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 مقدمه

 هـاي  فعالیـت  و رويکردهـا  مقور، سازماني منبع حرين باارزش عنوان به انساني نیروي

، انیـ لیجلو  مرادي)کني  مي ايفا اساسي نيش، سازمان آرمان و اهياف حعالي در و است سازماني

 بـه  که است فراينيي د است، عملکرد(. الزمه حوسعه و حقول سازماني، کیفیت عملکر2: 0934

 واقع، در. پردازد مي معین و مشخ  اي دوره طي قضاوت، و فذاري ارزش، فیري انيازه و بخش

 عملکـرد  دايمـي  بهبـود  سـب   هـا،  سـازمان  در آن از اسـتفاده  و اجرا که است کارهايي و ساز از

بخشـي   حقيـق  را خـود  يافاه بتواني بهتر شرکت يا سازمان کني حا و کمک مي شود مي کارکنان

 معمـول،  طـور  بـه . است چنيبعيي مفهوم يک شغلي عملکرد (.49: 2103و همکاران،  0کاواک)

 و هستني کارکنان کنترل حقت که کنني رفتارهايي حعريف مي و اعمال عنوان به شغلي را عملکرد

 و 4انسـون و ج 2101، 9و پـارک  2کاوهـاک ) شـوني  مي سازماني اهياف به آنان دستیابي به منجر

( و 2101و همکـاران،   1فـل  سـازي دانـش بـر رضـايت شـغلي )حبیـ        پنهان (.2: 2101 ،3میي

 موفيیـت  در عواملي اسـت کـه   از يکي شغلي ( حأثیر دارد. رضايت2101عملکرد شغلي )عمار، 

. شـود  مـي  فـرد  رضـايت  احساس نیز و کارايي بهبود موج  اين عامل دارد، مهمي شغلي نيش

و  7شـغل اسـت )يـوان    يـک  شرايط عناي احساس خور شخ  نسبت بهشغلي، به م رضايت

 افـراد  احساس خوبي اسـت کـه   و مثبت نگرش همان داشتن شغلي (. رضايت2101همکاران، 

 (.47: 2103دارني )کاواک و همکاران،  خود شغل به نسبت

 ینـه زم اين در، ها سازمان در فذاري دانش اشتراک به و انتيال براي هاي صورت فرفته حالش

 مناسـ   حسـهیالت  که حتي زماني موارد از بسیاري در. است بوده  رو روبه زيادي هاي با چالش

کـار   ايـن  بـه  اي عالقـه  چنـيان  کارکنان، دارد وجود ها در سازمان دانش فذاري اشتراک به براي

 منجـر  حواني مي دانش کردن پنهان، سوي ديگر از. کنني مي پنهان را خود دانش و دهني نشان نمي

و  91: 2101همکـاران،   و 1شـود )پـان   هـا  سـازمان  در سـود  کاهش حتي وري و بهره کاهش به

سازي منطيي دانش رضايت شغلي را حقت حـأثیر   پنهان. (927: 2107و همکاران،  3سونز مارحین
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 بروز از خودداري يا و براي مخفي کردن افراد حعميي حالش به دانش کردن دهي. پنهان قرار مي

: 2101است )پـان و همکـاران،    شيه   درخواست ديگري سوي فرد از که شود مي دانشي اطالق

 حالتي حمرکز دارد بر سازي دانش پنهان، به همین منرور .(991: 2101همکاران،  و 0و فونگ 97

 را او درخواسـتي  اطالعـات  از بخشي اما فيط است شيه طل  فرد از سوي مشخ  دانشي که

رخ دهي؛ پنهـان   هايي فريبکاري است ممکن اينجا در همین دلیل به دهني؛ مي اختیارش قرار در

 فريبکاري لزوماً را دانش کردن نیز پنهان مييران، به همین دلیل. نیست فريبکاري همیشه کردن،

 داشـته  دنبـال  بـه  مثبـت  و نتـايج  داليل دانش کردن پنهان است ممکن اين، بر عالوه دانني. نمي

 و منـافع  اسرار حفظ يا ميابل طرف احساسات شين دار جريقه از جلوفیري براي صرفاً و باشي

 منفـي  رفتـاري  دانـش را  کـردن   حـوان پنهـان   همیشه نمـي  رو، اين از؛ صورت فیرد ثالثي شخ 

سـازي   سازي دانش شامل سـه رويکـرد متفـاوت؛ پنهـان     پنهان. (2101، 2دانست )دمیرکاسیمگل

(؛ اما پژوهش حاضر، با 2101يي است )عمار، سازي منط بازي و پنهان ، فنگآمیز( )طفرهفريزان 

حوان ففت در  ميپردازد. به اين حرحی ،  سازي منطيي دانش مي حذف دو رويکرد ديگر، به پنهان

حواني به  اي مثبت است که مي سازي دانش، پيييه هايي که اطالعات مقرمانه دارني، پنهان سازمان

 وري سازمان کمک کني. بهبود عملکرد و بهره

بر سرمايه اجتماعي، ايجاد اعتمـاد و   فذار حأثیر از نهادهاي يکي عنوان به يزد سیماي و صيا مانساز

حبـع آن، بهبـود    نیازمني بهبود عملکـرد کارکنـان و بـه    ها، سازمان ديگر از انعکاس مسائل مرحبط، بیش

اثـرات   وامد و شـيت  و دارد وسـیعي  بســیار  و فسترده فعالیـت دامنه که عملکرد سازمان است، چرا

ي آن و منفي مثبت فرهنگي  نفـوذ  جامعـه  در انسـان  زنـيفي  همه ابعـاد  در حواني مي و اسـت نریـر ـب

ا اسـت که ناچـار کني، به همین دلیل  بـه  را آنـان ، سرمايه حرين مهم عنوان به سازمان کارکنان بر حکیه ـب

 در هـا  / ايـيه  ايـن  از عملـي  دهاسـتفا  و همچنـین  جييـي  هـاي ايـيه و هـا دانسـته ارائـه و فهم، درک

