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 سرآغاز

 گذشـته هـاي    دهـه هـاي    دانشگاه با امروزهاي    دانشگاهۀمقایس در
هـاي آنهـا      رویکـرد  و هـا  روش،  هـا  برنامه در که دریافت توان می

 شده متحول آنها   از موجودهاي    انتظار و ایجاداي   ه  عمدهاي    تغییر
 داشت برعهده را آموزش نقش فقط دانشگاه،  پیش ها سال. است
، نـوزدهم  قـرن  اواخـر  در دانـشگاهی  نظام در تحول اولین با که

 کـه در   ريطـور   به ؛)1(شد   افزوده آنهاي    کارکرد به نیز پژوهش
 از پـژوهش نیـز   ،  دانـش  و علـم  بـر آمـوزش    کنونی عالوه  دنیاي
 به اقتدار علمی  و بوده برخوردار جهانی رقابت درهاي    ویژ جایگاه
گفـت   انتـو  مـی  کهاي    گونه به،  شده تبدیل کشورها اصلی مزیت

 رشـد  موتور منزله به و کاربردي هاي    توسع،  بنیاديهاي      پژوهش
، زمـین  یعنـی ،  ثـروت  گانـه  سـه  سنتی منابع جایگزین،  اقتصادي

نظـام   اهتمـام  بیـشترین  لذا. )2 (است شده سرمایه و کار نیروي
مندي و   بهره با فکريهاي      سرمایه تقویت و ارتقا،  کشور آموزشی

موجـود در راسـتاي کـسب رشـد          بعمنـا  و دانـش  از کارگیري به
  .)3(اقتصادي کشور است

 کـه  هـستند  هـایی  سازمان، امروزي کامیاب و موفقهاي      سازمان
هـاي      شـیوه  بـه  را  آن و کـرده  کـسب  یـا  و خلـق  را جدید دانش

 ازآنهـا   . )4(انـد  کـرده  بـدل  هایـشان  فعالیت بهبود براي کاربردي
 بهـره  عملکردشان و ساختار اصالح براي 1خالق و نو هایی شیوه
 و مناسباي   هگون به را خود دانش اند توانسته نتیجه در و اند برده
 الگـو  و سرمـشق  ما براي توانند می رو ازاین. کنند مدیریت مؤثر

 از توسـعه یکـی    بـراي  دانـش  کـارگیري   بنـابراین بـه   . )5(باشند  
؛ و  )6 (اسـت  توسـعه   حـال  درهـاي     کـشور  اساسـی هـاي       چالش

 )مقالۀ پژوهشی(

   اي حرفه اخالق از طریقدانش  مدیریت بینی پیش
  فر ، حمیدرضایی*مقدم خیاط عیددکتر س کش، ریاضت عامل الهه

  ه مدیریت و حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، مشهد، ایرانگروه مدیریت دولتی، دانشکد
 )14/10/95: ، تاریخ پذیرش18/7/95: تاریخ دریافت(

  دهیچک

 بهبـود  بـراي  هـاي کـاربردي       شـیوه  بـه  را  آن و کـرده  کـسب  یا و خلق را جدید دانش که هستند هایی  امروزي، سازمان  هاي موفق     سازمان: زمینه
 هاي اساسی، مسؤولیت  خصوصی، آزادي حریم حفظ اي همچون مفاهیم اند و این مهم از طریق رعایت اصول اخالق حرفه    کرده دلب هایشان  فعالیت

 بینـی مـدیریت   بـا هـدف پـیش   از این رو پژوهش حاضر . شود  رازداري منجر می   و مالکیت و همکاري مسئوالنه، احساس  ارزشی و  اخالقی، نگرش 
   .دانجام گردیي ا  حرفهدانش از طریق اخالق

  

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه مرکزي سازمان شامل کارکنان  پژوهش آماري جامعه. باشد  همبستگی می -روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی     : روش
هاي  ابزار. شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به ساده تصادفی گیري نمونه روش به نفر 269با استفاده از فرمول کوکران  آنها بین که از  بودند مشهد

مدل معادالت ساختاري با استفاده  از استفاده با ها داده. بودند) الؤس 16 (مدیریت دانش و) الؤس 16(اي  هاي اخالق حرفه  پرسشنامه: شامل پژوهش
   .دگرفتن تحلیل قرار افزار لیزرل مورد از نرم

  

