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 چکیده 
فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی رابطه بین بررسی پژوهش حاضر با هدف 

نوع   پژوهش ازاین . گردیدجوانان استان اصفهان انجام وکل ورزش ةادارسازمانی کارکنان 
وجوانان استان  کل ورزش  ةکارکنان ادار همة آماری پژوهش ة پیمایشی بود. جامع -توصیفی

شد و حجم  استفاده گیری سرشماری ه روش نموناز  در این پژوهش  بودند.  1398اصفهان در سال 
  استاندارد فراموشی سازمانی  ةنام ها پرسش آوری دادهابزار جمع نظر گرفته شد. نفر در  140نمونه 

 چابکی  نامة پرسش  (، 2004از مدل هالن و فیلیپس )  س ( با اقتبا1392)  صلواتی و همکاران هدفمند

( بود که روایی  1969اثربخشی سازمانی پارسونز )  ةنامپرسش  و  ( 1999) ژانگ  و  شریفی سازمانی
ها با استفاده از روش آلفای  نامهو پایایی پرسش  مدیریت ورزشی رسیدیید اساتید أبه ت هاآن 

و اثربخشی   0/ 89، چابکی سازمانی برابر با 0/ 86برای فراموشی سازمانی هدفمند برابر با  ، کرونباخ 
فی و استنباطی  ها از روش آمار توصیوتحلیل دادهتجزیه  برای. دست آمده ب  0/ 89سازمانی برابر با 

ی،  فراواناز  بخش آمار توصیفیدر شد.  ستفادها و آموس 22های اس.پی.اس.اس. نسخة افزارنرم  با
  ، اسمیرنوف  -ف وکلموگر از آزمون آمار استنباطی و در بخشی درصد، میانگین و انحراف معیار 

که  نتایج پژوهش نشان داد سازی ساختاری استفاده شد. ضریب همبستگی، ضریب کانونی و مدل
و   0/ 32 اثربخشی سازمانی کارکنان برابر باهمبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با 
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بود که در   0/ 23دفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر با فراموشی سازمانی ههمبستگی بین 
میزان تأثیر چابکی سازمانی بر اثربخشی  ،طبق مدل برازشی دار بود. همچنین،معنا 0/ 05سطح 

  37 برابر با درصد و میزان تأثیر فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانی 32 برابر با سازمانی
 0/ 38مند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با درصد بود. همبستگی بین فراموشی سازمانی هدف

. ضریب تأثیر فراموشی بر  بود 0/ 31برابر با  انی با اثربخشی سازمانی کارکنان و بین چابکی سازم
حفظ الگو برابر با   و بر 0/ 71، بر یگانگی برابر با 0/ 62کسب هدف برابر با  ، بر 0/ 82با  انطباق برابر

، بر  0/ 49برابر با  کسب هدف  ، بر0/ 92برابر با  میزان تأثیر چابکی بر انطباق بود. همچنین،  0/ 80
 که  توان گفتمی  با توجه به نتایج پژوهش  بود.  0/ 46حفظ الگو برابر با  و بر 0/ 49یگانگی برابر با 

  و  چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی به عامل خاصی توجهباید  وجوانانورزش  وزارت  مدیران
 داشته به اثربخشی سازمانی نیل  درجهت سازمان اصالح ساختار برای خالق هایشیوه ارائة

 .باشند

 

هدفمند، ادارة  ی، فراموشی سازمانی چابکی سازمانی، اثربخشی سازمان: کلیدی واژگان 
 . جوانانوورزش 

 

 مقدمه
این  درمعرض تغييرات پيوسته قرار دارند. ارتباط و تعامل همواره حاضر های ورزشی عصرسازمان

های ورزشی ا با عوامل مختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حاميان مالی و سایر سازمانهازمانس

دست بهقتصادی، سياسی و فرهنگی همگی دستعوامل اجتماعی، ا ،همهترازالمللـی و مهمو بين یمل

ای مهم برای هازجمله متغير. کنندها ایجاد این سازمان را برای ی پرتالطمتا محيط دانهم داده

 دنباش و اثربخشی چابکی سازمانیفراموشی سازمانی هدفمند،  دنتوان گونه تغييرات میبرخورد با این 

داند که هایی میها را هویتسازمانتفکر غالب  ،حاضر(. درحال194، 2009، ربيعی )مشبکی و

فعال و اثرگذار محيط خود  صورته، بلکه بدهندالعمل نشان میعکسفقط به محيط بيرونی خود نه

