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  چکیده 

بايست تمركـز را از منبـع مـادي بـه      اند كه مي ها و صاحبان مشاغل دريافته در فضاي رقابتي امروز سازمان
با رقباي خود رقابـت كننـد.    وضعيت موجودسمت دانش و منابع نامشهود خود منعطف كنند تا بتوانند در 

گيـري   ها نيازمند بهره برداري از اين منابع نامشهود، سازمان جهت مديريت، استفاده درست و بهره رو از اين
  .شود مياز مفهومي به نام مديريت دانش هستند كه استفاده از آن باعث كسب مزيت رقابتي براي آنها 

كنـد و   كه امروزه اين دانش است كه قدرت را تعيين مي با كمي توجه به ماهيت خاص دانش و اين مطلب
قدرت در دست فرد و يا گروهي است كه دانش را در اختيار دارد، مسائل اخالقي متعـددي حـول محـور    

توان بـه مـواردي همچـون: حفاظـت از حـريم       دانش و مديريت دانش وجود دارد. از جمله اين مسائل مي
اعتمـاد، انصـاف، عـدالت،    هـا در مقابـل سـرقت و تحريـف،      ادهخصوصي، مالكيت معنوي، محافظت از د

 اشاره نمود.  ... هاي فكري، آزادي اطالعات، حفظ امنيت ملي و پذيري، حفاظت از سرمايه صحت، دسترس
منـد كـه بـه جهـت      طور بيان كرد كه مديريت دانش مفهوميست نظام توان اين از منظر ديگر مي 

توجـه   افزون برنگر داشت. به همين منظور  ديدي جامع و كلبايست  آميز آن مي اجراي موفقيت
بايست به منظر ديگري از مـديريت دانـش كـه     هاي مثبت، كاربردها و مزاياي آن، مي به ويژگي

نيز توجه ويژه داشت. در واقـع در جهـان امـروز اطالعـات و دانـش       استهمان مسائل اخالقي 
هر كجا كه سخن از قدرت باشد خواسـته و يـا    ها هستند و كه مايه قدرت افراد و سازمان است

  شود. ناخواسته پاي اعمال خرابكارانه و غيراخالقي نيز به ميان كشيده مي
دانش در كشـورهاي   مسائل اخالقي مديريت بارةهاي متعددي به خصوص در است كه پژوهش گفتني

  باره صورت گرفته است. تحقيقات كمي در اين ،ايران ،اما در كشورمان ؛مختلف انجام شده است
منـد   كوشد تا به مطالعة سيستماتيك و نظام شده محقق در اين پژوهش ميبيان با توجه به موارد 

هاي موجود در زمينه اخالق در حوزه مديريت دانـش در ايـران و    متون، اسناد، مقاالت و كتاب
  الملل بپردازد. سطح بين
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 مقدمه. ١
درگیر بودن  آن وجود دارد. بارۀایست که مسائل اخالقی فراوانی در رشته بین  ای دانش حوزه مدیریت

های  ها و تکنولوژیفرایند دانش با مسائل اخالقی ریشه در ارتباط آن با تعامل با افراد، زیاد مدیریت
  های آن از طراحی تا استفاده دارد. در تمام جنبهگوناگون دارد که 

مـدیریت های  سـازی سیسـتم های اصلی برای پیاده نظر گرفتن مسائل اخالقی ما به انگیزه با در
رسـیم.  ها و اجتمـاع می سـازمان ،آن بـر افـرادتأثیر و  مدیریت دانش، استفاده از آنها، معرفی دانش
 قدرت روابط و منـافع شخصـی از کـاربران درگیـر از جملـه با مدیریت دانشها و رفتارهای  انگیزه

و  مـدیریت دانــشســازی  ه کــاربران درگیـر پیاد ،مــدیریت دانـشهای  محققـان و طراحــان سیسـتم
  است.  معضالت پنهان و آشکار دیگر در هم تنیده شده

 تواند ساخته شود، حذف و یا دریغ شـود، توقیـف و یـا سـرکوب گـردد، می ها اندانش در سازم
 توانـد کـه ایـن اعمـال می  ... وتقویت شود و یا مورد مبالغه قرار گیرد، کم شود و یا تحریـف گـردد 

گاهانـه و توسـط  بیشتراتفاق افتد و یا اینکه مانند  طور مثال با حمله ویروس) (به اً تصادف موارد خودآ
  .(Land, Amjad, & Nolas, 2007)ابزار صورت گیرد 

 مدیریت دانششود که مسائل اخالقی زیادی پیرامون  مشخص می شد، بیانبا توجه به مواردی که 
منـدی از مزایـای  در دسـتیابی و بهره را ها تواند سازمان و فرایندهای آن وجود دارد که غفلت از آنها می

است. در  ی انکارناپذیرها ضرورت رو توجه به این مسائل در سازمان ناکام بگذارد. از این مدیریت دانش
  پردازیم. می ی از این دست که بیان شد،به بررسی مسائل اضرپژوهش ح

 
  پیشینۀ پژوهش. ٢
  اخالق در مدیریت دانش. ١−٢

های مثبت به کارگیری مدیریت دانش  مطالعات در خصوص مدیریت دانش بیشتر به جنبه بخش بزرگی از  
مسـائل پیرامـون آن، مسـائل اما از سوی دیگر به جهت ماهیت انسانی دانش و ؛ اند ها پرداخته در سازمان

ها وجود دارد که از دید دیگر محققان پنهان نمانده  اخالقی زیادی در خصوص مدیریت دانش در سازمان
  شده است. اند که بخشی از این موارد در این بخش آورده  است و آنها در تحقیقات خود به آن اشاره کرده

در  مـدیریت دانـش یـکبخش تاری بررسبه ی قیدر تحق )٢٠٠۵(نش اارکو هم 1زیاستوارت ه
گـر از یدی اریه ماننـد بسـکنند ک میق خود عنوان یدر تحق . آنهاپرداختندی ها مسائل اخالق سازمان
قـرار دارد. ی انسان عتیطبی ها یر بلهوسیثأت  ز تحتین مدیریت دانشت ی، موفقیسازمانی ها تالش

                                                           
1. Hase 
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ه افراد اقدام به کاز به قدرت است یبه علت ن آنهااز ی اریه بسکن امر وجود دارد یای برای ادیز لیدال
ی تیها معمـوًال مـاه سـازمان یـکننـد. بخـش تارک مـیف اطالعـات یـتحر وی ارک ار، دستکاحت
گاهانه و  میارانه دارد و کخراب گاه رخ دهد و ایتواند آ   ند.ک میمنفعت گروه عمل  ضدثرًا بر کا ناخودآ

محققـان ی ه برخکآن دارند. حال آنیکی نکجنبه ت ز برکل بر تمریتما مدیریت دانشمتخصصان 
ایفـا  مـدیریت دانـشدر یکی نکنسبت به جنبه تی تر تر و پرمخاطره مهم نقشکه مردم  بر این باورند

ارآمـد کدانـش رفتـار نا کاشترای ن مانع برایتر د بزرگیه شاکن مشخص است یا افزون بر. کنند می
از دارد. یت و اعتماد نین از حسنیی سطح باال به مدیریت دانشقطعًا  ست.یا فرهنگ سازمانیافراد و 

  اند. ردهکه کیتی شناخت دگاه جامعهیشتر بر دیب ی مدیریت دانشمحققان در خصوص مسائل اخالق
ه کـبـه همـراه دارد یی ها کسینان رکاری کدانش برای ه مسلمًا افشاکاز آنست کی قات حایتحق
دربـاره ی زیه چه چکنند ک یافشا می نشیافراد به صورت گز شود. می آنهاجاد اضطراب در یموجب ا

 شود. یمی ادیزی ن امر خود منجر به مسائل اخالقیدانند. ا یگران مید
مدیریت دانش به آمادگی افراد برای اشتراک دانش وابسته است و مسائل زیادی پیرامون منافع شخصی 

ها کـه باعـث  پدیده مهندسی معکوس در سـازمانافراد برای افشای اطالعات وجود دارد. در واقع پس از 
دلیـل به فرایندهای جدید از جمله مدیریت دانش به  یاعتماد دیگر ها شد، کارکنان تعدیل نیرو در سازمان

که مدیریت دانش نیازی بـه تغییـرات  است . این در حالیندارندترس از دست دادن موقعیت شغلی خود 
ها  که تفکر اشتراک دانش جایگزین تفکر سـیلویی در سـازمان است یبنیادی در سازمان ندارد و تنها کاف

شود. بنابراین برای معضالت مدیریت دانش هدف پیدا کردن راهیست که کارکنان دانش خود را به اشتراک 
  . (Hase & et al, 2006) است حتی زمانی که سازمان داری ساختار عملکردی ،بگذارند

  ر است:یشامل موارد زی دات عمده اخالقیتهد هکند ک میان یمحقق بی در پژوهش
 ؛تر های شخصی سریع کامپیوتر و رایانه  
 ؛ارتباط از راه دور پیشرفته 
 ؛های کامپیوتری شبکه 
 ؛پایگاه دانش یکپارچه عظیم 
 ؛گاه دانشیآسان به اطالعات و پای دسترس 
 است.ی اسلحه رقابت یکدست آمده ه ه دانش بکدگاه ین دیا 

به نام خود و بدون  گریفرد د  ... و، اختراعات ها ار، نوشتهکاستفاده و اقتباس از افبه ی سرقت ادب
  .(Awad & et al, 2004)گویند  ی میده ارجاع

دوماس و همکارانش در تحقیقی که در خصوص ابعاد اخالقی مدیریت دانـش انجـام داده اسـت 
مـدیریت دانـش تـاکنون  کنند که، مطالعـات اجتمـاعی در خصـوص در خصوص اخالقیات بیان می
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اند و محققان سعی در مسیریابی این خطـرات در مسـیر  خطرات موجود در این حوزه را شناسایی کرده
توان به آن اشاره کرد عبارتست  اخالق دارند. از جمله مسائل کلیدی در مدیریت دانش و اخالق که می

   1.های فکری صی و سرمایهگیری است، اعتماد، حریم خصو از: کیفیت اطالعات که اساس تصمیم
را ی رکـفی هـا هیاطالعات و دانش سـرمای نونکه در عصر کان شده است یگر بیدی در پژوهش

  ر است:یپذ بیر آسیموارد مانند موارد زی در برخی رکفی ها هین سرمایدهد و ا میل کش
 ن را جبـران آتواننـد  میه نکدهند  میخود را از دست ی ه افراد اطالعات شخصی کزمان

