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ملکزاده3

 .2گروه مدیریت دولتی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه اردکان ،اردکان ،ایران.
 .5دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه اردکان ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،اردکان ،ایران.
 .3گروه مدیریت ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

چکیده

1

هدف :بهمنظور رهایی از فناوری قدیمی ،شرکتها باید دانش قدیمی را فراموش کنند .فراموشی سازمانی راهی برای
ازبینبردن دانش منسوخ در شرکتها است و میتواند به توانایی یک شرکت برای نوآوری منجر شود و حتی بهطور مستقیم بر
بقای شرکت تأثیر بگذارد .هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوهای ذهنی مدیران سازمانهای دولتی درباره عوامل پیشبرنده
فراموشی سازمانی با روش کیو است.
طراحی /روششناسی /رویکرد :روششناسی کیو ،تکنیکی است که پژوهشگر را قادر میسازد تا نخست ،ادراکات و
عقاید فردی را شناسایی کند و دوم به دستهبندی گروههای افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد .جامعه آماری پژوهش شامل
مدیران سازمانهای دولتی شهر مشهد به تعداد  222نفر است که از این میان  36نفر انتخاب شده و  52نفر حاضر به
همکاری شدند .نمونهگیری به روش غیرتصادفی دردسترس صورت گرفت .روایی متغیرها با توجه به نظر خبرگان ،مبانی
نظری و نظر مشارکتکنندگان و پایایی آن نیز با روش دونیمهکردن تأیید شد.
یافتههای پژوهش :یافته های پژوهش هفت الگوی توسعه و بهبود منابع سازمانی ،ایدئولوژی سازمان ،چابکی و پویایی،
تفکر و مدیریت سیستمی ،رشد و بهبود شرایط کاری ،رهبری تحولگرا و اصیل ،سرمایه اجتماعی و سیاستها را نشان داد.
پیامدهای عملی :مدیران از طریق توانمندسازی کارکنان ،برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ،بهروزرسانی سیستمها و
دستورالعملهای داخلی ،افزایش اعتمادبهنفس کارکنان ،فراهمکردن بستر مناسب و برنامهریزی برای جذب نخبگان میتوانند
به توسعه و بهبود منابع سازمانی و درنتیجه فراموشی سازمانی دست یابند.
ابتکار یا ارزش مقاله :با شناسایی الگوهای ذهنی مدیران در زمینه فراموشی سازمانی ،زمینه حرکت سازمانها به سمت
دانش جدید و فراموشی دانش منسوخ فراهم میشود.
کلیدواژهها :الگوی ذهنی ،فراموشی سازمانی ،سازمانهای دولتی ،روش کیو.
نوع مقاله :مقاله علمی.
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 .1مقدمه

نقش بسیار تأثیرگذار دانش در تمام جنبههای زندگی ،سازمان را به چشمپوشی از این واقعیت
که شرکتها نهتنها یاد میگیرند ،بلکه فراموش هم میکنند ،سوق میدهد .فراموشی سازمانی2
مهم و ضروری است؛ زیرا یادگیری سازمانی و کار خالق عمدتاً به فرایندهای فراموشی سازمانی
بستگی دارد؛ یغنی که؛ یعنی شرکتهایی که قصد تغییر خود را دارند ،نهتنها نیازمند تواناییهای
جدید هستند ،بلکه باید دانش قدیمی که آنها را در گذشته محدود کرده است ،فراموش کنند.
فراموشی سازمانی راهی برای شرکت جهت ازبینبردن دانش منسوخ خود است و تردیدی بر
اعتقادات ازپیشتعیینشده بهمنظور انطباق با تغییرات محیطی مختلف است ( Anand, et al,
 .)1998این موضوع میتواند برخی از موجودیتهای سازمانی فعلی را رها کند و فضای شناختی
جدیدی را برای نوآوری فراهم سازد؛ بنابراین میتواند دانش جدیدی را در سازمان ایجاد کرده ،به
رسمیت بشناسد و پرورش دهد و سپس نوآوری را القا کند .به نظر میرسد بهخوبی پذیرفته شده
است که فراموشی سازمانی ممکن است به توانایی یک شرکت برای نوآوری منجر شود و حتی
بهطور مستقیم بر بقای شرکت تأثیر بگذارد ( .)Huang, et al, 2018فراموشی سازمانی به میزان
زیادی بر رقابت سازمانی تأثیر میگذارد؛ بنابراین سازمانها نیاز فوری به دانستن علل و عوامل
مؤثر بر آن و نیز راههای پیشگیری و درمان آن دارند ( .)Holan, et al, 2004با توجه به مطالب
بیانشده ،وجود یا عدموجود فراموشی سازمانی ،سازمان را با خطرهایی از قبیل عدمکسب مزیت
رقابتی ،عدمگسترش فرایندهای یادگیری ،اختالل در فرایند تغییر و نوآوری ،عدمانطباق با
تغییرات محیطی و غیره روبهرو میکند .بیتوجهی به عوامل پیشبرنده فراموشی سازمانی موجب
عقبافتادن سازمانها در عرصه رقابت و درنتیجه بهخطرافتادن بقا و درنهایت حذف آنها
میشود .با وجود چنین خطرها و مشکالتی در اثر بیتوجهی به متغیر فراموشی سازمانی ،این
سؤال مطرح میشود که چه عواملی میتواند پیشبرنده فراموشی سازمانی باشد؟
از طرفی سازمانهای مختلف با خطرهای متعددی روبهرو هستند؛ زیرا آنها در حال تالش
برای زندهماندن در محیطی متغیر هستند ( .)Chin Wei et al, 2009شاید چالشبرانگیزترین
عاملی که سازمانها در سالهای اخیر با آن مواجه بودهاند ،فراموشی سازمانی باشد ( Holan et
 .)al, 2004در این راستا هدبرگ ،)2692( 5بهطور غیرمستقیم به دو جنبه فراموشی خواسته و
ناخواسته اشاره کرده است .در بُعد نخست ،سازمان دانش فعلی را بهطور خواسته کنار میگذارد؛
اما در بُعد دوم ،سازمان بهطور ناخواسته دانش سازمانی را از دست میدهد ( & Hosseini
 )Raghibzadeh, 2014که در پژوهش حاضر به بررسی جنبه خواسته آن پرداخته میشود .دو
بُعد عمده مدیریت دانش برای کسب مزیت رقابتی در سازمانها یادگیری و فراموشی سازمانی
1. Organizational Forgetting
2. Hedberg
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هستند ( )Moshabaki, et al, 2011که درواقع فراموشی ،فرایندهای یادگیری را در یک چرخه
مداوم گسترش میدهد ( .)Igdari & Ma'toufi, 2015همچنین فراموشی دانشهای کهنه و
ناکارآمد و از سوی دیگر عدمفراموشی دانش مؤثر ،فضا را برای بهبود سازمان فراهم میکند
( .)Salavati, et al, 2013فراموشی سازمانی میتواند کارکنان را قادر سازد که از دانش موجود
استفاده کرده و دانش جدیدی خلق کنند که یک عامل بسیار ضروری برای نوآوری است؛
بنابراین فراموشکردن بر یادگیری مقدم است ( .)Igdari & Ma'toufi, 2015با توجه به
اکتشافی و تکمتغیرهبودن پژوهش حاضر ،تنها هدف پژوهش به این صورت است :شناسایی
عوامل پیشبرنده فراموشی سازمانی از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی با استفاده از روش کیو.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در دنیای امروز ،سازمانهایی امکان بقا دارند که به سرمایه دانشی مجهز باشند .درحقیقت
دانش بهنوعی توانایی و قدرت تبدیل شده است و جوامعی توسعه مییابند که به این سرمایه
متکی باشند ( .)Mohammad Esmaiel & Seyed Vakili, 2018امروزه سازمانها دانش را
ارزشمندترین و راهبردیترین منبع خود میدانند و معتقدند که سازمانها باید قابلیتها و منابع
فکری خود را مدیریت کنند؛ ازاینرو در دنیای کسبوکار امروز سازمانهایی موفق خواهند بود
که سهم بیشتری از دانش سازمانی را به خود اختصاص داده باشند .یادگیری سازمانی اغلب به
فرایندهای فراموشی سازمانی وابسته است؛ یعنی سازمانهایی که قصد ایجاد تغییر در خود را
دارند ،عالوه بر نیاز به کسب تواناییهای جدید ،اغلب باید دانش قدیمی که آنها را در گذشته
محدود کرده است را فراموش کنند ( .)Rajabbaigy & Hasani, 2015هر روزه تغییرات زیادی
در دانش و مهارت سازمانها اتفاق میافتد .برای کارآمدی بیشتر ،سازمانها عالوه بر حفظ
دانشها و مهارتهای موردنیاز خود ،نیازمند این هستند که دانشهای قدیمی و غیرضروری خود
را کنار بگذارند تا بتوانند مانایی خود را حفظ کنند (.)Afzalipour, 2015
الگوهای ذهنی .الگوهای ذهنی ،چارچوب ذهنی هستند که افراد در مورد یک دامنه خاص
دارند .اساساً الگوهای ذهنی ساختارهای دانش سازمانیافتهای هستند که به افراد اجازه تعامل با
محیط را میدهند.
2
به عقیده فیتزروی و هربرت ( ،)5664الگوهای ذهنی نشاندهنده مجموعهای از تصورات و
نتیجهگیرى کلى است از اینکه جهان چگونه تفسیر میشود و چگونه اقدامات صورت میگیرد

