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چکيده
هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی مناسب برای نوآوری سازمانی درکتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی
بود .این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و
از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری آن شامل همه مدیران و کارکنان کتابخانه های دانشگاه آزاد
اسالمی که بر اساس آخرین آمار اخذ شده ،جامعه آماری پژوهش شامل  550نفر بوده و با توجه به این
که کل جامعه در دسترس بود تمام جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد .نتایج تحقیق حاکی از آن
بود که مدل تحقیق از برازش مطلوب برخوردار بوده و ابعاد و مولفه های عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی
در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی به علت داشتن بار عاملی باالی  0/4و قرار گرفتن  t-valueدر بازه
مناسب تعیین قرار دارند .این عوامل فردی ،گروهی ،سازمانی ،محیطی و انسانی و آموزشی هستند.
همچنین ابعاد به دست آمده از نتایج تحقیق به این ترتیب شناسایی شده است -1 :بعد انسانی و آموزشی
شامل مولفه های (توانمند ساختن مهارت دانش ،سرمایه فکری) -2بعد سازمانی شامل مولفه های
(ساختار سازمانی  ،مدیریت دانش ،نوآوری سازمانی)-3بعد فردی شامل مولفه های(تحمل ابهام ،دانش و
تخصص) -4بعد محیطی شامل مولفه های (پویایی سازمان ،پیچیدگی های فناوری)-5بعد گروهی شامل
مولفه های (حمایت مدیریتی  ،سیستم ارتباطات).
کليد واژه ها :نوآوری سازمانی ،کتابخانه ها ،دانشگاه آزاد اسالمی

 - 1دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،گروه علم اطالعات و دانش شماسی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسوول)
 -2دانشجو آموخته دکتری علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
 - 3دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،گروه علم اطالعات و دانش شماسی ،تهران ،ایران.
 - 4استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ،گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسوولabazari391@yahoo.com :
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مقدمه
امروزه عواملی چون تغییرات محیطی ،پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش رقبا باعث شده است
که کشمکش و رقابتی بی پایان بین سازمان ها به وجود آید .رفتار نوآورانه به عنوان عامل مهم و
حیاتی برای سازمان ها به منظور ایجاد مزیت رقابتی در محیط پیچیده و متغیر امروزی است.
سازمان ها با نوآوری بیشتر در پاسخ به محیط های متغیر و ایجاد و توسعه قابلیت های جدیدی
که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند ،موفق تر خواهند بود .محیط کاری امروز ،به
افرادی نیاز دارد بتوانند تصمیم بگیرند ،راه حل های تازه برای مسائل پیدا کند ،خالقیت و
نوآوری داشته باشند و در قبال نتایج کار مسوول شناخته شوند ).(Faryad et al, 2016
پیشرفتهای تکنولوژیک ،باال رفتن انتظارها و تغییرهای جمعیتی دانشجویان ،تقاضاهای ذی نفعان
برای پاسخگویی و ابزارهای جدید ،ارائه مطالب آموزشی همگی از چالش های کنونی هستند که
نیاز به نوآوری در آموزش عالی را ضروری می کنند .رو به رو شدن با این چالش ها مشکل بسیار
بزرگی است که نتیجه آن دستیابی به محیطی دارای منابع مالی محدود است و روشن است که
مؤسسات آموزشی باید روش های سنتی فعالیت های خود را مورد بازبینی قرار داده ،به منظور
ماندگاری سازمان در زمان حال و آینده اقدام به کارگیری روش ها و فنون جدید کنند
) (Bahrami & Rajaipour, 2011از آنجا که نوآوری تغییری است معنی دار که برای بهبود
خدمات و فرآیندهای سازمانی و ایجاد ارزش های جدید برای ذینفعان سازمانها صورت می گیرد
برای دستیابی به تمامی ابعاد مقوله نوآوری ،باید بر تمامی بخش های یک سازمان متمرکز
شد) .(Sharafi, 2008بی تردید دانشکده ها و دانشگاه ها باید به گونه ای مدیریت و رهبری شوند
که نوآوری به عنوان یک فرهنگ و بخش طبیعی فعالیتهای روزانه درآمده و به عنوان دانش
افزوده برای همه اعضای خود مطرح شود ).)Turani et al ,2012
امروزه کتابخانه ها برای ارائه خدمات متناسب قرن بیستم و یکم نیازمند به کارگیری نوآوری
هستند ،تا بتوانند با نیازهای جامعه اطالعاتی مدرن سازگارشوند (. ) Jantz, 2012کتابخانه ها و
مراکز اطالع رسانی به عنوان قلب علمی دانشگاه ها نقش عمده ای در تولید علم کشور دارند.
بهبود و روزآمد بودن عملکرد کتابخانه های دانشگاهی ممکن است در خصوص ایجاد پیشرفت و
تحول علمی کشور کمک شایانی ) .(Nokarezizi et al, 2017امروزه سازمان ها باید نگرشی را در
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اذهان مدیران و کارکنان خود به وجود آورند که « آینده ای وجود ندارد بلکه باید آن را خلق
کرد و فقط سازگاری با تغییرات کافی نیست ،بلکه باید آنرا دوست داشت مدیران کتابخانه ها می
توانند تغییرات مثبت و عمده ای را با به کارگیری نوآوری سازمانی برای جامعه اطالعاتی فراهم
آورند .برای تبدیل شدن به سازمان نوآورانه ،باید این دیدگاه را در سراسر سازمان ایجاد کرد و از
مدل مناسب بهره گرفت تا نتیجه نهایی حاصل گردد ( .)Jantz, 2015نوآوری یکی از راه های
افزایش مزیت رقابتی است و در بیشتر اوقات به عنوان یکی از مهم ترین نگرش های راهبردی
سازمان ها برای دست یابی به موفقیت های بلندمدت است و باعث ایجاد تغییر در استراتژی،
ساختار ،رویه های اداری و سیستم سازمانی می شود( .)Harland et al, 2017الزمه بهبود و
روزآمد بودن عملکرد کتابخانه های دانشگاهی نوآوری سازمانی است .نوآوری سازمانی روشی
برای اداره امور کتابخانه هاست که پیش تر مورد استفاده قرار نمی گرفته بلکه در نتیجه
تصمیمات راهبردی مدیر کتابخانه به مورد اجرا درآمده است

