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رابطه جو اخلاقی سازمان و تصمیم گیری مدیران؛ آزمون نقش میانجی 

 مدیریت دانش شخصی

 
 2، جواد باقلی*1، شیرین شهبازی1مریم اسلام پناهدکتر 

 گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه .1

 شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجگروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان .2

 (00/8/79، تاریخ پذیرش: 02/6/79تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

که عصر دانایی نامیده می شود سازمان ها شاهد محیی   در عصر حاضر
در  (، 1هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر میی شیوند 

به طیور  نظام آموزش عالی نگیو فره اجتماعی بر اثر تحولاتاین عصر 
تعامل با صنعت و مطالعه پدییده خطیر  و مأموریت شده دگرگوناساسی 

 شیده سیررده عالی آموزش نظام به مختلف جهات ازهای نوظهور جامع 
 ویژه ای حساسیت از عالی آموزش عملكرد نظامبر این اساس  .(2 است

و  و نقیش است ، انسانیسازمان این املو عو زیرا اهداف برخوردار است
، مبتكر، خلاق هایانسان به خام هایانسان سو تبدیل آنها از یك رسالت

 یکننیده دیگر تیأمین و از سوی (3 است و رشد یافته صنعتگر، خودآگاه
و  اجتمییاعی ،فرهنگییی هییایدر بخش جامعییه انسییانینیروی نیازهییای
  .(4 ستا اقتصادی

 
 
 

 
در این راستا قدرت تصمیم گیری مدیران در راستای تعالی نظام آموزش 

 ناپیيیر تفكییك اجزای از 1گیری عالی حیاتی به نظر می رسد. تصمیم

 گیر جلوه نحوی به مدیریت وظیفه هر در و شمار   می آید به مدیریت

باشید  (. همچنین یكی از چالش های مدیران در طول زمیان می5است 
زیرا آنان در طول مأموریت سازمانی خود با مسائل و موقعییت هیایی رو 

(. تصیمیماتی کیه 7، 6به رو می شوند که نیازمند تصمیم گییری اسیت 
مدیران در طول انجام ماموریت سازمانی خود اتخاذ می کننید، عملكیرد 
کارکنان و زندگی آنها را متأثر ساخته و اثر بخشی سازمان را نییز تحیت 

(. ليا آنان باید با وظایف خویش و حیوزه کیار خیود 8رار می دهد تأثیر ق
آشنا باشند و خود را در هر لحظه نسبت به اعمال، کیردار، تصیمیمات و 

 ی و برای هر تصمیم یییییرفتار خود پاسخ گو ببینند و برای هر اقدام دلیل
 
 

 چکیده
تصمیم گیری مدیران به عنوان یكی از مهارت های مدیریتی همواره به عنوان یك عامل اساسی پیشرفت در سازمان ها مورد توجه زمینه: 

بود است بر همین اساس شناسایی عوامل موثر بر آن ضروری احساس می شود ، با درک این مهم پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو 
 . انجام شده استازمان و تصمیم گیری مدیران با نقش میانجی مدیریت دانش شخصی اخلاقی س

با نفر  195، می باشد مدیران و کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاهجامعه آماری شامل کلیه  همبستگی است.-توصیفی روش تحقیقروش: 
 سهطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از به عنوان نمونه آماری جهت متصادفی طبقه ای روش نمونه گیری از استفاده 

داده های تحقیق پس از جمع آوری با  استاندارد جو اخلاقی سازمان، تصمیم گیری مدیران، مدیریت دانش شخصی استفاده شد.پرسشنامه 

 شدند. تحلیل  LISREL, SPSSنرم افزارهای آماری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در استفاده 

نتایج بررسی نشان داد که رابطه ابعاد جو اخلاقی سازمان با مدیریت دانش شخصی مثبت و معنی دار بود، نقش میانجی مدیریت یافته ها: 
 دانش شخصی در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با تصمیم گیری مدیران مثبت و معنی دار بود.

