
 

  
  

  آنان دگاهياصفهان از د يكتابداران دانشگاه يو نوآور تيعوامل مؤثر در خالق يبررس

  

  3، كبري كريمي2، دكتر فرشته سپهر1دكتر شكوه تفرشي

 8/9/1390 پذيرش:     10/7/1390 دريافت:

  چكيده

هاي دانشگاهي شهر   ت و نوآوري كتابداران كتابخانهترين عوامل مؤثر در خالقي   هدف پژوهش حاضر شناسايي مهم هدف:
  اصفهان است.

هاي دولتي شهر   هاي دانشگاه  اين پژوهش كاربردي به روش پيمايشي انجام شد. جامعه آن كتابداران شاغل در كتابخانه روش:
شد. روايي صوري اصفهان است. براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته، در مقياس ليكرت، استفاده 

درصد) استفاده شد. براي 85پرسشنامه توسط اساتيد باتجربه تاييد شد و براي پايايي آن نيز از ضريب آلفاي كرونباخ (
هتلينگ، آناليز واريانس يك طرفه  tاي و  تك نمونه tهاي استنباطي   و آزمون SPSSافزار   ها، از نرم تجزيه و تحليل داده

)ANOVA و آزمون (LSD ستفاده گرديد.ا  

ها نشان داد به باور كتابداران شركت كننده، كليه عوامل فردي و سازماني بيش از حد متوسط در خالقيت و   يافته ها: يافته
ترين عوامل فردي و سازماني مؤثر در خالقيت به ترتيب عوامل مربوط به علم، دانش و    نوآوري آنان مؤثر هستند. مهم

بود. بين عوامل فردي و  96/3و عوامل مربوط به سيستم پاداش با ميانگين نمره  03/4ن نمره تخصص كتابدار با ميانگي
داري مشاهده شد و تأثير عوامل فردي در خالقيت و نوآوري با ميانگين   سازماني مؤثر در نوآوري خالقيت تفاوت معني

وآوري به ترتيب عوامل مربوط به خلق و خو و ترين عوامل فردي و سازماني مؤثر در خالقيت و ن   بيشتر بود. مهم 21/4
  شناسايي شد.  06/4و عوامل مربوط به فرهنگ سازماني با ميانگين نمره  23/4طبيعت كتابدار با ميانگين نمره 
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  مقدمه 

ها را وادار ساخته تا براي زيستن در چنين محيط متغير   روز، سازمانهاي پيوسته در جهان ام  دگرگوني

ها و عاليق خود را براي به   نوآوري بيشتر اهميت دهند و اهداف، گرايشو و بي ثباتي، به خالقيت 

ها در دنياي پررقابت  ). شرط موفقيت سازمان1380نوآوري هدايت كنند (حقايق، و كارگيري خالقيت 

هاي جديد را در سازمان عملي نمايند و اين امر به وسيله   كه بتوانند افكار و انديشه امروز، اين است

). انتشار پيشرفت و ارتقا نيز، تا هنگامي كه بستر 1385كاركنان خالق و نوآور امكان پذير است (الواني، 

يهوده است مناسب براي پرورش نيروهاي خالق و فراهم آوردن امكانات براي نوآوران مهيا نباشد، ب

نوآوري شناخته و ). بنابراين براي فراهم آوردن چنين بستري الزم است ماهيت خالقيت 1380(حقايق، 

نوآوري در و  شود و عوامل پيشبرنده و بازدارنده آن در سازمان معين گردد، تا زمينه براي خالقيت

  ها مناسب شود. سازمان

منابع نبود خالقيت و نوآوري را با  نوآوري به حدي است كه برخيو  ضرورت وجود خالقيت

). در محيطي كه به سرعت در حال تغيير است 1380، 1اند (استونر  نابودي درازمدت سازمان يكي دانسته

هاي مؤثر  هاي دانشگاهي توانايي آنها در خلق روش  هاي مهم عملكرد هر يك از كتابخانه يكي از جنبه

هاي دانشگاهي بايد بيشتر خالق و نوآور شوند   ). كتابخانهMartinz, 2000براي همراهي با تغييرات است (

 ,Pienaarتا بتوانند با پيامدهاي پيچيده تغيير روند ارتباطات علمي و نقش فنĤوري اطالعات مواجه شوند (

هاي دانشگاهي به   هاي الكترونيكي تحويل اطالعات، انتظار مراجعان از كتابخانه  ). با پيدايش شيوه1994

ها  هاي دانشگاهي الزم است خود را با ديگر سازمان  باال رفته است. در چنين محيطي، كتابخانه سرعت

ها براي همگامي با دنياي در حال تغييري   ). خالقيت و نوآوري در كتابخانهCervone, 2007منطبق كنند (

هاي  بداران كتابخانه). كتا2005به نقل از اسكتر،  1387كنند الزم است (حسيني،  كه در آن فعاليت مي

ها و تغييرات جديد همگام سازند. ايفال   هاي الزم خود را با پيشرفت دانشگاهي بايد بتوانند با آموزش

اي پس از فراغت از تحصيل و كسب   حرفه تمام كاركنان"اي در اين زمينه دارد:   رهنمود ارزنده

ها  هاي آموزشي تماس خود را با پيشرفت  دورهالزم بايد از راه مطالعه گسترده و شركت در هاي   شايستگي

  ).44ص، ،1368هاي كتابداري ،  (فدراسيون بين المللي انجمن "حفظ كنند و در جريان آن باشند

ها و وظايف   هاي جديد بوده و نقش  اي از مهارت  كتابداران بايد به دنبال توسعه مجموعه ،بنابراين
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و ). با توجه به روند تغييرات و اهميت خالقيت 1387ني نيا، (شيروا اي را در خود پرورش دهند  تازه

هاي مناسب   ها، ضروري است كه براي دستيابي به زمينه  هاي مختلف از جمله كتابخانه نوآوري در سازمان

نهادينه شدن رشد تفكر خالق در كاركنان كتابخانه تالش نموده و عواملي را كه به نحوي بر خالقيت آنها 

 گذارد شناسايي كرده و در تقويت هر چه بيشتر آنها بكوشيم.  تأثير مي

هايي كه در ايران انجام گرفته است،  در زمينه شناسايي عوامل مؤثر در خالقيت و نوآوري، پژوهش

هاي صنعتي و توليدي پرداخته است. برخالف اهميت   و همگي به تعيين اين عوامل در بخش محدود بوده

هاي دانشگاهي، چنين پژوهشي در ايران انجام نگرفته است. همين امر   خانهتعيين اين عوامل در كتاب

