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 چکیده

علمی  هیئترا اعضای پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق  ی کشورها دانشگاه ک رهبری توانمندساز چرخه دانش دردر این پژوهش به تبیین سب

همبستگی است. برای  -توصیفی ،ها کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ،دهند. روش تحقیق از نظر هدف می ی عالمه طباطبایی و پیام نور تشکیلها دانشگاه

ی از آن است که بین سبک رهبری توانمندساز بین اکحی تحقیق ها استفاده شده است. یافته PLS افزار ها و مدل معادالت ساختاری از نرممتغیّربررسی رابطه بین 

ی پیام نور و دانشگاه ها وجود ندارد و نظرات هر دو گروه زنان و مردان در دانشگاه معناداریعلمی بر اساس جنسیت در هر دو دانشگاه تفاوت  هیئتاعضای 

 علمی دانشگاه شناسایی شد. هیئتی توانمندساز چرخه دانش در بین اعضای سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبر ،. در نهایتاست عالمه طباطبایی یکسان

 

 ها کلید واژه
 گر رهبری عدم مداخله ،رهبری تبادلی ،رهبری تحول آفرین ،مدیریت دانش

_________________________________________ 
 استاد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور تهران .1

  shahbazi375@gmail.com: تهران،نویسنده مسئولوم و تحقیقات عل اسالمی  دانشگاه آزاد،  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی .2
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 مقدمه

در اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش به عنوان یک فاکتور کلیدی نقش 

