
 

 

 

 

 

 

دانشگاهی،  رسانیاطالع  و  کتابداری تحقیقات 
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 دانشگاهی   هایکتابخانهدر انش با نوآوری خدمات بررسی رابطه مدیریت د 

 4نیا، سارا بهرامی 3، نسرین بستامی 2، فرامرز سهیلی 1صالح رحیمی  

 99/ 02/ 24تاریخ پذیرش:      98/ 20/10تاریخ دریافت:  

 

 چکیده 

این پژوهش    :فهد با نوآوری خدمات    تعیینهدف  دانشگاهی شهر کرمانشاه کتابخانهدر  رابطه مدیریت دانش  های 

 است. 

اسالم،  ها، از پرسشنامه  . برای گردآوری دادهه است پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفت  :روش

نفر  55پژوهشی توزیع گردید. جامعه آماری پژوهش، شامل استفاده، و پس از هنجاریابی در میان نمونه  آگروال و اکیدا

با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشتند از روش های دانشگاهی بودند.  از کتابداران کتابخانه

استفاده گردیدآوری داده سرشماری جهت جمع و تحلیل دادهها  استنباطی . تجزیه  و  با    ها در دو بخش آمار توصیفی 

 اس انجام گرفت.اس پی افزار اس استفاده از نرم

( و کمترین 39/3بیشترین میانگین مربوط به متغیر نوآوری در خدمات کتابخانه )های پژوهش نشان داد که  یافته  ها:یافته

دانش، و کاربرد و کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال  همچنین بین  ( بود.  05/3میانگین مربوط به اشاعه و انتقال دانش )

بین مدیریت   و همچنیندارد  رابطه مثبت معناداری وجود    های دانشگاهی با نوآوری در خدمات کتابخانه استفاده از دانش

بین نوآوری در خدمات و ابعاد دیده شد.    معناداریمثبت    رابطه های دانشگاهی دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه

 وجود ندارد. داری لعه بر حسب محل خدمت کتابداران تفاوت معنی مدیریت دانش کتابداران مورد مطا

هایی که با به کارگیری آنها، زمینه بروز خالقیت و نوآوری در بین ها و طرحای از نگرشدانش مجموعه  :اثراصالت

نوآوری در خدمات  با توجه به مطلوب بودن وضعیت مدیریت دانش و  یابد.  های دانشگاهی افزایش می کتابداران کتابخانه

های دانشگاهی ی اشاعه و انتقال دانش( ضروری است تا مدیران و مسئوالن کتابخانهجز مؤلفه های دانشگاهی )بهکتابخانه

های اجتماعی و جلسات بحث و گفتگو فراهم ساخته و ی حضور کتابداران را در فعالیتی تسهیم دانش، زمینهدر مؤلفه

مدیران   لذایجاد انگیزه الزم، فرهنگ تسهیم و اشتراک دانش را در بین کتابداران افزایش دهد.  ریزی مناسب با ابا برنامه

از طریق برگزاری جلسات طوفان فکری یا جلسات بازنگری پس از اقدام، فضایی آزاد   توانندمی های دانشگاهی  کتابخانه

 .را فراهم کنند تابداران ها و نظرات کایده رازبرای اب

مدیریت دانش، کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش، کاربرد و استفاده دانش، نوآوری  :یکلیدیهاواژه

 های دانشگاهی. خدمات، کتابخانه

 
 s.rahimi@razi.ac.ir  مسئول  نویسنده   -گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه رازی استادیار  . 1

 fsohieli@gmail.com پیام نور گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه دانشیار  . 2

  o.nsrin1376@yahoo.comدانشگاه رازی  رشناس و کا شناسی  دانش و اطالعات  علم ارشد کارشناس . 3
 bahramisaraa@gmail.com دکتری علم اطالعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نوردانشجوی . 4
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   مقدمه

های پویا  در عصر حاضر برخورداری از اطالعات و دانش به موقعیتی ضروری برای ادامه حیات در سازمان     

و نوآور بدل شده و حتی توان رقابت در بازار و تجارت، منوط به کسب توسعه و روزآمدی دانش فردی و  

رو مدیریت موفق و کارآمد بر    شود. از این سازمانی است. تا حدی که دانش جزئی اساسی از سرمایه تلقی می

آن است تا هرچه بیشتر و بهتر، از ابزاری به نام دانش، برای رویارویی و مقابله با عواملی چون: عدم اطمینان، 

حفظ موقعیت و ایجاد خالقیت و نوآوری جهت گسترش عرضه رقابتی، استفاده نماید. این امر مستلزم آن است 

مدیریت دانش آن را به عنوان یک نیاز ضروری جهت پیشگامی در عرصه رقابتی ها با ارج نهادن به  که سازمان

ها  به عنوان یک راهبرد برای مؤسسات، سازمان   1مدیریت دانش دار خود قرار دهند.  های اولویتدر زمره برنامه

تولیدی نهادهای  برتری -و  کننده  و تضمین  برای سازمانخدماتی مطرح  بلند مدت  و  های  و جوامع  میزان ها 

هایی های انسانی، فکری و اطالعاتی است به نحوی که بسیاری معتقدند که سازمانها از سرمایهوری آنبهره 

هر چه سریع بتوانند  رقابتی، موفقکه  بازار  برسانند در یک  به مرحله کاربردی  و  کنند  را کسب  دانش  تر  تر 

 (. 1393خواهند بود )استیفایی، 

 منظور به اطالعات یا دانش از استفاده  فرآیند عنوان توان، بهمی وسیع یک مفهوم در را 2نوآوری  اصطالح

 هدف یک که  است جدیدی  چیز نوآوری خلق عبارتی، به. کار برد به مفید و تازه  چیزهای معرفی یا ایجاد

  (.6198 ،3رساند )هلسکیت می ااجر به و کرده  دنبال را معین

 محسوب هاشرکت حیات برای اصلی هایمزیت از یکی عنوان به نوآوری رقابت، پیچیدگی با امروزه 

 نجات نیستی از را آن و شودمی دمیده  سازمان کالبد  در روحی همچون بدیع  و  نو  های اندیشه.  شودمی

 ابزار بلکه آورد، دسته  ب رقابتی مزیت سازد کهمی قادر  را سازمان  نه تنها دانش نوآوری ظهور.  دهدمی

 و نوآوری برای عمده  منبع عنوان به دانش.  کندمی  ارائه هاسازمان عملکردی  ارتقا برای را سودمندی

 سازماندهی و ایجاد دانش عمده مدیریت هدف.  است برخوردار ایالعاده فوق اهمیت از سازمان وریبهره 

 دانش دیگران نموده، دانش تبادل یکدیگر با داده، توسعه را دانش ضمنی خود افراد آن در که است محیطی

توان گفت که توسعه دانش از  می  (.1388 نجم، )دهقان کار بندند به   نهایت و در کرده  ترکیب خود با را

-نو و روشهای  اندیشه طریق اشتراک و استفاده از دانش نهان و عیان سازمان و کارکنان آن، به کشف و خلق  

 های کاربردی در اجرای امور سازمان منجر گردد.   

