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Abstract  
The present research aims at analyzing the structural relationship between perception of 
knowledge-oriented leadership and innovative operation with the intermediate role of 
knowledge-management operations using correlation. The research statistical population 
includes 810 primary school teachers of Isfahan City. Two hundred and sixty-one of them 
were selected using Cohen, Manion   & Morrison (2000) sample size table. Then they were 
selected based on share-based, stratified random sampling method. Donate & Jesus. (2015) 
knowledge-oriented leadership questionnaire with 6 items, Zahra & Das. (1993) innovative 
operational questionnaire with five items, Davenport, DeLong & Beers. (1998) knowledge 
management treasury questionnaire with 13 items, Alavi &Lidner. (2001) knowledge 
management transference questionnaire with 8 items, Alavi & Tiwana. (2003) knowledge 
management application questionnaire with 5 items, Zahra et al. (1999) knowledge 
management creation questionnaire with 4 items were used to collect the data. Findings of 
the research have shown that there is a significant relationship between knowledge 
management creation variables, knowledge management transference, and the application of 
knowledge management with the employees` innovative operation. Also, there is a 
significant relationship between knowledge-oriented leadership and knowledge management 
activities (P> 0.05). The structural relationships between knowledge-oriented leadership and 
innovative operation with intermediary role of knowledge management functions are From a 
favorable fit according to the degree of freedom indexes, Chi-Square was fitted to fit. 

Keywords: Innovative operation, Knowledge management application, Knowledge-oriented 
leadership.  
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 عملکرد و محوردانش ادراک از رهبری بین رابطة ساختاری تحلیل

معلمان مدارس  دانش مدیریت عملکردهای میانجی نقش با نوآورانه

 ابتدایی شهر اصفهان

  3خورسندی الهام ،2شناسحق زهرا ،1نادی محمدعلی

دانشگاه آزاد اسالمی، مرکز تحقیقات سالمت جامعه، واحد اصفهان )خوراسگان(، دانشیار، گروه مدیریت آموزشی،  .1

 اصفهان، ایران

 اصفهان، ایرانالمی، دانشگاه آزاد اسهان )خوراسگان(، فواحد اصکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،  .2

 اصفهان، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، هان )خوراسگان(، فواحد اصکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،  .3

 (08/12/1400؛ تاریخ پذیرش: 01/03/1398تاریخ دریافت: ) 

 چکیده

نوآورانه با نقش میانجی عملکردهای مدیریت محور و عملکرد رابطة ساختاری بین ادراک از رهبری دانش هدف پژوهش حاضر، تحلیل
تشکیل دادند که  1396دانش به روش همبستگی انجام شد. جامعة آماری پژوهش را معلمان مدارس ابتدایی در شهر اصفهان در سال 

گیری تصادفی روش نمونه( و با 2000نفر با استفاده از جدول تعیین حجم نمونة کوهن، مانیون و موریسون ) 261نفر بود.  810ها تعداد آن
گویه، پرسشنامة  6( با 2015محور دانت و جیسوس )ها با استفاده از پرسشنامه رهبری دانشای مبتنی بر سهم انتخاب شد. دادهطبقه

امة انتقال گویه، پرسشن 13( با 1998گویه، پرسشنامة خزانة مدیریت دانش داونپورت و همکاران ) 5( با 1993داس )زهرا و عملکرد نوآورانة 
گویه، پرسشنامة ایجاد مدیریت  5( با 2003گویه، پرسشنامة کاربرد مدیریت دانش علوی و تیوانا ) 8( با 2001مدیریت دانش علوی و لیدنر )

ل های پژوهش حاکی از آن بود که بین متغیرهای ایجاد مدیریت دانش، انتقاآوری شد. یافتهگویه، جمع 4( با 1999دانش زهرا و بوگنر )
های مدیریت دانش رابطة محور با فعالیتمدیریت دانش، کاربرد مدیریت دانش با عملکرد نوآورانة کارکنان؛ همچنین، بین رهبری دانش

محور و عملکرد نوآورانه با نقش میانجی عملکردهای مدیریت دانش از (. روابط ساختاری بین رهبری دانشP<05/0معناداری وجود دارد )
 های درجة آزادی، کای اسکوئر و برازش تطبیقی برخوردار است.ر اساس شاخصبرازش مطلوبی ب

  .عملکرد نوآورانه ،عملکردهای مدیریت دانشمحور، رهبری دانش كلیدی: اژگانو
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 مقدمه

 نوآوري .است سازمان نوآورانۀ عملکرد پيوستۀ ارتقايها سازمان يبقا کليدي عوامل از يکي امروزه

 عملکرد خلق ر،ديگ سوي از .شودمي سازماني توسعۀ و رشد و رقابتي مزيت حفظ سبب عملکرد، در

 .است سازمان عمومي محيط و نفعانذي کليۀ با پايدار و اثربخش ارتباطات برقراري نوآورانه مستلزم

 خلق و نفعان ذي کليه با پايدار ارتباطات برقراري گردد،مي کار و کسب موفقيت سبب آنچه امروزه

(. 1393بريزي و همکاران، پورتيمور فرد تاست ) سازمان علمکرد نوآورانۀ طريق از رقابتي مزيت

 شديد رقابتي فشارهاي با مقابله سازماني، انطباق ايجاد براي ايوسيله به عنوان نوآوري ازها سازمان

 به مؤثر پاسخگويي به قادرها سازمان نوآوري، واسطۀ به. جويندمي بهره مشتري تقاضاهاي تغيير و

. شد خواهند سازماني عملکرد دبهبو و حفظ موجب نتيجه، در و بوده محيطي تقاضاهاي

نوآوري  ايجاد در آن توانايي به سازمان مدت بلند موفقيت معتقدند( 2009) همکاران و چاندراشکران

 نوآوري بروز چگونگي فهم بنابراين. دارد سازمان عملکرد روي وابسته است و اين قابليت اثر مثبتي

 سازمان عملکرد افزايش نحوة درک شروع نقطۀ عنوان به ديگران، بين در آن انتشار وها سازمان در

 مستقيم نتيجۀ توانمي را نوآوري دارد( بيان مي2007) پلسيس دو (.2011 ،1گاندي)شود مي محسوب

 اهداف از يکي را آن توان( معتقدند مي1995) تاکوچي و 2دانست. نوناکا مديريت دانش در کارآمدي

، 3هستند )دانت و سنچز دي پاپلو رقابتي مزاياي دنبال به که محور دانستهاي دانشسازمان بزرگ

2014.) 

