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تاریخ دریافت 8931/60/78 :تاریخ چاپ8931/61/88 :

چکيده
این تحقیق بر اساس دو مقوله مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ،در پی طراحی یک شکبه اثربخش جهت تبادل تجارب مدیران
موفق سازمانی است .هدف این تحقیق ،طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان میباشد .این مطالعه به شکل
توصیفی-پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران شرکتهای فعال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران میباشد.
دادههای تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین نمونه آماری بدست آمده و فرضیات تحقیق با استفاده از تکنیک مدلیابی
معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج نشان داد که سبک رهبری با ضریب مسیر  ،6/88استراتژیهای تحولگرا با
ضریب مسیر  ،6/83فرهنگ سازمانی با ضریب مسیر  6/11و سیستم پاداش با ضریب مسیر  6/19همگی تاثیر مثبت و معنیداری بر
شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان دارند .با توجه به تایید اعتبار مدل مفهومی تحقیق ،میتوان از متغیرهای این
تحقیق جهت طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران استفاده نمود.
واژگان کليدی
یادگیری سازمانی ،تجارب مدیران ،سبک رهبری ،فرهنگ سازمانی
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 .1مقدمه
تجربه ،مهمترین عامل در فراگیری قابلیت های مدیریتی است .بررسی ها نشان می دهد کسب قابلیت های مدیریتی ،تا 86
درصد از طریق تجربه صورت می پذیرد .اینکه ما فردی را در سازمان خود مجرب می نامیم و شایسته عهده دار شدن
مسئولیتی می دانیم ،ناشی از همین موضوع است .افراد به مرور و با قرارگرفتن در موقعیت های مختلف ،به توانایی هایی
می رسند که بوسیله آن می توانند با مسایل گوناگون روبرو شده و بر شرایط دشوار غلبه نمایند .اینگونه است که می توان
گفت هر ماموریت جدید ،مهارت جدیدی را آموزش می دهد که یک تجربه سازنده است (یزدانی و همکاران.)7680 ،
امروزه در سازمان های پیشرو گرو های تبادل تجربه به عنوان راهبردی نوین برای ایجاد و تسهیم دانش مطرح هستند و روز
به روز بر اهمیت آنها افزوده می شود هرچند بخش انبوهی از کارهای انجام شده درمقوله مدیریت دانش بر جنبه فناورانه
آن تاکید می کنند اما تاکید فزاینده ای نیز بر جنبه های اجتماعی دانش و مدیریت آن می شود (کامینگ  .)7662 ،موضوع
مهمی که میبایست سازمانها به آن توجه کافی داشته باشند ،ارتقاء سطح توانمندیهای علمی از طریق تبادل دانش و تجربه
بین مدیران سازمان است .بنابراین تصمیمگیرندگان و مسئوالن ارشد سازمان باید شرایط الزم برای ایجاد شبکهای از
تبادالت دانش با مدیران موفق سازمانهای دیگر را فراهم آورند تا سازمان بتواند به قابلیت باالیی برای رقابت در بازار بین
المللی دست پیدا کند (پورصادق و همکاران.)8936 ،
اهمیت تبادل تجربه مدیران در شرایط امروزی اهمیتی دو چندان یافته است که این امر ناشی از افزایش شدید رقابت و
همچنین افزایش سرسام آور تغییرات در محیط پیرامون سازمان است .در واقع تبادل تجربه مدیران مبتنی بر دو پارادایم مهم
یعنی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی است؛ دو پارادایمی که به صورت تنگاتنگ به یکدیگر ارتباط دارند .یادگیری
سازمانی در حال حاضر به یک اصل انکارناپذیر جهت بقاء در محیط کسب و کار تبدیل شده است .امروزه یادگیری به