ترين عوامل مؤثر در خالقيت و نوآوري كتابداران    پژوهشگر را بر آن داشت تا به شناسايي مهم

هاي سواداطالعاتي و آموزش   هاي دانشگاهي بپردازد. با توجه به اينكه كتابداران در كسب مهارت  كتابخانه

هاي مختلف كتابخانه، از جمله ارائه خدمات   بران خود و همچنين در انجام وظايف خود در بخشكار

سازي و ساير وظايف كاري خود بيش از هر چيز نيازمند   سازي، مجموعه  مرجع، فهرست نويسي، نمايه

هاي   موزشنوآوري شناسايي و در آو باشند، ضروري است كه عوامل مؤثر در خالقيت   خالق مي   انديشه

ترين عوامل (فردي و سازماني)    پژوهش حاضر با هدف تعيين مهم تر وارد شود. كتابداري به شكل جامع

 هاي دولتي شهر اصفهان انجام شد.   مؤثر در خالقيت و نوآوري كتابداران كتابخانه

  

  هاي پژوهش پرسش

  هاي زير بود: بال پاسخ پرسشتوان به دن با توجه به آنچه مطرح شد، براي شناسايي عوامل مؤثر مي

ترين عوامل فردي مؤثر در خالقيت آنان    هاي دولتي اصفهان مهم از ديدگاه كتابداران دانشگاه -1

 كدامند؟

ترين عوامل سازماني مؤثر در خالقيت آنان    مهمهاي دولتي اصفهان  از ديدگاه كتابداران دانشگاه -2

 كدامند؟

ترين عوامل فردي مؤثر در نوآوري آنان    مهمهاي دولتي اصفهان  از ديدگاه كتابداران دانشگاه -3

 كدامند؟

ترين عوامل سازماني مؤثر در نوآوري آنان    مهمهاي دولتي اصفهان  از ديدگاه كتابداران دانشگاه -4

  كدامند؟
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  هاي پژوهش  فرضيه

ماني مؤثر در خالقيت بين عوامل فردي و سازهاي دولتي اصفهان  از ديدگاه كتابداران دانشگاه -1

  آنان تفاوت وجود دارد.

بين عوامل فردي مؤثر و سازماني مؤثر در هاي دولتي اصفهان  از ديدگاه كتابداران دانشگاه -2

 نوآوري آنان تفاوت وجود دارد.

  

  پيشينه پژوهش

) در پژوهش خود به بررسي عوامل مؤثر بر خالقيت و نوآوري مديران 1384دهنويه و ديگران (

ترين عوامل مؤثر بر خالقيت   هاي آنان نشان داد كه مهم  دي دانشگاه علوم پزشكي ايران پرداختند. يافتهستا

ترين عوامل مؤثر بر نوآوري افراد از نوع عوامل فردي    افراد تحت بررسي از نوع عوامل سازماني و مهم

محيط دانشگاه و عوامل مربوط به  ها بر توجه بيشتر به پذيرش مديران خالق در  بوده است. همچنين يافته

  تخصص تأكيد داشتند.

هاي مديريت مشاركتي و سنتي بر خالقيت دبيران را مورد بررسي قرار داد.   ) تأثير سبك1387فصيح (

ها نشان داد كه سبك مديريت بر خالقيت دبيران تأثير دارد همچنين تجزيه و تحليل رگرسيون نشان   يافته

هاي كنترل، ارتباطات و ساختار بيشترين واريانس   هاي مديريت مشاركتي مؤلفه  داد كه از ميان مؤلفه

هاي رهبري تحول   كند. الزم به ذكر است مشاركت و ارتباطات باز نيز از ديگر ويژگي  خالقيت را تبيين مي

  تواند در بروز خالقيت مؤثر باشد.  آفرين است كه مي

كه بر توسعه يا كاهش خالقيت و نوآوري در سازمان  ) پنج عاملي را1388جبل عاملي و ديگران (

هاي پشتيبان، ارتباطات و رفتارها را در   تأثير گذار هستند شامل استراتژي، ساختار سازماني، مكانيسم

ترين عوامل مؤثر را شناسايي كردند.   اي موردي در يك شركت خودروسازي آزموده و عمده مطالعه

اگر همين عوامل در سازمان و فرهنگ سازماني به درستي مورد توجه قرار هاي آنان نشان داد كه   يافته

  تواند مانع بروز خالقيت و نوآوري در سازمان نيز شود.   نگيرند مي

) پژوهشي انجام دادند تا مشخص كنند براي اينكه سازماني نوآور داشته 2000( 2و منون 1بارادوج
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تري دارد يا عوامل سازماني و يا هردو؟ آنان الزمه موفقيت باشيم عوامل فردي مؤثر بر خالقيت اهميت بيش

دانند و دو دسته عوامل فردي و   هاي امروزي را نوآور بودن و خالقيت را پيش نياز نوآوري مي سازمان

دانند و با اين هدف كه كدام دسته از اين دو  سازماني در پرورش و ارتقا خالقيت اعضا سازمان را دخيل مي

اي تدوين و در اختيار   بيشتري در ارتقا خالقيت و در نهايت افزايش نوآوري دارند، پرسشنامه عوامل تأثير

هاي آنان نشان داد كه عوامل سازماني تأثير بيشتري در  هاي مختلف قرار دادند، يافته ها و سازمان  شركت

پرورش اين دو استعداد  تواند محيط مطلوبي براي  افزايش خالقيت و نوآوري سازماني دارند و سازمان مي

  فراهم آورد.

) در پژوهشي با عنوان تأثير فرهنگ سازماني بر خالقيت و نوآوري در كتابخانه 2000( 1مارتينز

هاي حمايتي، رفتار   ساز و كارهاي فرهنگ سازماني شامل استراتژي، ساختار سازماني،   دانشگاهي، مؤلفه

رد بررسي قرار داد. تجزيه و تحليل عوامل نشان داد كه اي تجربي مو  نوآوري و مشاركت را در مطالعه

استراتژي، هدفمندي، رابطه قابل اعتماد، رفتار نوآوري، محيط كاري، سمت و سوي مشتري و حمايت 

مديريت بر ميزان خالقيت و نوآوري تأثيرگذار بود و سبب برانگيختن و پيشرفت خالقيت و نوآوري در 

  كتابخانه دانشگاهي شد.

