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(تاریخ دریافت4931/20/20 :؛ تاریخ پذیرش)4931/20/02 :

چکیده
فراموشی سازمانی مفهومی جدید است که مدتی است به متون نظری سازمان و مدیریت وارد شده و مورد توجه محققان در این ررهنه
قرار گرفته است .در پژوهش پیش رو اثر فراموشی سازمانی (هدفمند و غیرهدفمند) بنر فراینند ینادگیری سنازمانی بررسنی شنده اسنت.
پژوهش حاضر از نظر روش توهیفی و از ننو پیمایشنی و از منظنر هندا کناربردی اسنت .بنرای جمن آوری دادههنا پرسشننامههنای
محقق ساختۀ یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی بهکار گرفته شده است .جامعۀ مورد بررسی همۀ مدیران و کارشناسان دفتنر مرکن ی
جهاد دانشگاهی شهر تهران و نمونۀ پژوهش نی طبق فرمول کوکران  401نفر است که به روش تصادفی ساده از جامعۀ آمناری انتانا
شدند .نتایج حاکی از آن است که فراموشی سازمانی هدفمند اثر مثبت و معنادار بر فرایند یادگیری سازمانی دارد ،در حنایی کنه فراموشنی
سازمانی غیرهدفمند بر مراحل فرایند یادگیری سازمانی اثر معنادار نداشته است .در ادامه نی اثر فراموشی سازمانی هدفمند و غیرهدفمنند
بر متغیرهای گوناگون اندازهگیری شد .برای مثال مشاص شد فراموشی سازمانی هدفمند بر نشر دانش ،رملکرد دانش و بازنگری نتنایج
اثر معنادار و مثبت دارد .همچنی  ،نتایج نشان داد فراموشی سازمانی غیرهدفمند بر متغیرهای یادشده اثر معنادار نداشته است.

کلیدواژگان
بازنگری نتایج ،رملکرد دانش ،فراموشی سازمانی هدفمند ،فراموشی سازمانی غیرهدفمند ،نشر دانش.
* نویسندة مسئول ،رایانامهa.poorhatami@gmail.com :
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مقدمه
در محيطي كه نشانههاي اصلي آن توسعة روزافزون دانش و فناوري است ،روشهاي كسب دانشش
شكل سنتي خود را از دست ميدهد و در اشكالي نوین ظاهر ميشود .این شرایط ،محيط حاضر را
به محيطي رقابتي و پرچالش تبشدیل مشيكنشد و پشارادای هشاي ددیشدي را بلشب كشرد اسشت .در
پارادای هاي ددید مربوط به دانش سازماني بزرگترین امتياز رقابتي توان یادگيري اسشت .بشر ایشن
اساس ،سازمانهایي موفقاند كه زودتر ،سریعتشر و بتتشر از رقبشا یشاد بديرنشد .بشه همشين دليشل در
سالهاي اخير رشدي فزایند در تحقيقات مرتبط با یادگيري سازماني مشاهد ميشود (حاديپشور
و كاشاني ،9831 ،ص .)931اما همانبور كه یادگيري در سازمانها بيشتر ميششود و سيسشت هشاي
حافظه در سازمانها در بهخابرسپردن و حفظ دانش ،كارآمدتر ميشوند ،چالشها و موانع بيششتري
در ادار كردن دانش نيز پدید ميآیند .یكي از این چالشها دانشهاي منسوخ و قشدیمي مودشود در
سازمان است كه مانعي براي یادگيري سازمانياند ،لذا سازمانهایي كه با حج باالیي از انواع دانش
روبهرو هستند ،به مدیریتي نياز دارند كه بي آن باید قسمتي از دانش قدیمي فراموش شود ،چهبسا
قسمت اعظ چالشهاي مدیریتي در این وضعيت ،بيش از پرداختن به مدیریت یادگيري ،پرداختن
به مسئلة مدیریت فراموشي باشد .متأسفانه دانش و چدوندي حذف دانش ناخواسته در سشازمانهشا
كمتر ارزیابي شد است ،در حالي كه این فرایند ممكن است بهبور ببيعي رخ دهشد .در حقيقشت،
سازمانها باید به دنبال خلق فرایندهایي باشند كه نهتنتا براي یشادگيري و ندتشداري از آنچشه متش
است ضروري است ،بلكه براي عدم یادگيري و ادتناب از آنچه مت نيست ،نيز الزم باشد.
بیان مسئله
حدود ني قرن از عمر مباحث یادگيري سازماني ميگذرد و در حال حاضر نيز بشهبشور فزاینشد در
حال رشد است ) .(Lopez et al., 2005, p.235اهميت یادگيري مستمر و قوي در سازمانها هرگز تا
این انداز حياتي نبود است .به دليل ودود نيروهشایي ماننشد دتشانيششدن و فنشاوري ،سشرعت و
پيچيدگي تحوالت بوري افزایش یافت كه سازمانها مجبشور ششدند بشراي ادامشة حيشات همشوار
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چيزهاي بيشتري یاد بديرند (ماركودا ،9833 ،ص .)9امشا قبشل از اینكشه سشازمانهشا بخواهنشد یشاد
بديرند ،باید آنچه را كه براي سازمان غيرمفيد است فراموش كنند .از این رو تالش مدیریت دانشش
بر دو پایه استوار است ،نخست سازمان باید بتواند دانش نشوین را بيشاموزد كشه در متشون مشدیریت
یادگيري سازماني ناميد شد است .در ندا دوم سازمان باید شایستدي داشته باشد كه بتواند دانش
مودود خود را تحت كنترل درآورد و در موارد ضروري ك و زیاد ،و به عبارتي اصالح كند كشه از
آن به عنوان فراموشي سازماني هدفمند نام برد ميشود .از این رو ميتوان گفت در اغلشب اوقشات
فراموشي سازماني بخش ضروري و اساسي از یادگيري سازماني است .به عبارت دیدر« ،یشادگيري
و فراموشي كامالً به یكشدیدر مشرتبط مشيباششند» ( .)Bettis & Prahalad, 1995, p.16امشا در واقشع
سازمانها هموار بر حفاظت از دانش ،تأكيد ميكنند ،در حالي كه توانایي در فراموشكردن و تغيير
نيز به همين انداز اهميت دارد (مشبكي و ربيعه ،9831 ،ص .)911زیرا در عصر حاضر كشه عصشر
دانش و دانایي ناميد ميشود ،سازمانها شاهد محيطهایي هستند كه روزبهروز پویاتر مشيششوند و
تغيير دزء ددایيناپذیر دنياي امروز است .در نتيجه ،سازمانها باید خود را براي ادامشة حيشات در
چنين محيطي قادر كنند (ميراسماعيلي ،9831 ،ص )951و دانشش سشازماني نيشز بایشد متناسشب بشا
تغييرات محيطي تغيير كند تا بتواند عملكرد و موقعيت رقابتي سازمان را بتبشود بخششد (
2006, p.186

