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 چکیده:

بانک های دولتی پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در  

بانک کز انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در ستاد مر 92در سال  شهرستان ارومیه

گیری تصادفی نفر، بود. نمونه آماری از طریق شیوه نمونه 700، بالغ بر های دولتی شهرستان ارومیه

پرسشنامه استاندارد مدیریت 2نفر به دست آمد. ابزار پژوهش شامل  248ساده از طریق جدول مورگان 

اساتید راهنما و مشاور دانش ) نیلی و نفیسی( و فرهنگ سازمانی ) دنیسون( بود که روایی آن توسط 

مورد تأیید قرار گرفت و پایائی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی برابر 

به دست آمد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون در  89/0و پرسشنامه مدیریت دانش  83/0

دانش رابطه معنی داری وجود نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت  01/0سطح معنی داری 

 دارد.

 ، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانشبانک های دولتی شهرستان ارومیه ها:کلید واژه

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

333 

 

 

 مقدمه:

گردد. از جمله تحوالت چشممگیر در قلممرو علموم ممدیریت، بمروز و  همور تر میتر و پردامنهگستره علوم روز به روز وسیع 

باشد. برای موفقیت سازمان، دانش به عنوان یک سرمایه، بایمد بمین انسمانها قابمل مبادلمه ش میهایی همچون مدیریت دانپدیده

تواند کسب شود و بدین ترتیب مدیریت دانمش قمادر اواهمد بمود بوده و توانایی رشد داشته باشد. دانش نحوه حل مشکالت می

ای فکمری دانند کمه دانمش، سمرمایهزمانهای آگاه میشود توسعه دهد. سافرهنگ سازمانی را که منجر به الق دانش دیگری می

تواند االقیت و وضعیت رقابیمت کند و اگر به طور مؤثری مهار شود میای است که با گذشت زمان تغییر میاست و تنها سرمایه

 شته باشد.داتواند مزایای مالی قابل توجهی را در پیسازمان را حفظ نماید. استفاده از کل منابع فکری سازمان، می

مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها در شناسایی، انتخاب، سازماندهی، انتشار و انتقال اطالعمات مهمو و مهارتهمایی 

رساند. به کممک ممدیریت که بخشی از سابقه سازمان هستند و عموماً به صورت سااتار نیافته در سازمان وجود دارند، یاری می

توانند قابمل توان بر آنها غلبه نمود، منافع مشخص هستند و میشن هستند، چالش ها واضحند و میدانش، مفاهیو و روش ها رو

توجه باشند. در اینجا موضوعات کلیدی، حمایت اجرایی و ارزیابی موفقیت هستند و مسائل تکنولوژیکی در مقایسه با این موارد، 

مدیریت دانش، عوامل کلیدی متعددی وجود دارند که در شمرایط و  از اهمیت چندانی براوردار نیستند. برای موفقیت در اجرای

 فرهنگ های مختلف، متفاوتند.

موضوع دیگری که در این تحقیق بررسی شده است، فرهنگ سازمانی می باشد. تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل 

-ی یک سازمان مشترک است، برای آن را سلسملهدانند که بین اعضاآمده است. برای فرهنگ سازمان را یک نظام اعتقادی می

 (.1383شود. ) رابینز، ها و تکیه کالمها کامل میها، اسطورهدانند که با مفاهیو نهادی چون داستان ای از ارزشهای مشترک می

دانش بمر  تواند به طور موفق اجرا شود. مدیریتمدیریت دانش بدون وجود یک بستر فرهنگی مناسب و مبتنی بر اعتماد نمی

تواند نقش مهممی در االف مدیریت اطالعات با ارزشها و باورها در ارتباط است و چون فرهنگ در برگیرنده این عوامل است، می

 (.1385 حقیقی و همکاران،) مدیریت دانش ایفا نماید

سمابقه تحقیمق،  در این فصل شرح موضوع و زمینه پژوهش، سئواالتی که محقق در جستجوی پاسخ بمه آنهاسمت، اهمداف و

فرضیه های پژوهش، کاربردها و مزایای حاصل از پژوهش، ابزار گردآوری اطالعات، جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکمانی تحقیمق 

 بیان اواهد شد. در ااتمه سااتار کلی پایان نامه ارائه اواهد شد.

