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نشریه علمی ـ پژوهشی بهبود مدیریت
سال هفتم ،شماره  ،3پیاپی  ،96پاییز 6379

صفحات 94 :ـ 1

مدیریت دانش و اصول اخالقی:
واکاوی تبدیل دانش در یک سازمان صنعتی
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(تاریخ دریافت ،6376/68/60 :تاریخ پذیرش)6379/0/63 :

پیمان اخوان ، 9جعفر یزدی مقدم

3

چکیده
امروزه ،موفقیت و پیشگام بودن سازمانها در یک صنعت ،با میزان دانشی که سازمان میتواند تولید کند ،ارتباطی مستقیم دارد .از
طرفی دیگر ،اخالق ،موضوعی مهم و جدی است که دامنهی آن به تمام حوزهها کشیده شده است؛ بهطوریکه میتوان از ارتباط
مباحث اخالق و آن پدیدهها سخن گفت .مدیریت دانش از جملهی این پدیدهها است .این درحالی است که مطالعات بسیاری در
زمینه مدیریت دانش ،انجام شده است ،اما بررسی این موضوع از دیدگاه اخالقی ،ناچیز است .از اینرو ،در مقاله حاضر به بررسی
تاثیرگذاری اصول اخالقی بر فرآیند تبدیل دانش ،پرداخته شده است .در این راستا ،الگو مفهومی این تحقیق ،بر اساس ادبیات
موضوع طراحی و بر مبنای این الگو مفهومی ،فرضیههای تحقیق ،ارایه شده است .سپس فرضیههای تحقیق ،بر اساس دادههای
جمعآوری شده از  74پرسشنامه و با استفاده از روش الگو سازی معادالت ساختاری ،مورد آزمون قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان
دهندهی وجود ارتباطی مثبت و معنادار میان اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش است .همچنین ،از بین ابعاد کارکردی فرآیند
تبدیل دانش ،رابطه ی اجتماعی شدن ،برونی سازی و ترکیب ،با اصول اخالقی مستقیم و معنادار است ولی رابطه بین اصول
اخالقی و درونی سازی ،معنادار نیست که در این تحقیق ،دالیلی مبنی بر نبود این رابطه ،ارائه شده است.
واژههای کلیدی:
مدیریت دانش ،فرآیند تبدیل دانش ،اصول اخالقی

 .6با توجه به رعایت اخالق تحقیق و توافق انجام شده ،از بیان نام سازمان مورد مطالعه خودداری شده است.
 .9دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر (نویسنده مسؤول)
jafar.yazdi@gmail.com
 .3کارشناس ارشد : MBA
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 )1مقدمه

در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده میشود ،سرمایههای نامشهود و معنوی که همان دانش تلقی میشوند،
به عنوان یک عامل مهم و حیاتی نگریسته میشوند .به بیان دیگر ،سازمانهایی در برابر تغییرها وتحولها
پیروز خواهند بود که بتوانند اینسرمایهی نامشهود (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند[ .]98عالوه بر این،
دانشی که بهعنوان برترین و واالترین شكل اطالعات شناخته میشود ،باید به شیوهای مناسب مدیریت شده
تا سازمان بتواند برای خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد کند[ .]91سازمانهای موفق و کامیاب امروزی،
سازمانهایی هستند که دانش جدید را خلق و یا کسب کرده و آنرا به شیوههای کاربردی برای بهبود
فعالیتهایشان تبدیل کردهاند .آنها از شیوههایی نو و خالق برای اصالح ساختار و عملكردشان بهره بردهاند
و در نتیجه توانستهاند دانش خود را به گونهای مناسب و موثر مدیریت کنند .از اینرو ،میتوانند برای ما
سرمشق و الگو باشند[ .]6اما در این میان ،یكی از عوامل اصلی برای رسیدن به چنین سازمانها و موفقیت
در پیاده سازی سیستمهای پشتیبان این مقولهها ،درنظرگرفتن موضوعات اخالقی است .با رشد سریع
فنآوری ،شیوهی کار و زندگی انسان نیز به سرعت تغییر کرده و همراستا با این تغییرها ،موضوعهای اخالقی
روز بهروز بیشتر مورد توجه قرار میگیرند .اکنون نزدیک به سه دهه است که درغرب ،اقتصاددانها و
فیلسوفان اخالق ،گفتمانهایی را که در دوران شكوفایی متدولوژی اثباتگرایی متوقف شده بود ،احیا کرده-
اند .حاصل این گفتمان و تعامل به رشتهای کاربردی از دانش اخالق ،به نام اخالق کسب وکار انجامید.
هدف نهایی این رشته این است که کیفیت اخالقی تصمیمگیریها و عملكردها را در همهی سطوح کسب و
کار بهبود بخشد[ .]97همچنین اخالق کسب و کار ،مقولهای کاربردی است که ازتنوع گسترده نگرشها و
رویكردها برخوردار است [ .]97ازطرفی دیگر درچار چوب مفاهیم الهی و اسالمی ،مباحث اخالقی از
موضوعات اصلی است که مورد تاکید فراوان است زیرا در رویكرد اخالق اسالمی ،به همهی ابعاد زندگی
انسان توجه شده و بعد نیت درونی و درونی سازی اخالق به شكل ویژه در نظر گرفته شده است[ .]63به-
خصوص اینکه در تدوین شاخصهای اخالقی در این تحقیق ،به رویكرد اخالق اسالمی ،توجه ویژه شده
است .بنابراین مدیریت دانش ،بهویژه فرآیند تبدیل دانش 6که در این فرآیند ،دانش ضمنی9و دانش صریح3
به یكدیگر تبدیل میشوند ،موضوعاتی نظاممند هستندکه اجرای موفقیت آمیز آنها نیازمند نگرش همه جانبه
و فراگیر به عوامل درگیر آنها است که یكی ازاین عوامل نیروی انسانی میباشد[ .]1رعایت اخالقیات از
سوی نیروی انسانی به هرچه بهتر پیادهسازی شدن فرآیند تبدیل دانش کمک مینماید .این درحالی است
که مطالعات انجام شده در زمینهی تبدیل دانش بسیاراند ،اما منابع موضوع به لحاظ داشتن نگاه نظاممند و
در نظر گرفتن اخالق در همهی ابعاد فرآیند تبدیل دانش ،دچار کمبود است .بنابراین ،بررسی تاثیر اخالق بر
مدیریت دانش از مباحث نوینی است که نیاز به تحقیق در آن احساس میشود که این پژوهش میتواند
دریچه ای تازه در فضای مطالعات مربوط به مدیریت دانش و اخالق باز کند که جای کار بسیاری در آن
مشاهده میشود.
Process
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بنابر آنچه گفته شد ،این مقاله در پی آن است که با تحلیل و بررسی ،نقش کلیدی اخالق را در فرآیند
تبدیل دانش در سازمان مورد مطالعه ،تبیین نماید .در همین راستا ،سوال اصلی این تحقیق به صورت زیر
بیان میشود:
 آیا بین اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش در سازمان مورد مطالعه ،رابطهی معناداری وجود دارد؟ )2مرور ادبیات تحقیق
 -1-2مرور مبانی نظری تحقیق