& Pham

 .)Swierczek,در این شرایط متغير و پویشا سشازمانهشا بشراي بقشا و افشزایش قابليشت

یادگيري سازماني به ادراي برنامههاي فراموشي سازماني دتت كسب دانش ددید ،بهكشارگيري آن
و فراموشي دانش غيرضروري نياز دارند .بشا بشهكشارگيري ایشن برنامشه ،سشازمانهشا مشيتواننشد بشر
چالشهاي بيروني و دروني چير شوند و زمينة مساعد را براي حشذف دانشش كتنشه و غيرمفيشد و
كسب دانش ددید و ضروري براي خود و كاركنان فراه كنند .این مسئله دربارة دتاد دانششداهي
كه خود یك سازمان دانشبنيان و دانشمحور است و در واقع خود متولي آموزش كاركنان دولت و
پيشرو در حوز هاي پژوهشي گوناگون است ،اهميت دوچندان دارد .بنشابراین ،سشؤالهشاي اصشلي
مقاله این است كه «آیا فراموشي سازماني هدفمند ميتواند به بتبود یادگيري سازماني منجر ششود »
و «آیا فراموشي غيرهدفمند یا تصادفي ميتواند مانع یادگيري سازماني شود »
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مبانی نظري پژوهش
یادگیري سازمانی و فرایندهاي آن

همدان اتفاق نظر دارند كه یشادگيري سشازماني مفتشومي پيچيشد و چندبعشدي اسشت كشه از منظشر
رشتههاي مختلف بررسي شد است .به دليل ميانرشتهايبشودن مفتشوم یشادگيري سشازماني ،یشافتن
تعریفي كه بهبور وسيع مورد پذیرش قشرار گيشرد ،مششكل اسشت (قربشانيزاد و مششبكي،9831 ،
ص .)31یادگيري سازماني فرایندي پویا است كه سازمان را قشادر مشيكنشد بشه سشرعت بشا تغييشر
سازگار شود .این فرایند شامل توليد دانش ددید ،متشارتهشا و رفتارهشا مشيششود (

Zhang et al.,

 .)2009یادگيري سازماني روشي است كه سازمانها ایجاد ،تكميل و سازماندهي ميكنند تا دانش و
دریانهاي عادي كار در رابطه با فعاليتها و بتبود كارایي سازمان از بریق بهكارگيري متارتهاي
گستردة نيروي كار توسعه یابد

).(Lamsa, 2008, p.12

فرایند یادگیري سازمانی از منظر هیوبر و سلیترونرور ()1111

یادگيري سازماني فرایندي است كه از سه مرحلة متفاوت تشكيل شد است:
الف) كسب (توليد) ابالعات :1به تجمع و ارزیابي ابالعات مربوط بشه نيازهشا و تشردي هشاي
مشتریان و نيروهاي مؤثر در تقویت نيازها و خواستههاي آنان اشار

ميكند.

ب) نشر و توزیع ابالعات :8فرایندي است كه بي آن ابالعشات مربشوط بشه بشازار درون یشك
شركت خاص مبادله

ميشود.

