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Abstract 

Purpose: The aim of this study is to identify the role of knowledge management in the 

impact of intellectual capital components on innovation in public libraries.  
Methodology: The research method is survey-analytical and the statistical population is 

382 librarians of public libraries in Iran. SPSS 23 software was used to analyze descriptive data 

and LISREL software was used to analyze inferential data.  
Findings: The results show that there is a significant relationship between intellectual 

capital and innovation that the coefficient of intellectual capital on innovation is equal to 

(1.691). There is also a significant relationship between knowledge management and intellectual 

capital that the path coefficient between the variables of knowledge management and 
intellectual capital is equal to (0.433). The results of the structural equation model show that the 

model proposed by researchers has a good fit and there is a positive and significant relationship 

between intellectual capital and innovation with the mediating role of knowledge management 
in Iranian public libraries. 

Conclusion: Public libraries can ensure the survival and effectiveness of their performance 

by paying more attention to their intellectual and knowledge capital; i.e., identifying, improving 

and strengthening intellectual capital and its dimensions as one of the important capabilities of 

public libraries in creating and storing. Sharing, applying, and evaluating organizational 

knowledge can lead to the development of innovative activities. 
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 . مقدمه 1

های نامشهود،  ن دانشی چون داراییقرن بیست و یکم قرن دانشی است. در این قرن عناوی
محور از اهمیت چشمگیری برخودار هستند. عصری که  های دانش های فکری و دارایی سرمایه

کنده از عمق بخشیدن به اطالعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خالق و  ساختار فکری آن آ
(. سرمایه فکری از دهه 1،5107است )کیانتو و همکاران گر، به جای نیروی انسانی عملکردی دانش

های دولتی و  های خصوصی را به خود جلب کرد و با گذشت زمان، سازمان توجه سازمان 0111
(. این در صورتی است که 5108، 2عمومی به آن توجه کردند )سکاندو، لومباردی و دامی

فاده کرد از واژه سرمایه فکری است 0115برای نخستین بار در سال  3نظری به نام مچالپ صاحب
نظران معتقدند، پارادایم سرمایه فکری، زاده فلسفه علم است  (. صاحب5107، 4)کوزو و همکاران

ها و  دهد، این سرمایه نامشهود، محرک موفقیت و مدیریت دانش زیربنایی آن را تشکیل می
(. سرمایه فکری 5108، 5شود )روسی، نیکولو و پولکلینی های سازمانی محسوب می قابلیت

 محور، از سرمایه فکری به منظور ترین دارایی یک سازمان بوده و در اقتصاد دانش سیاسا

ها شود و موفقیت سازمانی به توانایی مدیریت این دارایی ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می
 بستگی دارد.

های نامشهود )منابع،  ای از دارایی ( سرمایه فکری را به عنوان مجموعه0118) 6بونتیس
آیند. این  کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می ها، رقابت( تعریف می واناییت

پژوهشگر، سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی تقسیم کرده است. 
منظور از سرمایه انسانی، سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن هستند و این 

های غیر انسانی یا  ش معمواًل به صورت ضمنی است. منظور از سرمایه ساختاری، تمامی داراییدان
گیرد و منظور  های سازمانی است که برای برآورده کردن نیازهای بازار مورد استفاده قرار می قابلیت

یان، از سرمایه ارتباطی، تمام دانش قرار گرفته در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتر

                                                           
1. Kianto & et al 

2. Secundo, Lombardi & Dumay  

3. Machlup 

4. Cuozzo, Dumay, Plmaccio & Lombardi 

5. Rossi, Nicol & Polcini 

6. Bontis 
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(. از سوی دیگر، 0318 کنندگان، مجامع علمی و غیره است )نوروزی، قاسمیان و زارعی، عرضه
ها را مجبور به استفاده از مدیریت دانش و سرمایه  های محیطی و نیازهای جدید، سازمان چالش

را ها نقش بسیار حیاتی پیدا کرده است، چ رسد که دانش برای سازمان فکری کرده است. به نظر می
دهد، فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر معناداری بر سرمایه فکری  های جدید نشان می که پژوهش

(. همچنین هنگامی که اقدامات مدیریت دانش برای توسعه و 0312 دارد )حسنوی و همکاران،
شوند. از  روند، به منبعی برای مزیت رقابتی پایدار سازمان تبدیل می حفظ سرمایه فکری به کار می

برداری شود، توانایی سازمان در انجام  سوی دیگر، هنگامی که از سرمایه فکری به خوبی بهره
 (. 5101، 1یابد )کورتینی و بنون فرآیندهای مدیریت دانش توسعه می

امروزه دانش به عنوان عاملی مهمی در بهبود و توسعه خدمات، ایجاد نوآوری مستمر و کسب 
دیریت این سرمایه غیرملموس در دهه اخیر توجه پژوهشگران را به رود. م مزیت رقابتی به شمار می

محور به  های دانش رسانی نیز به عنوان سازمان ها و مراکز اطالع و کتابخانه خود جلب کرده است
اند )شفیعی،  نقش و اهمیت مدیریت دانش در خلق، نوآوری و بهبود خدمات اطالعاتی واقف شده

های امروزی برای آنکه بتوانند در پارادایم جدید رقابت میان  ان(. سازم0318مرادی و جعفری، 
باشد، به حیات خود ادامه دهند، باید به  محور می ها که فضایی کاماًل رقابتی و دانش سازمان

ترین  نوآوری به عنوان یک استراتژی ضروری در عصر کنونی نگاه کنند تا بتوانند به تغییرات، مناسب
نوآور بودن در سازمان در برخورد با محیط متالطم خارجی، که با پیچیدگی و  پاسخ را بدهند، زیرا

ها برای  رو سازمان (. از این5108، 2تنا و همکاران -کند )اسکریگ تغییر همراه است، کمک می
دستیابی به عملکرد بهتر در محیط متالطم کنونی، باید از منابع خود حداکثر استفاده را ببرند 

وری سازمانی، از اهمیت  دانش به عنوان منبع عمده نوآوری و بهره (.0310اران، )کشاورزی و همک
ها تا حد زیادی مبتنی بر  ای برخودار بوده و موفقیت حال و آینده در رقابت بین سازمان العاده فوق

 (. 0312مدیریت دانش است )بورقانی فراهانی، آبدارزاده و فتوت، 
است که در آن، سازمان به تولید، کسب، تسهیم، انتقال و  مدیریت دانش، فرآیندی شناخته شده

(. به عبارت 0310پور و یزدانی،  پردازند )حسن وری سازمانی می کارگیری دانش برای افزایش بهره به
گاهی از دانش موجود در سازمان، خلق، تسهیم و انتقال دانش، استفاده از  دیگر، مدیریت دانش را آ

                                                           
1. Cortini & Benevene 

2. Escrig-tena & et al. 
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کنند که این اقدامات در فرآیند  ید و ذخیره و انباشت آن تعریف میدانش موجود، کسب دانش جد
 گیرد.  دانشی سازمان و با توجه به فرهنگ و استراتژی سازمان صورت می

توان دریافت  ها، می های آن در حیطه عملکرد سازمان با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی
ها به یک ضرورت تبدیل شده  امه حیات سازمانکه برخورداری از دانش و اطالعات روزآمد برای اد

 شود که های عمومی را مورد ارزیابی قرار دهیم، این نتیجه حاصل می است. به ویژه اگر کتابخانه
های فکری تاثیرگذار  های عمومی یک ضرورت است و بر سرمایه مدیریت دانش در کتابخانه

ها از جمله  عث شده که اغلب سازمانکارگیری مدیریت دانش با باشد و منافع حاصل از به می
سازی این فرآیند انجام دهند )کوهی رستمی، حاجی  هایی برای پیاده های عمومی تالش کتابخانه

 (. 0318العابدینی و موری بختیاری،  زین
در پژوهش حاضر مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی بین سرمایه فکری و نوآوری در نظر 

ها در  های پژوهش تاییدکننده این نقش هستند. سازمان نی نظری و پیشینهگرفته شده است که مبا
توانند به اهداف خود برسند،  اند که بدون نوآوری نه تنها نمی ای رسیده سیر تحوالت دنیا، به نقطه

ها با تکیه بر  محور است، زیرا سازمان بلکه امروزه نوآوری، شرط الزم حیات یک سازمان دانش
هایشان حفظ  های بلندمدت خود را در عرصه فعالیت توانند برتری ج و تقویت آن مینوآوری و تروی

جانبه و کامل در هر سازمانی  (. چنانچه نوآوری به صورت همه0315کنند )آزاده دل و همکاران، 
های فردی، شغلی  تواند موجبات رشد، شکوفایی استعدادهای افراد، موفقیت مد نظر قرار گیرد، می

ها، افزایش انگیزش  ، افزایش کمّیت و کیفیت در تولیدات، خدمات، کاهش هزینهو اجتماعی
 کارکنان و... را به همراه داشته باشد.

ها  امروزه توانایی برای نوآوری مستمر و بهبود محصوالت، خدمات و فرآیندها، برای سازمان
(، 0112) 2زا(. شاید به این دالیل هیگ5118، 1امری حیاتی است )دی جون و دن هارتوگ

داند  های قرن بیست و یکم را داشتن قابلیت نوآوری می ترین خصوصیت و مزیت سازمان بزرگ
کند که یک راهکار خلق  (. هر سازمانی زمانی مزیت رقابتی را کسب می5111و همکاران،  3)امی

 کار گیرد. به ارزش را به اجرا درآورده، یا راهکارهایی که توسط هیچ یک از رقبا اجرا نشده باشد را
                                                           

1. De Jong & Den Hartog 
2. Higgins 

3. Amy 
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گاهی از میزان نوآوری موجود و تقویت آن،  های عمومی، می با این وجود، کتابخانه توانند با آ
تواند موجب  های عمومی می ها را به سازمانی نوآور تبدیل کنند، زیرا نوآوری در کتابخانه کتابخانه

تغییر در فرآیندها، مزیت رقابتی، ارتقاء سطح عملکرد، جذب بیشتر کاربران، خدمات بیشتر، 
سازماندهی مجدد و در نهایت رشد و توسعه گردد، که از طریق تراوشات فکری کارکنان صورت 

 پذیرد. می
یابند.  وری دست می کنند، به سطح باالتری از بهره هایی که دانش خود را مدیریت می سازمان
میمات بهتری اتخاذ نموده، توانند تص ها با دسترسی بیشتر به دانش کارکنان خود می این سازمان

( و 0381زاده،  ها بیافزایند )حسن سازی کنند، از تکرار کارها کاسته و بر نوآوری فرایندها را بهینه
های فکری دارند،  هایی که تاکید بیشتری بر سرمایه ها نشان داده است که سازمان همچنین پژوهش

های  هایی، به علت وجود سرمایه سازمان ها نوآورتر هستند، زیرا در چنین نسبت به دیگر سازمان
فکری و استفاده از دانش، یادگیری دانش نیز بیشتر است که این امر به نوبه خود، ارائه راهکارهای 

 (. 0313کلی نوآوری را درپی خواهد داشت )چوپانی و همکاران،  طور  بهجدید برای انجام امور و 
هایی هستند که  کار و فعالیت خود، از دسته سازمانهای عمومی نیز با توجه به ماهیت  کتابخانه

گیرند. هر یک از انواع  کار می های نوآورانه را در جهت توسعه عملکرد خدمات خود به فعالیت
تواند بیش از  های عمومی نیز از مفهوم و جایگاه واقعی برخوردار هستند و می ها در کتابخانه نوآوری

 ها بینجامد. این نوع کتابخانهپیش به افزایش اثربخشی خدمات در 
عمومی باید اذعان داشت  های در خصوص نوآوری محصوالت یا خدمات در کتابخانه

