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چکیده
هدف :هدف این پژوهش تعیین رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه
است.
روش :پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفته است .برای گردآوری دادهها ،از پرسشنامه اسالم،
آگروال و اکیدا استفاده ،و پس از هنجاریابی در میان نمونه پژوهشی توزیع گردید .جامعه آماری پژوهش ،شامل  55نفر
از کتابداران کتابخانههای دانشگاهی بودند .با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشتند از روش
سرشماری جهت جمعآوری دادهها استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با
استفاده از نرمافزار اسپیاساس انجام گرفت.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بیشترین میانگین مربوط به متغیر نوآوری در خدمات کتابخانه ( )3/39و کمترین
میانگین مربوط به اشاعه و انتقال دانش ( )3/05بود .همچنین بین کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش ،و کاربرد و
استفاده از دانش با نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین بین مدیریت
دانش و نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی رابطه مثبت معناداری دیده شد .بین نوآوری در خدمات و ابعاد
مدیریت دانش کتابداران مورد مطالعه بر حسب محل خدمت کتابداران تفاوت معنیداری وجود ندارد.
اصالتاثر :دانش مجموعهای از نگرشها و طرحهایی که با به کارگیری آنها ،زمینه بروز خالقیت و نوآوری در بین
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی افزایش مییابد .با توجه به مطلوب بودن وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در خدمات
کتابخانههای دانشگاهی (بهجز مؤلفهی اشاعه و انتقال دانش) ضروری است تا مدیران و مسئوالن کتابخانههای دانشگاهی
در مؤلفهی تسهیم دانش ،زمینهی حضور کتابداران را در فعالیتهای اجتماعی و جلسات بحث و گفتگو فراهم ساخته و
با برنامهریزی مناسب با ایجاد انگیزه الزم ،فرهنگ تسهیم و اشتراک دانش را در بین کتابداران افزایش دهد .لذا مدیران
کتابخانههای دانشگاهی میتوانند از طریق برگزاری جلسات طوفان فکری یا جلسات بازنگری پس از اقدام ،فضایی آزاد
برای ابراز ایدهها و نظرات کتابداران را فراهم کنند.
واژههایکلیدی :مدیریت دانش ،کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش ،کاربرد و استفاده دانش ،نوآوری
خدمات ،کتابخانههای دانشگاهی.
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مقدمه
در عصر حاضر برخورداری از اطالعات و دانش به موقعیتی ضروری برای ادامه حیات در سازمانهای پویا
و نوآور بدل شده و حتی توان رقابت در بازار و تجارت ،منوط به کسب توسعه و روزآمدی دانش فردی و
سازمانی است .تا حدی که دانش جزئی اساسی از سرمایه تلقی میشود .از این رو مدیریت موفق و کارآمد بر
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
که سازمانها با ارج نهادن به مدیریت دانش آن را به عنوان یک نیاز ضروری جهت پیشگامی در عرصه رقابتی
در زمره برنامههای اولویتدار خود قرار دهند .مدیریت دانش 1به عنوان یک راهبرد برای مؤسسات ،سازمانها
و نهادهای تولیدی-خدماتی مطرح و تضمین کننده برتریهای بلند مدت برای سازمانها و جوامع و میزان
بهرهوری آنها از سرمایه های انسانی ،فکری و اطالعاتی است به نحوی که بسیاری معتقدند که سازمانهایی
که بتوانند هر چه سریع تر دانش را کسب کنند و به مرحله کاربردی برسانند در یک بازار رقابتی ،موفقتر
خواهند بود (استیفایی.)1393 ،
اصطالح نوآوری 2را در یک مفهوم وسیع میتوان ،به عنوان فرآیند استفاده از دانش یا اطالعات به منظور
ایجاد یا معرفی چیزهای تازه و مفید به کار برد .به عبارتی ،نوآوری خلق چیز جدیدی است که یک هدف
معین را دنبال کرده و به اجرا میرساند (هلسکیت.)1986 ،3
امروزه با پیچیدگی رقابت ،نوآوری به عنوان یکی از مزیتهای اصلی برای حیات شرکتها محسوب
میشود .اندیشههای نو و بدیع همچون روحی در کالبد سازمان دمیده میشود و آن را از نیستی نجات
میدهد .ظهور نوآوری دانش نه تنها سازمان را قادر میسازد که مزیت رقابتی به دست آورد ،بلکه ابزار
سودمندی را برای ارتقای عملکرد سازمانها ارائه میکند .دانش به عنوان منبع عمده برای نوآوری و
بهرهوری سازمان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است .هدف عمده مدیریت دانش ایجاد و سازماندهی
محیطی است که در آن افراد دانش ضمنی خود را توسعه داده ،با یکدیگر تبادل دانش نموده ،دانش دیگران
را با خود ترکیب کرده و در نهایت به کار بندند (دهقان نجم .)1388 ،میتوان گفت که توسعه دانش از
طریق اشتراک و استفاده از دانش نهان و عیان سازمان و کارکنان آن ،به کشف و خلق اندیشههای نو و روش-
های کاربردی در اجرای امور سازمان منجر گردد.
هدف مدیریت دانش تولید ،اشتراک ،سازماندهی و استفاده مؤثرتر از منابع اطالعاتی ،دانش و سرمایه فکری و
کشف ،ضبط و روزآمد کردن این سرمایههاست .برای رسیدن به این هدف ،نقش اصلی را کتابخانههای
دانشگاهی بر عهده دارند که به شناساندن مدیریت دانش و ارائه دستاوردهای آن کمک کنند (حاضری.)1385 ،
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بنابراین ،کتابخانههای دانشگاهی به عنوان مراکز مهم پژوهش ،تولید ،گردآوری و ذخیرهسازی دانش ،هر روز
بر ذخایر دانشی خود میافزایند .با توجه به مشکالت پیش روی این اقدام چنانچه در این مراکز ،اعمال دانشی
به طور صحیح انجام نشود ممکن است عملکرد و بهرهوری سازمانی را کاهش دهد .لذا ،انجام صحیح فرآیند
مدیریت دانش میتواند باعث ارتقای خدمات و نهایتاً رضایت کاربران دانشگاهی از کتابخانهها شود .در این
پژوهش سعی می شود به نقش مدیریت دانش در ارائه خدمات نوین در کتابخانههای دانشگاهی شهرکرمانشاه
و همچنین ارتباط این دو متغیر باهم پرداخته شود.
در این پژوهش سه مؤلفه ،کسب و خلق دانش ،اشاعه(تسهیم) و انتقال دانش و کاربرد و استفاده از دانش به
عنوان مؤلفههای چرخه حیات مدیرت دانش در نظر گرفته شده است .مدیریت دانش در سازمانهای اطالعاتی
و کتابخانهای ،یک راهکار نسبتاً جدید است که اخیراً به واسطه رشد و گسترش شبکههای ارتباط عمومی،
استفاده از آن در سازمانها شتاب گرفته است به طوریکه برای کتابخانه و محیطهای علمی و اطالعاتی به
صورت یک راهبرد کاربردی درآمده است .در نتیجه در قرن  21مدیریت دانش به صورت ابزاری تعیینکننده
درفراهم آوری خدمات پویا و مؤثر به مراجعین کتابخانه در مسیر استفاده بهینه از کتابخانه درآمده است
(غفاری ،زنجیردار و حقدادی.)1391 ،
مؤسسات دانشگاهی ،به عنوان مراکز تولید و اشاعه دانش بیش از هر سازمان دیگر نیازمند به اجرای مدیریت
دانش هستند .جذب کاربران و کسب رضایت آنان از طریق پاسخگویی به نیاز آنان ،از مهمترین وظایف
کتابداران است ،از طرفی در فرهنگ کتابخانه دانشگاهی ،انتظار میرود بسیاری از کتابداران ،کارآفرین و
نوآور باشند (بیراگل و جانتز ،)1395 ،1به همین دلیل بررسی وضعیت خالقیت و نوآوری در خدمات کتابخانه-
ه ای دانشگاهی که یکی از مراکز مهم نشر دانش است ،ضروری و دارای اهمیت میباشد .فرآیند نوآوری
شدیداً به دانش وابسته بوده و مدیریت دانش و سرمایه انسانی باید عنوان یک عامل اساسی در هر نوع تجارتی
مدنظر قرار گیرد .مدیریت دانش و نوآوری هر دو می توانند برای سازمان خلق ارزش کرده و عملکرد سازمانی
را بهبود بخشند .شناخت رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی می تواند تضمین
کننده رشد ،کارآیی و اثر بخشی باالتر بوده و نهایتاً رشد اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد .یک سامان با
مدیریت دانش از منابع خود به صورت کاراتر استفاده نموده و در نتیجه نوآورتر بوده و عملکرد بهتری خواهد
داشت (عالمه و زارع .)1389 ،سازمانها برای بقاء و زنده ماندن باید بتوانند ،برچالشهای پیش روی خود غلبه
کند .همان طور که در اشاره شد عواملی مانند :پیشرفتهای فناوری ،افزایش انتظارات کاربران ،کاهش بودجه
سازمانها و همچنین افزایش حجم اطالعات و دانش و نیاز به سازماندهی آن ،باعث توجه به نوآوری در
سازمانها شده است .این امر خود باعث ایجاد چالشهایی در سازمانها و از جمله کتابخانهها شده است.
مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی و کاربردی میتواند با ایجاد بسترهای الزم از جمله ایجاد دانش و به
اشتراکگذاری آن نزد کارکنان و تبدیل آن به دانش سازمانی و گسترش آن در سطح سازمان و نیز ،با استفاده
. Biraugle & Jantz
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از تجربه کارکنان و اندیشههای کاربران در جهت خالقیت و نوآوری ،پیشرفت روز افزونی داشته باشد (بیراگل
