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چکیده
هدف ا نی پژوهش بررسی رابطه بین مدیر تی

دانش با اخالق حرفهای کارکنان دان گش اه آزاد اسالمی واحد ساری

بود .روش حت قیق در ا نی پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میباشد .جامعه آماری کلیه كاركنان دان گش اه آزاد
اسالمی واحد ساری که مجموعًاًا  295بودند .حجم نمونهآماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به تعداد
 16 8نفر بوده که به روش صت ادفی طبقهای ،برحسب جنسیت انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه

استاندارد مدیر تی دانش شرون الوسن ) 2003 ( 4و اخالقحرفهای کادوزیر ) 2005 ( 5با طیف  5گزینهای لیکرت،
میباشد .پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفایکرونباخ به ترتیب  0/ 95و  0/ 87محاسبه شده است .در ا نی
پژوهش به منظور تجزیه و لحت یل دادهها از آمار توصیفی شامل :محاسبه میانگین و انحراف معیار متغیرهای حت قیق و

فراوانی و نمودار و آمار استنباطی شامل :آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است .یافتههای نشان
داد که بین شش ابعاد مدیر تی

دانش یعنی دانشآفرینی ،جذبدانش ،سازماندهیدانش ،ذخیرهدانش ،انتشاردانش،

بکارگیری دانش با اخالق حرفهای کارکنان دان گش اه آزاد اسالمی واحد ساری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و
رگرسیون چند گانه نشان داد که  55درصد از واریانس اخالق حرفهای کارکنان بوسیله ی شش بعد مدیر تی

دانش

تعیین میشود.
کلید واژهها :مدیریتدانش ،اخالق حرفهای ،کارکنان.
دریا تف
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مقدمه
مدیر تی

دانش شیوهی شناسایی ،در اختیار گرفتن ،سازماندهی و پردازش اطالعات جهت خلق

دانش میباشد (رادلینگ .)01 20 ،1از نظر شا نی  )9 200 ( 2مدیر تی

دانش فرایندی است که ا نی

امکان را به سازمان میدهد تا دانش جدید را ب کش ل ایجاد ،اعتبار و پخش و کاربرد به خدمت
بگیرد و بد نی ترتیب گسترهای از ویژگیهای سازمانی را با قادر ساختن شرکت به ع کلم رد
هوشمندانهتر بهبود ب شخ د.
مدیر تی

دانش در اوایل دههی  990 1میالدی به طور جدی وارد مباحث سازمانی گردید .در ا نی

دهه تعدادی از شرکتها برنامههایی در زمینهی مدیر تی
برخی د گی ر از مراکز ع مل ی و دان گش اهی از مدیر تی

نام بردند (بارسلی.) 1997 ،3

دانش در داخل سازمان طراحی کردند.
دانش به عنوان یک فعالیت جدید تجاری

پیتر دراکر 4با به کارگیری واژگانی همچون کاردانشی ،دان گش ر و سازمان دانشی خبر از ایجاد
یدهد که در آنها به جای قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت
نوع جدیدی از سازمانها را م 
دارد ،بر اساس ا نی نظریه در آینده جوامعی انتظار توسعه و پیشر تف

را خواهند داشت که سهم

یفرد ) 138 6 ،حت قق جامعه دانش محور
بیشتری از دانش را به خود اختصاص دهند (الوانی و دانای 
مستلزم وجود سازمانهایی است که خلق ،اشاعه و کاربرد دانش را در مت ام فرایندهای خود به
یرغم اینکه از نیمه دوم هشتاد اهمیت دانش به عنوان دارایی استراتژ کی ی و سرمایه
کار برند ،عل 
سازمان که برای سازمانها و جوامع مز تی

یکند و برای م تل ها و کشورها
رقابتی پایدار ایجاد م 

یآورد ،توسط سازمانها و جوامع بازشناسایی شد ،اما
موفقیت و بقای بلند مدت را به ارمغان م 
اداره اثربخش آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است زیرا هنوز در مرحله اکتساب اطالعات و
ذخیره آن هستند و برای ا نی منظور طراحی شدهاند ،در صورتی که تغییرات سریع در هزاره سوم
شهای مختلفی روبرو کرده است که کت نولوژی اطالعات نمیتواند
سازمانها را با چال 
طهای فرا آشوب و پیچیده امروز ،سازمانهایی موفق
شها باشد ،در محی 
پاس گخ وی ا نی چال 
یهای نو نی  ،از فرصت ایجاد شده به نفع خود
هستند که با کمک ابزارهای مدیریتی و فناور 
1
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استفاده کنند ،مدیر تی

دانش کی ی از ا نی ابزارهاست ،مدیر تی

شها تاکید
دانش روی خلق ارز 

میکند و به معنای اداره کردن دانش موجود و تبدیل آن به دانش مفید در سازمان است و دو
جزء مهم دارد اداره دانش و افزایش توانایی برای خلق دانش جدید و نوآوری که منجر به

اهمیت یافتن یادگیری و یادگیری زدایی میشود ،در ا نی ارتباط مالهوترا 1بیان میکند مدیر تی -

دانش اعمال مدیر تی

مهمتر نی بخش مدیر تی

دانش تبدیل دانش ضمنی به صریح و هم چنین

تبدیل دانش ش صخ ی به دانش سازمانی است که در مدل مشهور نوناکا 2ارائه شده است (حسن

زاده .) 86 31 ،در جهان امروز که تولید کاال و خدمات ،به دانش مدار گردیده ،دارایی کلیدی
کسب مز تی

رقابتی و مدیر تی

دانش سرمایه اصلی کف ری به شمار میرود .سازمانهایی در

رقابت جهانی از موفقیت بیشتری برخوردار هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهای
نو نی  ،از فرصتهای ایجاد شده به نفع خود استفاده میکنند .بدیهی است که از ابزارهای
شهای مختلف و سریع دنیای کنونی ،مدیر تی
قدر مت ند مواجهه سازمان با چال 
مدیر تی

دانش است .ابعاد

دانش که شامل؛ دانش آفرینی ،جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار

یباشد که هر یک از ا نی ابعاد مثل :دانش آفرینی به خلق دانش و
دانش ،بکارگیری دانش ،م 
بکارگیری اسناد و مدارک با سیستمهای کامپیوتری و افزودن بر ارزش دانش از طریق ویرایش،
طبقهبندی و خلت یص آن .توسعه رو کی ردهایی برای طبقهبندی و توزیع دانش به ش لک ی نو نی بوده
یباشد (عبداهلل و ه کم اران.) 2003 ،
و آموزش کارکنان برای خلق و تسهیم و کاربرد دانش م 
مدیر تی

