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 چكيده

 .ا مي باشد.ا.هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني واستقرار مديريت دانايي در سازمان بيمه مركزي ج

و پرسشنامه  0/ 82پرسشنامه  فرهنگ سازماني داراي پايايي ( براي گردآوري داده ها در اين پژوهش از دو پرسشنامه محقق ساخته 

 .استفاده شده است) 92/0مديريت دانايي با پايايي 

ونتايج تحقيق حاكي از .را متوسط ارزيابي كرده اند بيمه مركزيازماني و استقرار مديريت دانايي در پاسخ دهندگان وضعيت فرهنگ س

استقرار سبك رهبري با بين فرهنگ سازماني ومولفه هاي آن شامل حمايت مديريت، تعلق سازماني ،خالقيت فردي وآن است كه

بيمه ود داشته و سازش با پديده تعارض با استقرار مديريت دانايي در رابطة مثبت معناداري وج كزي ايرانربيمه مدر  مديريت دانايي

 .رابطه معناداري ندارد مركزي

 

 .بيمه مركزي ايران .استقرار مديريت دانايي  .فرهنگ سازماني: واژگان كليدي

 مقدمه

دنياي متغير امروز ايجاب مي كند كه سازمان ها براي بقا به دنبال ابزاري نوين باشند، يكي ا ز ابزارهايي كه مي تواند سازمان ها را در 

است كه به سازمان ها كمك مي كند اطالعات مهم را  فرآينديمديريت دانايي . تامين اين اهداف ياري دهد مديريت دانايي است

ش، سازماندهي و منتشركنند و تخصصي است بيابند، گزين يري كه براي فعاليت هاي چون حل مشكالت، آموختن پويا و تصميم گ

 .ضروري است

بهبود » عملكرد هوشمندانه تر« مديريت دانايي مي تواند گستره اي از ويژگيهاي عملكرد سازماني را با قادر ساختن سازمان به 

 (�: ١٩٩٩, Wig)بخشد 

جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان بيمه مركزي ج.ا.ا (293نفر)مي باشند كه از اين تعداد 130نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 
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ماني اما اين به تنهايي كافي نيست چرا كه مديريت دانايي براي آنكه قابل استفاده باشد، نيازمند هماهنگي با فرهنگ ساز

زيرا در هر سازماني فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد كه به افراد شيوه فهم و معني بخشيدن به . موجود مي باشد

بنابراين از فرهنگ سازماني مي توان به عنوان يك اهرم قدرتمندي براي تقويت رفتار سازماني استفاده . رويدادها را نشان مي دهد

پايگاه قدرت شخصي و كارايي خويش،  نگهداشتيف مانع از آن مي شود كه افراد در تالش براي فرهنگ سازماني ضع. نمود

 (١١: ٢٠٠٠, Kalseth).دانسته هاي خود را تسهيم كرده و منتشر سازند

 .لذا براي تسهيل مشاركت افراد و ايجاد دانايي، فرهنگ سازماني حائز اهميت است

 بيان مسأله

توان دريافت كه برخورداري از دانش و  هميت ويژگيهاي آن در حيطة عملكرد سازمانها ميبا بررسي و تحليل دانش و ا

به خصوص اگر روند تغيير و تحوالت . اطالعات روزآمد براي ادامه حيات سازمانها به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است

اي  شود كه جامعه فراصنعتي امروز جامعه صل مياين نتيجه مهم حا. دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزيابي واقع شود

 )152: 1381احمد پور ،.(دهند افزا مي هاي دانش جاي خود را به فناوري انيرو افزهاي  اطالعاتي است كه در آن بتدريج فناوري

و بهبود تر در موضوعات مهم  ها بايد با تكيه بر دانايي برتر امكان اتخاذ تصميمات معقول بنابراين مديريت سازمان

ها  شود كه در سازمان تر از خود دانايي محسوب مي اي مهم از اين رو مديريت دانايي مقوله. عملكردهاي مبتني بر دانش را پيدا كنند

و گروهي تبيين و  هاي فردي و سازماني را به دانش و مهارتهاي فردي به دنبال آن است تا نحوة چگونگي تبديل اطالعات و دانسته

 (١�٣:  ٢٠٠٠, Probst) .روشن نمايد

ها بايد محيطي براي اشتراك، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضاء بوجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم  از اين رو، سازمان

