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Purpose: Examines the relationship between organizational creativity and information 
and communication skills of librarians in academic libraries.
Methodology: The present study was conducted through an analytical survey among 
librarians in the province of East Azarbaijan university libraries. Data was collected by 
a researcher designed questionnare.
Findings: The mean of organizational creativity was 26.831 with a standard deviation 
of 1.83 the mean of information and communication skills was 61.021 with a standard 
deviation of 2.60. Inferential statistical analysis (regression and Pearson test) at a 
meaningful level smaller than 0.05, confirmed the relationship between 
organizaaational creativity of libraries and information and communication skills with 
R = 0.615. Conclusion: Organizational creativity of librarians in academic libraries
 and their information and communication skills ware in a good state. We found a 
direct, positive, and meaningful relationship between organizational creativity of
 libraries with information and communication skills. 
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خالقیت سازمانی و مهارت های اطالعاتی و ارتباطی 

کتابداران

و  اطالعاتی  مهارت های  و  کتابخانه ها  سازمانی  خالقیت  میان  رابطه  شناسایی  هدف: 

ارتباطی کتابداران.

روش شناسی: پیامیشی تحلیلی میان کتابداران کتابخانه های دانشگاهی آذربایجان رشقی 

انجام و داده   ها با استفاده از دو پرسشنامه  پژوهشگرساخته جمع آوری شد. 

میانگین  و   1/83 استاندارد  انحراف  با   26/831 سازمانی  خالقیت  میانگین  یافته ها: 

مهارت های اطالعاتی و ارتباطی 61/021 با انحراف استاندارد 2/6 محاسبه شد. تحلیل های 

آماری استنباطی )آزمون رگرسیون و پیرسون( در سطح معناداری کوچک تر از 0/05؛ رابطه 

میان خالقیت سازمانی کتابخانه ها با مهارت های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران آذربایجان 

رشقی را با مقدار R= 0/615 تأیید کردند. 

دانشگاهی  کتابخانه های  کتابداران  سازمانی  می   دهند خالقیت  نشان  نتایج  نتیجه گیری: 

خالقیت  میان  و  دارد  قرار  خوبی  سطح  در  آنان  ارتباطی  و  اطالعاتی  مهارت های  و 

سازمانی کتابخانه ها با مهارت های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی 

آذربایجان رشقی رابطه مستقیم، مثبت، و معناداری وجود دارد.

خالقیت سازمانی، مهارت های اطالعاتی، مهارت های ارتباطی
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مقدمه 
موفقیت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در گرو ارائه خدمت مناسب است. آن نیز 
 .)Scupola & Nicolajsen, 2010( مستلزم مهارت های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران است
قطب زاده  و  )رداد  خدمات  ارائه  کیفیت  بر  کتابداران  ارتباطي  مهارت هاي  تأثیر 
شهر  دانشگاهي  کتابخانه هاي  کتابداران  ارتباطي  و مهارت هاي   )1396 اردکاني، 
بوشهر از دیدگاه کتابداران و کاربران )سیدحسینی، خسروي، و بصیریان جهرمي، 
)امرایی،  کتابداران  ارتباطي  مهارت هاي  و  هیجاني  هوش  میان  رابطه  و   )1395
پژوهشی  است؛ ولی  بررسی شده  بهرامی، و سموعی، 1390(  پاپی،  اشرفی ریزی، 
فقط یک  نپرداخته است؛  کتابداران  مهارت های  و  سازمانی  بین خالقیت  رابطه  به 
ارتباطی مدیران ورزشی رابطه مثبت معنادار  پژوهش، بین خالقیت و مهارت های 
بار  است  داده  نشان  نیز  دیگری  پژوهش   .)1393 طحانی،  و  )نظری  است  یافته 
از  عبور  با  اما  دارد؛  معنادار  مثبت  همبستگی  خالقیت  افزایش  با  متوسط  کاری 
آستانه تحمل کارکنان موجب استرس و اضطراب می  شود و خالقیت کاهش می  یابد 