نین مزایای ممدیریت دانمش و شمناات بهتمر با توجه به تأکید دولت به اقتصادهای دانش محور در افق توسعه کشور و همچ

مؤلفه مدیریت دانش زمینه مناسب و بنیان مستحکمی برای اجرای موفقیمت  10عوامل موفقیت آن بویژه فرهنگ و رابطه آنها با 

سازد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در سمتاد مرکمز آمیز مدیریت دانش فراهو می

 باشد.می بانک های دولتی شهرستان ارومیه
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  بیان مسأله:

سمترش گعلمی رغمو  رسد.امروزه بکارگیری مدیریت دانش در تمامی سازمانها، ازجمله مؤسسات آموزشی ضروری بنظر می 

نها ین سازماا د.نماینگیری بهینه از آن احساس ناامیدی میمدیریت دانش در سالهای اایر بسیاری از موسسات آموزشی در بهره

ه نمماییو  چگونم باشند. چگونه دانش را در سازمان تولیمد، خایمره وتوزیمعمی  به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای سؤاالت زیر

        اک سازمان اشتر چگونه مطمئن شویو که کارکنان سرمایه دانش را در مفاهیو و اصول مدیریت دانش را در سازمان اجرا نماییو 

کنمان را از وسسات بمنظور بکارگیری مطلوب مدیریت دانش بایستی ضرورت ایجاد فرهنگ اشتراک دانش میان کارم نمایند می

اکز آموزشی درک نمایند. اهمیت نهادینه سازی مدیریت دانش در مر"نهادینه سازی مدیریت دانش"طریق فرآیندی تحت عنوان 

ک دانمش زایای اشترامآنها را در درک  یریت دانش تصحیح نموده وثانیاًبه این دلیل است که اوالً درک نادرست کارکنان را از مد

نمد بحمم ممی در سازمان یاری رساند. مدیریت دانش در ارتباط با قابل دسترس نمودن دانش جهت افرادی کمه بمه آن نیماز دار

 و.نبال آن باشیدکجا باید به نماید. بهرحال بکارگیری بهینه دانش قابل دسترس، تنها زمانی امکان پذیر است که بدانیو در 

تواننمد بما اعممال از جایگاه بسیار واالیمی براموردار اسمت. ممدیران بایمد ب هادانش به عنوان یک منبع با ارزش برای سازمان

ئن محمیط نمامطم تواننمد بمادانش نهفته موجود در نیروی انسانی را شکوفا سازند، زیرا تنها در این صمورت ممی ،مدیریت کارآمد

 هما و تجماربن مقابله کنند و از سوی دیگر به اهداف سازمان برسند. با توجه به سمیر تحمول ممدیریت دانمش در سمازمانسازما

ریافمت کمه د تموانهای مختلف و نیز با عنایت به نسل جدید مدیریت دانمش ممیسازمان حاصله از کاربرد مدیریت دانش توسط

واننمد بما تهیو مدیریت دانش در سمازمان موجمود نیسمتذ لمذا ممدیران ممیها و مفاهای ااصی برای اجرای بررسیدستورالعمل

ر کلی بمدون د برقراری فرهنگ سازمانی مطلوب، تشریک مساعی در بین کارکنان را تقویت کند، زیرا به عنوان یک دستورالعمل

شتن اطالعمات با اشتراک گذاها تنها سازمان نظر گرفتن متغیرهای مختلف در موقعیت مدیریت دانش مثل فرهنگ سازمان و جو

 در بین کارکنان زمینه شکوفایی دانش را در سازمان فراهو سازند.

کامالً شناسایی تا به کمک  ،ریزی سیستو مدیریت دانش باید از دیدگاه کاربران صورت گیرد. باید فرهنگ سازمانی حاکوپایه

قاومت کارکنان در برابر سیستو جدید کاسته شمود و امود بمه ی مدیریت تغییر، از میزان ماهمدیریت موثر و استفاده از تکنیک

الیلمی ) سوی مدیریت دانش حرکت کنند. همچنین باید به شناسایی و ترسیو جریان اطالعمات و دانمش در سمازمان پرداامت.

