نقش فراموشی سازمانی در مدیریت دانش و کسب مزیت رقابتی
لیال نامداریان
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خالصه
در پارادای های جدید مربوط به دانش سازماني ،بزرگترین امتياز رقابتي توان یادگيری است .بر این اساس ،سازمان-
هایي موفقاند كه زودتر ،سریعتر و بيشتر از رقبا یاد بگيرند  .به همين دليل ،در سالهای اخير رشدی فزاینده در
تحقيقات مرتبط با یادگيری سازماني مشاهده ميشود .اما همانطور كه یادگيری در سازمانها بيشتر ميشود و سيستمهای
حافظه در سازمانها در به خاطرسپردن و حفظ دانش ،كارآمدتر ميشوند ،چالشها و موانع بيشتری در اداره كردن دانش
نيز پدید ميآیند .یکي از این چالشها دانشهای منسوخ و قدیمي موجود در سازمان است كه مانعي برای یادگيری
سازمانياند؛ لذا سازمانهایي كه با حجم باالیي از انواع دان ش روبرو هستند ،به مدیریتي نياز دارند كه طي آن باید قسمتي
از دانش قدیمي فراموش شود ،چه بسا قسمت اعظم چالشهای مدیریتي در این وضعيت ،بيش از پرداختن به مدیریت
یادگيری ،پرداختن به مسئله مدیریت فراموشي سازماني باشد .با وجود اهميت این موضوع ،دانش و چگونگي حذف دانش
ناخواسته در سازمان ها كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است ،در حالي كه این فرآیند ممکن است به طور طبيعي رخ دهد .در
حقيقت سازمان ها باید به دنبال خلق فرآیندهایي باشند كه نه تنها برای یادگيری و نگهداری از آنچه مهم است ضروری
است بلکه برای فراموشي و اجتناب از آنچه مهم نيست ،نيز الزم باشد .به نظر ميرسد این پدیده یک فرآیند الزم و ضروری
در مدیریت دانش است؛ به همين دليل مقاله حاضر به بررسي ابعاد ،جنبهها ،و روشهای مختلف این موضوع ميپردازد.
کلمات کلیدي :فراموشي سازماني ،روش فراموشي ،مزیت رقابتي ،مدیریت دانش.

