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 مقدمه 

نی بر دانش را ردهای مبتود عملکتر در موضوعات مهم و بهبها با تکیه بر دانش برتر امکان اتخاذ تصمیمات معقولمدیریت سازمان

ونگی تبدیل آنند تا چگها در پیشود و سازمانمحسوب می تر از خود دانشای مهمرو مدیریت دانش مقولهآورند. از اینفراهم می

ر ایجاد دران موفق ند. مدیهای فردی و گروهی تبیین و روشن کنفردی و سازمانی را به دانش و مهارت هایاطالعات و دانسته

حداکثر  انش را بهایش دزمحیطی بدون ترس و سرشار از اعتماد که اعضای حاضر به تسهیم دانش با یکدیگر باشند، محیطی که 

(. 1400 ن،همکارا و )محمودی گیرندی از دیگران پیشی میدهد، در کسب اثربخشرساند و دانش را به نوآوری سوق میمی

 به دادن در اهمیت زیادی بسیار ایهتفاوت عصر حاضر، ارتباطی و رقابتی فناورانه، ماهیت دلیل به ها،دانشگاه ویژهو به هاسازمان

 ها،سازمان برای افزون وزر اهمیت تعلرهبری به تحقیقات و هاتئوری دارند. گذشته در هاسازمان با اطالعات و دانش یمقوله

 رهبری از سخن اکنون بود، تفکر هایکانون در توجهی جالب دانش موضوع مدیریت پیش، چندی تا اگر دارند. طوالنی یگذشته

 نسازما برای آفرینی ارزش راستای در مدیران فراروی هایچالش گیرچشم تغییر از حاکی دانش است. رهبری آمده میان به دانش

 (.1395باشد )صنوبر و همکاران، اخیر می هایسال طی

 قلمرو در فعال توجه اندیشمندان و آمده میان به است دانش مدیریت یاز مقوله باالتری سطح در که دانش رهبری از سخن اکنون

راستای  در مدیران ویفرار هایچالش چشمگیر تغییر از حاکی دانش رهبری است. نموده جلب خود را به رسانیاطالع و مدیریت

 و مدتانداز بلندچشم هاسازمان عالی رهبران گذشته، در (.2020، 1باشد )زآپاخیر می هایسال طی سازمان برای آفرینیارزش

 در موجود دانشی سیستم توسط دانش تأثیرگذار روز به روز کهآن حال دادند،قرار می خود توجه مورد را کالن هایگیریتصمیم

 امروزی، مدیران فراروی اصلی چالش نتیجه در شود،می منتشر تولید و است سازمان آن دانشی کارکنان از متشکل که سازمان

 بدین گردد.می سازمان بازاری ارزش افزایش سبب که کنندمی تولید را دانشی که است کارآیی اعضایی ارتقای و دانایی افزایش

 و تولید ظرفیت وری، افزایشبهره و عملکرد ارتقای که محور هستیمدانش هاینسازما از جدیدی نسل آمدن پدید ترتیب شاهد

 (.  1399شناس قاضی محله، کنند)حقدنبال می آنها که هستند دیگری اهداف همگی مشتریان، و کارکنان رضایت

این  باشد.ر اطالعات میهای آموزشی در شرایط رقابتی و عصترین عوامل موفقیت سازمانیکی از مهم 2«محوررهبری دانش»

نیز شاخصی  ی سرمایه فکری سازمان ومنزلهکنند و بهگیری میهای آموزشی دانش خود را اندازهموضوع امروزه شماری از سازمان

به ویژه در حوزه آموزش و پرورش با ایفای نقش امروزی مدیران کنند. های خود منعکس میگزارش ها دربندی سازمانبرای درجه

در جهان امروز  های مختلف فراهم آورند.زمینه درسازمان آموزشی را رشد که موجبات  دنوجود آورهباید محیطی را بری دانشی رهب

-بدیلی در تعیین و تکوین شخصیت دانشنهادهای آموزشی که نقش بیویژگی ترین ترین و اساسیرهبری به عنوان یکی از مهم

 مجرای از محور،دانش رهبری (.1400 ،لی و همکارانقلیچموزی دارد معرفی شده است )آمهارتو  آموزان، افزایش سطح دانش

 در سازی دانش)سازمانذخیره اقدامات و هاتکنیك یتوسعه طریق از موجود دانش برداریبهره به تمایل رهبری تعاملی، اندازچشم

کند)موغلی و سپندآسا، می تشدید دانش( هایبخش ازیسدانش )یکپارچه دانش کاربرد دارد(، انتقال اطالعاتی چه حاضر حال

1394 .) 

 ابداع نیازمند هادگرگونی و هاعرصه رقابت بقاء در برای و شوندمی رو روبه ایتازه هایچالش با هاسازمان گذرد،می که روز هر

 یاری اهداف تأمین در را هاسازمان که ییابزارها از یکی باشند.می ابزاری نوین و جدید هایاستراتژی طراحی و تازه ساختارهای

 داشته مؤثری نقش هاسازمان امور و توسعه بهبود در امروزی پرتالطم محیط در تواندمی است که 3«سازمانی شفافیت»کند، می

 متضاد که یسازمان (. شفافیت1395 عظیمی، و کند)درویش یاری آن و حفظ پایدار رقابتی مزیت به رسیدن در را هاسازمان و باشد

                                                      
1 . Zapp 

2 . Knowledge-based leadership  

3 . Organizational transparency  



 

 3/ ...یرانفراشناخت مد هايمهارت یانجیبا نقش م یسازمان یتشفاف آفرینیارزش بر محوردانش يرهبر یرتاث  

 
 زمینه در بسیار وجود مطالعات و شودمی  محسوب سوم هزاره اخالقی موضوعات از یکی است، سازمان در کاریو پنهان اختفا

 مبنای بودن آشکار سازمانی (. شفافیت2020، 1است )واکارو سازمانی مفهوم این به روزافزون توجه از سازمانی حاکی شفافیت

 برای اداری فساد با مبارز ابزار مؤثرترین عنوانبه که است درآمد و قدرت توزیع بر حاکم ارهایسازوک و حکومتی هایتصمیم

 همه برای آن بودن دسترس قابل و اطالعات جریان آزاد گذاشتن یعنی رود؛می کاربه پایدار ایجامعه ایجاد و کارا دولتی استقرار

و میانداری،  پوردارد )دیهیم اجتماعی سرمایه توسعه در مهمی نقش زمانیسا شفافیت هستند. ارتباط در هاتصمیم با که کسانی

فرایندی است که اطالعات مربوط به شرایط موجود، تصمیمات و اقدامات را قابل دسترسی، رویت و فهم  سازمانی، شفافیت (.1396

 (.1396)درخشان و همکاران،  کندمی

یندهای عالی مؤثر بر مهار و هدایت اهایی بود که بر نقش فرتم، پیدایش نظریههای نیمه دوم قرن بیسترین پیشرفتیکی از مهم

. مطرح شد 3وسیله فالولهکه نحستین بار ب نام دارد 2«فراشناخت»تر های عالیینداکنند. این فرکید میأیندهای شناختی تافر

توان در آثار مربوط به که برخی از مبانی آن را می ای استکنندهتجربی مستحکم و قانع های نظری وبرآمده از بنیان فراشناخت،

-بازده  های فراشناختی وها، تجربهها، وسیلهفراگیران، بین هدف بر پایه دیدگاه پیاژه، .شناختی جستجو کرد -شناسی تحولیروان

 کیوانی ودهند )انطباق مییابند و سپس مشاهدات خود را با مشاهدات به عمل آمده هایی میهای تکلیف مورد یادگیری، رابطه

