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چکیده
مقدمه :اهمیت شایستهساالری برای پیشبرد اهداف کتابخانه و نقش خالقیت در توانمندسازی کارکنان بر کسی پوشیده نیست.هدف از
این پژوهش بررسی رابطۀ بین مؤلفههای شایستهساالری و خالقیت بین کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در سال
 1394بوده است.
روش :پژوهش حاضر از نوع توصیفیهمبستگی است .جامعۀ آماری این پژوهش ،تمام کتابدارانی است (155نفر) که در کتابخانههای
دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی  1395-1394مشغول بهکار بودند .از اینبین102 ،نفر بهصورت نمونهگیری تصادفی
طبقهای متناسب با حجم نمونه اتنخاب شدند .در پژوهش حاضر ،برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه استفاده شد :پرسشنامۀ
شایستهساالری که محققساخته و پرسشنامۀ خالقیت که بر اساس پرسشنامۀ رندسیپ بود .جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از روش
آمار توصیفی (فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون خطی ،آزمون تی ،آنالیز
واریانس یکطرفه ،ضریب اتا) استفاده شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد ،خالقیت با مؤلفههای شایستهساالری یعنی مؤلفههای برنامهریزی ،سازماندهی ،رهبری ،کنترل و
نظارت ،نقشهای ارتباطی ،نقشهای اطالعاتی و تصمیمگیری رابطۀ مثبت و معناداری دارد ( .)p≥0/05یافتههای حاصل از تحلیل
رگرسیون نشان داد ،بیشترین مقدار بتا متعلق به مؤلفۀ سازماندهی با 38درصد است .این یافته بهمعنای سهم بیشتر این متغیر در تبیین
واریانس متغیر مالک است و بیشترین تأثیر را بر متغیر خالقیت دارد .خالقیت همچنین قادر است30 ،درصد از تغییرات مربوطبه
شایستهساالری را پیش بینی نماید.

 .1کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
اصفهانgh.aghababayi@gmail.com .

 .2استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان (نوبسنده مسئول).
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 .3استاد گروه علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهانs.a.siadat@edu.ui.ac.ir.
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نتیجهگیری :باتوجه به وجود رابطۀ شایستهساالری با خالقیت ،کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بهتر
است ،کتابداران تالش نمایند مهارت های حرفه ای خود را افزایش دهند.همچنین در کتابخانه ها به خالقیت کتابداران و شیوه های
خالقانه برای ارتقا و اداره بهتر کتابخانه اهمیت بیشتری داده شود.
کلید واژهها :شایستهساالری ،خالقیت ،کتابداران ،کتابخانههای دانشگاهی.

