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     چکیده
  در   دانش   ی ساز  پنهان   بر   موثر   فردی   عوامل   یی شناسا  به   اقدام   ختهی آم  ی کردیرو  با   حاضر   پژوهش 

بر  مقاله   لذا   است  نموده  یعلم   یفضا مشتمل  .  است  اطالعات   ی گردآور  روش   یی ارگ   کثرت   حاضر 
  پنهان  بر   موثر  یفرد   عوامل   یواکاو  ی مفهوم   مدل  "  ی دلف"   روش  از   استفاده  با  ادامه  در  نی همچن

  از   نفر  314  پژوهش   ن یا   یآمار  نمونه  ی کم  روش   در .  است  ده یگرد  ارائه  یعلم   یفضا   در   دانش  یساز
  از   و   شده  انتخاب  ی تصادف  ی ریگونه من  روش   به   و  ن ییتع  یرضو  خراسان   ی اسالم  آزاد   دانشگاه   کارکنان 

  عوامل   ساخته  محقق  و(  2016  گولو،یکاس   مرید )  دانش  یساز  پنهان  دارد استان  یها  پرسشنامه   قیطر
 با و  1399  سال اول ی  ماهه 6  یط شده گردآوری  آماری  ی هاداده . اند گرفته  قرار یبررس  مورد  دیرف

 قرار تحلیل  و تجزیه  مورد   وس مآ  افزار  نرم محیط  در   ( SEM)   یرساختا   معادالت  روش  از استفاده 

  و   معکوس   رابطه   دانش   ی ساز  پنهان   با   ی فرد  عوامل   که   است   آن   از  ی حاک  ج ینتا.  است  شده   گرفته
 . دارد ی معنادار
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   مقدمه   .1
  انسانها،  یافتگی   توسعه   اصلی   شاخص  و  است  یافته   توسعه   ایانسانه  ن شتدا  به  منوط   جوامع  هتوسع

  در .  است  اجتماعی   سیستمهای   توسعه  حیاتی   و  اساسی   عنصر  که  است  جمعی   و  فردی   خرد  و   دانش
ز)  کند   می   تعیین  را  سیستم  توسعه   ظرفیت  که  است  جمعی   خرد   این  نهایت ش آتش  و  وریده  اده 

  پایدار   ی رقابت  یبرتر  به  یدستیاب   در  دانش  یات حی  نقش   به  اعتقاد   با  سازمانها(.  1395همکاران،  
  در   سیستماتیک  طور   به  را   خود   یدانش یهای دارای  ارزش  نوین،  یهاسیستم  ی کارگیر  به  با   تا  کوشند یم

  بهره خود  عملکرد   یساز بهینه یبرا های دارای   این از و نموده مهار استراتژیک اهداف  به یدستیاب جهت
  سازمان   ن یمتخصص  توسط   که  دی جد  یندها یفرآ  و  هاه یرو  براساس  عموالًم  هاپروژه  در  افراد .  شوند   دنم

  محوله  فی وظا به خود گذشته  اتیتجرب براساس تا دهندی م حی ترج آنها.  کنندی نم  عمل شود،ی م  فیتعر
 رابطه  ن یا  در   (. 2006،  1مقصود )  نددهی م   قرار   خود   ف یوظا  اساس   و   ه یپا  عنوان   به  را   آن   و   بپردازند 

  یبرا  ی رقابت   تیمز   به  یاب یدست  و  یتی ری مد  مات ی تصم  اتخاذ  جهت  منبع  ن یتر   همم  عنوان   به  دانش
(.  1393و همکاران،    نور رضائی  )  د یآی م   حساب  به  کنندی م   اجرا  را  یمتعدد  ی هاپروژه  که  یی هاسازمان 
  جاد یا  ی برا  مهم   اقدام   ک ی  عنوان   به  دانش  ان، یبن  نش دا  ی ها  اقتصاد   در   عیسر   توسعه   با  نی همچن
  سازمان   در   دانش   کردن   پنهان   . (2019  ،2همکاران   و   ابوبکر )  شود   ی م   ی تلق  ت یموفق  و  یی شکوفا

  سهیم تغیرهایم که بسیاری های  پژوهش رغم  علی. باشد  می  دانش ریتمدی بحث در  نوین موضوعی
  مشخصا   دارند،   مشارکت   دانش   کردن   پنهان   در   که   آنهایی  اند،   کرده   بررسی   را  دانش   اشتراك   در 

  و   شدان  کردن  پنهان  جهت  سازمان  اعضای  توسط   عامدانه  یهاتالش   وجود  بررسی .  اند  ده نش  بررسی
  به   اری گذ  اشتراك   برای   مانعی   که   دانش  کردن   پنهان.  است  مهم  بسیار   مان ساز  در   آن   هایریشه 

  می   مقابله  و  درمان   لحاظ   به   چه  و  خیصش ت  لحاظ  به  چه  موانع  ترین   پیچیده  از   کیی  آید،  می  حساب
  توانند   ینم   لذا   نیستند،   خود   کارکنان   فکری   های دارایی   مالک  عمل   در  ها سازمان   که  یی جاآن  از .  باشد
  برای   شده  طراحی   یهاتالش   علیرغم .  بکنند  سازمان   اعضای   دیگر   به  دانش   انتقال   به   وادار   را   آنها 

  حتی   انتقال  به  میلی  بی   این .  است  نشده  حاصل  چندانی  موفقیت   سازمان   سطح   در   دانش  انتقال  افزایش
  اهمیت .  ندام  می   باقی   هم  باز   گیرند،   می   پاداش   ستم یس  و  شوند   می   تشویق   کارکنان   که  زمانی 

  سازمانها   دانش   وثر م  انتقال   عدم   بدانیم  که  دهد  می   نشان   را   خود   گامین ه  موضوع   این   به   پرداختن
و  )  شودی م   هاسازمان   بودجه  از   درصد  6  ساالنه  رفتن  هدر  به  و  یوربهره  کاهش  باعث دامگارد 
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  فردی   بین   حالت   در  دانش   کردن   پنهان   ی بررس  مورد   موارد  از   ی کی  راستا  ن یهم  در (.  2008  ،1کاران هم
  ی بندیپا  مانند   فردی   امل عو.  هستند  سازمانها  در   دانش  ال انتق  راه   ترین  اصلی  افراد  زیرا   باشد  می

  ی بندی پا  هک  میزان   هر  به  افراد   رسد  می  نظر   به.  باشند  موثر  شدان کردن   پنهان   بر   است  ممکن   یاعتقاد 
  همچنین. ورزند   می  دریغ کمتر  شدان   گذاردن  اختیار  در از  باشند،   داشته هم به  نسبت  بیشتری  یاعتقاد 

  به   زین  ی ارتباط  ی ها  مهارت  و   ی تیشخص  ی ها  یژگ ی و  همانند   گر ید   ی درف  ی عوامل   سازمان،   کی  در 
  توجه   با   و  شده  گفته تحایتوض  به  تیعنا   با  لذا   . باشدی م  دانش یساز  پنهان  بر  گذار تاثیر  عاملی عنوان

  ی علم   یفضا  در  دانش  یساز  پنهان  بر  یفرد  عوامل  یبررس   به  که  یتجرب  پژوهش  تاکنون  که  نیا  به
  ن یبنابرا  است   نشده   انجام   باشد،   شده   اخته پرد  ی رضو  خراسان   ی اسالم  ی اسالم  آزاد  دانشگاه   در   و

