
 

 

 

 

 

 

 1 ایبینی رهبری دانش و جو توسعهروابط ساختاری جهان
 2 داود فیض

 3 سکینه جعفری

 30/30/1030تاریخ دریافت:

 52/32/1030تاریخ پذیرش:

 

 چکیده

 شیراز بود. ای در دانشگاهدانش با جوّ توسعهبینی رهبری جهان هدف این پژوهش، بررسی رابطه هدف:

نفر از کارمندان  513شیراز،  علمیهیئتاعضای  135نفر از کارکنان ) 015کنندگان شرکت روش:

 هاآنگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همه دانشگاه شیراز( بودند که با استفاده از روش نمونه

ها با مدل تحلیل مسیر با ای را تکمیل کردند. دادهتوسعه بینی رهبری دانش و جوّهای جهانپرسشنامه

 تحلیل شدند. LISRELافزار استفاده از نرم

آوری باالترین میانگین را در بین ها نشان داد که از دیدگاه کارکنان، استفاده مطلوب از فنیافته ها:یافته

دانش )نوع رهبری، خالقیت، عقالنیت، بینی رهبری بینی رهبری دانش دارد. بین ابعاد جهانابعاد جهان

ای )اشتیاق، زمان، فناوری( با ابعاد جوّ توسعه هایالگوییواکنش در برابر بحران، تغییر، اصول اخالقی، 

بینی بینی رهبری دانش پیشبرانگیختگی، خرسندی، رضایت( رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. جهان

 باشد.ای میکننده معنادار جوّ توسعه
ای را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج مستقیم جوّ توسعه طوربهتواند بینی رهبری دانش میجهان بحث:

 قرار گرفت. موردبحثها کاربردی یافته

 ای، کارکنانبینی رهبری دانش، جوّ توسعهرهبری، جهان: واژگان کلیدی

 

 

                                                                                                                                        
 بوده است. 1035-30در  یقیمقاله برگرفته از کار تحق نیا - 1
 .رانیدانشگاه سمنان، ا ،یو امور ادار تیریاقتصاد، مد دانشکدهاریدانش - 5
 .رانیدانشگاه سمنان، ا ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس یآموزش تیریمد یدوره دکتر یمسئول: دانشجو سندهینو -0
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 مقدمه

مؤسسات آموزش عالی(، عامل اصلی و  ازجملهها )رهبری اثربخش در جوامع و سازمان

اساسی در ایجاد همسویی و همدلی میان افراد سازمان است. رهبران مؤثر کسانی هستند که 

بتوانند افراد متفاوت را در زیر یک چتر فکری و جهت واحد گرد آورند و این درک را ایجاد 

مجموعه یا سازمان حاکم کنند که آنچه اعتبار و ارزش دارد، روح جمعی است که باید در یک 

ها برای رسیدن به (. رهبری برای همه جوامع و سازمان1030، پور زیعزباشد )ساعتچی و 

، ارزش، رسالت، اهداف و ...( مهم است. محققان بیان اندازچشمهای اساسی )مطلوبیت

در جهت  ها و باورهای کارکنانها، تواناییبر نگرش اثر گذاشتندارند که رهبری، توانایی می

، با نیبنیدرا(. 5333، 5؛ آبابنه5333، 1های اساسی سازمان است )هالندررسیدن به مطلوبیت

ها از های کالسیک اداره سازمانهای سنتی و سبکتوجه به تغییر و تحوالت عصر حاضر شیوه

های محیطی برخوردار نیستند و هزاره سوم توانایی الزم در برخورد با تحوالت و چالش

، 2؛ راسل5331، 0؛ یوکل5330، 0طلبد )گلنهای جدیدی از رهبری را میردها و سبکرویک

 (.5313، 1؛ وینکلر5331

های رهبری خود، مؤسسات آموزش عالی(، بدون نوسازی رویکرد و شیوه ازجملهها )سازمان

توانند با محیط ارتباط برقرار کرده و پاسخگوی شرایط و مقتضیات محیطی خود باشند. نمی

تنها عامل سازنده و پردازنده  عنوانبهبسیار مهم رهبری سرمایه انسانی ) مسئلهعالوه بر این، 

نظیر، فقط در پرتو رهبری مؤثر ی بیها است. این سرمایهموجود( همواره پیش روی سازمان

های سازمان پیش برود. لذا از یکسو اهمیت اتخاذ رویکرد تواند در مسیر تحقق مطلوبیتمی

شود و از سوی دیگر ضرورت رهبری مناسب برای موفقیت مؤسسات آموزش عالی مطرح می

(. نیل به 5335، 7شود )کوزس و پاسنرتغییر و نوسازی الگوی رهبری این مؤسسات نمایان می

متناسب با  هاآنهای نظری جدید و به کارگیری این مهم، مستلزم شناخت مفاهیم و چارچوب
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های های مفهومی و نقشهعیتی است. در این راستا الزم است پندارهشرایط و مقتضیات موق

ساختار های جدید رهبری در مدیران و رهبران توسعه یابد و شناختی کارآمدی درباره نظریه

 (.5337 ،1وندرورفبه عمل آید ) موردنظرالزم برای به کارگیری نوع رهبری  یساز

های سنتی ی شیوهجابههای نوین رهبری به شیوه وناکنهمها ( معتقد است که سازمان5330گلن )

بینی رهبری دانش، تئوری جهانبینی رهبری دانش است. ها، جهانیکی از این شیوه آن نیاز دارند.

بینی یک پارادایم جدید رهبری مطرح شده است. جهان عنوانبهیندی است که پر برآپر بعد و 

انگیزاند درونی رهبران سازمان را برمی طوربهرهبری دانش به دنبال لحاظ کردن عواملی است که 

 تالش این تئوری درواقعی اثربخش و متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی عمل کنند. اگونهبهتا 

قبلی  های رهبریسازد. تئوری برطرفهای پیشین را بر آن است که مشکالت و نواقص تئوری

های خود را بدون توجه کامل به شرایط و اقتضائات متغیر محیطی و سرعت تغییر دستورالعمل

کند ضمن ترکیب رویکردها و بینی رهبری دانش تالش میاند. اما تئوری جهاندانش ارائه کرده

 بینی رهبری دانش باجهان .های اساسی پیشین، به این مهم نیز توجه کافی مبذول داردتئوری

های نوع رهبری؛ خالقیت؛ عقالنیت؛ واکنش در برابر بحران؛ تغییر؛ اصول اخالقی؛ الگوی ویژگی

تواند با توجه به شرایط و شناخته شده است که می (5331، 5وکسلرآوری )زمان و استفاده از فن

 های اساسی واقتضائات متغیر محیط کنونی، مؤسسات آموزش عالی را در راستای تحقق مطلوبیت

ای در جهت بهبود عملکرد سازمانی خود یاری رساند ایجاد بستری مناسب برای ترویج جوّ توسعه

بین یندرا(. 5315، 2؛ هیو ـ چاین و تسیو ـ یانگ5313، 0؛ لی5337، 0)لی آنگ، سِراف، هو و زو

ای خویش برساند جوّ توسعه مدنظرها را به اهداف بینی مختص آنتواند رهبران با جهانآنچه که می

ای، جوّی است که در آن وقایع اندکی در رابطه با تعارض وجود دارد، روحیه جوّ توسعهاست. 

افراد سازمان در سطح باالیی است و مقاومت آنان در برابر تغییرات محیط درونی و بیرونی سازمان 

تواند عملکرد ای میتوسعه (. جو5333ّ، 1)بورتون، اریکسون، هکنسن، نادسن و اسنو کم است
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بینی رهبری گیری سازمان را در جهت تسهیل به کارگیری نوع جهانمطلوب واحدهای تصمیم

ای یگر جوّ توسعهدعبارتبهمتناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در آموزش عالی ارتقاء دهد. 

