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The Correlation between Negative Affectivity State and Knowledge Hiding: Explaining the 
Mediating Role of Moral Disengagement and the Moderating Role of Ethical Leadership 

among the Employees of Isfahan University of Medical Sciences, Iran 
 

Reza Zare1 , Nahid Moazzam2  
 

Abstract 
Background: Intellectual capital in organizations is most often generated through knowledge sharing at work, so the 

most significant feature of knowledge management is to prevent knowledge hiding, since it damages organizations, 

particularly those involved in health care services. 

Methods: This descriptive-correlational study was conducted on the statistical population of employees working at 

Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, in autumn and winter 2020. For this purpose, a total number of 

291 individuals were selected via the Krejcie and Morgan’s Table as the statistical sample using the simple random 

sampling technique. The analytical data were subsequently collected through the Positive and Negative Affect 

Schedule (PANAS), the Ethical Leadership Scale (ELS), the Propensity to Morally Disengage Scale (PMDS), and 

the Knowledge Hiding Scale (KHS), and then analyzed by means of structural equation modeling (SEM) using the 

SPSS software and the SmartPLS software. 

Findings: The correlation between negative affectivity and knowledge hiding (r = -0.132, t = 0.928) as well as the 

moderating role of ethical leadership in the correlation between negative affectivity and knowledge hiding (r = 0.352, 

t = 1.856) and that between negative affectivity and moral disengagement (r = 0.030, t = 0.210) were not confirmed. 

On the other hand, the correlation between negative affectivity and moral disengagement (r = 0.434, t = 3.794) and 

that of moral disengagement and knowledge hiding (r = 0.506, t = 4.013) as well as the mediating role of moral 

disengagement in the correlation between negative affectivity and knowledge hiding [variance accounted for (VAF) 

= 0.623, Z-value = 2.706] were established. 

Conclusion: Employees with negative affectivity activate moral disengagement as a secondary cognitive process and 

obscure their personal ethical principles in so far as possible, which makes them hide the knowledge demanded by 

other members. 
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گر رهبری تفاوتی اخالقی و تعدیلتبیین نقش میانجی بی :سازی دانشهمبستگی حاالت عاطفی منفی با پنهان

 اخالقی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 

 2ناهید معظم، 1رضا زارع

 

 

 چكيده
کاری پنهان چرا که ؛سازی دانش استجلوگیری از پنهان ،ترین ویژگی مدیریت دانشآید و مهمسازمان با تسهیم دانش در محیط کار به وجود میهای دانشی در سرمایه مقدمه:

سازی دانش در بین نر پنهار بشناسایی عوامل رفتاری مؤث از انجام پژوهش حاضر،هدف  بنابراین،سازد. ها به ویژه در بخش سالمت میعلمی مضرات زیادی را متوجه سازمان

 .بودکارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

را کارکنان دانشگاه علوم پژشکی اصفهان  تحقیقاجرا شد. جامعه آماری  1399به صورت مقطعی در پاییز و زمستان سال  همبستگی بود که -این مطالعه از نوع توصیفی :هاروش

 Positive and Negativeهای نامهپرسش با استفاده ازهای تحلیلی صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. داده به نفر به عنوان نمونه Morgan، 291تشکیل داد که با استفاده از جدول 

Affect Schedule (PANAS( رهبری اخالقی ،)Ethical Leadership Scale  یاELSبی ،)( تفاوتی اخالقیPropensity to emotionally indifference scaleو پنهان ) سازی

 .تحلیل قرار گرفتتجزیه و مورد  Smart-PLSو  SPSSافزارهای نرم دریابی معادالت ساختاری و به روش مدل گردیدآوری ( جمعKnowledge hiding scaleدانش )

سازی تگی میان حاالت عاطفی منفی و پنهانگر رهبری اخالقی بر همبستعدیلثیر نقش أ( و تr ،928/0 = t = 132/0سازی دانش )همبستگی میان حاالت عاطفی منفی و پنهان ها:یافته

اما همبستگی میان حاالت عاطفی  ،فتیید قرار نگرأ( مورد تr ،210/0 = t = 030/0) تفاوتی اخالقیهمبستگی حاالت عاطفی منفی و بی همچنین،و  (r ،856/1 = r = 352/0دانش )