و جانتز .)1395 ،با توجه به نقشی که امروزه مدیریت و نوآوری در موفقیت و پیشرفت سازمانها ایفا میکنند،
الزم است نقش ابعاد مدیریت دانش در میزان نوآوری خدمات کتابخانههای دانشگاهی نیز مورد بررسی قرار
گیرد .به همین منظور در این پژوهش سعی شده است به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با نوآوری خدمات
در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه پرداخته شود همچنین این پژوهش در پی آن است تا وضعیت
مدیریت دانش و نوآوری خدمات کتابخانههای دانشگاهی را تعیین نماید .بنابراین ،درصدد است مشخص کند
که آیا گسترش مدیریت دانش در توسعه خالقیت و نوآوری کارکنان در ارائه خدمات نقش دارد؟ آیا ابعاد
مختلف مدیریت دانش مانند کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش و همچنین کاربرد و استفاده از دانش،
کارکنان و کتابداران را قادر میسازد در انجام وظایف خود نوآور و خالق عمل کنند؟ و نقش فعالتری در
کتابخانههای دانشگاهی ایفا کنند؟ نقش و اهمیت کتابخانههای دانشگاهی در رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی
و ارائه خدمات به دانشجویان ،مسئوالن ،برنامهریزان و جامعه استفادهکننده به خوبی روشن است و به همین
دلیل است که در کشورهای پیشرفته کتابخانههای دانشگاهی و تخصصی و کتابداران متخصص در هماهنگی
کامل با پژوهشگران ،اعضای هیات علمی و مدیران هستند تا در جهت بهبود عملکرد ،رشد و توسعه جامعه
گامی موثر بردارند (فتاحی .)1366 ،کتابخانههای دانشگاهی نیز به عنوان قلب تمام کارها و فعالیتهای دانشگاه
(شریف مقدم و همکاران )1389 ،ناگزیر به بهرهوری و بهکارگیری نوآوری در خدمات هستند .از آنجا که
رسالت اصلی کتابخانههای دانشگاهی ،تشخیص نیازهای اطالعاتی و در نتیجه پاسخگویی به درخواستهای
اطالعاتی مراجعین و در نهایت رسیدن به رضایت مشتری است بررسی وضعیت ابعاد مدیرت دانش در بین
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ضروری بوده ،و همچنین با توجه به نقشی که نوآوری در خدمات کتابخانه-
های دانشگاهی در جذب بیشتر کاربران ایفا میکنند ،الزم است نقش مدیرت دانش در نوآوری خدمات
کتابخانههای دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیههای پژوهش
 .1وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه در سطح مطلوبی است.
 .2بین مراحل مختلف مدیریت دانش (کسب و خلق دانش ،1اشاعه و انتقال دانش 2و کاربرد و استفاده از
دانش )3با نوآوری خدمات در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
 .3بین مدیریت دانش کل با نوآوری خدمات در کتابخانههای دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد.
پیشینهی پژوهش
بررسی متون تخصصی و پژوهش های انجام شده در حوزه کتابخانه و کتابداری نشان میدهد که در ارتباط با
اهمیت و نقش مدیریت دانش در خلق و ارائه خدمات نوآورانه کتابداران در ایران توجه اندکی صورت گرفته
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است و پژوهشهای انجام شده نیز به موضوع مدیریت دانش و سطح نوآوری در سازمانهای دیگر پرداختهاند.
از خألهای این پژوهشها عدم پرداختن و توجه خاص به جامعه کتابداران و وضعیت نوآوری در ارائه خدمات
است .کتابداران کتابخانههای عمومی و دانشگاهی در ارائه خدمات نو ،خالق و انجام وظایف به نحوی که
موجب رضایت کاربران گردند ،نقش مهمی دارند .کتابداران به عنوان رابطین دانش بین منابع اطالعاتی و
مراجعه کنندگان کتابخانه ،سهم عمدهای در ایجاد و بهبود مدیریت دانش و عملکرد کتابخانهها دارند.
عالمه و زارع ( )1389در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری کارکنان در سازمانها
به این نتیجه دست یافتند که بین مدیریت دانش و نوآوری رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد و هر
دو به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند.
غفاری ،زنجیردار و حقدادی ( ،) 1391در پژوهشی به مطالعه راهبردی مدیریت دانش در کتابخانههای
دانشگاهی شهر اراک پرداختند .نتایج آنها نشان داد پیادهسازی مدیریتدانش در کتابخانههای دانشگاهی همسو
با مهمترین اهداف دانشگاهها که آموزش و پژوهش است حرکت کنند لذا ،برای دستیابی به این منظور الزم
است مدیریت دانش به عنوان یک فرایند اجرایی نه تنها برای کتابخانهها بلکه برای تمام سازمانها ضروری
است.
مصباحیجهرمی و ادیبزده ( ،)1394در پژوهشی به تأثیر نظام مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی پرداخته بود.
نتایج نشان داد که مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری داشته است
و همچنین یادگیری سازمانی میتواند بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی نقش آفرینی کند .مدیریت دانش
درست همانند یک نظام ،به عنوان یک ورودی مهم ،یادگیری سازمانی به عنوان فرآیند کلیدی ،در نتیجه
نوآوری سازمانی یک خروجی حیانی برای سازمانهای امروزی است.
مکیزاده ،فرزین یزدی ( ،)1394در پژوهشی به شناسایی ابعاد نظام مدیریت دانش در کتابخانه عمومی و تحلیل
تأثیر آن بر توسعه نوآوری کتابخانههای عمومی یزد پرداخته نتایچ پژوهش آنها نشان داد که کلیه ابعاد مدیریت
دانش غیر از کسب و خلق دانش ،بر نوآوری تأثیر داشتهاند .همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای نوآوری
اجرایی و نوآوری فنی در کتابخانههای عمومی یزد از وضعیت متوسط و نامطلوبی برخوردار هستند.
بورقانیفرهانی ،آبدارزاده و فتوت ( ،)1395در پژوهشی به اثر فکری بر نوآوری سازمانی با میانجیگری
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در رسانههای نوشتاری پرداخته بود .نتایج پژوهش نشان داد که سرمایههای
فکری به طور مستقیم بر مدیریت دانش یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی اثر معناداری وجود داشته است.
همچنین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تأثیر سرمایه های فکری بر نوآوری سازمانی نقش میانجی دارد.
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رجبی ( ،)1396در پژوهش خود به بررسی رابطه متقابل بین مدیریت دانش از یک سو و نوآوری از سوی دیگر
پرداختند ..نتایج حاصل از تجزیه تحلیل دادهها نشان داد که بین مؤلفههای سه گانه مدیریت دانش و ثانیاً بین
این رویه ها و نوآوری همبستگی مستقیم وجود دارد.
الحماد ،الفوری و ابوحسن ،)2009( 1در پژوهشی به بررسی اشتراک دانش در دانشگاههای اردن پرداختند .این
پژوهشگران برای سنجش اشتراک هفت مولفه ارتباطهای دو جانبه ،روندهای کاری سازمان ،خالقیت ،احساس
مثبت به اشتراک دانش ،اشتیاق به اشتراک دانش و داشتن رفتار اشتراک دانش را تعیین کردند .از طریق تجزیه
و تحلیل ارتباط بین نگرش کارکنان نسبت به اشتراک دانش مبادرت نمودند و از روش مصاحبه با کارکنان به
نتایجی دست یافتند .یافتههای آنان نشان داد که کارکنان آموزشی و اعضای هیات علمی برای اشتراکگذاری
دانش و کارهای گروهی انگیزه کمتری دارند .کارکنان جوان به داشتن خالقیت و نوآوری تشویق نمیشوند.
هوانگ )2014( 2در پژوهشی به سنجش فعالیتهای دانش در ابعاد فردی و سازمانی در کتابخانههای دانشگاهی
با تحلیل چند سطحی پرداخت .این پژوهش نه تنها به بررسی فعالیتهای دانش کارکنان دانش از ابعاد فردی و
سازمانی میپردازد ،بلکه دادههای تجربی از کتابداران دانشگاهی را با تجزیه و تحلیل عوامل کشف و تایید هر
دو سطح فردی و سازمانی بررسی میکند .نتایج نشان داد 6 ،سازه برای ابعاد فردی (کسب دانش ،جذب دانش،
اشتراک دانش ،موانع دانش ،انتقال دانش و انتشار دانش) و  3سازه برای ابعاد سازمانی (رشد دانش ،ادغام دانش
و وسعت دانش) با سطح اطمینان و اعتبار قابل قبول است.
بیراگل ( )2016در پژوهشی به مدیریت نوآوری در کتابخانه با استفاده از روش استارتاپ پرداخت هدف از
این پژوهش استدالل موردی برای توسعه مدیریت و راهاندازی خدمات و محصوالت نوآورانه بود و همچنین
به بررسی ابزارهای سنتی و توصیف دالیل و موانع نوآورانه در کتابخانهها و لزوم توجه به ابزارهای جدید برای
مدیریت نوآوری بود .یافتهها نشان داد روش استارتاپ برای مدیریت نوآوری یک جایگزین سالم به جای
سنتی است.
اسالم ،اگروال و اکیدا )2017( 3در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت دانش و نوآوری خدمات در کتابخانههای
دانشگاهی پرداخت .این پژوهش به صورت پیمایشی و بر روی  107کتابدار از  39کشور انجام شد .یافتههای
این پژوهش نشان داده که چرخه مدیریت دانش با نوآوری خدمات ارتباط دارد .همچنین جذب دانش و ایجاد
آن به طور قابل توجهی در مدیریت نوآوری برای خدمات کتابخانههای دانشگاهی موثر است و مدیریت دانش
در کتابخانهها یک معیار کلیدی است و باید کتابخانههای دانشگاهی به درک و اهمیت مدیریت دانش پی
ببرند.

