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چکیده
دانش مدیریتاستقراربرسازمانیفراموشیتاثیرهدف پژوهش حاضر بررسی

. تحلیلی ، واز نظر هدف، پژوهشی کاربردي است–روش تحقیق پیمایشی .باشدمی
نفر از کتابداران و مدیران کتابخانه هاي دانشگاه هاي غیر 526جامعه آماري شامل

ز بین آنها بر اساس نمونه گیري تصادفی وبااستفاده از پزشکی شهر تهران می باشد که ا
براي.اندنفر انتخاب شده واز طریق پرسشنامه موردپرسش قرارگرفته169جدول مورگان 

سازهرواییبعدمرحلهدروشداستفادهپیرسونهمبستگیضریبازهادادهتحلیل
تاییديعاملیتحلیلزمونآازاستفادهباهاآنازمنتجهايشاخصوپژوهشمتغیرهاي

عمدي (نتایج حاصله بیانگر آن است که فراموشی سازمانی. استقرارگرفتهبررسیمورد
برخلق، ذخیره، اشتراك و بکارگیري دانش اثر مثبت داشته و فراموشی سهوي بر عوامل ) 

مینه در خاتمه بر اساس نتایج آزمون هاي انجام شده پیشنهاداتی درز. مذکور اثر منفی دارد
بکار گیري سازوکارهاي آموزشی انگیزشی واصالح فرایندهاي کاري بوسیله کتابداران 

ارائه گردیده است که بهره گیري ازآنها به دانشی شدن هرچه و مدیریت کتابخانه ها
. بیشتر کتابخانه ها منجر خواهد شد

نی سهوي؛ استقرار مدیریت دانش؛ فراموشی سازمانی؛ فراموشی سازما:واژگان کلیدي
دانش؛ کتابخانه هاي دانشگاهیمدیریت, فراموشی سازمانی عمدي

و دانشیار گروه علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم .1
m.esmaeili2@gmail.com)نویسنده مسئول(تحقیقات، تهران 

ارشد علم اطالعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی واجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و کارشناس.2
تحقیقات، تهران
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قدمهم
آنچه عصر حاضر را از سایر دوران ما متمایز می سازد، دانشی شدن سازمان ها، جوامع و 

و2در دهه هاي آخر قرن بیستم واژه هاي جدیدي چون دانشگران) 2006(1دراکر. انسان هاست
گزین کارگران و سازمان هاي سنتی نمود و سازمان هاي موفق را جای3سازمان هاي دانشی

. آینده را سازمان هاي دانش بنیان نامید، و امروز همه شاهد تحقق پیش بینی هاي او هستیم
کشور هاي موفق کشورهاي صاحب دانش اند، و سازمان هاي موفق سازمان هایی هستند که از 

توسعه و پیشرفت راهی بجز مجهز شدن به سالح رو براياز این. کارکنان دانشی برخوردارند
ابزاري کارآمد براي جوامع و "4مدیریت دانش "دانش و دانائی نیست و در این میان 

با بهره گیري از مدیریت دانش سازمان ها به شناسایی، جذب، خلق، ذخیره . هاستسازمان
. باي خود سبقت می جویندسازي، بازیابی و نشر دانش می پردازد و با اتکا به دانش از رق

اما انباشته شدن دانش، و پاالیش نکردن آن از ارزش دانش می کاهد و این نکته را یاد آور 
هاي قدیمی را از یاد نبریم و آموخته هاي پیشین را کنار نگذاریم، فرصتی می شود که تا شیوه

"5فراموشی سازمانی"این نکته آغاز بحث در مورد . براي کسب دانش جدید فراهم نخواهد شد
می باشد که در آن افراد آموخته هاي 6فراموشی سازمانی در واقع نوعی یادگیري معکوس. است

هوالن .(هاي جدید را جایگزین آنها می سازندقبلی خودرا سهوا یا عمدا کنار می نهند و یادگیري
).7،2003و فیلیپس

ن اطالعات زائد حافظه سازمانی فراموشی سازمانی، پاك ک) 1997(8به زعم تام پیترز 
: جمله اي پر معنی دارد که می گوید"حلقه نوآوري"وي در کتاب خود تحت عنوان . است

در ادامه اشاره می کند که مهم تر از یادگیري . "شما نمی توانید بدون پاك کن زندگی کنید"
نسان ها عاقالنه همان گونه که ا. در سازمان، پاك کردن آموخته هاي قبلی و فراموشی است

).9،1999لندري(فراموش می کند، سازمان ها نیز باید با برنامه فراموش کنند
فراموشی سازمانی در واقع مقدمه الزم براي بهره مندي از دانش هاي نو می باشد و بدین 

1. Druker
2. knowledge worker
3. knowledge organization
4. Knowledge Management
5. Organizational Forgetting
6. unlearning
7. De Holan & Phillips
8. Peters
9. Landry
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ترتیب رابطه تنگاتنگی میان فراموشی سازمانی و موفقیت استقرار دانش در سازمان ها وجود 
ف این پژوهش بررسی این رابطه از جهات  مختلف و توصیه هاي کاربردي براي هد. دارد

.دانشی شدن کتابخانه ها از طریق استقرار مدیریت می باشد

بیان مسئله
دانش . در دنیاي رقابتی امروز سازمانهایی امکان بقاء دارند که به سرمایه دانشی مجهز باشند

. توسعه می یابند که به این سرمایه متکی باشندبه راستی توانائی و قدرت شده و جوامعی
سازمانهاي دانشی و دانشگران ، بنیادها و ارکان اصلی توسعه پایدار جوامع محسوب می شوند و 

دیگر براي پیشرفت . مدیریت دانش مهمترین طریق نیل به اهداف رشد و ترقی به شمار می آید
ی کارساز نیست و اگر منبع و عامل اصلی که منابع اقتصادي، طبیعی و نیروي انسانی به تنهای

اکنون توانایی بکار . همانا دانش است، وجود نداشته باشد، توسعه اي تحقق نخواهد یافت
گیري دانش و توانمندي هائی چون جذب دانش، خلق دانش، بازیابی دانش و یافتن راه حلهاي 

) 1392الوانی،(.پیدا کرده استجدید براي رفع نیاز هاي بشري، جایگاهی واال در نظام جهانی
در شرایط کنونی اتکا به تجربه ها و رویکردهاي سنتی کارساز نبوده و موجب رکورد و میرایی 
سازمان ها خواهد شد و کتابخانه ها که به نوعی سازمان دانش محور محسوب می شوند از این 

ایند، مدیریت دانش را عارضه مصون نخواهند ماند، مگر آن که خود را به علم روز مجهز نم
کتابخانه . بکار گیرند و با استفاده از آن به کسب شایستگی ها و قابلیت هاي محوري نائل آیند

مترقی امروز کتابخانه اي است که در کنار سایر منابع همچون محیط مناسب، منابع کافی و 
رایط کنونی کتابخانه ش. نیروي انسانی دانش آموخته از مزایاي مدیریت دانش نیز بهره مند باشد

و دانش منبع اصلی برتري همه سازمان ها من جمله . دستخوش تحوالت شگرفی شده اند
کتابخانه هاي پیشروي امروز، کتابخانه هایی هستند که قادرند . کتابخانه ها گردیده است

با بیشترین، معتبرترین و به روزترین دانش هاي بشري را در اختیار داشته باشند و آنها را 
امروزه دانش در مقایسه با سایر . سهولت و اثر بخشی در اختیار مخاطبان و جامعه قرار دهند

سرمایه ها نقش مهم تري را در تحقق اهداف سازمان ایفا می کند و تنها منبعی است که 
برخالف سایر منابع در اثر استفاده نه تنها از ارزش و میزان آن کاسته نخواهد شد، بلکه بر 

. اهمیت آن افزوده شده و به دانش آفرینی هاي بیشتر منجر خواهد شدارزش و
با توجه به پژوهش هاي گسترده در خصوص مدیریت دانش، هنوز برخی نکات و موارد در 
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اد می گیرند، بلکه فراموش نیز شرکت ها نه تنها ی. مباحث کنونی دانش سازمانی مبهم است
نبال خلق فرایند هایی است که نه تنها براي یادگیري و و در حقیقت مدیریت دانش به د. کنندمی

نگهداري از موارد مهم ضروري است، بلکه براي عدم یادگیري و اجتناب از آنچه مهم نیست نیز 
در واقع ما همواره بر یادگیري و حفاظت از دانش تاکید می کنیم، اما توانایی ما در . الزم می باشد

).الف 2004هوالن و فیلیپس ،( ه حائز اهمیت است فراموش کردن نیز به همین انداز
براي کشور ما نیز این ضرورت به خوبی محسوس و مشخص است که اگر بخواهیم توسعه 
پیدا کنیم باید به عنوان محور اصلی، دانش و دانش آفرینی  را هدف قرار دهیم و به ارتقا توان 

یزه محققین در پرداختن به این موضوع شده بنابراین مساله اي که انگ. دانشی خود اقدام نمائیم
است یافتن پاسخ براي این مساله است که چگونه و از چه طریقی می توان با دانشی شدن به 
اهداف توسعه دست یافت ؟ آیا الزمه یادگیري دانش هاي جدید، فراموش کردن آموخته هاي 

ما را به فرایندي پویا پیشین نیست؟ مروري بر ادبیات مدیریت دانش و فراموشی سازمانی
هدایت می کند که ضمن آن برنامه هاي گذشته مجددا ارزیابی و مرور می شوند و با امعان نظر 

