
 

 

 

 اهیهای دانشگبا رشد سازمانی کتابخانهدر خدمات  یرابطه نوآور

 3موسی چمنیاعظم ، 2بهرامیسارا ، 1ضیاییثریا 

 شناسیمطالعات دانش

 658تا  683ص ، 79پاییز ، 61شماره ، سال چهارم

 51/81/79تاریخ دریافت: 

 62/87/79تاریخ پذیرش: 

 چکیده
های رشد سازمانی در کتابخانه هایمؤلفههدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و 

به روش پیمایشی  بود کههمبستگی  -توصیفیپژوهش حاضر از نوع است. بوده دانشگاهی شهر کرمانشاه 

با  نفر( بودند. 20) های دانشگاهی شهر کرمانشاهآماری تمامی کتابداران کتابخانه انجام شده است. جامعه

ها آوری دادهاز روش سرشماری جهت جمع وهش محدود و در دسترس قرار داشتتوجه به اینکه جامعه پژ

هش های پژویافته. قرار گرفت وتحلیلتجزیهپرسشنامه تکمیل و مورد  22که از این تعداد  استفاده گردید

های دانشگاهی در کتابخانه 26/3با میانگین  سازمانی و رشد 48/3که نوآوری در خدمات با میانگین نشان داد 

 یمؤلفه به ربوطم راوانیف در این بخش نیز بیشترین مطلوبی قرار دارد. همچنین نسبتاًشهر کرمانشاه در سطح 

ر آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیسطح معناداری بود.  پاداش به مربوط، فراوانی کمترین روابط و

وده بکه بیانگر رابطه مثبت و مستقیم میان این دو متغیر  بود 885/8نوآوری و رشد و توسعه سازمانی برابر 

 اهیهای دانشگی در کتابخانهسازمان توسعه و رشد با تنوآوری در خدما که. نتایج پژوهش نشان داد است

، هدف مانند اهآن تیتقو و یسازمان رشد اثرگذار هایمؤلفهتوجه به  نیبنابرا، دارد یمیمستق مثبت و رابطه

 فراهم تابدارانک نوآوری شیافزا یبرا را طیشرا رییتغ به نسبت نگرشهای سودمند و مکانیسم، روابط، پاداش

 .نمود

 نوآوری در خدمات ، کرمانشاه، های دانشگاهیکتابخانه، رشد سازمانی: های کلیدیواژه

  

                                                           

 soraya.ziaei@gmail.comدانشگاه پیام نور مشهد،  ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،اریاستاد .6

 saralee_0123@yahoo.comدانشگاه پیام نور مشهد،  ،علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشجوی دکتری .5

3. دانشگاه پیام نور مشهد،  ،علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشجوی دکتری
mitramousachamani@gmail.com 
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 مقدمه

تی که هستند. رقاب روروبه روزافزونها با افزایش رقابت و شرکت هاسازمانامروزه بسیاری از 

موجب ارتقا کیفیت خدمات و ، تواند به مدد نوآوری و تغییر در محصوالت و خدماتمی

آن  انکنندگمراجعهمحصوالت یك سازمان شده و پاسخی مناسب برای نیازهای مشتریان و 

 نیتربزرگ، (6772) 6ای بهتر برای سازمان رقم زند. هیگنزفراهم آورده و در نتیجه آینده

 آورینو .داندیم آورینو قابلیت شتنرا دا یکمو  بیست نقر یهانمازسا مزیتو  خصوصیت

دست یابند )امی و قابت در ر برتر موقعیت یك به ننداتومی هانمازسا که ستا شیرو تنها

 (.5881، 5همکاران

 به یادیز میزان به و هستند آگاه استانداردها افزایش از مشتریان امروز رقابتی شرایط در

 ارهایفش با معموالً مدیران و کنند انتخاب هاآن میان از تا دارند دسترسی، خدمات و محصول

 فزایشا جز ایچاره و اندمواجه پشتیبانی بهبود و عملیات هایهزینه کاهش منظوربه ایعمده

 در نوآوری و خالقیت(. 6373، رزمجو و حقیقی، زمانی) ندارند خود رقابتی هایمزیت

رشد  تدرنهایو  سازمان رقابتی مزیت موجب هایی است کهاهرم مؤثرترینیکی از  کارکنان

 .گرددو توسعه آن می

 ندیفرا، یسازمان توسعه»نوشته است: ، «اصول توسعه سازمان»در کتاب ، 3شَفِر مایر

ت. اس موردنظربه اهداف  دنیرس ریسازمان در مس ییکارا شیافزا یبرا یاشدهیزیربرنامه

 یرو ینسانمنابع ا است که در توسعه زیمتما یمنابع انسان با توسعه جهتنیازا یسازمان توسعه

بود به یبرا یسازمان در توسعه کهیدرحال، افراد در سازمان تمرکز وجود دارد یرشد شخص

 «شودیم تأکیددرون سازمان  یندهایو فرا هاستمیس، توسعه ساختارها یرو، سازمان یاثربخش

 که دشومی تعریف سازمانی کردعمل از هاییجنبه قالب در معموالً سازمانی (. رشد5888، )شفر

