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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between knowledge management
and intelligent leadership with organizational learning, and a descriptive correlational research
method. The statistical population consisted of 509 employees of education in Qom province
and the statistical sample consisted of 217 persons who were selected by stratified random
sampling based on Morgan table. To collect data from the three standard questionnaires:
Tashbashfard organizational learning (2014), temporal knowledge management, et al. (2007)
and Seyedmanlaka intelligent leadership (2002), with reliability of 0.96, 0.94 and 0.95,
respectively. 0 was used based on Cronbach's alpha. Descriptive and inferential analysis of
data at the level of Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation, Z Fisher and multivariate
regression in Spss-V22 software indicated: There is a relationship between knowledge
management and intelligent leadership with organizational learning. There is a positive and
significant relationship between knowledge management and organizational learning. There is
a positive and significant relationship between intelligent leadership and organizational
learning. There is a positive and significant relationship between knowledge management and
intelligent leadership. Promoting organizational learning for education staff requires the
application of knowledge management and intelligent leadership traits.
Keywords: Organizational learning, Knowledge management, intelligent leadership,
Education staff.
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چکیده
هدف بررسی رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی ،و روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود .جامعهی آماری
 923نفر کارکنان آموزش و پرورش استان قم ،و نمونه آماری  082نفر بودند که بر اساس جدول مورگان به شیوهی تصادفی طبقهای
انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از سه پرسشنامهی استاندارد؛ یادگیری سازمانی تابشفرد ( ،)8939مدیریت دانش زمانی و همکاران
( )8911و رهبری هوشمند سیدانمانالکا ( ،)0220به ترتیب با پایایی  2/39 ،2/31و  2/39بر اساس آلفای کرونباخ استفاده شد .تجزیه و
تحلیل توصیفی و استنباطی دادهها در حد آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،همبستگی پیرسون Z ،فیشر و رگرسیون چند متغیره در قالب
نرمافزار  Spss-V22نشان داد :بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی رابطه وجود دارد .بین مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.بین رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بین مدیریت
دانش و رهبری هوشمند رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .ارتقاء یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مستلزم کاربست مدیریت
دانش و ویژگیهای رهبری هوشمند است.
واژگان کلیدی :یادگیری سازمانی ،مدیریت دانش ،رهبری هوشمند ،کارکنان آموزش و پرورش
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

یکی از راههای کسب مزیت رقابتی پایدار ،یادگیری کارکنان و
افزایش دانش و اطالعات آنان است .سازمانها تنها با یادگیری
سریع از موفقیتها و شکستها قادر خواهند شد هنگام برخورد
با موقعیتهای مختلف ،رفتار اثربخش داشته باشند که این امر
میتواند به حفظ مزیت رقابتیشان کمک کند و بدین شکل با
حداکثر اثربخشی به اهداف خود نائل خواهند گشت .یادگیری
مهمترین امتیاز رقابتی در پارادایمهای جدید کسب و کار شده
است و عامل کلیدی برای سازمانی است که میخواهد در دنیای
جدید اقتصادی پابرجا بماند .سازمانهای بزرگ همواره در این

مقدمه
امروزه محیط سازمانها بهشدت در حال تغییر است ،تغییرات
سریع و محسوس در عرصههای مختلف علم و فناوری بهطور
فزایندهای فرآیندهای جامعه بشری را تحت تأثیر قرار داده است،
بهطوریکه سازمانهای سنتی دیگر قادر به هماهنگی با این
تغییرات نیستند و تنها سازمانی شانس بقاء دارد که بتواند خود را
پیوسته با تغییرات محیطی پیرامون خود وفق دهد .بنابراین
سازمانها بهمنظور سازگاری با محیط خود ،به دنبال بهترین راه-
کارها هستند تا بتوانند به مزیتهای رقابتی دست پیدا کنند.
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اندیشه هستند که چگونه به گسترش دانش در سازمان بپردازند
زیرا دریافتهاند که یادگیری مانند یک تسهیلکننده عمل میکند.
سازمانها برای موفقیت و دستیابی به اهدافشان باید
ظرفیتهای یادگیری خود را در تمامی ابعاد باال ببرند تا بتوانند
بهتر و سریعتر از موفقیتها و شکستهای داخل و خارج
سازمان خود یاد بگیرند[ .]8یادگیری سازمانی عامل
توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان محسوب میشود .مفهوم
یادگیری سازمانی ،به دنبال ایجاد راههایی برای طراحی سازمان
در جهت تحقق عملکردی مطلوبتر است که در آن با تشویق،
کارکنان تمام پتانسیلهای خود را بهطور کامل به فعل درآورند و
درعینحال ،کمکی است برای اینکه جهان را به مکانی بهتر
تبدیل کند .به همین دلیل این مفهوم بهطور فزایندهای در میان
سازمانهایی که به افزایش نوآوری و اثربخشی عالقهمند هستند
ازجمله سازمان آموزش و پرورش ،گسترش یافته است .همچنین
مدیران و رهبران سازمانها دریافتهاند که به یادگیری ،به عنوان
پدیدهای ارزشمند بنگرند و برای موفقیت در ایجاد آیندهای بهتر،
سازمان را پرورش دهند که بهخوبی و بهطور اثربخش و پایدار در
پی فراگیری باشد و برای حفظ بقای خود با دگرگونیها
هماهنگ گردد .بنابراین ،سازمانهایی موفقتر هستند که زودتر،
سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند.
در دنیای امروز که آموزش و پرورش به عنوان یکی از اساسی-
ترین زیرساختهای هر کشور بشمار میرود توجه به سطح
یادگیری کارکنان بیش از هر زمان دیگر الزم میآید .در
دهههای اخیر ،سازمانها برای حفظ وضعیت رقابتی خود از
مفهوم کیفیت جامع به سمت مفاهیم یادگیری ،نوآوری و بهبود
مستمر در سطح جهانی حرکت کردهاند زیرا سازمانها به عنوان
مجموعهای از افراد و گروههای انسانی در معرض تحوالت وسیع
و پرشتاب محیطی قرار دارند و به مرور زمان درزمینه اقدامات و
فعالیتهای خودآموختههایی را کسب میکنند ،به عبارت دیگر
سازمانها نیز مانند افراد قدرت یادگیری دارند .از اینرو موضوع
یادگیری سازمانی در کانون توجه نظریههای سازمان و مدیریت
قرارگرفته است و میتوان نتیجه گرفت که یکی از چالشهای
مهم در سطوح مختلف مدیریتی ،افزایش توان یادگیری سازمانی
است [.]0
مفهوم سازمان یادگیرنده چندین سال پیش پایهریزی شد ،اما با
انتشار اولین کتاب پیتر سنگه -اسلوب پنجم ،هنر و مهارت
سازمان یادگیرنده شهرت بیشتری به دست آورد .سنگه)8332( 8
سازمان یادگیرنده را اینگونه تعریف میکند ":سازمانی که در آن
الزم نیست یادگیری را فرا بگیرید ،بدین علت که یادگیری خود
به خود به بافت سازمان تزریق میشود .سازمان یادگیرنده
گروهی از افراد هستند که بطور مداوم ظرفیت خود را برای آنچه

