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Objective: Knowledge sharing is one of the main processes of knowledge, which is affected 

by various human, technical and contextual factors. This research aims to identify the effect 

of professional relationships and toxic leadership on knowledge sharing. 

Method: In terms of the purpose, it is considered an applied research, and in terms of the data 

collection method, it is considered descriptive-correlation. The data of the study was collected 

from a sample of 313 employees of educational institutions who were selected according to 

the Krejcie-Morgan table and by the accessible method; In addition, the relative contribution 

of the class of the place of service has been considered in the selection of the sample. In order 

to collect data with Dixon's standard knowledge sharing questionnaire, Noe's professional 

relationships scale and Schmidt and Hanges toxic leadership subscale of the Rustayi toxic 

climate questionnaire were used. After removing outlier data using conventional methods, the 

number of samples reached 248 people. 235 of these employees were educational and cultural, 

and the data related to them were analyzed using Pearson's correlation test in SPSS 26 

software and structural equation modeling in LISREL 8.8 software. 

Results: The results show the good fit of the conceptual model and the confirmation of all 

hypotheses, including the direct and positive effect of professional relationships on 

knowledge sharing, as well as the confirmation of its indirect effect through the mediation of 

Toxic leadership on knowledge sharing at a confidence level of 95%. The negative and 

significant effect of professional relationship on toxic leadership and the negative and 

significant effect of toxic leadership on knowledge sharing were also confirmed. 

Conclusions: To prevent the diminishing effect of toxic leadership on knowledge sharing and 

also to prevent its diminishing effect on the effect of professional relationships on knowledge 

sharing, the educational-cultural staff of these institutions should not refrain from presenting 

views and refuse to give their opinion; Because their very action can provide the ground for 

the isolation of toxic leaders. 
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   ها: واژهکلید

 دانش، میتسه

 ،یا روابط حرفه

 ،نیزهرآگ  یرهبر

 مدیریت دانش

  یا نهیو زم  یفن  ، یثر از عناصر مختلف انسانأمت  بوده و  هادانش در سازمان   تیریمد  یاصل   یندهایاز فرا   یکیدانش    اشتراک  هدف: 

دانش    اشتراکبر    نیزهرآگ  یو رهبر  یا روابط حرفه  ریتأث  ییدرصدد شناسا  ، فردینیب-یحاضر با تمرکز بر عناصر انسان. پژوهش  است
 است. 

مطالعه از   یها. دادهدشویم  یتلق  یهمبستگ -ی فیها توصداده یو از منظر روش گردآور یکاربرد  قیتحق کینظر هدف،  از وش: ر

شده بودند، مورگان و به روش دسترس انتخاب-یکرجس  لکه با توجه جدو  ینفر از کارکنان مؤسسات آموزش  313به تعداد    یا نمونه
ۀ  پرسشنام  ها ازداده  یاست. جهت گردآور  ه شدهنمونه در نظر گرفتدر انتخاب  ات  طبق  یسهم نسب،  نیعالوه بر ا   .دیگرد  یآورجمع

استفاده شد. بعد از   اشمیت و هنگنز نیزهرآگ یرهبر اسینوئه و مق (نگ یمنتورگری )مربی اسیمق ،کسونیدانش د میتسهاستاندارد  

فرهنگی بودند -نفر از این کارکنان، آموزشی  235نفر رسید.   248به  تعداد نمونه  متعارف،    یهاپرت با استفاده از روش  ی هاحذف داده
 ی معادالت ساختار یسازو مدل  SPSS 26افزار در نرم رسونیپ یاز آزمون همبستگ یریگبا بهره، آنها ی مربوط بههاداده هالیتحلو 

 انجام گرفت. LISREL 8.8افزار در نرم

 م یبر تسه  یا و مثبت روابط حرفه  میمستق  ر ی جمله تأث  از  هاهیفرض  یتمام  دییو تأ  یبرازش مطلوب مدل مفهوم  یایگو  ج ینتا  : هاافتهی 

درصد است. اثر    ۹5  نانیدانش در سطح اطم  میبر تسه  نیزهرآگ  یرهبر  یگریانجیآن با م  میرمستق یغ اثر    دییتأ  نیدانش و همچن 
قرار   دییمورد تأ  زیدانش ن  میبر تسه  نیزهرآگ  یو معنادار رهبر  یاثر منف  زیو ن  نیزهرآگ  یبر رهبر  یا و معنادار روابط حرفه  یمنف

 گرفت. 

 یدر اثرگذار  آن  یممانعت از اثر کاهش  نی دانش و همچن   اشتراکبر    نیزهرآگ  یرهبر  ی از اثر کاهش  یریجلوگ  یبرا ی:  ر یگجهینت

از    ران، یاز تاوان دادن به رهبران و مد  میب  لیبه دل  دینبا  مؤسساتفرهنگی این  -کارکنان آموزشی  بر اشتراک دانش،   یا روابط حرفه
فراهم    نیرهبران زهرآگ   یتازکهی  ی را برا   نهی زم  تواندیم   آنها  اقدام  نیکه هم  و نقطه نظرات خود امتناع ورزند؛ چرا   ها دگاهیارائه د
 .سازد
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 مقدمه 
با   یسازگار  یساخته است. برا  ریرا درگ  یآموزش  مؤسسات   جملهمن ،  هاسازمان  ۀهماز آن،    یناش  یطیمح  ییایو پو  شدن  جهانی

)جالب،    دارند  نیاز ، اطالعات و دانش  هاداده از    یخود، به انواع مختلف  تیدر کل  یآموزش  هاینظامبه اهداف،    یابیو دست  یطیشرا  نیچن
 ی ارتقا  درصدد  وستهیو پ  ودهب  یجهان  ایاندیشهواجد    دیبا  زیدر آموزش ن  ریعامالن درگ  زین  ی(. به لحاظ فرد2021،  1بوتون ار و اوزون 

و    نشیآفر  یبرا  چندوجهی یستمیبه س  ازین،  نیبنابرا.  (13۹4  ، یو موسو  ایباشند )صحرانورد، مقدم ن  شیسطح اطالعات و دانش خو
  ت ی ریتحت عنوان »مد  یسازمان  ات یوجود دارد که در ادب  هاییایه سرم  نیچن  م یکاربرد و البته انتقال و تسه  ره،یاکتساب، ثبت و ذخ
 ( 2021،  2ناوارو و همکاران -وس ی)ر  دانش است  تیریمد  یاصل  یندها یاز فرا  یکیدانش    میتسه. اشتراک/ است  ده یدانش« مطرح گرد

دنبال   زیرا ن  یها که اهداف مشترکسازمان  ای  هامیت  ،یانسان  ی رو ین  انیمند انتشار و تبادل تجارب و دانش در منظام  ندیبه فرا  و
وفصل هر چه بهتر مسائل  حل  یدانش موجود در سازمان جهت اتخاذ راهبرد مناسب برا  فرایند  نی. در اشودیاطالق م  کنند،یم

 .شودی نشر و به کار بسته م ،ییشناسا
  ر یها تحت تأثدانش را در سازمان  میتسه  تواندیاورانه مو فن  یسازمان  ،یو موانع انسان  یانسان  ،یساختار   ،یفرهنگ  هیعوامل اول

پور و    یرخ دهد )قل  یررسمیغ  ای  یرسم  به صورت   تواندیانتشار دانش م  ا ی  می(. تسه13۹4و ناهوک،    ینصرت  فهیقرار دهند )وظ
کارکنان و عوامل    یروابط اجتماع  برتکیه با    ایو    یو رسم  شدهریزیبرنامه   هایروش با استفاده از    توانندمی  هاسازمان(.  13۹5  ،یهاشم 

ش  دان   تیریمد  اتیدر ادب  کردیرو  دو  نی(. ا13۹4  ،یفرد و ذاکرکنند )دانش   لی انتقال و اشتراک دانش را تسه  یفرد  نیو ب  یروان
است.   یو اجتماع یمبادله اقتصاد هیمبادله شامل دو نظر کردی . رواندشدهمطرحمبادله  کردیو رو ی کنترل نظارت کردیتحت عنوان رو

معتبر است که   یدانش زمان  میتسه  هینظر  نی؛ در اکنندمیخود عمل    یافراد بر اساس منافع عقالن  ،یمبادله اقتصاد  هیبر اساس نظر
  تأمیندانش را به    میاست که تسه  یمبادله اجتماع   هیظرآن باشد. دوم ن  هایهزینهاز    شیاشتراک دانش ب  یمنافع برآورده شده برا

  میتسه  یمبنا  یاقتصاد  هینظر   کهدرحالی؛  داندمیوابسته    یریادگ یرشد و    یبرا   یفطر  یها و تالش   یکنجکاو   ،شناختیروان  یازهاین
  ، حال  هر  در(؛  2005  ،3مکاران)بوک و ه  کندمی  تأکید  درونی  هایانگیزه بر    یاجتماع  ه ینظر  ،داندمی  یرونیب  هایانگیزه دانش را  

را الزمه تبادل مهارت   یفرهنگ  یندهای( فرا2021و همکاران )  نیراستا نگو  نیاست. در اچندجانبه    ایروابط دو    ازمندیدانش ن  تسهیم
  از   استفاده  چون  یندهاییافر  کنار  در  ایروابط حرفه.  است  یو روابط اجتماع  یریادگی  ،ی اریخود مستلزم هم  نیو ا  داندیافراد م  نیب

