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املسخخهص

تمثؿ ىدؼ البحث الحالي في بناء إطار فكري لمفيوـ النسياف التنظيمي الذي يعد أحد أىـ الموضوعات

في الفكر اإلداري المعاصر ،الذي حظي باىتماـ الكثير مف الباحثيف والعمماء في مجاؿ السموؾ التنظيمي ،
بوصفو فقداف مقصود أو غير مقصود لممعرفة التنظيمية في أي مستوى .واتضح انو مثمما ينبغي عمى

المنظمات اف تتعمـ وتكتسب معرفة ،فإف عمييا اف تنسى أيضاً ،السيما المعرفة المتقادمة والبالية .وتمثمت

مشكمة البحث في غياب البحوث العربية التي تتناوؿ موضوع النسياف التنظيمي ،وتسمط الضوء عمى مرتكزاتو

األساسية ،وبياف عالتقتو الوطيدة بالتعمـ التنظيمي والمعرفة التنظيمية ،وبما يسيـ في تجسيد مضامينو في

منظماتنا العربية ،األمر الذي أحدث فجوة تسببت في إغفاؿ واحد مف الموضوعات الحيوية في مجاؿ نظرية

المنظمة والسموؾ التنظيمي .ومف ثـ فقد أفرز ضرورة خوض غمار ىذا الموضوع وكشؼ مكنوناتو لتكوف

بداية متواضعة في ىذا الشأف .واعتمد البحث األسموب المكتبي في منيجيتو عبر تحميؿ األدبيات ذات الصمة،

وتـ ذلؾ عبر ثالثة فصوؿ تناوؿ االوؿ منيا منيجية البحث ،مف خالؿ عرض مشكة البحث واىميتو وأىدافو،
فضالً عف االسموب المعتمد فيو وىيكميتو  ،فيما اشتمؿ المبحث الثاني عمى االطار الفمسفي لموضوع النسياف

التنظيمي مف خالؿ عرض المفيوـ ومناتقشة وتحميؿ المنظورات والنظريات واالنواع ،ثـ عرض وتحميؿ عالتقة

النسياف بالذاكرة ،وعالتقتو بالتعمـ والمعرفة ،ومف ثـ عرض اىـ ايجابيات النسياف وسمبياتو .وتوصؿ البحث
مف خالؿ المبحث الثالث الى مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات التي يمكف اف تساعد المدير العربي في

وعده فمسفة عمؿ في تقيادة منظمتو.
تبني ىذا المفيوـ ّ

املصطهحاث انزئيسيت نهبحث /النسياف التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية ،التعمـ التنظيمي ،المعرفة
التنظيمية.
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املقذيت:

أصبح مف الواضح في الوتقت الحالي اف التعمـ والمعرفة يعداف بمثابة أسمحة تتسمح بيا المنظمات بغية

تحقيؽ المنافسة في عصر المعمومات ،وىكذا أنشغمت تمؾ المنظمات بشكؿ كبير في تدفؽ سيؿ غزير مف

المعمومات الييا سعياً منيا لتحقيؽ التعمـ ،وصب مديرييا جؿ اىتماميـ عمى ىذا األمر .والفكرة التي تفرض

نفسيا في ىذا الجانب ىي انو مثمما ينبغي عمى المنظمات اف تتعمـ وتكتسب المعرفة ،فينبغي عمييا في
الوتقت نفسو اف تنسى ،السيما نسياف المعرفة التي عفا عمييا الزمف .فإذا ما تـ اكتساب المعرفة وخزنيا في

الذاكرة التنظيمية المتمثمة معطياتيا بالجوانب المادية ،فضالً عف رأس الماؿ البشري في المنظمة ،وتـ ذلؾ مف
دوف النظر في تحديد تقيمة تمؾ المعرفة ،فإف المعرفة القديمة الراسخة والمتأصمة في المنظمة ستكوف عقبة

أماـ تطور المنظمة ،لذلؾ فإف النسياف التنظيمي يعد في ىذه الحالة عامالً حاسماً في ادارة المعرفة

واستراتيجية غاية في األىمية تتبناىا المنظمة لمواجية التغيرات البيئية في مجاؿ التعمـ والمعرفة.

وعمى الرغـ مف أىمية ما تقدـ ،فقد ظير العوز الواضح في الجيود األكاديمية العربية في تبني موضوع

النسياف التنظيمي سواء كاف ذلؾ عمى المستوى التطبيقي أو عمى مستوى التأطير الفمسفي والمفاىيمي.

وانطالتقاً مما ورد انفا جاء ىذا البحث ليقدـ تأطير مفاىيمي لموضوع النسياف التنظيمي عبر تناوؿ كؿ

ما لو صمة بالموضوع ومناتقشة مضامينو الفكرية ،السيما في ظؿ عالتقتو بالتعمـ التنظيمي والمعرفة التنظيمية.

وتـ ذلؾ في ثالثػػة مباحث تناوؿ المبحث األوؿ منيجية البحث ،واشتمؿ المبحث الثاني عمى اإلطار الفمسفي
لموضوع النسياف التنظيمي ،فيما تضمف المبحث الثالث مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات.

املبحث األول /يُهجيت انبحث

يشتمؿ ىذا المبحث عمى الجوانب العممية التي تمثؿ منيجية البحث  ،والمتمثمة في ىيكمية البحث ،

مشكمة البحث  ،وأىداؼ البحث  ،وأىمية البحث  ،وأسموب البحث  ،وكما يأتي:
ً
أوال :هيكهيت انبحث جاءث هيكهيت انبحث يخًثهت يف اآلحي:
ٔ .منيجية البحث

ٕ .اإلطار الفمسفي لمبحث

ٖ .االستنتاجات والتوصيات

ً
ثاَيا :يشكهت انبحث

أشار ( )Maddock,1982:51الى اف معظـ حاالت فشؿ المنظمات في السنوات األخيرة تمثؿ في ميؿ

الناس الى تقديـ حموؿ لممشكالت عبر تكثيؼ عممية التعمـ ،مف دوف االىتماـ الكافي بمشكالت النسياف،
األمر الذي أدى الى خيبة أمؿ واحباط ،لذا ينبغي عمى المبدعيف تحديد وتقياس عوامؿ الثبات واالستمرار،

وتحقيؽ الرتقابة عمييا ،وال يمكف التوصؿ الى ذلؾ إال مف خالؿ إدراؾ النسياف بوصفو جزءا تقائما مف النظاـ
االجتماعي واالتقتصادي .فالمدارس التي تقدـ التعمـ كثيرة ،إال اف المدارس التي تعنى بالنسياف لـ يتـ اختراعيا

بعد!!!
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ويشدد ( )Niri et al,2010:28باف الرأي السائد ىو اف القدرة التنافسية التي نعيشيا اليوـ
والمعرفة ىي احد أىـ الميزات التنافسية لممنظمات ،وبنظرة واسعة نحو المعرفة فميس ىناؾ شؾ في اف الميزة

التنافسية لموحدات االتقتصادية كافة ،واألفراد ،والدوؿ ،في الوتقت الحالي ترتبط بشكؿ وثيؽ بقدرتيا عمى ادارة

معموماتيا ،وعمى وفؽ ذلؾ ف اف عممية تطوير واستخداـ مثؿ ىذا المصدر ذو تقيمة في القدرة التنافسية،
سيجعؿ (التعمـ) مف اكثر أجندات المنظمة أىمية في السوؽ التنافسي الحالي القائـ عمى المعرفة .إال اف

الدور المؤثر جداً لممعرفة في نواحي الحياة كافة سيقودنا لمتغاضي عف حقيقة مفادىا (اف المنظمات ال تتعمـ

فقط ،وانما تنسى أيضاً).

ويؤكد ( )DeHolan & Phillips,2004b:1603أنو عمى مدى أكثر مف ربع تقرف أحدثت المعرفة

التنظيمية اىتماماً كبي ارً بيف الباحثيف في مجاؿ االدارة ،وتقد تمحور اىتماـ المنظمات في كيفية تعمـ المعرفة

وادارتيا ،وأظيرت البحوث الدور الحاسـ لممعرفة التنظيمية والتعمـ في الفاعمية التنظيمية .إال أننا نعتقد لحد

اآلف اف البحوث التي اجريت لـ تخبرنا سوى جزءاً مف القصة ،فالتركيز عمى التعمـ التنظيمي حجب أىمية

عممية النسياف التنظيمي ،واف كؿ مناتقشة لمتعمـ التنظيمي تحتاج ألف تستكمؿ مف خالؿ فكرة أكثر وضوحاً

عف كيفية نسياف المنظمات ،وفي أي الظروؼ ينبغي اف تنسى المنظمات المعرفة.

واستئناساً بما جاء في اعاله وتأسيساً عميو تمثمت مشكمة البحث في غياب البحوث العربية التي تتناوؿ

موضوع النسياف التنظيمي ،وتسمط الضوء عمى مرتكزاتو األساسية ،وبياف عالتقتو الوطيدة بالتعمـ التنظيمي
والمعرفة التنظيمية ،وبما يسيـ في تجسيد مضامينو في منظماتنا العربية ،األمر الذي أحدث فجوة تسببت في

إغفاؿ واحد مف المواضيع الحيوية في مجاؿ نظرية المنظمة والسموؾ التنظيمي .وبغية تحديد ىذا العوز

االكاديمي في حقؿ ادارة األعماؿ ،فقد امتدت آفاؽ تشخيص المشكمة لتتمثؿ في اإلجابة عف التساؤالت اآلتية:
ٔ .ما المقصود بالنسياف التنظيمي؟
ٕ .ما ىي منظورات النسياف؟

ٖ .ما النظريات التي ارتبطت بالنسياف؟
ٗ .ما أنواع النسياف؟

٘ .ما طبيعة العالتقة بيف النسياف التنظيمي والذاكرة التنظيمية؟

 .ٙما االتجاىات العالئقية بيف كؿ مف النسياف ،التعمـ والمعرفة؟
 .ٚىؿ النسياف التنظيمي ايجابي ْأـ سمبي ،وما ىي المؤشرات التي تشكؿ مالمح منافعو ومساوئو؟
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ً
ثانثا :أهًيت انبحث حخًثم أهًيت انبحث باآلحي:

ٔ .تتجسد أىمية البحث ابتداء مف أىمية موضوعاتو ،وىي النسياف التنظيمي بوصفو مف أىـ
الموضوعات وأندرىا في األدبيات ذات الصمة ،فضالً عف التعمـ التنظيمي والمعرفة التنظيمية.

ٕ .ترسيخ األطر المفاىيمية والفكرية لموضوع النسياف التنظيمي واستشراؼ طبيعة العالتقة بيف النسياف
التنظيمي والتعمـ التنظيمي والمعرفة التنظيمية.

ٖ .تبني التحميؿ الفمسفي المستنبط مف المضاميف الفكرية التي تقدميا مجموعة مف األكاديمييف
المعروفيف بتناوليـ موضوع النسياف التنظيمي.

ٗ .رفد المنظمات العربية والقائميف عمييا بكؿ ما ىو معاصر في الفكر اإلداري ،بغية محاولة تجسيد
مضامينو في الواتقع العممي.

٘ .اف يكوف ىذا البحث مقدمة متواضعة ،وبما يسيـ في التحوؿ نحو إجراء دراسات وبحوث ميدانية
وتطبيقية في منظماتنا.

ً
رابؼا :أهذاف انبحث يساػي انبحث احلايل جتسذث مبجًىػت أهذاف أهًها:

ٔ .تأسيس أطار فكري ومفاىيمي لموضوع النسياف التنظيمي ومحاكاة منظوراتو المتعددة.

ٕ .تشخيص طبيعة العالتقة بيف النسياف التنظيمي والذاكرة التنظيمية في اطار التعمـ والمعرفة
التنظيمييف.

ٖ .تحديد انعكاسات النسياف التنظيمي أيجاباً وسمباً عمى مجموعة مف التوجيات اإلدارية في المنظمات
انسجاماً مع العنواف ؟

ٗ .تقديـ مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات التي ستتيح بعض المؤشرات المفاىيمية التي يمكف
اعتمادىا كمنطمقات فكرية لمحاولة كشؼ النقاب عف كؿ ما يتعمؽ بموضوع النسياف التنظيمي.

ً
خايسا :أسهىب انبحث

تـ اعتماد المنيج المكتبي أسموباً لمبحث مف خالؿ تسميط الضوء عمى األدبيات ذات الصمة ،ومراجعتيا

ومف ثـ تصنيؼ الطروحات الفكرية التي وردت فييا ،وأخي ارً تفسير ومناتقشة المضاميف الفمسفية التي شكمت
ىيكؿ البحث ،وبياف تداعياتيا ،ومناتقشة أواصرىا العالئقية.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

022

فلسفة النسيان التنظيمي يف إطار التعلم
واملعرفة التنظيمية

املبحث انثاَي /اإلطار انفهسفي نهبحث

يشتمؿ ىذا المبحث عمى تأطير فمسفي لموضوع النسياف التنظيمي مأخوذة معظـ توجياتو في إطار

التعمـ التنظيمي والمعرفة التنظيمية ،وبما يسيـ في اإلجابة عف التساؤالت التي وردت في مشكمة البحث ،وكما

يأتي:

ً
أوال :يفهىو انُسياٌ

اف معظـ الناس ال يتذمروف مف وجود صعوبات في التعمـ بقدر ما يتذمروف مف وجود صعوبات في

فسر العمماء  ،وبشكؿ تقميدي النسياف بوصفو اختفاء لممعمومات مف
التذكر .وبغية تحديد مفيوـ النسياف ّ ،
الذاكرة بحيث نصبح عاجزيف عف التذكر .أما وجية النظر الحديثة  ،فتشير الى اف المعمومات ال تختفي مف
الذاكرة  ،إال اننا نفشؿ في استرجاعيا او التعرؼ عمييا .وتقد ّأيد ىذا االتجاه المعاصر البحوث الفسيولوجية

عمى مناطؽ الذاكرة في الدماغ  ،إذ اف استثارة ىذه المناطؽ كيربائياً أدت الى تذكر معمومات عجز األفراد عف
تذكرىا تقبؿ تمؾ االستثارة (العتوـ .)ٜٔٗ :ٕٕٓٔ ،

وعرؼ (الزغموؿ والزغموؿ  )ٚٗ :ٕٓٓٛ ،النسياف انو ظاىرة نفسية انسانية ليا حسناتيا وسيئاتيا ،
ّ
ففي الوتقت الذي تتجمى فوائدىا في عدـ تذكر خبرات مؤلمة أو أية معمومات أخرى غير مرغوب فييا  ،فإف
مضارىا تتجمى في عدـ استدعاء بعض الخبرات الميمة والالزمة لتنفيذ استجابة ما لفظية كانت أو حركية.

