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 چکیده

برای توسعه محصوالت و خدمات واحد و ایجاد منفعت در  هاسازمان :هدف

شهوند و نهوآوری موفهن فناورانهه نیهاز بهه        فناورانهه  بازار باید درگیر نوآوری
، ههد  پههوهش حا هر    بر مبنای منابع دانش معتبر دارد. بنابراین ریزیپایه

در  فهردی  دانهش  پایه مهدیریت  فناورانه برهای نوآوری تدوین الگوی قابلیت
 کشور است. عمومی هایکتابخانه

. اسههت ( کمههی و )کیفههی ترکیبههی پهههوهش روش :روش کااار واا وه 

 کشهور  عمهومی  هایکتابخانه نهاد متخصصان کیفی بخش در آماری جامعه
 کشهور  های عمومیکتابخانه کارکنان کلیه کمی بخش در و نفر 15 تعداد به
برفهی   هگلوله  گیرینمونه روش از کیفی بخش در هستند. نفر 6171 تعداد به

 362 تعداد ایطبقه یتصادف گیرینمونه روش از استفاده با کمی بخش و در
 آمهار  از هها داده تحلیه   و تجزیهه  جههت . اندشده انتخاب نمونه عنوانبه نفر

 بها  سهاختاری  معهادالت  و تأییهدی  عاملی تحلی  شام  استنباطی و توصیفی
 ،اس( ی. ال.ت )پههاسههمارو  س(س. پههی. اس. اا) یافزارهههانههرم از تفادهاسهه

 .شد استفاده

 و آمهوزش  اصهلی  عامه   شهش  دارای فناورانه نوآوری هایقابلیت :هایافته

 سهاختار  و بهازار  تحلیه   انسهانی،  منهابع  مدیریت، توسعه، و تحقین یادگیری،
دیریت دانش فردی م بر های نوآوری فناورانههمچنین قابلیت. است سازمانی
 معناداری داشته است. تأثیر

تواند مدیران را در جهت نتایج این پهوهش می :گیریبحث و نتیجه

های نوآوری فناورانه ریزی برای ارتقا و بهبود و عیت قابلیتبرنامه
عمومی از طرین شناسایی ابعاد آن کمک  هاینهاد کتابخانهکارکنان در 

نوآوری فناورانه، زمینه را برای ارتقای دانش  هایکرده و با بهبود قابلیت
 .فردی کارکنان فراهم آورند

 

قابلیت نوآوری فناورانه، تحلی  عاملی، مدیریت دانش  :ی کلیدیهاواژه

 .یهای عمومفردی، نهاد کتابخانه

 

 
Abstract 

Purpose: Organizations are required to involve in 

technological innovation for products development 

& unit services &creating benefit in markets. In 

addition, a successful technological innovation should 

be based on valid knowledge resources. Thus, the aim is 

to design a model of technological innovation 

capabilities & its impact on personal knowledge 

management in the staff of public libraries. 

Methodology: The research method is mixed 

(qualitative and quantitative) .The statistical population 

in the qualitative section consists of 15 specialists & 

faculty members of the public libraries of the country 

& in the quantitative section all the employees of the 

institution are 6171 individuals. In the qualitative part, 

the snowball sampling method was used, furthermore, in 

the quantitative part using the stratified random 

sampling method, 362 people were selected as the 

sample. A researcher-made questionnaire based on the 

qualitative part of the research was used to assess 

& structural equations were used to analyze the data 

using SPSS & PLS Smart software. 

Findings: Technological innovation capabilities have 

six main factors: education & learning, research 

& development, management, human resources, market 

analysis & organizational structure. Also, technological 

innovation capabilities have a significant effect on 

individual knowledge management. 

Conclusion: The results can help managers to plan to 

upgrade & improve the status of technological 

innovation capabilities of employees in public libraries 

by identifying its dimensions and also by improving 

technological innovation capabilities, provide the basis 

for improving personal knowledge of employees. 

 

Keywords: Technological Innovation Capability, Factor 

Analysis, Individual Knowledge Management, Public 

Libraries.
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 مقدمه
نفوذ و قدرتمند در سازمان است و از آنجا  دانش، منبعی با

یرد، باید مدیریت و به گشک  می که در ذهن افراد
اشتراک گذاشته شود. برای مدیریت دانش باید در کنار 

به عام   یسازمان فرهنگو  عوام  دیگر مث  فناوری
کارگیری فناوری برای به انسانی هم توجه کرد. زیرا صرفاً

نیازمند  هاآنو  کافی نیستدانشی  کارکنانمدیریت دانش 
مدیریت دانش شخصی مناسب های برخورداری از مهارت
، دهیسازمانیش، الی، پردازش، پابازیابهستند تا امکان 

کند و اشتراک دانش را برایشان فراهم  مین امنیتأت
 (.1398و نوروزی، یلیاسماعجمالی، )

های مهدیریت  ها و رویهبسیاری از پهوهش این، با وجود
دانههش بههر سههما سههازمانی تمرکههز دارنههد و در بسههیاری از 

سانی در فرایند مدیریت دانش مورد انها نقش نیروی انسازم
 کهه درحالی. (2005، 1واتلینگتون یوز ول) ردیگمی قرارغفلت 

 بهه دانش شخص، عمدتاً در ذهن و مغز وی قرار دارد و ذاتاً 
است که مدیریت آن تنها باید توسط خهود شهخص    ایگونه

ها زمان. بنابراین، سا(2،2012الجانابی و کومار) ردیگصورت 
برای رسیدن به اهدافشان باید به حضهور عامه  انسهانی در    

 .توجه کنندو مدیریت دانش فردی فرایند مدیریت دانش 
 تیریمهد  ندیدر فرا ینقش مهم یدانش شخص تیریمد

دانهش   تیری. مهد کنهد یمه  فها یفرد و سهازمان ا  یدانش برا
و ارزشمندتر سهاختن افهراد    یکارآمدد به بحث خو یشخص
 تهک تهک  یبرا شتریارزش ب جادیا جهیدر نت ان وسازم یبرا

زاده، خههودروان و رجههب رانونههد،یبپههردازد )یکارکنههان مهه 
 (.1400،یداراب

 کارکنانوری فردی مدیریت دانش فردی، بر بهبود بهره
و نسبت به ایهن ایهده کهه     متمرکز است در محیط کاریشان

هود فزاینده بایهد بهرای رشهد و یهادگیری خ به طور نانککار
 (.3،2009ورمها دههد ) واکهنش نشهان مهی    ،مهسئول باشههند 