دانش به عنوان یک ابزار مدیریتی ،مسئول پیاده سازی و ارزیابی هد مف ند دانش است،

که در نها تی

به توسعه سازمان با استفاده از دانش داخلی و خارجی برای افزایش کارآیی الزم

یهای دانشی ،مدیر تی
منجر میشود .جهت پیادهسازی استراتژ 

دانش مت امی ظرفیتهای انسانی،

سازمانی و کت نولوژ کی ی مناسب بهینه نمودن رقابت و ارتقای استعداد جمعی در سطح سازمان را
به کار میگیرد (اخوان و باقری .) 89 31 ،امروزه سازمان دریافتند که هیچ چیز به اندازه دانش
یتواند آنها را در دنیای رقابتی نگهدارد .لذا بیش از هر چیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان
نم 
دانش و مهمتر نی سرمایه سازمان مورد توجه قرار گرفتهاند ،مدیر تی

دانش به عنوان ابزاری که

Malhotra
Nonaka
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یتواند دانش موجود را گردآوری کرده ،نظم و پویایی ب شخ یده و در کل سازمان اشاعه دهد
م 
اهمیت یافته است (اخوان و ه کم اران.) 89 31 ،
یتوان مدیر تی
امروزه م 

دانش را در سازمان به عنوان عامل ایجاد یک موقعیت رقابتی و

استراتژیک دانست .در حقیقت وجود ذخائر دانش برای درک و بروز نوآوری ،اساسی و
ضروری است و هدا تی

تها نه تنها باید هم راستا با خدمات بالقوه و
نوآوری در شرک 

لهایی باشد که سازمان ارائه خواهد داد .همانطور که گفته شد مدیر تی
پتانسی 

دانش رو کی رد

استفاده فعاالنه از دانش و مهارت برای ایجاد و ارتقاء اثر ب شخ ی سازمان است (پلیسز.) 007 2 ،1

هدف از مدیر تی

دانش ،بهرهبرداری و کاربرد آن ع کلم رد بهتر ،اثرب شخ ی باالتر و کیفیت بیشتر

خدمات و ع لم یات سازمان است و در رسالت مدیر تی

دانش زمانی حت قق مییابد که دانش الزم

ایجاد و ذخیره گردد و بدرستی بکار گرفته شود .اگر سازمانی بتواند دانشی را ضبط و ذخیره
کند اما نتواند آن رادر ع کلم ردهایش منعکس سازد ،مدیر تی

تهای
موفقی را برای اعمال و فعالی 

سازمان و افراد آن متبلور سازد .دانش باید با کارکنان عجین شود و آنچه را اصطالحًاًا کار دانشی
نامیده میشود به وجود آورد (صلواتی و ه کم اران.) 92 31 ،
ابعاد مدیر تی

دانش شامل:

دانش آفرینی؛ به توانایی سازمان در جهت ایجاد ایدهها و راهحلهای جدید و سودمند اشاره
دارد .سازمان از طریق مجموعههای مختلفی از تعامالت و به وسیله تجدید ساختار و ترکیب
تهای جدیدی را خلق نماید.
یتواند مفاهیم و واقعی 
مجدد دانش پیش زمینهای و پس زمینهای م 
ایجاد دانش فرآیند نوپایی است که در آن انگیزش ،الهام ،تجربه و شانس ناب ،نقش مهمی ایفا
یکنند .معیار سنجش دانش نو ،نقش مؤثر آن در حل مسائل بصورت اثربخش و کارا یا منتهی
م 
یشود که سازمانها تحت
یهایی در بازار است .با ا نی حال ،توصیه نم 
شدن آن به نوآور 

هر

شرایطی ،دانش جدید را از نو ایجاد نمایند .برای مثال :یک سازمان م نکم است با استفاده از
بدهی و پیکربندی مجدد نماید .در
استراتژی تقلید و جا گی زینی ب شخ ی از دانش موجود ترکی 
یهای خود
تهای خود و محدود نمودن کاست 
یتواند با کت یه بر قابلی 
برخی موارد یک سازمان م 
قابلیت خود را بهبود ب شخ د (ابطحی و عابسی.) 86 31 ،
Pliss
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یشود و در یک شکل مناسب
جذب دانش :دانش جدید زمانی با ارزش است که شناخته م 
یشود و یا فرایندهایی که طی آن دانش مورد نظر در اختیار سازمان قرار گیرد؛ مث ًالًال
نشان داده م 
سازمانی که اقدام به استخدام چند نفر ماهر در زمینه طراحی م صح ول مینماید .در حقیقت دانش
ا نی افراد را کسب کرده است (طالبی وه کم اران.) 86 31 ،
سازماندهی دانش :هدف از سازماندهی دانش ،قابلیت بازیابی و دسترسی افراد جهت استفاده
یباشد و شامل فرآیندهایی نظیر مستند سازی ،تدو نی  ،برونسازی ،ترجمه ،طبقهبندی و
از آن م 
بروز رسانی دانش است جهت سازماندهی دانش ،سازمانها نیازمند دارا بودن انبار دانش
میباشند در صورت عدم وجود انباری جهت نگهداری و ذخیره دانش ،خطر از دست دادن آن،
یشود .به منظور
با ترک کارکنان وجود دارد و نیز در گذر زمان از حافظه افراد پاک م 

ذخیرهسازی دانش آشکار میتوان از  ITبهره گر تف  .ضبط تجربیات ارزشمند به صورت
الکترونیکی (مستندات ،پا گی اه ،صفحات وب ،سیستمهای دانش بنیان) میتواند از کت رار
اشتباهات جلوگیری نماید و به کارگیری مجدد تجربیات مفید را باعث شده و در عین حال
یدهد (الوانی.) 83 31 ،
هزینهها را کاهش م 

ذخیره دانش :ا نی مرحله مشتمل بر تبدیل نمودن دانش به شکل قابل فهم برای ماشین به منظور
یباشد .به طور کلی ا نی مرحله به مستند سازی دانش جدید و ذخیرهسازی
استفاده آتی از آن م 
یباشد که کلیه ذینفعان بتوانند به سادگی از ا نی دانش بهره
آن اشاره داشته و به گونهای م 
گیرند .هدف از سازماندهی و ذخیره دانش ،قابلیت بازیابی و دسترسی افراد جهت استفاده از آن
بوده و شامل فرایندهایی نظیر مستندسازی ،برون سازی ،ترجمه ،طبقهبندی و بروز رسانی دانش
میباشد (طالبی و ه کم اران.) 86 31 ،
انتشار دانش :انتشار با جریان کارایی دانش سرو کار دارد .هدف از انتشار دانش ،ترکیب و در
دسترس نگه داشتن دانش و قابل استفاده نمودن برای هر عضو سازمانی است .ا نی بویژه زمانی
مهای اریب و غیر سیستماتیک) را برای
درست است که سازمان ترکیبات کاری سازگار (تی 
مها لزومًاًا با هماهنگیهای
سازگاری پروژههای به موقع و حیاتی بکار میگیرد .چون ا نی تی 
ارتباطات از پیش تعیینشده سیستماتیک سازگار نیستند ،دانش خلق شده م نکم است در پایان
پروژه گم شده و پایان پذیرد و هر نوع شانس بازگ تش
دست بدهد (همان).

