
 
 

Feasibility Study of Creating Maker Movement in the Central Library of the 

University of Tehran 

 Arezoo Rezaei1 | Sepideh Fahimifar2  | Nader Naghshineh3  
 

1. M.Sc. in Academic Libraries, Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, 

Tehran, Iran. E-mail: rezaii.arezoo@ut.ac.ir 

2. Corresponding author, Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of Management, 

University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: sfahimifar@ut.ac.ir 

3. Corresponding Author, Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Faculty of 

Management, University of Tehran, Tehran, Iran. E-mail: nnaghsh@ut.ac.ir 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

Article history:  

Received 18 March 2022 

Received in revised form 10 

June 2022 

Accepted 16 June 2022 

Published online 25 June 2022 

 

Keywords:  

Maker movement, 

Makerspace,  

Innovation, Creative Learning, 

Center Library, Universities of 

Tehran. 

 

Purpose: This research attempts to determine the status of the University of 

Tehran’s central library to establish the maker movement. 

Method :For so doing, both a library study method is used to prepare a checklist, 

and a survey method is done. By a purposive sampling, an interview with the Head 

of Central Library and Documentation Center of the Tehran University was carried 

out and a questionnaire was distributed among the librarians. 

Findings: The findings indicate that the central library’s condition in terms of 

human resources, finances, and infrastructure is not proper for the current 

makerspace. 

Conclusion: The results show that a high level of education and work experience 

has a positive effect on librarians' familiarity, skill and interest. For librarians, 

funding from the parent organization is greater than funding from library funding 

and other sources. Male librarians are less interested in establishing a maker 

movement, despite being more familiar with the makerspace and skillful in 

performing activities related to the makerspace. The organizing and cataloging 

department is more interested in creating a makerspace. The level of education and 

high work experience has a positive effect on the level of familiarity, skill and 

interest of librarians with activities related to the creative construction space, which 

can be used in the field of guiding, training and controlling related activities. For 

most librarians, there is enough time and space in the central library for makerspace. 

Undesirable hardware and software equipment in the library and lack of knowledge 

about digitalization laboratory equipment affect the level of knowledge of librarians. 
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تهران دانشگاه 

دانشگاه تهران  یدر کتابخانه مرکز یمحل یهاتیاز خالق تیحما جنبش جادیا یسنجپژوهش امکان نیهدف از ا هدف:

است.

استفاده شده  یشیمایو روش پ یوارس اههیس هیبه منظور ته یاپژوهش از روش کتابخانه نیدر ا روش پژوهش: 

زن(  35مرد و  15)  و مرکز اسناد دانشگاه تهران و همه کتابداران یکتابخانه مرکز سیاست. جامعه پژوهش شامل رئ
است.  کتابخانه نیا

 یبرا هارساختیو ز یمنابع مال ،یاز نظر منابع انسان یکتابخانه مرکز تیاز آن است که وضع یحاک هاافتهی :هاافتهی

. ستیفراهم ن یکنون طیساخت خالقانه در شرا یفضا جادیا یسنجامکان

 یمندمهارت و عالقه ،ییآشنا زانیو سابقه کار باال در م التیاز آن است که سطح تحص یاکح جینتا :یریگجهینت

اعتبار از بودجه  تأمیناز امکان  شتریاعتبار از سازمان مادر ب تأمینمثبت دارد. از نظر کتابداران امکان  ریکتابداران تأث
خالقانه و مهارت در انجام  ساخت یبا فضا شتریب ییآشنا رغمیکتابداران مرد عل است. یمنابع مال ریکتابخانه و سا

از سازندگان خالق دارند.  تیجنبش حما جادیا یسنجبه امکان یساخت خالقانه عالقه کمتر یمرتبط با فضا یهاتیفعال
سابقه کار  و التیساخت خالقانه دارند. سطح تحص یفضا جادیبه ا یشتریعالقه ب یسینوو فهرست یبخش سازمانده

که  دارد یمثبت ریساخت خالقانه تأث یمرتبط به فضا یهاتیکتابداران با فعال یمندمهارت و عالقه ،ییآشنا زانیباال در م
رتبط استفاده کرد. اکثر کتابداران اعتقاد دارند زمان و م یهاتیآموزش و کنترل فعال ت،یهدا نهیدر زم آنها از توانیم

 زاتیبودن تجه مطلوبناساخت خالقانه وجود دارد.  یفضا جادیا یسنجامکان یبرا یدر کتابخانه مرکز یمکان کاف
کتابداران  ییآشنا زانیبر م  یتالیجید شیپا شگاهیآزما زاتیدر کتابخانه و عدم اطالع از تجه یافزارو نرم یافزارسخت

است. رگذاریتأث

 قاتیتحقدانشگاه تهران.   یمرکز در کتابخانه یمحل یهاتیاز خالق تیجنبش حما جادیا یسنج(. امکان1401نادر ) نه،یو نقش ،دهیسپ فر،یمیآرزو؛ فه ،یرضائ: استناد

 .59-72(، 1) 56 ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار
            DOI: http//doi.org/10.22059/jlib.2022.338134.1622 

نویسندگان. ©و مرکز اسناد.    یدانشگاه تهران، کتابخانه مرکزشر: نا



 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

بخشی  تیرضا یاحرفه ای یدر آموزش عال تیوجه موفق چی، به هییبه تنها قیپردازش و حفظ حقا ییتوانا ایو  یداشتن تخصص فن
 ،یو با کمک فناور گرانیبا د یکرده هستند و با همکار لیکه تحص یبه کسان ادیبه احتمال ز ندهی. در عوض، آکندینم نیرا تضم

 نیبخشد. امی ارزش کند،یم قیالعمر را تشومادام یریادگی یهایستراتژروشن و ا یارتباط یهامهارت تیو خالق یتفکر انتقاد
 آماده شدن یو چگونگ نده،یآ یبرا انیدانشجو یسازآماده یخواهد بود که در مورد چگونگ یآموزش عال یبرا یموضوع چالش بزرگ

که به  دهیچیپ یفناور یهااز تعامل با نظام توانندینم آنها که رایز دینما یزیرالعمر برنامهمادام یهارندهیادگیبه  لیتبد یبرا آنها
 .زندیهستند، بپره سرعت در حال تحول

 1ساخت خالقانه یهاکارگاه جادیا یبا توجه به چگونگ نیآموزش درون کالس و همچن دگاهیموضوع را از د نیا دیبا هادانشگاه
 تواندیکار، م ندهیآ یبرا انیدانشجو یسازآماده ینوع آموزش برا کی. الهام گرفتن از رندیها، در نظر بگتر شدن دانشگاهو گسترده

 ،یارتباط یهاشود. سازندگان، در مهارت جادی( ا2از سازندگان خالق تی)جنبش حما یمحل یهاتیالقاز خ تیدرون جنبش حما
ها و . سازندگان در حال توسعه مهارتشودیالعمر خالصه ممادام یگریادی یهایو استراتژ یبا فناور یسازگار ،یتفکر انتقاد

 یهاحوزه ای یکار در مهندس نیهر چند که ا کند،یآماده م کمیو  ستیدر قرن ب یکار و زندگ یرا برا آنها هستند که ییهانگرش
 (.1، 2017، 3گنری)و دهدیکمتر رخ م یفن

 یاطالعات یازهایدانست که خدمات خود را در جهت رفع ن یمراکز نیاز مهمتر یکی نتوایرا م یرسانو مراکز اطالع هاکتابخانه
اقشار مختلف  یهستند که دانش و منابع را برا یها، مؤسسات آموزش. کتابخانهدهندیجامعه به خصوص پژوهشگران ارائه م یو دانش