. Alhammad, Al Faori & Abu Husan
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با مرور و مطالعه پژوهشهای داخلی و خارجی در حوزه مدیریت دانش ،مشخص شد پژوهشهای بسیاری در
این حوزه انجام شده است ،اما پژوهشهایی اندک یافت شد که بهطور همزمان به بررسی رابطه مدیریت دانش
و نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی پرداخته باشند .که از این میان میتوان به پژوهشهای ،مصباحی-
جهرمی و ادیبزده ( )1394در داخل کشور و پژوهش اسالم ،اگروال و اکیدا ( )2017در خارج از کشور اشاره
نمود ،که موارد فوق هم در جامعههای متفاوت و به بررسی نوآوری در سازمان انجام شده است .ارزیابی
مدیریت دانش الزمه کتابخانهها است و همچنین مدیریت دانش و دانش نهان کارکنان و تعامل با مشتری در
خالقیت و نوآورای خدمات در کتابخانهها موثر است .تمایز بین این پژوهش با پژوهشهای پیشین ،استفاده از
مؤلفههای گوناگون ،با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش با نوآوری خدمات در کتابخانهای دانشگاهی و
ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع موانع احتمالی ،تقویت و برنامهریزی صحیح جهت استفاده شایسته از ابعاد
مدیریت دانش در بین کتابداران است.
مدل مفهومی پژوهش
در این بخش به توضیح الگوی مفهومی پژوهش و اجزای آن پرداخته شده است .در این الگو متغیرهای مستقل
ابعاد مدیریت دانش شامل کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش ،استفاده از دانش و کاردبر دانش به صورت
کلی و مؤلفههای هر کدام از فعالیتها به صورت جزئی میباشند .شاخصهای ابعاد متغیرهای پژوهش در شکل
زیر ذکر شدهاند .در این مدل اثرات مراحل مختلف مدیریت دانش بر نوآری در خدمات مورد بررسی قرار
گرفته است .متغیر وابسته در این پژوهش شامل نوآوری در خدمات است.

