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 دهیچک

.هدف از ستین دهیپوش یکارکنان بر کس یدر توانمندساز خالقیتو نقش برای پیشبرد اهداف کتابخانه  یساالرستهیشا تیاهم :مقدمه

 سال در اصفهان شهر یدولت یهادانشگاه یهاکتابخانه کتابداران نیب تیخالق و یساالرستهیشا یهامؤلفه نیب ۀرابط یررساین پژوهش ب

 .است بوده 1394

 یهاکتابخانهکه در  نفر(155است ) یکتابداران تمام ،پژوهش نیا یآمار ۀ. جامعاست یهمبستگیفیتوص نوع از حاضر پژوهش :روش 

 یتصادف یریگنمونه صورتبهنفر 102بین، از این .کار بودندمشغول به 1395-1394 یلیشهر اصفهان در سال تحص یدولت یهاانشگاهد

 ۀنامپرسش :نامه استفاده شداطالعات از دو پرسش یآورجمع یبرا ،. در پژوهش حاضرشدند اتنخاب نمونه حجم با متناسب یاطبقه

 روش از اطالعات لیتحل و هیتجز جهتبود.  پیرندسۀ نامپرسش اساس بر که تیخالق نامۀپرسشساخته و محقق ی کهساالرستهیشا

 زیآنال ،یت آزمون ،یخط ونیرگرس رسون،یپ یهمبستگ بیضر) یاستنباط آمار و( اریمع انحراف ن،یانگیم درصد، ،یفراوان) یفیتوص آمار

 .است شده استفاده( اتا بیضر طرفه،کی انسیوار

 و کنترل ،یرهبر ،یسازمانده ،یزیربرنامه یهامؤلفه یعنی یساالرستهیشا یهامؤلفه با تیخالق ،داد نشان پژوهش یهاافتهی: هاافتهی

 لیتحل از حاصل یهاافتهی(. p≤05/0) دارد یمعنادار و مثبت ۀرابط یریگمیتصم و یاطالعاتی هانقش ،یارتباطی هانقش نظارت،

 نییتب در ریمتغ نیا شتریسهم ب معنایبهاست. این یافته درصد 38با  یسازمانده مؤلفۀمقدار بتا متعلق به  نیشتریب ،داد نشان ونیرگرس

 بهمربوط راتییتغ از درصد30، است قادر نیهمچن تیخالق .دارد تیخالق ریمتغ بر را ریثأت نیشتریو ب است مالک ریمتغ انسیوار

 .دینما ینیب شیپ را یساالرستهیشا

                                                 
 دانشگاه ،یروانشناس وی تیترب علوم دانشكده ،یشناس دانش و اطالعات علم گروه ،یشناس دانش و اطالعات علم ارشد یکارشناس 1.

   gh.aghababayi@gmail.com. اصفهان

 .)نوبسنده مسئول( اصفهان دانشگاه ،یروانشناس وی تیترب علوم دانشكده ،یشناس دانش و اطالعات علم گروه استاد 2.
shabania@edu.ui.ac.ir  

 s.a.siadat@edu.ui.ac.ir .اصفهان دانشگاه ،یروانشناس وی تیترب علوم دانشكده ،یروانشناس و یتیترب علوم گروه استاد. 3

 تیو خالق یساالرستهیشا یهامؤلفه نیب ۀرابط یبررس (.1397)، قدسی؛ شعبانی، احمد؛ سیادت، سیدعلیآقابابائی 

 .160-147(، 2)8، یرسانو اطالعکتابداری  نامهپژوهش .شهر اصفهان یدولت یهادانشگاه یهاکتابداران کتابخانه نیب
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بهتر   اصفهان شهر یدولت یهادانشگاه یهاکتابخانه کتابداران، القیتبا خ یساالرستهیشا ۀرابط وجودباتوجه به  :یریگجهینت

،کتابداران تالش نمایند مهارت های حرفه ای خود را افزایش دهند.همچنین در کتابخانه ها به خالقیت کتابداران و شیوه های است

 .ی داده شودشتریب تیاهم خالقانه برای ارتقا و اداره بهتر کتابخانه

 .یدانشگاه یهاکتابخانه کتابداران، ت،یخالق ،یساالرستهیشا: هاواژه دیکل

 

 مقدمه

 یاهیسرما عنوانبه و است سازمان منابع نیارزشمندتر ءجز یانسان یروین که دارند یآگاه مهم نیا بر همه

 و نظارت ،یهماهنگ جادیا تالش، با تواندیم که طوری. بهشودمی محسوب سازمان یاصل ۀشالود و گرانبها

 یهاییتوانا ط،یشرا بودنفراهم درصورت و بخشد تحقق را یسازمان اهداف سازمان، یاجزا ریسا یریکارگهب

 رهنمـون ساالرستهیشا نظام یسوبه را هاسازمان و هادولت موضوع، نیا تیاهمنمایش بگذارد.  به را خود ۀبالقو

 کاربه خود اهـداف شبردیپ یبرا و ییشناسا را افراد نیترسـتهیشا کنند،یم تالش هاسازمان لذا است؛ ساخته

بـه  بسیاریـک جامعـه تـاحـدیـت در یم و تربینـد تعلـیآـت فریفیمحور توسعه اسـت و ک ی. آموزش عالرندیگ

ط احـراز یها و شـراتیکه براساس صالح بستگی دارد در سطوح متفاوت یکارکنان آموزش وران یمد یهاتیفعال

به موازات رشد  هاانشگاهدر د یآموزش یهاسبب است که رشد برنامه نیهمهب .شوندیانتـصاب م مناسبپـست 

 . شودمیدر ادامه برخی از مفاهیم کلیدی در این پژوهش توضیح داده  .گرددیم انجام یدانشگاه یهاکتابخانه

