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 اصفهان وپرورشآموزشدر بین کارکنان سازمان 
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 چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی در بین 

ستگی توصیفی از نوع همب مورداستفادهاصفهان انجام گردید. روش تحقیق  وپرورشآموزشکارکنان سازمان 
نفر بود از این تعداد با استفاده از  450به تعداد  وپرورشآموزشان سازمان و جامعۀ آماری مشتمل بر کارکن

متناسب با حجم،  یاطبقه تصادفی گیرینمونه( و روش 1910جدول نعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان )
 نامۀپرسشابزار گرد آوری اطالعات سه  نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند. 201تعداد 

( و 2002نوآوری سازمانی اسماعیل و همكاران ) نامۀپرسش(، 2004سازمانی دی هالن و فیلیپس )فراموشی 
توسط تعدادی از  نامهپرسش( بوده است. روایی صوری 2004شریفی و ژانگ ) چابكی سازمانی نامۀپرسش

 15/0،24/0رتیب باخ به تنیز با استفاده از ضریب آلفای کرون هانامهپرسششد. پایایی  دییتأافراد جامعه آماری 
لوم بستۀ آماری در ع افزارنرمبرآورد گردید. تجزیه وتحلیل حاصل از این تحقیق با استفاده از  11/0و 

در دو سطح آمارتوصیفی واستنباطی انجام شد. نتایج پژوهش نشان دادندکه بین فراموشی  22اجتماعی، نسخۀ 
مستقیم وجود دارد و بین فراموشی  و دارمعنی ۀ( رابطp<05/0و  r=01/0)سازمانی هدفمند با نوآوری سازمانی 

و معكوس وجود دارد. بین فراموشی سازمانی  دارمعنی ۀ( رابطp<50/0و  r=-14/0)تصادفی و نوآوری 
وجود دارد ولی بین فراموشی  دارمعنیمستقیم و  ۀ( رابطp<05/0و  r=41/0هدفمند و چابكی سازمانی )

ی مشاهده نشد. نتایج رگرسیون نشان داد که از بین دارمعنیكی سازمانی رابطۀ سازمانی تصادفی و چاب
ت و کنندۀ نوآوری سازمانی اس بینیپیشفراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند بهترین  یهامؤلفه

 .استکنندۀ چابكی سازمانی  بینیپیشفراموشی سازمانی هدفمند تنها 

نی هدفمند، فراموشی سازمانی تصادفی، نوآوری سازمانی، فراموشی سازماکليدی:  یهاواژه
 چابکی سازمانی
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 مقدمه

اجتماعی نقش دارند،  یهاهیسرمایكی از نهادهایی که امروزه بیش از سایر نهادها در زمینۀ 

 و رشد زیر بنای اصلی و عمدۀ شخصیّت وپرورشآموزشاست. زیرا  وپرورشآموزشنهاد 

فی جهان امروز با شتاب فوق العاده درحال تحول و دگر گونی ابعاد وجود آدمی است، از طر

، 1المسا و پاکتیت)است و دامنۀ معرفت و دانش و فن آوری به سرعت در حال فزونی است 

از محیط  یانهیزمدر یک  وپرورشآموزش( معتقد است که نظام 2004)(. شومپیتر 2009

آیند در یک فر دائماًمزیت رقابتی  که در این زمینه، دهدیمآموزشی کنش و واکنش نشان 

پیوسته در حال ایجاد شدن و از بین رفتن است. امروزه نوآوری و نوجویی به یک مسئله 

. بالغ و بزرگ تبدیل شده است یهاسازمانحیاتی برای حفظ مزیت رقابتی، بخصوص در 

ند وال نخواهمستمر نوآور باشند راهی جز نابودی و ز طوربهکه قادر نیستند  ییهاسازمان

نوآوری و نوجویی برای حفظ مزیّت رقابتی، واقعیّتی بدیهی به  اهمیتداشت. بدین ترتیب 

گیری از تغییرات  بهره (.1094به نقل از پرناک، 2،2002الونن وهمكارانرسد )یمنظر 

ت از باف هاسازمانآشفته، ابزاری است تا  یهاطیمحذاتی نهفته در  یهافرصت عنوانبه

 سنّتی خود عبور کرده و با استفاده از آن جایگاه رقابتی سازمان خود را بهبود بخشند. مدیریتی

پارادیم سنّتی،  یهایینارساشدن  مشخصهمگام با ها سازماناین رو در بسیاری از  از

(. چابكی به معنای توانایی 0،2015اگوستینهو)چابكی سازمانی رشد کرده است  یهایژگیو

تغییرات موجود در محیط کسب و کار است.  بینیپیش، ادراک و هر سازمان در احساس

عوامل  نوانعبه هاآنباید بتوانند تغییرات محیطی را تشخیص دهند و به  ییهاسازمانچنین 

در این میان سازمان با حجم عظیمی از  (.1026جعفر نژاد و شهایی )رشد و شكوفایی بنگرند 

، این اندشدهد شد که در حافظۀ سازمان انباشته اطالعات مفید و غیر مفید مواجه خواه

 .شوندیماضافی در بعضی مواقع مانع حرکت سریع و کند کنندۀ چابكی سازمان  اطالعات

عمدی و آگاهانه بسیاری از این اطالعات غیر مفید را از حافظه  صورتبهبنابر این، باید 

                                                           

1. Lamsa & pucetaite 

2. Ellonen & et al. 

3. Agostinho 
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حافظۀ سازمان را برای یادگیری  1دبا فراموشی سازمانی هدفمن اصطالحبهسازمان پاک کرد یا 

 .(1091یعقوبی، )دانش جدید و همواره چابک بودن سازمان آماده نگه داشت 

ی به زندگ یهاهیالکه در همۀ  یاگونهاست به  تریرقابتدنیای امروز از هر زمان دیگری 

 ، لذا شرط بقا در دنیای متالطم کنونی و جلو گیری از رکود و نابودی،خوردیمچشم 

 یهاازمانس. از افراد گرفته تا استنوآوری و درک ابعاد گوناگون ایجاد آن در کسب و کار 

ود و کسب اهداف خ موفقیتبزرگ، همه و همه باید بر سر منابع محدود در راه دستیابی به 

ست وجود محیطی نامطمئن و بی ثبات ا دیافزایمبه رقابت بپردازند، آنچه به دشواری این امر 

زی امرو یهاسازمانهر گونه توان و اختیار را از سازمان بگیرد.  تواندیمرات آن که تغیی

آنچه  بعاًطکه از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است.  باشندیمتازه  ییهافرصتهمواره به دنبال 

 جز نوآوری سازمانی یادهیپدرهنمون نماید،  هافرصتیک سازمان را به این  تواندیم

مانی که توان ارائۀ افكار نو و به کار گیری مناسب آن را در خود داشته باشد . سازباشدینم

در جهت  عاملی عنوانبه تواندیمبه هیچ وجه از تغییر و تحوّل روی گردان نبوده بلكه حتّی 

در سازمان به  معموالً(. 1095رستگار و همكاران، ) ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند

، نو گرددیمکاالهای جدید توسّط سازمان، نوآوری سازمانی اطالق و  اندازچشماتّخاذ 

کاالی جدید، خدمات جدید، فناوری جدید، یا یک رویكرد مدیریتی جدید  تواندیمآوری 

 (.2015همكاران، و 2ژی هونگمینگ ) باشد

، سرعت تغییرات محیط، به مراتب بیشتر از سرعت پاسخگویی و هاسازمانبرای بیشتر 

 شودیمبه محض آنكه تغییری در محیط کاری ایجاد  دیگرعبارتبه. هاستآنیق توان تطب

و سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، 

و تهدیدات به سرعت پیش روی  هافرصت. در چنین فضایی، رسدیمتغییر بَعدی از راه 

وبۀ به ن تواندیمکه  آوردیمهر نوآوری، تغییری را به وجود ، زیرا رندیگیمقرار  هاسازمان

