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  حرکت   پذیری انعطاف   و   چابکی   سمت به   باید   موفقیت   کسب   برای   ها سازمان   دانش،   بر   مبتنی   اقتصاد   پویای   عصر   در 

  . است   شده   مطرح   اخیر   های سال   در   که   است   سازمانی   فراموشی   پدیده   مهم،   این   برای   اساسی   الزامات   از   یکی .  نمایند 

  رد که مقدمه مقوله یادگیری سازمانی است. بر پدیده فراموشی سازمانی به حذف دانش منسوخ شده در سازمان اشاره دا 

  سازمان  در   سازمانی   فرهنگ   بستر   در   سازمانی   فراموشی   پدیده   تحلیل   و   شناسایی   حاضر   پژوهش   هدف   اساس،   همین 

  نوع   از   پژوهش   روش . است   شده   استفاده  دیماتل - تم   تحلیل   ترکیبی   روش  از   منظور   این  برای .  باشد می   اجتماعی   تأمین 

نفر خبره    12  از   کیفی و کمی   در هر دو مرحله   پژوهش   های یافته .  است   موردی   مطالعه   نوع   از   راهبرد   نظر   از   و   آمیخته 

  بر   مؤثر   متغیرهای   تم،   تحلیل   و   تجزیه   تکنیک   از   ابتدا   که   صورت این   به   شد؛   حاصل   عنوان جامعه آماری پژوهش به 

  تغییرات   رفتاری،   - نگرشی   تغییرات   شامل   اجتماعی   تأمین   سازمان   در   سازمانی   فرهنگ   بستر   در   در   سازمانی   فراموشی 

  ارتباط   بررسی   منظور به   دیماتل   تکنیک   سپس   شد.   شناسائی   اطالعات   مدیریت   و   سازمان   چابکی   محیط،   تغییرات   فرآیندی، 

  و   شکل   رسم   از   استفاده   با   پژوهش   این   در .  شد   گرفته   بکار   سارمانی   فرهنگ   بستر   در   فراموشی   بر   مؤثر   متغیرهای   بین 

  و   پذیری تأثیر   و   گذاری تأثیر   درجه   دیماتل،   های فرض   گرفتن   نظر   در   با   و   معیار   هر   ورودی   خروجی و   تعداد   همچنین 

  - تغییرات نگرشی دهنده این است که متغیر  های پژوهش نشان یافته   . شد   بیان   معیارها   اثرپذیری   و   اثرگذاری   شدت   همچنین 

متغیر مدیریت اطالعات، متغیری است که مشکل پدیده  باشد و  می ای پدیده فراموشی سازمانی  شکل هسته م   رفتاری 

 . کند فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را حل می 
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 مقدمه   1

  محققان   مفهوم،  این  مطالعه  و  1سازمانی   فراموشی  مفهوم  کردن  پیدا  اهمیت  با   و  اخیر  دهه  در

  . کنندمی  نیز  فراموش  بلکه  گیرند؛ می  یاد  تنها  نه  هاشرکت  که  یافتند  دست  مهم  این  به  مدیریت

  سازمان  برای  و  است  یادگیری  مفهوم  از  متفاوت  فراموشی  مفهوم  که  دریافتند  همچنینها  آن 

)کالمر    است  درك قابل  هدفمند  غیر و  هدفمند بعد  دو  در  و  باشد  سودمند  یا  آورزیان   است  ممکن

  از   استفاده  و  محیطی  تهدیدهای  با  مقابله  برای  هادیگر، سازمان  طرف  از(.  2018،  2و گیولدنبرگ

  را ضعف ط نقا شناخته، را خود درونی  های توانمندی و  هاظرفیت ناچارندکه  احتمالی،  هایفرصت

  های دانش  و  فنون  اطالعات،  و(  1394  پور،  رجب  دهقانان،)کنند    تقویت  را  خود  قوت  نقاط  و  ترمیم

 عناصر و حفظ را شود، رقابتی هایمزیت  رفتن دست از  موجبها  آن حذف که سازمانی ارزشمند

همکاران)دی  بگذارند  کنار  را  دانش  مفید  غیر و   برای  اساسی  و  ایپایه  مؤلفه  (؛2004،  3هالن 

   (.2009، 4)فرناندز و سون است فرهنگ سازمانی  مهم،   این به دستیابی

  سازمانی   فراموشی  سازمان،   در   مهم   تحولی  متغیرهای  از  توان اذعان داشت که یکی رو، میاز این

  قبلی   های آموخته   افراد  آن  در  که  است  معکوس  یادگیری  نوعی  واقع  در  سازمانی   فراموشی.  است

نمایند )کلوگ و  میها آن جایگزین را جدید  هاییادگیری  و  گذارندکنار می عمداً  یا  سهواً را خود

  است   سازمانی  دانش  غیرداوطلبانه  یا   داوطلبانه  دادن  دست  از  سازمانی   (. فراموشی2020،  5گرونو

  و  هدفمند  کلی   طبقه  دو  به  فراموشی.  شود  منجر  سازمان  هایقابلیت  در  تغییر  به  تواند می  که

  (؛ 2019،  6باشد )توری و همکاران  سودمند  تواندمی  هدفمند  فراموشی.  شودمی  تقسیم  غیرهدفمند

  یک   پذیریرقابت  بر  سازمانی  فراموشی  صورت  دو  هر  در.  است  آورزیان  غیرهدفمند  فراموشی  اما

  کننده کامل  بلکه  است،  یادگیری  از  مهم  شکل  یک  فقط  نه  سازمانی  فراموشی.  است  مؤثر  سازمان

  المللی بین  اتحادیه  سازمانی،  فراموشی  مقوله  اهمیت  به  (. نظر2021،  7باشد )کالمرمی  یادگیری
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 تجارب   از  ایعصاره  باشد؛می  متحد  ملل   سازمان  و  2کار   المللیبین  زیرمجموعه  که  1اجتماعی   تأمین

  کشورهای  اجتماعی  تأمین  موضوع  با   مرتبط  نهادهای   سازمان،   وزارتخانه،   400  بر   بالغ   تخصص  و

 محوری  مقوله  که  پویایی  و  مشارکت  پذیری،بینیپش  شفافیت،  پاسخگوئی،  محورهای  در  جهان

  اجتماعی   تأمین  سازمانکه    دارد  تأکید  نماید ومی  منتشر  را  باشدمی  سازمانی   فراموشی  و  یادگیری

مداوم    تغییر  آن  ثابت   پدیده  تنها   که  کنونی  محیط  در  بقا  برای  بلکه  تعالی؛   و  توسعه  برای  تنها  نه

  و   دانش  که  نماید   مراقبت  باید   سو،یک  از  است.  سازمانی   فراموشی  به  توجه  نیازمند   است؛

  به   را  غیرمؤثر  و  غیرمفید  هایباید دانش  دیگر،  طرف  از  و  نشود  فراموش  مؤثر  و  مفید  هایمهارت

  روز   بالندگی   و   پویای   به  نیل  برای  سازمانی   اینرسی  از  بال فراغ   با  بتواند   تا   بسپارد   فراموشی  بوته

 (.  1399، 3اجتماعی  تأمین المللیبین اتحادیه گزارش)ببرد  بهره افزون

  از   پوشیچشم  به  را  ما  زندگی،  هایجنبه   تمام   در  دانش  گذارتأثیر  بسیار  باید بیان داشت که نقش

.  دهدمی  سوق   کنند، می  هم  فراموشها  آن  بلکه  گیرند، می  یاد  تنها   نه  هاشرکت  که  واقعیت  این

