
نقش رھبري در رشد فردي و توسعھ نقش رھبري در رشد فردي و توسعھ 
ھاھاسازماني در كتابخانھ سازماني در كتابخانھ 

از دیدگاه مدیریت دانش از دیدگاه مدیریت دانش 

مھری پریرخمھری پریرخ
گروه کتابداری و اطالع رسانی گروه کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه فردوسی مشھددانشگاه فردوسی مشھد

١٣٨۵١٣٨۵خرداد خرداد 



بحثھابحثھاخالصھ اي از خالصھ اي از 

آیا رھبري ھمان مدیریت است؟     آیا رھبري ھمان مدیریت است؟     
آیا براي ما دانش ورزان نیز باید مدیریت دانش تعریف شود؟       آیا براي ما دانش ورزان نیز باید مدیریت دانش تعریف شود؟       

وجود  وجود   رابطھ اي بین مدیریت دانش و رھبري دركتابخانھ        رابطھ اي بین مدیریت دانش و رھبري دركتابخانھ       چھچھ
دارد؟دارد؟

 آیا سوپر بشري است      آیا سوپر بشري است     رھبری در کتابخانھ چھ ویژگیھایی دارد؟   رھبری در کتابخانھ چھ ویژگیھایی دارد؟   
كھ براي حل مشكل دانش ورزان در نظر گرفتھ مي شود؟   كھ براي حل مشكل دانش ورزان در نظر گرفتھ مي شود؟   

از این بحثھا چھ نصیب ما شد؟     از این بحثھا چھ نصیب ما شد؟     
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آیا رھبري ھمان مدیریت است؟  آیا رھبري ھمان مدیریت است؟  

مدیریت مدیریت 
ØØ         مجموعھ اي از فعالیتھا براي رسیدن بھ ھدفھایي معین         مجموعھ اي از فعالیتھا براي رسیدن بھ ھدفھایي معین
ØØ    انجام كار توسط      انجام كار توسط     ھنر برنامھ ریزی و    ھنر برنامھ ریزی و 
ØØبراي بكار گیري منابع سازماني برا ي رسیدن بھ            براي بكار گیري منابع سازماني برا ي رسیدن بھ           فراینديفرایندي 

تصمیم گیري،      تصمیم گیري،      اھداف سازماني از طریق وظایفي چون        اھداف سازماني از طریق وظایفي چون        
 سازماندھي، رھبري و كنترل        سازماندھي، رھبري و كنترل       ریزي،  ریزي،    برنامھ برنامھ 
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آیا رھبري ھمان مدیریت است؟  آیا رھبري ھمان مدیریت است؟  

رھبري چیست؟رھبري چیست؟

ØØ       فراگرد نفوذ در كاركنان، بھ گونھ اي كھ كوشش داوطلبانھ       فراگرد نفوذ در كاركنان، بھ گونھ اي كھ كوشش داوطلبانھ
و مشتاقانھ آنان را در جھت رسیدن بھ ھدفھاي سازمان        و مشتاقانھ آنان را در جھت رسیدن بھ ھدفھاي سازمان        

موجب شود موجب شود 
ØØ     اثر گذاري بر افراد بھ طوري كھ از روي تمایل و عالقھ     اثر گذاري بر افراد بھ طوري كھ از روي تمایل و عالقھ

براي دست یافتن بھ ھدفھاي گروھي تالش كنند     براي دست یافتن بھ ھدفھاي گروھي تالش كنند     
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وجھ تمایز مدیریت با رھبري  وجھ تمایز مدیریت با رھبري  

 كتابخانھ وظایف كاركنان است كتابخانھ وظایف كاركنان استمدیرانمدیراندغدغھ دغدغھ 

 كتابخانھ، كاركنان است كتابخانھ، كاركنان استرھبرانرھبراندغدغھ دغدغھ 

امور ھستندامور ھستند نگران اداره  نگران اداره مدیرانمدیران

در در  مانند اراده، تالش و حمایت از یكدیگر  مانند اراده، تالش و حمایت از یكدیگر ویژگیھایيویژگیھایي  کتابخانھ نگرانکتابخانھ نگران  رھبرانرھبران
..کارکنان ھستندکارکنان ھستند

