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مطالعات دانششناسی
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز  ،97ص  683تا 658
تاریخ دریافت97/81/51 :
تاریخ پذیرش97/89/62 :

چکیده
هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و مؤلفههای رشد سازمانی در کتابخانههای
دانشگاهی شهر کرمانشاه بوده است .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی بود که به روش پیمایشی
انجام شده است .جامعه آماری تمامی کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه ( 20نفر) بودند .با
توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشت از روش سرشماری جهت جمعآوری دادهها
استفاده گردید که از این تعداد  22پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتههای پژوهش
نشان داد که نوآوری در خدمات با میانگین  3/48و رشد سازمانی با میانگین  3/26در کتابخانههای دانشگاهی
شهر کرمانشاه در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارد .همچنین در این بخش نیز بیشترین فراوانی مربوط به مؤلفهی
روابط و کمترین فراوانی ،مربوط به پاداش بود .سطح معناداری آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر
نوآوری و رشد و توسعه سازمانی برابر  8/885بود که بیانگر رابطه مثبت و مستقیم میان این دو متغیر بوده
است .نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری در خدمات با رشد و توسعه سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی
رابطه مثبت و مستقیمی دارد ،بنابراین توجه به مؤلفههای اثرگذار رشد سازمانی و تقویت آنها مانند هدف،
پاداش ،روابط ،مکانیسمهای سودمند و نگرش نسبت به تغییر شرایط را برای افزایش نوآوری کتابداران فراهم
نمود.

واژگان کلیدی :رشد سازمانی ،کتابخانههای دانشگاهی ،کرمانشاه ،نوآوری در خدمات

 .6استادیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهدsoraya.ziaei@gmail.com ،
 .5دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور مشهدsaralee_0123@yahoo.com ،
 .3دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور مشهدmitramousachamani@gmail.com ،
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مقدمه
امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با افزایش رقابت روزافزون روبهرو هستند .رقابتی که
میتواند به مدد نوآوری و تغییر در محصوالت و خدمات ،موجب ارتقا کیفیت خدمات و
محصوالت یك سازمان شده و پاسخی مناسب برای نیازهای مشتریان و مراجعهکنندگان آن
فراهم آورده و در نتیجه آیندهای بهتر برای سازمان رقم زند .هیگنز ،)6992( 6بزرگترین
خصوصیت و مزیت سازمانهای قرن بیست و یکم را داشتن قابلیت نوآوری میداند .نوآوری
تنها روشی است که سازمانها میتوانند به یك موقعیت برتر در رقابت دست یابند (امی و
همکاران.)5881 ،5
در شرایط رقابتی امروز مشتریان از افزایش استانداردها آگاه هستند و به میزان زیادی به
محصول و خدمات ،دسترسی دارند تا از میان آنها انتخاب کنند و مدیران معموالً با فشارهای
عمدهای بهمنظور کاهش هزینههای عملیات و بهبود پشتیبانی مواجهاند و چارهای جز افزایش
مزیتهای رقابتی خود ندارند (زمانی ،حقیقی و رزمجو .)6393 ،خالقیت و نوآوری در
کارکنان یکی از مؤثرترین اهرمهایی است که موجب مزیت رقابتی سازمان و درنهایت رشد
و توسعه آن میگردد.
ریما شَفِر ،3در کتاب «اصول توسعه سازمان» ،نوشته است« :توسعه سازمانی ،فرایند
برنامهریزیشدهای برای افزایش کارایی سازمان در مسیر رسیدن به اهداف موردنظر است.
توسعه سازمانی ازاینجهت با توسعه منابع انسانی متمایز است که در توسعه منابع انسانی روی
رشد شخصی افراد در سازمان تمرکز وجود دارد ،درحالیکه در توسعه سازمانی برای بهبود
اثربخشی سازمان ،روی توسعه ساختارها ،سیستمها و فرایندهای درون سازمان تأکید میشود»
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(شفر .)5888 ،رشد سازمانی معموالً در قالب جنبههایی از عملکرد سازمانی تعریف میشود که
با سودآوری و توسعه افقی و عمودی سازمان همراه است (آنتونکیك و آنتونی.)5866 ،4