طور  و همچنین نتایج به) r=0. 73(کند  معنادار مدیریت دانش را پیشبینی میطور مثبت و  اي به نتایج حاصل نشان داد که اخالق حرفه: ها یافته
و ابعاد مدیریت ) رازداري و مالکیت و همکاري والنه، احساس ؤمس ارزشی، دیدگاه  نگرش(اي     است که بین ابعاد اخالق حرفه       دهنده این   اخص نشان 

   . رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد)دانش کارگیري به و دانش دانش، توسعه دانش، ذخیره کسب(دانش 
  

 به اشتراك گذاشته شده، حـس   پذیري، حفظ مالکیت معنوي دانش گرفت که اگر کارکنان دانشگاه از روحیه مسؤولیت     توان نتیجه   می: گیري  نتیجه
هـاي      دارایـی  اصول اخالقی و مدیریت      توانند با رعایت    همکاري در تسهیم اطالعات و نگرش ارزشی به استقرار مدیریت دانش برخوردار باشند، می             

  .دشون دانشگاه رسالت و اهداف تحقق به  منجر دانشی سازمان
  

  اي، دانش، مدیریت دانش اخالق حرفه :کلید واژگان
 

________________________________________________________________________________________  
  S.Khayatmoghadam @ gmail.com  :ونیکینشانی الکتر: نویسنده مسؤول* 
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، کنـد  تولیـد  توانـد  می که دانشی با زشی کشور نظام آمو  موفقیت
 ارتبـاط  شـده  تولیـد  دانـش  انباشت میزان و دانش انتقال سرعت
 عظـیم  مخازن عنوان به ها در کشور ما دانشگاه   . )7(دارد   مستقیم
 از یکـی  عنـوان  بـه  دانـش  تولید و تسهیم   در مهمی نقش دانش
 و تـسهیم  نبـود . )8 (کننـد  می ایفا پیشرفت و توسعه حیاتی منابع
 زیادي بخش رفتن دست از احتمال ها دانشگاه در دانش اشتراك

 همچنـین . دهـد  می افزایش را علمی تولیدات و فکري سرمایه از
هـاي      دانـشگاه و فعالیـت     گردآوري شـده در    دانش اشتراك  عدم

 از سایرین ماندن محروم به منجر،  علمیهاي      تجربه و تحقیقاتی
 بـه  و تـسهیم  اگـر  موجود دانش .شود می دانش این به دسترسی
 بازیابی قابلیت نیز دیگر مکانی و زمان در. نشود گذاشته اشتراك
 بـراي  نیـز  را اقتـصادي  زیـان  احتمـاالً  امـر  ایـن . داشت نخواهد
 عـدم  دلیـل  به است ممکن دانشگاه که چرا دارد؛ پی در دانشگاه

 آن بـه  نداشـتن  دسترسـی  یـا  و خاص دانش بودن دارا از گاهیآ
. شـود  دانـشگاه  از خـارج  از دانـش  همـان  خریـداري  بـه  مجبور

 دانشگاه در موجود دانش گردآوري آگاهی عدم صورت در عالوه به
 ناشـران  و سـودجو  افـراد  بـراي  فرصـت  ،آن انتشار و ثبت عدم و

 فـراهم  آن انتـشار  بـراي  دانـشگاه  محـیط  از خارج در خصوصی
ه سیـستم   بنابراین یکی از مسائل اساسی که امـروز       . )9 (شود می

چگـونگی فـراهم آوردن     ،  دانشگاهی کشور بـا آن مواجـه اسـت        
، افـزایش همکـاري کارکنـان      فرهنگ تسهیم و اشتراك دانش و     

، پژوهشیهاي    آورد خصوصی و مالکیت معنوي دست     حفظ حریم 
گاه مـسئوالنه در    دایجـاد دیـ    و ها گیري  و اختیار در تصمیم     آزادي

توان این مسائل را     ق می که با نگاهی عمی   ،  باشد بین کارکنان می  
. )10( در سیـستم دانـشگاهی گنجانـد         2اي در بحث اخالق حرفه   

 همچـون  زیـادي  منـافع ،  ها دانشگاه دراي     حرفه اخالق حاکمیت
 3پذیري مسؤولیت و تعهد افزایش، تفاهم جو افزایش، روابط بهبود
هـاي      هزینـه  کـاهش  و چندگانگی افزایش،  )11(کارکنان   بیشتر
 اشـتراك  و تـسهیم  در همکـاري   افـزایش حـس    کنترل از ناشی

