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Abstract: 
Nowadays organization success and pioneering in its industry has direct relation with 

knowledge generation and its production speed. In addition, organizations which increase 

strong learning culture are effective in Knowledge Management (KM) especially introducing 

modern knowledge. On the other hand, ethics is important issue that leads to social welfare 

and industrial improvement. If this subject extends to other fields, it can be possible to express 

their relation with ethic philosophy which knowledge management is one of them. So, the 

point is connection between ethics and KM. KM resources are easily available whereas subject 

resources due to systematic vision and considering all ethic aspects in KM processes are rare. 

In this paper, the effect of ethics on knowledge conversion process based on Nonaka and 

Takeuchi model has been studied. To evaluate this, the conceptual model base on subject 

literature was designed and research hypotheses base onconceptual model were proposed. 

Then to examine the hypotheseshas been used from data of the ninety-four questionnaires that 

they were relevant to research population and also method of Structure Equation Modeling 

(SEM). The results showed there is a positive and meaningful relation between ethics and 

knowledge conversion process. Also, among the knowledge conversion process dimensions, 

socialization, externalization and combination have direct and meaningful connection with 

ethics while internalization doesn’t. 

 

Keywords: Knowledge Management, Knowledge Conversion Process, Ethics. 

                                                      
1. Corresponding author: peyman_akv@yahoo.com 

2. jafar.yazdi@gmail.com 

http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=285625&_au=Peyman++Akhavan&lang=en
http://www.behboodmodiriat.ir/?_action=article&au=827360&_au=ja%26amp%3B%23039%3Bfar++Yazdi+Moqaddam&lang=en


 

 نشریه بهبود مدیریت 5

 

 

 
 

 

 مدیریت دانش و اصول اخالقی: 
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 چکیده

د، ارتباطی مستقیم دارد. از تواند تولید کنها در یک صنعت، با میزان دانشی که سازمان میامروزه، موفقیت و پیشگام بودن سازمان
توان از ارتباط که میطوریها کشیده شده است؛ بهی آن به تمام حوزهطرفی دیگر، اخالق، موضوعی مهم و جدی است که دامنه

این درحالی است که مطالعات بسیاری در ها است. ی این پدیدهها سخن گفت. مدیریت دانش از جملهمباحث اخالق و آن پدیده
رو، در مقاله حاضر به بررسی . از ایناین موضوع از دیدگاه اخالقی، ناچیز است مدیریت دانش، انجام شده است، اما بررسی زمینه

مفهومی این تحقیق، بر اساس ادبیات  الگوتاثیرگذاری اصول اخالقی بر فرآیند تبدیل دانش، پرداخته شده است. در این راستا، 
های های تحقیق، بر اساس دادههای تحقیق، ارایه شده است. سپس فرضیهمفهومی، فرضیه گوالموضوع طراحی و بر مبنای این 

سازی معادالت ساختاری، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان الگوپرسشنامه و با استفاده از روش  74آوری شده از جمع
یند تبدیل دانش است. همچنین، از بین ابعاد کارکردی فرآیند ی وجود ارتباطی مثبت و معنادار میان  اصول اخالقی و فرآدهنده

ی اجتماعی شدن، برونی سازی و ترکیب، با اصول اخالقی مستقیم و معنادار است ولی رابطه بین اصول تبدیل دانش، رابطه
 است.ه شده یلی مبنی بر نبود این رابطه، ارائاخالقی و درونی سازی، معنادار نیست که در این تحقیق، دال

 های کلیدی: واژه
 مدیریت دانش، فرآیند تبدیل دانش، اصول اخالقی
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 مقدمه    (1

شوند، های نامشهود و معنوی که همان دانش تلقی میشود، سرمایهعصر دانایی نامیده میه ک حاضر عصر در
ها غییرها وتحولهایی در برابر تشوند. به بیان دیگر، سازمانبه عنوان یک عامل مهم و حیاتی نگریسته می

. عالوه بر این، [98]بخشند )دانش( خود را بهبود و توسعه ی نامشهودسرمایهبتوانند این پیروز خواهند بود که
ای مناسب مدیریت شده شود، باید به شیوهعنوان برترین و واالترین شكل اطالعات شناخته میدانشی که به

     های موفق و کامیاب امروزی، سازمان[. 91یدار ایجاد کند]تا سازمان بتواند برای خود مزیت رقابتی پا
های کاربردی برای بهبود را به شیوههایی هستند که دانش جدید را خلق و یا کسب کرده و آنسازمان
 اندبرده برای اصالح ساختار و عملكردشان بهره نو و خالق هاییآنها از شیوه .اندهایشان تبدیل کردهفعالیت

ما  توانند برایرو، میاز اینای مناسب و موثر مدیریت کنند. اند دانش خود را به گونهدر نتیجه توانستهو 
ها و موفقیت [. اما در این میان، یكی از عوامل اصلی برای رسیدن به چنین سازمان6سرمشق و الگو باشند]
وعات اخالقی است. با رشد سریع ها، درنظرگرفتن موضهای پشتیبان این مقولهدر پیاده سازی سیستم

های اخالقی و همراستا با این تغییرها، موضوع ی کار و زندگی انسان نیز به سرعت تغییر کردهشیوه فنآوری،
ها و گیرند. اکنون نزدیک به سه دهه است که درغرب، اقتصاددانروز بیشتر مورد توجه قرار میروز به

-گرایی متوقف شده بود، احیا کردهدر دوران شكوفایی متدولوژی اثباترا که  هاییفیلسوفان اخالق، گفتمان

ای کاربردی از دانش اخالق، به نام اخالق کسب وکار انجامید. اند. حاصل این گفتمان و تعامل به رشته
ی سطوح کسب و ها و عملكردها را در همهگیریهدف نهایی این رشته این است که کیفیت اخالقی تصمیم

ها و ای کاربردی است که ازتنوع گسترده نگرشهمچنین اخالق کسب و کار، مقوله[. 97]د بخشدکار بهبو
[. ازطرفی دیگر درچار چوب مفاهیم الهی و اسالمی، مباحث اخالقی از 97رویكردها برخوردار است ]