 ( 	٨: �١٩٩ , Nonak).كردن تعامالتشان، آموزش دهند

توان به تدريج الگوي تعامل بين افراد را در  ست كه ميپذير ا تنها با بررسي، تغيير و ايجاد يك فرهنگ سازماني مناسب و انعطاف

 )83: 1377ايرانشاهي ،( .سازمان تغيير داد و از مديريت دانايي بعنوان يك مزيت رقابتي بهره گرفت

اد سازمان سازمانها و شركتها ناچار هستند با تكيه بر افر. بنابراين با توجه به اينكه امروزه مهمترين ويژگي جهان رقابت، تغيير است

ها در پيشبرد مقاصد  هاي جديد و استفادة عملي از آن ايده ها و ايده ترين سرمايه سازمان آنها را به درك، فهم و ارائه دانسته بعنوان مهم

أثراز دهندة شخصيت سازمانها كه رفتار كاركنان مت سازمان تشويق كنند و اين فعاليت نيازمند اين است كه فرهنگ سازماني بعنوان تشكيل

 .پرور و حامي فعاليتهاي دانايي باشد باشد، فرهنگي دانايي آن مي

خدماتي كشور صورت نگرفته است، لذا انجام پژوهشي بمنظور  _با عنايت به اينكه تاكنون تحقيقي در اين باره در مراكز صنعتي

يكي ازمهمترين مراكز اقتصادي كشور، ضروري بنظر  بررسي رابطة فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانايي در بيمه مركزي ايران بعنوان

 .رسد مي

با توجه به مطالب ذكر شده سؤال اصلي تحقيق اين است كه آيا بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانايي در بيمه مركزي 

 وجود دارد؟  ايران رابطه

 :سواالت ويژه پژوهش

 ؟وجود دارد رابطه بيمه مركزي ايراندر بين خالقيت فردي و استقرار مديريت دانايي آيا  .1

 وجود دارد؟ رابطه بيمه مركزي ايرانبين حمايت مديريت و استقرار مديريت دانايي در  آيا. 2

 وجود دارد؟ رابطه بيمه مركزي ايرانبين تعلق سازماني و استقرار مديريت دانايي در  آيا. 3

 وجود دارد؟ رابطه مركزي ايرانبيمه بين تعارض و استقرار مديريت دانايي در  آيا .4

 وجود دارد؟ رابطه بيمه مركزي ايرانبين سبك رهبري واستقرار مديريت دانايي در  آيا. 5
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 روش تحقيق

ها از نوع  تحقيقات توصيفي پيمايشي است  ، از نظر نحوه گردآوري دادهاين پژوهش از نظر هدف، از نوع تحقيقات كاربردي است

 .نوع تحقيقات همبستگي استبر اساس روش تحقيق از  و

 جامعة آماري

 .جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش كلية كاركنان بيمه مركزي ايران شامل رؤسا،معاونان،مديران و كارشناسان مي باشد

 نمونه و روش نمونه گيري

 تعيين حجم نمونه

 .ه از فرمول زير محاسبه شدگيري تحقيقات غيرآزمايشي، با استفاد تعداد نمونه با توجه به روش نمونه
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و از آنجايي كه تعداد نمونه نسبت به حجم جامعه بزرگ است تعداد نمونه بدست آمده با استفاده از رابطه زير تعديل شده و نمونه 

 :آمده است  نهايي زير بدست 

 گيري روش نمونه

هاي جامعه با توجه به حجم هر طبقه از  فاده شده و براي تقسيم حجم نمونه ميان طبقهاي است گيري طبقه گيري از روش نمونه براي نمونه

 .شيوة انتساب متناسب استفاده شده است
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 ابزار جمع آوري داده ها

پرسشنامه  فرهنگ سازماني و پرسشنامه مديريت دانايي :  وري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته شاملدر اين تحقيق براي گردآ

 .استفاده شد

 روش تجزيه و تحليل داده ها

اسميرنوف و به منظور بررسي معناداري فرضيه هاي پژوهشي از آزمونهاي  -براي بررسي نرمال بودن توزيع ها، ازآزمون كولموگوروف 

 رسون و اسپيرمن به ترتيب براي توزيع هاي نرمال و غير نرمال استفاده شده استهمبستگي پي

