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  *شيراز هاي دانشگاهي شهر بين مديريت دانش و خالقيت در ميان كتابداران كتابخانه ي رابطه

  
  2عبدالرسول جوكار، 1نجمه نير

 

  چكيده
عصري كه ساختار فكري آن آكنده از عمق بخشيدن به . باشد مي ها آوري عصر حاضر، عصر تحوالت و تغييرات شگرف در فن :مقدمه

بين مديريت دانش با  ي رابطه شناسايي پژوهش حاضر با هدف. گرا است اطالعات و توجه به مشاركت نيروي انساني خالق و دانش
  .بود 1389در سال  هاي دانشگاهي شهر شيراز خالقيت در ميان كتابداران كتابخانه

هاي  كتابخانه زن و مرد كتابدار 120، اين پژوهش مورد مطالعه در ي جامعهكه  بود همبستگي -حاضر توصيفي ي مطالعه :بررسيروش 
نفر از  120لذا به  ؛پژوهش در نظر گرفته شدند ي آنان به عنوان نمونه ي ههمبود، كه  1389 آزاد شهر شيراز در سال دانشگاهي دولتي و

 ي نامه ها شامل پرسش آوري داده جمع ابزار روش پژوهش، پيمايشي و. بازگردانده شد) درصد 75(نفر  90 نامه داده شد، كه ها پرسش آن
همساني  ي كه براي محاسبه Cronbach's alphaضرايب پايايي . بود Randsipخالقيت  ي نامه مديريت دانش و پرسش ي محقق ساخته
ها با استفاده از  داده. به دست آمد 81/0 و 90/0 ه ترتيب برابر باخالقيت استفاده گرديد، ب هاي مديريت دانش و نامه دروني پرسش

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ANOVAآزمون  و Pearson ،t-testاستنباطي شامل ضريب همبستگي  هاي آمار توصيفي و روش
وجود  013/0داري در سطح  مثبت و معني ي ، رابطه261/0خالقيت با توجه به ضريب همبستگي  مديريت دانش و بين دو متغير :ها يافته
خالقيت آنان، به ترتيب با  ي مديريت دانش كتابداران با نمره در» فرهنگ« و» افراد « ي مؤلفه  آن بود كه، بين نمره از نتايج ديگر. دارد

 ي با نمره» فرايند«و  »وريآ فن«هاي  مؤلفه  داري وجود داشت، اما بين نمره ارتباط مثبت و معني 338/0 و 273/0ضرايب همبستگي 
نيز نشان داد  ANOVA آزمون نتايج. داري وجود نداشت ارتباط معني 094/0 و 122/0به ترتيب با ضرايب همبستگي  خالقيت كتابداران،

ثير ميزان تحصيالت تأ خدمت و ي در حالي كه جنسيت، سابقه. دار دارد كه ميزان تحصيالت بر مديريت دانش كتابداران تأثير معني
  . نداردداري بر خالقيت كتابداران  معني
  .باشد تر مي هاي دانشگاهي شيراز باالتر باشد، مديريت دانش نيز بيش قدر خالقيت كتابداران كتابخانهه هرچ :گيري نتيجه
  .هاي دانشگاهي؛ كتابداران؛ مديريت دانش خالقيت؛ كتابخانه :هاي كليدي  واژه

  پژوهشي :نوع مقاله
  10/10/90: پذيرش مقاله  23/9/90 :اصالح نهايي    7/3/90: مقاله دريافت
 .شيراز هاي دانشگاهي شهر بين مديريت دانش و خالقيت در ميان كتابداران كتابخانه ي رابطه. نير نجمه، جوكار عبدالرسول :ارجاع

  .224-232): 2( 9؛ 1391مديريت اطالعات سالمت 
  

  مقدمه
 ي ترين حرفه به مديريت دانش، حرفه بدون ترديد نزديك
رساني و  متخصصان اطالع. رساني است كتابداري و اطالع

كتابداران به دليل همين نزديكي شغلي، براي تصدي سمت 
  . اند جديد مديريت دانش مطرح شده

رساني و كتابداران كه به طور  براي متخصصان اطالع

آوري، دريافت، تكثير،  جمعتوليد،  هايي نظير سنتي با فعاليت
 اطالعات در ارتباط ي بازيابي و اشاعه ،ساختارسازي، ذخيره

ي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد است نامه اين مقاله حاصل پايان.  
رساني، دانشگاه شيراز، شيراز،  كارشناسي ارشد، علوم كتابداري و اطالع. 1

 )ي مسؤول نويسنده. (ايران
Email: najmenayer@yahoo.com 

  .رساني، دانشگاه شيراز، شيراز، ايراناستاد، علوم كتابداري و اطالع.2
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مديريت دانش چيست و چگونه ند، الزم است كه بدانند هست
يك نظام مديريت دانش را تعميم دهند و آن را در سازمان به 

