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دانش(مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن)

تنکابنی



چکیده
این پژوهش با هدف تعیین رابطه رهبری تحولآفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش انجام شد.
جامعة آماری شامل  380نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن بودند که با استفاده از جدول
کرجسی و مورگان  191نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .این پژوهش به
لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی -پیمایشی بود .گردآوری دادههای پژوهش از طریق
سه پرسشنامه رهبری تحولآفرین ،فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش انجام شد .جهت تعیین روایی
پرسشنامهها ،از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی ،از طریق روش آلفای کرونباخ
موردتأیید قرار گرفتند .برای تحلیل دادههای بهدستآمده نیز از نرمافزار آماری  SPSS-22به کار گرفته شد.
یافتهها نشان داد که همبستگی مثبت و معنیداری بین رهبری تحولآفرین و تسهیم دانش ( )r=0/469در سطح
 99درصد وجود دارد .همچنین بررسیها نشان داد همبستگی مثبت و معنیداری بین رهبری تحولآفرین و
فرهنگ یادگیری سازمانی ( )r=0/573در سطح  99درصد وجود دارد .با توجه به اینکه در خصوص ارتباط
دوسویه متغیرها با هم ،پژوهشهایی انجام شده است اما تاکنون پژوهش جامعی درخصوص ارتباط بین سه متغیر
مذکور انجام نشده است و برای اولینبار رابطه رهبری تحولآفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش
موردبررسی قرار میگیرد .بطور کلی نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام گرفته همسو است و میتوان چنین
برداشت کرد که در جامعه و نمونه تحت بررسی ،بین رهبری تحولآفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم
دانش رابطه معنیداری وجود دارد .لذا مدیران سازمانها باید برای این موضوع در دنیای رقابتی امروز ،اهمیت
بسزایی قائل شوند.
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مقدمه
در دنیای کنونی ،سازمانهایی قادر به رقابت و بقا هستند که بر یادگیری تأکید دارند و به آن
بهمثابه یک ضرورت و توانمندی نگاه میکنند .ازآنجا که فرهنگ سازمانی بهعنوان یک
بستر سازمانی ،نقش کلیدی در موفقیت و تحقق اهداف و استراتژیهای سازمان دارد ،یکی
از پیشنیازهای مهم سازمانی برای یادگیری ،وجود فرهنگ سازمانی است که از مفهوم و
زیرساختهای یادگیری حمایت میکند (سهرابی و محمدی .)1396 ،فرهنگ سازمانی
بهتنهایی میتواند ایجاد ،کسب و اشتراکگذاری دانش و تصمیمگیری را تقویت یا مانع آن
شود .نوعی فرهنگ که ایجاد و به اشتراکگذاری دانش برای ارتقا تصمیمگیری در یک
سازمان را تشویق میکند ،فرهنگ یادگیری است که به آن فرهنگ دانشمحور نیز گفته
میشود .فرهنگ یادگیری به سازمانها کمک میکند تا با گذشت زمان یک مزیت رقابتی
پایدار کسب کنند که در نهایت بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد .بنابراین ،ایجاد فرهنگ
یادگیری در سازمان برای تقویت موقعیت رقابتی آن در بازار ضروری است (عارفین 1و
دیگران .)2020 ،فرهنگ یادگیری سازمانی به دنبال هدف یادگیری در سطوح فردی،
گروهی و سازمانی است .همچنین این فرهنگ بیشتر بر اشتراکگذاری ایدهها و یادگیری از
طریق ارتباطات متمرکز است؛ بنابراین ،هنگامی که سازمانها فرهنگ یادگیری سازمانی
دارند ،کارمندان قادر به ارائه حتی ایدههای منفی و مخالف هستند که میتواند یک روند
یادگیری فشرده را ترویج کند (چوی .)2020 ،2مفهوم فرهنگ یادگیری سازمانی ریشه در
مفهوم یادگیری سازمانی دارد .یادگیری سازمانی فرآیند جمعآوری دانش و استفاده از
اطالعات بهمنظور پاسخگویی مؤثر به شرایط متغیر ،نیازهای سازمان برای کسب دانش،
توزیع اطالعات ،تفسیر اطالعات و حفظ سازمان است تا با موفقیت در شرایط متغیر سازگار
شود .براساس تعریفی که توصیف شده است ،میتوان یادگیری سازمانی فرایندی دانست که
به موجب آن همه اعضای سازمان به دنبال راههای جدید برای افزایش اثربخشی سازمان
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هستند .یک فرهنگ سازمانی که به موجب آن همه اینها اعمال میشود ،یک فرهنگ
یادگیری سازمانی است (فطما.)2020 ،1
یک سازمان با کسب تجربه ،با گذشت زمان پیشرفت میکند .از این تجربه ،قادر به ایجاد
دانش است .این دانش گسترده است و هر موضوعی را که بتواند یک سازمان را بهتر کند،
پوشش میدهد .فرهنگ یادگیری سازمانی ممکن است بهعنوان یک فرهنگ پویا در ایجاد،
اکتساب و جمعآوری دانش بهمنظور توسعه منابع و ظرفیتها تعریف شود که منجر به