 .)Montani, Vandenberghe, Khedhaouria, & Courcy, 2019(

روش شناسی
در این پژوهش خالقیت سازمانی متغیر مستقل و مهارت های اطالعاتی و ارتباطی 
متغیر وابسته فرض شده است. ابزار جمع آوری داده   ها در این پیمایش دو پرسشنامۀ 
پژوهشگرساخته بوده است که با مرور پیشینه ها و منطبق با مبانی نظری، یکی برای 
سنجش خالقیت سازمانی با 10 شاخص )جدول 1( و دیگری در دو بخِش مهارت های 
ارتباطی با 12 شاخص، و مهارت های اطالعاتی با 4 شاخص )جدول 2( تهیه شد. 
روایی هر دو را متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی تأیید کردند )جدول 3(. 
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خالقیت سازمانی 0/839 و پرسشنامه مهارت های 
اطالعاتی و ارتباطی 0/864 بود. جامعه آماري 105 نفر بود که از میان آنان 64 نفر 
براساس فرمول کوکران انتخاب و برایشان پرسشنامه ارسال شد. پاسخ گویان 28 نفر 
نفر  نفر کارشناس و 19  نفر زن، و همگی دانش آموختۀ کتابداری )45  مرد و 36 

کارشناس ارشد و باالتر( بودند. 

وحید آقاکیشی زاده، احمد شعبانی
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خالقیت سازمانی و مهارت های 
اطالعاتی و ارتباطی کتابداران

جدول 1. شاخص های متغیر خالقیت سازمانی کتابخانه ها

شاخصردیف

استفاده از رویه های صحیح در حل مسائل اطالع رسانی1

تبعیت از شیوه گام به گام در ارتباط با مراجعه کننده 2

بیان نکته نظرات درخصوص مسائل اطالع رسانی هر چند که مورد استقبال قرار نگیرد3

دست و پنجه نرم کردن با مشکالت کتابخانه در بلندمدت4

ارائه ایده های جدید برای حل مشکالت ارتباطی و اطالعاتی زمانی که راه حلی وجود ندارد5

تخیالت قوی در طراحی نظام های اطالع رسانی کارآمدتر6

ترکیب آرام اطالعات موجود به منظور ایجاد دانش و مهارت جدید7

تجزیه رسیع صورت مسئله به مسائل جزئی تر8

درک زیبایی شناختی قوی9

ارزیابی و نقد اطالعات به شکل خالق10

جدول 2. شاخص های متغیر مهارت های ارتباطی و اطالعاتی کتابداران

شاخصردیف

قراردادن محل استقرار کتابدار در مکان مناسب برای پاسخ گویی به مراجعه کننده1

ارتباط کالمی مؤثر با مراجعه کننده2

کمک به مراجعه کننده برای رفع ابهام3

مهارت کتابدار در طرح پرسش های باز از مراجعه کننده به منظور آشکارسازی نیازهای واقعی وی4

صرب و حوصله حین ارتباط با مراجعه کننده5

تداوم ارتباط با مراجعه کننده تا رسیدن به نتیجه مطلوب6

ابراز احساسات مناسب در واکنش به ابراز احساسات مراجعه کننده7

پذیرش اشتباهات در صورت بروز8

اجتناب از حدس و گامن درباره نیاز واقعی مراجعه کننده9

استفاده از فنون کاهش عصبی درخصوص مراجعه کنندگانی که دچار فشار عصبی هستند10

احرتام به ارزش وقت مراجعه کنندگان11

همراهی با مراجعه کنندگان12

استفاده از شبکه های ارتباط مؤثر به منظور پشتیبانی دامئی13

کمک به مراجعه کننده به منظور استفاده از واژگان مناسب14

ارشاف کامل کتابدار به نظام های اطالعاتی کتابخانه محل خدمتی خود15

ارشاف کامل کتابدار به نظام های اطالعاتی سایر کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی مرتبط16
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وحید آقاکیشی زاده، احمد شعبانی

جدول 3. آماره های اعتبارسنجی ابزارهای پژوهش

خالقیت سازمانی کتابخانه هامهارت های اطالعاتی و ارتباطی کتابداران

مقدار آلفای کرونباختعداد شاخص هامقدار آلفای کرونباختعداد شاخص ها

160/864100/839

یافته ها   
در پاسخ به سؤال اول پژوهش )جدول 4(؛ خالقیت سازمانی با میانگین 26/831 با 
انحراف استاندارد 1/83 است. براساس مقیاس جدول 5 این سطح از خالقیت خوب 

است.