 یران می بایست به جو اخلاقی سازمان و مدیریت دانش شخصی توجه نمود.در نتیجه برای بهبود تصمیم گیری مدنتیجه گیری: 

 

 جو اخلاقی سازمان، تصمیم گیری سازمان، مدیریت دانش شخصیواژگان: کلید
 
 

 
 

 
 

 sira376@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الكترونیكی: 
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گیری در نظیام (. در ایین مییان تصیمیم9توجیهی منطقی داشته باشیند 
هایی، ای برخوردار است، زیرا چنین سیازمانزش عالی از اهمیت ویژهآمو

ها سروکار دارند و تصمیماتی در مورد آمیوزش و پیرورش آنیان با انسان
چه این تصمیمات درسیت اتخیاذ نگردنید، زییان کنند که چناناتخاذ می

های جبران ناپيیری برای افیراد جامعیه بیه بیار خواهید آورد. بنیابراین 
برای اتخاذ تصیمیماتی میرثر، نیازمنید دانیش و مهیارت در امیر  مدیران
هیای ها و تئوریباشند. تیا بتواننید بیا اسیتفاده از میدلگیری میتصمیم

گیری و امر مدیریت وجود دارد، شرای  و مختلفی که در ارتباط با تصمیم
های مناسیب بیا ویژگی های مسأله  مشیكل( را تشیخید داده، شییوه

(. در نتیجیه یكیی از 11، 11اخي تصمیم بیه کیار گیرنید شرای  را برای 
عواملی که به طور بالقوه بر تصمیم گیری میدیران تیاثیر گیيار هسیت، 

است. مطالعات نشان می دهد، مدیریت دانیش  2مدیریت دانش شخصی
شخصی به عنوان یك استراتژی برای کاهش آثار منفی کمبود اطلاعات، 

سب دانش مورد استفاده قیرار میی گیری، حل مسأله و کتسهیل تصمیم
 (.12گیرد  

هیا و دهد که مهیارتدر سطح فردی، مدیریت دانش به افراد امكان می
تجربیات خود را از طریق همكاری با دیگران و سیهیم شیدن در دانیش 

(. مدیریت 13ای دست یابند ها و یادگیری ارتقا دهند تا به رشد حرفهآن
که به احتمیال زییاد بیه عنیوان یك اصطلاح جدید است  دانش شخصی

جیا تلقیی (. در ایین14تعمیم مدیریت دانش به فرد شكل گرفتیه اسیت 
 3های معنویمدیریت دانش به عنوان یك فرایند رسمی مدیریت سرمایه

(. مدیریت دانش شخصیی ییك چیارچوب ذهنیی 15به کار رفته است  
اد، احساس برای سازماندهی و تلفیق اطلاعاتی است که ما، به عنوان افر

کنیم مهم هستند، تا جایی که بخشی از پایه دانش شخصی ما شوند. می
-تواند قسیمتچه میاین چارچوب، استراتژی است برای تغییر شكل آن

تواند به طور سازمان یافتیه های تصادفی اطلاعات باشد به چیزی که می
(. 16کییار گرفتییه شییود و دانییش شخصییی مییا را گسییترش دهیید  بییه 

ن بیان می کنند که دانش در درون افراد وجیود دارد و بخیش پژوهشگرا
های بینی و جزء پیچیدگی انسانی است. به دلیل این جنبهغیر قابل پیش

گیرد انسانی، دانش در فضای ذهنی، درونی و شخصی یك فرد جای می
شیناختی، اراده، انگییزه و هیوش و ارتباط عمیقیی بیا خصوصییات روان

هیای . تأکید مدیریت دانش شخصیی بیر قابلییت(17هیجانی فرد دارد  
افراد برای دستیابی، انتقال، تولیید و میدیریت اشیكال ضیمنی دانیش از 

هیای بیاز و تعهید رهبیری های تفكر و همكاری با نگرشطریق فعالیت
و در نتیجیه ارتقیا دانیش و  4است که موجب یادگیری فردی و گروهیی

 (. 18شود های افراد میقابلیت
دیگر عوامل متفاوتی می توانید بیر تصیمیم گییری میدیران و از سوی  

مدیریت دانش آنها تاثیر گيار باشد که یكی از این عوامیل جیو اخلیاقی 
(. پژوهشگران تأکید می کنند که مسیائل اخلیاقی 19می باشد   5سازمان