تفاوتی اخالقی در همبستگی میان حاالت ( و نقش میانجی بیr ،013/4 = t = 506/0) سازی دانشتفاوتی اخالقی با پنهان( و بیr ،794/3 = t = 434/0) تفاوتی اخالقیمنفی با بی

 .یید شدأت [Variance accounted for ،706/2 = Z( VAF) = 623/0]سازی دانش عاطفی منفی و پنهان

که این  کنندمیشان را هرچه بیشتر مبهم خصیعنوان یک فرایند شناختی ثانویه فعال و قواعد اخالقی ش تفاوتی اخالقی را بهمنفی، بی کارکنان دارای حاالت عاطفی گیری:نتیجه

 .دهدمیها را به سمت پنهان کردن دانش مورد درخواست سایر اعضا سوق امر آن

 ایران ؛دانش ؛رهبری ؛اتاخالقی ؛عاطفی اختالالت های کلیدی:واژه

 
ارکنان کگر رهبری اخالقی در تفاوتی اخالقی و تعدیلتبیین نقش میانجی بی :سازی دانشهمبستگی حاالت عاطفی منفی با پنهان .دی، معظم ناهرضا زارع ارجاع:

 75-82(: 1) 18؛ 1401 مجله تحقیقات نظام سالمت .دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 15/1/1401تاریخ چاپ:  4/11/1400 پذیرش مقاله: 1/12/1399 مقاله: دریافت

 

 مقدمه

شوند که ایجاد، به های مدیریت دانش به عنوان کانالی در نظر گرفته میسیستم
( و 1گذاری و استفاده از دانش را برای سازمان و کارکناان نن تساهی) )اشتراک
مختلا  در رابهاه باا وفاای  و فراینادهای  کند تا تجربیات و دانشکمک می
(. تسهیم داناش بار افازایش 2در مح) کار میان کارکنان توزیع شود )گوناگون 

 بنابراین، .ثر استؤها مهای رقابتی سازمانکارایی، بهبود کیفیت و افزایش مزیت
گذاری افازایش باه اشاتراک باه منظاورهایی رهبران سازمان به دنبال یافتن راه

گذاری دانش، اشتراکهای مختل  برای به وجود مشوق با اما(، 3هستند ) دانش
 کااری علمای مشاغولو باه پنهان رنادکارکنان تمایلی به تسهیم دانش خود ندا

تواناد عملکارد سازی دانش میو همکاران، پنهان Cerne نظر(. به 4ند )باشمی
( و موجا  کااهش 5وری سازمانی را تضاعی  کناد )بهره ،نن دنبالفردی و به 

گساتر  بار ایان، عاالوه . (6شاود ) سهح خالقیت و رفتار ابتکااری کارکناان
دار شادن اعتمادی و نگر  منفی کارکنان نسبت باه هام و خدشاهفرهنگ بی

(. 7ساازی داناش باشاد )تواناد از دیگار پیامادهای پنهانمی ،روابط بین فردی
اعتماادی و ساازی داناش در بساتر بیکاه پنهان بر این باور هستنددانشمندان 

 یاباد و بار( افازایش می9ت سازمانی ادراک شده )( و سیاس8پذیری باال )رقابت
عکس، در شرایط تبادل اجتماعی متقاب) و غال  بودن جاو تسالط ساازمانی یاا 

 (.10یابد )وقتی که افراد دارای انگیزه اجتماعی باالیی هستند، کاهش می
Liu عاواملی جملاه از  ،که حاالت عاطفی منفی گزار  کردند و همکاران

 مقاله پژوهشی
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ه خادمات یاگاذارد و ممکان اسات بارای اراکارکنان تأثیر می بر رفتار که است
(. حااالت عااطفی منفای باه تجرباه 11رجوعان مضر باشاد ) باکیفیت به ارباب

حاالت،  این احساسات منفی از جمله اضهراب، ترس، غم و عصبانیت اشاره دارد.
این محدود شادن، فارد را باه سامت  و کندای افراد را محدود میاندیشه لحظه

(. بار 12برد که اثرات مستقیم و فاوری دارد )ای میکنندهقدامات سریع و تعیینا
(، در DMAیاا  Dynamic model of affectاساس نظریه پویای عاطفاه )
درجه نگاهی فرد از نحوه و چگاونگی حااالت خلقای  ،هنگام مواجهه با استرس
زا باعا  که عام) اساترس طوریه ب ؛یابدداری کاهش میخویش به طرز معنی

