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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای شهر تهران انجام شدهاست.
روش :پژژوهش حاضژژر بژه رو

پیمایشژژی اسژت .اامهژژه رمژاری مژژارد مطانهژه ایژ پژژوهش ،کتابژژداران و مژدیران شژژا د در

کتابخانه های مرکزی دانشگاه صنهتیشریف ،دانشگاه علام پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،دانشژگاه تربیژت مژدرس،
دانشگاه تهران ،دانشگاه رزاد اسالمی واحد علام تحقیقات تهران ،کتابخانه ملی ایژران و کتابخانژه مرکژز اسژناد و اطژال رسژانی
سازمان پژوهش و برنامهریزی رمازشی میباشد که با تااه به حجم اامهه 912 ،نفر بژا اسژتفاده از مرمژاو کژاکران بژه صژارت
نمانه انتخاب شدهاند .ابزار گردروری دادهها در ای پژوهش ،یک پرسشنامه  3بخشی محققسژاخته تتسژهیم دانژشر گژرایش بژه
تسهیم دانشر و سبک مدیریت ،بنابر نظریه نیکرت) باده است که از میان پرسشنامههای تازیژ شژده 902 ،نفژر بژه پرسشژنامههژا
پاسخ دادهاند .اهت تحلید دادهها از رمار تاصیفی و رمژار اسژتنباطی ترزمژان تحلیژد واریژان

و ضژری

همبسژتگی پیرسژان)

استفاده شدهاست.
یافتهها :یامتهها نشان داد که سبک مدیریت حاکم بر کتابخانهها ،سبک رمرانه -خیرخااهانه نیکژرت بژادهاسژت .میژزان تسژهیم
دانش در بی کارکنان کتابخانهها ،در سطح نسبتاً نامطلابی و میزان گرایش کارکنان به تسهیم دانش در حژد نسژبتاً مطلژابی رژرار
دارد و نیز بی کلیه مؤنفههای سبک مدیریت با تسهیم دانش ارتباط مثبت و مهناداری وااد دارد.
نتیجهگیری :کتابداران و مدیران به یکدیگر اعتماد دارند و احساس مسئانیت برای تحقق اهداف سازمان دیژده مژیشژاد و نیژز
دانش و تجربه بی رنان تازی و اذب شده است .به نظر میرسد برای امزایش تسهیم دانش بی کارکنان نیژاز بژه ارتقژای سژبک
مدیریت ضروری است.
کلیدواژهها :اشتراک دانش ،سبکهای مدیریت ،کتابخانهها و مراکز اطال رسانی ،کتابداران
 نویسنده رابطfa.alizadeh22@gmail.com :
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مقدمه
دنیای امروز به خاطر گستردگی و پیچیدگی ماقانهادها  ،علم یا هنر مدیریت ااام را به صارت امری ادی و حیاتی
مطرح ساخته است .تسینق ،1333 1نه) .نتایج تحقیقات مرتبط به علم مدیریت مؤید ای است که سرمایههای اصلی سازمان را
مناب انسانی تشکید میدهند و استفاده مؤثر و بهینه از ای نیروهای بانقاه و انسانی ،مامقیت و اثربخشی سازمان را تضمی
میکند و الزمه تحقق ای هدف ،اتخاذ سبک مدیریتی مناس

است تسیدعامری  .)6 ،1311برای رسیدن به هدفهای دور و

نزدیک سازمان ،از مدیر الیق و مسئاو حرمهای انتظار میرود که با استفاده از اصاو مدیریت ،به کارگیری شیاههای مناس ،
و در نهایت سبک مدیریت شایسته ،سازمانی خالق و پربار ایجاد کرده و بتااند محیطی خانی از

بررراری روابط انسانی مناس

اضطراب و د د ه رماده و مهیا سازد تحقانی ،عزیزی و رسانینژاد .)161 ،1312
سبک مدیریت به نگر

و دید کلی مدیریت در انجام وظایف ،کارکردهای تصمیمگیری ،رو های ایجاد انگیز

و انگای

ارتباطی اشاره دارد .ای مفهام نشاندهنژده طژرز تلقژی مژدیر از سژازمان و متغیرهژای مختلژف و متهژدد رن مژیباشژد و بژر میژزان و
چگانگی استفاده مدیریت از ردرت ،کنترو ،حمایت و سایر عاامد سازمانی تمرکژز دارد تکشژاورز .)1313 ،سژبکهژای مژدیریتی
متفاوتی وااد دارد که از رن میان میتاان به سبک مدیریتی نیکرت اشاره نماد .نیکرت به مدت سی ساو سازمانها را مارد مطانهه
ادی ررار داد و بر اساس مطانهات خاد ،سبکهای مدیریتی را برحس
استفاده برای انگیز