تر، طور دقیقبه شود.می گفته دانستن درباره دانستن یا شناخت به شناختن فراشناخت فراشناخت، هایمهارت (.1394 جعفری،

 شناختی فرایندهای از آگاهی با فراشناخت (.1393همکاران،  است )جوانمرد و خود یادگیری چگونگی درباره فرد دانش فراشناخت،

 از است. بسیاری تربیت و تعلیم توجه متخصصان مورد همواره هاتوانایی این بهبود و تقویت منظوربه هایییافتن روش نیز و انسان

 درک اطالعات، کالمی تبادل جمله از شناختی هایفعالیت انواع در مهمی نقش فراشناختی هایمهارت معتقدند که محققین

و غیره  اجتماعی شناخت مسئله،حل حافظه، توجه، ادراک، آموزی،زبان نوشتن، می،کال درک پیشرفت، انگیزش مطلوب خواندن،

های موزش راهبردهای فراشناخت باعث بهبود عملکرد درک مطلب و سایر کنش(. آ1399همکاران،  و کند)غضنفریمی بازی

درگیر در یك عمل شناختی از ابتدا تا انتها های شود که فرد بتواند تمام کنششود. آموزش این راهبردها باعث میشناختی فرد می

اش نسبت به زمان و مکان در یندهای ذهنیاوری فرای هدایت کند که بهرهگونهرا تحت نظر بگیرد و جریان یادگیری خود را به

یگر های مکانی و زمانی دها، ابزارهای مفیدی برای تعمیم یادگیری به موقعیتگونه آموزشدسترس افزایش یابد. این

 (. 2019، 4هستند)دیسوت و ازسوی

محور و رهبری دانش»( در تحقیقی تحت عنوان 1400محمودی و همکاران )در این راستا تحقیقاتی به شرح زیر انجام شده است: 

محور یك سبك رهبری در به نتایجی به شرح زیر دست یافتند: که رهبری دانش« های علوم پزشکیمرجعیت علمی در دانشگاه

محور و با برخورداری از توانمندی عمومی و مان است سبکی که نقطه اتصال ارتباط سازمان می باشد. رهبری بر مبنای دانشساز

-طوری که میتخصصی و مدیریت بهینه سازمانی )که خود یك مبنای مرجعیت علمی است( یك سرمایه ارزشمند سازمانی است به

گیری از رویکرد رهبری ترین میزان بازدهی در سازمان جاری کند. بنابراین با بهرهتواند اهداف رهبری را به شکل مطلوب و باال

ای از منابع سازمانی با رویکرد مرجعیت علمی نمود. نتایج این پژوهش به مسئوالن و مدیران و برداری بهینهتوان بهرهمتناسب می

محور و اثربخش در سازمان استفاده نمایند تا بتوانند هبران دانشکند که از رهای علوم پزشکی پیشنهاد میاندرکاران دانشگاهدست

بررسی تأثیر »در تحقیقی تحت عنوان ( 1399) محلهشناس قاضیحقمندی سازمانی شوند. موجب ارتقاء مرجعیت علمی و جهت

به « (ه ایران استان گیالنگزاران شرکت بیمهای رهبر بر وفاداری کارکنان )مطالعه موردی بیمهمحور و شایستگیرهبری دانش

                                                      
1. Vaccaro 

2. Metacognition 

3. Flawel 

4 . esoete & Ozsoy 
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محور تأثیر مثبتی که شایستگی رهبر در سازمان تأثیر مثبتی بر اشتراک دانش داشته، رهبری دانشنتایجی به شرح زیر دست یافتند: 

گزاران دارد. شایستگی در شخص رهبر بر عملکرد شغلی کارکنان، اشتراک دانش بر عملکرد شغلی کارکنان، بر عملکرد شغلی بیمه

-ثیر مثبتی دارد. همچنین اشتراک دانش نقش واسطهأگزاران تاشتراک دانش بر وفاداری کارکنان و عملکرد شغلی بر وفاداری بیمه

محور و ای بین روابط رهبری دانشای بین روابط شایستگی رهبر در سازمان و عملکرد شغلی کارکنان، عملکرد شغلی نقش واسطه

گزاران شرکت بیمه ایران ای بین روابط شایستگی در شخص رهبر و وفاداری بیمهنقش واسطه وفاداری کارکنان و عملکرد شغلی

به نتایجی به شرح « محور و تسهیم دانشرهبری دانش»( در تحقیقی تحت عنوان 1399اران )و همک لیقلیچ .استان گیالن دارند

کند. بر این ها را تعدیل میدانش در این شرکتمحور و تسهیم ی رهبری دانشبنیان رابطهفرهنگ دانشزیر دست یافتند: که 

های مورد مطالعه از این اند و مدیران شرکت بنیان تسهیل شدهیندهای مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی دانشااساس، فر

ایجاد و حفظ فرهنگ بنیان از های دانشبرند. بنابراین، حمایت رهبران شرکتمنظور بهبود تسهیم دانش سود مینوع فرهنگ به

-مثبت و مؤثر در تسهیم دانش مورد تأکید است. در بخش پایانی، پیشنهادهایی جهت استفاده محققان آتی و مدیران شرکت ها به

و تدبیری  طلبروزی. بنیان و تسهیم دانش بیشتر ارایه شده استمحور، قابلیت فرهنگ دانشمنظور ارتقاء رفتارهای رهبری دانش

های لبنی یند مدیریت دانش و نوآوری در شرکت فرآوردهامحور و فربررسی نقش رهبری دانش»حقیقی تحت عنوان در ت (1396)

یید کلیه فرضیات مبتنی بر رابطه أفرضیه بوده است که با ت دهاین تحقیق شامل به نتایجی به شرح زیر دست یافتند: « کاله تهران

های مدیریت های مدیریت دانش، ترتیب مولفهعملکرد نوآورانه با میانجیگری مولفهمحور و های رهبری دانشمعنادار میان مولفه

های انتقال دانش گونه بوده است که مولفهمحور بدیندانش در تاثیرگذاری بر عملکرد نوآورانه و تاثیرپذیری از رهبری دانش

سازی دانش نیز دارای کمترین ذخیره نیزاشته است و محور در شرکت کاله تهران دبیشترین تاثیرپذیری را از مولفه رهبری دانش

های مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه، انتقال دانش بیشترین تاثیرگذاری و خلق ثیرپذیری بوده است. در تاثیرگذاری مولفهأسطح ت

در  (1396) پورعلی و جعفری دانش نیز کمترین میزان تاثیرگذاری بر سطح عملکرد نوآورنه در شرکت کاله تهران را داشته است.

