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چكيده
مقدمه و هدف پژووهش هدد

الد ي ايدح تق بدر بررسدي تدرهبر فرهند

سدامماني بدر يدادگبري سدامماني و

اشتراکگذاري دانش توسط دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه ميباشد و سؤال ال ي در ايح پژوهش ايدح اسدت
که آيا فرهن

سامماني بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش توسط دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه مؤهر

ميباشد؟
روش پووهش روش پژوهش کاربردي-تولبفي و ام نوع همبستگي ميباشد .جامعه آماري پژوهش در سال 1393
شامل  411نفر ام دبب ران بودند که با استفاده ام فرمول کوکران حجم نمونه  200نفر و ام طرير نمونهگبري تصادفي
ساده انتخاب شدند .در ايح پژوهش براي تجزيه و تق بل دادهها ام ضريب رگرسبون خطي و روش آنالبز واريانس
)(ANOVAو آممون فريدمح استفاده شده است .در ايح پژوهش براي دستبابي بده اعتبدار پرسشدنامههدا ام روايدي
مقتوايي استفاده گردي د و پايايي پرسشنامه با استفاده ام ضريب آلفاي کرونباخ  0/801به دست آمد.
نتيجهگيري و يافتهها نتايج نشان ميدهد که فرهن

سامماني با ضريب  0/742بر يادگبري سامماني و بدا ضدريب

 0/799بر اشتراکگذاري دانش توسط دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه ترهبر مثبتي دارد .بر اساس نتدايج آممدون
فريدمح ببشتريح مبزان ترهبر بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش توسط دببران بده ترتبدب رسدالت ،درگبدر
شدن در کار ،انطباقپذيري و سامگاري ميباشد .بنابرايح دستاورد ک ي پژوهش بر ايح نکته داللت دارد که فرهند
سامماني ترهبر مهم و تعببح کنندهاي بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش مبان دببران دارد و ضرورت توجه
به ن ش فرهن

در ساممانهاي دانشي را ببش ام پبش نمايان ميسامد .بنابرايح دستاورد ک ي پژوهش بر ايح نکتده

داللت دارد که فرهن

سامماني ترهبر مهم و تعببح کنندهاي بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش مبان دببران

دارد و ضرورت توجه به ن ش فرهن
واژگان كليدي فرهن

در ساممانهاي دانشي را ببش ام پبش نمايان ميسامد.

سامماني؛ يادگبري سامماني؛ اشتراکگذاري دانش

علی محجوب ،بهرام اصغری اقدم و مینا محمدی

يادگبري سامماني در سالهاي اخبر جزء توانايي-

مقدمه
سامماني 1در گستره

هاي سامماني براي پاسخگويي مناسب براي تغببر در

وسبعي ام م الهها و کتابهاي موجود در ممبنه ساممان

مقبط خارجي شده است .آراگون ببان ميدارد که

هر چند امرومه مفهوم فرهن

و مديريت مورد بقث قرار گرفته و به يکي ام رايج
تريح مفاهبم مديريتي تبديل شده است ،اما هنوم هم
فرهن

سامماني يکي ام جدال آمبزتريح مباحث نظري

ساممان است (رعنايي کردشولي و قرآني.)1386 ،

تغببرات مخت ف در مقبط نبام به عکسالعمل واقع-
ببنانه دارد که تعامل ساممان را مقبط متعادل کند
7

