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 چکیده 
، نقش رهبران در مديريت دانش را علیرغم اهمیتی که بررای  شوندانجام می رهبریپیرامون  هايی کهپژوهش

دانش و اطالعات نیز علیرغم اينکره  . از سوی ديگر مديريت دهندنمیسازمان دارند، چندان مورد توجه قرار 
ر در اند. پژوهش توصرییی اا ر  های رهبری نبودههای رهبری هستند، چندان مورد توجه نظريهکلید فعالیت

(، بره سسرترش پیونرد بری      2009صدد است تا از طريق بررسی ساختار عاملی پرسشنامه رهبری دانش ويتاال )
هرای مزاد اسرالمی واارد    جامعره ممراری شراما کارکنران دانشرگاه      رهبری و مديريت دانش کمک نمايرد. 

فت  نسبت کارکنران در هرر   با درنظر سرنیر(.  909) شگاه پیام نور سنندج بودسنندج، دانشگاه کردستان و دان
هرا  . ابزار سردموری دادهشدای انتخاب سیری تصادفی طبقهشیوه نمونهبهنیر  209ای به اجم دانشگاه، نمونه

هرا از تللیرا   جهرت تللیرا داده  . تأيید شدروايی و پايايی من ( بود که 2009رهبری دانش ويتاال ) پرسشنامه
های پرژوهش نشران داد   يافته راهه استیاده شد.تللیا واريانس يک ای وتک نمونه tعاملی اکتشافی، مزمون 

يرابی يرادسیری، ايجراد    مشتما بر چهار بعرد جهرت  ( 2009ويتاال )پرسشنامه رهبری دانش  که ساختار عاملی
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در نقرش الگرو    عمرا فضای امايت از يادسیری، امايت از فرايند يادسیری در سرط  فرردی و سروهری، و    
هرا همننری  نشران    . يافتره شودپذيرفته میها و  ابعاد، دکی تغییرات در نلوه ارتباط شاخص)الگو بودن(، با ان

برا توجره بره نترايس بدسرت       مطالعه، باالتر از متوسط بود.های مورد داد که و عیت رهبری دانش در دانشگاه
 استیاده است.( در ايران قابا 2009های پژوهش، پرسشنامه رهبری دانش ويتاال )بر مبنای يافتهممده 

رهبری دانش، مدیریت دانش،  ،سنجیپرسشنامه رهبری دانش ویتاال، روایی: واژگان کلیدی
 یادگیری

 مقدمه
اند که نیروی ملرکه اصلی توسعه، دانش است )چیرو و همکراران،   ها دريافتهامروزه سازمان

جهرت تعرالی و   ها تري  عاما مورد نیاز سازمان( و دانش به عنوان مهم0959و  0950: 2009
ترري   (. يکری از مهرم  029: 2000شود )بزدوغران،  برتری در ملیط رقابتی در نظر سرفته می

هرای  مفرينی سازمانی اي  است که ساخت دانش، نیازمند فعالیرت میرو ات در بلث دانش
، مشرارکت افقری اعضرای سرازمان الزمره ايجراد دانرش        تصورمشارکتی است. بر مبنای اي  

چه کره  ابراي  با در نظر سرفت  اهمیت همکاری در خلق و انتقال دانش، منسازمانی است. بن
بسریار قروی در سرازمان     0رسد برخورداری از رهبرری دانرش  نظر میبسیار مهم و  روری به

 (. 660: 2000است )مورالز لوپز، 
رهبری دانش فرايندی اجتماعی است که طی من رهبران، ديگرر اعضرای سرازمان را در    

کنند )ژانگ و ادسیری مورد نیاز برای نیا به اهداف سروه و سازمان پشتیبانی میروندهای ي
به عنوان هرسونه نگرش يا عملکرد خواه  منی، (. اي  شکا از رهبری، 000: 2009چنگ، 

و  اشرترا  ، اسرتخراج،  تولیرد خواه مشکار و خواه فردی يا سروهی تعريف شده اسرت کره   
یب نموده و در نهايت موجب بهبود تیکرر سروهری و   کاربرد دانش جديد و  روری را ترغ

توان سیت کره  در مجموع می(. 99: 2009سردد )مايبی و نیکولدز، می مشتر های فعالیت
 مورد و موجرب سرهولت  سازمانی را فراهم میدانش  اشترا فرهنگ رهبری دانش فردی، 

امکران   از من طريرق  مورد کره را به وجرود مری   نظامیو  سرديدهسازی و انتقال دانش ذخیره
(. علیررغم اينکره   025: 2000سرردد )بزدوغران،   مری  میسرر يادسیری متقابا افراد در سرازمان  

های پیشی ، نقش رهبرری دانرش را در ارتقرای مرديريت سررمايه فکرری )قنبرری و        پژوهش

                                                      
1. Knowledge Leadership 
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؛ 0050؛ اردالن و همکراران،  2009(، اثربخشی سازمانی )چیو و همکاران، 0050اسکندری، 
(، انگیررزه يررادسیری )چیررو و 2009(، سرررمايه اجتمرراعی )ژانررگ و چنررگ، 2005الکسررم ، 
يريت دانرش )بزدوغران،   د(، مر 2009دانرش )ژانرگ و چنرگ،     اشرترا  (، 2009همکاران، 

هرا و  نظريره  ارال انرد، برااي   ( نشران داده 2000کیم و کاالهان، ( و سازمان يادسیرنده )2000
مديريت دانش را علیررغم اهمیتری کره بررای     پیرامون رهبری، نقش رهبران در  هایپژوهش

