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  چكيده

هـا   ينده انتقال اطالعات و محيط متالطم كنوني اهميت مديريت اطالعات در سازماناسرعت فز
رو، هدف اصلي اين پژوهش، بررسـي رابطـه بـين سـبك رهبـري       كرده است. از اينرا دوچندان 

باشـد. ايـن تحقيـق از نظـر هـدف       كريمانه و يادگيري سازماني با تأكيد بر فراموشي هدفمند مي
همبسـتگي اسـت. جامعـه آمـاري     −ها از نـوع توصـيفي   كاربردي و از نظر روش گردآوري داده

نفـر و روش   210باشـد كـه حجـم نمونـه      پـارس مـي  پژوهش، كاركنان شـركت نفـت و گـاز    
سـاخته   الي محقـق ؤس 32ها، پرسشنامه  گيري تصادفي ساده بوده است. ابزار گردآوري داده نمونه

و پايـايي آن نيـز بـا اجـراي      شـده باشد. روايي پرسشنامه از نظر صـوري و محتـوايي بررسـي     مي
دسـت آمـده اسـت. بـراي سـنجش      ه ب 88/0آزمايشي و محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ، برابر با 

سازي معادالت ساختاري استفاده شده اسـت.   ها و تأثير مفاهيم مورد بررسي از روش مدل فرضيه
دهند، كه مؤلفه نرمش و رفق رهبري كريمانه نسبت به مؤلفه شـدت   هاي پژوهش نشان مي يافته

هـاي   نگر آن است كه فرضـيه عمل آن، تأثير بيشتري بر يادگيري سازماني دارد. همچنين نتايج بيا
پژوهش (رابطه بين رهبري كريمانه و فراموشي سازماني هدفمند؛ رابطه بين رهبـري كريمانـه و   
يادگيري سازماني؛ رابطه بين فراموشي سازماني هدفمند و يادگيري سازماني) مـورد تأييـد قـرار    
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  مقدمه
تـرین منـابع  نظران، دانش از جمله مهم در اقتصاد رقابتی امروز، بنا بر دیدگاه غالب محققان و صاحب

تنهـا مزیـت رقـابتی عنوان  آیـد و در برخـی مـوارد دانـش را بـه مزیت رقابتی برای سازمان به شمار می
هـای دانشـی و  ). افـزایش اهمیـت دارایی١٩٩٨ 1گیرنـد (داونپـورت و پروسـاک، سازمان در نظر می

سو و افزایش رقابت جهـانی از سـوی دیگـر، اهمیـت توجـه بـه  ها از یک نامشهود در موفقیت سازمان
ه مباحث مدیریت دانش ). بنابراین، امروز٢٠٠١ 2کند (علوی و لیدنر، دانش را بیش از پیش نمایان می

های تحقیقاتی، مـورد  ترین اولویت عنوان یکی از مهم شود، به نیاز یادگیری سازمانی قلمداد می که پیش
گیـری از  توجه مراکز پژوهشی قرار گرفته است. با ایـن وجـود تمایـل مـدیران و رهبـران نیـز بـرای بهره

توسعه  رو فرایند از این). ١٣٩١همکاران، مدیریت دانش در سازمان خود افزایش یافته است (اخوان و 
له ئها را تضمین کند؛ یک مس کارگیری منابع ارزشمندی که بتواند در دنیای رقابتی بقای سازمان هو ب

شود. نقـش مـؤثر  عنوان یادگیری سازمانی نام برده می به فرایندشود، از این  بسیار مهم محسوب می
هـا نبایـد تنهـا بـه  سـازمان«است تا این حقیقت که دانش در چرخه عمر یک سازمان موجب شده 

را نادیـده بگیـریم » دنبال یادگیری باشند، بلکه در عین حال باید برخی از موارد را نیز فراموش کنند
  ). ٢٠٠۴ 3،هالن و همکاران (دی

ای نوین شده و عصر جدیدی به نام عصر اطالعـات بـه  در دهه اخیر، جامعه جهانی وارد دوره
اوری اطالعــات زنــدگی ســازمانی را بــا ). فّنــ١٣٩٠ســته اســت (مشــبکی و همکــاران، وقــوع پیو
های امروزین در عرصـه رقابـت و نیـز  ها و سازمان رو ساخته است. شرکت های فراوانی روبه چالش
پـردازی و یـادگیری  سیستمی برای ایـده اندازی راهداشت و بهبود جایگاه رقابتی خود، مجبور به  نگه

راستی که، یـادگیری سـازمانی و ذخیـره دانـش درون سـازمان الزمـه  باشند. به ن میهای نوی دانش
هـا بخواهنـد یـاد  از اینکـه سـازمان پـیشامـا  ؛باشد ها در عصر اطالعات می پذیری شرکت رقابت

ن یتـر مهـم از یکـیرو  مفید است را فراموش کنند. از ایـن بگیرند، باید آنچه را که برای سازمان غیر
 یدانشـ چـه هکـ دهند صیتشخ هکاست  نیا هستند مواجه آن با رانیمد هک دیجد عصر یها چالش

 یدانش چه و )یسازمان یریادگی( نندک آوردنش تالش دست به یبرا دیبا و است دیسازمان مف یبرا
  ).٢٠٠۴هالن و همکاران،  ) (دییسازمان یرد (فراموشک را فراموش آن دیبا است و دیمف ریغ

هـای قـدیمی را یکـی از دالیـل دشـواری  ) شکست در فراموشی رویه١٩٩۵( 4بتیس و پراهالد
فراموشی  ها بیشتر وقتتوان گفت که در  رو می دانند. از این تغییر سازمانی در هنگام تغییر محیط می
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عبارت دیگـر، "یـادگیری و  باشد. بهسازمانی یک بخش ضروری و اساسی از یادگیری سازمانی می
باشند". همچنین، با توجه به نقش رهبری در سازمان  می در ارتباطیکدیگر  ل باطور کام بهموشی افر

مفیـد  قابل انکار آن بر کارکنان، یکی از عوامل مؤثر روی فراموشـی دانـش کهنـه و غیـر و تأثیر غیر
  ).١٣٩٠کارکنان و در نهایت عاملی کلیدی در ایجاد یادگیری سازمانی است (مشبکی و همکاران، 

 در تالش هستند است. مدیران هاشرکت و هاسازمان برای راهبردی مزایای ترین مهم از ییادگیری یک
 آن غیرضروری از انباشت و مدیریت گردآوری، مؤثر به صورت دانش را توان منابع می چگونه دریابند تا

بر همـین  ).٢٠١١ 1استفاده کنند (کیسی و اولیویرا، آن از مزیت رقابتی عنوان به بتوانند تا کنند جلوگیری
های مجموعه نفت کشور و با توجه  ترین شرکت عنوان یکی از بزرگاساس، شرکت نفت و گاز پارس به

به رقابت شدید در این حوزه، نیاز به ایجاد پایگاه مدیریت دانش در راستای یـادگیری سـازمانی را درک 
ایجاد خزانه استعداد و پایگاه دانش، کرده است. بنابراین، شرکت باید با شناسایی کارکنان دانشی خود، 

دانش جدید را ذخیره کرده و دانش منسوخ شده را کنار بگذارد. در همـین راسـتا، محققـان بـا بررسـی 
های آن تالش دارند تا رابطه این نوع سبک رهبری را با یادگیری سـازمانی  سبک رهبری کریمانه و مؤلفه

  ش قرار دهند. از طریق فراموشی سازمانی هدفمند، مورد سنج
  

  مبانی نظری پژوهش
  یادگیری سازمانی
های مهم در سطوح مختلف مدیریتی، افزایش توان یادگیری سازمانی است. یادگیری  یکی از چالش

). از ١٣٩٣کار بردند (صیادی و همکاران،  به م،١٩۶٣سازمانی را اولین بار سایرت و مارچ در سال 
زعـم برخـی  مفهوم یادگیری سازمانی صورت گرفته اسـت. بـهآن زمان تاکنون تعاریف متفاوتی از 

انگـاری یـادگیری سـازمانی،  محـور، انسـان محققان، عواملی از قبیل تنوع و کثرت تعاریف مفهـوم
بینانه به یادگیری سازمانی، نادیده گرفتن ماهیت چندگانـه آن، نـاهمخوانی عنـوان و  فقدان نگاه واقع

باشد کـه  شناسانه در مطالعات یادگیری از جمله مواردی می شمفهوم یادگیری سازمانی، تعصب رو
 آیـد بـه حسـاب میبر پیچیدگی و ابهام یادگیری سازمانی افزوده و از موانع توسعه نظری این مفهوم 

