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چکیده
هدف :پژوهش حاضر از یک سو به دنبال تعیین میزان تسهیم دانش و سطوح خالقیت و نوآوری و از سوی دیگر در پی
نمایاندن رابطه تسهیم دانش با خالقیت و نوآوری است.
روش :پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی و به روش پیمایشی -همبستگی است .جامعه پژوهش را  80نفر از کتابداران
کتابخانههای سه دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات و دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل
میدهند .دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسونو آزمون اف وتی مورد تجزیه
و تحلیل قرارگرفتهاند.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشاندهنده آن است که میزان تسهیم دانش ،خالقیت و نوآوری در کتابخانههای مرکزی
دانشگاه های دولتی ،آزاد و علوم پزشکی در سطح مطلوبی قرار ندارد .همچنین بین تسهیم دانش و خالقیت همبستگی معناداری
وجود ندارد اما بین متغییرهای تسهیم دانش و نوآوری همبستگی معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :بین تسهیم دانش و خالقیت همبستگی معناداری وجود ندارد؛ بدین معنی که هر نوع تغییری که در اشتراک دانش
در کتابخانهها صورت گیرد الزاماً اینگونه نیست که تغییر در خالقیت کتابداران را به همراه داشته باشد .عالوه بر این ،بین تسهیم
دانش و نوآوری محیطی ،نوآوری فردی ،نوآوری فرد -بازخورد نیز همبستگی معناداری وجود ندارد؛ بدین معنی که کم و
زیادشدن اشتراک دانش و تجربه ،کم و زیادشدن نوآوری محیطی ،نوآوری فردی ،نوآوری فرد -بازخورد را در پی نخواهد
داشت؛ اما تسهیم دانش با نوآوری رهبری ،نوآوری بازخورد -محیط و به طور کلی نوآوری ،همبستگی مثبتی دارد؛ بدین معنی
که هر اندازه که اشتراک دانش و تجربه بیشتر شود ،به سبب آن نوآوری رهبری و نوآوری بازخورد -محیط هم بیشتر میشود
و بالعکس.
کلیدواژهها :تسهیم دانش ،خالقیت ،نوآوری ،مدیریت دانش ،کتابخانههای دانشگاهی ،کتابداران
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مقدمه
در عصر حاضر ،توجه سازمانها به دانش و مدیریت آن بیشتر از گذشته است .به دلیل این که دانش قدرت است ،سرمایههای
دانش هر سازمانی موفقیت اجرایی آن را تعیین میکنند (خوانساری و حری .)1387،در واقع به گفته داونپورت )2000( 1عبارت
«دانش قدرت است» جای خود را در عصر دانایی محوری به «تسهیم دانش قدرت است» داده است .نقش تسهیم دانش در مدیریت
دانش به اندازهای اهمیت دارد که بعضی از نویسندگان بیان داشتهاند که «وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی از تسهیم دانش است»
( Davenport and Prusak,2000 ،Huysman and De Wit, 2000؛ نقل شده در کشاورز)1386 ،؛ اما به گفته
«شپرد» )2000( 2مدیریت دانش کار سادهای نیست و این امر نیاز به پیادهسازی زیرساختهای الزم و ایجاد فرهنگ تبادل و تسهیم
(اشتراک) گذاری دانش دارد.
سازمانهای دانشمحور ،با استفاده از هوش سازمانی و خالقیت ،اطالعات و دانش را در جهت کسب برتریهای خاص ،در
اختیار میگیرند و از آن جهت رشد و توسعه پایدار در ایجاد محیطی پویا استفاده میکنند .همچنین سازمانها با بکارگیری و
هدایت مهارتها و تخصص کارکنان خود ،قادر به یادگیری مداوم همراه با خالقیت هستند (فرج پهلو و خجسته فر .)1390،از
سوی دیگر نوآوری دارای اهمیت بسیاری برای شرکتها و سازمانها است ،زیرا میتواند مزیت رقابتی پایدار را برای آنها
فراهم کند .بسیاری از سازمانها در محیط خود با مشکالت زیادی از نظر رقابتی مواجه هستند و این مشکالت به علت سرعت
باالی تغییرات در محیط به خصوص تغییرات تکنولوژیکی است .در همین راستا مدیران و کارکنان باید از قدرت خالقیت و
نوآوری در جهت تطبیق و هماهنگی با تغییرات سریع ،خطوط تولید ،شیوههای مدیریتی و فرایندهای تولیدی و  ...استفاده کنند
( Damanpour,1991؛Parnaby,1991 ، Ettlie,1990نقل شده در یوسفی ،صادق فیضی و سلیمانی .)1390 ،درواقع سازمانها
میتوانند با پرورش مجموعهای جامع از ویژگیهایی که استراتژیهای نوآوری را حمایت و تسهیل می کنند ،قابلیت نوآوری خود
را باال ببرند ( .)Burgelman et al,2004 cited in Yeşil; Kaya, 2012با توجه به آنچه گفته شد ،میتوان دانش و
خالقیت و نوآوری را به عنوان منابع اصلی برای پیشرفت سازمانها به حساب آورد.
سازمانها برای دستیابی به مزیتهای رقابتی از سرمایههای فکری و داراییهای خالص خود استفاده میکنند .داراییهای خالص
بیشتر وابسته به سازمان مادر و حمایتهای آن دارد؛ اما آنچه سازمانها به دنبال پرورش آن هستند تا آنها را از سازمانهایی که
الاقل ،داراییهای خالص یکسان با آنها دارند ،پیشی گیرند ،سرمایههای فکری است .خود سرمایههای فکری به دو دسته تقسیم
میشوند :سرمایههای ساختاری و سرمایههای انسانی .سرمایههای ساختاری اشاره به فرایندها و خالقیت در ساختار سازمانی دارد؛ اما
سرمای های انسانی که مورد بحث تحقیق حاضر هست به تسهیم دانش اشاره دارد که به دنبال آن خالقیت و نوآوری را به همراه
خواهد داشت .آنچه که مورد نظر این پژوهش هست این است که سرمایههای فکری نقش تعیین کنندهای برای سازمانها از هر
نوع ،جهت دست یابی به مزیتهای رقابتی خواهد بود.

