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Abstract 
Background and Aim: In recent decades, organizations have moved from the concept of comprehensive 

quality to the concepts of organizational learning, intelligence, and forgetfulness, and continuous improvement 

globally to maintain their competitive position. The aim of this study was to determine the relationship between 

organizational intelligence and learning with organizational forgetfulness in a navy hospital. 

Methods: The statistical population included Iranian employees of a navy hospital, of which 320 people were 

selected by simple random sampling. Albrecht organizational intelligence questionnaire, Neef organizational 

learning questionnaire, and Halen & Phillips organizational forgetfulness questionnaire were used to collect data. 

Data were analyzed with SPSS-18 software. 

Results: The results indicate that in general, organizational intelligence and learning predict organizational 

forgetfulness. Each of the components of predictive variables, organizational learning (R=0.38) and organizational 

intelligence (R = 0.57) positively and significantly predicts the criterion variable, i.e. organizational forgetfulness. 

Conclusion: Organizational intelligence and learning have a positive and significant effect on organizational 

forgetfulness. Employers need to motivate and encourage employees in the organization, leading them to 

purposefully forget old and outdated knowledge. Also, employees should be guided to acquire, distribute, transfer 

and apply existing useful knowledge, new knowledge as well as implicit knowledge. 
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 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران آدرس: 

 

 

 ایه بیمارستان ی ازیکدر  بررسی رابطه بین هوش و یادگیری سازمانی با فراموشی سازمانی

 یروی دریایین

 
 9، انوشیروان ظفری ریگکی7، مجتبی شاهنوشی* 1کامران مالکپور لپری

 
 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 1

 ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، اصفهاناستادیار، گروه مدیریت فرهنگی 2
 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، اصفهان 3

 

 13/12/1301 پذیرش مقاله:     22/90/1301 دریافت مقاله:

   دهکیچ
دهه های اخیر سازمان ها برای حفظ وضعیت رقابتی خود از مفهوم کیفیت جامع به سمت مفاهیم یادگیری سازمانی،  در ف:هدزمینه و 

ادگیری هوش و یهوش سازمانی، فراموشی سازمانی و بهبود مستمر در سطح جهانی حرکت کرده اند. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین 

  انجام شد. یروی دریایین ارستانسازمانی با فراموشی سازمانی در یک بیم

گیری تصادفی ساده نفر به روش نمونه 329تعداد وابسته به نیروی دریایی بود که جامعه آماری شامل کارکنان یک بیمارستان  ها:روش

 لیپسفی و انی هالنپرسش نامه هوش سازمانی آلبراخت، یادگیری سازمانی نیف و فراموشی سازم انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه

 .تحلیل شد SPSS-18استفاده شد. داده ها با نرم افزار 

ریک از مولفه های کنند. هبینی مینتایج بیانگر این است که به طور کلی هوش و یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی را پیش ها:یافته

به طور مثبت و معنادار متغیر ملاک یعنی فراموشی سازمانی ( R=0.57) و هوش سازمانی( R=0.38) یادگیری سازمانی متغیرهای پیش بین،

 .را پیش بینی می کند

تشویق و  انگیزش، ایجاد باید با دارد. مدیران معنادار و سازمانی تاثیر مثبت فراموشی هوش و یادگیری سازمانی بر گیری:نتیجه

 توزیع، کسب، به را دهند. همچنین، افراد قدیمی سوق و کهنه شدان فراموشی سوی به هدفمند ورط به را آنها سازمان، در افراد تحریک

   .کنند هدایت ضمنی دانش نیز و جدید دانش موجود، مفید دانش کارگیری به و انتقال

 
 .هوش سازمانی، یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی، بیمارستان، نیروی دریایی :هاکلیدواژه
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 و همکاران مالکپور لپری/  232

 1931 زمستان، 4 ، شماره1 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
 محیط در ایگسترده و سریع تغییرات با هاسازمان امروزه 

 رو روبه اقتصادی و تکنولوژیکی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی،

 متغیر، و پویا بسیار جو یک در هاسازمان موفق واکنش .شوندمی

 یافتن و ذیربط اطلاعات کردن فراهم جهت آنها توانایی به بستگی

 هستند. روروبه آنها با که است مشکلاتی برای مناسب هایحلراه
 موهبت مهمترین دانش که هستند باور این بر اجرایی مدیران اکثر