  به  یی پاسخگو  دنبال   به  پژوهش  ن یا  در  تینها   در  باشد، یم  ینوآور  یدارا   جنبه  ن یا   از  حاضر   پژوهش
  چه   به  ی علم   ی فضا  در   و   دانش   یساز  ن پنها  بر   موثر   ی فرد   عوامل   واکاوی   که  م یباشیم  سوال   ن یا

 باشد؟یم صورت 

 وب نظری پژوهش رچ چا .2

 نش پنهان سازی دا. 1.2
 به  گوناگون،  یهازه یانگ  و   متفاوت  یاهکرد یرو   با  و  مختلف   یها دگاهی د  از  مختلف  سندگانینو

  هر   انعنو  به  را  آن  و  شده  فیتعر   یکل  طور  به  دانش  تیر یمد  اغلب،.  اندپرداخته   دانش   تیر یمد  فیتعر
  ن یا .  انده کرد  ف یتعر  دارد،   از ین  ش ی هات یفعال  و   ف یوظا   انجام  ی  وهحن   داشتن   ی ارب  سازمان   که   آنچه
  ناملموس،   یفن  دانش  و  هاه یرو  و  هابرنامه  نینقوا  ،یرسم   دانش   شامل  دانش،  تیری مد  از   فیتعر
  توسط   کار   مانجا  روش  شامل  دانش،  تیر یمد  از  باال  فی تعر  نی همچن.  است  افراد  تجارب  و  هارت مها

  ی  توسعه  و  ل مسائ  یبرا  د یجد   ی هاحل   راه  ی  ه یارا  ت، یموقع  ل یتحل  و   هیتجز  ارتباط،   ها، سازمان 
  و ی قوم  ، ی فرهنگ  مباحث   شامل   باال   فی تعر  آن،  بر  عالوه .  است  کار   و   کسب  انجام   دی جد  ی هاروش

  یی هاروش  یهمه   شامل  دانش،  تیری مد.  هست  زین  ان یمشتر   و  کنندگان   نیتام  با  روابط   و  اهش ارز
  ، ی ساز  رهی ذخ  ،یآور  جمع  ی چگونگ  شامل  که  کندی م   رهادا  را   خود  دانش  یاهیی دارا  ن، سازما  که  است

ن  همچنی  (. 2007  ،2ویکاراماسینگ و همکاران )  است  دانش   جادیا   و  یساز   روز   به  ، یری گ  بکار   انتقال،
د در کاهش هزینه  یت دانش به دانشگاه ها کمک خواهد کرد که به واسطه استفاده ازدانش جدیمدیر

اف وها،  سرعت  م  زایش  نیازهای  ت برآوردن  رقابتی  )شتریان  شوند  ه ر  و    (. 1393مکاران،  فتاحیان 
  ط یمح  رات یی تغ  با   عیسر   انطباق   مؤسسات،  انواع   در   دانش  تیر یمدی  ری کارگ  به   هدف  ن یمهمتر

  ی چگونگ  ند یفرآ  به  دانش  ت یریمد   جهی نت  در   باشد یم  شتر یب  ی سودآور  و   یی کارآ  ارتقاء   منظور   به  ن، مو رایپ
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حققین و دانشگاهیان دیدگاه  م  (.1396ان،  بایران)  دارد  اشاره  مان ساز  در  دانش  یری گاربک   و  انتشار  خلق،
عه ای از  مجمو  ش اتخاذ کرده و گستره ای از راه حل های فناوری تامتفاوتی در خصوص مدیریت دان
  ی هاوهی ش  که  کردند  بیان(  2020)  رویرب یف  و  آنتئوس  (.1393هاشمی،  دستورات عملی را در نظر دارند )

  ی برا  تا   کندی م   کمک  آنها  ی هاتیفعال  و   متوسط  و  کوچک   یهاشرکت  توسعه  به  دانش   ت یریمد
  برتر   دانش   تیری مد  یها  وهیش  با   ییها   سازمان  ن، یبنابرا.  شوند  مؤثرتر  و  تری قو  تر،ی طوالن   یماندگار
  ،2همکاران   و  شجاهت  ؛2017  ،1همکاران   و  لوپز)   ابندی  یم  دست  یبهتر  یسازمان   عملکرد   به  احتماالً
  اما   دهد ی م  ه یارا   خود   همکار   به   را   ی دانش  همکار   آن   در   که  است   ی تیموقع  ش دان  ی ساز  پنهان   (. 2019

و  )  است  دانش   ی ساز  ان پنه  ینوع   و  است  لی دخ  یبکاریفر  مورد  نی ا  در  که  را،  آن  همه  نه تاالکا 
  د ید  از  مثبت   جی نتا  ا ی  و  مثبت   تین  است  ممکن  دانش   کردن   پنهان   ن ی ا  بر   عالوه (.1991،  3همکاران 

  ی برا  رفتار  ن یا  ت سا  ممکن .  شود   دهی نام  دی سف  دروغ  سازمان   در   ی حت   ا ی  و  شد اب  داشته  بر   در   فرد
  شخص   منافع   از   حفاظت   ا ی  و   ل ی مسا  ی برخ  بودن   محرمانه  حفظ   مقابل،   طرف   ت احساسا   از   محافظت

  اگر .  شودی نم   محسوب  یمنف   هاسازمان   در   کنواخت ی  طور  به  رفتار  نیا   بیترت  ن یا   به.  شود  انجام   ثالث
  وجود   کار  محل  رد   گرید  یرفتارها  و  دانش   یساز  ن پنها  نیب  یمفهوم  ینوشاهمپ   است  ممکن  چه

  دانش   انتقال  از  ما   درك  گسترش  که  است  ی فرد  به   منحصر  مفهوم  دانش یساز  ان پنه  اما   باشد،  داشته
 (. 2002، 4هیسلوپ و همکاران ) شد خواهد موجب را  هاسازمان  در

 عوامل فردی . 2.2

شامل:  فردی  عوامل حاضر    ی ها  مهارت  و  یت یشخص  یاه   یژگ یو،  ی اعتقاد  ی بندی پا  پژوهش 
  نمود   ارهشا  مسئله   ن یا  به   توان   ی م  یاعتقاد   ی بندیپا  ف یتوص  در، در همین راستا و  دنباشی م  ی ارتباط

  مواد   سوءمصرف  احتمال  و  صفتی  اضطراب  حالتی،   اضطراب  افسردگی،  بیشتر،  دینی   فعالیتهای  با  که
  ز برو  از  مهمـی   نـده نک  پیشـگیری  عامـل  مذهب  که  معتقدند   دانشمندان   از   تعـدادی.  یابـد  مـی  کاهش

  بهداشت   بر   عالوه   هب مذ  گردد  روانی   بهداشت  ارتقـا  باعـث   د میتوانـ  و.  تاس  روانی   بیماریهای   شیوع  و
  منفی   روانی  انرژی   و   داده  کاهش   را   پرخاشگری  مذهبیت .  مؤثراست  نیز  عمومی   بهداشـت   بـر   روانـی

  و   افسردگی  ر ب  اثـر  مانند  مستقیغیرم  طور  به  مذهب  میرسد   نظر  به  اینبنابر.  است  کمتر  مذهبیان  در
  تواند   می  حالل  غذای  و  سالم  هذیتغ   مانند  مستقیم  طور  به  یا   و   خـدا  ـرب  توکل  و  شام آر  روانی،  آرامش