 (.5866، 4آنتونی و آنتونکیك)است  همراه سازمان عمودی و افقی توسعه و سودآوری با

                                                           
1. Higgins 
2. Amy, Wen-Chin, & Ching-jan 
3. Shaffer 
4. Antoncic, & Antoncic 
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، آن توسعه و شدر مدیریتی هایسیاست بر حاکم دیهبررا یهایژگیو و سازمان شدر

 زغاآ که یاچرخه ست.ا یك سازمان عمر چرخه از ل مهمحامرو یکی از  کنندهنییتععاملی 

(. 6374، باقری، مرادی) است سازمان افول آن پایان و بازار در سازمان رظهو با اههمر آن

 کثرا در ارههمو ؛ وستا مدیریت یهاهشوپژ در هارساختا ترینمهم از یکی مانیزسا توسعه

 خویش هاینمازسا عملکرد دبهبو و تقاار پی در مانیزسا انهبرر و انمدیر نجها هاینمازسا

 (.5883، 6پون و لئو، چن) هستند

گرفته و تعاریف متعددی از آن ارائه قرار  موردبررسیهای مختلف از دیدگاهنوآوری 

نوآوری فرایند اخذ ایده خالق و  شود.اشاره می هاآنشده است که در اینجا به برخی از 

(. 6399، است )آقائی فیشانیهای جدید عملیات خدمات و روش، تبدیل آن به محصول

توان محصوالت یا خدمات ابداع شده برای اولین بار که منجر به یك موفقیت نوآوری را می

های متعددی از نوآوری ارائه بندی(. دسته5888، 5)کامر و همکاران نام برد، شوندتجاری می

، الیـم ابعـمنتمرکز بر  اـبهای آن دبرراـی و کنمازسا هیدگااز د آورینوشده است. مثالً 

غیره نیز به انواع گوناگونی  و زاراـب هـبورود  ایرـب آن رعتـس، سكـیر سطح، اهترمها

 (.6308، شود )عالیمی بندیدسته

 و رشد برای راهکاری، شدن معمولی، دام از فرار کلید «خدمات در نوآوری» مفهوم اما

 چالشی کاری خدمات در نوآوری. است هاشرکت برای رقابتی مزیت سرچشمه همچنین

 فرینشآ برای، نوآوران. است شدنی وکارکسب به نوین، رویکردی سایه در تنها که است

 با نیآفریهم باید، هاآن هایخواسته از رفتن فراتر و مشتریان برای ترپرمایه هایتجربه

 با را آن هایب و باشد ارزشمند که گیرد شکل هاآن برای ایتجربه تا کنند پیشه را مشتریان

 (.6376، 3چسبرو) بپردازند ودلجان

های دانشگاهی در رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و ارائه نقش و اهمیت کتابخانه 

و روشن  مشخص خوبیبهکننده ریزان و جامعه استفادهبرنامه، مسئوالن، خدمات به دانشجویان

صی و های دانشگاهی و تخصو به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته کتابخانه است
                                                           

1. Chin, Lau, & Pun 
2. Kumer & et al 
3. Chesbrough 
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ند علمی و مدیران هست أتیهاعضای ، کتابداران متخصص در هماهنگی کامل با پژوهشگران

 (.6311، بردارند )فتاحی مؤثررشد و توسعه جامعه گامی ، تا در جهت بهبود عملکرد

 ف مقدمهای دانشگاه )شریقلب تمام کارها و فعالیت عنوانبههای دانشگاهی نیز کتابخانه

 اکهازآنجنوآوری و خالقیت هستند.  کارگیریبهوری و ( ناگزیر به بهره6307، و همکاران

 به اسخگوییپ نتیجه در و اطالعاتی نیازهای تشخیص، دانشگاهی هایکتابخانه اصلی رسالت

 اب همچنین، است مشتری رضایت به رسیدن درنهایت و مراجعین اطالعاتی هایدرخواست

 ایفا ربرانکا بیشتر جذب در دانشگاهی هایکتابخانه خدمات در نوآوری که نقشی به توجه

 هایکتابخانه عملکرد و کارایی میزان در خدمات در نوآوری نقش است الزم، کنندمی

 .گیرد قرار موردبررسی نیز دانشگاهی

 دماتخ در نوآوری بین رابطه بررسی به است شده سعی پژوهش این در منظور همین به

 این هب پایان در و شود پرداخته کرمانشاه شهر دانشگاهی هایکتابخانه توسعه و رشد با

 در سازمانی رشد هایمؤلفه با خدمات در نوآوری بین آیا: که شود داده پاسخ هاپرسش

 تا است آن پی در پژوهش این همچنین دارد؟ وجود ایرابطه دانشگاهی هایکتابخانه

 که ندک مشخص نیز ؛ ونماید تعیین را دانشگاهی هایکتابخانه خدمات در وضعیت نوآوری

 ایهکتابخانه پیشرفت و توسعه در خدمات تواند درمی خالقیت و نوآوری افزایش آیا

 خیر؟ یا باشد مؤثر دانشگاهی

های دانشگاهی شهر هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه نوآوری در خدمات کتابخانه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اهداف فرعی این پژوهش می. از استکرمانشاه با رشد سازمانی 

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه.تعیین وضعیت نوآوری خدمات در کتابخانه -

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه.تعیین وضعیت رشد و توسعه سازمانی در کتابخانه -

دانشگاهی  هایسازمانی کتابخانه رشد هایمؤلفهتعیین رابطه بین نوآوری در خدمات و  -

 شهر کرمانشاه.