ماهیههت مههدیریت دانههش فهههردی، در ترکیهههب منهههابع      
پهذیری  و افهزایش تهوان رقابهت  کاراییاطالعهاتی، بهبهود 

ی مهدیریت دانهش   واسهمه کند. بهه فردی به افراد کمک می
سههولت   توانند تمهام انواع اطالعهات و بهه  فردی، افراد می

ارزش بیشههتر و در  در دسههترس را بههه دانشههی بههااطالعهات  
 ژو وکننهد ) شان تبدی  نهایهت سهودمند برای کار و زندگی

 (.4،2009هی

                                                           
1. Ives and Watlington 

2. Aljanabi and Kumar 

3. Verma 

4. Zhou & He 

قابلیت مدیریت دانش فهردی، عوامه  و    ةبرای رشد و توسع
گیهههری شهههک  و البتههه متعهههددی دخالهههت دارنهههد عناصهر 
 تواند ابهزاری کارآمههد و توانهها در  های اطالعات میفناوری

هههای مهدیریت دانهش    راسهتای بهبهود و حمایهت مههارت
جود ندارد ی وشک(. 5،2010، هاتاال و هانگلیاباشد ) فهردی
در توسهعه و   یاتیه فناورانهه نقهش مههم و ح    یهاتیکه قابل
 یهها تیقابل یاگر ارتقادارد،  یرفاه اجتماع دانش و شیافزا

حهال   در یکشورها یموجود برا تیمز فتد،یفناورانه اتفاق ن
از  یکه ی عنوانبه یخواهد بود. دانش و فناور داریتوسعه ناپا

را دارد کهه   ییتوانها  نیا کیاستراته یهاییدارا نیتریدیکل
کههاربران  یرا بههرا تیکههرده و ر هها جههادیا یرقههابت تیههمز

 ،یفههراهم آورد. فنههاور هههانههها و کارکنههان سههازماشههرکت
 یتوسهعه در سهازمان و جامعهه اسهت و محورهها      هیرمایخم
جامعهه و   ازیه متناسب با ن زیآن را ن تیتوسعه و ماه یاساس

 یدانهش فهرد   تیریبر مد تواندیو م کندیم نییکارکنان تع
 (.1395داشته باشد )رشادت جو،  بسزایی تأثیر

 عنهوان بهه  6اخیر توجه به مفههوم نهوآوری   هایدر سال
در عرصهه علهم،    گهذاری سیاسهت رویکردی برای تحلیه  و  

ی به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفتهه  فناوری و نوآور
است. در ایران نیز از مفههوم نهوآوری در عرصهه تحلیه  و     

و ارائه راهکارهای سیاسهتی توسهعه فنهاوری و     یابیعار ه 
، حمیهدی و  محمهدی اسهت ) نوآوری استفاده گسترده شهده  

نوآوری، در پی  بر یهتک. کشورهای جهان با (2015 ،7جوادی
بهبود و عیت اقتصادی هستند و یکهی  وری و افزایش بهره

از دالی  عمده این توجه، وجود رقابت فزاینده بهین جوامهع   
فهر و کنجکهاو   طهالعی  نسهب، ، حهاتمی میر فخرالدینیاست )
عام  مههم توانمندسهازی    عنوانبه(. نوآوری 2010 ،8منفرد
ها در ایجهاد ارزش و مزیهت رقهابتی در    ها و شرکتسازمان

در حال تغییر شناخته شده  به سرعت محیط بسیار پیچیده و
برتری (. نوآوری، عام  اصلی 2014، 9آنکونا و کالدولاست )

شود و این برتری در رشهد و  ها محسوب میفناوری سازمان
بسهزایی   تهأثیر  و مدیریت دانهش  هاعملکرد سازمان یارتقا
نههههوآوری یکههههی از  (.2017، 10آتریههههدو و ویتههههزدارد )

هها و  عملکهرد سهازمان   یارتقها  های اصلی بهرای انگیزاننده

                                                           
5. Liaw, Hatala and Huang 

6. Innovation 

7. Mohammadi, Hamidi & Javadi 

8. Mirfakhrodini, Hataminasab, Taleifar & Konjkav 

Monfared 

9. Ancona & Caldwell 

10. Atteridge & Weitz 
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ههای فرهنگهی   و سهازمان  بنیاندانشهای سازمان باألخص
 .است

 دنیای با هاسازمان و هاشرکت تمایز عام امروزه آنچه 

 رقابهت  پیچیهده،  و ناپایهدار  محیط باشد،می قب  دهه چند

 فنهاوری،  ههای پیشرفت سریع، تحوالت و تغییرات فزاینده،

 .است اطالعات سریع مبادالت و اتارتباط روزافزون توسعه
 داد نخواههد  اجازه هاسازمان به امروز، متغیر محیط مسلماً

 و هها توانهایی  مههارت،  از ناشهی  فشهارهای  مقابه   در کهه 
 .شوند اداره همیشگی و سنتی صورت به قبا،ر  هایفناوری
 از برخورداری امروز، موفن هایسازمان هایویهگی از یکی

 .اسهت  1های فناورانهه نوآوریگیری از هنوآوری و بهر قدرت
و اسهت  نوآوری فناوری برای توسعه سازمان بسهیار حیهاتی   

عدم توجه به آن، موجب شکست و عهدم موفقیهت سهازمان    
 ،3؛ استینمو و راسموسهن 2017 ،2آذار و کیابوچیشد )خواهد 
2016.) 