های مدیریت دانش مطالعه موردی در محور بر نوآوری سازمانی از طریق شیوهبررسی تاثیر رهبری دانش »عنوان  تحقیقی تحت

 رهبری معنادار و مثبت ارتباط ها،فرضیه آزمون ییدأتبا به نتایجی به شرح زیر دست یافتند: « سازمان مدیریت منابع آب کشور

 یکدیگر با مستقیمی رابطه و نوآوری دانش مدیریت و رساندمی اثبات به را سازمانی و نوآوری دانش مدیریت هایبرشیو محوردانش

 نوآوری بر محوردانش رهبری تاثیر دهندهنشان و شده نامبرده عوامل روابط بر شاهد ادبیات موضوع در مختلفی هایمدل که دارند

 مدیریت بر سازمانی شفافیت ( پژوهشی با عنوان تأثیر1397و همکاران ) پوردیهیم .است مدیریت دانش هایشیوه طریق از سازمانی

نوشهر انجام دادند. نتایج  و چالوس هایشهرستان دولتی هایسازمان اجتماعی کارکنان سرمایه گریمیانجی با سازمانی ترومای

ن از مسیر شفافیت سازمانی اجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی، همچنی همسیرها از شفافیت سازمانی و سرمای ههمنشان داد که 

توان نتیجه شود و میها تأیید میاجتماعی بر مدیریت ترومای سازمانی معنادار است و روابط بین آن هاز طریق متغیر میانجی سرمای

 (1397رحمتی ) .تواند به مدیریت ترومای سازمانی کمك کنداجتماعی در کنار شفافیت سازمانی می هگرفت توجه به سرمای

آموزان نارساخوان انجام دانش یادگیری هایسبك و شناختی هایتوانایی بر فراشناختی هایمهارت شی با عنوان اثربخشیپژوه

 هایمهارت نتیجه در است. بوده موثر یادگیری هایسبك و شناختی هایتوانایی بر فراشناختی هایداد. نتایج نشان داد که مهارت

 خواننارسان آموزاندانش یادگیری هایسبك و شناختی هایتوانایی در بازده زود و مفید ر،موث روش یك عنوانفراشناختی به

: مطالعه مورد) اجتماعی سرمایه توسعه در سازمانی شفافیت نقش ( پژوهشی با عنوان بررسی1396میانداری ) پور واست. دیهیم

شفافیت سازمانی و ابعاد آن  ،سازی معادالت ساختاری نشان دادمدلانجام دادند. نتایج نشان داد که  (مازندران غرب هایشهرداری

محور تاثیر رهبری دانش( پژوهشی با عنوان 1396) غالمپور و علیخان گرگانی .گذارنداجتماعی می هسرمای هتأثیر معناداری بر توسع

 ها ازسازمان حوریتد. نتایج نشان داد که مانجام دادن دانشگاه آزاد اسالمی رشت و ابعاد مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری سازمانی

http://www.smsjournal.ir/?_action=article&au=717289&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2++%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86+%D9%84%DB%8C
http://www.smsjournal.ir/?_action=article&au=717289&_au=%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2++%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86+%D9%84%DB%8C
http://www.smsjournal.ir/article_113804_e885943b69680f5ccce67ebea79f9d29.pdf
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=88673&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=88673&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=88673&year=&PDF=
https://www.sid.ir/fa/seminar/SearchPaper.aspx?str=&journal=&subject=&writer=313541&year=&PDF=
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 ؛اندبنیان تغییر پیدا کرده است. بسیاری از آنها هویت یافته و برخی به نابودی کشیده شدههای دانشرویکرد سنتی به سمت نگرش

عنوان یك نیاز ش بههای پیشرو به اهمیت و نقش دانیابد دانش بشری است. سازمانچه مانده است و روز به روز گسترش میاما آن

اما در این تحقیق از ابعاد  ؛وجود دارد که بر عملکرد نوآوری یك سازمان تاثیرگذار است اند. عوامل مختلفیراهبردی پی برده

( پژوهشی با عنوان 2021)1جانگ و ریتامنعنوان عوامل موثر عملکرد نوآوری نام برده شده است. مدیریت دانش و رهبری دانش به

متحده انجام دادند. نتایج نشان  ایاالت کار سازیغنی و سازمانی شفافیت ارتباطات معتبر، رهبری تاثیر: مشارکت کار روینی ایجاد

سازی کار در زندگی، به عنوان سه عامل تاثیرگذار در ارتباط با مشارکت داد که رهبری معتبر، سازمانی شفاف ارتباطات و غنی

 محیط یك در دانش رهبری ( پژوهشی با عنوان نقش2020) 2برتولدی و همکاران سه عامل بود. کارکنان، و نیز ارتباطات بین این

انجام دادند. نتایج نشان داد که مدل مفهومی حمایت  بزرگ شرکت چهار مفهومی چارچوب تحلیل و تجزیه و سازمانی تغییر حال در

در مدیریت این تغییرات و تنظیم مدیریت دانش بر اساس  از درک واکنش سازمان به تغییرات خارجی و نقش آمادگی رهبری دانش

کارگیری و انتشار دانش در یابی، بهآن است. از تجزیه و تحلیل، ظهور کرد که آمادگی رهبر دانش، به دلیل توانایی او در دست

-ن یك مدل یکپارچه( پژوهشی با عنوا2019)3شوینویسکی و همکاران .شرکت، نقش قابل توجهی در محیط زیست سازمانی دارد

طور کلی ارتباط رهبری سازی برای هدایت رهبری دانش، فرهنگ و موفقیت نوآوری انجام دادند. نتایج نشان داد که فرهنگ به

کند. کند. رابطه بین رهبری، فرهنگ و موفقیت مبتنی بر نوآوری شرکت را ثابت میمدیریت دانش با موفقیت نوآوری را متمایز می

کند. این امر به شدت به کند که فرهنگ، رابطه رهبری با موفقیت نوآوری را میانجی میل مدل مفهومی تأیید میتجزیه و تحلی

دهند، این مطالعه که خدمات تجاری را با خدمات دانش فشرده ارائه میهای کوچك و متوسط ها در زمینه شرکتدرک این پدیده

ها یابی به موفقیت های نوآوری شرکتیك عامل بسیار مهمی است که در دست دهد که رهبری مدیریت دانش،چنین نشان میهم

آن در بلژیك  پیامدهای و شرایط سازی،مفهوم: سازمانی ( پژوهشی با عنوان شفافیت2019)4کند. آرگون کوورا و همکارانکمك می

از تحقیقات است که بینش ارزشمندی برای ای برجسته طور فزایندهانجام دادند. نتایج نشان داد که شفافیت یك محدوده به

گذاری اطالعات و کیفیت درک شده اطالعات به اشتراک در اغلب موارد، شفافیت با به اشتراک دهد.مطالعات سازمانی ارائه می

 کند.میپوشی با این حال، این محدودیت تمرکز بر اطالعات و کیفیت، از پویایی شفافیت سازمانی چشم گذاشته شده مرتبط است.

در ایتالیا انجام دادند. نتایج  دانش مدیریت هایشیوه در محوردانش پژوهشی با عنوان نقش رهبری (2018) 5همکاران ماریو و

 دارندمی ادامه عنوان در محققان این دارد. مستقیم تاثیر سازمان در مدیریت دانش و نوآوری بر گرادانش رهبری نشان داد که

-پیاده و نوآوری باعث ایجاد سازمان در تواندمی دانشگرا رهبر یك جود ولی مهم است نوآوری خلق و ادایج برای دانش اگرچه

( 2018) 6نوآوری شود. والومبا و همکاران در سازمان عملکرد بهبود باعث تواند می خود به نوبه این که شود، دانش مدیریت سازی

دانش انجام دادند. نتایج نشان داد که  کارکنان میان در اعتماد و انگیزه حفظ: دانش اقتصاد و محوردانش پژوهشی با عنوان رهبری

عنوان رهبران واقعی است که به محوریك سبك رهبری در حال ظهور که کامالً با کارکنان دانش سازگار است، رهبری دانش

پیروانش با پردازش متعادل اطالعات،  عنوان مثال در پرورش اصول اخالقی سالم و توسعه مثبت خود وشناخته شده است که به

داد که کارگران دانش نیاز به یك خودآگاهی، ارتباطی شفافیت، اعتماد، صداقت و استانداردهای اخالقی باال اقدام نماید. نتایج نشان 