هاي  ها از پيشرفت اين بستگي به اين دارد كه آن. كار گيرند
مديريت دانش آگاه باشند و اصول آن را در جايي كه مناسب 

  ). 1( است به كار گيرند
جهت  ند تاهست ها ناگزير ها و شركت از طرفي، سازمان

و داشتن مزيت رقابتي، سازماني خالق و نوآور  ءحفظ بقا
اي كه خود را در جهت مديريت تغييرات شتابان  به گونه ؛شوند

اساس اين  بر. هاي ژرف جهاني آماده سازند و دگرگوني
استدالل، كشورهاي صنعتي بر آموزش خالقيت تأكيد بسيار 

نگر كه  داشته و در انتخاب افراد خالق، نوآور و آينده
ل پيچيده ارايه يبراي مسا اي را هاي بديع و خالقانه رهيافت

  ). 2(اند  دارند، توجه خاص مبذول داشته مي
خالقيت منابع  طور كلي، در رابطه با مديريت دانش و به

نخست  ؛انساني در سازمان دو راهبرد اساسي مطرح است
 هاي موجود در سازمان جهت به آوري بهينه از فن ي استفاده

راهبرد . كاربرد بهتر دانايي در داخل سازمان است كارگيري و
شود، زماني است كه  دوم كه گاهي نوآوري دانايي ناميده مي

ها و معيارهاي سازمان شناخت كافي داشته  كاركنان از ارزش
خود را در جهت توليد  ي هاي خالقانه ند ايدههست و قادر

  ). 3( دمحصول و خدماتي نو و ارزشمند به كار گيرن
 Davenport وPrusak  نيز از كتابداران و متخصصان

گران دانش در  رساني به عنوان دالالن و واسطه اطالع
ند كه كتابداران اگر هست كنند و معتقد ها ياد مي سازمان

بخواهند در ايفاي نقش جديد خود در مديريت دانش پيشرفت 
را تغيير عاليق فرهنگي خود  ها و ، فعاليت فاهداكنند بايد 

هاي جديد، تغيير طرز نگرش، شناخت  كسب مهارت .دهند
هاي سازمان، روابط عمومي عالي،  كامل اهداف و آرمان

هايي هستند  غيره برخي از جنبه نگرش پويشگرانه، خالقيت و
  ).4(آيند  كار مي كه در جريان تغيير به مدير دانش به

والن تواند به مسؤ هاي اين تحقيق مي رو يافته اين از
هاي موفقيت  هاي دانشگاهي شيراز جهت ايجاد طرح كتابخانه

چرا كه مديريت دانش در  ؛مديريت دانش ياري رساند
وري و  به افزايش بهره ها محرك نوآوري است و كتابخانه

ريزي و افزايش كارايي  يافتن راهكارهاي مناسب جهت برنامه
  .رساند رساني ياري مي مراكز اطالع ها و عملكرد كتابخانه

Hughs  وHolbrook  در تحقيقي كه به منظور »
هاي مديريت دانش  گيري ميزان همبستگي بين فعاليت اندازه

انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه بين » با نوآوري
هاي مديريت دانش و نوآوري در بخش صنعت،  فعاليت
هاي مديريت دانش را  ها فعاليت آن. اي قطعي وجود دارد رابطه

توليد دانش، رهبري، : دسته خالصه كردند كه عبارت از 7در 
گيري عملكرد، هوشمندي رقابت، همكاري استراژيك،  اندازه
  . باشد مي منابع انساني ي بيني استراتژيك و توسعه پيش

با  يهاي اند كه نوآوري فقط به شركت ها استدالل كرده آن
. اردهاي جديد اختصاص ند آوري اقتصادهاي برخوردار از فن

يا صنايع مبتني بر  هاي سطح پايين و آوري هايي كه از فن شركت
  ).5( توانند نوآور باشند ند نيز ميهست مولد و منابع اوليه برخوردار

بين  ي بررسي رابطه« خود تحت عنوان ي رحيمي در مقاله
ميزان خالقيت اعضاي  هاي مديريت دانش سازماني و مؤلفه

دريافت كه تركيب دانش در » ت علمي دانشگاه اصفهانأهي
قلمرو مديريت دانش از باالترين جايگاه برخوردار است، سپس 

سازي دانش  دروني سازي و سازي، اجتماعي به ترتيب بروني
همين طور، بين ميانگين مديريت دانش اعضاي . قرار دارد

داري  هيأت علمي با خالقيت آنان همبستگي مثبت و معني
 ).6(وجود دارد 
نقش " اي تحت عنوان در مقاله همكارانو  فتحيان

نقش مثبت  "مديريت دانش ضمني در خالقيت و نوآوري
. نمايد يد مييدانش ضمني بر خالقيت و نوآوري سازماني را تأ