عنوان منشأ کسب امتیاز در رقابت های تجاری تلقی می شود (رجب پور و شاکری .)8931 ،در ادبیات مدیریت سازمان به
این نکته اشاره شده است که کلید موفقیتهای سازمانی دانش است؛ زیرا ارزش از طریق نوآوری و تولید ایجاد می شود و
هر دو درگرو به کارگیری دانش است .به بیان دیگر مدیران مجهز به دانش ،کلید تعیین کننده اثربخش در سازمانها به
حساب می آید .در یک محیط پررقابت ،مزیت رقابتی درگرو داشتن تفکرتکنولوژی محوری است و در این حوزه
تکنولوژی به دنبال این است که سکون را به تغییر و تغییر را به سوی ایجاد سازمانی پویا و به ناگزیر یادگیرنده هدایت کند
(عباسی و همکاران.)7689 ،
اگرچه در رابطه با مقوالتی چون اهمیت تبادل تجربیات ،تسهیم دانش و یادگیری سازمانی مطالعات زیادی صورت گرفته
است ،اما تاکنون شبکه تبادل تجارب مدیران موفق سازمان به صورت دقیق و جامع ،مفهومسازی نشده است .این در حالی
است که با طراحی و استقرار چنین شبکهای میتوان سطح تبادالت تجربیات و تسهیم دانش بین مدیران را به شکل
معناداری ارتقاء بخشیده و بدین ترتیب مسیر را برای تعالی سازمانی هموار نمود .بنابراین در پژوهش حاضر نسبت به
طراحی یک شبکه مبادله تجارب مدیران موفق اقدام شده است.
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 .2مبانی نظری و ادبيات پژوهش
شبکه تجارب مدیران نشان دهنده مقدمات و پیش نیازهای الزم برای برقرای رابطهای دائمی و طوالنی مدت بین مدیران
جهت تبادل تجربیات است .تبادل تجربیات مدیران در واقع حرکتی در مسیر بهبود یادگیری سازمانی است .از جمله مزایای
ایجاد شبکه تبادل تجربه بین مدیران میتوان به توانایی ارائه ایده های جدید در رابطه با مشکالت ،خالقیت و واکنش مثبت
نسبت به ایدههای جدید ،ارزیابی ایده های جدید و انتخاب راههای مناسب برای تحقق آنها و در عین حال گسترش
روابط سازمانی اشاره کرد (وانگ و همکاران .)7686 ،
بررسی شواهد تجربی و همچنین مرور ادبیات بیانگر آن است که سبک رهبری سازمانی عامل مهمی در شکل گیری شبکه
تبادل تجارب مدیریتی است .از نقطه نظر سازمانی ،رهبری به عنوان یک فرایند ،به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای
هدایت و هماهنگی فعالیتهای اعضای یک گروه وبه عنوان یک صفت ،به معنی مجموعه ای ازویژگیهاست .رهبری نفوذ
قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه در سازمان دارد .هر چه سازمانی از نظر رهبری نیرومندتر باشد ،موفقیت آن سازمان بیشتر
خواهد بود (نقی زاده و همکاران .)8937 ،مطالعات پیشین حاکی از آن است که سبک رهبری تاثیر مثبتی بر افزایش تمایل
مدیران به تبادل دانش دارد (ژو و همکاران7688 ،؛ کورلند و همکاران .)7686 ،بدیهی است از آنجا که کلیه فعالیتهای
سازمانی در راستای تصمیمات رهبری شکل میگیرند ،اگر رهبری سازمان نگرشی مثبت به مساله تبادل تجربه مدیران
داشته باشد ،زمینه الزم را برای تحقق چنین فرایندی فراهم خواهد نمود .لذا نخستین فرضیه تحقیق به شرح زیر شکل
میگیرد:
 .H1سبک رهبری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان دارد.
با اتخاذ سیاستهای تحولخواه و آگاهانه ،تبادل تجربه آگاهانه میشود .در واقع مدیریت سازمان باید به صورت روشن و
صریح اشتیاق و اراده خود را به مدیریت آگاهانه تبادل تجربه نشان دهد .این امر باید در چشم انداز و استراتژیها متجلی