. از سوی ديگر مرديريت دانرش و اطالعرات    اندسازمان دارند، چندان مورد توجه قرار نداده
انرد  هرای رهبرری نبروده   های رهبری هستند، چندان مورد توجه نظريهکلید فعالیت اسرچهنیز 

 (. 90: 2005)الکسم ، 
ويرژه در  به رهبری دانرش و برونردادهای من بره    داليا عدم توجهرسد يکی از نظر میبه
رهبرری   سرنجش دستیابی به ابرزاری معتبرر و پايرا جهرت      در کافیشواهد تجربی  نبود ،ايران
؛ اردالن و 0050)قنبری و اسرکندری،   مطالعات رهبری دانشهر اال معدود . بهاستدانش 

و تررويس میهروم    من بره رشرد  غیرر قابرا انکرار و کمرک      اهمیت(، علیرغم 0050همکاران، 
سیرری رهبرری   سرنجی ابرزار انردازه   های روانرهبری دانش، توجه چندانی به مطالعه ويژسی

اند و لذا خالءِ پژوهشری و  دانش نداشته و بیشتر به بررسی بروندادهای رهبری دانش پرداخته
خرورد.  چشم میتجربی در زمینه چگونگی ساختار عاملی پرسشنامه رهبری دانش همننان به

ا اير  رويکررد مسرأله اصرلی پرژوهش اا رر بررسری سراختار عراملی و همسرانی درونری            ب
ترري   ترري  و رايرس  مثابره يکری از شرناخته شرده    ( بره 2009پرسشنامه رهبرری دانرش ويتراال )   

( 2009جرا کره ويتراال )   ها از رهبری دانش در خارج از ايران بوده است. از منپردازیمیهوم
شراخص   25سیرری رهبرری دانرش مشرتما برر      وي  ابزار اندازهدر نتیجه مطالعات خود به تد

يابی يادسیری، ايجاد فضای امايت از يادسیری، امايت از فراينرد  چهار بعد جهتنهايی و 
در نقش الگو )الگو برودن( نالرا شرده اسرت و      عمايادسیری در سط  فردی و سروهی، و 

؛ اردالن 0050ری و اسرکندری،  قنباي  پرسشنامه توسط پژوهشگران پیشی  در داخا ايران )
 میرزان پژوهش اي   دغدغهتري  ( مورد استیاده قرار سرفته است، لذا مهم0050و همکاران، 

هرا بره عنروان    در نهايرت نظرر بره اينکره دانشرگاه     اعتبار عاملی پرسشنامه مزبرور بروده اسرت.    
عرواملی همنرون    تواننرد برا اسرتیاده از   هرا مری  های پیشرو در تغییر و باروری انديشره سازمان

رهبری دانش و هوش سازمانی، منابع انسانی خود را در تولیرد و اشراعه دانرش و انديشره نرو      
سرنجی  هرای روان رو مطالعره ويژسری  (؛ از اير  50: 0050سهیم نمايند )اردالن و همکراران،  
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هرای مزاد، پیرام نرور و دولتری اسرتان      در دانشرگاه  ،(2009پرسشنامه رهبرری دانرش ويتراال )   
برا اير     رارال توسرعه کشرور صرورت سرفتره اسرت.      هرای د تان به مثابه يکی از اسرتان کردس

( و ابعاد مورد نظر وی بره  2009تو یلات در پژوهش اا ر، مدل اراله شده توسط ويتاال )
عنوان ابعاد بیانگر رهبری دانش در نظر سرفته شرده و چرارچوب میهرومی پرژوهش نیرز برر       

ننری  در ادامره چرارچوب میهرومی، سرپاالت پرژوهش       هممبنای اي  مدل اراله شده است. 
 اند: مشخص شده

 

 (735: 4002چارچوب مفهومی پژوهش )منبع: ویتاال،  .1شکل 

 مرورد هرای  ( در دانشرگاه 2009سپال اول: ساختار عاملی پرسشرنامه رهبرری دانرش ويتراال )    
 مطالعه در ايران به چه صورت است؟ 

 های مورد مطالعه به چه صورت است؟ گاهسپال دوم: و عیت رهبری دانش در دانش

 روش پژوهش
 هرای پرژوهش للراظ روش نیرز، جرزو    بره  و پژوهش اا ر از للاظ هدف، کاربردی اسرت 

 اسرالمی  هرای مزاد کارکنران دانشرگاه   ،جامعه مماری اير  پرژوهش  توصییی پیمايشی است. 
 90)ر شرهر سرنندج   و دانشگاه پیام نو نیر( 055) ، دانشگاه کردستاننیر( 085) سنندج وااد
و برا اسرتناد بره جردول مورسران      نیرر برود.    909تعداد کا افراد جامعره ممراری،   بودند. نیر( 

نیرر   209ای بره اجرم   و با در نظر سرفت  تعداد کارکنران در هرر دانشرگاه، نمونره     0کرجسی
هرا پرسشرنامه   سیرری داده ابرزار انردازه  ای انتخراب شردند.   سیری تصادفی طبقره شیوه نمونهبه

سرپال و چهرار    25مشرتما برر   اي  پرسشرنامه  نسخه اصلی ( بود. 2009رهبری دانش )ويتاال، 
يابی يادسیری، ايجاد فضای امايت از يادسیری، امايرت از فراينرد يرادسیری در    جهت بعد

دهری بره   های پاسخسويهباشد. در نقش الگو )الگو بودن( می عماسط  فردی و سروهی، و 

                                                      
1. Dryle W. Morgan, Robert V. Krejcie 
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سانه لیکرت )کرامال  مخرالف ترا کرامال  موافرق( اسرت و شریوه        نسپرسشنامه بر اساس طیف پ
در پژوهش ويتراال  رهبری دانش پايايی ابعاد پرسشنامه  .باشدمی 9تا  0سذاری من نیز از نمره
هرای  سزارش شد. اير  پرسشرنامه در ايرران در پرژوهش     569/0تا  892/0 (، در دامنه2009)