 بھ انجام صحیح كارھا توجھ دارند بھ انجام صحیح كارھا توجھ دارندمدیرانمدیران

 بھ انجام كار صحیح توجھ دارند بھ انجام كار صحیح توجھ دارندرھبرانرھبران

 بینش را شكل مي دھد  بینش را شكل مي دھد رھبرانرھبران بھ برنامھ ریزي مي پردازد،  بھ برنامھ ریزي مي پردازد، مدیرانمدیراندرحالي كھ درحالي كھ 



٢٧،٠٧،٠٩٢٧،٠٧،٠٩ مھری پریرخ  مھری پریرخ   ۶۶

وجھ اشتراك مدیر و رھبروجھ اشتراك مدیر و رھبر

ØØ          مدیر و رھبر براي تحقق اھداف سازماني تعیین شده اند          مدیر و رھبر براي تحقق اھداف سازماني تعیین شده اند
: : پسپس

مدیر اثر بخش، از ویژگیھاي رھبر برخوردار      مدیر اثر بخش، از ویژگیھاي رھبر برخوردار      
است و رھبر اثربخش از مھارتھاي مدیر     است و رھبر اثربخش از مھارتھاي مدیر     
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دانش و مدیریت دانشدانش و مدیریت دانش
ØØمعنایي است معنایي استباربار عنصري بدون  عنصري بدون دادهداده 

ØØ كھ رابطھ اي بین آنھا برقرار  كھ رابطھ اي بین آنھا برقرار ھاستھاستمجموعھ اي از داده مجموعھ اي از داده   ::اطالعات اطالعات 
 اثر تولید شده در زمینھ مدیریت  اثر تولید شده در زمینھ مدیریت و دارای مفھوم ھستند، مانندو دارای مفھوم ھستند، ماننداست است 
دانشدانش

ØØمانند  مانند است،است،تركیب تجربھ ھاي نظام یافتھ، ارزشھا و مفاھیم تركیب تجربھ ھاي نظام یافتھ، ارزشھا و مفاھیم   ::دانشدانش 
 بھ  بھ دانشدانش. . محصولمحصولدرك چگونگي تولید یك اثر و رابطھ آن با درك چگونگي تولید یك اثر و رابطھ آن با 

، مھارت و ، مھارت و پردازد بنابراین در افزایش توانایيپردازد بنابراین در افزایش توانایي مي  مي ””چگونگيچگونگي““
تأثیر گذار استتأثیر گذار استھوش ھوش 

ØØاستفاد ھوشمندانھ از دانش در تصمیم گیری و عملکرد استفاد ھوشمندانھ از دانش در تصمیم گیری و عملکرد::خردخرد 
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ھرم داناییھرم دانایی
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کسب دانش

سازماندھی 
دانش

تحلیل دانش
اشاعھ  و دسترس 

پذیر کردن دانش

استفاده و تولید 
دانش

فرایند مدیریت فرایند مدیریت 
دانشدانش

ذخیره دانش 
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مدیریت دانش ابزاري براي مدیریت و رھبري مدیریت دانش ابزاري براي مدیریت و رھبري 
كتابخانھ ھاكتابخانھ ھا

ØØ  مدیریت دانش فلسفھ كار است، براي پاسخ بھ چرایي و چگونگي انجام كار  مدیریت دانش فلسفھ كار است، براي پاسخ بھ چرایي و چگونگي انجام كار  
..گیردگیردمورد استفاده قرار مي  مورد استفاده قرار مي  

ØØ   است است با یادگیري سرو كار دارد و محصول آن تغییر و تحول   با یادگیري سرو كار دارد و محصول آن تغییر و تحول

