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 چکیده

از ساویی  فرامویای ساازمانی    . ها به اهمیت سرمایة اجتماعی و نقش آن در توسعة منابع انسانی و ساازمانی اععاان دارنا     امروزه سازمان
ه ف این مقاله بررسی رابطة بین سارمایة اجتمااعی و فرامویای ساازمانی     . می ج ی  است که مورد توجه محققان قرار گرفته استمفهو
نفر از کارکنان دانشاگاه   855پاور   افزار سمپل کارگیری نرم حجم نمونه با به. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. است

همبساتگی پیرساون و    نتاای  بررسای ضاری    . پژوهش دو پرسشنامة سرمایة اجتماعی و فرامویی سازمانی بودابزار . اصفهان برآورد ی 
دار و منفای باین سارمایة     رگرسیون چن متغیره حاکی از رابطة معنادار و مثبت سرمایة اجتماعی و فرامویی سازمانی ه فمن  و رابطة معناا 

ها نشان داد بین سرمایة اجتماعی و فرامویی سازمانی رابطة معنادار و مثبات   تحلیل دادهنتای  . اجتماعی و فرامویی سازمانی تصادفی بود
هایی مشارکت داد که با آگاهی و اعتمااد نسابت    گیری توان افراد را در تصمیم کارگیری سرمایة اجتماعی می ب ان معنا که با به. وجود دارد

این پذیرش سب  کاهش مقاومات در برابار تغییار  کااهش زواا و اتا ف      . ام کنن   به پذیرش و اجرای آن اق  به اه اف برنامة فرامویی
 . یود ی ه خواه  ی  و سرانجام به بهسازی سازمان منجر می   ارتقای ضری  جذب در سازمان و توسعة دانش عخیره دانش
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 مقدمه 

وري و  توان بهرره  اهميت و اثربخشي رفتار افراد در سازمان تا حدي است كه از طریق كنترل آن مي

این مهم فقط از طریق آموزش كاركنان سرامم  . اي افزایش داد طور قابل مالحظه كارایي سازمان را به

سرازمان تريثير    طرور مسرتقيم برر كمدكررد     رفتار افراد و مردیریت آن بره  . پذیر است و متعهد امكان

تواند تيثيرگذار باشد، دانش و اطالكات سازماني است كره   از مواردي كه در این زمينه مي. گذارد مي

ها به دنبرال   امروزه سازمان. این كامل براي بقاي سازمان ضرورت دارد. در اختيار كاركنان قرار دارد

هاي فرردي و   دانش و مهارت هاي فردي و سازماني به مدیریت چگونگي تبدیل اطالكات و دانسته

ها به دنبال و محيطي برراي یرادگيري    همچنين، سازمان(. 4931سرمک و همكاران، )گروهي هستند 

بنابراین، كرالوه برر یرادگيري دانرش در سرازمان نگهرداري آن نيرز از        . دانش سازماني فراهم كنند

ي كه قابديت آن را دارد ترا  یكي از مفاهيم. هاي مهم كمدكرد بهينة كاركنان و سازمان است ضرورت

 . است 4كار گرفته شود، مفهوم فراموشي سازماني در زمينة آنچه در سطرهاي پيشين بيان شد، به

اي از اقردامات در درون و بررون سرازمان كره بره       فراموشي سازماني كبارت است از مجموكره 

فراموشري  . دهرد  سرت مري  وسيدة آن یک سازمان آگاهانه یا ناآگاهانه بخشي از دانش موجود را از د

ها منجر شده بود، حتري ديیرل    هایي را كه در ابتدا به موفقيت آن ها استراتژي سازماني یعني سازمان

 ,Smith & Lyles, 2011) كنند هاي خاص را پس از مدتي فراموش  هاي خاص و رویه ایجاد سيستم

pp.311-316). 

دي هرامن و همكراران   . رح شرده اسرت  هاي مختدفي از ابعاد فراموشي سرازماني مطر   بندي گونه

و پيامردهاي  ( دانرش نرو در مقابرل دانرش در دسرترد و قردیمي      )را  4شده دانش فراموش( 4001)

شرده و   ریرزي  برنامره )بره فراموشري   ( 4002)آزمي . اند مثبت و منفي را مد نظر قرار داده 9فراموشي

 . تتيكيد كرده اس( مثبت و منفي)و پيامدهاي آن ( نشده ریزي برنامه

                                                           
1. Organizational forgetting 

2. Forgetting knowledge 

3. Forgetting consequences 
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یكي از كوامدي كه قابديرت دارد بره كاركنران برراي افرزایش فراموشري مثبرت و جدروگيري از         

 ,.Hoseinzehi et al) موجرود برين كاركنران اسرت      فراموشي منفي یاري رساند، سرمایة اجتمراكي 

2016, pp.1-7) .  سرمایة اجتماكي نقش بسيار مهمي در انسجام ميان منابع انساني و سرازماني دارد و

طور اثربخش كمل كننرد   هاي توسعه و تكامل را طي كرده و بهتوانند راه دون آن منابع انساني نميب

باشرند، برراي    هایي كه درصدد بهبود كمدكرد خود مري  بنابراین، سازمان(. 4931امواني و همكاران، )

اجتمراكي   كرردن سررمایة   اینكه محيط كار بهتري را براي كاركنان خود ایجاد كنند، نيازمنرد فرراهم  

 . (Hador, 2017, pp.348-360) كند به اهداف خود برسند ها كمک مي طور قطع به آن باشند، كه به مي

هرا و   ها نسبت بره ارزش هاي سرمایة اجتماكي توجه دارند، كاركنان آن هایي كه به آموزه سازمان

از سوي كاركنران   اهداف سازماني احساد تعهد و مسئوميت دارند و نوكي پيوند و وابستگي رواني

گيرد كه كاركنان در آن احساد درگيربودن شغدي، وفراداري و براور بره     شكل مي  نسبت به سازمان

 . شوند ها متعهد ميكنند و به آن هاي سازماني را احساد ميارزش

 1و مشراركت  9مبتني بر اكتمراد  4هاي اجتماكي در واقع، سرمایة اجتماكي سازماني با ایجاد شبكه

توانرد برا پيونرد     سرمایة اجتماكي مي. هاي سازمان یاري رساندتواند بر حفظ ارزش بين كاركنان مي

ها براي تسهيم دانرش و اطالكرات بره     كند با مشاركت آن توأم با اكتمادي كه بين كاركنان ایجاد مي

ي و تسرهيل فراموشري منفر   ( دانشي كه باید در سرازمان حفرظ شرود   )جدوگيري از فراموشي مثبت 

 . یاري رساند( دانشي كه كاركنان باید آن را از دست بدهند)

كنند به دو دميل پرداختن به فراموشري سرازماني حيراتي     تيكيد مي( 4001)دي هامن و همكاران 

كنرد    هرا تحميرل مري    هاي زیادي را به آن  دادن غيرآگاهانة دانش، هزینه است، نخست آنكه ازدست

فقرط بایرد برا     واهند از طریق یادگيري سازماني متحرول شروند، نره   خ هایي كه مي دیگر آنكه سازمان

 . كردن دانش قدیمي را فراگيرند هاي جدید دانش آشنا شوند، بدكه باید فراموش قابديت

                                                           
1. Social capital 

2. Social Networks  

3. Based on trust 

4. Participation 
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دادن  شدني اسرت، سرازوكار و چگرونگي روي    سادگي درك با اینكه مفهوم فراموشي سازماني به