د زندگی ی ابعازیرا در رویكرد اخالق اسالمی، به همهموضوعات اصلی است که مورد تاکید فراوان است 
-[. به63]انسان توجه شده و بعد نیت درونی و درونی سازی اخالق به شكل ویژه در نظر گرفته شده است

های اخالقی در این تحقیق، به رویكرد اخالق اسالمی، توجه ویژه شده که در تدوین شاخصخصوص این
 3و دانش صریح9ند، دانش ضمنیکه در این فرآی 6ویژه فرآیند تبدیل دانش، بهاست. بنابراین مدیریت دانش

همه جانبه  مند هستندکه اجرای موفقیت آمیز آنها نیازمند نگرشموضوعاتی نظامشوند، به یكدیگر تبدیل می
رعایت اخالقیات از [. 1]باشدو فراگیر به عوامل درگیر آنها است که یكی ازاین عوامل نیروی انسانی می

این درحالی است  .نمایدسازی شدن فرآیند تبدیل دانش کمک میسوی نیروی انسانی به هرچه بهتر پیاده
مند و ی تبدیل دانش بسیاراند، اما منابع موضوع به لحاظ داشتن نگاه نظامکه مطالعات انجام شده در زمینه

ی ابعاد فرآیند تبدیل دانش، دچار کمبود است. بنابراین، بررسی تاثیر اخالق بر در نظر گرفتن اخالق در همه
تواند شود که این پژوهش میدیریت دانش از مباحث نوینی است که نیاز به تحقیق در آن احساس میم

ای تازه در فضای مطالعات مربوط به مدیریت دانش و اخالق باز کند که جای کار بسیاری در آن دریچه
 .شودمشاهده می

                                                           
1.KnowledgeConversion Process 
2.Tacit Knowledge 
3.Explicit Knowledge 
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ی، نقش کلیدی اخالق را در فرآیند چه گفته شد، این مقاله در پی آن است که با تحلیل و بررسبنابر آن
در همین راستا، سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر  .تبدیل دانش در سازمان مورد مطالعه، تبیین نماید

 شود:بیان می
 ی معناداری وجود دارد؟رابطه در سازمان مورد مطالعه، آیا بین اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش -
 مرور ادبیات تحقیق (2
 رور مبانی نظری تحقیقم -2-1

های آن( و مباحث دراین قسمت به مبانی نظری مدیریت دانش )مفاهیم، الگوها، فرآیند تبدیل دانش و مولفه
 .ای و دیدگاه اسالم( پرداخته شده استاخالقی )تعاریف، اخالق حرفه

 مدیریت دانش -2-1-1

یجاد فرآیندهای الزم برای شناسایی و ا»(، بر این باور است که مدیریت دانش، یعنی 9889)6 کارل ویگ
ها و های مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیمجذب داده، اطالعات و دانش

 «.های سازمان و افراداقدام
عنوان هدف و مدیریت دانش به»کند: (، مدیریت دانش را به دو گونه تعریف می9881) 9همچنین کرافورد

عنوان هدف، بیشتر بر تبادل دانش او معتقد است که مدیریت دانش به«. عنوان یک فرآیندت دانش بهمدیری
تاکید دارد درحالی که در مدیریت دانش به عنوان فرآیند، تالش براین است تا دانش ضمنی قابل دسترسی 

شود. در فرآیند تعبیر می شود. به بیان دیگر، از مدیریت دانش در نقش فرآیند، به عنوان عنصر مبدل دانش،
 شوند.تبدیل دانش، دانش ضمنی و دانش صریح به یكدیگر تبدیل می

راحتی گیرد و بهدانش ضمنی، نوعی از دانش است که به شدت شخصی است و به دشواری شكل می
های الگوهای خاص عرضه کرد. دانش ضمنی، ماهیتی نامحسوس دارد و شامل توان آن را در قالبنمی
 گنجد .نی، عقاید و دانش چگونگی انجام کار است. دانش ضمنی، به سادگی در قالب کلمات نمیذه

راحتی قابل هو در نتیجه ب شود در قالب زبان گفتاری و یا نوشتاری بیانتواند از سوی دیگر، دانش صریح، می
 [.31شود ]می سادگی کسب شده، منتقل شده و مبادلهبه همچنین این نوع از دانش، انتقال است. 

در این تحقیق با توجه به نظر خبرگان، برای فرآیند تبدیل دانش، الگوی نوناکا و تاکوچی، انتخاب شده است. 
-بر اساس الگوی نوناکا وتاکوچی، تبدیل دانش ضمنی و صریح به یكدیگر، فرآیندی چهار بعدی ایجاد می

و درونی سازی هستند و هر یک، به صورت زیر  کند. این ابعاد شامل: اجتماعی شدن، برونی سازی، ترکیب
 تعریف می شوند:

یات تجرب یبه اشتراک گذار : تبدیل دانش ضمنی به یک دانش ضمنی جدید. برای مثال:3اجتماعی شدنـ 
 بین اعضای سازمان. 

 ین تجربیات .بهتر : تبدیل دانش ضمنی به یک دانش صریح جدید. برای مثال: مستند سازی4برونی سازیـ 

                                                           
1.Karl Wig 
2.Crawford 
3.Socialization  
4. Externalization 
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یک ها در مقاالت و گزارش : بررسی: تبدیل دانش صریح به یک دانش صریح جدید. برای مثال6ترکیبـ 
 حیطه.