(Nowruzi Chakly & Daiani,

)2007

با وجود انواع و مدل های زیادی که در نوآوری در سازمان ها وجود دارد ولیکن تاکنون اقبال
چندانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی وجود نداشته است و با یک مدیریت سنتی اداره
شده اند ،که فاقد هر گونه خدمات جذاب برای کاربران است .این روند باعث شده که در نهایت به
مکان هایی صرف ًا جهت مطالعه تبدیل شوند و از رسالت اصلی خود فاصله بگیرند.بدیهی است که
کاربران و از جمله پژوهشگرانی که از این مجموعه استفاده می کنند با این سواالت مواجه
هستند که چرا کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی از مدل هایی که سازمان های موفق نوآور از
آن ها بهره می گیرند ،بی بهره اند ؟ و یا اگر سعی کرده اند چنین نهاد پویایی را شکل دهند چرا
در عمل موفقیت چندانی را کسب نکرده اند؟لذا سازمان ها برای ادامه حیات موفق خویش نیاز به
زندگی همراه با نوآوری دارند و اهمیت تحقیق در زمینه نوآوری سازمانی که در بهره وری
سازمان های آموزشی نقش بسزایی دارند ،بسیار ضروری به نظر می رسد .از سویی در این تحقیق
پژوهشگر خود یکی از شاغلین دانشگاه آزاد اسالمی است و تالش می کند که در مورد بهبود
وضعیت حاضر عواملی که تاثیر مستقیم در نوآوری دارد را شناسایی کند .و به دنبال پاسخ این
سوال است که :عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟
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همچنین ضمن تبیین عوامل اصلی تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد
اسالمی مدل مناسبی را در این زمینه پیشنهاد کند.