)بورتون و باشد ر میدهنده رهبران آموزشی در انجام این وظیفه خطیهای یارییکی از مؤلفه

 ایکنندهیینتع نقش آن انواع ی ورهبر که عقیده دارد (5333) 1باالرد راستادر این  (.8002همکاران، 

 با ـ یدانشگاه رهبران یاصل فهیوظ گفت توانیم نیبنابرا .دنکنیم فایاای جوّ توسعه یدهشکل در

های تخصصی است که هدف اصلی آن یتفعالیک سری  ـ ریاخ قرن در متنوع یهاچالش به توجه

های آموزشی از طریق تر و کارآمدتر کردن هر چه بیشتر خدمات آموزشی و اجرای سیاستاثربخش

گیری، استفاده بهینه از منابع مالی و انسانی و ایجاد جوّ مساعد در جهت نیل به ریزی، تصمیمبرنامه

(. این امر از 1033عسکریان و دوایی،  اهداف آموزشی رسمی از پیش تعیین شده است )حیدری،

 ریتأث به توجه با(. 5333پذیر است )بورتون و همکاران، ای امکانجوّ توسعه بهبود و توسعه قیطر

 ،هاسازمان سطح دری آموزش نظام عملکرد و تیفیک یارتقا بر مطلوبای جوّ توسعه انکاریرقابلغ

 را یاساس یهاگام و گرفته نظر در را آن بر مؤثر عوامل وای نوع جوّ توسعه دیبا یآموزش رهبران

 آن بهبود عملکرد آموزشی تبعبهی و رهبر نوع با مناسب جوّ یبسترساز سمت به حرکت جهت در

 .(5337، 0؛ پاولو، لیانگ و زو5333، 5)کانگیس و گاردان بردارند

جوّ مناسب و  بهبود و شناخت ،یکنون متحول وپررقابت  طیشرا در ،یموارد نیچن به توجه با

 نیقوان و رفتارها از یاریبس. رودبه شمار می آن طیمح و سازمان آشکار یازهاین از یکیای توسعه

 تفاوتیب ه،یروحیب سازمان در افراد که شده باعث متمرکزصورت به یآموزش یهاسازمان بر حاکم

؛ 5331، 0)آیرسان و ساویتزک باشند خود اطراف طیمح به نسبت حساس ریغ رفتههمیرو و

 شرفتیپ با که یامروز طیمح دهیچیپ و دیجد طیشرا(. همچنین 1033شیرانی، احمدی و شعبانی، 

 یازموردن یتیشخص یهایژگیو به توجه باشد،یم زین رییتغ و یدگرگون حال درروز روزبه یفناور

 ،یفرد یهاتفاوت یدارا گرید افرادمثابه به یآموزش مراکز افراد .کندیم آشکار شیب از شیب را افراد

 و عالئق یدارا زینها آن هستند، خود به مخصوص التیتما و هارغبت و هازهیانگ استعدادها،

 که است روشن برخوردارند، گوناگون یارزش نظام و نگرش دانش، از و بوده گوناگون یهاییتوانا
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نوبه به متفاوت ادراکات و گذاشته ریتأث افراد ادراک ینحوه بر یتیشخص و یفرد یهاتفاوت نیا

 به یمتنوع یامدهایپ متفاوت یرفتارها نیا و، داشت خواهد ریتأثها آن رفتار و عمل نحوه بر خود

 در را یناسازگار ای سازگار طیمح و کرده متأثر را سازمان بر حاکم جوّ تواندیم که دارد، همراه

 (.5333)بورتون و همکاران،  آورد وجود به سازمان

 طیمح با متناسبای جوّ توسعه یدارا که ییهادانشگاههای صورت گرفته بر اساس پژوهش 

 نفساعتمادبه با که هستند یاجتماع و اشبشّ یافراد یدارا بالطبع هستند، خود آموزشی

 تحقق یبرا و( 5333، 1)نیدهمر و چستنگ و دیوید شوندیم حاضر دانشگاه در یتریقو

)کانگیس و گاردان،  کنندیم تالش آن یسازمان بهبود عملکرد و یاثربخش ،یآموزش اهداف

 خواهد رقبا ریسا نیب در دانشگاه یرونیب ریتصو و وجه بهبود به منجر خود امر نیا که. (5333

بر این اساس مؤسسات آموزش عالی بایستی با دقت بیشتری به محیط پیرامون خود و . شد

ی خود را به نحو اثربخشی انتظارات در حال تغییر آن توجه کنند تا بتوانند نقش بایسته نیازها و

 کهنیا ضمنای توسعه یسازمان جوّ گر،ید ی پژوهشیهاافتهی با مطابق نیا بر عالوه ایفا نمایند.

 ،(2533 ،5لوتان) است یسازمان ینوآور و راتییتغ جادیا جهت گرانهلیتسه یتیماه یدارا

 زین سازمان رندهیگمیتصم یواحدها عملکرد سطح شیافزا بر یمعنادار و مثبت ریثأت یدارا

 جادیا به منجر ایی توسعهسازمان جوّ گفت توانیم بیترت نیبد .(5330 ،0راجرسی) باشدیم

 یسو از یستیبا آن بهبود و توسعه که گرددیم خالق و ریرپذییتغ ا،یپو یسازمان یرفتارها

 .ردیگ قرار ژهیو موردتوجه یدانشگاه رهبران خصوصبه و رانیمد

، آموزش عالی برای برخورداری از کیفیت بهتر، ساختارهای ذکرشدهبا توجه به مطالب 

های بیشتر برای گسترش یادگیری، ترویج دانش، توسعه پژوهش، تولید علم کارآمدتر و قابلیت

و ارتباط مؤثر با جامعه برای بهسازی مداوم فرایند آموزش دانشگاهی، توانمندسازی نیروی 

های رهبری جدید و حاکم های انواع سبک، نیازمند استفاده از قابلیتیخود نوسازانسانی و 

(. با توجه به تحقیقات صورت گرفته، 1033)سرکارآرانی،  باشدای مینمودن جوّ توسعه

مؤسسات آموزشی که از سبک رهبری متناسب با شرایط و اقتضائات محیط دانشگاهی استفاده 

توانند فرآیندهای آورند، بیشتر میای فراهم مینمایند و بستر مناسب برای ترویج جوّ توسعهمی
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د سازمانی خود را بهبود بخشند. همچنین با توجه به مؤثر و کارآمدی را تعریف کنند و عملکر

متأثر از مجموعه عوامل و شرایط محیط درونی و بیرونی  شدتبهعالی  اینکه کیفیت آموزش

تواند چارچوب کلی برای مدیران و باشد، نتایج حاصل از این تحقیق میمراکز دانشگاهی می

تخاذ سبک رهبری متناسب با شرایط تالش جهت تأمین و ا منظوربهمسئوالن دانشگاهی 

های متمرکز و دست های دانشگاهی، تغییر در برخی از سیاستدانشگاهی از طریق بهبود برنامه

مهم قبل از  نیاست تحقق ا یهیبدی جوّی مناسب و ارتباطی را فراهم آورد. و پاگیر و توسعه

و  یتعامل طیمح راتییتغ ،ستمیرهبران از تحوالت درون و برون س قیمستلزم درک عم زیهر چ

و شناخت نوع  ستمیس یاعضا یو مشارکت فعال تمام تیحما ت،یمسئول رشیپذ ،یانهیزم

و  یمطلوب کار یجوّ جادیا یالزم در راستا یو جوّ حاکم بر دانشگاه و بسترساز یرهبر

 جوّو  ی دانشرهبر ینیبنوع جهان نیرابطه ب یبررس باهدف. پژوهش حاضر باشدیاثربخش م

و  یجوّ سازمان رییتغ ایبهبود  یبرا ییهانهیزم جادیبه دنبال ا راز،یش دانشگاهدر  ایتوسعه

 رانیمد ،ی دانشرهبر ینیبمطلوب و متناسب با نوع جهان ایتوسعهخلق جوّ  یبرا یبسترساز

 این راستا اهداف زیر مطرح و پیگیری شده است: در .باشدیدانشگاه م

 ایبینی رهبری دانش با جوّ توسعهجهانبررسی رابطه  -1

ای از دیدگاه کارکنان بینی جوّ توسعهبینی رهبری دانش در پیشبررسی قدرت جهان -5

 دانشگاه شیراز

 مبانی نظری و پژوهشی

ها پیرامون بر اساس مطالعه ادبیات پژوهش، یکی از جدیدترین نظریه بینی رهبری دانش:جهان