 گفت و گوهایاز  یادگیری : تبدیل دانش صریح به یک دانش ضمنی جدید. برای مثال:9درونی سازیـ 
 .[90] مكتوب یگروه

 اصول اخالقی -2-1-2

شود ق به معنای خوی و طبع، کیفیتی نفسانی است که باعث میبنابر تعریف، اخالق جمع خُلق است و خُل
ای از فلسفه اخالقیات، شاخه .شک و تردید، از انسان صادر شوندافعالی که با آن کیفیت تناسب دارند، بی

عنوان یک علم هنجاری مورد گر رفتار انسانی است، بهکه مربوط به هنجارهای هدایتدلیل آناست و به
مجزا و  ...رو از علوم رسمی مثل ریاضیات، علوم فیزیكی مثل شیمی و فیزیک وشود و از اینیتوجه واقع م

 [.1قابل تفكیک است ]
 مباحث اخالقی از دیدگاه اسالم -2-1-3

درچارچوب مفاهیم الهی و اسالمی، مباحث اخالقی، از موضوعات اصلی هستند، که مورد تاکید فراوان قرار 
سازی ی ابعاد زندگی انسان توجه شده و بُعد نیت درونی و درونیاخالق اسالمی، به همه. در رویكرد اندگرفته

های اخالقی در این که، برای تعیین شاخصخصوص اینای در نظر گرفته شده است. بهاخالق، به شكل ویژه
. در اندهها، بر این اساس تعیین شدتحقیق، به اخالق اسالمی توجه ویژه شده است و تعدادی از شاخص

نظر  ی اخالق، از منظر عالمه طباطبایی پرداخته شده است. بههمین راستا، به معرفی مكتب اسالم در زمینه
عالمه طباطبایی، علم اخالق، عبارت است از فنی که در مورد ملكات انسانی )که مربوط به قوای نباتی و 

-آنها را از رذائل، جدا ساخته و معلوم کند کدامکند که فضائل حیوانی و انسانی اوست(، با این هدف بحث می

یک بد و موجب نقص اوست، تا یک از ملكات نفسانی انسان خوب و فضیلت و موجب کمال اوست، وکدام
ها دورکند و در نتیجه، اعمال نیكی را که ها بیاراید و از زشتیآدمی بعد از شناسایی آنها خود را به نیكی

ست، انجام دهد تا در اجتماع انسانی، ستایش عموم را به خود جلب نماید و های درونی احاصل از خوبی
 [.0سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند ]

 مرور سوابق و پیشینه تجربی تحقیق -2-2

 ی برخی تحقیقات،که تاحدی با موضوع مورد نظر مرتبط هستند، آورده شده  است:در این قسمت خالصه
(، در پژوهش خود یک چارچوب نظری یكپارچه از مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، 9866راجنیش کومار )

با توجه به نقش را معرفی کرده است و سپس  3(CVFهای رقیب )ارایه داده است. وی ابتدا چارچوب ارزش
-را با افزودن بُعدی که نشان دهندههای رقیب چارچوب ارزشمهم فرهنگ اخالق در فرآیند مدیریت دانش، 

ی فرهنگ اخالق و اعتماد است، اصالح کرد. او در ادامه، به چارچوب تبدیل دانش پرداخته و تشابهات این 
ی الگوو چارچوب تبدیل دانش، های رقیب چارچوب ارزشرا بیان کرده است و در نهایت، با تلفیق  الگودو 

-کند که با کمک آنها میراهم میهایی را فروش الگوگیری کرده است که این یكپارچه ارایه داده و نتیجه

                                                           
1. Combination 
2. Internalization 
3.Competing Values Framework 
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(، به بررسی 9868عزمی)گذارد. توان فهمید چگونه فرهنگ سازمانی، بر توسعه دانش سازمانی تاثیر می
های موضوعات حقوقی و اخالقی در مدیریت دانش، در مالزی پرداخته است. او در این تحقیق، به شاخص

گران، محرمانگی، صداقت و تعهد اشاره کرده است اخالقی چون رعایت مالكیت، دقت در صحت،کمک به دی
و ارتباط این اصول اخالقی را با هر بعد مدیریت دانش با توجه به الگوی عمومی مدیریت دانش )خلق، 

(، نقش اخالق را در 9881تبیین نموده است. اینكپن و تی سنگ )(، کارگیری دانشسازماندهی، انتشار و به
های اخالقی به نقش اعتماد گروهی و سازمانی تاکید اند و از بین شاخصر دادهانتقال دانش مورد بررسی قرا
ای اند که اعتماد گروهی و سازمانی بر انتقال دانش تاثیر مثبت و قابل مالحظهکرده و به این نتیجه رسیده

های شاخص(، به تاثیرگذاری اخالق در یكپارچگی دانش پرداخته است و در این راستا بر 9884دارند. لنگ)
گیری کرده اخالقی همچون، رعایت مالكیت معنوی، صحت دانش و صداقت، تاکید نموده است و نتیجه

(، 9884های اخالقی بر یكپارچگی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارند. هایسمن و ویت )است که این شاخص
ن و وجدان کاری را در انتشار گذاری دانش، نقش کمک به دیگرادر بررسی تاثیرگذاری اخالق در به اشتراک

های اخالقی شاخص(، در پژوهشی تحت عنوان تاثیر اخالق بر خَلق دانش، 9889دانند. چاو )دانش، موثر می
استخراج کرد و سپس اعتماد فردی،کمک به دیگران و تعهد را مرتبط با کارکردهای مدیریت دانش شامل: 

در این تحقیق این نتیجه حاصل شد که  بررسی قرار داد. ارتباط این اصول اخالقی را با خلق دانش مورد
 اعتماد فردی، کمک به دیگران و تعهد بر خلق دانش، موثر هستند.