که می خواهند خلق کنند افزایش میدهند .سازمانی با فلسفه
وجودی دیرینه برای پیشبینی و عکسالعمل نسبت به تغییرات،
پیچیدگیها و موارد نامعلوم ".
از دیدگاه پیتر سنگه یادگیری ،افراد را برای خالقیت توانا می-
سازد بنابراین برای سازمان یادگیرنده پایداری و بقاء در صحنه
کافی نیست ،یادگیری پایدار یا آنچه که یادگیری انعطافپذیر
نامیده میشود نیز مهم و ضروری میباشد .در سازمانها،
یادگیری انطباقپذیر باید همراه یادگیری مولد باشد .یادگیری
مولد یادگیری است که توانایی افراد را برای خلق پدیدههای نو
بسط و گسترش میدهد[ .]9سازمان یادگیرنده یادگیری را نه
یک تفنن ،بلکه یک ضرورت و نه یک شرط موفقیت ،بلکه یک
نیاز بقاء میداند .در چنین سازمانی ،یادگیری دغدغه همگانی و
همیشگی است و شعار آن تواضع در یادگیری و سخاوت در
آموزش میباشد[.]9
0
بنظر میرسد یادگیری سازمانی ارتباط نزدیکی با مدیریت
دانش 9و رهبری هوشمند 9دارد .در دنیای پیچیده امروز ،دانش
سازمانی به سرعت در حال تبدیلشدن به مزیت رقابتی اصلی
سازمانهاست .توجه به مدیریت دانش و حمایت از آن ،شرایط
مطلوبی را برای هر سازمانی به وجود میآورد تا عالوه بر اینکه
در محیط رقابتی ،حیاط مستمر داشته باشد ،بتواند سبقت را از
سایرین ربوده و پیشتاز عرصههای مختلف فعالیت باشد[.]9
مدیریت دانش به عنوان ابزاری که میتواند دانش موجود را
گردآوری کرده و نظم و پویایی بخشد و در کل سازمان اشاعه
دهد اهمیت یافته است .مدیریت دانش شامل همهی روشهایی
است که سازمان ،داراییهای دانش خود را اداره میکند که
شامل چگونگی جمعآوری ،ذخیرهسازی ،انتقال ،بکارگیری ،بهروز
رسانی و ایجاد دانش است[ .]1مدیریت دانش یعنی فرآیند
استفاده خالق و کارآمد از تمامی دانش و دادههای در دسترس
سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود خود سازمان و یا به
بیان دیگر ،فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش کاربردی .برای
بدست آوردن توان تبدیل دانش به مزیت رقابتی ،سازمانها
بایستی محیطی فرهنگی بوجود آورند که در آن دانش و دادهها
تسهیم و مدیریت شوند و مورد استفاده قرار گیرند .دانش یکی از
عاملهای تأثیرگذار در کسب مزیتهای رقابتی و منابع جمعی
قدرت دانش منبعی ارزشمند و مهم برای حفظ میراث ارزشمند،
یادگیری موردهای نو ،حل مسایل و مشکالت ،ایجاد هستههای
رقابت و بنیان نهادن موقعیتهای نوین برای فرد و سازمان،
هماکنون و برای آینده است[. ]2
فرآیند مدیریت دانش از پنج مرحله ایجاد ،اعتباربخشی،
سازماندهی ،اشاعه و کاربرد دانش تشکیل شده است .این پنج
مرحله در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینه آموزش،
08
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بازخورد ،آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم میآورده کالً
برای ایجاد ،نگهداری و احیای قابلیتهای سازمان مورد نیاز
است[ .]1مؤلفههای مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و
تاکوچی ،9عبارتند از :اجتماعیکردن ،بیرونیسازی ،ترکیب و
درونیسازی.
1
اجتماعی کردن (از دانش ضمنی به دانش ضمنی) :فرآیندی
است که در آن دانش ضمنی فردی را به فرد دیگر انتقال می-
دهد .برونیسازی( 2از دانش ضمنی به دانش صریح) :فرآیندی
است که دانش ضمنی افراد را بهصورت دانش صریح درمیآورد.
ترکیب( 1از دانش صریح به دانش صریح) :فرآیند انتقال دانشی
که بهصورت صریح درآمده است .درونیسازی( 3از دانش صریح
به دانش ضمنی) :فرآیند درک و جذب دانش صریح به صورت
دانش ضمنی که فرد دارای آن است[.]3
سازمانها به منظور سازگاری با محیط خود ،به دنبال بهترین
راهکارها هستند که به این ترتیب به مزیت رقابتی دست پیدا
خواهند کرد .یکی از راههای کسب مزیت رقابتی پایدار ،تأکید بر
آموزش کارکنان و باال بردن اطالعات و دانش ایشان است.
بهواسطه یادگیری ،دانشی پایدار در افراد تولید میشود که آنها
را قادر به اجرای نوآوریهایی میسازد که ضامن بقای سازمان
در محیط متغیر امروزه خواهد بود .استمرار و بقای هر جامعهای
مستلزم آن است که مجموع باورها ،ارزشها ،رفتارها و گرایش-
های آن به نسلهای جدید منتقل شود .ساخت و کار یا وسیلهی
این انتقال ،آموزش و پرورش است[ .]82امروزه دانایی ،مهمترین
شاخص توسعهیافتگی و باالترین ثروت ملی محسوب میگردد و
نهاد آموزشوپرورش عالی رسالت خطیری را در جهت مدیریت
دانش و تأمین سرمایههای فکری ،فرهنگی و آموزشی و
پژوهشی جوامع بر عهده دارد .تولید دانش و کاربرد بهینه آن در
فرآیند تعلیم و تربیت ،موجب افزایش دانایی و توانایی دانش-
آموزان ،معلمان و مدیران شده و آموزش و پرورش را در
مهمترین مأموریت خود ،یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و
کارآمد بیش از گذشته توفیق خواهد داد [.]88
تغییرات گسترده و جهانیشدن در دنیای امروز مستلزم سبک
رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفاده بهینه از منابع و
داراییهای مادی و انسانی ،اهداف سازمان را تحقق بخشیده و
قادر به توسعه ظرفیتها و استفاده از آنها باشد .رهبری
موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود
جلب کرده است .شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد
که رهبری فرآیند بسیار اسرارآمیز است که در زندگی همه افراد
وجود دارد .در اکثر موارد دانشمندان علوم رفتاری کوشیدهاند تا
بدانند بر اساس چه ویژگیها ،تواناییها ،رفتارها ،منابع قدرت یا
با تکیه بر چه جنبههایی از موقعیت ،توان رهبر در تأثیر بر

