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بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی
(مطالعه ی موردی :شعب بیمه دی در استان گیالن)
علی خوشحال کلویر ،مریم درای  ،سودا درای  ،سمانه محمدی معاف
چکیده:
امروزه تغییرات روز افزون علم و فناوری و تغییرات و پیچیدگی های محیط که هر لحظه حیات سازمانها را تحت
تاثیر قرار می دهد ،از طرفی سبک رهبری مدیران در سازمان ها نقش مهمی در ایجاد یادگیری سازمانی دارد به
طوریکه الزم است رهبران و پیروان انها به طور مستمر یاد بگیر ند و اطالعات را به منظور دستیابی به عملکرد بهتر با
یکدیگر به اشتراک بگذارند .رهبری تحولی ازجدیدترین سبکهای رهبری است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته
است.این سبک رهبری باحمایت ازگروه سازی وفرایندهای تغییر ،یادگیری سازمانی رابهبود می بخشد .لذا هدف
پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی در شعب بیمه دی در استان گیالن می
باشد .با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش ،تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد .جامعه ی
آماری پژوهش را تمامی کارکنان و مدیران شعب بیمه دی در استان گیالن تشکیل می دهند ،که با استفاده از
فرمول کوکران حجم نمونه  691نفر تعیین شد .برای گرداوری داده ها ،از پرسشنامه استاندارد رهبری برنارد بس و
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه ( )1006استفاده شده است .پس از تایید روایی پرسشنامه ها از طریق روش
محتوایی و همچنین سنجش و تایید پایایی ،از طریق روش آلفای کرونباخ (به ترتیب  . /291و  ،). /246از مجموع
 130پرسشنامه توزیع شده در قلمرو زمانی  ،6396تعداد  100پرسشنامه عودت داده شد و اطالعات بدست آمده با
انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین
از تحلیل رگرسیون برای بررسی تاثیری که هریک از ابعاد رهبری تحولی بر یادگیری سازمانی دارد استفاده شد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین تک تک مولفه های رهبری تحول آفرین (نفوذ آرمانی(رفتار) ،نفوذ
آرمانی(نگرش)،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی) با یادگیری سازمانی رابطه ی مثبت و معنا
داری وجود دارد و در میان این مولفه ها  ،انگیزش الهام بخش با ضریب  0331و مالحظات فردی با ضریب  0334به
ترتیب بیشترین همبستگی را با یادگیری سازمانی کارکنان داشته اند .همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن
است که متغیرهای انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی بهترین پیش بینی کننده های میزان یادگیری سازمانی
کارکنان در شعب بیمه محسوب می شوند.
واژگان کلیدی :رهبری تحول آفرین ،یادگیری سازمانی ،سازمان یادگیرنده.
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 -1مقدمه
جهانی شدن وپیشرفتهای فناورانه جهان،کسب وکار راتغییرداده وبا چالشهایی مواجه نموده است(singh, 2008).
الزمه حفظ حیات در چنین وضعیتی ،ایجاد تغییرات و تحوالت مستمر سازمانی ،چه از بعد رفتاری و چه از بعد
ساختاری ،است( .زالی ) 3 ،در واقع محیط کنونی سازمان ها پیچیده و دشوارتر شده و رهبران سازمانها با مشکالت
غیر قابل پیش بینی روبرو شده اند که انعطاف پذیری باالی آنها را در رفع مشکالت و مواجهه با محیط پرتالطم پیرامون
سازمان ها می طلبد در این تغییر و تحوالت سازمانی ،رهبری و مدیریت ،نقش تعیین کننده ای دارد(.حسینی
سرخوش . ) 31،بنابراین وجود رهبران بصیر ،راهبردی یا به عبارت روشن تر رهبران تحول آفرین ضرورتی اجتناب
ناپذیر تلقی می شود .رهبر تحول افرین با توجه به امادگی تغییر و تحول سازمانی در کارکنان سازمان خود از سبکها یا
راهبرد مناسب برای ایجاد تحول در سازمان استفاده می کند تا بدین وسیله به سازمان پویایی ببخشد و ان را در برابر
تغییرات محیطی حفظ کند .رهبری تحول آفرین اساس و شالوده ای برای تغییرات بلند مدت سازمانی است که دسترسی
به اهداف باالتری را برای نظام سازمانی میسر می سازد(.زالی.) 3 ،از طرفی در این فضای رقابتی و پر تغییر ،سازمانهایی
امکان بقا و رشد خواهند داشت که توانایی یادگیری سازمانی نیز داشته و بتوانند از تغییر و تحوالت محیطی و تجربیات
درون سازمانی و برون سازمانی ،دانش مورد نیاز سازمانی را فرا گرفته و به سازمانهای یادگیرنده تبدیل شوند(.کاوسی و
تیمور لویی .) 33،از انجاییکه بسیاری از شرکت های بیمه به صورت سنتی اداره می شوند و یادگیری فردی و سازمانی
در انها ضعیف است و یا همپای تغییرات محیطی و افزایش رقابت نیست .توجه جدی به یادگیری در شرکت های بیمه به
منظور تسهیل فرایند یادگیری کمک می کند( .نوربخش و توکلی) 31،لذا در این پژوهش تالش شده است نقش
رهبری مناسب در این فرایند در شعب بیمه دی در استان گیالن مورد بررسی قرار گیرد.
 -2چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
  -رهبری تحول آفرین:نظریههه بنیههادین رهبههری تحههول افههرین بههه وسههیله برنههارد بههآ ارافههه شههده کههه وی آنههرا فراینههد نفههو آگاهانههه در افههراد یهها
گروه هها بهرای ایجهاد تغییهر و تحهول در وضهع موجهود و کارکردههای سهازمان بهه عنهوان یهک کهل تعریهف مهی کنهد.