مقدمه
همه بر این مهم آگاهی دارند که نیروی انسانی جزء ارزشمندترین منابع سازمان است و بهعنوان سرمایهای
گرانبها و شالودۀ اصلی سازمان محسوب میشود .بهطوری که میتواند با تالش ،ایجاد هماهنگی ،نظارت و
بهکارگیری سایر اجزای سازمان ،اهداف سازمانی را تحقق بخشد و درصورت فراهمبودن شرایط ،تواناییهای
بالقوۀ خود را به نمایش بگذارد .اهمیت این موضوع ،دولتها و سازمانها را بهسوی نظام شایستهساالر رهنمـون
ساخته است؛ لذا سازمانها تالش میکنند ،شایسـتهترین افراد را شناسایی و برای پیشبرد اهـداف خود بهکار
گیرند .آموزش عالی محور توسعه اسـت و کیفیـت فرآینـد تعلـیم و تربیـت در یـک جامعـه تـاحـدبسیاری بـه
فعالیتهای مدیران و کارکنان آموزشی در سطوح متفاوت بستگی دارد که براساس صالحیتها و شـرایط احـراز
پـست مناسب انتـصاب میشوند .بههمین سبب است که رشد برنامههای آموزشی در دانشگاهها به موازات رشد
کتابخانههای دانشگاهی انجام میگردد .در ادامه برخی از مفاهیم کلیدی در این پژوهش توضیح داده میشود.
شایستهساالری :بهلحاظ مفهومشناسی ،اصطالح شایستهساالری 1یا «مریتوکراسى» ترکیبی از واژۀ التین
«مریت» 2بهمعناى استحقاق ،لیاقت و شایستگى و واژۀ یونان باستان «کراسى» 3بهمعناى طرفدار و هواخواه است
( .)Hauser, 2002ویلتز 4بیان می کند اصطالح شایستهساالری را اولینبار «مایكل یانگ» 5جامعهشناس انگلیسی
در سال  1958بهکار برد .او در کتاب خود تحت عنوان «در طلوع شایسته ساالری» 6عنوان میکند ،شایستهساالری
سیستمی است که رهبری نخبگان 7را مهیا میسازد و موقعیت اجتماعی افراد در آینده ترکیبی از بهرۀ هوشی و
تالش و کوشش فراوان آنان است ( .)Willetts, 2006شایستهساالری بنابه تعریف وی حكومت کسانی است که
شایستۀ اینکار تلقی میشوند .همچنین شایستهساالری سیستمی است که نقش اجتماعی افراد را براساس توانایی
آنها ،بدون لحاظ هر مزیت دیگری از قبیل ثروت ،طبقۀ اجتماعی ،نژاد ،اصل و نسب واگذار میکند .به تعبیر
یانگ ،شایستهساالری بهرهگیری از انرژی خالق افراد نخبه و برگزیده اجتماع است (سیادت ،هویدا و بابادی،
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 .)1388پریش ( )Parrish, 2006شایستهساالری را سیستمی میداند برای اعطا یا تخصیص منابع کمیاب برای
افرادی که بیشتر سزاوار آنها هستند .تأکید شایستهساالری بر تعهد نظام اجتماعی برای اطمینان از فرصتهای برابر
و تخصیص پاداش براساس شایستگیهای فردی است و همچنین در برگیرندۀ باورهای مساواتطلبانه ،برابری
فرصت ،نابرابری پاداش همراه با انسان دوستی است ( .)Garsia, 2001مهمترین هدفی که در شایستهساالری دنبال
میشود ،شناسایی خالقیتها و استعدادهای نهان افراد و بسترسازی برای پرورش این استعدادها است که برای
تحقق اهداف سازمان تالش میکنند (بیاتی.)1394 ،
در حال حاضـر ،مهـمتـرین رقابـت در سازمانها یافتن افراد الیق و شایسته است .نظام شایستهساالری به
سازمانها کمک میکنـد تا به اهداف خود نائل آیند؛ چراکه مستقرنبودن مناسب افراد در هر ردهای از
جایگاههای سازمانی ممكن است بر عملكرد سازمان اثرات منفی بهجا گذارد .کتابخانهها همواره باید گامبهگام با
جامعه و تغییرات و تحوالت آن پیش روند و به طرق مختلف سعی در جذب کارکنان شایسته و خالق نماید.
کتابخانۀ دانشگاهی با داشتن کتابدارانی که بر اساس شایستگیها و صالحیتهای شغلی انتخاب شدهاند و
خالقیت دارند ،میتوانند کتابخانه را بهکانونی برای کمکبه آموزش و پژوهش در دانشگاه تبدیل کنند .همچنین
کتابداران دانشگاهی خالق ،با استفاده از شایستگیهای خود میتوانند برای مسائل و مشكالت راهحلهای
گوناگون پیدا کنند .آنها با سرزندگی ،کنجكاوی و انعطافپذیری در پویایی ،پیشرفت و نوشدن کتابخانههای
دانشگاهی نقش بهسزایی برعهده داشته باشند .این عمل ،دانشگاهها را در محیط رقابتی امروز حفظ میکند و
جایگاه علمی آنها را ارتقا میدهد .براینپایه ،تحقیق حاضر رابطۀ بین مؤلفههای شایستهساالری و خالقیت را بین
کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان بررسی و مطالعه میکند.
کتابخانهای کارآمد است که کتابداران و کارمندان آن براساس شایستگی و مهارتهای حرفهای بسیار
انتخاب شوند و باتوجهبه همین ویژگیها در جایگاه مناسب قرار گیرند .در این مقاله ،مؤلفههای برنامهریزی،
سازماندهی ،رهبری ،کنترل و نظارت ،نقشهای ارتباطی ،نقشهای اطالعاتی و تصمیمگیری بررسی میشود.
الف .برنامهریزی 1:تهیه ،توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود برای رسیدن به هدفهای مطلوب در حداقل
زمان با حداقل هزینه ممكن (آیتالهی.)14 :1377 ،
ب .سازماندهی 2:فرایند نظم و ترتیببخشیدن بهکار ،فعالیت و تقسیم و تكلیف آن به افراد بهمنظور انجام کار و
تحقق هدفهای سازمانی (عالقهبند.)49 :1382 ،
پ .رهبری1 :هنر یا علم نفوذ در اشخاص که با میل و خواستۀ خود در جهت حصول بـه هدفهای تعیینشده گام
بردارد (ایمانی ،اسماعیلتبار و آذرخش.)127 : 1385 ،
1. Planning
2. Organized
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ت .کنترل و نظارت 2 :ارزیابی تصمیمگیریها و برنامهها از زمان اجرای آنها و اقدامات الزم برای جلوگیری از
انحراف عملیات نسبت به هدفهای برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی بهوجود آمده (جاسبی.)242 :1394 ،
ث .نقشهای ارتباطی 3:انتقال و تبادل اطالعات ،معانی و مفاهیم و احساسها بین افراد در سازمان با واسطه یا
بیواسطه (الوانی.)168 :1385 ،
ج .تصمیمگیری4 :فرایندی که از طریق آن راهحل مسئلۀ معینی انتخاب شود (احمدی.)1386 ،
خالقیت :خالقیت در زمینههای گوناگون عناوین مختلفی دارد .در آموزش و پرورش آن را بهنام
«نوآوری» ،در کسبوکار «کارآفرینی» ،در ریاضیات گاهی با «حل مسئله» و در موسیقی با «عملكرد یا ترکیب»
برابر میشود ( .)Gomez, 2007داندون ( )Dundon, 2002بیان میکند ،هرکسی توانایی خالقیت دارد .وی
خالقیت را تمرکزبر شناسایی ایدههای جدیدی میداند که آنچه در حال حاضر وجود دارد را بهبود میدهد.
خالقیت تعامل میان استعداد ،فرایند و محیط زیست است که بهکمک فرد یا گروهی بهتولید کاالیی محسوس
میانجامد که جدید و مفید باشد .خالقیت به چهار عامل فرد ،تیم ،سازمان و فرهنگ بستگی دارد که مهمترین
عامل فرد می باشد ( .)Batey, 2012خالقیت فرایند تفكر انسان است که میتواند به ایدهها و نوآوریهای جدید
منجر شود .این تفكر به انگیزه و پشتكار باال در طول زمان نیاز دارد ( .)Walton, 2008بهرهبرداری از استعدادهای
خالق و انرژی همۀ کارکنان در سطح کتابخانه ،به فعالیت مهم مدیریتی نیاز دارد .درواقع ،مدیران کتابخانه
نمیتوانند ویژگیهای شخصیتی کارکنان خود را تغییر دهند؛ بلكه آنها میتوانند با تغییر سبک مدیریتی ،توانایی
برای تسهیل فرایند خالقیت در محیط کار و از جمله در کتابخانه را فراهم سازند (.)Castiglione, 2008