با آموزش  میکه به صورت مستق یدانشگاه یهاکتابخانه انیم نیکه در ا آورندیفراهم م آنها یاطالعات یازهایجامعه متناسب با ن
در  دیکه در عصر جد یاریو تحوالت بس ریی. با توجه به تغکنندیم فایا یدر جامعه دانشگاه یو پژوهش سر و کار دارند، نقش مهم

و در  ستندیکتاب ن یدهو امانت ینگهدار یبرا ییصرفاً فضا گرید آنها است و رییدر حال تغ زیها نحال وقوع است نقش کتابخانه
 یفضا جادیخود را با ا دینقش جد نیکه ا کنندیتوجه م دیجد یهادهیبا ا نیبه جذب جامعه خالق و کارآفر شرویپ یهاکتابخانه

 .کنندیم فایها ادر کتابخانه« از سازندگان خالق تیجنبش حما»

 یدهنده شکستاز سازندگان خالق که رو به رشد است، نشان تیش حمااند، اما جنبمصنوعات را ساخته خ،یدر طول تار هاانسان
 نیب یو همکار یاز تبادل اجتماع یی. سطح باال1جدا از هم:  یژگیمختلف ساختن درگذشته است. سه و یهادر روش یاساس

با استفاده از منابع  یمصنوعات ماد دی. تول3و  ؛یو مجاز یکیزیف یدر فضاها یگذارتراکدانش و به اش جادی. ا2متنوع؛  گرانیباز
 یبه برخ دهند،یرا در خدمت همه مردم قرار م یها بود، اختراع و نوآورکه قبال محدود به امکانات پژوهش و توسعه شرکت یفناور

عمل کنند  یراکدر اقتصاد اشت نیو کارآفر دکنندهیکنند و به عنوان تول یسازیخود را تجار یهادهد تا طرحمی از سازندگان اجازه
 (.3، 2019، 4یو برادل چیآلدر در،ی)برو

مرز  یاست که بر رو 2001ها در سال و اتم هاتیو به طور خاص، مرکز ب  .5یت .یآ .ساخت خالقانه ام یدر فضا یاصل گریباز
بود، کالس  یزی( هر چباًیدر مرکز، نحوه ساخت )تقر یآموزش یهاکالس نیاز اول یکیتمرکز دارد ) یکیزیو علوم ف انهیعلوم را نیب

از سازندگان خالق متشکل از  تیبود(. جنبش حما لیفارغ التحص انیو ساخت به دانشجو یسازنمونه یابزارها یمتمرکز بر معرف

                                                 
1 Makerspace 
2 Maker Movement 
3 Wigner 
4 Browder, Aldrich & Bradley 
5 MIT( Massachusetts Institute of Technology): 

تمرکز دارد که در  ییهااست که بر برنامه ماساچوست یمؤسسه فناور در یقاتیتحق و یارشتهانیم یشگاهیآزما ) LabMIT Media( یتیآام رسانه شگاهیزماآ 

 .رندیگیقرار م یاچندرسانه یو فضا هنر ،علم ،یفناور ییهمگرا
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مفهوم  کیساخت خالقانه به عنوان  یهااست. ظهور کارگاه یو نوآور یطراح جاد،یساخت، ا نهیفرهنگ در حال رشد در زم کی
به  زیساختن آن بود. ناشر مجله ن یهاو روش انهخالق یهاطرح یبا هدف ارتقا  «1کیمِ»مجله  سیبا تأس 2005در حدود سال 

است دهنده تالش سازندگان که نشان یالملل نیو ب کایمتحده آمر االتیدر سراسر ا« سازنده یهاشگاهینما»از  یامجموعه یبرگزار
 جادیخود و ا یسینو هبرنام یهاساختن در دوره یهاتیفعال یزبانیها شروع به مپس از آن، کتابخانه یهااقدام کرد. در سال

شروع شد،  یعموم یهاها از کتابخانهساخت خالقانه در کتابخانه یفضا جادیکردند. روند ا یساخت خالقانه اختصاص یهاکارگاه
 یهاتیبا مأمور آنها ساخت خالقانه و ارتباط یفضا یایها در حال شناختن مزاکتابخانه ریاز سا شتریب یدانشگاه یهااما کتابخانه

توسط  یمشارکت یریادگیآورد، ها گردهمرشته نیرا در ب انیاستادان و دانشجو تواندیروند نوظهور م نیخود هستند. ا کیاستراتژ
روزافزون جامعه  یازهایکمک کند تا با ن یدانشگاه یهاکند و به کتابخانه بیدانش را ترغ جادیکند، اشتراک و ا لیها را تسهدست

 یهاتیخود به عنوان فعال یهاموجود را در ساختمان یهاخالقانه و دستگاه یهاتیاز فعال یبرخ زین دارانخود سازگار شوند. کتاب
را شروع کردند. با  رهیو غ یقیضبط موس یمرتبط با هنر، فضاها یهاو صوت، چاپگر قالب بزرگ، کارگاه دئویسازنده مانند ضبط و

 شیبر گرا توانندیم خود، کارکنان کتابخانه یهایو فناور هاکیها، تکنطرح یراز سازندگان و اشتراک گذا یالملل نیشبکه ب کی
، 2015، 2تر تمرکز کنند )برکساخت خالقانه بزرگ یفضا یهاخود به عنوان کتابدار( و توسعه برنامه یاصل فی)وظا خود هیاول

497.) 

دارد که کار خود را با تجربه انجام  شهیر یمیش یهاشگاهیو آزما یسازمجسمه ،یکالس یهاسازندگان در اقتصاد، کارگاه جنبش
شامل کار در  یمشارکت نی. چنخواندیفرام یطراح قیو مردم را به شرکت در توسعه از طر دهدیدادن کارها توسط دست نشان م

 .شودی( م3. امیی. ای)اس. ت اتیاضیرو  یمهندس ،یعلم، فناور یهارشته

 تیو برخط فعال یتابستان یهاها، مدارس، اردوگاهها، کتابخانهها، موزهخانه سا،یکل نیرزمیسازندگان، به نام سازندگان، در ز جوامع
سازندگان در حال ظهور هستند و تمرکز خود را بر  یمناسب برا یهاها به سرعت به عنوان مکانکتابخانه انیم نیکنند. در امی
نوآورانه و کارشناسان، در استفاده  یبه ابزارها یبه اشتراک گذاشتن انواع منابع، از جمله دسترس یبرا یاطالعاتاشتراک منابع  یرو
 (.24، 2013، 4)پپلر و بندر کنندیابزار، متمرکز م نیاز ا

از  یکیاند. شده لیساخت خالقانه تبد یهابه کارگاه یعیها به صورت طبوجود دارد که چرا کتابخانه یمتعدد و اساس لیدال
که  تیواقع نیشدن دانش و اطالعات بوده اند، اما امروزه ا یموتور مردم یاست که کتابخانه به مدت طوالن نیا آنها هانیمهمتر

همه  یبرا یعیها به طور طبشناخته شود. کتابخانه تیبه رسم دیبا ستیبه اطالعات ن یصرفاً در مورد دسترس گریقش کتابخانه دن
و خلق  یمشارکت، همکار یبرا ییهافرصت جادیا یبرا تیمز نیاز ا توانندیساخت خالقانه م یهاقابل دسترس هستند و کارگاه

 یبرا یابه ارائه خدمات و منابع کتابخانه توانندیها مکتابخانه یهازمیمکان(. در واقع، 42، 2015، 5نگیهمه استفاده کنند )فلم یبرا
 رانیا یدانشگاه یهادر کتابخانه ییفضا نی(. نبود چن3، 2015، 6کمک کنند)ابرام یریادگی یهااز سبک یعیدامنه وس جیترو

در حال وقوع  راتییبا تغ یدانشگاه یهاکتابخانه یزگاراشتراک علم و رشد؛ سا جاد،یدر تفکر، ا انیجذب دانشجو یهاراه تواندیم
 یبرا تالیجیبا انقالب د یهماهنگ ؛یو اطالعات یاطالعات و سواد فن تیریکشف، مد ،یفرصت پژوهش، همکار تال؛یجیدر عصر د