با وجرود اهميرت زیرادي كره برراي بهبرود كمدكررد        خوبي شناخته نشده است  و  آن در سازمان به

از سوي دیگر، با توجه . هاي اندكي در این زمينه انجام گرفته است جانبة سازمان دارد، پژوهش همه

اي در ایرن حروزه انجرام     به تيثير بااهميت سرمایة اجتماكي بر فراموشي سرازماني، تراكنون مطامعره   

 . شود ید محسوب ميبنابراین، مطامعة پيش رو جد. نگرفته است

ها برا آن مواجهنرد، برا     اهميت مطامعة فراموشي سازماني از این نظر است كه محيطي كه سازمان

هرا   هرا، دیگرر بره هريه وجره ثابرت نيسرت و محريط سرازمان          وجود رقابت جهاني و دیگر چامش

ه شرمار  هراي برارز آن بر    انگيز از ویژگري  ناپذیر شده است، و پيچيدگي و تغييرات شگفت بيني پيش

هراي   هاي سنتي جریان توانند به شيوه بنابراین، در این شرایط پویا و متغير مدیران دیگر نمي.  رود مي

هرا بره    بيني و كنترل كنند، براي انطباق با چنين شررایطي سرازمان   پيشداخل و خارج از سازمان را 

ها  كبارت دیگر، سازمان به .(Hang, 1999, pp.179-185) تغيير به سوي پارادایم جدیدتري نياز دارند

كردن و تغيير را نيز مد نظر قرار  كنند، باید توانایي فراموش طور كه بر حفاظت دانش تيكيد مي همان

توانند برر   ها مي هاي فراموشي سازماني، سازمان برنامه سازي با پياده(. 4933مشبكي و ربيعي، )دهند 

اكد را براي حذف دانرش كهنره و غيرمفيرد، و    هاي بيروني و دروني چيره شوند و زمينة مس چامش

 (. 4931پورحاتمي و همكاران، )كسب دانش جدید و ضروري براي خود و كاركنان فراهم كنند 

ها به مقومة فراموشي سازماني توجه جدي نشده اسرت    دهد در سازمان شواهد موجود نشان مي

هرا زمراني محقرق     وشري در سرازمان  هراي فرام  هاي اصدي آن شاید این باشد كه برنامه یكي از كدت

برا توجره بره اینكره منرابع انسراني       . ساز آن محقرق شرود   شود كه بسترهاي اوميه و شرایط زمينه  مي

سرازي منرابع یادشرده برراي      شوند، تجهيرز و آمراده   ها محسوب مي ترین كامل و محور سازمان مهم

وقتي كه نيرروي انسراني   . اي دارد ههاي فراموشي اهميت ویژ سازي برنامه مواجهه با تغييرات و پياده

رسرد و كارهرا مطرابق خواسرتة افرراد پريش        نمري در فرایند تغيير درگيرند، هيه چيز به نظر آسران  

. (Grama & Todericiu, 2016, p.45) كننرد  رود، زیرا اكثر كاركنان در مقابل تغيير مقاومرت مري   نمي

برنامرة خرود را بره پررورش منرابع انسراني        و ها باید بيشترین سرمایه، وقرت  بنابراین، همة سازمان
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هرا،   اي از مهرارت  در واقع، ایجاد زیربناي سازماني مناسرب برراي آنران مجموكره    . اختصاص دهند

كند، كه خود موجب كسب مزیت رقابتي و افزایش  پذیر مي رفتارها و ساختارهاي سازماني را امكان

توان گفت در جامعة امرروز هرچنرد همرة     يبه فراخور موضوع، م. شود  پذیري در سازمان مي رقابت

ها، از جمده سرمایة مادي، هوشي و جز آن، ارزش حياتي دارنرد، نقرش سررمایة اجتمراكي،      سرمایه

ترازد، بسريار برجسرته     جدو مي اي كه تغييرات در حوزة كدوم با شتابي فزاینده روبه یژه در جامعه و به

ها  و كيفيت برخورداري از این شبكه ي و كميت هاي اجتماك نحوة مشاركت كاركنان در شبكه. است

هاي حمرایتي تروأم برا آگراهي و      در واقع، ميزان برخورداري كاركنان از شبكه. اهميت خاصي دارد

كنوان متومي دانرش   دانشگاه اصفهان نيز به.  اكتماد، خود كامدي كديدي و راهگشا در این زمينه است

وارد یادشده و با توجه به ارزش و اهميرت متغيرهراي مرورد    با كنایت به م. از این امر مستثنا نيست

هاي سرمایة اجتماكي و فراموشري سرازماني در برين كاركنران دانشرگاه       مطامعه، بررسي رابطة مؤمفه

. كرار گرفتره شرود    هاي حاصل در راستاي تعامي این سازمان بره  رسد تا یافته اصفهان يزم به نظر مي

ویرژه در حروزة فراموشري    این مطامعه برر مترون نظرري پرژوهش بره     كارگيري نتایج  اميد است با به

تري را طراحي،  هاي كاربردي كارگيري نتایج این مطامعه برنامه سازماني افزوده شود و مسئوين با به

 . كنند  ریزي و كمدياتي برنامه

 مبانی نظری پژوهش

 فراموشی سازمانی

از . ي سازماني را در دو دستة كدي قرار دادندهاي مربوط به فراموش پژوهش( 4003)فرناندز و سان 

اي منفري محسروب    ، فراموشي سرازماني پدیرده  30تا دهة  00هاي نخست دهة  دیدگاه آنان در سال

هرا، بره    هراي اخيرر بخرش دیگرري از پرژوهش      شد  اما در دهره  شد كه باید از آن جدوگيري مي مي

بره بيران دیگرر،    . انرد  سرازماني توجره كررده   كنوان گام مقدماتي براي یادگيري  فراموشي سازماني به

در ایرن رویكررد، ایرده ایرن     . اتفاق بيفترد ( زدایي یادگيري)تواند پس از فراموشي مفيد  یادگيري مي

هرا و راهبردهراي سرازمان پريش از     ها، ارزشمشيها، خطها، نقشها، قوانين، فعاميتاست كه رویه

 (. 41، ص4934و مغداني،  حسيني )یادگيري دانش جدید باید فراموش شوند 
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هراي   از این رو، با توجه به متعددبودن تعریف. نسبت جدیدي است فراموشي سازماني مفهوم به

 . اي براي آن وجود ندارد شده نظران مختدف، تعریف جهاني پذیرفته صاحب

در سرط  كمديراتي و   ( 4332) 4و آندرسون( 4303) 4توسط ویكنددر این زمينه اومين اقدامات 

اسرمانت و  . براساد مطامعات تخریب دانش و به كدت ایجاد وقفه در فرایند توميرد انجرام گرفرت   

، نيرز در تحقيقرات خرود فراموشري سرازماني را برا مفهروم        (4330)، و اسرمانت  (4332) 9مورتون

انرد   بط دانسرته اي مررت  ریرزي در سرط  گسرترده    ریرزي توميرد و برنامره    استهالك دانرش در برنامره  

 (. 40-43، ص4930محمدي،  كدي)

هراي   فراموشي سازماني را دانشي كه منسوخ شده است و پاسخگوي چرامش ( 4334) 1هدبرگ

 . فعدي نيست تعریف كرده است

فراموشي سازماني، فراینرد سيسرتماتيک حرذف اطالكراتي     ( 4004) 2به اكتقاد هاروي و بوكدي

گيرري مردیریتي مرورد     منظور تصرميم  طويني است كه بهاست كه منسوخ شده است یا مدت زمان 

