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هاي دولتيهاي مركزي دانشگاهرهبري دانش با بهبود سازماني از ديدگاه كتابداران كتابخانه هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه هدف:

شهر تهران است.
را كليه : پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهشروش پژوهش
باشند. جهت گردآوري داده از دونفر مي 140دهند كه مجموعاً هاي دولتي شهر تهران تشكيل ميهاي مركزي دانشگاهكتابداران كتابخانه

ها، از آمار توصيفي،) استفاده گرديد. براي تجزيه و تحليل داده2007) و بهبود سازماني اورتون (2004پرسشنامه رهبري دانش ويتاال (
اس استفاده شده است.پيافزار اسنرم 19هاي آماري و از نسخه زمونآ

هايدرصد در بين كتابداران كتابخانه 5500/3درصد و بهبود سازماني با  6005/3نشان داد كه وضعيت رهبري دانش با  ها:يافته
هبري دانش و بهبود سازماني رابطه مثبت و معناداريچنين، بين رباالتر از حد متوسط قرار دارد. هم هاي دولتي شهر تهرانمركزي دانشگاه

وجود دارد.
گيري نمود كه بين رهبري دانش و بهبود سازماني كتابداران رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.توان چنين نتيجهمي گيري:نتيجه

هاي رهبري دانش،سازماني را دارد. از بين مولفه بيني بهبودتحليل رگرسيون چندگانه نيز در اين پژوهش نشان داد رهبري دانش توان پيش
بيني بهبود سازماني دارد.ثير را در پيشمؤلفه گرايش به يادگيري بيشترين تأ

هاي دولتي، شهر تهران.دانشگاه هاي مركزي،كتابخانهرهبري دانش، بهبود سازماني، كتابداران،  هاي كليدي: واژه
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  مقدمه 
ب فزاينده علم و دانش، ارتقاي تحوالت فناورانه، شتا

هاي فكري محيط پيرامون، مديران امروزي را انتظارات و ارزش
    هاي خود،كند كه براي حفظ حيات سازمانناگزير مي
گام با آنها هاي خود را با اقتضائات منطبق نموده و هماستراتژي

حركت كنند. به همين سبب، يكي از  سازمانيدر مسير بهبود 
هايي جديد و اند ظهور پديدهها با آن مواجههسازمانمواردي كه 

د آنها بحث تغيير و تحوالت رهبري و هدايت آن است كه رخدا
  سزايي در عملكرد جامعه و سازمان دارد.ثير بهتأ

هاي نوين اطالعاتي، جهاني شدن از سوي ديگر رشد فناوري
نوان عو نيز فشارهاي ناشي از رقابت، منجر به كاربرد دانش به

ها و جوامع امروزي ضرورتي اساسي براي موفقيت سازمان
جايي كه ). و از آن1393گرديده است (برزگر و همكاران، 

هاي ها در گرو استفاده از سرمايهموفقيت و تحقق اهداف سازمان
ها و تئوريباشد، كار بردن دانش در سازمان ميناملموس و به

مطرح شده است  تحقيقات نقش رهبري در مديريت دانش
  . )2008، 1(الكشمن و پرنت

هاي نوين اكنون به شيوهها هممتخصصان معتقدند كه سازمان
هاي سنتي آن نياز دارند. چرا كه معتقدند جاي شيوهرهبري به

ها نيست، گوي نيازهاي موجود سازمانهاي سنتي ديگر پاسخشيوه
ي نظري هانيل به اين مهم، مستلزم شناخت مفاهيم و چارچوب

جديد و به كارگيري آنها متناسب با شرايط و مقتضيات موقعيتي 
هاي هاي مفهومي و نقشهاست. در اين راستا الزم است پنداره

هاي جديد رهبري در مديران و شناختي كارآمدي درباره نظريه
رهبران توسعه يابد و ساختارسازي الزم براي بكارگيري نوع 

). بنابراين 2007، 2وندرورفرهبري مورد نظر به عمل آيد (
    منظور سازگاري با محيط، خود به دنبال بهترين ها بهسازمان

هاي رقابتي دست پيدا كنند كارها هستند تا بتوانند به مزيتراه
كارهاي كسب مزيت ). يكي از راه1389(هويدا و همكاران، 
  است. 3رقابتي، رهبري دانش

سازماني است،  اي از اطالعات كليديرهبري دانش مجموعه
                                                            

1- Lakshman, C. & Parente, R 
2- Vanderwerf 
3- Knowledge Leadership 

سازد با استفاده از آن براي تداوم كه مديران را قادر مي
). 2007، 4ريزي كنند (سارابياآميز ماموريت سازمان برنامه موفقيت

     اي در موفقيت و قدرت رهبري دانش عامل تعيين كننده
) و نقش 1391ها بوده (اردالن و همكاران، پذيري سازمانرقابت

نش سازماني، عملكرد سازماني، اثربخشي مهمي را در ارتقاي دا
سازماني، يادگيري سازماني، فرهنگ سازماني، ايجاد و بينش و 

كند. رهبري دانش شامل چهار مديريت دانش و اطالعات ايفا مي
مولفة گرايش يادگيري، جو حمايتي يادگيري، حمايت از 

  ). 2009باشد ( الكشمن، فرآيندهاي فردي و گروهي مي
شخصي است كه به طور فعال برنامه دانش را خلق رهبر دانش 

دهد، خلق فرهنگي كه نوآوري و كند و به جلو سوق ميمي
سازي دانش را تشويق كرده و موجب تسريع يادگيري و سهيم

هاي تكنولوژيك عمل يادگيري و انتقال دانش همراه با زيرساخت
د ). رهبر دانش از طريق ايجا2007گردد (سارابيا، مناسب مي

محيط كاري مناسب براي توسعه دانش، نقش مهمي در مديريت 
  كنند. دانش و فرايندهاي دانشي ايفا مي

از سوي ديگر، با توجه به افزايش سرعت تغييرات و تحوالت 
علمي، تكنولوژيك، اجتماعي، فرهنگي و.. در عصر حاضر، 

