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ت دانش با در نظر گرفتن نقش یریت استعداد و مدیریل رابطه مدیتحل 

 یاخلاق سازمان یانجیم

 
 دکتر اسدا...مهر آرا ،*، دکتر محمدرضا باقر زادهیدیمراد خوشدل مف

 رانیشهر، اقائم ،یشهر، دانشگاه آزاد اسلامواحد قائم ،یدولت تیریگروه مد
 (72/2/72، تاریخ پذیرش:72/5/72تاریخ دریافت: )

 

 

 

 سرآغاز

را به   یت را نسبت به  مسها ا اخلها یو حساس یآگاه 1یاخلاق سازمان 
 2یکنه  که  ملاهلاخ اخلها یجهاد مهیرا ا ییزم هایآورد، مکانیوجود م

 (.1وفصا شون  )حا
ازجمل  مفاهیم ج ی ي هسهتن  که   4و م یریت دانش 3م یریت استل اد

عنوان ابزاري جهت م یریت ب  پردازان یاخیهر توسهط نظر يهاطی سال
ها هرچهه  بهتههر منههابن انسههانی و دانههش و اسههتل اد اینههان در سههازمان

 (.2ان  )ش هیملرف
 
 

 

 
(. 3اي انسانی است، افهراد  لهم مه یریت دانهش هسهتن  )دانش مقول  
افراد مسهتل  در سهازمان فراینه  مه یریت دانهش را  يریکارگعلاوه ب ب 

عنوان مکما ت دانش ب یریت استل اد و مه یری(. م 4)  ینماتسهیا می
و فهردي  یش عملکرد سازمانیتوانن  سازمان را در جهت افزایگر میک ی

در  (.5هاري رسهانن  )یهنههتر یب یهت ر هابتی ن به  مزین رسهیو همچن

دانهش  کجها  تیریتلفیق م یریت استل اد و مه "با عنوان  پژوهنی ک 
  گرفت. ، صورخ"سودمن  است؟

 

 

 
 

 دهچکی
ب  مفاهیم ج ی  جهت همگامی با  ازیمرزبانی ا تصادي با توج  ب  تغییراخ روزافزون جهان تجارخ، ن تیگمرک ایران در اجراي مأمورنه: یزم

در سازمان  آن را دارد. بر این اساس، ه ف این پژوهش بررسی رابط  م یریت استل اد با م یریت دانش با نقش میانجی اخلاق سازمانی
 گمرک است.

است. جامل  آماري کلی  کارکنان گمرک ک   ینیمایپ-یفیها، توصداده يو ازنظر نحوه گردآور يق حاضر ازنظر ه ف، کاربردیتحقروش: 
. 1 يهاق پرسننام یتصادفی ساده انتخاب و از طر يریگنفر ب  شیوه نمون  373 نیبنینفر بودن  ک  ازا 4334تل اد در زمان پژوهش 

ت دانش یری. م 3  یِگو CEP)  )5 یاز پرسننام  اخلاق سازمان یاخلاق سازمان يریگ. ابزار ان ازه2  محقق ساخت ، یگو 54استل اد  تیریم 
 مورد تحلیا  رار گرفت. PLS يق ملادلاخ ساختاریاطلاعاخ انجام و از طر يآور ، جمنیگو 42ت دانش یریبر اساس پرسننام  م 

 نیهمچنو  است 93/1تر از و بزرگ 494/13در مسیر اخلاق سازمانی و م یریت دانش برابر با  tق ار آماره مداد ها ننان تحلیا دادهها: افتهی

است اما  داریها ملناست، پس رابط  میان آن 93/1تر از و بزرگ 537/3در مسیر م یریت استل اد و اخلاق سازمانی برابر با  tمق ار آماره 
دار است، لذا این دو رابط  ملنی 93/1تر از و کوچک 344/0برابر با  tد و م یریت دانش مق ار آماره براي مسیر سوم یلنی م یریت استل ا