 (. 29-23، ص4930پور و معماري،  حسن)گيرد  استفاده قرار نمي

كردن دانرش   ، فراموشي سازماني كبارت است از منحل كنند بيان مي( 4009) فيديپس هامن ودي 

شرده را   درونري  هایي كه دانرش كميقرا    از طریق شكستن كادات، تغيير ساختارها و مدیریت فرهنگ

اتفراق  در سرازمان وقتري فراموشري    معتقدند ( 4001)همچنين، دي هامن و همكاران . كنند پياده مي

مزیت رقابتي ایجاد كرده است، از   آن  كه سازمان قسمتي از دانش خود را كره در گرذشته با افتد مي

براي افزایش مزیت رقابتي و  ، مرانعي كرنوني  این اطالكات و دانش در موقعيت    زیرا دهد دست مي

دادن آگرراهانه و   از دسررت را   فراموشري سرازماني  آنران   از طرفري دیگرر،  . پيشرفت سازمان هستند

در فررراموشي آگرراهانه، سرازمان    . كننرد  مري   تعریف  سطحي از سازمان  هر  در  اطالكات ةغيرآگاهان

د و در مقابرل، در  برر  از برين مري   ،دكنن كه براي پيشرفت مانع ایجاد مي را هاي غريرضروري فعاميت

                                                           
1. Wickend 

2. Anderson 

3. Smunt & Morton 

4. Hedberg 

5. Harvey & Buckly 
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دهرد كره ایرن امرر بره       فراموشي ناآگاهانه سازمان بخشي از دانش موجرود خرود را از دسرت مري    

كاهش دانش، كدم یادگيري و صرف هزینة مجدد و در نهایت، كاهش دادن دانش ارزشمند،  ازدست

 (. Fernandez & Sune, 2009)پذیري در سازمان منجر خواهد شد  رقابت

شده  هاي منسوخ ، فراموشي به فرایند حذف باورها و روال(4000)اكگون و همكاران از دیدگاه 

پيامد مثبرت برراي سرازمان      به  هم آگاهانه است و هم  كه  آنران بر بعدي از فراموشي. كند اشاره مي

زدایي  كه بر مريزان یادگيري را خود كوامدي ةدر نظری و( زدایي یادگيري)اند  متمركز شده ،انجامد مي

 . كنندبندي مي فرایندها، اكتقادات و تغييرات فيزیكي دسته  در  در سه گروه تغيير ،تيثيرگذارند

كردن و زوال دانرش برا تيكيرد برر تغييرر       كردن، جانشين فراموشي سازماني در واقع، فرایند ترك

كننردة   از یادگيري است، بدكه كاملفقط یک شكل مهم  فراموشي سازماني نه. شود دانش تعریف مي

پردازان، فراموشي سرازماني   نظریه. شود یادگيري است و به فرایند جدید یادگيري سازماني منجر مي

كنوان یرک فراینرد تغييرر یرادگيري و دوبراره یرادگيري را در حافظرة سرازماني، یرک فراینرد            را به

 ,Jiang & Fu, 2010) كنند تعریف مي كردن حافظة كمدي و فرایند بازسازي بخشي از سازمان ترك

pp.1-6) . 

دادن داوطدبانه یرا غيرداوطدبانرة دانرش سرازماني      معناي ازدست در نهایت، فراموشي سازماني به

اي مهرم و   فراموشي سرازماني پدیرده  . هاي سازماني منجر شود تواند به تغيير در قابديت است كه مي

فراموشي به دو طبقة كدي تقسيم . ادگيري ساده نيستخوبي درك نشده و مانند ی حياتي است كه به

( برا قصرد و نيرت   )آور است، و فراموشي هدفمند  كه زیان( غيرهدفمند)فراموشي تصادفي : شود مي

 . تواند سودمند باشدكه مي
 

بنديفراموشيسازمانيگونه.1جدول

 انواع فراموشي سازماني نظر صاحب نام

 (4003)آزمي 

اي كه اطالكات و دانش موجود كنار گذاشته  كمل آگاهانه)شده  ریزي فراموشي برنامه

كمدي انفعامي و اغدب غيرارادي كه اطالكات و )نشده  ریزي و فراموشي برنامه( شود مي

 (.شود دانش حياتي سازمان فراموش مي

 (4931)رابينز 
كه با ( هدفمند)آور است و فراموشي غيرتصادفي  كه زیان( غيرهدفمند)تصادفي فراموشي 

 .قصد و نيت كه براي سازمان سودمند است
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 .خالصه شده است 4هاي مرتبط با فراموشي سازماني در جدول  پژوهش


هادرزمینةفراموشيسازمانيپژوهش.2جدول

 نتايج عنوان (ان)پژوهشگر

چناري و  بخش

 (4931)همكاران 

بررسي ارتباط بين فراموشي 

در )سازماني و چابكي سازماني 

 (سازمان آموزش و پرورش

هاي فراموشي سازماني، كامل فراموشي سازماني  از بين مؤمفه

هاي چابكي سازماني، كامل مدیریت  هدفمند و از بين مؤمفه

 .اند هاي كمدكرد سازماني بوده كننده بيني پيش  ترین كمدكرد مهم

پورحاتمي و 

 (4931)همكاران 

اثر فراموشي سازماني هدفمند 

بر فرایند  و غيرهدفمند

در جهاد )یادگيري سازماني 

 (دانشگاهي

فراموشي هدفمند اثر مثبت و معنادار بر فرایند یادگيري 

سازماني دارد، در حامي كه فراموشي سازماني غيرهدفمند بر 

 .مراحل فرایند یادگيري سازماني اثر معنادار ندارد

همچنين، فراموشي سازماني هدفمند بر نشر دانش، كمدكرد 

 .و بازنگري نتایج اثر معنادار و مثبت دارددانش 

صادقيان و 

 (4934)همكاران 

بررسي رابطة فراموشي 

سازماني هدفمند و چابكي 

در سازمان فناوري و )سازماني 

 (اطالكات و ارتباطات شيراز

بين فراموشي سازماني هدفمند و چابكي سازماني رابطة 

 .معناداري وجود دارد

بيني خوبي را از چابكي  پيشفراموشي سازماني هدفمند 

زدایي بيشترین ميزان  سازماني داشته است، و مؤمفة یادگيري

 .بيني را در چابكي سازماني داشته است پيش

طفري فرود 

(4932) 

بررسي تيثير سرمایة فكري بر 

نوآوري سازماني باتوجه به 

 نقش ميانجي فراموشي سازماني

ميانجي فراموشي  متغير سرمایه ارتباطي با درنظرگرفتن نقش

سازماني داراي بيشترین تيثير بر نوآوري بوده و پس از آن، به 

ترتيب، سرمایة ساختاري و سرمایة انساني تيثيرگذار بوده 

 .است

زنگ و چن 

(4040) 

رابطة ميان فراموشي سازماني 

هدفمند و قابديت یادگيري 

 سازماني با نوآوري سازماني

مستقيم و غيرمستقيم بر فراموشي سازماني هدفمند، تيثير 

نوآوري سازماني دارد، در حامي كه قابديت یادگيري سازماني 

 .كند دو ایفا مي  نقش متغير ميانجي را بين آن
 

 سرمایة اجتماعی

 و مردیریت  در اقتصاد، و اخيرا  و شناسي جامعه در امروزه كه است نویني مفاهيم از اجتماكي سرمایة