تواند  باشد، می خدماتی که از نظر ویژگی و کاربرد بسیار جدید یا به صورت بسیار بهبود یافته می
نوروزی چاکلی، های عمومی به عنوان نوآوری در محصول در نظر گرفته شود ) برای کتابخانه

های  جدید یا بهبود قابل توجه در خدمات دسترسی به فهرست (، مانند عرضه خدماتی کامالً 0387
ای از طریق اینترنت. همچنین بهتر شدن سرعت دسترسی یا سهولت استفاده از این نوع  کتابخانه

تی و سهولت خدمات، یا ارائه خدماتی برای دسترسی بهتر کاربران به متن کامل منابع اطالعا
های دیگری از نوآوری در  توان نمونه تحویل این اطالعات در شکل و محل مورد نظر را می

 های عمومی به شمار آورد. محصول کتابخانه
های  تواند در کتابخانه نوآوری در جذب مخاطب )بازاریابی( یکی از ابعاد نوآوری است که می

بنا به همین ضرورت، امروز حوزه موضوعی های فراوانی برخوردار باشد.  عمومی از مصداق
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رسانی وارد شده است )امیر  جدی به پژوهش حوزه علوم کتابداری و اطالع طور  به« بازاریابی»
برند، نوآوری در جذب  زیرا برای مخاطبانی که در دنیای متحول کنونی به سر می (،0311 اینانلو،

های  رو، کتابخانه عمومی باشد. از این های تواند ضامن کسب موفقیت در کتابخانه مخاطب می
های جدید در جذب مخاطب و با ایجاد تغییرات اساسی در  کارگیری روش توانند با به عمومی می

تنظیم و ارائه خدمات، معرفی )تبلیغ( خدمات و نحوه و مکان تحویل خدمات در این راه گام 
 بردارند. 

 های تواند در کتابخانه نیز هر کدام می« سازمانی های نوآوری»و « نوآوری در فرآیند»دستیابی به 
افزارها، کاهش هزینه یک  ها، تجهیزات یا نرم عمومی دنبال شود. ایجاد تغییرات اساسی در روش

واحد خدمات یا انتقال اطالعات، فراهم کردن شرایط بهتر برای رزرو کتاب در کتابخانه، بهبود 
هایی از  توان به عنوان نمونه وارد دیگری از این قبیل را میکیفیت در اجرای عملکردهای کتابخانه و م

(. از 0387های عمومی مورد اشاره قرار داد )نوروزی چاکلی،  در کتابخانه« نوآوری در فرآیند»
های عمومی  های جدید سازمانی در کتابخانه به اجرای روش« های سازمانی نوآوری»سوی دیگر، 

های ساماندهی هدایت امور روزمره،  د مشمل بر تغییر در شیوهتوان ها می گردد. این روش بازمی
های تبادالت، مطلوب شدن محیط کار و  های اجرایی یا هزینه تغییر در روابط بیرونی، کاهش هزینه

های غیرقابل دادوستد همچون دانش  در نتیجه بازدهی بیشتر نیروی انسانی، دستیابی به سرمایه
 ای تولید باشد. ه تدوین نشده، یا کاهش هزینه

های عمومی، افزایش تقاضای  بنابراین، با توجه به اهمیت خدمات با کیفیت در کتابخانه
تولیدات محصوالت یا   که در حوزه  هایی کاربران برای دریافت خدمات بهتر، توجه به نوآوری

اران پذیرد و همچنین کتابد ها صورت می خدمات و جذب مخاطب )بازاریابی( در این کتابخانه
های فکری هستند، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این  های عمومی که سرمایه کتابخانه

های فکری بر نوآوری کتابداران در  نقش مدیریت دانش به عنوان واسط سرمایه سوال است که
 های عمومی چگونه است؟  کتابخانه

 . مبانی نظری 4

 الف( سرمایه فکری
های مرتبط با کسب و کار و  دارد، فهم و درک آن در رشته ای سرمایه فکری مفهومی چندرشته
توان گفت که بر سر یک تعریف مشخص از سرمایه فکری،  تجارت متنوع است. به جرائت می
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ها، دانش، فرهنگ، استراتژی، فرآیندها،  اجماع عمومی وجود داشته باشد. سرمایه فکری قابلیت
باشند که برای سازمان ارزش و مزیت رقابتی ایجاد  سازهای ارتباطی می های فکری و شبکه دارایی

 .(5107، 2؛ التاس5108، 1کند به اهدافش برسد )صوفی و نصرت کند و به سازمان کمک می می
های سرمایه فکری باید در همه سطوح سازمانی به  دانش ایجاد شده و انباشته شده از استراتژی

استفاده از استراتژی فکری را ارتقاء دهد )محمدی  اشتراک گذاشته و مبادله شود تا مزایای سازمانی
(. اگرچه در زمینه تعریف سرمایه فکری، اجماع مشترکی وجود ندارد، بیشتر 5108و همکاران، 

های مشترکی در حیطه ابعاد سرمایه فکری اشاره  نظران سرمایه فکری به مولفه محققان و صاحب
انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری در نظر  کنند. ابعاد سرمایه فکری متشکل از سرمایه می

(. مشخصه سرمایه انسانی، وجود کارکنان برجسته، 5108، 3پور و همکاران گرفته شده است )کریم
های جدید و دانش در  خالق، ماهر و دارای تخصص در نقش خود است که به عنوان منبع ایده

توان به عنوان شبکه ارتباطات بین افراد توصیف کرد  شوند. سرمایه ارتباطی را می سازمان معرفی می
کند. سرمایه ارتباطی یک سرمایه دانشی بوده و از  که به تبادل و ترکیب دانش در سازمان کمک می

آید. در نهایت، سرمایه سازمانی متشکل از  روابط و شبکه تعامالت بین گروهی از افراد به دست می
ماند و از طریق پایگاه داده برای تدوین  که در شرکت باقی می ای است تجارب و دانش نهادینه شده
شوند  ها برای استفاده مداوم و مستمر ایجاد می ها، فرآیندها و روش و حفظ دانش و خلق روال

 (. 5108، 4)وکیلی و شهریاری
 ب( نوآوری

ممکن است  رو اند. از این های گوناگونی به نوآوری نگریسته نظران و دانشمندان از جنبه صاحب
هایی داشته باشند، اما محور اصلی آنها یکی  های ارائه شده، در ظاهر با یکدیگر تفاوت تعریف

کند.  تعریف می« آوردن چیزی جدید به مرحله استفاده»( نوآوری را 0110) 5است. دیویس
های کاری جدید در ارائه  نوآوری همچنین به فرآیندهای کسب دانش جدید و طراحی روش

                                                           

1. Sufi & Nosrat 

2. Latas 
3. Karimpour & et al. 
4. Vakili & Shahriari 

5. Davis 
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(. به عبارت دیگر، نوآوری اندیشه 5101، 1شود )ماتوس و همکاران و کاال نیز اطالق میخدمات 
های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است  کارگیری توانایی خالق تحقق یافته، به
ها و  های تفکر و رفتاری که ارزش (. نوآوری به عنوان یکی از راه0310)پوراسدی و معدنی، 

ها و  گذارد، شامل پذیرش و حمایت از ایده سازمان را ایجاد، توسعه و بنا میهای یک  گرایش
در عملکرد و کارایی سازمان است و موقعیت سازمان را در مقابل رقیبان  دهنده  تغییرات بهبود
(. در 0310الهی،  سازد )نمامیان و فیض کند و برتری رقابتی بلندمدت را میسر می مستحکم می

اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی محرکه رشد و توسعه  های تکامل نظریه
محور، نوآوری نقش  های اخیر با ظهور اقتصاد دانش اقتصادی شناخته شده است. در سال

تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است، به نحوی که که در بعضی از  حیاتی
شود  امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می ها از اقتصادهای پیشرفته پژوهش

 (. 0388)نصرالهی و همکاران، 
 ج( مدیریت دانش

باشد، اطالعات، دانش و اهمیت  محور می در قرن حاضر که عصر اطالعات و اقتصاد دانش
 این دو به عنوان منابع سازمان، به سرعت در حال افزایش است. در نتیجه مدیریت سازمان از

، 2خانی و نادی مدیریت کاال، به سمت مدیریت دانش و اطالعات تغییر یافته است )موسی
(. مدیریت دانش شامل تمام فرآیندهای مربوط به شناسایی، اشتراک و تولید دانش و مستلزم 5100

نظامی برای تولید و نگهداری از مخازن دانش و همچنین ترویج و تسهیل اشتراک دانش و یادگیری 
موثرتر و کاراتری مدیریت کنند  طور  بههستند دانش را   ها در تالش نی استف بنابراین، سازمانسازما

  (.5100، 3تا عملکردشان بهبود یابد )ضیایی و همکاران
توان دریافت ها می های آن در حیطه عملکرد سازمان با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگی

ها به یک ضرورت تبدیل شده  آمد برای ادامه حیات سازمانکه برخورداری از دانش و اطالعات روز
است، به ویژه اگر روند تغییر و تحوالت دانش در جامعه امروز معاصر ارزیابی گردد، این نتیجه 

شود که در جامعه اطالعاتی امروز به تدریج فناوری نیروافزا جای خود را به فناوری  مهم حاصل می
                                                           

1. Matos da silva & et al. 
2. Moosakhani & Nadi 

3. Ziaee & et al 
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ی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای سازمان از دهد. ایجاد محیط افزا می دانش
  رسد. ای است که به این منظور ضروری به نظر می اهداف اولیه

 د( سرمایه فکری و نوآوری
ها برای کسب مزیت رقابتی از آن استفاده  سرمایه فکری به عنوان مجموعه دانش که سازمان

هایی  (. پژوهش5118، 1کند )زرنلر و همکاران ایفا میکنند، در عملکرد نوآوری نقش مهمی  می
 ها انجام شده است حاکی از اهمیت های فکری و نوآوری سازمان که در اثبات رابطه میان سرمایه

 ،2باشد )احمد الدوجایلی محورانه سازمان در بهبود عملکرد سازمانی میو نقش نگاه دانش

های نوآورانه توسط افراد در سازمان ایجاد  رگیری ایدهکا (. هنگامی که نوآوری با ارائه و به5105
ها باید  دهد که سازمان شود، منجر به موفقیت سازمانی خواهد شد. مرور تحقیقات نشان می می

، 3نوآوری منابع انسانی را از طریق مدیریت مناسب سرمایه فکری مورد حمایت قرار دهند )وان
0181 .) 