 .باش ینم

رگذار یت دانش تأثیریبر م  یق اخلاق سازمانیت استل اد در سازمان گمرک از طریرین پژوهش، م یا يهاافت یبا توج  ب  : یریگجهینت
 .باش یم
 

 ، گمرکیت دانش، اخلاق سازمانیریستل اد، م ت ایریم د واژگان: یکل

 

 
 

 
 

 dr_mr.bagherzadeh@yahoo.comنویسن ۀ مسئول  ننانی الکترونیکی  



 یاخلاق سازمان یانجیت دانش با در نظر گرفتن نقش میریت استعداد و مدیریل رابطه مدیتحلدکتر محمدرضا باقرزاده و همکاران: 
 

 611 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

پان
م

ده
ز

ه 
مار

 ش
،

2 ،
99

11
 
 

 
اه

وت
 ک

شی
وه

پژ
ه 

قال
م

 
 
 

 

و  ابلیهت دانهش از مه یریت  ههايگسترش نگه اردریافتن ک   نیمحقق
(. 2)  یهنمایماستفاده عنوان ابزاري براي پینبرد اه اف خود استل اد ب 

مه یریت اسهتل اد هوشهمن ، ترکیهم  " تحهت عنهوان تحقیقی دیگردر 

بها  پژوهنهی همچنهینو  "  رتمن  م یریت استل اد و م یریت دانهش 
خ نقادان  از م یریت اسهتل اد و مه یریت دانهش بهراي ملاحظا "عنوان 
 ایهن دو متغیهر بهاهمنتیج  گرفتن  که  ، "مؤثر منابن انسانی يزیربرنام 
 (.3-7) باشن یممرتبط 

ک ی قیر از طریدو متغ اینن ارتباط ین است، امکان ایا یاما چالش اصل
رابطه  ا یک  ما جهت تسهه یانجیر میگر هموارتر گردد. لذا متغیعاما د

بهود.  یم اخلهاق سهازمانیت دانش در نظر گرفتیریت استل اد و م یریم 
ت استل اد یریت استل اد مرتبط باش ، م یریبا م  توان یم یاخلاق سازمان

ف یه، استخ ام و حفه  کارکنهان مسهتل  تلر5ن  جذبیفرآ يریرا ب  تلب
لمی و عنوان نمون  جذب نیروي انسانی، علاوه صلاحیت ع(. ب 4کنن  )یم

 یاخلها  -یارزشه و یکی  ولوژیهارههاي ایبایسهت از ملتجربی و... مهی
جذب و  يهاستمیبا اصلاح س توانن یها مبرخوردار باشن ، دروا ن سازمان

ن و مقرراخ یاخ،  وانیت اخلا ینتري ب  رعایا بینش، افرادي ک  تمایگز
 ياش حوزهت دانیریگر م ی(. از طرف د9ان ، ب  استخ ام درآورن  )داشت 

آن وجود دارد. با در  ۀدربار یفراوان 7یاست ک  مسا ا اخلا  3يارشت نیب
 يسهازادهیپ يبهرا یاصهل يههازهیمها به  انگ ینظر گرفتن مسا ا اخلا 

ت دانهش و یریها، اسهتفاده از مه آن یت دانش، ملرفیریم  يهاستمیس
قهاخ ی  تحق. ضهمن اینکهمیرسیها و اجتماع مر آن بر افراد، سازمانیتأث
در مهورد  یننهیصهورخ گزدانش ب  ياز آن است ک  مسلماً افنا یحاک

ن امر خود منجهر به  مسها ا یدانن . ایگران میدرباره د يزیاینک  چ  چ
رامهون یپ يادیهز ی(؛ بنهابراین مسها ا اخلها 10) شودیم يادیز یاخلا 
ما را  ،توان یآن وجود دارد ک  غفلت از آن م ين هایو فرا ت دانشیریم 

 از مزایاي م یریت دانش محروم سازد.
شهروع شه  که   یو ته یسهازمان يهانه یها در اخلاق زمانجام پژوهش