یه فکری و  هدف مدیریت دانش تولید، اشتراک، سازماندهی و استفاده مؤثرتر از منابع اطالعاتی، دانش و سرما

سرمایه این  کردن  روزآمد  و  ضبط  کتابخانه  هاست.کشف،  را  اصلی  نقش  هدف،  این  به  رسیدن  های  برای 

(. 1385دانشگاهی بر عهده دارند که به شناساندن مدیریت دانش و ارائه دستاوردهای آن کمک کنند )حاضری،  

 
1. Knowledge Management 
2. Innovation 
3. Helskett 



 

انش با نوآوری خدمات  بررسی رابطه مدیریت د

 ______________________________________________________________  

 

  

  

 

 

 

101 

سازی دانش، هر روز د، گردآوری و ذخیره های دانشگاهی به عنوان مراکز مهم پژوهش، تولی بنابراین، کتابخانه 

چنانچه در این مراکز، اعمال دانشی   افزایند. با توجه به مشکالت پیش روی این اقدامبر ذخایر دانشی خود می

وری سازمانی را کاهش دهد. لذا، انجام صحیح فرآیند  صحیح انجام نشود ممکن است عملکرد و بهره  به طور

ها شود. در این  ارتقای خدمات و نهایتاً رضایت کاربران دانشگاهی از کتابخانه   تواند باعثمدیریت دانش می

های دانشگاهی شهرکرمانشاه شود به نقش مدیریت دانش در ارائه خدمات نوین در کتابخانه پژوهش سعی می

 و همچنین ارتباط این دو متغیر باهم پرداخته شود. 

به    دانش، اشاعه)تسهیم( و انتقال دانش و کاربرد و استفاده از دانشکسب و خلق  ،  مؤلفهدر این پژوهش سه  

 اطالعاتی   هایسازمان  در  دانش  مدیریت  چرخه حیات مدیرت دانش در نظر گرفته شده است.های  مؤلفهعنوان  

، عمومی  ارتباط  هایگسترش شبکه   و  رشد   واسطهه  ب  اخیراً  که  است  جدید  نسبتاً  یک راهکار،  ایکتابخانه   و

ه  ب  اطالعاتی  و  های علمیمحیط  و  کتابخانه  برای   که طوریه  ب  است  گرفته  ها شتاب سازمان  در   آن  از  اده استف

  کننده ابزاری تعیین  صورته  ب  دانش  مدیریت  21  قرن  در  نتیجه   در  .درآمده است  کاربردی  راهبرد  یک  صورت

کتابخانه   به   مؤثر  و   پویا  خدمات  آوری  درفراهم استدرآمد  کتابخانه   از   بهینه  استفاده   مسیر  در  مراجعین   ه 

  (.1391)غفاری، زنجیردار و حقدادی، 

دانشگاهی، به عنوان مراکز تولید و اشاعه دانش بیش از هر سازمان دیگر نیازمند به اجرای مدیریت  مؤسسات     

هستند. جذب   مهمکاربران  دانش  از  آنان،  نیاز  به  پاسخگویی  از طریق  آنان  وظایف و کسب رضایت  ترین 

از طرفی   انتظار میکتابداران است،  دانشگاهی،  کتابخانه  فرهنگ  و  در  کتابداران، کارآفرین  از  بسیاری  رود 

-(، به همین دلیل بررسی وضعیت خالقیت و نوآوری در خدمات کتابخانه1395  ،1و جانتز   )بیراگل  نوآور باشند

نشر دانش است، ضروره از مراکز مهم  اهمیت میای دانشگاهی که یکی  نوآوری باشد.  ی و دارای  فرآیند 

به دانش وابسته بوده و مدیریت دانش و سرمایه انسانی باید عنوان یک عامل اساسی در هر نوع تجارتی   اًشدید

مدنظر قرار گیرد. مدیریت دانش و نوآوری هر دو می توانند برای سازمان خلق ارزش کرده و عملکرد سازمانی 

آن بر عملکرد سازمانی می تواند تضمین ثیر  أ ترابطه بین مدیریت دانش و نوآوری و    را بهبود بخشند. شناخت

رشد اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد. یک سامان با   اً نهایتو اثر بخشی باالتر بوده و یی آکارکننده رشد، 

ه و عملکرد بهتری خواهد  مدیریت دانش از منابع خود به صورت کاراتر استفاده نموده و در نتیجه نوآورتر بود

  غلبه   خود   روی  پیش  هایبرچالش  ند، بتوان  ید با  ماندن  زنده   و   بقاء  برای   هاسازمان .(1389)عالمه و زارع،    داشت 

کاهش بودجه    کاربران،  انتظارات  افزایش  فناوری،   هایپیشرفتمانند:    یشد عوامل  اشاره   در  که  طور   همان.  کند

 در  ینوآور  به توجه    باعث  آن،  سازماندهیبه    یازن  و  دانشو    اطالعاتحجم    یشافزا  همچنینو    هاسازمان

است.    ها کتابخانه  جمله   از  و  هاسازمان  در  هایی چالش  ایجاد   باعث   خود   امر  این .  است  شده   هاسازمان شده 

دانش و به    ایجاد  جمله   از  الزم   بسترهای  ایجاد   با  تواندمی  کاربردیو    یدیدانش به عنوان عامل کل  یریتمد

با استفاده   یز، ن  و   سازمان  سطح   در  آن   گسترش  و   سازمانی  دانش   به   آن   تبدیل  و  کارکنان  نزد  آن  گذاری اشتراک

 
1. Biraugle & Jantz 
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 یراگل )ب  داشته باشد  یروز افزون  یشرفتپ   و نوآوری،  خالقیت  جهت  در  انکاربر  هایه یشدنا از تجربه کارکنان و  

کنند،  ها ایفا میمدیریت و نوآوری در موفقیت و پیشرفت سازمانبا توجه به نقشی که امروزه   (.1395 ز،انتو ج

های دانشگاهی نیز مورد بررسی قرار  الزم است نقش ابعاد مدیریت دانش در میزان نوآوری خدمات کتابخانه

گیرد. به همین منظور در این پژوهش سعی شده است به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری خدمات 

کتابخان شود ه در  پرداخته  کرمانشاه  شهر  دانشگاهی  د  همچنین  های  پژوهش    وضعیت   تا   است  آن  پی  راین 

را تعیین نماید. بنابراین، درصدد است مشخص کند    های دانشگاهیمدیریت دانش و نوآوری خدمات کتابخانه

ابعاد    آیا  دارد؟   گسترش مدیریت دانش در توسعه خالقیت و نوآوری کارکنان در ارائه خدمات نقش   که آیا

  ، استفاده از دانشمختلف مدیریت دانش مانند کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش و همچنین کاربرد و  

تری در  در انجام وظایف خود نوآور و خالق عمل کنند؟ و نقش فعال  سازدمی  قادر  راکتابداران  و    کارکنان

های دانشگاهی در رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی  بخانهنقش و اهمیت کتا  های دانشگاهی ایفا کنند؟ کتابخانه

برنامه و به همین   استکننده به خوبی روشن  ریزان و جامعه استفاده و ارائه خدمات به دانشجویان، مسئوالن، 

های دانشگاهی و تخصصی و کتابداران متخصص در هماهنگی  دلیل است که در کشورهای پیشرفته کتابخانه

کامل با پژوهشگران، اعضای هیات علمی و مدیران هستند تا در جهت بهبود عملکرد، رشد و توسعه جامعه 