بوجود آورد که بتوانند از این فرصت استفاده بهینه کنند. در  هاسازمانخود فرصتی را برای 

و  توسّط مدیران هاآننو و به کار گیری  یهاشهیاندنوآوری و تولید افكار و  این راستا،

                                                           

1. Intentional Organizational Forgetting 

2. Xi Hongming 
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برخوردار شده و جایگاه واالیی را به خود اختصاص  یاژهیو اهمیتکارکنان سازمانی از 

ه ک به فعالیّت های خود ادامه دهند توانندیم ییهاسازمان تنها داده است. در چنین شرایطی،

فارسیچانی و )مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کنند  یهارقابتعملكرد خود را در 

و  1جدایی ناپذیر است )چن اتاطالع(. نوآوری سازمانی از دانش و 1029 نیستانی،

دانش برای انجام نوآوری  (. دانش مبنای نوآوری است و اکتساب و تلفیق2006همكاران،

 کنندیم( بیان 2004) 0(. دی هالن و فیلیپس2،2012ووژین و گئورو)سازمانی سودمند هستند 

ه ک . سازمانیباشندیمکه در نوآوری خوب هستند در فراموشی نیز خوب  ییهاسازمان

داخلی اعضای خود  اطالعات، به درک و استفاده از دهدیمآگاهانه فراموشی سازمانی انجام 

(. 2006چن و همكاران،دهد )یمنوآوری سازمانی را افزایش  قابلیتو  کندیمکمک 

مهم و حیاتی است که به خوبی درک نشده و همانند یادگیری  یادهیپد 4فراموشی سازمانی

 (غیر هدفمند) 5است، فراموشی تصادفی  تقسیم شده کلیبه دو طبقه  ساده نیست. فراموشی

و  6سانكوب)سودمند باشد  تواندیمکه  (با قصدو نیّت)که زیان آور بوده و فراموشی هدفمند 

سازمانی، محققّان مفهوم فراموشی را در فرآیند از دست  یهاهینظرزمینۀ  در (.2010همكارن 

(. 1601ص  2004هالن و فیلیپس، اند )کردهازمانی مطرح دادن عمدی یا غیر عمدی دانش س

سلّط فرایندی ضروری برای تبدیل نظرهای م عنوانبهبرخی نویسندگان دیگر نیز فراموشی را 

 جدید را امتحان یهادهیاقبل از سازماندهی، ): اندکردهبر سازمان به نظرهای جدید تعریف 

 (. در2002، 1کشف و نابود کنند )سونه و فرنندزباید محفوظات قدیمی را  هاسازمانکنید(. 

رقابتی بودن یک سازمان را کاهش دهد، فراموشی  تواندیمفراموشی تصادفی  حالی که

. در اوّلین دهدیمآن را افزایش دهد. این نوع فراموشی در دو حالت رخ  تواندیمهدفمند 

. دکنیمسازمان است، حذف  عمدی دانشی را که مانع انجام تغییر در طوربهحالت مدیران 

                                                           

1. Chen 

2. Wu Xin &Guo Rui 

3. Holan & Philips 

4. Organizational Forgetting 

5. Accidental Forgetting 

6. Besanko 

7. Sune &Fernandez 
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صدمه زننده باشد، شناسایی  تواندیمبالقوّه  طوربهدر دوّمین حالت، مدیران دانشی را که 

و ، در هر دکنندیمو از این که به دانش موجود در سازمان اضافه شود جلوگیری  کنندیم

یان، صادق) کنندیمعامدانه مدیریت  هاشرکتمورد فراموشی یک فرآیند فعال است که 

نوآوری دانش  تواندیمفراموشی سازمانی عامدانه،  دهندیمنشان  هاپژوهش(. 102، 1091

 سازمان در یک کههنگامیسازمانی را نیز ارتقاء و انطباق پذیری سازمان را افزایش دهد. 

محیط رقابتی پویا قرار گرفته است، ارتباط میان اقدامات مدیریتی مثبت بر روی فراموشی 

 ییهاسازمان(. 2006چن و همكاران ) شودیمانی عامدانه و عملكرد سازمانی شدیدتر سازم

تا به شكل اثر بخش تری نوآوری کرده و  قادرند که در تولید دانش جدید توانا هستند،

وانایی را ندارند که چنین ت ییهاشرکتسریعی تغییر داده تا نسبت به  طوربهشرایط محیطی را 

ابتی کسب کنند. البته رقابت پذیری و کسب مزیّت رقابتی تنها خاص بتوانند مزیّت رق

( نیز فراموشی هدفمند)یادگیری نیست بلكه فراموش کردن دانش نامفید در زمان مناسب 

(. فراموشی سازمانی هدفمند 1،2000مارتنسون)منجر به کسب مزیّت رقابتی شود  تواندیم

در محیط و حتّی افزایش  هاسازمانبت پذیری عامل تولید دانش، خلق دانش و توانایی رقا

، درواقع(. 101ص  ،1029جاللی و همكاران،) هاستآنعملكرد سازمانی و اثر بخش 

ه شود. امّا توانایی در فراموش کردن نیز ب تأکیدهمواره باید بر یادگیری و حفاظت از دانش 

دارد.  زمانی اهمیتی یكساناست. به عبارتی فراموشی و یادگیری سا اهمیتهمین اندازه حائز 

منجر به افزایش  تواندیم هاسازمانودانش های ارزشمند  و فنون اطالعاتزیرا فراموشی 

این پدیده یک فرآیند الزم و  رسدیمرقابت و حذف عناصر غیر مفید دانش شود. به نظر 

 (.194ص  ،1090مشبكی و همكاران،)ضروری در مدیریت تغییرات است 

ازمان ناگزیر هر س فتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار حكمفرماستبا توجّه به با

الزمۀ  .استو نتایج قابل انتظار خود  هاهیرواز انجام تغییرات در نگرش دانش، رویكردها، 

واکنش و پاسخگویی به این تغییرات و تحوّالت چابكی سازمانی است. چابكی واکنشی 

حیط کاری که از طریق تغییر وعدم اطمینان بر محیط ایجاد شده در یک م یهاچالشاست به 

                                                           

1. Martensson 
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سازمانی  یچابك (. شریفی و ژانگ،1091به نقل از صادقیان  2000مسلّط شده است )بهات،

تغییرات موجود در محیط کسب و کار  بینیپیشرا توانایی سازمان در احساس درک و 

جدید جهت  سرمشق نوانعبه، چابكی سازمانی درواقع (.1،2004شریفی و ژانگ) دانندیم

 موفقیت پیروزی و تواندیمرقابتی است. بنابر این، چابكی  یهاشرکتو  هاسازمانمهندسی 

در کسب سود، سهم بازار، جذب مشتریان در بازارهای رقابتی را به همراه داشته باشد. سازمان 

هره ب چابک همواره برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سود آوری ناشی از

اساس و بنیان  (.1026جعفر نژادو شهانی، )، آماده است شودیمجدید  یهافرصتگیری از 

و  تجاری یندهایفرآ، کارکنان، اطالعاتسازمان چابک، یكپارچه سازی نظام، فن آوری 

تجهیزات، درون یک تشكیالت هماهنگ و انعطاف پذیر، جهت پاسخگویی سریع به 

ولید ت یهانهیهزمنجر به  تواندیم، سازمان چابک کل. در اتفّاقات و تغییرات محیط است

د و حذف کاالهای جدی معرفی، سهم بازار فزاینده، ارضای نیازهای مشتریان، تسهیل ترنییپا

فاقد ارزش افزوده شود و قابلیت رقابت سازمان را ارتقا دهد. بنابر این، چابكی  یهاتیفعال

 یک راهبرد عنوانبهم طرفداری شده است و سرمشق تجاری قرن بیست و یك عنوانبه

 کهازآنجایی(. 2006همكاران،  و 2لین ) استو برنده، در دوران کنونی مطرح  آمیزموفقیت

 یهاییارادبرای چابكی نسبت به تغییرات باید خود یادگیرنده بوده و بتوانند  هاسازمان

ی دچار تغییرات هاسازمان ،از محیط متغییر کسب کنند و همچنین ناملموس مانند دانش را

اجتناب ناپذیر بوده که باید نسبت به آن واکنش مناسبی داشته و خود را با تغییرات مطابقت 

