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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی در بین
کارکنان سازمان آموزشوپرورش اصفهان انجام گردید .روش تحقیق مورداستفاده توصیفی از نوع همبستگی
و جامعۀ آماری مشتمل بر کارکنان سازمان آموزشوپرورش به تعداد  450نفر بود از این تعداد با استفاده از
جدول نعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان ( )1910و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم،
تعداد  201نفر برای شرکت در پژوهش حاضر انتخاب شدند .ابزار گرد آوری اطالعات سه پرسشنامۀ
فراموشی سازمانی دی هالن و فیلیپس ( ،)2004پرسشنامۀ نوآوری سازمانی اسماعیل و همكاران ( )2002و
پرسشنامۀ چابكی سازمانی شریفی و ژانگ ( )2004بوده است .روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از
افراد جامعه آماری تأیید شد .پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/0،24/15
و  0/11برآورد گردید .تجزیه وتحلیل حاصل از این تحقیق با استفاده از نرمافزار بستۀ آماری در علوم
اجتماعی ،نسخۀ  22در دو سطح آمارتوصیفی واستنباطی انجام شد .نتایج پژوهش نشان دادندکه بین فراموشی
سازمانی هدفمند با نوآوری سازمانی ( r=0/01و  )p>0/05رابطۀ معنیدار و مستقیم وجود دارد و بین فراموشی
تصادفی و نوآوری ( r=-0/14و  )p>0/50رابطۀ معنیدار و معكوس وجود دارد .بین فراموشی سازمانی
هدفمند و چابكی سازمانی ( r=0/41و  )p>0/05رابطۀ مستقیم و معنیدار وجود دارد ولی بین فراموشی
سازمانی تصادفی و چابكی سازمانی رابطۀ معنیداری مشاهده نشد .نتایج رگرسیون نشان داد که از بین
مؤلفههای فراموشی سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند بهترین پیشبینی کنندۀ نوآوری سازمانی است و
فراموشی سازمانی هدفمند تنها پیشبینی کنندۀ چابكی سازمانی است.
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مقدمه
یكی از نهادهایی که امروزه بیش از سایر نهادها در زمینۀ سرمایههای اجتماعی نقش دارند،
نهاد آموزشوپرورش است .زیرا آموزشوپرورش زیر بنای اصلی و عمدۀ شخصیّت و رشد
ابعاد وجود آدمی است ،از طرفی جهان امروز با شتاب فوق العاده درحال تحول و دگر گونی
است و دامنۀ معرفت و دانش و فن آوری به سرعت در حال فزونی است (المسا و پاکتیت،1
 .)2009شومپیتر ( )2004معتقد است که نظام آموزشوپرورش در یک زمینهای از محیط
آموزشی کنش و واکنش نشان میدهد که در این زمینه ،مزیت رقابتی دائماً در یک فرآیند
پیوسته در حال ایجاد شدن و از بین رفتن است .امروزه نوآوری و نوجویی به یک مسئله
حیاتی برای حفظ مزیت رقابتی ،بخصوص در سازمانهای بالغ و بزرگ تبدیل شده است.
سازمانهایی که قادر نیستند بهطور مستمر نوآور باشند راهی جز نابودی و زوال نخواهند
داشت .بدین ترتیب اهمیت نوآوری و نوجویی برای حفظ مزیّت رقابتی ،واقعیّتی بدیهی به
نظر میرسد (الونن وهمكاران 2002،2به نقل از پرناک .)1094،بهره گیری از تغییرات
بهعنوان فرصتهای ذاتی نهفته در محیطهای آشفته ،ابزاری است تا سازمانها از بافت
مدیریتی سنّتی خود عبور کرده و با استفاده از آن جایگاه رقابتی سازمان خود را بهبود بخشند.
از این رو در بسیاری از سازمانها همگام با مشخص شدن نارساییهای پارادیم سنّتی،
ویژگیهای چابكی سازمانی رشد کرده است (اگوستینهو .)2015،0چابكی به معنای توانایی
هر سازمان در احساس ،ادراک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار است.
چنین سازمانهایی باید بتوانند تغییرات محیطی را تشخیص دهند و به آنها بهعنوان عوامل
رشد و شكوفایی بنگرند (جعفر نژاد و شهایی  .)1026در این میان سازمان با حجم عظیمی از
اطالعات مفید و غیر مفید مواجه خواهد شد که در حافظۀ سازمان انباشته شدهاند ،این
اطالعات اضافی در بعضی مواقع مانع حرکت سریع و کند کنندۀ چابكی سازمان میشوند.
بنابر این ،باید بهصورت عمدی و آگاهانه بسیاری از این اطالعات غیر مفید را از حافظه
1. Lamsa & pucetaite
2. Ellonen & et al.
3. Agostinho
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سازمان پاک کرد یا بهاصطالح با فراموشی سازمانی هدفمند 1حافظۀ سازمان را برای یادگیری
دانش جدید و همواره چابک بودن سازمان آماده نگه داشت (یعقوبی.)1091 ،

