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 چکیده     

 مؤسسات یعملکرد سازماننواوری و ر ب دانش یریتمد یندهایدانش محور فرآ یرهبر یرتأث یبررس یقتحق ینهدف از ا -هدف 

عضو  197از  استانداردپرسشنامه  یقداده ها از طر ی،و مقطع یکم تحقیق طرح از پس – یکرد/روش/روطرح .است یآموزش عال

از روش  ی،آزمون روابط فرض ی. براپرسشنامه سالم برگشت داده شد 192که  شد یجمع آور محقق اردبیلیدانشگاه  یعلم یئته

 یاز آن است که رهبر یحاک نتایج –ها  یافته .استفاده شد یحداقل مربعات جزئ یمعادالت ساختار یمدل ساز یداده ها یلتحل

ه بر نقش مطالع ینا - یعمل مفاهیم د. نو مثبت دار یممستق یرتأث یعملکرد سازماننواوری و بر  و فرایند مدیریت دانش دانش محور

 یکه با نشان دادن رفتارها دهدینشان م یقتحق ینا هاییافتهکند.  یم یدتاک موسسات اموزش عالی دانش محور در یمهم رهبر

 آمیزیتموفق یکنند، از اجرا یریتدانش خود را مد هایییبه طور مؤثر دارا توانندیم موسسات اموزش عالی یرانمحور، مددانش

 یتقوت شود،یبرتر م یرا که منجر به عملکرد سازمان یندمحصول و فرآ یحاصل کنند و نوآور یناندانش اطم یریتمد یندهایفرآ

 یرهبر نیکند و روابط متقابل ب یم یشنهادرا پ یکپارچه یقمدل تحق یکاست که  یمطالعات یناز اول یکی ینا -/ارزش اصالت .کنند

 کند. یم یبررس موسسات اموزش عالی ینهرا در زم یو عملکرد سازمان یدانش، نوآور یریتمد یندهایدانش محور، فرآ

 یآموزش عال - یعملکرد سازمان- ینوآور -دانش  یریتمد -دانش مدار  یرهبر کلمات کلیدی:

 

 

 

 مقدمه 



شده  تیتثب یتجارت به خوب یایو دن یدانشگاه ینهدر زمکه  ای است، رشتهگرددپیدایش آن به دهه نود بر میکه  1دانش یریتمد

 ی،جارت یندهایفرآ ییبهبود کارا یدانش را برا یریتها در سراسر جهان ابتکارات مددانش، سازمان یریتاست. بر اساس اصول مد

ه بر . عالوکنندیخود توسعه و اجرا م یانمشتر یبرا یدو محصوالت جد هاحلاهر یافتنخدمات خود و  یفیتو ک یوربهره یشافزا

 یهاکتشر یاز اهداف اصل یکی یندانش است و همچن یریتمد یاثربخش یممستق یجهمعموالً نت ینوآور ی،فناور هاییطدر مح ین،ا

 .(2015)دونات و دِپابلو،  است یرقابت هاییتبه مز یابیدر دست ینآفردانش

 کیدانش در سازمان خود دارند. از  یریتمد یبر جهت و اثربخش یادیز یررهبران تأث یرااست، ز یگریعامل مهم د یرفتار رهبر

و پرورش دهند،  یندانش خود را تمر یهامهارت دهدیکنندگان اجازه مکنند که به شرکت یجادرا ا یطیشرا توانندیسو، رهبران م

 یرهبر یارهارفت یگر،د یبه دانش مرتبط به دست آورند. از سو یترآسان یدسترس یابه اشتراک بگذارند،  راخود  یمنابع دانش فرد

 یبه جا -منجر به احتکار دانش، رقابت  تواندیم یراکند، ز یجاداز دانش ا یبردارو بهره یجادا یبرا یممکن است موانع بزرگ

 .)همان منبع( مولد دانش شود یهارکتش یبرا یگرد یمنف یهااز نگرش یو انبوه - یهمکار

ت در بلندمد یداریو پا یرقابت یتمز ی،سازمان یتکه موفق کندیم یانموجود ب یقاتشرکت، تحق 2بر دانش یمبتن یدگاهبر اساس د

 یؤثر منابع مبتنم یریتدارد. مد یبستگ یبر دانش سازمان یبه استفاده مؤثر از منابع مبتن یادیوکار تا حد زکسب یچیدهپ هاییطمح

هستند، به منظور  3یمحور مانند مؤسسات آموزش عالدانش یوکارهاکسب یندهایکه شامل فرآ ییهاسازمان در یژهبر دانش به و

ی و نوآور قیتحق یقاز طر یو کمک به رشد اقتصاد یآموزش یطروزافزون مح هاییچیدگیو مقابله با پ یشترب یو اثربخش ینوآور

سسات مؤ ین. ااندمطرح بوده ینآفرمؤسسات دانش یا ایجاد دانش یهابه عنوان سازمان یربازاز د مؤسسات آموزش عالیمرتبط است. 

