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Abstract 

Background and Objectives: The present study aims at investigating the effect of communication and 

trust and psychological 

empowerment in the Hamadan Education Organization. 

Methodology: This is an applied study, and a data collection form was used to conduct a survey. The 

statistical population includes the authorities and employees of the Hamadan Education 

Organization. Since the population is infinite, 384 people were selected out of the employees, experts, 

and authorities of this organization by simple random sampling. The variables were measured by a 

standard questionnaire. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics. The 

hypotheses were tested by structural equation modeling (SEM). 

Findings: 

communication conflicts by 64.3% and the psychological empowerment of the employees by 29.8%. 

Communication conflicts can explain the differences in psychological empowerment of 71.1% of 

employees, trust of 6.9% of employees, and knowledge sharing of 19.9% of employees. Psychological 

empowerment can explain 28.8% of employee trust fluctuations and 23.4% of employee knowledge 

in Hamadan Education Organization.  

Discussion: In the first hypothesis, the effect of task conflict on communication conflict was approved 

by 0.643. The results of the present study are consistent with the findings reported by Wei-Tsong 

Wang et al. (2019). In the second hypothesis, the effect of task conflict on the psychological 

empowerment of the employees was approved by -0.298. The standardized coefficient of correlation 

between these two variables is negative. So, this further strongly suggests that an increase in task 

conflict leads to a decrease in psychological empowerment of the employees, and vice versa. The 
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results of this research are consistent with the findings reported by Mohammad et al. (2013). In the 

third hypothesis, the effect of communication conflict on the psychological empowerment of the 

employees was approved by 0.071. The results are consistent with the findings reported by Wei-

Tsong Wang et al. (2019). So also, another hypothesis has approved the effect of communication 

by 

Wei-Tsong Wang et al. (2019).  In the fifth hypothesis, the effect of psychological empowerment on 

Alajmi (2017).  In the sixth hypothesis, the effect o

knowledge sharing in the Education Department was approved by 0.158. This finding is consistent 

with the results of studies performed by Helmy et al. (2019) and Ghalavandi et al. (2017).   In the 

seventh hypoth

Department was approved by 0.375. This finding is consistent with the results of studies performed 

by Hasanzadeh and Alizadeh (2017) and Ebrahimi et al. (2012). This hypothesis suggests that there 

is a significant positive relationship between the components of organizational trust and all the 

trust in each other, trust with the manager, and institutional trust can also play a significantly positive 

predictive role in explaining knowledge creation, knowledge sharing, knowledge application, and 

knowledge preservation. In other words, it can be concluded from this hypothesis that higher trust 

leads to participation in knowledge sharing and management that can eventually be effective in 

capability and performance. In the eighth hypothesis, the effect of communication conflict on the 

nding is consistent with the results 

reported by Wei-Tsong Wang et al. (2019). Finally, the ninth hypothesis approved the effect of task 

-0.23. As 

the standardized coefficient of correlation between these two variables is negative, an increase in task 

research hypotheses show that the lower the conflict between the employees, the higher their trust in 

the organization will be. Thus, they will be more motivated to participate in group and systemic 

activities such as knowledge sharing and information exchange between different sectors. As shown 

in current and previous surveys, the factors mentioned can promote and improve employee 

performance and thus organizational performance. 
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  مقاله پژوهشی  
 
 

  ی انجیدانش کارکنان: نقش م ی گذاربر اشتراک  یافه یو وظ ی اثر تعارض ارتباط   نییتب

 ی شناختروان ی اعتماد و توانمندساز 
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 اطالعات مقاله

 1400/ 02/ 26 تاریخ پذیرش:  11/09/1399 تاریخ دریافت:

 چکیده
بررس  نیا:  هدف هدف  با  ارتباط  ن ییتب  ریتأثیپژوهش  تعارض  وظ  ی اثر  اشتراک  ی افهیو  م  ی گذاربر  نقش  با  کارکنان  و    یانجی دانش  اعتماد 

 وپرورش همدان انجام شده است. در آموزش ی شناختروانیتوانمندساز

. جامعه آماری این پژوهش  استیها از نوع پیمایشداده   یو ازنظر روش گردآور  یاین تحقیق ازلحاظ هدف یک تحقیق کاربرد  شناسی:روش

نفر از کارکنان،    384اساس    نیپژوهش از نوع نامحدودو بر ا  نیا  یوپرورش همدان است. جامعه آمارو کارکنانآموزش  نیشامل کارکنان، مسئول

ها  متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. داده   یگیرساده انتخاب شدند. جهت اندازه   یبه روش تصادف   سازمان   نیو کارشناسان ا  نیمسئول

 استفاده شد.  یمعادالت ساختار ی سازاز مدل  هاهی آزمون فرض یشده است. برا لی وتحلهیتجزی و آمار استنباط  یفیوصبا استفاده از آمار ت 

وظ  ج ینتا  ها:یافته  تعارض  که:  داد  وار  %64.3  یافهینشان  ارتباط  ریمتغ  انس یاز  وار  %29.8کارکنان،    یتعارض    ریمتغ  انسیاز 

آموزش  ی شناختروانیتوانمندساز تبکارکنان  را  همدان  پ  نییوپرورش  ارتباطکندیم  ین یبشیو  تعارض  وار  %7.1  ی .    ر یمتغ  انسیاز 

وپرورش همدان را  اشتراک دانش کارکنان آموزش  ریمتغ انسیاز وار  % 19.9اعتماد و    ر یمتغ  انسیواراز   % 6.9کارکنان    ی شناختروانیتوانمندساز

اشتراک دانش کارکنان   ر یمتغ انسیاز وار %23.4اعتماد کارکنان و   ر یمتغ انسیاز وار %28.8 یشناختوانری. توانمندسازکندیم ینی بشی و پ ن ییتب

  نییوپرورش همدان را تباشتراک دانش کارکنان آموزش ر یمتغ انس یاز وار % 37.5. اعتماد کندیم ین ی بشیو پ ن ییوپرورش همدان را تب آموزش

 . کندیم ین یبشیو پ

ب   ج ینتا  گیری:تیجه ن روابط  در  اعتماد  که  داد  ب  یگذاراشتراک  ویافهیتعارض وظ  نینشان  روابط  در  کارکنانو  ارتباط  نی دانش  و    یتعارض 

دانش کارکنان    یگذار و اشتراک  یافهیتعارض وظ   ن یدر روابط ب  ی شناختروانیدارد. توانمندساز  یانجیدانش کارکنان نقش م  ی گذاراشتراک

 دارد. ی انجیدانش کارکنان نقش م یگذارو اشتراک ی باطتعارض ارت   نیو در روابط ب 

 ی شناختروان یدانش، اعتماد، توانمندساز ی گذار،اشتراکیافهیتعارض وظ  ،یتعارض ارتباط  ها:کلیدواژه 

 نویسنده مسئول *

 a.aghighi@pnu.ac.irایمیل: 
 استناد به این مقاله: 

پگاه کیانی،  علیرضا،  ارتباط  نییتب   .(1401)  عقیقی،  تعارض  وظ  یاثر  اشتراک  یا فهیو  م  یگذاربر  نقش  کارکنان:  و    یانجیدانش  اعتماد 
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 و بیان مسئله  مقدمه 

ترین  که مهمهای پیشرفته و اینامروزه توجه به نقش محوری انسان و منابع انسانی در گشایش تنگناها و ایجاد فناوری

بهره  انسانی است. تردیدی    تیدرنها ها  وری در سازمانعامل  ای در بهبود و  شکوفایی هر جامعه  که   ست ینکل جامعه، منابع 

گروهی های نوین انگیزش در راستای بالندگی منابع انسانی و غلبه بر ضعف کارانسانی آن نهفته است. یکی از شیوه پرورش منابع  

ها امروزی هم از بیرون و هم  ی، سازماناز طرف(.Afjeh & Hamzehpour, 2015سازی کارکنان است)ی، توانمندخودکنترلو  

های  شک دانش سازمانی یا همان داراییها، بیوجه تمایز سازمان انیم  ن یااز درون در معرض فشارهای سختی قرار دارند. در  

  صورتبه رفتار آن فردی است که    عنوان  به گذاری دانش نیز  (. رفتار اشتراکDamghanian & Zarei, 2011نامشهود است )

دهد  خود را در دسترس دیگر بازیگران اجتماعی )داخل و خارج سازمان( قرار می  فردمنحصربه داوطلبانه دانش و تجربیات  

(Hansen & Avital 2015 یکی از جنبه .)بر  گذاری دانش داوطلبانه و  های مهم در این تعریف، این ایده است که اشتراک

اشاره کرد  توانایی  اساس باید  تیان  لو  به گفته  افراد است.  برای    کههای  تمایل  اشتراک  شتراک گذاشتنادر  گذاری  دانش، 

دهنده یک عمل ارادی، از ارائه دیگران  مشابه نشان  طور بهگذاری دانش  ی متمایز است. اشتراکادار  ریغ اطالعات از اطالعات  

برداری و توسعه دانش متعلق  گذاری دانش با بهره (. اشتراکLo &Tian, 2020با دسترسی به دانش و تخصص خود فرد است )

گذاری دانش به موضوع بحث محافل  های اخیر، اشتراکها در جهت اهداف آن سازمان در ارتباط است. در سالازمانبه س

های  توانند برتریدانش می  باقدرت ها  سازمان  که است. جوامع علمی و عملی هردو بر این باورند  شده فیتعرعلمی و عملی  

ی  دهسازمانآوری،  عنوان فرآیند جمعگذاری دانش را بهتوان اشتراککنند. میهای رقابتی حفظ  بلندمدت خود را در عرصه

تواند به بهبود و تغییر  یی که میدرجاهاها  های سازمانی از جاهایی که وجود دارد و توزیع آن ها و تجربه سازی تخصصو ذخیره 

ایجاد ارزش برای سازمان کمک کند، تعریف  طورکلی،  ادراکات کارکنان سطوح مختلف سازمان با ایجاد درآمد بیشتر و به