دنیای امروز از هر زمان دیگری رقابتیتر است به گونهای که در همۀ الیههای زندگی به
چشم میخورد ،لذا شرط بقا در دنیای متالطم کنونی و جلو گیری از رکود و نابودی،
نوآوری و درک ابعاد گوناگون ایجاد آن در کسب و کار است .از افراد گرفته تا سازمانهای
بزرگ ،همه و همه باید بر سر منابع محدود در راه دستیابی به موفقیت و کسب اهداف خود
به رقابت بپردازند ،آنچه به دشواری این امر میافزاید وجود محیطی نامطمئن و بی ثبات است
که تغییرات آن میتواند هر گونه توان و اختیار را از سازمان بگیرد .سازمانهای امروزی
همواره به دنبال فرصتهایی تازه میباشند که از دید دیگر رقبا پوشیده مانده است .طبعاً آنچه
میتواند یک سازمان را به این فرصتها رهنمون نماید ،پدیدهای جز نوآوری سازمانی
نمیباشد .ساز مانی که توان ارائۀ افكار نو و به کار گیری مناسب آن را در خود داشته باشد
به هیچ وجه از تغییر و تحوّل روی گردان نبوده بلكه حتّی میتواند بهعنوان عاملی در جهت
ایجاد تغییر در محیط خویش عمل کند (رستگار و همكاران .)1095 ،معموالً در سازمان به
اتّخاذ چشمانداز و کاالهای جدید توسّط سازمان ،نوآوری سازمانی اطالق میگردد ،نو
آوری میتواند کاالی جدید ،خدمات جدید ،فناوری جدید ،یا یک رویكرد مدیریتی جدید
باشد (ژی هونگمینگ  2و همكاران.)2015،
برای بیشتر سازمانها  ،سرعت تغییرات محیط ،به مراتب بیشتر از سرعت پاسخگویی و
توان تطبیق آنهاست .بهعبارتدیگر به محض آنكه تغییری در محیط کاری ایجاد میشود
و سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد،
تغییر بَعدی از راه میرسد .در چنین فضایی ،فرصتها و تهدیدات به سرعت پیش روی
سازمانها قرار میگیرند ،زیرا هر نوآوری ،تغییری را به وجود میآورد که میتواند به نوبۀ
خود فرصتی را برای سازمانها بوجود آورد که بتوانند از این فرصت استفاده بهینه کنند .در
این راستا ،نوآوری و تولید افكار و اندیشههای نو و به کار گیری آنها توسّط مدیران و
1. Intentional Organizational Forgetting
2. Xi Hongming
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کارکنان سازمانی از اهمیت ویژهای برخوردار شده و جایگاه واالیی را به خود اختصاص
داده است .در چنین شرایطی ،تنها سازمانهایی میتوانند به فعالیّت های خود ادامه دهند که
عملكرد خود را در رقابتهای مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کنند (فارسیچانی و
نیستانی .)1029 ،نوآوری سازمانی از دانش و اطالعات جدایی ناپذیر است (چن 1و
همكاران .)2006،دانش مبنای نوآوری است و اکتساب و تلفیق دانش برای انجام نوآوری
سازمانی سودمند هستند (ووژین و گئورو .)2012،2دی هالن و فیلیپس )2004( 0بیان میکنند
سازمانهایی که در نوآوری خوب هستند در فراموشی نیز خوب میباشند .سازمانی که
آگاهانه فراموشی سازمانی انجام میدهد ،به درک و استفاده از اطالعات داخلی اعضای خود
کمک میکند و قابلیت نوآوری سازمانی را افزایش میدهد (چن و همكاران.)2006،
فراموشی سازمانی 4پدیدهای مهم و حیاتی است که به خوبی درک نشده و همانند یادگیری
ساده نیست .فراموشی به دو طبقه کلی تقسیم شده است ،فراموشی تصادفی ( 5غیر هدفمند)
که زیان آور بوده و فراموشی هدفمند (با قصدو نیّت) که میتواند سودمند باشد (بسانكو 6و
همكارن  .)2010در زمینۀ نظریههای سازمانی ،محققّان مفهوم فراموشی را در فرآیند از دست
دادن عمدی یا غیر عمدی دانش سازمانی مطرح کردهاند (هالن و فیلیپس 2004 ،ص .)1601
برخی نویسندگان دیگر نیز فراموشی را بهعنوان فرایندی ضروری برای تبدیل نظرهای مسلّط
بر سازمان به نظرهای جدید تعریف کردهاند( :قبل از سازماندهی ،ایدههای جدید را امتحان
کنید) .سازمانها باید محفوظات قدیمی را کشف و نابود کنند (سونه و فرنندز .)2002، 1در
حالی که فراموشی تصادفی میتواند رقابتی بودن یک سازمان را کاهش دهد ،فراموشی
هدفمند میتواند آن را افزایش دهد .این نوع فراموشی در دو حالت رخ میدهد .در اوّلین
حالت مدیران بهطور عمدی دانشی را که مانع انجام تغییر در سازمان است ،حذف میکند.
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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در دوّمین حالت ،مدیران دانشی را که بهطور بالقوّه میتواند صدمه زننده باشد ،شناسایی
میکنند و از این که به دانش موجود در سازمان اضافه شود جلوگیری میکنند ،در هر دو
مورد فراموشی یک فرآیند فعال است که شرکتها عامدانه مدیریت میکنند (صادقیان،
 .)102 ،1091پژوهشها نشان میدهند فراموشی سازمانی عامدانه ،میتواند نوآوری دانش
سازمانی را نیز ارتقاء و انطباق پذیری سازمان را افزایش دهد .هنگامیکه سازمان در یک
محیط رقابتی پویا قرار گرفته است ،ارتباط میان اقدامات مدیریتی مثبت بر روی فراموشی
سازمانی عامدانه و عملكرد سازمانی شدیدتر میشود (چن و همكاران  .)2006سازمانهایی
که در تولید دانش جدید توانا هستند ،قادرند تا به شكل اثر بخش تری نوآوری کرده و
شرایط محیطی را بهطور سریعی تغییر داده تا نسبت به شرکتهایی که چنین توانایی را ندارند
بتوانند مزیّت رقابتی کسب کنند .البته رقابت پذیری و کسب مزیّت رقابتی تنها خاص
یادگیری نیست بلكه فراموش کردن دانش نامفید در زمان مناسب (فراموشی هدفمند) نیز
میتواند منجر به کسب مزیّت رقابتی شود (مارتنسون .)2000،1فراموشی سازمانی هدفمند
عامل تولید دانش ،خلق دانش و توانایی رقابت پذیری سازمانها در محیط و حتّی افزایش
عملكرد سازمانی و اثر بخش آنهاست (جاللی و همكاران ،1029،ص  .)101درواقع،
همواره باید بر یادگیری و حفاظت از دانش تأکید شود .امّا توانایی در فراموش کردن نیز به
همین اندازه حائز اهمیت است .به عبارتی فراموشی و یادگیری سازمانی اهمیتی یكسان دارد.
زیرا فراموشی اطالعات و فنون ودانش های ارزشمند سازمانها میتواند منجر به افزایش
رقابت و حذف عناصر غیر مفید دانش شود .به نظر میرسد این پدیده یک فرآیند الزم و
ضروری در مدیریت تغییرات است (مشبكی و همكاران ،1090،ص .)194
با توجّه به بافتی که در حال حاضر بر دنیای کسب و کار حكمفرماست هر سازمان ناگزیر
از انجام تغییرات در نگرش دانش ،رویكردها ،رویهها و نتایج قابل انتظار خود است .الزمۀ
واکنش و پاسخگویی به این تغییرات و تحوّالت چابكی سازمانی است .چابكی واکنشی
است به چالشهای ایجاد شده در یک محیط کاری که از طریق تغییر وعدم اطمینان بر محیط
1. Martensson
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مسلّط شده است (بهات 2000،به نقل از صادقیان  .)1091شریفی و ژانگ ،چابكی سازمانی
را توانایی سازمان در احساس درک و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کسب و کار
میدانند (شریفی و ژانگ .)2004،1درواقع ،چابكی سازمانی بهعنوان سرمشق جدید جهت