 و( سرمایه فکری و مدیریت دانش
شمار  سرمایه فکری و مدیریت دانش، منابع مهمی برای مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی به

گذارند و این  (. سرمایه فکری و مدیریت دانش بر یکدیگر تاثیر می5101، 4روند )شیه و همکاران می
و (. سرمایه فکری 5100، 5رابطه دو جانبه برای اثربخشی سازمان اهمیت حیاتی دارد )سلیم و خلیل

گیرند که از خلق دانش تا اثر اهرمی  های فکری را در بر می ای از فعالیت مدیریت دانش دامنه گسترده
رسد که اقدامات سرمایه فکری و مدیریت  (. به نظر می5113 ،6دهد )زو و فینک دانش را پوشش می

سعه و حفظ دانش ارتباط نزدیکی با هم داشته باشند. هنگامی که اقدامات مدیریت دانش برای تو
شود )شیه و  روند، به منبعی برای مزیت رقابتی پایدار سازمان تبدیل می کار می های فکری به سرمایه

برداری شود، توانایی  (. از سوی دیگر، هنگامی که از سرمایه فکری به خوبی بهره5101همکاران، 
 یابد. سازمان در انجام فرآیندهای مدیریت دانش، توسعه می

                                                           
1. Zerenler & et al 
2. Ahmad Al-Dujaili 

3. Van De Ven 

4. Shih & et al. 
5. Seleim & Khalil 

6. Zhou & Fink 
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 نش و نوآوریمدیریت دا ـ(ه
مدیریت دانش به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در جهت ارتقاء یادگیری سازمانی، خالقیت و 
نوآوری مطرح شده است. در مدیریت دانش تبادل ایده، تجارب و اطالعات در میان افراد سازمان 

داوم است افتد و موفقیت مدیریت دانش در ایجاد دانش جدید و افزایش قابلیت نوآوری م اتفاق می
های خالقانه و نوآورانه داشته باشند )سولستیانی و  گردد که افراد اندیشه و در نهایت موجب می

 (. 5101، 1هارویکی

دهند کارکنانی که دانش را به  ها نشان می در رابطه با مدیریت دانش و نوآوری، نتایج پژوهش
پردازند. به عبارت دیگر،  ی نوآورانه میها ه  گذارند بیشتر به ایجاد، ترویج و اجرای اید اشتراک می

، 2ارتباطی مستقیم و بدون واسطه میان مدیریت دانش و نوآوری وجود دارد )رادالی و همکاران
(. مدیریت دانش یک ابزار بنیادی به منظور دریافت و توزیع دانش از دورن و بیرون سازمان 5100

  (.5101، 3برای نوآوری و بهبود عملکرد است )لوبک و همکاران

 خ( نقش میانجی مدیریت دانش در تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری 
توان به  با توجه به تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری و همچنین تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری، می

نقش میانجی مدیریت دانش در تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری رسید. مدیریت دانش با مدیریت و 
 محور، سرمایه فکری موجود در سازمان را به رفتار نوآورانه بدل کرده و دانش های تسهیل فعالیت

دهد که  ها نشان می (. بررسی5107، 4بخشد )گیلبرت از این طریق، عملکرد سازمانی را بهبود می
باشد، زیرا  نیاز ضروری سرمایه فکری برای تبدیل شدن به رفتار نوآورانه می مدیریت دانش، پیش

 سازمانی را  به معنای اقدامی است که در آن کارکنان، اطالعات درون و برون مدیریت دانش

 های نوآورانه ( و از این طریق، ایده5105، 5گذارند )مور و همکاران با دیگران به اشتراک می

 گیرد. با توجه به مبانی نظری، چهارچوب مفهومی پژوهش به صورت زیر در سازمان شکل می

 گردد:  ارائه می
                                                           

1. Sulistiyani & Harwiki 

2. Radaelli & et al. 
3. Loebbecke & et al. 
4. Gilbert 

5. Mure & et al. 
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 چهارچوب مفهومی پژوهش -1ودارنم

 شناسی پژوهش . روش8

های  و از نظر روش گردآوری داده« کاربردی»پژوهش حاضر کّمی است که از نظر هدف 
های  های پژوهش از طریق روش گیرد. داده تحلیلی قرار می -های پیمایش موردنظر، در گروه پژوهش

آماری این پژوهش، شامل کارشناسان مسئول جامعه آوری شد.  ای و میدانی جمع مصاحبه، کتابخانه
های عمومی  و همچنین کارکنان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در کتابخانه

های  های عمومی سازمان های عمومی کشور و کارکنان کتابخانه کشور )اعم از کارکنان نهاد کتابخانه
 385ده و با توجه به جدول مورگان حجم نمونه نفر بو 7011ها( مشتمل بر  هنری شهرداری -فرهنگی

ای، کل کشور به پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب  گیری خوشه نفر انتخاب شد که از روش نمونه
 تصادفی انتخاب گردید.  طور  بهبندی و از هر منطقه تعدادی  و مرکز تقسیم

نوآوری و مدیریت دانش وجود های فکری،  های استانداردی که در زمینه سرمایه ابتدا پرسشنامه
گویه، پرسشنامه  23دارای  1داشت )پرسشنامه سرمایه فکری برگرفته از پرسشنامه استاندارد بونتیس

 4( و راجگوو سوهل5111) 3(، پنیادز5118) 2نوآوری از پرسشنامه ترکیبی جیمنز و همکاران
( 0381یت دانش صالحی )گویه و پرسشنامه مدیریت دانش از پرسشنامه مدیر 07 ( دارای5111)

                                                           

1. Buntis 

2. Jimenez & et al. 
3. Pennyadze 
4. Rajgo Souhl 
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باشد، مورد بررسی قرار گرفت و  ( می0111) 1که با اقتباس از مدل مدیریت دانش کنراد و نیومن
های اصلی و فرعی آن استخراج گردید. سپس با نظرخواهی از کارشناسان نخبه و کتابداران،  مولفه
نفر از  2نفر دکتری کتابداری،  01های عمومی ایران ) نظران کتابخانه نفر از آنان و صاحب 08برای 

سوال  035نفر از استادان آشنا با موضوع(  3سال سابقه کار و  02ها با بیش از  مدیران کتابخانه
سوال: پرسشنامه اول  013ارسال گردید. طی دو مرحله اظهارنظر از خبرگان، چک لیست نهایی با 

نی، ساختاری و ارتباطی( و پرسشنامه سوال با سه مولفه )سرمایه انسا 51های فکری شامل  سرمایه
سوال با چهار مولفه )جذب مخاطب، خدمات، فرایندی و سازمانی( و  57دوم نوآوری دارای 

تسهیم، ذخیره و ارزیابی دانش( دارای  پرسشنامه سوم مدیریت دانش با پنج مولفه )ذخیره، کاربرد،
ین پژوهش کتابداران با احتمال بیشتری های عمومی پذیرفته شد. در ا سوال، با رویکرد کتابخانه 21

اند که از دیدگاه آنان دارای  هایی از موضوع اشاره کرده های خود پرداخته و به جنبه به بیان دیدگاه
های حاصل از  های پژوهشی ترکیب گردید. به عبارت دیگر، با اعمال داده داده اهمیت است و با

ها که با  های استاندارد موجود، برخی گویه نامهها و پرسش مصاحبه با خبرگان دانشی کتابخانه
ماهیت و عملکرد کتابخانه مرتبط نبودند، حذف و اصالحات و با عباراتی که برای کارکنان 

های عمومی کشور ملموس بود، نهایی شد. درجه اهمیت هر کدام از سواالت براساس  کتابخانه
برای گزینه کاماًل موافق(،  2ا عدد برای کاماًل مخالف ت 0ای لیکرت )عدد  طیف پنج گزینه

 دهندگان توزیع شد. نفر از پاسخ 385باشد. پرسشنامه نهایی میان  می
کار گرفته شده است. با توجه  ی روایی صوری و محتوایی به برای تعیین اعتبار )روایی( دو شیوه

ابل فهم بودن به مبانی نظری، نظر متخصصین و خبرگان این حوزه، تعاریف عملیاتی متغیرها و ق
سواالت مورد بررسی و نهایتًا با اعمال نظرات در مورد محتوای ابزار، روایی پرسشنامه مورد تایید 
قرار گرفت. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار محاسبه 

تر است، لذا پایایی /.( بیش7/.( از حد قابل قبول )11ها ) شده برای هر بخش و برای کل داده
 قابل مشاهده است.  0گردید که در جدول شماره  پرسشنامه تایید 

های توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار( با استفاده از  تجزیه و تحلیل داده
انجام شد و به منظور تعیین همبستگی میان سرمایه فکری، نوآوری و  53SPSSافزار آماری  نرم

های همبستگی رگرسیونی، تحلیل واریانس و ضرایب مدل و همچنین  از آزمون مدیریت دانش
                                                           

1. Conrad & Newman 



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 11

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 استفاده گردید. 1افزار لیزرل های استنباطی از مدل معادالت ساختاری از نرم تحلیل داده
 گیری و نتایج آزمون پایایی آن مشخصات ابزار اندازه -1جدول

 مقدار آلفا سواالت متغیر پرسشنامه

 هایفکریسرمایه

 /996 9-6 رمایهانسانیس

 /993 61-61 سرمایهساختاری

 /992 69-68 ایسرمایهرابطه

 نوآوری

 /993 39-31 نوآوریجذبمخاطب

 /993 23-21 نوآوریدرخدمات

 /996 28-22 نوآوریفرآیندی

 /996 31-29 سازمانینوآوری

 مدیریتدانش

 /991 55-31 خلقدانش

 /995 11-51 کاربرددانش

 /991 83-16 تسهیمدانش

 /991 91-82 ذخیرهدانش

 /993 612-91 ارزیابیدانش

 های پژوهش . یافته5

 شناختی جامعه پژوهش های جمعیت . ویژگی5-1

 شناختی پاسخگویان آمار توصیفی جمعیت -2جدول 

 رده سنی )سال( جنسیت

 51-31 35-36 31-21 25-26 21-31 35-31 مرد زن

39/55
 درصد

56/33
 درصد

15/1
 درصد

 درصد8/1
31/36

 درصد
 درصد11/65 درصد13/21 درصد81/63

 سابقه کار )سال( سطح تحصیالت تحصیالت

 کتابداری
غیر
 کتابدار

 کارشناسی
کارشناسی

 ارشد
 دکتری

فوق
 دکتری

6-5 1-61 66-65 61-31 36-35 
به31

 باال

62/15
 درصد

81/33
 درصد

13/31 33/38 9/2 1 35/66 61/69 61/31 96/35 21/63 32/5 

                                                           
1. Lasers 
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شناختی پژوهش ارائه شده است. بیشتر پاسخگویان این  های جمعیت ویژگی 5در جدول 
 10/31سال ) 02-00درصد( و در رده سنی  05/08پژوهش دارای تحصیالت کارشناسی ارشد )

درصد از کل  01/22ها بیشتر از مردها بوده، به نحوی که  درصد( قرار دارند. همچنین فراوانی زن
دهد دهند. اطالعات مربوط به سابقه کار پاسخگویان نیز نشان می تعداد نمونه را زنان تشکیل می

ترین  سال به باال کم 51درصد( و  07/51سال بیشترین فراوانی ) 02تا  00که کتابداران با سابقه کار 
درصد(  03/72ت کتابداری )درصد( را دارا هستند و همچنین کارکنان با تحصیال 53/2فراوانی )

 باشد. ( می05/08بیشترین فراوانی و سطح تحصیالت کارشناسی ارشد با فراوانی )

 های پژوهش . آزمون فرضیه5-4

سنجی بین دو متغیر، در گام اول وجود  های اول تا سوم، با توجه به ارتباط جهت انجام فرضیه
ارتباط خطی، با استفاده از مدل شود که در صورت وجود  ارتباط معنادار خطی بررسی می

رگرسیون، مدل ارتباطی مربوطه با تعیین ضرایب و مفروضات آن مورد بررسی خواهد شد. الزم به 
های دقیق آماری، از میانگین نمره پاسخگویی در  توضیح است که به جهت استفاده از آزمون

بتی جهت انجام محاسبات بهره ای و نس های فاصله پرسشنامه استفاده شده است تا بتوان از مقیاس
های پارامتری آماری نیازمند آن است که متغیرهای مربوطه دارای  برد. قبل از هر چیز انجام آزمون

 ، ارائه شده است.3در جدول 1توزیع آماری نرمال باشند، لذا، نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف

 های مربوط به هر متغیر )مولفه( دادهآزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن  -3جدول 

