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چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان گرمی انجام گردیده است .این پژوهش از لحاظ هدف،
تحقیق کاربردی ،از لحاظ روش جمع آوری اطالعات توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمی به
تعداد  180نفر می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان ،نمونه ای به تعداد  145نفر انتخاب و داده های
مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید .برای سنجش متغیر رهبری دانش از پرسشنامه ویتاال ،)2004) 3و متغیر سرمایه فکری از الگوی
بونتیس استفاده گردید .روایی صوری و محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان ،و پایایی با روش آلفای کرنباخ محاسبه و برای رهبری دانش پایایی  0/95و
سرمایه فکری پایایی  0/88بدست آمد .برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون T ،تک نمونه ای ،و تحلیل رگرسیون استفاده گردید .نتایج پژوهش
حاکی از آن است که وضع موجود رهبری دانش و سرمایه فکری باالتر از متوسط است و مولفههای رهبری دانش)گرایش به یادگیری ،جوّ حمایتی یادگیری و
حمایت از فرایند یادگیری فردی وگروهی) با سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و از میان مولفه های رهبری دانش،فقط مولفه گرایش به یادگیری،
پیش بینی کننده معنی دار سرمایه فکری می باشد.

کلید واژهها:

رهبری دانش ،سرمایه فکری ،مدارس مقطع ابتدایی ،شهرستان گرمی.
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مقدمه
مدیریت دانش در دهههای گذشته موضوع مهم و قابل تامل در کانونهای تفکر بشری بود .اکنون سخن از رهبری دانش به میان آمده است و توجه
اندیشمندان فعال در قلمروهای مدیریت و اطالع رسانی را به خود جلب نموده است .البته این دو موضوع جدای از یکدیگر نیستند و در بسیاری از مباحث
همپوشانی دارند .رهبری دانش حاکی از تغییر چشمگیر چالش های فرا روی مدیران طی سالهای اخیر است .
امروزه هیچ عاملی به اندازه ارزش آفرینی نمیتواند منشأ تغییرات و تحوالت بنیادین در یک سازمان گردد .شاهد و مبنای چنین ادعایی عالقه و تمایل روز
افزون سازمان -ها به یافتن راههای جدیدی است که میتوانند به وسیله آنها ارزش بیشتری را عاید سازمان خودشان نمایند .دیگر دانش به منبع اقتصادی
کلیدی سازمانها تبدیل شده است و این در حالی است که سرمایههای مادی ،نیروی انسانی و منابع طبیعی به عنوان منابع ثانوی سازمانها در نظر گرفته
میشوند .این رویکرد نوین در سازمانهای دانش محوربه روشنی قابل تشخیص است (سلطان حسینی و موسوی .)1391،در سازمانها و شرکتهای پیشرو
امروزی ،سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده بطوریکه امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمانها و شرکتها وابسته به
دانش است .بنابراین هر چقدر سازمانها به لحاظ دارایی های نامشهود و سرمایه فکری غنی باشند آنها بهتر و سریعتر میتوانند به توسعه دست یابند .سرمایه
فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند .این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که
از طریق بکارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی ،عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است .همه این ویژگیها باعث ایجاد ارزش در
درون سازمان می شود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کامالً داخلی است ،قابلیت خرید و فروش ندارد .در نظام آموزشی نیز اگر سرمایه
های فکری به درستی هدایت و رهبری شوند در تعیلم و تربیت نسل آتی تاثیر زیادی خواهد داشت .با توجه به مطالب باال ،در تحقیق حاضر ارتباط رهبری
داشن با سرمایه فکری از دیدگاه معملمان مورد برسی قرار گرفته است.