ها بینیباشد که مطابق با دیدگاه وی جهان( می5331رهبری وکسلر )بینی رهبری، نظریه جهان

بیرون( برداشت، ادراک، دریافت و  و جهاندرون  هستی )جهان کلبهآنچه ما نسبت بر مبنای 

آیند. زمانی که اقدامات و تفکرات، منطقی و عقالنی باشند به وجود مینماییم، احساس می

ها افراد را به بینیها است. جهانبینینتایج حاصل از جهان از حقایق آشکار و گرفتهنشأت

کند که از کنند، به افراد کمک میها و اقدامات اساسی راهنمایی و هدایت میسمت آیین

دهند که باید بر روی زمان، انرژی اطمینان می هاآنی اطالعات ناقص و متغیر برآیند، به عهده

بینی متناسب با شرایط و اقتضائات محیط متحول انتخاب جهان گذاری کنند. باو عالئق، سرمایه

تر با مشکالت ای مطلوبآینده یسوبهریزی و استفاده از فناوری روز توان با برنامهو متغیر می

 (.5331کمتر سوق پیدا کرد )وکسلر، 
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اع، نوآوری بینی رهبری دانش هستند، با استفاده از فناوری، ابدرهبرانی که دارای دیدگاه جهان

کنند. بنابراین این نوع رهبری دستیابی به اهداف و ابتکار عمل، سازمان خود را هدایت می

سازمان را در گرو همراه بودن با تغییرات، محور قرار دادن دانش، شهرت و اعتبار اعضاء 

ری پذیداند و به رهبری دانش مشهور گشته است. رهبران دانش با تأکید بر انعطافسازمان می

که های برتر حمایت کنند، چون هنگامیو رقابت بیرونی بر آن هستند که از افراد خالق و ایده

شوند، جامعه نیروی پویای ایجاد تجربه و های خالق از قوه خالقیت خود محروم میشبکه

های جدید و نوآوری رهبران دانش مسبب بروز ایده یگردعبارتبهدهد. تغییر را از دست می

شوند. در رویکرد رهبری دانش تالش بر این است که بهترین اذهان را گرد هم می محسوب

های اساسی بزند. پیروان، رهبران آورند و با ایجاد اتحاد و پیوستگی دست به ابداع و نوآوری

پندارند که تمایل به درگیری در کارهای سخت و دشوار دارند را همچون یک کاشف می

ستلزم کاربست ذهن خالق، تخیل و فراست است. این رهبران به سمت م هاآناموری که انجام 

بینی رهبری زنند. در جهانهای عقالنی دست به اکتشاف میروند و به شیوهها پیش میناشناخته

دانش سعی بر این است که استعدادهای افراد شکوفا شود و امکان یادگیری در راستای ایجاد 

های ها و مؤلفه(. عالوه بر موارد فوق، شاخص5331)وکسلر، تغییرات جدید به وجود آید 

 ( ذکر گردیده است.1) بینی رهبری دانش در جدول شمارهجهان
 بینی رهبری دانشهای جهانها و مؤلفه. شاخص1جدول 

 هامؤلفه هاشاخص متغیر

بینی جهان
رهبری 
 دانش

 نوع رهبری
افرادی مبتکر و هادی جهت تولید دانش؛ تأکید  عنوانبه: احتساب رهبران نوع رهبری

 ی زیردستان؛ تأکید بر روی ارتباطات نزدیک.توانمندسازبر روی 
 تأکید بر وحدت و پیوستگی بین افراد؛ تأکید بر نوآوری و ابتکار. :عقالنیت اکتشافی نوع عقالنیت

واکنش در 
 برابر بحران

دستیابی به  منظوربه: تفکر خارج از چارچوب مشخص و معین، واکنش در برابر بحران
ها و عقاید جدید برای کاهش بحران؛ ایجاد و اختصاص شبکه مشارکتی متشکل از انتخاب

ها و های تیمی؛ تعیین مشوقبهترین اذهان و عملکرد برای مقابله با بحران؛ تأکید بر فعالیت
 .رمنتظرهیغهای فتایجاد انگیزه برای افراد در راستای پیشر

 تغییر
اهداف اولیه سیستم؛ افزایش تالش برای جستجو و  عنوانبه: نوآوری و ابتکار، تغییر

 توسعه دانش نوین در راستای تغییرات روزافزون موجود.

 اصول اخالقی
آوری ناشی از آن، اتخاذ اصل اخالقی بر مبنای نوآوری و فن اصول اخالقی:

 شدن اصول اخالقی. شمولجهان

 الگوهای زمان
بینی آینده بر اساس گزینشی؛ پیش طوربهتوجه به گذشته  طراحی آینده از قبل:

 ای بهتر.تجارب گذشته و وضعیت کنونی سیستم؛ طرح ادعایی برای ایجاد جامعه
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 خالقیت

نوآوری ها و تأکید بر روی ایجاد مهارت و محرک دیگران هستند: دکنندهیتولخالقان، 
ها؛ تأکید بر پیشرفت و توسعه سیستم با و خالقیت؛ کار کردن مطابق با محدودیت

 برقراری ارتباط با محیط کار.

 آوریفن

ها برای کنترل سرنوشتشان و مدیریت جهان آوری شامل تالش انسان: فنآوریفن
برای ایجاد ای پایه عنوانبهشود که آوری هنگامی به کار گرفته میباشد؛ فنمی

 احتماالت جدید عمل کند.

ای جوّی است که در آن وقایع و عوامل اندکی در رابطه با تعارض جوّ توسعهای: جوّ توسعه

بین افراد وجود دارد، روحیه افراد در سطح باالیی است و در برابر تغییر مقاومت اندکی از خود 

گردد که ای در سازمان باعث می(. وجود جوّ توسعه5330، 1آبلدهند )بورتون و نشان می

کارکنان از تجارب خود استفاده نمایند. و موجب بروز این احساس در کارکنان شود که از 

سازی زیاد( و نیز رویارویی با تغییرات برخوردار هستند )فعال منظوربهمنابع و کاردانی کافی 

شایند هستند. با در نظر داشتن ارتباط بین این احساس کنند که وقایع جدید معموالً خو

هایی اطالعات مشتاقانه بین رود که در چنین سازماناحساسات با رفتارهای احتمالی، انتظار می

ها را گیریهایی افراد مشتاقانه مسئولیت تصمیمافراد جریان یابد. عالوه بر این در چنین سازمان

 (.5330، آبلکنند )بورتون و گیرند و فعاالنه عمل میمی بر عهده

سبک  تحقیقات چندی نیز با بررسی پیامدهای سبک رهبری و جوّ سازمانی، گزارش کردند که

؛ ایجاد انگیزه؛ بهسازی یادگیری یعلمئتیهرهبری و جوّ سازمانی بر روی تعهد اعضای 

اری؛ رضایت وری سازمان؛ تجربه و سابقه کدانشجویان؛ نگرش کارکنان؛ نوآوری رهبران؛ بهره

، 5شغلی معلم و بهسازی؛ یکپارچگی نوآوری و حمایت از نوآوری تأثیر معناداری دارد )جانگ

؛ 5313؛ لی، 5333، 1؛ ویلیامز5333، 2؛ واتس5331، 0بنجامین و فالین ؛5330، 0؛ لیند بک5330

؛ 5311، 1؛ اسکات، اساکسن، هانس و آکرمن5311، 3؛ مریل5313، 3؛ دیویس5313، 7رابینسون

                                                                                                                                        
1.Burton & Obel 

5. Jung 

0. Lindbeck 

0.Benjamin & Flynn 

2. Watts 

1. Williams 

7. Robinson 

3. Davis 

3. Merril 
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( انجام گردید، 5333) 5ای که توسط تورس(. در مطالعه5315هیو ـ چاین و تسیو ـ یانگ، 

سبک رهبری )سیاسی و نمادین( با جوّ سازمانی حاکم بر مدرسه رابطه منفی و معناداری دارد. 