 .1مقدمه
مفهوم فراموشي سازماني اگرچه به سادگي قابل درک است ،اما چگونگي ساز و كار اتفاق افتادن آن در سازمان
بهخوبي شناخته نشده است .از آنجا كه فراموشي سازماني ميتواند بر رقابتپذیری شركت و یا سازمان تأثير بگذارد ،سازمان
نياز به فرآیندهایي دارد تا اطمينان یابد دانشي كه باید دور ریخته شود ،فراموش ميشود و دانشي كه مفيد بوده ،فراموش
نميشود .فراموشي سازماني ،عدم توانایي سازمان در یادگيری نيست؛ گاهي اوقات الزم است سازمان دانش موجود خود را
به صورت آگاهانه كنار بگذارد [ ]1و گاهي دانش به صورت غيرآگاهانه و با گذشت زمان از بين ميرود [.]2
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«كرانسدوف ،»1به شماری از پژوهشها اشاره ميكند كه نشان ميدهند سازمانها برای فراموشي كامالً مستعد
هستند؛ زیرا آنها نسبت به فراموشي بيتوجه هستند[ .]3در كارهایي كه به طور متناوب انجام ميشوند ،دانشها ميتوانند
پس از مدتي فرامو ش شوند؛ ميزان این فراموشي به اثربخشي ابزار انتقال دانش و زمان توقف كار بستگي دارد[.]4
«كرانسدوف» ،همچنين فراموشي سازماني را به طور اساسي ،ناتواني در منفعت بردن از دانش و تجارب گذشته سازمان
ميداند[ .]3به بيان دیگر ،فراموشي سازماني ،شکست سازمان در بهرهبرداری از یادگيریهایي است كه در گذشته اتفاق
افتادهاست .باید توجه داشت فراموشي سازماني ،ناتواني در یادگيری موضوعات سازماني نيست ،بلکه فراموشي ،فرآیندی
است كه پس از یادگيری اتفاق ميافتد .این بدان مفهوم است كه یک سازمان ،ابتدا دانش را یاد گرفته و پس از آن ،آگاهانه
و یا ناآگاهانه آن را فراموش ميكند .فراموشي سازماني ،پيامد مجموعه اقدامات درونسازماني و برونسازماني است كه در
آن ،یک سازمان آگاهانه و یا ناآگاهانه بخشي از دانش موجود سازمان را از دست ميدهد .این دانش دربرگيرنده مواردی
همچون مهارتها ،روشها ،فرآیندها ،تجربيات ،مستندات و تکنيکهای مورد استفاده در سازمان است .فراموشي سازماني
پيامد مجموعه اقداماتي است كه ميتواند ریشه در اقدامات و تصميمهای درونسازماني و یا برونسازماني داشته باشد.
سازمانها باید به صورت نظاممند ،آگاهانه و برنامهریزی شده به فراموشي سازماني نگاه كنند تا در نهایت به نتایج مثبتي
دست یابند[ .]5فراموشي سازماني در بسياری از اوقات هزینههای زیادی را بر سازمان تحميل ميكند چراكه سازمانها،
ساالنه منابع زیادی جهت كسب دانش و اطالعات هزینه ميكنند[ .]6مهمترین موضوعي كه سازمان را به سمت فراموشي
سوق ميدهد ،ناتواني در كسب و انتشار یادگيری در سازمان ميباشد .عدم به كارگيری دانش حاصل از یادگيری ،ناتواني
شركت در كدگذاری و مستندسازی دانش و نداشتن انگيزش برای تسهيم آن ،مهمترین عامل فراموشي دانش در سازمان-
هاست[ .]7به این ترتيب مدیریت فراموشي سازماني به دو دليل حایز اهميت است:
 .1از دست دادن دانش به معنای از دست دادن توانایي ها وقابليتهاست .زماني كه سازماني دانشي را قبال داشته و
دوباره قصد دارد به آن دست یابد به معنای اتالف منابع و نوعي دوباره كاری است زیرا نه تنها زمان و پولي را كه صرف
این دانش و مهارتها شده از دست داده بلکه هزینه فرصت را نيز به دنبال خواهد داشت؛
 .2یادگيری سازماني اغلب به فرایند فراموشي هدفمند سازماني وابسته است به این معنا كه شركت ها برای ایجاد
تغيير اغلب نياز به كسب توانایي جدید ندارند بلکه باید دانش قدیمي را كه آن ها را در گذشته محدود كرده فراموش
كنند.
به دليل اهميت فراموشي سازماني ،مقاله حاضر به بررسي ابعاد ،جنبهها ،و روشهای مختلف این موضوع ميپردازد .در
همين راستا ،بخش  2مقاله به ابعاد فراموشي سازماني ،بخش  3به ارتباط دانش با فراموشي سازمان ،بخش  4به ارتباط
ظرفيت جذب دانش با فراموشي سازمان و بخش  5به نتيجهگيری ميپردازد.
 .2ابعاد فراموشی سازمانی
در زمينه ابعاد فراموشي سازماني ،كارهای مطالعاتي اندكي صورت پذیرفتهاست .با مرور ادبيات نظری روشن ميشود
اندیشمندان از دو مبنا به فراموشي سازماني توجه كردهاند:
ارتباط نوع دانش فراموششده (دانش نو در مقابل دانش در دسترس و قدیمي) و پيامد فراموشي (پيامد مثبت و پيامد
منفي[]8؛
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ارتباط روش فراموشي (آگاهانه بودن فراموشي در مقابل ناآگاهانه بودن فراموشي) و پيامد فراموشي (پيامدهای مثبت
فراموشي در مقابل پيامدهای منفي آن) []9؛
از یک مبنا ،دانشي كه در سازمان مورد فراموشي قرار ميگيرد مي تواند دانش نوورود به سازمان و یا دانش دردسترس
و قدیمي سازمان باشد .سازماني را در نظر آورید كه در ابتدا با ورود یک فناوری مشخص موافقت كرده و پس از مدتي به
علت ناموفق بودن این فناوری ،آن را به كناری نهاده و یادگيریهای انجام گرفته در این زمينه را فراموش ميكند .در این
حالت ،سازمان با فراموشي یک دانش نوورود به سازمان مواجه است .در حالتي دیگر ميتوان از سازماني یاد كرد كه دانش
چندین ساله خود را در زمينه توليد یک كاالی مشخص به كناری نهاده و توليد محصول دیگری را آغاز مينماید .در این
حالت ،سازمان خواهان فراموشي دانش قدیمي و در دسترس خود است .این دو نوع از فراموشي ميتواند دارای پيامدهای
مثبت و یا منفي باشد[.]8
برخي دیگر از پژوهشها در زمينه فراموشي سازماني ،صرفنظر از نوع دانش ،به روشي كه در آن فراموشي اتفاق
ميافتد توجه كردهاند[ .]9در این زمينه ،پرسش این است كه آیا سازمان آگاهانه دست به فراموشي ميزند و یا بدون وجود
برنامه و طرح مدوني این موضوع رخ ميدهد؟ فراموشي سازماني ،گاه ميتواند به وجود آورنده منافعي برای سازمان باشد و
گاهي نيز ضررهایي را برای سازمان به ارمغان آورد .سازماني را در نظر آورید كه به دليل یک رخداد طبيعي (آتشسوزی)،
بخش مهمي از دانش خود را از دست دهد؛ طبيعي است پيامد این فراموشي برای سازمان ،زیانبار خواهد بود .در مقابل
سازماني را مي توان نام برد كه بخشي از دانش خود را كنار نهاده و به دانش نویني مجهز شده است كه این جدایي از دانش
قدیمي مزیتي رقابتي برای سازمان بهوجود آوردهاست.
«آذمي»[ ،]9فراموشي را به دو شکلِ برنامهریزی شده و برنامهریزی نشده تقسيم ميكند .در نگاه او فراموشي
برنامه ریزی شده یک عمل فعال و آگاهانه است كه در آن اطالعات و دانش موجود در سازمان كنار گذاشته ميشوند .از
طرف دیگر ،فراموشي برنامه ریزی نشده عملي انفعالي و اغلب غير ارادی است كه اطالعات و دانش حياتي سازمان فراموش
ميشود .او از طرف دیگر به پيامدهای فراموشي توجه كرده و این پيامدهای را در قالب مثبت و یا منفي طبقهبندی كرده
است .نظریه او در زمينه فراموشي سازماني در شکل 1آمده شدهاست .
پیامد فراموشی