در چنین شرایطی رشتۀ کتابداری و علم اطالعات یكی از نزدیکترین رشتههای آموزشی در سطح
دانشگاهی است تا تفكر خالق و تفكر انتقادی را در موضوع آموزش ،محورِ کار خویش قرار دهد .آموزش تفكر
خالق با انعطافپذیری و نوآوری حل مسائل را آسان میسازد و با گسست باورهای علمی کهن و رویكردی تازه
به ایدههای نو امكان ایجاد تبادل اطالعات بین اندیشههای بكر و محیط سنتی را فراهم میسازد (جهانی و
یزدانخواهکناری .)1393،در ادامه ،فرضیههای پژوهش مطرح میشود:
 .1بین مؤلفۀ برنامهریزی و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان رابطه وجود دارد.
 .2بین مؤلفۀ سازماندهی و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان رابطه وجود دارد.
 .3بین مؤلفۀ رهبری و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان رابطه وجود دارد.

1. Leadership
2. Control and monitoring
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4. Decision making
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 .4بین مؤلفۀ کنترل و نظارت و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان رابطه وجود
دارد.
 .5بین مؤلفۀ نقشهای ارتباطی و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان رابطه
وجود دارد.
 .6بین مؤلفۀ نقشهای اطالعاتی و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان رابطه
وجود دارد.
 .7بین مؤلفۀ تصمیمگیری و خالقیت بین کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان رابطه وجود
دارد.
پیشینۀ پژوهش
تاکنون ،در رابطه با شایستهساالری و خالقیت در داخل و خارج ایران با درنظرگرفتن دو مؤلفه در کنار
یكدیگر پژوهشی انجام نشده است؛ لیكن در اینجا به تحقیقاتی پرداخته میشود که تاکنون در خصوص
شایستهساالری و خالقیت در داخل و خارج ایران بهصورت جداگانه انجام گرفته شده است.
پژوهش حسنی ،شیخاسماعیلی و مقصودی ( )1392براساس معیارهای مدیریتی انتخاب مدیران و
کارکنان شایسته یعنی وظایف مدیریتى ،نقشهاى مدیریتى و مهارتهاى مدیریتى تدوین شد .نتایج پؤوهش آنها
حاکی از آن است که میانگین ابعاد و مؤلفههاى شایستهساالری یعنی وظایف برنامهریزی ،وظایف سازماندهی،
نقشهای ارتباطی ،نقشهاى تصمیمگیری و مهارتهای فنی بین اعضاى دانشگاه تفاوت معناداری دارد .همچنین
مدیران عالى دانشگاه در نقشی که در رابطه با کارکنان خود داشتند ،بهعنوان مقام تشریفاتی و رهبر واحد سازمانی
به شمار میآیند و در نتیجه میبایست با زیردستان ،همكاران و همتایان خود در سازمان رابطۀ متقابل برقرار کنند،
توانایىهاى ارتباط گفتارى ،شنود مؤثر ،توانایى نگارش شفاف و ساختارمند را تقویت کنند و مسیرهای ارتباطى
خود را با کارکنان گسترش دهند.
پورسلطانیزرندی و ایرجینقندر ( )1392در مقالهای تحت عنوان «ارتباط بین مدیریت دانش با خالقیت
کارکنان ادارۀ کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد» دریافتند سازماندهی در کارکنان باعث تسـهیل
فرآیندهای تصـمیمگیری و حل بهتر مســائل با کمک خالقیت میشود .سرفرازی ،سپهرنیا و کاوسی ()1385
تحقیقی تحت عنوان «تأثیر خالقیت بر بهبود تصمیمگیری مدیران» را روی جامعۀ آماری که مدیران در سه سطح
ارشد ،میانی و عملیاتی در استانداریهای استان فارس ،کهكیلویه و بویر احمد انجام دادند .آنها نشان دادند که
مدیران باید با تحقیق و بررسی ،خالقیت و ابداع را افزایش دهند و از این طریق تصمیمات بهتری اتخاذ کنند .آنها
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دریافتند ،هرچه مدیران خالق و ریسکپذیرتر باشند ،تصمیمات بهتر و پویاتری اتخاذ میکنند و هرچه خالقتر
باشند ،تصمیمگیری آنها بهتر و سریعتر خواهد بود .جامعۀ آماری این پژوهش را است.
نیر و جوکار ( )1391پژوهشی را با عنوان «رابطۀ بین مدیریت دانش و خالقیت در میان کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز» انجام دادند .جامعۀ مطالعهشده در این پژوهش با 120نفر از کتابداران زن و
مرد کتابخانههای دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز بود .یافتهها نشان داد که بین نمرۀ مؤلفۀ افراد و فرهنگ در