عالوه، هنماید. ب سلبرا از جامعه  ینمندسازخود محور و فعال را مختل نماید و توا یریادگیدانش نوآور؛  جادیو ا یعصر نوآور
 یهااز کتابخانه یبکاهد. در برخ آنها ییو شکوفا ییایدارد و از پوبا تحوالت در گذشته نگه  یرا در سازگار یدانشگاه یهاکتابخانه
 کردیور کیاز سازندگان خالق به عنوان  تیجنبش حما جادیا یهانهی، به دنبال زمایدر آس یاروپا و حت کا،یبزرگ در آمر یدانشگاه

                                                 
1 Make Magazine 
2 Burke  
3 STEAM 
4 Peppler & Bender 
5 Fleming 
6 Abram 
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و به دنبال  آورندیم ( را فراهمگرید یهارساختیو ز یمال ،یآن )منابع انسان جادیا یبرا ازیهستند و منابع مورد ن دیجد یآموزش
 شهیهم یو نوآور تیجامعه از راه خالق یبه توسعه اقتصاد دنیرس زین رانیهستند. در ا ینیو کارآفر ینوآور قیتشو یبرا ییهاراه

( در رانیا ی)به عنوان نماد آموزش عال زیانداز دانشگاه تهران نها بوده است که در سند چشمدانشگاه یو اصل یاساساز اهداف  یکی
سند است که هماهنگ با سند  نیدانشگاه در ا نیا یفیاز اهداف ک یکی ینیو کارآفر ینوآور هیتوان و روح یارتقا 1404افق 
 تیدانشگاه خالق نیا یاز اهداف راهبرد یکی نیشده است، همچن میتنظ یشمس 1404در افق  رانیا یاسالم یز جمهورانداچشم

از سازندگان خالق  تیجنبش حما یهاو ارزش تیاست. از آنجا که مأمور نیو کارآفر پردازدهیدانشگاه ا یو حرکت به سو یو نوآور
ها و اهداف دانشگاه یدر راستا یعلم داتیولسطح پژوهش و ت یارتقا ،یعلم یمحتوا دیمانند تول یدانشگاه یهابا کتابخانه

ساخت خالقانه در  یهااست. کارگاه یتوسعه جامعه هماهنگ و مواز ت،یو در نها نیخالق و کارآفر یرویپرورش ن نیهمچن
 جادیا ینیو کارآفر ینوآور جهیازندگان و در نتس یبه منابع و خدمات را برا یدسترس ایدر سراسر دن شرویپ یدانشگاه یهاکتابخانه

نوع  نیاز آن است که ا یکشور و به طور خاص دانشگاه تهران حاک یدانشگاه یهافضاها در کتابخانه نی. عدم وجود اکنندیم
موضوع از آن جهت که  نیا، نیبنابرا. ندارند یو نقش مؤثر تیفعال یاجتماع یو سازندگ ینیکار آفر ت،یها در حوزه خالقکتابخانه
تحقق  یاز سازندگان خالق در راستا تیجنبش حما جادیا یهانهیبا فراهم کردن زم توانندیم زین رانیا یدانشگاه یهاکتابخانه

 دارد. تیکنند اهم فرصت به آن نگاه کیاهداف به عنوان  نیا

ها در ارتباط بودن پژوهش یناکاف لیبه دل نیو همچن یدانشگاه یهاکتابخانه یساخت خالقانه برا یهاکارگاه تیاهم لیدل به
 به تهران دانشگاه مرکزیکتابخانه  تیکرد که وضع جادیسؤال را در ذهن پژوهشگر ا نیاز سازندگان خالق، ا تیبا جنبش حما

از سازندگان خالق در آن چگونه است؟ این بدین  تحمای جنبش  شروع و سازینهادینه  منظور به ایران هایدانشگاه مادر عنوان
ست که کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران براساس ملزومات مورد نیاز برای شروع این جنبش تا چه حد آماده است؟ منظور از امعن

جنبش  یسازهادیپ تهران به لحاظدانشگاه  یمرکز کتابخانه تیوضع نییتع یمحل یهاتیاز خالق تیجنبش حما جادیا یسنجامکان
 تحقق آن است. یبرا هارساختیو ز یمال تیوضع ،یانسان یرویابعاد ن یاز سازندگان خالق و بررس تیحما

 5گرانی(؛ پپلر و د2015) 4گرانی(؛ برک، آلتمن و د2018) 3زاکی(؛ ا2014) 2(؛ برک2018) 1هاوارد و : اسلترهانهیشیپ یبررس با
 یبرا ازیدهنده جنبش سازندگان و عناصر مورد ن لیتشک ی( و منابع مرتبط با عناصر و اجزا2013) 6گرانیو د نکای(؛ هلب2017)

در سه  آنها در مرحله اول تمام موارد استفاده شده در منابع استخراج شد و در مرحله دوم همه گانجنبش سازند جادیا یسنجامکان
شد  میخود تقس یهامؤلفه ریهر گروه به ز یهاگرفتند و در مرحله آخر شاخص یجا هارساختیو ز یمنابع مال ،یگروه منابع انسان

 یمنابع مالی اهدا ه،یریخ یها: بودجه کتابخانه، بودجه سازمان مادر، کمکیمال. منابع یمندمهارت و عالقه ،یی: آشنای)منابع انسان
 افزار، زمان و مکان(.افزار، نرم: سختهارساختی. زگریو منابع د

 پژوهش یاساس یهاپرسش

 یاصل پرسش

 از سازندگان خالق در آن چگونه است؟ تیجنبش حما جادیا سنجیامکان منظور به تهراندانشگاه  مرکزیکتابخانه  تیوضع
 یجزئ هایپرسش

از سازندگان خالق  تیجنبش حما جادیا سنجیامکان منظور به تهراندانشگاه  مرکزیدر کتابخانه  یمنابع انسان تیوضع .1
 در آن چگونه است؟

                                                 
1 Slatter & Howard 
2 Burk 
3 Izsak 
4 Burk et al. 
5 Peppler  
6 Helbinka et al.   
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از سازندگان خالق در  تیجنبش حما جادیا سنجیامکان منظور به تهراندانشگاه  مرکزیدر کتابخانه  یمنابع مال تیوضع .2
 آن چگونه است؟

از سازندگان خالق  تیجنبش حما جادیا سنجیامکان منظور به تهراندانشگاه  مرکزیدر کتابخانه  هارساختیز تیوضع .3
 در آن چگونه است؟

 زانیدر ارتباط با م التیمختلف محل کار، سابقه کار، سطح تحص یهابخش ت،یتفاوت افراد براساس جنس یبر بررس عالوه
 زانیساخت خالقانه، م یمربوط به فضا یهاتیدر انجام فعال ییمهارت و توانا زانیساخت خالقانه، م یبا فضا آنها ییآشنا

 مطرح شد. ییهاهیساخت خالقانه فرض یمربوط به فضا یهاتیدر انجام فعال یمندعالقه

 پژوهش نهیشیو پ ینظر یمبان

 اقیبا اشت شرفتهیپ یفناور بیبه ترک لی( که از تما1دی)خودتان انجام ده یجامعه جهان کیاز سازندگان خالق به  تیجنبش حما
از سازندگان خالق،  تی. آغاز جنبش حماشودیاطالق م رد،یگیشکل م شانیهادست لهیبه وس دیو تول ینوآور جاد،یا یمردم برا
 سکویسازنده در سانفرانس شگاهینما نیشروع به کار کرد و سپس اول یدوگرت لیتوسط د «کیم» مجله یبا راه انداز 2005در سال 
که کار خود را با تجربه انجام دادن کارها توسط  از سازندگان خالق تی(. جنبش حما2012، 2)اندرسون برگزار شد 2006در سال 