(خلیفههه سههلطانی و حسههینی ) 1 ،رهبههری تحههولی طبههب مههدل بههآ( ) 111بههر اسههاس چهههار بعههد نفههو آرمههانی (رفتههار
و نگهههرش)  ،ترغیههههب هنههههی ،انگیهههزش الهههههام بخههههش و مالحظهههات فههههردی تحقههههب مهههی یابههههد( .میرکمههههالی و
همکاران) 11،
نفههو آرمههانی :شههامل بیههنش ههها و چشههم انههدازهای الهههام بخههش ،خطههرات و سههختی هههای مشههترک و کسههب اعتمههاد و
اطمینان زیردستان است( .چوپانی و میرکمالی) 11 ،
ترغیهب هنههی :نفههو آرمههانی دربرگیرنههده عامهل کاریزماتیههک رهبههری تحههولی اسههت بهه طههوری کههه رهبههران بههه عنههوان
مههدل هههای قههوی اخالقههی و رفتههاری بههرای پیههروان عمههل کردنههد و نیجههه ایههن نههوا رفتههار رهبههری ،اعتمههاد و اطمینههان
پیروان به رفتارها و تصمیمات یکدیگر است( .میرکمالی و همکاران) 11 ،
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انگیههزش الهههام بخههش :ایههن بعههد شههامل بههرانگیختن و بههاال بههردن انگیههزش در پیههروان اسههت کههه بهها توسههل بههه احساسههات
زیردسههتان صههورت مههی پههذیرد .تاکیههد انگیههزش الهههام بخههش بههر احساسههات و انگسههزه هههای درونههی اسههت نههه بههر
تبادالت روزانه بین رهبر و پیرو( .چوپانی و میرکمالی) 11 ،
مالحظات فهردی :توجهه و مالحظهه فهردی ،شهامل توجهه بهه تفهاوت ههای فهردی پیهروان و ارتبهاآ بها تهک تهک آنهها و
تحریک آنان از طریب واگذاری مسئولیت ها برای یادگیری تجربیات است( .چوپانی و میرکمالی.) 11 ،
 -یادگیری سازمانی:یهههادگیری سهههازمانی فراینهههدی هوشهههیارانه ،هدفمنهههد ،متعامهههل ،پویههها ،مسهههتمر ،مهههداوم و رشهههد یابنهههده اسهههت کهههه از
بههازخورد مههداوم ،سههریع و مههوور در سههطوو فههردی ،گروهههی و سههازمانی برخههوردار اسههت و تحههت تههاویر فراینههدهای
ادراکهههی و یههها منهههایع فرهنگهههی مهههورد اسهههتفاده افهههراد عمهههل مهههی کنهههد و ههههدفش کامیهههابی افهههراد و سهههازمان
است(.میرکمالی و همکاران.) 11،
یههادگیری سههازمانی یههک فراینههد و مجموعههه اقههداماتی اسههت کههه بههه یههادگیری کارکنههان مههی انجامههد و در برگیرنههده
رفتههار سههازمانی مشخصیسههت کههه در سههازمان یادگیرنههده اعمههال مههی شههود .در چنههین سههازمانهایی همههه شههرایط
یهههادگیری بهههرای اعضهههای فهههراهم مهههی شهههود و افهههراد پیوسهههته بهههرای کهههاربرد آنچهههه یهههاد گرفتهههه انهههد همهههت مهههی
گمارنههد( )cheramie,2010یههادگیری سههازمانی بههه عنههوان یههک مزیههت رقههابتی بههرای سههازمانها مطههرو اسههت.
تغییههرات روز افههزون علههم و فنههاوری و تغییههرات محههیط و پیچیههدگی هههای آن کههه هههر لحظههه حیههات سههازمانها را
تحهت تههاویر قههرار مهی دهههد ،ضههرورت توجهه بههه یههادگیری سهازمانی و ارتقههای فنههون و مههارت هههای کارکنههان را بههیش
از پههیش مشههخخ سههاخته و ضههر ورت اسههتفاده از تجربیههات گذشههته سههازمانی را در پرتههو نگههاه بههه آینههده تبیههین مههی
کند)berson,2006(.
  -رهبری تحول آفرین و یادگیری سازمانی:رهبهههری تحهههولی از جدیهههدترین سهههبکهای رهبهههری اسهههت کهههه اخیهههرا موردتوجهههه قرارگرفتهههه اسهههت(.میرکمهههالی و
همکهههاران ) 11 ،همچنهههین بهههه باوربسهههیاری ازپژوهشهههگران سهههازمانی،توانایی یهههادگیری سهههازمان هاتنهههها مزیهههت
رقههابتی وتنههها راه بقههای آنههها درآینههده اسههت .بههرای توسههعه سههازمان یادگیرنده،زیرسههاختهایی ماننههدرهبری،فرهن
سهههازمانی،محیط،فناوری اطالعهههات وساختارسهههازمانی موورندوبایهههداز ویژگیهههها وشهههرایط مناسهههبی برخهههوردار باشهههند.
(خلیفههه سههلطانی و حسههینی ) 1 ،رهبههری تحههولی باحمایههت ازگههروه سههازی وفراینههدهای تغییر،یههادگیری سههازمانی
را بهبودبخشهههیده وسهههبب برانگیختگهههی فکری،خالقیهههت ونهههوآوری وافهههزایش اعتمادبهههه نفهههآ درکارکنهههان مهههی
شود(Donough, 2000).
لذا بنابر اهمیهت موضهوا مهورد بحهر ،در ایهن فصهل ابتهدا بهه بیهان مفهاهیم و نظریهه ههای رهبهری مهی پهردازیم .سهپآ
در قسههمت هههای بعههدی بترتیههب مفهههوم رهبههری تحههول آفههرین ،یههادگیری سههازمانی ،نقههش رهبههری تحههول آفههرین بههر
یههادگیری سههازمانی و پیشههینه تحقیههب بیههان مههی شههود و در پایههان چههارچوب نظههری تحقیههب و مههدل مربوطههه آورده مههی
شههود .از طرفههی سههازمانها نیههز بایههد ماننههد افههراد تههوان یههادگیری داشههته باشههند .از ایههن رو موضههوا یههادگیری سههازمانی
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در کههانون توجههه نظریههه هههای جدیههد سههازمان و مههدیریت قههرار دارد و مههی تههوان نتیجههه گرفههت کههه یکههی از چههالش
های مهم در سطوو مختلف مدیریتی افزایش توان یادگیری سازمانی است(.دستگردی و همکاران) 31،
-3پیشینه تحقیق:
در زمینه تحقیب حاضر مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته که در ادامه به چند نمونه از آنها
اشاره خواهیم نمود:


 Magdalena, Gutiérrez ،Jesúsدر سال

 1مقاله ای تحت عنوان " تاویر رهبری تحولی بر عملکرد

سازمانی از طریب یادگیری و نوآوری سازمانی " نوشتند .این مطالعه تأویرات رهبری تحول گرا بر عملکرد
سازمانی از طریب قابلیت های پویا یادگیری و نوآوری سازمانی را تجزیه و تحلیل می کند .اگر چه این روابط
متقابل غیر مستقیم برای بهبود عملکرد سازمانی بسیار مهم است،در تحقیقات قبلی معموال آنها کشف نشده
بودند.نمونه مورد نظر در این تحقیب  63شرکت اسپانیایی می باشد .نتایج نشان می دهد که  .رهبری تحولی
از طریب یادگیری و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاویر مثبت می گذارد .یادگیری سازمانی به طور
مستقیم و غیر مستقیم از طریب نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاویر مثبت می گذارد  . ،نوآوری
سازمانی بر عملکرد سازمانی تاویر مثبت می گذارد.


 Nafeiدر سال

 1مقاله ای تحت عنوان "سبک های رهبری و یادگیری سازمانی مطالعه تجربی بر روی

بانک های عربستان سعودی " نوشتند .این مقاله به بررسی دو جریان مهم پژوهش ،یعنی سبک رهبری )(LSو
یادگیری سازمانی ) ،(OLکه بهم مربوآ می باشند می پردازد .به عبارت دیگرLS ،و OLنشان دهنده دو خط
غنی از پژوهش :یکی در مورد چگونه مردم رهبری می شوند و از سوی دیگر در مورد چگونه مردم یاد می
گیرند می باشد .این پژوهش با توجه به هدف آن کاربردی است ،و با توجه به روش جمع آوری داده ها
توصیفی است .سه گروه از کارکنان در بانک های عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفت.از 335پرسشنامه
توزیع شده285 ،پرسشنامه قابل استفاده بازگردانده شدند ،میزان پاسخ از ٪85است .این یافته نشان می دهد
که تفاوت در میان سه گروه از کارکنان در مورد نگرش ارزیابی خود نسبت به  LSو OLوجود دارد.همچنین،
این مطالعه نشان می دهد که مولفه های  LSتأویر مستقیم بر  OLدارد.


Dimovski،Zagoršekو،Skerlavajدر سال  1 1مقاله ای تحت عنوان" اورات رهبری تحولی بر
یادگیری سازمانی" نوشتند .مطالعه تجربی مربوآ به دو منطقه مهم از پژوهش مدیریتی می باشد که شامل
نظریه تمام طیف وسیعی از رهبری و فرایند یادگیری سازمانی است .به طور خاص ،این مقاله به سه موضوا. :
تاویر رهبری تحول گرا .رهبری تراکنشی در فرایند یادگیری سازمانی و .این که تاویر رهبری تحول گرا قوی
تر از نوا تراکنشی رهبری است می پردازد .نتایج نشان می دهد که رهبری تحول گرا تاویر قوی بر هر چهار
ساختارهای یادگیری سازمانی دارد.



خلیفه سلطانی و حسینی در سال 1

در مقاله ای با عنوان "تاویر رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمان

یادگیرنده" به بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی پرداختند و رابطه پنج بعد اصلی

دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری ،مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت  32مرداد ماه سال3232
2nd National Conference of Approach to Accounting, Management & Economics

رهبری تحول افرین با شش بعد یادگیری سازمانی در سه الیه فردی ،گروهی و سازمانی را بررسی نمودند.
قلمرو آماری این تحقیب شامل  151نفر از مدیران شرکت های پتروشیمی و شرکت های مهندسی مشاور و
ساخت و نصب پتروشیمی است که  15نفر آنها بعنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج حاصل از تحلیل داده ها با
کمک مدل معادالت ساختاری نشان می دهد که رهبری تحول افرین و همه ابعاد آن تاویر مستقیم و قابل
توجهی بر توسعه سازمان یادگیرنده دارند.


