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 یریادگی یانجیبا توجه به نقش م یکیالکترون ینیبر کارآفر یمعنو یرهبر ریتأث
 وزارت آموزش و پرورش(  ی)مورد مطالعه: کارکنان حوزه مال  یسازمان 
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 چکیده
نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر رهبری معنووی بور کوارآفرینی هدف این تحقیق بررسی  

در آموزش و پرورش بود. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردی و بوه لحوا    الکترونیکی  کارآفرینی
نفور از کارکنوان  360همبستگی بود. جامعه آماری پوژوهش شوام  -روش گرداوری داده ها توصیفی

-ود که از این میان با استفاده از جدول مورگوان و روش نمونوهحوزه مالی وزارت آموزش و پرورش ب
-های جمعنامهنفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تحلی  پرسش   186گیری تصادفی ساده  
سازی معادالت سواتتاری و ها با استفاده از روش مدلی تحقیق و آزمودن فرضیهآوری شده از جامعه

گیری و بخش ساتتاری انجام پوییرف.. در دو بخش مدل اندازه Smart PLS 2افزار به کمک نرم
گیری بررسی گش. و در بخوش پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای پرسشنامه در بخش مدل اندازه

های پژوهش موورد اسوتفاده اورار گرفتنود. نتوای  افزار برای بررسی فرضیهدوم، ضرایب معناداری نرم
؛ رهبری معنوی بر یوادگیری سوازمانی؛   الکترونیک  ری معنوی بر کارآفرینیرهبپژوهش تاثیر معنادار  

رهبری و همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی در تاثیر   یادگیری سازمانی بر کارآفرینی الکترونیک
 تأیید کرد.  الکترونیک معنوی بر کارآفرینی
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 مقدمه  
 در و کنندمی ایفا کشورها ااتصادی  پیشرف. ای درکنندهتعیین نقش تدماتی سازمان های امروزه

سازمان   از کننده  حمای. و مولد  سازمان عنوان به آموزش و پرورش جایگاه  اهمی. و میان نقش این
 و تغییر حال در سرع. به سازمان های آموزشی دیگر سوی از  .پوشیده نیس. کسی بر دیگر های
 درس. درك صحنه، در ماندن باای و ادامه حیات پیشرف.، الزمه و اس. راابتی شدن و تحول

-(. رضای. مشتری جلوه 1389باشد )شاهین و ابوالحسنی،  می آنان رضای. جلب و مشتریان نیازهای
های درونی سازمان اس. و در صورتی که فرآیندهای درونی به درستی پیش نروند،  عالی.ی فدهنده

محصول/تدم. به درستی ارائه نخواهد شد و در نتیجه مشتری شام ، دانش آموزان، والدین و جامعه  
 ,Burgers, & Covinای دارد )شود. از این رو توجه به عوام  درونی اهمی. ویژهنیز ناراضی می

سازمان( 2016 که  درونی  عوام   مهمترین  از  مورد  سه  نیز  حاضر  پژوهش  در  آن .  با  درگیرند،  ها  ها 
و یادگیری سازمانی مورد تمرکز ارار گرفته اس.)رضوانی    یعنی رهبری معنوی، کارآفرینی الکترونیک

 (.  1397و عرفانی، 
بعد گمشده یا دس. کم پنهان  در جوامع امروزی، همه به دنبال یافتن دوباره معنوی. به منزله یک  

گویند، تا آن  ها از معنوی. سخن میدر یک جهان عمدتاً مادی هستند. در این شرایط بسیاری از نوشته
و سازمان مدیری.  در مبحث  این موضوع حتی  )  جا که  اس.   ,Paal, Neenanنیز مطرح شده 

Muldowney, Brady & Timmins, 2018  اس. که در  (. معنوی. از مهمترین طرحهایی
اواتر سده بیستم و اوای  سده بیس. و یکم برای پیوند ارزش های نوین و سنتی و معنادارکردن روابط  

( اس.  گردیده  مطرح  سازمانی  عوام   Howard, 2003سالم  از  بسیاری  بر  معنوی  رهبری   .)
ی در سازمان  های کارآفرینانه و بهبود وضعی. کارآفرین سازمانی موثر اس. از جمله بر گسترش فعالی.

(Fernando, 2007  .) نوآوری به  محصوالت  نیاز  و  تدمات  طرفی  و    در    کارکنانیداشتن  از 
این    تود بپردازند.  وضعی. رهبری درنظر در    ها به تجدید کارآفرین باعث شده اس. بسیاری از سازمان 

و  ها، سازمان  فرهنگ  کارآفرینی  بعنوان  را  تلقی  نوآوری  بطور  سازما   تا  ، کنندمیسازمانی  مربوطه  ن 
در وااع امروزه، نقش کارآفرین بعنوان   (. Sodiqov, 2020تری به حیات تود ادامه دهد )اثربخش

توسعه توسعهموتور  اهرمان  انتقالااتصادی،  اصلی  گزینه  سرمایهگیاری،  مشوق  و  محرك  -صنعتی، 
گزینه تنگناهایرفعفناوری،  و  گزینهتل   و  )فدبازار  اس.  اشتغال  ایجاد  نساج وکیوانی ائیاصلی 

البته امروزه، تحوالت سریع فناورانه منجر به تغییرات روزافزونی شده اس.، بر  5،ص 1387حسینی،  .)
همین اساس، تغییرات زیادی نیز در زمینه مقوله کارآفرینی پدیدار شده اس. که همه سازمانها را تح.  
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تبدی  شدهاس. و در وااع، جایگزین   1ونیکی تاثیر ارار داده اس.. امروزه، کارآفرینی به کارآفرینی الکتر
تواند نقش  (. در این میان یادگیری سازمانی میMing Hsiun, 2009روشهای سنتی شده اس.)

