
 

پایدار  توسعه زمینه در شهرداری با عملکرد سازمانی فراموشی رابطه

 (تهران 61 منطقه شهرداری: مطالعه موردی)ی شهر

 

دانشیار مدیریت دولتی، سازمان تحقیقاا،، مماشزو و تارویش وشااورزز، وزار،   ااد       *بیگی مجتبی رجب

 وشاورزز، ت ران، ایران

 نشر واحد ت ران غرب، ت ران، ایرانمدیریت دولتی، دانشگاه پیام  ارشد وارشناسی زهرا حسنی

   

 02/22/93پذيرش:  20/20/93 دريافت:

 فرامششای  عناشان  باا  هاا  ساازمان  در ناش  از پدیاده   دیاد،  عصار  در اطالعاا،  انفجار :چکیده

  زمیناا  در هااایی پااهوه  تااا شااده مش اا  پدیااده ایاا . اساات زده رقاا  را سااازمانی  مگاهاناا 

قاارار  بررساای مااشرد من، از رفاات باارون هاااز راه و هااا سااازمان در اطالعااا، انباشااتگی تاايریر

 بااا سااازمانی فرامششاای رابطاا  بررساای منظااشر باا  حاضاار راسااتا، پااهوه  ایاا  در. گیاارد

 تحقیاا ، روو. گرفتاا  اساات صااشر، شاا ر، پایاادار تشساا   زمیناا  در شاا ردارز عملکاارد

 از اطالعاااا،، گاااردمورز باااراز. باشاااد مااای همبساااتگی -پیمایشااای و از ناااش  تشصااایفی

در ایا  تحقیا ، شاامد مادیران      مماارز   ام ا  . گردیاد  اساتفاده  سااتت ،  محقا   پرسشنام 

بااا اسااتفاده . بااشد نفاار 077 تقریباای ت ااداد باا  ت ااران 61 منطقاا  شاا ردارز وارشناسااان و

بناادز  طبقاا  تصااادفی گیاارز نمشناا  صااشر، باا  نمشناا  نفاار 077 ت ااداد وااشوران، از فرمااش 

پاهوه ، ماشرد بررسای قارار گرفات عباار،        منچا  در ایا   . نددشا  انتخااب  هدفمند، شده و

 یااادگیرز و داناا  ماادیریت عملکاارد، بااا سااازمانی فرامششاای باای  ارتبااا  -6اساات از  

 داناا  مادیریت  و ساازمانی  یااادگیرز باا  شا ردارز  عملکاارد بای   ارتباا   -2ساازمانی  

 مزمااشن از تحقیاا  ایاا  در داناا . ماادیریت بااا باای  یااادگیرز سااازمانی   ارتبااا  -3

 اسااتفاده پیرسااشن و اسااریرم  ضاارای  بااا همبسااتگی مزمااشن و اساامیرنش  ولمااشگرو 

شاا رز در  ماادیریت عملکاارد بااا مگاهاناا  فرامششاای باای  ناادداد نشااان تحقیاا  نتااایش. شااد

زمینا ،   ایا   در بایاد  رو ایا   از. دارد و اشد  دارز م نای  رابطا   شا رز،  پایادار  تشسا     زمین 

 .ششد فراه  گذشت ، غیرضرورز اطالعا، حذ  براز الزم هاز زیرساتت

 عملکاارد داناا ، ماادیریت سااازمانی، داناا  سااازمانی، فرامششاای :کلیااد  واژگااا 

 ش ر پایدار تشس   ش رز، مدیریت و اقتصاد سازمانی،

  JEL : M14, D83, D80, P17, P25بند  طبقه
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   مقدمه -1

