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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between 

transformational leadership and organizational learning culture and 

knowledge sharing. The statistical population includes 380 employees of 

Islamic Azad University of Tonekabon. Using Krejcie and Morgan table, 191 

people were selected as the statistical sample. This research is applied in terms 

of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. Data collection 

tools include the following questionnaires: transformational leadership, 

organizational learning culture, and knowledge sharing. Formal and content 

validity were used to determine the validity of the questionnaires and 

reliability measurement were confirmed by ronbach's alpha method. SPSS-22 

statistical software was used to analyze the obtained data. Results: The 

findings showed that there was a positive and meaningful correlation between 

transformational leadership and knowledge sharing (r = 0.469) at 99%. Also, 

studies have shown that there is a positive and meaningful correlation between 

transformational leadership and organizational learning culture (r= 0.573) at 

99%. Managers play an important role in the organization as transformational 

leaders and should strive to improve organizational performance by creating 

an organizational learning culture and applying knowledge-sharing programs. 
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آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم  رابطه رهبری تحول

 : کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن(مطالعه مورددانش)
 

 چکیده

آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش انجام شد.  با هدف تعیین رابطه رهبری تحول  پژوهش این  

شامل   آماری  تنکابن   380جامعة  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  از  از جدول    بودند  نفر  استفاده  با  که 

  . این پژوهش بهگیری تصادفی انتخاب شدندنفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه 191کرجسی و مورگان 

  هش از طریق های پژودادهگردآوری    .بودپیمایشی    -ها توصیفیو از نظر گردآوری داده  لحاظ هدف، کاربردی

تحول پرسشنام سه   تعیین  ه رهبری  انجام شد. جهت  تسهیم دانش  و  سازمانی  یادگیری  روایی  آفرین، فرهنگ 

از طریق روش آلفای کرونباخ  ،  پایایی برای سنجش  و  روایی صوری و محتوایی استفاده شد  از    ها،پرسشنامه

به کار گرفته شد.    SPSS-22افزار آماری  نیز از نرم  آمدهدست به های  ی تحلیل دادهبرا  .موردتأیید قرار گرفتند

( در سطح  =469/0r)  آفرین و تسهیم دانشداری بین رهبری تحولها نشان داد که همبستگی مثبت و معنیافتهی

نشان داد همبستگی مثبت و معنیچنین بررسی درصد وجود دارد. هم  99 بین رهبری تحولها  آفرین و  داری 

با توجه به اینکه در خصوص ارتباط   .درصد وجود دارد  99سطح    ( در=573/0r)  فرهنگ یادگیری سازمانی

تاکنون پژوهش جامعی درخصوص ارتباط بین سه متغیر  هایی انجام شده است اما  دوسویه متغیرها با هم، پژوهش 

یادگیری سازمانی و تسهیم دانش    آفرین با فرهنگبار رابطه رهبری تحولو برای اولین   انجام نشده است  مذکور

توان چنین میو    استانجام گرفته همسو    هایپژوهش بطور کلی نتایج پژوهش حاضر با   گیرد.موردبررسی قرار می

آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم رهبری تحول  ، بین برداشت کرد که در جامعه و نمونه تحت بررسی

این موضوع در دنیای رقابتی امروز، اهمیت    ها باید برایلذا مدیران سازمان داری وجود دارد.  دانش رابطه معنی 

 . بسزایی قائل شوند

 . آفرین، فرهنگ یادگیری سازمانیرهبری تحول، تسهیم دانش: گان کلیدیواژ
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 مقدمه

دارند و به آن  هایی قادر به رقابت و بقا هستند که بر یادگیری تأکید  در دنیای کنونی، سازمان

نگاه میبه توانمندی  ازآنجا که فرهنگ سازمانی  مثابه یک ضرورت و  یک    عنوانبهکنند. 

های سازمان دارد، یکی  بستر سازمانی، نقش کلیدی در موفقیت و تحقق اهداف و استراتژی

نیازهای مهم سازمانی برای یادگیری، وجود فرهنگ سازمانی است که از مفهوم و  از پیش 

میت زیرساخ حمایت  یادگیری  محمدی،    کندهای  و  سازمان(.  1396)سهرابی    ی فرهنگ 

مانع آن    ای  تی را تقو  یری گم ی دانش و تصم   گذاری، کسب و اشتراکجادیتواند ای م  ییتنهابه

  ک یدر    یری گمیارتقا تصم  یدانش برا  ی گذارو به اشتراک  جادی فرهنگ که ا  یشود. نوع 

به آن فرهنگ دانش   یری دگایکند، فرهنگ  یم  قیسازمان را تشو ناست که  گفته    زی محور 

  ی رقابت   تیمز   کیگذشت زمان    کند تا بایها کمک مبه سازمان  یری ادگ یشود. فرهنگ  یم

فرهنگ   جادی ، ان یبنابرا  .گذاردمی  ری تأث  یبر عملکرد سازمان  ت ینها  کسب کنند که در   داریپا

et al,  Arefin) است    یآن در بازار ضرور  ی رقابت  ت ی موقع   تی تقو  یدر سازمان برا  یری ادگی

