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Abstract 

The purpose of this study is to provide a model of knowledge-oriented leadership for 

organizational ambidexterity. The current research is a descriptive and correlational type, 

which was carried out using a survey method. The present study is descriptive and 

correlational which has been done by survey method. Also In terms of purpose, this study is 
developmental- applied research. The statistical population of the study to test the model is 

19358 employees of health care service organizations in Kerman province that the sample 

size of 586 people is based on 5 to 10 times the number of questions in the questionnaire. In 

order to analyze the data, descriptive and inferential statistical methods have been used and 

the tools of data collection are knowledge oriented leadership questionnaires and 

organizational ambidexterity. The research findings while confirming the proposed model, 

showed that are knowledge oriented leadership and some of its dimensions (learning 

orientation, creating a supportive environment for learning, supporting the learning process 

at the individual and group level, acting as a role model, knowledge-oriented education, 

integration of knowledge and innovation, stimulating knowledge dissemination, leadership 

skills, supporting knowledge sharing, evaluating performance based on knowledge sharing 

and rewards based on sharing of knowledge) have a positive effect on organizational 
ambidexterity and among these dimensions, the effect of reward dimension based on 

knowledge sharing on organizational ambidexterity is greater than other dimensions.  
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5درجهت دوسوتوانی سازمانی محور ارائه الگوی رهبری دانش
 

 

 پورامین نیک ،عزیزه عزیزیان

 ، مهدی محمدباقریزهرا شکوه

 91/99/9511تاریخ دریافت: 

 96/15/9519تاریخ پذیرش نهایی: 

 چکیده
محور درجهت دوسوتوانی سازمانی است. پژوهش حاضر هدف از این پژوهش، ارائه الگوی رهبری دانش

باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش ازنظر هدف، توصیفی و از نوع همبستگی می
ن بخش اداری نفر از کارکنا 9164۱کاربردی است. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو،  -ایتوسعه
برابر تعداد  91تا  4نفر براساس  4۱2های خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان هستند که حجم نمونه  سازمان

ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده تحلیل داده و سؤاالت پرسشنامه درنظر گرفته شده است. برای تجزیه
های پژوهش محور و دوسوتوانی سازمانی هستند. یافتهی رهبری دانشهاها، پرسشنامهاست و ابزار گردآوری داده

یابی یادگیری، ایجاد فضای حمایتی محور و ابعاد آن )جهتضمن تأیید الگوی پیشنهادی، نشان داد که رهبری دانش
غام محور، اداز یادگیری، حمایت از فرایند یادگیری در سطح فردی و گروهی، عمل در نقش الگو، آموزش دانش

دانش، ارزیابی عملکرد برمبنای  های رهبری، حمایت از تسهیمدانش و نوآوری، تحریک انتشار دانش، مهارت
بُعد سازمانی تأثیر مثبت دارند و از بین این ابعاد، تأثیر دانش( بر دوسوتوانی  بر تسهیم دانش و پاداش مبتنی تسهیم

 .بیشتر از سایر ابعاد بوده استسازمانی  بر تسهیم دانش بر دوسوتوانی پاداش مبتنی
 

 محور؛ دوسوتوانی سازمانی؛ استان کرمان. رهبری؛ رهبری دانش: کلیدواژه

                                                                                                                                             

 . این مقاله مستخرج از رساله دکتری مدیریت دولتی است.9
 .ندانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایرا 
 .نویسنده مسئول( ه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران، گرودانشیار( 

nikpour2003@yahoo.com 
 .گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران ،استادیار 

 .تی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایرانگروه مدیریت دول ،استادیار 

mailto:nikpour2003@yahoo.com
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 مقدمه
مررج  و که دانشمندان به آن لبه هررج  است جای ثبات به سمت چیزی در حرکت بهدر عصر حاضر، دنیا 

 دیر باشدن با چنرین شررایطی،    هواجبرای مها سازمان (.16: 961۱گویند )کاویانی و همکاران، می 9)آشوب(

هرا  سرازمان  یبقرا  گرر، ید طرفاز موجود خود ببرند و یهایرا از منابع و توانمند یبرداربهره بیشترینبتوانند 

 (.6196، 6تاشرمن )اوریلری و   اسرت  یریپرذ مستلزم انطباق و انعطاف ی،طیمح یهاتحولاین تغییر و در برابر 

اسرت   6یسازمانی دوسوتوانشدن با این شرایط،  برای مواجهها زمانساآنکه یکی از راهکارهای اساسی  حال

 2بررداری و بهرره  4اکتشافزمان  عنوان توانایی پیگیری هم سازمانی، بهدوسوتوانی (. 6196و همکاران،  5)پتل

، ۱شده است )احمد و همکارانو ایجاد تغییرات ناشی از اتخاذ فرایندهای متناقض متعدد در سازمان تعریف 

 هرای تنها مسرئول فعالیرت   ها بتوانند نههدف اصلی دوسوتوانی سازمانی، یافتن راهی است که سازمان (.6191

وری باشند، بلکه سازگاری با تغییرات محریط سرازمانی را نیرز مردیریت     کنونی خود مانند سودآوری و بهره

-نی یک وجه تمایز بین موفقیت دوسوتوانی سازماتوان گفت که می ،بنابراین(. 616: 9511کنند )یعقوبی، 

و  سازمانی در دنیرای پویرا   (. لذا، توجه به دوسوتوانی6161، ۱گاراسسازمانی و عدم موفقیت است )پوچ و 

 (.25: 9615امری ضروری است )مرادی و همکاران،  ،امروزی پُرتغییر

توجره   قابرل و پشرتیبانی   به حمایرت  آنها، ی کارکنانهااز ایده برداریبرای اکتشاف و بهره ،دیگر ازسوی

توان توازنی بین ثبات و تغییر ایجاد کرد، زیرا رهبری رهبری نیاز دارند و با تمرکز درست روی رهبری، می

 سریاری از بره اعتقراد ب   (.6191، 1برخروردار اسرت )اقبرال و غضرنفر    زیادی  بسیار هایو توانمندی هااز قابلیت

سررازمانی را  توانرد دوسرروتوانی ارشرد سررازمانی، مرری  رهبررری مرردیران، سربک  و متخصصرران نظرررانصراح  

برخرورداری از  تروان گفرت کره    در ایرن رابطره مری    .(91: 9611تأثیر قرار دهد )محمدی و همکاران،  تحت

)جعفرری و   سرازد مری  محقر  در سرازمان  ، زمینه را برای نوآوری و اکتشراف  91محوردانشرویکرد رهبری 

                                                                                                                                             

1. Edge of Choas 

2. O’Reilly & Tushman 

3. Organizational Ambidexterity 

4. Patel 

5. Exploration 

6. Exploitation 

7. Ahammad et al 

8. Posch & Garaus 

9. Iqbal & Ghazanfar 

10. Knowledge Oriented Leadership 
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آوردن و ادغام دست محور پیروان خود را درمورد چگونگی بهدانشان این، رهبربر عالوه(. 6161همکاران، 

دونررات و کننررد )مرریشررود، راهنمررایی برررداری موفرر  از دانررش مرریدانررش کرره منجررر برره اکتشرراف و بهررره 

-هد امیسر نخوسرازمانی  دوسروتوانی  و تحقر   نمودن  دنبالتوان گفت که بنابراین می(. 6194، 9سانچزدپابلو

 . در سازمان محورنشی داهبررویکرد ر کارگیری بهرتو پدر مگر ، بود

باشند؛ ای را در جوامع دارا میهای خدمات بهداشتی درمانی جایگاه ویژهدیگر، امروزه سازمان ازطرف

 وبخش خصوصی  چرون  مختلفی ملاعو باهرای خردمات بهداشرتی درمرانی     سرازمان تعامل و  طتباارچراکه 

 ینا که شرده اسرت   موج  فرهنگیو  سیاسی دی،قتصاا ،جتماعیا ملاعو ،مههاز  ترر مهمو  هانمازیگر ساد

عرالوه،   بره  (.1: 9616)خیراطی،  گیرند  ارگوناگونی قر ت وومتفاو انتظارات ستهها اخو ضمعر در هانمازسا

 مشکالتیو  وریفناو  نشدا زمینره در  یاهدگستر تتحوال باخدمات بهداشرتی درمرانی    یهانمازسا امروزه

جایگراه ویرژه و   بره   اتوجره ب ،(. بنرابراین 9611هستند )صادقی و پورمحمرد،   جهامو ییهادارا ینا مدیریتدر 

توانرد در رفررع  سرازمانی مری   دوسروتوانی  راهبررد ، اتخراذ  هرا و مشرکالت سرر راهشران    حسراس ایرن سرازمان   

ر گفتره  تر طور که پریش  و همان کننده باشد کمکهای خدمات بهداشتی درمانی های مدیران سازمان نگرانی

لرذا، تحقیر  پیرامرون    گررا.  نشی داهبرر با کاربستمگر ، بودهد امیسر نخوسازمانی دوسوتوانی شد، تحق  

های خردمات بهداشرتی درمرانی از    در سازمانسازمانی  دوسوتوانی منظور به محوردانشرهبری تبیین الگوی 

 اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است. 