چارچوب نظری
در سازمانهای پیشرو امروزی ،سهم دانش نسبت به سایر منابع روز به روز در حال افزایش بوده بطوریکه امروزه تداوم فعالیت و سودآوری اکثر سازمانها و
شرکتها وابسته به دانش است .بنابراین هر چقدر سازمانها و شرکتها به لحاظ دارایی های نامشهود و سرمایه فکری غنی باشند آنها بهتر و سریعتر می
توانند به سطوح باالی رشد و توسعه دست یابند .مدیریت دانش به سازمانها کمک می کند تا بتوانند توانمندی ها و قابلیت های خود را به منظور دستیابی
به اقتصاد دانش محور شناسایی و مورد استفاده قرار دهند (عباسی و امان گلدی.)1389 ،
مفهوم سرمایه یکی از غنی ت رین چارچوبهای تبیین در مالحظات جامعه شناختی ،اقتصادی و مدیریتی معاصر است .در دو دهه گذشته به سمت اقتصادی
حرکت شده است که سرمایه گذاری در منابع انسانی ،فناوری اطالعات ،تحقیق و توسعه و تبلیغات به منظور حفظ جایگاه رقابتی ،تضمین رشد و ترقی
سازمان ها ضروری به ن ظر میرسد و آنچه که بیش از همه توجه روز افزونی را به خود جلب کرده سرمایه فکری است .زیرا محیط کسب و کار مبتنی بر
دانش و شایستگی منابع انسانی ،نوآوری ،روابط با مشتری ،فرهنگ سازمانی ،نظام و ساختار سازمانی و غیره را در بر می گیرد .در اقتصاد دانش محور از
سرمایه فکری به منظور ایجاد ارزش برای سازمان استفاده می شود و در دنیای امروز موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی ها بستگی دارد.
دهه آینده ،دهه ارزش آفرینی از خالل سرمایه فکری برای سازمان ها و کشورهاست .لذا توجه به موضوع سرمایه فکری در سطح جهانی و منطقه ای و
جدید بودن این بحث می تواند به عنوان یک مزیت برای هر کشوری محسوب شود .سرمایه فکری و یا دارایی فکری در سطح جامعه ،صنعت و دانشگاه
مطرح است و تجمع آن ها دارایی های فکری کشور را تشکیل می دهد (بابایی .)1391 ،در عصر کنونی که انقالب دانش نامیده می شود دانش در مقایسه
با سایر عوامل تولید از قبیل زمین ،ماشین آالت ...،از اهمیت بیشتری برخوردار شده و به عنوان مهمترین عامل تولید شناخته می شود ،حرکت سازمانها به
سمت سازمانهای دانش محور به عنوان ضرورت اولیه سازمانهای امروزی مطرح است .در نتیجه سرمایه فکری به عنوان دانش که می تواند برای
سازمانها به ارزش تبدیل شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است (دهقان ،دهقان ،عاشقی و دهقان.)1394،
در عصر اطالعات ،برخورداری سازمانها از سرمایه های فکری و مدیریت سرمایه ها است که در عرصه محیط پرتالطم و چالشی ،رمز موفقیت محسوب
می گردد .سرمای ه فکری با دانش کسب شده و توانایی ایجاد شده در کارکنان مرتبط است .سرمایه فکری ،موجودی دانش یک سازمان است که در یک
مقطع زمانی خاصی در آن وجود دارد(امامی و ناظم .)1396،سرمایه فکری شامل تمام منابع دانش محوری است که برای سازمانها ارزش تولید می کند
ولی در صورتهای مالی وارد نمی شود (پابلوس .)2004،برای سرمایه فکری بونتیس سه مولفه)سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری،سرمایه رابطه ای) ذکر نموده
است)شیرزاد کبریا . )1391،سرمایه انسانی تحت عنوان دانش فردی و مهارتها ،توانایی ها و تجارب موجود در کارکنان یک سازمان برای خلق ارزش و حل
مسایل کسب و کار تعریف شده است )نورما 2005،؛ به نقل از شیرزاد کبریا .)1391،سرمایه انسانی به ارزش تجمعی سرمایه گذاری در تعلیم و تربیت،
آموزش قابلیتهای آینده کارکنان اشاره دارد که این آموزش ها به دو شکل (آموزش رسمی و یادگیری از طریق دیگران و به صورت تجربی) صورت می
پذیرد (بولن )2005،و سرمایه انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک ،برای سازمانها مهم است .سرمایه ساختاری به یادگیری و دانش
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مقرر در فعالیتهای روزمره گفته می شود .این سرمایه زیر ساخت حمایتی سرمایه انسانی محسوب می شود و شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در
سازمانها از قبیل استراتژیها ،رویه ها ،فرهنگ سازمانی .. ،می شود که برای سازمان ایجاد ارزش می کند .سرمایه رابطه ای مشخص کننده روابط رسمی
و غیر رسمی یک سازمان با ذینفعان خارجی و ادراکات آنان درباره سازمان و نیز تبادل اطالعات بین سازمان و آنها را نشان می دهد .سرمایه رابطه ای با
ربط دادن سرمایه انسانی و سرمایه ساختار با سایر ذینفعان خارجی ،مانند یک عصر افزایش دهنده ارزش آفرینی برای سازمانها عمل می کند (دهقان و
همکاران.)1394،
بررسی ادبیات مربوط به رهبری حاکی از آن است که مدیریت اطالعات و دانش بر عملکرد رهبری موثراست و در رویکردهای مختلف رهبری تاکید شده
است که مدیریت دانش و دانش تصاحب شده بوسیله رهبران برای تحقق کارکردهای سازمان حایز اهمیت می باشد).الکشمن و پارنتی .)2008،در ادبیات
مدیریت ،رهبری در چهار رویکرد مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از :رویکرد ویژگی های رهبری ،رویکرد رفتاری ،رویکرد اقتضایی ،و رویکرد کاریزماتیک
و تحولی .رویکرد ویژگیهای رهبری دانش را به عنوان یکی از ویژگیهای مهم رهبران اثربخش معرفی می کند و دانش تصاحب شده به وسیله رهبران را
یکی از اجزای مهم رهبری به شمار می آورد  .رویکرد رفتاری و اقتضایی پیشنهاد می کند که رهبری باید در جستجوی اطالعات باشد ،آن را بدست آورده