 ارزشامندتری   عنشان ب را  دان  ها، سازمان امروزه

و بار   ونناد  می قلمداد تشد براز منبع تری  استراتهیک و

 بایاد  بمانناد  بااقی  رقاابتی  اینکا   باراز و   ای  اعتقادند

از ایا  رو   .ونناد  مدیریت را تشد فکرز منابعها و  قابلیت

 تشاهناد  مشفا   هایی سازمان امروزز، در دنیاز پر رقابت

 تااشد باا  را سااازمانی دانا   از واا  ساا   بیشااترز باشد 

 بخاا  در هاا  داناا ، ماادیریت. باشااند داده اتتصااا 

 و ورز ب ااره بااراز تصشصاای بخاا  در هاا  و عمااشمی

 (.6303بیگی، نجف) باشد می الزم ،پذیرز بیشتر ان طا 

 وا   است هایی فرایند تل  دنبا  ب  دان  مدیریت

 باراز  یادگیرز و حفاظت از دان  مفید، بلکا   ب  تن ا ن 

. میاد  می م   نیست، ب  وار منچ  از پرهیز و یادگیرز عدم

 اسات  ممکا   و نیسات  ساده یادگیرز، همانند فرامششی،

 یااا هدفمنااد ب ااد دو در و یااا سااشدمند باشااد  مور زیااان

 (.6307 ،1هارد  بک)باشد  قابد درک می هدفمند، غیر

 باا  سااازمانی تجااارب تاادوی  سااازمانی، یااادگیرز

ساازمان   رفتار راهنماز و  است مقرراتی و قشانی  صشر،

 .دان  سازمان هستند تبلشر و

 یااا سااازمانیا از دساات دادن داوطلباناا  فرامششاای

 تغییار  تشاند با   سازمانی است و  می دان  داوطلبان  غیر

 طبقا   دو ب  ششد. فرامششی منجر سازمان هاز قابلیت در

فرامششاای تصااادفی   -6  اساات تقساای   قابااد ،ولاای

هدفمند  فرامششی -2باشد.  می مور زیان و ( هدفمند )غیر

در هار دو  . باشاد  ساشدمند  تشاناد  مای  و ( )با قصد و نیت

 ساازمان  یاک  پاذیرز  رقابت بر صشر،، فرامششی سازمانی

و قصاشر در با  یااد     وشتااهی  عبار، دیگر،است. ب   مؤرر

تشاناد بار    مای ( تصاادفی  فرامششای )دان   از نشعی موردن

 فرامششای  دیگار،  طار   از وناد،  پذیرز، زیان وارد رقابت

ناشعی   هدفمند(، فرامششی) نیت و قصد با همراه و عمدز

 ،2رابینااز)واارد  حمایاات من از یااادگیرز اساات واا  بایااد

 فرامششی ساازمانی هدفمناد،   و  در مقال  حاضر (.6370

                                                           
1- Beckhard 
2- Robbins 

 فرامششای  مدیریت ، اربا، شده است و گردد می بررسی

  باشد می حیاتی از وظیف  و ب  دو دلید، م   سازمانی

هاا دالر   میلیاشن  سازمانی، دان  دادن دست از -6

مفیاد از دسات    دانا   زیرا داردا بر در ها براز شروت هزین 

 باشد. ها می و قابلیت ها  تشانایی دادن دست از م ناز ب  ،رفت 

 بای   از ،سازمان پذیرز رقابت قابلیت من، پی در -2

 ماشق یتی  در را تشدو سازمان، یک و  هنگامی. رود می

 قصاد  دوبااره  و حاا ،  داشات   دانشای  بیند وا  قابال    می

 نشعی و منابع اتال  م ناز ب  دارد، ای  را منب   دستیابی

 و زماان  تن اا  نا   شارایطی،  چنای   است. در وارز دوباره

 رفتا   دست از شده، ها م ار، صر  ای  دان  و و  پشلی

 دنباا   با   را فرصات  دادن هزینا  از دسات   بلکا   استا

 .داشت تشاهد

فرامششای   با  فراینادهاز   اغل  سازمانی، یادگیرز

اسااتا ی ناای   وابساات ( هدفمنااد فرامششاای)سااازمانی 

نیاز  تن ا دارند، تغییر ایجاد قصد تشد در و  هایی شروت

 دانا   باید اغل  بلک  ،ندارند  دید هاز تشانایی ب  وس 

 وارده را فراماشو   در گذشات  محادود    را من ا و  قدیمی

سازمانی، از س   فرامششی مف شم(. 6370 مشبکی،) ونند

  گیرد می نشي، دلید، س  یا مف شم

دهناد تن اا تشاناایی باراز      مای  نشان تحقیقا، -6

دان  مش اشد یاا    بلک  نیست وافی دان ، انتقا  یا ایجاد

طااشر  باا  اینکاا  از قبااد شااده، داده انتقااا  باا  تااازگی

 از بگیارد،   سازمانی بلندمد، حافظ  در ممیزز مشفقیت

تحلیااد  و زوا  -2. شااشد محااش یااا ممکاا  اساات ناپدیااد

و اگر حافظا    دهد می رخ زمان طش  در سازمانی، حافظ 

 م می هاز تک  است ممک  نکند، عمد سازمانی ب  تشبی

برتاای  -3. شااشد سااررده فرامششاای باا  دساات داناا  از

 در ساازمانی  فرامششای  وا   اعتقادناد  ایا   نشیسندگان بر

در (. 6371عادلی، ) اسات  سازمانی الزم  تشس   ،مشاردز

 قصاشر  و شاده  تلقی تصش  مشرد سشم، فرامششی، مثبت

 ششد. می تغییر در ناتشانی مش   فرامششی ای  در

در  هدفمناااد ساااازمانی فرامششااای تصاااش  در

 ب  ارربخشی، بادون  دستیابی است ذور شایان ش ردارز،
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 در را هاا  متناس  و  شا ردارز  ساتتارز گرفت  در نظر

 نیازهااز  ب  تغییرا، محیطی و همچنای   الزم  شابگشیی

ناهاد،   سابحانی )پذیر نخشاهد بشد  امکان وند، ومک داتلی

باراز   منچا   بایاد  ،هاز  دید یادگیرزاز قبد لذا (.6372

 تاالو  رو، ای  از. ششد فرامشو را ازمان غیرمفید استس

 نخسات،  نگااه  در  اسات  استشار دان  بر دو پای  مدیریت

 وا   وناد  پیادا  دست ب  من چنان شایستگی باید سازمان

 من از مدیریت ادبیا، در را بیامشزد و  نشی  دان  بتشاند

 نگااه  در. شاشد  مای  یادگیرز سازمانی ناام بارده   عنشان ب 

تحات   را تاشد  مش اشد  دانا   بتشاناد  بایاد  سازمان دوم،

 واا  اصااالن نمایااد ضاارورز، مااشارد در و ونتاار  درمورد

 بیگای،  نجاف ) ششد می هدفمند، نامیده سازمانی فرامششی

 با   نیااز  ساازمان  ب  اهمیت چنای  عااملی،   بنا(. 6303

 اطمینااان واا  از من طریاا ، دارد فرایناادهایی ماادیریت

 ریختا   دور ششد بایاد  میدانشی و  فرامشو  وند  حاصد

لاذا ایا    . است ششد، مفید نمی فرامشو دانشی و  و ششد

 بااراز ماادیران شاا رز و وارمناادان   را اماار، ت  ااداتی 

  با   را هاایی  هنجاار  و هاا  ارزو و دارد همراه ب  ها سازمان

 مادیریت  فرامششی هدفمند سازمانی نیازمناد  داردا دنبا 

مدیریتی، ب    ت  هاز ممشزو بر تکی  با ش رز مطلشب

ارتقااز   هاد   باا  شا روندان  با   رسانی مطلاشب  تدما،

و   منجا از .باشد می پی  از بی  هاز ا تماعی مشاروت

 راهبااردز و وااالن نگاااه نیازمنااد تشساا   اب اااد شاا رز،

 ،(6372مقادم،   رسات  ) اسات  اناداز  براساس اسناد چش 

 راهبردهااز  طراحای  شا رها،  شر  تشس   پایادار واالن  

شا ر   وا   باشند از گشن  ب  باید راهبردها است وترویبی 

تشسا    . شاشند  شامد را تجزی  در ش ر و در اف  یکرارچ 

 ماادیریتی ویفیاات ارتقاااز دنبااا  باا  ،شاا رز پایاادار

 (.  6377 میرسراسی،)هاست  سازمان

 

 تحقیق پیشینه -2

باا  بررساای ارتقاااز  ،اصااغر مشاابکی و همکاااران 

عملکرد سازمانی از طریا  فرامششای ساازمانی هدفمناد     

پرداتتند. من ا در ای  پهوه  با  دنباا  شناساایی ناش      

رابط  بی  فرامششی سازمانی هدفمند، یادگیرز ساازمانی  

و ظرفیت مدیریت دان  با عملکرد سازمانی بشدند. نتاایش  

هدفمنااد و یااادگیرز  تحقیاا  نشااان دادنااد فرامششاای 

 روز براز طری  ارتقاز ظرفیت مدیریت دان ،  ،ازمانیس

گذارناد و و اشد فراینادهاز     تيریر مای  سازمانی، عملکرد

 دیاد از محایو و رضاایت     نا  منظ  و ب  روز وس  دا

تاری  عشاماد تيریرگاذار بار      شغلی وارونان، از  مل  م  

حااوی اسات    ،هاز پاهوه   عملکرد سازمانی است. یافت 

ا و ب بشد عملکرد سازمانی تشد باید و  مدیران   ت ارتق

ظرفیت مدیریت دان  سازمان تشد را بااال ببرناد و ایا     

از طریا    ،افتد و  فرایناد یاادگیرز   م   زمانی اتفاق می

مدیریت فرامششی سازمانی با  شاکد پشیااتر و ماؤررترز     

 (.6336ا را ششد )مشبکی و همکاران، 

تباا   نام  تشد ب  بررسی ار بخشی چنارز، در پایان

فرامششی سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد ساازمانی  

در مدیران و وارشناسان وزار، ورزو و  شانان پرداتتا   

است. روو تحقی  ب  وار گرفت  شده، تشصیفی و از ناش   

باشد. نتایش ب  دست مماده نشاان    مطال ا، همبستگی می

باای  فرامششاای سااازمانی و چااابکی سااازمانی و    ناادداد

هاز من ا با عملکرد سازمانی، رابط  م نادارز و شد  مؤلف 

د وا   نده دارد. همچنی  نتایش مزمشن رگرسیشن نشان می

ازمانی سا ازمانی، فرامششای  هاز فرامششی س در بی  مؤلف 

 بینی تشبی از عملکرد سازمان داشت  است پی هدفمند، 

 (.6333چنارز،  )بخشی

 اللاای و تسااروانی در مطال اا  تااشد بااا عنااشان   

فرامششی سازمانیا چال  م   مدیران در عصار  دیاد   »

وا  باا هاد  شناساایی میازان فرامششای       « و وار  وس 

سازمانی انجام شد، پس از بررسی مف شم و اب اد فرامششی 

سازمانی در ادبیا، نظرز، س  ب د فرامششی )نش ، پیاماد  

و رابط  بی  ایا  سا      رفی وردندرا مو روو فرامششی( 

. نتایش پهوه  نشان دادناد  دادندمشرد مزمشن قرار  را ب د

رابط  بی  نش  دانا  فراماشو شاده، روو فرامششای و     

) اللای و   اناد   پیامدهاز فرامششی، مشرد تيیید قرار گرفت 

 .(6373تسروانی، 
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ساازمان   دان  ،در مقال  تشدو مهنچیان قدمگاهی 

