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  چکیده
دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه  این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین هوش اخالقی با تسهیم دانش در میان

ها توصیفی و از نوع  این پژوهش بر حسب هدف کاربردي و از لحاظ گردآوري داده صورت گرفت. روش مورد استفاده در
که از میان  استساوه  ستانهاي شهر نفر از دبیران دبیرستان440همبستگی بود. جامعه آماري در این پژوهش شامل 

نفر زن 90نفر مرد و 105 کهنفر 205تعداد  نسبی-اي گیري تصادفی طبقه آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه
نامه استاندارد هوش ها از دو پرسش در این پژوهش به منظور گردآوري دادهبه عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد.  بود،

مه مورد تائید متخصصین قرار وا پرسشناوایی محتر ) بهره گرفته شد.2001دانش لی( ) و تسهیم2010ز(اخالقی ناروائ
سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که مقدار این ضریب براي هر  به منظورچنین  ؛ همگرفت

تحلیل اطالعات بدست آمده از اجراي پرسشنامه از   و  تجزیه .به دست آمد 84/0و  80/0ها به ترتیب  یک از پرسشنامه
) و رگرسیون چندگانه گی پیرسوناسمیرنوف، همبست-در بخش استنباطی(آزمون کولموگروف SPSS21افزار  طریق نرم

آموزان، ایجاد  (رابطه مناسب با دانشو ابعاد آن هاي پژوهش حاکی از آن بود که میان هوش اخالقی انجام پذیرفت. یافته
با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه رابطه مثبت  )مایتی، تشویق به استقالل در پژوهشجو ح
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  مقدمه

ها را برآن داشته تا عالوه بر المللی و جهانی، سازمانهاي ملی، بینها در عرصهرقابت شدید سازمان
باشند. از این رو  هاي ناملموس خود نیز داشته اي به داراییهاي ملموس، توجه ویژه دارایی

ها به وجود آمده که یکی از این تحوالت و ي مدیریت استراتژیک شرکترویکردهاي نوینی در حوزه
باشد. مدیریت اثربخش هاي نوین، توجه به مدیریت دانش و چگونگی تسهیم آن در سازمان مینگرش

 در دانش که آن جا از رود.ها به شمار میدانش، منبعی ارزشمند از مزیت رقابتی براي سازمان
 که افرادي به توجه شود، گرفته کار افراد به توسط باید و نیست ارزش داراي خود خودي به سازمان

 از یکی عنوان به دانش تسهیم رو این از. است الزامی کنند تولید می دانش نیز و برند می بکار را دانش
خود،  اصلی جاي به آن رساندن و نشدا آوردن در جریان به جهت دانش، فرآیندهاي مدیریت زیر

  ).2015، 1داشت(ریتاال و همکاران خواهد اي ویژه اهمیت
 توانایی به زیرا آیندبه حساب می آموزشی مطالعات مورد عالقه در هاياخالقیات در کل، حوزه

 تصمیمات در اخالقی محکم اعتقادات نقش دیگر، عبارت به. پردازندمی نادرست از درست تشخیص
تا بدانجاست که بسیاري از تصمیمات را تحت تأثیر قرار داده و منشأ پیروزي و شکست افراد و  اد،افر

 غنی اخالقیات داراي افرادي که). 2014، 2تنر و کریستن( سازمان ها را می توان در آن جستجو کرد
باشند می  داشته نیز را آنها اجراي توانایی و باشند برخوردار قوي و محکم اخالقی باورهاي بوده و از

 همکاران، و امامی( کنند رفتار اخالقی معیارهاي با مطابق و عاقالنه و صحیح اي شیوه به توانند
1393.(  

 دانش میان دبیران می باشد. بهبود وضعیت تسهیم تسهیمنیاز و دغدغه اصلی در تحقیق حاضر، 
جانبه  دو صورت به را اعمالشان و دانش، مهارت ها، قابلیت ها، عقاید دبیران باعث می شود آنها دانش

منابع  به نگاهی با. دهند تا عملکرد آنها در تمامی ابعاد بهبود یابد انتقال بیشتري رقبت و میل با و
فروزنده و آید ( می شمار به استراتژیک منبع مهمترین عنوان به دانش هاي آموزشی، سازمان اولیه

تسهیم دانش  چگونه که است این مطرح شده،براي محققان  که سوال مهمی. )1388همکاران، 
 تبدیل نمود. آنها براي رقابتی مزیت کننده ایجاد و سازمان براي ارزش دبیران را بهبود داد و به

                                                             
1- Ritala et al 
2- Tanner & Christen 
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 دانش و کنند تعامل دبیران باید جدید، دانش کسب و یادگیري معتقد است که براي) 2005( 1نوناکا
را  حل مشکالت براي خود ظرفیت آنها این طریق به. ندبگذار اشتراك به یکدیگر با را ضمنی و صریح
دانش  حال با توجه به اهمیت تسهیم .افزایش می دهند مسأله حل براي را خود و دانش داده بهبود

دبیران تمرکز شده است زیرا مرور ادبیات  اخالقی میان دبیران، در تحقیق حاضر بر نقش متغیر هوش
  ینه شکاف تحقیقاتی مهمی وجود دارد.پیشین مشخص می سازد که در این زم

 شخصی، اهداف در اخالقی اصول اعمال توانایی را اخالقی هوش) 1392( همکاران و محمدي
 درك توانایی و ظرفیت را اخالقی هوش رکن مهمترین و نموده تعریف فرد هاي فعالیت و ها ارزش

 بررسی پرورش و آموزش ي حوزه در را اخالقی هوش) 2013( 2ناروارئز. دانند می بد از خوب مسائل
 اعتقادات و ها ارزش وسیله به را رفتارشان باال، اخالقی هوش با افراد که کند می تأکید و نموده

 که ايجامعه با را رفتارشان طریق، این از و کنند می ارزیابی عمومی ي پسندیده معیارهاي و اخالقی
 هوش اهمیت که سازد می مشخص وي قتحقی نتایج. دهند می مطابقت کنند می زندگی آن در

 می آغاز آنجایی از مشکل ترتیب، بدین. است چندان دو جامعه یک مربیان و دبیران براي اخالقی
 سیستم چارچوب در را خود اخالقی هاي فعالیت و ها نگرش ها، شناخت واکنش معلمان که شود
 همه براي حیاتی هوش نوع یک که اخالقی هوش صورت این در. نکنند رعایت اخالقی و ارزشی هاي

 نیز آموزان دانش در کند، می هدایت ارزشمند کارهاي انجام به را هوش دیگر اشکال  و است ها انسان
  .سازد می منع روحی برتر صفت این از را آنها و ننموده رشد

 در. است توجه درخور معلمان، براي شده مطرح مشکالت حل در دانش تسهیم نقش دیگر، سوي از
 امر این دلیل است؛ بوده تحقیقات از اصلی و کلیدي بسیاري يدغدغه دانش انتقال اخیر هاي   لسا

 دانش طریق از را خالقیت و نوآوري است قادر و شود می تولید موزشیآ مراکز در که می باشد دانشی
 کالن نگاه در و داده افزایش را علمی جویی رقابت ساخته، جاري جامعه تمام در فراگیران و آموزان
هاي کاربرد دانش از جمله نشانه). 2012، 3ژو و لی( شود کشورها اجتماعی و اقتصادي يتوسعه باعث

                                                             
1- Nonaka 
2- Narvaez 
3- Zhou & Li 



ساوه شهرستان متوسطه مقطع رانیدب انیم در انشد میتسه با یاخالق هوش نیب رابطه  

 

 

206/ 

 تسهیم فرآیند از بخشی که عهده دار ها اشاره کردسازمان در توسعه و تحقیق می توان به مراکز
     ). 2013، 1چن و همکاران( اند شده صنعت به ها دانشگاه و مدارس در شده خلق دانش

 به کمک و جامعه علمی سطح ارتقاي در کلیدي نقش توان اظهار داشت که معلمان در کل، می
 محققان توجه کانون در همیشه رو، این از. نمایند می ایفا کشورها آتی استعدادهاي پرورش و تربیت

 يحوزه در نظري مبانی مرور حال، این با. است شده آنها پیرامون زیادي مطالعات و داشته قرار
 میان و تسهیم دانش در اخالقی هوش مانند مفاهیمی به توجه که سازد می مشخص آموزشی
 شکاف این پرکردن با تا است برآن حاضر تحقیق رو این از. است شده انجام ندرت به معلمان

 متوسطه مقطع دبیران میان در دانش تسهیم با اخالقی هوش بین رابطه بررسی به تحقیقاتی
  .بپردازد  ساوه نشهرستا