ن یالت ۀاز واژ یبیترک «توکراسىیمر»ا ی 1یساالرستهی، اصطالح شایشناسلحاظ مفهومبه :یساالرستهیشا

 تمعناى طرفدار و هواخواه اسبه 3«کراسى»ونان باستان ی ۀستگى و واژیاقت و شایمعناى استحقاق، لبه 2«تیمر»

(2002, Hauser). یسیشناس انگلجامعه 5«انگیكل یما»بار نیاولرا  یرالساستهیح شاالاصط بیان می کند 4ویلتز 

 یساالرستهیشا ،کندیم عنوان 6«یساالر ستهیشا طلوع در» عنوان تحت خود کتاب در او. برد کاربه 1958در سال 

و  یهوش ۀاز بهر یبیترک ندهیافراد در آ یاجتماع تیسازد و موقعیم ایرا مه 7نخبگان یاست که رهبر یستمیس

که است  یحكومت کسان یو فیبنابه تعر یساالرستهیشا(. Willetts, 2006) است آنانتالش و کوشش فراوان 

 ییبراساس توانا را افراد یاست که نقش اجتماع یستمیس یساالرستهیشا نیشوند. همچنیم یتلق کارنیا ۀستیشا

 ریتعب به. کندیم واگذار نسب و اصل نژاد، ،یاجتماع ۀطبق ثروت، لیاز قب یگرید تیآنها، بدون لحاظ هر مز

 ،یباباد و دایهو ادت،یس) است اجتماع دهیخالق افراد نخبه و برگز یاز انرژ یریگبهره یساالرستهیشا انگ،ی

                                                 
1. Meritocracy 

2. Merit 

3. Cracy 
4. Willetts 

5. Michael Young 

6. In the rise of meritocracy 
7. Elitism 
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 یبرا ابیکم منابع صیتخص ایاعطا  یبرا داندیم یستمیس را یساالرستهیشا (Parrish, 2006) شی(. پر1388

برابر  یهافرصت از نانیاطم یبرا یبر تعهد نظام اجتماع یساالرستهیشا دیکأت. هستند آنها سزاوار شتریکه ب یافراد

 یطلبانه، برابرمساوات یباورها ۀرندیبرگ در نیاست و همچن یفرد یهایستگیشا براساس پاداش صیو تخص

دنبال  یرالساستهیکه در شا یهدف نی. مهمتر(Garsia, 2001) است یدوست انسان پاداش همراه با ینابرابر فرصت،

 یاستعدادها است که بران یپرورش ا یبرا ینهان افراد و بسترساز یها و استعدادهاتیقالخ یی، شناساشودمی

  .(1394 ،یاتیبکنند )یش مالتحقق اهداف سازمان ت

 به یساالرستهیشا نظام. است ستهیشا و قیال افراد افتنی هاسازمان در رقابـت نیمهـمتـر حاضـر، حال در

 ای ازهر رده مناسب افراد در مستقرنبودنچراکه  ؛ندیآ نائل خود اهداف به تا کنـدیم کمک هاسازمان

گام با بهد گامیهمواره با هاکتابخانهجا گذارد. به یبر عملكرد سازمان اثرات منف ممكن است یسازمان یهاگاهیجا

. دیو خالق نما ستهیدر جذب کارکنان شا یو به طرق مختلف سع روندش یرات و تحوالت آن پییجامعه و تغ

 و اندانتخاب شده یشغل یهاتیصالح و هایستگیشا اساس بر که یکتابداران داشتن با یدانشگاه ۀکتابخان

 نیهمچن. کنند لیتبددانشگاه  دربه آموزش و پژوهش کمک یبرا یکانونکتابخانه را به توانندی، مدارند تیخالق

 یهاحلراه مشكالت و مسائل یبرا توانندی خود میهایستگیشا از استفاده با ،خالق یدانشگاه کتابداران

 یهاکتابخانه نوشدن و شرفتیپ ،ییایپو در یریپذانعطاف و یکنجكاو ،گیسرزند نند. آنها باک دایپ گوناگون

د و نکمیامروز حفظ  یرقابت طیرا در مح هاانشگاهد ،عمل نیا .باشند داشته برعهده ییسزابه نقش یدانشگاه

 نیبرا  تیو خالق یساالرستهیشا یهامؤلفه نیب ۀرابط حاضر قیتحق پایه،. برایندهدیآنها را ارتقا م یعلم گاهیجا

 . کندمیمطالعه بررسی و شهر اصفهان  یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهکتابداران 

 ی بسیاراحرفه یهاو مهارت یستگیکه کتابداران و کارمندان آن براساس شا استمد آکار یاکتابخانه

 ،یزیربرنامه یهامؤلفه ،مقاله نیا در .رندیگ قرار مناسب گاهیجا در هایژگیو نیبه همو باتوجهشوند انتخاب 

  .شودمی یبررس یریگمیتصم و یاطالعاتی هانقش ،یارتباطی هانقش نظارت، و کنترل ،یرهبر ،یسازمانده

مطلوب در حداقل  یهاهدف به دنیرس یبرا محدود لیوسا و عوامل صیتخص و عیتوز ه،یته 1:یزیربرنامهالف. 

 (.14: 1377 ،یالهتیآ) ممكن نهیزمان با حداقل هز

 و منظور انجام کارف آن به افراد بهیم و تكلیت و تقسیفعال ،کاردن بهیبخشبیند نظم و ترتیفرا 2:یسازماندهب. 

 (.49: 1382 بند،عالقه)ی سازمان یهاهدف تحقق

شده گام نییتع یهاخود در جهت حصول بـه هدف ۀل و خواستیا علم نفوذ در اشخاص که با میهنر 1 :یرهبرپ. 