مدیریت دانش کتابداران با خالقیت آنان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .این درحالی است که بین
مؤلفههای فناوری و فرایند با خالقیت کتابداران ارتباط معناداری وجود نداشت و جنسیت ،سابقۀ خدمت و میزان
تحصیالت تأثیر معناداری بر خالقیت کتابداران ندارد .رضاییصوفی ،کوثریپور ،خسرویراد و زارعفخریان
( )1395پژوهشی با عنوان «رابطۀ مدیریت زمان با تمایل به برنامهریزی و خالقیت مدیران و کارکنان وزرات
ورزش و جوانان» انجام دادند .نتایج نشان داد بین چرخۀ بهرهوری زمان با برنامهریزی و خالقیت ارتباط وجود
دارد .برنامهریزیهای کاری و امور شخصی نقشی مؤثر در تمایل به برنامهریزی و خالقیت ایفا میکنند.
زامپتاکیس ،بورانتا و موستاکیس ( )Zampetakis, Bouranta & Moustakisدر پژوهش خود تحت
عنوان «رابطۀ بین خالقیت فردی و مدیریت زمان» نشان دادند که برنامهریـزی جنبـۀ حیاتی از فرایندهای خالق
است .بهطور نظری ،خالقیت و مدیریت زمان را میتوان مرتبط دانست .به طوری که افراد خالق برای کارهای
روزانۀ خود برنامهریزی میکنند و اولویتهایی را در برنامه ریزی های خود در نظر میگیرند و از این طریق
احساس تسلط بیشتری بر زمان دارند .صمد ( )Samad. 2012در تحقیقی با عنوان «تأثیر نوآوری و رهبری بر
عملكرد سازمانی» نشان داد که رهبری تحولگرا و نوآوری ،نفوذ درخوردتوجهی در عملكرد سازمانی دارد .این
مطالعه همچنین نشان داد که جنبۀ کاریزمای رهبری تحولگرا و نوآوری در محصول یا خدمات بهعنوان عامل
مهم در ظهور عملكرد بهتر سازمان است .موسلدیلی ،توران و اردیل ( )Muceldili, Turan & Erdil, 2013در
پژوهشی با نام «تأثیر رهبری صحیح بر خالقیت و نوآوری» بیان نمودند که رهبری تحولآفرین بر خالقیت پیروان
در سطح فردی و بر نوآوری در سطح سازمانی تأثیر میگذارد .آنها همچنین مطرح کردند که رهبر متعادل در
خالقیت کارکنان از طریق ایجاد انگیزش ،توانمندسازی روانشناختی و خود آگاهی تأثیر مثبت خواهد داشت.
با بررسی پژوهشها در این زمینه روشن شد که انتخاب افراد در کتابخانهها بر اساس شایستگی و
درنظرگرفتن اصل شایستهساالری و تفكر خالق بهخصوص در کتابداران و مدیر کتابخانه میتواند در حل مسائل
و مشكالت کتابخانهها و چالشهای پیشروی آنان مؤثر باشد و آنها را در تصمیمگیری بهتر و حل مسائل
کتابخانه کمک کند.
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روششناسی
پژوهش حاضر بهلحاظ روش توصیفیهمبستگی است .جامعۀ آماری این پژوهش تمام کتابدارانی است
(155نفر) که در کتابخانههای دانشگاههای اصفهان ،علوم پزشكی اصفهان ،صنعتی اصفهان و هنر اصفهان در سال
تحصیلی  1395-1394مشغول بهکار بودند .برای تعیین حجم نمونه ،در ابتدا برآورد واریانس از طریق فرمول
کوکران استخراج شد .با توزیع 30پرسشنامه و جمعآوری آنها ،واریانس بهدست آمد .سپس تعداد نمونه 102نفر
مشخص گردید .پرسشنامۀ شایستهساالری محققساخته است که 27سؤال ،در مقیاس طیف لیكرت پنجدرجهای
)از خیلی زیاد تا خیلیکم) است .پرسشنامۀ خالقیت رندسیپ (21 )Randsip, 1979سؤال )از خیلیزیاد تا
خیلیکم) است .روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی بررسی شد .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ
برای پرسشنامۀ شایسته ساالری در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان  0/91و برای پرسشنامۀ
خالقیت در کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان  0/89بهدست آمد .آمار استنباطی در این پژوهش را
آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش ارتباط متغیرهای کمی ،آزمون کلموگروفاسمیرونوف جهت
بررسی نرمالبودن دادهها و آزمون تحلیل واریانس یک عاملی ،آزمون تیمستقل جهت بررسی تأثیر چند یا دو
عامل بر متغیر و رگرسیون تشكیل داد.
یافتهها
فرضیۀ اول پژوهش :بین مؤلفۀ برنامهریزی و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصـفهان
رابطه وجود دارد.
جدول :1دادههای ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفۀ برنامهریزی
متغیر