آمیز ای موفقیتهای اجرترین شیوهنماید، از اثربخش(پیشنهاد میAPQCوری آمریکا )( مرکز توسعه کیفیت و بهره1382 ،عراقی

 ،به نقمل از نما و) گرددمی سازی مدیریت دانش در سازمان محسوبمدیریت دانش و کاهش ادراکات نادرست کارکنان، نهادینه

 آداب و رسموم، فرهنمگ، شمود.ها تلقمی ممیدر دنیای امروز و کار دانش به عنوان منبع عمده عملکرد کاری در سازمان .(1382

ممدیریت دانمش  (.1385 )مارکورات،ترجمه زالی، همگی مبتنی بر دانش و تخصص هستند ها،ها و رویهسیستو عملیات، فناوری،

یمک ارزش حماکو « االقیت و نموآوری»ایی که در آن مستلزم وجود رهبری آگاه و تاثیر گذار در سازمان است. فرهنگ سازمانی
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همای سمال       در طمی (.1ع رسانی صنایع و معادن ایران)مرکز اطال تلقی می شود یکی از عناصر جلو برنده مدیریت دانش است

اند که موقیعت چشمگیر سازمان های موفق در عوامل غیمر مماموس قدرتمنمد اایر صاحبنظران علوم مدیریت به این باور رسیده

 (1999 ،دراکر) ها و باورهای کارکنان نهفته استدر فرهنگ سازمانی آنها ارزش

 و غیمر علممی رسد که ما عمالً در دراز مدت، بیشتر مصرف کننده اطالعمات علممیود، به نظر میدر حال حاضر با روند موج

یگمران داز تجربیات  های رسیدن به جامعه دانایی در کشور ما وجود ندارد، اما با استفادهتردید پیش شرطاواهیو بود، گرچه بی

(. 1380 ،انیقهرمم) بت به جامعه اطالعاتی جهمانی کماهش دهمیومان را نستوانیو موانع تحقق آن را محدودتر کرده و شکافمی

به عنموان یمک  ها رانیز ضعف دانش مدیریتی در مدیران و مبنا نبودن علو و عقالنیت در تصمیو گیری (1381البدوی و شفاعی)

ه امروزه بما تولیمد نند گرچکمی ( بیان1377) محمدیاند. همچنین مانع ایجاد سازمان یادگیرنده در نظام اداری ایران خکر کرده

رای درک از تحقیق ب دانش، بسیار سروکار داریو اما هنوز در مورد کاربرد دانش پیشرفت چندانی نداشتیو. زمانی که بهره برداری

 علوم مدرن کنونی حیاتی است الزم است شناات سنتی بهره برداری از دانش نیز تغییر کند.

 است. میهبانک های دولتی شهرستان ارومدیریت دانش در  با ه فرهنگ سازمانی بر همین اساس پژوهش حاضر در پی رابط

 ضرورت و اهمیت تحقیق:

شناسمی های دیگر مثل ممدیریت، سیسمتو اطالعمات، روانمدیریت دانش، رشته جدیدی است که ریشه در تعدادی از رشته 

 و کارکنمان نیدربم ممدیریت دانمش کمردن نمهینهاد یرابم ها سازمان اساسی راهبردهای از یکی. اجتماعی و رفتار سازمانی دارد

 فرهنمگ یمک دایجا و فرهنگی حوزه در سازمانی راهبرد تنظیو مدیران، رسالت ترین مهو شاید و است سازمانی فرهنگ ران،یمد

 . است نهیزم نیا در مناسب سازمانی

آن برامی موضموعات، و مسمیرهایی از تفکمر هاستذ اما در رای توسعه مجموعه ای از رشتهمدیریت دانش برغو این که علی

دهمی ممدیریت دانمش هسمتند. نظریمه تعدادی از متفکران مهو به دنبال نفوخ در توسعه و جهت ها،اند. در همه رشته اهر شده

کنیو، داشمته انمد. سمنگه پردازان مدیریت مثل دراکر و آرگریس سهو مهمی در روشی که ما درباره مسایل عصر دانش تفکر می