1. Fitzroy & Herbert
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( .)Sadeghikia, 2015متیو و همکاران ،)5666( 2بیان کردند که الگوهای ذهنی به افراد برای
توصیف ،توضیح و پیشبینی حوادث در محیطشان کمک میکند .بهطورکلی اگرچه الگوهای
ذهنی در تفکر فرد ریشه دارند ،اما همین الگوها نیز میتوانند مشترک باشند؛ بهگونهای که وقتی
افراد در یک وظیفه با هم کار میکنند و ایدهها ،افکار و اعتقادات در مورد آن دامنه را بهاشتراک
میگذارند ،آنها یک الگوی ذهنی مشترک ایجاد کردهاند (.)Sadeghikia, 2015
فراموشی سازمانی .فراموشی سازمانی ،فرایندی است که یادگیرندگان سازمان دانش را رها
میکنند ( .)Hedberg, 1981والش و انگسون ،)2662( 5فراموشی سازمانی را کنارگذاشتن
اطالعات گذشته و دانشهای پیشین بهمنظور یادگیریهای جدید میدانند و راه نوشدن سازمان
را فراموشکردن آموختههای قدیمی قلمداد میکنند ( Mohammad Esmaiel & Seyed
 .)Vakili, 2018بهزعم پیترز ،)2664( 3فراموشی سازمانی ،پاککن اطالعات زائد حافظه
سازمانی است .وی در کتاب خود با عنوان »حلقه نوآوری» 7جملهای پرمعنی دارد که میگوید:
«شما نمیتوانید بدون پاککن زندگی کنید» .در ادامه اشاره میکند که مهمتر از یادگیری در
سازمان ،پاککردن آموختههای قبلی و فراموشی است .همانگونه که انسانها عاقالنه فراموش
میکنند ،سازمانها نیز باید با برنامه فراموش کنند .هوالن و همکاران ،)5667( 2برای تعریف
فراموشی سازمانی آن را مقابل یادگیری سازمانی قرار دادهاند .بهزعم آنان در صورت پذیرفتن
اینکه یادگیری سازمانی افزودن دانش به ذخیره علمی و تخصصی سازمان است ،فراموشی
سازمانی ،عملی معکوس بوده و خارجکردن یا کنارنهادن دانش کهنه از مجموعه دانش سازمان
است .بر این اساس همانگونه که تا آدمی عادت رفتاری قبلی خود را کنار نگذارد نمیتواند شیوه
جدید رفتاری را پیش گیرد ،سازمانها نیز باید آموختههای پیشین را فراموش کنند تا بتوانند
یادگیری تازهای را جایگزین آن سازند که این مفهوم را «فراموشی سازمانی» نامیدهاند
( .)Mohammad Esmaiel & Seyed Vakili, 2018فراموشی سازمانی ،ناتوانی در یادگیری
نیست ()Othman & Hashim, 2003؛ گاهی رهاکردن روشهای قدیمی برای ایجاد راههای
جدید است ()Tsang, 2008؛ یعنی سازمان آگاهانه رویههای قدیمی را کنار میگذارد و گاهی
ازبینرفتن دانش ارزشمند سازمانها بهطور ناخواسته رخ میدهد ( Othman & Hashim,
 .)2004استربای-اسمیت و الیلز ،)5622( 0با توجه به سه رویکرد شناختی ،رفتاری و اجتماعی

1. Mathieu et al.
2. Walsh & Ungson
3. Peters
4. The circle of innovation
5. Holan et al.
6. Easterby-Smith & Lyles
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فراموشی سازمانی را توضیح میدهند؛ به این صورت که از دیدگاه شناختی ،ازدستدادن دانش
ضمنی و صریح تعریف میشود .از دیدگاه رفتاری ،فراموشی ازدستدادن بنیاد اصلی برای ایجاد
عادات و رویههای سازمانی یا ازدستدادن رویههای قدیمی ،روشها و سیستمهای خود ،تعریف
میشود که این موضوع ممکن است آگاهانه یا غیرآگاهانه و یا برنامهریزیشده یا
برنامهریزینشده باشد .از دیدگاه اجتماعی ،فراموشی بیشتر مربوط به ازدستدادن شبکههای
اجتماعی و چشماندازهای مشترک است که از دیدگاهها و استراتژیهای خاصی حمایت میکنند.
فراموشی با تغییر ساختارهای شناختی ،مدلهای ذهنی ،منطق غالب و مفاهیم اصلی موجب تغییر
ارزشهای سازمانی ،هنجارها و رفتارها میشود ( .)Gutiérrez et al, 2015فراموشی یادآوری
میکند که ایدههای قدیمی میتوانند برای بقای شرکتها زیانآور باشند (.)Nguyen, 2017
کالمر و گولدنبرگ« ،)5626( 2یادگیری زدایی و فراموشی» را اصطالحی کلیدی برای توضیح
فرایندهایی که باعث ازدسترفتن دانش در سازمانها میشوند ،تعریف کردهاند .بهادری جهرمی
و همکاران ( ،)2364مدل جامعی از عوامل مؤثر ،سازوکارها و پیامدهای فراموشی سازمانی
هدفمند را ارائه دادند و درنهایت عوامل مؤثر بر فراموشی سازمانی هدفمند را در سه گروه عوامل
فردی ،عوامل سازمانی و عوامل محیطی طبقهبندی کردند .در پژوهشی دیگر مقتدایی (،)2360
نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و فراموشی سازمانی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .مشبکی
و همکاران ( ،)2366نیز نشان دادند علیرغم تأثیر بیشتر سبک رهبری تحولگرا ،هر دو نوع
سبک رهبری تحولگرا و عملگرا بر فراموشی سازمانی هدفمند تأثیر دارند .یافتههای پژوهش
گودرزوندچگینی و همکاران ( ،)2365نشان داد که بین سبکهای رهبری و فراموشی سازمانی
هدفمند رابطه مثبت و معناداری برقرار است .طبق پژوهش عزیزینژاد و همکاران ( ،)2363سبک
رهبری (مبادلهای و تحولآفرین) تأثیر مستقیم و معنادار بر فراموشی سازمانی هدفمند دارد .ناطق
و فراحی ( ،)2367نیز نشان دادند که سبک رهبری تحولآفرین تأثیر مثبت و معناداری بر
فراموشی سازمانی دارد .به عقیده قلینژاد و همکاران ( ،)2364رهبری تحولی بهواسطه فراموشی
سازمانی موجب رقابتپذیری سازمانها میشود .تقوایی یزدی ( ،)2367به این نتیجه رسید که
بین سبک رهبری تحولآفرین با فراموشی سازمانی هدفمند رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
یافتههای پژوهش چراخ و همکاران ( )2362نشان داد سبک رهبری تحولگرا رابطه معناداری با
فراموشی سازمانی هدفمند دارد و بر آن مؤثر است .محمدپور و کمالیان ( ،)2360نشان دادند که
رهبری اصیل هم بهطور مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق توانمندسازی روانشناختی بر
فراموشی سازمانی هدفمند تأثیرگذار است .بااوج خوشامیان و همکاران ( )2362و نیز اسماعیلی و
همکاران ( ،)2360نشان دادند که چابکی سازمانی رابطه معناداری با فراموشی سازمانی دارد و بر
1. Klammer & Gueldenberg
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آن مؤثر است؛ همچنین توانمندسازی روانشناختی بر فراموشی سازمانی هدفمند تأثیر مثبت و
معناداری دارد (.)Mohammadpour & Kamalian, 2017; Esmaieli et al, 2017
.