 سرمایه فکری نوآوری مدیریت دانش مولفه

 283 283 283 تعداد

پارامترهای 

 نرمال

 1383/66 6133/63 6382/61 میانگین

 61138/3 19125/2 18816/3 انحراف معیار

 ها تفاوت

 /618 /636 /626 مطلق

 /618 /118 /118 مثبت

 -/186 -/636 -/626 منفی

 /618 /636 /626 اسمیرنوف -آماره کولموگروف

 /636 /156 /158 سطح معناداری

                                                           
1. Kolmogorov Smirnov 
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و براساس مستند ردیف آخر که مربوط به بخش معناداری است،  3های جدول  با توجه به داده
 12/1کنند، زیرا میزان معناداری از مقدار  ها از توزیعی نرمال پیروی می مشخص شد که داده

شود. لذا، بر این  درصد، فرض صفر تایید می 12بنابراین، با اطمینان  ده وتر بو فرض بزرگ پیش
باشند.  های مربوط به تمامی عناصر از توزیع نرمال برخودار می توان اذعان داشت که داده اساس می

 ذکر به الزم. نمود دهستفاا نیز یمترراپا یهاآزمون از توان می تضیافرن موآزرو، در پاسخ به  از این
 ،(ای رابطه) مشتری سرمایه انسانی، سرمایه شامل فکری های سرمایه مولفه پژوهش این در است

نی و مولفه سازما فرآیندی، خدمات، مخاطب، جذب شامل نوآوری مولفه و ساختاری سرمایه
مدیریت دانش شامل خلق دانش، کاربرد دانش، تسهیم دانش، ذخیره دانش، ارزیابی دانش 

های دیگر خارج از حوصله این  های هر مولفه بر زیرمجموعه مولفه مجموعهباشد که بررسی زیر می
پژوهش بوده و بنابراین، کلّیات هر مولفه بر مولفه دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. این در 

 ها به صورت جداگانه محاسبه گردید.  صورتی است که بارعاملی هر کدام از این مولفه

های  های سرمایه فکری و نوآوری در کتابخانه ن مولفه. آزمون فرضیه اول: بی5-4-1

 عمومی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

سنجی میان نوآوری به عنوان متغیر وابسته و سرمایه فکری به عنوان متغیر مستقل،  جهت ارتباط
ت کد گردید و به این منظور اعداد حاصل از پرسشنامه از حال سنجی رگرسیونی استفاده  از ارتباط

ای و نسبتی تبدیل شدند. در این راستا نتایج تحلیل رگرسیونی آزمون  خارج شده و به مقیاس فاصله
ضرایب همبستگی بین دو مولفه  ارائه شده است که 7و 1، 2، 0این فرضیه در جداول شماره 

 باشد. قابل مشاهده می 0سرمایه فکری و نوآوری در جدول
 های سرمایه فکری و نوآوری ولفهجدول ضرایب همبستگی بین م -4جدول

 همبستگی سرمایه فکری نوآوری

913/**

111/1
283 

6

283 

 ضریبهمبستگیپیرسون

 معناداری سرمایهفکری

 تعداد

6

283 

913/**

111/1
283 

 ضریبهمبستگیپیرسون

 معناداری نوآوری

 تعداد

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

شود، ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه فکری و  مشاهده می 0 همانگونه که در جدول
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است. بنابراین،  12/1تر از  بوده که کم 111/1و سطح معناداری آن برابر  110/1نوآوری برابر 
گی باشد. با توجه به مثبت بودن ضریب همبست رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری معنادار می

های عمومی افزایش یابد، نوآوری  شود که هرچه سرمایه فکری در کتابخانه پیرسون، مشخص می
 شود. بیشتر می

 های فکری و نوآوری های سرمایه نتایج مدل همبستگی بین مولفه -5جدول

 های عمومی ایران در کتابخانه

 ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده منبع تغییرات

6 939/1 939/1 913/1 

سنجی براساس ضریب همبستگی است که در آن عالوه بر  پیرامون ارتباط 2های جدول  داده
مقدار ضریب همبستگی بین دو متغیر سرمایه فکری و نوآوری، مقدار ضریب تعیین نیز مشخص 

( بوده و توان دوم آن؛ که همان ضریب تعیین =110/1Rشده است. ضریب همبستگی برابر )
کند که چه میزان از متغیر پاسخ، از طریق  باشد. ضریب تعیین بیان می می 151/1رابر است، ب

تر  متغیر پیشگو و مستقل قابل تبیین و گزارش است. هرچه مقدار این ضریب به عدد یک نزدیک
مشخص  151/1سنجی بین دو متغیر معرفی شده باالتر خواهد بود. با مشاهده مقدار  باشد، ارتباط
توان  ل ارتباطی بین این دو مولفه سرمایه فکری و نوآوری به شدت باال بوده و تقریبًا میاست که مد

 درصد سرمایه فکری با نوآوری قابل بیان است. 13گفت 

 های سرمایه فکری و نوآوری تحلیل واریانس مولفه -6جدول

 معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 /111 89/3915 511/3825 6 511/3825 رسیونرگ

   /913 281 138/211 باقیمانده

    286 113/5315 کل

های سرمایه فکری و نوآوری و مشخص شدن این ارتباط، با  بعد از بررسی ارتباط میان مولفه
شود. در این جدول با استفاده از ستون معناداری  ، کفایت مدل بررسی می1استفاده از جدول

خص گردید که مدل رگرسیونی ارائه شده، مدل خوب و با کفایتی است، زیرا مقدار معناداری مش
نیز  Fتر است. همچنین مقدار آماره  فرض صفر کم ( اعالم شده که از مقدار پیش111/1برابر عدد )

بوده که مقدار بسیار بزرگی است و مقدار خطای مشخص شده در این  81/0112بر طبق جدول، 
 دهد.  د بسیار کوچکی را نسبت به مدل نشان میجدول عد
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 های سرمایه فکری و نوآوری ضرایب ارتباط رگرسیونی بین مولفه -7جدول

 Tآماره  منبع
 ضریب غیراستاندارد ضریب استاندارد

 معناداری
 بتا خطای تغییرات بتا

 111/1 -319/3 /319  -13/61 ضریبثابت

 111/1 196/6 133/1 913/1 319/11 سرمایهفکری

و  110/0)جدول ضرایب( مقدار ضریب مربوط به مولفه سرمایه فکری برابر عدد  7در جدول 
توان از آن در مدل  شود که این ضریب معنادار است و می با توجه به ستون معناداری مشخص می

م شده که ( اعال-071/0استفاده نمود. همچنین با توجه به مقدار ثابت، مقدار این ضریب برابر با )
باشد. با توجه به جداول آماری گزارش شده، مدل ارتباطی بین این دو مولفه عبارت  معنادار نیز می

 است از:
 سرمایه فکری = نوآوری× 474/4-641/1

 های سرمایه فکری و نوآوری نتیجه آزمون رابطه میان مولفه -8جدول 

 های عمومی ایران در کتابخانه

 نتیجه آزمون فرضیه سطح معناداری Tآماره  اضریب بت رابطه مورد آزمون

 تاییدفرضیه 111/1 31/11 .913 نوآوریسرمایهفکریبر

های  بین سرمایه فکری و نوآوری در کتابخانه که توان بیان کرد می 8براساس جدول شماره 
 باشد. درصد می 71عمومی ایران رابطه معناداری وجود دارد. شدت این اثرگذاری نیز برابر 

ها باید نوآوری منابع انسانی را از طریق مدیریت  دهد که سازمان مرور تحقیقات نشان می
(. در رابطه با ابعاد سرمایه فکری 0181، 1مناسب سرمایه فکری مورد حمایت قرار دهند )وان

ابعاد نوآوری )بازاریابی،  و ای( )ابعاد سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه
( 5105های زیر انجام شده است: قربانی و همکاران ) فرآیندی و سازمانی( پژوهش محصوالت،

 اظهار داشتند که بین سرمایه فکری با نوآوری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
تواند  ( در پژوهشی مشترک نشان دادند که سرمایه فکری سبز می0311درویشی و ضیایی بیده )

شامل نوآوری مدیریتی، نوآوری محصول،  نوآوری زیست محیطی در سازمانباعث تقویت انواع 
 نوآوری فناورانه و نوآوری فرآیندی سبز شود. 

( نشان داد سرمایه فکری بر نوآوری 0317پور، مسعودی و ابراهیمی ) های پژوهش کرم یافته
                                                           

1. Van De Ven 
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  سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
مایه فکری بر عملکرد نوآوری را مورد بررسی قرار دادند. ( تاثیر سر5118) 1زرنلر و همکاران

های پژوهش نشان داد که بین سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه  یافته
 مشتری و عملکرد نوآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

نشان داد بین « وآوریسرمایه فکری و رفتار ن»( با عنوان 5105) 2نتایج پژوهش مور و همکاران
 سرمایه فکری و ابعاد نوآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

های دانش سازمان و  دارایی»( در پژوهش خود با عنوان 5100) 3دلگادو و همکاران
های  اثرات مثبت و معنادار دارایی« های تولیدی اسپانیا( های نوآوری )شواهدی از شرکت قابلیت

 های نوآوری را تایید کردند. کری( بر قابلیتدانشی )سرمایه ف
های سرمایه فکری و تاثیر آن بر فرآیند  ( در پژوهشی به بررسی مدل5101) 4پرستر و همکاران

پرداختند که نتایج نشان داد، رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه فکری با نوآوری  و تولید نوآوری
 وجود دارد.
غیر مستقیم و از طریق  طور  بهنشان داد که بین سرمایه فکری ( در پژوهش خود 5107) 5انگلمن

ظرفیت جذب بنگاه بر نوآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این راستا، فرضیه زیر مطرح 
 های عمومی ایران رابطه معناداری وجود دارد. های فکری و نوآوری در کتابخانه است: بین سرمایه

های  های فکری و مدیریت دانش در کتابخانه بین سرمایه . آزمون فرضیه دوم:5-4-4

 عمومی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

سنجی میان سرمایه فکری به عنوان متغیر وابسته و مدیریت دانش به عنوان متغیر  جهت ارتباط
از سنجی رگرسیونی استفاده گردید و به این منظور اعداد حاصل از پرسشنامه  مستقل، از ارتباط

اند. در این راستا نتایج تحلیلی  ای و نسبتی تبدیل شده حالت کد خارج شده و به مقیاس فاصله
ارائه شده و ضرایب همبستگی بین  05 و 00، 01، 1رگرسیونی آزمون این فرضیه در جداول شماره 

 ، ارائه گردیده است.1دو مولفه سرمایه فکری و مدیریت دانش در جدول 
                                                           

1. Zerenler & et al 
2. Mura, Lettieri, Eradaelli & Spiller 

3. Delgado 
4. Perster, Podrug & Darabos 
5. Engelman  
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 های سرمایه فکری و مدیریت دانش تگی بین مولفهضرایب همبس -4جدول 

 همبستگی سرمایه فکری مدیریت دانش

912/**

111/1
283 

6

283 

 ضریبهمبستگیپیرسون

 معناداری سرمایهفکری

 تعداد

6

283 

912/**

111/1
283 

 ضریبهمبستگیپیرسون

 معناداری مدیریتدانش

 تعداد

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

های  ، ماتریس ضریب همبستگی، به وضوح یک ارتباط معنادار بین مولفه1در جدول شماره
دهد. در این ماتریس، ارتباط خطی بین دو مولفه مورد  سرمایه فکری و مدیریت دانش را نشان می

باشد و از  به عدد یک نزدیک می گزارش شده است که این مقدار بسیار 1/ 113نظر برابر عدد 
( 1/ 111دهد و این مقدار برابر ) سوی دیگر با توجه به ردیف دوم که مقدار معناداری را نشان می