کار رفتره اسرت و پايرايی من در    ( به0050اران )اردالن و همک ( و0050قنبری و اسکندری )
، پرسشرنامه رهبرری دانرش توسرط     اا رر  در پرژوهش سزارش شرده اسرت.    50/0مجموع، 

از اساتید سرروه زبران    و يک نیرنظر در اوزه مديريت دانش پژوهشگران، يک نیر صااب
مرورد بهترري    هرا، در  انگلیسی دانشگاه کردستان ترجمه شده و با کنار هم قرار دادن ترجمه

سیری شد. روايی ظاهری پرسشنامه ترجمه شده، مورد تأيید پنس نیر از اساتید ترجمه تصمیم
ای های غرب کشور قررار سرفرت و پايرايی من نیرز برا اجررای اولیره برر روی نمونره         دانشگاه

 شوديادمور میمورد تأيید قرار سرفت.  860/0نیر، با  ريب ملیای کرونباخ  00متشکا از 
سررزاره بیسررت و هیررتم ادامرره پررژوهش و در جريرران بررسرری سرراختار عرراملی پرسشررنامه، در 

های استخراج شرده نهرايی   همننی  پايايی شاخصهای نهايی خارج شد. پرسشنامه از تللیا
هرا، پرس از اطمینران از    در نهايت جهت تجزيه و تللیا داده. ملاسبه شد 500/0در مجموع 
ای ترک نمونره   tمزمون و  ريک، از تللیا عاملی اکتشافیهای ممار پارامتشرطرعايت پیش
 استیاده شد.

 مرورد هرای  ( در دانشرگاه 2009سپال اول: ساختار عاملی پرسشنامه رهبری دانش ويتاال )
 است؟  چگونهمطالعه در ايران 

هرای  ( در دانشرگاه 2009جهت بررسی ساختار عاملی پرسشرنامه رهبرری دانرش ويتراال )    
ابرزار تنهرا در   اير   جرا کره   لیا عاملی اکتشافی استیاده شد. در واقع از منمورد مطالعه از تل

؛ اردالن 0050کار سرفته شده است )قنبرری و اسرکندری،   در ايران به یمعدود هایپژوهش
نظر پژوهشگران معدود نیز اعتبار عاملی من مورد  های( و در من پژوهش0050و همکاران، 

شافی به عنوان مزمون مناسب جهت بررسی ساختار عراملی  نبوده است، لذا تللیا عاملی اکت
های بیانگر رهبری دانش بر اساس ، ابعاد و شاخص0پرسشنامه در نظر سرفته شد. در جدول 

( اراله شده است تا از اي  طريق، مبنايی جهرت فهرم بهترر نترايس     2009نتايس پژوهش ويتاال )
 پژوهش اا ر فراهم سردد.
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 (4002های بیانگر پرسشنامه رهبری دانش ویتاال )ابعاد و شاخص .1جدول 

 سزاره شاخص بعد

ت
جه

ری
سی
ياد
ی 
ياب

 

 کند.های مينده سازمان صلبت میروشنی در مورد برنامهمافوقم به 0

 دهد.های مينده وااد کاری ما تو ی  میسیریروشنی در مورد اهداف و جهتمافوقم به 2
 کند.ازهای مشتريان، با ما بلث و سیتگو میها و نیمافوقم در مورد خواسته 0

9 
هايی که در مينده در ملیط کار مورد نیاز است، با ما بلث و سیتگو مافوقم در مورد دانش و مهارت

 کند.می
 کند.د از کیییت کارمان را با ما مطرح میرهای سرفت  بازخومافوقم شیوه 9

6 
های کیییت( با ما )از قبیا نرخ عملکرد يا شاخص های مشخصمازخوردی را در قالب فرمافوقم اطالعات ب

 سذارد.در میان می
 کند.ها و کیییت کارمان بلث و سیتگو میمافوقم با ما در مورد فعالیت 5
 سازد.های وااد کاريمان را برايمان روش  میمافوقم زمینه، اهداف و تأثیرات فعالیت 8
 دهد.مشارکتی در ملا کارمان را ترويس می ريزیمافوقم تیکر و برنامه 5
 کند.دهی میهای مشتر  در ملیط کارمان را سازمانمافوقم بلث 00
 کند.دانش در ملیط کارمان را تشويق می اشترا مافوقم انتقال و  00
 کند تا عملکرد وااد کاريمان را ارتقا دهد. مافوقم همواره تالش می 02

ت ا
ماي
 ا
ای
ض
د ف
جا
اي

ری
سی
ياد
ز 

 

 کند.های مشارکتی امايت میمافوقم از برخورد سازنده با اشتباهات و مشکالت در جريان فعالیت 00
 کم بر ملیط کار ما را بهبود بخشد.اکند تا فضای امافوقم تالش می 09

09 
مسانی و ها بهکند که طی من افکار و ديدساهمافوقم در ملیط کار جوی مبتنی بر اعتماد را تشويق می

 شوند.صراات بیان می
 مافوقم به منظور ارتقای عملکردش، تمايا دارد که در مورد خودش بازخورد بگیرد. 06
 شناسد.های کارمندانش را میمافوقم ويژسی 05
 دهد.ها بها میدهد و به منهای کارکنان سوش میها و ديدساهمافوقم به ايده 08

ی 
سیر
ياد
د 
راين
ز ف
ت ا

ماي
ا

  
سط
در 

هی
رو
 س
ی و

رد
ف

 

