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  مقدمه- 1-1

هاي به طور گسترده اي به دنبال پیشرفت بوده و به بررسی راه هاسازماندر طول دهه هاي گذشته، 

صعود ونزول سازمان پرداخته اند. عصر کنونی، عصري است که انطباق با تغییرات به معناي واقعی آن و 

خصوصیات و مشخصات بارز این دوره است که ضرورت حیات موسسات، ا این تغییرات از بمیهمگا

  و تشکل هاي مختلف در سطح جهان نیز این همراهی و انعطاف را طلب می نماید.  هاسازمان

یکی از  وريبهرههاي زیادي در رشد و پیشرفت کشورها دخالت دارند و چنین بر می آید که عامل

سهم به سزایی دارند . نیاز به مدیریت و  وريبهرهافزایش  ترین آنهاست. مدیران در خصوصعمده

رهبري در همه زمینه هاي فعالیت اجتماعی امري محسوس و حیاتی است. منابع انسانی و مادي بدون 

  ).1389هدایت و رهبري الیق روبه کاهش و نابودي می رود (ناظم و پارسی، 

فراتر از یک معیار  وريبهرهت است. امروزه وبرپایی موسسا هاسازمانرمز حیات مستمر  وريبهره

و شاخص اقتصادي است و به عنوان یک رویکرد جامع، یک فرهنگ و نگرشی نظام گرا و یک کلی از 

واند هر یک از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، تمیهمه اجزا مطرح است. به طوري که 

 د.سازمان و یا حتی افراد را تحت تاثیر قرار ده

باال باعــث بــاال رفــتن ســطح زنــدگی و رفــاه اجتمــاعی از راه درآمــد  وريبهرهباید توجه داشت که 

ا) و تولیــد هــدادهود. درآمــدها بــا اســتفاده بهینــه از نهادهــا (شــمیواقعی، رقابت ملــی و کیفیــت زنــدگی 

گونــه اي مناســب تــر ود که تولید به شمیهاي مناسب تر و بیشتر افزایش می یابد واین خود باعث ستانده

افزایش یابد و بتوان در دنیاي پررقابت موفق شد این موفقیت خود باعــث رونــق کســب و کــار در نتیجــه 
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وافــزایش آن قابــل  وريبهــرهردد این فرآینــد جــز بــا نگــرش درســت بــه گمیکیفیت بهتر زندگی جامعه 

  ).1986دسترس نخواهد بود (کپلمن، 

و موسسه ها در حوزه رقابتی امروز  هاسازمانن خصوصیات از آنجا که تغییر یکی از بزرگ تری

)، تغییرات فن آورانه یا هرنوع تغییر دیگري تغییرات مدیریتی و 1386است (مال حسینی و مصطفوي، 

  ).1377ند (مشبکی،کمیسازمانی را نیز طلب 

ه این عوامل با اشراف کامل ب هاسازمانموثر هستند. مدیران  وريبهرهعوامل زیادي در افزایش 

  موثر باشند از جمله این عوامل چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی است. وريبهرهوانند در بهبود تمی

را هویت هایی می داند که نه فقط به محیط بیرونی خود  هاسازماندر حال حاضر، تفکر غالب، 

نند. این پارادایم به کمیریف عکس العمل نشان می دهند، بلکه به شکل فعال و اثر گذار محیط خود را تع

چابکی  "صورت توانایی کامیابی در محیط متغیر، بی ثبات و پیش بینی ناپذیر تعریف و با عنوان 

وانند به حیات و رقابت در بازار هاي رقابتی ادامه دهند تمییی هاسازمانود. فقط شمیمطرح  "سازمانی

) . از این رو یکی از راه 1995فته باشند (گلدمن، که توانسته باشند به چنین توانمندي هایی دست یا

هاي پاسخ گویی به این عوامل تغییر و تحول چابکی سازمانی است. در واقع ، چابکی سازمانی پارادایم 

  و بنگاه هاي رقابتی است. هاسازمانجدیدي براي مهندسی 

بیست و یکم به دنبال چابکی براي رقابت در قرن  هاسازمانهمچنین باید به این نکته اشاره کرد که 

ي مدرن با فشار فزاینده اي جهت یافتن راه هاي جدید رقابت کارآمد در هاسازمانباشند چرا که 

بازارپویاي جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان براي عرضه محصوالت و خدمات با کیفیت باال 

  ).1387ود (دولت مدلی، شمیزمان  سا وريبهرهراي بمیرا ارتقا داده و در نتیجه عامل مه

اشد. با توجه به بمیسازمان  وريبهرهفراموشی سازمانی نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در 

تحقیقات گسترده در خصوص مدیریت دانش، هنوز برخی نکات و موارد در مباحث کنونی دانش 

نند. در حقیقت مدیریت دانش کمیش نیز یرند، بلکه فراموگمیسازمانی مبهم است. شرکت ها نه تنها یاد 
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به دنبال خلق فرایند هایی است که نه تنها براي یادگیري و نگهداري است ضروري است، بلکه براي 

).  در واقع 2004،الرنسو ، فیلیپساشد (مارتینبمیعدم یادگیري و اجتناب ار آنچه مهم نیست نیز الزم 

نیم، اما توانایی ها در فراموش کردن نیز به همین کمیکید ما همواره بریادگیري و حفاظت از دانش تا

) . به عبارتی فراموشی و یاد گیري سازمانی اهمیتی 2005دیپره،و اندازه حایز اهمیت است (لیکان 

  یکسان دارد.

