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بانک ها و  یفرد یارزشها بر ریدرتأثرهبری دانش  ابعاد ینسب وزن

 موسسات مالی آذربایجان شرقی

 

 3،  سیدکریم طباطبایی2فرهاد امیری، *1 نرگس بهرام زاده

 
          1399خرداد  25تاریخ پذیرش:                                 1399 اردیبهشت 20 دریافت:تاریخ 

 

    چکیده
 در یفرد یارزشها بروز بردر تاثیر رهبری دانش  ابعاد ینسب تیاهمبررسی  ق،یتحق یاصل هدف      

 یهمبستگ نوع از پژوهش روش. باشد یم بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی کارکنان نیب
 مطابق. باشدیم بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی کارکنان هیکل شامل یآمار جامعه و بوده

 یتصادف یریگ نمونه روش با دهندگان پاسخ و دیگرد انتخاب نفر 252 نمونه حجم کوکران، فرمول
 ها، هیفرض آزمون یبرا. شد استفاده پرسشنامه ابزار از اطالعات یآور جمع یبرا. شدند نشیگز ساده
 مشاهده شد،که استفاده کولموگروف – رنوفیاسم آزمون از رهایمتغ بودن نرمال از یآگاه جهت ابتدا
 لیتحل و هیتجز به یاستنباط آمار از استفاده با حالت نیا در و برخوردارند نرمال عیتوز از رهایمتغ دیگرد
 نیب ارتباط افتنی یبرا رسونیپ یهمبستگ بیضر آزمون از و شد پرداخته قیتحق یها هیفرض
 در رهبری دانش  ادابع ینسب وزن افتنی یبرا ینسب تیاهم کیتکن از و وابسته و مستقل یرهایمتغ

رهبری  بعادا ینسب تیاهم که است آن از یحاک هاافتهی. شد استفاده کارکنان یفرد یارزشها بروز
 .ستین یکسانی ینسب تیاهم یدارا کارکنان یفرد یارزشها بروز در دانش 

  یمال موسسات و ها بانک،  یفرد یارزشها ،رهبری دانشرهبری، ارزش، : هاواژه کلید

 

   مقدمه-1
ها کند، ارزشهایی که ذهن کاوشگران علوم انسانی را به خود جلب مییکی از مهمترین پدیده      

ها یکی از مهمترین سواالت عصر ماست و شاید مساله ارزش»گوید: می( 1959توس)است. هارولد تی

                                                           

 ، ایراناهر، آزاد اسالمی، دانشگاه اهرواحد  دانشکده علوم انسانی،مدیریت ،گروه  - 1

 * نویسنده مسئول

 ، ایرانگرمی، آزاد اسالمی، دانشگاه گرمیواحد  دانشکده علوم انسانی،، حسابداری گروه - 2

 ، ایرانگرمی، آزاد اسالمی، دانشگاه واحدگرمی  دانشکده علوم انسانی،مدیریت ،گروه  - 3
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است که با  ترین مسائلیبتوان گفت که مهمترین سوال این عصر است، چرا که هنوز یکی از پیچیده
ارزش در جامعه شناسی به معنای خوب یا بد،  (.Indiani &Qasem Lou 2017) «آن مواجه هستیم.

 ,Giddens)یک فرد یا گروه تعریف شده است   شایسته و مطلوب و نا شایست و نا مطلوب نزد

2003: 167.) 

نویسد: ده و می(، پس از طرح مساله بستر و شالوده مساله زمینه را مطرح کر1964) 1کاپالن
که است و گرما در زمستان(. هنگامی هر قضاوت ارزشی وابسته به زمینه است )یخ در تابستان ارزش»

گوییم ارزش خاص، ذاتی است، باید بپرسیم برای چه کسی و تحت چه شرایطی؟ سه نوع زمینه می
 وجود دارد: 

 2الف( زمینه شخصی 
 3ب( زمینه معیار 

 (.1964aplan, K) 4آل پ( زمینه ایده
توانند به چهار حوزه ارزش رده باالتر مرتب و دسته شوارتز پیش بینی کرد که این ده نوع ارزش می

الگوی کلی   .هستند 8و خود برتری 7، خود افزایی6، تغییر پذیری5بندی شوند که شامل محافظه کاری
ر از نظام ارزشی به وجود های ارزشی، یک ساختار مدوارتباطات متعارض. سازگار در میان اولویت

های رقیب در جهات مختلف مرکز این ساختار قرار دارند و ارزش های رقیب در آورد که ارزشمی
 گیرنددر مجاورت همدیگر قرار میجهات مختلف مرکز این ساختار قرار دارند و ارزش های مکمل 

(Schwartz, 1992.)  