  فرآیندهای   به  عمدتاً   خالق   کار   و   سازمانی   یادگیری  زیرا  است  ضروری  و   مهم   سازمانی   فراموشی

  که   هاییشرکت   که  است  معنی   بدان  (. این2016،  4دارد )کاوشوللی  بستگی  سازمانی  فراموشی

  گذشته  در  که  قدیمی   دانش  بلکه  دارند،  نیاز  جدید   هایتوانایی  به   تنها   نه  دارند؛   را  خود  تغییر  قصد

  ها شرکت  قدیمی،   هایفناوری  از  رهایی   منظوربه.  کنند می  فراموش  است،  کرده   محدود  راها  آن 

کنند )دیوید و    رها  را  بنیادی  مستحکم  و  ثابت  هایاندیشه  و  کرده  فراموش  را  قدیمی  دانش  باید 

را آگاهانه    خود  شده  منسوخ  دانش   سازمان  که  هدفمند راهی  سازمانی  فراموشی(.  2011،  5بروچت

 تغییرات  با   انطباق  منظوربه  شده  تعیین  پیش   از  اعتقادات  بر   تردیدی  و   سپارددست فراموشی میبه

  و   کند   رها  را  فعلی  سازمانی   های موجودیت   از  برخی  تواند می  موضوع   این.  است  مختلف  محیطی

فراموشی  فراهم  نوآوری  برای  را  جدیدی  شناختی  فضای شامل  که    ساز، اتالف  گزینشی،  کند 

میمنسوخ   و  سازتصفیه  گیونگ ساز  و  )چیانگ  بنابراین،2010،  6باشد    در   را  جدیدی   دانش  (. 
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  به  رسد می  نظر به.  کند  ءالقا  را  نوآوری سپس  و   دهد  پرورش و  شناخته  رسمیت  به  ایجاد،   سازمان

 برای  شرکت  یک  توانایی  به  منجر  است  ممکن  سازمانی  فراموشی  که  است  شده  پذیرفته  خوبی

  (. 2018،  1بگذارد )هوانگ و همکاران   تأثیر  شرکت  بقای  بر  مستقیم  طوربه   حتی  و  شود  نوآوری

  نیاز   هاسازمان  بنابراین،.  گذاردمی  تأثیر  سازمانی  رقابت  بر  توجهی  قابل  طوربه  سازمانی   فراموشی

،  2دارند )نافی   را  آن  درمان  و  پیشگیری  هایراه   نیز  و  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  علل  دانستن  به  فوری

 نوآوری   فرآیند   در  دانش  یکپارچگی  و   تبدیل  شناخت،  بر   سازمانی   فراموشی  دیگر،  طرف  از  (.2017

  و   جدید  هاینوآوری   به  منجر  تواندمی  همچنین،  (.2019،  3)رایسل و همکاران  گذاردمی  تأثیر

  باعث   فراموشی  (.2011،  4اسمیت و الیلیس  -شود )ایستربای  گیریتصمیم  و  سازمانی  روال  تجدید

  تردید  عالی   مدیران  صداقت   و   شایستگی  درباره  سهامداران  سایر  و   گذارانسرمایه  کارکنان،   شودمی

   (.2020، 5کنند )شوفلر و همکاران

یادگیری که  داشت  عنوان  از    هاسازمان  برای  راهبردی  مزایای  مهمترین  از  یکی  باید  اعم 

  منابع  توانمی  چگونه  دریابند   تا  هستند  تالش  در  مدیران.  استهای دولتی و خصوصی  سازمان

  بتوانند  تا  کنند  جلوگیری  آن  غیرضروری  انباشت  از  و  مدیریت  گردآوری،  مؤثر  صورتبه  را  دانش

بر  استفاده  آن  از  رقابتی  مزیت  عنوانبه اساس،    کنند.  توجهسازمانهمین  با  دولتی  به   های 

شده  شده و منسوخگستردگی اطالعات دریافتی باید بتوانند دانش مورد نیاز را از دانش قدیمی

در همین    (.1395  شاکری،  و  پور  رجب)  شده را به فراموشی بسپارندتفکیک کرده و دانش منسوخ 

از   کارگر،   مشارکت  حاصل  اجتماعیتأمین  سازمان  اینکه  به  توجه  با  فرهنگی  نظر  نقطه  راستا، 

  تفاهم،   تعامل،   مشارکت،   بر  مبتنی  سازمان،  این  گیریشکل  اساس  و  ماهیت  و   است  دولت  و   کارفرما 

 ریشه موضوعات این شک بدون که است بوده  دولت  و کارفرمایان  کارگران، افزاییهم و  همگرایی

  قویی  اثرگذاری  ماهیت  دلیلبه  سازمانی  فرهنگ  .(1399  همکاران،  و  زادهمحقق)   دارند  فرهنگی

  رفتارهای   درونی  کنترل  در  مهمی  نقش  باشد،  داشته  سازمان  اعضای  عملکرد  و  رفتار  بر  تواند می  که
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  شرکای   با  گسترده  تعامالت  در  سازیفرهنگ.  دارد  اداری  فساد  بروز  از  پیشگیری  و  کارکنان

  از  اجتماعی  تأمین  سازمان  کارکنان  و  ارشد  مدیران  که  است  موضوعاتی  مهمترین  از  اجتماعی

 (. 1396  همکاران،  و  عسکریان)اند  بوده  آن  تحقق  پی  در  همواره  دیگر  سوی  از  آن  ذینفعان  و  سویک

 خود  کاری  حرفه  در  که  ایشایسته  افراد  بر  تمرکز  با  باید  اجتماعی   تأمین  سازمان  بنابراین،

 توسعه   با   همچنین،.  نماید  حفظ  را  آیند می  حساب  به   سازمانی   دانش   منبع  یک   و   شده   متخصص

  افزایش   جهت  در  غیرمفید  دانش  کردنفراموش  و   مستعد  و  شایسته   کارکنان  مهارت  و  دانش

  پدیده   بررسی  و   شناسایی   هدف پژوهش حاضر،  اساس،   همین  بر.  بردارد  گام   سازمانی  وریبهره

  ترکیبی   رویکرد   از  تفادهاس  با   اجتماعی  تأمین  سازمان  در  سازمانی  فرهنگ  بستر  در  فراموشی

 . باشدمی دیماتل-تم تحلیل

میبه کلی  که طور  است  سوال  این  به  پاسخگویی  پی  در  حاضر  پژوهش  داشت،  اذعان  توان 

اجتماعی    تأمین   سازمان  در  سازمانی   فرهنگ  بستر  در   سازمانی   فراموشی  پدیده   بر  مؤثر  متغیرهای

بین روابط  همچنین،  در  فرهنگ   بستر  در   سازمانی   فراموشی  پدیده  اجزای  کدامند؟    سازمانی 

 اجتماعی به چه صورت است؟  تأمین سازمان

 يق پيشينه تحقو  مبانی نظری    2

  باورهایی   و   اساسی  مفروضات  ها،ارزش   هنجارها،   از  ایمجموعه   فرهنگ سازمانی را  (2010)  1شاین

  کارکنان  رفتار  بر   که  یکپارچگی  و   سازگاری  مسائل  با  مقابله  برای  گروه  اعضای  توسط  که  داند می

  2همکاران  و  دنیسون  شاین،  تعریف  از  در حمایت.  اندشده  تشکیل  گذارد،می  تأثیر  سازمان  در