میرکمالی و همکاران در سال 11

در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری

سازمانی" رابطه متقابل رهبری تحول افرین و یادگیری سازمانی را مورد بررسی قرار دادند .با این هدف 3
نفراز کارکنان ستادی شرکت سایپا بطور تصادفی انتخاب شدند و داده ها پآ از جمع آوری بر اساس
پرسشنامه های یادگیری سازمانی و رهبری تحول آفرین بوسیله نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .یافته ها نشان داد که بین مولفه های رهبری تحول آفرین و مولفه های یادگیری سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و رفتار بعنوان یکی از ابعاد رهبری تحولی ،مهمترین پیش بینی کننده یادگیری سازمانی
است.
-4فرضیه های تحقیق
 فرضیه اصلی:
 میههان رهبههری تحههول آفههرین بهها یههادگیری سههازمانی از دیههدگاه کارکنههان و مههدیران رابطههه مثب هت و معنههاداری
وجود داردفرضیات فرعی:
 میان مولفه نفو آرمانی(رفتار) با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 میان مولفه نفو آرمانی( نگرش) با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 میان مولفه ترغیب هنی با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 میان مولفه انگیزش الهام بخش با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 میان مولفه مالحظات فردی با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  -مدل مفهومی تحقیببا توجه به بررسهی مبهانی نظهری و پیشهینه موضهوا مهی تهوان مهد ل مفههومی زیهر را ارافهه کهرد کهه فرضهیه ههای تحقیهب
نیز بر اساس آن شکل می گیرد.
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مدل مفهومی تحقیب(میر کمالی و همکاران) 11،
 -5روش تحقیق
- -5جامعه ونمونه آماری:
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک می باشند ،یک جامعه آماری را مشخخ می سازند و معموال آن
را با  Nنمایش می دهند( .خاکی ) 31، 1 ،جامعه آماری تحقیب حاضر ،کلیه مدیران و کارکنان شعب بیمه ایران در
استان گیالن می باشد .که تعداد آن  11نفر می باشد .در تحقیب حاضر حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بدست
می آید که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  16نفر تعیین شد و پرسشنامه ها به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده
میان آنها توزیع می شود .که از مجموا 1

پرسشنامه توزیع شده  ،تعداد  11پرسشنامه عودت داده شد.
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- -5ابزار گرد آوری و سنجش داده ها:
ابزار اصلی در این تحقیب پرسشنامه است که برای سنجش رهبری تحولی از مجموعه سواالتی درباره وجوه چندعاملی
رهبری و برای سنجش یادگیری سازمانی از مجموعه سواالتی درباره ابعاد یادگیری سازمانی استفاده می شود .پرسشنامه
استاندارد چندعاملی رهبری برای اولین بار در تحقیقات برنارد بآ بکار گرفته شده و نسخه جدید آن دارای  1مقیاس
فرعی بوده که در نهایت  5عامل آن رهبری تحولی را مورد سنجش قرار می دهد .پرسشنامه متغیر وابسته (یادگیری
سازمانی) نیز از  5عامل با  24سوال قبال در سال  2001توسط نیفه ساخته شده است.
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- -5روایی وپایایی ابزار سنجش:
روایههی پرسشههنامه در ایههن تحقیههب بههه دلیههل آن کههه از پرسشههنامه هههای اسههتاندارد و نظریههات دانشههمندان فههو الههذکر
بهههره گرفتههه شههده اسههت ،بههالطبع مههورد تاییههد اسههت و بههه دلیههل آن کههه بارههها توسههط محققههین در س هال هههای مختلههف
مههورد اسههتفاده قههرار گرفتههه مههی تههوان نتیجههه گرفههت کههه ایههن پرسشههنامه از روایههی کههافی جهههت ارزیههابی متغییرههها
برخههوردار اسههت .بههرای آزمههون پایههایی پرسشههنامه کههر شههده ،از روش آلفههای کرونباخاسههتفاده مههی شههود.کههه در یههل
بههه توضههیش بیشههتر آن پرداختههه مههی شههود.بههرای محاسههبه ضههریب آلف های کرونبههاا ابتههدا بایههد واریههانآ نمههره هههای هههر
زیههر مجموعههه از پرسههش نامههه و واریههانآ کههل را محاسههبه نمههود و سههپآ  ،مقههدار ضههریب آلفهها را محاسههبه کههرد .اگههر
ضههریب آلفههای کرونبههاا بههرای کههل پرسشههنامه بههاالتر از  . /11بههه دسههت آیههد ،مههی تههوان عنههوان کههرد کههه پرسشههنامه از
پایههایی قابههل قبههولی برخ هوردار اسههت.امهها در صههورتی کههه ایههن ضههریب زیههر  . /11بههه دسههت آیههد ،بایههد بههرای تمههامی
ابعههاد متغییرهههای تحقیههب ،ضههریب آلفههای کرونبههاا را محاسههبه نمههود وابعههادی را کههه ضههریب آنههها زیههر  . /11بههه دسههت
آمده است را حذف کرد یا مورد اصالو قرار داد (سرمد و همکاران) 3 ، 1،
در تحقیههب حاضههر ،آلفههای کرونبههاا در بخههش رهبههری تحههول افههرین و یههادگیری سههازمانی محاسههبه گردیههد کههه بههه
ترتیههب برابههر . /31و  . /3بدسههت آمههده اسههت کههه بهها توجههه بههه اینکههه بههاالتر از  . /11مههی باشههد بنههابراین پرسشههنامه
پژوهش دارای پایایی مناسب است.
-6تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد .از روشهای آمار توصیفی (میانگین
ها ،درصدها ،انحراف از معیار) برای بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و رهبری تحولی بین کارشناسان و سرپرستان
شعب بیمه استفاده میشود.
از آزمون ضریب همبستگی برای سنجش ارتباآ بین عوامل رهبری تحولی و یادگیری سازمانی استفاده خواهد شد.
همچنههین از تحلیههل رگرسههیون بههرای بررسههی تههاویری کههه هریههک از ابعههاد رهبههری تحههولی بههر یههادگیری سههازمانی
دارد(بررسی رابطه پیش بین) استفاده خواهد شد.در این تحقیب نرم افزار مورد استفاده  Spssخواهد بود
- - -6یافته های توصیفی:
ابتههدا بههرای توصههیف متغیرههها در ایههن تحقیههب از شههاخخ هههای آمههار توصههیفی اسههتفاده خواهههد شههد .آمههار توصههیفی
شههامل تنظههیم جههداول فراوانههی  ،درصههد فراوانههی و بههرآورد مشخصههه هههای مرکههزی و پراکنههدگی همچههون( میههانگین ،
واریانآ  ،انحراف معیار و غیره) می باشد.
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تحلیل جمعیت شناختی نمونه
سابقه خدمت