ØØ  است كھ بھ تولید دانش و در   است كھ بھ تولید دانش و در  استفاده از مھارتھایي استفاده از مھارتھایي  فكري  و   فكري  و  مشوق فعالیتھاي  مشوق فعالیتھاي 
..شودشود فردي و رشد سازماني مي    فردي و رشد سازماني مي   رشدرشدنتیجھ تغییر مي انجامد و موجب نتیجھ تغییر مي انجامد و موجب 

ØØ   ت ت طراحي سنجیده و نظام مند برنامھ ھا، خط مشي ھا، اصول و تجھیزاتي اس   طراحي سنجیده و نظام مند برنامھ ھا، خط مشي ھا، اصول و تجھیزاتي اس
آن را آن را كھ روند كسب، سازماندھي، نگھداري، انتقال و خلق دانش و استفاده از    كھ روند كسب، سازماندھي، نگھداري، انتقال و خلق دانش و استفاده از    

) ) نظام مدیریت دانش نظام مدیریت دانش ((تسھیل می کند تسھیل می کند 



٢٧،٠٧،٠٩٢٧،٠٧،٠٩ مھری پریرخ  مھری پریرخ   ١١١١

 دانش دانشرھبری مبتنی بر مدیریت   رھبری مبتنی بر مدیریت     پیامدھایپیامدھای

    رشد فردی  رشد فردی  

رشد سازمانی  رشد سازمانی  

استفاده مجدد   استفاده مجدد   حفظ دانشحفظ دانش
از آموختھ ھااز آموختھ ھا

خالقیت و نوآوری   خالقیت و نوآوری   

افزایش توانمندی فردی   افزایش توانمندی فردی   
تبدیل دانش فردی بھ   تبدیل دانش فردی بھ   

دانش جمعیدانش جمعی

بھبود بھره وری   بھبود بھره وری   

  دانش آفرینيدانش آفریني
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رابطھ بین رھبري و مدیریت دانش    رابطھ بین رھبري و مدیریت دانش    

ØØاھداف مدیریت دانشاھداف مدیریت دانش
ØØرشد فردي را موجب مي شودرشد فردي را موجب مي شود
ØØ با افزایش توانمندیھا، شوق با افزایش توانمندیھا، شوق

یادگیري بیشتر مي شودیادگیري بیشتر مي شود
ØØموجب خالقیت و نوآوري مي شودموجب خالقیت و نوآوري مي شود
ØØ در محیطي كھ فرھنگ اعتماد در محیطي كھ فرھنگ اعتماد

وجود دارد مي تواند اجرا شودوجود دارد مي تواند اجرا شود
ØØ چون ھدف غائي رشد فردي و چون ھدف غائي رشد فردي و

  چرائي کارھاچرائي کارھاسازماني است، سازماني است، 
ھمراه با چگونگي انجام كار را ھمراه با چگونگي انجام كار را 

ھدف قرار مي دھدھدف قرار مي دھد

ØØاھداف رھبرياھداف رھبري
ØØبھ افراد توجھ داردبھ افراد توجھ دارد
ØØایجاد انگیزه مي كندایجاد انگیزه مي كند
ØØ بھ خالقیت و نوآوري توجھ بھ خالقیت و نوآوري توجھ

دارد دارد 
ØØ با جلب اعتماد در افراد نفوذ با جلب اعتماد در افراد نفوذ

مي كندمي كند
ØØ بجاي انجام صحیح كارھا، بھ بجاي انجام صحیح كارھا، بھ

انجام كار صحیح توجھ دارد انجام كار صحیح توجھ دارد 
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ویژگیھای رھبر یا مدیر دانش ویژگیھای رھبر یا مدیر دانش 
ØØو اشاعھ آن در محیط کتابخانھ، و اشاعھ آن در محیط کتابخانھ،مدیریت انسان گرایانھمدیریت انسان گرایانھی با ی با ییآشناآشنا 
ØØ و استفاده از آنھا در تصمیم گیری و  و استفاده از آنھا در تصمیم گیری و ارزش اطالعات و دانشارزش اطالعات و دانششناسایی شناسایی 