  تعریف  زیربنایی   مفروضات  و  باورها   آداب و رسوم،  ها، ارزش   عنوانبه  فرهنگ سازمانی را(  2014)

 را  اساسی  اصول  این  و  دوانده  کارکنان ریشهرفتارهای    سازمانی  ساختار  در  خوبیبه  که  کردند

  هنجارها   از  ایمجموعه   سازمانی  فرهنگ  (.2022،  3کنند )باگگا و همکارانمی  تقویت  و  داده  نشان

  (. 2015،  4شود )گیوسو و همکارانمی  اعمال  سازمان  یک  در   گسترده  طوربه  که   است  هایی ارزش  یا

 
1 Schein 

2 Denison, D., Nieminen, L., & Kotrba 

3 Bagga et al., 

4 Guiso et al., 
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  این   به  گرفته و یا نادیده گرفت؛  کم   دست   را  سازمان  یک   در  سازمانی  فرهنگ  تواننمی  چرا  اینکه

اساسی   سازمان   به   بخشیدن  هویت  در  سازمانی   فرهنگ  که  است  دلیل و    نقش  )چیونگ  دارد 

ناگفته و    رمز  سازمانی   فرهنگ  که  کنندمی  ( بیان 2021)  2(. فرین و همکاران2011،  1همکاران 

انسجام و همدلی بین اعضای سازمان را به ارمغان  است که    سازمان  یک  اعضای  بین  ارتباط  نانوشته

  عنوانبه   را  فرهنگ  مدیران،  درصد از  91که    اندداده   گزارش(  2022)  3همکاران و  گراهام.  آوردمی

 که  اصلی  عامل  3  از  یکی  عنوانبه   درصد فرهنگ را  78  و  دانسته؛  خود  شرکت  در  اساسی  عاملی

این  . اننددمی  گذارد،می  تأثیر ها  آن  شرکت  ارزش  بر بیان داشت که برای اجرای رو، میاز  توان 

از عوامل مهمی است که باید در نظر   اثربخش فراموشی سازمانی مقوله فرهنگ سازمانی یکی 

 (. 1400داشت )بارانی و همکاران، 

 یدهه  نخست هایسال  در.  دارند  قرار کلی  دسته  دو  در  سازمانی   فراموشی  به  مربوط  هایپژوهش

 جلوگیری  آن  از بایستمی که  آمد می شمار  به منفی  ایپدیده  سازمانی  فراموشی ، 90 دهه تا  70

  گامی   عنوان  به   سازمانی   فراموشی  به   ها، پژوهش  از  دیگری  بخش  اخیر  هایدهه  در  اما  شد؛ می

  سازمانی   فراموشی.  (1395اند )رجب پور و شاکری،  کرده  توجه  سازمانی  یادگیری  برای  مقدماتی

  جدید   فرآیند  به  و  است  یادگیری  کنندهکامل  بلکه  است؛  یادگیری  از  مهم  شکل  یک  فقط  نه

  تغییر  فرایند  یک  عنوانبه  را  سازمانی  فراموشی  پردازان،نظریه .  شودمی  منجر  سازمانی   یادگیری

 . (1394 اخوان،)  کنندمی  تعریف سازمان از بخشی بازسازی  و  عمدی حافظه حذف و یادگیری

  ساده   یادگیری  همانند  و  نشده  درك  خوبیبه  که  است  حیاتی  و   مهم  ایپدیده  سازمانی  فراموشی

 آورزیان  که  )غیرهدفمند  تصادفی  فراموشی:  است  تقسیم  قابل  کلی  طبقه  دو  به  فراموشی  نیست،

(.  2020،  4)یاح و همکاران  باشد   سودمند  تواند می  که)نیت    و  قصد  با  هدفمند  فراموشی  و(  بوده

 حافظه  رفتن  ؛ تحلیل(موجود  دانش  عمدی  دادن  دست  از)  شناسی شامل فراموشی عمدیاین گونه

  دانش   تصادفی  دادن  دست  از)  دانش  کسب  در  شکست  ؛(موجود  دانش  تصادفی  دادن  دست  از)

 
1 Cheung et al., 

2 Ferine et al., 

3 Graham 

4 Yeh et al., 
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. است  (نوآورانه  یا   جدید  دانش  عمدی  دادن  دست  از)  بد   عادات  از  اجتناب  و(  نوآورانه  یا   جدید

  فراموشی  و   مجدد  یادگیری  یادگیری،   عدم  عمدی،  یادگیری  زمانی  هایمقیاس با سازمانی  حافظه

  یا   رقابتی  و  نوآورانه  عملکردهای  انطباق،  باعث  مستمر  طور  به  فرآیندها  این.  مواجهه است  پویا

  از  هم  و  فرهنگی  نظر  از  هم  سازمانی  دانش  (.2021،  1)مانینگ و همکاران   شوندمی  رفتار  تقویت

  نظر  از  را  مختلفی  اشکال  تواندمی  و  کندهم متصل میهای مختلف سازمان را بهبخش  فناوری  نظر

  توانند می  هستند  شده  جاسازی  سازمانی  دانش  حاوی  که  اهداف  بگیرد. این  خود  به  سازمانی  اهداف

  های پایگاه  یا(  هاآن  با  مرتبط  هایالگوریتم  و   افزارهانرم  و   هاماشین)  تجهیزات  مانند   فیزیکی

  که   مصنوعاتی  و  فرهنگی  نمادهای  باورها،  و  هاارزش   ها،روال   یعنی   باشند،  اجتماعی  یا  اطالعاتی

  از   استفاده  نحوه  نظر  از  اطالعات  و   هاداده  که  حالی   در.  هستند  غیررسمی  و  رسمی  دانش  حاوی

همکاران)دی  دارند  خاصی  ارزش  گیریتصمیم  در  رسانیاطالع  برایها  آن  و  ، 2واسکونکلوس 

  در   تواند می  دانش .  دارد  سازمان  برای  هاارزش   و   هاویژگی  از  تری وسیع  مجموعه  دانش   (.2016

  و   کسب  محیط  یا  موقعیتی  عوامل  تغییر  با   همزمان  و  کندن  رشد  یا   کند   رشد  جامعه  و  فرد  سطح

  بر (  2004)  فیلیپس  و  هلندی  (.2022،  3)کیم و همکاران  شود  فایدهبی  یا  منسوخ  منسوخ،  کار

  کسب  و  استراتژیک  مدیریت  مباحث   با   آن  رابطه  هدفمند،   سازمانی   فراموشی  استراتژیک  اهمیت

  طور به  تصادفی   غیرهدفمند   سازمانی  فراموشی  خصوص  در   که  کنندمی  بیان  و  تأکید  رقابتی  مزیت

  اندکی تحقیقات هدفمند سازمانی فراموشی زمینه در اما است، شده انجام تحقیقاتی غیرمستقیم

 . شودمی احساس خصوص این در بیشتر تحقیق ضرورت رواین  از است، پذیرفته صورت

  فرهنگی   موضوعی  فراموشی  پدیده  موضوع  که  پی بردند   نتیجه  این  به(  2018)  4همکاران  و  ماریانو

  . دهدنمی  رخ  فراموشی  پدیده  نشود  ایجاد  الزم  فرهنگ  تا  و  پذیردمی  صورت  فرهنگ  بستر  در  و

  سازمانی   فراموشی  که  یافتند  دست  نتیجه  در پژوهش خود به این(  2019)  5همکاران  و  هوانگ