، رفتههار 10تی، رضهها9تلههه  ،4ا عملکههردیههتحقیقههاخ در مههواردي از  ب
 يو رفتارهها 13یسهازمان ی، چهابک12 کارکنان ي، توانمن ساز11يشهرون 
 (.11مثبتی ب  همراه داشت ) ام یپ 14یانحراف

و اسهتفاده از  ین تجارخ جههانیازجمل  رش  سر یرامونیراخ م اوم پییتغ
ر کن  ییگردد گمرک تغیرد باعث می  م نظر  رار گیج  يآورعلوم و فن

  ی. فرضه1(. هر تغییر نیاز ب  مفاهیم ج ی  و تحقیق دارد؛ بنهابراین، 12)

 یسهازمانت دانش با توج  ب  اخلاق یریت استل اد با م یرین م یب یاصل
 ی)فرضه هها یر فرضیوجود دارد. سا يداریدر سازمان گمرک رابط  ملن

ت دانش در سازمان گمرک یریاستل اد و م  تیریم  نی. ب1( یفرع يها
در  یت استل اد و اخلاق سازمانیرین م ی. ب2وجود دارد.  يداریرابط  ملن

بها  ینن اخلهاق سهازمای. به3وجود دارد. يداریسازمان گمرک رابط  ملن
 وجود دارد. يداریت دانش در سازمان گمرک رابط  ملنیریم 
 

 روش
ها، داده ين پژوهش ازنظر ه ف، کاربردي و ازنظر روش گردآوریا

ن پژوهش جامل  یاست. در ا یو از نوع همبستگ ینیمایپ-یفیتوص
دادن  ک  در زمان یا میران تنکی  کارکنان گمرک ایرا کل يآمار

نفر منغول ب  کار بودن ،  4334ل اد کارکنان ( ت1394پژوهش )سال 
نمون  ک  از روش تصادفی ساده انتخاب ش ن . ابزار  373تل اد 
 ، یگو 54مؤلف  و  10ت استل اد داراي یری. پرسننام  م 1  يگردآور

ک مطالل  کمی و کیفی جهت شناسایی یپرسننام  بر اساس  نیا
آلفاي ) ییای(. پا13  )هاي م یریت استل اد در گمرک، ساخت  ششاخص 

. 2 .باش یم 523/0( برابر AV) ییرواو  925/0پرسننام   نی( اکرونباخ
( CEP) یاز پرسننام  اخلاق سازمان یاخلاق سازمان يریگابزار ان ازه

منظور سنجش اخلاق در سازمان ک  ب  1949توسط هانت و دیگران،
 نیکرونباخ( ا ي)آلفا ییای(. پا14بود )ي ا یگو 5رود؛ و بکار می

ت یری. م 3 باش یم 333/0( برابر AV) ییو روا 455/0پرسننام  
ش ه است؛ ( ساخت 2009وچی  دانش بر اساس پرسننام  توسط )فونگ

 ي)آلفا ییایپا .(15رفت )ی  است انجام پذیگو 42مؤلف   3ک  داري 

؛ و باش یم 513/0( برابر AV) ییو روا 933/0 پرسننام  نیکرونباخ( ا
 مورد آزمون  رار گرفت. PLS يق ملادلاخ ساختاریز طرا

 

 یافته ها
، 373/0ت دانش برابر با یریو م  ین اخلاق سازمانیب یم همبستگیضر
ت یرین م یو ب 351/0ت استل اد برابر با یریو م  ین اخلاق سازمانیب

ر اطلاعاخ ی  سایمحاسب  گرد 374/0ت استل اد برابر با یریدانش و م 
 .ش ه استش دادهینما 1ژوهش در ج ول شماره پ يرهایمتغ

 

 های پرسشنامه: توصیف متغیرهای پژوهش و روایی و پایایی سازه6جدول 

 کرونباخ یآلفا sd AVانه        ین      میانگیم          ابعاد رهایمتغ

 455/0 333/0 500/0       400/2      237/3              --- یاخلاق سازمان

 933/0 513/0   039/1       430/2      903/2                --- دانش تیریم 

 ت دانشیریم 

 952/0 404/0 کسم دانش

 920/0 713/0 خلق دانش

 431/0 523/0 ره دانشیذخ

 492/0 547/0 ن دانشیتوز
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 917/0 454/0 دانش يریکارگب 