 مغزی، ذهنی آگاهی که کنندمی باور آنها است. سازمان در نعمت یا

 چیزی همان آنهاست، سازمان در مهم و عمده اصلی هوشیاری، و

 کنند تا می تلاش لذا شود،می سازمان در رقابت ایجاد موجب که

 یابند دست صحیح رقابت یک به تا رندبب بهره سازمانی هوش از
(3-1).Albrecht  داشتن به مشروط را یک سازمان موفقیت 

 های هوشمندسازمان و های هوشمند تیم هوشمند، عوامل: انسان

 از گروهی، ذهنی از کند جلوگیری و پاسخگویی برای او .داند می
 .(2) کندهوش سازمانی استفاده می عنوان

 آمیزیموفقیت طور به وش سازمانیه از که هاییسازمان

 و برده، سود انسانی منابع از احسن به نحو ،کنند می استفاده
 استعداد آنها برسند. در اهداف به تا ؛گیرندمی تصمیمات منطقی

 عنوانبه سازمان، و به کنندمی استفاده آن از که دارد وجود پنهان

 صورتیکه در .کنندمی فکر آن بهبود به کمک و پیچیده سیستم

 با هاسازمان شود، فراهم ها سازمان هوش ارتقای برای لازم زمینة

 اهداف یافتن تحقق هوشمندانه، اقدامات با کمتر اما انرژی صرف

 (.5)یابد می آنها ارتقا اثربخشی یعنی کنندمی تسریع و تسهیل را
 هایاز پایه یکی عنوان به سازمانی نیز از طرفی دیگر یادگیری

 رقابتی مزیت کسب ابزارهای از یکی و دانش مدیریت استقرار

 و تحولات. آیدیم شمار به کنونی های مدیران سازمان برای
 باشد.می یادگیری و به دلیل آموزش امروز دنیای هایدگرگونی

 اندازچشم از فراتر بسی آدمی، رشد در یادگیری اهمیت شک بدون

 برقراری لاعات،اط انتشار اوست. یادگیری همچنین هایاندیشه

 افزایش را هاسازمان در گیریتصمیم کیفیت و آگاهی ارتباط،

افراد  در ابتدا دانش، که دارند توافق پژوهشگران بیشتر (.6) دهدمی
 به دانش این انتقال از اطمینان سازمان، هر چالش شود.می ایجاد

مرحلة  اولین فردی، یادگیری است. سازمانی و گروهی سطوح
 باوجود سازمانی یادگیری است. سازمانی یادگیری مسیر در اساسی

فرصت های  و مزایا پاسخ، بی هایپرسش و مشکلات برخی
 فردی یادگیری حال، این با کند.می ارائه هاسازمان برای مناسبی

یادگیری،  این دهند. رخ سازمان در توانندمی دو هر سازمانی، و
 گرفته به کار جدید اررفت یا اقدام شکل به سازمان در باید سپس

شود که در نتیجه باعث فراموشی و عقب ماندگی سازمان ها نشود 
(7.)  

 اتفاق هانسازما مهارت و دانش در زیادی تغییرات روزه هر

 و هادانش حفظ بر علاوه هابیشتر، سازمان امدی کار افتد. برایمی
 های دانش که هستند این نیازمند خود، نیاز مورد های مهارت

 را خود مانایی بتوانند تا بگذارند کنار را خود غیرضروری و قدیمی
 در و نبوده افزایی دانش به فقط محدود یادگیری کنند. اما حفظ

سازمانی است.  یادگیری لازمة غیرمفید، دانش گذاشتن کنار مواردی
 شناخته سازمانی فراموشی عنوان با سازمانی ادبیات در مفهوم این

 است زیانبار سازمان برای گاهی سازمانی موشیفرا (.1) شود می

 مثبتی اثرات تواند می ها مهارت ها و دانش فراموشی نیز گاهی و

مدیریت دانش به عنوان یکی از  آورد. همراه به سازمان در را
های سازمانی نیازمند برپایی نظامی برای یادگیری، ترین مؤلفهمهم

ازمان است. این نظام گردآوری، نگهداشت، و پخش دانایی درون س
علاوه بر ترویج یادگیری سازمانی، باید توان آن را داشته باشد تا از 
یک سو از فراموشی دانش ضروری و مفید جلوگیری کند و از سوی 
دیگر بتواند دانش غیرمفید را به کنار نهد )فراموشی سازمانی(. 