ت. امروزه هنر برای رشد و توسعه اقتصادی داراسرا محرک درونی 

« مدیریت دانش»هنر  در حال تبدیل شدن به ها دانشگاهمدیریت در 

 علمی هیئتاعضای  صرفاً یس دانشگاهئراست؛ به این معنی که یک 

نماید و شرایط  می را مدیریت آنهابلکه دانش  ،کند نمی را مدیریت

ی ارزشمند از طریق تفکر نیروی ها مناسب را برای تولید دانسته

 علمی هیئتاعضای و به انجام رسانیدن این کار به طریقی که  انسانی

کند)حسنوی و  می را به مسئولیت پذیری شخصی ترغیب کند، فراهم

ی اساسی برای انجام ها (. رهبری یکی از ضرورت1831همکاران، 

امروزی است و در عین حال یک  یها دانشگاهفعالیتهای بسیاری از 

زیرا  ؛کند یریت دانش بازی میمد نقش کلیدی در موفقیت سیستم

در نقش الگویی هستند که رفتارهایشان برای  مراکز آموزشی رهبران

 از دیگر ،(. عالوه بر این2002 1،شود)وانگ می مدیریت دانش تقلید

د شامل فرمان تغییر کارها، رساندن باش می ی رهبری که مهمها قابلیت

 ۀحفظ روحی کمک به ،علمی هیئتاعضای اهمیت مدیریت دانش به 

 ؛کند می آنها و ایجاد فرهنگی که خلق و تسهیم دانش را تسهیل

(. مسئله اساسی در بسیاری از 2012 2،ئو و لینگبوکاچی)است

نادیده گرفتن این بعد مهم در انجام اقدامات مربوط به ، ها دانشگاه

 .گردد می است که منجر به کاهش کارایی این اقدامات مدیریت دانش

تواند به عنوان یک  می ه انتخاب سبک رهبری مناسببا وجود آنک

عامل توانمندساز چرخه دانش عمل کند، بی توجهی به این موضوع 

 دانش با اصول حیاتی چرخه دانشگاهو عدم تناسب سبک رهبری در 

موفق چرخه دانش را داشته  سازی بر سر راه پیاده تواند نقش مانع می

سی در سازمانهای امروز و از یکی از مسائل اسا ،این باشد. بنابر

و  ها مراکز آموزشی و پژوهشی مانند دانشگاه آنهای  جمله

ی ها ها، تبیین و تعیین سبک رهبری هماهنگ با چارچوب پژوهشگاه

مدیریت دانش است که در صورت تحقق این امر کارایی  اساسی

اقدامات چرخه دانش در سازمان افزایش متنابهی خواهد داشت. لذا 

اصلی در این تحقیق این است که سبک رهبری توانمندساز در سئوال 

 ی کشور کدام است؟ها چرخه دانش در دانشگاه فرایندبهبود 

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق

در عصر  ی آموزشی و پژوهشیعامل موفقیت سازمانها

کارگیری ه و ب ، حرکت به سوی دانش محوریاطالعات

_________________________________________ 
1. wang 

2. Lingbo & kiachao 

البته با توجه به اینکه . است سیستم مدیریت دانش در سازمان

و برای  باشد می دانش و اطالعات در سراسر سازمان پراکنده

ن توجه به نیاز مبرم کارکنان به اینیست؛ همه قابل تشخیص 

از  توسعهبرای پیشرفت و  کارگیری آنه دانش و اطالعات و ب

دانش  از خود که مدیریت کردن دانش در سازمان و یک سو

، طراحی و اجرای ؛ از سوی دیگراست مهم تر و حیاتی تر

تسهیم و گسترش دانش  که هدف آن تولید،را مدیریت دانش 

ضروری  باشد، می سازمان پویاییدر سازمان و حفظ 

موفق  سازی (. یکی از ابعاد مهم پیاده2012 8،)الیرنماید می

. از آنجا است سبک رهبری حاکم بر سازمان ،مدیریت دانش

ن با توجه به نوع سازمان و که سبک رهبری در هر سازما

تعیین  ،مسائل حاکم بر آن از سازمانهای دیگر متمایز است

دساز مدیریت دانش در هر سازمان به نسبک رهبری توانم

 .(2014 و همکاران، 4)مامفوردیابد می ضرورت صورت مجزا

و  2ی رهبریها سبک ،دو عامل مورد بحث در این تحقیق

ی ها بک رهبری مدلدر مورد سهستند.  6مدیریت دانش

 7گوناگونی وجود دارد که در این تحقیق مدل چندگانه رهبری

برگزیده  ،بر اساس مطالعات محقق و به دلیل جدیدتر بودن

ی  مدل چندگانه را در زمینه 1132در سال  3باس شده است.

ارائه گر  رهبری تحول آفرین، تبادلی و رهبری عدم مداخله

، 1بتنی بر پنج بعد رهبری تحول آفرینرفتار رهبر را م مدلی که ؛کرد

 د.کربیان  11گر و یک بعد رهبری عدم مداخله 10دو بعد رهبری تبادلی

مدل ارائه شده  20مدیریت دانش بیش از  سازی در رابطه با پیاده

 دو تا هشت مرحله هستند و از نظر محتوایی شامل ها است. این مدل

فازهایی با ترتیبات  و ها تقریبا مشابه یکدیگرند اما دارای واژه

مدیریت دانش  مدل سنگ بنای ،باشند. که در این تحقیق می متفاوت

نظر قرار دادن ابعاد درونی و محیطی  به دلیل جامعیت بیشتر و مد

 (2018 و همکاران، 12)کروسان.سازمان انتخاب شده است

_________________________________________ 
3 .loyer 

4 .Mumford 

5 .Leadership styles 

6 .Knowledge management 

7 .Multifactor leadership mode 

8 .Bass 

9 .Transformational leadrship 

10 .Transactional leadership 

11 .Laissez-Faire 

12 .Crossan 
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این مدل توسط پروست، رب و  1:مدل سنگ بنای مديريت دانش

مدیریت دانش را . طراحان این مدل، شدارائه  2000در سال 2رومهارد

بینند که در چرخش  می (2006 8،)یئوبه صورت سیکلی دینامیکی

کاربردی این مدل آن را به ی  اندیشمندان با توجه به جنبه .دائم است

 را تقریبا در بر ها ی مدل کاملی که نکات مثبت همه دل نسبتاًم عنوان

 ءند. مراحل این مدل شامل هشت جزده می گیرد مورد توجه قرار می

نشان داده  1که در شکل ل از دو سیکل بیرونی و درونی است متشک

 ی این مدل به شرح زیر است:ها عملکرد پایهی  شده است. نحوه

و ارزیابی  های دانشی4تعیین هدفدارای دو بخش  :سیکل بیرونی

  دانش است.

برانگیخته ن ی مدیریت دانش باید از اهداف اصلی سازماها هدف

 سطحدر  و در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مشخص شوند. شده

انش و تبدیل و نگهداری سازمان بر مبنای مدیریت داستراتژیک؛ 

 ی الزم در این زمینه انجامها تهمچنین ایجاد فرهنگ و سیاس

ی شناسایی،  باید نحوه ها به هدف ، با توجهعملیاتی سطحدر  شود. می

کاربرد و نگهداری دانش مشخص و برنامه الزم برای  ،استفاده، توزیع

 و به مرحله اجرا درآید. هدستیابی به آنها در زمان معین، طراحی شد

ی معین و ها رسیدن به هدفی  نحوهباید  ؛دانش 5ارزیابیدر بخش 

، برای تعیین یا (2000 )پروست،استفاده از نتایج آن به عنوان بازخور

، فرایندکیفی این  گاه به نتایج بعضاًبا ن .مشخص شوداصالح هدف 

ی ها قرار دادن نتایج کمی و هزینه نظر را با مد آنها ضروری است

 مورد ارزیابی قرار داد.برای آن انجام شده 

یی دانش، کسب ای شناساهاین سیکل دارای بخش: سیکل درونی

 باشد. می تراک و تسهیم دانشتوسعه دانش، اش دانش،

 دانیم که چه می آیا»طرح این پرسش که  دانش: با 6شناسایی .1

، باید انجام این وظیفه مدیریت دانش؛ یعنی مرحله کشف «دانیم؟ می

به خاطر نا آشنا بودن با دانش  نهاابسیاری از سازم دانش را آغاز کرد.

