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 سرآغاز

 اسـت  شده تشکیل اجزایی از اجتماعی، سیستم مثابه به سازمان،
هـا     سرمایه .باشد  می آن بودن 1اثربخش و کارا عملکرد ۀالزم که
 تـأمین  در حیـاتی  نقـش  سـازمان،  اجـزاي  از یکـی عنوان     به نیز
 امـروزه  کننـد  می ایفا آن بقاي و اهداف پیشبرد سازمان، هاي نیاز

 سـمت  بـه  تولیـدمحوري  از موفـق،  هـاي  سازمان فعالیت اساس
 امـروز،  دنیـاي  بعبـارتی  ).1( اسـت  یافتـه  انتقـال  محوري، دانش

 دانـش  بـر  مبتنی اقتصاد وارد و گذاشته سر پشت را سنتی اقتصاد

 و تولیـد  در کـه  اسـت  اقتصاد دانش، بر مبتنی اقتصاد .است شده
 ایفـا  ثـروت  ایجـاد  فراینـد  در را اصـلی  نقش دانش، از وري بهره
 دانـش،  بـر  مبتنـی  اقتـصاد  متمـایز  هـاي  ویژگی از یکی .کند می

 فنّـاوري   و انـسانی  سـرمایه  در گـذاري  سـرمایه  هنگفـت  جریان
 بـالقوه  گونه به دانش بر مبتنی اقتصاد .است ارتباطات و اطالعات

 ایجـاد  بـراي  انـسانی  سرمایه زیرا کند؛ می ارائه نامحدودي منابع
 قـدرت،  ماننـد  اقالمی مشهودنا هاي دارایی .است نامحدود دانش

 رضـایت  کارکنان، مهارت و تجربه کارکنان، 3نوآوري و 2خالقیت

  ) پژوهشیمقالۀ(
   تسهیم ،اي حرفه اخالق با فکري ۀسرمای رابطۀ تحلیل

  اساتید اثربخش آموزش و دانش
  1شریفی لیلی ،*2بیطالی زاده کاظم مهدي ،1علیشاهی زاده قاسم ابوالفضل دکتر

  جانیآذربا یمدن دیشه دانشگاه ،یروانشناس و یتیترب علوم دانشکده ،یتیترب علوم گروه. 1
 ارومیه دانشگاه انسانی، علوم و ادبیات دانشکده ی،تربیت علوم گروه. 2

  )7/12/95:تاریخ پذیرش: 6/9/95:تاریخ دریافت(
 

  دهیچک

 بـراي  دانـشگاه  فکـري  هاي توجه به سرمایه.  فکري یک محرك کلیدي در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد دانش بنیان است   ۀسرمای: نهیزم
 هی نقش سرمای پژوهش حاضر با هدف بررس    نیبنابرا. سب مزیت رقابتی ضرورتی غیرقابل اغماض است       دانش و ک   متسهی و اثربخش آموزش ایجاد

  .  انجام شده استدی دانش و آموزش اثربخش اساتمی تسه، اي بر اخالق حرفهيفکر
 دانـشگاه  دی نفـر از اسـات  171 ي آمارۀحجم جامع. باشد می) ي معادالت ساختاریابی مدل (ی علیابی  بر مدلی و مبتن یفیپژوهش حاضر توص  : روش

ها   دادهآوري  جمع يبرا. عنوان نمونه انتخاب شدند      به ی نسبت  اي  طبقه ی تصادف ير گی  نفر به روش نمونه    125 که.  بود المی ا یدانشگاه علوم پزشک  
ـ  ریابیبه منظور ارز.  دانش و آموزش اثربخش استفاده شد    می تسه ،اي  اخالق حرفه  ،ي فکر هیسرماهاي     پرسشنامه زا مکنـون و   يرهـا ی متغنیوابط ب

  .  استفاده شدي معادالت ساختاریابی  از مدل،ی مفهومي شده در الگويرگی اندازه
 بی ضرنیهمچن. شود  میدهی دی دار معن42/0 بی با مقدار ضراي  بر اخالق حرفه  ي فکر هی سرما می مستق ری مس بی نشان داد که ضر    جینتا: ها افتهی

  . شود  میدهی دی دار معن45/0 و 54/0 بی با مقدار ضربی و آموزش اثربخش به ترت دانشمیه بر تسي فکرهی سرمامی مستقریمس
 از هـا کـه   دانشگاه در فکري سرمایه ۀ و توسعتیری و مد اي  گرفت که توجه به اصول اخالق حرفه       جهی نت توان  ها می   افتهیبا توجه به    : يریگ جهینت

ـ      نی دانش و همچن   يگذار  فرهنگ به اشتراك   جی در ترو  تواند مل کنند؛ می  ع عنوان کانون خلق دانش      به رود  می انتظارآنها    نی آموزش اثـربخش در ب
  .  برخوردار باشدیتوجه  قابلتی از اهم،ی علماتیاعضا ه

  
  اثربخش دانش، آموزش می تسه،اي ه اخالق حرف،ي فکریۀ سرما: واژگاندیکل
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 سرعت به که است سازمان در موجود دانش و اطالعات مشتري،
  ).2( شود  میفیزیکیهاي  دارایی مکمل

 تلقـی  سـازمان  دارایـی  تـرین  مهـم  را 4انـسانی  ۀسرمای محققان،
 شـرکتی  اگر که اندمعتقد نظران صاحب و محققان و ).3( کند می

 و کسب محیط در بهتري دانشی هاي دارایی و 5فکري ۀسرمای از
 ).4( داشت خواهد رقابتی مزیت باشد، برخوردار کار

 نـوعی  نظـران  صـاحب  و محققـان  تعریـف  طبـق  فکري ۀسرمای
 شـناخته  سـازمان  یک نامشهود دارایی که است ارزشمند ۀسرمای

 حـق  یـا  سـرمایه  موجودي لک یعنی فکري سرمایۀ ).5( شود می
 اقتـصاد  ).6( اسـت  آن مالک سازمان که دانش بر مبتنی مالکانه

