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به مدیران ارشد دانشگاه ،با استفاده از تبيين رهبري كارآموزشي بر پايه خلق ،انتشار
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امروزه نظام آموزش عالي در هر كشوري از بزرگترين و پيچيدهترين دستاوردهاي بشري
بهشمار ميرود و دانشگاهها از جمله سامانههای پيچيده هستند که نیروی محرکه آگاهیبخش
و برج فرماندهی فکر جوامع شناخته میشوند و در توسعه همهجانبه و پایدار کشورها نقش عمده
ایفا میکنند .در واقع ،دانشگاهها هم در پیدایش تحوالت و هم در پاسخگویی به نیازهای ناشی
از تحوالت گوناگون جامعه ،نقش اساسی بر عهده دارند .دانشگاهها همچنین تحوالت سالهاي
اخير سازمانها و نظامهاي اجتماعي را دگرگون نموده و انتظاراتی جديد براي مراكز علمي ،بهویژه
دانشگاهها بهوجود آمده است .چنانكه يونسكو ( )1998در گزارش ساالنه خود بیان میکند،
كاركردهاي سهگانه آموزش عالي ،بهعنوان توليد دانش از طريق پژوهش ،انتقال دانش بهمعناي
آموزش بهصورت نرمافزاري و سختافزاري و نيز اشاعه دانش بهصورت تدوين فرهنگ مكتوب و
ارائه خدمات و اطالعرساني آن ،دانشگاهها را به خيزش علمي و فرهنگي دعوت ميكند .دانشگاهها
بايد پيشگام اشاعه آزادانه افكار و وحدت ملي جامعه باشند ،به تحليل و حل مسائل اساسي كه
كل جامعه با آن روبهرو است بپردازند و نقش خود را در تبيين جهانيشدن پديدهها بهعنوان يك
واقعيت مهم ايفا نمايند.
در اين ميان ،نبايد نقش مديريت و رهبري دانشگاهها را در رسيدن به اين اهداف ناديده
گرفت؛ بهايندليل كه رسيدن به اين آرمانها از طريق هدايت و رهبري مديران مدبّر و اثربخش كه
ُسكانداران كشتي علم هستند ،امكانپذير خواهد بود و اگر اين هدايت و رهبري بهدرستي برآورده
نشود ،دانشگاهها و پیر ِو آن ،جامعه بهصورت بردگان قرن بيستويكم و همچون مهمانان ناخوانده
بر سر سفره آينده كشانده ميشوند و بايد منتظر بمانند تا ديگران تدبير كنند و تصميم بگيرند.
بنابراين ،دانشگاهها بايد با رويآوردن به نوع رهبري و مديريت اثربخش ،به مديريت دانش در نهاد
خود توجه ويژه داشته باشند تا بتوانند جایگاه علمی خود را بهبود داده و در میدان رقابت باقی بمانند.
امروزه ،اهمیت هدایت و رهبری موثر در آموزش عالی را در روند تغییرات ساختاری آموزش
ترین این تغییرات را از 160,000
عالی در دهههای گذشته بیش از پیش بهروشنی میتوان دید .مهم ِ
دانشجو در دهه  60به  4,348,383نفر در سال تحصيلي  1394-95که افزایش تقاضای دانشگاهی
را نشان میدهد ،میتوان مشاهده کرد .همچنین ،بر اساس آمارهای ارائهشده توسط وزارت علوم،
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تحقیقات و فناوری در ایران در سال تحصیلی  1394-95در مجموع ،نزدیک به  400دانشگاه و
مؤسسه وابسته به وزارت علوم با  4,348,383دانشجو و  80,097نفر کادر هیئتعلمی وجود دارد
(آمار آموزش عالی ایران  .)1394-95حال با توجه به گستردگی ،وسعت و حساسیت سازمانهایی
مانند آموزش عالی ،نقش هدایت و رهبری این مراکز بهخوبی آشکار میشود.
گادت ،)1994( 1در کتاب «پیشبینی تا عمل» که از سوی یونسکو منتشر شده ،مهمترین
رسالتهای دانشگاه را در ده ماده بیان میکند و ضمن اشاره به این رسالتها ،اهمیت برج
فرماندهی و رهبری این موتور آگاهیبخش را که ضامن اجرای این رسالتهاست ،بهخوبی نشان
میدهد .دانشگاهها بهعنوان یک نهاد اجتماعی باید آماده باشند که به ارزیابی و تحلیل منطقی وضع
موجود جامعه بپردازند و هدفهایی را برای حرکت منسجم آینده کشور ترسیم کنند؛ همچنین،
باید پیشگام اشاعه آزادانه افکار و وحدت ملی جامعه باشند ،به تحلیل و حل مسائل اساسی که کل
جامعه با آن روبهرو است کمک کنند و نقش خود را در تبیین جهانیشدن پدیدهها بهعنوان یک
واقعیت مهم ایفا نمایند .بنابراین ،وظیفه اصلی رهبری دانشگاهی با توجه به چالشهای متنوع در
قرن اخیر این است که حاصل تفکرات و پیشنهادها را به مخازن اندیشه و پاالیشگاه علمی خود
ببرند و با افزایش ارزشافزوده علمی بر آن ،بهصورت طرحها و برنامههای منسجم و در سطح
ملی به مجراهای اقتدار قانونی کشور برسانند تا عزت فرهنگی ،اقتدار مردمی ،توسعه کشوری و
سرانجام ،فرهنگ عمومی منطقهای و جهانی فزونی یابد (اکرامی.)1382 ،
برای برآوردن این رسالت بزرگ ،ضرورت دارد دانشگاهها از توانمندی ،استقالل ،پویایی و
انعطافپذیری و سازگاری با محیط ،مسؤولیتپذیری ،پاسخگویی و مشروعیت الزم برخوردار باشند
و رسیدن به این اهداف ،بدون برخورداری از رهبری اثربخش مقدور نخواهد بود .نظریهپردازان
نیز با توجه به حساسیت این مسأله ،به ارائه دیدگاههای گوناگون در مورد سبک و نوع رهبری
پرداختهاند که این امر نیز باعث شده است تا دیدگاههای رهبری در مراحل گوناگون تحول یابند.
این نظریهها با مطالعه رهبری با رویکرد ویژگی شخصیتی در دهه  1930با این پیشفرض که
رهبران ذاتی رهبر بهدنیا میآیند ،آغاز شد .اما لوتانز 2و مارتینکو )1979( 3در مورد طرفداران نظریه
ابرمرد معتقدند که این پژوهش راه بهجایی نمیبرد؛ زیرا ویژگیها و شخصیت اثربخش رهبر با
زادهشدن او بهدنیا میآید و در اینباره کاری از دست بشر ساخته نیست؛ اما بر اساس پژوهشهای
1. Gadet
2. Luthanz
3. Martinco
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تونر ،)2005( 1صفات شخصیتی ثابتی که بتوان در همه زمانها از آن استفاده کرد ،شناسایی نشد.
در حقیقت ،سیر تکاملی نظریههای هدایت و رهبری ،شامل چهار دسته نظریه به شرح زیر است:
 .1نظریه سنتی :صفات مشخصه رهبری

2
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بر اساس این نظریه ،وجود صفاتی خاص در انسان که جنبه ذاتی دارند ،میتواند او را یک رهبر
موفق و مؤثر سازد .پژوهشگران عالقهمند به خصوصیات فردی رهبری تالش میکردند تا صفات
جسمانی ،ذهنی ،شخصیتی و خصوصیات فردی ،مانند هوش و ذکاوت رهبران را بهعنوان یک عامل
مؤثر در رهبری جلوه دهند .استاگدیل )1981( 3در پژوهشهای خود ،نگرش دیرینه به مقوله رهبری را
مرکب از دو زمینه گسترده ولی مرتبط بههم دانسته است که عبارتند از رویکرد اَبَرمرد و رویکرد صفات
شخصیتی .رویکرد ابرمرد مبتنی بر ساختهشدن تاریخ بهدست مردان بزرگ است و رویکرد شخصیتی یا
خصوصیات فردی ،معتقد است که افراد موردنظر ،دارای خصوصیات ذاتی هستند که آنها را رهبرانی
موفق میسازد؛ خصوصیاتی مانند هوشمندی ،مردانگی ،تسلط و اعتماد بهنفس (الوانی.)1387 ،
 .2نظریههای رفتاری رهبری

4

پس از ناکامی پژوهشها در زمینه شناخت خصوصیات فردی رهبری در دهه ،1940
پژوهشهایی درباره شناخت سبک و روش رهبری شروع شد .فلسفه اساسی این شیوه تفکر
این است که رهبری و سرپرستی ذاتی نیست؛ بلکه تا حد زیادی اکتسابی است و مسلم ًا آموزش
در افزایش توانایی سرپرستان و مدیران مؤثر خواهد بود .با وجود تأکید این نظریه بر رفتار ،نباید
فراموش کرد که رفتار اشخاص تا حد زیادی متأثر از شخصیت و ویژگیهای خصوصی آنهاست و
بهطورکلی ،نظریه نخست و دوم جدا از هم نمیتوانند باشند (میرسپاسی.)1381 ،
این پژوهشها با رویکرد رفتاری ادامه یافت؛ که معتقد بودند این رفتار رهبران است که بر
اثربخشی کار او تأثیر میگذارد ،نه خصوصیات شخصیتی .در بخش پژوهشهای بازرگانی دانشگاه
ایالتی اوهایو ،پژوهشهایی بهمنظور تشخیص ابعاد گوناگون رفتار رهبر آغاز شد .آنها رفتار رهبر
را به اختصار در دو بُعد ساختدهی 5و مراعات 6توصیف نمودند .ساختدهی اشاره دارد به رفتار رهبر
1. Toner
2. Trait Approach
3. Stagdill
4. Behavioral Theories of Leadership
5. Initiating Structure
6. Consideration
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 .3نظریههای موقعیتی و اقتضایی رهبری
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در مشخص کردن رابطه میان خود و اعضای گروه ،ایجاد الگوهای دقیق سازمانی ،مجاری ارتباط
و روشها .از سوی دیگر ،مراعات اشاره میکند به رفتار حاکی از دوستی ،اعتماد متقابل ،احترام و
مالیمت در رابطه میان رهبر و اعضای گروه .در این پژوهشها ،پژوهشگران اوهایو دریافتند که
ساختدهی و مراعات ،دو بُعد مشخص و مجزا را تشکیل میدهند .قویبودن در یک بُعد الزمهاش
ضعیفبودن در بُعد دیگر نیست .رفتار یک رهبر را با هر نوع ترکیبی از دو بُعد میتوان توصیف
کرد .در نتیجه ،طی این پژوهشها ،رفتار رهبر برای نخستینبار بهجای یک پیوستار واحد ،بر دو
محور جداگانه ترسیم شد.
در پژوهشهایی دیگر که در دانشگاه میشیگان انجام شد ،تالش شد که برای شروع مطالعه
رهبری ،دستههایی از صفات ویژه را که وابسته به یکدیگر بهنظر میرسیدند معلوم کرده ،سپس
آنها را به شاخصهای اثربخشی ربط دهند .این پژوهشها نیز دو مفهوم را مشخص کردند که
آنها را کارمندمداری و تولیدمداری نامیدند؛ بنابراین ،پژوهشهای رهبری که بهعنوان کارمندمدار
توصیف میشود ،بر جنبههای مناسباتی کار خود تأکید میکند .او به تکتک افراد و کارمندانش
اهمیت میدهد و فردیت و نیازهای شخصی آنان را میپذیرد .رهبران تولیدمدار ،بر جنبههای فنی
کار تأکید میکنند و کارکنان را مانند ابزاری برای برآوردهسازی هدفهای سازمان درنظر میگیرند.
این دو مفهوم ،بر پیوستار رفتار رهبر به موازات مفاهیم رهبری دموکراتیک (روابط) و آمرانه (وظیفه)
قرار میگیرد ( ،Hersy & Blanchardترجمه عالقهبند؛ .)1391
1