در یك سازمان برای ابتكارات مدیریت دانش جهت به حیداقل رسیاندن 
تضادها و نیز تقویت معیارهای کسب ،ذخییره مالكیت کشمكش ها و یا 
(. جو اخلیاقی سیازمان بیه 21ضروری هستند   6،کاربرد و اشتراک دانش

نگرش های کارکنان سازمان اشاره می کند که از طرییق فرآینید تیأثیر 

متقابل میان فردی و مشاهده ی جانشینی، بر کارکنان سازمان تأثیر می 
(. جیو اخلیاقی 21قبیول را بیاموزنید گيارد تا رفتارهای مناسب و قابیل 

سازمان شامل الگوهایی است که رفتار کارکنیان را هیدایت میی کنید و 
(. جیو اخلیاقی 22خصوصیات اخلاقی هیر سیازمان را نشیان میی دهید 

سازمان، نگرش یك فرد نسبت بیه دسیتور العمیل هیا، سیاسیت هیا و 
ان تعییین (. جو اخلیاقی سیازم23در سازمان می باشد  7رفتارهای اخلاقی

می کند که اعضای سازمان چه موضوعاتی را در نظر می گیرند کیه بیه 
لحاظ اخلاقی مناسب باشند و نیز چه ملاکی را به کار میی برنید تیا ایین 
مسائل را بفهمند، مورد سنجش قرار دهند و حل کنند. به بیان دیگر جیو 

سخ به اخلاقی نه تنها تصمیم گیری های و پیامدهای رفتاری آن را در پا
دو راهی ها و مسائل اخلاقی تعیین می کند، بلكه تعییین کننیده ملیاک 

(. 24های اخلاقی برای درک، ارزییابی و حیل ایین مسیائل نییز هسیت 
 پژوهشگران ابعاد مختلفی را برای جو اخلاقی سازمانی تعریف کرده اند:

: هنگامی که سازمان جوی همیراه بیا کیارایی میداری  8کارایی مدار  -
تاکید بر رفاه افراد در سازمان در کنار پایبندی به سیاست ها، روییه  دارد،

 (. 25ها و استراتژی های سازمان دارد 
: جوی است که افراد تیاثیر عملكردهیا و تصیمیم 9مسئولیت اجتماعی -

  (.26 گیری های خود بر دیگران را مورد توجه قرار می دهند

نوان اینكه شیخد تحیت این جو با ع:  11کدهای قانونی و حرفه ای -

تاثیر ارزش های هدایت شده ، نقش ها و رویه هیای سیازمان، سیسیتم 
 (.27های قانونی یا استانداردهای حرفه ای است، تعریف شده است 

به دلیل اینكه تصمیم گیری فرایندی است که نه تنها به اتخاذ تصیمیم، 
و نحوه بلكه به اجرای آن نیز منتهی می شود، ضرورت بررسی دقیق آن 

ی اجرای درست آن نیز احسیاس میی شیود و بنیا بیه ضیرورت نقیش 
تصمیمات مدیریت در کارایی، اثربخشی و در نهایت بهره وری سیازمان، 
در این پژوهش به بررسی رابطه جو اخلیاقی سیازمان و تصیمیم گییری 
مدیران با نقش میانجی مدیریت دانش شخصی پرداخته شد. درحالی که 

گی سازمانی تصمیمات متنوعی می گیرند، اما همگی همه مدیران در زند
در تصمیم گیری موفق نیستند. آنچیه مسیلم اسیت عوامیل زییادی بیر 
توانایی تصمیم گیری مدیران اثر می گيارد  و با توجه آنكه رابطه مییان 
جو اخلاقی سازمانی و تصمیم گیری و مدیریت دانش شخصیی کمتیر در 

الی میورد بحیق قیرار گرفتیه، ایین سازمان ها بویژه در نظام آموزش عی
ی طیرح هیای نظیری و عملیی را کیه درکیی از مطالعه در اصل توسعه

چگونگی ارتباط بین جو اخلاقی سازمانی و مدیریت دانیش شخصیی بیا 
 تسهیل می نماید. کند، را  فراهم میتصمیم گیری مدیران 

برای نیل به هدف اصلی پیژوهش رابطیه بیین جیو اخلیاقی سیازمان و 
گیری مدیران با نقش میانجی مدیریت دانش شخصی در قالیب  تصمیم

