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 چکيده
ها برای بهبود جایگاه رقابتی خود، مجبور هستند برای نگهداشت دانش موجود و نیز سازمان

های نوین مدیریت دانش را به کار گیرند. تالش سازمان در زمینه مدیریت دانش به یادگیری دانش

د ندی دست پیدا نماید تا بتواندو بخش قابل تفکیک است: نخست، سازمان باید به آنچنان توانم

دانش نوین را بیاموزد که این بخش را یادگیری سازمانی گویند. دوم، سازمان باید بتواند در برخی 

ها، دانش سازمانی خود را آگاهانه کنار بگذارد و دانش جدیدی را جایگزین نماید که این از موقعیت

هش با هدف شناسایی میزان فراموشی سازمانی بخش نیز فراموشی سازمانی نامیده می شود. این پژو

انجام شده است. در این مقاله پس از بررسی مفهوم و ابعاد فراموشی سازمانی در ادبیات نظری، سه 

بعد فراموشی )نوع فراموشی، پیامد فراموشی و روش فراموشی( شناسایی شد و رابطه این سه بعد 

سئوالی که توسط  52ای ش این ابعاد از پرسشنامهدر سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. برای سنج

گان تهیه شده است، استفاده گردید. جامعه مورد بررسی در این پژوهش تعدادی از نگارند

گیری در این مطالعه، تصادفی بوده است. برای های دولتی و خصوصی است. روش نمونهسازمان

سازی معادالت ساختاری و برای سنجش گیری ابعاد فراموشی سازمانی از روش مدلسنجش اندازه

ای ههای پژوهش از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافتهفرضیه

گانه فراموشی سازمانی را های پرسشنامه به نحو مناسبی ابعاد سهدهند پرسشپژوهش نشان می

 های پژوهش )رابطه بین نوع دانشکنند. همچنین نتایج بیانگر آن است که فرضیهگیری میاندازه

 .اندفراموش شده، روش فراموشی و پیامدهای فراموشی( مورد تایید قرار گرفته

سازی معادالت مدل فراموشی سازمانی، یادگیری سازمانی، دانش، :يديکل واژگان

 .ساختاری، چالش
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  واسطهنجمه 

 .تهران تحقیقات واحدعلوم-آزاد دانشگاه -مالی مدیریت ارشد کارشناسی

 

 نام نویسنده مسئول:
 نجمه واسطه

 فراموشی سازمانی؛ چالش مهم مدیران در عصر جدید کسب و کار
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 مقدمه
ها به حدی است که حتی دهد. این چالشها قرار میسازمانهای جدیدی را پیش روی و مداوم در محیط، چالش تغییرات گسترده

. این موضوع بنا به تعبیر (Azmi, 2005)شان موفقیت را به آسانی تکرار کنند توانند با تکنولوژی و تولید همیشگیهای موفق نمیشرکت

بازارها، نوآوری، انتقال منابع و یادگیری دانش جدید است ها نامیده شده و موفقیت در گرو ادغام ، پایان امپراطوری شرکت5هالو لیبرت 1پراهالد

(Prahalad & Lieberthal, 2003). 

های زیادی در زمینه مدیریت دانش اند و پژوهشای از ارزش مدیریت دانش آگاه شدهها به طور گستردههای گذشته، سازماندر طول دهه

نیازمند برپایی نظامی برای یادگیری، گردآوری، نگهداشت، و  -های سازمانیرین مؤلفهتبه عنوان یکی از مهم –انجام شده است. مدیریت دانش 

وری رپخش دانایی درون سازمان است. این نظام عالوه بر ترویج یادگیری سازمانی، باید توان آن را داشته باشد تا از یک سو از فراموشی دانش ض

ادگیری های یرغم نیاز به توسعه قابلیتمفید را به کنار نهد )فراموشی سازمانی(. علی و مفید جلوگیری کند و از سوی دیگر بتواند دانش غیر

ها به صورت طبیعی تمایل دارند کند که سازمان، بیان می3گیرند. کونکلینها همیشه به آسانی یاد نمیاست سازمان سازمانی، مطالعات نشان داده

 .(Conklin, 2001)تا فراموش کنند 

ها، های رقابتی شود، اما در برخی موقعیتتواند موجب از دست رفتن مزیتها میهای ارزشمند سازمانالعات، فنون و دانشفراموشی اط

رسد این پدیده یک فرآیند . به نظر می(De Holan, 2004)شود فراموشی سازمانی، منجر به افزایش رقابت و حذف عناصر غیر مفید دانش می

 . (Fernandez & Sune, 2009)تغییر است  الزم و ضروری در مدیریت
 

 چيستی فراموشی سازمانی  -1
خوبی شناخته نشده مفهوم فراموشی سازمانی اگرچه به سادگی قابل درک است، اما چگونگی ساز و کار اتفاق افتادن آن در سازمان به

تأثیر بگذارد، سازمان نیاز به فرآیندهایی دارد تا اطمینان یابد پذیری شرکت و یا سازمان تواند بر رقابتاست. از آنجا که فراموشی سازمانی می

شود. فراموشی سازمانی، عدم توانایی سازمان در یادگیری شود و دانشی که مفید بوده، فراموش نمیدانشی که باید دور ریخته شود، فراموش می

و گاهی دانش  (Othman, & Hashim, 2002)کنار بگذارد نیست؛ گاهی اوقات الزم است سازمان دانش موجود خود را به صورت آگاهانه 