 (مقرمانـه  اطالعـات )دانـش   سـازي  پنهان نیازمني فعالیـت، اين و کني حشويق سازمان مياصي پیشبرد

بـه   حوانـي  کنـي و مـي   مي ايفا را مهمي العاده فوق نيش سیما صياو در مقرمانه اطالعات است، چراکه

حاضـر،   پـژوهش  اصـلي  هـيف ، اساسـ  همـین  بر وري منجر شود. کارکنان و بهبود بهره خشنودي

 پرسـش  و بـوده  کارکنـان  شـغلي  رضايت میانجي نيش با عملکرد بر دانش سازي پنهان حأثیر بررسي
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 رضـايت  میـانجي  نيش با عملکرد بر دانش سازي پنهان آيا که به اين صورت مطر  شيه است اصلي

 ؟دارد حأثیر يزد استان صياوسیماي در کارکنان شغلي

 پيشينه پژوهش

متعـيدي انجـام    هاي پژوهش شغلي، شغلي و عملکرد سازي دانش، رضايت زمینه پنهاندر  

نیز مطالعاحي در  شغلي عملکرد و شغلي رضايت، متغیرهاي بین ارحباط خصوص شيه است در

 آنهـا  جييـيحرين  از حعـيادي  بـه  0 جـيول  در که داخل و خارج از کشور صورت فرفته است

رسي، پژوهشي در داخـل و   سازي منطيي دانش به نرر مي شود، اما در خصوص پنهان مي اشاره

 خارج از کشور انجام نشيه است.

 و شغلی سازی دانش، رضايت پنهان با مرتبط پیشین های پژوهش. 1 جدول

 شغلی عملکرد

 نتايج عنوان نويسنده

پ ور  می زایی و گل
(1238) 

 یملکو د  ب  شناختی روان س مایه تیثی 
 ای سوطه وا نقوش  بوه  توجوه  بوا  شغلی
 سازمانی تعهد و شغلی رضایت

 معادلووه الگوسووازی از حاصوول نتووایج
 کووه داد نشووان( SEM) سوواختاری
 شغلی رضایت ب  شناختی روان س مایه
 بو   شوغلی  رضوایت ، سوازمانی  تعهد و

 بوو  سووازمانی تعهود  و سووازمانی تعهود 
 مسووتقیم اثوو  دارای شووغلی یملکوو د
 شناختی روان س مایه همچنین هستند.
 تعهوود و شووغلی یترضووا ط یووق از

 اثو   دارای شوغلی  یملک د ب  سازمانی
 نتوایج  در مجموو   اسوت.  غی مستقیم
 کوه  داد نشوان  پژوهش این از حاصل
 سووازمانی تعهوود و شووغلی رضووایت
 بووین رابطووه در ای واسووطه متغی هووای
 شغلی یملک د و شناختی روان س مایه
 .هستند
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 1 ادامه جدول

 نتايج عنوان نويسنده

درگاهی و 
ن افک دست
(1232) 

 سوازمانی  ف هنگ میان ارتراط ب رسی
 فو دی  سطح در دانش ک دن پنهان  و

 در بوووووالینی هوووووای آزمایشوووووگاه
 پزشوکی  یلوم دانشگاه های بیمارستان
 ته ان

 آن هوای  مؤلفه و سازمانی ف هنگ تقویت
 و وحوود   ،سووازمانی مشووارکت شووامل

 توجووه و کارکنووان سووازگاری، یکپوارچگی 
 کاهش وج م، سازمان میموریت به خا 
 در سوازمانی  و فو دی  دانوش  سازی پنهان

 .شود می بالینی های آزمایشگاه

 اسماییلی و
 (1236) صیدزاده

 نقش با یملک د ب  شغلی رضایت تیثی 
 سازمانی وفاداری میانجی

 سواختاری  معوادال   سوازی  مودل  نتایج
 طوور  بوه  رضوایت شوغلی   کوه  داد نشوان 
 و صوودم 52 مسوی   ضوو ی  بوا  مسوتقیم 

 ای واسوطه  نقوش  بوا  مستقیمغی  طور به
 مسووی  ضوو ی  بووا سووازمانی وفوواداری
 مثروت  تویثی   شوغلی  یملک د ب  صدم 62
 ضو ی   بوا  شغلی رضایت ،یالوه به. دارد
 و سوازمانی  وفواداری  بو   صدم 24 مسی 
 26 مسی  ض ی  با نیز سازمانی وفاداری
 .دارد مثرت تیثی  شغلی یملک د ب  صدم

کم ئی و 
 (1234) زاده حسن

 در دانوش  سازی پنهان ب  مؤث  یوامل
 سازمان

 بو   سازی دانوش  پنهان ب  یوامل مؤث 
 انسانی، ف هنگی، فنی یامل چهار پایه
 .است استوار سازمانی و

 (2118) یمار
 و ف دی دانش سازی پنهان بین رابطه
 سوازی  پنهوان  واسوطه  بوا  تیم یملک د
 تیم دانش

 یملکو د  و ف دی دانش سازی پنهان بین
 دانوش  سوازی  پنهان اسطهنقش و با تیم
 رابطه وجود دارد. تیم

 و شوغلی  رضوایت  بوین  ب رسی رابطه (2116) 1باکوتی 
 سازمانی یملک د

 یملکو د  بایو  بهروود   شغلی رضایت
 شود. می سازمانی

 (2115) 2فادالله
 یملکوو د بوو  شووغلی رضووایت توویثی 
 کارکنان

کارکنوان   یملکو د  بو   شوغلی  رضایت
 تیثی  مثرت و معناداری دارد.

