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   کارکنان ای حرفه اخلاق در فناوری انتقال نقش تحلیل 

 
 3کاظمی افشار علی محمددکتر  ،*2اشلقی طلوعی عباسدکتر ،1نیا مقدم الهامکترد

 ،تهران، ایران اسلامی آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم تکنولوژی،واحد مدیریت گروه .1

 ایراناسلامی، تهران ،  آزاد دانشگاه ، تحقیقات و علوم صنعتی،واحد مدیریت گروه .2

 اسلامی، تهران، ایران آزاد مرکز،دانشگاه تهران صنعتی،واحد مدیریت گروه  .3

 (5/79/ 5، تاریخ پذیرش:3/2/79)تاریخ دریافت

 

 

 سرآغاز

 بینندد می ای مسئله درگیر را خود ای فزاینده بصورت ها سازمان امروزه
 ید  باید که شرایطی و اوضاع یعنی نامند، می 1اخلاقی معمای را آن که
 بدی  مدرز زیدرا کرد، تعریف را درست کارهای و خلاف کارهای دیگر بار

 انسان کلی بطور. است رفته بی  از پیش از بیش خلاف و درست کارهای
 هسدتند اخلداقی خدا  های ویژگی دارای شخصیتی و فردی بعد در ها
 افدراد همدی  است ممک . دهد می شکل را آنها رفتار و گفتار پندار، که

 شود موجب عواملی گیرند می قرار سازمانی پست و جایگاه ی  در وقتی
 ویژگدی اید  کده بزندد سر فردی بعد از متفاوتی رفتار و گفتار پندار، که
 از. بگداارد تدثثیر سازمان اثربخشی و کارایی میزان روی بر انسانی های
 بدروز موجدب تواندد مدی عملکرد و رفتارها یانبودن بودن اخلاقی طرفی

 (.1) گردد سازمان سطح در منفی یا مثبت پیامدهای
 
 
 

 
 جامعده. اسدت بشری جوامع همه اساسی مسائل از یکی ای حرفه اخلاق
 بده دلبسدتگی مانندد ای حرفه اخلاق های ویژگی تا است آن نیازمند ما
 برای و تعریف... و یکدیگر با تعامل ایجاد اعتماد، و مشارکت روحیه کار،

 امری سازمان، در ای حرفه اخلاق رعایت. شود سازی فرهنگ آن تحقق
 و نکند تعارض دچار را جامعه سو ی  از سازمان تا است ضروری و لازم
 خدود مدت منابع خردمندانه و منطقی تصمیمات اتخاذ با دیگر، سویی از
 رفتارهدای تمدام 2 اخلداق علد  دانشمندان اعتقاد به(. 2) کند تضمی  را

 آن، در کدده دارنددد تگیبسدد ای پیچیددده اجتمدداعی فضددای بدده اخلدداقی،
 بالددایی اهمیددت از فددرد هددر مددوقعیتی و مفهددومی ادراکددی، متغیرهددای
 غیر یا اخلاقی رفتار بر تواند می زیادی عوامل بنابرای (. 5-3) برخوردارند
  بویژه باشد، گاار تثثیر سازمان مسائل با مواجهه در مدیران اخلاقی

 
 
 

 چکیده
. باشد مدیریت همچنی  و فنون دانش، ها، داده انسانی، تجربه و مهارت ابزار، و آلات ماشی  تجهیزات، شامل تواند می فناوری انتقال: نهیزم

   .است شده انجام کارکنان کاری اخلاق در تکنولوژی انتقال نقش تحلیل هدف با حاضر مقاله
و بر پایه همبستگی )از نظر زمان(  یشدیمای)از نظر هددف(، پ یفیتوص قیتحق  یباشد و  یکاربردی م قیپژوهش از نوع تحق  یا:  روش