                                                      
1. Jiang   & Rita Men 

2. Bertoldi et al 

3.Schivinski et al 

4 .Aragon-Correa et al 

5. Mario et al 

6 .Walumbwa 
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( پژوهشی با 2015) 1ها را با مأموریت شرکت و هماهنگی با شفافیت و اعتماد همراه سازد. ژانگکه ارزش محور دارندرهبر دانش

 انجام داد. نتایج نشان داد که طراحی در آمریکا مهندسی هایتیم در دانش گذاریاشتراک به و تسهیم بر دانش عنوان اثر رهبری

محقق  این دارد. اجتماعی سرمایه ایواسطه نقش از طریق مهندسان گذاشتن دانش اشتراک به بر مستقیمی اثر رهبری دانش

 دارد. و همکاری اعتماد قابل محیط یك ترویج و دانش رهبری به وجود بستگی موثر دانش گذاشتن اشتراک به که گیردمی نتیجه

 سازی، ذخیره ایجاد، شامل دانش مدیریت کاربردهای بر گرادانش رهبری ( پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر2014پابلو ) و دونات

 معنادار و مثبت از حاکی ساختاری معادالت انجام دادند. نتایج نشان داد که مدلاسپانیا  صنعتی هایدانش در شرکت کاربرد و انتقال

 دانش تأثیر دارد. کاربرد و انتقال سازی،ذخیره ایجاد، شامل دانش مدیریت کاربردهای بر گرادانش بود یعنی رهبری روابط این بودن

 دارسم مدیران فراشناخت هایمهارت میانجی نقش با انیسازم شفافیت آفرینیارزش بر محوردانش رهبری تاثیرنظر به اهمیت 

هش ضروری نجام این پژوااست؛ لزوم  خصوص انجام نشدهاین که تاکنون پژوهشی در و با توجه به این ساری شهرستان 2 ناحیه

 هایمهارت میانجی نقش با سازمانی شفافیت آفرینیارزش بر محوردانش رهبری از نتایج آنی پژوهش، شناسایی تاثیر، نمودمی

ئوالن و و رهنمودها به مس ساری بوده است. از نتایج آتی پژوهش، ارایه راهکارها شهرستان 2 ناحیه مدارس مدیران فراشناخت

 راشناختف هایمهارت انجیمی نقش با سازمانی شفافیت آفرینیارزش بر محوردانش اندرکاران، جهت تقویت و توسعه رهبریدست

ده تمام ورد استفامرت کاربردی صوتواند بهرو، نتایج پژوهش میتوان نام برد. از اینپوشش نقاط ضعف آنها میو  مدارس مدیران

گویی به اسخپضر در پی ژوهش حاقرار گیرد. با توجه به موارد ذکر شده، پو سایر عالقمندان به این حوزه پژوهشی مدیران مدارس 

 مدارس نمدیرا فراشناخت یهامهارت میانجی نقش با سازمانی شفافیت آفرینیارزش بر محوردانش این سؤال است که آیا رهبری

 ساری تأثیر دارد؟ شهرستان 2 ناحیه
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 مدل مفهومی پژوهش

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش

 بر محوردانش رهبری که این پژوهش به تاثیراست؛ چرا پیمایشی وعناین پژوهش از نظر هدف کاربردی، ماهیت توصیفی و از 

جامعه پردازد. ساری می شهرستان 2 ناحیه مدارس مدیران فراشناخت هایمهارت میانجی نقش با سازمانی شفافیت آفرینیارزش

 در این پژوهش .باشدر مینف 220 تعداد به 1399-1400 تحصیلی سال ساری در شهرستان 2 ناحیه مدارس مدیران کلیهآماری 

چنین، نفر محاسبه شد. هم 136جهت انتخاب حجم نمونه به جدول کرجسی و مورگان مراجعه و بر این اساس حجم نمونه برابر 

را به عنوان  دورهبنابراین هر  ای )برحسب جنسیت( استفاده شد.گیری تصادفی طبقهجهت مراجعه به واحدهای نمونه از روش نمونه

آوری اطالعات در این پژوهش برای جمع. ، حجم هر طبقه برآورد گردیددورهدر نظر گرفته و متناسب با حجم جامعه هر  یك طبقه

به تعداد مورد نیاز برای های پژوهش پرسشنامه میدانی در روش. شد استفاده و میدانی ایکتابخانه روش مورد نیاز از دو روش

 جامعه آماری،افراد منتخب ها در بین پس از اجرای پرسشنامهآوری گردید. توزیع و جمع، جنسیتتجزیه و تحلیل آماری به تفکیك 

. تحلیل قرار گرفتتجزیه و مورد  SPSS 22افزار آماری آوری شده به کامپیوتر وارد و از طریق نرمهای خام جمعمجموع داده

 باشد:ها به شرح زیر میدادهابزار گردآوری 

مشتمل سوال است و  30ساخته شد که دارای ( 2004) در سال 1ویتاال : این پرسشنامه توسطمحوررهبری دانشپرسشنامه  

یابی یادگیری، ایجاد فضای حمایت از یادگیری، حمایت از فرایند یادگیری در سطح فردی و گروهی و عمل در بر چهار بعد جهت

                                                      
1.Vitala 

 یابی یادگیریجهت

 از حمایت فضای ایجاد
 یادگیری

 کلی شفافیت

های مهارت
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 87/0گیری شد و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ دازهای لیکرت انباشد که از طیف پنج گزینه( مینقش الگو )الگو بودن

 محاسبه شد. 

 4بوده و شامل  سوال 24( ساخته شد که دارای 1386: این پرسشنامه توسط مدیر در سال )پرسشنامه شفافیت سازمانی

گیری کرت اندازهی لیانهکاری است. و از طریف طیف پنج گزی پاسخگویی و پنهان کلی، مشارکت، مسئولیت خرده مقیاس شفافیت

 محاسبه شد.  79/0شد و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ 

 9بوده و شامل  سوال 45ساخته شد که دارای  (1386محمدی در سال ) توسط شاطریان :فراشناخت هایمهارت پرسشنامه

ها رزشا زماندهیذاردن، ساگ ارزش دادن، کردن، پاسخ فهم، کاربرد، تحلیل، ارزشیابی، دریافت و خرده مقیاس شامل دانش، درک

 محاسبه شد. 83/0گیری شد و پایایی توسط ضریب آلفای کرونباخ ای لیکرت اندازهاست و از طریف طیف پنج گزینه

ی راباشد؛ اما بیید مید مورد تأشتفاده ها استاندارد بودند و بارها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی اسبا توجه به این که پرسشنامه

ظرات و دریافت ن ه پس ازک گرفتقرار این حوزه  متخصصان و از کارشناسان چند نسخه از آن در اختیار چند تن اطمینان بیشتر

ات بار آنها در مطالعستند، اعتهندارد ها استاکه پرسشنامهروایی صوری و محتوایی آن تأیید شد. با توجه به این انجام اصالحات الزم،

قرار  مدیراندر اختیار پرسشنامه  20تعداد  هامنظور اطمینان از پایا بودن پرسشنامهی تأیید شده است؛ ولی بهمتعدد داخلی و خارج

 رهبریهای مهپرسشنا ییپایا ،آلفای کرونباخ روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب ها، بهکه پس از تکمیل پرسشنامه گرفت

ها از پرسشنامه د که نشان دادمحاسبه ش 85/0برابر  فراشناخت هایمهارتو  81/0برابر  سازمانی ، شفافیت89/0برابر  محوردانش

شناختی عیتهای جمگیوصیف ویژت)های آمار توصیفیها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده برخوردار هستند. نسبتاً باالییپایایی 