صرو   خدر منرد نظام یافته و سعهتو ارائه چارچوبیدنبال  به پژوهش حاضربه آنچه که گفته شد،  باتوجه

جهررت درهررایی اساسری  هررای خردمات بهداشررتی درمرانی اسرت تررا گرامی     در سرازمان  محرروردانرش رهبرری  

ایرن پرژوهش ارائره الگروی رهبرری      از هردف   ،بنرابراین  ها برداشته شود. سازمانی در این سازمان دوسوتوانی

 است.های خدمات بهداشتی درمانی  در سازمان سازمانی وسوتوانیجهت ددر محوردانش

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 محوررهبری دانش

پی آن، به انتقرال یرادگیری   به ایجاد و بازسازی یادگیری و درهای رهبری که یکی از جدیدترین نظریه

                                                                                                                                             

1. Donate & Sanchez de Pablo 
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-دانرش د کره از عبرارت رهبرری    اولین فردی برو « 9اسکایرم»است.  محوردانششود، نظریه رهبری منجر می

شود کره بره موجر  آن، فررد از سرایر      عنوان فرایندی تعریف می ، بهمحوردانشکرد. رهبری  استفاده محور

کنرد  نیاز برای دستیابی به اهداف گروهی یا سازمانی حمایت میگروه در فرایندهای یادگیری مورد اعضای

عبرارتی، رهبرران    افراد از یک کانال دانشی اسرت. بره  دایت ی هامعن ، بهمحور دانش(. رهبری 6115، 6)ویتاال

نهایت به اهداف کلی مربوط به ستفاده از دانش هدایت کنند و درسازمان باید کارکنان را برای یادگیری و ا

عنروان نگررش یرا اقردام،      ، بره محرور دانرش رهبرری  (. 22: 9611لی و همکاران، دانش دست پیدا کنند )قلیچ

نهایرت تغییرر در   دهرد و در مری دانش جدید را بهبود شده که خل ، تسهیم و کاربرد حاسبه مشاهده شده یا م

 (. 619۱، 6بنرردی و جاسررمودین)نقررشسررازد، تعریررف شررده اسررت  مررینتررایف فکررری و جمعرری را فررراهم  

آفرین، انگیزشری و ارتبراطی اسرت کره تشروی  بره یرادگیری در        ، شامل ملزومات تحولمحوردانشرهبری 

(. ابعرراد رهبررری 6161، 5همررراه دارد )النیرردی و همکراران  زمرران را بره  توانرایی کررار فکررری هرم   و هرراچرالش 

 ند از:عبارت محور دانش

دهد و با پیروان خرود، مسریر   آموزش را ترویف می محوردانشیادگیری: در این بعد رهبر یابی جهت .9

 سازد.توسعه را روشن می

هایی است که رهبران با قصد و آگاهی قبلی ن بُعد شامل فعالیتایجاد فضای حمایتی از یادگیری: ای .6

 کنند.بر توسعه جو حمایتی محیط کارشان تالش می

عنروان حرامی    ی: این بُعد بره نقرش فعرال رهبرر بره     حمایت از فرایند یادگیری در سطح فردی و گروه .6

ش رهبرری، شربیه بره یرک     محور( اشاره دارد. ایرن نقر  فرایندهای یادگیری )اعم از فردمحور و گروه

 مربی یا معلم است.

ردستان خود را در جهت توسعه دادن خود، زیقرارازطری  الگو محوردانشعمل در نقش الگو: رهبر  .5

 (.6115کند )ویتاال، ای مستمر تهییف می حرفه

بخشریدن بررای    کارکنران خرود آمروزش، تصرور و الهرام     به  محوردانش: رهبران محوردانشآموزش  .4

 کنند  کارگیری و توزیع دانش و مفاهیم ابتکاری را اعمال می هب

                                                                                                                                             

1. Skyrme 

2. Vitala 

3. Naqshbandi & Jasimuddin 
4
. Alneadi et al 
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توانرد  دانش، می طری  تعامل مناس  با اجزای مدیریتاز محوردانشادغام دانش و نوآوری: رهبری  .2

 (.6161، 9)شهزاد و همکارانتوجهی افزایش دهد سطح نوآوری مدیران را به میزان قابل

بخرش و ارائره مسریر    انداز روشن و الهامطری  ارائه چشماز محوردانشتحریک انتشار دانش: رهبران  .۱

 (. 619۱، 6کنند )شمیم و همکارانهای آینده، عطش دانش ایجاد میبرای تالش

ری کادات عاو ها رفتا، رنشدانسبت به ان هبررش نگرن شامل مفاهیمی چورهبررری:  هررای  مهررارت .۱

ست ن استادیرن زنش میااری داگذاكشترایش به افزدر اهبر رنایی اتودر حیاتی  عاملیو ست ا

 (. 91۱: 9615)صنوبر و همکاران، 

دانش قدرت و توانایی است که مبادلره دانرش و خالقیرت را تشروی      تسهیم  دانش:حمایت از تسهیم  .1

شرود  فکری مری فکری و سرمایه باال در قدرت کند و حمایت از تسهیم دانش، منجر به عملکرد می

 (. 955: 9612تفرشی و همکاران، )

 ،دانرش  گرذاری و کراربرد  اشرتراك  ، بره محوردانشدانش: رهبری مبنای تسهیم ارزیابی عملکرد بر .91

 کند.کند و اشتباهات را تحمل میدانش راهنمایی میدهد، کارکنان را در فرایندهای پاداش می

دادن یادگیری و پاداش یبا تحمل اشتباهات، ارتقا رمحودانش رهبران دانش:بر تسهیم  پاداش مبتنی .99

سرازمانی را در سرازمان شرکل     دانرش، فرهنرو و سراختار   دانش و تسهیم و اشتراك هایبه فعالیت

 (.6161، 6دهند )رحمان و اقبال می

 

 دوسوتوانی سازمانی

ای چیرگری و مهرارت   معنر  ( بره Dexterityمعنای دوسرو و )  ( بهAmbiدوسوتوانی از دو واژه التین ) واژه

شناسی و رفتاری، افررادی کره توانرایی اسرتفاده از هرر دو دسرت خرود برا          تشکیل شده است. در سطح روان

(. 965: 961۱جیلری و همکراران،   شوند )قورههای مساوی را دارا هستند افرادی دوسوتوان نامیده میمهارت

طرور   هرایی کره بره   اسرتعاره بررای سرازمان   عنوان  مان هم تعمیم داده شده است و بهاین مفهوم به سازامروزه، 

 (.6161، 5پردازند، اسرتفاده شرده اسرت )وانرو و گیبرونز     برداری می های اکتشاف و بهرهزمان به فعالیت هم

                                                                                                                                             
1
. Shehzad et al 

2. Shamim 

3. Rehman & Ighbal 
4
. Wang & Gibbons 
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دانکرن، دیردگاه سراختاری    پیشنهاد شد.  91۱2در سال « 9دانکن»بار توسط   دوسوتوانی سازمانی، برای اولین

کننرد، پیشرنهاد   می هایی که به سمت نوآوری حرکتار دوگانه را برای شرکتبه این مفهوم داشت و ساخت

هرای  سرازی فعالیرت  داده بود؛ یک ساختار برای توسعه نوآوری )تحقی  برای نوآوری( و دیگری برای پیاده

هم  را از پیشسازمانی دوسوتوانی  9119در سال « 6مارچ»برداری از نوآوری(. پس از دانکن، نوآورانه )بهره

بنردی  در یرک طبقره   .(6194، 6)زاکرر و روزینرو   تعریف نمرود برداری دادن دو مفهوم اکتشاف و بهرهقرار

 سازمانی در سه مرحله ذیل تبیین شده است:کلی، توسعه ادبیات دوسوتوانی 

، پرردازی شود که غالبرا  برا نظریره   را شامل می 6114تا  9114های شده بین سال : تعاریف ارائهمرحله اول

 برداری( مرتبط است.ساختارها و مفاهیم اساسی )اکتشاف و بهره

ثر اشرکال  ؤبرداری( و نیز عوامرل مر  مربوط به رشد و پرورش مفاهیم اصلی )اکتشاف و بهره :مرحله دوم

را  6111تا  6114های سازمانی و پیامدهای آن تمرکز دارد. این مرحله، مطالعات سالگوناگون دوسوتوانی 

تحلیرل صرورت   و هرای محردودی جهرت کشرف سرطوی تجزیره      د. همچنین در این دوره تالششوشامل می

 پذیرفته است.