1. Higgins
2. Amy, H. I., Wen-Chin, L .C., Ching-jan
3. Shaffer
4. Antoncic, J., Antoncic, B

رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی

رشد سازمان و ویژگیهای راهبردی حاکم بر سیاستهای مدیریتی رشد و توسعه آن،
عاملی تعیینکننده و یکی از مراحل مهم از چرخه عمر یك سازمان است .چرخهای که آغاز
آن همراه با ظهور سازمان در بازار و پایان آن افول سازمان است (مرادی ،باقری.)6394 ،
توسعه سازمانی یکی از مهمترین ساختارها در پژوهشهای مدیریت است .و همواره در اکثر
سازمانهای جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش
هستند (چن ،لئو و پون.)5883 ،6
نوآوری از دیدگاههای مختلف موردبررسی قرار گرفته و تعاریف متعددی از آن ارائه
شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود .نوآوری فرایند اخذ ایده خالق و
تبدیل آن به محصول ،خدمات و روشهای جدید عملیات است (آقائی فیشانی.)6377 ،
نوآوری را میتوان محصوالت یا خدمات ابداع شده برای اولین بار که منجر به یك موفقیت
تجاری میشوند ،نام برد (کامر و همکاران .)5888 ،5دستهبندیهای متعددی از نوآوری ارائه
شده است .مثالً نوآوری از دیدگاه سازمانی و کـاربردهای آن بـا تمرکز بر منـابع مـالی،
مهارتها ،سطح ریـسك ،سـرعت آن بـرای ورود بـه بـازار و غیره نیز به انواع گوناگونی
دستهبندی میشود (عالی.)6308 ،
اما مفهوم «نوآوری در خدمات» کلید فرار از دام ،معمولی شدن ،راهکاری برای رشد و
همچنین سرچشمه مزیت رقابتی برای شرکتها است .نوآوری در خدمات کاری چالشی
است که تنها در سایه رویکردی ،نوین به کسبوکار شدنی است .نوآوران ،برای آفرینش
تجربههای پرمایهتر برای مشتریان و فراتر رفتن از خواستههای آنها ،باید همآفرینی با
مشتریان را پیشه کنند تا تجربهای برای آنها شکل گیرد که ارزشمند باشد و بهای آن را با
نقش و اهمیت کتابخانههای دانشگاهی در رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و ارائه
خدمات به دانشجویان ،مسئوالن ،برنامهریزان و جامعه استفادهکننده بهخوبی مشخص و روشن
است و به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته کتابخانههای دانشگاهی و تخصصی و
1. Chin, K., & Lau, H., & Pun, K
2. Kumer & et al
3. Chesbrough
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کتابداران متخصص در هماهنگی کامل با پژوهشگران ،اعضای هیات علمی و مدیران هستند
تا در جهت بهبود عملکرد ،رشد و توسعه جامعه گامی مؤثر بردارند (فتاحی.)6311 ،
کتابخانههای دانشگاهی نیز بهعنوان قلب تمام کارها و فعالیتهای دانشگاه (شریف مقدم
و همکاران )6309 ،ناگزیر به بهرهوری و بهکارگیری نوآوری و خالقیت هستند .ازآنجاکه
رسالت اصلی کتابخانههای دانشگاهی ،تشخیص نیازهای اطالعاتی و در نتیجه پاسخگویی به
درخواستهای اطالعاتی مراجعین و درنهایت رسیدن به رضایت مشتری است ،همچنین با
توجه به نقشی که نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی در جذب بیشتر کاربران ایفا
میکنند ،الزم است نقش نوآوری در خدمات در میزان کارایی و عملکرد کتابخانههای
دانشگاهی نیز موردبررسی قرار گیرد.
به همین منظور در این پژوهش سعی شده است به بررسی رابطه بین نوآوری در خدمات
با رشد و توسعه کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه پرداخته شود و در پایان به این
پرسشها پاسخ داده شود که :آیا بین نوآوری در خدمات با مؤلفههای رشد سازمانی در
کتابخانههای دانشگاهی رابطهای وجود دارد؟ همچنین این پژوهش در پی آن است تا
وضعیت نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی را تعیین نماید .و نیز مشخص کند که
آیا افزایش نوآوری و خالقیت میتواند در خدمات در توسعه و پیشرفت کتابخانههای
دانشگاهی مؤثر باشد یا خیر؟
هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی شهر
کرمانشاه با رشد سازمانی است .از اهداف فرعی این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 تعیین وضعیت نوآوری خدمات در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه.سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79
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 تعیین وضعیت رشد و توسعه سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه. تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و مؤلفههای رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهیشهر کرمانشاه.
 تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و عوامل جمعیت شناختی کتابخانههای دانشگاهیشهر کرمانشاه.

رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی

سؤالهای پژوهش از قرار زیر است:
 .6وضعیت نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه چگونه است؟
 .5وضعیت رشد و توسعه سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه چگونه است؟
 .3آیا بین نوآوری در خدمات و مؤلفههای رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر
کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
 .4آیا بین نوآوری در خدمات و عوامل جمعیت شناختی کتابخانههای دانشگاهی شهر
کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
در سالهای اخیر مطالعاتی در زمینه ارتباط نوآوری ،رشد و چرخه عملکرد سازمانها
انجام شده است که در ادامه به برخی مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور در این
زمینه اشاره میگردد.
بستامی و همکاران ( ،)6397در پایاننامه خود به بررسی رابطه نوآوری در خدمات با
مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی پرداختند .نتایج پژوهش فوق نشان داد که بین
نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی با ابعاد مدیرت دانش رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .و کتابخانه میتواند با اجرای طرحها و ایدههای خالق و نوآورانه خود خدمات
و محصوالت خود را در جهت نیاز روز کاربران کنند و با جهتدهی خدمات در مسیر رفع
نیاز استفادهکنندگان ،اهداف کتابخانههای دانشگاهی که همان افزایش رضایت کاربران و
پاسخ به نیازهای اطالعاتی آنان است را تحقق دهند و کتابخانههای دانشگاهی را در میدان
رقابت موفقتر از سایر رقبا هدایت کنند.
اسدی و همکاران ( ،)6391در پژوهش خود نشان دادند که میزان نوآوری سازمانی
گرفت .بین خالقیت سازمانی و نوآوری سازمانی از نظر آماری ارتباط معناداری وجود
داشت .همچنین بین نوآوری سازمانی با جنسیت ارتباط معناداری وجود داشت بهطوریکه
میزان نوآوری در مردان بیشتر از زنان وجود داشت.
رحیمنیا و همکاران ( ،)6392در پژوهش خود دریافتند نوآوری در خدمات تأثیر
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رسولی و رستمی ( ،)6392نشان دادند که نوآوری سازمان بهطور مستقیم بر عملکرد تأثیر
مثبت ندارد اما از طریق مزیت رقابتی بر عملکرد و در نتیجه بر سازمان تأثیر مثبت دارد.
ضرغامی و همکاران ( )6394نیز در پژوهش خود نشان دادند که ارتباط معنادار قوی و
مثبتی بین میزان خالقیت و انگیزهی بهکارگیری نوآوری در افراد وجود دارد و هر چه افراد
توانمندی بیشتری در خالقیت داشتهاند ،انگیزه آنها برای نوآوری در مشاغل مربوط نیز بیشتر
است .همچنین نتایج مزبور نشان داد که بین ویژگیهای فردی تنها عاملی که با نوآوری در
شغل ارتباط معنادار و قوی دارد جنسیت است و نوآوری در بین زنان کمتر از مردان دیده
میشود.
رویرا )5867( 6پژوهشی با هدف نقش توانمندسازی نوآوری و کارآفرینی بهعنوان یك
منبع برای رشد سازمانی موردبررسی قرار دادند که نشان داد با درک رابطه نوآوری و رشد
سازمانی ،سازمانها بهتر میتوانند از نقش چندمنظوره کارآفرینان و نوآوران در درک بازار
و ایجاد ارزش به مشتری و ارائه خدمات مؤثر به کار ببرند و از این طریق موجب افزایش
طول عمر بهینه سازمان گردند.
اسالم و همکاران )5867( 5در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت دانش و نوآوری خدمات
در کتابخانههای دانشگاهی پرداخت .یافتههای این پژوهش نشان داده که چرخه مدیریت
دانش با نوآوری خدمات ارتباط دارد .همچنین جذب دانش و ایجاد آن بهطور قابلتوجهی
در مدیریت نوآوری برای خدمات کتابخانههای دانشگاهی مؤثر است و مدیریت دانش در
کتابخانهها یك معیار کلیدی است و باید کتابخانههای دانشگاهی به درک و اهمیت مدیریت
دانش پی ببرند.
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بیراگل )5861( 3در پژوهشی به مدیریت نوآوری در کتابخانه با استفاده از روش استارتاپ
پرداخت هدف از این پژوهش استدالل موردی برای توسعه مدیریت و راهاندازی خدمات و
محصوالت نوآورانه بود و همچنین به بررسی ابزارهای سنتی و توصیف دالیل و موانع نوآورانه