برنامھ ریزی،برنامھ ریزی،
ØØو اطالع رسانی و چگونگی تبدیل  و اطالع رسانی و چگونگی تبدیل آشنایی با نظریھ ھا و فلسفھ کتابداریآشنایی با نظریھ ھا و فلسفھ کتابداری 

آنھا بھ عمل، آنھا بھ عمل، 
ØØمدیریت دانش در حرفھ کتابداری و  مدیریت دانش در حرفھ کتابداری و  استفاده از استفاده ازآشنایی با فنون و چگونگیآشنایی با فنون و چگونگی 

کتابخانھ ھا،کتابخانھ ھا،
ØØ،آشنایی با چگونگی گسترش و اشاعھ مدیریت دانش در کارکنان،آشنایی با چگونگی گسترش و اشاعھ مدیریت دانش در کارکنان
ØØ اعتقاد بھ گسترش بینش نسبت بھ اھمیت مدیریت دانش در رشد فردی و اعتقاد بھ گسترش بینش نسبت بھ اھمیت مدیریت دانش در رشد فردی و

سازمانی،سازمانی،
ØØ بین ھمکاران از طریق ارائھ  بین ھمکاران از طریق ارائھ فرھنگ اشتراک دانشفرھنگ اشتراک دانشاعتقاد بھ گسترش اعتقاد بھ گسترش 

ننالگوی رفتار اشتراک دانش و بھا دادن بھ اشتراک دانش در میان ھمکاراالگوی رفتار اشتراک دانش و بھا دادن بھ اشتراک دانش در میان ھمکارا
ØØ کارکنان، کارکنان،رشد فردیرشد فردیتالش در فراھم کردن شرایط الزم برای تالش در فراھم کردن شرایط الزم برای 
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) ) دنبالھ دنبالھ ((ویژگیھای رھبر یا مدیر دانش   ویژگیھای رھبر یا مدیر دانش   

ØØ  کھ در آن کتابداران بتوانند ایده ھای نو را مطرح کنند و در    کھ در آن کتابداران بتوانند ایده ھای نو را مطرح کنند و در      باز باز   محیطی محیطی تالش در فراھم کردن  تالش در فراھم کردن
آنھا محترم است،  آنھا محترم است،  جریان تمام وقایع و رویدادھا قرار گیرند و احساس کنند کھ ایده ھای         جریان تمام وقایع و رویدادھا قرار گیرند و احساس کنند کھ ایده ھای         

ØØ  اد پذیر اد پذیر  کھ در آن فرھنگ انتقاد سالم رشد کند، یعنی کتابداران منتقد و انتق      کھ در آن فرھنگ انتقاد سالم رشد کند، یعنی کتابداران منتقد و انتق     آزادآزادمحیطی  محیطی  ایجاد  ایجاد
باشندباشند

ØØ و تقویت این قابلیت در کتابداران،    و تقویت این قابلیت در کتابداران،     عمل  عمل للستقالستقالااپشتیبانی از پشتیبانی از
ØØ   بھ یکدیگر با ارائھ الگوی اعتماد بھ کتابداران،      بھ یکدیگر با ارائھ الگوی اعتماد بھ کتابداران،     فرھنگ اعتمادفرھنگ اعتمادایجاد و رشد   ایجاد و رشد 
ØØ       و استفاده از آنھا در    و استفاده از آنھا در    ارزش گذاری بھ معیارھای عملکرد مبتنی بر فلسفھ و نظریھ ھای متداول       ارزش گذاری بھ معیارھای عملکرد مبتنی بر فلسفھ و نظریھ ھای متداول

عملکرد   عملکرد   
ØØ در کتابخانھ   در کتابخانھ  اشاعھ فرھنگ تغییر اشاعھ فرھنگ تغییر استقبال از تغییر و تحول و استقبال از تغییر و تحول و 
ØØآشنایی با تفکر راھبردی و مدیریت راھبردیآشنایی با تفکر راھبردی و مدیریت راھبردی
ØØسازمان مادر نسبت بھ فرھنگ متداول       سازمان مادر نسبت بھ فرھنگ متداول       دانش کاربران و دانش کاربران وروزآمد نگھداشتن   روزآمد نگھداشتن    و  و   تبلیغات  تبلیغاتاعتقاد بھاعتقاد بھ 