دنبال مان ساز  یری ادگ یفرهنگ    (.2020 به  سط  یری ادگ یهدف    ی  فردودر  گروه یح  و    ی، 

باین    ن ی. همچناست  یسازمان اشتراک  شتری فرهنگ  و  دهی ا  گذاریبر  طر  یری ادگیها   ق یاز 

بنابرا متمرکز است؛  دارند،    ی سازمان  یری ادگیها فرهنگ  سازمان که    ی، هنگامنیارتباطات 

  یری ادگیروند  کیتواند یو مخالف هستند که م  یمنف  یهاده یا یکارمندان قادر به ارائه حت 

را   کند  فشرده  فرهنگ  (.  2020Choi ,)ترویج  مفهوم    شهیر  یسازمان  یری ادگ یمفهوم  در 

دانش و استفاده از اطالعات    یآورجمع  ندیفرآ  ی سازمان  یر ی ادگ ی.  دارد  ی سازمان  یری ادگی

پاسخگوبه شراؤم  ییمنظور  به  نری متغ  طیثر  برا  یازهای ،  توز  یسازمان  دانش،   ع یکسب 

.  است تا با موفقیت در شرایط متغیر سازگار شوداطالعات و حفظ سازمان    ری اطالعات، تفس

ه  ب که  دانست    یندیفرا  یسازمان  یری ادگ یتوان  یشده است، م  فی که توص  ی ف یبراساس تعر

 .هستندسازمان    اثربخشی  ش یافزا  یبرا  دیجد  یهاسازمان به دنبال راه   یهمه اعضا  موجب آن

به موجب آن همه ا  یک فرهنگ سازمانی م  هان یکه    ی ری ادگیفرهنگ    کیشود،  یاعمال 

  (.Fatmah, 2020) است  یسازمان
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  جاد یتجربه، قادر به ا  ن یکند. از ایم  شرفتی سازمان با کسب تجربه، با گذشت زمان پ  کی

  کند،   سازمان را بهتر  کیرا که بتواند    یهر موضوع   و  دانش گسترده است  ن ی دانش است. ا

،  جادی در ا  ایفرهنگ پو  کیعنوان ممکن است به  یسازمان  یر ی ادگیدهد. فرهنگ  میپوشش  

جمعاست کا و  ظرفبهدانش    یآورب  و  منابع  توسعه  به    فیتعر  ها ت ی منظور  منجر  که  شود 

  ی ری ادگ یفرهنگ  در تعریفی دیگر،    (.2020Ayodele ,)شود  یکارآمدتر م  یعملکرد سازمان

را پرورش   یری ادگیو انتقال    عیکسب اطالعات، توز  یهاوهی است که ش   ی فرهنگ  ی،سازمان

فضا  یسازمان  یری ادگیفرهنگ  .  دهدیم پبه  یری ادگیانتقال    یو  مهم    یهانهی زم ش یعنوان 

برا  لیتما م  یری ادگ ی  یکارکنان  گرفته  نظر  در  دانش خود  گذاشتن  اشتراک  به    شوند ی و 

(Banerjee et al, 2017.)    رتقای ا  ی برا  یاساس   یژگیو  ک ی  یسازمان  یری ادگیفرهنگ  

( ثابت 1997) کی و مارس نزی واتک  .مثبت مربوط به شغل کارکنان است ی ها و رفتارهانگرش

  ی هافرصت  جاد یاست: ا  یات ی شامل هفت مورد ح  ندهری ادگیسازمان    کپارچه ی  دکردند که ابعا

تشوبه  یری ادگی مداوم،  اشتراک  ق یطور  ایمی ت  یریادگی  ترویج،  یگذاربه    ی ستم ی س   جاد ی، 

  ی ر ی ادگیکه از    یرهبران  قی، تشویخارج   طی ا محسازمان ب  کیمشترک، اتصال    یری ادگی  یبرا

  ی ها، سازمانن ی کنند؛ بنابرایکنند و کارمندان را توانمند میم  یبانی پشت   یمی تو    یدر سطح فرد

 کی  یو کارگروه   ی، همکارتی دانش، خالق   ندیشوند که فرای م  یطی شامل مح  رندهی ادگی

 (.  Islam et al, 2016)  دارند یمعنا و ارزش جمع 

عواملی از  یکی  به دانش  که  سازماناست  برای  قدرت  منبع  و عنوان  شده  شناخته  ها 

آنمی برای  رقابتی  مزیت  کسب  به  دانش تواند  شود.  منجر  ارزش  ها  تجارب،  ها،  شامل 

همچنین دانش  .  گیردهایی است که در نتیجه تجارب افراد شکل میای و بینشاطالعات زمینه

تسهیم    ز طریق خرده فرایندهایی مانند خلق دانش، ذخیره دانش،در درون هر سازمانی، باید ا

عنوان  فرایندهای ذکرشده، تسهیم دانش به  کارگیری دانش، مدیریت شود. از بین دانش و به 