و از آن استفاده نماید .در رویکرد رفتاری بر نقش دانش و اطالعات در اثربخشی سازمان تاکید می شود .رویکرد کاریزماتیک و تحولی متضمن کسب و
تحلیل اطالعات است که برای توسعه بینش در سازمانها اهمیت دارد (اردالن ،اسکندری و گیالنی.)1391،
سازمان های آموزشی و پژوهشی در عصر حاضر ،که به عصر اطالعات و انفجار دانش مشهور است ،حرکت به سوی دانش محوری و به کار گیری سیستم
مدیریت دانش را باید به عنوان رویکرد اصلی خودشات انتخاب نمایند .البته با توجه به اینکه دانش و اطالعات در سراسر سازمان پراکنده می باشد و برای
همه قابل تشخیص نیست؛ توجه به نیاز مبرم کارکنان به این دانش و اطالعات و به کار گیری آن برای پیشرفت و توسعه از یک سو و مدیریت کردن دانش
در سازمان که از خود دانش مهمتر و حیاتی تر است؛ از سوی دیگر طراحی و اجرای مدیریت دانش را که هدف آن تولید ،تسهیم و گسترش دانش در سازمان
و حفظ پویایی سازمان می باشد ،ضروری می نماید (الیر.)2012 ،
عوامل مختلفی بر مدیریت سرمایه فکری در سازمانها تاثیر دارد .یکی از عاملهای اصلی رهبری دانش در سازمانها می باشد(سهرابی1395،؛ قنبری و
اسکندری1391،؛ کشاورز ،فراهانی و اعظمیان بیگدلی .)1395،یکی از مهارتهای مدیریت دانش ،رهبری دانش است .رهبری دانش فرایندی اجتماعی است
که در آن رهبران اعضای سازمان را برای دستیابی به اهداف سازمان در روندهای یادگیری مورد نیاز پشتیبانی می کند .این امر منجر به بهبود تفکر گروهی
و فعالیتهای مشترک می گردد (درخشان ،قنبری ،زندی ،ملکی و سیف پناهی .)1395،به عبارت دیگر،به هر نگرش یا عملی(گروهی یا فردی ،عینی و
ضمنی) که دانش جدید را به روشهایی که موجب تفکر و پیامدهای جمعی می شود ،تهییج می کند تا دانش خلق ،تسهیم و مورد استفاده قرار گیرد رهبری
دانش گفته می شود(منظور( .)2011،سارابیا )2007برای رهبری دانش چهار مولفه :رهبری ،دانش ،فرهنگ و یادگیری را ذکر کرده است .نامداری پژمان و
ابیلی( )1392پنج بعد :گرایش به یادگیری ،جو حمایتی یادگیری ،چشم انداز دانشی ،تأکید استراتژیکی و جستارگری برای رهبری دانشی ذکر کرده اند .ویتاال
در نتیجه مطالعات خود برای رهبری دانش سه مولفه :جهت یابی یادگیری ،جو حمایتی یادگیری ،حمایت از فرایند یادگیری در سطح فردی و گروهی ،ذکر
نموده است (قنبری و اسکندری . )1391،در بعد جهت دهی یادگیری رهبران نیاز به دانش و توانایی های مورد نیاز آینده را مشخص می کنند و سعی می
کنند بینش و اهداف سازمان و واحدهای کار ،بازخورد و نیازهای مشتریان و ابزارها و شاخصهای کیفیت را شناسایی و جهت یادگیری کارکنان را مشخص
نمایند .بعدجو حمایتی یادگیری شامل فعالیتهای ی است که رهبران با قصد و آگاهی قبلی بر توسعه جو حمایتی محیط کارشان تالش می کنند .این امر
شامل اعتماد به محیط کار است و رهبران با خطاهای احتمالی کارکنان با نگاه مثبت برخورد می کنند .در این بعد توانایی و تمایل رهبران به گرفتن بازخورد
از زیردستان بسیار مهم است و رهبران باید به افکار و عقاید زیردستان گوش نمایند و احترام بگذارند .بعد حمایت از فرایندهای یادگیری به نقش فعال رهبر
به عنوان حامی فرایندهای یادگیری)اعم از فردمحور و گروه محور) اشاره دارد .این نقش رهبری شبیه به یک مربی یا معلم است و رهبران با کمک
زیردستان ،برنامه توسعه دانش و قابلیتهای آنها را می نویسند .در این بعد رهبران به اهمیت یادگیری مداوم و نظارت بر پیشرفت و دادن بازخورد مثبت
تاکید می کنند .افزایش اعتماد به نفس زیردستان در این بعد وظیفه کلیدی رهبری است (ویتاال .)2004،در ادامه به نتایج سوابق تحقیقات مرتبط با موضوع
اشاره می گردد:
اردالن و همکاران ( )1391در پژوهشی با عنوان رهبری دانش ،هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی داشگاه بوعلی سینای همدان نشان دادند که وضعیت
رهبری دانش ،هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی باالتر از سطح متوسط است .بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داده است که از بین مولفه های رهبری دانش ،مولفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و
گروهی بیشترین تاثیر را در پیش بینی اثربخشی سازمانی دارد.
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نتایج تحقیق قنبری و اسکندری ( )1391حاکی از آن است که وضعیت رهبری دانش و مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینا باالتر از سطح متوسط
است .همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه بیانگر آن است که از بین مؤلفههای رهبری دانش ،مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی بیشترین تأثیر را در پیشبینی مدیریت سرمایه
فکری دارد .نتایج تحقیق کشاورز و همکاران ( )1395نشان داد که رهبری دانش ،سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان ،در حد مطلوب قرار دارند .بین سرمایه اجتماعی با رهبری دانش ،سرمایه فکری با رهبری دانش ،سرمایه فکری با سرمایه اجتماعی و رهبری
دانش با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی ،ارتباط معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق فتحی ،سید عامری و قادرزاده ( )1394حاکی از آن است که وضعیت
