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 چکیده 

 فرهنگ سازمانی  با رویکرد چابکی سازمانی  بر پایه  دانش سازمانیعدم توجه  به   مسئلة مورد مطالعه              
انی  بومی در ایران نیاز به یک بازنگری این پژوهش بیان این موضوع که فرهنگ سازم  اهدافاز ، است  

 روش پژوهش.و  مهندسی مجدد برای حضور در رقابت جهانی با رویکرد سیستمی بر مبنای دانش دارد 

پایان نامه در زمینه ، فرهنگ سازمانی ، چابکی سازمانی و مدیریت دانش که حاصل  مروری  تحلیلی بود 

در نهایت با توجه به پیشینه قرار گرفتند.  مطالعه و تحلیل که مورد گرد آوری شد  های ارشد و دکتری

ما  دیدی جهانی پژوهش به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ سازمانی در کشور ایران باید بومی عمل کند ا

یازمند رسیدن  به یک فرهنگ سازمانی بومی بر با توجه به روند جهانی سازی داشته باشد . کشور ما ن

    راه با ا نعطاف پذیری است .رعت هماساس دانش و س
   

 

 فرهنگ سازمانی ، چابکی سازمانی ، دانش سازمانی  واژگان كلیدی: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:Sh_pazhohesh@yahoo.com
mailto:Sh_pazhohesh@yahoo.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 مقدمه 

بدست آوردن سود بیشتر در زمان کمتر شکل گرفته اند به همین  سازمان های دانش محور ، با هدف  سازمان های هزاره سوم

کاری های مشارکتی در مباحث مدیریتی و فرهنگ سازمانی جای خود را به مدیریت دلیل نسبت به گذشته کار تیمی و هم

حرکت می کنند و از اشتر اک گذاری دانش هم غافل  فردی داده است . بنابراین سازمان ها به سمت سرعت همراه با انعطاف 

زمانی باز کرده است  .  کارکنان یادگیری نمانده اند بنا براین مدیریت دانش و چابکی سازمانی جای خود را در فرهنگ نوین سا

همگام با اهداف سازمان به روز نکنند  پست سازمانی و شغل خود سازمانی را باور کرده اند و پذیرفته اند که اگر نتواند خود را 

د بی تفاوت را از دست خواهند داد . بنابراین  در جهت حفظ و نگهداری خود در سازمان تالش می کنند  نسبت به سازمان خو

 ما نیستند ، در سکوت سازمانی به سر نمی برند و همراه با اوای سازمانی بصورت مسالمت آمیز خواسته ها و عوامل تعارض ساز

این پژوهش از این جهت اهمیت دارد که فرهنگ سازمانی شاید در بحث اشتراک گذاری دانش به  نی را مطرح می کنند . 

ه چابکی سازمانی را کمتر مد نظر قرا داده است در صورتی که سازمانی موفق است که از دانش ه باشد اما   مولفنتایجی رسید

دقیق و همراه با سرعت باال  عمل کنند که نیازمند هماهنگی عمیق در همه سطوح فردی ، تیمی و مدیریتی است .  بنا براین 

این پزوهش می تواند   وجه به ادبیات پزوهشی گرداوری شده پرداخت به این موضوع نه تنها ضروری بود بلکه الزم بود زیرا با ت

 شیپ و ادراک یریگ حس جهت سازمان هر ییتوانا یمعنا به یچابکدر تصحیح دید  مدیران ، کارکنان  تاثیر داشته باشد .  

 عوامل عنوان هب آنها به و دهد صیتشخ را یطیمح راتییتغ بتواند دیبا یسازمان نیچن است یکار طیمح در راتییتغ ینیب

 درون یها شبکه ،یافزار نرم و یافزار سخت شرفتهیپ یهای،فناور را یچابک با مرتبط میمفاه آنها.  بنگرد ییشکوفا و رشد

 ، گرید ییجا در آنها. اند کرده مطرح همزمان و متقارن موافق، یکار یها میت و کارکنان یساز یتوانمند(  نترنتیا) یسازمان

 یناش سود و تیمز کسب و یکار طیمح سابقه یب داتیتهد با مقابله جهت منتظره ریغ مسائل بر آمدن ائقف ییتوانا را یچابک

 یبرا ییتوانا عنوان به تواند یم و است منافع یرو تمرکز یچابک .کنند یم فیتعر ییشکوفا و رشد عوامل عنوان به تحوالت از

 همکاران و انیصادق ).. شود فیتعر ردیگ یم کار به سازمان در را یآور نو و ابتکار قدرت که مدت بلند راتییتغ لمس

(. مدیریت 1939مدیریت دانش یکی از اساسی ترین و پر اهمیت ترین اولویت های سازمانی است  ) رزمی و همکاران ، (1931

انش مناسب ( .  نبود مدیریت د1931دانش در جهت رسیدن به اهداف سازمانی یک امر ضروری است ) نوری و همکاران ، 

( به 1931باعث عدم تشکیل شبکه های خالقیت و نوآور همراه با کیفیت در سازمان می شود . ) حسینی شاوون و همکاران ، 

رغم  پژوهش های فراوان هنوز یک مدل کارآمد استقرار مدیریت دانش بومی شکل نگرفته است ) جعفری  و همکاران ، 

 و بستر زمینی در پایدار، های کنش و ها منش ها، بینش از ای سازوارشده تنیده و تافته فرهنگ سازمانی مجموعه(. 1931

 فرهنگ(1931باشد. ) رشاد ،  صورت بسته آدمیان، از طیفی ثانویِ طبیعت و جمعی هویت چون که مشخصی زمانی بازه

است. ) عسگریان ،  زمانسا یک در اساسی اعتقادات و باورها، ها، ارزش از پایدار نسبتاً و مشترک الگویی سازمانی،

(.فرهنگ تعاریف مختلفی دارد و به دلیل گستردگی آن یک تعریف واحد وجود ندارد و جالب اینجاست که که همه 1911

تعاریف فرهنگ با تمام تنوع و تفاوت ها با یکدیگر همپوشانی دارند و یکدیگر را تکمیل می کنند فرهنگ سازمانی ارزش های 

(. سازمان شخصیت دارد و شخصیت ویزگی 1911وسیله یک سازمان است . )شیروانی و همکاران ،  رایج و پذیرفته شده به

(  .فرهنگ احساس ، تفکر را شکل 1931های دارد و این ویزگی ها باعث ایجا د رفتار های خاص سازمانی می شوند ) رابینز ، 

ر پی یافتن نقاط ضعف و قوت در فرهنگ سازمانی این پژوهش بصورت فرا تحلیل د (1931می دهد . ) تدبیری و همکاران، 

 بومی با توجه به مدیریت دانش و چابکی  سازمان است . 
 

 چارچوب نظری 
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 شناخت( .1931فرهنگ مبحثی روانشناسی و جامعه شناسی است که اساس یک جمع و اجتماع را تشکیل می دهد ) سوزا ، 

 از جدا مدیران خالقیت .دارد سزایی به اهمیت کارکنان خالقیت از گیری هبهر و نوآور سازمانی ایجاد برای سازمانی فرهنگ

شناخت خود الزمه شناخت فرهنگ است و الزمه شناخت خود ، خود (1913) سعیدی  ،  گذارد می اثر سازمان بر اینکه

مدیران  مهارت  آگاهی نسبت به زمان ، مکان ، اجتماع است .  که می تواند هویت فرهنگی را شکل دهد . خود آگاهی

بازخوردی آنهارا تحت تاثیر قرار می دهد و مهارت های سه گانه نقش موثری در ساخت فرهنگ سازمانی دارند کسب مهارت 

ها می تواند عامل تعیین کننده ای در ویژگی شخصیت مدیر باشد و مدیر از مهمترین عوامل شکل دهنده  فرهنگ در داخل 

 شده، ریزی فرایند برنامه یک عنوان به تعالی سازمانی حال رسیدن به هر به( . 1931اران ، یک سازمان است ) تدبیری  و همک

عناصر و اصول سازمان ، فرهنگ سازمان را تحت  (1913. )مشبکی و همکاران  ، می باشد برابر سازمانی فرهنگ تغییرات  با

کنند و به جرات می توان ادعا کرد که  اصول  تاثیر قرار می دهند ،  هرچند خود عناصر بر حسب ضرورت تغیر پیدا می

چهارده گانه فایول جزیی از اصول جدید سازمانی هستند و اصلی ترین عنصر سازمان فرهنگ سازمانی است که اصول دیگر را 

ی فرهنگ سازمانی به دو دسته فرهنگ سازمانی قویی و ضعیف تقسیم م  . (1911زیر مجموعه خود قرار داده است . )سعدی ، 

فرهنگ ضعیف باعث عدم بکارگیری مدیریت دانش و در نهایت شکست شود . فرهنگ قویی فرهنگ غالب سازمان است . 

