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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبکهای رهبری تحولی و خدمتگزار با کارآفرینی سازمانی با نقش میانجیگری
فراموشی سازمانی هدفمند است .جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه شیراز بود که با استفاده از جدول
مورگان و از طریق روش نمونهگیری تصادفی طبقهای نسبتی 288،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش شامل چهار
پرسشنامه؛ سبک رهبری تحولآفرین ،سبک رهبری خدمتگزار ،پرسشنامه فراموشی سازمانی و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی
بود که پس از محاسبه روایی و پایایی این ابزار ،بین نمونه کارکنان و مدیران توزیع و جمعآوری گردید .نتایج پژوهش نشان
داد که :بین سبک رهبری تحولی و سبک رهبری خدمتگزار مدیران ،فراموشی سازمانی و کارآفرینی سازمانی کارکنان رابطه
معنادار وجود دارد .تحلیل مسیر برای تعیین سهم میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند نشان داد که فراموشی سازمانی نقش
میانجیگری برای سبک رهبری تحولی ایفا نمیکند ،اما میانجیگری مکمل بین سبک رهبری خدمتگزار و کارآفرینی سازمانی
کارکنان است .شاخصهای کلی برازش نیز نشاندهنده تناسب مدل اجرا شده داشت .بهطورکلی میتوان گفت سبک رهبری
تحولی و خدمتگزار مدیران دانشگاه شیراز ،پیشبینیکننده مثبت و معنادار کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه ،سبک
رهبری تحولی مدیران دانشگاه شیراز ،پیشبینیکننده مثبت و غیرمعنادار و سبک رهبری خدمتگزار مدیران دانشگاه ،پیش-
بینیکننده مثبت و معنادار فراموشی سازمانی هدفمند کارکنان دانشگاه بوده و همچنین سبک رهبری خدمتگزار هم بهطور
مستقیم و هم با میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند بهطور غیر مستقیم پیشبینیکننده کارآفرینی سازمانی کارکنان است.
کلیدواژهها :سبک رهبری تحولی ،سبک رهبری خدمتگزار ،فراموشی سازمانی ،کارآفرینی سازمانی ،دانشگاه.
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مقدمه

تنوع و سرعت تغییرات در جهان امروزی بهاندازهای است که داشتن نیروهای خالق و کارآفرین و
عملکرد کارآفرینانه برای بقا در محیط رقابتی دارای اهمیت فراوانی است

( & Ahmadian,Shakari

 )Afshari, 2011از طرف دیگر امروزه تغییر در اداره سازمانها و تبدیل آن به مدیریت انعطافپذیر و
بهرهگیری از سبکهای رهبری همچون سبک رهبری تحولگرا منجر به مدیریت کارآفرینانه
( )Aqvadawood, Hatami & Hakiminia 2010و کارآفرینی سازمانی میگردد؛ ازاینرو که مدلهای
مختلف رهبری نقش مهمی در هدایت این تغییرات به عهده دارند و چنان که پیشینه پژوهشهای قبلی
شائمی برزکی و محمدی ()Shamei Borzaki & Mohammadi, 2014؛ سارت ()Sart, 2014؛ هیمن و
همکاران ()Hemmen Alvarez, Peris-Ortiz & Urbano, 2015؛ امیرخانی و همکاران ( Amirkhani,

)Dehghan & Abdolmaleki 2015؛ محمدی و همکاران

( & Mohammadi Mohammadi, Fatahi

)Seif-Panahi, 2015؛ حسنی و همکاران ()Hassani, Bahadori, R & Kazemzadeh Beataly,2016؛

کارناپس ( )Karnups, 2016و لیال رودریگز و

همکاران(Leal Rodriguez, Peris-Ortiz & Leal-

 )Millan, 2017در مورد سبکهای مختلف رهبری نشان داده یکی از تعیین کنندگان نحوۀ کار در
سازمان ،سبکهای رهبری است که اثرات مختلفی بر نتایج سازمانی دارد و نتایج پژوهشها نیز نشان داده
است که سازمانهایی که سبکهای جدید رهبری را میپذیرند ،نسبت به پذیرش نوآوری نیز بازتر هستند
(.)Sart, 2014.p 79

بیشتر اقتصاددانان معتقدند که یک کارآفرین ،بازیگر مهمی در اقتصاد است

( Tülücea & Yurtkurb,

 .)2015, p. 721میل ،کارآفرینی را بهعنوان یک "کار یا مهارت که برای نظارت و سرپرستی ضروری
است توصیف میکند" ( .)Niosi, 2012کرزنر کارآفرینی را بهعنوان "کارآفرینی که فرصت کسب سود
را اخذ و بر اهمیت رقابت تأکید میکند" ،تعریف میکند (.)Abiyev & Özgür, 2013, pp. 126-127

بهطورکلی کارآفرینان را میتوان بهعنوان افرادی (صاحبان کسبوکار) که به دنبال تولید و خلق ارزش،
از طریق ایجاد و گسترش فعالیتهای اقتصادی ،با شناسایی و بهرهبرداری از محصوالت جدید ،فرایندها و
بازارها هستند توصیف کرد ( .)Tülücea & Yurtkurb, 2015, p. 723از طرف دیگر کارآفرینی
سازمانی 1فرآیندی است که کارآفرین تحت حمایت یک سازمان ،فعالیتهای کارآفرینانه خود را به
انجام میرساند ) (Saidikia, 2007, pp. 24-25و داگالس لوبر ،از صاحبنظران کارآفرینی ،بر این باور
________________________________________________________________
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است که سه دسته عوامل باعث توسعهی این نوع از کارآفرینی میشوند که عبارتند از :عوامل
درونسازمانی ،محیط بیرونی و ویژگیهای شخصیتی (.)Lober, 1998

یادگیری یک فرآیند یک سویه برای کسب و ذخیرهسازی دانش نیست ،بلکه سازمانها باید یک
ارزیابی از دانشهای خود از جنبه ارزش و اثرگذاری دانشها انجام دهند و در صورت لزوم دانش
هایی را که در طوالنیمدت برای سازمان مفید نخواهند بود ،در یک فرآیند فراموش

کنند ( Salavati,

 .)Baghbani & Yanzandi, 2013, p. 53فرناندز و همکاران ( )Sallan, Simo & Enache 2009به نقل
از دیریکس و کول ( )2009در زمینه موجودی دانش سازمان بیان میدارند که موجودی دانش یک
سازمان ممکن است از طریق جریانهای اضافی دانش افزایش یابد و یا از طریق کاهش جریان دانش یا
جریان فراموشی سازمانی ،کاهش یابد یا از دست برود .بر طبق نظر مارتین دی هوالن و فیلیپس (،)b2004

روند فراموشی سازمانی بهاندازه فرآیند یادگیری سازمانی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار مهم است.
میتوان چنین گفت که از پیامدهای رفتاری که تحت تأثیر رفتار و ویژگیهای مدیران قرار دارد ،بحث
خالقیت و نوآوری است که درنهایت منجر به تسهیل روند فعالیتهای کارآفرینانه افراد و کارکنان
سازمانی میگردد ( .)Pouranjnar Jodzadeh & Pouranjnar, 2016, p. 80از طرف دیگر شرکتها و
سازمانها نهتنها یاد میگیرند بلکه فراموش نیز میکنند بهعبارتدیگر مدیریت دانش به دنبال خلق
فرایندهایی است که نهتنها برای یادگیری و نگهداری از آنچه مهم است ضروری است بلکه برای عدم
یادگیری و اجتناب از آنچه مهم نیست نیز الزم میباشد

( Martin de Holan, P. Philips, N.

