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یو چابکیسازمانیفراموشنیارتباط بیش بررسپژوهنیهدف از ا
در وزارت ورزش و جوانان بود. روش پژوهش یبا عملکرد سازمانیسازمان
کارکنان وزارت ورزش و ۀیکلي. جامعه آمارباشدیمیاز نوع همبستگیفیتوص

فراموشی ۀپژوهش از سه پرسشنامنینفر بودند. در ا170جوانان و نمونه 
) 2000(تزری)، پرسشنامه چابکی سازمانی اسپا1389(و همکارانیسازمانی جالل

روایی . ) استفاده شد2003(تیو گلداسمیهرسیو پرسشنامه عملکرد سازمان
تایید و پایایی یورزشتیرمدیخبرگانازنفر10نظرازاستفادهباهاپرسشنامه

ارش شد. از آمار گز95/0و 93/0و 85/0برابربیآلفاي کرونباخ به ترتقیازطر
پیرسون و یهمبستگبیضررنوف،ی(کولموگروف اسمیو استنباطیفیتوص

رگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی و چابکی 
جینتان،یارتباط معناداري وجود داشت. همچنیسازمانی با عملکرد سازمان

و یسازمانیدرصد و چابک66نو ابعاد آینسازماینشان داد که فراموشونیرگرس
نیاز بنیکردند. همچنینیبشیرا پیدرصد از عملکرد سازمان45ابعاد آن 

يهامولفهنیهدفمند و از بیسازمانیعامل فراموشیسازمانیفراموشيهامولفه
یکننده عملکرد سازمانینیبشیپنتریعملکرد مهمتیریعامل مدیسازمانیچابک

به یوزارت ورزش وجوانان توجه خاصرانیکه مدشودیميریگجهیبودند. نت
اصالح يخالق براهايوهیوارائه شیسازمانیو چابکیسازمانیعامل فراموش

به اهداف سازمان داشته باشند.لیساختار و عملکرد سازمان درجهت ن

هاي کلیديواژه
وزارت ورزش ،یسازمانعملکرد،یسازمانیچابک،یسازمانیفراموش

و جوانان

This study aimed to survey of Relationship
between Organizational Forgetting and Agility with
Organizational Performance of Managers and
Experts in Youths and Sport Ministry. The research
method was descriptive and type of correlation. The
population of all employees of the Ministry of Sport
and Youth (n =170), respectively. The questionnaire
targeted organizational forgetting Jalali and
colleagues (1389), and organizational agility Spitzer
Questionnaire (2007) was used. For validity using
the 10 sports management experts and its reliability
was confirmed by Cronbach's alpha, respectively,
.85 and .93 percent were reported. Descriptive and
inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov, Pearson
correlation and regression) were used.
Results showed significant correlation between
organizational forgetting and organizational agility.
Among organizational forgetting factors, Intentional
organizational forgetting has most correlation with
organizational agility. Regression analysis showed
that organizational forgetting and its factors
(Intentional organizational forgetting, knowledge
management potential, organizational learning)
anticipated 45 percent organizational agility. Also,
among organizational forgetting factors, unlearning
was most important anticipate of organizational
forgetting.
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organizational forgetting; organizational agility;

organizational performance; Youths and Sport
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یبا عملکرد سازمانیسازمانیو چابکیسازمانیارتباط فراموشلیتحل
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مقدمه
و پس از 1389ديهشتتاریخدروزارت ورزش و جوانان

در مجلس جوانانســازمان ملیوســازمان تربیت بدنیادغام
و جوانان ورزشمتولی اموراین سازمان . تشـکیل شدهشـتم

به شـــرح زیر اهداف وزارت ورزش و جوانان اســـت.در ایران 
ــمی ــالم در :دباش ــمانی و تقویت روحیه س پرورش نیروي جس
ــماهنگ ساختن فعالیتتوسعه و تعمیم ، دافرا هايورزش و هـ

ایجاد و اداره امور مراکز ورزش ، تربیت بدنی و تفریحات ســالم
،و توسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام

استفاده ، اعتال و رشـد نسـل جوان کشور، مسـائل جوانانحل 
سایت رسمی وزارت (هاي نسل جوانبهینه از استعداد و توانایی

.)1392، نورزش و جوانا
اي به ها به طور گستردههاي گذشته، سازماندر طول دهه

هاي صعود و نزول سازمان دنبال پیشرفت بوده و به بررسی راه
اي از ارزش ها به طور گستردهمیان سازماناند. در این پرداخته

هاي زیادي در این اند و پژوهشمدیریت دانش نیز مطلع شده
بر ترویج که این نظام سازمانی عالوهاندزمینه انجام داده