 تحقيقات انجام شده

 پژوهشهاي داخلي

به بررسي ربطه بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانايي در مركز بهمن موتور )  1384( در پژوهشي كرمي    -

نتايج تحقيق وي نشان مي دهد كه . ز بهمن موتور را بررسي كرده استپرداخته و سپس و ضيعت فرهنگ سازماني موجود در مرك



 

 ٤

خود مختاري فردي و دادن استقالل عمل به افراد، نقش مهمي در كسب و توسعه دانايي دارد؛ ميزان انسجام ميان واحدها و 

د؛ افراد تا حد زيادي از هاي جديد دار-گروههاي مختلف سازمان نسبتا خوب است؛ حمايت مديريت نقش مهمي در كسب دانسته 

عضويت در سازمان راضي هستند و سازمان را هويت خود مي دانند، الگوهاي ارتباطي در مركز بهمن موتور داراي وضيعت ضعيف 

است؛ ساختار سازماني نقش مهمي را در ايجاد مديريت دانايي دارد، انجام كارها به صورت سيستمي و همكاري ميان افراد در 

ستم موثر در مديريت دانايي نقش مهمي دارد؛ در مركز بهمن موتور بيشتر تصميم ها در سطوح باالي سازمان اخذ اجراي يك سي

مي شود؛ سيستم پاداش در مركز بهمن موتور از وضعيت خوبي برخوردار نمي باشد و فرهنگ سازماني رابطه موثر و قوي با 

 )1384كرمي ،(....مديريت دانايي دارد

انجام داده است با نظر به مولفه هاي اصلي نظريه نوناكا ـ اجتماعي شدن، برون ) 1383(قلي زاده  در پژوهشي كه حسين

سازي، تركيب و درون سازي ـ جايگاه مديريت دانش در دانشگاه فردوسي مشهد مورد بررسي قرار گرفته، آنگاه به نقش و اهميت 

تحليل داده ها نشان داده است كه دروني سازي در قلمرو . استفرهنگ سازماني در تحقق مديريت دانش اثر بخش پرداخته شده 

مديريت دانش در دانشگاه فردوسي مشهد از باالترين جايگاه برخوردار است و سپس به ترتيب، اجتماعي شدن، برونسازي و 

سازي و برون سازي و  همچنين بر اساس نتايج بدست آمده، ميان فرهنگ سازماني و درون. تركيب در مراتب بعدي قرار گرفته اند

پژوهشگر نتيجه گرفته است كه مديران . در حاليكه، اين رابطه با اجتماعي شدن معني دار نيست. تركيب رابطه معنا داري وجود دارد

در دانشگاه فردوسي بيش از آنكه تمايل به تشريك و تبادل دانش و تجارب خود با يكديگر داشته باشند، تمايل به دروني كردن 

فرهنگ سازماني در دانشگاه فردوسي به عنوان يكي از متغيرهاي اثر گذار، بر تشديد پديده فرد . و رقابت با يكديگر دارنددانش 

 )1383قلي زاده ،.(گرايي و رقابتي بودن در بين مديران   مي افزايد

 

 تحقيقات خارجي

ست كه تاثير فرهنگ سازماني را بر مديريت صورت گرفته ا) 1996( مطالعه ديگر در شركت هوندا توسط نوناكا و همكاران

ابتدا مديران رده باالي اين شركت براي روز آمد كردن دانايي موجود، اهداف و فلسفه وجودي شركت را به : دانايي نشان مي دهد

يان آنها را دست به ايجاد گروهها و سيستم هاي كاري جديد زدند و الگوهاي ارتباطي م: دوم. روشني براي كاركنان بيان كردند

مديران در انجام پروژه ها از كاركنان بطور جدي حمايت كرد و ايده هاي جديد آنها را مورد تشويق قرار : سوم. دگرگون نمودند

داد، در نتيجه تا فرهنگ سازماني حاكم بر سازمانها متحول نگردد، ايجاد هدايت دانايي هاي جديد به نتيجه نخواهد رسيد، جمله اي 

 (�	: �١٩٩, Nonak) .ران شركت هوندا مطرح كردندكه مديبود 

تحت » كول« و » بالتازارد« مطالعه بسيار عميق و دقيق در ارتباط با فرهنگ سازماني و مديريت دانايي كه توسط        -