ج) تعبير و تفسير مشترك :1فرایندي اسشت كشه بشي آن ابالعشات معنشادار مشيششود .البتشه بشا
درنظرگرفتن محدودیتهاي مودود در انتقال ابالعات و توسعة فت مششترك و مشدلهشاي
مفتومي مشترك در بين افراد.
1. Dynamic process
)2. Dynamication Acquisition (Generation
)3. Information Dissemination (Distribution
4. Shared Interpretation
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فرایند یادگیري سازمانی از نظر دفت و ویک)1194( 1

یادگيري سازماني فرایندي سهمرحلهاي است :الف) كنكاش و دمشعآوري ابالعشات ب) تعبيشر و
تفسير ابالعات ج) یادگيري با بهكارگيري عملي از ابالعات معرفي كرد است.
فرایند یادگیري سازمانی از دیدگاه نوناکا و تاکوچی ()1111

از نظر آنها فرایند تسلط به دانش (یادگيري سازماني) شامل سه مرحله است :الف) اكتساب دانش
(شناسایي و گردآوري ابالعات مفيد) ب) بهكارگيري دانش (استفادة عملي از دانشش) ج) انتقشال
دانش (توزیع و نشر دانش در سراسر سازمان) (عالمه و مقدمي ،9831 ،ص.)11
فرایند یادگیري سازمانی از دیدگاه زارعیمتین ()1399

همانبور كه در شكل  9مشاهد ميشود ،بر اساس نظر زارعشيمتشين ( )9833فراینشد یشادگيري از
بازندري نتایج كسبشد شروع ميشود .فرایندهاي یادگيري بشه سشه مرحلشه تقسشي ششد اسشت:
 .9انتشار دانش  .1عملكرد دانش  .8بازندري نتایج.

كسب دانش
ددید

بازندري

كسب
نتایج

نظام باورها،
عملكرد

ارزشها،
دانش ،متارت

انتشار دانش كسبشد

شكل  .1فرایند یادگیری سازمانی (زارعیمتین ،1811 ،ص)308

1. Daft and Weick
2. Takochi
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جدول  .1جمعبندی نظرها دربارة فرایند یادگیری

مراحل

توضیح

اكتساب /خلق

كنكاش محيط دروني و بيروني ،و شناسایي و گردآوري ابالعات مفيد براي

ابالعات

سازمان و مرور نتایج عملكرد و تجربههاي گذشته و ایجاد ابالعات ددید.

فرایند یادگیری سازمانی

تبادل /تعبير و تفسير
ابالعات

توزیع و تبادل ابالعات بين افراد ،گرو ها و بخشهاي مختلف سازمان و تعبير و
تفسير ابالعات توسط آنها .در این مرحله توده به دریان و گردش ابالعات و
نوع ارتبابات در سطوح مختلف سازمان مت است.

بهكارگيري

بهكارگيري ابالعات متناسب با شرایط و نيازمنديهاي سازمان استفادة عملي از

ابالعات /ایجاد

ابالعات و بررسي نتایج رفتاري آن و توليد دانش ددید و افزودن آن به

دانش

سيست هاي فعلي دانش در سازمان.

نتادینهكردن دانش

عموميشدن دانش ددید در سراسر سازمان و بهكارگيري آن در فعاليتهاي
روزمر و تبدیل دانش نظري به دانش عملي و كاربردي

منبع :قربانيزاد و مشبكي ،9831 ،ص19

فراموشی سازمانی
مفهومشناسی فراموشی سازمانی

فراموشي سازماني 9به عنوان مفتومي ددید در عرصة عل و دانش ،اخيراً مشورد تودشه محققشان و
پژوهشدران قرار گرفته است .در اولين دریان علمي ،تحقيق انجامگرفته توسط اسمات و مورتشون

1

( )9135و اسمات ( ،)9131فراموشي سازماني را با مفتوم استتالك دانش در برنامهریشزي توليشد و
برنامهریزي در سشط گسشترد اي مشرتبط دانسشتهانشد .اولشين اقشدامات توسشط ویكنشد )9111( 8و
آندرسون )9135( 1در سط عملياتي و بر اساس مطالعات تخریب دانش و به علت ایجاد وقفشه در
فرایند توليد توسعه داد شد است (عليمحمدي ،9811 ،ص.)11-13

1. Organizational forgetting
2. Morton & Smunt
3. Wickend
4. Anderson
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در زمينة نظریههاي سازماني ،محققان مفتشوم فراموششي را در فراینشد ازدسشتدادن عمشدي یشا
غيرعمدي دانش سازماني مطرح كشرد انشد ( .)Holan & Philips, 2004, p.1607برخشي نویسشندگان
دیدر نيز فراموشي را به عنوان فرایندي ضروري براي تبدیل نظرهاي مسلط بر سازمان به نظرهشاي
ددید تعریف كرد اند« :قبل از سازماندهي ،ایشد هشاي ددیشد را امتحشان كنيشد» .سشازمان هشا بایشد
محفوظات قدیمي را كشف و نابود كنند ).(Sune & Fernandez, 2008, p.5
بهكارندرفتن دانش حاصل از یادگيري ،ناتواني ششركت در كدگشذاري و مستندسشازي دانشش و
نداشتن انديزش براي تستي آن مت ترین عوامل فراموششي دانشش در سشازمانهاسشت

( & Synder

.)Cumming, 1998, p.876
انواع فراموشی سازمانی

بهبور عمد فراموشي سازماني از دو دیدگا كلي بررسي شد اسشت (

Sune & Fernandez, 2009,

:)p.625
 دیدگاه اول :فراموشي تصادفي یا ناخواسته و بشه صشورت تخریشب قسشمتي از انبشارة دانششسازماني.