 .)Lawrence, T, 2004, pp. 45-51در واقع توانایی فراموش کردن نیز بهاندازه یادگیری سازمانی حائز
اهمیت است ( )Lekanne, 2005, pp. 1-2چراکه با فراموش کردن اطالعات غیرضروری ،جلوگیری از
فراموشی اطالعات مفید به عمل میآید ( )David, Guy & Brachet, Tanguy, 2011, pp. 117-120و در
واقع اولین گام در یادگیری دانش جدید و ایجاد تغییر در سازمان ،فراموشی دانش قدیم ()Bettis, 1995

و سپس ترویج کارآفرینی از طریق فراموشی سازمانی و نوآوری( )Leal Rodriguez et al., 2017در
جهت دستیابی به نوآوری و خالقیت سازمانی است که میتواند عملکرد کلی شرکت و یا سازمان را
افزایش دهد ( .)Leal Rodriguez Eldridge, Roldán, Leal-Millán & Gutiérrez, 2015بنابراین اوالً
الزم است تا سبک رهبری مناسب در جهت ایجاد فضای کارآفرینی اتخاذ شود زیرا اگر مدیران ،سبک
رهبری مناسب را به کار نگیرند نمیتوانند محیط و شرایط الزم را برای حضور افراد خالق و کارآفرین
فراهم آورند (, 2008 Yang؛  )Naipaul, 2009که خود از الزامات ایجاد یک سازمان کارآفرین است و
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ثانیاً الزمه حرکت در مسیر کارآفرینی سازمانی ،فراموش کردن تجربیات تلخ و ناکامیها در عین درس
عبرت گرفتن از آنها در جهت عدم ارتکاب مجدد اشتباهات گذشته ،و بهنوعی سازمان را به اغفال زدن
آگاهانه است تا زمینه برای بروز و ظهور دانش و تجربیات نو و تازه فراهم آید .دستیابی به این تغافل و
فراموشی عمدی ،نیاز به یک سبک مدیریت و ر هبری مؤثر و دقیق دارد تا بتوان در سایه آن به این مهم
دست یافته و در جهت دستیابی سازمان به سمت یک سازمان کارآفرین و نوآور حرکت کرد .در همین
زمینه طاهرخانی و همکاران ( ) 2016در پژوهشی با عنوان رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با خالقیت
فردی و چابکی سازمانی نشان دادند که بین این عناصر ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین آزمون
رگرسیون نشان داد که فراموشی سازمانی هدفمند پیشبینی کننده خوبی نسبت به خالقیت فردی و
چابکی سازمانی دارد (.)Taher Khani, Kohandel & Majedi, 2016

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بررسی مبانی نظری نشان میدهد که فراموشی سازمانی بهطور عمده از دو دیدگاه بررسی شده است:
از یک سو برخی نویسندگان بر اهمیت فراموش کردن دانش قدیمی بهمنزله گامی مقدماتی در راستای
یادگیری موارد جدید ،اشاره کردهاند .از این دیدگاه ،یادگیری ،میتواند بهمنزله رهایی از روشها یا
حتی کل استراتژیهایی باشد که روزی بر سازمان مسلط بودهاند؛ اما امروزه مانع یادگیری دانش جدید
و رقابتپذیری سازمان هستند .از این دیدگاه ،فراموشی شامل کنار گذاردن رویههای قدیمی و آنچه
بیش از این برای سازمان مفید نیست ،میشود؛ چراکه این موارد مانع از یادگیری دانش جدید موردنیاز
میشود ( .)Holan & Philips, 2004 aاین دیدگاه ،انواع خاصی از یادگیری در سطح باال نیاز به یک
تغییر (و فراموش کردن) در منطق حاکم بر سازمان دارد (

Fernandez, Sallan, Simo., & Enache,

 .)2009از سوی دیگر پژوهشگران بر این اعتقادند که سازمانها ممکن است بهطور تصادفی فراموش
کنند که این امر معموالً پیامدهای منفی برای سازمان دارد ( .)Holan & Philips, 2004, aبرای مثال،
آرگوت ( )1999معتقد است ،این نوع از فراموشی سازمانی ،پیامدهای منفی برای بهرهوری و
رقابتپذیری دارد؛ به همین دلیل باید از آن جلوگیری شود ( .)Fernandez et al., 2009این دو حالت
کلی از فراموشی سازمانی را پژوهشگران ،فراموشی سازمانی هدفمند (غیر تصادفی) و غیر هدفمند
(تصادفی) نامیدهاند ( ,Fernandez & Sune, 2009؛ Azmi , 2007؛ .)Holan & Philipsبدین ترتیب که
فراموشی تصادفی اغلب با از دست دادن دانش با ارزش در ارتباط است که درنتیجه ،رقابتپذیری
یک سازمان را کاهش میدهد .این فرآیند مضر است؛ چراکه سازمانها باید دانش فراموش شده را
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مجدد یاد بگیرند؛ از سوی دیگر فراموشی عمدی و هدفمند ،میتواند منجر به افزایش رقابت شود .اگر
یک سازمان بهدرستی آن را مدیریت کند ،فراموشی هدفمند میتواند سازمان را از دانشی که به ایجاد
نتایج ناکارآمد میانجامد ،خالص کند ( .)Holan & Philips 2004,aمدلهای مختلفی از فراموشی
سازمانی اراده شده است ازجمله؛ آزمی ،فراموشی را به دو بخش مهم برنامهریزی شده 1و برنامهریزی
نشده 2تقسیم می کند .او با ترکیب دو عامل روش فراموشی و پیامدهای فراموشی ،فراموشی سازمانی را
در چهار حالت توصیف کرده است (( )Azmi, 2007, p. 247جدول شماره .)1
جدول ( :)1ابعاد مدل فراموشی سازمانی آزمی
روش فراموشی /پیامدها

مثبت

منفی

آگاهانه(برنامهریزی شده)

یادگیریزدایی

خرابکاری

ناآگاهانه(برنامهریزی نشده)

اضمحالل دانش

غفلت

منبع(Azmi, 2007.p 247) :

رهبری ،فرایند نفوذ در پیروان برای دستیابی به نتایج مورد نظر است .بنابراین ،رهبری در کنار
برنامهریزی ،سازماندهی و کنترل ،از وظایف ضروری و مهم مدیر تلقی میشود و نقشی اساسی در
اداره سازمان دارد .این اهمیت تا آنجاست که مدیران را رهبران سازمانی قلمداد

میکنند ( Rabbins,

 .)2011رندری و چودری ،رهبری را ،توانایی القای اعتماد و حمایت ،میان افرادی که برای دستیابی به
اهداف سازمان مورد نیاز میباشند ،میدانند و معتقدند که رهبر ممکن است در یک موقعیت ،دانش و
مهارت اقدام مؤثر را داشته باشد اما در موقعیتی متفاوت ،به همان اندازه مؤثر ظاهر

نشود ( Randeree

 .)& Chaudhry, 2012از طرفی ،سبک رهبری ،ترکیبی از نگرش و رفتار یک رهبر است که به نظمی
خاص و قابل پیشبینی در برخورد با اعضای گروه منجر میشود ( .)Dubrin,2004بت و همکاران
( )Bhat Verma, Rangnekar, & Barua, 2012بیان کردهاند که سبک رهبری روشی است که در آن
یک رهبر تالش میکند بر رفتار زیر دستانش تأثیر بگذارد ،در مورد رهبری گروه تصمیمگیری کند و
بین عملکرد دستیابی به هدف گروه و حفظ هدف گروه ،تعادل برقرار کند .توسعههای اخیر در نظریه
های رهبری ،از نظریههای رهبری کاریزماتیک (که رهبر را موجودی غیر معمولی فرض میکرد و
________________________________________________________________
. Planned.
. Unplanned.
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پیروان را وابسته به رهبری میدانست) به سمت نظریههای نئوکاریزماتیک و رهبری تحولی (که به
توسعه و توانمندسازی پیروان جهت عملکرد مستقل توجه میکنند) انتقال یافته است