 (.127:  1385آذرخش، و  تبارلی، اسماعیمانیبردارد )ا

                                                 
1. Planning 
2. Organized 



 1397 پاییز و زمستان، 2، شماره 8سال                                         دانشگاه فردوسی مشهدپژوهشنامه کتابداری و اّطالع رسانی،  150

 

 از یریجلوگ یبرا الزم اقدامات و آنها یاجرا زمان از هابرنامه و هایریگمیتصم یابیارز 2 :نظارت و کنترلت. 

 (. 242: 1394، یجاسب) آمده وجودهب یاحتمال انحرافات حیتصح و برنامه یهاهدف به نسبت اتیعمل انحراف

ا ین افراد در سازمان با واسطه یها بم و احساسیو مفاه یانتقال و تبادل اطالعات، معان  3:یارتباطی هانقشث. 

 (.168: 1385  ،ی)الوان واسطهیب

 (. 1386 ،ی)احمد شود انتخاب ینیمع ۀمسئل حلراه آن قیطر از که یندیفرا4 :یریگمیتصمج. 

 نامبه را آن پرورش و آموزشدر  .دارد یمختلف نیعناو گوناگون یهانهیزم در تیخالق: تیخالق

 «بیترک ای عملكرد» با یقیموس در و «مسئله حل» با یگاه اتیاضیر در ،«ینیکارآفر» وکارکسب در ،«ینوآور»

 یو .دارد تیخالق ییتوانا یهرکس ،کندیم بیان (Dundon, 2002) داندون (.Gomez, 2007شود )برابر می

. دهدرا بهبود می آنچه در حال حاضر وجود دارد که داندیم یدیجد یهادهیا ییشناسا تمرکزبر را تیخالق

 محسوس ییکاال دیتولبه یگروه ای فرد کمکبه که است ستیز طیمح و ندیفرا استعداد، انیم تعامل تیخالق

که مهمترین دارد  یبستگ فرهنگ و سازمان م،یت فرد، عامل چهار به شد. خالقیتبا دیمف و دیجد که انجامدیم

 دیجد یهاینوآور و هادهیا به تواندیم که است انسان تفكر ندیفرا تیخالق(. Batey, 2012عامل فرد می باشد )

 یاستعدادها از یبرداربهره. (Walton, 2008) دارد ازین زمان ولط در باال پشتكار و زهیانگ به تفكر نیا .شود منجر

 کتابخانه رانیمد . درواقع،دارد ازین یتیریمد مهم تیفعال به ،کتابخانه سطح در کارکنان ۀهم یانرژ و خالق

 ییتوانا ،یتیریمد سبک رییتغ باتوانند ؛ بلكه آنها میدهند رییتغ را خود کارکنان یتیشخص یهایژگیو توانندینم

 .(Castiglione, 2008) فراهم سازندکتابخانه را  در جمله از و کار طیمح در تیخالق ندیفرا لیتسه یبرا

در سطح  یآموزش یهان رشتهیترکیاز نزد یكی اطالعاتو علم  یکتابدار ۀرشت یطین شرایدر چن

ش قرار دهد. آموزش تفكر یکار خو محورِ ،را در موضوع آموزش یق و تفكر انتقادالاست تا تفكر خ یدانشگاه

تازه  یكردیکهن و رو یعلم یسازد و با گسست باورهایحل مسائل را آسان م یو نوآور یریپذبا انعطافق الخ

و  یجهان) سازدیرا فراهم م یط سنتیبكر و مح یهاشهین اندیعات بالجاد تبادل اطینو امكان ا یهادهیبه ا

 :شودمیهای پژوهش مطرح در ادامه، فرضیه (.1393،یکنارزدانخواهی

 شهر اصفهان رابطه وجود دارد. یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانه کتابداران در تیو خالق یزیربرنامه ۀمؤلف نیب. 1

 .دارد وجود رابطه شهر اصفهان یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهکتابداران  در تیو خالق یسازمانده ۀمؤلف نیب. 2

 .دارد وجود رابطه شهر اصفهان یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهکتابداران  در تیو خالق یرهبر ۀمؤلف نیب. 3

                                                                                                                                    
1. Leadership  

2. Control and monitoring 

3. Communication 
4. Decision making 
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شهر اصفهان رابطه وجود  یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهکتابداران  در تیکنترل و نظارت و خالق ۀمؤلف نیب. 4

 دارد.

 رابطه شهر اصفهان یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهکتابداران  در تیو خالق یارتباط یهانقش ۀمؤلف نیب. 5

 .دارد وجود

 رابطه شهر اصفهان یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهکتابداران  در تیخالق و یاطالعات یهانقش ۀمؤلف نیب. 6

 .دارد وجود

 وجود رابطه شهر اصفهان یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهکتابداران  نیب تیو خالق یریگمیتصم ۀمؤلف نیب. 7

  .دارد

 

 پژوهش ۀنیشیپ

 کنار در مؤلفه دو درنظرگرفتن با رانیا خارج و داخل در تیخالق و یساالرستهیشا با رابطه درتاکنون، 

 خصوص در تاکنون که شودمیی پرداخته قاتیتحق به نجایا در كنیل ؛است نشده انجام پژوهشی گریكدی

  .است شده گرفته انجام جداگانه صورتبه رانیا خارج و داخل در تیخالق و یساالرستهیشا

 و رانیمد انتخاب یتیریمد یارهایمع براساس( 1392) یمقصود و یلیاسماعخیش ،یحسن پژوهش

 پؤوهش آنها . نتایجشد نیتدو تىیریمد ىهامهارت و تىیریمد ىهانقش تى،یریمد فیوظایعنی  ستهیشا کارکنان

 ،یسازمانده فیوظا ،یزیربرنامه فیوظایعنی  یساالرستهیشا هاىمؤلفه و ابعاد نیانگیم که است آن از یحاک

 نیهمچن. دارد یمعنادار تفاوت دانشگاه اعضاى نیب یفن یهامهارت و یریگمیتصم ىهانقش ،یارتباطی هانقش

