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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد
انجام گرفته است ،روش تحقیق توصیفی -پیمايشی می باشد که برای بررسی ارتباط بین دو متغیر از ضريب همبستگی اسپیرمن
استفاده شده است؛ جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد اعم از کارکنان و اعضای هیات علمی که
تعداد آن ها  333نفر بوده می باشد که بر اساس جدول مورگان تعداد  494نفر بصورت طبقه ای نسبی بعنوان نمونه آماری تعیین
گرديدند؛ برای تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده شده است ،با استفاده از روش آلفای کرونباخ اعتبار کلی اين
تحقیق  4/094بدست آمد که نشانگر اعتبار قابل قبول تحقیق بوده است ،در پايان معلوم گرديد که رهبری دانش با میانگین  3/00در
سطحی متوسط و اثربخشی سازمانی با میانگین  3/43در سطحی باالتر از متوسط قرار داشته و فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر ارتباط
معنادار بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ضريب  4/44در سطح اطمینان
 99درصد تايید گرديد ،همچنین تمامی فرضیات فرعی تحقیق مبنی بر ارتباط معنادار بین مولفه های رهبری دانش با اثربخشی
سازمانی نیز همگی تايید گرديدند.
کلمات کلیدی :اثربخشی سازمانی ،رهبری دانش ،گرايش به يادگیری ،کارکنان ،دانشگاه آزاد اسالمی خرم آباد.