 و دانـش  آن کاالهـاي  و اسـت  فکـري  ۀسـرمای  بـر  مبتنی امروز
 و مالی هاي دارایی از غیر عواملی نامشهود منابع هستند اطالعات
 و دارنـد  مـشارکت  شرکت یک ارزش ایجاد در که است فیزیکی

 ۀسرمای مختلف، هاي پژوهش به توجه با .ندهست آن کنترل تحت
 شود نمی ثبت مالی هاي صورت در که است پنهانی ارزش فکري

 شـود  مـی  سازمان براي رقابتی مزیت آوردن دست به باعث ولی
 مبهـوت  سریع، تغییرات باها      سازمان امروز، رقابتی دنیاي در ).7(

 تیجـه ن در و موفقیـت  بقـا،  .هـستند  مواجه آوري شگفت و کننده
 کـه  دارد بستگی هایی شایستگی وها     قابلیت به آنها   رقابتی مزیت

 بهتـرین  به و دهند توسعه تغییرات این با سازگاري براي بایستی
 مـشاهده  کـه  اسـت  دارایـی  یک قابلیت، .)8( ببرند کار به شکل
 .اسـت  6دانش تسهیم سازمانی، هاي قابلیت از یکی ).9( شود نمی

 کـاربرد  و ایجاد در تواند می فکري ۀرمایس استراتژیک، دیدگاه از
  .شود واقع استفاده مورد سازمان ارزش افزایش براي دانش
 رسـد  مـی  نظـر  بـه  ولی است قدرت دانش معتقدند بعضی اگرچه
 قدرت افراد به که چیزي بلکه :ندارد قدرت خود خودي به دانش

 تـسهیم  دیگـران  بـا  کـه  اسـت  آنها   دانش از قسمتی آن دهد می
 ایـران  جملـه  از و مختلـف  کـشورهاي  در امـروزه  ).10( کنند می

هـا     درسازمان دانش مدیریت هاي سیستم ایجاد به مشتاق مدیران
 تـرین  مهم از یکی .باشند می آن مفید نتایج از گیري بهره هدف با

 دانش مدیریت براي شده معرفی مختلف ساختارهاي درها    فرآیند
 در خـود  دانـش  سهیمت براي افراد انگیزش و است دانش تسهیم

 انـدرکاران  دسـت  هـاي  اولویـت  تـرین  مهـم  از یکی -ها      سازمان
   .باشد می جهان در 7دانش مدیریت

 تبادل شامل که رفتارهایی مجموعه از است عبارت دانش تسهیم
 خـصوص  ایـن  در دیگـران  بـه  کردن کمک و اطالعات و دانش
 از يیادگیر در سهولت ایجاد دانش تسهیم محققان نظر از .است

 هـا،  ایـده  بـه  رسـیدن  بـراي  دانـش  گـذاري  اشـتراك  به طریق
 سـازمان  یـک  ).11( است استفاده قابل فرایندهاي و محصوالت

 که دانشى تسهیم جهت را هایى راه باید خود بقاى تضمین جهت
 .کند پیدا داشت، خواهند نیاز یا دارند نیاز آن به سازمان درون در

 پیونـد  :از اند عبارت دانش یمتسه مهم استراتژیک منافع از برخى
ــصان ــر در متخص ــستم سراس ــازمانى سی ــر در س ــه ه  اى، نقط

 اشـتباهات،  از اجتنـاب  متخصـصان،  هـاى  فعالیت استانداردسازى
 شـهرت  ایجاد نخبگان، براى زمان کاهش روشها، بهترین ترویج

 اگـر  ).12( اسـتراتژیک  هاى قابلیت کسب براى بودن تعامل در و
هـا    سازمان وها    گروه افراد، براى زیادى اىمزای دانش تسهیم چه

 که عواملی میان در .است زیادىروبرو موانع با آن تحقق اما دارد
 از فکـري  سـرمایه  گذارنـد  می تأثیر   دانش تسهیم هاى فعالیت بر

 جهـانی  هاي پژوهش بررسی ).13( است برخوردار اى ویژه جایگاه
 آنهـا،  در مهـم  و حیـاتی  مباحث وها      دانشگاه پیرامون شده انجام
 فکـري  ي سـرمایه  و دانش مدیریت به عمده توجه ةدهند نشان
 هاي دانشگاه علمی ۀجامع براي امر این که این به توجه با .است

 کـه  منـسجمی  حرکـت  چندان اما است، ملموس و روشن نیز ما
  .)14( شود نمی مشاهده باشد، نیاز احساس این دهنده نشان

ــی از ــوع طرف ــالق موض ــه اخ ــدت 8يا حرف ــانی م ــت زم  در اس
 مـورد  مختلـف  حـرف  و شغلی هاي گروه در و مختلف کشورهاي

 وهــا  کــد تــدوین جهــت در هــایی تــالش و گرفتــه قــرار توجــه
 اخالق رعایت امروزه .است گرفته صورت 9اخالقی استانداردهاي

 عـالی  آموزش متعالی اهداف از یکی عنوان  به علمی و 10آموزشی
 مـشکالت  علـم،  رود  مـی  انتظار اصرمع دنیاي در .شود می تعریف

 اجتماعات .نماید فصل و حل را جوامع وها     انسان آیندة و رو پیش
 12علمـی  اخالق و 11اي حرفه هنجارهاي مورد در داوري با علمی

 خـدمت  مـسیر  در را علـم  تا کنند می تالش خود اعضاي بین در
 محیطهـاي  در اسـاس  ایـن  بـر  .نمایند تقویت بشریت به رسانی
 و گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  علمـی  زندگی اخالقی اصول علمی

 پـیش  از بیش علمی کنش معیار عنوان  به اخالقی فضائل رعایت
 در افـراد  اخالقی وظایف تدوین و تهیه .گیرد  می قرار تأکید مورد
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 اهـداف  بـه  دنیبخـش  تحقـق  هـدف  با طرف کی از ها، سازمان
 رفـع  و اتابهامـ  بـه  دادن پاسخ هدف با گرید طرف از و سازمان
 ).15( شـود  یمـ  نیتـدو  و هیـ ته کارکنـان  یاخالقـ  هـاي  دغدغه