(. این نظام سازمانی عالوه بر ترویج 1090به نقل از محمود وند  0،2000هوانگدهند )

ری و نش ضرویادگیری سازمانی، باید توان آن را داشته باشد تا از یک سو از فراموشی دا

مفید جلوگیری کند و از سوی دیگر بتواند دانش غیر مفید را کنار نهند و فراموش کنند 

مفید و غیر مفید  اطالعات( و در این میان سازمان با حجم عظیمی از 2004)هالن و فیلیپس،

 اضافی در بعضی اطالعاتاین اند شدهنیز مواجه خواهد شد که در حافظۀ سازمان انباشته 

                                                           

1. Jang 

2. Lin 

3. Houvang 
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عمدی و  صورتبه. بنابراین، باید استع مانع حرکت سریع بوده و کند کنندۀ سازمان مواق

با  اصطالحبهغیر مفید را از حافظۀ سازمان پاک کرد یا  اطالعاتآگاهانه بسیاری از این 

فراموشی سازمانی هدفمند حافظۀ سازمان را برای یادگیری دانش جدید و چابكی سازمان 

صاحب نظران علّت تغییر و تحوّالت در دنیای  (. اغلب1091صادقیان )آماده نگهداشت 

کسب و کار را قابلیت فزایندۀ دسترسی به فناوری، رقابت شدید در توسعۀ آن، جهانی شدن 

شغلی، محدودیت منابع  یهامهارترقابت، تغییرات در میزان حقوق و دستمزد و  یبازارها

 انتوینم. از این رو، در چنین محیطی دانندیمیان و مهمّتر از همه افزایش انتظارات مشتر

گذشته، هدایت و پایش نمود و الزمۀ واکنش  یهاروشسنتّی و یا  صورتبهرا  هاسازمان

(. در عصر 1029 سیالوی،)به این تغییرات دستیابی به چابكی سازمانی است  مؤثرسریع و 

قابت تقاضای مشتریان و تشدید رحاضر سرعت فزاینده تغییرات از یک سو و تغییر ماهیّت 

 یهاتیّمزبه شدّت به دنبال کسب  هاسازماناز سوی دیگر، موجب شده که  هاسازمانبین 

 رسدیم بهتر نیاز مشتریان باشند. از این رو، به نظر نیتأمپایدار راهبردی برای برتری بر رقبا و 

 ری باالیی در پاسخ بهکه از سرعت وانعطاف پذی ییهاسازمانکه حرکت به سوی ایجاد 

ول ناپذیر برخوردارند، رویكردی جدید و حیاتی است. حص بینیپیشمحیط متغییر، ناپایدار و 

ابراهیمیان جلودار، ابراهیمیان ) دیآیمچنین اهدافی درسایۀ چابكی سازمانی به دست 

یط پیرامون ت محبه نیاز مشتریان و تغییر و تحوّال توانندینمسنّتی  یهاسازمان(. 1090جلودار،

 موجود کشور در شكوفایی و تربیت وپرورشآموزش طورکلیبهخود به موقع پاسخ دهند. 

انسانی دچار کاستی است، در همپایی تحوّالت محیطی  یهایستگیشاهمه جانبه و متوازن 

، در برابر نیازهای جامعه پاسخ گو نیست، در تحقّق رسالت فرهنگی و کندیمکند عمل 

و اثر بخشی آن پایین است، در فرآیند  وریبهرهی و جهانی ناکارآمد است، نرخ اجتماعی ملّ

دارد ودارای نظام اداری و اجرایی ناکارآمد است  پیشرفت و توسعۀ کشور نقش حدّاقلی

دارد این است که دست یابی به نوآوری و  اهمیتآنچه در این زمینه  (.1091نوید ادهم،)

 در این میان فراموش امّا نیازمند یادگیری است. وپرورشزشآموچابكی سازمانی در سازمان 

کردن دانش کهنه و منسوخ و ایجاد شرایط برای یادگیری دانش نوین یكی از ضروریات 

و ارتباطات است. بدیهی است دست یابی به میزان ارتباط این متغیرها  اطالعاتعصر 
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رفت پیش یهانهیزم تواندیمنی )نوآوری و چابكی سازمانی( در ارتباط با فراموشی سازما

را فراهم  وپرورشآموزشامروزی به خصوص سازمان  یهاسازمانزیر بنای  عنوانبهدانش 

و نحوۀ مدیریت آن به خصوص فراموش کردن دانش کهنه و یادگیری دانش نوین را فراهم 

پاسخ دهد به این پرسش  با توجّه به مسائل مطرح شده، آورد. لذا محقّق بر آن شده است تا

که آیا بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی در بین کارکنان سازمان 

 رابطه وجود دارد؟ اصفهان وپرورشآموزش

( در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ فراموشی سازمانی 1091صادقیان و همكاران )

ه ب طات شهر شیراز انجام شدهو ارتبا اطالعاتهدفمند و چابكی سازمانی در سازمان فناوری 

این نتیجه رسیده است که بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابكی سازمانی رابطۀ معنا داری 

خوبی را از چابكی سازمانی داشته است و  بینیپیشوجود دارد و فراموشی سازمانی هدفمند 

را از  بینیپیش یزانیادگیری زدایی بیشترین م مؤلفهفراموشی سازمانی هدفمند  یهامؤلفهبین 

 چابكی سازمانی داشته است.

ی فراموشی سازمانی بر یادگیری و نوآور تأثیر( در پژوهشی با عنوان بررسی 1090باقری )

سازمانی در دانشگاه علوم پزشكی شاهرود به این نتیجه رسید که فراموشی سازمانی هم 

گاه آوری سازمانی در دانشتک تک بر یادگیری سازمانی و نو صورتبهو هم  کلی صورتبه

 مثبت و معنادار دارد. تأثیر علوم پزشكی شاهرود

( در پژوهشی با عنوان رابطۀ بین فراموشی سازمانی با قابلیت 1090و کریمی ) امینی

ن شهر اصفهان به ای وپرورشآموزشیادگیری سازمانی و نوآوری در بین کارکنان سازمان 

یادگیری  نندهک بینیپیشفراموشی سازمانی بهترین  مؤلفهنتیجه دست یافتند که، از بین 

ادگیری قابلیت ی یهامؤلفهسازمانی در گام اوّل فراموشی سازمانی هدفمند بوده است و از بین 

کننده نوآوری سازمانی در گام اول گفتمان و در گام دوّم گفتمان  بینیپیشسازمانی بهترین 

وری کنندۀ نوآ بینیپیشدفمند بهترین و خطر پذیری بوده است. فراموشی سازمانی ه

 سازمانی بوده است.