اضمحالل دانش

غفلت

روش فراموشی

برنامهریزي نشده

یادگیري زدایی

خرابکاري

مثبت

منفی

برنامهریزي شده

شکل  -1نظریه آذمی( ،]9[ )2002درباره فراموشی سازمان
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در ادامه ،طبقهبندی «دیهالن» از فراموشي سازماني مورد اشاره قرار گرفته شدهاست[:]8
نابودي حافظه :1در این حالت از فراموشي سازماني ،سازمان به شکلي ناآگاهانه و تصادفي دانش قدیمي و در دسترس
سازمان را فراموش ميكند .نابودی حافظه سبب ميشود سازمان ،مزیتهای مهم رقابتي خود را از دست داده و هزینههای
زیادی برای بازتوليد دانش فراموششده متحمل شود .سازمان به شکلي ناآگاهانه و تصادفي دانش قدیمي و در دسترس را
فراموش مي كند .نمونهای از مواردی كه موجب از دست رفتن حافظه مي شود به صورت زیر است:
 oاگر اطالعات به طور منظم استفاده نشوند ،تحليل و زایل مي شوند؛
 oكارمندان كليدی سازمان را ترک كنند؛
 oامور جاری سازمان فراموش شوند؛
 oروابط صميمي ودوستانه از بين بروند؛
 oاسناد مهم ناپدید شوند؛
به منظور جلوگيری از تحليل حافظه نياز است اقدامات زیر صورت پذیرد:
 oیافتن محل واقعي دانش سازماني :در این خصوص  ،به منظور اجتناب از فراموشي دانش ارزشمند ،شركت ها
نيازمند مکاني هستند كه آن دانش را در آن نگهداری كنند  .دانش ارزشمند اغلب پنهان ،ضمني و غير رسمي بوده و
به وسيله كاركنان به روشهای بي شماری توليد مي شود(مدیریت دانش)؛
 oحفظ حافظه سازماني به عنوان یک ضرورت استراتژیک :منظور این است كه مدیریت دانش در فرایند مدیریت
استراتژیک سازمان لحاظ گردد.
ناتوانی در کسب دانش :2ناتواني در كسب دانش در حالتي اتفاق ميافتد كه سازمان نتواند دانش نوورود به سازمان
را نگهداری كند و آن را به شکل برنامهریزی نشده از دست ميدهد .در این مورد ،سازمان نسبت به در دسترس قرار دادن
اطالعات جدید و ارزشمند به دیگران بيتوجه است .گاهي اوقات ،كاركناني برجسته با ترک سازمان ،اطالعات مهمي را با
خود از سازمان خارج ميكنند.
یادگیريزدایی :3یادگيریزدایي ميتواند به اندازه یادگيری برای سازمان مهم باشد .یک شركت سعي ميكند
اطالعات و دانشي را كه ممکن است به موفقيتش آسيب برساند كنار بگذارد.
اجتناب از عادات بد :4سازمانها شبيه افراد ميتوانند عادتها ،دستور العملها ،اعمال ،عقاید و ارزشهای ناشایست
را برای توليد مضر هستند یاد بگيرند .سازمانهای موفق قادرند ،چنين دانش هایي را به صورت هدفمند قبل از این كه در
حافظه سازماني تثبيت و نهادینه شوند ،فراموش كنند.
روش هایي كه به سازمان ها در یادنگرفتن دانش غير مفيد و فراموش كردن آن كمک ميكند:
 تغییر شیوه کار و امور جاري

شركت ها دانش را در دل امور جاری و شيوه های انجام دادن كار جای مي دهند كه این دانش در طي زمان قابليت
توليد مجدد دارد .شركت ها مي توانند به وسيله تغيير در شيوه كار و امور جاری از توليد دانش مشکل آفرین جلوگيری
كنند.
1

. Memory Decay
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. Failure to Capture
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. Unlearning

