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  چکیده
شهروندي سازمانی و مدیریت دانش در بانک ملت ر رابطه بین رفتاهدف پژوهش حاضر بررسی سازي  پیاده
، وجدان کاري، ادب، بدین منظور از مدل رفتار شهروندي سازمانی ارگان شامل پنج بعد نوع دوستی. است

حفظ و ، جوانمردي و ادب شهروندي و مدل مدیریت دانش از نیومن و کنراد شامل چهار بعد خلق دانش
جامعه آماري پژوهش شامل تمام . انتقال دانش و به کارگیري دانش استفاده شده است، نگهداري دانش

نفر به طور تصادفی انتخاب  85به حجم  يا نمونهها آنکه از میان  باشد یمکارکنان ستاد مرکزي بانک ملت 
لفاي سوال است که پایایی کل آن با روش آ 35شامل  يا پرسشنامه، ها دادهابزار گردآوري . شده است
حاصله تلخیص و  يها داده، ها پرسشنامهپس از جمع آوري . مورد تأیید قرار گرفت)  α=853/0( کرونباخ 

پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن  هاي یهفرضطبقه بندي شده و در سطح استنباطی براي آزمون 
تی رابطه معناداري بین ابعاد به عبار. تحقیق است هاي یهفرضنتایج حاصل بیانگر تأیید تمام . استفاده شد

انتقال دانش و به ، حفظ و نگهداري دانش، خلق دانش(رفتار شهروندي سازمانی وتمام ابعاد مدیریت دانش 
گفت بین رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت  توان یمهمچنین در سطح کلی . وجود دارد) کارگیري دانش 

  . ار استدانش در بانک ملت رابطه مثبت و معناداري برقر
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  مقدمه
خود را به  يها تالشاز  يا عمدهبراي بقا و پیشرفت ناچارند بخش  ها سازماندر دنیاي کنونی 

نقش اساسی ایفا  ها آنفرایندها و کارکردهایی معطوف نمایند که در موفقیت و بهبود عملکرد 
شهروند محوري و ضرورت مشارکت ، ها دولتکوچک سازي ، عواملی نظیر جهانی شدن. کند یم

باید  ها سازمان. به مدیریت دانش و به عمل آید اي یژهوکه توجه  طلبد یمشهروندان و مشتریان 
. )1385، ابطحی و صلواتی(دانشی خود را مدیریت نمایند  هاي یهسرمامؤثر  يا گونهبتوانند به 

یادگیري براي کارکنان در سطوح مختلف سازمانی  يها فرصتبر فراهم سازي  ها سازمانامروزه 
بدین . برترین سرمایه براي سازمان است ها آنکه نیروي انسانی و دانش  اند یافتهدرتأکید کرده و 

تسهیم و به ، ریق مدیریت دانش به صورت مؤثرتري به ایجادکنند تا از طجهت مدیران تالش می
بهبود عملکرد کارگیري دانش بپردازند و با کمک کارکنان دانشی خود به مزیت رقابتی و 

  . سازمانیدست یابند
دانش انباشته در ذهن ، یند مدیریت دانش و توجه به دانش ضمنیآمدیران در تالشند تا از طریق فر

در این حالت دانش . ستخراج نموده و آن را در میان تمامی افراد تسهیم نماینداعضاي سازمان را ا
تبدیل به یک منبع قابل استفاده دائمی گشته و مزیت رقابتی پایدار براي ، ذخیره شده در سیستم

کاري پویاي امروزي که کارها  هاي یطمحدر . )1388نیا، زاده و خالقیقربانی( کند یمسازمان ایجاد 
نیازمند کارکنانی  ها سازمان، پذیري ضروري است کاري انجام شده و انعطاف هاي یمتاغلب توسط 

اند که داراي رفتارهاي شهروندي سازمانی مناسبی همچون ارائه پیشنهادات سازنده در گروه کاري 
اجتناب از ، شغلی اضافی هاي یتفعالداوطلب شدن براي ، ها یمتکمک به دیگران در ، و سازمان

احترام به روح قوانین و مقررات و ، سازمان هاي ییدارامراقبت از اموال و ، تعارضات غیر ضروري
همچنین رفتارهاي شهروندي . و دردسرهاي مربوط به شغل باشند ها مزاحمتتحمل مؤدبانه 