آتی (روی سرمایهگذاری) و انتشار را از

34

لنامه رهبری و مدیر تی
صف 

آموزشی /سال یازدهم  /شماره دوم /تابستان 96 31

بکارگیری دانش :دانش باید به شکل مفیدی برای هر فرد در سازمان ،در هر مکان که مورد
یشود ،افراد هم دانش جدیدی را آشکار
نیاز است ،در دسترس باشد .زمانی که دانش توزیع م 
یگردانند .حال دانش گرفته شده از
یکنند و دانش قبلی را به روز کرده ،دوباره به سیستم بر م 
م 
یدهند و امکان بکارگیری ا نی دانش
د گی ران با توجه به سایر امکانات ،دانش خود را توسعه م 
یشود .ا نی دانش بکار گرفته شده باید اثر خود را افزایش
گرفته شده از د گی ران در کار خود م 
اثرب شخ ی یا افزایش بهرهوری سازمان نشان دهد (شیرزاد و خوش نظر .) 88 31 ،کاربرد دانش
باعث میشود شکاف بین دانستن با عمل کردن از بین برود و حلقه مهم بازخورد ،یادگیری با
انجام دادن و کاربرد به وجود آید .اگر سازمانی بتواند آن دانش گی انه را به ش لک ی سودمند در
یتواند مز تی
بازار بکار گیرد ،م 

رقابتی پایدار قدر مت ندی به دست آورد (الوانی.) 83 31 ،
1

تها و اعداد خام هستند (کیدول و ه کم اران،
دادهها منشاء کشت یل دانش است ،دادهها واقعی 
 .) 2000اطالعات از قرار گرفتن دادهها در یک زمینه یا محیط خاصی ایجاد میشوند .تبدیل
دادهها به اطالعات و سپس به دانش محور اصلی مدیر تی
مدیر تی

دانش پیکرهای از دانش را در زمینه و با تف

دانش است (جعفری مقدم.) 83 31 ،

سازمانی بوجود میآورد و استقرار مدیر تی

دانش در هر سازمانی باید بر مبنای ساختار سازمانی آن سازمان باشد .مدیر تی

شناسایی ،زمینه سازی و فرایند نوآوری بسیار مهم است (پلسیز.) 007 2 ،2

دانش در

از طرف د گی ر ،اخالق حرفهای؛ مجموعهای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که
رفتار افراد و گروهها را تعیین میکند در حقیقت ،اخالق حرفهای ،یک فرایند تفکر عقالنی
شهایی را چه موقع باید
است که هدف آن محقق کردن ا نی امر است که در سازمان چه ارز 
حفظ نمود (قرام کل ی .) 88 31 ،اخالق حرفهای مربوط به رفتار ،ادب و عمل شخص هنگام انجام
یتواند مشاوره ،پژوهش ،تدریس ،نویسندگی یا هر کار
کار حرفهای است اهمیت ا نی کار م 
د گی ر باشد هر مجموعه سازمانی دارای کدهای ع لم ی و رفتاری با ساختارهای حرفهای متداول
برای اعضای خود است که باید آنها را رعا تی

کنند .اخالق حرفهای ،مجموعهای از اصول و

استانداردهای بشری است که رفتار افراد و گروهها را تعیین میکند .اصول اخالق حرفهای دارای
شهای واالیی است که رعا تی
بار و ارز 

آنها در رعا تی

هنجارها و اثرب شخ ی تعامل اجتماعی
Kidwell
Pliss

1
2

35

بررسی رابطه بین ابعاد مدیر تی دانش  /...رضایی کالنتری و ه کم اران

شآفرینی است و ا نی مستلزم شناخت اولیه و بنیاد نی از اصول یاد شده است .هدف از
بسیار نق 
اخالق حرفهای ،مسئولیت اخالق فرد از نظر شغل است .نقش راهبردی اخالق حرفهای در
موفقیت معطوف به آینده سازمان غیر قابل انکار است و دوری از آن بنگاهها را س تخ
یسازد دستیابی به اخالق حرفهای موجب مز تی
پذیر و مضر م 

آسیب

یشود .اخالق حرفهای
راهبردی م 

در رشد اخالق جامعه نیز نقش مهمی دارد ،هنگامی که رفتارهای مثبت حرفهای در افراد م کل ه
یشوند.
ذهن شود و به عادت مبدل شود ،ب شخ ی از ا نی رفتار به محیط بیرون و خانواده نیز برده م 
از ا نی رو ،استفاده از کدهای رفتاری نه تنها موجب اصالح اخالق حرفهای ،ب کل ه موجب رشد
یباید تأثیر بهبود اخالق شاغلین را بر
یشود .افزون بر ا نی  ،م 
اخالق افراد در حوزههای د گی ر نیز م 
رفتار و اخالق خانواده ا شی ان اضافه نمود ،که ا نی موضوع بر دایره جمعیتی تأثیر رمزهای رفتاری
یتوان به ا نی نتیجه رسید که رمزهای رفتاری و اجرای صحیح آنها در میان
یافزاید .بنابرا نی م 
م 
کارمندهای سازمانهای گوناگون م 
یتواند تاثیری گسترده بر اخالق جامعه بگذارد و بخش قابل
توجهی از جمعیت را به سوی رشد اخالقی گرایش دهد (آراسته و جاهد .) 90 31 ،اخالق
حرفهای به شغل وابسته است که بر حسب تنوع مشاغل ،اخالقیات خاصی را موجب میگردد
(قرام کل ی .) 88 31 ،با توجه به اهمیت اخالق حرفهای در سازمان ،الزم است در تعیین اثر ب شخ ی و
هدا تی منابع مادی و انسانی به آینده اخالق حرفهای در سازمان توجه شود.
منشور اخالقی سازمان از اشتراک عمومی همهی اعضای سازمان در مورد اصول و قواعد
تهای سازمانی است بدست میآید .لذا
اخالقی خاصی که در جهت بهبود و توسعهی فعالی 
اخالق حرفهای برای موفقیت و بکارگیری مدیر تی

دانش در سازمان حائز اهمیت بوده و به

تبعیت از آن انجام پژوهش در این زمینه ضروری است .با بررسی ا نی موضوع میتوان پیشنهادات
و مستنداتی جهت ارائه به مسئولین دان گش اه آماده کرد و زمینهی الزم جهت انجام حت قیقات
مشابه را فراهم نمود .نتا جی آنی یا کوتاه مدت پژوهش حاظر توجه دریا تف
دان گش اه و نتا جی آتی یا بلند مدت آن بهبود بکارگیری مدیر تی

کنندگان خدمات

دانش در رابطه با اخالق حرفهای

را فراهم میکند.
حت قیقات زیادی نیز در همین زمینه انجام شده که بر اهمیت نقش مدیر تی
حرفهای تاکید میکند.

