدیریت حمایت) سازمانی ،(دانش کارآمدی خود و دیگران به کمک لذت)

نشان داده  و پرداخته دانش تسهیم بر( ارتباطی فناوری و اطالعات) فناورانه و( سازمانی

پژوهش  .بخشدمی بهبود را در سازمان نوآوری قابلیت است، گردآوری و عرضه دانش،

 با هایشرکت بین ایمقایسه: نوآوری عملکرد و دانش تسهیم» با عنوان (2009) 3سائنز

در  مهمی مسئله دانش نیز مبین آن است که تسهیم «پایین سطح فنّاوری و باال سطح فنّاوری

 .است هاشرکت نوآوری قابلیت بردن باال

تسهیم دانش، خالقیت  ٔ  درزمینه توجهیقابلهای های فوق نشانگر وجود پژوهشپیشینه

های مختلف ها و شرکتمستقل و نیز در ارتباط با یکدیگر، در سازمان صورتبهو نوآوری 

قیت در ها به بررسی رابطه تسهیم دانش با خالیک از این پژوهشدر هیچ وجودباایناست. 

ها نتیجه گرفت، تسهیم توان از این پژوهشهای دانشگاهی پرداخته نشده است، میکتابخانه

خالقیت و نوآوری افراد  هراندازهدانش با خالقیت و نوآوری رابطه مثبت و معناداری دارد؛ 

گذارند و بالعکس. همچنین در مقایسه بیشتر باشد، دانش بیشتری به اشتراک می

اخص "اصل پژوهشی  کشور بهدهد، در خارج از خلی با خارجی نشان میی داهاپژوهش

شود؛ در این پژوهش سعی کرده است به این اصل توجه یمبیشتر توجه  "بودن موضوع

 کند.

  

                                                           
1. Hong et al 

2. Hsiu-Fen 

3. Sáenz 
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 شناسیروش

 50پیمایشی همبستگی به بررسی نظر  با استفاده از روش و نوع کاربردی است از پژوهش

های علوم انسانی، فنی و مهندسی و های دانشکدهنفر از کتابداران و مدیران کتابخانه

جامعه،  بودن محدودبه سبب  است. شدهپرداختهکتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس 

از  القیتختعیین سطح  ها مورد سؤال قرار گرفتند. برایهمه کتابداران این کتابخانه

سؤال  50. این پرسشنامه شامل است شدهاستفاده 1خالقیت رندسیپ ساختاریافته پرسشنامه

از کاماًل ) است شدهبندیدرجهمقیاس پنج ارزشی لیکرت  صورتبهاست و هر سؤال 

 شیوه اساس بر حاصل امتیازات محدوده پرسشنامه این در(. موافق تا کاماًل مخالف

 باالتر. خالقیت نمایانگر باالتر امتیاز است؛ شدهتعیین -100 تا 100 از رندسیپ، امتیازدهی

است. این  شدهاستفادهپرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش  برای سنجش تسهیم دانش نیز از

و در هنگام تحلیل به مقیاس پنج  تنظیم 9ای از صفر تا گزینه ده مقیاس اساس پرسشنامه بر

مخالف،  7تا  6نظر، بی 5تا  4موافق،  3تا  2کاماًل موافق،  1تا که صفر  ترتیباینبه) ارزشی

و  92/0پرسشنامه خالقیت  2است. در همسانی درونی شدهبندیگروهکامالً مخالف(  9تا  8

و اس پی اس اس افزار نرم ها با استفاده ازاست. داده آمدهدستبه 95/0 تسهیم دانش

 همبستگی ضریبای و تک نمونه tآزمون  شامل های آمار توصیفی و استنباطیروش

 اند.شده وتحلیلتجزیه 3پیرسون

 هاداده وتحلیلتجزیه

 پردازیم.می نمونه پژوهشهای توصیفی در این بخش به بررسی آماره در

 متغیرهای پژوهش های توصیفی. شاخص1 جدول

 متغیرها  وزنی میانگین خطای معیار میانگین انحراف معیار

62/6  18/1  03/4  خالقیت  

45/1  26/0  73/1  تسهیم دانش  

                                                           
1. Randsip 
2. Cronbach's alpha 

3. pearson correlation coefficient 
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نمرات خالقیت و تسهیم دانش  های وزنیبرای پاسخ به سؤاالت پژوهش، میانگین