1. Rivera
2. Islam & et al
3. Biraugle

رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی

در کتابخانهها و لزوم توجه به ابزارهای جدید برای مدیریت نوآوری بود .یافتهها نشان داد
روش استارتاپ برای مدیریت نوآوری یك جایگزین سالم بهجای سنتی است.
گالگو و همکاران )5863( 6در پژوهش خود به بررسی ایجاد ارزش از طریق خدمات و
نوآوری سازمانی پرداختند که یافتهها نشان داد ،خدمات و نوآوری خدمات ابزار قالبی برای
ایجاد ارزش در سازمان و در نتیجه افزایش سطح همبستگی موردنیاز برای ایجاد رقابتپذیری
سازمانهای خواهد بود.
مطالعه پژوهشهای گذشته نشان داد که بیشتر پژوهشها وضعیت نوآوری در بین جوامع
مختلف از جمله کتابخانهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی را موردبررسی قرار دادهاند و
فقط تعداد محدودی از پژوهشها به بررسی تأثیر نوآوری و خالقیت در بهبود عملکرد
کارکنان پرداخته شده است .یکی از خألهای قابلمشاهده در این پژوهشها بررسی نوآوری
در خدمات با رشد و توسعه سازمانی است .درحالیکه ارائه خدمات کارآمد یکی از اجزاء
رقابتی هر سازمان محسوب میشود ،نوآوری در سازمانهای خدماتی از جمله کتابخانهها
جهت ارتفاع سطح عملکرد و کارایی سازمان امری ضروری است .به همین منظور پژوهش
حاضر به بررسی امکان ارتباط میان نوآوری در خدمات با مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی
میپردازد.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع ،توصیفی -همبستگی است .برای
گردآوری دادهها ،از شیوه پیمایشی استفاده شد .جامعهی آماری این پژوهش ،شامل کلیه
کتابخانههای دانشگاهی شامل کتابخانههای دانشگاه رازی ،پیام نور ،دانشگاه آزاد و علوم
پزشکی که درمجموع  20نفر بوند .با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس
قرار داشتند از روش سرشماری جهت جمعآوری دادهها استفاده گردید که از این تعداد 22
پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .ابزار پژوهش برای گردآوری دادهها،
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کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه بودند ،در این میان تعداد کتابداران

1. Gallego & et al
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پرسشنامه استاندارد سنجش نوآوری در خدمات (اسالم ،آگروال و اکیداً )5867 ،6شامل 0
سؤال پنج گزینهای در طیف لیکرت با اختصاص امتیاز برای خیلی موافقم امتیاز  ،2موافقم
امتیاز  ،4نظری ندارم امتیاز  ،3مخالفم امتیاز  5و خیلی مخالفم امتیاز  6داده شده بود .پرسشنامه
دوم نیز مربوط به رشد و توسعه سازمانی است توسط الک و کرافورد 5طراحی شده است،
شامل  50سؤال در طیف لیکرت پنج گزینهای که مؤلفههای (پاداش ،روابط ،ساختار،
مدیریت ،مکانیسمهای سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و هدف هرکدام شامل  4سؤال) مورد
ارزیابی قرار میدهد .همچنین تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش با استفاده آمار توصیفی
(فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون) و با کمك نرمافزار آماری
 SPSSنسخه  53انجام گردید .با توجه به اینکه هر دو پرسشنامه (نوآوری در خدمات و رشد
سازمانی) قبالً در پژوهشهایی مورداستفاده قرار گرفته است ،روایی و پایایی آنها سنجیده
شده است .پایایی پرسشنامه نوآوری در خدمات به میزان  04درصد محاسبه شده است.
همچنین پرسشنامه رشد سازمانی قبالً ً در پژوهش (الک و کرافورد )5868 ،به کار رفته است.
روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی 98
ذکر شده است .در پژوهش حاضر اعتبار آزمون سنجش نوآوری در خدمات 8/09 ،و برای
رشد و توسعه سازمانی  8/00به دست آمده است که نشان داد که این ابزارها از پایایی مطلوبی
برخوردار هستند.

