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از دیدگاه کتابداران دانشگاه تبریز دانشگاهیی خلاقیت و نوآوری در کتابخانه هاتحلیل عوامل موثر در ایجاد   

 یسنده مسئول()نو 1فائقه محمدی

 2پوری رحیم

اه نشگدااران کتابد هيدگاد در کتابخانه هاي دانشگاهی از آورينو و خالقیت در مؤثر ملاعو سیربرحاضر،  کیفی هدف پژوهش  چکیده:

 بوده وگاه تبريز هاي وابسته به دانشجامعه آماري اين تحقیق، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزي و کتابخانهمی باشد. تبريز 

داده ابزار گردآوري  کتابدار می باشد. 41و شامل نمونه مورد پژوهش، از بین اين افراد، به روش هدفمند از نوع گلوله برفی بدست آمده 

جهت تجزيه و تحلیل داده ها از شیوه کدگذاري گلاسر و استراوس استفاده شده . می باشدمصاحبه نیمه ساختار يافته  ،هاي اين پژوهش

به  ه تبريزاز ديدگاه کتابداران دانشگا ايجاد خلاقیت و نوآوري در کتابخانه هاي دانشگاهیعوامل کلیدي موثر در يافته ها، است. براساس 

 داشتن روحیه  نوآوري و. عوامل فردي شامل مواردي از قبیل سه دسته عوامل فردي، عوامل سازمانی و ويژگیهاي ايده تقسیم می شود

ي می باشد ک پذيرريس روحیهه ايده خلاق،  داشتن تحصیلات مرتبط با شغل توسط کارکنان و مديران،  داشتن خلاقیت، داشتن انگیزه ارائ

شامل يده عامل ويژگیهاي اپشتیبانی از ايده هاي کتابداران و تخصیص بودجه می باشد. همچنین . عوامل سازمانی در بر گیرنده دو عامل 

قابلیت ديده شدن توسط ساير افراد و سازمانها ، قابلیت اجرايی ايده در مقرون به صرفه بودن، هماهنگی با اهداف کتابخانه،  عواملی چون 

که استقبال مدیران کتابخانه ها از ایده های کتابداران، باعث ایجاد  چنین بر می آيداز نتايج اين پژوهش،  محیط کتابخانه می باشد .

خلاقانه  ایده هایاز کتابخانه مدیران جهت پویایی هرچه بیشترکتابخانه ها، می شود  پیشنهادمی گردد، لذا  ن خلاقدر کتابداراانگیزه 

از آنجا که عملی کردن ایده ها نیازمند حمایت مالی سازمان  اجرایی کردن آنها نمایند. همچنینو سعی در نموده استقبال کارکنانشان 

مدیران کتابخانه جهت تخصیص بودجه کافی به کتابخانه ها در راستای اجرایی نمودن ایده ها با رایزنی مادر می باشد، لذا لازم است 

 ،با مدیران مافوق و توجیه نمودن آنان بتوانند بودجه کافی برای کتابخانه دریافت کنند تا بتوانند با عملی ساختن ایده های خلاقانه

 بهره وری از کتابخانه را بالا ببرند.  

 خلاقیت در کتابخانه ها، نوآوري در کتابخانه ها، کتابداران دانشگاه تبريز، کتابخانه هاي دانشگاهی ید واژه ها:کل
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 مقدمه

در  سازمان ها به منزله نهادهاي اجتماعی براي در امان ماندن از پیامدهاي آسیب رسان تغییرات در محیط نیاز به نوآوري دارند.

سازمانهاي آموزشی از قبیل دانشگاهها زمانی که اين سازمانها با مشکلاتی از قبیل کمبود بودجه مواجه می شوندکتابخانه هاي وابسته به 

آنها نخستین مکانی هستند که از اين کمبود ضرر می بینند، لذا استفاده از تکنیکهاي نوآورانه در کتابخانه ها باعث می شود که علیرغم 

کاهش بودجه،  با هزينه و پرسنل کمتر سطح ارائه خدماتشان را توسعه بخشیده و کارايی خود را گسترش دهند.)فالسینی – 

وايت2224،3(.  نوآوري به معناي توانايی انجام امري ابتکاري می باشد که به خلق محصول يا خدمتی جديد در سازمانها منجر می شود. 

پژوهشگران در مطالعات خود به اين نتیجه رسیدند که متغییر نوآوري سازمانی از متغیرهاي فناوري اطلاعات و عملی سازي در سازمان 

تاثیر می پذيرد. به اين صورت که سطح تغییرات متغییرهاي فناوري اطلاعات و عملی سازي  در سازمان می تواند در سطح نوآوري 

سازمانی تغییر ايجاد نمايد. )ژانگ1 و ديگران، 2242(. کتابخانه ها نیز به منزله سازمان هاي اجتماعی براي آنکه خود را با تغییرات منطبق 

کنند نیاز به نوآوري دارند.کتابخانه هاي دانشگاهی که در بستر آموزش عالی فعالیت می کنند با تحولاتی همچون استقبال چشمگیر از 

يش هاي جديد تحصیلی، متنوع شدن نیازهاي علمی، افزايش تعداد دانشجويان و ... تحصیلات تکمیلی، رشد و گسترش رشته ها، گرا

کتابداران . (4321مواجه بوده و هستند. براي موفقیت در چنین شرايطی نیاز به اتخاذ استراتژي هاي نو آورانه است.) بابايی و ديگران،

ر کلی از محیط اطراف خود و ديدن يبه منظور کسب يک تصو بايد از مرز عادتهاي فکري معمولی و روزمره خود عبور کنند. آنان

جايگاه دقیق شیء، جايگاه شخص در داخل يک سازمان و آگاهی از چگونگی تأثیر محیط بر مراجعان کتابخانه، بايد يک گام به عقب 

یر فردي بر آنان دارد ولی به چگونگی برگردند. افراد عموماً بیش از اندازه به اين مسئله توجه می کنند که تغییرات محیط کاري چه تأث
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پردازند. درك اين نکته که چطور راه حل ها کل يک  تأثیرپذيري سازمان در کلّیت آن و مراجعان آن از محیط کاري، کمتر می

ر دهند، ممکن است ديد جديد يا متفاوتی در کارکنان درباره چگونگی تغییر بخشی که در آن کا سازمان را تحت تأثیر قرار می

کنند، به وجود آورد. اگرهر شخصی در سازمان اين کار را انجام دهد، ممکن است نظام به شکل کارآمدتري عمل کند که در می

(4311) طلاکوبنهايت به نفع کتابخانه تمام شود و خدمات بهتر و مؤثرتري به مراجعان بدهد.  

کتابداران، کارآفرين و نوآور باشند، اما چگونه يک کتابدار دانشگاهی رود بسیاري از در فرهنگ يک کتابخانه دانشگاهی، انتظار می

و  هاي اندکی از مديريتکند؟ روشتواند کارآفرين باشد؟ و چگونه يک کتابخانه دانشگاهی، خدمات کاملا جديدي را ايجاد میمی

 آشنا نیستند.ها ارزيابی موفقیت نوآوري وجود دارند و کتابداران دانشگاهی به خوبی به اين روش

در  ”بايد مانند هر کسب و کار ديگري به طور کامل کارآفرين و نوآور باشند.“کند که موسسات خدماتی می اظهار (2244) 5دريکر

توان يافت: نهادهاي خدماتی مثل کتابخانه دانشگاهی، بايد بیش از کسب و کارهاي سودآور، نظرات دريکر، يک ايده کلیدي را می

ن موفقیتی شود و بايد اغلب چنیاش چقدر موفق میباشند. يک کتابخانه دانشگاهی بايد ارزيابی کند که خدمات نوآورانهنوآوري داشته 

 (4325را به ذينفعان در خارج از کتابخانه ترويج کند.)مردمی،

فکر  ارائه خلاقیت به معنی کلیدر يک مفهوم  . و به معناي خلق کردن است creativityخلاقیت يا آفرينش برگردانی از واژه انگلیسی 

اهش وري، افزايش تولیدات يا خدمات، کافزايش بهره از قبیل هاي سازمانو طرح نوين براي بهبود و ارتقاء کمیت يا کیفیت فعالیت

 توان در هدفدار تغییر يک ايجاد براي به معنی تلاش بعبارت ديگر، خلاقیت جديدتر و بهتر می باشد.تولیدات يا خدمات ارائه ها، هزينه

کسب ز نوآوري نی ،است . از طرفی جديد مفهوم يا فکر يک ايجاد براي ذهنی هايتوانايی سازمان و بکارگیري اقتصادي يا اجتماعی

 (. 4312می باشد )آقايی فیشانی، اي خلاق و تبديل آن به محصول و خدمت و يا يک روش عملیاتی مفید انديشه

امروزه توانايی براي نوآوري مستمر و بهبود محصولات، خدمات و فرآيندها، براي سازمان ها امري حیاتی است چرا که هر سازمانی زمانی 

مزيت رقابتی را کسب می کند که يک راهکار خلق ارزش را به اجرا درآورد. کتابخانه ها  نیز مانند هر سازمان ديگري می توانند با 
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وآوري يا نخلاقیت و نوآوري حاکم بر سازمان و کاربردي کردن خلاقیتهاکتابخانه را به سازمانی خلاق تبديل کنند . آگاهی از میزان 

براي جامعه سه فايده دارد: آن باعث افزايش رشد اقتصادي می شود، بهره وري را بالا می برد و باعث به وجود آمدن  مخلاقیت دست ک

اصولا بهره وري به بهبود فنون يا تکنیک هاي تولید مربوط می شود و اين کار،  .. )همان(.گردد تکنولوژي، کالاها و خدمات جديد می

 .از وظايف اصلی نوآوري يا خلاقیت است

کمبود  عواملی از قبیل علیرغم مزاياي مطرح شده در فوق که استفاده از خلاقیت و نوآوري می تواند  براي کتابخانه ها به ارمغان آورد،  

بودجه در کتابخانه ها باعث شده تا آنها به دنبال تلاش براي فرآهم کردن محیط مناسب براي پرورش اين خلاقیت ها نبوده و به تبع  نیرو و

آن کتابداران نیز رغبت و تمايلی براي مبادله دانش و تجربه و پرورش توانايی هاي نوآورانه و خلاق خود نداشته باشند )حسن زاده و 

 (. 4321ديگران،

آنچه در اين میان بديهی بنظر می رسد اينست که صرف وجود تجهیزات و امکانات در کتابخانه و همچنین صرف ارائه ايده توسط افراد 

بصورت نظري، نمی تواند تضمین کننده موفقیت کتابخانه ها در بکار گیري ايده هاي خلاق بصورت عملی باشد، مگر اينکه از تکنولوژي 

جايگزينی  بکارگرفتن فرهنگ بکار گیري تکنولوژيهاي خلاقانه و، لذا .ستاي رسیدن به اهداف کتابخانه استفاده شودبصورت خلاقانه در را

 Falciani-White) (2021 ,باعث رونق کار کتابخانه ها می گردد. شیوه هاي قديمیآن با 

ي فکري  از جمله مراکز مهم تحقیقاتی و پژوهشی در کشور کتابدار بعنوان سرمايه ها 52کتابخانه هاي دانشگاه تبريز با دارا بودن بیش از

 می باشند که می توانند با بها بخشیدن به ايده هاي خلاق کتابدارانشان و کاربردي نمودن ايده هاي آنها  بطور عملی نقش مهمی در افزايش