فراموشی سازمانی مقدمه . به شرایط و موقعیت هاي جدید طرحی نو براي آینده ریخته می شود
غدغه اصلی این اي الزم براي اثر بخشی مدیریت دانش می گردد و این دو مساله و موضوع، د

.تحقیق بشمار می آید

مروري بر ادبیات پژوهش
را اولین کسی دانست که مفهوم ) 1861- 1947(فیلسوف انگلیسی تبار 1شاید بتوان وایتهد

وي که واضع فلسفه فرایندي است اعتقاد داشت . فراموشی سازمانی را به زبان فلسفی بیان کرد
و بهم پیوسته رفتار می کند و حقیقت، چیزي بجز به صورت یک شبکه از روابط متعاملدنیا 

دانشی که نتواند "این جمله از اوست که . یک سلسله رویداد هاي متوالی و مرتبط به هم نیست
از این رو او اولین . "اندیشه هاي پیشینیان خود را فراموش کند، گم گشته خواهد ماند

دمه الزم براي یادگیري بعدي دانش اندیشمندي است که، فراموشی اندیشه هاي قبلی را مق
).1392بشیریه،(قلمداد کرده است 

چگونه سازمان ها یاد "آن را مقاله اي منتشر کرد که عنوان2هد برگ1981در سال 
انتخاب کرده بود، و از این تاریخ اصطالح فراموشی سازمانی به "کنندگیرند و فراموش میمی

1. Whitehead, Alfred North
2. Hedberg
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).1435.، ص1،2008تی سنگ و زهرا (ري به کار گرفته شدصراحت در متون مدیریت و یادگی
3"پذیرش اضداد: یادگیري سازمانی"مقاله ي تحت عنوان 2ویک و وستلی1996در سال 

آنان در مقاله خود این نظریه را مطرح کردند که سازمان ها به دنبال ثبات و ساختار . منتشر کرد
ند، درحالی که یادگیري و آموزش در پی رهایی از هایی هستند که پایدار و بدون تغییر باش

روش هاي سنتی و قبلی و یافتن روش هاي تازه و نو می باشد، و این دو هدف با هم در 
آنان در مقاله خود به این نتیجه رسیدند که نمی توان مطابق این گفته قدیمی، از . تضادند

متحول شدن سازمان باید روش هاي تجارب گذشته به راه هایی براي آینده رسید، بلکه براي 
جدید خلق کرد و آنها را جایگزین روش هاي قدیمی نمود، به عبارتی یادگرفته هاي قبلی را 

).311.،ص2011اسمیت و الیلز،–استرباي (باید فراموش کرد
در طول دهه هاي اخیر بتدریج مفهوم فراموشی سازمانی با اهمیت پیدا کردن دانش در 

در دوران حاضر . موضوعی رایج در ادبیات یادگیري سازمانی تبدیل شده استسازمان ها، به
دانشی شدن سازمان ها مزیت رقابتی آنها محسوب می شود و بدون فراموشی هم نمی توان 

.یادگیري نوآورانه و به روز را در سازمان نهادینه کرد

تعاریف فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی آن را مقابل یادگیري سازمانی براي تعریف 4)2004(هوالن و همکارانش

به زعم آنان اگر بپذیریم که یادگیري سازمانی افزودن دانش به ذخیره علمی و . قرار داده اند
تخصصی سازمان است، فراموشی سازمانی، عملی معکوس بوده و خارج کردن یا کنار نهادن 

این تعریف همان گونه که آدمیان بر اساس . دانش کهنه از مجموعه دانش سازمان می باشد
عادت قبلی رفتاري خود را کنار نگذراند نمی توانند شیوه جدید رفتاري را پیش گیرند، سازمان 

این . ها نیز باید یادگیري پیشین را فراموش کنند تا بتوانند یادگیري تازه اي را جایگزین آن سازند
).45. ، ص2004فیلیپس و الورنس، هوالن ،(نام نهاده اند"فراموشی سازمانی"مفهوم را 

فراموشی سازمانی را کنار نهادن اطالعات گذشته و دانش هاي ) 1991(5والش و انگسون
پیشین به منظور یادگیري هاي جدید می دانند و راه نوشدن سازمان را فراموش کردن 

1. Tsang,E& Zahra ,A
2. Westly & Weick
3. Organisational learning : affirming oxymoron
4. Holan, Philips, Lawrence,
5. Walsh & ungson,
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. هاي قدیمی قلمداد می کنندآموخته
فرآیند تغییر سازمانی مورد بررسی قرار داده برخی از نویسندگان فراموشی سازمانی را در

براي آن که تغییري . به باورآنان فراموشی سازمانی بخشی از جریان تغییر در سازمان است. اند
در سازمان رخ دهد باید شیوه ها و عادات رفتاري قبلی کنار نهاده شود و روش هاي جدید 

اسمیت و-استرباي(نی استجایگزین آن گردد که این خود مستلزم فراموشی سازما
). 1392صلواتی،و 2003،الیلز

انواع فراموشی سازمانی 
براي توصیف فراموشی سازمانی، درصدد پیوند بین روش ) 2004(هوالن و همکاران 

باشد سازمان در بسیاري از موارد دانش و شده میفراموشی و نیز نوع دانش فراموش
کند، و گاهی اوقات، نه و ناآگاهانه فراموش میهاي فعلی خود را به صورت آگاهامهارت

دانش نوورود اشاره . شوددانش نوورود به سازمان به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه فراموش می
به دانشی است که بر اثر خالقیت و نوآوري کارکنان در سازمان ایجاد شده و یا از بیرون به 

: بندي کردازمانی را می توان در دو بعد دستهبنابر این فراموشی س. استسازمان منتقل گردیده
فراموشی برنامه ریزي شده . فراموشی عمدي یا برنامه ریزي شده و فراموشی سهوي یا تصادفی

بوسیله مدیران سازمان اعمال می گردد و در اغلب موارد معطوف به یادگیري هایی است که 
روش هاي قدیمی که دیگر به عنوان مثال . شودوري در سازمان میموجب کاهش بهره

کاربردي مفید در سازمان ندارند باید فراموش شودومسئوالن سازمان طبق برنامه اي با سازوکار 
کوشند تا کارکنان را از روش قبلی بازداشته و هاي تشویقی و ترغیبی ویا کنترل و نظارت می

. روش هاي جدید را در سازمان متداول نمایند
و غیر برنامه اي، حاصل سرشت نسیان پذیري ذهن انسان فراموشی سهوي یا تصادفی

این نوع فراموشی زمانی رخ می دهد که کارکنان به علت سختی روش هاي کار یا . هاست
عدم وجود نظام انگیزشی و نظارتی موثر در سازمان بتدریج روش کار مورد نظر را فراموش 

ان نبوده و برنامه هاي سازمانی دچار در اغلب موارد این نوع فراموشی به نفع سازم. می کنند
)2004هوالن و همکاران،(اختالل می شود
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)47.ص2004هوالن وهمکاران ،.(ترکیب انواع  فراموشی سازمانی و دانش سازمانی: 1شکل 

ببببببببببب█ببببببب█████
██

فراموشی سازمانی
)آگاهانه(عمدي)ناآگاهانه(سهوي

نهادن روش هاي ناکار آمدکنارزوال حافظهدانش قدیمی

قصور در یادگیري دانش نو ورود
روش هاي جدید

اجتناب از روش هاي مخل 
کارآیی

ابزار هاي اعمال فراموشی سازمانی
مدیران براي اعمال فراموشی سازمانی برنامه ریزي شده یا داوطلبانه می توانند از چهار ابزار 

هاي ختار سازمانی و درك جمعی و ارزشهاي سازمانی، ساابزار منابع مالی، رویه: استفاده کنند
.مشترك اعضا و سازمان

سوق دادن آن به سمت و سوي خاص مدیر با حذف منابع مالی، کاهش و افزایش - 
سازمان یا در بخش خاصی از توانند موجبات فراموشی سازمانی را در بخش معینی از می

.هاي سازمان فراهم آورندفعالیت
رویه ها و دستورالعمل هاي سازمانی هم می توان فراموشی را تسریع یا متوقف با تغییر - 
. نمود
ایف افراد سازمان می باشد نیز ساختار سازمانی که نشانگر توزیع مسئولیت ها و وظ- 

تواند به عنوان ابزار تحقق  فراموشی سازمانی از طریق قدرت دادن به یک بخش و یا کاهش می
. ار گیردقدرت مورد استفاده قر

نهایتا ارزش هاي نهادینه شده در سازمان که به دانش موجود قداست می بخشد باید تغییر - 
که بر این ارزش ها استوارند ممکن گردد، که البته کاري کند تا فراموشی آن دسته از فعالیت ها

).2011هوالن ، (دشوار و در برخی موارد غیر ممکن است

نقدهایی به فراموشی سازمانی
یکی از انتقاداتی که به نظریه فراموشی سازمانی وارد شده است در مورد فراموشی سازمانی 
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در واقع منتقدان بر این نکته اصرار می ورزندکه فراموشی . است"حافظه سازمانی1بازآفرینی"یا
ازآفرینی یا خلق مجدد دانش رخ رخ نمی دهد و ذهن از دانش قبلی تخلیه نمی شود بلکه ب

سازي دانش قبلی تازه و به روز د و ذهن بطور پویا دانش خود را از تلفیق و ترکیب و نودهمی
، تصمیمات قبلی بتدریج و 2گیري جزئی وتدریجیهمانگونه که در فرایند هاي تصمیم. کندمی