یادگیري سازمانی، باید توان آن را داشته باشد تا از یک سو از 
یگر دفراموشی دانش ضروري و مفید جلوگیري کند و از سوي

بتوانند دانش غیر مفید را کنار نهند و فراموش کنند. فراموشی 
، پیامد مجموعه اقدامات درون سازمان و برون 1سازمانی

سازمانی است که در آن یک سازمان آگاهانه دانش موجود خود 
گذارد که به آن فراموشی سازمانی هدفمند گویند و را کنار می

بخشی از دانش موجود خود گاهی سازمان ناآگاهانه و تصادفی 
ود و شدهد که اغلب فراموشی تصادفی نامیده میرا از دست می

منجر به از دست دادن دانش ارزشمند، کاهش دانش، عدم 
ي پذیرو صرف هزینه مجدد و در نهایت کاهش رقابتیادگیري

فراموشی ).433، 2004، 2(هالن و فیلیپسدر سازمان خواهد شد
ث رهایی از دانش غیر مفید و زمینه سازي باع3سازمانی هدفمند

براي تغییر وتحول و یادگیري در سازمان و در نهایت کسب 
ی طپذیري در سازمان خواهد شد.مزیت رقابتی و افزایش رقابت

کارهاي مطالعاتی انجام گرفته، اندیشمندان از جهات مختلفی 
یعنی از بعد نوع دانش فراموش شده (دانش نوورود در مقابل 

1. Organizational Forgetting

از بعد پیامد فراموشی سازمانی ، انش در دسترس و قدیمی)د
از بعد روش فراموشی (آگاهانه در ، (پیامد مثبت وپیامد منفی)

به موضوعمقابل ناآگاهانه بودن فراموشی وپیامد فراموشی)
).433، 2004(هالن و فیلیپس، اند فراموشی سازمانی توجه کرده

ه همانندهمچنین باید به این نکته اشاره کرد ک
يبراکهناچارندمؤسساتوهاسازمانریسا،دکنندگانیتول

کهچراباشندیچابکدنبالبهکمیوستیبدر قرنرقابت
دیجديهاراهافتنجهت یايیندهفزافشاربامدرنيهاسازمان
ی،چابکد.هستنمواجهیجهانيایپوبازاردرکارآمدرقابت

باالتیفیکباخدماتومحصوالتعرضهيبرایی سازمانتوانا
ن سازمايوربهرهيبرای مهمعاملجهینتدرودادهارتقارا
و اتفاقاتبا،چابکسازمانک). ی1387دولت مدلی، (شودیم
سازمانکی. آیدینمدرپاازیسادگبهی،ناگهانراتییتغ

راتییتغبهواستو قدرتمندسازگارالسیر،یعسر،چابک
پاسخ يمشترهايیازمندينوبازاردیجديهافرصتی،ناگهان

راتییتغینیبشیپودركيبراچابکسازمان.دهدیمعیسر
يبندساختاربهراستانیادروطراحی شدهکاروکسبطیمح

، رییتغ). وجود 92، 1386جعفرنژاد و شهایی، (پردازدیمخود
سازمان رونیااز.ها استسازمانی در چابکبه ازیني برای عامل

هه مواجيموجود بالقوه و تطابق براهايیتبه ظرفازیچابک ن
. همچنین،دارديتجارطیدر محهاینان، عدم اطمراتییتغنیابا

هايیتموفقو جینتارایزاست،یفراوانتیاهميدارایچابک
است.زیبرانگینو تحستوجه جالبچابکیدولتيهاسازمان

یتموفقنرخهاسازماننیاکهدهدیمنشان مطالعات
یتحولاقداماتياجرادرصد) درستیبیباً (تقرايندهیفزا

و همکاران، باقرزادهآورند (یمدست بهخودانیهمتابهنسبت
1388،57(.

سازمان با عملکرد برتر، سازمانی است که در یک دوره زمانی 
نش و واکبلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با تغییرات 

سریع به این تغییرات، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند، 
هاي کلیدي و رفتار مناسب با کارکنان به بهبود مستمر قابلیت

تراز مهاي هترین دارایی، به نتایجی بهتر از سازمانعنوان اصلی
).1387،74خانی، یابد (عیسیدست می

2. Holan , Philips
3. Intentional Organizational Forgetting
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وبازسازيراهبردهاسازمانغالبگذشتههايدههدر
محیطیتغییراتوهابه چالشپاسخدررامجددمهندسی

هاي حلراهورویکردهادیگراکنوناماکردندانتخاب می
هايچالشبامقابلهبرايراخودتواناییوقابلیتگذشته

رویکردبااستبهتروانددست دادهازبیرونیمحیطوسازمانی
، 12006(لین، چیو و تسنشوندجایگزینجدیدهايدیدگاهو

