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هاي آموزشي از ديدگاه  گروه مديران هاي رهبري  بين مديريت دانش با سبكي رابطه

  * دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  علميهيأتاعضاي 
  4، اعظم مقدم3ارضا هويد، 2سيد علي سيادت، 1اكرم نيك بخت

  

  چكيده

هاي افراد  ها و نگرش  برانگيختن استنباط،از راه تشويق اين ارتباط .بين رهبري و دانش افراد بايد ارتباط پويايي وجود داشته باشد :مقدمه

هاي آموزشي  گروه مديران هاي رهبري  بين مديريت دانش با سبكي رابطهتعيين  ،هدف اين مقاله. گيرد براي كسب دانش صورت مي

  .دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بود  علميهيأتاز ديدگاه اعضاي 

 علمي دانشگاه علوم پزشكي هيأت اعضاي ي ه كليرا  آن آماريي هجامعكه   بود همبستگي-يتوصيفاز نوع  هاين مطالع :روش بررسي

 تعداد ،گيري، پس از برآورد آماري و مشخص شدن حجم نمونه به منظور نمونه. ندداد تشكيل مي 1386-87اصفهان در سال تحصيلي 

گردآوري براي . انتخاب شدند اي متناسب با حجم ي طبقهگيري تصادف گيري از روش نمونه  علمي با بهرههيأتنفر از اعضاي  170

 ي هنام پرسشجهت سنجش روايي . هاي رهبري چندگانه استفاده شد  مديريت دانش و سبكي هنام پرسشهاي مورد نياز از دو  داده

، موضوع و اهداف نامه شپرسهاي  سؤالهاي رهبري از روايي محتوايي و صوري استفاده گرديد و از نظر انطباق  مديريت دانش و سبك

  ش و رهبري چندگانه از فرمول  مديريت داني هنام پرسشبراي تعيين پايايي . پژوهش مورد تأييد متخصصان قرار گرفت

Cronbach’s alfa 92/0 ها به ترتيب  كه مقدار آنشد استفاده = α 89/0 و  =αها توسط آمار توصيفي و   تحليل داده. برآورد شد

  . آماري مناسب انجام شدهاي ونبا آزماستنباطي 

  ولي،دارد دار وجود ي معني ه رابط،تحولي هاي مديريت دانش با سبك رهبري مؤلفهنشان داد كه بين حاضر هاي پژوهش  يافته :ها يافته

   .وجود ندارددار  معني ي ه رابط،گر رهبري عدم مداخله و بين مديريت دانش با رهبري تبادلي

 ارتباط و مشاركت بيشتر را بين ،هاي آموزشي علوم پزشكي اصفهان از سبك رهبري تحولي  مديران گروهبرخورداري :گيري نتيجه

  . نموده است هاي مختلف سازمان ميسر اعضا و تبادل دانش را در بين بخش

  . نگرش؛ مديريت اطالعات؛دانشرهبري؛  :هاي كليدي واژه

  تحقيقي :نوع مقاله
  5/6/88 :پذيرش مقاله    5/12/87 :ايياصالح نه    3/2/87:  مقالهدريافت
هاي  گروه مديران هاي رهبري  بين مديريت دانش با سبكي هرابط. اعظم، مقدم  رضا، هويدا سيد عليسيادت اكرم، بخت نيك :ارجاع

  .216-224 ):2 (7؛ 1389 اطالعات سالمت تيريمد. دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  علميهيأتآموزشي از ديدگاه اعضاي 

  

  دمهمق

مديريت دانش به عنوان رهيافتي جديد و با ارزش در كنار ساير 

به طور مديريت دانش . راهبردهاي تجاري و رقابتي است

هاي فكري و  اساسي رويكردي نظامند در مديريت سرمايه

 سازمان  مزيتي رقابتي براي؛ چرا كهشود اطالعاتي محسوب مي

 هر رويكرد است،يده دانشگاه نهادي پويا و پيچ .مايدن ميايجاد 

دهد  اي كه اين نهاد را موضوع مطالعه خود قرار مي و مطالعه

 باشد كه توسط مركز  مي286092اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتي شماره * 
 مديريت و اقتصاد سالمت دانشگاه علوم پزشكي اصفهان حمايت تحقيقات

