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بررسی تأثیر رهبری تحولگرا بر فرایند آموزش و نوآوری یادگیری با نقش
میانجی مدیریت دانش
(مطالعه موردی :مؤسسات آموزش عالی شهر شیراز)
2

حسن رهگذر ،1سعیده رهبر چمشیری

 0گروه علوم تربیتی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران (نویسنده مسئول)
 2گروه علوم تربیتی ،واحد شیراز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شیراز ،ایران (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی – گرایش مدیریت آموزشی)

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری تحولگرا بر فرایند آموزش و نوآوری یادگیری با نقش میانجی مدیریت دانش انجام
شد .جامعه آماری آن مؤسسات آموزش عالی شهر شیراز (پاسارگاد ،حافظ ،زند ،آپادانا ،ارم ،پیشتازان ،فاطمیه و هنر) بود که با
استفاده از فرمول کوکران تعداد  021نفر از رؤسای مؤسسات آموزش عالی ،معاونین آموزشی ،پژوهشی و فرایند آموزش
موسسات آموزشی و مدیران گروههای درسی مرتبط با موضوع پژوهش بهعنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند .ابزار گردآوری
دادههای پژوهش پرسشنامه بود که جهت جمعآوری دادههای مربوط به متغیر رهبری تحولگرا از پرسشنامه استاندارد محمود
آبادی ( )0332استفاده شد .همچنین برای جمعآوری دادههای مربوط به متغیر فرایند آموزش از پرسشنامه استاندارد محمدی
و قطرئی ( ،)0330متغیر یادگیری از پرسشنامه استاندارد تقی پور و همکاران ( )0333و متغیر مدیریت دانش از پرسشنامه
استاندارد الوانی و همکاران ( )0381استفاده شد .بهمنظور سنجش روایی متغیرها از روش روایی محتوا استفاده شد و پایایی
آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .ابزار تجزیه و تحلیل دادهها نرمافزار  PLSمیباشد .بر اساس
نتایج بدست آمده ،رهبری تحولگرا به میزان  01درصد بر فرایند آموزش ،به میزان  23درصد بر نوآوری یادگیری ،به میزان 61
درصد بر مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد؛ همچنین رهبری تحولگرا با نقش میانجی مدیریت دانش به میزان  32درصد بر
فرایند آموزش تأثیر معنیداری دارد و به میزان  10درصد بر نوآوری یادگیری تأثیر دارد.
واژههای كلیدی :رهبری تحولگرا ،فرایند آموزش ،نوآوری یادگیری ،مدیریت دانش
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