  ناکامیھا و موفقیتھای کتابخانھ      ناکامیھا و موفقیتھای کتابخانھ        جملھ   جملھ   ی کھ در کتابخانھ اتفاق می افتد، از      ی کھ در کتابخانھ اتفاق می افتد، از      و نیز وقایعو نیز وقایع    در کتابخانھ در کتابخانھ 
ØØ    ،تالش در شناخت فرھنگ سازمانی و شناسانیدن آن بھ کتابداران،    تالش در شناخت فرھنگ سازمانی و شناسانیدن آن بھ کتابداران
ØØنھادینھ کردن راھبردھا، نگرشھا و ارزشھانھادینھ کردن راھبردھا، نگرشھا و ارزشھا



٢٧،٠٧،٠٩٢٧،٠٧،٠٩ مھری پریرخ  مھری پریرخ   ١۵١۵

ایجاد نظام مدیریت دانش 

ترویج فرھنگ ارتباط ، ھمکاری و ھمیاری    

تشویق اشتراک دانش 

ایجاد فرصتھای رشد فردی

تدارک امکانات زیر ساختی 

)
مانند 

IT(

ارائھ الگوھای رفتاری انسانگرایانھ  

ایجاد محیط اعتماد      



٢٧،٠٧،٠٩٢٧،٠٧،٠٩ مھری پریرخ  مھری پریرخ   ١۶١۶

نقش رھبری کتابخانھ در ساخت     نقش رھبری کتابخانھ در ساخت     
فرھنگ سازمانی  فرھنگ سازمانی  

ØØ      فرھنگ با بینش، نگرش و معیارھا سرو کار دارد      فرھنگ با بینش، نگرش و معیارھا سرو کار دارد
ØØ          اعتقادات، باورھای رھبر و مدیر کتابخانھ از زیرساختھای اصلی          اعتقادات، باورھای رھبر و مدیر کتابخانھ از زیرساختھای اصلی

. . اجرای مدیریت دانش است اجرای مدیریت دانش است 
ØØ             اعتقادھا وباورھا  را عینی سازد و الگوی رفتاری مناسبی بھ             اعتقادھا وباورھا  را عینی سازد و الگوی رفتاری مناسبی بھ

. . کتابدار ارائھ دھد کتابدار ارائھ دھد 
ØØ  مدیریت دانش و     مدیریت دانش و    مشوق مشوق  مدیریت دانش و یا     مدیریت دانش و یا    مانع مانع فرھنگ می تواند  فرھنگ می تواند 

رشد فردی و سازمانی باشد، ولی   رشد فردی و سازمانی باشد، ولی   



٢٧،٠٧،٠٩٢٧،٠٧،٠٩ مھری پریرخ  مھری پریرخ   ١٧١٧

فرھنگ آرمانی رھبر برای محیط متغییر فرھنگ آرمانی رھبر برای محیط متغییر 
       کتابخانھ ھا کتابخانھ ھا

ایجاد محیطی باز برای گفتگو وانتقاد و  ایجاد محیطی باز برای گفتگو وانتقاد و  
پذیرش انتقاد، فراھم کردن امکان استقالل  پذیرش انتقاد، فراھم کردن امکان استقالل  

عمل، کسب دانش، مشارکت، نوآوری،    عمل، کسب دانش، مشارکت، نوآوری،    
.  .  رشد فردی و رشد سازمانی  رشد فردی و رشد سازمانی  



٢٧،٠٧،٠٩٢٧،٠٧،٠٩ مھری پریرخ  مھری پریرخ   ١٨١٨

چھ آموختیمچھ آموختیم

ØØ     ھا راھا را  با کاربرد مدیریت دانش و رھبری مؤثر كتابخانھ     با کاربرد مدیریت دانش و رھبری مؤثر كتابخانھ    
:  :  محیطی برایمحیطی برای