را در   دانش مدیریت استقرار به ارزشی ترویج نگرش  و اطالعات
 هـایی   است که سـازمان     چرا که تجربه ثابت کرده    . )12 (پی دارد 

 در انـد  داده توسـعه  شـان  را در سازمان   4مداري اخالق فرهنگ که
ـ  رفتـار  تعـدیل  در همچنـین ،  دانش انتقال و اکتساب،  خلق  رايب

 مهم بحثی ،5اخالق طرفی از. اند بوده کاراتر جدید دانش انعکاس
، علمـی  ییشـکوفا  نـشود  حـل  مـسئله  ایـن  تا که است جدي و

 از جامعـه  و داد نخواهـد  رخ اجتمـاعی  رفـاه  و صـنعتی  پیشرفت
بحـث   ۀدامن واقع در. شد نخواهد برخوردار شادي و خاطر آرامش
و امـروزه   اسـت  شده شیدهک ها ها و سازمان   حوزه تمام به،  اخالق

 توجه مورد بیش از بیش اخالقیهاي   ها موضوع در بیشتر سازمان  
  . )12 و 9 (گیرند می قرار

 مدیریت رشته مباحث عمده  از یکی اخالق بحث امروزه رو این از
هـاي      خـصوص در سـازمان     بـه  سـازمان  اخالق در . است گردیده
 تعریـف   نبایـدها  و بایدها،  ها ارزش از سیستمی عنوان به آموزشی

 سـازمان مـشخص   هـاي     بـد  و نیـک  آن براسـاس  کـه  شـود  می
 در به همـین دلیـل    . شود می متمایز بد از خوب عمل و گردند می

بـه خـصوص    ،  هـا  سـازمان  بـسیاري  اخیـر هـاي       دهـه  و هـا  سال
 هـایی  برنامـه ،  یافتـه   توسـعه هاي    کشور آموزشی در هاي      سازمان

انش و اجراي مدیریت    جهت ترویج د   اخالقی اصول رعایت براي
بر اي     حرفه  اخالق تأثیرزمینه   در تحقیقاتی. اند ایجاد کرده  دانش

هـا   مدیریت دانش انجام شد و نتایج نشان داد که در اکثر بررسی           
 و دانـش  توسـعه ،  دانـش  ذخیره،  دانش بر کسب اي     حرفه اخالق

 اخالقرعایت  . گذارد  مثبت و معناداري می    تأثیردانش   بکارگیري
 دانـش  مـدیریت  فراینـد  در کارکنان مشارکت میزان بر اي   حرفه
 اخـالق  فرهنـگ  به توجه عدم و. گذارد می مثبتی و معنادار تأثیر
 گذاري اشتراك عدم و دانش انباشت به منجر سازمان دراي    حرفه
 سـوي نیـروي    از اخالقیات شود؛ لذا رعایت   می سازمان در دانش
 کمـک  دانـش  ریتمدی شدن سازي پیاده بهتر چه به هر  انسانی

 مـشخص  ارتباط و اخالقی نکات این بررسی رو این از. نماید می
در  کـه  است موضوعی آن مفاهیم و دانش مدیریت با وظایف  آن
 است که  حالی در این. است گرفته قرار بررسی مورد تحقیق این

 امـا ،  اسـت  زیـاد  بـسیار  دانـش  مدیریت زمینه در منتشره مراجع
، باشـد  ناچیز می نسبتا 6اخالقی دیدگاه از موضوع اینهاي     بررسی
 بـا  را مـدیریت دانـش    سازي پیاده که عواملی از یکی که درحالی
 اخالقـی  به موضـوعات   کافی توجه عدم سازند می مواجه مشکل
که بـا تحلیـل      است آن درپی مقاله این شد گفته بنابرآنچه. است
 که است بر مدیریت دانش آن ها در دانشگاهاي   حرفه اخالقتأثیر

 فعال ارزشیهاي      بنیان به مربوط که داده شود  پاسخ سؤاالتی به
لـذا   اسـت  استقرار مدیریت دانش   حوزه در افرادهاي      مسؤولیت و

با توجه به فقدان یک پـژوهش علمـی          دارد سعی حاضر پژوهش
کارکنـان  اي   حرفـه یا اخالقآ کهال ؤسبه این ، منسجم و نظامند  
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  .  پاسخ دهد؟استاسالمی مشهد مدیریت دانش در دانشگاه آزاد     ي  اجرا کننده قوي براي   بینی پیش
  