، ، گزارش شد. با توجه به شیوه امتیازدهی رندسیپ1 جدولو در  شدهمحاسبهکتابداران 

پرسشنامه تسهیم دانش میانگین خالقیت این پرسشنامه )میانگین جامعه( صفر است. در مورد 

بنابراین برای تعیین میانگین خالقیت و تسهیم دانش میان  ؛است 5/4نیز، میانگین پرسشنامه 

باالتر از میانگین ) مطلوبمدرس در وضعیت  تربیت دانشگاه هایکتابخانه کتابداران

ا استفاده کارگیری روش آماری، ابتدا بدر بهای استفاده شد. تک نمونه tاز آزمون  جامعه(،

مورد آزمون قرار گرفت تا  هادادهاز آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن 

( مشخص شود و در صورت نرمال یپارامتر ریغ)پارامتری،  مورداستفادهنوع روش آماری 

 ی پارامتریک برقرار خواهد بود.هاآزمونی هافرضشیپ نیترمهم، یکی از هادادهبودن 

 یانمونه. آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک 2جدول 

 خالقیت تسهیم دانش
 متغیرها             

 شاخص آماری

51/0  66/0   Z 

96/0  76/0   P 

05/0  05/0 یمعنادارسطح     

ی پژوهش رهایمتغاز  کیهر در  آمدهدستبهو سطوح معناداری  2جدول با توجه به نتایج 

از  کیهر نرمال است و برای آزمون  هر دو متغیری هادادهاست،  05/0از  تربزرگکه 

حجم  همچنین با در نظر گرفتنی پارامتریک استفاده کرد. هاآزموناز  توانیممتغیرها 

و جامعه در هر  هر یک از متغیرها برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین نمونه نمونه در

گرفت که نتایج  به کاری )آزمون دو دامنه( را انمونهتک  tآزمون  توانیمیک از متغیرها 

 است. شدهگزارش 3جدول آن در 
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 . آزمون تفاوت نمونه و جامعه3جدول 

 شاخص آماری

 مقیاس

میانگین 

 نمونه

میانگین 

 جامعه

تفاوت 

 هامیانگین

درجه 

 آزادی
 t sigمقدار 

سطح 

معناداری 

 موردنظر

03/4 خالقیت  00/0  03/4  30 39/3  002/0  05/0  

73/1 تسهیم دانش  50/4  76/2-  30 61/10-  001/0  05/0 

، 30برای متغیر خالقیت با درجه آزادی  آمدهدستبه t، مقدار 3 جدول هایمطابق با داده

تر از کوچک آمدهدستبهسطح معناداری  ازآنجاکهتر است و جدول بزرگ tاز مقدار 

شده توان گفت که تفاوت مشاهدهاطمینان می درصد 95است، با  05/0سطح معناداری 

میان میانگین خالقیت کتابداران دانشگاه تربیت مدرس با میانگین جامعه، معنادار است و 

باالتر از میانگین جامعه( قرار دارد. همچنین ) مطلوبخالقیت کتابداران در وضعیت 

تر از سطح کوچک زبرای متغیر تسهیم دانش نی آمدهدستبهسطح معناداری  ازآنجاکه

شده میان توان گفت که تفاوت مشاهدهاطمینان می درصد 95است، با  05/0معناداری 

میانگین تسهیم دانش کتابداران دانشگاه تربیت مدرس با میانگین جامعه نیز معنادار خواهد 

