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مقدمه
تاکنون جامعه بشری سه عصر را تجربه کرده است :عصر کشاورزی ،عصر صنعت و
درنهایت ،به گفته داونپورت و دراکر ( ،)1999عصر دانش .دانش قدرت است و
سرمایههای دانش سازمانها موفقیت اجرایی آنها را تعیین میکند .مدیریت دانش،
مدیریت سرمایه دانشی و عامل رقابت و حیاتبخشی برای سازمانها بوده و برای
کتابخانهها بهبود اثربخش فعالیتهای آنها را به وجود آورده است .ضروری است،
متخصصان کتابداری و اطالعرسانی در این حوزه نقش جدیتری ایفا کنند؛ زیرا سازمانها
دریافتهاند ،هیچچیز بهاندازه دانایی نمیتواند آنها را در دنیای رقابتی ،فعال نگه دارد.
ازاینرو ،پیش از هر چیز کارکنان سازمان بهعنوان صاحبان دانایی و مهمترین سرمایه سازان
دانش و مدیریت دانش در نقش ابزاری که میتواند دانش موجود را گردآوری و نظم و
اشاعه دهد اهمیت یافتهاند (خوانساری و حری .)1387 ،میتوان گفت ،کار متخصصان
اطالعرسانی و کتابداران در سازمانها ،نزدیکترین حرفه به مدیریت دانش است .برای
متخصصان اطالعرسانی و کتابداران که بهطور سنتی با فعالیتهایی نظیر تولید،
گردآوری ،دریافت ،تکثیر ،ساختار سازی ،ذخیره و بازیابی و اشاعه اطالعات در
ارتباطاند ،آگاهی از مدیریت دانش و پیشرفتهای آن ،چگونگی تعمیم مدیریت دانش در
سازمان و بهکارگیری اصول آن در جای مناسب ضرورت دارد (کیلینگ 1و هورنبی؛ نقل
در مختاری نبی.)1383،
از سوی دیگر ،شرکتها برای حفظ بقاء و کسب برتری رقابتی و نیز رویارویی با
تغییرات شتابان جهانی ،ناگزیرند به نهادی خالق و نوآور تبدیل شوند .بر این اساس،
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کشورهای صنعتی بر آموزش خالقیت تأکید داشته و در انتخاب افراد خالق ،نوآور و
آیندهنگر ،توجه ویژهای داشتهاند .ازاینرو ،دانش و خالقیت منابع اصلی پیشرفت سازمانها
به شمار میآید .بااینوجود به گفته شپرد )2000( 2مدیریت دانش کار سادهای نیست و این
امر نیاز به پیادهسازی زیرساختهای الزم و ایجاد فرهنگ تبادل و تسهیم (اشتراکگذاری)
1. Keeling & Hornby
2. shepard
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دانش دارد .درواقع عبارت «دانش قدرت است» جای خود را در عصر دانایی محوری به
«تسهیم دانش قدرت است» داده است (داونپورت .)1998،تسهیم دانش از مراحل مدیریت
دانش و میتوان آن را فعالیتی نظاممند بهمنظور انتقال و مبادله دانش و تجربه میان اعضای
یک گروه یا سازمان با یک هدف مشترک تعریف کرد؛ درواقع تسهیم دانش فرایند
شناسایی ،توزیع و بهرهبرداری از دانش موجود برای حل مطلوبتر مسائل است (هولد،