  
  

  مدل مفهومی پژوهش. 1نگاره 
  

  روش 

از نـوع کـاربردي اسـت و از         ،  روش پژوش حاضر از لحاظ هدف     
 آماري جامعه. همبستگی است  لحاظ نوع رویکرد از نوع توصیفی     

 اسـالمی  آزاد دانـشگاه  مرکـزي  سازمان شامل کارکنان  پژوهش
 با اسـتفاده از فرمـول کـوکران        آنها   بین که از  بودند مشهد حدوا

 نمونه عنوان به ساده تصادفی گیري نمونه روش به نفر 269تعداد  
مـورد اسـتفاده در ایـن    هـاي     ابزار. گردید انتخاب اعضاي تحقیق 

شـامل چهـار بعـد      (اي     حرفـه  اخـالق   پرسـشنامه  شامل پژوهش
 مالکیت و 9همکاري ساحسا،  8مسئوالنه دیدگاه،  7ارزشی نگرش

 مـدیریت دانـش    و پرسـشنامه   گویـه  16که داراي    )10رازداري و
کـه  ) دانـش  کارگیري هب توسعه و ،  ذخیره،  شامل چهار بعد کسب   (

 به آنها   است و نوع مقیاس بکار رفته در      ،  باشد  گویه می  16داراي  
) 1 (جـدول  در انـد کـه   گردیـده  بنـدي  درجه صورت طیف لیکرت  

همچنـین  . اسـت  شـده  داده نـشان   مذکوراي  ه    پرسشنامه پایایی
افزار  مدل معادالت ساختاري با استفاده از نرم       از استفاده با ها داده

  . گرفتند تحلیل قرار لیزرل مورد
  
  
  
  
  

  
  پژوهشهاي   پرسشنامه ییایپا. 1 جدول

  
 ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد سواالت پرسشنامه

  953/0  16  مدیریت دانش
  953/0  16  اي اخالق حرفه

  
  ها یافته

 ابزار پایایی و روایی بررسی و پژوهشهاي     داده آوري جمع از بعد
هـاي     آزمـون  تـوان  مـی ،  نامـه  پرسشهاي      داده تحلیل پژوهش با 

در ایـن پـژوهش جهـت       . نمـود  اجرا را شده گرفته نظر در آماري
یـابی معـادالت    آزمون سوال و برازندگی مـدل پـژوهش از مـدل      

در ایـن   .  اسـتفاده گردیـد    لیـزرل ه از نرم افزار     ساختاري با استفاد  
هـاي    راستا در ذیل گزارش ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر        

پـژوهش  هاي    چرا که اگر بین متغیر    . است پژوهش نیز آورده شده   
توان به بررسی سوال و روابط       همبستگی وجود نداشته باشد؛ نمی    

 مشخص )2(همانطور که مطابق جدول     . مدل پرداخت هاي    متغیر
 درصد معنادار بوده    99شده است تمام ضرایب در سطح اطمینان        

توان گفـت تمـامی ضـرایب        ها می  و با توجه به نرمال بودن داده      
  . آمده مثبت و معنادار هستنددست  به همبستگی 
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  پژوهشهاي  ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر. 2جدول 
  

  8  7  6  5  4  3  2  1  متغیرها  ردیف
               1 ارزشی نگرش  1
              774/01**  مسئوالنه دیدگاه  2
            1  673/0**673/0**  همکاري احساس  3
4  

  
اخالق 

 اي رفهح
          611/01**  831/0**742/0**  رازداري و مالکیت

        1  528/0**678/0**  642/0**673/0** کسب دانش  5
      611/01** 854/0**781/0** 557/0**613/0**  دانش توسعه  6
    1  678/0**819/0** 673/0**673/0** 713/0**843/0**  بکارگیري دانش  7
8  

  
ــدیریت  مـ

 دانش

  753/01** 643/0**853/0**  758/0**921/0**  629/0**783/0** ثبت و ضبط دانش
   درصد95 معنادار در سطح اطمینان *

  درصد 99 اطمینان سطح در معنادار* * 
  

  
مـدیریت  اجـراي    توانـد  مـی اي     حرفه قاخال :فرضیه پژوهش 
  . بینی کند پیشزاد اسالمی شهر مشهد آدانش در دانشگاه 