  .ده استگردي
. اصفهان، اصفهان، ايرانكارشناس ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه  .1
 Email: a_nikbakht2006@yahoo.com        )ولؤي مس نويسنده(
   . اصفهان، اصفهان، ايراندانشيار، مديريت آموزشي، دانشگاه .2
  .استاديار، مديريت آموزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران. 3
 .، ايرانتهران ،س ارشد، تحقيقات آموزشي، دانشگاه تهرانكارشنا .4
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نگاه . بايد از پويايي و پيچيدگي به مراتب بيشتر برخوردار باشد

ايستا كه حل مشكالت روزمره، اجتماعي و اقتصادي را هدف 

اي  دهد به صورت طبيعي از دانشگاه پاسخ شايسته قرار مي

عالوه بر پيچيده بودن نگاه به دانشگاه، . ددريافت نخواهد كر

ارتقاي  ريزي براي دانشگاه، نوع مديريت و الگوهاي برنامه

 Drucker.  متفاوت خواهد بود نيزدانش سازماني و يادگيري

امروز، دانش به عنوان نتيجه  يكه در اقتصاد دنيا است معتقد

 ،يديند يادگيري منبعي همانند و در عـرض ساير منابع تولافر

تـر  مثل كار، سرمـايه و زمين نيست بلكه منبعي بسيار مهم

  ).1(رود  براي عصر حاضر به شمـار مي

 و همكار، مديريت دانش با وجود Sallisبنا به گفته 

شناسي و نيز  تاريخچه كوتاهي كه دارد، ريشه در فلسفه، روان

منشأ فكري آن به عصر . هاي مديريت و تجارت دارد نظريه

هاي مديريت بر   و ديدگاه19، 18نعتي در قرون انقالب ص

اين رويكرد جديد به واقع بر نياز سازمان، كه . گردد مي

 است متمركز  هاي فكري، انساني و علمي دهي سرمايه سازمان

جايي از  شود و به عنوان رويكردي نوين در تغيير و جابه مي

 مديريت نيروي جسماني به مديريت مغزها تجلي يافته و رشد

مراحل زير ). 2( را سبب گرديده است آوري فنسريع دانش و 

  Boseهاي مديريت دانش است كه توسط نشان دهنده مؤلفه

  : )3 (بيان شده است

ها در  سازمان): Create knowledg (ايجاد دانش. 1

هاي سازماني، دانش را ايجاد و از آن  قالب عملكردها و فعاليت

موزشي نياز دارند كه به ارزش هاي آ سازمان. كنند استفاده مي

د و اهميت دانش مربوط به ن عقالني خود پي بري هسرماي

هاي بازخورد و ارزيابي كاركنان سازمان را مورد توجه  سيستم

قرار دهند و بر مشاركت كاركنان در فرايند ايجاد دانش نيز 

  .تأكيد نمايند

دانشي كه : )Capture knowledge(ثبت دانش . 2

اش در  ست نيازمند آن است كه به شكل اوليهايجاد شده ا

ها از انواع  بسياري از سازمان. هاي اطالعاتي ذخيره شود پايگاه

  .كنند مختلف منابع جهت ضبط و نگهداري دانش استفاده مي

دانش جديد: )Refine knowledge( پااليش دانش. 3

شر هاي ب جايي كه بينش. اي قرار گيرد كه عملي شود بايد در زمينه

  . يا دانش ضمني ضبط شده، همراه با دانش صريح اصالح گردد

دانش : )Disseminate knowledge(انتشار دانش . 4

بايد در دسترس هر كسي در سازمان قرار گيرد تا در هر زمان و 

جديد  هاي آوري فن. مكاني كه نياز دارد مورد استفاده قرار دهد

ها به  آوري فنو ديگر مانند كارهاي گروهي، اينترنت، اينترانت 

  .كند  مي انتشار دانش كمك

به طور : )Application knowledge (كاربرد دانش. 5

كلي دانش سازماني بايد در جهت محصوالت، خدمات و فرايند 

اگر سازماني نتواند به راحتي شكل . سازمان به كار گرفته شود

صحيح دانش را در جاي مناسب آن مشخص نمايد در 

  ).3(قابتي با مشكل مواجه خواهد شد هاي ر عرصه

ها براي سازش و يا كنار آمدن با اين  رهبري سازمان

هاي ناشناخته به الگويي جديدتر نياز دارند تا بتوانند در  پديده

 ،ها را به طريق مقتضي هدايت نموده  آن، سازماني هساي

رسد كه  به نظر مي. نيازهاي محيط پر تشنج را تأمين نمايند

 رهبري نوين به عنوان يك راهكار كارآمد توانايي هاي سبك

ها  ها و كاركنان آن آن را داشته باشد تا مشكالت كنوني سازمان

را تا حدود زيادي كاهش دهد و سازمان دانش مداري را ايجاد 

 هاي دانش مدار به طور ها در نقش سازمان دانشگاه. نمايند

ايجاد، ثبت، هاي اصلي خود را بايد معطوف به  عمده فعاليت

ها بايد  مديران دانشكده. پااليش، انتشار و كاربرد دانش نمايند

جهت كسب اهداف پيچيده با يكديگر مشاركت نمايند و 

دانشجويان بايد در جستجوي الگوهاي جديدتري به منظور 

هاي سالم  ها ايجاد چارچوب وظيفه دانشگاه. توسعه دانش باشند

. تري بپردازند وضوعات پيچيدهتعامل است تا اعضا بتوانند به م

 بين مديريت دانش و ي ه بررسي رابط،هدف اين مقاله

هاي آموزشي از ديدگاه اعضاي هيأت  هاي مديران گروه سبك

  .علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بوده است

  
  روش بررسي

ها، پژوهش حاضر  با توجه به ماهيت موضوع و فرضيه

 هيأت اعضاي  آن راماري آي هجامع.  همبستگي بود-توصيفي
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  علمي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 