هـای یـادگیری سـازمانی از دیـدگاه  ). در ادامه به تعاریف و ویژگی١٣٩٢پور،  (بابااحمدی و رجب
 .واهد شدخنظران مختلف پرداخته  صاحب
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  های یادگیری سازمانی : تعاریف و ویژگی١جدول 

  هاویژگی نظر صاحب
 1واکینز و مارسیک

)١٩٩٣( 
  یادگیری سازمانی عبارت است از ظرفیت سازمانی تغییر یافته برای انجام دادن چیزهای جدید

  )١٩٩۶( 2مارگارت
طور وسیع در  دارد که چطور یادگیری به یادگیری سازمانی در برابر سازمان یادگیرنده است و اشاره به این

هایی از  ها، اصول و ویژگی کننده نظام دهد. در حالی که سازمان یادگیرنده توصیف سازمان رخ می
 گیرند. عنوان کلیتی گروهی یاد میهایی است که بهسازمانی

ها با د و همچنین زمانی که در اجرای برنامهپذیرنها با موفقیت انجام مییادگیری سازمانی، زمانی که برنامه  )١٩٩٩( 3آرگریس
  باشد. ها و بازنگری آنها می ها، شکست دهد؛ فرایند شناسایی دالیل موفقیترو هستیم رخ میشکست روبه

 4گیلی و مایکانیج
)٢٠٠٠( 

فرایند یادگیری سازمانی دارای مراحلی بدین شرح است؛ آمادگی برای یادگیری، مبادله اطالعات، 
  دانش، انتقال و یکپارچگی دانش، پاسخگویی و بازشناسی.کسب

دهند و با  ها دانش را ایجاد، تکمیل و سازمان میهایی است که شرکتیادگیری سازمانی دربرگیرنده روش  )٢٠٠١( 5تاکر
  یابد.های کارکنان بهبود و کارایی سازمانی توسعه میهای سازمانی، مهارترواج آن در فرهنگ و فعالیت

 سازی و اجرا در یادگیری سازمانی اشاره دارد.به اهمیت مواردی همچون مشاهده، احساس، دانستن، شفاف  )٢٠٠٢( 6ارمزج
 7من جینکس و اولف

)٢٠٠٣( 
های فرایندی است که به وسیله آن سازمان تجارب اعضایش را جذب و در راستای اصالح فعالیت

  گیرد. اش به کار میسازمانی

یادگیری سازمانی اشاره به ظرفیت سازمان جهت کسب یا خلق دانش ضروری به منظور بقا و رقابت   )٢٠٠٣( 8بنت و بنت
  در محیط است.

 9آرمسترانگ و فولی
)٢٠٠٣( 

ای است که شامل محیط یادگیری، تشخیص نیازهای فرایندی مشتمل بر سازوکارهای چهارگانه
  باشد.کارگیری یادگیری در محیط کار می یادگیری و بهای وای و یادگیری، تحقق نیازهای توسعهتوسعه

یادگیری سازمانی فرایندی است که به وسیله آن دروندادها برای بهبود سازمان کسب، نگهداری و   )٢٠٠۴( 10پاریک
  گردد.شود و به افزایش ظرفیت خودیادگیری مستمر و نوگرایی سازمان منتج میبه کار گرفته می

  )٢٠٠۵( 11بومان
شود که سه شرط وجود داشته ها ترویج داده مید است یادگیری سازمانی زمانی در بین گروهمعتق
. توسعه و انتقال ٣. شک نسبت به دانش و اعمال فعلی سازمان و ٢های جدید؛ . وجود ایده١باشد: 

  دانش در میان کارکنان سازمان.
 12لوپز و همکاران

)٢٠٠۶( 
  توسعه سازمان از طریق ابتکارات جدید تکنولوژیکی، مولد و بازرگانی است.یادگیری سازمانی فرایند بهبود و 

   )٢٠١١ 13،پور مقدم و عباس منبع: (راسته

شامل؛ بهبـود و یـادگیری مسـتمر، رهبـری،  یاد شدهموضوعات مشترک و محوری در تعاریف 
یف ساختار و گیری مشارکتی، یادگیری مستمر، فرهنگ کنکاش و گفتمان، بازتعر استراتژی، تصمیم

  هـای ذهنـی، هـای فـردی، طراحـی مجـدد مشـاغل، تغییـر مـدل ازمانی، توسعه ظرفیتسفرهنگ 
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تعهد سازمانی کارکنان، خلق و کسـب دانـش یـادگیری فـردی، گروهـی و سـازمانی در ارتبـاط بـا 
ینـدهایی پویـا اهـای فـوق، فرباشد. همـه ویژگـیها و تغییر و تحول میانداز، ارزش اهداف، چشم

ند که به کاهش ابهام محیطی، چابکی سـازمانی، نـوآوری کیفیـت و در نهایـت خلـق مزیـت هست
بنابراین مفاهیم بیـان شـده بـیش از انتها قرار دارند.  انجامند و در امتداد مسیری بی رقابتی پایدار می

یند و تالش مداوم تـوأم بـا اکه هدف، نقشه راه تجربی مشخص و نتیجه محسوب گردند، نوعی فرآن
ها الزم است متناسب با شرایط و بافت محیطی خـود نتزاع از واقعیت هستند که هر یک از سازمانا

  ).١٣٩٢پور،  (بابااحمدی و رجب کنندنسبت به توسعه و تفسیر آنها اقدام 
رو شـدن بـا  هـا جهـت روبـهانعطاف و قابلیت تغییر در ساختار و فرایند، شرط الزم در سازمان

). از سوی دیگر، یکی از دالیل عمده شکست ٢٠٠۶ 1کنونی است (کنی، تغییرات روزافزون عصر
ها، دچار فقر و ضعف در امر یادگیری هستند نیـز  ها فقر یادگیری است. این امر که سازمانسازمان

گردد. تحقیقات متعددی رابطـه تنگاتنـگ  یک مسئله تصادفی نیست و به نحوه مدیریت آنها باز می
). در پژوهشـی ١٣٩۴سرایی و همکـاران،  اند (صومعهت سازمان را بیان کردهتوان یادگیری با موفقی

) انجـام پـذیرفت، مشـخص شـد کـه عوامـل مختلفـی از جملـه زمـان ٢٠٠٨که از سوی وندی (
نامناسب برای یادگیری، عوامل فردی، هزینـه زیـاد، نارضـایتی و یـادگیری بـیش از حـد در فراینـد 

های یادگیری سازمانی؛  کننده ترین تسهل نمایند. همچنین، مهم یادگیری اثربخش اختالل ایجاد می
حمایت مدیریت سازمان، فّناوری، دسترسی به منابع، تعامـل بـا دیگـران، میـل و رغبـت یـادگیری 

  پـذیری برنامـه زمـانی و نیازهـای شـغلی  های یادگیری چندگانه، انعطاف کارکنان، استفاده از روش
  بیان گردید. 

  
  تعریف رهبری 

ای که بسیاری از این مطالب باعث سـردرگمی  گونه ادبیات رایج در باب رهبری بسیار پرحجم است؛ به
). ٢٠٠١شویم (رابینـز،  رو می موارد نیز با نظریات ضد و نقیض روبه از بسیاری در گردد و خواننده می

ان دانـش و این توجه ویژه از آنجاست که عصر حاضر متفاوت از گذشته بـوده، اصـلی سـرمایه سـازم
) و در ایـن میـان، دانـش و تجربـه مـدیران و رهبـران ٢٠١٠ 2باشد (رفیعی و همکاران، تجربه افراد می

  ) دارای اهمیت دوچندانی خواهد بود.٢٠١٢ 3عنوان ذات و جوهره سازمان (بارونز و تورمن، به
» یرهبر« مدیریت، معروف نویسندگان و نظران صاحب از تن دو فریمن، ادوارد و استونر جیمز

 یهـافعالیـت اعمال نفوذ بـر و هدایت فراینداز:  است عبارت یرهبر« اند: تعریف کرده گونه این را
                                                           
1  . Kenny   2. Rafiee et al  
3  . Burnes & Todnem 
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 برابـر نفـوذ بـا را» یرهبـر« 3یهـریخ و هینـز 2اودانل، سیریل 1کونتز، هرولد». گروه یاعضا یکار
 در اشتیاق و میل یرو از که یا گونه به است، مردم بر نفوذ فرایند یا هنر یرهبر«معتقدند:  و دانند می