 ر اش ،  ارباب درباره افراد منچ  وند  ریف میگشن  ت  را ای 

. دانناد  مای  هاا  مشفقیات  و هاا  اشتباه فرایندها، محصشال،،

 و هاا  گاروه  افاراد،  ذها   در تشاناد  مای  سازمان یک دان 

بخ  اصالی فراینادهاز    و باشد گرفت   ا من، واحدهاز

محساشب شاشد    ،من مقاررا،  و قاشانی   و ها عر  ا رایی،

 (.6370 ،و مهنچیان قدمگاهی)

ش رز را فراینادز   پایدار ابطحی و صلشاتی، تشس  

 امروز ش روندان رفاه من، در و  ونند از تشس   م رفی می

 مطلاشب،  زیست محیو بستر در هاز مینده س اد، نسد با

 و اقتصااادز فرهنگای،  یافتا  و تشساا   ا تمااعی،   پیشناد 

 حقاشق  و شا روند  ش ر، تيوید بر مفاهی  با ش ر محیطی

 زماانی  هااز  دوره تماامی  طشر یکرارچ  در ب  ش روندز،

 بار  تيویاد  باا  نیاز  محیطای  زیست تشس  . ششد می دنبا 

 و زائاد  ماشاد  مادیریت  پاک در زندگی ش رز، فرایندهاز

بخشاید   تشاهاد  ارتقا را پذیر تجدید مشاد مصر  مدیریت

 (.  6370صلشاتی،  و ابطحی)

 مقدم در تحقی  تشد تيوید دارد و  عملکارد  رست 

 عملیاا،  انجام چگشنگی ب  و  است ولی سازه یک سازمانی،

 و ارربخشای  ویفیات،  تبیای   فرایند. دارد اشاره سازمانی،

 (.6372مقدم،  رست ) باشد می گذشت  اقداما، وارایی

 و  وند  زمانی نهاد در تحقی  تشد بیان می سبحانی

 اسات  الزم شاشد،  مای  ساازمان  وارد  دیادز  اطالعا،

 اطالعاا،  از اساتفاده  با بتشان تا ششد طراحی فرایندز

 قارار  مجادد  ارزیاابی  مشرد را  ارز هاز برنام   دید،

دانااا  اسااات  مااادیریت هماااان فرایناااد، ایااا . داد

 .(6372 نهاد، )سبحانی

فرامششیا ب  م ناز  دارند عقیده 1فیلیرس و هشالن

فضایی  دیاد با     ایجاد براز قدی  دان  وردن فرامشو

و ب ااد از  فاصاال  در قبااد،  دیااد، داناا  وساا  منظااشر

 فرامششای،  همچنای  . دهاد  مای  رخ یادگیرز، فرایندهاز

یادگیرز در ساازمان   فرایندهاز ارربخشی بر م می تيریر

 .((Lam, 2000دارد 

                                                           
1- Holan and Philips 

دان ، انتقا  دانا  و   ایجاد بی  ارتبا  منان، مد 

 سا   در را هاا  متغیار  مد ، ای . دهد می نشان را فرامششی

 هاا  ساازمان  او ، حالات  در .(6)شکد وند  می ارائ  حالت

یاا از ساازمان    اند ورده ایجاد تشد و  را دانشی تشانند می

 در اساات را بااا مشفقیاات شااده منتقااد من ااا باا  دیگاارز

 فرایندهاز انتقا  دان ، د.نسسیست  حافظ  تشد بگنجان

را از ساازمان تاار ی    دانا   ای  از بخشی انتقا  امکان

 هااز  تو دان  و  ای  از دیگر بخ  اما ونندا می فراه 

 همچنای ، . روند می دست از بی ، ای  در ،هستند دار مشج

با  صاشر، ماداوم،     دانا ،  ایجااد  ب  مربش  هاز ف الیت

 ایا   از قباد  دان ، ای  از هایی بخ  و گیرند می صشر،

در هار   .روند می بی  از گیرند، قرار سازمانی حافظ  در و 

 سیسات   در اماا  شاشد  مای  ساازمان  وارد دو مشرد، دان ،

 .رود می دست از و گیرد حافظ  قرار نمی

دان  با مشفقیات   و  دهد می رخ زمانی دوم حالت 

با  دلیاد نقار در     اماا  گیرد، می قرار سازمان در حافظ 

ایا  حالات رخ    وقتای )رود  مای  دست از سیست  حافظ ،

براز  را تشد تالو و ظرفیت از مقدارز سازمان دهد، می

 . در(دهاد  مای  دسات  از رفتا ،  بی  از دان  وس  دوباره

گیارد،   قرار می حافظ  در وامد طشر ب  دان  سشم، حالت

 مت اددز  دالیاد . شاشد  مای  فراماشو  هدفمند اما ب  طشر

 اسات  ممکا   وا   ایا    مل  داردا از و شد امر ای  براز

 را دانا   ایا   از قسامتی  باشاند  ها نیااز داشات    سازمان

 وا   ایا   یاا  ونناد  فراماشو  ساازمانی  تغییارا،  براساس

 ارزشامند  مناابع  صار   مساتلزم  ،مداوم دانا   نگ دارز

 من با   نیازز دیگرز، در حالی و  سازمان باشد، سازمانی

 (.  6370،و مهنچیان قدمگاهی)نداشت  باشد  دان 

 ساازمانی، امارز   و فردز سطح دو هر در فرامششی

در عماد   فرامششای،  و ششد و یاادگیرز  م   محسشب می

در مطال ا  تاشد    فیلیارس  و هشالن. هستند ناپذیر  دایی

یااادگیرز،  فرایناادهاز بااا فرامششاای نزدیااک ارتبااا  باا 

 سیسات   در یکساانی  اهمیت از و  دان  ذتیره فرامششی و

 .ونند می هستند، اشاره برتشردار ها سازمان مدیریت دان 
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. اسات  هدفمناد  فرامششای  ایا  ماد ،   سشم حالت

 یاادگیرز    ات  در فضاایی  ایجااد  ب  منظاشر  ،فرامششی

 ساازمان  باراز  زماانی  وا   دانشای  حاذ   و  دید دان 

 شکد از دید راهبردز، متری  شاید. باشد ، میوارممد بشد

دشاشارتری  مرحلا     دیگر، سشز از و تری  م   ،فرامششی

و ب   سازگار ه  با چنان سازمانی دان  ا زاز زیرا باشدا

ساایر   مستلزم تغییر در یکی حذ  و  اند شده وابست  ه 

 (.6377، و علیرحیمی وسرایی)ا زاست 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها  فراموشی سازمانی در مدل هوال  و فیلیپس حالت -1شکل 

 (Lam, 2000)منبع:         

 

فرضی  هشالن و فیلیرس ای  اسات وا  یاادگیرز،    

تحت تيریر فرامششی اساتا زیارا با  ساازمان در حاذ       

دان  منسشتی و  دیگر ب  من نیاز ندارد و وس  دانا   

طشر وا  یاادگیرز ساازمانی،     وند. همان  دید، ومک می

د باراز  نیاز ب  اقداما،  دید و روندهاز ا رایی استاندار

 ایگزینی با روندهاز قدیمی دارد، فرایندهاز فرامششای  

مااؤرر باشااند. همچناای     ،تشاننااد در مشفقیاات من  ماای

وناد. در   فرامششی، نق  م می در پشیایی دان ، ایفا مای 

بررسای هاشالن و فیلیارس، مادیریت فرامششای، مساائل       

باشد و مساتلزم صار  زماان و اناریز زیاادز       م می می

چیزهااایی اساات واا  الزم اساات بااراز فرامااشو وااردن 

پرهیز از امشرز است و  نبایاد فراماشو    و فرامشو ششند

سازز دان  ضرورز و  فرامشو شاده   دوباره نیزششند و  

 (.3131،شرق ندوش  و  شان است )مس شدز

 