است دانش  اصلی  محور  انسانی  نیروی  ودرنت نمود.  سیستمجهی؛  باید  مدیران  کارکنان  ،  نیازهای  با  که  کنند  طراحی  را  هایی 

-دیها، تفکر، ذهنیت و مجموعه توانمنقابلیت  کهیدرصورتها، کارکنان زیادی وجود دارند و  هماهنگی داشته باشد. در سازمان

ی اصول  ریکارگبه ها های کارکنان به عملکرد مطلوب تبدیل شود، سازمان شاداب، سودآور و برتر خواهد بود. یکی از روش 

-یافته و بالنده پرورش دارد که بتوانند مزیتهای توسعهها است که از این طریق بتوان انسان ی دانش در سازمانگذاربه اشتراک 

 (.Momeni, 2016یابد )وری نهادی شده و بهبود میبهره  صورت ن یانمایندکه در  های پایدار برای سازمان ایجاد

هایی  نظر و عدمتوافق هایی مواجه گردیده که اختالف، انسان در ارتباط برقرار نمودن با دیگران با موقعیتخیدر طول تار

اقتدار، زمینه مساعدی برای پرورش و رشد تعارض  ها نیز با ساختار سلسله مراتبی و تفاوت در وظایف و  است. سازمان  جادشده یا

گیری تعارض و شدت و ضعف بخشیدن به آن نقش بسزایی  های فردی نیز در شکلها و انگیزه خواسته  ،دیگرسویبوده است از

ت  های ادراکی اسها، تعارض سازمانی است. تعارض، ناسازگارییکی از مسائل مهم در همه سازمان  جهتن یداشته است. بد

 (. Ayoko & Pekerti,2008)دهد  ها رخ میها، آرزوها و امیال گروه که در دیدگاه 

تعارض فرآیندی تعاملی است که خود را در ناسازگاری، اختالف یا ناهنجاری بین یا درون نهادهای اجتماعی )افراد،  

ای چنان قدرتی برای انحالل سازمان البته ممکن است دار  (.Karami & Yousefi, 2013کند)ها( آشکار میها، سازمانگروه 

امّا مطمئناً موجب اتالف انرژی شده و بر عملکرد سازمان اثرات منفی می استعداد    ، همچنین  . گذاردنباشد  ضمن هدر رفت 

همواره حد مطلوبی از تعارض    ، معاصر معتقدند  پردازانه یگردد. هرچندنظرنیروی انسانی، موجب ناکارآمدی نیروهای آن می

  ، منتهی اگر تعارض از حد تعادل خارج شد  .های جدید در سازمان الزم استرورش خالقیت و تولید افکار و اندیشهبرای پ

ناپذیر زندگی سازمانی است؛ اما غفلت از آن، آثار  هرچند تعارض پدیده اجتناب  ،کند. بنابراینسازمان را با بحران روبرو می

 .  خواهد داشتسوئی بر تعادل و پویایی به دنبال 
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های توسعه یا کاهش اعتماد را  تعارض فرصت تعارض و اعتماد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.  ،حققان عقیده دارندم

عنوان  اعتماد به محققان،  از منظر  (.  Karami & Yousefi, 2013شود )کند. معموالً تعارض دشمن اعتماد محسوب میآشکار می

تعر اجتماعی  متصل میکه    شده فیچسب  یکدیگر  به  را  سازمان  برای  اعضای  مثبت  احساسات  و  همکاری  القای  با  و  کند 

تواند  ارتباطات بدون اعتماد نمی  ،گرید  ی از سو  (.Parvari et al. 2016ها حیاتی است )آمیز تیمپیشرفت و عملکرد موفقیت

-زمینه  ، اعتماد(.  Hess, 2010ت آن توافق دارند )شناسی، مدیریت وسیاسی نسبت به اهمیمؤثر باشد؛ و علوم روانشناسی، جامعه

رشد    یسختها به کند و بدون آن تعامل انسانهاست که یک اطمینان نسبتاً پایدار بر مبنای صداقت ایجاد میاز پیوند بین انسانس

اعتماد تضمینمی پیشرفت اقتصادی، اجتماعی وسیاسی است. در یک سازماننمود. یعنی  نیز    پرورش  وآموزشمانند    کننده 

می و حفظ  ایجاد  را  بیشتری  که وحدت  است  سازمان  آن  اجتماعی  های ارزش  هاسازمان  گونهن یا.در  نمایداعتماد، سرمایه 

دنبالداشتهباشد  مشترک می به  را  اعتماد  افزایش  فرهنگبه و  تواند  توسعه  در  کاتالیزور  این  کنندعمل    ی سازمانعنوانیک  و  ؛ 

اشاره به مدلی از تعارض مبتنی    (Arnold et al. 2019د. )دههنجارها و رفتارهای اعضایش را شکل میهای مشترک،  ارزش

-هایی که اعضایشان تفسیرهای متمایزی از ارزشسازمان  نموده،ادعا    وی.  کندیهای اعضا درون یک سازمان م برهمگنی ارزش

ها، تعارض و اعتماد از  پژوهش پیرامون ارزش  . شوندعارض میهای دیگر بیشتر متحمل تهای سازمانی دارند، نسبت به سازمان

برخوردار است تعیینزیرا ارزش  .اهمیت باالیی  بهتر رفتارهای سازمانی و فردی،  کننده هستند؛ ودرواقع، علت  ها در درک 

ک ساختار مهم عنوان یاعتماد به   ،گرید  یاز سو(.  Mehdi Nejad, 2012های ارزشی هستند )ها تفاوت بسیاری از کشمکش

ها، رفتار و عملکرد کارکنان و همچنین فرایندهای سازمانی است و یکی از عوامل مهم در  کننده مهم واکنش   ینیبشییک پ

جز طبیعی و عادی زندگی روزمره ما واقعیتی   تعارض  .تواند تعارض مخرب را کاهش دهدمدت سازمان استکه میثبات بلند

که    شده  مشاهده نیز  وپرورش همدانآموزشهمچون    هاسازمانبخصوص در   مسئلهاست که همیشه بشر با آن آشنا بوده و این  

 ی مختلف تبدیل گشته است.  هابخشیی بین کارکنان در جوزه یستبه 

 همچنین و کندمی ایفا  آن در را مهمی نقش انسانی نیروی که ستا سازمانی اینکه به توجه  با پرورش و آموزش سازمان

 مختلف  ازطرق شغلی ءارتقا پی در کارکنان پیوسته  طوربه  دارد، وجود  آن کارکنان بین  درآمد وضعیت  از که  نسبی نارضایتی

شود. لذا همواره  می  سازمان  این  مختلف  هایبخش  کارکنان  بین   در  منافع  تعارض  ایجاد  باعث  معموالً  موضوع  این  هستندکه 

پیدایش تعارض و آثار منفی که در پی دارد، حتی    مدیران این سازمان بوده که چگونه ضمن جلوگیری از  مدنظر  مسئله این  

و عوامل آن در   تعارض  ماهیت  نیازمند شناخت کافی در  امر  این  نیز شوندکه  ارتقا سازمان  بهبود عملکرد در جهت  باعث 

بوده که چگونه    سؤالمورد  وپرورش همدان  آموزشدر بین مدیران این    است. از طرفی این موضوع   وپرورش همدانآموزش

ی  اثربخشی آنان در جهت  های توانمندضمن عدم ایجاد تعرض بین کارکنان آزادی عمل آنان را طوری افزایش داده تا بتوانند از  

ی  گذاربه اشتراک سازی و توانمند زیادی باشد، ولی برای پیاده  استفاده کنند.چنانچه سازمان دارای افراد هابخش بهتر در سایر 

  توجه   انسانی  نیروی  به   ولی  سازی مدیریت دانش انجام دهد،ریزی مناسب را برای پیاده که برنامهدانش تالش ننماید و یا این

 سازمان   یک  وپرورشآموزش   اینکه  بخصوص .  نماید  عمل  موفق   خود  دانشی  اهداف   پیشبرد   در   تواندنمی  باشد،  نداشته 

  همچنین  و سازمان ماهیت  ذکرشده، مطالب به توجه با لذا .است ضرورت یکآن  در دانش  مدیریت اجرای و بوده  محوردانش 

  تاکنون   اما  بوده   جدید  موضوعات  جز  موضوعی  ازلحاظ  پژوهش  اینکه  بر  عالوه   سازمان،  این  در  گرفته  صورت  هایبررسی

  رفع   به   سازمان  نیاز   شد   عنوان   قبالً  که  طورهمان   تحقیق   ضرورت   نظر  از   و   است؛   نشده   بررسی  سازمان  این   در  موضوعی   چنین

  و   سازمان  مدیران   هایدغدغه   از   یکی   عنوانبه   بنابراین   است؛   سازمان  خود   عملکرد  بهبود   راستای   در  کارکنان  بین   مشکالت

  دانش  گذاریاشتراک بر  فردی بین   تعارضات و  شناختیروان  توانمندسازی آیا  که  داد  خواهیم پاسخ  سؤال این  به تحقیق  سؤال

 .گرفت خواهیم بهره   نیز زیر مفهومی مدل  از راستا این  در  و گذارد؟ می تأثیر همدان وپرورشآموزش کارکنان توسط
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 تحقیق  مفهومی مدل (: 1) شکل

Figure (1): conceptual model of the research 
 

 پژوهش  هایفرضیه

 . است ضروری زیر فرضیات بررسی  تحقیق اهداف  به   رسیدن برای

 .گذاردتأثیرمی همدان  وپرورشآموزش ایبرتعارضارتباطیکارکنانتعارضوظیفه  -1

 . گذاردتأثیرمی همدان وپرورشآموزش شناختیکارکنانایبرتوانمندسازیروانتعارضوظیفه  -2

 . گذاردتأثیرمی همدان وپرورشآموزش شناختیکارکنانتعارضارتباطیبرتوانمندسازیروان -3

 .گذاردتأثیرمی  همدان وپرورشآموزش تعارضارتباطیبراعتمادکارکنان -4

 .گذاردتأثیرمی  همدان رشوپروآموزش شناختیبراعتمادکارکنانتوانمندسازیروان  -5

 . گذاردتأثیرمی همدان  وپرورشآموزش شناختیبراشتراکدانشکارکنانتوانمندسازیروان  -6

 .گذاردتأثیرمی همدان  وپرورشآموزش گذاریدانشکارکنان اعتمادبراشتراک  -7

 . گذاردتأثیرمی همدان وپرورشآموزش گذاریدانشکارکنانتعارضارتباطیبراشتراک  -8

 .گذاردتأثیرمی همدان وپرورشآموزش گذاریدانشکارکنانایبراشتراک تعارضوظیفه  -9

 . نقشمیانجیدارد همدان  وپرورشآموزش گذاریدانشکارکنانایواشتراکاعتماددرروابطبینتعارضوظیفه  -10