هاي  ) در پژوهشي به بررسي عوامل مؤثر بر خالقيت و نوآوري سازماني در سازمان2005( 2مصطفي

تجاري مصر پرداخت. اعتبار ساختاري دو مقياس خالقيت و موانع خالقيت براي به دست آوردن 

اي از   هاي بيشتري در خصوص عوامل محرك و بازدارنده خالقيت مورد بررسي قرار گرفت. نمونه  ديدگاه

داري را در   ها تفاوت معني  نفر مدير براي رسيدن به هدف پژوهش مورد بررسي قرار گرفتند. يافته 170

نگرش نسبت به خالقيت سازماني براساس حوزه عملكردي مديران در سازمان نشان داد. همچنين آموزش 

گرش مطلوبتري نسبت به دهد. مديران مرد ن  هاي خالقانه و نوآورانه بيشتر وفق مي  وي را با فعاليت ،مدير

نيز هيچ شكاف نسلي در نگرش مديران  tهمكاران زن خود درباره خالقيت داشتند. با استفاده از آزمون 

  نسبت به خالقيت سازماني شناسايي نشد.

ر عوامل شخصيتي و موقيعتي به ويژه نقش پاداش و فرهنگ سازماني يثأبه مطالعه ت )2008( 3ناوارس

فارغ  نفر از دانشجويان مشغول به تحصيل و 173اخت. جامعه آماري پژوهش را روي عملكرد خالق پرد

ها نشان داد كه   يافته. داد  التحصيل دانشكده مهندسي، معماري و فناوري دانشگاه ايالت اوكالهاما تشكيل مي
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رفتار  داشت. بين خالقيت فردي وپاداش فرهنگي و يط راشداري با   مهم و تفاوت معنياثر خالقيت فردي 

داري وجود داشت. موقعيت نوآوري فرهنگ سازماني با رفتار   خالق در طي فعاليت گروهي تفاوت معني

هايي كه از   هايي كه از افراد خالق بيشتري تشكيل شده بود باال رفت، اما رفتار خالق گروه خالق گروه

ها كه رقابت درون   يع پاداشافراد خالق كمتري تشكيل شده بودند رشد قابل توجهي نداشت. قوانين توز

گروهي به وجود آورده بود به طور مستقيم رفتار خالق فردي يا در نهايت نتيجه خالقيت گروهي را بهبود 

  نبخشيد.

 95)، با هدف بررسي ارتباط بين عوامل سازماني و خالقيت و نوآوري، 2009( 1رسول زاده و داكرت

داراي تكنولوژي برتر را مورد بررسي قرار دادند. روابط در  هاي صنعتي  نفر از كارمندان شاغل در زمينه

ها نشان داد از عوامل سازماني موجود در مدل، جو سازماني و   ليزرل مورد آزمون قرار گرفت. يافته افزار نرم

 داري را با خالقيت و نوآوري در سازمان داشتند.   منابع كاري تفاوت معني

هاي مورد اشاره به بررسي و تحليل برخي عوامل  ثر پژوهشبا توجه به آنچه كه مطرح شد، اك

هاي صنعتي و تجاري بوده  اند، كه عمدتا در سازمان  ها پرداخته تأثيرگذار بر خالقيت و نوآوري در سازمان

هاي   ها مطرح گرديده شامل عوامل مربوط به سيستم پاداش، سبك  عواملي كه در اين پژوهش .است

باشد كه هركدام از زير مجموعه عوامل  فرهنگ سازماني و ساختار سازماني ميمديريت و رهبري و يا 

   .سازماني مؤثر هستند

 .ها انجام شده و كمتر به مقوله كاركنان پرداخته است ها نيز بيشتر در بين مديران سازمان  اين بررسي

 .آوري نيز بررسي شده استدر برخي موارد نيز عالوه بر عوامل پيش برنده، عوامل بازدارنده خالقيت و نو

هاي ديگر پرداخته شده   در مواردي نيز به بررسي كلي عوامل مؤثر در خالقيت و نوآوري البته از جنبه

هاي   كتابخانهكاركنان خالقيت و نوآوري در عوامل تأثير گذار بر است. با توجه به اينكه در زمينه 

كتابخانه بايد به خالقيت و نوآوري كاركنان خود دانشگاهي پزوهشي يافت نشد و از آنجايي كه مديران 

اهميت داده و عوامل پيش برنده و بازدارنده آن را شناخته در تقويت هرچه بيشتر خالقيت و نوآوري 

كاركنان خود اهتمام ورزند، اين پژوهش به بررسي عوامل مؤثر در خالقيت و نوآوري كتابداران 

  پردازد.  دانشگاهي مي

  

  

                                                           
1Dackert, I. 
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  روش پژوهش 

ن پژوهش به روش پيمايشي، براساس يك نظرسنجي از كتابداران دانشگاهي شهر اصفهان انجام اي

اي   هاي دانشكده  گرفت. جامعه آماري پژوهش را كليه كتابداران شاغل در كتابخانه مركزي و كتابخانه

كي اصفهان، وابسته به چهار دانشگاه بزرگ دولتي شهر اصفهان يعني دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزش

نفر). براي  162تشكيل دادند (جمعاً  1389دانشگاه صنعتي اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان در سال 

درصد) 88( پرسشنامه 143پرسشنامه ارسال شده  162گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده گرديد، از 

  دريافت شد.

رسش) مربوط به مشخصات فردي پ 8پرسشنامه پژوهشگر ساخته و شامل سه بخش بود: بخش اول، (

پرسش) به  24پرسش) به عوامل مؤثر در خالقيت و بخش سوم، ( 23شركت كنندگان بود. بخش دوم، (

شد. اين پرسشنامه با توجه به اهداف پژوهش، در دو دسته عوامل فردي   عوامل مؤثر در نوآوري مربوط مي

راي طراحي پرسشنامه پس از مرور متون مربوط به اي ليكرت تدوين گرديد. ب  گزينه 5و سازماني با مقياس 

ترين عوامل مؤثر در خالقيت و نوآوري كتابداران شناسايي گرديد، و با    پژوهش (فارسي و التين)، مهم

اي تهيه و   بندي اين عوامل در راستاي اهداف پژوهش در قالب عوامل فردي و سازماني، پرسشنامه طبقه

نفر از اساتيد و متخصصان رشته مديريت و  7پرسشنامه با استفاده از نظر  تنظيم گرديد، كه روايي صوري

  كتابداري بررسي شد و بر پايه آن اصالحات الزم صورت گرفت. 