 ( در پژوهشی با عنوان تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی1090بخش چناری و همكاران )

 به این نتیجه رسیده است و چابكی سازمانی با عملكرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان
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 اردسازمانی ارتباط معنا داری وجود دکه بین فراموشی سازمانی وچابكی سازمانی با عملكرد 

 یهامؤلفهفراموشی سازمانی عامل فراموشی سازمانی هدفمند و ازبین  هایمؤلفهازبین  و

 .ستاکنندۀ عملكرد سازمانی  بینیپیش نیترمهمچابكی سازمانی عامل مدیریت عملكرد 

د سازمانی هدفمن( در پژوهشی با عنوان تبیین فراموشی 1094جاللی فراهانی و همكاران )

ورزش و جوانان استان همدان به این  کلو یادگیری سازمانی با چابكی سازمانی در ادراۀ 

نتیجه دست یافت که بین یادگیری سازمانی و فراموشی هدفمند رابطۀ مثبت و معنا داری 

 .اشدکنندۀ خوبی برای چابكی سازمانی ب بینیپیش تواندیموجود دارد و یادگیری سازمانی 

مانی فراموشی ساز تأثیرمطالعۀ تطبیقی  عنوانبه( در پژوهشی 1094)هرامی و همكاران ب

 در هدفمند بر چابكی سازمان

گروه تولیدی صنعتی انتخاب، شعب بانک کارآفرین شهر تهران و سازمان کتابخانۀ 

آستان مقدّسۀ قم به این نتیجه دست یافته که میان فراموشی سازمانی هدفمند و چابكی 

 زمانی همبستگی وجود دارد.سا

( در پژوهشی با عنوان ارتباط فراموشی سازمانی هدفمند با 1095)طاهر خانی و کهندل 

خلّاقیت فردی و چابكی سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان قزوین به این نتیجه 

ی خوبی را از خلّاقیت فردی و چابك بینیپیشدست یافت که فراموشی سازمانی هدفمند 

بهبود  که مدیران برای کندیمپژوهش پیشنهاد  یهاافتهیسازمانی داشته است. با توجّه به 

انش مدیریت د هایمؤلفهعملكرد سازمان و رسیدن به اهداف مطلوب سازمانی کارکنان را با 

فراموشی سازمانی هدفمند، خلّاقیت فردی و چابكی سازمانی آشنا سازند، مزایای آن برای 

 برشمارند و آنان را ترغیبب به الزام به آن کنند.سازمان را 

 یهایژگیوچابكی سازمانی بر  تأثیر( در پژوهشی با عنوان 1096اسماعیلی و همكاران )

توانمند سازی کارکنان با توجّه به نقش فراموشی و سكوت سازمانی، مورد مطالعۀ کارکنان 

عامل مهمّ  واندتیمکه چابک سازی به این نتیجه دست یافت  بیمارستان شفای شهر خرم آباد

توانمند سازی کارکنان  یهایژگیوجهت مدیریت فراموشی سازمان و در نتیجه ارتقاء 

 محسوب شود.
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ی ابداع وچابك ییتوانا ،اطالعات( در پژوهشی تحت رقابت فناوری 2001راویچاندران )

 دست یافت که در، به این نتیجه هاآنسازمانی و اثرات عوامل محیطی بر شدت عملكرد 

نوآوری ارتباط مستقیمی با چابكی سازمانی دارد و همچنین چابكی تاثیرات مثبتی  هاشرکت

 دارد. هاسازمانبر عملكرد 

( در پژوهشی تحت عنوان رابطۀ میان فراموشی سازمانی 2010سال )زینگ و چن در 

ت چینی بررسی شرک 219هدفمند و قابلیت یادگیری سازمانی را با نوآوری سازمانی در 

بر  یرمستقیمغمستقیم و  تأثیرفراموشی سازمانی هدفمند،  . نتایج تحقیق نشان دادنداندکرده

نوآوری سازمانی دارد، در حالی که قابلیت یادگیری سازمانی نقش متغییر میانجی را بین آن 

 .کندیمدو ایفا 

ی و چابكی پژوهشی تحت عنوان ایجاد یک محیط برای یادگیر ( در2011آلگاما )

ق و برای یادگیری سازمانی، برنامه ریزی موفّ یطیمح سازمانی به این نتیجه رسید که رهبران،

بود رهبران ارشد محیطی برای به ،نیهمچن .کنندیمرهبران سازمانی آینده مشارکت  یتوسعه

و اهداف راهبردی، نوآوری، رهبری عملكرد و چابكی  تیمأمورعملكرد سازمانی، انجام 

 .کنندیممانی ایجاد ساز

دولت الكترونیک و چابكی سازمانی  ( در پژوهشی تحت عنوان قبول نظام2010الماحید )

ری در چابكی سازمان نقش بسزا و موث تواندیمبه این نتیجه رسید که دولت الكترونیک 

 داشته باشد.

ز ا( در پژوهشی با عنوان چابكی سازمانی و عملكرد شرکت: شواهدی 2015) انگیکول

و ارتباطات در کسب و کار تایلند به این نتیجه رسید که اثربخشی بازار  اطالعاتفناوری 

سازمانی، تعالی کسب و کار، مزیّت رقابتی را افزایش داده و ارتباط مثبتی با  وریبهرهیابی، 

 عملكرد شرکت دارد.

اوری نیت ف( در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط ساختاری بین قابل2016پاندا و راث )

مالی هندی به این نتیجه دست یافت که  یهاشرکت موردمطالعهو چابكی سازمان:  اطالعات

 تأثیری نیک توانمند ساز برای کسب وکار و مهارت سازما عنوانبه اطالعاتقابلیت فناوری 

 .کندیمپذیر بازار عمل 
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 روش پژوهش

ی این . جامعۀ آماراستتگی توصیفی و از نوع همبس پژوهش حاضر نوع کاربردی و به روش

است که تعداد آنان  (ادارۀ کل)اصفهان  وپرورشآموزشپژوهش کلیۀ کارکنان سازمان 

که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و  (زن 16نفر مرد و  014) استنفر  450

 201گروه نمونه مناسب تشخیص داده شد و تعداد  عنوانبه نفر 201( تعداد 1910)مورگان 

تصادفی متناسب با حجم در بین کارکنان سازمان  گیرینمونهبه روش  نامهسشپر

نفر زن توزیع شد. ابزار گرد آوری  05نفر مرد و  112اصفهان با تعداد  وپرورشآموزش

 نامۀپرسشگویه،  11با  (2004فراموشی سازمانی دی هالن و فیلیپس ) نامۀپرسشسه  هاداده

 چابكی سازمانی نامۀپرسشگویه و  00( با 2002مكاران )نوآوری سازمانی اسماعیل و ه

توسط تعدادی از  نامهپرسشگویه بوده است. روایی صوری  29( با 2004شریفی و ژانگ )

اخ به نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونب هانامهپرسششد. پایایی  دییتأافراد جامعۀ آماری 

یه وتحلیل حاصل از این تحقیق با استفاده از برآورد گردید. تجز 11/0و  15/0،24/0ترتیب 

در دو سطح آمارتوصیفی واستنباطی انجام  22بستۀ آماری در علوم اجتماعی، نسخۀ  افزارنرم

 شد.

تعیین رابطۀ بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی در : هدف پژوهش

 شهر اصفهان وپرورشآموزشبین کارکنان سازمان 

بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار : ۀ اصلیفرضی

 وجود دارد.

 پژوهش از قرار زیر است: فرعی هاییهفرض

 بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با نوآوری سازمانی رابطۀ معنا دار وجود دارد 

  دار وجود داردبین فراموشی سازمانی و ابعاد با چابكی سازمانی رابطۀ معنا 

  نوآوری سازمانی را داراست بینیپیشابعاد فراموشی سازمانی توان 

  چابكی سازمانی را داراست بینیپیشابعاد فراموشی سازمانی توان 
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 پژوهش یهاافتهی

د که فاده شاست رهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسونبین متغیّ ۀسنجش رابط منظوربه

 :است لفرض آماری آزمون به شرح ذی

فرضیۀ اصلی: بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار 

 وجود دارد.