گردد .در واقع در چنین سازمانی تبادل تجربه باید تبدیل به ارزش شود و تحولگرایی پشتوانه چنین ارزشی است .افراد در
سازمانها هر روزه درگیر عملیات جاری هستند ،فرایندها و عملیات جاری موسسات باید حامی و مشوق تبادل تجربه باشند.
برای مثال برنامههای توسعه و ترفیع باید در جهت تبادل تجربه طراحی گردند (نوروزی و همکاران .)7689 ،بنابراین
استراتژیهای تحولگرا عاملی زمینهای برای تحقق بخشیدن به مقوله تجارب مدیران میباشد .بر این اساس دومین فرضیه
تحقیق به شکل زیر توسعه داده میشود:
 .H2استراتژیهای تحولگرا تاثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان دارد.
مساله مهم دیگری که شاید بیش از سایر عوامل در شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان نقش دارد ،مقوله
فرهنگ سازمانی است .در واقع ایجاد شبکه مبادله تجارب مدیران مستلزم آن است که فرهنگ حاکم بر آن سازمان اساسا
از چنین پدیدهای استقابل نماید .در سازمانهایی که کماکان با رویکرد محافظهکارانه سنتی اداره میشوند ،راه برای تبادل
تجربیات و تسهیم دانش سامانی باز نیست و این امر مانع از شکلگیری شبکهای از روابط میشود که با هدف تبادل تجربه
طراحی شده است (راس و روسو  .)7681 ،درمقابل در سازمانهایی که از فرهنگ مشارکتی و نوآورانه حمایت میکنند،
احتمال شکلگیری چنین شبکهای بیشتر است چرا که نگرش کلی سازمان نسبت به شبکه مبادله تجارب مدیران ،نگرشی
مثبت و حمایتگر است .از سوی دیگر ،برقرای یک شبکه برای تبادل تجربیات مستلزم آن است که فرهنگ جمعگرایی در
بین مدیران نهادینه شده باشد .فرهنگ جمعگرایی ،واژهای است که بر نوع تعامل رفتاری بین افراد ،گروهها و یا اقوام
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مختلف اطالق میشود که بر رفتار گروهی و تعامل گروهی استوار میشود .مدیرانی که روحیه جمعگرایی دارند ،تمایل
بیشتری برای تبادل دانش خود با دیگران داشته و به تسریع شکلگیری شبکه مبادله تجارب کمک میکنند (پرادو و
همکاران .)7681 ،بر این اساس سومین فرضیه تحقیق به شکل زیر توسعه داده شده است:
 .H3فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان دارد.
در نهایت باید به این نکته اشاره شود که استفاده از سیستم پاداش ،تمایل مدیران برای تبادل تجربیات را بیشتر میکند .از
آن جا که نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است ،در چنین
شرایطی ایجاد انگیزه در جهت افزایش روزافزون بهره وری در کار با استفاده از مکانیسم های مختلف از جمله پاداش از
مهمترین وظایف هر سازمان است .سیستم پاداش دهی ایجاد انگیزش در مدیران باعث افزایش کارایی آن ها خواهد شد و
به طور شایانی کمک به پیش بردن اهداف میکند ،چون هنگامی که انگیزه در کار کنان ایجاد میشود این انگیزه به طور
خود به خود به بقیه همکاران نیز انتقال می یابد و به شرکت در نیل به اهداف خود کمک خواهد کرد (ناچیپان و
همکاران .)7680 ،بدین ترتیب فرضیه چهارم تحقیق به شرح زیر توسعه داده میشود:
 .H4استفاده از سیستم پاداش تاثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان دارد.
بر اساس فرضیات تحقیق ،مدل مفهومی پژوهش به شرح زیر توسعه داده شده است .در این مدل ،چهار عامل سبک
رهبری ،فرهنگ سازمانی ،استراتژیهای تحولگرا و بکارگیری سیستم پاداش بعنوان عوامل زمینهای در راستای
شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان در نظر گرفته شدهاند.