 ؛(مالکیت) نندک
 شـود ی میریارزشمند است جلوگ ی آنهاه برای کافراد به اطالعاتی ه از دسترسی کزمان 

  ؛(دسترسی)
 ؛(حریم خصوصی) شود میا محرمانه افشا یی ت شخصیه اطالعات با ماهی کزمان  
  ی دارد حـاوی بـه آن بسـتگ ی آنهـاه زنـدگی کـند اطالعـاتبای میه افراد دری کا زمانیو

  2.(صحت)خطاست! 
 پرداختـه شـده اسـت.ی گـریه دیـاز زاو مدیریت دانشدر ی گر به مسائل اخالقیدی در پژوهش
قت متعلـق یه با توجه به اینکه دانش در حقکپردازد  مین موضوع یای ن پژوهش به بررسیمحقق در ا

دانـش ت کیـن تنش که در مالیو ا ن دانش را دارندیت اکیمالی ها ادعا اغلب سازمان به افراد است،
پردازش دانش افـراد ی ها ال در رفتارکجاد اشیتواند باعث ا میها وجود دارد،  ن افراد و سازمانیه بک

  . شودها  ثر دانش در سازمانؤت میرین مدیو همچن
مـدیریت توان گفت تحقیقات صورت گرفتـه در خصـوص مسـائل اخالقـی  یا در بیانی دیگر می

داری و سـود و دسـتاوردهای  هـای سـرمایه تا حدی ناعادالنه است چراکه تمرکز بیشتر بـر بافت دانش
سازمان است تا افراد! محقق این مقاله اعتمـاد، انصـاف و عـدالت را محـرک افـراد جهـت مشـارکت 

در پژوهشی دیگر کـه در  )Rechberg &Syed, 2013 ( کند داوطلبانه در فرایندهای دانش عنوان می
منـد اسـت کـه  فراینـدی نظام مدیریت دانشکند که  کشور صورت گرفته است محقق عنوان می داخل

آمیز آن مطمـئن بـود. از جملـه مـوارد  توان از اجـرای موفقیـت نگر نمی بدون داشتن دیدی جامع و کل
بایست در نظـر گرفـت، نیـروی انسـانی و اخالقیـات اسـت. از جملـه مـواردی کـه در  کلیدی که می
بایست مدنظر قـرار گیـرد مسـائل فرهنگـی  ها می در سازمان مدیریت دانشیت اجرای خصوص موفق

گـردد. در  است که در رابطه با این مسائل مباحث مربوط به اخالقیات و سرمایه اجتمـاعی مطـرح می
 دارداز آن  حکایت. تحقیقات آید به شمار میاجتماعی های  واقع داشتن اصول اخالقی خود از سرمایه

  ).١٣٨٩وری تأثیر دارد (رضاییان فردویی و قاضی نوری،  یه اجتماعی بر کارایی و بهرهکه سرما
                                                           
1. BOUTIN & DUMAS, BULINGE   2. O.Mason  
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 که مسائل اخالقی فراوانی در خصوصی آن وجود دارد. است ای رشته مدیریت دانش یک حوزه بین 
درگیر بودن زیاد مدیریت دانش با مسـائل اخالقـی ریشـه در ارتبـاط آن بـا تعامـل بـا افـراد، فراینـدها و 

های آن از طراحی تا استفاده دارد. با در نظر گرفتن مسـائل  های گوناگون دارد که در تمام جنبه تکنولوژی
های مـدیریت دانـش، معرفـی آنهـا، اسـتفاده از  سازی سیستم های اصلی برای پیاده اخالقی ما به انگیزه

ها و رفتارهای مدیریت دانش بـا  رسیم. انگیزه ها و اجتماع می مدیریت دانش و تأثیر آن بر افراد و سازمان
های مدیریت دانش،  قدرت روابط و منافع شخصی از کاربران درگیر از جمله محققان و طراحان سیستم

  است.  سازی مدیریت دانش و معضالت پنهان و آشکار دیگر درهم تنیده شده ه کاربران درگیر پیاد
شـود، توقیـف و یـا سـرکوب گـردد،  تواند ساخته شود، حذف و یا دریغ می ها اندانش در سازم

 توانـد کـه ایـن اعمـال می ...  وتقویت شود و یا مورد مبالغه قرار گیرد، کم شود و یا تحریـف گـردد 
گاهانـه و  بیشـترو یا اینکـه ماننـد  بیافتدطور مثال با حمله ویروس)اتفاق  (به اً تصادف از مـوارد خودآ
 ابزار صورت گیرد.  سوی

عنـوان یکـی از ابعـاد مهـم اخالقـی در  گو بودن بـهپذیری و پاسخ مسئولیت پژوهش حاضر به
 فراینـدتحقیـق نیـز یـک  فراینـدکند که  این پژوهش در واقع اشاره می کند. اشاره می مدیریت دانش

آوری، توزیـع،  جمـع :ماننـد مـدیریت دانـشهای فراینـد شـامل مبتنی بر دانش است کـه در واقـع
  .را دربر دارد مدیریت دانشبنابراین مسائل اخالقی  شود.  می سازی و اشتراک دانش ذخیره

تحقیـق  فراینـدکند که آیا وقتـی محقـق در  میمحقق برای تبیین این موضوع این مثال را مطرح 
گاه کند و یبا قانونی رسید آیاغیر خود به مسائل مشکوک و احیاناً  آن  بر ضـدد همه را با تمام قدرت آ

  .(Land, & et al, 2007)  توصیف موقعیت بپردازد؟ صحبت کند و یا اینکه به
را فرهنـگ، تکنولـوژی و اخـالق  مـدیریت دانـشابعـاد سـازمانی  در پژوهش دیگری محقـق

عناصـر از اهمیـت زیـادی در کنـار دیگـر  مـدیریت دانـشمسـائل اخالقـی در  رو از این داند، می
کند که اصول اخالقی در پرتو اصـول کلـی فکـری قابـل  میهمچنین محقق عنوان  . برخوردار است

   (Costa, Prior, & Rogerson, 2010). است پذیرش
شـود کـه در آن  در نظـر گرفتـه می دیالکتیـکفرایند یک  عنوان بهدر دیدگاهی دیگر خلق دانش 

 همچنـین محقـق اعـالم شـود. ها و تعهدات افراد در فضایی پر از تنش دیـده می اعتقادات و ارزش
کند که دانش یک شمشیر دولبه است کـه پیامـدهای مثبـت و منفـی فراوانـی دارد کـه ناشـی از  می

  .)Sheffield, 2006( های غیراخالقی از دانش است استفاده
کند که در دنیای پرتنش امروز که تغییرات تکنولوژی در یـک ریـتم  در پژوهش دیگر محقق بیان می 

بلکـه در مـدیریت منـابع  ،قابت میـان رقبـا ناشـی از خالقیـت نیسـتافتد دیگر ر اشتباه و تند اتفاق می
ها از اهمیـت  های روزانه سـازمان تردید در فعالیت محسوس است. منابع محسوس که بی محسوس و نا
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اما این منابع نامحسوس و منابع انسانی هسـتند کـه جهـت ایجـاد ارزش بـرای  ؛زیادی برخوردار است
شود، طبیعـت خـاص  ری هستند. این منابع نامحسوس شامل دانش نیز میها نیازمند توجه بیشت سازمان

 روست که نیازمند بحث و پژوهش بسیار است. خود را دارد و با معضالت اخالقی و معنوی فراوانی روبه
کسب و استفاده  فرایندکه آن را  مدیریت دانششده از   ارائه های عریفاز سوی دیگر با توجه به ت 

شود که اطالعات همواره در دسترس افـراد خواهـد بـود و  میاز منابع که به سبب آن محیطی ایجاد 
کرده و به اشتراک بگذارند و از اطالعات موجود بـرای توسـعه دانـش  توانند دانش را کسب افراد می

پیامدهای اخالقـی و  ت کهباید توجه داش به کار گیرند.خود استفاده و دانش خود را به نفع سازمان 
 معنوی زیادی پیرامون منابع نامحسوس از جمله دانش وجود دارد.

بـا  طور دائـم بهدر واقع با توجه به اینکه دانش یک محصول است که ریشه در طبیعت انسان دارد پس 
، از  تاس قابل توجهبه ذات تغییرپذیر و پرتناقض بشر  عنایتروست که با  های جدید اخالقی روبه چالش

 .(Costa & Silva, 2007)توان گفت که فلسفه یک عنصر واجب و حیاتی برای مدیران است  این سو می
 مدیریت دانـشهای فرایندترین  گذاری دانش یکی از مهم که مشخص است اشتراک طور همان

قیسـت. گذاری دانش در بسیاری از موارد اگر غیرقانونی نباشد،غیراخال حال به اشتراک با این . است
هـای داگر کارمندی به اطالعات محرمانه، توسعه مالکیت فکری برای کارفرما و یـا امضـای قراردا

گذاری دانش ممکن است نقض قرارداد و یـا  نشده دسترسی داشته باشد، اشتراک افشا / نشده تکمیل
ه از گذاری دانـش بـه علـت اینکـ نقض وفاداری باشد. به عالوه کارکنان ممکن است در به اشتراک

 (Gayton, 2008).  ای غیراخالقی است در مضیقه باشند های حرفه ولیتئلحاظ مس
به بررسی انتقادی مسئله مالکیـت دانـش فـردی و دانـش  ای دالیپوویچی و باسکرویل در مقاله

هـا را از سـه دیـدگاه مکمـل  داده آنهـاپردازنـد.  می ،یابـد سازمانی که بین افراد و سازمان انتقال می
هـای دقراردا المللی در حفظ حریم خصوصی و مالکیت معنـوی، های بین (معاهدات و کنوانسیون

سـازی  بـه منظـور شفاف احکـام قـانونی مـوارد مربـوط بـه دانـش) های تجاری، اشتغال و حساب
 تجزیه و تحلیل قرار دادند. کشمکش بین حریم خصوصی و حق مالکیت، مورد

دهد که در آن مالکیت بین افراد و اجتماع یا سازمان انتقـال  تایج دیدگاهی دیالکتیکی را نشان مین 
باشـند. حفـظ حـریم خصوصـی و  دانند نمی یابد و بنابراین افراد ممکن است لزومًا مالک آنچه می می