مدیریت دانش در هیچ یک (. که متاسفانه در سازمان های ایران می بینیم . 1931نوآوری  می شود ) رمضانخانی و همکاران ، 

. ) بیگدلی و همکاران ،  کارگیری دانش در سطح مطلوبی نیست ک و بهی خلق، ذخیره و سازماندهی، اشترا از چهار مولفه

( 1931( مدیریت دانش یک استراتژی در جهت موفقیت سازمان  در جهت یادگیری سازمانی است ) صفا جو همکاران ، 1939

متمدن است بدون  یک فرهنگ ( .  که می تواند اثر بخش باشد . مدیریت دانش 1931( ، ) آزادی ، 1931، ) نصیرزاده ، 

می تواند ضمن برطرف سازی نیازهای حیاتی سازمان به اطالعات برای  سازمان ارزش افزوده ایجاد کند . ) فتاحی حسادت که 

)  .است دانش میسر گذاشتن اشتراک به طریق  ،هوشمندانه از پژوهشی و آموزشی های ؛مهارت ها بلیتقا افزایش( 1931، 

دانش سیستماتیک )بر کسب و خلق دانش (، درگیری استراتژیک )بر استفاده و به اشتراک گذاری  . (1931نوری و همکاران ، 

ساختاری )بر خلق، استفاده و به اشتراک گذاری دانش( نیز نقش مهمی را در فرایند مدیریت دانش ایفا  دانش( و مضمون

ذاشته نمی تواند مشکلی را حل کند و آسیب ( اگر دانش کسب شده  به اشتراک گ1931) قاسمی و همکاران ،  اند نموده

 و ذخیره ثبت، کارگیری، به شناسایی، عدم صورت در ( .1931) نوری و همکاران ، اقتصادی خود را بر جای خواهد گذاشت  

) رزمی و همکاران ،  ازای احیای مجدد آن خواهد شد. در هنگفتی های هزینه پرداخت به ناچار سازمان دانش، آن خلق

فرهنگ و اقتصاد  در هر ملت با هم می آیند و همیشه تاکید بر این بوده است که این دو رابطه دوسویه با یکدیگر   (1939

 های برنامه اصلی، هویت، ماموریت درباره ها ن سازما تر بیشدارند یعنی افزایش یکی باعث  ارتقا دیگری می شود . 

 ها کژی پیراستن و کرد، عمل سازمان، سنجش افراد و ها فعالیت دهی سازمان اصلی کار راه مالی، ها سیاست استراتژیک،

از سوی دیگر فرهنگ سازمانی به طور کامل مربوط به منابع انسانی می (1913) شاین ، . پردازند می و سازند می باورهایی

دیریت دانش فرهنگ متناسب شود و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد. بنابرانی سازمان ها باید برای اجرای موفق م

با آن ایجاد نموده براساس آن عمل می نماینددر عصر دانایی که دانش مهم ترین سرمایه هر سازمان و جامعه محسوب می 

شود، هرسازمانی را وا می دارد که برای بقا و حقظ موقعیت رقابتی خود پیاده سازی مدیریت دانش را در پیش گیرد. مدیریت 

اشاره دارد که به طور سیستماتیک برای یافتن سازماندهی و قابل دسترس نمودن سرمایه های فکری در  دانش به تالشهای

می تواند انگیزه کارکنان را در  سازمان صورت می گیرد. در چنین شرایطی توجه مدیران به مقوله دانش کارکنان دانش و 

هدف سازمان . (1911فزایش دهد . ) دانایی و همکاران ، هت یادگیری دانش و تولید دانش اجهت بکار گیری توان خود در ج

با بکار گیری انواع مولفه های مختلف که هر روزه نظریه پردازان مطرح می کنند کسب رضایت مشتری  و حفظ برند اجتماعی 
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خود ارائه مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصوالت و خدمات به مشتریان در جامعه  است . 

دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش 

مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته 

ه تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه مانده است. اگرچه دربرخی مقاالت ب

 فناوریفرهنگ سازمانی مناسب و مدیریت دانش   .(1931) ناصر زاده و همکاران ،  بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد.

 و سرعت افزایش و هزینه ها کاهش طریق از نیز، تولید چابکی و شود می چابکی ایجاد به منجر تولید و اطالعات پیشرفته های

 بین موثر ارتباط حاصل وجود که پذیری، انعطاف و گویی پاسخ الگو، این براساس .کند می ایجاد را سازمانی چابکی کیفیت،

 به سازمانی چابکی.(1939)حیدری ، . .دارد چابکی با تنگاتنگ ای رابطه است، کنندگان عرضه و مشتریان کارکنان، رهبری،

 از برخورداری بر عالوه چابک سازمانهای .است نیازمند نیز انعطافپذیری دارد، به قانونمندی و نظم به نیاز که اندازه همان

 برخوردار نیز انعطافپذیری و ادهوکراسی ویژه ی ساختارهای ویژگیهای از بوروکراسی،باید بر مبتنی سازمانهای ویژگیهای

تمرکز  خاص سازمانی اشکال و سازماندهی اصول بر که متمایلند بیشتر سازمانی چابکی انطرفدار ساختار، زمینه ی در .باشند

 .(1931است. ) آذر ،  تمرکزگرا و تخت چابک سازمانهای با متناسب سازماندهی اصول جمله، از .کنند

 پیشینه پژوهش 

سازمانی در حفظ  دانش و تعهد خیرهسازمانی، ذ  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش فرهنگ (1939) وادادی و همکاران ، 

سازمانی تاثیر مثبت  دهد که فرهنگ دانشی در سازمان ملی استاندارد ایران صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می کارکنان

دانش تاثیر مثبت و معنی  سازمانی، ذخیره سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد دانش، فرهنگ و معنی داری بر ذخیره

سازمانی بر حفظ و   سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر حفظ کارکنان داشته اما فرهنگ ری بر حفظ کارکنان، تعهددا

  . (به مطالعه مدیریت دانش و بهبود عملکرد سازمانی پرداخت (Wang, etal. 2016 .دانشی تاثیری ندارد نگهداشت کارکنان

 سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .  به این نتیجه رسید بین مدیریت دانش و عملکرد

، «بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت سازمانی بر فرایند مدیریت دانش )این تحقیق تحت عنوان ( 1931) قاسمی و همکاران ، 

کت مذکور دهد که شر نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می (،مطالعه موردی را در شرکت داروسازی ابوریحان با هدف 

توانسته با استفاده از مولفه مضمون فرهنگی در فرایند مدیریت دانش )مبنی بر کسب، خلق، استفاده و به اشتراک گذاری 

در پژوهشی به رابطه مدیریت دانش و ساختار سازمان پرداخت و به این  ( de Graaf et al., 2014)  .دانش( اثر گذار باشد. 

دانش برای اینکه بکار گرفته شوند باید مطابق ساختار مدیریت دانش باشند .  مدیریت دانش  نتیجه رسید که ابعاد مدیریت 

در هر سازمان متفاوت است و این پژوهش بشکل مقایسه ای بین شرکت ها صورت گرفت و مشخص شد که مدیریت دانش  

 .تحت تاثیر نیاز سازمان ، ساختار سازمان و منابع انسانی سازمان است

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ )معاونت  (1931همکاران ،  ) جفره و

جنوب شرق( پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش تاثیر دارد. 

ثیر دارد. اما مولفه های رسمیت و تمرکز بر استقرار مدیریت دانش در همچنین مولفه پیچیدگی نیز بر استقرار مدیریت دانش تا

سازمان تاثیر نفی دارد. معادله رگرسیون نیز نشان می دهد که ساختار سازمانی بیشترین تاثیر را بر مدیریت دانش دارد و پس 

 (. Malavolta et al., 2013)  .از آن متغیر های تمرکز ، رسمیت و پیچیدگی نقش خود را در مدیریت دانش ایفا می کنند

یافته پژوهش نشان میدهد که مدیریت دانش تحت تاثیر تجهیزات مورد نیاز است . شیوه  مدیریت دانش و ابزار و تجهیزات 

 مدیریت دانش می تواند در طراحی سازمانی و مهندسی مجدد موثر باشد . 