 .3روششناسی

روش کیو با ترکیب روشهای کمّی و کیفی به تجزیهوتحلیل کیفی نمودارهای تکمیلشده
بر اساس تکنیکهای کمی اشاره دارد که از آن برای پژوهش در مورد تجربه ذهنی فرد،
تجزیهوتحلیل اجماع و واگرایی بهمنظور شناسایی و طبقهبندی دیدگاه افراد استفاده میشود ( Liu
 .)et al, 2013در مطالعه کیو ،پس از انتخاب موضوع پژوهش ،ابتدا هر آنچه درباره آن موضوع
در قالبهای مختلف وجود دارد ،گردآوری میشود که «فضای گفتمان» 2نام دارد .محمودی و
همکاران ،)5626( 5اشاره کردهاند که در روش کیو گستره وسیعی از نظرهای ارائهشده را میتوان
از متن ،عکس ،اشیا یا مصاحبه با افراد عادی یا از نظرهای خود مرجع بازیابی کرد؛ سپس باید با
ارزیابی و جمعبندی محتویات فضای گفتمان به آن سروسامان داد .در مرحله بعد ،نمونهای از
عبارات (نمونه کیو) ز میان آنها انتخاب میشود .هر یک از عبارات نمونه کیو جداگانه روی یک
کارت نوشته میشود تا دسته کیو 3تهیه شود .در مرحله بعد ،انتخاب مشارکتکنندگان ،یعنی
افرادی که قرار است ذهنیتهای آنان شناسایی شود ،صورت میگیرد .مرتبسازی ،مرحله
گردآوری دادهها را تشکیل میدهد که در آن هر مشارکتکننده ،کارتهای دسته کیو را بر اساس
دستورالعمل خاصی بر روی طیفی مرتب میکند .مرحله پایانی به تحلیل دادههای گردآوریشده
با روش تحلیل عاملی و تفسیر عاملهای استخراجشده اختصاص دارد ( Khoshgooyan Fard,
 .)2007جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر مدیران سطح اول و دوم سازمانهای دولتی شهر
مشهد به تعداد  222نفر است .نمونهگیری به روش غیرتصادفی دردسترس صورت گرفت.
مدیرانی که حاضر به همکاری و قادر به پاسخگویی بودند برای انجام مرحله نخست (تعیین و
گردآوری فضای گفتمان) و دوم (انتخاب نمونه معرف فضای گفتمان) پژوهش انتخاب شدند؛
البته سعی شد در هر دو مرحله مدیرانی که سابقه کار نسبتاً زیاد و تجربه باالیی داشتند ،انتخاب
شوند 53 .سازمان دولتی در شهر مشهد شناسایی شد که در سطح سازمانهای کل بودند .ماهیت
و هدف مطالعه کیو ،عاملی تعیینکننده در نیاز به نمونهای بزرگ یا کوچک است .عالوه بر این،
راهکارهایی نیز برای انتخاب مشارکتکنندگان وجود دارد :همچون نمونه دردسترس ،الگوهای
طرح آزمایشی عاملی ،نمونهگیری هدفمند و انتخاب از میان مشارکتکنندگان یک مطالعه پیشین
( )Khoshgooyan Fard, 2007که در این پژوهش از نمونهگیری هدفمند در مرحله سوم روش
1. Concourse
2. Mahmoodi et al.
3. Q deck
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کیو استفاده شده است .بر اساس مجموعه راهکارهای باال بنا به نظر خوشگویان فرد (،)2390
تعداد نمونه آماری بین  76-56نفر میتواند مناسب باشد؛ بنابراین  36مدیر برای پژوهش حاضر
انتخاب شدند که از این میان  52نفر حاضر به همکاری و قادر به پاسخگویی بودند .ابزار
گردآوری دادهها در مرحله نخست ،یعنی تعیین فضای گفتمان ،ترکیبی از اسناد و مدارک موجود
و مصاحبههای نیمهساختاریافتهای بود که با مدیران چندین سازمان دولتی صورت گرفت و در
مرحله دوم ،کارت و نمودار بود .در ادامه با توجه به اینکه بیشتر عبارات گردآوریشده از مبانی
نظری به فراموشی عمدی اشاره کرده بودند و با توجه به مشاهدات عینی پژوهشگر از سازمان-
های مختلف و ضرورت اجرای فراموشی عمدی در آنها ،تصمیم گرفته شد از میان دو بُعد
فراموشی عمدی و تصادفی فراموشی سازمانی ،بُعد عمدی آن برای انجام پژوهش انتخاب شود.
با توجه به این موضوع ،عباراتی که بین مبانی نظری و مصاحبهها مشترک بودند ،شناسایی و
انتخاب و روی کاغذهایی به ابعاد  2در  2سانتیمتر درج شدند .درنهایت  30عبارت انتخاب شده
و فضای گفتمان پژوهش را تشکیل دادند که مربوط به عوامل پیشبرنده فراموشی سازمانی
عمدی بودند .دانر ،)5662( 2ضمن آنکه معتقد است هیچ مالک قطعی برای تعداد عبارات وجود
ندارد ،به تعدادی بین  56تا  06عبارت اشاره کرده است ( .)Khoshgooyan Fard, 2007در
مرحله دوم اجرای کار ،نموداری با توزیع شبهنرمال که درواقع توزیع اجباری کارتها در روش
کیو را به نمایش میگذارد ،تهیه شد که طیفی درجهبندیشده به شیوه متقارن را به نمایش
میگذاشت و دارای  2درجه مثبت و  2درجه منفی بود که در اختیار نمونه آماری قرار داده شد تا
به مرتبسازی کارتها طبق دستورالعملی که در اختیارشان گذاشته شده بود بپردازند .جدول ،2
نحوه توزیع کارتهای کیو را نشان میدهد.
جدول .2توزیع کارتهای کیو برای عوامل پیشبرنده فراموشی سازمانی
+2