نوینهايراهازیکی).1999،794؛ شریفی و ژانگ 368
درسازمانی، چابکی است.تحولوتغییرعواملبهپاسخگویی

مهندسیجهتجدیدنمونهعنوانبه،2سازمانیچابکیواقع
هموارهچابکسازماناست.هاي رقابتیبنگاهوهاسازمان

ناشیبازدهافزایشباعثکهجدیديچیز هریادگیريبراي
است (جعفرنژاد آمادهشود،میجدیدهايفرصتازگیريبهرهاز

چابک،سازمانبنیانو). اساس1386،98و شهایی، 
کارکنان، فرایندهاياطالعات،سیستم فناوريسازيیکپارچه
وهماهنگتشکیالتیکدرونتجهیزات،وتجاري
تغییراتواتفاقاتبهسریعجهت پاسخگوییپذیر،انعطاف
قرننمونه تجاريعنوانبهچابکیازبنابراین،.تاسمحیط
استراتژيیکعنوانبهواستشدهطرفداريیکموبیست

می باشد (لین، مطرحکنونیدوراندرو برنده،موفقیت آمیز
یادتنهانهها)؛ از طرف دیگر، شرکت368، 2006چیو و تسن 

ها که سازمانیعنی این؛کنندمینیزفراموشبلکهگیرند،می
عالوه بر ترویج یادگیري سازمانی، باید توان آن را داشته باشد 
تا از یک سو از فراموشی دانش ضروري و مفید جلوگیري کند 
واز سوي دیگر بتوانند دانش غیر مفید را کنار گذاشته و فراموش 

کنند.
هاي مختلف حوزهاي درهاي مختلف و البته پراکندهپژوهش

هاي ورزشی انجام شده است. در این سازمانی به ویژه سازمان
طیبی آبادي و کالنی، ترخانی، محمدي شمسارتباط مثال، 

هاي یادگیري سازمانی و ) به بررسی ارتباط قابلیت1392،87(
چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران پرداختند. نتایج 
پژوهش حاکی از آن بود که خرده مقیاس دید سیستمی براي 
یادگیري سازمانی و کیفیت جامع براي چابکی سازمانی بیشترین 

د. هاي متغیر مورد نظر داشتنمیانگین را نسبت به دیگر مؤلفه
همچنین یادگیري سازمانی رابطۀ معناداري با چابکی سازمان 

1. Leen, Chio, Tesen

هاي درصد چابکی از طریق قابلیت64داشت. همچنین، 
یادگیري سازمانی تبیین شد.

یجاد یک محیط براي ن اآلگاما در تحقیقی تحت عنوا
یادگیري و چابکی سازمانی به این نتیجه رسیدند که رهبران، 

ند و کنحیطی براي یادگیري سازمانی و نیروي کار ایجاد میم
ي رهبران ریزي موفق و توسعهدر یادگیري سازمانی، برنامه

کنند. همچنین رهبران ارشد سازمانی آینده مشارکت می
و اهدافتیمأمورمحیطی براي بهبود عملکرد سازمانی، انجام 

د انی ایجااستراتژیک، نوآوري، رهبري عملکرد و چابکی سازم
).6، 2010(ژنگ و همکاران، کنند می

) در بررسی چابکی 1392،204رمضانیان، مالئی و آبساالن (
ها با استفاده از روش سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان

تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل مدیریت منابع انسانی، 
مدیریت کیفیت جامع، مدیریت تغییر و مدیریت اطالعات و
ارتباطات سازمانی را به عنوان ابعاد اصلی چابکی سازمانی 
شناسایی کردند. ضمناً از دیدگاه کارکنان، مدیریت کیفیت جامع 

ی ترین ابعاد چابکترین و مدیریت منابع انسانی ضعیفقوي
ادارات تربیت بدنی بودند.

عنوان بامقاله اي) در1388،330همکاران (وعزیزيحاجی
به این » دانشمدیریتدرنوینرویکرديسازمانیفراموشی «

نتیجه رسیدند که فراموشی در هردو حالت مثبت و منفی در 
دهد اما سودمندي فراموشی سازمانی در سازمانها رخ می

گسترش دانش سازمانی و پیشرفت مدیریت دانش، به نوع مثبت 
مشبکی و .آن یعنی فراموشی سازمانی هدفمند مربوط است

) در مقاله ارتقاي عملکردسازمانی از طریق 1391،54(همکاران
فراموشی سازمانی هدفمند نشان داد که فراموشی سازمانی 
هدفمند و یادگیري سازمانی از طریق ارتقاي ظرفیت مدیریت 