موجود رهبری دانش در ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران در حد باالتر از متوسط می باشد و بین رهبری دانش با توانایی جذب دانش همبستگی مثبت
و معنی داری وجود دارد و مولفه های رهبری دانش توان پیش بینی توانایی جذب دانش در سازمانها را پیش بینی می کند .نتایج تحقیق جمالی ،اسکندری
و یگانه جم ( )1394که با هدف بررسی ارتباط بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد انجام گرفته
است ،حاکی از آن است که رهبری دانش در سطح متوسط و اثربخشی سازمانی باالتر از متوسط قرار داشته است و بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی
با اطمینان  99درصد رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .نتایج تحقیق موسوی و شفاعت نیا ( )1394که با هدف برررسی رابطه رهبری دانش با مسئولیت
اجتماعی و معنویت سازمانی انجام گردیده حاکی از آن است که بین رهبری دانش با مسئولیت اجتماعی و معنویت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که هبری دانش قادر است  19/5درصد ازواریانس مسئولیت اجتماعی،و  21/5درصد ازواریانس معنویت
سازمانی را پیش بینی کند.
نتایج تحقیق سهرابی( )1395که با هدف بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری در بین معلمان شهرستان پاکدشت گردیده حاکی از ان
است که بین تمامی مؤلفه های رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری رابطه ای مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج تحقیق نامداری پژمان و ابیلی ()1392
که با هدف تحلیل عوامل ابعاد رهبری دانشی و تعیین ارتباط آن با ظرفیت یادگیری سازمانی از دیدگاه معلمان مدارس هوشمند شهر همدان انجام گردیده
حاکی از آن است که از بین مؤلفه های رهبری دانش ،سه مؤلفه ی گرایش به یادگیری ،چشم انداز دانشی و جستارگری ،با ظرفیت یادگیری سازمانی رابطه
معنادار دارند .نتایج تحقیق درخشان و همکاران ( )1395نشان داد که وضعیت موجود رهبری دانش در دانشگاههای مورد مطالعه(دانشگاههای شهر سنندج)
باالتر از متوسط می باشد .نتایج تحقیق انجام شده در دانشگاه شیراز توسط فیض و جعفری ( )1393حاکی از آن است که بین ابعاد جهان بینی رهبری دانش
با جو توسعه ای دانشگاه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و جهان بینی رهبری دانش پیش بین معنی دار جو توسعه ای می باشد .نتایج تحقیق جمالی
( )2010حاکی از آن است که بین میزان سرمایه فکری در دانشگاههای دولتی و خصوصی در ایران تفاوت وجود دارد و نمره سرمایه انسانی در دانشگاههای
خصوصی کمتر از میانگین ،اما سرمایه ساختاری در سطح خوبی قرار دارد .اما در دانشگاههای دولتی نمره سرمایه انسانی و رابطه ای (مشتری) باالتر از
میانگین بوده است.
نتایج تحقیق چانگ ،فان و چونگ ( )2010با عنوان بررسی رابطه بین رهبری دانش مدیران و مزیت رقابتی مدارس ابتدایی حاکی از آن است که مدیران
دارای رهبری دنش و مزیت رقابتی باالیی هستند و رهبری دانش همبستگی مثبت و معناداری با مزیت رقابتی دارد و پیش بین معنی دار مزیت رقابتی
است .لینا و آستا ( )2012در تحقیقی با عنوان نقش رهبری در انتقال دانش در یک سازمان خالق به این نتایج رسیدند که رهبری در انتقال دانش در یک
سازمان خالق تاثیر دارد .به عالوه رهبری تحولی به طور غیر رسمی تاثیر بیشتری بر انتقال دانش و رهبری تبادلی تاثیر کمی بر انتقال دانش در سازمان
دارد .الکشمن ( )2009در پژوهشی با عنوان رهبری دانش سازمانی به این نتایج دست یافت که رهبری دانش با اثربخشی سازمانی رابطه دارد .همچنین
دانش و اطالعات رهبران به طور مثبت با اثربخشی سازمانی رابطه دارد( .مالدکوف )2012 ،در پژوهشی با موضوع رهبری دانش کارکنان به این نتیجه
رسید که مدیران در کشور جمهوری چک دارای تکنیک ها و مهارت های رهبری دانش هستند و کارکنان دانشور را اداره می کنند.
رشد کمی و کیفی نظام آموزشی کشورمان ،محتوای دروس ،پیچیدگی مسایل سازمانی مدارس ،رشد حرفه ای معلمان ،و انتظارات دیگر نهادها و اولیاء از
نظام آموزشی ،لزوم توجه به مدیریت و رهبری اثربخش را الزامی ساخته است .در نظام آموزشی کشورمان لزوم مطالعه و بررسی مولفه های سرمایه فکری
از جمله سرمایه انسانی (دانش و مهارت و تخصص معلمان) ،سرمایه ارتباطی (دانش آموزان ،والدین )...،و سرمایه ساختاری (دانش سخت افزاری و نرم
افزاری موجود در ساختار مدارس) (دانشوریان ،سیادت و محمودی )1392،و از طرف دیگر اهمیت دانش و رهبری آن در عصر اطالعات و اقتصاد دانش
محور احساس می گردد .زیرا با هدایت موثر دانش در سازمان و استفاده از پتانسیل سرمایه فکری مدارس و نظام آموزشی می توان زمینه را برای رهبری و
مدیریت موثر این نظام فراهم آورد.
در تحقیق حاضر ،بر اساس تحقیقات گذشته و مبانی نظری برای سنجش رهبری دانش از الگوی ویتاال استفاده گردید که شامل سه مولفه :گرایش به
یادگیری ،جو حمایتی یادگیری ،و حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی است؛ و برای سنجش متغیر سرمایه فکری از الگوی نظری بونتیس استفاد
گردید که شامل س ه مولفه سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،و سرمایه رابطه ای می باشد .چارچوب نظری تحقیق حاضر در شکل زیر ترسیم شده است:
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گرایش به یادگیری