توان گفت که رویکردها می ،دیگرعبارت(. به56 ،1995 ،1، ناجل و پریسکنند )گلدمنرا تعریف می

مشکالت سازمانی و محيط بيرونی های گذشته دیگر توانایی خود را برای رویارویی با حلو راه

تا اثربخشی الزم را  وندهای جدید جایگزین شاند یا بهتر است با رویکردها و دیدگاهدست دادهاز

عوامل تغيير و تحول و افزایش اثربخشی، گویی به های پاسخیکی از راه ،رونایداشته باشند؛ از

 ، حقيقت. درکندمی ، بلکه فراموش نيزگيردتنها یاد میی سازمانی هدفمند است. سازمان نهموشفرا
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می  منجر  فاظت از دانش مفيدتنها به یادگيری و حدنبال فرایندهایی است که نههمدیریت دانش ب

 ،یادگيری فراموشی مانندکار آید. آنچه مفيد نيست نيز به  یادگيری و پرهيز از ، بلکه برای فقدانشود

چشمگيری هم در بعد مثبت و طور آور یا سودمند باشد؛ اما بهساده نيست و ممکن است زیان

ثر خواهد بود و بر اثربخشی آن تأثيرگذار پذیری یک سازمان مؤهدفمند و هم در بعد منفی در رقابت

 (. 85 ،2011، اردکانی عندليب و ، عندلی اردکانیاست )مشبکی

 سازمان یک آن در که است سازمانیبرون و یسازماندرون هایاقدام مجموعه پيامد فراموشی سازمانی

 و گاهی گویندمی هدفمند سازمانی فراموشی آن  به که گذاردمی کنار  خود را موجود  دانش آگاهانه

 تصادفی فراموشی اغلب که دهدمی ازدست خود را موجود دانش از بخشی تصادفی و ناآگاهانه سازمان

 دوباره هزینة صرف و یادگيریفقدان  دانش، کاهش ارزشمند، دانش دادنازدست بهو  شودناميده می

(. 425، 2004 ،1نلسونو هالن دشد ) خواهد منجر سازمان در پذیریرقابت کاهش ،درنهایت و

 هایسازمان زیرا، باشند؛ چابکی دنبالبه برای کنترل فراموشی سازمانی ناچارند هامؤسسه  و هاسازمان

 مواجه جهانی پویای بازار در کارآمد جدید رقابت هایراه یافتن برای ایفزاینده فشار با پيشرفته

 و دهدمی ارتقا باال را کيفيت با خدمات و محصوالت عرضة برای سازمان هستند. چابکی، توانایی

سازمانی توانایی چابکی  (.88، 2008 مدلی، )دولت استسازمان  وریبهره برای مهمی عامل ،درنتيجه

عامل مهمی برای  ،هدهد و درنتيجدمات با کيفيت باال را ارتقا میمحصوالت و خ سازمان برای عرضة

سادگی از پا ها و تغييرات ناگهانی بهشود. یک سازمان چابک با اتفاق اثربخشی سازمان محسوب می

های ، سازگار و قدرتمند است و به تغييرات ناگهانی، فرصتتيزروآید. یک سازمان چابک، نمیدر

 این،وجود(؛ با48 ،2007 ی،ب)جعفرنژاد و شها هدمی سرعت پاسخازار و نيازهای مشتریان بهجدید ب

 ،. امروزهرسيدن به اثربخشی سازمانی است یکی از اهداف چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی

 و  نوآوری رقابتی، ظرفيت  به افزایش که هاییسازمان درميان سازمانی اثربخشی به  ای،طور فزایندهبه

 تحليل به متفاوتی رویکردهایبا  مختلف پژوهشگران و است شده ویژه یتوجه مندند،هعالق اثربخشی

-موریتآميز مأ ها چگونگی تحقق موفقيتاثربخشی سازمانی روشی است که سازمان .اندپرداخته آن

مند بهره چابکی یندفرا از که هاییسازمان. کنندسازمانی ارزیابی می 2را ازطریق راهبردهایهایشان 

مناسب  هایفرصت از گيریبهره نيز بازدهی و افزایش و جدید اطالعات یادگيری زمينة در اند،گردیده

 چابکی عناصر (.500 ،0020 ،3)ژنگ اندکرده  کسب را های چشمگيریموفقيت و اثربخشی سازمانی
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، 2001 ،1)داو هستند پذیری، شایستگی و سرعت انطباق گویی، انطباق پاسخ شامل توانایی سازمانی

98.) 

