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  1389 زمستان، 2سال سوم، شماره 

  هاي مديريت دانش  يابي نقش اخالق در موفقيت سيستم مدل
 

  2نوري ، سيد سپهر قاضي*1صديقه رضاييان فردويي

  ايران تهران، ،مربي دانشگاه پيام نور  ،دانشجوي دكتري مهندسي صنايع -1
  ايران تهران، مدرس، تربيت دانشگاه اطالعات، فناوري مديريت گروه دانشيار، -2

  چكيده
همچنين،  .تواند توليد كند، سرعت اين دانش و ميزان انباشت دانش توليد شده، ارتباط مستقيم دارد بازار كار، با دانشي كه سازمان ميامروزه، موفقيت در 

از  .نداند در خلق، اكتساب و انتقال دانش، همچنين در تعديل رفتار براي انعكاس دانش جديد كارآ هست هايي كه فرهنگ يادگيري قوي را توسعه داده سازمان
جامعه از آرامش خاطر و  رخ نخواهد داد ود شكوفائي علمي، پيشرفت صنعتي و رفاه اجتماعي شوتا اين مسئله حل نكه  استمهم و جدي  يبحث ،طرفي اخالق

. ها نيز سخن گفت و آن پديدهميتوان از ارتباط مباحث فلسفه اخالق  ،هاي ديگري نيز كشيده شود به حوزه ،اگر دامنه اين مباحث .شادي برخوردار نخواهد شد
حاضر همبستگي اصول اخالقي و   مقاله. پس موضوع سخن ارتباط اخالق و مديريت دانش از منظر فلسفي است .ها است مديريت دانش از جمله اين پديده

ر نظر گرفتن اخالق در همه ابعاد اصلي مديريت از داشتن نگاه سيستماتيك و د، موضوع منابعزيرا  وظايف فرايند مديريت دانش را مورد بررسي قرار داده است
براي بررسي . ساز استفاده شده است نامه محقق مدل مفهومي براساس ادبيات موضوع طراحي شده و ابزار پرسش ،براي سنجش اين موضوع .برد دانش رنج مي

) تحليل مسير( هاي ساختاري طور مشخص، از مدل ت ساختاري و بههاي مدل از رگرسيون استفاده شده است كه در اين راستا از مدل معادال رابطه بين متغير
درصد و سطح  95ها از ضرايب استاندارد استفاده و همچنين براي كليه مسيرها ضريب اطمينان  الزم به ذكر است براي تأييد يا رد فرضيه. ه استگرديداستفاده 

دار  فرايند مديريت دانش معني )وظايف( اخالقي و ابعاد كاركردي )هاي ها و شاخص مولفه(پارامترها  نتيجه تحقيق نشان داد كه رابطه بين. باشد درصد مي 5خطا 
وجدان و دقت در صحت از  ،محرمانگي ،پذيري مسئوليت ،تعهد ،كمك و همدلي ،رعايت مالكيت ،صداقت ،هايي مانند اعتماد فردي و گروهي بين مولفه. است

دليل انتخاب . همبستگي وجود دارد ،استانتشار و بكارگيري دانش  ،دهي سازمان ،خلق شامل كه مومي مديريت دانشيك طرف و ابعاد كاركردي الگوي ع
  .باشد الگوي عمومي مديريت دانش از بين الگوهاي متعدد مديريت دانش سادگي و كامل بودن زواياي آن مي

  
  اصول اخالقي ، الگوي عمومي مديريت دانش ، سيستم مديريت دانش :ها كليدواژه

  
  'مقدمه- 1

ها  شود، سازمان عصر دانايي ناميده مي1در عصر حاضر كه
هايي هستند كه روز به روز پوياتر و چالش  شاهد محيط
ناپذير دنياي  تغيير و تحول جزء جدايي. شوند برانگيزتر مي

. امروزي است، به عبارت ديگر تنها جزء ثابت تغيير است
ي تلقهاي نامشهود و معنوي كه همان دانش  امروزه سرمايه

يسته نگر شوند، به عنوان يك عامل مهم و حياتي  مي
هايي در برابر تغييرها و  به بيان ديگر، سازمان. ندشو مي

                                                 
  srezaiian@gmail.com :دار مكاتبات نويسنده عهده *

 

سرمايه نامشهود و اين ها پيروز خواهند بود كه بتوانند  تحول
اما در اين . خود را بهبود و توسعه بخشند) دانش(معنوي 

نش و ميان نكته قابل توجه اين است كه دستيابي به دا
. هاي دانش سازمان، بدون يادگيري ممكن نيست اندوخته
اند در  هايي كه فرهنگ يادگيري قوي را توسعه داده سازمان

خلق، اكتساب و انتقال دانش، همچنين در تعديل رفتار براي 
در سازمان يادگيرنده،  .انعكاس دانش جديد كارآ هستند
كند و  آموزد، تغيير مي سازمان در طول زمان مي

توانيم  به طور كلي مي. شوند عملكردهايش دگرگون مي
سازمان يادگيرنده را سازماني بدانيم كه در ايجاد، كسب، و 
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انتقال دانش مهارت دارد و در تغيير و اصالح رفتارهايش به 
در اين . كند هاي جديد كسب شده، عمل مي كمك آگاهي

ي تعريف از سازمان يادگيرنده، ايجاد و خلق دانش و نوآور
اما آفرينندگي . دهد و خالق بودن، ركن اساسي را تشكيل مي

و كسب دانش به تنهايي براي آنكه سازماني يادگيرنده 
آن دانش را در  دقلمداد شود كافي نيست، بلكه بايد بتوان

رفتارها و عملكردهايش به كار گيرد و بهبود و اصالح 
  .]2و1[ هايش را به كمك آنها ميسر سازد فعاليت
هايي هستند  هاي موفق و كامياب امروزي ما، سازمان نسازما

كه دانش جديد را خلق و يا كسب كرده و آن را به 
. اند هاي كاربردي براي بهبود فعاليت هايشان بدل كرده شيوه

آنها از شيوه هاي نو و خالق براي اصالح ساختار و 
توانند براي ما  اند و از اين رو مي عملكردشان بهره گرفته

اما در اين ميان رمز رسيدن به چنين  .ق و الگو باشندسرمش
هاي پشتيبان  سازي سيستم هايي و موفقيت در پياده سازمان

  .ها در نظر گرفتن موضوعات اخالقي است اين مقوله

ها را به سرعت  هاي نو، شيوه كار و زندگي انسان فناوري
اي ه دهند و همراستا با اين تغييرها، موضوع تغيير داده و مي

  .گيرند اخالقي روز به روز بيشتر موردتوجه قرار مي

اي است كه  موضوعي ميان رشته اطالعاتفناوري  اخالق
و  اخالقدو حوزه  دربحث از آن نيازمند آشنايي و تخصص 

مطرح  1يدكاربر اخالق در و است اطالعاتحوزه فناوري 
هدف از اين بحث آن است كه به سواالتي پاسخ . شود مي

هاي  هاي ارزشي افعال و مسئوليت مربوط به بنيان گويد كه
توان از  عالوه برآن مي. است اطالعاتحوزه فناوري  درافراد 

قبال زيربناهاي اخالقي حوزه فناوري  دردولتي  سياستهاي
حوزه  دربرخي از مفاهيمي كه . نيز بحث نمود اطالعات

و فلسفه سياسي كاربردي خاص داشته اند با  اخالقفلسفه 
دچار چالشهايي شده اند كه از آن  اطالعاتشرفت فناوري پي

جمله مي توان به مفهوم مالكيت، مفهوم حريم خصوصي، 
مفهوم توزيع قدرت، مفهوم آزادي هاي اساسي و مفهوم 