ریف و تع در این فصل ضمن بیان مساله تحقیق و ضرورت انجام تحقیق به اهداف، سوالهاي تحقیق

  رداخته شده است. متغیرهاي تحقیق پ

  بیان مسأله- 1-2

ود سمت بهب با ورود به عصر دانایی براي بدست آوردن فرصت در محیط پویا باید به هاسازمان

رقابت  را در دنیاي پر هاسازماناز جمله عواملی است که دوام و بقاي  وريبهرهحرکت کنند.  وريبهره

کانات ه از کلیه ام، موجب استفاده بهینوريبهره ند، به این علت حاکم شدن فرهنگکمیامروزي تضمین 

ن بلقوه سازما و امکانات ود و باعث شکوفا شدن تواناییها،استعدادهاشمی هاسازمانمادي و معنوي 

 وريبهره ویادي در رشد در گرو کار هوشمندانه و آگاهانه بوده، عوامل ز وريبهرهردد. لذا، افزایش گمی

شت وثرتري برداوان با شناسایی آن عوامل در بهبود این عامل گام متمیه اشد کبمییک سیستم موثر 

  ).1390(نصیري پور و همکاران، 

  ره کرد: وان به موارد زیر اشاتمیوجود دارد از جمله این تعاریف  وريبهرهتعاریف بسیاري درمورد 

  : تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده.1دیویس

  گی بین خروجی به ورودي. شمی: یک نسبت ه2انتابریک

  ).1391: نسبت میان بازده به هزینه هاي تولیدي(حسینی نودهی، 3استیگل

                                                
1.Deyvic  
2.Ebricant 
3.Esingel  
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اي انسانی و هدادهدر آموزش و پرورش باید به یاد داشت که درون  وريبهرهدر مورد مسأله ي 

شایسته اي بتواند سطح خشنودي  اجتماعی از اهمیت خاصی برخوردارند. براي نمونه، اگر رفتار سازمانی

ه کمیانسانی در سازمان نیز افزایش می یابد. به همین ترتیب هنگا وريبهرهشغلی را باال ببرد، برون داد یا 

برنامه ي تربیت کارکنان به پیامدي چون تربیت شهروندانی بهتر براي جامعه منتهی شود، برون داد 

الوه بر کارایی و اثربخشی نظام و باال بردن کیفیت حاصل در اجتماعی با ارزشی پدید خواهد آمد. پس ع

زمان معین، باید خواستار بهتر کردن کیفیت زندگی کاري کسانی بود که در فرایند آموزش و پرورش به 

در نظام آموزشی عبارت است از ارتباط بین نحوه استفاده سازمان از منابع  وريبهرهخدمت می پردازند. 

مواد، تجهیزات، سرمایه و انرژي و تبدیل آن طی فرایند آموزش به ستاده هاي  نی،شامل نیروي انسا

  ).1380مطلوب همراه با در نظر گرفتن کیفیت زندگی کاري کلیه کارکنان آن (میرکمالی و میرصنایع، 

ق شامل کارایی و اثربخشی است. کارایی و استفاده از منابع، به تولید بدون اتالف آنها اطال وريبهره

ود به بیان دیگر، درست انجام دادن کارها را کارایی گویند، در کارایی سوددهی مهم است. شمی

اثربخشی، انجام دادن کار به نحو درست در راستاي اهداف سازمان است به بیان دیگر اثربخشی، میزان 

دازه گیري آن نیز تحقق اهداف از قبل تعیین شده را می سنجد و در آن نیل به هدف مهم بوده و معیار ان

  ).2007(هلسی،  تعیین نسبت عملکرد برنامه به اهداف برنامه است

را از دیدگاه وسیع تر به سه دسته زیر طبقه بندي  وريبهرهسازمان بین المللی کار عوامل موثر به 

 کرده است. عوامل کلی، عوامل تشکیالتی و فنی و عوامل انسانی. در دسته بندي دیگر عوامل موثر در

فرهنگی) و عوامل  قوانین، تکنولوژي، اجتماعی، (اقتصادي، سیاست ها، به عوامل محیطی وريبهره

  ).1392(مرتضی کریمی،  (عوامل مدیریتی، عملیاتی، فردي) تقسیم بندي شده است سازمانی

در سازمان تابع و نتیجه کارایی مدیریت است که با مدیریت خوب مترادف است.  وريبهرهبهبود 

و حفظ رشد آن، هدف و مسئولیت اصلی مدیریت است. در واقع ایجاد شرایط مناسب  وريبهرهیش افزا

یک فرایند تغییر  وريبهرهاست. در عین حال، بهبود  وريبهرهبراي سطح کارایی باالتر، اساس مدیریت 
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مر به مفهوم ایجاد الزم است که مدیریت تغییر برقرار گردد و این ا وريبهرهاست. بنابراین، براي افزایش 

  ).1385(طاهري،  انگیزه، تحرك و تغییر است

پارادایم چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی از جمله عوامل انسانی هستند که به منظور سازگاري 

و انطباق با تغییرات محیط کسب و کار و توانمند سازي کارکنان در پاسخ سریع به نیازهاي بازار و 

  است. مشتریان ارائه گردیده

چابکی سازمانی به معناي اثربخشی به محیط متغییر و غیرقابل پیش بینی و استفاده از آن تغییرات به 

عنوان فرصت هایی براي پیشرفت سازمانی است. ریشه چابکی ناشی از تولید چابک بوده که به عنوان 

نند، کمیرد آماده راهبردي موفق توسط تولید کنندگان که خود را براي افزایش قابل مالحظه عملک

  ).1386(جعفرنژاد و شهابی،  پذیرفته شده است

) در تحقیق خود بیان کردند که روش چابک عبارت است از روشی 2008( سلرز–کومر واندرسون

  که تمرکز آن بر کارکنان است، رابطه گرا، انعطاف پذیر، سریع، واکنشی و یادگیرنده است.

ند که مدل معادالت ساختاري چابکی به کمیبیان  ) در کار پژوهشی خود1383(  خوش سیما

  صورت مستقیم بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی تاثیر گذار است.

فراموشی سازمانی نیز به عنوان از دست دادن آگاهانه و ناآگاهانه دانش سازمانی در هر سطح مورد 

اراي چنان قابلیتی باشند که بتوانند باید د هاسازمان). 2009توجه قرار گرفته است (فرناندزو همکاران، 

دانش موجود را تحت کنترل درآورند، یعنی ضمن جلوگیري از نابودي دانش مفید خود، در مورد مقتضی 

توانایی حذف و نادیده گرفتن بخشی از ذخایر دانش خود را داشته باشند که فراموشی سازمانی هدفمند 

  نام دارد.