که  رگرسیون عمومی است حالت نمونه نیترمتداولرگرسیون کانونی  وتحلیلتجزیه

. برای بررسی فرضیۀ اصلی از رگرسیون کانونی سنجدیمرابطۀ بین دو مجموعۀ متغیّری را 

 ده گردید.استفا

 آناليز رگرسيون کانونی .1جدول 

 آماره ویلكس مقدار ویژه ضریب همبستگی کانونی 

 54/0 24/0 61/0 فراموشی سازمانی

درصد است. مجذور این  61ضریب همبستگی کانونی برابر  دهدیمنشان  1نتایج جدول 

 ( حاکی از پراکنش مشترک بین این دو مجموعه متغیّر است.21/0ضریب )

 جدول بارهای کانونی .2ول جد

 بار کانونی متغیّر

 51/0 نوآوری سازمانی

 60/0 چابكی

که در تشكیل متغیّر کانونی فراموشی سازمانی بیشترین سهم  دهدیمنشان  2نتایج جدول 

 ( است.51/0( و کمترین سهم مربوط به نوآوری سازمانی )60/0مربوط به چابكی )

 انونیجدول افزونگی بارهای ک. 3جدول 

 اوّل افزونگی مجموعۀ دوّم توسّط مجموعۀ دوّم افزونگی مجموعۀ اوّل توسّط مجموعۀ

45/0 02/0 
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 درصد پراکنش متغیّر کانونی مجموعۀ اوّل 45حاکی از آن است که  0نتایج جدول 

 ()فراموشی سازمانی( توسط مجموعۀ دوّم )متغیّرهای نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی

درصد پراکنش متغییر کانونی مجموعۀ دوّم )متغیّرهای نوآوری سازمانی  02و تبیین می شود

 .شودیمتوسّط مجموعۀ اوّل )فراموشی سازمانی( تبیین  (و چابكی سازمانی

فرضیۀ اول: بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با نوآوری سازمانی رابطۀ معنا دار وجود 

 دارد.

 ون همبستگی بين فراموشی سازمانی هدفمند با نوآوری سازمانیآمار استنباطی مربوط به آزم .4جدول 

 نمونه تعداد یدارمعنیسطح  ضریب همبستگی همبستگی بین فراموشی سازمانی با نوآوری

 201 00/0 01/0 هدفمند

 201 00/0 -14/0 تصادفی

 ضریب همبستگی پیرسون بین فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با نوآوری سازمانی

ی دارمعنی. زیرا سطح است دارمعنی 05/0است که در سطح  -14/0و  01/0ترتیب برابر به 

فرض اوّل مبنی بر رابطۀ بین فراموشی سازمانی  لذا است. ترکوچک 05/0آزمون برابر صفر از 

عالمت ضریب همبستگی تصادفی  . همچنین،شودیم دییتأو ابعاد آن با نوآوری سازمانی 

رابطۀ معكوس بین فراموشی سازمانی تصادفی با نوآوری سازمانی است  منفی است و نشان از

 .ابدییمنوآوری سازمانی کاهش  با افزایش میزان فراموشی سازمانی تصادفی، دیگرعبارتبه

فرضیۀ دوم: بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار وجود 

 دارد.
 

 وط به آزمون همبستگی بين فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانیآمار استنباطی مرب .1جدول 

 تعداد نمونه یدارمعنیسطح  ضریب همبستگی همبستگی بین فراموشی سازمانی با چابكی سازمانی

 201 00/0 41/0 هدفمند

 201 90/0 -006/0 تصادفی

 كی سازمانیبضریب همبستگی پیرسون بین فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با چا

 دارمعنی 05/0است که در فراموشی سازمانی هدفمند درسطح  -006/0و  41/0به ترتیب برابر 
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رابطۀ بین  یعنی است. ترکوچک 05/0ی آزمون برابر صفر از دارمعنیزیرا سطح  است

یرسون ولی ضریب همبستگی پ شودیم دییتأفراموشی سازمانی هدفمند با چابكی سازمانی 

 05/0است که در سطح  006/0برابر  ی سازمانی تصادفی با چابكی سازمانیبین فراموش

بسیار بزرگتر است. که  05/0از  90/0ی آزمون برابر دارمعنیزیرا سطح  باشدینم دارمعنی

 شودینم دییتأرابطۀ بین فراموشی سازمانی تصادفی و چابكی سازمانی 

 نوآوری سازمانی را دارد. بینیشپیسوم: فراموشی سازمانی و ابعاد آن توان  ۀفرضی

نوآوری  ینیبپیشدر بررسی تبیین این که فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی توان 

الزم به ذکر است که در قسمت  گیریم.سازمانی را دارد از مدل سازی رگرسیون بهره می

 .گرددیمبررسی  هادادهاوّل نرمال بودن 
 

 ل بودن متغيرهاآمار مربوط به آزمون نرما. 6جدول 

 تعداد نمونه یدارمعنیسطح  کلموگرف اسمیرنوف متغیّرها

 201 20/0 00/1 فراموشی سازمانی هدفمند

 201 02/0 5/1 فراموشی سازمانی تصادفی

 201 51/0 22/0 نوآوری سازمانی

برای ابعاد  20/0ی برابر دارمعنیاست که چون سطح  هادادهفرض آزمون نرمال بودن 

 است لذا تربزرگ 05/0برای نوآوری سازمانی است که از  51/0سازمانی و  فراموشی

 متغیّرهای پژوهش نرمال هستند.

حال که متغیّرهای تحقیق نرمال است لذا با توجّه به برقراری این پیش شرط رگرسیونی 

ی وآورن متغیّر مستقل بر عنوانبهو مدل سازی متغیّر فراموشی سازمانی  معرفیدر ادامه به 

 سازمانی )متغیّر وابسته( خواهیم پرداخت.

 های رایج برای ورود متغیّرها به مدل رگرسیونی، روش گام به گام است.یكی از روش

تا ضریب  گردندیماین روش متغیّرها به ترتیب از ضریب اثر باالتر به پایین به مدل اضافه  در

 تعین مدل را باالتر برند.
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 ریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیاردر جدول ذیل ضریب همبستگی، ض

تخمین، برای مدل در دوگام )گام نخست شامل ثابت و فراموشی سازمانی هدفمند وگام دوّم 

 شامل مقدار ثابت و فراموشی سازمانی تصادفی( نشان داده شده است.

 خالصۀ نتایج مدل رگرسيون .2جدول 

 خطای معیار تخمین یب تعیین تعدیل شدهضر ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه گام

1 01/0 10/0 10/0 55/0 

2 40/0 16/0 15/0 55/0 

است.  40/0و در گام دوّم برابر  01/0ضریب همبستگی مدل رگرسیون درگام اوّل برابر 

متغیّر  درصد تغییرات 16لذا باید توجه داشت که  16/0ضریب تعیین مدل درگام نهایی برابر 

ول زیر نتایج گردد. جدمستقل یعنی ابعاد فراموشی سازمانی بیان میمتغیّرهای وابسته توسّط 

 .دهدیمکامل نشان  صورتبهرا 

 جدول ضرایب رگرسيونی متغيّرهای مدل .1جدول 

سطح 

 یدارمعنی
 tآمارۀ 

 ضریب

 استاندارد بتا

 ضریب غیر استاندارد
 گام مدل

 ضریب بتا خطای استاندارد

 مقدار ثابت 25/0 24/0  29/10 00/0
1 

 فراموشی سازمانی هدفمند 40/0 01/0 01/0 15/5 00/0

 مقدار ثابت 22/0 04/0  02/11 00/0

 فراموشی سازمانی هدفمند 40/0 06/0 01/0 21/5 00/0 2

 فراموشی سازمانی تصادفی -12/0 02/0 -14/0 -22/2 02/0

ابر ابت و فراموشی سازمانی هدفمند بری برای ضرایب ثدارمعنیبا توجّه به اینكه سطح  

لذا  استکمتر  05/0است و از سطح  02/0صفر و برای فراموشی سازمانی تصادفی برابر 

دار ثابت مق مدل برازشی را با این ضرایب به همراه توانیمهستند و  دارمعنیضرایب برازشی 

 مدل رگرسیون برازش یافته عبارت است از: درنهایتنوشت. 
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= نوآوری 22/0+ 4/0 فراموشی سازمانی هدفمند -12/0 سازمانی تصادفیفراموشی 