های دانشگاه های دانشگاهی نیز به عنوان قلب تمام کارها و فعالیتکتابخانه   (.1366گامی موثر بردارند )فتاحی،  

  که  آنجا  کارگیری نوآوری در خدمات هستند. ازهوری و ب( ناگزیر به بهره 1389و همکاران،    )شریف مقدم 

  های درخواست   به   پاسخگویی  نتیجه   در  و   اطالعاتی  نیازهای   تشخیص   دانشگاهی،  های کتابخانه  اصلی   رسالت

ابعاد    مشتری   رضایت   به   رسیدن  نهایت   در   و  مراجعین  اطالعاتی بین  است بررسی وضعیت  مدیرت دانش در 

-کتابخانه  خدمات  در   نوآوری   که   نقشی  به   توجه   با  و همچنین   های دانشگاهی ضروری بوده،کتابداران کتابخانه 

نوآوری   نقش  است   الزم   کنند، می  ایفا   کاربران  بیشتر   جذب   در   دانشگاهی  های  در  دانش   خدمات   مدیرت 

 .گیرد قرار بررسی مورد  دانشگاهی های کتابخانه

 

 های پژوهش فرضیه

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه در سطح مطلوبی است.وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه.  1

دانش 2 و خلق  )کسب  دانش  مدیریت  مختلف  مراحل  بین  دانش 1.  انتقال  و  اشاعه  از   2،  استفاده  و  کاربرد  و 

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.  ( با نوآوری خدمات در کتابخانه3دانش 

 های دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد. بین مدیریت دانش کل با نوآوری خدمات در کتابخانه. 3

 

  پژوهش ینهیش یپ

دهد که در ارتباط با  نشان میکتابخانه و کتابداری  در حوزه    و پژوهش های انجام شده   بررسی متون تخصصی 

کتابداران در ایران توجه اندکی صورت گرفته   مدیریت دانش در خلق و ارائه خدمات نوآورانه   نقش و  اهمیت  

 
1. Knowledge creation/capture 
2. knowledge sharing/transfer 
3. knowledge application/use 
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.  اندهای دیگر پرداختهمدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمانموضوع  به  های انجام شده نیز  است و پژوهش

و وضعیت نوآوری در ارائه خدمات   به جامعه کتابداران  ها عدم پرداختن و توجه خاصاز خألهای این پژوهش

وظایف به نحوی که  انجام  خالق و  ،  خدمات نوهای عمومی و دانشگاهی در ارائه  است. کتابداران کتابخانه

و    دارند.نقش مهمی    د،نموجب رضایت کاربران گرد اطالعاتی  منابع  بین  دانش  رابطین  به عنوان  کتابداران 

 ها دارند.ای در ایجاد و بهبود مدیریت دانش و عملکرد کتابخانهمراجعه کنندگان کتابخانه، سهم عمده 

 سازمانها در کارکنان نوآوری و دانش مدیریت بین رابطه بررسی هدف با ( در پژوهشی1389زارع ) عالمه و

 هر و  دارد وجود داریمعنی و مستقیم رابطه و نوآوری دانش مدیریت بین که یافتند دست نتیجه این به

 .گذارند  می تأثیر سازمانی عملکرد بر و غیرمستقیم مستقیم به طور دو

کتابخانه 1391)  حقدادیو    زنجیردارغفاری،   در  دانش  مدیریت  راهبردی  مطالعه  به  پژوهشی  در  های  (، 

  همسو   یدانشگاه  ی هاکتابخانه  در  دانشتیریمد  یسازاده یپ  داد  نشاننتایج آنها  دانشگاهی شهر اراک پرداختند.  

  الزم  منظور  ن یا  به   یابیدست  یبرا  لذا،  کنند  حرکت  است  پژوهش   و  آموزش  که  هاه دانشگا  اهداف   نیمهمتر  با

 یضرور  هاسازمان  تمام   ی برا  بلکه   ها نهکتابخا   یبرا   تنها   نه  ییاجرا  ند یفرا  ک ی  عنوان  به   دانش   ت یریمد  است

 .است

.  بود  پرداخته  یسازمان  ینوآور  بر  دانش  ت یریمد  نظام  ریتأث   به   یپژوهش  در  ،(1394)  زده بیاد  و  یجهرم یمصباح

 است   داشته   یمعنادار  و   مثبت   ر یتأث  یسازمان  ی نوآور  و   یسازمان  یریادگی  بر  دانش   ت یریمد  که   داد  نشاننتایج  

  دانش   تیریمد.  کند  ینیآفر  نقش  یسازمان  ینوآور  و  دانش  تیریمد  نیب  تواندیم  یسازمان  یریادگ ی  نیهمچن  و

  جه ینت   در   ،یدیکل  ند یفرآ  عنوان  به  یسازمان  یریادگی  مهم،  یورود  کی  عنوان   به  نظام،  کی  همانند   درست

 .    است یامروز  یهاسازمان یبرا یانیح یخروج کی یسازمان ی نوآور

 ل یتحل  و  یعموم  کتابخانه   در  دانش   تیریمد  نظام  ابعاد  ییشناسا  به  یپژوهش  در   ،(1394)  یزدی  نیفرز  زاده،یمک

  ت یریمد  ابعاد   ه ی کل  که  داد   نشان   نتایچ پژوهش آنها   پرداخته   زدی  یعموم  ی هاکتابخانه   ی نوآور  توسعه   بر   آن   ریتأث

  ی نوآور  یرهایمتغ  که  داد  نشان  جینتا  نی همچن.  اندداشته   ریتأث  ینوآور  بر  دانش،   خلق  و  کسب  از  ریغ  دانش

 .  هستند برخوردار  یمطلوبنا و  متوسط ت یوضع  از زدی یعموم یهاکتابخانه  در یفن ی نوآور و ییاجرا

فتوت فرهانیبورقان و  آبدارزاده   ی گریانجیم  با   یسازمان  ی نوآور  بر   یفکر  اثر   به   یپژوهش  در   ،(1395)  ی، 

  یهاهیسرما  که  داد   نشان   پژوهش  نتایج .  بود  پرداخته   ی شتارنو  ی هارسانه  در  یسازمان  ی ریادگی  و  دانش   تیریمد

  .است  داشته وجود  یدارمعنا اثر یسازمان ینوآور  و یسازمان یریادگی دانش تیریمد بر  میمستق طور  به یفکر

 .دارد  یانجیم  نقش  یسازمان  ی نوآور  بر  ی فکر  یها  هیسرما  ریتأث  در  یسازمان  یریادگ ی  و  دانش   تیریمد  نیهمچن
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رابطه متقابل بین مدیریت دانش از یک سو و نوآوری از سوی دیگر در پژوهش خود به بررسی  (،  1396رجبی )

های سه گانه مدیریت دانش و ثانیاً بین  لفهؤمنشان داد که بین   هاداده .. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل  پرداختند

 .همبستگی مستقیم وجود دارداین رویه ها و نوآوری  

پرداختند. این    اردن  یهادر دانشگاه   دانش  اشتراک  یبه بررس  ی(، در پژوهش2009)  1ابوحسن   و  یالفور   الحماد،