عملکرد سازمانی کارآمدتر میشود (آیودل .)2020 ،2در تعریفی دیگر ،فرهنگ یادگیری
سازمانی ،فرهنگی است که شیوههای کسب اطالعات ،توزیع و انتقال یادگیری را پرورش
میدهد .فرهنگ یادگیری سازمانی و فضای انتقال یادگیری بهعنوان پیشزمینههای مهم
تمایل کارکنان برای یادگیری و به اشتراک گذاشتن دانش خود در نظر گرفته میشوند
(بانرجی 3و همکاران .)2017 ،فرهنگ یادگیری سازمانی یک ویژگی اساسی برای ارتقای
نگرشها و رفتارهای مثبت مربوط به شغل کارکنان است .واتکینز و مارسیک ( )1997ثابت
کردند که ابعاد یکپارچه سازمان یادگیرنده شامل هفت مورد حیاتی است :ایجاد فرصتهای
یادگیری بهطور مداوم ،تشویق به اشتراکگذاری ،ترویج یادگیری تیمی ،ایجاد سیستمی
برای یادگیری مشترک ،اتصال یک سازمان با محیط خارجی ،تشویق رهبرانی که از یادگیری
در سطح فردی و تیمی پشتیبانی میکنند و کارمندان را توانمند میکنند؛ بنابراین ،سازمانهای
یادگیرنده شامل محیطی میشوند که فرایند دانش ،خالقیت ،همکاری و کارگروهی یک
معنا و ارزش جمعی دارند (ایزالم 4و دیگران.)2016 ،
دانش یکی از عواملی است که بهعنوان منبع قدرت برای سازمانها شناخته شده و
میتواند به کسب مزیت رقابتی برای آنها منجر شود .دانش شامل تجارب ،ارزشها،
اطالعات زمینهای و بینشهایی است که در نتیجه تجارب افراد شکل میگیرد .همچنین دانش
در درون هر سازمانی ،باید از طریق خرده فرایندهایی مانند خلق دانش ،ذخیره دانش ،تسهیم
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دانش و بهکارگیری دانش ،مدیریت شود .از بین فرایندهای ذکرشده ،تسهیم دانش بهعنوان
عنصر اصلی در موفقیت مدیریت دانش شناخته شده است (سبزی و دیگران .)1398 ،تسهیم
دانش به عنوان رفتاری پیچیده و ارزشآفرین ،بنیان و پایه بسیاری از فعالیتهای راهبردی
مدیریت دانشی در سازمانهاست و آن هم به دلیل منافع بالقوه زیادی است که برای افراد و
سازمان به همراه دارد .اگر یک سازمان بخواهد رفتارهای تسهیم دانش را تشویق کند ،باید
رفتار به اشتراک گذاشتن دانش به طور صریح به عنوان بخشی از حوزه عملکرد فردی شناخته
شود (احمدی زهرانی و کریمی .)1398 ،تسهیم دانش به عنوان یک سرمایه اجتماعی مهم
برای سازمانهایی شناخته میشود که عملکرد شغلی را بهبود میبخشند و موفقیت سازمانی
را افزایش میدهند .یک رهبر نقشی اساسی در ایجاد و پرورش فرهنگ تسهیم دانش در
سازمان دارد .وقتی دانش به اشتراک گذاشته میشود ،کارمندان کمتجربه یا تازه استخدام
شده به منابع فکری دسترسی پیدا میکنند و دانش فنی مرتبط با شغل را به دست میآورند
که میتواند منجر به عملکرد شغلی بهتر شود (سوانسون 1و دیگران .)2020 ،علیرغم
ضرورت تسهیم دانش ،نیروی انسانی سازمان ممکن است از انجام آن اجتناب ورزد .به همین
دلیل یکی از چالشهای اساسی سازمانهای امروزی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تسهیم
دانش به منظور تقویت این رفتار در کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان است (خراشادیزاده و
دیگران .)1397 ،با توجه به اهمیت ویژگیهایی که دانش در دنیای کنونی دارد ،افراد
میتوانند از طریق تسهیم دانش به نتایجی فراتر از نتایج انفرادی خود دست یابند .تسهیم
دانش به اندازهای اهمیت یافته است که برخی معتقدند موفقیت مدیریت دانش به تسهیم
دانش بستگی دارد؛ بنابراین رهبران تحولآفرین شرایطی را فراهم میکنند که کارکنان به
تسهیم دانش و تجربیات خود میپردازند (مطلبی ورکانی و دیگران.)1397 ،
رهبری تحولآفرین ،یک سبک رهبری رابطهای است که در آن پیروان به رهبر اعتماد
دارند و به وی احترام میگذارند و انگیزه بیشتری برای انجام کارها بیش از آنچه که به طور
رسمی از آنها انتظار میرود ،برای دستیابی به اهداف سازمانی دارند .رهبری تحولآفرین
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محیطی مناسب برای کارکنانی فراهم میکند که میخواهند رفتار کاری ابتکاری داشته باشند
(افسر و عمران .)2020 ،1رهبری تحولآفرین همچنین به عنوان فرآیند گسترش عالیق و
نیازهای پیروان ،افزایش روحیه و انگیزه آنها و اطمینان از درک و پایبندی سیستماتیک
آنها به اهدافشان تعریف میشود (کاسیموگلو و عماری .)2020 ،2رهبری تحولآفرین منافع
متقابل کارمندان را افزایش میدهد و پیروان را به سمت چشمانداز مشترک سوق میدهد
(زی .)2019 ،3رهبران تحولآفرین دارای کاریزما هستند و قادرند ارزشها و خصوصیات
پیروان خود را تغییر دهند .در واقع ،رهبری تحولآفرین به سبکی از رهبری اشاره دارد که
کارمندان را تحریک میکند تا با تغییر روحیه ،آرمانها ،عالیق و ارزشهای خود ،فراتر از
