فصلنامه علمي-پژوهشي

سال سوم ،شماره  ،2زمستان 9831

سياست علم و فناوري
یابینقشاخالقدرموفقیتسیستمهایمدیریتدانش 


مدل
2

صدیقه رضایيان فردویی ،*9سيد سپهر قاضینوري

 -1دانشجوی دکتری مهندسي صنایع ،مربي دانشگاه پیام نور  ،تهران ،ایران
 -2دانشیار ،گروه مدیریت فناوری اطالعات ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکيده
امروزه ،موفقیت در بازار کار ،با دانشي که سازمان مي تواند تولید کند ،سرعت این دانش و میزان انباشت دانش تولید شده ،ارتباط مستقیم دارد .همچنین،
سازمانهایي که فرهنگ یادگیری قوی را توسعه داده اند در خلق ،اکتساب و انتقال دانش ،همچنین در تعدیل رفتار برای انعکاس دانش جدید کارآ هستند .از
طرفي اخالق ،بحثي مهم و جدی است که تا این مسئله حل نشود شکوفائي علمي ،پیشرفت صنعتي و رفاه اجتماعي رخ نخواهد داد و جامعه از آرامش خاطر و
شادی برخوردار نخواهد شد .اگر دامنه این مباحث ،به حوزههای دیگری نیز کشیده شود ،میتوان از ارتباط مباحث فلسفه اخالق و آن پدیدهها نیز سخن گفت.
مدیریت دانش از جمله این پدیدهها است .پس موضوع سخن ارتباط اخالق و مدیریت دانش از منظر فلسفي است .مقاله حاضر همبستگي اصول اخالقي و
وظایف فرایند مدیریت دانش را مورد بررسي قرار داده است زیرا منابع موضوع ،از داشتن نگاه سیستماتیک و در نظر گرفتن اخالق در همه ابعاد اصلي مدیریت
دانش رنج ميبرد .برای سنجش این موضوع ،مدل مفهومي براساس ادبیات موضوع طراحي شده و ابزار پرسشنامه محققساز استفاده شده است .برای بررسي
رابطه بین متغیر های مدل از رگرسیون استفاده شده است که در این راستا از مدل معادالت ساختاری و بهطور مشخص ،از مدلهای ساختاری (تحلیل مسیر)
استفاده گردیده است .الزم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیهها از ضرایب استاندارد استفاده و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان  ٥٩درصد و سطح
خطا  ٩درصد ميباشد .نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین پارامترها (مولفهها و شاخصهای) اخالقي و ابعاد کارکردی (وظایف) فرایند مدیریت دانش معنيدار
است .بین مولفههایي مانند اعتماد فردی و گروهي ،صداقت ،رعایت مالکیت ،کمک و همدلي ،تعهد ،مسئولیتپذیری ،محرمانگي ،وجدان و دقت در صحت از
یک طرف و ابعاد کارکردی الگوی عمومي مدیریت دانش که شامل خلق ،سازماندهي ،انتشار و بکارگیری دانش است ،همبستگي وجود دارد .دلیل انتخاب
الگوی عمومي مدیریت دانش از بین الگوهای متعدد مدیریت دانش سادگي و کامل بودن زوایای آن ميباشد.
کليدواژهها :سیستم مدیریت دانش ،الگوی عمومي مدیریت دانش ،اصول اخالقي
-9مقدمه'

تحول ها پیروز خواهند بود که بتوانند این سرمایه نامشهود و

در عصر حاضر که1عصر دانایي نامیده ميشود ،سازمانها

معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند .اما در این

شاهد محیط هایي هستند که روز به روز پویاتر و چالش
برانگیزتر مي شوند .تغییر و تحول جزء جدایيناپذیر دنیای
امروزی است ،به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است.
امروزه سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش تلقي
مي شوند ،به عنوان یک عامل مهم و حیاتي نگریسته
ميشو ند .به بیان دیگر ،سازمان هایي در برابر تغییرها و
* نویسنده عهدهدار مکاتباتsrezaiian@gmail.com :

میان نکته قابل توجه این است که دستیابي به دانش و
اندوخته های دانش سازمان ،بدون یادگیری ممکن نیست.
سازمان هایي که فرهنگ یادگیری قوی را توسعه دادهاند در
خلق ،اکتساب و انتقال دانش ،همچنین در تعدیل رفتار برای
انعکاس دانش جدید کارآ هستند .در سازمان یادگیرنده،
سازمان در طول زمان ميآموزد ،تغییر ميکند و
عملکردهایش دگرگون مي شوند .به طور کلي ميتوانیم
سازمان یادگیرنده را سازماني بدانیم که در ایجاد ،کسب ،و
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دانشگاه دی مونتافورد لستر ،در پروژه ای به نام «کاربردهای

انتقال دانش مهارت دارد و در تغییر و اصالح رفتارهایش به

2

کمک آگاهي های جدید کسب شده ،عمل ميکند .در این

نوظهور فناوری اطالعات و ارتباطات » سعي دارد،

تعریف از سازمان یادگیرنده ،ایجاد و خلق دانش و نوآوری

ریسک های اخالقي عجین شده با پیشرفتهای فناوریهای 1١

و خالق بودن ،رکن اساسي را تشکیل مي دهد .اما آفرینندگي

تا  1٩سال آینده را کمینه ساز د .برای این منظور ،این پروژه،

و کسب دانش به تنهایي برای آنکه سازماني یادگیرنده

ابتدا ،درصدد است تا فناوریهای جریان ساز آینده را در

قلمداد شود کافي نیست ،بلکه باید بتواند آن دانش را در

فناوری اطالعات پیش بیني کند .در فهرست پیشبینيها٩ ،

رفتارها و عملکردهایش به کار گیرد و بهبود و اصالح

فناوری جدید اطالعاتي به چشم مي آید که فناوری پردازش

فعالیت هایش را به کمک آنها میسر سازد ]1و.[2

احساسي (به این معني که رایانه ،تغییر احساسات کاربر را

سازمان های موفق و کامیاب امروزی ما ،سازمان هایي هستند

تشخیص مي دهد) درصدر این فهرست قرار دارد.

که دانش جدید را خلق و یا کسب کرده و آن را به

از طرفي در چارچوب مفاهیم الهي و اسالمي ،مباحث

شیوه های کاربردی برای بهبود فعالیت هایشان بدل کردهاند.

اخالقي از موضوعات اصلي است که مورد تاکید فراوان

آنها از شیوه های نو و خالق برای اصالح ساختار و

است .به عنوان نمونه در سوره نسا آیه  2٥آمده " اموال

عملکردشان بهره گرفته اند و از این رو مي توانند برای ما

یکدیگر را از بین نبرید مگر داد و ستدی با رضای خودتان

سرمشق و الگو باشند .اما در این میان رمز رسیدن به چنین

باشد" که این خود مي تواند بر اساس نیاز دنیای مدرن به

سازمان هایي و موفقیت در پیادهسازی سیستم های پشتیبان

عدم استفاده بدون مجوز از نرم افزارها که مانع رشد

این مقوله ها در نظر گرفتن موضوعات اخالقي است.