 سازمانی

مانی گفت ابعاد فراموشی ساز توانیملذا بر اساس رابطۀ فوق و درستی این مدل برازشی 

 نوآوری سازمانی را طبق رابطۀ فوق دارا است. بینیپیشتوان  ()هدفمند و تصادفی

 چابكی سازمانی را دارد. بینیپیشی توان فراموشی سازمان ۀ چهارم: ابعادفرضی

ازمانی را دارد چابكی س بینیپیشدر بررسی تبیین این که ابعاد فراموشی سازمانی توان 

گیریم. الزم به ذکر است که در قسمت اوّل نرمال بودن از مدل سازی رگرسیون بهره می

 .گرددیمبررسی  هاداده

 دن متغيّرهاآمار مربوط به آزمون نرمال بو .9جدول 

 تعداد نمونه یدارمعنیسطح  کلموگرف اسمیرنوف متغیّرها

 201 20/0 00/1 فراموشی سازمانی هدفمند

 201 02/0 5/1 فراموشی سازمانی تصادفی

 201 05/0 4/1 چابكی سازمانی

برای فراموشی  20/0ی برابر دارمعنیاست که چون سطح  هادادهفرض آزمون نرمال بودن 

 05/0و برای چابكی سازمانی  02/0برابر فمند و برای فراموشی سازمانی تصادفی سازمانی هد

 است لذا متغیّرهای پژوهش نرمال هستند. تربزرگ 05/0است که از 

حال که متغیّرهای تحقیق نرمال است لذا با توجّه به برقراری این پیش شرط رگرسیونی 

ل متغیّرهای مستق عنوانبهموشی سازمانی در ادامه به معّرفی و مدل سازی متغیّر ابعاد فرا

 برچابكی سازمانی )متغیّر وابسته( خواهیم پرداخت.

 تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام

 خالصۀ نتایج مدل رگرسيون .11جدول 

 خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه گام

1 41/0 11/0 16/0 49/0 

2 41/0 11/0 16/0 49/0 
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لذا باید  11/0است. ضریب تعیین مدل برابر  41/0ضریب همبستگی مدل رگرسیون برابر 

وشی مستقل یعنی فرام تغییرات متغیّر وابسته توسّط متغیّرهای درصد 11توجّه داشت که 

 گردد.سازمانی هدفمند و تصادفی بیان می

 ضرایب رگرسيونی متغيّرهای مدل. 11 جدول

سطح 

 یدارمعنی
 tآمارۀ 

ضریب 

 استاندارد بتا

 ضریب غیر استاندارد
 گام مدل

 ضریب بتا خطای استاندارد

 مقدار ثابت 26/1 21/0  61/2 00/0
1 

 فراموشی سازمانی هدفمند 40/0 06/0 41/0 56/6 00/0

 مقدار ثابت 22/1 01/0  01/6 00/0

 مانی هدفمندفراموشی ساز 40/0 06/0 41/0 54/6 00/0 2

 فراموشی سازمانی تصادفی -001/0 02/0 -006/0 -09/0 92/0
 

ی برای ضرایب ثابت و فراموشی سازمانی هدفمند برابر دارمعنیبا توجّه به اینكه سطح 

 مدل توانیمهستند و  دارمعنیلذا ضرایب برازشی  استکمتر  05/0صفر است و از سطح 

مقدار ثابت نوشت. اما ضریب فراموشی سازمانی تصادفی  برازشی را با این ضریب به همراه

 درنهایت نبوده و از مدل باید خارج گردد. دارمعنیاست لذا  تربزرگ 05/0از  92/0برابر 

 مدل رگرسیون برازش یافته عبارت است از:

 = چابكی سازمانی26/1+ 40/0فراموشی سازمانی هدفمند 

ی سازمانی فراموش گفت فقط توانیمدل برازشی لذا، بر اساس رابطۀ فوق و درستی این م

 چابكی سازمانی را طبق رابطۀ فوق دارا است. بینیپیشهدفمند توان 

 گيرینتيجه

 فرضیۀ اصلی: بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی رابطۀ وجود دارد.

کانونی مجموعۀ اوّل درصد پراکنش متغیّر  45که  دهندیماین پژوهش نشان  یهاافتهی

یعنی فراموشی سازمانی توسّط مجموعۀ دوّم یعنی متغیّرهای نوآوری سازمانی و چابكی 

درصد پراکنش متغیّر کانونی مجموعه دوّم یعنی متغیّرهای  02و  شودیمتبیین  سازمانی



 

68 

 

 69، بهار 11شماره ، سومسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی توسّط مجموعۀ اوّل یعنی فراموشی سازمانی تبیین 

 .رندیگیمفرعی پژوهش مورد تفسیر قرار  یهاهیفرض، در ادامه تردقیق. برای ارزیابی دشویم

بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با نوآوری سازمانی رابطۀ معنا دار  فرضیۀ فرعی اوّل:

 وجود دارد.

که بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با نوآوری  دهندیماین پژوهش نشان  یهاافتهی

و  زنگ یهاپژوهش یهاافتهیی رابطۀ معنا داری وجود دارد نتایج پژوهش حاضر با سازمان

( در زمینۀ 1095(، موغلی و منصوری )1090) یمیوکر(، امینی 1090(، باقری )2010چن )

 توانیمتبیین این فرضیه  در فراموشی سازمانی و ابعاد آن و نوآوری سازمانی همسو است.

ازمانی یكی از ارزشمندترین و پایدارترین منابع ایجاد مزیّت گفت در حال حاضر نوآوری س

را و با در نظر گرفتن شرایط پویا و پیچیده ف شودیممختلف محسوب  یهاسازماننسبی برای 

در محیط رقابتی شدید، نیاز مستمر به توسعۀ نوآوری سازمانی بیش از هر  هاسازمانروی 

 ویژهبه هاسازمانس شده است. دانشی که مختلف ملمو یهاسازمانزمان دیگری برای 

برای همیشه مفید و  کنندیمآموزشی در فرآیند کاری خود از آن استفاده  یهاسازمان

این دانش به مرور زمان و در اثر تغییرات به وجود آمده در  دیگرعبارتبه کاربردی نیست.

ست جواب گوی و دیگر ممكن ا شودیممحیط، به کهنگی گرائیده، منسوخ و قدیمی 

نیازهای سازمان و افراد نباشد. فراموشی سازمانی، پیامد مجموعۀ اقداماتی است که یک 

 یسازمان .دهدیمسازمان آگاهانه و یا ناآگاهانه بخشی از دانش موجود سازمان را از دست 

یر از نوآروی بیشتری نسبت به سا کنندیمکه کارکنان آن از فراموشی هدفمند استفاده 

ی چشمگیری در نوآور تأثیر. از این رو، فراموشی سازمانی هدفمند استبرخوردار  هانسازما

 هواًسکه دانش خوب تثبیت شده  دهدیمتصادفی در صورتی رخ  یفراموش دارد. هاسازمان

 یهاانسازمچشم گیری توان رقابتی  طوربه تواندیم. فراموشی تصادفی رودیماز دست 

همان طور که نتایج  شودیمنجر به کاهش نوآوری سازمانی آموزشی را کاهش دهد که م

این فرضیه نشان داد فراموشی سازمانی تصادفی و نوآوری سازمانی رابطۀ معكوس دارند یعنی 

مهمّ  العاتاطهر قدر فراموشی سازمانی تصادفی در سازمانی بیشتر اتفّاق بیفتد و سازمان 

 .شودیمازمانی وحیاتی را از دست بدهد موجب کاهش نوآوری س
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 فرضیۀ دوم: بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار وجود دارد.

که بین فراموشی سازمانی هدفمند با چابكی سازمانی  دهندیماین پژوهش نشان  یهاافتهی

معنا  ۀرابطۀ معنا داری وجود دارد و بین فراموشی سازمانی تصادفی با چابكی سازمانی رابط

 دار وجود ندارد.