(مونتس و همکاران 2004 ،؛ هون

8

و همکاران ،

 .)2010يادگبري سامماني ام يک سو يکي ام ابزارهاي

مجموعه ارمشها ،باورها ،درک و استنباط ام

ساممانهاي يادگبرنده براي م اب ه با چالشهاي روبهرو

شبوههاي تفکر و انديشبدن که اعضاي ساممان در آن

به منظور آمادگي براي تغببر و ايجاد توانايي

وجوه مشترک دارند ،ميباشد )حاجبها و خراطماده،

پاسخگويي و تعريف مشکالت تجاري آينده و کسب

فرهن

9

سامماني ،به ارمش

مزيت رقابتي است (کولوالنجا  )2010 ،و ام سوي

هاي اساسي ،باورها و الولي مربوط ميشود که مانند

ديگر فرآيندي است که به رشد و توسعه دانش

شالودهاي مقکم ،به نظام مديريتي ساممان خدمت مي-

سامماني (مقمودي )1390 ،و افزايش سرعت ساممان-

کند (دنبسون و نبل .)30-37 :2000 ،2ام جم ه عوامل

ها در دنباي پبشببني نشده امرومي منجر شده (هي-

اساسي و ك بدي بسترسام موف بت ساممانها ،فرهن

چان )2010 ،10و مماني اتفاق ميافتد که به وسب ه

سامماني است (وي نبوس .)2006 ،3بر پايه پژوهشات

مديريت ارشد ساممان ارمشمند ت ي شود .همچنبح،

پبشبح ،ام يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش

تسهبم دانش نبز به عنوان يک فعالبت پبچبده ولي

ميتوان به عنوان متغبرهاي مهم مترهر ام فرهن

ارمشآفريح ،بنباد و پايه بسباري ام استراتژيهاي

 .(1393به اعت اد دنبسون فرهن

11

مديريت دانش ساممانها ت ي ميشود (الوي و لبدنر ،

سامماني ياد نمود.
براي آنکه بتوانبم در دنباي متالطم و متغبر امروم

 .)2001چنانچه دانش فردي با ديگران به اشتراک -

به حبات خود ادامه دهبم بايد ضمح شناختح تغببرات

گذاشته نشود ،ترهبري بر رشد و گسترش دانش موجود

و تقوالت مقبط براي رويارويي با آنها پاسخهاي

در ساممان نخواهد داشت و دانش جديدي نبز تولبد

بديع و تامه تدارک بببنبم و همراه ترهبرپذيري ام ايح

نخواهد شد (په واني و همکاران.)1389 ،

تقوالت بر آنها اهر بگذاريم (الواني.)229 :1388 ،

با توجه به نظريات و تق ب ات انجام شده در مورد

يادگبري به معناي انباشتح ،انديشبدن و استفاده ام

فرهن

سامماني و ايح نکته که مع مان و دببران كار

مهارتها و نگرشهاي پبچبده است ،به گونهاي که فرد

تع بم و ترببت جوانان نسل آينده و ممبنهسام پرورش

يا گروه بتواند سامگاري فعالي با مقبطهاي در حال

نبروي انساني ماهر را بر عهده دارند ،مق ان بر آن

تغببر خود داشته باشد (ابراهبمي .)1390 ،يادگبري

شدند که يکي ام مقبطهايي که در آن يادگبري و

سامماني 4عبارت است ام فرآيند يادگبري جمعي

اشتراکگذاري دانش ببشتر احساس ميشود را مورد

اعضاي ساممان (يوکل )2009 ،5يا به عبارت ديگر

بررسي قرار دهند .بايد خاطر نشان کرد که تاکنون

فرآيند يادگبري سامماني عبارت است ام اکتساب،

درباره ترهبر فرهن

سامماني و ابعاد آن و ارتباط آن با

تفسبر و کاربرد دانش جديد توسط اعضاي ساممان

ديگر متغبرها تق ب ات ميادي لورت گرفته است ،اما

(ساکا-ه موت.)2009 ،6

پس ام جستوجوي بسبار مق ان ايح پژوهش براي
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رستانهای شهرستان میانه

بررسی نقش فرهنگ سازمانی در یادگیری سازمانی و اشتراکگذاری دانش توسط دبیران دبی

يافتح پژوهشي در رابطه با ترهبر فرهن

سامماني بر

براي سنجش فرهن

سامماني در ايح پژوهش ،ام

متغبرهاي يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش به

مدل دنبسون و همکاران ( )2000استفاده شده است.

طور همزمان پژوهشي يافت نشد .ضرورت ايح

آنها ،در مدل خود فرهن

را شامل چهار ويژگي

پژوهش در راستاي پر کردن بخشي ام خالء دانش

ميدانند که هر يک ام آنها ،دربرگبرنده سه شاخص

موجود در ايح حومه در ايران کامالً مشهود است .ام

فعالبت مديريت است .ايح مدل به لورت اف ي و

ايح رو هد

ال ي ايح تق بر بررسي ترهبر فرهن

سامماني بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش
توسط دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه ميباشد و

عمودي به دو نبم ت سبم شده است تا ببان کننده ابعاد
تمرکز داخ ي/خارجي و هابت/منعطف باشد (مارتانز و
16

همکاران  .)2012 ،رويکرد ايح مدل ترکبد بر

سؤال ال ي در ايح پژوهش ايح است که آيا فرهن

جنبههايي ام فرهن

سامماني بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش

ساممانها ترهبر ميگذارد ،به همبح دلبل بر چهار

توسط دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه مؤهر

17

18

ويژگي ال ي «درگبر شدن در کار »« ،سامگاري »،
19

ميباشد؟

سامماني است که بر اهربخشي

20

«انعطا پذيري » و «رسالت » ترکبد شده است .هر
يک ام ايح ابعاد دربرگبرنده سه شاخص است که