است، دانش ضمني به عنوان محركي مهم در فرايند  او معتقد
خالقيت و نوآوري نقش مهمي را به عنوان يك منبع سازماني 

در اين تحقيق، اين . كند در سازمان ايفا مي و عامل موفقيت
نقش در مديريت نوآوري با توجه به نوع خالقيت مورد نياز، 

از  باشد، مي نوع صنعت و ساختار خاصي كه آن سازمان دارا
طريق ايجاد الگو روشن گرديده و در نتيجه موفقيت خالقيت 

 ).2( ها بهينه خواهد شد آن

مديريت «خود تحت عنوان  ي مهدياني در مقاله مرتضوي و
هاي  در نظريه ؛اند ابراز داشته» شاخصي جديد از نوآوري: دانش



 ...بين مديريت دانش و خالقيت ي رابطه

  91خرداد و تير /  دوم ي شماره/  نهم ي دوره/ اطالعات سالمت  تيريمد  226
 

www.mui.ac.ir 

يند نوآوري ايجاد شده است و اي فر تري درباره كنوني ديد وسيع
تنها يكي ) R and D(اين است كه تحقيق و توسعه  اعتقاد بر
دادهاي متعددي است كه به توليد ثروت و منافع  از درون

اجتماعي كمك  - اقتصادي ي ك نظام پيچيدهاجتماعي در ي
توجه  به تازگيار ديگر كه ذاز بين عوامل تأثيرگ. كند مي

نظران را به خود جلب نموده است، مديريت دانش  صاحب
  ).7( باشد مي

كتابداران « تحت عنوان خود ي مقاله پاپي در طرقي و
ضمن بررسي ابزار تبادل دانش » ديروز و مديران دانش امروز

 كتابداري و ي تبديل آن، اهميت حرفه هاي انتقال و اهو ر
د و نساز هاي مديريت دانش را آشكار مي رساني در نظام اطالع

رساني در شناسايي  اطالع مؤثر بودن متخصصين كتابداري و
سازي آن به منظور باال  سازماندهي و ذخيره ارزيابي و دانش و

ها را نيز بيان  افزايش ابتكار در سازمان بردن خرد جمعي و
  ).8( دنكن مي

Laad  وWard بررسي عوامل « در پژوهشي تحت عنوان
به بررسي اين امر پرداختند » محيطي مؤثر بر مديريت دانش

كه آيا ميان نوع فرهنگ سازماني و كارايي سازماني در انتقال 
كه  بودنتايج حاكي از آن  ؟دانش ارتباطي وجود دارد

ايي چون آزادي تغيير، نوآوري و ه هايي كه بر ويژگي سازمان
تر هستند و  در امر انتقال دانش موفق ،كنند مشاركت تأُكيد مي
كيد دارند در امر انتقال أهايي كه بر رقابت ت برعكس سازمان

  ).9( كنند دانش به صورت ضعيفي عمل مي
بين  ي هدف كلي از اين پژوهش عبارت از شناسايي رابطه

هاي دانشگاهي شهر شيراز  خانهمديريت دانش كتابداران كتاب
  .با خالقيت آنان بوده است

  
  روش بررسي

مورد   ي جامعه. بودروش تحقيق حاضر از نوع پيمايشي 
 زن و مرد كتابدار 120متشكل از  اين پژوهش مطالعه در
 آزاد شهر شيراز در سال هاي دانشگاهي دولتي و كتابخانه

پژوهش در نظر  ي آنان به عنوان نمونه ي ههم، كه بود 1389
 نامه داده شد، كه ها پرسش نفر از آن 120لذا به  ؛گرفته شدند

ابزار پژوهش مورد استفاده . بازگردانده شد) درصد 75(نفر  90

مديريت دانش و  ي محقق ساخته ي نامه شامل پرسش
براي تعيين روايي . بود Randsipخالقيت  ي نامه پرسش

 كتابداري وها، با استادان بخش  نامه صوري پرسش
هدف از چنين كاري . رساني دانشگاه شيراز مشورت شد اطالع

اين بود كه در صورت عدم وجود هماهنگي ميان كلمات 
سازه، اقدام به اصالح يا  ي هاي تشكيل دهنده وهمچنين گويه

مقدماتي و با  ي بنابراين، طي يك مطالعه. ها گردد حذف آن
 مناسب حذف ونظران سؤاالت نا صاحب مشورت استادان و

 ،بدين ترتيب پس از اصالحاتي. سؤاالت جديد اضافه شد
ضرايب . ها توسط استادان تأييد گرديد نامه روايي پرسش

همساني  ي كه براي محاسبه Cronbach's alphaپايايي 
خالقيت استفاده  هاي مديريت دانش و نامه دروني پرسش