 (Karna, etal , 2015)   انی بر اساس مدیریت دانش و اشتراک گذاری دانش پرداختند و در پژوهشی با عنوان تغییر سازم
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به این نتیجه رسیدند که بین تغییر سازمانی و مدیریت دانش در سازمان رابطه وجود دارد . نگرش به تغییر بر اساس اطالعات 

یت مدیریت دانش و ( به اهم(Chieh Lee.atel. 2016 موجود است که از طریق به جریان درآوردن یادگیری  می باشد .  

ارتباط آن با دانش نرم افزاری در سازمان پرداختند تاثیر به اشتراک گذاری دانش در فرهنگ سازمانی خاص، و چگونه حمایت 

از مدیریت ارشد به طور خاص تحت تاثیر قرار می دهد  نتایج نشان می دهد که قبیله نوع فرهنگ سازمانی دارای یک ارتباط 

است یافت می شود یک  به اشتراک گذاری دانش .ک گذاری دانش از نوع سلسله مراتب در زمینه موفقیتقوی تر با به اشترا

این یافته ها همچنین شامل مفهوم برای بهبود  میانجی از هر دو فرهنگ قبیله و حمایت مدیریت ارشد در زمینه موفقیت

) گذاری دانش موثر بر راه رسیدن به موفقیت است .  دانش ما در مورد چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانی و پشتیبانی اشتراک

های مدیریت دانش تاثیر مستقیم بر نوآوری و عملکرد سازمان دارد  دهد که فعالیت . نتایج نشان می(1931مرادی و همکاران ، 

تولید دانش، یکپارچه دهد  های نوآوری تاثیر غیر مستقیم بر آنها دارد، همچنین نتایج نشان می و نیز از طریق افزایش قابلیت

کند. تولید دانش اثرات قابل توجهی بیشتری بر سرعت نوآوری،  سازی دانش و کاربرد دانش به نوآوری و عملکرد را کمک می

کیفیت و کمیت نوآوری دارد در حالی که کیفیت نوآوری، تولید دانش و یکپارچه سازی دانش اثرات قابل توجهی بیشتری بر 

گیری ما ممکن است دانشمندان و مدیران در طراحی برنامه های مدیریت دانش به منظور دستیابی به عملکرد دارد. نتیجه 

( به اندازه گیری مدیریت دانش و (Koziolek et al, 2013نوآوری بیشتر، اثربخشی، بهره وری و سودآوری کمک کند. 

رت یک الگو  و با استفاده از نرم افزار های  می  مهندسی مجدد پرداختند . و به این نتیجه رسیدند که  مدیریت دانش  بصو

  تواند در مهندسی مجدد موثر باشد . 

بررسی میزان بکارگیری مولفه های مدیریت دانش در مدیران آموزش و پرورش. نتایج یافته ها ( 1931) عالیپور و همکاران ،   

دانش که شامل هفت مولفه ی : به دست آوردن دانش و  نشان داد که ارزیابی مدیران در بکارگیری همه ی مولفه های مدیریت

بکارگیری دانش ، یادگیری و آموختن تجربیات، تسهیم و مبادله دانش و سنجش دانش ، تثبیت دانش و استفاده بهینه از 

 دانش بود. معنی دار نبوده و بکارگیری همه ی مولفه ها در سطح مطلوبی نبوده است.

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین مدیریت دانش بر ارتباط با مشتری می باشد . نشان داد ( 1931) حسن زاده و همکاران ، 

که یادگیری در مدیریت دانش اولویت باالیی دارد و دارای بیشترین تاثیر است. دومین الویت ارتباطات سازمانی است . سپس 

تم فناوری اطالعات بر مدیریت ارتباط با مشتری داشته از نظر پاسخ دهندگان سومین الویت نوآوری و چهارمین الویت را سیس

 است.

براساس نتایج حاصل ازآزمون همبستگی،ابعاد فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش همبستگی مثبت ( 1931) الماسی و همکاران ، 

د همکاری بیشتر و معناداری دارند. اما میزان همبستگی کمتر از ابعاد ساختاری است. ضریب همبستگی پیرسون نظارت با بع

 شود. از سایر ابعاد تسهیم دانش است اما بین بعد اعتماد با تعهد همبستگی بیشتری مشاهده می

یافته های حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد استراتژی سازمانی و فرهنگ سازمانی از طریق  (1931)خرم و همکاران ، 

انی گردد و لی اثر ساختار سازمانی بر اثربخشی از طریق مکانیزم مکانیزم مدیریت دانش می تواند موجب اثربخشی سازم

  .مدیریت دانش در شرکت صنایع الکترونیک شیراز مورد تایید واقع نشد

های سازمانی بررسی  دهد هر دو دانشگاه از میان عوامل زیرساخت های تحقیق نشان می یافته( 1931) قلی پور و همکاران ، 

کنولوژی( در زمینه فرهنگ و ساختار سازمانی در سطح نسبتاٌ نامطلوبی قرار دارند و در زمینه شده )فرهنگ، ساختار و ت

زیرساخت تکنولوژی در سطح نسبتاٌ مطلوبی قرار دارند. همچنین در خصوص فرآیندهای مدیریت دانش )اکتساب دانش، انتقال 

ساب، انتقال و حفاظت از دانش در سطح نسبتاٌ مطلوبی دانش، کاربرد دانش و حفاظت از دانش(، هر دو دانشگاه در زمینه اکت
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قرار دارند و در خصوص فرآیند کاربرد دانش در سطح نسبتاٌ نامطلوبی قرار دارند. در نهایت دو دانشگاه در زمینه نوآوری در 

 سطح نسبتاٌ مطلوبی قرار دارند.

سازمانی درصنعت عملکرد   یت دانش و رابطه آن بابررسی و تبین مدیر هدف پژوهش حاضر (1931) محمود زاده و همکاران ، 

  های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی، های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی میان رابطه یافتههتلداری می باشد.

های  دهتجزیه و تحلیل دا شد.درمجموع از  با مدیریت دانش و نتایج کارکنان و هم چنین بکارگیری دانش و عملکرد سازمانی می

تاثیر خود   مدیریت دانش تاثیر گذاشته و مدیریت دانش با بر  پژوهش می توان نتیجه گرفت توانمندسازهای مدیریت دانش

( به   موانع انگیزه مدیریت دانش و (Panahi,etal . 2012 . ها منجر به بهبود عملکرد سازمانی آنها می شود برروی هتل 

این نتیجه رسید ند  که تالش و نگرانی ها به مدیریت پاداش رابطه داشت . هرچه میزان  اشتراک گذاری دانش پرداختند و به

نتایج تحقیق حاکی از تاثیر  (1931)دامغانیار و همکاران ، .پاداش بیشتر باشد اشتراک گذاری دانش بیشتر صورت می گیرد

دار  همچنین نتایج حاصله تاثیر مثبت و معنی دار ساختار سازمانی و فناوری اطالعات بر مدیریت دانش بود. مثبت و معنی

 فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش را رد نمود.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت دانش سازمان دبیرخانه شورای عالی ( 1931) رضایی شریف آبادی و همکاران ، 

آنها با یکدیگر چهار عامل تولید و  های مختلف مدیریت دانش و مقایسه عناصر انقالب فرهنگی است. پس از بررسی مدل

تسخیر دانش، ذخیره و پردازش دانش، اشتراک دانش و بکارگیری دانش برای فرایندها، و برای عامل زیرساخت سه مولفه 

دهد که مدیریت دانش در  ها نشان می گذاری، فرهنگ سازمانی و فناوری مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته هدف

بیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی از وضعیت خوبی برخوردار نیست. در پایان پژوهش برای بهبود وضعیت مدیریت سازمان د

 دانش و دستیابی به اهداف سازمان راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید.

ی و وفاداری مشتری، نتایج بدست آمده نشان داد که دراین شرکت به ترتیب عوامل رضایتمند( 1931) ناصر زاده و همکاران ، 

نقاط تماس با مشتری، استراتژی همگام با دانش، مرکزیت مشتری، بخش بندی بازار، انجمنهای همپیشگان وشبکه های 

 غیررسمی به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش مشتری شناخته شده اند. 