علم،  یهاشامل کار در رشته یمشارکت نی. چنخواندیفرا م یحطرا قیو مردم را به شرکت در توسعه از طر دهدیدست نشان م
 دیکه در تول یبه تعداد روزافزون افراد یا. جنبش سازندگان به طور گستردهشودی( م.ام.ییا.یت)اس. اتیاضیو ر یمهندس ،یفناور

به اشتراک گذاشتن  یبرا تالیجید و یکیزیف یهاحلراه افتنیروزمره خود مشغول هستند و به دنبال  یخالق مصنوعات در زندگ
جنبش سازندگان  یدو رکن اساس یو اشتراک گذار دیکند، در واقع، تولیهستند، اشاره م گرانیو محصوالت خود با د ندهایفرا

و  دسازندگان در حال ظهور هستن یمناسب برا یهاها به سرعت به عنوان مکان(.کتابخانه2014، 3لدیو روزنف دانیهستند )شر
نوآورانه و  یبه ابزارها یبه اشتراک گذاشتن انواع منابع، از جمله دسترس یبرا یاشتراک منابع اطالعات یتمرکز خود را بر رو

 .(2013)پپلر و بندر،  کنندیابزار، متمرکز م نیستفاده از اکارشناسان، در ا
 کنند،یرا فراهم م گرانیشده توسط د جادیبه مواد ا یهستند و دسترس یآورگرد یهامؤسسه یکه به طور سنت هاکتابخانه

استفاده  یمحتوا برا جادیا یبرا یهمکار ای جادیا یبرا ییهارا اتخاذ کنند تا جوامع را با فرصت یدیجد تیمأمور توانندیاکنون م
از سازندگان خالق ممکن است  تی. جنبش حمارندیورود به مجموعه کتابخانه به کار گ یبرا ایاستفاده جامعه  یبرا ،یشخص

 یبرا یدیجد یهااند و فرصتکوچک در دسترس بوده یجامعه و کسب و کارها یها برارا فراهم کنند که مدت ییهاکتابخانه
 .انددر جامعه فراهم کرده ینیو کارآفر یفناور نهیدر زم ینوآور

علم  ران،یانورمگز، مگ ران،یا یدر مرکز اطالعات و مدارک علم یو مقاالت داخل هانامهانیپژوهش در پا نهیشیپ یبررس یبرا
 پردازدیزبان در قالب گزارش م یها خارجها و وبگاهنت و گوگل انجام شد که تنها در چند مورد ترجمه از مقاالت موجود در وبالگ

فعال  تیانجام نشده است و تنها سا یپژوهش علم یمحل یهاتیاز سازندگان خالق و خالق تیحما شو در رابطه با موضوع جنب
 دیرونق صنعت خالق، تول ،یریادگیاز سازندگان خالق،  تیدر رابطه با جنبش حما یبود که به اطالعات مانسهیوبگاه د نهیزم نیدر ا

 .است شده جادیا رانیااز سازندگان خالق در  تیمناسب و گسترش جنبش حما یمحتوا

                                                 
1 Do It Yourself (DIY) 
2 Anderson 
3 Sheridan & Rosenfeld  
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، 7، اسکوپوس6، امرالد5نسی، وب آو سا4سیو فرانس لوری، ت3رکتیدا نسیسا ،2جی، س1پروکوئست یهاگاهیدر پا نیهمچن
 .شده است انیب لیموضع پژوهش در قسمت ذ رامونیانجام شده پ یهاجستجو شد که پژوهش 9و گوگل اسکالر 8نگریاشپر

 «ینیپژوهش کارآفر یامدهایاز سازندگان خالق: پ تیظهور جنبش حما»با عنوان  ی( پژوهش2019) یو بردل چیردآل در،یبرو
نشان حاصل از آن  جیاز سازندگان خالق که نتا تیمطالعات مرتبط با جنبش حما یبرا هیچارچوب مفهوم اول فیاند، تعرانجام داده

 یکننده در اقتصاد مشارکت دیبه عنوان تول سازدیسازندگان را قادر م تال،یجید دیتول یزارهاو اب یمشترک به فناور یدسترس دهدیم
  .کنند کیرا تحر یبخشند و توسعه اقتصاد عیرا تسر شرفتهیپ دیدهند، تول شیرا افزا ینیکارآفر زانیعمل کنند و به طور بالقوه م

از  تیو رضا یشغل یاز سازندگان خالق، سازگار تیسازنده: کشف جنبش حما یمعنا»با عنوان  ی( در پژوهش2018) 10فارمر
که نقش هر فرد را در ارتباط با  کندیمردم فراهم م یبرا تیو هو یوجود یکار معنا خ،یداشته است که در طول تار انیب «یزندگ

 تیتقو د،یجد ریمس کیاز سازندگان به عنوان  تیکه جنبش حما دهدیپژوهش نشان من یا جی. نتاکندیم فیتر تعرجامعه بزرگ
 .سازدیبه کار و اجتماع معنادار را ممکن م یدسترس شیو و افزا آوردیمرا فراهم  یشغل تیهو نهیدر زم یروان

 «؟یدانشگاه یهاکتابخانه یبرا دیمف دیجد سیسرو کیساخت خالقانه:  یفضا»با عنوان  ی( در پژوهش2017) 11یکر رابرت
 یهادر خدمات کتابخانه دیجد یریادگی یفضا کیساخت خالقانه به عنوان  یهاکارگاه جادیکه با هدف کاوش در مورد امکان ا

ساخت خالقانه است. از  یهادر کارگاه یریادگیبه  یابیدست یشامل چگونگ هشپژو نیا جیاست. نتا یو آموزش عال یدانشگاه
 یو نوآور تیخالق ،یمحدودکننده برنامه درس یدرس یآزاد و خارج از ساختارها یبا دسترس یریادگی یهاطیمشارکت در مح قیطر
 .ابندی رجامعه مولد و خالق حضو کیخودمحور در  یریادگی یهافرصت قیو از طر شودیم تیتقو

از سازندگان  تیسازندگان و جنبش حما ،ینیپژوهش کارآفر»با عنوان  یگری( در پژوهش د2017) یو بردل چیآلدر در،یبرو
استفاده  یاست که از اکتشافات مهندس ینیاشکال کارآفر گریاز سازندگان خالق از د تیاند که جنبش حماداشته انیب« خالق

 ،یعلم قاتیتحق یبرا نهیزم عمل و کیاست. به عنوان  ینوآور یهاوهیو ش زارو متمرکز بر تعامالت متقابل حول اب کندیم
 .کندیفراهم م یسازمان قاتیو تحق تیریمد ،ینیدر مورد کارآفر ینظر اتیگسترش فرض یرا برا یدیجد یهافرصت
انجام داده است، که در « کار ندهیو آ یاز سازندگان خالق: وعده آموزش عال تیجنبش حما»با عنوان  ی( پژوهش2017) رنگیو

کار در  ندهیو آ یاهداف آموزش یبرا هایژگیو نیو نحوه استفاده از ا رندیگیم ادی آنها سازندگان، آنچه که یریادگی یمورد چگونگ
را  یارزشمند یهااز سازندگان خالق مهارت تیسازندگان در جنبش حما دهد،یحاصل نشان م جینتابه دست آمده است.  21قرن 

 ند.آموزیم 21در قرن  یشغل ندهیآ یبرا شانیسازآماده یبرا
از سازندگان  تیجنبش حما گاهیآثار و جا هیدر توج شتریاز سازندگان خالق ب تیانجام شده درباره جنبش حما یهاپژوهش در