 نمایش داده شده است. 1الگوی مفهومی پژوهش در نگاره 
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 : مدل مفهومی پژوهش1نگاره 

 

 روش
روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نیو  همبسیتگی اسیت. جامعیه 

نفیر(  468نفر( و کارکنان  37نفر از مدیران  515آماری مورد نظر شامل 
نشگاه رازی کرمانشاه است. با استفاده از روش نمونه گییری تصیادفی دا

نفیر ار  181نفیر از میدیران و  15نفیر   195طبقه ای متناسب با حجم، 
روش میورد  کارکنان( به طور تصادفی به عنوان نمونیه انتخیاب شیدند.

استفاده برای برآورد حجم نمونه فرمول کوکران بود. برای گردآوری داده 
 هش از پرسشنامه استاندارد به شرح زیر استفاده شد.های پژو

بیرای سینجش جیو اخلیاقی سیازمان از  پرسشنامه جو اخلاقی سیازمان:
گوییه  11(. این پرسشنامه دارای 28پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد 

و سه بعد کارایی مدار، مسئولیت اجتماعی و قانون و کدهای شغلی را بر 
لیكرت می سنجد. پایایی پرسشنامه بر اساس اساس طیف پنج درجه ای 

به دست آمد که نشانگر پایایی مناسیب آن  81/1ضریب آلفای کرونباخ 
 است. 

بیرای سینجش میدیریت دانییش  پرسشینامه میدیریت دانیش شخصیی:
(. ایین پرسشینامه 29شخصی از پرسشنامه استاندارد بهره گرفتیه شید  

ازماندهی، تبادل دانش، گویه و چهار بعد شكل گیری دانش، س 24دارای 
کاربرد دانش را بر اساس طیف پنج درجه ای لیكرت می سنجد. پاییایی 

به دست آمد که نشانگر  86/1پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 
 پایایی مناسب آن است. 

برای سنجش تصمیم گیری میدیران از  پرسشنامه تصمیم گیری مدیران:
گوییه  25(. این پرسشنامه دارای 31شد پرسشنامه استاندارد بهره گرفته 

و پنج بعد سبك عقلایی، سبك شهودی، سبك وابسته، سبك اجتنابی و 
سبك فوری را بر اساس طیف پنج درجه ای لیكرت می سینجد. پاییایی 

به دست آمد که نشانگر  79/1پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 
 پایایی مناسب آن است. 

و  SSPS21ا با استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه و تحلیل داده ه
LISREL    در دو سطح توصیفی و اسیتنباطی انجیام شید. در سیطح

توصیفی از آماره های میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی و در 
سطح استنباطی از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون بهیره گرفتیه 

متغیرهای پژوهش از تحلیل  شده است، همچنین برای تعیین رابطه بین

 استفاده شده است.  LISRELمسیر بر اساس نرم افزار آماری 

 

 یافته ها
پژوهشگران پیشنهاد می کنند که در مدل یابی علی، توزیع متغیرها باید 
نرمال باشد. بر این اساس قدر مطلق چیولگی و کشییدگی متغیرهیا بیه 

قیدر  1جه به جدول شیماره (. با تو31بیشتر باشد  11و  3ترتیب نباید از 
مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر از مقادیر مطرح شده می 
باشد. بنابراین این پیش فرض مدل یابی علی یعنی نرمیال بیودن تیك 

 متغیری برقرار است. 

 

 : شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 
انحراف  میانگین متغیرها

 معیار

 کشیدگی کجی

 56/2 29/1 55/1 93/2 زمانجو اخلاقی سا

 17/1 61/1 61/1 86/2 مدیریت دانش شخصی

 -89/1 29/1 81/1 35/3 تصمیم گیری مدیران

 
 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائه شده اند. 2در جدول شماره 

 

 : ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش2جدول 
 3 2 1 متغیرها

   1 جو اخلاقی سازمان

  1 75/1** ش شخصیمدیریت دان

 1 32/1** 31/1** تصمیم گیری مدیران

p<0.05                     * p<0.01** 

 
، رابطه بین جو اخلاقی و مدیریت دانش شخصیی بیا 2با توجه به جدول 

مثبت و معنی دار می باشد. آزمون  11/1تصمیم گیری مدیران در سطح 
گردآوری شده، با روش الگوی نظری پژوهش و  برازش آن با داده های 

