فصلنامه رهبری و مديريت آموزشي
يواحدگرمسار
دانشگاه آزاد اسالم 
سال نهم ،شماره  ،1بهار 94 31
صص 75 - 94

تعیین اثرات رهبری خدمتگزار بر یادگیری سازمانی با مطالعه نقش
میانجی فراموشی سازمانی

محمدفائق محمدی ،1انور شاه محمدی ،2محمد فتاحی ،3حامد سیفپناهی

4

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي روابط علي رهبری خدمتگزار ،یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی در میان
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج بود .در پژوهش حاضر ،رهبری خدمتگذاربه عنوان متغیر مستقل،
یادگیری سازمانی به عنوان متغیر وابسته و فراموشی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شد .جامعه آماری
شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد سنندج بود که با استفاده از شیوه نمونهگیری تصادفی ساده 210 ،نفر به عنوان
نمونه انتخاب و بررسی شدند .جهت بررسی مؤلفههای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه و سنجش روایی سازه از
تحلیل عاملی تأییدی و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج به دست
آمده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مؤلفههای مورد بررسی میتوانند توصیف مناسبی از متغیرهای پژوهش
داشته باشند .همچنین ابعاد رهبری خدمتگذار و یادگیری سازمانی به نسبت فراموشی سازمانی ارتباط و همبستگی
بیشتری در سطح  0/ 05نشان دادند .نهایتًاًا نتایج مدل معادالت ساختاری نشان داد که رهبری خدمتگذار بهصورت
مستقیم و با واسطه یادگیری سازمانی بر فراموشی سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد ،که در این میان ضریب
تاثیرگذاری دو مولفه توانمندی سازی و بینش رهبران بیشتر از سایر ابعاد بود.

کلید واژهها:رهبری خدمتگزار ،یادگیری سازمانی ،فراموشی سازمانی.
دریافت مقاله1393 /5/ 11 :

1
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پذیرش مقاله1393 / 11 /9 :

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان -دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام
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مقدمه
تیابی به اهداف سازمانها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب و صحیح کارکنان و
امروزه دس 
یباشد چون سازمان سیستمی اجتماعی است
همچنین رفتار خوب و منصفانه مدیران سازمانها م 
که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا عناصر تشکیل دهنده آن است
(هرسی و بالنچارد .) 1387 ،در دو دهه اخير ،توجه زيادي به رو كي ردهاي و نظريههاي رهبري
نشان داده شده است .رو كي ردها و نظريهها يي كه در تفاوت با نظريههاي كالس كي

 ،به جاي

تأ يك د صرف بر نشانههاي رفتاري به عنوان سبك رهبري ،به مباني فكري و فلسفي رهبري و
رفتارهاي منبعث از آن توجه بيشتري نشان دادهاند و بر اين اساس ،بنا نهاده شدهاند (جعفری و
يدانند كه توسعه
يهاي توسعهي خود ميانديشند ،م 
میرمقدم .) 1392 ،سازمانهاي كه به استراتژ 
بايد از رهبران و منابع انساني آغاز شود .چرا كه انسانها سرمايه اصلي سازمانها محسوب
قاند كه رهبران آنها بتوانند اين سرمايههاي ارزشمند را
يشوند .در اين ميان سازمانها يي موف 
م 
بسيج كرده و شايستگي و تعهد آنان را شكوفا نمايند (نصر اصفهانی و همکاران .) 1390 ،یکی از
کها که در سالهای اخیر مورد توجه دانشمندان حوزه مدیریت قرار گرفته ،رهبری
این سب 
خدمتگزار است .در پاسخ به نیاز روز افزون کارکنان ،در زمینه تعهد شغلی ،خالقیت و تسهیم آن
در بین همکاران ،همچنین به عنوان یک تقاضای اجتماعی جهت گسترش رفتار اخالقی در
سازمانها ،رهبری خدمتگذار به عنوان یک شیوه مطلوب رهبری ظهور کرد ،که وجه مشخصه
اصلی آن ترویج صداقت ،کمک به دیگران ،و استفاده حداکثری از پتانسیل کارکنان بود (لیدن
شها و
و همکاران .) 2015 ،رهبری خدمتگزار مفهوم و تمرینی از رهبری است که رهبر ،ارز 
یگیرد و رهبر قابلیت اعتماد ،تواضع و فروتنی و
توسعه و مصلحت افراد را مدنظر م 
یباشد .اگر قرار است جامعه بهتری شکل گیرد تا شرایط رشد افراد جامعه فراهم
خدمترسانی م 
شود ،موثرترین و حرفهایترین راه که در عین حال نظم اجتماعی نیز حفظ شود این است که
عملکرد سازمانها تا حد ممکن به وسیله نیروهای جدید و داوطلب ،یعنی افراد متعهد و
خدمتگزار بهبود یابد (رستگار ،سراج و محمودیان ) 1392 ،هدف اصلی این سبک ،ایجاد
یباشد ،رهبری خدمتگزار راه
بهبودهایی در رهبری سازمانها و در شرایط محیطی مختلف م 
چارهای در برابر مدل قدرت و اختیار سنتی است که هنوز متداولترین مدل رهبری در
سترین نقشها را مدیران
سازمانهای امروز ما هستند در سازمانهای دولتی مهمترین و حسا 
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برعهده دارند .اگر مدیران سازمانهای دولتی بتوانند شرایطی فراهم آورند که نیروهای بالقوه
کارکنان را بالفعل کنند ،مسلمًاًا عملکرد این سازمانها بهبود خواهد یافت .و در نتیجه باعث
یشود که نوعی تعامل و تفاهم در سازمانها بوجود آید که در آن کارکنان میتوانند از این
م 
یتوانند یاد بگیرند و نوعی محیط یادگیری را برای خودشان در
طریق در سازمانها کارکنان م 
یپور ،پورعزت و حضرتی .) 1388 ،در چنین محیطی طبیعی است كه
سازمانها فراهم کنند (قل 
مهای جدید كسب و كار،
امتیازهای رقابتی تغییر شكل دهند .بزرگترین امتیاز رقابتی در پارادای 
یادگیری بیان شده است .از این رو ،مركزیت پارادایم جدید ،یادگیری است .بنابراین،
یفرد،
سازمانهایی موفقتر هستند كه زودتر ،سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند (الوانی و دانای 
 .) 1380درست به همین دلیل است كه مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی در سالهای
اخیر مطرح شده و رشد فزایندهای داشته است (مشبکی و دهیادگاری .) 1391 ،یکی از
تیابی و حفظ مزیت رقابتی اتخاذ
یتوانند جهت دس 
بترین استراتژیهایی که سازمانها م 
مناس 
کنند ،تمرکز بر روی سرمایه فکری و دانش افراد است .و به همین دلیل است که سازمانهای
امروزی مدیریت دانش را عاملی ضروری برای ثبات و موفقیت بلند مدت خود تلقی میکنند .در
این بین توانایی خلق ،انتقال و نگهداری دانش شاید مهمترین موضوع مورد نظر در مدیریت
دانش است .بر این اساس و با توجه با ادبیات موجود ،میتوان به مدیریت دانش از دو جنبه توجه
کرد؛ در نگاه نخست سازمان باید به آنچنان شایستگی دست پیدا کنند که بتواند دانش نوین را
یشود و در نگاه دوم
بیاموزد که در ادبیات مدیریت از آن به عنوان یادگیری سازمانی نام برده م 
سازمان باید دارای آنچنان قابلیتی باشد که بتواند دانش موجود خود را تحت کنترل در آورد،
یعنی ضمن جلوگیری از نابودی دانش مفید خود ،در موارد مقتضی توانایی حذف و نادیده
گرفتن بخشی از ذخایر دانشی خود را داشته باشند که از آن به عنوان فراموشی سازمانی هدفمند
یهالن و فیلیپس .)4002 ،1به هرحال در این مقاله سعی شده است بررسی
یشود( .د 
نام برده م 

