مدیریت فراموشی؛

موثر در توسعه
کسب و کارهای استان کرمان

جای هیچ شکی نیست که تحلیل ،بررسی ،آسیب شناسی و
بهبود فضای کسب و کار از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار
است ،اما در کنار این موضوع ،مسئله ای که در کسب و کار
های اســتان تا حدی مغفول مانده است و از اهمیت برابری
با بهبود فضای کســب و کار برخوردار است ،مدیریت دانش
سازمانی است ،چرا که امروزه دانش و فناوری گسترش یافته
و تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی باعث تغییر محیط
*
معصومه سعید
رقابتی شــده ومحیط تجارت بین الملل به محیط رقابتی و
پر از چالش تبدیل گردیده و پارادایم های جدیدی ظاهر شده که بقا را برای بسیاری از بنگاه
ها مشکل ساخته و در چنین محیطی که امتیازهای رقابتی تغییر شکل می دهند ،بزرگترین
امتیاز رقابتی و پارادایم های جدید کسب و کار ،یادگیری سازمانی و مدیریت دانش سازمانی
می باشد.
در عصر حاضر ،بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا با به کارگیری و عملی سازی مدیریت دانش
در جهت رشد و توسعه خود گام برداشته اند شرکت هایی مانند سونی ،مایکروسافت ،تویوتا،
فورد و ..با پیاده سازی مدیریت دانش براســاس فرآیند زیر ،به برتری رقابتی در میان شرکت
های مشابه دست یافته اند .آنها به این نتیجه رسیده اند که اجرای مدیریت دانش از بسیاری
از دوباره کاری ها جلوگیری می کند .بنابراین چالش ها به حدی است که حتی شرکت های
موفق ،دیگر نمی توانند با تکنولوژی و تولید همیشگی ،موفقیت های خود را تکرار کنند .حال
نکته حائز اهمیت پاسخ مناسب به این چالش هاست.
فرآیند مدیریت دانش

روی استراتژی و عملکرد کسب و کار دارد.

فراموشی سازمانی
براساس تعریف صاحبنظران ،فراموشی سازمانی ،ناتوانی در یادگیری موضوعات سازمانی نیست
بلکه فراموشی ،فرایندی است که پس از یادگیری اتفاق می افتد از این رو می توان فراموشی
سازمانی را از دست دادن دانش سازمانی تعریف کرد که باعث تغییر در قابلیت های سازمان
می شود .فراموشی سازمانی ممکن است هدفمندانه یا تصادفی ،زیان آور و یا سودآور باشد .در
همه حاالت فراموشی می تواند تاثیر مهمی را بر روی رقابت پذیری یک کسب و کار بگذارد.
به طور کلی در سازمان ها دو شیوه فراموشی داریم:
 -1فراموشــی تصادفی(غیر ارادی) :این نوع فراموشی اغلب به از دست دادن تصادفی دانشی
مربوط می شود و قدرت رقابت پذیری شرکت را کاهش می دهد و اغلب زیان آور است برای
اینکه سازمان ها بایستی دانش فراموش شــده را مجددا ً بیاموزند(این نوع فراموشی ناشی از
سیستم های حافظه ای معیوب و ناقص سازمان هاست).
 -2فراموشی هدفمندانه(ارادی) :این نوع فراموشی به از دست دادن هدفمندانه دانش ،مربوط
می شود و اگر این فراموشی بطور صحیح مدیریت شود می تواند سازمان را از ستاده هایی که
غیر کارکردی هستند رها کند و قدرت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد.
انواع فراموشی در کسب و کارهای استان و روش مدیریت آن ها
برای پرداختن به ابعاد فراموشی در بنگاه های استان ،دو فاکتور شیوه فراموشی (هدفمندانه/
تصادفی) و میزان جدید بودن دانش مورد نظر قرار گرفته اســت و بــا توجه به دو عامل فوق
الذکرکه در ماتریس زیر ترسیم شده است ،انواع فراموشی سازمانی در کسب و کارهای استان
را می توان به چهار دسته به شرح زیر تقسیم کرد:
اﺑﺘﻜﺎرات ﺗﺮك ﺷﺪه

ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺣﺼﻮل داﻧﺶ

ﻳﺎدﮔﻴﺮي زداﻳﻲ

ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻧﮕﻬﺪاري داﻧﺶ

ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ

ﺗﺼﺎدﻓﻲ

داﻧﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز
وارد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺪه

ﻣﻴﺰان ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﻮدن داﻧﺶ

داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺷﻴﻮه ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ

درداﻧﺶ
ﻧﮕﻬﺪاري
 -1در
 -1ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
نگهداری دانش
ناتوانی
رود.طور تصادفی
است ،به
شده
مستقر
سازمانی
حافظه
در
خوبی
به
که
دانشی
فراموشی،
نوع
این
در ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ،داﻧﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣـﻲ
در اﻳﻦ ﻧﻮع
فراموشی می شوند
ﺷـﺪن نوع
باعث این
ﺷﻮﻧﺪاستان
کارهای
کسب و
برخی از
میدررود.
اﺳـﻨﺎد ﻣﻬـﻢ،
ﺷـﺎﻣﻞ ﮔـﻢ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻣﻲ
در ﻧﻮع
که اﻳﻦ
عواملیﺑﺎﻋﺚ
ﻛﺎرﻫﺎي اﺳﺘﺎن
ﻛﺴﺐ و
بین ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻲ ازازﻋﻮاﻣﻠﻲ
دانش ازبصورت مرتب
استفاده
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اسنادﻋﺪممهم،
شدن
ﭘﺮﺳﻨﻞگم
ﺗﺮك ﻛﺎرشامل
در ﺑﺮﺧـﻲ
ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ
سازمان،ﻧـﻮع
کلیدیاﺳـﺖ.اﻳـﻦ
ﻣﺮﺗـﺐ و ...
کارﺑﺼﻮرت
داﻧﺶ
اﺳﺘﻔﺎده
ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻛﻠﻴﺪي
باعث می شود که
و
است
لمس
قابل
کامال
ها
سازمان
از
برخی
در
فراموشی
نوع
است.این
دادند در
محققان مدیریت با مطالعاتی که انجام
کنارداﻧﺶ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻓﺮآﻳﻨﺪ
نقش حیاتی یادگیری سازمانی و دانشﺳﺎزﻣﺎن وﻫﺎ...ﻛﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺎن را در ﻣﺰاﻳﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﻳﺮي از
متحمل هزینه های
دست بدهند
پذیری از
رقابت
مزایای
ﺑﺮاي را در
ﺑﺴﻴﺎرشان
حیاتی
شرکت ها،
سازمانی به موارد زیر اشاره می کنند:
ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي وو ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي
دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
داﻧﺶ از
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
منابع ﻫﺎي
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
دانش از دست رفته شوند .برای جلوگیری و مدیریت این نوع فراموشی
برگرداندن
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲبرای
اﻳﻦ ﻧﻮع بسیار
 .1تنها ایجاد و انتقال دانش برای افزایش رقابت پذیری کافی نیست.
وﺟﻮد دارد:
راﻫﻜﺎرﻫﺎي زﻳﺮ
 .2اگر از حافظه سازمانی محافظت نشود ،قسمت های مهم دانش در حافظه سازمانی رو به زوال راهکارهای زیر وجود دارد:
اﻟﻒ -ﺟﺎ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﺳﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
دانش سازمانی را پیدا کنند
الف -جا و موقعیت درست
خواهند رفت (دانشی که به سازمان اضافه می شود به طور پایدار باقی نمی ماند)
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و داﻧﺶ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد
اوﻗﺎت
اﺳﺖ.اﻛﺜﺮ
کهﺷﺪه
ﻣﺴﺘﻘﺮ
داﻧﺶ در ﻛﺠﺎ
مهم،ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ
ﻧﻴﺎزدارﻧﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
داﻧﺶ ﻣﻬﻢ،
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ
در کجا مستقر
دانش
بدانند
نیازدارند
سازمان ها
دانش
فراموشی
جلوگیری از
 .3گاهی اوقات نیاز است که دانش و علم جدید جایگزین قدیمی آن شود و بنابراین فراموشیﺑﺮاي برای
زﻳﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ:
ﻛﺎرﻛﻨﺎن از
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
رﺳﻤﻲ اﺳﺖ و
ارزشﻏﻴﺮ
ﺿﻤﻨﻲ،باﻣﻜﺘﻮم و
ارزش در ﻳﻚ
ﺑﻮﺟﻮد رسمی است
ﻣﺨﺘﻠﻒو غیر
ﻃﺮقمکتوم
ضمنی،
دانش
سازمان،
در یک
داﻧﺶدانش
ﺳﺎزﻣﺎن،اوقات
است.اکثر
داﻧﺶ ﺑﺎ شده
مورد نیاز است.
ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي
اینﺟﻤﻠـﻪ
ﻣـﻮاردي از
ﺑﺎﺷﺪ.
مختلفﻛﺎرﻛﻨﺎن
طرق در ذﻫﻦ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻲ آﻳﺪ وو ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫـﺎياست در ذهن
ممکن
اطالعات
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦبیشتر
می آید و
بوجود
کارکنان از
بوسیله
در یک محیط رقابتی شــدید ،توانایی فراموش کردن دانش قدیمی بــه همان اندازه اهمیت
امروزه(مثل اینترنت)،
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲهای
تکنولوژی
مواردی از
کارکنان
زدائی بایستی به عنوان جزء
یادگیری
فراموشی و
ﺑﺮاياست  .به
جدید مهم
ارتباطیﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در
جملهداﻧﺶ
ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ و
همچنینﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
باشــد .ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي
ﻣﺜﻞ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ(،
ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻣﺮوزه)
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻛﺎﻓﻲ
حال ﭘﺬﻳﺮي
اﻓﺰاﻳﺶهررﻗﺎﺑﺖ
دانشداﻧﺶ
داردوکهاﻧﺘﻘﺎل
 .1ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺠﺎد
ﻣﻌـﺮضنوع فراموشی
معرض این
اﺳـﺖ،در
ﻣﻜﺘﻮماست
ممکن
مشارکتی
غیرمتمرکز
ساختارهای
الینفک فرایند یادگیری و مدیریت دانش استراتژیک سازمان به حساب آید که اثر مثبت بر
ﺑﻴﺸـﺘﺮ در
دﻳﺪ و
دانش در ﻣﻌﺮض
آﻧﺠﺎﺋﻲوﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ
سازمانیﺿﻤﻨﻲ از
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺶ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 .2اﮔﺮ از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﻮد ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ داﻧﺶ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ رو ﺑـﻪ زوال ﺧﻮاﻫﻨـﺪ
ﺧﻄﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻗﺮار دارد.
رﻓﺖ )داﻧﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ(
ب -از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺿﺮورت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻨﺪ:
ﻧﻴـﺎز
ﻣـﻮرد
ﻓﺮاﻣﻮﺷـﻲ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
و
94ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ و ﻋﻠﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ آن ﺷﻮد
 .3ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت
ﺗﻨﻬﺎ آﮔﺎه ﺑﻮدن از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره اي و ﻫﺮ از
ﮔﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻨﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ روﻧـﺪ و
اﺳﺖ.
٤
در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن داﻧﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﻫﻤﻴﺖ دارد ﻛﻪ داﻧﺶ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي زداﺋﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ روي اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر دارد.