معکاوس و ه رابها ،شود و در نتیجاهمحدود شدن دامنه تجربیات خلقی فرد می
و  Fida(. 13شااود )ای بااین عاطفااه موباات و منفاای ایجاااد میافاازایش یابنااده

ند هسات کارکنان دارای حاالت عاطفی منفی بر این باوربیان کردند که  همکاران
معرض خهر کاهش پتانسی) ها را در که تسهیم دانش با دیگران ممکن است نن

 ،همچنین .و از دست دادن کنترل بر روی دانش خود قرار دهد علمی در سازمان
باعا  از باین باردن اخاالق و رفتاار  ،ها دریافتند که حاالت عااطفی منفاینن

، حاالت عاطفی Xiaو  Zhaoهای ( و بر اساس یافته14شهروندی خواهد شد )
 (. 3دارد ) یش رابهه موبتسازی دانمنفی با رفتارهای پنهان

عناوان یاک فرایناد شاناختی ثانویاه،  توانناد باهحاالت عاطفی منفی می
 ،ای فردکد استانداردهای لحظه ،موج  نن تفاوتی اخالقی را فعال کنند که بهبی

استاندارد  رفتار غیر منجر به قاب) قبول بودنو این امر گردد میضعی  یا پنهان 
تفاوتی اخالقی نوعی تهدید است و به مساأله (. بی15شود )میاز نظر اخالقی او 

پردازان ولیت اشاره دارد. نظریهؤتمای) افراد به عدم دخالت در امور و پذیر  مس
تقابا)، »سازی سه هنجاار اجتمااعی تفاوتی اخالقی را به میزان درونیمقوله بی

کاه کارکناان  بر ایان بااور هساتنداند و نسبت داده «پذیریولیتؤانصاف و مس
دهند و در کار خود دچار عالقه شغلی خود را به مرور زمان از دست می ،تفاوتبی

شوند. این رفتاار، یاک بحاران خاامو  اسات کاه ساقوو نرام و فرسودگی می
تفاوتی اخالقی به دلی) عواما) (. بی16تخری  مستمر سازمان را به همراه دارد )

و احسااس گنااه و عاذاب وجادان را  یدنمامیزا و احساسات منفی بروز استرس
تفاوتی باالیی هستند، تمای) باه کارکنانی که دارای بی ،دهد. بنابراینکاهش می

 (.17کاری علمی دارند )نشان دادن رفتارهای انحرافی از جمله مخفی
نمایش رفتار هنجاری مناس  از طریق اقدامات شخصی  ،رهبری اخالقی

( و باه عناوان 18و روابط بین فردی و انتقال چنین رفتاری به پیروان اسات )
ها و رفتار کارکنان در کانون توجه قرار دارد الگوی نقش، برای ارتقای نگر 

 کندو نقش مهمی را در توسعه و تداوم فرهنگ اخالقی و رفتار اخالقی ایفا می
که کارکنان در محیهی فعالیت هنگامی و همکاران،  Brown از دیدگاه (.19)

نمایند که با رفتارهای اخالقی، صداقت و اهمیت دادن به ساایرین و عادالت 
شاان و تعهد بیشتری به سازمان میان فردی همراه است، رضایت شغلی باالتر

  .(20خواهند داشت )
پیامدهای مهام ساازمانی  ،ی اخالقیاند که رهبرمهالعات نشان داده نتایج
تولید  شهروندی سازمانی و کاهش رفتارهای ضد افزایش عملکرد، رفتارهمچون 

(. با توجه به اهمیت و نقش دانش بار عملکارد 21و یا انحرافی را به دنبال دارد )
نقش کارکنان و سیساتم درماان بار حفاا و ارتقاای  ،فرد و سازمان و همچنین
حااالت عااطفی  باین با هدف بررسی همبستگیحاضر  سالمت جامعه، پژوهش

گر رهبری تفاوتی اخالقی و تعدی)سازی دانش با نقش میانجی بیپنهان ومنفی 
 انجام شد. اخالقی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 هاروش
کمی از نظر هدف، کاربردی و از نظر طرح تحقیق، توصایفی از ناوع  مهالعهاین 