( Mirkamali,

 .)Naranji & Alami, 2011ایسنبیز و همکاران ( )2008معتقدند که رهبران تحولگرا ،دغدغه تحول
سازمانها و افراد درون آن را دارند و بر کارکنان سازمان و پیروانشان تأثیر میگذارند ،تا عالئق آنها
را در جهت اهداف گروه ،مجدداً جهتدهی کنند و تعهدشان را ،نسبت به چشمانداز سازمان افزایش
دهند .این رهبران در جستجوی تحول ارزشها و خودپندارههای آنها و سوق دادنشان به سطوح باالتر
نیازها و آرزوها موفق هستند ( .)Eisenbeiss, van Knippenberg & Boerner,2008بهعبارتدیگر،
میتوان گفت که رهبران تحولگرا ،نیازها ،ارزشها ،ترجیحات و آرمانهای پیروان را از منافع
شخصی به منافع جمعی تبدیل میکنند .عالوه بر این ،آنها موجب میشوند پیروان بهشدت به رسالت
رهبر متعهد شوند ،فداکاریهای شخصی به نفع مأموریت و رسالت سازمان داشته باشند و فراتر از
وظیفه عمل کنند ( .)Sam Lam & Ohiggins, 2011این سبک رهبری ،برای اولین بار توسط برنز 1در
سال  1978توصیف شده است ،سپس بس در سال ،1985نظریه رسمی و یک مدل مفهومی از رهبری
تحولی ارائه داد ( .)Taghavi Ghareh Bolagh, 2009این سبک رهبری دارای چهار بعد مالحظهگرایی
فردی ،2تحریک عقالنی ،3انگیزش الهامبخش 4و نفوذ آرمانی 5میباشد.
مالحظه گرایی فردی :رهبر با رفتاری متفاوت ،اما منصفانه به پیروان خود توجه فردی دارد .چنین
رهبری از نیازهای پیروانش آگاه است ،نگرانیها ،نیازها و تواناییهای شخصی کارکنان را شناسایی
میکند و فرصتهای مناسب برای یادگیری در محیطی حمایتی را فراهم میآورد ،انتقاد سازنده و
تفویض اختیار میکند و به آنها بازخورد میدهد

( .)Nusair., Ababneh & Bae, 2011تحریک

عقالنی :در این بعد رهبر ،نوآوری و خالقیت را با تدوین مجدد مسائل جدید و بررسی شرایط قدیمی
به شیوهای جدید پرورش میدهد .ایدههای جدید را به پیروان نشان میدهد و آنان را با تفکر انتقادی
به چالش میکشد .آنها خیالپردازی و خالقیت در بازنگری فرضیات روشهای قدیمی را در حین
انجام کارها تشویق میکنند و به خطاها ،اشتباهات ،ایدهها و روشهایی که متفاوت از روشهای
________________________________________________________________
1

. Burns
. Individualized Consideration
3 . Intellectual Stimulation
4 . Inspirational Motivation
5 . Idealized Influence
2
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خودشان است ،انتقادی نمیکنند ( .)Bass & Avolio, 1990انگیزه الهامبخش :رهبران الهامبخش آینده
ای مطلوب را ترسیم میکنند ،با خوشبینی سخن میگویند و پیروان را به سوی آنچه باید انجام شود،
تشویق میکنند .آنها اهداف سازمانی را با اهداف شخصی همتراز میکنند بهطوریکه کارکنان
درحالیکه به اهداف شخصی خود دست مییابند ،میتوانند به اهداف سازمانی هم دست یابند و
تهدیدها و مشکالت را بهعنوان فرصتهایی برای یادگیری تلقی کنند

( .)Nusair et al., 2011نفوذ

آرمانی :رهبر از طریق فراهم ساختن دیدگاه آرمانی هدفمند و جلب حس احترام ،اعتماد و اطمینان
افراد ،بینشی را برای گروه ایجاد میکند؛ و با این کار قدرت ،احترام به خود ،اعتماد و اشتیاق برای
رسیدن به اهداف چالشی را میان اعضاء توسعه میدهد .بعالوه ،اعضاء گروه را مورد تحسین قرار می-
دهد و به آنها

احترام میگذارد (.)Bass & Avolio, 2000

مفهوم رهبری خدمتگزار در اصل از نظریه رهبری کاریزماتیک ناشی میشود و طبق نظر بسیاری از
صاحبنظران ،انگیزش اولیه برای رهبری ،میل به خدمت است .گرین لیف که ابداع کننده چنین سبک
رهبری است ،فلسفه آن را "توجه داشتن به دیگران و توانایی باال برای خدمت کردن به آنان" بیان میکند
و رهبران خدمتگزار را چنین تعریف میکند" :رهبران خدمتگزار روی خدمترسانی به دیگران تأکید
میکنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران میکنند تا افراد از درایت و اختیار و سالمت بیشتری
برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند" ( .)Hassanpour, 2004واشنگتن و فیلد
( )2006سبک رهبری خدمتگزار را رویکردی نو در سازمانها میدانند که از دیدگاه آنها ممکن است
از نظر ارتقای عملکرد اعضای سازمان ،از طریق پرورش نگرشها ،ایدهها و رفتارهای کاری آنان مانند
رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،برای رهبران سازمانها سودمند باشد (Jamshidi Zardestyan, Eidipour,
.)& Amiri, 2013

کارآفرینان را میتوان بهعنوان افرادی (صاحبان کسبوکار) که به دنبال تولید و خلق ارزش ،از طریق
ایجاد و گسترش فعالیتهای اقتصادی ،با شناسایی و بهرهبرداری از محصوالت جدید ،فرایندها و بازارها
هستند توصیف کرد ( .)Tülücea & Yurtkurb, 2015. p.723عالوه بر این ،کارآفرینی ،پدیدهای مرتبط
با فعالیتهای کارآفرینی است ( .)HKU, 2010کارآفرینی سازمانی نیز فرایندی است که به دنبال ایجاد
فعالیتهای جدید کارآفرینانه در درون و پیرامون سازمان و حمایت از فعالیتهای مخاطرهآمیز و نوآور
است ( )Jahnson, 2001که شامل عناصری همچون نوآوری ،ریسکپذیری ،رقابتپذیری ،استقالل و
جستجوی فرصتهاست ( )Micheal Hit et al., 2000, p.137و به دنبال خلق تغییرات سازمانی است که
میتواند متأثر از نوع سبک رهبری مدیران سازمانی باشد .بهعبارتدیگر ،هنگامیکه فعالیت کارآفرینی
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توسط فرد یا گروه کارآفرین در داخل یک سازمان انجام بگیرد ،به آن «کارآفرینی سازمانی»گویند.
در این حالت فرد یا گروه کارآفرین از قابلیتها و امکانات یک سازمان استفاده کرده و اقدام به
فعالیت کارآفرینی بهعنوان فعالیتی با وابستگی سازمانی مینماید .نتیجه این نوع کارآفرینی معموالً
ایجاد یک واحد سازمانی جدید در داخل سازمان ،طراحی و عرضه خدمات جدید و ایجاد ارزشهای
نوین برای سازمان است