ها و سراختارهای  دنبال تثبیت مفهوم، مدل تثبیت مطری است، محققان به عنوان مرحله تحت :مرحله سوم

ری دوسروتوان  دوسوتوانی با استفاده از همگرایی موجود با مفاهیم بنیادی چون فرهنرو دوسروتوانی و رهبر   

 (.6192، 5باشند )کلمنمی

شرود )اوریلری و تاشرمن،    مری برداری عملیاتی سازمانی با دو بعد اکتشاف و بهرهکلی دوسوتوانی طور به

611۱.) 

 یهررا تیصررالح توسعهو  جهشیو  یندبنیا یهاآورینو ،مایشآز ،تمایز ،جستجواکتشرراف: شررامل   .9

 .دارد رهشاا تبلندمد یها و بازگشت غیرقطعی نتایف بهو  ستا دیجد

 یگیررکا بهو  یجیر( تدد)بهبوهررررای  نرررروآوری ،ییراکا ،پاالیشو  یصالا شاملبرررررداری: بهررررره .6

مرردت مرررتبط اسررت )زاکررر و   کوترراه و مطمئن یهاگشتزبا بهو  ستا نمازسا فعلی هررای توانررایی

 .(6194روزینو، 
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 پیشینه پژوهش

کنون پژوهشی )اعرم از  داد که تاد نشان موجوو الگوهای  هانظریه، مبانیور مرو هش وپژپیشینه سی ربر

طرور مسرتقل    سرازمانی بره   درجهت دوسوتوانی محوردانشطراحی الگوی رهبری  بارهخارجی( در داخلی و

نوعی در ارتبراط موضروع ایرن     است که به شده هایی پرداختههشیرفته است. لذا در اینجا به پژو صورت نپذ

 پژوهش هستند:

تبیررین نقررش اشررتراك دانررش بررر دوسرروتوانی »عنرروان ( در پژوهشرری تحررت 9614و شررهریاری )وکیلرری 

دریافتند کره اشرتراك   « دارو(های تولید مطالعه: شرکتجذب شرکت )موردش میانجی ظرفیت سازمانی: نق

( 6192داری برر دوسروتوانی سرازمانی دارد. کلمررن )    یدانرش و ظرفیرت جرذب شررکت ترأثیر مثبرت و معنر       

، بره ایرن   «بررخط رهبری و دوسوتوانی در واحدهای یرادگیری  بررسی رفتارهای »عنوان ود تحت پژوهش خ

سرازمانی   تواند بر بهبود و ارتقرای دوسروتوانی  های مدیران مییافت که سبک رهبری و مهارتدست  نتیجه

، «وانی سرازمانی رهبرری و دوسروت  »عنوان  ( در پژوهشی تحت6192) 9باسکاردا و همکارانگذار باشد. تأثیر

سرازمانی )آمروزش، مردیریت     سرازوکار هرا سره   دادنرد. آن  قررار رهبری بر دوسوتوانی را مورد بررسی  رابطه

برداری به آن متکری هسرتند و پرنف رفترار )تعهرد،      عملکرد و مدیریت دانش( را که رهبران برای ترویف بهره

هرا تکیره   اکتشراف بره آن  برران بررای تررویف    پذیری، توانمندسازی و فراگیرری( را کره ره  انداز، ریسکچشم

ای و سربک رهبرری   ترتیر  برا سربک رهبرری مبادلره      ها و رفتارها بهسازوکارکنند، شناسایی کردند. این  می

تعرادل پویرای اکتشراف و    »عنروان   ( در پژوهشری تحرت  619۱) 6الگرر و همکراران   گرا سازگار است.تحول

هایی با تغییرات تدریجی، حفظ که در محیط ه این نتیجه رسیدندب« برداری: مزایای احتمالی دوسوتوانی بهره

( در پژوهشری بره   9611وکیلری و همکراران )   شرود. منجرر مری  سرازمان  به بهبود عملکررد   ،دوسوتوانی بیشتر

هرای پرژوهش درقالر  مرردل    پرداختنرد. یافترره « دوسرروتوان در صرنعت بانکرداری   الگروی سرازمان  طراحری  »

ی )عوامرل  عل ر بردارانه(، شررایط  محوری )نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره ن مقولهعنوا به پارادایمی سازمان

گرر، راهبردهرا )ائرتالف،    ای )عوامرل سرازمانی و فرردی(، شررایط مداخلره     زمینره  درونی و بیرونری(، عوامرل  

اسرت.  منردی مشرتریان( طراحری شرده      پیچیده( و پیامردها )سرود، رشرد، رضرایت    موازنه و ساختار  راهبردی

سرازمانی در ترأثیر   تبیین نقرش میرانجی دوسروتوانی    »عنوان  ( در پژوهشی تحت 9611محمدی و همکاران )
                                                                                                                                             

1. Baskarada et al 

2. Luger et al 



 5305 پاییز(، 32پیاپی شماره ) 2شماره ، یازدهممطالعات رفتار سازمانی، سال   فصلنامه

510 

 آفررین برر دوسروتوانی   تحرول گرفتنرد کره سربک رهبرری      نتیجه« گرا بر هوشیاری کارآفرینانهرهبری تحول

رهبرری  »عنروان   ( در پژوهشری تحرت  9611داری دارد. محمرودی و همکراران )   یسازمانی تأثیر مثبت و معن

 محرور یرک سربک   دریافتند که رهبری دانرش « های علوم پزشکیعلمی در دانشگاهمحور و مرجعیت دانش

بازدهی در سازمان  تواند اهداف رهبری را به شکل مطلوب و باالترین میزانکه میرهبری در سازمان است 

ای از منابع سرازمانی  برداری بهینهوان بهرهتگیری از رویکرد رهبری متناس  میبا بهره ،جاری کند. بنابراین

هرای دوسروتوانی سرازمانی     یافتن زیراسراس »عنوان ( در پژوهشی تحت 6161) 9ونوکوپال و همکاراننمود. 

رفتراری بیشرتر باعر      ینردهای ادغرام  ابه این نتیجه رسیدند که فر« باال درك نقش ادغام رفتاری مدیران رده

شرود و دوسروتوانی، ترکیر  رابطره برین ادغرام رفتراری و عملکررد         ازمان مری ترکیبی سافزایش دوسوتوانی 

سراختاری و   دوسروتوانی » عنروان ( در پژوهشری تحرت   6161) 6ماری و همکاران کند.سازمان را متعادل می

ای بررای  کردنرد کره هرر دو رویکررد سراختاری و زمینره       پیشرنهاد « ای: به سوی یک رویکرد یکپارچهزمینه

سرازمانی و   سازمانی مکمل یکدیگر هسرتند. بنرابراین بررای دسرتیابی بره دوسروتوانی       دوسوتوانی دستیابی به

سرازمانی و   توان با تنظریم سراختار  زمان می طور همبرداری بهبرتری در توانایی مقابله با تضاد اکتشاف و بهره

 زمینه سازمانی در تعامل، اطمینان حاصل کرد.