از عملکرد ، شود یماجتماعی سازمانی به عنوان رفتارهایی که موجب حفظ و بهبود زمینه روانی و 
  . )2001و همکاران، 1اکانل( کنند یمشغلی حمایت 

به بقاي خود ادامه دهد که از انعطاف پذیري الزم  تواند یمسازمانی ، در جهان رقابتی امروز
بانک . برخوردار بوده و قابلیت سازگاري با محیط متغیر خود را به منظور عملکرد بهینه داشته باشد
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است که با تغییرات و تحوالت موجود در جامعه دست به گریبان  ییها سازمانز جمله ملت نیز ا
 يها بانکخصوصی و خصوصی سازي  يها بانکاخیر با گسترش  يها سالبه ویژه اینکه در . است

صنعت بانکداري نیز دستخوش تغییرات و افزایش ، قانون اساسی 44دولتی در راستاي اجراي اصل 
دین جهت بانک ملت نیز ناگزیر شده است جهت مقابله با رقبا و جذب مشتریان ب. رقابت شده است

به مزیت ، باشد و از طریق تأکید بر یادگیري مستمر کارکنان ها یهروبه دنبال بهترین راهکارها و 
در این میان مدیریت دانش به سبب پیشنهاد راه . رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی دست یابد

زیرا مدیریت . مورد توجه قرار گرفته است، ها سازمانکارامد و سودمند جهت موفقیت  يها حل
سؤاالت ، روابط بهتر با مشتري، دوباره کاري کمتر، کار کمتر، موجب اشتباهات کمتر ، دانش مؤثر

در  ها یناکه همه ) 1388، ربیعی و معالی( شود یمتصمیمات بهتر و خدمات برتر و سودآورتر ، کمتر
  . عت بانکداري رقابتی ضروري هستندصن

رهاي از طرفی هر سازمانی به کارکنـانی نیاز دارد که با رفتارهاي فرانقشی خود که به رفتا 
ري و سازمان را به سوي تحقق اهدافش که درگرو رضایت مشت، اند موسومشهرونـدي سازمانی 

خوش ، جوانمردي، دوستی نوعرفتارهایی همچون . دهندسوق ، اعتماد و همکاري بین اعضاست
کنان و جذب مشتري در افزایش رضایت شغلی کار توانند یمشناسی  ادب و مهربانی و وظیفه، خویی

انش و روابط نزدیک بین فرستنده و گیرنده د، یند تسهیم دانشآبه ویژه که در فر. مؤثر واقع شوند
به ویژه دانش ضمنی چرا که اعتماد اساس مبادله دانش و . اطالعات اهمیت بسیاري دارد

طبعاً به وجود آمدن اعتماد در بستري از صمیمیت و ارتباطات شخصی . )2008، 1پنگ -چاي(است
که تبادل غیر رسمی دانش راتسهیل کرده و امکان تسهیم اطالعات را افزایش  گیرد یمشکل 

تغییر ، انسانی باالي منابع هاي ینههز، کار هاي یطمحبانک ملت با افزایش سطح رقابت در . دهد یم
بازنشستگی کارکنان با تجربه و تحوالت فناوري به طور فعاالنه متقاعد ، سازمانی يها پستو  ها شغل

شده است که استفاده موثر از دانش و تخصصی که در سازمان به سرمایه فکري معروف است و نیز 
شهروندي سازمانی به  از آنجا که مدیریت دانش و رفتارهاي. ان بنمایدرفتارهاي فرانقشی کارکن

پژوهش حاضر با این مسأله پیش رو ، عنوان اهداف استراتژیک این سازمان در نظر گرفته شده است
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آیا بین رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت دانش در بانک ملت رابطه معناداري وجود « است که 
   ؟» دارد

  مروري بر مبانی نظري
مباحث مرتبط با موضوع مقاله در دو حوزه رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت دانش است که به 

  . پردازیم یهام آناختصار به مرور 
  رفتار شهروندي سازمانی

رفتارهاي فراتر « پدیده رفتار شهروندي سازمانی را تحت نام  1چستر بارنارد، میالدي 1930در دهه 
اي از رفتارهاي فراتر از نقش را مجموعه، 1960نیز در دهه  2کان کاتز و. بررسی نمود» از نقش 