اند:  آورده» رهبری«نیز در تعریف  4مورهد و گریفین». کند تالش گروه یهاهدف به دستیابی جهت
، عبارت است از: قدرت استفاده از نفـوذ بـدون اجبـار بـرای هـدایت و فرایندعنوان یک  رهبری به«

  ).٢٠٠١(رابینز، » یابی به هدفهای اعضای گروه به منظور دست هماهنگ کردن فعالیت
 کنقطۀ مشتر که دارد وجود مزبور تعاریف مشابه تقریباً  جزئی اختالفات با نیز یدیگر تعاریف

 یتأثیرگذار و این نفوذ اینکه در اما است؛ افراد بر یتأثیرگذار و نفوذ فرایند یرهبر که است این آنها
 دارد  نظـر وجـود اخـتالف نـه، یـا باشـد مشـتاقانه صـورت بـه و زور اعمال بدون باید طور حتم به

  ).١٣٩٣(طاهری و همکاران، 
  
 یرهبر یشناس انسان یمبنا
 باشیم، لذاتی قائ کرامت نوعی انسان، یبرا اگر دارد. وثیقی ارتباط شناسی انسان نوع با یرهبر ۀشیو
 ،یرهبـر ۀشـیو تصور کنـیم، پست و لئیم را او اگر و بود خواهد کریمانه او با تعامل و یرهبر ۀنحو

 کنـیم. مشـخص انسـان به را نسبت خود دیدگاه باید چیز، هر از است. پیش خوارکننده و مستبدانه
 باارزش یموجود انسان آیا است؟ هستی چگونه نظام در انسان جایگاه که کنیم سؤال باید بنابراین،

  است؟ و حقیر پست موجودی یا است، شرافت یدارا و
 بایـد سـراغ چیسـت، هستی نظام در آدمی جایگاه و منزلت ارزش، که پرسش این به پاسخ در
  ).١٣٩٠شویم (آقا پیروز،  جویا را قرآن دیدگاه و برویم کریم قرآن

  
  قرآن در انسان

بار در قرآن کریم ذکر شده است. افزون بر  ٧» آدم بنی«بار و واژه  ٣٧» بشر«بار و کلمه  ۶۵» انسان«واژه 
شده که حاکی از نهایت اهتمام قرآن به انسان است. آیات الهی، نامگذاری » انسان«آن، یک سوره به نام 

هـا و )، خلیفـه خـدا روی زمـین و دارای بـاالترین ظرفیـت۶۵انسان را برتر از دیگر موجودات (انعـام، 
)، برخوردار از فطرتی خدا آشنا (اعـراب، ٣٣−٣١های علمی و آشنا به همه حقایق هستی (بقره، قابلیت
)، ٩عنصری ملکوتی و الهی در سرشـت خـود و آراسـته بـا روح خداونـد (سـجده،  مند از )، بهره١٧٢

منـد از وجـدان  )، بهره٧٢دار خداوند در روی زمین (احـزاب،  موجودی آزاد، مستقل، انتخابگر، امانت
)، مسلط بر طبیعت ٩−٨ها (شمس، ها و زیباییاخالقی و ملهم به خیر و شر، دارای قدرت درک زشتی

                                                           
1. Harold kountz   2. Cyril O'Donnell  
3. Heinz & Hirich  4. Morhed and Grieffin  
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  کنـد. ) معرفـی می٧٠) و برخـوردار از شـرافت و کرامـت ذاتـی (اسـراء، ٢٩مان (بقـره، و زمین و آسـ
  هـا را هـا و نکـوهشهـا از انسـان، بـدترین مـذّمتها و تجلیـلقرآن کریم در کنار این ستایش      

  گـر  )، حیلـه٨ ،نیز درباره انسان دارد. براساس برخـی آیـات، انسـان دوسـتدار مـال دنیـا (عادیـات
)، ۵۴ ،)، جدال پیشه (کهف٣۴ ،)، ناسپاس و ستمگر (ابراهیم٧−۶ ،)، طغیانگر (علق٢١ ،(یونس

)، شـتابگر ١٩ ،)، حریص (معـارج٢٨ ،)، ضعیف (نساء١٠٠ ،)، بخیل (اسراء٨٣ ،مأیوس (اسراء
  شود. ) معرفی می١٢، فروش (یونس)، خودبین و فخر ۵، )، تابع هوا و هوس (قیامت١١ ،(اسراء

کنـد.  می معرفی »لئیم«را  او دیگر یا و دسته» کریم«انسان را  آیات، از یا که دسته است روشن
 شـده ارائه نظران صاحب یسو از گوناگونی یها تحلیل متعارض، ظاهر به آیات دسته دو این ۀدربار
   .شود می یخوددار آنها همۀ ذکر از اختصار، دلیل به که است

انسـان و  یمعنـو بعـد و الهی جنبۀ به مربوط را مثبت یهاویژگی نظران صاحب از یتعداد کثیر
 را مسـئلۀ تعـارض صورت، این به و انددانسته او یماد بعد و طبیعت به مربوط را منفی یها ویژگی
 معتقـد ،عالمه طباطبـایی یتفسیر یها آموزه از استفاده با آملی، یجواد هالل تاند. آی کرده حل
 دربردارنـده کـه عناصر فطرتـی است؛ از عناصر دسته دو دربردارنده انسان پیدایش و تکوین است
 تطبیـق قابـل انسـان از همـین بخـش یبرا مثبت اوصاف و است انسان یمعنو و الهی یها ویژگی

 یمـاد یهـاویژگـی و انسـانی دربردارنده غرایـز و انسان طبیعت از ناشی که طبیعی است. عناصر
 تسـخیر به و کنند استثمار را همدیگر ها شود انسان می موجب انسان وجود از بخش اوست. همین

  است.  تطبیق قابل انسان وجود از این بخش یبرا منفی یهاویژگی و درآورند هم
 غیرواقعی. یدیگر و واقعی هویت یکی اند: دانسته هویت دو یدارا را انسان برخی میان، این در
 بـه مربـوط پـذیرش آیـات ضـمن نیـز برخـی اند.دانسته واقعی خود به مربوط را مثبت یهاویژگی
 بنـابراین، انـد. منفی پرداختـه یها ویژگی به مربوط آیات توجیه و تبیین به انسان، مثبت یهاویژگی
 اساس، این ماند. بر می باقی انسان یبرا مثبت یها ویژگی و شود می توجیه انسان منفی یهاویژگی
 .شودتعریف می کرامت یدارا و مثبت یهاویژگی با انسان
  

  رهبری کریمانه
شناسـی قـرآن  هایی مبتنـی بـر انسـان در رهبری، حاوی دستورالعمل سیره نظری حضرت علی

دة بِضغث مَن  و«هد: د است. آن حضرت به یکی از کارگزاران خود چنین فرمان می  اّللین، اخُلط الشِّ
ای از  گونـه عمل را بـه؛ شدت الّشدة اال عنک التغنی حین بالّشدة اعتزم و َارفق، الرفق ماکان ارفق و

ای جز شدت  نرمش مخلوط کن و تا آنجا که رفق و مدارا کارساز است مدارا کن و در جایی که چاره
  .»عمل نداری، تصمیم به شدت عمل بگیر
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سازد و برای  حضرت در این عبارت، تکلیف کارگزار خود را در تعامل با زیردستان مشخص می
  کند.  را توصیه می» شدت عمل«و » نرمش«له نحوه رهبری او، استفاده از دو مقو

 چنین موجودی، با برخورد در ها،انسان ذاتی کرامت به توجه با و اسالم شناسی انسان مبنای براساس
مدارا  و نرمش رأفت، اصل بر است الزم بلکه باشد، خشونت اعمال و عمل شدت بر اصل نیست ممکن

بر همین اساس، این شیوه رهبری که برای انسان کرامت ذاتی باشد.  افراد سازمانی هدایت و برای راهبری
 ها اسـتوار اند. رهبری کریمانه بر کرامـت ذاتـی انسـان نامیده» رهبری کریمانه«قائل است، این سبک را 

 مجـاز ضرور، در موارد جز را نرمش از عدول و داند می اولی اصل نرمش را افراد، با برخورد در و است
 کند. می استفاده انذار هم و از تبشیر هم هاانسان راهبری در متعال نیز خدای که ونهگ همان شمارد؛ نمی
 انسان وجودی گوهر هرگز آنان و بوده چنین نیز و اولیا سیرۀ انبیا و دارد پیشی غضبش بر خدا رحمت البته
  ).١٣٩۴اند (آقاپیروز و خدمتی،  برخورد نموده با او کرامت با بلکه اند، نکرده تحقیر را