انتقال  و یادگیریآموزش و  یق،تحق یقتوسعه و انتشار دانش از طر یجاد،بر دانش مانند ا یکسب و کار مبتن یندهایعمدتاً در فرآ

کمک  کشور یک یو توسعه اجتماع یبه رشد اقتصاد یدجد هاییدها ولیدت یقاز طر یندهارآف یندانش مشارکت دارند و بر اساس ا

و عملکرد خود را از  یاثربخش ی،را ارتقا داده و توسعه سازمان ینوآور ندتوان یم مؤسسات آموزش عالی ین،عالوه بر ا .کنندیم

ا توجه به کاربرد مدیریت دانش در ب ین،. بنابرا(2020، 4)رحمان و اقبال دنده یشدانش موثر افزا یریتمد یها یاستراتژ یقطر

در چند سال گذشته جلب  ارمدیریت دانش توجه محققان و متخصصان  یایندهبه طور فزا ی، بخش آموزشمؤسسات آموزش عالی

ه وجود وجود دارد کم یاتدر ادب یقابل توجه یشکاف ها ینه،زم ینقابل توجه در ا یقاتوجود تحق یرغمحال، عل ینکرده است. با ا

 برطرف شود. یدبا

بر  یسفت و سخت مبتن یریتیعمدتاً با ساختار مد مؤسسات آموزش عالی، ایراندر حال توسعه مانند  یبه عنوان مثال، در کشورها

دانش مانند  تیریمد هاییتاز فعال یعال یریتمد یناکاف یبانیو پشت یرهبر یزهو عدم انگ یانهفرهنگ فردگرا یک،بوروکرات یهنجارها

 یعوامل یو بررس ییبر لزوم شناسا یدانش در عرصه آموزش یریتپژوهشگران مد یراً اخ ین،. بنابراشوندیاشتراک دانش مشخص م

وکار سبک یندهایفرآ یجهعمل کرده و در نت یدانش در مؤسسات آموزش عال یریتمد هاییتفعال کنندهیلبه عنوان تسه توانندیکه م
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 یا یهبرر یتدهد که حما ینشان م مؤسسات آموزش عالی زمینهانجام شده در  یقبل یقاتاند. تحقکرده یدشند، تأکآنها را بهبود بخ

 نیحال، چن ینکند. با ایم یلدانش را در سازمان تسه یها ییمؤثر دارا یریتاست که مد یارکان یناز مهمتر یکی یعال یریتمد

اس را که معمواًل بر اس مدیریت دانش آمیزیتموفق یاز اجرا یناناطم یبرا یازرد نمو یریتمد یا یبه صراحت رفتار رهبر یمطالعات

به عنوان  هادانشگاه .کندیبرجسته نم شود،یم یو بررس یفکاربرد تعر یاو استفاده  یگذارمانند کسب دانش، اشتراک یندهاییفرآ

 ریتیمد هاییتفعال کردن فعال یخاص برا یرهبر یبه رفتارها این مؤسساتکه کنند میبر دانش، استدالل  یمبتن یهاسازمان

ساخته شده  یاو مبادله ینتحول آفر یرهبر یاست که بر اساس رفتارها یاز رهبر یدانش محور شکل ید. رهبرندار یازدانش ن

 یکتواند به عنوان  یم ینوع رفتار رهبر ین( مستند شده است، ا2018) 5ینو جاسم الد ندیتوسط نقشب یرااست. همانطور که اخ

 یقاتحال، تحق ینعمل کند. با ا ایجاد دانش یدر سازمان ها ینوآور یدانش و ارتقا یریتمد یها یوهموثر ش یدر اجرا یزورکاتال

مؤسسات آموزش دانش در  یریتمد یندهایفرآ برتواند  یدانش محور تا چه حد م ینکرده است که رهبر یموجود هنوز بررس

به رغم کوشش های پژوهشی در خصوص مدیریت دانش، تاکنون در خصوص بکارگیری  .(2020)رحمان و اقبال،  اردبگذ یرتأث عالی

دانشگاه محقق اردبیلی پژوهشی به انجام نرسیده است. در حال حاضر دانشگاه از وضعیت  و رهبری دانش مدار درمدیریت دانش 

 یو چگونه رهبر یاکه آ این مطالعه به دنبال بررسی این موضوع است، ن رواز ای .مدیریت دانش در بین کارکنان خود اطالعی ندارد

 .یرخ یاارتقا دهد مؤسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه محقق اردبیلی را در  یندو فرآ یتواند نوآور یم داردانش م

 یقتحق یشینهو پ ینظر یمبان

 دانش مدار  یرهبر

اشتراک، و استفاده از دانش  یجاد،که باعث ا شودیم یفمنتسب، تعر یامشاهده شده  ی،اقدام یاعنوان نگرش به 6دارمدانش یرهبر

 یکر تحررا د یمحقق نقش رهبر ین. چندکندیم یجادا یجمع یجدر تفکر و نتا ییریتغ رسدیکه به نظر م شودیم اییوهبه ش یدجد

 نیو استفاده از دانش، با ذکر چند یلتبد یجاد،ا یابی،در منبع را  ینقش رهبر یگرد ی. برخاندمورد مطالعه قرار داده ینوآور یجنتا