شکل شماره  :1مدل مفهومی (پژوهشگر ساخته)

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی است .و به روش پیمایشی انجام گرفته است .جامعهی آماری
این پژوهش ،شامل کلیه کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه میباشد ،در این میان تعداد کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شامل کتابخانههای دانشگاه رازی ،پیام نور ،دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه علوم
پزشکی  58نفر بودند .با توجه به اینکه جامعه پژوهش محدود و در دسترس قرار داشتند ،از روش سرشماری
جهت جمعآوری دادهها استفاده گردید ،که از این تعداد  55پرسشنامه تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار
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گرفته شد .در این پژوهش به منظور گردآوری دادهها از پرسشنامه (اسالم ،آگروال و اکیدا )2017 ،استفاده و
پس از اعتباریابی محتوایی و بومی سازی در میان جامعه مورد پژوهش توزیع گردید .پرسشنامه مذکور شامل
 38سؤال با طیف پنج گزینهای لیکرت (از خیلیکم تا خیلیزیاد) تنظیم گردید .بخش اول پرسشنامه ،شامل
سؤاالت جمعیت شناختی ،و بخش دوم مربوط به نوآوری در خدمات کتابخانه شامل  8سوال و بخش سوم آن
مربوط به ابعاد مدیریت دانش (کسب و خلق دانش ،شامل  7سوال؛ اشاعه و انتقال دانش ،شامل  6سوال؛ استفاده
و کاربرد دانش ،شامل  8سؤال) میباشد .همچنین تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده آمار
توصیفی(میانگین ،فراوانی و درصد) و آمار استنباطی(از آزمون رگرسون خطی ،تحلیل واریانس و ضریب
همبستگی پیرسون) و با کمک نرم افزار آماری اسپیاساس نسخه  22تجزیه و تحلیل شد ..با توجه به اینکه
پرسشنامه فوق قبالً در پژوهش (اسالم ،آگروال و اکیدا )2017 ،مورد استفاده قرارگرفته است ،روایی و پایایی
آنها سنجیده شده است .با این حال در پژوهش حاضر ،برای روایی پرسشنامه بعد از ترجمه ،روایی صوری و
محتوایی آن توسط  5تن از متخصصان و اساتید علم اطالعات و دانششناسی مورد تأیید قرار گرفته است .با
توجه به اینکه سؤاالت پرسشنامه جنبههای مورد نیاز پژوهش را اندازهگیری میکند ،بنابراین ابزار گردآوری
دادهها دارای روایی محتوایی است .در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده
شد .جهت سنجش پایایی ،بعد از ترجمه و هنجاریابی ،پرسشنامه نهایی بین  20نفر کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی توزیع و جمعآوری گردید .آلفای کرونباخ برابر با  ./96بهدست آمد که نشاندهنده پایایی مناسب
برای سواالت پرسشنامه بود .الزم بهذکر است که آلفای کرونباخ در پژوهش اسالم ،اکارول و اکیدا (،)2017
برابر با  ./84بوده است.
بررسی نرمال بودن متغیرها
جدول  1یافتههای حاصلل از به کارگیری آزمون کولموگروف -اسلمیرنوف به منظور تعیین وضلعیت متغیرها
را نشان میدهد.
جدول .1نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش (آزمون کلموگرف -اسمیرنف)
متغیر