 های هر يک از افراد در ملیط کار ارتقا يابد.مافوقم مراقب است که دانش و مهارت 05
 های مورد نیاز در وااد کاريمان است.مافوقم قادر به تشخیص و دستیابی به دانش و مهارت 20
 ه است.ای م  میید بودهای ارفهبلث و سیتگو با مافوقم از للاظ بهبود مهارت 20
 دهد.مافوقم دستاوردهای مثبت را تشخیص می 22
 تواند از م  در جهت ارتقای عملکردم پشتیبانی نمايد.وقتی که به مافوقم نیاز دارم، وی به خوبی می 20
 های م  دارد.مافوقم فهم درستی از نقاط قوت و  عف فعالیت 29
 طور مستمر توسعه دهم. هايم را بهتمورد که مهارمافوقم اي  امکان را فراهم می 29
 کنم.ريزی میهايم با مافوقم برنامههای توسعه تخصص و مهارتم  در مورد راه 26

ش 
 نق
در
ا 
عم

گو
ال

 

 بخشد.ای خود را بهبود میهای ارفهمافوقم همواره مهارت 25
 مافوقم در مورد کارهايش شخص قابا اعتمادی است. 28
 رات مورد توافق متعهد است.مافوقم به تغیی 25

 

هرا، کیايرت   قبا از انجام تللیرا عراملی اکتشرافی الزم برود از نرمرال برودن توزيرع داده       
ها برای انجام تللیا عاملی اطمینان ااصا شرود. در مرورد نرمرال    سیری و تناسب دادهنمونه



 ...در یا)مطالعهدانش  یپرسشنامه رهبر یابیعتبارا

 

24 

ل 
سا

وم
د

، 
ره 

شما
6، 

ار 
به

59
 

برابرر برا    Zها، نتايس مزمون کولمروسروف اسرمیرنف نشران داد کره ممراره      بودن توزيع داده
بیانگر تأيیرد   Zمعنادار نبودن مماره  .(p. < 54)بوده است  655/0و سط  معناداری  505/0

 –مراير   –سیرری، مقردار ممراره کیرزر     در مورد کیايت نمونره ها بود. فرض نرمال بودن داده
هرای  برود. نترايس بیرانگر من اسرت کره شراخص       5/0ترر از  و برزر   862/0برابر با  0اولکی 
بنرايی هسرتند و فررض کیايرت     رزيه رهبری دانش قابرا تقلیرا بره تعردادی عوامرا      پرسشنام
، نترايس  هرا بررای انجرام تللیرا عراملی     در مرورد تناسرب داده  . همننی  شدسیری تأيید نمونه

برود کره اير  مقردار برا       59/9نشان داد که مماره مجذور کا برابر با  2مزمون کرويت بارتلت
معنرادار برودن نترايس مزمررون     .(p. < 50) معنرادار برود   00/0در سرط   ، 906درجره مزادی  

ها، ماتريس همانی و وااد نبروده  که ماتريس همبستگی بی  سزاره دادکرويت بارتلت نشان 
پس از اطمینران از رعايرت   . شدها برای انجام تللیا عاملی تأيید و لذا مناسب بودن شاخص

واريماکس، تللیرا عراملی اکتشرافی     های اولیه، در ادامه از طريق چرخش متعامدشرطپیش
، برار عراملی هرر يرک از     2در جردول  ( انجام سرفرت.  2009پرسشنامه رهبری دانش ويتاال )

جا که به عنوان يک قاعده کلی، های پرسشنامه رهبری دانش اراله شده است. از منشاخص
تبیری  کننرد، بايسرتی    هرا را  از تغییررات من  90/0اند براالتر از  ها نتوانستههايی که عاماسزاره

در عوامرا   هرا تعديا يا اذف سردند؛ لذا ادأقا میزان قابا قبول جهرت پرذيرش شراخص   
هرای  ، برار عراملی همره شراخص    2در نظر سرفته شد. بر مبنای نتايس جردول   90/0زيربنايی، 

و قابرا قبرول    90/0(، براالتر از  288/0)با بار عاملی  25پرسشنامه به استتثنای شاخص شماره 
 های نهايی خارج شود. بايستی از تللیا 25دند. بنابراي  در ادامه شاخص شماره بو

                                                      
1. Kaiser – Meyer – Olkin 
2. Bartlett's Test of Sphericity 
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 های پرسشنامه رهبری دانشبار عاملی شاخص .4جدول 
 بار عاملی سزاره بار عاملی سزاره بار عاملی شاخص
0 500/0 00 895/0 20 808/0 
2 696/0 02 805/0 22 525/0 
0 520/0 00 920/0 20 580/0 
9 996/0 09 666/0 29 506/0 
9 505/0 09 696/0 29 909/0 
6 560/0 06 508/0 26 500/0 
5 529/0 05 698/0 25 288/0 
8 965/0 08 695/0 28 806/0 
5 682/0 05 529/0 25 869/0 
00 692/0 20 820/0 - - 

 برر  اير  جردول   دهد. درمی نشان هاعاما استخراج از بعد را واريانس ، توزيع0جدول 

 اسرت،  اصرلی  هرای شاخص تللیا برای روش تري مناسب که ساتم ، کیزر مقیاس اساس

مشرخص   اسراس  اير   بر است. 0 از بیشتر هامن ويژه ارزش که اندمانده هايی باقیعاما تنها
 چهرار بعرد يرا عامرا زيربنرايی      به تقلیا قابا رهبری دانش پرسشنامه هایسزاره که شودمی