به منظور . به دست آمد 81/0 و 90/0 گرديد، به ترتيب برابر با
افزار آماري علوم اجتماعي  ها از نرم تحليل داده تجزيه و

ها،  نامه آوري پرسش پس از جمع. استفاده شد 16 ي نسخه
ها از آمار توصيفي و استنباطي  براي تجزيه و تحليل داده

هاي فراواني، ميانگين و  در آمار توصيفي از جدول. استفاده شد
در آمار استنباطي، براي . انحراف معيار استفاده گرديد

پژوهش از ضريب همبستگي  2 و 1گويي به سؤاالت  پاسخ
Pearsonاز  4و  3 ، سؤاالتt-test 7، 6 ،5سؤاالت  و براي 

  .استفاده شده است ANOVAاز  8و 
  
  ها يافته

اي  تحليل آمار توصيفي در خصوص اطالعات زمينه تجزيه و
ن را زن آنااز ) درصد 7/47( نفر 43 كه گويان نشان داد پاسخ

. ه بودمانده را مرد تشكيل داد باقي) درصد 2/52( نفر 47 و
سال  20تا  10بين) درصد 6/56( گويان ترين درصد پاسخ بيش
گويان  از پاسخ) درصد 60( نفر 54. خدمت داشتند ي سابقه

هاي  ميانگين مؤلفه ي مقايسه. داراي مدرك ليسانس بودند
داراي باالترين  ،افراد ي مؤلفهكه  مديريت دانش نشان داد

ترين  داراي كم ،فرايند ي مؤلفه و) درصد 73/46( ميانگين
  .ندبود )درصد 57/13( ميانگين

بين مديريت دانش كتابداران  ي گويي به رابطه براي پاسخ
هاي دانشگاهي با خالقيت آنان از روش آماري  كتابخانه
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استفاده گرديد، كه با توجه به  Pearsonضريب همبستگي 
مديريت دانش و خالقيت با توجه به  بين دو متغير 1 جدول

داري وجود  مثبت و معني ي ، رابطه261/0ضريب همبستگي 
خالقيت كتابداران باالتر  قدره كه هر چ بدين معني. دارد

  .تر است مديريت دانش نيز بيش آنان از ي باشد، استفاده
هاي  يك ازمؤلفه بين هر ي ابطهگويي به ر براي پاسخ
و خالقيت ) فرايندو  آوري افراد، فرهنگ، فن( مديريت دانش

استفاده  Pearsonكتابداران از روش آماري ضريب همبستگي 
 و »افراد«  ي مؤلفه  ، بين نمره1گرديد، كه با توجه به جدول 

خالقيت  ي در مديريت دانش كتابداران با نمره» فرهنگ«
و  273/0 همبستگي مشاهده شده به ترتيبآنان، ضريب 

قدر ه بدين معني كه هر چ. باشد دار مي است كه معني 338/0
 و »افراد«ي  مؤلفه ي تر باشد، نمره فرد در خالقيت بيش ي نمره

 ي همين طور بين نمره مؤلفه. تر خواهد بود نيز بيش »فرهنگ«
 ي نمرهدر مديريت دانش كتابداران با » فرايند« و »آوري فن«

 122/0 خالقيت آنان، ضريب همبستگي مشاهده شده به ترتيب
  .باشد دار نمي مشاهده شده است كه معني 094/0و 

داري بين ميانگين  گويي به بررسي تفاوت معني براي پاسخ
هاي  براي نمونه t-testمرد از  مديريت دانش كتابداران زن و

نشان  tمون آز 2نتايج حاصل از جدول . مستقل استفاده گرديد
كه بين ميانگين مديريت دانش كتابداران مرد و زن، با  داد

. داري وجود ندارد تفاوت معني 42/0داري  توجه به سطح معني
كاربرد مديريت دانش  به عبارت ديگر جنسيت كتابداران در

گويي به بررسي  همين طور براي پاسخ. آنان تأثير ندارد
مرد  خالقيت كتابداران زن وداري بين ميانگين  تفاوت معني

كه با  هاي مستقل استفاده گرديد براي نمونه t-testنيز از 
، بين ميانگين خالقيت كتابداران مرد و زن، 2توجه به جدول 

داري وجود  تفاوت معني 407/0داري  با توجه به سطح معني
به عبارت ديگر جنسيت كتابداران در ميزان خالقيت . ندارد

  .دآنان تأثير ندار
داري بين ميانگين  گويي به بررسي تفاوت معني براي پاسخ

از » ميزان تحصيالت«مديريت دانش كتابداران بر حسب 
 4 و 3 نتايج حاصل از جدول. استفاده گرديد ANOVAآزمون 
نشان داد كه بين ميانگين مديريت دانش  ANOVAآزمون 

 92/5برابر  Fحسب ميزان تحصيالت، مقدار  كتابداران بر
ها  ، تفاوت ميانگين001/0دار  باشد كه در سطح معني مي