مهندسی سازمانها و شرکتهای رقابتی است .بنابر این ،چابكی میتواند پیروزی و موفقیت
در کسب سود ،سهم بازار ،جذب مشتریان در بازارهای رقابتی را به همراه داشته باشد .سازمان
چابک همواره برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سود آوری ناشی از بهره
گیری از فرصتهای جدید میشود ،آماده است (جعفر نژادو شهانی .)1026 ،اساس و بنیان
سازمان چابک ،یكپارچه سازی نظام ،فن آوری اطالعات ،کارکنان ،فرآیندهای تجاری و
تجهیزات ،درون یک تشكیالت هماهنگ و انعطاف پذیر ،جهت پاسخگویی سریع به
اتفّاقات و تغییرات محیط است .در کل ،سازمان چابک میتواند منجر به هزینههای تولید
پایینتر ،سهم بازار فزاینده ،ارضای نیازهای مشتریان ،تسهیل معرفی کاالهای جدید و حذف
فعالیتهای فاقد ارزش افزوده شود و قابلیت رقابت سازمان را ارتقا دهد .بنابر این ،چابكی
بهعنوان سرمشق تجاری قرن بیست و یكم طرفداری شده است و بهعنوان یک راهبرد
موفقیتآمیز و برنده ،در دوران کنونی مطرح است (لین  2و همكاران .)2006 ،ازآنجاییکه
سازمانها برای چابكی نسبت به تغییرات باید خود یادگیرنده بوده و بتوانند داراییهای
ناملموس مانند دانش را از محیط متغییر کسب کنند و همچنین ،سازمانها دچار تغییراتی
اجتناب ناپذیر بوده که باید نسبت به آن واکنش مناسبی داشته و خود را با تغییرات مطابقت
دهند (هوانگ 2000،0به نقل از محمود وند  .)1090این نظام سازمانی عالوه بر ترویج
یادگیری سازمانی ،باید توان آن را داشته باشد تا از یک سو از فراموشی دانش ضروری و
مفید جلوگیری کند و از سوی دیگر بتواند دانش غیر مفید را کنار نهند و فراموش کنند
(هالن و فیلیپس )2004،و در این میان سازمان با حجم عظیمی از اطالعات مفید و غیر مفید
نیز مواجه خواهد شد که در حافظۀ سازمان انباشته شدهاند این اطالعات اضافی در بعضی
1. Jang
2. Lin
3. Houvang
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مواقع مانع حرکت سریع بوده و کند کنندۀ سازمان است .بنابراین ،باید بهصورت عمدی و
آگاهانه بسیاری از این اطالعات غیر مفید را از حافظۀ سازمان پاک کرد یا بهاصطالح با
فراموشی سازمانی هدفمند حافظۀ سازمان را برای یادگیری دانش جدید و چابكی سازمان
آماده نگهداشت (صادقیان  .)1091اغلب صاحب نظران علّت تغییر و تحوّالت در دنیای
کسب و کار را قابلیت فزایندۀ دسترسی به فناوری ،رقابت شدید در توسعۀ آن ،جهانی شدن
بازارهای رقابت ،تغییرات در میزان حقوق و دستمزد و مهارتهای شغلی ،محدودیت منابع
و مهمّتر از همه افزایش انتظارات مشتریان میدانند .از این رو ،در چنین محیطی نمیتوان
سازمانها را بهصورت سنتّی و یا روشهای گذشته ،هدایت و پایش نمود و الزمۀ واکنش
سریع و مؤثر به این تغییرات دستیابی به چابكی سازمانی است (سیالوی .)1029 ،در عصر
حاضر سرعت فزاینده تغییرات از یک سو و تغییر ماهیّت تقاضای مشتریان و تشدید رقابت
بین سازمانها از سوی دیگر ،موجب شده که سازمانها به شدّت به دنبال کسب مزیّتهای
پایدار راهبردی برای برتری بر رقبا و تأمین بهتر نیاز مشتریان باشند .از این رو ،به نظر میرسد
که حرکت به سوی ایجاد سازمانهایی که از سرعت وانعطاف پذیری باالیی در پاسخ به
محیط متغییر ،ناپایدار و پیشبینی ناپذیر برخوردارند ،رویكردی جدید و حیاتی است .حصول
چنین اهدافی درسایۀ چابكی سازمانی به دست میآید (ابراهیمیان جلودار ،ابراهیمیان
جلودار .)1090،سازمانهای سنّتی نمیتوانند به نیاز مشتریان و تغییر و تحوّالت محیط پیرامون
خود به موقع پاسخ دهند .بهطورکلی آموزشوپرورش موجود کشور در شكوفایی و تربیت
همه جانبه و متوازن شایستگیهای انسانی دچار کاستی است ،در همپایی تحوّالت محیطی
کند عمل میکند ،در برابر نیازهای جامعه پاسخ گو نیست ،در تحقّق رسالت فرهنگی و
اجتماعی ملّی و جهانی ناکارآمد است ،نرخ بهرهوری و اثر بخشی آن پایین است ،در فرآیند
پیشرفت و توسعۀ کشور نقش حدّاقلی دارد ودارای نظام اداری و اجرایی ناکارآمد است
(نوید ادهم .)1091،آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که دست یابی به نوآوری و
چابكی سازمانی در سازمان آموزشوپرورش نیازمند یادگیری است .امّا در این میان فراموش
کردن دانش کهنه و منسوخ و ایجاد شرایط برای یادگیری دانش نوین یكی از ضروریات
عصر اطالعات و ارتباطات است .بدیهی است دست یابی به میزان ارتباط این متغیرها
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(نوآوری و چابكی سازمانی) در ارتباط با فراموشی سازمانی میتواند زمینههای پیشرفت
دانش بهعنوان زیر بنای سازمانهای امروزی به خصوص سازمان آموزشوپرورش را فراهم
و نحوۀ مدیریت آن به خصوص فراموش کردن دانش کهنه و یادگیری دانش نوین را فراهم
آورد .لذا محقّق بر آن شده است تا با توجّه به مسائل مطرح شده ،به این پرسش پاسخ دهد
که آیا بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی در بین کارکنان سازمان
آموزشوپرورش اصفهان رابطه وجود دارد؟
صادقیان و همكاران ( )1091در پژوهشی با عنوان بررسی رابطۀ فراموشی سازمانی
هدفمند و چابكی سازمانی در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهر شیراز انجام شده به
این نتیجه رسیده است که بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابكی سازمانی رابطۀ معنا داری
وجود دارد و فراموشی سازمانی هدفمند پیشبینی خوبی را از چابكی سازمانی داشته است و
بین مؤلفههای فراموشی سازمانی هدفمند مؤلفه یادگیری زدایی بیشترین میزان پیشبینی را از
چابكی سازمانی داشته است.
باقری ( )1090در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر فراموشی سازمانی بر یادگیری و نوآوری
سازمانی در دانشگاه علوم پزشكی شاهرود به این نتیجه رسید که فراموشی سازمانی هم
بهصورت کلی و هم بهصورت تک تک بر یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در دانشگاه
علوم پزشكی شاهرود تأثیر مثبت و معنادار دارد.
امینی و کریمی ( )1090در پژوهشی با عنوان رابطۀ بین فراموشی سازمانی با قابلیت
یادگیری سازمانی و نوآوری در بین کارکنان سازمان آموزشوپرورش شهر اصفهان به این
نتیجه دست یافتند که ،از بین مؤلفه فراموشی سازمانی بهترین پیشبینی کننده یادگیری
سازمانی در گام اوّل فراموشی سازمانی هدفمند بوده است و از بین مؤلفههای قابلیت یادگیری
سازمانی بهترین پیشبینی کننده نوآوری سازمانی در گام اول گفتمان و در گام دوّم گفتمان
و خطر پذیری بوده است .فراموشی سازمانی هدفمند بهترین پیشبینی کنندۀ نوآوری
سازمانی بوده است.
بخش چناری و همكاران ( )1090در پژوهشی با عنوان تحلیل ارتباط فراموشی سازمانی
و چابكی سازمانی با عملكرد سازمانی در وزارت ورزش و جوانان به این نتیجه رسیده است