 بایـد  آنهـا  رد یـا  قبـول  و پـژوهش  فرضـیه  بررسـی  از قبل ابتدا
. شود بررسی بودن قبول قابل حیث از کلیهاي    شاخص وضعیت

 مدل عبارتی به یا بودند قبول قابل کلیهاي      شاخص که درصورتی
 مـدل  درون روابـط  بـه  تـوان  مـی  گرفت؛ قرار تأیید وردم نظري

) تـأثیر  ضـریب  (رگرسیونی ضریب متقابل روابط این که پرداخت
 بعـد  هـر  بـه  مربـوط  عاملیهاي    بار و فرضیه پژوهش  به مربوط

 بـا  GFI همان یا برازش نیکویی شاخص راستا این در. باشند می
 شـاخص  نهمچنـی . بـود  8. 0 مطلوب حد از باالتر 929/0 مقدار

RMR زیـر  بایـستی  کـه  نیز باقیمانده مربعات میانگین ریشه یا 
 شـاخص . بـود  قبـول  قابـل  002/0 مقـدار  بـا  باشد؛ 09/0 مقدار

RMSEA مقـدار  بـا  باشـد؛  08/0 مقـدار  زیـر  بایـستی  که نیز 
 از نیـز  برازشهاي      شاخص سایر همچنین. بود قبول قابل 057/0

هـاي      شـاخص  اینکـه  بـه  توجه با. بودند برخوردار مطلوب مقادیر
، بـوده  قبول قابل مدلی تحقیق نظري مدل بودند؛ قبول قابل کمی

 رگرسیونی ضریب مقادیر و مدل درون روابط به توان می بنابراین
  . پرداخت )2(پنهان مطابق نگاره هاي  متغیر بین
  

  
  )استاندارد ضریب (ساختاري معادالت مدل. 2نگاره 

  
  

 آمـده مـدل   دست بهنادار بودن اعداد   در این قسمت به بررسی مع     
کـه   باید گفت از آنجایی   ،  داري اعداد  پردازیم؛ در رابطه با معنی     می

 بـدنبال  05/0 یا خطـاي  95/0در این پژوهش در سطح اطمینان     

 اعـدادي معنـادار     tایم؛ براي آزمـون      آزمون فرضیه پژوهش بوده   
بـه  . دباشن+ 96/1تر    و بزرگ  -96/1تر از    خواهند بود که کوچک   

، باشد+ 96/1 و   -96/1 عددي بین    tاین معنی که اگر در آزمون       
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ــت     مدل معـادالت سـاختاري در      ) 3(معنا خواهد بود؛ که در نگاره        بی ــده اس ــشیده ش ــصویر ک ــه ت ــاداري ب ــریب معن ــت ض حال
  

  
  )معناداري ضریب (ساختاري معادالت مدل. 3نگاره 

  
 و معنـاداري  ضـریب  حالت  ساختاري پژوهش در    مدل به توجه با

فرضیه پژوهش مطابق جـدول      بررسی به استاندارد تخمین مدل
   شود پرداخته می )3(

  
 مدل معناداري اعداد و استاندارد ضرایب. 3جدول 

  پژوهش
  نتیجه  يعدد معنادار p-value  ضریب مسیر

73/0  01/0P<  13/3  تائید  
  

  بحث

 مباحـث تـرین     و کلیدي  از جدیدترین  یکی دانش مدیریت امروزه
 عنـوان   بـه درواقـع مـدیریت دانـش       . گردد  م ی  محسوب مدیریت

واکنشی نسبت به تغییرات فزاینده محیط پیرامـون دانـشگاهها و           
بـه   آموزشـی هـاي     سـازمان . شـود     می سسات کنونی محسوب  ؤم

، بقا و توسعه و انطباق با تغییرات محیط رقـابتی پیرامـون            منظور
پـیش  . هـستند نیازمند اجراي اثربخش استراتژي مدیریت دانش       

اسـت کـه اصـول مـدیریت دانـش           اسـاس  فرض اصلی ما براین   
، کارکنان هر سازمان الزم است     آموزش قدر که براي انواع    همان

، در واقع مدیریت دانش   ،  باشد  می  نیز قابل اعمال   ها  براي دانشگاه 
ارائه بینش و بصیرتی روشـن نـسبت بـه دنیـاي دانـش و تهیـۀ            

اسـت تـا   هـا    و مسئولین دانشگاهکاربردي براي مدیرانهاي   ابزار
مدیریت خود براي مقابلـه بـا   هاي  قادر به استفاده بهینه از فرآیند    