-سیستم یابی نقش اخالق در موفقیت الگو(، در پژوهشی تحت عنوان 6307رضاییان فردویی و قاضی نوری)

ی اند. نتیجهند مدیریت دانش پرداختههای مدیریت دانش، به بررسی نقش اصول اخالقی بر وظایف فرآی
های اخالقی و ابعاد کارکردی فرآیند مدیریت دانش، ی بین  شاخصتحقیق آنان نشان داده است که رابطه

ی، الگوهایی مانند اعتماد فردی وگروهی، صداقت، رعایت مالكیت، کمک و هدار است. بین شاخصمعنی
دقت در صحت از یک طرف و ابعادکارکردی فرآیند مدیریت  پذیری، محرمانگی، وجدان وتعهد، مسئولیت

کارگیری دانش، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.  همچنین، شامل خلق، سازماندهی، انتشار و به، دانش
این نتایج . به بررسی نقش دانشگاه اسالمی در توسعه مدیریت دانش، پرداختند (،6300میرزایی و همكاران)
کنندگان دانش رسمیت شناختن ارزش دانش و تكریم انفاقن بود که دانشگاه اسالمی با بهتحقیق حاکی از آ

تواند در ایجاد و تقویت فرهنگ دانایی محور تاثیرگذار بوده و دانش و ترویج و جوب کسب دانش، می
ین پژوهش، آموختگانی هدفمند، باانگیزه و توانمند درکسب، کاربرد و انفاق دانش تربیت کند. همچنین در ا
کارگیری دانش محققین به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازمانی و گروهی درخلق، سازماندهی، انتشار و به

(، در بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی در 6300موثر و با اهمیت است. دموری و همكاران)
اقت را بر فرآیند مدیریت دانش مورد های اخالقی همچون کمک به دیگران و صددانشگاه یزد، نقش شاخص
کارگیری دانش، تاثیر مثبت دارند. ها برخلق، انتشار و بهگیری کردند، این شاخصسنجش قرار داده و نتیجه

سازمانی در دانشگاه  نسبت میان فرآیند تبدیل دانش و فرهنگ(، در تحقیقی، 6304قلی زاده و همكاران)
دراین تحقیق فرآیند تبدیل دانش بنا به نظریه نوناکا، دادند. را مورد بررسی قرار  فردوسی مشهد

های تحقیق نشان داد، میان یافتهتعریف شد.  سازی،سازی، ترکیب و درونیاجتماعی شدن، برون،شامل
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فرهنگ سازمانی با درونی سازی، برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری وجود دارد، درحالی که این رابطه با 
 معنی دار نیست.، اجتماعی شدن

ی موضوع و برخی منابع اسالمی)آیات و احادیث( ، اصول اخالقی که از مرور پیشینه6در جدول شماره 
 شاخص است، گردآوری شده است. 98اند و مشتمل بر استخراج شده

 
 (اصول اخالقی به همراه منابع آنها1جدول

 منبع مورد استفاده اصول اخالقی

 (9889(، چاو)8798) 6لند مسئولیت پذیری

 (9884)9هایسمن و ویت  وجدان کاری

 (6770)3(، ناهاپیت و گوشال9889(، چاو )9868عزمی) تعهد

 اعتماد گروهی
(، 9884)1(، هاچینگ و میشایالوو9881)1(، اینكپن9880)4جرج 

 (6300میرزایی و سایرین )

 (6300(، میرزایی و سایرین)9883)7گالفورد و دراپو  اعتماد سازمانی

 (9868عزمی ) محرمانگی

 (9886)7(، رنكو9884) 0(، لنگ9868عزمی ) رعایت مالكیت معنوی

 (9868عزمی) دقت در صحت

 (6300دموری و سایرین)(، 9884(، لنگ)9868عزمی ) صداقت

ی الگوکمک به دیگران و ه
 با آنها

قلی زاده (، 9889(، چاو)9884(، هایسمن و ویت)9868عزمی)
 (6304وسایرین)

 وفاداری
 34سوره اسرا، آیه

 (منتخب میزان الحكمة 6/  49/  9الكافی : )ع(  )امام صادق 

 دوراندیشی
 60سوره حشر، آیه

 )غررالحكم ، باب دور اندیشی(امام علی )ع( 

 داریامانت
 903سوره بقره،آیه

 (16،ص9،ج)عیون اخبار الرضاامام رضا )ع(  

                                                           
1.Land 
2. Huysmans, Wit 
3. Nahapiet, S. Ghoshal 
4.Jorge 
5. Inkpen 
6. Hutchings, Michailova  
7. Galford, Drapeau 
8. Lang 
9. Renko 
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 طرفانهرفتار عادالنه و بی
 0آیه سوره مائده،

 (0799، ح 311، ص 1غررالحكم، ج)ع(  )امام على 

 تواضع و فروتنی
 (407)تحف العقول، صامام حسن عسكری )ع(  

 (4840، ح633، ص3غررالحكم، جامام علی )ع(  )

 انتقادپذیری
 (311)تحف العقول،صامام صادق )ع( 

 ( 677ق ، 6304)ابن شعبه ، )ع( امام حسین 

 مشاوره با دیگران
 30وری، آیهسوره ش
 (مواعظ النبی ،تحف العقول)  حضرت محمد)ص(

 بردباری و استقامت در کارها
 613سوره بقره، آیه

 ( 9149حدیث  ،9جلد ،غررالحكم)امام علی )ع(  

 روییحسن رفتار وگشاده
 (4413،ح917،ص3امام علی )ع(   )غررالحكم،ج

 (6906نهج الفصاحه، ح امام صادق)ع(  )

 خود کنترلی
 (7141علی )ع(   )غررالحكم،حدیثامام 

 (13امام علی )ع(   )نهج البالغه، نامه

 
، نشان داده شده 6ای که در شكل مفهومی این تحقیق به گونه یالگودر نهایت بر اساس ادبیات موضوع، 

غیر دانش به عنوان متفرآیند تبدیل  ، اصول اخالقی به عنوان متغیر مستقل والگودراین  شود.است، ارایه می
گانه، که از ادبیات موضوع و منابع اسالمی  98های اخالقی. در ادامه، شاخصوابسته درنظرگرفته شده است

، 3و  9های بندی، در جدولاند که نتایج این دستهبندی شدهاند، با روش تحلیل عاملی دستهاستخراج شده
 ارایه شده است.

 
 
 

 
 مفهومی تحقیق یالگو( 1شکل
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 حقیقروش شناسی ت (3

ها، توصیفی و از نظر ارتباط میان تحقیق مورد نظر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده
هدف این مقاله متغیرهای تحقیق، از نوع همبستگی است. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی است. 