 .(Tham et al., 2008)رود به صورت غیرآگاهانه و با گذشت زمان از بین می

ها برای فراموشی کامالً مستعد هستند؛ زیرا آنها نسبت به دهند سازمانکند که نشان میها اشاره می، به شماری از پژوهش4دوفکرانس

توانند پس از مدتی فراموش ها میشوند، دانش. در کارهایی که به طور متناوب انجام می(Kransdorff, 1998)هستند  توجهفراموشی بی

دوف همچنین فراموشی کرانس. (Tuke et al., 2008)  شوند؛ میزان این فراموشی به اثربخشی ابزار انتقال دانش و زمان توقف کار بستگی دارد

به بیان دیگر، فراموشی سازمانی، شکست سازمان  .داندی، ناتوانی در منفعت بردن از دانش و تجارب گذشته سازمان میطور اساس سازمانی را به

. باید توجه داشت فراموشی سازمانی، ناتوانی در (Kransdorff, 1998) استست که در گذشته اتفاق افتادههایی ابرداری از یادگیریدر بهره

دا افتد. این بدان مفهوم است که یک سازمان، ابتنیست، بلکه فراموشی، فرآیندی است که پس از یادگیری اتفاق می یادگیری موضوعات سازمانی

سازمانی و کند. فراموشی سازمانی، پیامد مجموعه اقدامات دروندانش را یاد گرفته و پس از آن، آگاهانه و یا ناآگاهانه آن را فراموش می

دهد. این دانش دربرگیرنده مواردی ، یک سازمان آگاهانه و یا ناآگاهانه بخشی از دانش موجود سازمان را از دست میسازمانی است که در آنبرون

 های مورد استفاده در سازمان است. ها، فرآیندها، تجربیات، مستندات و تکنیکها، روشهمچون مهارت

سازمانی داشته باشد. سازمانی و یا برونهای درونه در اقدامات و تصمیمتواند ریشاقداماتی است که می فراموشی سازمانی پیامد مجموعه

 ریزی شده به فراموشی سازمانی نگاه کنند تا در نهایت به نتایج مثبتی دست یابندمند، آگاهانه و برنامهها باید به صورت نظامسازمان

(Besanko et al., 2007)کند و بسیاری از کشورهای دنیا های زیادی را بر سازمان تحمیل میه. فراموشی سازمانی در بسیاری از اوقات هزین

 .(Özdemir, 2010)کنند  ساالنه منابع زیادی جهت کسب دانش و اطالعات هزینه می

ری باشد. عدم به کارگیدهد، ناتوانی در کسب و انتشار یادگیری در سازمان میترین موضوعی که سازمان را به سمت فراموشی سوق میمهم

 ترین عامل فراموشی دانشدانش حاصل از یادگیری، ناتوانی شرکت در کدگذاری و مستندسازی دانش و نداشتن انگیزش برای تسهیم آن، مهم

 .(Synder & Cumming, 1998)هاست در شرکت
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2- Lieberthal 
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4- Kransdorff 

http://www.joas.ir/


 62 - 93، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 بندي فراموشی سازمانیطبقه -2
دان از شود اندیشمناست. با مرور ادبیات نظری روشن میپذیرفتهبندی فراموشی سازمانی، کارهای مطالعاتی اندکی صورت در زمینه طبقه

 اند: دو مبنا به فراموشی سازمانی توجه کرده

 شده )دانش نوورود در مقابل دانش در دسترس و قدیمی( و پیامد فراموشی )پیامد مثبت و پیامد منفی(ارتباط نوع دانش فراموش (De 

Holan, 2004.) 

 اهانه بودن فراموشی در مقابل ناآگاهانه بودن فراموشی( و پیامد فراموشی )پیامدهای مثبت فراموشی در مقابل ارتباط روش فراموشی )آگ

 (.Azmi, 2005پیامدهای منفی آن(  )

تواند دانش نوورود به سازمان و یا دانش دردسترس و قدیمی سازمان گیرد میاز یک مبنا، دانشی که در سازمان مورد فراموشی قرار می

ه بشد. سازمانی را در نظر آورید که در ابتدا با ورود یک فناوری مشخص موافقت کرده و پس از مدتی به علت ناموفق بودن این فناوری، آن را با

ه جکند. در این حالت، سازمان با فراموشی یک دانش نوورود به سازمان مواهای انجام گرفته در این زمینه را فراموش میکناری نهاده و یادگیری

توان از سازمانی یاد کرد که دانش چندین ساله خود را در زمینه تولید یک کاالی مشخص به کناری نهاده و تولید است. در حالتی دیگر می

تواند نماید. در این حالت، سازمان خواهان فراموشی دانش قدیمی و در دسترس خود است. این دو نوع از فراموشی میمحصول دیگری را آغاز می

 (. De Holan, 2004رای پیامدهای مثبت و یا منفی باشد)دا

افتد توجه نظر از نوع دانش، به روشی که در آن فراموشی اتفاق میها در زمینه فراموشی سازمانی، صرفبرخی دیگر از پژوهش

و یا بدون وجود برنامه و طرح مدونی  زند(. در این زمینه، پرسش این است که آیا سازمان آگاهانه دست به فراموشی میAzmi, 2005اند)کرده

تواند به وجود آورنده منافعی برای سازمان باشد و گاهی نیز ضررهایی را برای سازمان به دهد؟ فراموشی سازمانی، گاه میاین موضوع رخ می

د را از دست دهد؛ طبیعی است سوزی(، بخش مهمی از دانش خوارمغان آورد. سازمانی را در نظر آورید که به دلیل یک رخداد طبیعی )آتش