r

ضریب رگرسیون

ضریب تعیین

برنامهریزی

0/348

0/348

0/121

ضریب تعیین
تعدیلشده

دوربین واتسون

ضریب f

سطح معناداری

1/862

13/806

0/000

0/113

براساس دادههای جدول 1باتوجهبه ضریب همبستگی پیرسون ( ،)0/348بین مؤلفۀ برنامهریزی و خالقیت
در سطح  p≥0/05رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .باتوجهبه ضرایب تعیین بهدستآمده میتوان گفت،
برنامهریزی قادر است که 12درصد تغییرات متغیر خالقیت را پیشبینی نماید .همچنین باتوجهبه آمارۀ
دوربینواتسون که از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است و ضریب  fمشاهدهشده در سطح p ≥0/05معنادار بوده
است .بنابراین رگرسیون خطی برآوردشده از کفایت الزم برخوردار است.
فرضیۀ دوم پژوهش :بین مؤلفه سازماندهی و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان
رابطه وجود دارد.
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جدول :2دادههای ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفۀ سازماندهی
متغیر

r

سازماندهی

0/495

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

دوربینو

رگرسیون

تعیین

تعدیل شده

اتسون

0/495

0/245

0/238

2/037

ضریب f
32/468

سطح
معناداری
0/000

همانطورکه در جدول  2مالحظه میشود ،باتوجهبه ضریب همبستگی پیرسون ( ،)0/495بین مؤلفۀ
سازماندهی و خالقیت در سطح  p≥0/05رابط مثبت و معناداری وجود دارد .باتوجهبه ضرایب تعیین بهدستآمده
میتوان گفت ،مؤلفۀ سازماندهی قادر است24 ،درصد تغییرات متغیر خالقیت را پیشبینی نماید .همچنین باتوجهبه
آمارۀ دوربینواتسون که از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است و ضریب  fمشاهدهشده در سطح  p ≥0/05معنادار
بوده است ،بنابراین رگرسیون خطی برآوردشده از کفایت الزم برخوردار است.
فرضیۀ سوم پژوهش :بین مؤلفۀ رهبری و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر اصفهان
رابطه وجود دارد.
جدول :3دادههای ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفۀ رهبری
متغیر

r

ضریب رگرسیون

ضریب تعیین

رهبری

0/313

0/313

0/098

ضریب تعیین

دوربین

تعدیل شده

واتسون

0/89

1/766

ضریب f
10/877

سطح
معناداری
0/001

براساس جدول  ،3باتوجهبه ضریب همبستگی پیرسون ( )0/313بین مؤلفۀ رهبری و خالقیت در سطح
 p≥0/05رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد .باتوجهبه ضرایب تعیین بهدستآمده میتوان گفت ،مؤلفۀ رهبری
قادر است 10درصد تغییرات متغیر خالقیت را پیشبینی نماید .همچنین باتوجهبه آمارۀ دوربینواتسون که از مقدار
استاندارد  1/50بزرگتر است و ضریب  fمشاهدهشده در سطح  p≥0/05معنادار بوده است .بنابراین رگرسیون
خطی برآوردشده از کفایت الزم برخوردار است.
فرضیۀ چهارم پژوهش :بین مؤلفۀ کنترل ،نظارت و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر
اصفهان رابطه وجود دارد.
جدول :4دادههای ضریب همبستگی و تحلیل ضریب رگرسیون و رگرسیون بر اساس مؤلفۀ کنترل و نظارت
متغیر