تسهیم  (. 1398)سبزی و دیگران،  موفقیت مدیریت دانش شناخته شده است عنصر اصلی در 

راهبردی    هایبنیان و پایه بسیاری از فعالیت آفرین،  عنوان رفتاری پیچیده و ارزش  دانش به

برای افراد و    هاست و آن هم به دلیل منافع بالقوه زیادی است کهدر سازمان  مدیریت دانشی
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باید   ،کند  سازمان بخواهد رفتارهای تسهیم دانش را تشویق   سازمان به همراه دارد. اگر یک

فردی شناخته    عنوان بخشی از حوزه عملکرد  به  رفتار به اشتراک گذاشتن دانش به طور صریح

مهم    ی اجتماع  هیسرما  کیتسهیم دانش به عنوان  (.  1398)احمدی زهرانی و کریمی،    شود

  ی سازمان  ت ی بخشند و موفق ی را بهبود م  یشود که عملکرد شغلیشناخته م  یی هاسازمان  یبرا

ا  یاساس   ی رهبر نقش  کی.  دهندافزایش میرا   و پرورش فرهنگ تسهیم دانش در    جاد ی در 

تازه استخدام   ایتجربه  شود، کارمندان کم یدانش به اشتراک گذاشته م  ی سازمان دارد. وقت 

آورند یمرتبط با شغل را به دست م   یکنند و دانش فنیم  دای پ   یدسترس  یشده به منابع فکر

رغم ضرورت  علی(.   et al, 2020 Swanson)  بهتر شود  یتواند منجر به عملکرد شغلیکه م

به همین دلیل   انجام آن اجتناب ورزد.  انسانی سازمان ممکن است از  نیروی  تسهیم دانش، 

های امروزی شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش به  های اساسی سازمانیکی از چالش

انگیزه در آنان است )خراشادیزاده و دیگران،  منظور تقویت این رفتار در کارکنان و ایجاد  

توانند از  افراد می  ،دانش در دنیای کنونی دارد  که  ی هایبا توجه به اهمیت ویژگی (.1397

ای  دانش به اندازه  تسهیم.  تسهیم دانش به نتایجی فراتر از نتایج انفرادی خود دست یابند  طریق

  ؛ تسهیم دانش بستگی دارد   یت دانش بهاهمیت یافته است که برخی معتقدند موفقیت مدیر

تحول رهبران  میبنابراین  فراهم  را  شرایطی  که آفرین  و    کنند  دانش  تسهیم  به  کارکنان 

 (.1397)مطلبی ورکانی و دیگران،  پردازندتجربیات خود می

به رهبر اعتماد    روانی است که در آن پ  یارابطه  یسبک رهبر  کی  ،ن یآفرتحول  یرهبر

به طور  که از آنچه  ش یانجام کارها ب یبرا یشتری ب زهی گذارند و انگیاحترام مبه وی و دارند 

  نیآفرتحول  یرهبردارند.    ی به اهداف سازمان  ی ابی دست  یبرا،  رودیها انتظار م از آن  یرسم

  داشته باشند   یابتکار  یخواهند رفتار کاری کند که میفراهم م  یکارکنان  یمناسب برا  ی طی مح

(Afsar & Umrani, 2020.)  ق یگسترش عال   ندیبه عنوان فرآ  ن یهمچن   ن یآفرتحول  یرهبر  

  ک ی ستمات ی س   یبندیاز درک و پا  نانیها و اطمآن  زهی و انگ   هیروح   ش ی ، افزاروانی پ  یازها ی و ن

  نیآفرتحول یرهبر  .( Kasımoğlu & Ammari, 2020)  شودیم  فیها به اهدافشان تعرآن
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-یانداز مشترک سوق م را به سمت چشم  روانی و پ  دهدافزایش میمنافع متقابل کارمندان را  

تحول  (.2019Xie ,)  دهد ارزش رهبران  قادرند  و  هستند  کاریزما  دارای  و  آفرین  ها 

واقع،   در  تغییر دهند.  را  پیروان خود  ازبه سبک  ن یآفررهبری تحول خصوصیات  رهبری    ی 

های  ، عالیق و ارزشهاآرمانکند تا با تغییر روحیه،  اشاره دارد که کارمندان را تحریک می

دهند. فراتر    خود، ترجیح  منافع شخصی  بر  را  منافع گروه  بردارند و  منافع شخصی گام  از 

اتخاذ روش به  را  این سبک رهبری، کارکنان  با شرایط  همچنین  مقابله  برای  ابتکاری  های 

 (.  Yang et al, 2020)کند کار تشویق می پیچیده

و    ی برا  مهمموضوع    کی  یرهبر رهبران    متخصصاندانشمندان  است.  جهان  سراسر 

توانند  ینم؛  نداشته باشند  یخوب  روی پ  ی هستند، اما وقت   یعملکرد سازمان  تیمعموالً مسئول موفق 

با     (.Khan et al, 2020)است    یاکنندهن ییعامل تع   روی ، تعامل رهبر پن یبنابرا.  موفق شوند

فرهنگ یادگیری    رابطه این متغیر بانیاز است که  توجه به نقش مهم رهبری تحول آفرین،  