نشمان داده اسمتذ در حمالی کمه دراکمر، اهمیمت  اهمیت سازمان های یادگیرنده را در موفقیت کار مخاطره آمیز الق دانمش را

همای دانمش بنیمادی بمه انعطماف ، چگونگی نوآوری برای اطمینان از این که قابلیت2اطالعات و دانش را نشان داده است. لئورنارد

ها را در ماهیت دانش، با تاکید بمر بحم قرار داده است. نوناکا و تاکوچی، سهو مهو تئوریشود، مورد ناپذیری بنیادی تبدیل نمی

است کمه ممدیریت دانمش بایمد بیشمتر از ممدیریت  کرده اند. داونپورت استداللاهمیت دانش تلویحی در سود رقابتی بیان کرده

 چه در هر سازمانی مورد توجه قرار گیرد.پردازش اطالعات مورد توجه قرار گیرد و به عنوان بخشی از کار یکپار

ای شاهد تحقیقمات عممده 1990ای که در زمینه مدیریت دانش صورت گرفته است عمالً تا دهه رغو بحم های پراکندهعلی

لت در زمینه مدیریت دانش نیستیو. به همان اندازه که مبناهای اقتصاد سنتی از منابع طبیعی به سرمایه و منابع فکری تغییر حا

                                                           
1- www. Iranian Information Center of Industries & Mines.com 
1- Leonard 
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اند، توجه به دانش نیز به عنوان یک منبع مهو و حتی مهو ترین مزیت رقابتی پایدار افمزایش یافتمه اسمت. بمه عنموان پیدا کرده

دهمد کمه ایمن ( به بررسی مقاالت منتشر شده در زمینه مدیریت دانش پردااته است. پژوهش وی نشان می2001) 1کسلزمثال، 

همای دانشمگاهی در قالمب پایمان نیز به بررسی پژوهش (2000) 2لواند. همچنین منتشر شده به بعد 1991مقاالت عمدتاً از سال 

دهد کمه تحقیقمات عممدتاً از سمال گیرد، نشان میمی را در بر 2002نامه های دکتری پردااته است این بررسی نیز که تا سال 

در دانشگاه های نیورک و پوردو انجام شده انمد. نتمایج  ادکتر هدو مورد رسال 1991اند. به عنوان مثال در سال شروع شده 1991

تحقیقی در قالب پایان نامه دکتری انجمام نشمده  1993یک مورد،  1992بررسی در سایر سال ها به این صورت بوده است: سال 

بمه  هشت مورد. توجه فزآینده 2002بیشت و شش مورد و  2001بیست و هشت مورد،  2000بیست و یک مورد،  1994است، 

 (.1388 ستایش و کا و نژاد،موضوع مدیریت دانش در محافل دانشگاهی، گویای اهمیت بیش از پیش این موضوع است )

-پری ممیساین در حالی است که مدیریت دانش در سازمان های ما به عنوان یک رشته علمی هنوز دوران طفولیت اود را 

مان دانش در سماز ها کو کو به اهمیت مدیریتوجود دارد هر چند سازمان کند از این رو مسائل ناشنااته بسیاری در این زمینه

 (.1372 ،طوسی) پی برده اند اما هنوز راه زیادی برای عملیاتی کردن آن وجود دارد

 پژوهش سواالت -

 الف( سوال اصلی 

  جود داردورابطه  بانک های دولتی شهرستان ارومیهدر ین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  آیا 

 ب( سواالت ویژه 

  ردجود داورابطه  بانک های دولتی شهرستان ارومیهبین فرهنگ سازمانی و بعد اجتماعی مدیریت دانش در  آیا .1

  دارد رابطه وجود بانک های دولتی شهرستان ارومیهبین فرهنگ سازمانی و بعد فنی مدیریت دانش در  آیا .2

  اردرابطه وجود د انک های دولتی شهرستان ارومیهببین فرهنگ سازمانی و عوامل تکنولوژیکی در  آیا .3

  رابطه وجود دارد بانک های دولتی شهرستان ارومیهبین فرهنگ سازمانی و عوامل سیاسی در  آیا .4

  درابطه وجود دار بانک های دولتی شهرستان ارومیهبین فرهنگ سازمانی و شهروندان دانشی در  آیا .5

