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ندی رضایتمای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه نقش واسطه
 گذاری دانشقصد اشتراکشغلی و 

 تفرشی مسعودی مهناز
 راد ایرجی ارسالن

 چکیده

 و دهدمی توسعه خالقیت را، گشته منجر فردی ترسریع یادگیری به هاسازمان در دانش اشتراک هدفمند
ای اعتماد نقش واسطهبررسی ، این پژوهشهدف از انجامد. می سازمان در فرد عملکرد بهبود به درنهایت

بر کارکنان  گذاری دانشرضایتمندی شغلی و قصد اشتراکشناختی و تعهد عاطفی بر رابطه 
کارکنان سازمان تن از  211جامعه آماری . بود 1935در سال تهران  9وپرورش منطقه آموزش
تن از آنان با روش تصادفی  191و با استفاده از فرمول کوکران  بودند شهر تهران 9وپرورش منطقه آموزش

، (2111) گذاری دانش چرجیها از پرسشنامه قصد اشتراکگردآوری داده منظورانتخاب شدند. به، ایطبقه
( 2113) کوال و هان، چوی، پرسشنامه تعهد عاطفی کیم، (2113مندی شغلی بالستین )پرسشنامه رضایت

همگرا و واگرا( و پایایی ، استفاده شده است. روایی )محتوی، (2113پرسشنامه اعتماد ین )، و سرانجام
 حاکی از آن بودند که ابرازهای هاپرسشنامهریب آلفای کرونباخ( ضریب پایایی مرکب و ض ،)بارعاملی

سازی وتحلیل به روش مدلگیری پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند. نتایج تجزیهاندازه
زای نشان داد که هر سه متغیر برون SMART-PLSافزار معادالت ساختاری و با استفاده از نرم

گذاری دانش یر مثبت و معناداری بر قصد اشتراکتأث، اعتماد شناختی و تعهد عاطفی، رضایتمندی شغلی
اثر میانجی بر رابطه بین رضایتمندی ، هر دو متغیر تعهد عاطفی و اعتماد شناختی، دارند. عالوه بر این

، تییسه با اعتماد شناخعاطفی در مقا کنند؛ ضمن اینکه تعهدگذاری دانش ایفا میشغلی و قصد اشتراک
 .گذاری دانش داردمیانجی بر قصد اشتراک عنوان متغیربه بیشتری تأثیر

گذاری دانشقصد اشتراک، شغلی رضایتمندی، عاطفی تعهد، شناختی اعتماد کلیدی:های واژه
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 مقدمه
دانش یک منبع مهم سازمانی است که مزیت رقابتی پایداری در رقابت اقتصاد پویا فراهم 

اند که برای کسب مدرن درک کرده هایسازمان(. اکثر 2111، 1کند )وانگ و نومی
را به جریان اندازند. در این راه مدیریت  هاآن های دانشی بایدافزوده از داراییارزش
 یهابه روش، 9و تسهیم دانش سازیذخیره، فعالیتی با هدف جذب عنوانبه 2دانش

(. 2111، 2و همکاران ضروری است )ماجووسکی وکارکسبمختلف برای فرایندهای 
ریق ط ادی است که ازنیمدیریت دانش ابزاری ب، محوردانش هاییتیکی از فعال عنوانبه

مزیت رقابتی سازمان کمک  درنهایتنوآوری و ، های دانشبه برنامه توانندیآن کارکنان م
 هایجنبه از یکی عنوانبه دانش گذاریاشتراک به بین این در (.2111، )وانگ و نو کنند

، است )فولوود گرفته قرار موردتوجه پژوهشگران از برخی توسط دانش اصلی مدیریت
 افراد با، آن طریق از که است فرآیندی دانش گذاریاشتراک (. به2119، 5رولی و دلبیرگ

رسانند یاری می سازمان به رقابتی مزیت به دستیابی در، دانش مؤثر انتقال و کارگیریبه
که رضایتمندی ی متغیرهای ازجمله(. 1933 یزدانی و ساعدی ؛1933 یگراند و )سهرابی

و  )هاشیم استگذاری دانش بین کارکنان قصد اشتراک، داشته باشد ریتواند بر آن تأثمی
 (.2115، 1تان

گردد و این امر های مهم و کلیدی مدیریت دانش محسوب میتسهیم دانش از مؤلفه
ها مندی شغلی گردد. در زمانی که سازمانرضایتتواند موجب افزایش کارایی و می

در معرض ریسک از دست دادن ، اثربخش و کارآمدی انجام ندهند طوربهتسهیم دانش را 
 (.2115، 1وقت و توانایی قرار دارند )ابراهیم و هک هنگ، پول

روز کسانی بیشتر ساعات شبانه بساچهو  استاو  خانه دوم مثابهبهمحیط کار انسان 
 ستیابیبرند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز مخود را در محیط کار به سر می

همچون خانه برآورنده حداقل نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب درآمد 
زم الخود به خدمتی صادقانه و مؤثر بپردازند. لذا  یاو ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه

مؤثر بر رضایتمندی کارکنان را به ترتیب اولویت شناسایی عوامل  رانیگ میتصم است
راهکارهای عملی اتخاذ و اجرا ، نموده و برای افزایش میزان رضایتمندی در سازمان خود

                                                                                                                                        
1. Wang, S., & Noe, R. A. 

2. knowledge management 

3. knowledge sharing 

4. Majewski, G., & Usoro, A. 

5. Fullwood, R., Rowley, J., & Delbridge, J. 

6. Hashim, K. F., & Tan, F. B. 

7. Ibrahim & Heng 



 247 ... بر عاطفی تعهد و شناختی اعتماد ایواسطه نقش 

 

کند که دنبال می ییهانمایند. این عوامل در هر سازمان بنا به مقتضیات آن سازمان و هدف
شرایط ، جایگاه اجتماعی، مثل: درآمدآن سازمان متفاوت است. عواملی  و ماهیت کار

گوید رضایت شغلی باالیی دارد (. زمانی که شخصی می1931، پرور و واثقیمحیط )گل
(. 1931، یعنی شغلش را دوست دارد و ارزش زیادی برای کارش قائل است )مقیمی

، رسانیخدمت افزایش، خالقیت در کار، رضایت شغلی در محیط کار باعث: نوآوری
المت س افزایش سالمت روانی کارکنان و به دنبال آن افزایش، رک خدمت کارکنانکاهش ت

بخشی از خشنودی زندگی است؛ محیط کار ، شود. خشنودی شغلیجسمی کارکنان می
ای گذارد. بر همین منوال چون شغل بخش عمدهاطراف بر احساسات انسان در کار اثر می

کلی انسان در زندگی نفوذ دارد  پس خشنودی شغلی در خشنودی، از زندگی است
دانش  گذاریاشتراک(. از متغیرهای دیگر مؤثر بر 2119، 1وچیونهو  روسو، )بورگنی

 .استاعتماد و تعهد کارکنان 
ها بزرگ پس از گذرانیدن مراحل انگیز در بسیاری از سازمانبریکی از مسائل بحث

ن فرایند متقبل و متحمل که در ای هایینههز، جذب و استخدام کارکنان و همچنین
 ها(. سازمان2111، 2کارکنان به سازمان است )ون دیک و ریکتا یبندیتعهد و پا، شوندمی

 و همکاری، جو اعتماد که هستند آن نیازمند دانش گذاریاشتراک به فرهنگ ایجاد برای
ه باعتماد شناختی کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی  آورند وجود به را مشارکت
شود جریان اطالعات و تسهیم دانش کند و رود. سطح پایین اعتماد باعث میشمار می

بدگمانی را در بین کارکنان افزایش و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و 
ایی هویژگی عمده تیم «رابینز»دهد. از نظر قابلیت اجرایی خود را از دست می، تصمیمات

 اعتماد متقابل اعضا به یکدیگر است.، دارندکه عملکرد عالی 
ک ها به تسهیل فرایند تسهیم دانش کمایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین افراد و گروه

 خیلی مهم، شودتمام روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد می، گیری خواهد کردچشم
ارتقاء آن و نقش  چگونگی ترویج و، اهمیت اعتماد، است که مدیر و کارکنان سازمان

هایی ارزش از سازمان یک کهدرصورتیقرار دهند.  موردتوجهخودشان در ایجاد اعتماد را 
 پذیردانجام می راحتیبه آن در دانش گذاریاشتراک باشد برخوردار اعتماد و عدالت چون

 نداشته باشد وجود دانش گذاریاشتراک به و خلق فرهنگ که سازمانی در عکسرب و

در راستای اینکه بتوان قابلیت انتقال دانش  .شد خواهد روبرو هاییدشواری با تغییر فرآیند
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ایجاد  افراد ینیک اقدام راهبردی این است که اعتماد را در ب، بین افراد را بهبود بخشید
 ،آوردکرد و ارتقاء داد. از عواملی که اعتمادسازی را در جریان تسهیم دانش به وجود می

سبحانی و ، چرخش شغلی اشاره کرد )محمدی و های تیمییجاد فعالیتتوان به امی
 (.1931، محمدی

تعهد عاطفی عبارت است از دلبستگی هیجانی کارمند نسبت به سازمان. در این نوع 
آن فرد مستخدم هویت خویش را از  بر اساساست که  تعهد از نوع وابستگی عاطفی

تگی کرده و از ادامه عضویت در آن لذت سازمان گرفته و به آن احساس تعلق و وابس
مانی کارکنان و بازده ساز برد. همچنین تعهد عاطفی عامل مؤثری در رفتارمی

هاست شخص دارای تعهد نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و خود سازمان
 (2113، 1بیند )ینرا متعهد به حفظ و حراست از آن می
 عدرواقاطفی فرد به سازمان و اهداف آن اشاره دارد تعهد عاطفی به درجه وابستگی ع
پذیرد و اهداف آن را می، مانددر سازمان باقی می، هر فردی که تعهد عاطفی باالیی دارد