آماره  zآزمون

سطح معنیداری

آزمون مورد استفاده

نوآوری در خدمات کتابخانهها

0/150

0/004

ناپارامتریک

کسب و خلق دانش

0/094

0/200

پارامتریک

اشاعه و انتقال دانش

0/122

0/041

ناپارامتریک

استفاده و کاربرد دانش

0/117

0/058

پارامتریک

مدیریت دانش در کل

0/094

0/200

پارامتریک

با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق ،جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون
کولموگروف اسمیرنف ،استفاده شد .سطح معنیداری برای مؤلفههای کسب و خلق دانش و استفاده و کاربرد
دانش همچنین مدیریت دانش در کل بیشتر از  0/05است و نتیجه گرفته میشود که متغیرهای مذکور از توزیع
نرمال برخوردار هستند و میتوان از آزمونهای پارامتریک برای سنجش فرضیات پژوهش مورد استفاده کرد.
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ولی مقادیر سطح معناداری برای سایر مؤلفه های نوآوری در خدمات کتابخانه و اشاعه و انتقال دانش کمتر از
 0/05است ،از توزیع نرمال برخوردار نیستند بنابراین ،برای بررسی فرضیات آن ،از آزمونهای ناپارامتریک
استفاده شد.
یافتههای پژوهش
در این بخش داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .در جدول  2میانگین نمرات
متغیرهای مورد بررسی مشاهده میگردد.
فرضیه .1وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه.
جدول  :2میانگین متغیرهای مدیریت دانش و نوآوری خدمات در کتابخانههای مورد بررسی
متغیر

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین

انحراف استاندارد

مد

نوآوری خدمات در کتابخانه

1/38

4/50

3/39

0/6587

3/63

کسب و خلق دانش

1

5

3/27

0/7868

3

اشاعه و انتقال دانش

1

4/67

3/05

0/43875

2/67

استفاده و کاربرد دانش

1

5

3/25

0/8472

3/25

مدیریت دانش در کل

1/11

4/76

3/19

0/7248

2/63

در جدول زیر نتایج حاصل از تحلیل  tتک نمونه ای یا تی تک گروهی آمده است .در این جدول متغیرهای
مدیریت دانش و نوآوری خدمات در گروه نمونه با نمره استاندارد  4مقایسه شده است.
جدول  :3تحلیل  tتک نمونه ای یا تی تک گروهی برای مقایسه نمره مدیریت دانش و نوآوری خدمات در گروه نمونه با نمره
معیار
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

sig

نوآوری خدمات در کتابخانه

3/39

0/6587

4

-6/72

p>0/001

کسب و خلق دانش

3/27

0/7868

4

-6/90

p>0/001

اشاعه و انتقال دانش

3/05

0/43875

4

-9/29

p>0/001

استفاده و کاربرد دانش

3/25

0/8472

4

-6/54

p>0/001

مدیریت دانش در کل

3/19

0/7248

4

-8/27

p>0/001

در تقسیمبندیی که پژوهشگر برای وضعیت مولفهها در نظر گرفته است ،میانگین بین  3/5تا  5دارای شاخص
قوی ،میانگین  2تا  3/4دارای شاخص متوسط و میانگین کمتر از  2نشان دهنده نبود یا ضعف زیاد شاخص
مورد نظر است .از آنجا که میانگین تمامی متغیرها باالتر از  3میباشد ،میتوان گفت میزان ابعاد مدیریت دانش
و نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه ،بیش از متوسط و در سطح خوب میباشد.
همچنین با توجه به سطح معناداری داده شده در جدول  3و مقایسه آن با میزان خطای مجاز )p<0/001( 0/001
با اطمینان  99درصد میتوان گفت فرضیه پژوهش مبنی بر مطلوب بودن وضعیت مدیریت دانش و نوآوری
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خدمات در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه پذیرفته میشود .همانطور که جدول فوق نشان میدهد ،از
دیدگاه جامعه پژوهش ،میانگین نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی برابر  3/39می باشد و بیشترین
میانگین نمره فعالیتهای مدیریت دانشی مربوط به مؤلفهی کسب دانش ( )3/27و کمترین میانگین مربوط به
مؤلفهی اشاعه دانش ( ) 3/05است .میانگین نمره مدیریت دانشی در کل (در این پژوهش سه متغیر کسب و
خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش و استفاده و کاربرد دانش به صورت کلی و هم زمان در نظر گرفته شده است)
برابر  3/19به دست آمد.
فرضیه .2رابطه بین مراحل مختلف مدیریت دانش (کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش
و کاربرد و استفاده از دانش) با نوآوری خدمات در کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه.
در خصوص وضعیت مؤلفهی کسب و خلق دانش ،و کاربرد و اسفاده از دانش به دلیل نرمال بودن توزیع دادهها،
نسبی بودن مقیاس دادههایی که قصد بررسی رابطه آنها را داریم از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی
پیرسون و در خصوص وضعیت مؤلفههای اشاعه و انتقال دانش با وجود عدم برخورداری دادهها از توزیع نرمال،
از آمون ناپارامتریک همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
جدول :4آزمون همبستگی برای بررسی رابطة بین مراحل مختلف مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانههای مورد بررسی
مولفه ها