دراه اعتماد مدیریت به کارکنان و سژاز وکارهژای مژارد

رنان و کمیت و کیفیت تهامد میان مدیریت و کارکنان و عااملی از ای ربید به چهار نظژام ترمرانژه ،رمرانژه-

خیرخااهانه ،مشارتی و مشارکتی) تقسیم کرد تحریری .)20 ،1332
از سای دیگر ،امروزه دانش به عناان یک دارایی ارزشمند و یک منبژ و سژرمایه راهبژردی در سژازمان مطژرح اسژت و ارائژه
خدمات با کیفیت و ارتصادی بدون بهرهگیری و مدیریت ایژ منبژ ارزشژمند ،کژاری دشژاار و ا لژ
امشیدی  .)1 ،1316مدیران تال

یژرممک اسژت تنهمتژی و

میکنند تا از طریق مدیریت دانش ،دانش انباشته شده در ذه اعضای سازمان را اسژتخرا نمژاده و رن را

در میان تمامی امراد تسهیم نمایند .مدیریت دانش اصطالحی است که در دهه  1230مطرح شد و تاکنان تهاریف زیادی از رن ارائه شده اسژت.
در یک تهریف اام " مدیریت دانش عبارت از اعماو مدیریت و زمینه سازی برای تبژدید دانژش تنهژان بژه عیژان و بژانهک ) در داخژد یژک
سازمان از طریق گردروری ،تسهیم و استفاده از دانش به عناان یک سرمایه سازمانی در راستای دستیابی به اهژداف سژازمان اسژت" تحسژ زاده
 .)103 ،1313شاارزواندر اظهار میدارد که مدیریت دانش به سازمانها کمک میکند تا بتاانند از داناییهای خاد استفاده نماده ،خردمندانهتر
و سری تر کار کنند و سرمایه بیشتری به دست رورند ت .)Schwarzwalder 1999همچنی مدیریت دانش به سازمان ها کمژک مژیکنژد
تا اطالعات مناس

در زمان مناس برای تصمیمگیریهای درست در اختیار امراد مناس ررار گیرد ت( Alavi & Leidener 2001

ایپ 9ا شتراک دانش را به مهنی رگاهی از نیازهای دانشی ،ساخت زیرساختهژای منژی و سیسژتماتیک و دسژترسپذیرسژاخت
دانش برای امراد نیازمند به دانش تهریف می کند .اشتراک دانش مرایندی است که به وسیله رن دانش یک مرد به شژکلی کژه رابژد
درک و استفاده برای دیگران باشد تبدید میشاد .تأثیرگذاری اشتراک دانش در سازمانها یک عامد مهم برای مامقیت سازمانها
میتااند باشد ( .(Seonghee& Boryungb 2008نقش تسهیم دانش در مدیریت دانش سازمانها چنان مهم است که بهضژی
از نایسندگان اظهار می دارند که وااد مدیریت دانژش بژرای پشژتیبانی ا ز تسژهیم دانژش اسژت تداونتژارت و پروسژاک بژه نقژد از
سهرابی ،مروزنده ،و رئیسیوانانی  .)23 ،1320ناناکا و تاکهاوچی ت ،)1221در اشاره به اایگاه اشتراک دانش در مررینژد مژدیریت
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دانش اظهار میدارند یک سازمان تنها در صارتی میتااند دانش را مدیریت کند که دانش مردی و ضمنی نهفته در اذهان امراد بژه
دانش سازمانی تبدید شاد تهاف و رایدر 1به نقد از حسی رلیزاده و میرکمژانی  .)61 ،1312هژدف تسژهیم دانژش مژیتاانژد خلژق
دانش ادید از طریق ترکی های مختلف دانش ماااد یا بهرهبرداری بهتر از رن باشد ت .)Holdt 2007, 37مراد با بهکژارگیری
و انتقاو ماثر دانش ،در دستیابی به مزیت ررابتی به سازمان یاری میرسانند تساعدی و یزدانی.)1311 ،
پژوهش حاضر در صدد بررسی رابطه بی سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای شهر تهران است .در صارت مشخص
شدن چنی رابطهای می تاان با ارتقا در سبک مدیریت از رمرانه به سمت مشارکتی به امزایش تسهیم دانش کتابداران کمژک نمژاد.
هر سازمان بنا بر ماهیت خاد و نا خدماتی که ارائه میدهد و به منظار بقژا و کسژ

ارز

امژزوده ،نیازمنژد بهژرهمنژدی از سژبک

خاصی از مدیریت میباشد .عدم رشنایی مدیران با سبک مدیریتی خاد ،مان از شناخت وضژ مااژاد و چژارهاندیشژی بژرای رمژ
مشکالت احتمانی و انتخاب و به کارگیری سبک مناس