مباني نظري و پيشينه پووهش

موجبات اندامهگبري ايح چهار ويژگي را فراهم ميکند

فرهنگ سازماني

(جانوويچ و همکاران2006 ،21؛ پبرايه و همکاران،22

سامماني سبستمي ام نفوذ ارمشها،

فرهن

.)2011

اعت ادات و هنجارها در هر ساممان است (ايسمايل و

 -درگبر شدن در کار :ايح ويژگي با سه شاخص

سامماني که در

توانمندسامي ،تبمسامي ،و توسعه قاب بتها اندامهگبري

همکاران .)2015 ،12امرومه فرهن

ارمشها و رفتارهاي اعضاي ساممان آشکار ميشود

ميشود (دنبسون و همکاران .)2004 ،23ساممانهاي

(شکبل ،)2012 ،13به عنوان يکي ام موضوعات مهم

اهربخش کارکنانشان را توانمند ميسامند و ساممان را

حومه رفتار سامماني ،به منظور ايجاد يک مزيت رقابتي

بر مقور تبمهاي کاري تشکبل ميدهند و قاب بتهاي

مورد توجه مق ان قرار گرفته است (ساچبح و

منابع انساني را در همه سطوح توسعه ميدهند .به ايح

راوي .)2012 ،14پرسي معت د است که افراد يک

ترتبب ،تعهد در ببح افراد ساممان افزايش مييابد و

ساممان داراي ارمشهاي مشترک ،ع ايد ،معبارهاي

آنها خود را پارهاي ام پبکره ساممان احساس ميکنند.

مناسب براي رفتار ،مبان مخصوص ،رمزها و ساير

افراد در همه سطوح احساس ميکنند در تصمبمگبري

الگوي فکري و رفتاري هستند که به طور خالله،

ن ش دارند و ايح تصمبمها هستند که بر کارشان

ساممان را الگويي ام م الد مشترک افراد

ساممان پبوند دارد

فرهن

ساممان تعريف ميکند (راببنز .)928 :1378 ،ام سوي
ديگر فرهن

سامماني مقافظهکار مانع پبادهسامي

مؤهرند و کار آنها مست بماً با اهدا

(جانوويچ و همکاران2006 ،؛ پبرايه و همکاران،
.)2011

مدلهاي جديد سامماني ميشود ،بنابرايح المم است تا

 -سامگاري :ايح ويژگي با سه شاخص ارمشهاي

جديد نسبت به شناسايي

بنبادي ،توافر و هماهنگي و انسجام اندامهگبري

جاري ساممان اقدام شود (جانسون و

ميشود .پژوهشات نشان داده است ساممانهايي که

به منظور است رار فرهن
فرهن

همکاران.)2014 ،15

اغ ب اهربخش هستند با هبات و يکپارچهاند و رفتار
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علی محجوب ،بهرام اصغری اقدم و مینا محمدی

کارکنان ام ارمشهاي بنباديح نشرت گرفته است .در

سامگاري است (حضرتي ويري و همکاران.)1392 ،

چنبح شرايطي رهبران و پبروان در رسبدن به توافر

يادگبري سامماني مماني اتفاق ميافتد که اعضاي

مهارت يافتهاند و فعالبتهاي سامماني به خوبي

ساممان براي حل مسائل ساممان ام يادگبري استفاده

هماهن

و پبوسته شده است .ساممانهايي ايحچنبني،

ميکنند و هر ساممان بر اساس ويژگيهاي خود و

فرهن

قوي و متمايز و به طور کافي بر رفتار کارکنان

و

افرادش روشهايي براي يادگبري دارد (فان
همکاران.)2008 ،24

خود نفوذ دارند (جانوويچ و همکاران.)2006 ،
 -انطباقپذيري :ايح ويژگي با سه شاخص ايجاد

يادگبري مستمر ويژگي ک بدي ساممانهاي

تغببر ،مشتريگرايي و يادگبري سامماني اندامهگبري

پاسخگو به عنوان عنصري رقابتي ،استراتژيک و

ميشود .ساممانهايي که به خوبي منسجم هستند به

پوياست .عالوه بر ايح يادگبري سامماني مفهومي است

سختي تغببر مييابند و لذا ميتوان يکپارچگي دروني و

که به فرآيند يادگبري در ساممانها اشاره دارد .بارها به

انطباقپذيري ببروني را مزيت و برتري ساممان به شمار

اشتباه ،مق ان آن را با ساممان يادگبرنده متراد
25

آورد .ساممانهاي سامگار را مشتريان هدايت ميکنند،

دانستهاند (جنسح  .)2005 ،يادگبري سامماني ( )OLو

ريسکپذيرند ،ام اشتباه خود پند ميگبرند ،ظرفبت و

ساممان يادگبرنده ( )LOيکي نبستند .يادگبري سامماني

تجربه ايجاد تغببر را دارند و به طور مستمر در حال

يک فرآيند انعکاسي است که همه اعضاي ساممان در

بهبود توانايي ساممان در جهت ارمش قايل شدن براي

همه سطوح آن ايفاي ن ش ميکنند و شامل مجموعه

مشتريان هستند .ايح ساممانها معموالً رشد فروش و

اطالعاتي است که ام مقبطهاي داخل و خارج ساممان

افزايش در سهم بامار دارند (جانوويچ و همکاران،

کسب ميشود .ساممان يادگبرنده گروهي ام افراد

.)2006

ميباشد که براي افزايش تواناييهاي خود به طور

 رسالت :ايح ويژگي با سه شاخص گرايش وجهتگبري راهبردي ،اهدا

و م الد و چشماندام

دسته جمعي با هم کار ميکنند تا به نتبجهاي که در
ذهح دارند برسند (برومند.)148 :1389 ،