فالنسياف ىو العممية العكسية لعممية التذكر واالستدعاء  ،وتتمثؿ في الفقداف الكمي أو الجزئي  ،الدائـ أو

المؤتقت لبعض الخبرات .وعادة ما يقاس النسياف بداللة الفرؽ بيف ما يتـ اكتسابو (تعممو) وما يتـ تذكره (أي

اف النسياف = مقدار التعمـ – مقدار التذكر).

عرؼ النسياف بوصفو فشؿ في استرجاع وتذكر ما جرى ترميزه
أما (عبد اهلل  )ٙٙ :ٕٖٓٓ ،فقد ّ
وتخزينو في الذاكرة طويمة المدى  ،عمى الرغـ مف سعة طاتقة ىذه الذاكرة ودواميا .وعمى المستوى التنظيمي

أشار (مسمـ )ٕٖ:ٕٜٓٓ،الى النسياف كونو فشؿ المنظمة في جعؿ المعمومات الميمة متاحة لمف يحتاج

الييا .ونسب ( )Jiang et al,2010:2اف آثار النسياف التنظيمي تعود الى االستكشاؼ المبكر لبحوث
النسياف التنظيمي في عمـ النفس  ،إذ عرؼ النسياف بوصفو عممية استبداؿ وىجر المعرفة واضمحالليا .وفي

مجاؿ نظرية المنظمة أكد ( )Fernandez & Sune,2009:621اف الباحثيف طوروا مفيوـ النسياف أو

المضممة مع اإلشارة الى وصفو بأنو عممية مطموبة
النبذ  Unlearningكعممية متعمدة لمتخمص مف المعرفة ُ
لمحو األفكار المييمنة مف أجؿ اف تتحوؿ الى أخرى مقبولة .مع التشديد ( & Nystrom

 ) Starbuck,1984:53عمى وجوب اف تنسى المنظمة األفكار القديمة تقبؿ اف تجرب األفكار الجديدة  ،مف

خالؿ اكتشاؼ أوجو القصور  ،ومف ثـ التخمص منيا.

وفي كثير مف األحياف يتداخؿ النسياف مع فكرة النبذ ،إال اف ىناؾ اختالؼ ميـ بينيما ،فعمى الرغـ مف

اف كال المصطمحيف يشيراف الى فقداف المعرفة التنظيمية ،إال اف االختالؼ بينيما يتمثؿ في اشارة النبذ الى
محاوالت التخمص مف المعرفة غير المرغوب فييا ،بينما يشير الى النسياف الى فقداف المعرفة ،والذي ليس

بالضرورة اف يكوف مخططاً لو أو مقصود (.)Smith & Lyles,2011:311
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عرؼ ()Sune & Fernandez,2009:2
وبشأف طبيعة العالتقة بيف النسياف التنظيمي والمعرفة فقد ّ
النسياف التنظيمي بأنو فقداف مقصود أو غير مقصود لممعرفة التنظيمية في أي مستوى  ،وما يترتب عميو مف

تغيير في المعتقدات واإلجراءات .أما ( )Brachet & David,2011:101فقد أشا ار الى النسياف التنظيمي
بأنو انخفاض في تقيمة المعرفة نتيجة لعدد مف العوامؿ الفردية والتكنولوجية والبيئية والتغيرات في تقوة العمؿ.

فيما أشار إليو ( )Markevitch & Scott,2009:1بوصفو تغيير في ىيكؿ المعرفة يؤدي الى عدـ
الوصوؿ النسبي أو الكمي الى أصناؼ معينة مف الفقرات  ،وىو يتضمف عمميات تضعؼ مسارات الذاكرة أو

تعزؿ أجزاء مف تقاعدة المعرفة .ولـ يختمؼ معيـ كثي ارً كالً مف ( )Fernandez et al,2012:159حيف

وصفوا النسياف التنظيمي بالخسارة الطوعية أو غير الطوعية لممعرفة التنظيمية عمى صعيد أي مستوى ،والتي

أضاؼ ليا ( )De Holand & Phillips:2004a:425بأنيا تؤدي إلى تغيير في تقدرات المنظمة .ووصفو

( )De Holand et al,2004:46بفقداف مخزوف المعرفة الذي يمثؿ ذخيرة المنظمة مف المقدرات  ،والذي
ينجـ عف عدـ القدرة عمى أداء األشياء التي كانت المنظمة تقادرة عمى أدائيا في السابؽ.

أما فيما يتعمؽ بالعالتقة بيف النسياف والذاكرة فقد أشار ( )Globerson & Levin,1987:84إلى

النسياف بأنو فشؿ العمميات المشتركة في كؿ أنظمة الذاكرة وىي الترميز ،والخزف ،واالسترجاع ،إذ تقد يكوف
الترميز غير ٍ
كاؼ أو غير صحيح ،ويمكف لممعمومات اف تتحمؿ أثناء التخزيف ،أو اف سعة الخزف تكوف

صغيرة جداً لتحمؿ المعمومات المطموبة كافة ،أو تقد تفشؿ عممية االسترجاع بسبب مشكالت في تحديد المكاف

عرؼ كالً مف ( )Cox & Ram,2009:115النسياف
الدتقيؽ الذي تخزف فيو المعمومات ذات الصمة .بينما ّ
بأنو فشؿ في اال ستدالؿ بسبب خمؿ في تنظيـ الذاكرة أو االستدالؿ الخاطيء أو المعرفة الخاطئة ،والذي يؤدي
الى عدـ تقدرة الفرد عمى استدعاء ىيكؿ الذاكرة عند الضرورة ،ومف ثـ القدرة عمى التفكير بشكؿ منطقي .وفي

ىذا الصدد عرؼ ( )Landry,1999:2النسياف بعدـ القدرة عمى التذكر ،والذي يتضمف الفشؿ في الترميز،

والنبذ ،وفقداف الذاكرة ،وتقد يكوف ىذا الفقداف لمذاكرة مقصود أو غير مقصود ،داخمي أو خارجي ،وظيفي أو

عرفو ( )Engestrom et al,1990:143عمى
مختؿ وظيفياً ،دائمي أو مؤتقت ،ومفاىيمي أو سموكي .فيما ّ
وفؽ اتجاىيف ارتبط األوؿ بالذاكرة التنظيمية لذلؾ فإنو يفيـ بأنو فشؿ فني في خزف المعمومات في العقؿ

واسترجاعيا ،واالتجاه اآلخر نفسي يعد النسياف عمى وفقو فقداناً لمذاكرة االجتماعية .ويصؼ

( )Michelian,2011:404النسياف بانعداـ فرصة الوصوؿ السترجاع بعض عناصر المعمومات ،إال اف ذلؾ
ال يعني فقداف تمثيمو في الذاكرة بحد ذاتيا.

وعرؼ ( )De Holand & Phillips,2004b:1603النسياف بأنو وتقؼ النشاطات الييكمية لممنظمة.

في حيف أشار إليو ( )Tukel et al,2008:184الى أنو مقدار التعمـ الذي يتـ فقدانو .فيما وصفو كؿ مف

( )Brachet & David,2011:101بوصفو انخفاضا لقيمة مخزوف تقيمة الشركة مف خبرة االنتاج مع
وعبر عنو ( )Feldman & Feldman,2006:872بأنو ظاىرة معقدة ذات تأثيرات محتممة
مرور الزمفّ .
تقد تكوف مفيدة أو ضارة .وىكذا يتضح اختالؼ التوجيات في تحديد مفيوـ النسياف نتيجة الرتباطو بجوانب
كثيرة منيا جوانب شخصية واخرى تنظيمية ،وفي ضوء الطروحات السابقة يمكف استنباط تعريؼ لمنسياف

بوصفو ظاىرة مركبة تجسد فقداف المعمومات سواء كاف ذلؾ عف تقصد أو مف دوف تقصد.
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وتقد تكوف انعكاساتو سمبية أو ايجابية عمى الفرد أو المنظمة ،وتقد يكوف ناجماً عف مسببات

فسيولوجية أو مادية ،أو مسببات سموكية أو تنظيمية ،ويمكف اف تكوف دالة النسياف بحد ذاتيا مؤش ارً لمفائدة

المتوخػاة منو مف عدميا.

وبنياية ىذه الفقرة تكوف تقد تمت االجابة عف التساؤؿ األوؿ مف مشكمة البحث.

ً
ثاَيا :يُظىراث انُسياٌ

يمكف اف يحدث النسياف عمى مستوى الفرد او المجموعة او المستويات التنظيمية  ،فقد ينسى االفراد

أشياء تتضمف المعرفة التقنية  ،والخبرة ،وتقد تفقد الجماعات والفرؽ الجماعية القدرات الخاصة بيـ  ،وينسى

ىؤالء أسباب نشوئيا في المقاـ األوؿ  ،أو تقد يفقدوف ىويتيـ الجماعية  ،وتقد تنسى المنظمات استراتيجياتيا

التي أدت الى نجاحيـ أوؿ األمر ،فضالً عف أسباب انشاء األنظمة واإلجراءات ذات الصمة .ويمكف تحديد
ثالث منظورات متميزة لمنسياف ،ىي :المنظور المعرفي الذي يؤكد عمى معالجة المعمومات  ،وفي ىذه الحالة
يفترض اف المنظمة مشابية لدماغ االنساف ،والمنظور السموكي الذي يفترض اف التعمـ ىو ما يتعمؽ بتطوير

عادات  ،واجراءات  ،ورتقابة جديدة  ،أما المنظور االجتماعي فيؤكد عمى التفاعؿ بيف األفراد والمجاميع في
المنظمات ،عمى أساس اف التعمـ يحدث مف خالؿ التفاعؿ  ،ومف ثـ فإف المعرفة ىي ممؾ المجموعة بدالً مف

كونيا ممكاً لألفراد .وفيما يمي ايضاح ليذه المنظورات الثالث)Smith & Lyles,2011:312( :

 .1املُظىر املؼزيف Cognitive Perspective

يغطي المنظور المعرفي ادراؾ المعرفة الجديدة واستيعابيا داخؿ المنظمة  ،وتعتمد القدرة عمى استيعاب
ىذه المعرفة إلى ٍ
حد كبير عمى اليياكؿ اإلدراكية القائمة واآلليات الداخمية المتاحة الستغالؿ المعرفة  ،فضالً

عف أىمية نقؿ المعرفة الداخمية  ،وىنا يمكف أف تتعقد األشياء بسبب حقيقة إف بعض المعرفة ال يمكف أف

تكوف كاممة الوضوح  ،وىذا متضمف في طبيعتيا  ،لذلؾ فيي مسألة صعبة .وتكوف المعرفة الضمنية متأصمة

أيضاً في المنظور المعرفي كونيا غالباً ما تكوف مضمنة في المعرفة الظاىرة ومف الصعوبة فصميا عنيا.

تقد يكوف مف السيؿ فيـ النسياف عمى المستوى الفردي  ،فعمى مدى سنوات ينسى الناس ما فعموه

ولماذا فعموه  ،وتميؿ الذاكرة الى التدىور مع تقدـ العمر  ،ويصبح مف الصعب استيعاب المعمومات االساسية

واالحتفاظ بيا .فعندما تفتقد الفرؽ االعضاء الرئيسيف فييا  ،فإنيا غالباً ما تفقد المعرفة والخبرة  ،وبما يشبو

النسياف الجماعي .وعندما تنتقؿ المعرفة مف مجموعة أو منظمة إلى أخرى  ،فغالباً ما يكوف مف الضروري
عند استالـ معرفة جديدة أف يتـ إعادة صياغتيا ضمف فرتقيـ الخاصة  ،وبما يتناسب مع تجربتيـ ومف ثـ

ي حصموف عمى ممكيتيا  ،األمر الذي يؤدي إلى فقداف بعض المعمومات االصمية .لذلؾ فإف المنظمات تضع
إجراءات لالحتفاظ بالمعرفة والخبرة مف خالؿ إتاحة الوتقت لالجتماعات والق اررات  ،ومف خالؿ إنشاء مرفقات

خزف وتقواعد بيانات.

وعمى وفؽ ىذا المنظور ،فإف النسياف ىو ما يرتبط بفقداف المعرفة الضمنية والظاىرة بسبب صعوبة

نقميا  ،أو انتقاؿ الناس  ،أو بسبب تقيود مادية وتقنية تحد مف إمكانية الوصوؿ لممعرفة .وىنا يكوف النسياف

اجبارياً  ،إذ تفرضو معطيات بيئة العمؿ فيحدث في المنظمة بسبب تمؾ المعطيات وتأثيراتيا.
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 .2املُظىر انسهىكي Behavioral Perspective

ال
أشار المنظروف السموكيوف إلى اف المنظمات تتكيؼ بشكؿ تدريجي عمى وفؽ تجاربيا السابقة  ،فض ً

عف التجارب المتكررة التي تعزز سموكيات المنظمة  ،ويمكف لممنظمة تحسيف أدائيا كمما أصبحت أكثر كفاءة

في المياـ  ،ىذا التكرار في المواتقؼ المتشابية يؤدي إلى بناء إجراءات وأنظمة رتقابة بعيدة عف المشكالت
واالنحرافات عف المعايير  ،والتي تتطمب فيما بعد الشروع باإلجراءات التصحيحية.

وأكد المنظور السموكي أيضاً عمى الطريقة التي يتـ فييا تطوير القدرات الناجمة عف التعمـ التجريبي

وأىمية الحدس  Intuitionلد رجة تقد ال يكوف األفراد تقادريف عمى التعبير الدتقيؽ عف سبب فعميـ لألشياء ،
أو شرح أو توضيح أساس المعرفة التي لدييـ  ،وىذا يوازي أفكار المعرفة الضمنية والتعمـ بالممارسة الذي

ينطوي عمى المعرفة التي تظير فقط مف خالؿ أفعاؿ األفراد واإلجراءات في المنظمات.