خود به این نتیجه رسیدند که فراموشی سازمانی هدفمند و ) در مقاله 1391مشبکی و همکاران(

  ذارد. گمییادگیري سازمانی از طریق ارتقاء ظرفیت مدیریت دانش بر روي عملکرد سازمانی اثر 
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) در پژوهش خود با هدف بررسی ارتباط بین فراموشی سازمانی 1394بخش چناري و همکاران (

ین نتیجه رسیده اند که از بین مولفه هاي فراموشی سازمانی، و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی به ا

عامل فراموشی سازمانی هدفمند و از بین مولفه هاي چابکی سازمانی، عامل مدیریت عملکرد مهم ترین 

  پیش بینی کننده عملکرد سازمانی بودند.

دمات متنوع، توانایی رویارویی مدیران با محیط متغییر و کار در محیط هاي متفاوت و ارائه خ

واکنش مناسب و به موقع به خواسته هاي مشتریان، توانایی حذف دانش منسوخ و ناکارآمد، نگرش مثبت 

اشد که در مجموع بمیبه تغییر از نیازهاي مهم و موثر بر چابکی مدیران و فراموشی سازمانی هدفمند 

  مدیران را در سازمان اموزشی افزایش می دهد. وريبهره

نها مدیریت مدارس و شناسایی ي آموزش و پرورش و از میان آهاسازمانت مدیریت بر نظر به اهمی

مدیران آموزشی، پژوهش حاضر در نظر دارد تا فراموشی سازمانی  وريبهرهرهایی براي باال بردن متغی

ه هدفمند و چابکی سازمانی مدیران مدارس را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و در نهایت رابط

مدیران مدارس کشف و شناسایی و در تقویت  وريبهرهبین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی را در 

  آن گام بردارد.

هایی در زمینه چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی صورت گرفته شده است تحقیقات و پژوهش

مدیران آموزشی  وريهبهراما تاکنون به بررسی ارتباط بین چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی با 

پرداخته نشده است. مساله اي که در پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم بررسی رابطه چابکی سازمانی و 

اشد. لذا در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این بمیموزشی آمدیران  وريبهرهفراموشی سازمانی با 

ان آموزشی رابطه اي مدیر وريبهرهنی با سواالت هستیم که آیا بین چابکی سازمانی و فراموشی سازما

  وجود دارد؟
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  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-3

یکی از زیربنایی ترین نهادهاي تمامی جوامع بشري پس از خانواده، آموزش و پرورش است. هر 

یرد. گمیراي تعلیم و تربیت دانش آموزان مورد استفاده قرار بمیساله منابع انسانی و مالی بسیار عظی

هاي ضروري براي زندگی اجتماعی بیاموزند و در رشد و دانش آموزان آگاهی ها و توانمندي اینکه

اعتالي جامعه خود موثر باشند، از مهم ترین چالش هاي گریبان گیر نظام هاي آموزشی دنیا، بخصوص 

در آمورزش و پرورش نه تنها به توسعه اقتصادي،  وريبهرهنظام آموزشی کشور ما است. ارتقاي 

 واند موجب اعتاليتمیند، بلکه از طریق تربیت نیروي انسانی کارآمد و خالق کمیاجتماعی کمک 

دانش آموزان عالوه بر مهارتهاي پایه، نیازمند مهارتهاي پیچیده تري کشور گردد. از آنجائیکه امروزه 

ون شک هستند. اگر آموزش و پرورش، تغییرات کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه بوجود آورد بد

واند از طریق تحول در رفتار مردم و تشکیل نهادهاي اجتماعی، پیشرفت قابل مالحظه اي در نرخ تمی

وانند تمیبوجود آورد. افزون بر این افرادي که دانش و مهارت مفیدي بدست می آورند،  وريبهرهرشد 

هاي مادي و انسانی بر  فرد مفیدي در جامعه بشمار آیند. آموزش و پرورش با تقویت و تحکیم سرمایه

  ).1393خشد( چنگیز محمدیان، بمیسرعت  وريبهرهرشد و ارتقاي 

با توجه به اینکه در دنیاي پررقابت امروزي مدیران باید توانایی ذهنی الزم براي حل مشکالت خود 

بر با توسعه همه جانبه دانش و بینش و شناسایی عوامل موثر  و سازگاري با محیط را داشته باشند،

سازمان  وريبهرهوانند تاثیر ویژه اي بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در جهت ارتقاء تمیاثربخشی سازمان 

  ).1391بر جاي بگذارند (باقی و شیروانی ،

نیروي انسانی از آرمان هاي  وريبهرهدر دنیاي پررقابت امروزي شناخت عوامل موثر بر افزایش 

 وريبهرهاشد و تمام محققان معتقدند که براي افزایش بمینه اصلی محققان و پژوهشگران در این زمی

نیروي انسانی را باید  وريبهرهوان ارائه نمود، بلکه ارتقاء تمینیروي انسانی تنها یک علت خاص را ن

با توجه به گسترش سطح رقابت،  وريبهرهمحلول ترکیبی از عوامل گوناکون دانست. بنابرین اهمیت 
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و  وريبهرهسرعت تبادل اطالعات و تنوع سلیقه ها بر کسی پوشیده نیست. امروزه پیچیدگی فناوري، 

کارایی جایگاه ارزشمندي در نزد مدیران دارد و همه در جستجوي کارایی و اثربخشی روزافزون هستند 

، محمدرسول. کاشف، میرمحمد. صالح (خدادادي  تا ثبات سازمان را در دنیاي پررقابت تضمین کنند

  ). 1389،کریم. شیرمحمد زاده،  محسن.  خوشنویس،  فرهاد زاده، 

نظر به رشد روزافزون تعامالت و مبادالت بین المللی و ناهمگونی نیروي کار، بسیاري از 

صاحبنظران مدیریت توجه خود را به شناسایی و تقویت قابلیت هایی که به حضور اثربخش مدیران در 

اخته اند. در میان این قابلیت ها فراموشی سازمانی هدفمند ند معطوف سکمیمحیط هاي آموزشی کمک 