                                                           
1 Kaplan 
2 Personal context 
3 Standard context 
4 Ideal context 
5 Conservation 
6 Openness To Change 
7 Self-enhancement 
8 Self-Transcendence 
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 (1996ردی  ) واتسون، مدل ساختاری نظام ارزش های سطح ف -1نمودار 
کند. یک ارزش هایی هستند که یک شرکت بر مبنای آن عمل میهای محوری پایهارزش        

یا داشتن چشم  -در کیفیت، کارکرد یا ایمنی محصوالت -تواند مبتنی بر ایجاد منفت برای مشتریمی
ها ی بهتر باشد. این ارزشاندازی روشن، ارزش دهی به کار تیمی و یا تالش برای تغییر برای زندگ

زمانی استراتژیک هستند که شرکت در تصمیم مهم به آنها رجوع کند: اینکه چگونه بهترین افراد را 
استخدام کند و نگاه دارد، چگونه به تهدیدات ناشی از آسیب های محصول به مشتریان واکنش نشان 

 .(Buckley et al, 2010: 4هد )دهد و چگونه کارکنان را برای عملکرد برتر آموزش و توسعه د

تواند با تکیه بر این ها در سازمان هستند. سازمان میهای محوری مبنای تدوین سیاستارزش
گیریها در محل کار را مشخص نمایند. ارزش ها، شیوه رفتار روزانه کارکنان خود و مبنای تصمیمارزش

 (.Grote, 2002:23)دهند ها به فرآیند مدیریت عملکرد در سازمانها جهت می
شود. اگر رهبری نوعی هدایت و های جوامع بشری محسوب مییکی از قدیمی ترین پدیده 1رهبری

توان گفت از روزی که خداوند بشر و عالم را آفرید، رهبری و هدایت نفوذ در رفتار دیگران باشد، می
وسی)ع( در قرآن (. خداوند از زبان حضرت مEbrahimi, 2003همراه آن نمایان شده است )

پروردگار ما همان کسى است که به هر موجودى آنچه الزمه آفرینش او بوده است داده، و »فرماید: می

                                                           
1 Leadership 
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رهبری: مهمترین نکته در رهبری «. 1سپس او را در مراحل هستى رهبرى و هدایت فرموده است
افراد است و مدیر در  جهت دادن و نفوذ در دیگران است. رهبری مستلزم نفوذ کردن و اثر گذاشتن بر

نقش رهبر کسی است، که بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود نافذ و مؤثر باشد و مرئوسان، نفوذ و 
 (.Vazifeh Damirchi, 2009: 57بپذیرد ) قدرت او را

 2محققانی همچون الکشمن. ( ,2014Parker et al) پس، رهبری همواره با انسان همراه بوده است
( پژوهشگرانی هم Lakshman, 2005اط بین رهبری و مدیریت دانش تمرکز دارند  )( بر ارتب2007)

فلیشمن  (. Berson et al, 2006بر ارتباط بین رهبری و فرآیندهای یادگیری سازمانی تأکید دارند )
( جستجو، ساخت و بهکارگیری از اطالعات را در حل مسئله بهوسیلة رفتار در 1991وهمکاران  )

(. پژوهشگرانی هم اخیراً نقش رهبران را در سطوح Garvin et al, 2008اسایی کرده اند )سازمانها شن
گوناگونی از فرایندهای مختلف یادگیری سازمانی و مدیریت در سازمان شناسایی کرده اند 

(Lakshman, 2005 محققان در بیشتر پژوهشهای اخیر، رهبری دانش را به وسیلة تمرکز بر رفتارها .)
(. اما Potas et al, 2010ی رهبری در برابر پیروان در یک سطح خرد بیان میکنند )و سبکها

پژوهشگرانی هم بر سطح کالن سازمانی تأکید دارند، البته به وسیلة پیشنهاداتی درمورد نقش حیاتی 
تأثیر مهمی را در سازمانهایشان داشته باشد  مدیریت دانش و اطالعات بر رهبری که میتواند 

(Lakshman, 2007.)  