 ،هها آن افهزایش  و فناورانهه  ههای نوآوری به یابیدست
 نظرصر  ها،تها و شرکامی سازمانتم که است مو وعی

 این اند.برده پی آن اهمیت به فعالیتشان، زمینه و اندازه از

 بهاالیی  اهمیت ازهای فرهنگی سازمان در خصوص امر به

ههایی کهه از سهما بهاالیی در     امروزه نهاده .است برخوردار
ردارنههد، قادرنههد در افههزایش قابلیههت  مههدیریت دانههش برخو

هها، بهبهود   کهاری وص کاستن از دوبهاره در خص کارکنانشان
های نو و تر نسبت به تغییرات و ایجاد ایدههای سریعواکنش

نیز ها کتابخانه(. 2019، 4هوانگو  شیائودهند )نوآوری ارتقا 
توانند خود را سامان ها بدون دانش نمیسازمان تمامیمانند 

نظامی زنده و پویها بهه حیهات خهود ادامهه       عنوانبهدهند و 
سازی اصول مدیریت دانش در دهند، در نتیجه نیازمند پیاده

های نوین، تغییرات وسیعی با ورود فناوری. کتابخانه هستند
هها  داده است. بنابراین، کتابخانهه  یها روکتابخانهدر محیط 

برآورده ساختن مملهوب نیهاز    نیاز دارند برای ارائه خدمات و
محمهودی،  شوند )، با تغییرات صورت گرفته هماهنگ جامعه

 .(1392، دیانی و پریرخ
تهرین  عنهوان اصهلی  ههای عمومی کشور بنهاد کتابخانه

فرهنهگ   دهنهده جیتهرو های عمومی و متولی اداره کتابخانه
دههی  در شهک   با داشتن ظرفیت باال و یخوانکتابکتاب و 

افهزایش و توسهعه سهما مشهارکت عمهومی و      ، خرد جمعی
و  حهداکثر اطالعهات، دانهش    کهارگیری نیازمند بهه  ایحرفه

                                                           
1. Technological innovations 

2. Azar & Ciabuschi 

3. Steinmo & Rasmussen 

4. Hsiao & Huang 

از  خهود اسهت،   ةفناوری اطالعات جهت نی  به اهدا  عالی
یکی  عنوانبهبا توجه به نقش پررنگ کارکنان طرفی دیگر، 

بهه سهمت    هها آنسوق دادن  از منابع مهم سازمانی، نیاز به
. نههاد  شهود احسهاس مهی   هها آنفناوری و استفاده از دانش 

دههی  در شهک   توانایی بالقوهبا  کشور های عمومیکتابخانه
افهزایش و توسهعه سهما مشهارکت عمهومی و      ، خرد جمعی

بهه  های پیشرفت در ههر جامعهه اسهت    ای، یکی از راهحرفه
کارکنان ربیت باید به ت ،یابی به توسعهکه برای دست یطور

)اسفندیاری مقدم  ه باشددر جامعه توجه داشت و نوآور دانشی
کتابداری باید خود را مجههز   بنابراین هر .(1397و صابری، 

هایی نماید کهه اهمیهت و   به توسعه و حفظ دانش و مهارت
جایگاه وی را برای مراجعان و سایر همکاران روشن سهازد.  

هها  زیرا اگر آنان از رشد و توسعه و حفهظ دانهش و مههارت   
قادر بهه اشهتراک و همکهاری بها      صورت نیاغفلت کنند در 

گیهری کتابهداران از   بهرهبود. مراجعان و همکاران نخواهند ن
تواند موجب میابزاری است که های نوآوری فناورانه قابلیت
مهدیریت دانهش    خصهوص ه ، مدیریت دانش بدانش یارتقا

با توجه بهه اهمیهت مهدیریت     ،. بنابرایندشوکارکنان فردی 
پهوهش حا ر با های فناوری نوآورانه، دانش فردی و قابلیت

ههای  قابلیهت  تهدوین الگهوی  پهوهش حا ر با ههد   هد  
در  فهردی  دانهش  مهدیریت  بهر  آن تهأثیر  نوآوری فناورانه و

؛ است هممرح شد کشور عمومی هایکتابخانه نهاد کارکنان
 :از نداعبارتپهوهش حا ر  هایلسؤا و بدین منظور

 ینهوآور  یهاتیمؤثر بر قابل یو فرع ی: عوام  اصل1سؤال 
 کشور کدامند؟ یمعمو یهافناورانه در نهاد کتابخانه

دانهش   تیریفناورانه بر مهد  ینوآور یهاتیقابل ایآ :2سؤال 
 دارد؟ تأثیرکشور  یعموم یهادر نهاد کتابخانه یفرد

های انجام شده جدول یک برخی از پهوهش در در ادامه
 درباره متغیرهای پهوهش ارائه شده است:
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 پهوهشغیرهای های انجام شده درباره متخالصه برخی از پهوهش .1جدول 
 و وه  نتیجه عنوان و وه  مؤلف )سال(

 1و عبدالجباری السوالم
(2022) 

 آن بر اشتراک دانش وب تأثیرفناوری و 
با ابعاد مزیت نسبی، سازگاری از  عام  فناوری

 عوام  اشتراک دانش از طرین وب هستند ترینمهم

 2هاسگال، آهیتو و ناوه
(2019) 

در  اورانهفن یثر نوآورؤجذب مبررسی 
 کی عنوانبهسازمان مشخص  کی

 سازگار دهیچیپ ستمیس

 یشخص یری، درگدر این پهوهش سه بعد درجه نفوذ
ابعاد نگرش نسبت به  عنوانبهی و واکنش عاطف

 نوآوری فناورانه در نظر گرفته شد.

 (2018)ان همکارو  3جیو
سازی اثربخشی نوآوری ارزیابی و بهینه

اساس  ی برهای صنعتشرکت فناورانه
 اطالعات و تصمیمات

 عنوانبهروش الگوریتم ژنتیک  در این پهوهش
 .گردیدسازی پیشنهاد برای ح  مدل بهینه ح راه

 4جونز و جایاویسکراما
(2017) 

: فناورانه یدانش و نوآورتسهیم 
اعتماد، آموزش و ارتباطات  یاثربخش

 خوب

 تسهیمممالعه به سه عام  مهم در  نیا یهاافتهی
: اشاره داردمنجر  فناورانه ینوآور یهاانش در گروهد

 و ارتباط خوب. فناوری ةنیدرزماعتماد؛ آموزش 

 5سیلوا، رومرو و وییرا
(2013) 

اثرات نوآوری فناورانه بر کسب دانش 
 درون سازمان

بر دانش  میرمستقیغ به صورت فناورانه یهاینوآور
که  اتصاالت شبکه شیها و افزاشده در شرکت دیتول
بر دانش ارتباط  یمبتن ینوآور شیخود با افزا نوبه به

 تأثیرگذار است.دارد، 

 انیاوپهلو  عظیمی، فرو
(1400) 

رابمه عوام  فناورانه و بهبود 
 مدیریت دانش شخصی یهامهارت

 یهامهارتبر بهبود  دانشجویانفناورانه در عوام  
 است مؤثرمدیریت دانش شخصی آنان 

و  ئجیالحوا، بابدرودی
 (1401) ایکمحمدی

نقش فناوری اطالعات در استقرار 
 مدیریت دانش

 مدیریت دانش و استقرارمیان فناوری اطالعات 
 رابمه معناداری وجود دارد

 