میانگین نمونه کمتر از جامعه است باید گفت تسهیم دانش کتابداران  ازآنجاکهاما  ؛بود

 پایین تراز میانگین جامعه( قرار دارد.) نامطلوبیانشگاه تربیت مدرس در وضعیت د

، 1شکل است.  شدهاستفادهاز سویی برای بیان دو متغیر همبسته، از نمودار پراکندگی 

میزان تسهیم دانش و خالقیت کتابداران است. خط رگرسیون از میان نقاط  ۀدهندنشان

 تر است.تر باشند، همبستگی قوینزدیک هر چه نقاط به خطگذشته است؛ 
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 هانمودار پراکندگی داده .1شکل 

همبستگی قوی برخوردار نیستند.  و از دارندفاصلهدر این شکل، نقاط از خط رگرسیون 

 کنیم.تر این همبستگی، از آزمون همبستگی استفاده میبرای بررسی دقیق

 پیرسون ضریب همبستگی تسهیم دانش و خالقیت با آزمون همبستگی .4 جدول

 خالقیت تسهیم دانش 

تسهیم 

 دانش

Pearson Correlation 1 047/0 

Sig. (2-talied)  803/0 

 31 31 تعداد

 خالقیت

Pearson Correlation 047/0 1 

Sig. (2-talied) 803/0  

 31 31 تعداد

، با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، 4 جدولبرای پاسخ به آزمون پژوهش، در 

داری است. با توجه به مقدار معنا شدهدادهرابطه تسهیم دانش و خالقیت کتابداران نشان 

میان ، رابطه معناداری درصد 05/0تر از بزرگ درصد 8/0ضریب همبستگی با کسب 

 وجود ندارد. های دانشگاه تربیت مدرسکتابخانهتسهیم دانش و خالقیت کتابداران 
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 گیریبحث و نتیجه

میزان تسهیم دانش میان  دهد،های پژوهش در خصوص تسهیم دانش نشان مییافته

تر از میانگین جامعه( است. های دانشگاه تربیت مدرس نامطلوب )پایینکتابداران کتابخانه

ها، بهبود عملکرد، بهبود ها کاهش هزینهانهاز دالیل اهمیت توجه به تسهیم دانش در کتابخ

ارائه خدمات به کاربران، کاهش زمان ارائه و توسعه خدمات جدید، کاهش زمان تحویل 

های مربوط به یافتن و دسترسی به کاهش هزینه درنهایتمنابع و اطالعات به کاربران و 

در  نقل 2002، 2اسکیرم؛ 2001، 1علوی و لیدنر) استانواع دانش در داخل کتابخانه 

شده توسط محققان مدیریت دانش، های اعالمترین اولویتیکی از مهم. (1386کشاورز، 

اما با توجه به اینکه تسهیم دانش در  ؛ایجاد انگیزه و تمایل به تسهیم دانش است

ها، نسبت به های مذکور کم است. شایسته است مدیران و مسئوالن این کتابخانهکتابخانه

های آموزشی و پژوهشی در جهت رشد علم و دانش گام بود و تقویت آن با فعالیتبه

و نیز از ترویج و اشتراک اطالعات و دانش در میان کتابداران حمایت کنند. به  بردارند

جهت تسهیم دانش در کتابخانه  موردنیازها و شرایط همین منظور الزم است که زیرساخت

 فراهم شود.

را در وضعیت  های دانشگاه تربیت مدرسالقیت کتابداران کتابخانهها میزان خیافته

ذهنی انسان  خالقیت یکی از فاکتورهای درونی و که یآنجائدهد. از مطلوبی نشان می

کارهایی برای بهبود بیشتر این خالقیت تالش کرد، مانند انتصاب توان با انجام راهاست، می

آزادی عمل به کارکنان، اختصاص زمان و منابع افراد الیق و متخصص، تفویض اختیار و 

های کاری و ترغیب اعضای گروه به حمایت از یکدیگر، مناسب به کارکنان، ایجاد گروه

، ایجاد فضای کاری جذاب درنهایتو  ها، ایجاد اطمینان از امنیت شغلیها و تشویقپاداش

 تنش. دورازبهو 

( و جوکار 1386(، رحیمی )1384)های فتحیان و همکاران برخالف نتایج پژوهش

(، در این پژوهش، رابطه معناداری میان تسهیم دانش و خالقیت کتابداران مشاهده 1391)