  درابطه وجود دار بانک های دولتی شهرستان ارومیهانش در های دبین فرهنگ سازمانی و درگاه آیا .6

  ارددوجود  رابطه بانک های دولتی شهرستان ارومیهبین فرهنگ سازمانی و فرآیند سازمانی دانش محور در  آیا .7

  اردرابطه وجود د بانک های دولتی شهرستان ارومیهبین فرهنگ سازمانی و سااتار دانش محور در آیا  .8

  رابطه وجود دارد بانک های دولتی شهرستان ارومیهگ سازمانی و رهبری دانش در بین فرهن آیا .9

  رابطه وجود دارد بانک های دولتی شهرستان ارومیهبین فرهنگ سازمانی و منابع دانش در  آیا .10
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 :تحقیق اهداف -

 الف( اهداف کلی 

 ارومیهبانک های دولتی شهرستان مدیریت دانش در  وفرهنگ سازمانی  سنجش رابطه

 ب( اهداف جزعی یا فرعی تحقیق

  بانک های دولتی شهرستان ارومیهبعد اجتماعی مدیریت دانش در  فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه .1

  بانک های دولتی شهرستان ارومیهبعد فنی مدیریت دانش در  فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه .2

  های دولتی شهرستان ارومیهبانک عوامل تکنولوژیکی در فرهنگ سازمانی و  بررسی رابطه .3

 بانک های دولتی شهرستان ارومیهعوامل سیاسی در فرهنگ سازمانی و  بررسی رابطه .4

 بانک های دولتی شهرستان ارومیهشهروندان دانشی در فرهنگ سازمانی و  بررسی رابطه .5

  بانک های دولتی شهرستان ارومیههای دانش در درگاهفرهنگ سازمانی و  بررسی رابطه .6

  بانک های دولتی شهرستان ارومیهفرآیند سازمانی دانش محور در فرهنگ سازمانی و  ی رابطهبررس .7

 بانک های دولتی شهرستان ارومیهسااتار دانش محور در فرهنگ سازمانی و  بررسی رابطه .8

  بانک های دولتی شهرستان ارومیهرهبری دانش در فرهنگ سازمانی و  بررسی رابطه .9

  بانک های دولتی شهرستان ارومیهمنابع دانش در انی و فرهنگ سازم بررسی رابطه .10

 روش تحقیق: -

رابطه فرهنگ سازمانی بما ممدیریت دانمش در  زیرا این پژوهش درصدد بررسیروش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است   

 گیرد.  تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی قرار میبانک های دولتی شهرستان ارومیه می باشد. 
 

 تجزیه و تحلیل داده ها:

که تعداد شرکت کنندگان ممرد بیشمتر از زن  توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت به این صورت است

. بمه درصمد( بمود 88/8نفمر ) 22( و زن هما درصمد 12/91نفمر ) 226ها بوده است. تعداد مردان شرکت کننده در این پمژوهش 

درصمد( دارای ممدرک تحصمیلی  16/45نفمر ) 112نفمری کمه بمه پرسشمنامه پاسمخ دادنمد،  248تفکیک سطح تحصمیالت از 

درصمد( دارای ممدرک تحصمیلی دکتمری  42/2نفر ) 6درصد( مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و  42/52نفر ) 130کارشناسی، 

نفمر  21استخدام رسمی، درصد(  14/18نفر ) 45نفر پاسخ دهنده به پرسشنامه،  248تخدام، از مجموع به تفکیک نوع اس بودند.

 36/19نفمر ) 48به تفکیک سابقه امدمت،  درصد( استخدام قراردادی بودند. 40/73نفر ) 182درصد( استخدام پیمانی و  46/8)

درصمد( دارای سمابقه  18/22نفر ) 55سال،  10الی  6سابقه درصد( دارای  04/56نفر ) 139سال،  5الی  1درصد( دارای سابقه 

  سال باالتر بودند. 17درصد( دارای سابقه ادمت  42/2نفر ) 6سال،  18/22
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 :تجزیه و تحلیل استنباطی

 های پژوهش با توجه به آزمون ضریب همبستگی پیرسون می پردازیو.در این قسمت به تحلیل سوال 