 همکاران و 2جاود
(2114) 

 تویثی   و شغلی رضایت ب  مؤث  یوامل
 اهووداف و کارمنوودان یملکوو د بوو  آن

 مالی گ دش

 محوی   ،کارکنان توانمندسازی یوامل
بووا  شووغلی یملکوو د و وفوواداری، کووار

 و مثرووت همرسووتگی شووغلی رضووایت
 دارند. معناداری

                                                      

1. Bakotić         2. Fadlallh        3. Javed 
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 چارچوب نظري پژوهش

 متمـايز  دانـش  سـازي  ذخیـره  مفهوم از نابراين،ب و است عميي عمل يک دانش سازي پنهان

سازي دانش منجـر بـه    اني که پنهان ( اظهار کرده2101و همکاران ) 0(. مالیک2101است )عمار، 

 (.2101حواني عملکرد را کاهش دهي )عمار،  مي شود، همچنین کاهش خالقیت در سازمان مي

انـي، امـا ايـن     نفـي آن اشـاره کـرده   م هاي سازي دانش، به جنبه اکثر مطالعات مرحبط با پنهان

شـان مقرمانـه اسـت، از     که اطالعـات  هايي هاي منفي نيارد، در سازمان همیشه هم جنبه پيييه

 شود. بسـیاري از مـييران   کني و منجر به بهبود عملکرد شغلي مي افشاي اطالعات جلوفیري مي

 پنهـان  اسـت  ممکـن  اين، بر هعالو .فیرني نمي نرر در فريبکاري لزوماً را دانش پنهان کردن نیز

، حـال  ايـن  ( بـا 2101، دمیرکاسـیمگل باشـي )  داشـته  دنبال به مثبت نتايج و داليل دانش، کردن

از  جييـي  يـک مفهـوم   احخـاذ  بـا  رو، اسـت و ازايـن   متفـاوت  قبلـي  مطالعـات  با مطالعه حاضر

 مثبـت آن بـر   پیامـيهاي  بر اي که نبايي افشا شود( )اطالعات مقرمانه سازي منطيي دانش پنهان

 عملکرد متمرکز شيه است.

سازيدانشپنهان

 بـا وجـود  . اسـت  دانـش  بقث مـييريت  در نوين موضوعي سازمان، در دانش کردن  پنهان

 در کـه  مـواردي  ،انـي  کـرده  بررسي را دانش حسهیم در سهیم متغیرهاي بسیاري که هاي پژوهش

 عاميانـه  هاي حالش بررسي .اني نشيه طور مشخ  بررسي به، دارني مشارکت دانش کردن پنهان 

 سـازي  است. پنهـان  مهم آن، بسیار هاي حوجه به ريشه و دانش کردن  پنهان براي سازمان اعضاي

شـود   داري از حسهیم دانش يا اطالعات درخواست شيه از سوي يک فرد ففته مي خود به دانش

 سـازي  پنهان تفاوت؛م رويکرد سه شامل دانش سازي (. پنهان21: 0937افکن،  )درفاهي و دست

 (.3: 2104، 9و زويگ 2کانلي)است  منطيي سازي پنهان و بازي فنگ ،فريزان

 اين اسـت  کردن به طور مستيیم و وانمود رد نکردن درخواست دانش به معناي بازي به فنگ

 زمینـه  در کردن حوافق يعني آمیز( فريزان )طفره سازي داني. پنهان نمي را نرر مورد اطالعات که

 اسـت  متفـاوت يـا نـاق     اطالعـات  دادن يـا  اطالعـات  نـيادن  واقع در اما نرر مورد اطالعات نداد 

                                                      

1. Malik       2. Connelly        3. Zweig 
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 مقرمانـه  اطالعـات  سـازي  پنهـان  از عبارحسـت  منطيي سازي اما پنهان (؛40: 2101)پان و همکاران، 

 سـازي  پنهان به و کرده حذف را ديگر رويکرد دو حاضر پژوهش بنابراين شود؛ افشا نبايي که سازمان

بـا نتیجـه    حوانـي  مـي  و نیسـت  منفي يک رفتار همیشه هم دانش سازي پنهان ،پردازد مي دانش نطييم

 (.2102، همکاران و کانلي) سازمان مقرمانه اطالعات حفظ مثبت همراه باشي، مانني

رضايتشغلي

 است سازمان در انساني نیروي و نگهياري حفظ در مهم يکي از موضوعات شغلي رضايت

 موج  کاهش و کني مي مختل را سازمان اجتماعي نرام، فذر زمان در آن به حوجهي بي که چنان

 نسـبت  فـرد  نگرش معناي به شغلي شود. رضايت مي خيمت حرک نهايت، در و پذيري مسئولیت

شغلي  (. رضايت39: 0931زاده،  اسماعیلي و صیي)آن است  هاي فونافون جنبه و خود  شغل به

عبـارت ديگـر،    بـه  اسـت؛  کـار  مقل اجتماعي و رايط فیزيکيش کار و به احساس خور همان

و وينـاس ـ    0فوينـي )کاسـتالکي   مـي  شـغلي  رضـايت  خود، شغل به را نسبت فرد کلي نگرش

 کارکنان فردي رضايت و کارايي افزايش در مهمي شغلي عامل رضايت .(049: 2101، 2باردالت

 شرايط و اجتماعي جايگاه، درآمي ننيما مختلف عوامل که اهمیتي به با حوجه فرد. است سازمان

 بـود. رضـايت   خواهـي  برخـوردار  شـغلي  رضـايت  از معیني میزان او دارني، از براي کار مقیط

و  فیـرد  مـي  انجـام  کار در آن که شغل، شرايطي يک و لوازم شرايط داشتن دوست  يعني شغلي

 (.0939علیرضايي، )شود  مي دريافت آن براي که پاداشي

عملکردشغلي

دهـي کـه کارمنـي چگونـه الزامـات       شغل اشاره دارد و نشـان مـي   يکانجام وظايف  ملکرد بهع

يکسـان حليـي    ،صـرف انـرژي دارد   که اشـاره بـه  « حالش». عملکرد اغل  با دهي ميشغلش را انجام 

( 2111) 4و رو 9بـايرز شود. به عيیـيه   ها بررسي مي اساس نتايج فعالیت بر که خود،  در حاليشود،  مي

حـالش،   :عنـوان نتیجـه ارحبـاط متيابـل بـین      حوانـي بـه   افراد در يک موقعیت مـي  شغلي ردعملک