+7

+3

+5

+2

6

-2

-5

-3

-7

-2

مطالعه کیو در پی سنجش هیچ سازهای نیست .آنچه میتواند درباره مطالعه کیو مطرح شود،
جامعیت عبارات نمونه کیو است؛ بهعبارتدیگر پژوهشگر باید از خود بپرسد :آیا عبارات
1. Donner

الگوهای ذهنی مدیران سازمانهای دولتی ( ...شاکر اردکانی و همکاران)

93

گردآوریشده از چنان جامعیت و وسعتی برخوردار هستند که بتوانند ذهنیتهای مختلف را نمایان
کنند یا خیر؟ ( .)Khoshgooyan Fard, 2007با توجه به اینکه محتوای کارتها از طریق
مصاحبه با خبرگان و مبانی نظری استخراج شده بود و با توجه به بررسی و نظر پژوهشگر ،روایی
ابزار پژوهش تأیید شد؛ همچنین هنگامی که عبارات انتخابشده در اختیار مدیران قرار میگرفت،
تعدادی از آنها بیان میکردند که بر مبنای دستهبندی خاصی گزارهها را در یک ردیف قرار
میدهند .برای مثال ،برخی از مشارکتکنندگان گزارههای مربوط به سیستم و سختافزار را در
یک ردیف قرار می دادند و برخی نیز عبارات مربوط به هدف و مسائل کالن سازمانی را در یک
ردیف یا ردیفهای نزدیک به هم قرار میدادند که این موضوع روایی محتوای کارتها را نشان
میدهد .در رابطه با روایی صوری نیز از مدیران خواسته شد که طبق دستورالعمل ،ابتدا تمامی
گزارهها را مطالعه کنند و با آنها آشنا شوند که بعد از مطالعه برخی از آنان رضایت خود از عبارات
را اعالم کردند؛ بنابراین روایی صوری ابزار پژوهش نیز تأیید شد .برای مرتبسازی کیو ،پایایی
نیز قابلطرح است؛ یعنی میتوان پرسید که آیا یک مشارکتکننده یک دسته کارت را با
دستورالعمل یکسان در تکرارهای مختلف به یکشکل مرتب میکند یا خیر؟ ( Khoshgooyan
 .)Fard, 2007پایایی ابزار پژوهش نیز از طریق روش دونیمهکردن تأیید شد؛ بهاینترتیب که
بعد از گرفتن آزمون پایایی با نرمافزار  ،2SPSS23ضریب پایایی عوامل پیشبرنده مقدار 6/069
بهدست آمد که با توجه به حجم پایین نمونهها معقول و مناسب بود و نشان از پایایی ابزار
پژوهش دارد .در پژوهش حاضر از آمار توصیفی برای دستهبندی و تفسیر متغیرهای
جمعیتشناختی جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کاری در قالب جداول توزیع فراوانی استفاده
شد و از میان روشهای آمار استنباطی طبق اصول مرحله آخر روش کیو از تحلیل عاملی
اکتشافی 5به روش مؤلفههای اصلی 3و چرخش واریماکس 7با نرمافزار  SPSS23استفاده شد.
برای تعیین تعداد عاملها نیز مالک کایزر 2بهکار رفت.
 .4تحلیل دادهها و یافتهها

توزیع فراوانی ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخدهندگان به شرح جدول  ،5است.

1. Statistical package for social science
2. Exploratory factor analysis
3. Principal Components
4. Varimax
5. Kaiser
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جدول  .5توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن ،تحصیالت و سابقه کار
سن
کمتر از
44
04-44
بیش از
04
کل

میزان

فراوانی

درصد

2

53/9

کارشناسی

25

24/5

کارشناسی ارشد

25

7

26/6

دانشجو دکتری

5

6/2

52

266/6

دکتری

5

6/2

بیش از 36
سال

5

کل

52

266/6

کل

52

تحصیالت

فراوانی

درصد

سابقه کار

فراوانی

درصد

2

53/9

کمتر از 26
سال

5

6/2

24/5

 56-26سال

0

59/0

 36-52سال

22

25/7
6/2
266/6

سادهترین راه برای تعیین تعداد عاملهای استخراجی ،مالک کایزر است .بر اساس مالک
کایزر عاملهایی که ارزش ویژه آنها باالتر از یک باشد ،قابلقبول هستند .طبق نتایج ذکرشده
در ستون دوم جدول  ،3بر اساس مالک کایزر مقدار الندا (ارزش ویژه) برای  4عامل باالتر از 2
بوده است .وقتی که مقدار الندا باالتر از یک باشد ،میتوان آن را بهعنوان یک عامل اصلی در
نظر گرفت .بر این اساس تعداد عاملهای اصلی ذهنیت پاسخگویان  4عامل است و با  4عامل
درنظرگرفتهشده برای این پاسخگویان میتوان به یک ساختار ساده مناسب رسید .همانطور که
ذکر شد برای تحلیل عاملی از ماتریس همبستگی به روش مؤلفههای اصلی و چرخش
واریماکس استفاده شد .بر اساس جدول  ،3نتایج حاکی از آن است که  4عامل ذکرشده پس از
چرخش 46/77 ،درصد از واریانس کل ذهنیت پاسخگویان درباره عوامل پیشبرنده فراموشی
سازمانی را تبیین میکند که نتایج تحلیل در جدول  ،3نشان دادهشده است.
جدول  .3جمع کل واریانس بر اساس مؤلفههای اصلی ذهنیت پاسخگویان درباره عوامل پیشبرنده فراموشی سازمانی
جمع مربعات بارهای استخراجشده

سازه

مقادیر اولیه ارزش ویژه

پس از چرخش
نسبت واریانس
تراکمی
251300
531732
371645
771246
271543
031447
01045
461772

نسبت
واریانس
251300
221602
261072
261260
261667
61266
21762

نسبت واریانس
کل
تراکمی
521657
51264
331256
51357
751465
51532
221323
51255
291522
51256
071050
21662
21926
461772

نسبت
واریانس
521657
251262
61243
91022
01662
01725
21555

کل
2
5
3
7
2
0

71722
51275
51626
21969
21776
21370
4
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در مرحله بعد با استفاده از روش چرخش واریماکس ،ساختار کلی ذهنیت پاسخگویان درباره
عوامل پیشبرنده فراموشی سازمانی مشخص شد .ماتریس عاملی دادهها پس از  526بار چرخش
آزمایشی به بهترین ترکیب ساختار ذهنیتها رسید که نتایج آن در جدول  ،7مشاهده میشود.
جدول  .7ماتریس عاملهای استخراجشده ذهنیت پاسخگویان درباره عوامل پیشبرنده فراموشی پس از چرخش
عامل
7

6

0

4

3

2

1

-6/603
6/562
6/227
-6/606
-6/609
6/220
-6/206
6/626
-6/634
6/246
-6/604
6/632
6/232
-6/656
6/660
-6/590
6/373
-6/692
6/646
6/447
6/265

-6/675
6/329
6/742
6/627
6/773
6/273
-6/652
6/206
-6/504
-6/673
6/236
6/723
6/653
-6/276
-6/252
-6/209
6/676
6/442
6/072
6/662
6/562