بیان مسئله
در کتابخانهها ،توجه و تمرکز ،بیشتر بر کارهای کلیشهای است تا خالقانه و نوآورانه .از طرفی معموالً کتابخانهها با کمبود نیرو
و بودجه مواجه هستند؛ به همین دلیل نه کتابداران فرصت و تمایلی برای مبادله دانش و تجربه و به دنبال آن پرورش تواناییهای
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نوآورانه و خالقانه خوددارند و نه در کتابخانه چنین محیطی فراهم است .کتابخانهها مانند هر سازمان دیگری در عصر کنونی
نیازمند ماندگاری در جامعه هستند و اگر غفلت کنند ،بزودی سازمانهایی دیگری نظیر خدمات رسانان اطالعاتی اینترنتی جای
آنها را خواهند گرفت .تسهیم دانش در آنها ،به یادگیری سریع تر فردی و سازمانی منجر گشته و خالقیت را افزایش میدهد
(خاتمیانفر و پریرخ.)1388 ،
با توجه به اینکه در عصر دانش قرار داریم ،ایجاد و حفظ مزیت رقابتی از مهمترین اولویتهای هر سازمان است .سازمانها در
حال تالش به رقابت مداوم از طریق ایجاد خالقیت و نوآوری در فرآوردهها و خدمات خود هستند .در کتابخانهها مانند هر سازمان
دیگر ،برای اجرای مدیریت دانش ،توجه به منابع انسانی ضروری است .آنچه در این تحقیق مطرح میشود رابطهی بین تسهیم
دانش ،خالقیت و نوآوری است .دانش هر فرد به عنوان منبع مولد برای خالقیت و نوآوری است .یکی از کاربردهای خالقیت و
نوآوری برای تسهیم دانش در تبادل خدمات و همکاریهای بین کتابخانهای است .از طرفی استفاده از خالقیت و اشتراک دانش در
بین کتابداران کتابخانه موجب ارائه خدمات مطلوب تر می شود که به دنبال آن رضایت کاربران را به همراه خواهد داشت و باعث
میشود کتابخانهها بتوانند در بازار رقابتی امروز جایگاه خود را حفظ و ارتقاء دهند؛ بنابراین در مدیریت دانش کتابخانهها توجه به
اشتراک دانش ،خالقیت و نوآوری کتابداران حائز اهمیت است .به همین منظور به دنبال این سؤال هستیم که تسهیم دانش با
خالقیت و نوآوری کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی چه رابطهایی وجود دارد؟
بررسیها بیانگر آن است که تاکنون پژوهشی به بررسی رابطهی تسهیم دانش با خالقیت و نوآوری حاکم بر کتابخانههای مذکور
نپرداخته است و جایگاه این کتابخانهها به لحاظ سنجش تسهیم دانش با خالقیت و نوآوری کتابداران مشخص نشده است؛ بنابراین
دیدگاهی جامعی در این زمینه در کتابخانههای یادشده وجود ندارد .در این پژوهش به دنبال این هستیم تا نشان دهیم که
کتابخانه های مورد مطالعه تا چه اندازه به تسهیم دانش ،خالقیت و نوآوری توجه دارند و متغیرهای مورد مطالعه تا چه اندازه
میتوانند در رشد کتابخانههای دانشگاهی مؤثر باشند .درواقع هدف کلی پژوهش این است که اهمیت توجه به مدیریت دانش در
کنار خالقت و نوآوری کتابداران را در کتابخانههای دانشگاهی نشان دهد.
پیشینه پژوهش
بررسیهای انجامشده در پایگاههای اطالعاتی مختلف نشاندهنده آن است که اکثر پژوهشها به بررسی رابطه بین مدیریت
دانش با خالقیت و نوآوری توجه داشته اند و کمتر به تسهیم دانش که یکی از ابعاد مهم مدیریت دانش است توجه نمودهاند .با این
وجود پژوهشهایی که ارتباط بیشتری با پژوهش حاضر داشتهاند را مورد بررسی قراردادیم .زارعی و مؤمنی( )1393پژوهشی با
عنوان "رابطه بین تسهیم دانش و خالقیت در کتابداران کتابخانههای تربیت مدرس" انجام دادند؛ یافتهها پژوهش نشان داد که میزان
تسهیم دانش در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس در وضعیت نامطلوب است .همچنین خالقیت کتابداران مذکور
در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ اما هیچ گونه همبستگی و رابطه معناداری بین تسهیم دانش و خالقیت وجود ندارد؛ اما طی پژوهشی
که نیر و جوکار ( )1391با عنوان «رابطه ی بین مدیریت دانش و خالقیت در میان کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز»
انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که بین دو متغیر مدیریت دانش و خالقیت رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین در
پژوهشی که هادیزادهمقدم و همکاران ( )1391تحت عنوان «بررسی رابطه تسهیم دانش و نوآوری در سازمانهای خدمات مالی:
بانک رفاه کارگران» انجام دادند .به این نتایج دست یافتند که رابطه مثبت و معنادار میان تسهیم دانش و نوآوری وجود دارد .عالوه
بر آن ،نتایج مشابه میان متغییرهای تسهیم دانش آشکار ،تسهیم دانش پنهان ،تسهیم دانش استراتژیک ،تسهیم دانش کارشناسی با
نوآوری مشاهده شد .از طرفی عالمه ،موسوی زاده نوقابی و تیموری اصل ( )1391پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر تسهیم دانش بر
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نوآوری در بین مدیران سازمانهای بازرگانی (مطالعه موردی :سازمانهای بازرگانی شهر کرج)» انجام دادند که نتایج نشان داد،
جمعآوری دانش تأثیر مشخصی بر دو بعد نوآوری مطرحشده در این بررسی (نوآوری اکتشافی و استخراجی) دارد ،درحالیکه
انتشار دانش که شامل انتشار دانش در داخل و خارج از گروه است تأثیری بر نوآوری اکتشافی ندارد .عالوه بر این در پژوهشی که
علیزاده ( )1391با عنوان «بررسی رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانهها» انجام داد ،به این نتایج دست یافت که :میزان
تسهیم دانش در کتابخانههای مورد مطالعه کم است؛ بعالوه آزمون تحلیل واریانس یک طرفهنشان داد که بین کتابخانهها از نظر
میزان تسهیم دانش تفاوت معناداری وجود ندارد.
در خارج از ایران نیز پژوهشهایی در این ارتباط صورت گرفته است که جهت گیری آنها همراستا با پژوهشهای داخلی است
و بیشتر خود مدیریت دانش را مورد توجه قرار دادهاند و رابطه آن را با متغییرهای دیگر برسی نمودهاند .طی پژوهشی که «سائنز»