و اشـاره بـه    فیـرد  ت مـي ئکه از برانگیختگي نش «حالش»ها و ادراکات نيش حليي شود.  حوانايي 
                                                      

1. Castellacci        2. Viñas-Bardolet        3. Byars  

4. Rue 
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، «هـا  حوانـايي » .کنـي  مـي  وظايفش صرفکه يک فرد در انجام  دارد میزان انرژي )فیزيکي يا ذهني(

به مسـیرهايي کـه    «ادراکات نيش» انجام يک شغل هستني و شخصي مورد استفاده درهاي  ويژفي

)امیـري   ينکن هايشان را در جهت انجام شغلشان هيايت کنني، اشاره مي حالش يافراد باور دارني باي

 ،کنـي  به درجه انجام وظايفي که شغل يک کارمني را حکمیل ميشغلي عملکرد  .(0939و پرحابیان، 

بـايرز و  ي )نرسان را به انجام ميخود الزامات شغل  اندهي که چگونه کارمني د و نشان مياشاره دار

اني از: رعايت نرـم و   است که عبارت بعي 4عملکرد شغلي داراي از دييفاه پاحرسون  .(2111رو، 

 انضباط در کار، احساس مسئولیت در کار، همکاري در کار و بهبود کار.

کاردرانضباطونظمرعايت

و  بهـارلو ) سرپرسـت اسـت   از سـوي  کارکنـان  نامطلور رفتار اصال  براي ابزاري انضباط

 ويـژه در  بـه  ،سـازني  مـي  حـاکم  را نرم که عواملي و نرم رعايت طورکلي، به (.0932، همکاران

 انضباطي هاي دستورالعمل و قوانین حنریم در نگري جامع و دقت .دارد ضرورت جمعي کارهاي

 :شوني حاصل زير اهياف حا است ضروري هیممفا از آن اجراي و

 سازمان منابع از حراست و حفاظت 

 کارکنان اقتصادي و اجتماعي ،انساني حيوق از حمايت 

 شغلي عملکرد و کار کیفیت باال بردن 

 مواد و حولیي ضايعات کاهش 

 (0930، سیيجوادين) کاري زنيفي کیفیت و بهره افزايش. 

کاردرمسئوليتاحساز

 شـغل  جايگـاه ، کار بودن منزلت و شأن  مطابق، کار در پیشرفت و رشي هرزبرگ، دييفاه از

، کـار  در مسـئولیت  احسـاس ، کـار  انجـام  در موفيیـت  احسـاس ، سازمان از خارج و داخل در

 ميابـل  در قـيرداني  و حوجـه  و کـار  بـودن  عالقه مورد و جال ، کار در عمل و آزادي استيالل

 و پـور  نصـیري )اسـت   مـؤثر  کارکنـان  از يـک  هـر  بهتـر  کـرد عمل براي انگیزه ايجاد در انجام،

 (.0932همکاران، 
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کاردرهمکاري

 عملکـرد  افـزايش  نتیجه، در و سازمان در آنان حالش افزايش باعث کارکنان مشارکت و همکاري

 آنـان  حعهـي  افـزايش  و کارکنـان  بـر  نرـارت  کـاهش  به همچنین .شود مي بیشتر مقصوالت حولیي و

 ويـژه  بـه  و اهـياف  بـه  دسـتیابي  هـاي  راه بـه  بردن پي در را کارکنان ،مشارکت و ريهمکا. انجامي مي

 در حـا  انگیـزد  مـي  بر را کارکنان کني، همچنین مي حشکر و حييير آنان از و دهي مي ياري بیشتر انگیزش

 (.0913، مهاجراني)شوني  حشويق فروهي کار به و بپذيرني مسئولیت خود فروه هاي کوشش

کاربهبود

 بـین  ارحبـاط  ايجـاد ، سیسـتم  کل و افراد فعلي بخشیين به شايستگي بهبود ضمن کار بودبه

 شايسـتگي  سـازي  هماهنـگ ) و دهي مي قرار حوجه مورد را شان واقعي کارکرد و افراد شايستگي

 بـراي  افـراد  جييـي  هـاي  شايستگي حوسعه و بهبود دنبال به( بالفعل و حوانايي عملکرد با باليوه

 است. فرد متقول دنیاي و ميرن هاي اوريفن با هماهنگي

 مدل مفهومی

بنيي ادبیات پژوهش، ميل مفهومي پیشنهادي شناسـايي شـي کـه در     پس از مطالعه و جمع

سـازي منطيـي دانـش، رضـايت      ادامه قابل مشاهيه است. اين ميل روابط میان سه متغیر پنهـان 

 فیرد. شغلي و عملکرد شغلي را در برمي

 ی پژوهش. مدل مفهوم1 شکل

 

 

 

 

 

 
 رضایت شغلی

سازی  پنهان
 منطقی دانش

 یملک د شغلی
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 أثیر معناداري دارد. منطيي دانش بر عملکرد شغلي ح سازي فرضیه اول: پنهان

 بر رضايت شغلي حأثیر معناداري دارد. سازي منطيي دانش فرضیه دوم: پنهان

 فرضیه سوم: رضايت شغلي بر عملکرد شغلي حأثیر معناداري دارد.

 شـغلي  رضـايت  غلي با نيش میانجيش عملکرد دانش بر منطيي سازي فرضیه چهارم: پنهان

 حأثیر دارد.