r

کنترل و نظارت

0/343

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

دوربینو

رگرسیون

تعیین

تعدیل شده

اتسون

0/343

0/118

0/109

1/978

ضریب f
13/333

سطح
معناداری
0/000

در جدول ،4باتوجهبه ضریب همبستگی پیرسون ( ،)0/343بین مؤلفۀ کنترل ،نظارت و خالقیت در سطح
 p≥0/05رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین باتوجهبه ضرایب تعیین بهدستآمده میتوان گفت مؤلفۀ
کنترل و نظارت قادر است 12درصد تغییرات متغیر خالقیت را پیشبینی نماید .همچنین باتوجهبه آمارۀ
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دوربینواتسون که از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است و ضریب  fمشاهدهشده در سطح  p≥0/05معنادار بوده
است .بنابراین رگرسیون خطی برآوردشده از کفایت الزم برخوردار است.
فرضیۀ پنجم پژوهش :بین مؤلفه نقشهای ارتباطی و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شـهر
اصفهان رابطه وجود دارد.
جدول :5دادههای ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفه نقشهای ارتباطی
متغیر

r

نقشهای ارتباطی

0/315

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

دوربین

رگرسیون

تعیین

تعدیل شده

واتسون

ضریب
f

سطح معناداری

0/315

0/100

0/091

1/916

11/054

0/001

براساس جدول ،5باتوجهبه ضریب همبستگی پیرسون ( ،)0/315بین مؤلفۀ نقشهای ارتباطی و خالقیت
در سطح  p≥0/05رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .باتوجهبه ضرایب تعیین بهدستآمده میتوان گفت،
نقشهای ارتباطی قادر است10،درصد تغییرات متغیر خالقیت را پیشبینی نماید .همچنین باتوجهبه آمارۀ
دوربینواتسون که از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است و ضریب  fمشاهدهشده در سطح  p≥0/05معنادار بوده
است .بنابراین رگرسیون خطی برآوردشده از کفایت الزم برخوردار است.
فرضیۀ ششم پژوهش :بین مؤلفۀ نقشهای اطالعاتی و خالقیت در کتابـداران کتابخانـههای دانشـگاههای دولتـی
شهر اصفهان رابطه وجود دارد.
جدول :6دادههای تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفۀ نقشهای اطالعاتی
متغیر

r

نقشهای اطالعاتی

0/308

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

رگرسیون

تعیین

تعدیل شده

0/308

0/095

0/086

دوربینواتسون

ضریب f

1/833

10/054

سطح
معناداری
0/002

براساس دادههای جدول  ،6باتوجهبه ضریب همبستگی پیرسون ( )0/308بین مؤلفۀ نقشهای اطالعاتی و
خالقیت در سطح  p≥0/05رابطۀ مثبت وجود دارد .باتوجهبه ضرایب تعیین بهدستآمده میتوان گفت ،مؤلفۀ
نقشهای اطالعاتی قادر است9/5 ،درصد تغییرات متغیر خالقیت را پیشبینی نماید .همچنین باتوجهبه آمارۀ
دوربینواتسون که از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است و ضریب  fمشاهدهشده در سطح  p≥0/05معنادار بوده
است .بنابراین رگرسیون خطی برآوردشده از کفایت الزم برخوردار است.
فرضیۀ هفتم پژوهش :بین مؤلفۀ تصمیمگیری و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاههای دولتی شهر
اصفهان رابطه وجود دارد.
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جدول :7دادههای تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفۀ تصمیمگیری بر خالقیت
متغیر

r

تصمیم گیری

0/106

ضریب

ضریب

ضریب تعیین

رگرسیون

تعیین

تعدیلشده

0/106

0/011

0/001

سطح

دوربینواتسون

ضریب
f

معناداری

1/727

1/138

0/004

در جدول  ،7باتوجهبه ضریب همبستگی پیرسون ( ،)0/106بین مؤلفۀ تصمیمگیری و خالقیت در سطح
 p≥0/05رابطۀ مثبت وجود دارد .باتوجهبه ضرایب تعیین بهدستآمده میتوان گفت ،مؤلفۀ تصمیمگیری قادر
است2 ،درصد تغییرات متغیر خالقیت را پیشبینی نماید که در بین مؤلفههای شایستهساالری شدت همبستگی
کمتری دارد .همچنین باتوجهبه آمارۀ دوربینواتسون که از مقدار استاندارد  1/50بزرگتر است و ضریب