1

( )2009با عنوان «تسهیم دانش و عملکرد نوآوری :مقایسه ای بین شرکتهای با تکنولوژی سطح باال و تکنولوژی سطح پایین»
انجام داد به این نتیجه دست یافت که تسهیم دانش مسئله مهمی برای باال بردن قابلیت نوآوری شرکتها است .همچنین در پژوهشی
که چن )2008( 2با عنوان «تأثیرات مثبت یادگیری و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآوری و مزیت رقابتی در شرکتهای صنعتی»
انجام داد ،به این نتیجه رسید که گرایش سازمان به یادگیری و ظرفیت جذب به گونهای مثبت بر کسب اطالعات و فناوریهای
جدید و سرانجام خلق نوآوری اثر گذاشته و به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار محسوب میشود .از سویی «لین» )2007( 3در
پژوهشی تحت عنوان «تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی :یک مطالعه تجربی» به این نتیجه دست یافت که یک دسته عوامل
فردی (لذت کمک به دیگران و خود کارآمدی دانش) و عوامل سازمانی (حمایت مدیریت ارشد ،پاداش سازمانی) و عوامل
تکنولوژیکی (اطالعات و تکنولوژی ارتباطی) بر فرایند تسهیم دانش تأثیر دارند .در این پژوهش به میزان اثر هر یکی از عوامل
سه گانه بر تسهیم دانش پرداخته شده است .نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که تمایل کارکنان هم به اعطای (بخشیدن) و
جمعآوری (دریافت کردن) دانش سازمان را قادر میسازد تا قابلیت نوآوری خود را بهبود بخشد .همچنین نتایج نشان داد که تمایل
کارکنان به اهدا و جمعآوری دانش ،سازمان را قادر میسازد تا قابلیت نوآوری خود را بهبود بخشند.
استنتاج از پیشینهها
با بررسی پیشینه های داخل و خارج در زمینه تسهیم دانش ،خالقیت و نوآوری مشخص میشود که اکثر آنها به ده و پانزده
سال اخیر مربوط میشوند و این خود چند نکته را بیان میکند :یکی آن که در عصر حاضر توجه سازمانها بیشتر به سمت
دارایی های فکری و معنوی گرایش دارد تا مادی و تکنولوژیکی؛ شاید دلیل آن رشد بیسابقه اطالعات و به دنبال آن دانش باشد؛
از سوی دیگر سازمانها و به ویژه محققان به اهمیت تسهیم دانش ،خالقیت و نوآوری در رقابت با سازمانها و نهادهای مشابه پی
بردهاند ،به همین دلیل پژوهشهایی در جهت بهبود وضع سازمانها و شرکتها در این زمینهها انجام شده است .با مرور پیشینهها
مشاهده میشود که پژوهشهای مختلفی در زمینه تسهیم دانش ،خالقیت و نوآوری به صورت مجزا و هم در ارتباط با یکدیگر در
سازمانها و شرکتهای مختلف صورت گرفتهاند ،اما آنچه که مشخص است تاکنون در کتابخانههای دانشگاهی به بررسی رابطه
تسهیم دانش با خالقیت و نوآوری پرداخته نشده است ،هر چند مؤلفههای تسهیم دانش و نوآوری به طور مجزا در این کتابخانهها
بررسیشدهاند .به همین دلیل در این پژوهش سعی میشود به آنها پرداخته شود .به طور خالصه میتوان از پژوهشهای انجامشده
در این زمینه نتیجه گرفت که تسهیم دانش با خالقیت و نوآوری رابطه مثبت و معناداری دارند؛ به عبارت دیگر هر اندازه که
1