 که دانست هايياستراتژي و ابتکارات ها،فعاليت از ايمجموعه توانمي را دانش مديريت

 کارايي بهبود منظور به دانش کارگيريبه و انتقال سازي،ذخيره ايجاد، منظور به آن ها ازشرکت

 هاي مديريتفعاليت و فرايندها ديگر، عبارت به(. 2001 ،4ليدنر و علوي) کنندمي استفاده سازمان

 و دانش گذارياشتراک دانش، خلق از اندعبارت دارند توافق آن دربارة صاحبنظران که دانش
                                                           
1. Gandhi 

2. Nonaka 

3. Donate & Sánchez de Pablo 

4. Alavi & Leidner 
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 و تبادل خلق، در است ممکن که سازمان . هر(2010 همکاران، و 1ژگ)است  دانش کارگيريبه

 گرفته کار به مؤثر طور به ها سرانجامقابليت اين اگر باشد، داشته هاييقابليت دانش منابع برداريبهره

 مشکالت حل و گيريتصميم بر مبتني دانش کارگيريبه قابليت. بود خواهند ثمربي و فايدهبي نشوند،

ليو، چانگ و )شود  داده پاسخ محيطي تغييرات به کارا و اثربخش طور به که دهدمي را اجازه اين

 رهبري رفتار. است سازمان در تأثيرگذار و آگاه رهبري وجود مستلزم دانش مديريت (.1201 ،2تو

 وريبهره و گيريجهت روي ايعمده داراي آثار رهبران که چرا کرد؛ قلمداد مهمي عامل توانمي را

  (.2011 ،3نژيويين و محمد) هستند سازمان هايشان داخل در دانش

. است سازمانيهاي هدف به نيل براي کنترل و ريزينامهبر فرايندهاي شامل دانش مديريت

 دارايي بررسي و کردنشناسايي در داخليهاي نياز کردنبرآورده در دانش مؤثر فرايند دانش مديريت

 دانش مديريت(. 2015 ،4واگنس و پونيس)است  جديدهاي فرصت توسعۀ براي اکتسابي دانش

 پيدا را دانش به اطالعات و اطالعات به داده تبديل توانايي آن واسطۀ بهها سازمان که است فرايندي

 به خودهاي گيريتصميم در مؤثر ايگونه به را شدهکسب دانش بود خواهند قادر همچنين، و کرده

 جذب و شناسايي براي الزم فرايندهاي ايجاد توانمي را دانش مديريت(. 2009 ،5سوکنونا)کارگيرند 

 هاتصميم به هاآن انتقال و بيروني و دروني محيط از سازمان نياز موردهاي دانش و اطالعات داده،

هاي رهبري، رهبري در بين انواع سبک (.2014 ،6ويگ)تعريف کرد  افراد و سازمان اقدامات و

کند و يادگيري را به وسيلۀ مورد چالش قرار دادن محور به عنوان يک مدل نقش عمل ميدانش

کردن کند و يادگيري را به وسيلۀ فراهمها به صورت هوشمند ترغيب ميزي آنساکارگزاران و شبيه

خواني را که اشتباهات را متحمل کرده و نقش کند و يک فرهنگ پيشانگيزه و آموزش رسمي مي

                                                           
1. Zeck 
2. Liao, Chuang & To 

3. Nguyen & Mohamed 

4. Ponis & Vagenas 

5. Sooknanan 

6  . Wiig 
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هاي کاربردي را توسعه سازي دانش و مکانيسماصولي و متقابل را ترغيب ساخته و انتقال و ذخيره

اسکات  و گولد (. از سوي ديگر، از نظر کرافورد،2011، 1دهد )ويليامز و سويالنداده، ارائه مي

 هايمهارت از بردنبهره و مشارکت اجازة فعاالن به که کنند مهيا را شرايطي توانندمي ( رهبران2003)

 دسترسي يا کرده، ايجاد خود انحصاري دانش منابع در را نقشي و کرده را هاآن در دانش دستکاري

 (. 2014 دانت و سنچز دي پاپلو،)باشند  داشته مربوطه دانش به تريآسان

 فردي يا عملي )گروهي يا نگرش هر را دانش رهبري (2012) 2گيوردي -ي، کوليچ و لورنزيميب

هاي پيامد و تفکر موجب در نهايت، که هاييروش در را اهميت با و جديد دانش که ضمني( و عيني و

، 3)منظور کنند، تعريف ميگيرد قرار استفاده مورد و تسهيم خلق، تا کندمي تهييج شود،مي جمعي

( معتقدند رهبري دانش نقش مهمي در ارتقاي دانش سازماني، 2008) 4الکشمن و پارنت(. 2014

شک بي کند.يادگيري سازماني، فرهنگ سازماني، ايجاد بينش و مديريت دانش و اطالعات ايفا مي

هاي مرسوم ديدي از مديران سازماني هستند. اين مديران کامالً در چارترهبران دانش شکل ج

ها و درست در مرز گنجند. اين دسته از مديران اغلب در نقاط اتصال درون سازمانسازماني نمي

هاي فرماندهي و کنترل سازمان نيز شوند. پستها و واحدهاي سازماني يافت مياشتراک بخش

 (.1394ع مديران نيستند )فتحي، عامري و قادرزاده، معموالً خالي از اين نو

مربيان بهترين کارکردها و مشاوراني براي ايجاد چارچوب هايي هستند که ايجاد  ،رهبران دانش

کنند. اما اين افراد مالکان و صاحبان دانش نيستند. رهبران دانش تنها و تسهيم دانش را تسهيل مي

سازند. اين رهبري سازمان است که فرهنگ کنندگان دانش ميصرفهايي را ميان توليدکنندگان و مپل

برداري سازد؛ و باالخره اين کارکنان دانش هستند که داليل منطقي را براي بهرهحاکم بر سازمان را مي

توانند کنند. مدير اجرايي ارشد، مدير دانش، کارفرما يا مباشر همگي مياز رهبري دانش مطرح مي

                                                           
1. Williams & Sullivan 

2. Mabey, Kulich & Lorenzi-Cioldi 

3. Manzor 

4. Lakshman & Parente 
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درستي تشخيص دهد و متناسب ش باشند اما اين سازمان است که بايد نياز خود را بهانواع رهبر دان

تواند رهبر دانش مناسبي ها الزاماً نميبا آن رهبر دانش را به کار گيرد. معاون رئيس يا مدير سيستم

 (.1391ها باشد )اردالن، اسکندري و گيالني، هم براي سازمان

1درمات مک
 ديگري فرد او، اينکه يعني نفر يک توسط دانش گذاشتن شتراکا که به کندمي بيان 

 خود موقعيت تا نمايد کمک او به که هدف اين با کند، راهنمايي خودهاي ديدگاه و افکار به توجه با را

 يکسان دانش جريان با را دانش انتقال (2001ليدنر ) و (. علوي2011ببينند )مک درمات،  بهتر را

غناي  دانش، تسهيم به منبع تمايل دانش، منبع ارزش اصلي رکن پنج شامل را دانش و جريان اندگرفته

 و دانند )گوپتاگيرنده مي جبران توانايي و دانش دريافت به گيرنده تمايل ارتباطي، شبکۀ ايرسانه

رسد هنگامي که دانش خلق شد، بايد بين اعضاي سازمان تسهيم (. به نظر مي2000، 2گويندارجان

 ريزيبرنامهکند. همچنين،  عمل آينده در دانش خلق و نوآوري براي همچون مبنايي بتواند شود تا

 موقعيتي در قصد ندارد سازماني هيچ که چرا است، ضروري و مهم سازماني هر براي دانش انتقال براي

شود.  رجخا مجموعه سازمان از ثبت و انتقال بدون افراد نزد سازماني اطالعات و دانش که بگيرد قرار

توان به طراحي مجدد فرايندهاي سازماني پرداخت و از اين بنابراين، با کمک مديريت دانش، مي

رهگذر، به افزايش ظرفيت دانش سازمان و تقويت آن براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و يادگيري 