. گردیدانجام  1399همبستگی بود که به صورت مقهعی در پاییز و زمستان سال 
کارکنان شاغ) در پاردیس دانشاگاه علاوم پزشاکی  تحقیق شام)جامعه نماری 
نفر  Morgan، 291که حجم نمونه با استفاده از جدول  نفر( بود 1200)اصفهان 

نوری . ابازار جماعباودگیری به صورت ساده تصاادفی دست نمد. رو  نمونهه ب
ای شام) دو بخاش االت بسته و دارای طی  پنج گزینهؤنامه با سها پرسشداده
شااناختی و متغیرهااای پااژوهش بااود. االت مربااوو بااه اطالعااات جمعیتؤساا

 ساسس ان توزیع وهفته در بین پاسخ دهندگ 3به مدت  پژوهشهای نامهپرسش
 نوری گردید.جمع

 پژوهش هایابزار
و  بررساینوری اطالعات در خصوص موضاوع ماورد جهت جمع در مهالعه حاضر،
 بخش دو شام)نامه استفاده شد که از رو  میدانی و ابزار پرسش ،هانزمون فرضیه

 کیفای اطالعات سایر و شناختیجمعیت اطالعات کس  منظور به عمومی سواالت

 .بود تخصصی الؤس 56 و (تحصیالت میزان سن، جنسیت،)
ای باه گزیناه پانجاز مقیااس لیکارت ، نامهاالت پرساشؤبرای پاسخ به س

 = مااوافقم،  4= نظااری ناادارم،  3، = مخااالفم 2= کااامالم مخااالفم،  1صااورت 
 نامه مربوو باه هارو پرسش تشریح متغیرهاشد که  دهینمرهموافقم  = کامالم 5

 ادامه نمده است.در کدام 
Positive and Negative Affect Schedule (PANAS :) این ابازار در

ال ؤسا 10و همکاران طراحی گردید و مشتم) بار  Watsonتوسط  1988سال 
سنجش حااالت عااطفی منفای )عصابی، غمگاین، نگاران،  به منظوراست که 

 (.22) گارددمیصبر، ناراحت( استفاده افسرده، پریشان، متشنج، ملول، رنجور، بی
 به دست نمد. 82/0 ،نامهاین پرسش Cronbach's alpha مقدار ضری 
ایان  :(ELSیاا  Ethical Leadership Scaleرهباری اخالقای )مقیاس 

و دو بعاد و همکاران طراحی شاد  Brownتوسط  2005در سال  اولین بار ابزار
ال ؤسا 10باا  در مجماوعگویاه( را  4گویاه( و مادیر اخالقای ) 6فرد اخالقی )

 مقادار ضاری (. 23) شاودمیبرای سنجش رهبری اخالقی استفاده  و سنجدمی
Cronbach's alpha  گزار  گردید 89/0 ،نامهپرسشاین. 

 Propensity to emotionallyتفااااوتی اخالقااای )بیمقیااااس 

indifference scale):  توساط ال اسات و ؤسا 24 شاام)این ابزارMoore  و
(. 24) رودمایتفاوتی اخالقی به کاار برای سنجش بی و طراحی گردید همکاران

 .عنوان شد 91/0 ،نامهپرسشاین  Cronbach's alpha مقدار ضری 
ایان ابازار  :(Knowledge hiding scaleساازی داناش )پنهانمقیاس 

 شدسازی دانش طراحی سنجش پنهانن به منظور و همکارا Connellyتوسط 

ناپذیر، عادم اشاتراک، کاری اجتنابباشد و موارد پنهانگویه می 21 متشک) ازو 

قارار  ارزیاابیال ماورد ؤس 12با  مجموعدر بازی گنگ، احتکار دانش منهقی را 

باه  90/0 ،نامهپرساشایان  Cronbach's alpha مقدار ضری  (.25دهد )می

 دست نمد.

 روش اجرا
بدین صورت که دانشاگاه علاوم  گرفت؛انجام ای رو  طبقه به گیرینمونه

های مختل  تقسیم شد و پس پزشکی اصفهان به چند طبقه شام) دانشکده
از اخذ مجوزهای مربوو و ضامن رعایات اصا) محرناماه باودن اطالعاات 
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ها به صورت تصادفی و با مراجعه حضوری باین کارکناان نامهپرسش ،فردی
نامه ابری برای تکمی) پرسشتا تمامی اعضای نمونه شانس بر گردیدتوزیع 

 داشته باشند. 
 ه شاد ونظر گرفت شاغ) بودن در دانشگاه در شام) معیار ورود به مهالعه

کنندگان نظر سن یا رده شغلی و یا تحصیالتی برای شرکت هیچ محدودیتی از
 وجود نداشت. 