 این توان می ي اصلی تحقیق حاضر است،معلمان که دغدغه میان دانش تسهیم به توجه با حال
 این شده، مطرح مشکالت و مسائل به توجه با بنابراین،. ساخت مرتبط آنها اخالقی هوش  به را عامل

 دبیران، اخالقی هوش عیتوض بهبود با آیا: دهد پاسخ اساسی سوال این به که دارد را آن قصد تحقیق
   یابد؟ می بهبود آنها میان دانش تسهیم

  مروري بر مبانی نظري
  الف) هوش اخالقی

اصطالح جدید هوش اخالقی توسط بوربا در روان شناسی وارد شده است. وي هوش اخالقی را 
نها در جهت ظرفیت و توانایی درك درست از خالف، داشتن اعتقادات اخالقی قوي و عمل به آ

). در زمینه ارتباط هوش و اخالق، اگر هوش را 23: 2005، 2کند(بوربا صحیح و درست تعریف می
سازگاري با موقعیت جدید قلمداد کنیم، اخالق ظرفیت سازماندهی ارزشی به آن موقعیت  ظرفیت

هوش اخالقی یکی از ابعاد  ).2: 1391، و همکاران يمحمد، ترجمه 2008خواهد بود(لنیک و کیل، 
عنوان یک عامل ها فراهم آورده و بهتواند چارچوبی را بر عملکرد صحیح انساناست که میهوش 

). هوش اخالقی به این نکته اشاره 1392بینی کننده رفتار محسوب شود (محمدي و همکاران، پیش
گیرند که چگونه خوب باشند. هوش دارد که اصول اخالقی حاصل وراثت نیست بلکه افراد یاد می

                                                             
1- Chen et al. 
2- Borba 
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کند که اعمال قی به مانند یک راهنما براي رفتار و اعمال انسان عمل کرده و کمک میاخال
) هوش اخالقی را 2008(1). راو و اسلون1391اي داشته باشیم (شفیقی و شوقی،هوشمندانه و بهینه

و  کند (آراستههایش را هدایت میدانند که تمامی افکار و فعالیتهاي او میاعتقاد عمیق فرد و ارزش
  ).203: 1389همکاران،

به طور کلی هوش اخالقی، به معنی توجه به زندگی انسان و طبیعت، رفاه اقتصادي و اجتماعی، 
هوش اخالقی به ظرفیت ذهنی ما براي تصمیم  ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندي است.

اهداف و فعالیتهاي  ها، گیري درباره چگونگی اینکه اصول انسانی جهان شمول می بایست در ارزش
  ).7: 2008شخصی مان به کار گرفته شود، اشاره می کند(لنیک و کیل، 

در خصوص اصول هوش اخالقی، محققینی مانند بوربا و لنیک و کیل بنام هستند و کارهاي آنها مورد 
هستند  توجه بوده است. در این راستا، فضایل هفتگانه بوربا نیز با اصول چهارگانه لنیک و کیل وابسته

، دلسوزي (همدلی و )دارياحترام و خویشتن(، مسئولیت پذیري)یعنی صداقت(وجدان و بی طرفی
نمایش  زیراین دسته بندي و ارتباط در جدول  ).4: 2009، 2کالرکن) (و گذشت(مدارا) خیرخواهی

   :داده شده است
  دسته بندي اصول هوش اخالقی :1جدول 

لنیک  اصول هوش اخالقی  اصول اخالقی بوربا
 شایستگی هاي اخالقی لنیک و کیل  وکیل

  وجدان
  صداقت  بی طرفی

  عملکرد دائمی بر اساس اصول، ارزشها و باورها
 راست گویی

 مبادرت به انجام آنچه درست است
  عمل به قولهاي داده شده

  احترام
  مسئولیت پذیري  داري خویشتن

  شده هاي داده قبول مسئولیت نسبت به قول
  ها  کستخطاها و ش پذیرش

پذیرفتن مسئولیت خدمت رسانی به سایر 
  افراد

                                                             
1- Rao & Sloan 
2- Clarken 
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  همدلی
  مراقبت فعاالنه از سایرین  دلسوزي  خیرخواهی

  گذشت نسبت به خطاهاي خود  گذشت  مدارا
  گذشت نسبت به خطاهاي دیگران

  )2009( 1کالرکنمنبع: 
تکاري، بعد اصلی در 4) معتقدند که ساختار هوش اخالقی که در برگیرنده 2008(لنیک و کیل

، 3، صداقت2زیر مجموعه (شایستگی) انسجام 10مسئولیت پذیري، بخشش، و دلسوزي است، 
، 6، انجام تعهدات فردي، مسئولیت پذیري (پاسخگویی) در برابر تصمیمات شخصی5، رازداري4شجاعت
، کمک به دیگران (قبول مسئولیت براي خدمت به 7، خود کنترلی و خود محدودسازي6شخصی
)، 10، درك احساسات دیگران (بشر دوستی و رفتار شهروندي9از دیگران (مهربانی)، مراقبت 8دیگران)

، را نیز شامل می شود. آن ها بر اساس این مدل 11و درك نیازهاي روحی خود(ایمان، اعتقاد و تواضع)
خود، پرسشنامه اي نیز براي تعیین سطح هوش اخالقی و ابعاد زیر مجموعه ي آن در افراد تدوین 

  ).2008یک و کیل، کردند (لن

                                                             
1- Clarken 
2  - Acting cinsistently (integrity) 
3- Tellng the truth (honesty) 
4- Standing up for What is right (courage) 
5- Keeping Promises (trustworthy) 
6- Taking responsibility for choices (responsibility) 
7- Self- control and self – restraint (discipline and discretion)  
8- Helping other (service) 
9- Actively caring about other (Kindness and Friendliness) 
10- Recignizng other s Feelings (courtesy. Civility) 
11- Recignizng spiritual needs (Faith and reverence) 
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  )2008) مدل لنیک و کیل (1شکل 
) در مدل خود، چند اصل کاربردي براي هدایت و پرورش هوش اخالقی را معرفی می 2005بوربا (

نماید. این اصول علمی، پویا بوده و ما را در روابط اجتماعی متقابل، پیچیده، متغیر و شرایط گوناگون 
  اصول در شکل زیر آمده است:  درگیر می کنند. مدل وي شامل این
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  )2005) مدل بوربا (2شکل 
  

  ب) تسهیم دانش
تسهیم دانش را می توان یکی از اجزاي اصلی فرآیند مدیریت دانش دانست. تسهیم دانش در تبدیل 

و از تسهیم دانش به عنوان اساسی براي فرآیندهاي تجاري   دانش فرد به دانش سازمان ضروري اس
چنین تعامل مناسب و مشارکت کارکنان، اساس اجراي موفق تسهیم دانش در هم یاد شده است.

هاي متفاوت در سرتاسر ها می باشد. با توجه به حضور نیروهاي کار با زمینهها و شرکتسازمان
جهان، ایجاد این تعامل و مشارکت در کارکنان، براي تسهیم دانش ضروري به نظر می رسد 

  ).2009، 1(باراچینی
 که اجتماعی تعامالت فرهنگ از است عبارت دانش )، تسهیم1388قاد فروزنده و همکاران (به اعت
کل  در یا و سازمانی واحد بین کارکنان مهارتهاي و تجارب صریح، و دانش ضمنی تبادل شامل

                                                             
1- Barachini 
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 انتقال. شود اشتراك گذارده به باید سازمانی دانش بیشتر، گذاري تأثیر جهت. باشد می سازمان
. است کننده دریافت یک به کننده یک ارسال از هدفمند، و متمرکز صورت به اطالعات لتباد شامل

 از مشکالت و شده انجام گروهی بصورت آموزش شده، نوآوري تسهیل تا شود می باعث فرآیند این
  شوند. رفع تشریک مساعی طریق

 یا گروه شخص، ز یکا) پنهان و آشکار( دانش توزیع و انتقال فعالیت از است عبارت دانش تسهیم
 کارایی توانند می ها سازمان اثربخش، دانش تسهیم طریق از .دیگر سازمان یا گروه شخص به سازمان
دهند.  را کاهش اطمینان عدم از ناشی هاي مخاطره و آموزشی هاي هزینه و بخشیده بهبود خود را

 با ها تخصص و یشنهادهاپ ها، فکر مناسب، اطالعات از اشتراك است عبارت دانش همچنین، تسهیم
 اطالعات یا ي مبادله مستلزم که رفتارهاست از اي مجموعه دانش تسهیم. یک سازمان در دیگران
  ).1394؛ به نقل از صیف، 1387 همکاران و فاتح(است دیگران به کمک

کند، تاکید بر ارتباط و مشارکت افراد در تسهیم آنچه در تمامی تعاریف تسهیم دانش جلب نظر می
همانگونه که اشاره شد مدیریت دانش به دو دیدگاه کلی، طبقه بندي شد یعنی  .باشددانش می