 تمرکز  (.13۹5است )قلی پور و همکاران،    شدهعنوان   دانش  تسهیم  در  مؤثر  هایمکانیزم  از  ایشبکه  ارتباطات  وی اطالعاتی  هاپایگاه
 (1۹88( و نوئه )1۹83کرام ). شد آغاز (1۹88) 5( و نوئه1۹85،1۹83) 4های کرام فعالیت با و هشتاد دهه از توسعه محور روابط روی

 . دهدمی رخ روابطی چنین جریان در فردی بین و فنی سیاسی، هایمهارت  تسهیم و نشر که اندداشته  اذعان
حوزه و   ی، مرزهاهادستورالعملو    هاروش مهم،    یها تیدرباره اتفاقات مهم، شخص  ینیچننیروابط ا  قیاز طر  یاعامالن حرفه

 یبرا  ییکه اواًل مبنا  کنندیم  یو درون  افتیآن حوزه را در  یخاص، اطالع کسب کرده و هنجارها  یتخصص   طهیدر ح  دیتحوالت جد
و    کنندیم  تیحما  گریاز همد  ایحرفهتعامالت    یدر ط  افراد  اً یثان  رد؛یگیدر آنان قرار م  یافهدانش، نگرش و رفتار حر  یریگشکل

 1۹88نوئه،  )  گذارندمی  تأثیرانجام کارها    ن ینو  یها و روش   یاحرفه   ه یدر توسعه سرما  تاً یو نها  شوندمی  مندبهره  شناختیرواناز منافع  
 عامالن   توسعه  یادگیری،  جملهاز    مختلف  مقاصد  تحقق  برای  اساسی   ایوسیله  ایروابط حرفه  آموزشی،  هاینظام  در  (.2013،  6ونگر و  

 ؛ 7روآن   و  سینگ  آلن،)نیست    تفکیکقابل  آن  توسعه از  هایبرنامه  و  هاسیاست  و  است  نظام  این  در  ارشد  رهبران  تربیت  و  آموزشی
عملکردهای   کیفیت  بهبود  موقعیت،  با  تطابق  فکری،  سرمایه  ارتقای  و  (2017  ،۹استرانگ  و  اینگرسول  ؛2017  ،8لوگرن   و  هنیسن  منا،

آورد می  ارمغان  به   آموزشی  عامالن   برای  را  شغلی  مسیر   در  پشتیبانی  و  جدید  هایقابلیت  به  دستیابی  ،جدید  وظایف  تقبل  آموزشی،
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 وفصلحل  یالزم برا  یهاتی ضمن ارائه حما  ،یعامالن آموزش  یهایتوجه به دلواپس  قیاز طر  محورتوسعهروابط    (.2021  ،1یان)
در   شده  انجام(. نتایج مطالعات  2017  ،2واندنبرگ   و  )پوینت  ندیآفریم  آنها  یریادگیو تبادالت    یورز شه یاند  یامن برا  یانه یزم  آنها

 یکل  طور  به(.  2014،  4ماحووا  و  یوهاز  بنچیک،  و  2021،  3همکاران  و  چادوری)  دیافزایمی بر اعتبار این ادعاها  احرفهی  هاگروه دیگر  
 کندیرا برطرف م یآموزش ی هاشاغل در حرفه  ی انسان یروین ی و اجتماع یساحسا ،یشناخت  یازهاین نکه یعالوه بر ا ،روابطاین نوع 

 (. 2020، 5)تسنیم دینمایرا مساعدت م یعامالن آموزش زین یشغل ریو توسعه در مس یورز شهیاند ،یابیارز ۀزمین در
 نیا  ی ازکیباشد.    غیراثربخش  ایاثربخش    تواندمی  ،یسازماندیگر  و بسته به عناصر    ستین  ی شگ یهم  ایحرفهروابط    یاثربخش
  .یابدمیمذکور کاهش  جیشود، احتمال تحقق نتا  لیتحم گرانیبر د ینوع روابط به شکل اجبار ن یکه ا  یاست. زمان یعناصر رهبر

  قیدر تحق(  2022)  6سمدو و همکاران است.    هیتنب  ایو    دیتهد  قیاطاعت از طر  ررهبر خواستا  ایو    ریکه مد  هاییموقعیتدر  ،  مثال  یبرا
کنند و    انگیزگیبیاحساس    ،گیرندمیو اجبار قرار    فشار  تحتخود    فیانجام وظا  یکه کارکنان برا  یکه زمان  دهندمیخود نشان  

کمک    تواندمی است که    شده  تعریف  یاجتماع  یرگذاریتأث  ندی فرا  به عنوان   یرهبر  آنکه  وجود  بااحساس تنش کنند.    شودمیباعث  
و  زه یانگ جادیبا ا رودمی( و انتظار 13۹4 سکل،یو م یجلب کند )هو یمشترک تیبه اهداف هر فعال یابیرا در دست گرانید تیو حما

 یم یمخرب باشد. مفاه  تواندمیه  وجود دارد ک  یاز رهبر  یدهد، اشکال  قارا ارت  یعملکرد و فرا  یعملکرد   یرفتارها  روانینفوذ بر پ
و   سمدو  گروه از رهبران است.  ن یمعرف ا  یسم  ا یو    نیزهرآگ  یمخرب و رهبر  یکننده، رهبر  سوءاستفاده  یمانند رهبر  یمختلف

رفتار   واسطه  به آن فرد    موجببه ناسازگار و بدخواهانه است که    یرهبر  ینوع  یسم  یکه رهبر  دهند می( گزارش  2022همکاران )
 انگیزگی بی و منجر به    کندمیو سازمان وارد    هاگروه را به افراد،    یو ماندگار  یجد   هایآسیبناکارآمد خود،    هایویژگیمخرب و  

دارد که رهبران سمی کارکنان را از ارائه و تبادل  ( اذعان می2021) 7محمد. شودمیسازمان در طول زمان   جو  تیدر افراد و مسموم
یند مذکور نشئت  ا. اثر رهبری بر اجرای اثربخش مدیریت دانش از ماهیت انسانی و اجتماعی فرکنندایشان دلسرد میهخرد و ایده 

 (. 13۹0گیرد )خلیفه سلطانی، حسینی و عسگری، می
 به  قبلی  هایپژوهش  اما  هستند؛  حضوری  هم  و  ی هم در شرایط مجازیاحرفهروابط    مثبت  پیامد  مؤید  های پیشینپژوهش

صورت   درگذشتهمطالعاتی که    همچنین،.  نداه داد  قرار  مدنظر   آموزشی  مؤسسات  کارکنان  دانش  تسهیم  در  را  آن   اثر   مکانیزم  ندرت
ی و توسعه شناخت روانی از قبیل توانمندی  احرفهی روابط  هامؤلفهگرفتند روابط انواع رهبری را با متغیرهایی مشابه یا نزدیک به  

آموزشی بلکه در سایر    مؤسساتدر    تنها  نهی و رهبری زهرآگین  احرفهروابط    رتأثو    ریتأث  ۀنحو؛ اما  دادند  قراری را مدنظر  احرفه
  مکانیسم اثر رهبری زهرآگین بر اشتراک دانش نیز مشخص نیست. بر ،  ی قرار نگرفته است. از طرف دیگربررس  موردنیز    مؤسسات

 مؤسسات   در  آیا  که  است  سؤال  نگرفتند و جای  قرار  موردمطالعه  زمانتخب این پژوهش، همهر سه متغیر من  مذکور  مباحث  مبنای
 شود؟  تبیین ی، رهبری زهرآگینا حرفهروابط  متغیرهای توسط تواندمی دانش تسهیم آموزشی،

 نظری و تجربی پژوهش ۀنیشیپ

 ی و تسهیم دانش احرفهروابط 

نقش    نظریۀی  مبنا  بر  (1۹85)  کرام  بود.  یاحرفه  روابط  روی  ویژه  تمرکز  ( سرآغاز1۹88)  ۹( و نوئه 1۹85،  1۹83)  8مطالعات کرام 
چنین    است.  10ی احرفه  روابط  ین کارکردنخستی،  احرفهداند. حمایت در مسیر  یمرا شامل دو کارکرد    ، چنین روابطی(منتورمربی )

توان اذعان داشت پشتیبانی به این  یمانجام امور و حتی راه ترقی و توسعه منتی را آسان سازد.    ۀیوشتواند یادگیری  یمروابطی  
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ایفای مطلوب    سازیتواند منجر به توانمندیمسبک     به  1ی شناخترواند. پشتیبانی  شوخویش    ۀحرفی مربوط به  هانقشمنتی در 
(. پشتیبانی  13۹۹اول شود )تقوی و همکاران،  منجر به کارکرد تواندمی  آن، فردیمیان ی و جنبهاحرفهدوم از روابط  کارکردعنوان 

 فعالیت   این   و  دهند  ارائه  سازمانی  حمایت  توانندمی   است. مشاوران  دوستی  و  مشاوره  نقش،  یالگوساز  پذیرش،  ی شاملشناختروان
از سازمان شد    آنها  و تجارب  هادانسته تا از طریق آن بتوان مانع از خروج    ردیگیم  صورت  سازمان  اعضای  کار  ترک  کاهشباهدف  

های خویش را  یتصالحیه  الحماتحتکند تا احساس هویت نماید. به دنبال آن فرد  یمعالوه بر این به منتی کمک    ؛(2004،  2)لی 
 (. 1۹83 ها و تجارب خویش ترغیب خواهد شد )کرام،یدگاه د باور کرده و به ارائه نظرات، 