 باشد. است، مشخص شد که ارتباط بین سرمایه فکری و مدیریت دانش به شدت معنادار می
 یریت دانشهای فکری و مد های سرمایه نتایج مدل همبستگی بین مولفه -11جدول

 های عمومی ایران در کتابخانه

 ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده منبع تغییرات

6 931/1 938/1 912/1 

به بررسی ارتباطات همبستگی بین متغیرها اشاره دارد. در این جدول  01های جدول  داده
ان ضریب تعیین است ( گزارش شده و توان دوم آن، که هم=113/1Rضریب همبستگی برابر )

کند که چه میزان از متغیر پاسخ، از طریق متغیر  باشد. ضریب تعیین بیان می می 158/1برابر 
مشخص است که مدل  158/1پیشگو و مستقل قابل تبیین و گزارش است. با مشاهده مقدار 

دیریت دانش درصد سرمایه فکری توسط م 13ارتباطی بین این دو مولفه به شدت باال بوده و تقریبا 
 باشد. قابل بیان می

 های سرمایه فکری و مدیریت دانش تحلیل واریانس مولفه -11جدول 

 معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 /111 31/3816 12/6511 6 12/6511 رگرسیون

   /233 281 532/633 باقیمانده

    286 312/6191 کل
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های مدیریت دانش و سرمایه فکری و مشخص شدن این  بررسی ارتباط میان مولفهبعد از 
کفایت مدل بررسی شد. در این جدول با استفاده از ستون  1ارتباط، با استفاده از جدول آنوا

معناداری مشخص گردید که مدل رگرسیونی ارائه شده، مدل خوب و باکفایتی است، زیرا مقدار 
باشد. همچنین  تر می فرض صفر کم ( اعالم شده که از مقدار پیش111/1معناداری برابر عدد )

است که مقدار بسیار بزرگی بوده و مقدار خطای  01/0810نیز بر طبق جدول  Fمقدار آماره 
 دهد.  مشخص شده در این جدول عدد بسیار کوچکی را نسبت به مدل نشان می

 مایه فکری و مدیریت دانشهای سر ضرایب ارتباط رگرسیونی بین مولفه -12جدول 

 T آماره منبع
 ضریب غیراستاندارد ضریب استاندارد

 معناداری
 بتا خطای تغییرات بتا

 111/1 168/2 661/1  821/23 ضریبثابت

 111/1 322/1 111/1 912/1 133/19 مدیریتدانش

بوده و با  (033/1عدد ) برابردر جدول ضرایب، مقدار ضریب مربوط به مولفه مدیریت دانش 
توان از آن در مدل استفاده  توجه به ستون معناداری مشخص شد که این ضریب معنادار است و می

( اعالم شده که معنادار نیز 108/3نمود. همچنین با توجه به مقدار ثابت، مقدار این ضریب برابر با )
 ولفه عبارت خواهد بود از:باشد. با توجه به جداول آماری گزارش شده، مدل ارتباطی بین این دو م می

 سرمایه فکری = مدیریت دانش ×033/1 + 108/3
 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم - 13جدول

 نتیجه آزمون فرضیه سطح معناداری T آماره ضریب بتا رابطه مورد آزمون

 تاییدفرضیه 111/1 13/19 912/1 مدیریتدانشبرسرمایهفکری

های عمومی  بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در کتابخانه هک توان بیان کرد بر این اساس می
 درصد است.  11ایران رابطه معناداری وجود دارد. شدت این اثرگذاری نیز برابر 

دهنده رابطه معناداری بین ابعاد  (، نشان0310پناه و همکاران ) نتایج تحقیقات روحی
 با مدیریت دانش بوده است.های نامشهود سازمانی )سرمایه فکری و اجتماعی(  دارایی

( بیانگر این است که بین مدیریت دانش، سرمایه فکری و 0315تحقیق رضایی و همکاران )
 ابعاد آن با مقدار کیفیت ارائه خدمات از دیدگاه مشتریان، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

                                                           
1. ANOVA 
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یه اجتماعی با سرمایه ( نیز نشان داد که بین سرما0315فرد و همکاران ) نتایج پژوهش محسنی
 فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

( نشان داد که سرمایه انسانی و ساختاری، 0310همچنین پژوهش عالمه و شیخ ابومسعودی )
 طور  بهمستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت داشته و از سوی دیگر این اجزاء  طور  بههر یک 

گری سرمایه فرهنگی و نیز اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمان  میانجی غیرمستقیم با نقش
 تاثیر مثبت دارند. 

های  ( با ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر سرمایه0312حسنوی و همکاران )
بنیان، به این نتایج دست یافتند که فرآیندهای مدیریت دانش تاثیر  فکری در یک مرکز دانش

توان از فرآیندهای  های فکری می ری بر سرمایه فکری دارند و جهت بارور کردن سرمایهمعنادا
 مدیریت دانش و تغییر در ابعاد آن استفاده نمود. 

( نیز حاکی از آن است که کارایی و 0311نتایج پژوهش دارایی، نصیری و موالیی ایل ذوله )
توجه بیشتر به سرمایه انسانی و ساختاری و اثربخشی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران در گرو 

 رفع موانع ارتقای سرمایه ارتباطی)مشتری( است. 
( در پژوهشی مشترک به این نتیجه دست 0311زاده و زندیان ) همچنین هاللیان مطلق، حسن

یافتند که بر پایه الگوی پژوهش مورد نظر، تمامی ابعاد مدیریت دانش با عملکرد منابع انسانی 
داری دارند. از میان ابعاد مدیریت دانش، ُبعد نگهداری دانش بیشترین ارتباط  ط مثبت و معنیارتبا

 ترین ارتباط را با عملکرد منابع انسانی دارد. و ُبعد توسعه دانش، کم
( سرمایه اجتماعی 0311های پژوهش دانش، کاظمی علیشاهی و سهیلی ) براساس یافته

های سازمان به شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در  تواند به عنوان یکی از قابلیت می
  .های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک بسیاری نماید  سرمایه

های عمومی ایران  . آزمون فرضیه سوم: بین مدیریت دانش و نوآوری در کتابخانه5-4-8

 رابطه معناداری وجود دارد.

متغیر وابسته در این مسأله و نوآوری به عنوان  سنجی میان مدیریت دانش به عنوان جهت ارتباط
و به این منظور اعداد حاصل از پرسشنامه سنجی رگرسیونی استفاده گردید  متغیر مستقل، از ارتباط

اند. در این راستا جداول تحلیلی  ای و نسبتی تبدیل شده از حالت کد خارج شده و به مقیاس فاصله
و  01، 02، 00ند. نتایج آزمون این فرضیه در جداول شماره رگرسیونی به شرح زیر استخراج گردید

، ارائه 00 گزارش شده و ضرایب همبستگی بین دو مولفه مدیریت دانش و نوآوری در جدول 07
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 گردیده است.
 های نوآوری و مدیریت دانش ضرایب همبستگی بین مولفه -14جدول 

 همبستگی مدیریت دانش نوآوری

991/**

111/
283 

6

283 

 ضریبهمبستگیپیرسون

 معناداری مدیریتدانش

 تعداد

6

283 

991/**

111/
283 

 ضریبهمبستگیپیرسون

 معناداری نوآوری

 تعداد

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

ریت دانش و های مدی دهد، ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه نشان می 00های جدول  داده
است. بنابراین،  12/1تر از  بوده که کم 111/1و سطح معناداری آن برابر  111/1نوآوری برابر 

رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری معنادار است. با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی پیرسون، 
ند، نوآوری های عمومی افزایش پیدا ک شود که هرچه ابعاد مدیریت دانش در کتابخانه مشخص می

 شود. بیشتر می
 های عمومی ایران های مدیریت دانش و نوآوری در کتابخانه نتایج مدل همبستگی بین مولفه -15جدول 

 ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده منبع تغییرات

6 993/1 992/1 991/1 

این جدول ضریب  ، به بررسی ارتباطات همبستگی بین متغیرها اشاره دارد. در02جدول 
( گزارش شده و توان دوم آن، که همان ضریب تعیین است، برابر =111/1Rهمبستگی برابر )

کند که چه میزان از متغیر پاسخ از طریق متغیر پیشگو و  باشد. ضریب تعیین بیان می می 113/1
بین مشخص است که مدل ارتباطی  113/1مستقل قابل تبیین و گزارش است. با مشاهده مقدار 

 درصد مدیریت دانش توسط نوآوری قابل بیان است. 11این دو مولفه به شدت باال بوده و تقریبًا 
 های عمومی های مدیریت دانش و نوآوری در کتابخانه تحلیل واریانس مولفه -16 جدول

 معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع تغییرات

 /111 15/51283 698/8262 6 698/8262 رگرسیون

   615/1 281 111/13 باقیمانده

    286 899/8215 کل
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های مدیریت دانش و نوآوری و مشخص شدن این ارتباط، با  بعد از بررسی ارتباط میان مولفه
. در این جدول با استفاده از پردازیم ( به بررسی کفایت مدل می01استفاده از جدول آنوا )جدول 

ی مشخص شد که مدل رگرسیونی ارائه شده، مدل خوب و باکفایتی است، زیرا مقدار ستون معنادار
تر است. همچنین مقدار  فرض صفر کم ( اعالم شده که از مقدار پیش111/1معناداری برابر عدد )

بوده که مقدار بسیار بزرگی است و مقدار خطای  72/21385نیز بر طبق جدول برابر با  Fآماره 
 دهد.  ن جدول عدد بسیار کوچکی را نسبت به مدل نشان میمشخص شده در ای

 های نوآوری و مدیریت دانش ضرایب ارتباط رگرسیونی بین مولفه -17جدول

 Tآماره  منبع
 ضریب غیراستاندارد ضریب استاندارد

 معناداری
 بتا خطای تغییرات بتا

 111/1 -183/1 183/1  -518/9 ضریبثابت

 111/1 313/6 111/1 991/1 31/333 نوآوری

( بوده و 510/0(، مقدار ضریب مربوط به مولفه نوآوری برابر عدد )07)جدول در جدول ضرایب
توان از آن در مدل استفاده  با توجه به ستون معناداری مشخص شد که این ضریب معنادار است و می

( اعالم شده که معنادار نیز -780/1. همچنین با توجه به مقدار ثابت، مقدار این ضریب برابر با )نمود
 :باشد. با توجه به جداول آماری گزارش شده، مدل ارتباطی بین این دو مولفه عبارت است از می

 مدیریت دانش=  نوآوری × 510/0 -780/1
 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم -18جدول 

 نتیجه آزمون فرضیه سطح معناداری Tآماره  ضریب بتا رابطه مورد آزمون

 تاییدفرضیه 111/1 31/333 991/1 برمدیریتدانشینوآور

بین نوآوری و مدیریت دانش در  که ، بیان کرد08توان با استناد به جدول  بر این اساس می
 درصد است. 550های عمومی ایران رابطه معناداری وجود دارد. شدت این اثرگذاری نیز برابر  کتابخانه

دهد کارکنانی که مدیریت دانش  ها نشان می نتایج پژوهش در رابطه با مدیریت دانش و نوآوری،
پردازند. به عبارت  های نوآورانه می ه  گذارند، بیشتر به ایجاد، ترویج و اجرای اید را به اشتراک می

دیگر، ارتباطی مستقیم و بدون واسطه میان مدیریت دانش و نوآوری وجود دارد )رادالی و 
یک ابزار بنیادی به منظور دریافت و توزیع دانش از درون و (. مدیریت دانش 5100، 1همکاران

                                                           
1. Radaelli & et al. 
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ها  (. برخی پژوهش5101، 1بیرون سازمان برای نوآوری و بهبود عملکرد است )لوبک و همکاران
 باشد، از جمله: ها می تاییدکننده ارتباط معناداری بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان

( در پژوهشی فراتحلیلی، رابطه مدیریت دانش 0318)پور  لطیفی جلیسه، خیراندیش و افشاری
ها را با تاکید بر ابعاد و متغیرها مورد بررسی قرار دادند که نتایج نشان داد،  و نوآوری در سازمان

توسعه دانش، تسهیم دانش، استفاده از دانش، نگهداری دانش به ترتیب بیشترین تاثیر را بر متغیر 
( نشان داد رابطه مثبت و معناداری 5101) 2ای یسلی، کوشا و بیوکبسه نوآوری دارند. نتایج یافته

( در پژوهش خود با عنوان 5101) 3همکاران بین نوآوری و تسهیم دانش وجود دارد. سولیستیانی و
، رابطه مثبت و معنادار نوآوری با تسهیم دانش را تایید «قابلیت نوآوری براساس رفتار تسهیم دانش»

( نیز در پژوهشی به بررسی تاثیر مدیریت دانش و نوآوری 5107و همکاران ) نمایند. اسالم می
های این پژوهش نشان داد که چرخه مدیریت  های دانشگاهی پرداختند. یافته خدمات در کتابخانه

قابل توجهی در  طور  بهدانش با نوآوری خدمات ارتباط دارد. همچنین جذب دانش و ایجاد آن 
 4های دانشگاهی موثر است. ساتایاراکاسا و بون ایت دمات کتابخانهمدیریت نوآوری برای خ

( در تحقیقی به این نتیجه دست یافتند که رهبری مدیریت دانش، تاثیر مثبت و معناداری بر 5108)
عملکرد نوآوری محصول دارد. بنابراین، بحث و بررسی در زمینه مدیریت دانش و تاثیر آن بر 

 عملیات سازمان امری ضروری است.نوآوری، در راستای بهبود 

گری مدیریت دانش در  . فرضیه اصلی: بین سرمایه فکری و نوآوری با میانجی5-4-5

 های عمومی ایران رابطه معناداری وجود دارد. کتابخانه

های عمومی ایران رابطه  گری مدیریت دانش در کتابخانه بین سرمایه فکری و نوآوری با میانجی
در این فرضیه با استفاده از روش معادالت ساختاری به بررسی ارتباط بین د. معناداری وجود دار

های عمومی ایران پرداخته شد.  گری مدیریت دانش در کتابخانه سرمایه فکری و نوآوری با میانجی
ها به اثبات رسیده است، لذا، با استفاده از روش معادالت  هرچند ارتباط بین متغیرها در فرضیه

های تی و کای اسکوئر و برخی معیارهای دیگر مورد استفاده در این  ستفاده از آزمونساختاری و ا

                                                           

1. Loebbecke & et al 

2. Yesli, Kosha & Buyukbese  

3. Sulistiyani & et al. 

4. Sattayarakasa & Boon- itt 
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گویه به  013با توجه به اطالعات موجود ابتدا تمامی پردازیم. روش به ارزیابی این ارتباط می
 ها عبارتند از:  های اصلی تبدیل شد که این مولفه مولفه

 ای(، سرمایه ساختاری، )رابطه یسرمایه انسانی، سرمایه مشتر سرمایه فکری:
 جذب مخاطب، خدمات، فرآیندی، سازمانی، نوآوری:

 خلق دانش، کاربرد دانش، تسهیم دانش، ذخیره دانش، ارزیابی دانش. مدیریت دانش:

بارهای عاملی باید از طریق آزمون مورد ارزیابی قرار گیرند تا ارتباط بین متغیرهای آشکار و پنهان 
جه به ضرایب و بارعاملی مشخص شده در این پژوهش، ارتباط قوی بین مشخص شود. با تو

متغیرهای پنهان و آشکار به وضوح مشخص است، زیرا این مقادیر به شدت به عدد یک نزدیک 
از محققین برجسته معادالت ساختاری، مشخص است که  1هستند. همچنین با توجه به نظر کالین

 ( که نشان از ارزش باالی ارتباطی بین متغیرهاست. 3/1ه باالی بارهای عاملی در مدل تبیین شده )هم

 
 بار عاملی بین متغیرهای پژوهش -2نمودار 

تاثیر مدیریت  T(، آماره 81/51تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری ) T ، آماره3براساس نمودار 
شد. از آنجا با ( می11/01نوآوری بر مدیریت دانش ) T ( و آماره20/57دانش بر سرمایه فکری )

ارتباط قوی بین متغیرها و  دهنده  قرار ندارند، نشان -11/0+ و 11/0که همه مقدارها در بازه 

                                                           
1. Klein 
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دهد که  معناردار بودن مسیر و مناسب بودن مدل ساختاری است )آزمون تی در لیزرل نشان می
توان مدل نهایی  یتر باشند تا ارتباط معنادار شود(. در مجموع م بزرگ 11/0مقادیر روی خط باید از 

 شود. تایید می های پژوهش رو، تمامی فرضیه پژوهش را به جامعه آماری تعمیم داد. از این

 
 T-Valueافزار لیزرل با مقادیر  مدل برونداد نرم -3نمودار

افزار، نتایج تحلیل  های ارائه شده در این نرم افزار لیزرل و براساس آزمون با توجه به خروجی نرم
 قابل مشاهده است: 01ین در جدول ضریب تعی

 افزار لیزرل ها براساس خروجی نرم ضریب تعیین مولفه -14جدول 

 R² ضریب تعیین= ابعاد ها مولفه

 سرمایهفکری

 /.12 انسانی

 /.82 ایرابطه

 /.98 ساختاری

 نوآوری

 /.98 جذبوبازاریابی

 /.99 خدمات

 /.99 فرآیندی

 /.99 سازمانی

 انشمدیریتد

 6 خلقدانش

 /.99 کارگیریدانشبه

 /.98 تسهیمدانش

 /.99 ذخیرهدانش

 /.98 ارزشیابیدانش
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 R²سازی  گیری و بخش ساختاری مدل معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه
زا بر یک متغیر  که یک متغیر برون تأثیری است دهنده  نشان R²رود.  کار می معادالت ساختاری به

/. به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، 17/. و 33/.، 01گذارد و سه مقدار  زا می درون
مشخص است که ضریب تعیین تمامی  R²شود. با توجه به مقادیر  متوسط و قوی در نظر گرفته می

ها و  آن است که ارتباط بین مولفه دهنده  مقادیر بسیار به عدد یک نزدیک است و این مطلب نشان
های نیکویی برازش که خوبی  باشد. در ادامه آزمون تغیرهای اصلی با یکدیگر به شدت باال میم

 شود. دهد، ارائه می مدل را نشان می
 های برازندگی مدل مشخصه -21جدول

 GFI RMSEA CFI AGFI NFI شاخص

 /.9ازباالتر /.5باالتراز /.9باالتراز /.6ترازکم /.1باالتراز میزانموردقبول

 /.95 /.53 /.91 /.12 /.18 میزانبرآوردشده

دهد که  نشان می 51های برازش به دست آمده برای مدل آزمون شده در جدول  شاخص
/. از سطح قابل قبولی برخودار بوده و سایر 13در مدل برآورد شده با میزان RMSEA شاخص
/. 25/. و 18/.، 12/.، 11برابر  به ترتیب CFI، NFI، GFI ،AGFIهای برازش شده مانند  شاخص

ها با  همه از میزان قابل قبولی برخوردار هستند. بنابراین، مشخصه نیکویی برازش نشان داد که داده
های  کلی در برنامه لیزرل، هر یک از شاخص طور  بهساختار عاملی این مدل، برازش مناسبی دارند. 

ها  مدل یا عدم برازندگی آن نیستند، بلکه شاخصبدست آمده برای مدل، به تنهایی دلیل برازندگی 
داد که  ها نشان را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. مقدار به دست آمده برای این شاخص

های برازش مدل  الگو در جهت تبیین و برازش، از وضعیت مناسبی برخودار بوده و شاخص
باشد که تمامی این نتایج در  ژوهش بالمانع میوضیعت مناسبی دارند. بنابراین، پاسخ به فرضیات پ

 ، خالصه شده است.51جدول شماره 

توان چنین اظهار کرد که ارتباط هر  ، می50های جدول شماره  در پایان با توجه به خروجی
های فرعی مورد تایید قرار گرفته و میانگین  متغیر مستقل در نظر گرفته شده و نتایج آزمون فرضیه

باشد. همچنین در پاسخ به فرضیه اصلی این پژوهش که بین  درصد می 18ها  موندرصدی این آز
های عمومی ایران رابطه معنادار  گری مدیریت دانش در کتابخانه سرمایه فکری و نوآوری با میانجی

گیرد، زیرا این مدل ارتباطی  توان گفت این فرضیه مورد تایید قوی قرار می می و مثبتی وجود دارد،
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 مدل قابل قبولی بوده است. به شدت
 بندی آن های فرعی و اصلی پژوهش و رتبه نتایج فرضیه -21جدول 

 بتا های فرعی فرضیه
تعدیل شده 

 ضریب تعیین
 رتبه T آماره

نتیجه 

 آزمون

 تایید 3 31/11 %939 %913 سرمایهفکریبانوآوریرابطهمعناداریدارد.

 تایید 2 13/19 %931 %912 اریدارد.مدیریتدانشباسرمایهفکریرابطهمعناد

 تایید 6 31/333 %993 %991 .نوآوریبامدیریتدانشرابطهمعناداریدارد

میانجیفرضیه اصلی: نوآوریبا فکریو کتابخانهبینسرمایه هایعمومیگریمدیریتدانشدر
 ایرانرابطهمعنادارومثبتیوجوددارد.

 تایید

 %98میانگین:

توان به  به تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری و همچنین تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری، می با توجه
نقش میانجی مدیریت دانش در تاثیر سرمایه فکری بر نوآوری رسید. مدیریت دانش با مدیریت و 

محور، سرمایه فکری موجود در سازمان را به رفتار نوآورانه بدل کرده و از  های دانش تسهیل فعالیت
دهد که  ها نشان می (. بررسی5107بخشد )گیلبرت،  این طریق، عملکرد سازمانی را بهبود می

باشد، زیرا  نیاز ضروری سرمایه فکری برای تبدیل شدن به رفتار نوآورانه می مدیریت دانش، پیش
به سازی را با دیگران  مدیریت دانش به معنای اقدامی است که در آن کارکنان اطالعات درون و برون

های نوآورانه در سازمان شکل  ( و از این طریق، ایده5105گذارند )مور و همکاران،  اشتراک می
 کند: مبانی نظری فوق را تایید می های زیر گیرد. در این راستا پژوهش می

های سرمایه فکری، دو ُبعد سرمایه  ( بیان کردند که از بین مولفه0313چوپانی و همکاران )
بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح  ه عنوان متغیرهای پیشانسانی و مشتری ب

( در بررسی نقش تسهیم دانش در 0310فرد ) تغییرات نوآوری سازمانی را دارند. صالحی و دانایی
 طور  بههای فکری  های فکری و رفتار نوآورانه نشان دادند که سرمایه رابطه میان اجزای سرمایه

دهد، اما با مداخله تسهیم دانش، این رابطه تقویت  تار نوآورانه را تحت تاثیر قرار نمیمستقیم، رف
( نشان داد، وجود رابطه میان 0311شود. نتایج پژوهش خوراکیان، کدخدا و مالزاده یزدانی ) می

ا ُبعد انسانی سرمایه فکری و رفتار نوآورانه از طریق نقش میانجی، دو ُبعد رفتار اشتراک دانش ر
دهد که سرمایه  نیز نشان می (0317پور، مسعودی و ابراهیمی ) های پژوهش کرم کند. یافته تایید می

فکری بر تسهیم دانش و نوآوری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین براساس این 
بورقانی  % تاثیر مثبتی بر نوآوری دارد. نتایج پژوهش31ها، تسهیم دانش با ضریبی برابر با  یافته
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مستقیم بر مدیریت  طور  بههای فکری  ( نشان داد که سرمایه0317فراهانی، آبدارزاده و فتوت )
های پرشمارگان اثر مثبت و معناداری دارد و  دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی روزنامه

ازمان نقش های فکری بر نوآوری س همچنین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تاثیر سرمایه
( 0317های به دست آمده از پژوهش دهقانی سلطانی، مصباحی و طالبی ) میانجی دارند. یافته
گرا تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآوری  های سازمانی در رهبری دانش نشان داد که ارزش

سهامی و دارد. این در حالی است که تسهیم دانش در رابطه فوق نقش میانجی دارد. نتایج پژوهش 
دهد که اجرای نوآوری باز با رویکرد سرمایه انسانی منجر به ارتقاء  ( نشان می0311همکاران )

برد، افزایش سرمایه ارتباطی و کسب قدرت و اعتبار برای سازمان  -دانش سازمان، ایجاد رابطه برد
نوآوری های فکری را بر  ( در پژوهشی نقش مدیریت دانش و سرمایه5110) 1اگبو .خواهد شد

سازمانی بررسی کرده و نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و سرمایه فکری با 
 نوآوری سازمانی وجود دارد.

