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تأثیر تسهیم دانش ،تمايل به يادگیری و فناوری اطالعات بر
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 .1دانشیار ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،تهران.
 .2کارشناسی ارشد ،مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ،تهران.
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چکیده
امروزه سازمانها در محیطی بهشدت رقابتی فعالیت دارند؛ ازاینرو لزوم پویاییهای دانش برای آنها
افزایش یافته است .یکی از این پویاییها پدیدهای با عنوان «فراموشی سازمانی هدفمند» است که
مدیریت صحیح آن گامی مؤثر در رقابتپذیری سازمان محسوب میشود .هدف پژوهش حاضر ،بررسی
تأثیر تسهیم دانش و تمایل به یادگیری و فناوری اطالعات بر فراموشی سازمانی هدفمند با لحاظ کردن
نقش تعدیلگر عدالت سازمانی ادراکشده در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات است .این پژوهش از
نظر هدف ،کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها از نوع پیمایشی است .برای گردآوری دادهها ،نمونه
آماری شامل  275نفر از کارکنان سازمان فناوری اطالعات انتخاب شد .ابزار اندازهگیری پژوهش شامل
پرسشنامه ا ستاندارد تسهیم دانش دیکسون ،تمایل به یادگیری فیشر ،تمایل به استفاده از فناوری چنگ و
عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و در نهایت پرسشنامه پژوهشگرساخته فراموشی هدفمند تدوین شد.
برای بررسی و تحلیل دادهها از روشهای آماری  tتکنمونهای و تحلیل مسیر استفاده شده است که به
این منظور بهترتیب نرمافزارهای  SPSSو  PLSبهکار رفتهاند .نتایج نشان داد که تسهیم دانش و تمایل
به یادگیری و فناوری اطالعات بر فراموشی هدفمند تأثیر معناداری دارد و عدالت سازمانی در این رابطه،
نقش تعدیلگر را ایفا میکند.
کلیدواژهها :تسهیم دانش؛ تمايل به يادگیری؛ فناوری اطالعات؛ عدالت سازمانی؛
فراموشی سازمانی هدفمند.
تاریخ دریافت مقاله ،1396/06/07 :تاریخ پذیرش مقاله .1396/11/20
* نویسنده مسئول.
E-mail addresses: f.rahnavard@yahoo.com; bagheri_fatemeh599@yahoo.com.
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 .1مقدمه
1