پیروان و تحقق اهداف گروهی را میتوان تعیین کرد [.]80
رهبری به معنای نفوذ در قلب کارکنان و تسخیر ذهن آنهاست
که موجب تضمین موفقیت سازمان میشود .در اندیشههای
جدید رهبر صرفاً متکی به جای گاه مشروع قانونی نیست .فرآیند
رهبری با تأکید بر توانایی شخصی رهبر و قدرت نفوذ او در
باورها ،ارزشها ،رفتارها و اعمال دیگران شکل میگیرد و آنها
را قادر میسازد تا تصمیمات استراتژیک را در محیط پیچیده
اتخاذ نمایند و موجب رشد متوازن ،هماهنگ و پویای سازمان
شوند[ .]89رهبری هوشمند یک تبادلنظر بین مشکالت یا خلق
محصوالت در یک موقعیت فرهنگی خاص است[ .]89رهبری
هوشمند زمینه را برای همکاری ،همفکری و همدلی در میان
جامعه کارکنان فراهم میکند و موجب پیوند محکمتر آنها با
سازمان میشود و با شناخت و ایجاد معرفت همهجانبه کارکنان،
بر قابلیتهای رفتاری و عملکردی آنها میافزاید[ .]89رهبری
هوشمند ما را در شناسایی راهحلهای جدید برای حل مشکالت
گوناگون که در حال حاضر با آن مواجه هستیم کمک میکند و
با تلفیق مدیریت و رهبری کارهای نامفهوم و بیمعنا تبدیل به
کارهای بامعنا و هدفمند میگردد و به ما نیرو و انرژی
میبخشد[ .]81رهبران سازمانی نیازمند هوشمندی چندگانهای
هستند تا آنها را قادر سازد تصمیمات استراتژیک در محیط
پیچیده و مهم دنیای کسب و کار فعلی اتخاذ کنند .هوش چند
بعدی رهبران موجب میشود تا سازمان ،متوازن و هماهنگ و
پویا شود[.]89
سیدانمانالکا ،مدل رهبری هوشمند را با مؤلفههای رهبری
عقالنی ،رهبری هیجانی و رهبری معنوی ارائه میدهد و اظهار
میدارد که رهبری هوشمند پیروان را در سه بعد عقالیی،
هیجانی و معنوی هدایت میکند .همچنین بر اساس پژوهش
محققان ،رهبری جمعی نیز بهعنوان بعد چهارم رهبری هوشمند
شناسایی گردید .در بعد عقالیی رهبری هوشمند ،مدیریت بر
مبنای هدف یکی از ابعاد اساسی است که از طریق آن مدیران
سطوح باال و پایین بهطور مشترک هدفهای سازمان را
مشخص میکنند و حدود و مسئولیتها و وظایف هر فرد را با در
نظر گرفتن نتایج مورد انتظار تعیین میکنند[ .]82 ،89بعد
هیجانی رهبری هوشمند عبارت است از مدیریت بر مبنای
عواطف و احساسات و هیجانات ،بهطوریکه رهبر باید به همه
ابعاد وجودی انسان توجه کند و انسان را قلب سازمان و هسته
اصلی سازمان در نظر بگیرد؛ زیرا توانایی رهبری برای به-
کارگیری هیجانها یا تولید هیجان برای حل مسئله ،در کارایی
اعضای گروه نقش مهمی را ایفا میکند[ .]81در بعد رهبری
معنوی کارهای بیمفهوم و بیمعنا به کارهای بامعنا و هدفمند
تبدیل میشود ،بهگونهای که به کارکنان نیرو و انرژی میبخشد
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فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
و از فرسودگی شغلی و بیهودگی جلوگیری میکند .در این بعد
رهبر با استفاده از ارزشها ،طرز تلقی و رفتارهایی که الزمه
انگیزش درونی خود و دیگران است ،بقای معنوی اعضای
سازمان را فراهم میکند [ .]83همچنین رهبری جمعی عبارت -
است از یک فرآیند رهبری پویا که در آن رهبر یا مجموعهای از
رهبران ،مهارتها و تخصصهای مجموعه را بهطور مؤثر به
عنوان عناصر نقش رهبری در بین اعضای سازمان توزیع می-
کنند[.]02
بهطورکلی مطالعاتی در ارتباط با یادگیری سازمانی ،مدیریت
دانش و رهبری هوشمند در داخل و خارج از ایران انجام شده
است .مرور مطالعات انجامشده در این زمینه تأکید محققان بر
اهمیت این سه مبحث در سازمانهای مختلف را نشان میدهد.
در همین راستا ،در تحقیقات داخل کشور مهرانفرد و بهمنی
( )8931در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت دانش و
یادگیری سازمانی در کارکنان شرکت برق منطقهای خوزستان
شهر اهواز نشان دادند که بین مؤلفههای مدیریت دانش (خلق
دانش ،حفظ و نگهداری دانش ،انتقال دانش و بهکارگیری دانش)
و یادگیری سازمانی (چشمانداز مشترک ،فرهنگ سازمانی ،کار و
یادگیری گروهی ،اشتراک دانش ،تفکر سیستمی ،رهبری
مشارکتی و توسعه شایستگیهای کارکنان) کارکنان شهر اهواز
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد]08[.
صدیقی ،صالحی زارعی ( )8939در تحقیقی با عنوان بررسی
تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی نشان دادند بهدلیل
اینکه مشاغل و سازمانها در اقتصاد نوین امروزی بهشدت با
مفهوم وسیع دانش پیوند خوردهاند و با موضوعاتی همچون کار
دانشمحور ،کارکنان دانشی و شرکتهای دانشبنیان عجین
شدهاند مدیریت دانش بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و
پیادهسازی و توسعه آن در نزد کارکنان از اولویتهای اصلی
سازمانهای موفق است .مدیریت دانش پیشنیاز خلق یک
سازمان یادگیرنده میباشد و مفاهیمی چون مدیریت دانش،
یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده با یکدیگر مرتبط
هستند[.]00
شریفزاده ( )8939در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین
مدیریت دانش منابع انسانی با یادگیری سازمانی کارکنان اداره
آموزش و پرورش شهرستان نقده نشان داد بین مدیریت دانش و
یادگیری سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان نقده
رابطه معنیداری وجود دارد .بعالوه نتایج فرعی پژوهش بیانگر
آن است که بین نوآوری و یادگیری سازمانی ،بین دانش و
یادگیری سازمانی ،بین بینش و یادگیری سازمانی کارکنان
آموزش و پرورش شهرستان نقده رابطه معنیداری وجود دارد.
همچنین مؤلفههای بینش و دانش نیز نقش بیشتری نسبت به