  وان در مورد عملکرد مدیران مورد بررسی قرار داد. تمیو چابکی مهم ترین توانمندیهایی است که 

  اهداف پژوهش - 1-4

  اهداف اصلی - 1-4-1

 مدیران آموزشی. وريبهرهتعیین وضعیت چابکی سازمان و فراموشی سازمانی در  -1

 مدیران آموزشی. وريبهرهبین چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی با ارتباط  -2

 مدیران آموزشی براساس فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی و ابعاد آنها. وريبهرهپیش بینی  -3

  اهداف فرعی - 1-4-2

 تعیین وضعیت چابکی سازمانی. -1

 تعیین وضعیت فراموشی سازمانی. -2

 .مدیران آموزشی وريبهرهتعیین وضعیت  -3

 مدیران آموزشی. وريبهرهتعیین رابطه بین چابکی سازمانی و ابعاد آن با  -4

 مدیران آموزشی. وريبهرهتعیین رابطه بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با  -5

 مدیران آموزشی براساس ابعاد چابکی سازمانی. وريبهرهپیش بینی  -6
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  زمانی.مدیران آموزشی براساس ابعاد فر اموشی سا وريبهرهپیش بینی  -7

  سواالت پژوهش - 1-5

 چگونه است؟ و مولفه هاي آن وضعیت چابکی سازمان .1

 چگونه است؟و مولفه هاي آن وضعیت فراموشی سازمانی  .2

 مدیران آموزشی رابطه وجود دارد؟ وريبهرهآیا بین چابکی سازمانی با  .3

 مدیران آموزشی رابطه وجود دارد؟ وريبهرهآیا بین فراموشی سازمانی با  .4

 ن چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی رابطه وجود دارد؟آیا بی .5

 مدیران آموزشی چقدر است؟ وريبهرهسهم چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی در پیش بینی  .6

  هامتغیرمفهومی و عملیاتی تعاریف  - 1-6

  :وريبهره

دات به طریق عبارت است از: به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروي انسانی و تمهی وريبهره

ه منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. در این پژوهش مدل ب میعل

اشد که از جمله مدل هایی است که به بمیمدل هرسی و گلداسمیت معروف به مدل اچیو  وريبهره

دن استراتژي و بوجود آم وريبهرهمنظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکالت عملکرد و 

را با ترکیب حرف اول هر  وريبهرهتغییر به منظور حل این مشکالت طرح ریزي شده و هفت مولفه 

یک از مولفه ها واژه اچیو را جهت به خاطر سپردن مطرح نمودند که در بر گیرنده توانایی، وضوح، 

  ).1389ن،اشد (سبک رو وهمکارابمیحمایت سازمانی، انگیزه ارزیابی و اعتبار و محیط 

که  وريبهرهدر این پژوهش نمره اي است که آزمودنی ها از پاسخ به پرسشنامه  وريبهرهمنظور از 

  تهیه شده است، کسب می نمایند. )1380توسط اسدي(
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  فراموشی سازمانی:

 ازمانفراموشی سازمانی، پیامد مجموعه اقدامات درون و برون سازمانی است که در آن یک س

درون  راموشیآگاهانه بخشی از دانش موجود سازمان را از دست می دهد.در صورتی که فآگاهانه یا نا 

  ).1390اران، (مشبکی و همک اشدبمیسازمان به شیوه آگاهانه انجام گیرد، فراموشی سازمانی هدفمند 

ت سواال منظور از فراموشی سازمانی در تحقیق حاضر نمره اي که آزمودنی ها از پاسخگویی به

  مه فراموشی سازمانی که توسط مشبکی و همکارانش تهیه شده است،کسب می نمایند.پرسشنا

  چابکی سازمانی:

چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط هایی که داراي تغییر مداوم و غیر قابل پیش بینی 

ه و از آنها نباید از تغییرات محیط کاري خود هراس داشت هاسازمانهستند تعریف کرده اند.از این بابت 

اجتناب کنند، بلکه باید تغییرات را فرصتی براي کسب مزیت رقابتی در محیط بازار تصور نمایند (جعفر 

منظور از چابکی سازمانی، نمرهاي است که آزمودنی ها بر اساس پرسشنامه ).1386شهابی،نژادو 

 نمایند.کسب می  )2005و همکاران،   4(تورنگ لین )1999( استاندارد شریفی و ژانگ

  

                                                
1.Toreng-lin  
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  فصل دوم

  پژوهش مبانی نظري
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  مقدمه - 2-1

در همین راستا نظام آموزشی با محیطی متالطم ونا آرام  و از لحاظ تحوالت علمــی و فــن آوري بــا 

وان به چابکی ســازمانی و فراموشــی تمیمحیط پیچیده اي روبرو هستند، از عوامل تاثیر گذار در این زمینه 

اره کرد. با توجه به اینکه در دنیاي پر رقابت امروز مــدیران بایــد از توانــایی ذهنــی الزم بــراي سازمانی اش

حل مشکالت خود و سازگاري با محیط را داشته باشند، با شناسایی عوامل موثر بر اثــر بخشــی و کــارایی 

یریتی در جهــت ارتقــاء وانند تاثیر ویژه اي بر کیفیت تصــمیمات مــدتمیو توجه به ابعاد آنها  هاسازماندر 

  ).1391سازمان بر جاي بگذارد(باقی و شیروانی،  وريبهره

ود . شــمیمحســوب  هاســازمانو رشــد  وريبهــرههمانطوریکه، سرمایه ي انسانی عامــل مهمــی در 

اشــد و بــراي تغییــر محــیط ســازمانی بمیو باالخص مدیران نیز باید همان کارهــایی کــه مــوثر  هاسازمان

اي داخلی را بر اساس تجربیات گذشــته ادامــه هدادهشد را انجام دهند. آنها باید سیستم ها و ابمیاثربخش 

دهند ولی باید به اندازه کافی به محیطهاي متغیر و قابل انعطاف براي توســعه سیســتمها و دانــش جدیــد ، 

بــه فکــر حفــظ و براي کنار آمدن با این تغییرات حساس باشند. بنابراین مدیریت و رهبري همــواره بایــد 