های دانشگاهی و عوامل جمعیت شناختی کتابخانه تعیین رابطه بین نوآوری در خدمات -

 شهر کرمانشاه.
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 از قرار زیر است: پژوهش هایسؤال

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه چگونه است؟کتابخانه وضعیت نوآوری در خدمات .6

 دانشگاهی شهر کرمانشاه چگونه است؟های سازمانی کتابخانه وضعیت رشد و توسعه .5

های دانشگاهی شهر سازمانی کتابخانه رشد هایمؤلفهو  آیا بین نوآوری در خدمات .3

 کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

های دانشگاهی شهر و عوامل جمعیت شناختی کتابخانه آیا بین نوآوری در خدمات .4

 کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

 هاسازمانعملکرد  چرخهو  شدر، نوآوری طتباار مینهدر ز مطالعاتی خیرا هایسالدر 

 یندر ا رکشو رجخاو  خلدر دا هشد منجاا تمطالعا برخی به مهدر ادا که شده است منجاا

 .گرددیم رهشاا مینهز

خود به بررسی رابطه نوآوری در خدمات با  نامهپایاندر ، (6379بستامی و همکاران )

دانشگاهی پرداختند. نتایج پژوهش فوق نشان داد که بین  یهاکتابخانهمدیریت دانش در 

های دانشگاهی با ابعاد مدیرت دانش رابطه مثبت و معناداری نوآوری در خدمات کتابخانه

خالق و نوآورانه خود خدمات های ها و ایدهتواند با اجرای طرحکتابخانه می ؛ ودارد وجود

دهی خدمات در مسیر رفع و محصوالت خود را در جهت نیاز روز کاربران کنند و با جهت

های دانشگاهی که همان افزایش رضایت کاربران و اهداف کتابخانه، کنندگاننیاز استفاده

یدان را در مهای دانشگاهی را تحقق دهند و کتابخانه استپاسخ به نیازهای اطالعاتی آنان 

 تر از سایر رقبا هدایت کنند.رقابت موفق

میزان نوآوری سازمانی که  ندنشان داد در پژوهش خود، (6371اسدی و همکاران )

 قرار در سطح متوسط روبه باال های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهرانکارکنان بیمارستان

داری وجود امعن ارتباطی گرفت. بین خالقیت سازمانی و نوآوری سازمانی از نظر آمار

 کهیطوربهشت بین نوآوری سازمانی با جنسیت ارتباط معناداری وجود داهمچنین  .داشت

 میزان نوآوری در مردان بیشتر از زنان وجود داشت.

 ریدر خدمات تأث ینوآور در پژوهش خود دریافتند، (6372نیا و همکاران )رحیم

، یای دیگر مرتضودر مطالعهدارد.  انیمشتر یرفتار اتیو ن یحس یابیبر بازار یمعنادار
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 ریتأث دعملکر بر مستقیم طوربه نمازسا آورینو که دادند ننشا، (6372رسولی و رستمی )

 .دارد مثبت ریتأثبر عملکرد و در نتیجه بر سازمان  قابتیر مزیت طریقاز  ماا اردند مثبت

دادند که ارتباط معنادار قوی و  در پژوهش خود نشاننیز  (6374) ضرغامی و همکاران

اد نوآوری در افراد وجود دارد و هر چه افر کارگیریبهی مثبتی بین میزان خالقیت و انگیزه

یشتر برای نوآوری در مشاغل مربوط نیز ب هاآنانگیزه ، اندتوانمندی بیشتری در خالقیت داشته

در  ی تنها عاملی که با نوآوریهای فرداست. همچنین نتایج مزبور نشان داد که بین ویژگی

شغل ارتباط معنادار و قوی دارد جنسیت است و نوآوری در بین زنان کمتر از مردان دیده 

 شود.می

 كی عنوانبه ینیو کارآفر ینوآور یتوانمندساز( پژوهشی با هدف نقش 5869) 6رویرا

د بطه نوآوری و رشقرار دادند که نشان داد با درک را موردبررسی یرشد سازمان یمنبع برا

کارآفرینان و نوآوران در درک بازار  چندمنظورهتوانند از نقش بهتر می هاسازمان، سازمانی

به کار ببرند و از این طریق موجب افزایش  مؤثرو ایجاد ارزش به مشتری و ارائه خدمات 

 بهینه سازمان گردند. طول عمر

( در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت دانش و نوآوری خدمات 5869) 5و همکاران اسالم