دیدگاه مبتنی بر دانش سازمانی بر این باور استوار است که «دانش»  ،منبع مزیت رقابتیِ
پایدار در سازمان است و تنها راه برای تداوم مزیت رقابتی در سازمان ،نیاز به جذب دانش خارجی
بهمنظور بهبود عملکرد و نوآوری در سازمان است؛ البته باید عنوان کرد آنچه در سازمان به کسب
عملکرد برتر منجر میشود ،جذب «دانش مفید» است و سازمان نهتنها به دانش مضر (اطالعات
نادرست و عادتهای بددانشی) نیازی ندارد ،بلکه آنها بهعنوان عاملی بازدارنده در جهت عملکرد
سازمانی عمل میکنند .بهمنظور برطرفکردن این مشکل ،سازمان از طریق فراموشی سازمانی
عمدی ،بهطور داوطلبانه ،دانش مضر را در جهت انطباق با تغییرات محیطی از دست میدهد
) .(Anand et al., 1998چنانچه سازمان در یک محیط پیچیده و ناپایدار در حال فعالیت بوده و
روند فراموشی عمدی هم وجود نداشته باشد ،سازمان با انبوهی از اطالعات و رویههای قدیمی
ناکارآمد روبهرو میشود که عملکرد سازمان را با مشکل مواجه میسازد ).(Weick, 1993
دیریکس و کول ( ،)1989بهمنظور بیان اهمیت مفهوم «فراموشی سازمانی هدفمند» از
استعاره «وان حمام» استفاده کرده و فرض کردند که آبِ درون وان ،همان دانش موجود در
سازمان است و آبی که از شیر آب به درون وان میریزد ،جریان اطالعات و دانشی است که وارد
سازمان می شود .هر چقدر جریان اطالعات در یک سازمان بیشتر باشد ،آبِ وان زودتر سرریز
میشود و اطالعات اضافی ،بهطور ناخواسته و تصادفی از سازمان خارج میشوند.؛ اما فراموشی
عمدی مانند درپوش خروجیِ کف وان ،عمل میکند که با بازکردن آن ،اطالعات و دانش قدیمیِ
ته وان ،بهصورت برنامهریزیشده از سازمان خارج میشود؛ ازاینرو فراموشی هدفمند باعث
ازبینبردن دانش بیفایده موجود در سازمان و بهبود حافظه سازمانی شده و با تغییر در رویهها و
باالبردن ظرفیت تغییر موجب ایجاد آمادگی در سازمان برای ورود فناوریها و پذیرش دانشِ
فناوری جدید میشود .بهعبارتدیگر ،فراموشی سازمانی قدرت انعطافپذیری سازمان را در
رویارویی با تغییرات محیطی و فناوری ،افزایش میدهد؛ ازاینرو با توجه بهسرعت تغییرات
محیطی ،نمیتوان از تأثیر فراموشی بر توسعه فناوری چشمپوشی کرد ).(Akgun et al., 2007
درحقیقت برای نیل به موفقیت سازمانی ،تعامل فعال دانشی ضروری است؛ بهگونهای که از یک
طرف کاهش دانش سازمانی (فراموشی) و از طرف دیگر ،جذب دانش موردنیاز سازمان
(بهنحویکه تعادل برقرار باشد) ،وجود داشته باشد ).(Huang et al., 2016
بیشتر پژوهشگران نقش مهم فراموشی سازمانی 2عمدی را در یادگیری و یا نوآوری سازمان
دستکم میگیرند ) .(Anand et al., 1998این موضوع از دهة  70و  80میالدی موردمطالعه و
بررسی تعداد اندکی از پژوهشگران فعال در حوزه عملیات و نظریه سازمان قرار گرفت
1. Knowledge
2. Organizational Forgetting
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) )Fernandez & Sune, 2009و پژوهشگرانی مانند هِدبرگ ( )1976و نیستروم و استارباک
( ،)1984با توسعه مفهوم یادگیریزدایی بهمعنای کنارگذاشتن دانشِ منسوخ ،حالتی از فراموشی
هدفمند را نشان دادند .نخستین بار ،هِدبرگ ( ،)1976مفهوم فراموشی سازمانی را با بیان این
نکته که سازمانها میتوانند بهصورت ارادی دانش خود را کنار بگذارند ،توسعه داد و تأکید کرد
که سازمانها بهمنظور نیل به پیشرفت ،باید دانش قدیمی و غیرضروری خود را بهصورت عمدی
کنار بگذارند و اگر چنین رفتاری نداشته باشند ،بقای آنها با خطر روبهرو میشود (Hedberg,
)1976
به دو دلیلِ مهم ،پرداختن به پدیده «فراموشی سازمانی» حائز اهمیت است :نخست،
ازدستدادن دانش سازمانی ،هزینههای زیادی را به سازمان تحمیل میکند .ازدستدادن دانش
سازمانی بهمعنای ازبینرفتن قابلیتهای سازمان و کاهش قدرت رقابتپذیری آن است؛ دوم،
یادگیری سازمانی اغلب با فرآیند فراموشی سازمانی در ارتباط است؛ یعنی سازمانهایی که
میخواهند متحول شوند ،نهتنها باید قابلیتهای جدیدی بهدست آورند ،بلکه باید دانش قدیمی را
که دیگر کاربردی ندارد ،فراموش کنند (.)De Holan, Phillips & Lawrence, 2004
ضمناً درخصوص فراموشی سازمانی هدفمند ،مطالعات داخلی و خارجی اندکی صورت گرفته
است و هر یک از پژوهشهای انگشتشمارِ انجامشده در این زمینه ،به بررسی تأثیر عامل یا
عوامل خاصی بر فراموشی سازمانی هدفمند پرداختهاند که هیچیک از این پژوهشها (چه داخلی
و چه خارجی) ،دارای عامل یا عوامل مشترک با هم نیستند؛ ازاینرو بهعلت نوظهوربودن پدیده
فراموشی سازمانی ،در این زمینه پژوهشهای اندکی صورت گرفته است و گستره مطالعات
انجامشده در این خصوص در حدی نیست که بتوان به حکمی کلی و فراگیر دست یافت.
در این پژوهش با بررسی مبانی نظری موجود ،سه عامل تمایل به پذیرش فناوری ،تمایل به
یادگیری و تسهیم دانش ،مهمترین عوامل مؤثر شناسایی میشود و تأثیر آنها بر فراموشی
سازمانی هدفمند در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات استان تهران موردسنجش و ارزیابی
قرار میگیرد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فراموشی سازمانی هدفمند .موضوع فراموشی سازمانی از دهةهای  70و  80میالدی توسط
تعداد اندکی از پژوهشگران فعال در حوزه عملیات و نظریه سازمان مطالعه و بررسی شده است
) .)Fernandez & Sune, 2009نخستین بار هدبرگ ( )1976مفهوم فراموشی سازمانی را با
بیان این نکته توسعه داد که سازمانها میتوانند بهصورت خواسته دانش خود را کنار بگذارند .او
بیان کرد که سازمانها برای پیشرفت باید دانش قدیمی و غیرضروری خود را بهصورت عامدانه
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کنار بگذارند و اگر چنین رفتاری نداشته باشند ،بقای آنها با خطر روبهرو میشود .هر چند او
بهصورت مستقیم به فراموشی سازمانی اشاره نمیکند ،اما بهطور غیرمستقیم به دو جنبه فراموشی
خواسته و ناخواسته اشاره دارد .در بُعد نخست ،سازمان دانش فعلی را بهطور خواسته کنار
میگذارد و در بُعد دوم نیز سازمان بهطور ناخواسته دانش سازمانی را از دست میدهد
).(Hedberg, 1976
مبانی نظری موجود مربوط به فراموشی هدفمند (عمدی) از سایر نظریههای روانشناسی و
مدیریت گرفته شدهاند .فراموشی سازمانی در اصل بر اساس مفهوم یادگیری سازمانی مطرح شد
و دانش جدید تولید شده در سازمان باعث ازبینرفتن دانش قدیمی به شکل برنامهریزینشده
میشد که در اصل همان فراموشی تصادفی یا غیرعمدی بود و پژوهشهای ابتدایی روی
فراموشی سازمانی ،در ابتدا نیز بر اساس همین نوع فراموشی (تصادفی) صورت گرفته بود.
فراموشی از این نوع که منفعل و برای سازمان مضر بود ،یکی از عوامل مخل توسعه بهشمار
میرفت و سازمان را مجبور به یادگیری دوباره دانش فراموششده میکرد ).(Argote, 1995
بهدنبال این مطالعات اولیه ،فراموشی سازمانی عمدتاً از دو دیدگاه موردبررسی قرار گرفته
است :طبق دیدگاه نخست ،فراموشی فرآیندی آگاهانه است که به موجب آن ،برخی از امور
روزمره ،قوانین ،وظایف ،نقشها ،سیاستها ،ارزشها و استراتژیهای سازمانی قبل از کسب
دانشهای جدید کنار گذاشته میشوند؛ اما طبق دیدگاه دوم ،فراموشی فرآیند کنارگذاشتن
تصادفی یا ناخواسته دانش سازمانی است .این نوع فراموشی تأثیرات نامطلوبی بر بهرهوری و
توانِ رقابتپذیری سازمان دارد و بههمینمنظور باید از آن اجتناب کرد (Fernandez & Sune,
) .2009دی هالن و همکاران ( ،)2004فراموشی سازمانی را به دو بُعد طبقهبندی کردند :نخستین
بُعد آن ،تصادفی و عمدی بودن فراموشی است .در فراموشی عمدی ،سازمان دانش غیرضروری
که مانع پیشرفت است را بهصورت برنامهریزیشده از بین میبرد .در بُعد دوم ،تفاوتی که بین
دانش جدید و قدیمی وجود دارد ،این است که دانشی که بهطور عمیق در حافظه سازمان تثبیت
شده است ،اغلب در قالب ارزشهای سازمانی ،نمادهای فرهنگی و غیره نمود پیدا میکند .بعد از
آن دیهالن و فیلیپس ( ،)2004پیشنهاد کردند که سازمان باید بهشکل هدفمند ،دانش
منسوخشده و بیفایده را دور بریزد .پس از آن بود که پژوهشگران به نقش فراموشی هدفمند
(عمدی) بر تغییر و تحول سازمانی ،بیش از قبل توجه کردند؛ ازاینرو ،فراموشی سازمانی هدفمند
که پژوهشگرانی مانند دیهالن از آن به «فراموشی سازمانی داوطلبانه» نیز یاد میکنند ،تالش
سازمان در جهت هدایت و اصالح دانش موجود در سازمان است تا انباشت دانش و اطالعات
موجب سردرگمی نشود (.)Tsang & Zahra, 2008
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دانش تنها آن چیزی نیست که بهصورت رسمی و یا مکتوب در سازمان وجود دارد ،بلکه
دانش اعضای سازمان به شکلی که از آن در سازمان استفاده میکنند و بر اساس آن به ایفای
نقش میپردازند نیز جزو دانش سازمان محسوب میشود .تصمیمگیریهای جمعی ،گفتمانها و
مجموعه اقداماتی که در سازمان صورت میگیرند ،هسته اصلی دانش سازمانی را تشکیل
میدهند و حافظه سازمانی ،دانش مربوطه را در خود جای میدهد ) .(De Holan, 2011در
تعریف فراموشی سازمانی هدفمند ،ایدههای متفاوتی وجود دارد؛ اما گاهی فراموشی سازمانی
هدفمند با واژه «از یاد بردن »1اشتباه گرفته میشود؛ درحالیکه این دو با هم متفاوت هستند .هر
چند هر دو به ازدستدادن دانش سازمانی اشاره میکنند ،ازیادبردن ،ازدستدادن دانشی است که
لزوماً برنامهریزیشده نیست؛ اما فراموشی سازمانی هدفمند ،به تالشی عمدی برای دورریختن
دانش ناخواسته و ناکارآمد اشاره دارد و نمونه بارز آن ،شرکتهای چندملیتی هستند که برای
گسترش نفوذ خود در سرزمینهای جدید ،باید برخی از قابلیتها و استراتژیهایی که در ابتدا
آنها را در بازارهای داخلی موفق میساخت ،از یاد ببرند؛ زیرا این استراتژیها در مناطق و
بازارهای جدید ناکارامد و بیمنفعت هستند ).(Smith & Lyles, 2011
فراموشی میتواند در سطوح مختلف مانند فرد ،گروه و یا سازمان رخ دهد .افراد ممکن است
خیلی از چیزها را فراموش کنند ،از جمله دانش فنی ،تجربه و اطالعاتِ کسبوکار .در سطح
فردی ،فراموشی آسان است .افراد در طول سال ،کارهای بسیاری انجام میدهند که حافظهشان
قادر به جذب و حفظ تمام آنها نیست و از طرفی حافظه افراد با باالرفتن سن ،ضعیفتر میشود.
گروهها ممکن است قابلیتهای جمعیِ خود را از دست بدهند و یا حتی دچار از دستدادن هویت
جمعی شوند .اگر گروه ،اعضای کلیدی را از دست بدهد ،به از دست دادن دانش و تجربه دانش
جمعی منجر میشود .سازمانها ممکن است استراتژی که در ابتدا موجب موفقیت آنها میشد و
در اثر گذشت زمان ناکارآمد شده است را از دست بدهند ) .(Smith & Lyles, 2011در
خصوص فراموشی سازمانی هدفمند ،مطالعات داخلی و خارجی اندکی صورت گرفته است و در
پژوهشهای انگشتشماری که در این زمینه صورت گرفته هر یک تأثیر عامل یا عوامل خاصی
را بر فراموشی سازمانی هدفمند سنجیدهاند که هیچ یک از این پژوهشها چه داخلی و چه
خارجی ،دارای عامل یا عوامل مشترک با هم نیستند.
در پژوهش فرناندز و سان ( ،)2009با عنوان «فراموشی سازمانی و علل آن :بررسی تجربی»،
نتایج پژوهش نشان داد که دو عامل نوآوری داخلی و منسوخشدن دانش بر فراموشی سازمانی
هدفمند تأثیرگذار هستند.