(، بخشی چناری 1091)صادقیان و همكاران  یهاپژوهش یهاافتهینتایج پژوهش حاضر با 

(، طاهرخانی و کهندل 1094(، کیان پور )1094(، بهرامی و همكاران )1090همكاران )و 

( در زمینۀ فراموشی سازمانی هدفمند و چابكی سازمانی همسو است. در تبیین این 1095)

 یهاطیمحبا  یاندهیفزا صورتبهآموزشی  یهاسازمانگفت در عصر حاضر  توانیمتیجه ن

ا بقا و پویایی خود مجبورند که خود را ب منظوربهو بنابراین،  اندمواجهپویا و در حال تغییر 

تحوّالت  با توجّه به سرعت شتابنده تغییرات و تغییرات محیطی سازگار سازند. به بیان دیگر،

ه ک شوندیمموفّق و کارآمد محسوب  ییهاسازمان، فنّاورانه، اجتماعی وفرهنگی، علمی

را نیز در  هایدگرگونعالوه بر هماهنگی با تحوّالت جامعۀ امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و 

 یهااهرکرده و خود را با تغییرات داخلی و خارجی منطبق کنند یكی از  بینیپیشآینده 

اره با همو آموزشی یهاسازمانل تغییر و تحوّل چابكی سازمانی است. پاسخگویی به عوام

انع ، این اطالعات مشوندیمروبرو هستند که در حافظۀ سازمان انباشته  اطالعاتحجم عظیم 

عمدی  ورتصبه. بنابراین، سازمان باید کنندیمحرکت سازمان بوده و چابكی سازمان را کند 

ا از حافظۀ سازمان پاک کند یعنی با فراموشی سازمانی هدفمند و آگاهانه اطالعات غیر مفید ر

 اطالعاتهدفمند  صورتبههر سازمانی بتواند  ،درواقعچابكی سازمان را افزایش دهد. 

 واندتیمو فنّاوری روز اقدام کند،  اطالعاتقدیمی و کهنه را فراموش کرده و با تكیه بر 

که  یان پاسخ دهد و این یک مزیّت رقابتی استبه تغییرات محیطی و نیازهای مشتر ترچابک

 ین است.رابطۀ مستقیم این دو متغییر قابل تبی . از این رو،شودیمو اثر بخشی  موفقیتمنجر به 

 نوآوری سازمانی را داراست بینیپیش قابلیتفرضیۀ سوّم: ابعاد فراموشی سازمانی 

وآوری ن بینیپیشانی توان ابعاد فراموشی سازم دهندیماین پژوهش نشان  یهاافتهی

سازمانی را داراست و ازبین ابعاد فراموشی سازمانی فراموشی سازمانی هدفمند بهترین 

 نوآوری سازمانی است. کنندۀ بینیپیش
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 عنوانبهدانش را  هاسازمانچنین گفت امروزه،  توانیم هاافتهیدر تفسیر این 

ی این و بر این اعتقادند که برا کنندیمداد منبع برای خود قلم نیتریراهبردو  نیارزشمندتر

نیای و منابع فكری خود را مدیریت کنند. از این رو، در د هاتیقابلکه رقابتی باقی بمانند باید 

موفّق خواهند بود که سهم بیشتری از دانش سازمانی را به  ییهاسازمانپر رقابت امروزی 

نقطۀ اتكای جامعه برای رشد و  عنوانبهآموزشی  یهاسازمانخود اختصاص داده باشند. 

 نوین برای بهبود فرآیند کاری یهادانشو  كردهایروپویایی جامعه نیازمند بهر گیری از 

نظیر جهانی شدن، انفجار  ییهایدگرگوناخیر با  یهادهه. نظام آموزشی در باشندیمخود 

سات آموزشی موسّ هاچالشپیشرفته با رقابت تنگاتنگ روبرو هستند. این  یهایفناوردانش، 

را وادار به سازماندهی دوباره فرآیندهای کاری خود و بهره گیری از منابع غنی انسانی، علمی 

مفهومی جدید در مدیریت  عنوانبهفراموشی سازمانی  و فكری خود نموده است. از طرفی،

ری و کسب گینبوده و به عبارتی رقابت پذیری تنها در خصوص یاد مستثنادانش از این امر 

. در ودشیمدانش مطرح نبوده است بلكه شامل فراموش کردن مطالبی در زمان مناسب نیز 

 و این صورت فراموشی سازمانی به خصوص فراموشی سازمانی هدفمند بر رقابت پذیری

مدیریت مناسب فراموشی سازمانی در هر دو بُعد  طورکلیبهنوآوری یک سازمان موثّر و 

ان در و نوآوری سازم مند امری اجتناب ناپذیر برای افزایش رقابت پذیریهدفمند و غیر هدف

 .استمحیط متالطم امروزی 

 چابكی سازمانی را داراست بینیپیش قابلیتفرضیۀ چهارم: ابعاد فراموشی سازمان 

 در رگرسیون، تنها موردمطالعهاز بین متغییرهای  دهدیماین پژوهش نشان  یهاافتهی

 چابكی سازمانی فراموشی سازمانی هدفمند، بوده است.کنندۀ  بینیپیش

گفت مهمّ ترین منابع هر سازمانی، منابع انسانی و توانایی  توانیمدر تبین این فرضیه 

شكست  و موفقیتمنابع انسانی تعیین کنندۀ  درواقع. کنندیمافرادی است که در آن کار 

ب، ، انتخاهادادهی در گرد آوری سازمان است. ذهنیّت پذیرفته شده کارکنان، نقش اساس

دارند. چنانچه افراد بر ذهنیّت خود پافشاری کنند ممكن است آن  اطالعاتپذیرش یا ردّ 

ذهنیت مناسب شرایط موجود یا مسئله پیش آمده نباشد، در این صورت تغییری صورت 

 یآن ذهنیت شاید در گذشته مناسب بوده است اما در شرایط کنون چون نخواهد گرفت،
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مستمر  طوربه. کارکنانی که (دیروز پاسخگوی مشكالت امروز نیست اطالعات)موثّر نباشد 

 فیتظر، بلكه بخشندیمظرفیت یادگیری خود را بهبود  تنهانه در حال آموزش هستند

در دنیای پر تالطم امروزی همگام با رقبا  توانندیمو  دهندیمیادگیری جمعی را نیز توسعه 

تمایل دارند  هاسازمانتوانایی است که  ترینمهمدانش و مهارت  ه دهند.به پیشرفت ادام

هر سازمانی  یهادغدغه ترینمهممجهّز به آن باشند. مدیریت این دانش از  هاآنکارکنان 

 و یا منفی و مخرّب مثبت و کارا تواندیماست. فراموشی دانش و مهارت بسته به نوع آن 

هدفمند اتفّاق افتد و سازمان دانش غیر مفید که ضرورت  باشد. اگر در سازمان فراموشی

جدید را جایگزین کند  موردنیازآن دانش  جایبهچندانی برای سازمان ندارد را حذف و 

کند. ولی اگر سازمان دچار  تریرقابتچابكی سازمان را رقم بزند و محیط را  تواندیم

از دست بدهد سازمان دچار  سهواًا فراموشی تصادفی شود و دانش حیاتی و مهمّ سازمان ر

طی باید بتوانند تغییرات محی هاسازمان. ابدییمو چابكی سازمان کاهش  شودیمضرر و زیان 

 یهاافتهیعامل رشد و شكوفایی بنگرند. با نگرش کلی بر  عنوانبه هاآنرا تشخیص دهند و به 

ازمانی ق بخشیدن به فراموشی سباید در راستای تحقّ هاسازمانگفت که  توانیماین پژوهش 

 سازمان باید برای جلوگیری از نابودی هدفمند و ایجاد سازمانی چابک گام بردارند. همچنین،

از فراموشی سازمانی تصادفی که کند کنندۀ چابكی  حیاتی سازمان، اطالعاتدانش و 

 سازمانی است، تالش کند.