شود که آیا در سازمانهای امروزی با توجه به تغییرات سریع و نیازهای نامحدود بشری رهبری
یتواند بر یادگیری کارکنان و مدیران سازمانی در سازمانها با تاکید بر متغیر
خدمتگزار م 
واسطهای فراموشی سازمانی تاثیر بگذارد؟ در واقع مسئله اینست که تا چقدر این رهبری ثاثیر
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یتواند مفید واقع شود .و دانش و توانمندیهای کارکنان و سازمان را ارتقاء
گذار است؟ و م 
بدهد و در جهت فزاینده سازمان و کارکنان مثبت واقع شود؟

رهبری خدمتگزار :واژه "رهبری خدمتگزار" در سال  ۱۹۷۰توسط رابرت گرین لیف 1در

شرهبر" ابداعشد .مفهوم رهبری خدمتگزار در اصل از
مقالهای تحت عنوان "خدمتگزار در نق 
بنظران ،انگیزش اولیه برای
یشود و طبق نظر بسیاری از صاح 
نظریه رهبری کاریزماتیک ناشی م 
رهبری ،میل به خدمت است .گرین لیف که ابداع کننده چنین سبک رهبری است ،فلسفه آن را

یکند و رهبران
"توجه داشتن به دیگران و توانایی باال برای خدمت کردن به آنان" بیان م 

ترسانی به دیگران تأکید
خدمتگزار را چنین تعریف میکند" :رهبران خدمتگزار روی خدم 

یکنند تا افراد از درایت و اختیار و سالمت
یکنند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران م 
م 

یدهد که
بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار شوند" .او ادامه م 

یخواهد در ابتدا
یشود که در آن فرد م 
فرایند رهبری خدمتگزار با یک احساس طبیعی شروع م 
یشود که افراد را رهبری کند
ترسانی کند سپس با یک انتخاب هوشمندانه ،مشتاق م 
خدم 
(حسنپور.) 1383 ،
شها و توسعه و مصلحت افراد
رهبری خدمتگزار مفهوم و تمرینی از رهبری است که رهبر ،ارز 
ترسانی میباشد .اگر قرار
یگیرد و رهبر قابلیت اعتماد ،تواضع و فروتنی و خدم 
را مدنظر م 
است جامعه بهتری شکل گیرد تا شرایط رشد افراد جامعه فراهم شود ،موثرترین و حرفهایترین
راه که در عین حال نظم اجتماعی نیز حفظ شود این است که عملکرد سازمانها تا حد ممکن به
وسیله نیروهای جدید و داوطلب ،یعنی افراد متعهد و خدمتگزار بهبود یابد (رستگار ،سراج و
یشود
محمودیان ) 1392 ،نبود سبک مدیریتی صحیح در سازمانها به موقعیت نامطلوبی منجر م 
تیابی به اهداف
یدهد و از دس 
که در آن کل سازمان ،کارایی و کفایت خود را از دست م 
یماند .وان ( )3002معتقد است که سبک رهبری خدمتگزار نه تنها سبکی
خویش باز م 
یشود برای افزایش نیروی روانی و
شبنی م 
بشردوستانه و بر پایه مبانی اخالقی است ،بلکه حتی پی 
رضایت از شغل و بهرهوری در سازمان مفید باشد .واشنگتن و فیلد ( )6002سبک رهبری
خدمتگزار را رویکردی نو در سازمانها میدانند که از دیدگاه آنها ممکن است از نظر ارتقای
R.Greenleaf
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شها ،ایدهها و رفتارهای کاری آنان مانند رضایت
عملکرد اعضای سازمان ،از طریق پرورش نگر 
شغلی و تعهد سازمانی ،برای رهبران سازمانها سودمند باشد (عیدیپور ،زردشتیان ،جمشیدی و
جهان امیری.) 1392 ،
به هر حال نظریه رهبری خدمتگزار براساس تئوری خادمیت بنیان نهاده شد که در آن رهبران
خدمتگزار ،توانمندسازی ،اعتماد متقابل ،روحیه همکاری ،استفاده اخالقی از قدرت و ارزش
یدهند .لیدن برآنست که برای
خدمترسانی به پیروان را به هر چیز دیگری در سازمان ترجیح م 
تیابی به ظرفیتهای
توسعه اثربخشی سازمانی ،رهبران و پیروان و کارکنان باید خود را برای دس 
بالقوه خود تقویت کنند و این دقیقًاًا همان چیزی است که رهبران خدمتگزار ،از طریق احترام
یپور ،پورعزت و
یدهند (قل 
نهادن به شأن افراد ،ایجاد اعتماد متقابل و نفوذ در پیروانشان انجام م 
حضرتی .) 1388 ،در واقع وظیفه اصلی رهبری خدمتگزار آن است که هوش و منش کارکنان را
تهای خویش را در حد کمال به ظهور رسانند .این
بپروراند و به آنان این امکان را بدهدتا قابلی 
شیوه رهبری با روش نظارت بر عملکرد در تضاد و تقابل است .خلق (ایجاد) موقعیت برنده -
یشود افراد بعد از اتمام کار احساس کنند برنده شدهاند.
برنده در رهبری خدمتگزار باعث م 