جدول 4. خالصه آماره های مربوط به خالقیت سازمانی کتابداران و مهارت های اطالعاتی و ارتباطی

مهارت های اطالعاتی و ارتباطیخالقیت سازمانی کتابداران

6464تعداد

26/83161/021میانگین

1/832/6انحراف استاندارد

جدول 5. مقیاس اندازه گیری خالقیت سازمانی کتابداران و مهارت های اطالعاتی و ارتباطی

خالقیت سازمانی 
عالیخوبمتوسطپایینخیلی پایینسطح

40-3232-2424-1616-88-1بازه امتیازات

مهارت های اطالعاتی 
و ارتباطی

عالیخوبمتوسطپایینخیلی پایینسطح

80-6464-4848-3232-1616-1بازه امتیازات

استاندارد 2/6،  انحراف  با  میانگین 61/021  با  نیز  ارتباطی  و  اطالعاتی  مهارت های 
سازمانی  خالقیت  بین  بنابراین  بود.  خوبی  سطح  در  نیز  مربوطه،  مقیاس  براساس 
دانشگاهی  کتابخانه های  کتابداران  ارتباطی  و  اطالعاتی  مهارت های  و  کتابخانه ها 

آذربایجان شرقی رابطه معنادار وجود دارد.
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خالقیت سازمانی و مهارت های 
اطالعاتی و ارتباطی کتابداران

جدول 6. نتایج آمارهای استنباطی

برازش مدل فرضیه پژوهش

خطای استاندارد 
رگرسیون

رضیب تعیین تعدیل 
شده

مدلرضیب همبستگیرضیب تعیین

10/615 a0/3780/3740/53179

تحلیل واریانس فرضیه پژوهش

sig.f
میانگین 
مجذور

درجه آزادی
مجموع 
مربعات

مدل

0/000 b96/76427/365127/365منبع رگرسیون

منبع باقیامنده0/2836544/966

کل6472/331

رضایب تأثیر رگرسیونی فرضیه پژوهش

sig.t
رضایب 
استاندارد

رضایب غیراستاندارد

مدل
سطح معناداری

Β )رضیب 
بتا(

خطای 
استاندارد

B

مهارت های اطالعاتی و ارتباطی 0/0005/6890/2281/298

خالقیت سازمانی کتابخانه ها0/0009/8370/6150/660/645

آزمون همبستگی پیرسون

خالقیت سازمانی کتابخانه ها

رضیب پیرسون615/ 0 **   

مهارت های اطالعاتی و ارتباطی  0/000sig.

تعداد64

در جدول 6، مقدار ضریب 0/374 به دست آمد که نشان می   دهد متغیر مستقل )خالقیت 
سازمانی کتابخانه ها( 0/374 درصد از تغییرات متغیر وابسته مهارت های اطالعاتی و 
خطا  کمیت  مجذور  به  که  تغییرات  این  مابقی  می  کند.  تبیین  را  کتابداران  ارتباطی 
معروف است، تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل است. خطای استاندارد برآورد نیز 

نشان دهنده میزان قدرت پیش بینی معادلۀ رگرسیون است و 0/53179 محاسبه شد. 
مهارت های  با  کتابخانه ها  سازمانی  خالقیت  بین  تأثیر  و  رابطه  تحلیل  به منظور 
اطالعاتی و ارتباطی کتابداران از آزمون رگرسیون و پیرسون استفاده شد. نتیجه آن 
R= 0/615 و sig= 0/000 بود که سطح معناداری آن )sig( کوچک تر از 0/05 است. 
کتابداران  ارتباطی  و  اطالعاتی  مهارت های  و  سازمانی  بین خالقیت  رابطه  بنابراین 

رابطه مثبت، مستقیم و معنادار برقرار است و فرضیه پژوهش تأیید می   شود. 