4

.Avoiding Bad Habits
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 تغییر اساسی
در مواردی كه دانش به طرز عميقي درحافظه سازمان جای ميگيرد امکان فراموشي و حذف آن بدون جدایي از فعاليت
های مهم وجود ندارد مانند ساختاردهي مجدد و حذف یک بخش از سازمان .به طور كلي مي توان گفت سازمان ها مي
توانند از طریق اصالح و تعدیالتي در دارایيهای فيزیکي ،ساختار سازماني ،امور جاری شامل قوانين و مقررات جاری و
تغيير درک مشترک افراد هم بر فرآیند سازماني و هم بر مدیریت فراموشي سازماني اثر بگذارند وبه تبع آن عملکرد
خود را بهبود بخشند .در ضمن آنچه كه مشخص است مدیریت دانش فقط بر عملکرد سازماني تأثير نمي گذارد بلکه به
نظر م ي رسد كه تمام ابعاد و كاركردهای سازمان را متأثر ميسازد .بنابراین شایسته است كه رابطه فراموشي سازماني،
یادگيری سازماني و به تبع آن مدیریت دانش با سایر حوزه های سازماني نيز مورد توجه قرار گيرد.
بدیهي است كه ناتواني در كسب دانش و نابودی حافظه از پيامدهای منفي فراموشي و یادگيریزدایي و پرهيز از
عادات بد از پيامدهای مثبت آن است كه با وضعيت رقابتپذیری سازمانها در ارتباط است ،به طوری كه ميتوان چنين
بيان كرد كه فراموشي سازماني تصادفي سبب تضعيف رقابتپذیری سازمان ميشود و فراموشي هدفمند از مراحل ضروری
یادگيری سازماني است و باعث تقویت وضعيت رقابتپذیری سازمانها ميشود .رابطه نوع فراموشي با مزیت رقابتي
سازمانها در مطالعه مشبکي و ربيعي( ،]11[ )1388به صورت شکل  2بيان شده است.

کاهش رقابتپذیري

کاهش دانش ،عدم-

از دست دادن دانش

یادگیري ،و صرف هزینه

ارزشمند

فراموشی تصادفی

مجدد

کسب مزیت رقابتی و

یادگیري سازمانی

افزایش رقابتپذیري

رهایی از دانش غیرمفید و

فراموشی هدفمند

زمینهسازي براي تغییر

شکل -2رابطه نوع فراموشی با رقابتپذیري(مشبکی و ربیعی)1311 ،

 .3پویایی دانش و فراموشی سازمانی
«دی هالن و فيليپس ،]8[ »1ارتباط ميان ایجاد دانش ،انتقال دانش و فراموشي را در قالب یک مدل مفهومي تشریح
مينمایند .این مدل در شکل  3نشان داده شده است.