سازندگان نرمافزارها ميشود ویا استفاده غیرقانوني از دانش

فناوری های نو ،شیوه کار و زندگي انسان ها را به سرعت

فني و اسرارصنعتي و سایر موارد ،ترجمه شود.
مدیریت دانش موضوعي سیستماتیک است که

تغییر داده و مي دهند و همراستا با این تغییرها ،موضوعهای

بنابراین

اخالقي روز به روز بیشتر موردتوجه قرار ميگیرند.

اجرای موفقیت آمیز آن نیازمند نگرش همه جانبه و فراگیر

اخالق فناوری اطالعات موضوعي میان رشتهای است که

به عوامل در گیر آن است که یکي از این عوامل نیروی

بحث از آن نیازمند آشنایي و تخصص در دو حوزه اخالق و

انساني مي باشد .رعایت اخالقیات از سوی نیروی انساني به

حوزه فناوری اطالعات است و در اخالق کاربردی 1مطرح

هر چه بهتر پیاده سازی شدن مدیریت دانش کمک مينماید.

مي شود .هدف از این بحث آن است که به سواالتي پاسخ

از این رو بررسي این نکات اخالقي و ارتباط مشخص آن با

گوید که مربوط به بنیان های ارزشي افعال و مسئولیتهای

وظایف مدیریت دانش و مفاهیم آن موضوعي است که در

افراد در حوزه فناوری اطالعات است .عالوه برآن ميتوان از

این تحقیق مورد بررسي قرار گرفته است.این در حالي است

سیاستهای دولتي در قبال زیربناهای اخالقي حوزه فناوری

که مراجع منتشره در زمینه مدیریت دانش بسیار زیاد است،

اطالعات نیز بحث نمود .برخي از مفاهیمي که در حوزه

اما بررسيهای این موضوع از دیدگاه اخالقي نسبتا ناچیز

فلسفه اخالق و فلسفه سیاسي کاربردی خاص داشته اند با

ميباشد ،در حاليکه یکي از عواملي که پیاده سازی مدیریت

پیشرفت فناوری اطالعات دچار چالشهایي شده اند که از آن

دانش را با مشکل مواجه ميسازند عدم توجه کافي به

جمله مي توان به مفهوم مالکیت ،مفهوم حریم خصوصي،

موضوعات اخالقي است.

مفهوم توزیع قدرت ،مفهوم آزادی های اساسي و مفهوم

بنابرآنچه گفته شد این مقاله درپي آن است که با تحلیل و

م سئولیت اخالقي اشاره نمود ].[3-٩

بررسي ،نقش کلیدی اخالق در سیستم های مدیریت دانش
که از مباحث پیشرفته فناوری اطالعات محسوب ميشود را
تبیین نماید .سواالت تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:
2- ETICA

1- Applied Ethics

2
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سؤال اصلي:

دانشي به توانمندی هایي دست مي یابد که قادر است از

 -آیا میان اصول اخالقي و موفقیت در پیادهسازی و توسعه

نیروی اندك ،قدرتي عظیم بسازد ] .[6-8اینگونه سازمانها

مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد؟

با چالش های نویني روبه رو هستند .امروزه شرایط و فضای

سؤال فرعي:

رقابتي سازمان ها بیش از پیش پیچیده و متغیر شده است.

-چه مولفه های اخالقي بر چه ابعادی از مدیریت دانش تاثیر

این فضا به سرعت در حال تغییر است بهگونه ای که برای

ميگذارد؟

بیشتر سازمان ها ،این سرعت به مراتب بیش از سرعت

بنابراین هدف از این تحقیق طراحي مدلي است که روابط

پاسخگویي و توان تطبیق آنهاست .تغییــرهای مستمر دانش

معنادار بر مبنای گامهای چرخه مدیریت دانش را نشان دهد،

نیز وضعیت عدم تعادل جدیدی را برای سازمان ها به وجود

که نمایانگر نقش توسعه ای اخالق در مدیریت دانش باشد.

آورده است .جریان بي پایان دانش ،بازارها را در حال تغییر
مداوم قرار داده که این امر سازمان ها را ملزم به تغییرهای
مستمر ميکند ] .[٥در عصر کنوني دانش باعث فاصله

 -2مرور مبانی نظري و پيشينه تجربی تحقيق

گرفتن شرکت ها از یکدیگر گردیده و به یک مزیت رقابتي

پیشینه نظری (مرور نظریه ها) و تجربي (مرور تحقیقات

تبدیل شده است.

داخلي و خارجي) پیرامون مدیریت دانش ،سرمایه اجتماعي

ارنسون و توربان بیان مي کنند که توافقي روی تعریف

و مباني اخالق در این قسمت انجام ميشود.

مدیریت دانش وجود ندارد و علت آن جزء دوم آن یعني

 9-2مرور مبانی نظري تحقيق

دانش است .پیچیدگي مفهوم دانش و نیز وجود رویکردهای

در این قسمت به مباني نظری مدیریت دانش(مفاهیم ،الگوها

مختلف در مورد مدیریت دانش ،باعث شده است تا نگرش

و عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت دانش و موفقیت آن) و

واحدی در مورد مدیریت دانش شکل نگیرد ].[6

مباحث اخالقي(تعاریف ،مکاتب و اخالق حرفه ای) پرداخته

برخي تعاریف از مدیریت دانش ،بهگونهای است که آنرا

شده است.

حتي تا سطح مدیریت داده ها تنزل داده است .مالهوترا،
تعریف خود را از مدیریت دانش اینگونه ارائه ميدهد:

مدیریت دانش

« مدیریت دانش ،فرایندی است که بواسطه آن سازمانها در

 -مفهوم مدیریت دانش

زمینه یادگیری (دروني کردن دانش) ،کدگذاری دانش

دانش ،موتور محرکه توسعه دانایي محور بوده ،توجه به آن

(بیروني کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش ،مهارتهایي را

نقش فزایندهای در رشد سازمانها و جوامع خواهد داشت .در

کسب ميکنند» ].[1١

سال های اخیر ،سازمانها و شرکت های مختلف ،پیوستن به

هاینس ،مدیریت دانش را فرایندی مي داند که مبتني بر چهار

روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدی مانند :کار

رکن است ]:[11

دانشي ،دانشکار (دانشگر) ،مدیریت دانش ،و سازمانهای
دانشي ،خبر از شدت یافتن این روند مي دهند .پیتر دراکر،

الف) محتوا :که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن)

با بهکارگ یری این واژگان ،خبر از ایجاد نوع جدیدی از

مربوط مي شود،

سازمانها مي دهد که در آنجا به جای قدرت بازو ،قدرت

ب) مهارت :دستیابي به مهارت هایي جهت استخراج

ذهن حاکمیت دارد .بر اساس این نظریه ،در آینده جوامعي

دانش،

مي توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از

ج) فرهنگ :فرهنگ سازمانها باید مشوق توزیع دانش و

دانش بیشتری برخوردار باشند .به این ترتیب برخورداری از

اطالعات باشد،

منابع طبیعي نمي تواند به اندازه دانش ،مهم باشد .سازمان

د) سازماندهي :سازماندهي دانش موجود
8
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کارل ویگ  ،براین باور است که مدیریت دانش ،یعني ایجاد

اما پیاده سازی مدیریت دانش به ویژه به مفهوم مدرن آن

فرایندهای الزم برای شناسایي و جذب داده ،اطالعات و

یعني در چارچوب سیستم های الکترونیکي دانشي نیازمند

دانش های مورد نیاز سازمان از محیط دروني و بیروني و

عناصر و ساختاری است .هر سازماني باید ساختاری را

انتقال آنها به تصمیم ها و اقدامهای سازمان و افراد ].[12

توسعه دهد که بهترین تناسب را با نیروی انساني ،پیشینه،
مهارت ،فناوری ،مأموریت و فرهنگ سازماني خود را داشته

 -الگوی عمومي مدیریت دانش

باشد و سپس سبک و ساختار یادگیری مناسب را گسترش

مروری گذرا در منابع مدیریت دانش نشان ميدهد که

دهد .واتکینز و مارسیک به این فرایند به عنوان کالبدسازی

تعاریف و الگوهای متعددی در این زمینه مطرح هستند.