اندامهگبري ميشود .شايد بتوان گفت مهمتريح ويژگي

در ايح پژوهش براي سنجش يادگبري سامماني ام

سامماني رسالت و مرموريت آن است .ساممان-

مدل پبتر سنگه 26استفاده نموديم که يادگبري سامماني

فرهن

هايي که نميدانند به کجا ميروند و وضعبت

را ترکبب پنج عامل مير ميداند:

موجودشان چبست ،معموالً به ببراهه ميروند .بر

 .1شايستگيهاي فردي :27به معناي توانا بودن ،داشتح

و

نگرشي خالق به مندگي و فعال ميستح و منفعل

عکس ،ساممانهاي مؤفر درک روشني ام اهدا
جهت خود دارند به طوري که اهدا
اهدا

سامماني و

راهبردي را تعريف و چشماندام ساممان را به

روشني ترسبم ميکنند (جانوويچ و همکاران.)2006 ،

نبودن است .ايح قاب بت را ميتوان ،مهارت شفا
کردن و تعمبر مداوم ببنش فردي دانست.
 .2مدلهاي ذهني :28ايح عامل تعببح کننده چگونگي
تفکر و عمل هر فرد است .بخش فعال ذهح هستند
که رفتار فرد را شکل ميدهند ،اگرچه افراد همبشه

يادگيري سازماني
در چند دهه گذشته مطالعههاي بسباري در ارتباط

مطابر مدل ذهني خود عمل نميکنند ولي رفتار

با يادگبري سامماني لورت گرفته است .وجه مشترکي

آنان مبتني بر يک تصوير ذهني است .مدلهاي

که در ببشتر ايح تعاريف به چشم ميخورد مفهوم
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ذهني موجب ميگردند تا ما پايه عم کرد خود را
بر مبناي آنها قرار دهبم.

تجارب ،مهارتها يا تکنولوژي در مبان کارکنان به
لورت انفرادي يا گروهي کارکنان است (وان
36

و

37

 .3چشم اندام مشترک :29به دور نمايي گفته ميشود

همکاران 2008 ،؛ کابررا و کابررا  .)2002 ،دانش

که اکثر اعضاي يک ساممان به آن احساس تع ر

ممکح است ام طرير باال به پايبح ،ام پايبح به باال ،و يا
38

ميکنند ،چون آن را آرمان شخصي خود ميدانند و

به لورت اف ي منت ل شود (مام و همکاران .)2007 ،

عبارت است ظرفبت ايجاد يک تصوير و دورنماي

به اشتراکگذاري دانش نباممند تعامل شرکتکنندگان با

مشترکي ام آيندهاي که به دنبال آن هستبم.

همديگر است که ايح تعامل يا ام طرير فرآيند ارتباط

 .4يادگبري گروهي :30مبتني بر قاب بت شخصي و

چهره به چهره و يا ام طرير ابزار غبر تماسي لورت

آرمان مشترک است ولي کافي نبست ،ب که افراد

ميگبرد (مانند :اسناد نوشته شده ،جوامع مجامي)؛ طبر

بايد بتوانند با يکديگر فعالبت نمايند .يادگبري

تعريف ،ايح کار نبام به انت ال دانش ام يک فرد به فرد

گروهي ،قدرت همفکري کردن با هم است که ام
طرير کسب مهارت در گفتگو و مباحثه با يکديگر
به دست ميآيد.

39

يا گروه ديگري دارد (بهنکه .)2010 ،
درباره فرهن

سامماني و ترهبر آن بر روي

متغبرهايي مثل سبک رهبري ،ساختار سامماني ،رضايت

 .5تفکر سبستمي :31راه و روشي براي ک ي نگري

شغ ي ،بهرهوري ،تعهد سامماني ،جو سامماني

است .همچنبح چهارچوبي است که ترکبد آن بر

پژوهشات ميادي لورت گرفته است ولي در مورد

دريافت روابط داخ ي پديدههاست و نه شناسايي

فرهن

سامماني و ترهبر آن بر روي يادگبري سامماني و

تک تک آنها .ايح روش شامل تجزيه مسئ ه به

اشتراکگذاري دانش به طور همزمان پژوهشات خالي

اجزا ،مطالعه هر قسمت به طور مجزا و سپس

انجام نگرفته است .اما در ادامه برخي ام پژوهشات

نتبجهگبري در مورد کل است (سنگه.)1990 ،

انجام شده بر روي يادگبري و اشتراکگذاري دانش به
لورت جداگانه ببان شده است.