 دیدگاه دوم :فراموشي سازماني به عنوان فرایندي عمدي و آگاهانه قبل از یادگيري سازماني.فراموشی سازمانی غیرهدفمند (تصادفی)

1

فراموشي سازماني غيرهدفمند در بسياري اوقات هزینشههششاي زیششادي را بششر سششازمان تحميششل
مشي كنشد و بسياري از كشورهاي دنيا ساالنه منابع زیادي دتت كسشب دانشش و ابالعشات هزینشه
ميكنند (یعقوبي و همكاران ،9811 ،ص .)1مت ترین عواملي كه سشازمان را بشه سشمت فراموششي
سوق ميدهد ،ناتواني در كسب و انتشار یادگيري در سازمان ،عشدم بشهكارگيري دانشش حاصشل از
یادگيري ،ناتواني شركت در كدگذاري و مستندسازي دانش و نداشتن انديز براي تستي آن اسشت
(عليمحمدي ،9811،ص.)11
1. Accidental forgetting
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دانشمندان استدالل ميكنند به سبب خطا و اشتبا  ،یشا ناكشافيبشودن 9ظرفيشت سيسشت حافظشة
سازماني دانش سازمان به سرعت از بين ميرود و از ه مشيپاششد (

Argote et al., 1990; Darr et

.)al., 1995; Epple et al., 1991
گاهي نيز سازمانها به دليل نداشتن سازوكارهاي عملي دچشار فراموششي سشازماني غيرهدفمنشد
مي شوند و نمي توانند فعاليتهایي را كه انجام داد اند به خابر بياورنشد و بشه همشين دليشل مجبشور
ميشوند شكستشان را دوبار تكرار كرد و فرمولهاي موفقيت را از نو كشف كنند و ممكن اسشت
این كار را بارها تكرار كننشد ( .)Day, 1994, p.44فراموششي تصشادفي ممكشن اسشت تنتشا مودشب
دوبار كاري براي افراد شود ،اما براي سازمان ميتواند بسيار دردسرزا باشد

( Ciulu & Cuza, 2008,

 .)p.2فيليپس و هوالن بيان ميكنند كه دانش فراموش شد در این نوع فراموشي اغلشب مربشوط بشه
دانشها ي بسيار باارزش و حياتي سازمان است كه این فرایند مي تواند براي سازمان بسيار مخشرب
و زیان بار باشد چرا كه سازمان مجبور خواهد شد تشا دانشش از دسشت رفتشه را دوبشار یشاد بديشرد
).(Holan et al., 2004, p.46

فراموشی سازمانی هدفمند

در ندا آزمي فراموشي برنامهریزيشد  1عملي عمدي ،فعال 8و آگاهانه است .در اینجا یشك اقشدام
آگاهانه براحي ميشود تا دانشي كه مربوط به گذشته بشود اسشت فرامشوش ششود (

Azmi, 2007,

 .)p.247به عبارتي دیدر ،گاهي فراموشكردن ابالعشات غيرضشروري الزم و گشاهي دلشوگيري از
فراموششدن ابالعات مفيد ،مت دلو ميكند .اتخاذ راهبردهاي مناسب دربارة فراموشي سشازماني
از عوامل موفقيت و شكست در سازمان است (مشبكي و همكاران ،9811 ،ص.)11
در فراموشي هدفمند ،فراموشي براي ایجاد فضایي بهكار گرفته ميشود كه در دتشت یشادگيري
دانش ددید و حذف دانشي است كه زماني براي سازمان كارآمشد بشود ولشي اكنشون مشانع تحقشق
اهداف سازمان است

).(Holan & Philips, 2003
1. Inadequate
2. Planned forgetting
3. Active
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مدلهاي فراموشی
مدل آزمی

آزمي  ،فراموشي را به دو بخش مت برنامهریزيشد  9و برنامهریشزينششد  1تقسشي مشيكنشد .او بشا
تركيب دو عامل روش فراموشي و پيامشدهاي فراموششي ،فراموششي سشازماني را در چتشار حالشت
توصيف كرد است ).(Azmi, 2008, p.247
جدول .2نظریة آزمی دربارة فراموشی سازمانی

روش فراموشی /پیامدها

مثبت

منفی

آگاهانه (برنامهریزيشد )

یادگيريزدایي

خرابكاري

ناآگاهانه (برنامهریزينشد )

اضمحالل دانش

غفلت

غفلت :8در این حالت سازمان به بور برنامه ریزينششد  ،داد هشا ،ابالعشات ،دانشش ،متشارت و
روشهاي خود را به سبب غفلت از دست ميدهد.
خرابکاری :1این نوع فراموشي ،زماني روي مي دهد كه سازمان به شكل برنامه ریزيشد بخشي
از داد ها و دانش خود را فراموش مي كند ،ولي این فراموشي به آثار منفشي روي عملكشرد سشازمان
منجر ميشود.
اضمحالل :5این حالت از فراموشي در سازمان ،ناشي از اقدامات برنامهریزينشد اي اسشت كشه
پيامدهایي مثبت را براي سازمان به ارمغان ميآورد.
یادگیریزدایی :1این حالت بيان كنندة تالش سازمان در فراموششي یشك تجربشة تلش و نشاموفق
است (.)Azmi, 2007, pp.247-248
1. Planned
2. Unplanned
3. Negligence
4. Sabotagr
5. Decay
6. Unlearning
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مدل هالن و فیلیپس