تابخانه هاي آوري در کنو و خالقیت در مؤثر ملاعوبهره وري داشته باشند. از آنجا که تاکنون تحقیقی جامع که بصورت کیفی به بررسی 

  آورينو و خالقیت در مؤثر ملاعو سیربر ،اين پژوهش کلی از ديدگاه کتابداران بپردازد صورت نپذيرفته است،  لذا هدف اه تبريزنشگدا

در اين پژوهش سعی شده تا به  لذا با در نظر گرفتن اين هدف، اه می باشد.نشگدا اران اينکتابد هيدگاد در کتابخانه هاي دانشگاهی از

یشنهاد پعوامل مشوق و نیز بازدارنده در راستاي ارائه  و همچنین از ديدگاه کتابداران مفهوم خلاقیت و نوآوريسوالات اساسی از قبیل 

جامعه و استفاده شدهروش پژوهش کیفی  ازبراي جمع آوري داده ها  اسخ داده شود.خود آنان پاز ديدگاه توسط کتابداران ايده هاي نو

ین هاي وابسته به دانشگاه تبريز می باشدکه نمونه مورد پژوهش، از بآماري ، شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه مرکزي و کتابخانه

 بدست آمده است.  به تعداد چهارده نفر اين افراد، به روش هدفمند از نوع گلوله برفی
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 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور 

هاي هاي مديريت دانش کتابداران با نوآوري خدمات در کتابخانهرابطه مهارتبررسی  ف تحقیقی را با هد )4124(کلته و اعرابی

در تمامی متغیرهاي مورد بررسی، میانگین نمونه از میانگین دادند. يافته هاي اين پژوهشگران نشان داد که  عمومی استان سمنان انجام

اربران هاي نو دارند و به کهاي عمومی استان سمنان ايدهنظري بالاتري برخوردار بود، اين امر نشانگر آن است که کتابداران کتابخانه

فرهنگ سازي تسهیم دانش در  دری مديريت دانش نقش مهمهمچنین نتايج حاکی از آن بود که  دهند. خدمات جديد ارائه می

 .ها در فرآيند نوآوري بر عهده داردکتابخانه

و  ها خانهسازمانی کتاب لاقیتشناسايی رابطه میان خکه با هدف  پیمايشی تحلیلی( در طی يک تحقیق 4321آقاکیشی زاده و همکاران)

زمانی کتابداران سا لاقیتخشرقی انجام دادند دريافتند که هاي دانشگاهی آذربايجان  کتابداران کتابخانهمهارتهاي اطلاعاتی و ارتباطی 

ا با مهارتهاي ه سازمانی کتابخانه لاقیتو ارتباطی آنان در سطح خوبی قرار دارد و میان خ اطلاعاتیهاي دانشگاهی و مهارتهاي  کتابخانه

 .رابطه مستقیم، مثبت، و معناداري وجود دارد شرقیبايجان هاي دانشگاهی آذر و ارتباطی کتابداران کتابخانهطلاعاتی ا

( در قالب پژوهشی کیفی ، تجربه هاي نواوري مديران کتابخانه هاي دانشگاهی به منظور دستیابی به شناخت فرآيند 4321بابايی و ديگران)

مديران کتابخانه هاي دانشگاهی شناسايی نوع چالش را پیش روي  7نوآوري و کشف مدلی جديد را بررسی کردند. اين پژوهشگران 

کردند که شامل: چالش نیروي انسانی، محیط سازمانی، زيرساختی، محیط خارجی، فردي/مديريتی، استراتژي و فکري/ فرهنگی. عمده 

 ترين آنها چالش نیروي انسانی بود.

ي در بین کتابداران کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه ( در پژوهش خود رابطه تسهیم  دانش با خلاقیت و نوآور4321حسن زاده و ديگران)

هاي تربیت مدرس، آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و علوم پزشکی تهران را مورد بررسی قرار داده اند و يافته هاي آن ها نشان داد 

خانه ها اشتراك دانش در کتاب که بین تسهیم دانش و خلاقیت همبستگی معناداري وجود ندارد. بدين معنی که هر نوع تغییري که در

صورت گیرد، الزاما اينگونه نیست که تغییر در خلاقیت کتابداران را به همراه داشته باشد. اما بین متغیر هاي تسهیم دانش و نوآوري 

 همبستگی معناداري وجود دارد. 

 بررسی کردند. يافته هاي راعوامل موثر در خلاقیت و نوآوري کتابداران دانشگاهی اصفهان  ( در طی تحقیقی 4324تفرشی و ديگران)

در خلاقیت و نوآوري آنان موثرند و در  اين پژوهش نشان داد که به نظر کتابداران ،کلیه عوامل فردي و سازمانی بیش از حد متوسط

میان زيرمجموعه هاي عوامل فردي موثر در خلاقیت، عوامل مربوط به علم، دانش، تخصص کتابدار مهمترين عامل فردي موثر شناخته 

نی موثر در شد. و در میان زيرمجموعه هاي عوامل سازمانی موثر در خلاقیت، عوامل مربوط به سیستم پاداش مهم ترين عامل سازما

 خلاقیت کتابداران شناخته شد.

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fensani.ir%2Ffa%2Fcontent%2F325380%2Fdefault.aspx&type=0&id=1105520
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رين عوامل موثر در خلاقیت و نوآوري کتابداران متشناسايی مه( تحقیقی را با روش پیمايشی و باهدف 4324کريمی و همکاران )

سازمانی بیش  فردي وه ها نشان داد به باور کتابداران شرکت کننده، کلیه عوامل تيافانجام دادند . کتابخانه هاي دانشگاهی شهر اصفهان

طبق اين تحقیق، از بین عوامل مهم فردي، داشتن دانش تخصصی و خلق و  . از حد متوسط در خلاقیت و نوآوري آنان موثر هستند

خوي نیک کتابداران  و از بین مهمترين عوامل سازمانی، داشتن فرهنگ سازمانی از جمله عوامل مهم موثر در ايجاد خلاقیت و نوآوري  

 ابخانه ها گزارش شده است.در کت

 

 :تحقیقات انجام گرفته در خارج ازکشور

. جام دادان آموزش و يادگیري براي دانشگاهی کتابخانه هاي نوآوري مورد در در بین ادبیات تحقیق بررسی يک 6ینولل ،2242 سال در

 برخی از اين نقشها شامل مهارت. کرد شناسايیجهت نواوري  را دانشگاهی کتابدار هاي نقش با مرتبط در اين تحقیق موضوعات او

 نوآوري کرد که ريگی نتیجهاين تحقیق در لولین. بودند يادگیري و مشارکت اطلاعاتی؛ سواد الکترونیکی؛ آموزش/ديجیتال يادگیري

 باشند.می  آموزش و يادگیري براي صرفا کههستند هايی نوآوري از فراترقرار می گیرند  جامعه تأثیر که تحت یيها

 . او کرد بررسی نوآوري و دانشگاهی هاي کتابخانه با رابطه در را( نامه پايان جمله از) مطالعه 22 7بروندي کورتیس ،2245 سال در

اين   دهند اما نمی ارائه دانشگاهی هاي کتابخانه در نوآوري بهبود براي قطعی راهکار تنهايی، مطالعات به از يک هیچ که گرفت نتیجه

 پذير امکان و کند می تشويق را گیري تصمیم در مشارکت که سازمانی ساختار با اي کتابخانه از کلی طرح مطالعات در کنار هم يک

 . ارائه می دهند کند، می

 که داد انجانتزنش تحلیل و تجزيه. انجام داده است دانشگاهی پژوهشی يهاکتابخانه در نوآوري تحقیقی را در ارتباط با( 2243) جانتز

 معنی لحاظ به ابدارانکت خلاق توانايی به نسبت مديران ديدگاه تحصیلی و رشته تحصیلات، سطح کاري، سابقه میانگین سن، میانگین

 . کند بینیپیش را دانشگاهی پژوهشی يهاکتابخانه در نوآوري تواند نمی داري

 پرسشنامه يقطر از که است يیهاداده بر مبتنی پژوهش نتايج. کرد بررسی دانشگاهی يهاکتابخانه در را فناورانه نوآوري( 2243) 1واگان

 ،شودمی محسوب نوآوري که آنچه از مديران درك قبیل از مواردي ارزيابی به پرسشنامه در موجود سوالات. است شده گردآوري

 نحوه و  وآورين يک سازيپیاده برايگیري تصمیم هنگام به مهم ملاحظات شود، شناخته نوآوري عنوان به تواندمی که فناورانه تحولات

 گونه هر سازيادهپی از قبل که بودند معتقد مديران از بسیاري  .است پرداخته ي تحت مديريتشانهاکتابخانه در نوآوري از مديران حمايت

 درباره را توجهی ابلق شواهد واگان. گیرد قرار نظر مد کتابخانه اهداف با آن ارتباط نیز و کتابخانه کاربران روي آن بر تاثیر بايد نوآوري،

 کمی دقت زا بکار رفته توسط او در اين مطالعه شناسی روش حال اين با. کرد ارائه دانشگاهی کتابخانه جامعه در نوآوري به دادن اهمیت

 . است برخوردار

                                                           
6 Liewellyn 

7 Curtis Brundy 
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 با رابطه در دانشگاهی کتابداران  از نفر 6 ديدگاه توصیف به کیفی يهاروش و موردي مطالعه رويکرد ازگیري بهره با2 (2242) جانتز

 يشانهاابخانهکت در نوآوري فرايند از خوبی درك دانشگاهی کتابداران که برد پی جانتز. پرداخت دانشگاهی يهاکتابخانه در نوآوري

 اندکرده وصیفت توانمندسازي ، جمعی کار مشارکتی، همکاري،  بر مبتنی: مثل کلماتی قالب در را خود مديريتی رويکرد بسیاري. دارند

 بخشی تخصیص همچنین و جديد يهاايده ارائه قبال در پاداش دادن به اقدام نوآوري، به در جهت ترغیب افرادها کتابخانه اين از يکی. 