 .]3- 5[د مسئوليت اخالقي اشاره نمو

                                                 
1- Applied Ethics 

كاربردهاي «دانشگاه دي مونتافورد لستر، در پروژه اي به نام 
سعي دارد، » 2ات و ارتباطاتنوظهور فناوري اطالع

 10هاي  هاي اخالقي عجين شده با پيشرفتهاي فناوري ريسك
براي اين منظور، اين پروژه، . دسازسال آينده را كمينه  15تا 

ساز آينده را در  هاي جريان ابتدا، درصدد است تا فناوري
 5ها،  بيني در فهرست پيش. فناوري اطالعات پيش بيني كند

اطالعاتي به چشم مي آيد كه فناوري پردازش فناوري جديد 
به اين معني كه رايانه، تغيير احساسات كاربر را (احساسي 

  .درصدر اين فهرست قرار دارد) تشخيص مي دهد
مباحث  ،از طرفي در چارچوب مفاهيم الهي و اسالمي

اخالقي از موضوعات اصلي است كه مورد تاكيد فراوان 
اموال  "آمده  29نسا آيه  به عنوان نمونه در سوره .است

و ستدي با رضاي خودتان  يكديگر را از بين نبريد مگر داد
تواند بر اساس نياز دنياي مدرن به  كه اين خود مي "باشد

افزارها كه مانع رشد  استفاده بدون مجوز از نرمعدم 
ويا استفاده غيرقانوني از دانش  شود افزارها مي نرمسازندگان 

  . ساير موارد، ترجمه شود و فني و اسرارصنعتي
مديريت دانش موضوعي سيستماتيك است كه  بنابراين 

اجراي موفقيت آميز آن نيازمند نگرش همه جانبه و فراگير 
به عوامل در گير آن است كه يكي از اين عوامل نيروي 

رعايت اخالقيات از سوي نيروي انساني به . باشد انساني مي
. نمايد ريت دانش كمك ميسازي شدن مدي هر چه بهتر پياده

از اين رو بررسي اين نكات اخالقي و ارتباط مشخص آن با 
وظايف مديريت دانش و مفاهيم آن موضوعي است كه در 

ست ا اين در حالي.اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است
، استمنتشره در زمينه مديريت دانش بسيار زياد  مراجعكه 

ديدگاه اخالقي نسبتا ناچيز اين موضوع از هاي  اما بررسي
عواملي كه پياده سازي مديريت  كه يكي از باشد، در حالي مي

سازند عدم توجه كافي به  دانش را با مشكل مواجه مي
  .موضوعات اخالقي است

بنابرآنچه گفته شد اين مقاله درپي آن است كه با تحليل و 
هاي مديريت دانش  نقش كليدي اخالق در سيستم ،بررسي

                                                 
2- ETICA 
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شود را  مباحث پيشرفته فناوري اطالعات محسوب مي كه از
 :استسواالت تحقيق حاضر شامل موارد زير  .تبيين نمايد

  :سؤال اصلي

سازي و توسعه  آيا ميان اصول اخالقي و موفقيت در پياده- 
  مديريت دانش رابطه معناداري وجود دارد؟

  :سؤال فرعي

دانش تاثير هاي اخالقي بر چه ابعادي از مديريت  چه مولفه- 
  گذارد؟ مي

بنابراين هدف از اين تحقيق طراحي مدلي است كه روابط 
مديريت دانش را نشان دهد،  چرخههاي  معنادار بر مبناي گام

  . اي اخالق در مديريت دانش باشد كه نمايانگر نقش توسعه
  
  مرور مباني نظري و پيشينه تجربي تحقيق - 2

مرور تحقيقات (و تجربي ) ها مرور نظريه(پيشينه نظري 
سرمايه اجتماعي  ،پيرامون مديريت دانش) داخلي و خارجي

  .شود انجام ميو مباني اخالق در اين قسمت 

  مرور مباني نظري تحقيق 2-1
الگوها  ،مفاهيم(در اين قسمت به مباني نظري مديريت دانش

و ) سازي مديريت دانش و موفقيت آن و عوامل موثر در پياده
پرداخته ) اي مكاتب و اخالق حرفه ،تعاريف(اخالقيمباحث 

  .شده است

  مديريت دانش
 مفهوم مديريت دانش - 

دانش، موتور محركه توسعه دانايي محور بوده، توجه به آن 
در . اي در رشد سازمانها و جوامع خواهد داشت نقش فزاينده

هاي مختلف، پيوستن به  ها و شركت هاي اخير، سازمان سال
كار : اند و مفاهيم جديدي مانند را آغاز كردهروند دانش 

هاي  ، مديريت دانش، و سازمان)دانشگر(دانشي، دانشكار 
پيتر دراكر، . دهند دانشي، خبر از شدت يافتن اين روند مي

كارگيري اين واژگان، خبر از ايجاد نوع جديدي از  با به
دهد كه در آنجا به جاي قدرت بازو، قدرت  ها مي سازمان
بر اساس اين نظريه، در آينده جوامعي . اكميت داردذهن ح

توانند انتظار توسعه و پيشرفت را داشته باشند كه از  مي

به اين ترتيب برخورداري از . دانش بيشتري برخوردار باشند
سازمان . تواند به اندازه دانش، مهم باشد منابع طبيعي نمي

از يابد كه قادر است  هايي دست مي دانشي به توانمندي
ها  گونه سازمان اين .]6- 8[ نيروي اندك، قدرتي عظيم بسازد

امروزه شرايط و فضاي . هاي نويني روبه رو هستند با چالش
. ها بيش از پيش پيچيده و متغير شده است رقابتي سازمان

اي كه براي  گونه اين فضا به سرعت در حال تغيير است به
سرعت  ها، اين سرعت به مراتب بيش از بيشتر سازمان

تغييــرهاي مستمر دانش . پاسخگويي و توان تطبيق آنهاست
ها به وجود  نيز وضعيت عدم تعادل جديدي را براي سازمان

پايان دانش، بازارها را در حال تغيير  جريان بي. آورده است
ها را ملزم به تغييرهاي  مداوم قرار داده كه اين امر سازمان

نش باعث فاصله در عصر كنوني دا .]9[ كند مستمر مي
ها از يكديگر گرديده و به يك مزيت رقابتي  گرفتن شركت

 .تبديل شده است

كنند كه توافقي روي تعريف  بيان مي ارنسون و توربان
مديريت دانش وجود ندارد و علت آن جزء دوم آن يعني 

پيچيدگي مفهوم دانش و نيز وجود رويكردهاي  .است دانش
عث شده است تا نگرش مختلف در مورد مديريت دانش، با

 .]6[ واحدي در مورد مديريت دانش شكل نگيرد

را  اي است كه آن گونه برخي تعاريف از مديريت دانش، به
مالهوترا، . ها تنزل داده است حتي تا سطح مديريت داده

: دهد گونه ارائه مي تعريف خود را از مديريت دانش اين
ها در  مانمديريت دانش، فرايندي است كه بواسطه آن ساز«

، كدگذاري دانش )دروني كردن دانش(زمينه يادگيري 
هايي را  و توزيع و انتقال دانش، مهارت) بيروني كردن دانش(

  .]10[ »كنند كسب مي
داند كه مبتني بر چهار  هاينس، مديريت دانش را فرايندي مي

 : ]11[ ركن است

) آشكار يا نهفته بودن(كه به نوع دانش : محتوا) الف
 مربوط مي شود، 

دستيابي به مهارت هايي جهت استخراج : مهارت) ب
  دانش،
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فرهنگ سازمانها بايد مشوق توزيع دانش و : فرهنگ) ج
 اطالعات باشد، 

  سازماندهي دانش موجود: سازماندهي) د

يعني ايجاد كارل ويگ ، براين باور است كه مديريت دانش، 
فرايندهاي الزم براي شناسايي و جذب داده، اطالعات و 
دانش هاي مورد نياز سازمان از محيط دروني و بيروني و 