از سوي دیگر یکـی     .  در عصر دانش باشند    ها  آموزشهاي      چالش
ثر در پیاده سازي مدیریت دانش رعایت اخالقیات از         ؤاز عوامل م  

بینـی مـدیریت     لذا مقاله حاضر پـیش    . سوي نیروي انسانی است   

کارکنان را مورد بررسی قرار داده   اي     حرفه دانش از طریق اخالق   
 پژوهش طرح و آزمون   فرضیه،  براي دستیابی به این هدف    . است

تـوان چنـین بیـان       می،   خالصه طور  بهشد که بنا بر نتایج تحلیل       
کرد که با توجه به نتـایج حاصـل از مـدل ضـریب معنـاداري در         

داري بـین متغیـر مـستقل       ازآنجاکه عدد ضـریب معنـا     ) 3(نگاره  
و ) 13/3(و متغیر وابسته مـدیریت دانـش برابـر          اي     حرفه اخالق

است پس ضریب خطاي برآورد فرضیه پـژوهش        + 96/1بیش از   
 درصـد   95توان آن را در سطح اطمینـان         است و می  % 5کمتر از   

موردبررسی قرارداد؛ و با توجه به مدل ضریب استاندارد در نگاره           
کارکنـان  اي     حرفه قدار ضریب مسیر بین اخالق    از آنجا که م   ) 2(

سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد مـشهد و مـدیریت             
توان ایـن   است؛ پس می) 73/0(دانش مقداري مثبت و به میزان      

  درصـد اخـالق    95طور نتیجـه گرفـت کـه در سـطح اطمینـان             
توانـد مـدیریت دانـش را در دانـشگاه آزاد            کارکنان مـی  اي    حرفه
بینی کند؛ بـدین      مثبت و معنادار پیش    طور  بهی شهر مشهد    اسالم

 معنی که اگر کارکنان اخالق کـاري خـود را بـه سـمت اخـالق               
تـر   توانند اجراي بهتر و موفق     در دانشگاه سوق دهند می    اي    حرفه

دیگر داشـتن نگـرش      عبارت به. بینی کنند  مدیریت دانش را پیش   
یـک رویکـرد ایجـاد      عنـوان   بـه مدارانه به دانش     ارزشی و اخالق  

دارا بــودن دیــدگاه مــسئوالنه و روحیــه ، کــسب مزیــت رقــابتی
افزایش همکاري در اشتراك و تسهیم دانـش و  ،  پذیري مسؤولیت

هـاي   رعایت حفظ حـریم شخـصی و مالکیـت معنـوي دسـتاورد           
در دانـشگاه آزاد اسـالمی      اي     حرفه  ابعاد اخالق  عنوان  بهکارکنان  

کننده موثري براي موفقیت فرایند      توانند پیشیبینی  شهر مشهد می  
  . داجراي مدیریت دانش باشن
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نتایج حاصل از این پژوهش تا حدودي با نتایج پژوهش برخی از            
گذاري اصول رفتار اخالقی مدیران بـر  تأثیربر   نظران مبنی  صاحب

  . )14، 15، 16(مدیریت دانش همخوانی دارد و همراستا است 
عایت اخـالق حرفـه اي در       به منظور افزایش فضاي اخالقی و ر      

شود که مـدیران اهتمـام جـدي بـه تـرویج              می کارکنان پیشنهاد 
روحیه اخالق حرفه اي و نهادینه سـازي آن در سـازمان داشـته              

که نتایج تحقیق نشان داد که نگـرش         همچنین از آنجایی  . باشند
گـردد    پیشنهاد می  ارزش مدارانه در مدیریت دانش اثر گذار است       

مدارنه به مـدیریت دانـش در        حیه و نگرش ارزش   که با ترویج رو   
دانشگاه بین کارکنان از طریق تشویق کارکنـانی کـه در فرآینـد             

اشـتراك دانـش و بکـارگیري صـحیح دانـش در            ،  تسهیم دانش 
بتـوان ایـن فرهنـگ را بیـشتر در      ،  محیط دانشگاه کوشا هـستند    

دانشگاه ترویج داده تا کماکان همانند سال گذشته این دانـشگاه            
  . ها باشد آزاد سراسر کشور جزء برترین رتبههاي    در بین دانشگاه