نوآوری در یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش
شهرستان نقده دارند[.]09
اردالن و سلطانزاده ( )8939در تحقیقی با عنوان تأثیرپذیری
کارآفرینی اجتماعی از رهبری هوشمند با نقش میانجی یادگیری
سازمانی نشان داد اثر مستقیم رهبری هوشمند بر کارآفرینی
اجتماعی و یادگیری سازمانی مثبت و معنیدار است ،و اثر
غیرمستقیم رهبری هوشمند بر کارآفرینی اجتماعی با نقش
میانجی یادگیری سازمانی مثبت و معنیدار است .درنتیجه،
رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی بر توسعهی کارآفرینی
اجتماعی در نظام آموزشی عالی تأثیر میگذارد[.]09
طاووسی ( )8939در تحقیقی با عنوان رابطهی رهبری هوشمند
با مؤلفههای سازمان یاددهنده ازنظر کارشناس مسئوالن اداره
کل آموزش و پرورش استان قم نشان داد که بین رهبری
هوشمند و سازمان یاد دهنده رابطهی مثبت و معنیداری وجود
دارد[.]1
88
و در تحقیقات خارجی گلدنبرگ وکنتاس ( )0289در تحقیقی
با عنوان رهبری هوشمند در سازمانهای مبتنی بر دانش نشان
دادند که رهبری هوشمند میتواند فاصله بین اعضای هیئت
علمی و رهبران دانشگاهی را کاهش دهد و درنتیجه پرورش
تفکر انتقادی را تسهیل کند که این امر نیز بر عملکرد اعضای
هیئت علمی تأثیرگذار است[.]09
80
گارسیا مورالس ،بارینوا و گوتیرز ( )0280در تحقیقی با عنوان
رهبری تحولگرا بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی
و نوآوری نشان دادند -8 :رهبری تحولگرا بر عملکرد سازمانی
مثبت از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری تأثیر میگذارد-0 .
یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی مثبت ،مستقیم و
غیرمستقیم از طریق نوآوری سازمانی تأثیر میگذارد[.]01
رجاشی ،برد و پتروسکو )0280( 89در تحقیقی با عنوان هوش
هیجانی و یادگیری سازمانی نشان دادند در گروههای کاری
ایمنی روانی تیم بهطور قابلتوجهی با یادگیری تیم مرتبط بود،
همچنین بین هوش هیجانی و یادگیری تیم ارتباط مشاهده
شد[.]02
89
لیو و وو ( )0282در تحقیقی با عنوان ارتباط مستقیم مدیریت
دانش ،یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی به بررسی ارتباط
مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی پرداختند.
در این پژوهش برای بررسی چارچوب و فرضیهها از یک مدل
برابری ساختاری استفاده شده است .نتایج نشان داد که مدیریت
دانش یک ورودی مهم برای سازمانهاست و یادگیری سازمانی
به عنوان یک میانجی عمل میکند .مدیریت دانش بر نوآوری
سازمانی تأثیر بسزایی خواهد داشت که این تأثیر مدیریت دانش
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بر نوآوری سازمانی به دلیل یادگیری سازمانی و اهمیت آن می-
باشد[.]01
ازآنجاکه یادگیری سازمانی نقش مهمی در پیشبرد اهداف
سازمان دارد مدیریت سازمان بایستی اهمیت یادگیری و تأثیر آن
بر مدیریت دانش کارکنان را درک نموده ،فرهنگ یادگیری را در
سازمان ایجاد نماید و اهمیت آن را برای کارکنان تشریح نماید.
وجود فرهنگ یادگیری سازمانی موجب تعهد سازمانی باال در
کارکنان و انعطافپذیری نسبت به محیط بیرونی شده و عملکرد
سازمانی را افزایش میدهد ،تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی ،تعهد
سازمانی و عملکرد کارکنان دارد و بهصورت غیرمستقیم بر روی
قصد ترک خدمت نیز تأثیرگذار است[.]03
همچنین از پیامدهای مثبت دیگر اینکه بر رضایت شغلی،
توانایی پذیرش و مواجهه با تغییرات و چالشها تأثیرگذار است و
سبب ارتقاء شایستگی حرفهای کارکنان میگردد[ .]92اهمیت
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین مدیریت دانش و رهبری
هوشمند با یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان
قم در این است که با بررسی مهارتها و شناخت رابطه بین
یادگیری سازمانی ،مدیریت دانش و رهبری هوشمند در کارکنان
آموزش و پرورش استان قم راهکارهای مناسب جهت بهبود
عملکرد کاری کارکنان این واحد را شناسایی نموده و از آنها
برای باال بردن توانمندیها ،کارایی و اثربخشی سازمان و جامعه
استفاده بهینه کرد همچنین نتایج این تحقیق میتواند مورد
استفاده متصدیان آموزش و پرورش و کارشناسان تعلیم و تربیت
و برنامهریزان قرار گیرد.