نفر از كتابداران،  25براي محاسبه پايايي پرسشنامه نيز پس از توزيع آن در يك نمونه مقدماتي شامل 

آوري شده با استفاده از   هاي جمع  د. دادهشدرصد  85ر آن آزمون آلفاي كرونباخ به عمل آمد، كه مقدا

SPSS  .در دو سطح توصيفي و استنباطي بررسي شد  

  

  هاي پژوهش  يافته

درصد) در 8/38نفر ( 54هاي به دست آمده از مشخصات فردي شركت كنندگان،   براساس يافته

 30درصد در گروه سني 6/40بودند.  درصد زن و بقيه مرد 9/83دانشگاه اصفهان مشغول به خدمت بودند. 

درصد 72/69با هم برابر بودند. حدود  سال به باال قرار داشتند و از نظر متأهل و مجرد بودن تقريباً 40تا 

رساني و بقيه غيركتابداري بودند.   درصد با رشته تحصيلي كتابداري و اطالع2/76داراي مدرك ليسانس،

 سال سابقه كار داشتند.  10درصد نيز زير  58درصد به صورت قراردادي بودند. 2/32

دهد از بين عوامل فردي مؤثر در خالقيت كتابداران، باالترين رتبه مربوط   نشان مي 1جدول  هاي  يافته

ترين رتبه مربوط به ميزان  و پايين 724/0و انحراف استاندارد  17/4به داشتن اعتماد به نفس با ميانگين 
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 959/0و انحراف استاندارد  35/3) در برخورد با مسايل و مشكالت با ميانگين تحمل ابهام (شك و دودلي

  است.
  . توزيع فراواني ميزان تأثير عوامل فردي مؤثر در خالقيت از ديدگاه كتابداران1جدول

  ميزان تاثير 

  عوامل

بسيار 

  زياد
  كم  زياد

  بسيار

  كم

  بدون

  نظر 
  ميانگين

انحراف 

  استاندارد

 
ت
بيع
و ط

خو 
 و 
لق
خ

  

ميزان تحمل ابهام (شك و و دودلي) در 

  برخورد با مسايل و مشكالت

  7  14  57  51  14  فراواني
35/3  959/0  

  9/4  8/9  9/39  7/35  8/9  درصد

پرهيز از انجام كارهاي روزمره و 

  تكراري

  6  16  51  52  18  فراواني
41/3  988/0  

  2/4  2/11  7/35  4/36  6/12  درصد

  انتقادپذير بودن
  2  9  27  83  22  يفراوان

79/3  827/0  
  4/1  3/6  9/18  58  4/15  درصد

  داشتن اعتماد به نفس
  0  3  18  73  49  فراواني

17/4  724/0  
  0  1/2  6/12  51  3/34  درصد

شي
گيز

ل ان
وام

ع
  

داشتن انگيزه به منظور متمايز بودن از 

  ديگران در تفكر و انديشه

  5  4  33  69  32  فراواني
83/3  926/0  

  5/3  8/2  1/23  3/48  4/22  درصد

داشتن انگيزه در برخورد با مسايل مشكل و 

  موقعيت هاي جديد

  3  2  26  83  29  فراواني
93/3  793/0  

  1/2  4/1  2/18  58  3/20  درصد

ي 
عقل

ي 
 ها
يي

وانا
ت

دار
كتاب

  

  كنجكاو بودن
  3  1  25  70  44  فراواني

05/4  837/0  
  1/2  7/0  5/17  49  8/30  درصد

  رت تخيل باالداشتن قد
  1  3  38  68  33  فراواني

90/3  798/0  
  7/0  1/2  6/26  6/47  1/23  درصد

 و 
ش

دان
 و 
لم
ع

دار
كتاب

ص 
ص
تخ

  

داشتن درك و فهم كافي نسبت به 

  مسائل كاري

  3  1  15  86  38  فراواني
08/4  764/0  

  1/2  7/0  5/10  1/60  6/26  درصد

داشتن علم و آگاهي در زمينه بهبود 

  م كارروشهاي انجا

  4  1  17  92  29  فراواني
98/3  778/0  

  8/2  7/0  9/11  3/64  3/20  درصد

 
از بين عوامل سازماني مؤثر در خالقيت كتابداران از ديدگاه افراد تحت بررسي  2براساس جدول 

و انحراف  10/4پذيري در مقابل نظرات افراد خالق با ميانگين   باالترين رتبه مربوط به ميزان انعطاف

و  58/3ترين رتبه مربوط به كاهش قوانين دست و پاگير در كتابخانه با ميانگين  و پايين 646/0اندارد است

  است. 07/1انحراف استاندارد 
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  . توزيع فراواني ميزان تأثير عوامل سازماني مؤثر در خالقيت از ديدگاه كتابداران2جدول 

  ميزان تأتير

  

  عوامل

بسيار 

  زياد
  كم  زياد

  بسيار

  كم

  نبدو

  نظر 
  ميانگين

انحراف 

  استاندارد

ني
زما

سا
ار 
خت
سا

  

ميزان انعطاف پذيري در مقابل نظرات 

  افراد خالق

  1  0  17  90  35  فراواني
10/4  646/0  

  7/0  0  9/11  9/62  5/24  درصد

  غير متمركز بودن ساختار كتابخانه 
  11  6  29  74  23  فراواني

64/3  05/1  
  7/7  2/4  3/20  7/51  2/18  درصد

قوانين و مقررات دست و پاگير در 

  كتابخانه

  11  6  41  59  26  فراواني
58/3  07/1  

  7/7  2/4  7/28  3/41  2/18  درصد

ني
زما

سا
گ 

رهن
ف

  

ميزان پذيرش كتابداران خالق از سوي 

  مديران كتابخانه 

  8  5  40  60  30  فراواني
69/3  02/1  

  6/5  5/3  28  42  21  درصد

يد توسط ميزان پذيرش ايده هاي جد

  كاركنان كتابخانه

  4  3  26  86  24  فراواني
86/3  0818  

  8/2  1/2  2/18  1/60  8/16  درصد

مشاركت دادن افراد خالق در تصميم 

  گيريهاي كالن

  7  6  36  66  28  فراواني
71/3  990/0  

  9/4  2/4  2/25  2/46  6/19  درصد

ش
ادا
م پ

ست
سي

  

توجه و تشويق كتابداران از سوي 

  رؤساي مافوق

  4  7  32  48  52  فراواني
95/3  02/1  

  8/2  9/4  4/22  6/33  4/36  درصد

  نقش پاداش در ايجاد انگيزه
  2  12  26  47  56  فراواني

00/4  02/1  
  4/1  4/8  2/18  9/32  2/39  درصد

ت
يال
سه

و ت
ت 

كانا
ام

  