شیوه اتخاذ  طریق  از  شده  ایجاد  ارزش  که  طوری  به  کند.  ایفا  با  موثری  مناسب،  معنوی  رهبری  ی 
سیستم تمامی  در  یادگیری  از  مکانیزماستفاده  و  وضعی.  های  ها  بهبود  باعث  و  شده  جاری  سازمان 

تیمی   در کناریادگیری  یادگیری انفرادی  امروزه بر کسی پوشیده نیس. که    کارافرینی در سازمان شود.
باشد و برتالف نگاه سنتی و محافظه کار ارتباطی با  مفید میبرای تامین منافع همگان و ک  سازمان  

-(. سازمان Pantouvakis, & Bouranta, 2017فاش شدن اطالعات سری سازمان ندارد )
  یک ک  یاد  توانمند سازها و فرهنگ حامی یادگیری فردی و تیمی، به عنوان  با کمک  های کارآفرین

ی میان سه  (. با توجه به نیاز مطالعاتی در تصوص رابطهArgyris & Schon, 1987گیرند ) می
درون اصلی  بر سازمانی،  متغیر  رابطه  در مقاله حاضر، هدف،  بر  یادگیری سازمانی  میانجی  نقش  رسی 

 اس..   میان رهبری معنوی و کارآفرینی الکترونیک

 مروري بر مبانی نظري پژوهش

 رهبري معنوي
رهبری معنوی مفهوم جدیدی اس. که به تازگی وارد ادبیات سازمان و مدیری. شده اس.. برای  

ود. در زیر به برتی تعاریف اندیشمندان درباره  تعریف بهتر این مفهوم، ابتدا باید معنوی. را تعریف نم
 معنوی. اشاره شده اس.: 

( معنوی. یک 1998عبارت معنوی. به توانایی های میهب گفته می شود. طبق گفته ی گریفین )
نظر   نقطه  این  از  لیا  کند.  می  اشاره  میهب  معنای  به  تود  در  که  اس.  انسان  از  اساسی   مشخصه 

ن اتتیاری  ویژگی  یک  هر  معنوی.  کنیم.  انتخاب  را  یکی  نداشتن  یا  داشتن  بین  بتوانیم  ما  که  یس. 
 ,Ghasemiکسی معنویتی دارد و این می تواند معنوی. مادی گرایانه یا معنوی. نفی گرایی باشد )

2008 .) 
در جایی دیگر محققان معنوی. را به عنوان یک موضوع اتالای تعریف کردند و بیان نمودند که 

درستی ، صداا. ، توبی ، شنات. ، کام  بودن ، همخوانی و تجانس و ارتباط    در معنوی. ، صح. ، 
 (. Dent & Higgins, 2008و کارتیمی مطرح و گنجانده شده اس. )

( درکتاب زندگی معنوی می گوید: درحالیکه از  1995درباره حساسی. تعریف معنوی. ، آندر هی )
کنیم،   جلوگیری  انتزاع  و  ابهام  از  سوناگزیریم  شتابزده  یک  و  تعاریف سخ.  مانع  دیگرباید  سوی  از 

 
1 e-Entrepreneurship 
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صحیح   و  مناسب  معنوی  های  وااعی.  مورد  در  ما  انسانی  زبان  در  ای  واژه  هیچ  که  چرا  شویم، 
 (. 70، ص  1387نیستند)ضیایی ، 

اما تعریف دیگری که تقریبا جامع تر از بقیه تعاریف می باشد، معنوی. را این گونه تعریف کرده  
پرورش حساسی. نسب. به تویشتن،دیگران،محیط طبیعی و متافیزیک)ماوراء    اس.: تالشی در جه. 

الطبیعه( که این تالش و کوشش همواره درپی وحدت بخشیدن و یگانگی به این حساسی. هاس. و  
 ( .1397جه. دادن به سوی سعادت در جه. انسان شدن کام  می باشد )شیروانی و همکاران، 

میتروف   که  پژوهشهایی  دنتون1در  مختلف  1999)  2و  های  تعریف  در   ، اند  داده  انجام   )
یافته نیس.؛ کامال جامع و   آمده اس.: رسمی، منسجم و سازمان  اینگونه  معنوی.،نکته های کلیدی 
از   الیزال  منبعی  هرچیزی؛  تقدس  با  زندگی  در  و هدف  معنا  نهایی  منبع  ؛  پییرای هرکسی  فراگیرو 

در حضوروجودی  ایمان   زمانی؛ابه.  بعد  بدون  و  ؛جهانی  ها  فراترازفراه  نهایی؛  اراده؛هدف  نیروی  و 
   .تعالی؛احساس عمیق ارتباط متقاب  با هرچیزی؛ با آسایش و آرامش درونی

 معنویت و رهبري
در شاته زمینهمعنوی.  در  و  نفوذ کرده  دانش  و  علم  از  بسیاری  یافته های  تجلی  گوناگونی  های 

( سه رکن اصلی برای محیط کار معنوی شام : درونی، بیرونی و تلفیقی مشخص  1999اك )اس.. بر
های مختلف ظهور  می سازد که آنها را به چهارنتیجه متفاوت، اما بسیارمرتبط تقسیم می کند که جنبه

 دهد: معنوی. در سازمان را نشان می
 دیگران، سازگاری اعمال وهشیاری آشکار؛رهبری و سازمان : عالاه به کارکنان، احترام به  .1
 کارکنان :مهارت استادانه و پیشرف. دانش، تطبیق پییری و عملکردهای مستمر؛ .2

 کیفی. بیرونی: سازگاری،آگاهی محیطی و احساس مسئولی. نسب. به جامعه؛ .3

 اعتماد متقاب  و مسئولی. های مشترك برای منافع مشترك.   .4

یک محیط کار معنوی از دیدگاه یک کارمند هستند. گزینه دو،    موارد یک و سه نشانه های بیرونی
بعضی از محرك های درونی را برای یک کارمند معنوی تبیین می کند و گزینه چهار به عام  تلفیقی  

 (. 3، ص 1388یعنی روابط متقاب  بین گروههای درگیر در کار، اشاره دارد )شیخی نژاد، 
 سطوح معنویت در سازمان

ح و بیان سطوح معنوی. در سازمان ، الزم اسو. بوین معنویو. درکوار و معنویو. در اب  از تشری
محیط کار فرق گیاشته شود. معموال این دو اصطالح به جای یکدیگر به کار موی رونود، اموا بوا هوم 

 
1-Mitroff 

2-Denton 
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متفاوتند. معنوی. در کار به جنبه های سازمانی آن اشاره دارد. معموال معنوی. در کار در سطح فردی، 
«   1ی. در محیط کار در سطح سازمانی نمایان می شود. در برتی از نوشته ها واژه »روح درکارو معنو

« بورای معنویو. در   2را برای معنوی. در کار، یعنی سطح فردی می آورند و واژه »روح در محیط کار
 (.19، ص 1388محیط کار، یعنی سطح سازمانی به کار می گیرند )ناصحی فر، 

ر تجزیه و تحلی  سطوح معنوی. در سازمان ، به دو سطح اصولی تحو. عنووان ( د2002گی بنز )
»معنوی. فردی در محیط کار« و » معنوی. سازمانی در محیط کار « اشاره دارد. در نظر وی معنوی. 
فردی در محیط کار، یک راه و مسیری فردی اس. به سوی یکپارچه ساتتن کار با زندگی معنوی ، و 

محیط کار ، یک راه و مسیری سازمانی به سوی معنوی. اس. که می تواند شام    معنوی. سازمانی در
تالشهای سازمانی برای ایجاد معنوی. فردی در محیط کار باشد، اماجه. گیری سازمانی آن به سوی 

 (.1397اهداف و توانایی های سازمانی اس. که باید محقق شود )تمدنی و همکاران، 
یشنهادی را برای معنوی. در محیط کوار در دو سوطح سوازمانی و چارچوب سازماندهی پ  1جدول  

 فردی با ابعاد درونی و بیرونی ارائه می دهد.