از آن است که کارکنان موفن از  یپهوهش حاک نهیشیو پ اتیادب
 در توسعه دانش یاطالعات نینو یهابالقوه فناوری هایییتوانا

به اهدا  سازمان  یابید کارکنان در راستای دستو عملکر
 تواندیفناورانه م ینوآور یهاتیو قابل کنندیاستفاده م

 .ددانش در کارکنان گرد یارتقا سازنهیزم
 

 

 و وه ر کا روش
این پهوهش از جنبه هد  اکتشافی و از نظر مخاطب پهوهشی 

ی هاپهوهش از نوع  ها این تحقینبنیادی و با توجه به نوع داده
ترکیبی( است. با توجه به مو وع و ماهیت این ) ختهیآم

پهوهش، از طرح ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شده است. در 
های های کیفی و سپس در مرحله دوم دادهاین روش ابتدا داده
 (1)شک  : گرددی  میکمی گردآوری و تحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2007رک، مراح  پهوهش )کرسول و پالنو کال .1شکل 

 
 

1. Alsulami & Abduljabbar 

2. Hasgall, Ahituv & Naveh 

3. Gu 

4. Jones & Jayawickrama 

5  . Silva, Romero & Vieira 

های کیفیوری دادهآجمع های کیفیتحلی  داده  بندی یا تئوری آزمایشایجاد طبقه نتایج کیفی   

های کمیآوری دادهجمع های کمیتحلی  داده نتایج کمی برداشت کمی و کیفی   

 شروع
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 کهه  اجرایی خبرگان را پهوهش کیفی بخش کنندگانمشارکت

 ،ههای عمهومی کشهور داشهتند    نههاد کتابخانهه   با کام  آشنایی
 گیرینمونه کیفی، بخش در یگیرنمونه روش اند.داده تشکی 

 قهرار  مصهاحبه  مهورد  افرادی باید ترتیب بدین .باشدمی نظری

ههها و امههورات نهههاد  فعالیههت اقههدامات، ةنههیدرزمکههه  گیرنههد
 کرده داشته و آن را تجربهتخصص  های عمومی کشورکتابخانه

 ادامه زمانی تا روش این در نظرانصاحب از گیرینمونه باشند.

 اشباع نقمه به تحلی  و تجزیه و فرآیند اکتشا  که کندمی پیدا

 .برسد نظری

 و گلولهه  هدفمنهد  صهورت  به بخش این در نمونه انتخاب

 بهه  را مها  پههوهش  در کننهده شرکت یک آن در که بوده برفی

 مصهاحبه،  15انجهام   بها  .کندمی هدایت دیگر کنندگانشرکت

 به شده گردآوری اطالعات که بوده اینپهوهشگران  تشخیص

 .نیسهت  بیشهتر  هایمصاحبه به انجام نیازی و رسیده اشباع نقمه

 10 یبهاال  کهار  سهابقه  بودن داراشام  ) های انتخاب نمونهمعیار

 تدریس در گروه علم اطالعهات و دانهش شناسهی؛    ةحوز در سال
مرتبه علمی استادیار یا دانشیار در گروه علهم اطالعهات و    داشتن

 مهدیریتی  سهوابن  بهودن  دارا و شناسی و فناوری اطالعاتدانش

 .( بودهای عمومی کشورنهاد کتابخانه در سال 5 باالی

تمام کتابداران  شام  کمی مرحله در پهوهش آماری جامعه
 که نفر است 6171های عمومی سراسر کشور به تعداد کتابخانه

 362 ، تعدادفرمول کوکرانبرای تعیین حجم نمونه با استفاده از 
بها توجهه بهه خمهای     و  شدک  نمونه تعیین  حجم عنوانبه رنف
 382ها، درصد و احتمال عدم بازگشت برخی از پرسشنامه 05/0

هها وصهول و   د که البتهه تمهامی پرسشهنامه   شپرسشنامه توزیع 
ای تصادفی طبقه در بخش کمی، گیریروش نمونه تحلی  شد.
یک  عنوانبههای کشور است که هریک از استانبوده  متناسب
ر نظر گرفته شده است و تعداد نمونه در ههر اسهتان بهر    طبقه د

 نظر گرفته شده است. اساس تعداد کتابداران آن استان در
ابههزار بخههش کیفههی( ) نیههتحقهمچنههین در مرحلههه اول 

ساختاریافته و در مرحله دوم  ههای نیمها مصاحبهگردآوری داده
بهوده کهه جههت سهنجش قابلیهت      پرسشنامه دو )بخش کمی( 

گویهه   85شهام   ساخته که فناورانه از پرسشنامه محقننوآوری 
ز تحلیه  بخهش کیفهی    اههای حاصه    بوده و بر مبنهای یافتهه  
و پرسشهنامه اسهتاندارد مهدیریت دانهش     پهوهش طراحی شهده  

روایی  استفاده شده است. ،(2007) الدین و آزیروانیمحیفردی 
بها اسهتفاده از روش   )مصهاحبه و پرسشهنامه(    پهوهشابزارهای 

از ا استفاده ب هاپرسشنامهو پایایی  و روایی افتراقی روایی محتوا
. (4و  3جهداول  شهد )  تأییهد آزمون آلفهای کرونبهاخ بررسهی و    

همچنههین در پهههوهش حا ههر چهههار روش: قابلیههت اعتبههار یهها 
ییدپهذیری ارائهه   أپهذیری و ت پذیری، اطمینهان باورپذیری، انتقال

تعیین اثبات، ارزیابی و  ( برای1985) 1شده توسط لینکلن و گوبا
بنها بهه    گرفتنهد.  سما روایی پهوهش سرلوحه انجام کهار قهرار  

تهرین کنتهرل بهرای    لینکلن و گوبا، تکنیک آنهان حیهاتی   اعتقاد
تثبیت روایی و اعتبار است. بر این اساس پهوهشگران در طهول  
انجام پهوهش برای اثبات روایهی پههوهش درگیهر فراینهدهای     

 د:انمشروحه زیر بوده
مدت با فضای پهوهشی و مشهاهدات مهداوم   درگیری طوالنی -

اعتمادسهازی بها افهراد مو هوع      ازجملهه او در محیط پههوهش  
 یهها یبهدفهم پهوهش، فراگیری فرهنگ آن محهیط و کنتهرل   

 های پهوهشگران و مملعان.ناشی از مداخله
های گونهاگون  گردآوری شواهد از منابع مختلف شام  تئوری -

هههای لههف و منههابع اطالعههاتی گونههاگون و شههیوه و افههراد مخت
 گوناگون.