 . نقشمیانجیدارد همدان  وپرورشآموزش گذاریدانشکارکناناعتماددرروابطبینتعارضارتباطیواشتراک -11

 .نقشمیانجیدارد همدان وپرورشآموزش گذاریدانش ایواشتراک شناختیدرروابطبینتعارضوظیفه ازیروان توانمندس -12

 .نقشمیانجیدارد  همدان وپرورشآموزش گذاریدانش شناختیدرروابطبینتعارضارتباطیواشتراک توانمندسازیروان  -13

 

 پژوهش پیشینه و  نظری مبانی
 تعارض 

  به   که  ادراکی  هایعنوان ناسازگاری  به   را  تعارض  تحقیق   این  اما  دارد  وجود  تعارض  تعریف   مورد  در  کمی  توافق   هرچند

  یا   مخالفت  :از  اندعبارت  تعارض  تعریف  مشترک  وجوه .  گیردمی  درنظر  دهد،می  رخ  هاگروه   امیال  و  ،آرزوها هاآن   یلهوس

  شامل ، کنندمی تجربه  مختلف هایسازمان در افراد که هاییتعارض  انواع .متقابل رابطه یا تعامل از خاصی شکل و ناسازگاری

  سیر   توجه به  با.  است قبیل  این  از  و  رفتار  از  انتظار  در  اختالف  ها،واقعیت  از  تفسیر  در  اختالف  سازمان،  هایهدف  در  اختالف

  نخستین  .دارد وجود  هاسازمان در تعارض مورد در متفاوت نظریه سه اخیر،  هایسال طول در مدیریت فکری مکاتب پیشرفت

  اخیر،  دیدگاه   ترینمهم   و  نظریه  سومین  و   انسانی  روابط   نظریه  دیدگاه،  دومین   (،یگانگی)تئوری  تعارض  سنتی  نظریه  دیدگاه،

 تعارض ارتباطی  توانمند سازی روانشناختی 

 تعارض وظیفه ای  اعتماد

 اشتراک گذاری دانش 
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  های فعالیت  برای   بدیهی  ضرورت  یک  ( گروه )در  تعارض  از  معینی  سطح   یک  نمایدمی  عنوان  که  است   تعارض  تعامل  نظریه

 (.Chari Sadegh & Majdi, 2016)  دارد  نگه  خود  به   ومنتقد تحرک،خالق  با  زنده، را بتواندگروه   که  آیدمی شمار  به سازمانی

  اثرات  به   باید البته . فرآیندی تعارض و  ارتباطی ای،تعارضوظیفه  تعارض: شودمی بندیدسته  جنبه سه  به گروهی تعارض

  بر  متفاوتی  اثر  هاسنخ  این   از   یک  هر  و   دارند   ارتباط   همدیگر   با   تعارض   انواع   که   زیرا  شود  توجه  نیز  تعارض  انواع  ترکیبی

 .گذارندمی گروه )محصول(،وخروجی فرآیندها

  جنبه   این   .است  عملی  وظایف  درباره   توافق   عدم   از   اعضاءگروه   آگاهی  عنوان  به   ایوظیفه   تعارض:  ایوظیفه  تعارض

  اثر   دیگر سوی از  و دارد  )تعارض(ماندن باقی  به تمایلی  و  دارد رضایت  بر  منفی اثر سو یک از .دارد  ایپیچیده  نتایج ازتعارض

 عملکردگروه   برای  ایوظیفه   تعارض  از  متوسطی  مقدار  که   داد   نشان  تحقیقات.  دارد  سازمان  و   گروه   محصول  و  خروجی  بر  مثبت

  تحقیق   ادبیات  مرور  . بنابراین است  مهم  سازیتصمیم  برای  ای وظیفه  تعارض  رسیدکه،   نتیجه  این   به   ،(2019)  هیرونن  .است  مفید

 (.Hirvonen, 2019دارد )  وجود  رابطه، اعتماد و  ایوظیفه  تعارض بین  دهدکه، می نشان

  تعارض   از  جنبه  این.  است  شده   محول  منابع  و  وظایف  و  کاری  راهبردهای  بر  متمرکز  فرایندی  تعارض  :فرایندی  تعارض

  از   پایینی  سطح  و  مندیفایده   عملکرد،کاهش  ضعف  با  فرایندی  شدید  تضاد.  دهدمی  رخ  کاری  هایرویه   و  قوانین  پیرامون

  ارائه   افراد  به  را  انصاف  و  عدالت  از  کمتری  احساس  کار،  انجام  روندهای  درباره   تضاد  . همچنین است  همراه   کاری  روحیه

 .داشت خواهد  اعتماد از منفی احساس یک یجه نت  در و  دهدمی

  نبوده   مربوط   کار  به  ًمستقیما  که   است   ارتباطی  و   تعاملی  فردی،   بین   های جنبه   شامل  (:احساسی  )ارتباطی،   اجتماعی  تعارض

  دارد   دنبال  به   را  منفی  هایالعملعکس   که  است   گروه   درون  شخصی  درگیری   و   دلخوری   آزردگی،  ناامیدی،  اختالف،   شامل  و

  و   انرژی اعضاءگروه  که آن   نتیجه  .شود وکارایی گروهی انسجام  محدودیت  و  شخصی روابط به   آسیب موجب  است  ممکن و

.  دارد  سازمانی  هایخروجی  با   منفی  رابطه   اجتماعی  تعارض  خالصه، طوربه   .شوندمی  متحمل  گروه   حفظ   برای   بیشتری  تالش

 (Beheshtirad, 2017) دارد فردی  عملکرد و رضایتمندی  انسجام، تعهد،  با  منفی همبستگی ارتباطی تضاد
 

 دانش   یگذاراشتراک

  به   تبدیل  آن  روی  بر  بحث  اخیر  های سال  در  که  است   دانش  مدیریت  اصلی  هایبخش  از  یکی  دانش،  گذاری اشتراک

 ،(2011)  کیم  و  کیم.  دارد  دانش  مدیریت  در  ایویژه   جایگاه  مهم،  فرایندهای  از  یکی  عنوان  به  و  است  شده   مهمی  موضوع

  و   عینی   عمل  یک   عنوان   به   دانش   تسهیم  کهاین  علیرغم  نیست،   دانش،آسان   تسهیم  وتعریف  سازیمفهوم  میکنندکه   عنوان 

 تعریف   است،  شده   یاد  دانش  مدیریت  اساسی  فرآیندهای  از  یکی  عنوان  به  آن  از  سازمانی  ادبیات  در  و  رفتهمی  شمار  به  محسوس

   .نیست  دست در ازآن،  همگان  قبول مورد گیریاندازه   ابزار یاحتی و جامع

 معنی   به   تواند می  هم دانش   وتوزیع  اشتراک   .دیگراست گروه   یا   فرد  به  گروه   یا   فرد  یک   از دانش   توزیع   و  انتقال دانش،  تسهیم 

  و   ها تیم  درون  یا  افراد  بین  دانش  انتقال  معنی  به  هم  و   باشد  کارکنان  از  خاصی  گروه  بین  دانش  توزیع  متمرکز  و   مستقیم  فرآیند

 (.Kim and Kim, 2011)  باشد کاری هایگروه  یا

  برای   دانش   پذیرکردندسترس  معنای  به  کارکنان  میان  در   دانش  تسهیم  که  است   معتقد  ،(2013)  پروساک  و   داونپورت

  برای   استفاده   و  فهم  قابل  که  شکلی  به   فرد  یک  دانش  آن  طریق  از  که  است  فرایندی  امر،  این  .است  سازمان  در  سایرکارکنان

  دادن   انجام   برای  اجباری  هیچ   و   است   داوطلبانه   عملی  داونپورت  دیدگاه   از  دانش  تسهیم  بنابراین  شود؛می  تبدیل  باشد   دیگران

  عنصرجذب   بلکه   شودنمی  تعریف  کننده دریافت  به   دانش  انتقال   با   صرفاً  دانش،   گذاری اشتراک  ها، منظرآن  از  بعالوه   . نیست  آن

 (.Prusak & Davenport, 2013)  باشد داشته  وجود  باید افراد سوی  از نیز
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 اعتماد 

  و   نقش  روابط،   اساس  بر  سازمان  کارکنان  رفتارهای  به   نسبت   افراد  که  دارد  مثبتی  انتظارات  به  اشاره   سازمانی  اعتماد

  اعتماد   با  ارتباط  در  شده،  بندیطبقه   و   نهادی   اعتماد  از  شکل  یک  عنوان  به  سازمانی  اعتماد.  دارند  سازمان  به  شان وابستگی

 موجب  داریمعنی  طور  به  سازمان  ارشد  مدیران  و  رهبران  به  اعتماد.  است  سازمان  کارکنان  و  سازمان  ارشد  مدیریت  در  کارکنان

 (.Datta & Sukumar, 2012) شد   خواهد سازمان کارکنان کارآمدی خود افزایش

  سازمانی  دانشمندان  میان   در  روزافزونی  اهمیت  سازمانی  بین  و  سازمانی  درون  روابط  در  اعتماد  موضوعات  گذشته  دهه   در

  سازمانی  اشکال  اندوخته  واطالعات  اقتصادی   روابط   جوامع،  اجتماعی  ساختار  در  ازتغییرات  ناشی  اهمیت   این  که  است   یافته

  که  اجتماعی  نهادهای  و  مراتبی  سلسله  روابط   در  آورالزام   تعهدات  اجباری  قدرت  رفتن  تحلیل  به  نگاهی  با.  است  شده   مشروع