دي هالن ،فراموشي سازماني را به گونه اي دیدر ببقه بنشدي مشي كنشد .او بشراي توصشيف فراموششي
سازماني ،درصدد پيوند بين روش فراموشي و نيز نوع دانش فراموششد است .بعشد اول ،تفشاوت
بين فراموشي آگاهانه و ناآگاهانه را نشان مي دهد و بعد دوم ،به منبع دانش 9اشار مي كنشد (داللشي
و خسرواني ،9811 ،ص.)911
زوال در حافظه :1در اینجا سازمان بهبور ناآگاهانه و تصادفي دانشي را كه مدت زیشادي اسشت
در حافظة سازماني قرار گرفته است ،فراموش ميكند (.)Holan et al., 2004, p.47
ناتوانی در کسب دانش :8شكست و ناتواني در كسب دانش یعني ناتواني سازمان در قشراردادن
و یكپارچهسازي دانش ددید در حافظه سازماني.
یادگیریزدایی :1یادگيريزدایي در این مورد توانایي براي ازبينبشردن دانشش قشدی بشه منظشور
فراه كردن فضایي براي ورود دانش ددید است كشه بشه عنشوان یشك بخشش ضشروري در فراینشد
یادگيري است (.)Bettis & Prahaland, 1985, p.10
اهميت یادگيريزدایي برنامه ها و روش هاي شناختهشد و آغاز یادگيري متارت ها و برنامه هاي
ددید به این دليل است كه خلق دانش ،فرایندي پویا است و به همين دليل اغلب ،یشادگيريزدایشي
برنامههاي مودود و یادگيري قابليتهاي ددید ،ضرورت دارد ).(Bhatt, 2000, p.91
پیشینة تحقیق

فيليپس و هوالن در مطالعة خود نيز به ارتباط نزدیك فراموشي با فرایندهشاي یشادگيري سشازماني و
سيست حافظة سازمانها پي بردند .در حقيقت ،سشه عنصشر یشادگيري ،فراموششي و ذخيشرة دانشش،
اهميتي یكسان در سيست مدیریت دانش سازمانها دارند (عزیزي و همكاران ،9831 ،ص.)811
1. Source of knowledge
2. Memory decay
3. Failure to capture
4. Unlearning
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زینگ و چن در سال  1191در پژوهشي پيمایشي رابطشة ميشان فراموششي سشازماني هدفمنشد و
قابليت یادگيري سازماي را با نوآوري سازماني در  191شركت چيني بررسي كرد اند .نتایج تحقيق
نشان داد فراموشي سازماني هدفمند ،تأثير مستقي و غيرمستقي بر نوآوري سازماني دارد ،در حشالي
كه قابليت یادگيري سازماني نقش متغير ميانجي را بين آن دو ایفا ميكند.
مشبكي و همكاران ( )9819در تحقيق خود به این نتيجه رسيدند كه فراموشي سازماني هدفمند
بر یادگيري سازماني اثر مستقي دارد .همچنين مشبكي و ربيعه ( )9833نيز در تحقيقشات خشود بشه
این نتيجه رسيدند و بيان كردند كه الزمشة پيشاد سشازي یشادگيري در سشازمان ،فراموششي سشازماني
هدفمند است.
دیوید و براچت ( )1119در پژوهش خود بيان مي كنند یكي از عوامل اساسي كه سشبب ایجشاد
فراموشي تصادفي در سازمان ميشود ،كاهش ميزان كسب متارت در افشراد اسشت ،كشه وي از ایشن
عامل تحت عنوان یادگيري سازماني یاد ميكند .یعني هر چه كسشب متشارت و یشادگيري در ميشان
افراد یك سازمان كاهش یابد ،فراموشي سازماني تصشادفي افشزایش مشيیابشد (

David & Brachet,

.)2011
بر اساس فرضية هوالن و فيليپس یادگيري ،تحت تأثير فراموششي اسشت زیشرا بشه سشازمان در
حذف دانش منسوخي كه دیدر به آن نياز ندارد و كسب دانش ددیشد كمشك مشيكنشد (

& Holan

.)Philips, 2003, pp.404-405
مدل مفهومی
چارچوب مفتومي پژوهش حاضر از بریق بررسيهاي انجامگرفته در متشون و پيششينة پشژوهش و
مدلها ي مختلفي كه در زمينة موضوع مورد بررسي (ارتبشاط بشين یشادگيري سشازماني و فراموششي
سازماني) ودود دارد ،حاصل شد است .همچنين ،مصشاحبة حضشوري بشا خبرگشان نيشز در تعيشين
چارچوب مفتومي مؤثر بود است.
در ببقهبنديها ي هالن ( )1111و آزمي ( ،)1111فراموشي سازماني بر اساس روش فراموششي
به دو دسته تقسي ميشود .9 :فراموشي سازماني هدفمند  .1فراموشي سازماني غيرهدفمند .لشذا در
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این تحقيق نيز بر اساس این نوع ببقهبندي از فراموشي سازماني ،فراموشي را به این دو بعد تقسي
كرد ای .
همچنين ،در مدل زارعيمتين ( )9833فرایندهشاي یشادگيري بشه سشه مرحلشة  .9انتششار دانشش
 .1عملكرد دانش  .8بازندري نتایج تقسي شد است كه در این تحقيق براي ببقهبنشدي یشادگيري
سازماني ،یادگيري را به این ابعاد تقسي بندي كرد ای  .با الدوگيري از مدلهاي مطرحشد و اعمال
شاخصهاي مناسب براي سنجش این مدلها از بریشق منشابع یادششد در ششكل  1مشدل مفتشومي
پژوهش حاضر نشان داد شد است.
انتشار دانش