( 2012و همکاران ) 8( و واکارو2003) 7یانتبرا ین،اند. عالوه بر اداده نشانکننده ها،  یلکارکرد مانند الگوها، محرک ها و تسه

دونات  رًا،ی. اخاندهرا روشن کرد ینوآور یجبر نتا ین،و تحول آفر املیتع یرهبر یهامانند سبک ی،رهبر یهاسبک یرتأث یچگونگ

 یبک رهبرس یکنه فقط  یرهبر یاز سبک ها یبیترک یدمؤثر دانش، رهبران با یریتمد یکنند که برا یاستدالل م (،2015و دِپابلو )

 ینو تحول آفر یامبادله یاز عناصر رهبر یبی، ترکدارم شدان یخاص، رهبر ینوع رهبر یکمحققان نقش  ینواحد را اتخاذ کنند. ا

  .(2018)نقشبندی و جاسم الدین،  کردند یرا بررس
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در  یرهبر یقاتها و تحق یهرا به خود جلب کرده است. نظر یریتبر دانش توجه متفکران فعال در حوزه مد یمبتن یامروزه رهبر

انتقال دانش موثر باشند.  یندهایدر فرآ وانندت یها مکنند که سازمان ی( استدالل م2012) 9و آستا ینادانش آغاز شده است. ل یریتمد

جذب و انتقال آن،  ی،دانش سازمان یشدر افزا یبر دانش نقش مهم یمبتن یکنند که رهبریم یان( ب2008) 10الکچمن و والد

 یتریمد یامؤلفه ه ینبه عنوان محرک ارتباط ب مداردانش یدانش و اطالعات دارد. رهبر یریتو مد ینشب یجاددانش، ا یسازمانده

 دیکسب، توسعه و استقرار دانش تأک یاغلب بر اثربخش یریتشود. محققان معاصر مد یسازمان در نظر گرفته م یفکر یهسرما

زگار سا یسازمان یرمتغ یطاست و با شرا یرهبر هاییتها و فعالدر گرو تحول سازمان یدو معتقدند که کسب دانش جد کنندیم

 .(2018)صادقی و راد،  جذب دانش است ییگذارد، توانا یم یربر دانش بر آن تأث یمبتن یکه رهبر یرهاییاز متغ یکی. شودیم

 دانش  یریتمد

 یابیدست یدانش در سازمان برا یو به اشتراک گذار یریتمد ی،کسب، طراح یبرا یقاستفاده از مراحل دق یندفرآ 11دانش یریتمد

 یکردرو دانش یریتمد یدیکل یژگیها است. و یوهش ینو استفاده از بهتر یعترمجدد، کار سر ینهبه عملکرد بهتر مانند کاهش هز

 یختلفم یها یدانش توسط محققان مختلف طبقه بند یریتمد یندهایآن به محتوا است. فرآ «دخواهد بو یدبعداً مف ید،کن یرهذخ»

( آن را به 1996) 13کرد. اسپندر ییانتقال و کاربرد شناسادانش را به عنوان جذب،  یریتمد یندهای( فرآ1997) 12النگ یدارد. د

ضبط، توسعه،  یی،( آن را به عنوان شناسا2000) 14ب. پروبست، رومهارت و راومطرح کرده استانتقال و کاربرد  یجاد،عنوان ا

 یجاد،عامل ا 4دانش شامل  یند(، فرآ2001) 15یدنرو ل یکردند. به گفته علو ییشناسا یساز یرهانتشار، کاربرد و ذخ ی،اشتراک گذار

 .(2015و همکاران،  16)ابوبکر انتقال و کاربرد است یره،/ذخیابیباز

 یجاد،ایعنی مرتبط با آن  یندهایو فرآ یاتیو منظم دانش ح یحصر یریتمد»دانش را به عنوان  یریتمد(، 2001) 17اسکایرم

به اید ببمانند و رشد کنند،  یباق یرقابت خواهندیها اگر م، شرکتکند. از منظر عمل یم یفتعر «یانتشار و بهره بردار ی،سازمانده

 یسازمان یها یتدانش مؤثر را از منظر قابل یریت( موضوع مد2001) 18گلد، مالهورترا و سگارز .ببرند یدانش پ یریتمد یتاهم

عنی، یدانش  یندفرآ یساختار و فرهنگ به همراه معمار ی،دانش شامل فناور یرساختکه ز کندیم یانب یدگاهد ینکردند. ا یبررس
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و همکاران،  )مردانی مؤثر دانش هستند یریتمد یبرا «شرطیشپ» یا یضرور یسازمان هاییتکاربرد و حفاظت از قابل یل،کسب، تبد

2018.) 