تاثیر معیارهای مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با  هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی( 1931) بیات ترک   همکاران ،  

هر یک از فرضیات ارتباط مثبت و معناداری در نشان داد .  نتایج بدست آمده  ومشتری در شرکت مورد مطالعه می باشد

ه تاثیر استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه )مورد کاوی بیمه البرز ( دارند در نتیجه فرضیه اصلی ک

فاکتور مدیریت دانش بر استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت بیمه البرز می باشد نیز معنادار و مثبت خواهد 

تعامل اجتماعی، به اهداف سازمانی  و اشتراک گذاری دانش  با مدیریت پاداش رابطه دارد  ((Vuori.etal . 2012 بود.

 وابط غیررسمی  شبکه، و اعتماد متقابل در مدیریت دانش موثر است . اشتراک گذاری تجربه، مشاهده، ر

منظور بررسی تأثیر عوامل  روش پیمایشی و به پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که به (1931)رحمیان و همکاران ، 

ر مالیاتی کشور انجام شده ریزی سازمان امو فرهنگ سازمانی بر استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در معاونت فنّاوری و برنامه

های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از نظر کارشناسان در سطح متوسط بود.  است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت مؤلفه

/. وجود داشت. همچنین، میان هر یک 01دار  میان فرهنگ سازمانی با استقرار فرآیندهای مدیریت دانش، رابطه مثبت و معنی

داری وجود داشت. تحلیل رگرسیون  هفتگانه فرهنگ سازمانی با فرآیندهای مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی های  از مؤلفه

بینی متغیر استقرار  گیری عملکرد و مسئولیت اجتماعی در پیش همزمان نیز چنین نتیجه داد که فقط دو مؤلفه جهت

 .اند فرآیندهای مدیریت دانش نقش مؤثر داشته

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و چرخه مدیریت دانش در شرکت آب و  (1913ن ، ) رسولی و همکارا
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فاضالب شهر تهران می باشد . نتایج تحلیل نشان داد که شاخصهای مشارکت در کار، انسجام در کار، انطباق پذیری، و رسالت 

اندهی دانش، انتقال دانش، و بکارگیری دانش با با فرهنگ سازمانی در ارتباطند، همچنین شاخصهای خلق دانش، سازم

مدیریت دانش به صورت مستقیم و مثبت در ارتباط هستند. در نهایت مدل ساختاری نشان داد که میان فرهنگ سازمانی و 

 نسازما یچابک یریگ اندازه به یپژوهش در( 1913، یامام و نژاد میابراه.)مدیریت دانش رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد

 یکم اطالعات یسازمان درون یچابک زانیم محاسبه یبرا صنعت ازین به توجه با. پرداختند یفاز یها طیمح در یدیتول یها

 منابع اطالعات یفناور ن،یتام رهیزنج تیریمد د،یتول بازار، گروه شش قالب در  سازمان درون یچابک یها پارامتر به مربوط

 ریمقاد. اند شده گرفته نظر در یریگ اندازه مسئله یها یورود عنوان به شده یدآورگر سازمان درون یها ندیفرآ و یانسان

) .  شوند یم لیتحل و هیتجز ،یزبان یها ریمتغ کمک و یفاز منطق یشرط نیقوان توسط ، یچابک ی پارامترها نیا یکم

1111 ،Navarro)  به نقش چابکی سازمانی  :شرکتفرایندهای دانش ساختار و عملکرد در پژوهشی در اسپانیا به عنوان

بررسی یک مدل تحقیقاتی با رویکرد مدیریت دانش ، به این نتیجه رسید که چابکی سازمانی  و می تواند هم بر مدیریت دانش 

 اثر داشته باشد و هم بر عملکرد سازمانی کارکنان   و نیز در افزایش کیفیت خدمات و محصوالت  اثر داشته باشد .  

نشان دادند. نتایج  پژوهش حاضر به شناسایی عوامل توانمندساز چابکی سازمانی پرداخته است. ( 1913 ،مکاران یعقوبی و ه )

به ترتیب اولویت های نخست و انتهایی ابعاد محتوایی را « مهارت در زمینهء تغییر»و « خالقیت و ریسک پذیری در سازمان»

شد و اولویت آخر به « یکپارچگی و هماهنگی سازمان»ت اول متعلق به به خود اختصاص دادند و در بعد ساختاری نیز اولوی

اختصاص یافت. عالوه بر این، از دیدگاه افراد مورد مطالعه، عوامل محتوایی و رفتاری توانمندساز « تشکیل سازمان مجازی»

صفی یا ستادی( و نوع سازمان چابکی سازمانی نسبت به عوامل ساختاری مهم تر بودند. در عین حال از لحاظ واحد سازمانی )

)دولتی یا خصوصی( تفاوتی میان دیدگاه افراد مشاهده نشد. در نهایت پیشنهاد می شود سیستم بانکی با تمرکز، بهبود و 

 .سرمایه گذاری بر عوامل توانمندساز شناسایی شده، در راستای ارتقای هرچه بیشتر چابکی خویش گام بردارد

Grover et al. 2015)پژوهشی به بررسی مدیریت دانش و مدیریت کیفیت پرداختند و به این نتیجه رسیدند  (  به

 که مدیریت دانش با مدیریت کیفیت رابطه  مثبت و معنی داری دارد و ساخت و ساز های سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد . 

 1ریفی و ژانگ استفاده گردیده که دارای این تحقیق برای بررسی چابکی سازمانی از مدل ش (1931 ،مرجانی و همکاران )

نتایج پژوهش از تاثیر مثبت اجزای چابکی سازمانی بر  . متغیر : سرعت ، پاسخگویی ، انعطاف پذیری و شایستگی می باشد

کسب مزیت رقابتی حمایت کرده است. در میان متغیرهای چابکی سازمانی بیشترین تاثیرگذاری را به ترتیب سرعت ، 

با توجه به ابعاد گسترده ی  (1931 ،هویدا و همکاران ) .انعطاف پذیری و پاسخگویی را بر مزیت رقابتی داشته اند شایستگی ،

نتایج بین ابعاد یادگیری  .چابکی در دانشگاه و نقش بسزایی که یادگیری و تعالی سازمانی در ایجاد و توسعه ی چابکی دارند 

با توجه به نتایج  ..ی چندگانهای مشاهده گردید و قابلیتهای چابکی سازمانی رابطهسازمانی، توانمندسازهای تعالی سازمانی 

 .پژوهش چابکی برای دانشگاه ها از اهمیت شایانی برخوردار است 
کردن ارتباط بین اخالق سازمانی و چابکی سازمانی با  هدف از اجرای پژوهش حاضر، مشخص( 1931سروقد و همکاران ) 

دهد که بین چابکی سازمانی با  های نشان می دان و اساتید در آموزشکد فنی شهید رجایی شیراز یافتهسرسختی ذهنیِ کارمن

در پژوهشی به بررسی مدیریت ( Tang et al, 2010)  .وجود دارد مثبت معنادار  هسرسختی ذهنی کارمندان و اساتید رابط

ن مدیریت دانش و اثر بخشی صنعتی در سازمان ارتباط دانش در صنعت با توجه به فناوری  وبه این نتیجه رسیدند که بی

هدف از مطالعه حاضر، طراحی و تبیین الگوی ارتباط بین چابکی سازمانی و ( 1939 ،کوزه چیان و همکاران   )وجود دارد .

سازمانی و  های کمی نشان داد که بین چابکی های تولیدی ورزشی بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده عملکرد در شرکت

های تولیدی ورزشی رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با  توانمندسازهای چابکی در شرکت
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  های تولیدی ورزشی رابطه معناداری وجود دارد عملکرد شرکت

  (5102  ،Gren)  عه اعتبار سنجی بر روی یک چشم انداز از یک اندازه گیری کمی از چابکی: مطالدر پژوهشی با عنوان

مدل بلوغ چابکی سازمانی پرداختند . مجموعه از آیتم های موجود در ابزار و حمایت تجربی در  گروه جدید از عوامل چابکی 

 سازمانی است . هرچه عمق فرهنگی بیشتر وجود داشته باشد چابکی سازمانی بیشتری خواهیم داشت . 

 ( 1111Brusset) بر نظر شرکت،  یدر منابع مبتن ایپو یها تیبا استفاده از روش قابل یا رهیزنج یمطالعه عرضه چابک

ی چابک شیافزادر  یو داخل یخارج یتیریمد یندهایفرا، نتایج نشان می دهد نیتام رهیزنج دیخودمان را از منظر بده تیموقع

 سازمان موثر هستند .