. Holan and Philips
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شکل -3مدل مفهومی فراموشی دي هالن و فیلیپس ()2002
همانطور كه شکل  3نشان ميدهد ،این مدل متغيرها را در سه حالت ارائه ميكند :در حالت اول ،سازمانها ميتوانند
دانشي را كه خود ایجاد كرده اند یا از سازمان دیگری به آن منتقل شده است ،با موفقيت در سيستم حافظه خود ذخيره
نماید .فرآیندهای انتقال دانش ،امکان انتقال بخشي از این دانش را از سازمانهای خارجي فراهم ميكنند؛ اما بخشي دیگر
از این دانش(خطوط موجدار) در این ميان از دست ميرود .همچنين ،فعاليتهای مربوط به ایجاد دانش به صورت مداوم
صورت ميگيرد و بخش هایي از این دانش قبل از اینکه در حافظه سازماني قرار گيرند ،از بين ميروند .در هر دو مورد،
دانش وارد سازمان ميشود اما در سيستم حافظه سازماني ذخيره نميشود و از دست ميرود.
حالت دوم زماني رخ ميدهد كه دانش با موفقيت در حافظه سازماني ذخيره ميشود ،اما به دليل نقص در سيستم
حافظه از دست ميرود .وقتي این حالت رخ ميدهد ،سازمان مقداری از ظرفيت و تالش خود را برای كسب دوباره دانش از
دست رفته  ،از دست ميدهد.
در حالت سوم ،دانش به طور كامل در حافظه قرار ميگيرد ،اما به طور هدفمند فراموش ميشود .دالیل متعددی برای
این امر وجود دارد؛ از جمله اینکه ممکن است سازمانها نياز داشته باشند برخي از این دانش را بر اساس تغييرات سازماني
فراموش كنند؛ یا اینکه نگهداری مداوم دانش مستلزم صرف منابع ارزشمند سازماني باشد درحاليکه سازمان دیگر نيازی به
آن دانش ندارد.
«دی هالن و فيليپس»[ ]8در مطالعه خود به ارتباط نزدیک فراموشي با فرآیندهای یادگيری سازماني و سيستم
حافظه سازماني پي بردند .در حقيقت ،سه عنصر یادگيری ،فراموشي ،ذخيره دانش ،از اهميت یکساني در سيستم مدیریت
دانش سازمانها برخوردار هستند.
همانطور كه بيان شد حالت سوم مدل «دی هالن و فيليپس»  ،فراموشي هدفمند است .فراموشي برای ایجاد فضایي
جهت یادگيری دانش جدید و حذف دانشي كه زماني برای سازمان كارامد بود ،اما اكنون مانع تحقق اهداف آن است،
رویکرد صحيحي محسوب ميشود .آخرین شک ل فراموشي شاید از دید راهبردی ،مهمترین و از سوی دیگر دشوارترین
مرحله باشد؛ زیرا اجزای دانش سازماني چنان با هم سازگار و وابستهاند كه حذف یکي ،مستلزم تغيير در دیگر اجزا است.
درواقع فرضيه «دی هالن و فيليپس» این است كه یادگيری ،تحت تاثير فراموشي است؛ زیرا به سازمان در حذف
دانش منسوخي كه دیگر به آن نياز ندارد و كسب دانش جدید كمک ميكند .همانطور كه یادگيری سازماني نياز به اقدامات
جدید و روندهای اجرایي استاندارد برای جایگزیني با روندهای قدیمي دارد ،فرآیندهای فراموشي نيز ميتوانند در موفقيت
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آنها موثر باشند .همچنين فراموشي نقش مهمي در پویایي دانش ایفا ميكند .در بررسي «دی هالن و فيليپس»[]8
مدیریت فراموشي مسئله مدیریتي مهمي است و مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی برای فراموش كردن چيزهایي كه الزم
است فراموش شوند و پرهيز از چيزهایي كه نباید یادگرفته شوند ،و احياسازی دانش ضروری كه فراموش شده است.
 .2ظرفیت جذب دانش  1و فراموشی
در یک محيط پویا ،دانش منبعي حياتي برای خلق ارزش و توسعه و حفظ مزیت رقابتي است .اما تغييرات سریع در
محيطها ،فناوریها و قوانين رقابتي باعث ميشود كه سازمانها نتوانند در توليد دانش به خودكفایي برسند.داشتن رویکرد
داخلي نسبت به خلق دانش كه سازمان را مجاب به تکيه بر منابع خود در توليد دانش مينماید ،نميتواند پاسخگوی نياز
سازمانها باشد .سازمانها به این نتيجه رسيدهاند كه بهرهگيری از جریان دانش خارجي آنها را قادر ميسازد تا جریان
دانش داخلي خود را بسط و گسترش دهند .اما سازمانهایي كه در معرض مقدار یکساني از جریان دانش خارجي قرار
ميگيرند ممکن است نتوانند به یک ميزان از آن بهره ببرند زیرا قابليتهای آنها در شناسایي و استخراج چنين دانشي
متفاوت است .بنابراین تاثير یک جریان دانش خارجي بر تمامي سازمانها یکسان نيست[ .]11قابليت سازمانها در بهره-
برداری از این جریان دانش خارجي را ظرفيت جذب دانش ميگویند .ظرفيت جذب قابليتي است كه سازمانها را قادر مي-
سازد تا از طریق مدیریت دانش خارجي بتوانند خلق ارزش نموده و مزیت رقابتي خود را افزایش دهند [«.]11زهرا و
جورج ، ]12[»2ظرفيت جذب را قابليت خلق و بکارگيری دانشي دانستهاند كه توانایي سازمان را برای كسب و حفظ مزیت
رقابتي افزایش ميدهد.
3
«زهرا و جورج»[ ،]12چهار بعد را به عنوان ابعاد ظرفيت جذب دانش سازماني بيان ميكنند كه عبارتاند از  :اكتساب ،
تطبيق و ادغام ،4تبدیل ،5و بهرهبرداری .6آنها اذعان ميكنند كه این توانایيها به صورت مشترک در سازمانهای مختلف
وجود دارد .سازمانها به طور ویژهای از راههای معين این توانایيها را پيگری كرده و آنها را توسعه داده و بکار مي-
گيرند[ .]13در ادامه هر یک از این توانایيها و چگونگي تركيب آنها با طرفيت جذب سازمان تشریج ميشوند:
 اکتساب :این بعد به توانایيهای یک سازمان در شناسایي و اكتساب دانش توليد شده خارجي كه برای عملکرد

آن ضروری است اشاره دارد .شدت و سرعت تالش سازمان در شناسایي و جمعآوری دانش ،ميتواند كيفيت
توانایي اكتساب دانش سازمان را تعيين كند .با این حال محدودیتهایي برای توانایيهای سازمان در رسيدن به
این سرعت وجود دادر زیرا چرخههای یادگيری نمي تواند به راحتي كوتاه شود و برخي از منابع مورد نياز برای
ایجاد طرفيت جذب نميتواند به سرعت شکل بگيرد .جهت و مسير ذخيره كردن دانش ميتواند در مسيرهایي كه
شركت برای بدست آوردن دانش خارجي طي ميكند تاثير بگذارد[.]12

 تطبیق و ادغام :این بعد به رویههای سازمان و فرآیندهایي اشاره دارد كه به سازمان امکان تحليل ،تفسير و

درک اطالعات به دست آمده از منابع خارجي را ميدهد .دانش خارجي به دست آمده ممکن است مباحثي را
دربرداشته باشد كه به طور معنيداری با كاربردهایي كه برای سازمان دارد متفاوت است .همچنين دانش خارجي
زمينههای مشخصي دارد كه اغلب برای غریبهها و شركتهای خارجي قابل درک نيست و این دانش را نميتوانند
1