لذلؾ  ،فإف النسياف عمى وفؽ المنظور السموكي يرتبط إما بفقداف المبرر األصمي لبناء العادات

واإلجراءات التنظيمية  ،أو بفقداف اإلجراءات القديمة واألنظمة نفسيا .وىكذا فقد يكوف القرار واعياً او ال

يكوف كذلؾ  ،فيو تقد يحدث بطريقة مخطط ليا ومنظمة  ،أو تقد يكوف مجرد مسألة اف األفراد الذيف ناصروا
الممارسات واإلجراءات الروتينية الخاصة تقد غادروا المنظمة  ،أو يكونوا تقد فقدوا نفوذىـ عمى المستوى

االستراتيجي .مرة اخرى يأتي النسياف ىنا ليكوف إما مخطط لو (مقصوداً) أو يكوف غير مخطط لو أو حتى

غير مرغوب بو لكف تفرضو ظروؼ تقوية  ،عندئذ يكوف غير مقصود (تقسرياً).

 .3املُظىر االجخًاػي Social Perspective

يشدد المنظور االجتماعي عمى اف ممارسات اتخاذ القرار التنظيمي  ،والتعمـ  ،وخمؽ المعرفة ىي

مساعي جماعية تحدث داخؿ السياؽ االجتماعي  ،وىكذا تتـ صياغة االستراتيجية واتخاذ الق اررات التشغيمية
مف خالؿ الحوار بيف المديريف واألفراد اآلخريف المعنييف عبر القنوات الرسمية أو غير الرسمية  ،وبذلؾ

ينشغؿ ىؤالء في صنع االحساس بشأف الفرص والتيديدات البيئية  ،ومف ثـ العمؿ بشكؿ جماعي حوؿ كيفية

تركيز الموارد وتعظيـ الفرص المحتممة.

ويسمـ المنظور االجتماعي بالتنوع ونشوء األفكار  ،إذ سيكوف لدى المجموعات الفرعية مف المديريف

وجيات نظر مختمفة بشأف السياسة واالستراتيجية  ،فقد يحقؽ البعض مزيداً مف النجاح السياسي في فرض

أفكارىـ عمى اآلخريف  ،األمر الذي سيؤدي عمى المستوى التنظيمي الى فقداف األفكار التي لـ تعد في

صالحيـ.

وتقد يبتعد األفراد عف المجموعات أو المشروعات  ،وتقد يتقاعدوف أو يتركوف المنظمة  ،وىذا يعني أف

األمر ال يقتصر عمى فقداف المعرفة والقدرة الفردية فحسب  ،وانما سيؤدي اؿ فقداف ترابطيما أيضاً .وىكذا

ستكوف العالتقات داخؿ المجموعة أو الفريؽ مضطربة بسبب رحيؿ عضو فريؽ مف كبار السف أو وصوؿ

أعضاء جدد .وىنالؾ افتراض واسع النطاؽ في األدبيات بأف ىذا النوع مف الدوراف التنظيمي يعد أم ارً سيئاً
بسبب فقداف الكفايات والمعرفة الفردية.
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يعد دور اليوية ضمف المنظور االجتماعي ميماً أيضاً  ،واألمر ىنا ليس مسألة اف األفراد ىـ الذيف

يشكموف المنظمة فحسب  ،بؿ أيضاً االفتراضات بشأف القدرة الجماعية  ،وغرض المنظمة  ،وتاريخيا الذي

أوصميا إلى وضعيا الحالي  ،وتقد يكوف التاريخ في الواتقع بمثابة إعادة اختراع أو إعادة كتابة لتوفير األساس

المنطقي لمق اررات والطموحات الحالية  ،وتقد تمثؿ إعادة كتابة التاريخ (نبذاً) واعياً ومتعمداً  ،أو اف تكوف غير
مقصودة الى ٍ
حد كبير نتيجة لمجيء وذىاب األفراد األتقوياء والمجاميع  ،أو ببساطة نسياف األفراد لمماضي.

ومف ثـ فإف النسياف عمى وفؽ ىذا المنظور ىو أمر أكثر مف كونو فقداف الشبكات االجتماعية ووجيات

النظر المشتركة التي تدعـ آراء واستراتيجيات محددة  ،فيو يتضمف انييار في التفاعالت التي يتـ مف خالليا
االحتفاظ باليوية والمحافظة عمييا .يتضح ىنا اف النسياف أخذ بعداً استراتيجياً يرتبط بوجود شبكة العالتقات

االجتماعية وديمومتيا .وبيذا االستعراض تكوف تقد تمت االجابة عف التساؤؿ الثاني مف مشكمة البحث.
ً
ثانثاَ :ظزياث انُسياٌ

ىناؾ الكثيػػػػػػػػػػػػر مػػػػف النظريات التػػػػػػي حاولػػػت تفسيػػػر النسياف بعضيا تقميػػػػػدي والبعض اآلخػػػػػػػػػر

اتقتػػرف باألسس الفسيولوجيػة لمذاكػػرة  ،وكما يأتي :العتوـ )ٔ٘ٓ :ٕٕٓٔ،؛ ( )O’Hara, et al,2008:5؛

( )Landry,1999:4؛ ()Globerson,1987:84

َ .1ظزيت انخؼفٍ أو انضًىر او االضًحالل Decay Theory

تشير ىذه النظرية الى اف المعمومات في الذاكرة الطويمة تبدأ بالتعفف أو الضمور والتالشي مع مرور

الزمف .وتنسجـ فكرة ىذه النظرية مع التفسيرات الفسيولوجية حيث اف الوصالت العصبية تبدأ في التمزؽ

والتمؼ مع التقدـ في العمر أو مع مرور الزمف  ،والسيما في حالة عدـ االستخداـ (تقانوف االستعماؿ

واالىماؿ) لتصبح المعمومات التي ترتبط بيذه الوصالت العصبية غير تقابمة لمتذكر .واالساس المنطقي ليذه

النظرية ىو افتراض اف الذكريات تخزف في الدماغ .وبغية اف يتـ ذلؾ ينبغي حدوث نوع مف التغير الييكمي

(االنغراـ)  ، Engramوالذي ينبغي اف يحدث في الدماغ مع زيادة الذاكرة  ،ومف ثـ فإف ىذه النظرية تدعي
اف السبب الذي تكوف فيو الذكريات أتقؿ موثوتقية مع مرور الوتقت ىو اف االنغراـ يخضع لنوع معياري مف

الضمور او االضمحالؿ العصبي  ،بحيث اذا لـ تتمرف عميو الذاكرة بشكؿ منظـ ومتكرر  ،فإف الييكؿ المادي

الذي يشفر ويرمز ذلؾ سوؼ يختفي .واذا لـ يتـ تبني التمرينات الخاصة بالذاكرة فقد يطوؿ الوتقت بيف الترميز

واالسترجاع ،عندئذ يمكف لمذكريات اف تتالشى او تخبو باستثناء حاالت التذكير بشكؿ غير عادي

 Hypernesiaكما ىي الحاؿ في حالة التنويـ المغناطيسي ،إذ يتـ تحسيف الذاكرة عمى تفاصيؿ معينة مع
مرور الوتقت.
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َ .2ظزيت انُسياٌ احملفش Motivated Forgetting

نظرية النسياف المحفز ىي احدى النظريات في النسياف التي ترى النسياف بوصفو (نوعا) مف الظواىر

االيجابية ،بمعنى انو ال ُيعد فشالً في تحقيؽ بعض االىداؼ  ،وىي نظرية يستوي فييا حتى الناس غير
المتخصصيف  ،ووضعت أوؿ مرة مف تقبؿ العالـ فرويد .وعند معرفة أو تذكر بعض االحداث التي تكوف فضيعة

بما فيو الكفاية لتسبب اضطراباً عميقاً لمفرد  ،فإف ىذا الفرد تقد يحبط ال شعورياً في تذكر االحداث كآلية دفاع.

وأشار بعض الباحثيف إلى عدد مف انواع النسياف التي توضح التأثيرات التي الحظيا فرويد  ،والتي

غالباً ما ترتبط مع االجياد  ،وليذه التأثيرات ميؿ لمظيور واالختفاء  ،ولذلؾ فيي تضفي صعوبة لتوضيح
نظرية النسياف المحفز .ولمح آخروف الى تقيمة النسياف المحفز لممرضى المصابيف باالجياد الناتج عف األلـ

(االجياد بعد الصدمة) ،والحظوا اف الحاجة لمكبح ليس مف الضروري اف تفيـ بمعنى دتقيؽ في طروحات

فرويد  ،وبدالً مف ذلؾ تقد ينظر الييا كونيا وسيمة الدماغ لقطع االرتباط ببعض محتوياتو إما بشكؿ دائـ أو
مؤتقت.

َ .3ظزيت انخذاخم او انخقاحى Interference Forgetting

تشير ىذه النظرية الى اف كثرة تداخؿ او تقاحـ المعمومات في الذاكرة القصيرة أثناء المعالجة او في

الذاكرة الطويمة خالؿ التخزيف  ،وكثرة ميمات التعمـ والنشاطات الكثيرة التي يؤدييا الفرد خالؿ النيار تعمؿ
وتسيؿ عممية النسياف.
عمى تشتت المعمومات المخزونة في الذاكرة
ّ
فالشخص الذي يتعمـ ميمة ما ثـ يناـ لمدة ثماني ساعات خالؿ الميؿ لديو فرصة لتذكر ىذه المعمومات
اكثر مف شخص تعمـ الميمة نفسيا في أوؿ النيار وتبعيا تعمـ ميمات اخرى كثيرة  ،وتشير الدراسات إلى انو
كمما تعددت المعمومات حوؿ المثير أو كمما زاد التشابو بيف المثيرات التي يتعمميا الفرد في فترة زمنية ضيقة ،
كمما زاد احتماؿ النسياف .وتفترض ىذه النظرية اف وجود الذكريات القديمة مع حموؿ الذكريات الجديدة تقد

يؤدي الى منع التذكر ،وىناؾ نوعاف مف التداخؿ:

أ .التداخؿ القبمي او االستباتقي :في ىذه الحالة ينتج التداخؿ عف أثر تعمـ الفعاليات السابقة عمى

تذكر الفعاليات الالحقة .أي تداخؿ التعمـ السابؽ مع التعمـ الالحؽ .فعمى سبيؿ المثاؿ تقد يواجو
شخص صعوبة في تعمـ المغة االسبانية بعد اف تعمـ بالفعؿ المغة االيطالية.

ب .التداخؿ البعدي :يشير الى أثر تعمـ الفعاليات الالحقة عمى تذكر الفعاليات السابقة  ،إذ يتداخؿ

التعمـ األكثر حداثة مع استرجاع التعمـ في وتقت سابؽ .فعمى سبيؿ المثاؿ تقد يتعمـ شخص ما تقيادة

السيارة ذات ناتقؿ الحركة اليدوي  ،وفيما بعد يقود سيارة ذات ناتقؿ حركة أوتوماتيؾ  ،فإذا عاد
لسيارتو القديمة  ،فإنو تقد يحاوؿ تقيادتيا عمى أنيا ذات ناتقؿ حركة أوتوماتيؾ.
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َ .4ظزيت اإلحالل أو اإلساحت Displacement Theory

فرضيات نظرية اإلحالؿ مفادىا اف النظاـ محدود الطاتقة مثؿ الذاكرة تقصيرة االمد (Short )STM

 ، Term Memoryفالمعمومات المكتسبة الجديدة تقد تطرد المعمومات القديمة  ،ويبدو اف ىذه فكرة

واضحة ،وتقد وجد الدليؿ االختباري لدعميا .ومع ذلؾ  ،فإف التفسير الصحيح لمنتائج االختبارية ال يزاؿ مثي ارً
لمجدؿ  ،وانو مف غير الواضح ما إذا كاف اإلحالؿ متميز فعالً عف االضمحالؿ أو التداخؿ  ،أو انو مزيج مف

آليتيف.

وتجدر االشارة في ىذا السياؽ الى اف التجريب النفسي يمكف اف يكوف صعباً في الغالب  ،ولـ يذكر في

ىذه النظريات ما يكفي عمى وجو التحديد  ،أو انيا لـ تقدـ توتقعات بما فيو الكفاية إلجراء تجارب حاسمة

لتصاغ بسيولة لتمييزىا عف النظريات األخرى.

َ .5ظزيت فشم االسرتجاع Retrieval Failure Theory

تشير نظرية فشؿ االسترجاع الى اف النسياف يحدث عندما ال يتـ انتاج نماذج أو اشارات استرجاع

صحيحة لمحصوؿ عمى محتويات الذاكرة .واالشارة األوضح ليذا النوع مف النسياف ىو ما يسمى بػ(ظاىرة عمى
طرؼ المساف) إ إذ يعمـ االشخاص انيـ يعرفوف الكممة ويمكف حتى وصفيا أو رؤيتيا  ،لكنيـ ال يقدمونيا

بشكؿ صحيح في الوتقت المناسب  ،واألدلة التجريبية بأف فشؿ االسترجاع بشكؿ عاـ ىو التوضيح األفضؿ
لنسياف محتويات الذاكرة طويمة األمد (.Long Term Memory )LTM

واتقترح بعض الباحثيف ما يسمى مبدأ خصوصية الترميز الذي يشير الى اف التذكر يكوف أفضؿ إذا كانت

االشارات والنماذج المتاحة لالستدعاء والتذكر نفسيا موجودة عند التعمـ .وىذا النسياف المعتمد عمى االشارة

ىو فشؿ في استرجاع االشارات لمقابمة الطبيعة المرمزة لعناصر الذاكرة.
َ .6ظزيت انكبج repression Theory

تؤكد نظرية فرويد في التحميؿ النفسي اف النسياف ىو طريقة ال شعورية في التعامؿ مع مشاعر االحباط

والقمؽ واأللـ مما يجعؿ النسياف عبارة عف ميكانيزـ دفاعي داخمي يسعى لحماية الفرد .واعتبر التحميؿ اف

فقداف الذاكرة  Amnesiaالناتج عف الصدمات النفسية الشديدة ىو نوع مف التعبير عف الكبت ورفض
التعامؿ مع االحداث التي أدت الى الصدمة النفسية .كما يؤكد التحميميوف اف الخبرات المكبوتة ال تعني انيا

مخزنة في الالشعور ويمكف أحياناً استثارتيا واسترجاعيا مف خالؿ االحالـ وزالّت
غير موجودة  ،بؿ ىي ّ
المساف والتنويـ المغناطيسي.
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َ .7ظزيت اإلحماء Obliteration Theory

تقترح ىذه النظرية ظروؼ يؤدي توافرىا بعد خبرة التعمّـ الى منع تثبيت خبرات التعمـ  ،ومف ثـ النسياف

 ،ومف ىذه الظروؼ:

أ .منع تمثيؿ البروتيف :اف نقص المواد التي تساعد عمى تمثيؿ البروتيف وتحميمو تعمؿ عمى منع

تمثيؿ المعمومات في الذاكرة الطويمة بفعالية عالية مما ينعكس عمى زيادة مستويات النسياف لمخبرات

التي صاحبت منع تمثيؿ البروتيف .ففي تجربة عمى األسماؾ  ،تعمـ السمؾ تجنب صدمة كيربائية
في مكاف ما مف حوض السمؾ مف خالؿ إشراطو بضوء معيف  ،ثـ تـ حقف األسماؾ بمادة
البيرومايسيف التي تؤثر عمى تركيب البروتيف في األسماؾ مما أدى الى نسياف األسماؾ لمتعمـ

السابؽ ودخوليا المنطقة المحظورة وتعرضيا لمصدمات الكيربائية.

