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 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دانش سازمانی و چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان است. تحقیق 

آماری شامل  جامعه باشد.به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و به لحاظ طرح تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی میحاضر 

نفر از مدیران  105حجم نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری سرشماری  باشد.ایی لردگان میمدیران مدارس ابتد کلیه

گیری پژوهش از از دو پرسشنامه استاندارد چابکی فرهنگی برگرفته از مدارس ابتدایی لردگان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه

ها با استفاده از نامه  پایایی پرسش ( بود.7442نی پاتریک )( و پرسشنامه دانش سازما7417چارچوب مدل مفهومی کالیگیوری )

دهندۀ پایایی مناسب ابزار  ( تعیین شده که نشان55/4(؛ دانش سازمانی )22/4ضریب آلفای کرونباخ، برای چابکی فرهنگی )

 SPSS افزارا استفاده از نرمتوصیفی و استنباطی ب ها، تجزیه و تحلیل آنها در دو سطح آوری داده  اندازه گیری بود. پس از جمع

های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی  انجام گرفت. در سطح توصیفی از مشخصه

نشان  tاستفاده گردید. نتایج آزمون  همبستگی آزمون ضریبو  tهای آماری  ها نیز از آزمون ها و فرضیه متناسب با سطح داده

نگین نمره چابکی فرهنگی و ابعاد آن در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان باالتر از میانگین فرضی می باشد داد که میا

(45/4>p میانگین نمره دانش سازمانی و ابعاد آن نیز در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان باالتر از میانگین فرضی می .)

بین دانش سازمانی و چابکی فرهنگی مدیران دوره که پیرسون نشان داد  (. نتایج آزمون ضریب همبستگیp<45/4باشد)

(. بین دانش سازمانی و رویکردهای فرهنگی مدیران دوره ابتدایی p<45/4ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد )

ه ابتدایی شهرستان (. بین دانش سازمانی و شایستگی های علمی مدیران دورp<45/4شهرستان لردگان رابطه وجود دارد )

های عمومی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه (. بین دانش سازمانی و شایستگیp<45/4لردگان رابطه وجود دارد )

 (.p<45/4وجود دارد )
 

 دانش سازمانی، چابکی فرهنگی، مدیران دوره ابتدایی، شهرستان لردگانهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

 وجود باشد پذیرش همگان مورد که مفهوم این از شمولی جهان و تعریف مشترك است جدیدی نسبتاً مفهوم چابکی فرهنگی

 نمود. با وجود معرفی چابکی شمول تعریف جهان عنوان به را خاص تعریف یک توان دیگر نمی فراگیر مفهوم هر مانند و ندارد

 را با آنها یافتن وفق در سرعت و کنندمی اشاره کنونی دنیایاطمینان  عدم و تغییر به نحوی به آنها تمام اختالف نظرات، این

 (.1921دانند )عباس پور، می چابکی شرط

 و سرعت هاست. در سازمان بزرگ تغییرات رخداد و شدن المللی بین شدن، جهانی از ناشی تحوالت پیامد چابکی ایده پیدایش

 برداری بهره و مشکالت بر غلبه برای آنها .است واداشته تکاپو به را آنها گردانندگان امروزی های سازمان تغییرات میزان

 نیز، آن برقراری ضوابط و شرایط ارائه و چابکی از که برخورداری اند اندیشیده مختلفی تدابیر آمده به وجود تغییرات از مطلوب

)فارسیجانی، « است چابکی نی،سازما تحول و تغییر عوامل به پاسخگویی راه های از یکی»واقع  در باشد. می دسته آن از

1927.) 

 فرهنگ در مفهوم (. این1924گرفت )ابراهیمیان جلودار،  کار به یاکوکا مؤسسه 1221 سال در بار اولین برای را چابکی مفهوم

 شده گرفته کار به هوشمندانه روش یک با و سریع صورت به حرکت و توانایی فعال چاالك، سریع، حرکت به معنای»واژگان 

 به طوری است موقع به صورت به تغییر با انطباق و پاسخ در توانایی شامل چابکی»دیگر  تعریفی (. در1921)کدخداپور، « تاس

 (.7410، 1)موکرجی« شود تبدیل سازمان برای هنجار یک به سریع تغییر که

7فرهنگی چابکی" مدل ابداع 
9کالیگیوری پائوال به که "

ای جالب از چابکی از چشم اندازه ردیگ یکی»نیز  شود می داده نسبت 

 یک در قابلیت یک عنوان به فرهنگی، چابکی«. »است که مربوط به کار حرفه ای در محیط های بین فرهنگی می باشد

 و کشورها میان در کردن عمل در که افراد همزمان گیری جهت از سه بهتری تشریح تا شد ابداع کالیگیوری توسط کوششی

 و فرهنگی مینیمالیسم فرهنگی، انطباق از: عبارتند ها گیری جهت این باشد. داشته نیاز دارند، فرهنگی چند های مجموعه در

 (.7419)کالیگیوری، « یکپارچگی فرهنگی

 چابکی که شود تصور چنین است ممکن مدل، این در بین فرهنگی های شایستگی از توجه شایان استفاده دلیل به البته 

 فرهنگی چابکی زیرا نیست، طور این اما است؛ فرهنگی بین و فرهنگی چند شایستگی های برای دجدی نامی صرفاً فرهنگی

موقع  به تغییر و پذیری انعطاف سهولت، دقت، سرعت، یعنی، چابکی های ویژگی هم که است و دورگه بینابینی مفهومی

 های قابلیت تشریح جهانی برای های صالحیت نیز و هوشی و فرهنگی بین های شایستگی از هم و گرفته عاریت به را تاکتیکی

 کمک چابکی فرهنگی بسترسازی به است ممکن عوامل زیادی ها سازمان (. لذا در7417، 0است )مک دونالد برده سود افراد

  (.7415، 5شوند )پوتدار و روتروی سازمان در چابکی باعث توانند می که عواملی هستند ترین مهم از سازمانی نمایند، دانش

 بر شرایط حاکم با متناسب است ملزم باشد جامعه و نیازهای کارکنان پاسخگوی اینکه منظور به سازمانی هر لذا از یک طرف 