و تسهیم دانش بررسی شود. لذا با توجه به مطالب یاد شده، هدف پژوهش حاضر،  سازمانی  

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش در دانشگاه  

 . استآزاد اسالمی واحد تنکابن  

های پیشین در داخل و خارج کشور  در این بخش از پژوهش به مطالعه و بررسی پژوهش

 شود. پرداخته می 

( پژوهشی را با عنوان »ارتباط بین رهبری تحول آفرین و نوآوری  2021و دیگران )  1لی

مقاله از روش    نیدر اای اشتراک دانش ضمنی و صریح« انجام دادند.  و: نقش واسطهجصرفه

عوامل نهفته براساس    ن یرابطه ب  مونآز  یبرا  ی معادالت ساختار  یسازو مدل  یکم  پژوهش 

از  شرکت  339  نمونه و  120کننده  است.  یتنامیشرکت  شده  تأثافتهی  استفاده  قابل    راتی ها 

رهبر جنبه  ن یآفرتحول  یتوجه  صرفه  ی عن ی،  و جصرفه  ینوآور  یهابر  هزعملکرد    نه یجو، 

اکوس صرفه و  مصرفه  ستمی جو  نشان  را  ایجو  بر  ان یدهد. عالوه  واسطه  نی،  نقش    ی ا مقاله 

 

1. Lei 
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را از    و جصرفه  یو نوآور  ن یآفرتحول  ی رهبر  ن یدر رابطه ب  حیو صر  یاشتراک دانش ضمن

 کند. یبرجسته م ییجوصرفه نهیجو و هزنظر عملکرد صرفه

آفرین، تسهیم دانش، جو سازمانی  ( پژوهشی با عنوان »رهبری تحول2020)  1کیم و پارک 

نفر از کارکنان چندین    282مطالعه بر روی  و یادگیری: یک مطالعه تجربی« انجام دادند. این  

پرسشنامه و  گرفت  صورت  جنوبی  کره  در  آنشرکت  بین  در  برای  ها  شد.  توزیع  ها 

ها نشان  استفاده شد.  نتایج مطالعه آن  2یابی معادالت ساختاری ها از مدلتحلیل دادهوتجزیه

تأثیر مستقیم و    یسازمان  یریادگیدانش و    تسهیم،  یبر جو سازمان  ن ی آفرتحول یرهبرداد که  

،  در نهایتدانش ارتباط مثبت داشت.    تسهیمبا رفتار    ی، جو سازمانن یعالوه بر ا  مثبتی دارد.

  وند ی در پ  یاگذارد و واسطهی م  ری تأث   ی سازمان  ی ری ادگیدانش بر    تسهیممشخص شد که رفتار  

  ی که درک کارمندان از رهبر  یهنگامدرواقع    است.  یسازمان  یری ادگیو    ن یآفرتحول  یهبرر

نشان    یسازمان  یری ادگیبه اشتراک دانش و    یها تعهد باالترمثبت باشد، آن  ی و جو سازمان

 دهند. یم

پارک و  فرهنگ  2019)  3نام  شغلی:  عملکرد  در  مؤثر  »عوامل  عنوان  با  را  پژوهشی   )

تحول رهبری  و  فرهنگی  سازمانی، هوش  دادند.  یادگیری  انجام  این  آفرین«  آماری  جامعه 

ها  های دولتی کره جنوبی بود که پرسشنامه ای در بخشاز کارمندان کره  نفر  1024پژوهش  

پرسشنامه   130سشنامه تکمیل شد که پس از حذف  پر   815ها توزیع شد. درمجموع  در بین آن

ها از  تحلیل دادهودرصد( بود. برای تجزیه  84نفر)  685غیرقابل استفاده، میزان پاسخ نهایی  

ساختاریمدل  معادالت  می  یابی  نشان  مطالعه  این  شد.  یادگیری  استفاده  فرهنگ  که  دهد 

تحول رهبری  و  فرهنگی  هوش  شغسازمانی،  عملکرد  بر  مثبت  آفرین  تأثیر  کارکنان  لی 

گذارد. عالوه بر این، فرهنگ یادگیری سازمانی و هوش فرهنگی به طور قابل توجهی بر  می

 گذارد.آفرین تأثیر میرهبری تحول

 

1. Kim & Park 

2. SEM  
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آفرین و رفتار تسهیم دانش  ( پژوهشی را با عنوان »رهبری تحول2019یاداو و دیگران )

شارکت کارمندان و حمایت اجتماعی«  گری تعدیل شده با مدر مشاوران یک مدل میانجی

های مختلف مستقر در  در سازمان  شاغل  آزادکار   400ها با  آوری دادهانجام دادند. برای جمع

  250پرسشنامه برگشت داده شد. در نهایت    320شمال هند تماس گرفته شد که از این تعداد  

بو کامل  نظر  همه  از  تجزیهدپرسشنامه  دادهو.  استفاتحلیل  با  نرم ها  از  و    SPSS-20فزار  اده 

AMOS 20  آفرین بر رفتار  صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری تحول

 تسهیم دانش در مشاوران تأثیر دارد.