سازمان یادگیرنده که بهترین شیوه آزادسازی توانمندیهای

یکي از آنها که به عنوان الگوی عمومي دانش ميباشد در

دروني آن در زمینه فناوری ،نیروی انساني و منابعش است،

اینجا آورده شده است:

نگاه ميکنند ].[11

نیومن  ،الگوی عمومي دانش را ارائه داده است .در این الگو

بنابراین یکي از اساسي ترین عناصر موفقیت سیستم مدیریت

دانش در چهار زمینه سازماندهي ميشود؛ این زمینهها

دانش توجه به مسائل فرهنگي مي باشد که سرمایه اجتماعي

عبارتند از:

و اخالقیات در ارتباط با این موضوع مي توانند مطرح باشند.

خلق دانش  :رفتارهای مربوط به ورود دانش جدید به

سرمایه اجتماعي ،مجموعه ای از خصایص و مفاهیم از

سیستم انساني یا اجتماعي است که دامنة وسیعي را در

سازمان اجتماعي مانند اعتماد ،هنجارها و شبکه هاست که

بردارد ،نظیر :کشف ،کسب ،فراخواني ،توسعه ،که

تسهیل کننده همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترك

پیوندی نزدیک با "نوآوری" دارد .گام دوم بعد از

است .سرمایة اجتماعي به منابعي اشاره دارد که در

کسب یا یادگرفتن دانش ،حفظ آن است.

شبکه های کسب و کار موجود است و از طریق آنها در

حفظ و سازماندهی دانش :تمامي فعالیتهایي است

دسترس قرار مي گیرد .این منابع شامل اطالعات ،اندیشه ها،

که منجر به بقا و نگهداری دانش بعد از ورود آن به

راهنمایيها ،فرصت های کسب و کار ،سرمایه مالي ،قدرت و

سیستم مي شود .فعالیت حفظ ،شامل رفتارهای متنوعي

نفوذ ،حمایت عاطفي ،حتي حسن نیت ،اعتماد و همکاری

مانند :فعالیت های مربوط به اعتبار دانش ،به روز کردن

است .مطالعات محدود انجام شده در این زمینه ،نشاندهنده

آن و سایر موارد مي باشد.

تأثیر سرمایه اجتماعي بر کارآیي و بهره وری نیروی انساني

انتشار و انتقال دانش  :شامل رفتارهای متنوعي است

است .هزینه های پایینتر تعامالت ،نرخ پایینتر جابهجایي

مانند  :ارتباط ،ترجمه ،تفسیر ،پاالیش و ارائه دانش.
کاربرددانش:

استفادهاز

دانش

موجود

افراد ،تسهیم دانش و نوآوری و بهبود کیفیت محصوالت ،از

برای

جمله مواردی است که تأثیر سرمایه اجتماعي بر بهرهوری را

تصمیمگیری ها ،عملکردها و رسیدن به هدفهاست

نشان ميدهند .از نشانه های ضعف سرمایه اجتماعي در

].[13

سازمان ،عدم تمایل کارکنان به یادگیری دانش روز و تسهیم

الگوی عمومي مدیریت دانش نیومن یکي از الگوهای

دانش و اطالعات ] .[2هرچند تاکنون مفهومسازی سرمایه

مطرح در مدیریت دانش است که در عین سادگي ،کامل

اجتماعي بیشتر از سنجش آن مورد توجه بوده اما ابزارهایي

نیز ميباشد و در این تحقیق مبنای بررسي شاخصهای

کیفي متعددی نیز برای سنجش سرمایه اجتماعي معرفي

اخالقي بر ابعاد مدیریت دانش قرار گرفته است.

شدهاند مانند مدل پیشنهادی سازمان همکاریهای اقتصادی

 -پیاده سازی مدیریت دانش
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و توسعه ،1مدل پیشنهادی بانک جهاني ،پرسشنامه یکپارچه

 -1مکتب لذتگرایی شخصی :افرادی چون آریستیپوس

اندازه گیری سرمایه اجتماعي 2و سایر موارد ].[1٩-1٥

اعتقاد دارند که خیر آنست که برای ما لذت بهبار آورد و

بنابراین داشتن اصول اخالقي خود از سرمایه های اجتماعي

بد آنست که رنج و المي بهمراه داشته باشد.

و سرمایه های انساني به حساب مي آید که در دنیای امروز از

 -2مکتب مارکسيستی :در این مکتب معیار اخالقي ثابتي

موضوعات قابل بحث است و از طرفي نقش بهسزای

وجود ندارد و از آنجائیکه همه چیز در حال تغییر و

فرهنگ و سرمایه اجتماعي در پیادهسازی و موفقیت

دگرگوني است هیچ صفت اخالقي تعمیم همه جایي

سیستم های مدیریت دانش غیرقابل انکار است.

نخواهد داشت و یک صفت ممکن است در یک زمان
ضد ارزش و در زمان دیگر ارزش باشد.

 -اصول اخالقي واهمیت آن در علم و دنیای مدرن

 -3مکتب کانت :کانت معتقد به وجود احکام بدیهي نظری

اخالقیات بطور ساده آفریده بشریت نیست بلکه ناشي از

و عملي است .وی تنها کاری را متصف به صفت

ماهیت انساني است که بدنه ماهوی قانون را ميسازد و

اخالقي ميداند که اختیاری و موافق با قانون باشد و با

قوانین انساني تابعي از آن هستند .باورهای راهنما از ریشه

انگیزه احترام به قانون و انجام وظیفه صورت گیرد.

یوناني برگرفته شده است .واژه اخالقیات ،استانداردها و

 -1مکاتب اخالقی سقراط و افالطون و ارسطو :جهت

آرمانهایي است که یک گروه یا جامعهای از افراد را در بر

مشترك این فالسفه و پیروانشان تقریبا اینست که کمال

ميگیرد .بروس در مقالهای تعریف لغوی اخالقیات را اصول

و سعادت انسان را بعنوان ریشه همه اخالق فاضله

صحیح و درست هدایت و قوانین یا استانداردهای حاکم بر

معرفي کرده ،ولي برخي روی کمال و برخي روی

یک حرفه ميداند .در فرهنگ وبستر 3اخالقیات به معني

سعادت تکیه کردهاند ،برخي جنبههای مادی و برخي

مواجهه منضبط با آنچه خوب و بد است و یا با وظایف و

جنبههای معنوی را بیشتر مد نظر داشتهاند ].[1

تعهدات اخالقي آمده است.