 .است یو آموزش یاقتصاد ،یفرهنگ ،یخالق در ابعاد اجتماع
 جادیا یسنجامکان یدانشگاه تهران برا یکتابخانه مرکز تیوضع یبه بررس یآن است که تاکنون پژوهش انگریب هایبررس

 یانجام گرفته تنها در قالب ترجمه متون خارج نهیزم نیکه در ا یمطالعات. از سازندگان خالق در آن نپرداخته است تیجنبش حما
جستجو  نیهمچناست.  صورت نگرفته رانیمورد در داخل ا نیدر ا یچارچوب علم ای دگاهید، نیبنابرا. هاستها و وبگاهدر وبالگ

 یفضا ریآن، تأث یو اجرا هیبه توج شتریساخت خالقانه ب یانجام شده در مورد فضا یهاپژوهش دهدینشان م یسیدر متون انگل

                                                 
1 Proquest 
2 Sage 
3 SciencDirect 
4 Taylor & Francis 
5 Web of Science 
6 Emerald 
7 Scopus 
8 Springer 
9 Google Scholar 
10 Farmer 
11 Curry 
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ها و سواد تمرکز موجود بر سر راه آن، توسعه مهارت یهاو چالش ایالعمر و خالق، مزامادام یریادگیساخت خالقانه بر آموزش و 
 دارند.

 ی سشناروش

و  یاها و اطالعات در مرحله اول مطالعه کتابخانهداده یو و از نوع کاربردی است. روش گردآور یفیاین پژوهش پیمایشی، توص
شد. از ( و پیمایشی انجام یادر مرحله دوم پرسشنامه و مصاحبه بوده است. گردآوری اطالعات، به روش مطالعة اسنادی )کتابخانه

های اطالعاتی ها، مقاالت معتبر در پایگاهنظری و دستیابی به چارچوب اولیه، با استفاده از کتاب مبانیمطالعة اسنادی برای مرور 
 المللی و درهای ملی و بینهمایشسمینارها و  ساینس دایرکت، پروکوئست، اسکوپوس و مجالت معتبر علمی پژوهشی، مقاالت 

 یو معاونین کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به منظور بررس بدارانروش پیمایشی نیز از پرسشنامه محقق ساخته برای کتا
 .شداستفاده  ،یو مال یمنابع انسان ها،رساختیز تیوضع یدانشگاه تهران و بررس یجنبش سازندگان در کتابخانه مرکز یسنجامکان

به روش  یریگنفر از اساتید حوزه علم اطالعات استفاده شد. نمونه 4روایی پرسشنامه از نظرات یید أمنظور ت به بر این، عالوه
ند. به منظور تجزیه و نفر به آن پاسخ داد 50شد که  عینفر از کتابداران توز 75 نیانجام شد و در مجموع پرسشنامه ب یسرشمار

مهارت و  ،ییآشنا زانیم نیانگیم سهی)مقا یتنیمن و یهااس و آزمون.اس.پی.افزار اسحاصل از پرسشنامه از نرم یهاتحلیل داده
مختلف  یهاکتابداران بخش یمندهمهارت و عالق ،ییآشنا زانی)محاسبه م سیکارکنان مرد و زن(، کروسکال وال یمندهعالق

( و آزمون یمنابع مال تأمین یهاراه نیمهمتر یبندرتبه ی)برا دمنی(، آزمون فرآنها یلیسابقه کار و سطح تحص نیکتابخانه و همچن
ای ساخت خالقانه( استفاده شد. به عالوه مصاحبه یکتابداران با فضا ییآشنا زانیافزارها در مسخت ریتأث ی)به منظور بررس دو یخ

 با رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به منظور آگاهی از وضع موجود انجام گرفت. 

 پژوهش هایافتهی

 منابع از سازندگان خالق تیجنبش حما جادیا سنجیامکان منظور به تهراندانشگاه  مرکزی در کتابخانه یمنابع انسان تیوضع
 .شودیم میتقس یمندمهارت و عالقه ،ییآشنا یهامؤلفه ریبه ز یانسان

 . وضعیت منابع انسانی در رابطه با آشنایی با جنبش سازندگان1جدول 

آشنایی() یانسانوضعیت منابع   
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانه

 تعداد

 درصد

های ساخت خالقانهآشنایی با کارگاه  
10 

20 

13 

26 

18 

36 

7 

14 

2 

4 
3 

50 

100 

 وسازهای ساختآشنایی با فعالیت
8 

16 

14 

28 

16 

32 

10 

20 

2 

4 
3 

50 

100 

 نویسیهای رباتیک، الکترونیک، برنامهها و فعالیتآشنایی با برنامه
11 

22 

19 

38 

13 

26 

5 

10 

2 

4 
2 

50 

100 

ای و هنریهای حرفهآشنایی با طرح  
3 

6 

21 

42 

16 

32 

6 

12 

4 

8 
3 

50 

100 

 آشنایی با مفهوم یادگیری خالق
1 

2 

11 

22 

23 

46 

10 

20 

5 

10 
3 

50 

100 
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آشنایی با مفهوم  که کرده است را کسب متوسط(سه )مشخص است، میزان آشنایی کتابداران میانه  2 طور که در جدولهمان
 یادگیری خالق بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است.

 های جنبش سازندگان. مهارت و توانایی کتابداران در انجام فعالیت2جدول 

 میانه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم مهارت و توانایی() یانسانمنابع 
 تعداد

 درصد

 تصویر و ویدئو کار با ابزار صدا،
5 

10 

12 

24 

21 

42 

6 

12 

6 

12 
3 

50 

100 

 های چاپکار با چاپگرهای سه بعدی و دستگاه
16 

32 

18 

36 

10 

20 

4 

8 

2 

4 
2 

50 

100 

 روحیه کار تیمی و جمعی
0 

0 

3 

6 

10 

20 

18 

36 

19 

38 
4 

50 

100 

سنجی ایجاد ارتباط و همکاری مؤثر با امکان
 دانشجویان

0 

0 

2 

4 

8 

16 

19 

38 

21 

42 
4 

50 

100 

 های آموزشیارائه برنامه
4 

8 

8 

16 

14 

28 

16 

32 

8 

16 
3 

50 

100 

سنجی ایجاد که امکان متوسط( را کسب کرده استسه )مهارت کتابداران میانه  بررسی وضعیت منابع انسانی، میزان توانایی و
 اختصاص داده است.ارتباط و همکاری مؤثر با دانشجویان بیشترین درصد فراوانی را به خود 

 مندی کتابداران به جنبش سازندگان. وضعیت عالقه3جدول 

 مندی(عالقه) یانسانمنابع 
خیلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خیلی 

 زیاد
 میانه

 تعداد

 درصد

 1 وساز در محیط کتابخانهارائه فضاهای ساخت

2 

2 

4 

14 

28 

23 

46 

10 

20 

4 50 

100 

 های آموزشیارائه برنامه
1 

2 

2 

4 

10 

20 

25 

50 

12 

24 

4 
50 

100 

 وسازهای ساختهمکاری با دانشجویان در فعالیت
0 

0 

4 

8 

16 

32 

24 

48 

6 

12 
4 

50 

100 

 یادگیری و آموزش در زمینه کار با ابزار صدا، تصویر و ویدئو
0 

0 

1 

2 

14 

28 

28 

56 

7 

14 
4 

50 

100 

های هدستگا بعدی ویادگیری و آموزش در زمینه کار با چاپگرهای سه
 چاپ

2 

4 

5 

10 

13 

26 

26 

52 

4 

8 
4 

50 

100 
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که ارائه  زیاد( را کسب کرده استچهار )مندی و تمایل کتابداران میانه براساس اطالعات به دست آمده از جدول، میزان عالقه
 های آموزشی بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است.برنامه

  سنجی ایجاد جنبش سازندگانمرکزی دانشگاه تهران به منظور امکانوضعیت منابع مالی در کتابخانه 

 . وضعیت منابع مالی به منظور استقرار جنبش سازندگان4جدول 

 میانه بی پاسخ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم منابع مالی
 تعداد

 درصد

 بودجه کتابخانه
9 

18 

12 

24 

16 

32 

8 

16 

4 

8 

1 

2 
3 

50 

100 

 های مالیکمک
4 

8 

6 

12 

18 

36 

10 

20 

9 

18 

3 

6 
3 

50 

100 

 منابع مالیی اهدا
4 

8 

9 

18 

17 

34 

11 

22 

8 

16 

1 

2 
3 

50 

100 

 سازمان مادر
6 

12 

12 

24 

10 

20 

5 

10 

15 

30 

2 

4 
3 

50 

100 

 منابع دیگر
7 

14 

10 

20 

18 

36 

7 

14 

5 

10 

3 

6 
3 

50 

100 
 

که سازمان مادر بیشترین درصد فراوانی را به خود  کسب کرده استوضعیت منابع مالی از نظر کتابداران میانه سه )متوسط( را 
 اختصاص داده است.