 یسازمان واحد رهبر و یفاتیتشر مقام عنوانبه ،داشتند خود کارکنان با رابطه در که ینقش در دانشگاه عالى رانیمد

 ،کنند برقرار متقابل ۀرابط سازمان در خود انیهمتا و همكاران ردستان،یز با ستیبایم جهینت در وآیند یم شمار به

 ارتباطى یرهایمس و کنند تیتقو را ساختارمند و شفاف نگارش ىیتوانا ثر،ؤم شنود گفتارى، ارتباط هاىىیتوانا

 .دهند گسترش کارکنان با را خود

 تیخالق با دانش تیریمد نیب ارتباط» عنوان تحت یامقاله در( 1392) نقندریرجیا و یزرندیپورسلطان 

 لیتسـه باعث کارکنان در یسازمانده افتندیدر «مشهد یفردوس دانشگاه یبدن تیترب کل ۀادار کارکنان

( 1385) یکاوس و ایسپهرن ،یسرفراز .شودمی تیخالق کمک با مســائل بهتر حل و یریگمیتصـم یندهایفرآ

 سطح سه در مدیران را روی جامعۀ آماری که « رانیمد یریگمیتصم بهبود بر تیخالق ریثأت» عنوان تحت یقیتحق

 که دادند نشاناحمد انجام دادند. آنها  بویر و کهكیلویه فارس، استان یهااستانداری در ارشد، میانی و عملیاتی

. آنها کنند اتخاذ یبهتر ماتیتصم قیطر نیا از و دهند شیافزا را ابداع و تیخالق ،یبررس و قیتحق با دیبا رانیمد
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 ترخالق هرچه و کنندیم اتخاذ یاتریپو و بهتر ماتیتصم ،باشند رتریپذکسیر و خالق رانیمد هرچه دریافتند،

 این پژوهش را است. آماری جامعۀ .بود خواهد ترعیسر و بهتر آنها یریگمیتصم ،باشند

 کتابداران انیم در تیخالق و دانش تیریمد نیب ۀرابط» عنوان با را یپژوهش( 1391) جوکار و رین

 و زن کتابداران از نفر120 با پژوهش نیا در شدهمطالعه ۀجامع. دادند انجام «رازیش شهر یدانشگاه یهاکتابخانه

 در فرهنگ و افراد ۀمؤلف ۀنمر نیب که داد نشان هاافتهی. بود رازیش شهر آزاد و یدولت یدانشگاه یهاکتابخانه مرد

 نیب . این درحالی است کهدارد وجود یدارامعن و مثبت ارتباط آنان تیخالق با کتابداران دانش تیریمد

 زانیم و خدمت ۀسابق ت،یجنس و نداشت وجود یدارامعن ارتباط کتابداران تیخالق با ندیفرا و یفناور یهامؤلفه

 نایفخرزارع و رادیخسرو پور،یکوثری، صوفییرضا .ندارد کتابداران تیخالق بر یدارامعن ریتأث التیتحص

 وزرات کارکنان و رانیمد تیخالق و یزیربرنامه به لیتما با زمان تیریمد ۀرابط» عنوان با یپژوهش( 1395)

 وجود ارتباط تیخالق و یزیربرنامه با زمان یوربهره ۀچرخ نیب داد نشان جینتا .دادند انجام «جوانان و ورزش

 . کنندیم فایا تیخالق و یزیربرنامه به لیتما در مؤثر ینقش یشخص امور و یکار یهایزیربرنامه. دارد

 تحت خود پژوهش در ( Zampetakis, Bouranta & Moustakis) سیموستاک و بورانتا ،سیزامپتاک

خالق  یندهایفرااز  یاتیح ۀجنبـ یـزیرنشان دادند که برنامه «زمان تیریو مد یفرد تیخالق نیب ۀرابط» عنوان

 یکارها یبرا خالق افراد.  به طوری که مرتبط دانست توانیم را زمان تیریمد و تیخالق ی،نظر طورهباست. 

 قیطر نیا از و رندیگیم نظربرنامه ریزی های خود در  در را ییهاتیو اولو کنندمی یزیرخود برنامه ۀروزان

 بر یرهبر و ینوآور ریثأت» با عنوان یقیتحق در (Samad. 2012) صمد .دارند زمان بر یشتریب تسلط احساس

 نیا. دارد یسازمان عملكرد در یتوجهدرخورد نفوذ ،ینوآور و گراتحول یرهبر نشان داد که «یسازمان عملكرد

 عامل عنوانبه خدمات ای محصول در ینوآور و گراتحول یرهبر یزمایکار ۀجنب هک داد نشان نیهمچن مطالعه

 در (Muceldili, Turan & Erdil, 2013) لیارد و توران ،یلیموسلد .است سازمان بهتر عملكرد ظهور در مهم

 روانیپ تیخالق بر نیآفرتحول یرهبر که نمودند انیب «ینوآور و تیخالق بر حیصح یرهبر ریثأت» نام با یپژوهش

 در متعادل رهبر که دندکر مطرح نیهمچن. آنها گذاردیم ریثأت یدر سطح سازمان یو بر نوآور یفرد سطح در

 مثبت خواهد داشت.  ریثأت یآگاه خود و یشناختروان یتوانمندساز زش،یانگ جادیا قیطر از کارکنان تیخالق

 و یستگیشا اساس بر هاکتابخانه در افراد انتخاب که شد روشن نهیزم نیا در هاپژوهش یبررس با

 مسائل حل در تواندیم کتابخانه ریمد و کتابداران در خصوصبه خالق تفكر و یساالرستهیشا اصل درنظرگرفتن

 مسائل حل و بهتر یریگمیتصم در را آنها و باشد ثرؤم آنان یروشیپ یهاچالش و هاکتابخانه مشكالت و