6/627
-6/622
-6/265
6/549
-6/623
6/293
-6/652
-6/663
6/363
6/640
6/227
-6/376
-6/665
6/626
6/475
6/099
6/066
-6/552
6/234
6/666
6/662

-6/626
6/672
6/236
6/796
6/345
6/644
6/276
6/626
-6/243
-6/679
-6/606
6/722
6/909
6/452
-6/663
6/350
-6/539
-6/262
-6/206
6/236
6/626

6/620
6/565
6/540
6/739
6/566
6/622
6/666
-6/256
6/396
6/906
6/043
6/764
-6/266
-6/624
6/542
6/606
-6/234
6/639
-6/262
6/524
6/256

6/667
6/293
-6/320
6/262
6/366
6/477
6/050
6/249
6/269
6/255
-6/539
6/567
-6/642
6/540
6/276
-6/629
6/375
6/223
-6/640
6/226
6/322

6/923
6/200
6/266
6/269
6/777
-6/634
6/244
6/202
6/399
-6/632
6/335
6/224
6/565
-6/529
-6/222
6/647
6/627
6/669
6/559
-6/626
-6/292

فرد
p17
p20
p19
p5
p12
p15
p8
p10
p7
p1
p4
p16
p21
p18
p14
p9
p3
p13
p2
p11
p6

در ادامه پس از مشخصشدن امتیازهای عاملهای هفتگانه در ماتریس چرخشیافته ،برای
تشکیل جدول کیو برای هر عامل و امتیازدادن به هر یک از گزارههای کیو ،برای اساس
امتیازهای محاسبهشده ،آرایههای عاملی محاسبه شد که گزارههای 30گانه عوامل پیشبرنده به
همراه رتبههای آرایههای عاملی هر یک ،در جدول  ،2ارائه شده است.
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جدول  .2گزارههای کیو و رتبههای آرایههای عاملی
شماره

گزاره

گزاره
2
5
3
7
2
0
4
9
6
26
22
25
23
27
22
20
24
29
26
56
52
55
53
57
52
50
54
59
56
36
32
35
33
37
32
30

پایگاه داده یکپارچه
آگاهی اجتماعی
بهروزشدن دستورالعملهای داخلی
ارزشها و هنجارهای سازمان
باورهای مدیریت
تغییر در مالکیت
تغییرات سازمانی همچون تغییر فرهنگ
بررسی زیرساختهای الکترونیک
سیستمیکردن تمامکارها
انگیزش الهامبخش
زبان و کُدهای مشترک
جنبههای درونی اخالق
اصالح رویههای کاری
سازوکار تسهیم اطالعات
شناسایی دقیق هدف سازمان
مدیریت دانش
خودآگاهی
آموزش
توانمندسازی کارکنان
اعتمادبهنفس
پاسخگویی
موضوعی و تخصصی کردن کارها
کار گروهی
ترغیب به تفکر
نرمش
سرعت در کار
خصوصیسازی
پاداشهای اقتضایی
الزامات محیط سیاسی
جذب نخبگان
خطمشی و راهبرد سازمان
سختافزارهای رایانهای
رؤیا
نزدیکی نگاه مدیران سازمان به هم
استانداردهای عملیاتی
بهروزرسانی سیستمها

ذهنیت

ذهنیت

ذهنیت

ذهنیت

ذهنیت

ذهنیت

ذهنیت

1

2

3

4

0

6

7

-2
6
+7
-3
-2
-2
-7
6
+2
-5
-3
-3
+5
+2
6
+2
+5
+7
+2
+3
-2
-5
+2
+5
6
-5
+5
-5
-7
+3
6
-2
-2
+2
6
+3

6
-7
+3
+7
+2
-5
+2
+2
+7
-2
-2
6
+5
-2
6
-3
-3
+2
-5
6
-2
-2
+5
6
-3
+5
-7
+2
-5
-5
+3
-2
6
+5
+3
+2

-2
-5
-7
+3
+5
6
-3
-7
-5
6
-3
6
-3
-5
+3
+7
-5
+7
+5
+5
+2
+2
+2
+2
6
+2
6
+3
-2
+5
-2
-2
6
+2
-2
-2

+5
+3
-2
+2
-2
-3
-7
+2
+3
6
6
-7
+2
6
+2
+5
6
-5
+5
-3
-2
+7
6
-5
-2
-3
6
-5
+7
+3
+5
+2
-2
-5
+2
-2

-5
6
-2
-3
+2
-3
+3
6
+2
-2
6
6
+2
-5
6
-7
+5
-3
+3
+7
+2
+2
+7
-2
+5
+3
-2
+5
+5
-2
-5
-2
-7
6
-5
+2

-5
+2
+5
6
6
-2
+2
-3
+2
+7
-2
+7
-5
-5
+5
+5
+3
+2
+5
6
-7
+2
6
+3
-2
-2
-3
+2
6
-7
+3
-3
-2
6
-5
-2

-2
+2
+5
6
+7
+2
+2
6
-3
-2
+3
+5
6
-3
+3
-2
-2
-7
6
+5
-2
+2
-7
-5
+2
+2
+3
-5
-3
+7
+5
-5
-2
-5
6
6
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با توجه به جدول  2و همانگونه که تعداد و چگونگی گروهبندیها نشان میدهد ،دامنه
دیدگاهها و عقاید مدیران در خصوص عوامل پیشبرنده فراموشی سازمانی تفاوتها و
شباهتهایی دارد؛ بنابراین برای تفسیر عاملها در راستای هدف مطالعه کیو 4 ،دستهبندی از
ذهنیت مدیران سازمانهای دولتی بهدست آمد که گزینههای مهم و پشتیبان تفسیر عاملها در
جدول  ،0ارائه شده است.
جدول  .0گزینههای مهم و پشتیبان تفسیر عاملها
ذهنیت
2
5
3
7
2
0
4