 یشان دچار مشکلها گذاری و هدف ها گیری خود، در تصمیم

ابع درونی و بیرونی شوند، البته ناگفته نماند که شناسایی من می

 شود. می سازمان به همراه هم انجام

_________________________________________ 
1. Building stones of knowledge management 

2 .Probst   ، Raub ، Romhardt 

3.Yeo 

4 .Goals 

5 .Evaluation 

6. Identification 

دانش: در این مرحله باید دانش را از بازار داخلی و  7کسب. 2

ی مربوط به مشتری، تولید، همکاران، رقبا و ... ها خارجی نظیر دانش

دست آورد و نیز مشخص ه از منابع شناسایی شده در مرحله کشف ب

وان از خارج سازمان خریداری یا تهیه ت می یی راها نمود چه قابلیت

 کرد و مورد استفاده قرار داد.

توان تخصص جدیدی ایجاد کرد؟  می دانش: چگونه3توسعه .8

 کسب دانش است. فرایندباشد که مکمل  می زیربنایی ،دانشی  توسعه

محصوالت جدید  ی جدید،ها تمرکز اصلی آن بر روی ایجاد مهارت

دانش ی  توسعه فرایندباشد.  می ای کاراترهفرایندی بهتر و ها و ایده

شامل آن دسته از تالش مدیریتی است که به صورت آگاهانه با هدف 

 ، که سازمان فاقد آن است انجامای تولید و ایجاد توانایی

 (2000 )پروست و همکاران،.گیرد می

چگونگی به اشتراک  :و تسهیم دانش: مسائلی همچون 1اشتراک .4

و انتقال آن به محل مناسب و مورد نیاز و  گذاری دانش موجود

ای که در سازمان قابل دسترسی و  چگونگی انتقال دانش، به گونه

استفاده باشد و چگونگی انتقال دانش از سطح دانش فردی به سطح 

دانش گروهی و سرانجام سطح سازمانی، در دستور کار این بخش از 

 گیرد. می مدیریت دانش قرار

انش: اطمینان به استفاده مفید از دانش در سازمان از د 10استفاده .2

مربوط به این قسمت است.در این بخش موانعی که بر سر راه 

استفاده مفید از دانش جدید است، باید شناسایی و رفع شوند تا از 

 ئه خدمات و محصوالت استفاده کرد.اآن بتوان به طور عملی در ار

وزآمدکردن دانش به این دانش: ذخیره و نگهداری و ر11نگهداری .6

این روش از نابودی دانش جلوگیری کرده و  شود. می بخش مربوط

البته در این راستا  دهد که مورد استفاده قرار گیرد؛ می به آن اجازه

 نهااسازم روز کردن سیستم ایجاد کرد. هباید سازوکار مناسبی برای ب

ث شده است گالیه دارند که سازماندهی مجدد باع اغلب از این نکته

های فرایندلذا  .که آنها بخشی از حافظه خود را از دست بدهند

روز کردن منظم دانشی که در آینده  مربوط به انتخاب، ذخیره و به

اگر این  باید به دقت کامل سازماندهی شوند. ،ارزشمند خواهد بود

ی ارزشمند به ها کار انجام نگیرد این امکان وجود دارد که تخصص

 ته کنار گذاشته شوند.طور ناخواس

_________________________________________ 
7 .Acquisition 

8 .Development 

9 .Sharing 

10. Use 

11. Save & Storage 
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زمینه صورت پذیرفته است. طرفی و  تحقیقات مختلفی در این

ارتباط بین مدیریت دانش و به ( در تحقیقی 1812همکاران)

ی رهبری در افزایش تعهد سازمانی شرکت اتوبوسرانی استان ها سبک

ه ی بها اساس یافته . براند پرداخته ای( خوزستان)حمل و نقل جاده

ی ها مدیریت دانش و سبک افزایشد که گردی مشخص ،دست آمده

رهبری، باعث افزایش تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت 

همچنین  .شود ای( می اتوبوسرانی استان خوزستان )حمل و نقل جاده

بینی  به ترتیب پیش ،ی رهبری و مدیریت دانشها ر سبکهر دو متغیّ

ی استان کننده تعهد سازمانی کارکنان شرکت اتوبوسران

 باشند. می ای( خوزستان)حمل و نقل جاده

های  ( در تحقیقی با عنوان سبک1831خلیفه سلطان و همکاران)