 با در نظر گرفتن عوامل ،ند نفر بود610بالغ بر كه  87-1386

هاي مورد نظر  مختلف با استفاده از پيش برآورد واريانس متغير

 آماري و همچنين با در ي هاز طريق مطالعه مقدماتي در جامع

 حجم  ودرصد 95ضريب اطمينان  لي،نظر گرفتن دقت احتما

اي  گيري طبقه اساس روش نمونه  بري نفر170ي  نمونه

آوري  به منظور جمع. تشكيل دادندمتناسب با حجم نمونه 

هاي رهبري   مديريت دانش و سبكي نامه پرسشها از دو  داده

يا ) Multifactor Leadership Questionnaire (چندگانه

MLQ  محقق، مديريت دانشي هامن پرسش. دشاستفاده  

اين .  در نظر گرفته شده استمؤلفه 5 بر اساس ه،ساخته بود 

بسيار زياد،  (ليكرت درجه 5 سؤال در طيف 21 از نامه پرسش

 .تشكيل شده است) زياد، تا حدودي، كم، بسياركم

 اين  كه استMLQ مدل برنارد باس ، رهبريي هنام پرسش

به  هيچ وقت، (ليكرتدرجه  5 سؤال در طيف 21 از نامه پرسش

 .تشكيل شده است)  هميشهتقريباً اغلب، گاهي اوقات، ندرت،

 از روايي ، مديريت دانشي هنام پرسشجهت سنجش روايي 

محتوايي و صوري استفاده گرديد و مشخص شد كه اين 

 از نظر و داراي روايي محتوايي و صوري است نامه پرسش

و اهداف پژوهش مورد ، موضوع نامه پرسشهاي  سؤالانطباق 

 ي هنام پرسشبراي تعيين پايايي . باشد ميتأييد متخصصان 

  مديريت دانش و رهبري چندگانه از فرمول

Cronbach’s  alfaها به ترتيب  استفاده گرديد كه مقدار آن 

92/0 = α 89/0 و  =αبراي تجزيه و تحليل .  برآورد شد

هاي  داده. تفاده شدها از آمار توصيفي و آمار استنباطي اس  داده

 ميانگين، درصد، هاي فرواني، دست آمده به كمك شاخصه ب

هاي  روش استنباطي، براي تحليل داده. انحراف معيار توصيف شد

 آماري همچون ضريب هاي مناسب دست آمده از آزمونه ب

  .متغيره استفاده شد  و رگرسيون چندPearsonهمبستگي 

  
  ها يافته

 مديريت ي هنام پرسشت آمده از دسه هاي توصيفي ب يافته

دهد كه ميانگين پاسخ به  دانش و رهبري چند گانه نشان مي

هاي رهبري  هاي مديريت دانش و ميانگين پاسخ به سبك مؤلفه

 13/4 تا 85/2 زو ا 94/3 تا 16/3از  به ترتيب هاي آن مؤلفهو 

  .است بوده نوسان در

 هدد  ضريب همبستگي نشان مي1جدول  نتايج حاصل از

كه بيشترين ضريب همبستگي بين پااليش دانش با 

باشد و اين همبستگي  مي)  = 227/0r(گرايي فردي  مالحظه

 كمترين ضريب همبستگي .استدار  معني > P 01/0 در سطح

باشد  مي )= r 164/0( گرايي فردي بين كاربرد دانش با مالحظه

  .استدار  معني > P 01/0كه در سطح 
  

  هاي سبك رهبري تحولي هاي مديريت دانش با مؤلفه ستگي بين مؤلفهضريب همب: 1 جدول

  هاي رهبري تحولي  مؤلفه  گرايي فردي مالحظه  ترغيب عقالني  بخش انگيزه الهام  نفوذ آرماني

  هاي مديريت مؤلفه

  r  p  r p  r p  R p  دانش 

  341/0  073/0  007/0   206/0∗∗  009/0   201/0∗∗  081/0   134/0  ايجاد دانش