تاثیر دیدگاه مـسئوالنه بـر موفقیـت     تأیید نظر به نتایج تحقیق و    
منظـور تقویـت دیـدگاه       گـردد؛ بـه    مدیریت دانـش پیـشنهاد مـی      

ــسئوالنه ــران   ، م ــیوه رهب ــه ش ــد ب ــشگاه بای ــد دان ــدیران ارش م
باعـث خواهـد    ،  این روش . دآفرین به اتخاذ تصمیم بپردازن     تحول

. شد که کارکنان تعهد بیشتري نسبت به سـازمان داشـته باشـند            
هـاي      وقتـی مـدیران اجرایـی سـازمان از ویژگـی          ،  بدیهی اسـت  

فـردي و   هـاي       شخصیتی باالیی برخـوردار باشـند و بـه تفـاوت          
 آنهـا   در،  مختلف کارکنان مجموعـه خـود توجـه نمایـد         هاي    نیاز

 کرد کـه ایـن امـر موجـب افـزایش            تحریک ذهنی ایجاد خواهد   
خواهـد شـد و درنتیجـه     آنها بستگی و تعهد و حس مسئوالنه    دل

تمایل به تالش بیشتر براي موفقیـت سـازمان افـزایش خواهـد             
  . یافت

ــایج پ ــشان داد احــساس همکــاري  در راســتاي نت ــه ن  ژوهش ک
تواند در موفقیت مدیریت دانـش در دانـشگاه نقـش مـوثري              می

گردد که مدیران دانشگاه آزاد اسالمی بـا         اد می داشته باشدپیشنه 
متخـصص در فرآینـد   هـاي    ویژه نیـرو   شرکت دادن کارکنان و به    

گیري و تغییر و تحوالت سازمانی باعث توانایی و کـارایی      تصمیم
متخصص و کارآمـد   هاي    بیشتر سازمان شده و از این طریق نیرو       

 حـس    چنـین نگرشـی اسـتقرار      براسـاس . در دانشگاه حفظ کنند   
، همکاري در بین کارکنـان دانـشگاه آزاد اسـالمی شـهر مـشهد             

مستلزم رفع یا تقلیل عوامل بازدارنده محیطی است و در غیر این     
پیـشنهاد   آمده اثربخش نخواهند بـود لـذا       عمل صورت اقدامات به  

ــی ــده    م ــل بازدارن ــالمی عوام ــشگاه آزاد اس ــدیران دان ــردد م گ
  :بندي کرد را چنین دستها  آنهتوان  را بشناسند که می12مشارکت
ü رویی در بین کارکنان؛ فرهنگ فردگرایی و تک  
ü زیردستان نسبت به اثربخشی مشارکت؛13بدبینی   
ü  اعتقاد برخی از مدیران به مفروضات تئوريX  
ü دانند مدیران مشارکت را عامل تزلزل قدرت خود می .  

الزم است بـه اسـتقرار نظـام      ،  الذکر براي از بین بردن موانع فوق     
البته . دست زد،   در دانشگاه آزاد اسالمی شهر مشهد      14پیشنهادات

به کار گرفت    آنها   نباید فقط یک روش یکنواخت مشارکتی را در       
همکاري را بـا توجـه بـه وضـعیت          هاي      بلکه بایستی کلیه روش   

صـورت کـاذب     ها مورداستفاده قرار داد تـا بـه         سازمان 15محیطی
  . استقرار نیابد

که نتایج تحقیق نشان داد که مالکیت و رازداري    در پایان از آنجا     
گردد  پیشنهاد می  دارد16سزایی در موفقیت مدیریت دانش  هثیر ب أت

که ارائه اطالعات و مدارك محرمانه تنها با مجوز صریح و کتبی            
قرار گیـردو مـدیران    دار مراجع قانونی در اختیار مقامات صالحیت 
ت نظـر خـود اطمینـان       نیز از رعایت اصل رازداري کارکنان تحـ       

  . کامل کسب نمایند
این تحقیق جامعه آماري پـژوهش فـوق        هاي      از جمله محدودیت  

ها باید رعایت احتیاط را      است که در تعمیم نتایج به سایر سازمان       
  . به عمل آورد

  
  گیري  نتیجه

ـ     را مـی   ها  آنجا که دانشگاه   از اصـلی  هـاي     عنـوان الگـو    هتـوان ب
رود که جوامع دانـشگاهی      انتظار می  ،دانش برشمرد هاي    سازمان
اي جدیــدتر  گونــه همبتنــی بــر مــدیریت دانــش را بــهــاي  روش