و درصد  090/5ويژه  مقدار با اول عاما که دهدمی نشان همننی  0 جدول باشند. نتايسمی
هرای پرسشرنامه رهبرری    ، بیشتري  سرهم را در تبیری  واريرانس شراخص    096/29از واريانس 

درصد و سرهم   062/09درصد، سهم عاما سوم  905/05دانش داشته است. سهم عاما دوم 
اند عاما شناسايی شده توانسته درصد بوده است. در مجموع چهار 568/02عاما چهارم نیز 

 های پرسشنامه رهبری دانش را تبیی  نمايند. درصد از واريانس شاخص 059/50

 مجموع مجذورات بارهای عاملی استخراج شده .3 جدول
 درصد تجمعی از واريانس درصد از واريانس مقدار ويژه عنوان عاما عاما
 096/29 096/29 090/5 يابی يادسیریجهت اول

 ومد
امايت از فرايند يادسیری در سط  

 فردی و سروهی
058/9 905/05 869/92 

 225/95 062/09 069/9 ايجاد فضای امايت از يادسیری سوم
 059/50 568/02 560/0 عما در نقش الگو چهارم
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 انجرام تللیرا   ینتیجره  در شرده  اسرتخراج  عاما چهار بیانگر های، شاخص9در جدول 

شرود، سراختار عراملی پرسشرنامه     سونه که مالاظه میهمان است. شده هارال اکتشافی عاملی
رهبری دانش بر مبنای نتايس پژوهش اا ر، اندکی متیاوت با ساختار عاملی تعیی  شرده در  

يرابی  (، بعرد جهرت  2009عنوان نمونه در پژوهش ويتراال ) بهباشد. ( می2009پژوهش ويتاال )
 26است اما در مطالعه اخیر، شاخص شماره  02تا  0های شماره يادسیری مشتما بر شاخص

در  عمرا در زيرر بعرد    00و  00به اي  بعد ا افه شده است و در عوض دو شراخص شرماره   
اند. در مورد بعرد ايجراد فضرای امايرت از يرادسیری      نقش الگو )الگو بودن( سنجانده شده

يرادسیری در سرط    های بعرد امايرت از فراينرد    شود. در مورد شاخصتیاوتی مشاهده نمی
 شرماره  شرود و تنهرا شراخص   فردی و سروهی نیز تیاوت چندانی بی  دو مطالعه مشاهده نمی

در نهايرت  يرابی يرادسیری ا رافه شرده اسرت.      سشرته و بره بعرد جهرت    از اي  بعد خارج  26
هرای نهرايی خرارج شرده اسرت. در      نیز از تللیا 25طور که سیته شد، شاخص شماره همان

یت اسر چه برخی تغییرات در ساختار عاملی پرسشنامه ايجاد شرده اسرت   توان سمجموع می
مشابه برا   جهات بسیاری از که انداما در مطالعه اا ر نیز چهار عاما زيربنايی شناسايی شده

جرا کره   از من همننری  باشرند.  ( مری 2009ساختار عاملی سزارش شرده در پرژوهش ويتراال )   
رسرند  نظر میافی، از للاظ نظری و معنايی منطقی بهتغییرات مستخرج از تللیا عاملی اکتش

د، لرذا سراختار   زسرا را رواترر مری  بسرا من رساند بلکه چره تنها به ملتوای ابعاد مسیبی نمیو نه
های بعدی بر مبنای سراختار  عاملی جديد پرسشنامه رهبری دانش پذيرفته شده و ساير تللیا

شرود کره  رريب ملیرای کرونبراخ هرر       در نهايت يادمور میپذيرد. عاملی فعلی صورت می
کره  ررايب   جا اراله شده است. از من 9يک از ابعاد استخراج شده، در رديف مخر جدول 

قرار داشته و باالتر از  598/0تا  860/0ملیای کرونباخ ابعاد پرسشنامه رهبری دانش در دامنه 
 شوند. ه مزبور مورد قبول واقع میباشند، لذا همسانی درونی ابعاد پرسشناممی 5/0
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 های بیانگر عوامل زیربنایی پرسشنامه رهبری دانششاخص .2جدول 

 شاخص
 عاما

يابی جهت
 يادسیری

امايت از فرايند يادسیری در  
 سط  فردی و سروهی

 فضای ايجاد  
 امايت از يادسیری

در نقش  عما
 الگو

0 590/0    
2 502/0    
0 595/0    
9 655/0    
9 592/0    
6 595/0    
5 505/0    
8 699/0    
5 505/0    
00 650/0    
00    899/0 
02    559/0 
00   696/0  
09   569/0  
09   588/0  
06   896/0  
05   802/0  
08   550/0  
05  800/0   
20  800/0   
20  550/0   
22  596/0   
20  555/0   
29  509/0   
29  600/0   
26 590/0    
25     
28    552/0 
25    809/0 

 860/0 889/0 500/0 598/0 ی کرونباخملیا
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 است؟  چگونههای مورد مطالعه سپال دوم: و عیت رهبری دانش در دانشگاه
ترک   tهرای مرورد مطالعره از مزمرون     دانش در دانشگاهرهبری منظور بررسی و عیت به
، میزان کاربست رهبرری  9قبا از سزارش نتايس اي  مزمون، در جدول یاده شد. ای استنمونه

و زياد اراله شده است. در واقرع  سه سويه کم، متوسط  قالبدانش به صورت توصییی و در 
انرد.  ای تبديا شرده سانه لیکرت به طیف سه سويهدر اي  جدول نمرات مربوط به طیف پنس

باشرد. سويره متوسرط بیرانگر  نمررات      می 00/2تا  0نمرات  اي  ترتیب که سويه کم بیانگربه
نیرر،   090، 9باشد. بر اساس جردول  می 9تا  65/0و سويه زياد بیانگر نمرات   66/0تا  00/2