ليست . ستصورت گرفته ا OCI در مركز » ارزيابي پيوستار رفتاري ـ اجرايي : فرهنگ سازماني و موفقيت مديريت دانش« عنوان 

فرانسوي، آلماني، ژاپني، ( اطالعاتي تحقيق تقريبا توسط سه ميليون نفر پاسخگو در سراسر دنيا كامل شده است كه به زبان 

ترجمه شده است و مشخص شدن تغيير سازماني، شناسايي و انتقال فرهنگ هاي واحدهاي فعال، ) ايسلندي، دانماركي و سوئدي

ينان سيستم، آسان سازي پيوستگي استراتژيك، ارتقاء روابط مشاركتي داخل واحدها و بين واحدها و مطالعه و افزايش امنيت و اطم

 .تست كردن فرضيات انجام شده در مورد رابطه بين متغيرهاي فرهنگ طراحي شده است

 :نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داده است كه 

 .يا عدم موفقيت مديريت دانش نقش داردفلسفه سازمان و ارزشهاي بلند پايه سازمان در موفقيت  ♦

وجود رويه ها و ساختارهاي مشخص و منعطف و تشكيل تيم هاي كاري مي تواند ميزان رغبت براي يادگيري  ♦

 .سازماني و فرايندهاي مديريت دانش را افزايش دهد



 

 ٥

از آنها مي تواند به جدال  برخي. فرهنگ سازماني انتظارات و رفتاراي افراد را تا حد زيادي تحت تاثير قرار مي دهد ♦

 .غير سازنده منجر گردد و مانع از ايجاد و تبادل شبكه مديريت دانش گردد

چرا كه فرهنگ . دانستن فرهنگ سازماني براي كساني كه استراتژي مديريت دانايي را طراحي مي كنند ضروري است

ي كامل و تعهد اعضاء نسبت به مديريت دانايي تاثير سازماني هم بر جريان دانش الزم براي طراحي مديريت دانش و هم همكار

 )1383قلي زاده ،(....دارد

انجام » بررسي نقش فرهنگ سازماني در اجراي موثر مديريت دانايي « به منظور  2000در سال» دالنگ و فاهي« مطالعه اي توسط-

روش . ديريت كرده بودن تحت پوشش قرار مي دادسازمان را كه پروژه هاي مرتبط با دانايي را شروع و م 24اين مطالعه . شده است

اين مطالعه مبتني بر مصاحبه بود و آنها با مديران دانايي در قسمت هاي مختلف توليد و خدمات سازمان هاي مذكور مصاحبه 

 .كردند

 :نتايج اين مطالعه نشان داد كه

 .ارتباطات سازماني موثر در سازمان و اجرا و حفظ مديريت دانايي در سازمان نقش كليدي ايفا مي كند ♦

محتوي تقابل اجتماعي و رابطه افراد در سازمان به ايجاد، تقسيم و استفاده از مديريت دانايي در سازمان كمك مي  ♦

 .كند

باالي سازمان در رابطه بين افراد و دانايي سازمان نقش حمايت از افراد و تشويق به موقع آنها از طرف سلسله مراتب  ♦

 .مهمي دارد

سازمان هايي كه كاركنان در آنها به نوآوري و ارائه ايده هاي جديد تشويق مي شوند افراد ميل و رغبت بيشتري به  ♦

 .تسهيم دانسته هاي خود با ديگران داشته اند

ر مستقيم با فرهنگ سازمان در ارتباط است را مورد تاييد قرار مي اين مطالعه اين فرض را كه مديريت موثر دانش به طو

 (�٢٠٠, Balthazard).دهد

يك بررسي از عوامل فرهنگي كه جريان مديريت دانايي را : رابطه بين مديريت دانايي و فرهنگ سازماني « پژوهشي تحت عنوان  -

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در دانشگاه اورگون ) 2002(توسط آنتونيا هولوزكي » در سازمان مورد حمايت قرار مي دهند

است، بدين صورت كه تمام مطالعات انجام شده در زمينه فرهنگ سازماني و » تحليل محتوا « روش اين پژوهش .انجام شده است

ليل محتواي عوامل فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته اند و سپس بر استراتژيهاي تح 2002تا  1998مديريت دانايي در فاصله سالهاي 