 ی نوآور

که محصوالت و خدمات را در بر  یدیتا دانش جد شودیکسب، انتشار و ادغام م یداست که در آن دانش جد یندیفرآ 19ینوآور

 یدهاست. ا یرهو غ یدخدمات جد ید،محصول جد ید،جد یفناور یبرا یدجد یهایدها یرشاساساً پذ ی. نوآورگیرد، ایجاد شودیم

جهان  یو برا یدسازمان جد یتواند برا یاست که م ییریتغ یفناور یا یدر مورد محصول، خدمات، ساختار سازمان یدجد یها

ار و کسب و ک یداخل یاست که منجر به بهبود ساختارها یدها و دانش جد یدهتوسعه ا ی. نوآوریادیبن ینوآور یعنی؛باشد،  یدجد

 یبستگ شرکت یبه نوآور یشترشرکت ب یک یبقا شود. یبر بازار م یمبتن یدمحصوالت و خدمات جد یجادو ا یتجار یندهایفرآ

در  یینیاپ ییکه توانا ییهاشود. سازمان یم یبازار ناش یدرقابت و مناطق جد یشافزا ی،ترمش یاز خواسته ها یبه نوآور یازدارد و ن

 دیها بابنگاه یطی،توسعه در هر نوع مح یبرا یراز شوند،یمحصوالت نوآورانه دارند توسط رقبا از بازار حذف م یاارائه خدمات 

 .(2019، 20)حسن و رازق کار کنند شود،یم یسازمان تلق یبرا یک نوع سوختکه  ینوآور یرو

 عملکرد سازمانی

 ایسازمان  یک یجشامل نتا یاست. عملکرد سازمان کسب و کار یاتدر ادب یو چند بعد یچیدهپ یدهپد یک 21یعملکرد سازمان

 یشود. عملکرد سازمان یریمورد نظر اندازه گ مقاصدها، اهداف و  یتواند با خروج یسازمان است که م یک یواقع یهایخروج

(، بازده سهامداران )ارزش افزوده یرهها، سود و غ یگذار یه)بازده سرما لیعملکرد ما -شامل سه حوزه مرتبط با سازمان است 

 (.2018، 22)الخواجه (یرهخدمات )سهم بازار، فروش و غ ( و عملکرد بازار محصول/یرهکل سهامداران و غ ی،اقتصاد

 و در حال یافتهتوسعه  یخود در اقتصادها مقاصد یابه اهداف  یابیسازمان ها در دست یاخص مهم براش یکعملکرد سازمان به 

(، 2009و همکاران ) 23یچاردشود. طبق گفته ر یم یلبزرگ تبد یدر سازمان ها ینمتوسط و همچنو کوچک  یدر شرکت ها ،توسعه

نسبت  یتوجه کمتر یشین. محققان پیافته استتا چه حد به هدف خود دست  سازمانکند  یم ییناست که تع یعملکرد سازمان عامل

هر  یا یمال یرعملکرد غ یا یکند، شامل عملکرد مال یم یریاندازه گ یرا به خوب یکه عملکرد سازمان یدر عملکرد سازمان یبه عوامل

ثر اک یبرا یاگرچه عملکرد سازمان سازه مهم .استسود  یشعملکرد خود با افزا یشسازمان ها بر افزا یکردند. تمرکز کل یدو م

ه اهداف مشاهد یها برااز سازمان یبرخ یرانشده است ز یفدر مطالعات تعر یسازه به درست ینمتأسفانه ا لیاست و یمطالعات قبل

 .(2019کنند )رحمان و همکاران، یم یریگمتفاوت اندازه یاسازه را به گونه ینخود ا یتجار
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 : پیشینه تحقیق

بررسی تاثیر رهبری دانش گرا بر فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه ای به بررسی (، در مطالعه1396فتحی و کیانی )

(، پرداختند. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان شرکت فوالد خوزستان بود )مطالعه موردی: شرکت فوالدخوزستان

بر  رارهبری دانش گ بیانگر آن بود که نتایج حاصل از تحقیقنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. نفر از آنان به ع 364که تعداد 

 .تاثیر مستقیم معنا دار دارد عملکرد نوآورانه و نیز مدیریت دانش مدیریت دانش، ایجاد مدیریت دانش، کاربرد

مدیریت دانش در ارتباط میان رهبری تحول آفرین و (، در تحقیق خود به بررسیییی نقش واسیییطه ای 1395فرزانه و همکاران )

سازمانی، پرداخته شرکت ایرانجامعهاند. نوآوری  شیروان  ی آماری پژوهش کلیه کارکنان  شهر  ست کهخودرو  ستفاده ا بوده ا ز با ا

ها نشان اصل از تحلیل دادهها پرسشنامه بود. نتایج حابزار گردآوری داده .عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به 52روش تصادفی ساده 

آفرین و مدیریت دانش،  دارد. رابطه بین رهبری تحول آفرین و نوآوری رابطه مثبت و معناداری وجود بین رهبری تحولداد که 

همچنین نتایج حاکی از آن بود که  مثبت و معناداری مشیییاهده شییید. مثبت و معنادار بود و بین مدیریت دانش و نوآوری نیز رابطه

ت باشیید و مدیریای مدیریت دانش بر نوآوری اثرگذار میگرا هم به طور مسییتقیم و هم غیرمسییتقیم با نقش واسییطهی تحولرهبر

 گذارد. دانش نیز بر نوآوری تاثیر می

در شرکت  یدانش و نوآور یریتمد ینددانش محور و فرآ ینقش رهبر یبررس(، در پژوهشی به 1395روزی طلب و تدبیری )