این رفتارها شامل رفتارهایی است که . شود یمتشریح نمودند که موجب بهبود اثربخشی سازمان 
و  شود ینمماشین اجتماعی سازمان را روان کرده و منحصر به انجام وظایف رسمی سازمان 

پذیرفتن دیگران در ، دیگران در حل مشکالت کاریشان رفتارهاي دیگري همچون کمک کردن به
-زارعی( گیرد یمکاري بدون خرده گیري و حفاظت کردن از منابع سازمانی را نیز در بر  يها گروه

توسط ارگان  1988رفتار شهروندي سازمانی ابتدا در سال اما عنوان . )1383، جندقی و توره، متین
  . )1388، اکانل(دمعرفی ش

یل توجه روزافزون به رفتار شهروندي سازمانی این است که محققان از همان ابتدا یکی از دال
ارگان در . )1386، پورقلی(  شود یماین رفتارها موجب افزایش و بهبود عملکرد  کردند یمفرض 

این پدیده را چنین » نشانگان سرباز خوب : رفتار شهروندي سازمانی «کتاب خود تحت عنوان 
و به طور  اند آگاهانهرفتارهاي فردي اختیاري و ، رفتارهاي شهروندي سازمانی:  کند یمتعریف 

ارزیابی عملکرد سازمانی  هاي یستمسپاداش سازمانی و  هاي یستمسمستقیم و صریح به وسیله 
این رفتارها در مجموع اثر بسیار چشمگیري بر اثربخشی سازمانی . شناسایی نشده اند

الزامات  منظور از اختیاري بودن این است که این قبیل رفتارها جزء. )2009، 3اسملدوند(دارند
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    . )2008، 1چیلتون و بالدگود(باشد ینماساسی نقش و شرح شغل کارکنان 
. جهت بررسی متغیر رفتار شهروندي سازمانی از مدل ارگان استفاده شده استر در تحقیق حاض

شاید ، شود یمدیده  ها آنانی بسیاري که بین بسیار در این زمینه و همپوش يها مدلزیرا با وجود 
توسط ارگان ، رفتار شهروندي سازمانی يها مؤلفهبتوان گفت معتبرترین نوع تقسیم بندي درباره 

ابعاد رفتار . )1387، زاهدي(ارائه شده که در تحقیقات بسیاري نیز مورد استفاده قرار گرفته است 
ادب و نزاکت و وجدان کاري ، رفتار مدنی، جوانمردي، نوع دوستی: شهروندي سازمانی عبارتند از 

  .)1988، ارگان(
 همدلی و دلسوزي میان ، به رفتارهاي مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت: نوع دوستی

همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که داراي مشکالت 
  . )1388، و نادري هویدا(  کند یمکمک  اند يکار
 که مانع ایجاد مشکل و مسأله در محیط کار  يا مؤدبانهعبارت است از رفتارهاي : ادب و نزاکت
سرپرستان و مخاطبان سازمان است ، این بعد بیان کننده نحوه رفتار افراد با همکاران. شود یم
رباره تغییرات سازمانی که را د ها آنافراد مؤدب به دیگران توجه دارند و . )1388، هویدا و نادري(

  . )2005،لوك(سازند یمممکن است بر کارشان تأثیر گذارد آگاه 
 این بعد رفتارهاي . به تالشی فراسوي الزامات رسمی گویند: شناسی وجدان کاري یا وظیفه

افراد با وجدان آگاه بیش از . کند یمکارکنان را در حدي باالتر از سطوح مورد انتظار هدایت 
  . )2،2005لوك( نمایند یمو از زمان به طور کارامد استفاده  کنند یمملزومات شغلی فعالیت 

  این بعد رفتار شهروندي سازمانی به شکیبایی در برابر  :ورزشکار ي یهروحجوانمردي یا
، 3پنگچاي(شاره دارد نارضایتی و گالیه مندي ا، بدون اعتراض، نامطلوب و نامساعد هاي یتموقع

2008( .  
 در اداره سازمان فعاالنه و در کارهاي ، افرادي که ادب شهروندي دارند: خوش خویی یا رفتار مدنی

که افراد پیشنهادهایی براي  شود یمادب شهروندي موجب . کنند یمتیمی به طور داوطلبانه شرکت 
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، هویدا و نادري(کارایی سازمان کمک کنند کاهش هزینه و صرفه جویی در منابع ارائه دهند و به 
1388( .  