توان نام برد که بخشی از دانش خود را کنار نهاده و به دانش نوینی پیامد این فراموشی برای سازمان، زیانبار خواهد بود. در مقابل سازمانی را می

 است.وجود آوردهمجهز شده است که این جدایی از دانش قدیمی مزیتی رقابتی برای سازمان به

ل و ریزی شده یک عمل فعاکند. در نگاه او فراموشی برنامهریزی نشده تقسیم میریزی شده و برنامهاموشی را به دو شکلِ برنامه، فر2آزمی

ریزی نشده عملی انفعالی و اغلب شوند. از طرف دیگر، فراموشی برنامهآگاهانه است که در آن اطالعات و دانش موجود در سازمان کنار گذاشته می

شود. او از طرف دیگر به پیامدهای فراموشی توجه کرده و این پیامدهای را در دی است که اطالعات و دانش حیاتی سازمان فراموش میغیر ارا

 .(Azmi, 2005)است ( آمده شده1است. نظریه او در زمینه فراموشی سازمانی در شکل) بندی کردهقالب مثبت و یا منفی طبقه

   
  

            

           
 

  

                          

              

   
  

                                 

 
 

 (Azmi, 2005)(: نظریه آزمی درباره فراموشی سازمانی 1شکل )
 

است. در ادامه این چهار آزمی با ترکیب دو عامل )روش فراموشی و پیامدهای فراموشی(، فراموشی سازمانی را در چهار حالت توصیف کرده

 است:توصیف از فراموشی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته

                                                           
5- Azmi 
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های خود را به سبب غفلت از دست ها، اطالعات، دانش، مهارت و روشریزی نشده، دادهسازمان به صورت برنامه: در این حالت 6غفلت

ها بواسطه کمبود مراقبت، غفلت و گردد. بسیاری از سازماندهد و این از دست دادن، منجر به پیامدهای ناخواسته و منفی برای سازمان میمی

 دهند.لت گرفتار شده و اطالعات حیاتی سازمان خود را از دست میاندیشی مدیران به این حاکوتاه

ها و دانش خود را فراموش ریزی شده بخشی از دادهافتد که سازمان به شکل برنامه: این حالت از فراموشی، زمانی اتفاق می7خرابکاری

ها، اطالعات و دانش، سازمان را در ز دست دادن این دادهگردد. اکند، ولی این فراموشی منجر به اثرات منفی بر روی عملکرد سازمان میمی

 سازمانی نیز صورت پذیرد؛ عملیاتی شبیه هک کردنهای برونریزیتواند ناشی از برنامهکند. آسیب به جایگاه رقابتی میمحیط رقابت ناتوان می

 هایی از این حالت است.های اطالعاتی نمونهاطالعات و خرابکاری

ای است که پیامدهای مثبتی را برای سازمان به ارمغان ریزی نشدهن حالت از فراموشی در سازمان، ناشی از اقدامات برنامه: ای8اضمحالل

های گذشته را که چندان نیازی به آنها نیست، فراموش کنند، تمایل دارند اطالعات و مهارتها تکامل یافته و رشد میآورد. همچنان که سازمانمی

 باشد که نتایج مثبتی را هم به همراه دارد.های منسوخ شده، نتیجه طبیعی گذر زمان میها و دانششی مهارتکنند. فرامو

ریزی : این حالت بیانگر تالش سازمان در فراموشی یک تجربه تلخ و ناموفق است. در این حالت، سازمان با یک تالش برنامه9زدایییادگیری

کند. پردازد و بخشی از دانش خود را برای اثربخشی بیشتر سازمان فراموش میهای استراتژیک خود میریگیشده و آگاهانه، به بازنگری جهت

 شوند از بین برده شوند.مفید میفراموشی در این حالت، نتیجه یک راهبرد آگاهانه است تا به دقت، اطالعاتی که سبب ایجاد نتایج غیر

کند. او برای توصیف فراموشی سازمانی، درصدد پیوند بین روش فراموشی بندی میدیگر طبقه ای، فراموشی سازمانی را به گونه10هالندی

کند. دهد و بعد دوم، به منبع دانش اشاره میباشد. بعد اول، تفاوت بین فراموشی آگاهانه و ناآگاهانه را نشان میشده میو نیز نوع دانش فراموش

کند، و گاهی اوقات، دانش نوورود به سازمان های فعلی خود را به صورت آگاهانه و ناآگاهانه فراموش میسازمان در بسیاری از موارد دانش و مهارت

شود. دانش نوورود اشاره به دانشی است که بر اثر خالقیت و نوآوری کارکنان در سازمان ایجاد شده و به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه فراموش می

 دهد.است. حالت چهارگانه نظریه ایشان را نشان میردیدهیا از بیرون به سازمان منتقل گ

   
      

 

            

       
  

                          

                                     

   
         

                 
 

 

 (De Holan, 2004) هالن (: نظریه فراموشی از دیدگاه دي2شکل )

 

 است:هالن از فراموشی سازمانی مورد اشاره قرار گرفته شدهبندی دیدر ادامه، طبقه

موشی سازمانی، سازمان به شکلی ناآگاهانه و تصادفی دانش قدیمی و در دسترس سازمان را فراموش : در این حالت از فرا11نابودی حافظه

شده تولید دانش فراموشهای زیادی برای بازهای مهم رقابتی خود را از دست داده و هزینه، مزیتشود سازمانکند. نابودی حافظه سبب میمی

 متحمل شود. 

