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 مقدمه 
شرایط محیطی و قواعد باازی  . اقتصاد جهانی در شرف تحول و ایجاد تغییرات ژرف و اساسی قرار دارد

توانند تنهاا باا تغییارات     ها دیگر نمی رحم، پیچیده، پویا و نامطمئن هستند که سازمان حدی بی قابت بهر

خاود را تمامین    بلندمادت حیاات و بقاای   ... ها، ساختار، فناوری و  ها، سیستم روبنایی مثل تغییر روش

 کاار  و کساب  عرصاه  در رقابت حفظ  به قادر ییها سازمان ،یجهان یدشد رقابت به توجه با امروزه. کنند

 اساتفاده  یفیات ک و یترضا، یبازده یارتقا یبرا ینکارآفر و نوآور خالقانه، یها روشاز  که بود خواهند

 افراد(. 1881،یکاییالو  یریام ینپاکد ،یآقاجان)  کنند کسب رقبا یگرداز  را سبقت یگو بتوانند تا کنند

منشاا    و دارناد  عهاده  باه  یاقتصااد  ساعه تو یهاا  چار   حرکتدر  یمهم نقش ینکارآفر کرده یلتحص

،  دونه)  گردند یم محسوب ها سازمان سطح در یخدمات و یدیتول ،یصنعت های ینهزم در بزرگ تحوالت

طاوری   به باشد یمامروزه توانایی و تمایل افراد در تسهیم دانش امری پر اهمیت برای سازمان (.  0222

زمان عدم تواناایی و عادم تمایال در تساهیم و توزیاع      های حیاتی مدیران در سا که یکی از محدودیت

درواقاع اهمیات مادیریت داناش بارای کساب مزیات رقاابتی در         .دانش جدید و در بین کارکنان است

با جاایگزین شادن کاارگر دانشای     . اخیر مورد توجه بسیاری از صاحب نظران واقع شده است یها دهه

، کاربرد مدیریت دانش و تسهیم دانش به طاور  (8..1دراکر، )  02به جای کارگر دستی قرن  01قرن 

) رقاابتی معرفای شاد    های یتمزمورد توجه قرار گرفت و به عنوان منبعی مهم برای کسب  یا گسترده

و  تجربیاات  تبادیل  و انتقاال  برای تالش کارکنان، دانش تسهیم از نهایی هدف( 0220هال و ساپسد، 

 .اسات  اثربخشای ساازمانی   پیشابرد  و افزایش منظور به نی،سازما منابع و ها ییدارا به افراد همه دانش

 تسهیم گیرند یم یاد که را چه آن در سازمان افراد که هستیم این خواهان اگر :گوید یم( 0222) سالوپک

 . باشاد  فاردی  مزیت نتیجه شرایط تسهیم آن، در که ایجاد شود و فراهم سازمان در شرایطی باید کنند

 داده توساعه  و ایجااد  بایاد  کاه  است اجتماعی و بیرونی درونی، یها پاداشمل شا انگیزشی، یها برنامه

. شوند یم دانش کارگیری به و انتقال تسهیم، دانش، خلق افزایش موجب ها پاداش و ها برنامه این .شوند

 .باشاد  ینما داناش   تساهیم  برای فقط ها پاداش که ببینند آموزش را واقعیت این باید زمان هم کارکنان
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 با مرتبط داد درون یک چنین باید هم بلکه کنند، حفظ تسهیم از پس را خود دانش باید تنها نه نانکارک

تسهیم دانش باه عناوان یاک فعالیات      .دریافت نمایند دیگر یها طرف یا گروه از را شده تسهیم دانش

، لااا  باشاد  یما  مدیریت دانش سازمانها های یاستراتژپیچیده ولی ارزش آفرین، بنیاد و پایه بسیاری از 

الزم است به همان میزان که  این موضوع  در موفقیت سازمان بارای مزیات رقاابتی ماوثر اسات باه       

برای تسهیم داناش اقادام    تر مناسبمحدود کردن موانع آن در جهت ایجاد زمینه  یاشناخت و حاف و 

ولاوژی و تساهیم   ازطرفی دانشمندان معتقدند که صرف داشتن دانش فنای و تکن (. 0220، 1ریگ)نمود 

مگر با وجود افراد کارآفرین و خالق که با خالقیات   شود ینمآن، به ثروت، رفاه و سود اقتصادی تبدیل 

باه بیاان   . جدید را به وجاود آورناد   یها روشناکارآمد قبلی را تخریب نموده و  های یوهشو نوآوری که 

و کاارآفرینی موتاور    آید یمحرکت در توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به  یها چرخهدیگر، 

 یک عنوان به یادگیرنده یسازمان به شدن بنابراین مبدل(. 0220گومز و همکاران، ) رشد و توسعه است 

 باودن  نوآور و یریپا نوآور با که رسد یم نظر به کار و کسبتوسعه  و عملکرد بهبود در مؤثر یاستراتژ

 یایدن در موجود رشد به رو و رقابت یچیدگیپ به یتعنا یگر بابه عبارتی د. دارد تنگاتنگ ارتباط تعامل

 ییرتغ یزن و یاطالعات به جامعه یصنعت جامعه از گار و الملل ینب یطمح یعسر با تحوالت البته که امروز

 یااد  یاقتصااد توساعه   محار   موتور عنوان به ینیکارآفر از است همراه یجهان اقتصاد به یمل اقتصاد

رفااه   و اشاتغال  یجااد ا ،یور بهره یشافزا ،کشورها یاقتصادتوسعه  و رشد باعث تواند یم یراز .شود یم

، یراخ سال سه دو، یط در کشور یعلم محافل در خوشبختانه(. 1888یگراند و پور احمد)شود  یاجتماع

 و هاا  تاالش  تماام  باا  متاسافانه  یولا اسات    گرفته قرار یا گسترده و یژهو توجه مورد ینیکارآفر مقوله

شادن   یااتی عمل، موضاوع  یکااربرد  و منساجم  برناماه  یک وجود عدم یلدل به گرفته، صورت یباورها