 ،. صادقيانانداثربخشی سازمانی انجام شده کی سازمانی وبچا فراموشی سازمانی، زمينة در یمطالعات

 و هدفمند سازمانی فراموشی »بررسی رابطة عنوان با ایمقاله در (103، 2012) اعزازی و یعقوبی

، رمضانيان .دارد وجود معنادار و مثبتة رابط دو این بين که نتيجه رسيدند این به «سازمانی چابکی

 هااستان وجوانانورزش  هایاداره در چابکی سازمانی بررسی در (186، 2013) آبساالنو  موالیی

و  اطالعات مدیریت و تغيير مدیریت جامع، کيفيت انسانی، مدیریت منابع مدیریت عامل چهار

چناری، عيدی و بخش کردند.  سازمانی شناسایی چابکی اصلی ابعاد عنوانبه را سازمانی ارتباطات

 عملکرد با چابکی و سازمانی فراموشی ارتباط تحليل» عنوان با ( در پژوهشی11، 2014عباسی )

 با سازمانی چابکی و سازمانی فراموشی که رسيدند این نتيجه  به  جوانان«ووزارت ورزش  در سازمانی

 سازمانی عملکرد برای  خوبی هایکنندهبينیپيش متغير  دو این و دارد معنادار ارتباط سازمانی عملکرد

نشان داد که فراموشی سازمانی  (240 ،2018)چناری  و بخش عباسی ،عيدی پژوهشنتایج  .هستند

درصد  45های آن )فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفيت مدیریت دانش و یادگيری سازمانی( و مؤلفه 

های فراموشی سازمانی، عامل یادگيری سازمانی مؤلفه بينی کردند و ازبين از چابکی سازمانی را پيش

بين فراموشی   در بررسی رابطة (2، 2009) 2گریگوری .استکنندة مهم چابکی سازمانی بينیپيش

 فراموشی بين رابطة بر مثبت ی اثر کارکنان نگرش که داد سازمانی و اثربخشی سازمانی نشان

 رشد، مانند اثربخشی هایشاخص برخی بر منفی اثری فراموشی، و دارد اثربخشی سازمانی و سازمانی

های لفهدر بررسی تأثير مؤ (204، 2010) 3مؤسس و  آکوا .دارد گيریتصميم و رضایت شغلی

گذارند. می  يرـأثـت اثربخشی بر سازمانی عدالت انسانی و عامل که اثربخشی سازمانی دریافتند

 تعدیل را سازمانی اثربخشی بر انسانی اثر عامل سازمانی عدالت که بود این از حاکی هایافته ،همچنين

 و هدفمند سازمانی بين فراموشی رابطة» عنوان با پژوهشی در (20، 2013) 4چن  و ژنگکند. می

 سازمانی فراموشی  هاآن  نظراز که کردند اشاره سازمانی« چابکی کنندةوساطت تأثير با سازمان نوآوری

در پژوهشی  (1545، 2016) 5، ساتو و ویسنتلیگابریلدانش است.  مدیریت مهم مؤلفة یک هدفمند

 «فرایندهای دانشی ساختارمند و عملکرد شرکت با توجه به نقش چابکی سازمانی»که با عنوان 

جود دارد و نقش چابکی و هه بين مدیریت دانش و عملکرد رابطبه این نتيجه رسيدند ک ،ندانجام داد

 
1. Dave 

2. Gregory  

3. Acquaah & Moses 

4. Zhang & Chen 

5. Gabriel, Soto & Wensley 



 221                                                             ... چابکی و هدفمند سازمانی براتی: بررسی رابطه بین فراموشی
 

 ( در1545، 2016) 1ارهان .این دو متغير تأثيرگذار است ةعنوان نقش ميانجی، بر رابطسازمانی به

 یاثربخش بر یسازمان یچابکنشان داد که ی سازمان یچابک ةنقش واسط ی بااثربخش سازمانبررسی 

فراموشی سازمانی  ةبررسی رابط( در 204 ،2007) اميریدارد.  یتوجهمثبت قابل تأثير یسازمان

و چابکی سازمانی که بين فراموشی سازمانی هدفمند  به این نتيجه رسيد هدفمند و چابکی سازمانی

که   است جوانانوشورز  وزارت کشور، مهم ورزشی هایسازمان از یکی .وجود دارد معنادار ةرابط

 و است ایران در جوانان به مسائل مربوط و ورزشی هایفعاليت تمامی بر اثرگذار مرجع ترینعالی