با توجه به جامع نبودن نظریه خصوصیات فردی رهبری و انعطافناپذیری نظریههای رفتاری
رهبری ،در مرحله بعدی ،پژوهشهای رهبری پژوهشگران بهدنبال انعطافی بیشتر در شناخت
مسأله رهبری برآمدند که آن را نظریههای موقعیت و اقتضایی نامیدند .نظریههای اقتضایی رهبری،
پژوهشهای خود را بهطور مستقیم در جهت کشف متغیرهای زمینهساز اثربخشی برخی از ویژگیها
و رفتارهای رهبر در یک وضعیت معین هدایت میکنند؛ برای نمونه ،نظریههای اقتضایی بیان
میدارند که یک رهبر و مدیر اداری در یک دانشگاه و یک گروهبان تعلیمدهنده فنون نظامی ،به
ویژگی و رفتارهای متفاوتی نیاز دارند؛ زیرا با وضعیتهای کام ً
ال متفاوت روبهرو هستند (ساعتچی
و همکاران.)1384 ،
1. Situational Approach
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 .4نظریه رهبری تحولگرا یا تحولآفرین
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جیمز برنز 2در سال  1978نظریه رهبری تحولآفرین را بهعنوان فرایندی اخالقی مطرح ساخت
که از آن طریق ،زیردستان و پیروان به سطوح عالیتر منزلت خواهند رسید .بهگمان برنز ،رهبران
تحولآفرین ،صاحب بینش هستند که از طریق آن ،دیگران را برای انجام کارهای استثنایی و روشنتر
به چالش و تالش وا میدارند و همچنین ،منشاء تغییرات تلقی میشوند .رهبری تحولآفرین میتواند
تصویر بهتر و روشنتری از آینده ارائه داده ،بینش خود را بهصورت اثربخش برای کارکنان تبیین کند
و رهروان نیز با کمال میل و رغبت ،آن بینش را بهعنوان واقعیت میپذیرند (.)Robbins, 1996
پژوهشهای رهبری در دانشگاه آیوا ،زیر نظر کرت لوین( 3به نقل از لوتانز و مارتینکو)1979 ،4
به سبکهای سهگانه رهبری مردمساالر ،رهبری خودکامه و بیبندوبار یا آزادیمطلق در مورد
گروهی از پسران انجام شده و نتایج آن به قرار زیر است .1 :رهبری مردمساالر ،کموبیش بر دو نوع
رهبری دیگر برتری داده شده است؛  .2ابراز خشونت بهطور پیاپی در گروههای رهبری آزادی مطلق
و آمرانه مشاهده گردید؛ اما در گروه تحت رهبری مردمساالر ،بهمراتب کمتر بود؛  .3معلوم شد که
رهبری خودکامه دو تأثیر بر گروه میگذارد؛ یا افراد بسیار پرخاشگر و ستیزهجو یا بیاحساس ،مطیع
و انفعالی بار میآیند .پژوهشهای رهبری در دانشگاه ایالتی اوهایو نیز نشان میدهند که رفتار
رهبری به دو دسته اساسی انسانمداری و کارمداری تقسیم میشوند.
آرنولد و فلدمن )1986( 5میگویند :اینکه کدام سبک اثربخشتر باشد ،نامشخص است.
در پژوهشهای دانشگاه میشیگان نیز همین سبک مورد پژوهش قرار گرفت و لیکرت بر پایه
پژوهشهای انجامشده ،چهار سبک یا نظام رهبری را تدوین و توصیه کرد .الف .نظام خودکامه
بهرهکش ،ب .نظام خودکامه خیرخواه ،ج .نظام مشارکتی ،د .نظام مردمساالر.
ردین )1987( 6بُعد سوم اثربخشی را بر دو بُعد انسانمداری و کارمداری میافزاید و یک الگوی
رهبری هشتگانه ،با نامهای فراری ،خودکامه ،مأمور ،سازشکار ،دیوانساالر ،خودکامه خیرخواه،
توسعهدهنده و مجری معرفی میکند .هرسی و بالنچارد )1988( 7نیز نظریه رهبری خود را در چهار
سطح معرفی کردند که عبارتند از دستوری ،توجیهی ،مشارکتی و تکاملی.
1. Transformational Leadership Theory
2. James Burns
3. Kurt Lewin
4. Luthans & Martinko
5. Arnold & Feldman
6. Reddin
7. Hersey & Blanchard
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وروم و یِتون 1در الگوی اقتضایی خود ،پنج سبک رهبری را به این شرح اعالم میدارند :الف.
سبک کام ً
ال آمرانه ،ب .سبک کموبیش آمرانه ،ج .سبک گروهی ،د .سبک کموبیش مشارکتجویانه،
ه .سبک کام ً
ال مشارکتجویانه .نظریه رهبری مسیر هدف به بیان لستر ،2در طرح پیشرفته خود ،به
چهار سبک رهبری  .1ابزاری یا آمرانه .2 ،حمایتی .3 ،مشارکتی و  .4پیشرفتگرا اشاره میکند .در
دانشگاه اوهایو ،استیو و همکاران )2000( 3پژوهشی را با نام ارزشیابی رهبری آموزش عالی و عالئم
رهبری اثربخش انجام دادند که در آن ،ویژگی رهبران اثربخش را در سه حوزه مهم دانش رهبر،
همکاری رهبر با موسسه خود و ارتباطات رهبر ،مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که سطح
دانش ،نفوذ ،کیفیت ارتباط و سطح درگیری در وظایف مدیریتی ،عالئم معتبری از رهبری اثربخش
فردی است .رامسدن )2000( 4در پژوهشهای خود در دانشگاههای استرالیا و نیوزلند ،سیاههای از
موارد رهبری دانشگاهی و نیز فهرست مشابهی از رهبری ضعیف دانشگاهی را از دید بیست رهبر
آموزشی تهیه و عوامل رهبری خوب آموزشی را با هفت عامل رهبری آموزش ،رهبری پژوهش،
مدیریت مناسب و کارا ،مدیریت راهبردی و چشمانداز ،رهبری تحولآفرین و تشریکمساعی،
توسعهدهندگی و مهارتهای میانفردی معرفی کرده است .همچنین ،او معتقد است که رهبری
آکادمیک با رهبری در سازمانهای اقتصادی و ...تفاوت دارد (اکرامی ،محمود.)1382 ،
کاتر ( ،5)1990کوزس و پوسنر ( ،6)1995رمزدن ( ،)1996ویسنیوزکی ،)1999( 7رمزدن
( ،)2000گاردنر ،)2002( 8هاروی )2004( 9هشت تن از صاحبنظران و خبرگان در رابطه با
پژوهشهای رهبری اثربخش دانشگاهی هستند که این افراد در پژوهشهای خود ،هشت متغیر
را برمیشمارند که بر اثربخش کردن رهبری آموزشی ،بهویژه رهبری دانشگاهی مؤثر هستند.
این هشت متغیر از نظر این افراد عبارتند از :داشتن چشمانداز ،الهامبخشی ،توانمندسازی گروهی،
تیمسازی ،جاذبه عمیق ،خودارزیابی ،مربیگری و بهبود مستمر عملکرد دانشگاه.
از سوي ديگر ،به عقيده داونپورت )1998( 10یکی از مهمترین و با ارزشترین سرمایههای هر
1. Vroom & Yetton
2. Lestter
3. Steve et al.
4. Ramsden
5. Kotter
6. Kouzes & Posner
7. Wisniewski
8. Gardner
9. Harvey
10. Davenport
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سازمانی ،دانش و مدیریت این دانش است .مدیریت دانش عبارت است از تالش برای کشف دارایی
نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی؛ بهگونهای که مجموعه وسیعی از
افرادی که در تصمیمگیری شرکت دارند ،بتوانند از آن استفاده کنند .اكرامي و خراساني ()1394
معتقدند موضوع راهبردی و مهم سازمانها كاربرد مديريت دانش در فرايندهاي مديريت نوآوري
است كه موجب ميشود سازمانها عملكرد خود را ارتقا دهند.
واگنر 1مدیریت دانش را شامل خلق ،کسب ،ذخیرهسازی ،انتشار و بهاشتراکگذاری و سرانجام،
بهکارگیری دانش میداند .مدیریت دانش ،چیزی نیست جز مدیریت نمودن سرمایه دانش از ابتدا
تا انتهای دوره حیات آن .مدیریت دانش اشاره به چارچوبهای خاص نظاممند و سازمانی برای
تصرف ،کسب ،سازماندهی و ارتباط میان هر دو دانش نهان و آشکار از کارکنان دارد؛ بهگونهای
که کارمندان دیگر میتوانند از آنها بهطور مؤثر و مولد در کارهای خود و افزایش دانش سازمان
استفاده نمایند .به گفته اكرامي و نعيمي ( ،)1395تغییرات سریع و رشد روزافزون دانش و اطالعات
در هزاره سوم ،هر سازمانی را بر آن میدارد تا همه تالش خود را برای مدیریت و بهرهگیری درست
از دانش بهکار برد .چنانكه پارسا و همكاران ( )1389نشان دادهاند ،شناسایی نوع و میزان اطالعات
مفید و مؤثر برای سازمان ،شیوه کسب و جمعآوری و سازماندهی این اطالعات ،چگونگی پردازش
و تبدیل آن اطالعات و دادهها و سرانجام ،چگونگی توزیع و بهرهبرداری درست از آنها در رأس
اولویتهای هر سازمانی از جمله سازمانهای آموزشی و دانشگاهی قرار گرفته است که امروزه
نهتنها برای بقا که برای توسعه خود میکوشند و همه این فعالیتها را میتوان در مفهومی به نام
مدیریت دانش خالصه کرد .بههمیندلیل است که سازمانها در پی شناسایی عوامل تأثیرگذار و
بسترساز ایجاد مدیریت دانش برآمدهاند تا بههنگام از منابع دانش خود و محیط پیرامون بهرهبرداری
کنند.
بهگمان خواجه افضلي ( ،)1386در دنیای پرشتاب و پیچیده امروز ،دانش سازمانی به سرعت در
حال تبدیل شدن به مزیت رقابتی اصلی سازمانهاست و توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن،
شرایطی مطلوب را برای هر سازمانی بهوجود میآورد؛ تا عالوه بر این که در محیط پیچیده رقابتی،
حیات مستمر داشته باشند ،بتوانند گوی سبقت را هم از رقبای دیگر ربوده و پیشتاز عرصههای
گوناگون باشند .در نتیجه ،دانش سازمانی ،فرصتی مناسب برای سازمانهایی است که بهخوبی
آن را میشناسند و مدیریت میکنند و در عینحال ،تهدیدی جدی برای سازمانهایی است که به
تحوالت محیطی کمتوجه بوده و آن را نمیشناسند .بنابراين ،در چنين دورهاي از تحوالت ،موفقیت
1. Wagner
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یک نهاد و سازمان در مرحله نخست ،مرهون سبك رهبري و مديريت آن است و در مرحله بعدی،
نتيجه كاربرد منطقي سرمايههاي فكري سازمان است .تأكيد و توجه به سرمايههاي دانشي و
مديريت آن در هر سازمانی ،نشاندهنده نوع مدیریت کارآمد آن سازمان است.
به نقل از اكرامي و گلشناس ( )1394اعمال مديريت دانش در شبكههاي سازمان صدا و سيما
و بهويژه شبكه سه و با توجه به پربينندهبودن شبكه ( %89بيننده بر اساس نظرسنجي روابط عمومي