طبقهای انتخاب شدهاند .برای تجزیه و تحلیل دادهها عالوه بر
روشهای توصیفی مانند (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانه ،نما،
میانگین ،نمودار ،جداول ،تحلیل واریانس و انحراف معیار) ،از
روشهای استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف 81برای
نرمال بودن توزیع دادهها و از آزمون رگرسیون چندگانه ،82آزمون
همبستگی پیرسون Z ،81فیشر 83برای تصمیمگیری فرضیهها و
برای بررسی یکسانی واریانسها از آزمون آنوا 02استفاده شده
است در قالب نرم افزار SPSSاستفاده شده است .برای
گردآوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی
تابش فرد ( ،)8939مدیریت دانش زمانی و همکاران ( )8911و
رهبری هوشمند سیدانمانالکا ( )0220استفاده شد[.]99 ،99 ،90
روایی هر سه پرسشنامه از طریق مراجعه به متخصصین و
صاحبنظران علوم تربیتی و بعد از اصالحات اندک در عبارات و
دادهپردازیهای آنها برای انطباق بیشتر روایی آنها دوباره
مورد بررسی و مورد تأیید قرارگرفته است .همچنین پایایی
پرسشنامه مدیریت دانش بعد از ریکورد کردن (معکوس کردن)
سؤاالت  81 ،89و  09و پرسشنامه یادگیری سازمانی و رهبری
هوشمند بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب  ./39 ،./31و ./39
بهدست آمد.
یافته ها
در این بخش یافتهها بر اساس و به ترتیب فرضیهها در قالب
جداول زیر ارائه شده است:
فرضیه اصلی تحقیق عبارت بود :بین مدیریت دانش و رهبری
هوشمند با یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان
قم رابطه وجود دارد .دادههای مربوط به این فرضیه در جداول
زیر مشاهده میشود.