(. 1931، طبرسا و رحیمی، کریمیکند )حاجیبرای رسیدن به آن اهداف تالش می
ین تأثیرگذار و پل ارتباطی ب هایمؤلفه ازجملهتعهد عاطفی و اعتماد سازمانی  کهازآنجایی

 نماید؛ بنابراین چنانچه مدیران بتوانندگذاری دانش ایفا میرضایتمندی شغلی و اشتراک
تعهد عاطفی یعنی دلبستگی به سازمان و اعتماد سازمانی را در سازمان افزایش دهند 

وصاً صمندی شغلی افزایش پیدا کرده و این امر مبنی بر تسهیم دانش خرضایت درنتیجه
 شود.دانش نهان می

هاست و های با ارزش سازمانیکی از دارایی، عنوان سرمایه فکریامروزه دانش به
پیروزی در صحنه رقابت  درنهایتمدیریت صحیح آن باعث کسب مزیت رقابتی و 

ترین عوامل مؤثر بر موفقیت یکی از مهم، خواهد شد. طبق اجماع محققان این حوزه
( و لذا انگیزش افراد برای به 2111، تسهیم دانش است )وانگ و نوامر ، مدیریت دانش

ان های مدیرترین اولویتاند یکی از مهمگذاری دانشی که در سازمان کسب نمودهاشتراک
های اخیر در زمینه تسهیم های سال(. بررسی نتایج پژوهش2113، 2)داو و کاسکال است

 فردی ترسریع یادگیری به هاسازمان در انشد دانش و فواید آن پرداخت. اشتراک هدفمند

 در فرد عملکرد بهبود به درنهایت و دهدمی توسعه خالقیت را، گشته منجر سازمان در

 سازمان در دانش گذاریاشتراک فرآیند کهاز سوی دیگر درصورتی .انجامدمی سازمان
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 خود رقابتی قدرت تدریجبه سازمان و بود نخواهد اثربخش دانش مدیریت، نشود نهادینه

 موفقیت جهت حیاتی امری به دانش گذاریبنابراین اشتراک. داد خواهد دست از را

 به فرهنگ تقویت دنبال به باید هاسازمان، روازاین ؛است گردیده تبدیل هاسازمان
 ریال آرمبوراکنند )ساینز تشویق امر این را به خود کارکنان و بوده دانش گذاریاشتراک

مدل تحقیق ، موردنظردسترسی به روابط  منظوربهبا این رویکرد و  (.2113، 1ریورا و
محقق در این پژوهش به دنبال ، لذا .است( 2115برگرفته از تحقیق هاشیم و تان )

در رابطه بین  9و تعهد عاطفی 2اعتماد شناختیپاسخگویی به این سؤال است که آیا 
 تواند نقش میانجی داشته باشد؟نان میکارک 2گذاری دانشقصد اشتراکو رضایت شغلی 

 روش
آوری اطالعات از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. و از نظر روش جمع، این تحقیق

جامعه  .طور مشخص همبستگی استاز نوع توصیفی و از شاخه توصیف تحلیلی و به
 1935در سال  شهر تهران 9منطقه  وپرورشآموزشکارکنان سازمان تن از  211آماری 

انتخاب ، یاطبقهتن از آنان با روش تصادفی  191باشند و با استفاده از فرمول کوکران می
 چهار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است: ها ازگردآوری داده منظوربهشدند. 

( 2113از پرسشنامه ین ) اعتماد شناختیسنجش  منظوربه: اعتماد شناختیالف( پرسشنامه 
 5تا  1 ای لیکرت از نمرهه شده است که مشتمل بر پنج گویه با طیف پنج گزینهاستفاد

 بوده است.
کوال ، یچو، سنجش تعهد عاطفی از پرسشنامه کیم منظوربهب( پرسشنامه تعهد عاطفی: 

ای لیکرت ( استفاده شده است که مشتمل بر پنج گویه با طیف پنج گزینه2113) 5و هان
 ست.بوده ا 5تا  1از نمره 

مندی شغلی از پرسشنامه سنجش رضایت منظوربهمندی شغلی: ج( پرسشنامه رضایت
ای لیکرت ( استفاده شده است که مشتمل بر پنج گویه با طیف پنج گزینه2113) 1بالستین
 بوده است. 5تا  1از نمره 

از  گذاری دانشسنجش قصد اشتراک منظوربهگذاری دانش: د( پرسشنامه قصد اشتراک
( استفاده شده است که مشتمل بر سه گویه با طیف پنج 2111) 1پرسشنامه باتاچرجی

                                                                                                                                        
1. Sa´enz, J., Aramburu, N. & Rivera, O. 

2. cognitive trust 

3. emotional commitment 

4. the intention to share knowledge 

5. Kim, J. W., Choi, J., Qualls, W., & Han, K. 

6. Blustein, L. 

7. Bhattacherjee, A. 



 2479 زمستان/ 34ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   231

 

 از الگوریتم، پژوهش مفهومی مدل آزمون برای، بوده است 5تا  1ای لیکرت از نمره گزینه

 های الزم در سه بخش استفاده و تحلیل SMART-PLSافزار نرم در هامدل تحلیل
( برازش کلی مدل انجام شد. 9مدل ساختاری و  رازش( ب2، گیریمدل اندازه ( برازش1