 
  مدیریت دانش

براي نخستین بار در مجامع دانشگاهی و علمی مطرح و به موضوعی  1997مدیریت دانش در سال 
گفت مدیریت دانش یک رشته  توان یم. )1388، فراپائولو(داغ براي مدیران کسب و کار تبدیل شد 

. )2002، 1اسنودن(پردازد یمقاي سازماندهی پردازش دانش مدیریتی است که به ارت) علمی(
 کند یمرا فراهم  ها یتفعالمدیریت دانش شکل قدرتمندتري از مدیریت اطالعات است که مدیریت 

  .)2005، 2هافمن(
مورد مدیریت دانش شکل نگیرد و به ر پیچیدگی مفهوم دانش موجب شده تا نگرش واحدي د

اکثر تعاریف ذکر شده در . اند یستهنگرمختلف از زوایاي گوناگونی به آن  نظران صاحبهمین دلیل 
در دو سوي طیفی تقسیم بندي نمود که در یک سر آن  توان یمخصوص مفهوم مدیریت دانش را 

تعاریف مبتنی بر سخت افزار و در سوي دیگر این طیف تعاریف مبتنی بر انسان و نقش انسان در 
  . )2005، لوك(ریت دانش قرار دارد طراحی و اجراي مفهوم مدی

اشاره نمود که تعریف خود از مدیریت دانش 3به مالهوترا توان یماز میان نظریه پردازان گروه اول 
در زمینه  ها سازمانفرآیندي است که به واسطه آن ، مدیریت دانش« : دهدارائه می گونه ینارا 

، و توزیع و انتقال دانش) کردن دانش بیرونی(کدگذاري دانش ، دانش) درونی کردن(یادگیري
    . )2000، 4داونپورت و پروساك(»  کنند یمرا کسب  ییها مهارت

بیشتر به تأثیر نقش دانش و حضور انسان و  اند که بودهافرادي مانند نوناکا از جمله نظریه پردازانی 
ا که انسان را محور هآن. اند کردهمفهوم سرمایه انسانی در سازمان و سیستم مدیریت دانش توجه 

اصلی اجراي سیستم مدیریت دانش دانسته و فناوري اطالعات را پشتیبان سیستم مدیریت دانش 
نوناکا و تاکیوچی اهمیت گفتگوهاي متقابل و تجربه مشترك را . )1389، فایرستون(اند نمودهتلقی 
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3- Malhotra 
4-Davenport &Prusak 
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انتقال یا  ها آناز نظر . در درك ناخودآگاه دانش ضمنی و تسهیل تسهیم دانش در نظر گرفتند
به طور ناخودآگاه فهمیده ، یابد یمتسهیم دانش فرایندي است که از تجربه و کنش مستقیم توسعه 

و معموالً از طریق گفتگوهاي متقابل و تجربه مشترك به اشتراك گذاشته  رود یمشده و به کار 
  . )1385،نوناکا(شود می

م مدیریت دانش را فرهنگ اصطالحات مدیریت تعریف از مفهو ینتر جامعشاید بتوان گفت  
دانش بیان کرده که به نوعی دربرگیرنده ترکیبی از نگاه نظریه پردازان دو سر طیف به این مفهوم 

  :است 
پاالیش و نمایش اطالعات ، سازماندهی، انتخاب، فرآیند سیستماتیک جستجو، مدیریت دانش« 

ص بهبود و اصالح شود و سازمان بصیرت و درك است ؛ به طریقی که درك کارکنان در زمینه خا
، یادگیري پویا، در حل مسئله، فرآیندهاي مدیریت دانش. بهتري از تجربیات خود کسب نماید

تصمیم گیري و محافظت دارایی هوشی از فرسودگی و تباهی به سازمان ، برنامه ریزي استراتژیک
اعرابی و ( »  شود یمش هوش سازمانی و منجر به انعطاف پذیري فزاینده و افزای کند یمکمک 
    :مدیریت دانش در پی اهداف زیر است . )38: 1389، موسوي