 

  وهشهای پژ مدل مفهومی و فرضیه
امه ای و توزیرع پرسشرن  ، از مطالعرات کتابخانره  محرور دانرش  در این پژوهش برای طراحی متغیر رهبرری 

مورد شناسرایی قررار    ایطری  مطالعات کتابخانهاز محوردانشترتی  که ابتدا ابعاد رهبری  استفاده شد. بدین

و همچنرین شناسرایی ابعرادی کره      رمحرو دانشمنظور تعیین تناس  این ابعاد با متغیر رهبری  گرفت، سپس به

نفرر   61باز در اختیار  صورت نیمه ای بهرسشنامهاند، پای مورد لحاظ قرار نگرفته احتماال در مطالعات کتابخانه

انرد، قررار   دهانسرانی برو  از اساتید دانشگاه در رشته مردیریت منرابع   آنها  بیشتراز خبرگان آگاه به موضوع که 

بره   یدسترس ،یفاز یهدف از دلف)د شاستفاده از فن دلفی فازی در این زمینه اخذ  ها باداده شد و نظرات آن

 یخا  است که با استفاده از پرسشرنامه و نظرخرواه   یمورد موضوعخبرگان در یتواف  گروه نیترمطمئن

انی . برای طراحی متغیر دوسوتو(ردیپذیها صورت مآنبه بازخورد حاصل از  باتوجه و دفعات از خبرگان، به
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نظر در جامعه مورد شده استفاده شده است. سپس مدل طراحی (611۱اوریلی و تاشمن )سازمانی نیز از مدل 

 دهد:مدل مفهومی پژوهش را نشان می، (9)به آزمون گذاشته شده است. شکل 

 
 

 
 

 . مدل مفهومی پژوهش9شکل 

دنبرال   این پژوهش بره  ،قعوادل مفهومی فوق شکل گرفته است. دراساس مهای پژوهش حاضر بر فرضیه

 های ذیل است: آزمون فرضیه
 :فرضیه اصلی
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 سازمانی تأثیر دارد.بر دوسوتوانی  محوردانشرهبری 
 :های فرعیفرضیه

 سازمانی تأثیر دارد.یادگیری بر دوسوتوانی یابی جهت .9

 سازمانی تأثیر دارد.حمایتی از یادگیری بر دوسوتوانی ایجاد فضای  .6

 سازمانی تأثیر دارد.یادگیری در سطح فردی و گروهی بر دوسوتوانی از فرایند حمایت  .6

 سازمانی تأثیر دارد.عمل در نقش الگو بر دوسوتوانی  .5

 سازمانی تأثیر دارد.بر دوسوتوانی  محوردانشآموزش  .4

 سازمانی تأثیر دارد.ادغام دانش و نوآوری بر دوسوتوانی  .2

 سازمانی تأثیر دارد.ش بر دوسوتوانی دان تحریک انتشار .۱

 سازمانی تأثیر دارد.های رهبری بر دوسوتوانی مهارت .۱

 سازمانی تأثیر دارد.دانش بر دوسوتوانی حمایت از تسهیم  .1

 سازمانی تأثیر دارد.دانش بر دوسوتوانی مبنای تسهیم عملکرد بر ارزیابی .91

 سازمانی تأثیر دارد.سوتوانی بر تسهیم دانش بر دو پاداش مبتنی .99

 

  شناسی پژوهشروش
ام شده اسرت.  یابی( انجباشد که به روش پیمایشی )زمینه حاضر توصیفی و از نوع همبستگی میپژوهش 

آماری پژوهش جهرت آزمرون الگرو،     کاربردی است. جامعه -اینظر هدف، توسعههمچنین این پژوهش از

کره در ایرن   کرمران هسرتند و ازآنجا  اسرتان  ت بهداشرتی درمرانی   خردما هرای  سرازمان بخش اداری کارکنان 

برابرر تعرداد    91ترا   4حجم نمونه بین  ،استفاده شده است ساختاریمعادالت  سازی پژوهش از رویکرد مدل

عنروان حجرم نمونره انتخراب      نفر بره  4۱2اساس،  . براین(9،6191)وستلن شد نظر گرفتهسؤاالت پرسشنامه در

آوری جمرع  رایدر این پرژوهش بر  بوده است. ای متناس  با حجم طبقه، گیریروش نمونههمچنین اند. شده

ای لیکرت تنظیم درجه 4اساس طیف ساخته استفاده شده است که بر پرسشنامه محق  6های موردنیاز از داده

رزیابی قررار  طری  ابعاد مورد ارا از محوردانشسؤال است و متغیر رهبری  62اند. پرسشنامه اول، شامل شده
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سرؤال(   5) 91ترا   ۱های  یابی یادگیری، سؤالسؤال( برای سنجش بُعد جهت 2) 2تا  9های  دهد که سؤالمی

سؤال( برای سنجش بُعد حمایت  5) 95تا  99های  برای سنجش بُعد ایجاد فضای حمایتی از یادگیری، سؤال

سؤال( برای سنجش بُعد عمل در نقش  6) 9۱تا  94های  از فرایند یادگیری در سطح فردی و گروهی، سؤال

سرؤال(   6) 66ترا   69هرای   ، سؤالمحوردانشسؤال( برای سنجش بُعد آموزش  6) 61تا  9۱های  الگو، سؤال

سؤال( برای سرنجش بُعرد تحریرک انتشرار      6) 62تا  65های  برای سنجش بُعد ادغام دانش و نوآوری، سؤال

سرؤال(   6) 69و  61هرای   های رهبری، سرؤال سنجش بُعد مهارتسؤال( برای  6) 61تا  6۱های  دانش، سؤال

سؤال( برای سنجش بُعد ارزیابی عملکررد   6) 66و  66های  برای سنجش بُعد حمایت از تسهیم دانش، سؤال

بر تسهیم دانش هسرتند.   ؤال( برای سنجش بُعد پاداش مبتنیس 6) 62تا  65های  بر مبنای تسهیم دانش و سؤال

دهرد کره   مری  طری  ابعراد مرورد ارزیرابی قررار    ؤال است و متغیر دوسوتوانی را ازس ۱1شامل پرسشنامه دوم، 

سؤال( برای سنجش بُعد  64) ۱1تا  62های  سؤال( برای سنجش بُعد اکتشاف و سؤال 64) 64تا  9های  سؤال

ازمانی از روش و دوسروتوانی سر   محوردانشهای رهبری منظور تعیین روایی پرسشنامه به برداری هستند.بهره

ها برا درصرد براالیی بره تأییرد      اعتبار محتوایی استفاده شده است )نظرات متخصصان( و روایی این پرسشنامه

ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسری قررار گرفتره     چنین روایی سازه پرسشنامههم رسیده است.

هرا نیرز از آلفرای    برای تعیین پایایی پرسشنامه .های پژوهش به آن پرداخته شده است است که در بخش یافته

آورده شرده اسرت. مقردار     6و  9استفاده شده است که نتایف آن در جداول  (CR)کرونباخ و پایایی مرک  

)هیرر و  تعیرین شرده اسرت     2/1قبول برای ضررای  آلفرای کرونبراخ و پایرایی ترکیبری حرداقل برابرر برا          قابل

 .(6111، 9همکاران
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 ایی ابعاد متغیرهای پژوهش. پای9جدول 

 بُعد
آلفای 

 کرونباخ

تعداد 

 سؤاالت
 بُعد

آلفای 

 کرونباخ

تعداد 

 سؤاالت

 6 ۱۱۱/1 های رهبری مهارت 2 ۱61/1 یابی یادگیری جهت

ایجاد فضای حمایتی از 

 یادگیری
 6 ۱1۱/1 حمایت از تسهیم دانش 5 ۱12/1

 5 ۱66/1 یند یادگیریاحمایت از فر
بنای تسهیم ارزیابی عملکرد برم

 دانش
۱66/1 6 

 6 ۱6۱/1 بر تسهیم دانش پاداش مبتنی 6 ۱65/1 عمل در نقش الگو

 64 11۱/1 اکتشاف 6 1۱6/1 محورآموزش دانش

 64 14۱/1 برداری بهره 6 ۱۱6/1 ادغام دانش و نوآوری

    6 ۱12/1 تحریک انتشار دانش
 

 . پایایی مرک  متغیرهای پژوهش6جدول 

 متغیر ابعادتعداد  (CR)کب پایایی مر متغیر

 99 1۱6/1 محوردانشرهبری 

 6 1۱6/1 سازمانی دوسوتوانی
 

تحلیل عاملی تأییردی و  ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی )تحلیل دادهو تجزیه رایدر این پژوهش ب