ی اطالعـاتی ها مالکیت از مسائل مهم اخالق محاسباتی در دو دهه اخیر هستند که استفاده از سیستم
  شود. های جدیدی را برای این مفاهیم اخالقی موجب می اهداف استراتژیک چالش جهت

سـوی از . دانـد نیسـت نچـه میآمالک  فرد لزوماً  دهد که مینشان  دیالکتیکیدر نهایت دیدگاه 
و همچنـین مالـک  در پرتو حقوق حـریم خصوصـی هسـتند خود دیگر افراد مالک دانش شخصی

محافظـت  کارفرمایـان از طریـق حقـوق مالکیـت معنـوی از سویطور کامل  ه بهدانش سازمانی ک



 ١١۵                                                                                              دانش تیریاخالق در مد

 

قـرارداد  همچنین افراد مالکیت دانش (شخصی و سازمانی) را در صورت قبـول.  هستند ،شوند نمی
طـور مالکیـت  دهنـد. همـین (دانش شخصی) از دسـت می های تجاری کار و قبول قرارداد حساب

کـه البتـه ایـن . شـود محسوب شود، از افـراد سـاقط میمی عمودانش در صورتی دانش جزء اموال 
اما در عمل هم افراد و هـم  ؛اند و وابسته به فرهنگ هستند از لحاظ اخالقی تعریف شدهها  موقعیت

ای خـود از  سازمان ممکن است که از خطوط خارج شوند. افراد بـه منظـور حفـظ موقعیـت حرفـه
را با محـدوده اختیـار  مدیریت دانشهای  ها سیستم گذاری دانش خودداری کنند و سازمان اشتراک

سازی کنند که در این صورت استفاده از این سیستم برای کارکنان با اجبار اسـت  بسیار محدود پیاده
مدیریت عاتی که از های اطال بایست اطمینان حاصل کنند که سیستم میو نه انگیزه. سازمان و افراد 

یـک  عنوان بـهیـک دارایـی و  عنوان بـهکنند ابزارهای الزم برای حفاظت از دانش  حمایت می دانش
 .)Dulipovici & et al, 2007( ویژگی شخصی را دارند
، فرهنگ سازمانی مدیریت دانشمل بین  ای به بررسی تعا مقاله در )٢٠١٠(گوستا و همکارانش 

های بالقوه موجود بین دانش شخصـی و جمعـی در یـادگیری سـازمانی  تنشو اخالق، با تمرکز بر 
دهـد، کـه اغلـب مـورد غفلـت  بر اثر معضالت اخالقی و اجتمـاعی رخ میها  پرداختند. این تنش

  های سازمانی دارد. ای بر استراتژی ثیرات غیرمنتظرهأگیرد و ت مدیران قرار می
اشتراک دانش هستند. به همین دلیل اخـالق نقیض در  و اخالقیات و منافع شخصی عوامل ضد

ایـن  یمعتقدند کارکنـان دانشـ اندر انتقال دانش از اهمیت زیادی برخوردار است. برخی از محقق
های خود را در جهت ایجاد دانش بیان کنند و این وظیفه سازمان است که ایـن  حق را دارند که ایده

های خود را با همکـاران  مسئولند که ایده یان دانشفضا را ایجاد کند. برخی دیگر معتقدند که کارکن
 ، این با وجود تعهد سازمانی نسبت بـه حفاظـت از منـافع معنـوی افزون بر. خود در میان بگذارند

همچنین حریم خصوصی، استقالل  ،کارکنان دانش این حق را دارند که عادالنه پاداش دریافت کنند
  نش حفظ شود.در جریان فرهنگ اشتراک دا آنهاو کرامت 

عی در معضالت اجتماع کار های متفاوت و نوع تعامالت اجتما از سوی دیگر جداسازی انگیزه
کـه  در حـالی ،شـود ها مشخص می برخی انگیزه از سوی زمان هم. اغلب رفتار افراد است دشواری
اعتمـاد نقـش . ها با توجـه بـه هـر فـرد حتـی بـا وجـود زمینـه یکسـان، متفـاوت اسـت این انگیزه

  گذاری دانش دارد. ای در اشتراک کننده تعیین
، مـدیریت و  شدن جریـان خلـق ارتباط بین دانش فردی و سازمانی، ممکن است موجب خنثی

هـای اخالقـی و  شـود تـا نگرانی های سـازمانی شـود، همچنـین باعـث می اشتراک دانش در زمینه
زنـدگی روزمـره شـود.  های اجتماعی موجب ایجاد چـالش در آزمایشـات و مشـاهدات سرگردانی
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هایی کـه مـدیران  معضالت اخالقی و اجتماعی فراوانی در سازمانکه تحقیقات حاکی از آن است 
ایجـاد یـک بـاور دسـتوری  شوند وجود دارد که ایـن باعـث میکنند یا متوجه ن میاین مسائل را رد 

  . (Costa, Prior, & Rogerson, 2010)شود می
مدیریت برای  بررسی عوامل ایجاد محیطی مساعد پژوهشی بهدر  )٢٠٠٧(مک اینترنی و ُمهر 

نظر اعمال اخالقی و میـل بـه ایجـاد یـک سـازمان   بر پایه همکاری پرداختند. اعتماد از نقطه دانش
های مدیریت دانش است و بیشتر از تکنولوژی مربـوط   مؤلفهاعتماد یکی از . شوددگیرنده بررسی یا

  دهد.  ان است که انتقال اطالعات و یادگیری را اشاعه میبه روابط بین همکاران در سازم
هایی که  توانند اعتماد را از طریق سیاست ها می اگرچه اعتماد کردن در افراد وجود دارد، سازمان

کنند، اطالعـات  ها را اجرا می اقدامات مقامات اجرایی و مدیرانی که این سیاست احترام، صداقت،
  دهند.  جدهند، تروی پذیر هستند را نشان می سئولیتو ارتباطات که عادالنه و م

های مدیریتی بزرگ در اقتصاد جهـانی  ها از چالش ایجاد مشارکت مبتنی بر اعتماد با دیگر سازمان
ها دیگر به تنهایی قادر به موفقیت نخواهند بود. ساختمان مشارکت به معنـای  زیرا سازمان ؛خواهد بود

تـوان  همکار است و این نیازمند اعتماد است. اشتراک دانـش را نمی های فکری شرکای تجمیع سرمایه
توانـد بـه  گرایی فرض کرد. در محیطی سرشار از اعتمـاد، یـادگیری می ای از رقابت و سرمایه  در زمینه
  بخش و عمل کردن خالق و مولد کمک کند. ها در جهت دستیابی به اتحادی رضایت سازمان

های  پذیری کـدام از طـرفین از آسـیب است که در یـک تبـادل هـیچاعتماد یک اطمینان متقابل 
های رقابتی کارمندان ممکن است میل به نگهداری  ری نخواهد کرد. در محیطدابر طرف مقابل بهره

اسـتفاده خواهنـد  آنهـازیرا اطمینان ندارند که دیگران چگونـه از دانـش  ؛باشند  از دانش خود داشته
یا کشف اینکه دانشی که آزادانه به اشـتراک گذاشـته شـده بـرای اهـداف قول نابجا و  کرد. خطر نقل

  اخوشایند و یا پنهانی مورد استفاده قرار گیرد، همیشه وجود دارد.ن
از اینکه فردی دانش را به اشتراک بگذارد ایـن درک از اعتمـاد وجـود دارد کـه ایـن دانـش  پیش 
تـوان گفـت یکـی از اصـول  . مـیگیرد ر میکننده است و برای مقاصد خوب مورد استفاده قرا کمک

گذاری دانش این است که هیچ آسیبی نرسانیم! اصلی کـه  ای در عمل به اشتراک رفتار اخالق حرفه
ها از آن  سـال  ر نیـز در طـولهای دیگـ آن حرفـه به دنبالکردند و  پزشکان از زمان باستان پیروی می

های سـنتی مـدیریت کـه بـر پایـه  در تقابل با شیوهتواند  میت کردند. یک محیط بر پایه اعتماد تبعی
  وری و حضور کارکنان است، باشد. کنترل و نظارت بر بهره

المللـی کـه برخـی از کارکنـان از دورکـاری اسـتفاده  های بین های کار کنونی شـرکت در محیط
  امکـان شـاید. برخوردار اسـت ای ویژهکنند، وجود عنصر اعتماد بین کارکنان و مدیر از اهمیت  می
کارکنـانی  بـهبایست  نباشد که مدیر بتواند کارمندان تحت نظر خود را ببیند و به همین علت می این
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کارکنـان دورکـار . دهند رود انجام می که انتظار می گونه همانکارها را اعتماد کند  ،که حاضر نیستند
  ظند کـار سـپردهوم آنان. ندکن گذاری اطالعات تکیه می که دور از دید مدیران هستند نیز بر اشتراک

را با کیفیت انجام دهند و به همین جهت بر دانش سازمانی و یـا دانششـان از جوامـع  ایشانشده به 
  کنند تا کار خود را به بهترین نحو انجام دهند. تکیه می

شناخت عنصر مهمی در اعتماد است. اگر کارکنان همکاران خود را نشناسند اعتماد کـار سـختی 
طور کلـی در  کننـده باشـد. بـه  توانـد کمک ای از همکـاران می ایـن مـوارد داشـتن تاریخچـهاست در 
هایی که تغییرات زیاد در کارکنان دارند اعتماد سخت و شاید دست نیافتنی باشد. در تحقیقـی  سازمان

تواننـد اعتمـاد  هـا می شده است که تیم های کار مجازی صورت گرفت مشخص که در خصوص گروه
  سازی تأثیر مستقیمی بر اعتمادسازی ندارد. ایجاد کنند همچنین تمرینات تیم سریع را

هــای ســنتی اجتمــاعی مبتنــی بــر قــدرت و اختیــارات در  دهــد کــه کنترل هــا نشــان می پژوهش
شـود. در یـک  افراد ایجاد و به نمایش گذاشـته می از سویهای امروزی وجود ندارند و اعتماد  سازمان

بایست تصمیم بگیرند که آیا دانـش  شود و افراد می عتماد، دانش در افراد ایجاد میفرایند موازی ایجاد ا
کنند. در واقع اگر میل طبیعی  گذارند و تصمیم بگیرند که آیا به دیگران اعتماد می خود را به اشتراک می