تحصیالت

 ٪ 23بین تا  5سال

2

٪دیپلم

سن

جنسیت

 ٪ 62بین  1تا  1سال

٪ 662پاسخگویان مرد

 ٪ 2بین  6تا  1سال

 ٪125فو دیپلم

٪ 325بین

تا 1

 ٪5 23بین

تا  1سال

٪ 6 2لیسانآ

٪ 1بین

تا 51

 ٪ 23بین

تا  1سال

 ٪ 62فو لیسانآ

٪پاسخگویان زن

 5 ٪121به باال

با توجهه بهه نتهایج بدسهت آمهده از آمهار توصهیفی مشهاهده مهی کنهیم کهه اکثهر پاسهخگویان بهه پرسشهنامه هها مهرد و بها
سههطش تحصههیالت لیسههانآ و بهها میههانگین سههنی
سابقه خدمت متوسط و متوسط به باال ،یعنی بین

تهها  1سههال هسههتند.همچنههین بههیش از نیمههی از پاسههخگویان دارای
تا  1سال هستند.

- - -6یافته های استنباطی:
اکنهون بها اسهتفاده از تکنیههک آزمهون همبسهتگی پیرسههون فرضهیات تحقیهب مههورد آزمهون قهرار مههی گیرنهد.کهه پههآ از
انجام محاسبات مربوطه نتایج یل حاصل می شوند:
آزمون فرضیه ها
فرضیه ها

ضریب همبستگی

سطش معنی داری

نتایج آزمون

فرضیه اصلی:بین رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.

126 1

12111

تافید

فرعی  :بین نفو آرمانی(رفتار) با یادگیری سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.

12 1

12111

تافید

فرعی  :بین نفو آرمانی(نگرش)با یادگیری سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.

12 56

12111

تافید

فرعی  :بین ترغیب هنی با یادگیری سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.

12 16

12111

تافید

فرعی  :بین انگیزش الهام بخش با یادگیری سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد.

12 61

12111

تافید

فرعی  :5بین مالحظات فردی با یادگیری سازمانی ارتباآ معنا داری وجود دارد

12 1

12111

تافید

با توجهه بهه جهدول مشهاهده مهی شهود کهه مقدارسهطش معنهی در فرضهیه اصهلی کمتهرازپنج صهدم مهی باشهد .بهه همهین
دلیههل بهها اطمینههان  15درصههد فرضههیه اصههلی پههژوهش تافیههدمی شههودواین رابطههه معنههادار مههی باشههد .بههر اسههاس ایههن
جههدول مههی تههوان گفتمیههزان همبسههتگی بههین رهبههری تحههول آفههرین(بطههور کلههی)و یههادگیری سههازمانی 1/6 1درصههد
می باشهد .کهه بیهانگر وجهود رابطهه مسهتقیم ومثبهت بهین دومتغیهر مهی باشهد .همچنهین مطهابب جهدول فهو ازبهین مولفهه
هههای رهبههری تحههول آفههرین ،مولفههه انگیههزش الهههام بخههش بهها ضههریب همبسههتگی ،12 61مالحظههات فههردی بهها ضههریب
همبسههتگی 12 1و نفههو آرمههانی(رفتههار) بهها ضههریب همبسههتگی 12 1بههه ترتیههش بیشههترین همبسههتگی را بهها یههادگیری
سازمانی دارنهد .بها توجهه بهه جهدول مشهاهده مهی شهود کهه مقدارسهطش معنهی در فرضهیه اصهلی کمتهرازپنج صهدم مهی
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باشههد .بههه همههین دلیههل بهها اطمینههان  15درصههد فرضههیه اصههلی پههژوهش تافیههدمی شههودواین رابطههه معنههادار مههی باشههد .بههر
اسهههاس ایهههن جهههدول مهههی تهههوان گفهههت میهههزان همبسهههتگی بهههین رهبهههری تحهههول آفهههرین(بطهههور کلهههی)و یهههادگیری
سههازمانی 1/6 1درصههد مههی باشههد.کههه بیههانگر وجههود رابطههه مسههتقیم ومثبههت بههین دومتغیههر مههی باشههد .همچنههین مطههابب
جههدول فههو ازبهههین مولفههه ههههای رهبههری تحههول آفهههرین ،مولفههه انگیهههزش الهههام بخههش بههها ضههریب همبسهههتگی
،12 61مالحظهههات فهههردی بههها ضهههریب همبسهههتگی 12 1و نفهههو آرمهههانی(رفتهههار) بههها ضهههریب همبسهههتگی 12 1بهههه
ترتیهش بیشهترین همبسهتگی را بها یهادگیری سهازمانی دارنهد .جهدول فهو نشهان مهی دههد بهین نفهو آرمهانی (نگههرش) و
یههادگیری سههازمانی نیههز رابطههه مسههقیم و مثبتههی وجههود دارد و ضههریب همبسههتگی ایههن مولفههه بهها یههادگیری سههازمانی
12 16بدسههت آمههده اسههت.همچنههین بهها توجههه بههه جههدول مشههاهده مههی شههود کههه در فرضههیه فرعههی در مههورد وجههود
رابطههه بههین مولفههه ترغیههب هنههی بهها یههادگیری سههازمانی ،مقدارضههریب همبسههتگی 12 16مههی باشههد کههه رابطههه مسههتقیم
و مثبت را تافید می نماید.