 
1 Manning et al., 

2 de Vasconcelos et al., 

3 Kim et al., 

4 Mariano et al., 

5 Huang et al., 
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  نظریات خالصه (1) شماره جدول .بخشد ارتقاء را سازمان عملکرد  تواندنمی جذب ظرفیت بدون

 . دهدمی نشان را سازمانی فراموشی مفهوم  با ارتباط در خارجی و داخلی محققان

 ن های پیشیای از پژوهشخالصه  (:1)جدول 

 روش پژوهش نتایج  متغیرها پژوهشگران 

بینا و همکاران  

(1396 ) 

فراموشی سازمانی،  

وری نیروی  بهره

انسانی،  

 توانمندسازی 

رابطه معنادار فراموشی سازمانی با عوامل مؤثر بر  

انسانی،  بهره نیروی  توانمندسازی،  وری  همچنین 

شدت رابطه بین فراموشی سازمانی و عوامل مؤثر  

 دهد.وری نیروی انسانی را افزایش میبر بهره

ـ توصیفی  کمی

ـ پیمایشی و  

 همبستگی

مقتدایی  

(1396 ) 

سرمایة اجتماعی،  

 فراموشی سازمانی 

بین سرمایة اجتماعی و فراموشی سازمانی هدفمند 

بی و  معنادار  و  مثبت  و رابطه  اجتماعی  سرمایه  ن 

فراموشی سازمانی هدفمند رابطه منفی و معناداری 

فراموشی  و  اجتماعی  سرمایه  بین  دارد،  وجود 

 سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 

ـ  توصیفی

ـ همبستگی

 پرسشنامه 

شکاری و  

محمدیان  

(1394 ) 

عوامل مؤثر بر  

 فراموشی سازمانی 

بر   فراموشی سازمانی و در  شناسایی عوامل مؤثر 

 بندی این عوامل.گام بعد اولویت
 ـ کاربردی کمی

رایسال و  

همکاران  

(2019 ) 

توانایی ایجاد دانش،  

فراموشی سازمانی،  

ظرفیت جذب،  

 عملکرد نوآوری 

مثبت توانایی ایجاد دانش و فراموشی   تأثیر عالوه بر  

سازمانی بر عملکرد نوآوری شرکت، ظرفیت جذب 

رابطه میان توانایی ایجاد دانش، فراموشی سازمانی 

کند. همچنین گری می و عملکرد نوآوری را میانجی 

ظرفیت جذب، اثر توانایی ایجاد دانش و فراموشی 

نوآوری شرکت را تقویت می  بر  بر سازمانی  کند و 

راهبرد  شرکت انواع  توسط  که  نوآوری  ها های 

 گذارد. می   تأثیراند،  تصویب شده 

  –کمی

  - پرسشنامه

 -همبستگی

سازی  مدل

معادالت  

 ساختاری 

هوانگ و  

همکاران  

(2019 ) 

فراموشی سازمانی،  

ظرفیت جذب و  

 عملکرد نوآوری 

بدون ظرفیت جذب نمی تواند  فراموشی سازمانی 

 رتقا بخشد. عملکرد نوآورانه سازمان را ا

پرسشنامه  – کمی 

  – همبستگی   – 

 رگرسیون 

مارایانو و  

همکاران  

(2018 ) 

 فراموشی سازمانی 

همکاری مدیران برای جلوگیری از کاهش ارزش و از  

دست دادن دانش تصادفی و حفظ حافظه سازمانی،  

ها مواضع متناقض را نشان دادند: از  همچنین یافته 

باورهای موجود و  یک سو کمک مدیران به انحالل  

حفظ  چارچوب  دیگر  سوی  از  اما  مرجع،  های 

 ها. ساختارهای قدرت و دانش موجود توسط آن 

کیفی ـ تحلیل  

 مطالعات نظری 
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 روش پژوهش نتایج  متغیرها پژوهشگران 

 ( 2017نافی )
فراموشی سازمانی،  

 مدیریت دانش 

ارائه مدل مفهومی برای فراموشی سازمانی، وجود  

مدیریت   و  سازمانی  فراموشی  بین  معنادار  رابطه 

 فراموشی سازمانی بر مدیریت دانش  ثیرتأدانش، 

ـ توصیفی  کمی

 ـ پیمایشی 

وونگ و  

 1همکاران 

(2012 ) 

یادگیری زدایی،  

یادگیری سازمانی،  

 موفقیت سازمانی 

در  سازمانی  فراموشی  و  یادگیری  فرآیندهای 

های ساخت و ساز بسیار پراهمیت هستند و پروژه 

های مهم فراموشی یادگیری زدایی که یکی از جنبه 

سازمانی است، بر رابطه میان یادگیری سازمانی و 

 مثبت و معناداری دارد.  تأثیرموفقیت سازمانی  

  –کاربردی

توصیفی و  

 پیمایشی 

ارتباط با   توان به  نقد و بررسی تحقیقات پیشین و نوآوری پژوهش حاضر از چند منظر میدر 

( تحقیقات پیشین اکثراً با استفاده از روش تحقیق کمی و پیمایشی به موضوع 1موضوع نگریست:  

ها در حوزه فراموشی سازمانی بدون در نظر  ( از منظر دیگر، اکثر پژوهش2اند.  پژوهش پرداخته 

محور  صورت قیاسی و فرضیهبه  تحقیقات( اکثر  3رهنگ سازمانی بوده است.  داشتن عامل مهم ف

صورت آمیخته به موضوع فراموشی سازمانی و از همه مهمتر این ( پژوهش حاضر به4اند. و  بوده

اثربخش فراموشی سازمانی   سازیپیادهمقوله را در بستر فرهنگ سازمانی که از عاملی مهم برای 

  است، پرداخته است.

 روش تحقيق   3

  قابلیت   اجتماعی  تأمین  در سازمان  آن  از  حاصل  نتایج.  است  کاربردی  پژوهش   یک  پژوهش  این

  ( قیاس)  کمی   هایروش  و (  استقراء)  کیفی   هایروش  از  پژوهش  این   در  همچنین،.  دارد  کاربردی

 تحلیل   و  گردآوری  منظوربه  پژوهش  این  در  زیرا  است؛  ترکیبی  رویکرد   دارای  و  است  شده  استفاده

 . است شده استفاده کیفی روش از هم و  کمی روش از هم  ها داده

 از   ابتدا  که  صورتاین  به  است.  دیماتل  -تم  ترکیبی  رویکرد  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  رویکرد

  در   سازمانی   فرهنگ  بستر  در  سازمانی   فراموشی  بر  مؤثر  متغیرهای  تم،   تحلیل  و  تجزیه  تکنیک

 بین  ارتباط  بررسی  منظوربه  دیماتل   تکنیک  سپس  و   شد   شناسائی  اجتماعی   تأمین  سازمان

 
1 Wong et al., 
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  متغیرهای  های داده.  شد  گرفته  بکار  سازمانی  فرهنگ  بستر  در  سازمانی  فراموشی  بر  مؤثر  متغیرهای

  و   پرسشنامه  از  همچنین  و  مصاحبه   از  و  پژوهش  ادبیات  جامع  بررسی  از  پژوهش  مورد بررسی

 گردیده است.  استخراج مدارك و  اسناد مطالعه

  . است  هدفمند  گیرینمونه   روش   و  بوده  اجتماعی  تأمین  سازمان  کارکنان  پزوهش  جامعه آماری

  متخصص  12  با   ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  طریق  از  کیفی  بعد  در  هم  اطالعات  گردآوری  هایروش