انجیام شید. در  8/8بیشینه احتمال و با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه 
 .الگوی آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شده است 2نگاره  

کیه مقیادیر  X2/d.fشاخد های برازش برای تحلییل مسییر شیامل 
قابل پيیرش هستند، شاخد مجيور میانگین مربعات خطیای  3کمتر از 

نشیانگر بیرازش مناسیب  1/1( که مقادیر کمتیر از RMSEA  تقریب
الگوی هستند و در نهایت معنی دار نشدن میدل آزمیون شیده پیژوهش 

 .(32نشانگر برازش مناسب مدل آزمون شده است 
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 : الگوی آزمون شده پژوهش2نگاره

 

 مسیرهای آزمون شده در مدل تحلیل مسیر: 3جدول
 متغییرها اثرات مستقیم مستقیم اثرات غیر اثرات کل

 بر روی مدیریت دانش شخصی از   

 کارایی 18/1* - 18/1

 مسئولیت اجتماعی 44/1** - 44/1

 قانون و کدهای شغلی 24/1** - 24/1

 بر روی تصمیم گیری مدیران از   

 مدیریت دانش شخصی 33/1** - 33/1

 کارایی - 15/1 15/1

 ماعیمسئولیت اجت - 18/1* 18/1

 قانون و کدهای شغلی - 17/1 17/1

p≤0.01                                     ***p≤0.05 

 
 

 : مشخصه های برازندگی انطباق4جدول 
P RMSEA /df2X 
25/1 14/1 36/1 

 

 بحث
تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش نشیان داد کیه رابطیه  ابعیاد جیو 

مثبت و معنی دار میی باشید،  اخلاقی سازمان بر مدیریت دانش شخصی
مطالعات نشان می دهد که جو اخلاقی سازمان با مدیریت دانش  رابطیه 

(. این نتایج می توانید همسیو بیا 33 و 21، 19مثبت و معنی داری دارد 
 که می رسد نظر یافته های این بخش از فرضیه های پژوهش باشد. به

 دین ،12عقلانیت ،11یوجدان کار با همراه سازمان یك در اخلاقی اگر جو

 قبییل ایین از گزینه هایی و اجتماعی و 14دینی فرهنگ وجود ،13باوری

کیه بیدین  کیرد خواهنید دنبال را مطلوبی شرای  اعضای سازمان باشد،

وجیود  .شید خواهد نهادینه تر سازمان در ارزش ها تقویت و ایجاد سان
بخشیی را اثر و پیشیرفت علمیی، در سازمان زمینه شیكوفائی جو اخلاقی

و  خیاطر آرامش از فضای دانشگاه و برای دانشگاه ها به همراه می آورد
شد. جو اخلاقی سیازمانی اعتقیادات و ارزش  خواهد برخوردار روحیه موثر

های مشترک را انعكاس می دهد و می تواند رفتار اعضیای سیازمانی را 
 شكل داده و آن ها را درتعیین آن چه که کیار درسیت ییا اشیتباه اسیت
راهنمایی کند. به نظر می رسد جو اخلاقی سازمانی به صورت مثبیت بیه 
قضاوت، نیت و رفتار اخلاقی افراد در سازمان هایشان مربیوط میی شیود 
وقتی آن ها توجه خود را به دستورالعمل هیای اخلیاقی اختصیای میی 

 به مباحق، این دامنه اگر دهند و از فعالیت های اخلاقی پیروی می کنند.
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 فلسیفه مباحیق ارتبیاط از می توان شود، کشیده نیز دیگری ایحوزه ه

 جمله از دانش شخصی مدیریت .گفت سخن نیز ها پدیده آن و 15اخلاق

 دانشیی کیه بیا در برنامه هیای دانشیگاه، است. موفقیت پدیده ها این

 دانیش انباشیت میزان و دانش این سرعت کند، تولید تواند می سازمان

 فرهنیگ کیه هیایی دارد. همچنین، سازمان قیممست ارتباط شده، تولید

 دانیش، انتقیال و اکتسیاب خلیق، در داده انید توسیعه را قوی یادگیری

میی  هسیتند. کیارآ جدیید دانش انعكاس برای رفتار تعدیل در همچنین
توان گفت که فرهنگ و جو اخلاقی مهیم تیرین اولوییت رفتیار میدیرت 

ی فرهنگی مربوط بیه دانش در یك سازمان است که بدون آن ارزش ها
 قدرت و رقابت فردی منجر به انباشته شدن دانش خواهد شد.