1. Unlearning
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در پژوهش هانگ و همکاران ( ،)2016با عنوان «تأثیر فراموشی هدفمند بر عملکرد محصول
جدید در هر مرحله :با متغیر میانجی ظرفیت جذب» ،یافتهها نشان داد که فراموشی هدفمند
بهصورت پویا بر مسیر تکامل محصول جدید تأثیر دارد .جابر و خِر ( ،)2003مدل دوگانه یادگیری
ـ فراموشی ( )DPLFMرا ارائه دادند .مدل کمّی ارائهشده ،زمانهای کاری که در آنها کارگران
شاغل در محیطهای صنعتی ،یادگیری و فراموشی را تجربه میکنند ،پیشبینی میکند .بر اساس
این مدل ،فراموشی بر اساس نرخ یادگیری کارگر ،تجربه قبلی و همچنین طول وقفهای که طی
آن تجربههای کارگر فراموش میشوند ،بهدست میآید .این مدل بیان میدارد که دو خصیصه
مهم کارکنان ،یادگیری و فراموشی است.
سنجش فراموشی سازمانی هدفمند .در این پژوهش برای تعیین مؤلفههای فراموشی
سازمانی هدفمند از مدل دیهالن و همکاران ( ،)2004استفاده شده است .آنها بر اساس دو
شاخصِ روش فراموشی( 1تصادفی و هدفمند) و نوع دانش( 2قدیمی و جدید) به چهار ترکیب
متفاوت از فراموشی سازمانی دست یافتند که عبارتند از :نابودی حافظه ،ناتوانی در کسب دانش،
یادگیریزدایی و اجتناب از عادات بد.
فراموشی تصادفی 3اغلب به ازدستدادن دانش یا ارزش مربوط میشود که با فراموشکردن
آن ،قدرت رقابتپذیری سازمان کاهش مییابد و سازمان مجبور است دانشِ فراموششده را
مجدداً کسب کند .فراموشی تصادفی ممکن است تنها موجب دوبارهکاری برای افراد شود؛ اما
احتماالً برای سازمان بسیار مشکلزا است ) .(Ciulu & Cuza, 2008این نوع فراموشی دارای
دو بُعد «نابودی حافظه و ناتوانی در تسخیر دانش» است .نابودی حافظه 4زمانی رخ میدهد که
دانشِ تثبیتشده در حافظه سازمان بهطور تصادفی فراموش شود .از طریق نابودی حافظه ،ممکن
است مفاهیم ،روشها و حتی ارزشهای سازمانی از دست بروند که با توجه به اینکه سازمانها
برای خلق مجدد دانشِ فراموششده ،هزینههای زیادی متحمل میشوند ،این مسئله اغلب نتایج
زیانباری برای سازمان بههمراه دارد و باعث ازدستدادن منابع مهمی از مزیت رقابتی سازمان
میشود .ناتوانی در تسخیر 5دانش نیز زمانی اتفاق میافتد که دانش جدید قبل از آنکه کامالً در
حافظه سازمانی تثبیت شود ،بهصورت تصادفی و ناخواسته از دست برود .فرآیند تسخیر دانش به
دو بخش مرتبط با هم تقسیم میشود .ابتدا باید دانش جدید بهطور واضح ایجاد شود که به این
فرآیند« ،بیان دانش» میگویند؛ سپس اطالعات باید به بخشهای دیگر سازمان منتقل و در
1. Mode of Forgetting
2. Source of knowledge
3. Accidental Forgetting
4. Memory Decay
5. Failure to Capture
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قسمت مناسبی از حافظه سازمان تعبیه شوند که به این فرآیند« ،نهادینهسازی دانش» گفته
میشود ).(De Holan &Phillips, 2004
1
در مقابل فراموشی تصادفی ،فراموشی هدفمند قدرت رقابتپذیری سازمان را افزایش
میدهد و اگر سازمان این نوع فراموشی را بهدرستی مدیریت کند ،بهواسطه آن میتواند آن نوع
از دانش سازمانی که نتایج نامطلوبی دربردارد را کنار بگذارد .ابعاد فراموشی هدفمند عبارتاند از:
یادگیریزدایی و اجتناب از عادتهای بد .بهعقیده کاستاوسون ( ،)1999یادگیریزدایی ،2تغییر
ساختارهای دانشِ فردی و سازمانی و نیز تغییر بنیادی در فهم و ادراک و فرایند حذف باورهای
پایدار است .در اجتناب از عادتهای بد ،3سازمان بهطور هدفمند دانشی را که ثمربخش نیست،
قبل از آنکه در حافظه سازمان تثبیت شود ،فراموش میکند .بهمنظور انجام این کار ،سازمان باید
قادر به قائلشدن تمایز میان «دانش مفید و عادات بد» باشد .توانایی سازمان در اجتناب از عادات
بد در یادگیری بهتر سازمان مؤثر است .از طرف دیگر ،سازمانهایی که در یادگیری بهتر هستند،
به همان اندازه در کنارگذاشتن عادات بد و کسب دانش مفید نیز بهتر عمل میکنند (De Holan
).&Phillips,2004
عوامل مؤثر بر فراموشی سازمانی هدفمند .در خصوص عوامل مؤثر بر فراموشی سازمانی
هدفمند ،پژوهشهای صورت گرفته بسیار اندک است که بیشتر ناظر بر عوامل کلیدی زیر
هستند:
تسهیم دانش .دانش به شکل شیوههای سازمانی و رویههای مشترک میان اعضای سازمان،
ذخیره میشود .سازماندهی دانش ،به توانایی نهادینهسازی بر اساس افراد سازمان بستگی دارد؛
با این هدف که دانشِ نهادینهشده در دسترس سایر اعضای سازمان قرار گیرد ).(Song, 2002
تسهیم دانش 4عبارت است از« :انتقال و انتشار دانش از یک فرد ،گروه و یا سازمان به فرد ،گروه
و سازمان دیگر» ) (Huang, 2009و فرصتی را برای بهحداکثررساندن توانایی سازمان بهمنظور
پاسخگویی به نیازها و ارائه راهحلها و کسب مزیت رقابتی ایجاد میکند ) .(Reid, 2003تسهیم
دانش میتواند بهعنوان «فرهنگ تعامل بین اعضا» تعریف شود که این تبادل ،همان دانش،
مهارت و تجربههای کارکنان در سازمان است؛ از طرف دیگر ،تسهیم دانش مجموعهای از
ادراکات کارکنان را شامل میشود که برگرفته از اطالعات و دانشِ استفادهشده آنان در سازمان
است ) .(Hogel et al., 2003هدف از تسهیم دانش ،ایجاد دانش جدید و کاربرد آن و یا ترکیب
1. Intentional Forgetting
2. Unlearning
3. Avoiding Bad Habits
4. Knowledge sharing
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دانش موجود و بهرهبرداری بهتر از دانش موجود است .بهطورکلی تسهیم دانش در مورد شناسایی
دانشِ در دسترس بهمنظور انتقال و بهکارگیری آن و بهبود وظایف و انجام سریعتر و ارزانتر
کارها است ) .(Christensen, 2007عالوه بر مدیریت دانش ،پژوهشها در زمینه ذخیره و
تسهیم دانش نشان میدهند که فناوری اطالعات ،اغلب میتواند در زمینه اشتراک دانش بسیار
کمککننده باشد .منظور از فناوری اطالعات در هر سازمان استفاده از اینترنت ،اینترانت ،نرمافزار،
پایگاههای اطالعاتی و یا سایر شیوههای فناوری اطالعات است ).(Song, 2002
تسهیم دانش در سطوح فردی و سازمانی رخ میدهد .برای مثال ،در سطح فردی دانشِ رد و
بدل شده در هنگام محاوره و صحبتکردن کارکنان در ارتباط با شغلِ خود به سریعتر و بهتر
انجام شدن کارها منجر میشود و در سطح سازمانی در اموری مانند سازماندهی ،استفاده مجدد
با بهرهمندی از تجربه مبتنی بر دانشِ مدیران و انتقال آن در سازمان و نیز تصمیمهایی که بر
اساس این تجربهها در سازمان بهکار میروند ،صورت میگیرد ).(Lin, 2007
سنجش تسهیم دانش .پژوهشگران متعددی بر زمینه سنجش تسهیم دانش متمرکز شدهاند
که مهمترین دیدگاهها در این حوزه در جدول  ،1ارائه شده است.
جدول  .1مدلهای سنجش تسهیم دانش
پژوهشگر