یه انسی
سرما
ان

جو حمایتی

رهبری دانش

یادگیری

سرمایه فکری

یه ساختاری
سرما

حمایت از فرایند

یه رابطه
سرما

یادگیری گروهی و

ای(مشتری)

فردی

شکل شماره  :1مدلمفهومی پژوهش

با توجه به مدل مفهومی باال ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که آیا رهبری دانش با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس مقطع
ابتدایی شهرستان گرمی رابطه دارد؟ که در راستای این سوال اصلی ،سواالت جزئی زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است:
.1وضعیت موجود رهبری دانش و سرمایه فکری در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی چگونه است؟
 .2آیا بین رهبری دانش با سرمایه فکری در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی رابطه معنی داری وجود دارد؟
.3آیا مولفه های رهبری دانش ،سرمایه فکری را پیش بینی می کند؟

روش تحقیق
از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی ،از لحاظ روش گردآوری داده ها ،توصیفی و همبستگی میباشد جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مدارس ابتدایی
شهرستان گرمی می باشد که تعداد آنها 180نفر می باشد .از این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول تعیین حجم نمونه
مورگان نمونه ای به تعداد  145نفر انتخاب و داده های مورد نیاز گردآوری گردید .توضیح اینکه چون جامعه آماری مورد مطالعه شامل دو بخش مدارس
دخترانه و پسرانه بود و با توجه به متفاوت بودن ویژگیهای این دو طبقه ،از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید .تعداد جامعه آماری و نمونه در
جدول زیر به تفکیک آمده است:
جدول  .1تعداد جامعه و نمونه آماری
ردیف