  تخصص  و   باالتر  و   ارشد  کارشناسی  مدرك  دارای  اجتماعی،  تأمین  سازمان  با تجربه  مدیران  از  که)

طریق  کمی   مرحله  در  و (  بودند  زمینه  این  در  الزم  دانش   و توسط    از  پرسشنامه   12تکمیل 

  استفاده  مورد  هایروش  همچنین  و  متخصصان  های گییژو  زیر   در  که  شد  حاصل  متخصص

 . شده است تشریح کامل صورتبه

 متخصصان  شناختیهای جمعیتویژگی(: 2)  جدول

 تعداد  ابعاد شناختی های جمعیتویزگی

 تجربه 

0-5 

5-10 

15-20 

 و باالتر  20

1 

3 

4 

4 

 نوع شغل 
 مدیریتی

 غیرمدیریتی

11 

1 

 جنسیت
 مرد

 زن 

9 

3 

 مدرك تحصیلی 

 کارشناسی 

 کارشناسی ارشد 

 دکتری

2 

6 

4 

 

 تم تحلیل  و تجزیه  1- 3

  جذابیت   که  موضوعاتی   و  معنی  الگوهای  گرتحلیل  که  شودمی  شروع  زمانی  ،تِم  تحلیل  فراگرد

  مجموعه  بین مستمر برگشت و رفت یک شامل  تحلیل این. دهدمی قرار نظر مورد را دارند بالقوه

  تحلیل  نگارش. آیندمی وجودبه  که است هایی داده تحلیل  و شده  کدگذاری های خالصه و  ها داده
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  در   مطالعه  شروع  برای  فردیبه  منحصر  راه  هیچ  کلی  طوربه.  شودمی  شروع  اول  مرحله  همان  از

  جلو   و  عقب  به  حرکت  آن  در  که  است  بازگشتی  فراگردی  تِم  تحلیل.  ندارد  وجود  تِم  تحلیل  مورد

  است   فراگردی  ،تِم   تحلیل  عالوه،به  (. 2006،  1)براون و کالرك  دارد  وجود  شده  ذکر  مراحل  بین  در

 آذر)اند  شده  داده  توضیح  ادامه  در  تِم  تحلیل  گانهشش   مراحل.  پذیردمی  انجام  زمان  طول  در  که

 . (1398همکاران،  و

  شروع  را  ها داده  کدگذاری  اینکه  از  قبل  محقق  کنونی،   پژوهش  در   ها:داده  با  آشنایی  (1)  مرحله

  مرحله،   همین  آغاز   از  واقع  در .  است  خوانده  را  هامصاحبه  از  حاصل  هایداده  کل  بار  یک  کند

  شروع   ، شد  خواهد   پیدا   نیاز ها  آن  به   بعدی   مراحل  در  که   معانی   گذاریعالمت  و  بردارییادداشت

 . است شده

  و خوانده را هاداده محقق که شودمی شروع زمانی دوم مرحله  اولیه: کدهای  ایجاد  (2)  مرحله

  یک   کدها .  است  ها داده  از  اولیه  کدهای   ایجاد   شامل   مرحله  این.  است  کرده  پیدا  آشنایی ها  آن  با 

 از شده  کدگذاری  هایداده. رسدمی  جالب گرتحلیل نظربه که  نمایند می معرفی  را هاداده  ویژگی

 (. 2006)براون و کالرك،  هستند متفاوت( هاتِم) تحلیل واحدهای

  های تِم  قالب  در  مختلف  کدهای  بندیدسته  شامل   مرحله  این  ها: تِم  جستجوی   (3)   مرحله

 است.  شده مشخص  هایتِم قالب در  شده کدگذاری  هایداده خالصه همه کردن مرتب  و بالقوه

  را   هاتِم   از  ایمجموعه   محقق  که  شودمی  شروع  زمانی  چهارم  مرحله  ها:تِم  بازبینی  (4)  مرحله

  تصفیه   و  بازبینی  مرحله  دو  شامل  مرحله  این.  دهدمی  قرار  بازبینی  مورد  راها  آن  و  کرده  ایجاد

  هستند،   هاکدام  مختلف  هایتِم  اینکه  از  کافی  آگاهی  باید  مرحله  این  انتهای  در  محقق.  است  ها تِم

  داشته   اختیار  در  گویندمی  هاداده  دربارهها  آن  که  داستانی  کل و  یکدیگر  باها  آن  تناسب  چگونگی

   (. 2006)براون و کالرك،  باشد

 
1 Braun & Clarke 
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 ارائه   تحلیل  برای  که  را  هاییتِم  مرحله،  این  در  محقق  ها: تِم  گذاری نام  و   تعریف   (5)  مرحله

  تحلیل  راها  آن  داخل  یهاداده  سپس  دهد؛می  قرار  مجدد  بازبینی  مورد  و  کرده  تعریف  کرده،

  کند می بحث آن مورد در تِم یک که چیزی آن ماهیت کردن،  بازبینی و تعریف وسیلهبه. کند می

 .دارد خود در را ها داده از جنبه کدام  تِم هر که گردد می تعیین  و شده مشخص

  های تِم  از  ایمجموعه   محقق  که  شودمی  شروع   زمانی  ششم  مرحله  گزارش:   تهیه  (6)  مرحله

است   گزارش  نگارش  و  پایانی  تحلیل  شامل   مرحله  این.  باشد  داشته  اختیار  در  آبدیده  کامالً 

   .(1398 همکاران، و غالمپور)

 فازی دیماتل  روش 2- 3

 تکنیک  از  اجتماعی   تأمین  سازمان  در  سازمانی  فراموشی مدل  اجزای   بین  ارتباط  بررسی  منظوربه

  بار   اولین  که  دیماتل  تکنیک.  شودمی  استفاده  است  شده  طراحی  منظور  همینبه  که  فازی  دیماتل

  و   تحلیل  برای  روشی   شد،  ارایه  1972تا  1926  هایسال  بین  در   امریکایی   دانشمندان  توسط

  مسائل  قادر است  که  ساخته شده  گراف  تئوری  براساس  تکنیک  این .  پیچیده بود  مسائل  بررسی

پور و همکاران،    حل  ساده   روش  با   را   مشکالت   همه  تواند می  تکنیک  این.  (1399کند )رجب 

 مشخص   برای.  حل کند  فازی  درشرایط  گروهی  گیریتصمیم  کارگیری  به  با   را  هاسازمان  رویپیش

  این  هایفرض  با  منطبق  بایستمی  مدل  اجزای  و  فاکتورها   بین  ارتباط  بررسی  و  ارتباط  کردن

   (.2021، 1)پرکاپ و همکاران شود زیر عمل شکل به تکنیک

مورد    مسأله  اصلی  مشکل(  i)  فاکتور  که  شود،می  گفته  بنابراین(  است  بزرگ  عددی)   که  و  اگر.1

 . شود حل باید و است نظر

  مشکل   که  است  فاکتوری(  i)  فاکتور  که   شود، می  گفته  بنابراین(  است  بزرگ  عددی)اگر و که  .  2

 .قرارگیرد اولویت در باید  و  کندمی حل را موردنظر مسأله ایهسته 

 
1 Precup et al., 
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 مستقل   است  فاکتوری(  i)  فاکتور  که  شود،می  گفته  بنابراین(  است  کوچک  عددی)  اگر و که.  3

 . گذاردمی تأثیر آن روی کمی فاکتورهای که

 مستقل   است  فاکتوری(  i)  فاکتور  که  شود،می  گفته  بنابراین(  است  کوچک  عددی)  اگر و که.  4