 و میلی بی عالئقی، بی جز رکود، سازمان سرنوشت صورت این غیر در دهند، جدید وفق شرایط با را خود و یافته تغییر سازمان

برای  توان می آن وسلیه به سازمان که جمله ابزارهایی از بنابراین بود. نخواهد شدن خارج بازار و از شدن برچیده تهدید حتی

                                                           
1- Mukerjee 
2- Caligiuri 
3- Paula Kaligori 
4- Mac Donald 
5
- Potdar & Routroy 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 555-527، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،5 دوره

564 

 

فرهنگی است )مارینگ و  چابکی رویکرد از بهره گیری کند، آن استفاده از بینی پیش قابل غیر و بی ثبات محیط با مواجهه

 (.7411، 6فاسکت

 و تعلیم ایجاد، و کسب، توسعه کشف، فرایند دانش شود.می محسوبها سازمان برای دارایی مهمترین دانش، از طرف دیگر

 پیوند ایجاد طریق از که است در سازمان مناسب فرد توسط مناسب زمان در مناسب کارگیری دانش به و ارزیابی نگهداری،

گیرد می صورت زمانیسا اهداف به دستیابی مناسب برای ساختاری ایجاد و ارتباطات و اطالعات انسانی، فناوری منابع بین

به  را آن بتوان که است ایگونه به دانش حفظ و تسهیم، انتقال و خلق فرایند دانش سازمانی، دیگر عبارتی(. به1921)افراز، 

 (. 7445، 2برد )هافمن و همکاران کار به سازمان در اثربخش ای شیوه

 سویی از دانش، کاربرد دانش، تسهیم ذخیره دانش، دانش، ددهند: ایجامی ارائه صورت را بدین دانش سازمانی چرخه مطالعات 

 پذیر های انطباق استراتژی داشتن به ملزم را آنها سریع، که تغییرات کنندمی فعالیت محیطی در کنونی های دیگر، سازمان

 شوند، نی موفقبیپیش غیرقابل و پویا محیطی فرهنگی در توانند می ها چگونه سازمان که مسئله این کند. در واقع می

 (. 7442، 5)پاالنیسامی شودمی شناخته امروز دنیای ترین چالش مهم عنوان به که است موضوعی

 اما چابک اند، شده معرفی سازی شبکه و مجازی مجدد، سازمان های مهندسی به نگام، تولید مثل راهکارهای مختلفی هرچند 

 است شده مهمی به قابلیت تبدیل چابکی محیطی، چنین در آید. یم به حساب راهکارها این ترین محبوب از سازمان گشتن

 (. 1921دارد )صادقی،  عملکرد دانش سازمانی بر بسیاری تأثیرات که

بررسی رابطه بین دانش سازمانی و چابکی فرهنگی  تر این مساله این پژوهش با هدفبه منظور بررسی دقیق بدین جهت، 

شده است و نیز درصدد پاسخگویی به این سؤاالت است که آیا بین دانش سازمانی  ان انجاممدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگ

دانش سازمانی می تواند بر چابکی فرهنگی  و چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد؟ آیا

 بگذارد؟ مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان تأثیر

 

 ام گرفتهنتایج پژوهشات انج

( در مطالعه ای با عنوان تعیین شایستگی های مؤثر در ارتقاء چابکی فرهنگی مدیران سازمان با 1922کریمی کما و همکاران ) 

تکنیک دلفی به پژوهش پرداختند. این مطالعه حاکی از آن است که مؤلفه های بررسی و شناسایی شده شامل هوش فرهنگی، 

قیت و تفکر واگرا، مدیریت مشارکتی و کار تیمی، تفکر سیستماتیک، آگاهی فرهنگی، هوش عاطفی، پذیرش ایده ها، خال

خودکارآمدی، مدیریت تعارض، یادگیرنده بودن، خود کنترلی، مینیمالیسم فرهنگی، اعتماد به نفس، چابکی فرهنگی، 

ارتباطات و شایستگی علمی بودند که  یکپارچگی فرهنگی، تفکر انتقادی، انطباق فرهنگی، تحمل ابهام، تاثیر و نفوذ، مدیریت

 همگی باالتر از حد متوسط بودند. 

سازمانی به مطالعه پرداختند. یافته های آنها  چابکی سازمانی و ( در پژوهشی با عنوان دانش1926گشتاسب و قاضی فر ) 

 سازد می قادر را ها نسازما که است رقابتی مزیتی سازمان، چابکی در موفقیت کسب حاکی از این مطلب است که برای

 می تغییرات به انطباق از فراتر چابک های سازمان کنند. رفتار آن با و متناسب کرده درك سرعت به را محیطی تغییرات

و  ها آوری نو بخاطر ثابت موقعیت یک کسب و متالطم محیط یک در بالقوه های فرصت از به استفاده متمایل و اندیشند

                                                           
6- Maringe & Foskett 
7- Hoffman & et al 
8- Palanisamy  
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 انتظار توان می شود، می سازمان محسوب هر اصلی سرمایه آنان مهارت و دانش و کارکنان. دباشن می خود های شایستگی

 مناسب بستر آوردن فراهم این، بر عالوه کنند. ایفا نقش را ترین مهم دانشگر کارکنان نیز چابک سازمان ایجاد در که داشت

 .دارد بسزایی نقش چابک سازمان یک یا موفقیت شکست در نیز دانشگر کارکنان فعالیت جهت

( در پژوهشی با عنوان تأثیر دانش بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی چابکی سازمانی 1925رضایی و قراخانی ) 

+ تأثیری مثبت و معنی دار 91/4به مطالعه پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که: مدیریت دانش با ضریب مسیر

+ تأثیری مثبت 09/4ی دارد؛ همچنین مدیریت دانش به واسطه نقش میانجی چابکی سازمانی با ضریب مسیربر عملکرد سازمان

 و معنی دار بر عملکرد سازمانی دارد.