دراین قسمت به مبانی نظری مدیریت دانش (مفاهیم ،الگوها ،فرآیند تبدیل دانش و مولفههای آن) و مباحث
اخالقی (تعاریف ،اخالق حرفهای و دیدگاه اسالم) پرداخته شده است.
 -1-1-2مدیریت دانش

کارل ویگ  ،)9889(6بر این باور است که مدیریت دانش ،یعنی «ایجاد فرآیندهای الزم برای شناسایی و
جذب داده ،اطالعات و دانشهای مورد نیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آنها به تصمیمها و
اقدامهای سازمان و افراد».
همچنین کرافورد ،)9881( 9مدیریت دانش را به دو گونه تعریف میکند« :مدیریت دانش بهعنوان هدف و
مدیریت دانش بهعنوان یک فرآیند» .او معتقد است که مدیریت دانش بهعنوان هدف ،بیشتر بر تبادل دانش
تاکید دارد درحالی که در مدیریت دانش به عنوان فرآیند ،تالش براین است تا دانش ضمنی قابل دسترسی
شود .به بیان دیگر ،از مدیریت دانش در نقش فرآیند ،به عنوان عنصر مبدل دانش ،تعبیر میشود .در فرآیند
تبدیل دانش ،دانش ضمنی و دانش صریح به یكدیگر تبدیل میشوند.
دانش ضمنی ،نوعی از دانش است که به شدت شخصی است و به دشواری شكل میگیرد و بهراحتی
نمیتوان آن را در قالبهای خاص عرضه کرد .دانش ضمنی ،ماهیتی نامحسوس دارد و شامل الگوهای
ذهنی ،عقاید و دانش چگونگی انجام کار است .دانش ضمنی ،به سادگی در قالب کلمات نمیگنجد .
از سوی دیگر ،دانش صریح ،میتواند در قالب زبان گفتاری و یا نوشتاری بیان شود و در نتیجه بهراحتی قابل
انتقال است .همچنین این نوع از دانش ،به سادگی کسب شده ،منتقل شده و مبادله میشود [.]31
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-
کند .این ابعاد شامل :اجتماعی شدن ،برونی سازی ،ترکیب و درونی سازی هستند و هر یک ،به صورت زیر
تعریف می شوند:
ـ اجتماعی شدن :3تبدیل دانش ضمنی به یک دانش ضمنی جدید .برای مثال :به اشتراک گذاری تجربیات
بین اعضای سازمان.
ـ برونی سازی :4تبدیل دانش ضمنی به یک دانش صریح جدید .برای مثال :مستند سازی بهترین تجربیات .
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ـ ترکیب :6تبدیل دانش صریح به یک دانش صریح جدید .برای مثال :بررسی مقاالت و گزارشها در یک
حیطه.
9
ـ درونی سازی  :تبدیل دانش صریح به یک دانش ضمنی جدید .برای مثال :یادگیری از گفت و گوهای
گروهی مكتوب [.]90
 -2-1-2اصول اخالقی

بنابر تعریف ،اخالق جمع خُلق است و خُلق به معنای خوی و طبع ،کیفیتی نفسانی است که باعث میشود
افعالی که با آن کیفیت تناسب دارند ،بیشک و تردید ،از انسان صادر شوند .اخالقیات ،شاخهای از فلسفه
است و بهدلیل آنکه مربوط به هنجارهای هدایتگر رفتار انسانی است ،بهعنوان یک علم هنجاری مورد
توجه واقع میشود و از اینرو از علوم رسمی مثل ریاضیات ،علوم فیزیكی مثل شیمی و فیزیک و ...مجزا و
قابل تفكیک است [.]1
 -3-1-2مباحث اخالقی از دیدگاه اسالم