 -٩مکتب اسالم :به نظر عالمه طباطبایي ،علم اخالق

از نگاه دیگر و براساس فرهنگ ایراني اسالمي میتوان گفت

عبارت است از فني که در مورد ملکات انساني (که

اخالق جمع خلق است و خلق به معنای خوی ،طبع و سجیه

مربوط به قوای نباتي و حیواني و انساني اوست) ،به

کیفیتي نفساني است که باعث ميشود افعالي که باآن کیفیت

این غرض بحث مي کند که فضائل آنها را از رذائل جدا

تناسب دارند بيشک و تردید از انسان صادر شود.

ساخته و معلوم کند کدام یک از ملکات نفساني انسان

اخالق به صفات ،افعال و ملکات زشت و زیبا اطالق

خوب و فضیلت و مایه کمال اوست ،وکدامیک بد و

ميگردد که در اینصورت با پسوند زشت و زیبا ویا فضیلت

رذیله و مایه نقص اوست ،تا آدمي بعد از شناسائي آنها

و رذیلت همراه است . .اخالقیات شاخهای از فلسفه است و

خود را با فضائل بیاراید ،واز رذائل دور کند و در نتیجه

بدلیل آنکه مربوط به هنجارهای هدایتگر رفتار انساني است

اعمال نیکي که مقتضای فضائل دروني است ،انجام دهد

بعنوان یک علم هنجاری مورد توجه و اقع ميشود و از

تا دراجتماع انسان ي ستایش عموم و ثنای جمیل جامعه

اینرو از علوم رسمي مثل ریاضیات ،علوم فیزیکي مثل شیمي

را به خود جلب نموده ،سعادت علمي و عملي خود را

و فیزیک و  ...مجزا و قابل تفکیک است.

به کمال برساند ].[2١

 مکاتب و تئوریهای اخالقيدر این قسمت به برخي از مکاتب اخالقي اشاره مينماییم:

 اخالق کسب و کار( حرفهای)1- OECD
2- SC-IQ
3- Webster
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تأثیر و اهمیّت اخالق فردی ،ویژگي های شخصي ،صداقت و

جهاني 1که در سال  1٥٥3به وسیله پارلمان مذاهب جهان

اعتماد به طور عام ،و اخالق کسب و کار به طور خاص ،بر

پیشنهاد شده است ،باشد .با توجّه به موقعیت پدید آمده در

افزایش کارایي اقتصادی و جلوگیری از فساد و رسوایيهای

آغاز قرن  ،21آنچه به طور قطع عاقالنه به نظر ميرسد ،این

اقتصادی و نیز تأثیر منفي ارتشا و فساد اداری بر روابط

است که رویکردمان به اخالق کسب و کار ،رویکردی

کاری ،تصمیمگیری فردی و همه اقتصاد ،غیرقابل انکار

جهاني باشد و آنرا در سطح جهاني بجوییم .کاربرد اخالق

است؛ امّا به صورت علمي مالحظه و بررسي نشده است.

اسالمي به عنوان اخالقي فرافرهنگي ٩از مباحث قابل توجهي

اکنون نزدیک به سه دهه است که در غرب ،اقتصاددانها و

است که از حوصله این مقاله خارج است .اخالق کسب و

فیلسوفان اخالق ،گفتمانه ایي را که به گفته هوسمن در

کار ،نوعي اخالق کاربردی 6است؛ بنابراین ،از این نظر

دوران شکوفایي متدولوژی اثبات گرایي متوقّف شده بود،

ویژگي های مشترکي با دیگر انواع اخالق های کاربردی مانند

احیا کردند .حاصل این گفتمان و تعامل به رشتهای کاربردی

اخالق زیستي ،7اخالق پزشکي ،8اخالق قضایي ،٥اخالق

از دانش اخالق به نام "اخالق کسب و کار" انجامید .هدف

مهندسي 1١و اخالق رسانهای 11دارد ].[21-26

نهایي این رشته این است که کیفیت اخالقي تصمیمگیریها

به همین میزان ،مفهوم اخالق کاربردی براساس معاني

و عملکردها را در همه سطوح کسب و کار بهبود بخشد.

اخالقها ،زمینه های کاربرد ،راههای ارتباط بین اخالق و آن

برای ارتقای سطح کیفي و کمّي این رشته ،اندیشه وران

زمینه تغییر ميکند .اخالق کسب و کار نیز مانند همه

برجستهای مانند آمارتیاسن ،برنده جایزه نوبل 1٥٥8رشته

اخالق های کاربردی از تنوّع گسترده نگرشها و رویکردها

اقتصاد ،آرتور ایچ ،هوسمن ،کال گان ،جان رالز و ...همّ و

مستثنا نیست.

غمشان را معطوف داشته ،مراجع غني و پرباری را برای آن

 2-2مرور سوابق و پيشينه تجربی تحقيق

فراهم کردند .از جمله این اندیشه وران ،جورج اندرل است

در این قسمت تحقیقات مرتبط با نقش اخالق در مدیریت

 .این که تجارت و اقتصاد باید در مسیر درست حرکت کند،

دانش مورد بررسي قرار گرفته است .خالصه این تحقیقات

دلیلي برای بیان بُعد اخالقي ،درون قلمرو تجارت واقتصاد

در جدول 1آورده شده است.

است .در این راه ،نه تنها رفتار اخالقي ، 1بلکه تفکّر و نظریه

بطور اجمالي میتوان اذ عان داشت که در تحقیقات داخلي به

اخالقي 2یا اخالق اقتصادی و تجارت  3به صورت پژوهش

شکل مشخص تحقیقي در این حوزه انجام نشده بود اما

علمي با چالش های نامشخّصي روبه رو است .هر چه جهاني

موضوعات مرتبط مانند نقش فرهنگ و سرمایه اجتماعي در

شدن بیش تر به پیش ميرود ،چالشهای عملي و نظری در

رسانه ،مدیریت اطالعات و مدیریت دانش یافت ميشد،

این زمینه بیشتر و پیچیدهتر مي شوند .در مقایسه با این

البته تحقیقات چشمگیری در زمینه اخالق در مباحث

هدف بزرگ ،تاکنون دستاوردهای عملي و نظری اخالق

فناوری اطالعات به چشم ميخورد.

کسب و کار با کاستي های قابل مالحظهای مواجه بوده است.

به عنوان نمونه خالصه برخي تحقیقاتي که تا حدی مرتبط

عواملي وجود دارند که پیشرفت را بسیار مشکل کردهاند.