. Knowledge absorption capacity
. Zahra & George
3
. Acquisition
4
. Assimilation
5
. Transformation
6
. Exploitation
2
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به كار ببرند .درک دانش جدید كسب شده ميتواند تطبيق دانش را تسهيل كند زیرا به سازمان-ها این امکان را
ميدهد تا فرآیندها و دانش خارجي توليد شده را دروني سازند[.]12

 تبدیل :این فرآیند توانایيهای سازمان را برای توسعه و بهبود رویهها ارتقاء ميدهد و تركيب دانش موجود و
دانش جدید به دست آمده و تطبيق داده شده را تسهيل ميكند .این كار با اضافه كردن و حذف كردن دانش یا
با تفسير یک دانش به حالتهای متفاوت امکانپذیر ميشود .تبدیل ،ویژگيهای دانش را تغيير ميدهد .در واقع
توانایي شركت در شناسایي و تشخيص دو مجموعه اطالعات در ظاهر متجانس و سپس تركيب آنها برای
رسيدن به یک الگوی جدید ،توانایي تبدیل را نشان ميدهد [.]12

 بهرهبرداري  :بهرهبرداری یک توانایي سازمان است كه به سازمان اجازه ميدهد تا شایستگيهای موجود خود را

تصحيح كند و بسط دهد یا شایستگيهای جدید را به وسيله یکي كردن دانش به دست آمده و تبدیل شده به
وجود آورد .بهره برداری به توانایي سازمان در استفاده و یکي كردن دانش در درون عملياتش اشاره دارد .حاصل و
نتيجه رویههای سيستماتيک بهرهبرداری ،به وجود آمدن محصوالت ،سيستمها ،فرآیندها ،دانش ،یا فرمها و
شکلهای سازماني جدید است[.]12
جيانگ 1و همکاران[ ،]14بر مبنای نوع دانش(جدید و قدیمي) و ارادی یا غير ارادی بودن فراموشي یه چهار نوع
فراموشي سازماني اشاره نمودهاند .فراموشي غربالساز ،2فراموشي اتالف ساز ،3فراموشي تصفيهساز 4و فراموشي منسوخساز.5
ساز.5
فراموشي گزینشي ،غربالسازی و نپذیرفتن اختباری دانش خارجي جدید ميباشد .فراموشي اتالفكننده به اتالف بياراده و
غيرعمدی دانش در زماني كه سازمان دانش جدیدی را كسب ميكند ،اشاره دارد .فراموشي تصفيهساز به طور ارادی بخشي
از دانش قدیمي را تصفيه ميكند و كنار ميگذارد .در نهایت ،فراموشي منسوخساز ،فرآیند زوال یا منسوخ شدن بخشي از
دانش مهم به صورت غير عمدی است .جدول  1حالتهای مختلف مذكور را نشان ميدهد.
جدول -1الگوی فراموشی سازمان جیانگ و همکاران(]11[ )0212
ارادی

غيرارادی

دانش جدید

فراموشي غربالساز

فراموشي اتالفساز

دانش قدیمي

فراموشي تصفيهساز

فراموشي منسوخساز

جياینگ و همکاران[ ،]14با توجه به این دسته بندی از فراموشي به ارایه چارچوب فراموشي سازماني بر اساس ساختار
ظرفيت جذب پرداختند (شکل.)4

1

. Jiang
. Screening forgetting
3
. Losing forgetting
4
. Filtrating forgetting
5
. Deteriorating forgetting
2
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شکل  -1ارتباط ساختار فراموشی سازمانی با ظرفیت جذب

الگوی مذكور دارای چهار فرآیند مدیریت فراموشي غربالساز ،مدیریت فراموشي اتالفساز ،مدیریت فراموشي تصفيه-
ساز و مدیریت فراموشي منسوخ ساز است.
مدیریت فراموشي غربالساز به فرآیند اكتساب دانش مربوط ميشود و به شيوههای مدیریتي برای غربالكردن دانش
مضر و بياستفاده خارجي در فرآیند اكتساب دانش اشاره دارد .مدیریت فراموشي اتالفساز به فرآیند تطبيق دانش مربوط
است ك ه به چگونگي جلوگيری از نابودی دانش مفيد در فرآیند تطبيق دانش جدید اشاره دارد .مدیریت فرآیند تصفيهساز،
فرآیند تبدیل دانش را در بر ميگيرد و یه شيوههایي اشاره دارد كه یک سازمان دانش بياستفاده را فيلتر ميكند تا به
موجب آن ورود و ادغام كارآمد دانش جدید با دانش قدیم را تسهيل كند .در نهایت ،مدیریت فراموشي منسوخساز با فرآیند
بهرهبرداری دانش در ارتباط است و به معنای شيوههای مدیریتي برای كمک به یک سازمان برای اجتناب از زوال دانش
اصلي و كليدی در فرآیند و بهرهبرداری از دانش ذخيره شده است[.]14
 مدیریت فراموشی غربالساز در اکتساب دانش :ظرفيت اكتساب دانش ،در توانایي شناسایي و جمعآوری