شاد و ارایاه  کنندگانتوضیحات الزم در ماورد هادف تحقیاق باه شارکت
فاراد در ا ،. همچناینگردیادن تشاریح نابرای ن ،نیازمند توضیح بوداالتی که ؤس

 ی تحلی)برا ،حق انتخاب داشتند. در ادامه پژوهشمشارکت یا عدم مشارکت در 
 22ه نساخ SPSSافزارهاای نرم یابی معادالت ساختاری باامدله ها از شیوداده
(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY ) وSmart-PLS 

 استفاده گردید. 3نسخه 
 

 هایافته

شاده  ارایاه 1در جادول های عمومی پاسخ دهندگان های مربوو به ویژگیداده
  ودند.بزن  ننان درصد 26درصد پاسخ دهندگان مرد و  74بدین ترتی ،  .است
 

 کنندگان بر حسب اطالعات دموگرافیکآمار توصیفی شرکت. 1جدول 

 (تعداد )درصد  متغیر

 7( 4/2) دیپلم تحصیالت

 61( 0/21) کاردانی

 134( 0/46) کارشناسی

 73( 1/25) کارشناس ارشد

 16( 5/5) دکتری تخصصی

 19( 5/6) 29تا  20 رده سنی )سال(

 102( 0/35) 39تا  30

 122( 0/42) 49تا  40

 48( 5/16) و باالتر 50

 12( 1/4) 5کمتر از  سابقه کار )سال(

 59 (3/20) 9تا  5

 114( 2/39) 14تا  10

 73( 1/25) 19تا 15

 33( 3/11) و باالتر 20

 

 نماااار توصااایفی مااارتبط باااا متغیرهاااای پاااژوهش، نتاااایج نزماااون 
Kolmogorov-Smirnov معیارهاای جملاه ز )اگیری اندازه یو براز  الگو

 نمده است. 2در جدول  و پایایی مرک ( Cronbach's alpha ضری 
  شده است. ارایه 3در پژوهش در جدول  شدهاستفاده  واگرا و همگرا روایی
 و نرماال باودن از هااداده توزیاع تخهای و 3و  2ول اجد نتایج به توجه با
 افازارنرم از اساتفاده ، زمیناهKolmogorov-Smirnovنزمون  شدن دارمعنی

Smart-PLS شدفراهم  هاداده تحلی) در. 

 االت تحقیقؤآزمون مدل مفهومی پژوهش و بررسی س
 )قسمت ال (   استانداردیدر دو حالت ضرا PLSافزار خروجی نرم 1 شک)در 

را االت ؤنتایج نزماون سا نیز 4جدول . ه شده استیارا)قسمت ب(  tو مقادیر 
 .دهدنشان می

ری را گیری و ساختابه منظور بررسی مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه
 بینای متغیرهاای مکناونشاده در پیش کند و موفقیت مادل نزماونکنترل می
ر گردیاد کاه نتاایج نن دمحاسابه Goodness of Fit (GOF )معیار زا، درون
 ارایه شده است. 5جدول 

 

𝐆OF = √Communality̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  R2̅̅ ̅ = √0.370̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ×  0.266̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0.331 

 

 کننادهو بیان داد، براز  کلی مدل را نشان (331/0مقدار ) GOFشاخص 
بارای  CV-Com مقدار شاخص ،همچنینه شده است. یکیفیت مناس  مدل ارا

 ریدامقا ایان هکانماد دست ه ب 31/0 با برابر CV-Redو  37/0، مدل پژوهش
 است. شده هیارا مناس  مدل نسبتام کیفیت نشان دهنده
 

 بحث
باا هادف شاناخت همبساتگی میاان حااالت عااطفی منفای و  پژوهش حاضر

گر رهباری اخالقی و تعادی)تفاوتی سازی دانش با تبیین نقش میانجی بیپنهان
اسااس  بارشاد.  نجااماخالقی در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ا