روش شناسی
روش تحقیق از نظر اهداف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری
اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است .در این تحقیق
رابطهی بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند با یادگیری
سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم مورد بررسی
است .جامعهآماری تحقیق شامل کل کارکنان آموزش و پرورش
استان قم اعم از آقا و خانم که در نیمسال دوم سال تحصیلی
 31-32در پستهای کارشناسی ،سرپرستی و مدیریتی اداره کل،
نواحی و مناطق مشغول بهکار بودهاند که طبق آمار موجود 923
نفر میباشند .نمونه آماری شامل تعداد  082نفر از اعضای
جامعهآماری میباشد که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه از
روی جامعهآماری مورگان و کرجسی ]98[ 89به شیوهی تصادفی
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 .bپیشبینیها( :ثابت) رهبری هوشمند ,مدیریت دانش

جدول  -1ضرایب رگرسیون پیشبینی یادگیری سازمانی از روی متغیرهای مدیریت دانش و رهبری هوشمند
مدل

1

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

B

انحراف استاندارد

بتا

آماره

سطح معنیداری

(ثابت)

-18/665

1/066

-

-3/161

0/008

دانش مدیریت

0/636

0/077

0/658

15/057

0/000

هوشمند رهبری

0/112

0/073

0/306

5/211

0/000

 .aمتغیر وابسته :یادگیری سازمانی
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مقادیر  X1و  X2به ترتیب عبارتند از مدیریت دانش و رهبری
هوشمند و مقدار  yعبارت است از یادگیری سازمانی.
با توجه به ضریب بتا میتوان گفت مدیریت دانش با ضریب
بتای  ./12بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته دارد و متغیر
رهبری هوشمند با ضریب بتای  ./98در درجه دوم قرار دارد.
مقدار  Fبرابر با  982/221میباشد و سطح معنیداری آن برابر
 ./222است که بیانگر آن است که متغیرهای واردشده در مدل
رگرسیون دارای رابطه معنیدار با متغیر وابسته میباشند.
فرضیه اول تحقیق عبارت بود :بین مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد که نتایج به دست آمده در جدول شماره2
مشاهده می شود.

برای بررسی این فرضیه از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش
همزمان استفاده شده است .در این روش ،متغیرهای پیشبین
بهطور همزمان به مدل وارد شده و تغییرات متغیر وابسته بر
اساس تغییرات هر یک از متغیرهای پیشبین و تأثیر متقابل
آنها پیشبینی شده است .نتایج مندرج در جداول 1تا  1ضمن
تأیید فرضیه اصلی تحقیق نشان میدهد که مدل رگرسیون
محاسبه شده در سطح ) (p≤./.1معنیدار است .ضریب
همبستگی چندگانه  ./11بوده و ضریب تعیین رگرسیون ./29
است در واقع میتوان  29درصد از تغییرات متغیر وابسته
(یادگیری سازمانی) را از روی متغیرهای مستقل واقع در مدل
پیشبینی کرد .بر این اساس معادلۀ رگرسیونی پیشبینی متغیر
وابسته از روی متغیرهای مستقل برابر است با:
Y =-80/312 + 2/391 X1 +2/981 X2

جدول  -2همبستگی بین متغیرهای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
همبستگی پیرسون

مدیریت دانش

یادگیری سازمانی

8

**2/181
2/222

19909/221
920/900
082
**2/181
2/222
29931/909
999/132
082

29931/909
999/132
082
8

سطح معنیداری (یکطرفه)
مدیریت دانش

یادگیری سازمانی

مجموع مربعات و محصوالت صلیب
کواریانس
تعداد
همبستگی پیرسون
سطح معنیداری (یکطرفه)
مجموع مربعات و محصوالت صلیب
کواریانس
تعداد

801110/912
912/901
082

**همبستگی در سطح -1( 0001دم) قابلتوجه است.

بهمنظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
کارکنان آموزش و پرورش استان قم از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده گردید بر اساس نتایج مندرج در جدول  2و
نمودار  8ضمن تأیید فرضیه اول تحقیق ،بیانگر رابطه مثبت و
معنیدار بین دو متغیر مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
میباشد و ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر به میزان
 ./10میباشد که این میزان همبستگی ،در سطح اطمینان 33
درصد معنیدار است.
فرضیه دوم تحقیق عبارت بود :بین مدیریت دانش و رهبری
هوشمند کارکنان آموزش و پرورش استان قم رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد که نتایج به دست آمده در جدول شماره 1
مشاهده میشود