کنترل بیرونی پههوهش از طریهن داوری و گهزارش شهخص      -
 ثالث.
ههای  روشنگری پهوهشگران از همان ابتدا در مورد سهوگیری  -

 احتمهاالً هایی کهه  احتمالی خود با ذکر تجربیات قبلی. سوگیری
 اند.تفسیر و رویکرد ممالعه را شک  داده

ان بیرونی: طبن نظهر لیهنکلن و گوبها ایهن داوران مثه       داور -
گیرنهد  حسابرس مالی هستند و از بیرون پهوهش را زیر نظر می

و نتهایج توسهط    هها، تفسهیرها  کنند که آیا یافتهه و مشخص می
 شوند یا خیر.ها پشتیبانی میداده
گیری پههوهش  کلیه مراح  فرایند شک  کهاینبا توجه به  

( 1985گوبها ) روایی لیهنکلن و   تأییدر روش حا ر براساس چها
توان گفت که روایی پهوهش حا هر مهورد   انجام شده است می

 است. تأیید
 

 های و وه یافته

 و وه ( سؤال)واسخ به  های تحلیل کیفییافته
 از روش تحلی  تم استفاده شهد.  پهوهشسؤال اول در پاسخ به 

هها،  ر مصهاحبه بر اساس این روش در گام اول با بازخوانی مکهر 
دوم کهدهای مختلهف در    کدهای اولیه استخراو شدند و در گام

ها در گام سوم تم بندی شدند.های فرعی )ثانویه( دستهقالب تم
شان بها مبهانی نظهری پههوهش     با توجه به رابمه ارتباط معنایی

ههای فرعهی    گذاری شدند و در نهایت بر اساس تمهامی تهم  نام
 تحلیلشهان تری بر اساس سهما  کلیبندی شده، دستهشناسایی

 2ههای اصهلی گردیهد. جهدول     انجام شد که منجر به ایجاد تم
نمونهه   طوربهبخشی از تحلی  تم  انجام شده در این پهوهش را 

 دهد.نشان می

                                                           
1. Lincoln & Guba 
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کهد اولیهه    85بدین ترتیب بر اسهاس تحلیه  تهم انجهام شهده      
تم اصلی در این پهوهش شناسهایی   6تم فرعی و  17)مفهوم(، 

ههای اصهلی   های فرعی و تهم کدهای اولیه، تم 1دید. شک  گر
 دهد.شناسایی شده را نشان می

 

 هاهای شناسایی شده در متن مصاحبهبرخی از مفاهیم و تم .2جدول 
 کد تم فرعی عنوان تم فرعی نقل قول عنوان مفهوم کد مفهوم

 83مفهوم 
 ةهایی درزمنیوجود استراتهی

 نوآوری

 ةسازمانی بخواهد درزمین اگر رسدیمبه نظر 
های بایست در سیاستنوآوری موفن عم  کند می

 کالن به این مقوله اعتقاد داشته باشد.

و  گذاریسیاست
 یگذارهد 

تم فرعی 
14 

 78مفهوم 
انعما  در تنظیم ساختار 

 سازمانی

فناوری  ةنیدرزمخواهد ها میاگر نهاد کتابخانه
ختار تشکیالت بایست در سانوآوری داشته باشد می

 خود به این مقوله توجه ویهه داشته باشد.
 محیط سازمانی

تم فرعی 
17 

 مفهوم
50 

گیری از کارکنان خالق، بهره
 پذیر و ریسک پذیرانعما 

تواند گیری از کارکنان خالق میگیری و بهرهکارهب
 ةها کمک کند تا آن نهاد درزمینبه نهاد کتابخانه

 داشته باشد.نوآوری فناورانه پیشرفت 

 مندیمهارت و حرفه
تم فرعی 
10 

 5مفهوم 
توجه به آموزش و فرآیندهای 

 توسعة کارکنان

آموزش  من خدمت برای هر سازمانی  رورت 
دارد اگر نهاد کتابخانه بخواهد از رقیبان خود عقب 

ای به آموزش نیروی بایست توجه ویههنیفتد می
 انسانی خود داشته باشد.

 2تم فرعی  آموزش

 17مفهوم 
 رورت ایجاد واحد تحقین و 

 توسعه

 ةهایی که درزمینها و سازمانتمام شرکت قمعاً
از تحقین و  هاآناند، مسیر نوآوری پیشرفت داشته

بایست ها نیز میتوسعه گذشته است نهاد کتابخانه
 پهوهش و حمایت از پهوهشگران  ةدرزمین

 فعال باشد.

 3تم فرعی  تحقین

 9مفهوم 
گذاری در تحقین و هسرمای

 توسعه
داشتن بودجه مستق  جهت انجام تحقیقات از 
  روریات نوآوری در هر سازمانی است.

 4تم فرعی  توسعه

 75مفهوم 

ایجاد ارتباط با نهادهای 
ها دانشگاه ههیوبهعلمی 
 یکی از منابع  عنوانبه

 دانش جدید

های های عمومی، اگر بخواهد قابلیتنهاد کتابخانه
های بایست با پارکری فناورانه داشته باشد مینوآو

تحقیقاتی  مؤسساتها و علم و فناوری و دانشگاه
ارتباط داشته باشد که بتواند نظریات علمی را 

 تبدی  به فناوری نماید.

ارتباطات 
 یسازمانبرون

تم فرعی 
16 

 63مفهوم 
کسب اطالعات دربارة نیازها 

آیندة  یها رورتو 
 انمشتریان و مراجع

 یازهاینها و به نظر من توجه به مخاطب کتابخانه
تواند ترین  روریات هر ابداعی میاو از اساسی

ها قلمداد شود. اگر نیازهای واقعی مخاطب کتابخانه
تواند ها نمیشناخته نشود، نهاد کتابخانه یدرستبه

 درستی در این راستا داشته باشد. یریگجهت

بازخورد نیاز 
 جعانمشتریان و مرا

تم فرعی 
12 

 26مفهوم 
حمایت مادی و معنوی از 
افراد نوآور و فعال در 

 های نوآوریپروژه

ها و تجارب کتابداران نوآور در به نظر من به ایده
ای نمود و بایست توجه ویههها مینهاد کتابخانه

 یآورجمعبتوان با قراردادن نظامی جهت 

نهاد را  ، چرخه نوآوری درهاآنها و تشوین ایده 
 سرعت بخشید.