داري بين ميانگين مديريت  يعني تفاوت معني. باشد دار مي معني
  .دانش كتابداران با توجه به ميزان تحصيالت آنان وجود دارد

 
  ماتريس همبستگي بين متغيرها: 1 جدول

 افراد فرهنگ فرايند آوري فن خالقيت مديريت دانش متغيرها

      1 مديريت دانش -1

     1 261/0* خالقيت -2

    1 122/0 817/0** آوري فن -3

   1 457/0** 094/0 736/0** فرايند -4

  1 278/0** 157/0 338/0* 460/0** فرهنگ -5

 1  347/0**  597/0** 488/0** 273/0** 836/0** افراد -6

  
 خالقيت با توجه به جنسيت ميانگين مديريت دانش و ي مقايسه: 2 جدول

  داري سطح معني t  آزادي ي درجه انحراف استاندارد ميانگين جنسيت  متغير

  مديريت دانش
  42/0  096/2  88 48/13 6/107 مرد
      62/16 88/100 زن

  خالقيت
  407/0  -38/1  88 093/10 72/4 مرد
      3/8 4/7 زن
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داري بين ميانگين  گويي به بررسي تفاوت معني براي پاسخ
از آزمون » ميزان تحصيالت«خالقيت كتابداران بر حسب 

ANOVA  استفاده گرديد، كه نتايج نشان داد بين ميانگين
برابر  Fحسب ميزان تحصيالت، مقدار  خالقيت كتابداران بر

ها  ، تفاوت ميانگين296/0دار  باشد كه در سطح معني مي 253/1
داري بين خالقيت  معني يعني تفاوت. باشد دار نمي معني

  .كتابداران با توجه به ميزان تحصيالت آنان وجود ندارد
داري بين ميانگين  گويي به بررسي تفاوت معني براي پاسخ

از » خدمت ي سابقه«مديريت دانش كتابداران بر حسب 
استفاده گرديد، كه نتايج نشان داد بين  ANOVAآزمون 

خدمت،  ي توجه به سابقهميانگين مديريت دانش كتابداران با 
داري  باشد كه با توجه به معني مي 082/3برابر  Fمقدار 

دار  ها معني ، تفاوت ميانگين051/0 با برابر ي مشاهده شده
داري بين ميانگين مديريت دانش  يعني تفاوت معني. باشد نمي

  .خدمت آنان وجود ندارد ي كتابداران با توجه به سابقه
داري  يي به بررسي تفاوت معنيگو همين طور براي پاسخ

نيز » خدمت ي سابقه«بين ميانگين خالقيت كتابداران بر حسب 
استفاده گرديد، كه نتايج نشان داد بين  ANOVAاز آزمون 

 Fخدمت، مقدار  ي ميانگين خالقيت كتابداران با توجه به سابقه

، تفاوت 612/0دار  باشد كه در سطح معني مي 493/0برابر 
داري بين  يعني تفاوت معني. باشد دار نمي معني ها ميانگين

  .خدمت آنان وجود ندارد ي خالقيت كتابداران با توجه به سابقه
  
  بحث
خالقيت  قدره هر چ ؛هاي پژوهش حاكي از آن است كه يافته

رحيمي . تر است كتابداران باالتر باشد، مديريت دانش نيز بيش
هاي  بين مؤلفه ي اي كه به بررسي رابطه نيز در مطالعه

مديريت دانش سازماني و ميزان خالقيت اعضاي هيأت علمي 
 دانشگاه اصفهان پرداخت، دريافت كه بين ميانگين مديريت
 دانش اعضاي هيأت علمي با خالقيت آنان همبستگي مثبت و

پژوهش حاضر همخواني  ي داري وجود دارد، كه با نتيجه معني
  ).6( داشت

مديريت  در "افراد" ي كه، بين نمره مؤلفه نتايج نشان داد
 مثبت و ي خالقيت آنان، رابطه ي دانش كتابداران با نمره

اين  نيز بر prusakو  Davenport. داري وجود دارد معني
 هايي هستند كه، ها آن ترين سازمان ند كه موفقهستباور

تبديل  هاي كاركنان خود فعاليت مديريت دانش را به بخشي از
  هاي رسمي و اند و سازمان بايد از راه آموزش كرده

  
  ميانگين مديريت دانش در بين كتابداران بر حسب ميزان تحصيالت ي مقايسه: 3 جدول

 شاخص
انحراف   ميانگين تعداد  گروه

  استاندارد
  84/13 95/93 11 ديپلم

  52/17 11/98 9 فوق ديپلم
  87/13  91/103 56 كارشناسي

  52/14  62/116 14 كارشناسي ارشد
  

  