ابعاد

زووالنسکی
()1996
دیکسون ()2000

انتقال دانش در این مدل ،در چهار مرحله انجام میشود .1 :انتقال توسط فرستنده؛
 .2اجرا؛  .3دریافت توسط گیرنده؛  .4یکپارچگی
دیکسون پنج سازوکار برای انتقال دانش پیشنهاد میکند :انتقال ترتیبی؛ آشکار؛ پنهان؛
استراتژیک و کارشناسی.
آنها در دو بُعد به معرفی این متغیر میپردازند :..تسهیم دانش یا از طریق «دریافت دانش» و
یا «اهدا دانش به دیگران» صورت میگیرد.

لین و لی ()2004

مدلِ ارائهشده توسط این پژوهشگران بر پنج عنصر استوار است .1 :ادراک از سهولت یا
دشواری رفتار تسهیم دانش؛  .2هنجارهای ذهنی در مورد تسهیم دانش؛  .3نگرش نسبت به
تسهیم دانش؛  .4تشویق به تسهیم دانش؛  .5ارائه رفتار تسهیم دانش و استفاده از آن.

لدهی ()2005

چهار عامل به جریان دانش در سازمانها کمک میکنند که عبارتاند از :رفتار فردی؛ رفتار
گروهی؛ کانالهای ارتباطی و فرهنگ /قوانین سازمانی.