 6تم فرعی  انگیزش

 34مفهوم 
انتقال و رد و بدل شدن 
دانش اعضا سازمان بین 

 یکدیگر

موفقیت هر سازمان در گرو مدیریت خوب 
اطالعات و دانش آن سازمان است. اگر جریان 

درستی در سازمان در گردش باشد اطالعات به
 توان موفقیت آن سازمان را تضمین کرد.می

 7تم فرعی  مدیریت دانش
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 نوآوری فناورانه حاص  از مصاحبه یهاتیقابلفرعی و اصلی و ابعاد  یهاتم .2شکل 

 
 های تحلیل کمییافته

های نوآوری در بخش کمی، نخست مدل مفهومی قابلیت
مورد برازش قرار گرفته و روایی و پایایی پرسشنامه فناورانه 

ادامه نیز روایی و پایایی  مورد بررسی قرار گرفته است و در
 تأثیرپرسشنامه مدیریت دانش فردی آزموده شده و در آخر 

های نوآوری فناورانه بر مدیریت دانش فردی بررسی قابلیت
 شده است.
 افزارخروجی تحلی  عاملی تأییدی از نرم 4و  3های شک 
 دهد:را در حالت تخمین استاندارد نشان می .1پی. ال. اس

 

                                                           
1. PLS 
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 در حالت تخمین استاندارد قابلیت نوآوری فناورانه گیری متغیراندازهمدل  .3شکل 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حالت تخمین استانداردمدیریت دانش فردی  گیری متغیرمدل اندازه .4شکل 
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شود مشاهده می 4و  3آمده از جداول  به دستبا توجه به نتایج 
برای آلفای کرونباخ و پایایی مرکب بیشتر  مقادیر به دست آمده

دهنده پایایی مملوب متغیرهای پهوهش است که نشان 70/0از 
گیری از پایایی مملوبی های اندازهاست. بنابراین مدل

است.  5/0نیز باالتر از  AVEبرخوردارند. همچنین مقدار 
 تأییدتوان گفت که روایی همگرای نیز مملوب و بنابراین می

 است.شده 

 

 

 های پهوهش(منبع: یافتهفناورانه )بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی پرسشنامه قابلیت نوآوری  .3جدول 

AVE CR 
آلفای 

 کرونباخ
 AVE CR ابعاد معرف املیعبارهای 

 آلفای

 کرونباخ 
 ابعاد معرف عاملی رهایبا

507/0  859/0  801/0  

771/0  Q1 

ی
یر
دگ
 یا
 و
ش
وز
 آم

   
809/0  Q44  

811/0  Q2 751/0  Q45 

797/0  Q3 

502/0  900/0  908/0  

884/0  Q46 

ی
سان
 ان
بع
منا

 

868/0  Q4 884/0  Q47 

893/0  Q5 692/0  Q48 

629/0  Q6 746/0  Q49 

502/0  923/0  909/0  

680/0  Q7 

عه
س
تو
و 
ق 
قی
ح
 ت

771/0  Q50 

733/0  Q8 777/0  Q51 

765/0  Q9 507/0  Q52 

682/0  Q10 747/0  Q53 

757/0  Q11 764/0  Q54 

747/0  Q12 849/0  Q55 

662/0  Q13 919/0  Q56 

71/0  Q14 898/0  Q57 

694/0  Q15 

587/0  919/0  900/0  

770/0  Q58 

زار
 با
یل
حل
 ت

711/0  Q16 770/0  Q59 

722/0  Q17 819/0  Q60 

626/0  Q18 833/0  Q61 

501/0  951/0  947/0  

799/0  Q19 

ت
ری
دی
 م

779/0  Q62 

817/0  Q20 742/0  Q63 

838/0  Q21 915/0  Q64 

756/0  Q22 915/0  Q65 

751/0  Q23 

519/0  956/0  951/0  

870/0  Q66 

ی
مان
از
س
ار 
خت
سا

 698/0  Q24 877/0  Q67 

779/0  Q25 727/0  Q68 

756/0  Q26 724/0  Q69 

522/0  Q27 700/0  Q70 

677/0  Q28 767/0  Q71 

682/0  Q29 784/0  Q72 
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AVE CR 
آلفای 

 کرونباخ
 AVE CR ابعاد معرف املیعبارهای 

 آلفای

 کرونباخ 
 ابعاد معرف عاملی رهایبا

745/0  Q30 791/0  Q73 

696/0  Q31 788/0  Q74 

668/0  Q32 821/0  Q75 

638/0  Q33 700/0  Q76 

719/0  Q34 891/0  Q77 

747/0  Q35 880/0  Q78 

753/0  Q36 768/0  Q79 

728/0  Q37 810/0  Q80 

739/0  Q38 825/0  Q81 

777/0  Q39 808/0  Q82 

697/0  Q40 804/0  Q83 

742/0  Q41 198/0  Q84 

799/0  Q42 710/0  Q85 

713/0  Q43    

 

 فناورانه سؤال اول پهوهش پاسخ داده شده است: در ادامه با توجه به مدل برازش داده شده قابلیت نوآوری 
 

 پرسشنامه مدیریت دانش فردی ترکیبیبارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی  .4جدول 

 مدیریت دانش فردی

AVE CR 
آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

 عاملی
 AVE CR ابعاد معرف

آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

 عاملی
 ابعاد معرف

587/0  895/0  859/0  

739/0  M1 

ب
سا
کت
 ا

501/0  870/0  825/0  

636/0  M16 

ش
دان
ره 
خی
 ذ

770/0  M2 735/0  M17 

791/0  M3 733/0  M18 

791/0  M4 675/0  M19 

766/0  M5 751/0  M20 

739/0  M6 767/0  M21 

608/0  861/0  785/0  

762/0  M7 

ل
حلی
و ت
ه 
زی
ج
590/0 ت  M22 

817/0  M8 

501/0  870/0  825/0  

778/0  M23 

ش
دان
ار 
تش
و ان
ل 
باد
752/0 ت  M9 852/0  M24 

787/0  M10 883/0  M25 

626/0  893/0  850/0  

780/0  M11 

ول
ت

ی
ص
خ
ش
  
دان
د 
ی

 902/0  M26 

767/0  M12 802/0  M27 

834/0  M13 795/0  M28 

829/0  M14 

803/0  925/0  877/0  

882/0  M29 

ش
دان
رد 
ارب
 ک

743/0  M15 920/0  M30 

    886/0  M31 



 11                                                                       فردی دانش مدیریت پایه بر فناورانه نوآوری هایقابلیت عاملی تحلی  طهماسبی:

دهنهد  نشان مهی  5نتایج تحلی  عاملی تأییدی مندرو در جدول 
نهوآوری فناورانهه دارای شهش عامه       یهها تیه بلقاکهه متغیهر   

آموزش و یادگیری، تحقین و توسعه، مدیریت، منابع انسهانی،  »
 است.« تحلی  بازار و ساختار سازمانی

پهههوهش بهها اسههتفاده از تحلیهه  معههادالت  2در ادامههه پرسههش 
 ساختاری آزمون شده است:

 

 یتأییدهای تحلی  عاملی نتایج حاص  از یافته .5دول ج

 t-value عامل تغیرم

ضریب 

استاندارد 

 بتا

2R زیرعامل t-value 
ضریب 

 استاندارد بتا
2R 

ت
بلی

قا
نه

را
او

 فن
ی

ور
وآ

ی ن
ها

 

 631/0 794/0 069/38 آموزش و یادگیری
 786/0 887/0 765/65 یادگیری

 804/0 897/0 865/83 آموزش

 720/0 848/0 853/30 تحقین و توسعه
 929/0 964/0 97/224 تحقین

 820/0 906/0 93/89 توسعه

 903/0 951/0 48/151 مدیریت

 688/0 829/0 042/48 ریزیبرنامه

 691/0 831/0 870/38 انگیزش

 853/0 923/0 74/113 مدیریت دانش

کنترل، نظارت و 
 ارزیابی

296/91 909/0 826/0 

 811/0 901/0 724/76 منابع انسانی

 635/0 797/0 891/29 شایستگی

 891/0 944/0 77/120 مندیمهارت و حرفه

 759/0 871/0 999/55 کار تیمی و گروهی

 801/0 895/0 559/77 تحلی  بازار

بازخورد نیاز مشتریان 
 و مراجعان

39/270 973/0 947/0 

 712/0 844/0 417/47 تبلیغ و ارائه محصول

 889/0 943/0 48/148 ساختار سازمانی

و  گذاریسیاست
 یگذارهد 

54/125 939/0 881/0 

 701/0 837/0 705/41 یسازماندرونارتباط 

 880/0 938/0 07/113 یسازمانبرونارتباط 

 633/0 796/0 060/29 محیط سازمانی
 

 

 
 تخمین استاندارد های نوآوری فناورانه بر مدیریت دانش فردی در حالتقابلیت تأثیرمدل  .5شکل 
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 های نوآوری فناورانه بر مدیریت دانش فردی در حالت تخمین استانداردقابلیت تأثیرمدل  .6شکل 

 
 تأثیرشود که  ریب مشاهده می 6با توجه به نتایج جدول 

قابلیت نوآوری فناورانه بر متغیر مالک مدیریت دانش فردی 

شده است  tب  ری=637/5و مقدار بحرانی  β  =466/0برابر 
 96/1از  تربزرگمقدار آماره آزمون  کهاینحال با توجه به 

توان نتیجه گرفت که فرض صفر آزمون را رد شده و است، می
توان گفت که قابلیت نوآوری فناورانه بر می 95/0با اطمینان 

 تأثیرهای عمومی کشور مدیریت دانش فردی در کتابخانه

 .معنادار دارد
 

 متغیر قابلیت نوآوری فناورانه بر متغیر مالک مدیریت دانش فردی رتأثی .6جدول 

 

 گیریجهینت و بحث
و یادگیری،  ه نتایج پهوهش شش عام  آموزشببا توجه 

تحقین و توسعه، مدیریت، منابع انسانی، تحلی  بازار و ساختار 
های های نوآوری فناورانه در نهاد کتابخانهسازمانی بر قابلیت
های فوق در تحلی  یافته. معناداری دارند تأثیرعمومی کشور 

محقن گردد که در آن شرایط  یوقتی شرایمتوان گفت می
با درک و حمایت از نوآوری و همسو و اقتصادی فرهنگی 

فناوری بنا شده باشد و نیز رابمه خوب و مناسبی بین نهادهای 
 گیریشک  برای ایجرقه عنوانبهدانشی وجود داشته باشد، 

همچنین  .کندمی عم  نوآوری، سیستم سازنده هایفعالیت
، های نوآوری فناورانهنظام ةترین نیازهای توسعیکی از  روری

در صورت عدم وجود  است.در این زمینه انی و مالی منابع انس
و نیز بازیگرانی با  ازیموردنمالی و ابزارهای  انسانی و منابع

 وجهچیههای متمایز، یک فناوری نوظهور به توانایی و قابلیت
 .مورد استقبال قرار نخواهد گرفت

های نوآوری فناورانه تحقین و های قابلیت رورتدیگر ز ا
 بسیارتحقیقات برای رسیدن به نوآوری و فناوری  توسعه است.

که دیگران تا کجا پیش  کارکنان بدانند اگر زیرا ،مهم است
اند به موفقیت برسند، ها و منابعی توانستهاند و از چه راهرفته

های علمی را به سمتی و کنکاش رفتهجلوتر  قدمکی ندتوانمی
تواند منجر به رفع تر باشند، این کار میبخشکه نتیجه هبرد

در ظهور و  که افراد مختلف درگیرشود نیازها و انتظاراتی 
و آموزش نیز نقش یادگیری  هستند.توسعه آن فناوری 

های فعالیت کها چرمعناداری در قابلیت نوآوری فناورانه دارد. 
ثمربخش باشد که با آموزش و تواند می زمانیتحقین و توسعه 

از عواملی که در موفقیت  دیگر یکییادگیری همراه باشد. 
 نوآوری فناورانه مؤثر است مدیریت است. مدیریت سازمان با

هدایت و رهبری صحیا  وهای حمایتی ها و سیاستمشوق
ساختار . کنندیمنقش اساسی ایفا  ،محوردانشتغییر و تحوالت 

 را در فناورانه نوآوری دتوانمینیز سازمانی و نحوه طراحی آن 
استفاده از که سازمان با  طوریبهدهد، فزایش سازمان ا
 راتییخود با توجه به تغ یسما تکنولوژ میتنظو  روز یتکنولوژ

 یهمکار، بیرق یهاسازمان یهادهیاتفاده از ی، اسخارج طیمح
و  طیهبود محی و بنوآور یهاپروژه ع دریصنادانشگاهیان و با 
تواند یم کارکنان هیباال بردن روح منظوربهکار  یفضا