                                                           
6- Negligence 
7- Sabotage 
8- Decay 
9- Unlearning 
10- De Holan 
11- Memory Decay 
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افتد که سازمان نتواند دانش نوورود به سازمان را نگهداری کند و آن ی در کسب دانش در حالتی اتفاق می: ناتوان15ناتوانی در کسب دانش

توجه دهد. در این مورد، سازمان نسبت به در دسترس قرار دادن اطالعات جدید و ارزشمند به دیگران بیریزی نشده از دست میرا به شکل برنامه

 کنند. ته با ترک سازمان، اطالعات مهمی را با خود از سازمان خارج میاست. گاهی اوقات، کارکنانی برجس

کند اطالعات و دانشی را که تواند به اندازه یادگیری برای سازمان مهم باشد. یک شرکت سعی میزدایی می: یادگیری13زدایییادگیری

 ممکن است به موفقیتش آسیب برساند کنار بگذارد.

های ناشایست را برای تولید مضر ها، اعمال، عقاید و ارزشها، دستور العملتوانند عادتها شبیه افراد میان: سازم14اجتناب از عادات بد

هایی را به صورت هدفمند قبل از این که در حافظه سازمانی تثبیت و نهادینه شوند، های موفق قادرند، چنین دانشهستند یاد بگیرند. سازمان

 .(De Holan, 2004)فراموش کنند. 

کنند فراموشی سازمانی با نوآوری در ارتباط است. اگر نوآوری در درون سازمان صورت گیرد نوع فراموشی بیان می 16و سوون 12فرناندز

 .(Fernandez & Sune, 2009)آگاهانه و اگر دربیرون سازمان صورت گیرد نوع فراموشی ناآگاهانه است 
 

 هاي فراموشی سازمانیبنديترکيب طبقه
های فراموشی و روش فراموشی  به فراموشی نگریسته ان که پیشتر اشاره گردید، اندیشمندان از زاویه نوع دانش فراموش شده، پیامدهمچن

های  قسمت پیشین این نوشتار، های خود را از فراموشی سازمانی مطرح کنند. مرور نظریهبندیاند تا با توجه به این ابعاد، طبقهو تالش کرده

اموشی کننده فرها، از بین متغیرهای تبییناند و در آن نظریهای خاص به موضوع فراموشی سازمانی نگریستهدهد هر کدام از آنها از زاویهنشان می

 است. سازمانی تنها به ارتباط دو متغیر توجه شده

را از سه زوایه پیامد فراموشی، روش فراموشی ی فراموشی سازمانی بندی پیشنهادی این مقاله تالش نموده تا به طور همزمان پدیدهطبقه

بندی، فراموشی سازمانی را به دو شکل آگاهانه و ناآگاهانه تقسیم بعد اول این طبقه شده مورد تحلیل و آزمون قرار دهد.و نوع دانش فراموش

تاً ها برای مدتی نسبترس )دانشی که در سازمانتواند دانش موجود و در دسکند که یک سازمان میکند. بعد دوم به منبع فراموشی اشاره میمی

یا  تواند اثراتی مثبتشود( و یا دانش نوورود را به صورت آگاهانه و ناآگاهانه فراموش کند. هر کدام از انواع ذکر شده میطوالنی به کار گرفته می

 منفی برای سازمان داشته باشد.

       
      

  
  

     
 

  

       
   

  

                        

         
       

       
      

       
   

  
       

  
     

 
         

                          

                          

                          

                          

 
 

 ي مختلف فراموشی در سازمانها(: حالت3شکل )

 

                                                           
12- Failure to Capture 
13- Unlearning 
14- Avoiding Bad Habits 
15- Fernandez 
16- Sune 
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کند. آگاهانه دهد در چهار دسته نخست، سازمان با رویکردی آگاهانه فراموشی سازمان را مدیریت می( نشان می3همچنان که شکل )

، ت همراه نبودههای سازمانی با موفقیبودن روش فراموشی سازمانی اگرچه رفتاری پسندیده در هر سازمانی است، ولی از آنجا که همیشه برنامه

 1( و گاهی منجر به پیامدهای مثبت گردد )حالت 4و  3های سازمانی در زمینه فراموشی سازمانی گاهی منجر به پیامدهای منفی )حالت برنامه

 کند. یکند و گاهی نیز دانش موجود و رایج خود را فراموش مبندی گاهی سازمان دانش نوورود و جدید را فراموش می(. در این گروه5و 

 چهار حالت آخرین، نشان دهنده ناآگاهانه بودن فرآیند فراموشی سازمانی است. در این حاالت، سازمان به صورت تصادفی و کامالً منفعالنه،

زی ریدهد. در این چهار حالت، شبیه بقیه موضوعات سازمانی، رخدادهای برنامهبخشی از دانش جدید و یا دانش در دسترس خود را از دست می

(. البته طبیعی است به دلیل ناآگاهانه بودن 8و  7( و گاهی نیز با زیان همراه است )حالت 6و  2نشده گاهی با موفقیت همراه بوده )حالت 

 باشد.اقدامات، امکان زیان بیشتر از سود می

 

 فرضيات پژوهش -3
 ت:اسهای پژوهش به شرح زیر تنظیم شده بر اساس بررسی پیشینه پژوهش، فرضیه

 بین روش فراموشی و پیامدهای فراموشی رابطه معناداری وجود دارد؛ -1

 شده و روش فراموشی رابطه معناداری وجود دارد؛بین نوع دانش فراموش -5

 های فراموشی رابطه معناداری وجود دارد.  شده و پیامدبین نوع دانش فراموش -3

 