شوند كه افزون بر هايي موفق و كارآمد محسوب ميسازمان
هاي ا تحوالت، قادر باشند مسير تغييرات و دگرگونيهماهنگي ب

بيني كرده و بتوانند از اين تغييرات به عنوان فرصت آينده را پيش
  ي بهتر سازمان خود بهره گيرند. براي ساختن آينده
هاي ، يكي از ابزارهاي كاربردي براي برنامه5بهبود سازماني

ه منجر به بقا و استراتژيك و تغييرات بنيادي در سازمان است ك
گردد. بهبود سازماني روشي است براي بهبود رشد سازمان مي

ها و عملكرد سازمان كه بر پايه فرآيند آموزش و تغيير ارزش
   هاي كاركنان و اعضاي سازمان قرار دارد (عطافر ونگرش
). به عقيده اورتون بهبود سازماني يك تفكر 1388نيا، صالح

ال بردن توان خلق، ايجاد و ميزان جهاني است كه مبتني بر با
باشد. ها و جوامع با تحوالت گوناگون مياستعداد مطابقت سازمان

كند كه چنين براي بهبود سازماني چهار مولفة ارائه ميوي هم

                                                            
4- arabia  
5- Organizational Improvement 
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عبارتند از مهارت بازاريابي، مهارت به عضويت درآوردن، 
  مهارت ارزيابي و مهارت انعقاد قرارداد.

ها توليد، پرورش، كاربرد مهم كتابخانههاي يكي از رسالت
دانش و انديشه نو و ارتقاي دانايي محوري براي افزايش مزيت 

كه بتواند خود را بهبود بخشيده و منجر رقابتي است. لذا براي اين
به توسعه شوند بايد انرژي و منابع سازمان را در جهتي هدايت 

هاي موريتهاي سازمان و انجام مانمايند كه ضمن تحقق هدف
بايد با استفاده  هاسيستم، نيازهاي كتابداران را تامين كند، كتابخانه

از رهبري دانش، منابع انساني خود را در توليد و اشاعه دانش و 
چه اين عوامل باعث بهبود انديشه نو سهيم و هدايت نمايد. چنان

توانند تحوالت اقتصادي، فرهنگي و فكري و سازماني گردند مي
  ). 1،2009عي را بوجود آورند ( ماسا و تيستااجتما

دگيري كه رهبري دانش بر توليد، كاربرد، تسهيم يانظر بر اين
كيد دارد، هدايت و رهبري فرايند دانش و انديشه در سازمان تأ

توان به اين نتيجه هاي دانش محور را بر عهده گرفته و ميفعاليت
زماني توليد و رسيد كه محل تالقي رهبري دانش و بهبود سا

بكارگيري دانش و انديشه نو در سازمان است كه منجر به رشد و 
 آوردبالندگي سازمان شده و بهبود سازماني را به ارمغان مي

  ).2007(وندرورف،
الذكر صورت گرفته اگرچه تحقيقات متعددي در زمينه فوق

است، اما مفهوم رهبري دانش در حوزه كتابداري يك موضوع 
باشد و اين امر پيگيري اين موضوع را داراي اهميت يناشناخته م
ترين منابع  جمله مهم ها ازكند. دانش براي تمام سازمانبيشتري مي
نظران علم مديريت دانش  طوري كه صاحبها است. بهو دارايي

دانند و با توجه را جايگزين نهايي توليد، ثروت و سرمايه پولي مي
درصدد پاسخ دادن به اين حاضر به اهميت موضوع، پژوهش 

ه است كه آيا بين رهبري دانش با بهبود سازماني از ديدگاه مسئل
هاي دولتي شهر تهران هاي مركزي دانشگاهكتابداران كتابخانه

رابطه وجود دارد يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است ميزان اين 
  اثرگذار چقدر است؟

  

ا عنوان ) در پژوهشي ب1395كشاورز؛ فراهاني و اعظميان (

                                                            
1-Massa & Testa 

و  2تدوين مدل ارتباطي رهبري دانش با مديريت سرمايه فكري"
منابع انساني اداره كل ورزش و جوانان استان  3سرمايه اجتماعي

به اين نتيجه رسيدند كه بين سرمايه اجتماعي با رهبري  "اصفهان
دانش و سرمايه فكري با رهبري دانش ارتباط معناداري وجود 

رهبري دانش با سرمايه فكري و اجتماعي  دارد و نيز مدل ارتباطي
  از برازش مطلوب برخوردار است.

بررسي "ي خود با عنوان ) در مطالعه1395سهرابي، مونا (
رابطه بين رهبري دانش با مديريت سرمايه فكري در بين معلمان 

به اين نتايج دست يافتند كه   "مدارس شهرستان پاكدشت
ه فكري در معلمان مورد وضعيت رهبري دانش و مديريت سرماي

هاي پژوهش در وضعيت مطلوب قرار دارد و نيز بين تمامي مولفه
رهبري دانش با مديريت سرمايه فكري رابطه مثبت و معناداري 

  وجود دارد. 
 ") در پژوهشي با عنوان1394فتحي؛ سيدعامري و قادرزاده (

ارتباط رهبري دانش و توانايي جذب دانش در ادارات كل 
گرا به كند كه سبك تحولبيان مي "جوانان غرب ايرانورزش و 

طور مستقيم بر واسطه تعهد تيمي به عنوان يك متغيير ميانجي به
روي اثربخشي تيمي تاثير معناداري داشت. در نهايت نتايج حاكي 

سطح، سطوح باالتري از تعهد را ازآن است كه رفتار رهبران هم
باعث افزايش اثربخشي تيمي  در درون تيم ايجاد كرده و اين تعهد

  شود.مي
روابط ") در پژوهش خود با عنوان 1394فيض و جعفري (

به اين نتيجه   "ايبيني رهبري دانش و جو توسعهساختاري جهان
وري باالترين ميانگين را در بين ارسيدند كه استفاده مطلوب از فن

رهبري بيني بيني رهبري دانش داشته و بين ابعاد جهانابعاد جهان
اي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. دانش با ابعاد جو توسعه