 )2007نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش بهاندازهای اهمیت دارد که برخی نویسندگان
بیان داشتهاند :وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی از تسهیم دانش است (هویزمن ،دی
وایت ،1داونپورت2000 ،؛ دراکر .)1998 ،اطالعات و دانش در مراکز اطالعرسانی
همچون سایر سازمانها نهتنها در مدارک و ذخایر دانش ،بلکه در رویههای کاری،
فرایندهای سازمانی ،اعمال و هنجارها ،تجارب و شایستگیها وجود دارد (فرج
پهلو .)1390،کتابخانهها نیز برای حفظ برتری رقابتی نیاز به اجرای مدیریت دانش و باال
بردن سطح خالقیت خوددارند .در اجرای مدیریت دانش توجه به منابع انسانی که بعد
اصلی آن محسوب میشود (افخمی روحانی و دعایی )1391،الزامی است .همچنین
کتابخانهها بهعنوان سازمانهایی که از دیرباز با اطالعات و دانش سروکار داشتهاند ،نیازمند
تسهیم دانش هستند .تسهیم دانش در آنها ،به یادگیری سریعتر فردی و سازمانی منجر
گشته و خالقیت را افزایش میدهد (خاتمیان فر و پریرخ .)1388 ،از طرفی کتابداران خالق
باعث حفظ کتابخانهها در بازار مشارکتی و رقابتی میشوند .بااینوجود ،در کتابخانهها ،به
سبب روزمرهی و انجام فعالیتهای تکراری و نیز کمبود نیروی انسانی برای انجام این
فعالیتها ،فضایی برای پرورش تواناییها و خالقیت کارکنان فراهم نیست .تا جایی که
شود ،کتابخانهها که بیشتر به دنبال ارائه خدمات و کسب منابع معنوی هستند و به منابع
مادی و سودجویی توجهی ندارند ،نیازمند پرورش خالقیت و نوآوری نباشند؛ اما با
صراحت میتوان گفت که کتابخانهها بهویژه کتابخانههای دانشگاهی که در رشد و
بالندگی دانشجویان و به دنبال آن جامعه علمی کشور تأثیرگذار هستند ،در عصر کنونی
1. Huysman and de Wit
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نیازمند بقا و ماندگاری در جامعه هستند و اگر غفلت کنند ،بهزودی سازمانهایی دیگری
نظیر خدمات رسانان اطالعاتی اینترنتی جای آنها را خواهند گرفت.
کتابخانه های دانشگاه تربیت مدرس با داشتن دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری ،نیز در
پرورش نیروی انسانی دانشمحور نقش مهمی ایفا میکنند و ضرورت دارد درباره میزان
تسهیم دانش و وجود خالقیت در آن بررسی صورت گیرد .در این راستا ،پژوهش حاضر
تالش کرده است به دو پرسش پاسخ دهد )1 :میزان خالقیت کتابداران کتابخانههای فوق
چقدر است و  )2میزان تسهیم دانش کتابداران این کتابخانهها چقدر است؟ تعیین رابطه
معنادار میان تسهیم دانش و خالقیت کتابداران کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس نیز،
فرضیه این پژوهش است.