با ساختار سازمان می شاد .از سای دیگر ،تسهیم دانش نیز برای سازمانها

حائز اهمیت است .عدم تسهیم دانش با اعضای درون و برون سازمانی مان از خلق دانش ادید و ارز رمری  ،تاسهه مهژارتهژا و
رابلیت ها و در نتیجه کس

ارز

مهم برای سازمان ها اهت گستر

امزوده و مزیت ررابتی پایدار برای سازمانها میشاد .اشتراک دانش به عناان یک عنصر حیاتی و
خدمات یکتارچه ،اشژتراک منژاب و تژال

در اهژت ارتقژاگ یژادگیری سژازمانی و خالریژت و

ناروری مطرح شده است .کتابخانهها نیز به عناان سازمانهژایی کژه از دیربژاز بژا اطالعژات و دانژش سژر و کژار داشژته و بژا هژدف
مراهمروری ،ذخیره ،سازماندهی و ارائه اطالعات و دانش برای کژاربران ایجژاد شژدهانژد ،از ایژ راعژده مسژتثنی نیسژتند و نیازمنژد
شناخت سبک مدیریتی حاکم و بهرهمندی از تسهیم دانش میباشند.
پیشینه پژوهش
خاتمیانمر ت )1316در پایاننامه کارشناسی ارشد خاد با عناان بررسی وضهیت و شیاههای به اشتراکگذاری دانش در سازمان
کتابخانه های رستان ردس رضای ،به بررسی وضهیت اشتراک دانش ،زیرساختها ،بسترها و شیاههای به اشتراکگذاری دانش در
سازمان کتابخانههای رستان ردس پرداختهاست .یامتههای ای پژوهش نشان میدهد که به طار کلژی وضژهیت زیرسژاختی اشژتراک
دانش در سازمان کتابخانه ها ،نسبتا مناس

است .در ای پژوهش ،چارچاب مارد استفاده در استخرا اهداف و مرضیهها ،مژدیریت

بر چرخه دانش چهارحلقهای ارائهشده تاسط ااشاپارا 9شامد حلقههای تخلق دانش ،سازماندهی دانش ،تبادو دانش و بژهکژاربردن
دانش) بادهاست که تنها بر حلقههای تبادو و بهکارگیری دانش و عاامد ماثر بر رنها از دید ااشاپارا تمرکز شده اسژت .کشژاورز
ت )1313در پژوهشی به بررسی سبکهای مدیریتی حاکم بر کتابخانههای دانشگاه های دونتژی شژهر تهژران و رشژکار نمژادن نقژش
سبک مدیریت مدیران در تامی رضایت شغلی کتابداران پرداخته است .یامتهها نشژان مژیدهژد کژه سژبک مژدیریت کتابخانژههژای
مرکزی دانشگاه های دونتی تهران به طار کلی و با تااه به شاخصهای هشتگانه ،سبک دو و متماید به سبک سژه نیکژرت یهنژی
سبک رمرانه-خیرخااهانه و متماید به سبک مشارتی میباشد .اانمحمدی ت )1311در پژوهشی دیگر بژه بررسژی سژبک مژدیریت
حاکم بر کتابخانه های دانشگاه تهران از دیدگاه مدیران و کارکنان و تبیی رابطه بی سبک رهبری مدیران با خالریت رنان پرداختژه
است .مدیران ،سبک رهبری خاد را با تااه به سبک های چهارگانه نیکرت ،سبک سه و بسیار نزدیک به سبک چهار اعالم نمادند
در حانیکه کارکنان سبک رهبری مدیرانشان را سبک سه نیکرت یهنژی مشژارتی و متمایژد بژه سژبک دو ارزیژابی کردنژد .علیتژار
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ایرانقیت )1320به پژوهشی با هدف بررسی رابطهی سرمایه ااتماعی و تسهیم دانش در مراکز ملژی اطالعژات تکتابخانژه ملژی ایژران ،پژوهشژگاه
علام و مناوری اطالعات ایران ،مرکز منطقهای اطال رسانی علام و مناوری پرداخته است .یامتهها نشان از میزان بسیار ناچیز تسهیم دانش در بژی
هر سه مرکز اطالعاتی دارد که کتابخانه ملی ایران در بی سه مرکز اطالعاتی ،در وضهیت بهتری ررار دارد.