پيشينه پژوهشي
احمدی مقدم و همکاران ) (ahmadi moghadam & Solomon Pur Omran ,2019در پژوهش
خود تحت عنوان رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی
پرداخته اند .این پژوهش از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی واز لحاظ روش تحقیق از نوع
توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است .نتایج حاصل از یافتههای تحقیق برای فرضیه اصلی،
بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد ( )0/30و نوآوری سازمانی()0/41
رابطهی معنیداری وجود دارد(هرچند ضعیف اما روابط معنادار هستند).نتایج تحلیل رگرسیون
نیز حاکی از آن بود که مدیریت استعداد ( )β =0/34و نوآوری سازمانی( )β = 0 /37توانایی
پیشبینی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مدیران( در حدود  28درصد) را به صورت کلی دارا
هستند.به عبارتی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مدیران(نمونه) نسبتاً خوب و مدیران(نمونه)
از نوآوری سازمانی ضعیفی برخوردار بودهاند.

دژم خوی و همکاران ) )Dezhmkhohi et al, 2015در مقاله خود تحت عنوان نوآوری سازمانی
در کتابخانه های دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداختند .با توجه به اهمیت روز
افزون نوآوری در سازمان ها ،کتابخانه های دانشگاهی نیز از اهمیت ویژه ای در این مورد
برخوردار شده اند .مدیریت کتابخانه های دانشگاهی با ایجاد محیط کاری مناسب برای کتابداران
و کارکنان خود می تواند ارایه خدمات خود را بهبود بخشیده و نیازهای اطالعاتی مراجعه
کنندگان را بهتر برآورده سازد.
تحقیق باربیر و تکسیرا ( ) Barbieri and Teixeira, 2016با عنوان مدل عمومی نوآوری اشاره
کرد؛ آنان در مقاله خود یک مدل نوآور مبتنی بر مفاهیم بهبود مستمر را ارایه می کنند و از بهبود
در کیفیت به عنوان یک جزء کلیدی یاد می کنند ،مدل ارایه شده توسط آنان یک مدل تعاملی
است که بین مقوله مدیریت نوآوری و مدیریت کیفیت ارتباطی اثر بخش ایجاد می کند.
والراو و راوان ( ) Walravea and Ravenb, 2016در تحقیق خود با عنوان مدل پویای سیستم
های نوآوری در فنآوری انجام شده است .در مطالعه آنان یک مدل پویا ارایه شده که بر اساس
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ادغام مفهوم نوآوری و دوره های گذار است که به عنوان زیر بنایی برای تحقیقات در زمینه نوآوری
است.
وینینک () Waenink, 2016در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی تاثیر توانایی ها و
ظرفیت های کارکنان بر رفتار نوآورانه پرداخت .پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار مورد استفاده
پرسشنامه بود .حجم نمونه انتخابی  250نفر از کارکنان یک شرکت فناوری بود که پرسشنامه
بین آنها توزیع گردید .نتایج این بررسی نشان داد کارکنان در دو مرحله کشف و تولید ایده از
فرایند رفتار نوآورانه قوی تر هستند .در بین توانایی ها و ظرفیت ها ،دانش تخصصی بیشترین و
پیش کنشگری کمترین تاثیر را بر رفتار نوآورانه داشته اند .همچنین از بین عامل های مدیریت
منابع انسانی ،آ موزش بیشترین و اشتراک اطالعات کمترین تاثیر را بر رابطه میان توانایی ها و
رفتار نوآورانه داشته اند.
کامیسون و ویالرلوپز ( ) Camisón & Villar-López, 2014در پژوهشی بیان کردند میان نوآوری
سازمانی و نوآوری در فناوری ،ارتباط نزدیکی وجود دارد .میتوان بیان کرد که نوآوری سازمانی
در نهایت می تواند به نوآوری در فناوری منجر شود؛ به طور مثال سازمانی که از منظر نوآوری
سازمانی ،از جمله ساختار و راهبرد و مدیریت دانش در سطح خوبی قرار دارد ،میتواند زمینه را
برای نوآوری در عرصه فناوری مهیا کند که مشتریان این نوآوریها را در محصوالت اعم از کاال و
خدمات مشاهده میکنند .در این بخش به این نکته بیشتر پرداخته میشود که ایجاد سازمان
نوآور منجر به توانایی نوآوری و عرضه محصوالت نوآورانه میشود .از منظری دیگر محققین به
هم افزایی میان نوآوری سازمانی و نوآوری فناورانه اذعان داشتهاند؛ در نتیجه نمیتوان نوآوری
فناورانه را جایگزین نوآوری سازمانی دانست یا برعکس .تأثیرگذاری نوآوری سازمانی بر طرفیت
نوآوری فناورانه سازمان مانند تاثیر کنترل کیفیت بر کارایی و عملکرد تولید است.
جنتز ( ) Jantz, 2013در پایان نامه دکتری خود نوآوری تدریجی و رادیکال و تاثیر ساختار
سازمانی و رهبری بر آن ها را در  51کتابخانه پژوهشی امریکا مورد بررسی قرار داد .ابزار
گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بود .نتایج نشان داد که یکپارچه سازی رفتاری و
تمایز ساختاری همچون اندازه سازمان ،تاثیر زیادی بر عملکرد نوآوری کارکنان کتابخانه های
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پژوهشی داشته است .نتایج این پژوهش پیشنهادهای کاربردی مهمی را برای مدیران به منظور
ایجاد کتابخانه های پژوهشی ارائه کرده است.
برگارت و دی الیا ( ) Bergart and D'Elia, 2010در پژوهشی به بررسی تاثیر برنامه پیاده سازی
و رونق نوآوری در سازمان های یادگیرنده از جمله کتابخانه ها پرداخته اند .آن ها با کتابداران
مصاحبه کردند و دریافتند کتابداران به نوآوری اهمیت می دهند ولی این رفتار تنها در سطح
فردی یا در موقعیت های خاص بروز می کند.