 و آموزشی کارکنان سازمانی و هوش سازمانی چابکی بر دانش تسهیم ای با عنوان تأثیر( در مطالعه1925ابیلی و همکاران ) 

 بین در دانش بودن دسترس در و به پژوهش پرداختند. نتایج نشان داد که تسیهم تهران پزشکی علوم سازمان پژوهشی

 در تواند می نیز کارکنان سازمانی هوش دانش، بر تسهیم عالوه شود.می آنها شدن چابک باعث پژوهشی و آموزشی کارکنان

 هوش واسطه به دیگر طرف از و چابکی باعث مستقلصورت  به طرف یک از دانش تسهیم بنابراین، باشد، موثر آنها بودن چابک

 .شودمی امر این باعث سازمانی

ای ( پژوهشی با عنوان بررسی ادبیات دانش در سازمان ها انجام داد. روش تحقیق از نوع کتابخانه7412در سال ) 2کالینگ تین

ه است که موفقیت سازمان و تداوم کسب و کار ها بیانگر این مطلب هستند که مدیریت دانش به یک عامل تبدیل شدبود. یافته

کند. سازمان ها باید بدانند که چگونه دانش و کاربرد را پیاده سازی و استفاده کنند. دانش باید در فرایند سازمان را تضمین می

ت دانش کلید اصلی برای سازمانی برای دستیابی به مزایای رقابتی پایدار مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه نیز نشان داد که مدیری

سازمان ها برای حفظ رقابت است. عالوه بر این، مدیریت دانش نیز نوآوری و ایده هایی که از دیگران منحصر به فرد هستند را 

گیری کلی: مدیریت دانش به عنوان یکی از اصلی ترین شرایط رقابت در سازمان ها در محیط کسب و کار کند. نتیجهایجاد می

-نظر گرفته شده است. ایجاد دانش برای سازمان ها برای حفظ رقابت بسیار مهم است. عالوه بر این، دانش نیز سازمانامروز در 

 ها را تشویق کرد تا مدیریت دانش را در زمینه توسعه آنها به کار گیرند.

یای رقابتی پایدار و بهبود استراتژی های کسب و کار دانش یک منبع ارزشمند استراتژیک است که امکان به دست آوردن مزا

 آورد. ها را فراهم میعملکرد در سازمان

های تجاری ( در پژوهشی با عنوان رفتار مدیریت دانش سازمانی و تاثیر آن در ایجاد ارزش در بانک7412در سال ) 14تاروات 

ش و کاربرد آن در ایجاد ارزش اردن به مطالعه پرداخت. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر استفاده هوشمندانه از مدیریت دان

برای بانک های تجاری در اردن بود. جامعه آماری این پژوهش از چهار بانک تجاری انتخاب شدند: بانک مسکن، بانک اردن، 

بانک عرب و بانک سرمایه گذاری. افراد نمونه پژوهش شامل مدیران بانک، سرپرست تقسیمات و کارکنان بودند که به صورت 

اب شدند. پرسشنامه توسط محقق طراحی، ساخته و بین شرکت کنندگان در تحقیق توزیع شد، که از مجموع تصادفی انتخ

پرسشنامه به دلیل اطالعات  09پرسشنامه آنالیز شد، زیرا  142پرسشنامه )طبق فرمول کوکران( که توزیع شده بود  154

 ن داد که:ناتمام برای تجزیه و تحلیل حذف شدند. یافته های این پژوهش نشا

 ( در سطح باالیی در بانک های تجاری اردن قرار دارد.22/9استفاده از مدیریت دانش با میانگین ) -1

                                                           
9
- Colin Ting  

10
- Tharwat 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 555-527، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،5 دوره

567 

 

 ( در بانک های تجاری اردن در سطح باالیی قرار دارد.52/9ارزش افزوده با میانگین ) -7

( وجود 75/1تجاری اردن با انحراف معیار )تاثیر قابل توجهی در استفاده از مدیریت دانش در ایجاد ارزش در بنگاه های  -9

 دارد.

های تجاری به ( در پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت دانش سازمانی بر عملکرد بانک7415در سال )17و کاپکیای 11کیمایو 

ع تحقیقاتی مطالعه پرداختند. این مطالعه به منظور ارزیابی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک، مبتنی بر مبانی نظری و مناب

بود که از طریق  Kisumuو  Nakuru ،Eldoretصورت گرفته است. جامعه آماری مدیران شعبه بانک در سه شهر؛ 

نفر انتخاب گردید. پرسشنامه برای جمع آوری داده ها فرموله شده است. که مبتنی بر پنج مقیاس لیکرت  199سرشماری 

ورت کمی از طریق تجزیه و تحلیل انجام گرفت. که از آمار توصیفی و مدل ساختار یافته است. داده های جمع آوری شده به ص

داد که کسب دانش و حفاظت از دانش تاثیر مثبتی بر روی کارایی شرکت داشته ها نشانرگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته

مانها پروسه ای برای توزیع دانش (. و مدیریت دانش برای عملکرد بانک بسیار مهم است. لذا الزم است که سازP<0/05است )

هایی که دانش را از سرقت در سرتا سر سازمان برای بهبود طراحی محصوالت جدید/ خدمات داشته باشند. سازمانها باید پروسه

 کنند را داشته و نیز آن را اجرا کنند.درون سازمان محافظت می

بین مدیریت دانش سازمانی و عملکرد مالی و غیرمالی سازمانی به با عنوان رابطه  ( پژوهشی7416و همکاران در سال )19هاتانگ

روش توصیفی از نوع همبستگی انجام داده اند. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و متوسط در مالزی بود. به طور کلی، 

ها  SMEمالزیایی ( نقش مهمی در حمایت از اقتصاد کشور بازی می کنند. با این حال، SME)شرکت های کوچک و متوسط 

توانایی کامل خود را ندارند. بنابراین، کارآفرینان برای جستجوی و تغییر استراتژی به سمت بهتر و موفق تر شدن را ضروری 

دانسته اند. در محیط های آشفته امروز، دانش به عنوان یک استراتژی مهم مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت 

شوند که آنها را برای تبدیل شدن به رقابتی و تشویق به توسعه توانایی های خود برای مدیریت دانش میدانش، کارآفرینان 

دهد. این مطالعه با هدف بررسی شکاف درك شده با بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و عملکرد نوآورانه حرکت می

مدیریت دانش به عنوان ساختارهای چهار بعدی مفهوم گشته های مالزی انجام شد. توانایی فرایند  SMEسازمانی در زمینه 

است: کسب دانش، دانش تبدیل، کاربرد دانش و حفاظت از دانش در حالی که ابعاد عملکرد سازمانی به دو دسته تقسیم می 

ی مهم مدیریت شود، یعنی عملکرد غیر مالی و عملکرد مالی. این پژوهش چهار توانایی فرآیند مدیریت دانش را بر فرایندها

یافته های این پژوهش نیز بیانگر تغییر بینش (. P<0/05)کند که به نوبه خود مثبت هستند بینی میعملکرد سازمانی پیش

 کارآفرینان و کمک به آنها برای شناسایی و توسعه راهبردهای موثر در جهت افزایش عملکرد کلی سازمان بود.