 نقش این سازمان براین،هدارد. عالو المللیبين و داخلی مختلف هایبا سازمان وسيعی ارتباطات

 دیگر همانند ودارد  رکشو ملی غرور و توسعة پایدار سالمت، و ورزش سطح ارتقای در يریگچشم

 کاری سطوح در تمام مستمر یادگيری نيازمند خود سازمانی اهداف به نيل راستایدر ها،سازمان

-انعطاف و چابکی آن کارکنان کهدرصورتی  وجوانان،ورزش  وزارت اهداف به توجه است. با سازمان

بود  نخواهد بيرونی و رقبای داخلی پرتالطم محيط پاسخگوی احتماالً نباشند، الزم را نداشته پذیری

با کسب  ،نهایتو در هستند حرکتدرحال یادگيرنده و سازمان یادگيری سمتبه سرعت با که

تحقق این امر در  یابند.پذیری و کسب اهداف دست نمیخشی الزم به حفظ یگانگی و انطباق اثرب

شود. با توجه به شتاب میاثربخشی سازمانی  و باعث اهميت زیادی داردجوانان وسازمان ورزش 

ند سرعت شوکه باعث مینياز شدید وجود دارد  هاییانجام چنين پژوهشبه ، تغييرات جهانی

به اهميت موضوع و  . با توجهوجوانان باال رودهایی همچون سازمان ورزش در سازمانتغييرات 

بين فراموشی سازمانی هدفمند و  دنبال بررسی رابطة، این پژوهش بهآن بودن بحث دربارةضروری 

 وجوانان استان اصفهان است. ی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزش با اثربخشچابکی سازمانی 

 مدل مفهومی پژوهش در شکل شمارة یک شرح داده شده است.
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 پژوهشمدل مفهومی  -1شکل 

 شناسی پژوهشروش
 ،در پژوهش حاضر .، کاربردی و روش آن توصيفی و ازنوع همبستگی استنظر هدفاین پژوهش از

دریافتی از که طبق آمار  ندبودوجوانان استان اصفهان همة کارکنان ادارة کل ورزشجامعة آماری 

 گيری سرشماری ه از روش نمون نفر بودند. در این پژوهش 140کارکنان مطالعه، سازمان مورد

 ة ترین وسيلرایج ،پيمایشی هایپژوهشدر  نظر گرفته شد.نفر در 140حجم نمونه د و شاستفاده 

از سه  گيری متغيرهای پژوهشسنجش و اندازه بنابراین، برای است؛نامه پرسشاطالعات گردآوری 

 2ژانگ و شریفی سازمانی (، چابکی2004) 1استاندارد فراموشی سازمانی هالن و فيليپس نامةپرسش

 استفاده شد. (1969) 3پارسونز اثربخشی سازمانی ( و 1999)

گویه و دارای  17(، شامل 2004) با اقتباس از مدل هالن و فيليپس فراموشی سازمانی نامةپرسش

قالب یک سؤالی و در 17ة نامه در یک نسخین پرسش. افراموشی هدفمند و تصادفی است هایمؤلفه 

فراموشی سازمانی دارای دو  ةنامپرسش .شده است تنظيم (طيف ليکرت)ای درجهمقياس پنج

 
1. Holan & Philips 

2. Sharifi & Zhang 

3. Parsons 

 سرعت انطباق

 شایستگی

 انطباق پذیری

  پاسخگویی

سازمانی  فراموشی

چابکی  هدفمند

 سازمانی

 اثربخشی سازمانی

الگوها حفظ انطباق

سازماالگوها

 یگانگی

 مخالفشغلی 

کسب هدف 

سازمانی هدف
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و  هدفمند()فراموشی یک تا نُه  هایل که سؤاایگونهبه ؛استهدفمند و تصادفی قياس مخرده

امتياز و پنج  ،خيلی زیاد ةبه گزین ،همچنين .دنسنجرا می تصادفی(فراموشی ) 17 تا 10 هایل سؤا

 پژوهش  از برگرفته که سازمانی چابکی نامةپرسشگيرد. امتياز تعلق مییک  ،خيلی کم ةبه گزین

 29 دارای است و شده طراحی ای ليکرت گزینهجـپن فـطي راساسـب است، (1999) ژانگ و شریفی

پارسونز   است. پذیریانعطاف و انطباق  سرعت گویی،پاسخ شایستگی، مؤلفة درقالب چهار سؤال

رای چهار بعد تحقق یا کسب هدف و داکرد طراحی  را اثربخشی سازمانی ةنامپرسش( 1969)

