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Kanonik Korelasyon Analizi 
ile İş Tatmini ve Bilgi Yönetimi 
Uygulamaları Arasındaki İlişkinin 
Ortaya Çıkarılması*

Özet

Bu çalışmada, bilgi yönetimi ve iş tatmini etkileşimini ortaya çıkarmak amaçlanmak-
tadır. Bu amaçla, termal bir konaklama işletmesi örnek alınmıştır, çünkü bu işletme-
de, kurumsal rekabetin ve söz konusu iki değişkenin etkileşiminin yüksek olduğu dü-
şünülmektedir. Veriler 198 çalışandan elde edilmiştir ve 177 kullanılabilir ankete ula-
şılmıştır. Yapıları etkileyen temel faktörleri belirlemek için faktör analizleri uygulan-
mıştır. Daha sonra bu iki yapı arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için kanonik korelas-
yon uygulanmıştır. Kanonik korelasyon katsayısının pozitif ve anlamlı olması iş tat-
mini ile bilgi yönetimi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Yönetimi, İş Tatmini, Kanonik Korelasyon Analizi, Moti-
vasyon, Bilgi Paylaşımı

Association between Job Satisfaction and 

the Applications of Knowledge Management 

Revealed by Canonical Correlation Analysis
Abstract

The purpose of this research is to obtain the interaction between knowledge ma-
nagement and job satisfaction. Thus, a thermal hotel firm was sampled, because it 
was thought that the interaction between two variables and institutional competition 
could be high at this firm. Data were obtained from 198 employees and 177 usable 
questionnaires were acquired. Factor analyses were employed to identify key fac-
tor constructs. Then canonical correlation was applied to examine relationship bet-
ween the identified constructs. Positive and significant canonical correlation coeffi-
cient reveals that there is a positive relationship between job satisfaction and know-
ledge management.
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