  .]12[ انتقال آنها به تصميم ها و اقدامهاي سازمان و افراد

  عمومي مديريت دانش الگوي - 
 دهد كه مديريت دانش نشان مي منابعمروري گذرا در 

. ندهستتعاريف و الگوهاي متعددي در اين زمينه مطرح 
باشد در  مي الگوي عمومي دانشيكي از آنها كه به عنوان 

 :اينجا آورده شده است

در اين الگو . ، الگوي عمومي دانش را ارائه داده استنيومن
ها  شود؛ اين زمينه دهي مي سازمان زمينهدانش در چهار 

  :عبارتند از
رفتارهاي مربوط به ورود دانش جديد به : خلق دانش

سيستم انساني يا اجتماعي است كه دامنة وسيعي را در 
توسعه، كه   كشف، كسب، فراخواني،: بردارد، نظير

گام دوم بعد از . دارد "نوآوري"پيوندي نزديك با 
  .كسب يا يادگرفتن دانش، حفظ آن است

 هايي است تمامي فعاليت: دانشدهي  و سازمانحفظ 
كه منجر به بقا و نگهداري دانش بعد از ورود آن به 

فعاليت حفظ، شامل رفتارهاي متنوعي . شود سيستم مي
هاي مربوط به اعتبار دانش، به روز كردن  فعاليت: مانند
 .و ساير موارد مي باشدآن 

شامل رفتارهاي متنوعي است : دانش انتشار و انتقال
  .و ارائه دانشارتباط، ترجمه، تفسير، پااليش : مانند

براي  موجود  دانش از استفاده: كاربرددانش
 هاست ها، عملكردها و رسيدن به هدف گيري تصميم

]13[.  
هاي يكي از الگوالگوي عمومي مديريت دانش نيومن 

كامل  ،كه در عين سادگي است مطرح در مديريت دانش

هاي  در اين تحقيق مبناي بررسي شاخص وباشد  نيز مي
  .ابعاد مديريت دانش  قرار گرفته استاخالقي بر 

  سازي مديريت دانش پياده - 
سازي مديريت دانش به ويژه به مفهوم مدرن آن  اما پياده

هاي الكترونيكي دانشي نيازمند  يعني در چارچوب سيستم
هر سازماني بايد ساختاري را  .استو ساختاري  عناصر

توسعه دهد كه بهترين تناسب را با نيروي انساني، پيشينه، 
مهارت، فناوري، مأموريت و فرهنگ سازماني خود را داشته 
باشد و سپس سبك و ساختار يادگيري مناسب را گسترش 

واتكينز و مارسيك  به اين فرايند به عنوان كالبدسازي . دهد
هاي  آزادسازي توانمندي هبهترين شيو سازمان يادگيرنده كه

دروني آن در زمينه فناوري، نيروي انساني و منابعش است، 
  .]14[ كنند نگاه مي

ترين عناصر موفقيت سيستم مديريت  بنابراين يكي از اساسي
باشد كه سرمايه اجتماعي  دانش توجه به مسائل فرهنگي مي

  . توانند مطرح باشند و اخالقيات در ارتباط با اين موضوع مي
اي از خصايص و مفاهيم از  مجموعه ،سرمايه اجتماعي

سازمان اجتماعي مانند اعتماد، هنجارها و شبكه هاست كه 
تسهيل كننده همكاري اعضا براي رسيدن به منافع مشترك 

سرماية اجتماعي به منابعي اشاره دارد كه در  .است
نها در هاي كسب و كار موجود است و از طريق آ شبكه

اين منابع شامل اطالعات، انديشه ها، . گيرد دسترس قرار مي
هاي كسب و كار، سرمايه مالي، قدرت و  ها، فرصت راهنمايي

نفوذ، حمايت عاطفي، حتي حسن نيت، اعتماد و همكاري 
دهنده  مطالعات محدود انجام شده در اين زمينه، نشان .است

وري نيروي انساني تأثير سرمايه اجتماعي بر كارآيي و بهره 
جايي  تر جابه تر تعامالت، نرخ پايين هاي پايين هزينه. است

افراد، تسهيم دانش و نوآوري و بهبود كيفيت محصوالت، از 
وري را  جمله مواردي است كه تأثير سرمايه اجتماعي بر بهره

هاي ضعف سرمايه اجتماعي در  نشانهاز . دهند نشان مي
به يادگيري دانش روز و تسهيم تمايل كاركنان  ، عدمسازمان

سازي سرمايه  تاكنون مفهوم هرچند .]2[ دانش و اطالعات
ابزارهايي  امااجتماعي بيشتر از سنجش آن مورد توجه بوده 

براي سنجش سرمايه اجتماعي معرفي  نيز متعدديكيفي 
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هاي اقتصادي  يهمكار  سازمان مدل پيشنهادي ماننداند  شده
بانك جهاني، پرسشنامه يكپارچه  مدل پيشنهادي ،1و توسعه

 .]15- 19[ و ساير موارد 2گيري سرمايه اجتماعي اندازه

هاي اجتماعي  بنابراين داشتن اصول اخالقي خود از سرمايه
آيد كه در دنياي امروز از  هاي انساني به حساب مي و سرمايه

سزاي  هو از طرفي نقش ب استموضوعات قابل بحث 
سازي و موفقيت  در پيادهفرهنگ و سرمايه اجتماعي 

  .هاي مديريت دانش غيرقابل انكار است سيستم

  اصول اخالقي واهميت آن در علم و دنياي مدرن - 
 از ناشي بلكه نيست بشريت آفريده ساده بطور اخالقيات
 و سازد را مي قانون ماهوي بدنه كه است انساني ماهيت
 ريشه از راهنما باورهاي .هستند آن از تابعي انساني قوانين

 و اخالقيات، استانداردها واژه .يوناني برگرفته شده است
 بر در را افراد از اي جامعه يا گروه يك كه است هايي آرمان
 را اخالقيات لغوي اي تعريف مقاله در بروس .گيرد مي

 استانداردهاي يا قوانين و هدايت درست و صحيح اصول
 به اخالقيات 3وبستر فرهنگ در. داند حرفه مي يك بر حاكم
 با يا و است بد و خوب آنچه با منضبط مواجهه معني

 .است آمده اخالقي و تعهدات وظايف

 گفت ناميتو اسالمي ايراني فرهنگ براساس و ديگر نگاه از
 و طبع خوي، به معناي خلق و است خلق جمع اخالق
 باآن كه افعالي شود مي باعث كه است نفساني كيفيتي سجيه
 .شود صادر انسان از ترديد و شك دارند بي تناسب كيفيت

 اطالق زيبا و زشت ملكات و افعال صفات، به اخالق

 فضيلت ويا زيبا و زشت پسوند با اينصورت در كه گردد  مي

 و است فلسفه از اي شاخه خالقياتا . .است همراه رذيلت و
 است انساني رفتار هدايتگر هنجارهاي به مربوط آنكه بدليل

 از و شود مي اقع و توجه مورد هنجاري علم بعنوان يك

 مثل شيمي فيزيكي علوم رياضيات، مثل رسمي علوم از اينرو

  . است تفكيك قابل و مجزا ... و فيزيك و

  اخالقي هاي تئوري و مكاتب - 

                                                 
1- OECD 
2- SC-IQ 
3- Webster  

  :نماييم قسمت به برخي از مكاتب اخالقي اشاره مي اين در

 آريستيپوس چون فراديا: شخصي گرايي لذت مكتب - 1

 آورد بار هلذت ب ما براي كه آنست خير كه دارند اعتقاد

 .باشد داشته بهمراه المي و رنج كه آنست بد و

 ثابتي اخالقي معيار مكتب اين در :ماركسيستي مكتب - 2

 و حال تغيير در چيز همه آنجائيكه از و ندارد وجود
 جايي همه تعميم صفت اخالقي هيچ است دگرگوني