بودند در زیر آمدهاند:

افراد باید به یک هم زیستي با کثرتگرایي فرهنگي ومذهبي

 -نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازماني در

متداول و فزاینده بین کشورها و فرهنگ ها برسند و برای

دانشگاه فردوسي مشهد :در این پژوهش با نظر به مولفههای

میدان اخالقي مشترك ،جهت مقابله با چالشهای مشترك
بکوشند .این میدان مشترك ميتواند چیزی شبیه اخالق

4- Global Ethics
5- Multi cultural
6- Applied Ethics
7- Bioethics
8- Medical Ethics
9- Legal Ethics
10- Engineering Ethics
11- Media Ethics

1- Moral Practice
2- Ethical Theory
3- Business and Economic Ethics
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اصلي نظریه نوناکا یعني؛ اجتماعي شدن ،برونيسازی ،ترکیب

در بین مدیران ميافزاید ] .[27بررسي ارتباط مدیریت دانش

و درونيسازی ،جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسي

با سرمایه اجتماعي در دانشگاه اسالمي (از دیدگاه اعضای

مشهد مورد بررسي قرار گرفته ،تحلیل دادهها نشان داده است

هیئت علمي دانشگاه یزد) :در این پژوهش به بررسي نقش و

که درونيسازی در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسي

رابطه سرمایه اجتماعي و مدیریت دانش در دانشگاه اسالمي

مشهد از باالترین جایگاه برخوردار است و سپس به ترتیب،

پرداخته است .بدین منظور جهت جمعآوری دادهها ،از

اجتماعي شدن ،برونيسازی و ترکیب در مراتب بعدی قرار

پرسش نامههای استاندارد مدیریت دانش سالیس و سرمایه

گرفتهاند.

اجتماعي ناهاپیت و گوشال [28] 1استفاده شده است ].[3
 -نقش دانشگاه اسالمي در توسعه مدیریت دانش :مدیریت

جدول  )9مرور سوابق و پيشينه تحقيق موضوعات اخالقی و مدیریت دانش
موضوع

منبع

][31

دانش در مالزی
اخالق در به
اشتراكگذاری دانش
تاثیر اخالق بر خلق
دانش

موضوعات اخالقی

بهتر دانش در سازمان مطرح شد؛ اما در عمل با چالشهایي از

مورد اشاره

جمله احتکار و کتمان دانش ،عدم تسهیمسازی و بيرغبتي

محرمانگي/افترا/خیانت در حفظ

موضوعات حقوقي و
اخالقي در مدیریت

دانش با هدف افزایش نوسازی ،سهیمسازی ،بهبود و کاربرد

کارکنان سازمان نسبت به کسب ،کاربرد و تسهیم دانش مواجه

اسرار /مالکیت دانش /صداقت/تعهد

گردید .نتایج پژوهش حاکي از آن است که دانشگاه اسالمي

در به روزرساني دانش و...براساس

با بهرسمیت شناختن ارزش دانش و تکریم طالبان و

وظایف مدیریت دانش
][32
][31

انفاقکنندگان دانش و ترویج وجوب کسب دانش و  ...در

اعتماد اجتماعي

جهت ایجاد و تقویت فرهنگ دانایي محور تالش و

اعتماد/تمایل به کمک/همدلي و

دانشآموختگاني هدفمند ،با انگیزه و توانمند در کسب،

همکاری

کاربرد و انفاق دانش تربیت کند .تربیت یافتگان چنین

تاثیر اخالق در تسهیل
به اشتراك گذاری

][3٩

دانشگاهي باید به ارزشهای اخالق علمي مانند خداباوری،

اعتماد دو طرفه

تواضع ،مالیم بودن و عدالت ورزی متعهد و از آفات علمي

دانش
تاثیر اخالق در تبادل
و خلق دانش
تاثیر اخالق در به
اشتراك گذاری دانش
اخالق در انتقال دانش
اخالق در یکپارچگي
دانش

][28

وجدان و تعهد

][36

وجدان/رعایت هنجار اجتماعي

][37

اعتماد

][38

مالکیت و صحت دانش و صداقت

مانند دنیاطلبي ،احتکار و کتمان علم ،تکبر و علم بدون عمل
مبرا باشند ].[2٥
در مرجع ] [3١به بررسي نقش اخالق در عصر دانایي محور
پرداخته اما از آنجا که هدف از این تحقیق محدود به
شاخصهای اخالق در ابعاد مدیریت دانش ميباشد به مرور
سوابق تحقیقي در ] [31-13پرداخته شد و شاخصها و
پارامترهای اخالقي مرتبط با کارکردهای مدیریت دانش

همچنین ،بر اساس نتایج به دست آمده ،میان فرهنگ سازماني

استخراج شدهاند که در زیر این موضوع تشریح گردیده و

و درونيسازی ،برونيسازی و ترکیب رابطه معناداری وجود

ارتباط آنها با هر بعد مدیریت دانش با توجه به الگوی عمومي

دارد ،در حاليکه ،این رابطه با اجتماعي شدن معنيدار نیست.

مدیریت دانش (خلق ،سازماندهي ،انتشار و بکارگیری دانش)

بطور خالصه ،میتوان چنین نتیجه گرفت که مدیران بیش از آن

تبیین شده است.

که تمایل به تشریک و تبادل دانش و تجارب خود با یکدیگر

عزمي 2در سال  ،2١1١به مواردی چون رعایت مالکیت،

داشته باشند ،تمایل به دروني کردن دانش و رقابت با دیگران

دقت در صحت ،کمک به دیگران ،محرمانگي ،صداقت و

دارند .فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي به عنوان یکي از
متغیرهای اثرگذار ،بر تشدید پدیده فرد گرایي و رقابتي بودن

1- Nahapiet, S. Ghoshal
2- Azmi
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تعهد در خلق ،سازماندهي و بکارگیری دانش اشاره نموده

تحقیق و بررسي در آن احساس ميشود .تحقیقات و مقاالت

است .وینگ 1و سایرین اعتماد گروهي را در انتشار دانش

بررسي شده نشان ميدهد هیچیک به بررسي عمقي ارتباط

موثر ميداند .جرج 2و سایرین ،در سال  ،2١١8به نقش اعتماد

کلیه عوامل در هریک از وظایف فرایندهای الگوی عمومي

گروهي در خلق دانش تاکید کردهاند .لند 3و سایرین در سال

مدیریت دانش با مولفهها و پارامترهای اخالقي نپرداخته و در

 ،2١١7به اهمیت باالی نقش مسئولیتپذیری را در خلق

اکثر موارد تنها به یک بعد و بخشي از فرایند مدیریت دانش

در

توجه شده و یا تنها تاکید بر یک یا چند پارامتر یا شاخص

سال  ،2١١2اعتماد فردی ،کمک به دیگران و تعهد را در

اخالقي محدود انجام شده است ،بنایراین به عنوان "کمبود یا

در

خال" 1١تحقیقات موجود در این زمینه؛ مدلي که با نگاهي

سال  ،2١١1به نقش اعتماد گروهي در انتشار دانش تاکید

سیستماتیک و جامع تاثیر اخالق در پیادهسازی و توسعه

مينماید .رنکو 6و سایرین در سال  ،2١١1رعایت مالکیت را

وظایف موجود در سیکل مدیریت دانش را بهعنوان

در بکارگیری دانش موثر ميداند .ناهاپیت و گوشال در سال

زیرساخت و پیشران نشان دهد ،و رابطه معنادار این دو را

 ،1٥٥8به نقش تعهد در انتشار دانش اشاره کردهاند .هایسمن

تبیین نماید است که ميتواند مورد بحث و بررسي قرار گیرد.