(.)Golestan Hashemi, 2003, pp. 27-28

پیشینه پژوهش

مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای انجام گرفته نشان میدهد که متغیرهای سبک رهبری،
یادگیری سازمانی ،فراموشی سازمانی و کارآفرینی و نوآوری سازمانی میتوانند با یکدیگر روابط معنی-
داری داشته باشند؛ بهعنوانمثال زینگ و چن در سال  2010در پژوهشی پیمایشی رابطة میان فراموشی
سازمانی هدفمند و قابلیت یادگیری سازمانی را با نوآوری سازمانی در  219شرکت چینی بررسی کرده-
اند .نتایج تحقیق نشان داد فراموشی سازمانی هدفمند ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی دارد،
درحالیکه قابلیت یادگیری سازمانی نقش متغیر میانجی را بین آن دو ایفا میکند

( ;Zeng, Junjian

 .)Chen, chunhua, 2010سعادت مرعشیان و همکاران ( )2016در پژوهشی به بررسی ارتباط سبکهای
رهبری و خودکارآمدی شغلی با کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان آب و برق خوزستان پرداخته و
چنین ن تیجه گرفتند که بین سبک رهبری حمایتی و خودکارآمدی با کارآفرینی سازمانی وجود دارد ولی
بااینحال خودکارآمدی شغلی نقش قویتری نسبت به سبک رهبری در پیشبینی کارآفرینی سازمانی
دارد ( .)Sadat Marashian, Safarzadeh & Rasouli, 2016از عواملی که تأثیر آن بر روی فراموشی
سازمانی بررسی شده است ،سبک رهبری است و در این زمینه مشبکی و ربیعه ( Mashbaki & Rabieh,

 )2009و عزیزی نژاد و همکاران ( )Azizi Nejad Jena Abadi & Moradzadeh, 2014به این نتیجه
رسیدند که میان سبک رهبری فرهمند ،مبادلهای و تحولآفرین و فراموشی سازمانی هدفمند دانش
موجود و دانش جدید ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتیجه پژوهش مشبکی و همکاران ( Mashbaki,

 )Andalib Ardakani & Andalib Ardakani, 2011نشان داد که دو سبک رهبری عملگرا و رهبری
تحولگرا بر فراموشی سازمانی هدفمند تأثیر دارد ولی رهبری تحولگرا تأثیر بیشتری بر آن دارد .حسنوی و
رمضان ( )Hassanewi & Ramazan, 2011و قنبری و اسکندری ( )Ghanbari & Eskandari, 2012نیز
ارتباط فراموشی سازمانی و سبک رهبری را نشان دادند .نتایج پژوهش عزیزی نژاد و همکاران

( Azizi

 )Nejad et al., 2014نشان داد که میان سبک رهبری فرهمند ،مبادلهای و تحولآفرین و فراموشی
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سازمانی هدفمند دانش موجود و دانش جدید ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .در پژوهشی دیگر
امیرخانی و همکاران ( )Amirkhani et al., 2015به بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر فراموشی سازمانی
هدفمند و ناآگاهانه پرداخته و نتیجه گرفتند که رهبری خدمتگزار فرآیند فراموشی هدفمند را تسهیل
میکند و بر فراموشی سازمانی ناآگاهانه اثر منفی دارد .نتایج پژوهش نصراصفهانی و همکاران

( Nasr

 )Esfahani et al., 2012نشان داد که بین فراموشی سازمانی استراتژیک و سبک رهبری مشارکتی و
نمایندگی ارتباط مثبت و معنادار و میان فراموشی سازمانی با سبک رهبری گفتاری رابطه منفی و
معناداری در بانک ملی شعبه قم وجود دارد همچنین محرابی و همکاران

( & Mehrabi, Shahtalebi

 )Etebarian, 2013در پژوهشی نشان دادن که بین تمام جنبههای رهبری تحول (شامل توجه فردی،
مدیریت غیرفعال استثنایی ،مدیریت فعال استثنایی و الهام) با فراموشی سازمانی ارتباط وجود دارد.
همچنین در مدل برازش شده این پژوهش فراموشی سازمانی بهعنوان متغیر تعدیل کننده در رابطه بین
رهبری تحول و ادراک از بهرهوری قرار گرفت.
در خصوص ارتباط سبکهای رهبری و نوآوری و کارآفرینی نیز پژوهشهای متعددی انجام شده است
ازجمله؛ هیمن و همکاران ( )Hemmen Alvarez, Peris-Ortiz & Urbano, 2015نشان دادند که بین
سبک رهبری مشارکتی و کارآفرینی نوآورانه ارتباط معناداری وجود دارد .سلطانینژاد و همکاران
( )Soltani Nejad, Zahed Babelan, Soltani Nejad & Moeini KIA 2016در پژوهشی با عنوان
بررسی رابطه بین رهبری تحولی با تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی نشان دادند که ارتباط مثبت و
معناداری میان بین رهبری تحولگرا و تعهد سازمانی با کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان دانشگاه
محقق اردبیلی وجود دارد .سعادت مرعشیان و همکاران ( )Sadat Marashian et al., 2016در پژوهشی
به بررسی ارتباط سبکهای رهبری و خودکارآمدی شغلی با کارآفرینی سازمانی در میان کارکنان آب و
برق خوزستان پرداخته و چنین نتیجه گرفتند که بین سبک رهبری حمایتی و خودکارآمدی با کارآفرینی
سازمانی وجود دارد ولی بااینحال خودکارآمدی شغلی نقش قویتری نسبت به سبک رهبری در
پیشبینی کارآفرینی سازمانی دارد .همچنین نتایج پژوهشهای؛ آهوپای ( ،)Ahoupay,2010حسینپور و
آهوپای ( ،)Hosseinpour & Ahoupay, 2013حسنی و همکاران

(Bahadori, R & ;Hasani, M

 ،)Kazemzadeh Beatalyپورانجنار و همکاران ( ،)Pouranjnar et al., 2016رستگار و مقصودی
( ،)Rastegar & Maghsoodi, 2016آرگوان ،گارسیا و کوردون (،)Aragon, Garcia, Cordon, 2007
سارت ( ، )Sart, 2014لیال رودریگز و همکاران ( )Leal Rodriguez et al., 2017مبین آن است که بین
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سبک رهبری ،کارآفرینی و نوآوری سازمانی ارتباط معنادار و تنگاتنگی وجود دارد و بسته به نوع سبک
رهبری که اتخاذ می شود ،رهبر قادر به ایجاد یک جو خالق و نوآورانه در سازمان است