  271/0  085/0  056/0   147/0  112/0  122/0  016/0   184/0∗  دانشثبت 

  003/0   227/0∗∗  125/0   118/0  641/0   036/0  023/0   175/0∗  پااليش دانش

  024/0   173/0∗  004/0   219/0∗∗  072/0  138/0  966/0  003/0  انتشار دانش

 032/0 ∗∗164/0 113/0 122/0 018/0 ∗182/0  005/0   214/0∗∗  كاربرد دانش
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  با سبك رهبري تبادلي و عدم مداخله گر هاي مديريت دانش مؤلفهضريب همبستگي بين : 2جدول 
  

  هاي رهبري تبادلي مؤلفه رهبري عدم مداخله مديريت مبتني بر استثنا پاداش احتمالي

  دانش مديريت هاي مؤلفه
r p r p r p 

 955/0 004/0 887/0 -011/0 868/0 -013/0 ايجاد دانش

 172/0 105/0 729/0 027/0 586/0 042/0 دانشثبت 

 511/0 -051/0 060/0 144/0 332/0 075/0 پااليش دانش

 706/0 029/0 638/0 036/0 256/0 088/0 انتشار دانش

 528/0 049/0 225/0 094/0 041/0 157/0∗  كاربرد دانش

  

دهد كه بين كاربرد   نشان مي2جدول  نتايج حاصل از

 سطح باشد كه در مي )= r 157/0(تمالي دانش با پاداش اح

05/0  <P هاي مديريت دانش با  بين مؤلفه .استدار  معني

 و هاي ايجاد، ثبت، پااليش مديريت مبتني بر استثنا و بين مؤلفه

 .ي وجود ندارددار معنيانتشار دانش با پاداش احتمالي رابطه 

   ر ومديريت دانش ايجاد، ثبت، پااليش، انتشا هاي بين مؤلفه

  

 ي هگر رابط كاربرد دانش با سبك رهبري عدم مداخله

همچنين بين مديريت دانش با رهبري . ي وجود ندارددار معني

ضريب همبستگي بين . وجود دارددار  معني ي هتحولي رابط

باشد كه در  مي) = r 366/0( مديريت دانش با رهبري تحولي

با رهبري است و بين مديريت دانش دار  معني > P 01/0سطح 

  .وجود ندارددار   معنيي هرابطگر  تبادلي و رهبري عدم مداخله

  
  گانه هاي رهبري چند هاي مديريت دانش با سبك گانه بين مؤلفه رگرسيون چند: 3جدول 

  

R R2 sig Beta p   

  ايجاد دانش: بين پيش متغير

  ثبت دانش، پااليش دانش، انتشاردانش وكاربرد دانش 

  رهبري تحولي : مالك متغير

376/0 141/0  000/0 164/0  

097/0  

135/0  

100/0  

129/0  

031/0  

215/0  

078/0  

204/0  

115/0 

  ايجاد دانش: پيش بين متغير

  ثبت دانش، پااليش دانش، انتشار دانش و كاربرد دانش 

  رهبري تبادلي : مالك متغير

201/0  040/0  235/0 063/0-  

033/0-  

115/0  

041/0  

143/0  

432/0  

691/0  

156/0  

625/0  

099/0 

  ايجاد دانش: بين متغير پيش

  ثبت دانش، پااليش دانش، انتشاردانش وكاربرد دانش 

  گر رهبري عدم مداخله: متغير مالك

138/0  019/0  670/0 008/0-  

121/0  

092/0-  

009/0  

031/0  

922/0  

146/0  

263/0  

919/0  

724/0 
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دهد كه مقدار ضرايب همبستگي   نشان مي3نتايج جدول 