. نگردید ییدأسازی دانش تحاالت عاطفی منفی و پنهانهمبستگی میان  ها،یافته
داشات. نهمخاوانی Fida (17 )و Xia (3 )و  Zhaoاین یافته با نتایج مهالعات 

 مساتقیم بااباه طاور حااالت عااطفی منفای  رسایدند کاهها به این نتیجاه نن
داد که  توضیح چنینتوان علت را . می(3، 17) سازی دانش همبستگی داردپنهان

خاار   أتواند منشامی ،بروز حاالت عاطفی منفی و فشارهای عصبی در کارکنان
د اشد که فرو از طرف همکاران و مدیران و شرایط کاری نبباشد سازمانی داشته 

 أجا منشااین در بنابراین، .ه دانش خود باشدیدنبال سکوت سازمانی و عدم ارا به
 . داردبروز حاالت عاطفی اهمیت 

 

 گیریانداز الگوی و برازش Kolmogorov-Smirnovآمار توصیفی متغیرهای پژوهش بر حسب نتایج آزمون . 2جدول 

 گیریاندازه ینتایج برازش الگو رهاینرمال متغ عیتوز بیشینه کمینه واریانس انحراف معیار ±میانگین  یفیآمار توص

 P (05/0 <) 5/0 < AVE 7/0 < α 7/0 < CRمقدار  t آماره

 879/0 846/0 550/0 20/0 047/0 60/3 80/1 207/0 718/2 ± 456/0 حاالت عاطفی

 921/0 902/0 542/0 01/0 45/0 50/4 10/1 586/0 024/3 ± 766/0 رهبری اخالقی

 930/0 921/0 501/0 02/0 121/0 73/4 41/1 303/0 988/3 ± 551/0 تفاوتی اخالقیبی

 923/0 905/0 521/0 01/0 0//26 92/4 08/2 594/0 865/2 ± 771/0 سازی دانشپنهان
AVE: Average variance extracted; CR: Composite reliability 
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 همبستگی متغیرهای پژوهش بر اساس روایی واگرای مدل. 3جدول 

 سازی دانشپنهان رهبری اخالقی حاالت عاطفی منفی تفاوتی اخالقیبی 

    707/0 تفاوتی اخالقیبی

   741/0 -450/0 حاالت عاطفی منفی

  736/0 082/0 -128/0 رهبری اخالقی

 722/0 085/0 -289/0 572/0 سازی دانشپنهان

 
ییاد قارار أتفاوتی اخالقی ماورد تحاالت عاطفی منفی با بی بینهمبستگی 
 عریضای و همکااراننتایج تحقیقات ال با ؤدست نمده از این سه گرفت. نتایج ب

(13) ،Isbell ( و15) و همکاااران Fida شااتمهابقاات دا (17) و همکاااران .
تفااوتی که با افازایش حااالت عااطفی منفای، بیگونه تشریح کرد توان اینمی

حاالت عاطفی منفی برای منع استفاده  چرا که ؛اخالقی نیز افزایش خواهد یافت
هاای دهناد و ساسس محرکه مییاز سبک پرداز  غال ، اطالعات منفی را ارا

ای فعاال کاردن لحظاه عنوان فرایند شاناختی ثانویاه بارای غیار اخالقی را به
 کنند. ای اخالقی درونی فراهم میاستاندارده
 

 

 
 )ب( (t مقادیر) داریمعنی حالت)الف( و  (رگرسیونی ضرایب) استاندارد حالت در پژوهش مدل .1شکل 

 ال 

 ب
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 قیآزمون سؤاالت تحق. 4جدول 

 نتیجه ثیر/أنوع ت Pمقدار  Tآماره  ضریب رگرسیون سؤاالت پژوهش

 رد 13/0 928/0 -132/0 سازی دانش همبستگی دارد؟آیا حاالت عاطفی منفی با پنهان

 ییدأت 005/0 794/3 434/0 تفاوتی اخالقی همبستگی دارد؟آیا حاالت عاطفی منفی با بی

 ییدأت 002/0 013/4 506/0 سازی دانش همبستگی دارد؟تفاوتی اخالقی با پنهانآیا بی

     رهبری اخالقیگر متغیر تعدیل ورود

سازی دانش آیا رهبری اخالقی در همبستگی میان حاالت عاطفی منفی و پنهان

 گر دارد؟نقش تعدیل

 رد 27/0 856/1 352/0

تفاوتی اخالقی آیا رهبری اخالقی در همبستگی میان حاالت عاطفی منفی و بی

 گر دارد؟نقش تعدیل

 رد 117/0 210/0 030/0

 