 شناسی پژوهشروش

 هـيف،  لقـاا  از و همبسـتگي  - حوصـیفي  نـوع  از روش، و ماهیـت  نرـر  از پـژوهش  اين

 4)سـازي منطيـي دانـش     پنهان استانيارد پرسشنامه سه ها، داده آوري جمع ابزار. است کاربردي

 پرسشـي  01) و عملکـرد شـغلي  ( 0رحیلـو  پرسشي 4) ، رضايت شغلي(پان و همکاران يپرسش

 کـه  دهني حشکیل مي صياوسیماي شهر يزد کارکنان همه را آماري جامعه. است بوده( 2پاحرسون

 پرسشـنامه  201شيه،   برفردانيه پرسشنامه 224 عنوان نمونه انتخار شيني. از به نفر 290 حعياد

 منرـور حصـول   بـه . ستفاده شـي ا Lisrelافزار  شيني و براي اين کار از نرم وحقلیل حجزيه کامل

 .شي کار فرفته سازه به روايي ها، پرسشنامه روايي از اطمینان

 KMOهـا، آزمـون بارحلـت انجـام فرفـت و شـاخ         بـودن داده  براي اطمینان از مناس  

 1/1حـر از   که بزرگ KMOبیان شيه است. شاخ   2بررسي شي. نتايج اين حقلیل در جيول 

است،  13/1حر از  همراه ضري  معناداري آزمون بارحلت که کوچکاست به  0و نزديک به عيد 

 دهي، حقلیل عاملي براي شناسايي ساختار و ميل عاملي مناس  است. نشان مي

 KMO. آزمون بارتلت و شاخص 2جدول 
 

ی
شغل
 د 
لک
یم

 

 KMO 312/1آزمون 

 آزمون بارتلت

مقدار  2 566/233 

 211 درجه آزادی

 111/1 (Sig)ی معنادار سطح

                                                      

1. Taylor       2. Paterson 
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 2جدول ادامه 

ی
شغل
ت 
ضای
ر

 

 KMO 345/1آزمون 

 آزمون بارتلت
مقدار  2 381/354 

 121 درجه آزادی

 111/1 (Sig) یمعنادارسطح 

ان
نه
پ

 
ی 
طق
 من
ی
ساز

ش
دان

 

 KMO 352/1آزمون 

 آزمون بارتلت

مقدار  2 815/213 

 121 درجه آزادی

 111/1 (Sig) یمعنادارسطح 

از  حـر  بـزرگ  هر سه پرسشـنامه  حي براي ارزش داري معنا در حالت کهاين به با حوجه
 نیـز  اسـتانيارد  حخمین در حالت .است و متغیرها معنادار ها پرسش بین رابطه بوده، 31/0

مناسـ    پـژوهش  متغیرهـاي  بـراي  ها پرسش بنابراين، بوده، 3/1از  باالحر عاملي بارهاي
حأيیـي   پـژوهش مـورد   متغیرهاي همگراي ييروا 9 جيول به حوجه با همچنین، اني. بوده

 شـاخ   و کرونبـاخ  آلفـاي  ضـري  ها  پرسشنامه پايايي سنجش منرور به و قرار فرفت
 بـا . شـي  حوزيـع  آماري جامعه در پرسشنامه 91 منرور اين به. مقاسبه شي حرکیبي پايايي
 يـرا ز شـود  مـي  حأيیـي  متغیرها همه براي کرونباخ آلفاي و CRمييار  9 جيول به حوجه
 هستني. 7/1از  حر بزرگ

 . ضريب آلفای کرونباخ، پايايی ترکیبی و روايی همگرا3جدول 

 آلفاي کرونباخ AVE CR ها گويه

KRH1 22/1 236/1 235/1 

KRH 2 22/1 212/1 215/1 

KRH 3 68/1 311/1 312/1 

KRH 4 25/1 812/1 811/1 

JS 1 21/1 342/1 345/1 

JS 2 66/1 326/1 323/1 

JS 3 23/1 882/1 885/1 

JS 4 22/1 821/1 824/1 
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 3ادامه جدول 

 هاي پژوهش يافته

هايتوصيفيالف(يافته

 0/49) نفـر  39درصي( مـرد و   3/31نفر ) 029و در فروه مورد بررسي پاسخگ 201از 

نفـر   21( مجرد بودني. درصي 91نفر ) 12درصي( متأهل و  12نفر ) 094 درصي( زن بودني.

نفـر   11( لیسانس، درصي 0/91نفر ) 71 ديپلم، درصي( فوق 03نفر ) 40درصي( ديپلم،  02)

درصـي(   3/21نفـر )  31صي( دکتـرا بودنـي.   در 0/3نفر ) 00لیسانس و  درصي( فوق 1/27)

-31درصي( بـین   1/99نفر ) 79سال،  90-41درصي( بین  4/92نفر ) 71سال،  91کمتر از 

 آلفاي کرونباخ AVE CR ها گويه

JP 1 62/1 268/1 263/1 

JP 2 61/1 865/1 862/1 

JP 3 58/1 862/1 868/1 

JP 4 55/1 812/1 814/1 

JP 5 62/1 236/1 232/1 

JP 6 23/1 212/1 218/1 

JP 7 24/1 885/1 886/1 

JP 8 28/1 842/1 844/1 

JP 9 63/1 311/1 312/1 

JP 10 66/1 853/1 861/1 

JP 11 84/1 882/1 882/1 

JP 12 26/1 823/1 821/1 

JP 13 62/1 288/1 231/1 

JP 14 68/1 863/1 821/1 

JP 15 65/1 864/1 865/1 

JP 16 53/1 811/1 812/1 
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درصـي(   1/00نفـر )  23سال و بیشتر سال سن داشتني.  30درصي(  3/1نفر ) 03سال و  40

 03حـا   00 درصـي( بـین   1/21نفر ) 43سال،  01حا  1درصي(  09نفر ) 21سال،  3حا  0 ینب

سـال   23حا  20( بین درصي 7/03نفر ) 94سال،  21حا  01( بین درصي 3/01نفر ) 41سال، 

 سال سابيه خيمت داشتني. 91حا  21درصي( بین  1/04نفر ) 92و 

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش4 جدول

ها
ير

تغ
م

 

ن
ها

پن
 

ي
از

س
 

ی
طق

من
 

ت
ضاي

ر
 

ی
غل

ش
 

رد
لک

عم
 

ی
غل

ش
 

ن
کنا

ار
ک

 

ت
عاي

ر
 

ط
ضبا

ان
 و 

ظم
ن

 رد 
ار

ک
 

س
سا

اح
 

ت
ولي

سئ
م

 

 در
ار

ک
 

ي
ار

مک
ه

 
 در

ار
ک

 