بانک ها در  فرد یارزشها بر ریدرتأثرهبری دانش  ابعاد ینسب تیاهم شناختاین تحقیق،   اصلی هدف
 است. و موسسات مالی آذربایجان شرقی

 

 پیشینه پژوهشی-2
 عنصر میباشد چهار از متشکل که میدهد ارائه را سیکل دو دانش رهبری درخصوص (2007)  سارابیا

 و نوشته ها (. هرچندShine, 2010)  یادگیری و فرهنگ دانش، رهبری، :از دان عبارت عناصر این
 ابداع با اطالعات اهمیت و اطالعاتی نقش اهمیت باال، سطح مدیران عملکردهای در خصوص متون

 مدیریت  یا اطالعات مدیریت بر تالشها این اما نموده اند، تأکید آن بر و کرده شناسایی را یک بینش

 نوآوری در دانش حیاتی رهبری تأثیر وجود با ندارند  تمرکز رهبری کلیدی نقشهای انعنو به دانش

  میماند مستور تحقیقات در به ندرت رهبری  تأثیرات که کرد آشکار جدید فراتحلیل یک آمیز موفقیت
(Viitala, 2014.) 

  

فکری پرداختندد  و  ( به بررسی رابطه بین رهبری دانش با مدیریت سرمایه1391قنبری  و اسکندری )
به  این نتیجه رسیدند که وضعیت رهبری دانش و مدیریت سدرمایه فکدری در دانشدگاه بدوعلی سدینا 

                                                           
 به نقل از تفسیر نور 50سوره طه ایه  1

2 Lakshman 
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باالتر از سطح متوسط است. ضریب همبستگی پیرسون نشدان داد، بدین رهبدری داندش بدا مددیریت 
یانگر آن است کده سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ب

های رهبری دانش، مؤلفه حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی بیشترین تدأثیر را در از بین مؤلفه
 بینی مدیریت سرمایه فکری دارد.پیش

( به بررسی رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشدی سدازمانی پرداختندد 1391اردالن و همکاران)  
انش و هوش سازمانی بدا اثربخشدی سدازمانی در دانشدگاه بدوعلی هدف شناسایی رابطة بین رهبری د

سینای همدان بود که نتایج نشان  داد بین مؤلفه های رهبری دانش، مؤلفه حمایت از فرایند یدادگیری 
فردی و گروهی بیشترین تأثیر را در پیشبینی اثربخشی سدازمانی دارد  و از بدین مؤلفده هدای هدوش 

و توافق، بینش استراتژیک وسرنوشت مشترك به ترتیب بیشدترین تدأثیر را سازمانی، مؤلفه های اتحاد 
 در پیش بینی اثربخشی سازمانی دارند

هر نگدرش یدا ( در بررسی  به رهبری دانش پرداخت  وبه این نتیجه رسیدند 2012) 1یبی و همکارانم
ی که نهایتاً موجب که دانش جدید و با اهمیت را در روشهای( یا فردی و عینی و ضمنی گروهی)عملی 

  تفکر و پیامدهای جمعی میشود، تهییج میکند تا خلق، تسهیم و مورد استفاده قرار گیرد 

 جانیآذربا یمال موسسات و ها بانکی فرد یارزشها بر ریدرتأثرهبری دانش  ابعاد :تحقیق فرضیة

 .ستین برخوردار یکسانی تیاهم ازی شرق
 

 مدل مفهومی تحقیق-3
است. که اصطالحاً  ازیمورد ن یو نظر یعلم یو نظام مند، چارچوب یعلم قاتیم تحقانجا یبرا      

 استفاده شده است: ریز یاز مدل مفهوم تحقیق نی، در ادشویم دهینام یمدل مفهوم
 
 
  

 

   