هوف و ریدر
()2004

لین ()2007
هارا و هیو ()2007
معروف ()2007

تسهیم دانش در مدل لین در سه بُعد انجام میشود :بُعد فردی؛ بُعد سازمانی؛ بُعد فناوری.
این دو پژوهشگر بر این باورند که تسهیم دانش به دو شکل صورت میگیرد :انتقال دانش
کتابی و انتقال دانش تجربی.
معروف معتقد است که تسهیم دانش به دو شکل صورت میگیرد .1 :تسهیم دانش عمومی
(کدگذاریشده ،کدگذارینشده)؛  .2تسهیم دانش خصوصی (کدگذاریشده ،کدگذارینشده).
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در میان مدلهای بیانشده ،مدل تسهیم دانش دیکسون ( )2000که دارای پایایی و روایی
باالیی است در این پژوهش استفاده شده است .بر اساس مدل یادشده ،حفظِ توازن بین دو
فعالیت دانشی ،یعنی «خلق و انتقال دانش» در سرتاسر سازمان ،موضوع مهمی است که
سازمانها باید به آن توجه کنند .بر این اساس در مدل دیکسون ( )2000با بهکارگیری یک
رویکرد نظاممند برای ایجاد سیستم تسهیم دانش ،چهار سازوکار مهم (موردتوجه در این پژوهش)
بیان میشوند که با تبادل و تسهیم دانش ضمنی و آشکار با سایر افراد ،ظرفیت برخورد آنها با
موقعیتها و مشکالت جدید ارتقا یافته و به ایجاد راهحلهای تازه برای مشکالتِ پیش رو،
کمک میکند .چهار سازوکار تسهیم دانش در مدلِ موردنظر که متغیرهای مستقل پژوهش
هستند ،به شرح زیر است:
 .1تسهیم دانش ترتیبی؛
 .2تسهیم دانش آشکار؛
 .3تسهیم دانش پنهان؛
 .4تسهیم دانش استراتژیک.
تسهیم دانش ترتیبی .زمانی رخ میدهد که گروه یکسانی از کارکنان دانشی ،کار مشابهی را
یک بار دیگر با بهکارگیری دانش خود انجام دهند .این امر مستلزم آن است که دانشِ
منحصربهفردی که هر فرد بهدست آورده است در درون یک گروه منتقل شود؛ بهطوریکه دانش
می تواند برای کل گروه معنا و مفهوم پیدا کند .نوع دانشی که در این روش منتقل میشود،
میتواند هم آشکار و هم پنهان باشد.
تسهیم دانش آشکار .زمانی رخ میدهد که از تجربههای کارکنان یک گروه دانشی در انجام
فعالیتی مشابه در گروهی دیگر استفاده شود .دانش گروه بهطور آشکار و بهصورت واژگان ،اعداد،
فرمول علمی یا مشخصات و مانند اینها ،تسهیم میشود .از نظر دیکسون ( ،)2000در بسیاری از
سازمانها این نوع سیستم ،مشابه استفاده از «بهترین الگوها» در اجرای پروژهها است.
تسهیم دانش پنهان .زمانی رخ میدهد که گروهی از کارکنانِ دانشی ،کار مشابهی را با
بهکارگیری دانش گروهی دیگر در بافتی دیگر انجام دهند .دانشِ گروه دیگر از طریق فعالیت
اجتماعی بهصورت دانش پنهان منتقل میشود .بهعقیدة دیکسون تسهیم دانش پنهان برای
برخی سازمانها بسیار حیاتی است؛ زیرا دانش ضمنی به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها
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منجر میشود .این سازوکارها را بهدلیل تشابه موجود بین گروه منبع و گروه دریافتکننده (نه
بهدلیل موقعیت فیزیکی)« ،تسهیم نزدیک» مینامند.
تسهیم دانش استراتژيک .زمانی رخ میدهد که یک گروه ،مسئولیت کاری که بهندرت اتفاق
میافتد یا یک پروژه استثنایی را بر عهده میگیرد و قصد استفاده از تجربه دیگران در درون
سازمان (کار مشابهی انجام دادهاند) را دارد .در این سازوکار اغلب مدیران سطح عالی سازمان
شرکت دارند و نوع دانش موردنیاز برای انجام کار را تعیین میکنند .نوع دانشی که منتقل
میشود ،میتواند هم پنهان و هم آشکار باشد (هادیزاده مقدم و همکاران.)1391 ،
تمايل به يادگیری .دانش همانند جریان خون در رگهای بدن ،جوهره وجودی سازمان را
تشکیل میدهد و در وجود سازمان ،جاری است .در سازمانهای یادگیرنده ،دانش افراد بسیار
تعیینکننده است .این سازمانها بهمنظور افزایش بهرهوری ،نیازمند افرادِ دارای تمایل به
یادگیری هستند و این امر بر نتایج سازمانی تأثیر میگذارد .اینکه افراد چه نگرشی نسبت به
پرورش تفکر خود دارند و تمایالت آنها نسبت به آموزش و یادگیری چگونه است ،بیشک بر
روند سازمان تأثیرگذار است .یادگیری و توسعه فردی ،پایه و اساس یک سازمانِ موفق است .در
میدان رقابتی قرن  ،21سازمانها بهطور فزایندهای بهدنبال افرادی هستند که قادر به افزایش
دانش و مهارت خود باشند؛ بهویژه زمانی که سازمان در موقعیت بحران و هرجومرج ،محیط بسیار
رقابتی و کنترل حداقلی روی کارکنان قرار داشته و اعضای سازمان با تکیه بر تواناییهای خود
بهدنبال افزایش توانایی ،دانش و مهارت خود باشند ).(Confessore, 1997
بهطورمعمول استراتژی برنامههای آموزش رسمی بهعنوان یک استراتژی شایع در سازمانها
بهکار میرود و معموالً هزینههای آموزش بهمنظور توسعه کارکنان در نظر گرفته میشود که این
امر اغلب برای سازمان عالوه بر نتایج ناامیدکننده ،دارای هزینه است .سازمانها بهخوبی
دریافتهاند که در دنیای رقابتی امروز ،تمایل کارکنان به یادگیری ،یک مزیت رقابتی با کمترین
هزینه محسوب میشود ).(Cho & Kwon, 2005
ازآنجاکه تأکید سازمانهای یادگیرنده بر دانش کلی سازمان است ،توجه کمتری به دانش
افراد و تمایل آنها به دانش و یادگیری فردی در سازمان شده است؛ درحالیکه این دانش فردی
است که به تعامل بین افراد منجر میشود و ماهیت سازمان در تمایل به دانش و یادگیری فردی
است .زمانی که افراد به یادگیری دانش تمایل داشته باشند ،با افزایش دانش خود باعث باالرفتن
ارزش دانش سازمانی میشوند .در فعالیتهای یادگیری ،معموالً عناصر ضروری بهمنظور ارتقای
وضعیت یادگیری و آموزش افراد مانند زمان آموزش و یادگیری ،منابعِ مورداستفاده در یادگیری،
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رهبر آموزشی و غیره در نظر گرفته شده است؛ اما تمایل فرد به یادگیری ،این عناصر و
موقعیتهای رسمی را شامل نمیشود و فرد تنها بر اساس توانایی خود به یادگیری ،تمایل پیدا
میکند (کونفسور .)1997 ،نتایج مطالعه استیجن ( ،)2005نشان داد که در زمینه تمایل کارکنان
به یادگیری ،نقش مدیر منابع انسانی بسیار مشهود است و اگر منابع انسانی شرایط مناسبی مانند
رضایت شغلی باالتر ،افزایش روحیه و تعهد کارکنان را برای اعضای سازمان فراهم آورد ،تمایل
فردی کارکنان به یادگیری افزایش مییابد .از طرف دیگر ،توسعه سازمان در زمینه فناوری
اطالعات ،باعث توسعه مهارت کارکنان و تمایل آنها به یادگیری میشود؛ درنتیجه میتوان
استدالل کرد که تمایل کارکنان به یادگیری و افزایش مهارت آنها نهتنها به مدیریت منابع
انسانی سازمان وابسته است ،بلکه در زمینه ارائه امکانات و منابع و توسعه فناوری اطالعات نیز
کارکنان به سمت یادگیری متمایل میشوند ).(Steijn & Tijdens, 2005
سنجش تمايل به يادگیری .در دهههای گذشته رویکردهای متفاوتی در زمینه انتقال یادگیری
و استفاده از روشهای یادگیری استفاده شده است .از جمله این روشها که نقش قابلتوجهی در
زمینه یادگیری داشته است ،میتوان به «یادگیری خودراهبر »1اشاره کرد که به توسعه سازمانی و
گستره وسیعی از دستاوردها در میان کارکنان منجر میشود .این استراتژی یک مدل یادگیری
است که انگیزه و عالقه نسبت به یادگیری را میسنجد .گوگلیلمینو ( ،)1977با شناسایی هفت
عامل خودآموزی بهعنوان یک یادگیرنده مؤثر ،استقالل و ابتکار در یادگیری ،پذیرش آگاهانه از
مسئولیت برای خودیادگیری ،عشق به یادگیری ،خالقیت ،جهتگیری مثبت نسبت به آینده،
توانایی استفاده از مهارتهای یادگیری و مهارتهای حل مسئله ،نخستین تالش را برای
عملیکردن و اندازهگیری یادگیری خودگردان انجام داده است ( .)Straka, 1995بعدها مقیاس
یادگیری خودراهبر فیشر در سال  2001بازسازی شد .این مقیاس ،توسعه نگرش مثبت نسبت به
روند یادگیری را نشان میدهد که نسبت به شیوههای یادگیری سنتی دارای برتری و شامل سه
عنصر خودکنترلی ،خودمدیریتی و تمایل به یادگیری است ) .(Fisher, 2010یادآوری این نکته
الزم است که در این پژوهش ،یکی از ابعاد یادگیری خودراهبر فیشر استفاده شده است.
تمايل به استفاده از فناوری اطالعات .یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در گذار از جامعه
صنعتی به جامعه مدرن و اطالعاتی ،ایجاد فناوریهای اطالعات و ارتباطات است که امروزه در
سازمانها همهگیر شده است .از مهمترین عوامل پیشرفت فناوری اطالعات ،سرعت و دقت
باالی آن است که درنهایت به عملکرد بهتر افراد منجر میشود .علیرغم تحول مثبت فناوری
1. Self-Directed Learning
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ارتباطات در شغل افراد ،استفاده اندک بعضی از افراد و بیتوجهی آنها به قابلیتهای فناوری
اطالعات 1مشاهده میشود ) .(Luran & Lin, 2005با وجود پژوهشهای گسترده در زمینه
موفقیت استفاده از فناوری اطالعات و نقش کلیدی آن در کسب مزیت رقابتی و نیز
پژوهشهایی که نشان میدهد فناوری اطالعات باعث افزایش بهرهوری کارکنان در سازمان
میشود ،هنوز افرادی در سازمان وجود دارند که اشتیاق چندانی نسبت به استفاده از آن ندارند و
حتی اگر فناوری باعث پیشرفت شغلی آنها شود ،نسبت به این موضوع ،نگرش خصمانه دارند
).(Igbaria &IIvari, 1995
در اینجا منظور از پذیرش فناوری اطالعات ،عبارت است از :تمایل قابلمالحظه یک گروه
استفادهکننده در بهکارگیری فناوری اطالعات ،بهمنظور انجام وظایفی که این فناوریها اصوالً
برای پشتیبانی از آنها طراحی شدهاند ( .)Dillon & Morris, 1996گاهی اوقات کارکنان
سازمان بهعلت نداشتن اعتمادبهنفس در داشتن توانایی و مهارت کار با رایانه ،مشکل درک در
استفاده و یا عدمانگیزه در استفاده از یک فناوری جدید ،در برابر استفاده از فناوری اطالعات از
خود مقاومت نشان میدهند ).(Igbaria & IIvari, 1995
سنجش تمايل به استفاده از فناوری اطالعات .بهمنظور سنجش میزان استفاده از فناوری
اطالعات و پذیرش آن ،مدلهای بسیاری وجود دارد که از مهمترین مدلهای مطرح در زمینه
پذیرش نوآوری میتوان به مدل نظریه گسترش فناوری اطالعات (Venkatesh et al., 2000
) و مدل پذیرش فناوری ) (Ajzen, 2002و مدل سهبخشی فناوری ،محیط ،سازمان
) (Fichman, 2000اشاره کرد .یکی از این مدلها« ،مدل پذیرش فناوری 2دیویس» است که
پایه بسیاری از مدلهای دیگر بوده و در شکل  ،1نشان داده شده است .با توجه به شکل  ،1این
مدل بر اساس دو عامل «برداشت از مفیدبودن و برداشت از آسانی استفاده» بنا میشود که در
استفاده از یک فناوری تأثیر گذاشته و منجر به تصمیمگیری برای استفاده میشوند .برداشت از
مفیدبودن به معنی ادراک فرد از اینکه فناوریِ مورداستفاده در شغل به افزایش عملکرد شغلی
منجر شده و بهعبارتی تمام فناوریهای موجود و دردسترس در محیط کار باعث بهبود روند
کاری میشوند ،است .چنانچه جواب مثبت باشد افراد استفاده بیشتری از فناوری خواهند کرد.
برداشت از آسانی استفاده نیز به این موضوع اشاره دارد که فرد بر این باور است که استفاده از
فناوری به تالش کمی برای یادگیری نیاز دارد و فرد توانایی الزم را برای استفاده از فناوری
اطالعات دارد .فناوری هر چقدر به تالش کمتری برای نحوه استفاده از آن نیاز داشته باشد،
بیشتر مورداستفاده قرار میگیرد ).(Davis & Venkatesh, 2000
1. Information Technology
)2. Technology Acceptance Model (TAM
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شکل  .1مدل پذیرش فناوری دیویس ()2000