32

در پژوهشي در مبان کارکنان مديريتي و غبر

اشتراکگذاري دانش

براي سنجش اشتراکگذاري دانش در ايح پژوهش،

مديريتي ساممانهاي اداري ،ژوم

و داي،)2009( 40

ام مدل جاکوب و رودت ( )2007استفاده شده است.

نتبجه گرفتند که فرهن

اشتراکگذاري دانش را به عنوان رفتاري ميشناسند که

مشارکت کارکنان و بهروهوري کارکنان ترهبر معناداري

طي آن فردي به لورت داوط بانه دانش و تجرببات

دارد .په واني و همکاران ( ،)1389در مطالعهاي

منقصر به فرد خود را در دسترس ديگر باميگران

دريافتند که رابطه مثبتي مبان مؤلفههاي فرهن

اجتماعي (داخل و خارج ساممان) قرار ميدهد (هانسح

سامماني با اشتراکگذاري دانش وجود دارد .در

و آويتال .)2005 ،33اشتراکگذاري دانش نشاندهنده

پژوهشي ديگر که در کشور مالزي انجام شد ،اسالم و
41

سامماني بر يادگبري سامماني،

( ،)2012ارتباط معنادار و مثبتي را مبان

يک عمل ارادي ام ارائه ناحبه افراد در راستاي

همکاران

دسترسي به دانش و تخصص آنهاست (موگوتسي و

فرهن

همکاران2011 ،34؛ جارونپا و استپ ز.)2000 ،35

نمودند .کان ي و کالوي

سامماني و اشتراکگذاري دانش مشاهده
42

( ،)2001در پژوهشي به

اشتراکگذاري دانش در مقبط کار عبارتست ام

بررسي ترهبر عوامل سامماني همچون حمايت مديريت،

انتشار و يا تبادل دانش لريح يا ضمني ،ايدهها،

تعام ي و فناوريهاي مرتبط با اشتراک دانش و

فرهن
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عوامل فردي چون سح ،جنسبت و پست سامماني بر
فرهن

اشتراک دانش پرداختند و به ايح نتبجه رسبدند

که دو عامل سامماني (حمايت مديريت و فرهن
تعام ي) ،همچنبح يکي ام عوامل فردي (جنسبت) بر
فرهن

اشتراک دانش مبان کارکنان ترهبر بسزايي دارد.

 .7انطباقپذيري اشتراکگذاري دانش توسط دببران
دببرستانهاي شهرستان مبانه مؤهر است.
 .8رسالت بر اشتراکگذاري دانش توسط دببران
دببرستانهاي شهرستان مبانه مؤهر است.
در ايح پژوهش ،فرهن

سامماني به عنوان متغبر

در همبح راستا ،نئو )2002( 43نبز در پژوهش خود در

مست ل و يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش به

خصوص عوامل ترهبرگذار بر اشتراک دانش در يکي ام

عنوان متغبر وابسته ميباشند.

خبرگزاريهاي سنگاپور ،به ايح نتبجه دست مييابد که
عوامل فرهنگي ترهبر مثبتي بر تصمبمگبري فردي مبتني
بر اشتراک يا عدم اشتراک دانش ميگذارد.
فرضبه ال ي ايح پژوهش بررسي ترهبر فرهن

روش پووهش
روش مورد استفاده در ايح پژوهش تولبفي-
کاربردي و ام نوع همبستگي ميباشد.

سامماني بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش

جامعه آماري در ايح پژوهش ،ک به دببران

توسط دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه ميباشد و

دببرستانهاي شهرستان مبانه مي باشد که  411نفر

فرضبههاي فرعي شامل هشت فرضبه ميباشد که به

بودند که با استفاده ام فرمول کوکران حجم نمونه برابر

لورت مير ببان شده است:

 198/8شد و به منظور اطمبنان ببشتر حجم نمونه را

 .1درگبر شدن در کار بر يادگبري سامماني دببران
دببرستانهاي شهرستان مبانه ترهبر دارد.
 .2سامگاري بر يادگبري سامماني دببران دببرستان-
هاي شهرستان مبانه ترهبر دارد.