نتایج نشان داد ،رکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان جامعه آماری پژوهش کلیه کا( 1939 ،کشاورز و همکاران )

بین معناداری برای کارآفرینی   های فناوری اطالعات، پیش استفاده سخت افزاری و نرم افزاری از میان مولفه   تنها مولفه

رای چابکی سازمانی شناخته سازمانی بود و از میان مولفه های کارآفرینی سازمانی تنها مولفه نوسازی پیش بین معناداری ب

در  (Chung، 1111)  بین معناداری برای چابکی سازمانی نبودند.  شد؛ و هیچ یک از مولفه های فناوری اطالعات، پیش

پژوهشی این مطالعه به بررسی چگونه کارگران سازمانی را بهبود عملکرد شغلی آنها، از طریق استفاده از موبایل سیستم های 

حالی که همچنین بررسی تاثیر چابکی سازمانی ادراک شده و استقالل محل بر روی پذیرش فناوری   ، در(MES) شرکت

 پرداختند

هدف از این پژوهش بررسی رابطه عدالت سازمانی و چابکی سازمانی در شرکت آب منطقه ای ( 1931 ،هویدا و همکاران )

% بین عدالت سازمانی و چابکی سازمانی در این شرکت  31/1 استان اصفهان بود. یافته های پژوهش نشان داد که با اطمینان

ای و چابکی سازمانی و همچنین بین  بین عدالت توزیعی و چابکی سازمانی، و بین عدالت رویه . رابطه معناداری وجود دارد 

ایج پژوهش الزم است که بنابراین با عنایت به نت .عدالت تعاملی و چابکی سازمانی در این شرکت رابطه معناداری وجود دارد 

در این شرکت مدیران زمینه الزم را برای عدالت سازمانی ایجاد نمایند تا از این طریق بتوانند به پیشبرد شرکت به سمت 

 .چابکی کمک کنند

ای( با  توزیعی، رویه ای، و مراوده)نتایج پژوهش نشان داد،بین عدالت سازمانی در ابعاد سه گانه ( 1931 ،الیاسی و همکاران )

نتیجه گرفت بین هوش سازمانی و ( 1931 ،عباسی و همکاران )چابکی سازمانی ادراک شده، رابطه معناداری وجود دارد. 

توان از ابزار و  چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و برای افزایش کارآفرینی در وزارت ورزش می

ه کرد و مطلوب ترین حالت سازمانی را با استفاده از چابکی سازمانی برای افزایش کارآفرینی منابع انسانی هوشمند استفاد

 دباش همچنین برای باال بردن میانگین کارآفرینی بهترین حالت ایجاد فضا و فرهنگ کارآفرینی می .ایجاد نمود

 بهره تا سازد یم قادر را سازمان آن یقابتر جنبه نیمهمتر عنوان به دانش که دارند دهیعق( 1931) یچ ریزنج و نسب یحاتم

. است موثر بودن چابک دانش، تیریمد یور بهره شیافزا یها هیپا از یکی شود رها یرقابت خدمات و محصوالت از و باشد ور

 .  دهد یم نشان را مقوله دو نیا تیاهم ،یسازمان یچابک و دانش تیریمد حوزه در اتیادب توسعه یباال حجم
 

 روش تحقیق 

 .این پژوهش از نوع مروری تحلیلی می باشد 
 

  یافته ها

یافته ها نشان می دهد فرهنگ جوهره سازمان است اما مسئله و مشکل از اینجا شروع می شود که افراد در فرهنگ  متوقف 

گ خود و سپس در یعنی درست مقابل نقطه رشد قرار می گیرند . سعی نمی کنند اصول جدید مفید را در فرهنمی شوند 
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بصورت کاربردی بکارگیرند . خصوصا در فرهنگ بومی ایران که از خرده فرهنگ های دیگر تشکیل شده است فرهنگ سازمانی 

 پژوهشبه کندی و به سختی در سازمان صورت میگیرد در حالی مه ما در این  متاسفانه  پذیرش و همراهی با فرهنگ جدید 

کردو نه  تنها فرهنگ دیگران را بپذیریم بلکه در پی این باشیم هنگ بومی با حفظ اصالت عبور بران هستیم که باید از مرز فر

با ابعاد جدید مفید ایجاد کنیم مثال سرعت در امور سازمانی را جایگزین فرهنگ بی  که ابعاد  یک فرهنگ مشترک جدید 

باور داشته باشیم که امکان پذیر است . مطالعه قریب به تفاوتی سازمانی کرد .آوای سازمانی را جایگزین سکوت سازمانی کرد و 

فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش و چابکی سازمانی رابطه دارد . و وقوع پژوهش های داخلی و خارجی حاکی از این بود که 

 است اما قابلیت رشد را دارد . فرهنگ زیر بنایی سازمان 

 

 بحث و نتیجه گیری 

 

هنگ برای شناخت پدیده های فرهنگی در داخل سازمان استفاده می شود، از این موضوع برای همانطور که از مفاهیم فر

تحلیل روابط کشوری و منطقه ای نیز استفاده می شود، چون امروزه بسیاری از سازمانها در چارچوب قراردادهای بین المللی، 

خارجی با سایر ملل و فرهنگها کار می کند. مدیران روابط با متحدان استراتژیک، تلفیق سازمانها و نیز تملک سازمانهای 

سازمانها همواره کار در خارج از این چنین مرزهایی را دشوار می دانستند، از این رو اخیرا پژوهشگران و مشاوران مدیریت 

مشکالت  تالش کرده اند تا مفاهیم و دیدگاه های مرتبطی را توسعه دهند تا از این رهگذر مدیران را در تحلیل و حل

سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر  فرهنگبه بحث و نتیجه و گیری  می پردازیم  در نهایت.فراسازمانی و فراملی یاری دهند

مدیریت دانش و عملکرد سازمانی  .   (1939دارد) وادادی و همکاران ،  سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دانش، فرهنگ ذخیره

این تحقیق تحت عنوان ( 1931( ) قاسمی و همکاران ، (Wang, etal. 2016وجود دارد .  رابطه مثبت و معنی داری

، مطالعه موردی را در شرکت داروسازی ابوریحان با «بررسی تاثیر عوامل حیاتی موفقیت سازمانی بر فرایند مدیریت دانش )

سته با استفاده از مولفه مضمون فرهنگی در دهد که شرکت مذکور توان نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می (،هدف 

 de Graaf et al., 2014)  .فرایند مدیریت دانش )مبنی بر کسب، خلق، استفاده و به اشتراک گذاری دانش( اثر گذار باشد. 

که بکار در پژوهشی به رابطه مدیریت دانش و ساختار سازمان پرداخت و به این نتیجه رسید که ابعاد مدیریت دانش برای این (

گرفته شوند باید مطابق ساختار مدیریت دانش باشند .  مدیریت دانش  در هر سازمان متفاوت است و این پژوهش بشکل 

مقایسه ای بین شرکت ها صورت گرفت و مشخص شد که مدیریت دانش  تحت تاثیر نیاز سازمان ، ساختار سازمان و منابع 

 انسانی سازمان است

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ )معاونت  (1931) جفره و همکاران ،  

جنوب شرق( پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که ساختار سازمانی بر استقرار مدیریت دانش تاثیر دارد. 

مولفه های رسمیت و تمرکز بر استقرار مدیریت دانش در  همچنین مولفه پیچیدگی نیز بر استقرار مدیریت دانش تاثیر دارد. اما

سازمان تاثیر نفی دارد. معادله رگرسیون نیز نشان می دهد که ساختار سازمانی بیشترین تاثیر را بر مدیریت دانش دارد و پس 

 (. Malavolta et al., 2013)  از آن متغیر های تمرکز ، رسمیت و پیچیدگی نقش خود را در مدیریت دانش ایفا می کنند.

یافته پژوهش نشان میدهد که مدیریت دانش تحت تاثیر تجهیزات مورد نیاز است . شیوه  مدیریت دانش و ابزار و تجهیزات 

 مدیریت دانش می تواند در طراحی سازمانی و مهندسی مجدد موثر باشد . 