  واهند بود.به اعتماد کردن در افراد وجود داشته باشد، اعضای تیم قادر به ابراز کردن اعتماد سریع خ
طور کلی اعتماد کردن حتی در  در نهایت اگر فضای اعتماد در سازمان جاری باشد برای افراد به

  شود. تر می هایی که تغییر مداوم کارکنان امری معمول است، بسیار راحت محیط
محقـق در ایـن رابطـه عنـوان  ها ایجاد کـرد؟ توان فضایی از اعتماد را در سازمان میاما چگونه 

بایسـت بـا ابتکـار عمـل در  میکند که تنها تمایل به اعتماد جهت ایجاد این فضا کافی نیست و  می
  ها و یکپارچگی به اعتماد رسید.  سازمان

بلکه احساسی اسـت کـه توسـط  ،تنها یک حرف نیست و در واقع اعتماد محصول روابط است
یابد. اقـدام در مسـیر اعتمـاد  قبول مسئولیت افراد برای قابل اعتماد بودن و اعتماد کردن پرورش می

  .کند و کمک به ایجاد یک سازمان یادگیرنده می یابدگذاری دانش رواج  شود که اشتراک باعث می
  شود:  توسط موارد زیر ایجاد می اعتماد سازمانی

 ؛اطالعات موجود و برای استخراج های خلق روش ه ازبا استفاد  
 ؛دانش توسعه مداوم از برایها  فرصت ارائه  
 ریسک را داشته باشد. های سازمانی تحمل برخوردار بودن از محیطی که در جهت ارزش  

بدون برخورداری از محیط که در آن اعتماد جریان داشته باشد، افـراد کمـی مایـل بـه پـذیرش 
 آنهاحتی اگر برای  ارزش دیگران نباشند،ه دنبال اطالعات پرحتی شاید افراد حتی بریسک هستند و 

 ).McInerney & et al, 2007 ( دانش امری بعید است کضروری باشد. در چنین محیطی اشترا
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در تحقیقی به بررسی نقش اخالق در فرایند مدیریت دانش پرداختند.  )٢٠١٣(اخوان و همکارانش  
داری بین اخالق و فرایند مدیریت دانش وجود دارد.  مثبت و معنی ۀکه رابط آن است بیانگرتحقیقات آنان 

سـازی،  دار بین اخالق و فرایندهای مدیریت دانش مانند اجتماعی به همین ترتیب رابطه مستقیم و معنی
 د ندارد.سازی وجو انتقال و ترکیب وجود دارد در حالی که رابطه قابل توجهی بین اخالقیات و دورنی

دهــد کــه رابطــه معنــاداری بــین  نشــان می مــدیریت دانــشروی مــدل عمــومی ر تحقیقــات بــ
وجود دارد. اعتماد، صداقت، احترام به  مدیریت دانشهای عملکردی  های اخالقی و جنبه شاخص

کـاری و مراقبـت در صـحت دانـش از  پذیری، پنهـان مالکیت، پشتیبانی، همدلی، تعهد، مسئولیت
گـذاری و  از جمله ایجـاد، سـازماندهی، بـه اشـتراک مدیریت دانشهای عملکردی  سو و جنبه یک

   استفاده از دانش از سوی دیگر ارتباط وجود دارد.
 مانند احترام به مالکیت، مراقبت از صحت دانش، های دیگر اصول اخالقی با این حال پژوهش

های  ن اصول اخالقی و هریک از جنبهاند و ارتباط بین ای کمک به افراد، صداقت و تعهد را ذکر کرده
از جملـه سـاخت، سـازماندهی،  مدیریت دانـشاز طریق ارتباط با الگوی عمومی  مدیریت دانش
  )..Akhavan & et al, 2013( است  برداری از دانش مشخص شده اشتراک، و بهره

بـه خصـوص بـه مسـائل  مدیریت دانـشدر ی و اخالقی ابعاد حقوقی به بررس )٢٠٠٨(تون یگ
دهـد کـه  مینشـان ی قـات ویج تحقیپـردازد. نتـا میو انتقـال دانـش  مربوط بـه قـرارداد اسـتخدام

های اقتصادی کارفرما و کارمند باشد تا موجب تقویت  واقعیت  کننده بایست منعکس میکار   قرارداد
 .(Gayton, 2008) استانداردهای باالی اخالقی شود

مـدیریت ای به بررسی مسائل حقوقی و اخالقی پیرامون تمام فرایندهای  در مقاله )٢٠١٠(عظمی 
 پردازد. گذاری، و انتشار دانش در سازمانی در مالزی می کسب، خلق، اشتراک اعم از دانش

از سازمان از منابع یدانش مورد نی و جستجوی آور ر دانش در سازمان جمعیف مدیاز وظایکی 
ات، یتواننـد در نشـر مـیه ی کـاطالعـات. مربـوط بـه سـازمان اسـته کباشد  ی میو خارجی داخل

ه مربوط به ی کت تنها اطالعاتیل و در نهاین اطالعات تحلیا. ها موجود باشد ا وبالگیگزارشات و 
 شوند. میسازمان هستند استخراج 

ی ه محتـواکـ ان معنـیسـت! بـدیگـردد سـرقت ادب مینـه مطـرح مین زیه در اک مسئلۀ نخستین
ی از منظر قانونی مناسب استفاده شود. در واقع سرقت ادبی ده گران بدون مرجعیه توسط دشد دیتول
گـر بـدون یار فـرد دکـه کـدهـد  میرخ ی شود و هنگـام میت شناخته یرا یپکن ینقض قوان عنوان به

ی مصـرف داخلـی شده تنها بـرا سبکن دانش یالبته اگر ا. ر گرددیثکگران تید از سویی ت ویرضا
ی ها ن اطالعات و دانش در وبالگیه ای کدر صورتی ش نخواهد آمد، ولیپی لکباشد، مشسازمان 

  شود. میت مطرح یرا یپکسازمان منتشر شود، مسائل مربوط به 
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ت اطالعـات اسـت و کیـمطرح است، مال مدیریت دانشه در خصوص کگر مسائل مهم یاز د
ه اطالعات کباشد ی ا محلیس و یتابیدت اطالعات وابسته به کیه مالکم یخور میل برکبه مشی زمان

 باشند.   داشتهی ها منبع عموم ه دادهی کا زمانیره شده باشد و یدر آنجا ذخ
در ی ها تـا زمـان دهیـا. گذاشته شـود کت به اشتراکیتوانند بدون تنزل در مال میها  دهیدر واقع ا

در معـرض همگـان قـرار  شوند میه افشا ی کزمانی ول ؛باشند آنانه در ذهن کانحصار افراد هستند 
  ند.کمحروم ها  ایدهتواند خود را از آن  میرنده نیو گ گیرند می
ت قـرار یرا یپکت قانون یها تحت حما دهیا هک است ینن خصوص وجود دارد ایه در ای کا  تهکن

. ند وجـود نـداردکجاد یها ا دهیای امل براکه بتواند انحصار ک یچ نظام حقوقیرند. در واقع هیگ مین
بـدون راه خـروج ی د به حصاریها نبا دهیای ت معنوکیحفظ مالی ه تالش براک است ینگر اید  تهکن
 محروم سازد.ها  دهیاز ای مند گران را از بهرهیه دی کطور ها باشد به دهیای برا

گـر یشـده اسـت از د  دیـتول مـدیریت دانـشنـدهای یق فرایـت دانشـی کـه از طرین مالکییتع
ی آموزشـی ها جه برنامـهیشده در سازمان در نت دیدر واقع دانش تول بحث دارد.ست که جای یمسائل
ات توسـط سـازمان صـورت یـن عملیای و اگر تمام نندک میافت یارمندان از سازمان درکه کاست 

  سازمان است.ی قیحق کرد مالیگ
 اسـت، مـدیریت دانـشس کـت عیرا یپکفلسفه ی تا حدود :مدیریت دانشرایت و  فلسفه کپی
نترل افراد بر کت بر یرا یپکه کز دارد حال آنکدانش در سازمان تمر کجاد و اشترایبر ا مدیریت دانش

  است.  ردهکر ییتغی گذار کبه اشترای ده از نگهدارید فلسفه ایآنها. در عصر جد  دانش
ه کـن مسـئله اسـت یـاز ای ها، نگرانـ در سـازمان مـدیریت دانـشالت بر سر راه کگر مشیاز د

ا خـارج از سـازمان بـا یـن است اسرار و اطالعات محرمانه سـازمان را در داخـل و کان ممارمندک
سـت یبا مـیه نکـر داده شـود کارمنـدان تـذکد بـه ین خصوص بایدر ا. بگذارند کگران به اشتراید

ان و یه مربـوط بـه مشـترکـآنچـه  ا هریو ی سازمانی ها استیاطالعات مربوط به داخل سازمان، س
یـی سـازمان دارا یکاطالعات محرمانه . بگذارند کبا خارج از سازمان به اشترا است را معامالت

ی ت رقـابتینظر مز ه سازمان موردکدهد  مینان را مین اطیه اکرود  میار به شمار کسب و کمهم آن 
سـازمان ی ن اطالعات به خصوص نزد رقبا افشا گردد، قدرت رقابتیاگر ا خود دارد.ی نسبت به رقبا
  . )Azmi, 2010( شود میف یقبا تضعدر مقابل ر

ــار ــقااخــوان و همک ــین اخــالق و خل ــق دیگــری در خصــوص رابطــه ب  دانش و  نش در تحقی
عملکرد سازمانی انجام دادند، نشان دادند که رابطه مثبت و قوی بین اخـالق و عملکـرد سـازمانی 

  وجـود دارد دانش های خلـقفراینـدوجـود دارد، همچنـین رابـط مثبـت و معنـادار بـین اخـالق و 
.(Akhavan, Ramezan & et al, 2014)  
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پـردازد.  میها و سـوابق آن  یانجمیدانش، ی گذار کاشترای ساز و مدلی به بررس )٢٠٠۶(ن یل
ی ا ه در مباحث اخالق حرفهکپردازد  ی میدانش ضمنی گذار کاشترای ن مقاله محقق به بررسیدر ا
سـازمان  یتوانـد بـه بقـا میدانش   کدر اشترانداشتن ل یتما رایبرخوردار است، زی ادیت زمیاز اه

 ست.یر اخالقیرو غ نیضربه بزند و از ا
گذاری دانـش ضـمنی را از  ای و مشارکتی اشتراک شده، عدالت توزیعی، عدالت رویه در مدل ارائه