 .کند کمک کتابخانه
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 یشناسروش

است  یکتابدارانپژوهش تمام  نیا یآمار ۀجامع. است یهمبستگیفیتوص روش لحاظبه حاضر پژوهش

در سال  اصفهان هنر و اصفهان یصنعت اصفهان، یپزشك علوماصفهان،  یهاانشگاهد یهاکتابخانهکه در ( نفر155)

فرمول  قیطر از انسیوار برآورد ابتدا در ،نمونه حجم نییتع یبرا .بودندکار مشغول به 1395-1394 یلیتحص

 نفر102 نمونه تعداد سپس. آمد دستبه انسیآنها، وار یآورجمع و نامهپرسش30 عیتوز با. شد استخراجکوکران 

 یادرجهپنج كرتیل فیط اسیمق درسؤال، 27 کهه است ساختمحقق یساالرستهیشا ۀنام. پرسشدیگرد مشخص

 تا ادیزیلیخ از(سؤال 21 (Randsip, 1979) پیرندس تیخالق ۀنامپرسش. است( کمیلیخ تا ادیز یلیخ از(

کرونباخ  یلفاآ قینامه از طرپرسش ییایپا. شد یررسب ییمحتوا ییروا قیطرنامه از پرسش ییروا. است( کمیلیخ

 ۀنامپرسش یبرا و 91/0شهر اصفهان  یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهدر  یساالر ستهیشا ۀنامپرسش یبرا

 را پژوهش نیدر ا یباطناست آماردست آمد. به 89/0شهر اصفهان  یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانهدر  تیخالق

 جهت رونوفیاسمکلموگروف آزمون ،یکم یرهایمتغ ارتباط سنجش جهت رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون

 دو ایچند  ریثأت یمستقل جهت بررسیت آزمون ،یعامل کی انسیوار لیتحل آزمون و هادادهبودن نرمال یبررس

 .تشكیل داد ونیرگرسو  ریمتغ بر عامل

 

 هاافتهی

 اصـفهان شهر یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانه کتابداران در تیخالق و یزیربرنامه مؤلفۀ نیب: پژوهش اول یۀفرض

 .دارد وجود رابطه

  یزیربرنامه مؤلفۀ اساس بر ونیرگرس لیتحل وضریب همبستگی  یهاداده: 1جدول 

 تیخالق و یزیربرنامه مؤلفۀ نیب ،(348/0) رسونیپ یهمبستگ بیضر بهباتوجه 1جدول یهاداده براساس

 ،گفت توانیم آمدهدستهب نییتع بیبه ضراباتوجه. دارد وجود یمعنادار و ثبتم ۀرابط p≤05/0 سطح در

 ۀآمار بهباتوجه نیهمچن .دینما ینیبشیپ را تیخالق ریمتغ راتییتغدرصد 12که  قادر است یزیربرنامه

معنادار بوده  p ≤05/0شده در سطحمشاهده f بیضر و است بزرگتر 50/1 استاندارد مقدار از که واتسوننیدورب

 .است برخوردار الزم تیبرآوردشده از کفا یخط ونیرگرس نیاست. بنابرا

 اصفهان شهر یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانه کتابداران در تیخالق و یسازمانده مؤلفه نیب: پژوهش دوم یۀفرض

  .دارد وجود رابطه

 واتسوندوربین  fضریب  سطح معناداری
 ضریب تعیین

 شدهتعدیل
 متغیر r ضریب رگرسیون ضریب تعیین

 ریزیبرنامه 348/0 348/0 121/0 113/0 862/1 806/13 000/0
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  سازماندهیو تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفۀ ضریب همبستگی های داده: 2جدول

سطح 

 معناداری
 fضریب 

ودوربین

 اتسون

 ضریب تعیین

 تعدیل شده

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 رگرسیون
r متغیر 

 سازماندهی 495/0 495/0 245/0 238/0 037/2 468/32 000/0

 مؤلفۀ نیب ،(495/0) رسونیپ یهمبستگ بیضر بهباتوجه ،شودمی مالحظه 2 جدول در طورکههمان

 آمدهدستهب نییتع بیضرا بهباتوجه. دارد وجود یمعنادار ورابط مثبت  p≤05/0 سطح در تیخالق و یسازمانده

 بهباتوجه نیهمچن. دینما ینیبشیپ را تیخالق ریمتغ راتییتغ درصد24، قادر است یسازمانده مؤلفۀ ،گفت توانیم

معنادار  p ≤05/0شده در سطح مشاهده f بیضر و است بزرگتر 50/1 استاندارد مقدار از که واتسوننیدورب ۀآمار

 .است برخوردار الزم تیبرآوردشده از کفا یخط ونیرگرس نیبنابرا ،بوده است

 اصفهان شهر یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانه کتابداران در تیخالق و یرهبر مؤلفۀ نیب: پژوهش سوم یۀفرض

 .دارد وجود رابطه
 رهبریو تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفۀ ضریب همبستگی های داده: 3جدول

 سطح در تیخالق و یرهبر مؤلفۀ نیب (313/0) رسونیپ یهمبستگ بیضر بهباتوجه ،3 جدول براساس

05/0≥p یرهبر مؤلفۀ ،گفت توانیم آمدهدستهب نییتع بیضرا بهباتوجه. دارد وجود یمعنادار و میمستق ۀرابط 

 مقدار از که واتسوننیدورب ۀآمار بهباتوجه نیهمچن. دینما ینیبشیپ را تیخالق ریمتغ راتییتغدرصد 10 قادر است

 ونیرگرس نیمعنادار بوده است. بنابرا p≤05/0شده در سطح مشاهدهf  بیضر واست  بزرگتر 50/1  استاندارد

 .است برخوردار الزم تیبرآوردشده از کفا یخط

 شهر یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانه کتابداران در تیخالق و نظارت ،کنترل مؤلفۀ نیب: پژوهش چهارم یۀفرض