نتایج تجربی نشان میدهد که سطح سهولت استفاده و کاهش ریسک ادراکشده بهطور
معناداری بر عقاید پذیرندگان تأثیر میگذارند؛ بااینحال این دو بر کسانی که این خدمات را
نمیپذیرند ،تأثیری ندارد .دیویس ( ،)1989به این نتیجه رسید که سهولت استفاده ادراکشده
میتواند مقدمه علیتی برای سودمندی ادراکشده باشد؛ درنتیجه شاخص مستقیم استفاده از
سیستم است .بهبیاندیگر ،سیستمهایی که بهآسانی مورداستفاده قرار گرفتهاند و مداخله ساده و
آسانی دارند ،سیستمهای مفیدی برای افراد در شغلشان هستند.
تمامی مدلهای باال ،استفاده افراد از فناوری اطالعات را میسنجند؛ بنابراین چون در
پژوهش حاضر ،سنجش استفاده صِرف مدنظر نیست و تمایل افراد برای سنجش موردنظر است،
با مرور مبانی نظری و بررسی پیشینه و مدلهای متفاوت ،ابزار سنجش تمایل به فناوری
اطالعات ،ابزاری بود که بر پایه مدل دیویس بنا نهاده شده است؛ با این تفاوت که تمایل افراد به
استفاده از فناوری اطالعات را میسنجد .این ابزار سنجش برگرفته از مقاله چنگ و همکاران
( ،)2013است .در این مقاله سه عامل کیفیت سیستم و فناوری ،کیفیت اطالعات و کیفیت
خدمات ،تمایل به استفاده از فناوری اطالعات را میسنجد .آنها بیان میکنند که هر چه کیفیت
این سه عامل در استفاده از فناوری بیشتر باشد ،تمایل افراد در استفاده از فناوری افزایش مییابد
(.)Cheng et al., 2013

عدالت سازمانی ادراکشده .عدالت سازمانی را میتوان «ادراک کارکنان از انصاف و
رفتارهای عادالنه شغلی» تعریف کرد .بهطورکلی عدالت سازمانی ادراکشده برگرفته از احساسات
کارکنان و ادراک آنها از انصاف و عدالت درون سازمان است که این ادراک ،قضاوت کارکنان
درباره منصفانهبودن جبران خدمات و میزان حقوق و موقعیت شغلی و نیز رفتار مدیران با کارکنان
را تحت تأثیر قرار میدهد ) .(Sert et al., 2014بهعبارتدیگر ،ادراکات ذهنی کارکنان برگرفته
از احساسات و ادراک آنها از تجربههای شغلی خود است و این احساسات به برداشت کارکنان از
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وجود عدالت در سازمان ،شکل میدهد که قضاوت آنها ،به شکل پیامدهای مثبت و یا منفی در
رفتار و عملکرد آنها ظاهر میشود ).(Hillebrandt & Barclay, 2013
سنجش عدالت سازمانی ادراکشده .تقسیمبندیهای متفاوتی در زمینه انواع عدالت
سازمانی صورت گرفته است که از مهمترین آنها میتوان به تقسیمبندی نیهوف و مورمن
( ،)1993اشاره کرد .بهعقیده آنها ،عدالت سازمانی بر سه قسم است :عدالت توزیعی؛ عدالت
رویهای و عدالت تعاملی ) .)Niehoff & Moorman, 1993کالکویت ( ،)2001آنها را در چهار
بُعد عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت اطالعاتی و عدالت بینفردی قرار داده است .کانشیرو
( ،)2008بُعد دیگری از عدالت سازمانی را به ابعاد بیانشده توسط دیگر پژوهشگران اضافه کرد و
عدالت سازمانی را به چهار نوع عدالت توزیعی ،عدالت رویهای ،عدالت تعاملی و عدالت سیستمی،
تقسیمبندی کرد .بر اساس مدل کانشیرو ( ،)2008میتوان عدالت سیستمی ادراک کارکنان را
نسبت به رفتار عادالنه همکاران و سرپرستان و همچنین عادالنهبودن رویههای کاری تعریف
کرد ) .(Kaneshiro, 2008در پژوهش حاضر از تقسیمبندی عدالت سازمانی ادراکشده مدل
نیهوف و مورمن ( ،)1993استفاده شده است و بر اساس تقسیمبندیهای این مدل به توضیح
ابعاد عدالت سازمانی پرداخته میشود.
عدالت توزيعی .این شکل از عدالت بهعنوان ادراک از انصاف در مورد ستادههای عینی مانند
حقوق تعریف میشود .این نوع از عدالت به موارد زیر اشاره دارد :ر فتار منصفانه و برابر در ارائه
پاداشها و تشویقها به افرادی که در موقعیت یکسان ،کار یکسانی انجام میدهند؛ تخصیص
هزینهها و مزایا برای رسیدن به وضعیتی که برابر در روابط این بُعد از عدالت نیازمند رعایت سه
قاعده مساوات .2 ،نیاز (نیازمندترین فرد بیشترین میزان جبران را دریافت دارد) و  .3انصاف ،است
(قالوندی.)1393 ،
عدالت رويهای .بهعنوان انصاف ادراکشده از خطمشیها ،رویهها و معیاری که بهوسیله
تصمیمگیرندگان بهکار میرود تا به انتهای یک مذاکره یا منازعه برسیم ،تعریف شده است.
عدالت رویهای به واکنش افراد به فرایندهایی مربوط است که از طریق آنها پاداش تعیین
میشود و بهعنوان ادراک از انصاف در مورد رویههای تصمیمگیری تعریف میشود (علیزاده و
همکاران.)1396 ،
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عدالت مراودهای .عدالت مراودهای با عنوان «ادراک از انصاف در مورد چگونگی تصویب و
ارائه قوانین توسط مدیران» ،تعریف شده است و بر روابط بینفردی تمرکز میکند .این بُعد از
عدالت بهطور گستردهای به منصفانهبودن رفتار بینفردی در مدتی که رویهها به اجرا درمیآیند،
اشاره دارد .عدالت تعاملی با بیطرفی رفتار اشخاص که در طول اجرای رویهها ،ادراک میشود در
ارتباط است (عزیزی.)1389 ،
مدل مفهومی پژوهش .مدل مفهومی یادشده برگرفته از مطالعه و بررسی پیشینه متغیرهای
مربوطه است .علیرغم اینکه این مدل و چهار متغیر اصلی آن در هیچ پژوهشی در ارتباط با هم
نبودهاند ،بر اساس مطالعات قیدشده در مبانی نظری این پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت که تمایل
به تسهیم دانش ،تمایل به استفاده از فناوری اطالعات و تمایل به یادگیری بر فراموشی سازمانیِ
هدفمند تأثیر میگذارد و متغیر عدالت سازمانی ادراکشده در این رابطه بهعنوان متغیر تعدیلگر
ظاهر میشود.