 مثابه هب بودجه کاهش چگونه که موضوع اين مورد در کتابدار دو. است کرده شوند،می محسوب نوآورانه که يیهاپروژه به بودجه از

 را خود رانینگ دهندگان پاسخ از نفر چند. کردند صحبت شده خدمتشان محل يهاکتابخانه در نوآوري تسريع باعث کاتالیزگر يک

 با در رابطه. شد داده تشخیص مديريتی مشکل عنوان به بیشتر مسئله اين اما کردند، ابراز عمل ابتکار اتخاذ در کتابداران ناتوانايی درباره

 نگاه بارهفرآيندي يک نه و تدريجی فرايندي عنوان به بیشتر نوآوري به دانشگاهی کتابداران که داشت اظهار جانتز، نوآوري سرعت

 فرايندهاي و محصولات با را سازگاري از بالايی درجه بنابراين افتد؛می اتفاق موجود يهانظام با رابطه در نوآوري که آنجايی از و کنندمی

 . دارند موجود

 روش شناسی پژوهش

با استفاده  از،یمورد ن يهاداده. ه استاستفاده شد پديدارشناسیتر موضوع از روش کیفی از نوع مطالعه در اين پژوهش براي بررسی عمیق

ابخانه مرکزي کتکتابداران شاغل در کلیه شامل  ،آماريجامعه .  ه اندساختار يافته تا رسیدن به اشباع نظري گردآوري شد نیمه از مصاحبه

به تعداد چهارده  فیگلوله براز نوع  هدفمنده روش ب ،بین اين افراد نمونه مورد پژوهش، از کهبودنددانشگاه تبريز  وابسته به هايکتابخانهو 

، در پايان هر مصاحبه، هر کدام از کتابداران مصاحبه شونده يک يا ان. بر اين اساس، بنا به درخواست پژوهشگره استبدست آمد نفر

علاقمند  و از نظر آنها کتابداران خلاقاولا مدرك تحصیلی آنها علم اطلاعات و دانش شناسی بوده و ثانیا چند نفر از همکاران خود را که 

،  واجد شرايط  کتابدار 41در نهايت از طريق مصاحبه با  . دندشان معرفی می به پژوهشگر به ايجاد تغییر و نوآوري در کتابخانه ها باشند

   .ه و تکمیل شدداده هاي مورد نیاز به حد اشباع رسید

با توجه به میزان  انجامید. طول ب روز  15حدود ا هآوري دادهگرفت. جمعمی براي راحتی کتابداران، مصاحبه در محل کار آنها صورت 

ا يک سی دقیقه ت ازهر مصاحبه سوالات مصاحبه،  مدت زمان به  نحوه پاسخگويیبه موضوع پژوهش و شرکت کنندگانعلاقه مندي 

 . ر بودیمتغساعت 

گام  شد. در( استفاده 4267) 44استراوس و گلاسر 42کدگذاريروشاز  هامصاحبه ،  جهت کدگذاري داده انجام از در مرحله بعد

 از استفاده با حقیقی، بیشترين کدهاي شد سعی سپس از طريق کدگذاري بازها توسط پژوهشگر تايپ شد. اول ابتدا تمامی مصاحبه

 زير در هم به مشابه کدهاي 42براي شناسايی کدهاي محوري دوم گام . درگرديد استخراج شوندگانمصاحبه توسط ارائه شده کلمات

 هاي اصلی استخراج گرديد.در نهايت مقوله گرفتند؛ قرار دهد پوشش بتواند را خود زيرمجموعه کدهاي تمام که کلی يک مقوله

                                                           
9 jantz 
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شوندگان (  براي کسب روايی و پايايی در پژوهشهاي کیفی روش تأيید صحت بیانات توسط خود مصاحبه4215) 43گوبا و لینکلن

استفاده برخی  از پژوهشگران کیفی قرار می گیرد. بر همین اساس، در پژوهش را پیشنهاد کرده اند که  در حال حاضر اين روش  مورد 

صاص کدهاي ها پس از تايپ و اختکیفی حاضر نیز براي کسب روايی و پايايی از اين شیوه استفاده شده است. براي اين  منظور  مصاحبه

-میل می شدند تا صحت بیانات توسط خود مصاحبهشوندگان ايبه خود مصاحبه انتوسط پژوهشگر 41باز ) مرحله اول کد گذاري( 

شوندگان و همچنین همخوانی کدهاي باز اختصاص يافته به بیانات آنها توسط خود افراد مورد تأيید قرار گیرد و اگر احیانا ناهمخوانی 

ی در اين ي کسب روايی و پايايوجود داشته باشد برطرف گردد که در اين مرحله همه شرکت کنندگان آنها را تايید نمودند. همچنین برا

 .(2221،  45مورس و همکارانش (ها نیز استفاده شده استزمان دادههمآوري و تحلیل پژوهش از روش جمع

 یافته ها: 

در اين قسمت از مقاله سعی شده تا   در اين بخش از مقاله، يافته هاي پژوهش به ترتیب سوالات پژوهشی مطرح می گردد.

افزايش بیش از حد تعداد صفحات مقاله، در ارائه جوابهاي پاسخگويان جوابهاي مشابه براي هرکدام از سوالات در بمنظور جلوگیري از 

 هم ادغام گردد.

 از ديدگاه کتابداران چیست؟  نوآوريسوال اول پژوهش:  مفهوم 

 

مه میگیرد. خلاقیت اشاره به قدرت ايجاد انديشه هاي نو دارد که اين انديشه هاي نو در نهايت منجر به خلاقیت از شیوه تفکر افراد سرچش

انسان زمانی  .گرددخلق يک روش جديد می شود که براي اولین بار بکار برده می شود و باعث تسريع عملکرد و آسانتر شدن کارها می 

را در جهت به جريان انداختن توانمنديهاي فکري جهت ايجاد يک انديشه جديد تغییر میتواند خلاقیت داشته باشد که بتواند افکارش 

تغییر و  خلاقیت بصورت کلی يعنی»حقوق و علوم اجتماعی دررابطه با اين موضوع به اين نکته اشاره کرده که دانشکده کتابدار دهد. 

 «. است ذهنی جهت ايجاد يک انديشه جديد جريان انداختن توانمنديهاي فکري وه تحول در افکار انسان و قدرت ب

حولات مکمل خلاقیت استفاده می شود يعنی بکارگیري خلاقیتها و تبعنوان نوآوري »در اين باره اشاره به اين کرده که کتابدار همچنین اين 

 «. در ارتقاء انديشه ها

ق است که خلاقیت يک توانايی براي افراد خلا. به نظر بنده اين دو کلمه مکمل هستند»گفته که  خارجیزبان و ادبیات  کتابدارهمچنین 

 . «همواره فکر میکنند به چالش ها.نوآوري هم ممکنه در مرحله اجرايی خودشو نشون بده.يعنی بشه که ايده هاي خلاق کاربردي بشن

ک استعداد نهفته در همه انسانها وجود دارد و اين انسانها هستند که با مرز بین خلاقیت و نوآوري مشخص نیست. خلاقیت به عنوان ي

شکوفا کردن استعدادهاي خود میتوانند از آن بهره ببرند. با اين اوصاف میتوان گفت که خلاقیتها ايده اي خامی هستند که در ذهن افراد 

شدند به آنها نوآوري گفته می شود.خلاقیت و نوآوري با يکديگر وجود دارند و زمانی که اين ايده ها به مرحله اجرا رسیدند و کاربردي 

تفاوت دارند. خلاقیت به معنی يافتن يک راه و شیوه جديد که به منظور ايجاد يک تغییر هدفدار در شیوه هاي قديمی براي حل چالشها 

ت است. بدين معنی که ايده هاي ذهنی ها و مشکلات موجود. خلاقیت از ذهن انسان سرچشمه می گیرد. نواوري محصول مادي خلاقی
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عملی شوند. به عبارت ديگر خلاقیت اشاره به قدرت ايجاد انديشه هاي نو دارد و نو آوري به معناي کاربردي ساختن آن افکار نو و تازه 

 شیمی گفته:دانشکده کتابداراست. دراين رابطه 

شود ،همه انسانها بنابه اصل تفاوتهاي فردي داراي خلاقیت می باشند. که  بنظر من خلاقیت يعنی ايده جديد که در ذهن انسان ايجاد می "

خلاقیت در ذهن تشکیل می شود وبه صورت خام و انتزاعی باقی می ماند  تا اينکه عملیاتی شود آن زمان است که می توانیم بگويیم که 

 «.نوآوري ايجاد شده است

 است: مصاحبه شونده ديگري نیز در اين زمینه چنین گفته

ه در ک يک توانايی ذهنی در ايجاد و خلق چیزي نو می باشد و چنین توانايی در ذهن اکثر افراد بصورت نهفته وجود دارد  خلاقیت"

 ("الهیاتکتابدار دانشکده )  "مرحله نوآوري از ذهنیت به عینیت می رسد

رچشمه به عنوان عاملی در نظر گرفت که از افکار انسان سرا می توان خلاقیت براساس نظرات کتابداران چنین می توان نتیجه گرفت که 

. بنابراين  باشد میبه عنوان شکل اجرائی شده و تحقق يافته خلاقیت ذهنی  و نوآوري به معنی خلاقیت عینی از سويی ديگر  می گیرد.  .

وت جداگانه ولی در عین حال مکمل  با يکديگر می همان طور که ملاحظه می گردد دو واژه خلاقیت و نوآوري داراي دو مفهوم متفا

 باشند.

 

 ؟ اهمیت داردبه چه لحاظ از ديدگاه کتابداران  خلاقیت و نوآوري در کتابخانه هاي دانشگاهی سوال دوم پژوهش :

 یفیت خدمات شاناينکه ک تاد، بايد ايده هاي نو و خلاق را به کارببرند نو پويايی خود راحفظ کن دانشگاهی براي اينکه بقاهاي کتابخانه 

بهبود بخشند.از آنجا که کتابداران کتابخانه هاي دانشگاهی با پژوهشگران و دانشجويان سروکار دارند و اين افراد با جديد ترين يافته  را

باشند .  ات براي اين افرادها و اطلاعات علمی سروکار دارند کتابداران بايد در پی يافتن راه حل هاي بهتر براي در اختیار قرار دادن اطلاع

در مورد اهمیت خلاقیت و نوآوري در کتابخانه هاي دانشگاهی يکی از لذا خلاقیت در اين کتابخانه از اهمیت بسزايی برخوردار است.

 مصاحبه شوندگان چنین گفته:

دن و حفظ بقا ت بلکه براي سازگار شبراي اينکه کتابخانه هاي دانشگاهی نه تنها براي بهتر شدن و افزايش کیفیت خدمات و محصولا" 

 علوم تربیتی و روانشناسی(کتابدار دانشکده  .)"و پويايی خود نیازمند انديشه هاي نو و نظرهاي بديع و تازه هستند

ب از اين نظر مهم است که باعث جذ خلاقیت و نوآوري در کتابخانه هاي دانشگاهیبر اساس ديدگاه شرکت کنندگان در اين پژوهش، 

از انواع روشهاي ی توان م ي دانشگاهیمخاطبان در کتابخانه هابراي جذب مخاطبان بیشتر به اين کتابخانه ها می گردد. بنا برنظر کتابداران، 

ري در نشگاهی می تواند کمک موثکارکنان کتابخانه هاي دامتنوع در اين میان بهره گیري از ايده هاي نوآورانه و . خلاقانه استفاده کرد

 هاي زياديديتبا محدوکتابداران  سوي ارائه ايده هاي نو از ،در کتابخانه هاي دانشگاهیکه بنظر می رسد چنین  با اين حال .اين راستا باشد

تبديل کرده است که اجازه هر حرکت جديدي را از کتابداران  و کم مشتري محیط کتابخانه را به محیطی راکد اين امر، و مواجه بوده

 شاهد اين مدعاست. در زير، گرفته است. جمله قید شده

چون تابع قوانین و محدوديت هاي خاصی هستیم.چون توانايی جذب نیروهاي همکار  .چون دست ما باز نیست براي ارايه خدمات بیشتر "

 . ی(خارج هايو زبان)ادبیات  "دننمی ده به ماها ي محدود امکان خلاقیت را برنامه .نداريم را براي ايجاد خلاقیت
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 يکی ديگر از شرکت کنندگان در اهمیت اين موضوع چنین تاکید کرده است:

عداد تمتاسفانه در حال حاضر علیرغم اينکه در ظاهر مسئولین کتابخانه ها مدعی هستند که از ايده هاي خلاق کتابداران براي افزايش  "

 هیات(الکتابدار دانشکده ) "واقعیت غیر از اين هست.، کتابخانه استقبال می کنند،  ولی در عمل بیشترو پويايی  کاربران

 مصاحبه شونده ديگري نیز در اين راستا چنین گفته است:

خلاقانه،   با بکار بردن تکنیکهاي هاي  از اين نظر که کتابخانه هاي دانشگاهی يکی از ارکان مهم جوامع علمی هستند لذا بايد بتوانند "

البته اين کار نیازمند استقبال مديران کتابخانه ها از ايده هاي خلاق  محیط کتابخانه را به محیطی گرم و جذاب و کاربر پسند مبدل کنند.