از طریق  تواند یممبادله دانش . دانشـ تدوین راهبردهاي مشخص براي تحقق مبادالت سریع 1 
  . مشارکت در دانش و تدوین و برقراري روابط استاد ـ شاگردي تحقق پذیرد

ـ تبدیل مدیریت دانش به جزئی از کار کارکنان از طریق انجام دادن وظیفه تمام وقت تعدادي از 2
فراگیر تبدیل شود و از کارکنان دانشور به  اي یدهپدکارکنان ستادي دانشور که مطلوب است به 

    .تمامی کارکنان تسري یابد
  .دانه بر سازمان مسلط شودـ ایجاد نوعی فرهنگ سازمانی که در آن دانش به سهولت و آزا3
  . ـ مدیریت دانش در پی انجام دادن کارهاي جدید و نوین است4
خاصی از دانش را سازمان داده و فعالیت خاص مربوط به دانش را  يها شکلـ مدیریت دانش 5

  . بخشد یمبهبود 
و 1چن(د مدیریت تغییر و مدیریت فناوري تسلط دارن، ـ مدیران دانش بر اعمال مدیریت پروژه 6

  . )2009، همکاران

                                                                                                                             
1-Chen 
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شده که شامل چهار فعالیت ذیل استفاده  1از مدل عمومی دانشنیومن و کنراد، در پژوهش حاضر
 . است

 مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل  هاي یتفعالاین مرحله شامل :ایجاد دانش
  . )1999، نیومن و کنراد( شود یمکشف و تسخیر دانش ، توسعه

 به عنوان دومین عنصر مدیریت دانش است که از طریق آن قابلیت ذخیره :نگهداري دانش
دسترسی به اطالعات ، فراهم شده و طی آن امکان جستجوي سریع اطالعات دانش ي یافتهسازمان 

 . )2002، 2نلسون و ساندستورن(شود یمبراي کارکنان دیگر و تسهیم مؤثر دانش فراهم 

  که در آن افراد به  کند یماین فعالیت به توسعه یک روح جمعی کمک  :دانش) تسهیم(انتقال
ها در جهت دنبال کردن اهداف مشترك با یکدیگر آن. شوندعنوان همکاران یکدیگر تلقی می

 . ) 1994، نوناکا(اند وابستهبه هم  هایشان یتفعالاحساس پیوستگی دارند و در 

 بیشتر توسط ، که ایجاد دانش شود یمچهارمین مرحله از این ایده حاصل : به کار گیري دانش
که با اجراي دانش در  شود یمهایی یتفعالکاربرد دانش شامل . کاربرد عینی دانش میسر است

  . )2007، و همکاران 3مک آدام(فرآیندهاي سازمانی مرتبط هستند 
  پژوهشمدل مفهومی 

رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت دانش در بانک ملت هدف تحقیق پیش رو بررسی رابطه بین  
  :بر این اساس یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تنظیم شده است . است

  : فرضیه اصلی 
 بین رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت دانش در بانک ملت رابطه معناداري وجود دارد .  

  : فرعی  هاي یهفرض
  شهروندي سازمانیدر بانک ملت رابطه معناداري وجود داردبین مدیریت دانشو ابعاد رفتار . 

 بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مدیریت دانشدر بانک ملترابطه معناداري وجود دارد . 

                                                                                                                             
1- Newman & Conrad 
2- Nielson&Sundstorm 
3-Mc Adam 



  
 )بانک ملت: موردمطالعه(مدیریت دانشبا رفتار شهروندي سازمانی  ابطهر

 

 

    /165

  رفتار شهروندي سازمانی

جهت بررسی از مدل رفتار شهروندي سازمانی ارگان و مدل مدیریت دانش نیومن ، در تحقیق حاضر
تغیر با ابعادشان در مدل مفهومی تحقیق نشان داده شده و کنراد استفاده شده است که این دو م

 . )1نمودار شماره (است 
 
 
  

  ـ مدل مفهومی تحقیق 1نمودار 
      مدیریت دانش

  
  

    
      

  
  
  
  
  