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -2نمودار 

                                                           
1 Mabey & et al 

H1 ارزشهای فردی دانش رهبری 

 یریادگی شیگرا

 یریادگی یتیحما جو

 یریادگی ندیفرا از تیحما
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د. بدین ترتیب که های استاندارد استفاده شبرای سنجش هر یک از متغیرهای تحقیق از پرسشنامه
ی از پرسشنامه فرد یارزشهاو ( 2004) 1تایول تایر پرسشنامه از با استفادهرهبری دانش برای سنجش 

 ( استفاده گردید.1992) 2شوارتز
 

 روش تحقیق-4

تحقیق  زمره در توان می نظر مورد هایداده آوردن بدست چگونگی اساس بر را تحقیق این        
 توزیع برای بررسی جامعه، از گیری نمونه طریق از نظر مورد هایداده چون و ،آورد شمار به توصیفی

 شیوه به که بوده پیمایشی همبستگی شاخه از تحقیق این شودمی انجام آماری جامعه ی ها ویژگی
 پذیرد.می صورت مقطعی
نفر را  425 دهند که جمعاًجامعه آماری این پژوهش را کارکنان موسسات فرهنگی تشکیل می        

نمونه  252انجام شد و به تعداد حجم نمونه با فرمول تعیین حجم نمونه کوکران  دادند.تشکیل می
 گردید و همچنین برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.تعیین 

است و ابزار  صورت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفتهبه  اطالعات گردآوری یهاروش        
 استاناندارد به شرح زیر می باشد: پرسشنامهگردآوری داده ها 

 دانش یرهبر ابعاد از یک هر و شاخص وسیله  به دانش یرهبر حاضر تحقیق در: دانش یرهبر
 .شود می برآورد( 2004) تایول تایر پرسشنامه از که یا بانمره

 یلیخ اد،یکم، کم، متوسط، ز یلیه ای )خگزین 5 فیط 1992:  پرسشنامه شوارتز ، یفرد یارزشها
 دهندیم یفرد یاز سواالت ابعاد هشت گانه پرسشنامه ارزشها کی( که افراد به هرادیز

از آنجایی که پرسشنامه ها استاندارد می باشند نیاز به روایی سنجی نبود الکن برای اطمینان          
نفر از اساتید مجرب در زمینه مدیریت جهت  2ه ها ببرای تعیین روایی محتوایی، پرسشنامهبیشتر  

کلیه آنها سؤاالت تنظیم شده را مورد با بررسی و تغییرات انجام شده بررسی محتوایی ارائه گردید که 
 یید گردید.أها تیید قرار دادند و از این طریق روایی محتوایی پرسشنامهأت

که ضریب آلفای  استفاده شده کرونباخ فایآل ضریباز  پایایی قابلیتهمچنین برای بررسی         
( نتایج 1جدول شماره ) درصد محاسبه شده است. 70کرونباخ برای سؤاالت تمامی متغیرها باالی 

 کرونباخ را نشان می دهد.آزمون آلفای 
 
 
 
 

                                                           
1 Viitala 
2 Schwartz 
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 آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها -1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ  متغیر

 802/0 ش رهبری دان
 856/0 ارزشهای فردی

 
در بروز ارزشهای فردی و همچنین یافتن  رهبری دانشی ابعاد هاسازهبرای درك اهمیت و اولویت 

برای تبیین این دو متغیر از تکنیک اهمیت  یفرد یدر بروز ارزشهارهبری دانش ترکیب مناسب 
دارند، کاربرد  2با همدیگر همبستگی. این تکنیک زمانی که متغیرهای مستقل شودیماستفاده  1نسبی

بینی کننده در توجیه تغییرات متغیر مالك یکی از دارد. موضوع تعیین اهمیت نسبی متغیرهای پیش
ترین تعریف اهمیت نسبی ی اخیر بیشتر مورد توجه بوده است. در سادههاسالموضوعاتی است که در 

است. در محاسبه سهم متغیرها هم اثر مستقیم  2Rاز متغیرها در  کیهر دهنده سهم نسبی نشان
)همبستگی آن با متغیر وابسته یا مالك( و هم اثر غیر مستقیم یعنی زمانی که با سایر متغیرهای 

 (.Johnson & Lebreton, 2004شود )شود، در نظر گرفته میمستقل ترکیب می
اسمیرنوف برای سنجش نرمالیته،  –گروف برای تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق از آزمون های کولمو  