آفرین و رهبری معتبر  ( پژوهشی را با عنوان »تأثیر رهبری تحول1399زارعی و حیدری )

امعۀ آماری  گر تسهیم دانش« انجام دادند. جتعدیلبر نوآوری سازمانی با در نظرگرفتن نقش  

های آزاد اسالمی استان فارس مشتمل  ت علمی دانشگاهئ پژوهش شامل کلیه اعضای هیاین  

ای و فرمول حجم نمونه کوکران، حجم  گیری طبقه. با استفاده از روش نمونهبودنفر    2000بر  

شد.  322نمونه   انتخاب  داده  نفر  استفادهتحلیل  با  ساختاری    ها  معادالت   Smart PLSاز 

آفرین و رهبری معتبر با  نشان داد بین رهبری تحولها پژوهش آنایج صورت گرفته است. نت 

لیکن تسهیم دانش نقش تعدیلگر بین رهبری    ،نوآوری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد

 .کندآفرین و نوآوری سازمانی را ایفا نمیتحول

)قدم زندکریمی  و  چابکی  1398پور  و  تحولی  رهبری  ببین  »رابطۀ  عنوان  با  پژوهشی   )

سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش« انجام دادند. جامعه آماری این پژوهش را کلیۀ دبیران  

نفر( شهرستان بیجار در سال    300نفر( و دورۀ دوم متوسطه )  200مدارس دورۀ اول متوسطه )

نفر بود که با استفاده    217شامل  نفر تشکیل داد. نمونه آماری    500به تعداد    1395تحصیلی  

ها  تحلیل دادهوای با حجم متناسب انتخاب شد. برای تجزیهاز فرمول کوکران و به روش طبقه

نرماز مدل از  استفاده  با  معادالت ساختاری  مطالعه آن  لیزرلافزار  یابی  نتایج  ها  استفاده شد. 

سازمانی تأثیرگذار    ولی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر چابکیتح   رهبرینشان داد که  

دانش    دانش تأثیرگذار است. همچنین تسهیم   صورت مستقیم بر تسهیمتحولی به  است. رهبری 

دانش    است. در این رابطه زمانی که تسهیم   به صورت مستقیم بر چابکی سازمانی تأثیرگذار
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معادله می  میانجی وارد  متغیر  عبارت دیگر،  شوبه عنوان  به  بیشتری است؛  قدرت  د، دارای 

تسهیممی میانجی  نقش  با  تحولی  رهبری  که  گفت  چابکی   توان  افزایش  موجب    دانش 

 .شودسازمانی در میان دبیران می 

( پژوهشی را با عنوان »بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر  1395رستگار و مقصودی )

با میانجی انجام دادند. حجم نمونه تعداد  گری تسهیم  نوآوری سازمانی  نفر از    160دانش« 

که بصورت    استهای مهندسی فعال در حوزه رباتیک در شهر تهران  مدیران ارشد شرکت

مندی از همبستگی پیرسون، مدل معادالت ساختاری  ها نیز با بهرهتصادفی انتخاب شدند. داده

ها نشان داد که رهبری تحول  آنبا رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شدند. نتایج پژوهش  

  آفرین با حضور متغیر میانجی تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد. 

هایی چون نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش،  آفرین با استفاده از ویژگی  سبک رهبری تحول 

بنیادین  تغییرات  موجبات  بود  خواهد  قادر  فردی  مالحظه  و  ذهنی  نگرش  ترغیب  و  در  ها 

ادراکات کارکنان و همچنین فرآیند تسهیم دانش و نوآوری سازمانی را فراهم نموده و از  

تحولی    بنابراین، رهبری  .های مورد نیاز در جهت توفیق سازمان را ارتقاء دهداین طریق قابلیت

 دهد. دانش تأثیر دارد و آن را افزایش می بر تسهیم

 روش 

جهت با  حاضر  تحول  گیری پژوهش  رهبری  بین  رابطه  تحلیل  و  فرهنگ  بررسی  با  آفرین 

ریزی  یادگیری سازمانی و تسهیم دانش در دانشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن طرح

  - حلیلی ها ت از نظر گردآوری داده  و  استلحاظ هدف، کاربردی  رو، از  شده است. از این 

از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد  نفر    380. جامعه آماری در این پژوهش  پیمایشی است

به    191که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد    استتنکابن   نمونه آماری  به عنوان  نفر 

 ها توزیع شد.گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه در بین آنروش نمونه

( استفاده شد که  2000آفرین از پرسشنامه باس و آولیو )برای سنجش متغیر رهبری تحول 

گرفته شده است. این پرسشنامه به    1گویه است و از پرسشنامه چند عاملی رهبری   20شامل  

 

1  . MLQ 
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الهام انگیزش  آرمانی،  نفوذ  ذهنی،  )ترغیب  مؤلفه  چهار  فردی( ارزیابی  مالحظه  و  بخش 

چنین برای سنجش متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی از پرسشنامه مارسیک و  پردازد. هممی