 فرهنگـی،  هـاي  حرکت پیشتازان ۀمثاب به که جا آن ازها    دانشگاه
 بـر  حـاکم  باورهاي و اعتقادات و بوده جوامع سیاسی و اجتماعی

 را اي تازه هاي عرصه و یافته تسري جامعه کل به زود یا دیر آنها،
 بی اي حرفه اخالق به توجه از گشود، هدخوا مردم آحاد سوي به

  ).16( نیستند نیاز
 سـازمانی،  هـاي  فعالیـت  بـا  مـستمر طـور      بـه  اخالقی موضوعات

 بـه  مربـوط  مباحـث  در .مرتبطنـد  افراد روزمره زندگی و اي هحرف
 انسانی، منابع همچون سازمانی، گذاري مشی خط و گیري تصمیم

ــابی، ــدیریت بازاری ــات م ــد، و 13عملی ــو تولی ــالی رام ــره، و م  غی
ــی موضــوعات ــد حــائز اخالق ــازمان در اخــالق ).17( اهمیتن  س

 بیـستم  قـرن  دوم نیمـه  از غـرب  در علمـی  مفهوم یکعنوان    به
 توجـه  سـازمانی  و فـردي  سـطح  در و ).18( اسـت  نمـوده  ظهور

 کـرده  جلـب  خود به گذشته دهۀ چهار در را مختلف پژوهشگران
 هـاي  سـازمان  ويفـرار  اساسـی  چـالش  یـک عنوان     به آن از که

 از مختلفـی  تعـاریف  ).19( شـود  مـی  یاد جهان سطح در مختلف
 اخالق چمبرز انگلیسی المعارف دایره .است آمده عمل به اخالق

 .کنـد  مـی  تلقـی  »رفتاري قواعد« و »معنویات از اي مجموعه« را
 گیـري  تـصمیم  انصاف، همچون موضوعاتی که معتقدند محققان

 مـشخص  اسـت،  غلـط  یا تدرس چیزي چه که این خصوص در
ها   گروه و افراد بین مسئوالنه رفتار که مقرراتی و عملیات نمودن

 ،پژوهـشگران  ).20( دارند قرار اخالقیات درحوزه کند، می تأیید   را
 که داند می هائی ارزش و اخالقی اصول ةقاعد از عبارت را اخالق

 بـودن  غلـط  یـا  درسـت  عنـوان  تحـت  جمعـی  یا فردي رفتار بر
 بـه  :معنـاي  به اخالق محققان نظر براساس ).21( دارد حاکمیت
 شـده  تعریف اخالقی هاي موقعیت وها     ارزش ارزیابی و کارگیري

 محـیط  در کـه  کاري هر ).22( باشد می سازمان خارج و داخل در
 در .اسـت  مبتنی اخالقی باورهاي بر نوعی به گیرد می انجام کار

 ).23( انـد  شـده  تنیده درهم اخالقیات با سازمانی تصمیمات واقع
 در مـشترك  اخالقیـات  مجموعـه  یـک  توسعه و تدوین بنابراین
 یـک  خلـق  بـه  و کنـد  مـی  متعهـد  هـم  برابر در را افراد سازمان

 و کنـد  مـی  کمـک  باشـد  اخـالق  پـذیراي  کـه  سازمانی فرهنگ
  ).23( کند  میتقویت سازمان در را مثبت سازمانی رفتارهاي

 یـک عنـوان      به که هستند دولتی هاي  سازمان جمله ازها     دانشگاه
 رود مـی  انتظار بنابراین .کنند می فعالیت علمی و فرهنگی محیط

 کننـد  دوري نادرسـت  اعمال از آن کارکنان زیادي حدودي تا که
 گیــري شــکل بــراي اســت مناســبی بــستر دانــشگاه زیــرا ).24(

 اعـضاي  لذا اخالقی، هاي ارزش و اصول بیان و انسانی رفتارهاي
 مناسـب  رفتـار  القـاي  در مـؤثري  نقـش  تواننـد  می علمی هیئت
 موضـوعات  گذشـته  دهـه  دو خـالل  در .گیرند عهده به اي حرفه
 و داشـته  اي  مالحظـه  قابـل  پیـشرفت  اي  حرفه اخالق به مربوط

 ).14( اسـت  نهـاده  گسترش به رو زمینه این در نظامند مطالعات
 نمحققـا  توسط مختلف هاي جنبه از اي حرفه اخالق که يطور  به
  ).24( است گرفته قرار بررسی مورد نظران صاحب و

 بـه  سـازمان  کـه  میزانی یا درجه عنوان با اثربخشی از همچنین،
 دیـدگاه  ). 25( برند می نام آید، می نایل خود نظر موردهاي    هدف

 سـازمان  شـده  انجام هاي تالش مجموعهعنوان     به آن از دیگري
 یـاد  اسـت،  ازمانسـ  یک بقاء و حیات تداوم و تکامل موجب که
 اقدام انجام را اثربخشی ،محققان دیگري تعریف در ).26( کند می

 چنـد  هر ).26( کند می تعریف اهداف به رسیدن جهت در درست
 و جــامع تعریــف آمــوزش اثربخــشی ارزیــابی، مفهــوم مــورد در

 فراینـد  کـه  اسـت  ایـن  خـاطر  بـه  ایـن  و ندارد وجود مشخصی
 آمـوزش  اثربخشی ارزیابی اما، است؛ دشواري کار آن به دستیابی

 چـه  تـا  شـده  انجام هاي آموزش کنیم تعیین حدي تا اینکه یعنی
 .اسـت  شـده  سـازمان  نیـاز  مـورد  هاي مهارت ایجاد به منجر حد

 اهـداف  تحقـق  میـزان  تعیـین  یعنـی؛  آموزش اثربخشی ارزیابی
ــی، ــین آموزش ــایج تعی ــل نت ــشاهده قاب ــارآموزان از م ــر در ک  اث