از طرف دیگر گذارد.دانش بر روي عملکرد سازمانی اثر می
بررسی اي با عنوان ) در مقاله1391،120صادقیان و همکاران (

رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی به این نتیجه 
رسیدند که بین این دو رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

اي در کنندهامروزه دانش و اطالعات به عوامل تعیین
ها تبدیل شده و مدیریتپذیري سازمانو قدرت رقابتموفقیت

دانش به عنوان یکی از مباحث نوین سازمانی در علم مدیریت 

2.Organizational Agility
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ها براي بهبود جایگاه رقابتی خود، سازمان. استمطرح شده
دانش موجود و نیز یادگیري نمجبور هستند براي نگهداشت

اصلیکارگیرند. دو بعد هاي نوین مدیریت دانش را بهدانش
ري ها یادگیمدیریت دانش جهت کسب مزیت رقابتی در سازمان

بنابراین، توانمندي ؛سازمانی و فراموشی سازمانی هستند
هاي نوین و مفید را یادگیري ها در جهت یادگیري دانشسازمان

ها باید بتوانند در برخی از همچنین، سازمان.سازمانی گویند
گاهانه کنار بگذارند و دانش ها، دانش سازمانی خود را آموقعیت

جدیدي را جایگزین نمایند که این بخش نیز فراموشی سازمانی 
با توجه به اهمیت ورزش در جامعه، ازطرف دیگر، . شودگفته می

هاي ورزشی در زمینۀ استفاده از شاهد آن هستیم که سازمان
دانش موجود خود در امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش 

با توجه به رقابت تنگاتنگ بین و؛دارندمشکالت بسیاري
ها براي استفاده از دانش جدید و به روز محیط و سازگار سازمان

شدن با آن، بایستی بتوانند دانش قدیمی و ناکارآمد خود را کنار 
گذاشته و دانش جدید را جایگزین آن کنند. از این رو در دنیاي 

ود که سهم هایی موفق خواهند بپررقابت امروزي سازمان
بیشتري از دانش سازمانی را به خود اختصاص داده باشند 

-یکی از سازماندر این راستا، ).93، 1390(مشبکی و همکاران، 

هاي ورزشی مهم کشور، وزارت و رزش و جوانان است که 
ل هاي ورزشی و مسائترین مرجع اثرگذار بر تمامی فعالیتعالی

تباطات وسیعی با مربوط به جوانان در ایران است و ار
بر این، هاي مختلف داخلی و بین المللی دارد. عالوه سازمان

نقش چشمگیري در ارتقاي سطح ورزش و سالمت، توسعۀ 
ر ها، دپایدار و غرور ملی کشور را داشته و همانند دیگر سازمان

راستاي نیل به اهداف سازمانی خود، نیازمند یادگیري مستمر در 
ان است. با توجه به اهداف وزارت ورزش تمام سطوح کاري سازم

و جوانان، در صورتی که کارکنان آن دانش خود را با تغییرات 
پذیري الزم محیطی افزایش ندهد و از چابکی و انعطاف

برخوردار نباشند، احتماالً پاسخگوي محیط پرتالطم داخلی و 
رقباي بیرونی که با سرعت فزایندهاي به سمت یادگیري و 

با توجه .دگیرنده در حال حرکت هستند، نخواهد بودسازمان یا
هاي فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی کمتر به اینکه به مقوله

توجه شده است، در این مقاله تالش شده است ارتباط فراموشی 

1. Spitzer

سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد در مدیران و کارشناسان 
وزارت ورزش و جوانان بررسی شود.

شناسی تحقیقروش
یمتوصیفی و از نوع مطالعات همبستگیتحقیق،روش

جامعه آماري تحقیق، کلیه کارشناسان و مدیران وزارت . باشد
مجموعۀکارشناس،ازمنظور(باشدورزش و جوانان می

پستیاکارشناسیمدركحداقلکهاندسازمانازکارکنانی
دروقتتمامصورتبهاین،برعالوهدارندکارشناسرسمی

خصوص نمونه درفعالیت اند). مشغولبررسیموردسازمان
303آماري پژوهش، با توجه به تعداد جامعه آماري تحقیق یعنی 

)،1970نفر و بر اساس جدول نمونه گیري کرجسی و مورگان (
که به روش نفر بود170برابر نمونه هاي این تحقیقتعداد

آوري انتخاب شدند. براي جمعنمونه گیري تصادفی ساده 
اطالعات از پرسشنامه فراموشی سازمانی جاللی و همکاران 

سوال است که 40استفاده شد. پرسشنامه مذکور شامل )1389(
در آن پنج سوال مربوط به عامل فراموشی سازمانی هدفمند 