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که بین فراموشی سازمانی وچابكی سازمانی با عملكرد سازمانی ارتباط معنا داری وجود دارد
و ازبین مؤلفههای فراموشی سازمانی عامل فراموشی سازمانی هدفمند و ازبین مؤلفههای
چابكی سازمانی عامل مدیریت عملكرد مهمترین پیشبینی کنندۀ عملكرد سازمانی است.
جاللی فراهانی و همكاران ( )1094در پژوهشی با عنوان تبیین فراموشی سازمانی هدفمند
و یادگیری سازمانی با چابكی سازمانی در ادراۀ کل ورزش و جوانان استان همدان به این
نتیجه دست یافت که بین یادگیری سازمانی و فراموشی هدفمند رابطۀ مثبت و معنا داری
وجود دارد و یادگیری سازمانی میتواند پیشبینی کنندۀ خوبی برای چابكی سازمانی باشد.
بهرامی و همكاران ( )1094در پژوهشی بهعنوان مطالعۀ تطبیقی تأثیر فراموشی سازمانی
هدفمند بر چابكی سازمان در
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
سازمانی همبستگی وجود دارد.
طاهر خانی و کهندل ( ) 1095در پژوهشی با عنوان ارتباط فراموشی سازمانی هدفمند با
خلّاقیت فردی و چابكی سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان قزوین به این نتیجه
دست یافت که فراموشی سازمانی هدفمند پیشبینی خوبی را از خلّاقیت فردی و چابكی
سازمانی داشته است .با توجّه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میکند که مدیران برای بهبود
عملكرد سازمان و رسیدن به اهداف مطلوب سازمانی کارکنان را با مؤلفههای مدیریت دانش
فراموشی سازمانی هدفمند ،خلّاقیت فردی و چابكی سازمانی آشنا سازند ،مزایای آن برای
سازمان را برشمارند و آنان را ترغیبب به الزام به آن کنند.
اسماعیلی و همكاران ( )1096در پژوهشی با عنوان تأثیر چابكی سازمانی بر ویژگیهای
توانمند سازی کارکنان با توجّه به نقش فراموشی و سكوت سازمانی ،مورد مطالعۀ کارکنان
بیمارستان شفای شهر خرم آباد به این نتیجه دست یافت که چابک سازی میتواند عامل مهمّ
جهت مدیریت فراموشی سازمان و در نتیجه ارتقاء ویژگیهای توانمند سازی کارکنان
محسوب شود.
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راویچاندران ( )2001در پژوهشی تحت رقابت فناوری اطالعات ،توانایی ابداع وچابكی
سازمانی و اثرات عوامل محیطی بر شدت عملكرد آنها ،به این نتیجه دست یافت که در
شرکتها نوآوری ارتباط مستقیمی با چابكی سازمانی دارد و همچنین چابكی تاثیرات مثبتی
بر عملكرد سازمانها دارد.
زینگ و چن در سال ( )2010در پژوهشی تحت عنوان رابطۀ میان فراموشی سازمانی
هدفمند و قابلیت یادگیری سازمانی را با نوآوری سازمانی در  219شرکت چینی بررسی
کردهاند .نتایج تحقیق نشان دادند فراموشی سازمانی هدفمند ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر
نوآوری سازمانی دارد ،در حالی که قابلیت یادگیری سازمانی نقش متغییر میانجی را بین آن
دو ایفا میکند.
آلگاما ( )2011در پژوهشی تحت عنوان ایجاد یک محیط برای یادگیری و چابكی
سازمانی به این نتیجه رسید که رهبران ،محیطی برای یادگیری سازمانی ،برنامه ریزی موفّق و
توسعهی رهبران سازمانی آینده مشارکت میکنند .همچنین ،رهبران ارشد محیطی برای بهبود
عملكرد سازمانی ،انجام مأموریت و اهداف راهبردی ،نوآوری ،رهبری عملكرد و چابكی
سازمانی ایجاد میکنند.
الماحید ( )2010در پژوهشی تحت عنوان قبول نظام دولت الكترونیک و چابكی سازمانی
به این نتیجه رسید که دولت الكترونیک میتواند در چابكی سازمان نقش بسزا و موثری
داشته باشد.
کولیانگ ( )2015در پژوهشی با عنوان چابكی سازمانی و عملكرد شرکت :شواهدی از
فناوری اطالعات و ارتباطات در کسب و کار تایلند به این نتیجه رسید که اثربخشی بازار
یابی ،بهرهوری سازمانی ،تعالی کسب و کار ،مزیّت رقابتی را افزایش داده و ارتباط مثبتی با
عملكرد شرکت دارد.
پاندا و راث ( )2016در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط ساختاری بین قابلیت فناوری
اطالعات و چابكی سازمان :موردمطالعه شرکتهای مالی هندی به این نتیجه دست یافت که
قابلیت فناوری اطالعات بهعنوان یک توانمند ساز برای کسب وکار و مهارت سازمانی تأثیر
پذیر بازار عمل میکند.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر نوع کاربردی و به روش توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری این
پژوهش کلیۀ کارکنان سازمان آموزشوپرورش اصفهان (ادارۀ کل) است که تعداد آنان
 450نفر است ( 014نفر مرد و  16زن) که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و
مورگان ( )1910تعداد  201نفر بهعنوان گروه نمونه مناسب تشخیص داده شد و تعداد 201
پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی متناسب با حجم در بین کارکنان سازمان
آموزشوپرورش اصفهان با تعداد  112نفر مرد و  05نفر زن توزیع شد .ابزار گرد آوری
دادهها سه پرسشنامۀ فراموشی سازمانی دی هالن و فیلیپس ( )2004با  11گویه ،پرسشنامۀ
نوآوری سازمانی اسماعیل و همكاران ( )2002با  00گویه و پرسشنامۀ چابكی سازمانی
شریفی و ژانگ ( )2004با  29گویه بوده است .روایی صوری پرسشنامه توسط تعدادی از
افراد جامعۀ آماری تأیید شد .پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به
ترتیب  0/0،24/15و  0/11برآورد گردید .تجزیه وتحلیل حاصل از این تحقیق با استفاده از
نرمافزار بستۀ آماری در علوم اجتماعی ،نسخۀ  22در دو سطح آمارتوصیفی واستنباطی انجام
شد.
هدف پژوهش :تعیین رابطۀ بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی در
بین کارکنان سازمان آموزشوپرورش شهر اصفهان
فرضیۀ اصلی :بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار
وجود دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش از قرار زیر است:
 بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با نوآوری سازمانی رابطۀ معنا دار وجود دارد
 بین فراموشی سازمانی و ابعاد با چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار وجود دارد
 ابعاد فراموشی سازمانی توان پیشبینی نوآوری سازمانی را داراست
 ابعاد فراموشی سازمانی توان پیشبینی چابكی سازمانی را داراست
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یافتههای پژوهش
بهمنظور سنجش رابطۀ بین متغیّرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که
فرض آماری آزمون به شرح ذیل است:
فرضیۀ اصلی :بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار
وجود دارد.
تجزیهوتحلیل رگرسیون کانونی متداولترین حالت نمونه رگرسیون عمومی است که
رابطۀ بین دو مجموعۀ متغیّری را میسنجد .برای بررسی فرضیۀ اصلی از رگرسیون کانونی
استفاده گردید.
جدول  .1آناليز رگرسيون کانونی
ضریب همبستگی کانونی