 زمان يك در است ممكن صفت يك و داشت نخواهد

 .باشد ارزش زمان ديگر در و ارزش ضد

 نظري بديهي احكام وجود به معتقد كانت: كانت مكتب - 3

 صفت به متصف كاري را تنها وي .است عملي و

 با و باشد قانون با موافق و اختياري كه داند مي اخالقي

 .گيرد صورت انجام وظيفه و قانون به احترام انگيزه

 جهت: ارسطو و افالطون و سقراط اخالقي مكاتب - 4

 كه كمال اينست تقريبا پيروانشان و فالسفه اين مشترك

 فاضله اخالق همه ريشه بعنوان را انسان سعادت و

 برخي روي و كمال روي برخي ولي كرده، معرفي

 برخي و مادي هاي جنبه برخي اند، كرده تكيه سعادت

  .]4[ اند داشته نظر مد بيشتر را معنوي هاي جنبه
علم اخالق طباطبايي،  عالمه به نظر :مكتب اسالم - 5

كه (ملكات انساني  در موردعبارت است از فني كه 
، به )به قواي نباتي و حيواني و انساني اوست مربوط

كند كه فضائل آنها را از رذائل جدا  اين غرض بحث مي
و معلوم كند كدام يك از ملكات نفساني انسان  ختهسا

خوب و فضيلت و مايه كمال اوست، وكداميك بد و 
رذيله و مايه نقص اوست، تا آدمي بعد از شناسائي آنها 
خود را با فضائل بيارايد، واز رذائل دور كند و در نتيجه 
اعمال نيكي كه مقتضاي فضائل دروني است، انجام دهد 

ي ستايش عموم و ثناي جميل جامعه تا دراجتماع انسان
خود جلب نموده، سعادت علمي و عملي خود را  هرا ب

 .]20[ به كمال برساند

  
 

  )اي حرفه( اخالق كسب و كار - 
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هاي شخصي، صداقت و  فردي، ويژگي اخالق تأثير و اهميت
كسب و كار به طور خاص، بر  اخالق اعتماد به طور عام، و

هاي  جلوگيري از فساد و رسوايي افزايش كارايي اقتصادي و
منفي ارتشا و فساد اداري بر روابط  اقتصادي و نيز تأثير

فردي و همه اقتصاد، غيرقابل انكار  گيري كاري، تصميم
. علمي مالحظه و بررسي نشده است است؛ اما به صورت
ها و  دهه است كه در غرب، اقتصاددان اكنون نزديك به سه

ايي را كه به گفته هوسمن در ه گفتمان اخالق، فيلسوفان
گرايي متوقّف شده بود،  متدولوژي اثبات دوران شكوفايي

اي كاربردي  حاصل اين گفتمان و تعامل به رشته. احيا كردند
هدف . انجاميد "كسب و كار اخالق" به نام اخالق از دانش

ها  گيري كيفيت اخالقي تصميم نهايي اين رشته اين است كه
. سطوح كسب و كار بهبود بخشد همهو عملكردها را در 

كمي اين رشته، انديشه وران  براي ارتقاي سطح كيفي و
رشته 1998آمارتياسن، برنده جايزه نوبل  اي مانند برجسته

هم و ... ايچ، هوسمن، كال گان، جان رالز و اقتصاد، آرتور
غني و پرباري را براي آن  مراجعمعطوف داشته،  غمشان را

است  جمله اين انديشه وران، جورج اندرل از. كردند فراهم
مسير درست حركت كند،  اين كه تجارت و اقتصاد بايد در.

درون قلمرو تجارت واقتصاد  دليلي براي بيان بعد اخالقي،
 ، بلكه تفكّر و نظريه 1رفتار اخالقي در اين راه، نه تنها. است

صورت پژوهش  به  3تاقتصادي و تجار اخالق يا  2اخالقي
هر چه جهاني  .هاي نامشخّصي روبه رو است علمي با چالش

عملي و نظري در  هاي رود، چالش شدن بيش تر به پيش مي
در مقايسه با اين . شوند تر مي و پيچيده تر اين زمينه بيش

 اخالق عملي و نظري هدف بزرگ، تاكنون دستاوردهاي

. است اي مواجه بوده هاي قابل مالحظه كسب و كار با كاستي
. اند كرده عواملي وجود دارند كه پيشرفت را بسيار مشكل

 ومذهبي گرايي فرهنگي افراد بايد به يك هم زيستي با كثرت

ها برسند و براي  فزاينده بين كشورها و فرهنگ متداول و
هاي مشترك  اخالقي مشترك، جهت مقابله با چالش ميدان
 اخالق چيزي شبيه تواند مياين ميدان مشترك  .دبكوشن

                                                 
1- Moral Practice 
2- Ethical Theory 
3- Business and Economic Ethics 

پارلمان مذاهب جهان  به وسيله 1993كه در سال  4جهاني
 با توجه به موقعيت پديد آمده در. پيشنهاد شده است، باشد

رسد، اين  طور قطع عاقالنه به نظر مي چه به ، آن21آغاز قرن 
كسب و كار، رويكردي  اخالق است كه رويكردمان به

الق كاربرد اخ .بجوييم را در سطح جهاني جهاني باشد و آن
 توجهياز مباحث قابل  5اسالمي به عنوان اخالقي فرافرهنگي

كسب و  اخالق .است كه از حوصله اين مقاله خارج است
 است؛ بنابراين، از اين نظر 6كاربردي اخالق كار، نوعي

 هاي كاربردي مانند اخالق هاي مشتركي با ديگر انواع ويژگي

 اخالق ،9قضايي اخالق ،8پزشكي اخالق ،7زيستي اخالق

  .]21- 26[ دارد 11اي رسانه اخالق و  10مهندسي
 كاربردي براساس معاني اخالق به همين ميزان، مفهوم

و آن  اخالق هاي ارتباط بين هاي كاربرد، راه ها، زمينه اخالق
 كسب و كار نيز مانند همه خالقا. كند زمينه تغيير مي

 ها و رويكردها هاي كاربردي از تنوع گسترده نگرش اخالق

  .مستثنا نيست

  مرور سوابق و پيشينه تجربي تحقيق  2- 2
در اين قسمت تحقيقات مرتبط با نقش اخالق در مديريت 

خالصه اين تحقيقات . دانش مورد بررسي قرار گرفته است
  .آورده شده است1 در جدول

عان داشت كه در تحقيقات داخلي به ذبطور اجمالي ميتوان ا
انجام نشده بود اما شكل مشخص تحقيقي در اين حوزه 

موضوعات مرتبط مانند نقش فرهنگ و سرمايه اجتماعي در 
شد،  رسانه، مديريت اطالعات و مديريت دانش يافت مي

البته تحقيقات چشمگيري در زمينه اخالق در مباحث 
  .خورد فناوري اطالعات به چشم مي

به عنوان نمونه خالصه برخي تحقيقاتي كه تا حدي مرتبط 
    :اند ر آمدهبودند در زي

نسبت ميان فرايند تبديل دانش و فرهنگ سازماني در  -
هاي  در اين پژوهش با نظر به مولفه :مشهد يدانشگاه فردوس

                                                 
4- Global Ethics 
5- Multi cultural  
6- Applied Ethics 
7- Bioethics 
8- Medical Ethics 
9- Legal Ethics 
10- Engineering Ethics 
11- Media Ethics 
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سازي، تركيب  اصلي نظريه نوناكا يعني؛ اجتماعي شدن، بروني
سازي، جايگاه مديريت دانش در دانشگاه فردوسي  و دروني

ها نشان داده است  ل دادهتحليمشهد مورد بررسي قرار گرفته، 
سازي در قلمرو مديريت دانش در دانشگاه فردوسي  كه دروني