گویه و دارای هفت مؤلفه )یادگیری مستمر،   21ه شد که مشتمل بر  ( استفاد2003واتکینز )

هایی برای کسب و اشتراک یادگیری، توانمندسازی،  ارتقای پرسش و گفتگو، ایجاد سامانه

ارتباط سازمان با محیط و رهبری راهبردی( است. برای سنجش میزان توجه سازمان به تسهیم  

( رمضان  و  مقیمی  پرسشنامه  با  شامل    (1390دانش  شد.    17که  سنجیده  است،  گویه 

ویژگیپرسشنامه بخش  دو  شامل  پژوهش  این  در  مذکور  شناختی  های  جمعیت  های 

آفرین، فرهنگ یادگیری سازمانی و ها و بخش دوم شامل سه متغیر: رهبری تحولآزمودنی

فقم(  موا  = کاماًل5=کاماًل مخالفم تا  1امتیازی لیکرت )  5تسهیم دانش که به وسیله مقیاس  

 شود. گیری میاندازه

رهبری   متغیر  برای  که  است  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  از  پایایی  سنجش  منظور  به 

و برای متغیر تسهیم دانش    909/0، برای متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی  952/0آفرین  تحول

که  دست آمد. با در نظر گرفتن مقدار آلفای بدست آمده برای متغیرهای مذکور  به  0/ 942

 توان نتیجه گرفت که ابزار سنجش از پایایی مناسبی برخوردار است. بود می   7/0هر سه باالی  

کار گرفته  به  SPSS-22افزار آماری  های بدست آمده از نرمدر نهایت برای تحلیل داده 

 شد.

 های پژوهش یافته
 .است ذیلشناختی پژوهش به شرح جدول های جمعیت یافته 

 شناختی نمونه آماری های جمعیتتوزیع فراوانی ویژگی .1جدول 

 شناختی شاخص جمعیت ابعاد فراوانی  فراوانی )درصد(

 زن 6 1/3
 جنسیت

 مرد  185 9/96

  کارشناسی 24 5/12
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 میزان تحصیالت  کارشناسی ارشد  71 2/37

 تخصصی  دکتریدکتری و  96 3/50

 سال 5کمتر از  45 5/23
 

 ی کارسابقه
 سال 10تا 6 117 3/61

 سال 20تا  11 29 2/15

توان دریافت که درصد می  1با توجه به اطالعات جمعیت شناختی ارائه شده در جدول  

 ( مرد  انتخابی،  نمونه  از  و    9/96بیشتری  دکتری  تحصیالت  میزان  دارای    دکتری درصد(، 

 درصد( هستند. 3/61سال ) 10تا  6درصد( و همچنین دارای سابقه کاری  3/50) تخصصی 

اسمیرنوف استفاده شد و نتایج    -ها از آزمون کولموگروفبرای بررسی نرمال بودن داده 

و   086/0، برای متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی  074/0آفرین  متغیر رهبری تحول  آن برای

دست آمده برای هر سه  به  sigدست آمد و چون مقدار  به  092/0برای متغیر تسهیم دانش  

را دارد. پس   پژوهش ی متغیرهای هادادهاست، نشان از نرمال بودن توزیع  05/0متغیر، باالی 

،  پژوهش . به دلیل آن که در این  شودیمی پارامتریک استفاده  هاآزموندر پژوهش حاضر از  

متغیرهای  افاصلهی  ری گاندازهمقیاس   و  فرضیات    باشدیمنرمال    پژوهشی  آزمون  جهت 

 آماری از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شده است. 

 ضرایب همبستگی  .2جدول 

 فرضیه 
ضریب 

 همبستگی 

سطح  

 معناداری

ضریب 

 تعیین 

ضریب 

تعیین  

تعدیل  

 شده

- دوربین

 واتسون 
 Fآماره 

ضریب 

 غیراستاندارد 

نتیجه  

 آزمون

رهبری  

-تحول 

آفرین      

تسهیم  

 دانش

تأیید   772/1ثابت  53/ 278 1/ 797 0/ 216 0/ 220 0/ 000 0/ 469

 480/0متغیر  فرضیه 

 122/2ثابت  92/ 513 1/ 939 0/ 325 0/ 329 0/ 000 0/ 573



   1400زمستان  | 29شماره  |سال هشتم  |های معنایی دانش و نظام فصلنامه علمی بازیابی  |146

 

  

آفرین با  دهد رابطه مثبت و معناداری میان رهبری تحولنشان می   2طور که جدول  همان

تسهیم دانش و فرهنگ یادگیری سازمانی وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه  

ای از نوع است که نشان دهنده رابطه  573/0و برای فرضیه دوم برابر با    469/0برابر با  اول  

گزارش شده    01/0درصد معنادار است؛ چرا که سطح کمتر از    99قوی است و در سطح  

دهد که ضریب شود. همچنین نتایج نشان میاست. در نتیجه همبستگی بین متغیرها تأیید می

به ترتیب    0/ 325و    216/0آزمون    تعیین تعدیل شده در این  بدان معناست که  این  است و 

توان تحت تأثیر متغیر مستقل دانست.  درصد تغییرات متغیر وابسته را می  5/32درصد و    6/21

آفرین در تسهیم دانش و فرهنگ یادگیری  ، مثبت بودن اثر رهبری تحول2با توجه به جدول  

آفرین باالتر باشد، میزان تسهیم دانش  ری تحولسازمانی، نشانگر آن است که هرچه قدر رهب 

آفرین کمتر  و فرهنگ یادگیری سازمانی نیز بیشتر خواهد بود و نیز هرچه قدر رهبری تحول

 باشد، میزان تسهیم دانش و فرهنگ یادگیری سازمانی نیز کمتر خواهد بود.