درچارچوب مفاهیم الهی و اسالمی ،مباحث اخالقی ،از موضوعات اصلی هستند ،که مورد تاکید فراوان قرار
گرفتهاند .در رویكرد اخالق اسالمی ،به همهی ابعاد زندگی انسان توجه شده و بُعد نیت درونی و درونیسازی
اخالق ،به شكل ویژهای در نظر گرفته شده است .بهخصوص اینکه ،برای تعیین شاخصهای اخالقی در این
تحقیق ،به اخالق اسالمی توجه ویژه شده است و تعدادی از شاخصها ،بر این اساس تعیین شدهاند .در
همین راستا ،به معرفی مكتب اسالم در زمینهی اخالق ،از منظر عالمه طباطبایی پرداخته شده است .به نظر
عالمه طباطبایی ،علم اخالق ،عبارت است از فنی که در مورد ملكات انسانی (که مربوط به قوای نباتی و
حیوانی و انسانی اوست) ،با این هدف بحث میکند که فضائل آنها را از رذائل ،جدا ساخته و معلوم کند کدام-
یک از ملكات نفسانی انسان خوب و فضیلت و موجب کمال اوست ،وکدامیک بد و موجب نقص اوست ،تا
آدمی بعد از شناسایی آنها خود را به نیكیها بیاراید و از زشتیها دورکند و در نتیجه ،اعمال نیكی را که
حاصل از خوبیهای درونی ا ست ،انجام دهد تا در اجتماع انسانی ،ستایش عموم را به خود جلب نماید و
سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند [.]0
 -2-2مرور سوابق و پیشینه تجربی تحقیق

در این قسمت خالصهی برخی تحقیقات،که تاحدی با موضوع مورد نظر مرتبط هستند ،آورده شده است:
راجنیش کومار ( ،)9866در پژوهش خود یک چارچوب نظری یكپارچه از مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی،
ارایه داده است .وی ابتدا چارچوب ارزشهای رقیب ( 3)CVFرا معرفی کرده است و سپس با توجه به نقش
مهم فرهنگ اخالق در فرآیند مدیریت دانش ،چارچوب ارزشهای رقیب را با افزودن بُعدی که نشان دهنده-
ی فرهنگ اخالق و اعتماد است ،اصالح کرد .او در ادامه ،به چارچوب تبدیل دانش پرداخته و تشابهات این
دو الگو را بیان کرده است و در نهایت ،با تلفیق چارچوب ارزشهای رقیب و چارچوب تبدیل دانش ،الگوی
یكپارچه ارایه داده و نتیجهگیری کرده است که این الگو روشهایی را فراهم میکند که با کمک آنها می-
1.
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توان فهمید چگونه فرهنگ سازمانی ،بر توسعه دانش سازمانی تاثیر میگذارد .عزمی( ،)9868به بررسی
موضوعات حقوقی و اخالقی در مدیریت دانش ،در مالزی پرداخته است .او در این تحقیق ،به شاخصهای
اخالقی چون رعایت مالكیت ،دقت در صحت،کمک به دیگران ،محرمانگی ،صداقت و تعهد اشاره کرده است
و ارتباط این اصول اخالقی را با هر بعد مدیریت دانش با توجه به الگوی عمومی مدیریت دانش (خلق،
سازماندهی ،انتشار و بهکارگیری دانش) ،تبیین نموده است .اینكپن و تی سنگ ( ،)9881نقش اخالق را در
انتقال دانش مورد بررسی قرار دادهاند و از بین شاخصهای اخالقی به نقش اعتماد گروهی و سازمانی تاکید
کرده و به این نتیجه رسیدهاند که اعتماد گروهی و سازمانی بر انتقال دانش تاثیر مثبت و قابل مالحظهای
دارند .لنگ( ،) 9884به تاثیرگذاری اخالق در یكپارچگی دانش پرداخته است و در این راستا بر شاخصهای
اخالقی همچون ،رعایت مالكیت معنوی ،صحت دانش و صداقت ،تاکید نموده است و نتیجهگیری کرده
است که این شاخصهای اخالقی بر یكپارچگی دانش تاثیر مثبت و معناداری دارند .هایسمن و ویت (،)9884
در بررسی تاثیرگذاری اخالق در به اشتراکگذاری دانش ،نقش کمک به دیگران و وجدان کاری را در انتشار
دانش ،موثر میدانند .چاو ( ،)9889در پژوهشی تحت عنوان تاثیر اخالق بر خَلق دانش ،شاخصهای اخالقی
مرتبط با کارکردهای مدیریت دانش شامل :اعتماد فردی،کمک به دیگران و تعهد را استخراج کرد و سپس
ارتباط این اصول اخالقی را با خلق دانش مورد بررسی قرار داد .در این تحقیق این نتیجه حاصل شد که
اعتماد فردی ،کمک به دیگران و تعهد بر خلق دانش ،موثر هستند.
رضاییان فردویی و قاضی نوری( ،)6307در پژوهشی تحت عنوان الگویابی نقش اخالق در موفقیت سیستم-
های مدیریت دانش ،به بررسی نقش اصول اخالقی بر وظایف فرآیند مدیریت دانش پرداختهاند .نتیجهی
تحقیق آنان نشان داده است که رابطهی بین شاخصهای اخالقی و ابعاد کارکردی فرآیند مدیریت دانش،
معنیدار است .بین شاخصهایی مانند اعتماد فردی وگروهی ،صداقت ،رعایت مالكیت ،کمک و هالگوی،
تعهد ،مسئولیتپذیری ،محرمانگی ،وجدان و دقت در صحت از یک طرف و ابعادکارکردی فرآیند مدیریت
دانش ،شامل خلق ،سازماندهی ،انتشار و بهکارگیری دانش ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین،
میرزایی و همكاران( ،)6300به بررسی نقش دانشگاه اسالمی در توسعه مدیریت دانش ،پرداختند .نتایج این
تحقیق حاکی از آن بود که دانشگاه اسالمی با بهرسمیت شناختن ارزش دانش و تكریم انفاقکنندگان دانش
و ترویج و جوب کسب دانش ،میتواند در ایجاد و تقویت فرهنگ دانایی محور تاثیرگذار بوده و دانش
آموختگانی هدفمند ،باانگیزه و توانمند درکسب ،کاربرد و انفاق دانش تربیت کند .همچنین در این پژوهش،
محققین به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازمانی و گروهی درخلق ،سازماندهی ،انتشار و بهکارگیری دانش
موثر و با اهمیت است .دموری و همكاران( ،)6300در بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی در
دانشگاه یزد ،نقش شاخصهای اخالقی همچون کمک به دیگران و صداقت را بر فرآیند مدیریت دانش مورد
سنجش قرار داده و نتیجهگیری کردند ،این شاخصها برخلق ،انتشار و بهکارگیری دانش ،تاثیر مثبت دارند.
قلی زاده و همكاران( ،)6304در تحقیقی ،نسبت میان فرآیند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه
فردوسی مشهد را مورد بررسی قرار دادند .دراین تحقیق فرآیند تبدیل دانش بنا به نظریه نوناکا،
شامل،اجتماعی شدن ،برونسازی ،ترکیب و درونیسازی ،تعریف شد .یافتههای تحقیق نشان داد ،میان
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فرهنگ سازمانی با درونی سازی ،برونی سازی و ترکیب رابطه معناداری وجود دارد ،درحالی که این رابطه با
اجتماعی شدن ،معنی دار نیست.
در جدول شماره  ،6اصول اخالقی که از مرور پیشینهی موضوع و برخی منابع اسالمی(آیات و احادیث)
استخراج شدهاند و مشتمل بر  98شاخص است ،گردآوری شده است.
جدول)1اصول اخالقی به همراه منابع آنها
اصول اخالقی