  
  )1988(و مدل رفتار شهروندي سازمانی ارگان ) 1999(اساس مدل مدیریت دانش نیومن و کنراد ر ب:منبع 

  
  پژوهششناسی روش 

توصیفی ــ پیمایشی ، از نظر نوع هدف کاربردي و از نظر روش جمع آوري اطالعات، تحقیق حاضر
تحقیق پیش رو عبارتند از کلیه کارکنان مستقر در سازمان مرکزي بانک ملت جامعه آماري . است

جهت نمونه گیري از روش نمونه گیري تصادفی . نفر است 700واقع در شهر تهران که تعداد آنها 
در تحقیق حاضر از . نفر براي بررسی انتخاب شده است 85به حجم  يا نمونهساده استفاده شده و 

و کتاب ها و مقاله هاي موجود جهت بررسی مبانی نظري و پیشینه تحقیق  منابع کتابخانه اي
همچنین به منظور دسترسی به اطالعات دست اول از دو پرسشنامه استاندارد . استفاده شده است

ـ پرسشنامه مدیریت دانش 2، ـ پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی ارگان1: استفاده شده است 

 ادب و نزاکت

 وجدان کاري

 جوانمردي

  رفتارمدنی

  انتقال دانش

نگهداشت 
 دانش

 خلق دانش

به کار گیري 
 دانش

 نوع دوستی
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جهت . صوري و محتوایی آن توسط اساتید مدیریت تأیید شده است نیومن و کنراد ؛ که روایی
ضریب پایایی کل سؤاالت تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده و 

همچنین ضریـب . به دست آمده که از پایایی قابل قبول و خوبی برخوردار است 853/0پرسشنامه
به . آورده شده است)  1شماره ( به تفکـیک در جدول  پایایی هر یک از متغیرها و ابعاد تحقیق

جهت تحلیل داده هاي مربوط به متغیرهاي تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمناستفاده شده عالوه 
  . است

  ضریب آلفاي کرونباخ متناظر با هر یک از ابعاد تحقیق - 1جدول 
ضریب آلفاي هر   مؤلفه  متغیر

  مؤلفه
ضریب آلفاي هر 

  متغیر
آلفاي کل ضریب 

  پرسشنامه
  

رفتار شهروندي 
  سازمانی

    7099/0  نوع دوستی
  

9633/0  

  
  
  
  
  
853/0  

  9094/0  وجدان کاري
  8614/0  جوانمردي
  9078/0  رفتار مدنی

  8159/0  ادب و نزاکت
  

  مدیریت دانش
    8774/0  خلق دانش

  
8161/0  

  7650/0  حفظ و نگهداشت
  8362/0  انتقال دانش

  7893/0  به کارگیري دانش
  

  پژوهشیافته هاي 
  . بین رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت دانش رابطه معناداري وجود دارد: فرضیه اصلی 

  یب همبستگی بین رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت دانشرض-2جدول 
 sig  مدیریت دانش  متغیر

  001. 0  671/0  رفتار شهروندي

ضریب همبستگی رتبه اي اسپیرمن بین دو متغیر رفتار شهروندي سازمانی ، 2مطابق جدول شماره 
با ، است 05/0به دست آمده و از آنجا که سطح معناداري کوچکتر از  675/0و مدیریت دانشبرابر با 

می توان گفت بین دو متغیر رفتار شهروندي سازمانی و مدیریت دانش رابطه  95/0اطمینان 
  . معناداري برقرار است
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بین مدیریت دانشو ابعاد رفتار شهروندي سازمانیدر بانک ملت رابطه معناداري وجود : فرضیه فرعی اول 
  . دارد

ضرایب همبستگی رتبه اي اسپیرمن بین مدیریت دانش با ابعاد رفتار شهروندي ، 3در جدول شماره 
به ترتیب برابر ) جوانمردي و رفتار مدنی ، وجدان کاري، ادب و نزاکت، نوع دوستی(سازمانی 

از آنجا که سطح معنارداري در تمامی موارد کوچکتر از . است 67/0، 46/0، 0/ 43، 58/0، 52/0با
می توان گفت بین متغیر مدیریت دانش و ابعاد رفتار شهروندي  95/0با اطمینان ، است 05/0