f

مشاهدهشده در سطح  p≥0/05معنادار بوده است .بنابراین رگرسیون خطی برآوردشده از کفایت الزم برخوردار
است.
بحث و نتیجهگیری
باتوجهبه یافتههای تحقیق برای فرضیۀ اول در جدول  ،1درصورتیکه در سطح دانشگاه ،خالقیت
کتابداران افزایش یابد و زمینههای پیشرفت در آنان تقویت گردد ،آنگاه میتوان انتظار داشت که کتابداران برای
فعالیتهای مختلف در کتابخانه برنامهریزی مناسبی داشته باشند .موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای کتابخانه
بهمیزان توانایی کتابداران در برنامهریزی و ایجاد نوآوری و بهکارگیری فكرهای نو بستگی دارد .همچنین
باکمک نیروی خالق میتوان برنامهریزی مطلوبی داشت که باعث کاهش هزینهها در کتابخانه ،افزایش کیفیت
خدمات ،افزایش توان رقابتی با سایر مراکز اطالعرسانی و افزایش رضایتمندی مراجعهکنندگان به کتابخانه شود.
نتایج بهدستآمده مبنی بر رابطۀ بین برنامهریزی و خالقیت مربوطبه فرضیۀ اصلی با یافتههای رضاییصوفی و
دیگران ( )1395و زامپتاکیس ،بورانتا و موستاکیس ( )Zampetakis, Buranta & Moustakis, 2010همسو است.
از یافتههای تحقیق برای فرضیۀ دوم در جدول  2میتوان اینگونه استنباط کرد ،در کتابخانههای امروزی،
وجود کتابدارانی که بهمنظور تحقق هدفهای سازمانی ،با استفاده از نیروی خالق درونی خود فرایند نظم و
ترتیببخشیدن به کارها و فعالیتهای کتابخانه و سازماندهی امور را انجام دهند ،مزیتی محسوب میشود .این
مزیت برای کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی ،مخصوصاً در محیطهای علمی مانند دانشگاهها اهمیت بسیاری دارد
و به احتمال بسیار ،کتابخانهها را بهسمت هدف خود یاری میکنند که همان افزایش بازدهی و بهرهوری این
مراکز در دانشگاهها است .نتایج بهدستآمده مبنی بر ارتباط بین سازماندهی و خالقیت مربوطبه فرضیۀ اصلی با
یافتههای پژوهش پورسلطانیزرندی و ایرجینقندر ( )1392همخوانی دارد که دریافتند سازماندهی در کارکنان
باعث تسـهیل فرآیندهای تصـمیمگیری و حل بهتر مســائل باکمک خالقیت میشود.
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باتوجهبه یافتههای فرضیۀ سوم در جدول  ،3میتوان اینگونه استنباط کرد که کتابدارانی که قدرت
خالقیت باالتری دارند ،میتوانند رهبری بهتری را در امور کتابخانه از خود نشان دهند .بهطوریکه منجربه ارائۀ
خدمات با کیفیت و رضایت بیشتر مراجعهکنندگان را درپی داشته باشد .افراد شایسته و خالق که با مهارتهایی
که دارند ،در جایگاه شغلی مناسب قرار گرفتهاند ،در مواجه با مشكالت دچار هیجانات کاذب کمتر میشوند و
در برخورد با مسائل با شیوۀ منطقیتری عمل میکنند .کتابداران خالق ،صاحب بینش هستند .در نتیجه احساس
رضایت و حس تعلق سازمانی باالتری خواهند داشت و اینگونه تمام تالش و دانش خود را برای دستیابی به
اهداف کتابخانه بهکار خواهند گرفت .نتایج بهدستآمده با فرضیۀ اصلی و با یافتههای پژوهش صمد ( )2012و
موسلدیلی ،توران و اردیل ( )Muceldili et al., 2013همخوانی دارد که دریافتند رهبری تحولگرا و نوآوری،
تأثیر درخورتوجهی در عملكرد سازمانی خواهند داشت.
باتوجهبه یافتههای فرضیۀ چهارم در جدول  ،4میتوان اینگونه استنباط کرد که توجه بیشتر بهخود
ارزیابی ،افزایش آزادی عمل در کتابخانهها برای کتابداران ،تقویت روحیۀ خودانگیختگی میتواند این امر را در
کتابخانهها تقویت نماید .خالقیت و نوآوری الزمه و پیشدرآمد توسعه و پیشرفت کتابخانه است .دراینبین ،نقش
کتابداران دانشگاهی انكارناپذیر است.
از یافتههای فرضیۀ پنجم در جدول  5میتوان اینگونه استنباط کرد که افراد خالق بهدلیل کنجكاوی
درونی که دارند ،عالقۀ بسیاری به انتقال و تبادل اطالعات ،معانی و مفاهیم بین افراد در سازمان با واسطه یا
بیواسطه دارند .بنابراین با بهکارگیری و ترویج تفكر خالق و ایجاد این نوع تفكر در افراد بهخصوص در میان
کتابداران ،زمینههای رشد و توسعۀ ایدههای خالقانه در کتابخانهها فراهم میشود .درچنین سازمانی ،همۀ افراد به
اطالعات موجود در کتابخانه و سازمان مادر دسترسی دارند و بسیاری از مسائل از طریق تبادل نظر بررسی