  (.2014، 3، ابرت و جوزفکتر دست يافت )اسويفزون

هدف مديريت دانش، توليد دانش صحيح است که قادر به »است: ( نيز بر اين باور 2003) 4آالرد

ايجاد فرايندهاي صحيح در زمان و شکل درست و به منظور ايجاد ارزش درست باشد. اغلب اوقات، 

قيمت، کند و غير قابل دانش صحيح، دانش جديدي است که در انحصار سازمان نبوده و بسيار گران

ست. بنابراين، خلق دانش، بخش ضروري اجرا و هدايت استحصال از منابع خارجي سازمان ا

تحقيقي به بررسي پيشايندها و پسايندهاي تسهيم در  (2010) 5مديريت دانش در سازمان است. يانگ

تأثير مکانيزم رابطۀ بين »با عنوان  (1395) عاشوريو  آباديصفري محسن ،دانش پرداختند. همچنين
                                                           
1. Mcdermott 

2. Gupta & Govindarajan 

3. Sway, Obert & Josefek 

4. Allard 

5. Yang 
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کنندة گري تسهيم دانش و متغير تعديلنقش ميانجيرهبري مشترک بر عملکرد نوآوري تحت 

نشان دادند رهبري مشترک بر عملکرد نوآوري تأثير دارد و به طور نسبي از طريق « پيچيدگي کار

کننده بر رهبري مشترک و عملکرد نوآوري شد. تأثير متغير تعديلنقش ميانجي تسهيم دانش انجام مي

 معنادار بود. 

ي و بازيابي دانش سازماني، همچنين، به عنوان حافظۀ سازماني، يکي از سازي، سازماندهذخيره

 که را دانشي افراد است (. ممکن1،2010هاي مهم مديريت دانش سازماني است )استين و زواسجنبه

 بازيابي و سازماندهي ذخيره، سازماني در حافظۀ دانش بنابراين، بايد اين کنند؛ فراموش اند،کرده خلق

 کدگذاري انساني دانش و داده پايگاه مستندات مکتوب، از مختلفي اشکال شامل سازماني حافظۀ شود.

 و است )انواري رستمي سازمانيهاي و رويه فرايندها مستندات خبره،هاي سيستم شکل در شده

 و ايجاد به تنها نبايد هستند، دانش مديريت مؤثر اجراي دنبال به که هايي. سازمان(1388 شهائي،

 حافظه اين. باشند داشته توجه نيز فردي حافظۀ به بايد بلکه کنند، بسنده سازماني حافظۀ از ادهاستف

 نوع دو اين که بود مؤثر خواهد زماني تنها دانش مديريت. است نهفته دانش مخزن و منبع ترينمهم

سازي، ذخيره (.2010 ،2دينگ)کنند  تقويت را يکديگر و باشند داشته وجود هم کنار حافظه در

هاي مهم سازماندهي و بازيابي دانش سازماني، همچنين، به عنوان حافظۀ سازماني، يکي از جنبه

حافظۀ سازماني فراتر از حافظۀ فردي است  (.2010مديريت دانش سازماني است )استين و زواس، 

، ساختار هاي کاري(که شامل اجزاي ديگر مانند فرهنگ سازماني، تحوالت )فرايندهاي توليد و رويه

)نقش رسمي سازماني(، محيط زيست )کار فيزيکي تنظيم( و بايگاني اطالعات )هر دو داخلي و 

 (.2009، 3خارجي به سازمان( است )والش و انگسان

اي مدلي بر اساس مديريت دانش و ( در مقاله2016ديئس گرازئيل ديکل و گيلنل لوئيز دمورا )

طراحي کردند. نتايج اين تحقيق نشان داد که امروزه نوآوري  عملکرد نوآورانه براي ارزيابي سازماني

 (. 1396نژاد، قلي و بهرامها هستند )عليکننده براي موفقيت در سازمانو مديريت دانش عوامل تعيين

                                                           
1. Stein & Zwass 
2. Ding 

3. Walsh & Ungson 
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( در تحقيقاتي گسترده 2012) 3(، و سانگ و چويي2005) 2(، هونگ و هوانگ2004) 1هاالوي

شود؛ کارگيري مديريت دانش باعث موفقيت در عملکرد سازمان ميبهبه اين نتيجه دست يافتند که 

به طوري که فرايند کاربرد و استفاده از دانش در سطح گروهي يک عامل مؤثر بر عملکرد سازماني 

 (.1397، نژاد رائيني و آذرياست )قاسمي

مديريت  هايمحور در شيوه( در تحقيقي با عنوان نقش رهبري دانش2015) 4دانت و جيسوس

دانش در سازمان به اين نتيجه رسيدند که رهبري دانش بر نوآوري و  دانش و نوآوري و مديريت

دارند اگرچه دانش براي ايجاد مديريت در سازمان تأثير مستقيم دارد. اين محققان در ادامه عنوان مي

جاد نوآوري و تواند در سازمان باعث ايو خلق نوآوري مهم است، ولي وجود يک رهبري دانش مي

تواند باعث بهبود عملکرد سازمان در نوآوري سازي مديريت دانش شود، که اين به نوبۀ خود ميپياده

 .(1394شود )فتحي، عامري و قادرزاده، 

( در پژوهشي با موضوع اثر رهبري دانش برتسهيم و به اشتراک گذاري دانش 2015) 5ليانينگ 

ين نتيجه رسيد که رهبري دانش اثر مستقيمي بر به اشتراک هاي مهندسي طراحي پروژه، به ادر تيم

گيرد که اي سرمايۀ اجتماعي دارد. اين محقق نتيجه ميگذاشتن دانش مهندسان از طريق نقش واسطه

به اشتراک گذاشتن دانش مؤثر بستگي به وجود رهبري دانش و ترويج يک محيط قابل اعتماد و 

 همکاري دارد. 

(، در تحقيقي با استفاده از يک مدل مديريت دانش مبتني بر چهار فرايند 5201و همکاران ) 6وين

سازي، تسهيم و ارزيابي دانش، نتيجه گرفتند دورة مذکور باعث بهبودبخشي به آفريني، درونيهم

شود؛ عالوه براين، محتواي هاي تدريس در اين رويکرد ميدانش فراگيران، عملکرد و مهارت

                                                           
1. Halawi 

2. Hung & Huang 

3. Sang & choui 

4. Donate & Jesus 

5. Lianying 

6. Vinh Ho 
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هاي تعاملي، تشکيل اجتماع يادگيري، نشان داد که دسترسي، فعاليت هاي بررسي شدهيافته

 بودن و رؤساي مدارس از عوامل تأثيرگذار ابر اين دوره است.صرفهپذيري، زمان و مقرون بهانعطاف

رهبري،  در بين رفتارهاي مختلف نشان دادند ي( در پژوهش2019و همکاران ) 1اکرم

تأمين استقالل و توانمندسازي کارکنان، اهميت  يش مجال فزاينده درتوانمندسازي رهبري به دليل افزا

 ،دانش و همچنين مثبت بين ابعاد مديريت ۀاختصاص داده است. نتايج حاکي از رابط حياتي را به خود

هاي دانشي و مديريت دانش هاي اخير، سازمانپيشرفت .تعديل مثبت با توانمندسازي رهبري است

ادبيات مديريت و سازمان کرده است و در اين ميان توسعه و بهبود عملکرد  را به طور وسيع وارد

منابع انساني از راه آموزش و پرورش حائز اهميت است و مدارس به دليل در اختيار داشتن جمعيت 

هاي هوشي و دانشي جامعه محسوب آموزان و معلمان، مهمترين محل پرورش سرمايهزياد دانش

نژاد رائيني و آذري، شود )قاسميو مديران مدارس در اين موضوع تلقي مي شوند و نقش معلمانمي

1397.) 