یافتهها
جدول  6یافتههای حاصل از بهکارگیری آزمون کولموگروف -اسمیرنوف بهمنظور تعیین
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وضعیت متغیرها را نشان میدهد.

1. Islam, Agarwal & Ikeda
2. Lok, Crawford
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رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی

جدول  .1نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش (آزمون کلموگروف -اسمیرنف)
میانگین

انحراف معیار

اسمیرنف

معناداری

57/606

2/588

6/843

8/557

نرمال است

پاداش

63/342

5/271

6/841

8/554

نرمال است

روابط

63/031

3/611

6/834

8/531

نرمال است

ساختار

65/254

3/425

6/642

8/642

نرمال است

مدیریت

62/957

5/402

8/814

8/581

نرمال است

مکانیزم

63/198

3/084

6/324

8/826

نرمال است

تغییر

63/131

3/995

6/840

8/555

نرمال است

هدف

64/560

5/439

8/625

8/646

نرمال است

متغیر

ابعاد

نوآوری

رشد
سازمانی

پارامترهای نرمال

آماره کلموگروف-

سطح

وضعیت

برابر این جدول سطح معناداری نوآوری در خدمات و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی
باالتر  8/82است که بیانگر توزیع نرمال این متغیرها است .بر همین اساس در ادامه بهمنظور
پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آزمونهای پارامتریك استفاده خواهد شد .الزم به ذکر
است که آزمون فرضی که در این پژوهش به کار میرود ضریب همبستگی پیرسون است.
سؤال اول .وضعیت نوآوری در خدمات و رشد و توسعه کتابخانههای دانشگاهی شهر
کرمانشاه چگونه است؟
در جدول  ،5شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش محاسبه شده است .با
توجه به اینکه باالترین عدد برای میانگین متغیرهای مستقل و وابسته عدد  2است (طیف 2
تایی) ،بازه ( )6 -5/33نشاندهنده نمره کم آزمودنیها ،بازه ( )5/34-3/11نشاندهنده نمره
متوسط و بازه ( )3/17-2نشاندهنده نمره زیاد آزمودنیها است.

نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

نوآوری در خدمات

05

3/05

1/550

28

3/261

8/971

رشد و توسعه
سازمانی

ابعاد

میانگین

انحراف استاندارد

پاداش

3/635

8/806

روابط

3/905

8/081

ساختار

3/455

6/666

سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

جدول  .2شاخصهای توصیفی نوآوری و رشد و توسعه سازمانی

000
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نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

نوآوری در خدمات

05

3/05

1/550

ابعاد

میانگین

انحراف استاندارد

مدیریت

3/46

6/665

مکانیزم

3/222

8/907

تغییر

3/447

8/009

هدف

3/112

8/047

بر اساس جدول فوق و با توجه به میانگین محاسبه شده برای متغیر نوآوری که برابر 3/48
محاسبه شده است و قرارگیری آن در بازه ( ،)5/34-3/11نشان میدهد که وضعیت نوآوری
در خدمات کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه در حد متوسط و مطلوب است .همچنین
با توجه به میانگین محاسبه شده برای متغیر رشد و توسعه سازمانی که برابر  3/261محاسبه
شده است و در بازه ( ،)5/34-3/11قرار دارد که نشاندهنده وضعیت نسبتاً مطلوب رشد
کتابخانههای دانشگاهی است .همچنین میانگین هر یك از ابعاد رشد و توسعه سازمانی نیز
نشان میدهد که بعد روابط دارای بیشترین میانگین ( )3/905و بعد پاداش دارای پایینترین
میانگین ( )3/635نسبت به سایر ابعاد است.
سؤال دوم .آیا بین نوآوری در خدمات و رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی شهر
کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول  .3ضریب همبستگی بین نوآوری و رشد و توسعه سازمانی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