 تهای یادگیری سازمانی، مطالعارغم نیاز به توسعه قابلیتعلی
 گیرند. ها همیشه به آسانی یاد نمیاست سازمان نشان داده

ای از ها به طور گستردههای گذشته، سازماندر طول دهه
های زیادی در زمینه اند و پژوهشارزش مدیریت دانش آگاه شده

محمود وند، بیان می کند که مدیریت دانش انجام شده است. 
ش کردن دانش منسوخ و فراموشی سازمانی، توانایی حذف و فرامو

قدیمی برای ایجاد فضایی جدید به منظور کسب دانش نو است و 
این توانایی را دارد که بعد جدید و مهمی را به درک ما از پویایی 
دانش سازمانی اضافه کند. در این کار پژوهشی بیان می شود که 
فراموشی سازمانی در راستای بهبود کیفی و بهینه سازی نظام 

به ویژه در به روز رسانی دانش سازمانی می تواند به عنوان آموزشی 
ها و به خصوص سازمان های پدیده ای نو و کاربردی برای سازمان

آموزشی در جهت همگامی با محیط متلاطم و متغیر کنونی بسیار 
مؤثر باشد. در نهایت، پس از پرداختن به پاره ای از مسائل نظام 

ن دانش سازمانی به فراموشی آموزشی و هم چنین مفاهیمی چو
سازمانی و نقش و اهمیت آن در سازمان های آموزشی پرداخته 

  (.0) شودمی
ها برای بهبود جایگاه رقابتی خود، مجبور هستند برای سازمان

های نوین مدیریت نگهداشت دانش موجود و نیز یادگیری دانش
رسی دانش را به کار گیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بر

رابطه بین یادگیری و هوش سازمانی با فراموشی سازمانی از دیدگاه 
 .به اجرا درآمده است یروی دریایین یک بیمارستان کارکنان

 

 هاروش
پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش  

ه اجرا در ب همبستگی –شناختی به شیوه کمی با روش توصیفی 
 ی ازیک ارکنانآمد. جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی ک

مشغول به خدمت  1305که در سال  های نیروی دریاییبیمارستان
 ساده گیری تصادفیبودند، تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه

به عنوان نمونه  جدول مورگانها با استفاده از نفر از آن 329
پژوهش از سه های این آوری دادهپژوهش انتخاب شدند. برای جمع



 233/  رابطه بین هوش و یادگیری سازمانی با فراموشی سازمانی  

J Mar Med                          Winter 2020, Vol. 1, No. 4 

 هوش سازمانی کارل ،Neef  (2991)پرسشنامه یادگیری سازمانی 

( و ابزار محقق ساخته فراموشی سازمانی بر اساس 2992) تخاآلبر
  .(19) ( استفاده شده است2992) holen  &Philipsمدل

بعد از کسب مجوزهای لازم و انجام هماهنگی ها با مدیریت 
ری و توزیع پرسشنامه ها در میان بیمارستان، محقق با مراجعه حضو

 پرسنل، پرسشنامه های تکمیل شده را جمع آوری کرد.

 مشتمل (:7227) تخآلبر ابزار هوش سازمانی کارل

 اندازچشم :سازمانی هوش هفت گانة ابعاد از متشکل گویه 20 بر

 و اتحاد روحیه، تغییر، به تمایل مشترک، سرنوشت راهبردی،
 است، استفاده شد. بوده کاری الزام و ،دانش کاربرد پیمانی،هم

 آلفای ضریب اساس بر نیز سازمانی هوش هایمؤلفه پایایی

 ،9/01 مشترک سرنوشت ،9/03 راهبردی اندازچشم برای کرونباخ
 پیمانیهم و اتحاد ،9/01 روحیه ،9/09 تغییر به گرایش و تمایل

آمد.  به دست 9/10 کاری اجبار و 9/03 دانش کاربردن به ،9/09
  درصد گزارش شده است. 01برای کل پرسشنامه 

سوال  31دارای  :(Neef) پرسشنامه یادگیری سازمانی

سوال(، فرهنگ 2) خرده مقیاس به نام های، چشم انداز مشترک 7و 
 سوال(، اشتراک دانش2) سوال(، کار و یادگیری تیمی2) سازمانی

و  (السو5) سوال(، رهبری مشارکتی2) سوال(، تفکر سیستمی2)
برای تعیین روایی این پرسشنامه از  می باشدسوال( 6) شایستگی