-اي ميبيني كننده معنادار جو توسعهبيني رهبري دانش پيشجهان

بيني رهبري چنين نتايج حاكي از آن است كه جهانباشد. هم
اي را تحت تاثير قرار تواند به طور مستقيم جو توسعهدانش مي

  دهد.
نقش ") در پژوهشي با عنوان 1394( موغلي و سپندآسا

                                                            
2- Intcllectual Capital  
3- Social Capital  
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به اين نتيجه  "محور در اقدامات مديريت دانشرهبري دانش
هاي مديريت رابطه وجود رسيدند كه بين رهبري دانش و شيوه

  دارد.
نقش ") در پژوهشي به بررسي 1393پور (موغلي و غفوريان

هاي ضمن خدمت بر بهبود اثربخشي رهبري دانش و آموزش
داخته است. اين پژوهش بيانگر اين است كه رهبري پر "سازماني

سزايي در بهبود و هاي ضمن خدمت نقش بهدانش و آموزش
هاي سالم و ناسالم اثربخشي سازماني دارند و با شناخت مولفه

هاي هاي محيط كاري درزمينه مديريت دانش و آموزشواقعيت
ي شود كه براضمن خدمت اين امكان براي مسئولين فراهم مي

هاي مديريت و رهبري را ترين روشبهتر، مناسب 1اثربخشي
انتخاب كنند تا موجبات بهبود رضايت شغلي كاركنان، جو 

  سازماني و رهبري سازمان فراهم شود. 
بررسي ") در تحقيق خود با عنوان 1393نژاد(زارع؛ ابراهيمي

سازي منابع سازماني و نقش آن بر نگرش مديران در رابطه با پياده
به اين نتايج رسيدند كه نگرش مديران در رابطه با  "بهبود سازماني

چنين ريزي منابع سازمان مثبت و همسازي سيستم برنامهپياده
ريزي منابع سازمان بر بهبود سازماني تاثير مثبت و هاي برنامهمولفه

  معناداري دارند.
بررسي ") در مقاله خود به 1391اردالن، اسكندري و گيالني(

 "طه بين رهبري دانش، هوش سازماني و اثربخشي سازمانيراب
پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بين رهبري دانش و هوش 
سازماني با اثربخشي سازماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد 

هاي رهبري دانش، مولفه حمايت از يادگيري و از اين مولفه
  يني سازماني دارد. ب فردي و گروهي بيشترين تاثير را در پيش

رابطه ") طي پژوهشي تحت عنوان 1391قنبري و اسكندري (
پرداختند و به اين  "بين رهبري دانش با مديريت سرمايه فكري

نتيجه رسيدند كه بين رهبري دانش و مديريت سرمايه فكري 
  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 آموزش") در پژوهشي با عنوان 1390محمدي و رنجبر (
به اين نتيجه دست يافتند كه  "ضمن خدمت و بهبود سازماني

آموزش ضمن خدمت اثر مثبت بر بهبود سازماني داشته و توان 

                                                            
1- Effectiveness  

هاي نيروي انساني را در كسب و تحقق اهداف و ماموريت
هاي نمايد. همچنين موجب افزايش مهارتسازمان تقويت مي

گردد. ي ميشغلي، دانش و معلومات فرد در انجام وظايف سازمان
ها و گيرياز سوي ديگر مشاركت نيروي انساني در تصميم

هاي سازمان، فلسفه و روحيه سازندها را بر سازمان ريزيبرنامه
كند و موجب ايجاد هماهنگي و ترويج فكر خالق و حاكم مي

  گردد.نوآوري و بهبود سازمان مي
ود فرايند مداخله بهب") در تحقيقي با عنوان 1385جمشيديان(

به اين نتيجه  "هاي دولتي ايرانسازماني در تغيير و تحول سازمان
دست يافتند كه يكي از عوامل هرگونه تغيير بهبود و بازسازي 

ها هستند كه يكي از آنها، مدل پژوهش ها، الگوها و مدلسازمان
     علمي است و در صورتي كه به نحو درست و مستمر از آن

تر تر و روانو بهبود در سازمان آسانبرداري شود ايجاد تغيير بهره
  خواهد شد.

اثر رهبري ") در تحقيقي با عنوان 2015(2ژانگ ليانينگ
هاي مهندسي دانش بر تسهيم و به اشتراك گذاري دانش در تيم

به اين نتيجه رسيدند كه رهبري دانش اثر  "طراحي پروژه
مستقيمي بر به اشتراك گذاشتن دانش مهندسان از طريق نقش 

اي سرمايه اجتماعي دارد و نيز به اشتراك گذاشتن دانش اسطهو
موثر بستگي به وجود رهبري دانش و ترويج يك محيط قابل 

  اعتماد و همكاري دارد.
نقش رهبري ") در تحقيقي با عنوان 2015و همكاران( 3ماريو

به اين نتيجه  "هاي مديريت دانش و نوآوريدانش محور در شيوه
دانش در گرا بر نوآوري و مديريت انشرسيدند كه رهبري د

اگرچه دانش براي ايجاد و خلق  سازمان تأثير مستقيم دارد. 
تواند در گرا ميجود يك رهبري دانشونوآوري مهم است ولي 

سازي مديريت دانش شود كه سازمان باعث ايجاد نوآوري و پياده
  د.تواند باعث بهبود سازمان در نوآوري شواين به نوبه خود مي

بررسي "در پژوهشي با موضوع  )2014(4دانت، سانچز و پابلو
 "هاي مديريت دانش و نوآوريمحور در شيوهنقش رهبري دانش

هاي رهبري دانش براي به اين نتيجه رسيدند كه اگرچه شيوه
                                                            

2- Zhang , Lianying 
3- Mario 
4- Donate & al 
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مقاصد نوآوري مهم هستند. با اين وجود سبك رهبري توسعه و 
-هاي اكتشاف و بهرههاي رهبري دانش و شيوهاستفاده از شيوه

هاي مديريت  كند و همچنين بين شيوهبرداري از آنها را تشويق مي
  و رهبري دانش با نوآوري رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