یرسد ،زیردستان با خود
یگوید «زمانیکه مسئولیت رهبران خدمتگزار به پایان م 
تونگ 1م 

شترین
یاندیشند ما بودیم که کار را انجام دادیم» .پس رهبری خدمتگزار کسی است که بی 
م 
یکنند پیروان خود را رشد
تأکیدش بر روی پیروان خوب است نه عالقههای آنان .آنان تالش م 
یکنند کارکنان را توانمند کنند ،به جای اینکه از قدرت برای سلطه و نفوذ
دهند .آنها سعی م 
روی آنها استفاده کنند (نصراصفهانی ،مهدی و علی) 1392 ،
یوقفه با تغییر مواجهاند .برای اینکه آنها
یادگیری سازمانی :سازمانها در قرن بیست و یکم ب 
به رقابت موثر در بازارهای رقابتی توانمند شوند ،نکته کلید اینست که چگونه یاد بگیرند و
دانایی جدید تولید کنند .بقا و رشد سازمانها در دنیای پر تغییر کنونی مستلزم توانایی برای
یتوانند
واکنش به موقع و مناسب در برابر تغییرهای پی در پی محیطی است .فقط سازمانهایی م 
تها و تغییرات محیطی را به موقع پیشبینی نمایند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید
ضرور 
کنند .مفهوم یادگیری سازمانی بر عوامل تسهیل کننده یادگیری در سازمان تأکید دارد .یادگیری
Tong
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سازمانی مقولهای است که هم در بقای سازمان و هم در کسب موفقیت آن در صحنه رقابت
یشود (محمدی ،بیدختی
نقش دارد؛ یادگیری بهعنوان قابلیتی برای کسب مزیت رقابتی قلمداد م 
و جمشیدی .) 1392 ،یادگیری سازمانی سیر مفهومشناسی یادگیری سازمانی از دیدگاه پازوک

1

عبارت است از :الف) یادگیری سازمانی به ظرفیت یک سازمان برای شناسایی نیاز به تغییر و
یکند .ب) یادگیری سازمانی پیامد تعامل
قپذیری و اقدام به یک عمل ارادی اشاره م 
انطبا 
لهای سازمانی است .ج)
گها و تعام 
فرایندهای شناختی و اجتماعی نهفته در ساختارها ،فرهن 
یادگیری سازمانی فرایند تغییر در افراد و دیدگاهها و اعمال مشترک است که تحت تأثیر نهادها
یگردد .زمانی که یادگیری فردی و گروهی
و سازمان قرار میگیرد و در آنها جایگزین م 
یدهد و دانش به پدیدههای غیرانسانی از قبیل رویهها و
یشود یادگیری سازمانی رخ م 
نهادی م 
ساختار ،فرهنگ و استراتژی تسری مییابد .لذا یادگیری به طور آشکار در رفتار سازمان تأثیر
میگذارد (امینبیدختی ،نعمتی و کریمی .) 1392 ،پديده سازمانهاي يادگيرنده با شروع دهه
 1990مطرح شد .از اين دهه به بعد ،يادگيري به عنوان كي

توانا يي مبتني بر پيشرفت رشد و

توانمندي رشد مطرح شده است ،و در چنین شرایطی ،سازمانها برای اینکه بتوانند خود را در
یشوند و به سمت توسعه
بهای غیرپویا خارج م 
محیط پرتالطم اطراف حفظ کنند ،پیوسته از قال 
یادگیری و ایجاد سازمان یادگیرنده ،حرکت میکنند (گورلیک .)5002 ،2سازمانهای

یادگیرنده ،سازمانهایی هستند که به طور مستمر خود را از نو ساخته ،کشف کرده و نیروی
یداند که در آن افراد
یکنند .پیتر سنگه سازمان یادگیرنده را سازمانی م 
مضاعفی در خود ایجاد م 
یدهند تا به نتایج مطلوب دست یابند در واقع جایی
به طور مستمر تواناییهای خود را گسترش م 
تهای جمعی آزاد بوده و افراد به طور
که الگوهای جدید تفکر رشد داده میشود ،فعالی 
یآموزند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند .به گفته واتکینز و مارسیک به نقل از آذرگون و
م 
منیا برای سازمان یادگیرنده چارچوبی ارائه دادند که تعریف جامع و روشنی از ساختار
ف هی 
یدهد و شامل هفت بعد سازمان یادگیرنده در سه سطح فردی ،گروهی
سازمان یادگیرنده ارائه م 
منیا.) 1390 ،
یشود (آذرگون و فهی 
و سازمانی است که از طریق تبدیل و انتقال تجربه حاصل م 