                                                           
1. Alavi and Leidner 

2. Skyrme 
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نشد؛ به این معنی که افزایش و یا کاهش تسهیم دانش تأثیری در افزایش و یا کاهش 

شود می، پیشنهاد روازاینهای دانشگاه تربیت مدرس دارد. خالقیت کتابداران کتابخانه

های دانشگاهی مطالعه و پژوهشی رابطه تسهیم دانش و خالقیت در سایر کتابخانه درزمینه

رشد جایگاه  منظوربهصورت گیرد و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه شود. همچنین 

هایی در ابعاد ها که از مراکز مهم علمی هستند، پژوهشها و کتابداران در دانشگاهکتابخانه

های الزم برای اجرای مطلوب مدیریت دانش در دیگر مدیریت دانش و نیز زیرساخت

 های دانشگاهی صورت گیرد.کتابخانه

 منابع

در مدیریت  یرسانتحول نقش کتابداران و متخصصان اطالع .(1383) میابراهمختاری نبی، 

 .41-36 (:2) 2، ماهنامه ارتباط علمی. دانش

فصلنامه  .کتابداران دیروز و مدیران دانش امروز (.1385احمد )طرقی، جعفر؛ پاپی، 
 .89-83 :5اطالعات سالمت، مدیریت 

های (. بررسی وضعیت مدیریت دانش در کتابخانه1387) حری، عباس ؛خوانساری، جیران

 .62-31(: 47)42، مجله کتابداریتخصصی امور برق و ارائه الگوی پیشنهادی. 

 زانیمدیریت دانش سازمانی و م یهابررسی رابطه بین مؤلفه. (1386) .رحیمی، حمید

، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش دانشگاه اصفهان، یعلمئتیاعضای ه تیخالق

نفت، گاز و پتروشیمی، موسسه تحقیقات و آموزش  یرساناطالع تهران، موسسه

 .مدیریت

(. نقش مدیریت دانش ضمنی در 1384) فاطمهبیگ، لیال و قوامی فر،  ؛فتحیان، محمد

 .18-12: 164 ،ریتدب. خالقیت، نوآوری

 هایزیرساخت مطالعه مدل (. کاربرد1390مرجان )فرج پهلو، عبدالحسین؛ خجسته فر، 

 ایمنطقه مرکز موردی مطالعه: رسانیاطالع مراکز در هاسازمان در دانش مدیریت

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری . فناوری و علوم رسانیاطالع
 .231-207(: 1)27، اطالعات ایران

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=5&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=5&Appendix=0
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4410&Number=5&Appendix=0
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 اولین ،هاسازمان در دانش تسهیم یهاکنندهلیتسه و موانع(. 1386) نیحس علی کشاورزی،

 .تهران رازی، یالمللنیب یهاشیهما مرکز بهمن، 14-13 دانش، مدیریت ملی کنفرانس

 بررسی (.1390) دهیسع یبیبحاجی قلیخانی،  و بریمانی، ابوالقاسم ؛نیازآذری، کیومرث

 مدیریت، فصلنامه .متوسطه مدارس در دبیران خالقیت بر دانش مدیریت نقش

8(21 ،)76-87. 

 میان در خالقیت و دانش مدیریت بین یرابطه (.1391عبدالرسول )، جوکار ؛نیر، نجمه

، سالمت اطالعات مدیریت .شیراز شهر دانشگاهی یهاکتابخانه کتابداران

9(2:)224-232. 

 تأثیر میزان بررسی (.1390محمد )و سلیمانی، ؛ صادق فیضی، جعفر ؛یوسفی، احسان

 مستقر یفناور یهاشرکت کارکنان و مدیران میان درنوآوری ) مدیریت دانش بر

(: 3) 1،انسانی علوم خالقیت در و ابتکار ارومیه(. دانشگاه فناوری و پارک علم در

29-51. 
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