 تیریمد چرخه که داده نشان پژوهش نیا یهاهای دانشگاهی پرداخت. یافتهدر کتابخانه

 یتوجهقابل طوربه آن جادیا و دانش جذب نیهمچن. دارد ارتباط خدمات ینوآور با دانش

 رد دانش تیریمد و است مؤثر یدانشگاه یهاکتابخانه خدمات یبرا ینوآور تیریمد در

 تیریمد تیاهم و درک به یدانشگاه یهاکتابخانه دیبا و است یدیکل اریمع كی هاکتابخانه

 .ببرند یپ دانش

در پژوهشی به مدیریت نوآوری در کتابخانه با استفاده از روش استارتاپ  (5861) 3راگلیب

 و خدمات یاندازو راه تیریتوسعه مد یبرا یمورد استداللپرداخت هدف از این پژوهش 

 نوآورانه موانع و لیدال فیتوص و یسنت یابزارها یبررس به نیهمچن و بود نوآورانه محصوالت

                                                           
1. Rivera 
2. Islam et al. 
3. Biraugle 
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 داد اننش هاافتهی. بود ینوآور تیریمد یبرا دیجد یابزارها به توجه لزوم و هاکتابخانه در

 .است یسنت جایبه سالم نیگزیجا كی ینوآور تیریمد یبرا استارتاپ روش

در پژوهش خود به بررسی ایجاد ارزش از طریق خدمات و  (5863) 6گالگو و همکاران

خدمات و نوآوری خدمات ابزار قالبی برای ، ها نشان دادنوآوری سازمانی پرداختند که یافته

 پذیریبترقابرای ایجاد  موردنیازایجاد ارزش در سازمان و در نتیجه افزایش سطح همبستگی 

 های خواهد بود.سازمان

ع ها وضعیت نوآوری در بین جوامهای گذشته نشان داد که بیشتر پژوهشمطالعه پژوهش

ند و اقرار داده موردبررسیهای دولتی و غیردولتی را ها و سازمانمختلف از جمله کتابخانه

نوآوری و خالقیت در بهبود عملکرد  ریتأثها به بررسی فقط تعداد محدودی از پژوهش

ی ها بررسی نوآوردر این پژوهش مشاهدهقابل یخألهاکارکنان پرداخته شده است. یکی از 

خدمات کارآمد یکی از اجزاء  ارائه کهدرحالی. استدر خدمات با رشد و توسعه سازمانی 

 هاله کتابخانههای خدماتی از جمنوآوری در سازمان، شودرقابتی هر سازمان محسوب می

. به همین منظور پژوهش استسطح عملکرد و کارایی سازمان امری ضروری  ارتفاعجهت 

ی رشد و توسعه سازمان هایمؤلفهحاضر به بررسی امکان ارتباط میان نوآوری در خدمات با 

 پردازد.می

 روش

همبستگی است. برای  -توصیفی، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع

ه شامل کلی، ی آماری این پژوهشجامعهاز شیوه پیمایشی استفاده شد. ، هاگردآوری داده

در این میان تعداد کتابداران ، های دانشگاهی شهر کرمانشاه بودندکتابداران کتابخانه

لوم دانشگاه آزاد و ع، پیام نور، های دانشگاه رازیهای دانشگاهی شامل کتابخانهکتابخانه

با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس  .نفر بوند 20 درمجموعپزشکی که 

 22که از این تعداد  ها استفاده گردیدآوری دادهقرار داشتند از روش سرشماری جهت جمع

، اهابزار پژوهش برای گردآوری داده .قرار گرفت وتحلیلتجزیهپرسشنامه تکمیل و مورد 

                                                           
1. Gallego et al. 

https://www.emeraldinsight.com/author/Gallego%2C+Jorge
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 0( شامل 5869، 6داًیاکآگروال و ، ری در خدمات )اسالمپرسشنامه استاندارد سنجش نوآو

 موافقم، 2 ازامتی موافقم با اختصاص امتیاز برای خیلی ای در طیف لیکرتپنج گزینه سؤال

پرسشنامه  .بود شده داده 6 امتیاز مخالفم خیلی و 5 امتیاز مخالفم، 3 امتیاز ندارم نظری، 4 امتیاز

، طراحی شده است 5توسط الک و کرافورد استدوم نیز مربوط به رشد و توسعه سازمانی 

 ،ساختار، روابط، )پاداش هایمؤلفهای که در طیف لیکرت پنج گزینه سؤال 50شامل 

( مورد سؤال 4نگرش نسبت به تغییر و هدف هرکدام شامل ، های سودمندمکانیسم، مدیریت

های پژوهش با استفاده آمار توصیفی داده وتحلیلتجزیهدهد. همچنین ارزیابی قرار می

 آماری زارافنرمکمك و آمار استنباطی )آزمون همبستگی پیرسون( و با  )فراوانی و درصد(

SPSS با توجه به اینکه هر دو پرسشنامه )نوآوری در خدمات و رشد  انجام گردید. 53 نسخه

سنجیده  اهآنروایی و پایایی ، قرار گرفته است رداستفادهموهایی سازمانی( قبالً در پژوهش

درصد محاسبه شده است.  04شده است. پایایی پرسشنامه نوآوری در خدمات به میزان 

( به کار رفته است. 5868، ً در پژوهش )الک و کرافورد قبالًهمچنین پرسشنامه رشد سازمانی 

 78ایی آن را طبق آلفای کرونباخ باالی روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پای

و برای  07/8، سنجش نوآوری در خدمات در پژوهش حاضر اعتبار آزمونذکر شده است. 