شکل  .8مدل مفهومی تحقیق
 .3روش شناسی پژوهش
هدف اصلی از انجام این پژوهش ،طراحی شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان است ،بنابراین پژوهش حاضر از نظر
هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد .همچنین پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش ،یک پژوهش توصیفی-
پیمایشی است .روش انجام این تحقیق از نوع روش کتابخانهای و میدانی است .اطالعات مرتبط با مفاهیم و تئوریهای
تحقیق ،از بررسیهای کتابخانهای و مطالعات ادبیات پژوهش در این زمینه تامین شده و برای گردآوری اطالعات در روش
میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
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جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند .جامعه آماری این
تحقیق کلیه مدیران شرکتهای فعال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تعداد  286نفر میباشند .در این مطالعه برای
محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.
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رابطه8

از آنجا که حجم جامعه آماری  286نفر است بنابراین حداقل نمونه الزم به صورت زیر قابل محاسبه است:
رابطه 7

[

]

]

[

بنابراین نمونهای به حجم  766نفر انتخاب شده است.
دادههای الزم برای پاسخ دادن به سواالت تحقیق از طریق پرسشنامه محقق ساخته شامل پنج بعد و  76سوال بدست آمد.
سواالت پرسشنامه در دو دسته سواالت عمومی و اختصاصی تدوین شده اند .سواالت پرسشنامه بر مبنای طیف پنج درجه
لیکرت تنظیم شده اند .برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روش روایی محتوا استفاده شده است؛ بدین معنی که پرسشنامه در
اختیار تعدادی از اساتید و خبرگان فن قرار گرفته که به اتفاق اعتبار پرسشنامه را تایید نمودند .جهت ارزیابی پایایی
پرسشنامه ،ضریب آلفا کرونباخ مربوط به هر یک از ابعاد به صورت مجزا تعیین شده است (جدول  .)8همانطور که در
جدول دیده می شود ،میزان ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه بیش از  6/8است که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه می باشد.
جدول  .8محاسبه پایایی پرسشنامهها
پرسشنامه

ضریب آلفا

سبک رهبری

6/117

استراتژیهای تحولگرا

6/839

فرهنگ سازمانی

6/162

سیستم پاداش

6/197

شبکه تبادل تجربیات

6/818

کل

6/110

پیش از انجام آزمونهای همبستگی ،آزمون کولموگروف-اسمیرنف انجام گرفت تا از نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل
شود .در این آزمون ،فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است در سطح خطای  %1ارزیابی میشود .بنابراین اگر
مقدار معناداری بزرگتر مساوی  6/61بدست آید ،در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال

رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری ،شماره  ، 81پاییز  ،8931ص 18-33

0

است ،وجود نخواهد داشت .به عبارت دیگر توزیع دادهها نرمال خواهد بود .پس از اطمینان از اینکه داده های گردآوری
شده از توزیع نرمال پیروی می کنند ،از مدل سازی معادالت ساختاری جهت آزمون فرضیات استفاده شد .کلیه تحلیلهای
آماری با استفاده از دو نرم افزار  SPSSو  LISRELصورت گرفت.
 .4یافتههای پژوهش
بر اساس بررسی ویژگی های دموگرافیک نمونه مشخص شد تعداد  03نفر یعنی حدود  %92.16پاسخدهندگان زن و 898
نفر مرد بودهاند .از لحاظ سن ،تعداد  27نفر از پاسخدهندگان در بازه سنی کمتر از  96سال قرار دارند و  %78حجم نمونه را
تشکیل میدهند .تعداد  00نفر از افراد پاسخ دهنده  96تا  26سال سن دارند 18 .نفر نیز بین  26تا  16سال دارند 91 .نفر از
افراد نیز باالی  16سال هستند .قبل از انجام تحلیلهای آماری پارامتریک جهت آزمون فرضیهها ،نرمال بودن دادهها با
استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  7بیان شده
است.
جدول  -7آزمون نرمال بودن دادهها
سبک رهبری

استراتژیهای تحولگرا فرهنگ سازمانی

سیستم پاداش

شبکه

تبادل

تجربیات

N

766

766

766

766

766

میانگین

9.888

9.161

9.800

9.811

9.882

انحراف معیار

6.232

6.212

6.210

6.209

6.217

آماره KS

8.770

7.678

8.081

8.013

8.921

معناداری

6.633

6.688

6.899

6.600

6.612

براساس نتایج مندرج در جدول  7در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از  6/61بدست آمده است .بنابراین دلیلی برای
رد فرض وجود ندارد یعنی توزیع دادههای سنجش هریک از ابعاد نرمال است .بنابراین میتوان از آزمونهای پارامتریک و
تحلیل عامل تائیدی استفاده کرد.
در ادامه فرضیات تحقیق با استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در شکل
های  7و  9بیان داده شده است.

طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان

شکل  -7نتایج مدل معادالت ساختاری در حالت ضرایب استاندارد (ضریب بتا)

شکل  -9نتایج مدل معادالت ساختاری در حالت مقادیر معناداری
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آزمون نخستین فرضیه نشان داد که قدرت رابطه میان سبک رهبری و شکل گیری شبکه مبادله تجارب مدیران برابر 6/88
است که مقدار قابل قبولی محسوب میشود .آماره آزمون نیز  9/89بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر
سطح خطای  %1یعنی  8/30بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان بیان کرد که سبک
رهبری تاثیر معنیداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران دارد (.)p<0.05
آزمون فرضیه دوم نشان داد که قدرت رابطه میان استراتژیهای تحولگرا و شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران برابر
 6/83است که مقدار قابل قبولی محسوب میشود .آماره آزمون نیز  2/72بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی t
در سطح خطای  %1یعنی  8/30بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان بیان کرد که
استراتژیهای تحولگرا معنیداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران دارد (.)p<0.05
آزمون فرضیه سوم نشان داد که قدرت رابطه میان فرهنگ سازمانی و شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران برابر 6/11
است که مقدار قابل قبولی محسوب میشود .آماره آزمون نیز  1/37بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر
سطح خطای  %1یعنی  8/30بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان بیان کرد که
فرهنگ سازمانی تاثیر معنیداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران دارد (.)p<0.05
آزمون فرضیه چهارم نشان داد که قدرت رابطه میان سیستم پاداش و شکلگیری شبکه مبادله تجارب برابر  6/19است که
مقدار قابل قبولی محسوب میشود .آماره آزمون نیز  1/81بدست آمده است که بزرگتر از مقدار بحرانی  tدر سطح خطای
 %1یعنی  8/30بوده و نشان میدهد همبستگی مشاهده شده معنادار است .بنابراین میتوان بیان کرد که سیستم پاداش تاثیر
معنیداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران دارد (.)p<0.05
نتایج تخمین در گزارش لیزرل ،حاکی از مناسب بودن شاخصهای برازش است .شاخصهای برازندگی مدل در جدول 9
ارائه شده است .با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان نمود تمامی شاخص های
برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفتهاند و لذا مدل مورد تأیید میباشد.
جدول  -9شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری
شاخص برازندگی