  
  فراموشی سازمانی

مفهوم فراموشی سازمانی اگرچه به سادگی قابل درک است، امـا چگـونگی سـازوکار اتفـاق افتـادن آن در 
پذیری شـرکت و یـا  تواند بر رقابت خوبی شناخته نشده است. از آنجا که فراموشی سازمانی می سازمان به 

رد تا اطمینان یابـد دانشـی کـه بایـد دور ریختـه شـود، سازمان تأثیر بگذارد، سازمان نیاز به فرایندهایی دا
شود. فراموشی سازمانی، عـدم توانـایی سـازمان در  شود و دانشی که مفید بوده، فراموش نمی فراموش می

یادگیری نیست، گاهی اوقات الزم است سازمان دانش موجود خود را به صورت آگاهانـه کنـار بگـذارد و 
). ١٣٨٩رود (حسـینی و همکـاران،  و بـا گذشـت زمـان از بـین مـی گاهی دانش به صورت غیرآگاهانه

توانــد ریشــه در اقــدامات و تصــمیمات  اقــداماتی اســت کــه می  فراموشــی ســازمانی پیامــد مجموعــه
ریزی  منـد، آگاهانـه و برنامـه ها باید به صورت نظام سازمانی داشته باشد. سازمان سازمانی و یا برون درون

 1کو و همکـاران، نگاه کنند تا در نهایـت بـه نتـایج مثبتـی دسـت یابنـد (بسـان شده به فراموشی سازمانی
کند و بسیاری  های زیادی را بر سازمان تحمیل می ). فراموشی سازمانی در بسیاری از اوقات هزینه٢٠٠٧

  ). ٢٠١٠ 2کنند (اوزمیر، از کشورهای دنیا ساالنه منابع زیادی جهت کسب دانش و اطالعات هزینه می
تاکنون مفهوم فراموشی فعال دانش به شکل فراگیری در ادبیات مدیریت دانش مورد استفاده قرار 
 نگرفته است و تحقیقات اندکی به وسیله محققان روی این مفهوم صورت گرفتـه اسـت. در جـدول

ای از تعاریفی که در ارتباط با این مفاهیم در ادبیـات وجـود دارد، بـه صـورت  ) مجموعه٢( شماره
 صه آورده شده است.خال

                                                           
1  . Besanko et al   2. Ozdemir  
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  )١٣٩١: نمونه تعاریف فراموشی سازمانی از محققان مختلف (اخوان و همکاران، ٢جدول 
  »از یاد بردن محفوظات/ فراموشی سازمانی«تعریف ارائه شده برای مفهوم  محققان
  های کهنه و غیر مؤثر یک فرایند دینامیک شناسایی و دور کردن دانش و روتین  1سگرا

ها برای یک مدت زمان طوالنی مفید  های کهنه و درک این مطلب که این روتیندور ریختن روتین  2فیلیپس هالن و دی
  کنند. نخواهد بود و مشکالتی را در راستای یادگیری بسیاری از نیازهای سازمان ایجاد می

ت زمان طوالنی برای یک فرایند سیستماتیک دور کردن اطالعات منسوخ و اطالعاتی که برای مد  3هاروی و بوکلی
  گیری مفید نخواهد بود.تصمیم

  اند. هایی که پیش از این موجود بوده ها و دانش فرایند حذف یا کاهش عادت  4آکن و همکاران

دهیم و جایگزینی آن با هایی که در حال حاضر فعالیت خود را از طریق آن انجام میدور ریختن روش  5سینکوال
  راهکارهای جدید

  کننده های کهنه و گمراهیند دور ریختن دانشفرا  6وبر
  عنوان راهی برای پذیرش شرایط تغییر های مناسب و بهتر به فراموشی گذشته و مسائل کهنه و توسعه روتین  7آرگوته

شود. فراموشی ییک تغییر اساسی در فهم و درک سازمانی که منجر به از بین رفتن ساختارهای دانشی گذشته م  8گوستاوسون
  دهد.های مدیران، آثار خود را نشان میانداز و فعالیتالبی است که در استراتژی، چشمغمرتبط با قوانین

  های جاری خود متکی باشند.دهد، افراد نباید برای مدت زمان طوالنی به اعتقادها و روشفرایندی که نشان می  9استروبوک

های کهنه) از مخزن دانش عاتی که منجر به کاهش برخی موارد (مانند استراتژیبه دست آوردن اطال 10آرگریس و اسچون
  شود.موجود در سازمان می

ویژه اعتقادی که مدیران ارشد را با  های حاکم بهشناخت ساختارهای موجود شامل اعتقادات و ارزش  11هنری
  کنند.رو میهایی روبهچالش

  بندی فراموشی سازمانی طبقه
اسـت. بـا مـرور   بندی فراموشی سازمانی، کارهای مطالعاتی اندکی صورت پذیرفتـه طبقهدر زمینه 

  اند:  شود که اندیشمندان از دو مبنا به فراموشی سازمانی توجه کرده ادبیات نظری روشن می
ورود در مقابل دانش در دسـترس و قـدیمی) و پیامـد  شده (دانش نو  ارتباط نوع دانش فراموش

  ؛)٢٠٠۴هالن،  مثبت و پیامد منفی) (دی فراموشی (پیامد
گاهانـه بـودن فراموشـی) و پیامـد  گاهانه بودن فراموشـی در مقابـل ناآ ارتباط روش فراموشی (آ

 ). ٢٠٠۵ 12،فراموشی (پیامدهای مثبت فراموشی در مقابل پیامدهای منفی آن) (آزمی
ورود به سازمان و  دانش نو تواند گیرد می از طرفی، دانشی که در سازمان مورد فراموشی قرار می

دسترس و قدیمی سازمان باشد. سـازمانی را در نظـر آوریـد کـه در ابتـدا بـا ورود یـک  یا دانش در
اوری، آن را بـه کنـاری اوری مشخص موافقت کرده و پس از مدتی به علت ناموفق بـودن ایـن فّنـفنّ 

                                                           
1  . Cegarra   2. De holan & Philips  
3  . Harvey & Buckley  4. Akgun et al  
5  . Sinkula   6. Weber  
7  . Argote   8. Gustavsson  
9  . Starbuck   10. Argyrise & Schon  
11  . Hendry   12. Azmi  
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د. در این حالت سازمان با فراموشی کن های انجام گرفته در این زمینه را فراموش می نهاده و یادگیری
توان از سازمانی یاد کـرد کـه دانـش  ورود به سازمان مواجه است. در حالتی دیگر می یک دانش نو

چندین ساله خود در زمینه تولید یک کاالی مشخص را به کناری نهاده و تولید محصـول دیگـری را 
باشـد.  نش قدیمی و در دسترس خود مینماید. در این حالت، سازمان خواهان فراموشی دا آغاز می

  ). ٢٠١١هالن،  تواند دارای پیامدهای مثبت و یا منفی باشد (دی این دو نوع از فراموشی می
نظر از نوع دانش، به روشی کـه در   ها در زمینه فراموشی سازمانی، صرف برخی دیگر از پژوهش

پرسش این است که آیـا  یاد شده زمینه ). در٢٠٠۵اند (آزمی،  افتد توجه کرده آن فراموشی اتفاق می
گاهانه دست به فراموشی می زند و یا بدون وجود برنامه و طـرح مـدونی ایـن موضـوع رخ  سازمان آ

وجود آورنده منافعی برای سازمان باشـد و گـاهی نیـز ه تواند ب دهد؟ فراموشی سازمانی، گاه می می
در نظر آورید که بـه دلیـل رخـدادی طبیعـی  ضررهایی را برای سازمان به ارمغان آورد. سازمانی را

سوزی)، بخش مهمی از دانش خود را از دسـت دهـد، طبیعـی اسـت کـه پیامـد ایـن  (مانند: آتش
توان نام برد که بخشی از دانش  فراموشی برای سازمان، زیانبار خواهد بود. در مقابل سازمانی را می

ه این جدایی از دانش قدیمی مزیتـی رقـابتی خود را کنار نهاده و به دانش نوینی مجهز شده است ک
  است.  وجود آورده  برای سازمان به