  سوال اصلی:

 رابطه وجود دارد؟ بانک های دولتی شهرستان ارومیهفرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در آیا بین     

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش -1جدول 

 مدیریت دانش 

 0.947 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد

 

بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01در سمطح معنمی داری  0.947محاسمبه شمده  ضریب همبستگی

کمه داری وجود دارد. به طموریدهد که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش همبستگی مثبت، مستقیو و معنینشان میارومیه

 یابد.با افزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره مدیریت دانش افزایش می

 ای فرعی:هسوال

رابطهه وجهود  بانک های دولتی شهرستان ارومیهه. آیا بین فرهنگ سازمانی و بعد اجتماعی مدیریت دانش در 1

 دارد؟

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و بعداجتماعی -2جدول 

 بعد اجتماعی 

 0.939 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد

 

بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01در سمطح معنمی داری  0.939ضریب همبستگی محاسمبه شمده 

کمه بما داری وجود دارد. به طوریدهد که بین فرهنگ سازمانی و بعداجتماعی همبستگی مثبت، مستقیو و معنینشان میارومیه

  یابد.جتماعی افزایش میافزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره بعدا
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 رابطه وجود دارد؟ بانک های دولتی شهرستان ارومیه. آیا بین فرهنگ سازمانی و بعد فنی مدیریت دانش در 2

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و بعدفنی -3جدول 

 بعدفنی 

 0.916 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 یدارسطح معنی

 248 تعداد
 

بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01داری در سمطح معنمی 0.916ضریب همبسمتگی محاسمبه شمده 

کمه بما داری وجمود دارد. بمه طموریدهد که بین فرهنگ سازمانی و بعد فنی همبستگی مثبت، مستقیو و معنینشان میارومیه

  یابد.یت دانش افزایش میافزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره مدیر
 

 

 رابطه وجود دارد؟ بانک های دولتی شهرستان ارومیه.آیا بین فرهنگ سازمانی و عوامل تکنولوژیکی در 3

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و عوامل تکنولوژیکی -4جدول 

 عوامل تکنولوژیک 

 0.884 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد

بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01داری در سمطح معنمی 0.947ضریب همبسمتگی محاسمبه شمده 

داری وجمود دارد. بمه دهد که بین فرهنگ سازمانی و عواممل تگنولوژیمک همبسمتگی مثبمت، مسمتقیو و معنمینشان میارومیه

  یابد.فرهنگ سازمانی نمره عوامل تکنولوژیک افزایش می که با افزایش نمرهطوری
 

 رابطه وجود دارد؟ بانک های دولتی شهرستان ارومیه.آیا بین فرهنگ سازمانی و عوامل سیاسی در 4

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و عوامل سیاسی -5جدول 

 عوامل سیاسی 

 0.925 گی پیرسونضریب همبست فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد
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بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01داری در سمطح معنمی 0.925ضریب همبسمتگی محاسمبه شمده 

کمه داری وجود دارد. به طموریدهد که بین فرهنگ سازمانی و عوامل سیاسی همبستگی مثبت، مستقیو و معنینشان میارومیه

  یابد.فزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره عوامل سیاسی افزایش میبا ا
 

 رابطه وجود دارد؟ بانک های دولتی شهرستان ارومیه.آیا  بین فرهنگ سازمانی و شهروندان دانشی در 5

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و شهروندانشی -6جدول 

 شهروندان دانشی 

 0.896 ضریب همبستگی پیرسون یفرهنگ سازمان

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد

 

بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01در سمطح معنمی داری  0.896ضریب همبستگی  محاسبه شمده 

-به طوری داری وجود دارد.دهد که بین فرهنگ سازمانی و شهروندان دانشی همبستگی مثبت، مستقیو و معنینشان میارومیه

  یابد.که با افزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره شهروندان دانشی افزایش می
 

 رابطه وجود دارد؟ بانک های دولتی شهرستان ارومیههای دانش در . آیا بین فرهنگ سازمانی و درگاه6 

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و درگاه های دانش -7جدول 

 ه های دانشدرگا 

 0.896 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد

بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01در سمطح معنمی داری  0.896ضریب همبستگی محاسمبه شمده 