نمودار  -8رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
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جدول -1همبستگی بین متغیرهای مدیریت دانش و رهبری هوشمند
همبستگی پیرسون
مدیریت
دانش

رهبری
هوشمند

مدیریت دانش

رهبری هوشمند

1

**2/929

0/000

سطح معنیداری (یکطرفه)
مجموع مربعات و محصوالت صلیب

67383/052

31600/113

کواریانس

308/188

115/626

تعداد

815

082

همبستگی پیرسون

**2/929

8

سطح معنیداری (یکطرفه)

0/000

-

مجموع مربعات و محصوالت صلیب

31600/113

66027/113

کواریانس

115/626

316/236

تعداد

082

082

**همبستگی در سطح -1( 0001دم) قابلتوجه است.

بهمنظور بررسی رابطه بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند در
کارکنان آموزش و پرورش استان قم از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون استفاده گردید .بر اساس نتایج مندرج در جدول  1و
نمودار  0ضمن تأیید فرضیه دوم تحقیق ،بیانگر رابطه مثبت و
معنیدار بین دو متغیر مدیریت دانش و رهبری هوشمند میباشد
و ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر به میزان ./92
میباشد که این میزان همبستگی ،در سطح اطمینان  33درصد
معنیدار است.
فرضیه سوم تحقیق عبارت بود :بین رهبری هوشمند و یادگیری
سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد که نتایج به دست آمده در جدول شماره 3
مشاهده میشود

نمودار  -0رابطه مدیریت دانش و رهبری هوشمند
جدول  -3همبستگی بین متغیرهای رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی

رهبری
هوشمند

یادگیری
سازمانی

رهبری هوشمند

یادگیری سازمانی

همبستگی پیرسون

8

**2/101

سطح معناداری (یکطرفه)

-

2/222

مجموع مربعات و محصوالت صلیب

13219/899

91292/222

کواریانس

983/193

020/209

تعداد

082

082

همبستگی پیرسون

**2/101

8

سطح معنیداری (یکطرفه)

2/222

-

مجموع مربعات و محصوالت صلیب

91292/222

801110/912

کواریانس

020/209

912/901

تعداد

082

082

**همبستگی در سطح -1( 0001دم) قابلتوجه است.
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رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .این یافتهها با یافتههای
مهران فرد و بهمنی ( ،)8931صدیقی ،صالحی زارعی (،)8939
شریفزاده ( ]09 ،00 ،08[ ،)8939همچنین با یافتههای
تحقیقات خارجی ازجمله لیو و وو ( )0282تا حدود زیادی
تناسب دارد .همچنین بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند
کارکنان آموزش و پرورش استان قم رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .این نتیجه با یافتههای گلدنبرگ و کنتاس ( )0289تا
حدودی تناسب دارد .و بین رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی
کارکنان آموزش و پرورش استان قم رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .این یافتهها با یافتههای اردالن و سلطانزاده
( ،)8939طاووسی ( )8939و همچنین با یافتههای تحقیقات
خارجی گارسیا مورالس ،بارینوا و گوتیرز ( )0280تا حدود زیادی
تناسب دارد[ .]01 ،82 ،09و در کل نتایج نشان داد مدیریت
دانش بهترین پیش بینی کننده برای یادگیری سازمانی کارکنان
است .بنابراین سازمانها برای دسترسی به وضعیت رقابتی
مناسب و تحقق یادگیری سازمانی باید روی مدیریت دانش،
اشتراک دانش ،تسهیم دانش و ایجاد زیر ساختهای فناورانه،
مدیریتی و فرهنگی الزم در محیط آموزش و پرورش توجه
خاصی داشته باشند و یادگیری سازمانی را رمز استمرار و
ماندگاری قلمداد کنند از طرف دیگر یادگیری سازمانی بعد از
مدیریت دانش از طریق رهبری هوشمند نیز قابل پیش بینی
است بر این اساس تربیت و بکارگیری مدیرانی که باور داشته
باشند از کارکنان پایینترین سطوح سازمانی نیز میتوان تجارب
و دانشهای زیادی آموخت که در توسعه سازمان میتواند بسیار
سودمند باشد و از طریق ایجاد ویژگیهای رهبری هوشمند در
سازمان آموزش و پرورش به ارتقائ یادگیری سازمانی همت
گمارند .یقیناً در شرایط حاضر که با انفجار دانش و تغییرات
سریع و شتابان توسعه علمی و فناوری استمرار حیات سازمانها
به ویژه آموزش و پرورش در یادگیری سریع و کسب دانش و
مهارت بصورت بروز است که زیر ساخت آن کاربست مدیریت
دانش و بهره گیری از رهبری هوشمند و ویژگیهای آن است
که نیازمند یادگیری است.