شکل  .2مدل مفهومی اولیه

فرضیههای پژوهش

فرضیه اول :میزان فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ،بیشتر از
حد متوسط است.
فرضیه دوم :تسهیم دانش بر فراموشی سازمانی هدفمند ،تأثیر دارد.
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فرضیه سوم :تمایل به یادگیری بر فراموشی سازمانی هدفمند ،تأثیر دارد.
فرضیه چهارم :تمایل به استفاده از فناوری اطالعات بر فراموشی سازمانی هدفمند ،تأثیر دارد.
فرضیه پنجم :عدالت سازمانی ادراکشده در رابطه بین هر یک از متغیرهای مستقل و متغیر
وابسته فراموشی سازمانی هدفمند در نقش تعدیلکننده ظاهر میشود.
 .3روششناسی

این پژوهش از نظر هدفشناختی از نوع کاربردی است و در قالب پژوهشهای همبستگی و
پیمایشی قابلبیان است .جامعه آماری آن تمام کارکنان «سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات»
شهر تهران است که درمجموع  750نفر هستند.
برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که با توجه به جامعه آماری،
حجم نمونه  258نفر تخمین زده شد .واحد تحلیل این پژوهش ،فرد است .در پژوهش حاضر
 315پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک ،توزیع و  286پرسشنامه دریافت شد
که از این تعداد  11پرسشنامه غیرقابلقبول و  275پرسشنامه معتبر شناسایی شد .پرسشنامه
پژوهش از پنج قسمت اساسی به شرح زیر تشکیل شده است :در بخش نخست بهمنظور سنجش
فراموشی سازمانی هدفمند از پرسشنامهای پژوهشگرساخته استفاده شده است .بدین ترتیب که
سؤالهای پرسشنامه بر اساس تعاریف موجود درباره فراموشی سازمانی هدفمند توسط پژوهشگر
طراحی و با بهرهگیری از دیدگاههای خبرگان اصالح و تأیید شدند.
پرسشنامه مورداستفاده شامل  14سؤال است .سؤالهای پرسشنامه یادشده با درنظرگرفتن دو
بُعد اصلی فراموشی سازمانی هدفمند ،یعنی یادگیریزدایی (تازهگردانی دانش) و اجتناب از
عادتهای بد ،طراحی شدند .بخش دوم شامل گویههای مربوط به تسهیم دانش است که از مدل
دیکسون ( ،)2000استفاده شد .بخش سوم تمایل به یادگیری است که از یکی از ابعاد مدل
( )SDLفیشر استفاده شد.
بخش چهارم ،گویههای مربوط به تمایل به استفاده از فناوری اطالعات است که از مدل
چِنگ و همکاران ( )2013بهره گرفته شد .درنهایت در بخش پنجم ،بهمنظور سنجش عدالت
سازمانی ادراکشده از مدل نیهوف و مورمن ( )1993استفاده شد 6 .سؤال نیز در مورد مشخصات
فردی (جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،قومیت و سابقه خدمت) مطرح شده است.
سؤالهای پرسشنامه از نوع بسته هستند و برای پاسخ به سؤالهای اصلی پرسشنامه از طیف
هفتتایی لیکرت استفاده شده است.
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روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری (ظاهری) ارزیابی و تأیید شد .این نوع روایی
نشان میدهد که عناصر موردسنجش بهطور ظاهری توانایی اندازهگیری مفهوم پژوهش را دارند.
برای سنجش روایی پرسشنامه ،تعدادی پرسشنامه در میان  28نفر از اعضای جامعه آماری توزیع
شد و با توجه به نظرهای پاسخدهندگان ،سؤالها اصالح و روایی پرسشنامه سنجیده شد؛
بهعالوه روایی پرسشنامهها بر اساس مبانی نظری و کسب دیدگاههای خبرگان و با مشورت
استادان ،موردتأیید قرار گرفت؛ همچنین بهمنظور کسب اطمینان از پایایی ابزار پژوهش از ضریب
آلفای کرونباخ استفاده شده است.
روش آلفای کرونباخ برای سنجش همبستگی درونی در پایایی یک متغیر کاربرد دارد که
مرسومترین و پرکاربردترین روش سنجشِ پایایی است .برای این منظور ابتدا یک نمونه اولیه
شامل  28پرسشنامه ،پیشآزمون شد و سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده از این
پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماری  ،SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای
این ابزار محاسبه شد که در جدول  ،2مقادیر آلفای کرونباخ اولیه و ثانویه برای هر یک از متغیرها
آورده شده است.
جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای پژوهش
متغیر

ضريب آلفای کرونباخ نهايی

فراموشی سازمانی هدفمند

0/764

تسهیم دانش
تمایل به یادگیری
تمایل به استفاده از فناوری اطالعات
عدالت سازمانی ادراکشده

0/907
0/863
0/965
0/920

 .4تحلیل دادهها و يافتهها

نتایج دادههای مربوط به ویژگیهای جمعیتشناختی (جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و
تجربه کاری پاسخدهندگان) در قالب جدول  ،3ارائه شده است.
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جدول  .3ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان
ويژگی
جنسیت

سن

تحصیالت

تجربه کاری

ابعاد

فراوانی

درصد فراوانی

مرد
زن
 21تا  30سال
 31تا  40سال
 41تا  50سال
 51تا  60سال
 61سال باالتر
سیکل
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکتری و باالتر
زیر  5سال
 5تا  10سال
 10تا  15سال
 15تا  20سال
 20سال و باالتر

144
130
50
114
75
34
2
2
4
12
68
154
35
59
52
47
43
72

4/52
3/47
18/2
41/5
27/3
12/4
0/7
0/7
1/5
4/4
24/7
56/0
12/7
21/5
18/9
17/1
15/6
26/2

جمع
274

275

275

275

سؤال اول پژوهش :میزان فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در
چه سطحی است؟ بهمنظور پاسخ به این سؤال ،فرضیههای آماری زیر مطرح شده است:
𝐻𝑂 : µ≤4

میانگین فراموشی سازمانی هدفمند کوچکتر یا مساوی حد متوسط است
𝐻1 : µ <4
میانگین فراموشی سازمانی هدفمند بزرگتر از حد متوسط است
برای آزمون فرضیه از آماره  tتکنمونهای در نرمافزار  SPSSاستفاده شد که نتایج آن در جدول
 ،4آمده است.
جدول  .4آزمون  tتکنمونهای بهمنظور سنجش متغیر فراموشی سازمانی هدفمند
ارزش آزمون = 4
متغیر

t

درجه
آزادی

فراموشی
سازمانی هدفمند

107/100

274

1

سطح معناداری
0/000

2

میانگین
4/03

فاصله اطمینان %95
کران پایین

کران باال

3/9598

4/1081

1. Degrees of freedom
2. significant
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همانطور که مشاهده میشود ،سطح معناداری برای فراموشی سازمانی هدفمند کمتر از
 0/05است؛ بنابراین در فاصله اطمینان  95درصد فرض  H0رد شده و فرض  H1تأیید میشود؛
بهعبارتدیگر میانگین سطح فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان موردمطالعه از حد متوسط
بیشتر بوده و مقدار آن طبق جدول ،برابر  4/03است.
مدل ساختاری .بهمنظور پاسخ به سؤالهای دو تا شش از روش  PLSاستفاده شد .ه روش
 PLSیکی از فنون چندمتغیره آماری است که بر خالف وجود محدودیتهایی مانند
ناشناختهبودن نوع توزیع متغیرها ،کمبودن حجم نمونه و وجود همبستگی میان متغیرهای مستقل
که در روشهای رگرسیونی و معادالت ساختاری الزم به رعایت بودند ،میتواند مدلهایی را با
چند متغیر مستقل و وابسته برازش کند .در این روش ،شاخص  T-Statisticهر مسیر نباید کمتر
از قدرمطلق  1/96باشد .وقتی مقادیر  T-Statisticدر بازه بیشتر از  1/96باشند ،نمایانگر
معنایداربودن پارامتر مربوطه و متعاقباً تأیید سؤالهای پژوهش است .نتیجه فرضیههای دو تا
شش در جدول  ،5آمده است.