های رهبری )ساختاری، منابع انسانی، سیاسی و نمادین( و جوّ رابطه معناداری بین سبک

های رهبری و اندازه و اختالف معناداری بین سبک گونهچیهوجود دارد. اما  رابطه گراسازمانی 

های رهبری بیانگر این است که آموزش مهارت آمدهدستبهیا محل مدرسه وجود ندارد. نتایج 

 تحقیقی انجام ( با5333گذارد. باالرد )و ارتباطات مناسب نتایج مؤثر و مطلوبی بر تدریس می

مسیحی در بالتیمور و واشنگتن به این نتایج  تبارییقایآفرعلمان مدارس آمریکایی و روی م بر

که، هیچ همبستگی معناداری بین سبک رهبری مدیر مدرسه و جوّ سازمانی مشاهده  افتیدست

گرا و جوّ باز و بسته وجود نگردید. همچنین همبستگی معناداری بین سبک رهبری تحول

( در پژوهش خود به این نتایج دست یافتند که بین جوّ سازمانی 1033)ندارد. اشراقی و کاشف 

و سبک رهبری مدیران رابطه معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی ارتباط مثبت و معناداری 

با  آزادمنشانهرا بین سبک رهبری خودکامه با جوّ سازمانی بسته و همچنین بین سبک رهبری 

ای رابطه مثبت و معناداری بینی رهبری دانش با جوّ توسعهجهانجوّ سازمانی باز نشان داد. بین 

باشد ای میبینی کننده معنادار جوّ توسعهبینی رهبری دانش پیشوجود دارد و همچنین جهان

از نوع جوّ  برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی(. نوع جوّ سازمانی حاکم بر 1031)جعفری، 

 (.1031باشد )محرر، ای میینی کننده معنادار جوّ توسعهبمنطقی بود و منبع قدرت مدیران پیش

بینی رهبری دانش و نوع با در نظر گرفتن اوصاف ذکر شده و با توجه به نقش و اهمیت جهان

سازی و سازی برای تصمیمجوّ سازمانی حاکم بر سازمان در تسهیل جریان اطالعات و زمینه

ها و دانشگاه خصوصبهها و (، سازمان1031گیری بر کسی پوشیده نیست )جعفری، تصمیم

مؤسسات آموزش عالی، باید تالش کنند فرایندهای موجود خود را همگام با تغییرات و 

نفعان آموزشی را گویی به ذیهای الزم جهت پاسخانتظارات محیطی تغییر دهند تا هم قابلیت

ن آموزشی، بقای خود را در ربطای جوّی از اعتماد در بین ذیبه دست آورند و هم با توسعه

 عنوانبهو کارمندان  یعلمئتیه، اعضای ازآنجاکهامروز حفظ کنند. بنابراین،  پررقابتشرایط 

شوند، پایش خدمات دانشگاهی محسوب می دهندگانارائه نیتریواصلترین مهم

                                                                                                                                        
1. Scot, Isakson, Hans & Ackerman 

5.Torres 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 26

http://ihej.ir/article-1-381-fa.html


                                            1030 پاییز چهارمشماره  سال ششم  / فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران 100

 

ازمانی حاکم در دانشگاه و جوّ س اتخاذشدهها در راستای نوع رهبری دیدگاه آن یالحظهبهلحظه

به پیشرفت و موفقیت علمی دانشگاه کمک  تنهانههای مناسب بر آن، جهت اتخاذ سیاست

خواهد کرد، بلکه منجر به حفظ و بقای دانشگاه در محیط رقابتی نیز خواهد شد )هلگسن و 

ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی وظیفه دارند که با ایجاد (. لذا، دانشگاه5337، 1نست

ی های منعطف و پویای رهبری از طریق توسعهوأم با اعتماد و حمایت از سیستمجوّی ت

بینی رهبری دانش جهت ایجاد جوّی توأم با اعتماد و نوآوری و حمایت از خالقیت در جهان

 درنوع رهبری حاکم  نقش تیاهم نیهمچن و ذکر شده مطالب به توجه بامحیط تالش کنند. 

 جادیا نیهمچن و یآموزش هایمطلوبیت به یابیجهت دست یآموزش یهاسازمان تیموفق

پژوهش  نیا در ،جوّی توأم با اعتماد و حامی خالقیت و نوآوری یتوسعه در مطلوب طیشرا

در  ای در نظر گرفته شد.بینی رهبری دانش و جوّ توسعهمدل فرضی زیر از روابط بین جهان

ای حاکم بر دانشگاه اثر ساختاری جوّ توسعه بینی رهبری دانش برمدل مفهومی ارائه شده جهان

 (.1دارد )شکل 

 

 پژوهش روش

 کنندگانشرکت

ی اعضای مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

 015کنندگان نفر( دانشگاه شیراز بوده است. شرکت 1300نفر( و کارمندان ) 135) علمییئته

                                                                                                                                        
1.Helgesen & Nesse 

ایبینی رهبری دانش بر جوّ توسعه: مدل مفهومی رابطه جهان1شکل   

ایتوسعه جوّ  

 اشتیاق

یبرانگیختگ  

 خرسندی

 رضایت

بینی  جهان
 رهبری دانش

 رهبری

 عقالنیت

 بحران

 تغییر

 اخالق

 زمان

 خالقیت

آوریفن  
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گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جدول نفر از کارکنان بودند که با استفاده از روش نمونه

و کارمندان را بر اساس متغیرهای مرتبه  علمییئته( توزیع نمونه پژوهش اعضای 5شماره )

 دهد.ه خدمت نشان میعلمی، جنسیت و سابق
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متغیرهای مرتبه علمی،  برحسبعلمی و کارمندان فراوانی نمونه پژوهش اعضای هیئت توزیع .2جدول 

 جنسیت و سابقه خدمت

توزیع 

 نمونه

 سابقه خدمت جنسیت مرتبه علمی

 اعضای هیئت

 علمی

اعضای 

 علمیهیئت
 کارمندان علمیاعضای هیئت کارمندان

 استادیار
دانشیار 

 و باالتر
 زن مرد زن مرد

13-1 

 سال

53-11 

 سال

03-51 

 سال

13-1 

 سال

53-11 

 سال

03-51 

 سال

 07 33 32 53 05 23 112 32 11 31 05 73 فراوانی

 3/20 5/02 7/12 0/30 0/01 1/13 درصد
03 0/01 1/13 2/03 3/01 1/17 

 گیریابزارهای اندازه 

رهبری دانش )جعفری، بینی در این پژوهش از مقیاس جهان بینی رهبری دانش:الف( جهان

طیف لیکرت پنج  صورتبهباشد و گویه می 13( استفاده شده است که مشتمل بر 1031

بینی بندی شده است. مقیاس جهان( درجه2( تا کامالً موافقم )1مخالفم ) کامالًای از گزینه

ر دانشگاه ما رهبران افرادی مبتکر و هادی های رهبری )درهبری دانش مشتمل بر زیر مقیاس

شوند(؛ خالقیت )در دانشگاه ما رهبران با برقراری ارتباط با جهت تولید دانش محسوب می

پویایی، پیشرفت و توسعه سیستم هستند(؛  درصددمحیط، تأکید بر خالقیت و نوآوری 

شود(؛ واکنش در برابر عقالنیت )در دانشگاه ما روی وحدت و همبستگی بین افراد تأکید می

برای  های مشارکتی متشکل از بهترین اذهان و عملکردها)در دانشگاه ما وجود شبکه بحران

 سرعتبهگیرد(؛ تغییر )در دانشگاه ما با توجه مقابله با بحران مورد تشویق و ترغیب قرار می

انشگاه ما روی تغییر دانش هدف اولیه سیستم، نوآوری و ابتکار است(؛ اصول اخالقی )در د

شود(؛ الگوهای زمان )در دانشگاه ما شدن تأکید مییجهانهای ناشی از آن و نوآوری و فناوری

شود(؛ فناوری )در بینی میآینده بر اساس تجارب مفید گذشته و وضعیت کنونی سیستم پیش

. هستگیرد( دانشگاه ما زمانی که فناوری همراه با تغییرات جدید باشد، مورد استقبال قرار می

( به روش آلفای کرونباخ به ترتیب رهبری 1031اعتبار ابعاد این مقیاس توسط جعفری )
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(؛ اصول اخالقی 33/3(؛ تغییر )73/3(؛ واکنش در برابر بحران )31/3(؛ عقالنیت )35/3)