دیدگاه فنی و دیدگاه انسانی. بر مبناي تعاریف تسهیم دانش توسط محققان، ارتباط و مشارکت افراد 
به صورت  توانندهاي ذکر شده میباشد. لذا دیدگاهسازي تسهیم دانش میامري بسیار حیاتی در پیاده

مکمل یا هرکدام به صورت جداگانه براي تسهیم دانش به کار گرفته شوند. دیدگاه فنی بر استفاده از 
فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطاتی براي تسهیم دانش تاکید داشته و دیدگاه انسانی بر تعامالت 

دانش براي چگونگی  دو بینش کلیدي را در مدیریت ،)2007(و همکارانش 1انسانی تاکید دارد. زهرا
کنند: نگرش اول، که تسهیم دانش رسمی نامیده می شود، دانش به عنوان تسهیم دانش پیشنهاد می

شود. بنابراین دانش سازمانی به طور آوري، قابل ذخیره و قابل بازیافت ارزیابی میمحصولی قابل جمع
قال یابد. نگرش دوم، تسهیم دانش بندي شده و با تسهیم رسمی و ساختارمند انتتواند بستهعادي می

شود که دانش ضمنی است و به صورت جمعی توسط افراد در سرتاسر سازمان غیررسمی نامیده می
باشد به صورت چهره به چهره و از ایجاد شده است و تسهیم دانش ضمنی که ساختار نیافته می

ش توسط زهرا و همکارانش بندي تسهیم دان بقهبر مبناي ط گیرد.طریق تبادالت شخصی صورت می

                                                             
1- Zahra 
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تمرکز دارد و نگرش  1می توان گفت که نگرش مربوط به تسهیم دانش رسمی،  بر دانش صریح
و همکارانش سه نوع تسهیم  3تمرکز دارد. آکرمن 2مربوط به تسهیم دانش غیررسمی، بر دانش ضمنی

. این محققان بازیابی 6نشو ایجاد دا 5، تبادل دانش4دانش را در سازمان بررسی کردند: بازیابی دانش
دانند که ویژگی اصلی آن تسهیم دانش بین دانش را ابزاري براي بازیابی دانش موجود سازمان می

فرد و سازمان است و تبادل دانش را تسهیم دانش بین افراد براي تبادل دانش شخصی موجود بیان 
ر تولید دانش جدید، که نتیجه این کنند و در آخر ایجاد دانش را تسهیم دانش بین افراد به منظومی

دانند نوع از تسهیم دانش ترکیب جدیدي از افراد موجود و دانش سازمانی تسهیم شده است، می
  ). 2011و همکاران،  7(هانگ
 مثابه یک به سازمان سایمون، تا تیلور از غربی سنتی مدیریت در کند، می ) بیان2002( 8نوناکا

 -مند نظام و رسمی تنها دانش دیدگاه این براساس. شود می نگریسته اطالعات پردازش براي ماشینی
 بطور. است سودمند جهانشمول اصول و تدوین شده هاي رویه ،)گیري اندازه قابل(سخت  هاي داده

 کارآیی است شامل: گیري اندازه قابل و سخت جدید دانش اندازه گیري براي کلیدي معیارهاي مشابه
  . سرمایه بازگشت بهبود هاي پایین، هزینه باال،
 موفق در بیشتر نگرش این. دارد وجود سازمانها آن در نقش و دانش مطالعه براي دیگري دیدگاه اما

ایجاد  مشتریان، به سریع پاسخ توانایی خاطر به شرکتها این. شود می پیدا شرکت هاي ژاپنی ترین
 نوناکا،(اند  مشهور شده جستهبر هاي آوري فن و جدید محصوالت سریع توسعه جدید، هاي بازار

 انتظار مورد آنهاست، دنبال به عملکرد باالي سازمانی که را نتایجی دانش، به نگاه در این ).1991
 دانش و دانش عمومی قسمت دو به آن بندي تقسیم سازمانی، دانش بندي طبقه براي بعد یک .است

 براي دانش از استفاده و درك تن،یاف براي را سیستماتیک هاي نگرش مدیریت دانش. است خصوصی
 مختلفی براي راهبردهاي در یک طبقه بندي دیگر، سازمانها همچنین،. گیرد می کار به خلق ارزش

                                                             
1- Explicit Knowledge 
2- Tacit Knowledge 
3- Ackerman 
4- Knowledge retrieval 
5- Knowledge exchange 
6- knowledge creation 
7- Hong 
8- Nonaka 
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 دانش اصلی راهبرد شامل پنج که کنند می دنبال آن تواناییهاي و اولویتها فرهنگ، کردن هماهنگ
 راهبرد -3 ذهنی، دارایی مدیریت اهبردر -2 تجاري، راهبرد عنوان به دانش راهبرد -1: است محور
 براي نیز دیگر بندي طبقه نوع یک. دانش انتقال راهبرد -5و  دانش خلق راهبرد -4 فردي، دانش

 -1: از عبارتند دانش مدیریت راهبر دو بندي، طبقه نوع این در. دارد وجود دانش مدیریت راهبردهاي
  ).1389همکاران،  و عزیزي( زيسا شخصی هاي راهبرد -2 و سازي مدون راهبردهاي

 به سازمان یک در مناسب دانش تسهیم فرآیند یک انتخاب که است معتقد ،)2000( 1دیکسون

ي گیرنده و دانش، تسهیم فرآیند فراوانی و معمول روش ضمنی)، یا دانش(صریح نوع عواملی مانند؛
 پیشنهاد انتقال دانش براي زممکانی پنج دیکسون دارد. بستگی سازمان) کل یا و گروه، دانش (فرد،

. در ادامه، 6کارشناسی و 5استراتژیک ،4پنهان ،3آشکار ،2ترتیبی از: انتقال عبارتند که دهدمی
  توضیحاتی از هر یک از این مکانیزم ها آمده است:

 با بار دیگر یک را مشابهی کارکنان،کار از مشابهی گروه که دهدمی رخ زمانی ترتیبی انتقال 

 که دانشی نوع و غیریکنواخت است و تکراري کار، دهند. ماهیتمی انجام خودشان دانش بکارگیري

 منحصر دانش که است ترتیبی، فرآیندي باشد. انتقال پنهان هم و آشکار هم تواندمی شود،می منتقل

-می دانش که به طوري کند،می منتقل یک گروه درون در را است آورده بدست فرد هر که به فردي

  .کند پیدا مفهوم و معنی گروه کل براي ندتوا
 که گروهی می دهند انجام را کاري همان کارکنان، از گروهی که می دهد رخ زمانی آشکار انتقال

 به صورت به طور آشکار دیگر گروه است. دانش داده انجام دیگر گروهی دانش به کارگیري با قبالً

 تسهیم آن مانند و مشخصات، راهنما علمی، فرمول داده، به شکل و شودمی منتقل اعداد و واژگان

  .است یکنواخت و تکراري کارگروه، ماهیت شود.می

                                                             
1- Dixon 
2- Serial transfer 
3- Near transfer 
4- Far transfer 
5- Strategic transfer 
6- Expert transfer 
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 یک یا افتداتفاق می به ندرت که کاري مسؤلیت گروه، یک که دهدمی رخ زمانی استراتژیک انتقال

 را ايمشابه کار که درون سازمان در دیگران تجربه از خواهد می و گیردمی عهده بر را استثنایی پروژه

 نوع و دارند مشارکت سازمان عالی مدیران سطح اغلب مکانیزم، این کند. در استفاده اند،داده انجام

 و آشکار هم تواندمی شودمی منتقل که دانشی کنند. نوعمی تعیین را کار انجام براي نیاز مورد دانش
  ).2000، 1(دیکسونباشد پنهان هم

  و تسهیم دانش در ادامه آورده شده است: اخالقی شده در مورد هوشهاي انجام  برخی از پژوهش
 بین در دانش تسهیم به تمایل بر موثر عوامل«)، طی پژوهشی با عنوان 1394صیف و همکاران(

 متغیرهاي دانش تسهیم به تمایل دریافتند که در» شیراز پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضاي
 شده، ادراك رفتاري کنترل متغیرهاي ترتیب به پژوهش متغیرهاي نمیا از که تاثیرگذارند بسیاري
 تسهیم قصد با را همبستگی ضریب ترین پایین تا باالترین ذهنی هنجار و دانش تسهیم به نگرش
ارائه الگوي علی کیفیت « پژوهشی تحت عنوانطی  ،)1393(مرزوقی و همکاران داشتند. دانش

دریافتند » تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز محیط دانشگاه، تسهیم دانش و عملکرد
. کیفیت محیط دانشگاه پیش بینی کننده مثبت و معنادار عملکرد تحصیلی دانشجویان است که
مولفه عالوه بر این، هاي کیفیت محیط دانشگاه اثر معناداري بر دریافت دانش دارند.  مولفه چنین هم