 یرک  اكضراي  ميران  ارتباطرات  و پيوندها به این مفهوم. شود گرفته مي كار به طور گسترده به سازمان
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شرود،   مي اكضا اهداف تحقق موجب متقابل اكتماد و خدق هنجارها با كه ارزشياب منبع مثابة به شبكه

 ماننرد  اندیشرمنداني  سررمایة اجتمراكي   بحث در نظري محاظ به كه واقعيت این است. كند اشاره مي

اميرخراني و پروركزت،   )شروند   مري  محسروب  قراوين  شپي جزء 4فوكویاما و پاتنام، كدمن، 4بوردیو

 از كره  انرد پرداختره  سرمایة اجتمراكي  ابعاد بنديطبقه به متفاوتي زوایاي از محققان(. 44، ص4930

داوطدبري،   ةروحير  و مردني، بخشرش   رهبرري  و اكتماد، مشراركت  قابديت به توانمي آن ابعاد جمدة

سياسري،   هرا، مشراركت  دوسرتي  و هرا در معاشرت غيررسمي، تنوع اجتماكي روابط برقراري توانایي

 و هرا ، گرروه (44، ص4930اميرخراني و پروركزت،   )مردني   مشراركت  در مذهبي، كدامت مشاركت

 . اشاره كرد( Lumsden, 2006, p.9) سازي توانمند و انسجام و ها، اكتماد، همكاري، پيوستگيشبكه

 یرا  فررد  بره یرک   است، كه معنوي یا مادي منابع مجموكة ست سرمایة اجتماكيا بوردیو معتقد

 در را متقابرل  شرناخت  و شدة آشرنایي  نهادینه وبيش كم روابط از پایداري شبكة دهد مي اجازه گروه

 (. 90، ص4931، 9فيدد)باشد  داشته اختيار

 و ذهنري  جنبرة  هرر دو  نظرران صاحب سایر مانند سرمایة اجتماكي تعریف در (4332)فوكویاما 

 اسرت  معتقرد  او. قررار داده اسرت   توجه مورد را اجتماكي اكتماد و غيررسمي و رسمي روابطكيني، 

 ایجراد  جویانره  همكاري رفتارهاي و صداقت هنجارهاي مشترك، براساد كه است اكتماد، انتظاراتي

 (.McElroy et al., 2006)شود   مي

 در موجرود  و برامقوه  بامفعل منابع جمع ، سرمایة اجتماكي(4333) 1ناهابيت و گوشال دیدگاه از

سررمایة   آنران  نظرر  از. اجتماكي اسرت  واحد یک یا فرد یک روابطهاي  شبكه از شده ناشي و درون

 و خدرق  در سرازمان  بره  توانرد  مري  كره  است مهم سازمانيهاي  دارایي وها  قابديت از یكي اجتماكي

پایردار   سازماني دیگر مزیت هاي سازمان با مقایسه درها  براي آن و بسيار كرده، كمک دانش تسهيم

 .جاي دادند طبقه سه در را سرمایة اجتماكي گوناگونهاي  جنبه سازماني رویكرد با ها آن. كند ایجاد

                                                           
1. Bourdieu 

2. Fukuyama 

3. Field 
4. Ghoshal & Nahabbitt 
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 افرراد  برين هراي   تمراد  كدي امگوي به سرمایة اجتماكي ساختاري كنصر: بعد ساختاري( امف 

 ایرن هراي   جنبره  ترینمهم دارید  دسترسي چگونه و كساني چه به شما كند، یعني اشاره مي

 . مناسب سازمان و ايشبكه افراد، پيكربندي بين ايشبكه از روابط اند كبارت كنصر

 كه است روابط شخصي نوكي كنندة توصيف اي سرمایة اجتماكي رابطه كنصر: ايبعد رابطه( ب

 از بعرد  ایرن هراي   جنبره ترین  مهم. كنند مي برقرار تعامالتشان سابقة دميل به یكدیگر با افراد

 . هویت انتظارات و و از اكتماد، هنجارها، امزامات اند كبارت سرمایة اجتماكي

كننردة   فرراهم  كره  كنرد  منابعي اشاره مري  به سرمایة اجتماكي شناختي كنصر: كنصر شناختي( ج

تررین   مهرم . اسرت هرا   گرروه  ميران  در مشترك معانيهاي  سيستم و تفسيرها مظاهر، تعبيرها،

و  مري  قدريه ) مشرترك  حكایرات  و مشرترك  كردهاي  و از زبران  ندا كبارت بعد اینهاي  جنبه

 (. 490، ص4932مشبكي، 

 .بيان شده است 9هاي مرتبط با سرمایة اجتماكي در جدول  پژوهش


هايمرتبطباسرمایةاجتماعيپژوهش.3جدول

 نتايج عنوان (ان)پژوهشگر

همكاران هافمن و 

(4002) 

سرمایة اجتماكي مدیریت 

دانش و كمدكرد ممتاز 

 مستمر

هاي بيشتري در  ها با سطوح بايي سرمایة اجتماكي قابديت سازمان

ها با سطوح پایين سرمایة  مدیریت دانش نسبت به سازمان

 .اجتماكي دارند

ميو و همكاران 

(4003) 

تيثير سرمایة اجتماكي بر 

 تسهيم دانش

اجتماكي مخصوصا  روابط اكتماد محور، فرایند تعامالت سرمایة 

بخشد  دهند، جریان دانش را سركت مي سازماني را توسعه مي درون

كند،  ها كمل مي كنوان سازوكار نظارت غيررسمي در سازمان و به

كند، و به  روابط ضعيف در سازمان به ایجاد ارتباط اوميه كمک مي

سب دانش با كيفيت بايتر و ایجاد روابط قوي در سازمان در ك

 .كنند پيشرفته كمک مي

 (4330)نک و كفر 
آیا سرمایة اجتماكي 

 هزینة اقتصادي دارد؟

هاي نظارتي همراه است  افزایش سرمایة اجتماكي با كاهش هزینه

توانند زمان و هزینة اضافي را براي  ها مي كه در نهایت، سازمان

 .كنندهاي دیگر نظير نوآوري صرف  فعاميت
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 های پیشین  مرور پژوهش

بررسي رابطة سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني برا آنكره اهميرت زیرادي دارد، گرویي از دیرد       

طرور   هرچند دربارة سرمایة اجتماكي یا فراموشي سرازماني بره  . محققان مختدف پوشيده مانده است

ها از فقر شدیدي رنرج   هایي انجام گرفته است، بررسي رابطة آن هاي اخير پژوهش جداگانه در سال

با . برد كه یكي از ديیل اصدي انتخاب این پژوهش كمک به غناي بيشتر در این زمينه بوده است يم

شود و در بررسي نگارنرده دربرارة تحقيقرات     هاي داخدي ختم نمي این حال، این مشكل به پژوهش

طروري كره نگارنرده ناچرار بروده اسرت        بره . خرورد  شدت بره چشرم مري    خارجي هم كمبود آن به

هاي سررمایة اجتمراكي برا فراموشري      را كه به نوكي ارتباط یكي از كوامل یا شاخص هایي پژوهش

طور مشخص و دقيق به ارتباط برين   زیرا به پژوهشي كه به. كار گيرد اند، به سازماني را بررسي كرده

 . دو متغير پرداخته باشد، دست نيافته است

هراي برا سرطوح     نشان دادند سازمانكه ( 4002)هافمن و همكاران   براي مثال از نتيجة پژوهش

توان به این نتيجه رسيد كه  هاي بيشتري در مدیریت دانش دارند، مي بايي سرمایة اجتماكي قابديت