  سنجی ایجاد جنبش سازندگاندر کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به منظور امکانها توضعیت زیرساخ

 افزاروضعیت سخت

 افزاری در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران . وضعیت سخت5جدول 

 درصد خیر درصد بله افزارسخت

 96 48 4 2 یبعد سه یچاپگرها

 100 50 0 0 سه بعدی اسکنر

 74 37 26 13 یزریل چاپگر

 100 50 0 0 یزریل یحکاک

 96 48 4 2 لیزری برشدستگاه 

 98 49 2 1 کاریتراشدستگاه 

 10 5 90 45 رایانه

 6 3 94 47 میز و صندلی

 78 39 22 11 های ضبط صدا، تصویر و ویدئودستگاه

 54 27 46 23 های اسکن و چاپدستگاه
 

(، %90با )(، رایانه %64با )افزار به ترتیب میز و صندلی بیشترین درصد فراوانی به لحاظ موجود بودن سخت 5بر اساس جدول 
(، %4) یبعد(، چاپگر سه %22) دئویوهای ضبط صدا، تصویر و (، دستگاه%26) یزریل(، چاپگر 46%چاپ )های اسکن و دستگاه

 و حکاکی لیزری و اسکنر سه بعدی صفر درصد بیشترین تا کمترین درصد را دارند. (%2) یتراشکار(، دستگاه %4) زریلدستگاه برش 
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 افزاروضعیت نرم
 افزاری در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران. وضعیت نرم6جدول 

 درصد خیر درصد بله 

 80 40 20 10 برنامه نویسی رایانه

 96 48 4 2 طراحی سه بعدی

 98 49 2 1 تبدیل سه بعدی

 96 48 4 2 طراحی گرافیک

 یبعد(، طراحی سه %20) نویسی رایانهافزار به ترتیب برنامهبیشترین درصد فراوانی به لحاظ موجود بودن نرم 6بر اساس جدول 

 فراوانی را به خود اختصاص دادند.( بیشترین تا کمترین %2) یبعد( و تبدیل سه %4) کیگراف(، طراحی 4%)

 . وجود زمان و مکان کافی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران7 جدول

 درصد پاسخبی درصد خیر درصد بله 

 2 1 42 21 56 28 وجود زمان کافی برای هدایت فضای ساخت خالقانه درصورت ایجاد در کتابخانه 

 6 3 30 15 64 32 خالقانه در کتابخانهوجود فضای کافی برای میزبانی فضای ساخت 

درصد امکان هدایت فضای ساخت خالقانه در صورت ایجاد در کتابخانه توسط  56نفر(  28) یبرا 7بر اساس اطالعات جدول 
کتابخانه درصد، فضای کافی برای میزبانی فضای ساخت خالقانه در  64نفر از کتابدارن برابر با  32کتابداران وجود دارد و از نظر 

 .وجود دارد

 های آماری بررسی فرضیه
 

 آزمون فرضیه
Sig 

05/0 
 تأییدرد یا 

 فرضیه تأیید 000/0 من ویتنی وجود دارد. یدارمعناساخت خالقانه تفاوت  یبا فضا ییآشنا زانیکتابداران زن و مرد در م نیب

 های مربوط به فضای ساخت خالقانهمهارت و توانایی در انجام فعالیت زن و مرد در میزانکتابداران بین 
 داری وجود دارد.معناتفاوت 

 
 من ویتنی

 فرضیه تأیید 000/0

 های مربوط به فضای ساخت خالقانهمندی در انجام فعالیتعالقه زن و مرد در میزانکتابداران بین 
 داری وجود دارد.معناتفاوت 

 فرضیه تأیید 000/0 من ویتنی

با فضای ساخت  آشنایی مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران در زمینههای بین کتابداران بخش
 وجود دارد.داری معناتفاوت خالقانه 

 فرضیه تأیید 000/0 کروسکال والیس

فعالیت مهارت و توانایی در رابطه با های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دربین کتابداران بخش
 داری وجود دارد.معناتفاوت  فضای ساخت خالقانههای 

 فرضیه تأیید 000/0 کروسکال والیس

های فعالیت مندی بهعالقه رابطه با های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران دربین کتابداران بخش
 داری وجود دارد.معناتفاوت  فضای ساخت خالقانه

 فرضیه تأیید 000/0 کروسکال والیس

 فرضیه تأیید 000/0 کروسکال والیس داری دارد.معناتأثیر  کتابداران با فضای ساخت خالقانهسابقه کار در میزان آشنایی 

فضای ساخت خالقانه تأثیر  های مرتبط بادر فعالیت کتابداران مهارت و تواناییسابقه کار در میزان 
 داری دارد.معنا

 فرضیه تأیید 000/0 کروسکال والیس

داری معناتأثیر  فضای ساخت خالقانه های مرتبط بادر فعالیت کتابداران مندیعالقهسابقه کار در میزان 
 دارد.

 فرضیه تأیید 000/0 کروسکال والیس

 فرضیه تأیید 000/0 کروسکال والیس داری وجود دارد.معناتفاوت  با فضای ساخت خالقانه آنها بین سطح تحصیلی افراد با میزان آشنایی
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داری وجود معنابا فضای ساخت خالقانه تفاوت  آنها مهارت و تواناییبین سطح تحصیلی افراد با میزان 
 دارد.

 فرضیه تأیید 000/0 کروسکال والیس

تفاوت  فضای ساخت خالقانههای مرتبط با ه فعالیتب آنها مندیعالقهبین سطح تحصیلی افراد با میزان 
 داری وجود دارد.معنا

 فرضیه تأیید 000/0 والیسکروسکال 

داری معناتفاوت  منابع مالی برای ایجاد فضای ساخت خالقانه تأمینهای از دیدگاه کتابداران بین روش
 وجود دارد.

 فرضیه تأیید 000/0 فریدمن

داری معناتأثیر  در میزان آشنایی کتابداران با فضای ساخت خالقانه افزاریی سختهاوضعیت زیرساخت
 دارد.