های نوآوری فناورانه را بهبود بخشد و در نهایت تحلی  قابلیت
 افتیدر یهاستمیاستفاده از ستواند از طرین بازار نیز می
یی شناسا یاطالعات برا یستفاده از فناورمراجعان، ابازخورد از 

 تأثیرضریب  مسیر مستقیم
(β) 

 عدد معناداری
(t-value) 

 نتیجه

 فرضیه تأیید 637/5 466/0 قابلیت نوآوری فناورانه                 مدیریت دانش فردی
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مراجعان و ارائه خدمات نوآورانه منجر به توسعه و  ازین و رفع
 وآوری فناورانه گردد.های نبهبود قابلیت

های نوآوری همچنین نتایج پهوهش نشان داد که قابلیت
های فناورانه بر مدیریت دانش فردی کارکنان در نهاد کتابخانه

مستقیم، مثبت و معناداری دارد. با توجه به  تأثیرعمومی کشور 
توان گفت برای رسیدن به درجات باالیی از های فوق مییافته

عمومی  هایکتابخانهمیان کارکنان نهاد  مدیریت دانش در
های جدید انسانی را شناخت تا ، همواره بایستی ظرفیتکشور

های انسانی به صورت یک فرایند ها و کیفیتتوسعه قابلیت
های یکی از عوام  مؤثر در این امر، قابلیتدائمی انجام شود. 

تولید، در فرایند فناوری دائماً اطالعات نوآوری فناورانه است. 
های نوآوری فناورانه . قابلیتشودپردازش، توزیع و مدیریت می
های عمومی کشور قادر خواهد بود، برای کارکنان نهاد کتابخانه
بهبود افزایش دانش و آگاهی،  ای،در توسعه مهارت حرفه

استقالل و آزادی کارکنان، بهبود عملکرد کارکنان، کمک به 
تقویت مهارت ادراکی، تقویت نهادینه شدن تغییر و نوآوری، 

وجود آوردن روحیه پهوهشی در  هگیری، بمهارت تصمیم
گیری تفکر استاندارد، نقش مؤثری کارکنان و کمک به شک 

های این پهوهش با نتایج ممالعات هاسگال، . یافتهکند یفاا
(، جونز و 2018)و دیگران جیو (، 2019آهیتو و ناوه )
( و 2013، رومرو و وییرا )(، سیلوا2017جایاویسکراما )

 همخوانی دارد. (1394) رادیو بلوک یاجوریکو رودگرنهاد
 

 راهکارها
های پهوهش پیشنهادهایی به با توجه به یافتهدر پایان نیز 

در جهت  های نوآوری فناورانهقابلیت تفکیک هریک از عوام 
یت مدیر یهای نوآوری فناورانه و درنتیجه آن ارتقابهبود قابلیت
 گردد:ارائه میدانش فردی 

 شود که:پیشنهاد می «آموزش و یادگیری»در عام  
 فناورانه ینوآور یهاتیقابل در جهت یریادگیدر  یگذارهیسرما

شود و  تیتقو های عمومی کشوراز سوی نهاد کتابخانه
ی در نهاد و گروه یجمع یریادگیو جو  سازمانیفرهنگ
 .دیران ایجاد گرددی کشور از سوی مهای عمومکتابخانه
شود که: پیشنهاد می «عام  تحقین و توسعه»در 
 هاتیبا فعال یقاتیتحق یهاتیفعال های ارتباطی بینکانال
از منابع مالی در  .تولید دانش و ارائه خدمات ایجاد گردد ةنیدرزم

 های عمومی کشوردسترس از سوی نهاد کتابخانه
 .ودش یگذارهیسرما

 یبرا یزمیمکانشود که: یشنهاد میپ «مدیریت»در عام  
اش برای ی و در نظر گرفتن پادو نوآور تیخالق نیتشو

 یهااز افراد نوآور و فعال در پروژهکارکنان خالق ایجاد شود؛ 
 .ی شودو معنو یماد تیحما ینوآور
 ییبه تواناشود که: پیشنهاد می «منابع انسانی»ر عام  د
از سوی  هاآن نشیگز افراد به هنگام استخدام و دهیخلن ا
در جهت شود؛  وجههای کشور تن نهاد کتابخانهمسئوال
  ریپذسکیو ر ریپذانعما از کارکنان خالق،  یریگبهره

 .تالش شود
از شود که: پیشنهاد می «تحلی  بازار»در عام  

مراجعان در جهت رفع مشکالت و بازخورد  افتیدر یهاستمیس
 .شود تفادهسا کنندگانمراجعهرفع نیازهای 

ز شود که: اپیشنهاد می «ساختار سازمانی»در عام  
نهاد  یسما تکنولوژ میتنظدر راستای  روز یتکنولوژ
شود؛  ستفادهی اخارج طیدر مح راتییبا توجه به تغ هاکتابخانه

 ینوآور تیدر تقواز سوی دولت  یتیحما یهااستیو س نیوانق

 .گرفته شودهای کشور در نظر بخانهنهاد کتا فناورانه

 

 های و وه محدودیت

در این پهوهش منظور از محدودیت مجموعه عوام  و شرایمی 
هستند که پهوهشگر حین انجام کار با آن روبرو شده است. این 

ها و همچنین ها شام  پراکندگی منابع و پیشینهمحدودیت
ات مو وعی است. اطالع های دسترسی به جامعه ومحدودیت

جامعه آماری مشک  عمده در زمان حا ر دسترسی حضوری به 
گیری بیماری همه با توجه به شرایط حاد حوزه سالمت کشور و

است. این مسئله تبعات فراوانی از  )ویروس کرونا( 19 –کووید 
های آماری ها ایجاد کرد. عدم دسترسی به نمونهنظر دسترسی

 های تردد پیش رو بودبا توجه به شرایط کرونایی و محدودیت
که البته با صبر و حوصله تمام به صورت غیرحضوری و تلفنی و 

شونده انجام شد. از نظر محدودیت  بط صدای مصاحبه

از  هادر کتابخانهانه فناورنوآوری بودن  مو وعی، بحث جدید
های پهوهش بود که دامنه گردآوری اطالعات دیگر محدودیت
 پیشروی هاساخت. با توجه به تمام محدودیترا محدود می

تالش گردید که فرآیند پهوهش طوری پیش رود تا در ساختار، 
 گردآوری اطالعات و نتایج خللی وارد نشود.
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