نمودار  -9رابطه رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی

بهمنظور بررسی رابطه بین رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی
در کارکنان آموزش و پرورش استان قم از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون استفاده گردید .بر اساس نتایج مندرج در
جدول  3و نمودار  9ضمن تأیید فرضیه سوم تحقیق ،بیانگر
رابطه مثبت و معنیدار بین دو متغیر رهبری هوشمند و یادگیری
سازمانی میباشد و ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر به
میزان  ./19میباشد که این میزان همبستگی ،در سطح اطمینان
 33درصد معنیدار است.
بحث و نتیجه گیری
یادگیری سازمانی ،فرآیندی است پویا که سازمان را قادر می-
سازد تا به سرعت با تغییر سازگاری یابد .این فرآیند شامل :تولید
دانش جدید ،مهارتها و رفتارها میشود و بهوسیله تسهیم میان
یادگیری همکارانه تقویت میشود[ .]99مدیریت دانش ابزار
سودمندی برای سازمانها است تا سرمایه هوشی خود را توسعه
دهند ،نوآوری را تشویق کنند و عملکرد مطلوب را به حداکثر
برسانند .مدیریت دانش به عنوان علمی است که ارتباط آسان،
سریع ،مبادله و انتقال اطالعات در سازمان را پشتیبانی میکند و
میتواند بیانکننده نوآوری ،توانایی و کارایی در سازمانها بهویژه
مدارس باشد[ .]91رهبری هوشمند زمینه را برای همکاری،
همفکری و همدلی در میان جامعه کارکنان فراهم میکند و
موجب پیوند محکمتر آنها با سازمان میشود و با شناخت و
ایجاد معرفت همهجانبه کارکنان ،بر قابلیتهای رفتاری و
عملکردی آنها میافزاید .رهبری هوشمند پیروان را در سه بعد
عقالنی ،هیجانی و معنوی هدایت میکند[.]92
نتایج این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین مدیریت دانش و
رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی نشان داد :بین مدیریت
دانش و یادگیری سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان قم

پیشنهادات پژوهش
 .1با توجه به نتیجه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین مدیریت
دانش و رهبری هوشمند با یادگیری سازمانی پیشنهاد میکند
برای ارتقاء یادگیری سازمانی کارکنان برنامهریزی و سیاست-
گذاری الزم برای توسعه مدیریت دانش و آموزش رهبری
هوشمند در سازمان آموزش و پرورش انجام شود.
 .8با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت و
معنیدار بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی پیشنهاد میکند

01

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی
compatible. Academy of Management
Executive.2011; 28.
[3] Smith, Mark K. The Learning
Organization.The encyclopedia of informal
education. 2004.
[4] Ghahramani M. Learning organization in
practice, translation by Abolfazl Lamie.
Urmia, Publication of Shahed Publishers
Cultural Institute, Second Edition. 2004.
[Persian]
[5] Khatami A. Knowledge management,
concepts and infrastructure. Second
Edition, Tehran, Librarian Publishing,
2009; p. 93 . [Persian]
[6] Rubitz , Wickramasinghe
N. The
Phenomenon of Duality: The Key to
Facilitating the Transition form Knowledge
Management to Wisdom for Inquiring
Organizatins. In Courtney et al. (Eds),
Inquiring organization : Moving form
Knowledge to Wisdom. Hershey, PA: Idea
Group Publishing. 2007.
[7] Rashmeh J. “The assessment and
comparison of knowledge management and
organizational learning in smart and
ordinary schools of Tehran-Iran”, Journal
of Educational Research, 2007; No.13.
[8] Kawosi E. Knowledge Management
Articles. Expediency Assembly Research
Institute of Strategic Research. 2011.
[Persian]
[9] Sohrabi B, Daremi Hi. Knowledge
management (MBA approach). Tehran,
samt. 2011. [Persian]
[10] Alagheband A. Sociology of Education.
Fifth Edition, Tehran, Psychological
Publishing. 2004. [Persian]
[11] Attaran M. Globalization, information
technology and education. Tehran, Institute
of Educational Technology Development of
Smart Schools, 2004; pp. 5-2. [Persian]
[12] Yvkl, Gary RE. Diagnosing and Changing
Organizational Culture: Based of the
Competing Values Framework. San
Francisco: Jossey-Bass. 2011.
[13] Soltani I. Six Intelligence; Intelligent
Leader Tool. Tadbir Journal, 2009; vol 210,
pp. 125-112. [Persian]
[14] Gardner H. “intelligence Reframed.
Multiple intelligence for the 21 century”.
1999.
[15] Sydanmaanlakka p. “intelligent leadership
and leadership competencies; developing a
leadership framework for intelligent

برای ارتقاء یادگیری سازمانی در آموزش و پرورش به عنوان یک
سازمان یادگیرنده پیشرو زیرساختهای مناسب برای استقرار
.مدیریت دانش در آموزش و پرورش فراهم شود
 با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت و.3
معنیدار بین مدیریت دانش و رهبری هوشمند پیشنهاد میکند
برای استفاده از ویژگیهای متمایز رهبری هوشمند در مدیریت
آموزش و پرورش زمینه استفاده و توسعه دانش مدیریت دانش
.فراهم شود
 با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت بین.1
رهبری هوشمند و یادگیری سازمانی پیشنهاد میکند زمینه برای
 همفکری و همدلی در میان کارکنان فراهم شود تا،همکاری
.موجب پیوند محکمتر آنها با سازمان گردد

1. Senge
2. Organization Learning
3. Knowledge Management
4. Intelligent Leadership
5. Nonaka & Takeuchi
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