  در سازمان خود باشند. وريبهرهنگهداشت و افزایش 

مدیران، چابکی سازمانی و فراموشــی ســازمانی) ومبــانی  وريبهرهدر این فصل مبانی نظري تحقیق (

عملی تحقیق در دو حوزه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور به طور کامل بحث شده اســت 

  چوب نظري تحقیق ارائه گردیده است.ودر آخر جمع بندي و چهار
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  ادبیات تحقیق  - 2-1-1

ردد. با توجه بــه رکــود صــنایع تولیــدي گمیتاریخچه چابکی به دوره رکود صنایع ایاالت متحده بر 

کــه بخــوبی مســتند شــده بــود، در ســال  1980ایاالت متحده واز دست دادن رقابت پذیري در طول دهه 

ا اقداماتی ضروري در ایــن مــورد انجــام دهــد. در نتیجــه کنگــره بــه کنگره آمریکا تصمیم گرفت ت 1990

وزارت دفاع دستور داد آژانسی را ایجاد نموده، تا صنعت تولید را با هدف رقــابتی تــر کــردن آنهــا، مــورد 

  بررسی قراردهد. 

بــر » 21اســتراتژي تولیــد بــراي قــرن «در کنفرانسی که در دانشگاه لــی هــاي بــا نــام  1991درسال 

بــه حســاب مــی آورنــد. درســال  21د، واژه تولید چابک مطرح گردید که اکنون آنرا پارادایم قــرن گزارش

گروهی ازمتخصصان صنعتی مشاهده کردند که نرخ افزایش تغییر در محیط تجاري از توانایی هــاي 1991

ي فرصــت در اســتفاده از مزایــا هاســازماني تولیدي سنتی جهت تطبیق با آن سریعتر است. این هاسازمان

د ناتوان بودند واین ناتوانی در تطبیق با شــرایط تغییــر ممکــن بــود، در بلنــد شمیهایی که براي آنها ارائه 

مدت باعث ورشکستگی شان شود. بنــابراین پــارادیمی جدیــد بــراي اولــین بــار در گزارشــی کــه نــامش 

بود بوســیله ي موسســه ي » استراتژي بنگاه هاي تولیدي در قرن بیست ویکم: دیدگاه متخصصان صنعتی «

  ). 1385آکوکا منتشر وبه مردم معرفی شد (شهابی،

درتحقیقی تأثیرتوانمندیهاي چابکی را برعملکرد تولیدي شرکتهاي سازنده قطعــات خــودرو بررســی 

کرده اند که دراین پژوهش مدل علی و معلولی براي حل و بررسی بــه کارگرفتــه شــده اســت وبیــان مــی 

ا حذف نیاز به آزمایش می تواند افق هاي جدیدي را به روي  پژوهشــگران بازکنــد دارند مدلسازي علّی ب

  ).1384و بسیاري از محدودیتهاي پژوهش هاي معمول را کاهش دهد (کریمی و شاهنده،
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  وريبهره - 2-2

  وريبهرهو مفهوم  تاریخچه - 2-2-1

) لیتــر 1883د ودر سال () میالدي توسط کوتیرنی مطرح ش1766براي اولین بار در سال ( وريبهره

را ارتباط بین بازده ووسایل بکــار  وريبهره) ارلی 1900را قدرت و توانایی بیان کرد ودر سال ( وريبهره

) آغــاز شــده اســت کــه 1881توسط تیلور در ســال( وريبهرهرفته براي تولید عنوان کرد. لذا، انقالب در 

  ).1387دانست (استاد زاده،  وريبهرهوان آن را بعنوان تاریخ رسمی و علمی مدیریت تمی

را حاصــل دو عامــل  وريبهــره) 1973در همین راستا از جملــه مطالعــات خــارجی، ویکتــور ورم (

بیشــتر  وريبهــرهانگیزشی و شایستگی گروه هاي کار می داند، او معتقد است مدیر خواه، بــراي ســود یــا 

یوسته مراقــب انگیــزش افــراد و گــروه هــاي کــاري تالش کند، یا کارآمدي و عملکرد بهتر کارکنان، باید پ

) نشان می دهد که فرهنگ قوي به ایجاد احســاس بهتــر بــراي 1983باشد. تحقیقات هرسی و بالنچارد (

اســت. اتکینســون  وريبهــرهود که عامل موثري در راستاي افــزایش شمیکارکنان و انجام بهتر کارها منجر

توان می داند. برخــی دیگــر از صــاحب نظــران ایــن فکــر را بــا  را تابعی از انگیزش و وريبهره) 1985(

افزودن ادراك فرد از نقش خود یا شناخت شغل گسترش دادند، این دانشمندان بر این باورنــد کــه ممکــن 

است کارکنان تمایل و مهارتهاي الزم براي انجام کار را دارا باشند، ولی این تمایل در صورتی مــوثر اســت 

  نجام شود و چگونگی آن شناخت خوبی وجود داشته باشد .که از آنچه باید ا

عده اي دیگر از صاحب نظران از زاویــه دیگــري بــه ایــن موضــوع نگریســته و اعــالم کــرده اندکــه 

فقط تابع ویژگی هاي فردي نیست بلکــه بــه ســازمان و محــیط نیــز وابســته اســت (بــه نقــل از  وريبهره

  ).1389خدادادي و همکاران، 

) به این نتیجه رسیده اند که، بکارگیري سبک رهبري مشارکتی بــراي کارهــاي 2003الیس و دیگ (

افــراد را  وريبهــره) عوامــل مــوثري بــر 2005ود اوذبیلچین در سال (شمی وريبهرهگروهی سبب بهبود 
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خالقیت، سطوح دستمزد، توانایی و مهارت افراد، چگونگی مسیر شغلی و موقعیت افراد، نوع مدیریت بــر 

  و انعطاف سازمان ذکر کرده است.آنان 

در سازمان را مورد بررسی قرار داده است، وي عوامل مختلفی را بــر  وريبهره) حفظ 2008کلیکر (