سطح معناداری

نوآوری در خدمات

رشد و توسعه سازمانی

8/489

8/885
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با توجه به نتیجه به دست آمده از آزمون پیرسون ،مقدار احتمال مربوط به سطح معناداری
بین دو متغیر نوآوری در خدمات با رشد و توسعه سازمانی برابر  8/885و کمتر از  8/82است
که بیانگر این است که بین این دو متغیر رابطهای معناداری وجود دارد .از طرف دیگر،
ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نوآوری در خدمات با رشد و توسعه سازمانی برابر
 8/489است ،نشان می دهد بین دو متغیر نوآوری در خدمات و رشد و توسعه سازمانی در
کتابخانههای دانشگاهی کرمانشاه رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.
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سؤال سوم .آیا بین نوآوری در خدمات و مؤلفههای رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی
شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
جدول  .4ضریب همبستگی بین نوآوری و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

ضریب همبستگی

سطح معناداری

نوآوری در خدمات

پاداش

8/020

8/888

نوآوری در خدمات

روابط

8/092

8/888

نوآوری در خدمات

ساختار

8/869

8/009

نوآوری در خدمات

مدیریت

8/668

8/454

نوآوری در خدمات

مکانیزمهای سودمند

8/077

8/888

نوآوری در خدمات

نگرش نسبت به تغییر

8/355

8/831

نوآوری در خدمات

هدف

8/211

8/888

همانطور که از نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در جدول  4برمیآید ،با توجه به سطح
معناداری داده شده و مقایسه آن با میزان خطای مجاز ( )p<8/82با اطمینان  92درصد میتوان
گفت ،بین مؤلفههای پاداش ،روابط ،مکانیسمهای سودمند ،نگرش نسبت به تغییر و هدف با
نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد .اما بین مؤلفههای
ساختار و مدیریت با نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی رابطه معناداری دیده نشد.
از آنجا که ضرایب همبستگی در تمام متغیرهایی که با نوآوری در خدمات رابطه داشتهاند،
مثبت است ،این مؤلفهها در کتابخانههای موردبررسی ،با نوآوری در خدمات رابطهای مثبت
دارد ،یعنی با افزایش یکی از این دو متغیر ،متغیر دیگر نیز افزایش مییابد.
سؤال چهارم .آیا بین نوآوری در خدمات و عوامل جمعیت شناختی کتابخانههای دانشگاهی
با توجه به برخورداری از توزیع نرمال متغیرهای موردبررسی در این پژوهش برای مقایسه
بین بیش از دو گروه مانند سن ،تحصیالت ،سابقه شغلی و محل خدمت کتابداران از آزمون
پارامتریك تحلیل واریانس و برای مقایسه بین دو گروه مانند جنسیت ،تأهل و مدرک
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شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟
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تحصیلی از آزمون پارامتریك  tمسـتقل استفاده شده است .که نتایج آن بدینصورت ارائه
میگردد:
جدول  .5تأثیر جنسیت ،تأهل و مدرک تحصیلی بر نوآوری
تفاضل خطای

تفاضل

سطح معناداری

استاندارد

میانگین

( 5طرفه)

6/407

-8/320

8/066

-8/546

6/328

-8/320

8/795

-8/512

6/730

-5/301

8/671

-6/375

5/541

-5/301

8/389

-6/815

6/227

8/521

8/078

8/612

6/378

8/521

8/023

8/617

T

سطح

عامل

معناداری
8/543
8/820
8/380

آزمون برابری واریانس
آزمون نابرابری واریانس

جنسیت

آزمون برابری واریانس

تأهل

آزمون نابرابری واریانس
آزمون برابری واریانس

مدرک

آزمون نابرابری واریانس

تحصیلی

همانطور که در جدول  2قابلمشاهده است ،بین نوآوری در خدمات با هیچیك از
متغیرهای جنسیت ،تأهل و مدرک تحصیلی رابطه معناداری دیده نشد .میتوان گفت
متغیرهای جنسیت ،تأهل و مدرک تحصیلی کتابداران ،نقش مؤثری در افزایش نوآوری در
خدمات بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه ندارد.
جدول  .6آزمون تحلیل واریانس
سطح معناداری