  رهای ی متغ  ری تأث  تحت  افراد   عملکرد (.  1393وطن پرست و همکاران،  ) باشد  مـؤثر  تولـد   بـدو   وزن   بـر
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  از   آمده   دست   به   جی اتن.  است  آنان  یت یشخص  هایی ژگ ی و  هاآن   نیمهمتر   از   ی کی   هک  است   ادییز
  ات یخصوص  و   هامنش   به   اد افر  رفتار  که  است   آن  از  یحاک   افراد  ی ت یشخص  ات یوصص خ  ی بررس

  است   آنان   رفتارهای   ساز   نهیزم  افراد  ی تیشخص  های ی ژگ یو   ن، یبنابرا  و   دارد   ی بستگ   آنها   ی ت یشخص
  ،ی تیشخص  ی ژگیو  ک ی  به  فرد  کی  یگ وابست  باره  در  ریی ادگی  برای  آشکار   راه  کی(.  1386انلو،  غم)

  ماتسون   نی همچن(.  0032،  1گوسلینگ و همکاران )  است  تیشخص  آن  باره  در  میقمست   قیتحق  صرفاً
  بین   روابط  بر  تواند  می   آنها  رشد  که  هستند  رفتارهایی   ارتباطی  های  مهارت   که  است  معتقد  (1990)

  تأثیر   دیگر،   سوی   از  اجتماع  در  موثر   و   مفید  کردعمل   نیز   و  آنان  اجتماعی  سالمت  و   سو  یک   از  افراد
  وسیله   عنوان   به   را   ارتباطی   های   ارت ه م  نیز (  1985)   همکاران  و  اشنایدر .  ( 9019،  2مانسون )  باشد   داشته
  و   سازنده  ارتباط   یک  ادامه  و   شروع   برای  وسیله  این   که  کنند   می   تعریف  محیط،   و   فرد  میان  ارتباط 
،  3ان اشنایدر و همکار) شود می  قعاو استفاده مورد  مت، سال از مهمی بخش عنوان  به همساالن،   با سالم

 (.  1385سین چاری و همکاران، ؛ ح1985
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  ان یدانشجو   یتجرب   مطالعه :  دانشگاه  در   دانش   ی ساز  پنهان "  ی بررس  به(  2021)  همکاران   و   گارگ 

  دانش   یساز  پنهان   با  یی مروگرالق  و  عملکرد   زهیانگ  که  داد  نشان   جینتا .  پرداختند  " هند  یعال   آموزش 
  و   یبار  . باشد   ی م   آموزان   دانش   ی لیتحص   عملکرد   از   متاثر   شتر یب  هبطرا  ن ی ا  که   دارد،   مثبت   ارتباط 

   که   داد  نشان   ج ینتا.  پرداختند   " یمیت   ت یخالق  و   دانش   ی ساز   پنهان "  ی بررس   به (  2019)  4همکاران 
 تیقخال  با  یدار  یمعن   یفمن  رابطه  هممب  و  گنگ  یباز  قی طر  از  یساز  پنهان  و  دانش  یساز  پنهان

(  2011)  5ی کانل   .د ندار  یدار  یمعن  ریتأث   میت  تیخالق  بر  ینطق م  یساز  نپنها   حال  نی ا  با.  دارد   میت
  ف ی وظا  با  آن   بودن   مرتبط   و  ی دگ یچیپ   مانند   انش د  یهای ژگ ی و  را  دانش  ی ساز  پنهان  بر  موثر  عوامل 
  ی ب   مانند  شدان  کننده  پنهان  درف  و  هندکن  درخواست  فرد  نیب  یفرد  انیم  یهایی ای پو  و  یسازمان
  و   وبستر  پژوهش   ج ینتا.  نمود   ان ی ب  دانش  م یتسه  جو   مانند   ی سازمان  امل وع   ت ینها  در   و   ی اعتماد

  سازمانها،   در   است یس  و  قدرت :  از  عبارتند  دانش   ی ساز  پنهان   عوامل   که   داد   نشان(  2008)  6همکاران 
  تحت   ی پژوهش   در (  1400)  ی منصور.  باشدیم  نهمآبا  مالک   ی رفتارها  و  ی انرو  ت یمالک  ، ییقلمروگرا 

  ی گر  ی انج یم  نقش   به   هتوج  با   ی شغل   ت یخالق  بر   ی سازمان   ی ها  استیس   از   راك دا   ر یتاث  ی بررس"  عنوان 

 
1 Gosling et al 
2 Manson 
3 Shnider et al 
4 Bari et al 
5 Connely 
6 Webester et al 
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  آن   ابعاد  و  دانش  یساز  پنهان   ریمتغ  که   بود  نی ا  انگریب  حاصل   جینتا.  پرداخت  "دانش   ی ساز  پنهان
  ر یتاث   در   را   ی گر  ی انجیم  نقش   توانند   ینم (  یسازمان   دانش   ی ساز  پنهان   و  ی فرد  دانش   ی ساز  پنهان )

  ی پژوهش   در (  1398)  کاران مه   و   پور   یکمال   . کنند  فا ی ا  ی شغل   تیخالق  بر   ی سازمان  استیس  از   ادراك

  سازمان   کاردر   ط یدرمح  ی طردشدگ   بر  د یتأک  با   دانش   یسازپنهان   بر   موثر  عوامل   یبررس "  عنوان  تحت

  ی ساز  پنهان  یهامولفه  که داد نشان  قی تحق جینتا . ندپرداخت " کشور  شمال ی هااستان  ی اجتماع نیتام
  روشن   ، یسازمان  مشارکت  عدم  ،دانش  بودن   فرد   به   منحصر  ، یفرد  ن یب  اعتماد   عدم:  ملشا  دانش
  دانش،   کننده  درخواست  شخص   قدرت   دانش،   ی دگیچی پ  ، یسازمان   ی هامشوق   نبود  ف، یوظا   نبودن 

  یرقابت  کار   ط یمح  سطح  کارکنان،  نی ب  در   ی اطالعات  مبادالت   سطح   ، ی سازمان  ی دانش  فرهنگ   زان یم
  . است  بوده   شخص  یهاارزش   ری تاث  شده،   درك   یشغل   تیامن  عدم   سطح   د،ی جد  دانش   کسب  یبرا

  با   سازمان  در  دانش   یساز   پنهان  رفتار  بر  موثر  عوامل   " عنوان  تحت  یپژوهش  در(  1397)  یاحمد

  ت ی مالک  حس  همچون  یعوامل   که  ددا  نشان  جینتا .  پرداخت  "شده  یز یر   برنامه  رفتار   مدل   از  استفاده
  ل ی تسه  ط ی شرا  وکمبود   ی خودباور  کمبود   ، سرپرست  رات ی تاث  پاداش،   مست یس  از   کارمندان   توقع   ، یروان

  ت ی نها  در  رفتار   ن یا  و   شوندیم  سازمان   در  دانش   کردن  پنهان   به  لی تما  باعث  م یرمستقیغ  طور  به  کننده
  موارد   از   بسیاری   در  داد  نشان (  1396)  کن اف  دست و  یدرگاه  پژوهش  ج ی نتا  .شد   خواهد  عادت  به  منجر
  کارکنان   د،دار  وجود  هاسازمان   در  دانش  گذاری  اشتراك  به  برای  مناسب  تال یتسه  که  زمانی  حتی

  کردن   پنهان   دیگر،   سوی   از.  کنند   می  پنهان   را   خود   دانش  و   ستندین  کار  نی ا  انجام  به  مندقه الع  چندان 
  ی هاسازمان   ویژه   به  سازمانهای   در  سود   کاهش   ی حت  و  یوربهره   کاهش   به  منجر   تواندی م   دانش