ب .الحوادث والصدمات النفسية والجسدية :اف تعرض بعض الناس لمحوادث والصدمات النفسية
والجسدية الشديدة يؤدي لتعرضيـ الى إمحاء الذاكرة وفقدانيا الجزئي او الكمي .فقد أبمغ المرضى

الذيف تعرضوا لمصدمات الكيربائية في العالج أنيـ ال يتذكروف األحداث التي سبقت الصدمات

الكيربائية .كما أشارت احدى الدراسات الى اف تساتقط تقطع األثاث وحدوث ضجة كبيرة في الغرفة
أدى الى نسياف تقائمة مف الكممات كاف يحفظيا المفحوصوف تقبؿ الحادثة.

ج .إصابات الدماغ :إصابة بعض مناطؽ الدماغ بسبب الحوادث او اإلدماف عمى الكحوؿ والمخدرات

يؤدي الى إمحاء الذاكرة او فقدانيا الجزئي او الكمي  ،ومف المناطؽ التي تؤثر في إمحاء الذاكرة

بعض أجزاء القشرة الدماغية  Cortexوتقرف آموف  ، Hippocampusوالجياز الممفاوي بشكؿ
عاـ.

َ .8ظزيت االهًال Disuse Theory

تدعي ىذه النظرية في محط الكشؼ عف مفيوـ النسياف اف النسياف يحدث عندما ال يتـ استخداـ

المعمومات اثناء فترات الفواصؿ ،وىذا يعني اف النسياف يعد دالة لطوؿ مدة الفاصؿ ،وال توجد دالئؿ لدحض

ىذه النظرية ،فالنسياف يتأثر بأنشطة الموضوع المرتبط بالفاصؿ الزمني ،فعمى سبيؿ المثاؿ وجد اف النسياف

يتولد عمى األتقؿ اذا رتقد  Sleptالموضوع اثناء الفاصؿ الزمني ،فضالً عف األنشطة األخرى التي تؤدى اثناء
فترة الفاصؿ ،وىكذا فاف النسياف يحدث بسبب فترات االنقطاع ونوع األنشطة التي تكوف دخيمة في فترة

االنقطاع .بعد ىذا العرض لنظريات النسياف فقد تمت االجابة عف التساؤؿ الثالث في مشكمة البحث.

مف المالحظ اف ىذه النظريات مرتبطة بالسموؾ الفردي  ،إال اف ذكرىا جاء ىنا الف ىذا السموؾ ىو

الذي يشكؿ السموؾ التنظيمي.
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نشأ مفيوـ النسياف التنظيمي عمى األتقؿ في ثالث سياتقات ،األوؿ :اف مجرد القدرة عمى خمؽ المعرفة أو

نقميا ليس كافياً ،فالحاالت التي يتـ فييا الحصوؿ حديثاً عمى المعرفة أو خمقيا تقد تتالشى فييا تمؾ المعرفة
تقبؿ اف يتـ نقميا بنجاح الى الذاكرة طويمة المدى لممنظمة وتوثيقيا فييا  ،والثاني :اف اضمحالؿ االجزاء

الميمة مف المعرفة مع مرور الزمف مف دوف الحفاظ عمى الذاكرة التنظيمية يمكف اف يؤدي الى نسيانيا،

والثالث :اف النسياف يعد احياناً ضرورة تنظيمية  ،كما ىي الحاؿ في الحاجة الى استبداؿ المنطؽ المييمف
القائـ بآخر جديد  ،عندئذ يفيـ النسياف بوصفو ايجابيا (.)De Holan & Phillips,2004b:1603

يرافؽ النسياف التنظيمي عممية التعمـ ،فضالً عف ارتباطو الوثيؽ بالمعرفة ،وينطوي عمى مراحؿ انتاج

المع رفة وتحويميا واستغالليا .وألف المعرفة التنظيمية تتعارض مع النسياف التنظيمي ،فإنيا يمكف اف تصنؼ
الى معرفة جديدة وأخرى تقديمة مف حيث مدة تخزينيا في المنظمة ،واف النسياف التنظيمي يمكف اف يصنؼ

أيضاً مف حيث الخصائص الى نسياف فاعؿ (ايجابي) وآخر سمبي ،إذ يشير االوؿ الى النسياف المتعمد أو

المقصود لبعض المعرفة  ،والتي عادة ما تكوف غير مفيدة أو ضارة ،واف اإلدارة الفاعمة ليذا النوع مف

النسياف يمكف اف تعزز المزايا التنافسية لممنظمة .أما الثاني فإنو يعني النسياف غير المرغوب لبعض أنواع

المعرفة ،وعادة ما يسبب ىذا النوع مف النسياف ضر ارً كبي ارً الى المنظمة (.)Jiang et al,2010:2

وباالستناد الى ما ذكر فقد صنؼ ( )De Holan & Phillips,2004a:426النسياف الى بعديف ىما:

التعمد في عممية النسياف ،وحداثة المعرفة المنسية .وعميو تـ اتقتراح اربعة أنواع مف النسياف التنظيمي،

يحدث النوع األوؿ عندما تكوف المنظمة غير تقادرة عمى االحتفاظ بجزء مف المعرفة التي وردت إلييا ،ويحدث
النوع الثاني مف النسياف عندما يتـ نسياف المعرفة المخزونة في نظاـ ذاكرة المنظمة مع مرور الزمف ،أما

النوع الثالث فينطوي عمى النسياف اليادؼ والمتضمف إزالة بعض أنواع المعرفة الجديدة مف المنظمة تقبؿ اف
تصبح متأصمة بعمؽ في مخزوف المنظمة ،أما النوع األخير مف النسياف فإنو يحدث عندما تُزاؿ ،وبشكؿ
ىادؼ المعرفة الراسخة عف ذاكرة المنظمة ،وربما يكوف ىذا الشكؿ مف النسياف األكثر أىمية مف منظور

استراتيجي ،ولكنو صعباً لمغاية ،ألف أج ازء كثيرة مف المعرفة التنظيمية تكوف متأصمة بعمؽ في الذاكرة
التنظيمية ،فضالً عف ترابطيا الوثيؽ مع أجزاء أخرى مف المعرفة التنظيمية ،واف إزالتيا تقد يؤثر في تمؾ

األجزاء أيضاً.

ويشدد ( )De Holan et al,2004:47أنو ،وبغية اف تدير المنظمات النسياف التنظيمي ينبغي عمييا

أوالً اف تفيـ أبعاد النسياف والعالتقة بيف ىذه األبعاد .ويوضح الشكؿ (ٔ) أشكاؿ النسياف التنظيمي وىو
مصفوفة تسمط الضوء عمى أربعة عمميات منبثقة مف تقاطع بعديف ،وىذه العمميات األربع ىي :اضمحالؿ

الذاكرة ،والفشؿ في االستحواذ ،والنبذ (التخمص مف) ،وتجنب العادات السيئة ،وتصؼ بمجموعيا مدى النسياف
التنظيمي الذي مف الممكف أف يحدث ،وترتبط جميعيا بمجموعة مف العمميات المتميزة والسياتقات التي تؤدي

الى مجموعة محددة مف التحديات ،وكؿ مف ىذه العمميات ينبغي اف تتـ ادارتيا بشكؿ مختمؼ عف البقية.
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ِجتىشح حذيخب
ِصذس
اٌّؼشفخ
ِٓ اٌّخضوْ
اٌّىجىد

اضّحالي
اٌزاوشح

إٌجز

اٌفشً
في االعتحىار

تجٕت
اٌؼبداد اٌغيئخ

ِمصىد

ػشضي
ّٔىرد إٌغيبْ
شكؿ (ٔ) أشكاؿ النسياف التنظيمي
De Holan, P. M., Nelson, p. and Lawrence, T. B. (2004), Managing organizational
forgetting, MIT Saloon management review, Winter, p.47
وىكذا يتضح اف النسياف العرضي غالباً ما يرتبط بنسياف المعرفة ذات القيمة ،وبذلؾ فإف لو آثا ارً سمبية
تمتد بظالليا عمى توجيات المنظمة كافة ،ألنو يتعيف عمى المنظمة اف تعود لتتعمـ المعرفة التي تـ نسيانيا،

أما بالنسبة لمنسياف المقصود فإف المنظمة تتبناه في حاؿ أصبحت المعرفة المتاحة غير مجدية في تحقيؽ
الموائمة مع التحديات التي تواجييا المنظمة ،والتي عادة ما تفرزىا معطيات البيئة المتغيرة .وبالنسبة لحداثة

المعرفة الخاصة بالمنظمة يالحظ اف نسياف المعرفة المكتسبة حديثاً يكوف أسيؿ لممنظمة مقارنة مع المعرفة
التي تترسخ في الذاكرة التنظيمية ،والتي تصبح جزءاً مف ثقافتيا التنظيمية ،ومف ثـ فإف عمرىا يكوف أطوؿ

إذا ما تقورنت بالمعرفة الحديثة التي يكوف عمرىا أتقصر.

وتوافقاً مع ما ذكر انفا وباالستناد الى المصفوفة المذكورة سابقاً يقدـ الشكؿ (ٕ) مختصر لمعالتقة بيف

نمط النسياف والمعرفة التنظيمية.

شكؿ (ٕ) أنماط النسياف التنظيمي
المعرفة الجديدة

المعرفة القائمة

عرضي

تبديد

تآكؿ

مقصود

إيقاؼ

إزالة

Fernandez, V., Simo, P., Sallan, J. M. and Enache, M. (2012), Organizational
forgetting/unlearning: the dark side of the absorptive capacity, New research on
knowledge management: Applications and lesson Learned, ISBN: 978-953-510073-7, Publisher in Tech, p.159
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وكانت ىناؾ اسيامات لعدد مف الباحثيف في موضوع النسياف التنظيمي أكدوا مف خالليا عمى االرتباط
الوثيؽ بيف النسياف التنظيمي واالبتكار ،فعندما يكوف االبتكار داخمي ،فإف نوع النسياف المتولد سيكوف

مقصوداً أو متعمداً ،ألف الغرض المحدد لالبتكار سيكوف متمثالً بالتخمي عف استخداـ المعرفة السابقة،

وعندما يكوف االبتكار خارجي ،فإف نوع النسياف المتولد سيكوف غير مقصوداً ،وىذه ىي الحاؿ مع نوع

االبتكار الذي ال يتـ ادارتو داخمياً مف تقبؿ وحدة متخصصة في المنظمة ،وبدالً مف ذلؾ فإنو سيكوف مفروضاً
مف الخارج .بيا يتعمؽ بالنسياف غير المقصود (العرضي) فينبغي التشديد عمى انو ينطوي عمى خسارة غير

مرغوب فييا لمخزوف المعرفة لموحدة المتخصصة آنفة الذكر ،وفي مثؿ ىذه الحالة فإف اليدؼ سيتمثؿ في

الحد مف آثاره ،وفضالً عف االبتكار ،فإف فقداف مخزوف المعرفة ،واالستخداـ النادر ليذه المعرفة يعد مف
االسباب األخرى لمنسياف غير المقصود ،واف طبيعة مخزوف المعرفة ستختمؼ اعتماداً عمى ما إذا كاف مخزوف

المعرفة موثقاً أو غير موثؽ ( .)Fernandez et al,2012:160وكما موضح في الشكؿ (ٖ).
شكؿ (ٖ) أنماط النسياف التنظيمي واالبتكار
ٔغيبْ ِمصــىد
ِؼشفخ ِىحّمخ




اثتىبس داخٍي
صواي اٌّؼشفخ

ِؼشفخ غيش ِىحّك



اثتىبس داخٍي

ٔغيبْ غيش ِمصىد






اثتىبس خبسجي
فمذاْ ِخضوْ اٌّؼشفخ
اثتىبس خبسجي
ِغبدسح األفشاد اٌزيٓ
يجغذوْ اٌّؼشفخ ٌٍّٕظّخ
أخفبض ِؼذي االعتخذاَ

Fernandez, V., Simo, P., Sallan, J. M. and Enache, M. (2012), Organizational
forgetting/unlearning: the dark side of the absorptive capacity, New research on
knowledge management: Applications and lesson Learned, ISBN: 978-953-51-0073-7,
Publisher in Tech, p.822

وباالستناد الى ما ذكر يمكف تقديـ نظرة متكاممة لمعالتقة بيف النسياف والمعرفة في ضوء فاعمية النسياف
والمدى الزمني لممعرفة ،وذلؾ مف خالؿ المصفوفة الموضحة في الشكؿ (ٗ)

المعرفة الجديدة

المعرفة القديمة

نسياف فعاؿ

نسياف غير فعاؿ

حجب متعمد

فقدان غير فعال

ومنع المعرفة

وغير مقصود

الخارجية الجديدة
ترشيح فاعل

للمعرفة الجديدة
تدهو أو

القديمة

المعرفة القديمة

لبعض المعرفة

اضمحالل

شكؿ (ٗ) العالتقة بيف فاعمية النسياف واكتساب المعرفة

المصدر :مف إعداد الباحث باالعتماد عمى األدبيات ذات الصمة
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وبختاـ فقرة أنواع النسياف فقد تمت االجابة عف التساؤؿ الرابع مف مشكمة البحث.