نوآوری در خدمات

ضریب همبستگی

کسب و خلق

کاربرد و استفاده از

دانش

دانش

0/835

0/707

پیرسون
سطح معناداری

مولفه ها

اشاعه و انتقال
دانش

ضریب همبستگی

0/701

اسپیرمن
0/000

0/000

سطح معناداری

0/000

همانطور که از نتایج آزمون همبستگی پیرسون 1برای متغیرهای نرمال پژوهش (کسب و خلق دانش ،و کاربرد
و اسفاده از دانش) و آزمون همبستگی اسپیرمن 2برای متغیر ناپارمتریک پژوهش (اشاعه و انتقال دانش) در
جدول شمارة  4بر میآید ،از آنجا که سطح معناداری بین کسب و خلق دانش ( ،)p=0/000اشاعه و انتقال
دانش ( ،)p=0/000و کاربرد و استفاده از دانش ( ،)p=0/000با نوآوری ،کمتر از  0/001است ،نشان میدهد
با اطمینان  99درصد میتوان گفت بین مولفههای مذکور با نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی
رابطه معناداری وجود دارد و همچنین از آنجا که ضریب همبستگی در تمام این متغیرها مثبت است ،این مولفهها
در کتابخانههای مورد بررسی با نوآوری در خدمات رابطهای مثبت و مستقیم دارد .به این معنی که با افزایش
یکی از متغیرها ،متغیر دیگر نیز افزایش مییابد؛ همچنین باتوجه به اینکه میانگین خطاها صفر است و واریانس
خطاها ثابت است و همچنین توزیع خطاها نرمال است ،برای بررسی میزان تأثیر هر یک از متغیرهای مدیریت

1

. Pearson Test
. Spearman Test

2
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دانش بر نوآوری در خدمات کتابخانهها در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی ،همچنین پیش بینی معادله
خطی آن ،از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.
جدول  : 5رگرسیون خطی بین مولفههای مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه های دانشگاهی
مولفه ها

ضریب

ضریب های غیر استاندارد

t

استاندارد
B

خطای استاندارد

ضریب ثابت

0/952

0/219

کسب و خلق

0/515

0/096

ضریب

ضریب

تعیین

تعیین

()R2

تعدیل

ANOVA
()sig.

Beta

شده
0/697

0/691

0/626

4/357

0/000

5/362

0/000

دانش
اشاعه و انتقال

0/211

0/113

0/535

0/526

0/244

1/865

0/063

دانش
کاربرد واستفاده

/033

0/105

0/499

0/490

0/043

0/316

0/753

از دانش

آزمون رگرسیون ساده بین کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش و کاربرد و استفاده از دانش انجام شدR2 .
اندازهگیری آماری نزدیک دادهها به خط رگرسیون برازش شده میباشد .به  ،R2ضریب تعیین یا ضریب
تشخیص نیز گفته میشود .ضریب تعیین نشان میدهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر
مستقل تبیین میشود و از طرف دیگر ضریب تعیین تعدیل شده ،معیار مناسبی برای تبیین میزان تأثیر متغیر
مستقل بر متغیر وابسته است .هرچه تفاوت میان  R²و  R²تعدیل شده کمتر باشد نشان میدهد ،که متغیرهای
مستقل که به مدل اضافه شدهاند بهدرستی انتخاب شدهاند و همچنین هرچه مقدار ضریب تعیین تعدیل شده
(  )R2به یک نزدیکتر باشد میزان تأثیر بیشتری را نشان میدهد .با توجه به یافتههای جدول شماره  ،5مقدار
ضریب تعیین تعدیل شده برای هریک از مولفهها بهترتیب 0/526 ،0/691 ،و  0/490است که این مقادیر بیانگر
این مطلب است که  69/1درصد از نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی ،تحت تأثیر کسب و خلق
دانش است 52/6 ،درصد از نوآوری خدمات کتابخانههای دانشگاهی ،تحت تأثیر اشاعه و انتقال دانش و 49
درصد از نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی ،تحت تأثیر کاربرد و استفاده از دانش است و براساس
نتایج سطح معناداری متغییرهای فوق ،وجود رابطه خطی بین متغیر کسب و خلق دانش ( )sig=0/000و
نوآوری در خدمات کتابخانه دانشگاهی شهر کرمانشاه تایید میشود .به عبارت دیگر ،کسب و خلق دانش
میتواند بیشترین پیشبینی کننده میزان نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی باشد و مولفههای اشاعه و
انتقال دانش و کاربرد و استفاده از دانش ،به میزان خیلی کمتری بر نوآوری در خدمات کتابخانه موثر است.
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فرضیه  .3بین مدیریت دانش کل با نوآوری خدمات در کتابخانههای دانشگاهی رابطه
معناداری وجود دارد.
در خصوص وضعیت مدیریت دانش در کل به دلیل نرمال بودن توزیع دادهها و نسبی بودن مقیاس دادههایی
که قصد بررسی رابطه آنها را داریم از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول :6نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه های دانشگاهی
نوآوری در خدمات کتابخانه
مدیریت دانش