دانش در اخالق
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بهای مدیر تی
عبداهلل و ه کم اران (  ) 2003در پژوهشی با عنوان "چهارچو 

دانش برای

موسسههای آموزس عالی" نشان داده است برای اینکه سازمانها به بهره وری الزم دست یابند
نیاز به برنامه رسمی مدیر تی

دانش دارند؛ اما برای اینکه ا نی برنامهها اثر ب شخ ی الزم را دارا

باشند ،نیاز به هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود دارند .نتا جی
در رابطه مدیر تی

حت قیق هل ) 20 06 ( 1نشان داد که

دانش و ع کلم رد سازمانی مت امی متغیرهای مورد بررسی با کی د گی ر رابطه مثبت

یداری دارند .همچنین او دریا تف
و معن 
استراتژی فناوری اطالعات و مدیر تی

که باالتر نی میانگین را رابطه بین فرهنگ سازمانی،

دانش باهم داشتهاند .گو ) 2005 ( 2در حت قیقی با عنوان

"استراتژي سازمانی و ساختار سازمانی با فرهنگ سازمانی بر اثرب شخ ی مدیر تی
نتیجه دست یا تف
مدیر تی
مدیر تی

دانش" .به ا نی

که در میان ا نی سه عامل ،فرهنگ سازمانی بیشتر نی تأثیر مثبت را بر اثر ب شخ ی

دانش دارد .استراتژي سازمانی تأثیر کم و ساختار سازمانی حداقل تأثیر را بر اثرب شخ ی

دانش دارند .یالتازار و کوك ) 2004 ( 3در حت قیق خود تحت

فرهنگ سازمانی و استراتژی مدیر تی
استراتژي مدیر تی

عنوان "بررسی رابطه بین

دانش" به دانستن فرهنگ سازمانی براي کسانی که

یکنندتاکید میکند .یافتههای ا نی پژوهش نشان میدهد
دانش را طراحی م 

که فرهنگ سازمانی با جریان دانش الزم برای مدیر تی

دانش و نیز با ه کم اری و تعهد اعضا

نسبت به مدیر تی دانش رابطهی معنا داری دارد.

مصطفیپور و ه کم اران ( ،) 139 3در پژوهشی به بررسی "رابطه بین مدیر تی

دانش و استفاده از

فناوری اطالعات در بخش ورزش و جوانان" پرداختند .نتا جی نشان داد که رابطه مثبت و معنی
داری بین مدیر تی

دانش و استفاده از فناوری اطالعات وجود دارد وجود داشته است .نتا جی

رگرسیون نیز نشان داد که مقیاس کسب دانش بهتر نی پیش بین استفاده از فناوری اطالعات در
میان کارکنان ادارات ورزش و جوانان در استان آذربایجان غربی است .بنابرا نی  ،فناوری
اطالعات کی ی از زیرساختهای مدیر تی
کلیدی برای موفقیت مدیر تی

دانش مؤثر است و پیادهسازی از فناوری اطالعات،

دانش در یک سازمان با است و باید به عنوان یک ابزار مؤثر در

اکتساب ،توزیع و پاس گخ ویی به دانش در نظر گرفته شود .رزاقی و ه کم اران ( ) 91 31در حت قیق،
1
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با عنوان "استقرار موفق مدیر تی

دانش در سازمانهای ورزشی با تاکید بر م لح یسازی در ایران"

نتا جی نشان داد که که عوامل مورد بررسی همچون به اشتراکگذاری فرهنگ دانش ،یادگیری
فرهنگی و وابستگی به فرهنگ سازمانی و درک منابع انسانی دانش ،آموزش کارکنان،
انگیزههای مناسب و محرک و بهرهبرداری از ظرفیت کامل مردم در منابع انسانی و کانالهای
فپذیری در ساختار سازمانی و ترسیم چشمانداز
ارتباطی ،شامل فضای باز سازمانی و انعطا 
دانش ،حما تی

از پروژههای مدیر تی

دانش ،با هدف انتقال دانش (در استراتژی و پیشرو) و

زیرساختهای فناوری اطالعات ،پایگاه دادهها و تجارت الکترونیکی و توسعه نف آوری (در
یتوانید از ا نی یافتهها
زیرساختهای فناوری اطالعات) عواملی هستند که سازمانهای ورزشی م 
تآمیز مدیر تی
برای استقرار موفقی 

دانش در سازمان بهرهبرداری نمایند.

صلواتی و ه کم اران ( ) 92 31در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه اخالق حرفهاي با مدير تي

دانش" نشان دادند كه ب ني اخالق حرفهاي و مدير تي

دانش كي

رابطه مثبت و معناداري وجود

دارد يعني هر چه كاركنان در پايبندي به اصول اخالق حرفهاي كوشاتر باشند ،استقرار مدير تي
دانش با سهولت ب شي تري انجام مييابد و عم ًالًال خود كاركنان به صورت خود جوش و خود كنترل
با توجه به روحيات حاكم بر سازمان مسير را هموار خواهند نمود .بهتر ني راهكار براي استقرار
مدير تي

دانش تقو تي

اخالق حرفهاي و به طبع آن تعريف كدهاي اخالقي مربوطه ميباشد.

سبحانی و ه کم اران ( ،) 92 31در حت قیقی تحت

عنوان "بررسی رابطة فناوری اطالعات و مدیر تی

دانش در فدراسیونهای ورزشی" به ا نی نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای فناوری اطالعات و

مدیر تی

دانش در فدراسیونهای ورزشی منتخب رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین

ضرایب رگرسیون چندگانه حاکی از آن بوده است که مؤلفههای فناوری اطالعات پیشبینی-

کنندة معناداری برای مدیر تی

دانش هستند .به نظر میرسد تجهیز فدراسیونهای ورزشی به

فناوریهای روز دنیا و ایجاد امکان آشنایی و کار با ا نی فناوریها برای کارکنان ا نی سازمانها
میتواند چرخة گردش دانش در بخشهای مختلف سازمان را تسهیل کند .در مطالعهای که
مهای دبیرستانهای شهر زاهدان انجام
اخیرًاًا توسط شجایی فر و ه کم اران ( )7102بر روی معل 
گرفته م خش ص شده است که با افزایش آگاهی مع مل ان از اخالق حرفهای ع کلم رد بهتری در
حوزهی مدیر تی

دانش را از آنها شاهد خواهیم بود و در نتیجه دلبستگی شغلی در میان آنها

افزایش پیدا خواهد کرد .همچنین کشاورز و ه کم اران (  )51 20با نظر سنجی از  91نفر از
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تهای خودرو سازی دریافتند تاثیرات مثبت
مدیران ،مهندسان و کارکنان کی ی از شرک 
فاکتورهای مدیر تی

دانش بر روی چاالکی سازمان غیر قابل انکار است.

با توجه به مبانی نظری و پژوهشی حت قیق ،محقق بر آن است رابطهی بین مدیر تی

دانش و

اخالق حرفهای کارکنان دان گش اه آزاد اسالمی را بسنجد و برای بهبود شرایط آن پیشنهادهایی بر
مبنای یافتههای پژوهش به مسئولین دان گش اه ارائه نماید .لذا سؤال اصلی یا مسئلهی ا نی پژوهش
ا نی پژوهش آن است که ،آیا بین ابعاد مدیر تی

دانش و اخالق حرفهای کارکنان دان گش اه آزاد

اسالمی واحد ساری رابطهای وجود دارد؟
فرضیههای تحقیق

 -1بین بعد دانش آفرینی و اخالق حرفهای کارکنان رابطه وجود دارد.
 -2بین بعد جذب دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه وجود دارد.