⁄

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادیر قابل قبول

<5

<0.1

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

0-1

مقادیر محاسبه شده

1.988

0.070

0.95

0.96

0.97

0.96

0.98

 .5بحث و نتيجه گيری
این مطالعه با هدف طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان انجام شده است .با بررسی مطالعاتی که
پیش از این انجام شده است مشخص میشود که تاکنون هیچ تحقیقی به صورت میدانی در رابطه با طراحی شبکه تبادل
تجربیات انجام نشده است؛ لذا این پژوهش نخستین تحقیق در داخل کشور است که شبکه تبادل تجربیات مدیران را با
استفاده از مطالعه پیمایشی ،مفهوم سازی میکند .با توجه به افزایش رقابت در عصر دانشمحوری ،امروزه موفقیت با
سازمانهایی است که بتوانند از طرق مختلف دانش را کسب کرده و آن را به نحو موثری مورد استفاده قرار دهند (احمد و
همکاران .)7680 ،در سازمانهای مختلف بر تولید مهارتهای جدید ،محصوالت جدید ،ایدههای بهتر و فرایندهای موثرتر
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تاکید میشود .بنابراین ،درصورتی که دانش موردنیاز در منابع داخلی و خارجی سازمانی یافت نشد ،سازمان با
درنظرگرفتن قابلیتهای اساسی خود اقدامات مربوط به تحقیق و تولید دانش را فراهم میآورد .از این رو ،برقراری یک
شبکه تبادل تجربیات بین مدیران نقش موثری در کسب دانش جدید ایفا میکند (کروکشانک و همکاران.)7681 ،
نتیجه آزمون فرضیه نخست تحقیق نشان داد که سبک رهبری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری شبکه مبادله
تجارب مدیران موفق سازمان دارد .سبک رهبری مقوله مهم و تقریبا نوینی در ادبیات سازمانی است که با افزایش
پیچیدگیهای سازمانی روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود .در تبینی این یافته میتوان عنوان نمود از آنجا که
تصمیمات کالن سازمانی بر عهده رهبران سازمان است ،لذا تمایل و حمایت رهبران از تبادل تجربه مدیران ،زمینه الزم
برای برقراری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان را فراهم میآورد .نتیجه بدست آمده در این فرضیه با نتایج
گزارش شده توسط سایر محققان مطابقت دارد .بعنوان مثال ،کورلند و همکاران ( )7686با انجام یک مطالعه تجربی نشان
دادند که سبک رهبری تاثیر معنیداری بر تبادل دانش و بهبود یادگیری سازمانی دارد .به همین ترتیب ،میتال و دار
( )7681نیز گزارش کردند که سبک رهبری تحولگرا باعث افزایش تمایل کارکنان به تسهیم دانش شده و بدین ترتیب
باعث بهبود نوآوری و خالقیت سازمانی میگردد.
آزمون فرضیه دوم نشان داد استراتژیهای تحولگرا تاثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران
موفق سازمان دارد .استراتژیهای تحولگرا اشاره به آن دسته از برنامههای بلند مدت سازمانی دارد که با هدف ایجاد
تحوالتی عظیم در عملکرد سازمان تدوین و اجرایی میشوند .بدیهی است در سازمانی که بدنبال تحولگرایی و ایجاد
فرصتهای جدید باشد ،احتمال اینکه شبکه ای برای تبادل تجربیات مدیران در آن شکل بگیرد بیش از سازمانهایی است که
کماکان از اسراتژیهای سنتی و بعضا محاظهکارانه پیروی میکنند .پیش از این نیز محققان دیگری به اهمیت تحولخواهی
سازمانی و تبادل تجربیات مدیران اشاره کرده اند .در این رابطه میتوان به مطالعه سیتا و همکاران ( )7687اشاره کرد .این
محققان گزارش کردند که استراتژیهایی که با هدف نوآوری سازمانی به اجرا در میآیند به شکل معنیداری از فرایند
یادگیری سازمانی حمایت میکنند .نوروزی و همکاران ( )7689نیز رابطه مستقیمی را بین تحولگرایی مدیران و تمایل به
اشتراکگذاری دانش را گزارش کردند .این محققان عنوان کرده اند که تحولگرایی بیش از هر عامل دیگری میتواند
کارکنان یک سازمان را نسبت به تسهیم دانش و تبادل اطالعات سوق دهد .در مطالعهای دیگر ،گارسیا-مورالس و
همکاران ( )7687نیز با انجام یک تحقیق تجربی به این نتیجه رسیدند که تحولگرایی مدیران ارشد سازمان عامل مهمی در
بهبود یادگیری سازمانی است .این محققان عنوان کردند که تبادل دانش نقش واسطه را در رابطه بین تحولگرایی و
یادگیری سازمانی ایفا میکند.
آزمون فرضیه سوم نشان داد که فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق
سازمان دارد .محیط فرهنگی سازمان نقش مهمی در تعیین موفقیت شبکه تبادل تجربیات مدیران دارد ،و تحلیل فرهنگی
باید یکی از گام های مهم در فعالیت های مبادله تجربیات باشد .وقتی باید درباره فرهنگ دانش پسند بحث کرد که
مدیران سازمان دارای گرایش مثبت به تبادل دانش و تجربیات باشند ،مانع از مبادله تجربیات نشوند ،یادگیری در حین و
خارج از شغل بسیار ارزشمند می باشد ،تجربه ،تخصص و نوآوری سریع جایگزین سلسله مراتب شود ،و شرکت افراد