ضریب همبستگی پیرسون

0/827

سطح معناداری

0/000

جدول شماره ،5نتایج آزمون همبستگی پیرسون را نشان میدهد ،مقدار سطح معناداری و ضریب همبستگی
به دست آمده برابر است با ( p=0/000و  ،)r=0/827سطح معناداری بین دو متغیر نشان میدهد که بین استفاده
از مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد و با توجه به مثبت
بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر میتوان گفت بین دو متغیر رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد ،یعنی هر
چه استفاده از مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی بیشتر باشد ،نوآوری در خدمات کتابخانه بیشتر می-
گردد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسی وضعیت متغیرهای مدیریت دانش و نوآوری خدمات در کتابخانههای دانشگاهی شهر
کرمانشاه ،نشان داد که وضعیت کتابداران در ابعاد مدیریت دانش از جمله کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال
دانش و استفاده و کاربرد دانش و همچنین نوآوری در خدمات کتابخانه در سطح باالتر از متوسط و در وضعیت
نسبتاً خوبی قرار دارند .بیشترین میانگین مربوط به متغیر نوآوری در خدمات کتابخانه ( )3/39و کمترین میانگین
مربوط به اشاعه و انتقال دانش ( )3/05میباشد .باال بودن میانگین نوآوری در خدمات نشان میدهد که
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی دارای ایده و تفکرات خالق میباشند و بیشتر به دنبال ارائه خدمات جدید و
به روز هستند که در صورت تقویت آن می توان در بهبود عملکرد و ارتقای سطح کیفیت خدمات کتابخانه
های دانشگاهی نقش موثری داشت .از طرفی پایین بودن میانگین اشاعه و انتقال دانش در بین کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه را میتوان اینگونه تبیین نمود که ،کارکنان و کتابداران دارای دانش و
تخصص خاص هستند ،ممکن است با این تفکر که ،دانش قدرت است و موجب مزیت رقابتی میگردد،
درنتیجه تقسیم و اشتراک دانش تهدیدی برای موقعیت آنان است که منجر به ایجاد رقبای جدید خواهد شد،
تمایل کمتری برای اشتراک و تبادل دانش و مهارتهای خود با دیگر همکاران داشته باشند .یکی از راههای
غلبه بر این عادت کارمندان ،تغییر سیاستهای سازمانی و اندیشیدن راههای مشوق تسهیم دانش از طرف مدیران
سازمانهای دانشگاهی است .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش الحماد ،الفوری و ابوحسن ()2009
که نشان داد که اعضای هیات علمی برای اشتراکگذاری دانش انگیزه کمتری دارند همسو است .از طریق
تقویت فرهنگ تسهیم و اشتراک دانش در بین کتابداران و همچنین می توانند فرهنگ اجتماعی مثبتی را در
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سازمان اشاعه دهند که تعامالت بین فردی و روابط متقابل میان اعضای سازمان را تقویت می نماید .همچنین
مدیران می توانند با ارائه بازخورهایی از نتایج مثبت ارائه دانش از سوی افراد در خدمات و محصوالت سازمان
و مقایسه آن با زمانی که این دانش ارائه نمی شد ،حس مفید بودن دانش کارکنان را در آنها تقویت
کنند(هاستد و میچالوا.)2002 ،1
در خصوص همبستگی بین کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش ،و کاربرد و استفاده از دانش با نوآوری
در خدمات کتابخانههای دانشگاهی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین از آنجا که ضریب همبستگی در
تمام این متغیرها مثبت است ،این مولفهها در کتابخانههای مورد بررسی با نوآوری در خدمات رابطهای مثبت و
مستقیم دارد .همچنین از آنجا که مقدار ضریب همبستگی در هر سه متغیر به یک نزدیک است میتوان گفت،
شدت همبستگی در متغیرهای کسب و خلق دانش ،اشاعه و انتقال دانش ،و کاربرد و استفاده از دانش با نوآوری
در خدمات کتابخانههای مورد بررسی در سطحی باال است .نتایج آزمون رگرسیون برای بررسی میزان تأثیر
ابعاد مدیریت دانش بر نوآوری در خدمات نشان داد که  69/1درصد ،از میزان نوآوری خدمات کتابخانههای
دانشگاهی مربوط به مولفه کسب و خلق دانش 52/6 ،درصد مربوط به مولفه اشاعه و انتقال دانش و  49درصد
مربوط به مولفه کاربرد واستفاده از دانش است .یافتههای این بخش از پژوهش با یافتههای پژوهش :اسالم،
اگروال و اکیدا ( ،)2017جونسن ،)2008( 2داروچ و مکنوتون )2001( 3و رجبی دانالو ( ،)1388که نشان داد
مولفههای مدیریت دانش با نوآوری رابطه معناداری دارد ،همسو و همجهت می باشد .باتوجه به نتایج میتوان
گفت مدیریت دانش از طریق ایجاد یلک فرهنگ مفید و ارزشمند برای ایجلاد و تسلهیم دانلش و همچنلین
ایجلاد فرهنلگ همکلاری در سازمانها (کتابخانههای دانشگاهی) نقش مهمی را در فریند نوآوری ایفا میکند.
اما با پژوهش کیانژن ،)2005( 4همسو نیست که در پژوهش خود نشان داد به کارگیری مدیریت دانش تأثیر
معناداری بر اثربخشی نوآوری داشته اما خلق دانش تأثیر معناداری بر اثربخشی نوآوری ندارد .باتوجه به
نتایج پژوهش میتوان تبیین نمود که افزایش و تقویت هر یک از ابعاد مدیریت دانش در کتابداران کتابخانههای
دانشگاهی ،می تواند موجب افزایش و تقویت نوآوری در خدمات کتابخانه گردد .بحث کسب و خلق دانش
که در واقع تا حدودی فردی و بسته به امکانات و تسهیالت در اختیار کارمندان است .و در مورد اشاعه و تسهیم
دانش تغییر نگرش کارمندان و تغییر سیاستهای جاری بر سازمانها در حال حاضر میتواند بنیانهای مدیریتی
دانش سازمانی را قویتر کنند .این امر حاکی لز آن است که درک ،دریافت و به کار بستن مدیریت دانش در
کتابخانههای دانشگاهی توانمندی کتابداران را بیشتر میکند ،قدرت تفکر و نوآوری را در آنها افزایش میدهد
و همین امر باعث می شود که کتابخانه با ارائه تفکرات و خدماتی نو ،قدرت رقابت خود را با دیگر رقیبان
افزایش میدهد و شانس موفقیت و بقا در بازار رقابتی امروزه برای آنها افزایش مییابد.