از دیگر نتایج تحقیق مشخد شد که نقش واسطه ای میدیریت دانیش 
شخصی در ارتباط بین مسئولیت اجتماعی از ابعاد جو اخلاقی سازمان بیا 
تصیمیم گیییری میدیران مثبییت و معنیی دار مییی باشید، در مطالعییه ای 

رتبیاط مییان جیو سیازمانی و مشیارکت در تصیمیم ه امشخد شید کی
( همچنیین در 34مثبیت و معنیی دار میی باشید  های دانشگاهی گیری

مطالعه مشخد شد که نقش واسیطه میدیریت دانیش در ارتبیاط بیین 
اقدامات مدیریت منابع انسانی و عملكرد سازمانی مثبت و معنی دار میی 

ایین بخیش از فرضییه هیای (، این نتایج همسو با یافته هیای 35باشد 
پژوهش می باشد. باید عنوان کرد که مسئولیت اجتماعی جوی است که 
افراد در آن تلاش می کنند در تصمیم گیری های خود دیگران و اثراتیی 
را که از آن می پيیرند را در نظر داشته باشند. ایین بعید شیامل رفتیاری 

ر گیروه کیاری، است که بیشترین ليت و کمترین رنیج را بیرای افیراد د
سازمان و جامعه فراهم می کند، وجود این جو در دانشگاه موجب ایجیاد 
فضای بهینه برای پيیرش هر چه بیشتر اقدامات مدیریت دانش در بعید 
فردی شده و به واسطه آن تصیمیم گییری میدیران در راسیتای منیافع 

 جامعه، کارکنان و دانشگاه بهبود خواهد یافت. 
تصمیم گیری برای استفاده کیارا از نییروی انسیانی، تجهییزات و دیگیر 

مدیر همیشیه  و یكامری ضروری است  منابع سازمانی برای هر مدیری
وری را از امكانیات و منیابع خیود بیرای در صدد است تا بیشترین بهیره

در . محقیق سیازدسیازمانی های از پیش تعیین شیده  دستیابی به هدف
عوامل مختلفی موثر هستند، کیه در ایین پیژوهش  یفرآیند تصمیم گیر

جو اخلاقی سازمان و مدیریت دانش شخصی مورد تایید قیرار گرفیت. از 
ی آماری این پیژوهش میی جمله محدودیت های پژوهش حاضر جامعه
آوری اطلاعیات میورد نظیر باشد، همچنین در پژوهش حاضر جهت جمع

مثل مصیاحبه و مشیاهده  هاییفق  از پرسشنامه استفاده گردید و روش
ممكین اسیت نتیایج متفییاوتی را بیه دسیت دهید. بییر ایین اسیاس بییه 
پژوهشگران بعدی پیشنهاد می شود برای افزایش تعمییم پیيیری یافتیه 
ها، این تحقیق را در سازمان های دیگر و بیا نمونیه هیای دیگیر میورد 
بررسی قرار دهند، همچنین پیشنهاد می شیود پژوهشیگران بعیدی ایین 

یق را با استفاده از ابزارهیای مصیاحبه و مشیاهده انجیام دهنید. در تحق
نهایت فرهنگ سازمانی ممكن است بر متغیرهیای میورد مطالعیه تیأثیر 

ی فرهنیگ سیازمانی را بیا گیردد کیه رابطیهداشته باشید. پیشینهاد می

متغیرهای پژوهش مورد تحقیق قرار دهند. بر اساس نتایج به دست آمده 
 ارائه می گردد:پیشنهادهای زیر 

 ارزش و اصول حمایت کننده فرهنگ پیشنهاد می شود که با ایجاد جو و

 یك به زمینه ای ایجاد شود که دانشگاه دانشگاه سراسر در اخلاقی های

 هیای مرلفیه آن تمیام نتیجیه در کیه گیردد تبدیل مدار اخلاق سازمان

ش و دان مدیریت های عملكردی، کارایی سیستم سطح ویژه به سازمانی

 .یابد خواهند ارتقا و رشد سبك های تصمیم گیری
منظور توسیعه زییر آموزشی به کارگاه های برگزاری پیشنهاد می شود با 

افراد اقیدامات  شخصی لازم برای مدیریت دانش ساخت ها و فرایندهای
 لازم صورت پيیرد.