رهبری توانمندساز مدیریت، به بررسی نقش رهبری در افزایش 

اثربخشی اقدامات مدیریت دانش پرداخته و پنج سبک رهبری را با 

ی ها . یافتهندودمدیریت دانش بررسی نم فراینددو مرحله اصلی از 

تحقیق حاکی از آن است که سبکهای رهبری همراه با رفتار 

 مشارکتی، اعتماد دو جانبه و احترام به

 

 (2000 مدل سنگ بنای مدیریت دانش)پروست و همکاران، .1 شکل

 

ی  و احساسات زیردستان با خلق دانش و تسهیم دانش رابطه ها ایده

در مورد سبکهای رهبری  در حالی که این رابطه ؛مستقیم دارد

 مدار و آمرانه معکوس است. وظیفه

 مدیریت بین بطهرا( در تحقیقی با عنوان 1831نیکبخت و همکاران)

 هیدگااز د شیزموآ یهاوهگر انمدیر یهبرر یسبکها با نشدا

اند.  پرداخته نصفهاا پزشکی معلو هنشگادا علمی تئهی یعضاا

 نشدا مدیریت یمؤلفهها بین کهداد  ننشا حاضر هشوپژ ییافتهها

 بین لیدارد، و دجوی ودارمعنی بطهرا ،تحولی یهبرر سبک با

 بطهرا خلهگرامد معد یهبرو ر لیدتبا یهبرر با نشدا مدیریت

 معلو شیزموآ یهاوهگر انمدیر رداریبرخو .اردند دجوی ودارمعنی

را  بیشتر کترمشاو  طتباار ،تحولی یهبرر سبکاز  نصفهاا پزشکی

 میسر نمازسا مختلف یبخشها بینرا در  نشدا دلتبا و عضاا بین

 ست.ا دهنمو

 مدیریت و رهبری بین ارتباط بر ،(2007) الکشمن مانند پژوهشگرانی

 (2012 و همکاران، 1)برسون.دارند تمرکز دانش

در این پژوهش به منظور ارائه مدل پیشنهادی تحقیق، پس از 

ی مختلف ها مدلو  ها ی صورت گرفته در زمینه نظریهها بررسی

مربوط به متغییرهای اصلی تحقیق، در مورد مدیریت دانش مدل 

سنگ بنای مدیریت دانش به دلیل جامعیتی که نسبت به سایر 

ی مدیریت دانش دارد و همچنین پرداختن به عوامل درونی و ها مدل

ی این مدل عبارتند از: تعیین ها مؤلفه. شدانتخاب  ،بیرونی سازمان

شناسایی و کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش، اهداف دانشی، 

 .نگهداری و استفاده از دانش، ارزیابی و بازخور

در  ،پس از بررسی سیر مکاتب رهبری ،ی رهبریها در مورد سبک

به علت جدیدتر  3باس و آوولیو 2سبک رهبری چندگانه نهایت مدل

مدل  .شدی رهبری انتخاب ها داشتن ابعاد مهم سبک بر بودن و در

هبری باس و آوولیو مبتنی بر سه سبک رهبری؛ تحول آفرین، ر

 است.گر  تبادلی و عدم مداخله

سبک رهبری تحول آفرین، بیان کننده این امر است که چگونه 

رهبران قادر خواهند بود از طریق برانگیختن نیازهای سطح باال، 

و  4لرفراتر از حد انتطار ترغیب کنند)بگپیروان را به انجام کارها، 

دهنده سبک رهبری تحول آفرین  ی تشکیلها مؤلفه .(2018 دیگران،

_________________________________________ 
1

 

.Berson 

2 .Multifactor leadership mode 

3 .Bass & Avolio 

4 .Bagler 
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 ،بخش انگیزش الهام ،ی آرمانیها ویژگی ،رفتارهای آرمانی شامل

 .مالحظات فردی و ترغیب ذهنی است

رهبری تبادلی پیروان را از طریق معطوف نمودن توجه آنها به منافع 

ی ها مؤلفه (.2018 ،1انگیزاند)ژانگ شان برمی شخصی ومنافع تعاملی

مدیریت  ،رهبری تبادلی عبارتند از : پاداش مشروطی  دهنده تشکیل

 منفعل. یبر مبنای استثنای فعال و مدیریت بر مبنای استثنا

مدل پیشنهادی تحقیق در  ،رهابه منظور بررسی رابطه میان این متغیّ

 ه است.شدارائه  2قالب شکل 

 