 شناسی پژوهشروش -4
گیری قرار گرفته است. برای این منظور، تعدادی از رهای پژوهش از طریق پرسشنامه مورد اندازهاین پژوهش، پیمایشی بوده و در آن متغی

های دولتی و خصوصی مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای تعیین حجم نمونه در این پژوهش، چون اطالعی از واریانس جامعه در سازمان

 تفاده شده است:دسترس نبوده از فرمول زیر جهت تعیین حجم نمونه اس

𝑛 =  
(𝑍𝛼

2⁄ )
2

𝜀2
𝑝𝑞 

قرار داده شد. در این حالت حجم نمونه به  2/0در این رابطه، چون تخمینی از نسبت موفقیت وجود نداشته است، نسبت موفقیت برابر 

درصد، حجم نمونه  2نیز سطح خطای  درصد و 2. بنابراین، بر اساس الفای (Azar & Momeni, 2007) یابدحداکثر مقدار خود افزایش می

سؤالی  52پرسشنامه  300های برگشتی، تعداد شود. با توجه به حجم نمونه مورد نیاز و جهت اطمینان از خالص پرسشنامهتخمین زده می 568

 ده قرار گرفت.پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل مورد استفا 570بین کارکنان بیست سازمان دولتی و خصوصی توزیع شد و در نهایت 

جهت اطمینان از روایی محتوا در پرسشنامه، از نظر جمعی از استادان و متخصصان استفاده شد. برای روایی سازه نیز از تحلیل عاملی 

 ها حذف شدند. ها برای به دست آوردن روایی سازه، از پرسشتأییدی استفاده گردید. در این مرحله دو پرسش از مجموعه پرسش

 پایایی بررسی . برای(Danaeifard et al., 2009)کند     گیری، عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره میوسیله اندازه پایایی یک

آلفای کرونباخ به دست آمده  ضریب شد. میانگین استفاده کاربرد دارد، مقیاسی چند سؤاالت که برای کرونباخ آلفای ضریب از هاپرسشنامه

 دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه است.بوده که نشان 761/0

 دهد. گذاری این متغیر را نشان می( چگونگی نمره1اند. جدول )متغیرها در این پژوهش در یک طیف پیوسته در نظر گرفته شده
 

 دهی به متغيرهاي پژوهش(:وضعيت نمره1جدول )
 

 +.................................................. ................................................ -                                 

                                          

                                       

 +.................................................. ................................................ -

 +.................................................. ................................................ -
 

 

ها از معناداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در آماری و برای آزمون فرضیه هایدر این پژوهش از دو دسته از آزمون

سازی معادالت ساختاری و های پژوهش از روش مدلگیری سازهقسمت دیگری از پژوهش و برای اطمینان از صحت ابزار پرسشنامه برای اندازه

 است. تفاده شدهها اسبرای تحلیل داده Amosو  SPSSافزار آماری از نرم
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 تجزیه و تحليل اطالعات  -5
های پژوهش گیری پژوهش و فرضیههای گردآوری شده، نوبت به آزمون مدل اندازهبعد از اطمینان از وجود روایی و پایایی در شاخص

ی و از آزمون معناداری ضریب کننده مفهوم فراموشی سازمانگیریبرای آزمون مدل اندازه 17سازی معادالت ساختاریرسد. از روش مدلمی

 است. های پژوهش استفاده شدههمبستگی برای آزمون فرضیه

تمایز وجود دارد. متغیر پنهان متغیری است که از چند متغیر دیگر  19و آشکار 18سازی معادالت ساختاری بین دو نوع متغیر پنهاندر مدل

اند های پرسشنامهپذیر است که همان پرسشمتغیر مشاهده 53پژوهش دارای  (. بنا به مدل مفهومی، اینGhasemi, 2010آید )به وجود می

ریزی نشده، فراموشی با پیامد مثبت، فراموشی با پیامد ریزی شده، فراموشی برنامهکنند. روش فراموشی برنامهگیری میکه شش مفهوم را اندازه

هد. دگیری قرار میشش بعدی هستند که این پرسشنامه آنها را مورد اندازه منفی، فراموشی دانش نوورود و فراموشی دانش در دسترس از جمله

 گیری کنند. برای انجام اینتوانند متغیرهای پنهان را اندازههای پرسشنامه( میپذیر )پرسشپرسش اصلی این است که آیا متغیرهای مشاهده

 دهد.ل را در فرم اولیه آن نشان می( نمای این مد4استفاده شده است. شکل ) Amosافزار آزمون از نرم

سازی معادالت ساختاری است. این معیارها برای پاسخ بدین پرسش است که آیا ترین مراحل در تحلیل مدلمعیارهای برازش یکی از مهم

 معیارهای برازش زیادی در کند یا خیر؟ برای پاسخگویی به این پرسش،گیری پژوهش را تأیید میها، مدل اندازهمدل بازنمایی شده توسط داده

 دهد.ها را نشان می( وضعیت این شاخص5سازی معادالت ساختاری معرفی شده است. جدول )شناسی مدلروش

 
 

 گيري ابعاد فراموشی سازمانی در فرم اوليه(: مدل اندازه4)شکل 
 

 گيري فراموشی سازمانی)مدل اوليه(هاي برازش براي مدل اندازه(: شاخص2جدول )
 