  . سازمانی رابطه مثبت و معناداري برقرار است
 یت دانش و ابعاد رفتار شهروندي سازمانیضرایب همبستگی بین مدیر-3جدول 

  رفتار مدنی  جوانمردي  وجدان کاري  ادب و نزاکت  نوع دوستی  مدیریت دانش  متغیر ها
            1  مدیریت دانش
          1  52/0  نوع دوستی
        1  42/0  58/0  ادب و نزاکت
      1  37/0  38/0  43/0  وجدان کاري
    1  41/0  34/0  48/0  46/0  جوانمردي

  1  49/0  35/0  49/0  51/0  67/0  مدنیرفتار 
بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مدیریت دانشدر بانک ملترابطه معناداري وجود : فرضیه فرعی دوم 

 . دارد

ضرایب همبستگی رتبه اي اسپیرمن بین رفتار شهروندي سازمانی با ابعاد ، 4در جدول شماره 
به ترتیب ) تسهیم دانش و کاربرد دانش ، دانشحفظ و نگهداشت ، خلق دانش( مدیریت دانش 

از آنجا که سطح معنارداري در تمامی موارد کوچکتر از . است48/0و  73/0، 64/0، 61/0برابر با 
می توان گفت بین متغیر رفتار شهروندي سازمانی و تمامی ابعاد  95/0با اطمینان ، است 05/0

  . تمدیریت دانش رابطه مثبت و معناداري برقرار اس
 ضرایب همبستگی بین رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد مدیریت دانش -4جدول 

رفتار   متغیر ها
شهروندي 
  سازمانی

  کاربرد دانش  تسهیم دانش  نگهداري دانش  خلق دانش

          1  رفتار شهروندي سازمانی
        1  61/0  خلق دانش

      1  34/0  64/0  نگهداري دانش
    1  56/0  49/0  73/0  تسهیم دانش
  1  41/0  39/0  37/0  48/0  کاربرد دانش
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   نتیجه گیري و پیشنهادات 
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ابعاد رفتار شهروندي سازمانی و مراحل مدیریت دانش در 

نفر به صورت تصادفی  85بدین منظور از بین کارکنان ستاد مرکزي بانک ملت . بانک ملت است
سپس از آزمون همبستگی . هاي تحقیق انتخاب شدند نامه پرسشساده براي پاسخگویی به سؤاالت 

  :هاي تحقیق استفاده شد که نتایج به شرح زیر است اي اسپیرمن جهت آزمون فرضیه رتبه
دهد  اي اسپیرمن نشان می ضرایب همبستگی رتبه، 3مطابق جدول شماره: فرضیه فرعی اول  

باالترین میزان . زمانی رابطه معنادار و مثبتی داردکه مدیریت دانش با تمام ابعاد رفتار شهروندي سا
و ) r=58/0(پس از آن ادب و نزاکت . است) r=67/0(همبستگی مربوط به بعد رفتار مدنی 

ترین میزان همبستگی  اي بوده و ضعیف داراي بیشترین میزان همبستگی رتبه) r=52/0(دوستی نوع
 50/0ناداري آزمون در تمام موارد کوچکتر از سطح مع. است) r=67/0(مربوط به بعد وجدان کاري 

تمامی ، انتظار داشت که با افزایش میزان مدیریت دانش% 95توان با اطمینان  بنابراین می، است
همچنین با افزایش میزان هر یک از ابعاد رفتار . ابعاد رفتار شهروندي سازمانی افزایش یابند

ضریب همبستگی رفتار . شود ت دانش حاصل میافزایش معناداري در مدیری، شهروندي سازمانی
بنابراین قوي بودن وضعیت رفتار . مدنی با مدیریت دانش بیش از سایر ابعاد رفتارشهروندي است

  .شود مدنی بیش از سایر ابعاد موجب تقویت مدیریت دانش می
ار هاي حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم حاکی از این است که رفتیافته: فرضیه فرعی دوم

حفظ و ، شهروندي سازمانی رابطهمثبت و معناداري با ابعاد مدیریت دانش یعنی خلق دانش
باالترین . )4جدول شماره (تسهیم دانش و به کارگیري دانش در بانک ملت دارد ، نگهداشت دانش