اجتماعي بر سرعت نوآوري  ۀبررسي تأثير رهبري دانش و سرماي( به 1396) تفرشي و همکاران

تمامي ن داد نشا (1397همکاران ) و پورطهماسبيهش وپژي فتههاياپرداختند. تسهيم دانش  ۀبه واسط

بررسي و مدل  تأييد شدهاز طريق انتقال دانش نه آورانود نش بر عملکرد دابررثير کاأت جز، بهتفرضيا

سازي رهبري پياده ( در پژوهشي دريافتند1398) محمدعليزاده زاده و، رمضانپوريانشد. تقي

کند که به نوآوري به عنوان يک مزيت رقابتي دست محور با تمام ابعاد آن سازمان را قادر ميدانش

 يابد.

محور بر تسهيم سبک رهبري دانش( نشان داد 1399لي، عزتي و رحمتي )هاي پژوهش قليچيافته

 ۀبنيان رابطفرهنگ دانش ،بنيان مورد مطالعه تأثير معناداري ندارد. همچنينشهاي داندانش در شرکت

يندهاي ابر اين اساس، فر .کندها را تعديل ميمحور و تسهيم دانش در اين شرکترهبري دانش

هاي مورد مطالعه اند و مديران شرکتبنيان تسهيل شدهدانش مديريت دانش از طريق فرهنگ سازماني

 . برنداين نوع فرهنگ به منظور بهبود تسهيم دانش سود مي از

هاي محور و شايستگيبررسي تأثير رهبري دانش( در پژوهشي به 1399) شناس قاضي محلهحق
                                                           
1. Akram 

https://www.noormags.ir/view/en/creator/539034/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/en/creator/539034/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AF_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
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شايستگي رهبر در سازمان تأثير مثبتي بر اشتراک پرداخت و دريافت که  رهبر بر وفاداري کارکنان

گزاران دارد. شايستگي در شخص مثبتي بر عملکرد شغلي بيمه محور تأثيردانش داشته، رهبري دانش

رهبر بر عملکرد شغلي کارکنان، اشتراک دانش بر عملکرد شغلي کارکنان، اشتراک دانش بر وفاداري 

اشتراک دانش نقش  ،همچنين .ثير مثبتي داردأگزاران تکارکنان و عملکرد شغلي بر وفاداري بيمه

رهبر در سازمان و عملکرد شغلي کارکنان، عملکرد شغلي نقش  اي بين روابط شايستگيواسطه

اي بين محور و وفاداري کارکنان و عملکرد شغلي نقش واسطهاي بين روابط رهبري دانشواسطه

 .ايران استان گيالن دارند ظگزاران شرکت بيمروابط شايستگي در شخص رهبر و وفاداري بيمه

محور بر مرجعيت علمي به منظور ثير رهبري دانشأت (1399در پژوهشي محمودي و همکاران )

محور بر ثير رهبري دانشأتدريافت که  يک ۀکالن منطق پزشکي هاي علوممدل در دانشگاه ۀارائ

شده نيز داراي برازش و مدل ارائه استهاي علوم پزشکي مثبت و معنادار مرجعيت علمي دانشگاه

 است.مناسب 

گيرد و ها با هدف حمايت از نوآوري صورت ميت در سازمانرسد انجام تحقيقابه نظر مي 

و کار فعلي  وکار جديدي خلق کرده، يا کسبهاي کسب بايد فرصت تحقيق و توسعه هايفعاليت

ها سازمان را متحول کند. همچنين، شدت يافتن رقابت موجب افزايش حمايت کشورها و سازمان

هاي تحقيقات مبتني بر دانش، تکنولوژي و پيچيدگيشده است.  تحقيق و توسعه هاياز فعاليت

ها را مجبور کرده تا در حجم، مقياس، موقعيت وکار و بازار، سازمان نوآوري و نيز پويايي کسب

شده در هاي انجام. در مجموع، گسترة پژوهشهايشان تجديد نظر کنندگيري فعاليتمکاني و جهت

محور و عملکرد نوآورانه با نقش بين رهبري دانشي دهد که رابطه ساختارسطح کشور نشان مي

اي در بين معلمان مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراين، مطالعه ميانجي عملکردهاي مديريت دانش

محور و عملکرد نوآورانه و آثار آن در سطح کشور که به بررسي رابطه بين ادراک از رهبري دانش

دهد تاکنون پژوهشي مشابه پژوهش هاي يادشده نشان ميوهشهاي پژبپردازد، ضروري است. يافته

يادشده در بين معلمان انجام نگرفته است و پژوهش حاضر قادر خواهد بود خالء دانش در اين 

هاي هاي سازمانزمينه را مرتفع کند و زمينۀ استفاده از رويکردهاي نوين رهبري متناسب با ويژگي

هاي پژوهش حاضر، فهم تأثير م کند. از مهمترين ضرورتمحوري همچون مدرسه را فراهدانش
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محور در محيط کاري هاي مديريت دانش در بين معلمان با توجه به نقش مهم رهبري دانشعملکرد

شده توسط ماريو دانت و آنان است. چارچوب نظري پژوهش حاضر برگرفته از مدل مفهومي ارائه

محور بر عملکرد دانش ادراک از رهبري بين طۀ ساختاريراب بررسي(، با هدف 2014سنچز دي پاپلو )

معلمان شهرستان اصفهان در سال  بين در دانش مديريت عملکردهاي ميانجي نقش با نوآورانه

 است.  1395-96تحصيلي 

 
(2014) دانت و سنچز دی پاپلوشده توسط . مدل پژوهشی ارائه1شکل   

 

 شود.رت زير ترسيم ميها به صوبراساس مدل مفهومي پژوهش، فرضيه

 محور با ميانجي گري انتقال مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه تأثير دارد.رهبري دانش .1

 گري کاربرد مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه تأثير دارد.محور با ميانجي. رهبري دانش2

 تأثير دارد.گري ايجاد مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه محور با ميانجي. رهبري دانش3

 گري کاربرد مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه تأثير دارد.. خزانۀ مديريت دانش با ميانجي4

 پژوهش شناسیروش

با توجه به هدف پژوهش، روش مطالعۀ حاضر بر اساس همبستگي از نوع علي است. جامعۀ آماري 
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دادند. تشکيل مي 1395-96 تحصيلي سال در اصفهان ابتدايي شهر مدارس پژوهش حاضر را معلمان

براساس جدول تعيين حجم نمونه کوهن، مانيون و موريسون معلم بود که  810جامعۀ آماري يادشده 

نفر داراي تحصيالت دکتري،  13نفر گروه نمونه،  261ازنفر برآورد شد.  261حجم نمونه (، 2001)

نفر داراي  37ر ديپلم؛ همچنين، نف 3نفر فوق ديپلم و  65نفر ليسانس،  115نفر فوق ليسانس،  65