توانرد برر    برري اطالكراتي تريثير دارد، مري     طور كه سرمایة اجتماكي بر مدیریت دانش و سهم همان

 . ار باشدطور هدفمند یا غيرهدفمند نيز تيثيرگذ فراموشي دانش به

این . اند نيز به بررسي سرمایة اجتماكي و تسهيم دانش پرداخته( 4003)پژوهش ميو و همكاران 

گرفتره برين كاركنران، فراینرد تعرامالت       محققان نتيجه گرفتند كه سرمایة اجتماكي و روابرط شركل  

تروان   مري بنرابراین،  . بخشرد  بخشد و جریان انتقال دانش را سركت مري  سازماني را توسعه مي درون

توانرد بره همكراري     مالحظه كرد كه روابط مبتني بر اكتماد كاركنان در قامب سرمایة اجتمراكي مري  

كرردن   بيشتر كاركنان براي دراختيارگذاشتن اطالكات به یكدیگر، حتي پيشنهادهایي براي فرامروش 

 . هدفمند اطالكات منجر شود

هراي   ند كه سرمایة اجتمراكي هزینره  نيز در پژوهش خود به این نتيجه رسيد( 4330)نک و كفر 

شود كره وجرود و    مالحظه مي. شود مي  دهد و باكث نوآوري بيشتر در سازمان نظارتي را كاهش مي

تروان گفرت جدروگيري از     شود كره مري    تقویت سرمایة اجتماكي در سازمان باكث كاهش هزینه مي
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سرت، كره توسرط روابرط و     فراموشي سازماني غيرهدفمند و افزایش فراموشي سرازماني هدفمنرد ا  

 . شود، یكي از ديیل آن است گرفته بين كاركنان ایجاد مي مناسبات اجتماكي و فردي شكل

تحديرل ارتبراط فراموشري سرازماني و     »در پژوهشي با كنوان ( 4931)چناري و همكاران  بخش

و چرابكي  كه با هدف بررسي ارتباط بين فراموشري سرازماني   »  چابكي سازماني با كمدكرد سازماني

سازماني برا كمدكررد سرازماني در وزارت ورزش و جوانران، برا روش پرژوهش توصريفي از نروع         

نفر انجام گرفت، بيران   400همبستگي و با جامعه آماري كاركنان وزارت ورزش و جوانان و نمونه 

. كردند بين فراموشي سازماني و چابكي سازماني با كمدكرد سازماني ارتباط معنراداري وجرود دارد  

درصرد و چرابكي سرازماني و     11همچنين، نتایج رگرسيون نشان داد فراموشي سازماني و ابعاد آن 

هراي فراموشري    همچنين، از بين مؤمفه. كنند بيني مي درصد از كمدكرد سازماني را پيش 12ابعاد آن 

ت هراي چرابكي سرازماني، كامرل مردیری      سازماني كامل فراموشي سازماني هدفمند، و از بين مؤمفه

 . كنندة كمدكرد سازماني بودند بينيترین پيش كمدكرد مهم

بررسي اثر فراموشي سرازماني هدفمنرد و   »در پژوهشي با كنوان ( 4931)پورحاتمي و همكاران 

كه برا هردف   « (دفتر مركزي جهاد دانشگاهي: مورد مطامعه)غيرهدفمند بر فرایند یادگيري سازماني 

بر فرایند یادگيري سازماني انجرام دادنرد، بره    ( د و غيرهدفمندهدفمن)بررسي اثر فراموشي سازماني 

این نتيجه دست یافتند كه فراموشي سرازماني هدفمنرد اثرر مثبرت و معنرادار برر فراینرد یرادگيري         

سازماني دارد، در حامي كه فراموشي سازماني غيرهدفمند بر مراحل فرایند یرادگيري سرازماني اثرر    

هراي   ، نيز اثرر فراموشري سرازماني هدفمنرد و غيرهدفمنرد برر متغيرر       در ادامه. معنادار نداشته است

براي مثال مشرخص شرد فراموشري سرازماني هدفمنرد برر نشرر دانرش،         . گيري شد گوناگون اندازه

همچنرين، نترایج نشران داد فراموشري     . كمدكرد دانش و بازنگري نترایج اثرر معنرادار و مثبرت دارد    

 . اثر معنادار نداشته است سازماني غيرهدفمند بر متغيرهاي یادشده

 های پژوهش فرضیه

 :هاي پژوهش به شرح زیر است فرضيه

 . بين سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني رابطة معنادار وجود دارد :فرضية اصلي -
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بين ابعاد سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني هدفمند رابطه معنادار  :فرضية فرعي اول -

 . وجود دارد

بين ابعاد سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني تصادفي رابطة معنادار  :فرضية فرعي دوم -

 . وجود دارد

 روش پژوهش 

ابتردا مبراني و چرارچوب نظرري     . همبستگي بروده اسرت   –روش پژوهش در این مطامعه توصيفي 

هاي هر یک از ایرن متغيرهرا    متغيرهاي فراموشي سازماني و سرمایة اجتماكي مطامعه شد و شاخص

 . و كمدياتي شدند شناسایي

هاي مورد نياز پرسشرنامة داراي اكتبرار و قابديرت اكتمراد      در مرحدة ميداني براي گردآوري داده

واحد تحديرل فررد و سرط  تحديرل     . ها به شيوة حضوري گردآوري شد پرسشنامه. كار گرفته شد به

و پژوهشري،  آموزشي، تحصيالت تكميدي )هاي  جامعة آماري شامل همة كاركنان بخش. خرد است

اداري  -فناوري اطالكات و ارتباطات، فرهنگي و دانشجویي، كتابرداري، سرمعي و بصرري، مرامي     

اي متناسرب   گيري طبقره  روش نمونه. نفر بود 4013ها دانشگاه اصفهان بودند كه تعداد كل آن...( و

ردند، به طبقرات  ك بنابراین، بسته به بخشي كه كاركنان كار مي. با حجم و از نوع تصادفي بوده است

متناسب با جمعيت هر یک از طبقات افرراد نمونره بره روش تصرادفي     مختدف تقسيم شده، سپس، 

ها با  وتحديل داده تجزیه. نفر برآورد شد Sample Power 400افزار  حجم نمونه با نرم. انتخاب شدند

اصردي گرردآوري   كنروان ابرزار    در پژوهش حاضر دو پرسشنامه بره . انجام گرفت SPSS19افزار  نرم

، مبتنري برر مردل     اول كه پرسشنامة فراموشي سرازماني اسرت   كار گرفته شد  پرسشنامة اطالكات به

شردة پرسشرنامة مشربكي و همكراران      ایرن پرسشرنامه برازنگري   . است( 4009)فيديپس  و هامن دي

 دارد كره ( فراموشي سرازماني هدفمنرد و فراموشري سرازماني تصرادفي     )است و دو مؤمفه ( 4934)

. اي اسرت  گزینره  گذاري آن براسراد طيرف ميكررت پرنج     پرسش است و شيوة نمره 40متشكل از 

. اسرت ( 4933زاده و مقتردایي،   كبراد )شدة پرسشنامة سررمایة اجتمراكي    پرسشنامة دوم، بازنگري

اي آزمون هاي شبكة اجتماكي، مشاركت و اكتماد در سط  سنجش فاصده سرمایة اجتماكي با مؤمفه
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طيرف  . انرد  ع نمرات هر یک از ابعاد یادشده، شاخص سرمایة اجتماكي را تشكيل دادهشد، و مجمو