( Karnups,

.)2016

بر این اساس با توجه به جستجوی پیشینه پژوهشی انجام شده مشاهده شد که در خصوص ارتباط
سبکهای رهبری با فراموشی و همچنین ارتباط سبکهای رهبری با کارآفرینی و نوآوری ،پژوهشهای
چند انجام شده است .بهعبارتدیگر مرور ادبیات و پیشینه پژوهشی پژوهش بهطور مختصر نشان داد که
متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ،در پژوهشهای گذشته بهصورت دو به دو مورد بررسی قرار
گرفته ولی پژوهش حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی همزمان این سه متغیر پرداخته است و بهجز
پژوهش محمدی و همکاران ( )Mohammadi et al., 2015که ارتباط بین رهبری خدمتگزار با یادگیری
سازمانی به میانجیگری نقش میانجی فراموشی سازمانی را بررسی کردهاند پژوهشی که بتواند ارتباط
سبکهای رهبری را با کارآفرینی سازمانی به میانجیگری نقش متغیر فراموشی سازمانی بررسی کند
مشاهده نشد بهعبارتدیگر تاکنون پژوهشی که در آن فراموشی سازمانی نقش واسطهای را بین سبک
رهبری و کارآفرینی سازمانی را داشته باشد مشاهده نگردید لذا در این پژوهش ابتدا به دنبال یافتن سبک
رهبری مناسب از میان مجموعه سبکهای رهبری در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی هستیم و ثانیاً به
دنبال بررسی ارتباط سبکهای رهبری با فراموشی سازمانی(بهعنوان یک مکانیسم در جهت کنار گذاشتن
دانش منسوخ و کهنهسازمانی و توسعه یادگیریهای سازمانی) و سپس ارتباط این سبکهای رهبری با
کارآفرینی سازمانی با واسطهگری متغیر فراموشی سازمانی هستیم و اینکه چطور سبکهای مختلف
رهبری می توانند با تأکید بر کنار گذاشتن دانش منسوخ سازمانی(فراموشی سازمانی) به خالقیت ،نوآوری
و کارآفرینی سازمانی و تبدیل شدن سازمان به یک سازمان کارآفرین کمک نمایند .بر این اساس و با
توجه به آنچه که گفته شد مدل مفهومی پژوهش حاضر ،که مبین رابطه بین سبکهای رهبری و
کارآفرینی سازمانی و همچنین نقش متغیر میانجی فراموشی سازمانی در خصوص این رابطه است به شکل
زیر میباشد:
لذا مسئلهای که وجود دارد این است که اوالً این فراموشی دانش منسوخ ،عادات بد و کهنه سازمانی
تحت چه شرایط و موقعیتهایی حاصل میشود چراکه عادتهای قدیمی هرچند بد باشند ولی سخت از
بین میروند و تغییر دادن آنها مشکل است زیرا افراد با همه بدی دانش منسوخ به آن خو گرفته و نسبت
به آنچه که میدانند احساس امنیت میکنند و اغلب در برابر هر آنچه که سبب تغییر در کارهای روزمره
و عادت شدۀ آنها شود ،مقاومت میکنند؛ بنابراین آیا هر سبک رهبری میتواند در فراموشی هدفمند
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دانش قدیمی سازمانی مؤثر باشد؟ ثانیاً آیا همه سبکهای رهبری میتوانند بر کارآفرینی سازمانی تأثیر
بگذارند و ثالثاً آیا سبکهای رهبری میتوانند به میانجیگری فراموشی سازمانی نیز بر روی کارآفرینی
سازمانی مؤثر باشند چطور و در چه شرایطی؟

سبک رهبری
تحولی
فراموشی سازمانی

کارآفرینی
سازمانی

سبک رهبری
خدمتگدار

شکل ( :)1مدل مفهومی پژوهش

هدف کلی پژوهش

نقش میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند در رابطه بین سبکهای رهبری و کارآفرینی سازمانی
اهداف جزئی پژوهش

 -1بررسی رابطه بین سبکهای رهبری با کارآفرینی و فراموشی سازمانی کارکنان
 -2نقش سبکهای رهبری در پیشبینی کارآفرینی سازمانی کارکنان
 -3نقش سبکهای رهبری در پیشبینی فراموشی سازمانی کارکنان
 -4نقش سبکهای رهبری در پیشبینی کارآفرینی سازمانی با میانجیگری فراموشی سازمانی
روششناسی

روش :پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ روش کمی از نوع توصیفی-
همبستگی است که به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزارهای استاندارد موجود در زمینه متغیرهای
پژوهش بررسی شده است.
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جامعه آماری و نمونهگیری :جامعه آماری مورد مطالعه شامل تمام کارکنان و مدیران (الزم به ذکر است
که مدیران نیز بهعنوان بخشی از کارکنان دانشگاه هستند) دانشگاه شیراز شامل  17دانشکده شامل
دانشکدههای؛ ادبیات و علوم انسانی ،دامپزشکی ،فناوریهای نوین ،مهندسی مکانیک ،اقتصاد ،مدیریت و
علوم اجتماعی ،علوم تربیتی و روانشناسی ،هنر و معماری ،الهیات و معارف اسالمی ،علوم ،مهندسی برق
و کامپیوتر ،مهندسی مواد و عمران ،حقوق و علوم سیاسی ،مهندسی شیمی ،نفت و گاز ،پردیس بین-
الملل  ،جهانگردی ،مرکز آموزش الکترونیکی و مجازی و دانشکده کشاورزی و همچنین کارکنان
ستادی دانشگاه میباشد .در راستای برآورد تعداد نمونه الزم برای اجرای ابزار پژوهش ،با توجه به حجم
جامعه ( 1121نفر) و با با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه الزم ( 288نفر) با بهرهگیری ازروش
نمونهگیری تصادفی نسبی به نسبت مساوی از جامعه فوق برای انجام پژوهش انتخاب شده است.
ابزار پژوهش :جهت گردآوری دادههای موردنیاز این پژوهش از چهار پرسشنامه استاندارد استفاده شده
است .الف) پرسشنامه سبک رهبری تحولآفرین ( :)Bass & Avlivo, 2000در پرسشنامه رهبری تحولآفرین
بأس و آولیو با استفاده از  20گویه ،که از پرسشنامه چندعاملی رهبری ( )MLQگرفته شده ،چهار بعد
ترغیب ذهنی (سؤاالت  1تا  ،)5نفوذ آرمانی (سؤاالت  6تا  ،)12انگیزش الهامبخش (سؤاالت  13تا  )16و
مالحظه فردی (سؤاالت  17تا  )20براساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت اندازه گیری شده است .پایایی
این ابزار با روش آلفای کرونباخ برابر با  ./92بوده و روایی صوری و محتوایی آن نیز توسط متخصصان
تأیید شده است .ب)پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار پترسون :که با عنوان قلیپور و حضرتی ( & Gholipour

 )Hazrati, 2009مشهور است ،چهار زیرمقیاس؛ خدمت رسانی (سؤاالت  1تا  ،)6تواضع و فروتنی
(سؤاالت  7تا  ،)13قابلیت اعتماد (سؤاالت  14تا  )23و مهرورزی (سؤاالت  24تا  )28را با استفاده از
لیکرت  5گزینهای میسنجد .پایایی این ابزار با روش آلفای کرونباخ برابر با  ./94بوده و روایی صوری و
محتوایی آن نیز توسط متخصصان تأیید شده است.