 روایى نوع سه از گیرىابزار اندازه روایی تأیید برای، گیریدر بخش برازش مدل اندازه

 شد. روایى واگرا استفاده همگرا و روایى روایى، محتوى عنوان روایى تحت ارزیابی

 ادبیات موجود و گیرىاندازه هاىبین شاخص سازگاری از اطمینان وسیله به محتوى

 گشته است. حاصل نظرانصاحباساتید و  از نظرسنجى توسط روایى این و شده ایجاد

 گیریاندازه ابزار پایایى و همگرا روایى .1 جدول

 متغیرهای پژوهش
ضریب میانگین واریانس 

 (AVEاستخراج شده )
بارهای 
 عاملی

ضریب پایایی 
 (CRمرکب )

ضریب پایایی 
 ونباخآلفای کر

 312/1 332/1 --- 113/1 گذاری دانشقصد اشتراک

KSI1 --- 319/1 --- --- 

KSI2 --- 311/1 --- --- 

KSI3 --- 395/1 --- --- 
 111/1 323/1 --- 113/1 رضایتمندی

JS3 --- 153/1 --- --- 

JS4 --- 131/1 --- --- 

JS5 --- 331/1 --- --- 
 121/1 313/1 --- 511/1 اعتماد شناختی

CT1 --- 512/1 --- --- 

CT2 --- 129/1 --- --- 

CT3 --- 392/1 --- --- 

CT4 --- 132/1 --- --- 

CT5 --- 193/1 --- --- 
 311/1 319/1 --- 532/1 تعهد عاطفی

EC1 --- 112/1 --- --- 

EC2 --- 351/1 --- --- 

EC3 --- 531/1 --- --- 

EC4 --- 311/1 --- --- 

EC5 --- 132/1 --- --- 
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تعهد ، CT)) اعتماد شناختی، ((JSرضایتمندی ، (KSگذاری دانش )قصد اشتراک
 (EC)عاطفی 

 . ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا2جدول 

 متغیرها AVEجذر  (1) (2) (9) (2)

 (1) دانش یگذارقصد اشتراک 321/1 1   

 (2شغلی ) رضایتمندی 131/1 111/1** 1  

 (9شناختی ) اعتماد 112/1 113/1** 512/1** 1 
 (2ی )تعهد عاطف 112/1 191/1** 231/1** 112/1** 1

 >p<11/1 *p** 115/1 های پژوهش(یافته) منبع: 

، SMART-PLSافزار نرم هاىخروجى از حاصله نتایج و شدهعنوان مطالب اساس بر
همگرا و ، روایى )محتوای از گیرىاندازه ابزار که است آن دهندهنشان، 2و  1 جداول

آلفای کرونباخ( مناسب  ضریب پایایی مرکب و ضریب، واگرا( و پایایی )بارعاملی
 برخوردارند.

 معادالت سازیمدل وسیله به هاداده تحلیل از پژوهش این مدل سنجش و تحلیل برای

 خطی روابط بررسی برای آماری مدلی، ساختاری معادالت یابىشد. مدل ساختاری استفاده

است.  شده()مشاهده آشکار متغیرهای و )مشاهده نشده( متغیرهای مکنون بین
 مدل که است قدرتمندی تکنیک آماری معادالت ساختاری یابىمدل، دیگرعبارتبه

 یک با را مسیر( یا تحلیل )رگرسیون مدل ساختاری و تأییدی( عاملی )تحلیل گیرىاندازه

توانند ساختارهای مى پژوهشگران فنون طریق این کند. ازمى ترکیب زمانهم آماری آزمون
بهارستان و شائمی ، تأیید کنند )اکبری هاداده با را هاآن انطباق یا رد را (هامدل) فرضی
 SMART-PLSتحلیل  این برای پژوهش این در مورداستفاده افزار(. نرم1932، بزرگ

 اثرات و بوده متغیر چندین دارای که را ساختاری هاى معادالتمدل افزارنرم است. این

 این، دهد. همچنینمی قرار تحلیل مورد، شودشامل مى تعاملی را و غیرمستقیم، مستقیم

 (.1332، 1افزار مناسبی است )باغزی و فورنلنرم، کنندگىتعدیل تأثیر آزمودن براى افزارنرم

  

                                                                                                                                        
1. Bag ozzi, R. P., & Fornell, C. 
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 هایافته
ل کام طوربهنتایج پایایی و روایی ابزار سنجش  2و  1در جدول ، مطابق با آنچه بیان شد

و بررسی ضرایب بارهای نشان  تأییدیآورده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی 
)مربوط به متغیر پنهان رضایتمندی  JS2و  JS1دو سؤال  جزبهدهد که تمامی سؤاالت می

نیز  1نتیجه جدول بارگذاری متقاطع دارای بار عاملی مناسب هستند. ضمن اینکه، شغلی(
دهد که سؤاالت مذکور در قبال همه متغیرهای دیگر نیز از همبستگی کمتری نشان می