(، انسجام 21 و 18، 16، 15، 13، 11، 6های ال ؤطباق )س(، ان17و  14، 12، 7، 5، 2، 1 هایال ؤ)س

، 24، 23، 19های الؤ( و تداوم یا حفظ الگوها )س22 و 20، 10، 9، 8، 4، 3های ال ؤیا یگانگی )س

اثربخشی سازمانی  ةنامگذاری پرسشسؤال دارد. نمره 28 ،مجموعو در است( 28و  27، 26، 25

، یک(است: خيلی کم )ترتيب اینهگيرد که امتياز هریک بای انجام میدرجهپنجبراساس یک مقياس 

نامه بيشترین امتياز این پرسش  ،بنابراین پنج(؛خيلی زیاد ) چهار( و، زیاد )سه(، تاحدودی )دو(کم )

  است. 28و کمترین امتياز آن  140

ده از اثربخشی سازمانی با استفا فراموشی سازمانی، چابکی سازمانی و هاینامهروایی صوری پرسش

شدن پایایی برای مشخص د.نظران موضوع برآورد شصاحباساتيد و چند تن از  نظرهای

. های همسانی درونی استآلفای کرونباخ استفاده شد که یکی از روش ها از ضریبنامهپرسش

برابر با  چابکی سازمانی ،86/0برابر با  فراموشی سازمانیبرای ترتيب ها بهنامهرایب پایایی پرسشض

گيری ابزار اندازهدهندة دقت زیاد که نشان محاسبه شد 89/0برابر با  اثربخشی سازمانی و 89/0

 افزار آماریاز این پژوهش با استفاده از نرم تحليل حاصلوتجزیه .شده در این مطالعه استاستفاده

و استنباطی انجام شد. در بخش آمار  در دو سطح آمار توصيفی، 22 نسخة 1اس.پی.اس.اس.

های آماری مانند فراوانی، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار مشخصه از ،توصيفی

ونی استفاده تگی پيرسون و ضریب کانضریب همبس ف،وسميرنا -از آزمون کلموگروف ،استنباطی

 استفاده شد. 2افزار آموس سازی ساختاری ازطریق نرمشد. برای بررسی فرضية اصلی پژوهش از مدل

 

 نتایج
پژوهش، پس از بررسی  ميزان تحصيالت و سابقة کار افراد نمونة توزیع فراوانی جنسيتی، سنی،

گویان براساس جنسيت حاکی از توزیع پاسخ نحوة. انده شده ئاراتفکيک درقالب جدول شمارة یک به

 50تا  41سنی  در ردةگویان پاسخاز درصد  42 و بودند گویان مردپاسخاز درصد  75آن بود که 

 
1. SPSS 

2. Amos 
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 درصد از  1/20داد که نشان اساس سطح تحصيالت بر گویانپاسختوزیع  نحوة ند.شتسال قرار دا

درصد  9/49 ارشد وکارشناسیتحصيالت  درصد دارای 44، کاردانیگویان دارای تحصيالت پاسخ

که  دادخدمت آنان نشان  نحوة توزیع معلمان براساس سابقة .بودند کارشناسیتحصيالت  دارای

  .(شمارة یک)جدول  بودسال  20تا 16بين  (درصد 4/34) گویانخدمت بيشتر پاسخ سابقة

فراموشی سازمانی برابر با ميانگين  داد کهنشان  آنابعاد متغيرها و ميانگين و انحراف معيار توزیع 

 است )جدول شمارة دو(. 63/4و اثربخشی سازمانی برابر با  39/3، چابکی سازمانی برابر با 47/3

ها از توزیع طبيعی برخوردار  نشان داد که داده 1اسميرنوف -نتایج آزمون کلموگروف همچنين،

 هستند.
 

 گویانشناختی پاسخ اطالعات جمعیت -1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ابعاد های آماریشاخص

 جنسيت
25/0 35 زن  

75/0 105 مرد  

 سن

8/0 11 سال 30-20  

29/0 41 سال 40-31  

42/0 58 سال 50-41  

21/0 30 سال و باالتر 51  

 تحصيالت

6/0 8 دیپلم  

1/20 28 کاردانی  

9/49 72 کارشناسی  

44/0 35 ارشدکارشناسی  

 خدمت سابقة

1/22 31 سال 5 کمتر از  

6/23 32 10تا  5بين   

3/15 21 15تا  11 بين  

4/34 48 20تا  16 بين  

6/6 8 سال 21باالی   

 100 140 کل

 
 