بر اساس تحقیق های نام برده شد محقق تالش دارد به این سواالت پاسخ دهد:
مدل مناسب نوآوری سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی چیست؟
عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی کدامند؟
اولویت بندی ابعاد و مولفه های سازنده مدل نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد
اسالمی چگونه است؟

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده ،چراکه هدف تحقیق کاربردی حل مساله و سرانجام
دست یابی به اطالعاتی جهت اخذ تصمیم و رفع نیازها و مشکالت فوری است .به عبارت دیگر
هدف این پژوهش ها ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است و به سمت کاربرد عملی
حرکت میکنند؛ و از آنجا که در این پژوهش نیز به دنبال حل مسالهای تحت عنوان مدل
مناسب نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی چیست؟ روش پژوهش کاربردی می باشد و
از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی– همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی
معادالت ساختاری ( 1) SEMاست .جامعه آماری این تحقیق عبارت ازکلیه مدیران و کارکنان
کتابخانه های دانشگاه آزاد اسالمی که بر اساس آخرین آمار اخذ شده از جامعه آماری پژوهش
شامل  550نفر می باشد .با توجه به اینکه تمامی جامعه مورد نظر در دسترس بوده است،
پرسشنامه برای کل جامعه پخش گردیده است که تعداد  545پرسشنامه پاسخ داده شد و تحلیل

1 Structural equation modeling
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با این مقدار پرسشنامه انجام گرفته .روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده می باشد .ابزارهای جمع
آوری اطالعات شامل پرسشنامه و روش تحلیل داده ها نیز با نرم افزار  spssو  plsبوده است.

يافتهها
بر این اساس جدول  1بارهای عاملی ،آلفای کرونباخ و پایایی مرکب که خروجی نرم افزار
اسمارت  PLSهستند؛ ابعاد و مولفه های پرسشنامه مدل نوآوری سازمانی درکتابخانههای
دانشگاه آزاد اسالمی ارائه گردیده است  .جدول 1بارهای عاملی استاندارد و ضرایب معناداری
سؤاالت را نمایش میدهد .همگی نتایج نشان میدهد سؤاالت دارای بار عاملی مناسب بوده و
ضرایب معناداری آنها نیز معنادار است .مقادیر آلفای کرونباخ نیز برای هر متغیر محاسبه شده
که همگی باالتر از  0/7هستند؛ بنابراین پایایی پرسشنامه نیز تأیید میشود.
جدول  -1نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در
کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی
ابعاد