رهبري (بين و متغير مالك   گانه بين پنج عامل پيش چند

 141/0 و مقدار ضريب تبيين برابر با 376/0، برابر با )تحولي

 درصد از تغييرات متغير مالك توسط اين 141/0است يعني 

هاي مديريت دانش،  گردد كه از بين مؤلفه پنج عامل تبيين مي

يين متغير  بيشترين سهم را در تب164/0ايجاد دانش با بتاي 

مقدار ضرايب همبستگي چند گانه . سبك رهبري تحولي دارد

، برابر با )رهبري تبادلي(بين و متغير مالك  بين پنج عامل پيش

با توجه به .  است040/0 و مقدار ضريب تبيين برابر با 201/0

 پس هيچ يك از اين ،دار نيست اين كه هيچ كدام از بتاها معني

مقدار ضرايب . متغير مالك ندارندپنج عامل سهمي در تبيين 

بين و متغير مالك  همبستگي چند گانه بين پنج عامل پيش

 و مقدار ضريب تبيين 138/0، برابر با )رهبري عدم مداخله(

 است و با توجه به اين كه هيچ كدام از بتاها 019/0برابر با 

دار نيست پس هيچ يك از اين پنج عامل سهمي در تبيين  معني

  .ك ندارندمتغير مال

 دهد نتايج حاصل از تحليل واريانس چند متغيره نشان مي

هاي مديريت دانش و سبك رهبري چند  كه بين ميانگين نمره

گانه بر حسب سابقه خدمت تنها در زمينه رهبري تحولي تفاوت 

حسب   است و بردار معني > P 05/0وجود دارد كه در سطح 

  .جود نداردي ودار معني ي ه علمي رابطي سن و مرتبه

  
  بحث

تواند  عالوه بر مديريت دانش، سبك رهبري اثربخش نيز مي

دانش ضمني اعضا هيأت علمي را به دانش صريح تبديل و به 

بنابراين، عالوه بر موضوع مديريت . صورت كاربردي ارايه نمايد

دانش در منابع انساني علمي درون دانشگاه، تعيين سبك 

هاي مديريت دانش  خصرهبري مناسب در جهت كاربست شا

  .شود ها نيز مهم تلقي مي در دانشگاه

Bass رهبري ي ه مدل چند گانه را در زمين1985 در سال 

مدلي كه رفتار رهبري  .گر ارايه كرد تبادلي، تحولي و عدم مداخله

 بعد توصيف نمود؛ چهار بعد رهبري تحولي، دو بعد 7را مبتني بر 

  .)4 (گر مداخلهرهبري عدم يك بعد و  رهبري تبادلي

: )Laissez-Faire leadership( گر رهبري عدم مداخله. 1

دهد تا هر آن  اين نوع سبك رهبري به زيردستان خود اجازه مي

ها  مسؤوليت رهبراني كه از. چه را كه دوست دارند انجام دهند

. دهي تصميمات موفق نيستند اند و در ساخت اجتناب نموده

ن و درگير كردن خودشان در چنين رهبراني از دخالت كرد

اغلب غايب، غير ساختارمند و . نمايند مباحث اجتناب مي

گر به عدم حضور رهبر  رهبري عدم مداخله. تفاوت هستند بي

كند و برخورد زير دستانش شامل تعارض در  اشاره مي

  .ها و تالش براي به عهده گرفتن نقش رهبر است مسؤوليت

: )Transactional leadership( رهبري تبادلي. 2

نيازمند توافق بين رهبر و زيردست جهت رسيدن به هدفي 

هاي تدوين  براي تسهيل تحقق اهداف و هدف. خاص است

شده، ضروري است زير دستان درك روشني از آن چه كه به 

بر نظر  بنا). 4(گردد داشته باشند  پاداش يا مجازات منجر مي

Cadeسازي نقش،    و همكار، رهبري تبادلي شامل شفاف

ايجاد ساختار، تالش براي برآورد كردن نيازهاي زيردستان و 

اين نوع رهبري . ها و تنبيه مبتني بر عملكرد است توزيع تشويق

  ).5(شامل مديريت مبتني بر استثنا و پاداش احتمالي است 

 Management by ( مديريت مبتني بر استثنا-الف

exception( : اجراي كار به هر در اين وضعيت، رهبران در

آيد، توجه دارند و به اصالح  مشكلي كه ممكن است به وجود

مشكالت در جهت حفظ عملكرد در يك سطح قابل پذيرش 

هايي را براي پذيرش وظايف مشخص  رهبر ضابطه. پردازند مي

هايي را براي افرادي كه از  نموده و حتي ممكن است مجازات

دو نوع مديريت مبتني بر . زنند در نظر گيرد پذيرش سرباز مي

مديريت مبتني بر استثناي . فعال و غير فعال: استثنا وجود دارد

كند كه به طور فعال در جستجوي  فعال، رهبري را توصيف مي

ها شناسايي شد  تنوعي از انتظارات است و وقتي كه بي نظمي

رايش به مديريت مبتني بر استثناي غير فعال، گ. كند اقدام مي

شود و  دخالت كردن به خصوص وقتي مشكالت خاص ظاهر مي

چنين . كند گيرند را توصيف مي يا در معرض توجه رهبر قرار مي

استثناها و بندي  ها، طبقه نامه رهبراني از مشخص كردن توافق

  .كنند ميايجاد اهداف و استانداردهايي براي افراد گروه اجتناب 
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عبارت  )Contingent reward (پاداش احتمالي. ب