با تغییرات جزئی تصمیم جدید را بوجود می آورند در دانش نیز فراموشی کامل معنی ندارد بلکه 
شود از این طریق دانشی نو زاییده میمانی دستخوش تغییرات جزئی و تدریجی است ودانش ساز

). 2011هوالن ،(و شکل می گیرد
در نقد نظریه فراموشی سازمانی به عامل قدرت اشاره می کنند و ) 2011(2کیسی و اولیورا

ر پیشگامان موضوعی که مد نظ. فراموشی را تابعی از گردش قدرت در سازمان قلمداد می کنند
به عبارت دیگر فراموش کردن برخی دانش ها نه بخاطر . نظریه فراموشی سازمانی نبوده است

بهره وري بیشتر سازمان بلکه به علت قدرت مدیران و مسئوالنی است که مایلند دانشی منسوخ 
تغییرات. شده و دانشی دیگر جایگزین آن گردد و در اینجا قدرت نقش اصلی را ایفا می کند

دانش به دنبال تغییرات ایدئولوژیک در سازمان ها نمونه اي از اثر قدرت در فراموشی سازمانی 
).2011کیسی و اولیورا،( است

به نقش محیط و بستر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ) 2003(الیلزاسمیت و- استرباي
می دانند که سازمان اقلیمی تغییر اشاره کرده و فراموشی سازمانی را تابعی از محیط و بستري 

بنابراین فراموشی سازمانی در خالء جامعه یا درون سازمان رخ نمی دهد بلکه . در آن قرار دارد
مدیران به . گیري آن اثر تعیین کننده داردآثار محیط در آن نقش مهمی داشته و در شکل

اثرات محیط را صرف داشتن اختیارات سازمانی قادر به ایجاد فراموشی سازمانی نیستند و باید
.)2003الیلز،اسمیت و- استرباي(همواره در نظر داشته باشند

نقش و اثرات فراموشی سازمانی در مدیریت دانش
مفهوم فراموشی سازمانی را به هیچ رو نمی توان از مدیریت دانش در سازمان جدا دانست 

ادگیري و خلق و براي ی. زیرا فراموشی سازمانی نوعی یادگیري معکوس محسوب می شود
فراموشی . کسب دانش باید آموخته هاي قبلی تغییر یافته و در اغلب موارد کنار نهاده شوند

سازمانی با کنار گذاشتن رویه هاي قدیمی راهی براي یادگیري هاي جدید می گشاید و 
1. recreation
2. Casey & Olivera
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ري البته ارتباط فراموشی سازمانی و یادگی. پذیر می سازدنوآوري و رشد را در سازمان امکان
سازمانی فعل و انفعالی پیچیده و چند وجهی است و براي یافتن ارتباط میان آنها نیاز به 

. تحقیقات گسترده و جامع می باشد
در بررسی هاي سازمانی خود فراموشی سازمانی را )2006(1ناوارو و دي هرست-سگارا

مشکالت را شناسایی در سه مرحله تعریف کرده اند در مرحله اول سازمان، مدیران و کارکنان
و نهایتا . در مرحله دوم سازمان آماده تغییر روش ها و رویه هاي کاري می شود. می کنند

رویکردهاي جدید و بدیع جایگزین روشهاي قدیمی شده و فراموشی سازمانی و یادگیري 
مطالعات مشابه رابطه نزدیک فراموشی سازمانی و یادگیري سازمانی با. سازمانی رخ می دهد

براي روشن شدن این ارتباط  به نحوه ارتباط فراموشی فردي . مدیریت دانش را نشان داده است
).2006ناوارو و دي هرست ،-سگارا(و سازمانی با مراحل مختلف مدیریت دانش می پردازیم 

چگونگی فراموشی فردي و سازمانی بر اساس مراحل مدیریت دانش
زمانی را تشکیل می دهند عموما داراي پنج مرحله سیستم هاي مدیریت دانش که حافظه سا

فراموش فردي و . کسب و جذب، ضبط، حفظ و نگهداري، جستجو و بازیابی می باشند
.آمده است1اي خاص رخ می دهد که در جدول سازمانی در هر یک از این مراحل بگونه

)5.، ص1999لندري، : منبع( چگونگی فراموشی فردي و سازمانی: 1جدول 
مراحل یا اجزاي 
سازمانیفرديحافظه سازمانی

رویه هاي موجود کسب نوآوري نا توانی هاي ادراکیکسب و جذب
را غیر ممکن می سازد

روش هاي متداول امکان ضبط دانش نهفته قابل ضبط نیستضبط
روش هاي جدید را نمی دهد

نگه داري سیستم هاي ناکار آمدضعف حافظه–زوال حافظه حفظ و نگه داري
اطالعات

فراموشی نشانه هاي یاد جستجو
آوري کننده

نقص سیستم هاي جستجو، فیلتر 
کردن اطالعات

عدم انگیزه بازیابی برخی از بازیابی
خاطرات

سیستم هاي امنیتی که بازیابی را 
غیر ممکن می سازند

1. Cegarra-Navarro , Dewhurst
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ی از آنها اشاره به برخ2عوامل فیزیکی هم در فراموشی سازمانی اثر گذارند که در جدول 
.شده است

)5. ،ص1999لندري، : منبع( برخی از عوامل فیزیکی فراموشی فردي و سازمانی:  2جدول 
سازمانیفردي

انسداد شبکه هاي ارتباطیانسداد کانال هاي عصبی
تخریب اسناد و مداركبیماري

اختالل در سیستم هاي رسانه ايفراموشی در حافظه کوتاه مدت
ضعف برنامه هاي نگهداري اطالعاتی در حافظه بلند مدتفراموش

اطالعات تاریخ گذشته و عدم توانایی کسب اطالعات جدیدکهولت و پیري
بسته شدن و انحالل سازمانمرگ

پیشینه هاي داخلی و خارجی پژوهش 
درپژوهشی که با هدف بررسی رابطه فراموشی سازمانی با تغییرات ) 1390(محمودوند 

زمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام داده است بیان می دارد که روش تحقیق در این سا
پژوهش توصیفی بوده و جامعه آماري آن شامل کلیه مدیران گروه هاي آموزشی و غیر 

نفر می باشدو ابزار پژوهش دو پرسش نامه 89آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 
گزینه اي لیکرت بر گرفته از ادبیات تحقیق هوالن 5سوالی محقق ساخته 14شامل پرسش نامه 

گزینه اي طیف لیکرت اقتباس از پایان نامه 5سوالی تغییر 12و پرسش نامه ) 2004(و فیلیپس 
براي تحلیل آماري داده ها از آمار توصیفی و آمار . با اندکی تغییرات می باشد) 1389(پزشک 

مستقل، tتک گروهی، آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون tاستنباطی شامل آزمون
نتایج آزمون ضریب . آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، و رگرسیون استفاده شده است

همبستگی پیرسون نشان داد که بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن با تغییرات سازمانی و مولفه 
، که داراي رابطه معنا )محل کار(جز مولفه مکان هاي آن رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد به 

همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد فراموشی سازمانی بیشترین پیش بینی . داري نمی باشد
را از تغییرات سازمانی داشته است و نیز فراموشی سازمانی در بین مولفه هاي تغییر بیشترین 

. ساختار سازمانی، تکنولوژي و مکان داشته استمیزان پیش بینی را به ترتیب از دانش افراد، 
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مستقل نشان داد که بین فراموشی سازمانی مدیران مرد و زن و تغییرات سازمانی مدیران tنتایج 
به عبارت دیگر مدیران مرد نسبت به مدیران زن، هم . مرد و زن تفاوت معنا داري وجود دارد

ین که مدیران نسبت به مدیران  زن داراي تغییرات سازمانی بیشتري انجام می دهند و هم ا
و نیز نتایج آزمون تحلیل واریانس . فراموشی سازمانی هدفمند تري در اعمال تغییرات می باشند

یک طرفه نشان داد که بین فراموشی سازمانی بر حسب تحصیالت و سابقه مدیریت و همچنین 
وت معنا داري مشاهده نگردیده بین تغییرات سازمانی بر حسب تحصیالت و سابقه مدیریت تفا

.است
در پژوهشی به منظور بررسی و تحلیل فرایند ) 1391(اخوان، باقر زاده نیري و شادپور

هاي کهنه و قدیمی که در بیمارستان شهید هاشمی نژاد و هدف اصلی را فراموشی فعال دانش
ال دانش با ویژگی ارائه و ساخت تئوري هاي مرتبط در خصوص ارتباط بین فرایند فراموشی فع

این تحقیق از نوع کیفی است و ازمیان استراتژي هاي مختلف . چسبندگی دانش بیان می دارد
براي انجام . پژوهش کیفی، از مورد کاوي به عنوان متدولوژي تحقیق استفاده نموده است

این فرایند از هشت مرحله تشکیل شده است . پژوهش فرایند خاصی در نظر گرفته شده است
محققین در ادامه به . ه براي ساخت تئوري هاي جدید بر اساس مورد کاوي استفاده می شودک

این نتیجه می رسند که با افزایش چسبندگی دانش به افراد و شرایط سازمان، فرایند فراموشی 
و سازمان باید زمان و تالش بیشتري را . فعال دانش با مقاومت هاي بیشتري مواجه خواهد شد

.وشی دانش کهنه تخصیص دهدبراي فرام
پژوهشی تحت عنوان بررسی وضعیت ) 1391(محمدي استانی، شعبانی و رجایی پور

بر اساس مدل بکوویتز و استقرار مدیریت دانش بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
.دادویلیامز انجام 