 گیری . نتیجه4

های فکری بر  شناسایی نقش واسط مدیریت دانش در تاثیر اجزای سرمایه این پژوهش هدف
غییرات سریع در محیط امروزی، اکتساب و به تباشد.  های عمومی کشور می نوآوری در کتابخانه

ناپذیر تبدیل  ها به منظور کسب مزیت رقابتی به ضرورتی اجتناب روزرسانی دانش توسط سازمان
ها،  ها با کاربست مدیریت دانش، امکان خالقیت و نوآوری در فعالیت شده است. سازمان

ها از  در رقابت با سایر سازمان فرآیندها، محصوالت و خدمات خود را فراهم کرده و در نتیجه
 حالت انفعالی خارج خواهند شد.

ها در مسیر صحیح خود  های سازمانی و قرار دادن این ویژگی با این وجود مطالعه چنین ویژگی
رغم اهمیت موضوع، تاکنون توجه به موضوع بررسی  برای رشد سازمان بسیار حیاتی است. علی

های عمومی به عنوان  گری مدیریت دانش در کتابخانه ا میانجیهای فکری بر نوآوری ب نقش سرمایه
های عمومی مورد بررسی  مبحثی مهم و دارای اهمیت سازمانی در میان پژوهشگران حوزه کتابخانه

جداگانه بررسی و  طور  بههای مختلف هر کدام از این متغیرها  قرار نگرفته است. اما در پژوهش
 اند.  تحلیل شده

                                                           
1. Egbu 
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هایی  های عمومی به عنوان سازمان محیط اطالعاتی به سرعت در حال تغییر، کتابخانه بنابراین، در
ای  خدماتی به سرعت توسعه یافته و از برخی اصول مدیریت دانش به منظور ارتقاء خدمات کتابخانه

ز گردد. لذا، نتایج حاصل ا کنند که عدم توجه به آن باعث عدم اثربخشی و کارایی آنان می استفاده می
 این پژوهش به شرح زیر است.

های عمومی بین سرمایه فکری  نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول پژوهش نشان داد، در کتابخانه
های سرمایه فکری، سرمایه ساختاری  با نوآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و میان مولفه

/.( 71/.( و سرمایه انسانی )10ای ) هکنندگی برخوردار بوده و سرمایه رابط /.( از بیشترین تبیین11)
های پژوهش  کنندگی سرمایه فکری قرار دارند. نتایج این پژوهش با یافته های بعدی تبیین در رتبه

(، بورقانی 0311(، خوراکیان، کدخدا و مالزاده یزدانی )0317پور، مسعودی و ابراهیمی ) کرم
 5117) 1(، سیالورجا و همکاران0313ان )(، چوپانی و همکار0312فراهانی، آبدارزاده و فتوت )

(، مور و 5105(، قربانی و همکاران )5118(، زرنلر و همکاران )5105، 2به نقل از: مینشن
( همخوانی دارد، اما با 5101( و پرستر و همکاران )5100(، دلگادو و همکاران )5105همکاران )

( همسو نیست. 0310فرد ) ایی(، صالحی و دان0313های عصاره، یزدانفر و قاسمی ) پژوهش
های فکری در  توان بیان کرد که هر چقدر سرمایه بنابراین، براساس نتایج به دست آمده از تحقیق می

ها بیشتر و کتابداران  های عمومی از سطح مطلوبی برخودار باشند، نوآوری در آن کتابخانه کتابخانه
به سبب تاکیدی که بر منابع )انسانی،  های فکری رسد سرمایه نوآورتر خواهند شد. به نظر می

های عمومی را فراهم  ای( دارند، موجبات افزایش نوآوری در بین کارکنان کتابخانه ساختاری و رابطه
 خواهند کرد.

نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق بیانگر این است که رابطه مثبت و معناداری بین 
های  های عمومی وجود دارد. نتایج این پژوهش با یافته سرمایه فکری با مدیریت دانش در کتابخانه

فرد و همکاران  (، محسنی0315(، رضایی و همکاران )0310پناه و همکاران ) پژوهش روحی
( که نشان دادند بین 0312( و حسنوی و همکاران )0310(، عالمه و همکاران )0315)

های  ، همخوانی دارد. از بین مولفههای فکری و مدیریت دانش رابطه مستقیمی وجود دارد سرمایه
( از بیشترین 11/0( و ذخیره دانش )11/0(، کاربرد دانش )11/0مدیریت دانش، خلق دانش )

                                                           
1. Silavarja & et al 
2. Mention  
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های بعدی  /.( در رتبه11/.( و ارزیابی دانش )11کنندگی برخودار است و تسهیم دانش ) تبیین
دگی مدیریت دانش توسط ابعاد خلق کنن کنندگی قرار دارند. با توجه به بیشترین مقدار تبیین تبیین

توان  دانش، کاربرد دانش و ذخیره دانش است، بنابراین، براساس نتایج به دست آمده از تحقیق می
ای( به  های فکری )انسانی، ساختاری و رابطه های عمومی هرچه از سرمایه بیان کرد در کتابخانه

رسد  بیشتر خواهد بود. به نظر می برداری شود، مدیریت دانش در میان آنها نیز خوبی بهره
های عمومی دارد، موجبات افزایش  های فکری به سبب تاکیدی که بر پتانسیل کتابخانه سرمایه

های عمومی شده است. همچنین این نتیجه قابل  های مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه مولفه
های فکری جهت خلق دانش،  های عمومی باید به سرمایه دریافت است که مدیران کتابخانه

حفظ، ذخیره و ارزیابی دانش کتابداران توجه نمایند، تا آنان بتوانند به صورت  کاربردی کردن دانش،
های خود را مستندسازی کرده و از مدیریت دانش یکدیگر  مستمر اطالعات مربوط به مهارت

 مند شوند. بهره
دهد، رابطه مثبت و معناداری بین  نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم این پژوهش نشان می

های  های عمومی وجود دارد. نتایج این پژوهش با یافته نوآوری و مدیریت دانش در کتابخانه
(، 0310فرد ) (، صالحی و دانایی5100(، دلگادو و همکاران )0388های دهقان نجم ) پژوهش

( و یسلی، کوشا و 5101ن )( سولیستیانی و همکارا0318پور ) لطیفی جلیسه، خیراندیش و افشاری
  های ماتوس و همکاران ( همخوانی دارد. اما با یافته5107( و اسالم و همکاران )5101بیوکبس )

توان گفت که هرچه  ( همخوانی ندارد. بنابراین، براساس نتایج به دست آمده از تحقیق می5101)
وآوری آنان بیشتر خواهد بود. های عمومی بیشتر باشد، عملکرد ن مدیریت دانش کارکنان کتابخانه

های )خلق، ذخیره، کاربرد، تسهیم و ارزیابی دانش( در  مدیریت دانش به سبب تاکیدی که بر مولفه
های عمومی دارد، موجب افزایش عملکرد نوآوری در بین کارکنان  بین کارکنان کتابخانه

توان گفت که گستره ابعاد  یشده است. برای دالیل تشریح این تاثیرگذاری م  های عمومی کتابخانه
ها تا اندازه زیادی بستگی به تالش کتابدارانی دارد که زمینه ابعاد  مدیریت دانش در کتابخانه

نمایند. در نتیجه، با توجه به اینکه نوآوری فرآیندی  مدیریت دانش را تسهیل و تسریع می
 ریشه در مدیریت دانش دارند. شود، می محور است، تمامی عواملی که منجر به انواع نوآوری دانش

بین سرمایه فکری و  دهد، رابطه معنادار و مثبتی نتایج حاصل از فرضیه اصلی پژوهش نشان می
وجود دارد، و فرضیه اصلی  های عمومی ایران گری مدیریت دانش در کتابخانه نوآوری با میانجی

های  ناداری بین مولفهاین پژوهش به اثبات رسید. همچنین مشخص شد که بیشترین رابطه مع
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های سرمایه  باشد. همچنین رابطه معناداری بین مولفه ( می01/550نوآوری با مدیریت دانش )
های  ( است و به سرمایه75/11( و مدیریت دانش با سرمایه فکری )01/71فکری با نوآوری )

ی، انتقال و کارگیر فکری به عنوان اهرمی برای خالقیت، نوآوری، حفظ و نگهداری، تولید، به
( و صالحی و 5110های اگبو ) های پژوهش شود. نتایج این پژوهش با یافته ارزیابی دانش توجه می

توان  ( همخوانی دارد. بنابراین، براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می0310فرد ) دانایی
رخوردار باشد، های عمومی از سطح مطلوبی ب بیان کرد که هر چقدر مدیریت دانش در کتابخانه

رسد مدیریت دانش به  ها بیشتر و کتابداران نوآورتر خواهند شد. به نظر می نوآوری در آن کتابخانه
سبب تاکیدی که بر ایجاد، ذخیره، انتقال، کاربرد و ارزیابی دانش دارد، موجب افزایش نوآوری در 

 شود. های عمومی می بین کارکنان کتابخانه

 . پیشنهادات پژوهش6

های عمومی، پیشنهاد  توجه به تاثیر مثبت و معنادار بین سرمایه فکری و نوآوری در کتابخانه با ـ
 شود:می

های سرمایه  های عمومی، به مجموعه مولفهمند، ضمن توجه به ویژگی کتابخانهبا نگرشی نظام
فکری را  هایی که سطح مطلوبی از سرمایه فکری توجه شود، زیرا نتایج پژوهش نشان داد کتابخانه

کارگیری آنها،  های جدید و افزایش توانایی فهم و به دارند، نوآورتر بوده و با القای دانش و ایده
ها و  ریزی دقیق، نسبت به افزایش قابلیت های عمومی با برنامهکنند. کتابخانه نوآوری را تسهیل می

های  انند با برگزاری دورهتو های عمومی میهای تخصصی کتابداران مبادرت ورزند.کتابخانه مهارت
آموزش ضمن خدمت، افزایش ثروت سازمانی در مولفه سرمایه انسانی را فراهم آورند. 