های دو جانبه، روندهای کاری سازمان، خالقیت، احساس پژوهشگران برای سنجش اشتراک هفت مولفه ارتباط

  ه یتجز  قیطر  از  را تعیین کردند.  اشتراک دانش و داشتن رفتار اشتراک دانشمثبت به اشتراک دانش، اشتیاق به  

  به  کارکنان با مصاحبه  روش از و  ندنمود مبادرت دانش اشتراک به نسبت کارکنان نگرش  نیب  ارتباط  لیتحل و

  ی گذاراشتراک   یبرا  یعلم  اتیه  یاعضا  کارکنان آموزشی و  که  داد  نشان  آنان  یهاافتهی.  افتندی  دست  یجینتا

 شوند. کارکنان جوان به داشتن خالقیت و نوآوری تشویق نمیدارند.  یکمتر زه یانگ و کارهای گروهی  دانش

  ی دانشگاه  یهاکتابخانه  در  یسازمان  و  یفرد  ابعاد  در  دانش  یهاتیفعال  سنجش  به  یپژوهش  در(  2014)  2هوانگ 

و    یدانش کارکنان دانش از ابعاد فرد  یها تیفعال  ینه تنها به بررس  پژوهش  ن یا.  پرداخت  یسطح  چند  ل یتحل  با

هر    دیی عوامل کشف و تا  لیو تحل  هیرا با تجز  یاز کتابداران دانشگاه  یتجرب  یهاپردازد، بلکه داده یم   یسازمان

انش،  )کسب دانش، جذب د   یابعاد فرد  یسازه برا  6  داد،نشان    جینتا  کند.یم   یبررس  یو سازمان  یدو سطح فرد

)رشد دانش، ادغام دانش    یابعاد سازمان  یسازه برا  3اشتراک دانش، موانع دانش، انتقال دانش و انتشار دانش( و  

 و اعتبار قابل قبول است.  نان یو وسعت دانش( با سطح اطم

در پژوهشی به مدیریت نوآوری در کتابخانه با استفاده از روش استارتاپ پرداخت هدف از   (2016)  راگلیب

  ن یهمچن و بود  نوآورانه  محصوالت  و  خدمات  یاندازو راه   تیریتوسعه مد یبرا یمورد  استداللاین پژوهش 

  یبرا  د یجد  ی ابزارها  به  توجه   لزوم  و   هاکتابخانه   در   نوآورانه  موانع   و  لیدال  ف یتوص  و   یسنت  ی ابزارها  یبررس  به 

  ی جا  به  سالم   نیگزیجا  کی  ی نوآور  تیریمد  ی برا  استارتاپ  روش   داد   نشان   ها افته ی.  بود  ی نوآور  تیریمد

 .است یسنت

های  ( در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت دانش و نوآوری خدمات در کتابخانه 2017)  3دا یو اک   اگروال   اسالم،

  ی ها. یافته انجام شدکشور    39  کتابدار از  107این پژوهش به صورت پیمایشی و بر روی  دانشگاهی پرداخت.  

 جادیا   و  دانش   جذب   نیهمچن.  دارد  ارتباط  خدمات  ینوآور   با  دانش   تیریمد  چرخه  که  داده   نشان  پژوهش   نیا

  دانش   ت یریمد  و   است   موثر   ی دانشگاه  یها کتابخانه  خدمات   ی برا  ی نوآور  تیریمد  در  ی توجه  قابل   طور   به   آن

  ی پ  دانش  ت یریمد  تی اهم  و  درک   به   یدانشگاه   ی هاکتابخانه  د یبا  و   است  ی دی کل  اریمع  کی  ها کتابخانه  در

 . ببرند

 
1. Alhammad, Al Faori & Abu Husan 

2. Huang 

. Islam, Agarwal & Ikeda1 
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 در   یاریبس  یهاپژوهش   شد  مشخص  دانش،  تیریمد حوزه  در  یخارج  و  یداخل   یهاپژوهش  مطالعه  و  مرور  با

  دانش  ت یریمد  رابطه   یبررس  به   همزمان  طور به  که   شد   افت ی  اندک   ییهاپژوهش  اما   است،   شده   انجام   حوزه   نیا

-یمصباح   ،یهاپژوهش  به  توانیم  انیم  نیا  از  که.  باشند  پرداخته  یدانشگاه  یهاکتابخانه   خدمات  در  ینوآور  و

( در خارج از کشور اشاره 2017)  دایاک و    اگروال اسالم،    پژوهش   و   کشور  داخل  در(  1394)  زده بیاد  و  یجهرم

در جامعه فوق هم  موارد  که  و    یهانمود،  درنوآور   یبررس  بهمتفاوت   یابیارز  .است  شده   انجام  سازمان  ی 

  در   یمشتر  با  تعامل  و  کارکنان  نهان  دانش  و  دانش   تیریمد  نیهمچن  و  است  هاکتابخانه   الزمه   دانش  تیریمد

 از استفاده  ن،یشی پ یهاپژوهش  با  پژوهش نیا نیب زیتماموثر است.   هاکتابخانه  در خدمات ینوآورا  و تیخالق

  و  یدانشگاه   یهاکتابخان  در  خدمات  ی نوآور   با  دانش   تیریمد  رابطه  یبررس  هدف  با  گوناگون،  ی هامؤلفه

از ابعاد    سته یجهت استفاده شا  ح یصح  یزیربرنامه  و   ت یتقو  ،یاحتمال  موانع   رفع   جهت   مناسب   یراهکارها  ارائه

 .است کتابداران نی ب دردانش  تیریمد

 پژوهش  مدل مفهومی

. در این الگو متغیرهای مستقل  پرداخته شده استو اجزای آن    پژوهش در این بخش به توضیح الگوی مفهومی  

ابعاد مدیریت دانش شامل کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش، استفاده از دانش و کاردبر دانش به صورت 

در شکل  پژوهش  های ابعاد متغیرهای  باشند. شاخصها به صورت جزئی میهای هر کدام از فعالیت کلی و مؤلفه 

ت مراحل مختلف مدیریت دانش بر نوآری در خدمات مورد بررسی قرار اند. در این مدل اثرا زیر ذکر شده 

 .استشامل نوآوری در خدمات پژوهش  . متغیر وابسته در این گرفته است

 
 ()پژوهشگر ساخته : مدل مفهومی1شکل شماره 

 

 پژوهش  روش

آماری  ی  جامعه.  است  گرفته   انجام   و به روش پیمایشی.  است  پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی

در این میان تعداد کتابداران  باشد،  میهای دانشگاهی شهر کرمانشاه  کتابداران کتابخانهکلیه  شامل    این پژوهش، 

کتابخانهکتابخانه شامل  دانشگاهی  آزاد های  دانشگاه  نور،  پیام  رازی،  دانشگاه  علوم    دانشگاه   و   اسالمی  های 

از روش سرشماری   داشتند،   محدود و در دسترس قرار  د. با توجه به اینکه جامعه پژوهش دننفر بو  58پزشکی  

مورد تجزیه و تحلیل قرار پرسشنامه تکمیل و    55ها استفاده گردید، که از این تعداد  آوری داده جهت جمع
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استفاده و   (2017پرسشنامه )اسالم، آگروال و اکیدا،  ها از  در این پژوهش به منظور گردآوری داده   ه شد. گرفت