منبع مورد استفاده

مسئولیت پذیری

لند ،)9887( 6چاو()9889

وجدان کاری

هایسمن و ویت )9884(9

تعهد
اعتماد گروهی

عزمی( ،)9868چاو ( ،)9889ناهاپیت و گوشال)6770(3
جرج

،)9880(4

اینكپن،)9881(1

میشایالوو،)9884(1

هاچینگ و
میرزایی و سایرین ()6300

اعتماد سازمانی

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

محرمانگی

عزمی ()9868

رعایت مالكیت معنوی

عزمی ( ،)9868لنگ ،)9884( 0رنكو)9886(7

دقت در صحت

عزمی()9868

صداقت

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

کمک به دیگران و هالگوی
با آنها

عزمی( ،)9868هایسمن و ویت( ،)9884چاو( ،)9889قلی زاده
وسایرین()6304
سوره اسرا ،آیه34
امام صادق (ع) (الكافی  6 / 49 / 9 :منتخب میزان الحكمة)
سوره حشر ،آیه60
امام علی (ع) (غررالحكم  ،باب دور اندیشی)
سوره بقره،آیه903
امام رضا (ع) (عیون اخبار الرضا،ج،9ص)16

وفاداری
دوراندیشی
امانتداری

1.Land
2.

Huysmans, Wit
Nahapiet, S. Ghoshal
4.Jorge
5. Inkpen
6. Hutchings, Michailova
7. Galford, Drapeau
8. Lang
9. Renko
3.

نشریه بهبود مدیریت

رفتار عادالنه و بیطرفانه
تواضع و فروتنی
انتقادپذیری
مشاوره با دیگران
بردباری و استقامت در کارها
حسن رفتار وگشادهرویی
خود کنترلی
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سوره مائده ،آیه0
امام على (ع) (غررالحكم ،ج ،1ص  ،311ح )0799
امام حسن عسكری (ع) (تحف العقول ،ص)407
امام علی (ع) (غررالحكم ،ج ،3ص ،633ح)4840
امام صادق (ع) (تحف العقول،ص)311
امام حسین (ع) (ابن شعبه 6304 ،ق ) 677 ،
سوره شوری ،آیه30
حضرت محمد(ص) (تحف العقول ،مواعظ النبی)
سوره بقره ،آیه613
امام علی (ع) (غررالحكم ،جلد ،9حدیث ) 9149
امام علی (ع) (غررالحكم،ج،3ص،917ح)4413
امام صادق(ع) (نهج الفصاحه ،ح )6906
امام علی (ع) (غررالحكم،حدیث)7141
امام علی (ع) (نهج البالغه ،نامه)13

در نهایت بر اساس ادبیات موضوع ،الگوی مفهومی این تحقیق به گونهای که در شكل  ،6نشان داده شده
است ،ارایه میشود .دراین الگو ،اصول اخالقی به عنوان متغیر مستقل و فرآیند تبدیل دانش به عنوان متغیر
وابسته درنظرگرفته شده است .در ادامه ،شاخصهای اخالقی 98گانه ،که از ادبیات موضوع و منابع اسالمی
استخراج شدهاند ،با روش تحلیل عاملی دستهبندی شدهاند که نتایج این دستهبندی ،در جدولهای  9و ،3
ارایه شده است.

شکل )1الگوی مفهومی تحقیق
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 )3روش شناسی تحقیق

تحقیق مورد نظر از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی و از نظر ارتباط میان
متغیرهای تحقیق ،از نوع همبستگی است .روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی است .هدف این مقاله
آن است که با تحلیل و بررسی ،نقش اصول اخالق را بر فرآیند تبدیل دانش تبیین نماید .در همین راستا
فرضیههای تحقیق به صورت زیر ارایه شدهاند:
فرضیه اصلی:
 -6بین اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش در سازمان مورد مطالعه ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
 6-6بین اصول اخالقی و اجتماعی شدن در سازمان مورد مطالعه ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 9-6بین اصول اخالقی و برونی سازی در سازمان مورد مطالعه ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 3-6بین اصول اخالقی و ترکیب در سازمان مورد مطالعه ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 4-6بین اصول اخالقی و درونی سازی در سازمان مورد مطالعه ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 -1-3ابزار گردآوری دادهها