برای بررسی اهمیت نسبی استفاده شده است. نرم افزار های مورد  Rآزمون همبستگی و آزمون 
 می باشند. Rو نرم افزار آماری  SPSS استفاده نرم افزار

 

 ی تحقیقهایافته-5

شده و سپس همبستگی وزنی  های تحقیق پرداختهبرای تحلیل استنباطی ابتدا به آزمون فرضیه      
قبل از آنکه به بررسی  محاسبه شده است. Rافزار متغیرهای مستقل را در متغیر وابسته به کمک نرم

اسمیرنف استفاده شد. -های تحقیق پرداخته شود. برای تک تک متغیرها از آزمون کالموگروفیهفرض
 آمده است. 2های این آزمون در جدول داده

 اسمیرنف-ون کولموگروفنتایج آزم -2جدول 

 ارزشهای فردی رهبری دانش شاخص آماری

 80.80 99.82 میانگین
 10.76 12.15 انحراف معیار

Z 0.647 0.784 
Sig 0.797 0.570 

                                                           
1 Relative Importance      
2 Intercorrelation     
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 لذا نرمال بوده و برای متغیرها آزمون پارامتری استفاده گردید. هادادهتوزیع  (2شماره )مطابق با جدول 
 .است شده برده بهره ونرسیپ یهمبستگ بیضر از

 

 آزمون فرضیه تحقیق
در ابتدا برای بررسی اهمیت نسبی ابعاد رهبری دانش بایستی میزان همبستگی بین ابعاد این متغیر 
مشخص گردد چون اهمیت نسبی در صورتی به کار می رود که ابعاد متغیر مستقل با یکدیگر رابطه 

بین ابعاد رهبری دانش از آزمون همبستگی پیرسون  قوی و شدیدی داشته باشند. برای بررسی رابطه
 ( امده است.3استفاده گردید که نتایج آن در جدول )

 های رهبری دانش و ارزش های فردیضریب همبستگی بین مولفه -3جدول 

  1 2 3 4 5 

     1 همبستگی گرایش یادگیری-1

     - داریسطح معنی

    1 0.473  همبستگی جو حمایتی یادگیری-2

    0.000 0.000 داریسطح معنی

حمایت از فرایند -3
 یادگیری فردی و گروهی

   1 0.723 0.404 همبستگی

0.00 0.000 0.000 داریسطح معنی
0 

  

0.85 0.877 0.756 همبستگی رهبری دانش-4 
6 

  

0.00 0.000 0.000 داریسطح معنی
0 

0.00
0 

 

0.88 0.880 0.590 همبستگی ارزشها فردی-5
1 

0.94
4 

1 

0.00 0.000 0.000 داریسطح معنی
0 

0.00
0 

0.000 

 01/0معنی داری آزمون در سطح معنی داری 
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( نشان داد که بین ابعاد رهبری دانش با توجه به سطح معنی داری به دست آمده که 3نتایج جدول )
می باشد رابطه معنی داری وجود دارد. برای آزمون این  01/0کمتر از سطح معنی داری استاندارد 

شود، تا در صورتی که بین فرضیه، ابتدا ضریب همبستگی بین خود متغیرهای مستقل محاسبه می
تقل همبستگی مشاهده گردد، از روش اهمیت نسبی استفاده شود. جدول باال ضریب متغیرهای مس

دهد در برخی موارد این همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می
 باشد. ضریب بسیار باال می

هد در د( ضریب همبستگی متغیرهای تحقیق همبستگی بین متغیرهای مستقل را نشان می3جدول )
نشان داد که بین ابعاد رهبری دانش و ارزش های باشد. نتایج برخی موارد این ضریب بسیار باال می

فردی رابطه معنی داری وجود دارد. زیرا سطح معنی داری به دست آمده کمتر از سطح معنی داری 
 . (p<01/0)باشد استاندارد می

و متغیرهای مستقل هم با یکدیگر همبستگی برای چنین تحقیقاتی که چندین متغیر مستقل داشته 
(. این تکنیک اثرات مستقیم هر کدام از 3شود )جدول دارند، از روش اهمیت یا اوزان نسبی استفاده می

متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته و همچنین تأثیر متغیرهای مستقل را زمانی که با همدیگر 
دهد، اهمیت یا اوزان نسبی نشان دهنده سهم هر یک ن میشوند، بر روی متغیر وابسته نشاترکیب می

 باشد. کلی مدل می 2Rاز متغیرهای مستقل )پیش بینی کننده( در 
دهد. با ( همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر ارزش های فردی را نشان می9-4جدول )

ز متغیرهای مستقل مورد بررسی استفاده از تکنیک اهمیت نسبی، اثرات ترکیب وزنی و وزن هرکدام ا
دهد در های رهبری دانش که ارزش های فردی را تحت تأثیر قرار میگیرد. ترکیبی از سازهقرار می
 ( آمده است.4جدول )

 
 اهمیت نسبی ابعاد رفتارهای رهبری دانش در تاثیر بر بروز ارزش های فردی-4جدول 

وزن خام هر   
 متغیر

وزن نسبی هر 
 درصد 100متغیر از 

 تعداد آزمودنی

 154 %25.53 215/0 گرایش یادگیری

 154 %36.11 304/0 جو حمایتی یادگیری

 154 %38.36 323/0 حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی

  2R 100%= 842/0 مجموع

 
درصد بروز ارزشهای فردی را  84های رفتارهای رهبری دانش دهد که مولفه( نشان می4)نتایج جدول 

کند که حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی دارای بیشترین وزن نسبی و گرایش تشریح می
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درصد، جو حمایتی یادگیری  25.53باشد که گرایش یادگیری یادگیری دارای کمترین وزن نسبی می
درصد از سهم وزنی را در تاثیر بر ارزش  38.36، حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی 36.11

های فردی به خود اختصاص داده است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر یکسان نبودن وزن نسبی 
ابعاد رهبری دانش در تاثیر بر ارزش های فردی مورد تایید واقع گردید. یعنی می توان اینطور ادعا 

سسات نمود که ابعاد رهبری دانش تاثیر معنی داری بر بروز ارزش های فردی کارکنان بانکها و مو
 مالی پارس آباد دارند.

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه-6

بانک کارکنان  یفرد یدر بروز ارزشهارهبری دانش دانش و  یابعاد رهبر ینسب تیاهمدر تحقیق      
ای مورد اندازه ینهگز 5در طیف لیکرت  مورد نظر بود که مفاهیم ها و موسسات مالی آذربایجان شرقی

 گیری واقع گردید.
دادند تشکیل می بانک ها و موسسات مالی آذربایجان شرقیآماری این تحقیق را کلیه کارکنان جامعه 

گیری تصادفی نفر به دست آمد که با روش نمونه 252که تعداد نمونه ما بر اساس فرمول کوکران 
 پرسشنامه قابل تحلیل برگشت داده شد. 246ساده توزیع شد و در نهایت 

های تحقیق پرداخته شد. ها از آمار از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل دادههبرای تجزیه و تحلیل داد
باشد که بر های متغیر مستقل میپیش شرط استفاده از تکنیک اهمیت نسبی وجود ارتباط بین مولفه

اساس آزمون همبستگی پیرسون در این تحقیق به دست آمد سپس برای تعیین وزن نسبی هر یک از 
 استفاده گردید.  Rافزار آماری در تاثیر بر متغیر وابسته از نرم رهبری دانش هبری دانش و های رمولفه

 که آمده دست به یدار یمعن سطح به توجه با دانش یرهبر ابعاد نیب که داد نشان فوق هیفرض جینتا
 یستگهمب بیضر و دارد وجود یدار یمعن رابطه باشد یم 01/0 استاندارد یدار یمعن سطح از کمتر

 اریبس بیضر نیا موارد یبرخ در دهدیم نشان را مستقل یرهایمتغ نیب یهمبستگ قیتحق یرهایمتغ
 یمعن رابطه یفرد یها ارزش و دانش یرهبر ابعاد نیب که کرد ادعا توان یم جهینت در. باشدیم باال
 یرهایمتغ از دامهرک وزن و یوزن بیترک اثرات ،ینسب تیاهم کیتکن از استفاده با. دارد وجود یدار