اران کتابخانه هاي نمونه پژوهش شامل تمام کتابده وپیمایشی بود-پژوهش توصیفیاین
ابزار . بود89-90مشغول به کار در سال تحصیلی ) نفر83(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

بر اساس مولفه هاي مدل بکوویتز و ویلیامز ونامه ي محقق ساختهگردآوري داده ها، پرسش
نتایج.دبراي تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده ش. طراحی شده است

میانگین نمره وضعیت استقرار مدیریت دانش در کتابخانه هاي دانشگاه حاکی از آن است که 
علوم پزشکی اصفهان بر اساس مدل بکوویتز و ویلیامز  پایین تر از حد متوسط است و استقرار 
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ر همچنین اختالف مشاهده شده بین میانگین آزمودنی ها ب. آن نیز به طور یکسان وجود ندارد
اساس عوامل دموگرافیک جنسیت، رشته تحصیلی، سابقه اشتغال، سطح تحصیالت، و نوع کار 
تفاوت معناداري نداشت، اما بر حسب نوع کتابخانه، در مولفه یادگیري دانش تفاوت معناداري 

بیشتر مولفه هاي مدل بکوویتز و ویلیامز در کتابخانه پژوهشگر نتیجه می گیرد .مشاهده شد
گاه علوم پزشکی اصفهان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به برنامه ریزي و هاي دانش

همچنین با توجه به اهمیت روزافزون . توجه بیشتر به خصوص براي اشتراك و ایجاد دانش دارد
ها و محیط هاي بهداشتی و درمانی که اشتراك دانش دانش در سازمان هایی همچون دانشگاه

دار است، اجراي این برنامه ها موجبات خدمات رسانی بهتر و به تبع آن از اهمیت زیادي برخور
.تسهیل یادگیري، آموزش و پژوهش خواهد شد

پژوهشی تحت عنوان فراموشی سازمانی و مقاومت در ) 1392(صلواتی، باغبانیان و زندي 
انی و این پژوهش با هدف شناسایی رابطه بین فراموشی سازم. برابر تغییر انجام داده است

جامعه آماري این پژوهش را ادارات کل تعاون، کار و . مقاومت در برابر تغییر انجام شده است
نفر از کارکنان این 200نمونه آماري متشکل از . رفاه اجتماعی شهر سنندج تشکیل داده است

ادارات بوده اند که به روش نمونه گیري طبقه اي تصادفی مناسب با حجم جامعه انتخاب شده 
بر این . این مطالعه از نظر روش از نوع همبستگی و از منظر هدف، کاربردي می باشد. اند

اساس، براي سنجش مفاهیم اساسی پژوهش، پرسش نامه اي با تکیه بر مدل فراموشی سازمانی 
به کار ) 2001(و پرسش نامه مقاومت در برابر تغییر واین و همکاران) 2004(هوالن و فیلیپس

ها به روش آلفاي کرونباخ براي دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر نامهیایی پرسشپا. برده شد
روایی آزمون نیز از دو روش اعتبار محتوا و اعتبار سازه با . محاسبه گردید83/0و 84/0با 

یافته هاي نهایی . تایید شدKMO1استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدي، و شاخص
شامل هدفمند بودن (ز وجود ارتباط معنی دار بین فراموشی سازمانی و ابعاد آن پژوهش حاکی ا
. با مقاومت در برابر تغییر می باشد )و تصادفی بودن 

تحقیقی در مورد میزان بهینه دانش در سازمان ها انجام دادند و ) 1985(2اسمونت و مورتون
نرخ کنار نهادن دانش هاي قدیمی باید به به این نتیجه رسیدند که نرخ ورود دانش به سازمان با 

هاي این حد براي سازمان. خوردار باشداي باشد که سازمان از دانش بروز در حد مناسب برگونه
. مختلف متفاوت می باشد

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure
2. Smunt,T & Morton,T
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رابطه بین فراموشی سازمانی و سیستمهاي اطالعاتی را مورد ) 1993(1کارمونا و کاسانووا
انجام گرفته، یادگیري سازمانی منوط 1992وهش که در سالدر این پژ. بررسی قرارداده است

به انجام مقدمات و تمهیداتی گردیده است که در صورت عدم تحقق منجر به فراموشی 
روش تحقیق مطالعه اسناد و مدارك بوده و دلیل فراموشی عدم هماهنگی . سازمانی می گردد

.تمیان سیستم هاي اطالعاتی مرکزي و محلی قلمداد شده اس
"فراموشی سازمانی  و تولید دانش"در پژوهشی تحت عنوان ) 1997(2جفري بوکر

استدالل کرده است که در واقع ممکن است فراموشی سازمانی به دالیلی مثبت و مفید باشد و 
همچنین فراموشی فقط به عنوان مانعی براي یادگیري نیست، بلکه می تواند پدیده اي مثبت و با 

.عه باشدارزش براي مطال
در تحقیقی به نقش انگیزش گروه هاي کاري در میزان ) 1998(3کار مونا و گرونلوند

فراموشی سازمانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که گروه هاي اولیه در یادگیري شیوه هاي 
کار به علت انگیزش باالتر کمتر تجربیات خود را فراموش می کنند و گروه هاي بعدي که 

. تري دارند با سرعت بیشتري یادگیري هاي خود را فراموش می نمایندانگیزه کم
در تحقیقی که در صنایع هواپیماسازي انجام داد  به این نتیجه رسید که 4)2000(بن کارد

درصد آن 61درصد فراموش شده است و 39دانش و تجربه سازمانی در طول یکسال به میزان 
. ار می گیردباقی مانده است و مورد  استفاده قر

رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و "در پژوهشی با عنوان) 2010(5زنگ و چن
اشاره دارند که از نظر "نوآوري سازمانی با تاثیر وساطت کننده توانایی یادگیري سازمانی

.ایشان فراموشی سازمانی هدفمند یک مولفه ي مهم مدیریت دانش است
سازمانی را با مدل حافظه انسانی مقایسه نمود و تفاوت ها و فراموشی ) 2011( اوپات هیاي 

نتیجه تحقیق نشان می دهد فراموشی در سازمان قبل از . تشابهات آن رامشخص کرده است
آنکه ناشی از ذخیره اطالعات باشد، به دلیل ناتوانی در بازیابی اطالعات می باشد و این تفاوت 

.میان انسان و سازمان محسوب می شود
لذا با توجه به پیشنه هاي موجود در زمینه فراموشی سازمانی ، پژوهش حاضر که اثرات 

1. Carmona. S & Casanova. G
2. Bowker
3. Carmona,S & Gronlund,A
4. Benkard
5. Zeng  & Chen



97پاییز، 89م، شماره هفتو، سال بیست)بهبود و تحول(یریتمطالعات مد52

فراموشی عمدي و سهوي را بطور مجزا بر چهار جزء مدیریت دانش در کتابخانه هاي دانشگاه 
هاي دولتی بررسی کرده است ، واجد نوآوري بوده و می تواند راهگشاي بسیاري از مسائل 

.اههاي دولتی باشدکتابخانه هاي دانشگ

مدل مفهومی پژوهش
در پژوهش حاضر محقق با توجه به بررسی متون نظري فراموشی سازمانی و مدیریت دانش 
به ارایه مدل مفهومی پژوهش که بیانگر رابطه بین متغیر هاي مستقل فراموشی عمدي و سهوي 

لق، ذخیره، اشتراك و فراموشی و متغیر هاي وابسته استقرار مدیریت دانش شامل چهار جزء خ
.مالحظه می شود3به کار گیري دانش می باشد، پرداخته است، این مدل در شکل 

مدل مفهومی پژوهش: 3شکل 

روش شناسی پژوهش
.تحلیلی  قرار می گیرد- پیمایشی هايژوهشپژوهش حاضر کاربردي و در گروه پ

ان کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتی نفر می باشد که کتابدار526جامعه آماري این پژوهش
نفر 169حجم نمونه براساس جدول مورگان . غیر پژشکی مستقر در شهر تهران می باشند

درصد 2/30درصد جامعه را زنان و 8/69جامعه مورد بررسی از نظر جنسیت .برآوردشده است
و از نظر . سال قرار دارند45تا 31از نظر سن اکثر افراد در دامنه سنی . را مردان تشکیل داده اند

درصد 4/2درصد دیپلم،و4درصد کارشناسی ارشد ، 2/42درصد کارشناسی ،4/51تحصیالت 
درصد درسایر 8/58درصد در رشته  علم اطالعات و دانش شناسی و 2/41دکتري داشته اند و 

. رشته ها تحصیل کرده اند
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ابزار اندازه گیري
:ژوهش پرسشنامه و حاوي دو بخش بوده است ابزار اندازه گیري در این پ

)دموکرافیگ(جمعیت شناختیسؤاالت ) الف
سوال در مورد 16دسته اول .دسته است2که خود شامل : سؤاالت اختصاصی) ب

است که از متون مختلف من جمله متن هوالن و فیلیپس ) عمدي- سهوي( فراموشی سازمانی 
. ده و با فعالیت هاي کتابخانه تطبیق داده شده استاخذ گردی) 1392(و مقاله صلواتی)2004(

دسته دوم سواالت مربوط به استقرار مدیریت دانش در چهار بعد است و بر اساس مدل 
در چهار بعد خلق، ذخیره، اشتراك، و بکارگیري دانش که مطابق با نوع ) 2003(1هیسیگ

بخش ها از طیف پنج همچنین براي طراحی این .فعالیت کتابخانه اصالح گردیده است
روائی آن از طریق مراجعه به اساتید متخصص مورد تائید قرار اي لیکرت استفاده شده وگزینه