  .(Lin, 2007)دهد  تأثیر قرار می طریق دو میانجی: تعهد سازمانی و اعتماد در میان همکاران تحت 
چوان زنگ و همکارش در تحقیقی به بررسی نقش فضای اخالقی در مدیریت دانش و تأثیر آن 

های  های مختلف از دیدگاه وری کار پرداختند. نگرانی بر ارزیابی اعضا، رضایتمندی، اشتغال و بهره
شود. در نهایت این تحقیـق سـه  های اخالقی و فرهنگی در سازمان می فردی و جمعی موجب تنش

شود که شـامل: منـافع شخصـی، مسـئولیت اجتمـاعی و  جو اخالقی در سازمان شناسایی می بعد
ای / حقوقی است. ایـن بعـد جـو اخالقـی بـا سـه معیـار جـو اخالقـی تالقـی دارد:  کدهای حرفه

  (Tseng & Fan, 2011).خودپرستی 
اخـالق و ها و ارتبـاط آن بـا  دانـش در سـازمان کاشـترای بـه بررسـ در تحقیق دیگری،دوراند 
دانش  کدانش پرداخت. اشترا کو عدم اشترا کل دارندگان دانش به اشترایو در واقع تما احساسات
ســازمان اســت. اطالعــات معتبــر، ی ان اعضــامیــع اطالعــات معتبــر در یانتقــال ســری بــه معنــا
. انتقـال بـه موقـع اطالعـات معتبـر مشخصـه به واقعی بـودن دارده فرستنده معتقد کست یاطالعات

دانـش در سـازمان بـه خطـر  کموارد اشـترای هاست. اما در برخ دانش در سازمان کت اشترایفکی
ن یـننـد و اک مـیشده را منتقـل  فیا اطالعات تحریدانش ندارند و  کبه اشترای لیافراد تما افتد، می

  ).Durand, 2007( شود ی میادیند زیمنجر به عواقب ناخوشا
های اجتمـاعی در تسـهیل اقـدامات  ای به بررسـی نقـش سـرمایه در مقاله نیزعسگری و همکارانش 

مدیریت دانش پرداختند. آنها در پژوهش خود به نقش عواملی چـون اعتمـاد، هویـت و تعهـدات اشـاره 
 خاصـی را عمـل گروهی دیگر یا فرد که باشد داشته اطمینان تواند می میزان چه تا یعنی فرد کردند. اعتماد

 دارنـد اجتمـاعی انتظـار یک عضو : افراد کند می تعریف گونه اعتماد را این نیز . فوکویاما داد خواهد انجام
 . اعتماد باشند متداول هنجارهای مشترک مبتنی بر و همکارانه، صادقانه، مند، قاعده ، اعضا رفتارهای دیگر
 اجتماع یک در  اعتماد میزان هرچه کند. تسهیل می همکاری را . اعتماد است افراد شناختی در حالتی روان

 . داد خواهد پرورش را اعتماد خود همکاری نیز و بود خواهد همکاری بیشتر احتمال باشد، بیشتر
 نـانکارکاز ی اریبسـ هکـ اسـت نیـا در مدیریت دانش اقدامات انجام در اعتماد مقوله تمیاه
ی بـرای لیتمـا رو، نیـا از داننـد؛ مـی خودی برا کسیر جادیا موجب را گرانید با خود دانش میتسه
 تیـن حسـن بـه آنهـا شـود مـیباعـث  سازمانی اعضا نیب در اعتماد وجود ندارند؛ ارک نیا انجام
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 و دانـش تـر راحـت و باشـند نـان داشـتهمیاط شـده میتسـه دانش از ردنکن استفاده  سوء و گریدیک
 شیافـزا سازمان در دانش میتسه زانمی بین ترتیبد دهند. قرار گرانید اریاخت در را خودی ها تجربه
  است.ی ضمن دانش ژهیو به دانش، خلقی برای ضرور  میاقدا خود زین دانش میتسه و ابدی می

شـود.  ی مـیجمعـ اعتمـاد جـادیا موجـبی اجتمـاعی ها هکدر شب انتظارات و تعهدات وجود
 در انتظـارت و تعهـدات عامـل تمیاه. شود ی میجمع اعتماد جادیا موجبی اجتماعی ها هکشب
ی نـوع سـازمان در تجربـه و دانـش انتقـال هکـ ل اسـتیـدل نیا به مدیریت دانش اقدامات لیتسه
 نیـا در افراد هرچه  .شود می انجام آن جبران دمیا با گرانیبا د دانش میتسهی عنی .است بستان −بده
 شتریب آنها نیب اعتماد زانمی نند،ک عمل خود تعهدات وها  قول به و نندکعمل  تر صادقانهها  یارکهم
ی رفتارهـا هی کـحـال در .ابـدی می شیافـزا هـم بـا شـتریبی ارکـهمی بـرا آنهـا لیـو تما شـود می

  رساند. می بیآس اعتماد نیا بهها  یبدقول و ها، یرو کت طلبانه، فرصت
 هـا و ارزش یکی بدانند. فرد از افراد گروهی دیگر یا فرد با خودشان افراد که است معنا این به هویت

گروهـی  هویـت ایـن داند. می ای مرجع مقایسه چارچوب عنوان به ها را یا گروه افراد استانداردهای دیگر
 در .کنـد می زیـاد ها را همکاری میزان و دهد می افزایش را اطالعات برای تبادل شده های ادراک فرصت
  کند. می ایجاددانش  خلق یادگیری و اطالعات، تسهیم مهمی در موانع هویت احساس نبود مقابل،

 و تیـبـه موفق نسبت را او ند،ک می ارک آن در هی کسازمان ای گروه به نسبت فرد تیهو احساس
ی بـرا بدانـد ت خـودیـموفق را گـروه تیـموفق فـرد هی کـهنگام .سازد می حساسی گروه ردکعمل
 خود دانش میتسهی برا الزمی از آمادگ و ردک خواهد تالش خالقانهی ها دهیا هئارا راه از آن شرفتیپ
  .بود خواهد برخوردار زین گرانید با

روابطـی  که سـازمان است این نیازمند اجتماعی مدیریت دانش −انسانی زیرساخت ایجاد مجموع در
  ).١٣٩١ایجاد کند (عسگری و همکاران،  سازمان در هنجارهای سازنده همکاری و تعهد، اعتماد، مبتنی بر

 مانند انسانیی نیرو تمایالت و ها مهارت ها، یتوانمند به دانش ز کسبینی دگاه اسالمیاما از د
 سازمان نیاز مورد دانش تا کارکنان، است وابسته آن امثال و استقامت و صبر تواضع، پرسش، تفکر،

 مخّل  که آن، امثال وی کار حسادت، پنهان تکبر، مانند منفیی فتارها ر و صفات از و کنند کسب را
 خودنمـایی، بخـل، صـادق طمـع، امـام حدیثی در چنانچه. نمایند اباجتن هستند،ی یادگیر امور

 را دانش به عمل کفخرفروشی، تر حیایی، کم لفاظی، زحمت ،یگریز حقیقت خودستایی، تعصب،
  .است برشمرده دانشمندان آفات از

 مترتـب ثـواب آن بـر که است واجب دانش گسترش و نشر نه تنها اسالم منظر از بدین ترتیب،
 پخـش و نشر دیگران به و نماید پنهان و کتمان را دانش هرکس بلکه شده، داده بهشت وعدهو  است
  ). ١٣٩٢، اکبریگیرد (منطقی و  می قرار الهی نفرین و مورد لعن نکند،
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  ی مدیریت دانشها رابطه اخالق با مدل. ٢−٢
به بررسی معضالت اخالقی کـه  )Costa & Silva, 2007( ای دیگر گوستا و همکارانش    در مقاله

   .پردازند در دانش سازمانی وجود دارد و اهمیت اعتماد برای کاهش این معضالت می
فرهنـگ سـازمانی  گـذاری، که اشـتراک در پژوهش خود به ایجاد محیطی اخالقی آنهادر واقع 

ه بررسـی تضـاد پردازند از سوی دیگر آنها ب می ،آرمانی، و جوامعی از اشتراک دانش را ترویج دهد
 وری افـراد در مقابـل اشـتراک بین توازن و مصالحی بین نگهداری دانش ضمنی شخصی برای بهره

همچنـین بـه بررسـی اسـتفاده از اخالقیـات و منفعـت  پردازنـد و وری سازمان می دانش برای بهره
  پردازند.  میگذاری  اعمال ضد اشتراک عنوان بهشخصی 
های جریان دانـش در  ، مدلمدیریت دانشعلمی در خصوص با بررسی مفاهیم و مکاتب  آنها

و مـدل   SECIسـازی سـازی، ترکیـب، درونـی های معنوی، اجتماعی، بیرونی (مدل مقابل اخالق
های  کننـد کـه مـدل گیری می پـذیر، نتیجـه  یک پاسخ امکان عنوان بهرابطه فیسک) و اهمیت اعتماد 

کننـد و در نتیجـه مسـائل و معضـالت  مـیای تمرکز  رهزنجی فرایندیک  عنوان بهپیشین تنها بر دانش 
اخالقی (تعهد برای اشـتراک دانـش، دارایـی شخصـی، ارزش شخصـی، اسـتقالل، حفـظ حـریم 

مـدیریت شود. این معضالت اخالقی به وضـوح باعـث تضـعیف  ) نادیده گرفته می ... وخصوصی 
  .مشهود استقش اعتماد نشود و در اینجاست که  می دانش

های ذاتـی  شوند که مهارت ها از افرادی تشکیل می سازمان : ذهنی در مقایسه با اخالقهای  مدل
اسـتدالل،  فراینـددر هـر گـامی در  گذارند. به این معنا که در سطوح مختلف به نمایش می خود را

شـود کـه  مـیپردازند سرعت تحلیلی متفاوتی دارند، در واقع مشخص  افرادی که به حل مشکل می
توانـد وابسـته بـه کارکنـان  ، میخود در حل مسئله کمتر سریع هستندکارکنانی که در ساختار ذهنی 

گـذاری آیـا اخالقـًا مجـاز بـه  ک شود اینست که آیا در فضای اشترا الی که مطرح میؤدیگر باشد. س
 ست، هستیم؟آنهاذاتی  یچه توانایناز آ تر سریع وادار کردن افراد به کار کردن

صول تحقیق در تحلیل انسان بیشتر احتمال دارد که به ساخت مدل بپردازد که چه چیز درست ا 
  غلط است!  چه چیز است در اطالعات نمایش داده شده تا،