فرصت و زماني كافي براي تفكر در 

  زمينه راه حلهاي رفع مشكالت

  4  10  33  66  30  فراواني
75/3  958/0  

  8/2  7  1/23  2/46  21  درصد

فراهم بودن شرايط و امكانات الزم 

  براي انجام كارهاي فكري

  2  10  33  66  32  فراواني
81/3  911/0  

  4/1  7  1/23  2/46  4/22  درصد

  سبك 

  رهبري
  ميزان پذيرش ديدگاههاي مخالف

  8  7  33  64  31  فراواني
72/3  03/1  

  6/5  9/4  1/23  8/44  7/21  درصد

  سيستم

  آموزشي 

هاي آموزشي و   شركت در برنامه

  كارگاههاي مربوط به خالقيت

  5  10  39  50  39  فراواني
75/3  04/1  

  5/3  7  3/27  35  3/27  درصد

 
ترين عوامل    مهم هاي دولتي شهر اصفهان  پاسخ پرسش اول پژوهش: از ديدگاه كتابداران دانشگاه

 دامند؟فردي مؤثر در خالقيت آنان ك

) و عوامل 03/4، عوامل مربوط به علم، دانش و تخصص كتابدار بيشترين ميانگين نمره (3طبق جدول

) را دارند. در مجموع نيز ميانگين نمره 68/3مربوط به خلق و خو و طبيعت كتابدار كمترين ميانگين نمره (
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  به دست آمد.  85/3عوامل فردي مؤثر در خالقيت كتابداران 
  )X=3يسه ميانگين نمره عوامل فردي مؤثر در خالقيت با ميانگين فرضي (. مقا3جدول 

 T  انحراف استاندارد  ميانگين  عوامل فردي مؤثر در خالقيت

  22/19  643/0  03/4  عوامل مربوط به علم و دانش و تخصص

  58/17  665/0  97/3  هاي عقلي كتابدار  يي عوامل مربوط به توانا

  10/14  582/0  68/3  طبيعتعوامل مربوط به خلق و خو و 

  99/13  752/0  88/3  عوامل انگيزشي

      85/3  ميانگين كل

 
ترين عوامل    مهم هاي دولتي شهر اصفهان  پاسخ به پرسش دوم پژوهش: از ديدگاه كتابداران دانشگاه

 سازماني مؤثر در خالقيت آنان كدامند؟

در رده اول، و عوامل مربوط به  96/3 ، عوامل مربوط به سيستم پاداش با ميانگين نمره4طبق جدول

) در رده آخر قرار گرفتند. در مجموع ميانگين نمره 72/3شيوه و سبك رهبري با كمترين ميانگين نمره (

  بدست آمد.  81/3عوامل سازماني مؤثر در خالقيت كتابداران، 
 )X=3( . مقايسه ميانگين نمره عوامل سازماني مؤثر در خالقيت با ميانگين فرضي4جدول 

 T  انحراف استاندارد  ميانگين  عوامل سازماني مؤثر در خالقيت

  02/15  617/0  77/3  عوامل مربوط به ساختار سازماني

  65/11  775/0  75/3  عوامل مربوط به فرهنگ سازماني

  78/13  837/0  96/3  عوامل مربوط به سيستم پاداش

  03/11  848/0  78/3  وجود امكانات و تسهيالت

  30/8  03/1  72/3  به سبك رهبري عوامل مربوط

  66/8  04/1  75/3  عوامل مربوط به سيستم آموزشي

      81/3  ميانگين كل

دهد كه مقدار بدست آمده براي تمامي  نشان مي 4و3هاي در جدول tمشاهده ستون مربوط به مقدار 

بنابراين، عوامل باشد.   درصد بزرگتر مي5عوامل فردي و سازماني از مقدار بحراني جدول در سطح خطاي 

  فردي و سازماني بيش از حد متوسط در خالقيت مؤثر بودند.

، از بين عوامل فردي مؤثر در نوآوري كتابداران از ديدگاه افراد تحت بررسي  5براساس جدول 
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و انحراف استاندارد  23/4هاي نو با ميانگين   بيشترين ميانگين مربوط به عامل صبر و شكيبايي در اجراي ايده

  ) هم رديف هم قرار گرفته اند.20/4بوده است. ساير عوامل با ميانگين يكسان ( 721/0
  . توزيع فراواني ميزان تأثير عوامل فردي مؤثر در نوآوري از ديدگاه كتابداران5جدول

  ميزان تأتير

  عوامل

بسيار 

  زياد
  كم  زياد

  بسيار

  كم

  بدون

  نظر 
  ميانگين

انحراف 

  استاندارد

 
دا
كتاب

ش 
دان
 و 
لم
ع

  ر

داشتن دانش و اطالعات كافي در 

  زمينه كاري خويش

  2  1  10  83  47  فراواني
20/4  717/0  

  4/1  7/0  7  58  9/32  درصد

داشتن مهارت، شايستگي و 

صالحيت حرفه اي با وظايف 

  تخصصي در كتابخانه

  0  2  18  72  51  فراواني
20/4  707/0  

  0  4/1  6/12  3/50  7/35  درصد

خلق و خوي 

  كتابدار

  صبر و شكيبايي در اجراي

  ايده هاي نو 

  1  2  12  75  53  فراواني
23/4  721/0  

  7/0  4/1  4/8  4/52  1/37  درصد

عوامل 

  انگيزشي

داشتن انگيزه براي انجام فعاليت 

  براساس شيوه هاي جديد

  0  3  15  74  51  فراواني

20/4  710/0  
  درصد

7/

35  

7/

51  

5/

10  
1/2  0  

  

عاد عوامل سازماني مؤثر در نوآوري كتابداران از ديدگاه افراد تحت ، از بين اب6براساس جدول 

بررسي بيشترين ميانگين مربوط به عامل داشتن تعهد اجتماعي و مسئوليت شغلي در محيط كار با ميانگين 

و كمترين ميانگين مربوط به عامل انعطاف پذيري سيستم حقوق و  661/0و انحراف استاندارد  30/4

 بوده است.  02/1و انحراف استاندارد  69/3نگين دستمزد با ميا

  . توزيع فراواني ميزان تأثير عوامل سازماني مؤثر در نوآوري از ديدگاه كتابداران6جدول 
  ميزان تأتير

  عوامل

بسيار 

  زياد
  كم  زياد

  بسيار

  كم

  بدون

  نظر 
  ميانگين

انحراف 

  استاندارد

 
ني
زما

سا
ار 
خت
سا

  