ها به منظور  ها و محرك است از نفوذ رفتار رهبر كه از پاداش

  ).6(كند اشاره دارد  تحقق نتايج و انتظارات استفاده مي

: )Transformational leadership( يرهبري تحول. 3

از طريق گفتار و كردارش كل جامعه را دچار رهبري تحولي 

اين نوع . ميان پيروانش داردكند و نفوذ فراواني در  تحول مي

 ن خود رايابد كه رهبران عاليق كاركنا رهبري زماني تحقق مي

 ها آگاه موريتأا و مه  را از هدفها به كار افزايش دهند، آن

 كه فراتر از منافع فردي كنند و پيروانشان را تشويق نمايند

ها را از حال به آينده سوق و  اين رهبران سازمان). 7 (بينديشند

دهند و تغيير و تحوالت  نيازهاي محيطي را تشخيص مي

هاي بالقوه را  اندازي از فرصت چشم. كنند متناسب را تسهيل مي

 تعهد به تغيير و ها آورد و در ميان آن براي كاركنان به وجود مي

هاي جديد را براي  بهبود فرهنگ و نياز به طراحي استراتژي

  ).8(دهند  ه مياستفاده بهينه از انرژي و منابع توسع

Bassرا تشكيللي  رفتار اصلي كه رهبري تحو چهار 

ه الهام ، انگيزآرمانينفوذ  :دارد مي دهد به شرح زير بيان مي

  .)4 (گرايي فردي مالحظه، ترغيب عقالني،  بخش

سرافرازي، : )Idealized influence ( نفوذ آرماني-الف

ن از رهبري چون و چراي پيروا فرهمندي، احترام و وفاداري بي

شود   باعث ميآرمانينفوذ .  حس آرماني را انتقال دهدتواند مي

از نقش و الگوي رفتار براي الگوهايي كه رهبران به عنوان 

  .پيروان باشند

: )Inspirational motivation (ه الهام بخشانگيز -ب

برانگيختن و باال بردن انگيزش در پيروان كه با توسل به 

 ،تأكيد انگيزش الهام بخش. پذيرد  ميها صورت احساسات آن

هاي دروني است نه بر تبادالت روزانه بين  بر احساسات و انگيزه

 رهبر موجب برانگيختن و باال بردن انگيزه در .رهبر و پيروان

انگيزش الهام . شود پيروان با توسل به احساسات زيردستان مي

م  آينده، صحبت توأي هبخش شامل صحبت خوش بينانه دربار

با شور و حرارت راجع به آن چه نياز به انجامش است و بيان 

نوعي ديدگاه جالب و جذاب از آينده و ارايه تصويري مهيج در 

  ). 9(باشد  مورد آن چه بايد مورد مالحظه و توجه قرار گيرد مي

: )Intellectual stimulation ( ترغيب عقالني-ج

  ور كشف راه رهبري به منظي هوسيله برانگيختن پيروان ب

هاي جديد و تفكر مجدد در مورد حل مشكالت سازماني  حل

در واقع رفتار رهبر، چالشي را براي پيروان . توسط پيروان است

، كوشش و  دادهكند كه در مورد كاري كه انجام ايجاد مي

رهبران با   و همكار معتقدند كهBass. بيشتري نمايندتالش 

ها در حل مسايل و  ي آنايجاد چالش براي كاركنان، تواناي

  ).9( دهند هاي خالقانه جهت پيشرفت را افزايش مي راه

 Individualized (گرايي فردي   مالحظه-د

consideration( ارتباط با ،هاي فردي پيروان  به تفاوترهبر 

 ها براي يادگيري و تجربه وليتؤ واگذاري مسوها  تك تك آن

  . نمايد بيشتر، تأكيد مي

رويكرد رهبري در مديريت دانش  و همكار، Manzبه نظر 

مستلزم استقرار نظامي است كه يكايك كاركنان را ارزشمند 

اجراي اين .  يك رهبر دانش بسازدها  از تك تك آن،تلقي كرده

آفريند كه تالش كاركنان را در زمينه اعمال  نظام محيطي را مي

رهبري دانش تسهيل نموده و پاداش را در فرايند مديريت 

انش تهيه و به كاركنان در جهت انجام وظايف و اخذ تصميم د

دهد  بدون نياز به اعمال سرپرستي از ناحيه رؤساي خود ارايه مي

)10 .(  

هاي  هاي حاصل از اين پژوهش، بين مؤلفه به استناد يافته

) = r 366/0( هاي سبك رهبري تحولي مديريت دانش با مؤلفه

هاي  بررسي رابطه بين مؤلفهاز . دار وجود دارد  معنيي هرابط

هاي سبك رهبري تحولي بيشترين  مديريت دانش با مؤلفه

گرايي فردي  ضريب همبستگي بين پااليش دانش با مالحظه

)227/0 r = (01/0باشد و اين همبستگي در سطح   ميP <  

هاي  هاي مديريت دانش با مؤلفه بين مؤلفه. دار است معني

و سبك رهبري عدم ) = r 130/0(سبك رهبري تبادلي 

داري وجود ندارد و   معنيي هرابط)  = 044/0r(گر  مداخله

هاي  هاي مديريت دانش و سبك همچنين بين ميانگين نمره

سن و (هاي دموگرافيك  رهبري چند گانه بر اساس ويژگي

نتايج نشان . داري وجود ندارد تفاوت معني)  علميي همرتب

لي بر حسب سابقه هاي رهبري تحو دهد كه، بين نمره مي
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 > P 05/0سطح  داري وجود دارد كه در خدمت تفاوت معني