در  و دانش اثر معناداري بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دارند هاي کیفیت محیط دانشگاه و تسهیم
کیفیت محیط دانشگاه به واسطه تسهیم دانش پیش بینی کننده مثبت و معنادار عملکرد نهایت، 

ي  رابطهبررسی «پژوهشی تحت عنوان طی  ،)1388(سیادت و همکاران. تحصیلی دانشجویان است
ن آموزشی و غیر آموزشی از دیدگاه اعضاي هیات علمی قی و رهبري تیمی در مدیرابین هوش اخال

هاي هوش اخالقی مدیران آموزشی و غیر  بین مؤلفه -1دریافتند که: » دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
هاي رهبري  بین میانگین نمره -2وجود دارد.  آموزشی و رهبري تیمی رابطه ي مثبت و معنادار

خالقی هاي هوش ا بین میانگین نمره -3 و وجود داردتیمی اعضاي هیات علمی برحسب سن تفاوت 
هاي هوش  وجود دارد، ولی بین میانگین نمرهي خدمت تفاوت  مدیران آموزشی برحسب سابقه

طی  ،)2015(2ریتاال؛ اولندر؛ میچالوا و هاستد .اخالقی مدیران غیر آموزشی تفاوت وجود ندارد

                                                             
1- Dixon 
2- Ritala; Olander; Michailova & Husted 
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دریافتند که » رابطه آن با عملکرد نوآورانهاشتراك دانش، تسهیم دانش و « پژوهشی تحت عنوان
گذاري دانش خارجی تاثیر مثبتی بر کارایی نوآوري دارد اما سطح باالي تسهیم  دانش  اشتراك

سازد .این نتایج  تصادفی و عمدي توسط درآمد یک شرکت به صورت منطقی این رابطه را متعادل می
گذاري دانش خارجی و تسهیم  دانش که به  شتراكبراي فهم مسائل بالقوه مثبت و منفی وابسته به ا

پژوهشی طی  ،)2014(1تنر و کریستنکند.  صورت تجربی تحت تاثیر تحقیق مانده است همکاري می
ترین عوامل موثر بر  مهم دریافتند که »ارئه چارچوبی براي شناسایی ابعاد هوش اخالقی« تحت عنوان

ز رعایت اخالق خیر اجتماعی، تشویق و حمایت دولت امیزان مشارکت افراد در اعمال  هوش اخالقی،
ها جهت آشنایی فرزندان با این مفهوم از دوران کودکی  ها، و آموزش به خانواده حرفه اي در سازمان

هاي آینده در آموزش مفاهیم اخالقی در  بررسی افق«)، طی پژوهشی با عنوان 2013(2ناروائز است.
 ممتازند. این  کالس درسدر اداره  ،باالیی دارند اخالقی که هوش معلمانیدریافت که » مدارس

گردد  حتی در زندگی فردي نیز خرسند و کارآمدند و توانی را در اختیار دارند که موجب میمعلمان 
بررسی آثار فرهنگی بر «پژوهشی تحت عنوان طی  ،)2013(3چن و همکاران .افرادي مولد باشند

فرهنگ سازمانی که بر پایه اعتماد، گردش روان  دریافتند که »گاهتسریع فرآیند تسهیم دانش از دانش
هاي  یر رسمی، وجود مدیران با تواناییهاي غ هاي چند منظوره، کنترل روهی، تیماطالعات، کار گ

  باشد.  سیار موثر میاجتماعی مثبت باشد؛ در تسریع و جذب دانش جدید ب
آموزان، ایجاد جو حمایتی، و تشویق به استقالل در  شرابطه مناسب با دانبا ابعاد  اخالقی هوشمتغیر 

پژوهش به عنوان متغیر مستقل و متغیر تسهیم دانش با ابعاد تسهیم دانش عینی و تسهیم دانش 
ذهنی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. با توجه به متغیرهاي مذکور و نقش آنها، مدل 

اخالقی بر  هوشیده شده است. الزم به ذکر است که مفهومی تحقیق در شکل زیر به تصویر کش
 تشویق حمایتی و جو ایجاد آموزان، دانش با مناسب رابطه بعد سه در )2010(4اساس تحقیق ناروائز

 بعد دو ) در2001(5بر اساس تحقیق لی دانش چنین، تسهیم آمده است. هم پژوهش در استقالل به

                                                             
1- Tanner & Christen  
2- Narvaez 
3- Chen et al  
4- Narvaez 
5- Lee 
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ارائه شده  1مدل مفهومی پژوهش در شکل  .است آمده ذهنی دانش تسهیم و عینی دانش تسهیم
  است:

  
  
  
  
  

  )2001، لی، 2010: مدل مفهومی پژوهش(ناروائز، 1شکل 

 عامل این توان می ي اصلی تحقیق حاضر است،معلمان که دغدغه میان دانش تسهیم به توجه با حال
 این شده، مطرح التمشک و مسائل به توجه با بنابراین،. ساخت مرتبط آنها اخالقی هوش  به را

 دبیران، اخالقی هوش وضعیت بهبود با آیا: دهد پاسخ اساسی سوال این به که دارد را آن قصد تحقیق
  یابد؟ می بهبود آنها میان دانش تسهیم

هاي پژوهشی ذیل تدوین  هاي صورت گرفته، فرضیه با توجه به این سوال و با استفاده از پژوهش
  گردید:

  فرضیه اصلی:
  اخالقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه رابطه وجود دارد.بین هوش 

  فرضیه هاي فرعی:
موزان با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه آ بین رابطه مناسب با دانش .1

  رابطه وجود دارد.
متوسطه شهرستان ساوه رابطه وجود . بین ایجاد جو حمایتی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع 2

  دارد.
با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان  ل در پژوهش. بین تشویق به استقال3

  ساوه رابطه وجود دارد.
  

   اخالقی هوش
   م دانشتسهی

  تسهیم دانش عینی
 تسهیم دانش ذهنی

آموزان رابطه مناسب با دانش  

 ایجاد جو حمایتی

 تشویق به استقالل در پژوهش
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  روش پژوهش
ها توصیفی و از  روش مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف کاربردي و از لحاظ گردآوري داده

 ستانهاي شهر نفر از دبیران دبیرستان440جامعه آماري در این پژوهش شامل نوع همبستگی بود. 
گیري  بود که از میان آنان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه 92-93ساوه در سال تحصیلی 

نفر زن بود، به عنوان حجم نمونه در نظر 90نفر مرد و 105نفر که 205تعداد  نسبی-اي تصادفی طبقه
ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش اخالقی  ر این پژوهش به منظور گردآوري دادهگرفته شد. د

هاي آن به نمایش  ) شاخص1) بهره گرفته شد که در جدول(2001) و تسهیم دانش لی(2010ناروائز(
این پرسشنامه شامل دو بخش کلی است: یکی سواالت جمعیت شناختی و گذاشته شده است. 

. جدول زیر ابعاد و تعداد سواالت اخالقی دانش و هوش تسهیم دو متغیر دیگري سواالت مربوط به 
تایی لیکرت تبعیت نموده  5تمامی سواالت از طیف دهد که  متغیرها به همراه منابع آنها را نشان می

 قاتیاز تحق ياریبس يبرا  فیط نایاند.  (کامال موافق) طراحی شده 5(کامال مخالف) تا  1که از 
 ومناسب  یو مطالعات سازمان تیریمد ،یشناس و خصوصا جامعه یعلوم اجتماع در ع،یوس یدانیم

ها به تائید  پرسشنامه توامح روایی. دیرا سنج لیمسا  آن انواع لهیبه وس توان یدارد و م عیکاربرد وس
ها از ضریب آلفاي کرونباخ  چنین به منظور سنجش پایایی پرسشنامه متخصصین مربوطه رسید؛ هم

بدست آمد؛  0,84و در پرسشنامه دوم  0,80ه شد که مقدار این ضریب براي پرسشنامه اول استفاد
هاي  باشد. پرسشنامه گیري پژوهش می بود و نشان از پایایی ابزار اندازه 0,70که این مقدار باالي 

هاي شهرستان ساوه توزیع گردید و پس از دریافت  مذکور در بین گروهی از دبیران دبیرستان
 همبستگی پیرسون، اسمیرنوف-ها با توجه به آمار توصیفی و استنباطی(آزمون کولموگروف نامهپرسش

  ) تجزیه و تحلیل صورت گرفت. و رگرسیون چندگانه
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  : متغیرها، ابعاد و تعداد سواالت پرسشنامه1جدول

تعداد   ابعاد  منبع  متغیر
  سوال

)، 3)، ایجاد جو حمایتی (3موزان (آ رابطه مناسب با دانش  )2010(1ناروارز  اخالقی هوش
  )3تشویق به استقالل در پژوهش (

9  

  7  )3)، تسهیم دانش ذهنی (4تسهیم دانش عینی ( )2001(2لی  تسهیم دانش

  ها یافته
نتایج آن در که اسمیرنوف استفاده شد -ها از آزمون کولموگروف براي بررسی نرمال بودن توزیع داده

  ) آورده شده است.2جدول(
  

    براي متغیرهاي تحقیق K-S: آزمون 2لجدو
  K-Sآماره آزمون   متغیرها 

  0,15512  یاخالق هوش
  0,11212  دانش میتسه

% 95توان در سطح اطمینان ،  می0,05ها از  مطابق با جدول باال، به دلیل کمتر شدن آماره آزمون
  شود.  پذیرفته میاست، نرمال پژوهش هاي  توزیع دادهبیان داشت که فرض صفر یعنی این که 

  هاي پژوهش آزمون فرضیه

بین هوش اخالقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان  " ابتدا فرضیه اصلی
شود که نتایج آن در جداول ، با استفاده از رگرسیون چندگانه محاسبه می"ساوه رابطه وجود دارد.