پیشینه پژوهش
بررسی پایگاههای اطالعاتی مختلف در داخل کشور ،نشان میدهد اغلب پژوهشیهای
مرتبط ،به بررسی رابطه مدیریت دانش با خالقیت پرداختهاند؛ ازجمله فتحیان و همکاران
( )1384در مقاله «نقش مدیریت دانش ضمنی در خالقیت و نوآوری» ،نتیجه گرفتند،
دانش ضمنی بر خالقیت و نوآوری تأثیر مثبتی دارد و بهعنوان منبعی سازمانی ،عامل
موفقیت در سازمان است .نتیجه پژوهش رحیمی ( )1386در «بررسی رابطهی بین مؤلفههای
مدیریت دانش سازمانی و میزان خالقیت اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان» نشان
میدهد ،میان ابعاد مدیریت دانش (مانند تسهیم دانش) و میزان خالقیت ،همبستگی مثبت و
معنادار وجود دارد .پژوهش نیازآذری ،بریمانی ،و حاجی قلیخانی ( )1390با عنوان
«بررسی نقش مدیریت دانش بر خالقیت دبیران در مدارس متوسطه» مشخص کرد5 )1 :
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خالقیت دبیران رابطه معناداری دارند اما این رابطه میان برداشت دانش و خالقیت دبیران
معنادار نیست و  )2تأثیر مدیریت دانش بر خالقیت دبیران زن و مرد متفاوت نیست .نتایج
پژوهش نیر و جوکار ( )1391با عنوان «رابطه بین مدیریت دانش و خالقیت در میان
کتابداران کتابخانههای دانشگاهی شهر شیراز» نیز نشان میدهد میان دو متغیر مدیریت
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دانش و خالقیت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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در خارج از ایران پژوهشها ،بیشتر به سمت ابعاد مدیریت دانش مانند تسهیم دانش و
نوآوری حرکت کردهاند .ازجمله در پژوهش هانگ و همکاران )2004( 1با عنوان «تسهیم
دانش در توسعه محصوالت یکپارچه» مشخص شد ،رابطه میان تسهیم دانش و توسعه
محصول جدید ،مثبت و معنادار است .هسو فن )2007( 2در پژوهشی با عنوان «تسهیم دانش
و قابلیت نوآوری سازمانی :یک مطالعه تجربی» به تأثیر هر یک از عوامل سهگانه :فردی
(لذت کمک به دیگران و خود کارآمدی دانش) ،سازمانی (حمایت مدیریت ارشد ،پاداش
سازمانی) و فناورانه (اطالعات و فناوری ارتباطی) بر تسهیم دانش پرداخته و نشان داده
است ،گردآوری و عرضه دانش ،قابلیت نوآوری در سازمان را بهبود میبخشد .پژوهش
سائنز )2009( 3با عنوان «تسهیم دانش و عملکرد نوآوری :مقایسهای بین شرکتهای با
فنّاوری سطح باال و فنّاوری سطح پایین» نیز مبین آن است که تسهیم دانش مسئله مهمی در
باال بردن قابلیت نوآوری شرکتها است.
پیشینههای فوق نشانگر وجود پژوهشهای قابلتوجهی درزمینهٔ تسهیم دانش ،خالقیت
و نوآوری بهصورت مستقل و نیز در ارتباط با یکدیگر ،در سازمانها و شرکتهای مختلف
است .بااینوجود در هیچیک از این پژوهشها به بررسی رابطه تسهیم دانش با خالقیت در
کتابخانههای دانشگاهی پرداخته نشده است ،میتوان از این پژوهشها نتیجه گرفت ،تسهیم
دانش با خالقیت و نوآوری رابطه مثبت و معناداری دارد؛ هراندازه خالقیت و نوآوری افراد
بیشتر باشد ،دانش بیشتری به اشتراک میگذارند و بالعکس .همچنین در مقایسه
پژوهشهای داخلی با خارجی نشان میدهد ،در خارج از کشور به اصل پژوهشی "اخص
بودن موضوع" بیشتر توجه می شود؛ در این پژوهش سعی کرده است به این اصل توجه
سال اول،شماره  ،1زمستان 93
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روششناسی
پژوهش از نوع کاربردی است و با استفاده از روش پیمایشی همبستگی به بررسی نظر 50
نفر از کتابداران و مدیران کتابخانههای دانشکدههای علوم انسانی ،فنی و مهندسی و
کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس پرداختهشده است .به سبب محدود بودن جامعه،
همه کتابداران این کتابخانهها مورد سؤال قرار گرفتند .برای تعیین سطح خالقیت از
پرسشنامه ساختاریافته خالقیت رندسیپ 1استفادهشده است .این پرسشنامه شامل  50سؤال
ال
است و هر سؤال بهصورت مقیاس پنج ارزشی لیکرت درجهبندیشده است (از کام ً
ال مخالف) .در این پرسشنامه محدوده امتیازات حاصل بر اساس شیوه
موافق تا کام ً
امتیازدهی رندسیپ ،از  100تا  -100تعیینشده است؛ امتیاز باالتر نمایانگر خالقیت باالتر.
برای سنجش تسهیم دانش نیز از پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش استفادهشده است .این
پرسشنامه بر اساس مقیاس ده گزینهای از صفر تا  9تنظیم و در هنگام تحلیل به مقیاس پنج
ال موافق 2 ،تا  3موافق 4 ،تا  5بینظر 6 ،تا  7مخالف،
ارزشی (بهاینترتیب که صفر تا  1کام ً
 8تا  9کامالً مخالف) گروهبندیشده است .در همسانی درونی 2پرسشنامه خالقیت  0/92و
تسهیم دانش  0/95بهدستآمده است .دادهها با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس و
روشهای آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون  tتک نمونهای و ضریب همبستگی
پیرسون 3تجزیهوتحلیل شدهاند.