هراي كرددي    اي ميكررت بروده كره معرادل     درجره  گيري متغيرهاي این پرسشنامه، طيرف پرنج   اندازه

 .بوده است( كامال  زیاد) 2تا ( كامال  كم )شده براي آن از یک  درنظرگرفته


سازمانيسازيفراموشيشاخص.4جدول

 گويه مؤلفه بعد متغير وابسته

ي
مان

از
 س

شي
مو

فرا
 

ند
فم

هد
ي 

وش
رام

ف
 

 پاكسازي
سازمان  كاري شرایط با نامتناسب جدیدهاي  تكنوموژي ورود از جدوگيري

 كاري هاي روش وها  رویه در غيرمفيد دانش و اطالكات از استفاده كدم -

 تعديق

 به اكتقاد -فاقد ارزش سازماني كهنه و  دانش داوطدبانة دادن ازدست

زدودن  -فرایندها  بهبود براي قبديهاي  رویه وها  روش فراموشي

 نبودن راضي كدت به موجود دانش از برخي آگاهانة گرفتن اطالكات، نادیده

كردن  جدید به همراه فراموشهاي  توانایي كسب -گذشته  تجارب از

 و دانش گذاشتنكنار -دانشي كه سازمان را در گذشته محدود كرده است 

 جدید خدمات ارائة و فعاميت شروع با همراه قبدي فنون

كسب  ر منظو به جدید فضایي ایجاد براي قدیم دانش كردن فراموش -

جدید خالصي از دانشي كه نتایج غيرمفيد را براي سازمان به دنبال  دانش

 .دارد

د 
من

دف
ره

 غي
شي

مو
فرا

(
في

صاد
ت

) 

 اتالف

نوكي  و و داراي كاربرد مفيد در سازمانمنابع قابل استفاده  اتالف

ناتواني در حفظ دانش جدید و مفيد و در نتيجه  -كاري  دوباره

توانایي توسعه و حمایت از نا -سازماني حافظة یكپارچگي سيستم كدم

هایي كه از خارج به سازمان منتقل شده یا از داخل سازمان توميد  دانش

 .اند شده

 زوال

دادن  ازدست- شود نگهداشته باید كه اطالكاتيشدن دانش و  فراموش

پذیري  هاي مفيد و در پي آن كاهش قابديت رقابت ها و قابديت توانایي

روز و  دادن غيرداوطدبانه و غيركمدي دانش سازماني به ازدست - سازمان

رفتن تجارب و  كردن كاركنان كديدي سازمان و ازدست ترك -داراي اكتبار

از دست رفتن تدریجي دانشي كه در سيستم حافظه  - ها نآدانش مفيد 

طالكات امنظم از  ةكدم استفاد - به مرور زمان - سازماني جاي گرفته

كردن دانشي كه سازمان  فراموش – ها سازمان و در نتيجه زوال و تحديل آن

 .است كردهرا در گذشته موفق 
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سازيسرمایةاجتماعيشاخص.5جدول

 گويه بعد مستقل يرمتغ

عي
ما

جت
ة ا

ماي
سر

 

عي
ما

جت
ة ا

بک
ش

 

گرفتن وسایل مورد نياز در  امانت – ام كاري ةرساني همكاران در حوز كمک

همكاران در پاسخگویي به  هاي راهنمایياستفاده از - كارم از همكاران دادن انجام

هایي كه  استفاده از پسورد همكارانم در زمان - كاري هاي حوزهيت در ااشك

هایي كه من  رساندن همكارانم در زمان كمک –ام  فراموش كردهپسورد خود را 

با همكاران  مناسبتعامل  داشتن - قادر به حضور در محل كارم نيستم

 .دانشگاهي

ت
رک

شا
م

 

هاي  ميزان مشاركت در انجمن -هاي مرتبط با كارم داشتن در انجمن كضویت

گردش راحت  -اجتماكيو  ميزان مشاركت در امور مختدف كدمي - كاري

پاسخ سریع در صورت امكان به  -هاي مختدف همكاران  اطالكات بين گروه

 .هاي كدمي مرتبط با كارم مشاركت در كارگاه - ايت همكاران از طریق ایميلؤس

ماد
اعت

 

مالقات همكاران در ساكات  -دادن كارها براساد اكتماد افراد به یكدیگر انجام

رش یمورد پذ - وجود صداقت بين همكاران -غيراداري و گپ و گفت دوستانه 

دميل  پذیرش انتقادات همكاران از یكدیگر به – قرار گرفتن توسط همكاران

 .ا اكتماد در محل كاروجود روابط و مناسبات توأم ب –وجود اكتماد به همدیگر 

اكتبار محتوا دو نروع  . در این مطامعه براي سنجش اكتبار پرسشنامه، اكتبار محتوایي بررسي شد

اي پرسشرنامه، پرس از    اي، دوم اكتبار صوري براي اطمينان از اكتبرار نمونره   است  اول اكتبار نمونه

 هرایي قررار   ها در كنرار پرسرش   هاي مختدفي مطرح شد و این پرسش برداري پرسش مطامعه و فيش

شده در ارتبراط برا متغيرهراي فراموشري سرازماني و سررمایة        هاي اكتباریابي گرفت كه از پرسشنامه

ها و سرانجام با مطامعرة مقردماتي، برخري     سپس، با مرور و بازبيني آن. اجتماكي استخراج شده بود

 هاي فراموشري سرازماني و   هاي باقيمانده ویژگي طوري كه پرسش به. ها حذف و اصالح شد پرسش

. اي پرسشرنامه اطمينران حاصرل شرد     بنابراین، تا حد زیادي از اكتبار نمونه. سرمایة اجتماكي بودند

هرا از   ها قرار گرفت و برا اكمرال نظرر آن    همچنين، این پرسشنامه در اختيار پژوهشگران این حوزه

 . ایي داردطور كدي پرسشنامه اكتبار محتو بنابراین، به. اكتبار صوري پرسشنامه اطمينان حاصل شد
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هرا در قامرب طيرف     براي اطمينان از قابديت اكتماد ابعاد فركي پرسشنامه با توجه به اینكه گویه

 .ميكرت طرح شده بودند، ضریب آمفاي كرونباخ محاسبه شد


هاومیزانضریبآلفايکرونباخفراموشيسازماني،شاخص.6جدول

 پرسشتعداد  آلفای کرونباخ مؤلفه بعد متغير وابسته 

 فراموشي سازماني

فراموشي 

 هدفمند

 پاكسازي
3/0 40 

 تعديق

فراموشي 

 تصادفي

 اتالف
3/0 40 

 زوال

 

هاومیزانضریبآلفايکرونباخسرمایةاجتماعي،شاخص.7جدول

 تعداد پرسش آلفای کرونباخ شاخص متغير مستقل 

 سرمایة اجتماكي

 1 1/0 شبكة اجتماكي

 1 0/0 مشاركت

 1 3/0 اكتماد

 اكتمراد قابرل قبرول     شرود همرة ابعراد فركري پرسشرنامه از قابديرت       طور كه مالحظره مري   همان

 . طور كدي پرسشنامه داراي قابديت اكتماد است بنابراین، به. برخوردارند

 های پژوهشیافته

تفكيرک در قامرب    بره واني جنسيتي، سني، ميزان تحصيالت و سابقة كار افرراد مرورد بررسري    توزیع فرا

 . نشان داده شده است 3جدول 


شناختيمقایسةفراوانيودرصدمتغیرهايجمعیت.8ادامةجدول

 درصد فراواني متغير

 جنسيت

 مرد

 زن

 جمع كل

419 

20 

400 

400 
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شناختيمقایسةفراوانيودرصدمتغیرهايجمعیت.8ادامةجدول