نفر از ای  کارکنان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان  55 .بودند گلوت  غاایی صنعتی واحدهای کنانکار پژوهش آماری جامعهاست .
. ی استفاده شدپرسشنامه انتقال فناورو   یاخلاق حرفه ا سؤالی 55 پرسشنامه از ها داده گدردآوری منظدور نمونه پژوهش انتخاب شدند.بده

 معادلات مدلسازی از پژوهش الگوی آزمون برای و متغیره ت  رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب از ها داده تحلیل و تجزیه برای

 .  است شده استفاده Amos افزار نرم از استفاده با ساختاری

 7/13 تا ریمعنادا طور به مجموع در فناوری انتقال اصلی بعد چهار داد نشان ها یافته معناداری، اعداد و افزار نرم خروجی براساسها :  افتهی
 . کنند می تبیی  را کارکنان ای حرفه اخلاق واریانس از

 از سازمان، در فناوری پایرش و انتقال و فناوری موضوعات به دادن اهمیت و تثکید با توان می مطالعه ای  نتایج به توجه با:  یریگ جهینت
  .کرد دهاستفا کارکنان کاری تعهد و وجدان و ای حرفه اخلاق بده کم  جهت در آن

 

 گلوت  غاایی صنعتی واحدهای فناوری، انتقال کاری، اخلاقواژگان:  دیکل

 
 

 
 

 toloie@gmail.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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.  اسدت بازدارنده محیطی کار، و کسب محیط که ایران صنعتی جامعه در
 عوامدل اسدت لازم سازمان، توسعه در ای حرفه اخلاق اهمیت به توجه با

 زیدرا گیدرد، قدرار توجده مورد سازمانها در ای حرفه اخلاق بر  گاار تثثیر
 (.6) گاارد می تثثیر شغل به افراد نگرش بر ای حرفه اخلاق

 نتدایج دارد ثثیرتد 5ای حرفه اخلاق بر 3فناوری است داده نشان مطالعات
 رفتارهدای و اطلاعدات فناوری از استفاده بی  که داد نشان (7پژوهش )
 معندی و مسدتقی  رابطده کرمان باهنر شهید دانشگاه در کارکنان اخلاقی
 هدا، رویده از استفاده فردی، های ویژگی بی  همچنی  دارد، وجود داری

 و افدزار سدخت از اسدتفاده و افدزار ندرم از اسدتفاده هدا، داده از استفاده
 و دارد وجدود داری معندی و مسدتقی  رابطده کارکندان اخلاقی رفتارهای
 فرآینددها، ها، دانش کلیه توان می را فناوری کننده بینی پیش مهمتری 
 ارائده و محصدولات سداخت در رفتده بکدار سیستمهای و روشها ابزارها،
 و ریکددیگ از تمدایز قابدل جدز  سده شامل فناوری. کرد تعریف خدمات

 ندرم ،5افدزار سدخت: از عبارتندد اجدزا  ای . است یکسان اهمیت دارای
 شود، گرفته نظر در مستقل طور به باید که چهارمی جز 7مغزافزار و6افزار
 نقدش کشدورها بدرای ثدروت خلق در همواره فناوری. است 8فنی دانش
 قدرار تدثثیر تحدت شدت به را زندگی کیفیت و استاندارد و داشته اساسی
 توجه با غالبا را تمدن پیشرفت که بوده چنان آن فناوری تثثیر. است داده
 بدا 9فنداوری انتقدال (. 9-7) کنند می مشخص دوره هر برتر فناوری به

 ای حرفه اخلاق توسعه و رشد در مؤثر عاملی تواند می خود مختلف ابعاد
  وضدعیت بررسدی تحقیدددق، اصدلی مدسئله یادشدده نکات برپایه .باشد
 صدنعتی واحددهای کارکندان بدی  در ای حرفده اخلاق و فناوری لانتقا

 سخت) فناوری انتقال مؤلفده چهار هدر آیدا اینکده و است گلوت  غاایی
 اخلداق بینی پیش قدرت( 11افزار سازمان و15 افزار انسان افزار، نرم افزار،
 دارند؟ را گلوت  غاایی صنعتی واحدهای کارکنان بی  در ای حرفه
 