است  شدهروایی صوری و همچنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده 
، 16/9اخ آلفای کرونب استفاده ازپایایی این پرسشنامه با  نهمچنی و

 ای گزینه پنج طیف از پرسشنامه طراحی درآمده است. بدست 
 گیری اندازه هایسترین مقیا رایج از کیی که شده استفاده لیکرت

 .رود می شمار به

 و هالن فراموشی مدل اساس بر ساخته محقق ابزار

ی ساخت ابزار به این صورت بود که شیوه :(7224) فیلیپس

، از طریق فراموشی سازمانیهای محقق بعد از استخراج مؤلفه
را بر  گویه بسته پاسخ 22 تحلیل اسناد و مصاحبه با صاحبنظران

ای لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملًا مخالفم اساس مقیاس پنج درجه
دو  این ابزار دارایرا به عنوان پرسشنامه نهایی تنظیم کرده است. 

( و و فراموشی 11تا  1مولفه فراموشی سازمانی هدفمند سوالات )
می توان گفت با ( می باشد. 22تا  12سازمانی تصادفی سوالات )

بانی نظری و نظر متخصصین و خبرگان در این زمینه و توجه به م
ها در تدوین همچنین در نظر داشتن تعاریف عملیاتی متغیر

پرسشنامه تا حد زیادی روایی پرسشنامه افزایش یافته است. برای 
اطمینان از اعتبار پرسشنامه از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده 

 گزارش شده است. 17/9ها شده که نتایج بدست آمده برای گویه

ها از هر دو بخش برای تحلیل داده :آماری تجزیه و تحلیل

آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی 
از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی برای توصیف شرایط موجود 

استفاده گردید. در سطح آمار استنباطی جهت تعمیم صفات نمونه 
جامعه از آزمون تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد. برای به 

استفاده  SPSS20 رتوصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزا
  .گردید

 این در اخلاقی اصول رعایت جهت به :ملاحظات اخلاقی

 جهت کنندگان شرکت از آگاهانه و کتبی نامه رضایت پژوهش،
 در آگاهانه رضایت با کنندگان شرکت و شد اخذ پژوهش انجام

 ماندن محرمانه زمینه در همچنین .نمودند شرکت پژوهش
 صورت پژوهشگر و کنندگان شرکت میان آگاهانه توافق اطلاعات،

معیار خروج نیز تکمیل پرسشنامه ها توسط پرسنل  .گرفت
 .بوده استبیمارستان 

 

 نتایج
 یک بیمارستاننفر از پرسنل  207در مطالعه حاضر تعداد  

سال حضور  1/27±3/0میانگین سنی ، با ینیروی دریایوابسته به 
افراد با سال بود.  1/11±0/1داشتند. میانگین سابقه کاری برابر 

وق ، دکتری و فتحصیلات فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس
فراوانی  1/3، و 3/66، 1/13، 5/12، 1/3دکتری، به ترتیب دارای 

 درصدی بودند. 
دهد از میان متغیرها نشان می 1-ج جدولگونه که نتایهمان

ی سازمانی فراموشهای به ترتیب بیشترین میانگین مربوط به مولفه
توافق و ، % 92/31 فراموشی سازمانی هدفمند، % 53/31 تصادفی

 میل به تغییر ،% 66/29 کاربرد دانش، % 32/21 پیمانیهم
 کمترین آن مربوط به و، % 19/11 سرنوشت مشترک، 70/10%

، چشم انداز مشترک و % 15/19 توسعه شایستگی کارکنانمؤلفة 
 می باشد. % 35/19

های پژوهش با استفاده رگرسیون چندگانه قبل از آزمون فرضیه
گروف اسمیرنف ومفروضة نرمال بودن با استفاده از آزمون کالم

 تأیید شد.  95/9بررسی و با سطح معنی داری بزرگتر از 
ی شود آزمون واریانس با مشاهده م 2-همانطور که در جدول

پیش بینی فراموشی تصادفی و هدفمند را  991/9داری سطح معنی
کند از طریق متغیرهای یادگیری و هوش سازمانی تأیید می

(P<0.01 .) متغیرهای یادگیری و هوش سازمانی به صورت منفی
متغیر فراموشی تصادفی را پیش  91/9و معنی دار در سطح آلفای 