 نظر  مبانی -3

 سازمانی فراموشی انواع

اسات    بررسی قابد ب د دو از سازمانی، فرامششی

  دیاد  -2 فرامششای  فرایند بشدن تصادفی و هدفمند -6

 طاشر  با   ساازمان  دان  فرامشو شده. میا نبشدن و بشدن

با اینک  ب  طاشر   دهد می انجام را فرامششی عمد هدفمند،

 ب د دوم بیانگر دهد؟ می رخ سازمان در فرایند ای  ،ناتشاست 

 مش شدفرامشو شده در سازمان،  دان  و  است نکت  ای 

 (.6373، باغینی شجاعی)است   دید دان ، اینک  یا بشده

فرامششای را با  طاشر     تشاهند می و  هایی سازمانی

 ب اد  دو هار  اسات  الزم ابتادا  در ونند، بخ  مدیریت ارر

نمایشاای از . ونناد  درک را من ااا بای   رابطاا  و فرامششای 

یاک مااتریس، بیاانگر     قال  در سازمانی فرامششی اشکا 

مشاترک دو ب اد    فصد از و  است( روو یا) فرایند چ ار

 هر یک از ای  چ ار و است شده حاصد سازمانی، فرامششی

بیگاای،  شااشند )نجااف ماادیریت شایسااتگی باا  بایااد فراینااد

6303.) 

 و اشد  اساسای  تفااوتی  فرامششی، ب د دو ای  بی  

 فرامششای  غیرهدفمنادز  و منادز فهد او ، ب د در .دارد

 از را ساازمان  تشاناد  می هدفمند فرامششی. ششد می مطرن

 و دارد، تاال  وناد   دنباا   ب  مفید غیر نتایش و  دانشی

فرامششاای تصااادفی . شااشد رضااایتمندز افاازای  سااب 

ارزشامندز   با از دست دادن دانا   بیشتر ،(هدفمند غیر)

 پاذیرز  مش ا  وااه  رقابات    تشاناد  می و  مرتبو است

 .بشد تشاهد مور زیان و ششد شروت

حل  مر

 انتقا 

 اطالعا،

ایجاد 

 حافظ  دان 

 فرامششی
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مش اشد )قاادیمی( و   دانا   بای   تفااو،  دوم، ب اد 

در حقیقات، فراینادهاز    .ساازد  می روش  دان   دید را

حافظا    در عمیا   طاشر  ب  و  دانشی فرامششی با مرتبو

 فراینادهاز  از تار  متفااو،  بسیار اند، گرفت  سازمانی  از

 قبد  دید، دان  زیرا بشدا تشاهند  دید مرتبو با دان 

شاشد،   مساتحک   و شده شناتت  وسی ی از اینک  ب  طشر

 اساات انااداتت  دور و گذاشاات  ونااار قاباادباا  مسااانی 

 سا   فرامششای ساازمانی داراز   (.6373،باغینی شجاعی)

باشد و  هار یاک در اداما  تشضایح داده      نش  )روو( می

 د نشش می

 برابار  در  دیاد  دانا  )شاده   فراماشو  دانا   -6

 (قدیمی و رایش دان 

 برابر در فرامششی بشدن مگاهان )فرامششی  روو -2

 (فرامششی بشدن نامگاهان 

 برابار  در فرامششی مثبت پیامد)فرامششی  پیامد -3

 (.من منفی پیامدهاز

 را تشد هاز نظری  ب د، س  ای  پای  بر اندیشمندان

 .اند ن اده بنیان سازمانی، فرامششی زمین  در

 و سازمانی فرامششی پیامدهاز میان پیشند با 6مزمی

 و شاااده ریااازز برنامااا )ساااازمان  در فرامششااای روو

اسات   وارده  ریازز  پای  را تاشد  نظری ( نشده ریزز برنام 

  ادو   در او، پاهوه   از حاصاد  نتایش(. 6371زاده، حس )

 .است ممده ،6

 ب اد  دو براسااس  را ساازمانی  فرامششای  2هال  دز 

بنادز   شاده، طبقا    فرامشو دان  نش  و فرامششی روو

 .وند می

 ساازمانی  فرامششای  زمینا   در مش اشد  هااز  نظری 

  نشاقصی هستند و  عبارتند از داراز

 نگااه )سازمانی  فرامششی ب  تا  از زاوی  از نگاه -

 (ب دز دو

 الزم راهبردهااز  نباشد  و ها نظری  بشدن عملی غیر -

 .سازمانی فرامششی تض یف یا تقشیت   ت

 

 سازمانی فراموشی درباره آزمی نظريه -1جدول 

 

 

     
 

  (1331زاده،  منبع: )حسن

 

 ناشاقر  رفاع  تحقیقا، ب دز، محققان درصادد  در

 بادی  . برممدناد  ساازمانی  فرامششی هاز نظری  در مش شد

 سا   از سازمانی، همزمان، پدیده فرامششی طشر ب  منظشر

 داناا  نااش  و فرامششاای، روو فرامششاای پیامااد زاویاا  

 ارائا   مادلی  و تحلیاد قارار گرفات    ماشرد  شده، فرامشو

 وااربران  روز فارا  را نظر مشرد  ام یت بتشاند و  گردید

، پیشان ادز  ماد  ای   در همچنی . دهد قرار ای  نظری 

حااال،   هاا،  دیادگاه  ایا   ادغام با تا وردند تالو محققان

باا هار    مشا  ا   راهبردهااز  و ونند شناسایی ،را مختلف

ندوشااا  و  مسااا شدز) نمایناااد پیشااان اد را وضااا یت

 .دهد می نشان را ، ای  وضع2  دو (. 6370 ،شرق  شان

 

 فراموشی انواع -2 جدول

 (1331، )مسعود  منبع:     

 پیامد منفی پیامد مثبت روش فراموشی

 وارز تراب زدایی یادگیرز ریزز شده( مگاهان  )برنام 

 غفلت اضمحال  دان  ریزز نشده( نامگاهان  )برنام 

 قديمیدانش  دانش جديد روش فراموشی

 نابشدز ذتیره دانشی ناتشانی در وس  دان  غیرهدفمند

1- Azmi 

2- De Halen 
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  جديد دانش فراموشی مديريت

 هااز   برتی از قسامت  حذ  شامد فرامششی، نش  ای 

من وا  با     از قباد  اسات،  سازمان حافظ  از  دید دان 

در ای  حالت،  بگیرد.  از سازمان حافظ  در دقیقی طشر

ونناد )باراز    مای  شناساایی  را مضر بالقشه دان  مدیران،

شااریک  یااک باا  مت لاا  واا  ناوااارایی داناا  نمشناا ،

در  تشاناد  می  دید دان  ای  اینک  از و( است استراتهیک

 ونند. میششد، اطمینان حاصد  تشلید نیز داتد سازمان

)مثد  بگیرد یاد را  دیدز دان  سازمان، یک اگر 

 و عملیااتی  دیاد   هااز  رویا    دیاد،  ساتتار یک اتخاذ

وا  ایا  دانا      ششد مشخر اما( ارتبا   دید الگشهاز

در   ات تغییار    سارعت  ب  مدیران نیستا مفید  دید،

. ونناد   ایگزی  من می را مفیدز دان  اقدام ورده و من،

 ا تنااب  ناشمورز  یاک  از از نمشن  مشرد، ای  حقیقت، در

ناشمورز،   در و  هایی سازمان (.6376قاسمی،) است شده

 از باشاندا زیارا   مای  تشب نیز فرامششی در تشب هستند،

 تشاناد باراز   می من ا هاز نشمورز و  نیست تضمینی قبد،

 تا ، وفایات وناد. همچنای     از زمین  در من ا سازمان

 هااا رخ داده اساات سااازمان بااراز واا  مسااائلی حااد راه

هاز دیگار   سازمان در مشاب  مشارد براز تشاند همیش  نمی

 فرامششای  حقیقات،  در .باشاد  وااربرد  قاباد  ،راحتی ب  و

 اساتراتهیک  مدیریت مروزیت و قل  در هدفمند سازمانی

 باا تشسا   تئاشرز    .اسات  گرفتا   قرار یادگیرنده سازمان

سااازمان تئااشرز  باا  بتاشان  شاااید اسااتراتهیک فرامششای 

مااد  مف ااشمی . (Karl, 2002)رسااید  وننااده فرامااشو

روو فرامششای، پیامادهاز    بخا   چ اار  در 6ماروشار،

 فرامششاای اصاالی راهبردهاااز و داناا  نااش  فرامششاای،

 (.2 )شکد ششد می تالص  سازمانی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