مقدار ویژه

آماره ویلكس

0/61

0/24

0/54

فراموشی سازمانی

نتایج جدول  1نشان میدهد ضریب همبستگی کانونی برابر  61درصد است .مجذور این
ضریب ( )0/21حاکی از پراکنش مشترک بین این دو مجموعه متغیّر است.
جدول  .2جدول بارهای کانونی
متغیّر

بار کانونی

نوآوری سازمانی

0/51

چابكی

0/60

نتایج جدول  2نشان میدهد که در تشكیل متغیّر کانونی فراموشی سازمانی بیشترین سهم
مربوط به چابكی ( )0/60و کمترین سهم مربوط به نوآوری سازمانی ( )0/51است.
جدول  .3جدول افزونگی بارهای کانونی
افزونگی مجموعۀ اوّل توسّط مجموعۀ دوّم

افزونگی مجموعۀ دوّم توسّط مجموعۀ اوّل

0/45

0/02
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نتایج جدول  0حاکی از آن است که  45درصد پراکنش متغیّر کانونی مجموعۀ اوّل
(فراموشی سازمانی) توسط مجموعۀ دوّم (متغیّرهای نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی)
تبیین می شودو  02درصد پراکنش متغییر کانونی مجموعۀ دوّم (متغیّرهای نوآوری سازمانی
و چابكی سازمانی) توسّط مجموعۀ اوّل (فراموشی سازمانی) تبیین میشود.
فرضیۀ اول :بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با نوآوری سازمانی رابطۀ معنا دار وجود
دارد.
جدول  .4آمار استنباطی مربوط به آزمون همبستگی بين فراموشی سازمانی هدفمند با نوآوری سازمانی
همبستگی بین فراموشی سازمانی با نوآوری

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد نمونه

هدفمند

0/01

0/00

201

تصادفی

-0/14

0/00

201

ضریب همبستگی پیرسون بین فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با نوآوری سازمانی
به ترتیب برابر  0/01و  -0/14است که در سطح  0/05معنیدار است .زیرا سطح معنیداری
آزمون برابر صفر از  0/05کوچکتر است .لذا فرض اوّل مبنی بر رابطۀ بین فراموشی سازمانی
و ابعاد آن با نوآوری سازمانی تأیید میشود .همچنین ،عالمت ضریب همبستگی تصادفی
منفی است و نشان از رابطۀ معكوس بین فراموشی سازمانی تصادفی با نوآوری سازمانی است
بهعبارتدیگر با افزایش میزان فراموشی سازمانی تصادفی ،نوآوری سازمانی کاهش مییابد.
فرضیۀ دوم :بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار وجود
دارد.
جدول  .1آمار استنباطی مربوط به آزمون همبستگی بين فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی
همبستگی بین فراموشی سازمانی با چابكی سازمانی

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد نمونه

هدفمند

0/41

0/00

201

تصادفی

-0/006

0/90

201

ضریب همبستگی پیرسون بین فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی با چابكی سازمانی
به ترتیب برابر  0/41و  -0/006است که در فراموشی سازمانی هدفمند درسطح  0/05معنیدار
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است زیرا سطح معنیداری آزمون برابر صفر از  0/05کوچکتر است .یعنی رابطۀ بین
فراموشی سازمانی هدفمند با چابكی سازمانی تأیید میشود ولی ضریب همبستگی پیرسون
بین فراموشی سازمانی تصادفی با چابكی سازمانی برابر  0/006است که در سطح 0/05
معنیدار نمیباشد زیرا سطح معنیداری آزمون برابر  0/90از  0/05بسیار بزرگتر است .که
رابطۀ بین فراموشی سازمانی تصادفی و چابكی سازمانی تأیید نمیشود
فرضیۀ سوم :فراموشی سازمانی و ابعاد آن توان پیشبینی نوآوری سازمانی را دارد.
در بررسی تبیین این که فراموشی سازمانی هدفمند و تصادفی توان پیشبینی نوآوری
سازمانی را دارد از مدل سازی رگرسیون بهره میگیریم .الزم به ذکر است که در قسمت
اوّل نرمال بودن دادهها بررسی میگردد.
جدول  .6آمار مربوط به آزمون نرمال بودن متغيرها
متغیّرها

کلموگرف اسمیرنوف

سطح معنیداری

تعداد نمونه

فراموشی سازمانی هدفمند

1/00

0/20

201

فراموشی سازمانی تصادفی

1 /5

0/02

201

نوآوری سازمانی

0/22

0/51

201

فرض آزمون نرمال بودن دادهها است که چون سطح معنیداری برابر  0/20برای ابعاد
فراموشی سازمانی و  0/51برای نوآوری سازمانی است که از  0/05بزرگتر است لذا
متغیّرهای پژوهش نرمال هستند.
حال که متغیّرهای تحقیق نرمال است لذا با توجّه به برقراری این پیش شرط رگرسیونی
در ادامه به معرفی و مدل سازی متغیّر فراموشی سازمانی بهعنوان متغیّر مستقل بر نوآوری
سازمانی (متغیّر وابسته) خواهیم پرداخت.
یكی از روشهای رایج برای ورود متغیّرها به مدل رگرسیونی ،روش گام به گام است.
در این روش متغیّرها به ترتیب از ضریب اثر باالتر به پایین به مدل اضافه میگردند تا ضریب
تعین مدل را باالتر برند.
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در جدول ذیل ضریب همبستگی ،ضریب تعیین ،ضریب تعیین تعدیل شده و خطای معیار
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.
جدول  .2خالصۀ نتایج مدل رگرسيون
گام