 اجتماعی  سالم  بافت  نگاهداری  برای  دیگری  هایمکانیسم  هستند،  متکی  مراتبسلسله  طریق  از  منحرف  رفتارهای  مجازات  بر

 . هستند موردنیاز

  روابط   سازمانی،  هایشکل  سازیمجازی   و  مداوم   شغلی،تغییرات  روابط   گشتن  منعطف  شدن،جهانی   فرایندهای  علت   به

  حائز  افقی  روابط  و  هاهاپیوستگی سازمان  و  هاشرکت  درون.  نیست  نظارت  قابل  آسانیبه   رفتارها  و   ترسست   و  رهاتر  افراد  میان

  پیوندهای   بنابراین  بود؛  حاکم  شغلی  روابط   دهیشکل   و   تنظیم  برای   که   مراتبی  سلسله   روابط   با  مقایسه   در  است   گشته  اهمیت 

  اعتماد  و  نمایند   حفظ  را  آن   و  برسند  بازار  محیط  در  رقابتی   مزیت  تابه  هستند  هاشرکت  میان  گیریشکل  حال  در  جدیدی

  همکاری  ایجاد  باعث  زیرا  است  سازمانی  عملکرد  برای  کلیدی   اعتماد(2003)  تایلر  نظر  طبق  بر.  باشد  پیوندها  این  از  یکی  تواندمی

  دیرپایی   طوربه   مدیریت  دستور   و   کنترل   هایسبک   کههنگامی  در   همکاری  از   شکل   این(.  Tyler, 2003)  شود می  داوطلبانه 

  کسانی تعداد در افزایش با همراه  کنند،کارمیپراکنده  هایبسیارگروه  در افراد بیشتر. یابدمی  روزافزونی اهمیت  نیستند اثربخش

  حال   در   ذاتاً  کار  ماهیت  طرفی  از.  نیست  مشاهده قابل   سهولت  به   کاری  عملکرد  هاموقعیت   این  اکثر  در.  کنندمی  کار  خانه  در  که

  حول   بیشتر  کار.  است  شده   سخت   ایطورفزاینده به  انگیزش  به  نسبت  دستور  و  رویکردهایکنترل  که  است  هاییشیوه   در  تغییر

  به  بستگی این و نماید کنترل را  چیزی هر  مدیریت. شودمی  انجام مستقل هایتیم  در کارها  بیشتر  و گرددمی فکری کار نیروی

  عوامل  هاییمحیط   چنین  در  اعتماد  و   همکاری  بنابراین   داشت؛  خواهد   خوب   نحو   به   کار  انجام  در   کارکنان  میل  روی   از  دخالت

 (.Koopman & Bijlsma, 2003)هستند  کلیدی

 
 شناختی روان  توانمندسازی 

  طبق .  رادارند  شودمی  نامیده   شناختیروان   توانمندسازی  که   را   توانمندسازی  ماهیت   تجربه  کارکنان  که   معتقدند   محققان

  یا  احساس  که  دهدمی  را  اجازه   این  کارکنان  به  که  است  درونی  محرک  یک  شناختیروان  توانمندسازی  محققان،  اظهارات

  محققان .  شودمی  شغلی  رضایت   و   کار  در   کارآمدی  ایجاد  باعث  درک   این .  دهند  انجام   را  کارها  هستند   قادر  که   کنند   درک

  کند   احساس  تا  است  الزم  فرد  برای   که  دانندمی  شناختیروان   هایحالت   از  گروهی  عنوانبه  را  شناختیروان   توانمندسازی

 سطوح  در  کارکنان  در   را   قدرت  که   مدیریتی  اقدامات  روی   بر  تمرکز  عوض،   در.  کند  کنترل  کارش  با   را   اشرابطه   تواند می

  تقسیم  مختلف  سطوح  در  کارشان  مورد  در  کارکنان  تجربیات   روی  بر  شناختیروان  برتر  نقطه  ولی.  کندمی  تقسیم  مختلف

 تمرکز   خاص  تجربه   این   ماهیت   روی   بر   و   کارشان   مورد  در   کارکنان  تجربیات   روی   بر   شناختیروان   برتر  نقطه   ولی.  کندمی

 (. Soghani, 2017) دارد

  به  پاسخ  در  وی  زعمبه   که  کندمی  تعریف  را   توانمندی  از خاصی  نوع  شناختی،روان   رویکرد   اساس  بر  ،(2007)  اسپریتزر

  و   کرده   اتخاذ  شمولجهان   رویکرد  یک   توانمندسازی  مورد  در  هاسازمان  او،   ازنظر.  است  توانمندسازی  های برنامه   شکست   علل
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  روانی  لحاظ  به  را  خود  کارکنان  بایستمی  زمینه  این  در  اقدامی  هر  از  قبل  کهدرصورتی.  دانندمی  مناسب  موقعیتی  هر  برای  را  آن

  شایستگی  یا  کارآمدی  خود  مورد  در  افراد  احساس  آن  طی  که  فرآیندی  شناختی،روان   توانمندسازی  همچنین،.  نمایند  توانمند 

  طریق  از  تواند می شرایط این . شودمی محقق  کند،می برطرف  را ناتوانی  و   عجز که شرایطی  طریق  از  امر این   و  یابد؛می افزایش

  مفهوم یک با را آن تواننمی  و است چندبعدی مفهوم یک توانمندسازی. شود اعمال غیررسمی هایتکنیک با رسمی سازمان

 کند می  تعریف  شغل  با   ارتباط  در  درونی  انگیزشی  حالت  یک  عنوانبه   تروسیع   طوربه   را  توانمندسازی  وی.  کرد  تعریف  ساده 

 شناختی روان   توانمندسازی  درمجموع،.  است  خود  کاری  های نقش  به   افراد   تمایل  بیانگر  و  است   درونی  چهارعنصر  شامل،  که

  اعتماد   و   تأثیر  تعیینی،  خود  شایستگی،  معناداری،  شناختی  های حوزه   در  که  شودمی  تعریف  انگیزشی  چارچوب  یک  قالب  در

  معنی   این   به  فعال  تمایالت.  کندمی  منعکس  وظیفه   و   نقش  با  ارتباط  در   را  فعالی  تمایالت  شناختی،  هایحوزه   این .  یابدمی  ظهور

  های حوزه   این.  کنند  ایفا  خود  شغلی  درزمینه  کاری  مهم  های نقش   توانندمی  که  کنندمی  احساس  و  خواهندمی  افراد  که  است

  فقدان   دیگر،عبارتبه.  کنندمی  ایجاد  شناختیروان   توانمندسازی  نام   به   را  تریکلی  سازه   یک  و   شده ترکیب   یکدیگر  با  شناختی

  بنابراین،   دهد؛   کاهش  نکند،   حذف   کامل  طوربه   اگر  را،  شده   احساس  توانمندی  کلی  درجه  تواند می  سازمانی  بعد   یک  حتی

  مشخص  را   شناختیروان  توانمندسازی   بافهم   مرتبط   ادراکات  و   تصورات   از  کامل  یا   و   جامع  تقریباً  مجموعه  یک  ابعاد  این

 (. Spreitzer, 2007) نمایندمی

»   نامهپایان  در،  1397  سال  در  طاهری به  ب  بررسیخود  ظرف  یشناختروان   یتوانمندساز  ینرابطه  توسعه  وبه    یتبا  خلق 

است.    ، («بلوچستان  و   سیستان   دانشگاه )موردمطالعه:  دانش   یگذاراشتراک  بررس  این پرداخته  به  مسئله    ین ا  یپـژوهش 

  ی گذارخلق و به اشتراک   یت توسعه ظرف  یهابا مؤلفه   یـزانچگونه و تا چه م  یشناختروان   ی شده است که توانمندسازپرداخته

دارد؛   ارتباط  سازمان  در  ا  یق تحق  ینا  دردانش  کل  ینبه  الزاماًاشاره یدیموضوع  که  است  راه   یکیشده   ی هااز 

به   یریارگک به یتوانمندسازیاساس است.  دانش  توسعه  معتقدند    یاریبس  کهیطورو  پژوهشگران  مؤثرتر  یکی از  عوامل    یناز 

ا  یشرفتپ به  ا  یریتبعد از مد  ینژاپن توجه  ا  هایصورتگرفتهوتحلیل یهاساس تجز  ینکهبراست. ضمن    یق،ارتباطبین تحق  یندر 

اشتراک   یت با توسعه ظرف  یشناختروان   یتوانمندساز به  اثبات   یگذار خلق و    یقی(. در تحقTaheri, 2017شده است )دانش 

تب  ییشناسابه    یقی، در تحق 1397ح در سال  الف  یگرد انسان  یتوانمندساز  یشایندهایپ  یین و  دانش    یریتمد  یکردبا رو  یمنابع 

  یدودسته عوامل فرهنگ  ینب  ییافزاهم  یقکارکنان از طر  یتوانمندساز  ی داده است کهبرا  نشان  کاربردیپژوهش    ین. اپرداختند

دانش    یریتمد  سازییاده کند. لذا قبل از پیم  یرا در سازمان باز  یمهم  یار دانش نقش بس  یریتمد  یانجیم  یرمتغ  ی،سازیت و ظرف

، 1397سال    در  نیزو همکاران    فعلی (.Falah, 2017است )  یضرور  یدجد  سازییت سازمان و ظرف  یفرهنگ  هاییت توجه به ظرف

عنوان  به  یسازتوانمند  که  ینبر ا ید با تأک   محققین « پرداختند. یسار ی کارکنان شهردار یعوامل مؤثر بر توانمندساز بررسیبه » 

ابزارها  یکی ارتقا  یاز  افزا  یفیک   یسودمند  و  منظور کسب  اندبه کرده   عنوان.  شودیم  یتلق  یسازمان  یاثربخش   یشکارکنان 

  یت و خالق  یبه دانش، نظرات، انرژ  ی سار  یها ازجمله شهردارسازمان  ی،وکار امروزکسب   ییردرحال تغ  یطدر مح  یتموفق