تجزیهوتحلیل دادهها
در این بخش به بررسی آمارههای توصیفی در نمونه پژوهش میپردازیم.
سال اول،شماره  ،1زمستان 93
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جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین وزنی

خطای معیار میانگین

انحراف معیار

خالقیت

4/03

1/18

6/62

تسهیم دانش

1/73

0/26

1/45

1. Randsip
2. Cronbach's alpha
3. pearson correlation coefficient
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برای پاسخ به سؤاالت پژوهش ،میانگینهای وزنی نمرات خالقیت و تسهیم دانش
کتابداران محاسبهشده و در جدول  ،1گزارش شد .با توجه به شیوه امتیازدهی رندسیپ،
میانگین خالقیت این پرسشنامه (میانگین جامعه) صفر است .در مورد پرسشنامه تسهیم دانش
نیز ،میانگین پرسشنامه  4/5است؛ بنابراین برای تعیین میانگین خالقیت و تسهیم دانش میان
کتابداران کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس در وضعیت مطلوب (باالتر از میانگین
جامعه) ،از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .در بهکارگیری روش آماری ،ابتدا با استفاده
از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف ،نرمال بودن دادهها مورد آزمون قرار گرفت تا
نوع روش آماری مورداستفاده (پارامتری ،غیر پارامتری) مشخص شود و در صورت نرمال
بودن دادهها ،یکی از مهمترین پیشفرضهای آزمونهای پارامتریک برقرار خواهد بود.
جدول  .2آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونهای
متغیرها

خالقیت

تسهیم دانش

Z

0/66

0/51

P
سطح معناداری

0/76

0/96

0/05

0/05

شاخص آماری

با توجه به نتایج جدول  2و سطوح معناداری بهدستآمده در هر یک از متغیرهای پژوهش
که بزرگتر از  0/05است ،دادههای هر دو متغیر نرمال است و برای آزمون هر یک از
متغیرها میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد .همچنین با در نظر گرفتن حجم
نمونه در هر یک از متغیرها برای بررسی معنادار بودن تفاوت میانگین نمونه و جامعه در هر
آن در جدول  3گزارششده است.

سال اول،شماره  ،1زمستان 93

یک از متغیرها میتوان آزمون  tتک نمونهای (آزمون دو دامنه) را به کار گرفت که نتایج

25

فصلنامه مطالعات دانش شناسی

جدول  .3آزمون تفاوت نمونه و جامعه
سطح

شاخص آماری

میانگین

میانگین

تفاوت

درجه

مقیاس

نمونه

جامعه

میانگینها

آزادی

خالقیت

4/03

0/00

4/03

30

3/39

تسهیم دانش

1/73

4/50

-2/76

30

-10/61

مقدار t

sig
0/002

0/05

0/001

0/05

معناداری
موردنظر

مطابق با دادههای جدول  ،3مقدار  tبهدستآمده برای متغیر خالقیت با درجه آزادی ،30
از مقدار  tجدول بزرگتر است و ازآنجاکه سطح معناداری بهدستآمده کوچکتر از
سطح معناداری  0/05است ،با  95درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت مشاهدهشده
میان میانگین خالقیت کتابداران دانشگاه تربیت مدرس با میانگین جامعه ،معنادار است و
خالقیت کتابداران در وضعیت مطلوب (باالتر از میانگین جامعه) قرار دارد .همچنین
ازآنجاکه سطح معناداری بهدستآمده برای متغیر تسهیم دانش نیز کوچکتر از سطح
معناداری  0/05است ،با  95درصد اطمینان میتوان گفت که تفاوت مشاهدهشده میان
میانگین تسهیم دانش کتابداران دانشگاه تربیت مدرس با میانگین جامعه نیز معنادار خواهد
بود؛ اما ازآنجاکه میانگین نمونه کمتر از جامعه است باید گفت تسهیم دانش کتابداران
دانشگاه تربیت مدرس در وضعیت نامطلوبی (پایین تراز میانگین جامعه) قرار دارد.
از سویی برای بیان دو متغیر همبسته ،از نمودار پراکندگی استفادهشده است .شکل ،1
نشاندهندۀ میزان تسهیم دانش و خالقیت کتابداران است .خط رگرسیون از میان نقاط
گذشته است؛ هر چه نقاط به خط نزدیکتر باشند ،همبستگی قویتر است.
سال اول،شماره  ،1زمستان 93
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شکل  .1نمودار پراکندگی دادهها