ً
خايسا :انُسياٌ وانذاكزة

اف المعقوؿ اف يرى الكثير مف مصممي أنظمة الذاكرة التنظيمية ()OMSs

Organizational

 Memory Systemsوالباحثيف في ىذا المجاؿ اف فقداف الذاكرة أم ارً ضا ارً وينبغي تجنبو ،فإف النسياف
مرتبط بنظاـ الذاكرة التنظيمية وظيفياً ،وىذا ىو األساس لتصميـ أنظمة معمومات فاعمة

( .)Landry,1999:5وتوفر الذاكرة جس ارً بيف الماضي والحاضر ،وعف طريقيا يتـ استرجاع االحاسيس

والمشاعر واألفكار الماضية التي سقطت مف الوعي ،وذلؾ في وتقت الحؽ بغية توجيو الفكر والفعؿ

( .)Wagner & Davachi,2009:964وتقد ص ّنؼ ( )O’Hara,2008:2الذاكرة عمى المستوى الفردي

الى ثالثة أنواع ىي:الذاكرة الحسية ،والذاكرة تقصيرة األمد ،والذاكرة طويمة األمد ،إذ تعد الذاكرة الحسية جزءاً
مف الذاكرة الكمية التي تقبؿ المدخالت الحسية وتحتفظ بيا لمدة كافية التخاذ تقرار عمى أساس تقيمة محتممة

لممعمومات ،حيث يتـ إسقاط المعمومات ذات المردود المنخفض ،أما الذاكرة تقصيرة األمد فيي تأخذ المعمومات
الحسية وتحفظ كمية معينة في التخزيف المؤتقت ،ويرتبط تمثيؿ شكؿ ىذه الذاكرة بالذاكرة الحسية ،ويبدو اف

ىذه الذاكرة تتعرض لممسح بعد عشريف أو ثالثيف ثانية ،فيما تأخذ الذاكرة طويمة األمد المعمومات مف الذاكرة
تقصيرة األمد وتخزنيا بشكؿ دائـ ،ولحد اآلف يتضح بأنو ال حدود لقدرة ىذه الذاكرة ومدة تخزينيا ،وليذه
الذاكرة نظاـ خزف مرف يمكنو مف ترميز المعمومات باالستناد الى الطريقة الحسية أيضاً .ففي محط تقوليـ

بشأف عالتقة النسياف بالذاكرة ،أشار ( )Blaschke & Schoeneborn,2006:109-110الى اف
الباحثيف ،وعمى الرغـ مف اىتماميـ بموضوع النسياف ،غير اف حساباتيـ كانت عالقة باستعارة المخزوف مف

الذاكرة ،ومف ثـ فإنيـ منحازوف لصالح التذكر أو االسترجاع مف الذاكرة ،وفي حقيقة األمر ،وألف الذاكرة

بوصفيا عممية ،فإنيا تيتـ بوظيفتيف غير متماثمتيف وىما النسياف والتذكر ،ويوضح الكاتباف اىمية النسياف

كوظيفة أساسية لمذاكرة شأنو شأف التذكر حيف يشدداف القوؿ عمى فكرة رائعة مفادىا انو إذا كاف التذكر ىو

الوظيفة األساسية لمذاكرة ،فإف كؿ منظمة تقوـ بالتذكر ،ومف ثـ فإف العمؿ عمى اليياكؿ والمعتقدات والقيـ
القديمة ستحوؿ بيف المنظمة واالبتكار وستكوف محاصرة بماضييا المتراكـ .وفي ضوء ذلؾ فإف تشبيو الذاكرة

بالمستودع لف يفضي الى فيـ حقيقي لمذاكرة التنظيمية ،ألنو بدالً مف ذلؾ تحتاج الذاكرة نظرياً ألف تكوف

عممية انتقائية تتأرجح بيف التذكر والنسياف ،وتحتفظ بيياكؿ معرفية أو تتخمى عنيا بغية مواجية التعقيد

البيئي.

عندما يحدث النسياف فقط في حاؿ استخداـ الذاكرة فمف الميـ تحديد طبيعة الذاكرة ،إذ يتمثؿ ىدؼ

الذاكرة التنظيمية في خزف كؿ المعمومات ذات الصمة بػ (معرفة كيؼ)  Know-Howلممنظمة ،وتقد يتـ
استرجاعيا في مرحمة الحقة الستخداميا مرة أخرى ،وتتكوف (معرفة كيؼ) لممنظمة مف المعرفة والقدرات

الحركية ،كما ىي الحاؿ في انتاج منتج معيف يتألؼ مف المعرفة ذات الصمة بنوع المواد ،والمعدات الالزمة،

والنشاطات المطموبة وتسمسميا ،والقدرة الحركية لمعامميف ألداء المياـ الالزمة لإلنتاج ،وتتألؼ الذاكرة

التنظيمية مف الذكريات الفردية لمموظفيف.
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الى جانب المعرفة الموثّقة المودعة في ممتمكات المنظمة ،فعمى سبيؿ المثاؿ اف ىناؾ أساليب معينة

تستخدـ مف تقبؿ مشرؼ عمؿ ،فيمكف ليذا المشرؼ إما االحتفاظ بالمعرفة لنفسو أو انو يتشارؾ بيا مع
موظفيف آخريف ،أو توثيقيا وايداعيا في ممفات المنظمة ،وىكذا إذا ترؾ ىذا المشرؼ المنظمة فيناؾ احتماؿ

ضعيؼ لبقاء ىذه المعرفة في ذاكرة المنظمة ،السيما إذا احتفظ بيا لنفسو ،وسيكوف احتماؿ بقاء ىذه المعرفة

في ذاكرة المنظمة عالياً إذا ما تقاسـ ذلؾ المشرؼ ىذه المعرفة مع اآلخريف و/أو تقاـ بتوثيقيا

(.)Globerson & Levin,1987:84

وأشار ( )Cox & Ram,2009:118الى اف النسياف تقد يحدث أيضاً عندما يكوف العنصر في الذاكرة

ولكف ال يمكف استرجاعو ،وذلؾ ألف الفيارس المتاحة ال تعيف لمعنصر االشارات الالزمة بشأف اليدؼ والسياؽ

الحالييف ،وىذا ما يسمى غياب الفيرس أو فقداف الربط ،فعنصر الذاكرة ليس متغيباً بؿ انو مفقود ،وىناؾ عدـ

استقرار في توجيو الموـ الى أي مف الجانبيف السياؽ ْأـ الفيرس ،واذا لـ توفر البيئة اشارات كافية ،أو اف
الطرؼ المفكر يكوف مشتتاً ،وال يركز حتى عمى الجزء األكثر مالءمة لمسياؽ ،عندئذ حتى نظاـ الفيرسة الجيد

لف يكوف تقاد ارً عمى استرجاع الذكريات المطموبة.

مف البدييي اف ما يقترب مف النسياف تقد يكوف (سيئا) وما يتـ تذكره يكوف (جيداً)  ،وأحد بشائر أنظمة

الذاكرة التنظيمية ( ) OMSsىو اف تتمكف المنظمة مف الوصوؿ غير المحدد الى المعمومات ذات الصمة
بتاريخيا ،واف دعـ الذاكرة البشرية بيذه األنظمة ،السيما مع وجود تكنولوجيا الحاسوب سيؤدي بشكؿ متزايد

الى ال تغمب عمى تقيود الذاكرة (الفردية) في االماكف التنظيمية  .ويعد مصطمح (أنظمة النسياف) احد مداخؿ
التحوؿ في التركيز عمى أنظمة الذاكرة التنظيمية الذي يقترح االرتباط بيف آليات النسياف الفردي والتنظيمي،

والوظائؼ الخاصة بالذاكرة ،والتي ىي أساس لفاعمية تمؾ األنظمة .ويبيف الجدوؿ (ٔ) خصائص أو عمميات
مصممي أنظمة الذاكرة التنظيمية ،والتي يمكف اف تؤثر في نسياف البشر أو المنظمات (.)Landry,1999:4
جدوؿ (ٔ) آليات النسياف الفردي والتنظيمي

ِىىٔبد OMS

فشديخ

اوتغبة

وظبئف
خبصخ
ثبٌزاوشح

احتفبظ
ِحبفظخ
ثحج
اعتشجبع















حىاط ادساويخ
فشً اٌتشِيض
تذخً اعتجبلي
فمذاْ اٌزاوشح اٌطفىٌي
تذخً ثؤحش سجؼي
اٌتخطيظ (سعُ اٌّخططبد)
راوشح ضّٕيخ
تآوً
اػتّبد إٌّىرد أو اٌّخبي
اػتّبد اٌغيبق
اعتشجبع غيش تبَ
اػتّبد اٌحبٌخ
إٌغيبْ ثذافغ
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آٌيبد إٌغيبْ
تٕظيّيخ
 ادخبي سلُ االعتشؼبس واٌتشتيت
 ادخبي حمىي واصٕبف
 لبٔىْ تؼٍيّبد/عيبعخ واجشاءاد
ٔ ظبَ تىحيك
 لبٔىْ تؼٍيّبد/عيبعخ واجشاءاد
ّٔ برد ،ثيبٔبد/تّخيً اٌّؼشفخ
 تٕشئخ اجتّبػيخ وتذسيت في ِىلغ اٌؼًّ.
 أٔظّخ االسث
 فهبسط وِششحبد
 اٌّحبفظخ ػًٍ االعتفغبس أو اٌطٍت
 اوتغبة اٌّؼشفخ
ِ غبػذح اٌغيبق اٌحغبط
 اٌغٍطخ واألِٓ
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ػىاًِ
ِبديخ









ِغبساد ػصجيخ
جشاحخ ػصجيخ
اٌّشض
فمذاْ اٌزاوشح اٌتمذِي
فمذاْ اٌزاوشح اٌشجؼي
اٌشيخىخخ
اٌّىد









شجىبد االتصبالد
عجالد ِّبسعخ اٌتشِيض
وعبئً اٌحيبح واٌّىد
ِّبسعبد االعٕبد
اٌىىاسث
جذاوي اٌصيبٔخ
االفالط أو إٔهبء االػّبي

Source: Landry, J. R. (1999), Forgetful or bad memory, Proceeding of the 32nd
Hawaii international conference on system sciences, Hawaii, pp.5
عنصر
ا
يشير ( )Bannon & Kuutti,1996:158الى اف ىناؾ نظرة معيارية لالنساف بوصفو
معرضا لمخطأ في النظاـ ،لذلؾ يمكف استكماؿ متطمبات ىذا العنصر بالحاسبات أو حتى استبدالو بيا لو تطمب
ّ
األمر ذلؾ .ويشاطره في ىذا الرأي ( )Huber,1990:60عندما يرى اف المكونات البشرية لمذاكرة التنظيمية
غير ُمرضية  ،واف الذاكرة البشرية ىي ذاكرة ضعيفة .وعمى الرغـ مف إشارة الكثير مف الباحثيف الى اف الذاكرة
التنظيمية ال تنسى أبداً وىي متكاممة زمانياً ومكانياً ،حيث تحقؽ االتجاىات االصطناعية استدعاء أمثؿ .لكف

ىذا األمر لـ يسمـ بو بعض الباحثيف اآلخريف فقد حذر ( )Norman,1993:152تقائالً "حذ ار مف استخداـ
التكنولوجيا في التغمب عمى ىشاشة الذاكرة البشرية التي تقد تنقمنا الى اتجاىات غير مرغوبة وتغرتقنا بكميات

كبيرة مف المعمومات المفرطة في الدتقة" .وتأسيساً عمى ما ذكر انفا في ىذه الفقرة فقد تمت االجابة عف
التساؤؿ الخامس في مشكمة الدراسة.

ً
سادسا :انُسياٌ ،انخؼهى واملؼزفت

أصبح مف المعروؼ اف القدرة التنافسية لممنظمات في الوتقت الحالي ترتكز الى المعرفة التي باتت

عامالً حاسماً في نجاح تمؾ المنظمات ،األمر الذي يعني اف نجاح المنظمات يكوف مرىوناً بقدرتيا عمى ادارة

معموماتيا ،وىكذا فاف استخداـ وتطوير مثؿ ىذا المصدر ذي القيمة العالية سيجعؿ مف التعمـ ذي أولوية

تقصوى في حسابات المنظمات التي تعمؿ في ظؿ بيئة تنافسية عالية تقائمة عمى المعرفة ،فتسارع الى خمؽ

معرفة جديدة وبذلؾ تصبح منظمات متعممة تقادرة عمى االبتكار والتكيؼ مع المتغيرات البيئية ،واف االنخراط

وراء ىذه الحقيقػة تقد يقػود المنظمات الى إغفاؿ جانب ميـ جداً ،وىو اف ال يقتصر سعييا الحثيث عمى التعمـ

فحسب ،وانما عمييا اف تأخذ أيضاً بنظر العناية النسياف .وىذا يعني انو ،وعمى الرغـ مف اف المنظمات ىي

بمثابة مستودعات لممعرفة ،فإف ىذه (المستودعات) معرضة لمنضوب واالضمحالؿ ،وىذا ما يحدث بسبب

وجػود النسياف التنظيمي ،سواء كاف حدوث ذلؾ عف تقصد أو مف دوف تقصد.

يمكف اف تنسى المنظمات بعض االشياء التي تحتاج معرفتيا ،وتتكبد بذلؾ تكاليؼ باىضة لتعويض

المعرفة المفقودة ،فيما ىناؾ منظمات أخػرى ال تستطيع نسياف االشياء التػػي ينبغػي عمييا نسيانيا ،فتظؿ حبيسة

الماضي ،معتمدة عمى تقنيات ليست تنافسية ،وثقافػػػػة تنظيمية مختمػػػػة ،بينما تكوف المنظمات الناجحػػػػة تقادرة عمى
التحوؿ بسرعة لمتكيؼ مع التغيرات البيئية المتسارعة ،وذلؾ مف خالؿ ميارتيا ليس في جانب التعمـ فحسب ،وانما فيما

يتعمؽ بالنسياف أيضاً .وتعمؿ المنظمات عمى زيادة تقدرتيا عمى التعمـ والحاجة لتطوير تقدرتيا عمى النسياف ( De

.)Holan et al,2004a:51
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وفي سياؽ العالتقة بيف النسياف والتعمـ أشار ( )Sun & Fernandez,2009:2الى اف بعض
الدراسات عدت النسياف التنظيمي بوصفو خطوة أولية لمتعمـ التنظيمي ،إذ ينطوي عمى نسياف القديـ والسعي

لمتطوير ،واجراءات أكثر موائمة لمتكيؼ مع الظروؼ المتغيرة ،إذ اف ىناؾ حاجة لنسياف بعض االجراءات،

والقواعد ،والمياـ ،واألدوار ،والسياسات ،والقيـ االستراتيجية ،وذلؾ تقبؿ اف يتـ اكتساب المعرفة الجديدة

عد باحثوف آخروف
واستيعابيا ،حيث ينظر لمنسياف فيما بعد كونو عممية ضرورية إلدارة التغيير ،وبذلؾ ّ
النسياف بأنو عممية دينامية تحد وتزيؿ المعرفة البالية التي تعيؽ مف اعتماد المعرفة الجديدة والفرص

الجديدة .وبذلؾ فإف النسياف التنظيمي عممية ال تقؿ أىمية عف التعمـ التنظيمي ،السيما فيما يتعمؽ بتحقيؽ

الميزة التنافسية المستدامة .ويعزز ىذا الرأي ( )Fernandez & Sune,2009:622عندما أكدا اف

النسياف ،والسيما المقصود منو يعد بمثابة خطوة أساسية لمتعمـ التنظيمي ،وأنو في كثير مف األحياف تقد ال

يحدث التعمـ إال بعد وجود النسياف.