 

 فرضیات پژوهش

 چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد.  بین دانش سازمانی و -1 

 بین دانش سازمانی و رویکرد فرهنگی در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد. -7

 بین دانش سازمانی و شایستگی های علمی در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد. -9

 ین دانش سازمانی و شایستگی های عمومی در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد.ب -0

                                                           
11- Kimaiyo 
12

- Kapkiyai 
13- Tong Ha   & et al 
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 میانگین نمره دانش سازمانی و ابعاد آن در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان باالتر از میانگین فرضی می باشد. -5

 ابتدایی شهرستان لردگان باالتر از میانگین فرضی می باشد.میانگین نمره چابکی فرهنگی و ابعاد آن در مدیران دوره  -6

 

 روش پژوهش

می باشد و از آنجایی که به  15بوده و به لحاظ طرح پژوهشی از نوع توصیفی 10پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی 

 -ردازد، از نوع توصیفیپمیرابطه بین دانش سازمانی و چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان تبیین 

باشد. برای تعیین حجم نمونه میکلیه مدیران مدارس ابتدایی لردگان جامعه آماری این پژوهش شامل می باشد.  16همبستگی

آماری از نمونه گیری سرشماری استفاده شد، که به همین میزان پرسشنامه در بین مدیران توزیع و جمع آوری شد. برای 

( 7417د نیاز از دو پرسشنامه استاندارد چابکی فرهنگی برگرفته از چارچوب مدل مفهومی کالیگیوری )های مورگردآوری داده

ها بعد از نظارت و بررسی متخصصان مورد ( استفاده شده است، که روایی پرسشنامه7442و پرسشنامه دانش سازمانی پاتریک )

( 55/4( و دانش سازمانی )22/4کرونباخ برای چابکی فرهنگی)آلفای ها بر اساستأیید قرار گرفت و پایایی این پرسشنامه

های ها و استخراج دادهآوری پرسشنامهاز نوع همبستگی است؛پس از جمعشده است. به لحاظ طرح پژوهشی توصیفی   محاسبه

مار توصیفی و آمار (،با استفاده از روش های آ SPSSافزار ) های حاصل از این پژوهش توسط نرمو تحلیل داده خام، تجزیه 

تک متغیره برای سنجش ابعاد  tمنظور بررسی رابطه بین متغیرها و آزمون   استنباطی نظیر آزمون ضریب همبستگی به

 متغیرهای پژوهش با میانگین فرضی استفاده شده است. 

 

 تحلیل فرضیات پژوهش 

 )اسمیرنوف -كولموگروف(آزمون سنجش نرمال بودن داده ها  -1

این آزمون که در جدول  .شودمی استفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از ها داده توزیع بودن نرمال مفروضه بررسی جهت

 بررسی % مورد25 اطمینان فاصله در نرمال توزیع یک از را تحلیل مورد های داده برخورداری است، شده اشاره آن به( 0-5)

 .دهد می قرار

 % 59اطمینان  فاصله در تحقیق متغیرهای توزیع بودن (: نرمال1جدول )

 شاخص وضعیت

 بررسی مورد شاخص های
 انحراف معیار میانگین تعداد

z كولموگروف 

 اسمیرنوف
P-value 

 179/4 029/1 6/4 20/9 105 تجارب بین فرهنگی

 147/4 52/1 92/4 2/0 105 شایستگی های علمی

 450/4 76/1 95/4 05/0 105 شایستگی های عمومی

 117/4 040/1 09/4 07/0 105 گیچابکی فرهن

 

                                                           
14-Applicd 
15-Descrcptive 
16-Correlation 
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از  بیشتر و آمده با توجه به سطح معنی داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف )جدول فوق( که برای متغیر های پژوهش به دست

 می بنابراین است. نداشته نرمال توزیع با تفاوت معناداری الذکر فوق های متغیر توزیع که می شود گرفته نتیجه است، 45/4

 .و از آزمون پارامتریک می توان استفاده کرد نرمال بوده تحقیق متغیرهای توزیع که گرفت نتیجه توان

 

 بین دانش سازمانی و چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد. -2

 (: آزمون ضریب همبستگی پیرسون2جدول )

 متغیر
 چابکی فرهنگی

 اریسطح معنی د ضریب همبستگی

 449/4 925/4 دانش سازمانی

 

، بین دانش سازمانی و =444/4pدهد که این آزمون با سطح معنی داری نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می

دار نشان داده است، بنابراین فرضیه اصلی پژوهش چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه مثبت و معنی

 بین همبستگی ضریب به اینکه توجه با شود. لذانمی تأیید %25اطمینان  سطح در H0 فرضیه لذا(. p<45/4دد )گرتائید می

 مثبت نوع از و جهت هم یکدیگر با متغیر دو این تغییرات که جهت گفت توان می باشد، می مثبت عالمت دارای متغیر دو این

 .یابد می گی نیز در مدارس ابتدایی لردگان بهبوددانش سازمانی، چابکی فرهن با افزایش یعنی است بوده

 

 بین دانش سازمانی و رویکردهای فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد. -3

 (: آزمون ضریب همبستگی پیرسون3جدول )

 متغیر
 رویکردهای فرهنگی

 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 445/4 956/4 دانش سازمانی

 

، بین دانش سازمانی و =444/4pدهد که این آزمون با سطح معنی داری ایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان مینت

دار نشان داده است، بنابراین فرضیه اصلی رویکردهای فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه مثبت و معنی