مهمترین گزینههای موافقت

مهمترین گزینههای مخالفت

+3
30 ،36 ،56
32 ،32 ،3
7 ،22 ،59
36 ،6 ،5
4 ،50 ،26
32 ،57 ،24
22 ،22 ،54

-2
33
26
30
52
57
50
2

+2
26
2
52
22
55
4
0

+7
3 ،29
6 ،7
29 ،20
56 ،55
53 ،56
25 ،26
36 ،2

-3
25 ،22 ،7
52 ،24 ،20
23 ،22 ،4
50 ،56 ،0
7 ،0 ،29
35 ،54 ،9
56 ،27 ،6

-7
4 ،56
5 ،54
3 ،9
4 ،25
33 ،20
36 ،52
53 ،29

ذهنیت اول (توسعه و بهبود منابع سازمانی) .منابع سازمانی تمام داراییهایی است که در
طول فرایند تولید در دسترس یک شرکت قرار دارد و دربرگیرنده چهار نوع انسانی ،مالی ،مواد
اولیه و سرمایه است که با هم ترکیب شده و در طول فرایند تولید به محصول نهایی تبدیل
میشوند .این منابع در دستیابی به اهداف سازمانی تأثیرگذار هستند و باعث رشد شخصی،
یادگیری و توسعه فردی میشوند ()Shohani, 2017؛ ازاینرو توانمندسازی کارکنان (،)26:+2
آموزش آنها از طریق برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ( )29:+7و بهروزکردن
دستورالعملهای داخلی ( ،)3:+7مهمترین عوامل توسعه و بهبود منابع سازمانی هستند.
بهروزرسانی سیستمها ( )30:+3که از جمله مؤلفههای فیزیکی منابع سازمانی است ،افزایش
اعتمادبهنفس کارکنان ( )56:+3و ایجاد زمینههای مناسب جذب نخبگان و اقدام به جذب جزو
عوامل مهم و تعیینکننده در زمینه توسعه و بهبود منابع سامانی محسوب میشوند؛ بنابراین
مدیران معتقدند که با تمرکز بر توانمندسازی کارکنان از طریق افزایش مشارکت و
مسئولیتپذیری افراد و همچنین آموزش آنها و همراستا با آن از طریق بهروزرسانی
دستورالعملهای داخلی میتوان منابع انسانی توسعهیافته داشت و زمینهساز فراموشی سازمانی
هدفمند شد.
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ذهنیت دوم (ایدئولوژی سازمان) .ایدئولوژی ،مجموعه ایدههایی است که کنشگران برای
توجیه نظرهای خود به کار میبرند .ایدئولوژیها چارچوبهای بنیادی برای سازماندهی آن دسته
از شناختهای اجتماعی محسوب میشوند که میان اعضای گروهها ،سازمانها و یا نهادهای
اجتماعی مشترک هستند ()Moini Alamdari, 2004؛ بنابراین باورهای مدیریت ( )2:+2می-
تواند در این زمینه جهتدهنده و مهم باشد؛ همچنین سیستمیکردن تمام کارها ( ،)6:+7توجه به
استانداردهای عملیاتی ( )32:+3و بهروزرسانی سیستمها ( ،)30:+3ازآنجاکه باعث نظم و ایجاد
چارچوبهای خاص میشوند ،موجب شکلگیری ایدئولوژی سازمانی خواهند شد .ازآنجاکه
ارزشها و هنجارهای سازمان ( )7:+7عناصر اصلی فرهنگ یک سازمان هستند و فرهنگ
بهمثابه شخصیت و بنیاد سازمان است ،درنتیجه عوامل مهمی در شکلگیری ایدئولوژی سازمانی
هستند .خطمشی و راهبرد سازمان ( )32:+3نیز ،همچون باورهای مدیریت ،جهتدهنده خواهد
بود؛ بنابراین مدیران معتقدند که یکی از ارکان مؤثر و جهتدهنده به فراموشی سازمانی و رشد و
ترقی ،تمرکز بر ایدئولوژی مطلوب سازمانی است که با تأکید بر ایجاد باورهای صحیح مدیریت
سازمان ،سیستمیکردن کارها ،بهروزرسانی سیستمها و ایجاد ارزشها و هنجارهای مطلوب
سازمانی و تعیین خطمشی و راهبردهای متناسب با آن امکانپذیر است.
ذهنیت سوم (چابکی و پویایی) .چابکی بهمعنای توانایی هر سازمان جهت حسگری ،ادراک و
پیشبینی تغییرات در محیط کاری است .سازمان چابک باید بتواند تغییرات محیطی را تشخیص
دهد و به آنها بهعنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد (.)Bakhsh Chenari, et al, 2015
قابلیت پویا نیز توانایی سازمان در یکپارچهسازی ،ساختن و صورتبندی مجدد قابلیتهای درونی
و بیرونی برای مواجهه با تغییر سریع محیط است (.)Habibnejad & Alodari, 2015
پاسخگویی ( )52:+2سبب چابکی سازمانی میشود؛ ازاینرو عامل بسیار مهمی در این زمینه
است .ازآنجاکه مدیریت دانش ( ،)20 :+7تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد
( )Mahmoudzadeh, et al, 2013و آموزش ( )29 :+7نیز زیرمجموعهای از یادگیری است،
این دو مؤلفه از عوامل مهم ایجاد پویایی در سازمان هستند .شناسایی دقیق هدف سازمان (:+3
 )22که باعث یکپارچگی و هماهنگی بیشتر میشود ،همچنین ارزشها و هنجارهای سازمان
( )7 :+3که زیرمجموعه فرهنگ سازمانی هستند و پاداشهای اقتضایی ( )59 :+3که میتوانند
موجب بروز شایستگیهای اصلی افراد شوند در چابکی و پویایی سازمان مؤثر خواهند بود.
ذهنیت چهارم (تفکر و مدیریت سیستمی) .تفکر سیستمی ،فرایند شناخت مبتنی بر تحلیل
(تجزیه) و ترکیب برای دستیابی به درک کامل و جامع یک موضوع در محیط پیرامون خویش
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است ( .)Aghaie Fishani, et al, 2011تفکر سیستمی از مؤلفههای تفکر استراتژیک محسوب
میشود .ازآنجاکه شناسایی دقیق هدف سازمان ( )22:+2مرتبط با تفکر استراتژیک است ،این
گزاره عامل بسیار مهمی در شکلگیری تفکر سیستمی خواهد بود .تخصصی و سیستمیکردن
کارها ( )6:+3 ،55:+7خود از جمله عوامل شکلگیری سیستمها و بهدنبال آن تفکر و مدیریت
سیستمی هستند .یکی از اجزای تأثیرگذار بر سیستمها محیط پیرامون است؛ ازاینرو الزامات
محیط سیاسی ( )56:+7نیز بر آن تأثیرگذار خواهد بود .جذب نخبگان ( )36:+3بهدلیل بهکارگیری