در سه ماهه نخست سال  )1391ميتواند خالء و كمبودهاي موجود را پر كند و راهكاري مناسب
براي توانمندشدن سازمان در محيط رقابتي كنوني در سطح فراملي ،منطقهاي و جهاني باشد.
در عصر دانشمحور امروزی ،موفقیت مدیریت وابسته به توانایی رهبری در مدیریت دانش و
داراییهای نامشهود است (سولیوان ،2000 ،1به نقل از ساعتچی و همکاران) .جای هیچگونه شکی
نیست که در قرن بیستویکم شاهد تغییرات انقالبی در فرایند دیدگاهها و سبکهای جدید مدیریت
بودهایم؛ بهگونهای که همسو با گسترش داراییهای دانشی و فکری هستند .بههمیندلیل ،یکی از
متغیرهای اثرگذار بر مدیریت دانش در سازمان ،نوع و سبک رهبری و مدیریت آن سازمان است
که خود عامل موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده ،مقدار تالش کارکنان برای
موفقیت سازمان و تأثیرگذار بودن رهبر بر کارکنان است (ساعتچی و همکاران.)1384 ،
تأکید و توجه زیاد به سرمایههای فکری و دانشی ،نشاندهنده تفاوتهای اساسی میان
نهادهایی است که از سبکهای سنتی و جدید رهبری برخوردارند؛ یعنی سازمانهایی که متکی
به سبکهای رهبری قدیمیتر هستند ،تأکید بیشتر در آنها ،روی داراییهای مشهود و فیزیکی
است؛ درحالیکه سبکهای جدید رهبری ،بر مدیریت سرمایههای فکری و مدیریت دانش تأکید
دارند (.)Marr, 2004
بسیاری از سازمانهای امروزی ،بهویژه سازمانهای آموزشی مانند دانشگاهها ،مملو از دانش و
سرمایه فکری هستند؛ اما اگر از مدیران ارشد این سازمانها درباره مفهوم دانش و سرمایه فکری و
همچنین مدیریت این سرمایهها پرسیده شود ،بسیاری از آنها هیچ پاسخی برای این پرسش ندارند
و با این مفهوم کام ً
ال بیگانهاند ،برخی از آنها نیز با این مفهوم آشنایی دارند؛ ا ّما گستردگی این
حوزه برایشان نامفهوم و مبهم است و آنچه در سازمانشان در قالب داراییهای نامشهود وجود
دارد را بهعنوان سرمایه تلقی نمیکنند و بهندرت درصدد برمیآیند که آنها را شناسایی و تقویت
کرده و به سرمایههای مشهود و مالی تبدیل نمایند (پورشفیعی.)1389 ،
متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،ویژگیهای شخصیتی رهبران آموزشی
یکی دیگر از َ
1. Sullivan
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در دانشگاه است .ادگار شاین )1993( 1معتقد است که انسان موجودی است پیچیده که ویژگیهای
او نهتنها منحصربهفرد است و از فردی به فرد دیگر فرق میکنند ،بلکه حتی برای یک فرد نیز ثابت
نیستند؛ به اینمعنا که در مقابل پدیدههای مشابه ،رفتاری یکسان از وی سر نمیزند و بهاینترتیب،
واکنشهای رفتاری را کمتر میتوان پیشبینی کرد.
آلپورت )1961( 2شخصیت را سازمانی پویا میشمارد و نظام روانیـ فیزیکی را در شکلگیری
دخیل میداند .بهنظر وی ،شخصیت ویژگیها و گرایشهای بهنسبت ثابت و پویا هستند که موجب
تشابه و تمایز در طرز فکر ،احساس و عمل میشوند و عالوهبراین ،پیشبینی آنچه را که فرد در
موقعیتی خاص انجام خواهد داد ،امکانپذیر میسازند.
3
تهیه و رواسازی آزمونهای شخصیت ،به دو رویکرد اشاره میکند :روش
کرلینگر ( )1973در َ
مقدم بر تجربه و روش سازهای یا نظریهای .در روش مقدم بر تجربه ،نویسنده آزمون مادههایی
را مینویسد که بیشتر صفات شخصیت را اندازه میگیرند .روایی این آزمونها از طریق روایی
متغیر مورد
محتوا بررسی میشود .روش نظری یا سازهای ساختن آزمونهای شخصیت ،بر روابط َ
اندازهگیری با متغیرهای دیگر تأکید دارد .روایی این آزمونها از طریق روایی سازه بهدست میآید.
در پيشينه پژوهش به اين موارد نيز ميتوان اشاره كرد :زاهدی ( )1389در مطالعه خود با نام
«رابطه بین سبک رهبری تحولگرا و عملگرا با مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر تهران»
نشان میدهد که میان رهبری تحولگرا و همه ابعاد آن و همچنین رهبری عملگرا و همه ابعاد
آن با مدیریت دانش ،در سطح  ،0/05رابطهای معنادار وجود دارد .همچنین ،متغیر وابسته رهبری
تحولگرا و عملگرا توسط همه ابعاد متغیر مستقل مدیریت دانش پوشش داده میشوند.
پورشفیعی و دانش ( )1389در پژوهشی با نام «رابطه سبک رهبری عملگرا و تحولگرا با
مدیریت سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش» نشان میدهند که میان رهبری تحولگرا
و همه ابعاد آن با مدیریت سرمایه فکری ،رابطه وجود دارد؛ اما میان رهبری عملگرا و مدیریت
سرمایه فکری در سازمان آموزش و پرورش تهران ،رابطه معنادار وجود ندارد.
نعيمي ( )1393در پژوهشی با نام «بررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش در ادارات
آموزش و پرورش شهر تهران» با اندازهگيري متغيرهاي خلق دانش ،تسهيم دانش و كاربرد دانش،
بهعنوان مؤلفههاي مديريت دانش و نيز مؤلفههاي فرهنگ سازماني ،فرهنگ قومی ،فرهنگ
1. Schein
2. Allport
3. Kerlinger
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سلسلهمراتبي ،فرهنگ ادهوکراسی 1و فرهنگ بازار در ادارات آموزش وپرورش شهر تهران ،نشان داد
که  .1در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ،متغیر فرهنگ به مفهوم کلی و هر یک از متغیرهای
چهارگانه فرهنگ سازمان و نيز مدیریت دانش ،باال و بیش از حد متوسط است؛  .2متغیرهای فرهنگ
قومی و خلق دانش ،باالترین رتبه و فرهنگ ادهوکراسی و تسهیم دانش در پایینترین رتبه قرار دارند؛
 .3متغیرهای فرهنگ سلسلهمراتبی و کاربرد دانش ،رتبه دوم و فرهنگ بازار ،رتبه سوم را داراست؛ .4
متغیرهای فرهنگ بازار و تجربه خدمتی ،اثر منفی در مدیریت دانش دارد .بنابراین ،اگر مدیری بهنسبت
ُمسن ،بدون تجربه خدمتی و با فرهنگ سلسلهمراتبی بسیار باال باشد ،مدیریت دانش ،با ترکیب خلق
دانش بسیار باال ،تسهیم دانش باال و کاربرد دانش بهنسبت باال پيشبيني ميشود.
كريمي دشتكي ( )1394در رساله دكتري خود با نام «طراحي الگوي رهبري آموزشي در آموزش
عالي از دور ،بر پايه تجاريسازي دانش ،نظام ارزشها و ادراك فرهنگ سازماني» نشان میدهد که
زيرسازههاي رهبري آموزش عالي از دور ،بهترتيب شامل تحولگرايي ،انسانگرايي ،وظيفهگرايي،
تكريمگرايي ،تدريسگرايي ،بصيرتگرايي و پژوهشگرايي است .هر سه سازه فرهنگ سازمانی،
نظام ارزشها و تجاریسازی دانش ،بر رهبری آموزش عالی از دور اثر مستقیم دارد؛ همچنین ،سازه
فرهنگ سازمانی با میانجیگری نظام ارزشها ،بر رهبری آموزش عالی از دور اثر غیرمستقیم دارد.
از طرف دیگر ،میان فرهنگ سازمانی و نظام ارزشها ،اثر مستقیم وجود دارد؛ اما میان تجاریسازی
دانش و نظام ارزشها ،اثر مستقیم وجود ندارد .همچنین ،مدل ارائهشده رهبری آموزش عالی از دور،
بر پایه سازههای پیشگفته ،دارای برازش مناسب است .نتایج ،همگی در سطح  α=0/05معنادار است.
توجه به نقش تعیینکننده و اثرگذار خلق ،انتشار و كاربرد دانش و راهبردی بودن آن برای ارتقای
عملکرد و اثربخشی سازمانی ،بهویژه برای نهادی بنیادی چون دانشگاه ،بسیار مهم است؛ از اینرو،
پژوهشگر به بررسی ارتباط میان متغیر پیشگفته با مدیریت و رهبری کارآموزشی که در حقیقت
تعیینکننده خطمشی سازمانی برای مدیریت و راهبری سرمایههای فکری و دانشی است ،پرداخته است.
هدف این پژوهش ،تبيين رهبری کارآموزشی در دانشگاه دولتي ،بر پايه خلق ،انتشار و كاربرد دانش
است .شش پرسش پژوهش به اين شرح است .1 :رهبری کارآموزشی از چه عواملي اشباع ميشود؟
 .2هر يك از متغيرهاي خلق دانش ،انتشار دانش ،و کاربرد دانش در جامعه مورد مطالعه تا چه میزان
است؟  .3هريك از عوامل رهبري كارآموزشي در جامعه مورد مطالعه ،تا چه میزان است؟  .4رتبهبندی
عوامل سهگانه خلق ،انتشار و كاربرد دانش در جامعه مورد مطالعه ،کدام است؟  .5رتبهبندی عوامل
رهبری کارآموزشی در جامعه مورد مطالعه ،کدام است؟  .6آیا رهبری کارآموزشی در دانشگاه را ميتوان
1. Adhocracy
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آموزش عالي از دور ،بر پایه سازههای پيشگفته ،دارای برازش مناسب است .نتایج ،همگي در سطح  α=5/50م
توجه به نقش تعيينكننده و اثرگذار خلق ،انتشار و كاربرد دانش و راهبردی بودن آن برای ارتقای عملکرد
بهویژه برای نهادی بنيادی چون دانشگاه ،بسيار مهم است؛ از اینرو ،پژوهشگر به بررسي ارتباط ميان متغير
رهبری كارآموزشي كه در حقيقت تعيينكننده خطمشي سازماني برای مدیریت و راهبری سرمایههای
پرداخته است.
هدف این پژوهش ،تبيين رهبری كارآموزشي در دانشگاه دولتي ،بر پایه خلق ،انتشار و كاربرد دان
دادههرشده
اشباع()1
عواملدريشكل
نهايي
چارچوب
تبيين .1كرد؟
ایندانش
كاربرد
بر پايه خلق ،انتشار و
یك از متغيرهای خلق
نشان .2
ميشود؟
مفهومي چه
كارآموزشي از
رهبری
شرح است:
پژوهش به
كاربرد دانش در جامعه مورد مطالعه تا چه ميزان است؟  .3هریك از عوامل رهبری كارآموزشي در جامعه مور
است.
است؟  .1رتبهبندی عوامل سهگانه خلق ،انتشار و كاربرد دانش در جامعه مورد مطالعه ،كدام است؟  .0رت
كارآموزشي در جامعه مورد مطالعه ،كدام است؟  .1آیا رهبری كارآموزشي در دانشگاه را ميتوان بر پایه خلق
تبيين كرد؟ چارچوب مفهومي نهایي در شکل ( )1نشان داده شده است.