 ینا به یلن یبرا که است واضح پر .شده است یدهکش چالش به کشوردر  ینیکارآفر های یدها از یاریبس

 کردن فبرطر یکارهاراه  و موانع و یتخالق و ینوآور نقش به یدبا یکنون یتوضعاز  رفت برون و مهم

 سااختار  باا  متناسب یعمل و یعلم یها نسخه و شود توجه دقت و یاربس ،ینیکارآفر بحث در موانع ینا

از طرفی دیگر هنوز تحقیقی در خصوص تاأثیر تساهیم داناش بار      .گردد فراهم کشور یاقتصاد یادار

 

1 Riege 
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 . کارآفرینی سازمانی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است

هادینه نمودن آن و همچنین افزایش روحیه کاارآفرینی ساازمان در   تسهیم دانش در سازمان و ن

 وقتی دهد یم نشان تحقیقات کارشناسان نتایج. باشد یمکارکنان نیازمند وجود فرهنگ مناسب سازمانی 

و مشارکت ساازمانی   یریپاحس مسئولیت  و کرده شدید افت نیز کار ظرفیت باشد، ضعیف کار فرهنگ

 در مناساب  کاار  اخاالق  و فرهناگ  ضاعف  است الزم بنابراین .شد خواهد گکمرن کارکنان در سازمان

 نظار  از موجود وضع بهتر شناسایی یبرا و گردد تلقی یاقتصاد و اجتماعی مسئله یک به عنوان جامعه

 و سامینارها  نتاایج  .گیارد  صاورت  علمای  بررسای  و مطالعه آن بر موثر عوامل و کار و اخالق فرهنگ

 ایاران  در کاار   فرهنگ و اخالق که دهد یم نشان نیز یوربهره  و کار گخصوص فرهن در ها یشهما

 تبدیل اجتماعی ضرورت (شرافتمندانه و شدید کار) و اخالقی قاعده یک عنوان یک به به و است ضعیف

 از توساعه  حال در جوامع عبارتی به .است شده پایرفته کمتر شده، درونی و که فرهنگی چرا .است شده

 ( 1882معیدفر، ) .است رنج در مناسب کار فرهنگ نبود و اخالق کار پایین از میزان دیداش ایران، جمله

 و اساسای  ساهم  سارمایه انساانی   متغیار  که اند یدهعق این بر امروزه محقیقن توسعه و جامعه شناسان. 

 توجاه  ،هاا  ساازمان روزافازون   شادن  تر یچیدهپ میان این در(.  1811تودار  ) دارد یوربهره  در یادیبن

 و تجزیه یبرا شک بدون .است ساخته معطوف مدیریت و کار اخالق بحث به را صاحبنظران و مدیران

 بررسای  و کاار  اخاالق  و فرهنگ ارتقا  بر موثر عوامل شناخت ها سازمان در کار اخالق و ارتقا  تحلیل

 بررسای  وردم مختلف جوامع در تاکنون موضوع این .است یضرور یامر کار وجدان و اخالق، فرهنگ

 اجتماعی علمی، توسعه میزان به بسته که دهد یم نشان موضوع این ای یسهمقا تحلیل)گرفته است قرار

 فرهنگی هنجار یک کار، از سویی دیگر اخالق.( . کند یم تغییر کار فرهنگ و اخالق فرهنگی جوامع، و

 که است باور این بر و هدد یم مثبت  یمعنو ارزش یک جامعه در خوب و مناسب کار انجام به که است

 مشاارکت  کاه  اسات  ایان  باال کار اخالق یها جلوه از یکی .است ذاتی ارزش یک یدارا نفسه فی کار

 و انگیزش نگرش، بر که است کارکنان الزم بردن مشارکت باال یبرا .یابد افزایش کارکنان در سازمان

 و انگیازش  نگارش،  میازان  کاردن  یراندازه پاا  با یعنی.برخورد شود منطقی شکل به کارکنان عملکرد

 حرکت که چرا .گردد اجرا و شناسایی مطلوب و عملکرد نگرش انگیزش، ایجاد های ینهزم آنها، عملکرد

 و کارکناان  کاار  فرهناگ  و اخالق میزان افزایش درجهت تالش ،یاقتصاد شکوفایی سمت به شتابنده

 در مطلوبی آثار و کند یم فراهم را یماد و انسانی از منابع موثر و مفید استفاده زمینه آن، بر موثر عوامل
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 مسائولین  و صااحبنظران  میان در عمومی نگرش این تقریبا .دارد رقابتی مزیت کسب و یوربهره  بعد

 توساعه  یکشاورها  از تار  یفضع کار فرهنگ یا و یکار و اخالق تعهد ما جامعه در که دارد وجود جامعه

 کاار،  محال  در وقات  اتالف بی انگیزگی، کار، محل از گریز .دارد قرار تری یینپا درسطح و است یافته

 ادارات و ها سازمان به مراجعه در رجوع ارباب و سرگردانی کار مفید ساعات بودن پایین پایین، یوربهره 

 یاروی نحاال باا توجاه باه     (. 1882معیدفر، )هستند  جامعه ما در کار اخالق ضعف از نشان همه و همه

 کاه وجود آماده اسات    تر به متفاوت یرهبربه  یازن، یجهانو جامعه  یسازمان ییرتغ یراب یاننماو  آشکار

 ییار تغها، مساتلزم ناوعی    خواسته ینادر واقع پاسخ به . دهد های جدیدی را مورد تاکید قرار می خواسته

 ینچنا افاراد در  . و کارآفرینی سازمانی اسات  یادگیرندهسازمان  یمپاراداسوی  گسترده به یسازمان شکل

 یرهبار وجود . را دارند یسازمانانداز روشن  به چشم یابی دست یتصالحتوانمند هستند و  ییها سازمان

 یتاهمدر مجموع . باشد یممستمر  یتموفقو تحول و  ییرتغمستلزم  ییها سازمان ینچنآفرین در  تحول

اجتمااع،   یبراو  یتنساناها،  سازمان یبرا تواند یم کهچنان است  گرایی در سازمان آن و ضرورت تحول