 بـا  کـارآموزان  رفتـار  انطباق میزان تعیین ،شده اجراهاي    آموزش
 در شـده  ایجادهاي    توانایی میزان تعیین سازمانی، نقش انتظارات

  ).27( آموزش اثر

 مطالعـات  در که است آن گویاي شده انجام هاي  پژوهش بررسی
 آمـوزش  نـشانگرهاي عنـوان     بـه  مختلفـی  هـاي   شاخص متفاوت

 شـاخص  میـان  این از که است گرفته قرار توجه مورد 14اثربخش
  ).28(شود  میبرده نام فکري سرمایه
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 موضـوعات  زمینـه  در نظامنـد  مطالعات گذشته دهه دو خالل در
 که يطور   به است نهاده گسترش به رو اي حرفه اخالق به مربوط
 مـورد  صـاحبنظران  توسـط  مختلـف  هاي جنبه از اي حرفه اخالق
 دانش بر نیمبت جدید اقتصاد ظهور ).14( است گرفته قرار بررسی

 حـوزه  در مطالعه به محققان عالقه افزایش به منجر اطالعات، و
 یـک عنوان     به را محققین از بسیاري توجه و شده فکري ۀسرمای

 جملـه  از ).29( اسـت  نمـوده  جلـب  خـود  بـه  تحقیقاتی موضوع
 ،7( کـرد  اشـاره  مـوارد  این به توان می نیز حوزه این در مطالعات

 مختلفی هاي پژوهش گرفتن انجام غمر علی کل در اما ).30 و29
 قرار بررسی مورد را رو پیش تحقیق متغیرهاي جداگانهطور     به که

ــه بــاال در و انــد داده  طبــق امــا شــد؛ اشــاره آنهــا از تعــدادي ب
 تحقیـق،  موضـوعی  پیـشینه  زمینه در گرفته صورت هاي بررسی

 ۀسـرمای  مـستقیم  اشـاره  کـه  خارجی و داخلی پژوهش گونه هیچ
 اثـربخش  آمـوزش  و دانـش  تـسهیم  اي، حرفـه  اخالق بر فکري
 پژوهـشگران،  عمـومی  الگـوي  برمبنـاي  .نشد یافت باشد، داشته

 گـذاري  اشتراك به و اخالقی هاي شاخص بین که گفت توان می

 بـا  بنـابراین  .دارد وجـود  معناداري و مثبت ارتباط تجربه و دانش
 اقتصادي یطشرا تغییر به علم با ویژه به مذکور، مطالب به عنایت

 اهمیـت  و اخیـر  هـاي  سـال  در محور دانش اقتصاد به صنعتی از
 موفقیـت  راسـتاي  در غیرفیزیکی و ناملموس هاي دارایی کلیدي
 آزمـون  محـور،  دانـش  رقابـت  دنیـاي  درها     سازمان بیشتر هرچه
 رسد می نظر به ضروري و الزم دانشگاه فضاي در اي  رابطه چنین

 در حاضر پژوهش متغیرهاي ۀزمین در مطالعات اکثر که آنجا از و
 بـه  کمی توجه لیکن و شده انجام صنعتی و تجاري هاي سازمان
 امـر  این داشتن نظر در با است؛ شده عالی آموزش در آنها   کاربرد

 و دارنـد  جامعـه  در اساسـی  نقـش  دانـشگاه  آموختگان دانش که
 این و است برخوردار باالیی اهمیت از حوزه این در عالی آموزش

 علمی الگوهايعنوان     به را پزشکی علوم اساتید اخالقی تعهد مرا
  .سازد  میانکارناپذیر ضرورتی رفتاري، و

 نظـري  و مفهـومی  الگوي گردید بیان آنچه براساس مجموع در
 تـسهیم  اي، حرفـه  اخالق پیامدهاي با فکري ۀسرمای بین ارتباط
  .شد تدوین 1 شکل قالب در اثربخش آموزش و دانش

  

 
  مدل مفهومی روابط بین متغیرهاي پژوهش: 1 هنگار

  
 آیـا  کـه  بـود  ایـن  حاضر پژوهش اصلی سوال مدل این بر مبتنی

 تسهیم اي، حرفه اخالق پیامدهاي به منجر اساتید فکري سرمایه
  شود؟ می آنان اثربخش آموزش و دانش

  
   روش

 .بـود  همبستگی – توصیفیهاي    پژوهش زمرة در حاضر پژوهش
 دانـشگاه  علمـی  هیـات  اعـضاي  کلیه پژوهش ینا آماري جامعه

 بـا  نمونـه  حجم .بود نفر 171 آماري حجم با ایالم پزشکی علوم
 بـه  توجـه  بـا  ) = p = 5/0d ,5/0( کـوکران  فرمـول  از استفاده
 گیـري،  نمونـه  روش .شـد  گرفتـه  نظر در نفر 125 آماري، جامعه
 اتطبق از یک هر از که بود نسبتی اي طبقه تصادفی گیري نمونه

 150 تعداد .شد معین دانشکده هر آماري جامعه حجم با متناسب
هـاي     پرسـشنامه  از .گردیـد  توزیـع  آمـاري  نمونه بین پرسشنامه
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 در کـه  بـود  دارا را تحلیـل  قابلیت پرسشنامه 125 تعداد برگشتی
  .شد استفاده آنها از حاضر پژوهش

 پرسـشنامه  چهـار  از پـژوهش  ایـن  در اطالعات آوري جمع براي
 گزارشی-خود نوع از حاضر هاي پرسشنامه .شد استفاده اندارداست

 بـا  .شـدند  تکمیـل  حاضر پژوهشی نمونه اساتید توسط که بودند
 هاي پژوهش در آنها   مکرر استفاده وها    ابزار بودن استاندارد وجود
 پایـایی  و روایی کشور از خارج و داخل در اخالق و شناسی روان
 گرفـت  قـرار  تائیـد  و بررسـی  ردمو حاضر پژوهش در دوبارهآنها  