 (Karna, etal , 2015)   از طریق به جریان درآوردن یادگیری   نگرش به تغییر بر اساس اطالعات موجود است که

نوع فرهنگ سازمانی دارای یک ارتباط قوی تر با به اشتراک  هم فرهنگ و هم مدیریت دانش قابل یادگیری است .  می باشد
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تولید دانش اثرات قابل توجهی بیشتری بر  Chieh Lee.atel. 2016) ).(1931) مرادی و همکاران ، دارد  گذاری دانش 

مدیریت دانش نیاز به یک مهندسی مجدد با توجه به بستر فرهنگ دارد وری، کیفیت و کمیت نوآوری دارد سرعت نوآ

Koziolek et al, 2013).)به دست آوردن دانش و بکارگیری دانش ، یادگیری و آموختن تجربیات، تسهیم مدیریت دانش در

یادگیری در (1931) عالیپور و همکاران ،   انش بود. و مبادله دانش و سنجش دانش ، تثبیت دانش و استفاده بهینه از د

ابعاد فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش همبستگی مثبت و (. 1931.) حسن زاده و همکاران ، مدیریت دانش اولویت باالیی دارد 

دانش می تواند  استراتژی سازمانی و فرهنگ سازمانی از طریق مکانیزم مدیریت(1931) الماسی و همکاران ،  معناداری دارند.

)فرهنگ، ساختار و تکنولوژی( در زمینه فرهنگ و ساختار  . (1931)خرم و همکاران ،  موجب اثربخشی سازمانی گردد

های مدیریت دانش  بیشترین همبستگی میان رابطه(1931) قلی پور و همکاران ، سازمانی در سطح نسبتاٌ نامطلوبی قرار دارند 

در بستر فرهنگ سازنی مدیریت دانش نیازمند پاداش سازمانی  (1931مود زاده و همکاران ، ) مح است .   و فرهنگ سازمان

ساختار سازمانی و فناوری اطالعات بر مدیریت ((Panahi,etal . 2012سازمان به سمت رکود پیش می رود. است  وگرنه 

و تسخیر دانش، ذخیره و پردازش دانش، اشتراک چهار عامل تولید (1931)دامغانیار و همکاران ، و چابکی تاثیر دارد .  دانش 

نیازمند یک فرهنگ سازمانی نهادینه شده است . ) رضایی شریف آبادی و همکاران ،  دانش و بکارگیری دانش برای فرایندها، 

) ناصر زاده و عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت دانش مشتری شناخته شده اند. فرهنگ سازمانی غیر رسمی . ( 1931

موثر است ) بیات ترک   همکاران ،  مدیریت دانش بر استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری  (1931کاران ، هم

فرهنگ سازمانی بر استقرار ((Vuori.etal . 2012تعامل اجتماعی اعتماد متقابل در مدیریت دانش موثر است . (1931

میان (.1931)رحمیان و همکاران ،  اجتماعی موثر است .با توجه به فرهنگ مسولیت پذیری  فرآیندهای مدیریت دانش

چابکی سازمانی  و می تواند هم بر مدیریت دانش اثر  فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد

 و نژاد میابراه)داشته باشد و هم بر عملکرد سازمانی کارکنان   و نیز در افزایش کیفیت خدمات و محصوالت  اثر داشته باشد . 

عوامل محتوایی و رفتاری توانمندساز  فرهنگ سازمانی(Navarro، 1111 ) (،1913) رسولی و همکاران ،  ،(1913، یامام

مدیریت دانش با مدیریت کیفیت  و در  ( 1913 ،یعقوبی و همکاران )چابکی سازمانی نسبت به عوامل ساختاری مهم تر بودند.

سرعت ، پاسخگویی ، انعطاف شامل چابکی سازمانی  (  (Grover et al. 2015 سترش دهد.نهایت فرهنگ مشتری مداری گ

که نیاز ضروری  سازمانها  (1931 ،مرجانی و همکاران ) پذیری و شایستگی می کسب مزیت رقابتی حمایت کرده است

از اهمیت  بلیتهای چابکی سازمانییادگیری سازمانی، توانمندسازهای تعالی سازمانی و قا (1931هویدا و همکاران  ).هستند

) (  چابکی سازمانی می تواند باعث سخت کوشی کارکنان شود 1931 ،سروقد و همکاران )ویژه ای در سازمان برخودار است.

Tang et al, 2010 )  مدیریت دانش و فرهنگ سازمان با هم رابطه دوسویه دارند . چابکی سازمان فرهنگ را تحت تاثیر قرار

هرچه عمق فرهنگی بیشتر وجود داشته باشد چابکی سازمانی بیشتری خواهیم  ( 1939) کوزه چیان و همکاران  ، می دهد .

سازمان هم به دانش  همراه به زخورد  خارج از سازمان بر روی چابکی و فرهنگ اثر می گذارد (Gren،  5102) باداشت . 

.)کشاورز و همکاران ، چابکی سازمانی همراه با دقت داشته باشد تا بتواند که فرهنگ . (1111Brusset) فناروی تجهیز شود

اگر عدالت سازمانی وجو داشته باشد کارکنان به شغل خو دلگرم تر هستند و سازمان با سرعت و چابکی بیشتری  ( باید1939

همچنین برای ( 1931،  )عباسی و همکاران.(1931( ، )الیاسی و همکاران ، 1931) هویدا و همکاران ، .حرکت خواهد کرد . 

 تیریمد یور بهره شیافزا یها هیپا از یکیدباش باال بردن میانگین کارآفرینی بهترین حالت ایجاد فضا و فرهنگ کارآفرینی می

 (1931) یچ ریزنج و نسب یحاتم،. است موثر بودن چابک دانش،

گرفته یفی  و فراتحلیلی خیلی کمتر صورتوهش ک رفته بودند از نوع کمی بودند و پژهمه پژوهش های که مورد بررسی قرار گ

مشکل حادی که در این عرصه گسترده میان  و اراده نظریه جدید تری شود .  است  که می تواند منجر به دید تازه تری
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 فرهنگی باید به آن توجه کرد آن است که سوء تفاوت های فرهنگی معموال غیر قابل بحث و گفتگو هستند. این بدان معناست

که درخواست از شخصی برای انجام کاری بر طبق اصول فرهنگی متفاوت می تواند به منزله تجاوز به باورهای فرهنگی او باشد 

و این مساله، خود به معنی پذیرش احتمال خطری ناشناخته است. بدین ترتیب آنچه مدیران می توانند انجام دهند، تحمل 

ا آنها. و این مساله نیز می تواند بر وخامت اوضاع بیافزاید، چون با این کار تصوری شکل کردارها و باورهاست تا در رو در رویی ب

می گیرد دال بر اینکه مدیران و کارکنان متقابال یکدیگر را درک می کنند در حالی که در واقعیت چنین نیست. با توجه به این 

ه گذاری های مشترک و سازمانهای ترکیبی را ناشی از مطلب می توان عملکرد ضعیف بسیاری از سازمانهای تملیکی، سرمای

یادگیری، توسعه و تحول سازمانی بدون توجه به بررسی فرهنگ، بعنوان .عدم درک عمیق سوء تفاوت های فرهنگی دانست

 منبع اولیه ایجاد مقاومت در برابر تغییر، قابل درک و فهم نیست

راگیر که در هر جایی از آن صحبت می شود، اما بندرت این پدیده بطور . مقاومت در برابر یادگیری و تحول موضوعی است ف

کامل شناسایی و درک می شود. مشاوران و مدیران در فرآیند تحول و یادگیری به خوبی می دانند چقدر ناکامیابی در 

ت به این مقوله دیدگاه بهتری دستیابی به اهداف کم اهمیت، نا امید کننده است. ما بعنوان متولیان امر تحول باید بدانیم نسب

اتخاذ کنیم؛ دیدگاهی که به موجب آن باید پذیرفت اکثر تحوالت سازمانی نیازمند تغییر در اصول فرهنگی و خرده فرهنگی 

است. اگر ما بعنوان مدیران سازمان بدانیم که تغییر مفروضات، ارزش ها و رفتارهای کارکنان چه اتفاقی را در پی دارد، بهتر 

وانیم نسبت به مقاومتشان در برابر تغییر همساز و همدرد باشیم و دیگر آنکه برای مدیریت تحول در سازمان واقع بین تر می ت

توسعه سازمانی بطور فزآیند پیرامون موضوعاتی مانند یادگیری، نوآوری، انطباق و تحول ادراکی محوریت پیدا .خواهیم شد

و به رشد تکنولوژیک، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محیط تنظیم می شود و ارتباط کرده است و این ارکان با درجه تحوالت ر