 سازمانی فراموشی مديريت راهبردها  مفهومی مدل -2 شکل

  (1331 مارکوارت،) منبع:

 

 

 مگاهان 

 

 نا مگاهان 

هاز پیامد

 مفید

 تمروز

 بازبینی برنام 

 بازبینی دان 

 

 تدوی  و استقرار نظام

 مدیریت فرامششی

  

تدوی  و استقرار 

نظام مدریت 

فرامششی بازبینی 

دان  فرامشو 

 شده
راهبردهاز 

اصلی 

فرامششی 

 سازمانی

روو 

 فرامششی

هاز پیامد

 فرامششی

راهبردهاز 

تقشیت 

مدیریت 

فرامششی 

 سازمانی

هاز پیامد

 مفید

پیامدهاز 

 مضر

1- Marquart 
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تحقیا    هااز  فرضای   شاد،  بیاان  منچا   ب  تش   با

 عبارتند از  

سااازمانی و عملکاارد  فرامششاای باای   او  فرضاای 

 رابطاا  پایاادار، تشساا   زمیناا  در 61 منطقاا  شاا ردارز

 .دارد و شد دارز م نی

 سازمانی عملکرد و سازمانی یادگیرز بی   دوم فرضی 

 .دارد دارز و شد رابط  م نی ش ر، پایدار تشس   زمین  در

 یاادگیرز  و ساازمانی  فرامششای  بای    سشم فرضی 

 و شد دارز م نی رابط  61 منطق  ش ردارز در سازمانی

 .دارد

 مادیریت  و ساازمانی  فرامششای  بی   چ ارم فرضی 

 .دارد و شد دارز م نی رابط  دان ،

 عملکاارد و داناا  ماادیریت باای   پاانج  فرضاای 

ش ر، رابطا    پایدار تشس   زمین  در 61 منطق  ش ردارز

 .دارد و شد دارز م نی

 رابط  دان ، مدیریت و یادگیرز بی   شش  فرضی 

 .دارد و شد دارز م نی

 پاهوه   مف اشمی  ماد   ارتبا  بای  متغیرهاا، در  

 .است شده تالص  (،3 )شکد

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش مفهومی مدل -3شکل

 (گا ها  نگارند منبع: )يافته

 

 تحقیق روش -1

نحااشه  برحساا  تحقیقااا، بناادز دساات  لحااا  از

 نااش  پااهوه   از حاضاار پااهوه  هااا، داده گااردمورز

 در تغییاارز محققااان، اسااتا زیاارا تبییناای -تشصاایفی

 را ف لای  شرایو تن ا و اند تحقی ، ایجاد نکرده متغیرهاز

 نااش  از پااهوه  انااد. همچناای  ایاا    واارده بررساای

 با   حروات  هاد ،  زیارا  اباشاد  می واربردز هاز پهوه 

 .عملی دان  بشده است واربردهاز سمت

فرامششاای  رابطاا  حاضاار، بررساای پااهوه  هااد 

پایادار   تشسا    زمینا   در شا ردارز  عملکارد  سازمانی با

 متغیرهااز . باشاد  مای  61 منطقا   ش رز در شا ردارز 

و  سازمانی فرامششی ،ترتی  ب  پهوه ، مستقد و وابست 

 انتخااب  ممارز  ام  . هستند ش ردارز عملکرد سازمان

 وارشناسااان و ماادیران شااامد پااهوه  شااده در ایاا 

در  .است نفر 077 تقریبی ت داد ب  61 ش ردارز منطق 

بندز شاده و   طبق  تصادفی گیرز نمشن  از پهوه  حاضر،

 ت داد وشوران، فرمش  طری  از و گردید استفاده هدفمند

 ها حشزه تمامی در وارشناسان و عالی مدیران نفر از 077

   ات . شدند انتخاب 61 منطق  ش ردارز هاز م اونت و

 سااتت   محقا   پرسشنام  از پهوه ، هاز داده گردمورز

 هااز  شاامد سانج    ساؤا ا  27 داراز و  گردید استفاده

 ساازمانی،  یاادگیرز  ساازمانی،  عملکارد  دانا ،  مدیریت

 .بشد ش ر پایدار تشس   و سازمانی فرامششی

عملکرد 
سازمانی در 
زمین  تشس   

 پایدار

مدیریت 

 دان 

فرامششی 

 سازمانی

یادگیرز 

 سازمانی

 فرضی  چ ارم

 فرضی  شش 

 فرضی  پنج 

دومفرضی     

سشمفرضی     

 او فرضی   
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 پایااایی باارمورد   اات ورونباااخ، ملفاااز ضااری  از

 وااد ت ااداد بااراز من مقاادار و شااد اسااتفاده پرسشاانام 

 مماد  با  دسات   α=322/7پرسشنام  برابار باا    هاز گشی 

روایاای  ساانج  هاااز روو از اسااتفاده بااا(. 3  اادو )

مشرد پرسشانام    در مشاور و راهنما استادان صشرز، نظر

 تادوی   و ت یا   ن اایی،  پرسشانام   سرس و اولی ، وس 

 .گردید

 

 پرسشنامه ها  گويه (پايايی)کرونباخ  آلفا  میزا  -3جدول

 ضريب آلفا  کرونباخ تعداد گويه نام متغیر

 311/0 گشی  5 سازمانیفرامششی 

 378/0 گشی  6 مدیریت دان 

 370/0 گشی  30 عملکرد سازمانی

 715/0 گشی  7 یادگیرز سازمانی

 385/0 گشی  83 تشس   پایدار ش ر

 385/0 گشی  83 ود پرسشنام 

 ( گا نگارند )محاسبات :منبع

 