 . گذاردمی اثر دیگر  فاکتورهای از کمی  تعداد روی که

 يق تحق  هاییافته   4

 کیفی مرحله  هاییافته  4-1

  سازمانی   فرهنگ  بستر  در  سازمانی  فراموشی  پدیده   بر  مؤثر  متغیرهای  تحلیل  و  بررسی  منظوربه

 نظری  ادبیات  مرور  و  متخصص  نفر  12  از  مصاحبه  با  پژوهش  دراین  اجتماعی،  تأمین  سازمان  در

  کدهای   مرحله  این  در.  گردید  منظور طراحیبدین  مدلی  ابتدا  تم،  تحلیل  تکنیک  از  استفاده  با  و

  مجدد   بررسی  با.  شد  گردآوری  و  شناخته  ها،تم  از  یک  هر  با  مرتبط  اصلی  هایتم  قالب  در  مختلف

  کالن کافی  اندازه  به  و  غیرتکراری  و  مجزا کافی  اندازه  به  ها، تم  تا   شد   سعی   ها،تم  بیشتر  پاالیش   و

  از   استفاده  با.  شود  شامل  را  متون   مختلف  هایبخش  در  شدهمطرح  هایایده  مجموعه  تا  باشد

  سطح  کدگذاری  در  که  ترتیب  بدین .  است  گرفته  صورت  سطح  سه   در  کدگذاری  فرآیند   تم   تحلیل

  کدگذاری   در  و  مهم  زیرمعیارهای  و  معیارها  به  دو  سطح  کدگذاری  در  کلیدی،  گفتارهای  یک،

  که   هستند  کوچکی  وقایع  نکات کلیدی  یا  گفتاری  شواهد.  است  شده  توجه  هامؤلفه  به  سه  سطح

 پردازیمفهوم  را  گفتاری  شواهد  به  مفهومی  گذارینام.  باشندمی  مستقل  معنایی  بار  دارای

  مفاهیم   گذارینام  و  شناسایی  از  پس.  اند شده  ذکر  ابعاد  عنوان  با  پژوهش  این  در  که  گویندمی

  که   پژوهش   اصلی  هایمقوله   نهایت  در  و  شده  تلفیق،  تکرار  منطق  اساس  بر  مشابه  مفاهیم  موجود،

 شرحبه  انجام شده،   کدگذاری  از  اینمونه.  شد  استخراج  دهد،می  شکل  را  الگو  اصلی   هایمؤلفه  با

 باشد. می زیر

 :(1) شماره خبره با مصاحبه

  تأمین  سازمان  در  کارکنان.  است  دولت  و  کارفرما  کارگر،   تعامل  نتیجه  اجتماعیتأمین  سازمان"

  عمیق   دانش  ...   گذاری وسرمایه  و  بیمه  خاص ازجمله  هایزمینه   در  هستند و  ایحرفه   اجتماعی
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 شود و  سپرده  فراموشی  بوته  به  باید  و  هست  غیرمفیدها  آن   دانش   برخی  پذیرممی  من  و  دارند

  دانش   حذف   به   منجر  تواندمی  و  دارد  سازمان  اعضای  عملکرد  و   رفتار   زیادی بر  سازمانی اثر  فرهنگ

  ایجاد   و  نامطلوب  رفتارهای   حذف  به  منجر  رفتار  و  نگرش  تغییر  فرهنگ  شود. ایجاد  یغیر ضرور

  هم   است؛  وسیع   خیلی  اجتماعی   تأمین  سازمان  دارد. محیط  سازمان  نظر  مورد رفتارهای  در  ثبات

 دست  همه  سازمانی  فراموشی  پدیده  برای  باید  مجلس   و  دولت  و  کارفرما   هم  و  دارد  وجود  کارگر

  اجرای   برای  همچنین  و  دارد  اثر  سازمان  فراموشی  پدیده  بر  محیطی  تغییرات  و  دهند   هم  دست  به

 تغییر   ها،ارزش   در  تغییر  باورها،   در  تغییر  باید  است  مهم  تغییر  برابر  در  مقاومت  کاهش  فراموشی

 ".پذیرد صورت تغییر کلمه  یک در پذیرد صورت هنجارها در

 کوچک  ،وقایع  کلیدی   گفتارهای   ،یک  سطح  کدگذاری   در   شد   اشاره   که  طور همان   (: 1)   سطح   کدگذاری 

 (3)  جدول   . شودمی  آورده   ،هستند  مستقل  معنایی  بار   دارای   که  موضوع   به  نسبت  و  هستند 

 کدگذاری سطح یک  (:3)جدول 

کد  

 شونده مصاحبه
 های محقق برداشت کدها 

D1 

، دانش  رفتار و عملکرد اعضای سازمانای بودن، دان عمیق،  حرفه

عمیق، تغییر نگرش و رفتار، تغیرات محیطی، کاهش مقاومت در  

 در هنجارها   رییها، تغدر ارزش  رییدر باورها، تغ  رییتغ  برابر تغییر،

سازمان تأمین اجتماعی  

بوده  حرفه پیچیده  و  ای 

 نیازمند تغییر است. و

 مرحله  این  در.  باشندمی  مطرح  معیارها  زیر  و  و  معیارها  دو  سطح  کدگذاری  در  :(2)  سطح  کدگذاری

.  شدند  مشخص  زیر  جدول  مطابق  ها مصاحبه  در ها  آن   تکرار  به   توجه  با   زیرمعیارها   و   معیارها 

 . است شده تکرار قدر چه( متخصص 12 نظر) ها هبمصاح در معیار هر  شد مشخص عبارتیبه

 کدگذاری سطح دو (:4) جدول 

  D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 تکرار 

 11 *  *  *  *   *  *   *  *  *  *  تغییرات محیطی  1

  فراموشی   ویژگی  و  مؤلفه  30  حدود  استخراج  به  تم  تحلیل  از  حاصل  هایداده  :مولفه  کدگذاری

  تم  یا  گروه   5 در  که گردید،   منجر اجتماعی  تأمین سازمان در سازمانی  فرهنگ بستر  در سازمانی 
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  تدوین   برای  چارچوبی  و  زیربنا  بعد،   5  این.  است  شده   بندیدسته(  5)  جدول  شرحبه  اصلی

 . کرد  ایجاد اجتماعی تأمین سازمان در سازمانی  فرهنگ بستر  در سازمانی فراموشی  معیارهای

 نتایج تحلیل تم  (:5)جدول 

 معیار های اصلی تم های فرعیتم کد مصاحبه 

1-3-4-5-7-9-10-11 

کاهش مقاومت در مقابل تغییر، تغییر در باورها، تغییر  

ها، تغییر در هنجارها، تعدیل تجربیات، رفتار  در ارزش

 کارافرینانه، 

تغییرات  

  -نگرشی 

 (C1)رفتاری 

ی
اع

تم
اج

ن 
می

 تأ
ان

زم
سا

در 
ی 

وش
رام

ف
 

12-11-10-9-8-7-6 -

2-1 

اساسی راهبرد، تعدیل   جاری، تغییر  امور  و  کار  شیوه  تغییر 

ارتباطات، شناسائی نیازهای واقعی سیستم، بهبود مستمر،  

 تکنولوژی جدید، شناسائی و بکارگیری دانش و  

تغییرات  

فرآیندی 

(C2) 