براي تجزیه . گرفته و براي سنجش روائی سازه از روش تحلیل عاملی تائیدي استفاده شده است
ی سازه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده و در مرحله بعد روای

متغیرهاي پژوهش و شاخص هاي منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدي مورد 
. بررسی قرارگرفته است

مولفه هاي مورد  سنجش  و سواالت مربوط به آن
8تا 1گویه هاي پاسخ دهنده به پرسش هاي فرعی : 3جدول 

1. Heisig

پرسش هاي  پژوهشگویه هامتغیر)ابعاد(مولفه ها
فراموشی عمدي

سازمانی

4، 3، 2، 1تبیین کننده پرسش فرعی 8تا 1پرسش هاي 

6،7،8، 5تبیین کننده پرسش فرعی16- 9پرسش هاي سهوي

خلق دانش

مدیریت 
دانش

1،5تبیین کننده پرسش فرعی20-17پرسش هاي 
6، 2تبیین کننده پرسش فرعی24-21پرسش هاي ذخیره دانش

3،7تبیین کننده پرسش فرعی28-25پرسش هاي اشتراك دانش
به کارگیري 

4،8تبیین کننده پرسش فرعی32-29پرسش هاي دانش
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مقدار . نمونه انجام شد40سوال پرسشنامه و 32متغیر و 6آزمون پایایی پرسش نامه براي 
الحظه همانطور که م. نشان داده شده است4شده در جدول ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه

جز یک متغیر که مقدار آلفاي آن بسیار (می گردد مقدار آلفاي کرونباخ براي تمام متغیرها 
است بیشتر 0,7، از حد قابل قبول براي مقاصد کاربردي که )نزدیک و قابل اغماض است

. توان ادعا نمود که پرسش نامه موردنظر داراي پایایی قابل قبول استباشد، لذا میمی

آزمون آلفاي کرونباخ براي پایایی پرسش نامه: 4جدول 

تعداد شماره سواالتمتغیرها
سؤاالت

تعداد 
نمونه

مقدار آلفاي 
کرونباخ

88400,727تا 1عمديفراموشی سازمانی 
168400,853تا 9سهويفراموشی سازمانی 
204400,655تا 17خلق دانش

244400,789تا 21ذخیره دانش
284400,858تا 25اك دانشاشتر

324400,838تا 29به کارگیري دانش
3232400,925تا 1کل پرسشنامه

تحلیل یافته هاي پژوهش
در تحلیل عاملی و تحلیل معادالت ساختاري، ابتدا به بررسی معنی داري متغیرها و سپس 

.بررسی معناداري کل مدل می پردازیم
متغیر فراموشی سازمانی عمدي و سهويبررسی مدل تحلیل عاملی

متغیر فراموشی ) ضرایب رگرسیون استاندارد شده(تخمین بارهاي عاملی استانداردشده 
، 0,46به ترتیب برابر است با 8تا 1میزان ارتباط شاخص هاي آن و  سازمانی عمدي وشاخص

6ت شاخص و همانگونه که مشخص اس0,48و 0,34، 0,77، 0,53، 0,62، 0,66، 0,23
دارد و در واقع این متغیر را بهتر از سایر فراموشی سازمانی عمديبیشترین ارتباط را با متغیر 

.ها برازش می نمایندشاخص
متغیر فراموشی ) ضرایب رگرسیون استاندارد شده(تخمین بارهاي عاملی استانداردشده 

، 0,67ترتیب برابر است با به8تا 1میزان ارتباط شاخص هاي آن، وسازمانی سهوي و شاخص
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8و همانگونه که مشخص است شاخص 0,72و 0,58، 0,59، 0,65، 0,62، 0,56، 0,67
دارد و در واقع این متغیر را بهتر از سایر فراموشی سازمانی سهويبیشترین ارتباط را با متغیر 

شاخص ها برازش می نمایند
بررسی معنی داري هر یک از روابط فوق، سپس بعد از بررسی مقادیر بارهاي عاملی، بدنبال 

استیودنت مشخص شد ، براي هر یک از شاخص ها، مقدار آماره - tبا استفاده از نمودار آماره 
.که مبین معنادار بودن روابط فوق هستند.است و درنتیجه فرض صفر رد شد1,96بیش از 

ه براي هر یک از همچنین بدنبال بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل ، مقدار این آمار
:شاخص ها  براي هردو نوع فراموشی سازمانی در جدول ذیل نشان داده شده است

فراموشی سازمانیضریب تعیین چندگانه شاخص هاي متغیر انواع : 5جدول 
ص 

شاخ
ص 1

شاخ
ص 2

شاخ
ص 3

شاخ
ص 4

شاخ
ص 5

شاخ
ص 6

شاخ
ص 7

شاخ
8

ضریب تعیین چندگانه فراموشی 
0,2سازمانی عمدي

1

0,0
5

0,4
4

0,3
8

0,2
8

0,5
9

0,1
1

0,2
3

ضریب تعیین چندگانه فراموشی 
0,4سازمانی سهوي

5

0,4
4

0,3
1

0,3
8

0,4
2

0,3
5

0,3
3

0,5
2

و شخص هشتم درفراموشی سازمانی عمديهمانگونه که مالحظه می گردد شاخص ششم
شاخص ها بدون یعنی این. در فراموشی سازمانی سهوي بیشترین ضریب تعیین چندگانه را دارد

متغیر فراموشی % 52متغیر فراموشی سازمانی عمدي و % 59در نظر گرفتن سایر شاخص ها 
.سازمانی سهوي را تبیین می نماید

و براي 0,094براي فراموشی سازمانی عمدي برابر RMSEAنیکویی برازش شاخص
توان است می0,1از بدست آمده که با توجه به اینکه کمتر 0,012فراموشی سازمانی سهوي

.گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است

بررسی مدل تحلیل عاملی متغیر مدیریت دانش
متغیرهاي مدیریت ) ضرایب رگرسیون استاندارد شده(تخمین بارهاي عاملی استانداردشده 

با به ترتیب برابر در متغیر خلق دانش 4تا 1میزان ارتباط شاخص هاي آن، و دانش و شاخص
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بیشترین ارتباط 3همانگونه که مالحظه می گردد شاخص . می باشد0,78، و 0,83، 0,43، 0,27
.دارد و در واقع این متغیر را بهتر از سایر شاخص ها برازش می نمایندخلق دانشرا با متغیر

، و 0,71، 0,52، 0,69به ترتیب برابر با درمتغیر ذخیره دانش 4تا 1میزان ارتباط شاخص 
ذخیره بیشترین ارتباط را با متغیر3همانگونه که مالحظه می گردد شاخص . می باشد0,65
.دارد و در واقع این متغیر را بهتر از سایر شاخص ها برازش می نماینددانش

، و 0,67، 0,80، 0,65به ترتیب برابر بادرمتغیراشتراك دانش 4تا 1میزان ارتباط شاخص 
اشتراك بیشترین ارتباط را با متغیر2حظه می گردد شاخص همانگونه که مال. می باشد0,56
دارد و در واقع این متغیر را بهتر از سایر شاخص ها برازش می نماینددانش

، 0,78، 0,63به ترتیب برابر با درمتغیر به کار گیري دانش 4تا 1میزان ارتباط شاخص 
به بیشترین ارتباط را با متغیر2همانگونه که مالحظه می گردد شاخص . می باشد0,48، و 0,67

.دارد و در واقع این متغیر را بهتر از سایر شاخص ها برازش می نمایندکار گیري دانش
پس از بررسی مقادیر بارهاي عاملی، بدنبال بررسی معنی داري هر یک از روابط فوق، با 

مقدار آماره استیودنت مشخص شد ، براي هر یک از شاخص ها،-tاستفاده از نمودار آماره 
.که مبین معنادار بودن روابط فوق هستند.است و درنتیجه فرض صفر رد شد1,96بیش از 

همچنین بدنبال بررسی ضریب تعیین چندگانه مدل ، مقدار این آماره براي هر یک از 
:شاخص ها  براي هرچهار متغیر مدیریت دانش در جدول ذیل نشان داده شده است

مدیریت دانشندگانه شاخص هاي متغیر ضریب تعیین چ: 6جدول
شاخص 

1
شاخص 

2
شاخص 

3
شاخص 

4
0,070,190,690,61ضریب تعیین چندگانه متغیر خلق دانش 

0,470,270,510,42ضریب تعیین چندگانه متغیر ذخیره دانش
0,420,640,440,31ضریب تعیین چندگانه متغیر اشتراك دانش

0,400,610,450,23غیر به کارگیري دانشضریب تعیین چندگانه مت

هاي و ذخیره دانش وشاخصدرخلق دانش 3همانگونه که مالحظه می گردد شاخص هاي 
یعنی این . در اشتراك دانش  و به کار گیري دانش بیشترین ضریب تعیین چندگانه را دارد2

متغیر ذخیره %51متغیر خلق دانش و % 69شاخص ها بدون در نظر گرفتن سایر شاخص ها 
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.متغیر به کارگیري دانش را تبیین می نماید% 61متغیر اشتراك دانش و % 64دانش  و 
، 0,000، براي ذخیره دانش0,013براي خلق دانش برابر RMSEAنیکویی برازش شاخص

بدست آمده که با توجه به اینکه 0,000و براي به کارگیري دانش0,091براي اشتراك دانش
. توان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار استاست می0,1کمتر از 

بررسی مدل مفهومی تحقیق با کمک معادالت ساختاري 
در این بخش با استفاده از تحلیل معادالت ساختاري به بررسی رابطه بین متغیرهاي مستقل و 

استاندارد ضرایب رگرسیون(تخمین بارهاي عاملی استانداردشده . پردازیموابسته تحقیق می
.استمشاهدهقابل4مدل مفهومی در شکل ) شده

تخمین بارهاي عاملی استانداردشده مدل مفهومی تحقیق: 4شکل 
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پیش از بررسی روابط بین متغیرها در مدل تحلیل معادالت ساختاري، باید توجه شود که 
ه بررسی نمودار آماره به همین دلیل ب. تمام روابط مشروح در شکل فوق لزوماً معنی دار نیستند

t- می پردازیم5استیودنت مدل مفهومی در شکل .