ها  دست آمده، فرضيهه هاي ب با توجه به يافته. دار است معني

  . باشد  با نتايج تحقيقات زير مشابه مي،مورد بحث قرار گرفته

Politis رهبري تحولي، تبادلي و ( در پژوهش خود با عنوان

هاي سبك رهبري  كه بين شاخصنشان داد ) مديريت دانش

گرايي   ، انگيزش الهام بخش، مالحظه آرمانينفوذ(تحولي 

داري   معنيي هو مديريت دانش رابط) فردي، ترغيب عقالني

پاداش (هاي سبك رهبري تبادلي  وجود دارد، بين شاخص

 ي هو مديريت دانش رابط) احتمالي، مديريت مبتني بر استثنا

گر و  ين سبك رهبري عدم مداخلهداري وجود ندارد، ب معني

  .)11 (داري وجود ندارد  معنيي همديريت دانش رابط

Bryant  نقش رهبري تحولي و (در پژوهش خود با عنوان

دريافت كه رابطه روشن ) تبادلي در ايجاد و انتشار مديريت دانش

ها  داري بين رهبري تحولي و مديريت دانش در سازمان و معني

دريافت كه رهبري تحولي ممكن است در همچنين . وجود دارد

در . ايجاد و انتشار دانش در سطوح فردي و گروهي مؤثرتر باشد

برداري دانش در سطوح سازماني  حالي كه رهبري تبادلي در بهره

  ). 12(مؤثرتر است 

Crawford رهبري تحولي، « در پژوهش خود با عنوان

بين دريافت كه » ها موقعيت و مديريت دانش در سازمان

 بين رهبري تحولي و نيزمديريت دانش و سبك رهبري تحولي 

 بين رهبري  ودار وجود دارد  معنيي هو موقعيت سازماني رابط

  ).13(داري وجود ندارد   معنيي هتبادلي و مديريت دانش رابط

 
  گيري    نتيجه

 ي هدر زمين توان چنين گفت با توجه به نتايج تحقيق مي

ت دانش از باالترين ميانگين  ثب،هاي مديريت دانش مؤلفه

 است كه مؤلفهبرخوردار است كه تمايل بيشتر به سمت اين 

كاربرد  هاي ديگر مديريت دانش به خصوص انتشار و مؤلفهبايد به 

هاي رهبري  از بين سبك. دانش توجه بيشتري صورت پذيرد

هاي ديگر  ،سبك رهبري تحولي با بيشترين ميانگين در بين سبك

مشاركت جويانه و توجه مديران   جوي دوستانه،ي هنشان دهند

  .باشد مي هاي فردي اعضا هاي آموزشي به تفاوت گروه

  
  پيشنهادها 

دست آمده از مديريت دانش ه هاي پژوهشي ب بر اساس يافته

  :شود ها پيشنهاد مي و سبك رهبري در دانشگاه

با هاي منظم  يينارهاي داخلي و گردهمايي سميبرپا -

ها  ل برنامهين قبيطرح ا. هاي مختلف كشور  دانشگاهحضور

اندوختن  ان دريتواند فرصت مناسب را براي دانشگاه مي

 دانش و اشاعه آن فراهم آورد و فرهنگ اشتراك دانش را در

 .دانشگاه تعالي بخشد

هاي   ايجاد طيف گسترده و متنوعي از انواع فرصت-

 .لمي هيأت عيتبادل دانش به وسيله دانشگاه در بين اعضا

هاي اطالعاتي و  وريآ گيري از فن  دانشگاه با بهره-

هاي اطالعاتي و شناسايي منابع  در ايجاد بانك) فاوا(ارتباطي 

هاي دانش در سطح دانشگاه، رهبران را در حل  و پايگاه

 .مسايل و اتخاذ تصميمات بهتر ياري خواهد رساند

 هيأت علمي، به ي ايجاد نظام امتيازدهي به اعضا-

ي كه باالترين امتياز به خاطر بيشترين تالش براي نحو

 .ايجاد، به كارگيري و انتشار دانش باشد

 ي اعضاراي فراهم كردن فضايي براي ايجاد فرصت ب-