 روش
 از) توصیفی تحقیق ی  و باشد می کاربردی تحقیق نوع از پژوهش ای 

جامعده  .است و بر پایه همبستگی (زمان نظر از) پیمایشدی ،(هددف نظر
نفر از  55گلوت  است.  ییغاا یصنعت یآماری پژوهش، کارکنان واحدها

در دسترس به عنوان نمونه پدژوهش  یریکارکنان به روش نمونه گ  یا
 و پدژوهش نظدری مبدانی شدناخت برای توصیفی روش زاانتخاب شدند.

 پرسشنامه از اطلاعات اسدتخراج و آوری جمدع بدرای پیمایشدی روش از
 در فنداوری انتقدال و ای حرفه اخلاق در ساخته محقق و استاندارد های

 یریدسدنجش و انددازه گ یبدرا .گردیدد استفاده غاایی صنایع چارچوب
مد  بده  لیدتحل»تحت عندوان  یرسشنامه ااز پ ،یاخلاق حرفه ا ریمتغ
خود در قالب  یاستفاده شد که کارکنان از نظر تعهد حرفه ا«  م  تیروا

 شیخدو  یها و احساسات مع یریها، موضع گ  یسنجش رفتارها، تصم
 ایدرخنده و تعدارض  ایانطباق، فاصله  ای یکسانی)حالت(  رمؤلفهیبا سه ز
بدا  ،یپدنج درجده ا کرتیل فیسؤال و براساس ط 25 لهیبه وس یناساز

مدورد انددازه   α= 755/5کرونبدا((  یآلفدا بیکل )ضدر ییایپا بیضر
در سازمان با  یبدرای سدنجش ابعاد انتقال فناور قرار گرفته است. یریگ

پنج درجه  اسیابزار بر اساس مق  یشدد ا دهیسنج یسدوال 25پرسشنامه 
و  شدود یخ داده مد( پاسد 5= ادیز یلیتا خ1ک =  یلدی)از خ کرتیای ل

. آزمون فرضدیه برآورد شد α=  68/5ضریب پایایی آن با آلفای کرونبا( 
)رابطده و  هیها با توجه به سطح سنجش داده ها )فاصله ای( و نوع فرض

(  از ضریب رگرسیون تد  متغیدره اسدتفاده شدد. همچندی  بدرای ریتثث
و البته همزمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته پژوهش  ریسنجش تثث

 زارمعادلات سداختاری بدا اسدتفاده از ندرم افد یبرازش الگو، از مدل ساز

Amos استفاده شد. 

 

 یافته ها
 انتقال بی  که بود ای  بر مبنی پژوهش ،فرضیه اول 1 جدول به توجه با

 معنادار ی رابطه کارکنان ای حرفه اخلاق با افزار نرم بعد در فناوری
 کارکنان ای حرفه اخلاق بر افزار نرم دبع اثر مسیر ضریب. دارد وجود
 ای  بنابرای  است؛ دار معنی و مثبت 51/5 سطح در که بوده 38/5

 اخلاق با افزار نرم بعد در فناوری انتقال یعنی. شود می تثیید فرضیه
 . دارد معنادار و مثبت مستقی ، یرابطه کارکنان ای حرفه
 انسان بعد در 12فناوری انتقال که بود ای  بر مبنی پژوهش دوم فرضیه
 مسیر ضریب. دارد مستقی  معنادار رابطه کارکنان ای حرفه اخلاق با افزار
 است؛ دار معنی که بوده 33/5  ای حرفه اخلاق بر افزار انسان بعد اثر

 حرفه اخلاق با افزار انسان بعد یعنی. شود می تثیید فرضیه ای  بنابرای 
بود که   یبر ا یسوم پژوهش مبن هیض. فردارد مستقی  معنادار رابطه ای