تواند عملکرد یمی  شناختروانهای مختلف ترکیه انجام داد، نشان داده که کارکردهای  یمارستانب( در  2012)  3پژوهشی که اردال
  همکاران   و  بنچیک.  است  ه شدهارائ  دیگر  یا حرفه  یهاگروه  مورد  در  مشابهی  یها گزارش   سازد.  متأثرمعنادار    به صورتپرستاران را  

که در    اندداشتههمکاران اذعان    و  استوارت.  است  دانش  تسهیم  اساس   یاحرفه  تعامالت  که  دهندمی  نشان  خود  مطالعه  در(  2014)
 مسافت  دیگر . بنابراین،  ی به چنین فضایی نیز کشیده شده استاحرفهمجازی پای روابط    فضاهای  ی کارآمدنباروعصر کنونی  

ی احرفهیرگذاری روابط  تأثی مباحث مذکور،  بر مبنا  (.2020  ،4همکاران   و  جرالدو  - )تینوکوشود    روابطی  تواند مانع برقراری چنینینم
 آموزشی محتمل است.  مؤسساتاشتراک دانش در  بر

 ی و رهبری زهرآگیناحرفهروابط 

به باورگالسو،    رهبری است.ۀ  توسع  ۀ آنهاجمل  ازی خاص را در کارکنان توسعه دهد که  هایتوانمندبرخی  تواند  یم  یاحرفه  روابط
های کار محسوب زمره یکی از تأثیرگذارترین عوامل و رفتارهای کارکنان در محیط دررهبری  ( 2010) 5اینرسن، ماتیسن، سوگستاد 

ذکر شد مربیگری،    ترشیپ   چنانکه   آنرهبران است.    6ی گریمربی رویکردی برای  احرفه(. روابط  1400شوند )آریایی قیزقاپان،  می
ی  گریمربی یا ارشادگرانه و  احرفهی شود. روابط  احرفهسبب ارتقای منتی در مسیر    تواندیم  ی است واحرفهکارکردی از روابط  

واقع شود، الزم است   مؤثر  کت بهکت  ارتباطاتبدین منظور برای اینکه  .  رهبران هستند  ۀتوسعی الزم برای  هابرنامه  جمله  ازگروهی  
نوع شخصیت  مربیان با  منتسبک  و  متناسب  نمایند  هایکار  نتایج  .  عمل  به  توجه  با  نیز  تعلیم  تحت  افراد  چنانچه  راستا  این  در 

. طرفین درگیر در رابطه تسهیل خواهد شد  هماهنگی  و  سازگاری  ی شوند،افهحرشخصیتی خویش وارد روابط    خودارزیابی و پروفایل
 و انتظارات طرفین جهت آشکار شدنۀ چهر باید فرصتی برای تعامل چهره به  یاحرفهی روابط ریگشکل  ۀ آستانآل در ایده حالت در

به همان    تواندیمی گروهی نیز  گری مربنباشد،    فردفردبهفراهم گردد. چنانچه در موسسه نیرو یا زمان الزم برای هدایت    آنها   مقاصد
 ی رهبری آینده به ارمغان آورد. هانقشی ارزشمندی را برای هانشیب توانندیم که چرااندازه مفید واقع شود؛ 

توانند  ها میدهند که مدیران و سرپرستان در سازماند شواهد پژوهشی نشان می( اذعان داشتن2006)  7تپر، دوفی، هنله، المبرت 
  (.1400ای برای کارکنان و زیردستان خود در ابعاد مختلف روانی و اجتماعی مخرب و زهرآگین باشند )آریایی قیزقاپان،  ویژه   طور  به

( مطرح شد. رهبری زهرآگین یکی از انواع رهبری بود که در  1۹50)  8اصطالح رهبری زهرآگین برای اولین بار توسط مارسیالین
ی  بنددسته   دو، سمی و مابین این  اعتمادقابلبود. مارسیا رهبری را شامل سه نوع مناسب و    ه شدهارائوی از رهبری    گانهسهی  بندطبقه

از سبک رهبری است که با سمی جلوه دادن    ( رهبری زهرآگین نوعی2003)  10استارکس -باور ویلسون  به  (.1۹۹6،  ۹کند )ویکر یم
سسه لطمه بزند  ؤتواند سطح خالقیت، استقالل، اشتیاق و کارکنان را کاهش داده و به اعضا و مخویش و اعمال کنترل زیاد، می

ر برخی  گیرد. دیم  نشئتهای ویرانگر و خصایص فردی ناکارآمد این رهبران  (. اثرات سمی ماندگار اغلب از کنش 1401)باقری،  
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یت سازمان را محقق مأموربتواند    بلندمدتگردد تا در  یمشرایط اقتصادی و سیاسی منجر به تحمیل چنین رهبرانی به سازمان    ،موارد
راو   )توانتی  آن  برساند  و    به طور(. رهبری زهرآگین  2011،  1به شهرت  اعضای سازمان  را    طور  بهمستقیم  غیرمستقیم سازمان 
 (. 2020، 2)میلوسویچ و همکاران  یر خواهد کردگیبان گر

روابط   اند که محور آنرا شناسایی کرده  رهبران  پرورش   برای  چهار فازکمی(  -آمیخته )کیفیۀ  مطالعدر  (  1385الری )  زمانی و
 صنعتی   کارخانه  یک  کارکنان  یاحرفه  رشد  و  رهبری  حمایت  بین   که   داد   نشان(  1388)  زاده  رفیع  و   پرور  گل  پژوهش  .است  یاحرفه
 رهبری  معنادار  و  مثبت  ارتباط  بیانگر(  13۹5)  آذری  و  نژاد  مطهری  یوسفی،  احمدۀ  مطالع  یهاافتهی  .دارد  وجود  معنادار  و  مثبت  ارتباط
ۀ مطالع  جینتا  .بود  ابتدایی  مقاطع  معلمان  یاحرفه  یادگیری  بر  تحولی   رهبری  میرمستقیاثر غ  و  معلمان  یاحرفه  یادگیری  با  تحولی
  انتظامی   علوم   دانشگاه   دانشجویان  یشناخت روان  توانمندی  بر  نیآفرتحول  رهبری  معنادار  و  مثبت  اثر   از  نشان(  13۹7)  فرجاد  رجبی
 پزشکی  علوم  دانشگاه   کارکنان  یاحرفهۀ  توسع  ارتباط  معناداری  عدم  از  حاکی(  13۹۹)  ساالری  و  نصیریۀ  مطالع  یهاافتهی  .داشت
فراگیر  رهبری  سبک  مستقیم  اثر  از  نشان(  13۹۹)   بهنام  و  کاشف  نظری،ۀ  مطالع  نتایج  .بود  دانش  رهبری  با  تهران   بر   فروتن و 

 بررسی  با (  1400)  مشایخ  و  نژاد  قاسمی  پرسش،  کیفیۀ  مطالع  .داشت  جوانان  و  ورزش   وزارت  کارکنان  یشناختروان  توانمندسازی
  به   منجر  علمی،  یهاگاهیپا  201۹-2000  یهاسال  اطالعات  همچنین  و  مدیران   و  معلمان  یاحرفه   رشد  زمینه   در  چاپی  اسناد

 ی مباحث مذکور، احتمالبر مبناشد.    یاحرفه  رشد  فراگیر   مضامین  از  مورد  دو  به عنوان  رهبران،  گروه  و  رهبری  یهامؤلفه  شناسایی
 شود.بینی میدر مطالعه حاضر نیز پیشآموزشی   مؤسساترهبری زهرآگین در و ی احرفهروابط وابستگی 

 رهبری زهرآگین و تسهیم دانش 

گرارد،   -باشند )اپلبائوم و روی  سمیت در سازمانۀ  سرچشمتوانند  یمیل رهبری و مدیریت  از قببرخی از عوامل درونی در سازمان  
ی کام تلخسازمانی فردی که  ۀ  ردچه    هر  ترواضحیابد؛ به بیان  یم (. سمیت اغلب از سطوح باالی سازمان به سطوح پایین جریان  2007

اولویت    ارههمو(.  2011،  3توسط کارکنان باالتر خواهد بود )هپل   شدهادراکسمیت    ،کند، باالتر باشدیمو آزار به کارکنان تحمیل  
نتیجه تجلی چنین    .دنرانیم  به سمت این مدار  فقط  را  سازمانی  استیالی  بنابراین،منافع فردی است تا منافع سازمانی؛  چنین رهبرانی  

  ییکارکردگراکاهش    یا  عدم کارایی  به سمت  روزروزبهو    سالم نبوده  سازمان،  در  موجود  کاری  رهبرانی در سازمان این است که روابط
کرد  اثربخش خواهد  همکاران،)هادوی  حرکت  و  یک138۹  نژاد  طورهم    تواندیمزهرآگین    رهبر  (.  به    به  هم  و  ۀ  و یشمستقیم 

توانند با  ی م( بیان داشته که رهبران زهرآگین  2021)  5محمد (.  2006  ،4بلومن   و  سازد )لیپمن  متأثررا    سازمان  غیرمستقیم، اعضای
ید نمایند. رهبری ماهیتی انسانی و اجتماعی دارد و این  ناام  تجاربشانرا از به اشتراک گذاشتن خرد، نظرات و    آنها  ترساندن کارکنان،