هيأت علمي توسط رهبران جهت مشاركت، خلق دانش جديد 

  . نظريات سازنده جهت پيشبرد اهداف سازماني و ارايه
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Study of the Relationship between Knowledge Management and 
Chairpersons Leadership Styles at Isfahan University of Medical 

Sciences from Faculty View Points* 
Akram Nikbakht1; Sayed Ali Siadat, PhD2; Reza Hoveida, PhD3; Azam Moghadam4 

Abstract 
Introduction: There must be a dynamic relation between leadership and people's knowledge. 
This relationship takes place through motivation and encouraging people attitude for acquiring 
knowledge. The purpose of this article was to study relation between knowledge management and 
chairperson's leadership styles at Isfahan University Medical Sciences from faculty point of 
views. 
Methods: Research method was descriptive- correlation and statistical population consisted of all 
Isfahan University of Medical Sciences faculty members in academic year 1386-87. To do 
sampling, after estimating sample size, 170 faculty members were selected randomly as statistical 
sample. to collect data, two questionnaires were used including knowledge management and 
multi-factor leadership style questionnaire face content validity of both questionnaires for 
consistency among items were verified by experts. Cronbach’s alfa coefficient formula was used 
to determine questionnaires reliability which calculated at α = 0.92 and α = 0.89 respectively. 
Results: Analysis of research data showed that 1) there was a significant relation between 
knowledge management indices and transformational leadership style and correlation coefficient 
was r = 0.366 which was significant at P < 0.01 level, 2) there was no significant relation between 
knowledge management and transactional leadership style and correlation was r = 0.30, 3) there 
showed no significant relation between knowledge management and laissez– faire leadership 
style with correlation coefficient of r = 0.044, 4) there was no difference between grades average 
of knowledge management and multi-factor leadership styles with regard to age and academic 
rank, but there was a significant difference with regard to years of service at P < 0.05 level. 
Conclusion: Having transformational leadership style by Isfahan University of medical sciences 
chairpersons can increase more communication and participation by faculty members and makes 
possible exchange of knowledge through organization. 
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