 (. 0221، 1گیبونز)را به ارمغان آورد  یتمسئول، یطمح یبراو  یتفعال

در واقاع ایان   . در جهت حصول این خواساته در ساازمان باشاد    تواند یمبنابراین تحقیق حاضر 

تحقیق در جهت نشان دادن تاثیری است که نظام اشاترا  گاااری اطالعاات در بساتر جاو اخالقای       

از طرفای باا افازایش رقابات در     .  باشد یمکارآفرینی سازمانی داشته باشد،  یمپارادابر  تواند یمسازمان 

 هاا  باناک شاود کاه    ها، این مسئله بسیار مهم نشاان داده مای   صنعت بانکداری و شباهت خدمات بانک

ایز و که با توجه به تغییرات شتابان این صانعت، آنهاا را در جهات ایجااد تما      کنندعواملی را شناسایی 

بنابراین نیاز به وجود چنین تحقیقی در موسساه توساعه بسایار احساا      . کارآفرینی سازمانی یاری کند

زمیناه گاام مهمای در     تواناد  یما با توجه به تاکید موسسه اعتباری توسعه، انجام این پاژوهش  . شد یم

سساه را تکمیال   های سازمان باشد و نیز خال پژوهشی تحقیقات کارآفرینی در ایان مو  راستای سیاست

 .  نماید
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 مبانی نظری مروری بر 
 ایان  در دیگران به کردن اطالعات وکمک و دانش تبادل شامل که رفتارهایی مجموعه از است عبارت

 داوطلباناه  و اختیاری طور به که است  شهروند سازمانی رفتارهای شبیه دانش، تسهیم . است خصوص

 تساهیم  میازان  توساط  داناش،  مادیریت  گیاری  انادازه  های یوهش از یکی .شود یم انجام ها سازمان در

یکای از  ( .  0222  شایلیگو . )شاود  یم انجام ها سازمان در است که (ضمنی و آشکار دانش شامل)دانش

لی ) باشد یم، دانند یماصلی فرایند تسهیم دانش، واداشتن افراد به اشتراگ گااری آنچه که  یها چالش

انتقاال  . وجاود دارد  ییها تفاوتنتقال دانش در سازمان با تسهیم دانش اما میان ا(.  0220و همکاران، 

کار، به عنوان مثال زمانی که یک  که یک متخصص دانش را برای یک تازه افتد یدانش زمانی اتفاق م

را فاراهم   کناد  یما  یهمکاار منابع سازمان  یزیر یک سیستم برنامه سازی یادهمشاور با کاربران برای پ

اغلاب باه تباادل    ، یگااار  دانش شبیه به انتقال دانش است، اما واژه به اشترا  یگاار  اشترا. کند یم

اگرچه انتقال فرد به فرد ممکان اسات   .گردد یم اطالق نبال کند،هدف مشخص را د ینکهادانش بدون 

 نتاوا  یم  ،انتقال روشن و واضح باشد یبراشده  هدف در نظر گرفته که یزمان یولنسبتا ناکارآمد باشد، 

افراد به صورت ذاتی انگیزه به اشاترا  داناش   . (02288ویلیام و کینگ، ) کردآن را بسیار موثر قلمداد 

 باشد یمدارند اگر باور داشته باشند که کارشان جهت کمک به حل مشکالت دیگران معنی دار و جالب 

لاین و  )دارد  ، همخاوانی بارد  یما و این با ذات انسان که از کمک به دیگران و عشاق باه آنهاا لاات     

اعتماد افراد به دیگران عمدتا برپایاه میازان صاداقت ، انصااف، مسائولیت، تعهاد،       (.  0228همکاران، 

کاه افازایش اعتمااد میاان      دهاد  یما به طور کلی، نتیج تحقیقات نشاان  . باشد یمپشتکار و بهره وری 

در ایان تحقیاق از   (.   0212پاورتر،  )  گردد یمکارکنان موجب بهبود شانس اشترا  دانش در سازمان 

 فرآیناد  یاک  انتخااب  کاه  است دیکسون معتقد. مدل دیکسون جهت انجام تحقیق استفاده شده است

 و معماول  روش ،)ضامنی  یا صریح( نوع دانش :مانند عواملی به سازمان یک در مناسب دانش تسهیم

 

1 Schilligo 
2 Lee et al.  
3 William R. King 
4- Lin et al. 
5- Porter 
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،  باردی ) دارد  یبساتگ  )ساازمان  کال  یاا  و فارد، گاروه  ( دانش گیرنده و دانش تسهیم فرآیند فراوانی

 آشاکار،  ترتیبی، انتقال :از عبارتند که دهد یم پیشنهاد انتقال دانش برای مکانیزم پنج دیکسون(. 0220

 . کارشناسی  و استراتژیک پنهان،

 با به دیگر بار یک را مشابهی کار کارکنان، از مشابهی گروه که دهد یم ر  زمانی ترتیبی انتقال

 فرد هر فردی که به منحصر دانش که است فرآیندی همچنین ،دهند یم انجام دانش خودشان کارگیری

 گاروه  کال  برای تواند یم دانش طوریکه به ،کند یم منتقل گروه یک درون در را است آورده به هدست

 انجاام  را کااری  هماان  کارکنان، از گروهی که دهد یم ر  زمانی آشکار انتقال.کند پیدا مفهوم و معنی

 تکراری گروه، کار ماهیت .است داده انجام دیگر گروهی دانش کارگیری به با قبالً که گروهی دهند یم

کارگیری  به با را مشابهی کار کارکنان، از گروهی که افتد یم اتفاق زمانی پنهان انتقال.است و یکنواخت

 تقاال ان.اسات  یکنواخات  غیار  و تکراری گروه، کار ماهیت .دهد انجام دیگر بافتی در دیگر، گروه دانش

 پاروژه  یاک  یاا  افتاد  یماتفاق  ندرت به که کاری مسؤلیت گروه، یک که دهد یم ر  زمانی استراتژیک