منافع شخصی گام بردارند و منافع گروه را بر منافع شخصی ترجیح دهند .همچنین این سبک
رهبری ،کارکنان را به اتخاذ روشهای ابتکاری برای مقابله با شرایط پیچیده کار تشویق
میکند (یانگ 4و دیگران.)2020 ،
رهبری یک موضوع مهم برای دانشمندان و متخصصان سراسر جهان است .رهبران
معموالً مسئول موفقیت عملکرد سازمانی هستند ،اما وقتی پیرو خوبی نداشته باشند؛ نمیتوانند
موفق شوند .بنابراین ،تعامل رهبر پیرو عامل تعیینکنندهای است (خان 5و دیگران .)2020 ،با
توجه به نقش مهم رهبری تحول آفرین ،نیاز است که رابطه این متغیر با فرهنگ یادگیری
سازمانی و تسهیم دانش بررسی شود .لذا با توجه به مطالب یاد شده ،هدف پژوهش حاضر،
بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش در دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تنکابن است.
در این بخش از پژوهش به مطالعه و بررسی پژوهشهای پیشین در داخل و خارج کشور
پرداخته میشود.
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لی 1و دیگران ( )2021پژوهشی را با عنوان «ارتباط بین رهبری تحول آفرین و نوآوری
صرفهجو :نقش واسطهای اشتراک دانش ضمنی و صریح» انجام دادند .در این مقاله از روش
پژوهش کمی و مدلسازی معادالت ساختاری برای آزمون رابطه بین عوامل نهفته براساس
نمونه  339شرکتکننده از  120شرکت ویتنامی استفاده شده است .یافتهها تأثیرات قابل
توجه رهبری تحولآفرین بر جنبههای نوآوری صرفهجو ،یعنی عملکرد صرفهجو ،هزینه
صرفهجو و اکوسیستم صرفهجو را نشان میدهد .عالوه بر این ،این مقاله نقش واسطهای
اشتراک دانش ضمنی و صریح در رابطه بین رهبری تحولآفرین و نوآوری صرفهجو را از
نظر عملکرد صرفهجو و هزینه صرفهجویی برجسته میکند.
کیم و پارک )2020( 2پژوهشی با عنوان «رهبری تحولآفرین ،تسهیم دانش ،جو سازمانی
و یادگیری :یک مطالعه تجربی» انجام دادند .این مطالعه بر روی  282نفر از کارکنان چندین
شرکت در کره جنوبی صورت گرفت و پرسشنامهها در بین آنها توزیع شد .برای
تجزیهوتحلیل دادهها از مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد .نتایج مطالعه آنها
نشان داد که رهبری تحولآفرین بر جو سازمانی ،تسهیم دانش و یادگیری سازمانی تأثیر
مستقیم و مثبتی دارد .عالوه بر این ،جو سازمانی با رفتار تسهیم دانش ارتباط مثبت داشت.
در نهایت ،مشخص شد که رفتار تسهیم دانش بر یادگیری سازمانی تأثیر میگذارد و
واسطهای در پیوند رهبری تحولآفرین و یادگیری سازمانی است .درواقع هنگامی که درک
کارمندان از رهبری و جو سازمانی مثبت باشد ،آنها تعهد باالتری به اشتراک دانش و
یادگیری سازمانی نشان میدهند.
نام و پارک )2019( 3پژوهشی را با عنوان «عوامل مؤثر در عملکرد شغلی :فرهنگ
یادگیری سازمانی ،هوش فرهنگی و رهبری تحولآفرین» انجام دادند .جامعه آماری این
پژوهش  1024نفر از کارمندان کرهای در بخشهای دولتی کره جنوبی بود که پرسشنامهها
در بین آنها توزیع شد .در مجموع  815پرسشنامه تکمیل شد که پس از حذف 130
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پرسشنامه غیرقابل استفاده ،میزان پاسخ نهایی  685نفر( 84درصد) بود .برای تجزیهوتحلیل
دادهها از مدلیابی معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده شد .این مطالعه نشان میدهد که
فرهنگ یادگیری سازمانی ،هوش فرهنگی و رهبری تحولآفرین بر عملکرد شغلی کارکنان
تأثیر مثبت میگذارد .عالوه بر این ،فرهنگ یادگیری سازمانی و هوش فرهنگی به طور قابل
توجهی بر رهبری تحولآفرین تأثیر میگذارد.
یاداو و دیگران ( )2019پژوهشی را با عنوان «رهبری تحولآفرین و رفتار تسهیم دانش
در مشاوران یک مدل میانجیگری تعدیل شده با مشارکت کارمندان و حمایت اجتماعی»
انجام دادند .برای جمعآوری دادهها با  400آزادکار شاغل در سازمانهای مختلف مستقر در
شمال هند تماس گرفته شد که از این تعداد  320پرسشنامه برگشت داده شد .در نهایت 250
پرسشنامه از همه نظر کامل بود .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS-20و
 AMOS 20صورت گرفته است .نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری تحولآفرین بر رفتار
تسهیم دانش در مشاوران تأثیر دارد.
زارعی و حیدری ( )1399پژوهشی را با عنوان «تأثیر رهبری تحولآفرین و رهبری معتبر
بر نوآوری سازمانی با در نظرگرفتن نقش تعدیلگر تسهیم دانش» انجام دادند .جامعۀ آماری
این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان فارس مشتمل
بر  2000نفر بود .با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای و فرمول حجم نمونه کوکران ،حجم
نمونه  322نفر انتخاب شد .تحلیل دادهها با استفاده از معادالت ساختاری Smart PLS