بهمنظور بررسی ارتباط بین اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش ،دادههای مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه
گردآوری شدند .این پرسشنامه شامل  90سوال است ،قسمت تبدیل دانش شامل  0سوال و اصول اخالقی
هم شامل  98سوال است ،مقیاس مورد استفاده در این پرسشنامه نیز مقیاس پنج گزینهای لیكرت است.
همانطور که در قسمت قبل اشاره شد ،بهدلیل تعدد شاخصهای اخالقی ،این شاخصها دستهبندی شدند.
این کار با استفاده از نرمافزار  SPSS.67و تحلیل عاملی دادههای اصول اخالقی انجام شد.
در انجام تحلیل عاملی ابتدا باید مشخص شود که دادههای موردنظر را میتوان بهمنظورتحلیل مورد استفاده
قرار داد یا خیر ،بدین منظور ،از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده میشود.
شاخص  ،KMOمشخص میکند که آیا واریانس متغیرهای تحقیق ،تحت تاثیر واریانس مشترک برخی
عاملهای پنهانی و اساسی هست یا خیر .اگر مقدار این شاخص نزدیک به یک باشد دادههای موردنظر برای
تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر اینصورت (معموالً کمتر از  ،)8/1نتایج تحلیل عاملی برای دادههای
مورد نظر چندان مناسب نیست.
آزمون بارتلت بررسی میکند که چه هنگام ماتریس همبستگی ،شناخته شده است و بنابراین برای شناسایی
و تعریف عاملهای جدید مناسب نیست .اگر سطح معنیداری آزمون بارتلت کوچکتر از  1درصد باشد
تحلیل عاملی برای شناسایی عاملهای جدید مناسب است زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی
رد میشود [.]69
نتایج این آزمونها در جدول  ،9آمده شده است .همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود مقدار شاخص
 ،KMOبرابر با 8/097است .بنابراین تعداد پاسخدهندگان به پرسشنامه برای تحلیل عاملی کافی است.
همچنین مقدار آماره آزمون بارتلت ()6801/147که در سطح خطای کوچکتر از  ،8/81معنیدار است و
نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی عاملهای جدید مناسب است.

نشریه بهبود مدیریت
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جدول -2آزمون بارتلت و شاخص KMO

.827

1685864
9
196
.666

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

در این مرحله ،برای کاهش پراکندگی دادهها و کمتر شدن اثر دادههای غیر قابل استفاده و در نتیجه
دستهبندی بهتر شاخصهای اخالقی ،چرخش دادهها توسط روش واریمكس ،6انجام شد که نتایج
آن در جدول 3آمده است .هر چقدر مقدار قدر مطلق این ضرایب بیشتر باشد ،عامل مربوط به آن،
نقش بیشتری در کل تغییرات متغیر مورد نظر دارد و آن شاخص در دسته آن عامل قرار میگیرد.

Varimax

1
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جدول -3ماتریس چرخیده شده شاخص های اخالقی
Factors

4

3

2

1

Question

.653

.663

.847

.127

Q9

.186

.686

.864

.654

Q16

.218

.145

.847

.657

Q11

.614

.212

.636

.356

Q12

.113

.616

.492

.467

Q13

.285

.226

.235

.618

Q14

-.253

.223

.179

.669

Q15

-.196

.327

.323

.313

Q16

.671

.697

.642

.154

Q17

.644

.767

.333

.151

Q18

.192

.773

.621

.246

Q19

.159

.297

.146

.748

Q26

.346

.218

.165

.628

Q21

.182

.266

.238

.664

Q22

.266

.645

.618

.786

Q23

.561

.376

.195

.433

Q24

.393

.156

.143

.621

Q25

.688

.672

.156

.354

Q26

.741

.216

.219

.249

Q27

.753

-.626

.119

.334

Q28

بدین ترتیب شاخصهای اخالقی 98گانه ،در چهار بعد دسته بندی شده و سپس هر کدام از ابعاد نامگذاری
شد که نتایج آن در جدول 4گردآوردی شده است.

نشریه بهبود مدیریت

جدول -4دسته بندی اصول اخالقی

ردیف

ابعاد

شاخص ها

1

ارزشهای سازمانی و عدالت

اعتماد گروهی
اعتماد سازمانی
صداقت
رفتار عادالنه بیطرفانه
تواضع و فروتنی
انتقادپذیری
بردباری و استقامت در کارها

2

3

4

تعهدکاری و مسئولیتپذیری

مالكیت فكری و امانتداری

روحیه کارتیمی

مسئولیتپذیری و پاسخگویی
وجدان کاری
تعهد
وفاداری
دوراندیشی
محرمانگی
رعایت مالكیت معنوی
امانتداری
دقت در صحت
مشاوره با دیگران در کارها
حسن رفتار و گشاده رویی
کمک و هالگوی با دیگران
خود کنترلی
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 -2-3روایی و پایایی ابزار سنجش

برای بررسی روایی پرسشنامهها ،باخبرگان دراین زمینه مصاحبه شد که صحت و روایی پرسشنامه را تایید
کردند .همچنین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرمافزار  SPSS.67محاسبه گردید که
نتایج آن در جدول زیر آورده شده است:
جدول -5پایایی پرسشنامه
آلفای کرونباخ
8/119
8/764
8/788