با توجه بـه ایـن امـر، رقابـت اصـلی مهـم . هاست ترین بقای قوی شناسی یکی از اصول زیست
های  دنبـال سـاخت مـدلکـه افـراد بـه  کنیمنتاج توانیم به صورت خودکار است است. بنابراین آیا می

حمایـت از ایـن  عنوان آن را به اشتراک بگذارند هستند؟ بهاساس حقایق زمانی که بخواهند ذهنی بر
تواننـد  انتقـال می فراینـدتوانند تالش کنند که اصول را تغییر دهنـد و یـا در هنگـام  مسئله، افراد می

  کار گیرند.ه خود بدیدگاه متفاوتی در ساخت و کار ذهنی 
لفـی بـرای انتقـال های مخت و چارچوبها  بندی محققان طبقه در مقایسه با اخالق: SECIمدل 
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شـود را شناسـایی  نوع انتقـال دانـش را کـه در عمـل دیـده می جمثال پن عنوان بهاند.  دانش ارائه داده
اتژیک و انتقـال متخصـص. ، انتقال نزدیک، انتقـال دور، انتقـال اسـتر. انتقال پیاپی (نوبتی)کردند

انتقال دانش است، چهـار نـوع را مشـخص  فرایندتخاذ دیدگاه دیگری که بر پایه نقش بازیگران در ا
مبتـدیان بـه  گذاری اشـتراکگذاری متخصصـان،  گـذاری تولیدکننـدگان، اشـتراک کند: اشتراک می

 طور معمـول بـهمسـئله اخـالق  دربـارهگذاری کارگران ثانویه دانش. تحقیقـات  تخصص و اشتراک
که انتقال دانـش در واقـع بیشـتر  در حالی شوند، تفاوتی میان انتقال دانش و اشتراک دانش قائل نمی

 مفهومی ابزاری و اشتراک دانش مفهومی اجتماعی دارد.
گذاری دانش با توسل به زور اسـت در  که درصدد توسعه فرهنگ به اشتراک های سازمانی برنامه
محـوری در  عنوان بـهتوانـد  کنـد و ایـن نقـض می ق و حریم خصوصی افراد را نقـض میواقع حقو
های  سـازمان ویژه بـهو  ها انهای سازم مسئولیت عنوان فاظت از حقوق بشر که در واقع بهمباحث ح

 .شودهاست مطرح  ملیتی و دولت چند
ان هستند و یا اینکه این ها مالک دانش کارکن در این خصوص سؤاالتی مطرح است. اینکه آیا سازمان

دانش، ویژگی مستقل شخصی افراد است و تحت حقوق بشر، مربوط به حریم خصوصی و امنیت فـرد 
گذاری دانش عمل به حق سازمانی در حقوق مالکیت  ک شود؟ آیا توسعه ساختارهای سازمانی اشترا می

یست قرارداد کار صـریح و با معنوی سازمانی است، یا تعرض به حریم خصوصی کارکنان است؟ آیا می
  روشنی وجود داشته باشد که حقوق مالکیت معنوی را به صورت عادالنه تعریف کند؟

آورد که گاهی ایـن  ها به وجود می ها را در سازمان انواع مختلف دانش، اشکال مختلف درگیری
ا حقوق سازمانی در خصوص دانش را به رقابـت بـا حقـوق افـراد در خصـوص دانـش وها  درگیری

در چارچوب حقوق بشر که شامل مالکیت معنـوی و حـریم خصوصـی اسـت  دارد. این حقوق می
حـدود ملـی و  بـه واسـطههای فرهنگی که  ها توسط ارزش پذیرفته شده است و بنابراین این درگیری

  شود. گیرد، تنظیم می هنجارهای سازمانی شکل می
یک منبـع مشـترک و  عنوان بهعی دانش در روابط اجتمادر مقایسه با اخالق:  1مدل رابطه فیسک

داننـد و عادالنـه بـین افـراد  شود و آن را متعلق بـه گـروه می مینه یک دارایی شخصی در نظر گرفته 
 . »برای توست«شود، پیرو این ایده آنچه برای من است  میاشتراک گذاشته 

گرفته شود که این روابط بین  بایست در نظر بایست مدنظر قرار بگیرد. این مسئله می اما مواردی نیز می
تواند به دالیل و مقاصد مختلفی صورت گیرد که این امر خود به معنی یک معضل است: آیا افراد  افراد می

کنند؟ از سوی دیگر این امکان وجود دارد که افراد دانش  در گروه در همان مسیر مفاد عضویت حرکت می
براساس اهداف ایدئولوژیک و یـا براسـاس همبسـتگی افراد که را با دیگران به اشتراک بگذارند، در زمانی 

                                                           
1. Fiske 
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را قبـول » آنچه مال من است، متعلق به شماسـت«: اگر است خود باعث معضلیدارند احساس مشترک 
گذاری اجتمـاعی کـه سـاختار غالـب نیسـت  داشته باشیم، چگونه ممکن است که این مدل از اشـتراک

  حمایت کند؟ بنابراین اگر دانش یک منبع مشترک است باید در طول سازمان به اشتراک گذاشته شود. 
باالتر به   شوند و رتبه بندی می رسمی، تجربه و یا سن رتبه بندی افراد براساس قدرت در سیستم رتبه

تر  های پـایین معنی دسترسی بیشتر به دانش است. یک فرد در رتبـه بـاالتر کـه دانـش خـود را بـا رتبـه
گذارد، انتظار دارد که در عوض قدرت و یا موقعیت دریافت کند. در واقـع  سخاوتمندانه به اشتراک می

دهد. در واقع فـردی کـه دانـش را بـه اشـتراک  نظور به دست آوردن نفع انجام میاشتراک دانش را به م
انگیـزه تفـاوت قـدرت با گذارد در عوض انتظار یک توجه معنوی دارد. در این موارد اشتراک دانش  می

  به اشتراک دانش هستند. مایلانگیزه تغییر در قدرت خود  اگیرد. در واقع افراد ب صورت می
در . شـود مـیک دانـش درک  های اشـترا ی، دانش جهت تثبیت و توازن در تالشدر روابط برابر

زیرا یـک  ؛شود دانش به اشتراک گذاشته می. واقع اشتراک دانش بر پایه تبادل اطالعات مشابه است
در  یفـردی انتظـار چیـز مشـابهبه دلیل اینکه به اشتراک گذاشته است و یا  فرد چیزی مشابه را قبالً 

  گذاری دانش برابری است. واقع انگیزه برای اشتراک در. عوض دارد
تواند برابری را شناسایی کند. توسط کمیت دانش اشتراک گذاشته  اما از نظر اخالقی چگونه یک فرد می

  یـک منطقـی نیسـت! آیـا  شده؟ یا توسط تعیین صالحیت دانش به اشتراک گذاشته شده؟ این مـوارد هیچ
گذاشته  به اشتراک  پیشترتوانیم فردی را موظف به اشتراک دانش در عوض دانشی که  می طور اخالقی ما به
کنیم؟ افراد تمایلی به اشتراک دانش در شرایطی که در عوض چیزی دریافت نکنند ندارد و یـا شـاید  ،شود

  عنوان کــاالیی کــه دارای ارزش اســت و  گــذاری دانــش بــه تمایــل کمــی داشــته باشــند. در روابــط قیمت
شود. در واقع افـراد دانـش را در ازای دریافـت پـاداش بـه اشـتراک  تواند معامله شود در نظر گرفته می می
  گذارند. وقتی پاداش دریافتی به اندازه کافی باال نباشد، افراد تمایل چندانی به اشتراک دانش ندارند. می

به مالکیت معنوی است؟ بنابراین معضالت در این بخش عبارتست از: دانش مورد معامله متعلق 
ها و یا حتی کشورها نتواننـد ایـن دانـش را بـا  افتد اگر مردم یا سازمان و از نظر اخالقی، چه اتفاقی می

  شود. ای به دست آورند؟ بنابراین یک شکاف دانش ایجاد می های بودجه توجه به محدودیت
برای درک معنای دانش شخصی های ذهنی مستلزم شار ذهنی است و بنابراین عرف  در نهایت مدل

هر دو  در زیرا ؛توان مقایسه کرد های دیگر نیز تا حدی می قابل مقایسه با جریان سازمانی نیست، در مدل
ها را به صـورت سـنتی در  رسند. اولی سازمان های متفاوت به هدف می جریان سازمانی بحث در زمینه

توانـد کلیـدی بـرای حـل  . حـال آیـا اعتمـاد میعنوان دانش جمعی / اجتمـاعی گیرد و دومی به نظر می
کـه اعتمـاد  است باشد؟ جواب این مدیریت دانشهای  فعالیت ویژه بهها  معضالت اخالقی در سازمان

زیرا این مسئله با توجه  است؛ کند. گرچه به دست آوردن جواب قطعی کار دشواری نقش حیاتی ایفا می
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هـای خـاص هـر سـازمان  ی مدیریت و کارکنـان و ارزشها های سازمانی، ارزش به هر سازمان، ارزش
  .(Costa, Prior, & Rogerson, 2010)  متفاوت است

 
  های اخالقی مرتبط و شاخص مدیریت دانش. ابعاد ٣−٢

و ارتبـاط  ریـزی اخالقـی ها اران به شاخصکو همیی فردو از سوی رضاییانق انجام گرفته یدر تحق
 شده است:ت دانش اشاره یریآنها با هر بعد مد

 وجدان، دیگران، همدلی با و کمک تعهد، مالکیت، رعایت پذیری، مسئولیت صداقت، اعتماد،
مربوط به هر بعد دانش به شـرح ی اخالقی ها شاخص در این تحقیق .صحت، محرمانگی در دقت

 ر مطرح گشته است:یز
 ؛دانش خلق بعدی برای همدل و کمک ،یفرد اعتماد دانش، تکیمال تیرعا −
  ؛دانش حفظ وی بعد سازماندهی برا صداقت و صحت در دقت تعهد،  −
  ؛دانش انتقال و انتشار بعدی برا گرانید به کمک و تکیمال تیرعا وجدان، ،یگروه اعتماد −
 .دانش تسابکا وی ریارگه کب بعدی برای ریپذ تیمسئول صداقت، ،یمحرمانگ −

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  های اخالقی : ابعاد مدیریت دانش و شاخص ١شکل 
  