وصنؼ كالً مف ( )DeHolan & Phillips,2004b:1605األفكار السابقة في مدخميف ،يشتمؿ

األوؿ عمى اف الباحثيف سمطوا الضوء عمى أىمية نبذ المعرفة القديمة كخطوة أولى تقبؿ تعمـ شيء جديد،
والنتائج السمبية لقوى القصور الذاتي ،وىكذا يمكف النظر لمنسياف عمى وفؽ ىذا المدخؿ بوصفو تخمي عف

الممارسات ،أو حتى االستراتيجيات الكمية التي كانت مييمنة ،ولكنيا تقؼ في طريؽ التعمـ الجديد ،والمدخؿ

الثاني القدرة التنافسية لممنظمة ،ويمثؿ النسياف عمى وفؽ ىذا المدخؿ وتقؼ لبعض نشاطات المنظمة ،فضالً
عف التخمص مف االجراءات القديمة التي لـ تعد مفيدة ،بؿ انيا تحجب التعمـ المطموب.

في إشارتو الى التعمـ التنظيمي لـ يذىب ( )Jiang et al,2010:2بعيداً عما ذكر سابقاً حيف أكد اف

النسياف التنظيمي ليس شكالً مف أشكاؿ التعمـ التنظيمي فحسب ،بؿ انو مكمالً لمتعمـ ،وىو يؤدي الى عممية
جديدة لمتعمـ التنظيمي عف طريؽ فقداف الذاكرة التنظيمية .ومف منظور اتقتصادي أشار ( & Markovitch

 )Scott,2009:1إلى انو يمكف فيـ الظروؼ التي يكوف فييا النظاـ تقاد ارً عمى نسياف المعرفة المكتسبة
عبر النظر لمتعمـ مف منظور اتقتصادي ،إذ اف أي شكؿ مف أشكاؿ التعمـ ىو في جوىره شكؿ مف االستثمار،

فالنظاـ الذي يتعمـ يستثمر تقدراً مف الموارد في الحصوؿ عمى بعض المعارؼ واالحتفاظ بيا ،وسيكوف مف
مصمحة النظاـ تحقيؽ التعمـ في حاؿ كاف العائد عمى االستثمار ايجابياً ،واف كمفة اكتساب المعرفة واالحتفاظ
بيا ينبغي اف ال تتجاوز تقيمة الموارد التي تتيحيا تمؾ المعرفة.

وىكذا يتضح انو اذا كانت المعرفة المكتسبة مف التعمـ تقد حمت محؿ معرفة اخرى ال جدوى مف بقائيا

بعد التعمـ ،أو اف تمؾ المعرفة تقد تكوف ضارة ،فينبغي ىنا عمى المنظمة تبني مبدأ النسياف بوصفو أحد
االستراتيجيات لتالفي التداعيات الضارة لتمؾ المعرفة.

عدت األدبيات ذات الصمة النسياف التنظيمي بوصفو خطوة سابقة لمتعمـ التنظيمي ،إذ اتقترحت انو
لقد ّ
ينبغي نسياف إجراءات ،وتقواعد ،ومياـ ،وسياسات ،وتقيـ ،واستراتيجيات معينة مف اجؿ الحصوؿ عمى معرفة
جديدة واستيعابيا مف خالؿ اجراءات ،وتقواعد ،ومياـ ،وسياسات ،وتقيـ ،واستراتيجيات جديدة ،وجاء في تمؾ

األدبيات اف ذلؾ يمكف اف يتـ عبر ثالث مستويات ،يشتمؿ األوؿ نسياف العمؿ واإلجراءات التي تـ تنفيذىا مف

اجؿ البدء في تعمـ أعماؿ أو إجراءات جديدة.
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ويتضمف المستوى الثاني لمتعمـ عمى نسياف تقواعد ،وسياسات ،واستراتيجيات معينة بغية تنفيذ عممية
التعمـ الجديدة ،فيما يتمثؿ المستوى الثالث لمتعمـ في تغيير طريقة توليد التفسيرات ،كما ىي الحاؿ في التغيير

في النموذج الذىني ( .)Fernandez et al,2012:159لذلؾ أشار ( DeHolan & Phillips,2004b

 ):425الى اف النسياف مكمالً ضرورياً لعمميات التعمـ في المنظمات ،واف تجنب المعرفة التي تـ تعمميا حديثاً
كانت عمى الدواـ مصدر تقمؽ لممنظمات ،ويستنزؼ المديروف تقد ارً كبي ارً مف الوتقت لضماف اف المعرفة تقد تـ

تضمينيا في الذاكرة ،والتعامؿ مع عمميات النسياف كما لو كانت جزءاً ال يتج أز مف ديناميات المعرفة في

المنظمات ،ألف النسياف يحدث تقبؿ (بمعنى نسياف المعرفة القديمة لفسح المجاؿ أماـ الجديدة) وأثناء وبعد

عمميات التعمـ.

وعمى مستوى تنفيذ المياـ أشار ( )Kremic et al,2008:184الى عالتقة النسياف بالتعمـ الى انو

في الوتقت الذي يحدث التعمـ أثناء تنفيذ ميمة معينة ،فاف بعض ىذا التعمـ يمكف اف يتـ فقدانو حاؿ بداية
ميمة مشابية ،وكما ىو واتقع األمر يمكف اف يتـ فقداف التعمـ إذا ما تـ مقاطعة الميمة ،ويسمى مقدار التعمـ

الذي يتـ فقدانو بالنسياف .وبنفس الطريقة أشار ( )Besanko et al,2010:453الى بعض الدراسات التي
اتاحت أدلة وافرة عمى اف التكمفة الحدية لالنتاج تتناتقض مع الخبرة المتراكمة في مجموعة مف البيئات

الصناعية ،ومعروؼ اف ىذا االنخفاض في التكمفة الحدية يمثؿ تعمماً عف طريؽ العمؿ ،واف المنظمات يمكف

اف تنسى الدراية أو المعرفة المكتسبة مف خالؿ التعمـ عف طريؽ العمؿ بسبب فترات الخموؿ المشار الييا

سابقاً .ويتضح مف ىذا الطرح اف الوتقت الخامؿ لتنفيذ الميمة وفاعمية المعرفة المكتسبة ىما دالة لمنسياف،
ألف

طوؿ

ىذا

الوتقت

يعمؿ

عمى

زيادة

احتمالية

حدوث

النسياف.

وىذا

ما

عبر

عنو

( )Thomassen,2009:3بأف التعمـ يزداد مع الخبرة الناجمة عف أداء ميمة معينة ،بينما يزداد النسياف
مع االنقطاع عف أداء تمؾ الميمة.

وفي الصدد نفسو تقترح نظرية النسياف اف التناتقض الحاصؿ في معدالت االنتاج بعد اف يبقى خط

االنتاج يعمؿ سيسبب نسياف المنظمة لبعض تحسينات العممية التي تـ تعمميا ،مما يؤدي الى انخفاض

انتاجية تقوى العمؿ ،وىناؾ ما يقارب نسبتو (ٕٓ )ٕ٘-مف اجمالي التعمـ في التصنيع يمكف فقدانو بسبب
النسياف التنظيمي ،وعمى المستوى الكمي يمكف اف تظير جوانب أخرى مثؿ التكمفة االجمالية لفترات الركود،
وارتفاع معدالت البطالة ،وىكذا يمكف اف يكوف النسياف كمفة اضافية لضياع وتقت العمؿ في االتقتصاد ،فعمى

سبيؿ المثاؿ اف األفراد الذيف يفقدوف وظائفيـ ،ثـ يشغموف وظائؼ مماثمة بعد فترة متوسطة الى طويمة مف

البطالةُ ،يقدر انيـ يخسروف ما يقرب مف (ٕٓ )%ٕ٘-مف ارباح كؿ ساعة ،وتقد يعزى جزء مف ذلؾ الى
النسياف الفردي والتنظيمي بشأف كيفية أداء المياـ ،ومف ثـ فاف النسياف خسارة اتقتصادية اضافية ( Kleiner
.)et al,2012:68
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وتقد ُوصؼ مخزوف المعرفة بأنو تراكـ الموجودات المعرفية في المنظمة ،إذ تمثؿ تدفقات المعرفة
تياراتيا التي تتحرؾ بيف األجزاء المختمفة لممنظمة ،والتي يمكف اف يتـ استيعابيا فتتحوؿ الى مخزوف معرفي،

شبو بعض
وتـ تصنيؼ تدفقات المعرفة الى أفقية أو عمودية ،داخمية أو خارجية ،مدخالت أو مخرجات .وتقد ّ
الباحثيف تدفقات المعرفة بحوض االستحماـ ،إذ اف مخزوف المياه الذي يمثمو مستوى الماء في الحوض
سيعتمد عمى تدفؽ المياه الى الحوض (مف خالؿ صنبور الماء) ،وتكوف تدفقات المياه مف الحوض (عبر
فتحة التصريؼ) ،حيث يفترض اف مخزوف المنظمة مف المعرفة يمكف اف يزداد مف خالؿ التدفقات االضافية

لممعرفة ،او يتضائؿ بسبب انخفاض تدفقات المعرفة ،وىذه التدفقات ىي النسياف التنظيمي ( & Fernandez
 .)Sune,2009:621وص ّنؼ ( )Fernandezوزمالؤه المعرفة األفقية والعمودية بأنيا المعرفة التي تنساب

بيف وحدات في المستوى نفسو أو بيف وحدات عمى مستويات مختمفة داخؿ المنظمة ،أما التدفقات الداخمية

وا لخارجية فيي المعرفة التي تتدفؽ بيف وحدات في المنظمة نفسيا أو بيف منظمات مختمفة ،فيما تمثؿ
المدخالت والمخرجات تمؾ المعرفة التي تتدفؽ تجاه وحدة معينة أو تنساب منيا ( Fernandez et

.)al,2012:158

وبشأف عالتقة النسياف التنظيمي مع المعرفة أشار ( )Zeng & Chen,2010:47الى اف المعرفة ىي

أساس االبتكار ،واف اكتساب المعرفة وتكامميا يؤدي الى ممارسات االبتكار التنظيمي ،وتقاـ الكثير مف

الباحثيف بدراسة النسياف التنظيمي مف منظور ادارة المعرفة ،إذ اتقترحوا اف النسياف التنظيمي يعد عنص ارً ميماً
مف عناصر ادارة المعرفة ،وتقد بينت ابحاثيـ أيضاً اف النسياف التنظيمي المقصود يمكف اف يعزز مف المعرفة

التنظيمية ،فضالً عف تقدرتو عمى تعزيز تقدرة المنظمة عمى التكيؼ ،وتصبح العالتقة بيف انشطة االدارة
االيجابية لمنسياف التنظيمي المقصود واألداء التنظيمي أكثر كثافة .ويؤيد ()Targo & Kubat,2009:3

الت كامؿ بيف المعرفة والنسياف حينما أكدا اف النسياف جزء ذو صمة وثيقة بالمعرفة ،ويمكف اف يعزز مف دتقة

تقواعد المعرفة.

الى جانب فكرة اف المنظمات تقد تكتسب معرفة جديدة ،ظيرت فكرة في األدبيات بأف المنظمات يمكف اف

تفقد المعرفة أيضاً ،ويوضح ( )DeHolan & Phillips,2004a:425بأنو تـ تطوير مدخميف ليذه
الظاىرة ،األوؿ يتضمف تأكيد مختمؼ الدراسات عمى اىمية تجاىؿ ونبذ المعرفة التي لـ تعد مفيدة ،والتي تقمؿ

مف كفاءة المعرفة الجديدة أو تحد منيا بدءاً مف استيعابيا أو بنائيا ،ويشير المدخؿ الثاني الى دراسات أخرى

ركزت عمى اآلثار السمبية لتدىور المعرفة أو اضمحالليا .ويتضح اف اىتماـ كال المدخميف انصب عمى أىمية

النسياف التنظيمي .ويشير الكاتباف الى التكامؿ بيف المدخميف ،ويذىباف اكثر مف ذلؾ حيف يعبراف عف

اعتقادىما بأف النسياف التنظيمي ىو أكثر مف كونو تكممة بسيطة لمتعمـ التنظيمي ،فيو أداة ميمة يستخدميا

المدراء الناجحيف لتشكيؿ المعرفة في منظماتيـ ،وىو آلية تقوية لتعزيز الفاعمية االستراتيجية لمنظماتيـ.
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اف فيـ سبب نسياف المنظمات ينطوي عمى فيـ أيف تخزف المعرفة التنظيمية ،وكيؼ يتـ االحتفاظ بيا
في ذاكرة المنظمة ،إذ عرفت الذاكرة التنظيمية بأنيا معمومات مخزونة تمثؿ تاريخ ويمكف اف تؤثر في تفسيرات

المنظمة لألحداث الحالية والمستقبمية ،فضالً عف الق اررات االدارية ،وربما تخزف المعرفة التظيمية في

المستودعات البشرية وغير البشرية ،وىكذا عندما ينتقؿ األفراد مف منظمة الى أخرى تقد يحمموف معيـ

معرفتيـ الفردية ،عندئذ تقد يكوف دوراف العمؿ أحد المسببات الرئيسة لمنسياف التنظيمي ،وتقد تكوف المعرفة
التنظيمية مترسخة في المستودعات البشرية وغير البشرية الباتقية في المنظمة والتي مف الممكف اف تستمر

فييا ( .)Sune & Fernandez,2009:3وأكد ( )Jiang et al,2010:2اف النسياف التنظيمي ومف
منظور ادارة المعرفة يعد بمثابة إعادة بناء المعرفة القديمة ،أو تحويميا الى نظاـ ،وىو عممية معرفة

تنظيمية ،وشددوا عمى انو بغض النظر عف أىمية النسياف التنظيمي ،والتوجو نحو التركيز عمى عممية فقداف
المعرفة ،فإف ىذا الفقداف لممعرفة التنظيمية لف يكوف سمبياً فحسب ،بؿ يتضمف عرض فاعؿ وتخمي.