 استفاده شده است. Amosو  Spssافزارهای  یابی معادالت ساختاری( و از نرم مدل

 

  های پژوهشیافته
 گیری ی اندازههابرازش الگو

گیری متغیرهای پرژوهش، از تحلیرل عراملی تأییردی اسرتفاده       برازش الگوهای اندازه برایدر این بخش 

کرردن   مشرخص  بررای شرده،   های گرردآوری  یی و پایایی در شاخصشده است. بَعد از اطمینان از وجود روا

ای برای سنجش متغیرهای پنهران )متغیرهرای    ( تا چه اندازهگیری )متغیرهای مشهود های اندازه اینکه شاخص

بره   باشرد  یپنهران مر   یرهرا یشده که مربوط بره متغ  مشاهده یرهایالزم است ابتدا متغقبول هستند،  کنون( قابلم

 .رندیطور مجزا مورد آزمون قرار گ
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-مانی پرداختره مری  و دوسوتوانی سراز  محوردانشگیری رهبری  ادامه به نتایف برازش الگوهای اندازهدر

 شود: 

-دانرش رهبرری  گیرری   انردازه   توان گفت که الگروی  ، می(6)شده در جدول  های ارائهبه شاخص باتوجه

هریچ سرؤالی   ، (5)شده در جردول    به بارهای عاملی محاسبه برازش مناسبی برخوردار است و باتوجه از محور

حرذف از رونرد تحلیرل وجرود نداشرت. در مردل        نبود، بنابراین سرؤالی بررای   4/1دارای بار عاملی کمتر از 

 رابطه کوواریانسی استفاده شد. ۱های برازش از  تحلیل عاملی برای بهبود شاخص

 

 محورهای برازش الگوی رهبری دانش . شاخص6جدول 

 شده مقدار گزارش قبول حد قابل شاخص

 652/9 6تر از  برابر یا کوچک (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجارشده 

 119/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (GFI)نیکویی برازش شاخص 

 ۱21/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده   شاخص نیکویی برازش اصالی

 126/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (NFI)شاخص برازش هنجارشده 

 1۱6/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 12۱/1 1/1تر از بر یا بزرگبرا (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 1۱6/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 154/1 1۱/1تر از  برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 
 

 محورهای مربوط به رهبری دانش سؤال t. بار عاملی استاندارد و مقادیر 5جدول 

 سازه
سؤال 

 پرسشنامه
ی بار عامل

 استانداردشده

t 
 مقدار

p-
 مقدار

 سازه
سؤال 

 پرسشنامه
بار عاملی 

 استانداردشده

t 
 مقدار

p-
 مقدار

یابی  جهت
 یادگیری

 <114/1 616/65 ۱19/1 9سؤال 
ادغام دانش 
 و نوآوری

 - - ۱5۱/1 69سؤال 

 <114/1 ۱42/64 ۱5۱/1 66سؤال  <114/1 616/62 ۱62/1 6سؤال 

 <114/1 661/6۱ ۱۱5/1 66سؤال  <114/1 66۱/64 ۱21/1 6سؤال 

 <114/1 561/6۱ ۱5۱/1 5سؤال 
تحریک 
 انتشار دانش

 - - ۱46/1 65سؤال 

 <114/1 211/64 ۱6۱/1 64سؤال  <114/1 111/62 ۱66/1 4سؤال 

 <114/1 125/62 ۱26/1 62سؤال  - - ۱۱1/1 2سؤال 

ایجاد 
فضای 

حمایتی از 
 یادگیری

 <114/1 121/6۱ ۱44/1 ۱سؤال 
های  مهارت

 رهبری

 - - ۱5۱/1 6۱سؤال 

 <114/1 ۱5۱/64 ۱۱5/1 6۱سؤال  <114/1 292/65 ۱44/1 ۱سؤال 

 <114/1 ۱14/94 ۱1۱/1 61سؤال  <114/1 2۱5/65 ۱1۱/1 1سؤال 

 - - ۱25/1 91سؤال 

حمایت از 
تسهیم 
 دانش

 - - ۱62/1 61سؤال 
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 سازه
سؤال 

 پرسشنامه

بار عاملی 
 استانداردشده

T 
 مقدار

-p 
 سازه مقدار

سؤال 
 پرسشنامه

بار عاملی 
 استانداردشده

T 
 مقدار

-p 
 مقدار

حمایت 
یند ااز فر

 یادگیری

 <114/1 461/9۱ ۱1۱/1 69سؤال   <114/1 166/66 ۱15/1 99سؤال 

ارزیابی  <114/1 169/66 ۱11/1 96سؤال 
عملکرد 
برمبنای 
تسهیم 
 دانش

 - - ۱12/1 66سؤال 

 <114/1 269/94 ۱2۱/1 66سؤال  <114/1 614/65 ۱61/1 96سؤال 

پاداش  - - ۱6۱/1 95سؤال 
بر  مبتنی

تسهیم 
 دانش

 - - ۱۱6/1 65سؤال 

عمل در 
نقش 
 الگو

 <114/1 991/61 ۱21/1 64سؤال  <114/1 ۱11/62 ۱26/1 94سؤال 

 <114/1 696/9۱ ۱44/1 62سؤال  <114/1 541/61 ۱۱1/1 92سؤال 

 - - ۱44/1 9۱سؤال 

     
آموزش 
-دانش

 محور

 <114/1 164/62 ۱44/1 9۱سؤال 

 <114/1 951/6۱ ۱۱۱/1 91سؤال 

 - - ۱59/1 61سؤال 

 

- گیرری دوسروتوانی   انردازه   تروان گفرت کره الگروی     ، می(4)شده در جدول   های ارائهبه شاخص باتوجه

سرؤال   ۱، (2)شرده در جردول    عاملی محاسبه ه بارهای ب برازش مناسبی برخوردار است و باتوجه سازمانی از

بودنرد، بنرابراین از رونرد تحلیرل کنرار       4/1( دارای بار عراملی کمترر از   94، 95، 96، 99، 1، ۱، ۱، 2)سؤال 

 رابطه کوواریانسی استفاده شد. 61های برازش از  در مدل تحلیل عاملی برای بهبود شاخص گذاشته شدند.
 

 سازمانیبرازش الگوی دوسوتوانی های  . شاخص4جدول 

 شده مقدار گزارش قبول  حد قابل شاخص

 46۱/6 6تر از  برابر یا کوچک (CMIN/DF)شده کای اسکوئر بهنجار

 ۱16/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 ۱56/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده   شاخص نیکویی برازش اصالی

 ۱۱۱/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (NFI)شده ازش هنجارشاخص بر

 191/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 115/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 191/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 1۱6/1 1۱/1تر از  رابر یا کوچکب (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 
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 سازمانیهای مربوط به سازه دوسوتوانی  سؤال t. بار عاملی استاندارد و مقادیر 2جدول 

 سازه
سؤال 

 پرسشنامه
بار عاملی 

 استانداردشده
t 

 مقدار

p-
 مقدار

 سازه
سؤال 

 پرسشنامه
بار عاملی 

 استانداردشده
t 

 مقدار

p-
 مقدار

 اکتشاف

 <114/1 494/96 441/1 9سؤال 

ره
به

ری
ردا
ب

 