استیودنت مدل مفهومی تحقیق- tمقادیر آماره : 5شکل

براي تمام روابط بزرگتر از t، مقادیر آماره 5استیودنت در شکل-tبا توجه به مقدار آماره 
استیودنت -tتوجه به مقادیر آماره با. بنابراین تمام روابط فوق معنادار هستند. شده است1,96

گردد که مقادیر این آماره براي تمام شاخص ها و متغیرها، بیش مربوط به خطاها، مالحظه می
است و نشان دهنده این مطلب است که با مقدار معناداري از خطا مواجه هستیم که این 1,96از 

.خطاها غالباً به دلیل کم بودن حجم نمونه اتفاق می افتد
رابطه بین تمام شاخص هاي تحقیق با متغیرهاي مربوطه و نیز رابطه بین متغیرهاي مستقل با 

قابل ذکر است که روابط . به خوبی نشان داده شده است4متغیر میانجی و وابسته در شکل 
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شاخص ها با متغیرهاي تحقیق که درشکل فوق نشان داده شده است به میزان اندکی با روابط 
مدل هاي تحلیل عاملی متفاوت است که علت آن به دلیل اثرات متقابلی است مشخص شده در 

این تفاوت بسیار اندك بوده و در نتایج تفاوت چندانی ایجاد . که متغیرها بر یکدیگر دارند
. نمی کند

با توجه به اینکه رابطه بین . اکنون به بررسی روابط بین متغیرهاي تحقیق می پردازیم
اي مربوطه در مدل هاي تحلیل عاملی پیشین بررسی شده است، در مدل شاخص ها و متغیره

قابل ذکر است که روابط . مفهومی معادالت ساختاري به بررسی مجدد آن پرداخته نمی شود
شاخص ها با متغیرهاي تحقیق که در شکل فوق نشان داده شده است به میزان اندکی با روابط 

فاوت است که علت آن به دلیل اثرات متقابلی است مشخص شده در مدل هاي تحلیل عاملی مت
این تفاوت بسیار اندك بوده و در نتایج تفاوت چندانی ایجاد . که متغیرها بر یکدیگر دارند

. نمی کند
. نشان داده شده است7شدت و نوع رابطه بین متغیرهاي تحقیق در جدول 

اي غیرپزشکیبراي دانشگاه هشدت رابطه بین متغیرهاي تحقیق: 7جدول

متغیرهاي وابسته
متغیرهاي مستقل

مدیریت دانش
خلق 
دانش

ذخیره 
دانش

اشتراك 
دانش

بکارگیري 
دانش

0,970,440,370,39عمديفراموشی سازمانی
-0,40-0,97-0,92-0,59سهوي

مشخص است در ستون جدول متغیرهاي مستقل عامل فراموشی 7همانگونه که در جدول 
با استفاده از . مانی و در سطرها متغیرهاي وابسته عامل مدیریت دانش نشان داده شده استساز

.توان روابط بین متغیرها را به صورت زیر بیان نمودمی4و نیز شکل 7جدول 
هاي نیکویی برازش مدل برازش یافته همراه با جهت بررسی معناداري کل مدل، شاخص

.ارائه شده است8مالك تفسیر هر شاخص در جدول 
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هاي نیکویی برازش مدل مفهومیشاخص: 8جدول 
نتیجه مالك مقدار شاخص شاخص هاي نیکویی برازش

برازش 
نامناسب

- 1019,52

CMIN
- 455 Df

0,05بزرگ تر از  0,000 p.value

برازش خوب 4کوچک تر از  2,24
برازش خوب نزدیک صفر 0,051 RMR

RMR, GFI
ش خوببراز نزدیک یک 0,85 GFI

برازش خوب نزدیک یک 0,82 AGFI

برازش خوب 0,5بزرگ تر از  0,70 PGFI

برازش خوب 0,1کوچک تر از  0,086 RMSEA RMSEA

برازش نسبتاً 
خوب 0,90بزرگ تر از  0,85 NFI

Baseline
Comparisons

برازش نسبتاً 
خوب 0,90بزرگ تر از  0,89 NNFI

برازش خوب 0,90بزرگ تر از  0,90 CFI

برازش خوب نزدیک به یک 0,83 RFI

برازش خوب نزدیک به یک 0,90 IFI

هاي هر شاخص، به طور کلی ، با توجه به مالكدهدهاي برازش نشان میبررسی شاخص
توانسته است به گونه 4بنابراین مدل نهایی در شکل . مدل از برازش خوبی برخوردار است

عدم برازش مدل مناسب 8البته در جدول . روابط بین متغیرهاي تحقیق را بیان نمایدمناسبی
این شاخص یکی از شاخص هاي مهم در تعیین . توسط شاخص کاي دو به چشم می خورد

برازش مدل است که به میزان زیادي به حجم نمونه حساس است و با افزایش حجم نمونه 
در این تحقیق به دلیل کم بودن حجم نمونه، شاخص . بداحتمال معنی داري آن افزایش می یا

، RMSEAکاي دو معنادار نشده است که با توجه به معناداري شاخص هاي مهم دیگري چون 
GFI ،CFIتوان از آن چشم پوشی نمودمی.
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به منظور تحلیل دقیق تر و تفصیلی تر اثرات فراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش 
پرسش هاي تحقیق بر اساس مدل مفهومی بیان شده و نتایج آن به اجمال تحلیل در قسمت بعد

. می گردد

پرسش اصلی
با توجه به مدل مفهومی پژوهش که اثر دو نوع فراموشی سازمانی را بر اجزاء مدیریت 

:پرسش اصلی تحقیق عبارتست ازدانش نشان می دهد،
نش دردانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی تاثیرفراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دا

مستقردر شهرتهران چگونه است؟ 
نتایج حاصل نشانگرآن است که تمامی روابط بین فراموشی عمدي و سهوي با خلق، 
ذخیره، اشتراك و بکارگیري دانش معنا دار می باشد و از نظر شدت تفاوت معنا داري یبن آنها 

. وجود ندارد
ي با چهار متغیر وابسته مثبت و فراموشی سهوي با متغیر هاي رابطه فراموشی سازمانی عمد

باالترین رابطه از نظر شدت براي فراموشی عمدي با خلق دانش و . مذکور رابطه اي منفی دارند
.براي فراموشی سهوي با اشتراك دانش می باشد

می با توجه به اثرات فراموشی سازمانی عمدي بر چهار جزء مدیریت دانش در مدل مفهو
:به شرح ذیل تدوین و بررسی گردیده است 1،2،3،4تحقیق ، پرسش هاي فرعی 

1پرسش فرعی 
تاثیر فراموشی سازمانی عمدي بر خلق  دانش در دانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی مستقر 

درشهر تهران به چه میزان است؟
هاي در دانشگاهاستیودنت براي متغیر فراموشی سازمانی عمدي بر خلق دانشtمقدار آماره 

است و می توان گفت رابطه فراموشی 96/1است که این مقدار بیش از 15/3مورد بررسی 
متغیر مقدارسازمانی عمدي و خلق دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار است و 

بر متغیر وابسته خلق دانش است که 97/0فراموشی سازمانی عمدي داراي اثر معنا داري برابر 
.رابطه مثبت و بسیار قوي استاین
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2پرسش فرعی 
تاثیر فراموشی سازمانی عمدي بر ذخیره دانش در دانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی مستقر 

درشهر تهران به چه میزان است؟
استیودنت براي متغیر فراموشی سازمانی عمدي بر ذخیره دانش در tمقدار آماره 

است و می توان گفت رابطه 96/1ه این مقدار بیش از است ک14/5هاي مورد بررسی دانشگاه
مقدارفراموشی سازمانی عمدي و ذخیره دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار است و 

بر متغیر وابسته ذخیره دانش 44/0متغیر فراموشی سازمانی عمدي داراي اثر معنا داري برابر 
.است که این رابطه مثبت و در حد متوسط است

3رسش فرعی پ
تاثیر فراموشی سازمانی عمدي براشتراك دانش در دانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی مستقر 

درشهر تهران به چه میزان است؟
دانش در اشتراكاستیودنت براي متغیر فراموشی سازمانی عمدي بر tمقدار آماره 

ی توان گفت رابطه است و م96/1است که این مقدار بیش از 78/4هاي مورد بررسی دانشگاه
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار است و اشتراكفراموشی سازمانی عمدي و 

اشتراكبر متغیر وابسته 37/0متغیر فراموشی سازمانی عمدي داراي اثر معنا داري برابر مقدار
.دانش است که این رابطه مثبت و تقریبا ضعیف است

4پرسش فرعی 
مانی عمدي بر به کار گیري دانش در دانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی تاثیر فراموشی ساز

مستقر درشهر تهران به چه میزان است؟
دانش در به کار گیرياستیودنت براي متغیر فراموشی سازمانی عمدي بر tمقدار آماره 