بار عاملی
استاندارد
0.661

پایایی
مرکب
0.847

آلفای
کرونباخ
0.787

تحمل ابهام

0.842

0.882

0.734

دانش و تخصص

0.946

0.802

0.793

مولفه

عامل فردی

0.911

0.922

0.906

حمایت مدیریتی

0.939

0.874

0.833

عامل گروهی
سیستم ارتباطات

0.943

0.903

0.866

0.966

0.959

0.954

ساختار سازمانی

0.917

0.919

0.9

مدیریت دانش

0.823

0.87

0.796

نوآوری سازمانی

0.965

0.945

0.937

0.876

0.917

0.902

پویایی سازمانی

0.891

0.857

0.804

زیرساخت ها و پیچیدگی های فناوری

0.954

0.918

0.9

0.598

0.872

0.832

سرمایه فکری

0.943

0.845

0.769

توانمند ساختن مهارتی دانش

0.916

0.903

0.84

عامل سازمانی

عامل محیطی

عامل انسانی و آموزش
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سوال اصلي :مدل مناسب نوآوری سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی چیست؟
در تحلیل این سوال باید گفت که ضرایب استاندارد در واقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی
استاندارد بین عامل های و نشانگرها هستند .برای داشتن روایی باید بین هر سازه و شاخصهای
آن ،همبستگی معناداری وجود داشته باشد .این همبستگی به وسیله مقادیر معناداری سنجیده
میشود .اعداد معناداری یا همان  ،t-valueمعنادار بودن هر یک از پارامترها را نشان میدهد؛ و
چنانچه مقدار آن بزرگتر از  1/96باشد ،پارامترهای مدل در سطح اطمینان  95درصد معنادار
هستند .در مدل عاملی پژوهش حاضر ،همه مقادیر ضرایب استاندارد باالتر از  0/3بوده که نشان
از برازش مناسب مدل عاملی دارد .جهت افزایش برازش مدل با توجه به مقادیر پیشنهادی نرم
افزار اقدام به اشباع سازی مدل گردیده است .شکل  3و جدول  2مقدار  t-valueمدل نهایی
پژوهش یعنی نوآوری سازمانی درکتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی است.
جدول  -2مقادیر  t -val ueدر مدل عاملی تأییدی پرسشنامه عوامل مؤثر بر نوآوری
سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی
مسیر