کارکنان   یتوانمندساز  یقاز طر  بایدامر،    ین تحقق ا  ی. برایازمندندسطح باال، ن  یرانمقدم تا مدکارکنان، اعم از کارکنان خط  یهکل

  یفه وظنظارت و انجام  ینترسازمان با کم یل فشار، ارج نهادن به منافع جمعآنان به ابتکار عمل بدون اعما یق مربوطه جهت تشو

 (.Falehi et al. 2017)  نمودعنوان مالکان سازمان، اقدام  به 

  ، اختالف  های یستمس  یطراح  هاییوه وش  هایهها: ادغام نظربا عنوان حل تعارض در سازمان  یقی( در تحق Paneru. 2020)  پانرو

تعامل   یبرایبهتر  یهر دو طرف آمادگ   شود یو باعث م  شود یاهداف م  یشبردپ   باعث بر بهره    یمذاکره مبتنهک   است  نموده   عنوان 

  همچنین در تجارت است.    بخصوص و حل تعارض    یریتمد  یبرا  یاساس  یمذاکره ابزار  است  کرده عنوان    یداشته باشند. و 

را نیز دنبال کنند، قطعاً اکثر تعارضات مستقیماً    مساعییکحل تعارض، روش تشر  یهاها بتوانند در کنار آموزشکه اگر سازمان
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الزم را فراگرفتند و از طرف دیگر مدیریت   یهاکارکنان آموزش  طرفیکدرگیر حل خواهد شد چراکه از  یهابین طرف 

  همکاران  و  وانگ ها فراهم کرده است.را برای آن  تعارض  آمیزیت زمینه حل موفق  مساعی یکسازمان نیز با اتخاذ روش تشر

(Wanget al. 2019  ) اشتراک قصد  بر فردی بین تعارضات و  یشناختروان   توانمندسازی اثرات بررسی  به   یقتحق  یک   در  نیز-

  مستقیم غیر اثرات دارای وظایف و روابط هایدرگیری است که  داده  نشان  یزن  تحقیق   این نتایج .پرداختند  کارکنان دانش  ذاریگ

اشتراک   اهداف یرو  بر ااست اعتماد و  یشناختروان   توانمندسازی طریق از کارکناندانش    یگذار به  بر  عالوه    ین، . 

اشتراک دانش    اهداف روی بر اعتماد طریق  از مستقیمغیر و  مستقیمطور   به  توجهی قابل طور به  یشناختروان   ی توانمندساز

تحقگذاردمی تأثیر کارکنان در  همکاران    هلمی  یگرد  یقی.  »   ،(Helmy et al. 2019)و  توانمندساز  بررسیبه    ی ارتباط 

به    یزن  یق تحق  این « پرداختند.  متوسط  و   کوچک  های شرکت  کارکنان  خالقانه   رفتار  و   دانش  ی گذاربه اشتراک   ی،شناختروان 

توانمندساز  یده رس  یجهنت  ینا بعد  که سه  شا  یشناختروان   یاست  مفهوم،  و  نوآورانه  یخودکارآمد   یستگی،)معنا  رفتار  با   ،)

است. همچن داشته  مثبت  رابطه  توانمندساز  ین،کارکنان  تسه  یشناختروان   یابعاد  اشتراک   یل باعث    بین   در  دانش   یگذاربه 

-می دانش یگذاربه اشتراک  یقباعث ارتقاء رفتار نوآورانه از طر یشناختروان  یتوانمندساز  ین،ا بر عالوه . شودمی کارکنان

بر    یاطالعات  سیستم  و  دانش  مدیریت  بررسیبه »   ی(، در پژوهشAbualoush et al. 2018)  همکاران  وابولوش یتنها در ؛ وشود

  و   دانش  مدیریت  بین  رابطه   بررسی که باهدف  یقتحق  این « پرداختند.  کارکنان  توانمندسازی  گرییانجیعملکرد کارکنان با م

م  یاطالعات  هایسیستم نقش  با  کارکنان  عملکرد  انجام   یتوانمندساز  یانجیبر  ا کارکنان  به  که    یده رس  یجهنت   ین شده  است 

کارکنان   یتوانمندساز  بر یازن مورد کارکنان به اطالعات یدسترس  یشتوسعه و افزا  یقطر  از یاطالعات  یستمدانش و س  مدیریت

 . بخشدیرا بهبود م یزعملکردکارکنانکارکنان ن یدارد و توسعه توانمندساز یمعنادار یرتأث

 

 پژوهش  روش

 توصیفی تحقیقات دسته در اجرا روش نظر از و گیرد می قرار کاربردی تحقیقات دسته در هدف نظر از حاضر پژوهش

  تحقیق  این  آماری  جامعه.  است  میدانی  تحقیقاتو  جز پژوهش هایداده  گردآوری نحوه  به توجه  باو   مقطعی، و پیمایشی نوع از

  در   نامحدود   نبود،  مشخص  هاآن   تعداد   اینکه  به   توجه  با   که   دهندمی   تشکیل  همدان   پرورش  و  آموزش  مدیران  و   کارکنان  را

 تصادفی  تحقیق  این  در  گیرینمونه   روش.  گردید  محاسبه  نفر  384  حجم نمونه  مورگان  جدول  از  استفاده   با  و  شده   گرفته  نظر

  ابزار   از  میدانی  روش  در   و   شد   انجام   میدانی  و   ایکتابخانه   روش  دو   با   اطالعات   آوریجمع.  است  دسترس  در  نوع   از  ساده 

  ،(Livera, 2019)  لیورا  ایوظیفه   و   ارتباطی  تعارض  سؤالی  هشت   هایپرسشنامه  شامل  لیکرت   طیف  استاندارد  پرسشنامه

 ,Vineburgh)  وینبرگ  اعتماد  سؤال؛  هفت   با(  Chung and Kowalski, 2012)  کاوازاکی  و   چانگ   شناختیروان   توانمندسازی 

  روایی .  شد  استفاده   سؤال،  پنج  با(  Richter et al. 2011)   همکاران  و  ریچتر  دانش  گذاریاشتراک   به   و   سؤال  چهار  با(  2010

  نمودند،  کسب 3/0 باالتر مقداری عاملی بارهای  اینکه به  توجه با  و گرفت قرار بررسی مورد یتأثیر  عاملی تحلیل با پرسشنامه

  تعارض  برای کرونباخ آلفای آزمون با آن پایایی همچنین  و شد تأثیر  ساختاری معادالت. گرفت  قرار تأثیر  مورد سازه  روایی

 905/0  دانش  گذاریاشتراک   به  و  821/0  اعتماد  ،912/0  شناختیروان   توانمندسازی  ،835/0  ایوظیفه   تعارض  ،840/0  ارتباطی

 ساختاری  معادالت  از   است،   یکدیگر  بر  متغیرها  تأثیر  بررسی  هدف  اینکه   به  توجه  با   پژوهش  هایداده   تحلیل  جهت.  شد  محاسبه

 .استفاده شدAmos26  افزارنرم  و
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 ی پژوهش هایافته

  اطالعات   توصیفی  بخش   در   شد   انجام   استنباطی  و   توصیفی   بخش   دو   در  تحقیق   این  در   تحقیق   هایداده   وتحلیل تجزیه

  بودند؛   زن   نیز  کنندگانشرکت  از  درصد  35  و   مرد  کندگان  شرکت  از  درصد  65  داد   نشان  نتایج   و  شد   انجام   شناختی  جمعیت

  دارای   درصد  20  کارشناسی،  مدرک   دارای  درصد  32  دیپلم،فوق   مدرک  دارای   کنندگانشرکت  درصد   44  تعداد   این   از  که

  سال  ده  از کمتر کاری سابقه  دارای   درصد 48 اینکه ضمن. بودند باالتر و  دکترا مدرک  دارای درصد   4 و  لیسانس فوق مدرک

 . داشتند سابقه سال  20 باالی  نیز  درصد 23 و سال 20 تا  10 کاری سابقه  دارای درصد 29

  بودن  نرمال  وضعیت   ها،داده   وتحلیل  تجزیه  برای  ناپارامتری  و  پارامتری  هایآزمون   نوع  تعیین  جهت  ابتدا  استنباطی  بخش  در

 مشاهدهقابل   زیر  جدول  در  آن نتایج  که  گرفت  قرار  موردبررسی  اسمیرنف  کولموگروف  آزمون   از   استفاده   با تحقیق  هایداده 

(  05/0)  آزمون  سطح  از  تربزرگ  تحقیق   متغیرهای  معناداری  سطح  اینکه   به   توجه   با   و   مذکور  جدول   نتایج  به   توجه  با .  است

  های آزمون   از  هافرضیه  آزمون  انجام  برای  دلیل  همین   به  دارد،  نرمال  و  طبیعی  توزیع  پرسشنامه  بنابراین  است،

 . است شده پارامتریکاستفاده 

 
 اسمیرنوف  کولموگروف آزمون نتایج (: 1) جدول 

Table (1): Kolmogorov Smirnov test results 
 دانش  ی گذاراشتراک اعتماد ی شناختروانیتوانمندساز ای یفهوظ تعارض ارتباطی  تعارض یارها مع

K-S 0.239 0.120 0.162 0.108 0.171 
 0.108 0.059 0.067 0.114 0.064 ی سطح معنادار

 

شده  مطرح  ی. سؤال اساسدهدیرا در حالت استاندارد نشان م  یقتحق  یمدل مفهوم  یمعادالت ساختار  ی( الگو2شکل )

مناسب بودن برازش مدل    یارهایمع  یرو ساX²آماره    یدپاسخ به پرسش با  ی مناسب است؟ برا  یریگمدل اندازه   یا است که آ  ینا

  یخطا  یانس جذر برآورد وار  یا  RMSEAشاخص    دهدیآزمون نشان م  یج( نتا2جدول )  یج . طبق نتایردقرار گ  یبررس مورد

دارد آن   یمدل برازش خوب  دهدیکه نشان م  یگریشاخص د  وکمتر از سه   dfX²/شاخص  ، کمتر از هشت درصد است  یبتقر