میشود.
از یافتههای فرضیۀ ششم در جدول  6میتوان اینگونه استنباط کرد که کتابداران و افراد شایسته در
کتابخانهها باید توان گردآوری ،انتشار و بهکارگیری بهموقع اطالعات صحیح مربوطبه کتابخانهها را داشته باشند.
تقویت این مؤلفه ،در سطح کتابخانهها مستلزم توجهبه این فعالیتها است :خالقیت و نوآوری کتابداران،
فراهمآوری شرایط جهت طرح ایدههای نو دربارۀ مسائل اطالعاتی ،افزایش پذیرش نوآوری در سطح کتابخانه،
پیشبینی دقیقتر نیاز مراجعان ،بهروزرسانی راههای کسب اطالعات روزآمد و روزآمدنمودن اطالعات کتابداران
با کمک فناوریهای جدید .بهبیاندیگر ،تنها حفظکردن و یادگیری اطالعات تازه و طبقهبندی آن ،صحیح
نیست ،کاربران بیشماری جهت رفع نیازهای اطالعاتی خود به کتابخانهها رجوع میکنند و کتابداران باید
یاریرسان کاربران کتابخانه باشند.
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از یافتههای فرضیۀ هفتم در جدول  7میتوان اینگونه استنباط کرد که فردی شایسته است که بتواند با
ارائۀ طرحها و راهحلهای خالقانه برای حل مسائل و بهبود وضع موجود ،با موقعیتهای جدید و کارهای دشوار
و چالشبرانگیز ،رویارو شود و تصمیمات مؤثرتری را در بهترین زمان بگیرد .درنهایت اینکار منجربه بهبود
عملكرد سازمان خواهد شد .در این زمینه ،میتوان گفت که هرکس بهگونهای با مسئلۀ تصمیمگیری سروکار
دارد .کتابخانهها نیز از این قائده مستثنی نیستند .کتابداران در امر تصمیمگیری باید احاطۀ کامل بهمسئله داشته
باشند یا مسئلهای را که میخواهند دربارۀ آن تصمیمگیری کنند ،از جهت تئوری و عملی کامالً بررسی نمایند.
آنها میتوانند با برگزاری میزگردهای علمی ،تخصصی و دعوت از صاحبنظران و کارکنان باتجربهتر با گرایش
و دیدگاههای مختلف ،مسائل را از جهات مختلف بررسی کرده و اطالعات مناسب را جمعآوری کنند .همچنین
آنها میتوانند به ارزیابی ضعفها و قوتها و دیدگاههای موافق و مخالف بپردازند ،فعالیتهای جایگزین را
شناسایی کرده و بهترین را انتخاب نمایند و از بین راهحلهای متعدد پیشرو ،یكی را انتخاب کرده و با تكیه بر
دانش و تجربیات خود ،تصمیم مناسب را اتخاذ کنند .نتایج بهدستآمده مربوطبه فرضیۀ اصلی با یافتههای
سرفرازی و همكاران ( )1385مبنی بر تأثیر خالقیت بر بهبود تصمیمگیری همخوانی دارد که نشان میدهد مدیران
نوآور درجامعه سبک تصمیمگیری اثربخش دارند .براساس یافتههای فرضیۀ اصلی مبنیبر ارتباط بین مؤلفههای
شایستهساالری و خالقیت در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی و اینكه نتایج حاکی از تأثیر باالی
شایستهساالری بر خالقیت است به کتابداران کتابخانههای دانشگاهی توصیه میشود :کتابخانه با پیشرفتهای
جدید و تحوالت دانشگاه همگام باشد و اطالعات بهروز و مستند را ارائه نماید؛ با استفاده از خالقیتهای خود و
نیز تجاربی که از سایر کتابخانهها بهدست می آورند ،به افزایش کارایی و بازدهی کتابخانه کمک کنند؛ بههنگام
استخدام ،به مقولۀ مهارتهای شغلی و شایستگیهای الزم در کتابخانه ،بهعنوان عامل رقابتی سنجیده بیشتر توجه
کنند؛ به دورههای آموزشی کتابداران توجه کنند و جایگاه مناسب را برای مقولۀ خالقیت درنظر بگیرند؛ شرایطی
برای ارزیابی عملكرد مناسب و معرفی کارکنان شایسته در محیط کتابخانه فراهم کنند؛ معیارهاى شایستگى و
شاخصهاى آن را در کتابخانه مشخص کنند .بر اساس یافتههای فرضیه اصلی مبنی بر ارتباط بین مؤلفههای
شایستهساالری و خالقیت در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی و اینكه نتایج حاکی از تأثیر بسیار
شایستهساالری بر خالقیت است به کتابداران کتابخانههای دانشگاهی توصیه میشود تا ارتباط خود را با استادان
دانشكدهها و گروههای آموزشی در دانشگاه گسترش دهند و بهاینترتیب ،از پیشنهادهای آنان در جهت ارتقای
کیفیت خدمات کتابخانه بهره برند .افزونبراین ،پیشنهاد میشود تا پژوهشگران میزان تحقق مؤلفههای
شایستهساالری و خالقیت را در کتابخانههای دانشگاههای مختلف کشور انجام دهند.
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