سازماندهي انتشار و بکارگیری دانش پرداختهاند .چاو
خلق دانش موثر تلقي مينماید .هاچینگ و میشایالوو

1

٩

و ویت 7در سال  ،2١١1کمک به دیگران و وجدان را در
انتشار دانش موثر ميدانند ] .[36اینکپن 8در سال ،2١١٩

 -8چارچوب نظري تحقيق

اعتماد گروهي و فردی را در انتشار دانش مهم تلقي مينمایند

همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد طراحي مدلي که

] .[37لنگ ٥در سال  ،2١١1به نقش رعایت مالکیت و

با نگاهي سیستماتیک و جامع ،تاثیر اخالق در پیاده سازی و

صداقت در بکارگیری و انتشار دانش تاکید ميکنند ].[38

توسعه وظایف موجود در چرخه مدیریت دانش را به عنوان

میرزایي و سایرین در سال  ،1388اعتماد فردی و گروهي را

زیرساخت و پیشران نشان دهد و رابطه معنادار این دو را

در خلق ،سازماندهي ،انتشار و بکارگیری دانش با اهمیت

تبیین نماید ميتواند به عنوان "کمبود" تحقیقات موجود مورد

ميدانند ] .[2٥قليزاده وسایرین در سال  ،1381به نقش

بحث و بررسي قرار گیرد.

کمک به دیگران در انتشار دانش اشاره نمودهاند ] [27و

شایان ذکر است که مولفهها و شاخصهای اخالقي زیر و

دموری و سایرین در سال  ،1388کمک به دیگران و صداقت

ارتباط آن با هر بعد مدیریت دانش که از مرورپیشینه موضوع

را در خلق ،انتشار و بکارگیری دانش موثر ميدانند ][3

استخراج شدهاند به شرح زیر ميباشند:

(جدول .)2

اعتماد ،صداقت ،مسئولیتپذیری ،رعایت مالکیت ،تعهد،

جمعبندی تحقیقات و مقاالت فوق نشان ميدهد که این

کمک و همدلي با دیگران ،وجدان ،دقت در صحت،

موضوع دریچه نو در فضای مطالعات مربوط به مدیریت

محرمانگي.

دانش و اخالق باز ميکند که خال و جای کار بسیاری در آن
مشاهده ميشود.

 9-8فرضيات تحقيق

بنابراین همانطور که توضیح داده شد بررسي رابطه و تاثیر

فرضیه اصلي

اخالق بر مدیریت دانش از مباحث نویني است که نیاز به

میان داشتن اصول اخالقي و توسعه مدیریت دانش رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.

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

10- Shortcoming
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جدول )2سوابق تحقيقات در مورد شاخص هاي اخالقی و ارتباط آن باهربعد مدیریت دانش
شاخصهای اخالقي
منبع

][31

رعایت

اعتماد

اعتماد

دقت در

مالکیت

گروهي

فردی

صحت

خلق دانش

مسئولیتپذیری

کمک به

محرمانگي

صداقت

سازماندهي

خلق

بکارگیری

سازماندهي

سازماندهي

دانش

دانش

دانش

دانش

دانش

دیگران

وجدان

انتشار

][32

دانش
انتشار

][3٩

دانش
انتشار

][28

دانش

][36
][37
][38

تعهد

انتشار

انتشار

دانش

دانش

انتشار

انتشار

دانش

دانش

بکارگیری و

بکارگیری و

انتشار دانش

انتشار دانش

][2٥

خلق

خلق

سازماندهي

سازماندهي

انتشار و

انتشار و

بکارگیری

بکارگیری

دانش

دانش
انتشار

][27

دانش
خلق

][3

خلق

انتشار و

انتشار و

بکارگیری

بکارگیری

دانش

دانش

فرضیههای فرعي

 -2بین شاخصهای اخالقي و سازماندهي دانش و تجربه

 -1بین شاخصهای اخالقي و جمعآوری دانش در

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

سیستمهای مدیریت دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری

 1-2بین تعهد در سیستمهای مدیریت دانش و سازماندهي

وجود دارد.

دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

 1-1بین رعایت مالکیت دانش در سیستمهای مدیریت دانش و

 2-2بین دقت در صحت در سیستمهای مدیریت دانش و

خلق دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

سازماندهي دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

 2-1بین اعتماد فردی (عدم استفاده نادرست و مضر از دانش)در

 3-2بین صداقت در سیستمهای مدیریت دانش و سازماندهي

سیستمهای مدیریت دانش و خلق دانش و تجربه ارتباط مثبت و

دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

معناداری وجود دارد.

 -3بین شاخصهای اخالقي و به اشتراكگذاری دانش و

 3-1بین کمک و همدلي در سیستمهای مدیریت دانش و خلق

تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

1
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 1-3بین اعتماد گروهي در سیستمهای مدیریت دانش و به

 -مسئوليتپذیري :یعني قابلیت پذیرش ،پاسخگویي و یا به

اشتراكگذاری دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود

عهده گرفتن کاری که از کسي درخواست ميشود.

دارد.

 -رعایت مالکيت :یعني عدم استفاده و نسخهبرداری از یک

 2-3بین وجدان در سیستمهای مدیریت دانش و به

اثر ،بدون اجازه رسمي صاحب آن اثر.

اشتراكگذاری دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود

 -تعهد :یعني وظیفه یا ضمانتي در مقابل کسي یا برای چیزی

دارد.

داشتن که مثال در زمان مناسب اطالعات درست را در اختیار

 3-3بین رعایت مالکیت در سیستمهای مدیریت دانش و به

فرد مناسب قرار دهیم.

اشتراكگذاری دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود

 -وجدان :در سرشت و فطرت انسان دستوراتي است که به

دارد.

نتایج کار توجه ندارد و ميگوید خواه برای تو مفید فایده یا

 3-1بین کمک به دیگران در سیستمهای مدیریت دانش و به

لذتي باشد یا نباشد ،خوشي به دنبال بیاورد یا رنج ،آن را انجام

اشتراكگذاری دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود

بده.

دارد.

 دقت در صحت :بررسي میزان صحیح بودن موضوعي. -محرمانگی :خصوصي نگه داشتن ارتباط از تمام افراد به جز

 -1بین شاخصهای اخالقي و اکتساب و بکارگیری دانش و

شخصي که قرار است دریافت کننده یا ارسال کننده موضوعي

تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

باشد.

 1-1بین محرمانگي در سیستمهای مدیریت دانش واکتساب و

 -٤روششناسی تحقيق

بکارگیری دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 2-1بین صداقت در سیستمهای مدیریت دانش و اکتساب و

 9-٤روش تحقيق

بکارگیری دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش

 3-1بین مسئولیتپذیری در سیستمهای مدیریت دانش و

گردآوری دادهها ،توصیفي و از حیث ارتباط بین متغیرهای

اکتساب و بکارگیری دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری

تحقیق از نوع علیتي است .روش انجام تحقیق نیز به صورت

وجود دارد.