1

3/5 cm

مقدمه
دوران امروزی به دلیل ماهیت عصری که ما در آن زندگی می کنیم سازمان ها و مخصوصا دانشگاه ها تفاوت زيادی با سازمان های
گذشته دارند ،مسئولیت پذيری ،خودگردانی ،ناپايداری و خطر پذيری از جمله ويژگی های قرن بسیت و يکم است ،شايد محیط
آينده محیطی آرام نباشد ،اما بسیار انسانی خواهد بود(.هسلبین و ديگران )4334 ،4تئوريها و تحقیقات رهبری با وجود اهمیت برای
سازمانها ،گذشتة طوالنی دارند ،ولی اخیراً بیان نقش رهبری در مديريت دانش شروع شده است
) .)Lakshman & Parente, 3443رهبران و مديران در سازمان ها به عنوان عامالن در فرآيند انتقال دانش می توانند بسیار موثر
باشند (Lina & Asta 3443)،.رهبری دانش نقش مهمی را در ارتقای دانش سازمانی ،عملکرد سازمانی ،اثربخشی سازمانی،
يادگیری سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،ايجاد بینش و مديريت دانش و اطالعات ايفا می کند ) Lakshman,3449).عوامل متعددی
می تواند در باال بردن اثربخش سازمانی موثر باشد ،بنظر می رسد يکی از اين عوامل رهبری کردن دانش در سازمان ها باشد.
اثربخشی عبارت است از درجه يا میزانی که سازمان به هد فهای مورد نظر نائل می آيد(دفت .)4334 ،امروزه در سازمان های موفق
و پیشرفته جهان سعی می شود ،برای اثربخشی سازمان اهداف روشن و مشخصی در نظر گرفته شده و در جهت نیل و رسیدن به آن
ها همه توان در نظر گرفته شود .اثربخشی معنای کفیت را در بطن خود دارد .تحقیقات انجام شده درباره اثربخشی نشان می دهد که
بهترين راه برای اثربخشی وجود ندارد ،زيرا ديدگاه های مديريت در هر سازمان با سازمان ديگر متفاوت است(.نجف بیگی.)4330 ،
سازمان های امروزی بدون وجود دانش و اهمیت به مديريت و انتقال آن در دنیای کنونی با مشکل مواجهه خواهند شد ،در اين
رهبری دانش به عنوان عامل انتق ال دانش دارای نقش اساسی و عمده می باشد،از سوی ديگر سازمان ها به منظور دستیابی به اهداف
به وجود آمده اند ،و بحث موفقیت در سازمان ها به عنوان اثربخش سازمانی ارائه می شود .تحقیق حاضر سعی در بررسی ارتباط بین
رهبری دانش و اثربخشی سازمانی و همچنین ارتباط بین هري ک از ابعاد رهبری دانش با اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خرم آباد دارد ،بنابراين سوال اصلی اين تحقیق عبارت است از :آيا بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ارتباط معناداری وجود دارد؟
مدل تحقیق
در اين تحقیق از سه بعد ،گرايش به يادگیری ،جو حمايتی يادگیری و حمايت از فرآيند های يادگیری فردی و گروهی برای رهبری
دانش استفاده شده که اردالن و ديگران  4394در تحقیق خود تحت عنوان رهبری دانش ،هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی از اين
مدل استفاده نموده اند ،همچنین برای اثربخشی سازمانی از ابعادی همچون فرهنگ قوی ،روحیه همکاری ،اعتماد و اطمینان ،تصمیم
گیری درست و به موقع ،ارتباطات قوی ،پرداخت پاداش براساس عملکرد و رابطه متقابل استفاده شده است ،که نیک پور و ديگران
 4394در تحقیق خود از اين مدل استفاده نموده اند.
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق
رهبری ،فرآيند نفوذ يک فرد بر گروهی از افراد برای رسیدن به اهداف مشترک است(Mládková,3443 (.رويکرد های مختلف
مرتبط با رهبری بیانگر اين موضوع است که مديريت دانش و تصاحب دانش توسط رهبران برای تحقق اهداف و کارکردهای سازمان
دارای اهمیت زيادی است (Lakshman,3449 ).رهبری دانش شامل هر نگرش يا عملی (فردی ،گروهی ،عینی و ضمنی) می
باشد که دانش و اطالعات جديد و مهم را در روش هايی که در نهايت موجب تفکر و پیامد جمعی شده تهیج نموده ،تا خلق ،تسهیم و
مورد استفاده قرار گیرد(.میبی و همکاران .) 3443 ،فرآيند انتقال دانش به دو صورت رسمی و غیر رسمی انجام می شود ،که در اين
میان انتقال دانش غیر رسمی عمقیق ،خوشبینانه ،خالق و پايدار بوده که باعث می شود اثربخشی ارتقاء پیدا کند ،همچنین انتقال
رسمی نیز تعداد زيادی از افراد را به وسیله ارزش های عالی و مورد قبول تحت تاثیر قرار دهد)Politis,3444( .فرهنگ ،ساختار
سازمانی ،سبک مديريتی حاکم بر سازمان ،يادگیری سازمانی و تکنولوزی از جمله شاخص های تاثیر گذار بر انتقال دانش در سازمان
می باشند )Longman,4930( .سارابیا  )3440(4درخصوص رهبری دانش دو سیکل را ارائه می دهد که متشکل از چهار عنصر می
باشد اين عناصر عبارتند از :رهبری ،دانش ،فرهنگ و يادگیری ،هرچند نوشته ها و متون درخصوص عملکردهای مديران سطح باال،
اهمیت نقش اطالعاتی و اهمیت اطالعات با ابداع يک بینش را شناسايی کرده و بر آن تأکید نموده اند ،اما اين تالشها بر مديريت
اطالعات يا مديريت دانش به عنوان نقشهای کلیدی رهبری تمرکز ندارند ،با وجود تأثیر حیاتی رهبری دانش در نوآوری موفقیت آمیز
يک فراتحلیل جديد آشکار کرد که تأثیرات رهبری بهندرت در تحقیقات مستور می ماند(.اردالن)4394 ،
اثر بخشی سازمانی يک مفهوم واحد و منفرد نیست؛ بلکه اين موضوع پیچیده و مشتمل بر انتظارات و ترجیحات گوناگون است).
 )Katsikan et al, 3444,اثر بخشی سازمانی روشی است که سازمان ها ،چگونگی دستیابی و تحقق موفقیت آمیز و مطلوب اهداف