میم اطالعات طی جهت تعار استنباو آم (نمودار ستونیتاندارد و اسفراوانی، درصد فراوانی، انحراف ، متغیرهای پژوهش، هاآزمودنی

  SPSS22افزاریرمناز طریق برنامه  ANOVAو  Tکولموگروف اسمیرنوف،  هایحاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون

 .استفاده شد

 ها یافته

. بنابراین، باشندگر آنها زن میدرصد دی 65.4رد و ها مآزمودنیدرصد  34.6، های پژوهشیافته بر اساسها، در بخش توصیفی داده

سال،  30تا 20درصد بین  14باشد. میدرصد(  65.4نفر معادل  89) زنهای مورد مطالعه در این پژوهش اکثریت آزمودنی جنسیت

نابراین، سن اکثریت ارند. بدسن و باالتر از آن  50درصد  19.9سال و  50تا  40درصد بین  22.8سال،  40تا  30درصد بین  43.3

درصد  53اردانی، کدرصد  11 .استدرصد(  43.3نفر معادل  59) سال 40تا  30های مورد مطالعه در این پژوهش آزمودنی

عه در این های مورد مطالدنیبنابراین، سطح تحصیالت اکثریت آزمو درصد دکتری دارند. 8درصد کارشناسی ارشد و  28کارشناسی، 

 30تا  20درصد  42ال و س 20تا  10درصد  40سال،  10درصد کمتر از  18باشد. درصد( می 53نفر معادل  72)کارشناسیپژوهش 

درصد(  42نفر معادل  57)ل سا 20ز بیشتر اهای مورد مطالعه در این پژوهش اکثریت آزمودنی سابقه کاربنابراین،  سال سابقه دارند.

 باشد. می
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 های نرمال آزمون گردیده است.(، وجود توزیعKSها، با استفاده از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف)طی دادهدر تجزیه و تحلیل استنبا
 پژوهشاسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای  آزمون کولموگروف : 1 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 

 سخگویی وسئولیت پامحور، شفافیت سازمانی، مهارت فراشناخت، شفافیت کلی، مشارکت، م، چون در رهبری دانش1در جدول

 باشد؛ پسبزرگتر می  α=0.05داری از  سطح معنیکاری پنهان

 H0  شود.)نرمال بودن متغیرهای پژوهش( رد نمی 

احیه ن مدارس نخت مدیراهای فراشناآفرینی شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارتمحور بر ارزشرهبری دانش :فرضیه اصلی

 شهرستان ساری تاثیر دارد. 2

 : نتایج مدل2جدول 

 خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 0.454 0.206 0.200 7.685 

بین مقادیر  همبستگی خطی ، یعنی ضریب همبستگی،Rنماید. شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش می 2جدول 

باشد و مقدار باالی آن یم 0.454برابر  مقدار آنباشد که مشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته )شفافیت سازمانی( می

شد. بامی 0.206که برابر  ، یعنی ضریب تعیین، مقدار مربع ضریب همبستگی استR'squareدهد. یك رابطه قوی را نشان می

 کند.ها به ترتیب ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین را ارائه میسایر ستون

 ANOVA: 3جدول     

 
ع مجمو

 مربعات
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fمقدار

سطح 

 معناداری

 0.000 34.802 2055.459 1 2055.454 رگرسیون

 - - 59.061 134 7914.181 خطاها

 - - - 135 9969.640 جمع

ا توجه به باشد. بمنظور بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته میباشد که بهتحلیل واریانس رگرسیون می 3جدول 

باشد. بنابراین متغیرهای مستقل به می 0.05بوده و کمتر از  0.000باشد؛ یعنی برابر کوچك می Fداری آماره که سطح معنیاین

 کنند. خوبی تغییر در متغیر وابسته را تبیین می

 

 

 

 داریسطح معنی آماره کولموگروف متغیرها

 0.125 0.094 محوررهبری دانش

 0.161 0.046 شفافیت سازمانی

 0.120 0.084 مهارت فراشناخت

 0.099 0.062 شفافیت کلی

 0.106 0.082 مشارکت

 0.063 0.066 مسئولیت پاسخگویی

 0.104 0.085 کاریپنهان
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 : جدول ضرایب رگرسیون )متغیر وابسته: شفافیت سازمانی(4جدول 

 
 
 
 

 

 چنین نوشت:توان معادالت رگرسیونی خط رگرسیون را تحلیل آزمون:  با توجه به نتایج حاصل، می

ZÝ=B+ B1 X1+ B2X2 +………+BkXk 

 X1 0.091  +26.549 =Y :و معادله استاندارد آن برابر است با 

X1 0.454  =Y 

و  0.05داری طح معنیس( است، در  .α > 0.000 =Sig=0.05محور )با توجه به مقدار سطح معناداری برای مولفه رهبری دانش

یابد. ضریب یر میابسته تغیور متغیر باشد و با تغییر در متغیر مستقل، مقادیاری برقرار میداز درجه اطمینان رابطه خطی معنی 95%

ر راف معیار در متغیزه یك انحه اندابدهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییر بتا)مقدار استاندارد شده ضرایب( که نشان

 باشد.می 0.454محور برابر مستقل رهبری دانش

 آفرینی شفافیت کلی تاثیر دارد.محور بر ارزشرهبری دانش: اول فرضیه

 آفرینی شفافیت کلیمحور بر ارزشدر خصوص تاثیر رهبری دانش Tآزمون : 5جدول 
  .Sig   درجه آزادی محاسباتیT استانداردانحراف  میانگین نمونهتعداد  متغیر

 0.000 135 30.270 10.495 27.742 136 شفافیت کلی

( را رد و فرضیه فر )ها فرضیه ص(، دادهα=0.05درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  5ها در جدول یج بررسی دادهنتا 

آفرینی محور بر ارزشتوان ادعا نمود رهبری دانش(. یعنی میα > 0.000=. Sig =0.05نمایند؛ چراکه )( را تایید میپژوهش )

 اثیر دارد.شفافیت کلی ت

 آفرینی مشارکت تاثیر دارد.محور بر ارزشرهبری دانش: فرضیه دوم

 آفرینی مشارکتمحور بر ارزشدر خصوص تاثیر رهبری دانش Tآزمون : 6جدول 
 .Sig درجه آزادی محاسباتی T انحراف استاندراد میانگین تعداد نمونه متغیر

 0.000 135 80.151 3.065 21.162 136 مشارکت

( را رد و فرضیه فر )ها فرضیه ص(، دادهα=0.05درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  6ها در جدول ایج بررسی دادهنت 

آفرینی محور بر ارزشتوان ادعا نمود رهبری دانش(؛ یعنی میα > 0.000=. Sig =0.05نمایند؛ چراکه )( را تایید میپژوهش )

 ر دارد.مشارکت تاثی

 آفرینی مسئولیت پاسخگویی تاثیر دارد.محور بر ارزشرهبری دانش: فرضیه سوم

 آفرینی مسئولیت پاسخگوییمحور بر ارزشدرخصوص تاثیر رهبری دانش Tآزمون : 7جدول
  .Sig   درجه آزادی محاسباتی T انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه  متغیر

مسئولیت 
 پاسخگویی

136 19.485 3.940 57.670 135 0.000 

( را رد و فرضیه ر )ها فرضیه صف(، دادهα=0.05درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  7ها در جدول نتایج بررسی داده

آفرینی ور بر ارزشمحتوان ادعا نمود رهبری دانش(؛ یعنی میα > 0.000=. Sig =0.05که )نمایند؛ چرا( را تایید میپژوهش )

 مسئولیت پاسخگویی تاثیر دارد.