 درونـی  همـسانی  محاسبه پایائی ضریب برآورد براي ).33 -31(
 کرونبـاخ  آلفاي روش از حاضر پژوهش درها     پرسشنامه هاي گویه

 اخالق فکري، سرمایه هاي پرسشنامه پایائی ضرایب .شد استفاده
 ،85/0 :ترتیـب  بـه  اثـربخش  آمـوزش  و دانش تسهیم اي، حرفه

هـا    پرسـشنامه  همـه  بنـابراین  .آمد دست به 84/0 و93/0 ،72/0
هـا     پرسشنامه روایی بررسی جهت همچنین .داشتند باالیی پایایی

 هـاي  شـاخص  بررسی طبق .شد استفاده تائیدي عاملی تحلیل از
 مـورد ها   پرسشنامه روایی گیري، اندازههاي    مدل به مربوط برازش

   .گرفت قرار تائید
 تکمیـل  و توزیـع  حاضر، پژوهش رد اخالقی اصول رعایت جهت
 اسـت  ذکر به الزم .شد انجام پژوهشگر توسطها     پرسشنامه کلیه

 بـا  کننـدگان  مـشارکت  بـه  دستیابی جهت پژوهشگر ابتدا در که
 از پـس  اهداف توضیح با و مراجعه مسئوالن به نامه معرفی ارائه
 اهداف تشریح و توضیح به کننده مشارکت هر براي موافقت، اخذ

 آغـاز هـا      پرسشنامه اجراي قبلی وقت تعیین با و پرداخته شپژوه
هـا    داده بـودن  محرمانـه  بـه  نسبت کنندگان مشارکت .گردید می

  .نمودند حاصل اطمینان
  

 بــا فکــري ۀســرمای متغیــر :فکــري ۀســرمای پرســشنامه
 پنج مقیاس اساس بر ابزار این .شد سنجیده سوالی 20 پرسشنامه

  پاسـخ  )5 =موافقم تاکامال 1 =الفممخ کامال از( لیکرت اي درجه

  قبلـی  هـاي  پـژوهش  در ابـزار  ایـن  پایایی و روایی .شود می داده
  ).34( است گرفته قرار تائید مورد

  
 8 پرسـشنامه  با اي  حرفه اخالق :اي حرفه اخالق پرسشنامه

 اي درجه پنج مقیاس اساس بر ابزار این ).34( شد سنجیده سوالی
 داده پاسـخ  )5 = مـوافقم  کـامال  تا 1 = مخالفم کامال از( لیکرت

 تائید مورد قبلی هاي  پژوهش در ابزار این پایایی و روایی .شود  می
  )31( است گرفته قرار

  
 اثـربخش  آموزش پرسشنامه :اثربخش آموزش پرسشنامه

 و روایـی  سـنجش  منظور به سپس و طراحی پژوهشگران توسط
 خبرگـان  .اسـت  شـده  توزیـع  خبرگـان  از نفر 36 بین آن پایایی

 بودنـد  پـژوهش  یـا  اثر صاحب آموزش حوزه در که بودند کسانی
  ).32 و 31(

 توجـه  میـزان  سـنجش  بـراي  :دانـش  تسهیم پرسشنامه
 شـد  سـنجیده  سـوالی  17 پرسشنامه با دانش تسهیم به سازمان

 خیلـی  از( لیکرت اي درجه پنج مقیاس اساس بر ابزار این .)34(
  .شود  میداده پاسخ )5 =زیاد خیلی تا1 =کم

 در  شده گیري اندازه و مکنون متغیرهاي بین روابط بررسی جهت
 افزار نرم از استفاده با ساختاري معادالت مدل از مفهومی الگوي

LISREL شد استفاده.  
  

  ها یافته

 یبررســ جهــتهــا  ریــمتغ یفیتوصــ يهــا شــاخص 1 جــدول در
 نیـ ا بـه  توجـه  با است شده ارائهها     داده عیتوز مناسب یپراکندگ
 نـشانگر  اسـتاندارد  انحـراف  و نیانگیـ م يهـا  آماره ریمقاد جدول

  .باشند یمها   داده مناسب یپراکندگ
  

  

  پژوهش مورد متغیرهاي استاندارد انحراف و میانگین توصیفیهاي  شاخص :1 جدول

  اثربخش آموزش  دانش میتسه  يا حرفه اخالق  يفکر هیسرما  ها شاخص
  20/4  55/3  57/3  57/3  میانگین

  90/0  90/0  75/0  70/0  اف استانداردانحر
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 یپژوهـش  یۀفرضـ  2 قالـب  در حاضـر  پـژوهش  یاصل هاي افتهی

ـ  :اول فرضیه :شود یم ریتفس و فیتوص ریز شرح به و مذکور  نیب
 آمـوزش  و دانـش  تـسهیم  اي، حرفـه  اخـالق  بـا  فکـري  سرمایه

  .دارد وجود رابطه اثربخش
  

   برونزاماتریس همبستگی متغیرهاي درونزا و: 2جدول 

  آموزش اثربخش  تسهیم دانش  اخالق حرفه اي  سرمایه فکري  سازه
        1   فکريۀسرمای

      1  32/0**  اخالق حرفه اي
    1  49/0**  64/0**  تسهیم دانش

  1  10/0  24/0**  17/0*  آموزش اثربخش
  ٥/٠< *  , ١/٠< **  

 .است شده ارائه )2( جدول در پژوهش متغیرهاي بین همبستگی
 بـین  همبـستگی  ضـریب  شـود،  مـی  مـشاهده  جدول در چنانچه

 آموزش و دانش تسهیم بین رابطه از غیر به –پژوهش متغیرهاي
 دار معنـی  همبستگی میزان بیشترین .هستند دار معنی – اثربخش

 میـزان  کمتـرین  و دانـش  تسهیم با فکري سرمایه بین رابطه به
 آمـوزش  بـا  فکـري  ۀسـرمای  بـین  رابطـه  به دار معنی همبستگی