ها، تجارب، دانش، توانایی و  سازوکارهایی در حوزه مدیریت منابع انسانی اتخاذ کرده و به مهارت
ها  ی در کتابخانهرضایت کتابداران توجه نمایند و به مدیریت دانش به عنوان یک منبع نوآور

آورد. ایجاد  نگریسته شود که موجبات افزایش رضایت شغلی، وفاداری سازمانی را فراهم می
ها و دانش ضمنی کتابداران با یکدیگر توسط مسئولین، که در نهایت  ای جهت تبادل تجربه سامانه

سبت به های عمومی خواهد شد. ن های فکری در نوآوری کتابخانه باعث تقویت نقش سرمایه
اندازی واحد سازمانی ارتباط با  های نوین و راه اندازی پایگاه داده اطالعاتی و استفاده از فناوری راه

 مشتریان و أخذ دیدگاه مخاطبان خود و برقراری ارتباط دوسویه با آنان اقدام نمایند.
های  انهبا توجه به تاثیر مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و مدیریت دانش در کتابخ ـ
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 شود: عمومی، پیشنهاد می
های عمومی مدیران سبک مدیریت مشارکتی را انتخاب نمایند و با دخیل نمودن  در کتابخانه

ها زمینه نوآوری را فراهم آورند. سعی شود محیط کاری کتابداران به  گیری کتابداران در تصمیم
های کاری،  یل شده و با تشکیل تیمای طراحی گردد که برقراری ارتباط و تعامل بین آنها تسه گونه

 های عمومی تقویت شود. کاِر گروهی در کتابخانه
های عمومی،  با توجه به تاثیر مثبت و معنادار بین نوآوری و مدیریت دانش در کتابخانه ـ

 شود: پیشنهاد می
. های کاربردی و اجرای آنها اقدام شود های کتابداران نسبت به توسعه ایده با دریافت ایده

سازوکارهای تشویقی زمینه بروز ایده، از سوی کتابداران فراهم شود. از کتابدارانی که با خالقیت 
آورند، حمایت شده و با  خود زمینه ارائه محصوالت و خدمات جدید را برای سازمان به ارمغان می

 های مدیریتی نسبت به تحریک و افزایش خالقیت آنان اقدام گردد. تکنیک
 گردد: های پژوهش پیشنهادات زیر ارائه می توجه به یافتهدر پایان با 

های عمومی و مقایسه  انجام پژوهشی مشابه با نظرسنجی از کتابداران و کاربران کتابخانه ـ
 نتایج آن با پژوهش حاضر

 ها و مقایسه نتایج آنها با یکدیگر انجام پژوهش مشابه در سایر کتابخانه ـ
های فکری، نوآوری و مدیریت دانش در  سنجی سرمایه کانانجام پژوهشی در راستای ام ـ

 های عمومی کشور. کتابخانه
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 .های عمومی ایران با توجه به الگوهای بازاریابی های مناسب الگوی بازاریابی کتابخانه ویژگی(. 0311امیر اینانلو، ا. ) .1
 نسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی.شناسی، دانشکده علوم ا رساله دکتری. گروه علم اطالعات و دانش

بهبود رفتارهای نوآورانه کارگران از (. 0315آزاده دل، م.ف.؛ فرحبند، ف.؛ اوشک سرایی، م.؛ صالحی کردآبادی، س. ) .5
 در: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت نوآوری ایران: های تولیدی. های مدیریت دانش در شرکت طریق مولفه

0-00. 
گیری  های فکری بر نوآوری سازمانی با میانجی (. اثر سرمایه0312نی فراهانی، س.؛ آبدارزاده، پ.؛ فتوت، ب. )بورقا .3

 .08-53(: 0)1، های مدیریت منابع انسانی پژوهشهای نوشتاری.  مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانه
)مورد  زمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری(. ارائه الگوی بررسی یادگیری سا0310ج. ) ؛ معدنی،.پوراسدی، م .0

 .107-151 :(0)01 مدیریت انتظامی،مطالعه: سرکالنتری سوم شهر تهران(. 
های  (. بررسی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه0313زاده، ح. ) چوپانی، ح.؛ زارع خلیلی، م.؛ قاسمی، ع.؛ غالم .2

: 5(0، )ابتکار و خالقیت در علوم انسانیسهامی بیمه توسعه(. های  فکری با نوآوری سازمانی)مطالعه موردی: شرکت
58-21. 

افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی، اقتصادی و بازار  (. بررسی ارتباط بین ارزش0310پور، د.؛ یزدانی، ح.ر. ) حسن .1
 .35-02 (:0)01 بررسی حسابداری و حسابرسی،های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران.  سهام شرکت

 تهران: نشر کتابدار. ها. مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت(. 0381زاده، م. ) حسن .7
(. ارائه مدل سنجش میزان تاثیر مدیریت دانش بر 0312حسنوی، ر.؛ اخوان، پ.؛ رمضان، م.؛ زاهدی، م.ر. ) .8

 .31-01(: 01)02 مدیریت فردا،بنیان.  های فکری در یک مرکز دانش سرمایه
بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار نوآورانه با تاکید بر (. 0311.ر.؛ کدخدا، ن.؛ مالزاده یزدانی، ب. )خوراکیان، ع .1

 . 030-010(: 0)1 مدیریت نوآوری،گری اشتراک دانش )مطالعه موردی پژوهشکده هوا خورشید(.  نقش میانجی
با سرمایه فکری و مدیریت دانش  (. رابطه سرمایه اجتماعی0311دانش، ف.؛ کاظمی علیشاهی، ح.؛ سهیلی، ف. ) .01

 .022-051(: 5)1 علوم و فنون مدیریت اطالعات،در بیمه ایران. 
(. بررسی نقش سرمایه فکری در توسعه انواع نوآوری سازمانی با تاکید بر 0311؛ ضیایی بیده، ع. ).درویشی، م .00

مدیریت منابع انسانی در  رویکرد زیست محیطی)پژوهشی در صنعت نفت، گاز، و پتروشیمی استان خوزستان(.
 .071-002 (:30)1 صنعت نفت،

: 01، مهندسی خودرو و صنایع وابسته(. مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی. 0388دهقان نجم، م. ) .05
07-25. 

گرا بر عملکرد  های سازمانی و رهبری دانش (. تاثیر ارزش0317دهقانی سلطانی، م.؛ مصباحی، م.؛ طالبی، ی. ) .03
 .70-03(: 3)8، ابتکار خالقیت در علوم انسانیی با تبیین نقش تسهیم دانش. نوآور

(. نقش مدیریت دانش و سرمایه فکری در ارتقاء کیفیت خدمات 0315رضایی، ح.ر.؛ رضایی، ل.؛ منوچهری، ف. ) .00
 .30-51(: 0)5، حسابداری سالمت)مطالعه موردی بیمارستان فقیهی شیراز(. 

های نامشهود سازمانی )سرمایه  بررسی تاثیر ابعاد دارایی(. 0310کار، م. ) اده، م.؛ نیکز روحی پناه، ع.؛ جاجرمی .02
در: سومین همایش ملی مهندسی  اجتماعی و سرمایه فکری( بر مدیریت دانش در شرکت آب و فاضالب استان یزد.
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 صنایع و سیستم.
الگوی نوآوری باز با رویکرد سرمایه (. طراحی 0311سهامی، ا.؛ صفری، ع.؛ انصاری، ر.؛ شائمی برزکی، ع. ) .01

 .575-522(: ص5)03، توسعه کارآفرینیانسانی در صنعت فوالد )مطالعه موردی: شرکت فوالد مبارکه(. 
 رسانی ها و مراکز اطالع (. سنجش بلوغ مدیریت دانش در کتابخانه0318) .؛ جعفری، م.؛ مرادی، م.شفیعی، س .07

 .77-011(: ص1)5، دانش سازمانی مدیریت راهبردیمانشاه(. های عمومی کر )نمونه پژوهش: کتابخانه

(. بررسی نقش تسهیم دانش در رابطه میان اجزای سرمایه فکری و رفتار نوآورانه. 0310فرد، ح. ) صالحی، ع.؛ دانایی .08
 .058-011(: 0)2، های مدیریت منابع انسانی پژوهش

 های فکری به منظور ارتقاء مزیت رویکرد سرمایه (. استفاده از0313؛ قاسمی، ا. ).؛ یزدانفر، ش.عصاره، ف .01

 (:3)51 های عمومی، رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالعهای عمومی استان خوزستان.  رقابتی پایدار در کتابخانه

012-205. 
(. بررسی سرمایه فکری، با نقش میانجی مدیریت دانش و سرمایه 0310عالمه، س.م.؛ شیخ ابومسعودی، ع. ) .51

(: 50)8، حسابداری مدیریت)مورد مطالعه: شرکت گاز اصفهان(.  BSCعملکرد سازمان از منظر مدل  فرهنگی بر
87-73. 

بررسی نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین سرمایه فکری و  .(0317پور، ع.؛ مسعودی، ن.؛ ابراهیمی، ا. ) کرم .50
 .518-082(: 0)01 یت فناوری اطالعات،مدیر افزاری ایران(. های نرم نوآوری سازمانی)مطالعه موردی: شرکت

(. بررسی تاثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد 0310) .راد، ج کشاورزی، ع.ح.؛ صفری، س.؛ حمیدی .55
 .058-013: 5 انداز مدیریت دولتی، چشمسازمانی. 

گری  اجتماعی با میانجی(. تاثیر سرمایه 0318العابدینی، م.؛ موری بختیاری، ن. ) کوهی رستمی، م.؛ حاجی زین .53
مطالعات کتابداری های عمومی استان خوزستان.  پذیری استقرار مدیریت دانش در کتابخانه فرهنگ سازمانی بر امکان

 .052-005 (:51)00، و علم اطالعات
با  (. فراتحلیل رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان0318پور، ا. ) لطیفی جلیسه، س.؛ خیراندیش، م.؛ افشاری .50

 .0118-0103(: 0)50 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات،تاکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی. 
(. رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت 0315راد، س.ع. ) فرد، غ.؛ رضایی، غ.؛ حسینی محسنی .52

 .020-031(: 3)0 یریت آموزشی،رهیافتی نو در مددانش)مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان(. 
در: تهران: دومین  نقش خالقیت و نوآوری در رشد اقتصادی.(. 0388نصرالهی، ز.؛ طاهری دمنه، م.؛ دامکی، ع.م. ) .51

 شناسی و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران. کنفرانس ملی خالقیت
)مطالعه  ن با نقش میانجی نوآوری(. تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازما0310) الهی، ص. ؛ فیض.نمامیان، ف .57

 .070-015 :(01)01 فرهنگ ایالم،موردی: شهرک صنعتی ایالم(. 
در: خالقیت و  های عمومی. نقش نوآوری در افزایش اثربخشی خدمات در کتابخانه(. 0387نوروزی چاکلی، ع.ر. ) .58

های عمومی  در کتابخانههای عمومی، مجموعه مقاالت نشست تخصصی خالقیت و نوآوری  نوآوری در کتابخانه
 کل پژوهش و آموزش. های عمومی کشور، اداره نهاد کتابخانه

های عمومی استان  (. نقش سرمایه فکری بر عملکرد کارکنان کتابخانه0318نوروزی، ی.؛ قاسمیان، ق.؛ زارعی، ع. ) .51
 .311-301(: 5)52 های عمومی، رسانی و کتابخانه تحقیقات اطالعآذربایجان غربی. 

های مدیریت دانش در بهبود  ای مولفه (. تحلیل اثرات واسطه0311زاده، م.؛ زندیان، ف. ) یان مطلق، ف.؛ حسنهالل .31
 .57-7(: 5)3، علوم و فنون مدیریت اطالعاتعملکرد منابع انسانی. 
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