 کنند. میبینی 
درصد از واریانس متغیر فراموشی سازمانی  22 این دو متغیر

تصادفی را پیش بینی می کنند. همچنین این دو متغیر به صورت 
متغیر فراموشی هدفمند را  91/9مثبت و معنی دار در سطح آلفای 

درصد از واریانس متغیر  56 پیش بینی می کنند. این دو متغیر
 .را پیش بینی می کنند فراموشی سازمانی هدفمند
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 نفر از پرسنل بیمارستان 207فراموشی، یادگیری، و هوش سازمانی و زیرمولفه های آن در یافته های  .1-جدول

 انحراف

 معیار

 رهامتغی مولفه هازیر حداقل حداکثر میانگین

 فراموشی سازمانی فراموشی سازمانی تصادفی 11 55 53/31 27/12

 اموشی سازمانی هدفمندفر 11 55 92/31 01/11

  نمره کل 71 125 09/07 00/0

 

 

 یادگیری سازمانی

 چشم انداز مشترک 7 21 35/19 11/2

 فرهنگ سازمانی 7 29 00/13 11/2

 اشتراک دانش 1 21 07/13 77/2

 تفکر سیستمی 7 21 01/16 25/3

 رهبری مشارکتی 1 21 76/17 21/2

 کارکنان توسعه شایستگی 5 21 15/19 66/2

 یادگیری تیمی 7 21 77/12 25/3

  نمره کل 17 32 17/131 29/21

 

 

 هوش سازمانی

 چشم انداز راهبردی 1 35 62/11 13/5

 سرنوشت مشترک 1 35 19/11 16/6

 میل به تغییر 0 35 70/10 77/2

 روحیه 7 35 10/15 16/5

 پیمانیاتحاد و هم 0 22 32/21 15/5

 کاربرد دانش 7 35 66/29 16/3

 الزام کاری 7 35 76/16 72/6

 
نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای بررسی میزان پیش بینی فراموشی تصادفی هدفمند و تصادفی از طریق متغیرهای یادگیری سازمانی و  .7-جدول

 هوش سازمانی

ضرایب  R آزمون واریانس مدل 

 استاندارد شده

T  سطح

 معنی داری

F Sig 

فراموشی 

سازمانی 

 تصادفی

 991/9 32/12  20/9 991/9 29/27 ثابت

 993/9 -91/3 -16/9 یادگیری سازمانی

 991/9 -10/7 -29/9 هوش سازمانی

فراموشی 

سازمانی 

 هدفمند

 991/9 -71/1  72/9 991/9 25/112 ثابت

 991/9 10/5 26/9 یادگیری سازمانی

 991/9 79/12 35/9 هوش سازمانی

بینی فراموشی پیش 991/9داری آزمون واریانس با سطح معنی
تصادفی و هدفمند را از طریق مؤلفه های یادگیری تأیید می کند 

(P<0.01.)  مؤلفة یادگیری سازمانی مؤلفه های کار و  7از بین
به  -17/9و ساختار سازمانی با بتا  -21/9یادگیری تیمی با بتا 
به صورت معنی داری قادر به  91/9ح آلفای صورت منفی و در سط

مؤلفه فرهنگ (. p<0.01) پیش بینی متغیر فراموشی تصادفی بودند
 95/9به صورت منفی و در سطح الفای  -12/9سازمانی نیز با بتا 

به صورت معنی داری قادر به پیش بینی متغیر فراموشی سازمانی 
 12سازمانی  های متغیر یادگیریمؤلفه(. p<0.05)تصادفی بود 

 کردند. مؤلفه هایبینی میدرصد از واریانس این متغیر را پیش
، کار و 11/9، فرهنگ سازمانی با بتا 29/9مشترک با  چشم انداز

 91/9به صورت مثبت و در سطح الفای  10/9یادگیری تیمی با بتا 
به صورت معنی داری قادر به پیش بینی متغیر فراموشی هدفمند 

  .(p<0.01)بودند 
 11/9دو مؤلفة رهبری مشارکتی و ساختار سازمانی هر دو با بتا 

قادر به پیش بینی متغیر  95/9به صورت مثبت و در سطح الفای 
درصد از  22این مؤلفه ها  (.p<0.05)فراموشی هدفمند بودند 

(. 3-کردند )جدولواریانس متغیر ملاک را پیش بینی می
 



 235/  رابطه بین هوش و یادگیری سازمانی با فراموشی سازمانی  

J Mar Med                          Winter 2020, Vol. 1, No. 4 

 مان برای بررسی میزان پیش بینی فراموشی سازمانی از طریق مؤلفه های یادگیری سازمانینتایج تحلیل رگرسیون همز  .9-جدول