مشهد از باالترين جايگاه برخوردار است و سپس به ترتيب، 
سازي و تركيب در مراتب بعدي قرار  اجتماعي شدن، بروني

  .اند گرفته

  مرور سوابق و پيشينه تحقيق موضوعات اخالقي و مديريت دانش )1جدول 

 منبع موضوع
 موضوعات اخالقي

 مورد اشاره

موضوعات حقوقي و 
اخالقي در مديريت 
 دانش در مالزي

]31[  

خيانت در حفظ /افترا/محرمانگي
تعهد /صداقت/ لكيت دانشما/اسرار 

براساس ...رساني دانش ودر به روز
 وظايف مديريت دانش

اخالق در به 
 گذاري دانش اشتراك

 اعتماد اجتماعي  ]32[

اخالق بر خلق تاثير
 دانش

]34[  
همدلي و/تمايل به  كمك/اعتماد

 همكاري

تاثير اخالق در تسهيل 
به اشتراك گذاري 

 دانش

 اعتماد دو طرفه  ]35[

تاثير اخالق در تبادل 
 و خلق دانش

 وجدان و تعهد  ]28[

تاثير اخالق در به 
اشتراك گذاري  دانش

 رعايت هنجار اجتماعي/وجدان  ]36[

 اعتماد  ]37[انتقال دانشاخالق در

اخالق در يكپارچگي 
 دانش

 مالكيت و صحت دانش و صداقت  ]38[

  
مچنين، بر اساس نتايج به دست آمده، ميان فرهنگ سازماني ه

داري وجود  سازي و تركيب رابطه معنا سازي، بروني و دروني
 .دار نيست كه، اين رابطه با اجتماعي شدن معني در حالي ،دارد

بطور خالصه، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه مديران بيش از آن 
كه تمايل به تشريك و تبادل دانش و تجارب خود با يكديگر 
داشته باشند، تمايل به دروني كردن دانش و رقابت با ديگران 

فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي به عنوان يكي از . دارند
گرايي و رقابتي بودن  متغيرهاي اثرگذار، بر تشديد پديده فرد

بررسي ارتباط مديريت دانش . ]27[ افزايد در بين مديران مي
از ديدگاه اعضاي (با سرمايه اجتماعي در دانشگاه اسالمي 

بررسي نقش و پژوهش به  در اين ):يزد هيئت علمي دانشگاه
رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش در دانشگاه اسالمي 

ها، از  آوري داده ر جهت جمعبدين منظو. پرداخته است
هاي استاندارد مديريت دانش ساليس  و سرمايه  پرسش نامه

 . ]3[ ه استاستفاده شد ]28[ 1اجتماعي ناهاپيت و گوشال

مديريت  : نقش دانشگاه اسالمي در توسعه مديريت دانش -
سازي، بهبود و كاربرد  دانش با هدف افزايش نوسازي، سهيم

هايي از  مطرح شد؛ اما در عمل با چالشبهتر دانش در سازمان 
رغبتي  سازي و بي جمله احتكار و كتمان دانش، عدم تسهيم

كاركنان سازمان نسبت به كسب، كاربرد و تسهيم دانش مواجه 
نتايج پژوهش حاكي از آن است كه دانشگاه اسالمي . گرديد
رزش دانش و تكريم طالبان و رسميت شناختن ا با به
در ... دانش و ترويج وجوب كسب دانش و كنندگان  انفاق

جهت ايجاد و تقويت فرهنگ دانايي محور تالش و 
آموختگاني هدفمند، با انگيزه و توانمند در كسب،  دانش

تربيت يافتگان چنين . كاربرد و انفاق دانش تربيت كند
هاي اخالق علمي مانند خداباوري،  دانشگاهي بايد به ارزش
لت ورزي متعهد و از آفات علمي تواضع، ماليم بودن و عدا

مانند دنياطلبي، احتكار و كتمان علم، تكبر و علم بدون عمل 
 .]29[ مبرا باشند

به بررسي نقش اخالق در عصر دانايي محور  ]30[مرجع  در
كه هدف از اين تحقيق محدود به  پرداخته اما از آنجا

مرور  باشد به هاي اخالق در ابعاد مديريت دانش مي شاخص
ها و  شاخصپرداخته شد و  ]31- 43[ در ابق تحقيقيسو

 مرتبط با كاركردهاي مديريت دانش پارامترهاي اخالقي
اند كه در زير اين موضوع تشريح گرديده و  استخراج شده

ارتباط آنها با هر بعد مديريت دانش با توجه به الگوي عمومي 
) دهي، انتشار و بكارگيري دانش خلق، سازمان( مديريت دانش
   .تبيين شده است

 ،به  مواردي چون رعايت مالكيت  ،2010در سال  2زميع
صداقت و  ،محرمانگي ،كمك به ديگران ،دقت در صحت

                                                 
1- Nahapiet, S. Ghoshal 
2- Azmi 
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سازماندهي و بكارگيري دانش اشاره نموده  ،تعهد در خلق
و سايرين اعتماد گروهي را در انتشار دانش  1وينگ. است

به نقش اعتماد  ،2008در سال  ،و سايرين 2جرج. داند موثر مي
و سايرين در سال  3لند. اند گروهي در خلق دانش تاكيد كرده

پذيري را در خلق  به اهميت باالي نقش مسئوليت ،2007
در  4چاو . اند دهي انتشار و بكارگيري دانش پرداخته سازمان
كمك به ديگران و تعهد را در  ،اعتماد فردي  ،2002سال 

در  5اچينگ و ميشايالوو ه. نمايد خلق دانش موثر تلقي مي
به نقش اعتماد گروهي در انتشار دانش تاكيد  ،2004سال 
رعايت مالكيت را  ،2001و سايرين در سال  6رنكو. نمايد مي

ناهاپيت و گوشال در سال . داند در بكارگيري دانش موثر مي
هايسمن . اند به نقش تعهد در انتشار دانش اشاره كرده ،1998

و وجدان را در كمك به ديگران  ،2004در سال  7و ويت
 ،2005در سال  8اينكپن .]36[ دانند موثر ميانتشار دانش 

 نمايند اعتماد گروهي و فردي را در انتشار دانش مهم تلقي مي
به نقش رعايت مالكيت و  ،2004در سال  9لنگ .]37[

 .]38[ كنند صداقت در بكارگيري و انتشار دانش تاكيد مي
اعتماد فردي و گروهي را  ،1388در سال  ميرزايي و سايرين

انتشار و بكارگيري دانش با اهميت  ،دهي سازمان ،در خلق
به نقش  ،1384در سال  زاده وسايرين قلي .]29[ دانند مي

و  ]27[ اند كمك به ديگران در انتشار دانش اشاره نموده
كمك به ديگران و صداقت  ،1388در سال  دموري و سايرين

 ]3[ دانند انتشار و بكارگيري دانش موثر مي ،را در خلق
  .)2 جدول(

دهد كه اين  تحقيقات و مقاالت فوق نشان ميبندي  جمع
موضوع دريچه نو در  فضاي مطالعات مربوط به مديريت 

كند كه خال و جاي كار بسياري در آن  دانش و اخالق باز مي
  . شود مشاهده مي

بنابراين همانطور كه  توضيح داده شد بررسي رابطه و تاثير 
كه نياز به  استاخالق بر مديريت دانش از مباحث نويني 

                                                 
1- Wing 
2- Jorge 
3- Land 
4- Chua 
5- Hutchings, Michailova 
6- Renko 
7- Huysman, Wit 
8- Inkpen 
9- Lang 

تحقيقات و مقاالت . شود تحقيق و بررسي در آن احساس مي
ارتباط يك به بررسي عمقي  دهد هيچ بررسي شده نشان مي

 كليه عوامل در هريك از وظايف فرايندهاي الگوي عمومي
ها و پارامترهاي اخالقي نپرداخته و در  مديريت دانش با مولفه