ۀ رابطـ مدیریت دانشو ابعاد ی اخالقی ها شاخصن یه بکند ک میپژوهش اثبات  نیت ایدر نها 
  ).١٣٨٩ ی،نوری قاض و ییان فردوییرضاوجود دارد (ی دار یمثبت و معن
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 خلق دانش
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 انتشار دانش

کارگیری دانشبه

 رعایت مالکیت

 اعتماد فردی

 کمک و همدلی

 تعهد

 دقت در صحت

 صداقت

 اعتماد گروهی

 وجدان

 رعایت مالکیت

کمک به دیگران

 محرمانگی

 صداقت

 پذیریمسئولیت
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تبدیل دانـش بـا توجـه بـه  فرایندسازمانی و  به بررسی نسبت فرهنگ در پژوهشی دیگر محققان
سازی،  سازمانی و درونی داری بین فرهنگ دهد که رابطه معنی نتایج نشان می. پرداختند SECIمدل 
 سازی معنا ندارد. که این ارتباط با اجتماعی سازی و ترکیب وجود دارد در حالی بیرونی

  دانش عنوان شده شامل موارد زیر است:مدیریت  بارهمحققین مختلف در از سویاصول اخالق که 
پذیری، وجدان کاری، تعهد، اعتماد جمعـی، اعتمـاد سـازمانی، مراقبـت از صـحت  مسئولیت

داری، رفتـار عادالنـه،  دانش، صداقت، کمک و همدلی با دیگران، وفـاداری، دوراندیشـی، امانـت
 کنترلی. خود پذیری، مشورت با دیگران، فروتنی، پشتکار در کار، دلجویی و انتقاد

 کند: های اخالق را به صورت زیر معرفی می در این پژوهش محقق رابطه ابعاد با شاخص
 ؛های سازمانی و عدالت ارزش  
 ؛جمعی اعتماد  
 ؛اعتماد سازمانی 
 ؛صداقت 
 ؛رفتار منصفانه 
 ؛فروتنی 
 ؛نقدپذیری 
 ؛کار پشتکار در 
 ؛مسئولیت تعهد و 
 ؛تیمسئول 
 ؛وجدان کاری  
 ؛تعهد 
 ؛وفاداری 
 ؛بینی پیش 
 ؛داری امانت مالکیت فکری و 
 ؛رازداری 
 ؛حق مالکیت معنوی 
 ؛امانت 
 ؛صحت دانش مراقبت در 
  ؛روحیه کار گروهی 
 ؛مشورت با دیگران 



 ١٢٧                                                                                              دانش تیریاخالق در مد

 

 ؛کمک و همدلی با دیگران 
 ؛رویی خوش 
 کنترلی خود.   

در  مـدیریت دانـشاصول اخالق در کنار دیگر فاکتورها از جمله فاکتورهای کلیـدی موفقیـت 
وری بیشـتر از نیـروی کـار  های اجتماعیسـت و موجـب بهـره اخالقیات از سرمایه. هاست سازمان

تـر بـوده و  آمیز در سایه اخالقیـات، موفقیـت مدیریت دانشهای  شود. استفاده از سیستم موجود می
کیداز سوی دیگر . هستند  افراد بیشتر مایل به درگیری در آن و افـراد  بر اخالقیات از سوی سازمان تأ

های فعلـی خـود را  بایست نیازمندی ها می سازمان. کند تبدیل دانش ضمنی به صریح را تسهیل می
سازی بپردازند که از طریق آن، کارکنان با مباحـث کتبـی جمعـی و  به درونی در نظر بگیرند و بیشتر

و عملکرد خـود  دانش نتیجه کار، عنوان بهاسناد موجود به جهت آموزش کامل و عالی آشنا شوند و 
 (Akhavan & et al, 2013). را ارتقا دهند

که توسط محققـان  مدیریت دانشاخوان و همکارانش در پژوهش دیگری مسائل اخالقی مطرح در 
  نشان داده شده است: ١جدول شماره که در  اند شده است را در قالب جدولی نشان داده بیاندیگر 
 

  )٢٠١۴جدول اخوان و همکارن (: نویسندگان و مسائل اخالقی ١جدول 

 محققان موارد اخالقی ردیف
Land (2007), Chua (2002)پذیریمسئولیت−پاسخگویی ١
Huysmans and Wit (2004)کاریوجدان ٢
Azmi (2010), Chua (2002), Nahapiet and Ghoshal (1998)تعهد ٣

 Rezaiian and Ghazinouri (2010); Inkpen and Tsang جمعی  اعتماد ۴
(2005);Hutchings and Michailova (2004)

Galford and Drapeau (2003), Mirzaeei et al (2009)اعتماد سازمانی ۵
Azmi (2010)رازداری ۶
Azmi (2010), Lang (2004);Yli-Renko et al (2009)حق مالکیت معنوی ٧
Azmi (2010)مراقبت از صحت ٨
Azmi (2010), Lang (2004)صداقت ٩
Azmi (2010), Huysmans and Wit (2004), Chua (2002)کمک و همدلی با دیگران ١٠
 Jordan and Troth (2011), Bove and Johnson (2009), Huddlestonوفاداری ١١
Calof and Smith (2012), Johnston (2012)بینیپیش−دوراندیشی ١٢
Sayce (2012), Khenifer and Moghimi (2009)داریامانت ١٣
Al-A’ali (2008)رفتار منصفانه ١۴
Khenifer and Moghimi (2009)تواضع و فروتنی ١۵
Al-A’ali (2008)پذیرینقد ١۶
Harper et al (1998)مشورت با دیگران ١٧



                        ١٣٩۵ پاییز و زمستان/ ١٠ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١٢٨

 محققان موارد اخالقی ردیف
Neck et al (2000), Raps (2005)قدمپشتکار و ثبات ١٨
Ferris et al (2008)رویی و دلجوییخوش ١٩
Hsiang Hsu and Yang Kuo (2003)کنترلیخود ٢٠

  
  شناسی پژوهش . روش٣

  .  است شدههای روش فراترکیب استفاده  در این تحقیق جهت انتخاب مقاالت از برخی از گام
 

 های گردآوری اطالعات روش. ١−٣
خواهد بود. در مرحله نخسـت ی دانمیو ی ا تابخانهکن پژوهش یاطالعات در ای گردآوری ها روش

مـرور ادبیـات از جملـه  سیسـتماتیکهـای  ماننـد روشی ا تابخانهکات است از روش یه مرور ادبک
ه ارزیابی چارچوب ارائـه شـده کدر مرحله سوم . شود میهای روش فراترکیب استفاده  برخی از گام

  . شود میفاده از پرسشنامه و مصاحبه استفاده با استی ریگ نمونهی دانی میها باشد از روش می
  

  روش گردآوری اطالعات. ١−١−٣
ای  تابخانهکخواهد بود از روش ی دانمیو ی ا تابخانهکن پژوهش یاطالعات در ای گردآوری ها روش

 .شود میهای روش فراترکیب استفاده  برخی از گام های سیتماتیک مرور ادبیات از جمله مانند روش
  

  فراترکیب. روش ٢−٣
ــرین روش ــی از بهت ــب یک ــل داده روش فراترکی ــت تحلی ــاختاریافته جه ــای س ــی اســت ه ــای کیف   ه

)Britten & et al, 2002.(  این روش به نوعی مطالعه و بررسی مطالعات دیگر است، و نوعی مطالعه
  کند.  می های استخراج شده از مطالعات مرتبط و یا مشابه با موضوع تحقیق را بررسی کیفیست که یافته

های آماری محض تکیه   های کمی از ادبیات و نگرش در مقایسه با روش کمی فراتحلیل که بر داده
 دارد، فراترکیب بر مطالعات کیفی، که ممکن است لزومًا ادبیات وسیعی را شامل نشود تمرکز دارد.

  
  مراحل روش فراترکیب

ــا چهــارم گــام در ایــن تحقیــق جهــت جســتجو و انتخــاب سیســتماتیک مقــاالت از   هــای اول ت
روش فراترکیـب اسـتفاده  )(Sandelowski & Barroso, 2007 گانه سندلوسـکی (مراحل هفت

  است.  شده
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  تحقیق سؤالتنظیم  گام اول:. ١−٢−٣
مطالعه است ایـن  »چی چیزی −What«پژوهش تمرکز محققان بر  سؤالدر گام اول جهت تنظیم 

  شود: میت زیر تنظیم سؤاالگویی به  مورد از طریق پاسخ
Who− :کند میجامعه مورد مطالعه را مشخص  چی کسی. 

When− :شود کارگیری محدوده زمانی در پژوهش میبه چارچوب زمانی موجب  چه وقت.  
How− :ست که برای فراهم کردن مطالعات استفاده شده  روشی »چگونگی«در واقع  چگونگی

فراترکیب شـده و مقـاالتی  فرایندمقاالت مناسب که وارد  ، محقق با در نظر گرفتن معیارهایی. است
  کند. میشوند را شناسایی  مین خارج آکه از 
 

  گام دوم: انجام ادبیات سیستماتیک. ٢−٢−٣
 پردازد: میمند متون  در گام دوم فراترکیب محقق به بررسی نظام

هـا و  در ژورنال شـده در این مرحله محقق جستجوی سیستماتیک خود را بـر روی مقـاالت منتشر
اند و در طـول  ، با کلمات کلیدی مرتبط که به دقت انتخاب شـده کند های مختلف متمرکز می کنفرانس
کند. در نهایـت  میاقدام به جستجو  ،اند طور متناوب مورد بررسی دوباره و ارزیابی قرار گرفته تحقیق به

  .   های برخط را انجام داده تا مقاالت منتخب را مشخص کند ای از جستجوی محقق مجموعه
 قلمـرو در موجـود اطالعـاتی در منـابع شـده منتشر مقاالت سیستماتیک جستجوی به توجه با

بـا  مـرتبط کـامالً  کلمـات انـد، شده انتخاب تحقیق این برای مناسبی کلیدی بسیار کلمات تحقیق،
 .اند ترکیب شده ای بنیان و اخالق حرفه های دانش  با سازمان مرتبط عناوین با و بوده مدیریت دانش

 کلمـات مطالعـه هـر مقالـه بـه بوده و کلیدی کلمات براساس کامالً  مقاالت کامل متن دانلود
 تکمیـل جهـت مجدد جستجوی جدید کلیدی کلمات از افزودن است. پس افزوده کلیدی موجود
  دارد. تحقیق ضرورت