 424/0 549/0 حف  دانش

 925/0 523/0 734/0      240/3      437/2                  --- ت استل ادیریم 

 ت استل ادیریم 

 432/0 544/0 جذب استل اد

 454/0 541/0 حف  استل اد

 343/0 593/0 استل اد يبهساز

 ت مج دیریکنترل و م 
510/0 430/0 

 

 tر اول مق ار آماره یمس يشود، برایملاحظ  م 2طور ک  در ج ول همان
شود ک  یج  مین نتیاست؛ بنابرا 93/1تر از و بزرگ 494/13برابر با 

م و یر مستقیت دانش تأثیریبر م  345/0ر یم مسیبا ضر یاخلاق سازمان

تر از و بزرگ 537/3برابر با  tر دوم مق ار آماره یمس يدارد. برا يملنادار
ر یم مسیت استل اد با ضریریشود ک  م یج  مین نتیاست؛ بنابرا 93/1

ر یمس يدارد؛ اما برا يم و ملناداریر مستقیتأث یبر اخلاق سازمان 443/0

ن یاست؛ بنابرا 93/1تر از و کوچک 344/0برابر با  tسوم مق ار آماره 

 ير ملناداریت دانش تأثیریت استل اد بر م یریشود ک  م یج  مینت
ان دو یدر رابط  م یاخلاق سازمان یانجینقش م یمنظور بررسن ارد. ب 

ت دانش از آزمون سوبا استفاده ش . یریت استل اد و م یریر م یمتغ
درص ، اخلاق  95نان ین آزمون ننان دادن  ک  در سطح اطمیج اینتا

اثر آن  زانیدارد و م یانجیر نقش مین دو متغیان ایدر رابط  م یسازمان
 .است 243/0برابر با 

 

 هیج فرضیق و نتایتحق یرهایمتغ یهامؤلفه یبرا یج مدل یابی. نتا2جدول 
 جهینت tآماره  استاندارد یخطا ریب مسیضر مؤلفه ریر/مسیمتغ

 ت استل ادیریم 

 ملنادار 539/20 034/0 390/0 جذب استل اد

 ملنادار 457/19 033/0 335/0 حف  استل اد

 ملنادار 333/23 027/0 713/0 استل اد يبهساز

 ادارملن 700/54 015/0 473/0 ت مج دیریکنترل و م 

 ت دانشیریم 

 ملنادار 739/14 031/0 543/0 کسم دانش

 ملنادار 093/34 012/0 439/0 خلق دانش

 ملنادار 017/43 019/0 431/0 ره دانشیذخ

 ملنادار 452/103 004/0 444/0 ن دانشیتوز

 ملنادار 299/112 004/0 900/0 دانش يریکارگب 

 ملنادار 352/94 009/0 474/0 حف  دانش

 ملنادار 494/13 033/0 345/0 ت دانشیریم  ←یاخلاق سازمان 1ر یمس

 ملنادار 537/3 073/0 443/0 یاخلاق سازمان ←ت استل اد یریم  2ر یمس

 ر ملناداریغ 344/0 044/0 024/0 ت دانشیریم  ←ت استل اد یریم  3ر یمس

 

 

 بحث
 یپس از بررس    رار گرفتن .یمورد تا  یفرع 1  یجز فرض  ب یتمام فرض

ن پژوهش وجود نه ارد ی، منخص ش  ک  عنوان ایداخل یمنابن پژوهن
اضهتیق ریهتحق يههاک است. یافت یقاخ ب  آن نزدیتحق یکن بلایل

 يان اخلاق حرف ی، وجود رابط  مثبت و ملنادار ب1397کش و همکاران، 
 یداننهگاه آزاد اسهلام ين کارکنان سازمان مرکزیت دانش، در بیریو م 