13(جهت سنجش ابعاد یادگیري زدایی و پرهیز از عادات بد)، 
مل یادگیري سازمانی (جهت سنجش ابعاد سوال مربوط به عا

کسب دانش، توزیع اطالعات، تفسیر اطالعات و حافظه 
سوال مربوط به عامل ظرفیت مدیریت دانش 10سازمانی)، 

(جهت سنجش ابعاد خلق و کسب دانش، به اشتراك گذاري 
سوال مربوط به عامل عملکرد 12دانش، یادگیري و بهبود) و 

د مالی، مشتري، فرایندهاي داخلی، جهت سنجش ابعا(سازمانی
یادگیري و رشد) می باشد. روایی ابزار با استفاده از نظر اساتید 

85/0متخصص لحاظ و پایایی آن نیز از طریق آلفاي کرونباخ 
محاسبه شد.

پرسشنامه دوم چابکی سازمانی بود که جهت آن از
شد. ) استفاده2007(1ی اسپایتزرسؤال32استاندارد پرسشنامه 

) تایید 1390روایی و پایایی این پرسشنامه توسط عادل آذر (
شده بود و پایایی آن نیز از طریق آلفاي کرونباخ در این پژوهش 

چابکی سازمانیمؤلفهبدست آمد. این پرسشنامه شش 93/0
(رهبري، تغییر سازمانی، فناوري، خدمت به مشتري، مدیریت 

گیري کرد. روش ها) را اندازهعملکرد، فرهنگ و ارزش
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امتیازدهی در این پرسشنامه به این شکل است که باالترین
اگروبوده160آورددستبهتواندمیسازمانیککهامتیازي
کهشودمیمشخصنماید،کسب100-160دامنه درامتیازي

80-100امتیاز بین اگراست.باالبسیارآندرچابکیسطح
در ؛ و استباالییسطحدرنسازمادرچابکیمیزانباشد،
چابکی،باشد80تا60بینشدهکسبامتیازکهیصورت

زیرآمدهدستبهامتیازاگرو؛متوسط استسطحدرسازمانی
امتیازخصیصه چابکی،ازيمندبهرهنظرازسازمانباشد،60

است.کردهکسبراپایینی
سوالی عملکرد سازمانی هرسی و 42پرسشنامه سوم، ابزار 

) بود. این پرسشنامه متشکل از هفت قسمت 2003گلداسمیت (
بود که در آن چهار سوال بعد توانایی عملکرد، هفت سوال بعد 
وضوح عملکرد، پنج سوال بعد کمک، شش سوال بعد مشوق 

بار عتعملکرد، نه سوال بعد ارزیابی عملکرد، شش سوال بعد ا
عملکرد و درنهایت پنج سوال بعد محیط عملکرد را سنجید. 

0,96پایایی این ابزار نیز از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد که 
بدست آمد که نشان دهنده پایایی باالي این پرسشنامه بود. از 

) و ...آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، جداول و 
اسمیرونوف براي تشخیص نرمال کالموگرافاستنباطی (آزمون

ها، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون) داده
استفاده شد.

ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار در این تحقیق نیز داده
استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، در بخش آمار 

ش بخ) و در ...توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، جداول و 
یا کالموگراف اسمیرونوف جهت تشخیص k-sآمار استنباطی از

ها، آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت توزیع نرمال داده
تعیین ارتباط بین متغیر هاي تحقیق و همچنین آزمون تحلیل 

.رگرسیون به منظور پیش بینی متغیرها استفاده شد

تحقیقهاي یافته
170ها، به لحاظ جنسیت، از در تحلیل توصیفی آزمودنی

) بودند. درحالی که %46مرد (78)؛ و %54نفر زن (92آزمودنی، 
نفر61سال)، 30زیر(نفر در دامنه سنی 50از لحاظ سنی، 

51نفر (باالي 22سال) و 50-41(نفر37سال)، 31-40(

)؛ %8/61(نفر105سال) قرار داشتند. از نظر سطح تحصیالت، 
) داراي %7(نفر12و ) فوق لیسانس%1/31(نفر53لیسانس،

نفر 35مدرك دکتري بودند. همچنین از نظر سابقه خدمت، 
تا 11نفر (بین 43سال)، 10تا6نفر (بین 67سال)، 5کمتر (

در نهایت از نظر و؛سال) بودند16نفر (بیش از 25وسال)15
نفر کارشناس 45)، %57(ناسکارشنفر 97سمت سازمانی 

) %5/4نفر مدیرکل (8و ) %12نفر معاون (20)، %5/26مسئول (
بودند.