شامل پرسشنامه مذکور    در میان جامعه مورد پژوهش توزیع گردید.  محتوایی و بومی سازیاعتباریابی  پس از  

 شامل  زیاد( تنظیم گردید. بخش اول پرسشنامه،کم تا خیلیای لیکرت )از خیلیبا طیف پنج گزینه  سؤال  38

سوال و بخش سوم آن    8شناختی، و بخش دوم مربوط به نوآوری در خدمات کتابخانه شامل    جمعیت  سؤاالت

سوال؛ استفاده   6سوال؛ اشاعه و انتقال دانش، شامل    7مربوط به ابعاد مدیریت دانش )کسب و خلق دانش، شامل  

شامل   دانش،  کاربرد  میسؤال  8و  داده   باشد.(  تحلیل  و  تجزیه  استفهمچنین  با  پژوهش  آمار های  اده 

و درصد( میانگین،  توصیفی) استنباطی)  فراوانی  آمار  و  تحلیل   آزمون رگرسون خطی،از  و    ضریب   واریانس 

با توجه به اینکه  .  .تجزیه و تحلیل شد  22اس نسخه  اسپیاس  آماری  نرم افزار( و با کمک  پیرسون  همبستگی

گرفته است، روایی و پایایی مورد استفاده قرار (2017اسالم، آگروال و اکیدا، )  پرسشنامه فوق قبالً در پژوهش

بعد از ترجمه، روایی صوری و    برای روایی پرسشنامه  حاضر،  پژوهش   با این حال در  .استآنها سنجیده شده  

  با   .است  گرفته  قرار   تأیید  شناسی موردمتخصصان و اساتید علم اطالعات و دانش  از  تن   5  توسط   آن   محتوایی

  گردآوری   ابزار  بنابراین   کند،می  گیریاندازه   را  پژوهش   نیاز  مورد  های جنبه  پرسشنامه  سؤاالت  اینکه   به  توجه

سنجیده  در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ    .است  محتوایی  روایی  دارای  هاداده 

پایایی  جهت شد.   پرسشنامه  سنجش  هنجاریابی،  و  ترجمه  از  بعد  بین  ،  کتابخانه   20نهایی  کتابداران  های  نفر 

دهنده پایایی مناسب دست آمد که نشانبه  /.96آوری گردید. آلفای کرونباخ برابر با  دانشگاهی توزیع و جمع

،  (2017ذکر است که آلفای کرونباخ در پژوهش اسالم، اکارول و اکیدا )برای سواالت پرسشنامه بود. الزم به 

 بوده است. /. 84برابر با 

 بررسی نرمال بودن متغیرها  

اسلمیرنوف به منظور تعیین وضلعیت متغیرها   -های حاصلل از به کارگیری آزمون کولموگروفیافته 1جدول  

 دهد.را نشان می

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

 آزمون مورد استفاده  داری سطح معنی آزمون zآماره  متغیر

 ناپارامتریک  0/ 004 0/ 150 ها نوآوری در خدمات کتابخانه 

 پارامتریک  0/ 200 0/ 094 کسب و خلق دانش 

 ناپارامتریک  0/ 041 0/ 122 اشاعه و انتقال دانش 

 پارامتریک  0/ 058 0/ 117 استفاده و کاربرد دانش 

 پارامتریک  0/ 200 0/ 094 مدیریت دانش در کل

به   توجه  آزمون با  از  پژوهش  متغیرهای  توزیع  بودن  نرمال  بررسی  جهت  فوق،  جدول  در  مندرج  نتایج 

های کسب و خلق دانش و استفاده و کاربرد داری برای مؤلفهکولموگروف اسمیرنف، استفاده شد. سطح معنی

از توزیع    شود که متغیرهای مذکوراست و نتیجه گرفته می  05/0دانش همچنین مدیریت دانش در کل بیشتر از  

های پارامتریک برای سنجش فرضیات پژوهش مورد استفاده کرد.  توان از آزموننرمال برخوردار هستند و می



 

انش با نوآوری خدمات  بررسی رابطه مدیریت د

 ______________________________________________________________  

 

  

  

 

 

 

107 

های نوآوری در خدمات کتابخانه و اشاعه و انتقال دانش کمتر از  ولی مقادیر سطح معناداری برای سایر مؤلفه

بنابراین، باست  05/0 نیستند  های ناپارامتریک رای بررسی فرضیات آن، از آزمون، از توزیع نرمال برخوردار 

 . شداستفاده 

 های پژوهشیافته

میانگین نمرات   2ند. در جدول در این بخش داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ا

 گردد.یرهای مورد بررسی مشاهده میمتغ

 .های دانشگاهی شهر کرمانشاهکتابخانهوضعیت مدیریت دانش و نوآوری در خدمات  .  1فرضیه
 های مورد بررسی: میانگین متغیرهای مدیریت دانش و نوآوری خدمات در کتابخانه2جدول  

 مد  انحراف استاندارد  میانگین  حداکثر نمره حداقل نمره متغیر

 63/3 6587/0 39/3 50/4 38/1 نوآوری خدمات در کتابخانه 

 3 7868/0 27/3 5 1 کسب و خلق دانش 

 67/2 43875/0 05/3 67/4 1 اشاعه و انتقال دانش 

 25/3 8472/0 25/3 5 1 استفاده و کاربرد دانش 

 63/2 7248/0 19/3 76/4 11/1 مدیریت دانش در کل

گروهی آمده است. در این جدول متغیرهای   تک تی  یا ای نمونه  تک t در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل

 مقایسه شده است.  4نوآوری خدمات در گروه نمونه با نمره استاندارد مدیریت دانش و  

گروهی برای مقایسه نمره مدیریت دانش و نوآوری خدمات در گروه نمونه با نمره   تک  تی یا ای نمونه  تک t : تحلیل3جدول  

 معیار

 t sig نمره معیار  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

 p<001/0 - 72/6 4 6587/0 39/3 کتابخانه نوآوری خدمات در 

 p<001/0 - 90/6 4 7868/0 27/3 کسب و خلق دانش 

 p<001/0 - 29/9 4 43875/0 05/3 اشاعه و انتقال دانش 

 p<001/0 - 54/6 4 8472/0 25/3 استفاده و کاربرد دانش 

 p<001/0 - 27/8 4 7248/0 19/3 مدیریت دانش در کل

دارای شاخص   5تا    5/3بین  میانگین ،  ها در نظر گرفته استپژوهشگر برای وضعیت مولفه که  ی  یبنددر تقسیم 

نشان دهنده نبود یا ضعف زیاد شاخص   2کمتر از    میانگیندارای شاخص متوسط و    4/3تا    2  میانگینقوی،  

ابعاد مدیریت دانش  توان گفت میزان  می  باشد،می  3باالتر از  میانگین تمامی متغیرها  از آنجا که    مورد نظر است.