( چارچوب سازماندهی پیشنهادي براي معنویت در كار )منبع: رستگار،  1جدول 

 (113،ص 1386

 
1-Spirit at work 

2-Spirit in the work place 

 ابعاد 
 سطوح 

 درونی بیرونی 

 فردی

 رفتارهای ااب  مشاهده 

 نمادها و گفتمان معنوی 

 معنوی. و بهبود مسیر شغلی

پژوهشهای تجربی، مانند)توب بودن، اثربخشی در کار،  
 انگیزش(

 مراابه و نیایش تصوصی

 ایجاد نگرشهای معنوی نسب. به کار و همکاران 

باورهای عمیق درباره ماهی. و ذات تدا، هستی، انسانی. ، 
 نظم/ بی نظمی ، لطف و غیره

 سازمانی
له مراتب اتتیار، سیستمهای  ویژگیهای ساتتاری)مث :سلس

 پاداش، مقیاسها( 

شده توسط  اصول سازماندهی )مث  اصول سازماندهی ارائه  
 میتروف و دنتون( 
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این جدول، جنبه های فردی و سازمانی معنوی. را بر اساس ابعاد درونی وبیرونی سوازمان ارائوه موی 

سازمان با روشهای مطالعات تجربی ااب  مشاهده و سنجش اس. . اما پدیده دهد، پدیده های بیرونی  
 های درونی و سازمانی نیازمند روشها و رهیاف. های پدیدار شناسانه ، ایاسی یا روایتی اس..

امووا در تجزیووه و تحلیوو  سووطوح معنویوو. در سووازمان ، سووطوح ارائووه شووده توسووط میلیووام و 
ی اس. ، زیرا با سه سطح رفتار سوازمانی یعنوی سوطح فوردی، ( حائز اهمی. بیشتر2003همکارانش)

گروهی و سازمانی پیوند برارار می کند . هر چند معنوی. در سازمان مفهوم  فلسفی و فردی عمیقوی 
به همراه دارد، با این وجود ، تقریبا در تمام تعاریف ارائوه شوده توسوط مراکوز علموی و دانشوگاهی ، 

از تمامی. ، کمال ، پیوستگی در محیط کوارو ارزشوهای عمیوق در کوار معنوی. در برگیرنده مفهومی 
(. بنابراین ، معنوی. در سازمان در Fry, Latham, Clinebell & Krahnke, 2017اس. )

سطح فردی، تالش برای یافتن معنا و هدف در زندگی کاری ، در سطح گروهی ، ارتبواط اووی بوین 
شارک. دارند و در سطح سازمانی، هماهنگی بین اعتقادات و همکاران و افرادی که به نحوی در کار م

 (.114و  115، ص 1386باورهای اصلی و ارزشهای سازمان اس.)رستگار، 
 رهبري معنوي

فایر هولم یکی از اولین دانشمندانی بود که واژه های معنوی. و رهبری را درکنار هم به کار برد و 
تا معنوی. را در زمینه رهبری محیط کار شرح دهد) تائف    در این راستا مدل ویژه ای نیز طراحی کرد

همکاران)30، ص  1389الهی،   و  بایبرمن  نظیر  دیگری  نویسندگان  به  1999(.  ای  سازه  دیدگاه  از   )
رهبری معنوی به عنوان اتالق و ارزش ها در سازمان ، مدیری. احساس و سایر نظریه هایی همچون  

و تادم نگاه کرده اند.اما تشیص این سازه ها از یکدیگر مشک   رهبری کاریزماتیک، مشارکتی، تحولی  
 (. 704، ص  2003اس. و به تشخیص ویژه ای نیاز دارد ) فرای ، 

،رهبری معنوی از ادرت فراتر می رود و بدانجا می    2از دیدگاه جیمز گرگوربرنز در کتاب »رهبری«
و ها  هوس  آرزوها،  پایه  بر  پیروان  و  رهبر  بین  رابطه  که  می    رسد  گیارده  طرفین  متقاب   نیازهای 

شود.رهبران معنوی مجبورند تا به عهد تود و آنچه را که اول داده اند وفا کنند. اگر رهبری از ویژگی  

 اهداف معنوی)سهامداران چندجانبه، پیامدهای غیرمادی( 

 راه های معنوی)مشارکتی، در اواات فراغ.( 

 مرزها)بیان تط مشی های معنوی. در محیط کار( 

 ایجاد معنوی. فردی)از نظر زمان ومکان(

 برنامه هایی درباره ارزشها 

 اوضاع و احوال نگرشها 

 تاریخچه و رسال. و ماموری. سازمانی 

 فرهنگ، داستانها، اسطوره ها 



 191❑... یسازمان  یریادگی یانجیبا توجه به نقش م یکی الکترون ینیبر کارآفر یمعنو یرهبر ریتأث

 

 

 

 

برای   تواند شاتصی  را مطیع تود سازد نمی  افراد  و  استفاده کند  برجسته تود چون فرهمندی  های 
 (. 70، ص 1387یائی ،  ارزیابی در مورد رهبری موفق یا موثرارائه دهد)ض 

و   کارکنان  دادن  مشارک.  رهبری،  تدمتگیار  های  مدل  شام   معنوی  رهبری  نهض.  وااع  در 
توانمند سازی آنان می باشد و براساس فلسفه رهبری تدمتگیار بنا نهاده شده اس.. نوعی رهبری که  

مشترك تاکید دارد    برارائه تدم. به دیگران، دیدگاه کلی نسب. به کار، توسعه فردی و تصمیم گیری
 (. 168،ص  2002) کراك،

منظور از رهبری معنوی ، ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزش ها، ورای رهبری استراژیک 
اس.. یک رهبر معنوی به ارزش ها توجه می کند و به پیروان تود دانش یا آگاهی الزم و کافی را  

که رهبری بقیه را برعهده بگیرند و با فراس.  و    می دهد و تا آنجا پیش می رود که از آنها می تواهد
پیروان   آگاهانه تصمیم بگیرند و به ندای وی پاسخ مثب. دهند. مساله مهم دیگر رابطه بین رهبر و 

 (. Dent & Higgins, 2008اس. که باید براساس اصول اتالای ارار گیرد) 
 كارآفرینی الکترونیکی  
با کارآفرینی در سازمانها  برای پرداتتن به کارآفرینی   ارتباط  تا مختصری در  الکترنیکی،نیاز اس. 