در این شکل ،نقاط از خط رگرسیون فاصلهدارند و از همبستگی قوی برخوردار نیستند.
برای بررسی دقیقتر این همبستگی ،از آزمون همبستگی استفاده میکنیم.
جدول  .4ضریب همبستگی تسهیم دانش و خالقیت با آزمون همبستگی پیرسون

تسهیم
دانش

خالقیت

Pearson Correlation

تسهیم دانش

خالقیت

1

0/047
0/803

)Sig. (2-talied
تعداد

31

31

Pearson Correlation

0/047

1

)Sig. (2-talied

0/803

تعداد

31

31

رابطه تسهیم دانش و خالقیت کتابداران نشان دادهشده است .با توجه به مقدار معناداری
ضریب همبستگی با کسب  0/8درصد بزرگتر از  0/05درصد ،رابطه معناداری میان
تسهیم دانش و خالقیت کتابداران کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس وجود ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای پژوهش در خصوص تسهیم دانش نشان میدهد ،میزان تسهیم دانش میان
کتابداران کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس نامطلوب (پایینتر از میانگین جامعه) است.
از دالیل اهمیت توجه به تسهیم دانش در کتابخانهها کاهش هزینهها ،بهبود عملکرد ،بهبود
ارائه خدمات به کاربران ،کاهش زمان ارائه و توسعه خدمات جدید ،کاهش زمان تحویل
منابع و اطالعات به کاربران و درنهایت کاهش هزینههای مربوط به یافتن و دسترسی به
انواع دانش در داخل کتابخانه است (علوی و لیدنر2001 ،1؛ اسکیرم 2002 ،2نقل در
کشاورز .)1386 ،یکی از مهمترین اولویتهای اعالمشده توسط محققان مدیریت دانش،
ایجاد انگیزه و تمایل به تسهیم دانش است؛ اما با توجه به اینکه تسهیم دانش در
کتابخانه های مذکور کم است .شایسته است مدیران و مسئوالن این کتابخانهها ،نسبت به
بهبود و تقویت آن با فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در جهت رشد علم و دانش گام
بردارند و نیز از ترویج و اشتراک اطالعات و دانش در میان کتابداران حمایت کنند .به
همین منظور الزم است که زیرساختها و شرایط موردنیاز جهت تسهیم دانش در کتابخانه
فراهم شود.
یافتهها میزان خالقیت کتابداران کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس را در وضعیت
مطلوبی نشان میدهد .از آنجائی که خالقیت یکی از فاکتورهای درونی و ذهنی انسان
است ،میتوان با انجام راهکارهایی برای بهبود بیشتر این خالقیت تالش کرد ،مانند انتصاب
افراد الیق و متخصص ،تفویض اختیار و آزادی عمل به کارکنان ،اختصاص زمان و منابع
مناسب به کارکنان ،ایجاد گروههای کاری و ترغیب اعضای گروه به حمایت از یکدیگر،
سال اول،شماره  ،1زمستان 93
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پاداشها و تشویقها ،ایجاد اطمینان از امنیت شغلی و درنهایت ،ایجاد فضای کاری جذاب
و بهدوراز تنش.
برخالف نتایج پژوهشهای فتحیان و همکاران ( ،)1384رحیمی ( )1386و جوکار
( ،) 1391در این پژوهش ،رابطه معناداری میان تسهیم دانش و خالقیت کتابداران مشاهده
1. Alavi and Leidner
2. Skyrme

رابطه بین تسهیم دانش و خالقیت در کتابداران کتابخانههای دانشگاه …

نشد؛ به این معنی که افزایش و یا کاهش تسهیم دانش تأثیری در افزایش و یا کاهش
خالقیت کتابداران کتابخانههای دانشگاه تربیت مدرس دارد .ازاینرو ،پیشنهاد میشود
درزمینه رابطه تسهیم دانش و خالقیت در سایر کتابخانههای دانشگاهی مطالعه و پژوهشی
صورت گیرد و نتایج آن با پژوهش حاضر مقایسه شود .همچنین بهمنظور رشد جایگاه
کتابخانهها و کتابداران در دانشگاهها که از مراکز مهم علمی هستند ،پژوهشهایی در ابعاد
دیگر مدیریت دانش و نیز زیرساختهای الزم برای اجرای مطلوب مدیریت دانش در
کتابخانههای دانشگاهی صورت گیرد.
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