 200نفر در نظر گرفتبم .ام ايح تعداد  134نفر مرد و
 66نفر من بودند و ق مرو مماني پژوهش سال 1393
ميباشد و براي نمونهگبري ام جامعه آماري مورد نظر
ام روش نمونهگبري تصادفي ساده استفاده گرديده

 .3انطباقپذيري بر يادگبري سامماني دببران
دببرستانهاي شهرستان مبانه ترهبر دارد.
 .4رسالت بر يادگبري سامماني دببران دببرستانهاي
شهرستان مبانه ترهبر دارد.

است.
در ايح پژوهش  %52ام دببران داراي وضعبت
استخدامي رسمي %31 ،داري وضعبت استخدامي
پبماني و  %17حر التدريس بودند %51 .ام دببران

 .5درگبر شدن در کار بر اشتراکگذاري دانش توسط
دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه مؤهر است.

داراي مدرک فوق لبسانس و باالتر %44 ،داراي
لبسانس و  %5بودند.

 .6سامگاري بر اشتراکگذاري دانش توسط دببران
دببرستانهاي شهرستان مبانه مؤهر است.

شکل  :1مدل مفهومي تق بر (منبع :مق ر ساخته)
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به منظور جمعآوري دادهها ام سه پرسشنامه
استاندارد استفاده شده است .براي سنجش فرهن

يافتههاي پووهش
بررسي فرضيه اصلي پووهش

سامماني ام پرسشنامه دنبسون ( )2000که شامل 60

با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره

گويه است استفاده گرديده است و براي سنجش

يک در سطح معناداري  0/05فرضبه ال ي با ضريب

يادگبري سامماني ام پرسشنامه پبتر سنگه ()1990

 0/742مورد پذيرش و فرهن

سامماني بر يادگبري

شامل  24گويه و براي اشتراکگذاري دانش ام

سامماني دببران شهرستان مبانه ترهبر مثبتي دارد.

پرسشنامه جاکوب و رودت )2007( 44استفاده گرديد

با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره دو

که شامل  17گويه است .در ايح پژوهش جهت

در سطح معناداري  0/05فرضبه ال ي با ضريب 0/799

دستبابي به اعتبار پرسشنامهها ام روش روايي مقتوايي

مورد پذيرش و فرهن

سامماني بر اشتراکگذاري

استفاده شده است و براي برآورد پايايي پرسشنامه ام

دانش توسط دببران شهرستان مبانه ترهبر دارد.

روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است .مبزان پايايي
سامماني  ،0/834يادگبري سامماني  0/792و

فرهن

بررسي فرضيههاي فرعي پووهش

اشتراک گذاري دانش  0/789ميباشد .سپس سه

 -با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره سه

پرسشنامه با هم ت فبر شد و ضريب پايايي  0/801به

در سطح معناداري  0/05فرضبه فرعي اول با

دست آمد .با توجه به ايح که ضريب پايايي به دست

ضريب  0/746مورد پذيرش و درگبر شدن در کار

آمده باالتر ام  0/70است ،پس با اطمبنان ميتوان گفت

بر يادگبري سامماني دببران ترهبر دارد.

که ابزارهاي مورد استفاده در تق بر حاضر ام پايايي

 -با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره سه

قابل قبولي برخوردار هستند.

در سطح معناداري  0/05فرضبه فرعي دوم با

به منظور آممودن فرضبهها و بررسي ترهبر و رابطه

ضريب  0/632مورد پذيرش و سامگاري بر

متغبرها روي يکديگر ،ام روش رگرسبون خطي و براي
رتبهبندي مؤلفههاي فرهن

يادگبري سامماني دببران ترهبر دارد.

سامماني ام آممون

رتبه بندي فريدمح استفاده شده است.
جدول  :1نتايج تق ب ي آممون آنالبز واريانس و ضريب رگرسبون خطي براي متغبر فرهن

سامماني و ترهبرش بر

يادگبري سامماني
ANOVAb

مدل

مجموع مربعات

df

مجذور ميانگين

F

سطح معناداري

رگرسبون

15/431

1

15/431

285/759

0/002

باقي مانده

10/697

198

0/054

کل

31/369

199
Coefficientsa

ضرايب غير استاندارد
مدل

خطاي استاندارد

B

ضريب هابت

0/236

0/09

0/063

0/733

فرهن

سامماني

ضريب استاندارد

t

سطح معناداري

0/051

0/000

12/438

0/000

B

0/742
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سامماني و ترهبرش بر

جدول  :2نتايج تق ب ي آممون آنالبز واريانس و ضريب رگرسبون خطي براي متغبر فرهن
اشتراکگذاري دانش
ANOVAb

مدل

مجموع مربعات

df

مجذور ميانگين

F

سطح معناداري

رگرسبون

16/161

1

16/161

269/35

0/001

باقي مانده

11/921

198

0/060

کل

34/425

199
Coefficientsa

ضرايب غير استاندارد
مدل

خطاي استاندارد

B

ضريب هابت

0/431

0/28

0/088

0/771

فرهن

سامماني

ضريب استاندارد

سطح معناداري

t

B

0/799

0/087

0/006

15/397

0/000

 -با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره سه

 -با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره سه

در سطح معناداري  0/05فرضبه فرعي سوم با ضريب

در سطح معناداري  0/05فرضبه فرعي ششم با

 0/651مورد پذيرش و انطباقپذيري بر يادگبري

ضريب  0/699مورد پذيرش و سامگاري بر اشتراک-

سامماني دببران ترهبر دارد.