که  بهر  1394، يو موسهو یمی(. در پژوهش سهل13نه  را ننان داد )م
شهه ه بههود کارکنههان اداراخ ورزش اسههتان اصههفهان انجههام یتمههام يرو

م دانهش ارتبهاط مثبهت و یبها تسهه يان اخلهاق حرفه یمنخص نمود ب

، در 1394، یقاخ اردلان و نلمتیتحق يهاافت ی(. 17وجود دارد ) يملنادار
ان یهدر م یو عملکهرد سهازمان ین اخلاق سهازمانیر بدایمورد رابط  ملن
و همکهاران،  ین سهاکی( و همچنه1وپرورش کرمانناه )کارکنان آموزش

ران یم  یو عملکرد شغل ین اخلاق سازمانیک  وجود رابط  مثبت ب 1395
شهر تههران را منهخص نمهود،  ییابت ا یم ارس دولت یکارکنان آموزش

آشهکار  1393و همکهاران،  يبهرن پژوهش  نی( همسو است. همچن14)
و رفتار  ین اخلاق سازمانیان مللمان سطح متوسط  بجنورد، بیساخت، م
(. 19مللمهان رابطه  مثبهت و ملنهادار وجهود دارد ) یسهازمان يشهرون 

 2و  1  یهکارکنهان ناح يدر جامله  آمهار زیهن 1395گهران، یو د یحسن
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شه ه بااخلهاق ادراک یمنهابن انسهان يهاتیج  گرفت  ک  فلالی  نتیاروم
 (.10ارتباط دارد ) یسازمان

  

 گیرینتیجه
ت دانهش نقهش یریت استل اد و م یریدار نبودن رابط  م یتوج  ب  ملن
گهر اخلهاق یدعبهارخگهردد؛ به یتهر مهنجا برجست یدر ا یاخلاق سازمان

ت دانش باش ؛ یریم  ياجرا يبرا يمؤثر یانجیر میتوان  متغیم یسازمان
ت دانش یریم  يسازادهیانکار در پر ابایاز عواما مؤثر و غ یکین یبنابرا

ت یهنک  محوریت ب  ایاست. لذا با عنا یدر سازمان گمرک اخلاق سازمان
کارکنان آن است و استفاده مناسهم از  ي  توانمن یعملکرد گمرک بر پا

ت یری  مه ینهتر در سهایت استل اد و توسهل  و ثبهاخ بیری  م یآن بر پا
 یت اصهول اخلها یهوان  فهراهم شهود، لهذا بها آمهوزش و رعاتیدانش م
در حهوزه منهابن  ینه ه خهوبی  داشت که  گمهرک آیتوان امیم یسازمان
 داشت  باش . یانسان

 

 های اخلاقیملاحظه
 يدارامانت یمنابن مورداستفاده، اصا اخلا  ین پژوهش با ملرفیدر ا
ر اصول یو سا ش ه استن آثار محترم شمردهیمؤلف يو حق ملنو یعلم

 ت ش ه است.یت آگاهان ، رعایو رضا يهمچون رازدار یاخلاق علم

 

 یسپاسگزار
 ژهیران و کارمن ان گمرک تنکر وی  م یاز کل ل یوسنیب 
 .گرددیم

 

 هنام واژه
 Organizational Ethics.1 اخلاق سازمانی

 Ethical dilemmas.2 ملالاخ اخلا ی

 Talent management.3 م یریت استل اد

 Knowledge Management.4 م یریت دانش

 Attraction.5 جذب

 Interdisciplinary.6 يارشت نیب

 Ethical issues .7 مسا ا اخلا ی

 Performance .8 عملکرد

 Commitment .9 تله 

 Satisfaction .10 رضایت

 Citizenship behavior.11 رفتار شهرون ي

 Empowering employees.12 کارکنان يتوانمن ساز

 Organizational Agility.13 چابکی سازمانی

 Deviant behavior.14 انحرافی يرفتارها

 World Trade.15 تجارخ جهانی
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