سواالت
فرآیند تبدیل دانش
اصول اخالقی
کل پرسشنامه

میزان پایایی پرسشنامه بر مبنای آنچه در جدول  1نشان داده شد ،قابل قبول است لذا ابزار این پژوهش از
اعتبار کافی و خوبی بهمنظور انجام تحلیلهای آماری برخوردار است.
 -3-3جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل همهی کارشناسان و مدیران گروههای صنعتی یک سازمان صنعتی -دفاعی
است که در دورههای آموزشی مدیریت دانش شرکت کردهاند و تعداد آنها  668نفر است .در تحقیق حاضر از
مجموع پرسشنامههای توزیع شده 686 ،پرسشنامه به محقق برگشت داده شد که از این تعداد 74 ،پرسشنامه
که کامل بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
 -1-3-3توصیف آماری جامعه

همانطور که درقسمت قبل بیان شد ،تعداد  74نفر از کارشناسان و مدیران این سازمان ،حجم نمونه را
تشكیل دادهاند که اطالعات دموگرافیک آنها در جدول  1آورده شده است:
جدول -6اطالعات دموگرافیک کارکنان

تحصیالت

عنوان شغلی

سن

سابقه کار

%16

%60

%38

%6

%63

%14

%93

%8

%67

%34

%98

%97

%67

%37

%91

%60

کارشناس

سرپرست

مدیر

معاون

کاردانی

کارشنا سی

کارشناسی ارشد

دکتری

زیر  1سال

 68-1سال

 61-68سال

باالی  61سال

زیر  38سال

 31-38سال

 48-31سال

باالی  48سال

40

67

90

6

69

18

99

8

60

39

67

91

60

31

94

67

نشریه بهبود مدیریت
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روش تحلیل دادهها

در این تحقیق از معادالت ساختاری استفاده شده است ،بدین ترتیب که رابطه اخالق و تبدیل دانش از طریق
ضریب استاندارد و عدد معناداری با نرم افزار لیزرل6مورد سنجش قرارگرفته است .همچنین برای بررسی
روابط بین اصول اخالقی و ابعاد فرآیند تبدیل دانش از رگرسیون خطی در قالب نرم افزار  ،SPSSاستفاده
شده است.
یافتههای تحقیق
الگو ساختاری

در شكل ذیل ،الگو در حالت تخمین استاندارد(ضرایب استاندارد) و ضرایب معناداری نشان داده شده است.
همچنین در الگو ارایه شده ،ابعاد اصول اخالقی با  F1-F4و ابعاد فرآیند تبدیل دانش با  ،S,E,C,Iنمایش
داده شدهاند(شكل.)9
الزم به ذکر است ،در الگوسازی معادله ساختاری ،سازههای پنهان اندازهگیری ،که معموالً با شكل بیضی
نمایش داده میشوند ،از طریق متغیرهای آشكار که عمدتاً با شكل مستطیل نشان داده میشوند و با کمک
بارهای عاملی ،در الگو نشان داده میشوند .در روش الگوسازی معادله ساختاری برای هر یک از متغیرهای
مشاهده شده یک خطای اندازهگیری و برای هر یک از متغیرهای پنهان یک خطای ساختاری در نظر گرفته
میشود و از اینرو هرچند مقادیر محاسبه شده نسبت به روشهای قدیمی کمتر است با این حال نتایج
دقیقتری بهدست میآید [.]7

شکل  )2الگوی ساختاری تحقیق

برازش الگو
χ9/df

) ،شاخص
برخی از مهمترین شاخصهای کلی برازش الگو عبارتاند از :کای اسكوئر بر درجه آزادی(
نكویی برازش ( ،)GFIشاخص نكویی برازش اصالح شده ( ،)AGFIشاخص ریشه میانگین مربعات باقیمانده
( ،)RMRو شاخص ریشه میانگین مربعات برآورد ( ،)RMSEAمقادیر بهدست آمده در نرمافزار لیزرل نشان
1

Lisrel
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میدهد که الگو مفهومی تحقیق از برازش خوبی برخوردار است .نتایج مربوط به برازش این الگو در جدول
 ،7آمده است.
جدول -7شاخصهای برازش الگو
شاخص برازش

شاخص برازش
محاسبه شده

χ2/df

6/76

RMSEA

8/817

GFI

8/74
8/79
8/837

AGFI
RMR

شاخص برازش قابل قبول

نتیجه

زیر  4باشد
کمتر از  8/81یا بین 8/81
و 8/80
باالی 8/78
باالی 8/78
نزدیک به صفر

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

 -2-3-3آزمون فرضیهها

در این الگو ،برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق ،فرضیه  ،H1بهصورت زیر تعریف می شود:
 :H1بین اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش،رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.
برای تایید یا رد فرضیه از ضریب استاندارد استفاده شده و همچنین سطح خطا  1درصددر نظر گرفته شده
است.
با توجه به شكل  9مشاهده می شود که ضریب استاندارد بین دو متغیر اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش
برابر8/19بوده ،بنابراین فرضیه ،H1تایید میشود.
همچنین درمرحله بعد ،بهمنظور آزمون فرضیههای فرعی تحقیق ،از رگرسیون استفاده گردید .در همین راستا
رگرسیون خطی بین اصول اخالقی به عنوان متغیر مستقل و هریک از ابعاد فرآیند تبدیل دانش بهعنوان
متغیر وابسته ،بهطور جداگانه محاسبه شد .البته در این روابط ،اصول اخالقی بهصورت میانگین ابعاد اخالقی
( )F1-F4در نظر گرفته شده است .همچنین برای همه روابط سطح خطا  ،%1است .نتایج مربوط به تحلیل
رگرسیون در جدولهای زیر ارایه شده است:
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معناداری()sig

جدول -8ضریب رگرسیون با متغیر اجتماعی شدن
ضرایب رگرسیون
ضرایب رگرسیون استاندارد نشده
استاندارد
t
B
Std .Error
Beta
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الگو