گذاري دانش توسط دببران ترهبر دارد.

 -با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره سه

 -با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره سه

در سطح معناداري  0/05فرضبه فرعي چهارم با

در سطح معناداري  0/05فرضبه فرعي هفتم با ضريب

ضريب  0/798مورد پذيرش و رسالت بر يادگبري

 0/731مورد پذيرش و انطباقپذيري بر اشتراک-

سامماني دببران ترهبر دارد.

گذاري دانش توسط دببران ترهبر دارد.

 -با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره سه

 -با توجه به نتايج به دست آمده ام جدول شماره سه

در سطح معناداري  0/05فرضبه فرعي پنجم با

در سطح معناداري  0/05فرضبه فرعي هشتم با

ضريب  0/639مورد پذيرش و درگبر شدن در کار

ضريب  0/749مورد پذيرش و رسالت بر اشتراک-

بر اشتراکگذاري دانش توسط دببران ترهبر دارد.

گذاري دانش توسط دببران ترهبر دارد.

جدول  :3ضريب رگرسبون خطي ،م دار آماره  tو سطح معناداري براي فرضبههاي فرعي پژوهش
t

B

سطح معناداري

بررسي فرضيههاي فرعي پووهش
ترهبر درگبر شدن در کار بر يادگبري سامماني

0/081

0/746

0/001

ترهبر سامگاري بر يادگبري سامماني

0/062

0/632

0/002

ترهبر انطباقپذيري بر يادگبري سامماني

0/071

0/651

0/000

ترهبر رسالت بر يادگبري سامماني

0/059

0/798

0/000

ترهبر درگبر شدن در کار بر اشتراکگذاري دانش

0/065

0/639

0/004

ترهبر سامگاري بر اشتراکگذاري دانش

0/071

0/699

0/000

ترهبر انطباقپذيري بر اشتراکگذاري دانش

0/069

0/731

0/000

ترهبر رسالت بر اشتراکگذاري دانش سامماني

0/057

0/749

0/003
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جدول  :4نتايج مبانگبح رتبه آممون فريدمح جهت رتبهبندي مؤلفههاي
ترهبرگذار بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش
ميانگين رتبه

مؤلفههاي تأثيرگذار
درگبر شدن در کار
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رسالت
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آممون فريدمح يکي ام آممونهاي آماري است کده

دببرستانهاي شهرستان مبانه ميباشد .بر اساس نتايج به

براي م ايسه چند گروه کاربرد دارد و ام نظر مبدانگبح،

دست آمده ام جدول شماره يدک ،در سدطح معنداداري

رتبههاي گروهها را مع وم ميکند که آيا ايدح گدروههدا

 0/05و با ضريب  ،0/742فرهن

سامماني بر يادگبري

ميتوانند ام يک جامعه باشند يدا نده؟ م بداس در ايدح

سامماني دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه ترهبر مثبتي

آممون بايد حداقل رتبهاي (ترتببي) باشد.

دارد  .همچنبح بر اساس نتايج به دست آمده ام جددول

بر اساس جدول فدوق ،ببشدتريح مبدزان تدرهبر بدر

شددماره دو ،در سددطح معندداداري  0/05و بددا ضددريب

يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش توسط دببران

 ،0/799فرهن

سامماني بر اشتراکگذاري دانش توسط

ام ديدگاه پاسخ دهندگان به ترتبب رسالت ،درگبرشدن

دببران دببرستانهاي شهرستان مبانه ترهبر دارد .يافتههاي
پددژوهش بددا نتددايج ژوم

در کار ،انطباقپذيري و در آخر سامگاري ميباشد.

و داي ( ،)2009په ددواني و

همکاران ( ،)1389اسالم و همکاران ( ،)2012کان ي و
کددالوي ( )2001و نئددو ( )2002مطاب ددت دارد .بددراي

بحث و نتيجهگيري
فرضبه ال ي در ايح پژوهش ترهبر فرهن
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بر يادگبري سامماني و اشدتراکگدذاري داندش دببدران
3.5

بررسي فرضبههاي فرعي پژوهش ام ضريب رگرسبون
خطي ساده استفاده شده است .نتايج به دست آمده ام
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جدول شماره سه حاکي ام آن است که همه فرضبههاي

دانش ،با استفاده ام ت ويت يکي ديگر ام ابعاد فرهن

فرعي پژوهش در سطح معناداري  0/05مورد پذيرش و

سامماني ،ضروري است که مديران دببرستانها

درگبر شدن در کار ،سامگاري ،انطباقپذيري و رسالت

جهتگبري و رويکردي راهبردي را در گرايشهاي

بر يادگبري سامماني و اشتراکگذاري دانش دببران

خود لقاظ نمايند و اهدا  ،م الد و چشم اندام

ترهبر دارند.