کراو ت ) 9003در پژوهشی با عناان مدیریت مشارکتی :مدنی برای خدمات مراژ بژه بررسژی عملکژرد مژدیریت مشژارکتی در
بخش کتابخانه های دانشگاهی در ایاالت متحده رمریکا پرداخت .به ای منظار تئاری رهبری ررن  91روست 1که مبنی بر رهبژری
مشارکتی در سازمانها باد ،را در بخش مرا کتابخانه های دانشگاهی مارد ارزیابی ررار داد .او تئژاری روسژت را بژرای مژدیریت
بخش کتابخانه های دانشگاهی که در رن یک گروه از متخصصان در مسئانیتهای مختلف به کار مشغانند ،مفید دانست .کژراو در
پژوهش خاد با استفاده از تئاری روست به مدنی برای رهبری اثربخش در بخش مرا کتابخانههای دانشگاهی دست یامت .نتژایج
پژوهش نشان داد رهبری طبق مدو کراو که مبتنی بر رهبری مشارکتی است ،هژم رضژایت شژغلی کتابژداران و هژم میژزان خژدمات
ارائهشده به کاربران را در بخش مرا کتابخانههای دانشگاهی گستر

خااهد داد ت .)Crowe 2003پاستانجانی و بیجایاالکسژمی

ت )9010در پژوهشی با عناان مدیریت مشارکتی در کتابخانههای دانشکده پزشکی اریسا :مطانهه ماردی" به بررسی وضهیت ان
مدیریت در کتابخانه های دانشکده پزشکی در اریسای هند پرداخته اند و نشان دادند کژه متخصصژان کتابخانژه دانشژکده از همتایژان
خاد در سایر حازههای پزشکی مشارکتیتر عمد نماده اند .انبته به نظر می رسد در هیئت مدیره انگیژزه بیشژتری بژرای مامقیژت در
سازمان وااد دارد و مدیران عالرژه داشژتند بژرای مامژقشژدن در مراینژد مژدیریت ،مشژارکت کننژدت & Bijayalaxmi 2010
.)Puspanjali
استواا در متان مارسی و انگلیسی نشان می دهد که در زمینه رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههژا پژوهشژی
انجام نشده است ،ونی در حازه سبک مدیریت در کتابخانههای دانشگاهی و تسهیم دانش به طار مجزا پژوهشهای متهددی انجژام
شدهاست.
پرسشهای پژوهش
 .1سبک مدیریت حاکم بر کتابخانههای شهر تهران بر اساس سبکهای چهارگانه مدیریت نیکرت کدام است؟
 .9میزان تسهیم دانش در بی کارکنان تمدیران و کتابداران) کتابخانههای شهر تهران چقدر است؟
فرضیه پژوهش
 .1بی کتابخانهها از نظر سبک مدیریت و تسهیم دانش اختالف مهنیدار وااد دارد.
 .9بی سبک مدیریت کتابخانهها و تسهیم دانش کارکنان تمدیران و کتابداران) کتابخانه رابطهی مهنیداری وااد دارد.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به نحاظ نا  ،کاربردی و به نحاظ رو

گردروری اطالعات ،پیمایشی باده است .اامهه رماری مژارد مطانهژه

ای پژوهش ،کلیه کتابداران و مدیران کتابخانه مرکزی دانشگاه صنهتیشریف ،کتابخانه مرکزی دانشگاهعلژام پزشژکی و خژدمات
بهداشتی درمانی تهران ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهژران ،کتابخانژه مرکژزی دانشژگاه رزاد
اسالمی واحد علام تحقیقات تهران ،کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مرکژز اسژناد و اطژال رسژانی سژازمان پژژوهش و برنامژهریژزی

1

. Rost
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رمازشی میباشد .با تااه به وظایف کتابخانه اعم از ملی ،دانشگاهی و تخصصی ،سژبک هژای مژدیریت متفژاوتی واژاد دارد .در
نتیجه ناهمگانی اامهه پژوهش تنا سبک مدیریت را نشان داده است .با تااژه بژه حجژم اامهژه رمژاری ت 121نفژر) 912 ،نفژر بژا
استفاده از مرماو کاکران نمانه انتخاب شده است .در ای پژوهش ،از یژک پرسشژنامه سژه بخشژی محقژق سژاخته تتسژهیم دانژشر
گرایش به تسهیم دانشر و سبک مژدیریت ،بنژا بژر نظریژه نیکژرت) اسژتفاده شژدهاسژت .از میژان پرسشژنامههژای تازیژ شژده902 ،
پرسشنامهی رابد تحلید و مارد رباو ام روری شده است .بخش اوو پرسشنامه :تسهیم دانشتشامد  31گایه)ر بخش دوم :گرایش
به تسهیم دانشت 11گایه)ر و بخش سام :سبک مدیریت نیکرت تشامد  36گایه بر اساس هشت شاخص سازمانی رهبری ،انگیز ،
ارتباطات ،تهامد-نفاذ ،تصمیمگیری ،هدفگذاری ،کنترو ،و اهداف اارایی و رماز ).
با استفاده از نظرات چند نفر از متخصصان ،از وضهیت روایی محتاایی پرسشنامههژا اطمینژان حاصژد شژده اسژت .همچنژی بژه
منظار بررسی پایایی پرسشنامهها ،رنفای کرونباخ بر روی  90نفر اارا و پ