 .كه مديريت دانايي را مورد حمايت قرار مي دهند ازاين مطالعات استخراج شده اند

 :نتايج اين پژوهش نشان دادند كه 

به همان اندازه كه مديريت دانايي در بدست آوردن مزيت رقابتي مهم است، فرهنگ سازماني نيز در تعريف و  ♦

 .است مشخص كردن استراتژي سازمان مهم

فرهنگ سازماني مختلط و چند بعدي است و شامل فاكتورهاي زيادي مي گردد كه اين فاكتورها بايد در ارتباط با  ♦

روش هاي پرهزينه بر مبناي تكنولوژي راه حل هايي براي مديريت دانايي نيستند بلكه .يكديگر مورد توجه قرار گيرند

د آوردن يك محيط براي ايجاد و تقسيم دانايي كليد اصلي در تمركز بر فرهنگ سازماني و توانايي آن براي بوجو

 .مديريت دانايي است

 .سيستم هاي موفق مديريت دانايي نيازمند يك قهرمان يا رهبر در راس سازمان جهت رهبري قوي و ظريف هستند ♦

سازمان گسترش ايجاد تيم هاي كاري و مشاركت در انجام كارها موجب مي شود جريان دانايي آزادانه تر در كل  ♦

 .يابد، همچنين در خلق و كسب دانايي نيز نقش مهمي ايفا مي كند



 

 ٦

اعتماد به افراد سازمان، دادن آزادي عمل، تشويق افراد به نوآوري و حمايت از ريسك پذيري از طرف راس سازمان  ♦

 .موجب تالش بيشتر افراد براي كسب، خلق، توسعه و تسهيم دانايي در سازمان مي گردد

اي ارتباطي انعطاف پذير و چند سويه كه افراد بتوانند آزادانه با يكديگر ارتباط داشته باشند و دانسته هاي خود را در الگوه

 (٢٠٠٠, Delong) .اختيار يكديگر بگذارند، براي استمرار و موفقيت سيستم مديريت دانايي در سازمان ضروري است

 داده هاتجزيه و تحليل 

 پژوهش اصلي ليافته هاي مربوط به سوا

 چگونه است؟ بيمه مركزي ايرانـ  وضعيت استقرار مديريت دانش در 

نمرات به دست آمده در اين مقياس به ترتيبي كه در صفحه  بيمه مركزي ايرانبه منظور بررسي وضعيت استقرار مديريت دانش در 

 :بعد آمده، طبقه بندي شده است
 ديريت دانشطبقه بندي نمرات در مقياس م): 1(شمارهل جدو

 

 

 

 

 

 

 

 
تعداد و  2در جدول . را براساس طبقات تعيين شده نشان مي دهد بيمه مركزي ايرانوضعيت اسقرار مديريت دانش در  1جدول 

درصد افرادي كه نمرات آنها در مقياس فرهنگ سازماني در محدوده هركدام از طبقات سه گانه قرار مي گيرد، مشخص گرديده 

 .انتخاب هر كدام از طبقات سه گانه را به صورت تصويري نشان مي دهد درصد 1نمودار . است

 
 بيمه مركزي ايرانطبقه بندي نمرات مقياس مديريت دانش در ):2(شماره جدول

 طبقه

 شاخص آماري مقياس

 قوي متوسط ضعيف

 

 فراواني

 

 درصد

 

 فراواني

 

 درصد

 

 فراواني

 

 درصد

 8/3 5 2/76 99 20 26 مديرت دانش
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 ٧

 
 بيمه مركزي ايرانوضعيت استقرار مديريت دانش در :  1نمودار

٣.٨%

٧�.٢%

٢٠.٠%

 
درصد آزمودني ها  2/76بر مي آيد مي توان چنين اظهار نمود كه   1و نمودار 2جدول چنانكه ازاصلي  بنابراين در پاسخ به سوال

صد از آزمودني ها ميزان استقرار مديريت دانش در در 20. دانسته اند متوسط  بيمه مركزي ايرانميزان استقرار مديريت دانش را در 

نموده  را قوي ارزيابي بيمه مركزي ايراندرصد از آنها ميزان مديريت دانش در  8/3مذكور را ضعيف قلمداد كرده و تنها  سازمان