 ضریب به اینکه توجه با شود. لذانمی تأیید %25اطمینان  طحس در H0 فرضیه لذا(. p<45/4گردد )پژوهش تائید می

 جهت هم یکدیگر با متغیر دو این تغییرات که جهت گفت توان می باشد، می مثبت عالمت دارای متغیر دو این بین همبستگی

 .یابد می دگان بهبوددانش سازمانی، رویکردهای فرهنگی نیز در مدارس ابتدایی لر با افزایش یعنی است بوده مثبت نوع از و
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 بین دانش سازمانی و شایستگی های علمی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد. -4

 (: آزمون ضریب همبستگی پیرسون4جدول )

 متغیر
 شایستگی های علمی

 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 444/4 071/4 دانش سازمانی

 

، بین دانش سازمانی و =444/4pدهد که این آزمون با سطح معنی داری سون نشان مینتایج آزمون ضریب همبستگی پیر

دار نشان داده است، بنابراین فرضیه اصلی شایستگی های علمی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه مثبت و معنی

 ضریب به اینکه توجه با ود. لذاشنمی تأیید %25اطمینان  سطح در H0 فرضیه لذا(. p<45/4گردد )پژوهش تائید می

 جهت هم یکدیگر با متغیر دو این تغییرات که جهت گفت توان می باشد، می مثبت عالمت دارای متغیر دو این بین همبستگی

 .یابد می دانش سازمانی، شایستگی های علمی نیز در مدارس ابتدایی لردگان بهبود با افزایش یعنی است بوده مثبت نوع از و

 

 ن دانش سازمانی و شایستگی های عمومی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد.بی -9

 (: آزمون ضریب همبستگی پیرسون9جدول )

 متغیر
 شایستگی های عمومی

 سطح معنی داری ضریب همبستگی

 445/4 926/4 دانش سازمانی

 

، بین دانش سازمانی و =444/4pدهد که این آزمون با سطح معنی داری نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان می

دار نشان داده است، بنابراین فرضیه اصلی شایستگی های عمومی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه مثبت و معنی

 ضریب به اینکه توجه با شود. لذانمی تأیید %25اطمینان  سطح رد H0 فرضیه لذا(. p<45/4گردد )پژوهش تائید می

 جهت هم یکدیگر با متغیر دو این تغییرات که جهت گفت توان می باشد، می مثبت عالمت دارای متغیر دو این بین همبستگی

 .یابد می ی لردگان بهبوددانش سازمانی، شایستگی های عمومی نیز در مدارس ابتدای با افزایش یعنی است بوده مثبت نوع از و
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میانگین نمره دانش سازمانی و ابعاد آن در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان باالتر از میانگین فرضی می  -6

 باشد.

 تک متغیره دانش سازمانی و ابعاد آن در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان t(: آزمون6جدول )

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

میانگین 

 فرضی

سطح 

معنی 

 داری

 فاصله اطمینان

 59 % 

كران 

 پایین

كران 

 باال

اكتساب 

 دانش
105 0059/0 64419/4 464/76 100 5/9 444/4 02/4 55/4 

ایجاد 

 دانش
105 0504/0 52652/4 902/72 100 5/9 444/4 52/4 

72/1 

 

ذخیره 

 دانش
105 0059/0 69019/4 464/72 100 5/9 444/4 10/1 

97/1 

 

توزیع 

 دانش
105 0559/0 67119/4 154/72 100 5/9 444/4 27/4 25/4 

نگهداری 

 دانش
105 0759/0 65419/4 164/72 110 5 /9 444/4 65/4 

55/4 

 

دانش 

 سازمانی
105 0027/0 52206/4 114/72 110 5/9 444/4 22/4 

72/1 

 

 

دهد که در این مطالعه دانش سازمانی و ابعاد آن )اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره ن میتک متغیره نشا tنتایج آزمون 

دانش، توزیع دانش، نگهداری دانش( در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان از میانگین فرضی باالتر بوده و بین دانش 

 (.p<45/4داری وجود دارد )تفاوت معنی 9ین فرضی سازمانی و ابعاد آن در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان با میانگ
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میانگین نمره چابکی فرهنگی و ابعاد آن در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان باالتر از میانگین فرضی  -7

 می باشد.

 تک متغیره چابکی فرهنگی و ابعاد آن در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان t(: آزمون7جدول )

 میانگین دتعدا متغیر
انحراف 

 معیار

آماره 

 آزمون

درجه 

 آزادی

میانگین 

 فرضی

سطح 

معنی 

 داری

فاصله اطمینان 

59 % 

كران 

 پایین

 كران

 باال 

رویکردهای 

 فرهنگی
105 2112/9 52527/4 590/5 100 5/9 444/4 64/4 54/4 

شایستگی 

 های علمی
105 2295/9 56702/4 005/1 100 5/9 444/4 22/4 12/1 

شایستگی 

 های عمومی
105 2671/9 59464/4 054/11 100 5/9 444/4 40/1 71/1 

چابکی 

 فرهنگی
105 2275/9 59044/4 074/77 100 5/9 444/4 57/4 55/4 

 

دهد که در این مطالعه چابکی فرهنگی و ابعاد آن )رویکردهای فرهنگی، شایستگی های تک متغیره نشان می tنتایج آزمون 

ی های عمومی( در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان از میانگین فرضی باالتر بوده و بین چابکی فرهنگی و علمی، شایستگ

 (.p<45/4داری وجود دارد)تفاوت معنی 9ابعاد آن در مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان با میانگین فرضی 

 

 بحث و نتیجه گیری

سازمانی و چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان پرداخته شد.  در این مقاله به بررسی رابطه میان دانش 

 ضمن بررسی ادبیات نظری و پیشینه موضوع، فرضیه ها بررسی شد که در ادامه به تبیین هر یک خواهیم پرداخت:

 

  بین دانش سازمانی و چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد. -1

، بین دانش سازمانی و =444/4pاین آزمون با سطح معنیداری همانگونه که نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که 

دار نشان داده است، بنابراین فرضیه اصلی پژوهش چابکی فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه مثبت و معنی