نیروی نخبه و مستعد که میتوانند موجب شکلگیری و ارتقای تفکر سیستمی در سازمان شوند
نیز مهم است؛ همچنین شکلگیری و افزایش آگاهی اجتماعی ( )5:+3در شناسایی و درک
موضوعات محیط پیرامونی مؤثر خواهد بود .پس عامل تأثیرگذار دیگر در بهبود فراموشی
سازمانی ،نهادینهسازی تفکر و مدیریت سیستمی در سازمان است که از دیدگاه مدیران
سازمانهای دولتی با تمرکز بر موارد باال این امر بهتر روی میدهد.
ذهنیت پنجم (رشد و بهبود شرایط کاری) .ازآنجاکه تخصصیکردن کارها ( )55:+2فکر
کارکنان را متمرکز میکند و مانع هرجومرج و تنوع در انجام کارها میشود ،عامل بسیار مهمی در
رشد و بهبود شرایط کاری در سازمان خواهد بود .ایجاد و افزایش اعتمادبهنفس ( )56:+7در
کارکنان یکی از ملزومات بهبود و توسعه شرایط کاری برای آنها است .انجام کارها بهصورت
گروهی ( )53:+7مزایایی همچون افزایش رضایت شغلی ،بهرهوری بیشتر ،پذیرش تغییر ،کاهش
ترک شغل و افزایش انگیزه بهدنبال دارد که اگر از آسیبهای آن جلوگیری شود ،تأثیر زیادی بر
رشد و بهبود شرایط کاری افراد خواهد داشت .از طرف دیگر سرعتدادن به انجام کارها (،)50:+3
توانمندسازی کارکنان ( )26:+3و انجام تغییرات سازمانی ( ،)4:+3مانند ایجاد فرهنگ همکاری،
مشارکت و اعتماد ،در رشد و بهبود شرایط کاری تأثیرگذار خواهد بود.
ذهنیت ششم (رهبری تحولگرا و اصیل) .رهبری تحولگرا نمایانگر فرایندی است که افراد
را متحول و متغیر میکند و با ارزشها ،خصیصههای اخالقی و اهداف بلندمدت در ارتباط است
( .)Bakhtiari Fayndari, et al, 2014رهبری اصیل نیز الگویی رفتاری است که نهتنها از
ظرفیتهای مثبت روانشناختی برخوردار است ،بلکه میتواند اینگونه ظرفیتهای مثبت
روانشناختی را در کارکنان نیز تقویت کند (.)Mohammadpour & Kamalian, 2017
تغییرات سازمانی ( )4:+2همچون ایجاد فرهنگ رشد خصیصههای اخالقی و ظرفیتهای مثبت
روانشناختی ،عامل بسیار مهمی در شکلگیری رهبری تحولگرا و اصیل خواهد بود؛ همچنین
رفتارهایی که از معیارهای اخالقی درونیشده در فرد نشئت میگیرند ( & Mohammadpour
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 )Kamalian, 2017و بهعنوان جنبههای درونی اخالق ( )25:+7شناخته میشوند ،تأثیر بسزایی
در ایجاد رهبری اصیل خواهند داشت .رهبران تحولگرا نیز از انگیزش الهامبخش ()26:+7
برخوردار هستند و در زیرمجموعه ایجاد امید میکنند؛ همچنین چشمانداز آینده را روشن و
دستیافتنی معرفی کرده و افراد را ترغیب میکنند که انتظارات خود را باال ببرند
( .)Moshabbaki, et al, 2011بدیهی است خطمشی و راهبردی ( )32:+3که راهنمای ایجاد
تحول و استفاده از ظرفیتهای مثبت روانشناختی باشد در شکلگیری و پرورش رهبری تحولی
و اصیل مؤثر خواهد بود .خودآگاهی ( )24:+3به درک نقاط قوت و ضعف فردی و چگونگی
ارتباط با دنیای پیرامون شخص اشاره دارد .رهبران اصیل بهشدت نسبت به ارزشها ،هیجانات،
اهداف ،انگیزهها و نقاط قوت و ضعف خودآگاهی دارند ( Mohammadpour & Kamalian,
 )2017که این عامل بهطور مستقیم سبب شکلگیری رهبری اصیل در سازمان خواهد شد.
تشویق فضای فکرکردن و استدالل ( )Moshabbaki, et al, 2011که در اصطالح «ترغیب به
تفکر» ( )57:+3نامیده میشود نیز موجب شکلگیری رهبری تحولگرا خواهد شد.
ذهنیت هفتم (سرمایه اجتماعی و سیاستها) .رازاک و هامدان ،)5656( 2بیان میکنند که
سرمایه اجتماعی یک منبع نامشهود مانند دانش اشتراکگذاریشده بین شرکتکنندگان در یک
اجتماع واقعی است؛ همچنین سرمایه اجتماعی مجموعه مزایایی است که افراد از طریق آن
میتوانند از روابط و ساختارهای اجتماعی ،مانند دسترسی به اطالعات و حمایت عاطفی ،بهرهمند
شوند ( .)Qiu et al, 2019به عقیده کلیمن ،)2699( 5سرمایه اجتماعی در ساختار روابط بازیگران
و در بین آنها نقش دارد؛ نه در خود افراد و اجرای فیزیکی کار .سیاست سازمانی اعمال نفوذ
برای نیل به اهدافی است که مصوب سازمان نیست یا دستیابی به اهداف مصوب سازمان از
طریق شیوههای غیرمصوب نفوذ است ()Ebrahimi & Moshabbaki, 2012؛ ازاینرو تغییر در
مالکیت ( )0:+2بهخودیخود مهمترین عامل سیاست سازمانی محسوب میشود .باورهای
مدیریت سازمان ( )2:+7و جذب نخبگان ( )36:+7نیز باعث اعمال نفوذ برای نیل به اهداف
غیرمصوب سازمان است .درواقع نخبگان به دلیل استعداد و ویژگیهای خاص خود ،قدرت
ویژهای برای نفوذ خواهند داشت .زبان و کُدهای مشترک ( )22:+3موجب تسهیل روابط میان
اعضای سازمان و ایجاد مزایایی برای آنها میشود؛ ازاینرو از جمله عوامل شکلگیری سرمایه
اجتماعی خواهد بود .شناسایی دقیق هدف سازمان و درواقع خصوصیسازی سیاستی است که
باعث میشود قوانین از سازمانهای باالدست ارسال نشوند و طی جلسههای داخلی شرکت و
1. Razzaque & Hamdan
2. Coleman
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توسط هیئتمدیره تدوین و تصویب شوند که در جهت تشویق فراموشی سازمانی هدفمند باشد؛
درنتیجه اهداف سازمانی میتواند در جهت این مصوبات تعیین شود که شناسایی دقیق آن،
سیاستی خواهد بود که سازمان را به سمت فراموشی هدفمند سوق میدهد.
 .0نتیجهگیری و پیشنهادها