هدفمدار

تفاهممداری

کارمداری

انتشاردانش

تحولمداری

خلق دانش

ترغیبمداری
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شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

روش پژوهش

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

نوع پژوهش ،بر پايههاي يكم ،چهارم و پنجم ،توصيفي است؛ به اينمعنا كه متغيري اعمال
پژوهشنميگردد و به بيان آن چه هست پرداخته میشود؛ بنابراين ،پژوهش
روشكنترل
نميگردد ،متغيري
نوع پژوهش ،بر پایههای یکم ،چهارم و پنجم ،توصيفي است؛ به اینمعنا كه متغيری اعمال نميگردد ،متغيری
توصيفي است .بر پايه پرسشهاي دوم و سوم ،پژوهش از نوع تكمتغيري و بر پايه پرسش ششم
بيان آن چه هست پرداخته ميشود؛ بنابراین ،پژوهش توصيفي است .بر پایه پرسشهای دوم و سوم ،پژوهش
همبستگيدر این
جامعه آماری
و آخر ،پژوهشپایازه نوع
اساتیدپژوهش ،همه مدیران
مدیران،در این
همهه آماری
پژوهش،جامع
بنيادی است.
است .از نوع
بنياديپژوهش
همبستگيو آخر،
پرسش ششم
حجمحجم
است.است.
حدود770005نفرنفر
جمعیت
دانشگاه با
نمونه براساس فرمول
حدود
جمعيت
قراردادیدانشگاه با
پیمانیووقراردادی
رسمی ،پيماني
کارکنان رسمي،
هیأتعلمی و كاركنان
فرمول (فرمول
نمونه براساس ميشود
كوكران.)1،برابر  256نفر ميشود (فرمول .)1
()1

					
()1
از سوي ديگر ،براي تحليل عاملي اكتشافي ،بهگفته كيسر ( ،)1385حجم نمونه الزم است  10تا
0
 20برابر مادههاي پرسشنامه باشد و درصورتيكه آزمودنيها متخصص باشند ،بهگفته كامري 2به نقل
از هومن ( 200 ،)380 ،1380نفر را بهنسبت مناسب تشخيص داده است .بهاينترتيب ،در اين پژوهش،
حجم نمونه برابر 200نفر انتخاب شد .در این پژوهش ،نمونهبرداری از نوع تصادفی ساده است که تعدادی
از افراد جامعه موردنظر ،بهصورت تصادفی انتخاب و در میان آنها به تعداد  270پرسشنامه توزیع و پس
1

)

(

1. Kaiser
2. Comrey
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كاربرد دانش
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از جمعآوری ،تعدادی از پاسخنامهها (بهدلیل ناقص بودن یا بیرغبتی نسبت به پاسخدهی) حذف و در کل
ش ِرو ،جمعآوری دادهها از طریق
 200پرسشنامه کامل جمعآوری و در محاسبات وارد شد .در پژوهش پی 
پرسشنامه پژوهشگرساخته انجام گرفته است .این پرسشنامه ،شامل دو بخش اطالعات دموگرافیک
و پرسشهای اختصاصی است .پرسشهای عمومی شامل جنسیت ،تجربه خدمتي ،سن ،تحصیالت و
پست سازمانی است .بخش دوم پرسشها شامل دو قسمت است؛ پرسشهای مربوط به خلق ،انتشار و
كاربرد دانش و پرسشهای مربوط به رهبری كارآموزشی .برای روایی پرسشنامه مديريت دانش ،از روايي
صوري و براي پرسشنامه رهبري كارآموزشي از روايي سازه استفاده گرديد .برای برآورد اعتبار ،از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شده است .این روش ضمن آنکه مستلزم فقط یک بار اجرای ابزار سنجش است،
ضریبی بهدست میدهد که درواقع ،شاخص هماهنگی درونی 1یا همگونی ،2یعنی میزان تداخل مجموعه
پرسشها یا پاره آزمونها از لحاظ سنجش یک سازه یا ویژگی مشخص است .بهاينترتيب ،مقدار آلفاي
كرونباخ براي پاره آزمونهای خلق دانش ،انتشار دانش و كاربرد دانش ،بهترتيب مقادیر  0/87و  0/86و
 0/81بهدست آمد .مقدار آلفاي كرونباخ براي رهبري كارآموزشي به مفهوم كلي ،مقدار  0/968و براي پاره
آزمونهای هدفمداري ،كارمداري ،ترغيبمداري ،تفاهممداري و تحولمداري ،بهترتيب مقادیر  0/95و
 0/94و  0/89و  0/83و  0/70بهدست آمد.
یافتههای پژوهش
براي پاسخ به پرسش يكم پژوهش (عوامل تشکیلدهنده رهبری کارآموزشی در دانشگاه کدام
است؟) از مدل تحليل عاملي اكتشافي استفاده گرديد .نخستین برونداد اجراي مدل نشان داد که
دترمينان ضرايب ماتريس همبستگي مادههاي پرسشنامه رهبري كارآموزشي ،برابر  0/00001و
عددي غير صفر است .مقدار  KMO=0/95415نشان ميدهد که كفايت نمونهبرداري مناسب
است و آزمون ُك َرويت بارتلت به مقدار  7017/8249در سطح كمتر از  sig=0/000001معنادار
و مفروضههاي اجرا و ادامه مدل برقرار است .براي رعايت اختصار ،از خروجيهاي واسطهاي
صرفنظر و برونداد نهايي اجراي مدل پس از حذف مادههاي 11 ،3و  45و معكوس نمودن
مادههاي 9و  ،31نتايج در جدول ( )1نشان داده شده است.