  نیروي انسانی موثر میداند. وريبهره

عامل مهمی است که شامل هر چیزي از سرمایه قابل مشهود در ســازمان گرفتــه تــا  وريبهرهگردش 

 کنان است.قابلیت اعتماد در کار

اشــد . تعــدادي از عوامــل بمیدر یک سازمان حاصل تعامل عوامل نرم افزار و سخت افزار  وريبهره

وانــد بــراي ســازمان امــري مهــم تمیکارکنان تاثیر دارند که توجه به آنها  وريبهرهنرم افزار بر روي میزان 

ن آنهــا را بــا دقــت بررســی نمایــد باید ضمن بررسی عوامل نــرم افــزاري تعامــل میــا هاسازمانباشد. لذا 

  ) .1389، به نقل از جوانمرد، 2008(کلیکر

فراتر از یک فرهنــگ ونگــرش در کــارو زنــدگی مطــرح اســت و بهبــود و  وريبهرهبنابراین امروزه 

نگرش واقع گرایانــه و هوشــمندانه  وريبهرهارتقائ آن منشا توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی خواهد شد. 

سه مقوله مهم کارایی و اثربخشی و بکارگیري مداوم عوامل تولیــد را  وريبهرهبطور کلی  به زندگی است،

در واقع به عقالیی تولیــد کــردن و عقالیــی مصــرف  وريبهره). 1385ود (محمودي درخش، شمیشامل 

  ) .1386کردن و نسبت ستاده به داده و دربرگیرنده کارآیی و اثربخشی است (آقاگل،

  وريرهبهتعریف  - 2-2-2

در لغــت بــه معنــی  وريبهرهبه عنوان یکی از عوامل مهم در مدیریت مطرح است.  وريبهرهامروزه 

  .قدرت تولید و بارور بودن بکار رفته ودر ادبیات فارسی بافایده بودن و سود بردن معنی شده است 

دگی، رفــاه ، مفهومی جامع و کلی و افزایش آن بعنوان یک ضرورت جهت ارتقاء سطح زنــوريبهره

ود و همــواره شــمیها، هدفی اساسی براي همه کشورهاي جهان محســوب بیشتر، آرامش و آسایش انسان
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شده است اما تعریف صحیح و کارآمد آن بایــد بــر اســاس شــعور و آگــاهی  وريبهرهتعاریف بسیاري از 

  فرهنگ وآداب مخاطبین مختلف خود بیان کنند.

طه بین ستاده و نهاده بکاررفته براي تولید آن ستاده است (احــدي عبارتنداز راب وريبهرهتعریف فنی 

  ) .1384نیا،

  اروپا وريبهرهموسسه 

ند و مدعی است کــه کمیرا درجه و شدت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید تعریف  وريبهره

روز بهتــر از روز  واند کارها و وظــایفش را هــرتمینوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد  وريبهره"

  ."یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسانها وريبهرهقبل انجام دهد اعتقاد به بهبود 

  ژاپن وريبهرهمرکز 

نیــروي انســانی و ســایر عوامــل بــه شــیوه  به حداکثر رساندن استفاده از منابع فیزیکی،"را  وريبهره

گسترش بازارها، افــزایش اشــتغال و بــاال رفــتن  ند که منجر به کاهش هزینه هاي تولید،کمیعریف تمیعل

  ).1390(طالقانی و همکاران، "ودشمیسطح زندگی همه آحاد جامعه 

  سازمان بین المللی کار

ســرمایه،  عبارتند از: نسبت ستاده ها بــه یکــی از عوامــل تولیــد (زمــین، وريبهرهاز دید این سازمان 

این سازمان، مــدیریت را بعنــوان یکــی از عوامــل تولیــد تنها تفاوت این است که  نیروي کار و مدیریت).

  ).1384ند (احدي نیا،کمیمحسوب 

  ایران وريبهرهسازمان ملی 

وان معیــار ارزیــابی فعالیتهــا در بخــش هــاي تمیرا  وريبهرهایران،  وريبهرهبه اعتقاد سازمان ملی "

ده) بــر منــابع و آنچــه کــه بــراي اجتماعی قلمداد کرد که نسبت مطلوبیت حاصله (ســتا -مختلف اقتصادي

  ."ودشمینشان داده  حصول به آنصرف شده است،

  آمریکا وريبهرهمرکز 

  آمریکا این تعریف را ارائه کرد. وريبهرهمرکز  1980و اوایل  1970در اواخر دهه 
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  قیمت تعدیل شده×وريبهرهسود=

نگــرش اقتصــادي یعنــی تولیــد  را در وريبهرهدکتر جان کندریک و دانیل گرامر،  گرامر: –کندریک 

  الص داخلی به ازاي هر نفر در ساعت کار می دانند. سرانه یا میزان ناخ

  معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کاال و خدمات. استینر:

  نسبت میان بازده به هزینه هاي تولیدي. استیگل:

  بع مصرف شده.تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازائ منا دیویس:

  ).1391گی بین خروجی به ورودي (حسینی نودهی،شمییک نسبت ه ابریکانت:

به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیــروي انســانی وتمهیــدات بــه طریــق  عبارت است از: وريبهره

  ه منظور کاهش هزینه ها و جلب رضایت کارکنان، مدیران ومصرف کنندگان.بمیعل

نســبت کــل تولیــد یــا ؛ عبارتنــد از وريبهــرهوان گفت تمیبطور کلی  ،کر شدهذبا توجه به تعاریف 

خروجی به کل مصرف یا ورودي در یک دوره زمانی که بعنوان معیار براي سنجش کارآمــدي فراینــدهاي 

  ود.شمیتولید شرکت استفاده 

ه بیــان دیگــر بــ ترکیبــی از کــارایی و اثــر بخشــی اســت. وريبهرهبه نظر دراکر ؛ در تعریفی ساده تر

  ).1999(دراکر، "انجام درست کارهاي درست" ؛عبارتست از وريبهره

  وريبهرهمنافع و فوائد  - 2-2-3

  براي سیستم هاي دولتی و شرکتها را میتوان به شرح ذیل برشمرد: وريبهرهمنافع و 

ارکنــان افزایش سود و درامد،کاهش هزینه ها، افزایش تقاضا، رضایت شغلی کارکنان، سرعت عمل ک