. Husted & Michailova
. Jensen
3
. Darroch & McNaughton
4
. Qianzhen
1
2
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بین مدیریت دانش به صورت کل و نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی رابطه معناداری وجود
دارد و از آنجا که ضریب همبستگی بین دو متغیر مثبت بود ،میتوان گفت بین دو متغیر رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد ،یعنی هر چه استفاده از مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی بیشتر باشد ،نوآوری در خدمات
کتابخانه بیشتر میگردد و عکس این رابطه نیز صدق میکند یعنی چنانکه به کارگیری مدیریت دانش کاهش
یابد ،نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی نیز با افت روبرو خواهد شد .یافتههای این بخش از پژوهش
با یافتههای پژوهشهای :اسالم ،اگروال و اکیدا ( )2017و فرزانه ،روح بخش و بذرافشان ( )1395همسو می-
باشد .کیانژن ( )2005نیز دریافت به کارگیری مدیریت دانش تأثیر معناداری بر اثربخشی نوآوری داشته
است .عالمه و زارع ( )1389نیز به این رسیدند که بین مدیریت دانش و نوآوری رابطه مستقیم و معنیداری
وجود دارد و هر دو به طور مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند .محمدی ()1389
نیز به این نتیجه رسیدند هرچه سازمانی دسترسی بیشتر به منابع دانش داشته باشد ،احتماال از رفتار و
رویههای بیشتری برای نوآوری برخوردار است.
به کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه باعث میشود که کتابداران از توانایی بیشتری برخوردار گردند.
مهارت کسب و خلق دانش را در خود تقویت کنند ،همچنین به اشتراک دانش خود تمایل بیشتری نشان دهند
و زمینه را برای استفاده و به کارگیری دانش در انجام وظایف و فعالیتهای خود فراهم سازند .کتابداران
کتابخانههای دانشگاهی با استفاده از قدرت به کارگیری دانش میتوانند در زمینه ارائه خدمات و انجام وظایف
خود ،دست به خالقیت و نوآوری بزنند تا رسالت اصلی کتابخانه را که همان پاسخگویی به نیاز کاربران و
افزایش رضایت آنها میباشد به بهترین شکل اجرا گردد .کتابداران دانشگاهی در صورتی که از دانش به عنوان
یک راهبرد مدیریتی در انجام فعالیتهای کتابخانهها استفاده کنند ،میتوانند از طریق خلق ایدههای نو و
کارآمد در ارائه خدمات به کاربران موجب ارزش آفرینی و بهبود عملکرد کتابخانهها گردند.
در شرایط رقابت جهانی حاکم بر عرصه صنعت و خدمات و حتی حوزههای کالن اجتماعی دسترسی به
موقع و سریع به دانش معتبر و موثق ،یک مزیت رقابتی برای کتابخانهها (سازمانها) است و برای ایجاد
این مزیت ،بهترین کار ،به کارگیری مدیریت دانش در کتابخانههای دانشگاهی است .زیرا دانش مجموعهای
از نگرشها و طرح هایی که با به کارگیری آنها ،زمینه بروز خالقیت در بین کتابداران کتابخانههای دانشگاهی
افزایش مییابد و مدیریت کتابخانه و کتابداران چنانکه اندوخته های دانش سازمانی خود را به مرحله عمل و
اجرا برسانند ،کتابخانه میتواند با اجرای طرحها و ایدههای خالق و نوآورانه خود خدمات و محصوالت خود
را در جهت نیاز روز کاربران کنند و با جهتدهی خدمات در مسیر رفع نیاز استفاده کنندگان ،اهداف کتابخانه-
های دانشگاهی که همان افزایش رضایت کاربران و پاسخ به نیازهای اطالعاتی آنان میباشد را تحقق دهند و
کتابخانههای دانشگاهی را در میدان رقابت موفقتر از سایر رقبا هدایت کنند.
با توجه به یافتهها و نتایج حاصل از سؤالها و فرضیههای پژوهش که نشاندهندهی رابطه مدیریت دانش بر
نوآوری در خدمات کتابخانههای دانشگاهی شهر کرمانشاه میباشد ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
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 .1با توجه به مطلوب بودن وضعیت مدیریت دانش و نوآوری در خدمات کتابخانه های دانشگاهی (بهجز
مؤلفه ی اشاعه و انتقال دانش) ضروری است تا مدیران و مسئوالن کتابخانههای دانشگاهی در مؤلفهی تسهیم
دانش ،زمینهی حضور کتابداران را در فعالیتهای اجتماعی و جلسات بحث و گفتگو فراهم ساخته و با برنامه-
ریزی مناسب با ایجاد انگیزه الزم ،فرهنگ تسهیم و اشتراک دانش را در بین کتابداران افزایش دهد.
 .2با توجه به اینکه در بین ابعاد مدیریت دانش ،استفاده و کاربرد دانش نسبت به دیگر ابعاد نقش مهمتری در
نوآوری خدمات کتابخانههای دانشگاهی ایفا می کند .در نتیجه پیشنهاد می شود :مدیریت دانش به صورت
کاربردی در کتابخانههای دانشگاهی اعمال گردد و مدیران کتابخانهها امکانات الزم را جهت افراد خالق و
نوآور در نظر بگیرند تا این افراد بتواند با آرامش خاطر ایدههای خالق خود را جهت ارائه خدمات نو و بهبود
عملکرد خود ،عملی سازند.
 .3با توجه به پایین بود میزان اشتراک دانش در بین کتابداران ،به مدیران کتابخانههای دانشگاهی پیشنهاد می-
گردد از طریق مسیرهایی مانند برگزاری جلسات طوفان فکری یا جلسات بازنگری پس از اقدام ،فضایی آزاد
و به دور از ترس برای ابراز ایدهها و نظرات کتابداران را فراهم کنند.
 .4جهت بهبود و ارتقا مدیریت دانش و نوآوری در خدمات ،به ایدههای نو و خدمات نوآورانه پاداش داده
شود.
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