12-10-9-8-7-6-5 -

3-2-1 

 از   یادگیری ،  آوریتاب ،  تغییر   حال   در   سرعت   به   محیط 

 بینی پیش ،  واقعی   ریزیبرنامه ،  العمر مادام   یادگیری،  خطا

 ،پذیری انعطاف ،  واقعی 

  تغییرات

 (C3)محیطی

1-2-3-4-5 -6-10 -

11-12 

 غیرمفید  دانش  از  تحول، رهایی  و  برای تغییر  سازی زمینه 

بازدارنده  کسب  از  و  سازمانی،  یادگیری   مزیت  تغییر، 

و مشارکت، ادغام   سازی پذیری، تیم رقابت  و افزایش  رقابتی 

 و یکپارچگی، بهبود کیفیت، 

سازمان   چابکی

(C4) 

1-2-3-5-6 -8-9-11 -

12 

اطالعاتس انتقال  فزاینده  اطالعات،  رعت  انفجار   ،

قابلیت   افزایش  و  خودکارآمدی  اطالعات،  انباشتگی 

 فردی، بهبود حافظه سازمانی 

مدیریت  

اطالعات 

(C5) 

 کمی مرحله هاییافته 2- 4

  در   سازمانی  فراموشی  پدیده   اجزای  بین  ارتباط  بررسی  منظوربه  دیماتل   روش  از  پژوهش  این  در

  در  محاسبات  نتایج  که  است  شده  استفاده  اجتماعی  تأمین  سازمان   در  سازمانی  فرهنگ  بستر

 .است آمده ( 6) جدول

 ( Rو D)محاسبات  (:6) جدول
D-R D+R R D 

 

0437/0 4297/0 1930/0 2567/0 C1 

0761/0 9881/0 456/0 5321/0 C2 

1456/0 - 6146/0 3801/0 2345/0 C3 

0202/0 - 4604/0 2403/0 2201/0 C4 

0139/0 2353/0 1098/0 1237/0 C5 
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باشد و  ( میD-R( و )D+Rمستقیم و غیر مستقیم با توجه به )  تأثیرآخرین مرحله رسم نمودار  

های دیماتل میزان و درجه فازی کردن ماتریسی( که در واقع از د7از جدول )  همچنین با استفاده

پذیری هریک از متغیرهای مؤثر فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی  تأثیرگذاری و  تأثیر

 (. 1نمودار شماره ) نمودار ترسیم گردیددر سازمان تأمین اجتماعی مشخص شد و روی 

 فازی شده یماتریس د(: 7) جدول

C5 C4 C3 C2 C1  

4/0 54/0 24/0 67/0 05/0 C1 

37/0 08/0 21/0 21/0 56/0 C2 

13/0 09/0 24/0 1/0 12/0 C3 

17/0 38/0 21/0 08/0 81/0 C4 

38/0 8/0 24/0 11/0 06/0 C5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمانی  فرهنگ بستر در  سازمانی فراموشی پدیده بر مؤثر متغیرهای بین روابط تعیین(: 1)  نمودار

 

(( و همچنین تعداد  D-R)،  (D+R))  و همچنین مقادیر  مدلدر این پژوهش با استفاده از رسم  

گیری های دیماتل اقدام به نتیجههای خروجی و ورودی هر معیار و با در نظر گرفتن فرضفلش

پذیری و همچنین شدت اثرگذاری و اثرپذیری معیارها  تأثیرگذاری و  تأثیرشد. در نهایت درجه  

 شد که نتایج نشان داد: بیان 

C1 

C4 

C3 

C2 

C5 
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از دو متغیر    چنینگذارد و هم( اثر میC2, C4( متغیری است که بر متغیرهای ) C1. متغیر )1

(C2, C4 )  پذیرد. طبق فرض تکنیک دیماتل چون  اثر می(0.4297  D+R=)  ( 0.0437و  D-R= )  

است که مشکل  رفتاری فاکتوری    - ( یعنی تغییرات نگرشیC1شود، متغیر )بنابراین گفته می  است؛

ای پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را حل هسته 

 کند و باید در اولویت قرارگیرد. می

2 ( متغیر   .C2 متغیرهای بر  که  است  متغیری   )  (C1می اثر  متغیرهای(  از  و  اثر  C1)   گذارد   )

چون  می دیماتل  تکنیک  فرض  طبق  )  (=9881/0D+R)پذیرد.  باشد؛  می  ( R=-D  0761/0و 

ای ( یعنی تغییرات فرآیندی، فاکتوری است که مشکل هسته C2شود متغیر )بنابراین گفته می

کند و  پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را حل می

 باید در اولویت قرارگیرد.

پذیرد و نه بر  می  تأثیراست که نه از متغیری    یعنی تغییرات محیطی متغیری  ،(C3. متغیر )3

این متغیر، متغیری مستقل در   .شودگذارد و با توجه به فرض دیماتل گفته میمتغیری اثر می

 پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی است. 

پذیرد.  ( اثر میC1, C5از متغیر )  گذارد و( اثر میC1)  متغیری است که بر متغیر ،( 4C. متغیر )4

( دیماتل چون  تکنیک  فرض  ) =4604/0D+Rطبق  و   )0202/0-R=-D)    گفته  بنابراست؛ این 

ای پدیده فراموشی سازمانی در بستر  مشکل هسته  ،( یعنی چابکی سازمانC4شود، که متغیر )می

 فرهنگ سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی است و باید حل شود. 

گذارد و هیچ متغیری روی آن اثر  ( اثر میC4( متغیری است که بر متغیرهای )C5. متغیر ) 5

تکنیکنمی فرض  )  گذارد. طبق  )=D+R 2335/0دیماتل چون  و   )0139/0  R=-Dباشد؛  ( می

( یعنی متغیر مدیریت اطالعات، متغیری است که مشکل C5شود، که متغیر )بنابراین گفته می

کند و  پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را حل می

 باید در اولویت توجه قرارگیرد.
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، مدیریت  تغییرات فرآیندی،  رفتاری  - تغییرات نگرشی  نهایت باید اشاره شود که متغیرهایدر  

سازی فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ  مؤثر در پیاده  عواملاطالعات نقش متغیر مستقل در بین  

هم نقش وابسته/   چابکی سازمانی نقش مستقل و متغیر  تغییرات محیطسازمانی است. متغیر  

   کند.فا میمعلول را ای

 گيری و پيشنهاداتيجه نت  5

  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه  در  مؤثری  نقش   که  است  هاییسازمان  جمله  از  اجتماعی  تأمین  سازمان

  مانند   عواملی   به  توجه  لزوم  و   اجتماعی  تأمین  سازمان  ماهیت  به  توجه  با  کند. می  ایفا   فرهنگی  و

 فراموشی  مفهوم  مستمر،  بهبود  و  یادگیری  لزوم  و  محیطی  و  فناورانه  تغییرات  و   شدن  جهانی

  همچنین،  است.  شده  تبدیل  مهم  موضوعی  به  سازمان  این  در  سازمانی   فرهنگ  بستر  در  سازمانی

  تعامل   کارها  و   کسب  و   مردم  با   روزمره  طوربه  دولت،   و   حاکمیت  با   ارتباط   بر  عالوه   سازمان   این

  به   نسبت  تا   است  الزم  و   باشد می  پیرامونی  محیط  از  زیادی  ثراتأ ت   و  اتتأثیر  دارای  و  دارد

  اشتراکی،   اقتصاد  نظیر  ی یهاپدیده  بروز  نماید.  اقدام  الزامات  و  اقتضائات   با   فرآیندها   سازگارسازی