رهبري "شان با عنوان ) در مطالعات2014و همكاران( 1يانگ
بيان كردند كه اتخاذ  "دانش براي بهبود پروژه و عملكرد سازماني

مداري در ارتباط است اين تحليل ش با مديريت مشتريرهبري دان
دهد كه اجراي مديريت دانش بر عملكرد سازماني از نشان مي
گذارد و همچنين رابطه مثبت و ثير ميكرد پروژه تأطريق عمل

  معناداري بين رهبري دانش و عملكرد پروژه وجود دارد.
در  نقش رهبري") در پژوهشي به بررسي 2012( 2لينا و استا

پرداختند و به اين نتايج  "انتقال دانش در يك سازمان خالق
ق دست يافتند كه رهبري بر انتقال دانش در يك سازمان خال

  ثيرگذار است.تأ
بررسي ") طي تحقيقي با عنوان 2010( 3چانگ؛ فان و چانگ

 "رابطه بين رهبري دانش مديران و مزيت رقابتي مدارس ابتدايي
د كه، رهبري دانش مديران و مزيت رقابتي ها رسيدنبه اين يافته

بستگي مثبت و معناداري بين داراي ميانگين بااليي است، هم
رهبري دانش مديران و مزيت رقابتي وجود دارد و رهبري دانش 

  بيني كند.تواند مزيت رقابتي را پيشمديران مي
رهبري دانش ") در پژوهشي با عنوان 2009(4الكشمن

انجام داد  "هاي هنديمديران عامل شركتسازماني كه در بين 
دريافت كه رهبري دانش با اثربخشي سازماني رابطه دارد، افزون 
بر اين، دانش و اطالعات رهبران نيز به صورت مثبت با اثربخشي 
سازماني رابطه دارد. همچنين بين عقايد مديران، مديريت دانش و 

  ادراكات رهبري رابطه قوي وجود دارد.
هاي انجام شده در زمينه رهبري دانش الي پژوهشبررسي اجم

رغم اهميت اين كه علي و بهبود سازماني، حاكي از آن است 
ي نيروي انساني تاكنون پژوهشي در اين زمينه در بحث در حوزه

كه راهبرد رهبري دانش از حال آن ها انجام نشده استكتابخانه

                                                            
1- Yang   
2- Lina & Asta 
3- Chang Fan chong 
4- Lakshman & parente  

 انساني است كه ي مديريت منابعآن دسته مفاهيم با اهميت حوزه
تواند به برتري بلند هاي رهبري دانش ميبا بكارگيري سيستم
هاي رقابتي ادامه دهند و منافع بسياري را هم مدت خود در عرصه

ها به همراه خواهند در سطح فردي و هم سازماني براي سازمان
ها با يك فرآيند شود كه سازمانداشت. به همين دليل پيشنهاد مي

دار در امر توسعه و بهبود تالش كنند تا ي شده و هدفريزبرنامه
اي در هر وري نيروي انساني كه در جايگاه ويژهشاخص بهره

سازمان برخوردار است افزايش يافته و موجبات نيل به ارتقاء بيش 
گردد. لذا با توجه به شكاف از پيش توسعه و بهبود سازمان مي

دارد وضعيت دو متغير موجود در اين زمينه، پژوهش حاضر قصد 
كارهاي گيري و راهحياتي رهبري دانش و بهبود سازماني را اندازه

الزم را براي بهبود و ارتقاي آنها در سازمان ارائه داده و خالءهاي 
ناشي از كمبود مطالعات در اين زمينه را پر كند كه امري مهم در 

ص ها و مسئولين در خصوبيداري سازمان و باالخص كتابخانه
توجه آنها به تقويت و بهبود اين دو متغيير مهم در اثربخشي و 

   ها است.موفقيت سازماني در سازمان
دنبال تبيين ارتباط بين ابعاد رهبري در نهايت پژوهش حاضر به

هاي مركزي دانش با بهبود سازماني از ديدگاه كتابداران كتابخانه
ا ارائه نتايج قابل هاي دولتي شهر تهران است تا بتواند بدانشگاه

هاي مشابه قدمي هر چند كوچك استفاده و كاربردي در سازمان
ها در دنياي پر تالطم امروزي برداشته در راستاي موفقيت سازمان

  باشد. 
  هاي پژوهش عبارتند از: سؤال

هاي مركزي . وضعيت رهبري دانش در كتابداران كتابخانه1
  ت؟هاي دولتي شهر تهران چگونه اسدانشگاه

هاي مركزي . وضعيت بهبود سازماني در كتابداران كتابخانه2
  هاي دولتي شهر تهران چگونه است؟دانشگاه

  هاي پژوهش شامل:  فرضيه
هاي رهبري دانش با بهبود سازماني در كتابداران . بين مولفه1

هاي دولتي شهر تهران رابطه وجود هاي مركزي دانشگاهكتابخانه
  دارد. 
بيني بهبود سازماني رهبري دانش توان پيشهاي . مؤلفه2

  كتابداران را دارند.
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 روش پژوهش 

روش پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي و از نظر روش، 
توصيفي، از نوع همبستگي است. جامعه آماري در اين پژوهش 

هاي دولتي هاي مركزي دانشگاهشامل كليه كتابداران كتابخانه
شود. نفر را شامل مي 140اً شهر تهران بوده است كه مجموع

 نامه رهبري دانش ويتاالها از دو پرسشجهت گردآوري داده
باشد، استفاده شده مولفه مي 4سوال و  26) كه داراي 2004(

اي نامه طيف پنج گزينهگويي به اين پرسشاست. مقياس پاسخ
 5تا  1ليكرت از كامالً مخالف تا كامالً موافق است كه با اعداد 

شده است. كسب امتياز حداكثري بيانگر اين واقعيت  مشخص
هاي مورد ها و ابعاد رهبري دانش در كتابخانهاست كه شاخص

نامه بهبود نظر از وضعيت مطلوبي برخوردار است. و پرسش
سئوال و چهار مولفه  31) كه مشتمل بر 2007( سازماني اورتون