ج) پرسشنامه فراموشی سازمانی مشبکی و همکاران:

( :)Moshabbaki et al., 2011شامل  17سؤال و دو بعد فراموشی هدفمند (سؤاالت 1تا  )9و فراموشی
تصادفی (سؤاالت  10تا  )17بوده استفاده شده است .پایایی این ابزار با روش آلفای کرونباخ برابر با ./66
بوده و روایی صوری و محتوایی آن نیز توسط متخصصان تأیید شده است.
مارگریت هیل (:)2003

د) پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

دارای  48سؤال با مقیاس لیکرت  5درجهای و دارای  6مؤلفه افعال سازمانی

(سؤاالت شماره  1تا  ،)8نگرش فردی (سؤاالت شماره  9تا  ،)16انعطافپذیری (سؤاالت شماره  17تا
 ،)24وضعیت پاداش (سؤاالت شماره  25تا  ،)32رهبری کارآفرین (سؤاالت شماره  33تا  )40و فرهنگ
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کارآفرین (سؤاالت شماره  41تا  )48میباشد .پایایی این ابزار با روش آلفای کرونباخ برابر با  ./85بوده و
روایی صوری و محتوایی آن نیز توسط متخصصان تأیید شده است .به منظور تحلیل آماری دادهها از
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و جداول مربوطه و آزمون معادلیابی معادالت ساختاری به منظور
تعیین بار عاملی مولفه های مورد بررسی و همچنین بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مورد
بررسی و مدل برازش پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری همچون  Spssو  Lisrel8.54استفاده
شده است.
یافتههای پژوهش

فرضیه اول :بین سبکهای رهبری با کارآفرینی و فراموشی سازمانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد.
جدول( :)2ماتریس همبستگی ابعاد مختلف سبک رهبری تحولی و خدمتگزار ،فراموشی سازمانی و کارآفرینی سازمانی
ابعاد

افعال

نگرش

انعطاف

پاداش

رهبری

فرهنگ

هدفمند

تصادفی

ترغیب

**

**

**

**

**

**

**

**

./31

./35

./24

./28

./29

./32

./22

./18

نفوذ

**./35

**./28

**./24

**./32

**./34

**./40

**./18

**./16

انگیزش

**./36

**./22

**./22

**./37

**./38

**./43

**./18

**./20

مالحظه

**./41

**./23

**./26

**./39

**./43

**./47

**./17

**./20

خدمت رسانی

**

**

**

**

**

**

**

**

./39

./18

./21

./40

./42

./44

./22

./21

تواضع

**./40

**./23

**./24

**./41

**./44

**./47

**./21

**./22

قابلیت اعتماد

**./43

**./27

**./29

**./36

**./38

**./43

**./21

**./27

مهرورزی

**./36

**./21

**./23

**./35

**./38

**./43

**./16

**./21

طبق نتایج به دست آمده (جدول شماره  ،) 2بین تمامی ابعاد سبک رهبری تحولی (ترغیب ذهنی ،نفوذ
آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،مالحظه فردی) ،سبک رهبری خدمتگزار(خدمترسانی ،تواضع و فروتنی،
قابلیت اعتماد ،مهرورزی) ،فراموشی سازمانی (تصادفی ،هدفمند) و کارآفرینی سازمانی (افعال سازمانی،
نگرش فردی ،انعطاف پذیری ،وضعیت پاداش ،رهبری کارآفرین و فرهنگ کارآفرینی) کارکنان دانشگاه
شیراز رابطه مثبت و معناداری مشاهده گردید.
فرضیه دوم :سبکهای رهبری پیشبینی کننده مستقیم کارآفرینی سازمانی کارکنان است.
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بر اساس نمودار شماره ( ،)1سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاه شیراز ،پیشبینیکننده مثبت و معنادار
کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه ( p<0/01و )β=./23است ،همچنین سبک رهبری خدمتگزار مدیران
دانشگاه ،پیشبینیکننده مثبت و معنادار کارآفرینی سازمانی کارکنان ( p<0/01و )β= ./34است .در متغیر
سبک رهبری تحولی ،ابعاد مالحظه فردی (با بار عاملی  ،)./91نفوذآرمانی (با بار عاملی  ،)./90انگیزش
الهامبخش (با بار عاملی  )./88و ترغیب ذهنی (با بار عاملی  )./75به ترتیب دارای باالترین تا پایینترین
قدرت تبیین هستند .در متغیر سبک رهبری خدمتگزار ،ابعاد قابلیت اعتماد (با بار عاملی  ،)./91مهرورزی
(با بار عاملی  ،)./90تواضع و فروتنی (با بار عاملی  )./89و خدمترسانی (با بار عاملی  )./87به ترتیب
دارای باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند .همچنین در متغیر کارآفرینی سازمانی ،ابعاد نگرش فردی
(با بار عاملی  ،)./92انعطافپذیری (با بار عاملی ،)./90افعال سازمانی (با بار عاملی  ،)./49وضعیت پاداش
(با بار عاملی  ،)./24رهبری کارآفرین (با بار عاملی  )./20و فرهنگ کارآفرینی (با بار عاملی  )./15به
ترتیب دارای باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند.
فرضیه سوم :سبکهای رهبری پیشبینی کننده مستقیم فراموشی سازمانی کارکنان است.
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بر اساس نمودار شماره ( ،)2سبک رهبری تحولی مدیران دانشگاه شیراز ،پیشبینیکننده مثبت و
غیرمعنادار فراموشی سازمانی کارکنان دانشگاه ( p<0/01و )β=./05است ،همچنین سبک رهبری خدمتگزار
مدیران دانشگاه ،پیشبینیکننده مثبت و معنادار فراموشی سازمانی کارکنان ( p<0/01و  )β= ./37است .در
متغ یر سبک رهبری تحولی ،ابعاد مالحظه فردی و نفوذ آرمانی (هر دو با بار عاملی  ،)./91انگیزش الهام-
بخش (با بار عاملی  )./88و ترغیب ذهنی (با بار عاملی  )./75به ترتیب دارای باالترین تا پایینترین قدرت
تبیین هستند .در متغیر سبک رهبری خدمتگزار ،ابعاد قابلیت اعتماد (با بار عاملی  ،)./92مهرورزی (با بار
عاملی  ،)./90تواضع و فروتنی (با بار عاملی  )./89و خدمترسانی (با بار عاملی  )./87به ترتیب دارای
باالترین تا پایینترین قدرت تبیین هستند .همچنین در متغیر فراموشی سازمانی ،ابعاد فراموشی تصادفی (با
بار عاملی  ،)./61و فراموشی هدفمند (با بار عاملی  )./54به ترتیب دارای باالترین و پایینترین قدرت
تبیین هستند.
فرضیه چهارم :سبکهای رهبری پیشبینی کننده کارآفرینی سازمانی کارکنان با میانجیگری فراموشی
سازمانی است.
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بر اساس نمودار شماره ( )3میتوان مشاهده کرد که سبک رهبری خدمتگزار هم بهطور مستقیم

(0/01

<pو  )β= ./21و هم با میانجیگری فراموشی سازمانی ( p<0/01و  )β= ./37بهطور غیر مستقیم پیشبینیکننده
کارآفرینی سازمانی کارکنان است ولی سبک رهبری تحولی تنها پیشبینیکننده مستقیم کارآفرینی
سازمانی کارکنان دانشگاه ( p<0/01و  )β= ./20بوده ولی بهطور غیرمستقیم ( p<0/01و  )β= ./07پیشبینی-
کننده کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه نبود که در مدل نهایی این رابطه حذف گردید (نمودار
شماره  .)4این به این معناست که نوع رابطه سبک رهبری خدمتگزار با کارآفرینی سازمانی هم مستقیم و
هم غیرمستقیم است ولی نوع رابطه سبک رهبری تحولی با کارآفرینی سازمانی تنها از نوع مستقیم است و
بهطور غیر مستقیم (با میانجیگری فراموشی سازمانی) نمیتواند کارآفرینی سازمانی کارکنان را پیشبینی
کند.
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ارزیابی مدل رابطه سبکهای رهبری تحولی و خدمتگزار و کارآفرینی سازمانی به میانجیگری فراموشی
سازمانی نشان داد که نوع رابطه بین سبک رهبری تحولی مدیران و کارآفرینی سازمانی کارکنان تنها از
نوع مستقیم است؛ یعنی در این خصوص فراموشی سازمانی نقشی ندارد ولی در خصوص سبک رهبری
خدمتگزار و کارآفرینی سازمانی کارکنان هر دو نوع رابطه مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد؛ به این معنی
که این سبک رهبری هم بدون میانجیگری و هم با میانجیگری فراموشی سازمانی ،کارآفرینی سازمانی
کارکنان را پیشبینی میکند که از این نوع واسطهگری با عنوان میانجی غیرمستقیم یاد شده است ( Zhao,
.)Lynch & Chen, 2010