یافتههای پژوهش نشان میدهد نخستین عامل شناساییشده با مقدار ویژه  ،7/722نماینده
 52درصد دیدگاههای مشارکتکنندگان بوده است و  4عامل شناساییشده درمجموع توانایی بیان
بیش از  46درصد دیدگاههای مشترک مشارکتکنندگان را دارند .درنهایت با حضور دو نفر از
استادان مدیریت ،پژوهشگر ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی مدیریت و بر مبنای مهمترین
گزینههای موافقت و مخالفت عاملها که در جدول  ،0مشخص شدهاند و مقایسه آنها با مبانی
نظری موجود ،الگوهای هفتگانه شناسایی شد.
همانطور که ذکر شد ،ذهنیت مشارکتکنندگان در هفت گروه متفاوت طبقهبندی شدهاند که
شامل توسعه و بهبود منابع سازمانی ( 52درصد) ،ایدئولوژی سازمان ( 25درصد) ،چابکی و پویایی
( 6درصد) ،تفکر و مدیریت سیستمی ( 6درصد) ،رشد و بهبود شرایط کاری ( 4درصد) ،رهبری
تحولگرا و اصیل ( 0درصد) ،سرمایه اجتماعی و سیاستها ( 0درصد) و درمجموع  46درصد
است .بر اساس این نتایج میتوان گفت که  59درصد از دیدگاههای موجود درباره عوامل
پیشبرنده فراموشی سازمانی هدفمند به توسعه و بهبود منابع سازمانی و رشد و بهبود شرایط
کاری (ذهنیت شماره یک و پنج) اختصاص داده شده است .ازآنجاکه توسعه و بهبود منابع
سازمانی موجب یادگیری میشود ( )Shohani, 2017و میل و رغبت به یادگیری نیز بر فراموشی
سازمانی هدفمند تأثیر مثبت و معناداری دارد (،)Rahnavard & Bagheri Galleh, 2017
توجه ویژه مدیران به توسعه منابع سازمانی بهمنظور ازبینبردن رویه و فرایندهای منسوخ کارساز
خواهد بود .همانگونه که پیشتر بیان شد با توانمندسازی کارکنان ،تخصصیکردن کارها و غیره
میتوان شرایط کاری را بهبود بخشید و از این طریق شرایط بهتری برای کنارگذاشتن دانش و
رویههای کهنه فراهم خواهد شد؛ بنابراین این نتیجه با یافتههای رادفر ( ،)2360محمدپور و
کمالیان ( )2360و اسماعیلی و همکاری ( ،)2360مبنی بر اینکه توانمندسازی تأثیر مثبت بر
فراموشی سازمانی هدفمند دارد ،هم راستا است .از طرف دیگر  52درصد از دیدگاههای موجود به
ایدئولوژی و تفکر سیستمی (ذهنیت دوم و چهارم) مربوط میشود و نشان میدهد هنگامی که
چارچوبهای مشخصی برای جهتدهی به نظرها و ایدههای موجود در سازمان وجود داشته
باشد ،فراموشی سازمانی تسهیل خواهد شد؛ زیرا کامالً مشخص خواهد بود کدام ایدهها قدیمی
هستند و باید کنار گذاشته شون؛ همچنین هنگامی که تفکر سیستمی در سازمان حاکم باشد،
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بهدلیل اینکه درک کاملی از اتفاقات پیرامون سازمان بهدست میدهد ،میتوان پیشبینی کرد
کدام رویههای سازمان ناکارآمد هستند و برای حفظ بقای سازمان در میان سایر رقبا باید کنار
گذاشته شوند .به عبارت بهتر تفکر سیستمی میتواند موجب شکلگیری چارچوبهای مشخصی
(ایدئولوژی سازمان) در سازمان شود که درنهایت فراموشی سازمانی هدفمند را تسهیل کند.
چابکی و پویایی که  6درصد دیدگاههای مشارکتکنندگان را تشکیل میدهد ،سبب میشود که
سازمان تغییرات محیطی را تشخیص دهد و در مواجهه با آنها به صورتبندی سریع قابلیتهای
درونی خود بپردازد که این امر مسلماً مستلزم فراموشی ایدهها ،دانش و رویههای گذشته و
ناکارآمد خواهد بود؛ ازاینرو این نتایج تا حدودی با یافتههای بااوج خوشامیان و همکاران ()2362
و اسماعیلی و همکاران ( ،)2360مبنی بر اینکه چابکی سازمانی تأثیر مثبت بر فراموشی سازمانی
هدفمند دارد ،همراستا است .هنگامی که افراد در راستای دستیابی به ارزشها و اهداف سازمانی
متحول شوند و ظرفیتهای مثبت روانشناختی خود را افزایش دهند بهآسانی پذیرای فراموشی
هر آنچه که مانع رسیدن به ارزشها و اهداف بلندمدت سازمانی است ،خواهند شد که
نشاندهنده تأثیر مثبت رهبری تحولگرا بر فراموشی سازمانی هدفمند است؛ ازاینرو با یافتههای
مشبکی و همکاران ( ،)2366گودرزوند چگینی و همکاران ( ،)2365عزیزینژاد و همکاران
( ،)2363ناطق و فراحی ( ،)2367قلینژاد و همکاران ( ،)2364تقوایی یزدی ( )2367و چراخ و
همکاران ( ،)2362مبنی بر اینکه رهبری تحولگرا تأثیر مثبت بر فراموشی سازمانی هدفمند دارد،
همراستا است و با یافتههای محمدپور و کمالیان ( ،)2360مبنی بر اینکه رهبری اصیل تأثیر
مثبت بر فراموشی سازمانی هدفمند دارد ،نیز تا حدی همراستا است .مجموعه مزایایی که حاصل
شبکههای ارتباطی و اجتماعی رسمی و غیررسمی درون سازمان است میتواند زمینهساز
کنارگذاری دانش و رویههای قدیمی و منسوخ باشد که نشاندهنده تأثیر مثبت سرمایه اجتماعی
بر فراموشی سازمانی هدفمند است که این موضوع با نتیجه پژوهش مقتدایی ( ،)2360مبنی بر
اینکه سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت بر فراموشی سازمانی هدفمند دارد ،همراستا است؛ از طرف
دیگر سیاستهای سازمانی نیز بهگونهای میتواند تدوین و اجرا شود که کمککننده فراموشی
سازمانی هدفمند باشد.
در راستای یافتههای پژوهش و الگوهای ذهنی شناساییشده به مدیران سازمانهای دولتی
پیشنهاد میشود بر روی توسعه و بهبود منابع انسانی سرمایهگذاری کنند .درواقع از طریق
توانمندسازی کارکنان ،برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی ،بهروزرسانی سیستمها و
دستورالعملهای داخلی ،افزایش اعتمادبهنفس کارکنان و فراهمکردن بستر مناسب و برنامهریزی
برای جذب نخبگان به این مهم بپردازند.
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با وجود اینکه قوانین در سازمانهای دولتی از مقامات و دستگاههای باالدستی به سازمان
ارجاع داده میشوند ،به باورها ،عقاید و تجربههایی که مدیران طی سالهای متمادی کسب
کردهاند ،توجه کافی داشته باشند؛ زیرا مدیران در حین انجام امور و وظایف خود ممکن است به
مواردی برخورد کنند که در قوانین یا دستورالعملهای مرسوم اشارهای به آنها نشده باشد؛
همچنین مدیران به سیستمیکردن تمام کارها بپردازند و تالش کنند تا ارزشها و هنجارهای
سازمان ،خط مشی و راهبرد سازمان و استانداردهای عملیاتی به بهترین نحو ممکن در سازمان
اجرا شوند.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود با توجه به ارتباط فراموشی ،یادگیری و چابکی سازمانی
عوامل پیش برنده مربوط به یادگیری و چابکی را نیز استخراج کرده و الگوهای ذهنی مربوط به
آنها را شناسایی کنند.
این پژوهش نیز مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی همراه بود که پژوهشگران آتی برای
ادامه این مسیر و پژوهش باید آنها را مدنظر قرار دهند .روش کیو که در این پژوهش استفاده
شده است بهطور ذاتی محدودیتهایی از قبیل نادیدهگرفتن سطح افراد پاسخگو ،کارایی کم برای
مطالعه گروههای انسانی بزرگ و زمانبربودن و مشکل به نظر رسیدن مرتبسازی و رتبهبندی
برای پاسخدهندگان را دارد؛ از طرفی در علوم انسانی دسترسی به منابع انسانی محدود است .در
پژوهش حاضر برای تکمیل نمونه آماری چنین محدودیتی در دسترسی به مدیران سازمانهای
دولتی وجود داشت؛ همچنین یکی دیگر از محدودیتهای پژوهش حاضر این بود که غیر از
الگوهای بیانشده ،پیشینه داخلی یا خارجی برای بررسی تطابق یا عدمتطابق یافتههای پژوهش
حاضر با آنها وجود نداشت.
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Abstract1
Purpose: In order to get rid of old technology, organizations have to forget old
knowledge. Organizational forgetting is a way for organizations to eliminate their
outdated knowledge and can lead to the ability of an organization to innovate and
even directly affect the company's survival. Hence, the purpose of this study is to
identify the mental models of public organization’s managers about the driving
factors of organizational forgetting by Q method.
Design/methodology/approach: Q methodology is a technique that enables the
researcher to first identify individual perceptions and beliefs and secondly to group
individuals based on their perceptions. The statistical population of study is the
public organizations managers in Mashhad with 115 people out of which 30 were
selected and 21 were willing to cooperate. Sampling is done with non-random in
access method. Validity of research variables were confirmed according to the
experts' opinion, theoretical foundations and the views of the collaborators and its
reliability were also confirmed by split-half method.
Research Findings: The seven mental models were identified for the driving factors
include the organizational resources development and improvement, organizational
ideology, agility and dynamism, system thinking and management, growth and
developing work condition, transformational and authentic leadership, social capital
and policies.
Practical implications: Managers can develop and improve organizational
resources through empowering employees, conducting courses and workshops,
updating internal systems and guidelines, enhancing employee self-confidence,
providing the right context, and planning to recruit elites, and thus achieve
organizational forgetting.
Originality/value: By identifying managers' mental patterns of organizational
forgetting it provides the context for moving organizations towards new knowledge
and forgetting outdated knowledge.
Keywords: Mental Model, Organizational Forgetting, Public Organization, Q
Method.
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