 -3بین بعد سازماندهی دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه وجوددارد.
 -4بین بعد ذخیره دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه وجود دارد.

 -5بین بعد انتشار دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه وجود دارد.

 -6بین بعد بکارگیری دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه وجود دارد.
 -7سهم هریک از ابعاد مدیر تی

شبینی اخالق حرفهای کارکنان متفاوت است.
دانش در پی 

روش تحقیق
ا نی

حت قیق از نظر روش گردآوری دادهها «توصیفی» از نوع «همبستگی» و از نظر هدف

یباشد ،توصیفی از آن جهت که وضعیت موجود را و آنچه را که هست مورد
«کاربردی» م 
یدهد .کاربردی
بررسی قرار میدهد .همبستگی چون رابطه بین دو متغیر را مورد بررسی قرار م 

زیرا نتا جی آن برای حل مسئله خاص کاربرد دارد .جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دان گش اه

یباشند که براساس آمار ثبت شده در
آزاد اسالمی واحد ساری سال  94 31مشغول به خدمت م 
یشوند حجم نمونه
اداره کارگزینی دان گش اه آزاد اسالمی واحد ساری تعداد  295نفر را شامل م 
بر اساس جدول کرجسی و مورگان که بر ا نی اساس تعداد  16 8نفر ،به روش نمونه گیری
صت ادفی طبقهای برحسب جنسیت انتخاب شدند در ا نی

حت قیق از دو پرسشنامه استاندارد شده
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یباشد ،که مقیاس آن براساس
ابعاد مدیر تی دانش شرون الوسن ) 2003 ( 1دارای  24گویه م 
طيف  5درجهاي ل كي رت است ،بطوري كه عدد باالتر نسبت به عدد پا يي نتر نشانگر اه تيم
موافقت ب شي تري است و از نمونة مورد مطالعه خواسته شد كه به هر كي

و

از مؤلفهها و شاخصها

نمره بدهند به نحوي كه به كم اه تيم تر ني آنها نمرة ( )1و با اه تيم تر ني آنها نمره ( )5داده شود
و ابعاد آن ،شامل دانش آفرینی ،جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش،

یباشد که
یباشد .پرسشنامه اخالق حرفهای کادوزیر ) 2005 ( 2دارای  16گویه م 
کاربرد دانش ،م 

مقیاس آن بر اساس طیف  5درجهای لیکرت است ،بطوری که عدد باالتر نسبت به عدد پایینتر
یباشد .ابعاد اخالق در
نشانگر اهمیت بیشتری است( .خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد) م 
حرفهای شامل :مسئولیت پذیری ،برتری جویی و رقابت طلبی ،صادق بودن ،احترام به د گی ران،
رعا تی

شها و هنجارهای اجتماعی ،عدالت و انصاف ،همدردی با د گی ران،
و احترام نسبت به ارز 

یباشد از آنجا که پرسشنامه مدیر تی
وفاداری م 

یباشد.
دانش و اخالق حرفهای استاندارد م 

روایی آن مورد تأیید میباشد .حجازی و ه کم اران ( ) 13 29در حت قیق خود از پرسشنامه
استاندارد شده مدیر تی

دانش و فرمهینی و بهنام ( ) 139 1از پرسشنامه استاندارد شده اخالق

یباشد پرسشنامه مدیر تی
حرفهای استفاده کردهاند که نشان دهنده روایی آن م 

دانش و اخالق

حرفهای به کرات از آن در حت قیقات استفاده شده است بنابرا نی از پایایی  0/ 95و  0/ 87برخوردار
است تجزیه و لحت یل دادههای جمعآوری شده ،به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم
افزار انجام شده است .در ا نی حت قیق از آمار توصیفی برای فراوانی و درصد فراوانی و به کمک
جداول و نمودارها نمونهها مورد توصیف قرار گرفتند و از آمار استنباطی به منظور بررسی ارتباط
یگردد .آزمونهای انجام شده در ا نی
بین متغیرهای حت قیق استفاده م 

حت قیق شامل آزمون

کولموگروف اسمیرنف برای نرمال بودن دادهها استفاده گردید و با استفاده از ضریب همبستگی
پیرسون فرضیه اصلی و فرضیههای  1تا  6مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از رگرسیون
همزمان به فرضیه  7پاسخ داده شده است .الزم به ذکر است که جهت تجزیه و لحت یل آماری

دادهها از بسته نرم افزاری SPSSاستفاده شده است.

Sheron Lawson
Cadozier

1
2
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یافتهها
ابتدا نرمال بودن دادهها را از طریق آزمون کولموگروف اسمیرنف سنجیده شد و نتا جی آن در
جدول شمارهی ( )1نشان داده شده است.
جدول  .1نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف
آزمون کولموگروف اسمیرنف ()k-s
متغیرها
مدیر تی

مقدار

تعداد

1/ 18

861

0/ 075

دانش

سطح معناداری

دانش آفرینی

1/ 11

861

0/ 086

جذب دانش

1/92

861

0/ 070

سازماندهی دانش
ذخیره دانش

1/ 16

861

0/ 131

1/51

861

0/ 139

انتشار دانش

1/ 21

861

0/ 104

بکارگیری دانش

1/ 17

861

0/ 126

اخالق حرفهای

1/ 23

861

0/162

بر اساس یافتههای بدست آمده در جدول ( )1به ع تل

 p<0. 5بدست آمده است .لذا میتوان دریا تف

اینکه در مت امی متغییر ها  sigبزرگتررر از

که با  % 95اطمینان توضیع ان زاد هههها ا بهنج و را

سها برابرند .بنابرا نی در تجزیه و لحت یل دادهها میتوان از آمار پارامتریک استفاده نمود.
واریان 
پس از بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به لحت یل دادهها و پاسخ
دادن به سؤاالت حت قیق پرداخته شد که نتا جی آن در جدول شماره ( )2قابل رو تی

است.

جدول  .2ماتریس همبستگی پیرسون متغیرهای
شاخص

N

مr

df

بr

میزان خطا

Sig

فرضیه
او ل

16 8

** 0 / 847

661

0/ 196

0/ 05

0/ 000

دو م

16 8

** 0 / 898

661

0/ 196

0/ 05

0/ 000

سوم

16 8

** 0 /868

661

0/ 196

0/ 05

0/ 000

چهارم

16 8

** 0 / 876

661

0/ 196

0/ 05

0/ 000

پنجم

16 8

** 0 / 880

661

0/ 196

0/ 05

0/ 000

ششم

16 8

** 0 /468

661

0/ 196

0/ 05

0/ 000

اصلی

16 8

**0 /468

661

0/ 196

0/ 05

0/ 000

بر اساس یافتههای بدست آمده در جدول ( )2برای فرضیه  1که ضریب همبستگی مشاهده شده
(  ،)r=0/ 847از مقدار  rبحرانی با درجه آزادی  661و مقدار خطای  0/ 05برابر با  0/ 19بزرگتر

بررسی رابطه بین ابعاد مدیر تی دانش  /...رضایی کالنتری و ه کم اران

41

یباشد
کتر از خطای  0/ 05م 
است همچنین سطح معناداری حاصل برابر با (  )sig=0/ 000کوچ 
یشود و
لذا با  % 95اطمینان همبستگی مشاهده شده معنادار و مثبت است لذا فرضیه صفر رد م 
یشود که با افزایش بعد دانش آفرینی ،اخالق
یگردد و نتیجه گرفته م 
فرضیه حت قیق تائید م 
حرفهای کارکنان افزایش مییابد.