(  1394) زاده حسن و ی رئکم قات یقحت  ج ینتا. گردد بالینی  هایایشگاه آزم  باالخص و  انیدرم  و  بهداشتی
  دانش   کارمندان   موارد   ی بعض  در   و   دهدی م  رخ   سازمانها   درون   دانش   یساز   پنهان  که   بود  آن   از   ی حاک
  و   متفاوت  علل   تواندی م   دانش   ی ساز  پنهان .  گذارندی نم   ك اشترا  به  را   آن   و   کرده   پنهان  را   خود 

  علل   یی ااسشن   لذا .  باشد   داشته   ی پ   در   ان سازم  ی برا  را   سود   و   یور   هبهر  اهش ک  چون   ی مخرب   ی ادهامیپ
  پور   یقل   پژوهش  ج ینتا   .باشدی م   تیاهم  حائز   اریبس  آنها،   رفع  نه یزم  در   یی راهکارها   ارائه  و  موضوع   نیا
  رفتن،   رهف ط  و   زانیگر   ی ساز  پنهان  مختلف،  نوع  سه   دانش  ی ساز  پنهان   که  د دا  نشان(  1394)  ی لباف  و

  سازمان   در دانش   ی ساز  نها پن ی رفتارها  ن یا   از  ک ی  هر . دباشی م   خاموش  ی باز  و   ی نالعق  کردن   پنهان
  سه   نی ا  از   ک ی  هر   حال  ن یا  با .  است  ن یی تب  قابل   ، یاعتماد  ی ب   مهم  کننده  ی نیب  ش ی  عامل   له یوس  به

.  هستند   ی زمانا س  و  ی فرد   ی امدهای پ  از   ی متفاوت   مجموعه   ی دارا  زین  دانش   ی ساز  پنهان   رفتار   نوع 
:  انندز   عبارت   که  داد   قرار   یرس رب  مورد   را  دانش   یزا س  پنهان  ر ب  موثر  عوامل   از  ی برخ (  1392)   یصرنا

  با   یفرد  تیمالک  احساس   دانش،   بودن  فرد  به  منحصر   ، یهمدل  و   سازمان  ی فضا  نظر  از   سازمان   جو
   .  ی منف شهرت د بازخور و  دانش
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 : از  عبارتند  پژوهش  این های فرضیه  لذا   ،شده عنوان مطالب  براساس
  ی رضو  خراسان  ی اسالم  آزاد   هشگادان   در   دانش   یساز  نپنها   و  ید اعتقا  ی بندیپا  نی ب:  اول  هیفرض

 . دارد وجود  یار معناد رابطه
  خراسان   ی اسالم   آزاد   دانشگاه   در   دانش   ی ساز  پنهان   و   یت یشخص  ی ها  ی ژگیو  ن یب:  دوم  هیفرض

 . دارد  وجود ی معنادار رابطه ی رضو
  خراسان   یاسالم  ادزآ  دانشگاه  در  دانش  یساز  نپنها   و  یارتباط  یها  ارتهم  نیب:  سوم  هیفرض

 . دارد  وجود ی معنادار هرابط ی رضو

 پژوهش   شناسی  روش . 4

  یی پژوهشها  خته،یآم  یپژوهشها   .باشد یم  یاکتشاف   ختهیآم  قی تحق  ی ها  طرح  نوع  از  حاضر   پژوهش
  ی شتری ب  شواهد  و  رسند   یم   انجام  به  ی ف یک  و   یکم   ق یتحق  مجموعه  دو  ب یترک  از   استفاده  با   که  ند هست

  از   را   یف یک  قی تحق  و  یکم   قی تحق  یها  طرح   تیمحدود   و  دهد  یم  تسد  به  ها   ه دیپد  بهتر   درك   یبرا
  بر   موثر   فردی  عوامل  یف یک  کرد یرو  از  استفاده  با   ابتدا  اساس  نی ا  بر(.  1398  بازرگان، )  داردیم  بر   انیم

  هیاول  شده  یاح رط  مدل   ی دلف روش از  اده تفاس  با  سپس   و   ییشناسا  یعلم  یفضا   در   دانش  یساز  پنهان
  ی ساز  پنهان   عوامل   یرهایمتغ  یطراح  یبرا  پژوهش   نی ا  در  . دیرس  ق یتحق  ن نظرا  صاحب  دیی تا  به

  ل یقب  از   مکتوب   ك مدار  و   اسناد   به   مراجعه)  یاکتابخانه   مطالعات   ق یطر  از   ها مؤلفه   و   ابعاد   ابتدا   دانش، 
  از   کی   هر   ها   مؤلفه   و   ابعاد   ی یشناسا   با   زمان هم .  است  گرفته   قرار   ی بررس   مورد ...(     و  مجالت   کتب،

  منابع   تی ر یمد  موضوع   به   آگاه متخصصان   و   د یاسات  شامل )  مربوطه  خبرگان   ا ب  ی خبرگ   مصاحبه   ا، هریمتغ
.  است  بوده افتهیساختار مهی ن یهاهمصاحب نوع  از عمدتاً یخبرگ  مصاحبه. است شده داده  بیترت( یانسان

  به   احبهصم  ن یح  در  شوندهمصاحبه   از  را   ی تلفخم  ی هاتیواقع  کنندهبهاحمص   ، ییهامصاحبه   نیچن   در
  بدون   را  خود  نظرات  و   دی عقا  تا   دهد ی م   امکان  شوندهمصاحبه   به  ، ییهامصاحبه   ن یچن.  ردآوی م  دست
  گرفته   انجام   هدف دو  با   یخبرگ   مصاحبه.  کند  انیب  کنندهمصاحبه   نظرات  توسط  گرفتن  قرار   ری تأث  تحت
  از   یاهنظرخو   و   خبرگان  به  ایخانهابکت  مطالعات  از   یناش   شده  جاستخرا  یها   مؤلفه   و  عادبا  ارائه:  است

  مطالعات   در  که  ییها  مؤلفه  و  ابعاد  ییشناسا  و   شده  استخراج   ی ها  مؤلفه   و  ابعاد   خصوص   در   هاآن 
  ف یتعر  جهت   رها یمتغ  بهتر   درك   ، یخبرگ  مصاحبه  گر ید  هدف.  اندهنگرفت  قرار   لحاظ   مورد   ایکتابخانه

  ی ساز یی نها  ظور نم  به   سپس .  است  بوده  ها آن   سب منا  بندیدسته   و   هاسنجه   استخراج   ها، آن   ی ات یعمل
  حوزه   در  ن ی متخصص  و  دانشگاه  دی اسات  شامل)  خبرگان  از  ی نظرسنج  روش  از  ها، مؤلفه   و  ابعاد  فهرست

  ی نوع  از   خبرگان،   از   ی نظرسنج  منظور   به.  است  شده   استفاده    ی دلف   روش   ه ب(  یانسان  منابع   ت یریمد
 . تاس شده دهاستفا  بسته و  باز صورت  به پرسشنامه ی خاص



 1401بهار    ، وم س ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑108

  را   گروه  اعضاء   ی آرا  کردن   فرموله   که  است   خبرگان   از   ی گروه  نی ب  ی سودمند  ی باطارت  ابزار   ، یدلف 
  مورد   در  یعلم   قلمرو  هر  نصصا متخ  نظر   که  است  ن یا  بر   یدلف   روش  ه یپا  و  اساس.  کندی م  آسان 