از انجام بررسی الزم ،پرسشنامهها برای اارا در مرحلژه

نهایی رماده گردید .نتایج رنفای کرونباخ محاسبه شده به تفکیک هژر بخژش از پرسشژنامه عبارتنژد از :تتسژهیم دانژش  ،%11گژرایش

کارمندان به تسهیم دانش  ،%21و سبک مدیریت نیکرت  .)%21هر سه بخش از پرسشنامه پژژوهش ،از نظژر میژزان همژاهنگیدرونژی بژی
پرسشهای رن ،از اعتبار مناسبی برخاردار است و از نحاظ اعتبار و روایی در وضهیت مطلابی ررار دارد .ست

ایژ دادههژا اهژت

تجزیه و تحلید در نرم امزار  SPSSوارد شدند .در پژوهش حاضر ،اهت پاسخدهی به پرسشها و مرضیه پژوهش از رمار تاصژیفی
و رمار استنباطیترزمان تحلید واریان

و ضری

همبستگی پیرسان) استفاده شدهاست.

به منظار استفاده از رزمانهای رمار استنباطی نظیر همبستگی و بطار کلی رزمانهای پارامتریژک بایژد پژیششژرطهژای رنهژا
رعایت شاد یکی از ای شرطها مرض نرماوبادن دادههاست .اهت رزمان نرماوبادن دادههژا از رزمژان کانمژاگروف اسژمیرنف
استفاده می شاد که نتایج رن در خصاص دو متغیر سبک مدیریت و تسهیم دانش به شرح ادوو  1ارائه شده است.
جدول .6آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن دادهها

ضری

آماره

سبک مدیریت

تسهیم دانش

مراوانی

111

112

کانماگروف اسمیرنف

./611

1/129

سطح مهنی داری

./311

./113

با تااه به سطح مهنیداری بدست رمده برای متغیر سبک مدیریتت )p = ./311و از رنجا کژه بزرگتژر از  ./01مژی باشژد نشژان
میدهد دادهها نرماو است  .در خصاص متغیر تسهیم دانش نیز بدی گانه عمد میشاد که نتیجه رن در ادوو ماق ارائه شده است.
تنها ای نکته الزم است که با تااه به سطح مهنیداری بدسترمده نشان میدهد داده ها نرماو است.
یافتهها
پرسش اول پژوهش :سبک مدیریت حاکم بر کتابخانههای شهر تهران بر اساس سبکهای چهارگانهه مهدیریت
لیکرت کدام است؟
سبک مدیریت کتابخانههای مارد مطانهه از نحاظ شاخصهای رهبری ،انگیز  ،ارتباطات ،هدفگذاری و کنترو در سبک
دو نیکرت یهنی سبک رمرانه -خیرخااهانهر و از نحاظ شاخصهای تهامد-نفاذ ،تصمیمگیری و اهداف اارایی و رماز
سبک سه نیکرت یهنی سبک مشارتی در ادوو  9نشان داده شده است.

در
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جدول .9سبک مدیریت کتابخانهها از نظر هشت شاخص سازمانی لیکرت