کنـد. در نگـاه او  ریزی نشده تقسـیم می ریزی شده و برنامه آزمی، فراموشی را به دو شکِل برنامه
گاهانه است کـه در آن اطالعـات و دانـش موجـود در  فراموشی برنامه ریزی شده یک عمل فعال و آ
ریزی نشـده عملـی انفعـالی و اغلـب  شوند. از طرف دیگر فراموشی برنامه ذاشته میسازمان کنار گ

شود. او از طرف دیگر به پیامدهای  غیرارادی است که اطالعات و دانش حیاتی سازمان فراموش می
اسـت. نظریـه او در   بندی کـرده را در قالب مثبت و یا منفی طبقه فراموشی توجه کرده و این پیامدها

  ). ٢٠٠۵است (آزمی،   ) آورده شده١( شماره راموشی سازمانی در شکلزمینه ف
آزمی با ترکیب دو عامل (روش فراموشی و پیامدهای فراموشی)، فراموشی سازمانی را در چهار 

توصیف از فراموشـی سـازمانی مـورد بررسـی قـرار  چهار است. در ادامه این  حالت توصیف کرده
  .است  گرفته

ها، اطالعات، دانش، مهارت  ریزی نشده، داده سازمان به صورت برنامه در این حالت 1غفلت:
دهـد و ایـن از دسـت دادن، منجـر بـه پیامـدهای  از دسـت می های خود را به سبب غفلت و روش

واسطه کمبـود مراقبـت، غفلـت و ه ها ب گردد. بسیاری از سازمان ناخواسته و منفی برای سازمان می
 دهند. اندیشی مدیران به این حالت گرفتار شده و اطالعات حیاتی سازمان خود را از دست می کوتاه

                                                           
1. Negligence 



 ۶١                                                                                                ... بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠٠۵نظریه آزمی درباره فراموشی سازمانی (آزمی،  :١شکل 

 

ریزی شـده  افتد که سـازمان بـه شـکل برنامـه این حالت از فراموشی، زمانی اتفاق می 1خرابکاری:
کند، ولی این فراموشی بـه اثـرات منفـی بـر روی عملکـرد  ها و دانش خود را فراموش می بخشی از داده

ها، اطالعات و دانش، سازمان را در محیط رقابت نـاتوان  شود. از دست دادن این داده سازمان منجر می
، عملیاتی شبیه شودناشی سازمانی نیز  های برون ریزی تواند از برنامه کند. آسیب به جایگاه رقابتی می می

  باشد. هایی از این حالت می های اطالعاتی نمونه هک کردن اطالعات و خرابکاری
ای اسـت  ریزی نشـده این حالت از فراموشی در سازمان، ناشی از اقدامات برنامه 2اضمحالل:

ها تکامـل یافتـه و رشـد  که سـازمان آورد. همچنان امدهای مثبتی را برای سازمان به ارمغان میکه پی
های گذشته را که چندان نیازی به آنها نیسـت، فرامـوش  کنند، تمایل دارند تا اطالعات و مهارت می

 باشـد کـه نتـایج منسوخ شده، نتیجه طبیعـی گـذر زمـان می یها ها و دانش کنند. فراموشی مهارت
  مثبتی را هم به همراه دارد.

این حالت بیانگر تالش سازمان در فراموشی یک تجربه تلخ و نـاموفق اسـت.  3زدایی: یادگیری
گاهانـه، بـه بـازنگری جهت در این حالت سازمان با یـک تـالش برنامـه هـای  گیری ریزی شـده و آ

کنـد.  سازمان فراموش میپردازد و بخشی از دانش خود را برای اثربخشی بیشتر  استراتژیک خود می
گاهانه است تا به دقت، اطالعاتی که سبب ایجاد نتـایج  فراموشی در این حالت، نتیجه یک راهبرد آ

  ). ١٣٨٩همکاران،  شوند از بین برده شوند (حسینی و مفید می  غیر
                                                           
1. Sabotage   2. Decay  
3. Unlearning 

 اضمحالل دانش یادگیری زدایی

 غفلت خرابکاری

 روش فراموشی
 برنامه ریزی شده برنامه ریزی نشده
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  پیشینه تحقیق
ولـی بـا بررسـی تاکنون تحقیقات زیادی در مورد هر کدام از متغیرهای تحقیـق انجـام گرفتـه اسـت، 

صورت گرفته مشخص شد که تحقیقی که هر سه متغیـر را بـه صـورت ترکیبـی و تجربـی انجـام داده 
گرا بـر  رابطـه رهبـری تحـول) «٢٠١٢باشد، یافت نشد. در همین راستا، گارسیا مورالس و همکـاران (

نتایج تحقیق نشـان را مورد بررسی قرار دادند. » عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری
گرا از طریق یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکـرد سـازمانی تأثیرگـذار اسـت.  داد که، رهبری تحول

گرا بر یـادگیری سـازمانی نیـز تـأثیر مثبـت و معنـاداری دارد. اسـمیت و ایلـز  همچنین، رهبری تحول
ه منظـر رفتـاری، اجتمـاعی و ) در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که فراموشی سازمانی از س٢٠١١(

) در تحقیقـی بـه ٢٠١٠شـود. زنـگ و چـن ( شناختی باعث تسهیل در فرایند یـادگیری سـازمانی می
بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و نوآوری سازمانی با تأکید بر یادگیری سازمانی، بـه ایـن 

تأثیرگـذار در یـادگیری سـازمانی و نتیجه دست یافتند که فراموشی سازمانی هدفمند یک مؤلفه مهم و 
) در تحقیقی با عنوان تأثیر رهبری معنوی بـر قابلیـت ٢٠٠٩باشد. آیدنی و سیالن (مدیریت دانش می

یادگیری سازمانی، این موضوع را مورد بررسی قرار دادند و به این یافته رسـیدند کـه رهبـری معنـوی و 
  ی با همدیگر دارند. قابلیت یادگیری سازمانی همبستگی مثبت و معنادار

بررسـی نقـش رهبـری معنـوی در توسـعه «) در تحقیقی بـا عنـوان ١٣٩٣صیادی و همکاران (
، به این نتیجه دست یافتند کـه رابطـه بـین »سازمانی: تبیین نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی

باشـد. همچنـین،  رهبری معنوی با قابلیت یادگیری سازمانی و توسعه سازمانی مثبت و معنادار مـی
نـژاد و  قابلیت یادگیری در رابطه بین رهبری معنوی و توسعه سـازمانی نقـش میـانجی دارد. عزیـزی

موشی سازمانی به این نتیجه دسـت یافتنـد ا) در پژوهش خود در مورد رهبری و فر١٣٩٣همکاران (
متـین و  عـیکه سبک رهبری تـأثیر مسـتقیم و معنـاداری بـر فراموشـی سـازمانی هدفمنـد دارد. زار

) در تحقیقی به بررسی رهبری معنوی بر قابلیت یادگیری سـازمانی در پژوهشـگاه ١٣٩١همکاران (
انـداز  های رهبری معنـوی (چشـم حوزه و دانشگاه پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفه

معنـادار وجـود دارد.  دوستی کمترین تأثیر) و قابلیت یادگیری سازمانی ارتباطی بیشترین تأثیر و نوع
گـرا،  تأثیر بیشتر سبک رهبری تحول با وجودها رسیدند که  ) به این یافته١٣٩٠مشبکی و همکاران (

گرا بر فراموشی سازمانی هدفمند تأثیر دارنـد و ایـن  گرا و رهبری عمل هر دو نوع سبک رهبری تحول
) بـا انجـام یـک ١٣٨٨( تأثیر از نوع مثبت مشخص گردید. همچنین، حاجی عزیـزی و همکـاران

تحقیق مروری و کیفی، بیان کردند که فراموشی سازمانی با پویایی دانش مرتبط است و در یادگیری 
  کند.   سازمانی نقش مؤثری را ایفا می

با توجه به مرور ادبیات تحقیق، محققان به دنبال بررسی رابطـه میـان سـبک رهبـری کریمانـه، 
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نظـران و متخصصـان قـرار  از صاحب یار تعدادیها در اخت پرسشنامه، سؤال یینان از روایاطم یبرا
ار یها، پرسشنامه مورد نظر در اخت سؤال ییشان در خصوص روایل مثبت بودن نظر ایداده شد و به دل

پرسشـنامه، روش سـنجش  یها سؤال یدرون یداریو پا ییایپا یبررس یمونه هدف قرار گرفت. بران
بـه  ٨٨/٠رونبـاخ ک یب آلفـایرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و چـون ضـرک یب آلفایضر ییایپا