  ر د  انکنندگشرکت  شمار  به  نه  یدلف   ش ور  اعتبار  نیبنابرا  است؛  نظر  نیترصاحب   نده،یآ   ینیبش یپ
  5 از  یدلف   روش  در  کنندگانشرکت .  دارد  ی بستگ  کنندهشرکت  متخصصان  ی علم  اراعتب  به  که  پژوهش

  ق یتحق  روش   ی طراح   ی چگونگ   به  ی بستگ  کنندگان شرکت  تعداد  تهیکم.  شوندی م   شامل   را   نفر   20  تا
  سط وت اعضاء،  انی م  ارتباط  آن در  که  شودی م   لیتشک  متخصصان  از(  یگروه )   یپانل  روش،  نیا  در.  دارد 

  نظرات،   و   بوده  ناشناس  صورت  به  کنندگانشرکت   یداخل   ارتباطات.  شودی م  انجام  نلاپ   ناظر   ای   سیرئ
  اعالم   بدون  اطالعات   نیا   انتشار.  شودی نم   منتسب  هاآن   دهندگانارائه   به  الت ی تما  و  های نیبش یپ

  وجود   ی دلف   روش  کاربرد  در  که  یتوجهقابل   یهاتفاوت   رغمبه .  رد یگی م   صورت  ندهندگا ارائه   تیهو
  گروه   به   و   شده   ی طراح   کوچک   میت  ک ی  توسط   که   پرسشنامه   کی  با   ی دلف   پژوهش   معموالً   د، دار

  ن یا  که  شوندی م   میتنظ  ی قی طر  به   هاسشنامهرپ .  شودی م   آغاز شودی م  فرستاده  متخصصان   از   یتربزرگ 
  ی فرد  یهاواکنش   شده،   رح طم  مسئله دنیفهم   و  کردن   اط استنب  ضمن  ن یمخاطب  تا دی آ وجود  به   امکان

  ی برا   متخصصان  که  ی ل یدال  و  ها پاسخ  فیط  برگشت،   هاپرسشنامه  ی وقت.  دهند  بروز  را  خود 
  ی موارد  مرحله،   نی ا  در .  شوندی م   یسی نوخالصه   و   گرفته  قرار   یبررس   مورد   اندکرده  ان یب  شان یهاپاسخ 

  یبرا  شده  خالصه  رشگزا   آن،   از  پس.  شودی م   فذ ح  نباشد  پژوهش  نهیزم  فدااه   با  مرتبط  که
  و   دهند   ر ییتغ  ج ی نتا  اساس   بر   را   شان یهاپاسخ   که  دارند   اجازه   متخصصان .  شود ی م  ستاده رف  متخصصان 

  با   و   زمان   طول   در   ق یطر   ن یبد .  ردیگی م   قرار  متخصصان  ی ابیارز   مورد   دوباره   دوم   دور   ج ینتا  ن یا
  تا   ابد یی م   ادامه  ندیآفر   ن یا.  تافی  خواهد   تطابق   مطروحه  ع موضو   با   نیمخاطب   یهااه گد ی د  کار،   شرفتیپ
  خبرگان   دگاه ی د  از   مؤثر  یهامؤلفه   افتن ی  جهت .  شود  حاصل   نظرات  مورد  در   ی اجماع  کهن یا

  نظری   مقدار  با  تست   ی ت  آزمون   لهیوسبه   ان ی گوپاسخ   نظرات   میانگین  ،ی دلف  روش  در  کنندهشرکت
  ه لفمؤ  باشد،(  00/3)  یرنظ  مقدار  از  شتریب  شده  گرفته  نظر  رد  مؤلفه  نمره  چنانچه.  شد  مقایسه(  00/3)
  جدول   در   ی رهایمتغ  از   کی  هر  یبرا  آزمون   این   از   حاصل  نتایج .  ماند  خواهد  یباق   مدل  در   یشنهادیپ
 . است شده آورده (1)
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 فردی عوامل  مولفه  پرسشنامه  جینتا ی بررس -(1) جدول 
 جهنتی مقدار-t pآماره  یارانحراف مع میانگین  مؤلفه

 تأیید 000/0 85/5 81/0 76/2 پایبندی اعتفادی 

های  گی ویژ

 شخصیتی 
 تأیید 000/0 35/5 41/0 48/3

مهارت های  

 ارتباطی
 تأیید 000/0 79/4 61/0 13/3

 

 (. ن یانگیم>3) اندگرفته  قرار  خبرگان  دیی تأ مورد فردی  عدبُ یهامؤلفه ( 1) جدول جی نتا به توجه  با
 :باشندیم لیذ شرح به که است بوده مرحله 4 شامل حاضر پژوهش ندیفرآ راستا نیا رد

 و  مسئله   موضوع،   ییشناسا  شده،  بردهنام  مشکل«  یی شناسا»  عنوانبه   آن  از   که   اول  مرحله   در 
  با   ق یتحق  ی شنهادیپ  مدل   نی تدو  دارد،   نام  ن« ییتب»  که  دوم  مرحله   در .  دی گرد  ی ری گیپ  پژوهش   اهداف 

  است   یت یوضع  شناخت  ،ی اکتشاف  ق یتحق  در  ی اصل   هدف   که   شد   آغاز   ی اکتشاف  مطالعات   از   ی ریگبهره
  ی شنهادی پ  مدل  ی مبنا  بر  ل«یتحل»  یعن ی  سوم  مرحله  در.  ندارد  وجود  الزم  یهای آگاه  آن  درباره  که

  ن یا  محقق   ذهن  در  کهن یا  به  توجه  با  که  است  ذکر   به  الزم.  دی گرد  میتنظ  پرسشنامه  دو  پژوهش،
  لذا   هستند؟  یموارد  چه  یعلم  ی فضا  در  دانش  یسازپنهان   بر  مؤثر  فردی  عوامل  که  بود  حمطر  سؤال

  مرحله  عنوان   با   چهارم  مرحله  در . است  شده عیتوز  یآمار  جامعه   ن یب  و   ی طراح   منظور   ن ی بد  ها پرسشنامه 
  و   شوهپژ   نهی شیپ  و  تا یادب  مرور   با  و  یدان یم  ی هال یوتحله یتجز  از  حاصل  جی نتا  به  توجه  با  ق«،یتصد»
  ی ساز  پنهان   بر   موثر  ی فرد  عوامل   ی واکاو  یمفهوم   لدم   پژوهش،  هدف  تیورحم  گرفتن  ر نظ  در

  قالب   در   باشد،   ی م(  ی دلف)   یخبرگان  نظر  و  یا  کتابخانه  مطالعات  اساس  بر  که  یعلم   یفضا  در  دانش
 :است شده ارائه و  یطراح  (1) شکل
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 ژوهش پمدل مفهومی  -(1) شکل 

 
  روش  به   ی آمار  نمونه   . دی گرد  یگردآور  1399  سال   اول   ماهه   6  ی ط   پژوهش   ن یا  ی آمار  ی هاداده 

  شده   انتخاب  یرضو   خراسان  ی اسالم  آزاد   دانشگاه   ن کارکنا  از  نفر  314  و  ساده  ی تصادف  یری گ  نمونه
  تعیین   برای  کوکران   فرمول  از   حاضر   پژوهش  در   بررسی،   مورد   جامعه   بودن   نامحدود   به   توجه   با .  است

  اندازه   جهت   پژوهش،  این   در   فوق   حاتیتوض  به  توجه   با .  است  شده  استفاده  یازن  مورد   هاینمونه   د داتع
  از   فردی   عوامل  ی برا  و (  2016)   گولویکاس  مر ید  استاندارد   سشنامه پر  از  دانش   یساز   ن پنها   ر یمتغ  ی ریگ