و مأموريتهايشان را از طريق راهبردهای از پیش تعیین شده سازمانی ،مورد ارزيابی قرار می دهند ) Qiu&Lin,3444).در واقع
سازمانی اثربخش است توانايی مديريت ابهام ها ،انعطاف پذيری ،ارتباط با مشتری و مشتری مداری ،تولید ،ارزش مداری و ساختار
بندی يادگیری را داشته باشد ،و توانايی باالی کارکنان و حیطه شغلی آنان را بشناسد ).) Uhl-Bien et al, 3440کمبل)4990(3
در بازبینی خود از مطالعات صورت گرفته پیرامون اثربخشی سازمانی ،اظهار داشت که معیارهای ارزيابی اثربخشی سازمانی بايد به
گونه ای ايجاد شود ،که بتوان آن ها را به منظور مقايسه سازمان ها ،سنجش تأثیر تالش و کوشش های صورت گرفته در جهت
توسعه سازمانی و تعیین ويژگیهايی از سازمان که به طور معناداری با اثربخشی سازمانی به عنوان يک مفهوم بنیادی مرتبط هستند،
به کار گرفت ،از جمله اين معیار ها می توان به مواردی همچون اثربخشی کلی ،کارايی ،کیفیت ،رشد ،انگیزش ،کنترل ،انعطاف
پذيری و سازگاری ،مهارت های وظیفه ای مديريت ،ارتباطات و مديريت اطالعات ،مشارکت و تقسیم قدرت ،پیشرفت ،بهره وری،
سود ،میزان غیبت ،رضايت شغلی ،روحیه  ،تعیین هدف و برنامه ريزی ،مهارت های بین فردی مديريتی ،آمادگی ،کاربرد منابع
محیطی ،ارزش منابع انسانی ،آموزش و توسعه اشاره نمود).) Kaplan& NORTON 3443
در مورد رهبری دانش و اثربخشی سازمانی مطالعاتی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که از آن جمله می توان به
مطالعاتی چند اشاره نمود.
اردالن و ديگران ) 4394(،در تحقیقی تحت عنوان رهبری دانش ،هوش سازمانی و اثريخشی سازمانی ،پس از بررسی و تجزيه و تحلیل
در يافتن د که وضعیت هر سه متغیر رهبری دانش ،هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی در سطحی باالتر از متوسط بوده ،با ظريب
همبستگی پیرسون دريافتند که بین رهبری دانش و هوش سازمانی با اثربخشی سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .و از مولفه
های رهبری دانش حمايت از فرآيند ياد گیری فردی و گروهی بیشترين ارتباط را با اثربخشی سازمانی دارد .قنبری و
اسکندری()4394در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین رهبری دانش با مديريت سرمايه فکری که در دانشگاه بوعلی سینا
همدان انجام دادند ،دريافتند که رهبری دانش و مديريت سرمايه فکری در اين دانشگاه باالتر از سطح متوسط بوده و با ضريب
همبستگی پیرسون دريافتند که بین رهبری دانش با مديريت سرمايه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتايج تحلیل
رگرسیون چندگانه بیانگر آن بود که از بین مؤلفه های رهبری دانش ،مؤلفه حمايت از فرايند يادگیری فردی و گروهی بیشترين تأثیر
را در پیش بینی مديريت سرمايه فکری دارد .لینا و آستا )3443( 3در تحقیقی تحت عنوان نقش رهبری در انتقال دانش در يک
سازمان خالق ،که بصورت موردی در صدا و سیمای لیتوانی انجام دادند ،در يافتند که رهبری بر انتقال دانش در يک سازمان خالق
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تاثیر گذار است .الکشمن ) 3449( 4در تحقیقی تحت عنوان رهبری دانش سازمانی ،در يافتند که رهبری دانش با اثربخشی سازمانی
ارتباط معنادار و مستقیم داشته ،همچنین دانش و اطالعات رهبران به طور مستقیم با اثربخشی سازمانی و ادراکات رهبری ارتباط
دارد .ايدين و سیالن )3449( 3در تحقیقی تحت عنوان تاثیر ظرفیت يادگیری سازمانی با اثربخشی سازمانی که در کشور ترکیه انجام
دادند ،در يافتند که رابطه معناداری بین اثربخشی سازمانی و ظرفیت يادگیری سازمانی وجود دارد.
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ارتباط معناداری وجود دارد.فرضیات فرعی
-4بین گرايش به يادگیری و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ارتباط معناداری وجود دارد.
-3بین جو حمايتی يادگیری و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ارتباط معناداری وجود دارد.
 -3بین حمايت از فرآيند های يادگیری فردی و گروهی و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد
ارتباط معناداری وجود دارد.
مواد ها و روش ها
در انجام تحقیقات بر اساس نوع و ماهیت از روش های مختلفی استفاده م ی شود .با توجه به اين که در اين تحقیق بدنبال بررسی و
توصیف وضع موجود رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد هستیم ،لذا تحقیق از
نوع توصیفی و پیمايشی می باشد.همچنین چون قصد بر اين است که ارتباط دو متغیر نیز با هم سنجیده شود ،لذا تحقیق حاضر از
نوع همبستگی می باشد .ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه ای با طیف پنج وجهی لیکرت بوده که برای تجزيه وتحلیل داده ها از
نرم افزار  spssاستفاده می شود .جامعه آماری شامل کل کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد که تعدادشان  394نفر بوده
که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  494نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شده و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی
مورد بررسی قرار می گیرند .میزان اعتبار نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ  ./094بدست آمد که نشان دهنده ی پايايی و اعتبار
مناسب اين تحقیق می باشد .شیوه نمونه گیری در جدول زير آمده است.
نسبت(درصد)