  
  : جدول کلمات کلیدی٢جدول

های کلیدیواژه
 انگلیسیفارسی

 Ethicمدیریت دانش
 Ethical Issueبنیانهای دانشسازمان

Business Ethicایاخالق حرفه
 Moral issueاخالق سازمانی
 Ethical Issueمسائل اخالقی
 Ethicمنابع اسالمی
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  مقاالت مناسب جستجو و انتخات. ٣−٢−٣
 بـا ابتدا از بایستی تحقیق در گام سوم فراترکیب که جستجو و انتخاب مقاالت مناسب است، هدف

 .گیـرد صورت تحقیق آغاز در جدید مفهوم یا دهیا یک و شده متمایز سایر تحقیقات مطالعه اهداف
 بـین اخـالق مـرز بـا ارتبـاط امـا ؛دارنـد وجود مدیریت دانشمورد  در بسیاری شده یافت مقاالت
  بود. شده خواهد  استفاده مقاالت و شده یافت مقاالت

 و شـوند مـی انتخـاب قلمـرو تحقیـق در شـده معرفی معتبر علمی های پایگاه از فقط مقاالت
 مقـاالت شـد. خواهنـد حـذف نباشد پذیر امکان آنها متن به یا دسترسی و بوده نامعتبر که مقاالتی

  .شد خواهند حذف نیز کیفیت بی
شده متناسب با سؤال تحقیـق  جستجو، باید مشخص کنیم که آیا مقاالت یافت فراینددر ابتدای 

باشد یا خیر. به منظور رسیدن به این هـدف مجموعـه مطالعـات منتخـب را چنـدین بـار مـورد  می
کنـیم کـه ایـن  مـیدهیم. در این مرحله، در هـر بـازبینی تعـدادی از مقـاالت را رد  میبازبینی قرار 

 . شوند نمیفراترکیب بررسی  فرایندالت دیگر در مقا
 

 های پژوهش . یافته۴
بنیـان  های دانش سـازمانو  مـدیریت دانـشدر نهایت با بررسی مقاالت مطرح در حـوزه اخالقیـات، 

فاکتورهای  ١شمارۀ از مقاالت استخراج گردید. در جدول  مدیریت دانشفاکتورهای اخالقی مرتبط با 
 اساس تحقیقات اخوان و همکاران آورده شده است. اخالق به تفکیک نویسندگان مقاالت بر

در قالـب ) ١(جـدول شـماره  با توجه به تحقیقات صورت گرفته، جدول اخـوان و همکـارانش
 توسط محقق تکمیل شد. ٣ه جدول شمار
 مســائل  ، ســپسکــار بــدین صــورت بــود کــه مقــاالت مــرتبط بــا بحــث مطالعــه شــد فراینــد

 هایـت نآوری گردیـد. در  ها اشـاره شـده بـود جمـع که توسط محققین بدان مدیریت دانشاخالقی 
 نشـده بـود  ای بـه آنهـا اشـارهکه در جـدول آقـای اخـوان و همکـارانش  یآن دسته از مسائل اخالق

  کـهدر جـدول ایشـان بیـان شـده  در خصـوص مـواردالزم بـه یـادآوری اسـت کـه اضافه گردیـد، 
 .  توسط محققان دیگر نیز آورده شده بود، نـام محقـق جدیـد بـه قسـمت نـام محققـان اضـافه شـد

  آورده ٣ شـمارۀ رسـیدیم کـه در جـدول مدیریت دانشاخالقی مرتبط با   شاخص ٢۴نهایت به در 
 شده است.
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  ) توسط محقق٢٠١۴: تکمیل شدۀ جدول نویسندگان و مسائل اخالقی اخوان و همکاران (٣جدول 
 محققانموارد اخالقی ردیف
)١٣٨٩نوری (رضاییان فردویی و قاضی ;Land (2007), Chua (2002)پذیریمسئولیت−پاسخگویی ١
 )١٣٨٩نوری ( رضاییان فردویی و قاضی;Huysmans and Wit (2004)کاریوجدان ٢

 تعهد ٣
Azmi (2010), Chua (2002), Nahapiet and Ghoshal (1998); Lin (2007); 

Costa, Prior and Rogerson (2010), )؛ ١٣٨٩نوری ( رضاییان فردویی و قاضی
)١٣٩١بری معظم ( عسگری، جوکار، محودی فاتح و خلعت

 )١٣٨٩نوری ( رضاییان فردویی و قاضیاعتماد فردی ۴

 اعتماد جمعی ۵

Rezaiian and Ghazinouri (2010); Inkpen and Tsang (2005);Hutchings 
and Michailova (2004); Costa, Prior and Rogerson (2010); Lin (2007); 

Hase,Sankaran and Davies (2006); ١٣٨٩نوری ( رضاییان فردویی و قاضی (
 )١٣٩١بری معظم ( عسگری، جوکار، محودی فاتح و خلعت

 Galford and Drapeau (2003), Mirzaeei et al. (2009); Costa, Prior and Rogerson اعتماد سازمانی ۶
(2010); Soini (2008); Syed and Rechberg (2013); McInemey and Mohr (2007);

 )١٣٨٩نوری ( رضاییان فردویی و قاضی,Azmi (2010)رازداری ٧

 حق مالکیت معنوی ٨
Azmi (2010), Lang (2004); Dulipovici and Baskerville (2007); Costa, 
Prior and Rogerson (2010); Yli-Renko et al. (2009); Bolisani, Paiola 

and Scarso (2013); ١٣٨٩نوری (رضاییان فردویی و قاضی(
 )١٣٨٩نوری ( رضاییان فردویی و قاضی Azmi (2010)مراقبت از صحت ٩
 Azmi (2010), Lang (2004)صداقت ١٠

کمک و همدلی با ١١
)١٣٨٩نوری ( فردویی و قاضی  ;Azmi (2010), Huysmans and Wit (2004), Chua (2002)دیگران

 وفاداری ١٢
Jordan and Troth (2011); Bove and Johnson (2009); Huang and (2011); 

Bove and Johnson (2009); Huang; Gayton (2008) and Huddleston 
(2009); Bolisani, Paiola and Scarso (2013) 

 Calof and Smith (2012); Johnston (2012) بینی پیش−دوراندیشی ١٣
 Sayce (2012); Khenifer and Moghimi (2009)داریامانت ١۴

 Al-A’ali (2008); Costa, Prior and Rogerson (2010); Syed and Rechberg رفتار منصفانه ١۵
 (Awad & et al, 2004)و(2013)

 ) منطقی و اکبری١٣٩٢، (Khenifer and Moghimi (2009)تواضع و فروتنی ١۶
 Al-A’ali (2008)پذیرینقد ١٧
 Harper & et al (1998)مشورت با دیگران ١٨
 Neck & et al (2000); Raps (2005)قدمپشتکار و ثبات ١٩
 Ferris & et al (2008)و دلجوییرویی خوش ٢٠
 Hsiang Hsu and Yang Kuo (2003)کنترلیخود ٢١
 )Costa, Prior and Rogerson (2010); (Dulipovici & et al, 2007استقالل ٢٢
 Costa, Prior and Rogerson (2010)دسترسی ٢٣
 Costa, Prior and Rogerson (2010); Dulipovici and Baskerville (2007)حریم خصوصی ٢۴
 McInemey and Mohr (2007)همکاری ٢۵
Syed and Rechberg (21013); Lin (2007)عدالت ٢۶

 ;Costa, Prior and Rogerson (2010); Dulipovici and Baskerville (2007) مالکیت ٢٧
Syed and Rechberg (2013),١٣٨٩نوری ( رضاییان فردویی و قاضی( 

 Hase, Sankaran and Davies (2006)نیتحسن ٢٨
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 گیری  . نتیجه۵
گیـری  در نهایت با بررسی ادبیات موضوع در حوزه مسائل اخالقی مدیریت دانش موارد ذیل نتیجـه

  شود: می
های گوناگون،  افراد با انگیزه وجود دارد. مدیریت دانشموانع و معضالت گوناگونی در مسیر  •

تواند مانعی بر سر راه اجرای درست، شایسـته و  کنند که می خواسته یا ناخواسته اقدام به اعمالی می
  ؛ها باشد در سازمان مدیریت دانشمدار  اخالق
توان به اقدامات خرابکارانـه در خصـوص  از جمله معضالتی که در این زمینه وجود دارد، می •

نمود. افراد با انگیزه کسب قدرت و یا ترجیح منعفت شخصی بر منفعت سـازمان و یـا  دانش اشاره
کاری و تحریف،  حتی ترس از دست دادن جایگاه و شغل خود ممکن است اقدام به احتکار، دست

  ؛مبالغه، کم کردن، تخریب، حذف، توقیف و یا دریغ دانش در سازمان کنند
افراد به افشـای اطالعـات محرمانـه سـازمان دسـت تواند باعث شود تا  منفعت شخصی می• 

  ؛شود بزنند که این خود نقض وفاداری و نقض قرارداد محسوب می
دهـد کـه افـراد از  و زمـانی رخ می مدیریت دانـشسرقت ادبی از دیگر معضالت مطرح در  •

  ؛محتوای تولید شده توسط دیگران بدون ذکر نام آنها استفاده و اقتباس کنند
یندهای مدیریت دانش همچـون ازمانی ناکارآمد که افراد را به مشارکت اجباری در فرفرهنگ سا• 

  ؛گردد کند یکی دیگر از معضالت در مدیریت دانش محسوب می اشتراک دانش مجبور می
توان به تعارض مفاهیمی چون حفظ حـریم خصوصـی و مالکیـت معنـوی بـا  در نهایت می •

  اشاره کرد. مدیریت دانش
است که اخالقیـات بایسـت  مدیریت دانشای از معضالت مطرح در حوزه  جموعهاین موارد م

 مدیریت دانـشرسان باشد. موارد اخالقی ذکر شده در  در جهت حل این مسائل و معضالت کمک
نیـز  مـدیریت دانـشای و سازمانیسـت کـه در  در واقع همان اصول اخالقی مطرح در اخالق حرفه

  شوند. می مدیریت دانشخاص حوزه  رو کنند و از این نمود پیدا می
  

  . پیشنهادات١−۵
  آتی ارائه شود. انبرای محقق هاییپیشنهاددر پایان کار الزم است که 

های مرتبط با موضـوع  ن، جهت پژوهش در حوزهاتواند مبنایی باشد برای محقق میاین پژوهش 
  .مدیریت دانشاخالق در 
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