نیر نیز میزان کاربست  60اند و میزان کاربست رهبری دانش را در سط  زياد ارزيابی نموده
 اراله شده است.   9اير نتايس در جدول اند. ساي  متغیر را در سط  متوسط دانسته

 های بیانگر وضعیت رهبری دانشبه هر یک از گویه فراوانی پاسخ .7جدول 
 زياد متوسط کم متغیر

 66 005 05 يابی يادسیریجهت
 080 20 0 امايت از فرايند يادسیری در سط  فردی و سروهی

 006 95 05 ايجاد فضای امايت از يادسیری
 055 22 0 الگوعما در نقش 
 090 60 - رهبری دانش

پیرامون و عیت رهبری دانرش برابرر برا     t، مقدار مماره 6س جدول بر مبنای نتايهمننی  
با توجه به مثبت و معنادار برودن   .(p <. 00) معنادار است 00/0باشد که در سط  می 89/25

هرای  دانش در دانشگاهو عیت رهبری  ،شود که از ديدساه افراد نمونه، مشخص میtمقدار 
در مورد همه ابعراد   tمماره  مقاديرطور معناداری باالتر از متوسط بوده است. مورد مطالعه، به

تروان سیرت   بنابراي  مری  .(p <. 00) معنادار هستند 00/0رهبری دانش نیز مثبت و در سط  
دسیری، يرابی يرا  که از ديدساه افراد نمونه و عیت رهبرری دانرش در هرر چهرار بعرد جهرت      

، ايجاد فضرای امايرت از يرادسیری و    امايت از فرايند يادسیری در سط  فردی و سروهی
 طور معناداری باالتر از متوسط بوده است.در نقش الگو، به عما



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

ل 
سا

وم
د

، 
ره 

شما
6، 

ار 
به

59
 

44 

 های مورد مطالعهنتایج بررسی وضعیت رهبری دانش در دانشگاه .6جدول 

 تعداد متغیر
میانگی  
 تجربی

انلراف 
 استاندارد

مماره 
t 

درجه 
 مزادی

سط  
 معناداری

 000/0 200 80/6 522/0 09/0 209 يابی يادسیریجهت
 000/0 200 09/00 608/0 00/9 209 امايت از فرايند يادسیری در سط  فردی و سروهی

 000/0 200 95/00 500/0 89/0 209 ايجاد فضای امايت از يادسیری
 000/0 200 09/29 659/0 05/9 209 عما در نقش الگو
 000/0 200 89/25 958/0 50/0 209 رهبری دانش

 گیرییجهتبحث و ن
( بره مثابره   2009هدف پژوهش اا ر مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه رهبری دانش ويتراال ) 

های منسجم و نسبتا  پذيرفته شده در زمینه نقش رهبرری در  مرديريت   يکی از میهوم پردازی
هرا و  داد که اسرچه در نلروه ارتبراط بری  شراخص     تري  نتايس پژوهش نشاندانش بود. مهم

هايی جزلی با ساختار عاملی اراله شده در پرژوهش ويتراال   ابعاد بیانگر رهبری دانش، تیاوت
سو با نتايس های پرسشنامه رهبری دانش، هم(  وجود داشت، اما در عی  اال شاخص2009)

ی يادسیری، ايجراد فضرای امايرت    ياب(، قابا تقلیا به چهار بعد جهت2009پژوهش ويتاال )
در نقرش الگرو    عمرا از يادسیری، امايت از فرايند يادسیری در سط  فردی و سروهری، و  

پرردازان  نظريره  سراير  هرای هرا و يافتره  سو با ديدساه)الگو بودن( بودند. اي  نتايس همننی  هم
مثال يانگ و (. برای 2009؛ مايبی و نیکولدز، 2000رهبری دانش است )يانگ و همکاران، 

عنروان يکری از ابعراد رهبرری دانرش تأکیرد       تشرريک مسراعی بره   ( بر لرزوم  2000همکاران )
« امايت از فرايند يرادسیری در سرط  فرردی و سروهری    »تواند مرتبط با بعد کنند که میمی

هرای  مهرارت »( همننری  از بعرد   2000( باشد. يانگ و همکراران ) 2009در پژوهش ويتاال )
الگرو برودن رهبرری    »تواند تداعی کننرده بعرد   مورند که میبه میان می سخ « رهبری دانش

( برر اهمیرت   2009( باشد. عالوه بر اي ، مرابی و نیکولردز )  2009در پژوهش ويتاال )« دانش
کنند که مرتبط برا  هدايت روش  و راهنمايی شیاف زيردستان از سوی رهبر دانش تأکید می

چره  ( است. در نهايت من2009رهبری دانش ويتاال ) در پرسشنامه« يابی يادسیریجهت»بعد 
( در باب اهمیت امايت يکپارچه رهبران دانش از تسهیا جريان 2009بی و نیکولدز )که ما

و « ايجراد فضرای امايرت از يرادسیری    »کننرد، يرادمور ابعراد    سريع و متوازن دانش بیان مری 
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نامه  رهبرری دانرش ويتراال    در پرسشر « امايت از فرايند يادسیری در سط  فردی و سروهی»
 ( است. 2009)

دهرد کره میهروم مشرتر  همره      ابعاد استخراج شده از پرسشنامه رهبری دانش نشان مری 
تروان  مفرينی سازمانی است. در اي  زمینره مری  های يادسیری و دانشابعاد، امايت از جريان