 فرضیه تأیید 000/0 دو خی

 فرضیه تأیید 057/0 خی دو داری دارد.معناافزارهای کاربردی در میزان آشنایی کتابداران با فضای ساخت خالقانه تأثیر وضعیت نرم

مهارت در  زانیساخت خالقانه و در م یبا فضا ییآشنا زانیزنان و مردان در م نیب یآزمون نشان داد که تفاوت معنادار جینتا
است. با وجود تفاوت  شتریدر گروه مردان از گروه زنان ب زانیم نیساخت خالقانه وجود دارد که ا یمربوط به فضا یهاتیانجام فعال

آزمون فرض نشان  جیساخت خالقانه، نتا یمربوط به فضا یتهایدر انجام فعال آنها یمندعالقه زانیدر م انزنان و مرد نیدار بامعن
کتابداران  ییمهارت و توانا زانیمحاسبه م یبرا سیآزمون کروسکال وال جیاز مردان است. نتا شتریدر زنان ب زانیم نیداد که ا

 نیدر ب یساخت خالقانه نشان داد که تفاوت معنادار یفضا یهاتیدر فعا ندانشگاه تهرا یمختلف کتابخانه مرکز یهابخش
 نیشتریو مرجع ب یسینوفهرست ،یآورها، فراهمبخش ریامانت، سا یهاکتابداران بخش بیشود؛ به ترتمی دهیمختلف د یهابخش

مختلف تفاوت  یهابخش نیب زیخالقانه ن ختسا یفضا یهاتیبه فعال یمندرا داشته است. در رابطه با عالقه نیانگیم نیتا کمتر
ها، بخش ریمرجع، سا ،یسینوفهرست یهابخش بیبه ترت سیبه دست آمده از آزمون کروسکال وال جیوجود داشت و بر اساس نتا

کار و سطح  قهنشان که ساب سیآزمون کروسکال وال جیاست. به عالوه نتارا داشته  نیانگیم نیتا کمتر نیشتریب یآورامانت و فراهم
 ست.عالقه شده ا زانیمهارت و م ،ییآشنا یهالفهؤکتابداران مختلف در بخش م نیدار بامتفاوت باعث تفاوت معن التیتحص
ساخت خالقانه متفاوت است  یفضا یبرا یمال تأمین یهادر روش تیلوونشان داد که کتابداران معتقدند ا دمنیآزمون فر جینتا

رتبه  نیانگیبا م هیریخ یهاو کمک یمنابع مالی بودجه از راه سازمان مادر، اهدا تأمین بیاعتبار به ترت تأمین یهاراه نیکه مهمتر
 .است 2رتبه  نیانگیبا م گرید ابعو بودجه کتابخانه و من 3

 تیساخت خالقانه نشان داد که وضع یکتابداران با فضا ییآشنا زانیافزارها در مسخت ریتأث یبررس یدو برا یخ آزمون
  است. رگذاریکتابداران با جنبش سازندگان تأث ییآشنا زانیافزارها در مافزارها  و نرمسخت

 یریگجهینت

ساخت خالقانه و  یدانشگاه تهران با فضا یو مهارت کتابداران کتابخانه مرکز ییمتوسط آشنا زانیبا توجه به م ،یبندجمع کیدر 
جنبش  جادیا یسنجداشت که در صورت امکان دیام توانیساخت خالقانه در کتابخانه م یفضا جادیبه ا آنها ادیز یمندعالقه

از  یکی( که 2014با پژوهش جان برک ) افتهی نیکه ا کنندیکتابداران از آن استقبال م ابخانهاز سازندگان خالق در کت تیحما
همسو و هماهنگ  داندینوع فضاها م نیساخت خالقانه را، عالقه جامعه کتابداران به ا یفضا جادیا یسنجعوامل مؤثر در امکان

است،  یمنابع مال ریاعتبار از بودجه کتابخانه و سا تأمیناز امکان  شتریباعتبار از سازمان مادر  تأمیناست. از نظر کتابداران امکان 
 یبرا یمتفاوت یها( که راه2015) گرانیبا پژوهش آلتمن و د هاافتهی نیوجود دارد که ا زیها نراه ریاعتبار از سا تأمین آنها اما از نظر

از نظر  نیهمچن همسو است. داند،یاز سازندگان خالق م تیجنبش حما جادیا یسنجامکان یمنابع جهت بودجه الزم برا تأمین
با  افتهی نیساخت خالقانه وجود دارد که ا یفضا جادیا یسنجامکان یبرا یدر کتابخانه مرکز یاکثر کتابداران زمان و مکان کاف

همسو است.  دانندیم یضرور هساخت خالقان یفضا جادیا یسنجامکان یدو مؤلفه را برا نی( که ا2016) گرانیو د 1پژوهش مارلو
در  یو اقدام به بازنگر یدانشگاه یهاساخت خالقانه با اهداف کتابخانه یاهداف فضا ی( هماهنگ2015) گرانیاز نظر آلتمن و د

 ریمس نیدر ا یگام بزرگ تواندیه منه در استفاده از کتابخانانوآور یهاکتابخانه از طرح ریمد تیکتابخانه و حما یاستفاده از فضا

                                                 
1 Merlo et al. 
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 جی. نتاستیقرار ندارد، هماهنگ و همسو ن تیموضوع در اولو نیا یکتابخانه مرکز ریباشد که با توجه به مصاحبه انجام شده با مد
و  یافزارسخت زاتیساخت خالقانه عدم وجود تجه یمهارت متوسط کتابداران با فضا ،ییآشنا لیاز دال یکی دهدینشان م

 هی( وجود و ته2013) 1گرانیو د نکایساخت خالقانه است که از نظر پژوهش هالب یفضا جادیا ینجسامکان یالزم برا یافزارنرم
 .ستیهماهنگ ن دانندیکتابداران م ییعوامل مؤثر در آشنا یکیرا  زاتیتجه

ساخت خالقانه و مهارت در انجام  یهابا کارگاه شتریب ییآشنا رغمیگفت که کتابداران مرد عل توانیم نیچن جیاساس نتا بر
 لیاز سازندگان خالق دارند که تما تیجنبش حما جادیا یسنجبه امکان یساخت خالقانه عالقه کمتر یمرتبط با فضا یهاتیفعال

 .نوآورانه و خالق است یهاتیکمتر مردان در انجام فعال
باشد که افراد  لیدل نیبه ا تواندیساخت خالقانه دارند که م یفضا جادیبه ا یشتریعالقه ب یسینوو فهرست یسازمانده بخش

 .نوآورانه و خالق باشد یهاتیبه انجام فعال آنها سروکار دارند وعالقه یفن یبا انجام کارها یسینومشغول در بخش فهرست
هاست سال یدانشگاه یهااز کتابخانه یاریبرداشت کرد که بس نیچن توانیم ایانجام گرفته در سراسر دن یهااساس پژوهشبر

 شتریاند و بگذر کرده یساخت خالقانه با هر عنوان یمرتبط با فضا یهاتیحداقل ارائه فعال ایساخت خالقانه  یفضا جادیاز مرحله ا
 یو توسعه اقتصاد یاسیس ،یآموزش ،یمانند تحوالت اجتماع هانهیاز زم یاریآن در بس رگذاریو تأث تبه دنبال اثبات اثرات مثب

آن  یبا استفاده از چاپگر سه بعد هیساخت نمونه اول یهاکارگاه ای س،یتنها در چند مورد معدود مانند هکراسپ رانیهستند؛ اما در ا
 ی( با کاربران تخصصشیک سیو پرد یدانشکده فن ،ی)دانشکده شهرساز انشکدهبلکه در چند د یدانشگاه یهاهم نه در کتابخانه

و  یسازگار یکتابخانه در راستا یدر استفاده از فضا یبازنگر ی. اگر کتابخانه برادهدیمحدود خود را نشان م یهاتیو فعال
 یمناسب برا یفرصت تواندیخالقانه م ساخت یاست، توجه به فضا شیرو به افزا آنها یبرا دیکه در عصر جد یبا تحوالت یهماهنگ
 یجامعه علم ینیو کارآفر تیخالق ،ینوآور لیاز قب یاز آنجا که دانشگاه تهران به مسائل نیباشد، همچن راتییتغ نیبا ا یهماهنگ
 .کند یگذارهیو سرما تیحما نهیزم نیداشت که در ا دیام توانیم دهدیم تیخود اهم