  ین درصد هستند؛ بنابرا 90باالتر از مدل  ینا یبرازندگ یها شاخص یراست. سا یکمدل به صفر نزد ینا RMRاست که مقدار 

 داشته است.  یواقع  یایدن  یهااز داده  یبرازش خوب نییپاگفت که مدل  توانیم

 
 یق تحق یمدل مفهوم یبرازندگ یهااخصش(: 2جدول )

Table (2): indices of suitability of the research conceptual model 
 X²/df NFI RFI IFI TLI CFI GFI RMSEA نوع شاخص 

 0.078 0.907 0.904 0.943 0.910 0.900 0.934 1.84 برازش مدل
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 استاندارد  ضرایب با پژوهش  نهایی مدل (: 2) شکل

Figure (2): The final research model with standard coefficients 
 

 .گذاردمی یرپرورش همدان تأث و کارکنان آموزش ارتباطی تعارض بر ایوظیفه تعارض: اول فرضیه

باالتر   96/1 یاز مقدار بحران یزانم ینا و = 6t/ 399 یزاناست و م= P 0/ 000< 05/0 یزانکه م ی( از آنجائ3توجه به جدول ) با

 کارکنان  ارتباطی  تعارض  بر  ایوظیفه  تعارض  یرو تأث  گیردیقرار م  تأثیر  مورد    %95  یناناول پژوهش با اطم  یهفرض  یناست بنابرا

  واریانس   از  درصد  3/64اییفه وظ  بدان معناست که تعارض  ین ؛ و اشودیم    تأثیر    643/0پرورش همدان با مقدار    و  آموزش

 .کندمی بینیپیش و  تبیین را پرورش همدان  و کارکنان آموزش ارتباطی تعارض متغیر
 

 .گذاردمی یرپرورش همدان تأث و کارکنان آموزش یشناختروان  توانمندسازی بر اییفه وظ تعارض  :دوم فرضیه

باالتر   96/1 یاز مقدار بحران یزانم ینا و- = 247/4t یزاناست و م= 0P/ 000< 05/0 میزانکه  ی( از آنجائ3توجه به جدول ) با

 یشناختروان توانمندسازی بر ایوظیفه  تعارض  یرتأث   و  گیردیقرار م    تأثیر  مورد    %95  یناندوم پژوهش با اطم  ینفرضیهاست بنابرا

درصد از    8/29  ایوظیفه بدان معناست که تعارض  ین؛ و اشودیم  تأثیر    -298/0پرورش همدان با مقدار   و آموزش کارکنان

آموزش یشناختروان  یتوانمندساز  یرمتغ  یانس وار همدان  کارکنان  پ  یین تب  راوپرورش    ضریب   همچنین .  کندیم  بینییش و 

ب ا  یمنف  یردو متغ  ینا  یناستانداردشده  افرا  یناست و  با   یشناختروان توانمندسازی  ای،یفه وظ تعارض  یشبدان معناست که 

 . برعکس و یابدمی کاهش کارکنان
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 ها فرضیه  از یک هر معناداری سطح و  تعیین تأثیر، ضرایب(: 3) جدول 

Table (3): Effect coefficients, determination and significance level of each of the hypotheses 

  تخمین 

 غیراستاندارد

 خطای

 استاندارد

  نسبت

 بحرانی 

  سطح

 معناداری

 ضریب

 استاندارد

 ضریب

 تعیین 

 0.643 0.802 *** 6.399 0.196 1.252 ارتباطی  تعارض  <<<ای وظیفه تعارض

 0.298 0.546 *** 4.347- 0.379 1.648- شناختیتوانمندسازیروان<<<ای وظیفه تعارض

 0.071 0.267 *** 5.264- 0.087 0.458- شناختیتوانمندسازیروان <<<ارتباطی  تعارض

 0.288 0.537 *** 5.126 0.076 0.390 اعتماد <<<شناختی توانمندسازیروان

 0.069 0.262 0.004 2.843- 0.065 0.183 اعتماد  <<<ارتباطی  تعارض

 0.158 0.397 *** 3.727- 0.096 0.360 دانش  اشتراک  <<<ای وظیفه تعارض

 0.375 0.612 *** 3.733 0.136 0.510 دانش  اشتراک <<<اعتماد

 0.199 0.446 *** 3.277- 0.145 0.468 دانش  اشتراک <<<ارتباطی  تعارض

 0.234 0.484 *** 3.656 0.138 0.492 دانش اشتراک <<<شناختی روان توانمندسازی

 

 .گذاردمی یرپرورش همدان تأث و کارکنان آموزش یشناختروان  یتوانمندساز بر ارتباطی تعارض :سوم فرضیه

باالتر  96/1 یاز مقدار بحران یزانم ینا و= t-264/5 یزاناست و م= 000/0P< 05/0 میزانکه  ی( از آنجائ3توجه به جدول ) با

 یشناختروان توانمندسازی بر ارتباطی تعارض  یرو تأث   گیردیقرار م    تأثیر  مورد    %95  ینانسوم پژوهش با اطم  یهفرض  ین است بنابرا

 از درصد    1/7  ارتباطی بدان معناست که تعارض  ین؛ و اشودیم  تأثیر    -071/0مقدار    باپرورش همدان   و آموزش   کارکنان

استانداردشده    یب. ضرکندی م  بینییش و پ  یین تب  را پرورش همدان   و کارکنان آموزش یشناختروان  توانمندسازی  متغیر  واریانس 

 کاهش  کارکنان یشناختروان  توانمندسازی  ارتباطی، تعارض  یشبدان معناست که با افرا  ین است و ا  یمنف  یردو متغ  ین ا  ینب

 .برعکس  و یابدمی
 

 .گذاردمی یرپرورش همدان تأث و کارکنان آموزشاعتماد بر یشناختروان  توانمندسازی  :چهارم فرضیه

باالتر   96/1 یاز مقدار بحران یزان م ینو ا = 126/5t یزاناست و م= P 0/ 000< 05/0 میزان که  یی( از آنجا3توجه به جدول ) با

  یاز نمونه آمار شده یآورجمع  یهابا داده  یعنی گیردیقرار م  تأثیر مورد  %95 ینانچهارم پژوهش با اطم یهفرض یناست بنابرا

؛ و  شودی م  تأثیر    288/0پرورش همدان با مقدار    و   کارکنان آموزش  اعتماد   بر  یشناختروان  ی توانمندساز  یر پژوهش، تأث  ینا

  را وپرورش همدان  آموزشاعتماد کارکنان    یرمتغ  یانسدرصد از وار  8/28  یشناختروان   ی بدان معناست که توانمندساز  ینا

 .کندمی بینیپیش  و  تبیین
 

 .گذاردیرمیپرورش همدان تأث و کارکنان آموزش اعتماد بر  ارتباطی تعارض  :پنجم فرضیه

باالتر   96/1  یاز مقدار بحران  یزانم  ینا  و= t -843/2  یزاناست و م= P 0/ 000<  05/0  میزان  که  ی( از آنجائ3توجه به جدول )  با

  ی از نمونه آمار  شده یآورجمع   یهابا داده   یعنی  گیردیقرار م     تأثیر  مورد    %95  ینان پنجم پژوهش با اطم  یه فرض  یناست بنابرا

بدان    ین؛ و اشودیم  تأثیر    -069/0مقدار    با  پرورش همدان  و  کارکنان آموزش  براعتماد  ارتباطی   تعارض  یرپژوهش، تأث  ینا

. کندیم بینییش و پ یینتب را وپرورش همداناعتماد کارکنان آموزش یرمتغ یانسوار ازدرصد  9/6 ارتباطیمعناست که تعارض

 کاهش  کارکنان  اعتماد  ارتباطی،  تعارض  یشبدان معناست که با افرا  یناست و ا  یمنف  یردو متغ  ینا یناستانداردشده ب  یبضر

 .برعکس  و یابدمی
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 .گذاردمی یرپرورش همدان تأث و کارکنان آموزش دانش  یگذاراشتراکبر اییفه وظ  تعارض: ششم فرضیه

  96/1  یاز مقدار بحران  یزانم  ین و ا  = t  -727/3  یزان است و م= P 000/0<  05/0  میزان   که  یی( از آنجا3توجه به جدول )  با

از نمونه    شده ی آورجمع  یهابا داده   یعنی  گیردیقرار م    تأثیر  مورد    %95  ینانششم پژوهش با اطم  یهفرض  ینباالتر است بنابرا

؛ شودیم  تأثیر    158/0پرورش همدان با مقدار    و  کارکنان آموزش  دانش  اشتراک  بر  اییفه وظ  تعارض  یرپژوهش، تأث  ینا  یآمار

  را پرورش همدان    و  کارکنان آموزش  دانش  اشتراک  متغیر  واریانس   ازدرصد    8/15  اییفه وظ   بدان معناست که تعارض ینو ا

  ای، وظیفه   تعارض  یشبدان معناست که با افرا  یناست و ا  یمنف  یردو متغ  ینا  یناستانداردشده ب  یب. ضرکندیم  بینییش و پ  یینتب

 .برعکس  و  یابدمی کاهش کارکنان دانش یگذاراشتراک 
 

 . گذاردمی یرپرورش همدان تأث و کارکنان آموزش دانش  یگذاراشتراک   بر اعتماد  :هفتم فرضیه

باالتر   96/1 یاز مقدار بحران یزانم ین و ا = 733/3t یزاناست و م = 000/0P< 05/0 میزان که  یی( از آنجا3توجه به جدول ) با

  یاز نمونه آمار  شده یآورجمع  یهابا داده   یعنی  گیردیقرار م    تأثیر  مورد    %95  ینانهفتم پژوهش با اطم  یهفرض  یناست بنابرا

بدان    ین؛ و اشودیم  تأثیر    375/0مقدار    باپرورش همدان    و  کارکنان آموزش  دانش  اشتراک  بر  اعتماد  یرپژوهش، تأث  ینا

اعتماد   که  آموزش  دانش   اشتراک  متغیر  واریانس   از درصد    5/37معناست    بینیپیش   و  تبیین  را  پرورش همدان   و  کارکنان 