فرضیه  :2ضریب همبستگی مشاهده شده (  ،)r =0/ 898از مقدار  rبحرانی با درجه آزادی  661و
گتر است همچنین سطح معناداری حاصل برابر با
مقدار خطای  0/ 05برابر با  0/ 19بزر 
یباشد لذا با  % 95اطمینان همبستگی مشاهده شده
کتر از خطای  0/ 05م 
(  )sig=0/ 000کوچ 

یگردد و نتیجه گرفته
یشود و فرضیه حت قیق تائید م 
معنادار و مثبت است لذا فرضیه صفر رد م 
ییابد.
یشود که با افزایش بعد جذب دانش ،اخالق حرفهای کارکنان افزایش م 
م 

فرضیه  :3ضریب همبستگی مشاهده شده ( ،)r = 0/868از مقدار  rبحرانی با درجه آزادی  661و
گتر است همچنین سطح معناداری حاصل برابر با
مقدار خطای  0/ 05برابر با  0/ 19بزر 
یباشد لذا با  % 95اطمینان همبستگی مشاهده شده
کتر از خطای  0/ 05م 
(  )sig=0/ 000کوچ 

یگردد و نتیجه گرفته
یشود و فرضیه حت قیق تائید م 
معنادار و مثبت است لذا فرضیه صفر رد م 
ییابد.
یشود که با افزایش بعد سازماندهی دانش ،اخالق حرفهای کارکنان افزایش م 
م 

فرضیه  :4ضریب همبستگی مشاهده شده (  ،)r = 0/ 876از مقدار  rبحرانی با درجه آزادی  661و
گتر است همچنین سطح معناداری حاصل برابر با
مقدار خطای  0/ 05برابر با  0/ 19بزر 
یباشد لذا با  % 95اطمینان همبستگی مشاهده شده
کتر از خطای  0/ 05م 
(  )sig=0/ 000کوچ 

یگردد و نتیجه گرفته
یشود و فرضیه حت قیق تائید م 
معنادار و مثبت است لذا فرضیه صفر رد م 
ییابد.
یشود که با افزایش بعد ذخیره دانش ،اخالق حرفهای کارکنان افزایش م 
م 

فرضیه  :5ضریب همبستگی مشاهده شده (  ،)r =0/ 880از مقدار  rبحرانی با درجه آزادی  661و
مقدار خطای  0/ 05برابر با  0/ 19بزرگتر است همچنین سطح معناداری حاصل برابر با
یباشد لذا با  % 95اطمینان همبستگی مشاهده شده
کتر از خطای  0/ 05م 
(  )sig=0/ 000کوچ 

یگردد و نتیجه گرفته
یشود و فرضیه حت قیق تائید م 
معنادار و مثبت است لذا فرضیه صفر رد م 
ییابد.
یشود که با افزایش بعد انتشاردانش ،اخالق حرفهای کارکنان افزایش م 
م 

فرضیه  :6ضریب همبستگی مشاهده شده ( ،)r =0/468از مقدار  rبحرانی با درجه آزادی  661و
گتر است همچنین سطح معناداری حاصل برابر با
مقدار خطای  0/ 05برابر با  0/ 19بزر 
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یباشد لذا با  % 95اطمینان همبستگی مشاهده شده
کتر از خطای  0/ 05م 
(  )sig=0/ 000کوچ 
یگردد و نتیجه گرفته
یشود و فرضیه حت قیق تائید م 
معنادار و مثبت است لذا فرضیه صفر رد م 
ییابد.
یشود که با افزایش بعد بکارگیری دانش ،اخالق حرفهای کارکنان افزایش م 
م 

و برای فرضیه اصلی نشان میدهد که ضریب همبستگی مشاهده شده ( ،)r = 0/468از مقدار r

بحرانی با درجه آزادی  661و مقدار خطای  0/ 05برابر با  0/ 19بزرگتر است همچنین سطح
یباشد لذا با  % 95اطمینان
کتر از خطای  0/ 05م 
معناداری حاصل برابر با (  )sig=0/ 000کوچ 
همبستگی مشاهده شده معنادار و مثبت است لذا فرضیه صفر رد میشود و فرضیه حت قیق تائید
یشود که با افزایش مدیر تی
میگردد و نتیجه گرفته م 

دانش ،اخالق حرفهای کارکنان افزایش

ییابد.
م 
جدول  .3خالصه تحلیل رگرسیون همزمان برای پیشبینی متغیرها
شبینی
پی 

متغیرپیش بی :ن مدیر تی

کنندهها

ضرایب استاندارد نشده

مقدار t

دانش

س حط        
معناداری

ضرایب استاندارد شده
-

14 /83

Sig
0/ 000

0/667

0/ 37 2

2/27

0/ 007

جذب دانش

0/ 689

0/ 235

2/ 36

0/ 019

سازماندهی دانش

0/ 383

0/ 124

1/43

0/ 181

ذخیره دانش

0/ 112

0/ 038

0/ 41

0/ 681

انتشار دانش

0/324

0/541

1/15

0/ 132

بکارگیری دانش

0/768

0/ 97 2

3/ 32

0/1 00

عدد ثابت
دانش آفرینی

31 / 67

بر اساس یافتههای بدست آمده در جدول ( )3ضریب همبستگی چند گانه معادل  0/ 749نشان

دهنده همبستگی خوبی بین متغیرها است همچنین ضریب تعیین استاندارد  R2 =0/ 545نشان

یدهد که  55درصد از تغییرات (واریانس) اخالق حرفهای کارکنان ازطریق شش ابعاد
م 
مدیر تی

دانش (دانش آفرینی ،جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش،

شبینی است .و مقدار  R2استاندارد به دست آمده (  )0/ 545بد نی معنی
بکارگیری دانش) قابل پی 

است که  55درصد از واریانس متغیر اخالق حرفهای کارکنان توسط  6متغیر مدیر تی

دانش

بطور همزمان تبیین میشود مقدار  Rمشاهده شده (  )0/ 749نیز نشان دهنده آن است که مدل

یتواند برای پیشبینی استفاده شود .عالوه بر ا نی نسبت  Fمحاسبه شده
رگرسیون خطی حاضر م 
یدهد که تنها
(  )43/ 32در سطح اطمینان  95درصد معنادار است ،اما یافتههای جدول  3نشان م 
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سه متغیر مدیر تی