صورت گرفته است .نتایج پژوهش آنها نشان داد بین رهبری تحولآفرین و رهبری معتبر با
نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد ،لیکن تسهیم دانش نقش تعدیلگر بین رهبری
تحولآفرین و نوآوری سازمانی را ایفا نمیکند.
قدمپور و زندکریمی ( )1398پژوهشی با عنوان «رابطۀ ببین رهبری تحولی و چابکی
سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش» انجام دادند .جامعه آماری این پژوهش را کلیۀ دبیران
مدارس دورۀ اول متوسطه ( 200نفر) و دورۀ دوم متوسطه ( 300نفر) شهرستان بیجار در سال
تحصیلی  1395به تعداد  500نفر تشکیل داد .نمونه آماری شامل  217نفر بود که با استفاده
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از فرمول کوکران و به روش طبقهای با حجم متناسب انتخاب شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها
از مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  Lisrelاستفاده شد .نتایج مطالعه آنها
نشان داد که رهبری تحولی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار
است .رهبری تحولی بهصورت مستقیم بر تسهیم دانش تأثیرگذار است .همچنین تسهیم دانش
به صورت مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار است .در این رابطه زمانی که تسهیم دانش
به عنوان متغیر میانجی وارد معادله میشود ،دارای قدرت بیشتری است؛ به عبارت دیگر،
میتوان گفت که رهبری تحولی با نقش میانجی تسهیم دانش موجب افزایش چابکی
سازمانی در میان دبیران میشود.
رستگار و مقصودی ( )1395پژوهشی را با عنوان «بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر
نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش» انجام دادند .حجم نمونه تعداد  160نفر از
مدیران ارشد شرکتهای مهندسی فعال در حوزه رباتیک در شهر تهران است که بصورت
تصادفی انتخاب شدند .دادهها نیز با بهرهمندی از همبستگی پیرسون ،مدل معادالت ساختاری
با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شدند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که رهبری تحول
آفرین با حضور متغیر میانجی تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد.
سبک رهبری تحول آفرین با استفاده از ویژگیهایی چون نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش،
ترغیب ذهنی و مالحظه فردی قادر خواهد بود موجبات تغییرات بنیادین در نگرشها و
ادراکات کارکنان و همچنین فرآیند تسهیم دانش و نوآوری سازمانی را فراهم نموده و از
این طریق قابلیتهای مورد نیاز در جهت توفیق سازمان را ارتقاء دهد .بنابراین ،رهبری تحولی
بر تسهیم دانش تأثیر دارد و آن را افزایش میدهد.