اوای  دهه   تا  اینرو،ابتدا به کارآفرینی سازمانی پرداتته می شود.  از  تحقیقات در    1970صحب. شود. 
های افراد متمرکز بود. محققان متعااباً تشخیص دادند که تود  زمینه کارآفرینی بر اادامات یا ویژگی

-گیری ایده کارآفرینی نمایند. این امر باعث شک های کارآفرینانه میا نیز مبادرت به فعالی.هسازمان 
فرهنگ بر  و  افراد،  بر  نه  سازمان  بر  که  اس.  مفهومی  سازمانی  کارآفرینی  گردید.  و  سازمانی  ها 

 (.  Cornwall & Perlman, 1990فرایندهای سازمانی متمرکز اس. )
سازمانی مطالعه سیر تحول آن اس..  و توصیف مفهوم کارآفرینی  نخستین گام جه. شنات.، درك

کنیم )هادی زاده مقدم  بررسی می   1-2بدین منظور سیر تحول این مفهوم طی چهار دهه را در شک   
 (. 86،ص1384و رحیمی فی  آبادی،
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 لکترونیکی کارآفرینی ا 
 طور به کارها و کسب تارج و در دات  اطالعاتی و ارتباطی های فرایند گیشته، سال چند طی

 ارار گرفته الکترونیکی اطالعات های فناوری پوشش تح. های صنعتی بخش اکثر در ای فزاینده

 اثربخشی و کارایی به توجه با اینترن.(، تصوصاً جمله؛ )از ها فناوری گونه این عمده مزایای . اس.

 همراه ااتصاد به فناوری پیوسته و سریع توسعة .نماید می تضمین در آینده  را روند این ادامة آنها،

 کار و کسب مفاهیم گسترش برای انواع امکانات در ای مالحظه ااب  تأثیر اطع  طور ه  ب ای شبکه

 واسطه به دارند و گردیده، ایجاد الکترونیکی ارتباطات و اطالعات های برپایه شبکه که  ای تالاانه

بالطبع، چشم این رغم به .باشند می درك ااب    جدید شرک. یک تأسیس  " تأسیس عم  انداز، 

 توصیف می  را  ای شبکه ااتصاد در تصوصاً جدید های اصطالح شرک. " الکترونیکی کارافرینی

 .(2021،  1نماید)اگراوال

بهینه، نیازهای   سازی کسب و کار اس. که با نیازسنجی و فرص.   نوعی از الکترونیکی،کارآفرینی 

زایی حجم کثیری از مشتااان فعالی. در این  اشتغال  فراهم کرده و زمینه IT بازار را بر مبنای پتانسی 
اثربخشی،    کمتر نوعی از کارآفرینی را در دنیای پیرامون بتوان یاف. که  شاید  .کندحوزه را ایجاد می 

 .باشد فراگیری و تنوع فعالیتی به اندازه کارآفرینی الکترونیکی در اتتیار داشته

 
1 Aggarwal 

 سیر تحول مفهوم کارآفرینی سازمانی

 

تر از سوئد مطرح شد. در این دوره کارآفرینی تکنولوژیکی رای  سازمانی در: برای اولین بار مفهوم کارآفرینی1970

 سازمانی بود.کارآفرینی

: در این دوره اهمی. تفکر کارآفرینانه و تروی  روحیه کارآفرینی مورد تأکید ارار گرف. و کارآفرینی سازمانی 1980

 بعنوان مزی. راابتی ارزشمند مطرح شد.

 ها مطرح شد. مفاهیم کارآفرینی در مدیری. راهبردی مطرح شد.بعنوان شرط بقا برای سازمانسازمانی : کارآفرینی1990

ها برای نوآوری و تغییر مفهوم سازمان کارآفرینی سازمانی در سطح جهان : به دالیلی چون نیاز روزافزون شرک.2000

 .گسترش یاف.

 ( سیر تحول مفهوم کارآفرینی سازمانی1شکل 
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ی اولیه پایین و کم سرمایه  مزی. راابتی این نوع کارآفرینی عبارت اس. از سادگی در شروع کار،  
 ایجاد  اس.. فرایند العاده. کارافرینی الکترنیکی با جریان ارزش همراه  هزینه بودن و ارزش افزوده فوق 

 که نماید می توصیف را اطالعاتی های فعالی. یا رشته / و اطالعاتی های فعالی. الکترونیکی، ارزش

 تدماتی هم و های اصلی فرایند مستلزم و .نماید می تلق مشتری برای افزوده مجموع ارزش در

 فرایندهای که حالی در داشته، عهده بر را ارزش عمده ایجاد کارکرد اصلی، فرایندهای .گردد می

 ااعده یک عنوان  به  . نمایند می حمای. ارزش زنجیره طول در کار و کسب از فرایندهای تدماتی 

آغاز   الکترونیکی آمیز مخاطره فعالی. برای اطالعات باورود الکترونیکی ارزش زنجیره فرایند معمول؛
 .( 2021، 1گردد)اوش و پراساد  می

 سازمانی یادگیري 
ی یادگیری،  از  رابینز  تعریف  تغ  یری ادگبراساس  نوع  از هر  نسبتاً    رییعبارتس.  به صورت  رفتار  در 

نت  ، یدائم در  م  جه یکه  رخ  ا  (. Robbins, 1988)  دهدی تجربه  که    یه یبد  فی تعر  ن ی با  اس. 
معموالً در چهار سطح    یری ادگیاند.  هستند که ااب  مشاهده   راتییبلکه تغ  س.،ین  . یااب  رو  یریادگی

بر م   ی مانو ساز  ی گروه   نی ب  ،ی گروه  ، یفرد   یی که هر تطا  افتدی اتفاق م   یزمان   یر یادگی .  ردیگی در 
  جاد ی ا   ی ها و نتا تواسته   نی ب  ی هماهنگ  ک یبار    ن ی اول  ی که برا  ی زمان   ا یشده و اصالح گردد    یی شناسا
در رفتار    رییتغ  جادیاصالح تطا وجود دارد. راه اول، ا   یحداا  دو راه برا(.  Argyris, 1995)   شود

کا  )مث   بدگو  ب. یغ  هش اس.  د  یی و  م  گران ی از  ا  انیدر  تک    یر یادگیبه    ی ریادگی نوع    ن ی افراد(. 
دوم  از ین  یاحلقه  اما  برا  ن ی دارد.  برنامه  ی راه  اصالح  تطا،  سم.    ییهااصالح  به  را  افراد  که  اس. 
بدگو   ی زمان  یحت  کند،ی م   .یهدا  گرانید از    ییبدگو  افراد  ا کنندی نم  یی که    ی ر یادگیمورد    نی. 