 متغیرهـاي  میـان  همبـستگی  تحلیل از .شود می مربوط بخشاثر
 در افزایش هرگونه که کرد گیري نتیجه توان می زا درون و زا برون

 تـسهیم  اي حرفـه  اخالق افزایش با همراه فکري ۀسرمای نمرات
 در افزایش گونه هر همچنین .باشد می اثربخش آموزش و دانش
 تـسهیم  نمرات میزان در افزایش با همراه اي حرفه اخالق نمرات
   .بود پژوهش مورد نمونه اساتید بین در اثربخش آموزش و دانش

  
 ،دانـش  تـسهیم  بر دار معنی اثر داراي فکري سرمایۀ :دوم فرضیه
  باشد؟  میاثربخش اموزش و اي حرفه اخالق

  

 
  ها با الگوي مفروض   الگوي تابع ساختاري پس از برازش داده:2 نگاره

  
 گـذاري  تـأثیر     نحوه و علی روابط بهتر چه هر شناخت منظور به

 از اسـتفاده  با مسیر مدل آن احتمالی پیامدهاي بر فکري سرمایه
 ایـن  از حاصلهاي    یافته .گرفت صورت ساختاري معادالت مدل

 مـدل  در مـسیر  تحلیل از حاصل هاي یافته و نتایج موید تحلیل،

 .دهـد  مـی  نـشان  را پـژوهش هـاي     فرضـیه  بـه  مربوط ساختاري
 اسـتاندارد هـاي     تخمـین  از افـزار  نـرم  خروجـی  در کـه  همانطور

 در مـسیر  تحلیـل  بـه  مربـوط  داري معنـی  اعـداد  نیز و )1نمودار(
 مقــادیر شــود، مــی مــشاهده )4 جــدول( پــژوهشهــاي  فرضــیه
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 مقـدار  و است مدل مناسب برازش از حاکی تناسب هاي شاخص
 مقـدار  از تـر  کوچک و 2.2 با برابر آزادي درجه بر دو کاي نسبت
 08/0 از تـر  کوچـک  و 072/0 با برابر RMSEA مقدار ،3 مجاز

 .شوند می دیده دار معنی ضرایب همه .باشد می

 مقـدار  با اي حرفه اخالق بر فکري ۀسرمای مستقیم مسیر ضریب
 داراي فکـري  ۀسرمای یعنی .شود می دیده دار معنی 42/0 ضریب

 مـسیر  ضـریب  .شدبا می اي حرفه اخالق بر دار معنی و مثبت اثر
 54/0 ضـریب  مقـدار  بـا  دانش تسهیم بر فکري ۀسرمای مستقیم

 و مثبـت  اثـر  داراي فکـري  ۀسرمای یعنی .شود  می دیده دار معنی
 ۀسـرمای  مستقیم مسیر ضریب .باشد می دانش تسهیم بر دار معنی

 دیـده  دار معنی 45/0 ضریب مقدار با اثربخش آموزش بر فکري
 بـر  دار معنـی  و مثبـت  اثـر  داراي فکـري  سـرمایه  یعنی .شود می

  .باشد می اثربخش آموزش
 دانـش  تسهیم بر اي حرفه اخالق مستقیم مسیر ضریب همچنین

 اخـالق  یعنـی  .شـود  مـی  دیـده  دار معنـی  38/0 ضـریب  مقدار با
 .باشـد  مـی  دانـش  تسهیم بر دار معنی و مثبت اثر داراي اي حرفه

 مقـدار  با اثربخش آموزش بر دانش تسهیم مستقیم مسیر ضریب
 داراي دانـش  تـسهیم  یعنی .شود می دیده دار معنی 62/0 ضریب

 نهایـت  در .باشـد  مـی  اثـربخش  آمـوزش  بر دار معنی و مثبت اثر
 بـا  اثـربخش  آمـوزش  بـر  اي حرفه اخالق مستقیم مسیر ضریب

 اي حرفه اخالق یعنی .شود می دیده دار معنی 49/0 ضریب مقدار
  .باشد می اثربخش وزشآم بر دار معنی و مثبت اثر داراي
 

  
 فکري بر ۀ ضرایب تأثیر مستقیم سرمای:3جدول 

  اي، تسهیم دانش و آموزش اثربخش اخالق حرفه

  ها مسیر فرضیه
ضریب 
مسیر 
  استاندارد

t  نتیجه  

 فکري بر اخـالق     ۀسرمای
  18/3  42/0  اي حرفه

اثر مستقیم 
  دارد

تـسهیم   فکـري بر   ۀسرمای
 46/4  54/0  دانش

اثر مستقیم 
 دارد

اثر مستقیم  77/2  45/0 فکري بر آموزش    ۀسرمای

 دارد  اثربخش
اي بر تسهیم    اخالق حرفه 

 06/3  38/0  دانش
اثر مستقیم 

 دارد
تسهیم دانش بر آمـوزش     

 93/2  62/0  اثربخش
اثر مستقیم 

 دارد
اي بر آموزش  اخالق حرفه

 60/2  49/0  اثربخش
اثر مستقیم 

  دارد
X2 = 1633.77, df = 734, X2/df = 2.22, RMSEA = 

072. , GFI = 88. , CFI = 88. , NNFI= 89/0  
  

  بحث

 کـه  هـستند  روبـرو  محیطـی  بـا هـا     سـازمان  فرارقـابتی  عصر در
 لذا است پویایی و شدن جهانی و پیچیدگی افزایش آن مشخصه
 مواجه نوینی هاي چالش با خود استقرار و استمرار برايها   سازمان

 بـه  بیـشتر  توجـه  ستلزممـ هـا      چالش این از رفت برون که است
 کار این که است درونی هاي توانایی وها     مهارت تقویت و توسعه

 اخـالق  و فکـري  سـرمایه  و 15سـازمانی  دانـش  مبـانی  طریق از
 عملکـرد  بـه  رسـیدن  براي آنها   ازها     سازمان که گیرد می صورت