نفر از کارکنان صف و ستادی و کادر  1200اعضای انتخاب شده در این تحقیق از بین ، پرداختند. کاله تهران یلبن یهافرآورده

هلی . تحلیلنفر انتخاب گردید 310که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و آزمون کوکران تعداد  بودندتخصصی شرکت کاله تهران 

ر رابطه معنادار میان مولفه های رهبری دانش محور و عملکرد نوآورانه با میانجیگری با تایید کلیه فرضیات مبتنی بانجام شده 

های مدیریت دانش، ترتیب مولفه های مدیریت دانش در تاثیرگذاری بر عملکرد نوآورانه و تاثیرپذیری از رهبری دانش محور مولفه

 را از مولفه رهبری دانش محور در شرکت کاله تهران داشته بدین گونه بوده است که مولفه های انتقال دانش بیشترین تاثیرپذیری

است و همچنین ذخیره سازی دانش نیز دارای کمترین سطح تاثیرپذیری بوده است. در ادامه نیز مشخص گردید در تاثیرگذاری 

ذاری بر سطح ن میزان تاثیرگهای مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه، انتقال دانش بیشترین تاثیرگذاری و خلق دانش نیز کمتریمولفه

 .عملکرد نوآورنه در شرکت کاله تهران را داشته است

 یکشورها ینب یا یسه: مقایدانش و عملکرد سازمان یریتباز کردن مد(، مطالعه ای را با عنوان 2021و همکاران ) 24زادهصاحب

از موسسات آموزش  یریتو مد یعلم یئتسنل هپر 784 یمایشیاز ساختار پ یقتحق ینا، انجام دادند. عهسنوظهور و در حال تو

انش و د یریتمد یندهایمحور بر فرآدانش یمثبت معنادار رهبر یردهنده تأثنشان یجنتا و پاکستان استفاده کرد. یندر چ یعال
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 یلپاکستان و نمونه ک ین،خالق در چ یسازمان یادگیری یجزئ یااثر واسطه یقاز طر یدانش بر عملکرد سازمان یریتمد یندهایفرآ

 کرد. ییددانش تأ یریتمد یندهایرا بر فرآ ردانش محو یرهبر یمتفاوت اساس یرتأث یچند گروه یلو تحل یهاست. تجزبوده 

در آموزش  یو عملکرد سازمان یدانش، نوآور یریتدانش محور، مد یرهبر یوندپ(، پژوهشی را با عنوان 2020رحمان و اقبال )

 یئتعضو ه 312از محقق ساخته پرسشنامه  یقداده ها از طر ی،و مقطع یکم یقپس از طرح تحقی، انجام دادند. در این مطالعه عال

ر عملکرد ب یو مثبت یممستق یردانش محور تأث یکه رهبر بوداز آن  یحاک یجنتا شد. یپاکستان جمع آور یعال یدانشگاه ها یعلم

رد محور بر عملکدانش یرهبر یرتأث یتا حد یدانش و نوآور یریتمد یندهایکه فرآ دادنشان  هایافته ین،دارد. عالوه بر ا یسازمان

 .کنندیم گریرا واسطه یسازمان

طالعه: مدانش: مورد  یجادو ا یکفرهنگ بوروکرات ینمحور بدانش یرهبر یانجینقش م(، تحقیقی را با عنوان 2020) 25علی و ساگسان

نفر از کارکنان شاغل در  175متشکل از  ینمونه ا یبر رو یمطالعه تجرب ینا، به انجام رساندند. در شمال عراق یدولت یهادانشگاه

 یجادبا ا یرابطه منف یککه فرهنگ بوروکرات دادنشان  یجمختلف واقع در شمال عراق )کردستان عراق( است. نتا یدولت یدانشگاه ها

 شود. یم گریدانش محور واسطه یرتوسط رهب یرابطه تا حد یندانش دارد و ا

 در راستای بیان مساله و مبانی نظری تحقیق مل مفهومی و فرضیات این مطالعه بدین صورت می باشد:

 فرضیات

 معنادار دارد. یرتاث یدانش مدار بر عملکرد سازمان یرهبر: 1فرضیه

 معنادار دارد. یرتاث یدانش بر عملکرد سازمان یریتمد یندفرا: 2فرضیه

 معنادار دارد. یرتاث یدانش مدار بر نوآور یرهبر: 3فرضیه

 معنادار دارد. یرتاث یدانش بر نوآور یریتمد یندفرا: 4فرضیه
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 2020:مدل مفهومی مطالعه برگرفته از  تحقیق رحمان و همکاران 1شکل

 یق تحق یشناسروش

پیمایشی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اساتید دانشگاه -پژوهش حاضر از نوع توصیفی

نفر است. در این پژوهش با  400مشغول به فعالیت هستند که تعداد کل اساتید بالغ بر  1400باشند که در سال محقق اردبیلی می

شد که پس از توزیع و براورد نفر  197دن تعداد اعضای جامعه آماری، از طریق فرمول کوکران نمونه آماری توجه به مشخص بو