 (.p<45/4گردد )تائید می

 در وضعیت مطلوب بوده است. مدارس ابتدایی لردگان مدیران چابکی فرهنگی که شد مشاهده تحقیق های هدر یافت تأمل با 

 بتوان آن چهارچوب اساس بر که سازمان مدیران فرهنگی چابکی مدلی برای یا الگو وجود که گفت توانمی یافته این تبیین در

 کم که هایی شایستگی ارتقاء برای شده است و از سوی دیگر سازمان مدیران تقریباً توانایی بردن باال کرد، سبب یزی برنامه
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مدیران را  چابکی فرهنگی تا باشد ریزی است باید برنامه شده مطلوب وضعیت و موجود بین وضعیت شکاف منجر به آنها بودن

ی آن شامل خلق دانش، کسب نتایج حاصل از این پژوهش نیز نشان داد که به طور کلی دانش سازمانی و مؤلفه ها .داد افزایش

دانش، سازماندهی دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تاثیر مثبت و معناداری بر چابکی فرهنگی مدیران مدارس ابتدایی 

لردگان دارد. بدین معنی که هر اندازه وضعیت دانش سازمانی در سازمان مطلوب تر باشد به تبع آن سازمان از نظر چابکی 

بهتری قرار دارد. بدین معنی که استمرار فرآیندهای دانش سازمانی ضمن بهبود چابکی فرهنگی در فرهنگی در وضعیت 

های فرهنگی سازد در مواجهه با تغییرات محیطی انعطاف پذیر، چاالك باشد و نسبت به چالشسازمان، سازمان را قدار می

 سریعاً عکس العمل مناسب نشان دهد. 

 آزاد دانشگاه های فرهنگی مدیران چابکی ارتقاء برای مدلی ( با عنوان ارائه1922کما و همکاران )در این راستا مطالعه کریمی  

 فردی، شایستگی های بُعد اصلی سه با مدیران فرهنگی چابکی ارتقاء گیالن به پژوهش پرداختند. در این مطالعه مدل استان

شد. که  پیشنهاد و طراحی فرعی شایستگی مولفه 77و  یاجرای مدیریت های شایستگی فرهنگی، تنوع مدیریت شایستگی های

باشد: )هوش فرهنگی، هوش عاطفی، پذیرش ایده ها، خالقیت و تفکر واگرا، مدیریت مشارکتی و کار تیمی، تفکر بدین شرح می

اعتماد به سیستماتیک، آگاهی فرهنگی، خودکارآمدی، مدیریت تعارض، یادگیرنده بودن، خودکنترلی، مینیمالیسم فرهنگی، 

نفس، چابکی، یکپارچگی فرهنگی، تفکر ا نتقادی، اخذ چشم انداز از دیدگاه های دیگران، انطباق فرهنگی، تحمل ابهام، تاثیر و 

مک  (،7417تاریک) و کالیگیوری (،7417) نفوذ، مدیریت ارتباطات و شایستگی علمی( بودند. نتایج فوق با نتایج کالیگوری

(، ژیانگ و همکاران 7417(، یانگ و لی )7446) دلر (،7445) واکر و گریشام (،7445) برونل (،7442) آ جی (،7417) دونالد

 چیت (،1927) انارکی خدایی (،1929) دیگران و متین (، زارعی7415(، حراف و همکاران )7414لی و همکاران ) (،7417)

  .است همسو نوعی ( به1920کاران )( و تیموری و هم1921دیگران ) و محمودی پژوهش (،1921) و دیگران ساز

 

 بین دانش سازمانی و رویکردهای فرهنگی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد.  -2

، بین مؤلفه های چابکی =444/4pهمانگونه که نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که این آزمون با سطح معنی داری 

نشان داده است، بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش  داردارس ابتدایی لردگان رابطه مثبت و معنیفرهنگی و دانش سازمانی در م

 (.p<45/4گردد)تائید می

 اغماض سازی؛ استاندارد کردن؛ فرهنگی: )نرمالیز مینیمالیسمدر این راستا می توان بیان نمود که رویکردهای فرهنگی شامل:  

 نظر در فرهنگی؛ از تمایزات استقبال فرهنگی؛ تغییرات با انطباق و سازگاری قدرت اشتنفرهنگی: )د انطباق (ها تفاوت کردن

 تفاهم فرهنگی؛ادغام فرهنگی؛ یکپارچگی و انسجام فرهنگی؛ اشتراکات فرهنگی: )کشف فرهنگی(. یکپارچگی تنوع گرفتن

بکی فرهنگی در آموزش عالی ایران با تاکید ( در این زمینه با عنوان طراحی مدل چا1920مطالعه تیموری )باشد. فرهنگی( می

بر نقش اعضای هیات علمی بر دانش سازمانی به پژوهش پرداخت و نشان داد که رویکردهای مینیمالیسم فرهنگی، انطباق 

فرهنگی، یکپارچگی فرهنگی به عنوان یک شایستگی اصلی به عنوان رویکردهای چابکی فرهنگی و سه شایستگی اصلی علمی، 

و تجارب مثبت میان فرهنگی به عنوان شایستگی های موثر بر چابکی فرهنگی اعضای هیات علمی شناسایی شدند. عمومی 

 بر چابک سازی دانش زیرساختی و فرایندی اثر ( در مطالعه ای با عنوان ارزیابی1929همچنین مطالعه قنبری و اردالن )

 ساختی زیر عناصر از چابکی اقدامات تأثیرپذیری بیشترین ب بود کهسازمان به پژوهش پرداختند. این مطالعه حاکی از این مطل

 و به انتقال بعد از دانش فرایندی عناصر از و وظایف( طبقه بندی سازمانی، فرهنگ )شایستگی، ماهیت سازمان بعد از دانش
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که از منابع مختلف ( در پژوهشی با عنوان قابلیت های چابکی 1921سید حسینی و همکاران ) .باشد می دانش کارگیری

هایی که ذکر شده است می توان به شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت، استخراج می شوند. گزارش کردند از جمله قابلیت

توان همکاری، نوآوری، پاسخ سریع، تغییر مداوم، فرهنگی توانمند سازی افراد و ... بر افزایش دانش سازمانی نام برد. که می