شده است. دامنه ( گزارش30/3آوری )( و فن30/3(؛ خالقیت )73/3(؛ الگوهای زمان )35/3)

های مقیاس بود. روایی صوری هر یک از گویه 07/3 -27/3ها با نمره کل گویههمبستگی 

نفر مجرب و متخصص مدیریت آموزشی صورت  2ی نظرخواهبینی رهبری دانش، با جهان

یت منجر به تغییراتی در شکل ظاهری مقیاس و تغییر در نحوه نگارش برخی درنهاگرفت که 

 ها شد.یه گواز 

گیری جوّ حاکم بر دانشگاه از مقیاس جوّ سازمانی )محرر، منظور اندازهبه ای:ب( جوّ توسعه

ای، منطقی، گروهی و داخلی( استفاده شده است. در ( شامل چهار زیر مقیاس )توسعه1031

 صورتبهگویه استفاده شده است که  3ای مشتمل بر این پژوهش از زیر مقیاس جوّ توسعه

بندی شده است. مقیاس ( درجه0( تا بسیار زیاد )1کم ) ای از بسیارینهچهارگزطیف لیکرت 

باشد. اعتبار های اشتیاق؛ برانگیختگی؛ خرسندی و رضایت میای شامل زیر مقیاسجوّ توسعه

(؛ 33/3( به روش آلفای کرونباخ به ترتیب اشتیاق )1031ابعاد این مقیاس توسط محرر )

شده است. دامنه همبستگی ( گزارش32/3(؛ رضایت )73/3(؛ خرسندی )33/3برانگیختگی )

( 1031به دست آمد. روایی صوری این مقیاس توسط محرر ) 02/3- 33/3ها با نمره کل گویه

نفر  7ی نظرخواهای، با های مقیاس جوّ توسعهانجام شده است. روایی صوری هر یک از گویه

تی در نحوه یت منجر به تغییرادرنهامجرب و متخصص مدیریت آموزشی صورت گرفت که 

 ها شد.نگارش برخی از گویه

 روش اجرا

ها، ابتدا تعداد کل انجام صحیح و مناسب فرایند توزیع، تکمیل و گردآوری داده منظوربه

گیری تصادفی ساده و کارمندان دانشگاه تهیه و سپس با استفاده از نمونه علمیهیئتاعضای 

تعداد نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از کسب مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه، با 

مراجعه حضوری پرسشنامه بین نمونه پژوهش توزیع گردید. در هنگام اجرا هیچ توضیحی در 

 شدهدرجد زیرا در ابتدای پرسشنامه توضیحات الزم مورد پرسشنامه به پاسخگویان داده نش

خواسته شد که نام و نام خانوادگی  هاآنها از کاستن از حاالت دفاعی آزمودنی منظوربهبود. 

را تکمیل کنند. عالوه بر آن  شدهخواستهخود را روی پاسخنامه ننویسند، اما سایر مشخصات 

 را بدون پاسخ نگذارند. هاییگوپاسخ دهند و هیچ ها گویه یتمامبهها گفته شد به آزمودنی
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 هاروش تحلیل داده

یابی یا مدل LISREL افزارنرمو  131نسخه  SPSS یآمار افزارنرمها از داده لیتحل یبرا

یابی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل مدلاستفاده شد.  8.545نسخه معادالت ساختاری 

تر بسط چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق

ای از معادالت رگرسیون را به دهد مجموعهمدل خطی کلی است که به پژوهشگران امکان می

اری یک رویکرد آماری جامع برای یابی معادله ساختمورد آزمون قرار دهد. مدل زمانهمگونه 

و مکنون است، که گاه تحلیل  شدهمشاهدههایی درباره روابط بین متغیرهای آزمون فرضیه

(. در این پژوهش 1030ساختاری کوواریانس و مدل یابی علّی نامیده شده است )هومن، 

از  ادهاستفی با همبستگ بیانحراف استاندارد و ضرا ن،یانگیشامل م یفیتوص یهاشاخص

با  یساختار یروابط فرض LISRELافزار سپس با استفاده از نرممحاسبه شد.  SPSSافزار نرم

 گزارش شد. ییمدل نها یبرازندگ یهاشاخصآزمون شد و  ریمس لیمدل تحل

 هایافته

برای تعیین میانگین متغیرهای رهبری؛ خالقیت؛ عقالنیت؛ بحران؛ تغییر؛ اخالق؛ زمان؛ فناوری؛ 

؛ برانگیختگی؛ خرسندی؛ رضایت از آمار توصیفی میانگین، انحراف استاندارد و ماتریس اشتیاق

میانگین متغیر  موردمطالعه (. در دانشگاه0همبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد )جدول 

میزان مؤثر بودن  کنندگانشرکتدهد که ای نشان میدرجه 2( دریک بازه M=  02/0آوری )فن

اند. ای را در سطح باالی متوسط ارزیابی کردهری در راستای ترویج جوّ توسعهفناوری رهب

شود. همچنین نتایج حاکی از آن مطلوب از زمان مشاهده می مورداستفادهالگوی مشابهی در 

( 2/5تر از سطح متوسط )ای پاییندرجه 0ای در یک بازه است که میانگین ابعاد جوّ توسعه

حاکی از آن است که در نمونه پژوهش کارکنان، بین ابعاد  آمدهدستبههمچنین نتایج باشد. می

( با رهبری؛ خالقیت؛ عقالنیت؛ بحران؛ تغییر؛ اخالق؛ زمان؛ فناوریرهبری دانش ) ینیبجهان

( در اکثر موارد رابطه مثبت و اشتیاق؛ برانگیختگی؛ خرسندی؛ رضایتای )ابعاد جوّ توسعه

رابطه بین برانگیختگی با رهبری و رابطه رضایت با الگوهای  استثناءبه دارد.معنادار وجود 

 زمان.

                                                                                                                                        
1 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS V19) 

5 Linear Structural Relations (LISREL V8.54) 
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 . میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و ضرایب اعتبار متغیرها3جدول 

 15 11 13 3 3 7 1 2 0 0 5 1 متغیرها

      35/3 یرهبر .1
      

     31/3 71/3** یتعقالن .5
      

    73/3 21/3** 21/3** بحران .0
      

         33/3 02/3** 70/3** 75/3** ییرتغ .0

 اصول .2

 اخالق
**21/3 **23/3 **00/3 **73/3 35/3        

       73/3 10/3** 23/3** 07/3** 20/3** 21/3** زمان .1

      30/3 20/3** 27/3** 71/3** 03/3** 71/3** 35/3** یتخالق .7

 فن .3

 آوری
**22/3 **27/3 **05/3 **22/3 **22/3 **21/3 **21/3 30/3     

    33/3 11/3** 52/3** 11/3* 13/3** 53/3** 11/3** 51/3** 50/3** یاقاشت .3

13. 

 یختگیبرانگ
33/3 **51/3 **13/3 **13/3 **53/3 **12/3 **03/3 **51/3 **70/3 33/3   

11. 

 یخرسند
**53/3 **51/3 **13/3 **13/3 **53/3 **12/3 **03/3 **51/3 **70/3 **20/3 73/3  

15. 

 یترضا
**52/3 **51/3 **10/3 **55/3 **13/3 33/3 **50/3 *15/3 **10/3 **03/3 **73/3 32/3 

 30/5 11/5 50/5 53/5 02/0 31/0 13/0 10/0 337/0 33/5 30/0 33/5 میانگین

انحراف 

 استاندارد
73/3 30/3 30/3 30/3 331/1 31/1 35/3 32/3 31/3 33/3 73/3 72/3 

 >P< 550/5**P*50/5 اعتبار بر روی قطر فرعی ماتریس پائین مثلثی قرار دارند بیضرا *.