پیمایشي بوده که از مهمترین مزایای آن قابلیت تعمیم نتایج

 2-8مدل مفهومی تحقيق

است .متغیرهای تحقیق عبارتند از:شاخصهای اخالقي به

در این پژوهش متغیر مولفههای اخالقي به عنوان متغیر

مثابه متغیر مستقل ،و مدیریت دانش به مثابه متغیر وابسته.

مستقل و مدیریت دانش بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته

 2-٤ابزار گردآوري اطالعات

شده است .سپس با تکنیک تحلیل مسیر(مدلهای ساختاری)

به منظور بررسي ارتباط بین شاخصهای اخالقي و مدیریت

ارتباط اخالق و مدیریت دانش بررسي شده است .مدل

دانش ،اطالعات و یافتههای مورد نیاز از طریق بهرهگیری از

مفهومي در شکل  1نشان داده شده است.

پرسشنامههای استاندارد سنجش و اندازهگیری سرمایه

برای اینکه در رابطه با مولفهها و اصول اخالقي مورد بحث

اجتماعي و پرسشنامههای سنجش مدیریت دانش پرسشنامه

هم منظر شویم به اختصار به توضیح هریک از این شاخصها

 11سؤالي گردآوری شدند( .الزم به ذکر است که این

و پارامترها ميپردازیم:

پرسشنامه ،استاندارد نبوده و توسط محققین تدوین شده و

 -اعتماد :یعني اطمینان از اینکه طرف مقابل در روابطش با

برای روایي آن از نظر خبرگان استفاده شده است) .مدیریت

شما ،قصد ضربه زدن ندارد و نوعي باور و اتکا.

دانش در قالب چهار بعد و وظیفه اصلي مدیریت دانش و در

 -کمک و همدلی با دیگران :در نظر گرفتن منفعت دیگران و

مقیاس پنج گزینهای لیکرت سنجیده شده است (جمعآوری،

نه فقط منفعت شخصي خود و دوری از تکبر و خودپسندی.

سازماندهي ،انتشار و بکارگیری دانش) و این آزمون دارای

 -صداقت :یعني گفتن حقیقت و به عبارتي دروغ نگفتن.

 13سؤال بوده است و از آنجا که مقیاس مورد استفاده در
91
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پرسشنامه مقیاس فاصلهای است که از روش تست لیکرت

ابتدا میان  3١نفر از کارکنان که دارای مدرك تحصیلي

استفاده گردیده است بدین صورت که در قبال هر عبارت یک

کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتری بودند توزیع شد.

طیف قرارداده شده است که از "خیلي کم" شروع و به

در تحقیق حاضر از مجموع  3١پرسش نامه توزیع شده22 ،

"خیلي زیاد" ختم ميشود .از آنجا که میانگین فرضي وجود

پرسش نامه به محقق برگشت داده شد که از  22پرسشنامه ،

نداشت به همین دلیل میانگین فرضي  3برای این تحقیق

تعداد  21پرسش نامه که کامل بودند مورد تجزیه و تحلیل

درنظر گرفته شد.

قرار گرفتند که این آمار نرخ پاسخگویي نسبتا قابل قبولي را
نشان ميدهد.

 8-٤روایی و پایایی تحقيق
روایي پرسش نامه با استفاده از نظر اساتید مرتبط با موضوع

 ٥-٤توصيف آماري جامعه

پژوهش با کمک روش تحلیل مولفه های اصلي تعیین و

از تعداد  22نفر پاسخ دهنده 18 ،نفر از پاسخ دهندگان مرد

مورد تأیید قرار گرفت ،بدین شکل که مولفه های اخالقي که

و  1نفر از پاسخ دهندگان زن بوده اند .در میان افراد  ٥نفر

بیشترین رای را آوردند در هر بعد مدیریت دانش قرار

دارای مدرك لیسانس و  11نفر دارای مدرك فوق لیسانس و

گرفتند.

 2نفر دارای مدرك دکتری بوده اند.

در نهایت مولفه های اخالقي زیر مورد تایید قرار گرفتند:

 ٦-٤روش تحليل دادهها

 -رعایت مالکیت دانش ،اعتماد فردی ،کمک و همدلي

در این تحقیق از معادالت ساختاری استفاده شده ] [11بدین

برای بعد خلق دانش،

ترتیب که روابط علي اخالق و مدیریت دانش از طریق

 -تعهد ،دقت در صحت و صداقت برای بعد

ضریب استاندارد و عدد معناداری با نرم افزار لیزرل مورد

سازماندهي و حفظ دانش،

سنجش قرارگرفتهو براساسآن ،فرضیات ،تأییدیا رد شدهاند.

 اعتماد گروهي وجدان ،رعایت مالکیت و کمک بهدیگران برای بعد انتشار و انتقال دانش،

-٥یافتههاي پژوهش

 -محرمانگي ،صداقت ،مسئولیت پذیری برای بعد

 9-٥مدل ساختاري

بکارگیری و اکتساب دانش.
برای بررسي روایي پرسشنامه ،با  3نفر خبره در این زمینه

بعد از اطمینان یافتن از صحت مدلهای اندازهگیری،

مصاحبه شد که صحت و روایي پرسش نامه را تأیید کردند.

فرضیه های اصلي تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند یا به
عبارت دیگر رابطه میان مولفههای اخالقي ) (y1-y3و ابعاد

همچنین برای سنجش پایایي از روش پیش آزمون استفاده

کارکردی مدیریت دانش ) (e1-e4با هم سنجیده شد که در

شد ،بدین ترتیب که پرسش نامه ابتدا میان  3نفر توزیع
گردید ،پس از یک هفته همان پرسش نامه دوباره میان نفرات

ذیل مدل در حالت تخمین استاندارد (ضرایب استاندارد) و

توزیع گردید که همبستگي باالیي در پاسخها پیدا

ضرایب معناداری (عدد معناداری) مورد بحث قرار گرفتهاند

شد( .) ١/8٥آلفای کرونباخ بدست آمده نیز در توزیع نهایي

(شکل .)2

پرسشنامه  ١/81بوده است که نشانگر پایایي باال ،کافي و

 2-٥بررسی ارتباط بين متغيرها

خیلي خوب پرسشنامه

ميباشد.

برای بررسي رابطه بین متغیر های مدل از رگرسیون استفاده

 ٤-٤جامعه آماري

و در این راستا از مدل معادالت ساختاری و بهطور

جامعه آماری پژوهش حاضر ،جمعي از خبرگان مدیریت

مشخص ،از مدلهای ساختاری (تحلیل مسیر) بهرهگیری

فناوری اطالعات و مدیریت دانش بودهاند .ابزار اندازهگیری

شده است.
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مدلیابی نقش اخالق در موفقیت سیستمهای مدیریت دانش 
رعایت مالکیت
H1

اعتماد فردی

H2

کمک و همدلي

H3

خلق دانش

H4
H5

ساماندهي دانش

H6

تعهد
دقت در صحت
صداقت

موفقیت سیستم
مدیریت دانش

انتشار دانش

H7

اعتماد گروهي

H8

وجدان

H9

رعایت مالکیت

H10

بکارگیری دانش

کمک به دیگران

H11

H12

محرمانگي

H13

صداقت
مسئولیت پذیری

شکل  )9مدل مفهومی تحقيق

الزم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیه ها از ضرایب

 8-٥برازش(مناسب بودن) مدل

استاندارد 1استفاده مي شود و همچنین برای کلیه مسیرها

شاخص های خوب بودن برازش مدل (P value ، df ، X2

ضریب اطمینان  ٥٩درصد و سطح خطا  ٩درصد است.