 ا یافته های پژوهش حاضر همسو و در یک جهت بوده است. لذا نتایج فوق با نتایج تیموریو همکارانگفت پژوهش های فوق ب

 دیگران و متین (، زارعی7415حراف و همکاران ) (،1921) سید حسینی و همکاران (،1929قنبری و اردالن ) (،1920)

  .است همسو نوعی ( به1921دیگران ) و یمحمود پژوهش (،1921) و دیگران ساز چیت (،1927) انارکی خدایی (،1929)

 

 بین دانش سازمانی و شایستگی های علمی مدیران دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد.  -2

، بین دانش سازمانی و =444/4pهمانگونه که نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که این آزمون با سطح معنی داری 

نشان داده است، بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش  دارارس ابتدایی لردگان رابطه مثبت و معنیشایستگی های علمی در مد

 (. p<45/4گردد )تائید می

 آکادمیک؛ علمی: )فرهنگ هنجارهای و های شایستگیتوان اظهار بیان نمود که شایستگی های علمی شامل: در این راستا می 

 هنجارهای آکادمیک؛ علم؛ فرهنگ چابکی داشتن؛ دانشگاهی و علمی نگرش علمی؛ و برجستگی اعتبار افراد؛ ذهنی فضاهای

 از استفاده قابلیت( دانش اشاعه و تولید با ابزارهای آشنایی دانشگاهی؛ فرهنگ ای؛ رشته فرهنگ دانش؛ تولید های سبک

 های و شایستگی (اخالقی هوش صداقت،: )اخالقی های ویژگی یا کار اخالق و تعهد تکنولوژی(. داشتن تکنولوژی: )عامل

 هیات نقش بر با تأکید عالی آموزش در فرهنگی چابکی مدل ( با عنوان طراحی1920باشد. در این زمینه تیموری )می تدریس

 بوده ها دانشگاه علمی هیأت اعضاء فرهنگی برای چابکی مدلی پیشنهاد آن ها مطالعه ای انجام دادند که حاصل دانشگاه علمی

 چابکی فرهنگی رویکردهای و فرهنگی بین تجارب علمی، های شایستگی عمومی، های اصلی شایستگی بعد چهار از که است

به دو  را هتلداری ()استعدادها باالی سطح مدیران شایستگی علمی پژوهشی در( 7445همچنین برونل ) .است شده تشکیل

 مؤثر، شنود رهبری، :از ها عبارتند مهارت بخش یها شاخص که است نموده تقسیم ها ویژگی/ها توانایی و مهارت سطح

 پشتکار تالش، اعتماد، قابلیت مثبت، نگرش صداقت، چون ها مواردی ویژگی/ ها توانایی بخش های شاخص و کارکنان هدایت

 به .دندکر مدیران شناسایی برای را شایستگی علمی از نوع چهارده رویالرد و ملتیس چری، بورگالت، گروه پژوهشی .باشند می

 یادگیری و سازگاری پیچیدگی، مدیریت نوآوری، نگری و آینده راهبردی، و تاکتیکی های مهارت سیاسی، شعور آنها، اعتقاد

مذاکره،  و ارتباطات اخالقی، های ارزش از استفاده دانش، مدیریت انسانی، منابع هیجانی، مدیریت هوش رهبری، مستمر،

 و زارعی متین پژوهش نتیجه. هستند مدیران های شایستگی از عملکرد مدیریت جدید حاکمیت پذیرش فنی، های مهارت

 )منش محوری شایستگی با سه فرهنگی های سازمان مدیران شایستگی علمی مدل و پیشنهاد طراحی (1929) دیگران

 دیگران و ساز چیت .است بوده فرعی شایستگی 79 و اصلی هشت شایستگی ،(فرهنگی هوش و فرهنگی انگیزه فرهنگی،

 شناسی، خویشتن :اصلی مقوله هفت را دانشگاه اجتماعی فرهنگی مدیران علمی های شایستگی طی پژوهشی (1921)

 مدنظر ساز تمدن دانشگاه مقوله حول اسالمی های ارزش و رهبری اجرایی، مدیریت ارتباطات، فرهنگی، کارآفرینی هوشیاری،

 را بر دانشگاه مدیران شایستگیهای علمی از فهرستی (1921) دیگران و محمودی. است بوده علوم فرهنگی وزارت معاونت

که پژوهش های فوق با .نمودند شناسایی مدیریتی فردی، شایستگی شایستگی اجتماعی، شایستگی چارچوب سه مبنای

 کنند. پژوهش حاضر همسو بوده و یکدیگر را تائید می
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 ان دوره ابتدایی شهرستان لردگان رابطه وجود دارد. بین دانش سازمانی و شایستگی های عمومی مدیر -3

، بین دانش سازمانی و =444/4pهمانگونه که نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که این آزمون با سطح معنی داری 

پژوهش نشان داده است، بنابراین فرضیه فرعی دوم  دارشایستگی های عمومی در مدارس ابتدایی لردگان رابطه مثبت و معنی

 (. p<45/4گردد )تائید می

 های مؤلفه و مختلف های فرهنگ با دانش: آشناییتوان اظهار بیان کرد که شایستگی های عمومی شامل در این راستا می 

 فرهنگی؛ فهم داشتن فرهنگی؛ میان دانش و ...( زبان، مذهب )همچون فرهنگی مختلف

 (اجتماعی فرهنگی؛ بینش بینش: )بینش (مختلف عقاید پذیرش یر؛تغی به مثبت نگرش شناختی؛ پذیری انعطاف: )نگرش

خارجی(  زبان از گیری بهره اجتماعی؛ ارتباطات در برد برد الگوی از استفاده انسانی؛ روابط و ارتباطی های مهارت: )مهارت

 دیگران؛ دادن مشارکت توانایی خالقیت فرهنگی؛ سیستمی؛ تفکر دیگران؛ اعتماد جلب توانایی انتقادی؛ تفکر توانایی: )قابلیت

 های اطالعات(. ویژگی تبادل و ارتباط برقراری توانایی گروهی؛ کار انجام همیاری؛همراهی؛ قابلیت تعامل؛ و همکاری حس