متغیرهای 

 ملاک

ضرایب  R آزمون واریانس متغیرهای پیش بین

 استانداردشده
T سطح 

 F Sig معنی داری

فراموشی 

سازمانی 

 تصادفی

 991/9 05/7  31/9 991/9 93/7 ثابت

 16/9 -30/1 -90/9 چشم انداز مشترک

 927/9 -22/2 -12/9 فرهنگ سازمانی

 991/9 -33/3 -21/9 اشتراک دانش

 55/9 -50/9 -93/9 تفکر سیستمی

 17/9 -16/9 990/9 رهبری مشارکتی

 52/9 -69/9 931/9 شایستگی کارکنانتوسعه

 993/9 -06/2 -17/9 یادگیری تیمی

فراموشی 

سازمانی 

 مندهدف

 991/9 -32/3  20/9 991/9 21/13 ثابت

 991/9 20/3 29/9 چشم انداز مشترک

 991/9 53/3 11/9 فرهنگ سازمانی

 991/9 26/3 10/9 کار و یادگیری تیمی

 919/9 75/1 90/9 استراتژی

 931/9 17/2 11/9 رهبری مشارکتی

 21/9 60/9 92/9 توسعه شایستگی کارکنان

 92/9 93/2 11/9 ساختارسازمانی

 
 نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای بررسی میزان پیش بینی فراموشی سازمانی از طریق مؤلفه های هوش سازمانی .4-جدول

متغیرهای 

 ملاک

ضرایب  R آزمون واریانس متغیرهای مستقل

 استاندارد شده

T سطح 

 F Sig معنی داری
فراموشی 

سازمانی 

 تصادفی

 991/9 30/11  57/9 991/9 91/29 ثابت

 991/9 -27/5 -26/9 چشم انداز راهبردی

 991/9 -12/5 -31/9 سرنوشت مشترک

 399/9 -93/1 -957/9 میل به تغییر

 62/9 20/9 -927/9 روحیه

 79/9 -31/9 -922/9 اتحاد و هم پیمانی

 931/9 91/2 19/9 کاربرد دانش

 991/9 -52/2 -23/9 الزام کاری

فراموشی 

سازمانی 

 هدفمند

 991/9 -69/29  71/9 991/9 01/63 ثابت

 991/9 22/0 35/9 چشم انداز راهبردی

 991/9 22/1 31/9 سرنوشت مشترک

 73/9 32/9 912/9 میل به تغییر

 916/9 21/2 199/9 روحیه

 991/9 66/2 113/9 اتحاد و هم پیمانی

 50/9 53/9 929/9 کاربرد دانش

 991/9 06/6 27/9 الزام کاری

 
شود آزمون واریانس با مشاهده می 2-همانطور که در جدول

پیش بینی فراموشی تصادفی و هدفمند را  991/9داری سطح معنی
از بین  (.P<0.01)کند از طریق مؤلفه های هوش سازمانی تأیید می

فة هوش سازمانی، مؤلفة چشم انداز راهبردی، سرنوشت مؤل 7
مشترک، و فشار عملکرد به صورت منفی به صورت معنی داری 

(. p<0.01)قادر به پیش بینی متغیر فراموشی سازمانی تصادفی بود 

مؤلفه کاربرد دانش به صورت مثبت و معنی دار قادر به پیش بینی 
مؤلفه های متغیر (. p<0.01)متغیر فراموشی سازمانی تصادفی بود 

س این متغیر را پیش بینی می ندرصد از واریا 32هوش سازمانی 
، سرنوشت مشترک 35/9کردند. مؤلفه های چشم انداز راهبردی با 
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 27/9با بتا  الزام کاریو  11با بتا  و هم پیمانی ، اتحاد31/9با بتا 
 به صورت مثبت و به صورت معنی داری قادر به پیش بینی متغیر

به  19/9مؤلفة روحیه با بتا  (.p<0.01)فراموشی هدفمند بودند 
قادر به پیش بینی متغیر  95/9صورت مثبت و در سطح الفای 

درصد از  69این مؤلفه ها  (.p<0.05)فراموشی هدفمند بودند 
 .واریانس متغیر ملاک را پیش بینی می کردند

 