 . کندمی
 

 .گذاردمی یرپرورش همدان تأث و کارکنان آموزش دانش  یگذاراشتراک  بر  ارتباطی  تعارض :هشتم فرضیه

  96/1  یاز مقدار بحران  یزانم  ین و ا  = t  -227/3  یزان است و م= P 000/0<  05/0  میزان   که  یی( از آنجا3توجه به جدول )  با

از نمونه    شده ی آورجمع   یهابا داده   یعنی  گیردیقرار م    تأثیر  مورد    %95  ینان هشتم پژوهش با اطم  یهفرض  ین بنابرا  است  باالتر

؛  شودی م  تأثیر    199/0مقدار    باپرورش همدان    و  کارکنان آموزش  دانش   اشتراک   بر   ارتباطی  تعارض  یرپژوهش، تأث  ین ا  یآمار

  را پرورش همدان    و  کارکنان آموزش  دانش   اشتراک   متغیر   واریانس   از درصد    9/19  ارتباطی  بدان معناست که تعارض  ینو ا

  ارتباطی،   تعارض  یشبدان معناست که با افرا  یناست و ا  یمنف  یردو متغ  ینا  ین شده ب  استاندارد  یب. ضرکندیم  بینییش و پ  یین تب

 .برعکس  و  یابدمی کاهش کارکنان دانش یگذاراشتراک 
 

 .گذاردمی  یرپرورش همدان تأث و کارکنان آموزش دانش  اشتراک  بر یشناختروان  یتوانمندساز : نهم فرضیه

باالتر   96/1 یاز مقدار بحران یزانم ین و ا = 565/3t یزاناست و م= P 000/0< 05/0 میزان که  یی( از آنجا3توجه به جدول ) با

  ین ا  یاز نمونه آمار  شده یآورجمع   یهابا داده   یعنی  گیردی قرار م    تأثیر  مورد    %95  ینانپژوهش با اطم  نهم  یه فرض  ین است بنابرا

؛  شودی م تأثیر  234/0مقدار  با پرورش همدان  و کارکنان آموزش دانش اشتراک  بر یشناختروان  یتوانمندساز  یرپژوهش، تأث

پرورش    و   کارکنان آموزش  دانش   اشتراک  متغیر  واریانس  از  درصد   4/23  یشناختروان   یبدان معناست که توانمندساز  ین و ا

 .کندمی  بینیپیش  و  تبیین را همدان 
 

 سیزدهم  و  دوازدهم یازدهم، دهم،  فرضیات  آزمون

  پژوهش   این  در  میانجی  متغیر  سنجش   برای  که  نمودند  مطرح  را  میانجی  متغیر  درواقع  سیزدهم  و  دوازدهم  یازدهم،  دهم،  فرضیات

 . شد استفاده  زیر شرح به آموس افزارنرم  در استرپبوت  روش از
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 . دارد میانجی نقش  کارکنان دانش گذاریاشتراک   و  ایوظیفه  تعارض بین روابط در اعتماد: دهم فرضیه 

  مستقیم   تأثیر   و   تأثیرغیرمستقیم  همچنین   کارکنان  دانش  گذاریاشتراک   بر  ای وظیفه  تعارض  کل  تأثیر،  (4)  جدول   به  توجه  با

  گونه همان   است  معنادار  رابطه   سه  هر  در  05/0  از  ترپایین  معناداری  سطح  در  کارکنان  دانش  گذاری اشتراک   بر  ایوظیفه   تعارض

  میزان   که  است   مثبت  توجهیقابل   میزان  به  غیرمستقیم  اثر  و   است  منفی  مستقیم  تأثیر  میزان  شود می  رؤیت  (4)  جدول  در  که

  و   ای وظیفه تعارض  بین   روابط در اعتماد نمود  ادعا  توانمی بنابراین   است؛  داده  کاهش  را  وابسته بر  مستقل متغیر منفی  از زیادی

  دهد می  کاهش   را  کارکنان  دانش  گذاریاشتراک   بر  ایوظیفه  تعارض  اثر  و   دارد   میانجی  نقش  کارکنان  دانش  گذاریاشتراک 

 .گرددمی ییدتأ فرضیه  این  بنابراین
 

 غیرمستقیم  و مستقیم اثرات(: 4) جدول 
Table (4): direct and indirect effects 

 یجهنت یرمستقیمغیرتأث یممستق یرتأث کلیرتأث  

H10 
و    اییفهتعارض وظ یناعتماد در روابط ب  یانجی نقش م

 دانش  ی گذاراشتراک
 یانجیم * (000.)659. *  (001.)262.- *  (001.)397.-

H11 
و   ی تعارض ارتباط یناعتماد در روابط ب  یانجی نقش م

 دانش  ی گذاراشتراک
 یانجیم * (000.)745. *  (000.)299.- *  (002.)446.-

H12 
  یندر روابط ب   یشناختروان یتوانمندساز یانجی نقش م

 دانش  ی گذارو اشتراک  اییفهتعارض وظ
 یانجیم * (000.)659. *  (001.)262.- *  (001.)397.-

H13 
  یندر روابط ب  یشناختروان یتوانمندساز یانجی نقش م

 دانش  یگذارو اشتراک  یتعارض ارتباط
 یانجیم * (000.)845. *  (000.)399.- *  (002.)446.-

 معناداری  سطح* 
 

 .دارد میانجی  نقش کارکنان دانش  گذاریاشتراک  و  ارتباطی تعارض بین  روابط در  اعتماد :یازدهم  فرضیه

  مستقیم   تأثیر  و  تأثیرغیرمستقیم  همچنین  کارکنان  دانش  گذاریاشتراک   بر  ارتباطی  تعارض  تأثیرکل  ، (4)  جدول  به  توجه   با

  گونه همان   است   معنادار  رابطه   سه  هر   در  05/0  از   ترپایین  معناداری  سطح  در  کارکنان  دانش   گذاری اشتراک   بر  ارتباطی   تعارض

  میزان   که   است  مثبت   توجهیقابل   میزان   به  غیرمستقیم  اثر  و  است  منفی  مستقیم  تأثیر  میزان  ، شودمی  مشاهده   ( 4)  جدول   در  که

  و  ارتباطی   تعارض  بین  روابط   در  اعتماد  نمود   ادعا توانمی  بنابراین  است؛   داده   کاهش  را   وابسته  بر  مستقل  متغیر  منفی  از  زیادی

  دهد می  کاهش   را   کارکنان  دانش  گذاری اشتراک   بر   ارتباطی تعارض  اثر   و  دارد  میانجی   نقش  کارکنان  دانش   گذاریاشتراک 

 .گرددمینیز تأیید  فرضیه  این  بنابراین

 

  میانجی  نقش   کارکنان  دانش   گذاری اشتراک   و   ایوظیفه  تعارض  بین  روابط   در   شناختیروان  توانمندسازی   : دوازدهم   فرضیه

 .دارد

  مستقیم   تأثیر  و   تأثیرغیرمستقیم  همچنین و    کارکنان  دانش  گذاریاشتراک   بر  ایوظیفه   تعارض  تأثیرکل  ، (4)  جدول   به   توجه   با

  گونه همان .  است  معنادار  رابطه  سه  هر  در  05/0  از  ترپایین  معناداری  سطح  در  کارکنان  دانش  گذاریاشتراک   بر  ایوظیفه  تعارض

  زیادی   میزان  که  است  مثبت  توجهیقابل   میزان  به   غیرمستقیم  اثر  و  است  منفی  مستقیم  تأثیر  میزان  شودمی  دیده    (4)  جدول  در  که

  بین   روابط  در  شناختیروان   توانمندسازی  نمود  ادعا  توانمی   بنابراین  است؛  داده   کاهش  را  وابسته  بر  مستقل  متغیر  منفیاثر    از
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  کارکنان  دانش  گذاریاشتراک   بر  ای وظیفه   تعارض   اثر  و   دارد  میانجی  نقش   کارکنان  دانش   گذاریاشتراک   و   ایوظیفه  تعارض

 .گرددمی تأیید نیز  فرضیه این  بنابراین  ؛ دهدمی کاهش را
 

  میانجی  نقش  کارکنان  دانش  گذاریاشتراک   و   ارتباطی  تعارض  بین  روابط   در  شناختیروان  توانمندسازی  : سیزدهم  فرضیه

 .دارد

  تأثیر   و  تأثیرغیرمستقیم  همچنین و    کارکنان  دانش   گذاریاشتراک   بر  ارتباطی  تعارض  تأثیرکل  دهد که( نشان می4جدول )

.  است  معنادار  رابطه   سه   هر  در  05/0  از   ترپایین   معناداری  سطح   در  کارکنان  دانش   گذاریاشتراک   بر  ارتباطی   تعارض  مستقیم

  است   مثبت  توجهیقابل  میزان  به  غیرمستقیم  اثر  و  است  منفی  مستقیم  تأثیر  میزان  شودمی  مشاهده   (4)  جدول  در  که   گونههمان

 شناختی روان  توانمندسازی  نمود ادعا توانمی  بنابراین است؛ داده  کاهش را وابسته بر مستقل متغیر منفیاثر  از زیادی میزان که

  گذاری اشتراک   بر  ارتباطی   تعارض   اثر  و   دارد   میانجی  نقش   کارکنان  دانش   گذاری اشتراک  و  ارتباطی  تعارض  بین   روابط  در

 .گرددمی نیز تأیید  فرضیه این  بنابراین  ؛دهدمی کاهش  را کارکنان دانش

 

 گیرینتیجه  و بحث

  پژوهش   نتایج  با  پژوهش  این  نتایج.  شد      تأیید  643/0  مقدار  با  ارتباطی  تعارض  بر  ایوظیفه  تعارض  تأثیر  ،اول  فرضیه  در

 وظایف  و   روابط   هایدرگیری   دهدکه،می  نشان  هابررسی  .است  همسو(  Wei-Tsong Wang, 2019)  همکاران  و   تیسانگوی

  واعتماداست؛  شناختیتوانمندسازیروان  طریق  از  کارکنان  دانش   گذاریاشتراک به  اهداف  روی  بر  مستقیمغیر  اثرات  دارای