  گیرد.هاي این آزمون مورد بررسی قرار میوضهزیر آورده شده است، اما قبل انجام محاسبات، مفر
  هابررسی مفروضه

                                                             
1- Narvaez 
2- Lee 
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الف: بررسی رابطه خطی بین متغیرها(دیاگرام پراکنش): نمودار دیاگرام پراکنش مربوط به متغیرهاي 
هاي هوش اخالقی) و مالك(تسهیم بین(مولفهپژوهش به خوبی رابطۀ خطی بین متغیرهاي پیش

  دانش) را نشان داد. 
ها، ماندهی نرمال بودن عبارت خطا: نرمال بودن عبارت خطا توسط ترسیم هیستوگرام باقیب: بررس

نشان دهندة  1انجام پذیرفت. مقدار میانگین بسیار کوچک ارائه شده و انحراف استاندارد نزدیک به 
  نرمال بودن عبارت خطا بود.

محاسبه گردید. این مقدار  311/2 برابر با 1ج: استقالل عبارت خطا: آماره آزمون دوربین ـ واتسون
 5/2تا  5/1دهندة استقالل خطاها بود. چرا که اگر مقدار مشاهده شده دوربین ـ واتسون بین نشان

  دهد.باشد، مستقل بودن مشاهدات را نشان می
 Toleranceد: بررسی هم خطی بودن: در بررسی هم خطی بودن متغیرهاي پژوهش به پارامترهاي 

 2) از VIFتر و عامل تورم واریانس(به صفر نزدیک Toleranceکنیم. اگر مقدار توجه می VIFو 
خطی بودن بین متغیرهاي پیش بین مواجه هستیم. یا به عبارت دیگر یک بزرگتر باشد، با مشکل هم

متغیر مستقل تقریبا یک ترکیب خطی از سایر متغیرهاي مستقل است. در این فرضیه مقادیر 
Tolerance  و 781/0ایجاد جو حمایتی ؛ 768/0آموزان   رابطه مناسب با دانش( 1به نزدیک 

آموزان   رابطه مناسب با دانش( 2کمتر از  VIF) و مقادیر 811/0تشویق به استقالل در پژوهش 
) معرف آن است که 512/1تشویق به استقالل در پژوهش  و 324/1ایجاد جو حمایتی  ؛  433/1

  ز دیگر متغیرها نیست. یعنی مشکل هم خطی وجود ندارد.متغیر مورد نظر تابع خطی ا
  اجراي رگرسیون چند متغیره

تسهیم و  اخالقیهاي هوش در جدول زیر خالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی رابطه بین مولفه
  آورده شده است. دانش

  
  
  

                                                             
1- Durbin-Watson 



ساوه شهرستان متوسطه مقطع رانیدب انیم در انشد میتسه با یاخالق هوش نیب رابطه  

 

 

220/ 

  تسهیم دانشو  اخالقیخالصه آزمون رگرسیون جهت بررسی مولفه هاي هوش : 3جدول 

 مدل
تغیر هاي پیش بین وارد م

  شده در مدل
ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 
  همبستگی

همبستگی تعدیل 
 شده

خطاي استاندارد 
  برآورد

1  

    آموزان رابطه مناسب با دانش

612/0  374/0  369/0  6112/0  
    ایجاد جو حمایتی

تشویق به استقالل در 
  پژوهش

  تسهیم دانشمتغیر مالك: 
رابطه مناسب با مولفه  سهاال حاکی از آن است که ضریب همبستگی چندگانه بین اطالعات جدول ب

برآورد  612/0برابر با  تسهیم دانشبا  آموزان، ایجاد جو حمایتی، تشویق به استقالل در پژوهش دانش
دبیران مقطع  هوش اخالقیدرصد از واریانس  4/37شده است. به عبارت دیگر، این سه متغیر تقریبا 

  ).2R=374/0کنند (را تبیین میمتوسطه شهرستان ساوه 
آموزان، ایجاد  رابطه مناسب با دانشمولفه  سهنیز نشان داد، مدل رگرسیونی پژوهش، مرکب از  Fآماره ي 

باشد، زیرا ، مدل معناداري میتسهیم دانشو یک متغیر مالك  جو حمایتی، تشویق به استقالل در پژوهش
   ).=3df= ،248/55Fو  202؛  =000/0pاست ( 0,05و کمتر از  0,000داري سطح معنا

  دهد.برون داد بعدي رایانه تحلیل ضرایب رگرسیون مدل را نشان می
  تسهیم دانشهاي هوش معنوي در پیش بینی ضرایب مولفه :4جدول 

  سطح معناداري B  SE  )Beta(  t مدل
  000/0  483/5    192/0  046/1  عرض از مبداء       1

  000/0  544/8  455/0  054/0  443/0  آموزان رابطه مناسب با دانش
  060/0  601/2  137/0  046/0  117/0  ایجاد جو حمایتی

  031/0  225/2  112/0  046/0  102/0  تشویق به استقالل در پژوهش
  تسهیم دانشمتغیر مالك: 

آموزان،  رابطه مناسب با دانش بدأ وثابت و متغیر یعنی(عرض از مدهد که، ضرایب نتایج جدول باال نشان می
دار است. به عبارت دیگر در مدل معنی 05/0)، در سطح ایجاد جو حمایتی، تشویق به استقالل در پژوهش

آموزان، ایجاد جو حمایتی، تشویق به استقالل در  رابطه مناسب با دانشرگرسیونی، عرض از مبدأ و 
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است. دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه  تسهیم دانش داري تغییراتبینی معنی، قادر به پیشپژوهش
  توان معادله رگرسیون را به شرح زیر نوشت:هاي موجود در جدول،  میبنابراین بر اساس داده

رابطه مناسب با + (117/0)ایجاد جو حمایتی+ (102/0)تشویق به استقالل در پژوهش( 
  ی شده بینپیشدانش  تسهیم) Y= (046/1+443/0)آموزان دانش

آموزان،  رابطه مناسب با دانشهاي توان گفت : با افزایش یک واحد در مولفهبر پایه مدل رگرسیون باال می
تسهیم واحد به  102/0 و 117/0، 443/0به ترتیب  ایجاد جو حمایتی، تشویق به استقالل در پژوهش

  شود. افزوده می دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوهدانش 
بین در مدل بر حسب انحراف استاندارد است. دارد بتا براي ارزیابی سهم هر متغیر پیشضرایب استان

آموزان، ایجاد جو حمایتی،  رابطه مناسب با دانشیعنی به ازاي هر واحد تغییر در انحراف استاندارد 
به ترتیب به اندازه  تسهیم دانشتوانیم پیش بینی کنیم نمره می تشویق به استقالل در پژوهش

چنین ضریب بتا امکان مقایسه انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. هم 112/0 و 137/0، 455/0
کند که در اینجا مولفه ) فراهم میتسهیم دانشاثر چندین متغیر پیش بین را بر روي متغیر مالك(

  است. 433/0بیشترین اثر یعنی  آموزان رابطه مناسب با دانش
  شود. پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون محاسبه می فرعیهاي  در این قسمت فرضیه

آموزان، ایجاد جو حمایتی، تشویق  اخالقی(رابطه مناسب با دانشهوش هاي همبستگی:  صورت آزمون
به استقالل در پژوهش) با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه رابطه 

  معناداري دارند.
  ) آورده شده است.5داري ضریب همبستگی پیرسون در جدول( تایج آزمون معنیبراي این منظور ن