ليكرت در نامه به صورت مقياس باشد. سئواالت اين پرسشمي
دست آوردن ميزان اي تهيه شده است. براي بهدرجه 5يك طيف 

هاي هاي فوق به رويت متخصصان حوزهنامهروايي، پرسش
ييد آنان شناسي رسيد و مورد تأمديريت و علم اطالعات و دانش
نامه رهبري دانش با استفاده از قرار گرفت. ميزان پايايي پرسش

چنين ميزان پايايي ست آمد. هم% به د91روش آلفاي كرونباخ 

-%  برآورد گرديده است. تجزيه و تحليل داده88بهبود سازماني 

هاي آمار توصيفي نظير فراواني، هاي گردآوري شده از روش
هاي آمار استنباطي نمودارها، ميانگين و انحراف معيار و از روش

هاي مستقل،  براي گروه tچون ضريب همبستگي پيرسون، آزمون 
تك گروهي، تحليل  tاسميرونوف، آزمون -ون كالموگروفآزم

واريانس يك طرفه و رگرسيون گام به گام استفاده شده. براي 
  استفاده شده است.  spss19افزارهاي ها از نرمتجزيه و تحليل داده

  

  هايافته
هاي اين پژوهش در چندين بخش در قالب جداول و يافته

  نمودارهايي ارائه شده است.
   هاي توصيفي، شناختي: در بخش دادهات جمعيتاطالع

حاكي از آن است كه تعداد كل نمونه آماري  1هاي جدول يافته
   هاي مركزي نفر از كتابداران كتابخانه 140مورد مطالعه 

ها زن و  درصد آن 43/71هاي دولتي شهر تهران است كه دانشگاه
لي، ها مرد بودند. از نظر توزيع مدرك تحصي درصد آن 57/28
درصد داراي  72/40درصد داراي مدرك كارشناسي،  14/42

 14/7درصد داراي مدرك دكترا و  10مدرك كارشناسي ارشد و 
  اند.درصد هم به اين پرسش پاسخ نداده

  
  هاي دولتي شهر تهرانهاي مركزي دانشگاهاي كتابداران كتابخانه. مشخصات جمعيت شناختي و زمينه1جدول

  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد فراواني   فراواني   مدرك تحصيلي   صد فراواني در  فراواني   جنسيت 
  14/42  14/42  14/42  59  كارشناسي   43/71  100  زن 
  86/82  72/40  72/40  57  كارشناسي ارشد  57/28  40  مرد 
  

  جمع كل
  

140  
  
100  

  86/92  10  10  14  دكترا
  100  14/7  14/7  10  بي پاسخ
    100  100  100  جمع كل
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  .آزمون بررسي نرمال بودن2جدول
  اسميرنوف  -كولموگروف

  سطح معناداري   درجه آزادي   آماره  
  081/0 140  071/0  رهبري دانش

لفه
مو

  ها

  250/0 140  340/1  گرايش به يادگيري
  45/0 140  081/1  جو حمايتي يادگيري

  065/0 140  95/0  حمايت از فرايندهاي فردي و گروهي 
  2/0 140  067/0  بهبود سازماني

لفه
مو

  ها

  175/0 140  056/0  مهارت بازاريابي
  2/0 140  056/0  مهارت به عضويت درآوردن

  056/0 140  045/1  مهارت انعقاد قرارداد
  312/0 140  78/0  مهارت ارزيابي

  

  
نشان داد كه با توجه به  2دست آمده از جدول هاي بهيافته

 <05/0آمده در قسمت سطح معني داري  دستكه عدد بهاين
pvalue ي آزمودني باشد و فرضيه نرمال بودن براي هر دو دادهمي
  هاي ما داراي توزيع نرمالي هستند.شود بدين ترتيب دادهتاييد مي

  
هاي سئوال اول: وضعيت رهبري دانش در كتابداران كتابخانه

  هاي دولتي شهر تهران چگونه است؟مركزي دانشگاه

  

   هاي دولتي شهر تهرانمركزي دانشگاه هايكتابخانه . بررسي وضعيت رهبري دانش در كتابداران3جدول
 شاخص

 متغير

  t p  ميانگين آماري  انحراف معيار  ميانگين  تعداد

  000/0  629/11  3  6110/0  6005/3  140  رهبري دانش
هاي مولفه

  رهبري دانش
  000/0  977/11 3  6751/0  6751/0  140  گرايش به يادگيري
  000/0  583/9 3  7244/0  5867/3 140  جو حمايتي يادگيري
حمايت از فرايندهاي 
  فردي و گروهي

140 5214/3  6717/0  3 100/8  000/0  

  

  
، ميانگين رهبري دانش در كتابداران  3با توجه به نتايج جدول

   6005/3هاي دولتي شهر تهران، هاي مركزي دانشگاهكتابخانه
ترتيب، گرايش به  هاي رهبري دانش بهگين مولفهباشد. ميانمي

 5867/3درصد؛ ميانگين جو حمايتي يادگيري  6833/3يادگيري 
درصد؛ و نيز ميانگين حمايت از فرايندهاي فردي و گروهي 

كه انحراف معيار چنين با توجه به اينباشد همدرصد مي 5214/3
اوت در سطح بزرگتر است، اين تف 3و از ميانگين آماري  6110/0

در تمامي متغييرها  pvalue< 0/01معنادار است، زيرا  01/0
توان اذعان اطمينان مي 99/0باشد، بنابراين با مي 05/0كمتر از 

هاي آن در سطح باالتر از حد داشت كه رهبري دانش و مولفه
  متوسط قرار دارد.