. Sáenz
. Chen
3
. Lin
2
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خالقیت و نوآوری افراد بیشتر باشد به همان اندازه دانش بیشتری به اشتراک میگذارند .در این پژوهش از مقاله خاصی به عنوان
پایه استفاده نشده است ،بلکه از جمع پژوهشهای یادشده و با توجه به خأل موجود این پژوهش صورت گرفته است.
سؤاالت پژوهش
.1

میزان تسهیم دانش در بین کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی تا

چه اندازه است؟
.2

خالقیت کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی در چه سطحی

است؟
.3

سطح نوآوری محیطی در بین کتابداران مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی چقدر

است؟
.4

سطح نوآوری رهبری در بین کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی

چقدر است؟
.5

سطح نوآوری فردی در بین کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی

چقدر است؟
.6

سطح نوآوری بازخورد -محیط در بین کتابدارن کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و

علوم پزشکی چقدر است؟
.7

سطح نوآوری بازخورد -فرد در بین کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم

پزشکی چقدر است؟
.8

سطح نوآوری به طور کلی در بین کتابداران مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی چقدر

است؟
فرضیههای پژوهش
.1

بین کتابخانههای دانشگاههای دولتی ،آزاد و علوم پزشکی از نظر تسهیم دانش تفاوت معناداری وجود دارد.

.2

بین کتابخانههای دانشگاههای دولتی ،آزاد و علوم پزشکی از نظر نوآوری تفاوت معناداری وجود دارد.

.3

بین کتابخانههای دانشگاههای دولتی ،آزاد و علوم انسانی از نظر خالقیت تفاوت معناداری وجود دارد.

.4

بین تسهیم دانش و خالقیت کتابداران کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی

رابطهی معناداری وجود دارد.
.5

بین تسهیم دانش و سطح نوآوری محیطی در بین کتابدارن کتابخانههای دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و

علوم پزشکی رابطهی معناداری وجود دارد.
.6

بین تسهیم دانش و سطح نوآوری رهبری در بین کتابدارن کتابخانههای دانشگاه دولتی ،آزاد اسالمی و علوم

پزشکی رابطهی معناداری وجود دارد.
.7

بین تسهیم دانش و سطح نوآوری فردی در بین کتابدارن کتابخانههای دانشگاه دولتی ،آزاد اسالمی و علوم

پزشکی رابطهی معناداری وجود دارد.
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بین تسهیم دانش و سطح نوآوری بازخورد -محیط در بین کتابدارن کتابخانههای دانشگاه دولتی ،آزاد اسالمی

و علوم پزشکی رابطهی معناداری وجود دارد.
.9

بین تسهیم دانش و سطح نوآوری بازخورد -فرد (کتابداران) در بین کتابدارن کتابخانههای دولتی ،آزاد

اسالمی و علوم پزشکی رابطهی معناداری وجود دارد.
 .10بین تسهیم دانش و نوآوری در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی رابطهی
معناداری وجود دارد.
 .11در کتابخانههای مرکزی دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی و علوم پزشکی با رشد خالقیت و نوآوری بر میزان
تسهیم دانش افزوده میشود.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی -همبستگی است .جامعه پژوهش را  80نفر از کتابداران و مدیران
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تربیت مدرس ،آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات و علوم پزشکی تهران تشکیل میدهند که برای
تعیین سطح خالقیت از پرسشنامه ساختار یافته خالقیت رندسیپ استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  50سؤال است و هر سؤال
به صورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجهبندی شده است (از کامالً موافق تا کامالً مخالف) .در این پرسشنامه محدوده امتیازات
حاصله بر اساس شیوه امتیازدهی رندسیپ ،بین  100تا  -100تعیین شده است که امتیاز باالتر نمایانگر خالقیت باالتر هست و
ردهبندی امتیازها بدین صورت است که نمره  80تا  = 100خیلی خالق ،نمره  60تا  = 79خالقیت باالی متوسط ،نمره  40تا = 59
خالقیت متوسط ،نمره  20تا  = 39خالقیت کمتر از متوسط ،نمره بین  -100تا  = 19غیر خالق است .همچنین سطح نوآوری با
استفاده از پرسشنامه نوآوری «آمید» 1و همکاران ( )2002مورد سنجش قرارگرفته شده است .این پرسشنامه دارای  22سؤال و پنج
بعد اساسی نوآوری :نوآوری محیطی از سؤاالت  1تا  ،5نوآوری رهبری از سؤاالت  6تا  ،8نوآوری فردی از سؤاالت  9تا ،13
نوآوری محیط -بازخورد از سؤاالت  14تا  17و نوآوری فرد – بازخورد از سؤاالت  18تا  22است .عالوه بر این برای سنجش
تسهیم دانش از پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش استفاده شده است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت (خیلی
کم= ،1کم= ،2متوسط= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد= )5درجهبندی شده است .همسانی درونی 2پرسشنامه تسهیم دانش  ،0/95خالقیت
رندسیپ  0/92و نوآوری آمید  0/83به دست آمده است .دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSو روشهای آمار توصیفی و
استنباطی شامل ضریب همبستگی  Pearsonو آزمون  Tو  Fمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتهاند.