Paziuk
Gorelik
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شهای عصر جدید که مدیران با آن مواجه هستند
فراموشی سازمانی :یکی از مهمترین چال 
این است که تشخیص دهند که چه دانشی برای سازمان مفید است و باید برای بدست آوردنش
تالش کنند (یادگیری سازمانی) و چه دانشی غیر مفید است و باید آن را فراموش کرد (فراموشی
سازمانی) (حسینی و مغدانی .) 1392 ،فراموشی سازمانی یکی از مفاهیم مدیریتی است که کمتر
مورد توجه قرار گرفته است .بنا به نظر مارتین دیهالن و همکاران ( )4002به دو دلیل ،پرداختن
به پدیدهی فراموشی سازمانی حیاتی است .نخست آنکه از دست دادن غیرآگاهانهی دانش،
یکند .دوم آنکه یادگیری سازمانی با فرایند فراموشی
هزینههای زیادی را به آنان تحمیل م 
یخواهند متحول شوند نه تنها باید با قابلیتهایی جدید
سازمانی مرتبط است و سازمانهایی که م 
دانش ،آشنا شوند؛ بلکه باید فراموش کردن دانش قدیمی را نیز یاد بگیرند .بنا به نظر مارتین

دیهالن و فیلیپس )3002( 1فراموشی سازمانی همان اندازه در به دست آوردن مزیت رقابتی

سازمانها مهم است که یادگیری سازمانی مهم است (حسینی و مغدانی .) 1392 ،نخستین بار
یتوانند به صورت
هدبرگ مفهوم فراموشی سازمانی را با بیان این نکته توسعه داد که سازمانها م 
یبایست دانش
خواسته دانش خود را کنار بگذارند .او بیان کرد که سازمانها برای پیشرفت ،م 
قدیمی و غیر ضروری خود را کنار بگذارند و اگر چنین رفتاری نداشته باشند ،مانایی آنها با خطر
روبهرو میشود .هر چند او به صورت مستقیم به فراموشی سازمانی اشاره نمیکند ،اما به طور
غیرمستقیم به دو جنبه فراموشی خواسته شده و ناخواسته اشاره دارد .در بعد نخست ،سازمان
یگذارد و در بعد دوم نیز ،سازمان به طور ناخواسته دانش
دانش فعلی را به طور خواسته کنار م 
بزاده و قائمی .)1 393 ،در دنیای امروز سازمانی که
یدهد (حسینی ،رقی 
سازمانی را از دست م 
بتواند دانش کهنه و قدیمی را از سطح سازمان خارج کند ،توانایی خود را برای پذیرش دانش
یدهد و این مسئله باعث افزایش ضریب جذب سازمان میشود .سازمانهای
جدید افزایش م 
یروند .عرصه رقابتی در سازمانها
امروزی نیز در دهههای اخیر به سوی رقابتی شدن پیش م 
یهای بازار آینده ،وضعیت بس پیچیدهتر را ترسیم
ش بین 
بسیار پیچیده و دشوار میباشد و در پی 
ینماید .اینجاست که اگر به عرضه رقابتی و راهکارهای منطقی و هوشیارانه توجه نشود ،کهاز
م 
یتواند بر رقابتپذیری شرکت و
یشوند .از آنجا که فراموشی سازمانی م 
صحنه رقابت حذف م 
Martin deHolan
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یا سازمان تأثیر بگذارد ،سازمان نیاز به فرایندهایی دارد تا اطمینان یابد دانشی که باید دور ریخته
یشود (صلواتی ،باغبانیان و زندی،
یشود و دانشی که مفید بوده ،فراموش نم 
شود ،فراموش م 

 .) 1392از مهمترین نظریههای فراموشی سازمانی ،نظریهی آزمی )8002(1است که فراموش را به

یکند .فراموشی برنامهریزی شده ،یک
دو شکل برنامهریزی شده و برنامهریزی نشده تقسیم م 
عمل فعال و آگاهانه است که در آن اطالعات و دانش موجود در سازمان کنار آن گذاشته
یشود .فراموشی برنامهریزی نشده ،عملی انفعالی و اغلب غیر ارادی است که تحت آن
م 
یشود .و از طرف دیگر به پیامدهای فراموشی اشاره
اطالعات و دانش حیاتی سازمان فراموش م 
کرده است و این پیامدها را در قالب مثبت و منفی طبقهبندی کرده است .ایشان با ترکیب دو
عامل (روش فراموشی و پیامدهای فراموشی) ،فراموشی سازمانی را در چهار حالت توصیف

کرده است (حسینی و همکاران.)1393 ،

ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻲ
ﻣﺜﺒﺖ

ﻏﻔﻠﺖ

ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭﻱ

ﻣﻨﻔﻲ

ﺍﺿﻤﺤﻼﻝ ﺩﺍﻧﺶ

ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺯﺩﺍﻳﻲ

ﺭﻭﺵ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻧﺸﺪﻩ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ

شکل  .1نظریه آزمی درباره فراموشی سازمانی ) (Azmi, 2005به نقل از حسینی و همکاران 93 31