  در   آنکه  از  ش یپ  پژوهش،  در  سنجش  مورد   یهاشاخص .  است  شده  استفاده  ساخته  محقق  پرسشنامه
  کارشناسان   ز ین  و  خبرگان   از   تن   20  قضاوت  معرض   در   شود،   گذاشته   ی نظرسنج   به  پرسشنامه   قالب
  ابزار   عنوان  به  توافق  مورد  پرسشنامه  از   تینها   در  و  گرفت  ر قرا  پژوهش  موضوع   با   مرتبط  ن سازما
  افراد   سطتو  حتوام  یی روا  لحاظ  به  پرسشنامه  روائی  که  آن  از  پس.  شد  استفاده  هاداده   یآورجمع

  تمام   که  د یگرد   مشخص   آمده  دستب  ج ینتا   زین  سازه   یی روا  لحاظ   به  د، یگرد  دیی تا  دی اسات  و  متخصص 
  الزم   ت یاهم  از  ،0/ 4  از   ی عامل  ی بارها  ر یمقاد  بودن  شتر یب  ل یدل  به   العهمط  مورد   ی ها  سازه  یاه   شانگرن

  مرحله   ک ی  ها، امه پرسشن  ی ی ایپا  سنجش   ی برا.  هستند  برخوردار   خود   ی ها  سازه  ی ریگ  اندازه   یبرا
  ج ینتا  ن ی نهمچ.  باشدی م  سنجش  ابزار  قبول  قابل  و  مناسب  ییایپا   انگریب  که  گرفت  انجام  زمونآش یپ
 : است شده هیارا ( 2) جدول در  پژوهش ی رهایمتغ یی ا یپا
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 پژوهش  متغیرهای پایایی  -(2) جدول 

    
ت تمال حاصل از برازش مدل در حال جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مقدار اح  پژوهشن  ای   در

استفاده شد. از آن جا که    ریمس  ل تحلی و  ساختاری  معادالت  یابی  اده از مدلپارامترها با  استف  معناداری 
،  96/1ه در بازه )کدرصد    95در سطح  درصد می باشد. لذا عدد معناداری    95اطمینان مورد نظر    سطح

ورد پذیرش واقع ار گیرند ماعدادی که خارج از این بازه قر( قرار گیرند در ناحیه رد واقع شده و  -96/1
نیز با نرم افزار آموس روابط بین متغیرهای عوامل فردی با پنهان سازی دانش   در نهایت وند.می ش

 بررسی شد. 

 تجزیه و تحلیل داده ها .5

   صیفیتو آمار .1.5

  پاسخ  از (  درصد  65/  16)  نفر  232  که  دهد   یم   نشان  تیجنس  لحاظ   به   پژوهش  یف یتوص   آمار   جینتا
  مربوط   ی سن  ی فراوان  ع یتوز  ن یشتر یب  نی همچن.  باشند   ی م   نز (  درصد  64/37)  نفر   134  و  مرد   دهنگان 

  ن یشتری ب  ار ک  سابقه   لحاظ   به  ن یهمچن.  باشد  یم (  درصد  77/47)  نفر  150  با   سال   41-50  بازه   به
  زان یم  لحاظ   به.  باشد  یم(  درصد  55/ 73)  نفر  175  با  کار  سابقه  سال  11-19  به  مربوط  یفراوان
(.  باشد  ی م  درصد   58/44)  نفر   140  با   ارشد   ی کارشناس  مقطع  به  مربوط   ی فراوان  ن یشتریب  ز ین  الت یتحص

(  درصد  52/ 54)   نفر  165  با   ی انسان  علوم  حوزه   به  مربوط   ی فراوان  ن یشتریب  ز ین  ی لی تحص  شاخه  حوزه  در 
 . باشد  یم

 رها ی متغ تیوضع  یبررس . 2.5
ورد  پژوهش م   ی رهای دن متغنرمال بو  ، لگی و کشیدگی متغیرهای پژوهشب چواستفاده از ضرای  با
م  یبررس پ د  ردی گ  ی قرار  این  آن   یی ها داده  فرضش یر  بحرانی  نسبت  که  فاصله  نرمال هستند  در  ها 

 . آمده است  (3) ل پژوهش در جدو ی رهاین متغرمال بودنبررسی  جینتا  ( باشد.-2/ 85و  85/2)

 

 

 

 پایایی تعداد سواالت  غیرنام مت

 0/ 931 18 فردی   عوامل

 0/ 876 12 دانش   پنهان سازی
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 پژوهش  یرهایبودن متغنرمال   یبررس  ج ینتا -(3)  جدول 

 کشیدگی  نسبت بحرانی  جی)چولگی( ک متغیر
نسبت  

 بحرانی

 -495/0 -104/0 -781/2 -292/0 ادی قپایبندی اعت

 -314/2 -486/0 448/0 047/0 ویژگی های شخصیتی

 852/0 179/0 -338/2 -298/0 مهارت های ارتباطی 

 752/1 368/0 -562/2 -269/0 زی طفره آمیز پنهان سا

 -229/1 -258/0 -200/2 -231/0 سازی بازی گنگ و مبهم پنهان

 -548/2 -535/0 200/2 231/0 سازی منطقی پنهان

 

  ( قرار گرفته -2/ 85و    85/2تمامی ضرایب به دست آمده در فاصله )(  3با توجه به نتایج جدول )
ش برقرار است؛  دان   ی عوامل مرتبط با پنهان ساز  ی هاتمامی مؤلفه ابراین این مفروضه برای  است؛ بن

برای  سؤا  بنابراین  م  یها ل بررسی  آزمون   توانی پژوهش  پارا  یهااز  )آزمون آماری  که    ییهامتریک 
 هستند( استفاده کرد.  زمندشرط نرمال بودن نیابه

 پژوهش  یها هیفرض  یبررس . 3.5
  تمعادال   ی ابیمدل    یعن یپژوهش    ن ی مورد نظر در ا  ل ی و تحل  هیروش تجز  حی توضبه    بخش  ایندر  
ده از  شود و سپس با  استفا  ی رداخته موس صورت گرفته است پ م افزار آمکه با استفاده از نر  ی ساختار

فرض  نیا م   ی ها  ه یروش  قرار  آزمون  مورد  به    با  . ردیگ  یپژوهش  نتا  و  (2)  شکلتوجه    ج یخالصه 
آم بربدست  از  نتا  (5)  ازش مدل پژوهش در جدولده  از  استفاده  با    ن ی ا  جی نشان داده شده است که 

آزمون فرض به  پردا  ی ها  ه یجدول    که مقدار   یی رهایکه گفته شد مس  شود. همانطور   ی خته مپژوهش 
 . باشد، معنادار هستند   -96/1کمتر از  ای و  96/1از  شتریآنها ب (t) یآماره ت 
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هش در حالت  پژو های مسیر مدل فرضیه و ضریب یضرایب عامل  -(2)شکل 

 استاندارد 
 

(  4)ملی تاییدی در جدول  ز تحلیل عاگیری حاصل امدل های اندازه  در ادامه شاخص کلی برازش 
 آمده است: 

 

 ای برازش الگوی پیشنهادی پژوهش هشاخص   -(4جدول )

 قبولقابل حد  شاخص 
مقدار 

 شدهگزارش

ورد  ریشه میانگین مربعات خطای برآ
(RMSEA) 