وبی مطلپایایی از  هانشان داد که این ابزار که به دست آمده است 00/8رشد و توسعه سازمانی 

 برخوردار هستند.

 هایافته

عیین ت منظوربهاسمیرنوف  -آزمون کولموگروف کارگیریبههای حاصل از یافته 6جدول 

 دهد.وضعیت متغیرها را نشان می
  

                                                           
1. Islam, Agarwal & Ikeda 
2. Lok, & Crawford 
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 اسمیرنف( -کلموگروف. نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش )آزمون 1جدول 

 ابعاد متغیر
 -کلموگروفآماره  پارامترهای نرمال

 اسمیرنف

سطح 

 معناداری
 وضعیت

 انحراف معیار میانگین

 نرمال است 559/8 843/6 588/2 606/59 نوآوری

رشد 

 سازمانی

 نرمال است 554/8 841/6 291/5 342/63 پاداش

 نرمال است 531/8 834/6 611/3 031/63 روابط

 نرمال است 642/8 642/6 425/3 254/65 ساختار

 نرمال است 581/8 814/8 402/5 759/62 مدیریت

 نرمال است 826/8 324/6 084/3 178/63 مکانیزم

 نرمال است 555/8 840/6 775/3 131/63 تغییر

 نرمال است 646/8 625/8 437/5 560/64 هدف

رشد و توسعه سازمانی  هایمؤلفهبرابر این جدول سطح معناداری نوآوری در خدمات و 

 منظورهبکه بیانگر توزیع نرمال این متغیرها است. بر همین اساس در ادامه  است 82/8باالتر 

های پارامتریك استفاده خواهد شد. الزم به ذکر پژوهش از آزمون سؤاالتپاسخگویی به 

 رود ضریب همبستگی پیرسون است.است که آزمون فرضی که در این پژوهش به کار می

های دانشگاهی شهر کتابخانه اول. وضعیت نوآوری در خدمات و رشد و توسعه سؤال

 کرمانشاه چگونه است؟

های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش محاسبه شده است. با شاخص، 5جدول در 

 2است )طیف  2توجه به اینکه باالترین عدد برای میانگین متغیرهای مستقل و وابسته عدد 

دهنده نمره ( نشان34/5-11/3بازه )، هادهنده نمره کم آزمودنی( نشان6 -33/5بازه )، تایی(

 .استها دهنده نمره زیاد آزمودنینشان( 19/3-2متوسط و بازه )

 توصیفی نوآوری و رشد و توسعه سازمانی یهاشاخص. 2جدول 

 استانداردانحراف  میانگین تعداد نام متغیر
 انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 885/6 48/3 28 نوآوری در خدمات

رشد و توسعه 

 سازمانی
28 261/3 791/8 

 806/8 635/3 پاداش

 081/8 705/3 روابط

 666/6 455/3 ساختار
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 استانداردانحراف  میانگین تعداد نام متغیر
 انحراف استاندارد میانگین ابعاد

 885/6 48/3 28 نوآوری در خدمات

 665/6 46/3 مدیریت

 709/8 222/3 مکانیزم

 007/8 449/3 تغییر

 049/8 112/3 هدف

 48/3و با توجه به میانگین محاسبه شده برای متغیر نوآوری که برابر  5بر اساس جدول 

دهد که وضعیت نوآوری نشان می، (34/5-11/3محاسبه شده است و قرارگیری آن در بازه )

های دانشگاهی شهر کرمانشاه در حد متوسط و مطلوب است. همچنین کتابخانه در خدمات

محاسبه  261/3غیر رشد و توسعه سازمانی که برابر با توجه به میانگین محاسبه شده برای مت

وضعیت نسبتاً مطلوب رشد  دهندهنشانقرار دارد که ، (34/5-11/3شده است و در بازه )

های دانشگاهی است. همچنین میانگین هر یك از ابعاد رشد و توسعه سازمانی نیز کتابخانه

ترین ( و بعد پاداش دارای پایین705/3دهد که بعد روابط دارای بیشترین میانگین )نشان می

 .استنسبت به سایر ابعاد  (635/3میانگین )

های دانشگاهی شهر سازمانی کتابخانه رشد و دوم. آیا بین نوآوری در خدمات سؤال

 کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

 . ضریب همبستگی بین نوآوری و رشد و توسعه سازمانی3جدول 

 معناداری سطح یهمبستگ ضریب وابسته متغیر متغیر مستقل

 885/8 487/8 سازمانی توسعه و رشد خدمات درنوآوری 

اری احتمال مربوط به سطح معناد مقدار، آمده از آزمون پیرسون دستبا توجه به نتیجه به 

است  82/8و کمتر از  885/8و توسعه سازمانی برابر بین دو متغیر نوآوری در خدمات با رشد 

 ،ای معناداری وجود دارد. از طرف دیگراین است که بین این دو متغیر رابطه که بیانگر

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر نوآوری در خدمات با رشد و توسعه سازمانی برابر 