 درصد فراواني متغير

 سن

 تر سال و پایين 92

91-12 

11-22 

 سال 22بايي 

 جمع كل

14 

33 

23 

44 

400 

 

400 

 تحصيالت

 زیرميسانس

 ميسانس

 ميسانس فوق

 دكتري

 جمع كل

41 

419 

49 

0 

400 

 

400 

 سابقة كار

 سال 2زیر 

2-40 

44-42 

41-40 

 سال 40بايي

 جمع كل

2 

90 

441 

94 

44 

400 

400 

بره ایرن منظرور    . ضریب همبسرتگي پيرسرون محاسربه شرد      هاي پژوهش، براي آزمون فرضيه 

 .هاي آماري به شرح زیر نوشته شد فرض

 .بين سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني رابطه وجود ندارد :فرض صفر

 .بين سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني رابطه وجود دارد :فرض يک
 

آزمونهمبستگيبینسرمایةاجتماعيوفراموشيسازماني.9جدول

 متغير وابسته 

 متغير مستقل 
 فراموشي سازماني

 سرمایة اجتماكي

 13/0 ضریب همبستگي

 49/0 ضریب تعيين

 04/0 سط  معناداري
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شود ضریب همبستگي بين سرمایة اجتماكي و فراموشي سرازماني در   طور كه مالحظه مي همان

برود،   04/0و برابر برا   02/0داري كمتر از  دست آمد، و چون سط  معنا به 13/0برابر با   جامعة نمونه

بنابراین، فرض صفر مبني بر نبود . آماري تعميم داد درصد به جامعة 32توان با اطمينان   نتایج را مي

همچنين، با توجره بره ضرریب تعيرين     . شود رابطه بين سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني رد مي

از واریانس فراموشري سرازماني توسرط سررمایة اجتمراكي       49/0توان انتظار داشت  آمده مي دست به

 . كاركنان تبيين شود
 

تحلیلرگرسیونچندمتغیرةفراموشيسازمانيهدفمندهايآماره.11جدول

 آمارة تي بتا متغير
ضريب 

 معناداری

 آناليز واريانس
همبستگي  ضريب 

 چندگانه
10/0 

 91/0 يينعضريب ت داری معنا  سطح  Fآمارة 

 000/0 409/3 240/0 مشاركت

20/14 000/0 

ضريب تعيين 

 شده اصالح
90/0 

 000/0 49/2 14/0 اكتماد
 14/0 اشتباه برآورد

 000/0 194/90 42/0 شبكه

دادن تحديل رگرسيوني، تعيين سهم و تيثير متغيرهاي كمردة تحقيرق در تبيرين و     هدف از انجام

توان گفت در مجموع،  براساد نتایج مي. است( فراموشي سازماني)بيني تغييرات متغير وابسته  پيش

مقردار ضرریب تبيرين    . دار دارند سازماني هدفمند تيثير معنا همة ابعاد سرمایة اجتماكي بر فراموشي

از متغير وابسته یعني فراموشي سازماني هدفمند، توسط متغيرهراي   90/0دهد  شده نشان مي تصحي 

شرود كره    هراي دیگرر مالحظره مري     همچنين، براساد یافته. شود وارد بر مدل رگرسيوني تبيين مي

انحراف معيار بر متغير فراموشري   24/0یش در متغير مشاركت، ازاي یک واحد انحراف معيار افزا به

ازاي یک واحرد انحرراف معيرار افرزایش در متغيرر       همچنين، به. شود  افزوده مي( هدفمند)سازماني 

همچنرين، نترایج   . شرود   افزوده مي( هدفمند)انحراف معيار بر متغير فراموشي سازماني  14/0اكتماد، 

انحرراف معيرار برر متغيرر      42/0انحراف معيار افزایش در متغير شربكه،  ازاي یک واحد  نشان داد به

 . شود  فراموشي سازماني هدفمند افزوده مي
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فراموشيسازمانيتصادفيةهايتحلیلرگرسیونچندمتغیرآماره.11جدول

 آمارة تي بتا متغير
ضريب 

 معناداری

 آناليز واريانس
همبستگي  ضريب 

 چندگانه
00/0 

 13/0 يينعضريب ت یسطح معنادار F آمارة 

 000/0 -401/1 -10/0 مشاركت

9/0 000/0 

يين عضريب ت

 شده اصالح
93/0 

 13/0 اشتباه برآورد 000/0 -11/1 -94/0 اكتماد

   000/0 -19/2 -20/0 شبكه

توان گفت در مجموع، همة ابعراد سررمایة اجتمراكي برر فراموشري سرازماني        براساد نتایج مي

 . گذارند دار و معكود مي تصادفي تيثير معنا

درصد از تغييرات متغيرر فراموشري سرازماني     10دهد  شده نشان مي مقدار ضریب تبيين تصحي 

هراي   همچنرين، براسراد یافتره   . تصادفي توسط متغيرهاي وارد بر مدل رگرسيوني تبيين شده است

واحرد   10/0ازاي یک واحد انحراف معيار افزایش در متغيرر مشراركت    شود كه به دیگر مالحظه مي

ازاي یک واحد انحراف معيار افزایش  همچنين به. شود انحراف معيار از فراموشي تصادفي كاسته مي

ازاي یک واحد معيار  شود، و به ه ميانحراف معيار از فراموشي تصادفي كاست 94/0در متغير اكتماد، 

 . شود ف معيار از فراموشي سازماني تصادفي كاسته مياواحد انحر 20/0افزایش در متغير شبكه، 

 گیرینتیجه

طور هدفمند در سازمان پيگيرري شرود و    تواند هم به براساد آنچه بيان شد، فراموشي سازماني مي

تواند به كسرب   كه در هر دو حامت فراموشي سازماني ميطور تصادفي در سازمان اتفاق افتد،  هم به

پژوهش حاضر برا  (. Azmi, 2005)دادن مزیت رقابتي در سازمان منجر شود  مزیت رقابتي یا ازدست

نتایج پرژوهش دربرارة فرضرية اول    . مرور و بررسي متون نظري پژوهش سه فرضيه را بررسي كرد

فرضرية  . شي سازماني رابطرة معنراداري وجرود دارد   پژوهش نشان داد بين سرمایة اجتماكي و فرامو

. دوم پژوهش نشان داد بين ابعاد سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني هدفمند رابطره وجرود دارد  
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فرضية سوم پژوهش نشان داد بين ابعاد سرمایة اجتماكي و فراموشي سازماني تصادفي رابطه وجود 

بره  . همخرواني دارد ( 4330)و نک و كفر ( 4009)يديپس ها با اظهارات دي هامن و فاین یافته. دارد

هراي ارتبراطي بره    اند، یا از طریق شربكه توانند دانشي را كه خود ایجاد كردهها ميها سازماننظر آن

هاي ارتباطي تروأم برا   در واقع، شبكه. ها منتقل شده است، با موفقيت در سيستم حافظه بگنجانندآن

هراي اضرافي، افرزایش    دادن غيرآگاهانرة دانرش، تحميرل هزینره     ازدسرت ها مرانع  اكتماد در سازمان

در . شرود هاي دیگر سازمان نظيرر یرادگيري مري   هاي نظارتي و صرف زمان زیاد براي فعاميت هزینه

واقع، یادگيري، تحت تيثير فراموشي است  زیرا به سازمان در حذف دانش منسوخي كه دیگرر بره   