مرتبط  یهاتیکتابداران با فعال یمندمهارت و عالقه ،ییآشنا زانیو سابقه کار باال در م التیکه سطح تحص دهدینشان م جینتا
ساخت  یمرتبط با فضا یهاتیآموزش و کنترل فعال ت،یهدا نهیدر زم آنها از توانیدارد که م یمثبت ریساخت خالقانه تأث یبه فضا

 .خالقانه استفاده کرد
 آنها یاز آن است که در هر دو یکتابخانه، حاک سیرئ دگاهیدانشگاه تهران از د یکتابخانه مرکز تیاهداف و مأمور نیب سهیمقا

 نیدانشگاه تهران ا یقرار دارد که هرچند در کتابخانه مرکز تیکاربران در اولو ریو سا انیو پژوهش دانشجو قیاز تحق تیحما
 یریگیپ یکاف یو صندل زیمانند تعداد م یبزرگ با امکانات یهامانند داشتن سالن مطالعه انیانشجورفاه د تأمینبر  دیهدف با تأک

روند به صورت  نیدر خارج از کشور، ا یدانشگاه یهاکتابخانه در کتابخانه یاستفاده از فضا یو نوساز یابیارز نهیزم در .شودیم
نوع  نیکه ا دهدیساخت خالقانه نشان م یهاکارگاه جادیموارد خود را به صورت ا یدرآمده که در برخ کیموضوع استراتژ کی

کتابداران  قیدر خارج از کشور، از طر یدانشگاه یهادر کتابخانه یانسان یروین .خوردینم مبه چش یکتابخانه مرکز تیرینگاه در مد
در  طیشرا نیاما ا شود؛یداوطلب انجام م انیو دانشجو یدر صورت امکان استفاده از متخصصان موضوع ایمختلف  یهابخش

 .ستین ریپذامکان ینبود بودجه کاف لیبه دل یکتابخانه مرکز
دانشگاه  یبودجه وجود دارد اما در کتابخانه مرکز تأمین یبرا یادیز یهادر خارج از کشور، راه یدانشگاه یهاکتابخانه در

در  یدانشگاه یهاکتابخانه در .با کمبود مواجه است زیمنابع تنها از راه بودجه کتابخانه وجود دارد که آن ن نیا تأمینتهران امکان 
کمبود  لیدانشگاه تهران به دل یوجود دارد در کتابخانه مرکز آنها یکتابخانه برا یفضاها رییبا تغ تاًینها یخارج زمان و مکان کاف

 جاد،یبه ا یمندرابطه با عالقه در .ساخت خالقانه وجود ندارد یفضا جادیا یسنجامکان یبرا یو مکان یزمان کاف یانسان یروین
 یاما در کتابخانه مرکز نگرند؛یساخت خالقانه م یتحقق خود به فضا یدر راستا دیفرصت و خدمت جد کیبه عنوان  رانیمد

 .وجود ندارد تیموضوع در اولو نیدانشگاه تهران ا

                                                 
1 Hlubinka et al. 
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وجود  ییهاشباهت و تفاوت یساخت خالقانه و پارک علم وفناور یو کاربران فضا هاتیکه در اهداف، فعال دهدینشان م جینتا
از  یکیست؛ اما آنها از اهداف مشترک یحاک ینیکارآفر یدر راستا یو نوآور تیخالقانه، توسعه خالق یهادهیاز ا تیدارد. حما

در  نیدانشگاه تهران است ا ینیآفرو ثروت یبه دنبال سودآور یاست که پارک علم وفناور نیا آنها در اهداف یاصل یهاتفاوت
 گرید یکیهمه افراد است.  یکردن علوم برا یو مردم یاز سازندگان خالق به دنبال عدالت محور تیاست که جنبش حما یحال

در  گریدر اکثر علوم است. تفاوت مهم د دیجد یعلم یامحتو دیو تول یپژوهش یهاتیاز فعال تیدو فضا حما نیا یهااز شباهت
 دهندیسطح پژوهش دانشگاه خدمات ارائه م یبا هدف ارتقا دیاسات ان،یساخت خالقانه از دانشجو یست که فضاهاآنها نوع کاربران

 .دانشگاه یبرا یاز سودآور تیآور با هدف حماو فن انیدانش بن یهابه شرکت یو پارک علم و فناور
 دهد؛یمرتبط با آن را ارائه م یهاتیاز فعال یو تنها برخ شودیساخت خالقانه شناخته نم یبا نام فضا یتالیجید شیپا شگاهیآزما

است که کارکنان  نیا جهینت نیاست. مهتر راستا برداشته شده نیدر ا ییهارا دهد که گام نیا دینو تواندیم یمکان نیاما وجود چن
 یبرا یابیعدم بازار تواندیآن م یاصل لیاز دال کیندارند و  یفضا اطالع و آگاه نیا یاصل یاز کارکردها انیانشجوو کتابداران و د

ساخت خالقانه  یمرتبط با فضا یو الگوها هاتیاز فعال یبخش یتالیجید شیپا شگاهیآزما نکهیفضا باشد. با توجه به ا نیاستفاده از ا
 .ساخت خالقانه را توسعه داد یفضا یهابخش، برنامه نیا یو همکار مکبا ک توانیرا در خود داراست م

ندارند و  ییساخت خالقانه آشنا یاز سازندگان خالق و فضا تیکتابخانه  با جنبش حما سینشان داد که کتابداران و رئ جینتا
ساخت خالقانه را  یاز خدمات فضا یبرخ یکه به نوع یتالیجید شیپا شگاهیاز وجود آزما یجامعه کتابخانه مرکز گر،یاز طرف د

از سازندگان  تیمنسوب به جنبش حما یهاتیجامعه کتابخانه با فعال شتریب ییبه آشنا ازین ن،ی. بنابراستندیمطلع ن دهدیارائه م
به نظر  تیبا اهم آنها یکتابخانه برا یپژوهش یعلم یهاتیآن با فلسفه و مأمور یساخت خالقانه و هماهنگ یخالق و فضا

 . سدریم
 نهیدر زم یشتریب یمندمهارت و عالقه ،ییباال آشنا یلیسابقه کار و مدرک تحص یکتابداران دارا دهدکهیها نشان میبررس

باال در  التیبا استفاده از کتابداران با سابقه کار و سطح تحص توانیم جینتا نیاز سازندگان خالق دارند، بر اساس ا تیجنبش حما
 . ساخت خالقانه اقدام کرد یمرتبط با فضا یهاتیفعال رلآموزش و کنت ت،یهدا نهیزم

 زاتیطرف و عدم اطالع از تجه کیدر کتابخانه از  یافزارو نرم یافزارسخت زاتیبودن تجه رمطلوبیکه غ دهدینشان م جینتا
 یهاکه با توسعه برنامه شودیم شنهادیرو پ نیبوده از ا رگذاریکتابداران تأث ییآشنا زانیبر م گریاز طرف د یتالیجید شیپا شگاهیآزما
 و کارکرد زاتیتجه یو معرف دهدیساخت خالقانه را ارائه م یاز خدمات فضا یکه برخ یبه عنوان مکان یتالیجید شیپا شگاهیآزما
 .مشکل را مرتفع کرد نیا توانیم دیو اسات انیکتابداران، دانشجو یبرا یآموزش یهاو برنامه یابیبازار قیاز طر آنها

اعتبار، جذب  تأمین یهاراه ریبا تمرکز بر سا شودیم شنهادیکمبود بودجه کتابخانه، پ لیبه دست آمده به دل جیتوجه به نتا با
 .ردیدانشگاه انجام گ یساخت خالقانه در اهداف پژوهش یاثرات مثبت فضا هیبا توج یحداکثر منابع مال

 سپاسگزاری

در  یهمکار و یمعنو تیبه خاطر حما و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران تهران دانشگاه یاز معاونت محترم پژوهش

  .شودیم یپژوهش حاضر سپاسگزار یاجرا
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