کارکنان

جامعه آماری

نمونه آماری

1

زن

105

82

2

مرد

75

63

جمع

2

180

145

در جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز ،ابتدا مبانی نظری تحقیق با استفاده از کتب ،مقاالت و مجالت علمی مختلف جمع آوری گردید.
سپس داده های میدانی مورد نیاز با استفاه از دو پرسشنامه جمع آوری گردید .مشخصات پرسشنامه های استفاده شده به شرح زیر است:
پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری ،که توسط بونتیس ( )2000ساخته شده است و دارای  38سؤال بسته پاسخ می باشد .این سازه دارای سه مؤلفه
سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای(مشتری) است .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینه ای (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم،
خیلی کم) می باشد(آقا جان زاده )1390،
پرسشنامه رهبری دانش از پرسشنامه ویتاال ( )2004که دارای  26سوال است و متشکل از  3مولفه (گرایش به یادگیری ،جوّ حمایتی یادگیری ،حمایت
از فرایند یادگیری فردی وگروهی) می باشد و از مقیاس لیکرت پنج گزینه ی (کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم) استفاده شده
است .روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق اردالن و همکاران( )1391مورد تایید قرار گرفته است .
روایی صوری و محتوایی هر دو ابزار با استفاده از نظر اساتید و متخصصان مورد تایید قرار گرفت .برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
میزان پایایی ابزارها در تحقیق حاضر در جدول زیر آمده است که با استفاده از نرم افزار  spssمحاسبه گردیده است:
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جدول  .2میزان پایایی متغیرها
ضریب آلفای کرونباخ

ردیف

متغیر ها

1

رهبری دانش

0/95

2

سرمایه فکری

0/88

در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  ،spssابتدا با آزمون کولموگروف -اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده های تحقیق آزمون شد و پس از
مشخص شدن نرمال بودن داده ها ،از آزمونهای پارامتریک نظیر ضریب همبستگی پیرسون T ،تک نمونه ای ،رگرسیون ،جهت تحلیل داده ها و پاسخ به
سواالت تحقیق استفاده گردید.

یافتههای تحقیق
یافته های توصیفی:
از مجموع پاسخ ددهندگان؛  56/6درصد زن و  43/4درصد نیز مرد هستند .از لحاظ سنی 28/3درصد دارای سن  20تا  30سال؛  48/3درصد دارای سن
 30تا  40سال؛  22/1درصد دارای سن  40تا  50سال هستند .از لحاظ میزان تحصیالت 16/6درصد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم؛ 71/7درصد
لیسانس و  11درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر هستند .از لحاظ سابقه خدمت 42/1درصد دارای سابقه  1تا  10سال؛  43/4درصد دارای سابقه 11
تا  20سال؛ و  14/5درصد دارای سابقه  20تا  30سال می باشند.

یافته های استنباطی:
برای مشخص نمودن این امر که در تحلیل داده ها از کدام آزمونها (پارامتریک یا ناپارامتریک) باید استفاده نمود از آزمون کولموگرف اسمیرنف جهت بررسی
نرمال بودن توزیع داده های جمع آوری شده استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
جدول  .3نتایج آزمون کولموگرف -اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده های تحقیق
آماره

سرمایه فکری

رهبری دانش

میانگین

3/39

3/56

انحراف معیار

0/49

0/82

کولموگروف -اسمیرنوفzمقدار

0/615

0/975

سطح معنی داری

0/843

0/297

طبق نتایج جدول فوق با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان  0/95بیش از  0/05است ،بنابراین می توان گفت که توزیع
داده های جمع آوری شده نرمال است و جهت تحلیل داده ها می توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.
سوال اول :وضعیت موجود رهبری دانش و سرمایه فکری در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی چگونه است؟
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جدول  .4نتایج آزمون  Tتک گروهه رهبری دانش و سرمایه فکری
تعداد

میانگین

مقدار آمارهT

انحراف
استاندارد

سطح
معنی داری

سرمایه ساختاری

145

3/42

0/59

8/72

0/00

سرمایه انسانی

145

3/32

0/50

7/72

0/00

سرمایه رابطه ای

145

3/47

0/57

10/0

0/00

کل سرمایه فکری

145

3/39

0/49

9/66

0/00

گرایش به یادگیری

145

3/54

0/82

7/87

0/00

جوّ حمایتی یادگیری

145

3/65

0/87

9/03

0/00

فرایند یادگیری فردی وگروهی

145

3/48

0/92

6/35

0/00

کل رهبری دانش

145

3/56

0/82

8/22

0/00

طبق نتایج جدول فوق میانگین سرمایه فکری برابر  ،3/39و رهبری دانش  3/56است .همچنین جدول فوق نشان می دهد که میانگین مولفه های سرمایه
فکری و رهبری دانش باالتر از میانگین نظری) 3از  )5است و نتیجه آزمون  Tتک گروهه هم نشان می دهد که این تفاوت معنی دار است .
سوال دوم :آیا بین رهبری دانش با مولفه های سرمایه فکری در مدارس ابتدایی شهرستان گرمی رابطه معنی داری وجود دارد؟ جهت بررسی
برازش مدل اندازهگیری سه معیار پایایی شاخص ،روایی همگرا و روایی واگرا مورد استفاده قرار میگیرد .پایایی شاخص توسط دو معیار آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد سنجش قرار میگیرد.
جدول  .5نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین رهبری دانش با مولفه های سرمایه فکری
مولفه های سرمایه