وفي سياؽ الحديث عف االدارة الفاعمة لمنسياف أشار ( )DeHolanوزمالؤه الى اف المنظمات بحاجة

أيضاً الى ادارة عممياتيا لضماف انيا تنسى أي معرفة ينبغي التخمص منيا ،وعدـ نسياف المعرفة التي ينبغي

عمييا االحتفاظ بيا ،وىكذ ا فإف ادارة النسياف تعد ميمة حاسمة ،وأحد اسباب ذلؾ اف الفقداف غير المقصود
لممعرفة يكمؼ المنظمات مالييف الدوالرات سنوياً ،ففقداف المعرفة يعني التخمي عف القدرات ،وانخفاض محتمؿ
في المقدرات التنافسية ،وعندما تجد المنظمة نفسيا في موتقؼ تكوف فيو بحاجة الختراع أو شراء المعرفة

الالزمة ،واف مواردىا تقد اىدرت ،عندئذ فيي ال تنفؽ الوتقت والماؿ لبناء تمؾ الميارات الضائعة فحسب ،بؿ

ىناؾ كمفة الفرصة البديمة أيضاً .وىكذا ،وفي سوؽ المنافسة العالية ،فإف االدارة الفاعمة لمنسياف يمكف اف
تمثؿ الفرؽ بيف النجاح والفشؿ (.)DeHolan et al,2004:45

وتعزي ازً لكؿ ما ذكر أنبرى الى الوجود مفيوـ النسياف الب ّناء لممعرفة الذي عرفو ( Niri et

 )al,2010:30بوصفو عممية مقصودة ،نشطة ونظامية ،ومستمرة إلدارة ونسياف ما ىو زائد عف الحاجة،
والحد مف القضايا الضارة بالمنظمة ،مثؿ المعرفة والييكؿ والسموؾ ،مف أجؿ الحد مف آثارىا السمبية والقضاء

عمييا بغية ضماف تحسيف األداء التنظيمي .واف النسياف الب ّناء لممعرفة التي لـ تعد مفيدة وتقد تكوف ضارة
أمر بالغ األىمية ليس فيما يتعمؽ بمقاومة التغيير فحسب ،وانما أيضاً في تجنب الوتقوع بالمحضور ،فضالً

عف وجود المعرفة القديمة والبالية ،السيما عندما تختمؼ جذرياً عف الجديدة ،فإف األمر يمكف اف يؤثر سمباً
في استيعاب ىذه المعرفة الجديدة واالستفادة منيا .ويبيف الشكؿ (٘) النسياف الب ّناء لممعرفة.
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التحديد

واع حميمخ
إدسان إٌّظّخ ثشىً
ٍ
اْ هٕبٌه ِؼشفخ ٌُ تؼذ ِفيذح أو
أٔهب سثّب تىىْ ضبسح وتٕؼىظ
ػًٍ إٌّظّخ ،فتحبوي إٌّظّخ
تحذيذهب ووصفهب ثطشق صشيحخ.

االجراء

أداء اٌششوبد ٌٍتؼبًِ ِغ هزٖ
اٌّؼشفخ اٌمذيّخ اٌتي ػفب
ػٍيهب اٌضِٓ ،ثغيخ إداستهب
ؤغيبٔهب.

شكؿ (٘) النسياف الب ّناء لممعرفة
Source: Niri, M.B., Akhavan P. and Reza H.(2010), Managing organizational
knowledge active forgetting: How to managers understand the concept of
managing old obsolete knowledge?, Proceeding to the 11th conference on
knowledge management, Fama Licao, Portugal, 2-3 September, p.30
وباالستناد الى األدبيات ذات الصمة يقدـ الباحثوف ستة تصنيفات ألساليب النسياف الب ّناء لممعرفة ،وكما يأتي:

ٔ .الوعي :يتمثؿ في ادراؾ وتحديد المعرفة الضارة او التي عفا عمييا الزمف ،وىناؾ طرائؽ مختمفة
يمكف مف خالليا تنفيذ ىذا األمر ،كما ىي الحاؿ في التشكيؾ حوؿ المعتقدات واألساليب الحالية

عمى كونيا شروط ضرورية لمتعامؿ مع المعرفة القديمة.

ٕ .العزؿ :محاولة عزؿ المعرفة القديمة (جغرافياً ،ووظيفياً ،ومعرفياً)عف المعرفة الجديدة بغية الحد مف

اآلثار السمبية المحتممة ليا .عمى سبيؿ المثاؿ محاولة شركة  IBMانشاء تقسـ جديد لمحاسبات

الشخصية  PCوعزلو عف بقية أتقساـ الشركة مف أجؿ تجنب تمويث عقوؿ المديريف والعامميف في
ىذا القسـ بييمنة النموذج العقمي لػ ( )IBMالذي تشكؿ حوؿ الحاسبات الكبيرة .Mainframes

ٖ .إيقاؼ االستخداـ :النسياف الب ّناء لممعرفة يعني عدـ استخداـ المعرفة القديمة والبالية ،عمى الرغـ

مف ا نيا باتقية في الذاكرة التنظيمية ،ففي بعض االحياف تقد تكوف العمميات االعتيادية لمنسياف
والتحوؿ غير كافية ،لذلؾ ستنبري الحاجة العتماد طرائؽ غير رسمية أكثر تقوة لمنسياف الب ّناء

لممعرفة ،ويمكف أف يعد إيقاؼ االنتاج القائـ عمى معرفة محددة ،أو عدـ استخداـ المنيجيات

القديمة في تطوير البرامجيات أحد النماذج الواضحة المعتمدة في ىذا المدخؿ.

ٗ .إيقاؼ تطوير المعرفة :األمر ىنا ال يعني ايقاؼ استخداـ المعرفة القديمة والبالية فقط ،وانما يعني

أيضاً تغيير عممية خمؽ المعرفة واستيعابيا ،وفي واتقع الحاؿ اف ىذا السبيؿ يعد مدخال أساسيا تجاه

دور محوريا في ادارة ونسياف المعرفة القديمة والبالية ،ويمكف لممدراء
النسياف الب ّناء لممعرفة ويمعب ا

تبني استراتيجيات مختمفة إليقاؼ تطوير المعرفة ،وايقاؼ مشاريع البحث والتطوير ،ونقؿ المعرفة
وأوجو التعاوف المعرفية ىي مف السبؿ المختمفة لمنع تطوير المعرفة القديمة.
جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد ( )34لسنة 3122

089

فلسفة النسيان التنظيمي يف إطار التعلم
واملعرفة التنظيمية
٘ .إزاحة المعرفة بوساطة المعرفة الجديدة :النسياف الب ّناء لممعرفة في ىذه الحالة يعني محاولة تعمـ
معرفة جديدة بديمة تكوف كافية لتحقيؽ النسياف الب ّناء لممعرفة القديمة ،وفي سياؽ ادارة التكنولوجيا

يتـ تنفيذ ىذه االستراتيجية مف خالؿ االستعاضة عف المعرفة القديمة عبر الدفع بمعرفة جديدة ،وفي

ىذا المدخؿ ،تستبدؿ المنظمة بشكؿ فاعؿ ومقصود المعرفة القديمة بأخرى جديدة.

 .ٙمحو المعرفة القديمة :النسياف الب ّناء في ىذا الجانب يعني إزالة صريحة ورسمية ألجزاء تقديمة مف
الذاكرة التنظيمية بطريقة جذرية ،ويعد ىذا األمر مدخؿ أكثر تقوة تجاه النسياف الب ّناء .وابعاد األجيزة

والبرامجيات الى خارج المنظمة ،والتخمص مف الوثائؽ والسجالت ،بؿ حتى استبعاد األفراد المولعيف

بالمعرفة القديمة تعد بعض األمثمة عف ىذا المدخؿ.

وبتحديد تفاصيؿ العالتقة بيف النسياف التنظيمي والتعمـ التنظيمي والمعرفة التنظيمية فقد ترسخت االجابة
عف التساؤؿ السادس مف مشكمة البحث.

ً
سابؼا :انُسياٌ انخُظيًي بني املُافغ واملساوئ

المنظمة التي تتبنى النسياف بوعي منيا ،سوؼ تسيـ في مساعدة األفراد عمى تفسير واستخداـ

المعمومات الداخمية ،وتعزيز القدرة عمى االبتكار التنظيمي ،ويمعب النسياف التنظيمي المقصود دو ارً ميماً في

إدارة المعرفة ،وىو مف المعايير الميمة لنجاح إدارة المعرفة ،ويمكف لمنسياف التنظيمي اف يعزز مف ابتكار

المعرفة التنظيمية ،فضالً عف تعزيز تقدرة المنظمة عمى التكيؼ مع الببيئة الخارجية ،وتحسيف األداء التنظيمي

(.)Zeng & Chen,2010:48

وأشار ( )DeHolan & Phillips,2004a:425الى اف أثر النسياف عمى المنظمات يتوتقؼ عمى

سياتقو ،فقد يكوف ضا ارً عندما يؤدي الى فقداف غير مقصود لمكفايات التنظيمية ،كما يمكف اف يكوف خطوة
أولى حاسمة في التجديد التنظيمي ،عندما تكوف المنظمة بحاجة لمتغيير.

وبشأف عالتقة النسياف بالنظاـ االجتماعي والثقافي لممنظمة ،أوضح ( & Feldman

 )Feldman,2006:873اف النسياف يساعد عمى دعـ النظاـ االجتماعي والثقافي ،إذ استأنس بدراسة
انثوغرافية لمقيادة في احدى شركات االلكترونيات التي أصيب فييا مديرىا التنفيذي بجمطة دماغية ،فتـ اختيار
مساعده لمتدخؿ في ادارة الشركة ،وعند توليو لمنصبو الجديد ارتكب أخطاء جسيمة ىددت بقاء الشركة ،بعد

ضمف الموظفيف ذلؾ
أشير تعافى المدير وعاد ليقود الشركة نحو الربحية ،بعد سنوات  ،وعند سرد ىذه القصة ّ
المروعة ،ومع ذلؾ ففي تقصص أولئؾ الموظفيف لـ يكف
في ذكرياتيـ ،كما تعمـ المساعد مف ىذه التجربة
ّ
ِ
تحسف المدير المساعد ،فأتاح ذلؾ لمموظفيف تخفيؼ (نسياف) الصدمة العاطفية لتمؾ الفترة،
ىنالؾ ذكر بشأف ّ
والعودة الى الثقافة األصمية والنظاـ االجتماعي المبني حوؿ المدير ومساعده.
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أما فيما يتعمؽ بأىمية النسياف التنظيمي مقارنة بالتعمـ التنظيمي ،اتقترح ()Maddock,1982:49
فاف ىناؾ ما ال يقؿ أىمية عف القدرة عمى التعمـ ،وىو القدرة عمى النسياف لمتخمص مف عادات الماضي،

واالتجاىات ،والتقنيات ،فظاىرة النسياف تسيـ بشكؿ أكبر في نجاح الصناعات القائمة عمى اليندسة بشكؿ

أكبر م ما تفعمو منحنيات التعمـ ،وتقد أظيرت التجارب اف منحنيات النسياف تكوف رتقيقة أكثر مقارنة بمنحنيات

نوعي
التعمـ ،واف النجاح في الصناعة ذات التغيير المتسارع يتحدد بشكؿ كبير مف خالؿ التفاعؿ بيف
ّ
المنحنيات ،ويمكف اف ال تحدث حاالت فشؿ كبير ،وذلؾ ليس ألف منحنيات التعمـ ليست حادة بما فيو الكفاية،

وانما يعزى ذلؾ الى اف منحنيات النسياف تكوف رتقيقة أكثر.

وتقد طرح ( )Landryالتساؤؿ الذي تقدمو كؿ مف ( ،)Sandoe & Olfman,2001:135والذي

مفاده ىؿ النسياف التنظيمي مفيد بشكؿ مطمؽ .فكاف رده عمى ىذا التساؤؿ اف الكثير مف الباحثيف يتعامموف

مع ىذا األمر بشكؿ مباشر ،إذ يفترض البعض اف النسياف التنظيمي يتيح دافع محتمؿ اليجاد معرفة جديدة

سيتـ استيعابيا كاجراءات تنظيمية غير نمطية ،واف النبذ التنظيمي يعني نبذ المعرفة القائمة بغية تحسيف

األداء ،وافترض آخروف انو عندما ال يتـ نسياف المعمومات ،واف المنظمات تعتمد عمى القواعد (تعمـ سطحي)،
فإف ذلؾ ربما يؤدي الى استخداـ غير مالئـ لمذاكرة التنظيمية ،وفي اماكف العمؿ فإف االىتماـ الذي يرتكزعمى

مخططات العمؿ غير المالئمة تقد عزز فكرة اف النسياف تقد يكوف عنص ارً حاسماً في عممية اعادة ىندسة

االعماؿ ،واالبتكار ( .)Landry,1999:2وفي إشارة الى مكانة النسياف التنظيمي بالنسبة لممنظمات ذكر

( ) Weick,1979:224في كتابو عمـ النفس االجتماعي لمتنظيـ ،لـ تفشؿ أي منظمة بأي وتقت في البقاء
عمى تقيد الحياة ألنيا نسيت شيئاً ميماً ،واألرجح ىو احتماؿ فشؿ المنظمات بسبب تذكر الكثير لفترة طويمة،
وتستمر في كثير مف األحياف بفعؿ أشياء كثيرة بنفس الطريقة التي اعتادت عمييا عمى مر الوتقت .ويسترشد

( )Landry,1999:2بمقولة مف كتاب تقوة التعمـ االدراكي لػ( ،)Langer,1997:84والتي مفادىا "اف متعة
النسياف تتيح لنا إعادة تجربتو" ،ويسترسؿ الكاتب بالقوؿ اف النسياف يمكف اف يحررنا ،ويتيح لنا مسامحة
اآلخريف ،وينتشمنا مف التجارب الماضية السيئة ،ويتيح لنا اف نكوف في الحاضر والتفكير بشأف الوضع

الراىف.