دانش محور را جذب و استخدام کند .در رابطه با تاثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و تجربیات مطالعات زیادی
صورت گرفته است .بعنوان مثال ،پرادو و همکاران ( )7681با مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در
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دانشگاه های اسپانیا دریافتند که رابطه مثبت و معنی داری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش وجود دارد .ویویورا و
همکاران ( )7689با بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تمایل به تسهیم دانش در سازمانهای استرالیایی ،رابطه مستقیمی را
بین این دو متغیر مشاهده کردند .راس و روسو ( )7681نیز با بررسی تاثیرات فرهنگ سازمانی در دو بخش دولتی و
خصوصی اینطور نتیجهگیری کردند که فرهنگ سازمانی از طریق تاثیرگذاری بر اقلیم (جو) سازمانی می تواند متغیرهای
متعددی از جمله یادگیری سازمانی و تمایل به تبالد دانش را تحت تاثیر خود قرار دهد.
آزمون فرضیه چهارم نشان داد که سیستم پاداش تاثیر مثبت و معناداری بر شکلگیری شبکه مبادله تجارب مدیران موفق
سازمان دارد .در رابطه با این یافته باید عنوان کرد که مدیران سازمان نیز به مانند کلیه کارکنان نیازمند انگیزه الزم برای
تبادل تجربیات هستند .در واقع انگیزش کارکنان از طریق بکارگیری سیستم پاداش از جمله قدیمیترین مفاهیم در حوزه
مدیریت منابع انسانی سازمان است .محققان دیگر نیز به اهمیت سیستم پاداش در افزایش تمایل کارکنان به تبادل دانش و
تجربه اشاره کرده اند .بعنوان مثال در مطالعهای که توسط بارتول و همکاران ( )7667انجام شد این محققان گزارش
کردند که با استفاده از یک سیستم پاداش درون سازمانی ،انگیزش مدیران میانی و ارشد سازمان برای تسهیم دانش افزایش
پیدا میکند .بهمین ترتیب وانگ و همکاران ( )7682نیز رابطه مستقیمی بین سیستم پاداش تمایل به تسهیم دانش را
مشاهده کردند .الینگر و همکاران ( )7682نیز در تبیین عوامل موثر بر بهبود دانش و مهارتهای مدیران به این نکته اشاره
کردهاند که سازمانها برای افزایش انگیزش مدیران خود جهت یادگیری و تبادل دانش باید از سیستمهای پاداش استفاده
کنند.
در مجموع نتایج بدست آمده در این تحقیق بیانگر آن است که با فراهم آوردن مقدماتی چون فرهنگ سازمانی حامی
یادگیری ،سبک رهبری ،تدوین استراتژیهای تحولگرا و استفاده از سیستم پاداش میتوان زمینه الزم برای طراحی و
استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان را فراهم آورد .در پایان ذکر این نکته الزامی است که مطالعه حاضر
نخستین تحقیقی است که با رویکردی تجربی به مفهوم سازی مقوله شبکه مبادله تجارب مدیران پرداخته است .اگرچه در
مطالعات پیشین ،مقوالتی چون یادگیری سازمانی ،مهارتهای مدیریتی ،مدیریت و تسهیم دانش به کرات مورد بررسی و
تحقیق قرار گرفتهاند اما تاکنون هیچ تحقیقی به مفهوم سازی شبکه مبادله تجارب مدیران نپرداخته بوده است .لذا این
تحقیق را میتوان بعنوان یک مطاله پیشگام جهت تبیین هرچه بهتر مفهوم شبکه مبادله تجارب مدیران در نظر گرفت.
محققان آتی میتوانند با بررسی متغیرهای بیشتر و توسعه مدلهای مفهومی مختلف ،به تفصیل و بسط هر چه بیشتر شبکه
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Abstract
This research, based on two categories of knowledge management and organizational learning, seeks to
design an effective way to exchange the experiences of successful organizational managers. The
purpose of this research is to design and deploy a network of successful managers' experiences
exchange. This study is a descriptive-survey study and its statistical population includes all managers of
companies active in Science and Technology Park of Tehran University. The research data were
obtained by distributing the questionnaire among the statistical sample and the research hypotheses
were tested using structural equation modeling technique. The results showed that leadership style with
path coefficient of 0.77, transformational strategies with path coefficient of 0.79, organizational culture
with path coefficient of 0.88 and reward system with path coefficient of 0.83 all had a positive and
significant effect on the formation of managers' experience exchange network. Successful organization.
Given the validity of the conceptual model of research, the variables of this research can be used to
design and deploy a manager's experience exchange network.
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