0/453

شکل  .3مدل معادالت ساختاری همراه با شاخص T
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جدول  .5بررسی معناداری نتایج ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش (بر اساس  tآماری یکطرفه)

فراموشی سازمانی هدفمند
تسهیم دانش
فراموشی
تمایل به استفاده از فناوری اطالعات
سازمانی هدفمند
فراموشی سازمانی
تمایل به یادگیری
هدفمند
فراموشی سازمانی
عدالت سازمانی*تسهیم دانش
هدفمند
عدالت سازمانی*تمایل به استفاده از فناوری اطالعات
فراموشی سازمانی هدفمند
فراموشی
عدالت سازمانی*تمایل به یادگیری
سازمانی هدفمند

ضرايب

T

سطح

مسیر

آماری

معناداری

0/30

4/97

0/000

تأیید

-0/20

2/47

0/013

تأیید

0/41

7/19

0/000

تأیید

-0/12

2/61

0/009

تأیید

-0/19

2/14

0/032

تأیید

0/24

4/20

0/000

تأیید

تأيید /رد

برازش مدل
جدول  .6بررسی برازش و تأیید مدل پژوهش
متغیر
مکنون

تسهیم دانش

عدالت
سازمانی
فراموشی
هدفمند

بار

روايی

پايايی

عاملی

نماگر

مرکب

تسهیم دانش ترتیبی
تسهیم دانش آشکار
تسهیم دانش پنهان
تسهیم دانش استراتژیک
عدالت رویهای
عدالت توزیعی
عدالت تعاملی
یادگیریزدایی

0/792
0/828
0/667
0/692
0/568
0/764
0/741
0/961

0/627
0/685
0/444
0/478
0/322
0/583
0/549
0/923

اجتناب از عادتهای بد

0/358

0/128

ابعاد

AVE

پايايی
نماگر

0/834

0/559

تأیید

0/736

0/485

تأیید

0/648

0/526

تأیید

در مدلسازی معادالت ساختاری به روش  PLSبرخالف روش کواریانسمحور ،شاخصی
برای سنجش کل مدل وجود ندارد؛ اما شاخص نیکویی برازش ( )GOFتوسط تنهاوس و
همکاران ( ،)2005پیشنهاد شده است .این شاخص هر دو مدل اندازهگیری و ساختاری را شامل
شده و بهصورت دستی به شرح زیر محاسبه میشود:
GOF  Communality  R 2
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این شاخص ،مجذور ضرب دو مقدار متوسط اشتراکی 1و متوسط ضریب تعیین است .حدود
این شاخص بین صفر و یک بوده و سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36بهترتیب نشاندهنده ضعیف،
متوسط و قوی برای شاخص نیکویی برازش است .در این پژوهش مقدار شاخص 0/334 ،GOF
است که این مقدار نشان میدهد مدل پژوهش از شاخص نیکویی برازش قوی برخوردار است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

با توجه به یافتههای پژوهش نتیجهگیری کلی این پژوهش به شرح جدول  ،7قابلتبیین است.
جدول  .7نتیجهگیری
فرضیه
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

نتیجه

عنوان فرضیه
میزان فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات بیشتر از حد متوسط
است.
تسهیم دانش بر فراموشی سازمانی هدفمند ،تأثیر دارد.
تمایل به یادگیری بر فراموشی سازمانی هدفمند ،تأثیر دارد.
تمایل به استفاده از فناوری اطالعات بر فراموشی سازمانی هدفمند ،تأثیر دارد.
عدالت سازمانی در رابطه بین فراموشی سازمانی و متغیرهای مستقل بهعنوان نقش تعدیلکننده
تأثیر دارد.

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

شکل  .4مدل نهایی پژوهش پس از آزمون فرضیهها

1. Communality
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پیشنهادها .با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 .1با توجه به شکلگیری عصر اطالعات و حرکت سازمانها به سمت سازمانهای دانشمحور،
پیشنهاد میشود که سازمانها از رویکرد هدفمند فراموشی سازمانی بهعنوان یک استراتژی
اثربخش در کسب دانشها و قابلیتهای جدید بهره گیرند.
 .2سنجش فراموشی سازمانی هدفمند در سازمان موردمطالعه برای نخستین بار انجام میشد و به
همین دلیل شناخت کارکنان در مورد موضوع فراموشی سازمانی ،نسبتاً اندک بود .ازآنجاکه مبنای
شناخت هر موضوعی ،اندازهگیری میزان آن است ،پیشنهاد میشود که سازمانهای موردمطالعه
برای افزایش آگاهی خود ،طی دورههای زمانی یکساله و یا بیشتر نسبت به سنجش فراموشی
هدفمند در سطح سازمان خود اقدام کنند.
 .3با توجه به اینکه تغییر در دانش کارکنان در بسیاری از سازمانها اندک است و از طرف دیگر،
تغییر دانش بر وقوع فراموشی سازمانی هدفمند تأثیرگذار است ،پیشنهاد میشود سازمانها
فرصتی را در محیط کاری افراد بهوجود آورند که نخست ،افراد با دانشهای جدید و موردنیاز
سازمان آشنا شوند و دوم ،با برگزاری دورههای آموزشی مؤثر ،آنها را در کسب دانشهای جدید
یاری رسانند.
 . 4با توجه به اینکه در این پژوهش ،شاخص تسهیم دانش و تمایل به یادگیری کارکنان از دارای
بیشترین تأثیر بر فراموشی هدفمند هستند ،پیشنهاد میشود سازمانها شرایطی را برای کارکنان
فراهم آورند تا آنها فرصت یادگیری دانش جدید و اشتراک آن را داشته باشند.
 . 5با توجه به نتایج پژوهش ،میانگین شاخص تمایل به فناوری اطالعات بیشتر از حد متوسط
است .ازآنجاکه این شاخص در وقوع فراموشی سازمانی هدفمند ،نقش مؤثری دارد ،پیشنهاد
میشود که سازمانهای موردمطالعه همسو با تحوالت فناوری ،نرمافزارهای مورداستفاده خود را
بهروز کنند .نکته حائز اهمیت آن است که در انتخاب نوعِ مناسب نرمافزارهای موردنیاز باید دقت
شود؛ زیرا انتخاب نادرست ،سازمان را وامیدارد نرمافزارهای جدید را کنار بگذارد .در چنین حالتی
سازمان بهجای بهرهمندی از مزایای فراموشی ،هزینههای مضاعفی را متحمل میشود.
محدوديت ذاتی پرسشنامه .با توجه به اینکه پرسشنامه ادراک افراد را از واقعیت میسنجد،
ممکن است این ادراک کامالً منطبق با واقعیت نباشد .این موضوع در پژوهش حاضر نیز مصداق
دارد .یکی دیگر از محدودیتهای ذاتی پرسشنامه در ارتباط با تعداد سؤالهای پرسشنامه است.
هرچه تعداد سؤالهای یک پرسشنامه بیشتر باشد دقت ابزار باال میرود؛ ولی تمایل به پاسخ
کمتر میشود و برعکس هر چه تعداد سؤالها کمتر باشد دقت ابزار پایینتر میرود ،اما تمایل به
پاسخ بیشتر میشود.
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محدوديت تعمیم .ازآنجاکه یافتههای این پژوهش در رابطه با سازمان اطالعات و فناوری
تهران است در خصوص تعمیم آن به دیگر سازمانها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
محدوديت مدل احصاءشده :ازآنجاکه در این پژوهش مدل احصاءشده بر مبنای روش آماری PLS
ترسیم شده است با درنظرگرفتن محدودیت این روش در تبیین معادالت ساختاری ،مدل
احصاءشده ،جامعیت الزم برای تبیین واقعیت را ندارد.
پیشنهاد به ساير پژوهشگران .با توجه به مسائلی که در حین پژوهش برای پژوهشگر مطرح
شده است ،در همین راستا به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که در صورت تمایل در موضوع-
های زیر به پژوهش بپردازند:
ـ انجام پژوهش در سازمانهای دیگر با هدف ایجاد مدل بومی جامع؛
ـ انجام پژوهش با لحاظکردن دیگر متغیرهای احتمالی میانجی و تعدیلکننده؛
ـ بررسی مدل فراموشی سازمانی تصادفی (بُعد دیگر فراموشی سازمانی)؛
ـ استفاده از سایر ابزارهای جمعآوری اطالعات ،نظیر مصاحبه در پژوهشهای آتی.
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