وأشار ( )Feldman & Feldman,2006:873الى اختبار انصار سمسمة تقيمة ادارة المعرفة لمتذكر

التنظيمي مف منظور است ارتيجي ،ومف ثـ السعي لخمؽ معرفة ثابتة ،والنظر الى النسياف بوصفو عائقاً أماـ

تدفؽ المعرفة .أما مف وجية نظرىما فقد اعتب ار النسياف التنظيمي دالة لخمؽ المعرفة ،وبناء المعنى ،إال انيما

لـ يخفيا اف لمنسياف تأثيرات تقد تكوف ضارة عمى المنظمة .وتقد نظر ( )Zeng & Chen,2010:48الى
النسياف عبر عالتقتو الجدلية بالمعرفة فأكدا عمى اف التراكـ المعرفي يسيـ في بناء القدرة التنافسية لممنظمة،

واف المنظمة غير القادرة عمى تمييز المعرفة غير ذات القيمة ونسيانيا تقد يصيبيا الشمؿ تقدر تعمؽ االمر
بالميزة التنافسية ،وأماـ ىذا التناتقض تبرز أىمية ادارة النسياف التنظيمي ،إذ اف النسياف التنظيمي غير
المنضبط سيضعؼ مف القدرة التنافسية لممنظمة ،أما النسياف التنظيمي المنظـ والمسيطر عميو فانو يعد

بمثابة خطوات ضرورية نحو التعمـ التنظيمي ،لذلؾ يتعيف عمى المنظمة تبني سياسة مالئمة الدارة النسياف

التنظيمي ،وتجنب تداعياتو الضارة أو التقميؿ منيا.
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وبشأف تخوفو مف النسياف ،أوضح ( )Landry,1999:2اف الفشؿ في تذكر الماضي (النسياف)
يمكف اف يحرـ المنظمات واألفراد مف ىوياتيـ ،وأدلة العمؿ ،وأىداؼ المستقبؿ.

أما ( )Smith & Lyles,2011:313فقد أخذا بنظر العناية الحجج المؤيدة لمنسياف والمعارضة لو،

إذ أشا ار الى اف النسياف شيء جيد دائماً ،وىو ليس بالضرورة شيئاً سيئاً ،وىناؾ ظروؼ ينبغي فييا عمى

المنظمات تشجيع درجة معينة مف النسياف .وتقد تقاـ الكاتباف بطرح أفكارىما باالستناد الى المنظورات الثالثة

لمنسياف التي جاء ذكرىا سابقاً ،وىي المنظور المعرفي ،والمنظور السموكي ،والمنظور االجتماعي ،وكما
موضح فػػػػي الجدوؿ (ٕ)

إٌّظىس
اٌّؼشفي

اٌغٍىوي

االجتّبػي









جدوؿ (ٕ) ايجابيات وسمبيات النسياف التنظيمي
ِخبطش إٌغيبْ
ِٕبفغ إٌغيبْ
 فمذاْ اٌّؼشفخ اٌتمٕيخ واالداسيخ اٌّهّخ
يتيح اٌهذَ اٌخالّق
يضفي ششػيخ ػًٍ اٌتىيف ِغ اٌّؼشفخ  تمٍيً اٌّمذسح اٌىٍيخ
وتىطيٕهب ؤمٍهب ِٓ وحذح اًٌ أخشي
ِ غبػذح األفشاد ػًٍ تجٕت اٌّغؤوٌيخ ػٓ
تمٍيً هيّٕخ اٌّّبسعبد اٌمذيّخ
األخطبء
اٌّغبػذح ػًٍ اٌتغييش واٌتجذيذ
 تمٍيً لذسح إٌّظّخ ػًٍ اٌتؼٍُ ِٓ أخطبء
وظبئف ثّخبثخ لذساد ديٕبِيخ ِحتٍّخ
اٌّبضي
 تشىيش االتصبالد اٌشخصيخ
اٌتمٍيً ِٓ فمذاْ اٌّؼٕىيبد اٌتي تٍي اٌفشً
 فمذاْ اٌهىيخ
تمٍيً اٌتىاصً واالٌتضاَ

Source: Smith, M. E. and Lyles, M. A. (2011), In praise of organizational
forgetting, Journal of management inquiry, Vol.20 No.3, p.314
يتضح مف معطيات الجدوؿ (ٕ) اف منافع النسياف مف المنظور المعرفي تتمثؿ في اليدـ الخالّ ؽ ،حيث

تخرج المنظمة جذرياً مف عمميات التشغيؿ التقميدية واآلليات والمبادئ القديمة التي لـ تعد بحاجة ليا ،األمر

الذي يعزز تقدرتيا التنافسية .والمنفعة الثانية إسياـ النسياف في سيولة نقؿ المعرفة بيف الوحدات والتكيؼ
معيا وتوطينيا .أما الجانب السمبي في ىذا المنظور ،فقد يؤدي النسياف الى فقداف المعرفة سواء كانت تقنية
أو ادارية ،ومف ثـ تأثير ذلؾ في المقدرة الكمية لموحدات ولممنظمة ككؿ .أما مف المنظور السموكي فتتمثؿ

المنافع في تجنب ىيمنة الممارسات القديمة الذي يميد لتبني التغيير والتجديد ،فضالً عف اتاحة تقدرة حيوية

مع تمييد لممرونة ومغادرة جذرية لمماضي .وعمى الرغـ مف ذلؾ فيناؾ سمبيات محتممة عمى وفؽ ىذا

المنظور تتمثؿ في استخداـ النسياف بدىاء مف تقبؿ األفراد لتجنب المسؤولية عف النتائج السابقة ،األمر الذي

يؤدي الى شؿ تقدرة المنظمة لمتعمـ مف أخطاء الماضي .وفي المنظور االجتماعي فاف منافع النسياف تتمثؿ في
بناء الروح المعنوية والثقة والقدرة عمى تحقيؽ النجاح في المستقبؿ ،أما المخاطر فتتمثؿ في زعزعة

االتصاالت الشخصية ،والتي تكوف ميمة لجمع المعمومات ،مما ينعكس سمباً عمى استقرار كالً مف اليوية

الشخصية والتنظيمية.
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أشار ( )DeHolan & Phillips,2004a:427-430في مقالة بعنواف النسياف التنظيمي بوصفو
استراتيجية ،الى عدد مف احتماالت البحث الكامنة عند تقاطع االستراتيجية مع نظرية المنظمة ،محدديف ثالثة

م جاالت تشكؿ النسياف االستراتيجي ،األوؿ :التخمص مف المعرفة غير الضرورية ،والثاني:التخمي عف
االبتكارات غير المرغوب فييا ،والثالث :نبذ المعرفة التي تجعؿ مف التغيير صعباً أو مستحيالً .ففي الجانب

األوؿ تواجو المنظمات تحدياً بشأف ادارة كميات أكبر مف المعرفة أكثر مف أي وتقت مضى ،وىذا ال يحدث مف

دوف تكمفة ،األمر الذي أضفى صعوبة كبيرة عمى المنظمات التي تسعى لزيادة مخزونيا مف المعرفة ،ألف عمى
ىذه المنظمات إما تحمؿ كمؼ متزايدة لالحتفاظ بكميات كبيرة مف المعرفة ،أو المخاطرة بفقداف الكفايات أو

المقدرات الحرجة ،ويظير ىنا القرار االستراتيجي بشأف االختيار .أما في الجانب الثاني فكمما كاف المدير أتقدر
عمى التعمـ ،فإنو بحاجة ألف يكوف أتقدر عمى النسياف ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمقدرة عمى االبتكار ،فالمعرفة

الجديدة تقد تكوف مفيدة في بناء ميزة تنافسية لكنيا تقد تضعؼ مف ىذه الميزة عند تقاطعيا مع المعرفة

المخزونة أو القائمة ،لذلؾ ينبغي نسياف المعرفة المقصودة تقبؿ اف تصبح متأصمة في ذاكرة المنظمة ،فضالً
عف اف المنظمة القادرة عمى توليد تقدر كبير مف المعرفة الجديدة ستخمؽ مجموعة فرعية مف المعارؼ غير

المرغوب فييا ،وذلؾ إما ألف االبتكار ال يتـ تنفيذه بشكؿ متوتقع أو انو ال يتالئـ مع استراتيجية المنظمة،

وىكذا فإف االبتكارات غير المرغوب فييا ستنطوي عمى خطر كبير .أما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الثالث ،فإف

لمنسياف التنظيمي أىمية كبيرة في عممية التغيير ،فالمنظمات بحاجة الى تفكيؾ منطقيا السائد تقبؿ اف يتـ

بناء منطؽ آخر جديد ،واف عدـ االىتماـ بذلؾ ىو الذي يفسر النسبة العالية لفشؿ ممارسات التغيير
التنظيمي ،السيما عندما يتضمف التغيير خمؽ معرفة خارج حدود المنطؽ الحالي .وبذلؾ يكوف تقد تمت االجابة

عمى الشؽ السابع مف تساؤالت مشكمة البحث.

املبحث انثانث /االسخُخاجاث وانخىصياث

استكماالً لييكمية البحث  ،وبعد عرض المفاىيـ وتحميؿ العالتقات المفاىيمية الواردة فيو جاء ىذا المبحث

ليقدـ مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات ،وكاآلتي:

ً
أوال :االسخُخاجاث

ٔ .يتعرض كالً مف األفراد والمنظمات لمنسياف ،وال يقترف النسياف بالمفيوـ السمبي المطمؽ ،بؿ انو في
كثير مف األحياف ال يقؿ أىمية عف مفيوـ التذ ّكر.

ٕ .ينظر لمنسياف التنظيمي عمى وفؽ اتجاىيف ،أحدىما سمبي واآلخر ايجابي ،السمبي يتمثؿ في
النسياف العرضي الذي يمثؿ تدىو ارً في مخزوف المعرفة ،بينما يتجسد االتجاه االيجابي في النسياف

المقصود الذي يتشكؿ مف خالؿ نبذ ونسياف المعرفة المتقادمة .وىكذا يمكف اف يمثؿ النوع األوؿ
(نعمة) لممنظمات بينما يعد النوع الثاني بمثابة (نقمة) عمييا.

ٖ .يعد النسياف التنظيمي وسيمة فاعمة إلدارة التعمـ التنظيمي والمعرفة التنظيمية ،وىذا ما عكستو
الطبيعة العالئقية بيف المفاىيـ الثالثة.
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عد النسياف التنظيمي بوصفو أحد االستراتيجيات الميمة التي تتبناىا المنظمة سعياً منيا لممحافظة
ّٗ .
عمى معرفتيا التنظيمية.

٘ .طوؿ فترات االنقطاع عف أداء مياـ معينة ،السيما في المنظمات االنتاجية يؤدي الى النسياف
التنظيمي.

 .ٙينتج النسياف التنظيمي لممعرفة التنظيمية عف دوراف العمؿ المتمثؿ في ترؾ العامميف ذوي المعرفة
لممنظمة.

 .ٚظيور النسياف التنظيمي بوصفو عامالً حاسماً بالنسبة لممديريف في مسؤوليتيـ عف منظماتيـ.

ً
ثاَيا :انخىصياث

ٔ .تجنب النظر الى النسياف التنظيمي بوصفو جانباً سمبياً في المنظمات.

ٕ .إيالء النسياف التنظيمي اىتماماً كافياً ،والتعامؿ معو كمرادؼ لمتعمـ التنظيمي.

ٖ .دعوة لمباحثيف الجراء البحوث ذات الصمة بالنسياف التنظيمي وامكانية ايجاد عالتقاتو مع متغيرات
اخرى بما يحقؽ الفائدة لمنظماتنا.

ٗ .اف يتبنى المديروف النسياف التنظيمي بوصفو استراتيجية فاعمة في المحافظة عمى المعرفة التنظيمية
وادامتيا.

٘ .العمؿ عمى اختزاؿ فترات االنقطاع عف تأدية بعض المياـ ،سيما تمؾ المرتبطة بالعمميات االنتاجية
بغية تجنب النسياف العرضي.

 .ٙالتقميؿ مف دوراف العمؿ والمحافظة عمى رأس الماؿ البشري بوصفو المورد األغمى والذي ترسخ في
رؤوس الكثير منيـ المعرفة التنظيمية.

 .ٚينبغي عمى منظماتنا التنسيؽ مع التشكيالت األكاديمية المتخصصة واالساتذة العامميف فييا ،بغية

مساعدة تمؾ المنظمات عمى سبر غور مفيوـ النسياف التنظيمي ،واالستفادة منيـ في صياغة آليات

عمؿ تطبيقية تساعدىـ في تبني المفيوـ في الواتقع العممي.

املصادر

ٔ .الزغموؿ ،رافع النصير ،والزغموؿ ،عماد عبد الرحيـ ، )ٕٓٓٛ( ،عمـ النفس المعرفي ،طٕ  ،دار الشروؽ

لمنشر والتوزيع  ،عماف.

ٕ .عبد اهلل  ،محمد تقاسـ ، )ٕٖٓٓ( ،سيكولوجية الذاكرة :تقضايا واتجاىات حديثة ،طٔ ،سمسمة كتب عالـ

المعرفة ،مطابع السياسة ،الكويت

ٖ .العتوـ  ،عدناف يوسؼ  ، )ٕٕٓٔ( ،عمـ النفس المعرفي :النظرية والتطبيؽ ،الطبعة الثالثة  ،دار

عماف.
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The Philosophy of Organizational Forgetting
In Frame of Learning and Organizational knowledge
Abstract:
current research aims to build an intellectual framework for concept of
organizational forgetting, which is considered one of the most important topics in
contemporary management thought, which is gain the consideration of most
scholars and researchers in field of organizational behavior, which is to be a loss
of intentional or unintentional knowledge of any organizational level. It turned
out that just as organizations should learn and acquire knowledge, they must
also forget, especially knowledge obsolete and worn out. And represented the
research problem in the absence of Arab research dealing with organizational
forgetting, and highlights the supporting infrastructure core, and show a close
relationship with organizational learning and knowledge, and thus contributing
to the embodiment of its contents in our organizations Arabic, which is the latest
gap caused the omission of one of the vital topics in the field of organization
theory and organizational behavior. And then rising of necessity to exploring the
hidden aspects of the topic, to The review search method adopted in the
methodology through the analysis of the relevant literature through three
chapters, the research found a set of conclusions and recommendations that can
help the Arab Director in the adoption of this concept and considered it as
business philosophy in managing of his organization.

Key Words: organizational forgetting, Organizational Memory, organizational
learning, organizational knowledge.
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