برای تعیین برازش مدل ،با استفاده از نرمافزار لیزرل ( )8. 54 LISRELمقادیر مختلف برازش محاسبه شد
جدول شماره  3طبق جدول با توجه به باال بودن شاخصهای برازش ( NFIشاخص برازش هنجار شده)،
( NNFIشاخص برازش هنجار نشده)( CFI ،شاخص برازش تطبیقی)( IFI ،شاخص برازش تدریجی)،
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( RMRباقیمانده میانگین ریشه)( SRMR ،متوسط باقیماندههای استاندارد شده) و ( GFIشاخص نیکویی
برازش) میتوان دریافت که مدل مذکور از برازش مناسبی برخوردار است.
جدول ( :)3مدل برازش پژوهش
عنوان شاخص

عنوان فارسی شاخص

آماری

X2/df

مقدار مجاز

مقدار
بهدستآمده

نسبت مجذور کای به درجه

2/85

وضعیت
برازش

کمتر از 3

مناسب

آزادی
P-value

سطح معناداری

./00

کمتر از ./05

مناسب

RMSEA1

ریشه خطای میانگین

./08

بین  ./05تا

مناسب

./08

مجذورات تقریب
GFI2

شاخص نیکویی برازش

./89

باالتر از ./90

نسبتاً مناسب

IFI3

شاخص نیکویی تدریجی

./98

باالتر از ./90

مناسب

CFI4

شاخص نیکویی تطبیقی

./98

باالتر از ./90

مناسب

NFI5

شاخص برازندگی نُرم شده

./96

باالتر از ./90

مناسب

NNFI6

شاخص برازندگی نرم نشده

./97

باالتر از ./90

مناسب

RMR7

مجذور میانگین مقادیر

./03

کمتر از ./09

مناسب

باقیمانده
SRMR8

متوسط باقیماندههای

./065

کمتر از ./09

مناسب

استاندارد شده

بحث و نتیجهگیری

هدف کلی این پژوهش ،بررسی رابطه بین سبکهای رهبری تحولی و خدمتگزار ،فراموشی سازمانی و
کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه شیراز بوده است .برای دستیابی به این هدف ابتدا مبانی نظری
________________________________________________________________
1

. Root Mean Square Error of Approximation
Goodness of Fit Index
3. Incremental Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Normed Fit Index
6. Non-Normed Fit Index
7 . Root Mean Square Residual
8 . Standardized Root Mean Square Residual
2.
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بررسی شد و پس از آن دادههای پژوهش جهت همراستایی میزان همخوانی آنها با مبانی نظری
گردآوری و مورد آزمون قرار گرفت .نتایج پردازش دادههای گردآوریشده در این پژوهش ،منجر به
نتایجی شد که مؤید فرضیه اول است .یافتههای مطالعه نشانگر این است که بین مؤلفههای سبک رهبری
تحولی (ترغیب ذهنی ،نفوذ آرمانی ،انگیزش الهامبخش ،مالحظه فردی) ،سبک رهبری خدمتگزار
(خدمترسانی ،تواضع و فروتنی ،قابلیت اعتماد ،مهرورزی) ،فراموشی سازمانی (تصادفی ،هدفمند) و
کارآفرینی سازمانی (افعال سازمانی ،نگرش فردی ،انعطافپذیری ،وضعیت پاداش ،رهبری کارآفرین و
فرهنگ کارآ فرینی) کارکنان دانشگاه شیراز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بنابراین بر اساس یافته-
های پژوهشی به دست آمده میتوان چنین گفت که با تقویت سبکهای رهبری تحولی و خدمتگزار
مدیران و ابعاد آن در سازمان میتوان انتظار فراموشی تجربیات تلخ گذشته و زمینهسازی برای کسب
یادگیری و افزایش کارآفرینی سازمانی کارکنان را داشت چراکه در عصر حاضر که عصر دانش و
دانایی و یادگیری مداوم نامیده میشود ،سازمانها شاهد محیطهایی هستند که روزبهروز پویاتر و
رقابتیتر میشوند و در واقع تغییر جزء جداییناپذیر دنیای امروز است .درنتیجه ،سازمانها باید خود را
برای ادامة حیات در چنین محیطی قادر کنند ( )Miresma'ili, 2007, p. 150و دانش سازمانی نیز باید
متناسب با تغییرات محیطی تغییر کند تا بتواند عملکرد و موقعیت رقابتی سازمان را بهبود بخشد
( )Pourhatmi, 2015, pp.181-182لذا سازمانهایی که به دنبال اعمال سبکهای متنوع و متناسبی از
رهبری در جهت این تغییرات هستند درنهایت با بهبود مهارتهای کارآفرینی سازمانی و بهبود عملکرد
کارآفرینانه کارکنان شامل؛ افزایش ریسکپذیری ،افزایش انگیزه پیشرفت کارکنان و سازمان ،افزایش
مهارتهای حل مسئله و افزایش ابتکار و نوآوری کاری رشد میکنند و لذا در شرایط متغیر و پویا،
سازمانها برای بقا و افزایش قابلیت یادگیری سازمانی به اجرای برنامههای فراموشی سازمانی جهت کسب
دانش جدید ،بهکارگیری آن و فراموشی دانش غیرضروری نیاز دارند .با بهکارگیری این برنامه،
سازمانها میتوانند بر چالشهای بیرونی و درونی چیره شوند و زمینة مساعد را برای حذف دانش کهنه و
غیرمفید و کسب دانش جدید و ضروری برای خود و کارکنان فراهم کنند .نتایج به دست آمده با یافته-
های پژوهشگرانی همچون؛ لیال رودریگز و همکاران ( ،)Leal Rodriguez et al., 2017کارناپس
( ،)Karnups, 2016طاهرخانی و همکاران ( ،)Taher Khani et al., 2016حسنی و همکاران ( Hasani,

 ،)2016پورانجنار و همکاران ( ،)Pouranjnar et al., 2016رستگار و مقصودی

( & Rastegar

 ،)Maghsoodi, 2016امیرخانی و همکاران ( ،)Amirkhani et al., 2015محمدی و همکاران
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( ،)Mohammadi et al., 2015سارت ( ،)Sart, 2014اصفهانی و همکاران

( Nasr Esfahani et al.,

 ،)2012نصیر و همکاران ( ،)Nusair et al., 2011زینگ و چن ( ،)Zeng & Chen, 2010نایپوال
( ،)Naipaul, 2009یانگ ( )Yang, 2008و جانگ ،چاو و

وو ( Zeng, Junjian; Chen & Chunhua,

 )2003همراستا میباشد .نتایج این فرضیه نشان میدهد که مدیران سازمان اگر سبک رهبری مناسب را
در شیوه مدیریتی خود بکار گیرند ،کارکنان به سمت فراموشی خاطرات و نتایج تلخ عملکردهای اشتباه
گذشته خود سوق داده شده و این امر میتواند زمینه را برای بروز خالقیت و نوآوری بهعنوان پیشنیاز
کارآفرینی درون سازمانی آماده سازد .ازاینرو ،حیطه مدیریت و مباحث نوآوری و خالقیت و عوامل
موقعیتی و فردی بر گرایشهای شناختی و رفتاری خالقانه در کارکنان مؤثر است ( Pouranjnar et al.,