H1
H2

H7

فراموشي سازماني
هدفمند

H3
H9

عملكرد دانش
H4
H8
H5

بازندري نتایج
H6

فراموشي سازماني
غيرهدفمند

شكل  .2مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش

روش تحقیق
پژوهش پيش رو از منظر هدف كاربردي و از نظر ششيوة گشردآوري داد هشا توصشيفي و پيمایششي
است .دامعة مورد بررسي در این پژوهش همة مدیران و كارشناسان دفتر مركزي دتاد دانششداهي
شتر تتران است كه  911نفر را شامل ميشود .روش نمونهگيري نيز روش تصادفي ساد است و با
به كارگيري ددول اعداد تصادفي از دامعة آماري انتخاب شد اسشت .بشراي تعيشين حجش نمونشه
فرمول كوكران براي دامعة محدود بهكار گرفته شد و حج نمونشه  911نفشر تعيشين ششد اسشت،
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براي دمعآوري داد ها ابزار پرسشنامة محققساخته با بيف پنجدردهاي ليكرت بهكار گرفته ششد
است .پرسشنامه  11سؤال دارد كه  95سؤال مربوط به یادگيري سازماني و نه سؤال نيز مربشوط بشه
فراموشي سازماني است .پرسشنامهها با مرادعشة مسشتقي و خوداظتشاري تكميشل ششد انشد .بشراي
سنجش روایي ظاهري و منطقي پرسشنامه ،ابزار پژوهش در اختيار  91نفشر از اسشتادان دانششداهي
قرار گرفت و پس از اعمال نظرهاي ایشان ،پرسشنامة نتایي تدوین شد .همچنين ،بشا بشهكشارگيري
تحليل عاملي تأیيدي روایي متغيرهاي مشاهد شد تأیيد شد .همانبشور كشه در ششكل  1مششاهد
ميشود بار عاملي همة متغيرهاي مشاهد شد بيشتر از  1/5است .براي بررسي پایشایي نيشز ضشریب
آلفاي كرونباخ محاسبه شد است .با بهكارگيري نرمافزار  SPSSميزان این ضریب محاسشبه ششد و
از آنجا كه ضریب آلفاي كرونباخ براي دو پرسشنامه بيش از  1/1به دست آمشد ،لشذا دو پرسششنامه
پایایي قابل قبول دارند .در ددول  8متغيرهاي پژوهش ،مؤلفهها و ميزان ضریب آلفاي كرونباخ هر
یك از آنها بيان شد است.
جدول  .8متغیرهای پژوهش ،مؤلفهها و میزان ضریب آلفای کرونباخ

مؤلفه  /ابعاد

مخفف

آلفای کرونباخ

تعداد سؤال

متغیر

نشر دانش

NASHR

1/315

5

عملكرد دانش

AMAL

1/191

5

بازندري نتایج

NATAYJ

1/311

5

فراموشي

فراموشي هدفمند

FHADAF

1/118

5

سازماني

فراموشي غيرهدفمند

FGHHAD

1/311

1

یادگيري سازماني

یافتههاي پژوهش
تحلیل جمعیتشناختی نمونه

براي سنجش وضعيت دمعيتشناختي اعضاي نمونه ،پنج سؤال مطرح شد كه نتشایج در دشدول 1
بيان شد است.
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جدول .3مقایسة درصد فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی

جنسیت

تحصیالت

سن

پست

جمعیتشناختی

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

ارشد و باالتر

مرد

زن

مدیر

کارشناس

کمتر از  03سال

بین  03تا 03

بین  03تا 53

بیشتر از 53

فراواني

1

91

55

11

31

11

81

11

89

19

15

91

درصد فراواني

5 /5

91/1

18/8

81/5

18

81

11/9

11/1

11/1

13

91/1

1 /1

متغیرهای

آزمون مدل و فرضیهها

مدل مفتومي پژوهش به كمك نرمافزار ليزرل  3/5آزمون شد .ضرایب مربوط به بارهاي عشاملي در
حد مناسبي است .براي آزمون فرضيهها باید به مقادیر تي هر مسير توده ششود .مقشادیر تشي ششش
مسير از قدر مطلق استاندارد  9/11بيشتر است .از ایشن رو ششش فرضشيه تأیيشد و سشه فرضشيه رد
ميشوند .شاخصهاي برازش مانند كايدو بر دردة آزادي ( ،)𝛘1 /dfنيكویي برازش ( )GFIو دشذر
برآورد واریانس خطاي تقریب ( )RMSEAدر سطحي قابل قبول قرار دارند .ميزان شاخص كايدو
بر دردة آزادي باید كمتر از  8باشد كه در این پژوهش  9/51است ،مقدار شاخص نيكویي برازش
نيز از آستانة قابل قبول  1/1بيشتر است و دذر واریانس خطاي تقریب نيشز از آسشتانة قابشل قبشول
 1/13كمتر است .از این رو ميتوان نتيجه گرفت مدل تدوینشد ببق چارچوب نظري و مطالعات
تجربي با واقعيت انطباق دارد و برازش داد ها به مدل ببق معيارهاي علمي در سطحي قابشل قبشول
قرار دارد .گزارش آزمون فرضيهها و مدل پژوهش در ددول  5نشان داد شد است.
ادامة جدول  .5گزارش آزمون فرضیهها و مدل پژوهش
مسیر