 انجاام  را ای مشابه کار که درون سازمان در دیگران تجربه از خواهد یم و گیرد یم عهده بر را استثنایی

 انتقاال .باشاد  پنهاان  هام  و آشاکار  هام  تواناد  یما  شود یم منتقل که دانشی نوع .کند استفاده ،اند داده

 بیارون  یاا  و کارشناسای درون  منباع  یاک  از آشاکار  و عمومی دانش که دهد یم ر  زمانی کارشناسی

)  شاود  یم منتقل جدید و دانش ها روش با جدید مسائل حل برای گروه کردن توانمند منظور به سازمان

 ( 0222،  دیکسون

 یسازمان ینیکارآفر

که همزماان باا دوران رکاود بازرگ      1.81 توسعه اقتصادی خود در سالژوزف شومپیتر با ارائه نظریه 

اقتصادی بود، موجب شد تا نظر او در خصوص نقش محوری کارآفرینان در ایجاد سود، مورد توجه قرار 

از نظر وی کارآفرین نیروی محرکه اصلی در . اند دادهلقب  (پدر کارآفرینی)گیرد و به همین دلیل وی را 

. تاازه از ماواد   هاای  یاب ترکو نقش کارآفرینی عبارت است از نوآوری یا ایجااد    است توسعه اقتصادی

 

1- Brady 
2  - Dixon 
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که اصطالح کارآفرینی به معنای راه و روش تفکر ، استدالل و اقدام  کند یمبیان ( 0210)  کورتومو 

از شروع یک کسب و کاار جدیاد    تر یچیدهپدر واقع کارآفرینی مفهومی . باشد یمدر جهت خلق فرصت 

کارآفرینی را فرآیندی تعریف کرد که در آن فرد با توسعه ایده خود، مدیریت ریساک،   توان یم. اشدب یم

 زناد  یمیادگیری فرآیندها و گرفتن ابتکارعمل در دست به ایجاد و توسعه یک کسب و کار جدید دست 

ه را باه عناوان شخصای فرصات طلاب کا       کارآفرین( .022)   راچ و همکاران (.  0210، کورتومو )

نگاهی به چشم انداز پیش رو دارد و با معرفی محصوالت و خدمات جدید قبل از ساایر رقباا اقادام باه     

در تحقیق حاضر بنا بر نظر متخصصاان ساازمانی    .کند یم، تعریف کند یمپیش بینی در خصوص آینده 

ل کاارآفرینی  رعایت تناسب و موضوعیت بیشتر با مقوله عوامل سازمانی، از مد یلدلجامعه آماری و به 

مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ به صورت کلای باه   . باشد یمسازمانی آنتونیک و هیسریچ 

 . باشد یمصروت شکل زیر 

 (15  ،  1علی اکبر فرهنگی ،)مدل کارآفرینی آنتونیک و هیسریج: شکل 

 

          

 

 

 

 

 

1  - Kurtulmuş 
2- Rauch et al.  

کارآفرینی 

 سازمانی
 رشد و توسعه 

 سودآوری

 بقاء

 نتایج

سرمایه گذاری  -

 مخاطره آمیز 

 فعالیت مبتکرانه -

 ارتباطات فعال -

 پویایی ارتباطات محیطی -
 فرصت فنآوری -
 صوالت جدیدتقاضا برای مح -

 وضوح رقابتی -

 ارتباطات سازمانی -
 کنترل رسمی -
 نظارت محیطی -
 مبتنی بر رقابت یها ارزش -
 مبتنی بر افراد یها ارزش -

 مولفه ی محیطی
 

 مولفه های سازمانی 
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در محصاول و خادمات و    یناوآور ،  یدجدر جهت بررسی این مدل، سه مولفه اصلی کسب و کا

 جدید واحدهای، کسب و کار جدید.شود یمدر این تحقیق استفاده  یندفرآکه در  گردد یمتعریف  ینوآور

 درون در جدیاد  کارهاای  کسب و ایجاد به توانند یم که است سازمانی درون کارآفرینی برجسته ویژگی

 جدیاد  یافتاه  تاسایس  ، واحادهای  کوچاک  و بازرگ  یافته تاسیس یها شرکت در .شوند منتج سازمان

 کاارآفرینی  باه  کاه  باشاند  نیماه مساتقل   یاا  مساتقل  رسامی  کامال واحدهای تشکیل شامل توانند یم

 پرورشگاهی
 قارار  ساازمان  حاوزه  از بیرون یا در درون توانند یم مستقل نهادهای این .اند شده مشهور 

 تاا  دید نزدیک اصلی سازمان های یتفعال به توان یم ا ر جدید کارهای و کسب به ورود بنابراین، .گیرند

 درون در ای یتاازگ  جدیاد  و کارهاای  کسب به ورود که این برای   جدید  یها شرکت یا واحدها ایجاد

 ساازمانی  عنصر یک جدید، واحدهای مورد تشکیل در که حالی در ، کند یم پدیدار سازمان فعلی ساختار

 ( . 1880تسلیمی و همکاران، ) است  ساختار سازمانی در تغییر گویای که ،شود یم متولد جدید

 نوآوری به مربوط سازمانی درون ینی کارآفر از بعد این ،یندفرآ/ در محصول و خدمات  ینوآور

 شامل سازمانی درون کارآفرینی . است تکنولوژی در نوآوری و توسعه بر کید تا با یا محصول خدمات

 یا توسعه( 661 )   نایت. باشد یم تولید نو یها روش و ها ه روی و نآ بهبود جدید، ایجاد محصول

نوآوری  از بخشی عنوان به را رتولید د ها ی تکنولوژ و فنون همچنین و خدمات و محصوالت یارتقا

 نمود نوآوری عنوان به را تکنولوژیکی و کارآفرینی محصول نوآوری  ا زهر و داده قرار سازمانی

 (  66 زهرا، ) گیرد  نظرمی رد تولیدی یها شرکت

 : اخالق کاری 

 از یکای  فاراهم ساازد،   را هاا  انسان یاخرو و یویدن سعادت موجبات که شایسته، یخو و خلق آموزش