 کشاورزي(کتابدار دانشکده ) "می باشد

در شکل گیري و بکار گیري ايده هاي خلاق و نوآورانه در  آنهاجايگاه اهمیت  سوال سوم پژوهش : ديدگاه کتابداران در مورد 

 ؟چیستکتابخانه 

 

امروزه دنیا باشتاب زيادي در حال تغییر و تحول می باشد.و تغییر در تکنولوژي و فناوري باعث تغییر در کارها نیز شده است. کتابداران 

با اين تحولات پیش رفته  و ايده هاي خلاق و نوآورانه را به کار ببرند، براي اينکه از قافله اين تحولات جديد عقب نمانند بايد همگام 

اي خلاق لذا داراي نقش کلیدي در بکار گیري ايده ه، ازطرفی کتابداران با محیط کتابخانه آشنا هستند و بر کار خود تسلط کامل دارند 

ر جامعه  کاربرد تکنولوژي در کتابخانه و بازآموزي با تغییراتی که د هستند که کتابخانه و خود را از طريق . کتابدارانو نوآورانه می باشند

 : الهیات اين گونه گفته دانشکده  کتابدار ،در رابطه با اهمیت اين موضوع رخ می دهد سازگار می کنند.

فردي است که اشراف  اولینمیتونیم با صراحت بگیم که نقش کتابدار در شکل گیري ايده هاي خلاق بسیار بیشتر است، چون کتابدار  "

 "و آگاهی کامل به مجموعه و محیط کتابخانه دارد.

کتابداران در نقش يک دانشمند کوچک که در همه زمینه ها اطلاعات دارد می توانند نقش کلیدي واصلی را در ارائه ايده هاي نو داشته  

ص کاربران را در اختیارآنها قرار می دهد و از اتلاف وقت آنها باشند. اين کتابداران هستند که از میان انبوه اطلاعات ، اطلاعات خا

 ."ستندهکتابداران يه دانشمند کوچولو تو تمام زمینه ها"در اين مورد چنین می گويد:  علوم طبیعیدانشکده  کتابدار نند. جلوگیري می ک

 :تهگفچنین مکانیک دانشکده  کتابدار ازدر رابطه با جايگاه کتابداران و حمايت از خلاقیت آنها میتوان به اين توصیف 

جايگاه کتابداران در بکار گیري ايده هاي خلاق در کتابخانه هاي دانشگاهی نسبتا ضعیف میباشد چون اختیارات لازم و کافی را به  "

یت هايی که . از ديگر موقع"ورندمسئولین کتابخانه ها و کتابداران دانشگاهی نمی دهند و ابزارها و پشتیبانی لازم را از آنها به عمل نمی آ

هی همه ي افراد ازشیوه هاي استفاده از کتابخانه آگاسبب ايجاد خلاقیت و نوآوري می شود استفاده کاربران از کتابخانه هاست چرا که 

ین اورانه باشد همچنلازم را ندارند، پیداکردن راهکارهايی براي استفاده از کتابخانه می تواند باعث بوجود آمدن ايده هاي خلاق و نو

شیوه هاي جستجوي منابع اطلاعاتی مورد نیاز می تواند موثرباشد، در صورتی که افراد از اين ايده  آموزشآموزش استفاده از کتابخانه و 

 ها پشتیبانی و حمايت کنند.
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ست دراين باره به اين کنندگان در تماس مستقیم ابه عنوان کتابداري که بامراجعه  علوم تربیتی و روانشناسیکتابدار دانشکده بنابر گفته  

 امر مهم اشاره کرده اند که:

ز اکتابداران به خاطر ارتباط مستقیم با ارباب رجوع و نیازهاي آنها به منابع و اطلاعات جديد حتما بايد خلاق و در تلاش براي برآوردن نی "

 ."مراجعین در ارتباط با فناوري هاي جديد و روز باشند

اصل عدم به مساله بکارگیري ايده هاي خلاقانه و نو که حعملکرد ضعیف کتابداران توجه به گفته هاي بالا می توان نتیجه گرفت که  با 

ب افتادن باعث عقامر نیزاين  که تحول در کتابخانه می شودعدم ايجاد تغییر و  وجببه اين امر می باشد، م توجه و حمايت بالادستان

 .می گرددت و تحولات به روز کتابخانه از پیشرف

ار در با توجه به تجربه و سابقه اي که در ارتباط با ک در اهمیت دادن به نقش کتابداران در کتابخانه ها دانشکده مهندسی عمرانکتابدار 

 :کتابخانه ها دارد تجربیات خود را چنین اظهار کرده است

به کتابخانه هاي دانشگاه تبريز من اين جايگاه رو ضعیف ارزيابی می کنم. چون  من از کتابخانه هاي بیرون اطلاع ندارم اما با توجه "

 ."کتابخونه هاي دانشگاه تبريز  از ده سال پیش هیچ تغییري نکرده اند

  :گفته استاينطوردر اين زمینه  مکانیکدانشکده  کتابدار همچنین 

هاي دانشگاهی نسبتا ضعیف میباشد چون اختیارات لازم و کافی را به  جايگاه کتابداران در بکار گیري ايده هاي خلاق در کتابخانه "

 ."مسئولین کتابخانه ها و کتابداران دانشگاهی نمی دهند و ابزارها و پشتیبانی لازم را از آنها به عمل نمی آورند

ات لازم باشد و همچنین بايد اختیارشکل گیري و بکارگیري ايده هاي خلاق نیازمند حمايت و در اختیار گذاشتن امکانات می از سويی 

 را به مسئولین داد تا ايده هاي نو در کتابخانه شکل بگیرد که در غیر اينصورت بکارگیري ايده ها عملکرد ضعیفی خواهد داشت.

وده بنظر شما در شکل گیري ايده هاي خلاق و نو آورانه در ذهن کتابداران دانشگاهی چه عواملی دخیل ب سوال چهارم پژوهش: 

 وکدامیک از اين عوامل نقش مهمتري نسبت به بقیه دارند؟

انات سازمانها و کتابخانه ها میتوانند با فراهم کردن امکصورت گیرد. کتابخانه  و سازمان ويژگیهاي براساسايده هاي خلاق میتواند ارائه 

 تابدارکو تسهیلات لازم و تشويق افراد و مديران، براي افراد و مديران زمینه هاي شکل گیري ايده را فراهم آورند. از طرفی انگیزه خود 

در اين  "جتماعیحقوق و علوم ادانشکده "کتابدار که نشات گرفته از علاقه و سطح تحصیلات او میباشد میتواند نقش مهمی داشته باشد. 

 زمینه چنین عقیده دارد:

 ."سازمانی و کتابخانه اي و هم عوامل فردي می تواند دخیل باشد عواملشکل گیري ايده هاي خلاق هم  " 

ارتباط میتواند  زيرا کتابدار در اين ارتباط کتابدار با مراجعه کنندگان نیز میتواند به نوعی در ارائه ايده هاي نو به کتابداران کمک کند

مشکلات و مسائلی که کتابخانه با آنها روبه رو است را کشف کند و راه حلی براي آن ارائه بدهد. در صورتی اين راه حل ها میتواند 

در مصاحبه خود به اين  5عملی شود که مديران نیز  آگاه از خط مشی رشته باشند و پذيراي خلاقیت باشند  و به آنها بها بدهند. مرکزي 

مسائل و مشکلاتی که در حین ارائه خدمات بوجود می آيد می تواند ذهن کتابدار را به تکاپو بیندازد » موضوع اينگونه اشاره کرده است

گرعوامل دي از«. تا براي رفع  آن راه حل هاي جديدي ارائه دهد . در جايی که براي ريزترين تصمیمات در کتابخانه مديربايد نظر بدهد
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مختلفی که می تواند باعث تشويق کارمند براي انجام کار بهتر و بازده بهتر در کیفیت ارائه خدمات شود علاقه خود کتابدار به رشته و 

کارش می باشد. در حقیقت می توان گفت که انگیزه و علاقه  مهم ترين نقش را دارا هستند.زيرا اگر فرد انگیزه و علاقه کافی نداشته 

 اشد  و مايل به ارائه يا بکارگیري ايده نو نباشد وجود ساير عوامل نیز نمی تواند نقشی را ايفا کند.  ب

 :در اين باره چنین گفته استيکی ازکتابداران  

قابل تمامی مالبته  انگیزه و علاقه کتابدار به کارش مهمترين نقش را در ايجاد خلاقیت و نو آوري ايفا می کند. اگر انگیزه نباشد و در "

 (کتابدار دانشکده شیمی.) "عوامل ديگر مهیا باشد، امر مهم خلاقیت ايجاد نخواهد شد ابتدا بايد انگیزه باشد

 داشتن فرصت کافی از سوي کتابداران جهت مطالعه و افزايش تجربیات ذهنی خود می بنا بر نظرات مصاحبه شوندگان در اين پژوهش، 

د با اين ديد که  اگر کتابداران زمانهايی براي مطالعه داشته باشند می توانن. در نظر گرفته شود در ايجاد خلاقیت تواند به عنوان يک عامل

 .شف کنندو ايده هايی نو ک اطلاعات خود را به روز نمايند و به اطلاعات قبلی خود بیفزايند تا بتوانند خلاقیت ذهنی خود را افزايش دهند

ه عنوان يک بکافی توسط کتابخانه نیز بودجهدارا بودن   ،براي کشف ايده هاي نو ی کتابداران جهت مطالعهدر کنار عامل فرصت زمان

ماند. ناين امید را در کتابداران ايجاد می کند که تلاششان بی نتیجه  گزارش شده است کهعامل ايجاد انگیزه در کارکنان براي ارائه ايده 

واند نقش مهمی داشته باشد . اگر ساعت کاري کتابداران فشرده باشد باعث خستگی آنها می از سويی ساعت کاري متناسب نیز می ت

بان و ادبیات زدانشکده . اين موارد نیز از جمله مواردي بودند که توسط کتابدار شود و اين خستگی می تواند مانعی براي ارائه ايده باشد

 مورد تاکید قرار گرفته اند.  خارجی

 اينطور بیان کرده است:به دست آورده  ها به تجربیاتی که درمدت اشتغالش در کتابخانه بنا اين کتابدار

يده ها خوب باشه ا کاربردي کردن در، استقبال مديرانمون هخوب باشکتابداران  ، ساعات کاري هندفرصت مطالعه بدبايد به کتابداران "

بودجه مارو دکمبو دست به هرکاري بزينم  .تاصلا اين امکانات برا ما نیس مديران نقش مهمی دارند و بودجه هم بايد باشه که فعلاچون  

 . "امید میکنه نا

به نظر شما چه عواملی میتواند باعث تشويق کتابداران دانشگاهی به پیشنهاد ايده هاي نو جهت بهبود کیفیت ارائه سوال پنجم پژوهش: 

 خدمات کتابخانه شان گردد؟ 

که فرد را در جهت ارائه ايده هاي نو تشويق می کنند. ايده هاي نو نیز به نوبه خود می توانند سبب بهبود عوامل مشوق عواملی هستند 