طور كه یادگيري سازماني نيراز بره اقردامات     همان. كند كمک ميآن نياز ندارد و كسب دانش جدید 

جدید و روندهاي اجرایي استاندارد براي جایگزیني با روندهاي قدیمي دارد، فرایندهاي فراموشري  

ميو و همكاران همچنين، نتایج تحقيق حاضر با اظهارات . ها مؤثر باشند توانند در موفقيت آن نيز مي

از دیرردگاه . همخرواني دارد ( 4003)، و سريومووكوزا  (4331)، دي (4930)محمردي   كدري ، (4003)

روابط اكتمادمحور، فرایند  ویژه به( هاي اجتماكيت، اكتماد و مشاركتشبكه)ها سرمایة اجتماكي  آن

و در نهایرت، سربب    بخشرد  دهد، جریان دانش را سركت مي سازماني را توسعه مي ترعامالت درون

كرارگيري دانرش حاصرل از یرادگيري، توانرایي       يري در سرازمان و بره  سهومت كسب و انتشار یادگ

دميرل نداشرتن چنرين     هرا بره  زیررا بسرياري از سرازمان   . شرود   كدگذاري و مستندسازي دانرش مري  

هرایي را كره انجرام    توانند فعاميت شوند و نميسازوكارهایي دچار فراموشي سازماني غيرهدفمند مي

تواند براي سازمان شود كه این امر ميكاري براي افراد مي دوباره اند، به خاطر بياورند و موجبداده

شده در این نوع فراموشي اغدب دانش براارزش و حيراتي سرازمان     دانش فراموش. دردسرساز باشد

بار باشد، زیرا سرازمان مجبرور خواهرد شرد دانرش       تواند براي سازمان زیاناست كه این فرایند مي

 . بگيردرفته را دوباره یاد  ازدست

 سرازمان  در دانرش  مردیریت  سرازماني، فراینردهاي  سرمایة اجتماكي  افزایش كبارت دیگر، با به

 سرازماني سرمایة اجتماكي  هرچه سط  كه توان گفت مي واقع، در. شد خواهند اجرایي مؤثر طور به

 . یابد رود، فراموشي سازماني هدفمند افزایش، و فراموشي سازماني تصادفي كاهش مي بايتر
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سرمایة . افزایش دهد را آن انتقال و دانش تدوین و دانش، تهيه جذب تواندمي اجتماكي سرمایة

 تبرادل  و تركيرب  در هرا  به سرازمان  دهد، زیرامي افزایش را دانش مدیریت فرایندهاي اجتماكي این

 خرود  اقردامات  ایرن  و كنرد  كمرک  ترجمعي اثربخش هايتعاوني، فعاميت رفتارهاي تشویقمنابع، 

 (. Hoffman et al., 2005)هاست در سازمان دانش مدیریت كارگيري به براي اساسي

سرازمان،   در  -سررمایة اجتمراكي    - شاثرربخ  پيونردهاي  و ارتباطات افزایش با دیگر،كبارت  به

بردین ترتيرب، سررمایة اجتمراكي      آید وجود مي به جانبه همه همچنين، اكتماد و افكار تالقي نوكي

 . كند گرفته در سازمان از فراموشي هدفمند سازماني جدوگيري مي شكل

اطالكرات،   اثرربخش  تسهيم با همكاري و ها، روابطاكتماد، شبكه ویژه بهسرمایة اجتماكي  ابعاد

 برا  همكراري  و مشراركت  بره  را مدیریتي، افراد و رایياجهاي  كاهش هزینه و اطالكات تغيير كنترل

فراینردهاي   خرود،  امرر  این كند، كه مي ترغيب جدیدهاي  دانش تسهيم و همچنين، خدق و یكدیگر

 و اكتماد بايیي از سط  باید دانش تسهيم و خدق براي. كندمي تسهيل را سازمان در دانش مدیریت

هراي   باشرد و در نهایرت، ایرن شربكه     داشته وجود یكدیگر با سازمان اكضاي روابط در بيني خوش

گرفته بين كاركنران بره تسرهيم دانرش و جدروگيري از فراموشري        مبتني بر اكتماد و مشاركت شكل

 . شود سازماني منجر مي

یرا در واقرع   )اي شبكه بين هاي تعامالت و همكاري و اكتمادسازي جو بيشتر بتواند اگر سازماني

 افزایش واحدهاي سازماني و هاگروه داخل در خویش كاركنان ميان را( جتماكيهاي سرمایة ا مؤمفه

 نتيجره، مردیریت   در و افراد خویش ميان اطالكاتي مباديت اثربخشي به نسبت تواندمي دهد، بيشتر

 دیگرر، در كبارت  به. كند حاصل اطمينان سازماني و جدوگيري از فراموشي سازماني دانش اثربخش

 بردین  دارد  اهميت انساني ارتباطات و تعامالت فرایندهاي فراموشي سازماني، نوع اثربخش اجراي

سرازمان،   در افراد ميان اي اثربخششبكه بين ارتباطات همچنين، و اكتمادسازي افزایش با كه ترتيب

و از فراموشري سرازماني    شرده  و تسرریع  تسرهيل  اطالكرات  و دانرش  گسترش و توزیع فرایندهاي

 هراي تروان شربكه  سرازمان، مري   در موجرود سرمایة اجتماكي  پرتو در همچنين،. شود  ميجدوگيري 

 تعرامالت  و طریرق ارتباطرات   از و داد ارتقرا  دانش جریان تسهيل براي را مناسب خارجي و اخديد
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كرد و بدین وسيده براي جدروگيري از   تسریع را سازمان در دانش كاربرد و فردي، خدق، تسهيم بين

 . فراموشي سازماني كمل كرد

هایش برر فراموشري سرازماني دارنرد و      بنابراین، با توجه به تيثيري كه سرمایة اجتماكي و مؤمفه

هراي مختدرف برراي     رسرد مردیران سرازمان    كنندة این تيثير بود، به نظر مي نتایج این مطامعه نيز بيان

موشي سازماني مثبت و كراهش فراموشري سرازماني منفري بایرد سررمایة       جدوگيري از فرسایش فرا

هراي اجتمراكي مبتنري برر اكتمراد و       در واقع، تالش كنند شربكه . اجتماكي كاركنان را تقویت كنند

مشاركت بين كاركنان را تقویت كنند و بدین طریق به افزایش سرمایة اجتماكي یاري رسانند كه در 

 . تيثير خواهد گذاشت نهایت، بر فراموشي سازماني

 های آتی  پیشنهادهایی برای پژوهش

برا توجره بره اهميرت موضروع، پيشرنهاد       . مطامعة حاضر در قامب رویكرد كمي انجام گرفته اسرت 

هایي به شيوة كيفي انجام گيررد ترا ابعراد ناشرناختة فراموشري سرازماني در خرالل         شود پژوهش مي

توان در جریان یک پژوهش تركيبي  بعد از آن، مي. دها روشن شو توصيف و تفسير كاركنان سازمان

آمده از تحقيق كيفي را با ابعاد مختدف سرمایة اجتماكي مورد بررسري   دست رابطة ابعاد فراموشي به

هراي اكتمراد،    هاي متعدد سررمایة اجتمراكي، رابطرة شراخص     این پژوهش از بين شاخص. قرار داد

هراي آتري    شرود پرژوهش   پيشنهاد مي. رسي كرده استمشاركت و شبكه را با فراموشي سازماني بر

 . هاي دیگر را با فراموشي سازماني بررسي كنند رابطة شاخص
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