 برازش قابل قبول مدل اولیه اختصار نام شاخص هابندی شاخصگروه

 های برازش مطلقشاخص
 درصد 2بزرگتر از  𝜒2 000/0 سطح تحت پوشش کای اسکور

 GFI 882/0 GFI>90٪ شاخص نیکویی برازش

                                                           
17- Structural Equation Modeling 
18- Latent Variable 
19- Observed Variable 
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 AGFI 828/0 AGFI>90٪ شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 های برازش تطبیقیشاخص

 NNFI 786/0 NNFI>90٪ هنجار نشدهشاخص برازش 

 NFI 665/0 NFI>90٪ شاخص برازش هنجار شده

 CFI 809/0 CFI>90٪ شاخص برازش تطبیقی

 IFI 812/0 IFI>90٪ شاخص برازش افزایشی

 های برازش مقتصدشاخص

 درصد 20باالتر از  PNFI 289/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 RMSEA 022/0 RMSEA<٪10 آوردریشه میانگین مربعات خطای بر

 3تا  1مقدار بین  CMIN/df 805/1 اسکور بهنجار شده به درجه آزادیکای

 

دهند و به همین منظور الزم های برازش وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد عموم شاخص( نشان می5همان گونه که اطالعات جدول )

گردد که ارتباطات درونی بین متغیرها مانی انجام پذیرد. عموم این اصالحات به این برمیگیری فراموشی سازاست اصالحاتی بر روی مدل اندازه

 دهد. شده فراموشی سازمانی را نشان میگیری اصالح( مدل اندازه2در مدل مفهومی اولیه دیده نشده است. شکل )

 
 

 شده(گيري فراموشی سازمانی )مدل اصالحمدل اندازه (:5شکل )

 

دهد. هم چنان که اطالعات گیری فراموشی سازمانی را پس از انجام اصالحات نشان میهای برازش مدل اندازهیت شاخص( وضع3جدول )

های گردآوری درصد بیشتر بوده و این بدان مفهوم است که داده 2دو، از دهد، سطح تحت پوشش آماره به دست آمده کی( نشان می3جدول )

(، معیار RMSEAدهد. ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )ناسبی از ابعاد فراموشی سازمانی را نشان میشده مربوط به متغیرها، برازش م

 4/5شود. با توجه به این که مقدار این خطا در مدل دیگری است که در صورتی که بیشتر از ده درصد باشد، مدل نامناسب تشخیص داده می

 دهند. های برازش مدل نیز وضعیت مناسبی را نشان میباشد. سایر شاخصدرصد به دست آمده است، برازش مدل مناسب می
 

 هاي برازش مدل مفهومی پژوهش )مدل اصالح شده((: شاخص3جدول )
 

 برازش قابل قبول شدهمدل اصالح اختصار نام شاخص هابندی شاخصگروه

 های برازش مطلقشاخص

 درصد 2بزرگتر از  𝜒2 06/0 سطح تحت پوشش کای اسکور

 GFI 958/0 GFI>90٪ شاخص نیکویی برازش

 AGFI 906/0 AGFI>90٪ شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 NNFI(TLI) 928/0 NNFI>90٪ شاخص برازش هنجار نشده های برازش تطبیقیشاخص
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 NFI 798/0 NFI>90٪ شاخص برازش هنجار شده

 CFI 962/0 CFI>90٪ شاخص برازش تطبیقی

 IFI 966/0 IFI>90٪ شاخص برازش افزایشی

 های برازش مقتصدشاخص

 درصد 20باالتر از  PNFI 669/0 شاخص برازش مقتصد هنجار شده

 RMSEA 054/0 RMSEA<٪10 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 3تا  1مقدار بین  CMIN/df 22/1 اسکور بهنجار شده به درجه آزادیکای

 

گیرد. در سازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار میهای برازش جزیی مدل نیز در مدلی برازش کلی مدل، شاخصهاعالوه بر شاخص

های برازش جزیی ( وضعیت شاخص4گیرد. جدول )های برازش جزیی، معناداری همه روابط تعریف شده در مدل مورد آزمون قرار میشاخص

درصد باشد بیانگر معناداری رابطه تعریف شده در مدل  2( کمتر از عدد pش آماره آزمون )ستون دهد. چنانچه سطح تحت پوشمدل را نشان می

 باشد.باشد. عدد ستاره در این جدول بیانگر آن است که سطح تحت پوشش نزدیک به صفر درصد میمی

گیری ابعاد فراموشی مدل اندازه ( برای روابط تعریف شده درPدهد مقدار سطح تحت پوشش )ستون ( نشان می4همچنان که جدول )

تر بودن مقادیر سطح تحت پوشش به مفهوم معناداری روابط تعیین شده بین ابعاد و درصد است. پایین 2سازمانی، دارای مقداری کمتر از 

 باشد. های طرح شده میپرسش

های پژوهش به وسیله آمار مورد آزمون قرار گیرند. دهد، الزم است تا فرضیهگیری پژوهش وضعیت مناسبی را نشان میحال که مدل اندازه

 های پژوهش از معناداری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که در ادامه توضیح داده خواهند شد.برای آزمون فرضیه
 

 هاي برازش جزیی مدل(: وضعيت شاخص4جدول )
 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