در نظریهایی دیگر دیهالن و همکاران( )4002فراموشی سازمانی را در دو بعد طبقهبندی کردند.
تهای
اولین بعد آن آگاهانه و ناآگاهانه بودن فراموشی است .در فراموشی آگاهانه ،سازمان فعالی 
یبرد .بعد دیگر این نظریه مربوط به
یکنند را از بین م 
غیرضروری که برای پیشرفت مانع ایجاد م 
منبع دانش است .دانش میتواند جدید و یا قدیم باشد؛ دانش جدید در ارتباط با دانشی است که
با خالقیت و نوآوری در سازمان ایجاد شده است.
Azmi
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شهای متعددی در مورد متغیرهای توصیف شده به صورت جداگانه و دو به دو صورت
پژوه 
گرفته است .از جمله ،در تحقیقی تحت عنوان فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک) :اکسیر
رقابتپذیری در سازمان ،توسط (مشبکی و ربیعه )6 38 1 ،بیانگر وجود رابطه معناداری بین
هریک از ابعاد فراموشی هدفمند (بعد دانش جدید و بعد دانش موجود) و رهبری فرهمند
میباشد .همچنین تحقیق دیگری توسط (صادقیان ،یعقوبی و اعزازی ) 1391 ،تحت عنوان بررسی
رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی ،نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی
یزدایی از
هدفمند و چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .همچنین بین مولفههای یادگیر 
ابعاد فراموشی سازمانی با همه مولفههای چابکی سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
شریفی و اسالمیه (  ) 1387در تحقیقی با عنوان بررسی رابطهی میان یادگیری سازمانی و
بکارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات نشان دادند که بین یادگیری سازمانی و بکارگیری
فناوریهای ارتباطات و اطالعات رابطه معنادار وجود داشت و همچنین بین دو متغیر ،همبستگی
مستقیم و مثبت وجود داشت .چارلزهاروی و جان دن تون ( )2002با هدف یافتن زمینههای الزم
برای ارتقای یادگیری سازمانی در چند شرکت بزرگ نشان دادند که الزمهی تغییر در محیط
تجاری ،وجود توافق گسترده در این خصوص که عنصر دانش عامل مهم مزیت در گسترش
یباشد .همچنین وجود فرهنگ رقابتی ،تشویق ایدههای نوین،
یادگیری سازمانی است ،م 
لهای زمینهساز یادگیری است .زنگن
مگیری از عام 
ریسکپذیری و مشارکت کارکنان در تصمی 
و چن (  ) 2010در تحقیقی با عنوان «رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و نوآوری سازمانی با
تاثیر وساطت کننده توانایی یادگیری سازمانی» اشاره دارند که از نظر ایشان فراموشی سازمانی
هدفمند یک مولفهی مهم مدیریت دانش است .ملشار و باسکو (  ) 2010نیز ضمن پژوهشی در
ترسانی به مشتری در آنها به اثبات رسیده بود ،مدل رهبری
سازمانهای انتفاعیای که خدم 
یکنند.
خدمتگزار را به عنوان یک کمک کار کلیدی در جهت موفقیت اقتصاد امروز معرفی م 
به هرحال با توجه به مبانی نظری فوق هدف از این مقاله این است که تاچه اندازه ابعاد رهبری
یتواند بر دانش و
یگذارد و آیا م 
خدمتگزار در سازمانها بر یادگیری سازمانی کارکنان تاثیر م 
پیشرفت سازمان تاثیر مفید بگذارد؟ و ابعاد رهبری خدمتگذار با توجه به متغیر واسطهای
فراموشی سازمانی هم مفید است و بر دانش و عملکرد کارکنان موثر است یا نه؟
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یدهد که متغیرهای رهبری
شهای انجام گرفته نشان م 
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوه 
یتوانند با یکدیگر روابط
خدمتگذار ،یادگیری سازمانی کارکنان و فراموشی سازمانی م 
یداری داشته باشند .به عنوان نمونه نتایج زنگن و چن (  ،) 2010قلی پور و همکاران ( ،) 1390
معن 
ینماید .همچنین
رابطه توانمند سازی یا حدأقل برخی از مؤلفههای آن با رهبری را تأیید م 
حسنوي و رمضان (  ) 1390قنبری و اسکندری (  ) 1392ارتباط فراموشی سازمانی و رهبری را
نشان دادند .با این رویکرد آنچه در این پژوهش مفروض بود این بود که رهبری خدمتگذار به
یگذارد .بدینمنظور
صورت مستقیم و با واسطه سرمایه فکری ،بر توانمند سازی کارکنان تأثیر م 
جهت اندازهگیری متغیر رهبری خدمتگذار ،چهار مؤلفه توانمند سازی؛ نوع دوستی؛ بینش؛ عشق
اجتماعی در نظر گرفته شد .جهت اندازهگیری فراموشی سازمانی چهار مولفه ناتواني دركسب؛
پرهيز از عادت بد؛ نابودي حافظه؛ يادگيري زدا يي مدنظر قرار گرفت و نهایتًاًا جهت اندازهگیری
یادگیری سازمانی کارکنان ،هفت مؤلفه فرهنگ سازمانی؛ یادگیری تیمی؛ اشتراک دانش؛ تفکر
سیستمی؛ رهبری مشارکتی؛ توسعة شایستگی؛ چشمانداز مشترک در نظر گرفته شد و چارچوب
مفهومی پژوهش (شکل )1بر اساس آنها ترسیم گردید.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

فرضیههای پژوهش

فرضیه اول :بین ابعاد رهبری خدمتگذار با یادگیری و فراموشی سازمانی کارکنان ارتباط
یداری وجود دارد.
معن 
یداری بر یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی
فرضیه دوم :ابعاد رهبری خدمتگذار تاثیر معن 
دارد.
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فرضیه سوم :رهبری خدمتگذار بهصورت مستقیم و با واسطه فراموشی سازمانی بر یادگیری
یگذارد.
سازمانی کارکنان تأثیر م 
روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از جملهی تحقیقات کاربردی و از بعد میزان کنترل متغیرها ،جزء
تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود .با توجه به موضوع و طرح پژوهش نيز ميتوان آن را
كي

پژوهش علي ناميد .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد بود .با استفاده

از روش نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد  210نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب و
مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار مورداستفاده برای گردآوری دادهها ،سه پرسشنامه بود كه در
ادامه شرح آنها آمده است .پرسشنامه اول ،رهبری خدمتگذار را اندازهگیری میکرد .این
پرسشنامه ،توسط دنیس ( )4002ساخته شده است و از طريق چهار مؤلفه توانمندسازی؛ نوع
یکند .برای
دوستی؛ بینش؛ عشق اجتماعی رهبری خدمتگذار را در سازمان اندازه گیری م 
بررسی یادگیری سازمانی از پرسشنامه استاندارد نیف )1002( 1استفاده شد .که هفت بعد فرهنگ