کارکنان رابطه  یدر بعد سازمان افزار با اخلاق حرفه ا فناوریانتقال 
در بعد سازمان افزار  فناوریانتقال   یمستقاثر  ریمس بیمعنادار دارد. ضر
ی مثبت و معن 51/5بوده که در سطح  25/5کارکنان  یبر اخلاق حرفه ا

 . شودی م دییتث هیفرض  یا  یاست؛ بنابرا دار
 سختدر بعد  فناوریانتقال   یب نکهیبر ا یچهارم پژوهش مبن هیفرض 

 بیضر ورابطه معنادار وجود دارد.  کارکنان  یافزار و اخلاق حرفه ا
 یافزار بر اخلاق حرفه ا سختدر بعد  فناوریانتقال   یمستقاثر  ریمس

  یست؛ بنابراا داری و معن منفی 55/5بوده که در سطح  152/5کارکنان 
 .شودی م دییتث هیفرض  یا

 قیتحق یها هیفرض یبررس جینتا :2جدول
 سطح معنی داری tآماره  خطای استاندارد مسیرضریب  فرضیه ها

 0/000 5/168 2.443 0/382 معنادار دارد. ی کارکنان رابطه یبا اخلاق حرفه ادر بعد نرم افزار  یانتقال تکنولوژ

 0/000 5/223 2.566 0/332 معنادار دارد. ی کارکنان رابطه یبا اخلاق حرفه اد انسان افزار در بع یانتقال تکنولوژ

 0/000 62/902 3.785 0/276 معنادار دارد. ی کارکنان رابطه یبا اخلاق حرفه ادر بعد سازمان افزار  یانتقال تکنولوژ

-2 2.208 0/152- معنادار دارد. ی طهکارکنان راب یبا اخلاق حرفه ادر بعد سخت افزار  یانتقال تکنولوژ /529 0/552 
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 بحث
 SEM  از اسدتفاده بدا پژوهش متغیرهای بی  روابط شده، ارائه مدل در

 فنداوری انتقال بی  که دهد می نشان ها یافته. گرفت قرار بررسی مورد
. دارد وجدود معنادار ی رابطه کارکنان ای حرفه اخلاق با افزار نرم بعد در

 که بوده 38/5 کارکنان ای حرفه اخلاق بر افزار نرم بعد اثر رمسی ضریب
 مدی تثییدد فرضدیه ای  بنابرای  است؛ دار معنی و مثبت 51/5 سطح در
 کارکندان ای حرفده اخلداق با افزار نرم بعد در فناوری انتقال یعنی. شود
 چندی  توان می فرضیه ای  تبیی  در.دارد معنادار و مثبت مستقی ، رابطه
 اندواع به سازمان آن کارکنان سازمان ی  درون زمانی هر که نمود بیان
 افزارهدای ندرم بتوانندد و باشدند آشنا کاربردی و سیستمی افزارهای نرم

 در را خدود 13اخلاقی رفتارهای توانند می نتیجه در کنند اجرا را کاربردی
 سدبب بده افدزار ندرم از اسدتفاده رسدد می نظر به. کنند تثبیت سازمان
 دارد، سازمان در کاربردی و سیستمی افزارهای نرم کاربرد بر که دیتاکی

  (.12-15)اسدت شده کارکنان بی  در اخلاقی رفتارهای افزایش موجبات
 مجهدز اطلاعاتی ابزارآلات و تجهیزات به ها سازمان زمانی هر همچنی ،
 رفتارهای رفت  بالا باعث نتیجه در و دارد وجود خطا احتمال کمتر باشند
 بده افدزار نرم از استفاده رسد می نظر شودبه می کارکنان بی  در اخلاقی
 هدای بخدش در اطلاعداتی تجهیدزات از اسدتفاده بدر کده تاکیدی سبب
 کارکنان بی  در اخلاقی رفتارهای افزایش موجبات دارد، سازمان مختلف
 (13). است شده

