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چکيده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبري مدیر و میزان یادگیري سازمانی می باشد .تحقیق
حاضر از نظر هدف کاربردي و از حیث اجرا میدانی می باشد جامعه آماري مورد مطالعه مدیران و
کارکنان می باشند .براي جمع آوري اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده .براي تجزیه و تحلیل داده
هاي پژوهش از دو روش آمار توصیفی وآمار استنباطی استفاده شده است .یافته هاي تحقیق تایید می
کنند :بین سبک رهبري مدیر و میزان یادگیري سازمانی در کارکنان دیوان محاسبات کل کشور ارتباط
معناداري وجود دارد .درضمن نتایج نشان می دهد که میزان یادگیري سازمانی کارکنان هرچه از سبک
رهبري استبدادي – استثماري به سبک مشارکتی نزدیكتر می شویم ،بیشتر است .بنابراین ،سازمانهایی
موفقتر هستند که زودتر ،سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند .درست به همین دلیل است که مفهوم
یادگیري سازمانی در سالهاي اخیرمطرح شده و رشد فزایندهاي داشته است.
واژگان كليدي :سبک رهبري استبدادي –استثماري ،سبک رهبري مشارکتی ،یادگیري سازمانی
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مقدمه
الگو و مدل مدیریت در هر جامعه تحت تأثیر شیوه هاي رهبري در آن جامعه است .بعضی از محققان مدیریت اعتقاد دارند که
اختالف اساسی بین سازمان موفق و سازمان ناموفق در شیوه رهبري آن است .عوامل چون فرهنگ ،زمان ،تجربه و آمادگی براي
رهبري و درک و ارزیابی و اولویتها و انتظارات در شیوه ي رهبري کردن اثر می گذارند .رهبر و یا مدیر قبل از آنكه به فكر
هدایت پیروان باشد اول باید نیروهایی را که در زیر دستش وجود دارند به درستی شناسایی کند زیرا هر یک از پیروان داراي
ویژگی هاي خاص خود است و انتظار دارد رهبر به نحوي با او برخورد کند تا نیازهایش تأمین شود (خورشیدي.)2831،
شیوه هاي رهبري مناسب و مقتضی برحسب این که هر کدام از کارکنان به چه مدت عهده دار منصب و شغلی بوده اند با
یكدیگر فرق می کنند .ممكن است کارکنان در اولین روز به کارگیري در یک سازمان ،انتظار و وظیفه مداري باالیی از مدیر
خود داشته باشند .یعنی آن که مدیر مشخص سازد که از کارکنان چه انتظاري دارد و همچنین این که به تفصیل براي کارکنان
مشخص سازد که هر وظیفه و مسئولیتی را چگونه به انجام رسانند اما در مراحل بعد انتظار کارکنان از مدیریت آن است که
آزادي عمل بیشتري به آنان داده شود یعنی آن که بر سر آنچه از آنان انتظار می رود با آنان توافق به عمل آید و اجازه داده
شود که کارکنان خود آزادانه تصمیم بگیرند و چگونه آن کار را انجام دهند و سپس از بازخورد مقتضی مدیر در مورد نتیجه و
نحوه انجام آن کار آگاه گردند .در سومین مرحله نیز ممكن است کارکنان متوقع باشند که مدیر بازخوردي مثبت و یا منفی
راجع به نحوه انجام کارشان به آنها بدهد .نهایتاً یک کارمند که خود از انگیزه ي باالیی برخوردار گردیده ممكن است عمدتاً
خود با استقالل بیشتر اوقات کار و شغل خویش رابه انجام رساند ،اگر چه چنین امري می تواند براي بعضی کارکنان خاص به
هیچ وجه مناسب و مقتضی نباشد .
امروز به ویژه جهان سازمانها ،دستخوش تغییر و تحوالت شگرف و مداومی است و تمامی ابعاد سازمانها از محیط داخلی تا
محیط خارجی ،از عوامل انسانی تا غیرانسانی و  ...همگی با شتابی خیره کننده در حال شدن از حالتی به حالتی دیگرند.
در چنین شرایطی ،سازمانها براي بقا تالش میکنند و براي اینكه بتوانند خود را در محیط پرتالطم اطراف حفظ کنند،
پیوسته از قالبهاي غیرپویا خارج میشوند و به سمت توسعه ،پیشرفت و تحوالت علمی حرکت میکنند (آدایر)1002 ،