 063/0 08/0 تر ازبرابر یا کوچک 

 387/1 5تر از برابر یا کوچک  (CMIN/DF)کای اسکوئر بهنجار شده 

 953/0 9/0تر از بر یا بزرگبرا (GFI)ویی برازش شاخص نیک

 913/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (AGFI)شده ص نیکویی برازش اصالح شاخ

 925/0 9/0تر از یا بزرگبرابر  (CFI)شاخص برازش تطبیقی 

 952/0 9/0تر از برابر یا بزرگ (NFI)رازش هنجار شده شاخص ب

 939/0 9/0تر از ا بزرگبرابر ی (TLI)لوئیس  -شاخص تاکر

 958/0 9/0تر از رابر یا بزرگب (IFI)شاخص برازش افزایشی 

 
 ( جدول  نتایج  به  توجه  برآو4با  مربعات خطای  میانگین  ریشه  مقدار  با (  RMSEA)   رد (،  -  برابر 

خص  ( است و مقدار شا387/1ر با ) براب  (CMIN/DF)ست، مقدار کای اسکوئر بهنجار شده( ا0/ 063)
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دهنده رابطه منفی و  ( نشان 4در جدول )( است. نتایج ارائه شده  0/ 953با ) برابر    (GFI)  برازش نیکویی  

دن  ار(. با توجه به منفی بو مقد-p<05/0دار بین متغیر عوامل فردی با پنهان سازی دانش است )معنا
این رابطهضرایب محاسبه  نوع معکوس شده  از  بدین معنی ک  ها  افزای )کاهشی( هستند.  با  ش سطح  ه 
در ادامه    یابد. نیز تضعیف و کاهش می   سازی دانشجامعه مورد مطالعه، اجرای پنهان    عوامل فردی در 

 گزارش شده است:  (5جدول )در  پژوهش  های   فرضیه آزمون   جهت عاملی  تحلیلنتایج 

 ش پژوه های  فرضیه آزمون  جهت   عاملی  تحلیل نتایج  -(5) جدول 

 فرضیات 
ضریب  

 مسیر
 رابطه نوع نتیجه t مقدار 

 معکوس  تأیید فرضیه 42/4 -16/0 پنهان سازی دانش ←قادیپایبندی اعت

 معکوس  تأیید فرضیه 36/5 -51/0 پنهان سازی دانش  ← ویژگی های شخصیتی

 معکوس  تأیید فرضیه 81/6 -47/0 پنهان سازی دانش  ← طیای ارتبامهارت ه

 
آورده  اثر هر کدام از ضرا  معناداری و شود مقدار  ( مشاهده می5ول )همانطور که در جد یب مدل 
باشند،  درصد اطمینان معنادار می  95یج همه ضرایب بر پنهان سازی دانش با  شده است. طبق این نتا 

می باشد. همانطور    1/ 96تمام متغیرها باالتر    t  باشد و آماره می  05/0از  ها کمتر  زیرا مقدار معناداری آن
ی شخصیتی و مهارت های ارتباطی بر  اعتقادی و و یژگی هار پایبندی  که مشاهده می شود مقدار تاثی 

می باشد. این بدان    -0/ 47و     -51/0و     –  16/0نهان سازی دانش به ترتیب  با ضریب استاندارد  پ
پایت که یک  معناس بندی اعتقادی و و یژگی های شخصیتی و مهارت های  واحد بهبود در وضعیت 

 پنهان سازی دانش کاهش می یابد.    -47/0و  -51/0و  -  16/0اندازه  ارتباطی کارکنان به ترتیب به
 

   گیرینتیجهبحث و  .6

  و   ی تشافاک  امالت مع   قی طر  از   دانش  ی ساز  پنهان   بر   ی فرد  عوامل   ری تاث  ابتدا   در   حاضر  پژوهش   در
  در   شده  یطراح   یالگو  قالب  در  عوامل  نی ا  سپس  و  گرفت  قرار  ییشناسا  مورد  انخبرگ  از  ینظرسنج

 .  شد شتهگذا  آزمون   به وردنظرم ی آمار عهجام
 رابطه یرضو  خراسان   استان  یاسالم  آزاد  دانشگاه  در   دانش  یساز  پنهان  با  ی اعتقاد  ی بندیپا عامل

  که  نمود  اشاره  مورد  نیا  به  وان ت  یم  هیفرض  نیا  از  حاصل   جینتا  نیی تب  در  داشت،  یمعنادار  و  یمنف
  گذشته،   در.  است  انسان  تیشخص  مهم  عناصر   از  یمذهب   اعتقادات  و  تیمعنو  ،ین ید  یها  ارزش
  به   یادی ز  توجه   ر یاخ   یها  دهه   در  اما  شد،یم  ی تلق  ی فرد  جنبه  ک ی  عنوان   ه ب  تنها   ی مذهب  ی باورها
  از  یبرخوردار . است شده معطوف یسازمان ی زندگ جمله  از  و یجتماع ا ی زندگ در  ی مذهب ی باورها اثرات
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  و   کار   یبرا   را   سان ان  و   شده   ی روان  المتس   و   ثبات  هب  منجر   خالق،   به   عشق  و  مان یا   و  ی مذهب   اعتقادات 
  همکاران  و  وبستر   پژوهش با  ه یفرض  نی ا  از   حاصل جینتا .  زاند یانگ  ی م  بر  ی فداکار  و  ثاریا  با   متوأ  تیفعال

 .  باشدیم راستا  ک ی در( 1396) افکن دست  و ی درگاه  و( 2008)
  ی رضو   خراسان   تاناس  ی اسالم  آزاد  دانشگاه  در  دانش   ی ساز  نپنها  با  ی ارتباط  یها   مهارت   عامل

  نمود   اشاره  مورد   نی ا  به  توان  ی م  هیفرض  نی ا  از  حاصل   جی نتا  ن ییبت  در  داشت  ی معنادار  و  ی منف  طهراب
  مهم  واردهی  ک ی  نوان ع  به  اطالعات   که  چرا  است  کارکنان  ت یموفق  دیی کل  عناصر   از  ی ک ی  ارتباط   که
  افت، ی  راه  سازمان  به  که  ن یهم  و  شود   ی م  سازمان   وارد   مؤثر   ارتباطات   هی یسا   در   ی سازمان  ستم یس  در
  رگهای   در  خون  بسان  و   گرفته  قرار   پردازش  مورد   تا   است   کارآمد  یارتباط   ستمیس  ک ی  ازمند ین  باز

  یت یفعال  بلکه  است،   جهان  در  ستهب  درهای  تمام  فتح   دی کل  اتنه   نه  ر مؤث  ارتباطات .  ابدی   ان یجر   سازمان 
  باشد   یم   بشری   جوامع  تمام  در   یزمانسا  ، یگروه   فردی،   یزندگ   برای  آور  الزام   و   ر یناپذ  اجتناب 

  باشد   نحوی  به  آنها  پاسخ  و  کنند   درك  درست  را  شما  منظور  افراد  که  است   آن  مستلزم  مؤثر  ارتباطات.
  ارتباطی   مهارتهای .  ببرد   ش ی پ  شماست،   ر نظ  مد   که   ری یمس  در   حاً یجتر   را  ات اطالع  تبادل   ان ی جر  که

  ن یا  از  حاصل  جینتا .  شـود  مالز  توجـه  ارتباطی  ی مهارتها  به  بایستی  ارتباطات،   بیشتر  خشیاثرب  برای
 .  باشدیم راستا کی   در(  1394) یلباف  و  پور ی قل   و( 2011) ی کانل پژوهش  با هیضفر