انحراف

خطای

معیار

استاندارد
./12

 9و بسیار نزدیک به سبک 3
9

مولفه

فراوانی

میانگین

رهبری

121

1/11

9/62

انگیز

121

1/09

1/11

./11

ارتباطات

900

1/16

9/31

./13

9

تهامد -نفاذ

121

1/31

1/22

./11

3

تصمیمگیری

111

1/36

9/63

./12

3

هدفگذاری

129

1/13

1/13

./13

9

کنترو

169

3/33

1/33

./11

9

900

1/69

9/31

./13

 3و بسیار نزدیک به سبک 9

1/91

1/31

./11

9

اهداف اارایی و رماز
سبک مدیریت حاکم بر کتابخانهها

سبک

چنانچه میانگی مرباط به سبک مدیریت کتابخانهها عددی بی صفر تا  9/91باشد ،سبک یک یا رمرانهر بی  9/91تا 1/1
باشد ،سبک دو یا رمرانه -خیرخااهانهر بی  1/1تا  6/31باشد ،سبک سه یا مشارتی و بی  6/31تا  2باشد ،سبک چهار یا مشارکتی
را نشان میدهد .میانگی بدسترمده برای سبک مدیریت حاکم بر کتابخانههای مارد پژوهش 1/91است .ای میانگی بی  9/91تا
 1/1ررار گرمتهاست که نشاندهنده سبک دو نیکرت میباشد .به عبارت دیگر سبک مدیریت حاکم بر کتابخانههای مارد مطانهه
سبک رمرانه -خیرخااهانه است.
پرسش دوم :میزان تسهیم دانش در بین کارکنان (مدیران و کتابداران) کتابخانههای شهر تهران چقدر است؟
میزان تسهیم دانش و گرایش به تسهیم دانش در بی کارکنان کتابخانههای مارد پژوهش در اژدوو  3بژا پاسژخگژایی بژه 13
گایه نشان داده شده است .چنانچه میانگی بدست رمده بی صفر تا  1/1باشد ،تسهیم دانش خیلی کمتنژامطلاب)ر بژی  1/1تژا 3/6
باشد ،تسهیم دانش کمتنسبتاً نامطلاب)ر بی  3/6تا  1/1باشد ،تسهیم دانش متاسطر بی  1/1تا  3/9باشژد ،تسژهیم دانژش زیادتنسژبتاً
مطلاب) و بی  3/9تا  2باشد ،تسهیم دانش خیلی زیادتمطلاب) را نشان میدهد .نتایج نشان مژیدهژد میژانگی بدسژت رمژده بژرای
تسهیم دانش در بی کارکنان کتابخانههای مارد پژوهش  9/13میباشد .ای میانگی بی  1/1تا  3/6ررار گرمته است و نشان میدهد
میزان تسهیم دانش در کتابخانه های مارد مطانهه در سطح نسبتاً نامطلاب ررار دارد .همچنی نتایج نشان میدهد میانگی بدسترمده
برای وضهیت گرایش کارکنان به تسهیم دانش در کتابخانهها 6/01 ،میباشد و نشان میدهد میزان گرایش کارکنان به تسهیم دانش
در کتابخانهها در حد نسبتاً مطلابی میباشد.
جدول .3میزان تسهیم دانش و گرایش به تسهیم دانش در بین کارکنان کتابخانههای مورد پژوهش

مولفه

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

تسهیم دانش

9/13

1/11

1 /1

میزان گرایش به تسهیم دانش

6/01

1/36

1/91

فرضیه اول پژوهش :بین کتابخانهها از نظر سبک مدیریت و تسهیم دانش اختالف معنیدار وجود دارد.
ادوو  1رمار تاصیفیتشامد میانگی  ،انحراف استاندارد و میانگی خطای استاندارد نمرات) متغیژر سژبک مژدیریت و تسژهیم
دانش را در کتابخانههای مارد پژوهش نشان میدهد .همان طار که در ادوو مشاهده میشژاد ،میژانگی متغیژر سژبک مژدیریت و
تسهیم دانش در کتابخانههای مارد پژوهش متفاوت است.
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جدول .4آمار توصیفی مربوط به سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای مورد پژوهش
کتابخانه

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

متغیر وابسته

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

3/11

1/33

./12

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1/11

1/31

./31

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

1/13

1/ 9

./16

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

1/01

9/19

./31

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

1/63

./31

./31

کتابخانه ،مرکز اسناد و اطالعرسانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

3/13

0/61

./39

کتابخانه ملی

1/11

1/16

./13

کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس

1/09

./11

./91

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

1/ 3

1/19

./16

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

9/39

1/13

./11

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

1/61

1/31

./11

کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

9/31

1/36

./26

کتابخانه ،مرکز اسناد و اطالعرسانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی

3/11

0/09

./01

کتابخانه ملی

9/92

1/61

./11

سبک مدیریت

تسهیم دانش

جدول .5نتایج آزمون آماری  Fجهت مقایسه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای مورد پژوهش ()ANOVA
متغیر وابسته