1

. Amid
. Cronbach's alpha

2
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

یافتههای پژوهش
برای پاسخ دادن به سؤالهای پژوهش ،میانگین نمرههای شاخص تسهیم دانش ،خالقیت ،نوآوری محیطی ،نوآوری رهبری،
نوآوری فردی ،نوآوری بازخورد -محیط و بازخورد -فرد محاسبه شده است.
جدول  .1یافتههای توصیفی مقیاسهای پژوهش

شاخص آماری

تعداد

میانگین

مقیاس

انحراف

میانگین وزنی

استاندارد

تسهیم دانش

52

61/69

24/84

1/76

خالقیت

52

1/80

8/01

1/80

نوآوری محیطی

52

13/64

3/23

2/72

نوآوری رهبر

52

12/71

3/53

2/54

نوآوری فردی

52

5/86

2/39

1/46

نوآوری بازخورد-

52

9/97

2/13

2/49

محیط
نوآوری بازخورد -فرد

52

11/55

2/38

2/88

نوآوری

52

53/60

5/95

2/43
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مطابق جدول شماره  1تسهیم دانش و نوآوری فردی به ترتیب با میانگین  1/76و  1/46در کتابخانههای مورد مطالعهه در سهطح
نسبتاً نامطلوبی قرار دارد اما نوآوری محیطی ،نوآوری رهبری ،نوآوری بازخورد -محیط و بازخورد -فرد به ترتیب با میانگین ،2/72
 2/49 ،2/54و  2/88در سطح نسبتاً متوسطی قرار دارند.آزمون فرضیههای پژوهش
برای آزمون فرضیه اول تا سوم ،یعنی بررسی تفاوت بین میزان تسهیم دانش ،خالقیت و قابلیت نوآوری در کتابخانههای مرکزی
دانشگاه های دولتی ،آزاد و علوم پزشکی از تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است.
جدول  .2تحلیل واریانس یک طرفه متغییر تسهیم دانش در سه کتابخانه

شاخص آماری
SS

درجه آزادی

نمره F

معنی داری

بین آزمودنیها

1384/30

2

1/12

0/33

درون آزمودنیها

30100/77

46

مجموع

31485/07

51

منابع تغییر

مقدار  Fبه دست آمده  1/12در سطح معناداری  0/05نشان میدهد که با  95درصد اطمینان سه کتابخانه از نظر تسهیم دانش
دارای تفاوت معناداری نیستند (.)P>0/05
جدول  .3تحلیل واریانس یک طرفه متغییر خالقیت در سه کتابخانه

شاخص آماری

SS

نمره F

درجه آزادی

معنی داری

منابع تغییر

بین آزمودنیها

457/21

2

درون آزمودنیها

2810/86

49

مجموع

3268/08

51

3/98

0/02

مقدار  Fبه دست آمده  3/98در سطح معناداری  0/05نشان میدهد که با  95درصد اطمینان ،سه کتابخانه از نظر خالقیت دارای
تفاوت معناداری هستند ( .)P>0/05کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دارای باالترین میانگین خالقیت و پس از آن دانشگاه
آزاد و در نهایت دانشگاه دولتی قرار دارند.
جدول  .4تحلیل واریانس یک طرفه متغییر نوآوری در سه کتابخانه

شاخص آماری

SS

درجه آزادی

نمره F

معنی داری

منابع تغییر
بین آزمودنیها

159/34

2

درون آزمودنیها

1399/45

42

2/39

0/11
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مجموع

1558/8

31

44

مقدار  Fبه دست آمده  2/39در سطح معناداری  0/05نشان میدهد که با  95درصد اطمینان سه کتابخانه از نظر نوآوری دارای
تفاوت معناداری نیستند (.)P>0/05
برای اثبات فرضیههای چهارم تا دهم از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود .پژوهشگر زمانی از آزمون یاد شهده اسهتفاده
میکند که بخواهد ارتباط میان دو متغییر را به دست آورد.
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جدول  .5ماتریس ضریب همبستگی پیرسون برای مقیاسهای پژوهش در سه کتابخانه( )**p<0.01 *p<0.05

تسهیم

شاخص آماری

دانش

مقیاس

 -1تسهیم دانش

خالقیت

نوآوری

نوآوری

نوآوری

محیطی

رهبری

فردی

نوآوری

نوآوری

بازخورد-

بازخورد-

محیط

فرد

نوآوری

1

 -2خالقیت

0/11

1

 -3نوآوری محیطی

0/01

0/33

1

 -4نوآوری رهبر

0/51

0/08

*-0/31

 -5نوآوری فردی

**
0/12

 -6نوآوری بازخورد*0/28 -

1

**0/45

-0/43

0/28

0/11

**
-0/17

0/22

1
1

-0/21

محیط
 -7نوآوری بازخورد-

0/17

0/04

-0/02

0/15

**0/53

0/07

1

فرد
 -8نوآوری

0/47

0/23

0/07

**

0/55

**0/57

**0/41

**0/64

1

**

جدول  5نشان می دهد بین تسهیم دانش با متغییرهای نوآوری رهبر و به طور کلی نوآوری در سطح معناداری  0/01و با نوآوری
بازخورد -محیط در سطح معناداری  0/05رابطه همبستگی وجود دارد؛ هر چند با توجه به اینکه مقدار همبستگی به دست آمده
برای نوآوری کمتر از  0/05است ،نشاندهنده آن است که همبستگی از شدت باالیی برخوردار نیست؛ اما بین تسهیم دانش با
خالقیت ،نوآوری محیطی ،نوآوری فردی ،نوآوری بازخورد -فرد در سطح معناداری  0/05رابطه همبستگی وجود ندارد.
به منظور بررسی فرضیه یازدهم ،یعنی پیش بینی تسهیم دانش از روی خالقیت و نوآوری از روش رگرسیون خطی چندگانه
استفاده شد .پس از تأیید برقراری مفروضههای اصلی تحلیل رگرسیون چندگانه (نرمال بودن ،عدم وجود هم خطی بین متغییرهای
پیش بین و استقالل خطاها) ،مدل مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در جدول  6ارائه شده است.
جدول  -6تحلیل نتایج رگرسیون همزمانی برای پیشبینی میزان تسهیم دانش از روی خالقیت و ابعاد نوآوری در سه کتابخانه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