مقدار تی

ضریب مسیر

نتیجه

فراموشي هدفمند  نشر دانش

1/11

1/18

تأیيد

فراموشي هدفمند  عملكرد دانش

1/13

1/15

تأیيد

فراموشي هدفمند  بازندري نتایج

1/81

1/13

تأیيد

فراموشي غيرهدفمند  نشر دانش

1/59

1/11

رد

بررسی اثر فراموشی سازمانی هدفمند و غیرهدفمند بر فرایند یادگیري سازمانی (مورد مطالعه :دفتر ...
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ادامة جدول  .5گزارش آزمون فرضیهها و مدل پژوهش
مسیر

مقدار تی

ضریب مسیر

نتیجه

فراموشي غيرهدفمند  عملكرد دانش

1/11

1/11

رد

فراموشي غيرهدفمند  بازندري نتایج

1/91

1/11

رد

نشر دانش  عملكرد دانش

1/18

1/19

تأیيد

عملكرد دانش  بازندري نتایج

9/13

1/91

تأیيد

نشر دانش  بازندري دانش

1/19

1/11

تأیيد

=1/115

GFI

=9/51

X /df
2

RMSEA =1/111

شكل  .8مقادیر معناداری مسیرها (مقادیر تی)

شكل  8نشاندهندة مقادیر معناداري مسيرها (فرضيههاي پژوهشي) است كه با آمارة تي نششان
داد ميشود ،از آنجا كه ميزان سط خطا (آلفا) در این پژوهش  1/15است ،مسيرهایي كشه مقشادیر
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تي در آنها بيشتر از قدر مطلق  9/11باشد ،تأیيد ميشود .در غيشر ایشن صشورت رد خواهنشد ششد.
خروديهاي نرمافزار نشاندهندة تأ یيدششدن ششش مسشير و ردششدن سشه مسشير باقيمانشد اسشت.
همانبور كه در شكل  8مشاهد ميشود ،بيشترین ميزان معناداري مربوط به مسير اثر نششر دانشش
بر عملكرد دانش است (.)t=1/18

شكل  .3مقدار ضرایب مسیر استاندارد

شكل  1نشاندهندة یكي دیدر از خروديهاي نرمافزار ليزرل به عنوان نمودار مقشادیر ضشریب
مسير استاندارد است كه به آن بتا ( )βگویند .ميزان بتا نشاندهندة ميزان تبيينكنندگي متغير وابسشته
توسط متغير مستقل مربوط به خود است .ميزان این ضریب در حالت معمولي بشين مثبشت و منفشي
یك قرار دارد و اعداد خشارج از ایشن بشاز نششاندهنشدة مششكل همخطشي چندگانشة مسيرهاسشت.
همانبور كه در شكل  8مشاهد ميشود .فراموشي سازماني هدفمنشد بشر مرحلشة بشازندري نتشایج
بيشترین اثر مثبت ( )β=1/13را داشته است .بشدین مفتشوم كشه متغيشر مسشتقل فراموششي سشازماني
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هدفمند تبيينكنندة  13درصد از تغييرات در متغير وابستة بشازندري نتشایج اسشت .در ایشن نمشودار
ميزان بار عاملي متغيرهاي مشاهد شد نيز بيان شد است ،همانبور كشه مششاهد مشيششود همشة
بارهاي عاملي از آستانة قابل قبول  1/5بيشتر است .براي مثال ميزان بشار عشاملي  1/31بشراي متغيشر
مشاهد شدة نخست متغير مكنون نشر دانش بيانكنندة این است كه با یشك واحشد تغييشر در متغيشر
مشاهد شدة نخست به ميزان  1/11 = )1/31(1واحد تغييشر در متغيشر مكنشون نششر دانشش حاصشل
ميشود.
بحث و نتیجهگیري
اگرچه در سالهاي اخير پژوهشهایي در حوزة فراموشي سازماني انجام گرفته است ،هنوز مباحث
بسياري دربارة آثار احتمالي فراموشي سازماني بررسي نشد است .به ویشژ دربشارة آثشار فراموششي
سازماني هدفمند و غيرهدفمند بر یادگيري سازماني شناخت انشدكي ودشود دارد .ایشن مقالشه آثشار
فراموشي سازماني بر یادگيري سازماني را بررسي ميكند .یافتههشاي تحقيشق بشه ایشن ششرح اسشت:
مسيرهاي مودود در مدل با بهكارگيري مدلسازي معادالت سشاختاري حشاكي از تأیيدششدن ششش
فرضيه از نه فرضية پژوهش حاضر است .در این پژوهش یافته شد فراموشي سازماني هدفمنشد بشر
مراحل نشر دانش ،عملكرد دانش و بازندري نتایج اثر معنادار و مثبشت دارد .همچنشين ،یافتشه ششد
فراموشي سازماني هدفمند بر مرحلة بازندري نتایج بيشترین اثر مثبت را داشته است .این نتشایج بشا
یافتههاي مشبكي و همكاران ( ،)9819هوالن و فيليپس ( )1111و نيز مشبكي و همكشاران ()9833
همخواني دارد .همچنين ،نتایج نشان ميدهند فراموشي سازماني غيرهدفمند بر نشر دانش ،عملكرد
دانش و بازندري نتایج اثر معنادار نداشته است .این نتيجه تا حدودي با یافتههاي دیوید و براچشت
( )1119همخواني دارد .آنها در پژوهش خود اثري مثبشت ميشان فراموششي سشازماني تصشادفي یشا
غيرهدفمند و یادگيري سازماني نيافته بودند .آنها بيان كردند ميان این دو مفتوم اثري منفي حشاك
است و باعث كاهش یادگيري و كسب متارت در افراد ميشود .همچنشين ،در ایشن پشژوهش یافتشه
شد ميان مراحل مختلف فرایند یادگيري سازماني اثر مثبت و معنادار ودود دارد.
بهبور كل ،نتایج نشان ميدهد فراموشي سازماني هدفمند بر همة مراحل یادگيري سازماني اثشر
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مثبت و معنادار دارد .این دستاورد بيان ميكند فراموشي سازماني هدفمند عاملي مت براي یادگيري
سازماني است .مدیران باید با ایجاد انديزش ،تششویق و تحریشك افشراد در سشازمان آنهشا بشهبشور
هدفمند به سوي فراموشي دانش كتنه و قدیمي سوق دهند .همچنين ،افشراد را بشه كسشب ،توزیشع،
انتقال و بهكارگيري دانش مفيد مودود ،دانش ددید و نيز دانش ضمني (پنتان) هدایت كنند.
پیشنهادهایی بر مبناي نتایج تحقیق
با توده به نتایج تحقيق ،به منظور افزایش سطوح یادگيري سازماني و هشدایت و كنتشرل فراموششي
بهبور برنامهریزيشد دتت روزآمشدي پيوسشتة دانشش و متشارت در سشازمانهشا بشهویشژ دتشاد
دانشداهي سياستهاي زیر پيشنتاد ميشود:
 اصالح قوانین و فرایندها :بررسي قوانين و مقررات سازمان و شناسایي مشوارد غيرعملشي ودستوپاگير و حذف یا تعدیل آنشان از بریشق برگشزاري دلسشات درونسشازماني و تبشادل
ابالعات ميان مدیران و كاركنان دانشي.