 ۀسـرمای  و دانـش  و کننـد  می استفاده کار و کسب دنیاي در بهتر
 نگهـداري  و حـصول  بـراي  پایدار هاي استراتژيعنوان     به فکري
 هدف لذا ).35( است شده داده تشخیصها    سازمان رقابتی مزیت

 تـسهیم  اي، حرفـه  اخالق بر فکري ۀسرمای نقش حاضر پژوهش
  .بود اساتید اثربخش آموزش و دانش
 ۀسرمای بین داري معنی و مثبت رابطه که داد نشان تحقیق نتیجه
 تحقیقـات  نتایج با حاصل نتایج دارد وجود دانش تسهیم و فکري

 تحقیقـی  در محققـان  ).38 -36( باشـد  می همسو قبلی محققان
 تـأثیر   هـم  بـر  دانـش  مـدیریت  و فکري ۀسرمای که کردند بیان
 کـارایی  بـراي  مهمـی  بسیار اهمیت آنها   بین ارتباط و گذارند می

 معنـاداري  و مثبت ارتباط تحقیقی در محققان ).36( دارد سازمان
 صــنعت در دانــش مــدیریت و فکــري ۀســرمای اجــزاي بــین را

 ثابـت  محققـان  همچنین ).37( کردند کشف تایوان بیوتکنولوژي
 هـم  بـه  فکري ۀسرمای و دانش مدیریت مفهومی لحاظ از کردند

 و مثبت رابطه که کرد بیان محققان همچنین و ).38( اند وابسته
 بانکـداري  صـنعت  در فکري ۀسرمای و دانش خلق بین معناداري

 بـه  مجبـور  راهـا      سـازمان  محیطـی هاي    شالچ ).36( دارد وجود
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 ).36( اسـت  کـرده  فکـري  سـرمایه  و دانـش  مدیریت از استفاده
 به آن از و شود گرفته کار به درستی به فکري ۀسرمای که زمانی

 سـازمانی  جـذب  ظرفیت افزایش باعث شود برداري بهره درستی
 دانـش  تسهیم فرایندهاي در تسهیل باعث نتیجه در که شود می

 کـه  رسـیدندکه  نتیجـه  ایـن  به محققان براین عالوه شد خواهد
 نامـشهود  هـاي  دارایی طریق از سازمان ارزش به تواند می دانش

 و دانــش مــدیریت مفهــوم، لحــاظ از مجمــوع در ).39( بیافزایــد
 از وسـیعی  طیـف  شـامل  و انـد  وابـسته  هـم  بـه  فکـري  ۀسرمای

 باشـد  مـی  دانش نفوذ و اهرم تا دانش قخل از فکري هاي فعالیت
 حیـاتی  بـسیار هـا      سـازمان  براي دانش که رسد می نظر به ).37(

 هـم  با دانش مدیریت و فکري  ۀسرمای که ارتباطی ).40( باشد می
 تـأثیر   رقابتی مزیت بر دارند هم بر متغیر دو این که تأثیر   و دارند

  .گذاشت خواهند
 و فکـري  ۀسـرمای  بـین  کـه  داد نـشان  تحقیـق  نتـایج  همچنین
 از کـه  کارکنـانی  .دارد وجـود  داري معنی ابطهر اثربخش آموزش

 قـوي  شغلی ارتباطات داراي برند می بهره مطلوبی فکري ۀسرمای
 و نمایند می رفتار مطلوبیطور     به همکاران سایر با تعامل در بوده،

 . جویند می بهره مناسب اجتماعی روابط این از نیز خود سازمان در
 بـا  کارکنـان  بـین  مناسـب  ارتباطـات  و تعـامالت  ایـن  نتیجه در

 در نـوعی  بـه  کـه  افـراد  سـایر  و مـدیران  با همچنین و یکدیگر
 از کارکنـان  کـه  شود می باعث باشند می ارتباط در آنها   با سازمان

 همکـاران  سایر ازهایی    حمایت سبب و برده لذت سازمان در کار
 باشـد  یم همسو محققان تحقیق نتایج با تحقیق این نتایج .شوند

 ۀسرمای رفتن باالتر که داد نشان پژوهشگران مطالعه نتایج ).41(
 فعالیت کیفیت از باالتري سطوح به منجر معلمان میان در فکري
 نتـایج  بـا  تحقیـق  ایـن  نتایج همچنین ).41( شود می آنان شغلی

 این به محققان ).42( باشد  میهمسو نیز دیگري محققان تحقیق
 سـرمایه  متغیـر  دو هر هاي شاخص تمام میان از که یدرس نتیجه

 ضـریب  بیـشترین  داراي همیـاري  شـاخص  فکـري،  و اجتماعی
 .اسـت  معلمـان  آموزشـی  اثربخشی با تعیین ضریب و همبستگی

 آموزشی، میدان در که است آن گویاي کل در تحقیق کلی نتایج
 هـستند،  بیـشتري  فکري سرمایه داراي که علمی هیات اعضاي
 بــراي نتیجـه  در .)42( دارنـد  نیـز  بیـشتري  آموزشـی  شیاثربخـ 
 هـاي  ویژگـی  بـه  توجـه  فقـط  آموزشـی  اثربخـشی  به یابی دست

 بـه  بایـد  بلکـه  نیـست،  کـافی  محیطـی  و فرهنگـی  و اجتماعی
 افـراد  فکـر  و اسـتعداد  توانـایی،  دانـش،  جمله از فرديها     ویژگی

  .شود اساسی توجه
 ۀسـرمای  بـین  کـه  داد نـشان  نتایج تحلیل و تجزیه براین عالوه
 .دارد وجـود  داري معنـی  و مثبـت  رابطه اي حرفه اخالق و فکري
 ).14( باشـد  مـی  همسو پژوهشگران تحقیق نتایج با حاصل نتایج

 مثبت اثر داراي فکري ۀسرمای که رسیدند نتیجه این به محققان
  ).14( باشد می اي حرفه اخالق بر دار معنی و

 و مثبـت  اثـر  داراي اي رفـه ح اخـالق  کـه  داد نـشان هـا      تحلیل
 هـدف  با که محققان پژوهش .باشد می دانش تسهیم بر دار معنی