 مطلوب است.  ییایپا یپرسشنامه مورد استفاده دارا رو از ایندست آمد، 
سا و سرپرستان شـرکت نفـت و گـاز پـارس بـا ؤشامل مدیران، ر ین پژوهش جامعه آماریدر ا

ن حجم نمونه ییتع یبرا. شدنفر برآورد  ٧۵٠باشد که حدود  سطح تحصیالت کارشناسی به باال می
 بـه دسـتنفـر  ١٩٧آماری مورد نیاز این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شده است که تعـداد آن 

 د:باش آمد. این فرمول به صورت زیر می
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P۵/٠ر؛ ی: برآورد نسبت صفت متغ =P   
ε =٠۶/٠: مقدار اشتباه مجاز  
Z٩۶/١درصد؛      ( ٩۵نان یر نرمال واحد متناظر با سطح اطمی: متغ=Zα/2(  
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پرسشنامه توزیع شد کـه تعـدادی بـه دلیـل  ٢۴٠طبق برآورد حجم نمونه آماری مناسب، ابتدا 
پرسشنامه مورد تحلیل قـرار گرفـت. همچنـین، قابـل  ٢١٠کنار گذاشته شد و در نهایت  نقص زیاد

آوری شـده های جمعگیری روش تصادفی ساده بوده است. در نهایت دادهذکر است که روش نمونه
  مورد تحلیل قرار گرفت. LISRELو  SPSSافزارهای  وسیله پرسشنامه با استفاده از نرمه ب

  
  های تحقیق یافته

  جنسـیت، سـن،  :) آمـار توصـیفی کـه شـامل٣نمونه معتبـر تحقیـق، در جـدول ( ٢١٠با توجه به 
گونـه کـه در جـدول  دهـد. همان دهندگان است را نشـان می سازمانی، سابقه و تحصیالت پاسخپست 
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کننـدگان  درصد از تعداد کل شرکت ٧٢/٢۵درصد و کارکنان زن  ٢٨/٧۴است، کارکنان مرد  نمایان
 ٧١/۵سـال  ٣٠ دهندگان به شرح ذیل: سـن زیـر وانی پاسخا. درصد فراند  اختصاص دادهبه خود را 

درصد و باالتر از  ٠۵/٣٩سال  ۴٠−٣۶درصد، برای سن بین  ١٠/٣٨سال  ٣۵−٣١درصد، کارکنان 
  باشد. فراوانی و درصد بقیه خصوصیات در جدول نمایان است. درصد می ١۴/١١سال  ۴٠

  
  دهندگان پاسخ: خصوصیات ٣جدول 

 درصد تعداددرصدتعداد
سابقه                  جنسیت             

 ٪۵٧/٨ ١٨ سال۵کمتر از٪١۵۶٢٨/٧۴مرد
 ٪٣٨/٢٢ ۴٧ سال١٠تا۶٪۵۴٧٢/٢۵زن

 ٪۴٨/۴٠ ٨۵ سال١۵تا١١ سن                
 ٪١۴/١٧ ٣۶ سال٢٠تا١۶٪١٢٧١/۵سال٣٠کمتر از 

 ٪۴٣/١١ ٢۴ سال٢٠باالی٪٨٠١٠/٣٨سال٣۵تا  ٣١
 تحصیالت                ٪٨٢٠۵/٣٩سال۴٠تا  ٣۶

 ٪۴٢/۵١ ١٠٨ کارشناسی٪٣۶١۴/١١سال۴٠باالی 
 ٪٢۴/٣۵ ٧۴ کارشناسی ارشد

 ٪٣۴/١٣ ٢٨دکتری

  
  سازی معادالت ساختاری مدل

 یمعـادالت سـاختار یسـاز شده بودند، از مـدل بیان ها فرضیهه در ک یبه منظور سنجش رابطه عل
د شـود، ییر، تأیا همان نمودار مسی یه مدل ساختارکنیا یه براکاست  آوری یاد. الزم به شداستفاده 

ب یو ضـرا t-valueر ید مقـادیـبا در ثـانیداشته باشـند و  یآن برازش مناسب یها د شاخصیبا ابتدا
، ٣تـر از  کوچـک) df( یبـه درجـه آزاد Xم، نسـبت کـ Xدار باشند. اگرمقـدار  یاستاندارد معن

RMSEA یزو ن ٠٫٠۵تر از  کوچک GFI  وAGFI جـه یتـوان نت یباشـند، مـ درصـد ٩٠تر از  بزرگ
تر باشـند،  کوچک -٢ا از یتر  بزرگ ٢ز اگر از ین tر یمقاد دارد. یار مناسبیبس برازش ه مدل،کگرفت 

  بود.دار خواهند  یمعن درصد ٩٩نان یدر سطح اطم
د ییـهـا تأ مناسب مدل یشود، اعتبار و برازندگ یمشاهده م ٢و  ١ه در نمودار شماره کطور  همان

 ٣ی در مدل کمتـر از دو به درجه آزاد یاکو نسبت  ٠۵/٠متر از ک RMSEAه مقدار شود، چراک یم
  درصد است.  ٩٠ یدر مدل باال AGFIو  GFIز مقدار یبوده و ن
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  پژوهش در حالت تخمين استاندارد سازي : مدل1نمودار 

های مشاهده شده، منطقی بـودن مـدل مفهـومی تحقیـق را اذعـان دارنـد.  )، داده٢در نمودار (
باشند و با توجه به بارهای عاملی استاندارد شده مشاهده  ارتباط تمامی عوامل مستقیم و معنادار می

تری بـا متغیـر مربوطـه  داشته باشد، ارتباط قویتری  شود که هر کدام از ابعاد که بار عاملی بزرگ می
های رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی، ارتبـاط  عاملی مؤلفه از حاصلضرب بار بر این افزوندارد. 

  توان محاسبه کرد. های رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی را می بین مؤلفه
ده مدل ساختاری پـژوهش خروجی بعدی، قسمت معناداری ضرایب و پارامترهای به دست آم

 ٢باشـند؛ چـون مقـدار آزمـون معنـاداری آنهـا از عـدد  دهد که کلیه روابط معنادار می را نشان می
  تر است. بزرگ
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Chi- Square=533.53,  df=227,  P-value=0.00012,  RMSEA=0.034 
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  : ضرايب معناداري مدل ساختاري پژوهش2نمودار 

 )۴(کـه در جـدول  گونـه  . هماناند شدههای پژوهش بررسی  در جدول زیر نتایج آزمون فرضیه
  پژوهش تأیید شده است. ۀمشخص است، هر سه فرضی

  
  لیزرل از استفاده با ساختاری معادالت سازی مدل روش به ها فرضیه آزمون نتایج :۴ جدول

 نتیجه معناداری عدد استاندارد ضریب ها فرضیه
  تأیید  ٨۶/۶ ٧٢/٠فرضیه اول
  تأیید  ٢١/٨ ٩٠/٠ فرضیه دوم
  تأیید  ١۴/٧ ٨۵/٠فرضیه سوم

2=533.53     df= 224     RMSEA=0.034    GFI= 0.92    AGFI= 0.93 
NFI=0.95         CFI=0.96

  
  گیری بحث و نتیجه

کید بر فراموشی  این پژوهش بر شناخت و تحلیل رابطه بین رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی با تأ
و الزم  کند میسازمانی هدفمند تمرکز دارد. هر مدیری در سازمان سبک خاصی از رهبری را اعمال 

است که این سبک رهبری با مفاهیم مدیریتی جدید مورد تحلیل قـرار گیـرد؛ ایـن مقالـه در همـین 
  راستا انجام پذیرفته است. 