 پرسشنامه سالم برگشت داده شد.  192جمع اوری 

از  رهبری دانش مدارهای در این مطالعه پرسشنامه است بدین صورت که برای گردآوری اطالعات مربوط به ابزار گردآوری داده

تایی، نواوری از پرسشنامه کرالواج و  5سوال استاندارد در طیف لیکرت  5(شامل 2018امه )نقشبندی و جاسم الدین )پرسشن

 4( شامل 2012تایی، عملکرد سازمانی از پرسشنامه وانگ و وانگ ) 5سوال استاندارد در طیف لیکرت  7( شامل 2010همکاران )

سوال استاندارد در  8( شامل 2009فرایند مدیریت دانش از پرسشنامه هوانگ و لی ) تایی و برای 5سوال استاندارد در طیف لیکرت 

ها از نظر روایی محتوایی توسط برخی از استادان و خبرگان بررسی شد و به منظور برازش تایی استفاده شد.  پرسش 5طیف لیکرت 

 Spss25 ، Smartpls 3.2.8 افزارهایها از نرمر تحلیل دادهپایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است. و به منظو

 استفاده شد.

 

 ها()یافته هاداده لیتحلتجزیه و  یبررس

مشخصات پاسخ دهندگان در این مطالعه با استفاده از سه متغیر جمعیت شناختی سن، جنسیت و سطح تحصیالت صرفاً الف( آمار توصیفی: 

 75.5از این میان  اند، درصد زن بوده 39.6دهندگان مرد و درصد از پاسخ 60.4 مورد بررسی قرار گرفت.جهت گزارش سیمای آزمودنی ها، 

درصد دارای مدرک  16.7و  %50درصد، دکتری 33.3درصد مجرد، همچنین  افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  24.5درصد متاهل و 

 پسادکتری بودند.

 

ای :. الف(آلفای کرونباخ:  معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و سنجهPLSمعیارهای ارزیابی برازش در ب(آمار استنباطی: 

نشانگر پایایی قابل  0.7گردد. مقدار آلفای کرونباخ باالتر از )سازگاری درونی( محسوب می26مناسب برای ارزیابی پایداری درونی

، روش باشدها میعیار آلفای کرونباخ یک معیار سنتی برای تعیین پایایی سازه(: از آنجایی که مCRقبول است. ب( پایایی ترکیبی)

PLS ایایی برد. برتری آن نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پتری نسبت به آلفا به نام پایایی ترکیبی به کار میمعیار مدرن
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ایایی در گردد. در نتیجه برای سنجش بهتر پیگر محاسبه میهایشان با یکدها نه بصورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی سازهسازه

شود، نشان از پایداری 0.7برای هر سازه باالی   CRشوند. در صورتی که مقدار ، هر دوی این معیارها به کار برده میPLSروش 

-حاسبه مقدار همبستگی شاخصگیری دارد. ج( ضرایب بارهای عاملی: بارهای عاملی از طریق مهای اندازهدرونی مناسب برای مدل

شود موید این مطلب است که واریانس بین  0.4شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از های یک سازه با آن سازه محاسبه می

 گیری قابل قبول استگیری آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازههای آن از واریانس خطای اندازهسازه و شاخص

شود. معیار به کار برده می plsگیری در روش د(روایی همگرا: معیاری است که برای برازش مدل اندازه (.1393)داوری و رضازاده، 

AVE تر های خود است. به بیان سادهدهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخصنشانAVE  میزان

دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر است.در مورد ی خود را نشان میهاهمبستگی یک سازه با شاخص

AVE  است، بدین معنی که مقدار  0.5مقدار بحرانی عددAVE   دهند )همان روایی همگرای قابل قبول را نشان می 0.5باالی

 آمده است: 1معیار در جدول  4منبع(. تمام این 

 

 و پایایی متغیرهای پژوهش. نتایج روایی 2جدول 

 روایی همگرا پایایی ترکیبی الفای کرونباخ بارعاملی نماد سوال متغیر

مدار دانش رهبری  

Q1 0.876 0.871 0.905 0.658 

Q2 0.715 

Q3 0.805 

Q4 0.864 

Q5 0.785 

 نوآوری

Q6 0.842 0.941 0.952 0.738 

Q7 0.43 

Q8 0.884 

Q9 0.885 

Q10 0.836 

Q11 0.856 

Q12 0.866 

دانش مدیریت فرایند  

Q13 0.658 0.906 0.926 0.615 

Q14 0.749 

Q15 0.558 

Q16 0.888 

Q17 0.897 

Q18 0.753 

Q19 0.858 

Q20 0.847 

سازمانی عملکرد  Q21 0.826 0.904 0.929 0.724 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ال اس یدر نرم افزار اسمارت پ یاتفرض یرمس یب( ضرا2)شکل 

Q22 0.778 

Q23 0.891 

Q24 0.908 

Q25 0.844 



 
 ال اس یدر نرم افزار اسمارت پ یاتفرض ی( آماره معنادار 3)شکل

 