و دقت عمل آنها، ایجاد رقابت سالمتر، ارتقــاء شــغلی کارکنــان، انجــام درســت کارهــا و انجــام کارهــاي 

ارکنــان، افــزایش حقــوق و دســتمزد، امنیــت شــغلی، کمیدرست، ایجاد محیط کاري جذاب، آموزش عمو

  افزایش کیفیت زندگی کاري، افزایش انگیزه کاري.
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مستلزم کوشش و تالش برنامه ریــزي شــده همــه جانبــه از ســوي  يوربهرهبنابراین، بهبود و ارتقاء 

افراد و مسئولین ذیربط است که خود نیازمند شرایط کار و تغییر محرکه ها و روشهاي انگیزشــی کارکنــان، 

  ).1390ود (صیادي،شمیبهبود نظام ها، دستورالعملها، قوانین، بخشنامه ها، روش ها، فناوري و غیره 

  رایی و اثربخشیمفاهیم کا - 2-2-4

در ادبیات مدیریت، اثربخش را انجــام کارهــاي درســت و کــارآیی راانجــام درســت کارهــا تعریــف 

اند. مفهوم اثربخشی در درون مفهوم کارایی جا دارد. و نیز کارآیی جنبه کمی و اثربخشی جنیــه کیفــی کرده

   دارد.

  کارآیی

ترین کــاري کــه انجــام شــده اســت. ســطح کارایی به معناي کمترین زمان یا انرژي مصرفی براي بیش

و  وريبهــرهافزایش کارایی مستقیما به دست مدیران سپرده شده اســت. افــزایش کــارایی موجــب ارتقــاء 

  کمک موثر در نیل به اهداف سازمانی خواهد شد .

واژه کارآیی، مفهوم محدودتري داردودر رابطه با کــار هــاي درون ســازمان عبــارت اســت از مقــدار 

ه براي تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده است و میتوان آن رابر حسب نســبت مصــرف منابعی ک

به محصول محاسبه کرد. اگر سازمانی بتواند در مقایسه با سازمان دیگر با صرف مقدار کمتري از منابع بــه 

ار ویند که کارایی بیشتري دارد. به عبارت دیگــر کــارایی در واقــع نســبت مقــدگمیهدف مشخص برسد، 

  ).1388ود به مقدار کاري که باید انجام گیرد (کارگرو فرجی پور،شمیکاري که انجام 

  اثربخشی

منظور از اثربخشی درواقع بررسی میزان موثر بودن اقدامات انجام شده براي دســتیابی بــه اهــداف از 

ود. شــمیه گیــري میزان تحقق اهداف انداز پیش تعیین شده است. به عبارتی ساده تر در مطالعه اثربخشی،

بــه ایــن معنــا کــه اثربخشــی  ایست گامی فراتر نهاد،بمیاما به نظر می رسد براي تعریف مفهوم اثربخشی 

هنگامی در یک دوره آموزش حاصــل خواهــد شــدکه اوال نیازهــاي آموزشــی بــه روشــنی تشــخیص داده 
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برنامه طراحی شــده بــه درســتی ود. ثانیا برنامه مناسبی براي برطرف ساختن نیازها طراحی شود. ثالثا شمی

 ود.شــمیرابعا ارزیابی مناســبی از فراینــد آمــوزش ودر نهایــت دســتیابی بــه اهــداف انجــام  اجرا گردد و 

  ."ودشمیاثربخشی کلید موفقیت سازمان محسوب "

  تعاریفی از اثربخشی

مــی آیــد.  اثربخشی سازمان عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدف هاي مورد نظر نائــل

  نامید.   "انجام کارهاي درست"وان تمیاثربخشی یک مفهوم کلی دارد. به بیان ساده تر اثربخشی را 

  ).1390(خانی و همکاران، اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده

نظــر حاصــل  به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تالش انجام شــده نتــایج مــورد

ود. شــمیمربوط بــه کــارایی  شده است. درحالیکه نحوه استفاده و بهره برداري از منابع براي نیل به نتایج ،

  ."اثربخشی یعنی انجام دادن کارهاي درست"پیتردراکر معتقد است: 

  در یک سازمان وريبهرهانواع عوامل  - 2-2-5

مانندمســائل اقتصــادي،  ات مــدیریت اســت،: این عوامل که خــارج از اختیــارعوامل برون سازمانی

 اجتماعی، سیاسی، قوانین و مقررات، فرهنگی، برنامه ریزي دولت و نظایر آن.

: اولین عامل آن ،مدیریت کالن و به خصوص مدیریت منــابع انســانی اســت. عوامل درون سازمانی

زنــد. انسانی را رقم مــیزیرا این عامل است که چگونگی گرفتن خدمت ودر واقع ارزش افزوده از نیروي 

 ).1390وان به موارد زیر اشاره کرد (کرم بیگی،تمی در مورد آسیب شناسی این عوامل،

 ضعف در سازماندهی نیروي انسانی

 عدم تطابق شغل و شاغل

 انواع قراردادهاي کاري،عدم تضمین وامنیت شغلی

 ناکارامدي سیستم توزیع پرداخت
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ن است واگر در نیروي کار انگیزه ضــعیف باشــد، حرکــت کنــد بعنوان محرك اجتماعی انسا انگیزه:

یرد . که یکی از عوامل انگیزش حقــوق و دســتمزد اســت  کــه هــم گمیود و با اهداف شغلی فاصله شمی

اکنون حقوق طیف وسیعی از کارکنان با سطح هزینه ها همخوانی ندارد و این امــر باعــث نگرانــی نیــروي 

 ز الزم را در ایفاي وظایف خود داشته باشند.وانند تمرکتمیود و نشمیکار 

   چهارچوب نظري پژوهش - 2-2-6

که بوسیله پال هرسی و گلد اسمیت طراحــی  Achieveاز مدل  وريبهرهدر بررسی عوامل موثر بر 