 بحث
نی با رابطه بین هوش و یادگیری سازمادر پژوهش حاضر 

 وابسته به نیروی دریایی واقع در فراموشی سازمانی در بیمارستان
درصد  3/66افراد با تحصیلات دکتری با  .شد بررسیشهر تهران 

بالاترین فراوانی و افراد دارای تحصیلات فوق دیپلم و فوق دکتری 
درصد کمترین فراوانی نمونه مورد بررسی پژوهش را تشکیل  1/3با 

ین با میانگ در مطالعه حاضر فراموشی سازمانی تصادفی. می دادند
یادگیری  ،92/31با میانگین ، و فراموشی سازمانی هدفمند 53/31

نگرش نمونه  بر اساس، بدست آمد. 09/07با میانگین  سازمانی
ازمانی و یادگیری سازمانی با رهای هوش سمورد پژوهش بین متغی

 رابطهد و تصادفی( یر وابسته فراموشی سازمانی )هدفمنمتغ
پیشین . این نتایج با پژوهش های (p<0.01)معناداری وجود دارد 

جهت تبیین این یافته پژوهشی باید  .(11-15) باشدهمسو می
 بر آن تاثیر ، ویجهان شدید های رقابت علت بهمتذکر شویم 

 اهمیت عملکرد، بر موثر عوامل نقش به توجه سازمانها، عملکرد
 استراتژیک موقعیت درک وضعیت، این در .یابد می روزافزون

خلاق، باهوش و دارای  کارکنان و مدیران توان در فقط کنونی
 راهبردی عنصر ترین حیاتی انسانی، است. سرمایه اطلاعات به روز

سازمان  کارایی و اثربخشی افزایش برای ترین راهبرد و اساسی
. از این رو داشت خواهد دنبال به را جامعه ترقی و پیشرفت و است

 دیگری عوامل هوشمند، انسانی خلاق منبع بر علاوه سازمان هر در

 و کنندمی ایفا موثری نقش ها سازمان عملکرد فرآیند در نیز
 دادن انجام برای و باهوش سازمان یک کارکنان است ممکن

 جمعیو یادگیری  هوش این اما باشند، توانا خیلی بزرگ کارهای
. بنابراین شودمی بزرگ های فعالیت انجام باعث که آنهاست

افتد که افراد درون سازمان یک یادگیری سازمانی زمانی اتفاق می
موقعیت مشکل زایی را تجربه کرده و از سوی سازمان مامور به 

ؤلفه های یادگیری سازمانی م در مطالعه حاضر، شوند.بررسی آن می
درصد از واریانس متغیر ملاک فراموشی سازمانی )هدفمند و  22

اید بتصادفی( را پیش بینی می کردند. در واقع کارکنان بیمارستان 
به طور پیوسته در حال یادگیری باشند که بتوانند اطلاعات زائد را 

 رییادگییرند. فراموش کنند و اطلاعات مورد نیاز جدید را یاد بگ

 معین رفتاری انجام برای بالقوه توانایی در دوام با نسبتا تغییری

 یک عنوان به سازمان تواناییاین بین یادگیری سازمانی  در است

 ارزش و دانش تغییر همچنین و آنها اصلاح و خطاها کشف در کل

 و مسئله حل جدید های مهارت که طوری به سازمان، های

 سازمان. این توانایی دانست شده ایجاد کار برای جدیدی ظرفیت

 فرایند این. سازگاری یابد تغییر با سرعت به تا سازد می قادر را

 وسیله به و شود می رفتارها و ها،مهارت جدید، دانش تولید شامل

 نتایج. شودمی تقویت یادگیری همکارانه، و کارکردی میان تسهیم

 میان در مشترک گفرهن و یادگیری فرهنگ لق، خاصل دو این
ت و باید از آن به عنوان عامل مهمی در فراموشی اس کارکنان همه

 . (12،15) سازمانی استفاده نمود
درصد از  32مؤلفه های متغیر هوش سازمانی  در این مطالعه

ها با  این یافته را پیش بینی می کردند. فراموشی واریاس متغیر
 هاسازمان . امروزه(16-10) همخوانی دارند یشینپپژوهش های 

 به سر آن در که ماهیت عصری به دلیل ها،بیمارستان به ویژه و
دارند.  گذشته هایسازمان را با زیادی یارهای بستفاوت برند،می

 یکم، مسئولیت پذیری، و بیست قرن هایسازمان برجستة ویژگی
 آینده، محیط شاید است. و ناپایداری خطرپذیری، خودگردانی،