اكثر موارد تنها به يك بعد و بخشي از فرايند مديريت دانش 
توجه شده و يا تنها تاكيد بر يك يا چند پارامتر يا شاخص 

يا  كمبود"بنايراين به عنوان  ،اخالقي محدود انجام شده است
مدلي كه با نگاهي  ؛تحقيقات موجود در اين زمينه 10"خال

سازي و توسعه  تاثير اخالق در پيادهو جامع سيستماتيك 
عنوان  وظايف موجود در سيكل مديريت دانش را به

ران نشان دهد، و رابطه معنادار اين دو را  زيرساخت و پيش
  .تواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد ميكه  استتبيين نمايد 

  
  چارچوب نظري تحقيق  - 3

مدلي كه  طراحيهمانطور كه در قسمت قبل توضيح داده شد 
تاثير اخالق در پياده سازي و  ،و جامعبا نگاهي سيستماتيك 

مديريت دانش را به عنوان  چرخهتوسعه وظايف موجود در 
و رابطه معنادار اين دو را نشان دهد  زيرساخت و پيشران

جود مورد تحقيقات مو "كمبود"به عنوان تواند  تبيين نمايد مي
   .بحث و بررسي قرار گيرد

هاي اخالقي زير و  ها و شاخص شايان ذكر است كه مولفه
موضوع  پيشينهارتباط آن با هر بعد مديريت دانش كه از مرور

  :باشند اند به شرح زير مي استخراج شده
 تعهد، پذيري، رعايت مالكيت، مسئوليت صداقت، اعتماد،

دقت در صحت،  وجدان، كمك و همدلي با ديگران،
  .محرمانگي

  فرضيات تحقيق  3-1
  فرضيه اصلي

توسعه مديريت دانش رابطه ميان داشتن اصول اخالقي و  
  .مثبت و معناداري وجود دارد

  

                                                 
10- Shortcoming  
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 هاي اخالقي و ارتباط آن باهربعد مديريت دانش شاخص ات در موردسوابق تحقيق) 2جدول

 منبع

 هاي اخالقي شاخص

رعايت 
 مالكيت

  اعتماد 
 گروهي

  اعتماد 
 فردي

  دقت در 
 صحت

 پذيري مسئوليت
  كمك به 
 ديگران

 تعهد وجدان صداقت محرمانگي

   خلق دانش ]31[
  سازماندهي 

  دانش
  خلق 
 دانش

  بكارگيري
 دانش

سازماندهي 
  دانش

  سازماندهي
 دانش

]32[  
  انتشار 
         دانش

]35[  
  انتشار 
         دانش

]28[           
  انتشار 
 دانش

]36[      
  انتشار 
   دانش

  انتشار 
  دانش

]37[  
  انتشار 
 دانش

  انتشار 
        دانش

]38[ 
  بكارگيري و
       انتشار دانش

 بكارگيري و

   انتشار دانش

]29[  

 خلق

 سازماندهي

  انتشار و 
  بكارگيري 

 دانش

 خلق

 سازماندهي

  انتشار و 
  بكارگيري
 دانش

       

]27[      
  انتشار 
     دانش

]3[      

 خلق

  انتشار و 
  بكارگيري 

 دانش

 

 خلق

انتشار و 
بكارگيري 

 دانش

  

  
  هاي فرعي فرضيه

آوري دانش در  هاي اخالقي و جمع بين شاخص -1
هاي مديريت دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري  سيستم

  .وجود دارد
هاي مديريت دانش و  بين رعايت مالكيت دانش در سيستم 1-1

  .معناداري وجود داردخلق دانش و تجربه ارتباط مثبت و 
در )عدم استفاده نادرست و مضر از دانش( بين اعتماد فردي 1-2

هاي مديريت دانش و خلق دانش و تجربه ارتباط مثبت و  سيستم
  .معناداري وجود دارد

هاي مديريت دانش و خلق  بين كمك و همدلي در سيستم 1-3
  .دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

دهي دانش و تجربه  هاي اخالقي و سازمان شاخص بين -2
  .ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

دهي  هاي مديريت دانش و سازمان بين تعهد در سيستم 2-1
  .دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

هاي مديريت دانش و  بين دقت در صحت در سيستم 2-2
  .و معناداري وجود دارد دهي دانش و تجربه ارتباط مثبت سازمان

دهي  هاي مديريت دانش و سازمان بين صداقت در سيستم 2-3
  .دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

گذاري دانش و  هاي اخالقي و به اشتراك بين شاخص -3
  .تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد
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و به هاي مديريت دانش  بين اعتماد گروهي در سيستم 3-1
گذاري دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود  اشتراك

  .دارد
هاي مديريت دانش و به  بين وجدان در سيستم 3-2

گذاري دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود  اشتراك
  .دارد

هاي مديريت دانش و به  بين رعايت مالكيت در سيستم 3-3
مثبت و معناداري وجود گذاري دانش و تجربه ارتباط  اشتراك

  .دارد
هاي مديريت دانش و به  بين كمك به ديگران در سيستم 4-3

گذاري دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود  اشتراك
  .دارد

هاي اخالقي و اكتساب و بكارگيري دانش و  بين شاخص -4
  . تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

هاي مديريت دانش واكتساب و  بين محرمانگي در سيستم 4-1
  .بكارگيري دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

هاي مديريت دانش و اكتساب و  بين صداقت در سيستم 4-2
  .بكارگيري دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد

هاي مديريت دانش و  پذيري در سيستم بين مسئوليت 4-3
دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداري اكتساب و بكارگيري 

  .وجود دارد

  مدل مفهومي تحقيق 3-2
هاي اخالقي به عنوان متغير  در اين پژوهش متغير مولفه

عنوان متغير وابسته در نظر گرفته  مستقل و مديريت دانش به
) هاي ساختاري مدل(سپس با تكنيك تحليل مسير. شده است

مدل  .بررسي شده استارتباط اخالق و مديريت دانش 
  .نشان داده شده است 1مفهومي در شكل 

ها و اصول اخالقي مورد بحث  براي اينكه در رابطه با مولفه
ها  هم منظر شويم به اختصار به توضيح هريك از اين شاخص

  :پردازيم ميو پارامترها 
يعني اطمينان از اينكه طرف مقابل در روابطش با  :اعتماد -

  . و نوعي باور و اتكا شما، قصد ضربه زدن ندارد
در نظر گرفتن منفعت ديگران و  :با ديگران همدليكمك و  -

  .نه فقط منفعت شخصي خود و دوري از تكبر و خودپسندي
  .گفتن حقيقت و به عبارتي دروغ نگفتن يعني :صداقت -

يعني قابليت پذيرش، پاسخگويي و يا به  :يپذير مسئوليت -
  .شود عهده گرفتن كاري كه از كسي درخواست مي

برداري از يك  يعني عدم استفاده و نسخه :رعايت مالكيت -
  .اثر، بدون اجازه رسمي صاحب آن اثر

 عني وظيفه يا ضمانتي در مقابل كسي يا براي چيزيي :تعهد -
داشتن كه مثال در زمان مناسب اطالعات درست را در اختيار 

  .فرد مناسب قرار دهيم
به در سرشت و فطرت انسان دستوراتي است كه  :وجدان -

گويد خواه براي تو مفيد فايده يا  نتايج كار توجه ندارد و مي
انجام لذتي باشد يا نباشد، خوشي به دنبال بياورد يا رنج، آن را 

  .بده
  .بررسي ميزان صحيح بودن موضوعي :ر صحتدقت د -
خصوصي نگه داشتن ارتباط از تمام افراد به جز  :محرمانگي -