سبک مدیریت

تسهیم دانش

منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجه
6

میانگین

آزادی

مجذورات

بی گروهها

19/111

6

1/319

درون گروهها

333/2

131

9/190

مجما

130/311

110

بی گروهها

11/11

6

3/03

درون گروهها

921/61

190

9/16

مجما

311/02

196

سطح
9

F

3/ 1

1/91

معنیداری

./003

./3

1

. Sum of Square
. Mean Square

2
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مقدار Fبه دسترمدهت )3/1برای متغیر سبک مدیریت بژا دراژات رزادی صژارت  6و مخژر  131در سژطح رنفژای  ./01تدو
دامنه) از مقدار  Fادووت )9/13بزرگتر است .همچنی مقدار مهناداریت )sig.بدست رمدهت )./003نیز از سطح رنفژای  ./01کمتژر
است .بنابرای با تااه به اطالعات ادوو  1و نتایج حاصد از رن ،با  21درصد اطمینان می تاان گفژت بژی میژانگی کتابخانژههژای
مختلف از نظر متغیر سبک مدیریت تفاوت مهناداری وااد دارد .همچنی  ،مقادیر Fبه دسترمدهت )1/91برای متغیر تسهیم دانش با
دراات رزادی صارت  6و مخر  190در سطح رنفای  ./01تدو دامنه) از مقدار  Fادووت )9/12کاچکتر است .همچنی مقدار
مهنیداریت )sig.بدست رمدهت )./3نیز از سطح رنفای  ./01بیشتر است .بنابرای با تااه به اطالعات ادوو ماق و نتایج حاصژد از
رن ،با  21درصد اطمینان میتاان گفت بی میانگی کتابخانههای مختلف از نظر متغیر تسهیم دانش تفاوت مهنیداری وااد ندارد.
فرضیه دوم پژوهش :بین سبک مدیریت کتابخانهها و تسهیم دانش در بین کارکنان (مدیران و کتابهداران)
رابطه معنیداری وجود دارد.
به منظار پاسخ به مرضیه پژوهش ،ارتباط  2مانفه سبک مدیریت کتابخانهها با تسهیم دانش با استفاده از ضری

همبستگی

پیرسان محاسبه شده و در ادوو 6نشان داده شده است.
جدول .1ماتریس همبستگی بین مؤلفههای سبک مدیریت و تسهیم دانش

رهبری

انگیزش

ارتباطات

تعامل -نفوذ

تصمیمگیری

هدفگذاری

کنترل

رماز

اهداف اجرایی و آموزش

رهبری

-

انگیز

./31

-

ارتباطات

0/13

./33

-

تهامد -نفاذ

0/61

0/31

0/61

-

تصمیمگیری

0/33

./66

0/32

0/61

-

هدفگذاری

0/11

0/31

0/61

0 /3

0/39

-

کنترو

0/12

0 /6

0/12

0/63

0/61

0/63

-

0/63

0/12

0 /3

0/61

0/31

0/69

0.13

-

ت**)

ت**)

ت**)

ت**)

ت**)

ت**)

ت**)

ت**)

و اهداف اارایی

تسهیم دانش

ابعاد
ماتریس همبستگی

تسهیم دانش
0/12

0/33

0/61

0/12

0 /6

0/13

0/11

0/11

-

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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نتایج بدسترمده نشان میدهد همه مؤنفههای هشتگانه سبک مدیریت ارتباط مثبت و مهنیداری با تسهیم دانش دارند .به
عبارتی با اطمینان  22درصد میتاان گفت بی کلیه مؤنفههای سبک مدیریت با تسهیم دانش در کتابخانههای مارد مطانهه ارتباط
مهنیداری وااد دارد .مؤنفه انگیز

با ضری

 0/33بیشتری ارتباط و مؤنفه کنترو با ضری

0/11کمتری ارتباط را با تسهیمدانش

دارند.
جدول .7رابطه بین سبک مدیریت کتابخانهها و تسهیم دانش کارکنان کتابخانههای مورد پژوهش
متغیرها
سبک مدیریت کتابخانهها
تسهیم دانش مدیران و کتابداران

نوع همبستگی

R

R2

جهت همبستگی

sig

پیرسان

)**(./63

./32

مثبت

./01

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

چنانکه در ادوو ماق مشاهده میشاد ضری

همبستگی r= ./63بی سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانهها در سطح

 ./01مهنادار است و نشان از ارتباط مثبت و مهنادار بی دو متغیر سبک مدیریت کتابخانهها و تسهیم دانش دارد .همچنی ضری
تهیی بدسترمده نشانگر ای است که  32درصد از تغییرات تسهیم دانش ناشی از سبک مدیریت کتابخانهها و بقیه تغییرات بر اثر
سایر عاامد میباشد.
نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک مدیریت و تسهیم دانش در کتابخانههای شهر تهران انجام شدهاست .با تااه به یامتههای
پژوهش ،سبک مدیریت کتابخانهها از نظر شاخصهای رهبری ت ،)m=1/11انگیز

ت ،)m=1/09ارتباطات ت،)m=1/16

هدفگذاری ت )m=1/13و کنترو ت )m=3/33در سبک دو نیکرت یهنی سبک رمرانه-خیرخااهانه ررار دارد .در نتیجه ،مدیران تا
حدودی نسبت به کتابداران اعتماد و اطمینان دارند و در مقابد کتابداران نیز تاحدودی به مدیران اعتماد و اطمینان دارند و اعتماد
رنان به مدیران حانت تسلیم و تکریم دارد .انگیز