 انجـام  دانـش  مدیریت روي بر سازمانی اخالقی جو تأثیر   بررسی
 زمینـه  ایـن  در حاصل نتیجه موئد حدودي تا تواند  می است شده
 در مهمی آماري نتایج وجود از نشان پژوهش این هاي یافته باشد
 يطـور   بـه  دارد دانش مدیریت بر سازمانی اخالقی جور   تأثی مورد

 و عملکرد مسئولیت، و تعهد احساس و اخالقی اصول رعایت که
 افـزایش  دانـش  مـدیریت  فراینـد  در را کارکنـان  مشارکت بهبود

 در عمـده طـور      به نیز سازمانی دانش مدیریت ابتکارات و دهد می
 مشترك نشدا توسعه همچنین و دیگران با دانش تبادل تسهیل

 دیگري محققان زمینه، همین در ).43( کند می تمرکز سازمان در
 فرآینـد  و اخالق بین معنادار و مثبت رابطه به خود ۀمطالع در نیز

 قـرار  بحـث  مـورد  را موضـوع  این و داشته اشاره دانش مدیریت
 اجـراي  بهبود به انسانی نیروي توسط اخالق به توجه که اند داده
 توجه با پژوهشگران ).44( کرد خواهد کمک دانش مدیریت بهتر

 فـردي،  خـصوصیات  به دانش اشتراك که معتقدند فرد، عنصر به
 کـه  ایـن  بـه  توجـه  با ).45( دارد بستگی اخالقی اصول جمله از

 جو وسیله به تواند  می که است متغیرهایی از یکی دانش مدیریت
 در اخالقـی  جـو  انـواع  و .)43( شـود  بینـی  پیش سازمان اخالقی

 هـاي  فعالیـت  در کارکنـان  مشارکت بر را مختلفی تأثیر   سازمان،
 افـراد  که این از گفتن سخن شاید .)44( گذارد می دانش مدیریت

 اخالقی مالحظات رعایت و اخالقی توجیهات وجود بدون بتوانند
 وها     تخصص ها، ایده اطالعات، ۀاشاع در راحتی به ها، سازمان در

 سـازمانی  هـر  در زیـرا  .باشـد  ثـر ا بـی  بکوشند خود ضمنی دانش
 دارایی یکعنوان     به را خود دانش خواهند می که هستند افرادي

 پایبنـدي  رسـد  مـی  نظـر  بـه  بنابراین .نمایند نگهداري خصوصی
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 یک  به ،)اي حرفه خدمات دهندگان ارائهعنوان  به( دانشگاه اساتید
 مالز دانش تسهیم در آنها   مؤثر مشارکت براي اخالقی، الزام نوع

 و اخـالق  بـین  کـه  انـد  معتقد محققان راستا این در .باشد مفید و
  ).46( دارد وجود داري معنی و مثبت ۀرابط مشارکتی، فرهنگ
 
  گیري نتیجه

 توصـیف  نامشهودي هاي دارایی عنوان با اغلب را فکري سرمایۀ
 کـار  بـه  رقابتی مزیت براي منبعیعنوان     به توان می که کنند می

هـاي    دارایـی  و فکري سرمایۀ در گذاري یهسرما افزایش .گرفت
 ارزش افـزایش  و خلـق  بـا  آن، از کـارا  و مـوثر  استفاده و دانشی

 مطالعـه  ایـن  نتـایج  .اسـت  همـراه  آن عملکـرد  بهبود و سازمان
 و اي حرفـه  اخالق دانش، تسهیم بر فکري سرمایه نقش اهمیت
 مایهسر تاثیر تایید با .دهد  می قرار تأیید   مورد را اثربخش آموزش
 هاي مؤلفه شناسایی رو، پیش مطالعۀ در فوق متغیرهاي بر فکري

 اعـضاي  ویـژه  بـه  کشور علمی کنشگران بین در فکري سرمایۀ
 جهـت  در اسـاتید  به توجهی شایان کمک تواند می علمی، هیات

 اخالق و اثربخش آموزش آن، گذاري اشتراك به و دانش تسهیم
 تـأثیر   و نقـش  بـه  بایـد  دانـشگاه  بنـابراین  .باشد داشته اي حرفه

 و کنـد  اساسی توجه فوق متغیرهاي بین رابطه در فکري سامایه
 بـراي  الزم بـسترهاي  ایجاد منظور به فکري سرمایه بروز زمینۀ

 محـیط  در را اثـربخش  آموزش و اي حرفه اخالق دانش، تسهیم
   .بخشد بهبود سازمان

  
  اخالقیهاي  مالحظه

 و داري امانـت  گاهانـه، آ رضایت اخالقی اصول حاضر پژوهش در
  .اند گرفته قرار توجه مورد آثار مولفین معنوي حق

 
  سپاسگزاري

 همکـاري  از داننـد  مـی  الزم خود بر مقاله این محققین خاتمه در
ــا یپزشــک علــوم دانــشگاه مــسئولین  و همــاهنگی جهــت المی
 صادقانه هاي پاسخ با که علمی هیات اعضاي صمیمانه همکاري

   .کنند قدردانی و تشکر دادند، یاري قیقتح این در را ما خود

  نامه واژه

 Effective .1  اثربخش
 Creativity .2  خالقیت

 Innovation .3  نوآوري

 Human Capital .4  انسانی سرمایه

 Intellectual Capital .5  فکري سرمایه

 knowledge sharing .6  دانش تسهیم

 Knowledge Management .7  دانش مدیریت

 Professional Ethics .8  اي حرفه قاخال

 Ethical Standards .9  اخالقی استانداردهاي

 Education Ethics .10   آموزشی اخالق

 Professional Norms .11  اي حرفه هنجارهاي

 Scientific Ethics .12  علمی اخالق

 Operation Management .13  عملیات مدیریت

 Effective Training .14  اثربخش آموزش

 Organizational knowledge .15  سازمانی دانش
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