F

میانگین مربعات

DF

عامل (منبع)

8/669

3/376

3

میان گروهها

50/433

26

داخل گروهها

24

مجموع

5/111

4/411

4

میان گروهها

8/622

50/041

28

داخل گروهها

24

مجموع

8/174

60/082

2

میان گروهها

57/006

49

داخل گروهها

24

مجموع

61/572

3

میان گروهها

57/174

26

داخل گروهها

24

مجموع

8/949

8/918
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8/142
8/200
8/151

عامل
سن

تحصیالت

سابقه شغلی

محل خدمت

رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی

نتایج جدول  1حاکی از آن است که سطح معناداری در متغیرهای موردبررسی بیشتر از
 8/82است که نشان میدهد ،بین هیچ یك از متغیرهای سن ،تحصیالت ،سابقه خدمت و
دانشگاه محل خدمت با نوآوری در خدمات رابطه معناداری وجود ندارد .میتوان گفت
متغیرهای مذکور ،نقش مؤثری در افزایش نوآوری در خدمات در بین کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه ندارد.

بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تالش بر این بود تا رابطه بین دو متغیر نوآوری در خدمات و رشد سازمانی
کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه بررسی شود .در این بخش به تجزیهوتحلیل نتایج
پژوهش با نظر به سؤالهای پژوهش پرداخته میشود.
نتایج حاصل از بررسی وضعیت نوآوری در خدمات در بین کتابداران نشان داد ،میانگین
نوآوری خدمات در جامعه موردمطالعه این پژوهش در سطح باالتر از متوسط و در حد
مطلوب است .این امر مبین آن است که کتابداران کتابخانههای دانشگاهی کرمانشاه دارای
ایده و تفکرات خالق میباشند و بیشتر به دنبال ارائه خدمات جدید و بهروز هستند که در
صورت سازماندهی و تقویت آن میتوان در بهبود عملکرد و ارتقا سطح کیفیت خدمات
کتابخانههای دانشگاهی نقش مؤثری داشت .نتایج این بخش پژوهش با یافتههای پژوهش
اسدی و همکاران ( )6391و بستامی و همکاران ( )6397که نشان دادند میزان نوآوری در
کارکنان سازمانهای خدماتی در وضعیت متوسط و باالتر است ،همسو است.
بررسی وضعیت مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی در میان کتابخانههای جامعه
سطح مطلوب است .بااینحال بیشترین میانگین به ترتیب مربوط به مؤلفههای روابط و هدف
و کمترین آن مربوط به پاداش است .این امر نشان میدهد که در کتابخانههای دانشگاهی
شهر کرمانشاه ،روابط مناسب و اهداف روشنی وجود دارد و کتابداران بهراحتی میتوانند با
گروه کاری خود ،از طریق روابط خوب و هماهنگ و مطابق اهداف کاری سازمان ،موجب
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حل مشکالت کاری و ارائه ایدههای نو در نتیجه پیشرفت سازمان گردند .اما در مقابل به
مؤلفه پاداش ،بهعنوان عاملی مؤثر در افزایش انگیزه کارکنان ،توجه کمتری شده است.
بهکارگیری آزمون همبستگی پیرسون در مورد دادههای مربوط به نوآوری در خدمات
و مؤلفههای رشد و توسعه سازمانی نشان داد ،کتابدارانی که توانایی باالتری در برقراری
روابط خود با دیگران داشته باشند ،در انجام وظایف خود از مهارت ،خالقیت و ایدههای
جدید برخوردار خواهند بود .همچنین وجود مؤلفه پاداش در یك سازمان میتواند محرک
کارکنان برای ایجاد نوآوری و ارائه ایدههای نو در جهت بهبود عملکرد در سازمان باشد.
بهعبارتدیگر در کتابخانهای که مؤلفهی پاداش بهصورت مناسب به کار گرفته شده باشد،
زمینه رقابت و انگیزه را برای کتابداران فراهم میکند تا آنها تنها به مسائل روزمره کاری
اکتفا نکنند ،بلکه در جستجوی راهی برای ارائه خدمات به شکل نوآورانه و بهکارگیری آن
در زمینه پاسخگویی به کاربران باشند ،لذا از این طریق موجب افزایش بهرهوری و در نتیجه
رضایت کاربران خود گردند .افزایش انگیزهای مانند پاداش که رضایت کارکنان را موجب
میشود ،میتواند در افزایش تمایل به نوآوری و کشف راههای جدید برای ارائه خدمات
بهینه تأثیرگذار بوده و نتایج مطلوبی برای سازمان به ارمغان آورد .این بخش از پژوهش با
نتایج پژوهش مرتضوی و همکاران ( )6392که نشان دادند ،نوآوری سازمان از طریق مزیت
رقابتی بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت دارد ،همسو است.
از طرفی میتوان گفت که هر اندازه اهداف روشن و سیاستهای سازمان نسبت به تغییر
و بهبود شرایط کتابخانهها از انعطاف بیشتری برخوردار باشد ،کتابداران نیز به همان میزان
میتوانند از طریق روشهای نوین ،متنوع و بهروز ،جهت شناسایی و پاسخگویی به نیاز
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مراجعین استفاده کنند .همچنین با آرامش خاطر و رغبت بیشتر ،برای انجام وظایف خود از
ایدههای نو استقبال خواهند کرد .بخشی از یافتههای پژوهش بستامی و همکاران (،)6397
روایر ( ،)5867اسالم و همکاران ( )5867و گالگو و همکاران ( )5863که نشان دادند
خالقیت و نوآوری از طریق ایجاد مزیت رقابتی موجب ارزشافزوده و عملکرد بهتر سازمان
میشود ،با نتایج این بخش از پژوهش حاضر همخوانی دارد.