  .دارد وجود رابطه اصفهان
 کنترل و نظارتو تحلیل ضریب رگرسیون و رگرسیون بر اساس مؤلفۀ ضریب همبستگی های داده: 4جدول

 سطح

 یمعنادار
 f بیضر

ونیدورب

 اتسون

 نییتع بیضر

 شده لیتعد

 بیضر

 نییتع

 بیضر

 ونیرگرس
r ریمتغ 

 نظارت و کنترل 343/0 343/0 118/0 109/0 978/1 333/13 000/0

 سطح در تیخالق ونظارت  ،کنترل مؤلفۀ نیب ،(343/0) رسونیپ یهمبستگ بیضر بهباتوجه ،4جدول در

05/0≥p مؤلفۀگفت  توانیم آمدهدستهب نییتع بیضرا بهباتوجه نیهمچن. دارد وجود یمعنادار و میمستق ۀرابط 

 ۀآمار بهباتوجه نیهمچن. دینما ینیبشیپ را تیخالق ریمتغ راتییغدرصد ت12 است قادر نظارت وکنترل 

 سطح

 یمعنادار
 f بیضر

 نیدورب

 واتسون

 نییتع بیضر

 شده لیتعد
 ریمتغ r ونیرگرس بیضر نییتع بیضر

 رهبری 313/0 313/0 098/0 89/0 766/1 877/10 001/0
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معنادار بوده  p≤05/0شده در سطح مشاهدهf  بیضر و است بزرگتر 50/1 استاندارد مقدار از که واتسوننیدورب

 .است برخوردار الزم تیشده از کفابرآورد یخط ونیرگرس نیاست. بنابرا

 شـهر یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانه کتابداران در تیخالق و یارتباطی هانقش مؤلفه نیب :پژوهش پنجم یۀفرض

 .دارد وجود رابطه اصفهان

 ارتباطی هاینقش و تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفهضریب همبستگی های داده: 5جدول

 بیضر یمعنادار سطح
f 

نیدورب

 واتسون

 نییتع بیضر

 شده لیتعد

 بیضر

 نییتع

 بیضر

 ونیرگرس
r ریمتغ 

 های ارتباطینقش 315/0 315/0 100/0 091/0 916/1 054/11 001/0

 تیخالق و یارتباطی هانقشمؤلفۀ  نیب(، 315/0) رسونیپ یهمبستگ بیضر بهباتوجه ،5جدول براساس

 ،گفت توانیم آمدهدستهب نییتع بیضرا بهباتوجه. دارد وجود یمثبت و معنادار ۀرابط p≤05/0 سطح در

 ۀآمار بهباتوجه نیهمچن. دینما ینیبشیپ را تیخالق ریمتغ راتییتغ درصد10،است قادر یارتباط یهانقش

معنادار بوده  p≤05/0شده در سطح مشاهدهf  بیضر و است بزرگتر 50/1  استاندارد مقدار از که واتسوننیدورب

 .است برخوردار الزم تیبرآوردشده از کفا یخط ونیرگرس نیاست. بنابرا

 یدولتـ یهاانشـگاهد یهاکتابخانـه کتابـداران در تیخالق و یاطالعات یهانقش مؤلفۀ نیب :پژوهش ششم یۀفرض 

 .دارد وجود رابطه اصفهان شهر
  اطالعاتی هاینقش های تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفۀداده: 6جدول

 سطح

 یمعنادار
 واتسوننیدورب f بیضر

 نییتع بیضر

 شده لیتعد

 بیضر

 نییتع

 بیضر

 ونیرگرس
r ریمتغ 

 یاطالعات یهانقش 308/0 308/0 095/0 086/0 833/1 054/10 002/0

 و یاطالعات یهانقش مؤلفۀ نیب (308/0) رسونیپ یهمبستگ بیضر بهباتوجه ،6 جدول یهاداده براساس

 مؤلفۀ ،گفت توانیم آمدهدستهب نییتع بیضرا بهباتوجهمثبت وجود دارد.  ۀرابط p≤05/0 سطح در تیخالق

 ۀآماربه باتوجه نیهمچن. دینما ینیبشیپ را تیخالق ریمتغ راتییتغ درصد5/9 ،است قادر یاطالعات یهانقش

معنادار بوده  p≤05/0شده در سطح مشاهده f بیضر و است بزرگتر 50/1  استاندارد مقدار از که واتسوننیدورب

 .است برخوردار الزم تیبرآوردشده از کفا یخط ونیرگرس نیاست. بنابرا

 شهر یدولت یهاانشگاهد یهاکتابخانه کتابداران در تیخالق و یریگمیتصم مؤلفۀ نیب :پژوهش هفتم یۀفرض 

   .دارد وجود رابطه اصفهان

 

 



 1397 پاییز و زمستان، 2، شماره 8سال                                         دانشگاه فردوسی مشهدپژوهشنامه کتابداری و اّطالع رسانی،  156

 

 بر خالقیت گیریۀ تصمیمهای تحلیل رگرسیون بر اساس مؤلفداده: 7جدول 

 سطح در تیخالق و یریگمیتصم مؤلفۀ نیب (،106/0) رسونیپ یهمبستگ بیضر بهباتوجه ،7 جدول در

05/0≥p قادر یریگمیتصم مؤلفۀ ،گفت توانیم آمدهدستهب نییتع بیضرا بهباتوجهمثبت وجود دارد.  ۀرابط 

 یشدت همبستگ یساالرستهیشا یهامؤلفه نیب در که دینما ینیبشیپ را تیخالق ریمتغ راتییتغ درصد2 ،است

  f بیضر و است بزرگتر 50/1 استاندارد مقدار از که واتسوننیدورب ۀآمار بهباتوجه نیهمچن. ی داردکمتر