-داری وجود دارد. به طموریو معنیهای دانش همبستگی مثبت، مستقیو دهد که بین فرهنگ سازمانی و درگاهنشان میارومیه

 یابد.های دانش افزایش میکه با افزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره درگاه

 
 

رابطهه وجهود  بانک های دولتی شهرستان ارومیه. آیا بین فرهنگ سازمانی و فرآیند سازمانی دانش محور در 7

 دارد؟
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 سازمانی و فرآیند سازمانی نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ -8جدول 

 محورفرآیند سازمانی دانش 

 0.893 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد

بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01در سمطح معنمی داری  0.893ضریب همبستگی محاسمبه شمده 

داری وجمود دارد. نی و فرآیند سازمانی دانش محور همبستگی مثبت، مستقیو و معنیدهد که بین فرهنگ سازمانشان میارومیه

 یابد.که با افزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره فرآیند سازمانی دانش محور افزایش میبه طوری
  

 رابطه وجود دارد؟ بانک های دولتی شهرستان ارومیه. آیا بین فرهنگ سازمانی و ساختار دانش محور در 8

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار دانش محور -9جدول 

 سااتار دانش محور 

 0.947 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد
 

لتمی شهرسمتان بانمک همای دونفمر از  248دربمین  0.01در سمطح معنمی داری  0.947ضریب همبستگی محاسمبه شمده 

داری وجمود دارد. بمه دهد که بین فرهنگ سازمانی و سااتار دانش محور همبسمتگی مثبمت، مسمتقیو و معنمینشان میارومیه

 یابد.طوری که با افزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره سااتار دانش محور افزایش می
  

 رابطه وجود دارد؟ ن ارومیهبانک های دولتی شهرستا. آیا بین فرهنگ سازمانی و رهبری دانش در 9

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری دانش -10جدول 

 رهبری دانش 

 0.947 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد

بانمک همای دولتمی شهرسمتان از نفمر  248دربمین  0.01در سمطح معنمی داری  0.947ضریب همبستگی محاسمبه شمده 

که بما داری وجود دارد. به طوریدانش همبستگی مثبت، مستقیو و معنیدهد که بین فرهنگ سازمانی و رهبرینشان میارومیه

 یابد.افزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره رهبری دانش افزایش می
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 رابطه وجود دارد؟ رستان ارومیهبانک های دولتی شه. آیا  بین فرهنگ سازمانی و منابع دانش در 10

 نتایج ضریب همبستگی پیرسون در خصوص رابطه فرهنگ سازمانی و منابع دانش -11جدول 

 منابع دانش 

 0.973 ضریب همبستگی پیرسون فرهنگ سازمانی

 0.000 داریسطح معنی

 248 تعداد

 

بانمک همای دولتمی شهرسمتان نفمر از  248دربمین  0.01داری در سمطح معنمی 0.947ضریب همبسمتگی محاسمبه شمده 

کمه بما داری وجود دارد. به طموریدانش همبستگی مثبت، مستقیو و معنیدهد که بین فرهنگ سازمانی و منابعنشان میارومیه

 یابد.افزایش نمره فرهنگ سازمانی نمره منابع دانش افزایش می

 بحث پیرامون فرضیه های پژوهش:

داری وجمود دارد. همچنمین در ت که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانمش رابطمه معنمیهای پژوهشی حاضر آن اسیافته 

های پمژوهش داری وجود دارد. این یافتههای مدیریت دانش رابطه معنیسواالت فرعی مشخص شد بین فرهنگ سازمانی و مولفه

و دام  (1382) نما و ،(1375) ی زادهبماقر ،(1381) زاهمدی پمژوهش، (1373) مممی زادههای پژوهش افرادی همچون با یافته

 یاساسم شمااص عنموان بمه یسمازمان فرهنمگکه این پژوهشگران به این نتیجه دست یافتنمد همسویی دارد به طوری (2003)

 .است توجه مورد هاسازمان در ییدانا تیریمد  تیموفق سنجش

شود، قرار دارند که ایمن وان عوامل تاثیر گذار یاد    میها همواره تحت تاثیر محیط پیرامون که از آنها به عنبنابراین سازمان 