  تسهیم دانش: نتایج آزمون همبستگی میان هوش اخالقی و ابعاد آن و 5جدول
  ضریب همبستگی   سطح معناداري  رابطه همبستگی
 675/0  000/0  دانش تسهیم هوش اخالقی با

آموزان  رابطه مناسب با دانش
  دانش تسهیم با

000/0  557/0 

 594/0  000/0  دانش تسهیم باایجاد جو حمایتی 

  458/0  000/0 تشویق به استقالل در پژوهش
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) شده 05/0(ر تمامی روابط کمتر از میزان خطاجایی که سطح معناداري د ل باال، از آنومطابق با جد
شود. یعنی می هاي یک تأیید صفر رد شده و فرض هاي % فرض95در نتیجه در سطح اطمینان است 
باشد. عالمت دار میمعنیمورد مطالعه  دبیران دانش تسهیم با همراه با ابعاد آنهوش اخالقی رابطه 

است، بدین  متغیرهامستقیم بین  ي دهنده رابطه ب همبستگی در جدول باال نیز نشانمثبت ضرای
 هاي نابراین، تمامی فرضیهیابد. ب کی، دیگري نیز افزایش یا کاهش میمعنی که با افزایش یا کاهش ی

  شوند. س نتایج آزمون همبستگی، تأیید میتحقیق بر اسا
  گیري نتیجهبحث و 

گیرد، در واقع براي دستیابی به هایی که در روند انجام یک کار پژوهشی صورت میتمامی تالش
حل براي نتایج مطلوب و پیشنهادهایی براي تحقیق است. چرا که هدف از انجام تحقیق، یافتن راه

مشکالتی است که وجود دارد و دغدغه پژوهشگر بوده و باعث انجام تحقیق شده است. گاهی این 
مشکالت هر چند در ظاهر کوچک و ناچیز بوده ولی هزینه و انرژي زیادي در جامعه هدر داده و 

د. از گردندهند و مانع رسیدن به نتایج مورد نظر و ارزشمند می کارآیی و اثربخشی را کاهش می
بینی و مهیا کرد و اقدامات  ها را پیشهاي رفع آنتوان این مشکالت و راه حلطریق تحقیق می

  مناسب را انجام داد تا در نهایت کارآیی و نتایج مثبت افزایش یابد.
بین هوش اخالقی با تسهیم دانش در میان دبیران  رابطه لذا این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع،

هاي موجود در  را مورد بررسی قرار داد، که در ادامه براساس فرضیه شهرستان ساوهمقطع متوسطه 
  پردازیم: گیري می پژوهش به بحث و نتیجه

بین هوش اخالقی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه شهرستان فرضیه اصلی: 
  ساوه رابطه وجود دارد.

فرض یک مبنی بر معنادار بودن رابطه میان نتایج آزمون همبستگی در فصل چهارم نشان داد که 
% پذیرفته شد؛ زیرا سطح 95در سطح اطمینان  دبیرانش در میان دان تسهیم هوش اخالقی با

هاي  هاي رگرسیون نیز تکرا شد و سطح نکمتر بود. این نتیجه در خصوص آزمو 0,05معناداري از 
براي  0,71ر آزمون همبستگی به میزان کمتر بود. ضرایب پیرسون د 0,05معناداري در آنجا هم از 

دبیران بود. این در حالی است که ضرایب رگرسیون  دانش تسهیم هوش اخالقی بارابطه میان 
تعدیل یافت. در کل،  0,42به  عددساختاري نیز این بود. با انجام آزمون معادالت  0,30چندگانه 
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دبیران مثبت و معنادار بوده  دانش مهوش اخالقی و تسهینتایج حاکی از آن بود که رابطه میان 
   است.

یابیم که نتایج مذکور در راستاي نتایج تحقیقات قبلی بوده  ا بررسی مطالعات پیشین نیز در می ب
اشتراك دانش، تسهیم دانش و رابطه آن با  پژوهشی تحت عنوان ،)2015(1ریتاال و همکاراناست. 

  ح زیر است:عملکرد نوآورانه انجام دادند که نتایج به شر
دانش وآوري دارد اما سطح باالي تسهیم گذاري دانش خارجی تاثیر مثبتی بر کارایی ن اشتراك

د .این نتایج ساز ورت منقی این رابطه را متعادل میتصادفی و عمدي توسط درآمد یک شرکت به ص
دانش که به گذاري دانش خارجی و تسهیم   وه مثبت و منفی وابسته به اشتراكلقبراي فهم مسائل با

) پژوهشی تحت عنوان بررسی 2013(ناروائز کند. ی تحت تحقیق مانده است همکاري میصورت تجرب
  افق هاي آینده در آموزش مفاهیم اخالقی در مدارس انجام داد که نتایج به شرح زیر است:

زندگی  حتی درمعلمان  ممتازند. این  کالس درسدر اداره  ،باالیی دارند اخالقیکه هوش  معلمانی
در  .گردد افرادي مولد باشند فردي نیز خرسند و کارآمدند و توانی را در اختیار دارند که موجب می

توجه  اخالقی و اخالق پژوهشی معلمانهوش  به مواردي همچونابتدا بایستی  مدارسواقع مدیریت 
 ند و بعد بانکرا مشخص  اهداف و ماموریت هاو داشته تا برنامه هاي بلندمدت را طراحی نمایند 

چن و چنین،  هم .دنود دست یابخبه اهداف کوتاه مدت  شود حاصل میمزایایی که از این کار 
) پژوهشی تحت عنوان بررسی آثار فرهنگی بر تسریع فرآیند تسهیم دانش از 2013(3همکاران

  دانشگاه انجام دادند که نتایج به شرح زیر است:
دش روان اطالعات، کار گروهی، تیم هاي چند منظوره، کنترل فرهنگ سازمانی که بر پایه اعتماد، گر

هاي اجتماعی مثبت باشد؛ در تسریع و جذب دانش جدید  یر رسمی، وجود مدیران با تواناییهاي غ
 تسهیم به تمایل بر موثر عواملپژوهشی تحت عنوان ) 1394صیف و همکاران (بسیار موثر می باشد. 

  شیراز انجام دادند که نتایج به شرح زیر است: پزشکی علوم نشگاهدا علمی هیات اعضاي بین در دانش
 بسیاري متغیرهاي پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضاي در دانش تسهیم به تمایل در

 به نگرش شده، ادراك رفتاري کنترل متغیرهاي ترتیب به پژوهش متغیرهاي میان از که تاثیرگذارند

                                                             
1  - Ritala et al. 
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 دانش تسهیم قصد با را همبستگی ضریب ترین پایین تا نباالتری ذهنی هنجار و دانش تسهیم
 می دانشگاه در اعتماد فضاي همچنین، برقراري. بودند معنادار 0/ 01 سطح در همگی که داشتند

 انتقال زیرا. دهد افزایش دانش، انتقال براي فرد توانایی و تمایل طریق از را دانش سازي سهیم تواند
چنین،  هم .است وابسته فرد هاي خواسته به تر بیش بلکه نیست فرد هاي توانایی به وابسته تنها دانش

حلیل مسیر اثر هوش معنوي و هوش اخالقی بر ت پژوهشی تحت عنوان) 1393(امامی و همکاران
  انجام دادند که نتایج به شرح زیر است: خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان

ولی اثر  ،ثر هوش اخالقی بر خودشکوفایی و رضایت از زندگی معنادار استدر الگوي به دست آمده، ا
  هوش معنوي بر این دو متغیر معنادار نبود.

آموزان با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع  بین رابطه مناسب با دانشفرضیه فرعی اول: 
  متوسطه شهرستان ساوه رابطه وجود دارد.