اقدام  هانآتوان با اطمینان نسبت به حذف نسبت به متغیر اصلی برخوردارند. بنابراین می
 د.کرده و مجدداً نسبت به تعیین ضرایب بارهای عاملی مدل جدید اقدام نمو

، گیریپس از برازش مدل اندازه، PLSها در روش مطابق با الگوریتم تحلیل داده
گیری که در آن روابط های اندازهمدل برخالفشود. برازش مدل ساختاری بررسی می

غیرهای روابط بین مت، در بررسی مدل ساختاری، است موردتوجهبین متغیر پنهان و آشکار 
 2Rمعیار ، (Value-tشده و معیارهای ضریب معناداری ) لوتحلیتجزیهپنهان با همدیگر 

 گردد.( لحاظ می2Q) 2گیزر –و معیار استون 

 31/1از  بیشتر tدهد. اگر مقدار می نشان هم بر را متغیرها اثر بودن دارمعنی tارزش 
 اثر، باشد -31/1+ و 31/1بین  است. اگر دارمعنی و دارد مثبت وجود اثر یعنی، باشد

دار دارد. و معنی منفی اثر باشد. یعنی -31/1از  ترکوچک اگر و ندارد وجود داریمعنی
دو  میان قوی ارتباطی که معنى است بدین، باشد 1/1باالی  اگر مسیر ضرایب همچنین

 ارتباط، باشند 9/1زیر  اگر و متوسط ارتباط، باشند 1/1تا  9/1بین  اگر، دارد وجود متغیر

 (.2119، 9)چیندارد  ضعیفی وجود
توان دید که رضایتمندی شغلی تأثیر می 2و  1های بر این اساس با توجه به نگاره

تأثیر معنادار ، (12/9برابر با  tو  23/1ضریب مسیر ) متوسط و معناداری بر اعتماد شناختی
( و تأثیر مستقیم متوسط و 21/22برابر با  tو  11/1و قوی بر تعهد عاطفی )ضریب مسیر 

، ( دارد. همچنین23/1برابر با  tو  93/1معناداری بر قصد اشتراک دانش )ضریب مسیر 
 51/1متغیر اعتماد شناختی تأثیر متوسط و معناداری بر قصد اشتراک دانش )ضریب مسیر 

ط و متوس تأثیری، وال( داشته و متغیر اعتماد شناختی نیز به همین من31/5برابر با  tو 
، ( دارد و سرانجام52/5برابر با  tو  51/1ضریب مسیر )معنادار بر قصد اشتراک دانش 

                                                                                                                                        
1. cross- loadings 

2. Stone-Geisser Criterion 

3. Chin, W. W. 
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( بر اعتماد شناختی 39/1برابر با  tو  1/1ضریب مسیر )قوی  تأثیریتعهد عاطفی نیز 
 د.گیرتوان گفت که وجود کلیه روابط مستقیم مورد تأیید قرار میمی روازاین دارد.

 (2Rبررسی ضرایب تعیین )، ین معیار ضروری برای بررسی برازش مدل ساختاریدوم
مدل است. این معیار برای متصل کردن بخش  زایدرونمربوط به متغیرهای پنهان 

ر رود و بیانگر تأثیسازی معادالت ساختاری به کار میگیری و بخش ساختاری مدلاندازه
سه مقدار ، (1333اوری و رضازاده به نقل از چین )است. د زادرونبر متغیر  زابرونمتغیر 

معرفی  2Rمتوسط و قوی بودن ، مالکی برای ضعیف عنوانبهرا  11/1و  99/1، 13/1
 ،کنند )داوری و رضازادهنمایند و زیاد بودن آن را نشان از برازش مناسب مدل معرفی میمی

و اعتماد شناختی  111/1برای متغیر قصد اشتراک دانش  2R(. با توجه به اینکه مقدار 1932
بنابراین ، بوده و در هر سه مورد در محدوده خوبی قرار دارد 133/1و تعهد عاطفی  111/1

 شود.مناسب بودن برازش مدل ساختاری تأیید می، با توجه به سه مالک مذکور
هایی که برازش لسازد و مدبینی مدل را مشخص میقدرت پیش 2Qمعیار  در نهایت

های ه سازههای مربوط ببینی شاخصباید قابلیت پیش، بخش ساختاری قابل قبولی دارند
رستی دها بهروابط بین سازه، مدل را داشته باشند. بدین معنا که اگر در یک مدل زایدرون

و ته های یکدیگر تأثیر گذاشتوانند به قدر کافی بر شاخصها میسازه، تعریف شده باشد
(. داوری و رضازاده 1935، تأیید شوند )عباسی اسفنجانی درستیبهها فرضیه، از این راه

بینی مدل در مورد درباره شدت قدرت پیش، (2113) 1به نقل از هنسلر و همکاران
 ،بینی ضعیفرا به ترتیب قدرت پیش 95/1و  15/1، 12/1سه مقدار ، زادرونهای سازه

مدل  زایدرونهای در مورد سازه 2Qاند. بر این اساس مقدار متوسط و قوی تعیین نموده
 991/1برای اعتماد شناختی و  955/1، برای قصد اشتراک دانش 522/1پژوهش به ترتیب 

برای تعهد عاطفی به دست آمده است که در تمام موارد در آستانه مطلوب قرار دارد و 
 مؤید برازش ساختاری مناسب مدل است.