 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد
 سطح معناداری t مقدار   

 ضریب  خطای استاندارد bضریب 

 - - - 1.763 26.549 عرض از مبدا

 0.000 5.899 0.454 0.015 0.091 محور رهبری دانش
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 کاری تاثیر دارد.آفرینی پنهانمحور بر ارزشرهبری دانش: فرضیه چهارم

 کاریآفرینی پنهانمحور بر ارزشدر خصوص تاثیر رهبری دانش Tآزمون :  8جدول 

  .Sig   درجه آزادی محاسباتیT انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه   

 0.000 135 45.880 4.706 18.515 136 کاریپنهان

( را رد و فرضیه ر )ها فرضیه صف(، دادهα=0.05درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  8ها در جدول نتایج بررسی داده

آفرینی محور بر ارزشا نمود رهبری دانشتوان ادع(؛ یعنی میα > 0.000=. Sig =0.05نمایند؛ چراکه )( را تایید میپژوهش )

 پنهان کاری تاثیر دارد.

 های فراشناخت تاثیر دارد.محور بر مهارترهبری دانش: فرضیه پنجم 

 های فراشناختمحور بر مهارتدرخصوص تاثیر رهبری دانش Tآزمون : 9جدول 
 .Sig درجه آزادی محاسباتی T انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه متغیر

 0.000 135 45.880 4.706 18.515 136 پنهان کاری

( را رد و فرضیه ر )ها فرضیه صف(، دادهα=0.05درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان  9ها در جدول نتایج بررسی داده

های محور بر مهارتن ادعا نمود رهبری دانشتوا(؛ یعنی میα > 0.000=. Sig =0.05نمایند؛ چراکه )( را تایید میپژوهش )

 فراشناخت تاثیر دارد.

 های فراشناختهای شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارتمحور بر مولفهرهبری دانش :فرضیه ششم

 تاثیر دارد.

 : نتایج مدل10جدول 

 خطای معیار تخمین تعدیل شده R Square R Squareمقدار  Rمقدار  مدل

1 0.495 0.245 0.222 37.877 

، همبستگی خطی بین مقادیر ، یعنی ضریب همبستگیRنماید. شدت رابطه بین مدل و متغیر وابسته را گزارش می 10جدول 

باشد و مقدار یم 0.495ابر باشد که مقدار آن برهای شفافیت سازمانی( میمشاهده شده و مقادیر مدل پیشگوی متغیر وابسته )مولفه

 0.206بستگی است که برابر ، یعنی ضریب تعیین، مقدار مربع ضریب همR Squareدهد. طه قوی را نشان میباالی آن یك راب

 کند.ها به ترتیب ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار تخمین را ارائه میمی باشد. سایر ستون

 ANOVA: 11جدول 

 سطح معناداری Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

 0.000 10.638 15261.929 4 61047.715 رگرسیون

 - - 1434.656 134 187939.925 خطاها

 - - - 135 248987.640 جمع

توجه به  باشد. باابسته میمنظور بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وباشد که بهتحلیل واریانس رگرسیون می 11جدول

باشد. بنابراین متغیرهای مستقل به می 0.05بوده و کمتر از  0.000باشد؛ یعنی برابر کوچك می Fداری آماره که سطح معنیاین

 کنند. خوبی تغییر در متغیر وابسته را تبیین می
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 : جدول ضرایب رگرسیون12جدول 

 رگرسیونی خط رگرسیون را چنین نوشت:توان معادالت تحلیل آزمون:  با توجه به نتایج حاصل، می

ZÝ=B+ B1 X1+ B2X2 +………+BkXk 

 
 و معادله استاندارد آن برابر است با:

 
 0.05داری ، در سطح معنی( است .α = > 0.000 =Sig 0.05های شفافیت سازمانی )با توجه به مقدار سطح معناداری برای مولفه

یابد. ضریب غییر میتوابسته  دیر متغیرباشد و با تغییر در متغیر مستقل، مقابرقرار می داریاز درجه اطمینان رابطه خطی معنی %95و 

غیرهای نحراف معیار در متدازه یك ابه ان دهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای تغییربتا )مقدار استاندارد شده ضرایب( که نشان

 (.12باشد)جدول یم  -0.196و  0.209، 0.220، 0.238ری به ترتیب برابر کاشفافیت کلی، مشارکت، مسئولیت پاسخگویی و پنهان

 گیریبحث و نتیجه

 ب نیافتند،عق رقابت از قافله هکاین برای لذا هستند؛ مواجه جهانی رقابت با محیط آموزشی نهادهای خصوصبه هاسازمان امروزه،

و  یزندبرانگ را نانکارک بتوانند و نندک ایجاد سازمان خود برای را اندازیچشم باال، توانا و دانش که دارای دارند رهبرانی به احتیاج

 حورمدانش رهبری هش تاثیرپژو این در بنابراین. کنند منسجم و همسو تعالی سازمان و اهداف تحقق جهت در را آنها هایتالش

 .رفتگ قرار ررسیب موردی ارس شهرستان سارهای فراشناخت مدیران مدآفرینی شفافیت سازمانی با نقش میانجی مهارتارزش بر

 هبرانر از که شودیم پیشنهادشهرستان ساری و استان مازندران  آموزش و پرورش مدیران و مسئوالن به پژوهش این نتایج

 .شوند علمی مرجعیت ارتقاء موجب تا بتوانند تا نمایند استفاده سازمان در اثربخش و محوردانش

 هایمهارت میانجی نقش با سازمانی شفافیت آفرینیارزش بر محوردانش رهبری ها نشان دادافتهاصلی و ششم ی در فرضیه

-مولفه تمامی گرفت نتیجه توانمی پذیرفته صورت هایتحلیل ازدارد.  تاثیر ساری شهرستان دو ناحیه مدارس مدیران فراشناخت

فراشناخت مدیران معنادار بودند.  هایمهارت میانجی نقش با سازمانی شفافیت آفرینیارزش برابر درمحور دانش رهبری های

 یمحرکه موتور دانش،. کنندمی تأکید آن بر و دانندمی توسعه مهم عامل را دانش ها،سازمان و علمی مجامع و کشورها از بسیاری

های در پژوهش محققان نتایج با تهیاف این داشت؛ خواهد جوامع رشد در فزایندهای نقش آن به توجه بوده، محوردانایی یتوسعه

آرگون  ،(1396و تدبیری ) طلبروزی(، 1399و همکاران ) لیقلیچ(، 1399) محلهشناس قاضیحق(، 1400محمودی و همکاران )

ها یافته اول، فرضیهدر بررسی همخوانی دارد.  (2018والومبا و همکاران )و  (2018همکاران) (، ماریو و2019)کوورا و همکاران

وزش آم سازمان پاسخگویی و اجتماعی پذیریمسئولیت امروزهکلی تاثیر دارد.  آفرینی شفافیتارزش بر محوردانش نشان داد رهبری

 قضاوت برای معیاری منزله به و است شده تبدیل سوم هزاره اساسی از الزامات یکی به مختلف، ذینفعانقبال  در و پرورش

 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد
 سطح معناداری t مقدار 

 ضریب  خطای استاندارد bضریب 

 - - - 23.489 124.413 عرض از مبدا

 0.002 3.094 0.238 0.315 0.975 شفافیت کلی

 0.005 2.864 0.220 0.506 1.448 مشارکت

 0.013 2.515 0.209 0.906 2.278 مسئولیت

 0.019 -2.369 -0.196 0.754 -1.785 پنهانکاری
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 که گام بردارند سرآمدی مسیر در توانندمی هاییسازمان شرایطی چنین در. شودمی گرفته نظر در هاعملکرد سازمان درخصوص