  اشد:بمیشده بعنوان چهارچوب نظري تحقیق حاضر استفاده شده است که به شرح ذیل 

کارکنــان تــابعی  وريبهره)، Achieveگلداسمیت(معروف به هرسی و  مدل هرسی و گلد اسمیت:

از متغیرهایی است و چون این عوامل با بررسی هاي انجام گرفتــه بعنــوان عوامــل اصــلی و تاثیرگــذار در 

نیــروي انســانی  وريبهــرهنیروي انسانی معرفی شده واز طرفی مهمترین وظایف مــدیران بهبــود  وريبهره

اشد ودر پژوهش حاضــر نیــز جهــت بمیز مدل هاي شناخته شده در این زمینه است. لذا، مدل اچیو یکی ا

  کارکنان از آن استفاده شده که مولفه هاي آن بدین شرح است: وريبهرهبررسی 

در مدل اچیو اصطالح توانایی به دانش و مهــارت هــاي پیــروان گفتــه  توانایی (دانش و مهارت):  

شتري دیده اند قادرند از سرمایه بهتر وبیشتر و به نحــو کارامــدتري ود. کارکنانی که آموزش بهتر و بیشمی

 استفاده کنند.

وضوح به درك و پــذیرش نحــوه کار،محــل و چگــونگی انجــام آن  وضوح (درك یا تصورنقش) :

نحــوه  ود. براي آنکه پیروان درکی از مشگل داشته باشند باید براي آن مقاصد و اهــداف عمــده،شمیگفته 

(چه هدف هایی در چه زمــانی بیشــترین  مقاصد و اهداف و اولویت ها ي اهداف و مقاصد رسیدن به این

 اهمیت را دارند) بطور کلی صریح و واضح شده باشند.
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ود که پیرو بــراي شمیاصطالح کمک به کمک سازمانی یا حمایتی گفته  کمک (حمایت سازمانی) :

ــل ح ــی از عوام ــاز دارد برخ ــه آن نی ــار ب ــی ک ــل اثربخش ــوارد تکمی ــن م ــامل ای ــازمانی ش ــت س مای

 تسهیالتی که براي کامل کردن وظیفه الزم است. هستند:بودجه،وسایل،

اصطالح انگیزه یا انگیزش براي کامل کردن وظیفه خاص بــه گونــه اي  انگیزه (انگیزش یا تمایل) :

 ود.شمیتوفیق آمیز اطالق 

روزانه عملکرد و مرورهاي گاه به گــاه ارزیابی به بازخورد  ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد) :

 دهد پیوسته از چند و چون کار مطلع باشند.ود. روند بازخورد مناسب به پیروان اجازه میشمیگفته 

اصطالح اعتبار به مناسب بودن تصمیم هاي مدیر در مــورد  اعتبار (اعمال معتبر و حقوقی پرسنل) :

 ود.شمیمنابع انسانی اطالق 

وانند حتی بــا تمیاصطالح محیط به آن عوامل خارجی گفته مس شود که  طی) :محیط (تناسب محی

 بــاز هــم بــه عملکــرد تاثیرگذارنــد وانایی وضوح، حمایت و انگیزه الزم براي شــغل،تمیوجود داشتن تما

  ).1388(یعقوبی و همکاران،

  ه زیر میداند.نیروي انسانی را تابعی از متغیرهاي هفت گان وريبهرهرضائیان عوامل کلیدي در 

انگیــزش و ، شناخت سازمان، حمایت سازمانی، توان با آمادگی کار (دانش و مهارت انجام کار)

  .اعتبار، بازخورد عملکرد، تمایل

ــارانش ( ــدمن و همک ــده گل ــه عقی ــه 1995ب ــارت اســت از دادن ارزش ب ــازمانی عب ــابکی س )، چ

  وایجاد مشارکت در کارکنان. مشتري،آمادگی براي مواجهه با تغییرات، توجه به مهارت ها 

) و نیــز نظــرات فــردوس و 1986) بر اساس نظرات ناکان (1998در این راستا، فوکورکا و فیلدنر (

) مدلی را براي بهبود قابلیت هاي چابکی تهیه و طراحی کرده اند. این مــدل حــاکی از آن 1990دي میر (
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ننــد کمیي عملکردي بر بهبود چابکی تاکیــد هایی که بدون در نظر گرفتن سایر قابلیت هااست که شرکت

  احتماال با شکست و ناکامی روبه رو خواهند شد.

پیش از شروع به ایجاد و کاربرد چــابکی الزم اســت مبنــاي شایســتگی در ســایر ویژگیهــاي رقــابتی 

  مشخص شود.

 هاانســازممدل تل ماسه اي شکل که به نوعی مدل بسط یافته فردوس و دي میر است، به شــرکتها و 

ند که در آینده براي رقابت و پایداري، بر بعد چابکی حساب ویژه اي بــاز کننــد (فوکورکــا و کمیپیشنهاد 

  ).1998فیلدنر،

وان بــه صــورت همراســتایی نزدیــک ســاختن بــه تــمی) معتقد است که چابکی را 1999ورنادات (

یی کارکنــان بــا هامانســازنیازهاي متغیر کاري در جهــت کســب مزیــت رقابــت تعریــف کــرد. در چنــین 

هاي سازمان در یک راستا قرار داشته و این دو توام با یکدیگر هستند تا به نیاز هاي متغیــر مشــتریان هدف

  پاسخ مناسبی بدهند. 

از دیدگاه دي هلن و فیلیپس، فراموشــی ســازمانی عبــارت اســت از دســت دادن داوطلبانــه یــا غیــر 

  داوطلبانه دانش سازمانی . 

هــا مانی اغلب به فرایند فراموشی هدفمند سازمانی وابسته است به این معنا کــه شــرکتیادگیري ساز

هــا را در براي ایجاد تغییر اغلب نیاز به کسب توانایی جدید ندارنــد بلکــه بایــد دانــش قــدیمی را کــه آن

 گذشته محدود کرده فراموش کنند. 

  دو بعد فراموشی سازمانی عبارتند از:

  گاهانه یا تصادفیفراموشی فراموشی نا آ -

 آگاهانه یا هدفمند . -
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