 .  (Argyris & Schon, 1987) اس.  یادوحلقه 
« سا  ی اواژه  « یسازمان  ی ریادگی اما  احتماالً  که  مارچ  رت ی اس.  کار    بار  نی اول  ی برا  2و  به  را  آن 

ابرده  از نظر  از طردو محقق، سازمان   ن یاند.  تول  یسازمان  یری ادگی  ق یها    ی و سازمانده   ی تکم  د،یبه 
کنند. از نظر  ی م   شیو وارد فرهنگ تو  سازندی م  ی را بر اساس آن عاد شیتو   .یدانش پرداتته و فعال

تغ  یسازمان   ی ری ادگیدو محقق    نیا از  در مسا  یری رپیییعبارتس.  اهداف،  اواعد     ی در  و  توجه  مورد 
 .  (Cyert & March, 1963)دارد.   یاژه ینقش و ی سازمان یری گمیتصم  ندیجستجو، که در فرا

 
1 Ghosh & Prasad 
2. R. M. Cyert and J. G. March 
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صاحب نظران زیادی به تعریف یادگیری سازمانی پرداتته اند که به تعریف برتی از مهمترین آنها  
 می پردازیم: 

 ( یادگیری سازمانی را اینگونه تعریف می کند: 1994سایمون ) 

وتجدیدی  بینش  رشد  سازمانی  سازمانی    ادگیری  آمیز مشکالت  موفقی.  بازنگری  و  دهی  سات. 
 توسط افراد منعکس می شود. اس. که 

 ( یادگیری سازمانی را اینگونه تعریف می کنند: 1996فایول والیلز )

 یادگیری سازمانی فرایند بهبود اادامات از طریق دانش بهتر و شنات. موثرتر اس.. 

 ( یادگیری  سازمانی را اینگونه تعریف می کند: 1996باب گانز)

یادگیری سازمانی اکتساب و کاربرد دانش ،مهارت ها،ارزش ها،عقاید و نگرش های ثمربخش در  
 (. 1383 سبحانی، جه. نگه داری ،رشد وتوسعه سازمان اس. )موحدی

عملکرد سازمان بر    یادگیری سازمانی ظرفی. یا فرآیندهای درون سازمانی برای نگهداری یا بهبود
اس. تجارب  عبارتی،Duffield, & Whitty, 2015)   اساس  به  فرآیند    (.  سازمانی  یادگیری 

ها تغییر ایجاد کرده و شرایط و  ها اس. که در روش مدیری. مواعی.جمعی اکتساب و تلق شایستگی 
کرد)  تواهد  می Akoff,2003متحول  یا  (.   ثاب.  وضعی.  یک  سازمانی،  یادگیری  که  گف.  توان 

اس.  تکام   و  محیطی  شرایط  با  تطبیق  مستمر  فرآیند  بلکه  نیس.،  محدود  آن،    هدف  طی  که 
می گروه  تشویق  سازمان  درون  مهارت های  توسعه  شوند  را  سازمان  مقصد  درباره  اجماع  و  دانش  ها 

های فردی و گروهی و انطباق  ای از تعامالت بین انطباق دهند.  یادگیری سازمانی متشک  از مجموعه 
 . (Lusier,2002درسطح سازمانی اس. ) 

تلق پویا  فرایندی  تغییر    شود ی م  ی یادگیری سازمانی  با  به سرع.  تا  اادر می سازد  را  که سازمان 
ها و رفتارها می شود. یادگیری سازمانی راه  سازگاری یابد. این فرایند شام  تولید دانش جدید، مهارت 

اس.  اصلی کارآیی سازمان  بهبود  و  دانشی  کار  منبع(  ایجاد  در    )همان  باید  موفق  پس یک سازمان 
باشد،   پویا  ا   یسازمان  رندهیادگیسازمان  (  1993)  1گاروین یادگیری  در  که  انتقال    جاد،یاس.  کسب، 

از    (. 1386)رضائیان    مهارت دارد   دی جد  یهارت ی دانش، و اصالح رفتار تود در واکنش به دانش و بص
پ ارزش   یسازمان   رنده،یادگی سازمان    2گه سن  ترینظر  افراد،  از  استفاده  با  که  سااس.  و  ترده    ری ها 
  ر ییعملکرد تود را تغ وستهی به طور پ  آورد، ی که به دس. م  یی هاها و تجربه بر درس   ه یو با تک  هاستمیس

م  بهبود  را  آن  و  وبخشدی داده  ب  رندهی ادگی   سازمان  یاصل   یاجزا  ی.  اص   پن   در  که    کندی م   انیرا 

 
1. A. David Garvin 
2. Peter M. Sange 
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. آرمان  4  ،ی ذهن  ی ها. مدل 3  ،ی شخص  ی ها.یاابل  ا ی. تسلط  2(،  یستمیگرا )س. تفکر نظام1عبارتند از:  
آمده اس.    ی ها در جدول ذکوتاه از آن   یف یاصول به همراه تعر   نی. ایگروه   یری . فراگ5مشترك، و  
 . ( 1388)سنگه، 

 1388هاي فراگیر، منبع: پیتر سنگه، . اصول سازمان2جدول 
 تعریف اصول 

 کند.سازمان چگونه کار می گیرند که ک  ها یاد می ی اعضای این سازمان همه گرا )سیستمی(. تفکر نظام1

 گیارند. های ادیمی اندیشیدن را کنار می ی افراد شیوه همه های ذهنی. مدل2

 کنند.ها، افراد تودآگاه بوده و به طور باز با دیگران برتورد می در این سازمان  های شخصی . تسلط و یا اابلی. 3

 . آرمان مشترك4
پردازند و  های عملی تود می شناسایی و تعریف برنامه ها به ی اعضای این سازمان همه

 کنند.ها توافق حاص  می در مورد آن 

 . فراگیری تیمی5
های مورد توافق، همکاری ها برای به اجرا درآوردن برنامه ی اعضای این سازمان همه

 کنند.می

 پیشینه پژوهش 
و سازمان موجب شد مدیری.  ادبیات  در  معنوی  رهبری  مفهوم  پژوهشظهور  تا  اس.  در  ه  هایی 

 شود: مورد عوام  تأثیرپییر از این متغیر انجام گردد. در ادامه به برتی از این مطالعات اشاره می
( همکاران  و  در  2021مخلوفی  پردازد.  می  الکترنیکی  کارآفرینی  با  سازمانی  یادگیری  رابطه  به   )