  یرضو   خراسان   استان   ی اسالم  ادآز  دانشگاه   در   دانش   ی ساز  پنهان  ا ب  ی ت یشخص  ی ها  ی ژگیو  عامل 
  نمود   اشاره  مورد   نی ا  به  توان  ی م  هیفرض  نی ا  از  صل حا   جی نتا  ن ییتب  در  داشت  ی دارمعنا   و  ی منف  رابطه

  ی تیشخص  های  ی ژگ یو   ها  آن  نی مهمتر  از  ی ک ی  که   است  ادییز   رهای ی متغ  ر یتأث  تحت   افراد   عملکرد   که
  ات یخصوص  و   ها   منش  به  افراد   تاررف  که  است   آن   از   ی حاک  اد افر  یت یصشخ   ات ی خصوص.  است  آنان 

.  است   آنان   ارهای رفت  ساز   نه یزم  افراد   ی تی شخص  ای ه   ی ژگ ی و  ن، یبنابرا  و   دارد   ی گ بست  آنها   یت یشخص
  تالش   با هستندکه  پایداری تعارضات  ژنتیک، اولیه،   شخصیتی  ساختار  در   اوقات اکثر در افراد  شخصیت

  جهت   فرد   خود   طبیعی   حواس   و   شناخت  به   وابسته  زندگی   موقعیت  هر  در   وجهیت   قابل   طور   به  آنها 
  پنج   دارای  توانند   می   افراد   که   است  شده  تیاف  قوی   رك مدا.  کند  می  تغییر   زندگی   گوی ال  یک   یافتن 

  با   و  تجربه  برای   گشودگی  بودن،  موافق  برونگرایی،  گرایی،   آزرده  روان  شامل  پایه،  صیتی شخ   ویژگی
  ن ی ا  از  حاصل   جی نتا.  شوند  یم  دانش   ی ازس  پنهان   کاهش   باعث  عوامل  نی ا  که.باشند  بودن  وجدان

   .باشد یم راستا کی  در(  1392) یناصر   و( 1397) یاحمد  پژوهش  با هیفرض
 است  بهتر   که   گردد   ی م  شنهاد یپ  یرضو   خراسان   ی اسالم  آزاد   گاهدانش   ران یمد  به در همین راستا  

  ل ی تما  افراد  ن یا  را یز   باشند،   برخوردار  ی التربا  ی مذهب   یها   ارزش   از  که  کنند   استخدام   را   ی کارکنان
  را   یانکارکن  ن یهمچن.  دارند  همکاران  ر یسا  به  خود  ی سازمان  دانش  شتنگذا  ار یاخت  در   یبرا  یشتریب

  و   یهمکار و  تعامل   اهل.  ندینما  تیفعال  ی کار  وجدان  با   و   باشند  یکار وجدان   یدارا  که   ندینما  نشیگز
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  یی باال  ی کالم مهارت ی دارا که رند یگ کار  به را یکارکنان  دی با نی همچن  .باشند فعال و  جوش و جنب پر
  با   ند ینما   تالش  ست یبایم  ان ریمد  همچنین.  کنند  ر برقرا  تباط ار  بتوانند   ن ی ریسا   با   یراحت   به   و   باشند

 . دهند  ش یافزا را خود  کارکنان ی ارتباط یمهارتها خدمت،  ضمن  یها وزش آم
 

 منابع. 7
 آن   تیاهم  و  شدان  تیریمد  بر  یمرور  (.1395)  .رهمنصو  یتفرش  یزاغر  الهام،  یمانیا  فروزان،  دهیشور  زاده  آتش -

 . 34-20( :1) 3 .یپزشک  آموزش در توسعه یراهبردها. یپرستار عملکرد رد

)دجوادیس  ،رانبانیا -   با   آن   رابطه  و  دانش   تیریمد  استقرار  بر  مؤثر  عوامل  یبندت یاولو  و  یی شناسا(.  1396. 
-127  ،(30)8  ،یآموزش  تیریمد  در  نو  یافتیره  یپژوهش  -  یعلم  مهفصلنا  .یسازمان  عملکرد  و  یرقابت  تیمز

142. 
  علوم   در  متداول  یکردهایرو:  ختهیآم  و   یفیک  ق یحقت  یها  روش  بر  یا  دمهمق  (.1398بازرگان هرندی، عباس. ) -

 . انتشارات دیدار: تهران. یرفتار
  روانشناسی   .اند؟  ارتباطی  مهارتهای  فاقد  کمرو  راداف  آیا  .(1385، دالورپور، محمد آقا. )حسین چاری، مسعود -

 .135-123(،10)3. (ایرانی روانشناسان) تحولی

  در   دانش   کردن  پنهان  و   یسازمان  فرهنگ   انیم  ارتباط  یررسب(.  1396)   .آرزو  کن، اف  دست .  نیحس  ،یدرگاه -
 و  شگاهی آزما  نامهفصل.  تهران  یپزشک  علوم  دانشگاه  یها  مارستانیب  در  ینیبال  یها  شگاهیآزما  یفرد  سطح
 .39-24(،35)9، صیتشخ

  عوامل   براساس   یوممفه   دلم  ارائه  (.1393سروی، سروش. )رضائی نور، جالل، شاه حسینی، محمد علی، خ -
  توسعه   تیریمد  فصلنامه  .ستمیس  همکاران   یها  شرکت  گروه   در  دانش  تیریمد  ستمیس  یساز  ادهیپ  بر  ثرمو

 .79-104، (4)1 ،یفناور
 نامه بر  رفتار  مدل  از  استفاده  با  سازمان  در  دانش  یازس  پنهان  رفتار  بر  موثر  عوامل  (.1397روشنک، احمدی. ) -

پایان  شده  یزیر ک .  مدیریت  سارشنانامه  رشته  ارشد  دانشگاه  ی  دانش.  مدیریت  گرایش  اطالعات  فناوری 
 شهید بهشتی. دانشکده حسابداری و مدیریت.

 و  هانمندسازتوا   نیب  رابطه(.  1393)  .هوشنگ  ،یطالب  ،یعل  دیس  ،ادت یس  ،رضا  ،دایهو  ،مایس  ،انیفتاح -
(. اصفهان  اناست  منتخب  یدولت  یها نشگاهدا:  مطالعه  مورد)  ها-دانشگاه  عملکرد  با  دانش  تیریمد  یندهایفرآ

 .18-1(, 20)5 ،یآموزش تیریمد در نو یافتیره یپژوهش - یعلم فصلنامه

 یهاشرکت  در  است؟  چگونه  دانش  یازس  پنهان  یا  نهیزم  مدل  ارائه(.  1394)  .هیسم  ،یلباف.  نیپور،آر  یقل -
 . 23-1(، 1)5. یانسان نابعم  تیریمد یهاپژوهش . افزار نرم دیتول

 پنهان  بر   موثر  عوامل   ی بررس(.  1398. )دونیفر  آزما،  اله،  روح  ،یعیسم  سامره،  ، یشجاع  ناصر،  پور،  یکمال -
 .237-216 ،(2)10 ،یدولت تیریمد انداز چشم. یطردشدگ بر دیتاک با  دانش یساز

.  سازمان  در  است؟   چگونه   دانش  یساز  پنهان  بر  موثر  عوامل(.  1394)  .رضایعل  ده،زا  حسن.  حهیلم  ،یرئکم -
 .نینو یپژوهش و یکاربرد یکردهایرو با تیریمد و یحسابدار. یالملل نیب کنفرانس نیدوم
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