رگرسیون

9438/70

6

1573/12

باقیمانده

17767/30

38

467/56

کل

27206

44

مدل

 .1متغییرهای پیشبینی :خالقیت و ابعاد نوآوری
 .2متغییر مالک :تسهیم دانش

F

R

R2

R2adj

sig

3/37

0/59

0/35

0/25

0/009
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همانگونه که در جدول  6مشاهده میشود ،سطح معناداری کمتر از  0/05شده است و نشان از معنادار بودن مدل رگرسیون در
سطح  95درصد اطمینان است .شاخص « R2adjضریب تعیین چندگانه اصالح شده» نشان میدهد که متغییرهای خالقیت و ابعاد
نوآوری (رهبری ،محیطی ،فردی ،بازخورد -محیط و بازخورد -فرد) 25 ،درصد توانایی پیشبینی تسهیم دانش در کتابخانههای
دولتی ،آزاد و علوم پزشکی را دارند.
با توجه به معنادار بودن کل مدل به منظور بررسی اینکه کدام متغییر یا متغییرها تأثیر معنادار در مدل دارند از آزمون تی استفاده
میشود.
جدول  -7ضرایب استاندارد ،غیراستاندارد و آماره تی متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون

متغیر پیشبین

ضرایب رگرسیون
استاندارد نشده

آمارهt

داری

استانداردشده

-0/36

0/71

0/05

خالقیت

0/65

0/21

1/19

0/23

0/05

نوآوری محیطی

1/79

0/24

1/54

0/13

0/05

نوآوری رهبر

5/09

0/53

3/40

0/002

0/05

نوآوری فردی

-0/05

0/12

0/61

0/54

0/05

نوآوری بازخورد-

1/33

0/01

0/04

0/96

0/05

محیط
نوآوری بازخورد-

0/87

0/09

0/50

0/62

0/05

ضریب ثابت

-12/30

معنی

سطح معناداری

فرد
نتایج جدول  7نشان میدهد عامل نوآوری رهبر با ضریب رگرسیون  0/53بر تسهیم دانش در سطح  95درصد تأثیر مثبت و
معنادار دارند .مثبت بودن این ضریب در واقع نشاندهنده این است که با افزایش این عامل ،میزان تسهیم دانش در کتابخانهها
افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش مطابق جدول  ،1کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس ،آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و
علوم پزشکی تهران از نظر تسهیم دانش ،خالقیت و نوآوری در سطح مطلوبی قرار ندارند .از دالیل اهمیت توجه به تسهیم دانش در
کتابخانهها ،کاهش هزینهها ،بهبود عملکرد ،بهبود ارائه خدمات به کاربران ،کاهش زمان ارائه و توسعه خدمات جدید ،کاهش زمان
تحویل منابع و اطالعات به کاربران و در نهایت کاهش هزینههای مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند دانش در داخل
سازمان میشود ( Alavi and Leidner, 2001؛  Skyrme,2002؛  Dyer and Nobeoka, 2000نقل شده در
کشاورز .)1386 ،یکی از مهمترین اولویتهای اعالمشده توسط محققین مدیریت دانش ،ایجاد انگیزه و تمایل به تسهیم دانش
است؛ اما با توجه به اینکه تسهیم دانش در کتابخانههای مذکور کم است ،شایسته است که مسؤالن کتابخانهها نسبت به بهبود و
تقویت اشتراک دانش و تجربه ،متناسب با فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه بکوشند تا بتوانند در جهت رشد علم و دانش
گام بردارند .همچنین اشتراک دانش و تجربه ،مستلزم زیرساختهایی است که در پرتو مدیریت دانش تحقق مییابد .یکی از
اقداماتی که مسؤالن کتابخانهها میتوانند در این جهت انجام دهند ،فراهم نمودن پایگاههایی برای ثبت تجربههای مثبت و منفی
است؛ به اینگونه که به هر کدام از کارکنان کتابخانه ،چه ردههای پایین و چه ردههای باال ،دفترچههای مخصوصی داده شود تا در
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طول خدمت ،تجربه و یافتههای خود را ثبت کنند ،سپس در دورههایی معین اطالعات موجود در این دفترچهها در پایگاههای
مخصوصی ضبط و در اختیار بقیه کارکنان قرار گیرد؛ این خود چند مزیت دارد ،یکی اینکه کارکنانی که تمایل زیادی به برقراری
ارتباط با دیگران ندارند ،بتوانند از تجربههای دیگران به راحتی استفاده کنند و دیگر اینکه با خروج کارکنان از کتابخانه به هر
دلیل ،تجربههای کاری آنها باقی خواهد ماند .از طرفی دیگر ،یافتههای فرضیه اول پژوهش در جدول شماره  2نشاندهنده آن
است که تفاوت معناداری بین کتابخانههای مورد مطالعه از نظر تسهیم دانش وجود ندارد؛ بنابراین کتابخانههای مرکزی دانشگاههای
مورد مطالعه ،منطقی است که در جهت اشتراک دانش و تجربه چه در داخل و چه در خارج از کتابخانه و فراهم کردن محیطی
صمیمی و همکارانه بکوشند .نتایج به دست آمده با پژوهش علیزاده ( )1391و زارعی و مؤمنی ( )1393همسو است.
یافتههای پژوهش در خصوص سطح خالقیت نشان میدهد که کتابداران کتابخانههای مورد مطالعه در سطح غیرخالق قرار