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

1

0/01

0/10

0/10

0/55

2

0/40

0/16

0/15

0/55

ضریب همبستگی مدل رگرسیون درگام اوّل برابر  0/01و در گام دوّم برابر  0/40است.
ضریب تعیین مدل درگام نهایی برابر  0/16لذا باید توجه داشت که  16درصد تغییرات متغیّر
وابسته توسّط متغیّرهای مستقل یعنی ابعاد فراموشی سازمانی بیان میگردد .جدول زیر نتایج
را بهصورت کامل نشان میدهد.
جدول  .1جدول ضرایب رگرسيونی متغيّرهای مدل
گام
1

2

مدل

ضریب غیر استاندارد
ضریب بتا

خطای استاندارد

مقدار ثابت

0/25

0/24

فراموشی سازمانی هدفمند

0/40

0/01

مقدار ثابت

0/22

0/04

ضریب
استاندارد بتا

آمارۀ t

سطح
معنیداری

10/29

0/00

5/15

0/00

11/02

0/00

فراموشی سازمانی هدفمند

0/40

0/06

0/01

5/21

0/00

فراموشی سازمانی تصادفی

-0/12

0/02

-0/14

-2/22

0/02

0/01

با توجّه به اینكه سطح معنیداری برای ضرایب ثابت و فراموشی سازمانی هدفمند برابر
صفر و برای فراموشی سازمانی تصادفی برابر  0/02است و از سطح  0/05کمتر است لذا
ضرایب برازشی معنیدار هستند و میتوان مدل برازشی را با این ضرایب به همراه مقدار ثابت
نوشت .درنهایت مدل رگرسیون برازش یافته عبارت است از:
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فراموشی سازمانی تصادفی  -0/12فراموشی سازمانی هدفمند  =0/22 +0/4نوآوری
سازمانی
لذا بر اساس رابطۀ فوق و درستی این مدل برازشی میتوان گفت ابعاد فراموشی سازمانی
(هدفمند و تصادفی) توان پیشبینی نوآوری سازمانی را طبق رابطۀ فوق دارا است.
فرضیۀ چهارم :ابعاد فراموشی سازمانی توان پیشبینی چابكی سازمانی را دارد.
در بررسی تبیین این که ابعاد فراموشی سازمانی توان پیشبینی چابكی سازمانی را دارد
از مدل سازی رگرسیون بهره میگیریم .الزم به ذکر است که در قسمت اوّل نرمال بودن
دادهها بررسی میگردد.
جدول  .9آمار مربوط به آزمون نرمال بودن متغيّرها
متغیّرها

کلموگرف اسمیرنوف

سطح معنیداری

تعداد نمونه

فراموشی سازمانی هدفمند

1/00

0/20

201

فراموشی سازمانی تصادفی

1 /5

0/02

201

چابكی سازمانی

1 /4

0/05

201

فرض آزمون نرمال بودن دادهها است که چون سطح معنیداری برابر  0/20برای فراموشی
سازمانی هدفمند و برای فراموشی سازمانی تصادفی برابر  0/02و برای چابكی سازمانی 0/05
است که از  0/05بزرگتر است لذا متغیّرهای پژوهش نرمال هستند.
حال که متغیّرهای تحقیق نرمال است لذا با توجّه به برقراری این پیش شرط رگرسیونی
در ادامه به معّرفی و مدل سازی متغیّر ابعاد فراموشی سازمانی بهعنوان متغیّرهای مستقل
برچابكی سازمانی (متغیّر وابسته) خواهیم پرداخت.
تحلیل رگرسیون با استفاده از روش گام به گام
جدول  .11خالصۀ نتایج مدل رگرسيون
گام

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

1

0/41

0/11

0/16

0/49

2

0/41

0/11

0/16

0/49
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ضریب همبستگی مدل رگرسیون برابر  0/41است .ضریب تعیین مدل برابر  0/11لذا باید
توجّه داشت که  11درصد تغییرات متغیّر وابسته توسّط متغیّرهای مستقل یعنی فراموشی
سازمانی هدفمند و تصادفی بیان میگردد.
جدول  .11ضرایب رگرسيونی متغيّرهای مدل
گام
1

2

مدل

ضریب غیر استاندارد
ضریب بتا

خطای استاندارد

مقدار ثابت

1/26

0/21

فراموشی سازمانی هدفمند

0/40

0/06

مقدار ثابت

1/22

0/01

ضریب
استاندارد بتا

آمارۀ t

سطح
معنیداری

2/61

0/00

6/56

0/00

6/01

0/00

فراموشی سازمانی هدفمند

0/40

0/06

0/41

6/54

0/00

فراموشی سازمانی تصادفی

-0/001

0/02

-0/006

-0/09

0/92

0/41

با توجّه به اینكه سطح معنیداری برای ضرایب ثابت و فراموشی سازمانی هدفمند برابر
صفر است و از سطح  0/05کمتر است لذا ضرایب برازشی معنیدار هستند و میتوان مدل
برازشی را با این ضریب به همراه مقدار ثابت نوشت .اما ضریب فراموشی سازمانی تصادفی
برابر  0/92از  0/05بزرگتر است لذا معنیدار نبوده و از مدل باید خارج گردد .درنهایت
مدل رگرسیون برازش یافته عبارت است از:
فراموشی سازمانی هدفمند  =1/26 +0/40چابكی سازمانی
لذا ،بر اساس رابطۀ فوق و درستی این مدل برازشی میتوان گفت فقط فراموشی سازمانی
هدفمند توان پیشبینی چابكی سازمانی را طبق رابطۀ فوق دارا است.