ØØالعمر العمر یادگیری مادام یادگیری مادام 
ØØھای فكريھای فكري  تا حد ممکن،  حفظ سرمایھتا حد ممکن،  حفظ سرمایھ  
ØØ آفرینآفرینرشد فرھنگ دانش رشد فرھنگ دانش  
ØØرشد فکر جمعی بھ جای فکر فردیرشد فکر جمعی بھ جای فکر فردی
ØØبھره گیری از سرمایھ ھای انسانیبھره گیری از سرمایھ ھای انسانی
ØØ فرھنگ سازمانیفرھنگ سازمانیرشد رشد



٢٧،٠٧،٠٩٢٧،٠٧،٠٩ مھری پریرخ  مھری پریرخ   ١٩١٩

ØØسازمان سازمان : : تھرانتھران. . مدیریت تحول سازمانی پیشرفتھ، ترجمھ مھدی بابایی اھری      مدیریت تحول سازمانی پیشرفتھ، ترجمھ مھدی بابایی اھری      . . مک لنان، رویمک لنان، روی
. . ١٣٨٣١٣٨٣، ، ))سمتسمت((مطالعھ و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ھا    مطالعھ و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ھا    

نیاز بھ   نیاز بھ   .  .  از سلسلھ مراتب نیازھا کھ در ھرم نیازھای انسان مورد بحث قرار گرفت           از سلسلھ مراتب نیازھا کھ در ھرم نیازھای انسان مورد بحث قرار گرفت           . . مدیریت انسان گرایانھ ریشھ در نظریھ انگیزش مازلو دارد      مدیریت انسان گرایانھ ریشھ در نظریھ انگیزش مازلو دارد      
).).۴٧۴٧، ، ١٣٨۵١٣٨۵مک لنان  مک لنان  .  (.  (خود شکوفایی در مدیریت خیلی مورد بحث و استفاده قرار گرفت     خود شکوفایی در مدیریت خیلی مورد بحث و استفاده قرار گرفت     

ØØ    شرکتھای دانش آفرین؛ چگونھ شرکتھای ژاپنی   شرکتھای دانش آفرین؛ چگونھ شرکتھای ژاپنی   . . ١٣٨٥١٣٨٥. . نوناکا، ایکوجیرو و تاکوچی، ھیروتاکا    نوناکا، ایکوجیرو و تاکوچی، ھیروتاکا
. . سماء قلم  سماء قلم  : : قمقم.  .  ترجمھ آناھیتا کاوه و سعید انالویی   ترجمھ آناھیتا کاوه و سعید انالویی   . . نوآوری را محقق می سازندنوآوری را محقق می سازند

دانش ضمنی و دانش عینیدانش ضمنی و دانش عینی
ØØكاركرد فرھنگ سازمانی و رھبری در توسعھ اشتراک دانش   كاركرد فرھنگ سازمانی و رھبری در توسعھ اشتراک دانش   . . پریرخ، مھریپریرخ، مھری
))مرحلھ ارزیابی مرحلھ ارزیابی . (. (مطالعات تربیتی و روانشناسی     مطالعات تربیتی و روانشناسی     . . در کتابخانھ ھای دانشگاھی  در کتابخانھ ھای دانشگاھی    

مدیریت دانش و فرھنگ سازمانیمدیریت دانش و فرھنگ سازمانی... ... تعریف رھیری، ویژگیھای رھبری و تعریف رھیری، ویژگیھای رھبری و 
Øترجمھ مریم صراف   . مدیریت دانش و خدمات مرجع در کتابخانھ ھا     . ١٣٨۴. اسمیتی  ،گاندی

، ۴)۴.  (نما . زاده و افسانھ حاضری بغداد آباد    
. . تعریف داده، اطالعات، دانش و مدیریت آنھاتعریف داده، اطالعات، دانش و مدیریت آنھا

Ø  فایول...
تعریف مدیریت و وظایف آنتعریف مدیریت و وظایف آن

Øپایان نامھ .   ضیائی، ثریا