در همین راستا .انش تبیین نماید آن است که با تحلیل و بررسی، نقش اصول اخالق را بر فرآیند تبدیل د
 اند:های تحقیق به صورت زیر ارایه شدهفرضیه

 فرضیه اصلی:
 بین اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش در سازمان مورد مطالعه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. -6

 های فرعی:فرضیه
 اط مثبت و معناداری وجود دارد.بین اصول اخالقی و اجتماعی شدن در سازمان مورد مطالعه، ارتب  6-6
 بین اصول اخالقی و برونی سازی در سازمان مورد مطالعه، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.  6-9
 بین اصول اخالقی و ترکیب در سازمان مورد مطالعه، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 6-3
 العه، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.بین اصول اخالقی و درونی سازی در سازمان مورد مط 6-4
 هاابزار گردآوری داده -3-1

های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه منظور بررسی ارتباط بین اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش، دادهبه
سوال و اصول اخالقی  0سوال است، قسمت تبدیل دانش شامل  90گردآوری شدند. این پرسشنامه شامل 

 ای لیكرت است.سوال است، مقیاس مورد استفاده در این پرسشنامه نیز مقیاس پنج گزینه 98م شامل ه
بندی شدند. ها دستههای اخالقی، این شاخصدلیل تعدد شاخصطور که در قسمت قبل اشاره شد، بههمان

 انجام شد.های اصول اخالقی و تحلیل عاملی داده SPSS.67افزار این کار با استفاده از نرم
منظورتحلیل مورد استفاده توان بههای موردنظر را میدر انجام تحلیل عاملی ابتدا باید مشخص شود که داده

 شود.و آزمون بارتلت استفاده می KMOقرار داد یا خیر، بدین منظور، از شاخص 
ک برخی کند که آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترمشخص می، KMOشاخص 

های موردنظر برای های پنهانی و اساسی هست یا خیر. اگر مقدار این شاخص نزدیک به یک باشد دادهعامل
های (، نتایج تحلیل عاملی برای داده1/8صورت )معموالً کمتر از تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این

 مورد نظر چندان مناسب نیست.
هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده است و بنابراین برای شناسایی  کند که چهآزمون بارتلت بررسی می

درصد باشد  1تر از داری آزمون بارتلت کوچکهای جدید مناسب نیست. اگر سطح معنیو تعریف عامل
های جدید مناسب است زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی تحلیل عاملی برای شناسایی عامل

 [.69شود ]رد می
شود مقدار شاخص طور که در جدول زیر مشاهده می، آمده شده است. همان9ها در جدول تایج این آزمونن

KMO دهندگان به پرسشنامه برای تحلیل عاملی کافی است. است. بنابراین تعداد پاسخ097/8، برابر با
دار است و معنی ،81/8تر از که در سطح خطای کوچک(147/6801همچنین مقدار آماره آزمون بارتلت )

 .استهای جدید مناسب دهد تحلیل عاملی برای شناسایی عاملنشان می
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 KMOآزمون بارتلت و شاخص  -2جدول

 
 

های غیر قابل استفاده و در نتیجه ها و کمتر شدن اثر دادهین مرحله، برای کاهش پراکندگی دادهدر ا
، انجام شد که نتایج 6ها توسط روش واریمكسهای اخالقی، چرخش دادهبندی بهتر شاخصدسته

آمده است. هر چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد، عامل مربوط به آن،  3آن در جدول
 گیرد.نقش بیشتری در کل تغییرات متغیر مورد نظر دارد و آن شاخص در دسته آن عامل قرار می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Varimax 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .827 

Bartlett's Test of   Sphericity 

 

 

Approx. Chi-Square 

1685864

9 

df 196 

Sig. .666 
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 ماتریس چرخیده شده شاخص های اخالقی -3جدول

 

Question 
Factors 

1 2 3 4 

Q9 .127 .847 .663 .653 

Q16 .654 .864 .686 .186 

Q11 .657 .847 .145 .218 

Q12 .356 .636 .212 .614 

Q13 .467 .492 .616 .113 

Q14 .618 .235 .226 .285 

Q15 .669 .179 .223 -.253 

Q16 .313 .323 .327 -.196 

Q17 .154 .642 .697 .671 

Q18 .151 .333 .767 .644 

Q19 .246 .621 .773 .192 

Q26 .748 .146 .297 .159 

Q21 .628 .165 .218 .346 

Q22 .664 .238 .266 .182 

Q23 .786 .618 .645 .266 

Q24 .433 .195 .376 .561 

Q25 .621 .143 .156 .393 

Q26 .354 .156 .672 .688 

Q27 .249 .219 .216 .741 

Q28 .334 .119 -.626 .753 

 
گذاری گانه، در چهار بعد دسته بندی شده و سپس هر کدام از ابعاد نام 98های اخالقیبدین ترتیب شاخص

 گردآوردی شده است. 4شد که نتایج آن در جدول
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 دسته بندی اصول اخالقی -4جدول

 

 

 

 

 شاخص ها ابعاد ردیف

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 های سازمانی و عدالتارزش

 اعتماد گروهی
 نیاعتماد سازما
 صداقت
 طرفانهرفتار عادالنه بی

 تواضع و فروتنی
 انتقادپذیری

 بردباری و استقامت در کارها

2 
 

 پذیریتعهدکاری و مسئولیت

 گوییپذیری و پاسخمسئولیت
 وجدان کاری

 تعهد
 وفاداری
 دوراندیشی

3 
 

 داریمالكیت فكری و امانت

 محرمانگی
 رعایت مالكیت معنوی

 امانتداری
 دقت در صحت

4 
 

 روحیه کارتیمی

 مشاوره با دیگران در کارها
 حسن رفتار و گشاده رویی

 ی با دیگرانالگوکمک و ه
 خود کنترلی
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 روایی و پایایی ابزار سنجش -3-2

ها، باخبرگان دراین زمینه مصاحبه شد که صحت و روایی پرسشنامه را تایید برای بررسی روایی پرسشنامه
محاسبه گردید که  SPSS.67افزار از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم مههمچنین پایایی پرسشنا .کردند

 نتایج آن در جدول زیر آورده شده است:

 
 پایایی پرسشنامه -5جدول

 آلفای کرونباخ سواالت
 119/8 فرآیند تبدیل دانش

 764/8 اصول اخالقی

 788/8 کل پرسشنامه

نشان داده شد، قابل قبول است لذا ابزار این پژوهش از  1جدول  چه درمیزان پایایی پرسشنامه بر مبنای آن
 های آماری برخوردار است.منظور انجام تحلیلاعتبار کافی و خوبی به

 جامعه آماری -3-3

دفاعی  -های صنعتی یک سازمان صنعتیی کارشناسان و مدیران گروهشامل همهپژوهش  نیا یجامعه آمار
در تحقیق حاضر از نفر است.  668اند و تعداد آنها مدیریت دانش شرکت کردههای آموزشی است که در دوره
پرسشنامه  74پرسشنامه به محقق برگشت داده شد که از این تعداد،  686های توزیع شده، مجموع پرسشنامه

 که کامل بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 توصیف آماری جامعه -3-3-1

حجم نمونه را سازمان،  نیا مدیرانو  شناساننفر از کار 74تعداد یان شد، طور که درقسمت قبل بهمان
 آورده شده است: 1که اطالعات دموگرافیک آنها در جدول  اندداده لیتشك

 
 اطالعات دموگرافیک کارکنان -6جدول

 سن سابقه کار تحصیالت عنوان شغلی

س
شنا

کار
 

ت
رس
سرپ

 

دیر
م

ون 
معا

ی 
دان
کار

ی 
 س
شنا

کار
 

 ار
ی
اس
شن
کار

شد
 

ی
تر
دک

 

ر 
زی

1 
ال
س

 

1-
68 

ال
س

 

68-
61 

ال
س

 

ی 
اال
ب

61 
ال
س

 

ر 
زی

38 
ال
س

 

38-
31 

ال
س

 

31-
48 

ال
س

 

ی 
اال
ب

48 
ال
س

 

40 67 90 6 69 18 99 8 60 39 67 91 60 31 94 67 

16% 60% 38% 6% 63% 14% 93% 8% 67% 34% 98% 97% 67% 37% 91% 60% 
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 هاروش تحلیل داده

بدین ترتیب که رابطه اخالق و تبدیل دانش از طریق ، ی استفاده شده استدر این تحقیق از معادالت ساختار
مورد سنجش قرارگرفته است. همچنین برای بررسی 6ضریب استاندارد و عدد معناداری با نرم افزار لیزرل

، استفاده SPSSروابط بین اصول اخالقی و ابعاد فرآیند تبدیل دانش از رگرسیون خطی در قالب نرم افزار 
 است. شده

 های تحقیقیافته
 ساختاری الگو

در حالت تخمین استاندارد)ضرایب استاندارد( و ضرایب معناداری نشان داده شده است.  الگودر شكل ذیل، 
، نمایش S,E,C,Iو ابعاد فرآیند تبدیل دانش با  F1-F4ارایه شده، ابعاد اصول اخالقی با  الگوهمچنین در 

 (.9)شكلاندداده شده
گیری، که معموالً با شكل بیضی های پنهان اندازهسازی معادله ساختاری، سازهالگور است، در الزم به ذک

شوند و با کمک های آشكار که عمدتاً با شكل مستطیل نشان داده میشوند، از طریق متغیرنمایش داده می
رای هر یک از متغیرهای سازی معادله ساختاری بالگوشوند. در روش نشان داده می الگوبارهای عاملی، در 

گیری و برای هر یک از متغیرهای پنهان یک خطای ساختاری در نظر گرفته مشاهده شده یک خطای اندازه
های قدیمی کمتر است با این حال نتایج رو هرچند مقادیر محاسبه شده نسبت به روششود و از اینمی

 [.7آید ]دست میتری بهدقیق

 
 حقیقساختاری ت یالگو( 2شکل 

 
 الگوبرازش 

شاخص (، df9χ/اند از: کای اسكوئر بر درجه آزادی)عبارت الگوهای کلی برازش ترین شاخصبرخی از مهم
مانده (، شاخص ریشه میانگین مربعات باقیAGFI(، شاخص نكویی برازش اصالح شده )GFIنكویی برازش )

(RMRو شاخص ریشه میانگین مربعات برآو ،)( ردRMSEA ،)افزار لیزرل نشان دست آمده در نرمبه مقادیر

                                                           
1Lisrel 
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در جدول  الگومفهومی تحقیق از برازش خوبی برخوردار است. نتایج مربوط به برازش این  الگودهد که می
 ، آمده است.7

 
 الگوهای برازش شاخص -7جدول

 شاخص برازش
شاخص برازش 

 محاسبه شده
 نتیجه شاخص برازش قابل قبول

/df2χ 76/6  ناسبم باشد 4زیر 

RMSEA 817/8 
 81/8یا بین  81/8تر از کم

 80/8و 
 مناسب

GFI 74/8  مناسب 78/8باالی 

AGFI 79/8  مناسب 78/8باالی 

RMR 837/8 مناسب نزدیک به صفر 

 
 هاآزمون فرضیه -3-3-2

 صورت زیر تعریف می شود:، به1H، برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق، فرضیه الگودر این 

1H: ی مثبت و معناداری وجود دارد.اخالقی و فرآیند تبدیل دانش،رابطه بین اصول 
درصددر نظر گرفته شده  1 از ضریب استاندارد استفاده شده و همچنین سطح خطا برای تایید یا رد فرضیه

 .است

مشاهده می شود که ضریب استاندارد بین دو متغیر اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش  9با توجه به شكل 
 شود.تایید می ،1Hبوده، بنابراین فرضیه19/8برابر

های فرعی تحقیق، از رگرسیون استفاده گردید. در همین راستا منظور آزمون فرضیههمچنین درمرحله بعد، به
عنوان رگرسیون خطی بین اصول اخالقی به عنوان متغیر مستقل و هریک از ابعاد فرآیند تبدیل دانش به

صورت میانگین ابعاد اخالقی جداگانه محاسبه شد. البته در این روابط، اصول اخالقی به طورمتغیر وابسته، به
(F1-F4 در نظر گرفته شده است. همچنین برای همه روابط سطح خطا )است. نتایج مربوط به تحلیل %1 ،