 انسدان بعدد در فنداوری انتقال که بود ای  بر مبنی پژوهش دوم فرضیه
 ضدریب. دارد مسدتقی  معندادار  رابطده کارکنان ای حرفه اخلاق با افزار
 دار معندی کده بدوده 33/5  ای حرفه اخلاق بر افزار انسان بعد اثر مسیر
 اخلداق با افزار انسان بعد یعنی. شود می تثیید فرضیه ای  بنابرای  است؛
 فرایندد یهدا توانمنددی از (15).دارد مسدتقی  معندادار رابطده ای حرفه

 و جدیدد داندش بی  یکپارچگی و تطبیق قابلیت .1 به توان می فناوری

 فنداوری با مرتبط پایه دانش .3 محققان گاشته تجربیات. موجود دانش
 . پایگداه5( سدازمانی و فندی های مهارت تجارب، فناوری، دانش شامل)

( آمدوزش سدطح تحصدیلات، سطح کارکنان، مهارت سطح شامل) دانش
 و روز بده اطلاعدات آخدری  بده سدازمان تجهیدز با فناوری قالانت(. 15)

 بدرای تلداش و هددف نقدا  تنظدی  و مشابه، های سازمان و ها شرکت
 بده دهندده انتقدال صدنعت از الگدوی بده توجه با هدف آن به دستیابی
 و نگدرش بدر و نمدوده فراه  را نظ  و شدن مندتر قانون زمینه گیرنده،
 نمایدد؛ مدی کمد  سازمانی تعهد و همکاری نهایت برای کارکنان رفتار
 هددایت، بدرای چهدارچوبی آن از حاصدل پایایی و رشد و فناوری مقوله
 مدی کارکندان 15اخلاقی وجدان و تعهد و کارکنان شدن هدفمندتر درک،
 (.17و  16باشد)

 

 

 گیرینتیجه
 انتقدال و جداب مفهدوم  بدا آشدنایی  پدژوهش، ای   نوآوری مهمتری 
  15سدازمانی ارزش  ایجداد بده منجدر  که است غاایی عتصن در فناوری
  اید   بدودن  کداربردی  پدژوهش،  اید   دیگدر  مه   مساله. شود می

 اخلداقی هدای ارزش و رفتار در مثبتی تثثیرات به منجر که است  نگرش
 و مثموریدت وتحقق اثربخشی فناوری، انتقال افزایش سبب و درسازمان

 .خواهدشد سازمان انداز چش 
 

 های اخلاقیملاحظه
 محرمانه و امانتداری اصل حفظ و کنندگان شرکت در اعتماد ایجاد برای
 شدده طراحدی ندام بددون ها پرسشنامه کنندگان، شرکت اطلاعات بودن
 اطلاعدات از کده شد داده اطمیندان کننددگان شرکت به علاوه به. بودند
 خواهد محرمانه آنها اطلاعات و شود می استفاده تحقیق ای  در فقط آنها
 .ماند

 

 سپاسگزاری
 و گلوت ، شرکت مدسؤولی  تمدامی از دانندد می لازم خود بر نویسندگان

 .نمایند تشکر صمیمانه پژوهش ای  در کنندگان مشارکت کلیده
 

 هنام واژه
 Moral Controversy .1 اخلاقی معمای

 Ethics .2 اخلاق عل 

 Technology .3 فناوری

 Professional Ethics .4 ای حرفه اخلاق

 hardware .5 افزار سخت

 Software .6 افزار نرم

 Brainstorming .7 مغزافزار 

 Technical knowledge .8 فنی دانش

 Technology Transfer .9 فناوری انتقال

 Humanoid .10  افزار انسان

 Organizer .11 افزار سازمان

 Technology Transfer .12 فناوری انتقال

 Ethical behaviour .13 رفتارهای اخلاقی

 Moral conscience .14 اخلاقی وجدان

 Organizational value .15 ارزش سازمانی
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