  
هاي سئوال دوم: وضعيت بهبود سازماني در كتابداران كتابخانه

  هاي دولتي شهر تهران چگونه است؟ركزي دانشگاهم
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   هاي دولتي شهر تهرانمركزي دانشگاه هايكتابخانه . بررسي وضعيت رهبري دانش در كتابداران4جدول

  

  
طرفه نشان يك t ، برگرفته از آزمون4نتايج حاصل در جدول 

كه وضعيت ميانگين بهبود سازماني در كتابداران دهد مي
 5500/3هاي دولتي شهر تهران هاي مركزي دانشگاهكتابخانه

) بزرگتر بوده و در وضعيت 3درصد است كه از ميانگين آماري (
باالتر ازحد متوسط است. با توجه به ميانگين نمرات بهبود 

در رتبه اول؛  6500/3ابي با مقدار سازماني، مولفة مهارت ارزي
، مهارت انعقاد  5919/3مهارت به عضويت درآوردن با ميانگين 

 3286/3و مهارت بازاريابي با ميانگين  4875/3قرارداد با ميانگين 
داري چه كه از سطح معناهاي بعدي قرار دارند. آندر رتبه

Pvalue<0/01  كرد توان ادعا مي 99/0مشخص است با اطمينان
  باشند.ها باالتر از حد متوسط ميكه تمام مولفه

هاي رهبري دانش با بهبود سازماني در فرضيه اول: بين مولفه
هاي دولتي شهر تهران هاي مركزي دانشگاهكتابداران كتابخانه

  .رابطه وجود دارد 
. بين رهبري دانش و بهبود سازماني 5بر اساس نتايج جدول 

)340/0 r = داري وجود  رابطه مثبت و معني 0001/0) در سطح
  دارد. 

  
  كاركنان بهبود سازمانيو رهبري دانش . نتايج آزمون پيرسون بين 5جدول 

  نتيجه آزمون  سطح معناداري  مقدار آماره  آماره ها  متغييرها
  تاييد شد Person 340/0 P<0/0001  رهبري دانش و بهبود سازماني

  

  
  نش بر بهبود سازمانيرهبري دا تحليل واريانس تاثير. 6 جدول

 منبع  تغييرات مجموع مربعات  درجه آزادي  ميانگين مربعات  آزمون Fآماره   سطح معناداري

000/0  018/18  
 رگرسيون 118/5 1 118/5

 باقيمانده 196/39 138 284/0

 كل 314/44 139 
 

  
  
  
  
  
  
  

p  
 

t  انحراف معيار  نمره معيار  شاخص  تعداد ميانگين
  متغير

  بهبود سازماني  140 5500/3  5646/0  3  404/12  000/0
  مهارت بازاريابي  140 6500/3 8757/0 3  439/4  000/0

مولفه هاي
بهبود سازماني  

  

 مهارت به عضويت درآوردن  140 5919/3 4397/0 3  801/14  000/0

  مهارت انعقاد قرارداد  140 3286/3  7073/0 3  155/8  000/0
  مهارت ارزيابي  140  4875/3  6976/0 3  026/11  000/0
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 هاي رهبري دانش و بهبود سازماني. نتايج رگرسيون خطي بين مؤلفه7جدول 

  ص هاي رگرسيونشاخ
 tمقدار  tسطح معناداري 

ضرايب 
 ضرايب غير استاندارد  استاندارد

 متغيرها

ضريب تعيين   دوربين واتسون
 Beta  تعديل شده

خطاي 
 B  استاندارد

432/2  109/0  
000/0  110/9   270/0 461/2 

عرض از مبدا، 
)Constant(  

  رهبري دانش 314/0 074/0 340/0  245/4  000/0
  

  
مه جهت بررسي ميزان تاثير رهبري دانش بر بهبود در ادا

سازماني از رگرسيون خطي ساده استفاده شده است، نتايج 
ها نشان داد كه رابطه بين دو متغير مذكور در اين بخش بررسي

). ميزان تاثير رهبري دانش F=18.018 , p<0.00خطي بوده (
ناداري و سطح مع  245/4بر بهبود سازماني با مقدار آماره تي 

  باشد.به لحاظ آماري قابل قبول مي 000/0
  

 
  هاي دولتي شهر تهرانهاي مركزي دانشگاهماتريس ضريب همبستگي ابعاد رهبري دانش و بهبود سازماني در كتابداران كتابخانه. 8جدول 

حمايت از فرايندهاي 
 فردي و گروهي

يبهبود سازمان رهبري دانش گرايش يادگيري جو حمايتي يادگيري  نام متغير 

    1 340/0   رهبري  
>P  دانش 0001/0  

   1 408/0  
P< 0001/0  

706/0   گرايش  
>P يادگيري 0001/0  

  1 711/0  
P< 0001/0  

246/0  
P< 01/0  

480/0  جو حمايتي يادگيري 
P< 0001/0  

1  720/0  
P< 0001/0  

816/0  

P< 0001/0  

321/0  
P< 0001/0  

646/0 و حمايت از فرايندهاي فردي  
>P گروهي 0001/0  

  

  
. با استفاده از آزمون پيرسون 8دست آمده از جدولاطالعات به

درصد  1درصد و سطح خطاي كمتر از  99دهد كه با اطمينان نشان مي
داري ميان رهبري دانش با بهبود سازماني در كتابداران رابطه معني

دارد. هاي دولتي شهر تهران وجود هاي مركزي دانشگاهكتابخانه
 12/0درصد و واريانس برابر  34بستگي متغيرها برابر همچنين ميزان هم

r2=  بستگي متوسط بين متغيرها درصد است كه نمايانگر هم 12يا   
باشد. و نيز ارتباط سه مولفه از متغيرهاي رهبري دانش، شامل مي

گرايش يادگيري، جو حمايتي يادگيري و حمايت از فرايندهاي فردي 

معنادار  >0001/0Pبا بهبود سازماني مثبت بوده و در سطح و گروهي 
ي راهبردهاي رهبري دانش، يعني گرايش دست آمد. همچنين رابطهبه

يادگيري، جو حمايتي يادگيري و حمايت از فرايندهاي فردي و 
  معنادار است. >0001/0Pگروهي نيز با يكديگر مثبت و در سطح 

بيني بهبود توان پيشهاي رهبري دانش فرضيه دوم: مؤلفه
  سازماني كتابداران را دارند.
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  هاي رهبري دانش و بهبود سازماني. مدل همبستگي بين مولفه9جدول شماره 