قی و ابعاد آن با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه نتایج حاصل از تائید میان هوش اخال
آموزان رابطه مثبت و معناداري با تسهیم دانش  رابطه مناسب با دانششهرستان ساوه نشان داد که 

   اند. در میان دبیران مورد مطالعه داشته
یقات قبلی بوده یابیم که نتایج مذکور در راستاي نتایج تحق با بررسی مطالعات پیشین نیز در می

آنها را هاي هوش اخالقی مدیران و رهبري تیمی  مؤلفه)، رابطه میان 1388است. سیادت و همکاران(
باال، قدرت برقراري ارتباط با  هوش اخالقیاند. به اعتقاد آنها، مدیران با  معنادار و مثبت ارزیابی نموده

   ا از آنان دریافت نمایند.توانند اطالعات الزم ر کارمندان خود را داشته و بهتر می
شود که نتایج تحقیق حاضر با نتایج  با بررسی نتایج با تحقیقات قبلی، در کل نتیجه میچنین،  هم

)، معتقد بود که هوش اخالقی، 2005(1تحقیقات پیشین همسو بوده است. به طور نمونه، بوربا
و عمل به آنها در جهت  ظرفیت و توانایی درك درست از خالف، داشتن اعتقادات اخالقی قوي

تري نسبت به  صحیح و درست است که افراد با هوش اخالقی قوي، نسبت به سایر افراد دید مثبت
کمک به دیگران از طریق آگاه ساختن آنها در خصوص مشکالت مشترك دارند. به اعتقاد وي، افراد با 

افراد را درك کرده و کمتر هوش اخالقی باال، نقش تعاون، همکاري و کمک به یکدیگر در موفقیت 
آید که به دنبال مخفی ساختن اطالعات جدید از یکدیگر باشند. به اعتقاد محمدي و  پیش می

                                                             
1- Borba  
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ها فراهم آورده و به عنوان یک )، هوش اخالقی چارچوبی براي عملکرد صحیح انسان1392همکاران(
صورت مواجه شدن با  شود که افراد در ي رفتار محسوب شود و باعث می بینی کنندهعامل پیش

درخواست کمک از سوي سایرین، با استفاده از اطالعات و دانش خود، به آنها کمک نموده و از این 
کنند تا با گسترش شبکه اجتماعی خود، از سرمایه  طریق روابط همکاري دو سویه را ایجاد می

به مزایاي هوش اخالقی )، 1388شان به بهترین نحو استفاده کنند. مختاري پور و سیادت( اجتماعی
کنند که  کنند که افراد با هوش اخالقی باال، با دیگران همان گونه رفتار می اشاره نموده و بیان می

کنند این اصل، قانون اساسی اخالقی آنها باشد. به  خواهند دیگران با آنها رفتار کنند و تالش می می
ده و هر آن چه که مورد نیاز جامعه باشد، در این ترتیب، در قبال تسهیم دانش و اطالعات، دریغ نکر

  دهند. اختیار آن قرار می
  

بین ایجاد جو حمایتی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه فرضیه فرعی دوم: 
  شهرستان ساوه رابطه وجود دارد.

توسطه نتایج حاصل از تائید میان هوش اخالقی و ابعاد آن با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع م
ایجاد جو حمایتی رابطه مثبت و معناداري با تسهیم دانش در میان شهرستان ساوه نشان داد که 

  اند.  دبیران مورد مطالعه داشته
یابیم که نتایج مذکور در راستاي نتایج تحقیقات قبلی بوده  با بررسی مطالعات پیشین نیز در می 

اند.  معرفی نمودهعوامل مدیریتی باعث تقویت )، هوش اخالقی را 1392مصباحی و عباس زاده( است.
مناسب براي سازمان بوده و از این الگویی به طوري که مدیرانی که داراي هوش اخالقی هستند، 

شود و سایر کارکنان نیز خواهند کوشید تا مانند مدیر به  طریق جو حمایتی در سازمان ایجاد می
ک به یکدیگر از طریق انتقال دانش و اطالعات دریغ مدارج باالتر دست یابند و در این مسیر از کم

همگی در مشارکت  در مدیران و کارکنان باعث افزایشرفتار خیرخواهانه کنند. این  نمی
   هاي سازمان خواهد شد. گیري تصمیم

شود که نتایج تحقیق حاضر با نتایج  با بررسی نتایج با تحقیقات قبلی، در کل نتیجه میچنین،  هم
 پژوهشی تحت عنوان ،)2013( 5فالوود و همکاران یشین همسو بوده است. به طور نمونه،تحقیقات پ
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انجام دادند که نتایج به شرح  بررسی تسهیم دانش میان اساتید دانشگاهی در دانشگاه هاي انگلستان
  زیر است:

یدا می با تسهیم دانش میان اساتید دانشگاهی، متدهاي جدید آموزشی سریعتر میان اساتید رواج پ
کند. همچنین دانشجویان بیشتر جذب اساتیدي شده اند که از تسهیم دانش به دیگران عبایی 

مولفه هاي ، )1393(مرزوقی و همکارانبه اعتقاد  کنند. گران را نیز به این کار تشویق مینداشته و دی
در  و ندکیفیت محیط دانشگاه و تسهیم دانش اثر معناداري بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دار

بینی کننده مثبت و معنادار عملکرد  دانشگاه به واسطه تسهیم دانش پیشکیفیت محیط نهایت، 
به منظور بهبود و ارتقاي کیفیت محیط دانشگاه و تسهیم  . در این تحقیقتحصیلی دانشجویان است

، مداري یفیت محیط دانشگاه در راستاي هدفارتقاي ک شده است کهدانش دانشجویان پیشنهاد 
توسعه روابط علمی و اخالقی اعضا، حفظ احترام به دانشجویان و افزایش امکانات فیزیکی دانشگاه، 

یکی از نتایج بنابراین،  .گذاري دانش انجام گردد دانشجویان در تسهیم و به اشتراك جلب مشارکت
باعث افزایش رعایت اخالق کار در سازمان، تنظیم بهتر روابط در سازمان است که این به نوبه خود 

ها شده، عملکرد تیمی را بهبود می بخشد.  رضات بین افراد و گروهاجو تفاهم در سازمان و کاهش تع
جا که اخالق، بخشی  شاید بیشترین تأثیرات اصول اخالقی مربوط به رفتار نیروي انسانی است. از آن

اکید می کنند، خود به از فرهنگ است، بیشتر نظریه هایی که بر رابطه بین فرهنگی در سازمان ت
خود بر اهمیت نقش اخالق در این زمینه توجه دارند. فرهنگ سازمانی در یک سازمان می تواند 

   کارکنان را به افرادي پیرو قانون یا قانون شکن تبدیل کند.
بین تشویق به استقالل در پژوهش با تسهیم دانش در میان دبیران فرضیه فرعی سوم: 

  ساوه رابطه وجود دارد. مقطع متوسطه شهرستان
نتایج حاصل از تائید میان هوش اخالقی و ابعاد آن با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه 

در پژوهش رابطه مثبت و معناداري با تسهیم دانش تشویق به استقالل شهرستان ساوه نشان داد که 
  اند.  در میان دبیران مورد مطالعه داشته

یابیم که نتایج مذکور در راستاي نتایج تحقیقات قبلی بوده  یشین نیز در میبا بررسی مطالعات پ 
، ابعاد هوش اخالقی در حرفه پرستاري)، با شناسایی و تبیین 1392است. محمدي و همکاران(

کنند که  پرستاران در تحقیق و پژوهش در محیط کاري را مهم تلقی نموده و تأکید می استقالل
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ي زیادي به تحقیق و پژوهش مستقل آنها بستگی دارد که اگر نتایج ندازهپیشرفت پرستاران، تا ا
هاي علمی آنها میان دیگر پرستاران نیز توزیع شود، باعث انگیزه در تمامی آنها شده و  پیشرفت

   موفقیت کل سازمان را به همراه خواهد داشت.
ه نتایج تحقیق حاضر با نتایج شود ک با بررسی نتایج با تحقیقات قبلی، در کل نتیجه میچنین،  هم

 پژوهشی تحت عنوان )2014(2تنر و کریستنسن تحقیقات پیشین همسو بوده است. به طور نمونه،
  انجام دادند که نتایج به شرح زیر است: ارئه چارچوبی براي شناسایی ابعاد هوش اخالقی

اجتماعی، تشویق و میزان مشارکت افراد در اعمال خیر  مهمترین عوامل موثر بر هوش اخالقی،
خانواده ها جهت آشنایی فرزندان و آموزش به ایت اخالق حرفه اي در سازمان ها حمایت دولت از رع

)، پایگاه دانش، بازار کسب دانش و به 2012( 4ژو و لیبه اعتقاد  با این مفهوم از دوران کودکی است.
جدید انجام کارها بیشتر تشویق  هاي تواند افراد را به روش گذاري دانش درون سازمان می اشتراك

ها) نوآوري افراد سازمان  نماید. به عبارتی می توان با تسهیم دانش درونی(بین اجزاي درونی سازمان
  را افزایش داد و آنان را به خالقیت، نوآوري، ابتکار و... تشویق نمود.