فوق الذكر در سطح  انسازمبه طوركلي مي توان نتيجه گرفت كه اكثر آزمودني ها معتقدند ميزان استقرار مديريت دانش در . اند

 .متوسطي قرار گرفته دارد

 پژوهش سواالت فرعيبررسي 

 .سوال فرعي وجود دارد 5فوق در پژوهش حاضر الوه بر سوالع

براي . به منظور بررسي سؤاالت تحقيق از نظر معناداري آماري نخست توزيع نمرات به لحاظ نرمال بودن مورد آزمون قرار گرفت 

 .يع ها از آزمون اسميرنف ـ كولموگروف استفاده شده است بررسي نرمال بودن توز

اكثرخرده مقياس ها نرمال مي باشد بنابر اين                مي توان از روشهاي  در با توجه به اينكه توزيع نمرات در هر دو مقياس و

دار مي باشند روشهاي آمارغير در خصوص خرده مقياس هايي كه از توزيع غيرنرمال برخور. آمار پارامتريك استفاده نمود

 .پارامتريك بكار برده مي شوند

 يافته هاي مربوط به سوال فرعي اول پژوهش

اولين سوال فرعي در پژوهش حاضر مبيين آن است كه آيا بين سازش با پديده تعارض و استقرار مديريت دانايي در سازمان بيمه 

 مركزي ايران رابطه معناداري وجود دارد؟

�� 

���� 

���� 



 

 ٨

گوياي آن است كه بين مديريت دانش و  p= 845/0و rs   = 017/0نمايان است ضريب همبستگي اسپيرمن با  3در جدولچنانكه . 

 .پديده سازش با تعارض در بيمه مركزي ايران رابطه معناداري وجودندارد
 رابطه مديريت دانش با تعارض ):3(شماره جدول

  متغيرها
n 
 

 Pمقدار اسپيرمنrs   مقدار

  نشمديريت دا

130 

 

017/0 

 

 تعارض 845/0

 

 يافته هاي مربوط به سوال فرعي دوم پژوهش

سوال فرعي دوم درپژوهش حاضر عبارت است از اينكه آيا بين حمايت مديريت و استقرار مديريت دانش درسازمان بيمه مركزي 

 ايران رابطه معناداري وجود دارد؟

ؤال به دليل نرمال بودن توزيع ها  از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده همانگونه كه مشاهده مي شود براي بررسي اين س

نشان مي دهد محاسبه ضريب همبستگي پيرسون گوياي آن است كه بين مديريت دانش و ميزان حمايت  4چنانكه جدول . است 

 .جود داردو  p= 000/0و   r=40/0مديريت در سازمان بيمه مركزي ايران رابطه معناداري با شدت 
 رابطه مديريت دانش با حمايت مديريت):4(شماره جدول

  متغيرها
n 
 

 Pمقدار پيرسون rمقدار

  مديريت دانش

130 

 

40/0 

 

 حمايت مديريت 000/0

 

 يافته هاي مربوط به سومين سوال فرعي پژوهش

تعلق سازماني و استقرار مديريت دانش در  سومين سوال كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد گوياي آن است كه آيا بين

 .سازمان بيمه مركزي ايران رابطه معناداري وجود دارد

به گونه اي كه مالحظه مي شود براي بررسي سؤال فوق به دليل نرمال بودن توزيع ها  از آزمون ضريب همبستگي پيرسون استفاده 

تگي پيرسون گوياي آن است كه بين مديريت دانش و تعلق تلخيص شده، محاسبه ضريب همبس 5چنانكه درجدول . شده است 

 .وجود دارد  p= 000/0و   r= 41/0سازماني در بيمه مركزي ايران رابطه معناداري با شدت 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٩

 
 رابطه مديريت دانش با تعلق سازماني):5(شماره جدول

  متغيرها
n 
 

 Pمقدار پيرسون rمقدار

  مديريت دانش

130 

 

41/0 

 

 لق سازمانيتع 000/0

 
 يافته هاي مربوط به سوال فرعي چهارم پژوهش

اين سوال مبيين آن است كه آيا بين خالقيت فردي واستقرار مديريت دادنايي در سازمان بيمه مركزي ايران رابطه معناداري وجود 