GFI،و  )RMSEAمي باشند .مقادیر بهدست آمده در

همانطور که در جدول  3نشان داده شده ،اثر شاخصهای

نرم افزار لیزرل نشان مي دهد که مدل مفهومي تحقیق از

اخالقي بر چهار بعد مدیریت دانش معنادار بوده است.

برازش خوبي برخوردار است و فرضیه مربوط به روابط علي

مقدار مسیرهای مرتبط با هر فرضیه بر اساس دادههای

یا تأثیرگذاری اخالق بر توسعه و پیادهسازی سیستمهای

حاصل از پرسش نامه محاسبه شده است.

مدیریت دانش تأیید شده است .با توجه به اینکه میانگین
مجذور خطاهای مدل ( )١/١1٥کوچکتر از  ١/8است وp-
 )١/6٩(valueو  )١/٥٥2( GFIبزرگتر از  ١/٥مي باشد.

 -1منظور از ضریب استاندارد مقادیر همبستگي دوتایي است(بین دو متغیر) و جهت مقایسه
اثرات اجزای مدل بهکار ميرود و هر چه این ضریب بیشتر باشد به معنای اثرگذاری بیشتر
متغیر مستقل بر متغیر وابسته است.
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شکل  )2مدل ساختاري

جدول  )8نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاري(تحليل مسير)
فرضيه

مسير

ضریب استاندارد

H1

خلق دانش-رعایت مالکیت )(e1-y1

١/72

H2

خلق دانش -اعتماد فردی )(e1-y2

١/71

H3

خلق دانش-کمک و همدلي )(e1-y3

١/82

H1

سازماندهي دانش-تعهد )(e2-y4

١/67

H٩

سازماندهي دانش-دقت در صحت )(e2-y5

١/٩٥

H6

سازماندهي دانش-صداقت )(e2-y6

١/68

H7

انتشار دانش-اعتماد گروهي )(e3-y7

١/7٥

H8

انتشار دانش-وجدان )(e3-y8

١/78

H٥

انتشار دانش-رعایت مالکیت )(e3-y9

١/88

H1١

انتشار دانش-کمک به دیگران )(e3-y10

١/8٥

H11

بکارگیری دانش-محرمانگي )(e4-y11

١/٩7

H12

بکارگیری دانش-صداقت )(e4-y12

١/7٥

H13

بکارگیری دانش-مسئولیتپذیری )(e4-y13

١/76
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 -٦نتيجهگيري
ه دف اصلي پژوهش حاضر ،بررسي تأثیرگذاری اخالق

 -3بین شاخص های اخالقي " اعتماد گروهي ،وجدان،

بر توسعه و پیادهسازی سیستم های مدیریت دانش است.

رعایت مالکیت ،کمک بهدیگران" و به اشتراكگذاری

نتایج حاصله نشان داد ،که تمام پارامترها و شاخصهای

دانش و تجربه ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

اخالقي مورد نظر بر طبق مدل تحلیل مسیر ارائه شده بر

 -1بین شاخصهای اخالقي "محرمانگي ،صداقت،

ابعاد مدیریت دانش اثر مثبت و معناداری دارند .ارتباط

مسئولیتپذیری" و اکتساب و بکارگیری دانش و تجربه

مثبت و معني دار ابعاد مدیریت دانش و اصول اخالقي از

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

اهمیت به سزایي برخوردار است؛ بنابراین مدل مفهومي و

و بطور کلي میتوان گفت که میان داشتن اصول اخالقي

مدل سازی معادله ساختاری دو نوع نتیجه را نشان داد که

و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود

عبارتند از دستهبندی مولفه های اخالقي با اهمیتتر در

دارد .البته نتایج این تحقیق قابل تعمیم نیستند و جهت

هر وظیفه مدیریت دانش (خلق سازمان دهي انتشار و

تعمیم بیشتر نتایج این تحقیق نیاز به نمونههای بیشتر

بکارگیری دانش) و اثبات فرضیه رابطه معنادار بین

ميباشد .در پایان الزم است جهت راهنمای محققین آتي

مولفه های اخالقي و وظایف فرایند مدیریت دانش .در

در این زمینه به نکات زیر اشاره نماییم :دسته بندی

نهایت در راستای نتایج تحقیق پیشنهادهایي برای بهبود

دقیقتر اصول و شاخص های اخالقي و توجه به رویکرد

وضعیت ارائه خواهد شد.

اخالق اسالمي که در آن بعد نیت دروني و درونيسازی

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد ميگردد زمینه

اخالق به شکل ویژه در نظر گرفته شده است ميتواند

رعایت اصول اخالقي در سازمان ها ،فراهم آید تا

در تحقیقات آتي انجام شود .همچنین بررسي معیارهای

سیستم های مدیریت دانش با موفقیت بیشتری به کار

اخالقي در سایر مدل ها و ابعاد مدیریت دانش و مقایسه

خود بپردازند .همانطور که در سوابق تحقیق نیز بیان شد

آنها به همراه جامعه آماری بیشتر مي تواند قابلیت

اصول اخالقي به عنوان سرمایه اجتماعي ،از مفاهیمي

اطمینان تحقیق حاضر را باال برد و در آینده به آن

است که در نهایت موجب بهره وری باالتر نیروی انساني

پرداخته شود و این تحقیق به عنوان شمعي در تاریکي

ميگرد د .در این راستا ،نتایج تحقیق حاضر نشان داد که

ویا جرقه ای در آغاز حرکت تحقیقاتي در این حوزه

توجه و تأکید بر اصول اخالقي موجب مي شود که افراد

محسوب شده و به سایر تحقیقات کمک اولیه نماید .در

در سیستم های مدیریت دانش مشارکت فعال داشته

پایان شایان ذکر است که ،مدل سازی اخالق و ارائه

باشند .از این رو بر مبنای الگوی عمومي نیومن ،میتوان

شابلون و الگوهای اخالقي در جهت اندازهگیری رعایت

گفت که:

اصول اخالقي در سیستم های مدیریت دانش از مباحث

 -1بین شاخصهای اخالقي "رعایت مالکیت دانش،

جالبي است که به عنوان موضوع تحقیق دیگری پیشنهاد

اعتماد فردی ،کمک و همدلي" و جمع آوری دانش در

مي شود .البته الزم است به این نکته توجه شود که برای

سیستم های مدیریت دانش و تجربه ارتباط مثبت و

اندازهگیری شاخص های اخالقي استفاده از ابزار

معناداری وجود دارد.

پرسش نامه بهترین و مناسبترین گزینه نیست و

 -2بین شاخصهای اخالقي "تعهد ،دقت در صحت،

گزینه هایي مانند مشاهده مي تواند قابلیت اطمینان

صداقت" و سازمان دهي دانش و تجربه ارتباط مثبت و

تحقیق را باالتر ببرد.

معناداری وجود دارد.
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