است و می توان گفت رابطه 96/1است که این مقدار بیش از 73/4دانشگاه هاي مورد بررسی 
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار است و به کار گیريفراموشی سازمانی عمدي و 

به کار بر متغیر وابسته 39/0متغیر فراموشی سازمانی عمدي داراي اثر معنا داري برابر مقدار
.دانش است که این رابطه مثبت و تقریبا ضعیف استگیري

می شود اثرات فراموشی سازمانی سهوي همانگونه که در مدل مفهومی پژوهش مالحظه
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بر 5،6،7،8از این رو پرسش هاي . نیز بر چهار جزء مدیریت دانش، مدنظر محقق بوده است
: این اساس تدوین و بررسی گردیده است

5پرسش فرعی
تاثیر فراموشی سازمانی سهوي بر خلق دانش در دانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی مستقر در 

چه میزان است؟شهر تهران به 
هاي دانش در دانشگاهخلقاستیودنت براي متغیر فراموشی سازمانی سهوي بر tمقدار آماره 

است و می توان گفت رابطه فراموشی - 96/1است که این مقدار بیشتر از - 85/2مورد بررسی 
مقداردانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار و منفی است و خلقسازمانی سهوي و 

دانش خلقبر متغیر وابسته -59/0غیر فراموشی سازمانی سهوي داراي اثر معنا داري برابر مت
.است که این رابطه منفی و تقریبا قوي است

6پرسش فرعی 
تاثیر فراموشی سازمانی سهوي بر ذخیره دانش در دانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی مستقر 

استیودنت براي متغیر فراموشی سازمانی سهوي tمقدار آماره در شهر تهران به چه میزان است؟
است -96/1است که این مقدار بیشتر از -09/4دانش در دانشگاه هاي مورد بررسی ذخیرهبر 

دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی ذخیرهو می توان گفت رابطه فراموشی سازمانی سهوي و 
- 92/0وي داراي اثر معنا داري برابر متغیر فراموشی سازمانی سهمقدارمعنی دار و منفی است و 

.دانش است که این رابطه منفی و بسیار قوي استذخیرهبر متغیر وابسته 

7پرسش فرعی
تاثیر فراموشی سازمانی سهوي بر اشتراك دانش در دانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی مستقر 

در شهر تهران به چه میزان است؟
دانش در اشتراكفراموشی سازمانی سهوي بر استیودنت براي متغیرtمقدار آماره 

است و می توان گفت رابطه - 96/1است که این بیشتر از - 04/4هاي مورد بررسیدانشگاه
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار و منفی است اشتراكفراموشی سازمانی سهوي و 

بر متغیر وابسته - 97/0بر متغیر فراموشی سازمانی سهوي داراي اثر معنا داري برامقدارو 
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.دانش است که این رابطه منفی و بسیار قوي استاشتراك

8پرسش فرعی 
تاثیر فراموشی سازمانی سهوي بر به کار گیري دانش در دانشگاه هاي دولتی غیر پزشکی 

مستقر در شهر تهران به چه میزان است؟
دانش در به کار گیري هوي براستیودنت براي متغیر فراموشی سازمانی سtمقدار آماره 

است و می توان گفت - 96/1است که این مقدار بیشتر از -05/4دانشگاه هاي مورد بررسی 
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار و به کار گیريرابطه فراموشی سازمانی سهوي و 

بر متغیر -40/0ر متغیر فراموشی سازمانی سهوي داراي اثر معنا داري برابمقدارمنفی است و 
.دانش است که این رابطه منفی و در حد متوسط استبه کار گیري وابسته

بحث و نتیجه گیري
تاثیرفراموشی سازمانی بر استقرار مدیریت دانش دردانشگاه هاي :در پاسخ به این سوال که 

دولتی غیر پزشکی مستقردر شهرتهران چگونه است؟ 
:نتایج حاصل نشانگرآن است که

برخلق، ذخیره، اشتراك و بکارگیري دانش ) عمدي (تمامی روابط بین فراموشی سازمانی
. اثر مثبت داشته و فراموشی سهوي بر عوامل مذکور اثر منفی دارد

وضعیت استقرار مدیریت دانش )1391(در پژوهش محمدي استانی، شعبانی و رجائی پور 
.ستقرار دانش مشابهت داردبررسی شده و از این نظر با پژوهش حاضر در بخش ا

:اول ، نتایج حاصل نشانگرآن است کهفرعیدر پاسخ به پرسش
رابطه فراموشی سازمانی عمدي و خلق دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار است 

.و این رابطه مثبت و بسیار قوي است
به )2010(چندر پژوهش رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و نوآوري سازمانی، زنگ و

این نتیجه رسیدندکه فراموشی هدفمند الزمه نوآوري است، در پژوهش حاضر نیز رابطه خلق 
.دانش که نوعی نوآوري محسوب می شود با ضرورت فراموشی عمدي  نشان داده شده است

: دوم ،نتایج حاصل نشانگرآن است کهفرعیدر پاسخ به پرسش
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار است رابطه فراموشی سازمانی عمدي و ذخیره
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.و این رابطه مثبت و در حد متوسط است
رابطه فراموشی سازمانی و سیستمهاي اطالعاتی )1993(در پژوهش کارمونا و کاسانووا

بررسی شده اند و این گونه نتیجه حاصل شده که اگر سازمان مقدمات الزم را فراهم نیاورد 
از این رو پژوهش مذکور . رخ می دهدکه به نفع سازمان نمی باشد)ويسه(فراموشی سازمانی 

با نتیجه  پژوهش حاضر در مورد اثر منفی فراموشی سهوي و ضرورت پیاده سازي ذخیره دانش 
. در سازمان ها  مشابه است

:سوم ، نتایج حاصل نشانگرآن است کهفرعیدر پاسخ به پرسش
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار راكاشترابطه فراموشی سازمانی عمدي و 

.است و این رابطه مثبت و تقریبا ضعیف است
به نقش انگیزش گروه هاي کاري در میزان فراموشی )1998(پژوهش کارمونا و گرونلوند 

سازمانی پرداختند و در پژوهش حاضر نیز این نتیجه حاصل شد که براي فراموشی عمدي الزم 
و با کمک این را کارها راه را بر . اي آموزشی و انگیزشی بهره گرفته شوداست از سازو کاره

.اشتراك دانش در میان کارکنان هموار نمود 
:چهارم ، نتایج حاصل نشانگرآن است کهفرعیدر پاسخ به پرسش

دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی به کار گیريرابطه فراموشی سازمانی عمدي و 
.رابطه مثبت و تقریبا ضعیف استدار است و این

فراموشی سازمانی با تغییرات سازمانی ارتباط معنی داري )1390(در پژوهش محمودوند 
دارد و از این نظر با نتایج بخشی از پژوهش حاضر مشابهت دارد

:پنجم ، نتایج حاصل نشانگرآن است کهفرعیدر پاسخ به پرسش
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار و منفی خلقرابطه فراموشی سازمانی سهوي و 

.است
در پژوهش خود فراموشی سازمانی را در صورتی که به تولید  و خلق )1997(جفري بوکر

دانش منجر شود مفید یافته است و نتیجه پژوهش حاضرنیز بر تاثیر فراموشی عمدي بر استقرار 
منفی فراموشی سهوي بر خلق دانش به عنوان موفق مدیریت دانش تاکید دارد و تایید کننده اثر

. یکی از مولفه هاي مدیریت دانش می باشد
:ششم ، نتایج حاصل نشانگرآن است کهفرعیدر پاسخ به پرسش

دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار و ذخیرهرابطه فراموشی سازمانی سهوي و 
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.منفی است 
اموشی سازمانی را ناتوانی در بازیابی اطالعات در پژوهش خود دلیل فر)2011(اوپات هیاي

ذکر می کند و تحلیل سواالت پرسش نامه در پژوهش  حاضر، نیز همین نتیجه را تایید می 
.هایی در راستاي ذخیره دانش را بیان می داردنماید و ضرورت اجراي سیاست

:هفتم ، نتایج حاصل نشانگرآن است کهفرعیدر پاسخ به پرسش
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی دار و اشتراكراموشی سازمانی سهوي و رابطه ف
.منفی است

در پژوهش خود در مورد فراموشی سازمانی به این نتیجه رسید که در طول )2000(بن کارد
زمان بخشی از دانش سازمانی دستخوش فراموشی می گردد و در پژوهش ما نیز فراموشی 

لذا به منظور ممانعت از فراموش . دانش و تجربه در طول زمان بودسهوي نشانگر فراموش شدن 
.شدن دانش می توان آن را هرچه یبیشتر به اشتراك گذاشت

:هشتم ، نتایج حاصل نشانگرآن است کهفرعیدر پاسخ به پرسش
دانش در دانشگاه هاي غیر پزشکی معنی به کار گیريرابطه فراموشی سازمانی سهوي و 

.است دار و منفی 
پژوهشی تحت عنوان فراموشی سازمانی و مقاومت در )1392(صلواتی، باغبانیان و زندي 

برابرتغییر انجام داده اند که بطور غیر مستقیم با پژوهش حاضر مشابه است زیرا پژوهش مذکور 
ومی توان نتیجه .نیز فراموشی سهوي را در رابطه منفی با مدیریت دانش قلمداد کرده است

.موشی سهوي منجر به عدم به کار گیري دانش جدید خواهد شدگرفت فرا
نتایج کلی  نشانگرآن است که تمامی روابط بین فراموشی عمدي و سهوي با خلق، ذخیره، 
اشتراك و بکارگیري دانش معنا دار می باشد و از نظر شدت تفاوت معنا داري بین آنها وجود 