 - - 219/1 62سؤال 

 <114/1 456/94 421/1 6۱سؤال  <114/1 9۱1/96 414/1 6سؤال 

 <114/1 ۱51/94 25۱/1 6۱سؤال  <114/1 91۱/1 6۱5/1 6سؤال 

 <114/1 ۱66/9۱ ۱65/1 61سؤال  <114/1 592/94 265/1 5سؤال 

 <114/1 611/96 421/1 51سؤال  <114/1 511/96 49۱/1 4سؤال 

 <114/1 962/92 226/1 59سؤال  <114/1 4۱1/91 551/1 2سؤال 

 <114/1 6۱۱/92 2۱6/1 56سؤال  <114/1 546/۱ 646/1 ۱سؤال 

 <114/1 14۱/9۱ 214/1 56سؤال  <114/1 196/۱ 669/1 ۱سؤال 

 <114/1 566/95 414/1 55سؤال  <114/1 2۱6/۱ 626/1 1سؤال 

 <114/1 56۱/94 264/1 54سؤال  <114/1 ۱۱2/96 4۱6/1 91سؤال 

 <114/1 25۱/9۱ ۱41/1 52سؤال  <114/1 611/91 566/1 99سؤال 

 <114/1 992/9۱ ۱61/1 5۱سؤال  <114/1 192/91 545/1 96سؤال 

 <114/1 464/9۱ ۱44/1 5۱سؤال  <114/1 ۱15/95 212/1 96سؤال 

 <114/1 1۱9/9۱ ۱۱9/1 51ل سؤا <114/1 924/99 525/1 95سؤال 

 <114/1 191/9۱ 21/1 41سؤال  <114/1 161/1 595/1 94سؤال 

 <114/1 6۱2/92 22۱/1 49سؤال  <114/1 652/9۱ ۱11/1 92سؤال 

 <114/1 ۱41/92 211/1 46سؤال  <114/1 664/9۱ ۱15/1 9۱سؤال 

 <114/1 116/94 246/1 46سؤال  <114/1 951/94 266/1 9۱سؤال 

 <114/1 249/94 256/1 45سؤال  <114/1 945/92 226/1 91سؤال 

 <114/1 61۱/95 411/1 44سؤال  <114/1 ۱21/92 211/1 61سؤال 

 <114/1 651/9۱ ۱14/1 42سؤال  <114/1 195/9۱ ۱61/1 69سؤال 

 <114/1 641/95 4۱1/1 4۱سؤال  <114/1 121/9۱ 21۱/1 66سؤال 

 <114/1 692/9۱ ۱56/1 4۱سؤال  <114/1 4۱5/9۱ ۱9۱/1 66سؤال 

 <114/1 166/9۱ ۱۱1/1 41سؤال  <114/1 ۱۱۱/96 4۱6/1 65سؤال 

 <114/1 111/91 ۱۱5/1 21سؤال  <114/1 465/92 2۱۱/1 64سؤال 

 <114/1 622/9۱ ۱54/1 29سؤال  <114/1 ۱55/95 296/1 62سؤال 

 <114/1 ۱12/9۱ ۱24/1 26سؤال  <114/1 1۱۱/94 244/1 6۱سؤال 

 <114/1 6۱9/96 446/1 26سؤال  <114/1 26۱/91 ۱14/1 6۱سؤال 

 <114/1 166/94 291/1 25سؤال  <114/1 169/9۱ ۱61/1 61سؤال 

 <114/1 11/95 29۱/1 24سؤال  <114/1 ۱۱6/9۱ ۱26/1 61سؤال 

 <114/1 145/94 2611/1 22سؤال  <114/1 4۱5/92 2۱1/1 69سؤال 

 <114/1 466/92 2۱۱/1 2۱سؤال  <114/1 16۱/9۱ ۱21/1 66سؤال 

 <114/1 6۱۱/94 261/1 2۱سؤال  <114/1 ۱64/96 469/1 66سؤال 

 <114/1 222/92 2۱6/1 21سؤال  <114/1 6۱2/64 24۱/1 65سؤال 

 <114/1 655/9۱ ۱5۱/1 ۱1سؤال  - - 29۱/1 64سؤال 
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 های پژوهش یهآزمون الگوی پیشنهادی و فرض

داری از نسبت بحرانی اسرتفاده شرده اسرت. چنانچره نسربت بحرانری،        در این پژوهش برای بررسی معنی

یرا کمترر از    25/9درصرد( و یرا بیشرتر از     4باشد )در سطح خطای کمتر از  -12/9یا کمتر از  12/9بیشتر از 

دار برین دو متغیرر حاصرل     یمعنر درصرد(، فرضریه تأییرد و رابطره      91باشد )در سطح خطای کمتر از  -25/9

 شود. می

-برا دوسروتوانی    محرور دانرش دار برین رهبرری     نری دهنده رابطره مع  نشان ، (۱)شده در جدول  نتایف ارائه 

ایشری  برودن ضرری  مسریر، ایرن رابطره از نروع افز       بره مثبرت   (. باتوجره =p، 26۱/1β=119/1سرازمانی اسرت )  

-توانی ، زمینره افرزایش دوسرو   محرور دانشود در اجرای رهبری که با افزایش و بهبامعن )مستقیم( است. بدین

سرازمانی  درصرد از تغییررات دوسروتوانی     61(، R2اساس مقردار ضرری  تعیرین )   شود. بر سازمانی فراهم می

 شود. تبیین می محوردانشتوسط رهبری 

دهنده  ، نشانآمده است (۱)در جدول که های برازش الگوی پیشنهادی پژوهش  همچنین مقدار شاخص

 .بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است مناس 

 
 های برازش الگوی پیشنهادی پژوهش . شاخص۱جدول 

 شده  مقدار گزارش قبول  حد قابل شاخص

 252/6 6تر از  برابر یا کوچک (CMIN/DF)شده کای اسکوئر بهنجار

 116/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 ۱۱۱/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده   زش اصالیشاخص نیکویی برا

 ۱16/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (NFI)شده شاخص برازش هنجار

 111/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 ۱۱2/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 111/1 1/1تر از برابر یا بزرگ (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 125/1 1۱/1تر از  برابر یا کوچک (RMSEA)ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

 
 سازمانیبر دوسوتوانی  محورتأثیر رهبری دانش . آزمون۱جدول 

 مقدار-t pآماره  ضریب مسیر اصلی فرضیه



 و همکاران( عزیزیان) درجهت دوسوتوانی سازمانی محور ارائه الگوی رهبری دانش

511 

 119/1 219/99 26۱/1 دوسوتوانی سازمانی ← محوردانشرهبری 

 
 

 پژوهش الگویآزمون مربوط به ساختاری  معادالتیابی مدلیف . نتا6 شکل

 

، (=p ،915/1β=119/1یرادگیری ) یرابی   جهرت دهد تأثیر متغیرهای  مینشان  (1)نتایف حاصل از جدول 

ینرد یرادگیری در سرطح فرردی و     احمایرت از فر  ،(=p ،1۱9/1β=114/1) ایجاد فضای حمایتی از یرادگیری 

 محرروردانررشآمرروزش  ،(=p ،125/1β=112/1)عمررل در نقررش الگررو   ، (=p ،951/1β=119/1) گروهرری

(119/1=p ،66۱/1β=) ،ادغام دانش و نوآوری (112/1=p،991/1β=   تحریک انتشرار دانرش ،)(119/1=p ،

944/1β=) ،رهبری های  مهارت(119/1=p ،915/1β=) ،  دانرش حمایت از تسرهیم (119/1=p ،61۱/1β=)، 

، p=119/1)دانرش  برر تسرهیم    پاداش مبتنری و ( =p ،151/1β=11۱/1دانش )یم مبنای تسهارزیابی عملکرد بر

6۱9/1β=شردن ضررای  مسریر نشران     دار اسرت و مثبرت    درصرد معنری   4سرطح  سازمانی در  ( بر دوسوتوانی 

بره ضررای  مسریر     انرد. باتوجره  زایشری )مسرتقیم( داشرته   سازمانی ترأثیر اف  دهند که این ابعاد بر دوسوتوانی می

سازمانی بیشتر از سرایر ابعراد   بر تسهیم دانش بر دوسوتوانی  گفت تأثیر بُعد پاداش مبتنیوان ت شده می همحاسب

 مورد بررسی بوده است.
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 سازمانیبر دوسوتوانی  محور. آزمون تأثیر ابعاد رهبری دانش1جدول 

 مقدار-t pآماره  ضریب مسیر های فرعیفرضیه

 119/1 251/5 915/1 ازمانیسدوسوتوانی  ←یابی یادگیری جهت

 114/1 ۱۱6/9 1۱9/1 سازمانی دوسوتوانی ←ایجاد فضای حمایتی از یادگیری

 119/1 291/6 951/1 سازمانیدوسوتوانی  ←حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی

 112/1 469/9 125/1 سازمانیدوسوتوانی  ←عمل در نقش الگو

 119/1 611/4 66۱/1 سازمانی نیدوسوتوا ←محوردانشآموزش 

 112/1 ۱6۱/6 991/1 سازمانیدوسوتوانی  ←ادغام دانش و نوآوری

 119/1 ۱64/6 944/1 سازمانیدوسوتوانی  ←تحریک انتشار دانش

 119/1 16۱/6 915/1 سازمانیدوسوتوانی  ←های رهبری مهارت

 119/1 256/5 61۱/1 سازمانی دوسوتوانی ←حمایت از تسهیم دانش

 11۱/1 141/1 151/1 سازمانیدوسوتوانی  ←مبنای تسهیم دانشارزیابی عملکرد بر

 119/1 ۱61/4 6۱9/1 سازمانیدوسوتوانی  ←بر تسهیم دانش پاداش مبتنی

 

 گیری بحث و نتیجه
و ابعاد آن  محوردانشرهبری  که پژوهش، نشان دادپیشنهادی الگوی  ییدأحاضر ضمن تنتایف پژوهش 

گذارند و در میان ابعراد موردبررسری، ترأثیر بُعرد پراداش      می داری بر دوسوتوانی سازمانی یمثبت و معنتأثیر 

نترایف   ،ادامره ر ابعراد مرورد بررسری بروده اسرت. در     سازمانی بیشتر از سای دانش بر دوسوتوانیم بر تسهی مبتنی

کره بره شرری ذیرل      شدحلیل مقایسه و ت ،های مختلفهای پژوهش با نتایف پژوهش ون فرضیهحاصل از آزم

 است:

سرازمانی ترأثیر مثبرت     بر دوسوتوانی محوردانشنشان داد که رهبری  یاصل هیآزمون فرض جهینت یبررس

سرازمانی   ، زمینره افرزایش دوسروتوانی   محرور دانرش که با افزایش و بهبود در اجررای رهبرری   امعن دارد. بدین

( همخرروانی دارد. دونررات و 6194و سررانچزدپابلو )شررود. ایررن یافترره بررا نتررایف پررژوهش دونررات  فررراهم مرری

گرا های رهبری تحولترکیبی از سبک محوردانشگرفت که رهبری  سانچزدپابلو، در مطالعات خود نتیجه 

 محرور دانرش کنیم که رهبری ای همراه با انگیزش و ارتباطات است. بنابراین منطقی است که فرض و مبادله

ای از مبادلره گرا و رهبری تحولهای رهبری مثبت بگذارد، زیرا سبکانی تأثیر تواند بر دوسوتوانی سازممی
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کره از   محرور دانرش طریر  رهبرری   هسرتند و ایجراد محیطری از    محرور دانشعوامل اصلی در ساخت رهبری 

سرازی و بهبرود   کنرد، شررط ضرروری مردیران بررای پیراده      برداری قردردانی مری  های اکتشاف و بهرهفعالیت

 سازمانی است.ی دوسوتوان

سرازمانی ترأثیر مثبرت     یرادگیری برر دوسروتوانی    یابیاول نشان داد که جهت یآزمون فرع جهینت یبررس

( همخروانی دارد. جرو و پرارك و    6191) 6( و شرری  و همکراران  6191) 9های جو و پرارك دارد که با یافته

 یابی یرادگیری کارکنران نقرش   تشود، جهدانش می شری  و همکاران، بیان کردند وقتی صحبت از کشف

خراطر   یادگیری تمام اقردامات خرود را بره   یابی کار، کارمند با جهت کند، زیرا پس از اتماممی مهمی را ایفا

 ،دیگرر  شرده اسرت. ازطررف    خرورده یرا موفر    کنرد کره شکسرت    آورد که بره موجر  آن قضراوت مری    می

محرور  شود، زیرا کارکنان یرادگیری  ادگیری نیز انجامیتواند توسط کارکنان دارای گرایش برداری می بهره

ی  و غری  و فرایندی دارنرد کره ازطریر  آن    های عججدید، تسلط بر موقعیتهای سعی در ایجاد مهارت

 ها را افزایش داد. توان یادگیری آنمی

سرازمانی  ی حمایتی از یادگیری برر دوسروتوان  نشان داد که ایجاد فضای  دوم یآزمون فرع جهینت یبررس

 4(، هی و وانو6116) 5(، بنر و تاشمن6111) 6بام و همکاران پژوهشتأثیر مثبت دارد که این یافته با نتایف 

بررداری و  در مطالعات خود دریافتنرد اگرچره تعراریف متفراوتی از بهرره     آنها  .ستراستاهمهمسو و ( 6115)

 .مرتبط هستند با یادگیری و نوآوریآنها  یاکتشاف وجود دارد، اما  هر دو

نشان داد که حمایت از فرایند یادگیری در سطح فرردی و گروهری برر     سوم یآزمون فرع جهینت یبررس

( همخوانی دارد 611۱) 2سازمانی تأثیر مثبت دارد. این یافته با نتایف پژوهش گروین و همکاراندوسوتوانی 

اع بدابه تمرکرز کننرد، منجرر    نش دا رتشاند و ایجاجهرت ا ن درمازسادر  محوردانشان هبررگر که معتقدند ا

سانی نابط د و روایی بهبوافزا، ارزش تباطیهرای اطالعراتی و ار   مهارتشاعه آوری و انوو خالقیت ها  ارزش

ی هامهبرناو از باشند  شتهاسی نداهرات تغییران از هبررگر ا ،دیگررر عبررارت  نررد. برره شوی مرریپذیرفنعطاو ا

پیدا یف وترن مازسارا در هی وگر، یادگیری جمعی و کنند دهپیان مازساا را در هو آنکنند حمایت ی گیردیا
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که یک دارنررد  ن مرریبیای رابطرره وجررود دارد و گیردیاو نش داشتند که بین د داعتقان این محققاکنررد. امرری

 هد.ل دنتقاو اکس  اع، بدرا انش تخصصی داند اکه بتوگیرد د میمانی یان زمازسا

سرازمانی ترأثیر مثبرت    که عمل در نقش الگو بر دوسوتوانی  نشان داد چهارم ین فرعآزمو جهینت یبررس

کردنرد   ( بیران 619۱بنردی و جاسرمودین )  . نقرش سرت قبلری همسو دارد. این یافته با نتایف مطالعات محققان 

تقویرت   دهنرد ترا برا   ترأثیر قررار مری    کنند و پیروان خرود را تحرت  میعنوان الگو عمل  به محور دانشرهبران 

دهنررد. کررروق و  مشرارکت کرراری، تعهررد تأثیرگررذار و خودکارآمرردی خرالق، رفتررار دوسرروتوانی را نشرران  

 یک حسد یجااباع  ری لگومحو، انشدابر  مبتنیهررای  ه گرفتنررد کره در سررازمان ( نتیجرر6196) 9همکراران 

سرمایه ان و هبرای ربرن ماآریک ان عنو بهآوری را که نود شومیی الترف واهد  خصوك درمشتر

 زد.سامیی مطرن، مازنسانی ساا

سرازمانی ترأثیر مثبرت    بر دوسوتوانی  محوردانشنشان داد که آموزش  پنجم یآزمون فرع جهینت یبررس

مثبتری برین رشرد    هرا رابطره   ( همخروانی دارد. آن 9111) 6دارد. این یافته با نتایف پرژوهش آتراسرتن و مالنردر   

رابطره مثبرت برین میرزان      زیرادی از کردنرد. همچنرین شرواهدی    پیردا   آموزشی هایوری و اجرای برنامه بهره

 دارد. آموزش کارکنان و نوآوری وجود

سازمانی تأثیر مثبت نشان داد که ادغام دانش و نوآوری بر دوسوتوانی ششم  یآزمون فرع جهینت یبررس

آوری مرداوم  یافتند جمعها درآن( همخوانی دارد. 6114) 6دارد. این یافته با نتایف پژوهش سابرامنیام و یونت

یافته برداری، دانش انتشرار ای بعد بهرهشود. برجدید و نوآوری به اکتشاف منجر می سازی دانش و یکپارچه

مرورد  کره در  شرود، درحرالی  مری ازمان اسرتفاده  برای بهبود محصوالت، فرایندها یا خدمات موجود یرک سر  

هرای جدیرد بهرره گرفتره     تولیرد محصروالت و فنراوری   اکتشاف از دانش به شکل یک پایه و اسراس بررای   