 

 گیری متغیرهای پژوهشاندازه هایمدلبررسی 

ها و مدل مفهومی پژوهش، الزم است تا صحت قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه

ای( زا )جوّ توسعهبینی رهبری دانش( و متغیر درونزا )جهانگیری متغیر برونهای اندازهمدل
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گیری این دو نوع متغیر به ترتیب آورده های اندازهمدل یهاآمارهاطمینان حاصل شود؛ در ادامه 

 شود که این کار توسط تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم انجام شده است.می

 

 مدل زابرونگیری متغیر مدل اندازه

بینی گیری جهانبینی رهبری دانش نشان داد، مدل اندازهنتایج تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم جهان

و کلیه اعداد و  (RMSEA=0.032،df=14،Chi-square=19.65رهبری دانش، مناسب )

گیری مرتبه اول حاکی از وجود روابط پارامترهای مدل معنادار است. همچنین نتایج مدل اندازه

 بینی رهبری دانش با ابعاد مربوطه است.های جهانهمبستگی مثبت و معنادار بین گویه

 مدل زادرونگیری متغیر مدل اندازه

ای، گیری جوّ توسعهای نشان داد، مدل اندازههنتایج تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم جوّ توسع

( و کلیه اعداد و پارامترهای مدل RMSEA=0.001،df=1،Chi-square=0.25)مناسب 

گیری مرتبه اول حاکی از وجود روابط همبستگی مثبت معنادار است. همچنین نتایج مدل اندازه

 ای با ابعاد مربوطه است.های جوّ توسعهو معنادار بین گویه

 بررسی مدل ساختاری )تحلیل مسیر( پژوهش

( از ضرایب ایجوّ توسعهبر  بینی رهبری دانشجهانتأیید یا رد آزمون پژوهش )تأثیر  منظوربه

افزار لیزرل همان استاندارد و اعداد معناداری استفاده شده است. منظور از عدد معناداری در نرم

ن تفاوت که برای معنادار بودن یک ضریب، عدد باشد با ایمی SPSSدر نرم افزار  sigمفهوم 

باشد و در کل برای تأیید یا رد  -31/1از  ترکوچکیا  31/1از  تربزرگمعناداری آن باید 

آن  دهندهنشانباشد  تربزرگ 31/1از  هرچقدررود. عدد معناداری آزمون پژوهش به کار می

تری روی متغیر وابسته دارد. منظور از ضریب گاما مقادیر است که متغیر مستقل اثر قوی

رود و هر همبستگی دوتایی است )بین دو متغیر( و جهت مقایسه اثرات اجزای مدل بکار می

چه این ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگذاری بیشتر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. اگر 

 بسیار عالی است. 13/3خوب و باالی  13/3و  03/3باشد متوسط و بین  03/3ر باالی این مقدا

( حاکی از مقدار واریانس تبیین شده در متغیر وابسته است 2Rاز سوی دیگر ضریب تعیین ) 

شود. آزمون می Fشود و با نسبت که توسط ترکیب خطی متغیرهای مستقل محاسبه می

ای از برازندگی داده ـ مدل در نظر گرفت. به این توان اندازها می، ضریب تعیین رگریدعبارتبه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            16 / 26

http://ihej.ir/article-1-381-fa.html


 121/  ایروابط ساختاری جهان بینی رهبری دانش و جو توسعه

 

 
 

تواند تأیید شود ها نمیحاکی از آن است که مدل آماری بر پایه داده 2Rمعنا که مقادیر کوچک 

ها با رابطه خطی فرضی بین متغیرهای و مقادیر بزرگ ضریب تعیین گواه بر هماهنگی داده

 مستقل و وابسته دارد.

ای، از مدل معناداری و بینی رهبری دانش بر جوّ توسعهبررسی معنادار بودن تأثیر جهانبرای 

است. در حالت  شدهاستفادهبرای ارزیابی چگونگی و میزان این تأثیر از مدل استاندارد 

شود. که این مقدار از محاسبه می tمعناداری، برای هر پارامتر برآورده شده در مدل یک مقدار 

بیشتر  5آید و باید از یم تخمین وزن رگرسیونی بر خطای استاندارد به دست میحاصل تقس

که از مدل پژوهش در حالت  طورهمانآماری معنادار شوند.  ازلحاظها باشد تا تخمین

معنادار بوده و تمامی مسیرها برای مدل ضروری  t( پیداست، همه مقادیر 0معناداری شکل )

بینی زا )جهانین استاندارد، دربرگیرنده کلیه متغیرهای دروناست. مدل پژوهش در حالت تخم

( 5است که در شکل ) هاآنای( پژوهش و روابط بین زا )جوّ توسعهرهبری دانش( و برون

بینی رهبری جهاندهد که نشان می 5از محتوای شکل  آمدهدستبهنتایج نشان داده شده است. 

 tمقدار باشد. و بر اساس ( میβ=01/3 و P >31/3تأثیرگذار ) ایجوّ توسعهبر  دانش

در  ایجوّ توسعهو  بینی رهبری دانشجهان(، رابطه بین دو متغیر t=73/2>+31/1) شدهحاصل

∝ 32/3داری باشد. به این معنی که در سطح معنیدرصد، معنادار می 32سطح فاصله اطمینان 

بینی رهبری جهانو  و معناداری دارد. تأثیر مثبت ایجوّ توسعهبر  بینی رهبری دانشجهان ≥

 کند.را تبیین می ایجوّ توسعهاز واریانس  %13 دانش

باشد به دست آوردن برازش مدل بهترین شاخص تقسیم خی دو بر درجه آزادی می منظوربه

باشد مدل دارای برازش )تناسب( بهتری است. این مقدار در مدل  0از  ترکوچککه هر چه 

باشد. برازش مناسب مدل می دهندهنشاناست که  آمدهدستبه 33/5ین پژوهش نهایی آماری ا

حاصل  03(، درجه آزادی برابر با 72/103های اصلی برازش شامل خی دو برابر با )شاخص

هایی که باشد. برای مدل)میانگین مجذور خطاهای مدل( می RMSEAشد. شاخص دیگر 

 دهندهنشان 33/3است. مقادیر باالتر از آن تا  32/3برازندگی خوبی داشته باشد، کمتر از 

 13/3 هاآن RMSEA هایی کهاست. مدل قبولقابلخطاهای معقولی برای تقریب در جامعه و 

در مدل مفهومی پژوهش  آمدهدستبه RMSEAیا بیشتر باشد برازش ضعیفی دارند. مقدار 

باشد که حاکی از برازش قابل قبول مدل است. بر اساس مندرجات جدول می 371/3برابر با 
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 نییپا و 1NFI ،5CFI ،0IFIبرازش های گردد که با توجه به باال بودن شاخص( مالحظه می5)

 باشد.مدل مذکور از برازش مطلوبی برخوردار می  RMSEA 0شاخص خطای بودن
 شدهاصالحهای برازندگی مدل نهایی . شاخص4جدول 

 نتیجه مقدار موردقبولدامنه  شاخص

2X 32/3 <P 72/103 تأیید 

Df - 03 - 

/df2X 2- 0 33/5 تأیید 

RMSEA 32/3 > RMSEA 371/3 تأیید 

GFI 33/3 < GFI 33/3 تأیید 

AGFI 33/3 < GFI 32/3 رد 

NFI 33 /3< NFI 32/3 تأیید 

CFI 33/3 < CFI 31/3 تأیید 

IFI 33/3 < IFI 31/3 تأیید 

 

 تخمین استانداردای در حالت بینی رهبری دانش بر جوّ توسعه: مدل نهایی رابطه جهان2شکل 

 

                                                                                                                                        
1.Normed Fit Index 

5.Comparative fit index 

3.Incremental Fit Index 
4.Root Mean Square Error of Approximation 

Chi – Square = 137.75 df= 48 P-alue = 0.000 RMSEA = 0.O76 

جوّ 
ایتوسعه  

 اشتیاق

یبرانگیختگ  

 خرسندی

04/12  

46/12  

 رضایت

83/18  

70/17  

70/5  
بینی جهان

 رهبری دانش
 

6/20  

5/20  

 رهبری

 عقالنیت

 بحران

 تغییر

 اخالق

 زمان

 خالقیت

آوریفن  

5/14  

1/15  

5/17  
8/20  

4/11  

04/21  
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 گیریبحث و نتیجه

های نوع رهبری، های نوین رهبری است که دارای ویژگیبینی رهبری دانش یکی از شیوهجهان

های زمان، فناوری است. خالقیت، عقالنیت، واکنش در برابر بحران، تغییر، اصول اخالقی، الگوی