کیفیت ارائه خدمات کتابخانه اي گردد. که اين خود سبب جذب دانشجويان و اساتید به کتابخانه ها می گردد. اگر کتابخانه ها می 

ت دهند و امکانات لازم را در اختیار آنها قرار دهند تا  کتابداران احساس کنند اين فعالیتها خواهند نوآور باشند بايد به کتابداران اهمی

 .ارزشمندند

 چنین عقیده دارد: حقوق و علوم اجتماعیدانشکده کتابدار 

ه بصورت بالقوه و چاز جمله عوامل تشويق کتابداران جهت پیشنهادهاي خلاقانه، يکی ارزش دادن به يافته ها می باشد که چه بصورت "

ار دبالفعل پیشنهاد می شود و بايد تسهیلات و امکانات لازم در اختیار کتابداران قرار داده شود و در ساختار سازمان کتابخانه جايگاه کتاب

 ."تعريف بشود
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 اين کتابدار در ادامه گفته هاي خود چنین بیان می کند:

ود راه حلهاي بهتري ارائه دهند تا در نتیجه آن بتوانند خدماتشان را بهب ،کتابخانه نیازهاي در واقع کتابداران می توانند با اولويت بندي "

  .با توجه کردن  به اين ايده ها و کاربردي کردن آنها می توانند کتابداران را به ارائه ايده تشويق نمايند ،بخشند. مديران نیز دراين راستا

تن مدرك تحصیلی مرتبط با کار کتابدار، عامل مهمی در ارائه ايده هاي خلاق از سوي از نظر شرکت کندگان در اين مصاحبه، داش

 کتابداران در کتابخانه ها می باشد. يکی از کتابداران در اين مورد چمین گفته:

نگیزه ااگرکتابدارفردي باشد که کارش با رشته تحصیلی اش مرتبط است هم به مشکلات آن و هم به نقطه قوت کارش آشناست و  "

 مکانیک(کتابدار دانشکده )  "بیشتري نیز براي حل آن مشکلات دارد

در همین حال چنین بنظر می رسد که علاوه بر سازگاري مدرك تحصیلی کتابدار با حرفه خود، يادگیري مهارتهاي جديد  نیز می تواند 

ان کتابدار باشد. در اهمیت اين موضوع يکی از کتابداربعنوان يک نیروي محرکه در ايجاد انگیزه براي پیشنهاد ايده هاي جديد توسط 

 چنین بیان می کند:

زمانی که بتوانیم مهارتهاي جديدتري ياد بگیريم و با استفاده از  .از عوامل مهم در ايجاد انگیزه است یيادگیري مهارتهاي جديد يک "

د که به بیشتر خواهد شد. مديران نیز می توانند فضايی ايجاد کنن آنها در کار و شغلمان پیشرفت کنیم قطعا انگیزه ي ما براي کار و تلاش

 (کتابدار دانشکده فیزيک ) ."خلاقیت فرصت بروز بدهد و افراد را در ارائه ايده هايشان تشويق کند

 : اشاره کرد که در اين باره چنین اظهار کرده يکی ازکتابداران مصاحبه شونده  دراين مورد می توان به گفته هاي

ه اي میاد و بدون هیچ خواستاون فرد  کسی که به عنوان کتابدار استخدام شده انگیزه و علاقه داره و بايد حس مسولئیت داشته باشه. "

کتابدار  ) "کارگاه هاي آموزشی باشهو همینطور استقبال بشه از ايده هابايد فعالیت ها رو بسط میده و پیشنهادات جديدي ارائه میده.

 (.و ادبیات فارسی زباندانشکده 

به نظر شما چه عواملی میتواند مانع بیان وارائه ايده هاي پیشنهاد ي کتابداران دانشگاهی جهت بهبود کیفیت ارائه سوال ششم پژوهش : 

 خدمات کتابخانه شان گردد؟

تند که روي اي هسيافته هاي توسعهسازمانها کتابخانه هاي دانشگاهی با موانع بسیاري براي ارائه ايده هاي نو مواجه می شوند. کتابخانه

ران کتابخانه مدي کنند و به طور کلی مخالف ريسک هستند.گذاري میثبات و تکرار پذيري در برخورد با نیازها و مسائل مشتري هدف

بداري آشنا باشند به شغل کتابر فعايتهاي کتابخانه ها تاثیرات فراوان میگذارند  و در صورتی که براي کتابخانه ها ارزش قائل باشند و 

ند مديران کتابخانه در صورتی میتوانند کتابداران و ايده هاي آنان را درك کنمیتوانند تاثیر مثبت بگذارند. میتوان اين ادعا را داشت که 

 :که نقل میکند "مرکزيکتابخانه  "کتابدار  و به آنها جامه عمل بپوشانند که تخصص کتابداري داشته باشند. با استناد به گفته

در يک کتابخانه بزرگ مديريت کتابخانه بايد متخصص کتابداري باشد و محقق نشدن اين امريک ضعف محسوب می شود که پیامد " 

ا میتوان ت "هاي خودش را دارد. بی توجهی و يا بی تفاوتی يا تحقیر از طرف مديران غیر متخصص از موانع جدي محسوب می شود
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 ثابت کرد. مدير بايد براي رشته کتابداري ارزش قائل باشد تا ايده مطرح شده از سوي کتابداران را ارزشمند بشمارد.حدودي اين ادعا را 

 همچنین مصاحبه شونده ديگري نیز در اين مورد چنین گفته:

ولان نمی شود بالی از طرف مسئ، در کل استقکتابداران را تشويق نمی کنند متاسفانه مسئولان از ايده هاي خلاق و نو استقبال نکرده و "

 (.تی و روانشناسیعلوم تربیکتابدار دانشکده ) "وشايد هم دلیلش اين هست که بعضی از مسئولان رشتشون مرتبط با کتابخانه نیست

توانه مالی سبب پشمنابع مالی يا همان بودجه به عنوان مانع اصلی تشويق کتابداران به ارائه ايده نو مطرح است. نبود ، موانع ديگراز جمله 

 انديکی از موانع مهم را اين عامل می د الهیاتدانشکده  می شود که کتابداران امیدي به عملی شدن ايده هاي خود نداشته باشد. کتابدار

 ؛و در اين زمینه چنین می گويد

ان وري و خلاقیت در کتابخانه ها امکبراي نوآوري  منابع مالی يک عامل مهم محسوب میشود که در صورت فقدان منابع مالی ايجاد نوآ"

 .الهیات( کتابدار دانشکده ) "شود نمی رپذي

کارکنان کتابخانه  میتوانند با همکاري يکديگر و از طريق تبادل اطلاعات به ايده هاي نو دست يابند و موجبات تشويق يکديگر شوند و  

مديران از ايده هاي  همچنین عدم استقبالجو رقابتی مثبتی نیز بین خودشان ايجاد کنند که در نهايت به پیشرفت کتابخانه منجر می شود. 

  اوتی آنها نسبت به خلاقیت کتابداران را می توان به عنوان موانع بیان و ارائه ايده نام برد.نو و بی تف

بنظر شما کتابدارانی که مايل به بکار گیري شیوه هاي جديد و نوآورانه در ارائه خدمات کتابخانه شان می باشند چه  سوال هفتم پژوهش:

 ساير کتابداران دارند ؟ويژگیها و مهارتهاي منحصر بفردي در مقايسه با 

علاقه و اشتیاق و داشتن مهارت و تخصص در کار باعث بوجود آمدن ايده هاي خلاق متناسب با حوزه کاري می شود، و فرد چون به همه 

 ي جوانب کارش آگاهی و تسلط دارد ايده هاي جديد زيادي می تواند ارائه دهد. 

 اظهار می کند:يکی از کتابداران شرکت کننده در مصاحبه چنین 

جه به محیط کار و تو ،کارا بودن ،مرتبط بودن رشته تحصیلی با کار  ،سطح تحصیلات ،اعتماد به نفس ،علاقه و مهارت و تجربه در کار "

ر داشتن يک کتابدار خلاق علاوه ب هبه عبارتی ديگمی باشد .  مهارتهاي منحصربفرد کتابدار از جمله جزئیات مربوط به وظايف و کار

و استعدادهاي خود را در جهت ارائه  هتخصص لازم در زمینه کار خود بايد داراي انگیزه و علاقه لازم در استفاده از شیوه هاي جديد باش

ممکن،  در سريع ترين زمان تا از آنها در شناسايی نیاز هاي اطلاعاتی کاربران خود و برطرف کردن اين نیاز ها شیوه هاي نو شکوفا نمايد

 ( .علوم تربیتی و روانشناسیکتابدار دانشکده ) "استفاده کند

 :نظر خود را در اين مورد اينطور بیان کرده "يمرکزکتابخانه " کتابدار

 تا میايما کتابخونه ممثلا بعضی ها میگن استقبال هم بشه.  ايده هاش باشه و ازکه عشق و علاقه داشته  هست کسی کتابدار خلاق بنظر من "

لی رئیسها فقط از و همنظورم از بی سرو صدا اينه که مثلا کتابدار عشق و علاقه دار ،و فقط حقوق بگیريم و بی سر و صدا بريم هزمان بگذر
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 "هاز بین بر قهکه عشق و علاشه یاين حضور فیزيکی استقبال می کنند و از نظر کیفی اهمیت نمی دهند و اين کار هم گاهی اوقات باعث م

. 

کرده و چنین  کتابدار عنوان يکی از ارکان مهم براي پیشرفت شغلی را وجود اعتماد به نفس ،همچنین اين کتابدار در ادامه صحبتهاي خود

 گفته است:

ه ايده خلاق در ارائد که به مهارت ها و توانايی هاي خو هشیدر کتابدار باعث م ههمراه با تحصیلات و انگیزه و علاق ،وجود اعتماد به نفس "

 زي()مرک. هو براي حل مشکلات و مسائل و همچنین براي ارائه خدمات بهتر ايده هاي خلاق و نوآورانه به کار ببر هايمان داشته باش

 ت که:سمعتقد ا "علوم پايهدانشکده  "همچنین کتابدار

 . "اعتماد به نفس بالا ،ومسو علاقه و انگیزه است. دوم تحصیلات بالا و تجربه بیشتر ،اولین مورد "

و عامل درون گرايی و برون گرايی را بعنوان دداري ديگر، کتاب ،مهارتهاي منحصر بفردي که کتابداران می توانند داشته باشنددر مورد 

 :و چنین گفته است :ردهمهم مطرح ک

ه کارگیري و اين تاثیر داره روي اينکه آنها مايل ب هدرون گرا يا برون گرا باش نهبه شخصیت کتابدار که می تو هبه نظر من اين برمی گرد" 

 است.گرايی يک صفت شخصیتی و يک بُعد اصلی در نظريه شخصیت انسان گرايی و درونروندر واقع ب .نهشیوه هاي جديد هستند يا 

و برون گراها انرژي خود را از  خود می گیرند هیم را از ذهنها و مفاايدهو کنند گراها انرژي خود را از درون خود دريافت می درون

  .عمران (مهندسی  دانشکده کتابدار) ."می پردازندبه ارئه ايده  دريافت کرده و دنیاي بیرون خود و در ارتباط با ديگران

بنظر شما مديرانی که مايل به بکار گیري شیوه هاي جديد و نوآورانه درارائه خدمات کتابخانه شان می باشند چه  سوال هشتم پژوهش: 

 ويژگیها و مهارتهاي منحصر بفردي در مقايسه با ساير مديران دارند ؟

ونه ارزش قائل شوند و بدانند که چگ براي آن که کتابخانه ها  خلاق باشند می بايست افرادي که در رأس آن ها قرار دارند براي نوآوري

ص دارند بیشتر مديرانی که تخص با نوآوري ها برخورد نموده و کنار بیايند.در حقیقت بايد انگیزه لازم را براي استفاده از آنها داشته باشند.