  براي مديريت دانش بر حسب ميزان تحصيالت ANOVA ي آزمون نتيجه: 4جدول 

مجموع  منابع
  مجذورات

يدرجه
  آزادي

ميانگين
 F  مجذورات

سطح 
  داري معني

  001/0  92/5  451/1217 3 54/3652 بين گروه
      807/205 86 403/17699 درون گروه

      89 76/21351 مجموع
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دانش كاركنان . كاركنان را افزايش دهدرسمي، دانش  غير
ها، استعداد، افكار، خالقيت،  ها، مهارت شامل شايستگي
ست كه اين نتيجه با ا ها هاي آن ها و نوآوري  تعهدات، انگيزه

  ). 4( تحقيق حاضر همخواني دارد
نيز معتقد است كه ارزشمندترين منبع  Druckerهمچنين 

بنابراين به . آن است) كاركنان(هر سازمان، دانش افراد 
ها به خالقيت، انتقال و  سازمان رسد كه اهميت افراد در نظرمي

بستگي دارد و فقط از اين طريق  ها كارگيري دانش آنه ب
گذاري دراز  سرمايه ي ها به ارزش افزوده است كه سازمان

  ).10( كنند مدت خود دست پيدا مي
داران مديريت دانش كتاب در »فرهنگ«ي  بين نمره مؤلفه

  . داري وجود دارد مثبت و معني ي خالقيت آنان، رابطه ي با نمره
Bhatt پيش دارد كه، از عناصر  اي بيان مي طي مطالعه

و  خالقيتمديريت دانش، فرهنگ سازماني متكي بر  ي برنده
مديريت دانش در سازمان بايد  ي نوآوري است و براي توسعه

گردند، به  تغييراتي كه منجر به تعامل و يا بازسازي دانايي مي
مند تشويق و حمايت شوند كه اين نتيجه با تحقيق  طور نظام

  ).11( باشد حاضر همسو مي
Gandhi كه دارد تحقيقات خود ابراز مي ي نيز در نتيجه 
فرهنگ باز  ،ترين تواناسازهاي مديريت دانش يكي از مهم

سازمان است كه مشوق تعامل افراد با يكديگر و تبادل نظرات 
دهد كه  و تجربيات و نقطه نظرات است و به كاركنان اجازه مي

  . بدون ترس از بازخواست صدايشان را به گوش ديگران برسانند
عدم وجود فرهنگ سازماني كه مشوق همكاري، اعتماد، 

تواند  مي ؛و خالقيت استاشتراك دانش، گوش دادن، يادگيري 
آميز  موفقيت ي كارگيري يك پروژهه مانع اصلي توسعه و ب

  ). 12(فوق مطابقت دارد  ي كه با نتيجه مديريت دانش باشد
مديريت دانش كتابداران  در »آوري فن«ي  بين نمره مؤلفه

  . داري وجود ندارد مثبت و معني ي خالقيت آنان، رابطه ي با نمره
Ackerman  دارد كه، در حال حاضر از بعضي  ميبيان

هاي كاري  اي است كه بسياري از جنبه جهات علم روز به گونه
طريق  مهم مديريت دانش در حال حاضر قابل كاربرد از

» آوري شكاف اجتماعي فن« او به اين وضعيت. آوري نيست فن
  ). 13( فوق همخواني دارد ي كند، كه با نتيجه اطالق مي

ند، مفهوم هست و همكاران معتقد Afrazehدر حالي كه 
هاي مبتني بر دانش از  آوري مديريت دانش بدون فن

ترين  بيش. هاي بسيار محدودي برخوردار خواهد بود توانمندي
آوري در مديريت دانش افزايش قابليت دسترسي به  ارزش فن
  ). 14( تسريع انتقال آن است دانش و

اين Bamforth و  Tirstاي نيز چون  محققان برجسته
سازي دو عامل  ند كه مديريت دانش از طريق بهينههست باور

. شود بهتر انجام مي ،آوري هاي اجتماعي و فن زير سيستم
 -اندازهاي اجتماعي توان در چشم هاي اين ديدگاه را مي ريشه
  ). 15( فوق مغايرت دارد ي كه با نتيجه آوري سازمان يافت فن

مديريت دانش كتابداران با  در »فرايند« ي بين نمره مؤلفه
. داري وجود ندارد معني مثبت و ي خالقيت آنان، رابطه ي نمره

 ي د، مؤلفهندار اظهار مي Wachterو  Skyrmeدر حالي كه 
نمايد تا از اطالعات  فرايند به افراد يك سازمان كمك مي

كه اطالعات مواد خام و  راچ ؛سازمان استفاده كنند موجود در
باشد و تفكر نيز عامل اساسي نوآوري و  آدمي مي فكرت ي اوليه

تحقيق حاضرهمسو  ي شود، كه با نتيجه خالقيت محسوب مي
  .)3( نيست

بخشي از نتايج پژوهش در رابطه با جنسيت كتابداران در 
كاربرد مديريت دانش آنان بيانگر اين بود كه جنسيت 