 های متغیرهای مکنونشاخص. 5جدول 

 مقادیر اشتراکی 2R متغیر

 295/0 164/0 تفاوتی اخالقیبی

 413/0 368/0 سازی دانشپنهان

 349/0 - حاالت عاطفی منفی

 425/0 - رهبری اخالقی

 370/0 266/0 میانگین

 
. باودیید أمورد ت نیز سازی دانشتفاوتی اخالقی و پنهانهمبستگی میان بی

احساساات منفای و تفااوتی اخالقای، توان گفت کاه بیمی این یافته در توضیح

؛ دهدعلمی کارکنان را افزایش میسازی پنهاندر نتیجه، . کندزا را فعال میاسترس

اعتبار کردن کارکرد خاودتنظیمی، احسااس تواند با بیتفاوتی اخالقی میبی چرا که

جویی ساازمانی و وقاوع عذاب وجادان را باه عناوان واکنشای بارای انتقاامگناه و 

های یافتاهال باا ؤدست نماده از ایان ساه نتایج ب تعارضات سازمانی کاهش دهد.

  مشابه بود. Xia (3)و  Zhao ( و16) سیدنقوی و کشاورز هایپژوهش

 سازی دانش از طریق متغیر میاانجیهمبستگی حاالت عاطفی منفی با پنهان

 ،ساازی داناشیید قرار گرفت. علت این اسات کاه پنهانأتفاوتی اخالقی مورد تبی

سازمانی دارد و منجر به مخدو  شدن روابط بین های درونتأثیر منفی بر همکاری

فعالیات افاراد را  ،شود. حاالت عااطفی منفایفردی در سهح واحدهای سازمان می

ایجااد ارتبااو باا  باهای) فارد باع  کاهش تم ،کند و این محدود شدنمحدود می

حاالت عاطفی منفی از طریاق ایجااد  بنابراین،همکاران و تبادل دانش خواهد شد. 

زمیناه را بارای  ،تفااوتی اخالقایگرای ثانویاه مانناد بیرفتارهای ضدتولید و منفی

با نتایج مهالعات  به دست نمدههای یافتهکند. سازی دانش فراهم میافزایش پنهان

 .باشدمی راستا( هم15و همکاران ) Isbell ( و13) همکاران عریضی و

گر رهبری اخالقی بر همبستگی حاالت عاطفی منفی باا ثیر متغیر تعدی)أت
تفااوتی بر همبستگی حاالت عاطفی منفای و بی همچنین،سازی دانش و پنهان

 Zhao، (17) و همکاران Fida نتایج تحقیقاتها با یید نشد. این یافتهأاخالقی ت
توان گفت کاه هرچناد در توضیح می .مغایرت داشتMiao (21 )و  Xia (3)و 

علت عدم وجاود ه اما ب ،دوستی استمظهر اصول صداقت و نوعرهبری اخالقی 
تواند الگوی رفتار اخالقی خاود را باه کارکناان نمی ،ارتباطات سازمانی اثربخش

نباود  دوم ایان کاهبخشاد. ها بهباود منتق) کند و روابط میان فردی را بین نن

سیستم ارزیابی عملکرد مناس  که نتایج شغلی را بر اساس نتایج گروهی بررسی 
ثر ؤساازی داناش ماکااهش پنهان وثیر رهبری اخالقی أتواند در عدم تمی ،کند
گذاری دانش و عدم دستیابی باه نتاایج در صورت عدم به اشتراک چرا که ؛باشد

کااری پنهان هستند. بناابراین،ول ؤد یک گروه مستمامی افرا ،مورد نظر سازمان
این که اگر سیستم تنبیه و پادا  بر اسااس  سومدانش به حداق) خواهد رسید. 