به معنی تفاوت  آزمون دوربین واتسون برای بررسی استقالل خطاها از یکدیگر است. خطا  

. با توجه به این که  استبینی شده توسط معادله رگرسیون  بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش 

قرار دارد، استقالل    3تا    1و در فاصله    939/1و    797/1واتسون به ترتیب    -مقدار آماره دوربین

 گیریم. ها را نتیجه میباقیمانده

با عدد   برابر  ترتیب  به  فیشر  آماره  معناداری    92/ 513و    53/ 278مقدار    000/0با سطح 

توان بیان نمود که مدل رگرسیونی از برازش خوبی برخوردار است. این  است؛ در نتیجه می 

بینی تسهیم دانش و فرهنگ  آفرین قادر به پیش دهد که متغیر رهبری تحولها نشان مییافته 

 . استیادگیری سازمانی 

رهبری  

-تحول 

آفرین        

فرهنگ  

یادگیری 

 سازمانی

تأیید   451/0متغیر 

 فرضیه 
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 گیری بحث و نتیجه

پژوهش   تحولهدف  رهبری  رابطه  بررسی  و  حاضر،  سازمانی  یادگیری  فرهنگ  با  آفرین 

که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن مورد بررسی قرار گرفت. بر    استتسهیم دانش  

های پژوهش ارائه شد. نتایج بدست آمده از  اساس مبانی نظری و پیشینۀ ذکر شده، فرضیه

 را نشان داد.   هاها، تأیید فرضیهتحلیل دادهوتجزیه

آفرین با تسهیم دانش رابطه مستقیمی دارد. در  نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول

آفرین و تسهیم دانش  ها که رابطه بین رهبری تحولتوان به تعدادی از پژوهش این راستا می

(،  2020کیم و پارک )  پژوهشها  را مورد مطالعه قرار دادند اشاره نمود. از جمله این پژوهش

 است   (1395( و رستگار و مقصودی )1398پور و زندکریمی )(، قدم2019یاداو و همکاران )

 .که نتایج مطالعه آنها با نتایج این پژوهش مطابقت و همخوانی دارد

مدیران   و  کارکنان  دانش  مبنای  افزایش  هدف  با  سازمان  در  دانش  برای  تسهیم 

  ترین ابعاد در ایجاد شرایط کی از اساسیی .  گیری مؤثرتر و کارایی همه جانبه استتصمیم

تسهیم برای رشد  بر    دانش، سبک  مناسب  عنوان  .  است  سازمانمدیریت حاکم  به  مدیران 

  کارکنان، با    کنند و از طریق ارتباط دوسویه تحولی نقش مهمی در سازمان ایفا می   رهبران 

د تا از این  ن نمایمی  همدیگرها را تشویق به استفاده از دانش و تجربیات فردی و ضمنی  آن

به هر حال واضح است که  . رقابتی و اثربخشی اهداف سازمانی را فراهم نمایند مزیت ،طریق

که از    مگر آن  تواند زمینه تحول و افزایش اثربخشی کارکنان خود را فراهم آورد،رهبر نمی

ایده به  کردن  توجه  و  سازمان  در  اطالعات  نشر  و  تسهیم  نظریاطریق  و  کارکنان،  ها  ت 

 . ها را فراهم کندنبیشتر کارکنان و ارتقای خالقیت و نوآوری آ های مشارکتزمینه

نشان داد که رهبری تحول پژوهش همچنین  یادگیری سازمانی  نتایج  فرهنگ  با  آفرین 

ها رابطه بین این دو متغیر را مورد مطالعه قرار دادند  رابطه مستقیمی دارد. تعدادی از پژوهش 

از ج پژوهشکه  این  به  ها میمله  )   پژوهش توان  پارک  و  نتیجه  2019نام  نمود که  اشاره   )

 مطالعه وی با نتایج این پژوهش مطابقت و همخوانی دارد. 
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افزا  یسازمان  یری ادگیفرهنگ   سرما  یری ادگی  یهات ی فعال  ش یبا  پرورش  دانش   هیو 

تأث  رهبر  یمثبت  ری سازمان،  توسعه  و  یک یدارد.    ن یآفرتحول  یدر  فرهنگ    یهای ژگیاز 

  ی هاها و نقش یی است که بر توانا  ریپذانعطاف  ری ، کسب اطالعات و تفس یسازمان  یری ادگی