سال 10نفر داراي سابقۀ زير  106سال سابقه، و  20تا  10نفر بين  118سال،  20سابقۀ کاري باالي 

هاي پژوهش از دو شيوة اعتبار سازه و اعتبار عاملي استفاده شد. قبل از اينکه متغير در ايناند. بوده

فرض شوند، با استفاده از تحليل عاملي همبستگي پژوهش وارد مدل معاملۀ ساختاري براي آزمون 

ها در ارتباط با هاي مختلف و وزن هر يک از اين معرفهاي مربوط به عاملمشترک ميان معرف

هاي مرتبط با مفاهيم پژوهش محاسبه شد. بدين ترتيب، اعتبار پرسشنامه اين پژوهش از نوعي عامل

هاي اصلي ت. بنابراين، براي بررسي اعتبار عاملي متغيراعتبار محتوايي و اعتبار سازه برخوردار اس

براي تعيين پايايي از محور استفاده شد. پژوهش از رويکرد مدل سازي معادلۀ ساختاري کوواريانس

پرسشنامه توزيع شد.  30گيري پايايي ابزارها ضرايب آلفاي کرونباخ استفاده؛ و همچنين، براي اندازه

ر سطح آمار توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و واريانس ها دتجزيه و تحليل داده

استفاده و از آنجا که اين پژوهش به لحاظ روش، همبستگي است در سطح آمار استنباطي از ضريب 

محور، عملکرد نوآورانه، خزانۀ مديريت آوردن رابطه بين رهبري دانشدستهبستگي پيرسون براي به

ديريت دانش، کاربرد مديريت دانش، ايجاد مديريت دانش و براي تعيين روابط دانش، انتقال م

محور، عملکرد نوآورانه، خزانۀ مديريت دانش، انتقال مديريت دانش، ساختاري بين رهبري دانش

 کاربرد مديريت دانش، ايجاد مديريت دانش از مدل معادالت ساختاري استفاده شد.
 

 ای مبتنی بر سهمطبقه گیری تصادفی. روش نمونه1جدول 

 

 

 

 

 

 فراوانی ناحیه
 34 يک

 39 دو

 50 سه

 51 چهار

 52 پنج

 35 شش

 261 کل
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محور، اند از: پرسشنامۀ رهبري دانشها عبارتآوري دادههاي مورد استفاده براي جمعپرسشنامه

انش و ايجاد مديريت عملکرد نوآورانه، خزانۀ مديريت دانش، انتقال مديريت دانش، کاربرد مديريت د

 دانش.

سؤل دانت و جيسوس  6محور از براي سنجش رهبري دانشمحور: پرسشنامة رهبری دانش

 1اي ليکرت )کامالً مخالفم=درجه( استفاده گرديد. مقياس پاسخگويي اين پرسشنامه طيف پنج2015)

و  25کند برابر سب مي( است. حداکثر امتيازي که پاسخگو در اين پرسشنامه ک5تا کاماًل موافقم =

دست آمد. مقياس پاسخگويي به 74/0محور است. ضريب آلفاي کرونباخ رهبري دانش 5حداقل آن 

هاي روايي سازه اين اين به منظور تعيين روايي سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. شاخص

به دست آمد.  RMSEA  ،92/0=CFI ،57/0= GFIP  =07/0 پرسشنامه به اين ترتيب به دست آمد:

محيطي براي کار تيمي و رفتار مسئوالنۀ کارکنان ايجاد »يک نمونه سؤال آن بدين شرح است: 

 به منظور تعيين روايي سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. «.کندمي

( 1993) 1سؤال زهرا و داس 5براي سنجش عملکرد نوآورانه از پرسشنامة عملکرد نوآورانه: 

( تنظيم شده 5و کامالً موافقم = 1اي ليکرت )کامالً مخالفم=درجهده شد. پرسشنامه با طيف پنجاستفا

است.  5و حداقل آن  25کند، برابر حداکثر امتيازي که پاسخگو در اين پرسشنامه کسب مي است.

منظور به دست آمد. مقياس پاسخگويي اين به  78/0ضريب آلفاي کرونباخ عملکرد نوآورانه برابر با 

هاي روايي سازه اين پرسشنامه به تعيين روايي سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. شاخص

يک نمونه سؤال آن بدين . RMSEA  ،94/0=CFI ،59/0= PGFI  =07/0اين ترتيب به دست آمد: 

 «.خدمات جديد گسترش يافته است»شرح است: 

و  2سؤال داونپورت 13ۀ مديريت دانش از براي سنجش خزانه پرسشنامة خزانة مدیریت دانش:

اي ليکرت )کاماًل درجه( استفاده گرديد. مقياس پاسخگويي اين پرسشنامه طيف پنج1998همکاران )

کند، ( است. حداکثر امتيازي که پاسخگو در اين پرسشنامه کسب مي5و کامالً موافقم = 1مخالفم=

به دست آمد. به  80/0اخ خزانۀ مديريت دانش است. ضريب آلفاي کرونب 13و حداقل آن  65برابر 

                                                           
1. Zahra 

2. Davenport 
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هاي روايي سازه اين پرسشنامه منظور تعيين روايي سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. شاخص

يک نمونه به دست آمد.   RMSEA ،92/0=CFI، 65/0= PGFI=07/0: به اين ترتيب به دست آمد

هاي الکترونيکي و دستي کنان به صورت نسخهفرايند انجام وظايف کار»سؤال آن بدين شرح است: 

 «. شودبندي ميتهيه و دسته

و ليدنر  علويسؤال  8براي سنجش انتقال مديريت دانش از پرسشنامة انتقال مدیریت دانش: 

اي ليکرت درجه( استفاده شده است. مقياس پاسخگويي اين پرسشنامه بر اساس طيف پنج2001)

( تنظيم شده است. حداکثر امتيازي که پاسخگو در اين پرسشنامه 5موافقم =و کامالً  1)کامالً مخالفم=

به  82/0است. ضريب آلفاي کرونباخ انتقال مديريت دانش  8و حداقل آن  40کند، برابر کسب مي

هاي روايي سازه دست آمد. به منظور تعيين روايي سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. شاخص

يک نمونه  . RSMEA ،94/0=CFI ،67/0= PGF =07/0 :اين ترتيب به دست آمد اين پرسشنامه به

آوري اطالعات، اينترنت، اينترانت، ايميل و غيره به منظور پيشبرد فن»سؤال آن بدين شرح است: 

 .«شوندجريان اطالعات و بهبود ارتباطات کارمندان استفاده مي

 1تيواناسؤال علوي و  5رد مديريت دانش از براي سنجش کاربپرسشنامة کاربرد مدیریت دانش: 

اي ليکرت )کامالً درجه( استفاده شد. مقياس پاسخگويي اين پرسشنامه بر اساس طيف پنج2003)

( تنظيم شده است. حداکثر امتيازي که پاسخگو در اين پرسشنامه کسب 5و کامالً موافقم = 1مخالفم=

 77/0آلفاي کرونباخ کاربرد مديريت دانش برابر با  است. ضريب 5و حداقل آن  25کند، برابر با مي

هاي روايي به دست آمد. به منظور تعيين روايي سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. شاخص