 

 گیرینتیجه
ن بیا نتیجه کلی تحقیق نشان می دهدکه رابطه بین جو اخلیاقی سیازما

تصمیم گیری مدیران با نقش میانجی مدیریت دانش شخصیی مثبیت و 
معنی دار می باشد. بدون شك شناخت عوامل میوثر بیر تصیمیم گییری 
مدیران می تواند اهمیت زیادی داشته باشد، زیرا میی تیوان بیر اسیاس 
شناخت این عوامل و دانستن اولویت و رتبه آنها فراینید انجیام تصیمیم 

قابل ملاحظه ای بهبود بخشید. با توجه به اینكیه نظیام  گیری را به طور
آمییوزش عییالی یكییی از مهمتییرین ارکییان اجتمییاعی محسییوب مییی 

ها نیز از اهمیت فزآینیده ای برخیوردار کیفیت تصمیم گیری در آنشوند،
است. این کیفیت می تواند متاثر از عوامل مختلفی از جمله جیو اخلیاقی 

اشد. بدیهی است که هر گونه نقید سازمان و مدیریت دانش شخصی ب
و عدم توجه به جنبه های مختلف تصمیم گیری همچون جنبه انسیانی، 
می تواند منجر به تصمیمات ضعیفی گیردد کیه تبعیات زیانبیاری بیرای 
جامعه داشته باشد. در این راستا مفهوم جو اخلیاقی سیازمان بیه منظیور 

گییری و تفكیر بررسی زندگی اخلیاقی افیراد، اسیتراتژی هیای تصیمیم 
استراتژیك با توجه بیه مسیئولیت پیيیری و میدیریت دانیش شخصیی 

 اعضای سازمان به ویژه مدیران می تواند نقش حیاتی ایفا کند.
 

 های اخلاقیملاحظه
در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلیاقی امانیت داری 

است و سایر علمی رعایت و حق معنوی مولفین آثار محترم شمرده شده 
اصول اخلاق علمیی همچیون رازداری، عیدم مشیخد نمیودن اسیامی 

 شرکت کنندگان رعایت شده است.
 

 سپاسگزاری
بدون تردید انجام این پیژوهش بیدون همكیاری مسیئولان و کارکنیان 
محترم دانشگاه رازی میسر نمی گردید، لیيا نویسیندگان  ایین مقالیه از 

مه مشارکت داشتند، کمال امتنان تمامی برزگورانی که در تكمیل پرسشنا
 و سراسگزاری را دارند.

 



 رابطه جو اخلاقی سازمان و تصمیم گیری مدیران؛ آزمون نقش میانجی مدیریت دانش شخصیشیرین شهبازی و همکاران: 
 

 81 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

انز
پ

ه 
مار

 ش
،

2 ،
99

11
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 
 

 

 هنام واژه
1. Decision making                                تصمیم گیری 

2. Personal knowledge management 

 مدیریت دانش شخصی 

3. Spiritual capital                                سرمایه معنوی 

4. Individual and group learning 

 یادگیری فردی و گروهی 

5. Organizational ethical climate 

 جو اخلاقی سازمان 

6. Knowledge sharing                           اشترک دانش 

7. Ethical behaviors                          رفتارهای اخلاقی 

8. Efficiency کارایی 

9. Social responsibility مسئولیت اجتماعی                 

10. Law and professional codes 

 کدهای قانونی و حرفه ای 

11. Conscientiousness                              وجدان کاری 

12. Rationality                                                عقلانیت 

13. Religious belief                                 دین باوری    

14. Religious culture فرهنگ دینی 

15. Ethics philosophy فلسفه اخلاق 
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