این  ای بستری مناسب فراهم کند، کهگیری جوّ توسعهتواند برای شکلبینی رهبری دانش میجهان

تواند رهبران با رساند. در این میان آنچه که میخود به بهبود عملکرد سازمانی یاری می نوبهبهامر 

ای است. جوّ خویش برساند جوّ توسعه مدنظرها را به اهداف توانمندی و دانش مختص آن

گیری سازمان را در آموزش عالی ارتقاء دهد. تواند عملکرد مطلوب واحدهای تصمیمای میتوسعه

ای، یک مدل فرضی از بینی رهبری دانش و جوّ توسعهدر این مطالعه با توجه به کارکردهای جهان

 ای تدوین شد.بینی رهبری دانش با جوّ توسعهروابط ساختاری جهان

ی این پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه کارکنان باالترین میانگین ابعاد اولین یافته

رشد سریع استفاده از فناوری  بینی رهبری دانش به استفاده مناسب از فناوری تعلق دارد.جهان

نش و دهه گذشته تأثیر شگرفی را بر نظام آموزشی سراسر جهان داشته است. دا چنددر طی 

 ازجملهی سسات آموزشؤمدر های فناوری در حال مبدل شدن به یک ابزار آموزشی مهارت

کشورهای مختلف جهان به نقش مهم فناوری در بهبود بخشیدن به تعلیم . عالی است آموزش

های عظیمی در زمینه گذاری( و اقدام به سرمایه5330، 1اند )کانگرو و کانگروو تربیت پی برده

های مختلف فناوری در راستای تحقق اهداف خود و پاسخگویی به تفاده از جنبهاسافزایش 

                                                                                                                                        
1.Kangro & Kangro 

Chi – Square = 137.75 df= 48 P-Value = 0.000 RMSEA = 0.O76 

لت  ای در حابینی رهبری دانش بر جوّ توسعه: مدل نهایی رابطه جهان3شکل 

اعداد معناداری

6/20  

5/20  

جوّ 
ایتوسعه  

 اشتیاق

یبرانگیختگ  

 خرسندی

04/12  

46/12  

 رضایت

83/18  

70/17  

70/5  
  بینیجهان

رهبری  
 دانش

 رهبری

 عقالنیت

 بحران

 تغییر

 اخالق

 زمان

 خالقیت

آوریفن  

5/14  

1/15  

5/17  
8/20  

4/11  

04/21  
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بنابراین دور از ذهن نخواهد بود که (. 5331 ،1اند )پلگرومنموده محیط متحول و پویای خود

توسط کارکنان نمونه پژوهش متعلق  شدهگزارشبینی رهبری دانش باالترین میانگین ابعاد جهان

ای در دانشگاه علل احتمالی چنین نتیجه ازجمله چراکهاز فناوری باشد، به استفاده مطلوب 

توان نقش فناوری در همراه شدن با تغییرات سریع محیطی قلمرو پژوهش را از طرفی می

که رهبران بر سرنوشت سازمان  شودمیدانست. از سوی دیگر استفاده از فناوری روز موجب 

 خود و مدیریت جهان پیرامون خود کنترل داشته باشند.

بینی رهبری دانش بر جوّ سازمانی که جهانی دیگر این پژوهش حاکی از آن است یافته

اند که بینی رهبری دانش، رهبران به این باور رسیدهای اثر مستقیم دارد. در جهانتوسعه

همزمان هم  طوربههای اعضاء را چنان سازگار نمایند که خواسته های سازمان وخواسته

اثربخشی سازمان افزایش یابد و هم نیازهای کارکنان به نحو مطلوب ارضاء شود، با توجه به 

اند که دغدغه سازمان، تحقق اهداف و عملکرد رهبران، اعضاء نیز به این باور رسیده

های سازمان را محقق کنند اهداف و مطلوبیتمی تالش رونیازاهای افراد است، مطلوبیت

(. بر اساس نظریه 5331های خودشان نیز برآورده شود )وکسلر، نمایند تا از طریق آن خواسته

( بین اهداف فرد و سازمان رابطه متقابل وجود دارد، و زمانی 1320) 5همسازی بک و آرگریس

شوند، به باالترین درجه رضایت می نائلکه فرد و سازمان، همزمان به تحقق اهداف خود 

هایی در سازمان، باعث ایجاد و ترویج (، وجود چنین ویژگی1030بند، یابند )عالقهدست می

شود های شور و اشتیاق، برانگیختگی، خرسندی، رضایت و شادی میای با ویژگیجوّ توسعه

 ینوعبهرسد که از دیدگاه کارکنان که (، بنابراین طبیعی به نظر می5330)بورتون و همکاران، 

بینی دانش اثر مثبت و معناداری بر جوّ ها و اهداف خود هستند جهاندر پی تحقق مطلوبیت

بینی رهبری دانش، بر این امر آگاه ای داشته باشد. از سوی دیگر رهبران با دیدگاه جهانتوسعه

ایستی به دنبال مرز گستری قلمرو های اساسی سازمان خود، بهستند که برای تحقق مطلوبیت

باشند، در این راستا در پی توانمندی و اثربخشی در  نفوذ خود در محیط متغیر و متالطم

کنند و تالش آنان بر این است که از بهترین های درون و برون سیستم خود تالش میحوزه

الزمه وجود  ازآنجاکهد، و ها در راستای تحقق این امر استفاده کننها و نوآوریها؛ خالقیتایده

                                                                                                                                        
1.Pelgrum 

5.Bakke & Argyris 
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ای، توجه رهبران به توانمندسازی زیردستان و پشتیبانی از خالقیت و نوآوری است، جوّ توسعه

 ای داشته باشد.بینی رهبری دانش اثر مثبت و معناداری بر جوّ توسعهپس بدیهی است که جهان

بینی کننده پیش اییکی از مواردی که این پژوهش بر آن صحه گذاشته است، جوّ توسعه

شود در بینی رهبری، رهبران دانشگاه قلمرو پژوهش است. با این نتیجه مشخص میجهان

پذیرد. بینی رهبری دانش اثر میای حاکم بر دانشگاه از جهاندانشگاه قلمرو پژوهش جوّ توسعه

هبران دانشگاه رهبری دانش توسط ر بینیاتخاذ جهان آمدهدستبههای بنابراین با توجه به یافته

ای مطلوب در دانشگاه توسعه جوّ توسعه تواند زمینهبا توجه به شرایط و اقتضائات محیطی می

را فراهم آورد. رهبران دانشگاه برای ایفای اثربخش نقش خود، نیازمند آگاهی مستمر از 

حفظ  های بالفعل و بالقوه محیط در حال تغییر و نیز برقراری وتغییرات، نیازها و فرصت

رهبری  بینیباشند. لذا بایستی بتوانند مزایا و محدودیت جهانتعاملی نزدیک با سازمان خود می

دانش را بشناسند و با دیدی فراتر از هنجارهای موجود و با برخورداری از درکی عمیق نسبت 

بینی رهبری دانش به تحوالت شرایط و اقتضائات محیطی و اوضاع داخلی سازمان، جهان

، و همچنین با اتخاذ راهکارهایی برای ایجاد رندیکارگبهاسب با این شرایط را انتخاب و متن

تر در دانشگاه، موجبات افزایش روحیه انجام کار گروهی، تر و سالمجوّی خوشایندتر، مثبت

و کارمندان؛ افزایش  علمیهیئتهای دانشگاه توسط اعضای تعهد بیشتر به اهداف و مأموریت

ها، کاهش گیریروابط صمیمانه توأم با اعتماد و اطمینان بین کارکنان، کاهش تمرکز در تصمیم

های دانشگاه گیریهای مشارکت کارکنان در تصمیمناپذیر، زمینهقوانین دست و پاگیر و انعطاف

 یسازنهیزمانشگاه و را فراهم آورند. نتیجه چنین وضعی، توسعه و ترویج جوّی سازنده در د