سازمانی؛ یادگیری تیمی؛ اشتراک دانش؛ تفکر سیستمی؛ رهبری مشارکتی؛ توسعة شایستگی؛
یکند و برای بررسی فراموشی سازمانی کارکنان محمودی
چشمانداز مشترک ،را بررسی م 
(  ) 1390که شامل چهار بعد ناتواني دركسب؛ پرهيز از عادت بد؛ نابودي حافظه؛ يادگيريزدا يي
بود استفاده شد .نهایتًاًا جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تحلیل عاملی تأییدی و مدلیابی معادالت
ساختاری استفاده گردید .مقادیر آلفا برای پرسشنامههای پژوهش به ترتیب برای رهبری
خدمتگزار معادل ( )./81برای یادگیری سازمانی معادل ( )./47و برای فراموشی سازمانی معادل
(  )./ 79محاسبه شد.
یافتهها

فرضیه اول :بین ابعاد رهبری خدمتگذار با یادگیری و فراموشی سازمانی کارکنان ارتباط معنی
داری وجود دارد.
مشاهده جدول  1نشان میدهد که نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد
که بین تمامی ابعاد رهبری خدمتگذار و یادگیری سازمانی کارکنان در سطح معنیداری 0/ 01

Neefe.

1
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ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد ،همچنین بین تمامی ابعاد فراموشی سازمانی و رهبری
خدمتگذار ارتباط مثبت و معنیدار در سطح  0/ 05وجود دارد .نتایج در جدول  1مشخص می
باشد.
جدول  .1ماتریس همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهش
چشمانداز مشترک

عشق اجتماعی

نوع دوستی

بینش

توانمندسازی

**.276

**.184

**.343

**.337

**.523

**.342

**.371

**.328

فرهنگ سازمانی

**.330

اشتراک دانش

**.475

رهبری مشارکتی
توسعة شایستگی

**.487
**.548

ناتواني در كسب

یادگیری تیمی
تفکر سیستمی

**.477

**.663
**.441
**.493
**.635

**.553
**.583
**.536
**.619

**.519
**.411
**.683
**.599

**.597

**.467

**.467

**.453

**.210

*.205

**.269

**.312

نابودي حافظه

**.315

پرهيز از عادت بد

**.215

يزدا يي
يادگير 

**.279

**.360

**.346

**.231
**.194

**.393
**.263

**.395
**.278

*P<0/ 01 ** - P<0/05

یداری بر یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی
فرضیه دوم :ابعاد رهبری خدمتگذار تاثیر معن 
دارد.
جدول  2نتايج تحليل رگرسيون چندگانه را نشان ميدهد .در اين جدول ابعاد رهبري خدمتگذار
شبين و هر يک از ابعاد یادگیری سازمانی و فراموشی سازماني به عنوان
به عنوان متغير پي 

صهاي مهم در تحليل رگرسيون شامل مقادير ،F ،R2
متغيرهاي مالک وارد الگو شدهاند .شاخ 

يشود ،در
يباشد که به تفکيک در اين جدول آورده شده است .همانگونه که مشاهده م 
βو  tم 
بررسي یادگیری سازمانی به عنوان اولين متغير مالک ،مشخص ميشود که ( )R2=0/ 18 2از

واريانس اين بعد توسط ابعاد رهبري خدمتگذار بصورت معنادار ( )F]4 ،602[= 22 / 54 ،P>0/ 05

شبيني یادگیری سازمانی
يشود .همچنين در بررسي سهم ويژه هر يک از ابعاد در پي 
تب يي ن م 
یشود که
تمامی ابعاد تب يي ن معناداري داشتهاند .در بررسی فراموشی سازمانی نیز مشخص م 
( )R2=0/651از واريانس اين بعد توسط ابعاد رهبري خدمتگذار بصورت معنادار ( ،P>0/ 05

يشود .در میان سهم ویژه ابعاد نیز تنها بعد عشق اجتماعی
 )F]4 ،602[= 13 /28تب يي ن م 
یداری از فراموشی سازمانی داشته باشد .سایر ابعاد
( )t=1/82 ،β=0/851نتوانسته است تبیین معن 
این تبیین را داشتهاند.
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يشود که ابعاد رهبري خدمتگذار
بنابراين در پاسخ به سؤال دوم اين پژوهش اين نتيجه حاصل م 
يکنند .در مقايسه سهم
یادگیری و فراموشی سازمانی کارکنان را بصورت معناداري تب يي ن م 
يشود که بعد بینش و توانمندسازی بيشترين تب يي ن را بهخود اختصاص
تب يي ني ،اين امر مشخص م 
داده است.
جدول  .2نتايج تحليل رگرسيون
متغيرهاي پيشبين

متغيرهاي مالک

R2

df

MS

SS
86 / 15

4

15 / 33

315 / 06

602

0/ 68

β

F

عشق اجتماعی
نوع دوستی
بینش

0/ 260
یادگیری سازمانی

0/ 18 2

* 22 / 54

عشق اجتماعی
نوع دوستی
بینش

0/372
0/ 378

* 3/ 53

0/851
فراموشی سازمانی

0/651

54 / 73

4

216 / 77

602

7/47
0/ 56

0/343

*13 /28

0/ 528

توانمندسازی

* 2/ 14
* 2/ 41

0/ 412

توانمندسازی

t

0/854

* 3/ 60
1/ 289

* 3/ 27
* 4/ 57
* 3/ 78

** - P<0/05* 01 P<0/

فرضیه سوم :رهبری خدمتگذار بهصورت مستقیم و با واسطه فراموشی سازمانی بر یادگیری
سازمانی تأثیر میگذارد.
جهت بررسی این فرضیه پژوهش از مدلیابی ساختاری استفاده شد .در جدول  ،3بار عاملی و

ضریب تبیین هر یک از مؤلفهها و مقادیر  tمتناظر آنها ارائه شده است .با توجه به جدول

مشخص میشود که شاخصهایی به دست آمده از مدل در سطح مناسبی بودند و مولفهها به
یداری از متغیرهای پژوهش داشتند .مشاهده بارهای عاملی هر مولفه و
صورت کلی تبیین معن 

لها (مولفهها) توانستاند توصیف
مقادیر  tمتناظر با هر یک نشان میدهد که تمامی عام 
معناداری از متغیرها داشته باشند .نتایج در جدول  3قابل مشاهده است.