t-value

مقادیر P

عامل انسانی و آموزشی  >-توانمند ساختن مهارتی دانش

129.666

0001.0

عامل انسانی و آموزشی  >-سرمایه فکری

128.251

0001.0

عامل سازمانی  >-ساختار سازمانی

108.443

0001.0

عامل سازمانی  >-مدیریت دانش

66.584

0001.0

عامل سازمانی  >-نوآوری سازمانی

295.518

0001.0

عامل فردی  >-تحمل ابهام

55.739

0001.0

عامل فردی  >-دانش و تخصص

203.126

0001.0

عامل محیطی  >-پویایی سازمان

100.935

0001.0

عامل محیطی  >-پیچیدگی های فناوری

198.078

0001.0

عامل گروهی  >-حمایت مدیریتی

163.598

0001.0

عامل گروهی  >-سیستم ارتباطات

213.016

0001.0

عوامل موثر بر نوآوری سازمانی  >-عامل انسانی و آموزشی

15.541

0001.0

عوامل موثر بر نوآوری سازمانی  >-عامل سازمانی

295.074

0001.0

عوامل موثر بر نوآوری سازمانی  >-عامل فردی

24.595

0001.0

عوامل موثر بر نوآوری سازمانی  >-عامل محیطی

58.274

0001.0

عوامل موثر بر نوآوری سازمانی  >-عامل گروهی

137.465

0001.0
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عوامل مؤثر بر نوآوری سازماني در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمي کدامند؟
برای پاسخ به سوال و باتوجه به مدل ارائه شده و نتایج بیان شده در جدول  1و  ،2تمام عوامل و
ابعاد و مولفه های در نظر گرفته شده به عنوان عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانههای
دانشگاه آزاد اسالمی که به علت داشتن بار عاملی باالی  0/4و قرار گرفتن  t-valueدر بازه
مناسب تعیین گردیده شده اند .این عوامل عبارتند از عوامل فردی ،گروهی ،سازمانی ،محیطی و
انسانی و آموزشی می باشند .هم چنین ابعاد به دست امده  -1عامل انسانی و آموزشی شامل
مولفه های (توانمند ساختن مهارت دانش ،سرمایه فکری)  -2بعد عامل سازمانی شامل مولفه
های ( ساختار سازمانی ،مدیریت دانش ،نوآوری سازمانی)  -3بعد عامل فردی شامل مولفه
های(تحمل ابهام ،دانش و تخصص)  -4بعد عامل محیطی شامل مولفه های (پویایی سازمان
،پیچیدگی های فناوری)  -5بعدعامل گروهی شامل مولفه های (حمایت مدیریتی ،سیستم
ارتباطات) شناسایی گردیده است.
اولویت بندی ابعاد و مولفه های سازنده مدل نوآوری سازمانی در کتابخانه های دانشگاه آزاد
اسالمی چگونه است؟
رتبهبندی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی به ترتیب عبارت
است از عامل سازمانی ،عامل گروهی ،عامل محیطی ،عامل انسانی و آموزش و در نهایت عامل
فردی قرار دارد.
جدول  3رتبه بندی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی
متغیر

بار عاملی
استاندارد

رتبه

عامل فردی

0.661

پنجم

عامل گروهی

0.911

دوم

عامل سازمانی

0.966

اول

عامل محیطی

0.876

سوم

شاخص

بار عاملی
استاندارد

رتبه

تحمل ابهام

0.842

دوم

دانش و تخصص

0.946

اول

حمایت مدیریتی

0.939

دوم

سیستم ارتباطات

0.943

اول

ساختار سازمانی

0.917

دوم

مدیریت دانش

0.823

سوم

نوآوری سازمانی

0.965

اول

پویایی سازمانی

0.891

دوم
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عامل انسانی و
آموزش

0.598

چهارم

زیرساخت ها و پیچیدگی
های فناوری

0.954

اول

سرمایه فکری

0.943

اول

توانمند ساختن مهارتی
دانش

0.916

دوم

همان طور که در جدول  3مشاهده می گردد نتایج رتبه بندی مولفه های ابعاد و مولفه های
عوامل نوآوری سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی که با استفاده از بازه های عاملی
ابعاد به دست آمده است به ترتیب نشان می دهد :از عامل سازمانی با 0/966در رتبه اول  ،عامل
گروهی با  0/911رتبه دوم ،عامل محیطی با  0/876با رتبه سوم ،عامل انسانی و آموزش با
 0/598رتبه چهارم و در نهایت عامل فردی با  0/661در رتبه پنجم قرار دارند .هم چنین در رتبه
بندی مولفه های تحقیق بدین صورت می باشد  :عامل فردی ،مولفه دانش و تخصص با بار عاملی
 0/946در رتبه اول و پس از آن تحمل ابهام با  0/842در رتبه دوم قرار دارد.رتبه بندی مولفه
های عامل گروهی؛ مولفه سیستم ارتباطات با  0/943در رتبه اول و پس از آن حمایت مدیریتی
با  0/939در رتبه دوم قرار دارد.رتبه بندی مولفه های عامل سازمانی؛ نوآوری سازمانی با 0/965
رتبه اول  ،ساختار سازمانی با  0/917رتبه دوم و پس از آن مدیریت دانش با  0/823در رتبه
سوم قرار دارد .رتبه بندی مولفه های عامل محیطی ؛مولفه زیرساخت ها و پیچیدگی های
فناوری با  0.954رتبه اول و پس از آن پویایی سازمانی با  0/890رتبه دوم قرار دارد.رتبه بندی
مولفه های عامل انسانی و آموزش؛ مولفه سرمایه فکری با 0.943در رتبه اول و پس از آن توانمند
ساختن مهارتی دانش با 0.916رتبه دوم قرار دارد.