در ایههن بخههش از تحلیههل رگرسههیون خطههی سههاده بههرای بررسههی تههاویری کههه هریههک از ابعادتوانمندسههازی
روانشناختی بر یادگیری سازمانی دارند (بررسی رابطه پیش بین) استفاده می گردد .
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نگیزش الهام بخش
مالحظات فردی
عدد وابت
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با توجه به جداول فو بطور کلی می توان تحلیل نمود که:
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 در ارتبههاآ بهها مولفههه نفههو آرمههانی(رفتههار) ،کههه مقههدار ضههریب تعیههین) 12135(R Squareباشههد نشههان مههی
دهههد % 12135از تغییههرات متغیههر وابسههته(یههادگیری سههازمانی) بههه وسههیله مولفههه نفههو آرمههانی(رفتههار) تبیههین
می شهود و قابهل پهیش بینهی اسهتBeta .نیهز بیهانگر شهدت رابطهه مهی باشهد .باتوجهه بهه ضهریب اسهتاندارد
(ضههریب بتهها) مههی تههوان گفههت کههه سهههم نسههبی نفههو آرمههانی(رفتههار) در یههادگیری سههازمانی  1/12 1مههی
باشد.
 در ارتبههاآ بهها مولفههه نفههو آرمههانی(نگههرش) ،کههه مقههدار ضههریب تعیههین) 12166(R Squareباشههد نشههان
مهههی دههههد % 12166از تغییهههرات متغیهههر وابسهههته(یهههادگیری سهههازمانی) بهههه وسهههیله مولفهههه نفهههو آرمهههانی
(نگههرش)تبیههین مههی شههود و قابههل پههیش بینههی اسههت.باتوجههه بههه ضههریب اسههتاندارد (ضههریب بتهها) مههی تههوان
گفت که سهم نسبی نفو آرمانی(نگرش) در یادگیری سازمان 12 56می باشد.
 درارتبهههاآ بههها مولفهههه ترغیهههب هتی،کهههه مقهههدار ضهههریب تعیهههین) 12116(R Squareباشهههد نشهههان مهههی
دههد % 12116از تغییهرات متغیههر وابسهته(یههادگیری سهازمانی) بههه وسهیله مولفهه ترغیههب هتهی تبیههین مهی شههود
و قابههل پههیش بینههی اسههت.همچنههین باتوجههه بههه ضههریب اسههتاندارد (ضههریب بتهها) مههی تههوان گفههت کههه سهههم
نسبی ترغیب هتی در یادگیری سازمان 12 16می باشد.
 درارتبههاآ بهها مولفههه انگی هزش الهههام بخش،کههه مقههدار ضههریب تعیههین) 12 5 (R Squareباشههد نشههان مههی
دهههد % 12 5از تغییههرات متغیههر وابسههته(یههادگیری سههازمانی) بههه وسههیله مولفههه انگیههزش الهههام بخههش تبیههین
می شود و قابهل پهیش بینهی اسهت.همچنهین باتوجهه بهه ضهریب اسهتاندارد (ضهریب بتها) مهی تهوان گفهت کهه
سهم نسبی انگیزش الهام بخش در یادگیری سازمان 12 61می باشد.
 در ارتبههاآ بهها مولفههه مالحظههات فههردی ،کههه مقههدار ضههریب تعیههین) 12 6(R Squareباشههد نشههان مههی
دهههد %12 6از تغییههرات متغیههر وابسههته(یههادگیری سههازمانی) بههه وسههیله مولفههه مالحظههات فههردی تبیههین مههی
شههود و قابههل پههیش بینههی اسههت Beta.نیههز بیههانگر شههدت رابطههه مههی باشههد .باتوجههه بههه ضههریب اسههتاندارد
(ضریب بتا) می توان گفت که سهم نسبی مالحظات فردی در یادگیری سازمان 12 1می باشد.
بنابراین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی بهترین پیش بینی
کننده های میزان یادگیری سازمانی کارکنان در شعب بیمه محسوب میشوند.
-7نتیجه گیری و پیشنهادات:
ابتدا نتایج این تحقیب را با نتایج تحقیقات گذشته مطابقت داده و سپآ به بررسی و ارافه پیشنهاد هایی در این زمینه می
پردازیم.
چندین تحقیب در ادبیات ایران و جهان صورت گرفته که به تعدادی از آنها بطور خالصه اشاره و در پایان نتایج تحقیب
حاضر را با یافته های تحقیقات مذکور مقایسه می کنیم:
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 Mirkamali et.al در سال 2011در تحقیقی با عنوان "بررسی نقش رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی
بر یادگیری سازمانی در یک شرکت تولید خودرو"به بررسی رابطه متقابل رهبری تحولی و یادگیری سازمانی
از طریب روش همبستگی پرداختند1 .

پرسنل متخصخ سایپا بطور تصادفی انتخاب شدند و داده های تحقیب

پآ از جم ع اوری با پرسشنامه ،با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج
نشان داد که در سایپا "نظرات ،شرایط کنونی رهبری تحولی و یادگیری سازمانی" نسبتا مطلوب است .از سوی
دیگر سابقه کار تفاوتی در یادگیری سازمانی ایجاد نمی کند اما جنسیت و آموزش و پرورش در پذیرش
ریسک،بررسی دالفل اشتباه و بهره گیری از تجارب تفاوت ایجاد می کند .عالوه بر این یک رابطه مثبت و
معنی دار بین اجزای رهبری تحولی و یادگیری سازمانی وجود دارد .در نهایت نفو آرمانی بعنوان یکی از ابعاد
رهبری تحولی مهمترین پیش بینی کننده یادگیری سازمانی است.