دهد بین دو متغیر نوآوری در خدمات و رشد و توسعه سازمانی در نشان می، است 487/8

 رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. های دانشگاهی کرمانشاهکتابخانه
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های دانشگاهی سازمانی کتابخانه رشد هایمؤلفهو  سوم. آیا بین نوآوری در خدمات سؤال

 شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد؟

 رشد و توسعه سازمانی یهامؤلفه. ضریب همبستگی بین نوآوری و 4جدول 

 معناداری سطح یهمبستگ ضریب وابسته متغیر متغیر مستقل

 888/8 020/8 پاداش خدمات در نوآوری

 888/8 072/8 روابط خدمات در نوآوری

 007/8 867/8 ساختار خدمات در نوآوری

 454/8 668/8 مدیریت خدمات در نوآوری

 888/8 099/8 سودمند هایمکانیزم خدمات در نوآوری

 831/8 355/8 غییرت به نسبت نگرش خدمات در نوآوری

 888/8 211/8 هدف در خدماتنوآوری 

با توجه به سطح ، آیدبرمی 4در جدول  اسپیرمنکه از نتایج آزمون همبستگی  طورهمان

توان درصد می 72( با اطمینان >82/8pمعناداری داده شده و مقایسه آن با میزان خطای مجاز )

ییر و هدف با تغنگرش نسبت به ، های سودمندمکانیسم، روابط، پاداش هایمؤلفهبین ، گفت

 یهامؤلفهین اما ب؛ های دانشگاهی رابطه معناداری وجود داردنوآوری در خدمات کتابخانه

 دیده نشد.معناداری  رابطههای دانشگاهی ساختار و مدیریت با نوآوری در خدمات کتابخانه

، انداشتهدتمام متغیرهایی که با نوآوری در خدمات رابطه از آنجا که ضرایب همبستگی در 

 ثبتم ایرابطهنوآوری در خدمات با ، موردبررسی هایکتابخانهدر  هامؤلفهاین ، است مثبت

 .یابدمتغیر دیگر نیز افزایش می، یعنی با افزایش یکی از این دو متغیر، دارد

های دانشگاهی و عوامل جمعیت شناختی کتابخانه چهارم. آیا بین نوآوری در خدمات سؤال

 طه معناداری وجود دارد؟شهر کرمانشاه راب

یسه در این پژوهش برای مقا موردبررسیبا توجه به برخورداری از توزیع نرمال متغیرهای  

سابقه شغلی و محل خدمت کتابداران از آزمون ، تحصیالت، بین بیش از دو گروه مانند سن

رک و مد تأهل، مانند جنسیت پارامتریك تحلیل واریانس و برای مقایسه بین دو گروه
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رائه ا صورتبدیننتایج آن  که استفاده شده است.مسـتقل  t كیپارامترتحصیلی از آزمون 

 :گرددمی

 بر نوآوری و مدرک تحصیلی تأهل، جنسیت ریتأث. 5جدول 

تفاضل خطای 

 استاندارد

 تفاضل

 میانگین

 داریمعنا سطح

 (طرفه 5)
T 

 سطح

 داریمعنا
 عامل

409/6 320/8- 066/8 546/8- 
543/8 

 واریانس برابری آزمون
 جنسیت

 واریانس نابرابری آزمون -512/8 975/8 -320/8 328/6

930/6 301/5- 691/8 395/6- 
820/8 

 واریانس برابری آزمون
 تأهل

 واریانس نابرابری آزمون -815/6 387/8 -301/5 541/5

229/6 521/8 098/8 612/8 
380/8 

 مدرک واریانس برابری آزمون

 واریانس نابرابری آزمون 619/8 023/8 521/8 398/6 تحصیلی

 از كیچیهبین نوآوری در خدمات با ، است مشاهدهقابل 2 در جدول که طورهمان

 توان گفتو مدرک تحصیلی رابطه معناداری دیده نشد. می تأهل، متغیرهای جنسیت

ی در در افزایش نوآور مؤثرینقش ، و مدرک تحصیلی کتابداران تأهل، جنسیت یرهایمتغ

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه ندارد.خدمات بین کتابداران کتابخانه

 . آزمون تحلیل واریانس6جدول 

 عامل (منبع) عامل DF مربعات میانگین F سطح معناداری

747/8 

 هاگروه میان 3 396/3 667/8

 هاگروه داخل 26 433/50  سن

 مجموع 24  

718/8 

 هاگروه میان 4 411/4 111/5

 هاگروه داخل 28 041/50 622/8 تحصیالت

 مجموع 24  

142/8 

 هاگروه میان 2 082/60 194/8

 هاگروه داخل 47 006/59  شغلی سابقه

 مجموع 24  

151/8 

 هاگروه میان 3 592/61 200/8

 هاگروه داخل 26 194/59  خدمت محل

 مجموع 24  
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از  بیشتر موردبررسیسطح معناداری در متغیرهای  کهحاکی از آن است  1نتایج جدول 