نتيجهگيری
فرضیۀ اصلی :بین فراموشی سازمانی با نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی رابطۀ وجود دارد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهند که  45درصد پراکنش متغیّر کانونی مجموعۀ اوّل
یعنی فراموشی سازمانی توسّط مجموعۀ دوّم یعنی متغیّرهای نوآوری سازمانی و چابكی
سازمانی تبیین میشود و  02درصد پراکنش متغیّر کانونی مجموعه دوّم یعنی متغیّرهای
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نوآوری سازمانی و چابكی سازمانی توسّط مجموعۀ اوّل یعنی فراموشی سازمانی تبیین
میشود .برای ارزیابی دقیقتر ،در ادامه فرضیههای فرعی پژوهش مورد تفسیر قرار میگیرند.
فرضیۀ فرعی اوّل :بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با نوآوری سازمانی رابطۀ معنا دار
وجود دارد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهند که بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با نوآوری
سازمانی رابطۀ معنا داری وجود دارد نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای زنگ و
چن ( ،)2010باقری ( ،)1090امینی وکریمی ( ،)1090موغلی و منصوری ( )1095در زمینۀ
فراموشی سازمانی و ابعاد آن و نوآوری سازمانی همسو است .در تبیین این فرضیه میتوان
گفت در حال حاضر نوآوری سازمانی یكی از ارزشمندترین و پایدارترین منابع ایجاد مزیّت
نسبی برای سازمانهای مختلف محسوب میشود و با در نظر گرفتن شرایط پویا و پیچیده فرا
روی سازمانها در محیط رقابتی شدید ،نیاز مستمر به توسعۀ نوآوری سازمانی بیش از هر
زمان دیگری برای سازمانهای مختلف ملموس شده است .دانشی که سازمانها بهویژه
سازمانهای آموزشی در فرآیند کاری خود از آن استفاده میکنند برای همیشه مفید و
کاربردی نیست .بهعبارتدیگر این دانش به مرور زمان و در اثر تغییرات به وجود آمده در
محیط ،به کهنگی گرائیده ،منسوخ و قدیمی میشود و دیگر ممكن است جواب گوی
نیازهای سازمان و افراد نباشد .فراموشی سازمانی ،پیامد مجموعۀ اقداماتی است که یک
سازمان آگاهانه و یا ناآگاهانه بخشی از دانش موجود سازمان را از دست میدهد .سازمانی
که کارکنان آن از فراموشی هدفمند استفاده میکنند از نوآروی بیشتری نسبت به سایر
سازمانها برخوردار است .از این رو ،فراموشی سازمانی هدفمند تأثیر چشمگیری در نوآوری
سازمانها دارد .فراموشی تصادفی در صورتی رخ میدهد که دانش خوب تثبیت شده سهواً
از دست میرود .فراموشی تصادفی میتواند بهطور چشم گیری توان رقابتی سازمانهای
آموزشی را کاهش دهد که منجر به کاهش نوآوری سازمانی میشود همان طور که نتایج
این فرضیه نشان داد فراموشی سازمانی تصادفی و نوآوری سازمانی رابطۀ معكوس دارند یعنی
هر قدر فراموشی سازمانی تصادفی در سازمانی بیشتر اتفّاق بیفتد و سازمان اطالعات مهمّ
وحیاتی را از دست بدهد موجب کاهش نوآوری سازمانی میشود.
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فرضیۀ دوم :بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با چابكی سازمانی رابطۀ معنا دار وجود دارد.
یافتههای این پژوهش نشان میدهند که بین فراموشی سازمانی هدفمند با چابكی سازمانی
رابطۀ معنا داری وجود دارد و بین فراموشی سازمانی تصادفی با چابكی سازمانی رابطۀ معنا
دار وجود ندارد.
نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای صادقیان و همكاران ( ،)1091بخشی چناری
و همكاران ( ،)1090بهرامی و همكاران ( ،)1094کیان پور ( ،)1094طاهرخانی و کهندل
( )1095در زمینۀ فراموشی سازمانی هدفمند و چابكی سازمانی همسو است .در تبیین این
نتیجه میتوان گفت در عصر حاضر سازمانهای آموزشی بهصورت فزایندهای با محیطهای
پویا و در حال تغییر مواجهاند و بنابراین ،بهمنظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با
تغییرات محیطی سازگار سازند .به بیان دیگر ،با توجّه به سرعت شتابنده تغییرات و تحوّالت
علمی ،فنّاورانه ،اجتماعی وفرهنگی ،سازمانهایی موفّق و کارآمد محسوب میشوند که
عالوه بر هماهنگی با تحوّالت جامعۀ امروزی ،بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در
آینده پیشبینی کرده و خود را با تغییرات داخلی و خارجی منطبق کنند یكی از راههای
پاسخگویی به عوامل تغییر و تحوّل چابكی سازمانی است .سازمانهای آموزشی همواره با
حجم عظیم اطالعات روبرو هستند که در حافظۀ سازمان انباشته میشوند ،این اطالعات مانع
حرکت سازمان بوده و چابكی سازمان را کند میکنند .بنابراین ،سازمان باید بهصورت عمدی
و آگاهانه اطالعات غیر مفید را از حافظۀ سازمان پاک کند یعنی با فراموشی سازمانی هدفمند
چابكی سازمان را افزایش دهد .درواقع ،هر سازمانی بتواند بهصورت هدفمند اطالعات
قدیمی و کهنه را فراموش کرده و با تكیه بر اطالعات و فنّاوری روز اقدام کند ،میتواند
چابکتر به تغییرات محیطی و نیازهای مشتریان پاسخ دهد و این یک مزیّت رقابتی است که
منجر به موفقیت و اثر بخشی میشود .از این رو ،رابطۀ مستقیم این دو متغییر قابل تبیین است.
فرضیۀ سوّم :ابعاد فراموشی سازمانی قابلیت پیشبینی نوآوری سازمانی را داراست
یافتههای این پژوهش نشان میدهند ابعاد فراموشی سازمانی توان پیشبینی نوآوری
سازمانی را داراست و ازبین ابعاد فراموشی سازمانی فراموشی سازمانی هدفمند بهترین
پیشبینی کنندۀ نوآوری سازمانی است.
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در تفسیر این یافتهها میتوان چنین گفت امروزه ،سازمانها دانش را بهعنوان
ارزشمندترین و راهبردیترین منبع برای خود قلمداد میکنند و بر این اعتقادند که برای این
که رقابتی باقی بمانند باید قابلیتها و منابع فكری خود را مدیریت کنند .از این رو ،در دنیای
پر رقابت امروزی سازمانهایی موفّق خواهند بود که سهم بیشتری از دانش سازمانی را به
خود اختصاص داده باشند .سازمانهای آموزشی بهعنوان نقطۀ اتكای جامعه برای رشد و
پویایی جامعه نیازمند بهر گیری از رویكردها و دانشهای نوین برای بهبود فرآیند کاری
خود میباشند .نظام آموزشی در دهههای اخیر با دگرگونیهایی نظیر جهانی شدن ،انفجار
دانش ،فناوریهای پیشرفته با رقابت تنگاتنگ روبرو هستند .این چالشها موسّسات آموزشی
را وادار به سازماندهی دوباره فرآیندهای کاری خود و بهره گیری از منابع غنی انسانی ،علمی
و فكری خود نموده است .از طرفی ،فراموشی سازمانی بهعنوان مفهومی جدید در مدیریت
دانش از این امر مستثنا نبوده و به عبارتی رقابت پذیری تنها در خصوص یادگیری و کسب
دانش مطرح نبوده است بلكه شامل فراموش کردن مطالبی در زمان مناسب نیز میشود .در
این صورت فراموشی سازمانی به خصوص فراموشی سازمانی هدفمند بر رقابت پذیری و
نوآوری یک سازمان موثّر و بهطورکلی مدیریت مناسب فراموشی سازمانی در هر دو بُعد
هدفمند و غیر هدفمند امری اجتناب ناپذیر برای افزایش رقابت پذیری و نوآوری سازمان در
محیط متالطم امروزی است.
فرضیۀ چهارم :ابعاد فراموشی سازمان قابلیت پیشبینی چابكی سازمانی را داراست
یافتههای این پژوهش نشان میدهد از بین متغییرهای موردمطالعه در رگرسیون ،تنها
پیشبینی کنندۀ چابكی سازمانی فراموشی سازمانی هدفمند ،بوده است.
در تبین این فرضیه میتوان گفت مهمّ ترین منابع هر سازمانی ،منابع انسانی و توانایی
افرادی است که در آن کار میکنند .درواقع منابع انسانی تعیین کنندۀ موفقیت و شكست
سازمان است .ذهنیّت پذیرفته شده کارکنان ،نقش اساسی در گرد آوری دادهها ،انتخاب،
پذیرش یا ردّ اطالعات دارند .چنانچه افراد بر ذهنیّت خود پافشاری کنند ممكن است آن
ذهنیت مناسب شرایط موجود یا مسئله پیش آمده نباشد ،در این صورت تغییری صورت
نخواهد گرفت ،چون آن ذهنیت شاید در گذشته مناسب بوده است اما در شرایط کنونی
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موثّر نباشد (اطالعات دیروز پاسخگوی مشكالت امروز نیست) .کارکنانی که بهطور مستمر
در حال آموزش هستند نهتنها ظرفیت یادگیری خود را بهبود میبخشند ،بلكه ظرفیت
یادگیری جمعی را نیز توسعه میدهند و میتوانند در دنیای پر تالطم امروزی همگام با رقبا
به پیشرفت ادامه دهند .دانش و مهارت مهمترین توانایی است که سازمانها تمایل دارند
کارکنان آنها مجهّز به آن باشند .مدیریت این دانش از مهمترین دغدغههای هر سازمانی
است .فراموشی دانش و مهارت بسته به نوع آن میتواند مثبت و کارا و یا منفی و مخرّب
باشد .اگر در سازمان فراموشی هدفمند اتفّاق افتد و سازمان دانش غیر مفید که ضرورت
چندانی برای سازمان ندارد را حذف و بهجای آن دانش موردنیاز جدید را جایگزین کند
میتواند چابكی سازمان را رقم بزند و محیط را رقابتیتر کند .ولی اگر سازمان دچار
فراموشی تصادفی شود و دانش حیاتی و مهمّ سازمان را سهواً از دست بدهد سازمان دچار
ضرر و زیان میشود و چابكی سازمان کاهش مییابد .سازمانها باید بتوانند تغییرات محیطی
را تشخیص دهند و به آنها بهعنوان عامل رشد و شكوفایی بنگرند .با نگرش کلی بر یافتههای
این پژوهش میتوان گفت که سازمانها باید در راستای تحقّق بخشیدن به فراموشی سازمانی
هدفمند و ایجاد سازمانی چابک گام بردارند .همچنین ،سازمان باید برای جلوگیری از نابودی
دانش و اطالعات حیاتی سازمان ،از فراموشی سازمانی تصادفی که کند کنندۀ چابكی
سازمانی است ،تالش کند.