 نیکاو  خلاق  داشاتن  سبب را به (ص) اسالم پیامبر قرآن، در خداوند است  الهی ادیان اساسی یها آموزه

 ارزش یاک  کاه  اسات  یفرهنگا  هنجاار  یک کار اخالق  (1یه قلم، آ() عظیم خلُقُ لعَلی إّنک)ستاید یم

 

1 Incubation 
2 Knight 



 69 پاییز، پنجبیست و ، شماره ششمسال  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان 

 

122  / 122/ 

اسات   یذاتا  ارزش یاک  یدارا کاار  و اسات  کارده وضع  مناسب شغل یک انجام یبرا را مثبت یاخالق

 ناه  و یساخت نه افراد، رفتار بر حاکم اصول ،ییرفتارگرا مکاتب در( . 1.81  0، یانکلوویچ 1..1  1یله)

 باا  یساتی با را افاراد  رفتاار  ییمبگاو  اسات  آن بهتار  یا و است یتروانشناخ تر یشب بلکه است یکارکرد

 یازه انگ توان یم اسا  ینبه را .نمود یینتب هستند، مطرح یاجتماع یروانشناختدر  تر یشب که یاییقما

 یعنی است، یزشیانگ های ینهزم بر یمبتن که را افراد کار اخالق از بخش آن ،یگرد یانب به و کار از افراد

 یریتماد  واقاع،  در . داد یحتوض شده یاد یایقما با ،کار در یتجد و پشتکار و کار به عالقهو  یدلبستگ

 یا یتتقو موجبات پاداش و یتموفق و یهتنب و یقتشو یژهبه و مزبور، یایقما با تواند یم یکارواحد  یک

مکااران،  سالیمانی و ه ) ساازد  فاراهم  کاار  یطمح در کار اخالق از یابعاد و یکار های یزشانگ یفتمع

ایان مولفاه هاا    . مولفه اصلی است 1اخالق کاری دارای  0222طبق تعریف پتی و همکارانش  .(18.1

دلبستگی و عالقه به کار، جدیت و پشتکار در کار ، داشاتن رواباط انساانی در محایط کاار،       : عبارتند از

 . داشتن روحیه تعاون و مشارکت در کار

  کار به عالقه و یدلبستگ

 هاای  یتمأمور به رفتن یبرا یضمن توافق و یشغل یها توقع و انتظارها برآوردن به ربوطم های یژگیو

 حاداقل  که کند یم اشاره یکار مالقات به مؤلفه ینا در موجود یها مشخصه .کند یم یفتوص را یشغل

 بارآورده  را رفاتن،  یتمسائول  ینسانگ  باار  یرز به نه ، یشغل های ییکارا از یترضا جلب یبرا انتظارات

 وابسته ،کار در شدن وقف بودن، جمع حوا  ،کار در بودن یقدق یزانم به ،کار به یمند عالقه .کند یم

 یبستگ بودن وقتشنا  و کار محل در یباییشک و صداقت داشتن، یرأ ثبات بودن، کارآمد ،کار به بودن

 تاا  ساازد  یما  وادار را انسان ،یکار اخالق و وجدان( . 0212،  اعتباریان، صالحی زاده و سعیدی)  دارد

 باا  و صداقت و دقت یتنها در و نقص و یبع بدون کار انجام :همچون ییها آرمان تحقق یبرا همواره

 یبررس و نظارت بدون را یفوظا انجام ینهمچن .کند تالش مناسب، وقت و زمان در یزن و یمنطق یجنتا

 برساند اتمام به یدرست یتنها در ،یخارج عوامل

 

1 Hill 
2 Yankelovisch,D. 
3 Etebarian A, Salehi Zadeh S, Saeedi P. 
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 کنند یم اعتراف خود اشتباهات به صداقت با که یافراد ، دهد یم نشان اخالق به مربوط یها پژوهش .

  ( ..022،  خانی)  برخوردارهستند ییباال نفوذ و احترام از

 : جدیت و پشتکار در کار

 و افراد یزندگ در کار گاهیجا خصوص در باور ای ارزش کی را کار اخالق که دهند یم نشان ها یبررس

،  کووین)  دانند یم است اخالق یزندگ اساس نکهیا و کار اخالق لتیفض بودن یذات هب اعتقاد

 و یکوش سخت نیهمچن و کار به دادن تیاهم و کار به اعتقاد یعنی کردن کار به لیتما(  69 

 کار اخالق و اسالم کار اخالق ابعاد از است سخت یکارها انجام به اعتقاد دهندة نشان که تالش

 زانیم به ،توان یم بعد نیا یها یژگیو از .(009 ،  علی و الهویان) باشد یم وبر اکسم پروتستان

 نام را ،کار در یخبرگ و کار در اصرار و سماجت ،یکوش سخت ،کار در یشناس فهیوظ ،کار در رغبت

 در افراد اخالق مورد در ها سازمان راه سر در مشکالت بر شدن رهیچ یبرا( 009 ،  معیدفر)  برد

 در یاخالق یرفتارها افتنی سازمان در مبنا نیتر مهم .داشت یادیز توجه بعد نیا به دیبا کار طیمح

 و نیمسئولمردم،  خودشان، به آنان نگاه نوع درآوردن سامان به و کارکنان نشیب حیتصح ،ها سازمان

 ( 006 ،  غالمی) شود یم انیب فشانیوظا

 : داشتن روابط انسانی در محیط کار

 و یدرساتکار  باودن،  اهداف سازمان یروپ ،کار محل در بودن مقررات یروپ و منمبط بودن، تماداع مورد

 کماک  و یاد مف باودن،  شانا   حق و قدرشنا  ،کار در محل داشتن یسازگار ،کار در داشتن صداقت

 مشاارکت و  یمسااع  یکتشار  ، کار محل در ن کرد رفتار دوستانه و مشرب ، خوشکار در بودن کننده

 ،کاار  در باودن  معتادل  و وقار با بودن، یگراند فکر به و مالحظه با ،کار در بودن مرتب ،کار در داشتن