                                                                                                                                        
1. Henseler & et al 
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 . ضرایب ساختاری مدل1 نمودار

 

 t. نتایج آزمون 2 نمودار

برای بررسی برازش مدل کلی که در هر . (GOFبرازش مدل کلی )معیار نیکویی برازش/
به ترتیب زیر محاسبه  GOFمعیار ، کندگیری و ساختاری را کنترل میدو بخش مدل اندازه

 شده است:
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شود که با توجه به محاسبه می 51/1ر با مقدار این معیار براب، با عنایت به رابطه فوق
نشان از برازش ، متوسط و قوی، مقادیر ضعیف عنوانبه 91/1و  25/1، 11/1های مالک

 کلی قوی مدل دارد.
های پس از بررسی برازش مدل، PLSها در روش مطابق با الگوریتم تحلیل داده

هر یک از ، (t ی )مقادیربا بررسی ضرایب معنادار، ساختاری و مدل کلی، گیریاندازه
 شوند.های مربوطه آزموده میفرضیه، هاآنمسیرها و نیز ضرایب 

، اعداد واقع بر روی خطوط، 1مطابق با نگاره ، بر اساس مدل مفهومی آزمون شده
 دهند. ضمن اینکه برای بررسیضریب مسیر و ارتباط بین متغیرهای پنهان را نشان می

قرار گیرد که با توجه به  موردتوجهمسیر نیز  tالزم است تا مقدار ، معنادار بودن مسیر
تمامی  tتر بودن مقدار توان معنادار بودن تمامی مسیرها را با توجه به بزرگمی، 2 نگاره

 موردنظرنتایج آزمون روابط ، 9جدول ، مشاهده کرد. بر این اساس، 31/1از آستانه  هاآن
 دهد.را نشان می

 نتایج حاصل از آزمون مسیرها . خالصه9جدول 

 ضریب مسیرها
ارزش 
 t آزمون

سطح 
 معناداری

میزان 
 تأثیر

 قوی معنادار 23/1 33/2 (CTاعتماد شناختی )  (JS) رضایت شغلی
 قوی معنادار 11/1 23/22 (ECتعهد عاطفی )  (JS) رضایت شغلی

 متوسط معنادار 93/1 23/1 (ISKقصد اشتراک دانش )  (JS) رضایت شغلی
 متوسط معنادار 51/1 31/5 (ISKقصد اشتراک دانش )  (CT) اعتماد شناختی
 متوسط معنادار 51/1 52/5 (ISKقصد اشتراک دانش )  (ECتعهد عاطفی )

 متوسط معنادار 11/1 39/1 (CTاعتماد شناختی )  (ECتعهد عاطفی )

طه شناختی و تعهد عاطفی بر رابدر ادامه پژوهش به بررسی اثر میانجی متغیرهای اعتماد 
 میزان بررسی گذاری دانش پرداخته شده است. برایبین رضایتمندی شغلی و قصد اشتراک

 و مستقیم، کل تا اثرات است الزم وابسته بر مستقل غیرمستقیم متغیرهای و مستقیم تأثیر
، بیان شد 2و  1گونه که در نگاره همان .شود مدل ارائه زایدرون متغیرهای برای غیرمستقیم

گذاری رابطه رضایتمندی شغلی با اعتماد شناختی و در ادامه اعتماد شناختی با قصد اشتراک
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ین اثر میانجی بر رابطه ب، توان بیان کرد که اعتماد شناختیمی روازاینمعنادار است. ، دانش
توان نیز می 2جدول  نتیجه را در گذاری دانش دارد. اینرضایتمندی شغلی و قصد اشتراک

توان گفت که تعهد عاطفی نیز دید. در مورد مسیر دوم نیز همین روال برقرار است و می
 اثر میانجی بر رابطه بین رضایت شغلی و قصد اشتراک دانش دارد.

 . تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل4جدول 

 مسیرها
اثرات 
 مستقیم

 اثرات
 غیرمستقیم

اثرات 
 کل

 23/1 ---- 23/1 (CTاعتماد شناختی )  (JS) رضایت شغلی
 51/1 ---- 51/1 (ISKقصد اشتراک دانش )  (CT) اعتماد شناختی
 93/1 15/1 52/1 (ISKقصد اشتراک دانش )  (JS) رضایت شغلی

 11/1 ---- 15/1 (ECتعهد عاطفی )  (JS) رضایت شغلی
 51/1 ---- 23/1 (ISK)قصد اشتراک دانش   (EC) تعهد عاطفی

 93/1 93/1 11/1 (ISKقصد اشتراک دانش )  (JS) رضایت شغلی

غلی مندی شها همچنین نشان داد که تعهد عاطفی دارای اثر میانجی بین رضایتیافته
گذاری دانش است. بدین معنا که وقتی دلبستگی و تعهد عاطفی در سازمان و قصد اشتراک