متناسب ،شفا  ،منعطف ،قابل دستبابي و قابل سنجشي

نتايج به دست آمده ام آممون فريدمح نشان داد که

را در آن راستا تدويح نمايند.

ببح مبانگبح رتبه مؤلفههاي مورد مطالعه تفاوت

نظر به مقدوديت در روش شناسي ايح پژوهش و

معنيداري وجود ندارد و ببشتريح مبزان ترهبر بر

استفاده لر

ام دادههاي کمي ،پبشنهاد ميگردد در

يادگبري سامماني و اشتراک گذاري دانش دببران ام

آينده ،پژوهشي مشابه با استفاده ام دادههاي کبفي نظبر

ديدگاه پاسخ دهندگان به ترتبب رسالت ،درگبرشدن در

مصاحبه لورت پذيرد و به عنوان مکمل نتايج حالل

کار ،انطباقپذيري و در آخر سامگاري ميباشد و ايح

ام ايح پژوهش ،به بهبود اعتبار يافتهها کمک نمايد.

نشان دهنده ايح قضبه م يباشد که دببران بايد بتوانند

همچنبح ،با توجه به اينکه پژوهش حاضر در شهرستان

خود را با شرايط و جو کاري سامگار نمايند تا بتوانند

مبانه لورت پذيرفته است ،پبشنهاد ميگردد براي غ به

باعث پبشرفت در کار و بهرهوري ساممان خود گردند.

بر مقدوديت تعمبمپذيري آن ،پژوهشاتي مشابه در

در مجموع براساس يافتههاي پژوهش پبشنهاد

ساير جوامع آماري لورت پذيرد ،ب که بتوان تا حد

ميشود مديران دببرستانها در راستاي افزايش و بهبود

امکان بر مقدوديت مذکور در تصمبمگبريها و تعمبم

يادگبري و اشتراکگذاري دانش دببران ،توجه ويژهاي

قضاوتها غ به نمود .در نهايت به دلبل وجود مدلهاي

به توانمندسامي و توسعه قاب بتهاي آنان نموده و در

گوناگون براي بررسي متغبرهاي وابسته و متغبر مست ل

خصوص اقدام با اهمبت تبمسامي در ايح راستا ،غف ت

پژوهش ،پبشنهاد ميگردد ام ساير مدلهاي موجود نبز

نورمند تا با استفاده ام ايح روش بتوانند تعهد افراد را

در پژوهشهايي مشابه استفاده گردد تا بتوان اعتبار

به ساممان افزايش داده و افراد خود را به عنوان بخشي

يافتههاي حالل ام ايح پژوهش را به کمک آنان بهتر

ام پبکره ساممان حس کنند .همچنبح ،پبشنهاد ميگردد

تعببح نمود.

مديران براي رشد يادگبري و بهبود اشتراکگذاري
دانش ،به تدويح و شفا سامي ارمشهاي بنباديح
هماهن

با فرهن

منابع و مآخذ

ساممان يادگبرنده اقدام نموده و به

ابراهبمي ،احمد ( .)1390بررسي رابطه ببح سرمايه

ج ب توافر کارکنان و ايجاد هماهنگي و انسجام مبان

فکري و توانمندسامي شناختي با يادگبري سامماني

آنان و ارمشها ،همت گمارند .در چنبح شرايطي

در مبان اعضاي هبرت ع مي دانشگاه ارومبه .پاياننامه

رهبران و پبروان در رسبدن به توافر مهارت يافتهاند و

کارشناسي ارشد مديريت آمومشي ،دانشکده ادببات

فعالبتهاي سامماني به خوبي هماهن
و فرهن

و پبوسته شده

قوي و متمايز شده و به طور کافي بر رفتار

کارکنان نفوذ خواهد داشت و يادگبري را تشوير نموده
و اشتراک دانش را تسهبل مينمايد .در انتها در راستاي
بهبود يادگبري و تسهبل هرچه ببشتر اشتراکگذاري
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و ع وم انساني ،دانشگاه ارومبه.
الواني ،مهدي ( .)1388مديريت عمومي .تهران :نشر
ني ،چاپ سي و چهار.
برومند ،مهرا ( .)1389بهبود و بامسامي ساممان .تهران،
جنگل ،چاپ چهارم.
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