. ندارد
ر متغیر وابسته مثبت و فراموشی سهوي با متغیر هاي رابطه فراموشی سازمانی عمدي با چها

در دانشگاه هاي مورد بررسی، باالترین رابطه از نظر شدت براي . مذکور رابطه اي منفی دارند
از نظر .فراموشی عمدي با خلق دانش و براي فراموشی سهوي با اشتراك دانش می باشد

موشی عمدي زمانی رخ می دهدکه می منطقی نیز روابط مذکور قابل پذیرش است ، زیرا فرا
خواهیم دانش جدیدي را جایگزین روشهاي قدیمی کنیم و فراموشی سهوي نیز با اشتراك 

.دانش تا حدودي رفع می گردد
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تحلیل هاي آماري بیانگر اثر منفی فراموشی سازمانی سهوي و اثر مثبت فراموشی سازمانی 
ین گونه توجیه کرد که فراموش کردن سهوي عمدي می باشند و از نظر تجربی نیز می توان ا

هاي مورد بررسی است و کنار گذاردن عمدي برخی دانش موجب آثار منفی در کتابخانه
. دانش هاي قدیمی آثار مثبتی در بر دارند

همانگونه که در قسمت هاي پیشین اشاره شد پژوهش حاضر حول پرسش هاي اصلی و 
ساس می توان پیشنهادات را با توجه به پرسش هاي فرعی سازماندهی شده است و بر این ا

:مذکور به شرح ذیل ارائه داد

پیشنهادات یر اساس یافته هاي پژوهش
 از آن جایی که نتایج نشان می دهد فراموشی برنامه ریزي شده داراي اثرات مثبت بوده و

اه مدت و فراموشی سهوي اثرات منفی در پی دارد ، پیشنهاد می شود طی سمینارهاي کوت
آموزش هاي حین کار اثرات مثبت کنار گذاردن شیوه هاي ناکارآمد به کارکنان گوشزد شود 
و با آموزش هاي کارگاهی و مرور مجدد روش هاي جدید از فراموشی سهوي آنها جلوگیري 

.به عمل آید
 به منظور تقویت خلق و تولید دانش پیشنهاد می شود فراموشی عمدي یا برنامه ریزي

هاي غیر کارآمد در دستور کار کتابخانه هاي دانشگاهی قرار گیرد و ي کنار گذاشتن روشیرا
هاي آموزشی، هدایت کارکنان به استفاده از روش هاي جدید و کنار بهره گیري از روش

تشویق کارکنان به کنار گذاشتن روش هاي . گذاردن روش هاي قدیمی ترویج  و تقویت شود
.هاست که باید با آموزش و انگیزش از شدت آن کاستقدیمی و خوگرفتن به آن

 یکی از وظایف عمده کتابخانه هاي دانشگاهی ذخیره و نگهداري دانش است از آنجایی
که نتایج بیانگر رایطه مثبت فراموشی عمدي با ذخیره دانش می یاشد، پیشنهاد می شود 

ح فرایند هاي کاري بکوشند مدیریت کتابخانه ها از سازو کارهاي آموزشی، انگیزشی و اصال
سازي دانش کنارگذاشته شده و از روش هاي جدید استفاده تا روش هاي کهنه و ناموثر ذخیره

فرایندهاي کاري باید طوري تنظیم شوند که اجازه استفاده از روش هاي منسوخ شده . شود
.امکان پذیر نباشد و الزامات کاري فراموشی برنامه ریزي شده را محقق نماید

 هدف کتابخانه ها تسهیم دانش میان کارکنان و اعضا می باشد واز آنجایی که این رابطه
کال ضعیف نشان داده شده است باید مدیریت کتابخانه ها از روش هاي مختلف براي ترویج 
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آموزش کارکنان به اهمیت اشتراك دانش و . سنت اشتراك گذاشتن دانش استفاده نمایند
درخواست از کارکنان . تواند این امر را تسهیل کندگوي ماهانه میتشکیل جلسات بحث و گفت

تا تجربیات و آموخته هاي خودرا در سخنرانی هاي داخلی در اختیار سایر همکاران قرار دهند، 
باشداري دانش میاز زمره روش هاي ترویج به اشتراك گذ

کتابخانه هایی که هدف مدیریت دانش دستیابی به دانش براي بکارگیري است بنابراین
مند می باشند تالش دارند تا از دستاوردهاي دانشی استفاده عملی و از مدیریت دانش بهره

فراموشی عمدي یا یادگیري معکوس می تواند کمک کند تا روش . کاربردي به عمل آورند
سازو کارهاي پاداش . هاي عملی تازه و کارآمد جایگزین روش هاي قدیمی و کم اثر گردند

هاي جدید استفاده می کنند و آموزش نتایج بهینه اي که از تشویق براي اعضائی که از روشو
.بخشدروش هاي جدید به دست می آید از زمره تداییري است که این رابطه را تحکیم می

 فراموشی سهوي، عبارت است از یاد بردن آموخته هایی که سازمان به آن ها نیاز دارد
بدون آنکه در جهت اهداف کتابخانه باشد آنها را به دست فراموشی می ولی کارکنان سهوا و

بنابراین پیشنهاد میشود براي جلوگیري از فراموشی سهوي دوره هاي بازآموزي و . سپارند
قراردادن روش ها و شیوه هاي جدید در دستور کار کتابخانه ها باشد و با تکرار و تمرین در 

قرار دادن روش هاي  . کارکنان ممانعت به عمل آورندموارد مختلف از فراموشی سهوي 
جدید در تابلوهاي در معرض دید، قراردادن روش هاي جدید در تارنماي کتابخانه و در کنار 

.میز کارکنان از جمله روش هایی است که این نوع فراموشی سازمانی را کاهش میدهد
از امور مهم کتابخانه ها به همانگونه که در فراموشی عمدي اشاره شد ذخیره دانش یکی

شمار می آید و در صورتی که فراموشی سهوي موجب شود شیوه هاي ذخیره دانش از یاد 
بنابراین مدیریت . هاي زیادي به ماموریت کتابخانه ها وارد میآیدرفته و فراموش شودآسیب

ه کارکنان کتابخانه ها باید تالش کنند تا شیوه هاي موثر و کارآمد ذخیره سازي دانش ب
آموخته  شود و در ارزیابی هاي دوره اي آگاهی و به یاد داشتن این شیوه ها امتیاز قابل مالحظه 
اي داشته باشد تا کارکنان ترغیب شوند، شیوه ها را بخاطر سپرده و ضایعه فراموشی سهوي 

.کمتر رخ دهد
 کتابخانه ها باید با توجه به منفی بودن رابطه فراموشی سهوي بر اشتراك دانش، مدیریت

سازو کارهاي نظارتی و . بکوشند تا حتی المقدور از شدت این عارضه جلوگیري کنند
آموزي به کارکنان کمک می کند تا کمتر دچار فراموشی اندیشی و بازبرگزاري جلسات هم
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.اري دانش در کتابخانه ها با سهولت بیشتري صورت پذیردگذسهوي شده و اثر اشتراك
که اطالعات گردآوري شده در پژوهش حاضر نشان  دهنده آثار منفی از آنجایی

در تمامی پرسش هایی که اثرات فراموشی سازمانی سهوي در آنها . باشدفراموشی سهوي می
مورد سوال قرار گرفته اند باید کوشش شود تا حتی المقدور از بروز این نوع فراموشی سازمانی 

ه یادآوري است که در برخی موارد فراموشی سهوي روش البته الزم ب. ممانعت به عمل آید
هاي ناکارآمد مفید می باشد اما در سواالت پرسش نامه و با عنایت به پاسخ هاي دریافتی 
فراموشی سهوي در این تحقیق معطوف به روش هاي مورد نیاز بوده و استقرا مدیریت دانش را 

کارگیري دانش به طرق مختلف به ي بهلذ ا پیشنهاد می شود روش ها. دچار مشکل می سازد
آگاهی کارکنان کتایخانه برسد و با استفاده از ابزارهاي تشویقی و کنترلی از فراموشی سهوي 

فرایند هاي کاري هم باید بگونه اي تنظیم شوند که یادآوري کننده شیوه ها . جلوگیري شود
.گردنداموشی سهوي میبوده و تمرینی براي تقویت حافظه کارکنانی باشد که دچار فر

 نتایج حاصل از آزمودن فرضیات تصویري در اختیار مدیران کتابخانه ها قرار می دهد تا
آنها بتوانند بهتر مجموعه ي تحت سرپرستی خود را بشناسند و از سازوکار هاي مختلف براي 
بهبود وضعیت استقرار مدیریت دانش از طریق کاهش فراموشی سهوي و تقویت فراموشی 

بطور کلی جامعه مورد بررسی جوان، با تحصیالت باال، زنانه و رشته . عمدي استفاده کنند
هاي آموزشی مثبت، بنابراین باید از سازوکار. باشندتحصیلی تقریبا نزدیک با حرفه را دارا می

روش هاي مدیریت مشارکتی، برگزاري جلسات هم اندیشی و نظام پیشنهادات براي رسیدن به 
ق الذکر استفاده شود و استفاده از روش هاي رفتار سازمانی مثبت گرا که تاکید بر اهداف فو

توانمندي ها و نکات مثبت افراد دارد، می تواند در این شرایط جمعیتی کار ساز تر از سایر 
.روش هاي متداول و مرسوم باشد
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