با ديد جزئی و  و آشنايی دارند که درکتابخانه میگذرد آگاه هستند و با روحیات و مشکلات کتابداران ياز مديران غیر متخصص به امور

 ريزبینانه به آنها می نگرند ودرك بیشتري نسبت به آن دارند. 

کتابدار  .قابل اجتناب را تحمل کنند انتظار دارند اشتباهاتی رخ دهد و قادرند شکست هاي غیر ،مديران انعطاف پذيردر برابر تغییرات

 :تدررابطه با اين موضوع معتقد اس "مرکزيکتابخانه "

 مديران متخصص کتابداري علاوه بر ديد کتابدارانه بايد مهارتهاي ارتباطی و روانشناسی و اجتماعی داشته باشند . و از ايده هاي خلاقانه " 

 هاستقبال کنند . به کیفیت امور اهمیت بدهند و با روحیه کارکنان کتابخانه آشنا بوده و به نقطه نظرات و مشکلات و پیشنهادات آنها توج

کرده و در صدد رفع نواقص بر آيند . درج تشويق نامه ها در پرونده ؛ لوح هاي تقدير وتشکر و... را میتوان از جمله انگیزه هاي معنوي 

. در مقابل  مقابل مديرانی که از اشتباهات هراس دارند از شکست ها در برابر مديريت بالاتر دفاع نمی کنند و روحیه همکاري "دانست
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ند.در هر سازمانی  بین کارکنان  و مديران يک رابطه سلسله مراتبی وحود دارد، دلیل اين سلسله مراتبی مشخص کردن حدود ضعیفی دار

و وظايف وارتباط بین کارکنان و مديران می باشد.ونقش مدير در اين سلسله مراتبی به عنوان فردي که اداره کننده سازمان و کارکنان 

 کتابدار" بنابه گفته.  باشد باطی برقرار کند که باعث بوجود آمدن ارتباط اعتماد متقابل بین کارکنان و مديرمی باشد، بايد يک شیوه ارت

از طرفی . هويژگی يک مدير خوب اين است که محیطی مبتنی بر اعتماد متقابل بین کتابدار و مدير ايجاد کن "دانشکده مهندسی عمران

ايد از نسبت به کارکنانش شناخت و آگاهی داشته باشد، يعنی ب وب مديريت و رهبري کند بايدمدير براي اينکه بتواند کارکنانش را خ

 ."شیوه مديريتی مناسب استفاده کند و کارکنانش را براي ارائه ايده و خلاقیت تشويق کند

  نیز نظر خود را چنین بیان می کند: اقتصاد دانشکدهکتابدار

و مديريت کارکنانش انجام میشه، اگه بتونه خوب رهبري بکنه، خوب هدايتش کنه، و خوب بتونه  به هر حال کار مدير همیشه با رهبري "

اونارو ارزش گذاري بکنه عملکرد خوبی خواهد داشت. اون مديرايی که کارمند خوب رو تشويق می کنن، به کارمند خوب ارزش 

 . "میدن، موفق تر از مديرانی هستند که براشون فرقی نداره

 به بها دادن جايگاه کتابخانه از سوي مدير کتابخانه اشاره کرده و چنین افزوده است: ،در ادامه اظهارات خوددانشکده اقتصاد  کتابدار

اين است که مدير ارزش و اهمیت کتابخانه را در پیشرفت و توسعه  هداشته باش هاز جمله مهمترين ويژگی که يک مدير خلاق می توان"

. "هازتا براي حل مشکلات به ارئه ايده ها و پیشنهادهاي نو بپرد هاز مشکلات کتابخانه مطلع باش بايد همچنین مديردونه . علمی دانشگاه ب

ز ابه نظرات و انتقادات ديگران  اهمیت دادن  توانايی دست کشیدن از يک قاعده و چارچوب ذهنی و داشتن انعطاف پذيري وهمچنین 

  .اين کتابدار بر آن تاکید کرده استمدير خلاق است که يک ويژگیهاي  جمله

و خلاق ،  مدير خوب" مديريت بازرگانی  نیز در اين زمینه ويژگی يک مدير خلاق را اينگونه توصیف کرده است:دانشکده کتابدار 

 "هاستفاده کناز ايده ها و افکار خلاقانه و نوآورانه در جهت پیشرفت سازمان و عمل کنه متناسب با اهداف سازمان مديري است که 

 :علوم پايه دراين رابطه گفتهدانشکده  کتابدار 

برابر  دربه اهداف سازمان اهمیت می دهند و و علاقه به پیشرفت و نوآوري دارند و دلسوز هستند  اينها مديرانی هستند که به نظرم " 

 ."انعطاف پذير هستند پیشنهادات و انتقادات 

ه نو آورانه و خلاقی که توسط يک کتابدار ارائه می شود چه ويژگیهايی بايد داشته باشد تا مورد به نظر شما يک ايد سوال نهم پژوهش: 

 توجه مديريت و کارکنان کتابخانه واقع شده و قابلیت اجرا داشته باشد ؟

 با اين را میتوان اولین گام براي حل يک مشکل يا نیاز دانست. ساده و جذاب ايده ارائه46 "برادران هیث" در يک نگاه کلی، از ديدگاه

ه را جلب کند کارکنان  کتابخانوبتواند نظر مديران  هماهنگی داشته باشد تا سازمانايده در عین سادگی و جذابیت بايد با ساختار  ،وجود

                                                           
16 eathHChip & Dan  
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ايده بايد در زمان ن همچنیجامعه استفاده کننده هماهنگ باشد. ايده بايد به روز باشد تا با تغییرات  و مورد استقبال مراجعه کنندگان باشد.

 با هزينه کم قابل اجرا باشد. مشخص و

 که: براين باور است در اين مورد حقوق و علوم اجتماعیدانشکده کتابدار  

د و همچنین جامعه کتابخاته باش یويژگیهاي ايده نو بايد بر اساس ساختار کتابخانه ها باشد و سعی در برطرف نمودن نیازهاي اطلاعات "

 ."مورد بررسی قرار گیرد بايد لات لازمبايد ضرورت اجراي عمل داشته باشد. بطور کلی جوانب بودجه، زمان، مکان و تسهی

ل ح گونه مبالغه و ظاهر سازي باشد و به ريک ايده خلاق بايد به گونه اي ارائه شود که فارغ از ه "برادران هیث"همچنین طبق نظرات 

بل امشکلات موجود کمک کند و موجبات پیشرفت را فراهم آورد . ايده ها بايد موجب آسان شدن کارها شوند و با صرف هزينه کمتر ق

ه چنین می . او در اين زمینهم اهمیت وجود اين ويژگی در ايده خلاق را تايید می کند  "مرکزي کتابخانه"کتابدار  اجرا باشند. گفته هاي

 گويد:

ايده خلاقانه نبايد اغراق آمیز باشد يعنی نبايد مشکلات مرتبط با آن را بسیار بزرگتر و مهمتر از آنچه واقعا هست جلوه دهد . جنبه يک  "

خود نمايی نداشته باشد و با واقعیات منطبق باشد. . ضمن پیامد هاي مثبت باعث پیشرفت علمی و گشايش فکري و ذهنی در کاربران 

 . کزي()مر "ی زيادي نداشته باشد . محدوديت هاي کاربردي کمتري داشته باشد و اجراي آن بسیار سخت نباشدگردد. هزينه اجراي

ايده ها نه نیز در سازمان کتابخا ،بنابر اين ايده ها بايد با واقعیت مطابقت داشته باشند . در کتاب خود عنوان کرده اند که "هیث"برادران 

زينه بر باشد نبايد ه ها د. همچنین پیاده سازي ايدهناز اهداف اصلی خود دور نسازرا  سازگار باشند تا کتابخانهبايد با اهداف کتابخانه ها 

ته در زمینه ويژگیهاي ايده يکی از کتابداران مصاحبه شونده چنین گفتا ايده ها به راحتی از سوي مديران و مسئولان ارشد پذيرفته شوند. 

 است:

ملموس تر باشند و قابلیت سازگاري بیشتري با ساختار و ظرفیت کتابخانه داشته باشد پذيرش آنها از سوي  درحقیقت هرچه ايده ها"

 . (و علوم اجتماعی حقوق کتابدار دانشکده) "مديران و کارکنان کتابخانه راحتر است و راحتر میتوان آنها را به مرحله اجرا رساند

وب آن است که قابلیت اجرايی داشته باشد يعنی بايد از تمام جنبه ها جامع و کامل در مجموع می توان گفت که ويژگی يک ايده خ 

شه که موقع اقتصاد عیب و ايرادي نداشته بادانشکده  کتابدار باشد، همچنین ارائه دهنده يک راهکارو ايده براي حل مشکل باشد. به گفته

 ."کار که اجرا میشه به درد نخوره

ديدگاه کتابداران نوآوري در کتابخانه ها چگونه در ارتباطات علمی خصوصا در بین گروههاي تخصصی جهت از سوال دهم پژوهش: 

 ايفاي نقش حرفه اي تاثیر می گذارد ؟

محیط اجتماعی در يادگیري افراد نقش مهمی دارد. کتابخانه ها به عنوان نهادي که آموزش بخشی از وظايفش است می تواند چنین محیط 

راي کاربران خود ايجاد کند.يعنی با ايجاد شبکه هاي مجازي محیطی تعاملی با کاربران خود ايجاد کنند و اخبار  جديد کتابخانه هايی را ب

در اين  خصصیجلسات ت را به اطلاع کاربران برسانند حتی از اين راه می تواند کاربران جديد جذب نمايد. کتابخانه می توانند با برگزاري

نیز در  الهیات کدهدانش کتابدار شجويان و اساتید نیز ارتباط برقرار نمايند و محیطها ي علمی  با رقابت سالم ايجاد نمايند.محیطها بین دان
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ده ايجاد يک گروه درشبکه هاي مجازي مختص دانشک مسئول کتابخانه میتواند با» مصاحبه خود به اين موضوع اينگونه اشاره کرده که

بهاي تازه چاپ شده راازطريق اين شبکه هاي مجازي براي اساتید دانشکده ودانشجويان اطلاع رسانی نمايند الهیات وعلوم اسلامی کتا

 از سويی کتابداران می توانند با استفاده از نوآوري ارتبا ط« وزمانی رانیز براي مناظره وگفت وگو بین اساتید داوطلب مشخص نمايد.

ورت با يکديگر در زمینه هاي مختلف از خلاقیتها و نوآوريهاي يکديگر بهره ببرند و کیفیت خودشان را بايکديگر افزايش دهند و با مش

ه مراجعین توجه به کیفیت ارائه خدمات ب»نیز با بیان خود به گفته مهر تايید زده است.  يمرکز کتابدار  خدمات خود را بهبود بخشند.