 تحقیق ها  يافته -1

 از اساتفاده  با شده مورز  مع هاز داده تحلید براز

 ،(فراوانای و درصاد فراوانای   )تشصایفی   مماار  هاز شاتر

 اساتفاده شاد. ساؤاال،    اساتنباطی،  ممار و ستشنی نمشدار

سااازمانی،  یااادگیرز متغیرهاااز براساااس پرسشاانام 

 ساازمانی،  فرامششای  و ساازمانی  عملکرد دان ، مدیریت

 شدند. تفکیک

 متغیر سؤاالت برحسب نمونه تفکیک

 در گشیاا  0 از ساانج  یااادگیرز سااازمانی، بااراز

 لیکاار، طیااف صااشر، باا  از رتباا  گیاارز اناادازه سااطح

 بیاانگر  0 نمره من، در و  است شده استفاده از گزین  پنش

 یاادگیرز  مبی  6 نمره و باال سازمانی در سطح یادگیرز

 میاانگی   برمورد نتیج . باشد می در سطح پایی  سازمانی

 ایا   بیانگر و  باشد می متشسو حد از بیشتر پاسخگشیان،

 بیشتر سازمانی، دیدگاه پاسخگشیان، یادگیرز از و  است

 .باشد می متشسو حد از

در ساطح   گشیا   1 از دان ، مدیریت سنج  براز

 از گزینا   پنش لیکر، طیف صشر، ب  از رتب  گیرز اندازه

 مادیریت بیاانگر   0نماره   من، در وا   اسات  شده استفاده

مبای  مادیریت دانا  در     6 نماره  و باال سطح در دان 

 پاساخگشیان،  میانگی  برمورد نتیج  باشد. سطح پایی  می

 دیدگاه از و  است باشد و  بیانگر ای  می متشسو حد در

 .باشد می دان ، در حد متشسو مدیریت ،پاسخگشیان

 در گشیاا  2 از سااازمانی، فرامششاای ساانج  باراز 

 لیکاار، طیااف صااشر، باا  از رتباا  گیاارز اناادازه سااطح

 بیانگر 0 نمره من، در و  است شده از، استفاده گزین  پنش

فرامششای   مبی  6 نمره و باال سطح در سازمانی فرامششی

 .  باشد می پایی  سطح در ،سازمانی

 دسات  با   میاانگی   تحقیا ،  هاز یافت  ب  با تش  

باا   برابار  مطال ا ،  مشرد افراد براز ها گشی  مجمش  از ممده

 6 هااز  نماره  میانگی  متشسو ب  تش   با. باشد می 07/0

 ،ملکرد سازمانیع سنج  براز باشد، می 0 نمره و  0 تا

 طیاف  صاشر،  ب  از رتب  گیرز گشی  در سطح اندازه 3از 

 نماره  من، در وا   است شده از استفاده گزین  لیکر، پنش

مبای    6و نماره   بااال  سطح در بیانگر عملکرد سازمانی 0

 میانگی  برمورد .باشد می پایی  سطح در عملکرد سازمانی

 و  بیانگر ایا    باشد می متشسو حد از بیشتر پاسخگشیان،
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 (.0باشد ) دو   می متشسو حد از بیشتر سازمانی، عملکرد پاسخگشیان دیدگاه از و  است

 تحقیق متغیرها  توصیفی آمارها  -1 جدول

 میانگین میانه مد انحراف بعد حداکثر آماده حداقل آماده (n)دهنده  تعداد پاسخ عنوا  متغیر

 62/2 02/0 6/0 703/7 0 6 077 یادگیرز سازمانی

 76/0 70/2 2 136/7 0 2/2 077 مدیریت دان 

 07/0 37/0 32/0 773/7 0 6 077 فرامششی سازمانی

 71/2 73/0 61/2 060/7 0 22/6 077 عملکرد سازمانی

 (گا منبع: )محاسبات نگارند

 

 تحقیق ها  فرضیه بررسی

 2اساریرم   ،1اسمیرنش  ولمشگرو  مزمشن از استفاده با

 و هاا  داده ب  تحلید استنباطی ،3پیرسشن همبستگی مزمشن و

 و تحلیاد  تجزیا   با   مناس ، ممارز مزمشن از استفاده با

 بررسای  در ای  بخ  باراز  .است شده پرداتت  فرضیا،

 امتیااز  بندز  مع سازز ومّی از پس ،پهوه  هاز فرضی 

 بررسای  با   مربش  ب  هر سؤا  پهوهشی، سؤاال،( )پاسخ

 امتیاازا،  ساازز  است. براز ومّی شده پرداتت  فرضیا،

 اند. شده  مع با ه  سؤاال، مربش  ب  هر متغیر ،(2تا  6)

 نرماا   مزماشن،  دارز م نای  سطح اینک  ب  تش   با

ساازمانی، یاادگیرز ساازمانی و     عملکرد متغیرهاز بشدن

باشادا بناابرای  باا     می 72/7 از بیشتر سازمانی، فرامششی

 فاشق،  متغیرهاز تشزیع گفت تشان می درصد 32 اطمینان

از  ،هااز تحقیا    فرضای   بررسای  باراز  پس. است نرما 

( پیرسااشن همبسااتگی ضااری ) پارامتریااک هاااز مزمااشن

 باشدن  نرماا   مزمشن دارز م نی سطح. نمایی  می استفاده

باشدا بنابرای  باا   می 72/7 از ومتر دان ، مدیریت متغیر

 متغیاار تشزیااع گفاات تااشان ماای درصااد 32 اطمینااان

از ایا  رو باراز    .نیست نرما  دان ، مدیریت پاسخگشیی

 ناپارامتریااک مزمااشن از تحقیاا ، فرضاای  ایاا  بررساای

 2  ادو   در ،مزمشن نتایش. نمایی  می استفاده( اسریرم )

 .اند شده تالص 

  او  فرضی 

                                                           
1- Kolmogorov Smirnov Test 

2- Spearman 

3- Pearson Correlation 

ش ردارز منطقا    بی  فرامششی سازمانی و عملکرد

 .دارد و شد دارز م نی رابط  پایدار، تشس   زمین  در 61

تاشان   همبستگی می ضری  مثبت مقدار ب  تش   با

 عملکاارد و سااازمانی فرامششاای متغیاار دو باای  گفاات

و اشد دارد و   مثبتای  همبساتگی  منطقا ، ای   ش ردارز

 افازای   باا  عباارتی،  با  . اسات  مستقی  متغیر،  رابط  دو

 .یابد می افزای  نیز دیگرز یکی،

 دوم فرضی 

 زمین  در سازمانی عملکرد و سازمانی یادگیرز بی 

 .دارد و شد دارز م نی رابط  ش ر، پایدار تشس  

تاشان   میهمبستگی  ضری  مثبت مقدار ب  تش   با

و عملکرد سازمانی  سازمانی یادگیرز متغیر دو بی  گفت

و اشد   مثبتای  همبساتگی  شا ر،  پایدار تشس   زمین  در

 باا  عباارتی،  با  . اسات  مساتقی    متغیار،  دو رابط  دارد و

 .یابد می افزای  نیز افزای  یکی، دیگرز

  سشم فرضی 

 در سااازمانی یااادگیرز و سااازمانی فرامششاای باای 

 .دارد و شد دارز م نی رابط  ،61 منطق  ش ردارز

 تاشان  می همبستگی ضری  مثبت مقدار ب  تش   با

 یااادگیرز و سااازمانی فرامششاای متغیاار دو باای  گفاات

همبستگی مثبتای و اشد    ،61 منطق  ش ردارز سازمانی

بااا  ،عبااارتی باا  اساتا  مسااتقی  متغیاار، دو رابطا   و دارد

 .یابد می افزای  نیز دیگرز افزای  یکی،

 چ ارم فرضی 

 رابطا   دانا ،  مادیریت  و ساازمانی  فرامششای  بی 

 .دارد و شد دارز م نی
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تاشان   می همبستگی ضری  مثبت مقدار ب  تش   با

و مدیریت دانا ،   سازمانی فرامششی متغیر دو بی  گفت

 مساتقی   متغیار،  دو رابط  و دارد و شد مثبتی همبستگی

 یابد. افزای  میدیگرز نیز  یکی، افزای  با ،عبارتی ب  ااست

  پنج  فرضی 

 61 منطق  ش ردارز عملکرد و دان  مدیریت بی 

 .دارد و شد دارز م نی رابط  ش ر، پایدار تشس   زمین  در

 تاشان  می همبستگی ضری  مثبت مقدار ب  تش   با

  ش ردارز عملکرد و دان  مدیریت متغیر دو بی  گفت

 همبستگی ش ر، پایدار تشس   زمین  در 61 منطق 

مثبتی و شد دارد و رابط  دو متغیر، مستقی  است. 