و اشتراک    تیری، مدری رهبران را به تفس  یسازمان  یری ادگی  هنگگذارد. فریم  ری رهبران تأث 

  ی سازمان  یری ادگی، فرهنگ  بنابراین کند؛  ی م  قیتشو  یرفتار  راتیی تغ  یاطالعات و دانش برا

 گذارد.می ر ی تأث ن یآفربر نقش رهبران تحول

کارگیری سبک  با بهها  سازمانمدیران  گردد که  با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می

تسهیل همکاری و مشارکت بیشتر کارکنان از طریق ایجاد  ، در جهت  آفرین رهبری تحول

با  انداز مشترک  یک چشم و  بردارند  ها جهت تشکیل  مشیها و خطمل ارائه دستورالعگام 

ها را فراهم آورند.  آنمشارکت و تبادل دانش میان  زمینه    ، های کارکنانجلسات و نشست

های  آموزشنقش مهم ترویج فرهنگ یادگیری و تسهیم دانش،  درنظرگرفتن  عالوه بر این، با  

فوایدی که این امور  مزایا و  و  الزم در خصوص آشناسازی مدیران با مفاهیم تسهیم دانش  

دانش  و همچنین فراهم کردن امکانات جهت دستیابی به    برای افراد و سازمان به دنبال دارند

و درنتیجه بهبود    سازمانبهتر و بیشتر دانش در    ساز تسهیم هرچه زمینهتواند  میو اطالعات  

 د.  عملکرد فردی و سازمانی در سطوح گوناگون گرد

مورد    توان به این مورد اشاره نمود که جامعه آماریمیهای این پژوهش  از محدودیت

های  های پژوهش به سایر سازمان لذا تعمیم یافته ؛ سازمان دولتی بوده است یک مطالعه صرفاً

گردد که به بررسی  پیشنهاد می انمحقق به دیگر. دارای محدودیت است دولتی و خصوصی

موضوع یک  این  آم  در  جامعه  با  دیگر  دولتی  به  سازمان  همچنین  و  بپردازند  بزرگتر  اری 

آفرین بر روی دیگر متغیرهای مربوطه بپردازند و نتایج خود را با  بررسی اثرات رهبری تحول

 .مقایسه نمایندنتایج بدست آمده در این پژوهش 

Mohammad Hassan Morshedi 

Tonekaboni 
 

https://orcid.org/0000-0003-

1169-766X 

 

https://orcid.org/0000-0003-1169-766X
https://orcid.org/0000-0003-1169-766X
https://orcid.org/0000-0003-1169-766X


 149 |  مرشدی تنکابنی 

 

 

 منابع 
(. بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خالقیت کارکنان: با  1398احمدی زهرانی، مریم و کریمی، سارا. )

ابتکار  گر تکنولوژی اطالعات.  تسهیم دانش و نقش تعدیلدر نظر گرفتن نقش میانجی رفتار  
 . 146-115(، 3)9، و خالقیت در علوم انسانی

)  و   خراشادیزاده، محمدهادی؛ مهرمنش، حسن  (. طراحی مدل تسهیم  1397حقیقت منفرد، جالل. 

- 161(،  26)7،  و کار هوشمندمطالعات مدیریت کسبها با رویکرد تحلیلی.  دانش در پروژه 

191 . 

(. بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی 1395رستگار، عباسعلی و مقصودی، طاهره. )

 . 182-157(، 80)25، مطالعات مدیریت بهبود و تحولبا میانجیگری تسهیم دانش. 

)   ،حیدری  و  زهرا  ،زارعی ت1399مرضیه.  نوآوری  أ(.  بر  معتبر  رهبری  و  آفرین  تحول  رهبری  ثیر 

با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر تسهیم دانشسازما ،  ابتکار و خالقیت در علوم انسانی .نی 

9(4 ،)161-192 . 

(. بررسی تأثیر رفتارهای مخرب نظارتی بر  1398سجاد، عاطفه. )  و  سبزی، عطیه؛ رمضانی، یوسف

سازمانی.   عدالت  تعدیلی  نقش  و  عاطفی  خستگی  میانجی  نقش  به  توجه  با  دانش  تسهیم 

 . 354-339(، 2)11،لتیمدیریت دو

( مرتضی.  محمدی،  و  طهمورث  در 1396سهرابی،  سازمانی  یادگیری  فرهنگ  نقش  بررسی   .)

،  انداز مدیریت دولتیچشمتوانمندسازی کارکنان با مطالعه نقش میانجی انتقال دانش ضمنی.  

32 ،155-174 . 

و چابکی سازمانی با نقش  (. رابطۀ ببین رهبری تحولی  1398اله و زندکریمی، مریم. )پور، عزتقدم

 .231-212(، 2)7، مدیریت مدرسهمیانجی تسهیم دانش. 

(. تأثیر سبک رهبری بر نوآوری  1397علیمحمدپور، علی. )  و  مطلبی ورکانی، ابوطالب؛ متاجی، رویا

،  وریمدیریت بهره گری تسهیم دانش.  وری خدمات و فرایندها با توجه به نقش تعدیلبهره 

12(45 ،)93-113 . 
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