يک  .PGFI =52/0و  RMSEA ،93/0=CFI =/06 سازة اين پرسشنامه به اين ترتيب به دست آمد:

هاي کليدي در اداره دسترسي تمامي اطالعات و دانشکارکنان به »نمونۀ سؤال آن بدين شرح است: 

 «.دارند

گويه تنظيم  4( با 1999) 2اين پرسشنامه توسط زهرا و بوگنرپرسشنامة ایجاد مدیریت دانش: 

( 5و کامالً موافقم = 1اي ليکرت )کامالً مخالفم=درجهشده است. اين پرسشنامه بر اساس مقياس پنج

                                                           
1. Tiwana 

2. Bogner 
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و حداقل  20کند، برابر با زي که پاسخگو در اين پرسشنامه کسب ميتنظيم شده است. حداکثر امتيا

به دست آمد. به منظور تعيين روايي  76/0است. ضريب آلفاي کرونباخ ايجاد مديريت دانش  4آن 

هاي روايي سازه اين پرسشنامه به اين ترتيب به سازه از تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. شاخص

يک نمونه سؤال آن بدين شرح است: . RMSEA ،39/0 =CFI, 52/0= PGFI=06/0دست آمد: 

هاي تحقيق و توسعۀ داخلي براي پيشرفت خدمات و فرايندها تعهدي قوي جهت تکيه بر فعاليت»

 «.وجود دارد

 های پژوهشیافته

 2طور که در جدول هاي پژوهش ارائه شده است. همانهاي توصيفي متغيرشاخص ،2در جدول 

خزانۀ مديريت دانش  ،(r=334/0)انتقال مديريت دانش  محور بارهبري دانش ،ودشمشاهده مي

(531/0=r)، کاربرد مديريت دانش(520/0=r)،  ايجاد مديريت دانش(286/0=r) عملکرد نوآورانه ،

(730/0=r )سطح در معنادار رابطۀ داراي (10/0 ≥P )انتقال مديريت دانش با عملکرد نوآورانه. است 

(353/0= r)، خزانۀ مديريت دانش (539/0 =r) کاربرد مديريت دانش ،(508/0=r)  و ايجاد مديريت

همچنين، ميانگين  .است( P≤ 10/0) معناداري سطح در معنادار و مثبت رابطۀ ( دارايr=308/0دانش )

 ( قرار دارد. بيشترين3تر از حد متوسط )هاي مورد تحقيق در بين نمونۀ آماري پژوهش پايينمتغير

. است عملکرد نوآورانه به مربوط ميانگين کمترين و ايجاد مديريت دانش به مربوط يانگينم

ميزان پراکندگي در حد معمول دهندة هاي پراکندگي )انحراف معيار و واريانس( نشانشاخص

 ها از شاخص ميانگين در نمونۀ آماري پژوهش است.هاي متغيرداده
 

پژوهش متغیرهای های توصیفی و همبستگیشاخص .2 جدول  

 متغیر
 rمقادیر  شاخص

 6 5 4 3 2 1 واریانس انحراف معیار میانگین

محوررهبري دانش  2/41 0/46 0/22 1      

     1 **0/334 0/30 0/55 2/48 انتقال مديريت دانش

    1 **0/467 **0/531 0/17 0/42 2/38 خزانۀ مديريت دانش

   1 **0/792 **0/638 **0/520 0/22 0/46 2/49 کاربرد مديريت دانش

  1 **0/553 **0/459 **0/680 **0/286 0/37 0/61 2/52 ايجاد مديريت دانش

 1 **0/308 **0/508 **0/539 0/353 **0/730 0/25 0/50 2/36 عملکرد نوآورانه
        (01/0 ≥P) ** 
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گری عملکردهای مدیریت دانشآورانه با میانجیمحور بر عملکرد نو. مدل معادالت ساختاری اثر رهبری دانش2شکل   

که با استفاده از الگوسازي  ،نشان داده شد 2الگوي پيشنهادي اوليه در شکل  ،هادرادامه، تحليل

هاي برازش بايد داراي شاخص معادلۀ ساختاري بررسي شد. يک الگوي مناسب از لحاظ شاخص

و دامنۀ  08/0تا  0مربعات خطاي برآورد بين شاخص ريشۀ ميانگين ،1تا  90/0برازش تطبيقي بين 

و دامنۀ مطلوب براي شاخص مقادير باالتر از  200تا  75قابل قبول براي شاخص هلتر مقادير بين 

 (. 1396 ،شناساست )نادي و حق 200
 

 های ارزیابی کلیت مدل معادلة ساختاری. برآورد مقادیر شاخص3جدول 

 شاخص
زش مقتصدبرا برازش تطبیقی برازش مطلق  

 هُلتر

CMIN GFI TLI CFI PCFI DF CMIN/DF RMSEA 

 118 0/07 3/95 6 0/52 0/92 0/90 0/91 23/7 مقدار

هاي برازش همگي از نقاط برش مطلوب, فاصلۀ قابل توجه شاخص ،با توجه به آنچه بيان شد

تند. به عبارت ديگر، ها هسدهند که اين سهم مدل داراي برازش مطلوبي با دادهداشتند و نشان مي

ها در مجموع، هاي ارزيابي کليت مدل معادلۀ ساختاري با توجه به دامنۀ مطلوب اين شاخصشاخص

شوند، به عبارت هاي پژوهش حمايت ميشده توسط دادهکنندة اين است که مدل مفروض تدوينبيان

 لوبيت مدل دارند. ها داللت بر مطها به مدل برقرار است و همگي شاخصديگر، برازش داده
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 محور و خزانة مدیریت دانش بر عملکرد نوآورانه. برآورد اثرات غیر مستقیم متغیر رهبری دانش4جدول 

 میانجی متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

ضریب 

 تعیین

 برآورد

جی
یان

م
ی

گر
 

 غیر مستقیم مستقیم کل

 معناداری اثر معناداری اثر معناداری اثر

رهبري 

محورشدان  

 انتقال مديريت دانش

 عملکرد

 نوآورانه
0/25 

 رد 0/541 0/01 - - 0/541 0/01

 تأييد 0/011 0/07 - - 0/011 0/07 کاربرد مديريت دانش

 رد 0/775 0/01 - - 0/775 0/01 ايجاد مديريت دانش

 مديريت خزانۀ

 دانش
دانش مديريت کاربرد  تأييد 0/008 0/36 - - 0/008 0/36 

محور با ميانجي کنندة اين است: الف( متغير رهبري دانشبيان 4مقادير برآوردشده در جدول 

درصد  25متغيرهاي انتقال مديريت دانش، کاربرد مديريت دانش و ايجاد مديريت دانش در مجموع، 

ه حجم اثر کنند، با مدنظر قراردادن مقادير مربوط باز واريانس متغير عملکرد نوآورانه را تبيين مي

شود، به عبارت ديگر، متغير رهبري شاخص ضريب تعيين اين مقدار در حد متوسط برآورد مي

گري متغيرهاي باال در حد متوسط توان تبيين واريانس متغير عملکرد نوآورانه محور با ميانجيدانش

مديريت دانش بر  گري متغير کاربردمحور با ميانجيرا دارد. ب( اثر غير مستقيم متغير رهبري دانش