روش
پژوهش حاضر با جهتگیری بررسی و تحلیل رابطه بین رهبری تحولآفرین با فرهنگ
یادگیری سازمانی و تسهیم دانش در دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن طرحریزی
شده است .از اینرو ،از لحاظ هدف ،کاربردی است و از نظر گردآوری دادهها تحلیلی-
پیمایشی است .جامعه آماری در این پژوهش  380نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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تنکابن است که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد  191نفر به عنوان نمونه آماری به
روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه در بین آنها توزیع شد.
برای سنجش متغیر رهبری تحولآفرین از پرسشنامه باس و آولیو ( )2000استفاده شد که
شامل  20گویه است و از پرسشنامه چند عاملی رهبری ( )MLQگرفته شده است .این
پرسشنامه به ارزیابی چهار مؤلفه (ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش و مالحظه
فردی) میپردازد .همچنین برای سنجش متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی از پرسشنامه
مارسیک و واتکینز ( )2003استفاده شد که مشتمل بر  21گویه و دارای هفت مؤلفه (یادگیری
مستمر ،ارتقای پرسش و گفتگو ،ایجاد سامانههایی برای کسب و اشتراک یادگیری،
توانمندسازی ،ارتباط سازمان با محیط و رهبری راهبردی) است .برای سنجش میزان توجه
سازمان به تسهیم دانش با پرسشنامه مقیمی و رمضان ( )1390که شامل  17گویه است،
سنجیده شد .پرسشنامههای مذکور در این پژوهش شامل دو بخش ویژگیهای جمعیت
شناختی آزمودنیها و بخش دوم شامل سه متغیر :رهبری تحولآفرین ،فرهنگ یادگیری
سازمانی و تسهیم دانش که به وسیله مقیاس  5امتیازی لیکرت (=1کامالً مخالفم تا  =5کامالً
موافقم) اندازهگیری میشود.
به منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای متغیر رهبری
تحولآفرین  ،0/952برای متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی  0/909و برای متغیر تسهیم دانش
 0/942بهدست آمد .با در نظر گرفتن مقدار آلفای بدست آمده برای متغیرهای مذکور که
هر سه باالی  0/7بود میتوان نتیجه گرفت که ابزار سنجش از پایایی مناسبی برخوردار است.
در نهایت برای تحلیل دادههای بدست آمده از نرمافزار آماری  SPSS-22بهکار گرفته
شد.