سلطانی،  یر قرار دهد )خلیفهتأث یند تا چه اندازه اثربخش رخ دهد، تحت  اتواند اجرای مدیریت دانش را از این منظر که این فریمخود  
یندهای مدیریت دانش از ا( بیانگر اثرپذیری منفی و معنادار فر13۹0سلطانی و همکاران ) ه(. پژوهش خلیف13۹0حسینی و عسگری،  

مستقیم    به صورتهای سازمانی را  یتفعالۀ  یکلتوانند  یم( نیز نشان داده که رهبران  1۹85)  6کلوندۀ  مطالعرهبری ساختارگراست.  
  بر   زهرآگین  رهبری  یممستق  یرتأث(  2022)  7انوارالحق   و  خان.  دارد  وجود المللیینب  مطالعات  در  مشابهی  شواهد یر قرار دهد.تأثتحت  
یابی و همچنین یتهو  از  ممانعت  یا  تسهیل  طریق  از  تواندیم  رهبری  که  دهندیم  نشان  و  اندکرده  ییدتأ  را  دانش  سازیپنهان  رفتار

 سازد. متأثری را سازپنهانرفتار  نفسعزتۀ واسط به

 مفهومی پژوهش مدل 

  مؤسیسیاتدانش در  اشیتراکاثرگذاری رهبری زهرآگین بر   این پژوهش،  ی پیشیینه نظری و پژوهشیی موضیوعبر مبنابدین ترتیب 
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ی نسیبت به رهبری زهرآگین در اثرگذاری احرفهمتغیر روابط    شیدن تقدم  آموزشیی شیهرسیتان سیراب محتمل اسیت. همچنین با قائل
 گردد:می ( ارائه1زیر )شکل  مفهومی زشی، مدلبر اشتراک دانش در مؤسسات آمو

 .دارد تأثیر مستقیم آموزشی مؤسسات در دانش تسهیم ی براحرفهروابط  -
 .دارد مستقیم تأثیر آموزشی مؤسسات زهرآگین در رهبری ی براحرفهروابط  -
 .دارد تأثیر مستقیم آموزشی مؤسسات در دانش تسهیم زهرآگین بر رهبری -
 .دارد تأثیر غیرمستقیم آموزشی مؤسسات در دانش تسهیم زهرآگین بر  رهبری طریق ی ازاحرفهروابط  -

 

 
 ( . مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته1شکل 

 

 های جمعیت شناختی . ویژگی1 جدول

 درصد  برچسب  متغیر  درصد  برچسب  تغیر م

 جنسیت 
 2/56 زن

 سابقه خدمت 

 20 کمتر سال و  5

 7/14 10تا  6بین  8/43 مرد

 نوع موسسه 

 5/35 20تا  11بین  5/88 دولتی

 کادر اداری )دولتی( 
 8/2۹ 20بیشتر از  5/۹

 4/0 بدون پاسخ 

 2 خصوصی 

 سن

 5/6 سال  25کمتر از 

 تحصیالت

 3/11 سال  30تا  26 8/0 دیپلم و کمتر

 3/28 سال  3۹تا  31 ۹/6 پلم یدفوق

 7/44 سال  4۹ تا 40 7/65 کارشناسی 

 7/23 کارشناسی ارشد 
 سال و بیشتر 50

2/۹ 

 ۹/2 دکتری 

  

 شناختیروان منتورینگ

 ایحرفه منتورینگ

 آمیزتوهین سرپرستی

 خودکامه رهبری

 خودشیفتگی

 طلبیجاه

 ودنب بینیپیشغیرقابل

 ایروابط حرفه

 رهبری زهرآگین

تسهیم 
 دانش

 تسهیم دانش ترتیبی

 تسهیم دانش آشکار

 تسهیم دانش پنهان

 استراتژیک تسهیم دانش

 تسهیم دانش کارشناسی
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 پژوهش  یشناسروش
کارکنان   از متشکل بود. جامعه آماری این مطالعه همبستگی-نیز توصیفی  مورداستفاده طرح ی وکاربرد  نظر هدف، حاضر ازۀ مطالع

-مطابق جدول کرجسی  .شدیمنفر را شامل    1648،  1400-1401مؤسسات آموزشی شهرستان سراب بود که در سال تحصیلی  
 یهاداده  و  پرت  یهاداده و ضمن در نظر گرفتن طبقات انتخاب شد.    در دسترس نفر به روش    313ای اولیه به تعداد  ورگان نمونه م

 235حجم نمونه نهایی به  .  ، حذف شدندمتعارف  یهابا استفاده از روش   ،ندبود  تحلیل  برای  الزم  اعتبار  فاقد  هایی کهنمونه   از  حاصل
های  بیانگر ویژگی  1قرار گرفت. جدول    لیوتحلهیتجزهای مربوط به این تعداد مورد  نفر رسید و جهت ارزیابی فرضیات پژوهش، داده

 از:  عبارتندقرار گرفتند،  استفاده  ها موردبرای گردآوری دادهکه ابزارهایی  است. حاضر نمونه نهایی مطالعه  شناسیجمعیت

سؤالی را طراحی    28ۀ  ای این پرسشناممبنای طیف لیکرت پنج گزینه   ( بر2008)  1اشمیت و هنگنز  :مقیاس رهبری زهرآگین
توهین سرپرستی  کردند.  اعتباریابی  خودکامو  جاهآمیز،  خودشیفتگی،  غیرقابلگی،  و  مؤلفپیشطلبی  پنج  بودن  این  ۀ  بینی 

برای بررسی خصوصیات   آنها  اند.سؤال از این پرسشنامه را به خود اختصاص داده   5و    5،  5،  6،  7د که به ترتیب  هستن  پرسشنامه
نظر روایی مالک و   بررسی، پرسشنامه ازمبنای این    کارکنان سازمانی را انتخاب کردند. برۀ  سنجی این پرسشنامه، جامعروان

نشان از پایایی مطلوب پرسشنامه داشت. روستایی    70/0روایی سازه مورد تائید قرارگرفت. آلفای کرونباخ پرسشنامه به میزان  
برخی    ( این پرسشنامه را ترجمه و اعتباریابی کرده است. وی برای اعتباریابی این پرسشنامه، کارکنان نهادهای اجرایی13۹4)

مقدماتی روایی سازه   به صورتجمله مرودشت، ارسنجان و سعادت شهر را برگزید. او ابتدا  های استان فارس منشهرستان
مؤلفه  از فن تحلیل  استفاده  با  را  میانگین واریانس استخراجپرسشنامه  بررسی و سپس  شده پرسشنامه رهبری های اصلی 

 .گزارش نمود ۹7/0و  ۹7/0به ترتیب کرونباخ آن را  و پایایی ترکیبی و آلفای 7۹/0زهرآگین را 

شناختی و حمایت در ( طراحی و اعتباریابی شده است. حمایت روان1۹88)  2این مقیاس توسط نوئه  :یاحرفه روابط    مقیاس
ن مقیاس، سؤال دارند. وی ابتدا برای بررسی ای  8و    6ای هستند که به ترتیب  های مقیاس روابط حرفهای مؤلفهمسیر حرفه 

( 1۹88نوئه )ۀ  مطالعۀ  یافت  . کرد  پیدا  کاهش  21  به  سؤاالت  تعداد  عاملی  و  محتوایی  اعتباریابی  از  بعد  سؤال طراحی کرد.  32
سؤال    21ای را تبیین نمایند. تحلیل مجدد  از واریانس متغیر روابط حرفه  %82توانند  بیانگر این بود که دو عامل مذکور می

را   0/ ۹2مذکور و چرخش عوامل، نتایج تفاوتی را نشان نداد و این بیانگر پایداری عوامل مذکور بود؛ بدین ترتیب وی مقدار  
 نتایج   ای گزارش نمود.در مسیر حرفهرا برای کارکرد حمایت    0/ ۹4شناختی و مقدار  برای پایایی عامل کارکرد حمایت روان

و وضوح،   تناسب  نظر  ازپرسشنامه    این  دهدمی  نشان(  1400  تقوی،)  داخل  در  پرسشنامه  عاملی  و  محتوایی  اعتبار  بررسی
و   داشتنوئه    های حاصل از انجام تحلیل تأییدی نشان از برازش مدلیافته  .است  بوده  خبرگان  درصد موردتوافق  80  باالی

  و  87/0 بین) شدهگزارش  کرونباخ  آلفای ضرایببودن سطح بارهای عاملی بود.  ارهای عاملی بیانگر متوسط تا قویمقادیر ب
 .است بوده پرسشنامه  پایایی  مؤید نیز( 77/0

شده و   ای لیکرت طراحی( بر اساس طیف پنج گزینه 2000این پرسشنامه توسط دیکسون ):  دانش دیکسون   تسهیم  پرسشنامه
لی و حکیمی کار، کارشناسی و پنهان است. قلیچسؤال و پنج خرده مقیاس تسهیم دانش ترتیبی، استراتژیک، آش  15شامل  

( نشان از پایایی مطلوب  84/0( خصوصیات فنی آن را موردبررسی قراردادند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه )13۹2تهرانی )
های یادشده . برخورداری پرسشنامهاندکرده یز روایی محتوای آن را تأیید  پرسشنامه داشت. خبرگان و متخصصان دانشگاهی ن