خلیفه سلطانی و حسینیدر سال 1

در مقاله ای با عنوان "تاویر رهبری تحول آفرین بر توسعه سازمان

یادگیرنده" به بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توسعه یادگیری سازمانی پرداختند و رابطه پنج بعد اصلی
رهبری تحول افرین با شش بعد یادگیری سازمانی در سه الیه فردی ،گروهی و سازمانی را بررسی نمودند.
قلمرو آماری این تحقیب شامل  151نفر از مدیران شرکت های پتروشیمی و شرکت های مهندسی مشاور و
ساخت و نصب پتروشیمی است که  15نفر آنها بعنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج حاصل از تحلیل داده ها با
کمک مدل معادالت ساختاری نشان می دهد که ر هبری تحول افرین و همه ابعاد آن تاویر مستقیم و قابل
توجهی بر توسعه سازمان یادگیرنده دارند.


میرکمالی و همکاران در سال 11

در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری

سازمانی" رابطه متقابل رهبری تحول افرین و یادگیری سازمانی را مورد بررسی قرار دادند .با این هدف 3
نفراز کارکنان ستادی شرکت سایپا بطور تصادفی انتخاب شدند و داده ها پآ از جمع آوری بر اساس
پرسشنامه های یادگیری سازمانی و رهبری تحول آفرین بوسیله نرم افزار spssمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .یافته ها نشان داد که بین مولفه های رهبری تحول آفرین و مولفه های یادگیری سازمانی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و رفتار بعنوان یکی از ابعاد رهبری تحولی ،مهمترین پیش بینی کننده یادگیری سازمانی
است.
 نوربخش و توکلی در سال 31

تحقیقی را با عنوان "نقش رهبری مناسب در ارتقای یادگیری در شرکت های

تعاونی تولیدی شهر تهران" انجام دادند .این تحقیب در نیمه اول سال 31

انجام پذیرفته و به دلیل گستردگی

جامعه آماری در ابتدا با روش نمونه گیری تصادفی  5شرکت تعاونی تولیدی از میان شرکت های فعال در
تهران انتخاب شدند ،سپآ با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  6نفر بدست آمد و برای تجزیه و تحلیل
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داده ها از آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد .نتایج کلی تحقیب حاکی از آن بود که رهبری
مناسب می تواند موجب بهبود و ارتقای یادگیری (فردی و سازمانی) در این نوا شرکتها شود.
تایید وجود رابطه معنادار در پژوهش حاضر بین متغیر مستقل (رهبری تحول افرین) و ابعادش با متغیر وابسته( یادگیری
سازمانی) و مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین موید این مطلب است که بین متغیر مستقل (رهبری تحول آفرین) و مولفه
های آن ( نفو آرمانی-رفتار ،نفو آرمانی-نگرش ،ترغیب هنی ،انگیزش الهام بخش و مالحظات فردی) نیز با متغیر
وابسته (یادگیری سازمانی) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و مولفه انگیزش الهام بخش بعنوان یکی از ابعاد رهبری
تحولی مهمترین پیش بینی کننده یادگیری سازمانی است.
- -1پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیب
با توجه به یافته های این پژوهش ،پیشنهادات کاربردی زیر برای توجه به عوامل رهبری تحولی و در نتیجه بهبود
یادگیری سازمانی ارافه می شود:
 همانطور که از یافته های تحقیب بر می آید میانگین پاسخ های کارکنان و مدیران شعب بیمه ایران در استان
گیالن به سواالت مربوآ به مولفه های نفو ارمانی(رفتار) و (نگرش) به ترتیب کمتر و بیشتر از میانگین مورد
انتظار است  ،اما همانطور که مشاهده می شود این اختالفات از حد متوسط بسیار ناچیزند ،در نتیجه جهت
توسعه این عوامل می توان به امور زیر مبادرت ورزید:
 بایستی از طریب تأکید بر چشم انداز و ماموریت سازمان و توانمند سازی افراد ،کارکنان را تشویب
کرد که بر اساس اطالعات عمل نموده ،از تغییرات سازمانی حمایت کنند.
 رهبران از طریب ایجاد چشم انداز در پیروان خود تعهد به اهداف ایجاد کرده ،کارکنان را به
یکدیگر پیوند می دهند و سبب می شوند عمیب ترین خواسته های آن ها برآورده شده و به
اهدافشان دست یابند.
 رهبران بایستی از طر ایجاد جوی از اعتماد و احترام ،پیروان را تشویب کنند به کاربرد همه منابع
در دسترس ،راهها و ابزارهای کسب اطالعات داخلی و خارجی و پیامدهای اخالقی تصمیات خود
را در نظر بگیرند.
 ایجاد جو رقابتی سالم جهت توسعه ظرفیتهای بالقوه کارکنان از طریب ارافه پاداشهای مادی و
معنوی به افراد و گروههای برتر
 میانگین پاسخ های کارکنان و مدیران شعب بیمه ایران در استان گیالن به سواالت مربوآ به مولفه ترغیب هنی
از میانگین موردانتظار کمتر است ،اما این اختالف از حد متوسط بسیار ناچیز است ،در راستای توجه به عامل
ترغیب هنی ،به رهبران پیشنهادهای زیر ارافه می شود:
 تشویب ارافه راه حل های جدید از طریب پاداش دادن به افکار نو و خالقانه؛
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 تفویض اختیار و توانمند سازی پیروان؛
 به پیروان آموزش داده شود تا مشکالت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و در این
راستا استفاده از فنون تشویب خال  ،مانند روش طوفان مغزی ،مورد تاکید قرار میگیرد.