ود
هب

ب
 

 در
ار

ک
 

 216 216 216 216 216 216 216 تعداد

 5384/2 2811/2 1312/2 1428/2 2223/2 1228/2 1868/2 میانگین

 2511/2 2511/2 2 2 2511/2 2 2511/2 میانه

انح اف 
 معیار

2262/1 81466/1 14235/1 25812/1 21232/1 22348/1 13854/1 

 426/1 526/1 442/1 525/1 218/1 642/1 612/1 واریانس

 142/1 -442/1 215/1 -284/1 262/1 -268/1 -521/1 چولگی

 -524/1 -122/1 -381/1 422/1 -212/1 -525/1 521/1 کشیدگی

 1 1 1 1 22/1 1 1 کمت ین

 5 5 5 5 5 25/4 5 بیشت ین
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 وابسته و میانجی پژوهش. توزيع پراکندگی متغیرهای مستقل، 1نمودار 
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، 7712/1، انقراف معیار 11/9داراي میانگین  دانش متغیر مستيل، منطيي سازي پنهان

 - 99/2است. افر میانگین به دست آميه در بازه ) 321/1و کشیيفي  -390/1 چولگي

( قرار فیرد، در سط  متوسط 94/2–11/9( قرار فیرد، در سط  ضعیف، افر در بازه )0

شود. با حوجه به اينکه   ( قرار فیرد، در سط  قوي برآورد مي17/9 -3افر در بازه ) و

( واقع شيه، در سط  متوسط قرار دارد. 94/2–11/9میانگین به دست آميه در بازه )

دهنيه طوالني بودن حوزيع به سمت چپ است. از طرف  منفي بودن چولگي متغیر نشان

 ر، کشیيفي مثبت به اين معني است که شکل متغیر از حوزيع نرمال بلنيحر است.ديگ

 ، چولگي11411/1، انقراف معیار 12/9داراي میانگین  شغلي متغیر وابسته، رضايت

است. با حوجه به اينکه میانگین به دست آميه در بازه  -393/1و کشیيفي  -211/1

ط  متوسط قرار دارد. منفي بودن چولگي فیرد، بنابراين در س ( قرار مي94/2–11/9)

دهنيه طوالني بودن حوزيع به سمت چپ است از طرف ديگر کشیيفي منفي  متغیر نشان

 حر است. به اين معني است که شکل متغیر از حوزيع نرمال کوحاه
 ، چولگي0473/0، انقراف معیار 97/9داراي میانگین شغلي که  متغیر عملکرد

است. با حوجه به اينکه میانگین به دست آميه در بازه  -219/0و کشیيفي  219/1
( واقع شيه، در سط  متوسط قرار دارد. مثبت بودن چولگي متغیر، 94/2–11/9)

دهنيه طوالني بودن حوزيع به سمت راست است از طرف ديگر، کشیيفي منفي به  نشان
 .حر است اين معني است که شکل متغیر از حوزيع نرمال کوحاه

هاهاياستنباطي:رواب بينفرضيهب(يافته

، از آزمون معادالت سـاختاري اسـتفاده    ها منرور بررسي روابط بیان شيه در فرضیه به

 شيه است.
روابط بین ، يباش -31/0+ و 31/0بین  ،tدر صورحي که مييار  2با حوجه به شکل 

 ،tمييار و در صورحي که  خواهي بودندار امعن درصي 33در سط  اطمینان متغیرها 
در سط  اطمینان روابط بین متغیرها ، يباش -31/0حر از  + يا کوچک31/0حر از  بزرگ
 که بر اين اساس همه روابط موجود در ميل معنادار است. دار خواهي بودامعن درصي33
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منطقيدانشبرعملکردشغليتأثيرمعناداريدارد.سازيفرضيهاول:پنهان
اسـت؛ همچنـین    03/1 سازي منطيي دانش و عملکرد شغلي پنهانعيد معناداري بین 

 برابـر يي دانش و عملکرد شغلي سازي منط پنهان بین استانيارد ضري  9شکل  بر اساس

سـازي   پنهـان  قـوي و معنـادار   حـأثیر  دهنيه و نشان 1/1حر از  بزرگ برآورد شيه که 13/1

مثبـت اسـت و بنـابراين، بـا افـزايش       ضري  اين است.منطيي دانش بر عملکرد شغلي 

هـاي   خروجـي  بـه  حوجـه  بـا  يابـي.  افزايش ميمنطيي دانش، عملکرد شغلي  سازي پنهان

 .است 13/1متغیر  دو اين بین همبستگي ضري  ارافز نرم

بررضايتشغليتأثيرمعناداريدارد.سازيمنطقيدانشفرضيهدوم:پنهان
است؛ همچنین  11/00 سازي منطيي دانش و رضايت شغلي پنهانعيد معناداري بین 

 برابـر سازي منطيي دانش و رضايت شغلي  پنهان بین استانيارد ضري  9شکل  بر اساس

سـازي   پنهـان  قـوي و معنـادار   حـأثیر  دهنيه نشان و 1/1حر از  بزرگ برآورد شيه که 30/1

مثبـت اسـت و بنـابراين، بـا افـزايش       ضري  اين است.منطيي دانش بر رضايت شغلي 

هـاي   خروجـي  بـه  حوجـه  بـا  يابـي.  افزايش ميسازي منطيي دانش، رضايت شغلي  پنهان

 است. 30/1یر متغ دو اين بین همبستگي ضري  افزار، نرم

فرضيهسوم:رضايتشغليبرعملکردشغليتأثيرمعناداريدارد.
 اسـت؛ همچنـین بـر اسـاس     91/3 رضايت شغلي و عملکرد شغليعيد معناداري بین 

برآورد شيه کـه   79/1 برابررضايت شغلي و عملکرد شغلي  بین استانيارد ضري  9شکل 

 اسـت. رضايت شغلي بر عملکرد شغلي ادار قوي و معن حأثیر دهنيه و نشان 1/1حر از  بزرگ

افـزايش  رضـايت شـغلي، عملکـرد شـغلي     مثبت است و بنابراين، با افـزايش   ضري  اين