کتابخانه  در خدمات  نوآوری  کرمانشاه و  شهر  دانشگاهی  می،  های  خوب  در سطح  و  متوسط  از    .باشدبیش 

(  >001/0p)  001/0و مقایسه آن با میزان خطای مجاز    3با توجه به سطح معناداری داده شده در جدول  همچنین  

فرضیه پژوهش مبنی بر مطلوب بودن وضعیت مدیریت دانش و نوآوری   توان گفت درصد می  99با اطمینان  
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دهد، از  همانطور که جدول فوق نشان می.  شودهای دانشگاهی شهر کرمانشاه پذیرفته میدر کتابخانهخدمات  

بیشترین می باشد و     39/3های دانشگاهی برابر  دیدگاه جامعه پژوهش، میانگین نوآوری در خدمات کتابخانه 

( و کمترین میانگین مربوط به  27/3ی کسب دانش )های مدیریت دانشی مربوط به مؤلفهمیانگین نمره فعالیت

( است. میانگین نمره مدیریت دانشی در کل )در این پژوهش سه متغیر کسب و  05/3ی اشاعه دانش )مؤلفه

ت کلی و هم زمان در نظر گرفته شده است(  خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش و استفاده و کاربرد دانش به صور

 به دست آمد.  19/3برابر 

رابطه بین مراحل مختلف مدیریت دانش )کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش .  2فرضیه

 های دانشگاهی شهر کرمانشاه.و کاربرد و استفاده از دانش( با نوآوری خدمات در کتابخانه

ها،  به دلیل نرمال بودن توزیع داده   انش، و کاربرد و اسفاده از دانش کسب و خلق دی  در خصوص وضعیت مؤلفه 

داده  مقیاس  بودن  آننسبی  رابطه  بررسی  قصد  که  پارامتریک ضریب همبستگی هایی  آزمون  از  داریم  را  ها 

 ها از توزیع نرمال،با وجود عدم برخورداری داده   اشاعه و انتقال دانش های  پیرسون و در خصوص وضعیت مؤلفه

 از آمون ناپارامتریک همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. 

 مورد بررسی هایکتابخانه  نوآوری در خدمات مراحل مختلف مدیریت دانش وآزمون همبستگی برای بررسی رابطة بین  : 4جدول 

کسب و خلق   مولفه ها

 دانش

کاربرد و استفاده از  

 دانش

اشاعه و انتقال   مولفه ها

 دانش

در 
ی 

ور
وآ

ن
ت 

دما
خ

 

ضریب همبستگی  

 پیرسون

ضریب همبستگی   0/ 707 0/ 835

 اسپیرمن

701 /0 

 0/ 000 سطح معناداری  0/ 000 0/ 000 سطح معناداری 

برای متغیرهای نرمال پژوهش )کسب و خلق دانش، و کاربرد   1پیرسونطور که از نتایج آزمون همبستگی  همان

انتقال دانش(    2و اسفاده از دانش( و آزمون همبستگی اسپیرمن  ناپارمتریک پژوهش )اشاعه و  در  برای متغیر 

، اشاعه و انتقال  (=000/0p)کسب و خلق دانش  بین    از آنجا که سطح معناداری    ،آیدمی   بر  4جدول شمارة  

 دهد میاست، نشان  001/0کمتر از  ،با نوآوری ،(=000/0p)، و کاربرد و استفاده از دانش (=000/0p)دانش 

  های دانشگاهیدر خدمات کتابخانه های مذکور با نوآوری  بین مولفه  توان گفتدرصد می  99با اطمینان  

ها  این مولفه  رابطه معناداری وجود دارد و همچنین از آنجا که ضریب همبستگی در تمام این متغیرها مثبت است،

به این معنی که با افزایش ای مثبت و مستقیم دارد.  های مورد بررسی با نوآوری در خدمات رابطهدر کتابخانه

همچنین باتوجه به اینکه میانگین خطاها صفر است و واریانس   یابد؛یکی از متغیرها، متغیر دیگر نیز افزایش می

خطاها ثابت است و همچنین توزیع خطاها نرمال است، برای بررسی میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مدیریت  

 
1. Pearson Test 
2. Spearman Test 
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های دانشگاهی، همچنین پیش بینی معادله  ها در بین کتابداران کتابخانه دانش بر نوآوری در خدمات کتابخانه

 ، از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  خطی آن
 مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه های دانشگاهی  هایمولفه : رگرسیون خطی بین  5جدول  

ضریب   ضریب های غیر استاندارد   مولفه ها

 استاندارد 

t ANOVA 
(sig. ) 

B ضریب  خطای استاندارد

  تعیین
(2R ) 

ضریب 

تعیین  

  تعدیل

 شده

Beta 

 0/ 000 4/ 357    0/ 219 0/ 952 ضریب ثابت 

کسب و خلق  

 دانش

515 /0 096 /0 697 /0 691 /0 626 /0 362 /5 000 /0 

اشاعه و انتقال  

 دانش

211 /0 113 /0 535 /0 526 /0 244 /0 865 /1 063 /0 

کاربرد واستفاده  

 از دانش

033 / 105 /0 499 /0 490 /0 043 /0 316 /0 753 /0 

  2R . انجام شد  خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش و کاربرد و استفاده از دانش آزمون رگرسیون ساده بین کسب و  

داده اندازه  نزدیک  آماری  برازش شده میگیری  به خط رگرسیون  بهها  یا ضریب  ،  2R  باشد.  تعیین  ضریب 

نیز گفته می تعیین  .شودتشخیص  به وسیله  نشان می ضریب  وابسته  متغیر  تغییرات  متغیر دهد که چند درصد 

تعیین تعدیل شده،شود  می تبیین مستقل از طرف دیگر ضریب  ت  و  میزان  تبیین  برای  مناسبی  متغیر أ معیار  ثیر 

که متغیرهای    ، دهدتعدیل شده کمتر باشد نشان می  R²و  R²هرچه تفاوت میان.  مستقل بر متغیر وابسته است

انتخاب شده اند به مستقل که به مدل اضافه شده    تعدیل شده   هرچه مقدار ضریب تعیین   و همچنین   انددرستی 

( 2Rبه یک نزدیک )مقدار  5های جدول شماره  با توجه به یافته دهد.  ثیر بیشتری را نشان میأ تر باشد میزان ت ،

که این مقادیر بیانگر   است  490/0و    526/0،  691/0ترتیب،  به  ها از مولفه  برای هریکضریب تعیین تعدیل شده  

ثیر کسب و خلق  أهای دانشگاهی، تحت تاز نوآوری در خدمات کتابخانهدرصد    1/69  این مطلب است که 

  49و    ثیر اشاعه و انتقال دانش أ های دانشگاهی، تحت تاز نوآوری خدمات کتابخانه   درصد   6/52،  است  دانش

و براساس   است   کاربرد و استفاده از دانش   ثیر أهای دانشگاهی، تحت تاز نوآوری در خدمات کتابخانه  درصد

دان و خلق  متغیر کسب  بین  رابطه خطی  وجود  فوق،  متغییرهای  معناداری  و    (sig=0/000)  شنتایج سطح 

تایید می به عبارت دیگر، کسب و خلق دانش    شود.نوآوری در خدمات کتابخانه دانشگاهی شهر کرمانشاه 

های اشاعه و  مولفهو  های دانشگاهی باشد بینی کننده میزان نوآوری در خدمات کتابخانهتواند بیشترین پیشمی

 ر نوآوری در خدمات کتابخانه موثر است.انتقال دانش و کاربرد و استفاده از دانش، به میزان خیلی کمتری ب



 

 1399 بهار ،54دوره رسانی دانشگاهی، تحقیقات کتابداری و اطالع

 .......................................................................................................................................................................... 