بحث و نتيجهگيری
تا اواخر قرن نوزدهم ،کلمه نوآوری دارای بار مفهومی منفی بود و بر سرکشی ،تمارد و
آزاردهندگی داللت می کرد .از اوایل قرن بیستم با استفاده علمی و جدید از این کلمه توسط
شومپیتر1،به مرور بار مثبت یافت و امروزه ،نوآوری بر تغییرات مطلوب و ارزشمند در امور
اقتصا دی و اجتماعی داللت می کند .در حقیقت ارائه مفهومی مثبت از نوآوری ایده جدیدی است
1. Schumpeter
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که ابتدا توسط شومپیتر مطرح شد .(Entezari,2005) .نوآوری سازمانی ایجاد محصوالت و
خدمات جدید ،مفید و با ارزش در فضای سازمانی است .در حقیقت ،نوآوری سازمانی تمایل
سازمان جهت توسعه محصوالت و خدمات جدید یا بهبود آن ها و موفقیت در ارائه آن محصوالت و
خدمات به بازار است (Gumusluoglu & Ilsev,2009).بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق در
جدول  1و  ،2تمام عوامل و ابعاد و مولفه های در نظر گرفته شده به عنوان مدل ارائه شده عوامل
بر نوآوری سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی که به علت داشتن بار عاملی باالی 0/4
و قرار گرفتن  t-valueدر بازه مناسب تعیین شده اند  .این عوامل عبارتند از عوامل فردی،
گروهی ،سازمانی ،محیطی و انسانی و آموزشی هستند .همچنین مولفه های به دست امده از -1
بعدعامل انسانی و آموزشی شامل مولفه های (توانمند ساختن مهارت دانش ،سرمایه فکری)-2
بعد عامل سازمانی شامل مولفه های ( ساختار سازمانی  ،مدیریت دانش ،نوآوری سازمانی)-3بعد
عامل فردی شامل مولفه های(تحمل ابهام ،دانش و تخصص) -4بعد عامل محیطی شامل مولفه
های (پویایی سازمان ،پیچیدگی های فناوری)-5بعدعامل گروهی شامل مولفه های (حمایت
مدیریتی ،سیستم ارتباطات) شناسایی گردیده است .نتایج رتبه بندی ابعاد نشان داد که عوامل
مؤثر بر نوآوری سازمانی در کتابخانههای دانشگاه آزاد اسالمی به ترتیب عبارت است از عامل
سازمانی رتبه اول  ،عامل گروهی رتبه دم  ،عامل محیطی رتبه سوم  ،عامل انسانی و آموزش رتبه
چهارم و در نهایت عامل فردی رتبه پنجم نظرات قرار دارد .نتایج بدست آمده این تحقیق با
تحقیقات محققانی همسوست ) (Chang et al,2011) ،(Haelermans & Witte,2012که به این
تحلیل دست یافتند که فرصت های آموزشی ،حمایت همکاران را در تحقیق خود مهم و یکی از
عوامل مطلوب برای نوآوری در سازمان بر شمردند(Bergart & D'Elia, 2010) ،که عامل فردی
را مهم دانسته  (Camisón & Villar-López, 2014) ،که نوآوری در فناوری ،نوآوری سازمانی،
مدیریت دانش را مهم دانسته و هم چنین به این تحلیل دست یافتند و اذعان داشتهاند که هم-
افزایی میان نوآوری سازمانی و نوآوری فناورانه وجود دارد ،در نتیجه نمیتوان نوآوری فناورانه را
جایگزین نوآوری سازمانی دانست یا برعکس ) (Waenink, 2016در بعد فرایند رفتار نوآورانه در
سازمان مورد تحقیق بین توانایی ها و ظرفیت ها ،دانش تخصصی بیشترین و پیش کنشگری
کمترین تاثیر را بر رفتار نوآورانه داشته اند .هم چنین از بین عامل های مدیریت منابع انسانی،
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آموزش بیشترین و اشتراک اطالعات کمترین تاثیر را بر رابطه میان توانایی ها و رفتار نوآورانه
داشته اند ) (Aghadavod et al.,2010که به بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در میان
مدیران پرداختند .نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی آنها نشان میدهد که مولفه های ساختار
سازمانی و نوآوری در سازمان با ضریب مورد قبول تایید گردیده اند .همچنین بهرامی و
همکاران) ، (Bahrami et al., 2011تفرشی و همکاران ) (Tafreshi et al., 2011که عوامل فردی
،خالقیت و نوآوری ،سازمانی ،دانش و تخصص،مورد شناسایی قرار گرفته است .هم چنین
پرهیزگار و همکاران) (Parhizgar et al., 2013یافته ها تحقیق آنها نشان داد که عوامل سازمانی
شامل (ساختاری ،فرهنگی ،منابع انسانی ،سبک رهبری ،حمایت مدیریت عالی ،ارتباطات،
سیستم پاداش ،هماهنگی) محیطی (فضای رقابتی ،پویایی سازمانی ،شرایط اقتصادی مناسب،
زیرساختهای فناوری ،توجه به مشتری ،پیچیدگی فناوری) مادی(ترس از دست دادن درآمدها،
کاهش مشوق های سرمایه گذاری ،ترس از متروک ماندن ،هزینه های خروج سنگین) و فردی
(شهامت ،تحمل ابهام ،ریسک پذیری ،استقالل ،اعتماد به نفس ،کانون کنترل ،انگیزه ،پشتکار و
استقامت) در ایجاد فضای نوآوری در دانشگاه های تهران نقش دارند .براری و