گذاریدانشوافزایشتوانمندینیروهایمرتبطباخعنوانیکجزازگروهیاهرسازمانیدرجهتنیلبهارتقایخوددرسازمانبابهاشتراک زیراهرفردبه

.  کندها،اهدافعالیهسازمانیرانیزتأمینمیودضمنافزایشتوانمندیآن 

  در .  هایکاریواشتراکدانشبیشترترغیبنمودهارابرایهمکاریوتشکیلتیم اینتأثیرگذاریزمانیبیشترخواهدشدکهباتأمینوجلباعتمادافراد،آن 

  این  بین  استانداردشده   ضریب. شد    تأثیر    -298/0  با  شناختیکارکنانایبرتوانمندسازیروانتعارضوظیفه تأثیر پژوهش  دوم   فرضیه

  و   ابد یمی  کاهش  شناختیکارکنانتوانمندسازیروان  ای،تعارضوظیفه   افرایش  با   که  معناست  بدان   این   و   است   منفی  متغیر  دو

  دهد می  نشان   است،   همسو (  Muhammed et al. 2013)   همکاران  و  محمد   پژوهش  نتایج  با   که   پژوهش   این   نتایج .  برعکس

  همین   برای   خورد،   خواهد  ضربه   سازمان  کلی   عملکرد  درنتیجه  و   آن   کارکنان  توانمندی   یابد،  افزایش  سازمان  در   تعارض   هرچه

  در  .است  تعارض  بردن  بین  از  شودمی  تأکید  که  نکاتی  از  ییک  توانمندی  افزایش  جهت  همواره   مدیریتی  متون  در  که  است

  با   که  پژوهش   این   نتایج .  شد  أییدت  071/0  مقدار   با   کارکنان  شناختیروان   توانمندسازی  بر  ارتباطی  تعارض  تأثیر  ، سوم  فرضیه

  جهت   دهد می  نشان  قبلی   فرضیه  همانند و    است   همسو (  Wei-Tsong Wang, 2019)  همکاران  و   تیسانگوی  پژوهش   نتایج

  این  در  موضوع این اهمیت   و قرارگرفته توجه  مورد ارتباطی تعارض فرضیه  این  در. داد کاهش را تعارض باید  توانمندی  بهبود 

 مختل   دسترسی  این   ی دلیل  هر   به   چنانچه  و   است   اطالعات  به  موقع  به   و   مناسب  دسترسی  توانمندی  بهبود   هایراه   از  یکی   که  است

  بر ارتباطی  تعارض  تأثیر،  دیگر  فرضیه  در .شد  خواهد   مشخص  وضوح به  سازمانی  عملکرد  و   توانمندی  در  آنء  سو  تاثرا  شود

 ,Wei-Tsong Wang)  همکاران  و  تیسانگوی  پژوهش  نتایج  با  پژوهش   این   نتایج.  شد  تأیید  288/0  مقدار  با  کارکنان  اعتماد

  اهمیت .  باشد  داشته  وجود  متریک   عمناف  تعارض  که  دهدمی  رخ  فضایی  در  اعتماد  پیدایش  که  دهدمی  نشانو    است  همسو(  2019

  وقتی   لذا .  باشد  تواند می  سازمان   یک   در  مثبتی   تحول   هر  بنای   سنگ   اعتماد  بدانیم  که   شودمی  مشخص   بیشتر   زمانی  موضوع   این

  تالش   مشکالت   آن  رفع  برای   و   شده   سازمان  آن   مشکالت  درگیر  بیشتر   دارند  را  الزم   اعتماد  و   اطمینان   خود   مجموعه  به  کارکنان

  با  که  پژوهش این نتایج. شد تأیید 069/0 انکارکن براعتماد شناختیروان  توانمندسازی تأثیر ،پنجم فرضیه در .کنندمی  بیشتری
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  توانمندسازی   ابعاد  تمامی  با   سرپرست  به   اعتماد   که   دهد می  نشان   است   همسو (  Alajmi, 2017)  العجمی  پژوهش   نتایج

  و   معنا)  شناختیروان   توانمندسازی  بعد   سه   با   فقط  سازمان  به   اعتماد  کهحالیدر.  دارد  معناداری  و   مثبت   ارتباط   شناختیروان 

  ارتباط   یک  دارای  اعتماد  و  توانمندی  گرفت  نتیجه  توانمی  لذا.  دارد  معنادار  و   مثبت  ارتباط  ،(خودمختاری  و   شایستگی  مفهوم،

  دانش   اشتراک  بر  شناختیروان   توانمندسازی  تأثیر  ،ششم  فرضیه  در.  بخشدمی  بهبود  را  دیگری  هریک  تقویت  و  بوده   مؤثر

(  Helmy, 2019)  همکاران  و  لمی  پژوهش   نتایج  با   پژوهش  این   نتایج .  شد  تأیید   158/0  مقدار  با   پرورش   و  آموزش  ارکنانک 

  کهبرای   است   این   کرد  اشاره   آن   به   توان می  راستا  این   در  که   اینکته   . است  همسو (  Qalavandi, 2017)  همکاران   و   وقالوندی 

  بسیار  نقش   دانش   مدیریت  میانجی  متغیر   سازی،ظرفیت  و   فرهنگی  عوامل  دودسته   بین  افزاییهم  طریق   از  کارکنان  توانمندسازی 

  معناداری  و   مثبت   رابطه   کارکنان  توانمندسازی  ابعاد  و   دانش  مدیریت  های مؤلفه   بین  همچنین.  کندمی  بازی   سازمان  در  را  مهمی

-به  توانند می  دانش   نگهداری   و   دانش   توزیع  دانش،   ذخیره   دانش،   ایجاد   دانش،   اکتساب  های این،مؤلفه برعالوه .  دارد  وجود

 پذیرفتن  خودسامانی، احساس شایستگی،  احساس   بودن،  دارمعنی  شامل  کارکنان  توانمندسازی  ابعاد  دار،معنی  و مثبت  صورت

 کارکنان دانش  اشتراک  بر اعتماد  تأثیر  نیز  تحقیق  ،هفتم  فرضیه  در.  کنند  بینیپیش  را  دیگران  با  مشارکت  احساس  نتیجه،  شخصی

 Hassanzadeh)  علیزاده   و   زاده حسن  پژوهش  نتایج   با   پژوهش  این   نتایج   . شد   أییدت  375/0 مقدار  با همدان  پرورش و آموزش

and Alizadeh, 2017  )وهمکاران  ابراهیمی  و(Ebrahimi et al. 2012  ) اعتماد  هایمؤلفه   بین  که  دهدمی   نشانبوده و    همسو  

 به  اعتماد  کارکنان،  بین  اعتماد  هایمؤلفه   این،برعالوه .  دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  رابطه  دانش،  مدیریت  ابعاد  کل   با  سازمانی

  دانش   حفظ  و  دانش  کاربست  دانش،  تسهیم  دانش،   خلق  ابعاد  معناداری،  و   مثبت   طور   به   تواندمی  نیز  ایمؤسسه   اعتماد  و  مدیر

  به   اعتماد  و  سازمان  انسجام   به  اعتماد  سازمان،  هایقابلیت   به  اعتماد)  سازمانی  اعتماد  گانهسه  ابعاد  همچنین، .  کند  بینیپیش  را

  توان می  فرضیه  این  نتیجه  عنوان  به  دیگر  بیان  به   .دارد  دانش  تسهیم  در  کارکنان  تمایل  بر  مثبتی  تأثیر  هرکدام(  سازمان  خیرخواهی

  توانمندی   بر  خود   نوبه   به  این   که   شود می  دانش   مدیریت   و   گذاری اشتراک   فرایندهای   در   بهتر  مشارکت  باعث   بیشتر   اعتماد  گفت

   یدأیت  199/0  مقدار  با  کارکنان  دانش  اشتراک  بر  ارتباطی  تعارض  تأثیر  تحقیق  هشتم  فرضیه  در.  است  تأثیرگذار  نیز  عملکرد  و

  در   نهایت  در   و   است؛  همسو (  Wei-Tsong Wang, 2019)   همکاران  و  تیسانگوی  پژوهش  نتایج   با  پژوهش  این  نتایج.  شد

  توجه با و  شد؛  یدأیت -234/0 مقدار با  همدان پرورش و آموزش کارکنان دانش اشتراک بر  ایوظیفه  تعارض تأثیر  نهم فرضیه

  گذاری اشتراک   ای،وظیفه   تعارض   ایشزاف  با   که  معناست  بدان   این   و   است   منفی   متغیر  دو   این  بین   استانداردشده   ضریب  اینکه   به 

  هرچه   که یافتدست  کلیدی نکته این  به   توانمی تحقیق   هایفرضیه  مرور با  بنابراین  برعکس؛ و  یابد می کاهش کارکنان دانش

  سیستمی  و   گروهی  هایمشارکت  در   انگیزه   ایجاد   باعث   و  یافته  افزایش   سازمان  به   هاآن   اعتماد  باشد   کمتر  کارکنان  بین  تعارضات

 سایر  در   هم   و   تحقیق   این   در   هم   موضوع   این   که   شودمی  مختلف  هایبخش   بین  اطالعات  تبادل   و  دانش  گذاری اشتراک  مانند

 .شودمی سازمان عملکرد نتیجه در  و کارکنان توانمندی  بهبود و  افزایش  باعث  که است شده  داده  نشان دیگر هایتحقیق 
 

 سپاسگزاری

آموزش   کارکنان  و  رانیمد  از  ژه یوبه   اند،نموده   یهمکار  پژوهش  نیا  در  که  یکسان  تمام  از  تا   دانندی م  الزم  خود  بر  پژوهشگران

  و  تشکر  مراتب   اند، داشته  عهده   بر  ق یتحق   در  یمهم  نقش  و  اندنموده   ی اری  را  پژوهش   گروه   مانهیصم  که   همدان  و پرورش

 . آورندعمل به   را یقدردان

 

 منافع تعارض

 .گزارش نشده است سندگانینو توسط  منافع تعارض  چگونهیه
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