بخصوص کتابداران کتابخانه هاي مختلف ( جلب می کند .اينکه با ايجاد ارتباط  توجه کتابداران را به اهمیت روابط با گروههاي ديگر ) 

متخصص ه  همچنین می توان گفت ک«از فعالیتهايی که در  ديگر کتابخانه ها رخ می دهد ايده بگیرندو در خلاقیتها از آنها استفاده کنند.

کتابدار مراجعه کنندگانی که به کتابخانه مراجعه می کند به نیازهاي بودن کتابدار و اهمیت دادن به نوآوري در کتابخانه ها و همچنین 

آنها آشنايی و آگاهاي داشته باشد، باعث می شود که کتابدار براي اينکه به اين نیازهاي مراجعه کنندگان پاسخ مناسبی بدهد به دنبال 

نیز در مصاحبه خود اين موضوع را تاکید کرده  عمران سی مهندکتابدار دانشکده  راهکارو تلاش براي ارائه ايده هاي نو خلاقانه باشد

در نهايت هر چه کتابدار آشنا به نیازهاي گروه تخصصی و نیاز مراجعان خود آشنا باشد همان قدر می تواند در جهت نوآوري تلاش »است

رد اکثرا افراد علمی که بین افراد صورت می گیدرارتباطات در نهايت می توان گفت که  «.کند و راه مناسبی براي پاسخگويی به آنها بیابد

متخصص بايک ديگر ارتباط برقرار می کنند. اگر اين ارتباط بین گروهاي تخصصی درباره نوآوري و خلاقیت باشد باعث می شود که 

 م خواهد شد.و منظآنها در باره همه ي جوانب ايده باهم ديگر به گفتگو بپردازند و اين گفتگو باعث دسترسی به اطلاعات بیشتر 

چه پیشنهاد يا پیشنهاداتی جهت رفع موانع استفاده از ايده هاي نو در کتابخانه هاي دانشگاهی بمنظور ارتقا ارائه دهم پژوهش: يازسوال 

 خدمات کتابخانه با بهره گیري از ايده هاي خلاق و نو داريد ؟

غیر متخصص بودن مديران می باشد. متخصص فردي است که معلومات نظري  ،يکی از موانع براي ارائه ايده هاي نو توسط کتابداران

تخصصی و تمرينات عملی لازم )کارورزي( را زير نظر استادان خود کسب کرده است که مدرك تحصیلی مربوط به آن تخصص مويد 

ا ويت بندي کرده و انرژي کارمندان رمهارتهاي نظري و عملی او نسبت به آن علم و تخصص می باشد. چنین فردي امور کتابخانه را ال

 براي انجام امور بیهوده هدر نمیدهد. 

درسازمان ها نظرات مديران براي پیشبرد امور بسیار حائز اهمیت است . لذا خصوصیات علمی  "اين باره گفته کتابدار کتابخانه مرکزي در 

مثلا اگر مديري در امر صرفه جويی افراط کند و براي خريد لامپ که مورد نیاز سالن است  .رفتاري و اخلاقی مديران تعیین کننده است

به جاي پرداختن به امور مهمتر براي هر مسئله پیش پا افتاده اي مانند خريد لامپ و... درگیر باشند ديگر جايی بايد  کارکنان ،موافقت نکند

 "می ماند.براي خلاقیت و ارائه ايده هاي نو آورانه باقی ن

مديران کتابخانه ها با مشارکت کتابداران در تصمیم گیريها  و کاربردي کردن اين تصمیمات  ربیات کتابداران نشان می دهد کهتج 

وي سمیتوانند باعث ايجاد انگیزه در آنها شوند و حمايت آنها،  چه از لحاظ معنوي و چه از لحاظ مادي، از کتابداران سبب ارائه ايده ها از 

 کتابداران می شود و باعث سوق آنها به سوي مطالعات بیشتر در مورد ايده هاي جديد و  تفکر خلاق می شود. 
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با در  باشد. مانعی براي پیشرفت و خلاقیت می و اينکتابخانه هاي دانشگاهی اين است که با کمبود بودجه مواجه هستند يکی از مشکلات 

تابداران را تشويق نمود تا ايده هاي نو ارائه دهند. چون بودجه  موجب هدايت و سازمانده کارها نظر گرفتن بودجه براي خلاقیت میتوان ک

دررابطه با اين موضوع واهمیت بودجه می توان به  می شود و در اين صورت میتوان برنامه دقیقی براي عملی کردن خلاقیتها نشان داد.

 اهمیت بودجه را احساس کرده اند اشاره کرد.  ديدگاههاي چندکتابدار به عنوان افرادي که مستقیما

ورت صحمايتهاي جدي ورسمی و پشتیبانیهاي مادي و معنوي از سوي مسئولان و مديران ارشد براي کاربردي کردن افکار نو بايد  "

 (.حقوق و علوم اجتماعی)کتابدار دانشکده  "گیرد

بودجه بايد در سطح کلان درست بشه.چون نه تنها واحد ما بلکه تمامی واحد هاي  "زبان و ادبیات خارجی هم گفته: کتابدار دانشکده

 "دانشگاه دچار اين مشکل هستند.

 نتیجه گیری: بحث و 

  .می پردازيم تبريز عوامل کلیدي موثر در ارائه و بکارگیري ايده هاي خلاق از ديدگاه کتابداران دانشگاه بحث در موردبه  بخشدر اين 

خلاقیت و ري که بکار گی. کتابداران معتقدندمی باشد خلاقیت ذهنیشکل اجرايی شده نوآوري  ،از ديدگاه کتابداران دانشگاه تبريز

ن در زمینه تجربیات گوناگو. نقش بسزايی داردکتابخانه پويايی  و حفظ بقا جذب مخاطبان ودانشگاهی در نوآوري در کتابخانه هاي 

عملیاتی شدن ايده ها ي ذهنی در هر سازمانی از قبیل کتابخانه ها و مراکز  ،مديريت در سازمانها حاکی از آنست که طی سالیان متمادي

 سه دي بهکلی عواملاين که در جدول شماره )  ( نمايش داده شده است  طبق يافته هاي اين تحقیق پژوهشی بستگی به چند عامل دارد. 

 . که در زير به بررسی اين عوامل می پردازيم طبقه بندي شده اندويژگیهاي ايده  وسازمانی  عوامل ،دسته عوامل فردي 

 

 امل فردی وع

نه اي اکتابداران می توانند نقش کلیدي و  بسیار مهم در راستاي ارائه و اجراي فعالیتهاي نو آورانه درکتابخانه ها ايفا میکنند. داشتن کتابخ

عان از جپويا و کارآمد در وهله اول  منوط به داشتن کتابداران خبره و علاقه مند می باشد. اين افراد، با توجه به ارتباط تنگاتنگی که با مرا

لق و خوي داشتن دانش تخصصی و خيک سو و منابع کتابخانه از سوي ديگر دارند بعنوان حلقه رابط بین منابع و مراجعان عمل می کنند. 

 (4324گزارش شده است.  )کريمی و همکاران،در کتابخانه ها  خلاقیت و نوآوري ايجاد نیک کتابداران  از جمله عوامل موثر در 

استاي ردر کتابداران بعنوان عوامل بازدارنده در  ترس از شکست، مقاومت در مقابل تغییر و فقدان اعتماد به نفسگاهی اوقات  ،با اينحال

  (Pellack, 2022)ارائه ايده هاي خلاقانه توسط آنها می باشد

تن شغل توسط کارکنان و مديران،  داشداشتن روحیه  نوآوري و خلاقیت، داشتن انگیزه ارائه ايده خلاق،  داشتن تحصیلات مرتبط با 

وجود کتابداران خلاق، بروز و با انگیزه در کتابخانه ها ، بالاخص . از جمله عوامل فردي موثر در ارائه ايده می باشند يريسک پذير روحیه

د که هش حاضر معتقدنکتابداران شرکت کننده در پژوکتابخانه هاي دانشگاهی،  می تواند باعث ارتقاي سطح ارائه خدمات گردد . 
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انگیزه و علاقه کتابدار به کارش مهمترين نقش را در ايجاد خلاقیت و نو آوري ايفا می کند. اگر انگیزه نباشد و در مقابل تمامی عوامل 

 شد. ديگر مهیا باشد، امر مهم خلاقیت ايجاد نخواهد 

 کتابدار بعنوان مهمترين عامل فردي انگیزه و تخصصاز جمله عوامل فردي موثر در خلاقیت، به عامل نیز  (  4324تفرشی و همکارانش ) 

 موثر در ارائه ايده هاي خلاق تاکید کرده اند .

ها ه تنمی رسد که براي بکارگیري ايده هاي خلاق در کتابخانه ها ، نبنظربا توجه به نظرات کتابداران شرکت کننده در اين تحقیق، چنین 

که مايل به بکار گیري شیوه هاي جديد و نوآورانه درارائه خدمات  توانا مديرانیکتابداران علاقه مند و شايسته، بلکه دارا بودن  داشتن

 مسائل و مشکلاتی که در حین ارائه خدمات بوجود می آيد می تواند ذهن کتابداربنابراين ، نیز از ضروريات است.  کتابخانه شان می باشند

 خانه مديردر کتابمسائل براي ريزترين حتی  و اين در حالیست کهبه تکاپو بیندازد تا براي رفع  آن راه حل هاي جديدي ارائه دهد  را 

 د.هم عقیده باشکتابداران و با  دخوب درك کن اموضوع  ر اندو بتو دهی داشته باشه نظر توانايی  بايد

ا نعدم استقبال مديران از ايده هاي نو و بی تفاوتی آنها نسبت به خلاقیت کتابداران را می توان يکی از دلايل  ،به عقیده مصاحبه شوندگان

ايده ندبخواه تابدارانک اگر حتی آنها معتقدندمربوط بودن رشته تحصیلی مديران و عدم آشنايی مديران با مسائل مربوط به کتابخانه دانست 

ئولان اين هست که بعضی از مس عدم استقبال شايد دلیل. منظر آنه نمی کنند   خلاق و نو استقبالمسئولان از ايده هاي  ندهاي نو ارائه ده

 .نه نیستامرتبط با کتابخ ه تحصیلی شانرشت

به اين نتیجه  در تحقیق خود (2243جانتز) ، در مورد ارتباط رشته تحصیلی مديران با سمت اجرايی شانه شرکت کننداين  علیرغم تصور

قیقی همچنین در تح که بین رشته تحصیلی مديران و میزان استقبال آنها از ايده هاي خلاق رابطه معنی داري وجود ندارد. رسیده است

(  انجام گرفت، اين پژوهشگران نیز به نتیجه مشابه در مورد رابطه رشته تحصیلی مديران با میزان 4324مشابه که توسط نیر و جوکار)

 لاق دست يافتند. استقبال آنها از ايده هاي خ

 مل سازمانی : واع

در  وآورانهن خدمات،  پژوهشگراندرعصر کنونی ، مزيت رقابتی هر سازمانی در گرو بکارگیري شیوه هاي خلاقانه و نوآورانه می باشد. 