جمشیدی (Barari

) ، & Jamshidi, 2015حسنزاده و همکاران ) ، (Hassanzadeh et al., 2014دژمخوی و همکاران
) ،(Dezhmkhohi et al, 2015بابایی و همکاران) ، (Babaee et al., 2015مظفری و ملکمحمدی
) ، (Mozaffari & Malek Mohammadi, 2016خانی و

نصرالهی)(Khani & Nasrollahi, 2016

 ،رحمانزاده) ، (Rahmanzadeh, 2016شاهبندرزاده و کریمی

(Shahbandarzadeh et al.,

)2016و هم چنین پژوهشگران خارجی همچون والراو و راوان(، )(Walrave & Raven, 2016)1
وینینک) ، (Waenink, 2016کامیسون و

ویالرلوپز2
)(Camisón & Villar-López, 2014

برگارت و دی الیا (Bergart & D'Elia, 2010)3جینگ و

جین((Chang & chuang, 2011)4

همسوست.

1 . Walravea and Ravenb
2 . Camisón & Villar-López
3 . Bergart and D'Elia
4 . Jing and Jin
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پيشنهادهای منتج از يافته های تحقيق
کار گروه امکان سنجی دانشگاه با مطالعه زیر ساخت ها در خصوص استقرار فناوری های نوین در
کتابخانه ها که به سرعت ،دقت و کیفیت خدمت کمک می کنند فعال شود؛ هم چنین سواد
اطالعاتی ،به عنوان یک شاخص رشد در تمام سطوح منابع انسانی دانشگاه آموزش و گسترش
یابد.
دوره های تخصصی ارتباط و تعامل برای کتابخانه های دانشگاه ها برگزار گردیده تا درک
نیازهای منابع انسانی و به عبارتی سرمایه های انسانی دانشگاه اعم از مشتریان و پرسنل به شیوه
ای علمی صورت بندی گردد و منافع ذی نفعان دانشگاه (دانشجویان )در همه حال حفظ شود و
بازتاب عملکردها یا به عبارتی" شناخت علمی" به آنان داده شود که این امر می تواند در رشد و
شکوفایی نو آوری هم در سازمان و هم در دانشجویان گردد .
آگاهی مدیران کتابخانه های دانشگاه آزد اسالمی و کارکنان آن از نوآوری الزامی شود تا بتوانند
با زمینه ای از آگاهی های مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعالیت شوند و در آنجا با آفرینندگی،
نقش مؤثری در تحقق هدف ها و پیشرفت سازمان های خود داشته باشند.
یک ساختار مؤثر ارتباطی ،دوایر و بخش های علمی دانشگاه های مختلف در جستجو ،جمع
آوری و انتشار اطالعات ،جهت نو آوری های و توانایی بهتر نیروی های انسانی و سازمانی ایجاد
گردد.
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