دارند. مانند سیستم دفاعی بدن انسان است، فرهنگ نیز یکی از دشوارترین جنبه ها است که به موجب آن مدیریت را در 

نوآوری است؛ جاییکه یادگیری،  فرآیند تحول ادراکی مشکل ساخته است. در این رهگذر، چالش در مفهوم سازی فرهنگ نوعی

با توجه به این مطلب، مشهود است که باید .انطباق پذیری، نوآوری و تحول ادراکی از عناصر باثبات به حساب می آیند

تحقیقات در مورد فرهنگ را افزایش داد و این مطالعات را بر پایه ای مفهومی و در عین حال استوار، بنا گذاشت. در این راه، 

سطحی نسبت به فرهنگ نمی تواند کافی باشد بلکه باید کامال دریافت که فرهنگ در تجمعات انسانی، سازمانی و ملل  برداشت

شکل می گیرد، تا از این طریق بتوان عمیقا فهمید که چه چیزی در حال اتفاق است و چرا و اینکه در قبال آن چه کاری را 

یک زایش همراه با تغییرات  است امید است که  روزی بشر آنقدر پیشرفت فکری  ایت اینکه  فرهنگ در نه     .باید انجام داد

داشته باشد که بخاطر  نابودی فرهنگی  تعارض نداشته باشد که بخواهد با آن مبارزه کند و تحمل زایش فرهنگ های  موثر و 

 مفید  همراه با حفظ اصالت فرهنگ بومی در جامعه و در سازمان داشته باشد . 

 

 

 منابع انتهای مقاله:  -
، ص 113(. اندازه گیری چابکی سازمان های تولیدی و محیط های فازی ، تدبیر ، ش 1913ابراهیم نژاد ،سعداهلل ؛ امامی ، رضا) 

  ارشد 91-93

 در سازمانی چابکی و اطالعات آوری فن نفوذ ضریب رابطه بررسی شده ( . یرایش1931)   موسی ؛ آذری، هوشنگ اسکویی، 

 دانشکده - قم دانشگاه - فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت - دولتی.  نامه تهران ، پایان بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های رکتش

 ارشد کارشناسی.  1931.  فنی

 در دانش تسهیم با( فناوری و فرهنگ ، ساختار) سازمانی متغیرهای رابطه ( بررسی1931)   کاوه ؛ تیمورنژاد،   الماسی ، حسن

 .  1931.  مدیریت دانشکده - مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه.  نامه کشور ، پایان محاسبات دیوان
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 کارشناسی ارشد . 

 گری شدهبامیانجی ادراک سازمانی چابکی و سازمانی عدالت بین رابطه ( .تعیین1931)  مطلق ،فرهاد پور شفیع ؛ الیاسی ،فرنگیس

 کنفرانس.  ایران های همایش های محالت(، مقاله واحد اسالمی آزاد دانشگاه اساتید موردمطالعه؛دیدگاه) شغلی طلبی توفیق انگیزه

 1931. .  راهکارها و چالشها مدیریت، المللی بین

 

 با ارتباط مدیریت اجرای و سازی دهپیا در دانش مدیریت فاکتور تأثیر میزان ( ارزیابی1931)   ؛ امیران ، حیدر ، امیر  ترک بیات

 - مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه.  نامه البرز ، پایان بیمه موردکاوی) بیمه های شرکت در مشتری

  ارشد کارشناسی.  1931.  مدیریت دانشکده

 ای چهارحلقه ی چرخه براساس دانش مدیریت سازی یادهپ سنجی امکان (  بررسی1939)  ،عبدالحسین  پهلو فرج ؛ ، زاهد بیگدلی

 و تحقیقات علوم، وزارت.  نامه شرکت ، پایان این کارشناسان و مدیران دیدگاه از شیراز پتروشیمی( عام) سهامی شرکت در جاشپارا

  ارشد کارشناسی.  1939.  روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده - اهواز چمران شهید دانشگاه - فناوری

 مدیریت و رفتار سازمانی ، انتشارات عطا ، تهران ( 1931تدبیری ، سیروس ؛ گیوریان ، حسن ) 

 برق نیروی توزیع شرکت در دانش مدیریت بر سازمانی ساختار تاثیر ( . بررسی1931)  محمدعلی ،   کاظمی ؛ افشار ، منوچهر جفره

.  1931.  مدیریت دانشکده - مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه - میاسال آزاد دانشگاه.  نامه تهران ، پایان شرق جنوب منطقه

  ارشد کارشناسی

( نقش زیر ساختی و فرآیند مدیریت دانش ،  در مسیر چابک سازی 1931حاتمی نصب ، سید حسن ، زنجیر چی ، سید محمود ) 

 111-191، ص  1صنعت نساجی کشور ، چشم انداز مدیریت صنعتی ، شماره 

 ملی بانک: موردی مطالعه) CRM بر دانش مدیریت های شاخص رابطه ( بررسی1931)  ، کامران ؛ نوربخش  ، مهرداد زاده نحس

.  1931.  مدیریت دانشکده - مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه.  نامه تهران ، پایان 3 منطقه

  ارشد کارشناسی

( . رابطه توانمند سازی  های تعالی سازمان و قابلت های 1939ت ، سیدعلی ؛ هویدا ، رضا ؛ شاهین ، آرش )حیدری ، مرضیه ؛ سیاد

 91 -11، ص 1چابکی سازمان  در دانشگاههای دولتی شهر اصفهان ، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال پنجم ، شماره 

نقش  یینبا تب یسازمان یبر اثر بخش یساختار و فرهنگ سازمان یر استراتژاث ( بررسی1931، مسیبی ، علیرضا ) جالل  ، خرم 

 یریتمد یالملل ینکنفرانس ب ین. دهم یرانا های یشهما های ، مقاله (یرازش یکالکترون یعدانش )مورد مطالعه: شرکت صنا یریتمد

 1931.  یرانا یراهبرد یریت. انجمن مد یکاستراتژ

 191مقدمه ای بر چابکی در سازمان ها ، ماهنامه تدبیر ، سال چهار دهم ، سال ( 1119خوش سیما ، غالمرضا ) 

گلستان،   ای منطقه آب شرکت: موردی مطالعه) دانش مدیریت بر موثر عوامل ( . بررسی1931)   ؛ بادی ، میثم دامغانیان ، حسین

  ارشد کارشناسی.  1931.  اقتصاد و اداری لومع دانشکده - سمنان دانشگاه - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت.  نامه پایان

منابع  یریتدر شرکت مد یدانش و فرهنگ سازمان یریتمد ینرابطه ب ( بررسی1911دانایی ، حبیب اهلل ؛ رنجبر ، رحمان ؛) 

 نور مرکز  یامدانشگاه پ -( یو فناور یقات،نور )وزارت علوم، تحق یامدانشگاه پ - ی. دولت نامه پایانآب

( تئوری سازمان ساختار و طراحی و کاربرد (، سید مهدی الوانی ، و حسن دانایی فر ، تهران  1931، استیفن ، پی )رابینز 

 94 ، صفار ، چاپ پنجم ، ص

 مقطع آموزان دانش در کارآفرینی گیری شکل بر موثر عوامل بررسی (1939روحی ، لیال)  ؛   حسینی ، میرزاحسن ؛   ربیعی ، علی

 دانشگاه - نور پیام دانشگاه - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت.  نامه ، پایان (بهارستان شهرستان 1ناحیه: موردی عهمطال) متوسطه

  ارشد کارشناسی.  1939.  انسانی علوم دانشکده - تهران استان نور پیام

دانش در معاونت  یریتمد یندهایآبر استقرار فر یعوامل فرهنگ سازمان تأثیر ( 1931ی ، هانیه ) زنجان یشام حمید یمیانرح

 1شماره  1۲جلد ، ویزه نامه علم سنجی ،  کشور یاتیسازمان امور مال یزیو برنامه ر یفنّاور
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 در فازی رویکرد با دانش مدیریت سازی پیاده جهت الگویی ( ارائه1939)  رویا ،   زاده ؛ راضی  ؛ مومنی ، منصور  رزمی ، زهرا

 علوم دانشکده - الزهراء دانشگاه - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت.  نامه نوسازی ، پایان و ترشگس سازمان منتخب های شرکت