 خدمات  تحقیقاتی ( و هاي سازمان در پژوهشی هاي فعالیت ) مانند بنیان دانش خدمات هايی مشتمل برگروه در را مراکز علمی و پژوهشی

 نیازهاي فعر براي غیرمستقیم يا مستقیم طور به که اطلاعاتی مراکز و ها کتابخانه در رسانی اطلاع خدمات مانند ) اطلاعات به مربوط

 .(47،2245بیرانوند) ( رده بندي می کنند.کنند می تلاش اطلاعاتی

                                                           
17 Biranvand 
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يکی از عوامل سازمانی موثر در ارائه و يکارگیري ايده هاي خلاق از  در مبحث مربوط به موضوع خلاقیت و نوآوري در کتابخانه ها ،

ورتی ارائه ايده از سوي کتابداران در ص، يافته هاي پژوهش حاضرطبق از ايده هاي کتابداران می باشد.  پشتیبانی ، ديدگاه کتابداران

ز جمله عوامل ا کتابداران دانشگاه تبريز از ديدگاهعملی خواهد بود که جايگاه کتابدار در کتابخانه بطور مشخص تعريف شده باشد. 

تابداران لازم در اختیار کمی باشد که بايد تسهیلات و امکانات  ي آنهاايده هاارزش دادن به  ،ق کتابداران جهت پیشنهادهاي خلاقانهشوم

 . تعريف بشود کتابدار یقرار داده شود و در ساختار سازمان کتابخانه جايگاه اصل

 آنها کار از هک کنند حس بايد افراد ، اينخلاق که جهت ارائه ايده از سوي افراد عنوان می کنند در تحقیقات پیشینهمچنین  پژوهشگران

دادن از کتابداران در عدم پشتیبانی لذا  .(2243 وارد،) است ارزشمند نوآوري طرح سازيپیاده در آنها مشارکت و شودمی استقبال

آنها  و عدم توجه به ايده ها و پیشنهادات آنها از سوي مديران يکی از چالشهاي مهم در ترويج فرهنگ نوآوري در اختیارات لازم به 

کتابخانه ها می باشد.  بنا به ظهارات پاسخگويان تحقیق حاضر، اين بی توجهی باعث ايجاد دلسردي در کتابدارانی که پتانسیل ذهنی قوي 

 رند می گردد. در ارائه ايده هاي نو و خلاق دا

نشهاي منفی با واک ايده هاي ارائه شده توسط آنهايافته هاي اين تحقیق نشان می دهد که زمانی که کتابداران احساس کنند که همچنین  

 .و روزمره خود بسنده خواهند کرداز سوي مديران رده بالا مواجه خواهند شد، سکوت اختیار کرده و به همان کارها و فرآيندهاي روتین 

نسبتا ضعیف  را جايگاه کتابداران در بکار گیري ايده هاي خلاق در کتابخانه هاي دانشگاهیکتابداران شرکت کننده در اين تحقیق 

بانی از ايده ها جهت پشتی تابخانه ها و کتابداران دانشگاهاختیارات لازم و کافی مسئولین ک ارزيابی می کنند و علت اين امر را عدم وجود

بها دادن به ايده هاي خلاق و در نظر گرفتن پاداش براي  ،می دانند. به عقیده کتابداران شرکت کننده در اين پژوهش، راه حل اين مشکل

امل سازمانی ع سیستم پاداش را مهم ترين برقراري در تحقیق خودنیز تفرشی و همکارانش کتابداران خلاق از سوي مديران مافوق می باشد.

رجه اول خود در د، راستا بابايی و همکاران  اذعان داشته اند که مديران کتابخانه هااين در  موثر در خلاقیت کتابداران عنوان کرده اند.

 مطرح کرده  و هرگاه با موافقت زيردستانمنشاء نوآوري بوده اند. لذا مديران به منظور جلب حمايت افراد کلیدي پروژه هايشان را با 

 د.وفرآيند طراحی و برنامه ريزي آغاز می ش شوند مواجه 

نوان بودجه می تواند به عتوسط کتابخانه ها می باشد.  تخصیص بودجه موثر در اهمیت دادن به ايده ها عوامل سازمانیاز ديگر عوامل  

 انکتابدار .و اين امید را در کتابداران ايجاد می کند که تلاششان بی نتیجه نمی مانديک عامل ايجاد انگیزه در کارکنان براي ارائه ايده باشد 

تر به مرحله طبیعتا ايده هاي خلاق را هم بیشتر و به دبودجه کافی جذب کنبتواند اگر کتابخانه  معتقدند شرکت کننده در پژوهش حاضر

 اجرا در خواهد آورد. 

 ویژگیهای ایده:

ند اين ايده ها ارتقا بخشسطح ارائه خدمات خود را از لحاظ کمی و کیفی  ،ها بتوانند با بکارگیري ايده هاي خلاق براي اينکه کتابخانه

ز نظر اقتصادي اايده هايی که ارائه می شوند بايد  ، ات کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه تبريزربايد خصوصیاتی داشته باشند. بنا به نظ
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بايد با محدوديتهاي کاربردي همراه نبوده قابلیت اجرايی  همچنین از نظر و  42هماهنگی داشته اهداف کتابخانه با،   41همقرون به صرفه بود

همچنین بنظر باشند.  24تا پرسنل کتابخانه قادر به اجراي عملی اين ايده ها در محیط کتابخانه  22نباشد و پیچیده و اجراي آنها زياد سخت

براي  را داشته باشند.  22افراد و سازمانهاقابلیت ديده شدن توسط ساير بايد می رسد که اين ايده ها همانگونه که راجرز اشاره کرده است 

راي ساير به هرگونه ايده و طرح نو و خلاقی را رسما قبل از اينکارائه دهنده ايده  بهتر است  رسیدن به اين هدف، منطقی بنظر می رسدکه

کتابخانه ارائه دهد ابتدا بصورت غیر رسمی براي کارکنان ديگر مطرح نموده و نظرات آنها را در  ان و دست اندرکارانکارکنان و مدير

جهت بهبود آن جويا شود . اين عمل باعث می شود تا صاحب ايده بتواند محدوديتها و ايرادات احتمالی که ممکن است در مرحله عملی 

مینان حاصل عملی اطمحیط و نسبت به اصلاح آن اقدام کند تا از قابلیت اجرايی بودن آن در  کردهشناسايی بوجود آيد از قبل  کردن آن

 کند.  

يافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که عوامل کلیدي موثر در ارائه و يکارگیري ايده هاي خلاق از ديدگاه کتابداران دانشگاه تبريز سه 

 :که عبارتند ازد ندسته می باش

داشتن روحیه  نوآوري و خلاقیت، داشتن انگیزه ارائه ايده خلاق،  داشتن تحصیلات مرتبط  :که شامل مواردي از قبیلعوامل فردي  الف:  

 ي می باشد. ريسک پذير روحیهبا شغل توسط کارکنان و مديران،  داشتن 

 ، تخصیص بودجه  پشتیبانی از ايده هاي کتابداران : عوامل سازمانی شامل: ب

ت قابلیت ديده شدن توسط ساير افراد و سازمانها ، قابلیمقرون به صرفه بودن، هماهنگی با اهداف کتابخانه ،   : ج: ويژگیهاي ايده شامل 

 اجرايی ايده در محیط کتابخانه

که خارج  دنیز ويژگیهاي خود ايده می باشخودکتابداران و بنابراين چنین بنظر می رسد علاوه بر مواردي که مربوط به ويژگیهاي شخصی 

ه مربوط به مديريت سازمانی کتابخانه ها بوده و لازم است در سطح کمواردي نیز وجود دارند  از حیطه ويژگیهاي سازمانی می باشد، 

  .دنخدمات دولتی مورد توجه مسئولان سازمانی قرار گیر

پیشنهادات زير   ،خلاقی که توسط پرسنل ارائه می شوند رشد و ارتقا يابند ريق ايده هايبتوانند از ط ها براي اينکه کتابخانهاساس،  براين 

در ارتباط با وظايف مديريت سازمانی کتابخانه در جهت دفاع از ايده هاي خلاق کارکنان و به تبع آن ، بکارگیري اين ايده ها بمنظور 

 ود : افزايش بالندگی کتابخانه هاي دانشگاه تبريز  ارائه می ش

باعث ايجاد انگیزه و دلگرمی  در کارکنان و کتابداران شاغل در اين  ،ايده هاي کتابدارانمديران کتابخانه ها از استقبال  از آنجا که

 وکتابخانه ها می گردد، لذا توصیه می شود که مديران ، هنگام ارائه ايده هاي خلاقانه توسط کارکنانشان با رغبت از آنها استقبال نموده 

ادن ه ها با استفاده از تکنیکهاي انگیزشی مديريتی از قبیل دسعی در اجرايی کردن آنها نمايند. همچنین بهتر است خود مديران کتابخان

                                                           
18 Economic advantages 
19 Compatability 
20 Complexity 
21 Trialability 
22 Observability 
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پاداش مادي و معنوي به آندسته از کارکنانی که ايده هاي خلاق و کاربردي ارائه می دهند باعث ترويج اين فرهنگ در کتابخانه ها 

 گردند. 

ئه ماد به نفس در کتابداران از جمله موانع اراگزارش شده است ترس از شکست و عدم اعتنیزهمچنین همانطور که در تحقیقات پیشین 

ايده توسط کتابداران می باشد، با در نظر گرفتن اين موضوع، حمايت عاطفی و احساسی مديران از کتابداران در کنار حمايت مادي می 

 ردد.تواند باعث از بین رفتن عدم اعتماد به نفس کتابداران شده و باعث شکوفايی خلاقیت ذهنی کتابداران گ

نیازمند حمايت مالی سازمان مادر کتابخانه هاي وابسته می  ،علاوه بر اين ،  از آنجا که عملی کردن ايده هاي ارائه شده توسط کتابداران

جهت تخصیص بودجه کافی به کتابخانه ها در راستاي اجرايی نمودن ايده ها با مديران کتابخانه هاي دانشگاه تبريز باشد، لذا لازم است 

يزنی با مديران مافوق و توجیه نمودن آنان بتوانند بودجه کافی براي کتابخانه خود دريافت کنند تا بتوانند با عملی ساختن ايده هاي را

 خلاقانه بهره وري از کتابخانه را بالا ببرند. 
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The purpose of this qualitative research is to examine the factors influencing creativity and 

innovation in university libraries from the perspective of Tabriz University librarians. The 

statistical population of this research includes all the librarians working in the central library and 

the libraries affiliated to the University of Tabriz, and the research sample was obtained from 

among these people in a targeted snowball method and includes 14 librarians. The data collection 

tool of current research was semi-structure interview. Glaser and Strauss coding method was used 

to analyze the data. Based on the findings, the key factors effective in creating creativity and 

innovation in university libraries from the perspective of Tabriz University librarians are divided 

into three categories including: individual factors, organizational factors, and idea characteristics. 

Individual factors include things such as having the spirit of innovation and creativity, having the 

motivation to present creative ideas, having job-related education by employees and managers, 

having the spirit of risk-taking. Organizational factors include the support of librarians' ideas and 

budget allocation. Also, the characteristics of the idea include factors such as cost-effectiveness, 

coordination with the goals of the library, visibility by other people and organizations, and the 

ability to implement the idea in the library environment. From the results of this research, it appears 

that library managers' acceptance of librarians' ideas motivates creative librarians, so it is suggested 

that library managers welcome the creative ideas of their employees and try to increase the 

dynamics of libraries and implementing  them. Also, since the implementation of the ideas requires 

the financial support of the parent organization, it is necessary for the library managers to allocate 

sufficient funds to the libraries in order to implement the ideas by consulting with the superior 

managers and justifying them to be able to receive sufficient funds for the library. So that they can 

increase the productivity of the library by implementing creative ideas. 

Keywords: creativity in libraries, innovation in libraries, Tabriz University librarians, university 

libraries 

 

 

 