یتوانند بعنوان
دانش (دانش آفرینی ،جذب دانش و بکارگیری دانش) م 

متغیرهای پیش بین اخالق حرفهای کارکنان منظور شوند در نها تی  ،با توجه به ا نی توضیحات و
یتوان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد شده به
ضرایب به دست آمده م 
صورت زیر تدو نی کرد:
(بکارگیری دانش) ( +0/ 297جذب دانش) ( +0/ 235دانش آفرینی) = / 67 +0/ 237
اخالق حرفهای کارکنان ()Y
به ازای یک واحد افزایش در متغیردانش آفرینی  0/ 24به اخالق حرفهای کارکنان افزدوه
یشود و به ازای یک واحد افزایش در بعد جذب دانش  0/ 24به اخالق حرفهای کارکنان
م 
افزوده میشود و به ازای یک واحد افزایش در بعد بکارگیری دانش  0/ 30به اخالق حرفهای
کارکنان افزوده خواهد.
بحث و نتیجه گیری
نتا جی فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که بین ابعاد مدیر تی

دانش و اخالق حرفهای کارکنان

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به ا نی معنی که با افزایش مدیر تی

دانش ،اخالق حرفهای

ییابد که ا نی امر با نتا جی مصطفیپور و ه کم اران ( ،) 91 31رزاقی و
کارکنان نیز افزایش م 

یباشد .نتا جی فرضیه اول
ه کم اران ( ) 91 31صلواتی و ه کم اران ( ) 92 31و گو ) 2005 ( 1همسو م 

پژوهش نشان داد که بین بعد دانش آفرینی و اخالق حرفهای کارکنان رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد .به ا نی معنی که هرچقدر تولید علم و دانش در بین کارکنان به منظور ایجاد و خلق
راه حلهای جدید برای انجام کارها شی ان افزایش یابد ،اخالق حرفهای نیز بهبود مییابد که ا نی

یباشد .نتا جی فرضیه دوم نشان داد که بین بعد
امر با نتا جی یالتازار و کوك ) 2004 ( 2همسو م 

جذب دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به ا نی معنی که هر
چقدر سازمان به دنبال جذب نیروهای مت صخ ص باشد به همان اندازه توان کسب دانش آنها را
ییابد.
یشود ،اخالق حرفهای نیز بهبود م 
داشته و از ا نی طریق توان جذب دانش بیشتری را دارا م 

که ا نی امر با نتا جی مصطفیپور و ه کم اران ( ،) 91 31صلواتی و ه کم اران ( ) 92 31و گو) 2005 ( 3
1

Goh
Yaltazar & Kok
3
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2
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یباشد .همچنین بین بعد سازماندهی دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه مثبت و
همسو م 
معناداری وجود دارد .به ا نی معنی که هر چقدر کارکنان بتوانند دانش خود را مستند سازی و
طبقه بندی نموده و در دسترس قرار دهندتا در زمان نیازامکان دسترسی داشته باشند ،اخالق
ییابد که ا نی امر با نتا جی مصطفیپور و ه کم اران ( ،) 91 31یالتازار و کوك
حرفهای نیز بهبود م 

1

(  ) 2004همسو میباشد .عالوه بر ا نی بین بعد ذخیره دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .به ا نی معنی که هر چقدر کارکنان بتوانند دانش خود را به زبان
قابل فهم و شناسایی از ج لم ه زبان کامپیوتر درآورده و ذخیره نمایند تا در زمان نیاز بدون کت رار
ییابد که ا نی
اشتباهات و دقیق بتوانند از دانش خود استفاده نمایند ،اخالق حرفهای نیز بهبود م 
امر با نتا جی صلواتی و ه کم اران ( ،) 92 31مصطفیپور و ه کم اران ( ،) 91 31رزاقی و ه کم اران و
گو (  ) 2005همسو میباشد .بین بعد انتشار دانش و اخالق حرفهای کارکنان نیز رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .به ا نی معنی که هر چقدر کارکنان دانش خود را در اختیار ه کم ارانشان
ییابد ،اخالق حرفهای
قرار داده و با آنها ترکیب نمایند به همان اندازه دانش در سازمان انتشار م 
نیز بهبود مییابد که ا نی امر با نتا جی مصطفیپور و ه کم اران ( ،) 91 31رزاقی و ه کم اران () 91 31
یباشد .در نها تی
صلواتی و ه کم اران ( ) 92 31و گو (  ) 2005همسو م 

نتا جی نشان میدهد که بین

بعد بکارگیری دانش و اخالق حرفهای کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .به ا نی معنی
که هر چقدر کارکنان دانش کسب شده خود را بتوانند در شکل صحیح آن استفاده نمایند مز تی
ییابد که ا نی امر با نتا جی ) ،مصطفیپور
یشود ،اخالق حرفهای نیز بهبود م 
رقابتی پایداری ایجاد م 
و ه کم اران ( ،) 91 31رزاقی و ه کم اران (  )1 391و یالتازار و کوك (  ) 2004همسو میباشد.
نتا جی فرضیه سوم نشان دادکه اخالق حرفهای کارکنان از طریق شش ابعاد مدیر تی

دانش (دانش

آفرینی ،جذب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره دانش ،انتشار دانش ،بکارگیری دانش) قابل
پیشبینی است .که ا نی امر با نتا جی مصطفیپور و ه کم اران ( ،) 91 31یالتازار و کوك ( ) 2004
یباشد .نتا جی
همسو م 

پژوهش نشان میدهد که بین ابعاد مدیر تی

دانش و اخالق حرفهای

یداری وجود دارد .که ا نی امر با نتا جی مصطفیپور و ه کم اران (،) 91 31
کارکنان رابطه معن 
یالتازار و کوك (  ) 2004همسو میباشد.

Yaltazar & Kok

1
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نتا جی سؤال اصلی نشان میدهد که بین ابعاد مدیر تی

دانش و اخالق حرفهای کارکنان دان گش اه

آزاد اسالمی واحد ساری رابطه معنی داری وجود دارد .مدير تي

دانش فرآيندي ضروري براي

توليد ،ج ـم عآوري ،پـردازش و انتقـال دانـش از درون سازمان براي كسب مز تي

رقابتي است.