8/888

4/107

-

8/313

9/913

()Constant

8/886

3/113

8/440

8/668

8/379

اصول اخالقی

معناداری()sig

t

جدول -7ضریب رگرسیون با متغیر برونیسازی
ضرایب رگرسیون
ضرایب رگرسیون استاندارد نشده
استاندارد
B
Std .Error
Beta

الگو

8/888

4/179

-

8/480

9/971

()Constant

8/891

9/901

8/399

8/697

8/976

اصول اخالقی

معناداری()sig

t

جدول -68ضریب رگرسیون با متغیر ترکیب
ضرایب رگرسیون
ضرایب رگرسیون استاندارد نشده
استاندارد
B
Std .Error
Beta

الگو

8/886

3/183

-

8/418

6/117

()Constant

8/888

3/777

8/471

8/644

8/141

اصول اخالقی

معناداری()sig

t

جدول -66ضریب رگرسیون با متغیر درونی سازی
ضرایب رگرسیون
ضرایب رگرسیون استاندارد نشده
استاندارد
B
Std .Error
Beta

الگو

8/888

4/986

-

8/446

9/730

()Constant

8/611

6/488

8/644

8/630

8/673

اصول اخالقی
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با انجام تحلیل رگرسیون و با توجه به اینکه مقدار معناداری ( )Sigبرای ضریب رگرسیون با متغیرهای
وابسته اجتماعی شدن ،برونی سازی وترکیب ،کمتر از  ،8/81شده است و با وجود مقادیر مثبت  Bو BETA
برای این متغیرها ،نتیجه میشود که فرضیههای  ،3-6 ،9-6 ،6-6تایید شده است ولی ازآنجاییکه مقدار
 Sigبرای متغیر درونی سازی برابر  8/611شده است ،در نتیجه فرضیه  ،4-6رد میشود.
 )4بحث و بررسی

بر مبنای الگو مفهومی تحقیق و الگوسازی معادله ساختاری ،یافتهها حاکی از آن است که از بین ابعاد
کارکردی فرآیند تبدیل دانش ،رابطه اجتماعی شدن ،برونی سازی و ترکیب ،با اصول اخالقی مستقیم و
معنادار است ،در حالیکه رابطه بین اصول اخالقی و درونی سازی ،معنادار نیست .همچنین با توجه به یافته-
های پژوهش ،میتوان گفت :بین اصول اخالقی و فرآیند تبدیل دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجهی دیگری که از پژوهش حاضر حاصل میشود ،این است که از بین ابعاد فرآیند تبدیل دانش،
"ترکیب" بیشترین تاثیر پذیری را از اصول اخالقی مورد نظر داشته و بعد از آن به ترتیب اجتماعی شدن و
برونیسازی ،از اصول اخالقی تاثیر پذیرفتهاند ولی درونیسازی از اصول اخالقی تاثیر خاصی نپذیرفته است.
در ادامه با توجه به ویژگیها و اقتضائات سازمان مورد مطالعه ،نتایج بهدست آمده به بحث گذاشته میشود.
بهدلیل برخی ویژگیهای سازمان مورد مطالعه ،تبدیل انواع دانش ،ضمنی و صریح به دانش صریح و ثبت
و ذخیرهسازی آن ،از اهمیت باالیی برخوردار است .همچنین در این سازمان ،جمعآوری دانش صریح افراد،
تیمها و گروهها و دستهبندی ،طبقهبندی و ذخیرهسازی آن بهمنظور حفاظت از این دانشها و نیز بررسی و
تحلیل این منابع دانشی ،برای تولید و توسعه محصوالت جدید ،بسیار مورد تاکید است .در نتیجه ،ترکیب ،که
تبدیل یک دانش صریح به دانش صریح جدید است ،بسیار مورد توجه است .همچنین اصول اخالقی بهویژه
شاخصهایی همانند :محرمانگی ،رعایت مالكیت معنوی ،امانتداری ،دقت در صحت و اعتماد میتواند نقش
زیادی در ترغیب کارکنان و حتی جدیت سازمان برای حرکت از دانش آشكار شخصی به دانش آشكار در
سطح گروهی و سازمانی و ذخیرهسازی آن داشته باشد .شاید بتوان گفت بنا بر همین دالیل است که در
سازمان مورد مطالعه ،ترکیب ،بیشترین تاثیر پذیری را از اصول اخالقی داشته است .در مورد اجتماعی شدن
که تبدیل یک دانش ضمنی به یک دانش ضمنی جدید است ،میتوان گفت با توجه به تاکید سازمان بر کار
تیمی و تشكیل تیمهای کاری و پروژه محور و نیز اهمیت فرهنگ یادگیری در این سازمان ،یادگیری افراد از
همدیگر و به اشتراکگذاری تجربیات بین اعضا در سطح تیمها و نیز در سطح سازمان ،مورد تاکید است .بر
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
است .به نظر میرسد ،با توجه به این دالیل است که اجتماعی شدن بعد از ترکیب ،بیشترین تاثیرپذیری را از
اصول اخالقی مورد نظر داشته است .همانطور که در قسمت قبل گفته شد ،با توجه به تاکید سازمان بر
تبدیل انواع دانش به دانش صریح و ثبت و ذخیرهسازی آن ،برونیسازی ،که تبدیل یک دانش ضمنی به
یک دانش صریح جدید است ،نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .همچنین ،در برونیسازی دانش ،نقش
اصول اخالقی در ترغیب کارکنان به آشكار ساختن دانش خود ،قابل توجه است .شاید بر اساس همین دالیل
بتوان رابطه معنادار و مستقیم بین اصول اخالقی و برونی سازی را تبیین کرد .ولی از آنجایی که برونیسازی
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نسبت به ترکیب ،دشوارتر انجام میگیرد و نیز افراد در شرایط عادی کمتر تمایل به آشكار ساختن دانش خود
دارند ،به نظر میرسد که برونی سازی نسبت به ترکیب ،از نظر تاثیرپذیری از اخالق ،جایگاه پایینتری دارد.
شاید دالیلی که بتوان برای نبود رابطه معنادار میان درونی سازی ،که تبدیل دانش صریح به یک دانش
ضمنی جدید است ،با اصول اخالقی بیان نمود ،این است که بهدلیل ماهیت خاص سازمان مورد مطالعه در
این تحقیق ،مسایل حفاظتی و محرمانگی اطالعات در این سازمان بیشتر مورد تاکید است .لذا اطالعات و
دانش صریح و مكتوب ،کمتر در اختیار کارکنان قرار میگیرد تا نسبت به آنها دانش ضمنی حاصل شود.
همچنین ،در این سازمان تاکید بیشتر بر تبدیل انواع دانش به دانش صریح است و بر این اساس ،ساختارهای
سازمانی نیز از درونی سازی در مقایسه با دیگر ابعاد تبدیل دانش،کمتر حمایت میکنند .بنا به این دالیل
است که در سازمان مورد مطالعه به فعالیت درونیسازی نسبت به دیگر فعالیتهای فرآیند تبدیل دانش،
کمتر پرداخته میشود .از این رو ،تاثیرپذیری درونی سازی از اصول اخالقی ،کمتر خواهد بود .همچنین ،در
سازمان مورد مطالعه ،درونیسازی بیشتر به صورت یادگیری کارکنان از مباحث مكتوب و دورههای آموزشی
است که توسط سازمان برگزار میشود ،در حالیکه بهدلیل وجود رسمیت باال در روابط کارکنان ،سطح
تعامالت اجتماعی بین آنها ،پایین است .بنابراین ،در این سازمان درونیسازی نسبت به دیگر ابعاد تبدیل
دانش ،با تعامالت و مراودات کمتر افراد ،همراه بوده و باطبع تاثیرپذیری آن از اصول اخالقی هم کمتر است.
همچنین ،بهنظر میرسد که فعالیت درونیسازی بیشتر جنبهی درونی داشته و تحت تاثیر روحیات و خلقیات
شخصی فرد است ،در حالیکه شاخصهای اخالقی مورد نظر در این تحقیق بیشتر جنبه اجتماعی دارند .به
نظر میرسد بر مبنای دالیل ذکرشده بتوان ،نبود رابطهی معنادار بین درونی سازی و اصول اخالقی را توجیه
نمود.
 )5نتیجهگیری

هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر گذاری اخالق بر فرآیند تبدیل دانش است .نتایج این تحقیق نشان
داد که اصول اخالقی موردنظر که بر اساس الگو تحلیل مسیر ارایه شدهاند ،بر فرآیند تبدیل دانش اثر مثبت
و معناداری دارند .همچنین از میان ابعاد کارکردی فرآیند تبدیل دانش ،رابطهی اجتماعی شدن ،برونی سازی
و ترکیب ،با اصول اخالقی مستقیم و معنادار است ولی رابطه میان اصول اخالقی و درونی سازی ،معنادار
نیست .همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده ،میتوان بیان داشت که اخالق نیز به عنوان یک عامل
کلیدی موفقیت در فرآیندهای مدیریت دانش در کنار دیگر عوامل کلیدی ،نقش ایفا میکند .همچنین ،اصول
اخالقی بهعنوان سرمایهی اجتماعی ،از مفاهیمی است که میتواند در نهایت موجب بهره وری باالتر نیروی
انسانی شود [ .]6بر این اساس و با توجه به نتایج بهدست آمده ،پیشنهاد میشود که زمینهی رعایت اصول
اخالقی درسازمانها گسترش یابد تا سیستمهای مدیریت دانش با موفقیت بیشتری به کار خود بپردازند و
افراد نیز در فرآیندهای مدیریت دانش مشارکت فعالتری داشته باشند .از سوی دیگر ،تاکید بر اصول اخالقی
از سوی سازمانها و کارکنان میتواند تبدیل دانشهای صریح و ضمنی به یكدیگر را تسهیل کند و در
نتیجه فرآیند تبدیل دانش به خوبی اجرا و تكمیل شود .همچنین ،با توجه به نتایج تحلیل فرضیهها دربارهی
سازمان مورد مطالعه ،پیشنهاد میشود که با در نظرگرفتن اقتضائات موجود در سازمان ،به بعد درونیسازی
بیشتر پرداخته شود تا کارکنان از مباحثات گروهی مكتوب و نیز مستنداتی که دراختیار آنها بهمنظور آموزش
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و بهرهبرداری الزم قرار میگیرد ،یادگیری کامل و موثری داشته باشند و در نتیجه بتوانند دانش و عملكرد
خود را بهبود دهند.
در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در این زمینه ،به شرح زیر ارایه میشود:
بررسی شاخصهای اخالقی در سایر الگوها و فرآیندهای مدیریت دانش و مقایسه آنها با هم ،بهعنوان یک
پیشنهاد در این زمینه است که میتواند در آینده به آن پرداخته شود .الگوسازی اخالق و ارایه الگویی به-
منظور اندازهگیری میزان رعایت اصول اخالقی در سیستمهای مدیریت دانش نیز از مباحث جالبی است که
به عنوان موضوع تحقیق دیگری پیشنهاد میشود.
همچنین در پژوهشی دیگر میتوان ،نبود رابطه معنادار بین درونی سازی و اصول اخالقی را در سازمان مورد
مطالعه ،مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار داد .اگر چه در این تحقیق دالیلی برای آن ارایه شد.
منابع:
.6
.9
.3
.4
.1
.1
.7
.0
.7
.68
.66
.69
.63
.64
.61
.61
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