  ردهوجود ارتباطات برون سازماني گست
  3  2  37  73  28  فراواني

84/3  824/0  
  1/2  4/1  9/25  51  6/19  درصد

  داشتن ارتباطات درون سازماني آزاد
  5  3  38  67  30  فراواني

79/3  915/0  
  5/3  1/2  6/26  9/46  21  درصد

  پويا بودن ساختار كتابخانه
  2  4  28  68  41  فراواني

99/3  851/0  
  4/1  8/2  6/19  6/47  7/28  درصد

گ 
رهن

ف

ني
زما

سا
  

داشتن تعهد اجتماعي و مسئوليت شغلي 

  در محيط كار

  0  1  10  76  56  فراواني
30/4  661/0  

  0  7/0  7  1/53  39/2  درصد

  687/0  20/4  0  1  19  73  50  فراواني  توجه به نياز مراجعان كتابخانه
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  0  7/0  3/13  51  35  درصد

ميزان تحمل و پذيرش ايده ها و نظرات 

  در كتابخانهجديد 

  2  3  16  87  35  فراواني
04/4  753/0  

  4/1  1/2  2/11  8/60  5/24  درصد

استقبال و عدم مقاومت در برابر تغيير و 

  تحول در كتابخانه

  2  6  29  80  26  فراواني
85/3  813/0  

  4/1  2/4  3/20  9/55  2/18  درصد

پذيرش كتابداران نوآور در محيط 

  كتابخانه

  0  3  35  69  36  فراواني
94/3  828/0  

  0  1/2  5/24  3/48  2/25  درصد

پذيرش نوآوري به عنوان يك ارزش 

  مثبت

  2  3  27  56  55  فراواني
11/4  880/0  

  4/1  1/2  9/18  2/39  5/38  درصد

ي
هبر

ك ر
سب
 و 
وه
شي

  

سبك رهبري مافوق، سرپرست مستقيم 

  يا رؤساي كتابخانه

  5  6  31  61  40  فراواني
87/3  984/0  

  5/3  2/4  7/21  7/42  28  درصد

ميزان حمايت سرپرست مستقيم و 

  مديران از ايده هاي نو

  3  6  29  54  51  فراواني
00/4  960/0  

  1/2  2/4  3/20  8/37  7/35  درصد

ميزان تحمل خطر شكست از سوي 

  سرپرست مستقيم و رؤساي مافوق

  6  7  33  62  35  فراواني
79/3  00/1  

  2/4  9/4  1/23  4/43  5/24  درصد

حمايت و پشتيباني از كتابداران نوآور 

  از سوي مديران و مقامات مافوق

  2  3  34  57  47  فراواني
00/4  884/0  

  4/1  1/2  8/23  9/39  9/32  درصد

شي
وز
آم
م 
ست
سي

  

شيوه هاي آموزشي مناسب براي 

  كاربردي كردن ايده ها

  4  3  38  61  37  فراواني
86/3  921/0  

  8/2  1/2  6/26  7/42  9/25  درصد

برگزاري دوره هاي آموزشي در زمينه 

  آشنايي كتابداران با نوآوري

  2  5  24  50  62  فراواني
15/4  921/0  

  4/1  5/3  8/16  35  4/43  درصد

ش
ادا
م پ

ست
سي

  
  انعطاف پذيري سيستم حقوق و دستمزد

  6  6  49  47  35  فراواني
69/3  02/1  

  2/4  2/4  3/34  9/32  5/24  درصد

مادي و معنوي مناسب به اعطا پاداش 

  كتابداران نوآور

  4  11  37  48  43  فراواني
80/3  04/1  

  8/2  7/7  9/25  6/33  1/30  درصد

ت
يال
سه

و ت
ت 

كانا
ام

  

) R&Dوجود واحد تحقيق و توسعه (

  در دانشگاه

  7  5  37  63  31  فراواني
74/3  997/0  

  9/4  5/3  9/25  1/44  7/21  درصد

انجام  فراهم بودن بودجه كافي براي

  طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي

  4  3  42  55  39  فراواني
85/3  941/0  

  8/2  1/2  4/29  5/38  3/27  درصد

تدارك امكانات و تسهيالت الزم براي 

  اجراي ايده ها

  4  5  38  65  31  فراواني
79/3  915/0  

  8/2  5/3  6/26  5/45  7/21  درصد

ترين عوامل    انشگاههاي دولتي شهر اصفهان مهمپاسخ پرسش سوم پژوهش: از ديدگاه كتابداران د

 فردي مؤثر در نوآوري آنان كدامند؟
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، عوامل مربوط به خلق و 7از ميان عوامل فردي مؤثر در نوآوري (از ديدگاه كتابداران)، طبق جدول 

و ) و عوامل مربوط به علم، دانش و تخصص كتابدار 23/4خو و طبيعت كتابدار بيشترين ميانگين نمره (

) را داشتند. در مجموع نيز ميانگين نمره عوامل فردي مؤثر در 20/4عوامل انگيزشي كمترين ميانگين نمره (

  بدست آمد.  21/4نوآوري كتابداران 
  )X=3. مقايسه ميانگين نمره عوامل فردي مؤثر در نوآوري با ميانگين فرضي (7جدول

 t  رداستاندا انحراف  ميانگين   عوامل فردي مؤثر در نوآوري

  48/22  639/0  20/4  عوامل مربوط به علم و دانش كتابدار

  51/20  721/0  23/4  عوامل مربوط به خلق و خوي كتابدار

  35/20  710/0  20/4  عوامل انگيزشي

      21/4  ميانگين كل

 
ترين عوامل    پاسخ پرسش چهارم پژوهش: از ديدگاه كتابداران دانشگاههاي دولتي شهر اصفهان مهم

  مؤثر درنوآوري آنان كدامند؟ سازماني

، عوامل مربوط به 8از ميان عوامل سازماني مؤثر در نوآوري (از ديدگاه كتابداران)، طبق جدول 

در اولويت اول قرار گرفت، عوامل مربوط به سيستم آموزشي نيز  06/4فرهنگ سازماني با ميانگين نمره 

نيز ميانگين نمره عوامل سازماني مؤثر در نوآوري، ) را كسب نمود. در مجموع 74/3كمترين ميانگين نمره (

  به دست آمد. 93/3
  )X=3. مقايسه ميانگين نمره عوامل سازماني مؤثر در نوآوري با ميانگين فرضي (8جدول 

 t  انحراف استاندارد  ميانگين   عوامل سازماني مؤثر در نوآوري

  72/14  713/0  87/3  عوامل مربوط به ساختار سازماني

  29/23  549/0  06/4  ربوط به فرهنگ سازمانيعوامل م

  87/14  812/0  01/4  عوامل مربوط به شيوه و سبك رهبري

  73/9  919/0  74/3  عوامل مربوط به سيستم آموزشي

  56/11  824/0  79/3  عوامل مربوط به سيستم پاداش

  95/18  624/0  98/3  وجود امكانات و تسهيالت

      3/93  ميانگين كل

دهد كه تمامي مقادير از مقدار  نشان مي 8و  7هاي  در جدول tت آمده از آزمون مشاهده مقدار بدس
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درصد بزرگتر است، بنابراين عوامل فردي بيش از حد متوسط در نوآوري 5بحراني جدول در سطح خطاي 

  مؤثر بوده است.