توان گفت متغير کاربرد (. بنابراين، ميP ≤ 05/0متغير عملکرد نوآورانه به لحاظ آماري معنادار است )

کند. محور و عملکرد نوآورانه نقش ميانجي ايفا ميمديريت دانش در رابطۀ بين متغير رهبري دانش

ي انتقال مديريت دانش و ايجاد محور با ميانجي متغيرهاج( اثر غيرمستقيم متغير رهبري دانش

توان (. بنابراين، ميP> 05/0مديريت دانش بر متغير عملکرد نوآورانه به لحاظ آماري معنادار نيست )

محور و عملکرد گفت متغيرهاي انتقال و ايجاد مديريت دانش در رابطۀ بين دو متغير رهبري دانش

 نوآورانه عملکرد بر دانش مديريت خزانۀ متغير ستقيمغير م اثر د( کنند.نوآورانه نقش ميانجي ايفا نمي

 در دانش مديريت کاربرد متغير گفت توانمي بنابراين،(. P≤ 05/0) است معنادار آماري لحاظ به

 .کندمي ايفا ميانجي نقش نوآورانه عملکرد با دانش مديريت خزانۀ متغير بين رابطۀ

 گیریبحث و نتیجه

 با نوآورانه عملکرد محور ودانش رهبري از ادراک بين ساختاري رابطۀ هدف اين پژوهش تحليل
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دانش در بين معلمان مدارس ابتدايي در شهر اصفهان بود.  مديريت عملکردهاي ميانجي نقش

بيني محور بر عملکرد نوآورانه تأثير مثبت و قابليت پيشدهد رهبري دانشهاي پژوهش نشان مييافته

محور بر سازمان را دارد. همچنين، اثر غير مستقيم رهبري دانشهاي مديريت دانش در عملکرد

عملکرد نوآورانه از طريق کاربرد مديريت دانش به لحاظ آماري از برازش مطلوبي برخوردار است. 

محور با عملکرد نوآورانه کند که رفتارهاي رهبري دانشنتايج اين مطالعه اين موضوع را حمايت مي

محور از عوامل مهم مؤثر بر نتايج عملکرد نوآورانۀ کارکنان رهبري دانشدر سازمان مرتبط است. 

(، دانت 2009در سازمان از طريق عملکردهاي مديريت دانش است. اين نتيجه با تحقيق الکشمن )

محور و ( مبني بر رابطۀ رهبري دانش2010) 1(، و چانگ، فنگ و چون2014) و سنچز دي پاپلو

محور و سو است. آنان بيان کردند که رابطۀ مثبت و معناداري بين رهبري دانشعملکرد نوآورانه هم

هاي ايجاد مديريت دانش بر عملکرد هاي پژوهش مبني بر روشيافته عملکرد نوآورانه وجود دارد.

درصد از واريانس متغير عملکرد نوآورانه  8هاي ايجاد مديريت دانش متغير روش ،نوآورانه کارکنان

هاي ايجاد مديريت دانش بر متغير عملکرد نوآورانه به لحاظ آماري کند. اثر متغير روشمي را تبيين

هاي ايجاد مديريت دانش داراي رابطۀ مثبتي با کارايي و (. بنابراين روشP ≤ 05/0معنادار است )

 شود.نوآوري کارکنان است، و تأييد مي

ه وسيلۀ نقش ميانجي عملکردهاي مديريت محور بهاي پژوهش مبني بر اينکه رهبري دانشيافته

 متغيرهاي ميانجي محور بادانش رهبري متغير 4 دانش، رابطۀ مثبتي با عملکرد نوآورانه دارد. جدول

 واريانس از درصد 25 مجموع، در دانش مديريت ايجاد و دانش مديريت کاربرد دانش، مديريت انتقال

 گريميانجي محور بادانش رهبري متغير ديگر، عبارت هب کنند،مي تبيين را نوآورانه عملکرد متغير

نتايج اين تحقيق با . دارد را نوآورانه عملکرد متغير واريانس تبيين توان متوسط حد در باال متغيرهاي

هاي مديريت دانش و عملکرد نوآورانه ( مبني بر رابطۀ عملکرد1396) فشمتينتايج پژوهش فاتحي 

هاي ايجاد مديريت دانش و عملکرد نوآورانه کارکنان اري بين روشهمسو و رابطۀ مثبت و معناد

( 1395)عاشوري و  آباديصفري محسنهاي هاي اين تحقيق با يافتهوجود دارد. همچنين، يافته

هاي توليدي تأثير محور بر عملکرد نوآوري شرکتهمسو است. در اين تحقيق بيان شد رهبري دانش

                                                           
1. Chang, Fan & Chong 
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هاي درصد با عملکرد نوآوري در شرکت 57محور به ميزان دانش دارد؛ به عبارت ديگر، رهبري

 توليدي و تجاري رابطه دارد. 

هاي انتقال مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه کارکنان هاي پژوهش مبني بر اينکه روشيافته

درصد از واريانس متغير عملکرد نوآورانه  42هاي کاربرد مديريت دانش دهد متغير روشنشان مي

هاي کاربرد مديريت دانش بر متغير عملکرد نوآورانه به لحاظ آماري کند. اثر متغير روشا تبيين مير

هاي کاربرد مديريت دانش بر (. بنابراين، نتيجۀ پژوهش مبني بر اينکه روشP ≤ 05/0معنادار است )

نظر ايج پژوهش خوششود. نتايج اين تحقيق با نتعملکرد نوآورانه کارکنان اثر مثبت دارد، تأييد مي

( همسو است. آنان بيان کردند رابطۀ مثبت و معناداري بين کاربرد مديريت دانش 1388و شيرزاد )

سازي دانش هاي ذخيرهو عملکرد نوآورانه کارکنان وجود دارد. نتايج پژوهش مبني بر اينکه روش

دهد وري کارکنان نشان ميهاي انتقال مديريت دانش بر روي کارايي و نوآبه صورت مستقيم با روش

درصد از واريانس متغير  39که متغيرهاي خزانۀ مديريت دانش و انتقال مديريت دانش در مجموع، 

کنند؛ و اثر مستقيم متغير خزانۀ مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه به عملکرد نوآورانه را تبيين مي

 1برينک من و بائوچ روزنباچ،ا تحقيق (. نتايج اين مطالعه بP ≤ 05/0لحاظ آماري معنادار است )

( همسو است. آنان بيان کردند رابطۀ مثبت و معناداري بين خزانۀ مديريت دانش از طريق 2011)

 انتقال مديريت دانش با کارايي و نوآوري کارکنان وجود دارد. 