 دارد؟

چنانكه . است  تگي اسپيرمن استفاده شدهبه دليل غيرنرمال بودن توزيع ها براي بررسي معناداري اين فرض از آزمون ضريب همبس

نمايان است محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن نشان مي دهد بين مديريت دانش و خالقيت فردي در سازمان بيمه  6در جدول

 .وجود دارد p= 000/0و rs   = 59/0مركزي ايران رابطه اي با شدت
 رابطه مديريت دانش با خالقيت فردي:  )6(شمارهجدول 

  هامتغير
n 
 

 Pمقدار اسپيرمنrs   مقدار

  مديريت دانش

130 

 

59/0 

 

 خالقيت فردي 000/0

 

 يافته هاي مربوط به سوال فرعي پنجم پژوهش

آخرين سوال فرعي در اين تحقيق مبيين آن است كه بين سبك رهبري واستقرار مديريت دانايي در سازمان بيمه مركزي ايران رابطه 

 .معناداري وجود دارد

. از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است  نيز به دليل غيرنرمال بودن توزيع ها براي بررسي معناداري اين فرض

تلخيص گرديده، محاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن حاكي ازآن است كه بين مديريت دانش و سبك رهبري  7.چنانكه در جدول

 .وجود دارد  p= 000/0و rs   = 58/0ت در سازمان بيمه مركزي ايران رابطه اي با شد
 رابطه مديريت دانش با سبك رهبري):7(جدول شماره

  متغيرها
n 
 

 Pمقدار اسپيرمنrs   مقدار

  مديريت دانش

130 

 

58/0 

 

 سبك رهبري 000/0

 



 

 ١٠

 نتيجه گيري و پيشنهادات
ر سطح متوسط قرار دارد لذا الزم است كه يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه وضعيت فرهنگ سازماني از نظر كاركنان د

يافته هاي پژوهشي نشان مي دهد كه وضعيت . گام هاي اساسي بردارندسازمان در جهت قوي شدن فرهنگ سازماني مسئولين 

در حد متوسط است و حتي ميزان افرادي كه وضعيت را قوي توصيف كرده اند از  بيمه مركزي ايراناستقرار مديريت دانايي در 

 .ند بسيار بيشتر استاني كه وضعيت استقرار مديريت دانش را ضعيف توصيف كرده اكس

بايد با دادن  سازمانيافته هاي پژوهشي حاكي از آنست كه خالقيت فردي نقش مهمي در كسب و توسعه دانايي دارد لذا     -

 .توسعه و اشاعه آن در سازمان ترغيب نمايد استقالل عمل به افراد و تشويق آنها به نوآوري، آنها را به كسب دانايي جديد و

نتايج نشان مي دهد كه اگر افراد خود را متعلق به سازمان دانسته و براي خود يا سازمان هويت سازي كنند آمادگي     -

كزي ايران دربيمه مر سازمان براي استقرار مديريت دانايي باال مي رود پس الزم است اقداماتي صورت گيرد تا كاركنان از عضويت

 .افتخار بيشتري كرده و براي اين هويت خويش ارزش بيشتري قايل شوند

مطابق نتايج وضوح وظايف و انتظارات و استانداردها و پاسخگويي مديران در مقابل كاركنان افراد را براي كسب، خلق و 

اختيار و مسئوليت به اعضاء مي تواند نقش با تفويض  سازمان سيستم رهبريالذ. تسهيم دانايي و نوآوريهاي جديد تشويق مي كند

 .داشته باشدبيمه مركزي ايران بزرگي در استقرار مديريت دانش در 

با توجه به اينكه نتايج حاكي از آن است كه فرهنگ سازماني رابطه قوي و موثري با استقرار مديريت دانايي دارد و از  -

بايد در نظر داشته باشند  سازمان ان مطلوب نيست لذا مسئولينچند بيمه مركزي ايرانآنجا كه وضعيت فرهنگ سازماني 

كه براي استقرار مديريت دانش ، فرهنگ سازماني از تكنولوژي و امثال آن مهم تر است بنابراين با مديريت تغيير 

فرهنگ سازماني شاخصه هاي فرهنگي مفيد و موثر بر مديريت دانايي حفظ و تقويت گشته و شاخصه هايي كه 

 .طلوب و غير موثر بودند، تغيير يا اصالح شوندنام
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