یكپارچهسازي سيست هاي فناوري ابالعات و ارتبابات سشازمان بشه منظشور دسترسشي
آسان همة واحدها به دانش كسبشد توسط واحدهاي مختلف.



تقویت زیرساختهاي مناسب براي پشتيباني از فعاليتهاي بهكشارگيري دانشش ،ماننشد
تخصيص بودده و امكانات الزم به منظشور بشهكشارگيري دانشش ددیشد و نشوورود در
سازمان ،تخصيص منابع الزم براي پشتيباني دریانهشاي دانشش در سشازمان و تششریك
مساعي بين افراد در این زمينه.

 سیستمهای غیررسمی :كاهش رسميت بيشازحد محيط سازمان به منظور افزایش صميميتو افزایش اعتماد بين افراد ،بشهویشژ بشين زیردسشتان و مشافوق از بریشق ایجشاد گشرو هشاي
غيررسمي در سازمان.
 گززینش و اسزتخدام :دشذب نيشروي دششوان و صشاحب سشبك و داراي دانشش ددیششد درانجامدادن امور داري سازمان از بریق مصاحبه بهبوري كه افراد داراي روحية دمعگرایشي
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و روحية مشاركت و كار تيمي هستند ،بهكار گرفتشه ششوند .در مصشاحبه عشالو بشر داششتن
تخصص باید به روحية افراد در تستي دانش و بهكارگيري آن نيز توده شود.
 آموزش :حضشور مسشتمر و برنامشهریشزيششد كاركنشان و مشدیران دانششي در سشمينارها وهمایشهاي علمي سایر سازمانها دتت شناسشایي روشهشا ،متشارتهشا و دانشش ددیشد،
همچنين برگزاري همایشهاي علمي و پژوهشي دتت ورود دانششهشا و روشهشاي مفيشد
خارج از سازمان به داخل آن.
 مشارکت :مشاركتدادن همة افراد سشازمان در فراینشد بشازندري نتشایج بشه منظشور بررسشيعملكرد از زوایا ي مختلف .فراه كردن فضاي مناسب در سازمان دتت گفتوگو و مباحثة
كاركنان دربارة اعمال گذشته در دتت شناسایي عادتها و روشهاي نامناسشب انجشامدادن
كار توسط كاركنان و حذف آن.
 ارزیابی عملکرد و جبران خدمات :محاسبة ميزان نشر دانش و بهكشارگيري دانشش توسشطافراد به عنوان شاخصهاي ارزیابي عملكرد آنها در سازمان .ارزیابي عملكرد به دو صورت
فردي و سازماني به نحوي كه بررسي شود هر فرد در كسب ،نشر و بهكارگيري دانشش چشه
ميزان مؤ ثر بود است و دبشران خشدمات از بریشق پرداخشت پشاداش بشه صشورت مشالي و
غيرمادي.
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