 های زیر ارایه شده است:رگرسیون در جدول
 
 
 
 
 
 
 



 

 نشریه بهبود مدیریت 19

 
 دنضریب رگرسیون با متغیر اجتماعی ش -8جدول

 t (sigمعناداری)

ضرایب رگرسیون 
 استاندارد

 ضرایب رگرسیون استاندارد نشده
 الگو

Beta Std .Error B 

888/8 107/4 - 313/8 913/9 (Constant) 

 اصول اخالقی 379/8 668/8 440/8 113/3 886/8

 
 سازیضریب رگرسیون با متغیر برونی -7لجدو

 t (sigمعناداری)

ضرایب رگرسیون 
 ندارداستا

 ضرایب رگرسیون استاندارد نشده
 الگو

Beta Std .Error B 

888/8 179/4 - 480/8 971/9 (Constant) 

 اصول اخالقی 976/8 697/8 399/8 901/9 891/8

 
 ضریب رگرسیون با متغیر ترکیب -68جدول

 t (sigمعناداری)

ضرایب رگرسیون 
 استاندارد

 ضرایب رگرسیون استاندارد نشده
 الگو

Beta Std .Error B 

886/8 183/3 - 418/8 117/6 (Constant) 

 اصول اخالقی 141/8 644/8 471/8 777/3 888/8

 
 ضریب رگرسیون با متغیر درونی سازی -66جدول

 t (sigمعناداری)

ضرایب رگرسیون 
 استاندارد

 ضرایب رگرسیون استاندارد نشده
 الگو

Beta Std .Error B 

888/8 986/4 - 446/8 730/9 (Constant) 

 اصول اخالقی 673/8 630/8 644/8 488/6 611/8
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های ( برای ضریب رگرسیون با متغیرSigکه مقدار معناداری )با انجام تحلیل رگرسیون و با توجه به این
  BETA وB ، شده است و با وجود مقادیر مثبت 81/8وابسته اجتماعی شدن، برونی سازی وترکیب، کمتر از 

که مقدار جایی، تایید شده است ولی ازآن3-6، 9-6، 6-6های شود که فرضیهبرای این متغیرها، نتیجه می
Sig  شود.، رد می4-6شده است، در نتیجه فرضیه  611/8برای متغیر درونی سازی برابر 

 بحث و بررسی (4

است که از بین ابعاد  ز آنها حاکی اسازی معادله ساختاری، یافتهالگومفهومی تحقیق و  الگوبر مبنای 
کارکردی فرآیند تبدیل دانش، رابطه اجتماعی شدن، برونی سازی و ترکیب، با اصول اخالقی مستقیم و 

-که رابطه بین اصول اخالقی و درونی سازی، معنادار نیست. همچنین با توجه به یافتهمعنادار است، در حالی

فرآیند تبدیل دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. توان گفت: بین اصول اخالقی و های پژوهش، می
شود، این است که از بین ابعاد فرآیند تبدیل دانش، ی دیگری که از پژوهش حاضر حاصل مینتیجه

بیشترین تاثیر پذیری را از اصول اخالقی مورد نظر داشته و بعد از آن به ترتیب اجتماعی شدن و      "ترکیب"
سازی از اصول اخالقی تاثیر خاصی نپذیرفته است. اند ولی درونیل اخالقی تاثیر پذیرفتهسازی، از اصوبرونی

شود. دست آمده به بحث گذاشته میها و اقتضائات سازمان مورد مطالعه، نتایج بهدر ادامه با توجه به ویژگی
یح به دانش صریح و ثبت های سازمان مورد مطالعه، تبدیل انواع دانش، ضمنی و صرویژگی    دلیل برخی به

آوری دانش صریح افراد، سازی آن، از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین در این سازمان، جمعو ذخیره
ها و نیز بررسی و منظور حفاظت از این دانشسازی آن بهبندی و ذخیرهبندی، طبقهها و دستهها و گروهتیم

عه محصوالت جدید، بسیار مورد تاکید است. در نتیجه، ترکیب، که تحلیل این منابع دانشی، برای تولید و توس
ویژه تبدیل یک دانش صریح به دانش صریح جدید است، بسیار مورد توجه است. همچنین اصول اخالقی به

تواند نقش داری، دقت در صحت و اعتماد میهایی همانند: محرمانگی، رعایت مالكیت معنوی، امانتشاخص
کارکنان و حتی جدیت سازمان برای حرکت از دانش آشكار شخصی به دانش آشكار در  زیادی در ترغیب

سازی آن داشته باشد. شاید بتوان گفت بنا بر همین دالیل است که در سطح گروهی و سازمانی و ذخیره
شدن سازمان مورد مطالعه، ترکیب، بیشترین تاثیر پذیری را از اصول اخالقی داشته است. در مورد اجتماعی 

توان گفت با توجه به تاکید سازمان بر کار که تبدیل یک دانش ضمنی به یک دانش ضمنی جدید است، می
های کاری و پروژه محور و نیز اهمیت فرهنگ یادگیری در این سازمان، یادگیری افراد از تیمی و تشكیل تیم

سطح سازمان، مورد تاکید است. بر  ها و نیز درگذاری تجربیات بین اعضا در سطح تیمهمدیگر و به اشتراک
این اساس، اجتماعی شدن در سازمان مورد مطالعه، از اهمیت باالیی برخوردار است. از طرفی دیگر، اجتماعی 
شدن بر پایه مراودات و تعامالت اجتماعی افراد قرار دارد و بر این اساس نقش اصول اخالقی در آن پررنگ 

پذیری را از این دالیل است که اجتماعی شدن بعد از ترکیب، بیشترین تاثیررسد، با توجه به است. به نظر می
طور که در قسمت قبل گفته شد، با توجه به تاکید سازمان بر اصول اخالقی مورد نظر داشته است. همان

سازی، که تبدیل یک دانش ضمنی به سازی آن، برونیتبدیل انواع دانش به دانش صریح و ثبت و ذخیره
سازی دانش، نقش نش صریح جدید است، نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین، در برونییک دا