یری در سرط   سیت که دو بعد ايجاد فضای امايت از يادسیری، و امايت از فراينرد يرادس  
طور مستقیم و مشخصا  برر نقرش امرايتی رهبرری دانرش تأکیرد دارنرد.        فردی و سروهی، به

سويای  صورت  منیيابی يادسیری، و الگو بودن نیز تلويلا  و بهعالوه بر اي  دو بعد جهت
من هستند که رهبران از طريق کمک به زيردستان در پیدا کردن مسریر صرلی  يرادسیری و    

تواننرد از مرديريت مناسرب دانرش سرازمانی امايرت       دانش، مری  اشترا های نمايش رفتار
سرازند کره اير     را برجسرته مری  « ارامی برودن رهبرر   »نمايند. پژوهشگران از من جهت نقش 

هرای رهبرری نیرز پذيرفتره شرده اسرت.       میهوم به عنوان يک اصا مشرتر  در سراير نظريره   
سرزار، رهبرری   ی اصیا، رهبری خردمت های رهبری همنون رهبرعنوان مثال، ساير نظريهبه

مفري ، اسرچره  مدار، رهبری معنوی، رهبری تیويضی، رهبری اخالقی و رهبری تلولامنیت
هر يک بر جنبه خاصی از رفتارهای رهبران موفق تأکید دارند، اما در عری  ارال بنیران همره     

هروم بنیرادی   هرای مختلرف اسرت. می   در جنبره « امايرت از زيردسرتان  »ها، پردازیاي  میهوم
ديگری که در تعريف رهبری دانش و تأما در عواما زيربنايی اي  سازه قابا برجسته شدن 

دانش بیانگر تشرريک مسراعی افرراد جهرت      اشترا است. « دانش سازمانیاشترا  »است، 
ارتقای يادسیری فردی و سازمانی است. بنابراي  جلب مشرارکت و همکراری زيردسرتان بره     

دسرتاورد   ،پذيرفته شده موفقیت رهبران سازمانی است. با اي  رويکررد  عنوان يکی از اصول
و انتقرال   اشرترا  جهرت   همگران هرای  توجره بره ترالش     ررورت و توصیه رهبری دانرش،  

 يادسیری در سط  سروهی و سازمانی است. 
پرسشنامه رهبری دانش نیز نشان داد کره ابعراد اير  پرسشرنامه از      همسانی درونیبررسی 
(، قنبرری و  2009ويتراال ) هرای ) سو با يافتره ا قبولی برخوردار هستند. اي  نتايس همپايايی قاب

( است که پايايی پرسشنامه رهبری دانرش را  0050( و اردالن و همکاران )0050اسکندری )
دانش سازمانی، میاهیم اشترا  مفرينی و هراال میاهیم مرتبط با دانشتأيید کرده بودند. به
. اي  مسأله در کنار بیان ساده و يی دارندری از کارکنان با اي  میاهیم مشناروز هستند و بسیا
هرا  های پرسشنامه رهبری دانش توانسته است، به برداشت يکسان از شراخص قابا فهم سزاره
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و قابلیت تعمیم پرسشنامه منجر شود و نويدبخش امکان توسرعه اير  ابرزار باشرد. در نهايرت      
مرورد  هرای  نشان داد که و رعیت رهبرری دانرش در دانشرگاه    بخشی ديگر از نتايس پژوهش 

قنبرری و اسرکندری   هرای  برا يافتره  سرو  هرم مطالعه، در سط  باالتر از متوسط بود. اي  نترايس  
های کشور، در سط  براالتر از  بود که و عیت رهبری دانش را در يکی از دانشگاه( 0050)

( برود کره   2002) وواهرای مالدخر  با يافتره سو اال ناهممتوسط ارزيابی نمودند. نتايس در عی 
نیرز  هرای رهبرری در مرديران کارکنران دانشری دانشرگاه علروم اقتصرادی و         و عیت مهارت

متوسرط ارزيرابی نمرود. در تبیری      ارد  تر از دانشکده پلیس شهر پرا  کشور چک را پايی 
(، 2002)مالدخرووا  تروان سیرت کره نمونره مرورد مطالعره در پرژوهش        سرويی مری  اي  ناهم

جرا کره ااتمرال    کارکنان دانشی دو مرکز مموزش عالی در شرهر پررا  بروده اسرت. از من    
انتظارات بیشتری از مديران داشته باشند  ،رود کارکنان دانشی در مقايسه با ساير کارکنانمی

هرای رهبرری مرديران را در    لذا تا ادی قابا توجیه است که اي  دسته از کارکنان، مهرارت 
سرويی البتره   . اير  نراهم  اندتری ارزيابی کردهانش سازمانی، در سط  پايی جريان مديريت د

عه اا رر نیرز باشرد. از جملره اير       لهای پژوهشی در مطاتواند ناشی از برخی ملدوديتمی
دادن بره سرپاالت و سررايش     کارانه افراد در پاسرخ توان به سرايش ملافظهها میملدوديت

توانرد ارزيرابی   ن و مديريت من باشد و لذا اي  نکرات مری  به اراله تصويری مطلوب از سازما
 . دهدها از و عیت رهبری دانش را تلت تأثیر قرار من

جا که ساختار عاملی پرسشنامه رهبری دانش در راسرتای مبرانی نظرری    در مجموع از من
وان تر بندی نهايی میعنوان جمعباشد و قابلیت اعتماد من نیز در سط  خوبی است، لذا بهمی

هرای متری جهرت سرنجش و رعیت رهبرری دانرش        تواند در پژوهشسیت که اي  ابزار می
شود ساختار منظور اطمینان از اعتبار من، پیشنهاد میمورد استیاده قرار سیرد. در عی  اال به