باا  عبااارتی، افاازای  یکاای، دیگاارز نیااز افاازای   

 یابد. می

 شش  فرضی 

 رابطا   دانا ،  مادیریت  و ساازمانی  یاادگیرز  بی 

 .دارد و شد دارز م نی

 تاشان  می همبستگی ضری  مثبت مقدار ب  تش   با

 دانا ،  مادیریت  و سازمانی یادگیرز متغیر دو بی  گفت

 مساتقی   متغیر، دو رابط  و دارد و شد مثبتی همبستگی

 یابد. می افزای  نیز دیگرز یکی، افزای  با ،عبارتی ب . است

 

 بررسی آزمو  همبستگی پیرسو  بین متغیرها  تحقیق - 5دول ج

 (گا نگارند )محاسبات :منبع

 

 ششد، بی  تمام می مشخر 2  دو  از و  طشر همان

 دیگر، عبار، ب . دارد و شد همبستگی تحقی ، متغیرهاز

 رسید.  اربا، ب  ،تحقی  در شده  ئارا مد  و ها فرضی   ولی 

 

 پیشنهاد و گیر  نتیجه -1

تجااارب سااازمانی باا   تاادوی  سااازمانی، یااادگیرز

راهنمااز رفتاارز    وا   اسات  مقرراتای  و قاشانی   صشر،

 اسات. هما    ساازمانی  دان  تبلشر حقیقت، در و سازمان

 باا  دساات ،مقااررا،، از فرایناادهاز یااادگیرز و قااشانی 

 حذ  دان  منسشخ تشانایی سازمانی، میند، فرامششی نمی

 داناا  بخاا  م ماای از پشیااایی   و اساات ناوارممااد و

شااشد. در فراینااد یااادگیرز   ماای محسااشب هااا، سااازمان

 اسات،  ضارورز  ،با محیو ونشنی همگامی براز سازمانی،

 نادهاز ا رایای اساتاندارد، اتخااذ    رو و  دیاد  هاز برنام 

 تشاناد  ب  فرامششی سازمانی می تش   مسیر، ای  در. ششند

 .سازمانی، مؤرر باشد یادگیرز هاز برنام  مشفقیت در

 شااکد باا  تااا قادرنااد هاااز یادگیرنااده، سااازمان

ب  سرعت  را محیطی شرایو و ورده نشمورز ترز، ارربخ 

 چنای   وا   هاایی  شروت ب  نسبت بتشانند تا دهند تغییر

البتاا  . وننااد وساا  رقااابتی مزیاات ندارنااد، را تشانااایی

تا  یاادگیرز   تن ا رقابتی، مزیت وس  و پذیرز رقابت

زماان   در غیرمفیاد  دانا   واردن  فراماشو  بلک  نیست،

وس  مزیات   ب  منجر تشاند می هدفمند مناس  فرامششی

 .ششد رقابتی

 و پایادار  تشس    زمین  تشاند در ها می عملکرد ش ردارز

 هااز  زمین  ت یی  با و گیرد قرار تش   مشرد متشازن، رشد

 .(6336 همکاران، و بیگی ر  ) گردد پای  مناس ،

 نتیجه دار  معنیسطح  ضريب همبستگی تعداد متغیر دوم متغیر اول

 دار و شد ارتبا  م نی 000/0 537/0 100 عملکرد ش ردارز فرامششی سازمانی

 دار و شد ارتبا  م نی 000/0 517/0 100 عملکرد سازمانی یادگیرز سازمانی

 دار و شد ارتبا  م نی 000/0 537/0 100 فرامششی سازمانی یادگیرز سازمانی

 دار و شد ارتبا  م نی 000/0 701/0 100 مدیریت دان  فرامششی سازمانی

 دار و شد ارتبا  م نی 000/0 675/0 100 عملکرد مدیریت دان 

 دار و شد ارتبا  م نی 000/0 563/0 100 مدیریت دان  یادگیرز سازمانی
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طاشر وا  پای  از ایا  بیاان شاد، با  طاشر          همان

غیرمستقی ، تحقیقااتی در تصاش  فرامششای ساازمانی     

 فرامششی تصش  در غیرهدفمند صشر، گرفت  است، اما

 هدفمنااد فرامششاای. اساات اناادک تحقیقااا، هدفمنااد،

 نیاز  اساتراتهیک  فرامششای  تاشان  مای  را وا  من  سازمانی

 ساازمان  استراتهیک رابط  عمیقی با مباحث ورد، م رفی

ضام    گردیاد  سا ی  در طش  ای  پهوه ، همشاره. دارد

 مشرد مشضش ، تحقی ، و سایر ضشابو شناسی رعایت روو

 سنجیده وابست ، و متغیرهاز مستقد و گیرد قرار بررسی

 فرامششای  رابطا   بررسای  هاد   باا  پاهوه   ششند. ایا  

ش ر  پایدار تشس   زمین  در ش ردارز عملکرد با سازمانی

 بار . گرفت صشر، (61مطال   مشردز ش ردارز منطق  )

 دادناد  نشان ها ا یافت ندشد مطرن فرضی  ش  اساس، ای 

 هااز  سانج   بای   و دار م نا رابط  پهوه ، فرضیا، بی 

 .دارد مثبت و رابط  مساتقی  و اشد   همبستگی پهوه ،

 های   پاهوه ،  ایا   در ممده ب  دست هاز یافت  براساس

 اهدا  ب  تشاند ساتتار مناس  نمی داشت  بدون سازمانی

 عناشان  با   دست یابد. سازمان شا ردارز  تشد، نظر مشرد

 تاادما، شاا رز،  حااشزه در واا  هااایی سااازمان از یکاای

ساتتار اصالی   عناصر لحا  از دهد، را ارائ  می ش روندز

 ایجاد ورده است را الگشیی ،(تمروز و )پیچیدگی رسمیت

 تادما،  حجا   و انادازه )محیطی  متفاو، شرایو در و 

 تدما، ارائ  براز ش روندان نیازهاز پاسخگشز ،(ش رز

 باشاد  بخشای  ارار  و ویفیات  ساطح  باردن  بااال  و مطلشب

 (6370، شرق ندوش  و  شان مس شدز)