هاي شسازي دانش به صورت غير مستقيم با روهاي ذخيرههاي پژوهش مبني بر اينکه روشيافته

دهد متغيرهاي خزانۀ مديريت کاربرد مديريت دانش بر روي کارايي و نوآوري کارکنان نشان مي

درصد از واريانس متغير عملکرد نوآورانه را تبيين  32دانش و کاربرد مديريت دانش در مجموع، 

معنادار است  کنند. اثر غير مستقيم متغير خزانۀ مديريت دانش بر عملکرد نوآورانه به لحاظ آماريمي

(05/0 ≥ Pبنابراين، مي .) توان گفت متغير کاربرد مديريت دانش در رابطۀ بين دو متغير خزانۀ مديريت

توان گفت کند. با توجه به مقدار اثر غير مستقيم ميدانش و عملکرد نوآورانه نقش ميانجي ايفا مي

صفري يج اين تحقيق با تحقيق شود. نتااين ميانجي مستقيم و در حد متوسط به باال برآورد مي

                                                           
1. Rosenbusch, Brinckmann & Bausch 
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دهد رابطۀ مثبت و معناداري بين ( همسو است. همچنين، نشان مي1395) عاشوريو  آباديمحسن

 آورانۀ کارکنان وجود دارد. سازي دانش و عملکرد نوهاي ذخيرهروش

 هاي مديريت دانش دارد.محور اثر مثبت بر فعاليتدهد رهبري دانشنتايج اين تحقيق نشان مي

کند. اثر هاي مديريت دانش را تبيين ميدرصد از واريانس متغير فعاليت 44محور متغير رهبري دانش

 ≤ 05/0هاي مديريت دانش به لحاظ آماري معنادار است )محور بر متغير فعاليتمتغير رهبري دانش

P)اي مديريت دانش همحور اثر مثبت بر فعاليت. بنابراين، نتيجه پژوهش مبني بر اينکه رهبري دانش

دانت و (، و 1394زاده و کاملي )نتايج اين تحقيق با تحقيق يزداني، حميدي .شوددارد، تأييد مي

هاي محور و فعاليت( همسو است؛ و رابطۀ مثبت و معناداري بين رهبري دانش2014) سنچز دي پاپلو

 مديريت دانش وجود دارد.

مينۀ عملکرد نوآوري دارند؛ بنابراين، ضروري مديران دانش با انتقال دانش جهش بزرگي در ز

سازي و انتقال است مديران ساز و کارهاي مناسب در جهت برقراري ارتباط کارکنان از طريق ذخيره

هاي مبتني بر دانش با ها را فراهم کنند. همچنين، مديران دانش از طريق نظارتدانش در بين آن

ختلف در ايجاد و انتقال دانش و کاربرد آن در سازمان استفاده از گماردن مسئوالن در واحدهاي م

سازي دانش و ها از طريق انتقال دانش و توانمندسازي کارکنان براي يکپارچهاهميت دهند. سازمان

هاي نو براي ارائۀ خدمات مناسب به مخاطبين در راستاي اهداف سازمان و موفقيت ايجاد خلق ايده

 عملکرد سازمان بپردازند.

هاي ناپذير است. انواع سازمانقع، تحول و تغيير در نظام آموزشي ضروري و اجتنابدر وا

آموزشي و غير آموزشي به منظور بقا، توسعه و انطباق با تغييرات محيط رقابتي پيرامون، نيازمند 

اجراي اثربخش استراتژي مديريت دانش هستند در واقع، مفهوم مديريت دانش با فرهنگ آموزشي 

همنواست و آموزش بايد در جهتي سوق يابد که مديريت دانش بخش اصلي فرهنگ آن  همخوان و

فرض اصلي قلمداد شود. به عبارت ديگر، آموزش بايد خاستگاه طبيعي اين رشتۀ علمي باشد. پيش

قدر که براي انواع آموزش کارکنان پژوهش حاضر بر اين اساس است که اصول مديريت دانش همان

نيز قابل اعمال است، در واقع، مديريت دانش، ارائۀ در مدارس است، براي آموزش هر سازمان الزم 
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بينش و بصيرتي روشن نسبت به دنياي دانش و تهيۀ ابزارهاي کاربردي براي مديران و مسئوالن 

هاي آموزش آموزشي است تا قادر به استفادة بهينه از فرايندهاي مديريت خود براي مقابله با چالش

 (.1401)رزاقي، بلوچ و مهاجران، نش باشنددر عصر دا

شود، اشاره کرد: توان به پيشنهادهاي کاربردي که در ادامه ارائه ميهاي پژوهش ميبراساس يافته

هاي دانش هاي اطالعاتي و شناسايي منابع و پايگاههاي اطالعاتي و ارتباطي در ايجاد بانکاز فناوري

محور در جهت بهبود وضعيت فعلي و افزايش خالقيت و گيري و ساختار دانشدر مدارس بهره

تماً بايد فضاي آزاد ارائۀ نظرات تک افراد در محيط کار ايجاد شود. براي اين کار حنوآوري در تک

توان به عنوان يک راهبرد از نظام پيشنهادها در مدارس به شکل علمي سود و افکار فراهم شود و مي

هاي توزيع دانش راجع به ها و ايجاد مکاندانش با ارائۀ گزارششود برد. همچنين، پيشنهاد مي

گذاري دانش منابع انساني سازمان در قالب اهداف فرايندها و ساختار سازمان منتشر، و هدف

ريزي ارتقاي شايستگي معين، استفاده از فضاهاي انتقال پروري و برنامهريزي جانشينآموزشي، برنامه

ها رنگار، شبکۀ داخلي، پست الکترونيکي و ساير ابزارهاي تبادل الکترونيکي دادهها نظير تلفن، دوداده

هاي هاي آموزشي، گسترش شبکهها و کارگاهنيز مهيا گردد. از ديگر پيشنهادهاي برگزاري گردهمايي

ها و انتقال آن به اعضاي ارتباطي، ايجاد حس اعتماد و ارتباط بيشتر در بين معلمان و تشريک ايده

هاي ديگر در قالب جلسات رسمي و غير رسمي است. همچنين، استفاده از کتابخانۀ ديجيتالي و پايگاه

المللي براي کسب اطالعات از آخرين تحوالت علمي و پژوهش صورت رساني ملي و بيناطالع

توان بيان کرد. شايان توضيح است به منظور موفقيت مديريت گرفته در زمينۀ تخصصي هر معلم مي

دانش، بر تعهد مديريت و حمايت وي از مديريت دانش تأکيد زيادي شود. بازنگري در اهداف و 

هاي مديريت منابع انساني به ويژه سيستم پاداش و ارزيابي عملکرد معلمان بدين مفهوم که برنامه

انش دهي معلمان بايد مبتني بر ارزيابي گروهي و تخصصي و نيز مديريت دارزيابي عملکرد و پاداش

 باشد.

سازي محور بر روي ايجاد، انتقال، ذخيرهها در اين مطالعه، تحليل رهبري دانشيکي از محدويت
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 1گراتواند دربارة سبک رهبري تحولهاي آتي ميرو، پژوهشو کاربرد مديريت دانش است. از اين 

قيت و آزمايش دارد يک ها را بررسي کند. زماني که سازمان نياز به خال، در سازمان2يا رهبري تبادلي

سبک رهبري تحول گرا مناسب است و زماني که سازمان در شرايطي پايدار است، سبک رهبري 

 ها اينکه بايد در نظر داشت که اين پژوهش بر رويتبادلي مناسب تر است. از ديگر محدوديت

بنابراين، در  متمرکز بوده است و 96-95در سال تحصيلي  معلمان مدارس ابتدايي در شهر اصفهان

تعميم نتايج گسترة زماني و سازماني ديگر جانب احتياط عمل شود. همچنين، نتايج اين پژوهش 

مبتني بر همبستگي است، از اين رو، تبيين و تفسير نتايج به صورت علت و معلولي چندان منطقي 

 .نيست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Transformational leadership style 

2. Transactional leadership styles 
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