پژوهش پایایی مطلوب در  بودناز روایی و  استاندارد  از  نیز  ۀ  دارد. در مطالع  آنها  های گذشته نشان  مبناحاضر  ی مدل  بر 
(.  3و   2از روایی برخوردارند )شکل  ها  توان گفت پرسشنامه یک تحلیل عاملی تأییدی کلی است، میۀ  منزل  گیری که بهاندازه

رهبری زهرآگین، روابط    به ترتیب برای سؤاالت پرسشنامه  0/ ۹5و    ۹0/0،  ۹2/0به میزان    ه شدهضریب آلفای کرونباخ محاسب
 . ها از پایایی مطلوب بودای و اشتراک دانش، بیانگر برخورداری پرسشنامهحرفه
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 هاافتهی

  بخشی هم   و  261ای اس.پی.اس.اس.  افزارهنرم   در  آنها  وتحلیلبخشی از تجزیه  الزم،  هایداده   یآورجمعاجرای پژوهش و    از  بعد
فرد در    میانگین  گمشده،  هایی دادهجابهدر ابتدا    .دش  انجام  2ر لیزرل افزانرم   با استفاده از  ساختاری  معادالت  سازیبا رویکرد مدل 

 . گذاری شدمتغیر مذکور جای

 بر اساس آزمون شاپیرو ویلک  هاداده. توزیع نرمالیتی 2جدول 
 sig درجه آزادی  آزمون شاپیرو ویلک  متغیرها 

 12/0 234 ۹۹4/0 یا حرفهروابط 

 21/0 ۹۹1/0 رهبری زهرآگین 

 32/0 ۹۹3/0 تسهیم دانش 

های همه متغیرها  است، توزیع داده   05/0شاپیروویلک متغیرها باالتر از    آزمون   ر یمقادبا توجه به اینکه سطح معناداری برای  
 (. 2ی پارامتریک برای ارزیابی فرضیات پژوهش وجود داشت )جدول هااز آزمون امکان استفاده . بنابراین، نرمال هستند

 ش . ماتریس همبستگی متغیرهای پژوه 3جدول 

 3 2 1 متغیرها  ردیف 
 617/0** - 232/0** 1 یا حرفهروابط  1

 - 344/0** 1 - 232/0** رهبری زهرآگین  2

 1 - 344/0** 617/0** تسهیم دانش  3

 . است دارا ( معندامنه 2) 0.01 سطح در ** همبستگی

ارزیابی گردید که یک رویکرد    LISREL 8.8افزار  سازی معادالت ساختاری در نرماین پژوهش، با استفاده از مدل   هایهفرضی
 از:  عبارتند( و 13۹1زاده و همکاران، )سیدعباس  شودیم بررسی  روابط متغیرها در این شیوه در دو مرحله آماری جامع است.

اول عاملی  :  یریگاندازه ارزیابی مدل    .مرحله  تحلیل  کلی  دییتأاین  متغیرهای    باهدفی  با  پنهان  متغیرهای  روابط  سنجش 
معین شد  . بنابراین،  بود  6/0از    تربزرگبرای تمام متغیرها    (KMO)  یریگنمونه  کفایت  بررسی  شاخص  .ردیگیمانجام    شده  مشاهده

  سازه   تمام  یبرادر آزمون بارتلت    sig< 0/05همچنین    هستند.متناسب    یدییتأ  عاملی  تحلیل  برای انجام  موجود  یهاداده   تعداد
در  ۹6/1باالتر از  T-Valueمقادیر  و  2در شکل  3/0از  تربزرگی عاملی بارها  است. یدییتأ عاملی تحلیل انجام امکان نیز بیانگر 

  مشاهده   مطلوب  مقادیر.  را دارند  پنهان  متغیرهای  تبیین  آشکار قدرت  یها ، گویای این است که متغیرهاسنجهبرای تمامی   ،3شکل  
 دارد. برازش  یریگاندازه  مدل نیز بیانگر این است که هاشاخص برایشده 

 
1. SPSS 
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 ی در حالت معناداری ریگاندازه. مدل 3شکل                ی در حالت تخمین استانداردر یگاندازه. مدل 2شکل 

 

 (. 5و  4)شکل  شدروابط متغیرهای مکنون را با یکدیگر ارزیابی : ارزیابی مدل ساختاری .مرحله دوم

 ی پژوهش( ها افتهدر حالت تخمین استاندارد )ی ه شدهزد. مدل تخمین  4شکل 

 
 ضرایب معناداری  حالت  در ه شدهزد  تخمین . مدل5شکل 
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 مورد   پژوهش  یهاهیفرض  ادامه   در مدل،  برازش   د ییتأ  بهبا توجه    دارد.  مدل   خوب  برازش   از  نشان  4  جدول  در  مندرج  اطالعات
 . است ساختاری معادالت  یسازمدل  آزمون  به  مربوط نتایج و  هایبررس  این از حاصل نتایج نشانگر 5 جدول و گرفت قرار یبررس

 ساختاری  مدل برازش . 4 جدول

 وضعیت  مقدار دامنه  شاخص وضعیت  مقدار دامنه  شاخص

 2X  58/6۹  مطلوب NFI ۹/0< ۹7/0  مطلوب 

Df  46  مطلوب NNFI ۹/0< ۹۹/0  مطلوب 

/df2X مطلوب  51/1 3تا1بین IFI ۹/0< ۹۹/0  مطلوب 

 GFI ۹/0< ۹3/0  مطلوب RFI ۹/0< ۹6/0  مطلوب 

IGFI ۹/0< ۹6/0  مطلوب RMSEA 1/0> 043/0  مطلوب 

CFI ۹/0< ۹۹/0  مطلوب SRMR 1/0> 03۹/0  مطلوب 

  سطح   برای.  دش  استفاده  هافرضیه  معناداری  جهت ارزیابی معناداری  سطح  همچنین  و  بحرانی  مقدار  شاخص  از  حاضرۀ  مطالع  در
موردنظر با توجه به  ۀ  هر چهار فرضی  حاضرۀ  مطالع  است. در  باشد، مطلوب   ۹6/1  از  تربزرگ  بحرانی  ، چنانچه مقدار05/0  معناداری

چهار    شدت اثر پارامتر مربوطه در هر،  به عبارت بهتر  .(5  معنادار هستند )شکل  ۹6/1از قدر مطلق    T-Valueباالتر بودن مقادیر  
  معنادار است. هیفرض

 23و    63ترتیب  ی با تسهیم دانش و رهبری زهرآگین بیانگر این است که به  احرفهضرایب استاندارد مسیرهای بین روابط  
  گردد. رهبری زهرآگین نیز به ی تبیین میاحرفهطور مستقیم توسط روابط    درصد از تغییرات تسهیم دانش و رهبری زهرآگین به 

و میانجی در ضریب   نیبشی پضرب ضریب مسیر بین متغیر  کند. حاصلدرصد از تغییرات تسهیم دانش را تبیین می   23طور مستقیم  
 053/0چهارم است که در این پژوهش برابر با  ۀ  (، معادل ضریب مسیر فرضی-23/0×-0/ 23نجی و مالک )مسیر بین متغیر میا

 است. 

 می رمستقیغ . اثرات مستقیم و 5جدول 

 نتیجه  T-value ضریب مسیر  مسیر  فرضیه 

1 
تسهیم دانش        یا حرفهروابط 

 (c ریمس)
 فرضیه  دییتأ 67/6 63/0

2 
رهبری           روابط حرفه ای

 (a ریمسزهرآگین )
 فرضیه  دییتأ - 13/3 - 23/0

3 
دانش  تسهیم           زهرآگین  رهبری

 ( b ری)مس
 فرضیه  دییتأ - 0۹/3 - 23/0

4 
رهبری           روابط حرفه ای

 تسهیم دانش         زهرآگین
22/ -0×24/0 - 

053/0  = 
بررسی با آزمون  

 سوبل
 فرضیه  دییتأ

 ی با آزمون سوبل گر یانجیمبررسی معناداری 

 a value-T b value-T sobel testvalue-Z sobel testvalue-P 

 <05/0 قدر مطلق آماره  > ۹6/1قدر مطلق  حد مطلوب 

 وضعیت 
 )مطلوب( 20/2 )مطلوب( -16/3 )مطلوب(  -03/3

  هیفرض دییتأ) 02/0
4 ) 

)آماره   از آزمون سوبل  استفاده  با  میانجی رهبری زهرآگین  آماره  شدی  بررس  ( Z-valueمعناداری نقش   .Z    آزمون  20/2این 
ه  است، معناداری اثر غیرمستقیم مشاهد  تربزرگ  ۹6/1از    ه شدهمطلق مقدار مشاهد  توجه به اینکه قدر  (. با5محاسبه گردید )جدول  

ی از طریق رهبری زهرآگین بر تسهیم احرفهاثر غیرمستقیم روابط  . بنابراین،  (P-value=  02/0نظر آماری معین گردید )  از  شده
 . گرددیم دییتأدانش 
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 یریگجه ینتو  بحث
  متغیر   که  نحوی  به؛  شد  شناسایی  آموزشی  مؤسسات  در  دانش  تسهیم  بر  یاحرفه  روابط  معنادار  و  مستقیم  اثر   اول،  فرضیه   تأیید  با

  را  دانش  یگذاراشتراک  به   و   ایجاد  رابطه   نوع   این   نظری  لحاظ  به.  دهدمی قرار  تأثیر  تحت  مثبت به صورت   را  مالک  متغیر مستقل،
 مدل مطابق. است انسانی تعامالت زاییده و پویاست ضمنی، دانش ژهیو به دانش،. کندیم  تسهیل افراد  بین دانش  جریان تشویق با