هاي  يافته. ندارد كتابداران در كاربرد مديريت دانش آنان تأثير
كه بيان كرد تفاوت -اين پژوهش با پژوهش رحيمي 

داري بين جنسيت كتابداران در ميزان خالقيت آنان  معني
  ). 6( همسو است -وجود ندارد

كه بر اين  Robbinsهمين طور اين نتيجه با مطالعات 
 باوراست كه بين زن ومرد هيچ تفاوتي وجود ندارد كه بر

لحاظ توان فردي، قدرت  آنان از بگذارد وآنان تأثير  عملكرد
هيچ تفاوت ...  پذيري و حل مسأله، رقابت، پويايي، انعطاف

در حالي كه ). 16( فاحش و ايستايي ندارند، همخواني دارد
Pohlman  معتقد است كه، جنسيت به طرق ناشناخته بر

كه جنسيت حس خويشتن دروني  چرا ؛گذارد خالقيت اثر مي
 ،ندهست هاي خارجي مطرح اي كه فرصت گونه فرد را به همان

  ).17( فوق همسو نيست ي دهد كه با نتيجه شكل مي
مثبت و  ي در اين پژوهش نشان داده شد كه، رابطه
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داري بين مديريت دانش كتابداران با توجه به ميزان  معني
 اين نتيجه با نتايج تحقيقات . تحصيالت آنان وجود دارد

Keyes)18 ( وRiege )19 (ها در  آن. باشد مي همسو
مطالعات خود به اين نتيجه دست يافتند كه با افزايش ميزان 

  . يابد مديريت دانش بهبود مي ،تحصيالت
داري بين  معني مثبت و ي كه، رابطه نتايج نشان داد

  . ندارد خالقيت كتابداران با توجه به ميزان تحصيالت آنان وجود
Torrance  روي افراد دانشگاهي و برنيز با تحقيقاتي كه 

به اين نتيجه رسيد كه  ،دانشگاهي انجام داده است غير
). 20( تحصيالت عامل اساسي براي رشد خالقيت نيست

نويسندگان  معتقد است كه هنرمندان و Hayesهمين طور 
شان  ند كه كاراييهست چنان نبوغي برخوردار بسيار خالق از

 شود، خود شكوفا ميه ب بدون هيچ آمادگي و آموزش قبلي خود
  ). 21(تحقيق حاضر همخواني دارد  ي دو با نتيجه كه نتايج هر

داري بين  در اين پژوهش نشان داده شد كه تفاوت معني
خدمت آنان وجود  ي مديريت دانش كتابداران با توجه به سابقه

دهد،  اين نتيجه با نتايج تحقيق كاظم زاده كه نشان مي. ندارد
هاي فرهنگ،  خدمت مديران و پذيرش مؤلفه ي بين سابقه

 ،دار وجود ندارد معني ي آوري و ساختار غير متمركز رابطه فن
  ). 22(باشد  مي همسو

داري نيز بين خالقيت كتابداران با توجه به  تفاوت معني
رهسپار علت عدم تأثير . خدمت آنان وجود ندارد ي سابقه
كز نظام آموزشي خالقيت را، ساختار متمر خدمت بر ي سابقه
دستگاه مديريت  ،هاي متمركز كه در سازمان چرا ؛دانست

هاي  برنامه ها و تصميمات، خط مشي ي ههم مركزي بوده و
گردند، سپس جهت اجرا  تنظيم مي جا اتخاذ و يك سازمان در

گيري  بنابراين، قدرت تصميم. شوند به شعبات تابعه ابالغ مي
  . در رأس مديريت قرار دارد

ه كسب دانش موجود ب بر طور، تأكيد بيش ازحدهمين 
ها و  نامه آن، اجراي بخش مبتكرانه از ي جاي استفاده

جاي تشويق به ه و از پيش تعيين شده ب هاي منظم برنامه
 اطاعت مطلق از پذيري در برنامه و انعطاف اكتشاف دانش و
عنوان مشوقي براي خاطر ه گذاري ب نمره نظام آموزشي و
مديران  ي يت از خطر باعث شده است كه همهجمعي و مصون

تحصيالت مختلف يكسان عمل كنند، كه با  با سوابق و
  ).23( فوق همخواني دارد ي نتيجه
  
  گيري  نتيجه

توان چنين  با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر مي
هاي دانشگاهي  گيري نمود كه، كتابداران كتابخانه نتيجه

را به عنوان يك راهبرد آگاهانه در  شيراز، مديريت دانش
سازي آن به  ذخيره شناسايي دانش، ارزيابي، سازماندهي و