 سابقه خدمت و، تحصیالت، بین هیچ یك از متغیرهای سن، دهدکه نشان می است 82/8

توان گفت دانشگاه محل خدمت با نوآوری در خدمات رابطه معناداری وجود ندارد. می

ایش نوآوری در خدمات در بین کتابداران در افز مؤثرینقش ، متغیرهای مذکور

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه ندارد.کتابخانه

 گیریبحث و نتیجه

در این پژوهش تالش بر این بود تا رابطه بین دو متغیر نوآوری در خدمات و رشد سازمانی  

 نتایج یلوتحلتجزیههای دانشگاهی شهر کرمانشاه بررسی شود. در این بخش به کتابخانه

 شود.پژوهش پرداخته می هایسؤالپژوهش با نظر به 

یانگین م، نتایج حاصل از بررسی وضعیت نوآوری در خدمات در بین کتابداران نشان داد

این پژوهش در سطح باالتر از متوسط و در حد  موردمطالعهنوآوری خدمات در جامعه 

ارای دهای دانشگاهی کرمانشاه این امر مبین آن است که کتابداران کتابخانه .استمطلوب 

ه در هستند ک روزبهو بیشتر به دنبال ارائه خدمات جدید و  هستندایده و تفکرات خالق 

توان در بهبود عملکرد و ارتقا سطح کیفیت خدمات و تقویت آن می دهیسازمانصورت 

وهش پژ هاینتایج این بخش پژوهش با یافته داشت. مؤثریهای دانشگاهی نقش کتابخانه

که نشان دادند میزان نوآوری در  (6379همکاران )( و بستامی و 6371اسدی و همکاران )

 .استهمسو ، های خدماتی در وضعیت متوسط و باالتر استکارکنان سازمان

های جامعه رشد و توسعه سازمانی در میان کتابخانه هایمؤلفهبررسی وضعیت 

و در  3گانه رشد و توسعه سازمانی باالتر از هفت هایمؤلفهکه میانگین  نشان داد موردمطالعه

روابط و هدف  ایهمؤلفهبیشترین میانگین به ترتیب مربوط به  حالنیباا. استسطح مطلوب 

اهی های دانشگدهد که در کتابخانه. این امر نشان میاستو کمترین آن مربوط به پاداش 

نند با توامی یراحتبهد و کتابداران روابط مناسب و اهداف روشنی وجود دار، شهر کرمانشاه

موجب ، از طریق روابط خوب و هماهنگ و مطابق اهداف کاری سازمان، گروه کاری خود
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ه اما در مقابل ب؛ های نو در نتیجه پیشرفت سازمان گردندحل مشکالت کاری و ارائه ایده

 ت.متری شده استوجه ک، در افزایش انگیزه کارکنان مؤثرعاملی  عنوانبه، پاداش مؤلفه

های مربوط به نوآوری در خدمات آزمون همبستگی پیرسون در مورد داده کارگیریبه

کتابدارانی که توانایی باالتری در برقراری ، رشد و توسعه سازمانی نشان داد هایمؤلفهو 

 هایخالقیت و ایده، در انجام وظایف خود از مهارت، روابط خود با دیگران داشته باشند

تواند محرک پاداش در یك سازمان می مؤلفهجدید برخوردار خواهند بود. همچنین وجود 

های نو در جهت بهبود عملکرد در سازمان باشد. کارکنان برای ایجاد نوآوری و ارائه ایده

، ده باشدمناسب به کار گرفته ش صورتبهپاداش  یمؤلفهای که در کتابخانه دیگرعبارتبه

اری تنها به مسائل روزمره ک هاآنکند تا را برای کتابداران فراهم می ت و انگیزهزمینه رقاب

آن  ارگیریکبهبلکه در جستجوی راهی برای ارائه خدمات به شکل نوآورانه و ، اکتفا نکنند

در نتیجه  وری ولذا از این طریق موجب افزایش بهره، در زمینه پاسخگویی به کاربران باشند

ای مانند پاداش که رضایت کارکنان را موجب خود گردند. افزایش انگیزه رضایت کاربران

های جدید برای ارائه خدمات تواند در افزایش تمایل به نوآوری و کشف راهمی، شودمی

بوده و نتایج مطلوبی برای سازمان به ارمغان آورد. این بخش از پژوهش با  تأثیرگذاربهینه 

 مزیت طریقاز  نمازسا آورینو، دادند ننشاکه  (6372ن )مرتضوی و همکارانتایج پژوهش 

 همسو است.، دارد مثبت ریتأثبر عملکرد سازمان  قابتیر

ر های سازمان نسبت به تغییتوان گفت که هر اندازه اهداف روشن و سیاستاز طرفی می

مان میزان هکتابداران نیز به ، ها از انعطاف بیشتری برخوردار باشدو بهبود شرایط کتابخانه

جهت شناسایی و پاسخگویی به نیاز ، روزبهمتنوع و ، های نوینتوانند از طریق روشمی

ود از برای انجام وظایف خ، مراجعین استفاده کنند. همچنین با آرامش خاطر و رغبت بیشتر

، (6379های پژوهش بستامی و همکاران )خواهند کرد. بخشی از یافته استقبالهای نو ایده

که نشان دادند  (5863( و گالگو و همکاران )5869همکاران )اسالم و ، (5869روایر )