 .است 79/1متغیر  دو اين بین همبستگي ضري  افزار نرمهاي  خروجي به حوجه با يابي. مي

شـغليبـانقـشميـانجيعملکـرددانشبـرمنطقيسازيفرضيهچهارم:پنهان
تأثيردارد.شغليرضايت
سـازي منطيـي دانـش و عملکـرد      پنهـان طور که ففته شي، عيد معناداري بـین   همان

سازي منطيـي   پنهان بین استانيارد ضري  9شکل  است؛ همچنین بر اساس 03/1 شغلي



11  0931زمستان ( / 011)پياپي  4/ شماره ششم و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 حـأثیر  دهنـيه  و نشـان  1/1حر از  بزرگ برآورد شيه که 13/1 برابردانش و عملکرد شغلي 

مثبـت   ضـري   ايـن  اسـت. سازي منطيي دانش، بر عملکرد شـغلي   پنهان قوي و معنادار

 يابـي.  افـزايش مـي  سازي منطيي دانش، عملکرد شـغلي   پنهاناست و بنابراين، با افزايش 

؛ همچنین بـر  است 11/00 سازي منطيي دانش و رضايت شغلي پنهانعيد معناداري بین 

 برابـر رضـايت شـغلي   سازي منطيي دانش و  پنهان بین استانيارد ضري  9شکل  اساس

سـازي   پنهـان قـوي و معنـادار    حأثیر دهنيه نشان و 1/1حر از  ارزيابي شيه که بزرگ 30/1

مثبـت اسـت و بنـابراين، بـا افـزايش       ضري  اين است.منطيي دانش بر رضايت شغلي 

رضـايت  عـيد معنـاداري بـین    . يابي افزايش ميسازي منطيي دانش، رضايت شغلي  پنهان

 بـین  اسـتانيارد  ضـري   9شکل  است؛ همچنین بر اساس 91/3 يشغلي و عملکرد شغل

و  1/1حــر از  بــرآورد شــيه کــه بــزرگ 79/1 برابــررضــايت شــغلي و عملکــرد شــغلي 

 ضـري   ايـن  اسـت. رضايت شغلي بر عملکـرد شـغلي   قوي و معنادار  حأثیر دهنيه نشان

ايـن   بـه   بي.يا افزايش ميرضايت شغلي، عملکرد شغلي بنابراين، با افزايش ؛ مثبت است

 .دارد حأثیر شغلي عملکرد بر شغلي رضايت دانش از طريق منطيي سازي حرحی ، پنهان 

 ارائه شيه است: 3خالصه نتايج الگويابي معادالت ساختاري در جيول 

 . نتايج اجرای الگويابی معادالت ساختاری فرضیه اصلی و فرعی اول، دوم و سوم5جدول 

روابط متغيرهاي 

 پژوهش

ارزش 
t 

اثر مستقيم 
(R) 

اثر 

 غيرمستقيم

اثر 

 کل
 رابطه نتيجه

منطقی  سازی پنهان
 یملک د شغلی –دانش 

 تییید 63/1 - 63/1 13/8
مثرت و 
 معنادار

سازی منطقی  پنهان
 رضایت شغلی -دانش

 تییید 31/1 - 31/1 18/11
مثرت و 
 معنادار

 رضایت شغلی
 یملک د شغلی 

 تییید 22/1 - 22/1 26/3
مثرت و 
 دارمعنا

 -دانش منطقی سازی پنهان
 شغلی یملک د -شغلی  رضایت

 تییید 66/1 664/1=22/1*31/1 -
مثرت و 
 معنادار
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هاي برازش ميل در الگويابي معادالت ساختاري ارائه شيه  شاخ  1در جيول 

شود، ميل پژوهش از برازش مناسبي برخوردار است و  فونه که مالحره مي است. همان

 برآورده شيه است. ها سط  پذيرش شاخ 

 های برازش برای مدل . شاخص6 جدول

ير
تغ

م
 Ӽ

2
 /d

f
 R

M
S

E
A

 

G
F

I
 R

M
R

 

IF
I

 C
F

I
 

N
F
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F
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محاسره 
 شاخص

21/2 183/1 31/1 11/1 31/1 34/1 32/1 34/1 

سطح 
 مناس 

5> 1/1> 31/1< 5/1> 31/1< 31/1< 31/1< 31/1< 

 مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  مناس  نتیجه

 گيري نتيجهبحث و 

 .سـازماني اسـت   اهـياف  رسـیين بـه   در کننـيه  حعیین عامل حرين مهم، انساني نیروي

 بـر  حأثیرفـذار  و مهـم  عوامـل  از حواننـي  مـي  رضايت شـغلي  سازي منطيي دانش و پنهان

 سـازي  باشني. هيف از پژوهش حاضر، بررسي حـأثیر پنهـان   سازمان هر کارکنان عملکرد

 اسـتان  سیماي و بر عملکرد کارکنان در صيا شغلي رضايت یانجيم نيش با دانش منطيي

وحقلیـل شـيني و    معادالت سـاختاري حجزيـه  سازي  ها با روش ميل يزد بوده است. داده

. بـر  ساختاري نشان داد که ميل پژوهش برازش مناسـبي دارد  معادالت سازي نتايج ميل

شـغلي، باعـث    طريق رضايت از دانش منطيي سازي ها، پنهان اساس نتايج آزمون فرضیه

اي در سـازمان وجـود    هايي که اطالعات مقرمانـه  شود؛ يعني در زمان مي عملکرد بهبود

نـوعي احسـاس    ،کني که اين اطالعـات )دانـش( پنهـان بمانـي     دارد و شرايط ايجار مي

حرحیـ    اين  شود. به  فیرد که منجر به بهبود عملکرد مي رضايت دروني در فرد شکل مي
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ؤثر است. نتايج نشان داده  م ازي منطيي دانش و رضايت شغلي در بهبود عملکردس پنهان

دارد؛ بـه ايـن معنـي     معناداري حأثیر شغلي عملکرد بر دانش منطيي سازي است که پنهان