1. Homogeneity
2. Internal Consistency

43

 برونداد نهايي اجراي تحليل عاملي اكتشافي مادههاي پرسشنامه رهبري آموزشي در:1 جدول
31  و9  و معكوس نمودنهاي45  و11 ،3 دانشگاه پس از حذف مادههاي

Determinant of Correlation Matrix = .0000000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .95415
Bartlett Test of Sphericity = 7017.8249, Significance = .00000
There are 32 ( 1.5%) off-diagonal elements of AIC Matrix > 0.09
Initial Statistics:
Final Statistics:
Variable Communality * Factor
*
Q1
.58583
*
1
Q2
.64158
*
2
Q4
.54027
*
3
Q5
.51371
*
4
Q6
.64124
*
5
Q7
.62291
*
Q8
.69328
*
-----Q49
.53458
*
Q50
.64227
*

Eigenvalue
22.57015
2.29166
1.66726
1.52790
1.15825

Pct of Var
48.0
4.9
3.5
3.3
2.5

Cum Pct
48.0
52.9
56.4
59.7
62.2
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INC ‘ssho.fac’
DATA LIST FILE ‘shosho.txt’ FIXED / q1 to q62 1-62 .
rec all (0=2.5).
rec q9 q31 (1=4)(2=3)(3=2)(4=1).
factor /VARIABLES q1 q2 q4 to q10 q12 to q44 q46 to q50 /
print all/criteria iterate (100) factor (5) /format sort blank (.4)/plot
eigen.
Number of Cases = 200

The lower left triangle contains the reproduced correlation matrix; The
diagonal, reproduced communalities; and the upper right triangle residuals
between the observed correlations and the reproduced correlations.
There are 196 (18.0%) residuals (above diagonal) that are > 0.05
Varimax Rotation 1, Extraction 1, Analysis 1 - Kaiser Normalization.
Varimax converged in 12 iterations.
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ادامه جدول  :1برونداد نهايي اجراي تحليل عاملي اكتشافي مادههاي پرسشنامه رهبري آموزشي در
دانشگاه پس از حذف مادههاي  11 ،3و  45و معكوس نمودنهاي  9و 31

Rotated Factor Matrix:

FACTOR 5

FACTOR 4

.40188
.46392
.46213
.45815
.45192
.42354

.47701

FACTOR 3

FACTOR 2
.76401
.75955
.66213
.57397
.55133
.53195
.52285
.51539
.51151
.51024
.50004
.46641
.40250
.40118

FACTOR 3
.67308
.59570
.58667
.57395
.52640
.48255
.45983

FACTOR 2

.48365
.44167
.45977

FACTOR 5

FACTOR 4

.49560

FACTOR 1
.42724
.51239

FACTOR 1
.41270
.47393
.47217
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FACTOR 5

FACTOR 4

FACTOR 3

FACTOR 2

FACTOR 1
.76343
.73931
.70875
.69801
.66648
.66498
.66422
.65627
.58407
.56985
.54496
.50469
.49863
.49738
.48534
.44675

Q29
Q28
Q35
Q38
Q30
Q34
Q36
Q43
Q25
Q23
Q10
Q15
Q26
Q40
Q21
Q14
Q20
Q46
Q39
Q22
Q44
Q32
Q7
Q12
Q42
Q33
Q16
Q24
Q50
Q5
Q17
Q19
Q13
Q18
Q8
Q6
Q27
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ادامه جدول  :1برونداد نهايي اجراي تحليل عاملي اكتشافي مادههاي پرسشنامه رهبري آموزشي در
دانشگاه پس از حذف مادههاي  11 ،3و  45و معكوس نمودنهاي  9و 31
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FACTOR 5

FACTOR 4
.75132
.63090
.61358
.47100
.41759

FACTOR 3

FACTOR 5
.66087
.60501
.51031
.48423
.47802

FACTOR 4

FACTOR 3

FACTOR 2

FACTOR 1

.42496
.46569
FACTOR 2

.43517

FACTOR 1

.46398

Q48
Q49
Q41
Q47
Q37
Q31
Q9
Q2
Q4
Q1

چنانكه در جدول ( )1مشخص شده است ،تحليل مؤلفههاي اصلي ،همراه با چرخش
واريماكس و استخراج پنج عامل كه در مجموع 62/2 ،درصد از واريانس كل رهبري كارآموزشي
را پوشش ميدهد ،مالحظه ميشود که عامل يكم بهتنهايي  48درصد از واريانس كل و بيش از
 77درصد واريانس مشترك را تبيين ميكند .سپس عاملهاي دوم تا پنجم ،بهترتيب  4/9و  3/5و
 3/3و  2/5درصد از واريانس كل رهبري كارآموزشي را تبيين ميكنند .پس از استخراج عاملها،
مجموعه مادههايي كه با يك عامل همبسته بوده و تشكيل يك عامل را داده است ،بهترتيب و به
شرح  .1هدفمداري ( .2 ،)F1كارمداري ( .3 ،)F2ترغيبمداري ( .4 ،)F3تفاهممداري ( )F4و .5
تحولمداري ( )F5نامگذاري شد.
برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش (هر یک از عوامل خلق دانش ،انتشار دانش و کاربرد
دانش در جامعه مورد مطالعه تا چه میزان است؟) ،و پرسش سوم (رهبری کارآموزشی در هر یک
از عوامل پنجگانه هدفمداری ،کارمداری ،ترغیبمداری ،تفاهممداری و تحولمداری در جامعه
مورد مطالعه تا چه میزان است؟) ،از آزمون  tتکنمونهای استفاده میشود .در اجرای این آزمون،
فرضیههای آماری چنین است H0 :میانگین متغیر در جامعه مورد مطالعه ،برابر  2/5است که اگر
ال تصادفی و یا کام ً
انتخاب گزینههای  1تا  4برای مادههای پرسشنامه کام ً
ال مساوی باشد ،تعداد
هر کدام از گزینهها برابر میشود؛ یعنی میانگین نظری هر ماده و بنابراین هر متغیر ،برابر یک
چهارم مجموع اعداد  1تا ( 4یعنی  )10یا عدد  2/5است .بنابراین ،اگر  H0رد نشود ،به این معناست
که انتخاب گزینهها یکسان و متغیر درحد متوسط است و اگر  H0رد شود ،نتیجه گرفته میشود که

میزان متغیر در جامعة مورد مطالعه ،کمتر از حد متوسط (در صورتیکه میانگین نمونه کمتر از 2/5
باشد) یا بیش از حد متوسط و باالست (در صورتیکه میانگین نمونه بیشتر از  2/5باشد) .با استفاده
از نرم افزار  ،SPSSمحاسبات انجام و نتایج آن به اختصار در جدول ( )2نشان داده شده است.
جدول  :2نتايج حاصل از اجراي آزمون  Tتكنمونهاي براي تعيين ميزان سطوح رهبري آموزشي و
خلق ،انتشار و كاربرد دانش در جامعه مورد مطالعه

هدفمداري

F1

2/492
2/774

0/695
0/683

كارمداري

ترغيبمداري
تفاهممداري

تحولمداري

رهبري آموزشي
كلي
خلق دانش

انتشار دانش

كاربرد دانش

5/68

-0/15

0/88

F3

5/03 E-8

رد ميشود

2/462

0/733

-0/72

0/47

رد نميشود

متوسط

0/609

4/25

3/17 E-5

رد ميشود

باال

F2
F4
F5

2/753
2/683

Ftot

2/619

0/620

G1

2/303

0/763

-3/64

G3

2/337

0/682

-3/36

G2

2/698

0/676

0/809

رد نميشود

متوسط
باال

3/31 E-7

رد ميشود

2/72

6/99 E-3

رد ميشود

باال

4/37 E-4

رد ميشود

پايين

9/23 E-4

رد ميشود

پايين

5/29

3/47

6/25 E-4

رد ميشود
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متغير

نماد

ميانگين

انحراف
استاندارد

مقدار T

سطح
معناداري

سطح متغير
فرضيه صفر
در جامعه

باال

باال

همانگونه که از جدول ( )2بهدست میآید ،در جامعهای که گروه نمونه از آن استخراج شده
است ،ميزان مؤلفههای كارمداری  ،F2تفاهممداري  F4و تحولمداری  ،F5رهبري كارآموزشي به
مفهوم كلي  Ftotو انتشار دانش  ،G2بيش از حد متوسط و باال قرار دارد .مؤلفههاي هدفمداری F1
و ترغيبمداری  F3در حد متوسط و مؤلفه خلق دانش  G1و کاربرد دانش  ،G2كمتر از حد متوسط
و پایین است.
برای پاسخ به پرسشهای چهارم و پنجم پژوهش (رتبهبندی مؤلفههای رهبری آموزشی و
خلق ،انتشار و كاربرد دانش در جامعه مورد مطالعه کدام است؟) از مدل فریدمن استفاده شد و نتایج
در جدول ( )3مشخص شده است.
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جدول  :3رتبهبندي متغيرهاي رهبري كارآموزشي و خلق ،انتشار و كاربرد دانش در جامعه مورد مطالعه

رتبهبندي مؤلفههاي رهبري آموزشي

متغير

نماد

هدفمداري

F1

ميانگين رتبه
2/41

رتبه
4

متغير

نماد

خلق دانش

G1

ميانگين رتبه
1/73

رتبه
3

كارمداري

F2

3/65

1

انتشار دانش

G2

2/49

1

ترغيبمداري

F3

2/22

5

كاربرد دانش

G3

1/78

2

تفاهممداري

F4

3/44

2

_

_

_

_

تحولمداري

F5

3/28

3

_

_

_

_

D.F.