فرضیه اول تحقیق به این صورت است که رهبری کریمانه رابطه معناداری با فراموشی سـازمانی 
دهـد،  های پـژوهش نشـان مـی . یافتهدهنده تأیید این فرضیه است هدفمند دارد. نتایج تحقیق نشان

هـای دیگـر محققـان کـه  رهبری کریمانه بر فراموشی سازمانی اثر مستقیم دارد. این نتایج بـا یافتـه
انـد، همخـوانی دارد (مشـبکی و  های دیگر رهبری را روی فراموشی سازمانی بررسـی نمـوده سبک

گـردد  ورد بررسـی پیشـنهاد مـی). بنابراین، به شرکت مـ١٣٨٨؛ مشبکی و ربیعه، ١٣٩٠همکاران، 

Chi -  Square = 533.53,  df =227,  P-value = 0.00012,  RMSEA= 0.034 
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گونه که در قرآن کریم،  مفهوم مدیریت سازمان (همان ضمن اهمیت قائل شدن برای رهبری؛ جدا از
معنای واقعی کلمه از رهبری در شـرکت اسـتفاده نماینـد و از  روایت و احادیث) بیان شده است؛ به

و حذف اطالعات اضافی و این طریق شرکت را به سمت حفظ اطالعات و مدارک مفید و ضروری 
توانـد  سوی رهبـری کریمانـه بسـیار سـودمند مـی غیرضروری سوق دهند. در این راستا، حرکت به

  باشد.  این رهبری برگرفته از آیین و فرهنگ اسالمی جامعه می ؛ زیراباشد
فرضیه دوم تحقیق به این صورت است که رهبری کریمانه رابطه معناداری با یادگیری سـازمانی 

رد. نتایج ارزیابی مدل ساختاری داللت بر ایـن موضـوع دارد کـه رهبـری کریمانـه بـر یـادگیری دا
؛ ١٣٩٣سازمانی نیز اثر مستقیم و معناداری دارد. این موضوع با مطالعـات (آخـربین و همکـاران، 

ه بیـان گونـه کـ ) مطابقـت دارد. همـان١٣٩١؛ زارعی متین و همکاران، ١٣٩٢چوپانی و همکاران، 
هـایی اسـت کـه سـازمان دانـش را ایجـاد، تکمیـل و  برگیرنـده روشیـادگیری سـازمانی در گردید

های کارکنـان بهبـود و  های سازمانی، مهارت کنند و با رواج آن در فرهنگ و فعالیت سازماندهی می
رو مدیریت سازمان ضمن برخورد توأمان با نـرمش و حفـظ  یابد؛ از این کارایی سازمانی توسعه می

ه تواند انگیزه و رضایت را در کارکنان شرکت باال ببرد و از این طریق شـرکت را بـ انسانی میکرامت 
  سوی سازمانی یادگیرنده راهبری نماید.

کند کـه بـین فراموشـی سـازمانی هدفمنـد و یـادگیری سـازمانی رابطـه  فرضیه سوم نیز بیان می
وشی سـازمانی هدفمنـد بـر یـادگیری دهد که فرام های پژوهش نشان می معناداری وجود دارد. یافته

سازمانی اثر مستقیم و معناداری دارد. این یافته با نتایج تحقیقـات برخـی از پژوهشـگران همچـون 
 ؛ آنتـوس٢٠١١ 1،هالن، ژنگ و چن، کو، السـویترا؛ انجـام شـده اسـت، همخـوانی دارد (کـو دی

). بـا توجـه بـه ٢٠٠۴ 3،ویتـرا ؛ لهـیس٢٠٠۴هـالن و فیلیـپس،  ؛ دی٢٠١١ 2،ویجانده و همکاران
سیستماتیک دور ریختن اطالعـات منسـوخ و اطالعـاتی کـه  فرایند«تعریف فراموشی سازمانی که 

سوی سـازمان  و همچنین حرکت به» گیری مفید نخواهد بود برای مدت زمان طوالنی برای تصمیم
هـای متفـاوت  انیزمیادگیرنده، مدیران و رهبران شرکت نفت و گاز پارس باید کارکنان خود را بـا مکـ

هـای قـدیمی،  های جدید و به چالش کشـیدن روش که ضمن انتخاب و امتحان روش کنندتشویق 
های جدیـد اسـتفاده نماینـد. در ایـن  روشاز و  بگذارندهای منسوخ شده را کنار  اطالعات و روش

ریمانـه) اتخاذ رهبـری مناسـب (رهبـری ک ،ایران ،مسیر با توجه به فرهنگ اسالمی کشور عزیزمان
  بسیار کارگشا خواهد بود. 

های تحقیق، مؤلفه نرمش و رفق رهبـری کریمانـه  همچنین باید به این نکته اشاره کرد که طبق یافته
                                                           
1  . Ku   2. Antos-Vijande et al  
3  . Lehesvitra 
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تأثیر بیشتری نسبت به مؤلفه شدت عمل بر فراموشی سازمانی هدفمند و یـادگیری سـازمانی دارد. کـه 
ها باید اصل را بـر رأفـت،  دارد، در برخورد با انسان میشناسی اسالمی که بیان  این یافته با مبانی انسان

  ).١٣٩٠نرمش و مدارا برای راهبری و هدایت سازمانی افراد باشد؛ مطابقت دارد (آقاپیروز، 
شرکت نفت و گاز پارس برای  ویژه بههای نفتی و  دهد که شرکت های این پژوهش نشان می یافته

ظرفیت یادگیری خود دارند. همچنین طبق نتـایج  یو ارتقا دستیابی به مزیت رقابتی، نیاز به تقویت
شود که بهبود یادگیری سازمانی مستلزم تسـهیل و  پژوهش، توجه مدیران به این نکته مهم جلب می

فراموشی سازمانی است تا سازمان بتواند دانش کهنـه و قـدیمی خـود را طبـق یـک  فرایندمدیریت 
و دانش جدید را جایگزین آن نماید. از این طریق دانش جدیـد ریزی شده کنار گذاشته  برنامه فرایند

بین کارکنان سازمان تسهیم شده و این تجربیات و دانش خود موجبات بالندگی سـازمانی را فـراهم 
خصوص مؤلفه نرمش  های تحقیق رهبری کریمانه و به آورد. برای دستیابی به این مهم طبق یافته می

  یادی دارد.و رفق این سبک رهبری تأثیر ز
هـا مواجـه بـود.  های دیگر با برخی از محـدودیت است که تحقیق حاضر مانند پژوهش گفتنی

کـه مبنـای باشـد؛ چرا هـا می مربوط به احتمـال سـوگیری افـراد در ارائـه پاسـخنخست محدودیت 
افراد بوده است. از آنجا کـه ایـن پـژوهش در  از سویها از طریق تکمیل پرسشنامه  آوری داده جمع

هـای  ممکـن اسـت بـرای جامعـه رو از ایـنهای نفتی استان بوشهر انجام شده است،  سطح شرکت
یـابی معـدالت سـاختاری  مربوط به مـدلسوم آماری دیگر نتایج متفاوتی حاصل شود. محدودیت 

هـای  ها برازش داشته باشد، هنوز ممکن است مـدل است، به این معنا که حتی اگر یک مدل با داده
کـه بـرازش مـدل  حـالی ها برازش داشته باشد. بنابراین، در داشته باشد که با این دادهدیگری وجود 

  کند که آن مدل تنها مدل معتبر است. کند؛ هرگز ثابت نمی ساختاری، آن مدل را تأیید می
 های دیگر رهبری بر فراموشـی شود تا در راستای مطالعات آتی، تأثیر سبک در ادامه پیشنهاد می

تـوان ایـن تحقیـق را در دیگـر  فمند و تصادفی) مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، میسازمانی (هد
گاهی کسب کرد.  صنایع انجام داد تا نسبت به اعتبار و تعمیم   پذیری مدل پیشنهاد شده، آ
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  منابع

  
 یرهبـر کرابطـه سـب« ،)١٣٩٣زاده بـاقی ( نقـیعبـاس و  زاهـد بـابالنعـادل آخربین، پیمان؛  .١

مجله توسعه پژوهش در پرسـتاری  ،»پرستاران یاق شغلیبا اشت یسازمان یریادگی خدمتگزار و
  . ١سال یازدهم، شماره  ،و مامایی

فراموشـی فعـال  فراینـدتحلیـل « ،)١٣٩١( پژمان شـادپورباقرزاده نیری و مهدی اخوان، پیمان؛  .٢
دوره  ،ایرانهای مدیریت در  پژوهش ،»ادژن های کهنه و قدیمی: بیمارستان شهید هاشمی دانش
  .٢، شماره ١۶

هـای  نقش و اهمیت مدیریت دانش در سازمان« )،١٣٩٢پور ( رجب بابااحمدی، سارا و ابراهیم .٣
المللـی شـهید  هـای بـین سالن همـایش :تهران ،ششمین کنفرانس مدیریت دانش ،»یادگیرنده

  بهشتی.
شـماره  ،سـال اول ،های مدیریتی اسالم و پژوهش ،»رهبری در اسالم« )،١٣٩٠( آقا پیروز، علی .۴

  .١١۶−٩١ص ،٣
پژوهشـکده چـاپ اول، قـم:  ،مـدیریت در اسـالم )،١٣٩۴( خدمتی ابوطالبو  آقا پیروز، علی .۵