يابـي.   کننـي، عملکردشـان بهبـود مـي     که وقتي کارکنان اطالعات مقرمانـه را افشـا نمـي   

 سـازي  پنهـان  .دارد معنـاداري  حـأثیر  شغلي ضايتر بر دانش منطيي سازي همچنین پنهان

 اطالعـات  بـا  کـه  وسـیما  صـيا  ماننـي  هـايي  سازمان براي حواني مي همواره دانش عياليي

اي ديگـر   و به خشنودي کارکنان بینجامي. فرضـیه  دارني، مفیي واقع شود سروکار خاصي

 فـرد  افر نگرش يعني؛ دارد معناداري حأثیر شغلي عملکرد بر شغلي نشان داد که رضايت

مثبت باشي، بـه دلیـل بـاال رفـتن روحیـه،       آن هاي فونافون جنبه و شغل خود به نسبت

 سـازي  پنهـان  بـین  در پژوهشي به بررسي رابطه (2101) يابي. عمار بهبود مي عملکردش

داد کـه   نشان حیم پرداخت. نتايج دانش سازي پنهان واسطه با حیم عملکرد و فردي دانش

 رابطـه  حـیم  دانـش  سـازي  پنهـان  واسـطه  نيش با عملکرد و فردي دانش سازي پنهان بین

 همکـاران  و جـاود و  (2103)فادالله  ،(2101)باکوحیک در مطالعاحي ديگر،  .دارد وجود

پرداختني، نتايج پژوهش آنان نشـان   عملکرد و شغلي به بررسي ارحباط رضايت (2109)

تايج مطالعات ياد شيه با برخـي از  شود. ن مي عملکرد باعث بهبود شغلي  رضايت داد که

 فرضیات اين پژوهش همخواني دارد.

 و پـاداش  ارائـه  با وسیما صيا مييران شود که مي پیشنهاد، پژوهش اين هاي يافته بر اساس

 شـان  خيمات جبران رضايت آنان و اقيام مؤثري در راه بهبود فعال، کارکنان به شغلي مزاياي

 عملکـرد  نهايـت،  در و بیشـتر  شـغلي  رضايت موج  خود، نوبه به صورت دهني؛ اقيامي که

 بـه  حشـويق  را خـود  کارکنـان  همچنـین  .شـي  خواهـي  سـازمان  ايـن  کارکنـان  بـاالحر  شغلي

 نامناسـبي  حبعـات  حواني مي خاص اطالعات برخي زيرا) ،نمايني مقرمانه اطالعات سازي پنهان

 رضـايت  بهبـود  بـه  حوانـي  مي امر اين( باشني داشته اطالعات کننيه دريافت و دهنيه ارائه براي

شـود   شود، همچنین به پژوهشگران آحي پیشنهاد مـي   شغلي منجر عملکرد آن، حبع به و شغلي

فیـري   هـاي حصـمیم   که پژوهش در اين زمینه را به روش کیفـي انجـام دهنـي و بـا حکنیـک     

 سازي منطيي دانش را بررسي کنني. چنيمعیاره، عوامل مؤثر بر پنهان
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 منابع

 عملکـرد  بـر  شغلي رضايت حأثیر (.0931) .حیير ،صیيزاده مقمودرضا و ،یلياسماع

 (.19)23 تحول(،وبهبود)مديريتمطالعاتسازماني.  وفاداري میانجي نيش با

نـور   امیـ عملکرد کارکنان دانشگاه پ يابیارزش (.0939. )اکبر ،انیپرحاب ي ومهي ي،ریام

 .19-39 (،1) 4، يآموزشيابيوارزشيريگمطالعاتاندازه .مرکز المرد

 رابطـه  بررسـي  (.0932) .سـقر ، چگني احميي مريم و ،کیا مقمودي؛ مصطفي، بهارلو

 در شـغلي  اشـتیاق  و شـغل  سازي دفرفون فري میانجي با شغلي عملکرد با پويا شخصیت

 .39-11 (،21) 1، اجتماعيشناسيروان حهران. شهر هواپیمايي هاي آژانس دفاحر کارکنان

 سـازماني  فرهنگ میان ارحباط (. بررسي0937افکن، آرزو. ) حسین و دستدرفاهي، 

 دانشـگاه  هـاي  در بیمارسـتان  بـالیني  هاي آزمايشگاه فردي سط  در کردن دانش  پنهان و

 .24-93 ،9، تشخيصوآزمايشگاه حهران. پزشکي علوم

 .ششم پچا ،دانش نگاه: حهران .انسانيمنابعمديريت (.0930) .رضا سیي، سیيجوادين

ـ   يبررس .(0939)ي. عل ،زادهينور و مقمود ي،فودرز ؛نیحس ،يعبيالملک  نیرابطـه ب

هيسـرماتيريمد .استان همـيان  يبين تیمعلمان حرب يشغل تيو رضا ياجتماع هيسرما
 .13-11 (،0)0 ،ياجتماع

شـغليورضـايتزمـانمديريتبينرابطهبررسي. (0939)علیرضايي، اسياله. 
 ارشـي، دانشـگاه   کارشناسـي  نامه پايان شهر.ونجفسيرجانهايريشهردادرمديران

 اسالمي، واحي سیرجان. آزاد

سـازي دانـش در    ثر بر پنهانؤعوامل م(. 0934. )، علیرضازاده ملیقه و حسن ،کمرئي

 ،الملليحسابداريومديريتچهارمينکنفرانسمليودومينکنفرانسبين. سازمان

 .شرکت خيمات برحر حهران:

بـر   يشـناخت  روان يحأثیر حوانمنيساز (.0934. )يرضایحم ،انیلیجل ي ومرحض ي،مراد

و حعهـي   يشـغل  تيرضـا  ،يحنش شـغل  يگریانجیم نيش کارکنان ناجا، يعملکرد سازمان

 .79-31(،90) 3ي،نظارتوبازرس.يسازمان
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ســازمانيومشــارکتکــاريزنــدگيکيفيــت (.0913) .مقمــيامین ،مهـاجراني 
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