جدول  .3بار عاملی و ضریب تبیین هر یک از مؤلفهها و مقادیر  tمتناظر آنها

مولفه

بار عاملی

ضریب تبیین

t-value

مولفه

بار عاملی

ضریب تبیین

t-value

چشمانداز مشترک

0.47

0.22

*12.20

ناتواني در كسب

0.41

0.16

*13.78

0.32

0.10

*10.32

يزدا يي
يادگير 

0.45

0.20

*14.23

فرهنگ سازمانی

0.36

اشتراک دانش

0.39

یادگیری تیمی
تفکر سیستمی
رهبری مشارکتی
توسعة شایستگی

0.12
0.15

*11.31
*10.35

0.39

0.15

*10.53

0.38

0.14

*9.18

0.47

0.22

*12.23

نابودي حافظه

0.52

پرهيز ازعادت بد

0.52

عشق اجتماعی

0.27
0.27

*15.52
*15.28

نوع دوستی

0.37

0.13

*9.25

0.38

0.14

*10.38

توانمندسازی

0.29

0.08

*8.11

بینش

*P<0/ 01 ** - P<0/05

0.31

0.09

*8.26
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پس از بررسی و تأیید برازش مدلهای اندازهگیری رهبری خدمتگذار ،فراموشی سازمانی و
توانمندسازی ،در ادامه به بررسی مفروضه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر رهبری خدمتگذار بر
توانمنسازی بهصورت مستقیم و با واسطه سرمایه فکری پرداخته شد .بر این اساس در شکل ،2
مدل ساختاری (مدل استاندارد) حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری ارائه شده است .در
این نمودار ضرایب استاندارد شده بتا و مقادیر خطا برای متغیرهای پژوهش مشخص شده است
يدار بوده و مدل نظری پژوهش تأیید و به عنوان
که بر اساس آن كل ةي روابط علي بين متغيرها معن 
یشود .نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم بر اساس آمارههای
مدل نهایی پژوهش پذیرفته م 
عاملی مدل نشان داد ،بار عاملی بیشتر مؤلفههای متغیرهای پژوهش باالی  0/ 33بود .همچنین از
آنجا که مقدار مجذورکای (  ،) 9.72در سطح اطمینان  95درصد معنیدار بود ،و نیز با توجه به
یباشد ،لذا
اینکه تخمین ریشه میانگین مربعات خطا یا  ) 87 0 0. ( RMSEA1کمتر از  .1م 

یتوانند
یتوان گفت که مدل از برازش مناسبی برخوردار است و مولفههای بیانگر متغیرها م 
م 
توصیف خوبی از متغیرها داشته باشند.

شکل  .3مدل نهایی پژوهش

Root Mean Squared Error of Approximation

1
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یداری پژوهش و بررسی شاخصهای نیکویی برازش (جدول  ،)4مدل نهایی
بر اساس مدل معن 
پژوهش بر اساس اکثر شاخصهای برازندگی ،مناسب بوده است .همچنین بر اساس مدل

یداری ،مقدار  tبرای تأثیر رهبری خدمتگذار بر یادگیری سازمانی برابر با (  ،) 09 . 18مقدار t
معن 
برای تأثیر رهبری خدمتگذار بر فراموشی سازمانی (  ،) 29 . 12و مقدار  tبرای تأثیر فراموشی

سازمانی بر یادگیری سازمانی برابر با (  ) 21 . 16بود .بنابراین از آنجا که همه این مقادیر و نیز سایر
یتوان گفت مدل نهایی
یباشند ،لذا با اطمینان م 
یداری موجود در مدل باالی ( )6 .9 1م 
مقادیر معن 
یباشد.
پژوهش در کنار برخورداری از برازش مناسب ،قابل تعمیم به جامعه آماری م 
صهای نیکویی برازش پیرامون آزمون برازندگی مدل مفهومی پژوهش
جدول  .4شاخ 
ردیف
1

X2

معیار اصلی

چه زمانی مدل برازنده است؟

تفاوت فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار

معنادار باشد (بزرگتر از میزان

نام آزمون

مقدار تجربی
1235.2

جدول)

نتیجه
ب ر ا زش
دار د

2

RMR

واریانس باقیمانده و کوواریانس

هرچه به صفر نزدیکتر باشد

0.53

3

GFI

ارزیابی مقدار نسبی واریانس و کوواریانس

برابر یا بزرگتر از  9.0باشد

0.93

4

AGFI

میانگین مجذورات به جای مجموع

برابر یا بزرگتر از  9.0باشد

0.88

ب ر ا زش
دار د
ب ر ا زش
دار د

مجذورات

ب ر ا زش
ندارد

5

RMSEA

خطای مجموع مجذورات میانگین

اگر از  1.0کوچکتر باشد

54 0 0.

6

NFI

مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون

بزرگتر از  9.0باشد

0.83

7

CFI

ب ر ا زش
دار د

رابطههایش
مقایسه مدل مورد نظر با مدل بدون
رابطههایش

ب ر ا زش
ندارد

بزرگتر از  9.0باشد

0 .9 0

ب ر ا زش
دار د

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثرات رهبری خدمتگزار بر یادگیری سازمانی با مطالعه نقش

میانجی فراموشی سازمانی در بین کارکنان "دانشگاه آزاد سنندج" بود .بر همین اساس چندین
هدف جزئیتر شامل ،میزان تاثیر گذاری متغیرهای پژوهش بر هم و نیز میزان همبستگی بین
متغیرهای پژوهش (رهبری خدمتگزار؛ یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی) مطرح شد .نتایج
به دست آمده نشان داد که بین تمامی ابعاد رهبری خدمتگذار با دیگر متغیرهای پژوهش رابطه
یداری وجود داشت .به عبارتی ضرایب همبستگی به دست آمده بین این سه متغیر
مثبت و معن 
یدار و مثبت بود .با توجه به اینکه رهبری خدمتگذار هدف اصلی خود را گسترش توانمندی
معن 
کارکنان و به تبع آن راهنمایی آنان علیرغم فدا کردن منافع شخصی خود ،قرا داده است ،و از
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شقدم بودن دانشگاهها در این زمینه ،نیازمند تحول
طرفی گسترش علوم و فناوری نوین و پی 
یباشد ،که رهبری خدمتگذار به عنوان
یادگیری و فراموش کردن دانش کهنه و منسوخ م 
شیوهای مهم از رهبری ارتباط مثبتی را با این دو متغیر نشان داده است .نتایج این فرضیه با