ن در  میانجی  متغیر  عنوان  به  سازمانی  یادگیری  ایشان،  پژوه  پژوهش  نتای   و  اس.  شده  گرفته  ظر 
تاثیر   الکترونیکی  از جمله کارآفرینی  یادگیری سازمانی بر مولفه های کارافرینی  شنشان می دهد که 

 می گیارد.  
(، در پژوهشی به بررسی تاثیر رهبری بر کارآفرینی الکترونیکی پرداتتند  2018)  1بی آر و همکاران 

 کارآفرینی الکترونیکی تاثیر می گیارد.  و اذعان کردند که رهبری اصول گرا بر 
 ( همکاران  و  تاثیر1393حیدری  بررسی  به  پژوهشی  در  سازمانی    یادگیری  بر   معنوی  رهبری  (، 

 .  بود  یادگیری سازمانی بر رهبری معنوی تای  این پژوهش حاکی از تاثیرپرداتتند. ن
-( با بررسی تأثیر رهبری معنوی بر عملکرد سازمان به این نتیجه رسیده2005)  2فرای و همکاران 

اند که رهبری معنوی از طریق ارتقای وضعی. معنوی. در سازمان و بهبود شرایط اعتقادی و فرهنگی  

 
1 Br, et al  
2 Fry et al. 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-o-Title-ot-desc/
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شود. آنها در این پژوهش رهبری معنوی را با سه بعد  افراد سازمان، باعث پیشرف. عملکرد سازمان می
 اند.  معرفی نموده 3نوع و عشق به هم 2، امید/اعتقاد 1دازانچشم

لئون را در یک ( در مطالعه1384رسته مقدم )  از نظر ویک و  یادگیرنده  ای چهار ویژگی سازمان 
مورد   دهد که سازمان  نشان می  پژوهش  یافته های   . اس.  داده  ارار  بررسی  مورد  آموزشی  سازمان 

از   پایینی  تیلی  میزان  به  با وضعی. مطلوب  بررسی  و  بوده  برتوردار  یادگیرنده  های سازمان  ویژگی 
ارزش به  احترام  نبود  دلی   به  این  و  دارد  زیادی  ی  فاصله  ضعف  تود  که  اس.  بوده  سازمان  های 

 رفته اس.. رهبری معنوی یکی از دالی  آن به شمار می
الی و  )اسماعیلی  رابطه1387پور  به  تود  پژوهش  در  درون(  عوام   بین  یادگیری  ی  و  سازمانی 

گرفته نتیجه  و  پرداتته  ارگانیک،  سازمانی  به صورت  یادگیرنده  سازمان  یک  سازمانی  ساتتار  که  اند 
های دیگر نوع رهبری بر  مسطح، غیرمتمرکز و با کمترین رسمی. در محیط کار می باشد. در پژوهش
تواند باعث  نوی مناسب میساتتار سازمانی موثر تشخیص داده شده اس. و از این رو سبک رهبری مع

 ارتقای یادگیری در سازمان گردد. 

ی  به ارائه  "دانشگاه به عنوان یک سازمان یادگیرنده"( در مقاله ی تود با عنوان  2003اسمی. )
ارائه شده وی شک    در مدل  اس..  پرداتته  یادگیرنده  دانشگاه  ایجاد یک  منظور  به  مفهومی  الگوی 

های کارآفرینی سازمانی متأثر از عوام  مختلفی معرفی شده  مشخصهگیری یک سازمان یادگیرنده با  
ها و  ها در سازمان اس.. اجرای رهبری معنوی به تقوی. ارزشاس. که یکی از آنها پایبندی به ارزش 

گیری یک سازمان کارآفرین یادگیرنده موثر  باید و نبایدها در سازمان کمک نموده و از این رو در شک  
 باشد. می

( روی ویژگی های یادگیری سازمانی مطالعه کرده و  61-62ص    1385نی نژاد و همکاران ) سبحا
 موارد زیر را در این رابطه بر می شمرند: 

فرآیندی پیچیده: متأثر از ارتباط متقاب  عوام  متعدد و متنوع درون و برون فردی، محیطی   •
 و درون و برون سازمانی( 

 های دوره های رسمی از پیش تدوین نشده اس.(  برنامه ریزی نشده: مانند متون آموزش •

یادگیری و بهبود بر فرد فرد افراد و گروه های   • از  هوشیار و هدفمند: فضاهای پرجاذبه ای 
سازمان حاکم می شود و افراد و گروه ها با دا. و کنجکاوی و همسو با استراتژی سازمان، مترصد  

 یادگیری اند. 

 
1 Vision 
2 Hope/Faith 
3 Altruistic love 
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عنوان استاد یا مهارت آموز در جایگاه انتقال اطالعات و    تعام  و پویایی: همواره یک نفر به •
آموتته ها ارار نمی گیرد. بلکه افراد، گروه ها و سازمان، هم زمان نقش دیاف. اطالعات، تجارب و  
آموتته های تود و انتقال آن به دیگران را ایفا می کنند. این فرآیند بازتوردی مداوم، سریع و موثر در  

 ایجاد می کنند.  سطح فردی و گروهی

به ساعات و مکان مشخص محدود نمی   • آموزشی رسمی  مانند دوره های  مستمر و مداوم: 
 شود. 

متحول و رشد یابنده: تعام  ، پویایی و تداوم یادشده، ویژگی زایندگی به سازمان می بخشد.   •
 تحول، رشد و بهبود مستمر، یادگیری سازمانی را به دنبال دارد. 

اس.،  های  ویژگی شده  اشاره  همکاران  و  نژاد  سبحانی  تحقیق  در  که  تحول  و  استمرار  پویایی، 
های پایدار در سازمان و احترام به آنها از سوی کارکنان اس.. رهبری معنوی در  مستلزم ایجاد ارزش 

 کند. ها نقشی موثر ایفا میگیری این ارزشپی 
متفاوت بین تغییر استراتژیک در عوام   ( در پژوهشی به سه حوزه ی نزدیک و  2003لیندا آرگوت ) 

کند. او به نقش تجربه در یادگیری، انتقال دانش در دات   درون سازمانی و یادگیری سازمانی اشاره می
و بین سازمان ها و درونی کردن دانش افراد در نظام حافظه ی سازمانی و امور فرافردی به عنوان سه  

ری سازمانی و تغییر استراتژیک ساتتار سازمانی نام می برد.  حوزه نزدیک و در عین حال متفاوت یادگی 
تواند به طور  کند، از طریق سبک رهبری مناسب میدانشی که آرگوت در تحقیق تود به آن اشاره می