آماره ضریب همبستگی

فکری
سرمایه ساختاری

سرمایه انسانی

سرمایه رابطه ای

کل سرمایه فکری

رهبری
دانش

ضریب همبستگی پیرسون

0/62

سطح معناداری

0/000

ضریب همبستگی پیرسون

0/64

سطح معناداری

0/000

ضریب همبستگی پیرسون

0/62

سطح معناداری

0/000

ضریب همبستگی پیرسون

0/70

سطح معناداری

0/000
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د اده های جدول فوق نشان می دهد بین رهبری دانش و مولفه های آن با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمی با اطمینان
 99درصد رابطه مثبت و معنی داری دارد .
سوال سوم :آیا رهبری دانش ،ابعاد سرمایه فکری را پیش بینی می کند؟
جدول  .6آزمون معنی داری رابطه خطی تاثیر مولفه های رهبری دانش بر سرمایه فکری
نام

مجموع

مدل

متغیر

درجه

مجذورات

میانگین

آزادی

Fمقدار

سطح
معنا

مجذورات

داری
سرمایه

رگرسیون

18/12

4

4/53

فکری

باقیمانده

16/48

140

0/118

کل

34/60

144

0/000

38/49

برای اینکه مدل رگرسیون معنی دار باشد باید بین متغیر مالک و متغیرهای پیش بین رابطه خطی وجود داشته باشد .برای بررسی وجود رابطه خطی بین
متغیر مالک و متغیرهای پیش بین از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه به اینکه سطح معنی داری آزمون 00/0 Fاست ،بنابراین بین متغیر مالک و
متغیرهای پیش بین رابطه خطی معنی داری برقرار است و مولفه های رهبری دانش ،توان پیش بینی سرمایه فکری را دارد.
جدول  .7خالصه الگوی رگرسیون مولفه های رهبری دانش با سرمایه فکری
مولفه های رهبری دانش

B

T

Sig

گرایش به یادگیری

0/29

2/67

0/008

جوّ حمایتی یادگیری

-0/004

-0/059

0/95

فرایند یادگیری فردی

-0/008

-0/112

0/91

وگروهی
کل رهبری دانش

0/153

0/85

0/39

نتایج رگرسیون جدول فوق نشان می دهد که فقط مولفه گرایش به یادگیری به صورت معنی دار پیش بینی کننده سرمایه فکری است و بقیه مولفه های
رهبری دانش پیش بینی کننده معنی دار نمی باشند.