 

1 Khani-Jazani J. 
2 Quinn JF. 
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 حمور یدند از بردن لات ،یگراند به نسبت یتمسئول ، احسا یگراند یآبرو و کار به گااشتن ارزش

 یعماوم  اموال از دانستن استفاده نامناسب و یامانتدار امور، انجام یبرا افراد به اعتماد در اجتماع، افراد

 کردن کار یلهبه وس یگراند و خود یبرا بودن ، سودمندکار محل در داشتن یفداکار ،یشخص نفع یبرا

 .( 18.8به نقل از نقوی و رودسری،  0220پتی، )

 داشتن روحیه تعاون و مشارکت در کار

 از اثاربخش  و عملکارد  مختلاف  یها شاخصبا  یقو یهمبستگ و روحیه تعاون در کار مشارکت یرمتغ

 و کااال  در یناوآور  خادمات،  و کااال  یفیتک، یگاار یهسرما یبازده ،ییدارا یبازده فروش، جمله رشد

محققاان،   از یبرخا  ،یگار د ییساو  از .دهاد  یما نشان  یده سود و یمشتر یترضا بازار، خدمات، سهم

 ینا .اند نموده یفمعر یسازمان یاثربخش کننده ینیب یشپ عوامل از را در کار مشارکت و یریپا انطباق

 ینهمچن و سازمان در ییرتغ های یتاولو ینیب یشپ و یابیارز یبرا یمکمل عنوان به توانند یمعامل  دو

) شاوند  گرفته کار به یریتمد یندهایفرآو  ها یکتکن یزآم یتموفق یاجرا یبرا ها یاستراتژبهتر  ینتدو

 (. 0222قربانی، 

 ینظر یبر مبان یمرور
 "هنجارهای اجتماعی اخاالق کااری و پااداش در ساازمان    "در تحقیقی با عنوان ( 0211)  فروکوستا 

هنجارهاای اجتمااعی محایط    )که رابطه میان انتشار اخالق کاری  دهد یممدلی در این خصوص ارائه 

در . دهاد  یمرا نشان  ها شرکتبرای کارکنان توسط  ییها مشوقدر یک جامعه مشخص و انتخاب ( کار

که اخالق کاری به شدت باا   دهد یما ارائه شواهدی از سه مجموعه مختلف نشان این تحقیق محقق ب

که هنگامی که تماامی مولفاه هاای بیاان      نماید یمهمچنین عنوان .باشد یمانگیزه سازمانی در ارتباط 

شده به همراه سخت کوشی کارکنان در ساازمان مکمال یکادیگر شاوند موجاب بهاره وری ساازمان        

در  دهاد  یما در واقاع نتاایج تحقیاق نشاان     . کناد  یما نده را در ساازمان خلاق   و عاملی سااز  گردد یم

که کارکنان تمایل  رسد یمبه نظر  گردد یمبرابر ، سازمانی که در آن اخالق کاری رعایت  یها سازمان

 

1 Pedro Forquesato  
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آماده از خاود نشاان     به وجودبه دلیل محیط مناسب  ها سازمانبیشتری در سخت کوشی بیشتر در این 

در ( 0210)   کوماار و رز . گاردد  یمایت در این تحقیق مدلی پویا در این خصوص ارائه در نه. دهند یم

ثیر اخالق کار اسالمی بر قابلیت خالقیت در بخش دولتی مالزی پرداختناد و   تحقیق خود به بررسی تا

جلیال و  . دهاد  یما نتایج این تحقیق ارتباط معنادار و همبستگی مثبتای را میاان ایان متغیرهاا نشاان      

حفظ شود اگار اخاالق    تواند یمکه رفتارهای اخالقی در سازمان  کنند یماستدالل ( 0212)   کارانهم

در تحقیاق  ( 0212)   محماد و همکااران  . کار اسالمی به خوبی در میان کارکنان سازمان نهادینه شود

راد در زمیناه  که اخالق کار اسالمی در محیط دانشگاهی به طور معناداری با طرز تفکر افا  اند یافتهخود 

( .022)   خلیال و ابوساعد   . استفاده از اخالقیات، رضایت شغلی و تعهاد ساازمانی آناان بساتگی دارد    

همبستگی مثبت و معناداری میان اخالق کار اسالمی و مقیا  فردگرایی را در تحقیاق خاود گازارش    

کاه   کنناد  یما بیان « المیاخالق کار اس»در تحقیق خود با عنوان   (0228)   علی و االوهیان. اند داده

مدیران شاغل در بخش دولتی اخالق کاری اسالمی را بیشتر از مادیران در بخاش خصوصای رعایات     

 یقوا مورد در یبازرگانموسسه   یک در( 0228)  چارلز  و جان یپت یلهوس به که یپژوهش در. کنند یم

 یترضاا  و مشااهدات  ینا یانم موجود روابط و یمصرف یرفتارها و کار اخالق اصول از فروشنده در 

 ادرا  ینبا  یمثبتا رابطاه   کاه  اسات  آماده  بدسات  یجاه نت یان ا است  گرفته انجام ها فروشنده یشغل

) 2یان و و اکپارا  .دارد آنان وجود یشغل یترضا و یشانکارفرما یاخالق اصول و کار اخالق از فروشندگان

 یجریاه ن کشاور  در یساازمان  تعهد و یشغل یترضابر  کار اخالق یرتاث یبررس هدف با یپژوهش( 0228

 یترضاا  و یساازمان  تعهد ،یسازمان کار اخالق ینب معنادار یها رابط که اند گرفته یجهنت و اند داده انجام

 اخاالق  یریتماد  یامادهای پ " با عنوان که خود مطالعات در( 0222)  کوشا و یعیرف .دارد وجود یشغل

 ینا به شد، یهارا یریتمد یالملل ینب کنفرانس یننجمپ در " اطالعات عصر یها سازمان یقتوف در مدار

 