Question1 <--- Current K. 1.000     

Question2 <--- Current K. .900 .161 5.606 ***  

Question3 <--- Current K. .930 .158 5.876 ***  

Question4 <--- Current K. .848 .149 5.680 ***  

Question9 <--- Bad R. .747 .129 5.812 ***  

Question10 <--- Bad R. .985 .148 6.636 ***  

Question11 <--- Bad R. 1.209 .171 7.069 ***  

Question12 <--- Bad R. .957 .143 6.678 ***  

Question13 <--- Bad R. 1.137 .165 6.878 ***  

Question5 <--- New K. 1.000     

Question6 <--- New K. 1.046 .159 6.597 ***  

Question8 <--- Bad R. 1.000     

Question14 <--- Good R. 1.000     

Question15 <--- Good R. 1.342 .298 4.507 ***  

Question16 <--- Good R. 1.037 .217 4.786 ***  

Question18 <--- Planned F. 1.000     

Question19 <--- Planned F. 1.019 .231 4.421 ***  

Question20 <--- Planned F. .674 .166 4.061 ***  

Question21 <--- NonPlanned F. 1.000     

Question22 <--- NonPlanned F. 1.206 .214 5.638 ***  

Question23 <--- NonPlanned F. 1.690 .272 6.212 ***  

Question24 <--- NonPlanned F. 1.095 .216 5.072 ***  

Question25 <--- NonPlanned F. 1.124 .212 5.299 ***  

Bad R. <--> New K. -.127 .035 -3.687 ***  

Current K. <--> Bad R. -.093 .030 -3.082 .002  

Current K. <--> Planned F. .082 .031 2.629 .009  

Current K. <--> NonPlanned F. -.084 .027 -3.151 .002  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

New K. <--> Planned F. .079 .033 2.387 .017  

New K. <--> NonPlanned F. -.104 .030 -3.471 ***  

Bad R. <--> NonPlanned F. .190 .038 4.999 ***  

Current K. <--> New K. .225 .046 4.887 ***  

Good R. <--> Planned F. .120 .035 3.426 ***  

m24 <--> m25 .234 .066 3.542 ***  

m15 <--> m18 -.134 .047 -2.846 .004  

m10 <--> m23 -.168 .054 -3.084 .002  

m10 <--> m16 .142 .050 2.837 .005  

m14 <--> m21 .102 .042 2.443 .015  

m11 <--> m13 -.183 .053 -3.442 ***  

m11 <--> m23 -.163 .056 -2.926 .003  

n1 <--> m21 .101 .043 2.356 .018  

 

. جهت بررسی این فرضیه، "ای آن سازمان رابطه معنادرای وجود داردیک سازمان و پیامدهای فراموشی بر بین روش فراموشی"فرضیه اول:

 صورت زیر تعریف شده است:فرضیات آماری به

0Hو پیامدهای فراموشی برای سازمان رابطه معناداری وجود ندارد. : بین روش فراموشی 

1Hو پیامدهای فراموشی برای سازمان رابطه معناداری وجود دارد. : بین روش فراموشی 

دهد رابطه بین دو تحت پوشش آماره آزمون نشان می آزمون معناداری ضریب همبستگی و سطح از استفاده با هاداده تحلیلوتجزیه نتایج

شود. تأیید می 1Hباشد. به بیان دیگر، فرض صفر رد شده و فرض درصد معنادار می 92متغیر روش فراموشی و پیامد فراموشی در سطح اطمینان 

گذاری متغیرها، ضریب همبستگی معنادار و مثبت بین است. با توجه به نحوه نمره( نشان داده شده2تحلیل فرضیه اول در جدول )وزیهنتایج تج

ریزی شده و آگاهانه حرکت نماید، پیامدهای فراموشی نیز به سمت مثبت دهد هر چه روش فراموشی به سمت برنامهاین دو متغیر نشان می

 کند.حرکت می
 

 تحليل فرضيه نخستو(: نتایج تجزیه5جدول )
 

 شماره فرضیه فرضیه ضریب همبستگی سطح تحت پوشش آماره نتیجه

 722/0 000/0 پذیرش فرضیه
یک سازمان و پیامدهای فراموشی  بین روش فراموشی

 برای آن سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
1 

 

 صورت زیر. جهت بررسی فرضیه سوم، فرضیات آماری آن به"اموشی رابطه وجود داردشده و روش فربین نوع دانش فراموش"فرضیه دوم: 

 تعریف شده است:

0Hشده و روش فراموشی رابطه معناداری وجود ندارد.: بین نوع دانش فراموش 

1Hشده و روش فراموشی رابطه معناداری وجود دارد.: بین نوع دانش فراموش 

است. نتایج این آزمون نشان دهنده سطح تحت پوشش کمتر از عناداری ضریب همبستگی استفاده شدهبرای آزمون این فرضیه از آزمون م

درصد معنادار  92شده و روش فراموشی در سطح اطمینان (. بنابراین، رابطه بین دو متغیر نوع دانش فراموشSig=000/0باشد )درصد می 2

وم در تحلیل فرضیه سوت که روش فراموشی مرتبط با نوع فراموشی است. نتایج تجزیهشود. این بدان مفهوم اسبوده و فرض صفر پذیرفته می

باشد، مثبت بودن ضریب همبستگی ها به مفهوم دانش در دسترس میتر در دادهاست. با توجه به اینکه اعداد کوچک( نشان داده شده6جدول )

بررسی، دانش نوورود بیشتر به شکل آگاهانه از دست داده شده است و دانش در های مورد بین این دو متغیر به مفهوم آن است که در سازمان

 دسترس بیشتر به صورت ناآگاهانه فراموش شده است. 