نظر در بازه مورد قبول قرار دارند لذا مدل نشان میدهد که معیارهای مورد  1نتایج خروجی مدل اندازه گیری مطابق جدول 

نتایج ضریب مسیر برای فرضیات  2گیری از برازش الزم برخوردار است پس میتوان به بررسی فرضیات مطالعه پرداخت. شکل اندازه

 نتایج اماره تی برای تأیید یا رد فرضیات این مطالعه را نشان میدهد. 3مطالعه را نشان میدهد و شکل 

  ها:ها و  آزمون فرضیهدادهتحلیل 

 عملکردبر  رهبری دانش مدار میتوان استنباط کرد گه فرضیه اول تحت عنوان تأثیر  2و جدول  3و  2با توجه به نتایج شکل 

درصد بصورت مستقیم و مثبت می باشد. فرضیه دوم نیز نشان  95مورد تأیید است و این معناداری در سطح اطمینان  سازمانی

درصد تأثیر معنادار مثبت دارد. فرضیه سوم نشان داده  95در سطح اطمینان  عملکرد سازمانیبر  فرایند مدیریت دانش میدهد که

درصد تأثیر معنادار مثبت دارد. همچنین براساس فرضیه چهارم مشخص  95در سطح اطمینان  نوآوریبر  رهبری دانش مداراست که 

 درصد تأثیر معنادار مثبت دارد. 95در سطح اطمینان  ریبر نوآو فرایند مدیریت دانششد که متغیر 

 

 پژوهش یاتفرض یبرا یو معنادار یرمس یبضر یج( نتا2جدول )

 مسیر فرضیه ضریب مسیر آماره تی سطح معناداری

 سازمانی_عملکرد  <-مدار  _دانش  _رهبری 0.196 2.682 0.008

0.000 5.762 0.436 
عملکرد  <-دانش  _فرایندمدیریت 

 سازمانی_



 نواوری <-مدار  _دانش  _رهبری 0.402 5.712 0.000

 نواوری <-دانش  _فرایندمدیریت  0.467 7.291 0.000

  یشنهادو پ گیرییجهنت

 یاز رهبر یبر دانش هستند که به شکل یمبتن یهاسازمان یمؤسسات آموزش عال در راستای نتایج این مطالعه میتوان بیان داشت که

 یود. رهبرش یو بهبود عملکرد سازمان ینوآور یشکند که منجر به افزا یندانش را تضم هایییمؤثر دارا یریتدارند که بتواند مد یازن

دانش مورد توجه روزافزون  مدیریتمرتبط با  یاتو ادب یآن در رهبر یدایشاست که از زمان پ یاز رهبر یمحور شکل خاصدانش

 یژهوبه ی،آن بر عملکرد سازمان یربر، تأثدانش یهادر سازمان یشکل از رهبر ینا یتاهم یشافزا میرغمحققان قرار گرفته است. عل

موضوع نپرداخته است که چگونه  ینا یموجود هنوز به بررس یقاتتحق ین،. عالوه بر ایستمشخص ن یمؤسسات آموزش عال در

هدف  ین،کند. بنابرا یم یلتبد یمؤسسات آموزش عال دانش محور را به عملکرد یرهبر یرتأث یدانش و نوآور یریتمد فرآیندهای

 .بود یمؤسسات آموزش عال و عملکرد یدانش، نوآور یریتمد یندهایدانش محور، فرآ یرابطه رهبر یمطالعه بررس ینا

رد عملکنواوری و انش بر د یریتمد یندهایفرآو  محوردانش یرهبر یممستق یرتأث یبا هدف بررس یقتحق ینطور خاص، ا به

 ی، برا محقق اردبیلی دانشگاه یعلم یاته یاعضا یشنهادی،پ یقو آزمون مدل تحق یروابط فرض یبررس یبرا انجام شد. یسازمان

بر  یممحور به طور مثبت و مستقدانش یکه رهبر دهدینشان م معادالت ساختاری یلتحل یجها انتخاب شدند. نتاداده یآورجمع

ور . به طگذارندیم یرتأث یدانش و نوآور یریتمد یندهایفرآ ینو همچنگذارد یم یرتأث موسسات اموزش عالی مانیعملکرد ساز

 ینظر یهامعنا که نه تنها شکاف یناست به ا یعکرد که بد یتجرب ییدو تا یشنهادرا پ یقاتیمدل تحق یکخالصه، مطالعه حاضر 

ا در ر و فرایند مدیریت دانش محوردانش یکه نقش مهم رهبر کندیارائه م یزرا ن یمهم یریتیمد یماهبلکه مف کند،یرا پر م وریضر

 یب سازمانمطلو یجبه نتا یابیبه طور گسترده در دست ینقش رهبر برجسته می کند.  یعال یهاعملکرد دانشگاهنواوری و   بهبود 

تر مهم یمؤسسات آموزش عال بر ماننددانش یهاسازمان یبرا یهفرض ینشناخته شده است. ا یو عملکرد سازمان یمانند اثربخش

را با  یآموزش یاتدانش و ادب یریتموجود، مد ی، رهبریعلم یاته یاز اعضا یاحاضر با استفاده از نمونه پژوهش .است