اسمیرنوف-نتایج آزمون کلموگروف.1جدول 
NZSigمتغیرها

0/ 17082/3426فراموشی سازمانی

0/ 17017/3359چابکی سازمانی

17047/1125/0عملکرد سازمانی

05/0P≤

، چون مقدار سطح معناداري 1هاي جدول با توجه به داده
؛هاي تحقیق داراي توزیع نرمال هستندلذا داده0/ 05بزرگتر از 

هاي پارامتریک استفاده بنابراین در این تحقیق از آزمون
گردد.می

همبستگی پیرسون بین فراموشی سازمانی و نتایج ضریب. 2جدول 
چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی

متغیرها

عملکرد سازمانی

NrSig.

17068/0001/0فراموشی سازمانی

17054/0001/0چابکی سازمانی

نشان 2نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در جدول 
و ) 170r=٦٨/٠، P>٠١/٠فراموشی سازمانی (دهد، بینمی

با عملکرد سازمانی )01/0p <،54/0=170r(چابکی سازمانی
مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ارتباط معناداري 

.وجود دارد
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هاي آن با عملکرد سازمانیو مولفهنتایج ضریب همبستگی پیرسون بین فراموشی سازمانی.3جدول 
معناداريمیزان همبستگینمونهمالكپیش بینردیف

17068/0001/0عملکرد سازمانیسازمانیراموشی ف1

17061/0023/0فراموشی سازمانی هدفمند2

17053/0009/0یادگیري سازمانی3

17046/0020/0ظرفیت مدیریت دانش4

05/0p ≤
نشان 3پیرسون در جدول نتایج آزمون ضریب همبستگی 

>05/0pفراموشی سازمانی هدفمند (دهد، بینمی
،61/0=170r() 05/0و یادگیري سازمانیp <،53/0=170r( و

با عملکرد )05/0p <،46/0=170r(ظرفیت مدیریت دانش
سازمانی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ارتباط 

.معناداري وجود دارد

نتایج ضریب همبستگی پیرسون. 4جدول 
معناداريمیزان همبستگینمونهمتغیر وابستهمتغیر مستقلردیف

17054/0001/0چابکی سازمانی1

عملکردفناوري2
سازمانی

17040/0020/0

17056/0009/0مدیریت عملکرد3

17036/0023/0مشتريخدمت به 4

17028/0035/0رهبري5

17032/0033/0تغییرسازمانی6
17015/0130/0فرهنگ و ارزش

05/0p <

، نشان 4نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در جدول 
، مدیریت عملکرد )=05/0p< ،36/0r(فناوريدهد بینمی

)05/0p< ،66/0r=05/0()، خدمت به مشتريp< ،
40/0r=)05/0)، رهبريp< ،28/0r=تغییر سازمانی ،(

)05/0p< ،32/0r= ( با عملکرد سازمانی مدیران و کارشناسان

. وزارت ورزش و جوانان ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد
ها ودهد که بین فرهنگمیهمچنین نتایج جدول فوق نشان

) با عملکرد سازمانی ارتباط معنادار =05/0p< ،15/0rها (ارزش
اهدهمشصفرفرضردبرايکافیوجود ندارد. بنابراین دالیل

.نشد

خالصه مدل رگرسیون.5جدول
-R2R2RAStd.EDurbinمتغیرهامدل

Watson

فراموشی 1

سازمانی

663/0658/0651/0712/0

96/1
چابکی 2

سازمانی

492/0454/0440/0936/0
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، نتایج مجذور ضریب 5جدول هايدهدابا توجه به 
دهد که بر اساس مدل اول، متغیر همبستگی چندگانه نشان می
هاي آن یعنی فراموشی سازمانی فراموشی سازمانی و مولفه

و بر 663/0هدفمند، یادگیري سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش

هاي آن یعنی فناوري، اساس مدل دوم، چابکی سازمانی و مولفه
خدمت به مشتري، رهبري، تغییر سازمانی و مدیریت عملکرد،

؛ از واریانس عملکرد سازمانی در 454/0ها ها و ارزشفرهنگ
ند.کنوزارت ورزش و جوانان را تبیین میمدیران و کارشناسان

هاي فراموشی سازمانی و چابکی سازمانیپایه مولفهبینی کننده عملکرد سازمانی بر نتایج رگرسیون متغیرهاي پیش.6جدول
متغیرهاي

بینپیش
ضرایب استاندارد شدهضرایب استاندارد نشدهابعاد

سطحمقدار تیبتاخطاي استانداردبتا
معناداري

184/0041/059/0531/4001/0فراموشی سازمانی هدفمند

155/0033/046/0263/2001/0یادگیري سازمانیفراموشی سازمانی

130/0020/038/0640/2001/0ظرفیت مدیریت دانش

137/0031/039/0321/3001/0فناوري

144/0028/048/0640/3001/0مدیریت عملکرد

115/0023/035/0211/2001/0خدمت به مشتريچابکی سازمانی

126/0020/025/0339/2001/0رهبري

131/0016/030/0836/1001/0تغییر سازمانی

095/0019/021/0730/2001/0هاها و ارزشفرهنگ

، نشان داد که از بین 6در جدولرگرسیونهاي تحلیل یافته
و 59/0هاي فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند مولفه