 بیشتری شفافیت از هاسازمان کهآن شود مگرنمی میسر مهم این و کنند جلب را بیرونی و ونیدر مختلف ذینفعان اعتماد بتوانند

 اعتماد در ایکنندهتعیین نقش تواندمی سازمانی شفافیت ماهیت که هادرونی سازمان کنشگران از یکی زمینه این در. شوند برخوردار

-به و قابل فهم ایمن، مرتبط، دقیق، صحیح، صورتبه اطالعات چهچنان که تاس این بر اعتقاد. هستند باشد، کارکنان داشته هانآ

 شناسایی جستجوی در .داشته باشند همراه را مثبتی سازمانی و فردی پیامدهای توانندمی شوند، تسهیم کارکنان با موقع

 .کلی سازمان پرداخت ینی شفافیتآفرارزش بر محوردانش رهبری رابطه بررسی به حاضر پژوهش سازمانی، شفافیت پیشایندهای

غالمپور و  (،1397(، رحمتی )1397و همکاران ) پوردیهیم، (1396) پورعلی و جعفریهای در پژوهش محققان نتایج با یافته این

همخوانی دارد. ( 2019(، شوینویسکی و همکاران )2020(، برتولدی و همکاران )2021(، جانگ و ریتامن )1396) علیخان گرگانی

حاکی از تغییر  محوردانشرهبری  .دارد تاثیر مشارکت آفرینیارزش بر محوردانش داد رهبریها نشان یافته، دوم فرضیهدر بررسی 

است. امروزه کامالً محتمل است که هیچ عاملی به اندازه  بوده های اخیرطی سال آموزشی روی مدیرانهای فراچشمگیر چالش

-شاهد و مبنای چنین ادعایی عالقه و تمایل روز د.ازمان گردتواند منشأ تغییرات و تحوالت بنیادین در یك سنمی «آفرینیارزش»

دیگر  .وسیله آنها ارزش بیشتری را عاید سازمان خودشان نمایندتوانند بههای جدیدی است که میها به یافتن راهافزون سازمان

ادی، نیروی انسانی و منابع طبیعی های مها تبدیل شده است و این در حالی است که سرمایهدانش به منبع اقتصادی کلیدی سازمان

به روشنی قابل تشخیص  «محورهای دانشسازمان»شوند. این رویکرد نوین در ها در نظر گرفته میعنوان منابع ثانوی سازمانبه

میانداری  پور ودیهیم ،(1396و تدبیری ) طلبروزی(، 1399و همکاران ) لیقلیچ هایدر پژوهش محققان نتایج با یافته این .است

ها نشان داد هیافت، سوم فرضیهدر بررسی  همخوانی دارد.( 2014پابلو) و ( و دونات2015(، ژانگ )2018(، والومبا و همکاران )1396)

ترین نهادهای مثابه یکی از مهمبه ی آموزشیهاسازمان .دارد تاثیر پاسخگویی مسئولیت آفرینیارزش بر محوردانش رهبری

 ها در گرو شناسایی عوامل موثر برپذیری اجتماعی آنولیتئول هستند و ارتقای مسئاجتماعی دوران کنونی، در قبال جامعه مس

 رفاه ارتقای موجب که است کارهایی انجام به مدیریت تعهد همان هانسازما پذیریمسئولیتاست.  هازمانمحور سادانش رهبری

 یك عنوانبه هاسازمان اجتماعی پذیریمسئولیت و محوردانش رهبری ی میانمثبت ارتباط حاضر حال در. شودمی جامعه سالمت

و تدبیری  طلبروزی(، 1399) محلهشناس قاضیحق هایدر پژوهش محققان نتایج با یافته این. است شده مطرح بخش مهم

در بررسی همخوانی دارد.  (2018همکاران) ( و ماریو و2019)(، آرگون کوورا و همکاران1397و همکاران ) پوردیهیم ،(1396)

 فعالیت اساس محرمانگی، و کاریهانپن .دارد تاثیر کاریپنهان آفرینیارزش بر محوردانش ها نشان داد رهبرییافته، چهارم فرضیه

 ،ساالرانهمردم هایارزش گسترش با و اخیر هایسال طی. رودمی شماربه کار این جوهر شود ومی اطالعاتی هر سازمانی قلمداد

 درباره هویژبه ابعاد مختلف در هاسازمان کاریپنهان کاهش خواستار مدنی، جامعه کلی طوربه و نخبگان دانشگاهی از بسیاری

 داده قرار نما تناقض نوعی معرض در را اطالعات طور خاصبه طلبیشفافیت این. اندبوده اداری، مالی و آموزش اقدامات و عملکرد

 طرف از اما بود؛ خواهد آن علیه وجودی تهدیدی سازیشفاف نوع هر باشد، جوهر اطالعات کاریپنهان اگر طرف، یك از: است

بر  محوردانشرهبری  .بود خواهد پذیرش قابل امری آن در تصرف و دخل بپنداریم، اطالعاتی کار برای اریابز را اگر آن دیگر،

 بودن فردمنحصر به فردی،بین اعتماد فقدان چون؛ هاییمؤلفههای آموزشی تاثیرگذار است و در سازمان کاریپنهان آفرینیارزش

 کنندهدرخواست شخص قدرت دانش، پیچیدگی سازمانی، هایمشوق نبود ،وظایف نبودن روشن سازمانی، مشارکت فقدان دانش،

 جدید، دانش کسب برای رقابتی کار محیط سطح کارکنان، بین در اطالعاتی مبادالت سطح سازمانی، دانشی فرهنگ میزان دانش،

محمودی و  هایدر پژوهش انمحقق نتایج با یافته این را دربردارد. شخص هایارزش تأثیر و شده درک شغلی امنیت عدم سطح

 (، ماریو و2019)ران(، آرگون کوورا و همکا1396میانداری ) پور ودیهیم(، 1399و همکاران ) لیقلیچ(، 1400همکاران )
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 بر محوردانش ها نشان داد رهبرییافته، پنجم فرضیهدر بررسی همخوانی دارد.  (2018والومبا و همکاران )و  (2018همکاران)

 و منابع از بهینه گیریبهره و شناسایی پی در مدیران و پرورش، خطیر آموزش اهداف در راستای .دارد تاثیر فراشناخت هایمهارت

 را مذکور هایسرمایه که هستند مدیرانی میدان این پیروز پس. دارد فراوانی زحمات ها وهزینه آنها تحصیل که هستند هاییسرمایه

 افزایش و استرس بدون و آرام کاری محیط یك ایجاد همچنین گیرند. کاربه ممکن طُرق ورترینبهره و کاراترین ترین،اثربخش به

-دانش که رهبریجاییاز آن. داشت خواهد آموزاندانش عملکرد ارتقاء در سزاییبه تاثیر آموزانانشد فراشناختی هایبهبود مهارت

 هابرای مدیران سازمان متغیری ویژه نیز فراشناخت هایمهارت و است حوزه سازمانی در رهبری های مهمپارادایم از یکی محور

 این است؛ لذا در پژوهش حاضر بدان پرداخته شده است. جدی اربسی مدیران آموزش و پرورش برای آن اهمیت شناخت و است

(، جانگ و 1396) غالمپور و علیخان گرگانی (،1397(، رحمتی )1397و همکاران ) پوردیهیم هایدر پژوهش محققان نتایج با یافته

همخوانی ( 2014پابلو) و ونات( و د2015(، ژانگ )2019(، شوینویسکی و همکاران )2020(، برتولدی و همکاران )2021ریتامن )

 دارد. 