  منابع   و مالکان و مدیران بین روابط بر زیادی اثرات آن نظایر و  دیجیتال پلتفرمی، اقتصاد اقتصاد

 فرآیندها این در بیمه حق تحصیل و تقویم رصد، برای اجتماعی تأمین سازمان و گذاشته انسانی

 از  استفاده   و  غیرمفید  و  منسوخ  هایدانش  فراموشی  و  نوظهور  هایدانش  یادگیری،  نیازمند

  پژوهش   این  انجام  از  هدف  فوق،  مطروحه  موارد  اهمیت  به  توجه  با.  است  مؤثر  و  مفید  هایدانش

  اجتماعی   تأمین  سازمان  در  سازمانی   فرهنگ  بستر  در  سازمانی  فراموشی  پدیده  تحلیل  و  بررسی

  12  با  مصاحبه  از  استفاده   با  منظوربدین. باشد می  دیماتل - تم  تحلیل  ترکیبی   رویکرد  از  استفاده   با

  استفاده  با  سپس  و  شد  مشخص  سازمانی  فراموشی  بر  مؤثر  عامل  5  تم  تحلیل  تکنیک  و  متخصص

 بستر  در   سازمانی   فراموشی  پدیده  بر  مؤثر متغیرهای بین  روابط  تعیین  به  اقدام   دیماتل   تکنیک  از

ها  آن  پذیریتأثیر  و  گذاریتأثیر  درجه  نهایت  در   شد.   اجتماعی   تأمین  سازمان   در   سازمانی   فرهنگ

 (1 نمودار شماره) . گردید مشخص نمودار رسم و  دیماتل تکنیک از استفاده  با
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( و ماریانو و همکاران 2019ریسال و همکاران ) نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق    ،همچنین

نوآوری  که  (2018) پذیرش  و  یادگیری  بر  سازمانی  فراموشی  اثرات  دادند  فناوری نشان  های 

تهران   استان  پرورش  و  آموزش  در  دارد  تأثیراطالعات  معنادار  و  نتایج    ،مثبت  دارد.  همخوانی 

همکتحقیق   و  )بینا  وانگ1396اران  و   )  ( همکاران  بین    دهندهنشان(  2012و  معنادار  ارتباط 

( که در بررسی  2010. نتایج تحقیق زنگ و چن )توانمندسازی کارکنان استفراموشی سازمانی و  

وساطت کننده توانایی یادگیری   تأثیررابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با  

بر چابکی سازمانی کارکنان    ،سازمانی  از   تأثیرنشان دادند که فراموشی سازمانی هدفمند  دارد 

فراموشی سازمانی هدفمند بر    تأثیروساطت کننده توانایی یادگیری سازمانی در    تأثیرسوی دیگر  

  چابکی سازمانی مورد تأیید قرار گرفت که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.

 پژوهشی پیشنهادات کاربرد  1- 5

سازی پدیده فراموشی سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی متغیرهای  منظور اثربخشی اجرا و پیادهبه

و متغیر مدیریت اطالعات در اولویت رسیدگی قرار   تغییرات فرآیندی  ،رفتاری  -تغییرات نگرشی

آنجا از  ازجمله سازمانیدهد و  اجتماعی  تأمین  با    ؛ شدباهای بزرگ در کشور میی که سازمان 

ای پدیده فراموشی سازمانی در بستر  مشکل هسته  انع و وم  باید  ها چابک نمودن فرآیندها و رویه

   . فرهنگ سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی را حل نماید

ی نمودن یبستر و زیربنای اجرا  ، های صورت پذیرفته مشخص شد متغیر فرهنگبا بررسی ✓

رای پدیده فراموشی  جمنظور اهبنابراین سازمان تأمین اجتماعی ب ؛ فراموشی سازمانی است پدیده 

 . نمایدسازمانی باید به موضوع فرهنگ توجه جدی 

  - نگرشی  منظور اجرای پدیده فراموشی سازمانی باید تغییراتهب،  با توجه به نتایج پژوهش ✓

ایجاد تغییرات در سه بعد فوق الزمه اجرای پدیده فراموشی    ،لذا  . صورت پذیرد  رفتاری و فرآیندی

 سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی است.

از   ✓ متشکل  و  گسترده  بسیار  اجتماعی  تأمین  سازمان  جمله؛ ازیگران  بمحیط  از   مختلف 

و   کارفرمایی  و  اتحادیه کارگری  آنمجلس، دولت،  اجرای می  نظایر  این محیط گسترده  باشد. 

را کند و سخت میموضوع فرا این سازمان  با تدوین  پیشنهاد می  ؛ کند موشی سازمانی در  شود 
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یا   فراموشی  ئینآدستورالعمل  پدیده  اجرای  برای  محیط  متغیر  بازیگران  سایر  با  مشترك  نامه 

 سازمانی تلطیف شود. 

 شود:در همین راستا، پیشنهادات زیر برای انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه ارائه می

ات موضوع پدیده فراموشی سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی  تأثیرو    طور خاص بر مزایا به •

 .شدمتمرکز 

  گردد موضوع پدیده فراموشی سازمانی با توجه به تحقیقات محدود صورت پذیرفته پیشنهاد می •

نتایج این پژوهش    نتایج حاصل با  و   بررسی قرار گیرد  دولتی و خصوصی مورد  های بخش  در سایر

 مورد مقایسه قرار گیرد.  

های مرتبط با عوامل مؤثر بر موضوع در این مطالعه کوشش شده است تا تمامی ابعاد و شاخص •

اما از آنجا که مطالعات میدانی    ؛پدیده فراموشی سازمانی شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرد

با افزایش طیف    توانندلذا پژوهشگران آتی می  ؛ اندکی در مجامع آکادمیک صورت گرفته است

ها اقدام  ها و عاملمطالعات خود به بهبود مقیاس طراحی شده از طریق شناسایی و تعدیل آیتم

 نمایند. 

 تشکر تقدیر و    6

  تمامی از    و  اندداشتههای علمی  توصیه  پژوهش   این   افرادی که در تهیه  تمامیاز    ،نویسندگان مقاله

عمل  بهقدردانی   ،برای مشارکت در انجام این پژوهش  اجتماعیسازمان تأمین  کارکنان و مدیران

 . ندآورمی
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   .21-14(، 45)14، فردا مدیریت
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One of the most the challenges of the new age that corporate managers face is 

identifying, determining the degree of importance and categorizing knowledge that 

recognizes what knowledge is inappropriate for a good organization or knowledge 

to prevent its unnecessary accumulation. Therefore, considering the necessities 

mentioned above, the purpose of designing a model is to investigate and analyze 

the phenomenon of Organizational forgetting in social security organization using 

the theme- Dematel Combined approach. In this research, in order investigate and 

analyze the phenomenon of Organizational forgetting in social security 

organization, theme- Dematel Combined approach was used. The findings were 

obtained through an interview with 12 experts (who were experienced managersin 

social security organization with above master's degree, and experience and 

knowledge in this area) and a theme- Dematel Combined approach. So, firstly, the 

theory of Organizational forgetting in the social security organization of Iran was 

developed using the themeanalysis technique, and then Dematel Combined 

approach was used to examine the relationship between the components of the 

Organizational forgetting model. This research was expressed using the shape and 

size as well as the number of output and input arrows of each criterion, taking into 

account the assumptions of the Effect and Effectiveness of Dimetl, as well as the 

severity of the impact and the effectiveness of the criteria. 
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