موضوعي  شخصي كه قرار است دريافت كننده يا ارسال كننده
  .باشد

  شناسي تحقيق روش -4

 روش تحقيق 4-1

تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي و از نظر روش 
حيث ارتباط بين متغيرهاي ها، توصيفي و از  گردآوري داده

روش انجام تحقيق نيز به صورت . ي استيتتحقيق از نوع عل
پيمايشي بوده كه از مهمترين مزاياي آن قابليت تعميم نتايج 

هاي اخالقي به  شاخص:هاي تحقيق عبارتند از متغير. است
 .مثابه متغير مستقل، و مديريت دانش به مثابه متغير وابسته

  اطالعات  ابزار گردآوري 4-2
هاي اخالقي و مديريت  شاخص به منظور بررسي ارتباط بين

گيري از  هاي مورد نياز از طريق بهره ، اطالعات و يافتهدانش
گيري سرمايه  هاي استاندارد سنجش و اندازه نامه پرسش

 نامه هاي سنجش مديريت دانش پرسش اجتماعي و پرسشنامه
كه اين ت الزم به ذكر اس. (ندگردآوري شدسؤالي  14

تدوين شده و  يننامه،  استاندارد نبوده و توسط محقق پرسش
مديريت ). براي روايي آن از نظر خبرگان استفاده شده است

قالب چهار بعد و وظيفه اصلي مديريت دانش و در  دانش در
آوري،  جمع( است شده سنجيده ليكرتاي  گزينه پنج مقياس
 آزمون داراي اين و) دهي، انتشار و بكارگيري دانش سازمان

مقياس مورد استفاده در كه  بوده است و از آنجا سؤال 13
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اي است كه از روش تست ليكرت  پرسشنامه مقياس فاصله
استفاده گرديده است بدين صورت كه در قبال هر عبارت يك 

شروع و به  "خيلي كم"طيف قرارداده شده است كه از 
ين فرضي وجود از آنجا كه ميانگ. شود ختم مي "خيلي زياد"

براي اين تحقيق  3نداشت به همين دليل ميانگين فرضي 
   .درنظر گرفته شد

  روايي و پايايي تحقيق 4-3
نامه با استفاده از نظر اساتيد مرتبط با موضوع  روايي پرسش

هاي اصلي تعيين و  پژوهش با كمك روش تحليل مولفه
كه  هاي اخالقي بدين شكل كه مولفه ،مورد تأييد قرار گرفت

بيشترين راي را آوردند در هر بعد مديريت دانش قرار 
  .گرفتند

  :هاي اخالقي زير مورد تاييد قرار گرفتند در نهايت مولفه
رعايت مالكيت دانش، اعتماد فردي، كمك و همدلي  - 

  براي بعد خلق دانش،
تعهد، دقت در صحت و صداقت براي بعد  - 

  سازماندهي و حفظ دانش،
رعايت مالكيت و كمك به  ان،اعتماد گروهي وجد - 

  ديگران براي بعد انتشار و انتقال دانش،
پذيري براي بعد  محرمانگي، صداقت، مسئوليت - 

  .بكارگيري و اكتساب دانش
نفر خبره در اين زمينه  3نامه، با  براي بررسي روايي پرسش

 .مصاحبه شد كه صحت و روايي پرسش نامه را تأييد كردند
همچنين براي سنجش پايايي از روش پيش آزمون استفاده 

نفر توزيع  3شد، بدين ترتيب كه پرسش نامه ابتدا ميان 
نامه دوباره ميان نفرات  گرديد، پس از يك هفته همان پرسش

ها پيدا  توزيع گرديد كه همبستگي بااليي در پاسخ
آلفاي كرونباخ بدست آمده نيز در توزيع نهايي ). 89/0(شد
بوده است كه نشانگر پايايي باال ،كافي و  84/0نامه  سشپر

  .باشد نامه مي خيلي خوب پرسش

  جامعه آماري  4-4
جمعي از خبرگان مديريت  ،جامعه آماري پژوهش حاضر

گيري  ابزار اندازه. اند فناوري اطالعات و  مديريت دانش بوده

مدرك تحصيلي كه داراي كاركنان نفر از  30ابتدا ميان 
  .بودند توزيع شدكارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري 

 22نامه توزيع شده،  پرسش 30در تحقيق حاضر از مجموع 
نامه ،  پرسش 22نامه به محقق برگشت داده شد كه از  پرسش
مورد تجزيه و تحليل  كه كامل بودند پرسش نامه 21تعداد 

ا قابل قبولي را كه اين آمار نرخ پاسخگويي نسبت ندقرار گرفت
  .دهد نشان مي

  توصيف آماري جامعه 4-5
نفر از پاسخ دهندگان مرد  18نفر پاسخ دهنده،  22از تعداد 

نفر  9در ميان افراد  .نفر از پاسخ دهندگان زن بوده اند 4و 
نفر داراي مدرك فوق ليسانس و  11داراي مدرك ليسانس و 

   .نفر داراي مدرك دكتري بوده اند 2

  ها تحليل دادهروش  4-6
بدين  ]44[در اين تحقيق از معادالت ساختاري استفاده شده 

ترتيب كه روابط علي اخالق و مديريت دانش از طريق 
افزار ليزرل مورد  استاندارد و عدد معناداري با نرم ضريب

  .اند شده رد  يا تأييد ،فرضيات ،آن  اساس بر  و  سنجش قرارگرفته
  
  هاي پژوهش  يافته-5
 مدل ساختاري  5-1

گيري،  هاي اندازه بعد از اطمينان يافتن از صحت مدل
ر گرفتند يا به هاي اصلي تحقيق مورد آزمون قرا فرضيه

و ابعاد  (y1-y3) هاي اخالقي ميان مولفه عبارت ديگر رابطه
با هم سنجيده شد كه در  (e1-e4) كاركردي مديريت دانش

و ) استانداردضرايب ( ذيل مدل در حالت تخمين استاندارد
 اند مورد بحث قرار گرفته) عدد معناداري( ضرايب معناداري

 .)2شكل (

  بررسي ارتباط بين متغيرها 5-2
هاي مدل از رگرسيون استفاده  بين متغير براي بررسي رابطه

طور  در اين راستا از مدل معادالت ساختاري و به و
 گيري بهره) تحليل مسير( هاي ساختاري مشخص، از مدل

 .ه استشد
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  مدل مفهومي تحقيق) 1شكل 
  

ها از ضرايب  الزم به ذكر است براي تأييد يا رد فرضيه
مسيرها  شود و همچنين براي كليه استفاده مي 1استاندارد

. استدرصد  5درصد و سطح خطا  95ضريب اطمينان 
هاي  اثر شاخص ،نشان داده شده 3 همانطور كه در جدول

. بعد مديريت دانش معنادار بوده استاخالقي بر چهار 
هاي  مقدار مسيرهاي مرتبط با هر فرضيه بر اساس داده

  .نامه محاسبه شده است حاصل از پرسش
  

                                                 
و جهت مقايسه ) بين دو متغير(منظور از ضريب استاندارد مقادير همبستگي دوتايي است -1

رود و هر چه اين ضريب بيشتر باشد به معناي اثرگذاري  كار مي مقايسه اثرات اجزاي مدل به
  .بيشتر متغير مستقل بر متغير وابسته است

  مدل) مناسب بودن(برازش 5-3
 X،  df، P value 2(هاي خوب بودن برازش مدل  شاخص

،GFI وRMSEA (دست آمده در  مقادير به. باشند مي
دهد كه مدل مفهومي تحقيق از  مي افزار ليزرل نشان نرم

برازش خوبي برخوردار است و فرضيه مربوط به روابط علي 
هاي  سازي سيستم يا تأثيرگذاري اخالق بر توسعه و پياده

با توجه به اينكه ميانگين . مديريت دانش تأييد شده است
-p است و 8/0كوچكتر از ) 019/0( مجذور خطاهاي مدل

value)65/0 ( وGFI )992/0 ( مي باشد 9/0بزرگتر از. 