-دست هاداتی بهپیشن به استناد نتایج حاصل از این پژوهش و تجربیاتی که محقق در حین انجام پژوهش به آن دست یافت؛

-یر ارایه میبه شرح ز ساری اندرکاران امر آموزش و در رأس آن مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش استان مازندران و شهرستان

محور و شفافیت دانش هبریر مفاهیم با اهمیت آشنایی برای مدیران آموزشی برای هایدوره با شود، مسئوالند: پیشنهاد میگرد

 ها درشاخص این که یرانیمد و برگزار کنند مدیران عملکرد ارزیابی سیستم فراشناخت در یهامهارتکارگیری به و سازمانی

 برای موزش و پرورشآشود، مسئولین تشویق کنند. پیشنهاد می است، برخوردار تریباال سطح از ایشان مدیریت تحت مجموع

 افزایش ایبر کنند و برگزار ینصورت اینترنتی و آنالآموزشی و کارگاهی به هایکالس محور بر مدیرانرهبری دانشارتقای ابعاد 

ش زمسئولین آمو شود،نهاد می. پیشدنرا مهیا ساز طایشر با منطبق یك نظام آموزشی طراحی مدیرانسازمانی  شفافیت آفرینیارزش

ند و مدیران ده شیافزا هاتانمدیران و مدیران دبیرسمربوط به  شفافیت سازمانی دانش خود را در راستای ش،یاز پ شیب و پرورش

شود، مسئولین اد میشنهتعهدزاست. پی تخصص نوع صاحبنظران این از بسیاری زعمبه و باشند ایحرفه تخصص دارای دانش محور

به ایجاد  هی دهند ود، آگامحور که باید در آموزش و پرورش رعایت شوآموزش و پرورش به مدیران در مورد ابعاد رهبری دانش

 محور در آموزش و پرورش با تأکید بر ابعاد آن در هر سطح از سازمان کمك کنند. رهبری دانش

 روی بر مختلف واحدهای رد هاسرپرست دادن قرار از با استفاده دانش بر مبتنی هاینظارت طریق از شود، مدیرانپیشنهاد می

 و دانش ین آموزش و پرورششود، مسئولکنند. پیشنهاد می کمك انتقال دانش و باال بردن شفافیت سازمانی در مورد نظر اهداف

و  سازمانی شفافیت ایهروش کسب درخصوص کنند و حمایت گروهی و فردی عملکرد توسعه دهند و از افزایش را مدیران مهارت

شود، مسئولین . پیشنهاد میاشدب شده ریزیبرنامه صورتهب بازخورد اطالعات و بگذارند میان در کارکنانبا  فراشناخت هایمهارت

 تبع به ش یابد وافزای مدیران فراشناخت هایمهارت و سازمانی شفافیت قرار دهند تا خود را اختیار مدیران دانش آموزش و پرورش

 .دهند قرار محوردانش رهبری های سازمانی با رویکردبرنامه اجرای شفافیت مدیرانی را برای آن،
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 منابع
های مدیریت دانش مطالعه محور بر نوآوری سازمانی از طریق شیوهبررسی تاثیر رهبری دانش (.1396. )زهرا ،پورعلی؛ مریم ،جعفری

 ،یقات علمی جهان در مدیریت، حسابداری، حقوق و علوم اجتماعیکنفرانس ملی تحق، موردی در سازمان مدیریت منابع آب کشور

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد زرقان، دانشگاه جامع علمی کاربردی آذین شوشتر .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 آشکار حافظه هایبر جنبه ختیفراشنا هایمهارت آموزش تأثیر (.1393رسول. ) ملکی، زادهحبیی اکبر؛ رضایی، محسین؛غال جوانمرد،

 .60-70، صص: 1شماره  ،1 دوره کاربردی، شناسیروان متوسطه. فصلنامه آموزاندانش در

موردی  ری کارکنان )مطالعههای رهبر بر وفادامحور و شایستگیبررسی تأثیر رهبری دانش(. 1399) لیال. ،شناس قاضی محلهحق

وره د ،سابداریحدیریت و مفصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در (، گزاران شرکت بیمه ایران استان گیالنبیمه

  .141-122صفحه ، 44شماره ، 4

ی اصیل و شفافیت سازمانی)مورد مطالعه: (. رابطه رهبر1396پناهی، حامد. )درخشان، مژگان؛ قنبری، سیروس؛ زندی، خلیل؛ سیف

 .767-788، زمستان، صص 4، شماره 15اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان(، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 

ه ازمانی. مجلگری اعتماد سی(. بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانج1395درویش، حسن؛ عظیمی، فاطمه. )

 .153-166، صص: 1دیریت دولتی، شماره م

های اریی )مورد مطالعه: شهرد(. بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعه سرمایه اجتماع1396پور، مهدی؛ میانداری، کمال. )دیهیم

 .283-307، صص: 2، شماره 4غرب مازندران(. فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 

انی بر مدیریت ترومای سازمانی (. تأثیر شفافیت سازم1397ال؛ نجاری، رضا؛ عابدی جعفری، حسن. )پور، مهدی؛ میانداری، کمدیهیم

های چالوس و نوشهر. فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، های دولتی شهرستانگری سرمایه اجتماعی کارکنان سازمانبا میانجی

 .337-363، صص: 3، شماره 5دوره 

امه خوان. فصلنآموزان نارسانشهای یادگیری داهای شناختی و سبكهای فراشناختی بر تواناییمهارت(. اثربخشی 1397رحمتی،ندا.)

 .79-86، صص: 6شناسی آموزش و پرورش، شماره جامعه

-یند مدیریت دانش و نوآوری در شرکت فرآوردهامحور و فربررسی نقش رهبری دانش(. 1396، آروین؛ تدبیری، سیروس. )طلبروزی

 .21 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن، نی کاله تهرانهای لب

نش بر بهبود عملکرد سازمانی با های رهبری دا(. تاثیر مولفه1395فرد، محمد؛ شعاران، افرا؛ امینی، جعفر؛ )صنوبر، ناصر؛ صبوری

 .101-120ص: ص 28ره علوم رفتاری، شمابررسی نقش میانجی مدیریت دانش مشتری دانشگاه آزاد اسالمی زنجان. فصلنامه 

های فراشناختی بر اثربخشی آموزش مهارت(. 1399. )نخستین گلدوست، اصغر؛ چرامی، مریم؛ شریفی، طیبه؛ غضنفری، احمد

راهبردهای شناختی در ، مجله آموزان پسر پایه دهم مدارس شهرستان اردبیلهیجانات تحصیلی دانشهای مطالعه و مهارت

 . 139-162، صص 14، بهار و تابستان، شماره یادگیری

نی. ش بر عملکرد نوآوری سازمامحور و ابعاد مدیریت دان(. تاثیر رهبری دانش1396اله. )غالمپور، عباس ؛ علیخان گرگانی، روح

 شگاه آزاد اسالمی واحد رشت.المللی اقتصاد و مدیریت، رشت، داندهمین کنفرانس بین

دوره نشریه مطالعات مدیریت راهبردی، ، محور و تسهیم دانشرهبری دانش(. 1399، نوید؛ رحمتی، حسین. )عزتی؛ بهروز ،قلیچ لی

 .63-79  ، صص1399پاییز ، 43، شماره 11

ی بود عملکرد تحصیل(. تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در افزایش خالقیت و به1394کیوانی، مهسا؛ جعفری، اصغر. )

 .99-116، صص: 30، شماره 8دوره زیابی، آموزان در شهر تبریز. نشریه آموزش و اردانش
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