گستره علوم روز به روز وسیعتر و پردامنهتر میگردد .از جمله تحوالت چشمگیر در قلمرو علوم مدیریت ،بروز و ظهور
پدیدههایی همچون یادگیري سازمانی و خالقیت سازمانی در سازمان میباشد.
یادگیري سازمانی و سازمان یادگیرنده ،با شروع دهة  00میالدي مطرح شدند .سازمانهاي یادگیرنده سازمانهایی هستند که
به طور مستمر خود را از نو ساخته ،کشف کرده و نیروي مضاعفی در خود ایجاد میکنند.
سنگه ،سازمان یادگیرنده را به عنوان سازمانی که بطو مستمر ظرفیت خود را براي خلق آیندهاش افزایش دهد ،تعریف میکند.
به عقیده وي سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن افراد بطور مستمر توانائیهاي خود را ارتقاء میبخشند تا به نتایجی که
مدنظرشان است دست یابند و بدین ترتیب الگوهاي جدید تفكر رشد یافته و اندیشهاي جمعی و گروهی گسترش مییابد .به
بیان دیگر به سازمان ،ساختار ،فرآیند یا شبكهاي که در آن افراد بطور مداوم توانائیهاي خود را براي ایجاد نتایج مطلوب
پرورش میدهند سازمان یادگیرنده گفته میشود (زمردیان .)2838 ،یادگیري سازمانی ،سطوح و تقسیمبندي مختلفی دارد که
میتوان به سطوح فردي ،تیمی و سازمانی اشاره کرد .در سازمانی با سطوح باالي یادگیري سازمانی ،افراد پیوسته توانایی خود
را براي خلق نتایجی که براي آنها واقعاً مطلوب است افزایش میدهند .یادگیري سازمانی موجب میشود که الگوهاي ذهنی
جدید و توسعهگراي تفكر پرورش یابد و افراد به طور مرتب بیاموزند که چطور با یكدیگر بیاموزند .سازمانهایی با چنین
ویژگیهایی به دلیل تشویق نورآوري ،کسب دانش و توسعة قابلیتها ،عالئم را از محیط دریافت ،تفسیر و در فرصتها اعمال
میکنند در راستاي ایجاد سازمانی مملو از یادگیري ،موانع زیربنایی ایجاد این گونه سازمانها باید شناسایی شود.
یادگیري سازمانی به عنوان ظرفیت جمعی مبتنی بر فرآیندهاي شناختی و تجربی تعریف میشود و شامل کسب ،تسهیم و
بهینهسازي دانش است (گیلبرت و همكاران .)1003
حال این سوال مطرح می شود که آیا بین سبک رهبري و یادگیري سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.
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فرضیه مورد بررسی در این پژوهش ارتباط بین سبک رهبري و یادگیري سازمانی را می سنجد ،که از سبكهاي مورد بحث
سبک رهبري امرانه استبدادي و مشارکتی مد نظر می باشد.
روش تحقيق
پژوهش از حیث هدف کاربردي می باشد .همچنین جهت جمع آوري داده ها ابتدا به تهیه دو پرسشنامه به منظور سنجش
سبک رهبري و یادگیري سازمانی کارکنان اقدام شد براي سرعت بخشیدن به کار از پرسش نامه هایی که روایی آنها قبالً به
دست آمده بود استفاده شد .بدین منظور پرسشنامه هاي متعددي مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سپس از پرسشنامه
هایی که داراي ضریب اعتبار باالیی بودند استفاده شد.
جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران،معاونین و کارکنان می باشند .جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم روش
نمونهگیري تصادفی ساده  ،از فرمول کوکران براي جامعه محدود استفاده گردید :با جایگذاري در فرمول حداقل حجم نمونه
الزم  203نفر میباشد که این تعداد مبناي تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
يافته ها
پس از کسب اطمینان از صحت داده هاي مندرج در پرسشنامه هایدو گانه و استخراج داده هاي جمع آوري شده از آزمودنی ها
(نمونه آماري) اینک به تجزیه تحلیل داده هاي مورد نظر تحت عناوین توصیفی و تحلیلی (استنباطی) پرداخته می شود.
جدول  -1تعريف متغيرهاي اساسي
متغير ها