ازماني بين عوامل فردي و سهاي دولتي اصفهان  از ديدگاه كتابداران دانشگاهفرضيه اول پژوهش: 

  مؤثر در خالقيت آنان تفاوت وجود دارد.

باشد. يعني   دار نمي  معني ≥ 05/0Pاست كه در سطح  971/0مشاهده شده برابر  t، 9براساس جدول 

داري وجود ندارد و از آنجا كه فرضيه   بين عوامل فردي و سازماني مؤثر در خالقيت كتابداران تفاوت معني

  شود.  لت دارد فرضيه صفر تأييد و فرضيه اول پژوهش رد ميصفر بر عدم تفاوت متغيرها دال
  . نتايج آزمون تي مربوط به مقايسه ميانگين عوامل فردي و سازماني مؤثر در خالقيت9جدول 

  t P  انحراف استاندارد  ميانگين  

  467/0  85/3  عوامل فردي و خالقيت
971/0  333/0  

  595/0  81/3  عوامل سازماني و خالقيت

 
بين عوامل فردي مؤثر و  هاي دولتي اصفهان از ديدگاه كتابداران دانشگاهدوم پژوهش:  فرضيه

 سازماني مؤثر در نوآوري آنان تفاوت وجود دارد.

باشد،   دار مي  معني ≥ 05/0Pاست كه در سطح  64/6، برابر 10مشاهده شده در جدول  tمقدار 

ي كتابداران تفاوت وجود دارد و ميانگين عوامل فردي بنابراين، بين عوامل فردي و سازماني مؤثر در نوآور

باشد. بنابراين فرضيه دوم پژوهش  مؤثر در نوآوري بيشتر از ميانگين عوامل سازماني مؤثر در نوآوري مي

  شود.  تأييد مي
  . مقايسه ميانگين عوامل فردي و سازماني مؤثر در نوآوري10جدول

  t P  انحراف استاندارد  ميانگين  

  555/0  21/4  ردي و نوآوريعوامل ف
46/6  001/0  

  585/0  93/3  عوامل سازماني و نوآوري

  

  گيري  بحث و نتيجه

هاي اين پژوهش نشان داد كه به نظر كتابداران كليه عوامل فردي و سازماني بيش از حد متوسط   يافته

اقع نشده بود. بين دو دسته هاي قبلي مورد اشاره و  در خالقيت و نوآوري آنان مؤثرند. اين نكته در پژوهش

هاي ساير   دار مشاهده نشد. اين يافته با يافته  عوامل فردي و سازماني مؤثر در خالقيت تفاوت معني
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ترين عوامل مؤثر در خالقيت را عوامل سازماني نشان دادند، مغايرت دارد. در ميان زير    ها كه مهم  پژوهش

ترين    عوامل مربوط به علم، دانش و تخصص كتابدار مهم هاي عوامل فردي مؤثر در خالقيت،  مجموعه

) Wong, 2003) و (Amabil,1983هاي قبلي از جمله (  عامل فردي مؤثر شناخته شد كه با برخي از پژوهش

ترين عامل فردي تأثير گذار در خالقيت بوده است. پس    مغايرت دارد. در آن دو پژوهش عامل انگيزه مهم

هاي عقلي، ذهني و فكري كتابدار، عوامل انگيزشي و عوامل مربوط به خلق  به توانايي از آن عوامل مربوط

  هاي دوم تا چهارم قرار داشتند.   و خو و طبيعت كتابدار در رده

ترين    هاي عوامل سازماني مؤثر در خالقيت عوامل مربوط به سيستم پاداش، مهم  در ميان زير مجموعه

) هماهنگ Martinz, 2000ت كتابداران شناخته شد. اين يافته با پژوهش (عامل سازماني مؤثر در خالقي

كنند و يا ارتقا   هاي جديد، پاداش مناسب دريافت مي  است. هنگامي كه كتابداران به ازاي ارائه ايده

 اند، سعي در افزايش ميزان خالقيت  اي در كتابخانه داشته  يابند، با اين فرض كه عملكرد راضي كننده  مي

عوامل مربوط به وجود امكانات و تسهيالت و عوامل مربوط به ساختار سازماني، در  آنخود دارند. پس از 

هاي پيشين در رده آخر قرار   هاي پژوهش  رده دوم قرار گرفتند. وجود امكانات و تسهيالت الزم در يافته

هاي جديد در مطالعات   ديشهگرفته بود. اهميت وجود يك ساختار سازماني مناسب براي فراهم آوردن ان

هاي   ديگر نيز تأييد شده است، عوامل مربوط به فرهنگ سازماني، سيستم آموزشي و سبك رهبري در رده

  بعدي قرار داشتند. 

ترين عوامل مؤثر در نوآوري كتابداران نشان داد بين عوامل    ها براي تعيين مهم  تجزيه و تحليل يافته

، در مقايسه 21/4داري وجود دارد. عوامل فردي با ميانگين   وآوري تفاوت معنيفردي و سازماني مؤثر در ن

در نوآوري كتابداران دانشگاهي شهر اصفهان مؤثرتر تشخيص داده شد.  93/3با عوامل سازماني با ميانگين 

نشان ها و مطالعات انجام شده   ) هماهنگ است. البته بيشتر پژوهش1384دهنويه (   اين يافته با پژوهش

و Baharadwaj and Menon, 2000اند كه عوامل سازماني در نوآوري تأثير بيشتري دارند (از جمله،  داده

MacAdam, 2002.(  

ترين عامل فردي مؤثر در نوآوري    عوامل مربوط به خلق و خو و طبيعت مهم نشان داد كه ها  يافته

لم، دانش و تخصص كتابدار همراه با عوامل كتابداران دانشگاهي شهر اصفهان است و عوامل مربوط به ع

  انگيزشي در رده دوم جاي گرفتند. كه با برخي از پژوهش ها مغايرت دارد.