یافتههای پژوهش
یافتههای جمعیتشناختی پژوهش به شرح جدول ذیل است.
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جدول  .1توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری
شاخص جمعیتشناختی

ابعاد

فراوانی

فراوانی (درصد)

زن

6

3/1

مرد

185

96/9

کارشناسی

24

12/5

کارشناسی ارشد

71

37/2

دکتری و دکتری تخصصی

96

50/3

کمتر از  5سال

45

23/5

 6تا 10سال

117

61/3

 11تا  20سال

29

15/2

جنسیت

میزان تحصیالت

سابقهی کار

با توجه به اطالعات جمعیت شناختی ارائه شده در جدول  1میتوان دریافت که درصد
بیشتری از نمونه انتخابی ،مرد ( 96/9درصد) ،دارای میزان تحصیالت دکتری و دکتری
تخصصی ( 50/3درصد) و همچنین دارای سابقه کاری  6تا  10سال ( 61/3درصد) هستند.
برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد و نتایج
آن برای متغیر رهبری تحولآفرین  ،0/074برای متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی  0/086و
برای متغیر تسهیم دانش  0/092بهدست آمد و چون مقدار  sigبهدست آمده برای هر سه
متغیر ،باالی  0/05است ،نشان از نرمال بودن توزیع دادههای متغیرهای پژوهش را دارد .پس
در پژوهش حاضر از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود .به دلیل آن که در این پژوهش،
مقیاس اندازهگیری فاصلهای و متغیرهای پژوهش نرمال میباشد جهت آزمون فرضیات
آماری از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است.
جدول  .2ضرایب همبستگی
فرضیه