Chi-Square

4

132/3920

Cases

Sig

D.F

Chi-square

Cases

200

0/0000

2

72/9925

200

Sig
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0/0000

نتايج جدول ( )3نشان ميدهد در جامعه مورد مطالعه که نمونه از آن استخراج شده است ،مؤلفه
كارمداری با نماد  F2از عوامل رهبری آموزشی و انتشار دانش با نماد  ،G2در رتبه نخست هستند.
تفاهممداری با نماد  F4و کاربرد دانش با نماد  G3در رتبه دوم هستند .تحولمداری با نماد  F5و
خلق دانش با نماد  G1در رتبه سوم قرار دارند .هدفمداری با نماد  F1در رتبه چهارم و ترغيبمداری
با نماد  F3در آخرين رتبه (پنجم) قرار دارد.
براي پاسخ به پرسش آخر (آيا خلق ،انتشار و كاربرد دانش با رهبري كارآموزشي در دانشگاه
رابطه دارد؟) ،از مدل همبستگي بنيادي استفاده ميشود .هدف كلي ،تبيين هرچه بيشتر مجموعه
متغيرهاي رهبري تحولي در دانشگاه از روي متغيرهاي خلق ،انتشار و كاربرد دانش تا حد ممكن
است .تحليل همبستگي بنيادي ،بهعنوان درونداد اساسي خود با دو مجموعه متغير كه به هريك از
آنها ميتوان يك معناي نظري داد ،سروكار دارد .راهبرد اساسي آن عبارت است از :استنتاج يك
تركيب خطي از مجموعههايي از متغيرها بهگونهاي كه همبستگي میان دو تركيب خطي ،بيشينه
شود .تحليل همبستگي بنيادي ،توليد تركيبهاي خطي از روي متغيرهاي اصلي را نه با هدف
تبيين هرچه بيشتر واريانس در يك مجموعه از متغيرها ،بلكه با هدف تبيين بيشينه مقدار رابطه
میان دو مجموعه از متغيرها انجام ميدهد.
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رتبهبندي مؤلفههاي خلق ،انتشار و كاربرد دانش

نتايج اجرای مدل همبستگی بنيادی
در نتيجه محاسبات همبستگي بنيادي (با استفاده از بسته نرمافزاري  ،)SASمعمو ًال دو نوع
اطالعات بهگونه خودكار بهدست ميآيد .1 :جدول خالصهاي از تحليل همبستگي بنيادي و  .2دو
ماتريس متغير بنيادي .خالصهاي از تحليل همبستگي بنيادي در جدول ( )4نشان داده شدهاست.
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جدول  :4آزمون معنادار بودن رتبههاي متوالي

درجه آزادي سطح
مقدار ويژه ضريب همبستگي مجذور همبستگي
مقدار F
رديف
معناداري
df
بنيادي RC2
بنيادي RC
λ
1

1/3319

0/755755

0/571165

10/80

5×5=25

0/0001

3

0/0964

0/296480

0/087900

2/20

3×3=9

0/0211

2
4
5

0/2883
0/0077
0/0012

0/473045
0/087535
0/034351

0/223772
0/007662
0/001180

4/49
0/43
0/23

4×4=16
2×2=4
1×1=1

0/0001
0/7877
0/6327

چنانكه در جدول ( )4مشخص شده است ،مقدار  Fمتناظر با  ،λ1=1/3319برابر 10/80است
معناداری كمتر از  0/0001از لحاظ آماري معنادار است.
كه براي  5×5=25درجه آزادي در سطح
ِ
مقدار  Fبا  λ2=0/2883نيز برابر  4/49است و براي درجه آزادي  ،)5-1()5-1(=16در سطح
معناداری كمتر از  0/0001از لحاظ آماري معنادار است .مقدار  Fمتناظر با  λ3=0/0964نيز برابر
ِ
معناداری  0/0211معنادار است .اما
 2/20است و براي درجه آزادي  ،)3-1()3-1(=4در سطح
ِ
مقادير  Fمتناظر با  4λو  5λمعنادار نيستند .بر پايه اين جدول خالصه ،دو ماتريس از ضرايب
استانداردشده متغيرهاي بنيادي بهدست ميآيد (براي هريك از دو مجموعه كه در تحليل وارد
شده است ،يك ماتريس) .اين مقادير ،اطالعاتی دقيق درباره تركيب زوجهاي متناظر با متغيرهاي
بنيادي كه همبستگيهاي بنيادي جدول ( )4را توليد ميكند ،بهدست ميدهد و در جدول ()5
نمايش داده شدهاست.
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ر پایه این جدول خالصه ،دو ماتریس از ضرایب استانداردشده متغيرهای بنيادی بهدست ميآید (برای هریك از دو
كه در تحليل وارد شده است ،یك ماتریس) .این مقادیر ،اطالعاتي دقيق درباره تركيب زوجهای متناظر با متغيرهای بنيادی
تگيهای بنيادی جدول ( )1را توليد ميكند ،بهدست ميدهد و در جدول ( )0نمایش داده شده است.
جدول  :4ضرايب وزني بنیادي استانداردشده میان متغیرهاي مستقل ( )Varو وابسته ()With

متغير مستقل

سن
تجربه خدمتي
خلق دانش
انتشار دانش
كاربرد دانش
متغير وابسته

نماد

V1
متغير مستقل

نماد

Wوابسته
متغير
1

Age
5/3150
سن
Work
خدمتي-
5/2931
تجربه
G1
دانش5
/1101
خلق
G2
5/0023
دانش
انتشار
G3
دانش
كاربرد
5/5120
F1

5/3310 0/5696
1/1119-0/2891 5/0131
1/1418
Work

5/3100 0/8930
-5/10310/4174 5/9335
-0/4594
G1
-5/5302 -1/1598
1/59110/5529-1/1039
1/0841
G2

-0/2120
G3
-5/2023 0/7063
-5/21250/0127 5/0513

2نماد
W

W 3 W1

W2

W3 W 4

ترغيبمداري

F3

F4

تفاهممداري

F5

5/5133 -0/8280
-1/33090/3407-5/9295
-1/3958
Age

هدف
مداري-
5/1213

F2
F3

V2
نماد

V1

V3

V2

V4

V3

0/3847
F1
5/3031 1/6225
5/3910-0/4263 1/1220

كارمداري1
/5339
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هدفمداری
كارمداری
ترغيبمداری
تفاهممداری
تحولمداری

جدول  :5ضرايب وزني بنيادي استانداردشده میان متغيرهاي مستقل ( )Varو وابسته ()With

5/1102
5/5292
تحولمداري
5/1311

-0/1049
F2
-5/9200 -1/1262
-5/15131/0398-1/1212
0/1652

0/1877

-0/4283

-1/5112
-5/1293
5/1900
-0/2203
0/0282
F
5/3990
1/1555
-5/22534
-0/9846
-0/0103
0/1911
F5
5/9311
-5/3911
-5/5153
1/1000

V5

V4

50/0699
/5315
-50/9367
/2555
10/3157
/5353
5/2533
-0/0372
--0/2523
1/1300

WW
4 5

V5

0/0910

-0/2000
1/0303
0/2093

-1/4357
W5

-10/3731
/1109

-1/1178

-1/0412

1/7138

--0/8255
1/1339
1/0139
0/9887
5/3203
0/8361
5/1133

-1/4398
0/9253
0/1433

متغيرهاي
تركيبضرايب سهم
دهند ،اين
نشان مي
سهمجدول ()5
ضرایبارقام
رقام جدول ( )0نشان ميدهند ،اینچنانكه
تركيبفقط برای
اصليودرمعموالً
متغيرهاياست
متغيرهای بنيادی
اصلي در
متغيرهای
لحاظ
بنيادي است و معمو ًال فقط براي زوج متغيرهاي بنيادي كه همبستگيهاي بنيادي آن
هاZXازZX2 ،
رهای بنيادی كه همبستگيهای بنيادی آنها از لحاظ آماری معنادار باشد ،محاسبه ميشود .بنابراین ،بردارهای 1
مستقل
متغير
وابستهX2،به Zو
بردارهاي ،ZX1
آماري معنادار باشد ،محاسبه مي
X3
شوند.
سه مي
برايبيان
صورت Zزیر
بنابراين،سه متغير
شود Z.برای
ی سه متغير مستقل و متناظر با آنها بردارهای  ZY1و  ZY2و Y3
و متناظر با آنها بردارهاي  ZY1و  ZY2و  ZY3براي سه متغير وابسته ،بهصورت زير بيان ميشوند.
Zx1=5/3150 Age –5/2931 Work + 5/1101 G1 + 5/0023 G2 + 5/5120 G3
ZY1= -5/1213 F1 + 1/5339 F2 + 5/1102 F3 + 5/5292 F4 + 5/1311 F5

Zx2= -5/9295 Age + 5/ 0131 Work + 5/9335 G1 – 1/1039 G2 + 5/0513 G3
ZY2= 1/1220 F1 -1/1212 F2 + 5/1900 F3 –5/2253 F4 -5/5153 F5

Zx3= -1/3309 Age +1/1119 Work -5/1031 G1 +1/5911 G2 -5/2125 G3
ZY3= 5/3910 F1 –5/1513 F2 -5/1293 F3 + 1/1555 F4 -5/3911 F5

مقدار  5/001110بيانگر نسبت واریانس  ZY1است كه توسط  ZX1تبيين یا توجيه ميشود؛ یعني حدود  00درصد واریانس
2
این نشان
ميZشود و
كهتبيين
استZX
واريانسكه ت
نسبت Zاست
مقدار 5/نيز
223002
مقدار
ط  ZX1تبيين ميشود RC22 .به
وسط 2
واریانس Y2
توجيه
تبيين يا
توسط
ZY1
نسبت بيانگر
0/571165
 RC1به
X1
2
2
نسبت واریانس
590355
درصد .به
تبيين57ميشود
توسطC
ترتيب3 ،
توسط X2
0/223772
 5R/C2بهنيزمقدار
مقدارميشود.
ZRبهتبيين
همين ZY1
واريانس
يعني Zحدود
ه حدود  22درصد واریانس  Y2مZيشود؛
X1
حدودشود.
تبيين مي
شود 3وZYاينتوسط
واریانس
حدود Z 3درصد
است كه
نسبتمعنای
كه توسط  ZX3تبيين ميشود ونيزاین به
22
نشان 3مXيZدهد که
تبيين مي
فقط توسط
است كه
آن ZY2
واريانس
X2
 0/087900این
اندازههای نسبي
مجموعه
مقایسه
مجموعه
متغير در
ي وزنها نشاندهنده اهميت هر
2
نيز
است .مقدار
دیگر RC3به
ترتيب،
متغيرهایهمين
تبيينباميشود .به
توسطدرZX2
یكZY2
واريانس
درصد
وه بر عالمت آنها ،پایه تعریف متغيرهای بنيادی ،یعني تعيين این مطلب است كه هر یك چهچيز را اندازه ميگيرد.
ساختاری عاملهای یکم ،دوم و سوم ،همراه با وزن آنها در جدول ( )1نشان داده شده است.
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نسبت واريانس  ZY3است كه توسط  ZX3تبيين ميشود و اين بهمعناي آن است که فقط حدود 9
درصد واريانس  ZY3توسط  ZX3تبيين ميشود .اندازه نسبي وزنها نشاندهنده اهميت هر متغير
در يك مجموعه در مقايسه با متغيرهاي مجموعه ديگر است .اندازههاي نسبي اين وزن ،عالوه
بر عالمت آنها ،پايه تعريف متغيرهاي بنيادي ،يعني تعيين اين مطلب است كه هر يك چهچيز را
اندازه ميگيرد .بردارهاي ساختاري عاملهاي يكم ،دوم و سوم ،همراه با وزن آنها در جدول ()6
نشان داده شده است.
جدول  :6ضرايب بردارهاي ساختاري عاملهاي يكم ،دوم و سوم ،همراه وزن و نسبتهاي وزني آنها