  

  
رگرسيون  ،حاكي از آن است كه تحليل9حاصل از جدول  نتايج

 گرايش يادگيري متغير اول مرحله شود. كه دردر دو مرحله انجام مي

) آن با بهبود سازماني Rهمبستگي ( ضريب و ميزان شودمي مدل وارد
برابر با ) R2(شده است، در اين مرحله ضريب تعيين  706/0برابر با 

گيرد لذا نمي نظر در را آزادي درجه مقدار اين باشد و چونمي 599/0
كنيم كه مقدار آن برابر با استفاده مي) R2(از ضريب تعيين اصالح شده 

شده است. به عبارت ديگر، بر اساس ضريب تعيين تعديل شده  599/0
درصد تغييرات متغير وابسته (بهبود سازماني) به وسيله متغير  6/50

مقدار دوربين واتسون نيز در فاصله شود. گرايش يادگيري تبيين مي
        ها را نتيجه قرار دارد، در نتيجه استقالل داده 5/2تا  5/1استاندارد 

گيريم. براي قضاوت در مورد سهم تاثير متغير بر رفتار بهبود مي
سازماني به ستون ضرايب بتاي استاندارد شده در مدل توجه كنيم 

 663/0ايب استاندارد شده شود متغير گرايش يادگيري با ضرمشاهده مي
بيانگر آن است كه در گام نخست سهم مولفه گرايش به يادگيري در 

باشد. نتايج نهايي آناليز درصد مي 66/3بيني بهبود سازماني پيش
توان به رگرسيون گام به گام به همراه ضريب متغير موثر در مدل را مي

  شرح ذيل نوشت:
 ود سازماني= بهب270/1) +365/0گرايش يادگيري (

  
  گيري بحث و نتيجه

در خصوص وضعيت رهبري دانش در جامعه مورد مطالعه با 
ها، گرايش به توجه به نتايج ارائه شده، مطلوب و از بين مولفه
ها قرار دارد و يادگيري در باالترين سطح نسبت به ساير مولفه

 ها، در فراهم ساختنبيانگر آن است كه  رهبري دانش در كتابخانه
اندازي راهبردي، انگيزش كتابداران، برقراري ارتباطات چشم

سازي طرح دانشي مورد موثر و ايجاد الگوي مناسب در پياده
توجه قرار گرفته است، و رهبران دانش از راه ايجاد تماس و 

هاي فردي، ها، شناخت مساعدتارتباط مستمر با اعضاي كتابخانه
كنند تا از ا را فراهم ميهايي را براي رشد و پرورش آنهفرصت

طريق ايجاد محيط كاري مناسب براي توسعه دانش، نقش مهمي 
را در فرايندهاي دانشي ايفا كنند. به همين دليل، لزوم توجه 

ها، به ابعاد رهبري دانش امري ضروري به نظر مديرانِ كتابخانه
رسد زيرا موجب بروز ادراكات مشترك در بين كتابداران، مي

       مكاري و صميميت، بهبود تعهد سازماني، افزايش ه
ها براي افزايش پذيري، بهبود سازماني و ارتقاء يادگيريمسئوليت

گردد. نتايج پژوهش حاضر استانداردهاي عملكردي و عملي مي
)؛ قنبري و 1393پور(هاي موغلي و غفوريانبا پژوهش
)؛ لينا و 1391)؛ اردالن و همكاران(1391اسكندري(

سو ) هم1395)؛ سهرابي(2001)؛ چانگ و همكاران(2012آلستاد(
است. زيرا ميزان رهبري دانش را در جامعه مورد مطالعه خود 

  اند.باالتر از حد متوسط گزارش كرده
و نيز يك استراتژي تعليماتي  بهبود سازماني پاسخي به تغييرها

هاست؛ به  ها و ساختار سازمانباورها، ارزشپيچيده به قصد تغيير 
ها توان سازگاري با شرايط جديد، و ي كه سازماننحو

هاي نو را بيابند و بتوانند با مشكل تحوالت سريع، خود تكنولوژي

ضريب همبستگي   مدل
)R(  

ضريب 
  )R2تعيين (

ضريب تعيين 
  R2(  Fاصالح شده (

سطح معني 
  )sigداري (

دوربين 
  واتسون

  748/1  000/0  239/137  595/0  599/0  706/0  گرايش يادگيري
  متغير وابسته: بهبود سازماني

سطح معني داري 
)sig(  t 

  ضرايب استاندارد نشده  ضرايب استاندارد شده
  مدل

Beta  خطاي استاندارد  B  
  مقدار ثابت  12/2  247/0   579/8  000/0

1  
  گرايش يادگيري 372/0  078/0  663/0  766/4  000/0

  متغير وابسته: بهبود سازماني
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ترين دست آوردن با ارزشرا تطبيق دهند. به همين دليل براي به
نتيجه از بهبود سازماني، تمامي افراد سازمان بايد در آن مشاركت 

ها نيز غالباً هبود سازماني در كتابخانههاي بفعال داشته باشند. برنامه
گردد كه فضايي را ايجاد نمايد كه امكان در اين جهت تهيه مي

نوسازي و رشد مداوم فردي، گروهي و سازماني از هر لحاظ 
هاي ناسالم، گشا، رقابتفراهم باشد. و با استفاده از فنون مشكل
ها را از بين ها و سازمانناسازگاري و برخورد بين افراد و گروه

برده و فضايي آكنده از تفاهم، اعتماد و همكاري جايگزين آن 
گر وضعيت مطلوب هاي پژوهش نشانگردد. نتايج حاكي از يافته
هاي دولتي شهر هاي مركزي دانشگاهبهبود سازماني در كتابخانه

             )؛ 1393هاي مظلومي(باشد كه با پژوهشتهران مي
زاده )؛ كاظم1395ي و محرابي(راث)؛ احتشام1391كريمي(حاجي

  باشد. سو مي) هم1394و همكاران(
كند كه بين هاي پژوهش در پاسخ به فرضيه اول بيان مييافته