ی رهبری ها اقتباس از مدل سبک مدل اولیه پیشنهادی تحقیق، با .2شکل 

 باس و مدل سنگ بنای مدیریت دانش
 

ی تحقیق به صورت زیر ها بر اساس مدل پیشنهادی فوق فرضیه

 تدوین شده است:

 فرضیه اصلی تحقیق

بین سبک رهبری و اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در بین اعضای 

 وجود دارد. معناداریعلمی رابطه  هیئت
 

 قفرضیات فرعی تحقی

فرضیات فرعی تحقیق به شرح ذیل  با توجه به فرضیه اصلی تحقیق،

 :خواهند بود

بین سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش در  .1

 علمی رابطه معناداری وجود دارد. هیئتاعضای 

بین سبک رهبری تبادلی و اقدامات مدیریت دانش در اعضای  .2

 علمی رابطه معناداری وجود دارد. هیئت

_________________________________________ 
1 .Zhang 

و اقدامات مدیریت دانش در گر  سبک رهبری عدم مداخلهبین  .8

 علمی رابطه معناداری وجود دارد. هیئتاعضای 

سبک رهبری تحول آفرین بر اساس مدل رهبری باس، بیشترین  .4

علمی  هیئتاثرگذاری را بر اقدامات مدیریت دانش در اعضای 

 دارد.

 

 تحقیق شناسی روش

 اعضای بین در دانش تمدیری یها مؤلفه بررسی تحقیق، این هدف

 اقدامات بر رهبری سبک اثر بررسی همچنین و دانشگاه علمی هیئت

 بر رهبری های سبک اثر بندی اولویت ،نهایت در و دانش مدیریت

 تحقیق. است دانشگاه علمی هیئت اعضای بین در دانش مدیریت

 نوع از روش و ماهیت لحاظ به و کابردی هدف براساس حاضر

 بین پژوهش این آماری جامعه. است همبستگی و توصیفی تحقیقات

ی عالمه طباطبایی)دانشکده مدیریت ها دانشگاه علمی هیئت اعضای

تهران تهران)و حسابداری، روانشناسی و علوم تربیتی( و پیام نور 

 به توجه با .باشند می نفر160 مجموعاً که است 1818 سال در (غرب

 شماری تمام از نتایج اداعتم قابلیت افزایش جهت در و جامعه حجم

 هیئت اعضای بین در پرسشنامه 160 تعداد منظور بدین. شد استفاده

 تعداد این از و شد داده برگشت پرسشنامه 12 که ،شد توزیع علمی

 جهت تحقیق این در. بود استفاده و تحلیل قابل پرسشنامه 30 نهایتاً

2، ال، کیوام رهبری عاملی چند پرسشنامه ، رهبری یها سبک ارزیابی
 

( 1114)آوولیو و باس توسط پرسشنامه این شود، می گرفته کار به

 پژوهش این در که است شده ویرایش بار چند کنون تا و شده تهیه

 در. شود می استفاده ،شده تهیه 2000 سال درکه  آن دوم ویرایش از

 یها متغیّر اساس بر ساخته محقق پرسشنامه نیز دانش مدیریت زمینه

 .گیرد می قرار استفاده مورد دانش مدیریت بنای سنگ مدل

. شد استفاده کرونباخ آلفای از ها پرسشنامه پایایی بررسی هتج

 رهبری پرسشنامه) پرسشنامه کل پایایی آزمون نتیجه ،1 جدول مطابق

 کرونباخ آلفای ضریب ندهده نشان( دانش مدیریت پرسشنامه و

ه ب که است امر این یانگرب ضریب این .است (03182)آلفای برابر با 

 .برخوردارند قبولی قابل و باال پایایی از پرسشنامه یها گویه کلی طور

 ی پرسشنامهها نتیجه آزمون آلفای کرونباخ گویه . 1جدول 

 03182 ضریب آلفا

 26 ها تعداد گویه

 

_________________________________________ 
2. Multiple Leadership Questionnaire (MLQ) 
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دانشیار  استاد

استادیار  

 مربی  

به این  ؛به منظور بررسی کل پرسشنامه از روایی همگرا استفاده شد

کنند. به منظور  می ، سازه اصلی را تبیینها اخصمعنا که مجموعه ش

از متوسط واریانس  SMART PLS افزار ارزیابی روایی همگرا در نرم

 0شود . مقدار این ضریب نیز از  می ( استفادهAVE1استخراج شده )

پذیرفته شده است. حداقل  2/0است که مقادیر باالتر از  متغیّر 10تا 

AVE  به این معنی که  ؛همگرای کافی است بیانگر اعتبار 2/0معادل

تواند به طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی  می مکنون متغیّریک 

 یش را تبیین کندها شاخص

 ی مکنون مدلها متغیّرضریب روایی همگرا مربوط به  .2جدول 

AVE ابعاد 

 رهبری تحول آفرین 037723

 رهبری تبادلی 037608

 گر رهبری عدم مداخله 1

 مدیریت دانش 033484

 