برخي از دانشهای خارجي بسيار با اهميت است .متخصصان استدالل ميكنند كه شدت  ،نرخ و جهت تالشها
و منابع به كار گرفته شده توسط سازمان نقش مهمي در ارتقای ظرفيت اكتساب دانش سازماني ایفا ميكند.
همچنان كه دانش بيش از پيش متنوع و پيچيده ميشود اعتبار دانش به عنوان شاخص كليدی در فرآیند
اكتساب دانش مورد بحث قرار ميگيرد .برخي از دانشهای اكتسابي برای سازمان نامطلوب و مضر هستند در
نتيجه موجب تضعيف ظرفيت جذب سازماني ميشوند .برای یک سازمان محافظت در مقابل دانش مضر پيش از
ورود به سازمان حياتي است .دانش جدید باید قبل از ذخيره شدن در مخزن دانش بر اساس معيارهایي كه مي-
توانند اهداف استراتژیک سازماني را تامين كند ،رقابت سازماني را ارتقا دهد و برای سازمان ایجاد ارزش كند،
ارزیابي شود و اگر برای توسعه سازماني ،مناسب نبود باید استراتژی غربالسازی اجرا شود و این دانش باید قبل از
تطبيق یافتن  ،فراموش شود[.]14
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 مدیریت فراموشی اتالفساز در تطبیق دانش :ظرفيت تطبيق دادن دانش به توانایي یک سازمان در تجزیه و
تحليل ،درک  ،تشریح و یادگيری دانش خارجي اشاره دارد .دانش خارجي مرتبط با زمينههای معين ،معاني
متفاوتي دارد .در فرآیند تشخيص و شناسایي ،ارزش دانش جدید ،ممکن است به طور جزئي نشان داده شود .به
دليل تفاوت در طرز درک مناسب دانش خارجي و طریقه ادراک سازمان از آن دانش ،ادراک دانش خارجي ممکن
است به راحتي و به طور موثر در سازمان تفسير نشود .این پدیده نه تنها تاثيرات مثبت دانش جدید بر روی
ارزشهای سازماني را تحث تاثير قرار ميدهد بلکه تطبيق دانش را بسيار مشکل ميكند[.]14

 مدیریت فراموشی تصفیهساز در تبدیل دانش:ظرفيت تبدیل دانش  ،توانایي یک سازمان را در توسعه و

ارتقاء رویه ها با هدف مرتبط ساختن اثربخش دانش ذخيره شده با دانش به دست آمده و تطبيق داده شده نشان
ميدهد .تبدیل دانش نيازمند شناسایي تکههای ناسازگار دانش و سپس تركيب این تکهها به درون یک شکل و
فرم جدید و همچنين دروني كردن دانش در رویههای دراز مدت است  .در این فرآیند دانش ذخيره شده معموال
از یک دیدگاه جدید مورد بازنگری مجدد قرار ميگيرد و اصالحات مناسب در دانش سازماني ایجاد ميشود .این
موضوع نه تنها دانش سازماني را به طور كمي تغيير ميدهد بلکه همچنين ساختار انباشت دانش را بهينه مي-
كند و ظرفيت جذب سازماني را ارتقاء ميدهد[.]14