 

 
1. Kolmogorov–Smirnov Test 
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 آنابعاد متغیرها و میانگین و انحراف معیار  -2 جدول

 انحراف معیار میانگین مقیاس
 

47/3 فراموشی سازمانی  523/0  

39/3 چابکی سازمانی  271/0  

63/4 اثربخشی  598/0  

 

ضریب همبستگی پيرسون بين فراموشی سازمانی نشان داد که  های پژوهشوتحليل یافتهتجزیه 

، زیرا دار است؛معنا 05/0که در سطح  است 32/0با  سازمانی کارکنان برابرهدفمند با اثربخشی 

عالمت این ضریب  ،تر است. همچنينکوچک 05/0از و  0001/0 با داری آزمون برابرسطح معنا

که با افزایش ميزان فراموشی سازمانی هدفمند اثربخشی سازمانی نيز افزایش معنی؛ بدینمثبت است

 بستگی پيرسون بين فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابرضریب همیابد. می

  0/ 05از و  004/0 با داری آزمون برابر، سطح معنازیرا دار است؛معنا 05/0است که در سطح  23/0با 

که با افزایش ميزان چابکی معنی؛ بدینعالمت این ضریب مثبت است ،تر است. همچنينکوچک 

 یابد.خشی سازمانی نيز افزایش میسازمانی اثرب

با  ضریب همبستگی پيرسون بين فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر

 05/0از و  0001/0 با داری آزمون برابر، سطح معنازیرا معنادار است؛ 0/ 05است که در سطح  38/0

که با افزایش ميزان اثربخشی معنی؛ بدینعالمت این ضریب مثبت است ،تر است. همچنينکوچک 

 یابد. افزایش مینيز سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند 

است که  31/0با  کارکنان برابرچابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی ضریب همبستگی پيرسون بين 

تر است. کوچک 05/0از و  0001/0 با برداری آزمون برا، سطح معنازیرااست؛ معنادار  05/0در سطح 

چابکی که با افزایش اثربخشی سازمانی ميزان معنی؛ بدینعالمت این ضریب مثبت است ،همچنين

   (.شمارة سه یابد )جدولنيز افزایش میسازمانی 

 
 متغیرهای پژوهشآزمون همبستگی بین  نتایج -3جدول 

داریسطح معنا ضریب همبستگی همبستگی پیرسون   تعداد نمونه 

فراموشی سازمانی هدفمند اثربخشی سازمانی با  0/32** 0001/0  140 

با چابکی سازمانی اثربخشی سازمانی  0/23** 004/0  140 

0001/0 **0/38 فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی  140 

اثربخشی سازمانی باچابکی سازمانی   0/31** 0001/0  140 
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مربوط به آزمون وجود همبستگی  F جدول شمارة چهار مشاهده می شود که ميزان آمارةبا توجه به 

 0001/0 با داری آزمون برابرسطح معنا ،زیرا ؛دار استمعنا 05/0، در سطح کانونی بين متغيرها

کانونی بين دو مجموعه از که برازش رگرسيون  توان گفتدرصد می 95؛ بنابراین، با اطمينان است

 متغيرها مطلوب است.

 
 آزمون برازش رگرسیون کانونی بین متغیرها-4جدول 

 داریمعنا سطح Fآمارة  هامیانگین مجموع مربع آزادیجة در هامجموع مربع

2/6 4 55/1 57/6 0001/0 
 

 

ضریب همبستگی کانونی استانداردشده، ضریب اهميت نسبی هریک از متغيرهای اصلی را در 

ميزان دهد. مطابق جدول شمارة پنج، کانونی هریک از متغيرهای کانونی نشان میمحاسبة مقدار 

د. بيين ابعاد متغير وابسته اثر دارمتغير مستقل در تکه دهد ضریب همبستگی متغيرها نشان می

شده در های کانونی محاسبه؛ بنابراین، وزن تر استکوچک  05/0داری مدل از ، سطح معناهمچنين

درصد، بر  62درصد، بر کسب هدف  82. ضریب تأثير فراموشی بر انطباق معنادار است برازش کانونی

 درصد است. 80حفظ الگو  درصد و بر 71یگانگی 
 

 های کانونی متغیرهاوزن -5 جدول

 حفظ الگو یگانگی کسب هدف انطباق شاخص آماری

 80/0 71/0 62/0 82/0 فراموشی سازمانی

 

مربوط به آزمون وجود همبستگی  F مارةآمشاهده می شود که ميزان با توجه به جدول شمارة شش 

؛ است 0001/0 با داری آزمون برابر، سطح معنازیرا ؛دار استمعنا 05/0ونی بين متغيرها در سطح کان

مجموعه از متغيرها برازش رگرسيون کانونی بين دو که توان گفت درصد می 95با اطمينان بنابراین، 

 مطلوب است.
 