ضرايب بردارهاي ساختاري

متغير مستقل

نماد

بُعد يكم بُعد دوم بُعد سوم

نسبتهاي وزني
V1

V2

V3

0 -0/14 -0/08 0/03 -0/4274 -0/3403 0/2643 Age
سن
تجربه خدمتي 0 0/14 0/07 -0/03 0/0504 -0/0519 -0/0648 Work

0

-1

11

-6

خلق دانش

انتشار دانش

G1
G2

كاربرد دانش

G3

متغير وابسته

نماد

هدفمداري

F1

كارمداري

ترغيبمداري
تفاهممداري

تحولمداري

F2
F3
F4
F5

V1

V2

V3

V1

0/54 -0/0237 0/4296 0/8745
0/3078 -0/1481 0/9336

W1

W2

0/6980 0/6940
0/1615 0/9711
0/4780 0/7865
0/1721 0/7841

5 -0/60 1/17

1/33 -1/43 0/68

0/01 -0/0063 0/2724 0/7895
بُعد يكم بُعد دوم بُعد سوم

V2

V3

وزنها

0 -0/31 1/03

10

-3

W1

W2

-6 0/55 2/33 -0/61 0/1514

23

5

0/1344
0/0053
0/4543

W2

W3

-14

13

W3

W3

W1

6

0

1

15 -0/15 -1/64 1/52
0/22

2 -0/58 0/25

1/62 -0/32 0/04

0

3 -1/61 -0/01 0/31 -0/4655 0/2398 0/7015

-16
2

-3
0

-1
-5
16

-16

ارقام سه ستون سمت چپ جدول ( )6نشان ميدهد ،بر پايه متغيرهاي بنيادي سهگانه ،سه
مدل مناسب براي رهبري تحولي در دانشگاه استنتاج ميگردد .پیش از معرفي هر يك از مدلها،
الزم است يادآوري شود كه  .1در مدل يكم و دوم ،سن ( )Ageو تجربه خدمتي ( )Workو نيز
كاربرد دانش ( )G3در مدل يكم ،فاقد قدرت پيشبينيكنندگي هستند؛ اگرچه سن و تجربه خدمتي
در مدل سوم هم (با ضريب  -1و  )1كموبيش اثر خنثي دارد و ناديده گرفته ميشود؛ از سوي
ديگر ،تفاهمداري ( )F4در مدل يكم و تحولمداري ( )F5در مدل دوم را نميتوان بر پايه متغيرهاي
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خلق ،انتشار و كاربرد دانش از سوي كاركنان پيشبيني نمود؛  .2اگرچه ضرايب منفي حكايت از س ِر
ديگر طيف متغير موردنظر دارد ،ولي بهدليل ناشناختهبودن توجيه متغيرهايی مانند خلق دانش (با
ضريب  ،)-6انتشار دانش (با ضريب  ،)-14كاربرد دانش (با ضريب  )-3و همچنين ،هدفمداري
(با ضريب  ،)-6كارمداري (با ضريب  ،)-16ترغيبمداري (با ضريب  ،)-5تفاهممداري (با ضريب
 )-3و تحولمداري (با ضريب  ،)-16دستكم در پژوهش پیشرو ،به نقل برونداد جدول آماري
بدون تفسير مفهوم متغيرهاي پيشگفته بسنده ميگردد .اين امر در محدوديتهاي پژوهش نيز
بیان ميشود؛  .3توزيع ضرايب ،بدون درنظرگرفتن عالیم مثبت و منفي ،میان  1و  23است و اين
نشان از گستردگي قوت و ضعف توزيع متغيرها در جامعه مورد پژوهش دارد.
بنابراين ،در مدل يكم ،اگر در محيط دانشگاهي ،خلق دانش (سازمان ما سازوکارهایی گوناگون
برای خلق و کسب دانش از منابع گوناگون از جمله کارکنان ،مشتریان ،شرکای تجاری و رقبا دارد)
با ضريب  5و انتشار دانش (سازمان ما دانش خود را به شکلی در اختیار دارد که کارکنانی که به
آن نیاز دارند ،بهراحتی به آن دسترسی داشته باشند) با ضريب  6باشد ،انتظار ميرود که رهبري
كارآموزشي مدير بهصورت هدفمداري (با ارائههای توسعه کاری به کارمندان کمک میکند) با
ضريب  ،-6كارمداري (برای دادن منابع بیشتر به دانشکده /مرکز فعالیت میکند) با ضريب ،15
ترغيبمداري (به افرادی که از خود ابتکاری نشان میدهند ،پاداش میدهد) با ضريب  ،2بدون
تفاهممداري (رضایت دانشجویان توسط همکاران را تضمین میکند) با ضريب صفر و تحولمداري
(در توسعه و پیشرفت عادتها و عملکردهای پژوهشی ،افراد را هدایت و راهنمایی میکند) با
ضريب  3مشاهده گردد.
در مدل دوم ،اگر در محيطي خلق دانش (سازمان ما سازوکارهایی گوناگون برای خلق و
کسب دانش از منابع گوناگون از جمله کارکنان ،مشتریان ،شرکای تجاری و رقبا دارد) با ضريب
 11و انتشار دانش (سازمان ما دانش خود را به شکلی در اختیار دارد که کارکنانی که به آن نیاز
دارند ،بهراحتی به آن دسترسی داشته باشند) با ضريب  -14و كاربرد دانش (سازمان ما روشهای
متفاوتی برای کارکنان داشته تا دانش خود را بیشتر توسعه داده و آن را در موقعیتهای جدید
بهکار گیرند) با ضريب  10باشد ،رهبري كارآموزشي مدير در چنين محيطي به صورت هدفمداري
(با ارائه فرصتهای توسعه کاری به کارمندان کمک میکند) در سطح بسيار باال و با ضريب ،23
كارمداري (برای دادن منابع بیشتر به دانشکده/مرکز فعالیت میکند) با ضريب  ،-16ترغيبمداري
(به افرادی که از خود ابتکاری نشان میدهند ،پاداش میدهد) با ضريب  ،2تفاهممداري (رضایت
دانشجویان توسط همکاران را تضمین میکند) با ضريب  -3و بدون تحولمداري (در توسعه و
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پیشرفت عادتها و عملکردهای پژوهشی ،افراد را هدایت و راهنمایی میکند) با ضريب صفر
مشاهده گردد.
در مدل سوم و آخر ،اگر در محيط دانشگاهي خلق دانش (سازمان ما سازوکارهایی گوناگون
برای خلق و کسب دانش از منابع گوناگون از جمله کارکنان ،مشتریان ،شرکای تجاری و رقبا دارد)
با ضريب  -6و انتشار دانش (سازمان ما دانش خود را به شکلی در اختیار دارد که کارکنانی که
به آن نیاز دارند ،بهراحتی به آن دسترسی داشته باشند) با ضريب  13و كاربرد دانش (سازمان ما
روشهایی متفاوت برای کارکنان داشته تا دانش خود را بیشتر توسعه داده و آن را در موقعیتهای
جدید بهکار گیرند) با ضريب  -3باشد ،رهبري كارآموزشي مدير در چنين محيطي بهصورت
هدفمداري (با ارائه فرصتهای توسعه کاری به کارمندان کمک میکند) با ضريب  ،5كارمداري
(برای دادن منابع بیشتر به دانشکده /مرکز فعالیت میکند) باضريب  ،-1ترغيبمداري (به افرادی
که از خود ابتکاری نشان میدهند ،پاداش میدهد) با ضريب  ،-5تفاهممداري (رضایت دانشجویان
توسط همکاران را تضمین میکند) با ضريب  16و تحولمداري (در توسعه و پیشرفت عادتها و
عملکردهای پژوهشی ،افراد را هدایت و راهنمایی میکند) با ضريب  -16مشاهده گردد.
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که تركيب خطي عوامل خلق دانش ،انتشار دانش و كاربرد
دانش ،توليدكننده تركيب خطي از رهبري كارآموزشي در دانشگاه بهگونهاي است كه ناكارآمدي
كاربرد دانش (مدل يكم) مستقيم ًا نارساييهاي هدفمداري (با ضريب  )-6را افزايش ميدهد.
اگرچه خلق و انتشار دانش (بهترتيب با ضرايب  5و  )6موجبات كارمداري قوي و بسيار باال (تأمين
منابع با ضريب  )15و درمقابل ،فاقد تفاهم (با ضريب صفر) ،ضعف ترغيب و تحول (بهترتيب
با ضرايب  2و  )3همراه است .چنانكه اشاره شد ،سهمی عمده از  57درصد واريانس رهبري
كارآموزشي ،توسط كارمداري ( )F2از طريق خلق دانش ( )G1و انتشار دانش ( )G2اشباع ميشود.
در مدل دوم ،حدود  22درصد واريانس  ZY2توسط  ZX2و در مدل سوم ،فقط حدود  8درصد
واريانس  ZY3توسط  ZX3تبيين ميشود .استخراج بردارهاي  ZX1 ،ZX2و  X4Z3براي سه متغير
پیشرو را
مستقل و متناظر با آنها ،بردارهاي  ZY1 ،ZY2و  ZY3براي سه متغير وابسته پژوهش ِ
متمايز مينمايد.
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مدیریت دانش را به شکل ساده میتوان استفاده راهبردی از دانش ضمنی و صریح بهمنظور
برآوردن اهداف سازمان تعریف کرد و مدیریت آموزشی را اجرای یافتههای علمی مدیریت و رهبری
در رسیدن به اهداف آموزشی و با توجه به موقعیت و شرایط سازمان آموزشی بیان کرد .از اینرو،
اجرای راهبردهای مدیریت دانش و رهبری آموزشی کارا و تبدیل سازمان به سازمان دانشمحور
و سازمانی که در عین کارایی به قطب تحقیق و پژوهش تبدیل شود ،در مرحله نخست نیازمند آن
است که جایگاه و موقعیت فعلی سازمان در بُعد مؤلفههای اساسی رهبری آموزشی و خلق ،انتشار
و كاربرد دانش مشخص و شناسایی شود تا بتوان در مراحل بعدی بهسمت سازمانی با مدیریت و
رهبری کارآمد و دانشمحور حرکت کرد.
پژوهش پیشرو نیز با هدف بررسی وضعیت مؤلفههای رهبری آموزشی و خلق ،انتشار و
كاربرد دانش از سوي كاركنان در يك دانشگاه دولتي صورت گرفت و از نوع پیمایشی محسوب
میشود .پرسشنامه این پژوهش از  62پرسش در قالب سه مؤلفه مدیریت دانش ،خلق دانش،
اشتراک دانش و کاربرد دانش و پنج مؤلفة رهبری آموزشی ،هدفمداری ،کارمداری ،ترغیبمداری،
تفاهممداری و تحولمداری تشکیل شده است .روايي پرسشنامه نیز مورد تأیید متخصصان
قرار گرفت و اعتبار آن برآورد گرديد .نتایج آماری پژوهش نشاندهنده این است که با توجه