 و هااست. تئوری انسانی بسیار اما محیط نباشد، آرامی محیط
 طولانی ها، گذشتةسازمان برای وجود اهمیت با رهبری تحقیقات

 شده شروع دانش مدیریت در رهبری نقش بیان اخیراً ولی دارند،
بر  غالباً  و نظریه پردازان عصر حاضر در مدیریت است. دانشمندان

یادگیری سازمانی و  به وسیلة که دارند تأکید فراموشی سازمانی
 جدید دانش کسب که دارند اعتقاد و شودمی ایجاد هوش سازمانی

و  دارد بستگی فعالیتهای رهبری و زمانهاسا تحول چگونگی به
هوش  شود. به علاوهمی سازمانی شرایط تغییر با سازگاری موجب

 و رفتار توسعه صاحبنظران نزد در بااهمیت سازمانی یک موضوع
 فعالیتهای در زیردست نیروهای است. کلید توانمندسازی سازمانی

 اینکه، ایتاً است. نه سازمانی زندگی بر حاکم فرایندهای و حیاتی
 اولیه مفهومی به بیستم هوش سازمانی قرن اخیر دهة دو طول در
 معاصر در تحقیقات به علاوه شده؛ تبدیل تئوری سازمانی در

 اینکه به است. نظر شده مبذول آن به توجه کمترین مدیریتی
 و دانش و تسهیم یادگیری و کاربرد فراموشی سازمانی، بر تولید،

همچنین یادگیری دانش جدید و فراموش سازمان و  در اندیشه
 بر نیز سازمانی هوش و کردن اطلاعات کهنه و منسوخ تأکید دارد

است،  شده نهاده بنا فناوری و نوآوری خلاقیت، تفکر، دانش،
 و فراموشی سازمانی تلاقی که محل رسید نتیجه این به توانمی

 مانساز در نو اندیشة دانش و کارگیریب و تولید سازمانی هوش
 گردد، سازمانی اثربخشی ارتقاء باعث دو عامل این چنانچه و است
 را مهمی نقش هوش، .بود سازمانه توسع و بهبود توان شاهدمی
 اخیر، هایکند. پژوهشمی بازی ساختار اجتماعی سازمان در

در  سعی و کرده جستجو را هوش ماهیت و بررسی را فردی هوش
 و استدلال یادگیری، توانایی نایبه مع اند. هوشداشته آن تعریف
 ظرفیت یارتقا برای سازمانی هوش شود. بهبودمی تعریف ادراک

 مدیریتی و عملکردهای فعالیت ها است. به علاوه، ضروری نوآوری

 باشند سازمانی متمرکز هوش بر سازمان، یبقا به منظور باید
(11،10). 
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 گیرینتیجه
ی با فراموشدر این پژوهش هوش سازمانی و یادگیری سازمانی 

 در پی سازمانی رابطه مثبت و معنادار داشتند. فراموشی سازمانی
فراموش کردن اطلاعات کهنه و  یعنی هدف دو به یافتن دست

 آنهاست یادگیری اطلاعات به روز و مورد نیاز و کارکنان منسوخ در
 و کارآمد کارمندانی به تواند سازمان می مهم، این به دستیابی با و

 به منظور امکاناتی شرایط، ایجاد این توجه به ابد. بای دست خلاق
 فراموشی سازمانی در کارکنان منجر به تواند می یادگیری تسهیل

 فراموشی سازمانی و تسهیل یادگیری برای ها سازمان شود.
 و تجربیات دانش، تبادل هایی تشکیل کارگروه با باید کارمندان

 تدوین راهبردهایی، با و ندده افزایش میان کارمندان در را مهارتها

 در بردارند. میان از را یادگیری روی پیش های بحران و مشکلات
 کوتاه مدت آموزشی های دوره از توانند می ها راستا سازمان این

به  توجه با پستی و ارتقای مزایا پاداش، ارائة با خدمت ضمن و
  کنند. استفاده کارمندان های پیشرفت

 

 ویژهبه در پژوهش کنندگان شرکت از تشکر و قدردانی:
 ما با هاداده که در گردآوری مورد بررسیبیمارستان پرسنل 

 شود.می و قدردانی تشکر داشتند، همکاری

 

 نویسندگان تصریح می نمایند که هیچ گونه تضاد تضاد منافع:
منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.
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