انجام عمل انتخاب  )، معتقد است که نیات خوب، ایجاد حق انتخاب و2011در نهایت، دي نورسیا(
چنین  اخالقی است و هم ها از جمله عوامل تأثیرگذار بر هوش شده، نتایج مثبت و خوب براي فعالیت

تواند به دلیل  ها ممکن است باعث از بین رفتن هدف ها شود و این می نتایج منفی در فعالیت
یط محیطی باشد. بنابراین محدودیت هاي ذهنی انسان، تعامالت اجتماعی پویا و پیچیده و تغییر شرا

رخنه در نیات بر کاهش اخالقی تأثیرگذار است و باید این اشتباهات و محدودیت ها، یادگیري و 
    ).204: 1389براي آینده اصالح گردد(آراسته و همکاران، 

  هاي پژوهش ي برگرفته از یافتهپیشنهادها
طه شهرستان ن مقطع متوسبین هوش اخالقی با تسهیم دانش در میان دبیرافرضیه اصلی: 

براساس نتایج به دست آمده، راهکارهاي زیر فرضیه فوق تائید شد و ساوه رابطه وجود دارد. 
  شود: پیشنهاد می

 کارهاي جدید، در بهبود وضعیت تسهیم دانش میان  با راه دبیران مقطع متوسطه شهرستان ساوه
ضویت این افراد ایجاد نمود تا در آن جا با اي مجازي با ع توان شبکه خود بکوشند. براي این کار، می
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یکدیگر ارتباط برقرار نموده و تبادل نظر نمایند تا اطالعات و دانش میان آنها با سهولت بیشتري 
 تسهیم گردد.

 هاي انسانی و ایجاد مبانی ارزشی در مدارس. توسعه رسالت، آرمان و ارزش 

 ن. بهبود عملکرد اعضاي مدارس و برآوردن نیازهاي آنا  
  

آموزان با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع  بین رابطه مناسب با دانشفرضیه فرعی اول: 
فرضیه فوق تائید شد و براساس نتایج به دست آمده،  متوسطه شهرستان ساوه رابطه وجود دارد.

  شود: کارهاي زیر پیشنهاد می راه
 انش صریح و ضمنی را با یکدیگر آموزان تعامل کنند و د براي یادگیري و کسب دانش جدید دانش

 به اشتراك بگذارند.

 .اشتراك اطالعات مناسب، فکرها، پیشنهادها با یکدیگر در مدارس 

 هاي دانش در مدارس تشکیل دهند.  شود دبیران شبکه پیشنهاد می  
  

بین ایجاد جو حمایتی با تسهیم دانش در میان دبیران مقطع متوسطه فرضیه فرعی دوم: 
فرضیه فوق تائید شد و براساس نتایج به دست آمده،  رابطه وجود دارد.شهرستان ساوه 

  شود: راهکارهاي زیر پیشنهاد می
 مقطع متوسطه گردد دبیران  با توجه به امتیازات میانگین ابعاد هوش اخالقی، پیشنهاد می

 آموزان بیشتر توجه نمایند. به ایجاد جو حمایتی در میان دانش شهرستان ساوه

 و تیخالقهاي آموزشی براي دبیران طراحی و اجرا شود تا دبیران بیشتر از  شود دوره پیشنهاد می 
  ننمایند. بیتخر را آنها دیجد يها دهیاکنند و  تیحما آموزان دانش يها ينوآور

  
بین تشویق به استقالل در پژوهش با تسهیم دانش در میان دبیران فرضیه فرعی سوم: 

فرضیه فوق تائید شد و براساس نتایج به  ه وجود دارد.مقطع متوسطه شهرستان ساوه رابط
  شود: دست آمده، راهکارهاي زیر پیشنهاد می
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 شهرستان مقطع متوسطه در میان دبیران  دانش تسهیمگردد تا براي بهبود وضعیت  پیشنهاد می
هاي  ستهتوان، ب ، قبل از هر چیز، آنها را تشویق به استقالل در پژوهش نمود. براي این کار میساوه

  هاي پژوهش مستقل تهیه نموده و در میان معلمان توزیع نمود. آموزشی در خصوص تکنیک

 اي منصفانه و نظام پاداش و تشویق عادالنه براي دبیران موفق در   اتخاذ تصمیمات ارتقاء به شیوه
 این زمینه.

 آموزان مدارس. پذیري بین دانش و مسئولیت استقالل، اطمینان ،ایجاد اعتماد  

 آموزان. افزایش خودآگاهی و شناخت نقاط قوت و ضعف دانش  
  منابع

). بررسی تحول اخالق و گرایشات نوع دوستانه با شیوه هاي مقابله 1386ابراهیمی کاظم آباد، اعظم.(
با استرس در ابعاد شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، 

  دانشگاه شهید بهشتی.
)، بررسی رابطه ابعاد مدیریت دانش با یادگیري سازمانی از منظر دبیران 1391(کبري، عباسا

  دبیرستانهاي شهرستان ساوه. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه.
تحلیل مسیر اثر هوش معنوي و هوش ). 1393، مهرداد.(کالنتري حسین و مولوي،؛ امامی، زهرا

فصلنامه دانش و پژوهش ، خودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان اخالقی بر
  . 13-4 صص  ،1393، تابستان 56، شماره در روانشناسی کاربردي

)، بررسی 1389، علی؛ محمد جوزانی، زهره(آراسته، حمیدرضا، عزیزي شمامی، مصطفی؛ جعفري راد
  .11وضعیت هوش اخالقی دانشجویان، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 

). بررسی تأثیر اخالق اسالمی کار بر سالمت سازمانی اداره کل آموزش و 1391سجادي، سیده عادله.(
تماعی واحد تهران نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم اج پرورش شهر تهران، پایان

  مرکز دانشگاه آزاد اسالمی.
 رهبرى و اخالقى هوش بین رابطه). 1388.(ایرج کاظمی، و مرضیه پور، مختاري سیدعلی؛ سیادت،

 پزشکى علوم دانشگاه علمى هیات اعضاى دیدگاه از آموزشى غیر و آموزشى مدیران در تیمى
  .69-61صص ،)36(12 ،سالمت مدیریت ،1387-88 اصفهان؛
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). نگاهی به معضالت و الگوي راهبردي ترویج اخالق در سازمان هاي آموزشی، 1388الباف، عذرا.(ش
  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه.

  . تهران: رازنهان.مفاهیم و نظریات هوش). 1391شفیقی، فاطمه و شوقی، بهزاد.(
انی سازمان و مدیریت(عمومی و مب). 1392شوقی، بهزاد؛ فراهانی، فاطمه و سارجالویی، فرشاد.(

  تهران: رازنهان. اسالمی).
 بر موثر ). عوامل1394.( طالبی، سعید رستگار، احمد و مهارلوئی، عباس؛ ثابت حسن؛ محمد صیف،

 ایرانی مجلهشیراز.  پزشکی علوم دانشگاه علمی هیات اعضاي بین در دانش تسهیم به تمایل
  .50-41 صص ،75 شماره ،پزشکی علوم در آموزش

 مقایسه و ) بررسی1389حسنی، سجاد ( علی، آباد، میرك زارع اسدنژاد، مهدي، شهریار، عزیزي،

 شماره ،2  دوره اطالعات، فناوري توسعه نشریه دولتی و خصوص.  سازمانهاي بین دانش مدیریت

  .116  تا 99 ، صص3
بررسی رابطه میان ). 1388ن.(فروزنده، سکینه؛ شفیعا، محمدعلی؛ سهرابی، بابک و رئیسی وانانی، ایما

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، هاي پروژه محور،  مل موثر بر تسهیم دانش در سازمانعوا
-http://www.civilica.com/Paper، موسسه اطالع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی، تهران

IKMC02-IKMC02_060.html  
ت مدیریت از رفتارهاي اخالقی با رضایت ). رابطه حمای1389پرور، محسن و نادي، محمدعلی.( گل

  .160-142، صص 54، شمارهمجله روانشناسیشغلی معلمان، 
ابعاد هوش اخالقی در ). 1392ه، مصطفی.(روشن زاد فریبا و برهانی،نوذر؛ نخعی، ؛ محمدي، سمیه

مجله ایرانی اخالق و تاریخ ،  مقطعی در شرق ایران -ي توصیفی حرفه ي پرستاري یک مطالعه
  . 66-57 صص، 5، سال ششم، شماره پزشکی 

). بررسی مقایسه اي ابعاد هوش اخالقی از دیدگاه 1388مختاري پور، مرضیه و سیادت، سیدعلی.(
): 4(شماره 3؛ دورهشناسی اسالم رواندو فصلنامه مطالعات دانشمندان با قرآن کریم و دین اسالم. 

118-97.  



  
 95 تابستان، بیستمسال پنجم، شماره  ی،فصلنامه مطالعات منابع انسان 

 

 

231   /  231 /  

). ارائه الگوي علی کیفیت محیط 1393مرزوقی، رحمت اله؛ محمدي، مهدي و کشاورزي، فهیمه.(
مجله ایرانی دانشگاه، تسهیم دانش و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شیراز، 

 .714-704، صص8، شماره14، دورهآموزش در علوم پزشکی

گوي سیستمی اخالق حرفه اي در آموزش عالی ). 1392، عباس.(عباس زادهو  مصباحی، مریم
  . 11 ص ، 1392، زمستان 10، سال سوم، شماره فصلنامه اخالق زیستی،  (تحقیق کیفی)
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