 آزمون برازش رگرسیون کانونی بین متغیرها -6 جدول

 داریسطح معنا Fآمارة  هامیانگین مجموع مربع آزادی ةدرج هامجموع مربع

63/1 4 41/0 39/6 0001/0 

 

ریک از متغيرهای اصلی را در ضریب اهميت نسبی ه ،شدهضریب همبستگی کانونی استاندارد

ميزان شمارة هفت، دهد. مطابق جدول یک از متغيرهای کانونی نشان میمحاسبة مقدار کانونی هر
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بيين ابعاد متغير وابسته متغير مستقل در ت ؛ بنابراین،بيشتر است 3/0ضریب همبستگی متغيرها از 

کانونی های ؛ بنابراین، وزنتر استکوچک 05/0داری مدل از ، سطح معناد. همچنيناثر دار

درصد، بر کسب  92. ميزان تأثير چابکی بر انطباق دار هستندشده در برازش کانونی معنامحاسبه

 درصد است. 46حفظ الگو  درصد و بر 49درصد، بر یگانگی  49هدف 
 

 های کانونی متغیرهاوزن -7جدول 

 حفظ الگو یگانگی کسب هدف انطباق شاخص آماری

 46/0 49/0 49/0 92/0 چابکی سازمانی

 

سازی از مدل ،بين ابعاد متغيرهای مستقل و ابعاد متغير وابسته زمان رابطةتر و همبررسی دقيق برای

های آیتم ةهم، هشت شمارةو جدول شمارة دو با توجه به شکل  معادالت ساختاری بهره گرفتيم.

. بودنددارای تفاوت معنادار  05/0در سطح فراموشی سازمانی، چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی 

 هستند؛ها مناسب شاخص این همة در نيز (شدههای رگرسيون استانداردبارهای عاملی )وزن

گيری اندازهبودن مدل بعدیچند ةیيدکنندأها، تگيری با دادهقبول مدل اندازهبرازش قابل ،هجنتيدر

درصد و  32 برابر با ميزان تأثير چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی ،. طبق مدل برازشیاست

 درصد است. 37 برابر با ميزان تأثير فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانی
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 گیری تأثیر چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانیمدل اندازه -2 شکل
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 گیریداری بارهای عاملی در مدل اندازهمعنا ضرایب مسیر و -8جدول 

 مولفه ها                                      میزان رابطه
برآورد 

 استاندارد

خطای 

 معیار

مقدار 

 بحرانی

سطح 

 داریامعن

 031/0 159/2 092/0 320/0 چابکی سازمانی ---> اثربخشی سازمانی

 *** 74/3 098/0 366/0 فراموشی سازمانی ---> سازمانیاثربخشی 

 *** 01/10 069/0 695/0 فراموشی سازمانی ---> 9ال سؤ

 *** 42/9 071/0 67/0 فراموشی سازمانی ---> 8ال سؤ

 *** 802/13 073/0 003/1 فراموشی سازمانی ---> 7ال سؤ

 *** 71/10 091/0 979/0 فراموشی سازمانی ---> 6ال سؤ

 *** 897/7 075/0 589/0 فراموشی سازمانی ---> 5السؤ

    000/1 فراموشی سازمانی ---> 4ل سؤا

 *** 004/8 082/0 659/0 فراموشی سازمانی ---> 3ل سؤا

 *** 436/6 077/0 498/0 فراموشی سازمانی ---> 2ل سؤا

 *** 395/6 065/0 415/0 فراموشی سازمانی ---> 1ل سؤا

 *** 102/24 021/0 510/0 سازمانی چابکی ---> شایستگی

    000/1 سازمانی چابکی ---> گوییپاسخ

 *** 766/13 049/0 675/0 سازمانی چابکی ---> سرعت انطباق

 *** 095/14 053/0 960/0 سازمانی چابکی ---> پذیریانطباق

    000/1 اثربخشی سازمانی ---> انطباق

 *** 026/14 050/0 699/0 اثربخشی سازمانی ---> کسب هدف

 *** 396/13 053/0 704/0 اثربخشی سازمانی ---> یکانگی

 *** 333/10 063/0 656/0 اثربخشی سازمانی ---> حفظ الگو

 