 بروز درصد 84 دانش یرهبر یهامولفه که دهدیم نشان جینتا و گرفت قرار یبررس مورد مستقل
 وزن نیشتریب یدارا یگروه و یفرد یریادگی ندیفرا از تیحما که کندیم حیتشر را یفرد یارزشها

 جو درصد، 25.53 یریادگی شیگرا که باشدیم ینسب وزن نیکمتر یدارا یریادگی شیگرا و ینسب
 در را یوزن سهم از درصد 38.36 یگروه و یفرد یریادگی ندیفرا از تیحما ،36.11 یریادگی یتیحما

 نبودن کسانی بر یمبن قیتحق هیفرض نیبنابرا. است داده اختصاص خود به یفرد یها ارزش بر ریتاث
 توان یم یعنی. دیگرد عواق دییتا مورد یفرد یها ارزش بر ریتاث در دانش یرهبر ابعاد ینسب وزن

 و بانکها کارکنان یفرد یها ارزش بروز بر یدار یمعن ریتاث دانش یرهبر ابعاد که نمود ادعا نطوریا
 .دارند آباد پارس یمال موسسات

 پیشنهادات بر مبنای نتایج به شرح زیر ارایه می گردد.
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 یها ارزش بروز بر ریتاث در دانش یرهبر ابعاد ینسب تیاهم وجود بر یمبن قیتحق اول هیفرض بنابر
 .گرددیم مطرح ریز شرح به یشنهاداتیپ یفرد
 .  کنند تیتقو سازمان در را مسائل صیتشخ ییتوانا یمال وموسسات ها بانک رانیمد -
 .ندینما نشر و نیتام مرتبط اطالعات یمال وموسسات ها بانک رانیمد -
 یمال وموسسات ها بانک در روشن کامال بصورت و کرده مرتبط مختلف منابع از را ها داده رانیمد -
 .ندینما عیتوز

 . کنند یشناسائ را یمال وموسسات ها بانک مسائل بالقوه لیدال رانیمد -
 کننده  منعکس که یمنطق مفروضات یمبنا بر یریگ میتصم و نیگزیجا اقدامات انجام ییتوانا -

 .شود تیتقو باشد یواقع اطالعات
 . شود نهینهاد آباد پارس یمال وموسسات ها بانک در دگاهید لیتحم ای خالفتم لیتما و یتوانائ -
 به یمال وموسسات ها بانک کارکنان در چالش هنگام یشخص دگاهید از دفاع ای انیب به لیتما -

 .دیآ وجود
 به اهداف به لین و یگروه و یفرد فیوظا تیهدا در مناسب یشخص نیب یها سبک از استفاده -

 .دیآ وجود
 .ردیگ صورت اعتماد و اقیاشت با یسخنران ،یگروه و یفرد یها تیموقع در اثربخش انیب -
 و گرانید شنهاداتیپ رفتنیپذ به لیتما شامل گروه، کی از یبخش اثر یا وهیش به کار ییتوانا -
 .شود تیتقو رانیمد توسط مرتبط اطالعات میتسه
 .ندینما وافر توجه گرانید احساسات یمال وموسسات ها بانک در به افراد -
 .ابدی شیافزا یمال وموسسات ها بانک در گرانید تیهدا و مهارتها توسعه به فرد کمک زانیم -
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Abstract:  

The main purpose of this study, is survaying the relative importance 

of knowledge leadership dimensions in influencing the expression of 

individual values among employees of Financial institutions and 

banks of East Azarbaijan province. The research method is 

correlational and the statistical population includes all employees of 

cultural institutions of Ardabil province. According to the Cochran's 

formula, the sample size was selected 252 and the respondents were 

selected by simple random sampling method. A questionnaire was 

used to collect information. To test the hypotheses, first, Smirnov-

Kolmogorov test was used to find out whether the variables were 

normal. It was observed that the variables have a normal 

distribution. Pearson correlation was used to find the relationship 

between independent and dependent variables and the technique of 

relative importance was used to find the relative weight of 

leadership intelligence dimensions in the expression of individual 

employee values. The findings suggest that relative importance of 

leadership intelligence is not equally important in the expression of 

individual values of employees. 
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