ضریب

سطح

ضریب

ضریب

دوربین-

همبستگی

معناداری

تعیین

تعیین

واتسون

تعدیل
شده

آماره F

ضریب

نتیجه

غیراستاندارد

آزمون
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رهبری

0/469

0/000

0/220

0/216

1/797

53/278

تحول-

ثابت 1/772

تأیید

متغیر 0/480

فرضیه

آفرین
تسهیم
دانش
رهبری

0/573

0/000

تحول-

0/329

0/325

1/939

92/513

ثابت 2/122

تأیید

متغیر 0/451

فرضیه

آفرین
فرهنگ
یادگیری
سازمانی

همانطور که جدول  2نشان میدهد رابطه مثبت و معناداری میان رهبری تحولآفرین با
تسهیم دانش و فرهنگ یادگیری سازمانی وجود دارد .ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه
اول برابر با  0/469و برای فرضیه دوم برابر با  0/573است که نشان دهنده رابطهای از نوع
قوی است و در سطح  99درصد معنادار است؛ چرا که سطح کمتر از  0/01گزارش شده
است .در نتیجه همبستگی بین متغیرها تأیید میشود .همچنین نتایج نشان میدهد که ضریب
تعیین تعدیل شده در این آزمون  0/216و  0/325است و این بدان معناست که به ترتیب
 21/6درصد و  32/5درصد تغییرات متغیر وابسته را میتوان تحت تأثیر متغیر مستقل دانست.
با توجه به جدول  ،2مثبت بودن اثر رهبری تحولآفرین در تسهیم دانش و فرهنگ یادگیری
سازمانی ،نشانگر آن است که هرچه قدر رهبری تحولآفرین باالتر باشد ،میزان تسهیم دانش
و فرهنگ یادگیری سازمانی نیز بیشتر خواهد بود و نیز هرچه قدر رهبری تحولآفرین کمتر
باشد ،میزان تسهیم دانش و فرهنگ یادگیری سازمانی نیز کمتر خواهد بود.
آزمون دوربین واتسون برای بررسی استقالل خطاها از یکدیگر است .خطا به معنی تفاوت
بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده توسط معادله رگرسیون است .با توجه به این که
مقدار آماره دوربین -واتسون به ترتیب  1/797و  1/939و در فاصله  1تا  3قرار دارد ،استقالل
باقیماندهها را نتیجه میگیریم.
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مقدار آماره فیشر به ترتیب برابر با عدد  53/278و  92/513با سطح معناداری 0/000
است؛ در نتیجه میتوان بیان نمود که مدل رگرسیونی از برازش خوبی برخوردار است .این
یافتهها نشان میدهد که متغیر رهبری تحولآفرین قادر به پیشبینی تسهیم دانش و فرهنگ
یادگیری سازمانی میباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه رهبری تحولآفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و
تسهیم دانش است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن مورد بررسی قرار گرفت .بر
اساس مبانی نظری و پیشینۀ ذکر شده ،فرضیههای پژوهش ارائه شد .نتایج بدست آمده از
تجزیهوتحلیل دادهها ،تأیید فرضیهها را نشان داد.
نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحولآفرین با تسهیم دانش رابطه مستقیمی دارد .در
این راستا میتوان به تعدادی از پژوهشها که رابطه بین رهبری تحولآفرین و تسهیم دانش
را مورد مطالعه قرار دادند اشاره نمود .از جمله این پژوهشها پژوهش کیم و پارک (،)2020
یاداو و همکاران ( ،)2019قدمپور و زندکریمی ( )1398و رستگار و مقصودی ( )1395است
که نتایج مطالعه آنها با نتایج این پژوهش مطابقت و همخوانی دارد.
تسهیم دانش در سازمان با هدف افزایش مبنای دانش کارکنان و مدیران برای
تصمیمگیری مؤثرتر و کارایی همه جانبه است .یکی از اساسیترین ابعاد در ایجاد شرایط
مناسب برای رشد تسهیم دانش ،سبک مدیریت حاکم بر سازمان است .مدیران به عنوان
رهبران تحولی نقش مهمی در سازمان ایفا میکنند و از طریق ارتباط دوسویه با کارکنان،
آنها را تشویق به استفاده از دانش و تجربیات فردی و ضمنی همدیگر مینمایند تا از این
طریق ،مزیت رقابتی و اثربخشی اهداف سازمانی را فراهم نمایند .به هر حال واضح است که
رهبر نمیتواند زمینه تحول و افزایش اثربخشی کارکنان خود را فراهم آورد ،مگر آن که از
طریق تسهیم و نشر اطالعات در سازمان و توجه کردن به ایدهها و نظریات کارکنان،
زمینههای مشارکت بیشتر کارکنان و ارتقای خالقیت و نوآوری آنها را فراهم کند.
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نتایج پژوهش همچنین نشان داد که رهبری تحولآفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی
رابطه مستقیمی دارد .تعدادی از پژوهشها رابطه بین این دو متغیر را مورد مطالعه قرار دادند
که از جمله این پژوهشها میتوان به پژوهش نام و پارک ( )2019اشاره نمود که نتیجه
مطالعه وی با نتایج این پژوهش مطابقت و همخوانی دارد.
فرهنگ یادگیری سازمانی با افزایش فعالیتهای یادگیری و پرورش سرمایه دانش
سازمان ،تأثیر مثبتی در توسعه رهبری تحولآفرین دارد .یکی از ویژگیهای فرهنگ
یادگیری سازمانی ،کسب اطالعات و تفسیر انعطافپذیر است که بر تواناییها و نقشهای
رهبران تأثیر میگذارد .فرهنگ یادگیری سازمانی رهبران را به تفسیر ،مدیریت و اشتراک
اطالعات و دانش برای تغییرات رفتاری تشویق میکند؛ بنابراین ،فرهنگ یادگیری سازمانی
بر نقش رهبران تحولآفرین تأثیر میگذارد.
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد میگردد که مدیران سازمانها با بهکارگیری سبک
رهبری تحولآفرین ،در جهت تسهیل همکاری و مشارکت بیشتر کارکنان از طریق ایجاد
یک چشمانداز مشترک گام بردارند و با ارائه دستورالعملها و خطمشیها جهت تشکیل
جلسات و نشستهای کارکنان ،زمینه مشارکت و تبادل دانش میان آنها را فراهم آورند.
عالوه بر این ،با درنظرگرفتن نقش مهم ترویج فرهنگ یادگیری و تسهیم دانش ،آموزشهای
الزم در خصوص آشناسازی مدیران با مفاهیم تسهیم دانش و مزایا و فوایدی که این امور
برای افراد و سازمان به دنبال دارند و همچنین فراهم کردن امکانات جهت دستیابی به دانش
و اطالعات میتواند زمینهساز تسهیم هرچه بهتر و بیشتر دانش در سازمان و درنتیجه بهبود
عملکرد فردی و سازمانی در سطوح گوناگون گردد.
از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این مورد اشاره نمود که جامعه آماری مورد
مطالعه صرفاً یک سازمان دولتی بوده است؛ لذا تعمیم یافتههای پژوهش به سایر سازمانهای
دولتی و خصوصی دارای محدودیت است .به دیگر محققان پیشنهاد میگردد که به بررسی
این موضوع در یک سازمان دولتی دیگر با جامعه آماری بزرگتر بپردازند و همچنین به
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بررسی اثرات رهبری تحولآفرین بر روی دیگر متغیرهای مربوطه بپردازند و نتایج خود را با
نتایج بدست آمده در این پژوهش مقایسه نمایند.
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