گذاری دانش بیشتر و واکنش مثبت به آن بیشتر است. تسهیم اشتراک، وجود دارد
کارکنان برای معاوضه و ، دهندمندی ارائه میسازمان سطح باالیی از رضایت کهیهنگام

د دهنخلق موضوعات جدید تعامل خود را با دیگران افزایش می منظوربهتسهیم دانش 
 (2119، 1پاربوته و مونسون، )هوگل

 گیریهبحث و نتیج
 ریأثت تحت، مستقیم طوربهگذاری دانش اشتراک قصد، دهدتحقیق نشان می هاییافته

 عاطفی تعهد و اعتماد شناختی. (= 23/1tو  β=1.93) ردیگیم رضایت شغلی کارکنان قرار
. ستنده دانش گذاریاشتراک قصد و رضایت شغلی کارکنان میان رابطه مستمر مستلزم

 -اعتماد ریتئو به توجه با. دارد قرار اعتماد ریتأث تحت مستقیم طوربهنیز  عاطفی تعهد
د انشده شناخته روابط موفق کنندهتعیین مهم عامل دو عنوانبه تعهد و اعتماد، تعهد

                                                                                                                                        
1. Hogel, M., Parboteeah, K. P. & Munson, C. L. 
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. است مفید کارکنان هایهمکاری ارتقاء جهت فاکتور دو این. (1332، 1مورگان و هانت)
 دهد.قرار می اصلی متغیرهای میانجی عنوانبه را تعهد و دو متغیر اعتماد، نظریه این

تعهد  بر مستقیمی مشخص شده که رضایت شغلی تأثیر، انجام شده وتحلیلتجزیه با
دانش را  گذاریاشتراک قصد نیز تعهد عاطفی دارد و (= 23/22tو  β=1.11) عاطفی
 ( در2111هامرسلی ) اومالی و رابرتسون دهد.قرار می (β ،52/5=t= 1.51) تأثیر تحت

 هاآن. دارد وجود کارکنان میان دانش به تسهیم مثبتی هاینگرش که بردند پی خود تحقیق

 به و هستند نیز شغلی رضایت سطوح باالی دارای کارکنان که بردند پی نیچنهم

 مثبت هاینگرش باعاطفی  باالی تعهد سطوح، بنابراین. باشندمی متعهد نیز سازمانشان

هسو ، (2115) هاشیم و تان مطالعات با نتیجه این .است مرتبط دانش تسهیم به کارکنان
( 1332و مورگان و هانت )( 2113)، وانگ، (2111)، کیم و همکاران، (2111) 2و همکاران

 است. سازگار

 (β ،33/2= t=1.23)دارد  اعتماد شناختی بر مستقیمی تأثیر رضایتمندی، این بر عالوه
. خوب است مدیریت نتیجه و دستاورد نتیجه باید گفت که اعتماددر تبیین این 

 درک با و مناسب مدیریتی رفتارهای بلکه با کرد مدیریت را اعتماد تواننمی دیگرعبارتبه

 هاشیم و تان با تحقیق این نتیجه. کرد حفظ و ایجاد را آن توانمی بهتر انتظارات متقابل
 (1933یوسفی و همکاران ) و (2113وانگ )، (2111) 9مین و لی، هانگ، کیم، (2115)

 تدانش را تح گذاریاشتراک قصد ماًیمستق نیز اعتماد شناختی، همچنین همسویی دارد.
 کارمند به مدیر در تبیین نتیجه باید گفت که اگر دهد.قرار می (= β ،31/5t=1.51) تأثیر

 باشد روشن و شفاف سازمان در اطالعات جریان داشته و توجه هاآن نیازهاىبه  و اعتماد

 یعنى میزان بدانند منصفانه مزایا و حقوق پرداخت مورد در را سازمانى رفتار کارکنان و

 باشند داشته را احساس این و بدانند برابر را هاآن هاىستاده میزان با را کارکنان هاىداده

 به کارکنان و است برخوردار اطمینان قابلیت و ثبات از سازمان در رفتار مدیران که

مشارکت بیشتری ، باشند داشته ایمان مدیریت به امور مربوط انجام در مدیریت هاىىیتوانا
( 2111) 2کاکرس و پاپارودیمز قبلی مطالعات با نتیجه . ایندر تسهیم دانش در سازمان دارند

وانگ  ( و2111هسو و همکاران )، (2115هاشیم و تان )، (2111) یلمین و ، هانگ، و کیم
 و یشناخت اعتماد متغیر که دهدمی نشان همچنین تحلیلی هایاست. یافته همسو، (2113)

                                                                                                                                        
1. Morgan & Hunt 

2. Hsu, C. L., Liu, C. C., & Lee, Y. D. 

3. Kim, J., Hong, S., Min, J., & Lee, H. 

4. Caceres, R. C., & Paparoidamis, N. G. 
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 گذاریتراکاش قصد و رضایت شغلی اثر میانجی بر رابطه بین معناداری طوربه عاطفی تعهد
 دارند. دانش

عاطفی کارکنان در مقایسه با اعتماد  تعهد نتایج بیانگر این است که، عالوه بر این
 از یکی. اردگذاری دانش دمیانجی بر قصد اشتراک متغیر عنوانبه بیشتری تأثیر، شناختی