78
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 30 ، شامره 3 )پاییز  1398( 

نتیجه گیری
همبستگی معنادار مثبت میان خالقیت سازمانی کتابخانه ها و مهارت های اطالعاتی و 
ارتباطی کتابداران ایجاب می  کند مدیران به ارتقای شاخص های این متغیرها بپردازند 

و با پایش دائمی از مطلوب بودن سطح آنها مطمئن شوند.
ما نیز همچون درگاهی و همکاران )1397( میان خالقیت سازمانی و مهارت های 
باید  اطالعاتی همبستگی مثبت و معنادار یافتیم. سیاست گذاران، رهبران، و مدیران 
برای ایجاد نظام مدیریت دانش بکوشند تا خالقیت و نوآوري در سازمان، و در پی آن 
کارایي، اثربخشي، و عملکرد نیز ارتقاء یابد. بررسی رابطه مدیریت دانش و خالقیت 

سازمانی می   تواند موضوع پژوهش دیگری باشد.
قطب زاده  و  )رداد  پژوهش ها  برخی  مؤید یافته های  حاضر  پژوهش  یافته های 
نیز  و  و همکاران، 1390(  امرایي  و همکاران، 1395؛  اردکاني، 1396؛ سیدحسینی 
همخوان با یافته های دیگر پژوهش ها )نظری و طحانی، 1393؛ مرادي و همکاران، 
و  عصاره  یافته های  با  ناهمسو  ما  یافته های  است. اما   )Jeong & Shin, 2019 1395؛ 
بسیار  را  اهواز  دانشگاهي  کتابخانه هاي  در  خالقیت  که  است   )1396( همکاران 
ضعیف یافته اند. در پیوند با مونتانی و همکاران )Montani et al., 2019( الزم است که 
ضمن انجام پژوهش های مشابه در کتابخانه های دانشگاهی حتمًا در رابطه با متغیر 
مهارت های اطالعاتی و ارتباطی و خالقیت و نیز کنترل متغیرهای مرتبط در مطالعات 

مربوط به خالقیت سازمانی کتابخانه های دانشگاهی توجه شود.
تقویت  به منظور  خالقیت  و  فکر  اتاق های   )1 می   شود:  پیشنهاد  یافته   ها  برپایه 
تخیل کارکنان برای تولید مفاهیم جدید و افزایش خالقیت  تشکیل شود؛ 2( نظام 
تشویق و حمایت به منظور جذب ایده های نو برپا شود؛ 3( کارهای گروهی برای 
افزایش  و  خالقیت  فرایند  به  سرعت بخشیدن  نو،  اندیشه های  به  آسان تر  دستیابی 
احتمال موفقیت تشویق شود؛ 4( به اشتراک گذاری دانش و خالقیت، ایجاد تعهد و 
حمایت همه جانبه مدیریت از فعالیت های خالقانه، ایجاد رویه ها و نظام های سازمانی 
تسهیل کننده خالقیت در کتابخانه ها رواج یابد؛ 5( مشارکت، تفکر، پژوهش، انتقاد 
بیشتر در  ابراز وجود، خودباوری، و نظرات ترویج شود؛ و 6( مطالعات  سازنده، 
نتایج عام تر  به  برای دست یافتن  یافته   ها  اجرا و  استان های کشور  کتابخانه و  انواع 

جمع بندی شود.

وحید آقاکیشی زاده، احمد شعبانی
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خالقیت سازمانی و مهارت های 
اطالعاتی و ارتباطی کتابداران

قدرداني: از استادان، دانشجویان، مسئوالن کتابخانه های دانشگاهی، و کتابدارانی که 
در این پژوهش ما را یاری کردند سپاسگزاریم.

مآخذ
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