است ومی توان ادعا نمود که از بین ابعاد ) r=73/0(میزان همبستگی مربوط به بعد تسهیم دانش 
پس از آن . تسهیم دانش بیشترین رابطه را با رفتارهاي شهروندي سازمانی دارد، ریت دانشمدی

بیشترین میزان همبستگی را با رفتار شهروندي ) r=61/0(و خلق دانش ) r=64/0(نگهداري دانش 
. است) r=48/0(ترین میزان همبستگی مربوط به کاربرد دانش ضعیف. دهندسازمانی نشان می

توان می% 95بنابراین با اطمینان ، است 05/0ري آزمون در تمام موارد کوچکتر از سطح معنادا
اي در تمام ابعاد افزایش قابل مالحظه، انتظار داشت که با افزایش میزان رفتار شهروندي سازمانی

شاهد ، همچنین با افزایش میزان هر یک از ابعاد مدیریت دانش. شودمدیریت دانش دیده می
از آنجا که تسهیم دانش بیشترین رابطه . میزان رفتار شهروندي سازمانی خواهیم بودافزایش در 

قوي بودن وضعیت تسهیم دانش بیش از سایر ابعاد ، معناداري را با رفتار شهروندي سازمانی دارد
  . شودموجب تقویت رفتار شهروندي سازمانی می
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پیرمن بین مدیریت دانش و رفتار ضریب همبستگی اس، 2با توجه به جدول شماره: فرضیه اصلی
دهنده رابطه معنادار و مثبت بین این دو متغیر در است که نشان 67/0شهروندي سازمانی برابر با 

توان می% 95با اطمینان ، تعریف شده 05/0از آنجا که سطح معناداري برابر با . بانک ملت است
افزایش معناداري در مدیریت دانش ، یانتظار داشت که با افزایش میزان رفتار شهروندي سازمان

بنابراین قوي بودن وضعیت رفتار شهروندي سازمانی موجب تقویت مدیریت دانش . شودایجاد می
  . شوددر بانک ملت می

 : اینک با نظر به نتایج تحقیق و ادبیات موضوع پیشنهاد می شود 
 در رابطه با اهداف و اولویت هاي  بانک ملتبه منظور تقویت رفتار شهروندي کارکنان و اطالع رسانی

کالس ها و کارگاه هاي آموزشی کافی و مناسب در زمینه اصول رفتار شهروندي سازمانی ، سازمانی
 . براي کارکنان برگزار نماید

    مقررات و خط مشی هایی که دسترسی افراد به اطالعات و دانش در سازمان را محدود می کند
ـ جهت ارتقاي  3 .انش و تبادل آن را در سازمان افزایش دهندحذف گردد و سرعت دسترسی به د

محدودیت ها و تعهداتی که مانع از ادامه تحصیل کارکنان می شود حذف ، سطح رشد و یادگیري
             . شوند

  امکان انتقال و تسهیم دانش ، با جابجایی دوره اي افراد در پست ها و بخش هاي مختلف سازمان
 . فراهم شود

 ان توصیه می شود طی جلسات منظم امکان به اشتراك گذاري تجربیات توسط افراد داراي به سازم
 سابقه کار باالتر به این کارکنان را فراهم آورند 

  دانش خود را در اختیار کارکنان قرار دهند تا به ، به مدیران توصیه می شود با صمیمیت و همدلی
ود و کارکنان نیز به مبادله دانش با یکدیگر این امر تبدیل به یک فرهنگ ش، عنوان یک الگو

این کار تلقی محرمانه بودن دانش و اطالعات را از بین می برد و نوع دوستی و الفت بین . بپردازند
 . کارکنان را تقویت می نماید

  سازمان قبل از هر اقدامی باید به فرهنگ مشارکت و ترویج رفتارهاي فرانقشی کارمندان توجه
 .گی که انتقال و تسهیم دانشرا در سازمان تشویق می کندفرهن. نماید

  امکان کسب دانش ، سازمان می تواند با شرکت دادن کارکنان در دوره هاي آموزشی برون سازمانی
  . از بیرون سازمان را براي کارکنان تسهیل نماید



  
 94هفدهم، پاییز شماره پنجم، سال ، مطالعات منابع انسانیفصلنامه 
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