  ارشد کارشناسی.  1939.  اقتصادی و اجتماعی

دانش در  یریتو چرخه مد یفرهنگ سازمان ینرابطه ب یبررس (1913رسولی ، رضا ؛ ضماهنی ، مجید ، احمدی نژاد ، فاطمه  )

 -نور تهران  یاممرکز پ -( یو فناور یقات،نور )وزارت علوم، تحق یامدانشگاه پ - ی. دولت نامه ،پایان ب شهر تهرانشرکت آب و فاضال

 ارشد ی. کارشناس 1913.  یریتو مد یدانشکده حسابدار

: موردی مطالعه فرهنگی های سازمان دانش مدیریت وضعیت ( بررسی1931)   تاجداران ، منصور ؛  سعید  آبادی رضایی شریف

 و تربیتی علوم دانشکده - الزهراء دانشگاه - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت.  نامه فرهنگی ، پایان انقالب عالی شورای دبیرخانه

  ارشد کارشناسی.  1931.  روانشناسی

 و کارمندان در هنیذ سرسختی با سازمانی چابکی و سازمانی اخالق رابطه. ( 1931)  فرد ،محمدمهدی ؛ مزارعی سروقد ، سیروس

 واحد  اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه - دولتی غیر.  نامه پایان،  شیراز رجایی شهید ای حرفه و فنی آموزشکده اساتید

 ارشد کارشناسی.  1931.  روانشناسی و تربیتی علوم دانشکده - مرودشت

 ، انتشارات ، آن ( . نظریه های سازمان و مدیریت 1911سعدی ، محمد رضا ) 

 ( رهبری و مدیریت در قرن بیت و یکم ، انتشارات ارغوان ، تهران 1911انصاری ) شیروانی ، علیرضا ، 

 (فرهنگ سازمانی ، ترجمه حسن دانایی فر 1931) شاین ، ادرگارد ، 

فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی (  بررسی رابطه  1931صادقیان ، رحمت اله ؛ یعقوبی ، نور محمد ؛ اعزازی ، محمد اسماعیل ) 

  191تا  111سازمانی . پژوهش های مدیریت عمومی ، سال پنجم ، شماره هفدهم ص 

 های پرورش مقاله و آموزش مدیران در دانش مدیریت بکارگیری میزان ( . بررسی1931)  نوروز رمضان؛ مرادی،   ،  عالیپور

  1931. .  راهکارها و چالشها ،مدیریت المللی بین کنفرانس.  ایران های همایش

 و ورزش وزارت در سازمانی کارآفرینی با سازمانی چابکی و سازمانی هوش ( ارتباط1931، شیرین )  ؛زردشتیان عباسی ،همایون

.  1931.  ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده - رازی دانشگاه - فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت - دولتی.  نامه ایران ، پایان جوانان

 ارشد کارشناسی

 داروسازی شرکت) دانش مدیریت فرایند بر سازمانی موفقیت حیاتی عوامل تاثیر (بررسی1931)  ، حمید جعفریه ؛  قاسمی ، بهروز

 کارشناسی.  1931.  مدیریت دانشکده - مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه.  نامه ، پایان (ابوریحان

 ارشد

 دانشگاه: مطالعه مورد) کشور های دانشگاه در نوآوری و دانش مدیریت بین رابطه (بررسی1931)   ندا ،  ؛ اسماعیلی ، آرین  پور قلی

.  مدیریت دانشکده - البرز مهر عالی آموزش موسسه - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت. بهشتی پایان نامه  شهید دانشگاه و تهران

  ارشد اسیکارشن.  1931

 اداره در سازمانی چابکی با سازمانی کارآفرینی و اطالعات فناوری ارتباط ( بررسی1939)   ،بهاره ذوقی عندلیب ؛ کشاورز ، لقمان

 - تهران نور پیام مرکز -( فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت) نور پیام دانشگاه - دولتی.  نامه اصفهان ، پایان استان جوانان و ورزش کل

 ارشد کارشناسی.  1939.  ورزشی علوم بدنی تربیت انشکدهد

 تولیدی های شرکت در سازمانی چابکی الگوی تبیین و طراحی شده ( . اویرایش1939)   احسانی ،محمد ؛ ، هاشم چیان کوزه

.  1939.  انسانی علوم و ادبیات دانشکده - مدرس تربیت دانشگاه - فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت - دولتی.  نامه ورزشی ، پایان

 تخصصی دکترای

 درصنعت سازمانی عملکرد و دانش مدیریت ( رابطه1931)  صداقت ، مریم ؛  ، حمید  بروجنی ؛ ضرغام ، سیدمجتبی محمودزاده

 طباطبایی مهعال دانشگاه - فناوری و تحقیقات علوم، وزارت.  نامه تهران ، پایان شهر ستاره 1 و 1 های هتل: موردی مطالعه هتلداری

  ارشد کارشناسی.  1931.  حسابداری و مدیریت دانشکده -

 و تحقیقات علوم، وزارت.  نامه نوآوری ، پایان عملکرد و دانش مدیریت رابطه (بررسی1931، محمد)  دوستار ؛  مرادی ، محمود
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  ارشد کارشناسی.  1931.  انسانی علوم و ادبیات دانشکده - گیالن دانشگاه - فناوری

تهران ،  مسکن بانک در رقابتی مزیت کسب بر سازمانی چابکی تاثیر ( .بررسی1931)  فیروز فرکوش،  ؛ دیندار مرجانی ، امیربابک

.  1931.  حسابداری و مدیریت دانشکده - مرکزی تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه - دولتی غیر.  نامه پایان

 ارشد کارشناسی

 ( مدیریت و رفتار سازمانی ، انتشارات اقبال ، تهران 191۲، اصغر ؛ روحانی ، محمد حسین )  مشبکی

 مصرفی کاالهای زمینه در مشتری دانش مدیریت موفقیت کلیدی عوامل ( . بررسی1931)  ، مهدیه مهرزاد ؛ رضا ، محمد ناصرزاده

 دانشکده - البرز مهر عالی آموزش موسسه - فناوری و تحقیقات ،علوم وزارت.  نامه ( پایان P&G شرکت نمایندگی) دایا شرکت در

 ارشد کارشناسی.  1931.  مدیریت

 دانشگاه در دانش مدیریت نظام سازی پیاده و کننده تسهیل عوامل بین رابطه بررسی ( . 1931)   ؛ میرزاده ، سعید  نوری ، نورالدین

.  1931.  مدیریت و انسانی علوم دانشکده - شاهرود واحد  اسالمی آزاد دانشگاه - اسالمی آزاد دانشگاه.  نامه دامغان ، پایان آزاد

 ارشد کارشناسی

 ( . تفکر انتقادی مبانی و مولفه ها ، انتشارات دانشگاه اصفهان 1931نیستانی ، محمد رضا ؛ امام وردی ، داوود ) 

 (یراناستاندارد ا ی)در سازمان مل یدر حفظ کارکنان دانش ینقش فرهنگ سازمان ( بررسی1939)  یمرجان یربابکام ؛احمد  ی، وداد

.  1939.  یو حسابدار یریتدانشکده مد - یواحد تهران مرکز یدانشگاه آزاد اسالم - یدانشگاه آزاد اسالم - یدولت یر. غ نامه ،پایان

 ارشد یکارشناس

 و سازمانی تعالی توانمندسازهای سازمانی، یادگیری میان چندگانه روابط بررسی ( . 1931، سیدعلی )  سیادت ، رضا؛  هویدا

 علوم، وزارت - دولتی.  نامه اصفهان ، پایان شهر دولتی دانشگاههای علمی هیات اعضای دیدگاه از سازمانی چابکی قابلیتهای

 تخصصی دکترای.  1931.  تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده - اصفهان دانشگاه - فناوری و تحقیقات،

اصفهان ،  استان ای منطقه آب شرکت در سازمانی چابکی با سازمانی عدالت رابطه ( بررسی1931)  پور ،سعید رجایی ؛ ،رضا هویدا

 کارشناسی.  1931.  تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده - اصفهان دانشگاه - فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت - دولتی.  نامه پایان

 ارشد

 شهرستان: موردی مطالعه) بانکی سیستم در سازمانی چابکی توانمندسازهای ( مطالعه1913)   ، مهدی ظمیکا ؛ یعقوبی ، نورمحمد

 ارشد کارشناسی.  1913.  بلوچستان و سیستان دانشگاه - فناوری و تحقیقات، علوم، وزارت - دولتی.  نامه زاهدان( .  پایان
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