ساازی را کااهش دهاد. تواند زمینه رفتار انحرافای پنهانمی ،نتایج گروهی باشد
مشکالت اخالقی و حاالت عاطفی ناشی از عوام) خاانوادگی چنانچه  ،همچنین
کاه  ها داشته باشد و ایانتواند در بهبود ننثیر کمی میأرهبری اخالقی ت ،باشد
خانوادگی به طور خواسته یا ناخواسته بر  ،) کاری و همچنینیها و مساولیتؤمس

گااذارد و ممکاان اساات بااه صااورت خسااتگی، جساام و روح کارکنااان اثاار می
و خاانواده و  گیری و رفتارهای دیگر نمود پیدا کندحوصلگی، عصبانیت، گوشهبی

  نتایج شغلی فرد از نن تأثیر بسذیرد.
 .نتیجه رفتار یا شخصیت خود فرد اسات ،گاهی پیش نمدن مشکالت کاری

افرادی که از شغ) و محیط کاری خود توقع زیادی دارناد و خیلای  ،به طور موال
 ،توانند مشکالت اجتماعی را به راحتی پشات سار بگذارنادگرا هستند، نمیکمال
دهناد و ن که برخی افراد هم وفیفه شغلی خود را به خاوبی انجاام نمیضمن ای
ند همیشه با مشکالت پیش نمده هست کنند و مجبورکاری میانگاری یا کمسه)

 به. رنگ خواهد بوددست و پنجه نرم کنند که نقش رهبری اخالقی در اینجا کم
 و عواقا  باه نسبت را کارکنان تا شودمی پیشنهاد دانشگاه مدیران به کلی، طور
 در منفی عاطفی حاالت این که دیگر و سازند نگاه دانش سازیپنهان منفی نتایج

 ایان باا مقابلاه بارای باتجرباه افاراد و مشاوران از و کنند بینیپیش را کارکنان
 از جلاوگیری یاا کااهش هاایراه از نمایناد. یکای اساتفاده کارکنان در حاالت
 روناد اثربخشای از باید مدیران که است این کارکنان منفی عاطفی هایوضعیت
 دالیا) کنناد و اگار حاصا) اطمیناان سازمان در کارکنان تجدیدنظر و شکایت
باا  باید مدیران شود،می کارکنان منفی عواط  ایجاد باع  که دارد وجود خاصی

 مکاانی و فرصات هاانن باه اعتماد و همکاری احترام، با دوستانه، ایجاد فضایی
 های مدیریتی نن است که مادیراننکته مهم در زمینه .بدهند خود از دفاع برای

و تساهی) ارتبااو میاان خاود و  اخالقای اصاول یادگیری افزایش در باید سعی
 گیریتصامیم فرایند در را هانن و بشنوند را کارکنان نظرات کارکنان داشته باشند،

 .یابد افزایش اخالقی رهبری حوزه در ننان اثربخشی تا دهند مشارکت
هاا، متکای تارین ننهای متعددی داشت که مهمپژوهش حاضر محدودیت

بود کاه  افراد به مربوو فرهنگی خصوصیات ها به خودگزارشی افراد وبودن یافته
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و  کارکنان خاص فرهنگی هایویژگی تأثیر تحت مهالعه هایداشت یافته امکان
 تکرار برای بعدی مهالعات انجام شرایهی، چنین در. تغییر کند هانن سازمانی جو

 طاور به کشور هایدانشگاه سایر در و فرهنگی هایزمینه سایر در حاضر تحقیق
 عواما) های نیناده،پژوهش در گردد. همچنین، بهتر استمی پیشنهاد ترگسترده
 .شوند بندی رتبه کام)، شناسایی بر عالوه دانش سازیپنهان بر مؤثر
 

 گیرینتیجه
دهد که حاالت عاطفی منفی کارکناان باه تنهاایی نشان می نتایج مهالعه حاضر

تفااوتی بلکاه پیامادهای نن از جملاه بی ،شاودموج  مخفی کردن داناش نمی
حاا)، درک کنااد. راهسااازی دانااش فااراهم میزمینااه را باارای پنهان ،اخالقاای

صات و پیشایندهای ایجاد عواط  منفی در کارکنان است کاه مادیران بایاد فر
هایی کاه کارکناان را مکانی برای بیان مشکالت، نیازها، تعارضات و نزار و اذیت

تواند به کارکنان کمک کند تا ذهنیت خود را بدهند. این اقدام می ،کندتهدید می
 د.نتولید پنهان کردن دانش را کاهش ده دوباره ارزیابی کنند و رفتارهای ضد
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