 نفوذ؛ همدلی؛ خودکنترلی؛ گشودگی؛ سازی؛ انداز چشم و انداز چشم داشتن عاطفی؛ هوش پذیری؛ انعطاف :شخصیتی -عاطفی

 و تواضع صمیمیت؛ خودباوری؛ ابهام؛ تحمل خودکارآمدی؛ نفس؛ به اعتماد هیجانی؛ ثبات خودآگاهی؛ تن؛برخویش مدیریت

 فرهنگ فرهنگی؛ پذیرش انتقادپذیری؛ پاسخگویی؛ پذیری؛ مسئولیت خلق؛ حسن سعه صدر؛ عهد؛ به وفای فروتنی؛

 با آمدن کنار دیگر؛ های فرهنگ به متقابل حتراما دیگری؛ فهم فرهنگی؛ هوش روانی؛ امنیت فرهنگی؛ پذیری انعطاف میزبانی؛

 های شایستگی خود دکتری رساله در( 1924در این زمینه مطالعه رضایت )باشد. فرهنگی( می تحمل دیگر؛ های فرهنگ

 شخصیتی، عاطفی های ویژگی ها، مهارت ها، توانایی دانش، شامل( اصلی مؤلفه) هشت عامل به را ها دانشگاه رؤسایعمومی 

 فرهنگی، فهم صداقت، به توانمی جمله آن از. است نموده بندی تقسیم فرعی مؤلفه 65 و اعتبار و نگرش ، بینش خالق،ا

( نیز در مطالعات خود در زمینه شایستگی های 7445) دلر .نمود سیستمی اشاره تفکر و اجتماعی بینش فرهنگی، بینش

 دادن مشارکت توانایی خالقیت فرهنگی؛ سیستمی؛ تفکر دیگران؛ تماداع جلب توانایی انتقادی؛ تفکر قابلیتعمومی رؤسا؛ 

معرفی  اطالعات تبادل و ارتباط برقراری توانایی گروهی؛ کار انجام همیاری؛ همراهی؛ قابلیت تعامل؛ و همکاری حس دیگران؛

 کرده است. که مطالعات فوق با مطالعه حاضر همسو و در یک جهت بوده است. 

 

 وهشهای پژ پیشنهاد

و رابطه مثبت و معنادار بین دانش سازمانی با چابکی فرهنگی مدیران مدارس ابتدایی  آمده به دست یافته های به توجه با

 شود: می لردگان پیشنهاد

 سازمان فرهنگی چابکی نهایی مدل که شود می پیشنهاد گذاران سیاست به ها مدیران سازمان فرهنگی چابکی ارتقاء جهت -1

 با مرتبط شفاف صورت به قوانینی همچنین قرار دهند. توجه مورد ها سازمان مدیران ارتقاء و ارزیابی انتصاب، نتخاب،ا در را ها

 گردد وضع آن با مرتبط اجرایی های نامه آیین و کشوری خدمات مدیریت قانون فرهنگی در چابکی جمله از ها شایستگی نظام

 گانه سه ابعاد به مربوط های از شاخص گیری بهره بعالوه گردند. مدیران انتصاب و در انتخاب آن اجرای به ملزم ها و سازمان

 مدون های برنامه ارائه جهت اجرایی مدیریت های شایستگی و تنوع فرهنگی مدیریت های شایستگی فردی، های شایستگی

 .گردد می توصیه آموزشی
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 آموزشی، های کارگاه ارائه فرهنگی، فرهنگی، کنجکاوی مهارت فرهنگی، دانش شامل فرهنگی های شایستگی ارتقای برای -7

 کنترل یادگیری ناآشنا، های فرهنگ با برخورد نحوه ها، فرهنگ با آشنایی در زمینه خدمت ضمن های آموزش ها، همایش

 به که یرانیمد تشویق و ها، شناسایی فرهنگ با آشنایی جهت بروشورها توزیع و انتشار ها، فرهنگ با برخورد در تمایالت خود

 .شود می توصیه ورزند، می مبادرت مهم این

 و فرهنگی انطباق فرهنگی، ارتقاء مینیمالیسم برای هایی برنامه باید فرهنگی تنوع مدیریت های مولفه ارتقاء زمینه در -9

 دید. مدیران تدارك فرهنگی هوش و فرهنگی یکپارچگی

راتژی مبتنی بر دانش تعیین کنند و چشم انداز، اهداف بلند مدت و مدیران برای اجر ای علمی دانش سازمانی یک است -0

کوتاه مدت را مشخص نموده، مسیر حرکت، منابع و چارچوب های مورد نظر را تعیین نمایند و مبنایی برای سنجش عملکرد 

 در نظر بگیرند.

ان تهیه نماید و از منابع مختلف دانشی مدیران سازمان برای خلق دانش جدید، برنامه مدونی جهت تبادل ایده های کارکن -5

 مانند ایده و افکار کارکنان؛ مراجعه کنندگان و سازمان های وابسته استفاده کنند. 

مدیران برای ایجاد انگیزه کارکنان به منظور خلق دانش جدید و بهبود عملکرد سازمانی نسبت به تشویق کارکنان اقدام و  -6

 هیه نمایند. برنامه های تشویقی ساختارمند ت

مدیران برای اکتساب دانش مورد نیاز سازمان، به ایده های جدید کارکنان پاسخ مثبت دهند و ساز و کار مناسب برای  -2

 مستندسازی ایده های کارکنان و مراجعه کنندگان داشته باشند. 

امه ریزی نمایند و از دانش ضمنی مدیران برای به روزرسانی دانش، مستندسازی و ساختارمند نمودن دانش کسب شده برن -5

 و آشکار کارکنان برای حل مشکالت و چالش های سازمان استفاده کنند. 

مدیران به منظور توزیع و انتشار دانش، امکانات امکانات مناسب همچون استفاده از نشریات تخصصی، کتب، مجالت،  -2

 کنفرانس های مختلف، اینترنت و غیره را فراهم آورند.

یران نسبت به نیازسنجی دانش جدید اقدام کنند و افرادی را به عنوان مسئول تحقیق و توسعه دانش مورد نیاز سازمان مد -14

 مشخص نمایند تا از ورود و به کار گیری دانش غیر ضروری جلوگیری به عمل آید. 
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