پيشنهادها
بر اساس نتایج پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را به مدیران سازمان آموزشوپرورش ارائه نمود.:
فراهم آوردن منابع موردنیاز برای انجام بهتر وظایف کارکنان و ایجاد فضایی که در آن
کارکنان بدون هیچ ترسی از مدیر خود انتقاد کنند و موارد موردنیاز را برای اجرا به مدیر
پیشنهاد کنند ،ایجاد محیطی که در آن کارکنان براحتی اطالعات و دانش خود را با همكاران
خود تسهیم کنند و برگزاری کالسهای ضمن خدمت و ایجاد کارگاههای علمی ،دانش
آنها را در حدّ توان به روز کنند ،آموزش مستمر کارکنان ،نظارت بر اطالعات و ارتباطات
مهم و حیاتی برای این منظور سازمان میتواند با ایجاد پست آموزش و ارتقاء مهارتهای
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علمی و فنّی کارکنان ،دانش و اطالعات سازمان را بهطور اساسی مدیریت کند ،آشنایی
کارکنان با اطالعات و دانش جدید ،تبادل اطالعات بین کارمندان و ادارات
آموزشوپرورش و مشارکت در تصمیم گیریها از توان کارکنان به بهترین وجه استفاده
نماید ،انجام نیاز سنجی آموزشی برای آگاهی از دانش موردنیاز سازمان و آگاهی از
اطالعات و دانش فرسوده سازمان و سپس برگزاری کالسهایی که در آنها به کارکنان
دربارۀ فواید به روز کردن دانش خود برای موفقیت و نوآوری سازمان آنان ،آموزش دهند.
فراهم کردن امكانات الزم برای توسعۀ دانش ،ایجاد فرآیندهایی جهت تبادل ایدهها و دانش
بین افراد و گروهها ایجاد ساز و کارهایی جهت خلق دانش جدید از دانش موجود از طریق
آموزش کارکنان ،به کارکنان که با کاربرد دانش خود زمینه ساز نوآوری در سازمان
میباشند پاداش تعلّق گیرد و زمینۀ رشد فرآیندهای نو در سازمان فراهم شود ،حذف قوانین
دست و پا گیر در حوزۀ مسائل ارتباطی کارکنان ،ایجاد ساختار سازمانی زیستی ،محیط
انعطاف پذیر و آزادی عمل کارکنان ،برگزاری نشستهای منظّم ،سخنرانیها ،همایش هاو
دورههای آموزشی ،سازمان باید دانش را از منابع مختلف از قبیل کارکنان ،مخاطبان و سایر
سازمانها و مراکز علمی دریافت کنند ،استفاده از پایگاههای داده ،نگهداری داده و کاربرد
فنّاوری اطالعات برای ذخیره سازی دانش بهمنظور دستیابی آسان همۀ کارکنان ،به مدیران
سازمانهای آموزشی پیشنهاد میشود از طرق مختلف زمینۀ فراموشی سازمانی و در نتیجه نو
آوری سازمانی و چابكی سازمانی را فراهم نمایند
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