  

 

 

 
110 

کتابخانه  .3فرضیه   در  خدمات  نوآوری  با  کل  دانش  مدیریت  رابطه  بین  دانشگاهی  های 

 معناداری وجود دارد. 

هایی ها و نسبی بودن مقیاس داده در خصوص وضعیت مدیریت دانش در کل به دلیل نرمال بودن توزیع داده 

 داریم از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون استفاده شده است. ها را که قصد بررسی رابطه آن

   بین مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه های دانشگاهی  پیرسون  همبستگی آزمون نتایج  : 6جدول 

 نوآوری در خدمات کتابخانه

 0/ 827 پیرسون ضریب همبستگی  مدیریت دانش 

 0/ 000 معناداری  سطح

 همبستگی ضریبسطح معناداری و   مقدار دهد،می  نشان را پیرسون همبستگی آزمون نتایج،  5شماره  جدول

استفاده  بین دهد که(، سطح معناداری بین دو متغیر نشان میr=827/0و    =000/0p)  با  است برابر آمده  دست به

با توجه به مثبت    و   دارد وجود معناداری رابطه های دانشگاهیاز مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه 

توان گفت بین دو متغیر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، یعنی هر  بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر می

-های دانشگاهی بیشتر باشد، نوآوری در خدمات کتابخانه بیشتر میچه استفاده از مدیریت دانش در کتابخانه 

 گردد.

 

 گیریبحث و نتیجه

های دانشگاهی شهر  بررسی وضعیت متغیرهای مدیریت دانش و نوآوری خدمات در کتابخانهنتایج حاصل از  

کرمانشاه، نشان داد که وضعیت کتابداران در ابعاد مدیریت دانش از جمله کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال  

توسط و در وضعیت  دانش و استفاده و کاربرد دانش و همچنین نوآوری در خدمات کتابخانه در سطح باالتر از م

( و کمترین میانگین  39/3نسبتاً خوبی قرار دارند. بیشترین میانگین مربوط به متغیر نوآوری در خدمات کتابخانه )

( دانش  انتقال  و  اشاعه  به  می05/3مربوط  می(  نشان  خدمات  در  نوآوری  میانگین  بودن  باال  که  باشد.  دهد 

باشند و بیشتر به دنبال ارائه خدمات جدید و  و تفکرات خالق می  های دانشگاهی دارای ایده کتابداران کتابخانه 

توان در بهبود عملکرد و ارتقای سطح کیفیت خدمات کتابخانه  به روز هستند که در صورت تقویت آن می

کتابداران   بین  در  دانش  انتقال  و  اشاعه  میانگین  بودن  پایین  طرفی  از  داشت.  موثری  نقش  دانشگاهی  های 

گونه تبیین نمود که، کارکنان و کتابداران دارای دانش و  توان ایندانشگاهی شهر کرمانشاه را می های کتابخانه

رقابتی می مزیت  موجب  و  است  قدرت  دانش  که،  تفکر  این  با  است  ممکن  هستند،  گردد، تخصص خاص 

د خواهد شد،  درنتیجه تقسیم و اشتراک دانش تهدیدی برای موقعیت آنان است که منجر به ایجاد رقبای جدی

های خود با دیگر همکاران داشته باشند. یکی از راههای  تمایل کمتری برای اشتراک و تبادل دانش و مهارت

های مشوق تسهیم دانش از طرف مدیران های سازمانی و اندیشیدن راه غلبه بر این عادت کارمندان، تغییر سیاست

 (2009الحماد، الفوری و ابوحسن )های دانشگاهی است. نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش  سازمان

گذاری دانش انگیزه کمتری دارند همسو است. از طریق نشان داد که اعضای هیات علمی برای اشتراککه  

اعی مثبتی را در  می توانند فرهنگ اجتمتقویت فرهنگ تسهیم و اشتراک دانش در بین کتابداران و همچنین  
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بین فردی و روابط متقابل میان اعضای سازمان را تقویت می نماید. همچنین    تعامالت سازمان اشاعه دهند که  

ت سازمان و محصوالخدمات  مدیران می توانند با ارائه بازخورهایی از نتایج مثبت ارائه دانش از سوی افراد در  

نمی ارائه  دانش  این  که  زمانی  با  آن  مقایسه  آن  و  در  را  کارکنان  دانش  بودن  مفید  حس  تقویت  شد،  ها 

  (.2002، 1میچالوا هاستد و )کنند

با نوآوری   کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش، و کاربرد و استفاده از دانش در خصوص همبستگی بین  

رابطه معناداری وجود دارد و همچنین از آنجا که ضریب همبستگی در    های دانشگاهیدر خدمات کتابخانه 

ای مثبت و  های مورد بررسی با نوآوری در خدمات رابطه ها در کتابخانهتمام این متغیرها مثبت است، این مولفه

،  توان گفتمستقیم دارد. همچنین از آنجا که مقدار ضریب همبستگی در هر سه متغیر به یک نزدیک است می

با نوآوری    شدت همبستگی در متغیرهای کسب و خلق دانش، اشاعه و انتقال دانش، و کاربرد و استفاده از دانش

های مورد بررسی در سطحی باال است. نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی میزان تأثیر  کتابخانه   در خدمات

های  میزان نوآوری خدمات کتابخانه   درصد، از  1/69ابعاد مدیریت دانش بر نوآوری در خدمات نشان داد که  

درصد   49به مولفه اشاعه و انتقال دانش و درصد مربوط  6/52دانشگاهی مربوط به مولفه کسب و خلق دانش، 

با یافته یافته   است.  کاربرد واستفاده از دانشمربوط به مولفه   اسالم،  های پژوهش:  های این بخش از پژوهش 

(، که نشان داد  1388دانالو ) و رجبی(  2001)  3مکنوتون  و (، داروچ2008)   2جونسن (،  2017و اکیدا )  اگروال

توان  باتوجه به نتایج می .جهت می باشدهای مدیریت دانش با نوآوری رابطه معناداری دارد، همسو و هممولفه

مدیریت دانش از طریق ایجاد یلک فرهنگ مفید و ارزشمند برای ایجلاد و تسلهیم دانلش و همچنلین    گفت

 .کندایفا می   ری نقش مهمی را در فریند نوآو  های دانشگاهی( )کتابخانه   ایجلاد فرهنلگ همکلاری در سازمانها 

 ریث أت دانش  تیریمد  رییکارگ  هب(، همسو نیست که در پژوهش خود نشان داد  2005)  4کیانژن   اما با پژوهش

باتوجه به    .ندارد  نوآوری یاثربخش بر معناداری  ریثأت دانش خلق اما داشته نوآوری یاثربخش بر معناداری

های  توان تبیین نمود که افزایش و تقویت هر یک از ابعاد مدیریت دانش در کتابداران کتابخانه نتایج پژوهش می

  دانش   بحث کسب و خلق تواند موجب افزایش و تقویت نوآوری در خدمات کتابخانه گردد.  دانشگاهی، می

  که در واقع تا حدودی فردی و بسته به امکانات و تسهیالت در اختیار کارمندان است. و در مورد اشاعه و تسهیم

های مدیریتی تواند بنیانها در حال حاضر میهای جاری بر سازمانتغییر نگرش کارمندان و تغییر سیاست  دانش 