سازمانها منافع محدودي از دانش ايزوله شدة درون افراد يا ب ني گروههاي كاري به دست
يآورند ،براي كسب ارزش دانش بـه طـور كامـل ،با ـي د آن را از درون سازمان جمعآوري و
م 
منتقل كرد .هدف نها يي

مدير تي

دانش پ ـش تيباني پو ـي ا از ـي ادگيري و اثرب يشخ

کارکنانش است .استفاده از کارکنانی که مدير تي

سازماني

دانش باالیی دارند موجب سبب كاهش

هزينهها و بهبود يك ف تي  ،بهره وري و سودمندي سازمان میشود .سازمانهایی که از قدرت خلق
یدهند .در
تهای بزرگی انجام م 
دانش برخوردارند ،با خالقیت و نوآوری با نیروی اندک ،فعالی 
واقع کار مدیر تی

دانش ،بر جابجایی انتقال دانش فردی (دانش پنهان) به دانش سازمانی (دانش

آشکار) متمرکز است .براي استفاده بهتر از منابع انساني توجه به اخالق حرفهای آنان الزامي به
يرسد .مدیر تی
نظر م 

دانش باال موجب بهبود اخالق حرفهای كاركنان شده و آثار و نتا جي مثبت

يآورد .دان گش اهها ميتوانند با به كارگيري دانش افراد باتجربه ،ايجاد
سازماني را به همراه م 
طم يش ها يي جهت يكشت ل جلسات و
فرهنگ يصحت ل دانش ميان كاركنان ،دستورالعملها و خ 
تهاي كاركنان به منظور مشار تك
نشس 

قهاي موجود
و تبادل دانش ميان آنها ،استفاده از مشو 

(مادي و معنوي) براي بهكارگيري دانش به روز ،ايجاد كارگاههاي آموزش ،كسب دانش و
آگاهي از عوامل م يح طي و حفظ بقا و حيات خود ،زمينهي رشد و پويا يي و افزايش ع كلم رد
دان گش اه را به وس لي هي اخالق حرفهای بهبود ب شخ ند.
همانطور که بیان شد نتا جی پژوهش حاظر نشان داده است که بین مدیر تی
حرفهای کارکنان ،همچنین بین مؤلفههای شش گانه ی مدیر تی

دانش با اخالق

دانش با اخالق حرفهای

کارکنان رابطهی معنا داری وجود دارد و در معادلهی رگرسیون  R2نشان داده است که اخالق
شبینی کننده خوبی برای مدیر تی
حرفهای پی 

دانش و ابعاد آن میباشد .لذا پیشنهادات ع مل ی و

کاربردی پژوهش حاظر عبارتند از:
 -دان گش اه كي

تها ،اطالعات و دادههاي دروني و بيروني مورد نظر را
صت وير يلك از مهار 

شناسا يي و دانش مورد نياز کارکنان خود را ايجاد نمايد.
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 دان گش اه بايد در مت امي امور اعم از جذب کارکنان تا د گي ر فعال تي هاي ع يمل پژوه يش آنهابه دانش آفرینی عنا تي

داشته باشد.

 -توسعه روابط شبکهاي در دان گش اه و استفاده مناسب از کانالهاي ارتباطی بطوري که امکان

دسترسی کارکنان به دانش سازمانی فراهم شود.

 مسئولین دان گش اه با بکارگیری دانش و تجربه افراد ،ایجاد فرهنگ صحت یل دانش و دانشمدیر تی

موجبات رشد بازده کاری کارکنان را فراهم آورند.

 دان گش اه به عنوان یک نهاد دانش محور ،باید به صحت یل علم و دانش برای کارکنان به مثابهیک هدف اساسی توجه کنند.
 ایجاد هماهنگی بین کارکنان دان کش دههای دان گش اه آزاد و مبادله و نشر دانش و استفاده ازنف آوری های به روز دان گش اههای کشور و دنیا به حت قق اهداف دان گش اه کمک میکند.
دان گش اه و مديران عالي آن بايد به داشتهها و ذخيره ع يمل کارکنان ارج نهاده و براي مبادله
دانش و ارتقاء سطح ع يمل آنها برنامهريزي نمايند.
منابع
ابطحی ،حسین و عابسی ،سعید .) 86 31( .توانمند سازی کارکنان .تهران :موسسه حت قیقات و آموزش مدیر تی .
ات هدیا زا شناد لمع پاچ(

اخوان ،پیمان و باقری ،روح اهلل .) 89 31( .م تیرید

)،لوا

هسسوم تاراشتنا :نارهت   

      

فرهنگی میر داماد.
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مدير تي

دانش .نشریه سياست علم و فناوري.1- 11 ،)2(3 ،

الوانی ،سید مهدی .) 83 31( .مدیریت عمومی .تهران :نشر نی.
آراسته ،حمید وجاهد ،حسین .) 90 31( .رعا تی
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حت قيقات و آموزش مدير تي .
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ملی مدیر تی  ،تهران.
حجازی ،احمد رضا؛ نوروززاده ،رضا؛ م مح دی نژاد ،بهزاد .) 92 31( .بررسي وضع تي

موجود مدير تي

دانش معاون

تهاي آموزشي و پژوه يش وزارت علوم حت قيقات و فناوري و ارائه راه كارهاي ارتقائئئ آن .مانلصف ههه ع مل ييي
پژوه يش دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 53 - 71 ،)5( 2 ،
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دانا يي فرد ،حسن و الوانی،سید مهدی .) 86 31( .استراتژی استدالل استعارهای در نظریهپردازی :شکل ل
شهای مدیریت در ایران. 107 -531 ،)3( 11 ،
جابهجایی مدیران دولتی .لصف نامه پژوه 
ت ،ترجمههه
ی مبتنییی بررر اطالعات ت
ت دراقتص صصاد جه نا ی ی
ش و موفقیت ت
رادلینگ ،آلن .) 83 31( .مدیریت دانش ش
م مح دحسین لطیفی ،تهران :انتشارات س تم  ،چاپ اول.
سبحانی ،یزدان؛ هنری ،حبیب؛ شه یال ی ،جواد و احمدی ،علیرضا .) 92 31( .رابط ریدم و تاعالطا یروانف ة یت    
دانش در فدراسیونهای ورزشی .نشریه مدیریت ورزشی. 55 - 73 ،)2(5 ،
شیرزاد کبریا ،بهارک و خوش نظر ،حسین .) 88 31( .تأثیر مدیر تی

دانش بر ع کلم رد پژوهشی دبیران دوره دبیرس نات

از دیدگاه مدیران شهرستان سقز .فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی. 11 - 36 ،)2(1 ،
صلواتی ،عادل؛ رحمانی ،م دحاو ،نامزر و دومح  .) 92 31( .... ...رابط قالخا ه

فرح ههه ههههای ب دم ا ی شناد تیر  .... ...فص همانل

اخالق در علوم و فناوری. 103 -89 ،)4(8 ،
طالبی ،کامبیز؛ م مح دی ،حمیدرضا و رحیمی ،مهدی .) 86 31( .ارائه چارچوبی جهت پیادهس ریدم یزا یت   
دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط .اولین کنفرانس ملی مدیر تی

دانش ،تهران.

فرامرز قرام کل ی ،احد .) 88 31( .درآمدی بر اخالق حرفهای ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سرآمد.
فرمهینی فراهانی ،محسن و بهنام جام ،لیال. ) 91 31( .بررسی میزان رعا تی

ق حرفهههای در اعضا ييي
مؤلفهها ای اخالق ق

هیئت ع مل ی دان گش اه شاهد .فصلنامه اخالق در علوم و فن آوري.1-01 ،)1(7 ،
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مصطفیپور ،مصطفی؛ کاشف ،سید م مح د؛ اسماعی 
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امزاس نننن نننننه  طبترم یشزرو یا با  تیبرت ب یند
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یوسفی ،احسان؛ فیضی ،جعفر صادق و سلیمانی ،م مح د .) 91 31( .بررسی میزان تأثیر مدیر تی

دانش بررر ن روآو ييي .
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