اعضای نمونه

جنس

تعداد

30

44

404

مرد

39

44

33

زن

34

34
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مرد

43

9

33

زن

494

444

333

-

نام طبقه
کارکنان
اساتید
جمع کل

یافته ها
بعد از تجزيه و تحلیل داده ها در مورد توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخگويان می توان گفت که از لحاظ جنسیت 33
درصد پاسخگويان مرد و  40درصد پاسخگويان زن بودند ،از لحاظ سن می توان گفت که  33درصد پاسخگويان در رنج سنی،34-34
 44درصد در رنج سنی  34-44و  33درصد در رنج سنی  44سال يه باال قرار داشتند ،در مورد تحصیالت می توان گفت که 43
درصد دارای مدرک ديپلم 43 ،درصد دانشجو يا دارای مدرک کاردانی 49 ،درصد دانشجو يا دارای مدرک کارشناسی 44 ،درصد
دانشجو يا دارای مدرک کارشناسی ارشد و  3درصد دانشجو يا دارای مدرک دکتری می باشند.
توصیف متغیر های تحقیق

4- Lakshman
3- Aydin & Ceylan
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جدول( :)1توصیف وضعیت رهبری دانش و مولفه های آن
موضوع

میانگین

انحراف معیار

گرایش به یادگیری

3/43

4/033

جو حمایتی یادگیری

3/44

4/344

حمایت از فرآیند های یادگیری فردی

3/30

4/034

3/00

4/093

و گروهی
رهبری دانش

با توجه به اطالعات موجود در جدول شماره يک مبنی بر میانگین و انحراف معیار رهبری دانش و مولفه های آن می توان گفت که
رهبری دانش با میانگین  3/00در سطحی متوسط و قابل تامل قرار دارد ،همچنین مولفه های گرايش به يادگیری با میانگین  3/43و
حمايت از فرآيند های يادگیری فردی و گروهی با میانگین  3/30در سطحی متوسط و مولفه جو حمايتی يادگیری با میانگین 3/44
درسطحی باالتر از متوسط قرار دارد ،الزم به ذکر است که مولفه جو حمايتی يادگیری با میانگین  3/44و گرايش به يادگیری با
میانگین  3/43به ترتیب باالترين و پايین ترين سطح را داشته اند.
جدول( :)2توصیف وضعیت اثربخشی سازمانی و مولفه های آن
موضوع

میانگین

انحراف معیار

فرهنگ قوی

3/33

4/334

روحیه همکاری

3/30

4/333

اعتماد و اطمینان

3/34

4/044

تصمیم گیری درست و بموقع

3/33

4/443

ارتباطات قوی

3/93

4/430

پرداخت پاداش بر اساس عملکرد

3/34

4/433

رابطه متقابل

3/03

4/343

اثربخشی سازمانی

3/43

4/434

با توجه به اطالعات موجود در جدول شماره دو مبنی بر میانگین و انحراف معیار اثربخشی سازمانی و مولفه های آن می توان گفت
که اثربخشی سازمانی با میانگین  3/43در سطحی باالتر از متوسط قرار داشته است ،همچنین مولفه های فرهنگ قوی با میانگین
 ،3/33روحیه همکاری با میانگین  3/30و اعتماد و اطمینان با میانگین  3/34در سطحی باالتر از متوسط و مولفه های تصمیم گیری
درست و بموقع با میانگین  ،3/33ارتباطات قوی با میانگین  ،3/93پرداخت پاداش بر اساس عملکرد با میانگین  3/34و رابطه متقابل
با میانگین  3/03همگی در سطحی متوسط قرار داشته اند ،الزم بذکر است که مولفه روحیه همکاری با میانگین  3/30و پرداخت
پاداش بر اساس عملکرد با میانگین  3/34به ترتیب دارای باالترين و پايین ترين سطح بوده اند.
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف:
با توجه به سطح معناداری مربوطه برای متغیر رهبری دانش ( )4.444و مولفه های گرايش به يادگیری( )4.443جو حمايتی
يادگیری( )4.444و حمايت از فرآيند های يادگیری فردی و گروهی( )4.444و متغیر اثربخشی سازمانی( ،)4.444فرهنگ
قوی( ،)4.444روحیه همکاری(،)4.444اعتماد و اطمینان( ،)4.443تصمیم گیری درست و به موقع( ،)4.444ارتباطات قوی(،)4.444
پرداخت پاداش براساس عملکرد(،)4.443رابطه متقابل( )4.443فرض نرمال بودن داده ها رد شده و فرض غیر نرمال بودن داده ها
برقرار می باشد  ،بنابراين برای آزمون و تحلیل ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضريب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود.
آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول(:)3همبستگی بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی
اسپیرمن