های گوناگون آموزشی و در زمینه یسازمانتوسعهای کارکنان و برای رشد و بهسازی حرفه

 کشور خواهد بود. تیدرنهاپژوهشی و اجتماعی دانشگاه و 

های حاصل از کنندگان است. یافتهنخستین محدودیت مطالعه حاضر مربوط به نمونه شرکت

، پژوهشگران نسبت به روینازاهستند،  یمتعمقابلشیراز  دانشگاه این مطالعه به جامعه کارکنان

دهند. محدودیت دیگر این مطالعه مربوط به ابزارهای هشدار می یرمجازغتعمیم  هرگونه

های ذاتی ای دارای تعدادی از محدودیتگیری پرسشنامهگیری است. ابزارهای اندازهاندازه

 اجتماعی و...( هستند. یرشپذقابلهای ، پاسخگرینیشتنخوگیری، عدم )خطاهای اندازه

شود عالوه بر استفاده از ابزارهای در این مطالعه پیشنهاد می آمدهدستبهبر اساس نتایج 

گیری استفاده شود تا شواهدی از های اندازهها، از سایر روشگیری سازهمعتبرتر برای اندازه
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ای دیگر به دست آید. همچنین محققین با هاز یک روش به روش شدهمشاهدهبسط روابط 

 منظوربهتوجه به نتایج حاصل از پژوهش و با در نظر گرفتن مشاهدات و شواهد موجود 

ای در راستای بهبود عملکرد سازمانی مؤسسات آموزشی، پیشنهادهایی مطرح ترویج جوّ توسعه

شوند. مواقع عملی نمیرسند اما در بسیاری نمایند. پیشنهادهایی که ساده به نظر میمی

تواند موجب مزایای بسیار مهمی برای مؤسسات آموزش عالی می هاآنعمل به  کهیدرحال

 قلمرو پژوهش گردد: دانشگاه ازجمله

های زمانی که استفاده از یک فناوری جدید توسط کارکنان یک سازمان با توجه به ارزش -1

بیشتری در استفاده از  نفساعتمادبه تنهانه هاآنای آنان حمایت گردد موجود و نیازهای حرفه

دهند و به فناوری را خواهند داشت، بلکه درجه باالتری از ادراک و مزایای سیستم را نشان می

شود که رهبران تری خواهد کرد، لذا پیشنهاد میاحتمال زیاد از این فناوری استفاده بهینه

ر دانشگاه توجه بیشتری کرده و با ایجاد جوّی توأم های فردی افراد مشغول ددانشگاه به جنبه

های فناوری سازی سیستمهای الزم قبل از پیادههای برابر، آموزشبا اعتماد و حمایت و فرصت

های جدید آشنا های فناوریرا با مزایا و قابلیت هاآنجدید را در اختیار کارکنان قرار داده و 

شود تکنولوژی گرفته می گونهینازاتی که برای استفاده را در تصمیما هاآنکنند و همچنین 

 دخیل نمایند.

بینی رهبری دانش، تالش در دهی جهانای بر شکلبا توجه به تأثیرگذاری عوامل زمینه -5

های آزادی عمل و استقالل آکادمیک، بسترسازی مناسب جهت ایجاد فضای مناسب با ویژگی

ای، یعنی جوّ خالی از تشنج مبتنی بر اعتماد متقابل، رواج هدر راستای ترویج جوّ سازمانی توسع

اعتمادی و بدبینی، ها، پرهیز از بیهایی چون ارزشمند بودن هویت مستقل انسانارزش

های دانشگاهی، انحصارگرایی، اعتقاد به تنوع و تکثر و پذیرش عقاید مختلف در محیط

دانش مناسب در میان مدیران و رهبران رهبری  بینیدهی جهانساز شکلتواند زمینهمی

 دانشگاهی باشد.

گیری از تغییر و تحول در سیستم مؤسسات آموزش عالی، بهره ضرورتبهبا توجه  -0

ها و سایر ابعاد سازمانی بینی رهبری دانش برای ایجاد تحول در ساختار، فرهنگ، رویهجهان

سازمان را برای بقا در محیط پرتالطم و  تواند تواناییبینی میشود. این نوع جهانتوصیه می

بینی، فرآیند نوسازی سازمانی و پویا ارتقاء دهد. همچنین آموزش و گسترش این نوع جهان

کند. رهبران دانشگاه بایستی برای گسترش و پیشرفت های پیشرو را تسهیل میایجاد سازمان
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 ازنظریماتی اتخاذ کنند که بینی رهبری دانش برای انجام امور آموزش و پژوهشی تصمجهان

برای تصمیمات اثربخش استفاده  روزبهماهیت، تکراری و یکنواخت نباشد، و از اطالعات 

توانند به زیردستان فرصت تصمیم بگیرند، بلکه می طرفهکینمایند. رهبران نبایستی عجوالنه یا 

الل عمل کافی دهند، به گیری مشارکت کنند، به زیردستان استقکافی دهند تا در فرایند تصمیم

های های زیردستان خود اعتماد کامل کنند و در حد امکان از کاربست روشتوانمندی

 کنترل پرهیز نمایند. رانهیگسخت

رهبران مؤسسات آموزش عالی بایستی فضا و سیستمی را به وجود آورند که تمامی  -0

ائل و مشکالت دانشگاه گیری و حل مسسازی و تصمیمذینفعان سازمان در روند تصمیم

پیرامون چگونگی مدیریت محیط تعاملی دانشگاه به  علمیهیئتمشارکت نمایند و با اعضای 

بپردازند و با این امر محیطی دوستانه و توأم با اعتماد و اطمینان متقابل را فراهم  نظرتبادل

شرایط الزم برای بینی رهبری دانش ایجاد مند به جهانآورند چون بنیان یک سازمان عالقه

 باشد.همه افراد و احترام به افکار و پیشنهادهای آنان در سطوح مختلف سیستم می نظرتبادل
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 :منابعفهرست 

(. رابطه جوّ سازمانی با سبک رهبری مدیران ادارات تربیت 1033اشراقی، حسام و کاشف، میرمحمد )

 .03-07، 11جلد دوم، شماره ، 3، سال نشریه علوم حرکتی و ورزشبدنی استان اصفهان، 

بینی رهبری و جوّ سازمانی در (. بررسی رابطه بین بررسی رابطه بین نوع جهان1031جعفری، سکینه )

و روانشناسی،  تربیتیعلوم ، دانشکده کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی نامهانیپادانشگاه شیراز، 

 دانشگاه شیراز.

. بررسی رابطه بین جوّ سازمانی و مدیریت (1033حیدری، زهرا؛ عسکریان، مصطفی و دوایی، مهدی )

 .12-70(، 0)1، های روانشناسی صنعتی/سازمانیفصلنامه تازهتعارض از دیدگاه دبیران، 

مجله (. طراحی الگوی رهبری اثربخش دانشگاهی، 1030ساعتچی، محمود و عزیزپورپوبی، علی اکبر )
 .1-13، صص 11، شماره 15، سال دانشور رفتار

 .نشر روزنگار ، تهران:اصالحات آموزشی و مدرن سازی(. 1033سرکارآرانی، محمدرضا )

 ،های رهبری مدیران مقطع ابتداییتأثیر نیازهای معلمان بر اثربخشی سبک(. 1033) سمیعی، محمد

 و روانشناسی، دانشگاه تهران. علوم تربیتی، دانشکده کارشناسی ارشدنامه پایان

(. جوّ سازمانی دانشگاه صنعتی اصفهان و 1033شیرانی، ناهید؛ احمدی، غالمرضا و شعبانی، احمد )

مجله علوم تربیتی، پژوهش در ، 1037-33ارتباط آن با سالمت روان دانشجویان در سال تحصیلی 
 .150-103، 50، ریزی درسیبرنامه

 ، تهران: نشر روان.مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی(. 1030بند، علی )عالقه

شرکت  سازمانی و انسجام سازمانی در بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران، جوّ(. 1031محرر، لیال )

، دانشکده کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی نامهانیپا ،نفت و گاز زاگرس جنوبی برداریبهره

 و روانشناسی، دانشگاه شیراز. علوم تربیتی

 .پارسا :تهران، ، چاپ پنجمشناخت روش علمی در علوم رفتاری (.1030) هومن، حیدرعلی
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