 )2016, p.80بهطوریکه مدیران یک سازمان میتوانند با تأکید بر نوآوری و خالقیت در روندهای
موجود ( )Shamei Borzaki & Mohammadi, 2014و از یاد بردن تجربیات منفی سازمانی و فراموش
کردن آنها موجب پرورش و تشویق فعالیتهای کارآفرینانه در سازمان شوند .این تأکید بر نقش رهبری
در ارتقاء یک نهاد به سازمان کارآفرین به قدری اهمیت دارد که باعث ترکیب دو حوزه رفتار رهبری و
کارآفرینی تحت عنوان رهبری کارآفرین شده است (.)Tarabishy et al., 2005

در خصوص فرضیه دوم پژوهش نیز نتایج پژوهش نشان داد که سبکهای رهبری تحولی و خدمتگزار و
ابعاد آن خود بهتنهایی عامل مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیتهای کارآفرینانه کارکنان دانشگاه است؛
چراکه یکی از مهمترین جنبه های کارآفرینی مدرن ،نوآوری است و نوآوری موفق نیاز به رهبری موفق
دارد ( .)Karnups, 2016, p.13اهمیت نوآوری بهعنوان بخشی از فرهنگ سازمانی به وسیله رهبران
سازمان مشخص شده است که به دنبال توسعه یک چشمانداز کلی و تصمیمگیری در این جهت،
مدیریت و حفظ ساختارهای سازمانی است که در آن ایدههای نوآورانه میتوانند ظهور

یابند ( Agbor,

 .)2008در واقع رهبر فردی است که صالحیت ،توانایی و مسئولیت استخراج و آوردن استراتژی نوآورانه
را داشته و میتواند به تحریک و تشویق کارکنان در مسیر نوآوری بپردازند

( & Barsh, Capozzi

 .)Davidson, 2008, p. 39سبکهای مختلف رهبری نقش مهمی در رهبری نوآوری و باطبع دستیابی
سازمان به کارآفرینی سازمانی ایفا می کنند .هر چند بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهشی نشان داد که
رهبری تحولی ارتباط بیشتری با مقوله نوآوری و کارآفرینی سازمانی دارد اما غالب سبکهای متداول
رهبری شامل رهبری تحولگرا ،رهبری مبادلهای ،رهبری خدمتگزار و رهبری فراگیر در مراحل مختلف
فرایند نوآوری ( )Karnups, 2016, p. 16و دستیابی به کارآفرینی سازمانی استفاده میشوند .ازاینرو
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نتایج این فرضیه همراستا با یافتههای پژوهشی پژوهشگرانی همچون؛ آهوپای (،)Ahoupay, 2010
حسینپور و آهوپای ( ،)Hosseinpour & Ahoupay, 2013حسنی و همکاران

( Hassani Bahadori,

 ،)Kazemzadeh & Beataly, 2016پورانجنار و همکاران ( ،)Pouranjnar et al., 2016رستگار و
مقصودی ( ،)Rastegar & Maghsoodi, 2016آرگوان ،گارسیا و کوردون

( Aragon, Garcia,

 ،)Cordon, 2007سارت ( ،)Sart, 2014هیمن و همکاران ( ،)Hemmen et al., 2015سلطانینژاد و
همکاران ( ،)Soltani Nejad et al., 2016سعادت مرعشیان و همکاران

( Sadat Marashian et al.,

 )2016و لیال رودریگز و همکاران ( )Leal Rodriguez et al., 2017میباشد.
نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که سبک رهبری خدمتگزار اثر مستقیمی و معناداری بر فراموشی
سازمانی کارکنان داشته است که نتایج این فرضیه همراستا با یافتههای؛ حسنوی و رمضان ( Hassanewi

 ،)& Ramazan, 2011قنبری و اسکندری ( ،)Ghanbari & Eskandari, 2012امیرخانی و همکاران
( )Amirkhani et al., 2015و نصراصفهانی و همکاران ( )Nasr Esfahani et al., 2012میباشد ولی در
خصوص سبک ر هبری تحولی اثر معناداری بر فراموشی سازمانی کارکنان مشاهده نشد که شاید دلیل آن
نهادینه نشده این سبک ره بری در میان کارکنان دانشگاه از سوی مدیران عالی و میانی سازمان باشد و لذا
نتایج این بخش از پژوهش مغایر با یافتههای پژوهشگرانی همچون؛ مشبکی و ربیعه

( & Mashbaki

 )Rabieh, 2009و عزیزی نژاد و همکاران ( ،)Azizi Nejad et al., 2014مشبکی و همکاران
( ،)Mashbaki, 2011محرابی و همکاران ( )Mehrabi, 2013که اثر سبک رهبری تحولی را بر فراموشی
سازمانی مشاهده کردند ،میباشد.
سرانجام نتایج فرضیه نهایی پژوهش نشان داد که سبک رهبری خدمتگزار هم به صورت مستقیم و هم
غیرمستقیم و با میانجیگری فراموشی سازمانی پیشبینی کننده کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه است
ولی سبک رهبری تحولی تنها به صورت مستقیم پیشبینی کننده کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه
است و به صورت غیرمستقیم نقش پیشبینی کننده معناداری ندارد .نتایج این فرضیه از پژوهش جزء
یافتههای نو پژوهش میباشد چراکه در پژوهشهای قبلی همانطور که گفته شد تنها رابطه دو به دو
متغیرها بررسی شده و طبق بررسی های پژوهشگران تا زمان انجام پژوهش حاضر ،پژوهشی که ارتباط این
سه متغیر را

بررسی کند مشاهده نشد و بجز پژوهش محمدی و همکاران ()Mohammadi et al., 2015

که ارتباط بین رهبری خدمتگزار با یادگیری سازمانی را به میانجیگرینقش میانجی فراموشی سازمانی
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بررسی کردهاند ،پژوهش انجام نشده و ازاینرو ،پژوهش حاضر پژوهشی منحصر در خصوص ارتباط سه
متغیر به شمار میرود.
محدودیتها و ایدههایی برای پژوهشهای آتی

ازجمله محدودویتهای این پژوهش آن بود که اگر چه تالش محققین این بود که دادهها در محیطی
عاری از متغیرهای مزاحم جمعآوری گردد ولی به هرحال ممکن است نظر برخی از کارکنان نسبت به
سبک رهبری مافوق خود غرضورزانه و یا اغراقآمیز بیان گردیده باشد .همچنین استفاده از ابزارهای
کمی پژوهش همچون پرسشنامه برای کسب اطالع از میزان سبک رهبری مدیران و میزان فراموشی
سازمانی هدفمند و کارآفرینی سازمانی ممکن است با محدودیتهایی مواجه باشد که پیشنهاد میگردد
پژوهشگران بعدی از سایر ابزارهای کیفی جمعآوری دادهها به خصوص مصاحبه و چک لیستهای
مشاهده میدانی نیز استفاده کنند .از طرف دیگر ،از آنجا که پژوهش ما محدود به یک دانشگاه بوده،
پیشنهاد میگردد که پژوهشگران بعدی این مطالعه را بر روی دانشگاههای دیگر مطالعه کرده و نتایج آن
را با این پژو هش مقایسه کرده ،تا بتوانند به تبیین هرچه بهتر موضوع کمک کنند .همچنین پیشنهاد می-
گردد که در پژوهشهای بعدی نظرات اعضای هیئتعلمی در خصوص رابطه این سه متغیر و همچنین
نظر ذی نفعان آموزش عالی در خصوص نقش میانجیگری فراموشی سازمانی هدفمند بر حوزه کارآفرینی
سازمانی بررسی گردد.
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