اثربخشی سازمانی

رهبری دانش

ضريب همبستگی
سطح معنادای

4

**./44
4/444
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با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره سه مبنی بر همبستگی بین رهبری دانش و اثربخش سازمانی می توان گفت که رهبری
دانش با ضريب  4/44در سطح اطمینان  99درصد با اثربخشی سازمانی ارتباطی معنادار و مستقیم در جهت مثبت دارد؛ بنابراين
فرضیه اصلی تحقیق تايید می گردد.
فرضیات فرعی
-4بین گرايش به يادگیری و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول(:)4همبستگی بین گرایش به یادگیری و اثربخشی سازمانی
اسپیرمن

اثربخشی سازمانی

گرايش به يادگیری

ضريب همبستگی
سطح معنادای

4

**./33
4/444

با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره چهار مبنی بر همبستگی بین گرايش به يادگیری و اثربخش سازمانی می توان گفت که
گرايش به يادگیری با ضريب  4/33در سطح اطمینان  99درصد با اثربخشی سازمانی ارتباطی معنادار و مستقیم در جهت مثبت
دارد؛ بنابراين فرضیه شماره يک تحقیق تايید می گردد.
-3بین جو حمايتی يادگیری و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول(:)5همبستگی بین رجو حمایتی یادگیری و اثربخشی سازمانی
اسپیرمن

اثربخشی سازمانی

جو حمايتی يادگیری

ضريب همبستگی
سطح معنادای

4

**./33
4/444

با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره پنج مبنی بر همبستگی بین جو حمايتی يادگیری و اثربخش سازمانی می توان گفت که
جو حمايتی يادگیری با ضريب  4/33در سطح اطمینان  99درصد با اثربخشی سازمانی ارتباطی معنادار و مستقیم در جهت مثبت
دارد؛ بنابراين فرضیه شماره دو تحقیق تايید می گردد.
 -3بین حمايت از فرآيند های يادگیری فردی و گروهی و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد
ارتباط معناداری وجود دارد.

جدول(:)6همبستگی بین حمایت از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی و اثربخشی سازمانی
اسپیرمن

اثربخشی سازمانی

حمايت از فرآيندهای يادگیری
فردی و گروهی

ضريب همبستگی

4

**./49
4/444

سطح معنادای

با توجه به اطالعات مندرج در جدول شماره شش مبنی بر همبستگی بین حمايت از فرآيندهای يادگیری فردی و گروهی و اثربخش
سازمانی می توان گفت که حمايت از فرآيندهای يادگیری فردی و گروهی با ضريب  4/49در سطح اطمینان  99درصد با اثربخشی
سازمانی ارتباطی معنادار و مستقیم در جهت مثبت دارد؛ بنابراين فرضیه شماره سه تحقیق تايید می گردد.
نتیجه گیری
رهبری دانش نقش مهمی را در رشد ،شکوفايی و ارتقاء سازمان ها ايفا نموده و از آن به عنوان يک ابزار برای رقابت با سازمان های
ديگر و طوالنی تر نموده عمر حیات سازمان استفاده نمود ،اثربخشی سازمانی میزان رسیدن سازمان در رسیدن به اهداف و نیل به آن
ها است ،در واقع بدون اثربخش بودن سازمان ه ا نمی توانند به حیات خود ادامه دهند زيرا عمر هر سازمانی در گرو رسیدن به
اهدافش در هر سطحی است .تحقیق حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد خرم آباد بوده است که در پايان می توان گفت که رهبری دانش با میانگین  3/00در سطحی متوسط و اثربخش
سازمانی با میانگین  3/43در سطحی باالتر از متوسط قرار داشت ،در مورد فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین
رهبری دانش و اثربخشی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد می توان نتیجه گرفت که رهبری دانش با
ضريب  4/44در سطح اطمینان  99درصد با اثربخشی سازمانی ارتباطی معنادار و مستقیم در جهت مثبت داشته بنابراين فرضیه
اصلی تحقیق تايیدگرديد .در واقع می توان گفت که افزايش و ارتقاء رهبری دانش باعث افزايش و ارتقاء اثربخشی سازمانی شده و
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 همچنین در مورد فرضیات فرعی تحقیق مبنی بر وجود.کاهش رهبری دانش باعث کاهش و ضعف در اثربخشی سازمانی خواهد شد
ارتباط معنادار بین ابعاد رهبری دانش با اثربخش سازمانی می توان نتیجه گرفت که تمامی ابعاد رهبری دانش با اثربخشی سازمانی
. ارتباطی معنادار و مستقیم در جهت مثبت داشتند، درصد99 در سطح اطمینان
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