میانگین پاسخ های کارکنان و مدیران شعب بیمه ایران در استان گیالن به سواالت مربوآ به مولفه انگیزش
الهام بخش کمتر از میانگین مورد انتظار است  ،اما این اختالف از حد متوسط ناچیز است ،لذا پیشنهاد می شود
که رهبران تحول آفرین در راستای تقویت هر چه بیشتر عامل انگیزش الهام بخش به طر زیر اقدام نمایند:
 آگاهی داشتن از اور پیگمالیون بدین معنا که داشتن انتظارات باال از پیروان و محول کردن
مسئولیت های چالش برانگیز به آنها سبب بهبود عملکرد آنها خواهد شد.
 درگیر کردن پیروان در تدوین چشم انداز آینده ،مأموریت و راهبردهای سازمان در جهت جلب
مشارکت بیشتر آنها در تحقب اهداف و داشتن تفکرخوش بینانه راجع به آینده.

 همانطور که مشخخ شد میانگین بدست آمده برای مولفه مالحظات فردی رهبران در شعب بیمه ایران در
استان گیالن کمتر از میانگین مورد انتظار ( ) است  ،اما این اختالف از حد متوسط ناچیز است ،جهت تقویت
عامل مالحظات فردی رهبران می توان به طر زیر اقدام کرد:
 توجه به نیازهای پیروان و ایجاد فرصت برای شکوفایی و ارتقای آنها به سطوو باالتر توسعه
شخصی ازطریب تعیین سطش افراد برای شرکت در دوره های آموزشی؛
 استفاده از روشهای و رویه های مناسب برای ایجاد انگیزه جهت شرکت کارکنان در این دوره ها؛
 آماده سازی محیط کار برای اجرای آموخته های علمی کارکنان و واگذار کردن ابزار و وسایل
الزم به موازات مسئولیتها به آنان.
و در نهایت ،پیشنهاد می شود که رهبران می توانند از طریب ایجاد فرهن

یادگیری سازمانی جوی از اعتماد و

مشارکت ایجاد کنند که در آن اعضای سازمان در ایجاد چشم انداز سازمان مشارکت داشته باشند .قدرت و
کارآمدی یادگیری سازمانی ،جایی که ما می توانیم یادگیری مشارکتی و اشتراک آن را مابین افراد ببینیم ،نیاز به
ساختن یادگیری مشارکتی را مشخخ می کند.
 - -1محدودیتهای تحقیب
 عدم تمایل اولیه همکاری روسا و کارکنان بخش های مختلف بیمه در پاسخ گویی به سواالت مربوآ به
پرسشنامه که ممکن است در پاسخ آنها تاویر بگذارد.
 عدم وجود تحقیب کافی داخلی در خصوص بررسی تاویر سبک رهبری تحولی بر یادگیری سازمانی در
شرکت های بیمه و در نتیجه نرسیدن به نتایج تحقیقات مشابه در این زمینه در ایران
 در این پژوهش به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی (بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای
اورگذار در این رابطه) پرداخته شده است ،که می تواند از نقطه های ضعف این پژوهش محسوب شود.
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 این پژوهش به بررسی رابطه رهبری تحول آفرین با یادگیری سازمانی پرداخته است و برای اطمینان از درستی
نتایج به دست امده می بایست این روابط در سایر سازمانها نیز آزموده شوند ،این کار می تواند از انحراف های
تعمیم جلوگیری نماید ،که مستلزم زمان و هزینه های باالیی می باشد.

 مشکالت ناشی از چندین مرحله توزیع پرسشنامه در میان کارمندان و مسئوالن بیمه.
-1پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی در این زمینه:اصوال هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهداف و رسالتی که دارد در یک چارچوب مشخخ انجام می گیرد و در پایان به
فهرستی از سواالت که در ابتدا مطرو بوده اند ،پاسخ می گوید .اما یک پروژه تحقیقاتی در بهترین شرایط نیز نمی تواند
به همه سواالت موجود یا پرسش هایی که در جریان تحقیب ایجاد می شوند پاسخ بگوید .همیشه در پایان تحقیقات
سواالت جدیدی مطرو می شود که به عنوان موضوعات جدید به محققان دیگر پیشنهاد می شود .اینک در پایان تحقیب
با توجه به نتایج به دست آمده و خال های تحقیقاتی موجود ،پیشنهادات زیر به سایر پژوهشگران ارافه می شود:
 پیشنهاد می گردد که به منظور ایجاد ساختاری سازمان یافته و نو  ،از مدل های جدید به منظور افزایش
یادگیری سازمانی استفاده شود.
 شایسته است که تحقیقاتی مشابه و دقیب در ارتباآ با بررسی عوامل مؤور بر یادگیری سازمانی و رهبری تحولی
انجام گردد تا تمامی جنبه های اساسی و مهم در این باره مشخخ شود.
 ار آنجا که در این پژوهش ،رهبری تحولی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده بود ،در تحقیقات دیگر می
توان،رهبری تحولی را به عنوان متغیر وابسته یا تعدیلگر در نظر گرفت.
 پیشنهاد می شود که جایگزینی مناسب و کارامد برای روش توزیع پرسشنامه در میان کارکنان و مدیران بیمه ای
ارافه گردد تا بدین طریب ،روشی نو و با انسجام بیشتر مطرو و معرفی گردد.
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