ترتیب بیشترین و کمترین سهم ؛ به38/0ظرفیت مدیریت دانش 
ها نشان بینی عملکرد سازمانی داشتند، همچنین یافتهرا در پیش

هاي چابکی سازمانی نیز، مدیریت عملکرد داد که از بین مولفه
ترتیب بیشترین و ؛ به21/0ها ها و ارزش؛ و فرهنگ48/0

بینی عملکرد سازمانی مدیران و کمترین سهم را در پیش
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان داشتند.

گیريبحث و نتیجه
با هدف بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی و پژوهشاین 

وزارت سانچابکی سازمانی با عملکرد سازمانی مدیران و کارشنا
ورزش و جوانان انجام شد.

که بین فراموشی سازمانیاول پژوهش نشان دادهايیافته
)68/0r= ،05/0p<() 54/0و چابکی سازمانیr= ،05/0p< (

مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با عملکرد سازمانی 
صادقیان )،1392ملکی(که با تحقیقاتوجود داردمعنادار ارتباط

خوان ) هم1391(مشبکی و همکاران) و 1391(همکارانو
باشد.می

در صورت توجه به مقوله با توجه به مطالب ارائه شده و لذا 
با برگزاري توان میو چابکی سازمانی فراموشی سازمانی 

هاي آموزشی، مدیران و کارشناسان وزارت ها و دورهکارگاه
و مهم آشنا نمود، و هاي جدیدورزش و جوانان را با این مقوله

برداشتگام این سازمان مهمارتقاي عملکرد سازمانی جهت در
همچنیناثربخشی باالتري داشت.کارایی و تا سازمانی با

زدایی (فراموشی مدیران وزارت ورزش و جوانان با یادگیري
هاي حذف هدفمند قوانین و مقررات منسوخ هدفمند) در زمینه

کردن ساختار سازمانی به صورت هدفمند پذیرتر سازمان، انعطاف
و همچنین حذف هدفمند رسمیت زیاد و سلسله مراتب خشک 

تر در راستاي ایجاد سازمانی چابک جهت برقراري ارتباط مطلوب
.دارندبا بهترین عملکرد ممکن گام بر

هاي بین مؤلفهکههاي دیگر پژوهش بیانگر آن بودیافته
، =61/0r(ی سازمانی هدفمند فراموشی سازمانی یعنی فراموش

05/0p<( ظرفیت مدیریت دانش ،)59/0r= ،05/0p<( و
عملکرد سازمانی) با>48/0r= ،05/0p(یادگیري سازمانی 
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ارتباط وجود دارد مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان
، آگون و )1389(همکارانهاي تحقیق جاللی و یافتهبا که 

خوانی دارد.هم)،2004فیلیپس (وهوالن) و2007(همکاران
ه توان نتیجه گرفت کمیبنابراین با توجه به این مطالب 

مدیران و کارشناسان وزارت جهت ارتقاي عملکرد سازمانی 
هاي فراموشی سازمانیمؤلفه، بایستی به ورزش و جوانان

فراموشی سازمانی هدفمند، یادگیري سازمانی، ظرفیت مدیریت (
و وريبهرهاز) توجه ویژه داشته باشند تا هم سازمان دانش

توان با آگاه کردن مدیران و هم میباشدبرخوردارالزم کارایی
کارگیري صحیح و هاي مهم و بهو کارشناسان از این مؤلفه

هدفمند آنها در سازمان از اتالف منابع جلوگیري کرد.
هاي هؤلفمبینهاي دیگر پژوهش بیانگر آن بود که یافته

مدیریت ،)>40/0r= ،05/0p(چابکی سازمانی یعنی فناوري 
، =36/0r(، خدمت به مشتري )>56/0r= ،05/0p(عملکرد 

05/0p<( رهبري ،)28/0r= ،05/0p<( تغییر سازمانی ،
)32/0r= ،05/0p<( با عملکرد سازمانی مدیران و کارشناسان ،

ي اما بین مولفه؛وزارت ورزش و جوانان ارتباط وجود دارد
با عملکرد سازمانی )>15/0r= ،05/0p(ها فرهنگ و ارزش

مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ارتباط وجود ندارد 
) و 1389مود و همکاران (هاي پژوهش قالسیکه با یافته

خوان است.)، هم1388کرمانی و همکاران (
هاي نی سازوکاربتوانند با چابکی و دانش سازماهااگر سازمان