  امکان   که  هستند  یندهاییا فر  سازیدرونی  و  ترکیب  ی،ساز یبرون   شدن،  اجتماعی(  2005  ،1بریانت  از  نقل  ؛1۹۹5)  تاکوچی  و  نوناکا
 یده سازمان  برای  افراد.  کنندیم   فراهم  را  کاربرد  و  یمستندساز  و  ثبت  ابراز،  گیری،سرمشق  و  مشاهده  طریق  از  دانش  تبدیل  و  اشتراک

  سازی یبرون  یا  کنندیم  بیانوضوح    به  ،کنند یم  درک  ضمنی  به طور  که  را  آنچه  و  کنندیم  یادداشت  را  آنها  ،گذارندیم  وقت  افکارشان
  یند افر  طریق  از  مشکل   یک  حل  یا  خاص  هیروکی  انجام  نحوه  دادن  نشان   با   را  دانش  توانندیم  آنها ،  براینعالوه  .کنندیم

 .است  ضروری تعامل و تماس  برقراری اشتراکات، این از شکلی هر در ؛گذارند اشتراک به سازیاجتماعی
 جذب   این.  کنندیم  جذب  را  تجربیات  و  هانشیب  ،هادهیا  جیتدر  به  پیوسته  تعامالت  وها  تماس   برقراری  طی  در  آموزشی  عامالن

 ضمنی دانش  آنها  اساس، این بر . کنند تأمل  ،شوندی م مواجه  آن با  که ییهاتیموقع و آموزشی وقایع مورد   در تا سازدیم  قادر را  آنها
 شخصی  ضمنی  دانش   این  بعداً، .  دهندی م  افزایش  آشکار  دانش  کردن  درونی  و  یبندطبقه  افزودن،  ی، سازمرتب  ندایفر  طریق  از  را  خود
 ،2همکاران   و  شو)  کندیم  کمک  شخصی  عملی  تجربیات  طریق  از  فرد   خود  ضمنی  و  صریح  دانش  بین   مثبت  تعامل   به  و  افتهیشیافزا

همکاران   و  ، چادوری(2022)  همکاران  و  شو  توسط  که  مطالعاتی  نتایج.  ست اشده    حاصل  نتیجه  دیمؤ  نیز  پژوهشی  شواهد(.  2022
  بر   ه یتک  با(  2021)  همکاران  و  چادوریاند.  جمله  این   از  ،اندشده( انجام2005)  بریانت  و(  2014)  ماحووا  و   یوهاز  بنچیک،  و(  2021)

 بین  هایگروه  بین  فناوری  شکاف   کردن  رپُ  و  دانش  انتقال  که  دهندیم  نشان  عضو،-رهبر  تبادل  نظریه  و  اجتماعی  تبادل  ۀنظری
 چگونه   یاحرفه  روابط  که  مسئله  این  بررسی  با(  2022)همکاران    و  شو.  شود  تسهیل  معکوس   یا حرفه  روابط  توسط  تواندیم  نسلی،

  رابطه  ضمنی  دانش  اشتراک  با  یا حرفه  روابط  اواًل  که  دهندیم  نشان  دارد،  ارتباط  آموزشی  عامالن  بین  در  ضمنی  دانش  انتقال  با
  ی ا حرفه روابط  کل  در.  بگیرد  قرار  ریتأث  تحت  کار  شرایط  به  مربوط  عوامل  توسط  تواندیم  رابطه  این  جهت  و شدت  ثانیاً  و  دارد  مثبت

  همدیگر،   با  کارکنان  تکتک  تعامل  برای  زمینه  سازیفراهم  و  سازمان  رسالت  و  مأموریت  ها،ارزش   میان  ارتباط  برقراری  با  تواندمی
 در  دانش  نشر.  هستند  رسمی  هایآموزش   مکمل  دانش،  و  تجارب  ضمنی  اشتراک.  شود  فرهنگ  تغییر  و  یسازمانتوسعه  به  منجر

 فردی   توسعه  به  منجر  و  پرکرده  را  عمل  و  نظریه  میان  موجود  خل   ی،ا حرفه  تعامالت  برقراری  نیدر ح   و  آموزشی  هایحمایت  جریان
  اساساً   یاحرفه  روابط  برقراری  که  دهندیم  نشان  خود  مطالعه  در(  2014)  همکاران  و  بنچیک(.  201۹  ،3بلند )  شد  خواهد  سازمانی   و

  دانش   تسهیم  برای  آن  ازمؤسسات    که  است  روشی  نیترمعمول  و  شودیم  برقرار  دانش  اشتراکهدف    با  و  بودهمحور  دانش  فعالیتی
 رهبری،  رویکرد  سازمان،  یها تیفعال  نوع  از  دانش   مدیریت  یر یرپذیتأث  مدعی  همچنین  آنها   .کنندیم  استفاده   خود  اعضای  بین   در

 .هستند انسانی منابع کیفیت و سازمانی ساختار و فرهنگ
 و   منفی  اثر  آموزشی  مؤسسات  در  زهرآگین  رهبری  بر  یا حرفه  روابط  گردید  مشخصدر پژوهش حاضر    دوم  فرضیه  تأیید  با

 لی باور  به( 1۹88 نوئه، ؛1۹83 کرام) نیست یاحرفه  مسیر  در حمایت و یشناخت روان حمایت جز چیزی یاحرفه روابط. دارد معنادار
 باور   به.  ردیگیم  صورت  یاحرفه  و  فردی  حمایت  و  رهبریۀ  به وسیل   یاحرفه  روابط  جریان  در  افراد  کردن  اجتماعی(  2007)  4فنگ   و

  مباحث   یمبنا  . براست  رهبران  اثرگذاری  و  نفوذ  شد،  خواهد  پیروان  هدایت  به   منجرآنچه    نیز  رهبری  ندایفر  در(  13۹3)  بند  عالقه
  یافته   این.  بود  نخواهد  میسر  ارشادگرانه  یا  یا حرفه  روابط  تداوم و  ایجاد  آن  بدون  که  است  عاملی رهبری  داشت  بیان  توانیم  مذکور

  پرورش  برای  یچهار فاز   یابرنامه  تنظیم  بر  مبنی(  1385)  الری   و  زمانی(  کمی-کیفی)  آمیختهۀ  مطالع  نتایج  با  حاضرۀ  مطالع  از
  و رهبری یهامؤلفه شناسایی بر مبنی( 1400) مشایخ و نژاد  قاسمی ۀ مطالع یهاافتهی همچنین و  یاحرفه روابط رهیافت با رهبران

( 1388)  زاده   رفیع  و  پرور  گل  پژوهش  یهاافتهی.  است  همخوان  یاحرفه   رشد  فراگیر   مضامین   از  مورد   دو عنوان    به   رهبران،  گروه
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  مثبت   ارتباط   بر  مبنی(  13۹5)  همکاران  و  یوسفیۀ  مطالع  و  کارکنان  یاحرفه  رشد  و  رهبری  حمایت  معنادار  و   مثبت  ارتباط  بر   مبنی
 . کنندیم حمایت مطالعه این دوم فرضیه  دییتأ از معلمان یاحرفه یادگیری با تحولی رهبری معنادار و

  منفی   و  مستقیم   اثر  آموزشی  مؤسسات  در  دانش   تسهیم   بر  زهرآگین  رهبریکه    دش  معین  سوم  فرضیه   تأیید   با  پژوهش  این  در
در کل عامل    نمایندمی  دلسرد   هایشانایده   و  خرد   تسهیم  از  را  کارکنان  سمی  رهبران  که  داردمی  اذعان(  2021)  محمد.  دارد و 

  کردن   محدود  با  رهبرانی  چنین  که  داد   نشان(  13۹7)  سپهوند  و   طاهری  محمدۀ  مطالع  نتایج.  در اشتراک دانش هستند  محدودکننده
  در   رهبرانی  چنین   منفی  تأثیر.  کنندمی  ایجاد   مانع  دانش،  انتشار  و  خلق  راه   سر  بر  سازیبهینه   و   تحول  امکان   و  مشارکت  شرایط

 اعضای  میان  روابط  توسعه  با  زهرآگین  سبک  سازگاری  عدم  از  ناشی  خود  این  و  است  دانش  مستندسازی  از  بیش  دانش  سازیشخصی
  عامالن   رهبرانکه    یآنجائ  از.  است  انسانی  عوامل  میان  تعامالت  توسعه  مستلزم  دانش  سازیشخصی  کهدرحالی  ؛است   سازمانی

 انوارالحق،   و  خان)  کنند  ایجاد  کارکنان  بین   در  مستقیم  به طور  را  یگذاراشتراک  عادات  توانندیم  هستند،  رفتار  هدایت  در  اصلی
  بر   مستقیمی  ریتأث  زهرآگین  رهبری  که  دهندیم  نشان  آموزشی  موسسه   یک   در  خود  مطالعه  در(  2022)  انوارالحق  و  خان(.  2022
 دانش   یساز پنهان  سمت  به  را  آنان  ،کارکناننفس  عزت  و  یسازمان تیهو  بر  یرگذاریتأث  با  تواندیمو    دارد  دانش  یساز پنهان  رفتار
  آنان   بین  در  دانش  تسهیم  تواندیم  نیز  پیروان  روی  میرمستقی غ  یرگذاریتأث  طریق  از  الگوعنوان    به  رهبر،  دیگر  طرف  از  .دهد  سوق