متوسط واریانس  شود، مقدار می مشاهده 2که در جدول  همانطور

است.  2/0ی مکنون مدل باالتر از ها متغیّربرای  AVE استخراج شده

 AVEشود مقدار  می مکنونی که با یک شاخص سنجیده متغیّربرای 

ی ها متغیّرروایی همگرای  توان گفت که می بنابراین است. 1برابر با 

 دارد. سشنامه در سطح مطلوبی قرارپر

 ی تحقیقها تجزيه و تحلیل داده

 ی توصیفیها يافته

دانشگاه عالمه  درصد 47ی این پژوهش، ها پاسخ دهندگان پرسشنامه

بودند. از لحاظ  )واحد غرب(درصد دانشگاه پیام نور 28طباطبایی و 

 .درصد خانم هستند 2/86درصد آقا و  2/68جنسیت 

 

 ترکیب جنسیت پایسخگویان .3شکل

_________________________________________ 
1. Average Variance Extracted  

 47درصد مربی،  20دهندگان از نظر تحصیالت شامل  فراوانی پاسخ

 باشد. می درصد استاد 6و  درصد دانشیار 27استادیار، 

 

 

 

 

 

 

 

 ترکیب پاسخگویان بر اساس درجه علمی .4شکل 

 

 ی استنباطیها يافته

معادالت ساختاری که در  سازی اساس مدل مفهومی مبتنی بر مدل بر

مربوط به هر یک از  t، ضرایب مسیر و آماره شدقسمت قبل ارائه 

فرضیات فرعی و رابطه هر یک از انواع سبک رهبری با مدیریت 

ی  دهنده دانش مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ضرایب مسیر، نشان

ت مکنون است. ضرایب مسیر مثب متغیّرقدرت و قوت رابطه بین دو 

بر  متغیّر( یک متغیّردهنده اثرات مثبت )روابط مستقیم بین دو  نشان

دیگر است. در صورتی که عالمت منفی نشان دهنده اثرات  متغیّر

دیگر است . ضرایب  متغیّربر  متغیّرمنفی )و رابط معکوس( یک 

 ه است.شدارائه  8مسیر مربوط به مدل در جدول 

 ون مدلی مکنها متغیّرضرایب مسیر  .3جدول 

ضرایب 

 مسیر

 ابعاد

 رهبری تحول آفرین       ت دانشمدیری 03228

 رهبری تبادلی          ت دانشمدیری 03228

 گر رهبری عدم مداخله     ت دانشمدیری -03122

 

مربوط به هرکدام از ارتباطات موجود  tی ها به منظور بررسی آماره

 Bootstrapping در مدل سنجش)روابط بین ابعاد(، از قابلیت

یک فرضیه در سطح معنادار  تأیید. برای شداستفاده  pls افزار نرم
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 tمقدار آماره  8باشد. شکل  16/1آماری معادل  t باید حداقل 12/0

 دهد. می ی مکنون مدل را نشانها متغیّرمربوط به 

 

 ی مکنون مدلها متغیّرمربوط به  tمقدار آماره  .5شکل 

 : است یق به شرح زیراولین فرضیه فرعی تحق

اقدامات مديريت دانش در بین  آفرين و بین سبک رهبری تحول»

 «.دارد علمی دانشگاه رابطه معناداری وجود هیئت یاعضا

 افزار به منظور بررسی این فرضیه ضریب مسیر مربوطه، در نرم

. این باشد می 228/0که معادل  شدمحاسبه  حداقل مربعات جزئی

میان رهبری تحول آفرین و  معناداربطه مثبت و دهنده را ضریب نشان

در مورد رابطه میان  tباشد. همچنین مقدار آماره  می مدیریت دانش

 228/8رهبری تحول آفرین و اقدامات مدیریت دانش برابر با 

، است  16/1ای  ر از مقدار آستانهباشد که با توجه به اینکه باالت می

 باشد. متغیّر می میان این دوی  رابطه معناداریموید 

 :شدفرضیه فرعی دوم در این تحقیق به صورت ذیل ارائه 

بین سبک رهبری تبادلی و اقدامات مديريت دانش در بین »

 «معناداری وجود دارد.ی  علمی دانشگاه رابطه هیئتاعضای 

ی  باشد که رابطه می 228/0ضریب مسیر مربوط به این رابطه معادل 

می کند. از طرفی با توجه  تأییدرا  متغیّرو میان این د معنادارمثبت و 

مربوط به رابطه رهبری تبادلی و اقدامات  t به اینکه مقدار آماره

 16/1باشد و بیشتر از مقدار بحرانی  می 202/3مدیریت دانش معادل 

 گردد. می تأییدنیز  متغیّررابطه میان این دو  معناداریاست، 

و گر  عدم مداخله فرضیه فرعی سوم در خصوص رابطه رهبری

 ه است:شدمطرح  لیذمدیریت دانش به شرح 

و اقدامات مديريت دانش در گر  بین سبک رهبری عدم مداخله»