اصول اخالقی در ترغیب کارکنان به آشكار ساختن دانش خود، قابل توجه است. شاید بر اساس همین دالیل 
سازی جایی که برونیبتوان رابطه معنادار و مستقیم بین اصول اخالقی و برونی سازی را تبیین کرد. ولی از آن
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گیرد و نیز افراد در شرایط عادی کمتر تمایل به آشكار ساختن دانش خود نسبت به ترکیب، دشوارتر انجام می
تری دارد. رسد که برونی سازی نسبت به ترکیب، از نظر تاثیرپذیری از اخالق، جایگاه پاییندارند، به نظر می

عنادار میان درونی سازی، که تبدیل دانش صریح به یک دانش شاید دالیلی که بتوان برای نبود رابطه م
دلیل ماهیت خاص سازمان مورد مطالعه در ضمنی جدید است، با اصول اخالقی بیان نمود، این است که به

این تحقیق، مسایل حفاظتی و محرمانگی اطالعات در این سازمان بیشتر مورد تاکید است. لذا اطالعات و 
گیرد تا نسبت به آنها دانش ضمنی حاصل شود. ، کمتر در اختیار کارکنان قرار میدانش صریح و مكتوب

همچنین، در این سازمان تاکید بیشتر بر تبدیل انواع دانش به دانش صریح است و بر این اساس، ساختارهای 
ه این دالیل کنند. بنا بسازمانی نیز از درونی سازی در مقایسه با دیگر ابعاد تبدیل دانش،کمتر حمایت می

های فرآیند تبدیل دانش، سازی نسبت به دیگر فعالیتاست که در سازمان مورد مطالعه به فعالیت درونی
پذیری درونی سازی از اصول اخالقی، کمتر خواهد بود. همچنین، در شود. از این رو، تاثیرکمتر پرداخته می

های آموزشی کارکنان از مباحث مكتوب و دوره سازی بیشتر  به صورت یادگیریسازمان مورد مطالعه، درونی
دلیل وجود رسمیت باال در روابط کارکنان، سطح که بهشود، در حالیاست که توسط سازمان برگزار می

سازی نسبت به دیگر ابعاد تبدیل تعامالت اجتماعی بین آنها، پایین است. بنابراین، در این سازمان درونی
پذیری آن از اصول اخالقی هم کمتر است. کمتر افراد، همراه بوده و باطبع تاثیر دانش، با تعامالت و مراودات

ی درونی داشته و تحت تاثیر روحیات و خلقیات سازی بیشتر جنبهرسد که فعالیت درونینظر میهمچنین، به
ند. به های اخالقی مورد نظر در این تحقیق بیشتر جنبه اجتماعی دارکه شاخصشخصی فرد است، در حالی

ی معنادار بین درونی سازی و اصول اخالقی را توجیه رسد بر مبنای دالیل ذکرشده بتوان، نبود رابطهنظر می
 نمود.

 گیرینتیجه (5

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر گذاری اخالق بر فرآیند تبدیل دانش است. نتایج این تحقیق نشان 
اند، بر فرآیند تبدیل دانش اثر مثبت تحلیل مسیر ارایه شده والگداد که اصول اخالقی موردنظر که بر اساس 

ی اجتماعی شدن، برونی سازی و معناداری دارند. همچنین از میان ابعاد کارکردی فرآیند تبدیل دانش، رابطه
و ترکیب، با اصول اخالقی مستقیم و معنادار است ولی رابطه میان اصول اخالقی و درونی سازی، معنادار 

توان بیان داشت که اخالق نیز به عنوان یک عامل دست آمده، میهمچنین با توجه به نتایج بهنیست. 
کند. همچنین، اصول های مدیریت دانش در کنار دیگر عوامل کلیدی، نقش ایفا میکلیدی موفقیت در فرآیند

هره وری باالتر نیروی تواند در نهایت موجب بی اجتماعی، از مفاهیمی است که میعنوان سرمایهاخالقی به
ی رعایت اصول شود که زمینهدست آمده، پیشنهاد می[. بر این اساس و با توجه به نتایج به6انسانی شود ]

های مدیریت دانش با موفقیت بیشتری به کار خود بپردازند و ها گسترش یابد تا سیستماخالقی درسازمان
تری داشته باشند. از سوی دیگر، تاکید بر اصول اخالقی عالهای مدیریت دانش مشارکت فافراد نیز در فرآیند
های صریح و ضمنی به یكدیگر را تسهیل کند و در تواند تبدیل دانشها و کارکنان میاز سوی سازمان

ی ها دربارهنتیجه فرآیند تبدیل دانش به خوبی اجرا و تكمیل شود. همچنین، با توجه به نتایج تحلیل فرضیه
سازی شود که با در نظرگرفتن اقتضائات موجود در سازمان، به بعد درونیمطالعه، پیشنهاد می سازمان مورد

منظور آموزش بیشتر پرداخته شود تا کارکنان از مباحثات گروهی مكتوب و نیز مستنداتی که دراختیار آنها به
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نتیجه بتوانند دانش و عملكرد گیرد، یادگیری کامل و موثری داشته باشند و در برداری الزم قرار میو بهره
 خود را بهبود دهند.

 شود:در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این زمینه، به شرح زیر ارایه می
عنوان یک های مدیریت دانش و مقایسه آنها با هم، بههای اخالقی در سایر الگوها و فرآیندبررسی شاخص

-سازی اخالق و ارایه الگویی بهالگور آینده به آن پرداخته شود. تواند دپیشنهاد در این زمینه است که می

های مدیریت دانش نیز از مباحث جالبی است که گیری میزان رعایت اصول اخالقی در سیستممنظور اندازه
 شود.به عنوان موضوع تحقیق دیگری پیشنهاد می

سازی و اصول اخالقی را در سازمان مورد  توان، نبود رابطه معنادار بین درونیهمچنین در پژوهشی دیگر می
 مطالعه، مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار داد. اگر چه در این تحقیق دالیلی برای آن ارایه شد.
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