 ینوآور یاتدانش و ادب یریتمد ی،رهبر یفعل یقتحق ی،نظر تئور از .دهدیگسترش م یریتیمد یممتعدد و مفاه ینظر یهامشارکت

 .کند یرا به طرق مختلف گسترش و اصالح م

شکل  ینا یممستق یرتأث یبررس یبرا یامطالعه داند،یم یسندهکه نو یی، تا جا یاتمحور در ادبدانش یمدل رهبر یاز زمان معرف اوالً،

مطالعه با برجسته کردن نقش  بررسی نشده بود. این یمؤسسات آموزش عال یها ینهدر زم یژهوبه ی،بر عملکرد سازمان یاز رهبر

 یاتو ادب ی، به رهبر یمؤسسات آموزش عال محور ماننددانش یهاسازمان یعملکرد سازمان یدر ارتقا یاز رهبر یشکل خاص ینچن

مثبت  ندیودر پ یدانش و نوآور یریتمد یندهایبر نقش فرآ یدبا تأک یکنون یقاتتحق هاییافتهدوم،  .کندیموجود کمک م یآموزش

( و )گرانت، 2001)گلد و همکاران،  یدانش سازمان یریتمد یتقابل یه، از ادغام نظریمحور و عملکرد سازماندانش یرهبر ینب

 ی می کند.تجرب یبانی( پشت1996
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(2018)الدین   

 

 . رئیس دانشگاه ما محیطی را برای رفتار مسئوالنه اساتید و کار تیمی ایجاد کرده است. 1

 . کنند. مدیران در دانشگاه یادگیری از طریق تجربه را ترویج می کنند و اشتباهات را تا حدی قبول می2

 . رئیس دانشگاه ما به  اساتید یکه دانش خود را به اشتراک می گذارند و به کار می برند پاداش می دهد. 3

. مدیران در دانشگاه ما به عنوان مشاور رفتار می کنند و هدف آنها کنترل و ارزیابی دانش برای دستیابی به 4

 اهداف است.  

 کنند. . مدیران در دانشگاه کسب دانش خارجی را ترویج می5

 نوآوری

نوآوری خدمات کرالواج و 

(2010همکاران )  

 . دانشگاه خدمات جدید را برای  اساتید توسعه می دهد. 6

 . دانشگاه در طی پنج سال گذشته برنامه ها و خدمات جدیدی را برای  اساتید گسترش داده است. 7

. دانشگاه موفق شده است خدمات ویژه ای را مطابق با درخواست های  اساتید به صورت انعطاف پذیر ارائه 8

 دهد. 

 . دانشگاه به طور مداوم کیفیت خدمات جدید برای  اساتید را افزایش داده است. 9

 نوآوری فرآیند

کرالواج و همکاران 

(2010)  

 خدمات در دانشگاه به عنوان یک فرآیند همیشه در حال انجام است.  . توسعه کانال های جدید برای ارائه10

 . دانشگاه پیشنهادات و یا شکایات  اساتید را با دقت بررسی می کند. 11

های پاداش، . دانشگاه همواره بر روی نوآوری های مدیریتی مانند نوآوری های اداری مبتنی بر رایانه، طرح12

 و... تأکید می کندآموزش  اساتید جدید 

 فرایند

 مدیریت

 دانش

کسب دانش هوانگ و لی 

(2009)  

 . دانشگاه ما از دانش موجود در بهبود خدمات استفاده می کند. 13

 . دانشگاه ما از دانش موجود در بهبود خدمات به دانشگاه های دیگر استفاده می کند.14

 . دانشگاه ما  اساتید جدید را به عنوان منبعی برای کسب دانش جدید استخدام می کند. 15

 اشتراک دانش

(2009هوانگ و لی )  

 دهد. . دانشگاه ما به اشتراک گذاری اطالعات و دانش بین اعضای هیات علمی را ترویج می16

 . دانشگاه ما به اشتراک گذاری اطالعات در بین  اساتید و دانشجویان را ترویج می دهد. 17

 . دانشگاه ما به اشتراک گذاری اطالعات در بین واحد های مختلف را ترویج می دهد.18

استفاده از دانش لی و 

(؛  هوانگ 2005همکاران )

(2009و لی )  

 . دانشگاه ما به طور موثر منابع و انواع مختلف دانش را برای استفاده مدیریت می کند. 19

 . در دانشگا ما از نمودار فرایند کار انجام وظایف کار استفاده می شود. 20

سازمانی وانگ و وانگ  عملکرد

(2012)  

 بهتر است. یدیکل یبا رقبا یسهاز دانشگاه ما در مقا یترضا . 21

 . مدیریت هزینه دانشگاه ما در مقایسه با رقبای کلیدی بهتر است.22

 . پاسخگویی دانشگاه ما در مقایسه با رقبای کلیدی بهتر است. 23

 . بهره وری پژوهشی دانشگاه ما در مقایسه با رقبای کلیدی بهتر است. 24

 . مدیریت دارایی دانشگاه ما در مقایسه با رقبای کلیدی بهتر است. 25
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