  .حوزه و دانشگاه
ملکـی حسـوند  مسـلمرحیمـی و رئـوف پور؛  مـریم کـاظم سیادت؛ علی؛ سیدچوپانی، حیدر .۶

ن در دانشـگاه یآفـر ن تحولرهبرا ینیآفر ها در پرتو نقش در سازمان یریادگیش یافزا« )،١٣٩٢(
سـال  ،فصـلنامه مـدیریت سـالمت». ١٣٩٢−١٣٩١ یلیاصفهان در سال تحص کیعلوم پزش

  .۵٢شانزدهم، شماره 
فراوشـی سـازمانی: « )،١٣٨٨و شـیما مـرادی (عصـمتی  دخـت محدثـهعزیزی، نادیا؛  حاجی .٧

فنـاوری فصـلنامه علمـی پژوهشـی پژوهشـگاه علـوم و  ،»رویکردی نوین در مدیریت دانـش
  .٣٣٠−٣١٧ص، ٢، شماره ٢۵، دوره اطالعات ایران

فراموشـی سـازمانی؛ چـالش « )،١٣٨٩خسروانی ( فرزانهو جاللی رضا یعقوب؛ حسینی، سید .٨
  .۴، سال دوم، شماره نامه مدیریت تحول پژوهش ،»مهم مدیران در عصر جدید کسب و کار

 )،١٣٩۴نخسـتین ( محمدرضا ویزدانی  سرایی؛ شهرام صومعهحسینی، محمدعلی؛ نادیا منتظر  .٩
 هـای آن در دانشـگاه کننـده بررسی وضـعیت قابلیـت یـادگیری سـازمانی و موانـع و تسـهیل«
ــوان  ــتی و ت ــوم بهزیس ــی عل ــکی ،»بخش ــوم پزش ــوزش در عل ــعه آم ــه توس  ،٨، دوره مجل
  .١٠١−٩٣، ص١٧شماره  



 ٧١                                                                                                ... بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی

 

جلـد  ،محمد اعرابـی، ترجمۀ علی پارسیان و سـیدرفتار سازمانی )،١٣٨۵( رابینز، استیفن پی .١٠
 .های فرهنگی دفتر پژوهشتهران: ، ١٢

 یریادگیـ یبـر موانـع توسـعه نظـر یکنکاشـ«)، ١٣٩٠پـور ( عبـاسعباس  و مقدم، آرش رسته .١١
، ۵٠شــماره  زدهم،ی، ســال ســو توســعه تیریفصــلنامه مــد، »نقادانــه یکــردیرو ،یســازمان

 .٣۵−٢٣ص
ر یثأتـ یبررسـ« )،١٣٩١حیـدری ( فـائزهو  احمـدی مریم مرام؛ متین، حسن؛ سحر نیک زارعی .١٢

 ،»در پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه یسـازمان یریادگیـت یـبـر قابل یمعنـو یرهبر یها لفهؤم
  .٢سال اول، شماره  ،فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسالمی

بررسـی « )،١٣٩٣(وزیـری  صـادقفراز  جبار باباشاهی و؛ احمدزاده سلیمانصیادی، سعید؛  .١٣
توسعه  ،»نقش رهبری معنوی بر توسعه سازمانی: تبیین نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی

  .١٠٨−٧٩، ص۴٩، شماره سازمانی پلیس
هـای  ارتباط بین سـبک« )،١٣٩٣(خوشرنگ  حسینطاهری، ماهدخت؛ عطااله اسدی لویه و  .١۴

فصلنامه پرستاری و  ،»های آموزشی و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی رهبری مدیران گروه
  .٧١، شماره ٢۴سال  ،نگر مامایی جامع

طراحی مدل تأثیر سـبک « )،١٣٩٣مرادزاده ( عبدالباسطحسین جناآبادی و نژاد، بهاره؛  عزیزی .١۵
یابی  رهبری بـر فراموشـی سـازمانی هدفمنـد و عملکـرد سـازمانی بـا اسـتفاده از روش مـدل

  . ٩۶−٧۵، ص٢۵ال هفتم، شماره ، سهای مدیریت عمومی پژوهش ،»ختاریمعادالت سا
فراموشی سازمانی هدفمنـد (اسـتراتژیک): اکسـیر « )،١٣٨٨ربیعه ( مسعودو  مشبکی، اصغر .١۶

  .۴، شماره ١٣دوره  ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ،»پذیری در سازمان رقابت
بررسـی تـأثیر « )،١٣٩٠(عنـدلیب اردکـانی داوود عنـدلیب اردکـانی و نادر مشبکی، اصغر؛  .١٧

فصلنامه  ،»های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند: رویکردی نوین در مدیریت دانش سبک
  .۴۴سال چهاردهم، شماره  ،مدیریت سالمت

18. Alavi M. , Leidner D.E. (2001), "Knowledge Management and 
Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and 
Research Issues", MIS Quarterly, Vol. 25, No. 1. 

19. Azmi, F. T. (2005), "Mapping the Learn-Unlearn-Relearn Model 
Imperatives for Strategic Management", Indian Journal of Training & 
Development , pp. 4-14. 

20. Besanko, D., Doraszelski, U., Kryukov, Y., & Satterthwaite, M. (2007), 
"Learning-by-doing, organizational forgetting, and industry dynamics", 
Econometrica, 78(2), 453-508. 



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ٧٢

21. Bettis R, Prahalad, C. (1995), "The dominant logic: Retrospective and 
extension", Strategic Management Journal, No. 16: pp. 5-14. 

22. Burnes, B; Todnem, R. (2012), "Leadership and Change: The Case for 
Greater Ethical Clarity", J Bus Ethics, No. 108, pp. 239: 252. 

23. Casey, A.j; Olivera, F. (2011), "Reflections on Organizational Memory 
and Forgetting", Journal of management inquiry, Vol. 1, pp. 1- 6. 

24. Davenport, T; Prusak, L. (1998), "Working knowledge: How 
organizations manage what they know", Harvard Business School Press. 

25. De Holan, P. M. (2004), "Managing Organizational Forgetting", 
MITSloan Management Review, pp. 44-52. 

26. De Holan P.M. (2011), "Agency in Voluntary Organizational 
Forgetting", Journal of Management Inquiry, Vol. 20, No. 3. 

27. De Holan P.M., Phillips N., Lawrence, T.B. (2004), "Managing 
Organizational Forgetting", MIT Sloan Management Review, Vol. 45, 
No. 2. 

28. García-Morales, V.J; Jiménez-Barrionuevo, M.M; Gutiérrez-Gutiérrez, 
L. (2012), "Transformational leadership influence on organizational 
performance through organizational learning and innovation", Journal 
of Business Research, No. 65, pp. 1040–1050 

29. Kenny   J (2006),  "Strategy   and  the     learning  organization: a 
maturity model for The  formation of  strategy",  The  Learning 
Organization, 13(4), pp.35-8. 

30. Ku, T.H. (2011), "How to improve organizational performance through 
learning and knowledge?", International Journal of Manpower, 32(5): 
pp.581-60. 

31. Lehesvitra,T. (2004), "Learning to Forget and Forgetting to Learn", 
Development and Learning in Organizations, 18(6), pp.26-29. 

32. Özdemir, Selcuk (2010), "To err is human, but to persist is diabolical: 
Loss of organizational memory and e-learning projects", Computers & 
Education, No. 55, pp. 101-108. 

33. Rafiee, M; Mosavi, M; Amirzadeh, R. (2010), "Formulating and 
Elaborating a model for the recognition of intellectual capital in Iranian 
Universities", World Applied Science Journal, Vol.10, pp. 23: 28. 

34. Santos-Vijande M.L; López-Sánchez J; Respalacios, J. (2011), "How 
organizational learning affects a firm's flexibility, competitive strategy 
and performance", Journal of business research, doi:10.1016/j. 
jbusres.2011.09.002. 



 ٧٣                                                                                                ... بررسی رابطه بین سبک رهبری کریمانه و یادگیری سازمانی

 

35. Wendy D. (2008), "Barriers  to and  facilitators managers   workplace  
learning  in small and  large knowledge–based  firms, Small business  
institute resaerch  Review, Vol. 35, pp. 79-93.  

36. Zeng, J; Chen, C. (2010), "The Relationship between  Intentional 
Organizational Forgetting and Organizational  Innovation:  The   
Mediating Effect of Organizational Learning Capability", School of  
Business  Administration South China University of Technology 
Guangzhou, China. 