پژوه 
شهای خرم 1و همکاران (  ) 2012مبنی بر تاثیر رهبری خدمتگذار بر عملکرد و انگیزش
شغلی و ارهارت )4002(2مبنی بر رهبری و عدالت سازمانی رویهایی بر رفتارهای خارج از نقش

یباشد .در بررسی فرضیه دوم پژوهش
کارکنان و پژوهش آخربین و همکاران (  ) 1393همسو م 
نیز مشخص شد که ضریب تاثیر گذاری رهبری خدمتگذار بر یادگیری و فراموشی سازمانی

یباشد ،با این وجود میزان تاثیر آن بر یادگیری سازمانی( )R2=0/218بیشتر
یدار م 
مثبت و معن 
از فراموشی سازمانی ( )R2=0/156است .مشاهده مقادیر بتای محاسبه شده برای ابعاد نیز نشان

دهنده این امر است که ضریب تاثیر گذاری دو بعد توانمندسازی و بینش رهبران بر فراموشی و
یتوان گفت
یادگری بیشتر از سایر ابعاد است .به عبارتی در راستای نتایج حاصل از همبستگی م 
شمندی رهبران و توانمندسازی زیر دستان در راستای بهرهوری بیشتر در جوامع امروز،
ک ه بین 
یکی از وظایف مهم رهبران است که هر دو عاملی مهم در جهت یادگیری دانش و معلومات
یزدایی و فراموشی دانش
شمندی و یادگیری نوین نیز خود نیازمند یادگیر 
یباشند ،لذا بین 
نوین م 
منسوخ میباشد ،که در پژوهش حاضر نیز این نتایج ،حاصل و در راستای قدرت رهبری
خدمتگذار مدیران توانسته است عاملی مهم در جهت توانمند کردن کارکنان باشد .نتایج این
شهای مزاری 3و همکاران ()3 01 2؛ ارهارت ( )4002و آخربین و
فرضیه نیز همسو با پژوه 
یباشد.
همکاران (  ) 1393م 
در ادامه نتایج حاصل از میزان تاثیر پذیری یادگیری از رهبری خدمتگذار با واسطه فراموشی
یدار شدن مدل مفهومی پژوهش و شاخصهای معنیداری آن ،نشان از
سازمانی ،ضمن معن 
افزایش میزان تاثیرگذاری رهبری خدمتگذار بر یادگیری سازمانی به میزان (  )0/ 35بود .که این
یتواند ضمن نشان دادن اهمیت رهبری خدمتگذار ،همسویی و تعامل دو
تاثیرگذاری خود م 
متغیر فراموشی و یاگیری سازمانی در دانشگاهها گوشزد نماید ،به عبارتی یادگیری و توسعه آن
1

Khorram
Ehrhart
3
Mazarei
2
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در جهان امروز نیازمند این واقعیت است که عالوه بر رهبری خردمند و خدمتگذار ،باید دانش
منسوخ و قدیمی از ذهن سازمان و کارکنان پاک شود .لذا طبیعی است که در پژوهش حاضر
شهارویکی
ضریب تاثیرگذاری رهبری با واسظه فراموشی افزایش یابد .نتایج حاصل با پژوه 

1

یتوان از نتایج
یباشد .در نهایت آنچه م 
( )3 01 2و پژوهش آخربین و همکاران (  ) 1393همسو م 
حاصله تبیین نمود این است که رهبری خدمتگذار با توجه به توانایی باالیی که در نفوذ و و
تعامل با کارکنان خود دارد؛ میتواند عاملی مهم در جهت افزایش یادگیری سازمان باشد؛ به
یرغم توانمندی کارکنان ،نیازمند فراموش کردن دانش
عبارتی یادگیری دانش نوین سازمانی عل 
منسوخ و این دو خود نیازمند رهبرانی هستند که بتوانند ،این دو زمینه را مدیریت و کارکنان را
تشویق و بینش و توانمندی آنان را جهت یادگیری بیشتر و هدفمندتر تقویت نماید .در راستای
یشود ،در راستای گسترش یادگیری سازمانی عالوه بر تقویت دانش فعلی
نتایج حاصله توصیه م 
سازمانی در فراموش کردن دانش منسوخ و قدیمی همت بیشتری صورت گیرد ،چرا که در بیشتر
مواقع دانش کهنه و قدیمی به عنوان عاملی در جهت عدم اثربخشی دانش نوین عمل کرده و
نتایج آن ممکن است تحت تاثیر دانش منسوخ و قدیمی در سازمان قرار گیرد ،و اثربخشی آن
یشود این است که هم فراموشی و هم یادگیری
مورد تردید قرار گیرد .آنچه از این دو استنباط م 
یباشد ،که در عمل ضمن بررسی ارتباط این
سازمانی نیازمند یک برنامه هدفمند و کاربردی م 
مپوشانی و مکمل بودن این دو فرایند را برای کارکنان روشن کرده و در عمل
دو متغیر ،میزان ه 
سازمان را به سمت اثربخشی بیشتر با اعمال تغییرات الزم هدایت نماید ،که در این زمینه رهبری
یتواند زمینه این
خدمتگزار با توجه به ارتباط نزدیکی که با کارکنان و زیردستان خود دارد ،م 
امر را فراهم کرده و در سازمان را در جهت یادگیری و به تبع آن تبدیل به سازمان یادگیرنده
هدایت نماید.
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