      رهبري دانش و بهبود سازماني با مقدار ضريب استاندارد
)340/0 r = داري وجود  رابطه مثبت و معني 000/0) در سطح

و كاهش رهبري دانش دارد. اين بدان معناست كه، با افزايش 
بهبود سازماني نيز افزايش يا كاهش خواهد داشت. همچنين 

ثير رهبري دانش بر بهبود ه اين پژوهش دال بر ميزان تأفرضي
درصد و واريانس  34با توجه به ميزان همبستگي متغيرها برابر  سازماني

به لحاظ آماري قابل قبول  و   00/0و سطح معناداري =r2 12/0برابر 
كيد بر يادگيري، توليد و رسد، تأتاييد است. به نظر مي مورد

ها با توجه به نقش اين كاربرد دانش و اطالعات در كتابخانه
هاي اصلي خود را مراكز دانش محور كه به طور عمده فعاليت

نمايد.  پااليش، انتشار و كاربرد دانش ميمعطوف به ايجاد، ثبت، 
ازي و كه در راستاي توانمندسهايي توان گفت سازمانبنابراين مي

هاي فكري چنين افزايش سرمايههاي دانش و همگسترش ظرفيت
هاي داخلي و خارجي از قدرت كنند در عرصه رقابتفعاليت مي
توانند شرايط سازماني  قاي بيشتري برخوردارند و بهتر ميدوام و ب

خود را با تغيير و تحوالت محيطي تطبيق دهند. لذا هدف اصلي 
ها كمك به بهبود عملكرد كتابداران و ي دانش در كتابخانهرهبر

   باشد. به همين دليل باها ميدر نتيجه بهبود عملكرد كتابخانه
آوري اطالعات در گيري از الگوهاي رهبري دانش و فنبهره

توان سرعت، كيفيت و مطلوبيت خدمات را مي      هاكتابخانه
هاي سه با پژوهشي پژوهش حاضر در مقايارتقا بخشيد. نتيجه

)؛ يانگ و 2010)؛ وين چنگ (2007)؛ سايبا(2009الكشمن(
)؛ قنبري و 1391)؛ اردالن و همكاران(2014همكاران(

  )؛ همسو است. 1391اسكندري(
- كند كه از بين مولفهپژوهش در پاسخ به فرضيه دوم بيان مي

و سطح  =f 716/22هاي رهبري دانش، متغيرگرايش به يادگيري با 
بيني كند. به تواند بهبود سازماني را پيشمي 000/0اري معناد

گام نشان داد كه مولفه بهعبارت ديگر نتايج آزمون رگرسيون گام
گرايش به يادگيري بيشترين تاثير را در رگرسيون چند متغيره 

هاي هاي پژوهشداشته و وارد مدل گرديده. اين نتيجه نيز با يافته
)؛ اردالن و 2014همكاران (يانگ و رن)؛ لي2010چانگ(

)؛ معطوفي و 1391)؛ قنبري و اسكندري(1391همكاران(
)؛ عبداللهي و 2011)؛هرست و همكاران(1389همكاران(

  باشد.جهت ميسو و هم) هم1393رضايي(
ها و عوامل بازدانده اين پژوهش عبارت است اما محدوديت

  از: 
     تأثير تمايالت، تجربيات و عوامل رواني و شخصي  -

هاي نامهگويي به سؤاالت پرسشها در پاسخدهندهپاسخ
 تحقيق؛

با  ها يانامهضعف فرهنگ پژوهش و عدم تكميل پرسش -
 ميلي پاسخ دادن كتابداران؛بي

چنين عدم آگاهي و تمايل كتابداران كمبود اطالعات و هم -
در خصوص كسب اطالعات جديد در خصوص متغيرهاي 

  مورد مطالعه .
ها از ادهايي جهت بهبود وضعيت كتابخانهدر پايان پيشنه -

  گردد:نظر بكارگيري رهبري دانش ارائه مي
فضايي براي آگاه ساختن مسئولين و كتابداران با مفهوم  -

 دانش و بهبود سازماني فرآهم گردد؛رهبري 

مديران كتابخانه، محيطي را مبتني بر اعتماد جهت تسهيم  -
و سازنده جهت دانش فرآهم نمايند و از تغييرات مطلوب 

پارچگي مستمر تبادل دانش در درون و بيرون ايجاد يك
 بال نمايند؛سازمان استق
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هاي رهبري دانش به ويژه ايجاد جوي مديران به ويژگي -
 براي يادگيري توجه مضاعف نمايند؛مساعد 

ك از ابعاد ي هر يشود پژوهشي مشابه در زمينهپيشنهاد مي -
 رهبري دانش انجام شود؛

     ها پيشنهاد به اهميت رهبري دانش در سازمانبا توجه  -
هايي در راستاي رابطه رهبري دانش با ساير گردد پژوهمي

 متغيرها نيز انجام شود.
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Abstract 
Objective: This study investigated the relationship between knowledge leadership and 

organizational improvement from the viewpoint of librarians of central libraries of state universities 
of Tehran.  

Methods: The present study is a descriptive-correlational one. The statistical population 
consisted of all librarians of central libraries of state universities of Tehran, which totally have 140 
people. For data collection, Vitala’s Knowledge Leadership Scale (2004) and Orton Inventory 
Improvement (2007) were used. To analyze the data, descriptive statistics, statistical tests and SPSS 
software version 19 were used.

Results: The results revealed that knowledge leadership status with the 3.6005% and 
organizational improvement with 3.5500% among the librarians of the central libraries of state 
universities of Tehran was higher than the mean. Moreover, there was a positive and significant 
relationship between knowledge leadership and organizational improvement.

Conclusion: It can be concluded that there is a positive and significant relationship between 
knowledge leadership and organizational improvement of librarians. Multiple regression analysis 
also showed that knowledge leadership has the potential to predict organizational improvement. 
Among the components of knowledge leadership, the component of learning tendency has the 
greatest impact in predicting organizational improvement.  

Keywords: Knowledge Leadership; Organizational Improvement; Librarians; Central Libraries; 
State Universities, Tehran City.  
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