 برای مهم واسطه یک عنوانبه تعهد، های آموزشیمحیط در که است ممکن این لیدال
 .کندمی عمل سازمان در مثبت وضعیت حفظ

هستند  اطالعات گذاریمبتنی بر اشتراک عمدتاً آموزشی هایسازمان کهازآنجایی
کوال و ، چوی، کیماست ) مهم، اعضا دیگر باخاطر تعلق و همدردی قوی حس وجود

 رایب، تعهد با اعتماد وجود زیرا، نیستانکار قابل، اعتماد نقش، وجودنی. باا(2113، هان
بگذارد  تأثیر ستهپیو رفتاری هایبر برنامه تواندمی که باالتر کیفیت با مؤثر ارتباط فضای

پیشین کاکرس و  مطالعات با نتایج این. است مهم( 2111، کاکرس و پاپارودیمز)
، (2113) ( و ین2113) کوال و هان، چوی، کیم، (2115هاشیم و تان )، (2111) مزیپاپارود

 است. سازگار، قرار دهند مورداستفاده میانجی متغیر عنوانبه اعتماد را و که تعهد
 ماداعت بر مستقیماً عاطفی تعهد که دهدمی نشان تحقیق هاییافته، این بر عالوه
 پیشین متعددی مطالعات در، تحلیل این. گذاردمی یرتأث (= β ،39/1t=1.11) شناختی

، ین) است داده قرار آزمون مورد را تعهد و اعتماد بین روابط که بررسی شده است
یر مستقیم تأث تحت، کارکنان تعهدات که دهدمی نشان( 2113) ین، مثالعنوان(. به2113

 دیگران به معموالً اعتماد باالی سطح با کارکنان. دارد قرار هاآن اعتماد سطح و مثبت
 شتریبی تعهد، دارند اعتماد دیگران به که کارکنانی بنابراین(. 2113، ین) دهندمی اهمیت
 که کندمی تأیید مطالعه این، روازاین. خواهند داشت دیگران با رابطه حفظ به نسبت
 و کارکنان رضایت میزان بین داری واسطهمعنی طوربه عاطفی تعهد شناختی و اعتماد
هایی . در تبیین این نتیجه باید گفت که ویژگی سازمانهستند دانش گذاریاشتراک قصد

در سازمان آموزش پرورش  .اعتماد متقابل اعضا به یکدیگر است، که عملکرد عالی دارند
 ،مناسبی در بین این کارکنان وجود داشت و شهر تهران ازآنجاکه اعتماد خوب 9منطقه 

ر ارتباط مثبتی بین اعتماد و تعهد د روازاینمراتب زیاد بود و میزان تعهد عاطفی نیز به
، (2111) یسپاپرودم، (2115هاشیم و تان ) مطالعاتاین سازمان مشاهده شد. این نتیجه با 

 ی( و کاملی و نظر1931طوسی )زاده و ساداتبزرگ، (1932قدم )پیش، (2113ین )
بر اساس مبانی  اگرچه، داردیمها پژوهش بیان همسو بوده است. محدودیت، (1932)



 212 ... بر عاطفی تعهد و شناختی اعتماد ایواسطه نقش 

 

ضایت متغیر میانجی بر رابطه بین ر عنوانبه اعتماد شناختیدو متغیر تعهد عاطفی و ، نظری
ی تواند منافاما این موضوع نمی، شغلی و قصد اشتراک دانش شناسایی و اثبات شدند

یر سایر عوامل بر این رابطه باشد. عالوه بر این استفاده از یکی از مناطق شهرستان تأث
. کند تا در تعمیم نتایج محتاط بودایجاب می، حوزه مطالعاتی این تحقیق عنوانبهتهران 

رایط الی در شمسئله گذشت زمان نیز ممکن است بنا به تغییرات احتم، در هیمن راستا
 ،نتایج فعلی را دچار تغییر نماید. بر اساس نتایج پژوهش، اجتماعی و آموزشی، اقتصادی

صد بر ق اعتماد شناختییر مثبت و معنادار دو شاخص تعهد عاطفی و تأثبا توجه به 
بر  ؤثرمگردد تا با شناسایی عوامل پیشنهاد می وپرورشآموزشبه سازمان ، اشتراک دانش

این دو شاخص زمینه بهبود وضعیت نشر دانش و اطالعات را در میان کارکنان رشد کیفی 
 یکی از این عوامل، های پژوهش حاضرخود فراهم نماید. در همین زمینه با توجه به یافته

ازمان به س روازاینرضایت شغلی است. ، ای بر این دو شاخص داردیر قوی و ویژهتأثکه 
عالوه  ،ویژه به بهبود سطح رضایت شغلی کارمندانش توجهگردد تا با مذکور پیشنهاد می

، یم و غیرمستقیمیر مستقتأثبا ترکیبی از ، کارکنان اعتماد شناختیبر افزایش تعهد عاطفی و 
یکی از اهداف  عنوانبه، گذاری دانشدر زمینه نشر و اشتراک هاآنباعث بهبود کارایی 
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