به پرسشنامههای جمعآوریشده و تحلیل دادههای پژوهش .1 ،مادههاي پرسشنامه رهبري
كارآموزشي ،تحليل عاملي اكتشافي گرديد و پنج عامل هدفمداري ،كارمداري ،ترغيبمداري،
تفاهممداري و تحولمداري كه روي هم  62/2درصد از واريانس كل را تبيين ميكرد ،استخراج
گرديد؛  .2با استفاده از آزمون  tتکنمونهای هر یک از مؤلفههای کارمداری ( ،)F2تفاهممداری
( )F4و تحولمداري ( )F5در جامعه مورد پژوهش ،بیش از حد متوسط و باال ،ولی مؤلفههای
هدفمداری ( ،)F1ترغيبمداری ( ،)F3در حد متوسط ارزیابی گردید و رهبری کارآموزشی به
مفهوم کلی ( )Ftotنیز در حد باال ارزیابی گردید .همچنین ،مؤلفههای خلق دانش ( )G1و کاربرد
دانش ( )G3از مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش در حد پایین و مؤلفه انتشار دانش ()G2
در حد باال ارزیابی گردید؛  .3با استفاده از مدل فریدمن ،نتیجه گرفته شد که در جامعه مورد
پژوهش ،كارمداری ( )F2از مؤلفههای رهبری آموزشی در باالترین رتبه و ترغیبمداری ( )F3در
پایینترین رتبه جای دارد .همچنین ،مؤلفه انتشار دانش ( )G2در باالترین رتبه و خلق دانش ()G1
در پایینترین رتبه ارزیابی گردید .بر اساس پژوهش انجام شده ،اینگونه بهدست میآید که نوع
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رهبری در دانشگاه مورد پژوهش ،كارمداری است که مناسب نهاد آموزشی مثل دانشگاههاست؛
اما توجه رهبری به ترغیب و تشویق به پژوهش پايين است که با توجه به ماهیت سازمانهای
آموزشی ،نياز به تقويت آن است؛  .4با استفاده از اجراي مدل همبستگي بنيادي ،سه مدل اقتضايي
براي رهبري كارآموزشي بر پايه مؤلفههاي مديريت دانش استخراج گرديد.
یافتههای پژوهشهای دانشگاه اوهایو و میشیگان مؤید آن است که رهبرانی که از نظر ساختار
اولیه و رعایت حال زیردستان نمره باالیی دارند (یعنی کارمندمدارند) ،نسبت به رهبرانی که طرفدار
تولید هستند (تولیدگرا) ،رهبرانی اثربخشتر هستند که با این پژوهش در مؤلفة انسانمداری
مشترک است.
یافتههای پژوهش زاهدی ( )1389نشان میدهد که میان سبک رهبری تحولگرا و عملگرا با
معناداری کمتر از  5درصد ،رابطهای معنادار وجود دارد و میزان
خلق ،انتشار و كاربرد دانش در سطح
ِ
همبستگی میان متغیرهای ابعاد سبک رهبری تحولگرا و عملگرا با مدیریت دانش در جامعه
باالست .همچنین ،متغیر وابسته مدیریت دانش توسط متغیر مستقل ابعاد سبک رهبری تحولگرا
و عملگرا پیشبینی میشود که با یافتههای این پژوهش همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش پورشفیعی ( )1389نشان میدهد که میان رهبری تحولگرا با همه ابعاد آن
با سرمایه فکری ،رابطهای معنادار وجود دارد؛ ولی میان سبک رهبری عملگرا و مدیریت سرمایه
فکری در سازمان آموزش و پرورش تهران ،رابطهای معنادار برقرار نیست .یافتههای این پژوهش
در مورد رابطه مثبت رهبری تحولگرا و مدیریت سرمایه فکری که رابطهای معنادار وجود دارد ،با
پیشرو مشترک است؛ اما در مورد اینکه میان رهبری عملگرا و مدیریت سرمایه فکری
پژوهش ِ
رابطهای معنادار وجود ندارد ،با پژوهش پیشگفته متفاوت است.
كريمي دشتكي ( )1394در رساله دكتري خود با نام «طراحي الگوي رهبري آموزشي در
آموزش عالي از دور ،بر پايه تجاريسازي دانش ،نظام ارزشها و ادراك فرهنگ سازماني» نشان
میدهد که زيرسازههاي رهبري آموزش عالي از دور ،بهترتيب شامل تحولگرايي ،انسانگرايي،
وظيفهگرايي ،تكريمگرايي ،تدريسگرايي ،بصيرتگرايي و پژوهشگرايي است .در پژوهش كريمي،
رهبري آموزشي در آموزش عالي بهصورت متغير وابسته بوده و در عوامل كارمداري ،تفاهممداري
پیشرو همخواني دارد.
و تحولمداري با يافتههاي پژوهش ِ
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محدودیتهای پژوهش
در عمل ،اجراي پرسشنامه روي افراد دانشگاهي ،بهصورت تصادفي امكانپذير نبوده و معمو ًال
پس از موافقت ،پرسشنامه در اختيار آزمودني قرار ميگيرد .درصورتيكه هر نوع آزمون متكي بر
تصادفيبودن نمونه است.
ابزار این پژوهش ،هر چند که از اعتبار و روایی کافی برخوردار است و نتایج بهدستآمده
تعمیمپذیر به جامعه مورد پژوهش است ،اما در مورد تعمیم آن به جوامع دیگر ،باید با احتیاط عمل
شود.
پرسشنامه بهكاررفته  62/2درصد واريانس رهبري كارآموزشي را ميسنجد و بهاینترتیب 37/8
درصد از واريانس رهبري كارآموزشي در دانشگاه ناشناخته است.
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پیشنهادهای پژوهش
يافتههاي این پژوهش نشان ميدهد که سن و تجربه خدمتي چندان عامل تعيينكننده و
پيشبينيكنندهاي براي رهبري كارآموزشي در دانشگاه نيست؛ بنابراين ،برای تصدی پستهای
مدیریتی در مراکز آموزشی ،بهویژه دانشگاهها ،افرادی که از ويژگيهايي وراي سن و تجربه خدمتي
دارند ،استفاده شود؛ همچنین ،الزم است برای انتخاب مديران پژوهشي دانشگاهها به مهارتهای
پژوهشي (خلق دانش) افراد انتخابشده توجهی بیشتر شود .از سوي ديگر ،عوامل ترغيبمداري
و هدفمداري در جامعه مورد پژوهش در رتبههاي آخر قرار گرفته است و شايسته است مورد توجه
بيش از پيش قرار گيرد.
پیشرو عصر اطالعات ،دانش و فناوری است ،بهمنظور توسعه و ارتقای
با توجه به اینکه عصر ِ
هرچه بیشتر دانش و آگاهی در میان کارکنان ،دورههای آموزشی و پژوهشي متناسب با مقتضیات
زمانی برای کارکنان و مدیران دانشگاهي ضروري است.
يافتههاي این پژوهش ،سه الگوي اقتضايي ارائه داده و تا آنجا كه پژوهشگر تالش كرده،
پژوهشهاي مشابه دستكم در مطالعههاي دانشگاهي نيافته است .پیشنهاد ميشود تالشهايی
مشابه در دانشگاهها و در سطح اعضاي علمي ،كارشناسان ،و دانشجويان انجام و نتايج مقايسه
گردد.
با تبیین و ترویج خلق دانش در سازمان ،به شیوههای گوناگون از جمله ارتقای پژوهشهای
علمی و تبدیل آن به فرهنگ غالب در میان کارکنان و مدیران ،میتوان زمینهساز فرصتهایی
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مناسب برای ارتقای سطح دانش در دانشگاهها بهوجود آورد و آنها را به سمت دانشگاههای
دانشمحور رهنمون کرد.
طراحی الگویی جامع بهمنظور مجهزنمودن سیستم ارزیابی عملکرد به نظام ارزیابی میزان
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Developing Leadership in Academic Work at
Universities Based on Knowledge Management

Mahmood Ekrami1
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Abstract
This research was conducted in a state university for the purpose of
enhancing academic work leadership on the basis of knowledge
management and making recommendations to the high-ranking
managers of that university. The statistical population consisted of 200
staff and faculty members of the university, who were chosen by the
simple random sampling method. Measurement tools were knowledge
management and academic work leadership questionnaires. Using
fundamental correlation model between knowledge management
and leadership in academic work, three contingency models were
extracted. In the first model, if age, service experience, knowledge
creation, knowledge distribution, and knowledge application have
consecutively the coefficients of 0, 0, 5, 6, and 0, then the five factors
of leadership in academic work are predicted to have -6, 15, 2, 0, and 3
coefficients. In the second model, if age, service experience, knowledge
creation, knowledge distribution, knowledge application have
consecutively the coefficients of 0, 0, 11, -14, and 10, factors of
leadership in academic work are predicted to have 23, -16, 2, -3,
and 0 coefficients. In the third model, if age, service experience,
knowledge creation, knowledge distribution, knowledge application
have consecutively the coefficients of -1, 1, -6, 13, and -3, the five
factors of leadership in academic work are predicted to have 5, -1, -5,
16, and -16 coefficients.
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