 

 

 
 

http://www.joas.ir/


 62 - 93، ص 0931، تابستان  01پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 دوم تحليل فرضيهو (: نتایج تجزیه6جدول )
 

 شماره فرضیه فرضیه ضریب همبستگی سطح تحت پوشش آماره نتیجه

 720/0 000/0 پذیرش فرضیه
ی و روش فراموشی رابطه بین نوع فراموش

 معناداری وجود دارد.
5 

 

. برای سنجش این فرضیه پژوهشی، فرض "شده و پیامدهای فراموشی رابطه معناداری وجود داردبین نوع دانش فراموش"فرضیه سوم: 

 اند:صورت زیر تعریف شدهبه 1H و 0Hآماری 

0Hد ندارد.: بین نوع فراموشی با پیامد فراموشی رابطه معناداری وجو 

1H.بین نوع فراموشی با پیامد فراموشی رابطه معناداری وجود دارد : 

دهنده آن است که سطح تحت پوشش آماره آزمون، آزمون معناداری ضریب همبستگی، نشان از استفاده با هاداده تحلیلوتجزیه نتایج

 شده و پیامد فراموشی، رابطهدهد بین دو متغیر نوع دانش فراموش(. نتایج این آزمون نشان می=053/0sigباشد )درصد می 2مقداری کمتر از 

 است.( نشان داده شده7تحلیل فرضیه دوم در جدول )وشود. نتایج تجزیهدرصد رد می 92معناداری وجود دارد و فرض صفر، در سطح اطمینان 

 

 سوم تحليل فرضيهو(: نتایج تجزیه 7جدول )

 شماره فرضیه فرضیه ریب همبستگیض سطح تحت پوشش آماره نتیجه

 14/0 053/0 پذیرش فرضیه
بین نوع فراموشی با پیامد فراموشی رابطه 

 معناداری وجود دارد.
3 
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 گيرينتيجه 

گیری آنها از مدیریت دانش و انتقال آن به درون سازمان جهت کسب مزیت های امروزی، درجه و میزان بهرهیکی از وجوه مهم سازمان

ه شدند، در عرصهای توزیع مهم تلقی میهای رقابتی به مانند مشتریان، مواد اولیه وکانالاست. بر خالف رویکردهای سنتی که مزیترقابتی 

های رقابتی شامل منابع غیرملموس هستند. مدیریت یادگیری سازمانی و مدیریت فراموشی سازمانی از جمله ابعادی هستند که در کنونی مزیت

 ها مورد توجه قرار گرفت. عنوان منابعی غیرملموس برای سازماناین مقاله به

نشده  ریزیشده و هم به صورت برنامهتواند هم به صورت آگاهانه در سازمان ردگیری و پیگیریبنا به ادبیات نظری، فراموشی سازمانی می

د منجر به کسب مزیت رقابتی و یا از دست دادن مزیت رقابتی تواننشده در سازمان اتفاق افتد. در هر دو حالت فراموشی سازمانی میو مدیریت

 است. . پژوهش حاضر دال بر مرور و بازبینی ادبیات پژوهش، سه فرضیه را مورد بررسی قرار داده(Azmi, 2005)در سازمان گردد

بودن فراموشی در مقابل ناآگاهانه  یک سازمان )میزان آگاهانه دهد بین روش فراموشیهای پژوهش درباره فرضیه نخست، نشان مییافته

رابطه معناداری وجود دارد. این فرضیه با آنچه که در نظریه  بودن فراموشی( و پیامدهای فراموشی برای آن سازمان )پیامد مثبت و پیامد منفی(

 .(Azmi, 2005)است همخوانی داردآزمی در مورد روش فراموشی و پیامدهای فراموشی گفته شده

ر هالن، که دبندی دیشده و روش فراموشی رابطه وجود دارد. این یافته با طبقهدهد بین نوع دانش فراموشپژوهش نشان می دوم فرضیه

 ، همخوانی دارد. (De Holan, 2004)بندی کرده بود آن فراموشی را براساس این دو محور طبقه

تغیر آن، در پژوهش آزمی )پیامد فراموشی(، و متغیر دیگر در پژوهش بود که یک مدر فرضیه سوم پژوهش از ارتباط دو متغیر صحبت شده 

شده )میزان دانش نوورود شده(. در این فرضیه، ادعا شده بود که بین نوع دانش فراموشهالن مورد توجه قرار گرفته بود )نوع دانش فراموشدی

دهد رابطه وجود دارد. نتایج بررسی این فرضیه پژوهش نشان می در مقابل دانش در دسترس و قدیمی( و پیامدهای فراموشی رابطه معناداری

 است.این دو متغیر از لحاظ آماری معنادار بوده

ری گیتواند به مدیران در شناسایی وضعیت فراموشی سازمان کمک نماید. این پژوهش اگر چه ابزاری برای اندازهنتیجه این پژوهش می

 گران آتیگردد پژوهشاست. پیشنهاد میا چرایی وقوع پدیده فراموشی در سازمان را مورد مطالعه قرار ندادهکند، امفراموشی در سازمان ارائه می

ها مطالعه نمایند. از سوی دیگر، از آنجا که هدف این پژوهش تدارک ابزاری برای چگونگی وضعیت بر روی چرایی وقوع فراموشی در سازمان

گرانی شود پژوهشایم. پیشنهاد میهای سازمانی دیگری در ارتباط است نپرداخته ها با چه مؤلفهاموشی دادهفراموشی در سازمان بود، به اینکه فر

 ها توجه کنند.این موضوع را دارند به بررسی این ارتباط که قصد مطالعه
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