ترين عامل مؤثر در نوآوري، مربوط به فرهنگ    دسته عوامل سازماني، مهم 6ميان از يافته نشان داد 

)، 1388)، جبل عاملي (1384ويه (هاي دهن  سازماني بود. تأثير فرهنگ مناسب در نوآوري در پژوهش
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اين  ) نيز تأييد شده است.2009) و رسول زاده (Navaresse, 2008)، ناوارس (Martinz, 2000مارتينز (

شوند و   هايشان تشويق مي  هايي كه در فرهنگ آنها افراد به اجراي ايده نشان دادند در سازمان ها پژوهش

  شود.   ي بيشتري ديده ميها  كنند، نوآوري  شكست را نيز تحمل مي

مربوط به شيوه و سبك مديريت و رهبري  ،از عوامل سازماني مؤثر در نوآوري كتابداران ،عامل دوم

تواند در نوآوري   بود. مديريت كتابخانه با حمايت از افراد در اجراي نظراتشان و نيز استقبال از شكست مي

تأييد شد. عوامل مربوط به وجود امكانات و تسهيالت الزم  مؤثر باشد. تأثير اين عامل در مطالعات ديگر نيز

سومين دسته از عوامل سازماني مؤثر در نوآوري بود. ضرورت وجود امكانات و تسهيالت براي اجراي 

هاي قبلي تأييد شده است. ساختار سازماني در رده چهارم عوامل سازماني   هاي جديد نيز در پژوهش  ايده

دران دانشگاهي قرار داشت. لزوم وجود ساختار سازماني مناسب كه در آن امكان مؤثر در نوآوري كتاب

هاي جديد   برقراري ارتباطات در سطح وسيعي فراهم باشد، عاملي مؤثر براي افزايش توان اجراي انديشه

هاي ديگر نيز اين عامل تأييد شده است. عوامل مربوط به سيستم پاداش   محسوب شده است كه در پژوهش

ر اولويت پنجم قرار گرفت، و عوامل مربوط به سيستم آموزشي در آخرين رده عوامل مؤثر در نوآوري د

) تأييد شده است، Mostafa, 2005) و مصطفي (Martinz, 2000جاي گرفت. هرچند در مطالعات مارتينز(

  ترين عوامل تأثيرگذار شناسايي شده است.    اما تأثير آن بيشتر بوده و جزء مهم

با توجه به اينكه تأثير عوامل فردي در نوآوري مهمتر شناخته ، ها ي افزايش نوآوري در كتابخانهبرا

شد، در وهله اول وجود كتابداراني كه خود نوآور باشند، ضروري است. كتابدارن براي اينكه بتوانند نوآور 

هاي   و در پي كسب تجربه باشند، ابتدا بايد با مطالعه و تحقيق توان علمي و تخصصي خود را باال برده

اي عالقمند باشند و با   هاي نوين كتابخانه  بيشتري باشند. اين كتابداران بايد به ارائه خدمات جديد و فناوري

الزم است  ،آگاهي از نيازهاي مراجعين كتابخانه سعي در برآورده ساختن نيازهاي آنان نمايند. همچنين

و به استقبال مخاطرات بروند، از شكست نهراسند و براي اجراي  كتابداران به خود اعتماد داشته باشند

  هاي خود صبور باشند.  ايده

ترين عوامل مؤثر در خالقيت و    هاي به دست آمده در خصوص تعيين مهم  در مجموع با توجه يافته

ايجاد  يانوآوري كتابداران دانشگاهي اعم از عوامل فردي و سازماني، عالوه بر عوامل فردي مؤثر، بر

الزم هاي دانشگاهي   محيط مناسبي در كتابخانه ،زمينه مناسب رشد و پرورش خالقيت و نوآوري كتابداران

  توان چنين محيطي را فراهم آورد:  كارهايي زير مي است كه با رعايت راه

 هاي الزم.  مطالعه و كسب تخصص از راهافزايش مهارت و توانايي علمي كتابداران 
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هاي مادي مناسب (افزايش حقوق، ارتقا شغلي) و غير مادي (تشويق و احترام) به  و مشوقاختصاص پاداش 

هاي خود با شكست مواجه   كتابداران خالق و نوآور، حتي عطا پاداش به كتابداراني كه در اجراي ايده

 اند.  شده

سائل، اختصاص گيري از تفكر خالق در زمينه حل م  فراهم آوردن شرايط و امكانات الزم براي بهره

هايي براي تعامل غير رسمي و دوستانه و استفاده از تجربيات كتابداران باسابقه، همچنين  مكان

 اختصاص واحدهايي تحت عنوان اتاق فكر و يا واحدهاي تحقيق و توسعه.

ريزي مناسب در زمينه خالقيت و تشويق به آموزش براي   برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت با برنامه

 هاي خالقيت در كتابداران .  د مهارتبهبو

 هاي كالن و حل مسائل.  ريزي  ها و برنامه  گيري  مشاركت هرچه بيشتر كتابداران در تصميم

 ها.   هاي جديد از سوي مديران كتابخانه  حمايت و پشتيباني از كتابداران خالق و ابراز عالقه به پذيرش ايده

 حل مسائل و جلوگيري از تحت فشار قرار دادن آنان. آزادي و اختيار عمل كتابداران، براي 

ها و فراهم آوردن شرايط كاري بهتر آنان در راستاي   اصالح سيستم جذب و استخدام كتابداران در دانشگاه

  افزايش رضايت و امنيت شغلي.

  .انهها و پذيرفتن نوآوري به عنوان يك ارزش مثبت در محيط كتابخ  تغيير فرهنگ حاكم در كتابخانه

  كند).  ها را مختل مي  ها (كمبود منابع و امكانات، اجراي ايده  اختصاص منابع الزم و كافي براي اجراي ايده

اي به روز و  هاي جديد و ارائه خدمات كتابخانه  زنده و پويا بودن محيط كتابخانه و همگامي آن با پيشرفت

 امكان برقراري جريان آزاد تبادل اطالعات و ارتباطات.

  هاي آتي  هاي براي پژوهش  پيشنهاد

 ها.  هاي دانشگاهي از ديدگاه مديران كتابخانه  بررسي عوامل مؤثر در خالقيت و نوآوري كتابخانه

 هاي دانشگاهي.  هاي خالقيت و نوآوري كتابداران و مديران كتابخانه  بررسي موانع و چالش

هاي   ها بر كارآيي و اثربخشي فعاليت كتابخانه  ابخانهبررسي تأثير خالقيت و نوآوري كتابداران و مديران كت

 دانشگاهي.

 هاي خالق و نوآور.  بررسي پيش نيازهاي طراحي كتابخانه
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