ثرتر از ؤسـازماندهی و اسـتفاده مـ     ،  اشتراك،  بکاربندند تا به تولید   
ایـن  . فکـري دسـت یابنـد   هاي      دانش و سرمایه  ،  منابع اطالعاتی 

عیـان و    از داخلـی یـا خـارجی و        نظر با ارزش صرف  هاي      سرمایه
گیـري   روز آمد شده و با بهره   ضبط و  ان بودنشان باید کشف و    نه

مندان  اي در اختیار عالقه    شایسته نحو هب ها  آوري از جدیدترین فن  
تـرین مقـوالت     امـروزه یکـی از مهـم       از طرف دیگر  . قرار گیرند 
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چـرا کـه اخـالق      ،  ها برخورداري از اخالق سازمانی است      سازمان
تـا  . سـت  ا ها جدي در سازمان  مهم و   هاي      سازمانی یکی از بحث   

پیـشرفت  ،  زمانی که ایـن مـسأله حـل نـشود شـکوفایی علمـی             
. و رفاه اجتماعی و مدیریت دانش ممکـن نخواهـد بـود           ،  صنعتی

 هـا   موجـود کـه سـازمان     هـاي       اخالقی و ارزش  هاي    بنابراین باور 
کلیه فرایندها سـاختاري و رفتـاري       ،  اند  آن تأسیس شده   براساس

  خود قرار  تأثیروابط بین اعضاي آن را تحت       موجود درسازمان و ر   
امروزه کـه سـازمانها راه موفقیـت خـود را در مـدیریت              . دهد می

بـدون برخـورداري از اخـالق سـازمانی ممکـن      ، داننـد   می دانش
مـدیریت دانـش    هاي      بدیهی است که موفقیت طرح    . نخواهد بود 

. اي و رعایـت آن اسـت       در گروه پایبندي به اصول اخالق حرفـه       
 سازي مدیریت دانش را با مشکل مواجه       ی از عواملی که پیاده    یک
این مقالـه   . سازد عدم توجه کافی به موضوعات اخالقی است        می

اي انجـام    بینی مدیریت دانش از طریق اخالق حرفـه        جهت پیش 
نتایج تحقیق نشان داد که اگـر کارکنـان دانـشگاه از            . شده است 

ــذیري روحیــه مــسئولیت ــوي، پ ــحفــظ مالکیــت معن ه  دانــش ب
حـس همکـاري در تـسهیم اطالعـات و          ،  گـذاري شـده    اشتراك

تواند  نگرش ارزشی به استقرار مدیریت دانش برخوردار باشند می        
ثیر مثبـت خـود     أداري ابعاد مدیریت دانش را تحت ت        معنی طور  به

  . قراردهد
  

  اخالقیهاي   مالحظه

با یاري از خداوند سـبحان و اعتقـاد بـه ایـن کـه عـالم محـضر           
است و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشـت             خد

مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگـاه دانـشگاه در              
نویـسندگان ایـن مقالـه متعهـد      ،  اعتالي فرهنگ و تمدن بشري    

امانـت و   ،  انـصاف ،  رعایت حقـوق  ،  جویی گردند اصول حقیقت   می
الیت پژوهشی در نظر    احترام و ترویج را در انجام این فع       ،  رازداري

  .دان قرار داده و از آن تخطی نکرده
  

  سپاسگزاري 

 کنندگان در  دانند تا از تمامی شرکت     پژوهشگران بر خود الزم می    
پژوهش حاضر و استادان محترم کـه بـا نظراتـشان پـژوهش را              

  . دتشکر و قدردانی نماین، تر ساختند غنی
  

  نامه واژه

  Creative .1  خالق

  Professional Ethics .2   يا  حرفهاخالق

  Ethical Culture .3  مداري فرهنگ اخالق

     Accountability .4    پذیري مسؤولیت

   Ethical .5  یاخالق

  Moral Point of View .6  دیدگاه اخالقی

      Attitude Value .7   نگرش ارزشی

  Responsible Approach .8  والنه ؤرویکرد مس

   Sense of Cooperation .9  حس همکاري

  Secrecy .11  حس رازداري

  Trust .12  اعتماد

   Partnership .13  مشارکت

  Pessimism .14    بدبینی

  Suggestion System .15  سیستم پیشنهادات

  Environmental Conditions .16   وضعیت محیطی

 knowledge Management .17   مدیریت دانش
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