مکانیزم تمامی  در  کارآفرینی  مناسب  وضعی.  بهبود  به  امر  این  که  شود  جاری  سازمان  درونی  های 
 گردد. در سازمان منجر می  الکترونیک

 مدل مفهومی تحقیق 
پس از بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل مفهومی تحقیق در ادامه ارائه تواهد شد )شک   

   باشیم: های زیرمیباشد، به دنبال بررسی فرضیه (. همانگونه که در این مدل مشخص می2
 نقش دارد. کارآفرینی الکترونیکبر رهبری معنوی (: 1Hفرضیه اول )
 موثر اس.. یادگیری سازمانیبر رهبری معنوی (: 2Hم )فرضیه دو

 تأثیر دارد. کارآفرینی الکترونیکبر  یادگیری سازمانی(: 3Hفرضیه سوم )
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 شناسی پژوهش روش 

  نوع   از   ها  داده  آوردن   دس.   به  روش  حیث  از  و   کاربردی  نوع   از  هدف  برمبنای   حاضر   پژوهش
  در   که  باشد   می   کمی  نوع  از  شده  گردآوری  هایداده  نوع  مبنای  بر  همچنین.  بود  همبستگی   -توصیفی

  شده  کارکنان حوزه مالی وزارت آموزش و پرورش توزیع نظرات  دریاف. برای  هاییپرسشنامه راستا این
  شود،   می  بررسی  معلولی  و  عل.  رابطه  یک  پژوهش  این  در  که  آنجایی  از .  اس.  گردیده  درج  نتای   و

  مفهومی   مدل  جانبه  همه   بررسی   برای  که  باشد می  علی  نوع  از  متغیرها   بین   رابطه  نظر  از   تحقیق  روش
  مدل  بخش   دو   از   ساتتاری   معادالت   مدل .  اس.  شده   استفاده   1ساتتاری  معادالت   مدل   از   تحقیق 
  و   پنهان   متغیرهای   دسته   دو  در   مدل   های متغیر  و  اس.   شده   تشکی    ساتتاری   مدل   و   گیری اندازه

تقسیم در شک   ( Kline, 2010) شوند  می  بندیآشکار  به    2.  پژوهش حاضر  در  پنهان  متغیرهای 
استفاده    Smart PLS 2ها از نرم افزار  همراه ابعاد آنها ترسیم گشته اس.. در اسم. تحلی  داده

 شده اس.. 

 نمونه   حجم و گیري  نمونه  روش  آماري، جامعه
آماری پژوهش شام    از    360جامعه  از کارکنان حوزه مالی وزارت آموزش و پرورش بود که  نفر 

و   مورگان  از جدول  استفاده  با  میان  نمونهاین  عنوان حجم     186گیری تصادفی ساده  روش  به  نفر 
 نمونه در نظر گرفته شد. 

 
1 Structural Equation Modeling (SEM) 

H

2 

( مدل مفهومی 2شکل 

 تحقیق

H

3 

H

1 

یادگیری 

 سازمانی

 رهبری معنوی

-----------

--- 
 چشم انداز

 امید/اعتقاد

 نوععشق به هم

کارآفرینی 

 الکترونیک 

-----------

--- 
 نوآوری

 پذیریریسک

 پیشگامی
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 هاابزار گردآوري داده
باشد؛ بخش اول حاوی سواالت مربوط به رهبری  پرسشنامه پژوهش حاضر شام  سه بخش می

استفاده شده  ( برای سنجش این متغیر  2005معنوی اس. که از پرسشنامه استاندارد فرای و همکاران )
سوال    5سوال مربوط به چشم انداز،    5باشد که به ترتیب  گویه )سوال( می  17اس.. این بخش دارای  

نوع اس.. بخش دوم پرسشنامه مربوط  سوال مختص عشق به هم  7مربوط به امید/ اعتقاد و درنهای.  
استاندارد  پرسشنامه  از  که  اس.  الکترونیک  کارآفرینی  (  2016)  دالستراند  کیالکترونی  کارآفرینی  به 

  می   لیکرت  ای   درجه   پن    طیف  اساس  بر   پاسخ   بسته  گویه   7  شام    پرسشنامه  این  استفاده شده اس.، 
پرسشنامه    .اس.  شده   اعتباریابی (  1396)میربااری  توسط   پرسشنامه  این   باشد، سوم  بخش  آتر  در 
( برای این کار انتخاب شد  2003)  1ی یادگیری سازمانی اس.. پرسشنامه استاندارد تیپینز و سوهی ویژه

 که از پن  سوال برای سنجش یادگیری سازمانی تشکی  شده اس..

 پایایی
پایوایی بوا استفاده شده اس.. در ایون روش    PLSبرای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از روش  

در   0.7گردد کوه مقودار بواالی  مورد سنجش وااع می  2سنجش مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
(. در تحقیوق حاضور نتوای  Hulland, 1999مورد این دو معیار نشان از پایایی ااب  ابوول دارد )

مربوط به این دو معیار در جدول زیر آمده اس. و همانگونه که نمایان اس.، بیشتر بودن تمامی مقادیر 
 نشان از پایایی مناسب پرسشنامه تحقیق دارد: 0.7از 

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای سنجش پایایی ( مقادیر  3جدول
 رهبری معنوی  متغیرها 

 یادگیری سازمانی 
 کارآفرینی الکترونیک

 پیشگامی  ریسک پییری  نوآوری نوع عشق به هم امید/اعتقاد  چشم انداز  ابعاد متغیرها 

آلفای  
 کرونباخ 

0.713 0.792 0.802 0.801 0.833 0.801 0.780 

پایایی 
 ترکیبی

0.804 0.821 0.832 0.828 0.892 0.811 0.804 

سازی معادالت ساتتاری با روایی پرسشنامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدل
)میوانگین واریوانس   AVEاس.، بررسی گش.. در اسوم. روایوی همگورا از معیوار    PLSرویکرد  
 ,Hullandباشود )موی AVE ،0.5شده( استفاده شد. مقدار موالك بورای سوطح ابوولی استخراج

 
1 Tippins & Sohi 
2 Composite Reliability (CR) 
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ها از مقودار مربوط به سازه AVEهمانگونه که از جدول پایین مشخص اس.، تمامی مقادیر (.  1999
 بیشتر بوده و این مطلب نشان از روایی همگرای ااب  ابول پرسشنامه پژوهش حاضر دارد.  0.5

 برای سنجش روایی همگرا  AVE( مقادیر  4جدول 
 كارآفرینی الکترونیک  یادگیري سازمانی  رهبري معنوي متغیرها