بحث و نتیجه گیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری دانش با سرمایه فکری از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان گرمی به روش توصیفی از نوع همبستگی
انجام شده است و نتایج نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
یافته های سوال اول تحقیق نشان می دهد که وضع موجود رهبری دانش و مولفه های آن باالتر از میانگین نظری( 3از )5قرار دارد .این یافته تحقیق
با نتایج تحقیقات اردالن و همکاران( ،)1391قنبری و اسکندری( ،)1391جمالی و همکاران( ،)1394درخشان و همکاران( ،)1395مالدکوت( ،)2010فتحی
و همکاران( ،(1394و کشاورز و همکاران( )1395همسو می باشد .این محققان هم در تحقیق خودشان به این نتیجه رسیده اند که رهبری دانش در
سازمانها در وضع مناسبی است .وجود رهبری دانش با توجه به عصر اطالعات برای سازمانهای امروزی یک مزیت رقابتی می تواند محسوب گردد؛
چرا که مدیران می توانند از این پتانسیل موجود در جهت ارتقای بهره وری سازمانهایشان استفاده نمایند .همچنین با توجه به تاثیر رهبری دانش بر
اثربخشی سازمانی(اردالن و همکاران1391،؛ جمالی و همکاران1394،؛ الکشمن )2009،و یادگیری سازمانی(نامداری پژمان و ابیلی )1392،و ظرفیت
جذب دانش(فتحی و همکاران،)1395،
|
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مدیران مدارس می توانند از این مزیت باالبودن رهبری دانش استفاده نمایند تا زمینه را برای ارتقای اثربخشی و کارایی در مدارس فراهم کنند و به تبع
آن به اهداف مدارس دست پیدا کنند.
همچنین دیگر یافته سوال اول تحقیق حاکی از آن است که سرمایه فکری در مدارس باالتر از میانگین است که این یافته تحقیق با نتایج تحقیقات
قنبری و اسکندری( ،)1391سهرابی( )1395و کشاورز و همکاران( )1395همسو است .وجود سرمایه فکری مناسب در مدارس زمینه را برای رشد و
پیشرفت مدارس فراهم می کند و مدیران می توانند از این پتانسیل موجود برای ارتقای کیفی عملکرد مدارس استفاده نمایند .سرمایه فکری برای توان
رقابتی سازمانها امری حیاتی و حساس می باشد(کاالفول و الو ،)2002،همچنین سرمایه فکری موجب ارتقای سطح شایستگی کارکنان ،توانایی حل
مساله و مشکالت توسط کارکنان ،ایجاد اعتماد شخصی بین کارکنان می گردد(شاهبندزاده و بهرامی ،)1392،و در توانمندسازی کارکنان و تحقق اهداف
سازمان نقش اساسی دارد(مظاهری و اورک.)1393،
یافته های سوال دوم تحقیق نشان می دهد که بین رهبری دانش با سرمایه فکری و مولفه های آن رابطه مثبت و معنی داری دارد .این یافته با نتایج
تحقیقات قنبری و اسکندری( ،)1391سهرابی( ،)1395جمالی( )2010و کشاورز و همکاران( )1395همسو است .بر اساس این یافته تحقیق مدیران مدارس
می توانند با رهبری مناسب دانش در مدارس زمینه را برای ارتقای وضعیت سرمایه فکری معلمان فراهم نمایند .به همین منظور پیشنهاد می گردد
مسوالن نظام آموزشی دوره هایی را برای آشنایی و بکارگیری رهبری دانش در مدارس برای مدیران مدارس برنامه ریزی و اجرا نمایند و از این طریق
موجبات ارتقای سرمایه فکری در مدارس را فراهم نمایند.
یافته های سوال سوم تحقیق حاکی از آن است که رهبری دانش پیش بینی کننده معنی دار سرمایه فکری نمی باشد و از بین مولفه های رهبری دانش،
فقط مولفه گرایش به یادگیری با مقدار بتای  0/29پیش بین معنی دار سرمایه فکری می باشد و بقیه مولفه های رهبری دانش پیش بین معنی دار نمی
باشد .این یافته تحقیق با نتایج تحقیقات قنبری و اسکندری( )1391و کشاورز و همکاران( )1395ناهمسو است .از دالیل این ناهمسویی می توان به
متفاوت بودن جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیقات اشاره نمود .همچنین با توجه به اینکه این تحقیق در مدارس و در محدوده کوچکی انجام گردیده
است از دیگر دلیل احتمال نا همسویی نتیجه می باشد .با توجه به این یافته تحقیق پیشنهاد می گردد پژوهش حاضر در مدارس و مناطق آموزشی مختلف
انجام گردد تا دقت یافته های تحقیق افزایش یابد.
نتایج تحقیق حاضر با محدودیت هایی همراه بود که نتایج تحقیق را متاثر می سازد .از جمله اینکه این تحقیق فقط از دیدگاه معلمان انجام گردیده ،و
همچنین تحقیق حاضر فقط محدود به مدارس شهرستان گرمی بوده و تعمیم نتایج آن به سایر مدارس دارای محدودیت می باشد؛ از دیگر محدودیت
تحقیق حاضر ابزار گرداوری داده های تحقیق بود که پرسشنامه خودگزارش دهی می باشد و احتمال دارد پاسخ ها با سوگیری همراه بوده باشد.
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Survey the relationship between knowledge leadership with
intellectual capital viewpoint of teachers in primary schools
Sadaraldin Satari1*, Davoud Heydari

ABSTRACT
he aim of this study was to investigate the relationship between knowledge management
intellectual capitals in primary schools is a warm city. The aim of applied research, the method
of data collection is descriptive and correlational survey All study population (all the
administrators and teachers of city elementary schools' grams), which is equal to 180. For
sampling is stratified random sampling. Morgan is also used to determine the sample size According to
this table sample size of 145 is obtained. This study was conducted in two parts: theoretical and practical.
In the theoretical section, the necessary data using a library of documents and in the practical part, in the
manner of a standard questionnaire was used to collect the information field. To measure the variables
of leadership knowledge Vytala 26-item questionnaire that its validity and reliability have already been
confirmed in many studies was and the reliability of the 0/91, intellectual capital variable 38 questions
with 0/83 reliability and level Likert scale with distance, respectively. Data analysis using spss software
and Pearson correlation coefficient was the results showed that the components of knowledge
management (including orientation to learning, learning supportive atmosphere and support the learning
process Individual and Group) Intellectual capital city primary school teachers and administrators with
variable warmly significant positive relationship.
Keyword: Knowledge leadership, intellectual capital, primary school, germy province.
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