دارند .در واقع سازمانهای خدماتی مانند کتابخانهها کمتر در پی رقابت باهم هستند و بیشتر به ارائه خدمات به جامعه خود (در اینجا
دانشجویان دانشگاه مادر) توجه دارند؛ اما در عصر حاضر که انواع سازمانهای خدماتی به فعالیت مشغول هستند ،آن سازمانی
میتواند جایگاه خود را در میان خدمات گیرندگان حفظ کنند که خدمات باکیفیت و پایدار ارائه نمایند و این حاصل نمیشود
مگر با پرورش خالقیت و به دنبال آن نوآوری .به همین دلیل ،شایسته است تا کتابخانهها نسبت به ایجاد انگیزه و افزایش خالقیت
در کارکنان توجه نموده و با استخدام افراد الیق و متخصص ،بهکارگیری تجربه و تخصص آنها ،دادن آزادی عمل و تفویض
اختیار به کارکنان ،در اختیار قرار دادن زمان و منابع مناسب به افراد ،ایجاد گروههای کاری و حمایت متقابل اعضای گروه از
یکدیگر ،پاداشها و تشویقها ،اعتنا و اعتماد به کارکنان ،امنیت شغلی ،ایجاد محیط کاری جذاب و به دور از تنش توجه نمایند .از
آنجا که خالقیت یکی از عوامل درونی و ذهنی انسان است ،الزم است مسؤالن در جهت ترغیب خالقیت کتابداران بکوشند تا
بتوانند خدماتی باکیفیت مطلوب به کاربران کتابخانه عرضه نمایند .همچنین با توجه به یافتههای فرضیه دوم مطابق با جدول شماره 2
کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران دارای باالترین میانگین خالقیت و پس از آن دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات و در نهایت دانشگاه تربیت مدرس قرار دارند؛ به دلیل اینکه در حوزه پزشکی اختراعات و اکتشافات زیادی صورت
میگیرد به طبع آن کتابخانههای این دانشگاهها نیز توجه بیشتری به خالقیت کارکنان خود در مقایسه با سایر کتابخانههای دانشگاهی
دارند ولی با توجه به اینکه میانگین خالقیت در این کتابخانهها مانند سایر کتابخانههای دانشگاهی کم است ،این کتابخانهها نیز
شایسته است که نسبت به تقویت آن توجه ویژه نمایند .یافتههای این پژوهش با پژوهش زارعی و مؤمنی( )1393همسو است.
از طرفی با توجه به یافتههای پژوهش مطابق جدول شماره  ،1میانگین سطوح پنجگانه نوآوری در کتابخانه مرکزی دانشگاههای
مربوطه در سطح مطلوبی قرار ندارد .همانگونه که در مورد خالقیت اشاره شد ،کتابخانهها مانند سایر سازمانهای خدماتی به دلیل
اینکه در پی کسب سود و منافع مادی نیستند ،کمتر به دنبال مزیتهای رقابتی هستند؛ زیرا اساساً به دنبال رقابت نیستند و این خود
موجب شده است که نسبت به نوآوری غفلت کرده و بیاعتنا باشند؛ اما با توجه به اینکه دانشگاهها در رقابت علمی باهم به سر
میبرند و به دنبال ارتقاء جایگاه علمی خود در بین دانشگاهها هستند؛ کتابخانه مرکزی به عنوان مرکز اصلی پژوهش دانشجویی و
حتی اعضای هیئت علمی می تواند با فراهم آوری و اشاعه منابع مورد نیاز برای پژوهش ،زمینهی رشد علمی دانشگاه مربوطه را
فراهم کند .شایسته است که کتابخانهها با توجه به ابعاد پنجگانه نوآوری تالش نمایند تا شرایط محیطی ،فردی و مدیریتی را برای
شکلگ یری نوآوری فراهم نمایند .در واقع باید گفت که نوآوری تنها به تولید کاالی جدید مربوط نمیشود ،بلکه ارائه خدمات
جدید مثل خدمات «از کتابدار بپرس» برای اینکه دانشجویان بتوانند در زمانی که در کتابخانه حضور ندارند یا در خارج از ساعات
کار کتابخانه نیز خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند ،شیوههای نو در نشر خدمات مثل نسب تابلوی اعالنات در کتابخانه
مرکزی به منظور معرفی کتابهای جدیدی که به کتابخانه وارد شدهاند و سایر خدماتی کتابخانه که ممکن است دانشجویان نسبت
به آنها اطالعی نداشته باشند .عالوه بر این ،جدول  4نشان میدهد که بین کتابخانههای مورد مطالعه از نظر نوآوری و دستیابی به
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راهبردهای مورد نیاز آن برای توسعه و ابداع ،تفاوت معناداری وجود ندارد .هر چند این کتابخانهها با توجه به اینکه از سه دانشگاه
متفاوت هستند و از نظر منابع مادی و معنوی تفاوتهایی با هم دارند ،انتظار میرفت که از نظر نوآوری باهم تفاوت داشته باشند؛ اما
همان طور که گفته شد با توجه به جدول  ،1به دلیل اینکه از نظر نوآوری در سطح مطلوبی قرار نداشتند ،منطقی است که چنین
تفاوتی را نشان ندهند .با بررسی پژوهشیهای داخلی و خارجی در کتابخانههای دانشگاهی تا سال  1393که به بررسی پیشینهها
اختصاص داده شد ،پژوهش در این زمینه صورت نگرفته است.
همچنین با توجه به یافتههای فرضیه چهارم مطابق با جدول  5میتوان چنین نتیجه گرفت که اشتراک دانش و تجربه در
کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تربیت مدرس ،آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات و علوم پزشکی تهران تأثیر محسوسی بر
خالقیت کتابداران در این کتابخانههای ندا رد؛ بدین معنی که چه دانش و تجربه به اشتراک گذاشته شود و چه به اشتراک گذاشته
نشود ،تغییری بر خالقیت کتابداران نخواهد گذاشت .با توجه به اینکه میانگین تسهیم دانش و خالقیت در کتابخانههای یاد شده در
سطح مطلوبی قرار ندارد ،منطقی هست که اگر هم رابطه باشد به گونهای ملموس دیده نشود .نتایج به دست آمده با پژوهش زارعی
و مؤمنی( )1393همسو است؛ اما با پژوهشی نیر و جوکار ( )1391همسو نیست.
با توجه به جدول  5برای فرضیه پنجم ،اشتراک دانش و تجربه بر نوآوری محیطی تأثیر مثبت و مستقیمی ندارد؛ همچنین با
توجه به یافتههای فرضیه ششم مطابق با جدول  ،5هر اندازه که مدیران کتابخانهها به تبادل و اشتراک دانش و تجربه با همکاران
خود بپردازند ،به همان اندازه باعث میشود که تواناییهای آنها برای دستیابی به نوآوری افزایش یابد و این خود نشان میدهد که
مدیران کتابخانهها میتوانند با برقراری ارتباطات دوستانه با زیردستان و همردیفان خود و اشتراک دانش و تجربه با آنها به نوآوری
و ابتکار در زمینه مدیریت کتابخانه دست پیدا کنند .عالوه بر این یافتههای فرضیه هفتم و نهم مطابق با جدول  ،5نتایج نشان داد که
اشتراک دانش و تجربه بین کتابداران تاثیری مثبتی بر نوآوریهایی آنها چه به صورت فردی و چه بازخورد -فرد ندارد؛ بدین
معنی که هر اندازه اشتراک دانش و تجربه کم و زیاد شود ،تغییری محسوسی بر کتابدار چه به صورت مستقیم و چه به صورت
بازخوردی از سایر کتابداران برای خلق نوآوری نخواهد داشت؛ اما با توجه به یافتههای فرضیه هشتم هر چه تسهیم دانش و تجربه
بیشتر باشد ،به همان نسبت نوآوری بازخورد -محیط بیشتر میشود؛ بدین معنی که بازخوردهایی که تسهیم دانش در محیط ،جهت
نوآوری ایجاد میکند ،باعث می شود نوآوری هم در چنین محیطی رشد یابد .در نهایت با بررسی رابطه تسهیم دانش و نوآوری
برای فرضیه دهم مطابق با جدول  ،5وجود رابطه معنادار را نشان میدهد؛ بدین معنی که هر اندازه تسهیم دانش و تجربه بیشتر شود
به همان اندازه نوآوری را به طور کلی باال میبرد .از آنچه در این بخش آورده شده چنین بر میآید که در کتابخانهها باید شرایط و
زیرساختهای الزم برای تسهیم دانش و بروز نوآوری کارکنان فراهم شود ،به سبب اینکه این دو رفتار فراتر از وظیفه سازمانی
آنها در کتابخانه است؛ بدین ترتیب ،متقاعد کردن افراد برای اشتراک دانش و تجربههایشان و تولید نوآوری کار سادهای نیست؛
به همین منظور کتابخانه باید تالش کند ،عواملی را که بر تسهیم دانش و نوآوری تأثیرگذار است را شناسایی کرده و در تقویت
مشوقها و از بین بردن موانع تسهیم دانش و نوآوری بکوشد .پژوهشی که به بررسی رابطه تسهیم دانش با نوآوری محیطی ،رهبری،
فردی ،بازخورد -محیط و بازخورد -فرد بپردازد تا سال  1393که به بررسی پیشینهها اختصاص داده شد ،یافت نشد؛ اما بین تسهیم
دانش و نوآوری بهطورکلی پژوهشهایی صورت گرفته که بیشتر در سازمانهایی غیر از کتابخانهها بوده است .نتایج این پژوهشها
مانند پژوهش حاضر برای فرضیه دهم وجود رابطه تسهیم دانش با نوآوری را به اثبات رساندهاند؛ مانند پژوهشهای لین (،)2007
سائنز ( ،)2009عالمه ،موسوی زاده نو قابی و تیموری اصل ( )1391و هادیزادهمقدم و همکاران (.)1391
با توجه به یافتههای فرضیه یازدهم مطابق جدول شماره  ،6ضریب تعیین چندگانه اصالحشده ( )R2adjبهدستآمده نشانگر این
است که  25درصد از تغییرات تسهیم دانش در کتابخانهها ناشی از خالقیت و ابعاد نوآوری (رهبری ،محیطی ،فردی ،بازخورد-
محیط و بازخورد -فرد) است و بقیه تغییرات ناشی از عوامل دیگری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است؛ به
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همین دلیل پیشنهاد میشود که پژوهشهایی به بررسی این عوامل بپردازند .پیشنهاد میشود که پژوهش دیگری در زمینه بررسی
رابطه تسهیم دانش با خالقیت و نوآوری در سایر کتابخانهها پرداخته شود و با پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد تا بهتر بتوان به
نتایج آنها تکیه کرد .همچنین مطالعاتی در زمینه زیرساختهای مورد نیاز جهت پیادهسازی مدیریت دانش و ابعاد آن مثل تسهیم
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