باشند. حال چنانچه سازمانی بتواند این عوامل محیطی تاثیرگمذار عوامل و متغیرها، غالباً کمتر تحت نظارت و کنترل سازمان می

را تمداوم بخشمد. ممدیریت بمر  تواند مانمدگاری امودررا درست شناسایی و کنترل کند و از مقدار پیچیدگی آنها بکاهد، بهتر می

های گوناگون امروزی تنها با عنایت به شرایط و اقتضای محیط بیرونی و درونی و متناسب با تغییر و تحوالت موضموعیت سازمان

-ها با قدرت انطباق پذیری دایناسورها دیگر قادر به حفظ بقای اود در محیط متغیر و اطالعات محور هزارهکند. سازمانپیدا می

تمر نخواهمد تر شدن سازمان جایگزین توسعه فزاینده، چابکی و نیروی فکر امالقتر و چاقجدید نخواهد بود. بزرگتر، سنگین ی

تر یادگرفته و به سرعت اود را با تغییرات محیطی انطباق دهند، در غیمراین صمورت ها باید سریعتر سازمانبود. به عبارت روشن

 روند.ی شوند و از بین میبه سرنوشت دایناسورها گرفتار م

ترین روش برای جلوگیری از زوال و ادامه حیات، افزایش اطالعات و اشماعه اند مناسباندیشمندان مدیریت نیز بر این عقیده

همایی ممی تواننمد بمه موفقیمت دانش بین کارکنان سطوح مختلف سازمان است. امروزه بر کسی پوشیده نیست که تنها سمازمان

باشمد و قطعماً مزیمت صمیو شایسته فعالیت های اود را رهبری نمایند و تصمیو شایسته بدون دانش میسمر نممیبرسند که با ت

توانند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند کمه بتواننمد هایی میباشد. در چنین شرایطی تنها سازمانمی« دانایی»رقابتی آینده 
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گمردد و الزممه یدار بهره گیرند. دانش در شمرایط تغییمر و نموآوری ایجماد ممیاز دانش به عنوان عامل قدرت و مزیت رقابتی و پا

پذیرش آن در درون یک سازمان، وابسته به سااتار سازمانی و الگوی فرهنگی حاکو برآن سازمان است. آنچه که امروزه بسیاری 

ها و اقمدماتی کمه های فرهنگی، ایدهد. ارزشکند این است که دارای فرهنگ بسته و تغییر ناپذیر هستنها را تهدید میاز سازمان

آور اواهند بمود. افمراد ها در یک محیط بسیار متغیر امروزی بر عملکرد کارا، زیاندر زمان ااص در دستیابی به موفقیت سازمان

ارتبماط دارنمد. در سازمانی که دارای فرهنگ باز است، نسبت به کلیت سیستو و چگونگی انجام امور سازمان با یکدیگر تعاممل و 

دهمد سمازد کمه بمه افمراد اجمازه ممیای از روابط را فراهو میهر فرد در سازمان یک عامل موثر و باارزش است و سازمان، شبکه

های اود را توسعه داده، به دنبال نوآوری و الق دانش جدید در سازمان باشند. بر همین اساس مطالعه حاضر نیز از بمین قابلیت

 ل درمدیریت دانش، فرهنگ سازمانی مورد آزمون قرار داد. عوامل مختلف دای

بانمک همای دولتمی دهد که فرهنگ سازمانی و مدیریت دانمش از جایگماه نسمبتاً اموبی در میانگین محاسبه شده نشان می

ه و از با و ایف و ماموریت های موجمود بمه شمکلی گسمترد بانک های دولتی شهرستان ارومیهبراوردار است.  شهرستان ارومیه

باشمد بمرهمین طرفی افزایش سطح مطالبات مردم و حاکمیت از این دستگاه، دارای جایگاه ویژه و فوق تخصصی در کشمور ممی

اساس باید با حداکثر توان و امکانات موجود )درون و برون سازمانی( به ارتقاء تعامالت،  رفیت سمازیهای سمخت افمزاری و نمرم 

 های موجود گام موثر بردارد.تهافزاری، استفاده  از توان و داش
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