از سای مدیران با اعطای پادا

و گاهی با ترس و تنبیه همراه است .احساس

مسئانیت در میان کارکنان دیده میشاد ،با وااد ای  ،امراد رده پایی احساس مسئانیت کمی برای تحقق اهداف سازمان مینمایند.
ارتباطی که مدیران با کتابداران برررار میکند محدود باده و کتابداران نیز در مقابد ارتباط کمی با مدیران برررار میکنند .اهداف
بزرگ در سطاح باالی کتابخانه تهیی میشاد ونی کتابداران در تهیی اهداف کاچکتر نقش دارند .مدیران شخصا کنترو و
بازدیدهای دریق را انجام میدهد .اطالعات و دادههای مرباط به کنترو ،تاسط مدیران و به منظار تاام نمادن تشایق و تنبیه و در
برخی از ماارد برای هدایت رمتار به کارگرمته میشاد .سازمان یررسمی وااد دارد ونی مستقیما در مقابد هدفهای سازمانی
مقاومت نمیورزد .با تااه به یامتههای پژوهش ،سبک مدیریت کتابخانهها از نظر شاخصهای تهامد-نفاذ ت،)m=1/31
تصمیمگیری ت )m=1/36و اهداف اارایی و رماز

ت )m=1/69در سبک سه نیکرت یهنی سبک مشارتی ررار دارد .در نتیجه،

مدیران نفاذ نسبتا خابی بر امراد گروه دارند و کتابداران نیز نفاد خابی بر بخش دارند و تهامد با مدیران کمتر با ترس همراه
میباشد .خطمشیهای کلی در سطاح باالی سازمان تصمیمگیری میشاد و بسیاری از تصمیمات در سطاح پایی اتخاذ میشاد.
مدیران انجام اهداف اارایی را بسیار پیگیری میکنند .کتابداران تا حدود نسبتا مطلابی از رماز های مارد نیاز خاد بهره میبرند
و مناب رمازشی مراهم شده را مناس

میدانند .با تااه به یامتههای پژوهش ،سبک مدیریت حاکم بر کتابخانهها ت،)m=1/91
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سبک دو نیکرت یهنی سبک رمرانه -خیرخااهانه میباشد .درنتیجه ،ای سازمانها در سطاح پایینی به نحاظ مدیریت مشارکتی ررار
دارند .نتایج پژوهش با نتایج پژوهش کشاورزت )1313همسا است ،زیرا سبک مدیریت حاکم بر رن کتابخانهها نیز سبک دو
نیکرت یهنی رمرانه-خیرخااهانه باده است .نتایج پژوهش با نتایج پژوهش اانمحمدی ت )1311تا حدودی همسا است زیرا
کارکنان سبک رهبری مدیرانشان را سبک سه نیکرت یهنی مشارتی و متماید به سبک دو ارزیابی کردند .نتایج پژوهش با نتایج
پژوهش کراو ت )9003و پاستانجانی و بیجایاالکسمی ت )9010ناهمسا است زیرا سبک مدیریت حاکم بر رن کتابخانهها ،سبک
چهار نیکرت یهنی مشارکتی باده است .همچنی میانگی تسهیم دانش ت ،)m=9/13نشان از میزان کم تسهیم دانش در کتابخانهها
دارد .به عبارت دیگر میزان تسهیم دانش در کتابخانهها در سطح نسبتاً نامطلاب ررار دارد .از دالید اهمیت تسهیم دانش برای
کتابخانهها ای است که تسهیم دانش یادگیری سری تر مردی و سازمانی ،تاسهه خالریت و ناروری و در نهایت بهباد اثربخشی
عملکرد کتابخانه را در پی خااهد داشت .متاسفانه علیر م وااد ای اهمیت ،همانطارکه یامتههای پژوهش نشان داد میزان تسهیم
دانش در کتابخانهها ناچیز میباشد .میزان گرایش کارکنان به تسهیم دانش در کتابخانهها ت )m= 6/01نشان داد که ای گرایش در
حد نسبتا مطلابی ررار دارد .بنابرای  ،علت میزان کم تسهیم دانش در کتابخانهها را باید در عاملی به یر از گرایش کتابداران
استواا نماد .میزان ضری

همبستگی پیرسان ت )r =0/63نشان داد که بی سبک مدیریت کتابخانههای مارد پژوهش و تسهیم

دانش در بی کارکنان ،ارتباط مثبت و مهناداری وااد دارد .همچنی ضری

تهیی بدسترمده نشانگر رن است که  32درصد از

تغییرات تسهیم دانش ناشی از سبک مدیریت کتابخانهها میباشد و بقیه تغییرات بر اثر سایر عاامد میباشد .همچنی بی کلیه
مؤنفههای سبک مدیریت با تسهیم دانش در کتابخانهها ارتباط مهناداری وااد دارد .بنابرای  ،به نظر میرسد برای امزایش تسهیم
دانش بی کارکنان نیاز به ارتقای سبک مدیریت ضروری است.
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