 من، و اربا، مد  مف اشمی  تحقی  نتایش ب  تش   با

 عملکارد  ب باشد  هاا در   ات   ش ردارز ششد می پیشن اد

 ماشرد  را ذیاد  تشس   پایادار شا ر، ماشارد     زمین  در تشد

  دهند قرار تش  

براز  الزم فنی زیرساتتارهاز تشس  ب  منظشر  -6

اطالعاا،   انفجاار  اساس بر و  ضرورز غیر حذ  اطالعا،

 ،شاشد  مای  وارد مناط  ش ردارز اطالعاتی هاز ب  سامان 

 فنااورز  ساازمان  در اطالعا، فناورز هاز ب تر است تی 

 مشااب   واحادهاز  و ت ران ش ردارز ارتباطا، و اطالعا،

 هااز  شا ردارز  وماک  ب  ،ش رها سایر هاز ش ردارز در

 افازارز  نارم  و افزارز سختهاز  زیرساتت و برممده مناط 

افازارز،   نارم  هااز  برنام  ای  صشر،،در . م یا سازند را الزم

 داناا  و اطالعااا، وارشناساای، هااز  تاای  تيییااد از پاس 

 .  ونند  حذ  از سیست  را شده منسشخ

از طری   ،دان  مدیریت براز الزم تشس   بستر -2

اطالعاا،   حاذ   و انتقاا   پردازو، گزین ، مورز،  مع

 اطالعااا، هاااز سیساات  از از طریاا  اسااتفاده ،غیرمفیااد

اسااتقرار ماادیریت داناا  در   . فااراه  شااشد ماادیریت 

 مادیران  و حمایات  گاذارز  سارمای   ها مساتلزم  ش ردارز

 مادیریت  حاضار،  پاهوه   هاز یافت  براساس. است ارشد

دان  در زمین  تشس    عملکرد ب بشد باعث تن ا ن  دان 

سااازمانی  یااادگیرز افاازای  باا  بلکاا  شااشد، ماای پایاادار

 افزارهااز  نارم  دانا ،  مادیریت  اساتقرار  براز انجامد. می

1با    مشساشم  سازمانی منابع ریزز برنام 
ERP  دانا تش مای 

 . قرار گیرد ش رز مدیران  استفاده مشرد

هاا از   در شا ردارز  ساازمانی  یاادگیرز  تشس   -3

در تصامی    شا روندان  و واروناان  مشااروت  اتذ طری 

تالقیات و   تشاشی    م ای،  یاادگیرز  تشسا    سازمانی،

زدایی، صشر،  مقررا، و سیستمیتفکر  گسترو نشمورز،

 مش اا  سااازمانی یااادگیرز در ایاا  زمیناا ،. گیاارد ماای

 براز الزم ممادگی و بیرونی هر چ  بیشتر محیو شناتت

 شارایطی  در. شاشد  مای  محیطی تغییرا، در برابر ان طا 

 هااز  ساازمان  است، پرشتاب بسیار ،محیطی تغییرا، و 

و  با  بازساازز   پرشتاب، تغییرا، ای  با همراه یادگیرنده

 یادگیرناده  هااز  ساازمان . پردازناد  می تشد ب بشد مستمر

و امکاان   سازمان درون در مزاد فضایی ایجاد  سای  در تن ا

شااکشفایی فاارد و  مش اا  واا  نااشمورز و بااروز تالقیاات

 ایا   هاز یافت  براساس. میند می و شد ب  ششد سازمان می

با    شادن  تبادید   زمینا   بتشانند ها ش ردارز اگر پهه ،

در زمینا    من ا عملکرد مورند، فراه  را سازمان یادگیرنده

 .  یافت تشاهد گسترو پایدار ش رز، تشس  

                                                           
1- Enterprise Recourse Plan 
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تشسا     طریا   از ها ش ردارز سازمانی عملکرد -0

 در واروناان  فزایناده  عملکارد و مشااروت   دائمای  پای 

بسترهاز الزم براز  ها، ب بشد مستمر یابند و سازز تصمی 

انگیازو واروناان فاراه  شاشند. ب تار       و افزای  تششی 

  تشسا      زمینا   در هاا  ش ردارز عملکرد است براز ب بشد

 هااز  مؤلفا  وا    گانا  ذیاد   ده هااز  مؤلفا   ،پایدار ش رز

ب بشد  ،ندا هداد در ای  تحقی  تشکید را سازمانی عملکرد

قارار   در اتتیاار  واروناان،  مناس  زحماا،   بران  دنیاب

 مماشزو  واار،  مناس  فیزیکی شرایو دادن امکانا، الزم،

ب  عملکرد وارونان،  نسبت سریع بازتشرد وارونان، وافی

حمایات از   مناسا ،  هاز و شد قانشنمندز مستمر، ب بشد

تشسا   پایادار    از واروناان  مشانایی  ناشمورز،  و تالقیات 

باا   .زیسات  محیو حفظ در ش روندان سازز مگاه و ش رز

 تشسا    زمین  در سازمانی نیز عملکرد ها مؤلف  ب بشد ای 

 .  یابد می افزای  ،پایدار ش رز

 

   منابع -7

در  دانا   مادیریت  .(6370. )عاد  صلشاتی، حسی ا ابطحی،

 .نش پیشند انتشارا، ت ران  ،سازمان

ارتبا  فرامششی سازمانی و (. 6333چنارز، امیر رضا. ) بخشی

چااابکی سااازمانی بااا عملکاارد سااازمانی در ماادیران و  

، دانشااکده تربیاات وزار، ورزو و  شانااان وارشناسااان

 بدنی، دانشگاه رازز، ورمانشاه.

 تر ما   ،نشمورز و تحش  مدیریت (.6307) .ریچارد هارد، بک 

 .مدیران نشر ت ران  نهاد، ایران م دز

(. فرامششای ساازمانی،   6373 اللی، رضاا تسروانی، فرزان . )

چااال  م اا  ماادیران در عصاار  دیااد وساا  و وااار،  

 (.0)2نام  مدیریت تحش ،  پهوه 

 و مفاااهی   داناا  ماادیریت .(6371. )محمااد زاده، حساا 

 .وتابدار انتشارا،  ت ران ها، ساتت زیر

  ساازمانی، ت اران   رفتارز مبانی .(6370پی. ).استیف  ،رابینز

 .فرهنگی هاز پهوه  دفتر نشر

. اصاغر  طلاش ،  طیبای  شا راما  نیاا،  مجتبیا هاش  بیگی، ر  

 رویکارد  اسااس  بر عملکرد ارزیابی هاز سنج  (.6336)

 ،(واارج شا ردارز  باا   مطال اا  ماشرد ) متاشازن  ارزیاابی 

 .(6)6 ش رز، مدیریت و اقتصاد فصلنام 

 سااازمان هاااز ویهگاای مطال اا  (.6372) .مرو مقاادم، رساات 

 دانا   فصالنام   دهناده،  یااد  سازمان یک در یادگیرنده

 (.2)67 مدیریت،

. شاا ائی، ب ناااما یشزباشاای، علیرضااا م اادزا  نااهاد، ساابحانی

 تحق  الگشز نظرز مبانی)یادگیرنده  سازمان (.6372)

 .یسطرون انتشارا، ، ت ران (سنج  و

ا تماااعی،  ساارمای  (. تشساا  6373) .لاایع ،باااغینی شااجاعی

 .تشس   و مدیریت ت ران  انتشارا،

 تشانمندساازز  با   دانا   مادیریت  از. (6371) .فریباا  ،عدلی

 . 00شماره ،رهیافت ماهنام  مفرینی، دان 

 یادگیرنده، سازمان و سازمانی یادگیرز (.6373) .رقی  فتحی،

 .6322شماره  ام  ، و وار مجل 

 اطالعاا،،  فنااورز  در تبحار  ،(6376)علی حسای .   قاسمی،

 .چاپار نشر  ت ران

 بررسای  (.6370. )قدمگاهی، سیدمحمدا مهنچیان، محمدرضا

 هاااز ویهگاای براساااس مشاا د شاا ر ماادارس وضاا یت

 ،ممشزشاای هاااز نااشمورز فصاالنام  یادگیرنااده، سااازمان

 .60شماره

(. 6377) .وساارایی، احمدرضاااا علیرحیماای، محمااد م اادز 

 ارتباطا، ارربخشی و سازمانی ساتتار بی  رابط  بررسی

 وارمنادان،  منظار  از وشاشرز  بازنشساتگی  ساازمان  در

 .00شماره ،بصیر، فصلنام 

 تر ما   یادگیرنده، سازمان ایجاد .(6372)مایکد.  ماروشار،،

 . ت ران دانشگاه  ت ران زالی، رضا محمد

(. 6370) .شاارق، حساا  ندوشاا ، عصاامتا  ااشان مساا شدز

 یادگیرنده، سازمان ایجاد استراتهز و سازمانی یادگیرز

 .67و  3شماره مجل  مدیریت فردا، 

  ت ااران سااازمانی، رفتااار ماادیریت (.6370) .اصااغر مشاابکی،

 .ترم  انتشارا،

(. 6336یادگاارز، سا ید. )   مشبکی، اصغرا بساتام، هاادزا ده  

 (.07)62مدیریت سالمت، 

 انساانی  منابع استراتهیک مدیریت. (6377) .ناصر سراسی، میر

 میر. ت ران  انتشارا، وار، روابو و

 انتشارا، ت ران  مدیریت، و سازمان .(6303) .ضار بیگی، نجف

 .اسالمی مزاد دانشگاه
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