ایجاد تحول و دگرگونی را در خود ایجاد کنند، دیگر نباید نگران 
ها باید به عبارتی، سازمان.بینی باشندآینده غیرقابل پیش

ها و خدمات خود را با استفاده سریعتر از رقبا، فرآیندها، فرآورده
هاي ورزشی عصر حاضر از دانش تغییر دهند. در واقع سازمان

ايوزارت ورزش و جوانان در معرض تغییرات ناپیوستهمانند 
ها با عوامل مختلفی چون قراردارند. ارتباط و تعامل این سازمان

هايها و هیاتدولت، بخش خصوصی، حامیان مالی، فدراسیون
المللی و مهمتر از همه، هاي ورزشی بینسایر سازمانورزشی و

ه همگی دست بعوامل اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی
اند تا محیطی پرتالطم را براي وزارت ورزش و دست هم داده

اگر کارکنان دانش خود را جوانان ایجاد کند. در چنین شرایطی،
ذیري پبا تغییرات محیطی افزایش ندهند و از چابکی و انعطاف

گوي محیط پرتالطم داخلی الزم برخوردار نباشند، احتماالً جواب

اي به سمت یادگیري وه با سرعت فزایندهو رقباي بیرونی ک
.سازمان یادگیرنده در حال حرکت هستند، نخواهد بود

دهنده این بود که ابعاد مختلف اما نتایج نهایی پژوهش نشان
طور معناداري توانایی فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی به

بینی عملکرد سازمانی مدیران و کارشناسان وزارت ورزش پیش
ها با نتایج تحقیق مشبکی و این یافتهکه؛انان را دارندو جو

)، همخوان بود. 1391و صادقیان و همکاران ()1391همکاران (
راموشی فمقدار ضریب تعیین شدهبه عبارتی نتایج نشان داد که 

چابکی مقدار ضریب تعیین شدهو R2=66/0برابر سازمانی
درصد66/0دهد بوده که نشان میR2=45/0سازمانی برابر 

ازمانیسعملکرد سازمانی توسط متغیرهاي فراموشیواریانساز
چابکیعملکرد سازمانی توسط متغیرهايواریانساز45/0و 

بینی همچنین در خصوص سهم پیش. سازمانی تبیین شده است
هاي فراموشی سازمانی یعنی مؤلفهتوان گفت کهمتغیرها می

ادگیري سازمانی و ظرفیت مدیریت فراموشی سازمانی هدفمند، ی
، از عملکرد سازمانی را تبیین 38/0، 46/0، 59/0ترتیب دانش به

هاي چابکی سازمانی یعنی فناوري کند. همچنین مؤلفهمی
، رهبري 35/0، خدمت به مشتري 48/0، مدیریت عملکرد 39/0
درصد از 21/0ها و فرهنگ و ارزش30/0، تغییر سازمانی 25/0

طور ند. بهکنبسته یعنی عملکرد سازمانی را تبیین میمتغیر وا
هاي فراموشی سازمانی،توان گفت که در بین مولفهخالصه می

، هاي چابکی سازمانیفراموشی سازمانی هدفمند و در بین مؤلفه
بینی عملکرد ترین سهم را در پیشمدیریت عملکرد بیش

سازمانی دارند.
که امروزه دانش و در تحلیل این بخش باید بیان کرد

اي در بهبود عملکرد و قدرت اطالعات به عوامل تعیین کننده
ها تبدیل شده و مدیریت دانش به عنوان پذیري سازمانرقابت

.یکی از مباحث نوین سازمانی در علم مدیریت مطرح شده است
وزارت ورزش و خصوص هاي ورزشی بهسازماناز طرفی، 

بهبود کارایی و اثربخشی جایگاه براي ارتقاي عملکرد وجوانان 
رقابتی خود، مجبور هستند براي نگهداشت دانش موجود و نیز 

هاي نوین، مدیریت دانش را به کارگیرند. این یادگیري دانش
ها، دانش سازمانی ها باید بتوانند در برخی از موقعیتسازمان

خود را آگاهانه کنار بگذارند و دانش جدیدي را جایگزین نمایند
از طرفی، مدیران .که این همان فراموشی سازمانی هدفمند است
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هاي چابکی وزارت ورزش و جوانان با آگاهی از ابعاد و شاخص
توانند به انطباق بیشتر سازمانی مانند مدیریت عملکرد، می

مندي از هاي ورزشی با تغییرات محیطی و بهرهسازمان

کنند و در هاي پویاي امروزي کمکهاي موجود محیطفرصت
.جهت ارتقاء و توسعۀ همه جانبۀ ورزش گام بردارند
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