 برخوردار الزم تیشده از کفابرآورد یخط ونیرگرس نیمعنادار بوده است. بنابرا p≤05/0 شده در سطحمشاهده

 .است

 

 یریگجهینت و بحث

 تیخالق ،دانشگاه سطح در کهیدرصورت ،1 جدول در اول یۀفرض یبرا قیتحق یهاافتهی بهباتوجه

 یبرا کتابداران که داشت انتظار توانیم گاهآن گردد، تیتقو آنان در شرفتیپ یهانهیزم و ابدی شیافزا کتابداران

 کتابخانه یبقا یگاه یحت و یینها تیموفق. باشند داشته یمناسب یزیربرنامه کتابخانه در مختلف یهاتیفعال

 نیهمچن. دارد یبستگ نو یفكرها یریکارگبه و ینوآور جادیا و یزیربرنامه در کتابداران ییتوانا زانیمبه

 تیفیک شیافزا ،کتابخانه در هانهیهز کاهش باعث که داشت یمطلوب یزیربرنامه توانیم خالق یروین باکمک

. شود کتابخانه به کنندگانمراجعه یتمندیرضا شیافزا و یرساناطالع مراکز ریسا با یرقابت توان شیافزا ،خدمات

 و یصوفییرضا یهاافتهی با یاصل یۀفرض بهمربوط تیخالق و یزیربرنامه نیب ۀرابط بر یمبن آمدهدستهب جینتا

 . است همسو( Zampetakis, Buranta & Moustakis, 2010) سیموستاک و بورانتا س،یزامپتاک و (1395) گرانید

 ی،امروز یهاکتابخانه در ،کرد استنباط گونهنیا توانیم 2 جدول در دوم یۀفرض یبرا قیتحق یهاافتهی از

 و نظم ندیفرا خود یدرون خالق یروین از استفاده با سازمانی، هایهدف تحقق منظوربه که یکتابداران وجود

. این شودمی محسوب یتیمز ،دهند انجام را امور یسازمانده و کتابخانه یهاتیفعال و کارها به دنیبخشبیترت

 دارد یاریبس تیاهم هاانشگاهد مانند یعلم یهاطیمح در مخصوصاً ی،رساناطالع مراکز و هاکتابخانه یبرا مزیت

 نیا یوربهره و یبازده شیافزا همان کهکنند یاری می خود هدف سمتبه را هاکتابخانه بسیار، احتمال به و

 با یاصل یۀفرض بهمربوط تیخالق و یسازمانده نیب ارتباط بر یمبن آمدهدستهب جینتا. است هاانشگاهد در مراکز

 کارکنان در یسازمانده افتندیدر کهدارد  همخوانی( 1392) نقندریرجیا و یزرندیپورسلطان پژوهش یهاافتهی

 .شودمی تیخالق باکمک مســائل بهتر حل و یریگمیتصـم یندهایفرآ لیتسـه باعث

سطح 

 معناداری
ضریب 

f 
 واتسوندوربین

 ضریب تعیین

 شدهتعدیل

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 رگرسیون
r متغیر 

 یریگ میتصم 106/0 106/0 011/0 001/0 727/1 138/1 004/0
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 قدرت که یکتابداران که کرد استنباط گونهنیا توانیم ،3 جدول در سوم یۀفرض یهاافتهی بهباتوجه

 ۀارائ منجربه کهیطورهب .دهند نشان خود از کتابخانه امور در را یبهتر یرهبر توانندیم ،دارند یباالتر تیخالق

 ییهامهارت با که خالق و ستهیشا افراد. باشد داشته یدرپ را کنندگانمراجعه شتریب تیرضا و تیفیک با خدمات

 و شوندیم کمتر کاذب جاناتیه دچار مشكالت با مواجه در ،اندگرفته قرار مناسب یشغل گاهیجا در ،دارند که

 احساس جهینت در .هستند نشیب صاحب خالق، کتابداران. کنندیم عمل یتریمنطق ۀویش با مسائل با برخورد در

 به یابیدست یبرا را خود دانش و تالش تمام گونهنیا و داشت خواهند یباالتر یسازمان تعلق حس و تیرضا

 و (2012) صمد پژوهش یهاافتهی باو  یاصل یۀفرض با آمدهدستهب جینتا. گرفت خواهند کاربه کتابخانه اهداف

 ،ینوآور و گراتحول یرهبر افتندیدر کهدارد  همخوانی( et al., 2013 Muceldili) لیارد و توران ،یلیموسلد

 .داشت خواهند یسازمان عملكرد در یتوجهدرخور تأثیر

 خودبه شتریب توجه که کرد استنباط گونهنیا توانیم ،4 جدول در چهارم یۀفرض یهاافتهی بهباتوجه 

 در را امر نیا تواندیم یختگیخودانگ یۀروح تیتقو کتابداران، یبرا هاکتابخانه در عمل یآزاد شیافزا ،یابیارز

 نقش ،نیبنیدرا .است کتابخانه شرفتیپ و توسعه درآمدشیپ و الزمه ینوآور و تیخالق. دینما تیتقو هاکتابخانه

 . است ریانكارناپذ یدانشگاه کتابداران

 یکنجكاو لیدلبه خالق افراد که کرد استنباط گونهنیا توانیم 5 جدول در پنجم یۀفرض یهاافتهی از 

 ای واسطه با سازمان در افراد نیب میمفاه و یمعان اطالعات، تبادل و انتقال به ۀ بسیاریعالق ،دارند که یدرون

 انیم در خصوصبه افراد در تفكر نوع نیا جادیا و خالق تفكر جیترو و یریکارگبه با نیبنابرا. دارند واسطهیب

 به افراد ۀهم ،یسازمان نیدرچن. شودمی فراهم هاکتابخانه در خالقانه یهادهیا ۀتوسع و رشد یهانهیزم ،کتابداران