 ابعاد متغیرها
چشم  

 انداز 
 امید/اعتقاد

عشق به 

 نوعهم
 پیشگامی ریسک پذیري نوآوري یادگیري سازمانی 

AVE 0.536 0.654 0.587 0.617 0.801 0.688 0.755 

های دیگر در های سازههای یک سازه با شاتصروایی واگرا، میزان تفاوت بین شاتصدر اسم.  
هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین  AVEشود. این کار از طریق مقایسه جیر مدل مقایسه می

 Latent Variableدر جودول  Smart PLS 2افوزار گردد. تروجوی نورمها محاسبه میسازه

Correlations  اد که مقادیر جیر  نشان دAVE  هرسازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سوازه-
 باشد.ها میهای دیگر  بیشتر شده اس. که این مطلب حاکی از ااب  ابول بودن روایی واگرای سازه

 یافته هاي تحقیق 
سازمان  در  در این مرحله روابط علی بین رهبری معنوی، یادگیری سازمانی و کارآفرینی الکترونیک

رهبری   تأثیر  اس.،  نمایان  زیر  در شک   که  همانطور  اس..  شده  سنجیده  ساتتاری  بخش  االب  در 
الکترونیک کارآفرینی  بر  معنی   معنوی  و  مثب.  سبک  سازمانی،  تقوی.  با  که  معنی  بدین  اس.  دار 

می ارتقا  سازمان  در  الکترونیک  کارآفرینی  معنوی،  ورهبری  مثب.  تأثیر  این  بر  عالوه  دار  معنی  یابد. 
از   الکترونیک حاکی  بر کارآفرینی  یادگیری سازمانی  یادگیری سازمانی و همچنین  بر  رهبری معنوی 

 نقش میانجی یادگیری سازمانی در پژوهش حاضر اس..  

 (Smart PLS 2( مدل نهایی پژوهش )خروجی نرم افزار 3شکل  

0.34 

0

رهبری 0.8
 معنوی

کارآفرینی 
 سازمانی

امید/ 
 اعتقاد

عشق به 
 هم نوع

چشم 
 نوآوری انداز

 

ریسک 
 پذیری

 پیشگامی

یادگیری 
 سازمانی
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که  های تحقیق اس. که در جدول زیر نمایان اس.. از آنجاییاثبات کننده فرضیه  PLSتروجی  
 شوند. ی م ها تایید یه فرضهستند، تمامی  1.96باالی  tتمامی مقادیر  

 های پژوهش ( نتای  آزمون فرضیه5جدول 
 اثر ک  اثر غیرمستقیم اثر مستقیم  یه هافرض

 0.97 0.16=0.46*0.34 0.81 کارآفرینی الکترونیک ←رهبری معنوی

 ---- ---- 0.34 یادگیری سازمانی  ←رهبری معنوی

 ---- ---- 0.46 کارآفرینی الکترونیک ←یادگیری سازمانی

 گیري  نتیجهبحث و  
سازمان  مدیران  تالش سیستمی  یک  معنوی  رهبری  گفته شد،  نظری  مبانی  در  که  ها  همانگونه 

 که   هاس.  ها اس.. سالبرانگیز در درون سازمانها و موضوعات معنوی چالشبرای پاسخ به تواسته
رابطه با این  موفق هستند و مطالعاتی چند در    و  کارا  رهبران  در  بررسی این عام   دنبال  به  محققان

 ;Wright & Quick, 2011; Dent & Higgins, 2008اند )مانند  موضوع انجام داده

Fry, 2006 .)  بررسی   سه دیدگاه  از  توان  می  را  رهبری  موفقی.  تحقیقات آنها،   هاییافته   اساس  بر  
  رهبر   موفقی.  سوم،  و  گروه  رهبری   رهبر در  موفقی.  دوم،  پیروان،  رهبری  رهبر در  موفقی.  اول،:  کرد

جنبه به    . شخصی  های  از  اس..  برجسته  و  مهم  بسیار  دانش  انتقال  و  ایجاد  نقش  اول  دیدگاه  در 
دانش یک رهبر در شیوهطوری پیروان موثر جلوه میکه  با مقوله  ی رهبری  را  دانش  این  اگر  نماید. 

رابطه بدانیم،  یادگیری در سازمان مشخص یادگیری سازمانی مرتبط  -می   ی میان رهبری معنوی و 
نتیجه این  فرضیهگردد.  تأیید  با  پژوهش  گیری  رو  این  از  دارد.  همخوانی  نیز  حاضر  پژوهش  دوم  ی 

سو اس.. دیدگاه دوم که به موفقی. رهبری در گروه  حاضر با نتای  تحقیقات میکور از این لحا  هم
. بدین معنی که  رسداشاره دارد، متأثر از عوام  بسیاری اس. ولی پیشگامی مهمترین عام  به نظر می

سازمان  سایر  رهبران  به  نسب.  رهبر  شخصی.  پیشگامی  و  شده  او  به  کارکنان  جیب  باعث  ها، 
کارآفرینی   ابعاد  از  یکی  پیشگامی  اینکه  به  توجه  با  گرف..  تواهد  شک   راستا  این  در  او  کاریزمای 

ی  . دارد )فرضیهتأثیر مثب  الکترونیکی اس.، این فرضیه که رهبری معنوی بر کارآفرینی الکترونیک
سو اس.. در دیدگاه  شود و از این رو پژوهش حاضر با مطالعات باال هماول پژوهش حاضر( تأیید می

جنبه  به  که  ویژگیسوم  دارد،  اشاره  رهبر  شخصی  و  های  نوآوری  ابی   از  مدیران  کارآفرینانه  های 
های جدید و تالاانه بهای  ها و فعالی. دهند. رهبری که به شیوه پییری بسیار مهم نشان میریسک

دهد  های شخصی کاملی از تود بروز میها را بپییرد، ویژگی زیادی دهد و ریسک انجام اینگونه فعالی.
می  کارمندان  پیروی  باعث  بعد  که  دو  این  داشتن  نظر  در  با  سازمانی  یادگیری  دیگر  سوی  از  گردد. 
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الکترونیک بیشت   کارآفرینی  چه  هر  پییری(  ریسک  و  بهبود  )نوآوری  بر  معنوی  رهبری  تأثیر  به  ر 
می سازمان کمک  در  کارآفرینی  فرضیه وضعی.  تأیید  با  مثب.  کند.  تأثیر  نیز  حاضر  پژوهش  سوم  ی 
الکترونیک بر کارآفرینی  با    یادگیری سازمانی  نیز  این جنبه  از  پژوهش حاضر  این رو  از  تأیید گش.. 

 سو اس..های پیشین همپژوهش
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