1 Kumar and Rose  
2 Jalil et al.  
3 Mohamed et al.  
4 Khalil and Abu-Saad  
5 Ali and Al-Owaihan  
6 John & Charles 
7 Okppara & Win 
8 Rafiei & Kosha 
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 یشافازا  راه از یاجتمااع  یتمسائول  و کاار  اخاالق  یات رعا باا  مدار اخالق یریتمد که اند یدهرس یجهنت

 یسودآور درآمد، یشافزا و یچندگانگ یشافزا از یناش یایمزا از استفاده سازمان، یها اقدام یتمشروع

همچناین تحقیقاات دیگار کاه در      .دهاد  یم قرار یرتاثتحت  را سازمان یتموفق ،یرقابت یتمز بهبود و

همبستگی مثبت میان این ( 0222،  الکاظمی)بعد بر اسا  این تحقیق صورت پایرفته است  یها سال

 و ساازمان  در یاخالقا  فرهناگ  سااختار  ینب یزرابطهن( 0221)   بوو و یکوچ. دهد یممتغیرها را نشان 

 اخاالق  ارتبااط  زمینه در شده انجام مطالعات میان از. اند نموده روشن را یمانسازتعهد  و یشغل یترضا

 کاار  اخالقیاات  کاه  کنناد  یم عنوان  ( 2..1) 1دیویس و ویتل و( 0221)8بو و کو ،(0221)یوسف  ،کار

 خصوصی سازمان یک در یا مطالعه در(  .022)  0هوگان و آمبرت. دقیقا به رضایت شغلی مرتبط است

محماد و  ) است  داشته شغلی رضایت بر را تأثیر بیشترین کار اخالق که دریافتند انهدر خاورمی خصوصی

 (.  0212همکاران، 

 مدل مفهومی پژوهش

 برای مکانیزم پنج دیکسون. مدل تسهیم دانش از مدل دیکسون جهت انجام تحقیق استفاده شده است

در . کارشناسای  و اساتراتژیک  پنهان، کار،آش ترتیبی، انتقال :از عبارتند که دهد یم پیشنهاد انتقال دانش

دلیل رعایت تناسب و موضوعیت بیشتر  تحقیق حاضر بنا بر نظر متخصصان سازمانی جامعه آماری و به

با مقوله عوامل سازمانی، سه بعد از مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ جهت تحدیاد نماودن   

سای  . و مدل اخالق کاری ، از مدل گریگاوری .ب شدندشرح جدول زیر انتخا عنوان به مسأله تحقیق به

بررسای   "استفاده گردیده است که این مدل توسط سعید معیدفر درمقاله ای تحت عنوان( 2..1) پتی 

بااا  یا نامااهو توسااط مااریم نجااار نهاوناادی در پایااان  "اخااالق کاااری کارکنااان موسسااات تولیاادی

نیز مورد استفاده قرار گرفتاه   "با تاکید بر جنسیتبررسی اخالق کاری کارکنان دانشگاه تهران "عنوان

 .است

 

1 Al- Kazemi 
2 Chykoh & et al 
3 Koh. H. C. and Boo, E. H. 
4 Vitell, S. J. and Davis, D.L. 
5 Ambert and Hougan 
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 پژوهش روش
حاضار   یاق تحقحجم نموناه در   باشد یم یهمبستگو  یفیتوص، یکاربرد پژوهش ینادر  یقتحق روش

ساده مورد محاسبه قرار  یتصادف یریگبا استفاده از جدول مورگان و روش نمونه  که باشد یمنفر  012

بدسات   یها دادهو سپس با استفاده از  یدگرد یعتوز ها نامهپرسش یقتحق یناهمچنین در  .استگرفته 

 کرونباا   یآلفااعتماد با روش  یبضر یزانم SPSS یآمارافزار نرم کمکها به نامهپرسش یناآمده از 

 . آمده است یرزدر جدول  کهحاصل همان طور  یمقدارهامحاسبه شد و 

 کرونباخ یآلفا یبضر تعداد سؤاالت عنوان

 419/0 21 اخالق کاری

 459/0 4 کارآفرینی سازمانی

 429/0 21 تسهیم دانش
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 ها یافته
 بوده است یرزدر پرسش نامه جمعیت شناختی ارائه شده به شرح  یبررسمورد  یهاشاخص  

( نفر .11) دهد یمکه نتایج نشان  باشد یم( زن و مرد بودن ) اولین متغیر مورد بررسی جنسیت 

دومین متغیار ماورد   .باشند یم« زن»درصد  .109 یعنی( نفر 1.)و « مرد»درصد از کارمندان 0191 یعنی

از کارکنان در رده %( 1198)نفر  01که تعداد  دهد یمکه نتایج نشان  باشد یمبررسی متغیر سن کارکنان 

از %( 8191)نفار  11، ساال  .8تاا   82از کارکناان در رده سانی   %( 0898)نفار  111سال،  .0تا  02سنی 

ساال قارار    02از کارکناان در رده سانی بااالی    %( 898)نفار  2ساال و   .1تا  12کارکنان در رده سنی 

نمونه مورد بررسی در سازمان که  دهد یمکه نتایج نشان  باشد یمسومین متغیر، متغیر تحصیالت .دارند

درای تحصایالت  ( درصاد % 191)نفار   11که از این تعاداد    اند دادهنفر به این پرسش پاسخ  010 تعداد

 1.98)نفار   10دارای نحصایالت لیساانس،   ( درصد  1090)نفر  2.فوق دیپلم ، %( 11) نفر  11دیپلم ، 

چهارمین متغیر مورد بررسی سمت سازمانی .باشند یمدارای تحصیالت فوق لیسانس و دکتری ( درصد 

در ایان ساازمان   %( 1.98) نفار   112فراوانای   که نتایج حاکی از آن است که بیشترین افراد با باشد یم

کاه نتاایج نشاان     باشاد  یما نجمین و آخرین متغیر مورد بررسی متغیر سابقه شاغلی  پ.باشند یمکارمند 

( درصد  1891)نفر  128، تعداد  سال 12کمتر از از افراد نمونه ( درصد  0298) نفر  .0تعداد که  دهد یم