 مطلوب  اقدامات  از  دارند  تمایل  کارکنان  که  است  داده  نشان(  2022  همکاران،و    1عبدالل )  قبلی  تحقیقات.  کند  تضعیف  یا  و  تقویت  را
  خود  رهبران از را یدوستنوع و درستکاری صداقت، پیروان اجتماعی یادگیری نظریه  مطابق ؛سرمشق گیرند خود رهبران  نامطلوب و
 رفتارهای  در  و  کرده  یالگوبردار  خود  رهبران  از  را ینیچننیا  هایویژگی سایر  و  صداقت  ی،دوستنوع  که  افراد  از  دسته  آن.  آموزندیم

 .دهند نشان  خود از تجارب و دانش  تسهیم به بیشتری  تمایلاحتمااًل  دهند،می  نشان خود
 ی احرفه  روابط  میرمستقیغ  اثردرواقع    مالک،  بر   نیبش یپ  متغیر  تأثیر   در  زهرآگین  رهبری  میانجی  نقش   تأیید  با   مطالعه  این   در

 ابتکار  برای  را  زمینه  و  داده  توسعه  کارکنان  در  را  یریگمیتصم  توانایی  و  مهارت  تواندیم   یاحرفه  روابط.  شد  تأیید  نیز  دانش  تسهیم  بر
  برای   کارکنان  آن   دنبال   به و  شودیم  کارکنان  توانمندسازی  به  منجر  توانندیم  یاحرفه  روابط  بهتر  بیان   به  نمایند؛  فراهم  آنان   عمل

بر خواهند   سازمان  به  یرسانیاری  درصدد  مشارکتی،  یهاتی فعال  و  تیمی  کارهای  به   گرایش  طریق  از  شده  دریافت  حمایت  این  جبران
  گل )  باشدگروه    اعضای  یهامهارت  وها  دانسته   تجارب،  تبادل  برای  بستری  تواندی م  مشارکتی  و  گروهی   یها تیفعال  به   گرایش .  آمد

 و(  1400  بوش،)  مدیریت  همکارانه  یهامدل   اتخاذۀ  یسا  در  تواندیم  جمعی  کارهای  به  کارکنان  گرایش(.  1388  زاده،  رفیع  و  پرور
  با   که  زهرآگین  رهبری  نه ،  (1401  باقری،  و  باقری)  یابد  افزایش  مشارکتی  رهبریجمله  من   مدل  این  با  سازگار  رهبری  یهاسبک
  از  استقبال  عدم  غیرکالمی،  و  کالمی  نامطلوب  یهاکنش  با   و   شده  آنها   عمل   ابتکار  از  مانع  کارکنان،  ازحدش یب  نظارت  و  کنترل
  اخالقی  رهبران  برخالف  و  ی کل  طور  (. به1401  باقری،)  کندیم را محدود    دانش  تسهیم  و  تجارب  تبادل  کارکنان،  یهاده یا  و  نظرات

  پیروان   نفع  به  که  کنند  اتخاذ  ی امنصفانه  و  متعادل  تصمیمات  صداقت  رعایت  با  کنندیم  تالش و    دهند یم  انجام  را  «درست  کار»  که
 ی،نیبخودبزرگ  صداقت،  عدم  مانند  نامطلوبی  یهایژگیو  دادن  نشان  با  نیزهرآگ  رهبران  ،(2022  همکاران،   و  عبدالل)  باشد  سازمان  و

  استثمار  برای  مساعد  محیط  آوری فراهم  و  کاری  شرایط  تخریب  سازمان،  در  رفتارهاسوء  گسترش   به  منجر  یطلبمنفعت  و  بداخالقی
 (. 2022 ،انوار الحق  و خان) شوندیم ییجوزهیست و

  طریق  از  دانش   تسهیم  فرهنگی  و  سازمانی  فردی،  موانع  رفع  حاضر،  پژوهش  هایفرضیه   آزمون   از  حاصل  نتایج   به  توجه  با 
  بودن،   باز  اساس   بر  خود  پیروان  با  اخالقی  رهبر  گردد؛می   پیشنهاد  رهبری  اخالقی  یهاسبک  به   توسل  و  یا حرفه  روابط  توسعه

  عرضه   خود  موقعیت  دادن  دست  از  ترس   بدون  را  خود  یهاداشته  و پیروان این رهبران  کندیم  عمل  خیرخواهی  و  وفاداری  مراقبت،
 استرس   از  و  کوشید«  است  قدرت  دانش »  جای  به  «است  قدرت  دانش  تسهیم»  دیدگاه  حاکمیت  برای   باید  راستا  این  در  کنند؛می

 یهاگروه   از  استفاده   و  تشکیل  به  باید  فرهنگی  موانع   زدودن  برای  همچنین.  کاست  خود  جایگاه  دادن   دست  از  به  نسبت  کارکنان
 یهاه یسرما  به   نهادن   ارج  ضمن  شودمی  توصیه  هم  سازمانی  موانع  زدودن  برای.  کرد  اقدام  کنار هم  در  قوی  و  ضعیف  افراد  از  مرکب
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 همکاران،   و  پور  قلی)  شود  تأسیس  دانش  تسهیم  و  یاحرفه  روابط   به  مربوط  هایفعالیت  سازیپیاده  برای  مشخصی  واحد  انسانی،
 های زیرساخت  و  کند  پیدا  انعکاس   سسه ؤم  عملیات  وها  برنامه   ،هارسالت  در  باید  یاحرفه  روابط  برقراری   فرهنگ  همچنین(.  13۹5
 در   امنیت  احساس   مناسب،  پاداش   نظام  متنوع،   و  مناسب  مادی  منابع  و  مکان  زمان،  پاسخگویی،  گردد؛  فراهم  و مالی  انسانی  الزم

  دیگری  مواردی جمله از اثربخش تعامالت برای  فردی بین هایمهارت آموزش  و یاحرفه روابط  برایمنشور  وضع تعامالت، شبکه
 . شود تالش  آنها تحقق و آوریفراهم جهت در باید که هستند
  ارائه   از   مدیران،  و  رهبران  به   دادن   تاوان  از   بیم   دلیل  به   نباید  آموزشی  مؤسسات  کارکنان  چهارم،  و  سوم   فرضیه   تأیید  مبنای  بر
.  سازد  فراهم  زهرآگین  رهبران  تازییکه  برای  را  زمینه  تواندمی  آنها  اقدام  همین  که  چرا  ورزند؛  امتناع  خود  نظرات  نقطه  و  هادیدگاه 

 روابط اثرگذاری در  آن کاهشی اثر  از ممانعت همچنین و دانشی تبادالت بر  زهرآگین رهبری یاثر کاهش از  جلوگیری برایبنابراین، 
 مدیران  و  رهبران.  بپردازند خویش  یهادگاهید  و  نظرات  ارائه  به   دغدغه  بدون  بایدمؤسسات    این  کارکنان   دانش،  اشتراک  بر  یاحرفه
  فراهم   کارکنان  نظرات  ارائه  برای   را  شرایط  منطقی  و  معقول  یها واکنش  و  کارکنان  نظرات  از  استقبال  با  باید  نیزمؤسسات    این  ارشد
 دانشی  تبادالت  الزمه  دو  هر  که  چرا  دهند؛  مشارکت  هایریگمی تصم  در  و  داده  سوق  جمعی  کارهای  به  را  کارکنان  همچنین  و  کنند

 . هستند
 یک  در  همبستگی  -توصیفی  طرح   کاربرد  حاصل  کنونی  مطالعه  نتایج  که  شد  متذکر  باید  مطروحه،  موارد  به  توجه  ضمن  پایان،  در
، دیگر  طرف  از.  گرفت  انجام  ایزمینه  متغیرهای  کردن  لحاظ  بدون  هافرضیه  آزمون  و  هاداده   گردآوری   است؛  بوده  خاص  جامعه
.  است  بحثقابل   آن   تأثیر  اما  گردد؛می  تلقی  مؤسسات  عملکرد  بهبود  برای  ه شدهشناخت  روشی  یا حرفه  روابط  سیستم  که  هرچند
  اعتماد   نظیر)  حاکم  فرهنگ  و  افراد  یها نگرش   و  شخصیتی  خصوصیات   ،هاتیظرف  تأثیر  تحت  دانش  تسهیم  برای  کارکنان  تمایل
 مذکور   هایویژگی  تأثیر  تحت  تواندمی  دانش،  گذاریاشتراک  به   میزان  ارتقای  برای  یاحرفه  روابط  موفقیت. بنابراین،  است (  جمعی
 را   مؤثری  راهکارهای  و  هاسیاست  طریق  این  از  و  دهند  قرار  موردمطالعه  را  تأثراتی  و  تأثیر  چنین  توانندمی  آتی  پژوهشگران.  باشد

 . کنند  شناسایی

 سپاسگزاری

  یسپاسگزار  ها پاسخ و نویسندگان را در اجرای پژوهش مساعدت فرمودند،کارکنان محترم مؤسساتی که به سؤاالت پرسشنامهاز  
پژوهش   .شودیم محترم  معاونت  تهراندانشگاه    یاز  دانشگاه  و  اردبیلی  اجرا  ی معنو   تیبه خاطر حما  محق  پژوهش حاضر    یدر 