های غیرر دولتری نیرز مرورد مطالعره قررار       ويژه سازمانها و بهعاملی اي  ابزار در ساير سازمان
يابی يرادسیری، ايجراد فضرای امايرت از     جا که ابعادی همنون جهتنی  از منسیرد. همن

در نقرش الگرو    عمرا يادسیری، امايت از فرايند يرادسیری در سرط  فرردی و سروهری، و     
شناسرايی شردند، لرذا بره مرديران توصریه       عنوان عواما زيربنايی پرسشنامه رهبرری دانرش   به
هرای متری   روش  نمودن برنامههمنون  هايییتو فعال شود که از طريق کاربست رفتارهامی

ها در ملریط کرار مينرده،    های مورد نیاز منکمک به زيردستان در شناخت مهارتسازمان، 
برخورد سازنده با اشتباهات و مشکالت کراری،  اراله بازخورد مناسب از عملکرد کارکنان، 
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هرا و نظررات   بره ايرده  توجره  سیرری مشرارکتی،   امايت از جو مبتنی بر اظهار نظرر و تصرمیم  
کارکنان، تشويق و قدردانی از دستاوردهای مثبت کارکنان و نشان دادن تعهرد بره تغییررات    

و کاربرد دانش در سط  سرازمان را فرراهم مورنرد.     اشترا مثبت، زمینه کسب، نگهداری، 
 اند:تر اراله شدهتر و عملیاتیطور شیافدر ادامه، اي  پیشنهادات به

هررای مترری بیررانگر اهررداف و رسررالت ی کررهريررق ترردوي  و نصررب پوسررترهايمررديران از ط -
 کارکنان هر بخش را با اهداف من بخش مشنا سازند. توانند می ،باشدمی واادهای کاری

هرای متری   ای، کارکنران را در جريران برنامره   هرای دوره مديران در قالب برسزاری نشست -
 سازمان قرار دهند.  

دانشرگاه   افرادبه سیتگو پیرامون انتظارات دانشجويان، اساتید و ساير هايی را مديران زمان -
 اختصاص دهند.  

دانشگاه را به کارکنران   افراد وابستهمديران به روشنی انتظارات دانشجويان، اساتید و ساير  -
 انتقال دهند.  

 ند. ها در میان بگذارهای ارزيابی عملکرد کارکنان را با منروشنی، مال مديران به -
صرورت مکتروب، عینری و    مديران تالش نمايند که نتايس ارزيابی عملکرد کارکنران را بره   -

 ها بگذارند. مشخص در اختیار من
وسو و تبادل نظر با کارکنان پیرامرون بررسری نلروه اجررای     هايی را به سیتمديران زمان -

 ها اختصاص دهند.مناسب فعالیت
وااردهای کراری زيرمجموعره خرود برر عملکررد سراير         ریمديران با نشان دادن و بیان تأث -

 عملکرد کلی دانشگاه، ااساس اهمیت و معناداری را در کارکنان ارتقا دهند.  نیز ها و وااد
پرذيری  دادن مشورت پذيری و انتقادپذيری، کارکنران را نیرز بره مشرورت     مديران با نشان -

 تشويق نمايند.
هرا، فرهنرگ مشرارکتی    سیرری ان در جريان تصمیممديران از طريق مشارکت دادن کارکن -

 در سازمان را ترويس و ارتقا دهند.  
 ترتیببدي دريغ نورزند و در میان بگذارند، کارکنان  را باتجارب خود  کهاي مديران از  -
 تشويق نمايند.  دست ممدهبهدانش و تجارب  اشترا ها را به من
پلرری بررای رسرریدن برره موفقیررت تعبیررر نماينررد و   عنرروانمرديران اشررتباهات کارکنرران را برره  -

 برخوردی منطقی با اشتباهات ااتمالی کارکنان داشته باشند. 



 نامه مطالعات دانش شناسیفصل

 

ل 
سا

وم
د

، 
ره 

شما
6، 

ار 
به

59
 

44 

 مديران از توبیخ کارکنان در اضور جمع خودداری نمايند.  -
مديران افکار و عقايد خود را به روشنی بیان نموده و از اير  طريرق بره ارتقرای اعتمراد در       -

 سازمان کمک نمايند.
ای کره  سونره پذيرای انتقرادات و پیشرنهادهای کارکنران باشرند، بره      رويیسشادهمديران با  -

 کارکنان بدون ترس و دغدغه نظراتشان را بیان کنند.  
و بررای اير  نظررات     شرده مديران نظرات کارکنان را در مورد کیییرت کرار خرود جويرا      - 

 اهمیت قالا شوند.
هرای  لعره منرابع جديرد علمری و شررکت در کارسراه      مديران تالش نمايند که از طريق مطا -

روز نگه دارند، مخري  دستاوردهای علمی مرتبط با ای،  م  اينکه همواره خود را بهارفه
 با کارکنان در میان بگذارند. نیز اوزه کاری خود را 

هرا را بره   های مموزشی میید برای کارکنان را رصد نموده و منها و دورهمديران، کارساه -
 ها ترغیب نمايند. مشارکت فعال در اي  دوره

های مموزش  م  خردمت، کارکنران را نیرز بره     مديران از طريق مشارکت فعال در دوره -
 ها ترغیب نمايند. مشارکت فعال در اي  دوره

صرورت رسرمی يرا غیرر رسرمی، از      هرای مختلرف و بره   مديران تالش نمايند کره بره بهانره    -
عمرا مورنرد و جروی را فرراهم مورنرد کره طری من        تقردير بره   دستاوردهای مثبت کارکنان

 ميد. ها به چشم میهای منکارکنان به اي  باور برسند که تالش
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