ها  افزايش خالقيت در كتابخانه عموم و بردن افكار منظور باال
  . گيرند كار ميه ب

هاي جديد،  آوري ها، حضور فن با پيچيده شدن كار كتابخانه
ت كاربران به ويژه افزايش انتشار منابع الكترونيكي، كمبود وق

 عدم نيروي كار دانشجويان، افزايش انتظار كاربران و استادان و
هاي دانشگاهي باعث شده است كه كتابداران  كتابخانه كافي در

به اشتراك گذاشتن دانش شخصي مربوط به كارشان را، بخشي 
اغلب يكديگر  آورند و هاي خود به شمار  وليتؤمس از وظايف و

شان بر  اطالعات مربوط به حرفه ار ورا به تبادل افك
رو، براي موفقيت در اين امر سعي بر ايجاد  از اين .انگيزانند مي

پذيري مبني بر مطالعه، يادگيري،  فرهنگ سازماني انعطاف
  .خالقيت كردند آزاد، مشاركت، اعتماد متقابل و ي مبادله

گيري از  كافي جهت بهره ي از طرفي عدم بودجه
سازماني  نبود بستر مقرراتي و ؛نوين در كتابخانههاي  آوري فن

استفاده  ي زمينه هاي آموزشي در الزم جهت برگزاري كارگاه
اطالعات؛  ي آوري نوين در تهيه، سازماندهي و اشاعه از فن
آموزش غير مستقيم  ،هاي جستجو هاي آموزشي مهارت برنامه

گفتگوي  هاي بحث و ها، جلسه از طريق شركت در همايش
هاي برون سازماني و  نيز عدم اعطاي مأموريت هانه وما

توان از جمله موانع كتابداران جهت  هاي پاداش را مي طرح
  .خالقيت آنان ذكر نمود دانش و يارتقا

  
  پيشنهادها

هاي بين سازماني و  ها با اعطاي مأموريت مديران كتابخانه .1
خالقيت  دانش وي توانند جهت ارتقا هاي پاداش مي طرح

  .كتابداران گام بردارند



 و همكار نجمه نير 
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الكترونيكي  ي ها به طراحي صفحه مديران كتابخانه. 2
مخصوص كار اقدام نمايند و در آن آخرين اخبار مربوط به 

هاي انجام شده درج گردد  پژوهش و اتاطالعات روز، نتايج مطالع
 .وجود آورنده گفتگو ميان افراد ب نيز براي بحث و را و بخشي

ها نيز بايد در راستاي فراهم كردن  انهانتشارات كتابخ. 3
امكان خودآموزي و يا آموزش مهارت استفاده از اطالعات 

 .دانش مهارت كتابداران كمك كند يتهيه شود، تا به ارتقا
ها و بروشورهاي اطالعاتي براي معرفي  برگه ي تهيه. 4
آموزش گام به گام چگونگي دسترسي  هاي اطالعاتي و پايگاه

تواند فرصت  از ابزارهاي جستجوي اطالعات نيز، ميو استفاده 
ه الزم براي فراگيري در وقت آزاد و در زمان مورد نياز را ب

  .وجود آورد
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The Relationship between Knowledge Management and Creativity 
among the Librarians of Shiraz University Libraries, Iran* 

Najmeh Nayer1; Abdolrasool Jookar, PhD2 

Abstract 
Introduction: The present age is the age of dramatic changes in technologies whose intellectual 
structure deepens information and considers creative and knowledge-oriented human resource 
participation. The present study has been performed to determine the relationship between 
knowledge management and creativity among the librarians of university libraries of Shiraz, Iran 
in 2010. 
Methods: All female and male librarians of state and Azad universities in Shiraz were 
respectively studied during 2010. From the 120 subjects who received the questionnaires, 90 
persons (75%) completed and returned the questionnaires. This survey study used researcher-
made questionnaire of knowledge management and creativity questionnaire of Randsip. Internal 
consistency of the two questionnaires was calculated using Cronbach's alpha (0.90 and 0.81, 
respectively). Data was analyzed by descriptive and inferential statistics including Pearson's 
correlation coefficient, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA). 
Results: There was a significant direct relationship between knowledge management and 
creativity according to Pearson's correlation coefficient (0.261). Our results also showed that 
individual and cultural dimensions of knowledge management among librarians had significant 
and positive relationships with their creativity (Pearson' correlation coefficient = 0.273 and 0.338, 
respectively). However, the two dimensions of technology and process had no significant or 
positive relationships with creativity (Pearson's correlation coefficient = 0.122 and 0.094, 
respectively). The results of one-way ANOVA showed that the level of education had a 
significant effect on librarians' knowledge management. On the other hand, gender and military 
service record had no significant effect on knowledge management among librarians. 
Conclusion: The results of this study suggested higher levels of knowledge management in more 
creative librarians in Shiraz university libraries. 
Keywords: Creativeness; Academic Libraries; Librarians; Knowledge Management. 
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