رابطه نوآوری در خدمات با رشد سازمانی کتابخانههای دانشگاهی

همچنین نتایج نشان داد بین نوآوری در خدمات با عوامل جمعیت شناختی مانند سن،
تحصیالت ،وضعیت شغلی ،سابقه شغلی ،پست سازمانی و محل خدمت کتابداران
موردمطالعه تفاوت معنیداری دیده نشد .به عبارتی این عوامل نمیتوانند عاملی اثرگذار در
نوآوری خدمات در کتابخانههای دانشگاهی به شمار آیند .نتایج این بخش از پژوهش با
یافتههای پژوهش ضرغامی و همکاران ( )6394و اسدی و همکاران ( )6391که نشان دادند،
نوآوری سازمانی در مردان بیشتر از زنان است ،همخوانی ندارد.
با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
 ازآنجاکه نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری در خدمات با رشد و توسعه سازمانی رابطهمستقیمی دارد ،بنابراین پیشنهاد میگردد ،با توانمندسازی افراد از طریق آموزش حین کار،
موجب تقویت مؤلفههای اثرگذار رشد سازمانی مانند هدف ،روابط ،مکانیسمهای سودمند
و نگرش نسبت به تغییر گردد و شرایط را برای افزایش توانایی نوآوری و خالقیت کتابداران
فراهم نمود.
 طبق یافتهها ،پیشنهاد میشود کتابخانههای دانشگاهی با ایجاد محیط کار خالق و تقویتزمینهها از طریق ایجاد انگیزه ،برای بروز خالقیت و نوآوری کارکنان ،موجب هدایت،
تقویت توانایی و خودشکوفایی کارکنان گردند.
 همچنین مدیریت و سازمان از طریق افزایش بودجه جهت برگزاری دورههای آموزشیو حرفهای کارکنان میتوانند به افزایش ایدههای نو و تفکر خالق در جهت انجام بهتر
عملکرد و ارائه خدمات نوآورانه گامی مؤثر برداشت.

اسدی ،صدیقه؛ درگاهی ،حسین؛ فالح مهرآبادی ،اسماعیل؛ حیدری دستجردی ،ناهید.
( .)6391مطالعه رابطه بین خالقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستانهای

عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران .مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران.270-207،)2(66 .
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