 .«علمی دانشگاه رابطه معناداری وجود دارد هیئتبین اعضای 

مربوط به رابطه  tبه منظور بررسی این فرضیه، ضریب مسیر و آماره 

گرفتند. از آنجا که ضریب مسیر این  مورد ارزیابی قرار متغیّرمیان دو 

دهنده رابطه منفی و معکوس میان  ، نشاناست -122/0رابطه معادل 

باشد  می 762/1آن معادل  tبا توجه مقدار آماره  است و متغیّراین دو 

رابطه میان دو  معناداری ،این بنابر 16/1که کمتر از مقدار بحرانی 

 شود. می سوم ردگردد و فرضیه فرعی  نمی تأییدر تغیّم

 

 است: لیذفرضیه فرعی چهارم به شرح 

سبک رهبری تحول آفرين بیشترين اثرگذاری را بر اقدامات »

 .«علمی دانشگاه دارد هیئتمديريت دانش در بین اعضای 

 تأثیراین تحلیل بیانگر این موضوع است که رهبری تبادلی بیشترین 

تحول آفرین از نظر رهبری  اقدامات مدیرت دانش دارد و مثبت را بر

بر مدیریت دانش بعد از رهبری تبادلی قرار دارد و رهبری عدم  تأثیر

 ،این بنابر .منفی بر اقدامات مدیریت دانش دارد تأثیرنیز گر  مداخله

توان از میان سه سبک رهبری  لذا می .شود می فرضیه فرعی چهارم رد

توانمندساز سبک رهبری تبادلی را به عنوان سبک رهبری  ،بیان شده

 د.کرورد مطالعه معرفی می ها دانشگاهت دانش در یمدیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضریب تعیین ارتباط بین مقدار واریانس شرح :  R2)ضريب تعیین )

. سنجد میمقدار کل واریانس آن  مکنون را با متغیّریک ،داده شده 

 به PLSی مسیری ها در مدل 11/0و  88/0،  67/0برابر با  R2مقادیر 

همانطور که در  شوند. می متوسط و ضعیف توصیف :ترتیب مطلوب

 
 عادالت ساختاربار عاملی و ضرایب مسیر مدل نهایی مبتنی بر م .6شکل 
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و نشان از  612/0معادل  R2نشان داده شده است، مقدار  2شکل 

 R2کیفیت مطلوب مدل دارد. همچنین الزم به ذکر است که مقدار 

 شود. نمی ی رهبری( بیانها ی مکنون مستقل )سبکها متغیّربرای 

ی صورت ها اساس تحلیل آنها بر ییدتأرد یا  ۀفرضیات تحقیق و نتیج

 ه است.شدارائه  4گرفته در جدول 

 

 نتایج کلی حاصل از تحلیل فرضیات تحقیق .4جدول 

 نتایج فرضیات

 تأیید ت دانش یرابطه بین سبک رهبری و مدیر

رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و اقدامات 

 مدیریت دانش 

 تأیید

قدامات مدیریت رابطه بین سبک رهبری تبادلی و ا

 دانش 

 تأیید

و اقدامات گر  رابطه بین سبک رهبری عدم مداخله

 مدیریت دانش 

 رد

سبک رهبری تحول آفرین بیشترین اثرگذاری را بر 

 اقدامات مدیریت دانش دارد

 رد

 

تفاوت سبک رهبری توانمندساز بر اساس جنسیت و نوع دانشگاه: 

بری توانمندساز بین دهد که بین سبک ره می نشان 2نتایج جدول 

علمی بر اساس جنسیت در هر دو دانشگاه تفاوت  هیئتاعضای 

وجود ندارد و نظرات هر دو گروه زنان و مردان در  معناداری

 و دانشگاه عالمه طباطبایی یکسان )تهران غرب(ی پیام نورها دانشگاه

 باشد. می

ساس آزمون یومان ویتنی تفاوت سبک رهبری توانمندساز بر ا . 5جدول

 جنسیت و نوع دانشگاه

 MR Z Sig گروه متغیّر دانشگاه
عالمه 

سبک  طباطبايی

رهبری 

 توانمندساز

 0301 0308 84384 زن

 0308 0302 21326 مرد

 پیام نور
 3.33 3.11 31.23 زن

 0301 0324 41362 مرد

 