 یبررس نظر تبادل قیطر از مسائل از یاریبس و دارند یدسترس مادر سازمان و کتابخانه در موجود اطالعات

 . شودمی

 در ستهیشا افراد و کتابداران که کرد استنباط گونهنیا توانیم 6 جدول در ششم یۀفرض یهاافتهی از

 .باشند داشته را هاکتابخانه بهمربوط حیصح اطالعات موقعبه یریکارگبه و انتشار ،یگردآور توان دیبا هاکتابخانه

 کتابداران، ینوآور و تیخالق ها است:این فعالیت بهتوجه مستلزم هاکتابخانه سطح در مؤلفه، نیا تیتقو

 کتابخانه، سطح در ینوآور رشیپذ شیافزا ،یاطالعات مسائل ۀدربار نو یهادهیا طرح جهت طیشرا یآورفراهم

 کتابداران اطالعات روزآمدنمودن و روزآمد اطالعات کسب یهاراه یرسانروزبه مراجعان، ازین ترقیدق ینیبشیپ

 حیصح آن، یبندطبقه و تازه اطالعات یریادگی و کردنحفظ تنها گر،یدانیببه. دیجد یهایفناور کمک با

 دیبا کتابداران و کنندیم رجوع هاکتابخانه به خود یاطالعات یهاازین رفع جهت یشماریب کاربران ست،ین

 . باشند کتابخانه کاربران رسانیاری
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 با بتواند که است ستهیشا یفرد که کرد استنباط گونهنیا توانیم 7 جدول در هفتم یۀفرض یهاافتهی از

 دشوار یکارها و دیجد یهاتیموقع با موجود، وضع بهبود و مسائل حل یبرا خالقانه یهاحلراه و هاطرح ۀارائ

 بهبود منجربه کارنیا تیدرنها. ردیبگ زمان نیبهتر در را یثرترؤم ماتیتصم و شود ارویرو ز،یبرانگچالش و

 سروکار یریگمیتصم ۀمسئل با یاگونهبه هرکس که گفت توانیم ،نهیزم نیا در .شد خواهد سازمان عملكرد

 داشته مسئلهبه کامل ۀاحاط دیبا یریگمیتصم امر در کتابداران. ستندین یمستثن قائده نیا از زین هاکتابخانه .دارد

نمایند.  یبررس کامالً یعمل و یتئور جهت از ،کنند یریگمیتصم آن بارۀدر خواهندیم که را یامسئله ای باشند

 شیگرا با ترباتجربه کارکنان و نظرانصاحب از دعوت و یتخصص ،یعلم یزگردهایم یبرگزار با توانندیم آنها

همچنین  کنند. یآورجمع را مناسب اطالعات وکرده  یبررس مختلف جهات از را مسائل مختلف، یهادگاهید و

 را نیگزیجا یهاتیفعال ،بپردازند مخالف و موافق یهادگاهید و هاقوت و هاضعفتوانند به ارزیابی آنها می

 بر هیتك با و کرده انتخاب را یكی رو،شیپ متعدد یهاحلراه نیب از و ندینما انتخاب را نیبهتر وکرده  ییشناسا

 یهاافتهی با یاصل یۀفرض بهمربوط آمدهدستهب جینتا. کنند اتخاذ را مناسب میتصم ،خود اتیتجرب و دانش

 رانیمد دهدیم نشان که دارد یهمخوان یریگمیتصم بهبود بر تیخالق ریثأت بر یمبن( 1385) ی و همكارانسرفراز

 یهامؤلفه نیب ارتباط بریمبن یاصل یۀفرض یهاافتهی براساس. دارند اثربخش یریگمیتصم سبک درجامعه نوآور

 یباال ریثأت از یحاک جینتا نكهیا وی دانشگاه یهاکتابخانه کتابداران نیب در تیخالق و یساالرستهیشا

 یهاشرفتیپ با کتابخانه: شودمی هیتوص یدانشگاه یهاکتابخانه کتابداران به است تیخالق بر یساالرستهیشا

 و خود یهاتیخالق از استفاده با ؛را ارائه نماید مستند و روزبه اطالعات و همگام باشد دانشگاه تحوالت و دیجد

 هنگامبه کنند؛ کمک کتابخانه یبازده و ییکارا شیافزا به آورند، یم دستهب هاکتابخانه ریسا از که یتجارب زین

بیشتر توجه  دهیسنج یرقابت عامل عنوانبه کتابخانه، در الزم هایشایستگی و شغلی هایمهارت مقولۀ ، بهاستخدام

 یطیشرا ؛درنظر بگیرند تیخالق ۀمقول یبرارا  مناسب گاهیجا وتوجه کنند  کتابداران یآموزش یهادوره به ؛کنند

 و ستگىیشا ارهاىیمع ؛فراهم کنند کتابخانه طیمح در ستهیشا کارکنان یمعرف و مناسب عملكرد یابیارز یبرا

 یهامؤلفه های فرضیه اصلی مبنی بر ارتباط بینیافته بر اساس .مشخص کنند کتابخانه دررا  آن ىهاشاخص

بسیار ثیر دانشگاهی و اینكه نتایج حاکی از تأ یهاکتابخانه کتابداران بین در خالقیت و ساالریشایسته

 استادانارتباط خود را با تا  شودمیدانشگاهی توصیه  یهاکتابخانه به کتابداران استساالری بر خالقیت شایسته

در جهت ارتقای های آنان از پیشنهاد ،ترتیبیناهب و  گسترش دهند های آموزشی در دانشگاهها و گروهدهدانشك

های شود تا پژوهشگران میزان تحقق مؤلفهبراین، پیشنهاد می. افزونکیفیت خدمات کتابخانه بهره برند

 انجام دهند.  ی مختلف کشورهاانشگاهی دهاکتابخانهدر و خالقیت را ساالری شایسته
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