 شود. می

سازمانی ترأثیر مثبرت   نشان داد که تحریک انتشار دانش بر دوسوتوانی  هفتم یآزمون فرع جهینت یبررس

( همخرروانی دارد. نتررایف پررژوهش مررابی و 6196) 5دارد کرره ایررن یافترره بررا نتررایف پررژوهش مررابی و همکرراران

 میزان نشر دانش در سازمان و دوسوتوانی رابطه وجود دارد. همکاران، نشان داد که بین
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مثبرت  سرازمانی ترأثیر   رهبری بر دوسروتوانی  های نشان داد که مهارت هشتم یآزمون فرع جهینت یبررس

 هررا معتقدنررد کرره رهبررران ( همخرروانی دارد. آن6194) 9دارد. ایررن یافترره بررا نتررایف پررژوهش ژانررو و چنررو 

کننرد  عملی را ترکی  و اصالی مری رهبری، دانش حاصل از تجربیات های مهارت با استفاده از محور دانش

 شود.های نوآورانه و اکتشاف میکه موج  دسترسی به منابع ارزشمند برای اجرای ایده

 سرازمانی ترأثیر  دانرش برر دوسروتوانی    نشران داد کره حمایرت از تسرهیم      نهم یآزمون فرع جهینت یبررس

 هرا نقرش اشرتراك   ( همخروانی دارد. آن 6191) 6ه با نتایف پرژوهش کاماسراك و بلروتالز   مثبت دارد. این یافت

وری و توجهی بر انواع نروآ آوری دانش اثر قابل داد جمعدانش در دوسوتوانی را بررسی کردند. نتایف نشان 

ی برر  دانش، شامل اهدای دانرش بره داخرل و خرارج از گرروه، هریچ اثرر       حال اهدای  دوسوتوانی دارد. بااین

گرذار  بردارانه و دوسوتوانی تأثیردانش در گروه بر دو نوآوری بهرهاکتشافی ندارد. همچنین اهدای نوآوری 

 است.

برر تسرهیم دانرش برر دوسروتوانی       مبتنری  نشان داد که ارزیرابی عملکررد   دهم یآزمون فرع جهینت یبررس

( دریافتند که 6191) 6. داهلندر و گاناست راستای تحقیقات قبلی این یافته در مثبت دارد کهسازمانی تأثیر 

که چه نوع منرابع دانرش بایرد بره     مناس  برای ارزیابی و تعیین اینهای ها به رهبران توانمند با مهارتسازمان

 یابند.شوند، نیاز دارند تا بتوانند به یک برنامه کارآمد نوآوری و اکتشاف دست  اشتراك گذاشته

سرازمانی  دانرش برر دوسروتوانی    برر تسرهیم    که پاداش مبتنینشان داد  یازدهم یآزمون فرع جهینت یبررس

( همخوانی دارد. آنها معتقدنرد رهبرران   6161دارد. این یافته با نتایف پژوهش شهزاد و همکاران )مثبت تأثیر 

کرارگیری   دانش و بهگذاشتن و اکتشاف  اشتراك زیردستان خود را برای بهبا قدردانی و پاداش،  محوردانش

 سازند.جدید تشوی  و توانمند می برداری از دانش ها برای بهرهایده
 

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش

گذارد، پیشنهاد می مثبتتأثیر یابی یادگیری بر دوسوتوانی سازمانی به اینکه نتایف نشان داد جهت باتوجه

سرازمان   آتری  یهرا در جریان برنامره  کارکنان را ،یادوره هاینشست یزارگقال  برمدیران در که شود می

 .کنندزی سافشفا داده وتوضیح  نکنارکا ایبررا  نمازسا هیندآ یمسیرهاو  افهداو  قرار دهند
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 مثبرت ترأثیر  به اینکه نتایف نشان داد ایجاد فضرای حمرایتی از یرادگیری برر دوسروتوانی سرازمانی        باتوجه

عنروان   اشتباهات کارکنان را بهو عمل کنند  گرمایتح یک شکل بهمدیران که  شودگذارد، پیشنهاد می می

 کارکنان داشته باشند. یتمالحبا اشتباهات ا یمنطق ینمایند و برخورد ریتعب تیبه موفق دنیرس یبرا یپل

به اینکه نتایف نشان داد حمایرت از فراینرد یرادگیری در سرطح فرردی و گروهری برر دوسروتوانی          باتوجه

منظرور   بره  یسطو همهدر را  یمستمر یهازشموآمردیران   شرود رد، پیشنهاد مری گذامی مثبتتأثیر  سازمانی

 دهند. ارقر رکا رستودر د های کارکنانها و مهارتقابلیت توسعه

گذارد، پیشرنهاد  می مثبتتأثیر به اینکه نتایف نشان داد عمل در نقش الگو بر دوسوتوانی سازمانی  باتوجه

، یارفره ح یهرا اهگر و شرکت در کار یعلمجدید طری  مطالعه منابع ازمدیران تالش نمایند که  که شود می

 انیر مبرا کارکنران در   زیر خرود را ن  یعلمر  یدسرتاوردها  نخریآروز نگه دارند، اینکه همواره خود را به ضمن

  بگذارند.

گرذارد،  مری  مثبرت ترأثیر  برر دوسروتوانی سرازمانی     محرور دانرش به اینکه نتایف نشان داد آمروزش   باتوجه

در  ،کنند رکا اتتجهیز با چگونهکارکنران   ینکها ایبررا  زمال هرای مردیران آمروزش   کره  شرود  هاد مری پیشن

 دهند.  ارقر رکا رستود

گرذارد،  مری  مثبرت ترأثیر  به اینکه نتایف نشان داد ادغام دانش و نوآوری برر دوسروتوانی سرازمانی     باتوجه

ها ها را به سمت اجرای این ایدهاستقبال کرده و آنورانه کارکنان های نوآمدیران از ایده که شودپیشنهاد می

هرای مختلرف، شررایط را بررای     آمرده از بخرش   دسرت  مدیران ازطری  ترکی  دانش بهسوق دهند. همچنین 

 نوآوری مهیا سازند. 

گرذارد،  مری  مثبرت ترأثیر  برر دوسروتوانی سرازمانی    تحریک انتشار دانرش  به اینکه نتایف نشان داد  باتوجه

 یاعضا ،کترمشا زیسافرهنو طری ازکنند و  حمایت صمیمانه رکا فضایاز مدیران  که شود پیشنهاد می

 برانگیزانند. گروهیو  كمشتر شکل به مانیزسا یهارکا منجاا ایبرسازمان را 

گرذارد،  مری  مثبرت ترأثیر  برر دوسروتوانی سرازمانی    هرای رهبرری    مهرارت به اینکه نتایف نشان داد  باتوجه

باشند، مورد خودشان درکارکنان  یشنهادهایانتقادات و پ یپذیرا یرویشادهگمدیران با  که شود پیشنهاد می

   کنند. انیب مدیران کار کیفیتمورد در کارکنان بدون ترس و دغدغه نظراتشان را هک یا گونه به

رد، گرذا مری  مثبرت ترأثیر  بر دوسوتوانی سرازمانی  حمایت از تسهیم دانش به اینکه نتایف نشان داد  باتوجه

در نهرا را  آ  یر ترت نبگذارنرد و بردی   انیر مخود را با کارکنان درو دانش مدیران تجارب  که شودپیشنهاد می

 مده تشوی  نمایند. آ دست دانش و تجارب بهگذاشتن  كاشترا هب
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 مثبرت ترأثیر   بر دوسوتوانی سازمانیمبنای تسهیم دانش ارزیابی عملکرد بربه اینکه نتایف نشان داد  باتوجه

در ارزیابی عملکرد کارکنان تسهیم دانش نیز معیار ارزیابی عملکررد  مدیران  که شودگذارد، پیشنهاد می می

 قرار دهند. 

گذارد، می مثبتتأثیر بر دوسوتوانی سازمانی بر تسهیم دانش  پاداش مبتنیبه اینکه نتایف نشان داد  باتوجه

مرورد تشروی  و حمایرت     ،گذارنرد اشتراك می ا بهیران کارکنانی را که دانش خود رمد که شودپیشنهاد می

هرا بره چشرم    آن یهرا براور برسرند کره ترالش     نن کارکنان بره ایر  آ یرا فراهم آورند که ط یو جوقرار دهند 

 آید. می
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