ن و عملکرد بهتر سازما افزودهارزشخالقیت و نوآوری از طریق ایجاد مزیت رقابتی موجب 

 با نتایج این بخش از پژوهش حاضر همخوانی دارد.، شودمی
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، نسامل جمعیت شناختی مانند همچنین نتایج نشان داد بین نوآوری در خدمات با عو

کتابداران خدمت  سازمانی و محل پست، شغلی سابقه، شغلی وضعیت، تحصیالت

ر توانند عاملی اثرگذار دی دیده نشد. به عبارتی این عوامل نمیمعنادارتفاوت  موردمطالعه

های دانشگاهی به شمار آیند. نتایج این بخش از پژوهش با نوآوری خدمات در کتابخانه

، ( که نشان دادند6371( و اسدی و همکاران )6374های پژوهش ضرغامی و همکاران )افتهی

 همخوانی ندارد.، نوآوری سازمانی در مردان بیشتر از زنان است

 گردد:با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می

 ابطهر یسازمان توسعه و رشد با نوآوری در خدمات که داد نشان پژوهش جینتا ازآنجاکه -

، ارک سازی افراد از طریق آموزش حینتوانمندبا ، گرددیم شنهادیپ نیبنابرا، دارد یمیمستق

د های سودمنمکانیسم، روابط، اثرگذار رشد سازمانی مانند هدف هایمؤلفهتقویت  موجب

 کتابداران یتخالقنوآوری و  ییتوانا شیافزا یبرا را طیشرا گردد و رییتغ به نسبت نگرشو 

 .نمود فراهم

تقویت  جاد محیط کار خالق وای با یدانشگاه یهاکتابخانه شودیم شنهادیپ، هاافتهی طبق -

 ،موجب هدایت، و نوآوری کارکنان برای بروز خالقیت، از طریق ایجاد انگیزهها زمینه

 و خودشکوفایی کارکنان گردند. تقویت توانایی

های آموزشی از طریق افزایش بودجه جهت برگزاری دورههمچنین مدیریت و سازمان  -

های نو و تفکر خالق در جهت انجام بهتر توانند به افزایش ایدهای کارکنان میو حرفه

 برداشت. مؤثرو ارائه خدمات نوآورانه گامی  عملکرد

 منابع

 .دیناه، حیدری دستجردی و اسماعیل، یمهرآبادحسین؛ فالح ، صدیقه؛ درگاهی، اسدی

ای همطالعه رابطه بین خالقیت و نوآوری سازمانی در کارکنان بیمارستان (.6371)

اپزشکی دانشگاه علوم رمجله دانشکده پی .عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 .290-209، (2)66 ،پزشکی تهران

 . تهران: ترمه.هاسازمانها و خالقیت و نوآوری در انسان(. 6399) .موریت، آقائی فیشانی
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(. ایده استراتژی استارتاپ کارآفرینی و نوآوری. 5861) .دریك، مارک؛ جیتنز، بیراگل

 .5.8مجله الکترونیکی کتابدار (. 6372) ترجمه سمیه مردمی.

با هدف رشد و رقابت  وکارکسبنوآوری باز خدماتی )بازنگری در (. 5866) .نریه، چسبرو
 تهران: رسا. (.6376) باقری. ید کامرانس ترجمه، ای نوین(در زمانه

 اتیدر خدمات بر ن ینوآور ریتأث(. 6372) .لیال، بصیر و مجتبی، پورسلیم فریبرز؛، نیارحیم

هر پنج ستاره ش یها: هتلموردمطالعه) یحس یابیبازار واسطهبه انیمشتر یرفتار

 .31-67، (56)5 ،نینو یابیبازار قاتیتحق یپژوهش -یفصلنامه علم. مشهد(

، کارکنان شغلی رضایت رابطه(. 6373) .شراره، رزمجو و محمد، محمود؛ حقیقی، زمانی

، (4)65، مدیریت سازمانیبیمه.  یهاشرکت رشد سازمانی در و سازمانی کارآفرینی

132-123. 

 .668، تدبیر ماهنامه، نمازسادر  آورینوو  (. خالقیت6308) .صمد، عالی

دانشگاهی و تخصصی در  یهاکتابخانهاهمیت و نقش  (.6311) .اهللرحمت، فتاحی

 ،جستارهای ادبی مجله. چارچوب یك طرح کلی -آموزشی و پژوهشی  ریزیبرنامه

(5890) ،142-114. 

و  شرکت شدر بطهرا بر عمر چرخه ریتأث(. 6374) .فاطمه، باقری موصلو و جواد، مرادی

 ،لیما اریحسابد یهاپژوهشن. اتهر داربهااوراق  رسبواز  یهداشو دآوریسو

5(54) ،73-680. 

 مانیزسا آورینو ریتأث سیر(. بر6372) .آرزو، رستمی و مهدی، مهدی؛ رسولی، مرتضوی

مجله قابتی. ر مزیت طریقاز  نمازسا دعملکر بر هزینه یهبرر عمومی یتژاسترو ا
 .52-69، 59 ،مدیریت توسعه و تحول

 یبرا یخدمات بانک یابیبازار یکاربرد یهاروش(. 6304) .ونوس، میترا و داور، انئیصفا
 .. تهران: نگاه دانشیرانیا یهاكبان
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