ه درک، دریافت و به کار بستن مدیریت دانش در  است ک لز آن  این امر حاکی    تر کنند.  دانش سازمانی را قوی 

دهد  کند، قدرت تفکر و نوآوری را در آنها افزایش میهای دانشگاهی توانمندی کتابداران را بیشتر میکتابخانه

با دیگر رقیبان   با ارائه تفکرات و خدماتی نو، قدرت رقابت خود را  و همین امر باعث می شود که کتابخانه 

 .یابدو شانس موفقیت و بقا در بازار رقابتی امروزه برای آنها افزایش میدهد افزایش می
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 وجود معناداری رابطه های دانشگاهیبین مدیریت دانش به صورت کل و نوآوری در خدمات کتابخانه 

معناداری  توان گفت بین دو متغیر رابطه مستقیم و  از آنجا که ضریب همبستگی بین دو متغیر مثبت بود، می  و   دارد

های دانشگاهی بیشتر باشد، نوآوری در خدمات وجود دارد، یعنی هر چه استفاده از مدیریت دانش در کتابخانه

کند یعنی چنانکه به کارگیری مدیریت دانش کاهش  و عکس این رابطه نیز صدق می گرددکتابخانه بیشتر می

های این بخش از پژوهش  روبرو خواهد شد. یافته های دانشگاهی نیز با افت یابد، نوآوری در خدمات کتابخانه 

-( همسو می1395)  بذرافشان  و بخش  روح  ،و فرزانه (2017و اکیدا )  اسالم، اگروالهای:  های پژوهشبا یافته 

 داشته نوآوری اثربخشی بر معناداری تأثیر دانش نیز دریافت به کارگیری مدیریت (2005اشد. کیانژن )ب

 داریمعنی و  مستقیم  رابطه و نوآوری  دانش  مدیریت بین که رسیدند  این به  ( نیز1389زارع ) است. عالمه و 

( 1389) محمدی  .گذارند می تأثیر سازمانی عملکرد بر و غیرمستقیم مستقیم به طور دو هر و دارد وجود

 و رفتار از  احتماال باشد، داشته  دانش منابع  به  بیشتر دسترسی سازمانی هرچه  رسیدند  نتیجه این به نیز

 .است برخوردار نوآوری  برای بیشتری هایرویه

می  باعث  کتابخانه  در  دانش  مدیریت  کارگیری  برخوردار گردند.  به  بیشتری  توانایی  از  کتابداران  که  شود 

مهارت کسب و خلق دانش را در خود تقویت کنند، همچنین به اشتراک دانش خود تمایل بیشتری نشان دهند  

کار  و به  و  استفاده  برای  را  انجزمینه  در  دانش  فعالیتگیری  و  کتابداران  ام وظایف  سازند.  فراهم  های خود 

توانند در زمینه ارائه خدمات و انجام وظایف های دانشگاهی با استفاده از قدرت به کارگیری دانش میکتابخانه

نیاز کاربران و    خود، دست به خالقیت  بزنند تا رسالت اصلی کتابخانه را که همان پاسخگویی به  و نوآوری 

کتابداران دانشگاهی در صورتی که از دانش به عنوان    باشد به بهترین شکل اجرا گردد.ایت آنها میافزایش رض

فعالیت انجام  در  مدیریتی  راهبرد  کتابخانه یک  میهای  کنند،  استفاده  ایده ها  خلق  طریق  از  نوتوانند  و    های 

 ها گردند.  عملکرد کتابخانهبران موجب ارزش آفرینی و بهبود کارآمد در ارائه خدمات به کار

 به دسترسی اجتماعی کالن هایحوزه  حتی و خدمات و صنعت عرصه بر  حاکم جهانی رقابت شرایط در

 ایجاد برای  و  است ها()سازمان ها برای کتابخانه رقابتی یک مزیت موثق، و  معتبر دانش به  سریع و موقع

ای  های دانشگاهی است. زیرا دانش مجموعهدر کتابخانه مدیریت دانش  کارگیری کار، به بهترین ،مزیت این

های دانشگاهی هایی که با به کارگیری آنها، زمینه بروز خالقیت در بین کتابداران کتابخانهها و طرحاز نگرش

های دانش سازمانی خود را به مرحله عمل و  ن چنانکه اندوختهایابد و مدیریت کتابخانه و کتابدارافزایش می

خدمات و محصوالت خود   های خالق و نوآورانه خود و ایده   هاتواند با اجرای طرحاجرا برسانند، کتابخانه می

-دهی خدمات در مسیر رفع نیاز استفاده کنندگان، اهداف کتابخانهرا در جهت نیاز روز کاربران کنند و با جهت

باشد را تحقق دهند و  ای اطالعاتی آنان میهای دانشگاهی که همان افزایش رضایت کاربران و پاسخ به نیازه

 تر از سایر رقبا هدایت کنند.های دانشگاهی را در میدان رقابت موفق کتابخانه

به   ی رابطه مدیریت دانش بر  دهنده های پژوهش که نشانها و فرضیه حاصل از سؤال  ها و نتایجیافتهبا توجه 

 شود:باشد، پیشنهادهای زیر ارائه میمانشاه میهای دانشگاهی شهر کرنوآوری در خدمات کتابخانه 

http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=303173
http://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=303174
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)به.  1 دانشگاهی  های  کتابخانه  نوآوری در خدمات  دانش و  بودن وضعیت مدیریت  به مطلوب  توجه  جز  با 

ی تسهیم  های دانشگاهی در مؤلفه ی اشاعه و انتقال دانش( ضروری است تا مدیران و مسئوالن کتابخانهمؤلفه

-های اجتماعی و جلسات بحث و گفتگو فراهم ساخته و با برنامهداران را در فعالیتی حضور کتابدانش، زمینه

 را در بین کتابداران افزایش دهد.  ریزی مناسب با ایجاد انگیزه الزم، فرهنگ تسهیم و اشتراک دانش

تری در  و کاربرد دانش نسبت به دیگر ابعاد نقش مهم  ه با توجه به اینکه در بین ابعاد مدیریت دانش، استفاد.  2

ایفا مینوآوری خدمات کتابخانه به صورت های دانشگاهی  پیشنهاد می شود: مدیریت دانش  نتیجه  کند. در 

ها امکانات الزم را جهت افراد خالق و  های دانشگاهی اعمال گردد و مدیران کتابخانه کاربردی در کتابخانه

های خالق خود را جهت ارائه خدمات نو و بهبود  رند تا این افراد بتواند با آرامش خاطر ایده نوآور در نظر بگی

 عملکرد خود، عملی سازند.

-های دانشگاهی پیشنهاد میکتابخانهبه مدیران  با توجه به پایین بود میزان اشتراک دانش در بین کتابداران،. 3

طوفان فکری یا جلسات بازنگری پس از اقدام، فضایی آزاد  از طریق مسیرهایی مانند برگزاری جلسات   رددگ

 .را فراهم کنند ن اتابدارها و نظرات ک ایده   ابرازو به دور از ترس برای 

های نو و خدمات نوآورانه پاداش داده ایده به    نوآوری در خدمات، و    نشدا  مدیریت   تقا و ار  د بهبو  جهت .  4

   شود.
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