 .شودیم یسپاسگزار

 منابع

 ،نیزهرآگ  رهبری)  سازمانی  عوامل  و(  یاحرفه   اخالق  شغلی،  تعارض )  فردی  عوامل  نقش   یسازمدل  (.1400) آریایی قیزقاپان، ابراهیم
  عصبی   شبکه   با  جامع  دولتی  یهادانشگاه  کارکنان  مجازی  یروطفره  در(  سازمانی  اخالق   جو  و  سازمانی  یعدالتی ب   سازمانی،  بدبینی

 آموزشی(.  مدیریت گرایش تربیتی علوم  اردبیلی )رشتۀ محقق دانشگاه تخصصی دکترایۀ رسال، مصنوعی
  فردی،  عوامل  نقش:  یاحرفه  یادگیری  یها تیفعال  در  معلمان  مشارکت (.  13۹7)  همایون  آذری،  و  حسین  نژاد،مطهری  مریم؛  یوسفی،  احمد

 .72-53 ،20(134)  ،تربیت و تعلیم .مدیریتی و سازمانی
 . مجازی  همتای  منتورینگ  تقویت  جهت  منتورها  برای  کلیدی (. نکات1400)  حیدری، پریسا و شعبان بلوکات، حنانه  ؛ابراهیم پور، فاطمه

 . 45-50 ،15( 23) ،پزشکی علوم آموزش در رویش
  رقابتی   اضطراب  و  نقش  تعارض نقش،  ابهام  ارتباط  (. بررسی1385)و درتاج، فریبرز    ،آریا پوران، سعید  ؛کیامرثی، آذر  ؛عباس  ابوالقاسمی، 

 .54-3۹ ،12(2، )ی در آموزش عالیزیربرنامهپژوهش و   .ورزشکار دانشجویان تحصیلی پیشرفت و عملکرد ورزشی  با
مطالعه ) بیگانگی شغلی تعدیل  و سازمانی تعارض کاهش در دانشتوسعه  نقش (. بررسی 13۹5) خانی، رقیهو صفی  ،امیرخانی، امیرحسین

 .137-152 ،8(1، )مدیریت دولتی .فناوری( و  تحقیقات  علوم، ی وزارتعلم ئتیهریغ و یعلم ئتیه اعضای: موردی
مدارس،    مدیران  توانمندسازی  در  دانش  مدیریت  نقش  (.13۹2)   وشیدارتبار،    رجبعلی  و  اللی نبی،  زاده مرز ناکیمهد  لنگوری، جعفر؛  اکبری

 شیراز.  راهکارها، وها چالش ، مدیریت کنفرانس
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  آموزشی،   مؤسسات  در  شدهادراک  سازمانی  حمایت  گریمیانجی  با  دانش  تسهیم  در   سازمان  مسموم  جوّ  نقش  (. بررسی1401)  باقری، فاطمه
 آموزشی(.  مدیریت گرایش) تربیتی علوماردبیلی، گروه  محقق دانشگاه کارشناسی ارشد، نامهانیپا

تهران: ارتباطات    آموزشی )مبانی، موانع و راهکارها(،  مؤسساتمدیریت و رهبری مشارکتی در  (.  1401)  و باقری، زهرا  ،باقری، فاطمه
 اجتماعی

  چهارم،   چاپ  ،1400سکوتی،  نرگس   و  سامری  مریم  حسنی،  محمدۀ  ترجم  آموزشی،   مدیریت  و  رهبری  هایتئوری(.  2011)تونی    بوش، 
 . ارومیه دانشگاه: ارومیه

 استفاده   با  ابتدایی   آموزش  مدیران   و  معلمان  یاحرفه   رشد  یهامؤلفه   شناسایی(.  1400)  علی  مشایخ،  و   ،علیرضا  نژاد،قاسمی   سپیده؛  پرسش،
 .265-14،254(1) ،وپرورشآموزش یشناس جامعه  .مضمون تحلیل روش از

 . 13-1،(1) 1، مدرسهمشاوره . نوئه منتورینگ مقیاس فنی خصوصیات (. بررسی1400) تقوی، حسین
  الل ه یبق، تهران: دانشگاه علوم پزشکی  راهکارها  ومسائل    مبانی،:  ارشادگری(.  13۹۹)  و عبادی، عباس  ،خاقانی، مرتضی  ؛تقوی، حسین

 )عج(.
  . ضمنی  دانش  تسهیم  در  شاگردی-استاد  رویکرد   توسعه  الگوی  نییتب  (.1400)  الهه  زاده،سلیمان  و  ،اکبر  گلدسته،  و  محمدرضا  زاده،  حمیدی

 .113-87 ،12(46، )مطالعات مدیریت راهبردی
  های پژوهش   .دانش  مدیریت  توانمندساز  رهبری  هایسبک(.  138۹)  ناصر  عسگری،  و  مجتبی  سید  حسینی،  ؛حشمت  سلطانی،  خلیفه

 . 166-14۹ ،2(4 و 3) ،(ع ) حسین امام جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریت
 صفار: تهران .(کارکردها و فرایندها مبانی،) دانش مدیریت(. 13۹4) محمد ذاکری، و اللکرم  فرد، دانش

،  کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی   .شدن و تعلیم و تربیت(. جهانی 13۹4فرناز )و موسوی،    ،نیا، نسیممقدم   ؛صحرانورد، بهنام
 .اردبیل

  ی هاپژوهش   .شناختیروان  توانمندسازی  گریمیانجی   با  شغلی  هاینگرش   بر  آفرینتحول  رهبری  تأثیر  بررسی(.  13۹7)  حاجیه  فرجاد،رجبی
 . 157-180 ،11(3۹) ،عمومی مدیریت

  اجتماعی  و   انسانی  علوم  .منتورینگ  یا  پرورشی  راهبری  رهیافت  با   روستایی  رهبران   پرورش(.  1385محمدباقر )  الری،  ، و غالمحسین  زمانی،
 . 58-45، (47) ،شیراز دانشگاه

فهیمهآبادعبدالل   تحصیلی   فرسودگی  و  اجتماعی  حمایت  بینۀ  رابط  در  تحصیل-خانواده-کار  تعارض  یاواسطه   نقش(.  13۹7)  ی، 
 تربیتی.  شناسیروان  شناسیروان : مازندران، رشته دانشگاه کارشناسی ارشد، نامهانیپا، دانشجویان

آرینقلی تبیین13۹5)  محمدهاشمی، سیدجواد  و موسوی  ،پور،    و   موانع:  دانش  تسهیم  بهبود  در  منتورینگ  منفی  و  مثبت  یها نقش   (. 
 .72-51 ،3(10) انسانی،   منابع توسعه و آموزش .منتورینگ یسازادهیپ راهکارهای

 ی،احرفه   رشد   شغلی،  یهانگرش   طریق  از  سازمانی  شهروندی  رفتار  ارتقای  یالگو  (.1388)  دخت  پروین  زاده،رفیع   و  ،محسن  پرور،گل
 . 47-27 ،14(44) بصیرت،. توانمندسازی و رهبری حمایت
 نامهانیپا  .(سرمایه  نیتأم  یهاشرکت  :موردمطالعه)  دانش  تسهیم  تیبر موفق  منتورینگ  ثیرأت  تبیین(.  13۹4)  خان، سیدجوادموسوی مله

 تهران. ، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد
  علوم   دانشگاه  کارکنان  یا حرفه   توسعه  با  دانش  رهبری  ینیبشیپ  و  سنجی  وضعیت(.  13۹۹)  اعظم  ساالری،  و  ،فخرالسادات  نصیری،

 . 74-47،(4) ،اسالم جهان در  مدیریت یهاپژوهش . تهران پزشکی
 رهبری  طریق  از  جوانان  و  ورزش  وزارت  کارکنان  نوآورانه  رفتار  ینیبشی(. پ13۹۹)  محسن  بهنام،  و  ،سیدمحمد  کاشف،  فرهاد؛  نظری،

  زیرچاپ،   حرکتی،  رفتار  و   ورزشی  مدیریت.  روانی  امنیت   و  یشناختروان   توانمندسازی  میانجی  نقش   بررسی :  فراگیر
http://msb.journals.umz.ac.ir/article_3170.html 

 و  ورزش  وزارت  کارکنان  صدای  رفتار  بر  فروتن  رهبری  سبک  نقش  یابی  مدل  (.13۹۹)  محسن  بهنام،  و  ،سیدمحمد  کاشف،  فرهاد؛  نظری،
 .78-65 ،7(1) ورزش، در رفتارسازماتی مدیریت مطالعات . روانی امنیت و یشناختروان  توانمندسازی میانجی نقش :  جوانان

  فردی   بین  ارتباط  در  منافقانه  رفتارهای  فرآیند  کاوش(.  138۹)  احمدعلی  الهی،  خائف  و  ،عادل  آذر،  حسن؛  فرد،دانایی  مصطفی؛  نژاد،  هادوی
 .81-130 ،4(1) راهبردی، مدیریتۀ اندیش .بنیاد  دادهۀ نظری از استفاده با سازمان در
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  مرتضی  و صفری محمود سلیمانی، نادرترجمه    .عمل و  تحقیق تئوری، : آموزشی مدیریت(. 13۹4. )ج  سیسیل میسکل،  و  ،.ک وین هوی،
 . سمت:  تهران(. 13۹4) .نظری
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