 مدیریت فراموشی منسوخ ساز در بهرهبرداري از دانش  :ظرفيت بهرهبرداری از دانش توانایي سازمان در
تجاریسازی دانش ادغام شده و به انجام رسانيدن اهداف سازماني است .فرآیند بهرهبرداری از دانش معموال در
یک رویه وظيفهای استاندارد تركيب ميشود .در این فرآیند ،ارزش ذخيره دانش ميتواند بهرهبرداری شود و
تبدیل دانش ميتواند به شکل سيستماتيکي در درون عمليات روزانه سازماني ادغام شود .در فرآِند بهرهبرداری از
دانش ،برخي از دانشهای سازماني كه برای مدت طوالتي ذخيره شدهاند به تدریج فراموش ميشوند و یا
دسترسي بسيار كمي به آن ها وجود دارد ؛ به عالوه كسری دانش یا از بين رفتن آن به دليل ذخيرهسازی
نامناسب ،مشکل پایگاه داده و برخي از علتهای بيروني این پدیده زوال حافظه 1ناميده ميشود كه در این مرحله
برجسته ميگردد .در نتيجه سازمان باید منابع زیادی را برای بازآموزی صرف نماید .زمان و فرصت هدر ميرود و
ظرفيت جذب سازماني تصعيف ميشود[.]14
.2جمعبندي
نظریه پردازان یادگيری سازماني ،معتقدند كه دانش ،مجموعهای جامع از تجارب سازماني ميباشد و از سوی دیگر
یادگيری فرآیندی است كه در آن ،سازمانها ميتوانند دانش را از تجارب خود كسب كنند .با گسترش یادگيری و كارآمدی
سيستمهای نگهداری و حفظ دانش در سازمانها ،چالشها و موانع بيشتری در اداره كردن دانش ميآیند كه از آن جمله
ميتوان به هزینه هنگفت نگهداری دانش اشاره نمود .سياست مدیریت دانش ،شامل فرآیندی برای ساماندهي به دانش
است ؛ بدین منظور كه دانش مورد نياز را حفظ كند و گسترش دهد و از سوی دیگر  ،دانشي كه چندان مورد نياز نيست را
شناسایي كند و راههایي را برای حذف آن دانش در سازمان به كار بندد .بدیهي است كه این امر تصميمي راهبردی است تا
شایستگيها و قابليت ها و دانش الزم از دست نرود .متاسفانه به ارزیابي دانش و چگونگي حذف دانش ناخواسته در
سازمان ها ،كمتر پرداخته شده است ،در حالي كه این فرآیند ممکن است به طور طبيعي رخ دهد .سازمان ،دانش را با
فعاليتهای روزمره خود یاد ميگيرد و این دانش وارد حافظه آن سازمان ميشود .یادگيری كه در سازمان اتفاق ميافتد به
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طور چشمگيری تحت تاثير پيچيدگي وظایف و محيط آن است .برای تکميل یادگيری سازماني ،فراموشي ابزار مهمي است
كه مدیران موفق آن را به كار ميگيرند تا به دانش سازماني شکل دهند .فراموشي سازماني ،توانایي حذف دانش منسوخ و
ناكارآمد است و بخش مهمي از پویایي دانش در سازمانها محسوب ميشود .یادگيری و فراموشي از نظر علمي و اقتصادی
متمایز هستند؛ با این حال هيچ یک اثر دیگری را نفي نميكند و هر دو به هم وابستهاند .بنابراین بکارگيری الگویي مركب
از هر دوی انها ميتواند باعث پيشرفت سازمان و توسعه منابع انساني آن باشد.
با توجه به آنچه كه در این مقاله اشاره شد ،فراموشي در هر دو حالت مثبت و منفي در سازمانها رخ ميدهد .بدیهي
است كه سودمندی فراموشي سازماني در گسترش دانش سازماني و پيشرفت مدیریت دانش ،به نوع مثبت آن ،یا فراموشي
هدفمند مربوط است؛ زیرا فراموشي غيراراد ی ،یکي از معضالت سازماني است كه طي آن دانش سازماني كاهش ميیابد .به
عکس ،بر اثر فراموشي هدفمند ،فضای كافي برای یادگيری دانش جدید فراهم ميشود و به رشد دانش سازماني ميانجامد.
همچنين در مقاله حاضر ،تالش شد ارتباط بين فراموشي و ظرفيت جذب دانش مورد بررسي قرار بگيرد .هر یک از مفاهيم
فراموشي سازماني و ظرفيت جذب با توجه با مطالعه جيانگ و همکاران[ ،]14به چهار بعد تقسيم بندی شدند .این ابعاد به
عنوان فرآیندهایي كه در جذب دانش از محيط و همچني فراموشي سازماني نقش ایفا ميكنند ،بررسي شدند .ابعاد
فراموشي عبارتند از فراموشي غربالساز ،فراموشي اتالف ساز ،فراموشي تصفيهساز و فراموشي منسوخساز و ابعاد ظرفيت
جذب عبارتند از اكتساب  ،تطبيق ،تبدیل  ،و بهرهبرداری  .جيانگ و همکاران ،هر كدام از ابعاد فراموشي را به صورت
فرآیندهایي نظير مدیریت فراموشي غربالساز ،مدیریت فراموشي اتالفساز ،مدیریت فراموشي تصفيهساز و مدیریت
فراموشي منسوخ ساز مطرح مي كند كه این فرآیندها به ترتيب در ابعاد مختلف ظرفيت جذب نظير اكتساب ،تطبيق،
تبدیل و بهرهبرداری نقش منحصر به فردی بازی ميكند.
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Abstract
In the new paradigms of organizational knowledge, the greatest competitive advantage is
learning ability. Accordingly, organizations that learn more and more quickly will be
succeed. For this reason, in recent years, there has been increasing growth in research
related to organizational learning. But as knowledge of organizations grows and
organizational memory systems become more functional, challenges and barriers to
knowledge management also increase. One of these challenges is the outdated and old
knowledge of the organization, which is an obstacle to organizational learning. Therefore,
organizations with a high volume of knowledge types should forget about the old
knowledge of the organization; addressing this task and addressing the related challenges is
called management of organizational forgetting. Despite the importance of this, knowledge
and how to eliminate unwanted knowledge in organizations are less studied, while this
process may occur naturally. In fact, organizations must seek the creation of processes that
help both the learning and maintenance of important knowledge and the forgetting of
unnecessary knowledge. This phenomenon seems to be a necessary process in KM;
therefore, this paper addresses the dimensions, aspects, and methods of this topic.
Key words: organizational forgetting, forgetting way, competitive advantage, knowledge
management.
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