 صداقت 

 رعايت مالكيت 

 اعتماد فردي

H5 دقت در صحت 

انتشار دانش

 اعتماد گروهي 

 وجدان

 كمك به ديگران

H7 

H8 

H9 

H10 

بكارگيري دانش

 مسئوليت پذيري

 محرمانگي 

خلق دانش

  رعايت مالكيت

 كمك و همدلي

موفقيت سيستم 
  مديريت دانش

H1 

H2 

H3 

ساماندهي دانش

 تعهد

 صداقت

H4 

H6 

H11 

H12 

H13 
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ري اخالق بر 
نتايج . ش است

ي هاي اخالق ص
شده بر ابعاد 
رتباط مثبت و 
قي از اهميت 

سازي   و مدل
كه عبارتند از 
ر هر وظيفه 
) رگيري دانش
 ي اخالقي و

 راستاي نتايج 
  .خواهد شد

رعايت  زمينه 
هاي  ا سيستم

. خود بپردازند
ول اخالقي به 
كه در نهايت 

در اين راستا،  
بر اصول كيد 

هاي مديريت 
 مبناي الگوي 

 دانش، اعتماد 
هاي  ر سيستم

 .ي وجود دارد
 در صحت، 
تباط مثبت و 

 هي، وجدان،
گذاري دانش  ك

گذارررسي تأثير
 مديريت دانش

و شاخص ترها
ل مسير ارائه ش

ار. داري دارند
و اصول اخالق
ن مدل مفهومي
 را نشان داد ك

تر د با اهميت
ي انتشار و بكار

هاي  بين مولفه
در نهايت در 

وضعيت ارائه خ
گردد شنهاد مي

 فراهم آيد تا
تري به كار خ
ز بيان شد اصو
اهيمي است ك

.ددگر ساني مي
كه توجه و تأك
ه راد در سيستم

از اين رو بر .د
  

عايت مالكيت
دآوري دانش  ع

ثبت و معناداري
دقت ،تعهد" 

 و تجربه ارت

اعتماد گروه" 
و به اشتراك "

  .ي وجود دارد

  ش

  
هش حاضر، بر

هاي زي سيستم
پارامت كه تمام

ق مدل تحليل
ر مثبت و معناد
يريت دانش و
ر است؛ بنابراين
 دو نوع نتيجه
هاي اخالقي ب

دهي خلق سازمان
 رابطه معنادار
.ديريت دانش

ي براي بهبود و
بدست آمده پيش

ها، در سازمان
ا موفقيت بيشت

تحقيق نيز سوابق
از مفا ،جتماعي

باالتر نيروي انس
ضر نشان داد ك

شود كه افر مي
عال داشته باشند
: توان گفت كه

ر" ياي اخالق
و جمع "همدلي
ه ارتباط مثتجرب

هاي اخالقي 
دهي دانش مان
  .ارد
هاي اخالقي ص

ديگران كمك به
ثبت و معناداري

مديريت دانشهاي  

گيري  نتيجه -
ف اصلي پژوه

ساز و پيادهسعه
صله نشان داد،

بر طبق رد نظر
يريت دانش اثر

دار ابعاد مد ي
ايي برخوردارسز

دله ساختاري
ه بندي مولفه ته

خ( يريت دانش
 اثبات فرضيه

ايف فرايند مد
قيق پيشنهادهايي
توجه به نتايج ب
ول اخالقي د
يريت دانش با

سانطور كه در 
وان سرمايه اج

وري ب جب بهره
ج تحقيق حاض
القي موجب م
ش مشاركت فع

ميت، ومي نيومن
ها بين شاخص

كمك و هم دي،
يريت دانش و ت
بين شاخص

و سازم "داقت
اداري وجود دا
بين شاخص
ايت مالكيت، ك

مثب جربه ارتباط

 در موفقيت سيستم

  

  

  د

6-
دفه

توس
حاص
مور
مدي

معني
س هب

معا
دست
مدي
و

وظا
تحق
با ت
اصو
مدي
هما
عنو
موج
نتايج
اخال
دانش
عمو

1 -
فرد
مدي

2 -
صد
معنا

3 -
رعا

و تج

يابي نقش اخالق ل

 )تحليل مسير(ي
ضريب
استاندارد

72/0 ( 

71/0
82/0 ( 

67/0
59/0 (e2 

68/0  

79/0 ( 

78/0
88/0 ( 

89/0 (e 

57/0 (e 

79/0 ( 

76/0 (e4 

مد

  دل ساختاري
  

 معادالت ساختاري
 ير

(e1-y1) مالكيت

(e1-y2)د فردي

(e1-y3)و همدلي

(e2-y4)تعهد-

(y5-2ت در صحت

(e2-y6)صداقت

(e3-y7) گروهي

 (e3-y8)جدان

(e3-y9) مالكيت

(e3-y10 ديگران

(e4-y11رمانگي

(e4-y12)صداقت

(y13-4پذيري يت

مد) 2 شكل

ج حاصل از مدل
مسي

رعايت-خلق دانش
اعتماد -خلق دانش

كمك و-دانشلق 
-سازماندهي دانش

دقت-ندهي دانش
ص-سازماندهي دانش

اعتماد-شار دانش
وج-انتشار دانش

رعايت-شار دانش
كمك به-شار دانش

محر-رگيري دانش
ص-كارگيري دانش

مسئولي-گيري دانش

نتايج) 3جدول 
 فرضيه

خ 1H 

خ 2H 

خل 3H 

4H 

سازما 5H 

س 6H 

انتش 7H 

8H 

انتش 9H 

انتش 10H 

بكا 11H 

بك 12H 

بكارگ 13H 
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 صداقت، ،محرمانگي" هاي اخالقي بين شاخص - 4
و اكتساب و بكارگيري دانش و تجربه  "پذيري مسئوليت

  . ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد
ميان داشتن اصول اخالقي و و بطور كلي ميتوان گفت كه 

 .توسعه مديريت دانش رابطه مثبت و معناداري وجود دارد
البته نتايج اين تحقيق قابل تعميم نيستند و جهت تعميم 

در  .باشد هاي بيشتر مي بيشتر نتايج اين تحقيق نياز به نمونه
پايان الزم است جهت راهنماي محققين آتي در اين زمينه به 

دسته بندي دقيقتر اصول و : نكات زير اشاره نماييم
كه  هاي اخالقي و توجه به رويكرد اخالق اسالمي شاخص

سازي اخالق به شكل ويژه  در آن بعد نيت دروني و دروني
 انجامتواند در تحقيقات آتي  در نظر گرفته شده است مي

ها و  همچنين بررسي معيارهاي اخالقي در ساير مدل .شود
ابعاد مديريت دانش و مقايسه آنها به همراه جامعه آماري 

ال برد و در تواند قابليت اطمينان تحقيق حاضر را با بيشتر مي
اين تحقيق به عنوان شمعي در  آينده به آن پرداخته شود و

اي در آغاز حركت تحقيقاتي در اين حوزه  تاريكي ويا جرقه
در . محسوب شده و به ساير تحقيقات كمك اوليه نمايد

سازي اخالق و ارائه شابلون  پايان شايان ذكر است كه، مدل
رعايت اصول گيري  و الگوهاي اخالقي در جهت اندازه

اخالقي در سيستم هاي مديريت دانش از مباحث جالبي 
 .است كه به عنوان موضوع تحقيق ديگري پيشنهاد مي شود

گيري  البته الزم است به اين نكته توجه شود كه براي اندازه
نامه بهترين و  هاي اخالقي استفاده از ابزار پرسش شاخص

مشاهده مي تواند هايي مانند  و گزينه يستمناسبترين گزينه ن
  .قابليت اطمينان تحقيق را باالتر ببرد
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