حسب  علمی دانشگاه بر هیئتسبک رهبری توانمندساز اعضای 

توانمندساز بر رسی وضعیت سبک رهبری جهت بردرجه علمی: 

، از آزمون تحلیل ها اساس درجه علمی به دلیل نرمال بودن داده

 ( استفاده شد.ANOVAواریانس)

 

 آزمون آنوا .6 جدول
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( در =2dfو113( با درجات آزادی )13127محاسبه شده) Fچون 

( 8307جدول بحرانی) Fدرصد( از  2درصد )آلفای  12سطح احتمال 

توان بیان نمود که سبک رهبری  می این بنابر ،تر است کوچک

علمی بر حسب میزان درجه علمی  هیئتدساز بین اعضای توانم

 باشد. نمی متفاوت

 

 گیری بحث و نتیجه

هدف اصلی این تحقیقی شناسایی سبک رهبری توانمندسازی 

ی کشور بود. ها علمی دانشگاه هیئتضای عمدیریت دانش در بین ا

بیشترین ارتباط بین سبک  ،در مورد رابطه بین متغییرهای اصلی مدل

ی این تحقیق ها یافته تبادلی و مدیریت دانش وجود داشت. رهبری

ولی با  ،؛باشد می ( همگرا1831با تحقیق خلیفه سلطان و همکاران)

بر  .باشد نمی ( همگرا1831ی تحقیق نیکبخت و همکاران)ها یافته

ی ها توان نتیجه گرفت که در دانشگاه می افته تحقیق،یاساس این 

ی مربوط به رهبری تبادلی مانند ها ، به کارگیری شاخصمربوطه

های مشروط که در قالب رفتارهایی مانند کمک کردن به  پاداش

، مشخص کردن افرادی که آنهامتناسب با تالش  علمی هیئتاعضای 

باشند، تعیین منافع  برای رسیدن به اهداف برجسته شایسته می

دریافتی افراد بعد از تحقق اهداف، بیان احساس رضایت از 
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و مدیریت بر مبنای  آنهاتنها پس از تحقق اهداف توسط  علمی هیئت

فعال که در قالب رفتارهایی مانند تمرکز بر رسیدگی به  یاستثنا

ها،  ها، انحراف از معیارها و شکست اشتباهات، انتقادات، شکایت

بررسی و پیگیری منشاء تمام اشتباهات و درس گرفتن از اشتباهات 

تواند بیشترین  کند می داردها بروز میدر جهت دستیابی به استان

 داشته باشد. دانشگاهاثربخشی را در اجرای موفق مدیریت دانش در 

ی جالب توجه اینکه بر خالف تصورات و انتظارات مبتنی بر  نتیجه

و با توجه به شرایط  (1831 )نیکبخت و همکاران،ادبیات تحقیق

ی تحول آفرین نتایج حاصل نشان داد، رهبر ،سازمان مورد مطالعه

گذاری کمتری نسبت به رهبری تبادلی بر اقدامات مدیریت تأثیر

توان نتیجه گرفت که  دارد. بر این اساس می دانشگاهدانش در این 

نیاز به بسترسازی الزم  دانشگاهاتخاذ سبک رهبری تحول آفرین در 

دارد و به کارگیری این سبک  دانشگاهدر آن  علمی هیئتو آمادگی 

 علمی هیئتهای  ون توجه به سطح آمادگی و ویژگیرهبری بد

تواند نتایج مطلوب مورد انتظار را در پی داشته باشد. چنانچه  نمی

های  با توجه به ویژگی ی مربوطهها دانشگاهشاهد بودیم که در 

سبک رهبری تبادلی به عنوان سبک رهبری  علمی، هیئتاعضای 

 دانش شناسایی شد. چرخهتوانمندساز 

های انجام  نتایج حاصل از تحلیلگر  رهبری عدم مداخله در مورد

وجود رابطه منفی بین سبک رهبری عدم  ،افزار شده به وسیله نرم

 ،کند و به تبع  می تأیید ها دانشگاهدانش را در  چرخهو گر  مداخله

و مدیریت دانش را رد گر  بین رهبری عدم مداخلهمعناداری رابطه 

 د. برشو د از مدل نهایی تحقیق حذف میاین بع ،این بنابر .کند می

چرا که اجرای  ؛اساس ادبیات تحقیق نیز نتیجه قابل استنباط است

موفق مدیریت دانش نیازمند بعد رهبری فعال و اثربخش است و 

بروز رفتارهایی مانند اجتناب از دخالت در مسائل مهم، عدم حضور 

ن از پاسخ با گیری و طفره رفت در هنگام نیاز، اجتناب از تصمیم

مثبتی در اجرای  تأثیرتواند  االت مهم و جدی از جانب رهبر نمیسو

 مدیریت دانش داشته باشد.
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