انحراف معيار

ميانگين

X1

سبک رهبري استبدادي-استثماري

8.2

0.24100

X4

سبک رهبري مشارکتی

2.8304

0.13011

S

یادگیري سازمانی

2.2121

0.21082

 -2نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون
فرضیه
فرضیه

تعداد
04

مقدار
0.180

سطح خطا
0.02

سطح اطمینان
0.00

ضرایب همبستگی در جدول  1نشان می دهد که بین سبک رهبري مدیر و میزان یادگیري سازمانی کارکنان رابطه معنی داري
وجود دارد ،این رابطه در سبک استبدادي – استثماري معكوس و مشارکتی مستقیم است .یعنی هر چه از سبک مشارکتی به
سمت سبک رهبري استبدادي ـ استثماري برویم یادگیري سازمانی بیشتري در کارکنان مشاهده خواهد شد و به عكس هر چه
مدیر در رهبري زیر دستان به استفاده از سبكهاي رهبري استبدادي ـ استثماري تمایل داشته باشد ،یادگیري سازمانی کمتري
در کارکنان به وجود می آید.
بحث و نتيجهگيري
در پرسشنامه هاي توزیع شده با اطمینان  %02با سطح خطاي α=0/02تأیید گردید  .بدین معنی که هر چه مدیر بر استفاده از
سبک رهبري استبدادي – استثماري تاکید ورزد  ،میزان یادگیري سازمانی در کارکنان تحت رهبري او کاهش می یابد.
بنابراین ،این فرضیه که بین سبک رهبري استبدادي ـ استثماري ،و میزان یادگیري سازمانی در کارکنان دیوان محاسبات کل
کشور رابطه معنی داري وجود دارد  ،تأیید می شود
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در بررسی رابطه بین سبک رهبري مشارکتی و یادگیري سازمانی با اطمینان  %02در سطح  α=0/02سبک رهبري مشارکتی و
یادگیري سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد .یعنی هر چه تاکید بر استفاده از سبک رهبري مشارکتی بیشتر باشد  ،میزان
یادگیري سازمانی در کارکنان بیشتر خواهد بود  .بنابراین این فرضیه که بین سبک رهبر مشارکتی و یادگیري سازمانی در
دیوان محاسبات کل کشور ،رابطه معنی داري وجود دارد  ،تأیید می شود.
در بررسی رابطه بین سبک رهبري و میزان یادگیري سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد  .یعنی هر چه از سبک رهبري
استبدادي ـ استثماري به سمت سبک مشارکت ی برویم یادگیري سازمانی بیشتري در کارکنان مشاهده خواهد شد و به عكس
هر چه مدیر در رهبري زیر دستان به استفاده از سبک هاي رهبري استبدادي ـ استثماري و استبدادي ـ خیرخواهانه تمایل
داشته باشد  ،یادگیري سازمانی کمتر در کارکنان به وجود می آید .این رابطه با اطمینان  %00در سطح ( α=0/02با ضریب
همبستگی  )0/14وجود دارد  .در محیط هاي به شدت متغیر ،متالطم ،غیرقابل پیش بینی و مملو از عدم اطمینان ،سازمان ها
براي حفظ بقا ،تضمین رشد ،و کسب موفقیت بایستی از توانش و قابلیت یادگیري مستمر ،مولد و خالق برخوردار باشند تا
بتوانند براي همه ذینفعان ،بویژه مشتریان ،ارزش برتر تولید کنند .توانش و قابلیت یادگیري سازمانی و توسعه مستمر آن ،به
عوامل متعددي از جمله هوشمندي سازمان(برخورداري از یک چشم انداز استراتژیک ،میل به تغییر ،توجه به منابع انسانی،
مدیریت قلوب کارکنان ،بكارگیري دانش ،و )...و سبک رهبري مدیریت سازمان بستگی دارد.
براساس نتایج به دست آمده می توان پیشنهاد داد:
از آنجا که سازمانهاي دولتی مكان و جایگاه رسیدگی به امور تمامی مردم است .از این رو بهتر است مدیران فضاي مناسبی را
براي کارکنان فراهم کنند تا آنها بتوانند آزادي عمل و استقالل حرفه اي بیشتري داشته ،حمایت مدیران را از نزدیک احساس
کرده ،قدردانی از آنان بر اساس شایستگی و بدور از هر گونه تبعیض باشد .ایجاد فرهنگ سازمانی که سبک رهبري مشارکتی را
تشویق می نماید.
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