 پيشنهادها

 ئه نمود:.ارا وپرورشآموزشزیر را به مدیران سازمان  یشنهادهایپ توانیمبر اساس نتایج پژوهش 

برای انجام بهتر وظایف کارکنان و ایجاد فضایی که در آن  موردنیازفراهم آوردن منابع 

ر را برای اجرا به مدی موردنیازکارکنان بدون هیچ ترسی از مدیر خود انتقاد کنند و موارد 

اران و دانش خود را با همك اطالعاتان براحتی پیشنهاد کنند، ایجاد محیطی که در آن کارکن

علمی، دانش  یهاکارگاهضمن خدمت و ایجاد  یهاکالسخود تسهیم کنند و برگزاری 

ات و ارتباط اطالعاتنظارت بر  را در حدّ توان به روز کنند، آموزش مستمر کارکنان، هاآن

 یهامهارتموزش و ارتقاء با ایجاد پست آ تواندیمو حیاتی برای این منظور سازمان  مهم
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اساسی مدیریت کند، آشنایی  طوربهعلمی و فنّی کارکنان، دانش و اطالعات سازمان را 

بین کارمندان و ادارات  و دانش جدید، تبادل اطالعات اطالعاتکارکنان با 

از توان کارکنان به بهترین وجه استفاده  هایریگو مشارکت در تصمیم  وپرورشآموزش

سازمان و آگاهی از  موردنیازجام نیاز سنجی آموزشی برای آگاهی از دانش نماید، ان

به کارکنان  هاآنکه در  ییهاکالسو دانش فرسوده سازمان و سپس برگزاری  اطالعات

 و نوآوری سازمان آنان، آموزش دهند. موفقیتدربارۀ فواید به روز کردن دانش خود برای 

دانش  و هادهیاجهت تبادل  ییندهایفرآۀ دانش، ایجاد کردن امكانات الزم برای توسع فراهم

ایجاد ساز و کارهایی جهت خلق دانش جدید از دانش موجود از طریق  هاگروهبین افراد و 

کارکنان که با کاربرد دانش خود زمینه ساز نوآوری در سازمان  به آموزش کارکنان،

 در سازمان فراهم شود، حذف قوانیننو  یندهایفرآپاداش تعلّق گیرد و زمینۀ رشد  باشندیم

دست و پا گیر در حوزۀ مسائل ارتباطی کارکنان، ایجاد ساختار سازمانی زیستی، محیط 

 ، همایش هاوهایسخنرانمنظّم،  یهانشست یبرگزار انعطاف پذیر و آزادی عمل کارکنان،

ایر مخاطبان و س آموزشی، سازمان باید دانش را از منابع مختلف از قبیل کارکنان، یهادوره

داده، نگهداری داده و کاربرد  یهاگاهیپاو مراکز علمی دریافت کنند، استفاده از  هاسازمان

مدیران  به دستیابی آسان همۀ کارکنان، منظوربهفنّاوری اطالعات برای ذخیره سازی دانش 

یجه نو نت از طرق مختلف زمینۀ فراموشی سازمانی و در شودیمآموزشی پیشنهاد  یهاسازمان

 آوری سازمانی و چابكی سازمانی را فراهم نمایند

 منابع

(. چابكی سازمانی: سرعت پاسخ گویی 1090ابراهیمیان جلودار، ی. و ابراهیمیان جلودار، م. )

 .40-10، 09، نشریۀ توسعۀ انسانی پلیس و انعطاف پذیری سازمانی،

 یهایژگیوچابكی سازمانی بر  تأثیر (.1096. و سلگی، ز.)ف اکبری پشم، اسماعیلی، م.

 العهموردمطنقش فراموشی و سكوت سازمانی،  توانمند سازی کارکنان با توجه به

(، 0)2 ،نظام سالمت مدیریت در یراهبردهاکارکنان بیمارستان شفای شهر خرم آباد، 

224-200. 
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انی و میادگیری ساز قابلیترابطۀ بین فراموشی سازمانی با (. 1090امینی، م.وکریمی، ف.)

ناسی کارش نامۀپایان، شهر اصفهان وپرورشآموزشنوآوری در بین کارکنان سازمان 

ارشد مدیریت آموزشی، دانشكدۀ علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

 .(خوراسگان)

 و نوآوری بر یادگیری فراموشی سازمانی تأثیربررسی (. 1090و صانعی، م. ) م باقری،
مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد  نامهپایان ،شاهرود علوم پزشكی اهدانشگ سازمانی

 اسالمی شاهرود.

(. تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی و چابكی 1090.و همایون، ع.)ح بخش چناری، ا. عیدی،

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی با عملكرد سازمانی، وزارت ورزش و جوانان، 
 .20-11، (5)2، سازمانی در ورزش

 تأثیرمطالعۀتطبیقی  (.1094چاووشی، م. وخراسانی، م.) . شفیعی حق شناس، ل.ح بهرامی،

فراموشی سازمانی هدفمندبر چابكی سازمان در گروه تولیدی صنعتی انتخاب، شعب 

فرانس سوّمین کنبانک کارآفرین شهر تهران و سازمان کتابخانۀ آستان مقدّسه قم، 

 .کاربردی و پژوهش نوین یكردهایروبا  بین المللی حسابداری و مدیریت

(. رابطۀ بین اعتماد سازمانی و نوآوری سازمانی در مدارس در میان دبیران، 1094پرناک، ج.)

 .91-16 (،02)10، شناختیرواننوین  یهاپژوهشفصلنامۀ 

 تهران، ،چابک تولید و سازمان بر چابكی مقدّمه ای (.1026شهایی، ب. ) جعفرنژاد، ا و

 .نشر مهربان مؤسسۀ

فراموشی سازمانی، چالش مهم مدیران در  (.1029)ف. وحسینی، ی. . خسروانی،ر جاللی،

 .111-91، (4)2، پژوهش نامۀ مدیریت تحوّل عصر کسب و کار.

(. تبیین رابطۀ فراموشی سازمانی 1094).م م. صابری، ع. حیدری، م. و جاوید، جاللی فراهانی،

مطالعات داره کل ورزش و جوانان استان همدان، هدفمند و یادگیری سازمانی در ا

 .44-05 ،(2)2، مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
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رهبری تحوّل آفرین بر نوآوری سازمانی  تأثیر(. بررسی 1095. )ط رستگار، ع. ومقصودی،

 (د تحوّلبهبو)با نقش میانجی گری تسهیم دانش. فصلنامۀ علمی پژوهشی مدیریت 

25(20) .152--122 

بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الكترونیكی با چابكی سازمان در (. 1029وی، ع.)سیال

کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت دولتی، دانشگاه  نامۀپایان، شرکت گاز استان تهران

 شاهد تهران، دانشكدۀ علوم انسانی.

سازمانی و  فراموشی هدفمند یرابطه(. بررسی 1091صادقیان، ر. یعقوبی، ن. و افراری، م ا.)

 (.11)5، مدیریت عمومی یهاپژوهشنشریۀ چابكی سازمانی، 

 و ارتباط فراموشی سازمانی هدفمند با خلّاقیت فردی (.1095. )م طاهر خانی، ع. و کهندل،

همایش بین المللی  ،ورزش و جوانان استان قزوین کل ادارۀ در چابكی سازمانی
 نوین در علوم ورزشی. یهاافتهی

(. بررسی نقش یكپارچگی بین مدیریت کیفیت 1029ح. و سمیعی نیستانی، ا.) فارسیجانی،

ت نشریۀ مدیریکیفیت و نوآوری،  یعملكردها جامع و مدیریت فناوری در تعیین

 .106-111 (،4)2، اطالعاتفناوری 

رابطۀ بین فراموشی سازمانی و مدیرت دانش با چابكی (. 1094.)ف کیان پور، ز. وکریمی،

، دانشگاه آزاد نواحی شش گانۀ شهر اصفهان وپرورشآموزش یهاادارهسازمانی در 

 خوارسگان(.)اسالمی واحد اصفهان 

بررسی رابطۀ فراموشی سازمانی با تغییرات سازمانی در دانشگاه (. 1090محمود وند، م.)

کارشناسی ارشد در رشتۀ مدیریت آموزشی، دانشگاه  نامۀپایان، سیستان و بلوچستان

 بلوچستان.سیستان و 

عملكرد سازمانی از طریق فراموشی  یارتقا (.1091مشبكی، ا. بستام، ه. و ده یادگاری، س.)

 .105-90، (42)15، نشریۀ مدیریت سالمتسازمانی هدفمند، 
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