 .سابقه کاری دارند 82تا  02بین ( درصد  0298)نفر   18تعداد  و سال 02تا  12بین 

سوال مطرح شاده در پرساش ناماه     .8کارکنان به سواالت فردی ، آنها به  ییگوپس از پاسخ 

 یهاا  داده،  موسسه اعتباری توسعه کارکنانتوسط  ماکور یها نامهپرسش  یلتکمپس از .  پاسخ دادند

حاصال از   یجنتاا  یراماون پ یبررسا بحاث و   فصل به ینادر . قرار گرفتند یلتحلو  یهتجزحاصله مورد 

حاصاله ارائاه نماوده و در     یجنتارا با توجه به  یشنهاداتیپپرداخته شده و محقق  ها داده یلتحلو  یهتجز

توساط   یاق تحقانجام  های یتمحدود یانبو  یبعد یقاتتحقجهت انجام  یشنهاداتیپ یزن یانیپاقسمت 

 .محقق آورده شده است

در ابتادا در  ؟نمایاد  یما ی رابطه بین تسهیم دانش و کارآفرینی سازمانی را تعادیل  آیا اخالق کار

رابطه میان تسهیم دانش و کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که ضاریب رگرسایونی    1مدل 

می باشدو سپس اخالق کاری به عنوان متغیر تعدیل گار وارد مادل گردیاد     ( 29188)بدست آمده برای 

  ( . 0مدل )
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 خالصه مدل:  جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .683a .466 .463 .63914 

2 .895b .802 .800 .39036 
 

 

 جدول آنووا:  جدول 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 74.836 1 74.836 183.198 .000
b

 

Residual 85.785 210 .409   

Total 160.622 211    

2 Regression 128.775 2 64.387 422.552 .000
c

 

Residual 31.847 209 .152   

Total 160.622 211    

 

 

 جدول ضریب همبستگی: جدول

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 000. 4.335  181. 783. (ثابت ) 1

کارآفرینی 
 سازمانی

.728 .054 .683 13.535 .000 

 023. 2.296-  124. 285.- (ثابت ) 2

کارآفرینی 
 سازمانی

.266 .041 .250 6.497 .000 

 000. 18.814 723. 043. 811. اخالق کاری

 

دهاد باه   ن را نشاان مای  ضریب همبستگی، مجاورضریب همبستگی یا ضریب تعیی باالجدول 

در مادل اول و بادون متغیار تعادیل کنناده       29188فاوق   یرهایمتغای که میزان همبستگی بین گونه

 .باشد یمو در سطح متوسطی  باشد یماخالق کاری 
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درصاد از تغییارات متغیار وابساته مؤلفاه       29111همچنین ضریب تعیین بیانگر این اسات کاه   

در مدل دوم متغیار تعادیل    .شود یمپوشش داده  تسهیم دانشتقل توسط متغیر مسکارآفرینی سازمانی 

ایان متغیار را    شاود  یما مشااهده   جادول  همان طور کاه در  . کننده اخالق کاری نیز وارد مدل گردید

تعدیل کننده رابطه میان دو متغیر کارآفرینی سازمانی و تسهیم دانش در ایان ساازمان درنظار     توان یم

و در ساطح   باشاد  یما در مدل دوم  298.0فوق  یرهایمتغن همبستگی بین ای که میزابه گونه. گرفت

درصد از تغییرات متغیار وابساته مؤلفاه     298همچنین ضریب تعیین بیانگر این است که .باشد یم باالیی

 .شود یمپوشش داده  تسهیم دانشتوسط متغیر مستقل کارآفرینی سازمانی 

 پیشنهادها
، مدیران سازمانی با تشویق کارکنان به تشریک مسااعی و   شود یمتحقیق پیشنهاد  های یافتهبراسا  

هم افزایی سازمانی کاه در آن کارکناان    یها کال تسهیم دانش خود با دیگر کارکنان سازمان، ایجاد 

آن در سازمان آشنا شوند، در جهت ارتقا  تساهیم داناش در    یها راهتسهیم دانش و  یها جنبهبیشتر با 

همچنین با توجه به اینکه نتایج حاکی از وجود رابطه میان تسهیم داناش و  . مایندبین کارکنان تالش ن

پیشانهاد  . به میزان اهمیت اخالق سازمانی این موسسه نسبت داد توان یمرا  باشد یماخالق کاری نیز 

که با برگزاری تحقیقاتی در این خصوص مشخص گردد که چاه معیارهاای اخالقای بایساتی      شود یم

پیشنهاد نمود که منشور اخالقی موسساه مجاددا    توان یم. گیرد تا این مشکل برطرف شود مدنظر قرار

 گاردد  یمبازنگری شود و در راستای ارتقا  آن در جهت تعالی سازمانی تالش شود و همچنین پیشنهاد 

تا مدیران با برگزاری جلساتی کارکنان را با منشور اخالقای ساازمان بیشاتر آشانا نمایناد و همچناین       

اصول اخالقی حاکم بر سازمان را در غالب پسترهایی به اطالع کارکنان و مشتریان شعب این  توان یم

رابطاه  : تا محقیق  گردد یمپیشنهاد پیشنهادات همچنین جهت انجام مظالعات آتی . موسسه نشان داد 

ان متغیار تعادیل   رانیز به عناو ... بین مولفه های دیگر سازمانی مانند عدالت سازمانی، رضایت شغلی و 

عالوه بر درنظر گرفتن نقاش تعادیل   . کننده در نظر گرفته و این تحقیق را در سازمان خود اجرا نمایند

رابطه کارآفرینی سازمانی و رضایت شغلی و همچنین رابطه کارآفرینی سازمانی  توان یمکننده سازمانی 

 یگار د در شاده،  مطارح  مادل  باه  توجاه  با یقتحق یاجرا و انجام. و عدالت سازمانی رانیز بررسی نمود

 .ابعاد از یک هر در ،به اهم ها یافته یسهمقا و جامعه در موجود یها سازمان نهادها و یا و ها بانک
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