 3/ 14قبول اسکوئر نسبی از مقدار قابلند که شاخص کایدههای جدول شمارة نُه نشان مییافته

ریشة دوم برآورد واریانس خطای در این مدل، . دهندة برازش خوب مدل استاست و نشانبرخوردار 

 دهد که مدلاست، نشان میکمتر  1/0از که این عدد ییآنجاازد. دهرا نشان می 07/0 عددبرآورد 

ست، برازش مدل ابيشتر  9/0از  اصالح شدهشاخص نيکویی برازشکه ازآنجاییندارد.  برازش ضعيف

ت ساختاری البرای تحليل برازش مدل در معاداغلب هایی که شاخص سایرکند. را تأیيد می

 .اندارائه شدهشمارة نُه ها در جدول قبول آن همراه دامنة موردبه، گيرندتوجه قرار میدمور
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 گیریشاخص برازش مدل اندازه -9 جدول

 نماد نام شاخص
استاندارد مقدار 

 شاخص

مقدار شاخص در 

نظرمدل مورد  

برازش  نتیجه

 مدل

< X2/df 3 کای اسکوئر نسبی  14/2  .مناسب است 

05/0بيشتر از  sig داریسطح معنا  001/0  .مناسب است 

9/0بيشتر از  GFI شاخص نيکویی برازش  39/0  .مناسب است 

9/0بيشتر از  AGFI شدهشاخص نيکویی برازش اصالح  38/0  .مناسب است 

9/0بيشتر از  NFI شدهشاخص برازندگی هنجار  18/0  .مناسب است 

1/0کمتر از  RMSEA ميانگين مربعات خطای برآورد ریشة  70/0  .مناسب است 

 

 گیریحث و نتیجه ب
فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با  طراحی مدل این پژوهش، از انجامهدف کلی 

ضریب همبستگی بين فراموشی سازمانی  که نشان داد پژوهشهای یافته .استاثربخشی سازمانی 

 ، همچنين .استمعنادار  05/0که در سطح  است 23/0با  هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر

 دار معنا 05/0در سطح های فراموشی سازمانی، چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی آیتم ةهم

. هستندها مناسب شاخص این همةشده( نيز در های رگرسيون استاندارد. بارهای عاملی )وزنهستند

درصد و بين فراموشی  23 برابر با ضریب همبستگی بين چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی

نتایج  .شودمیاست؛ بنابراین، فرض پژوهش تأیيد درصد  32برابر با  شی سازمانیسازمانی و اثربخ

و  صادقيان (،2014) و همکاران بخش چناریمطالعات  هایبا یافته پژوهش هایبخش از یافته این

فراموشی سازمانی بين معنادار  ةرابط برمبنی (2018فتوت )( و 2017اميری )، (2016)همکاران 

 (2018) تابشو  ، بهادریانو نظری (2014) قاسمیمحمدمطالعات  ،هدفمند و چابکی سازمانی

بين فراموشی  ،چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی و همچنين بين مثبت و معنادار بر ارتباطمبنی

چابکی دار ر نقش مثبت و معناب( مبنی2018شيری )درهمطالعة و  سازمانی و اثربخشی سازمانی

 بين معنادار بر ارتباط( مبنی2018)عيدی و همکاران مطالعة و  فراموشی سازمانیدر سازمانی 

 گریگوری های پژوهش با مطالعاتهمچنين، یافته .همسو است سازمانی چابکی و سازمانی فراموشی

بين فراموشی سازمانی و  بررسی رابطةبا ( 2009( همسو است. گریگوری )2016و ارهان ) (2009)

 و سازمانی فراموشی بين رابطة بر مثبت یاثر کارکنان نگرش که داد اثربخشی سازمانی نشان

 نیسازما یچابک ةنقش واسط با یاثربخش سازمانبررسی  در( 2016) ارهان. دارد اثربخشی سازمانی

در تبيين این فرض  .داردهی توجقابلمثبت  تأثير یسازمان یاثربخش بر یسازمان یچابکنشان داد که 

 چابکی سازمانی اثربخشی و برای افزایش مهم عاملی هدفمند سازمانی فراموشیکه  توان گفتمی
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 سوی به هدفمندطور به  ها را آن سازمان  در  افراد تحریک و تشویق  انگيزش، ایجاد با باید است. مدیران

 مفيد دانش کارگيریبه و توزیع، انتقال کسب، به را افراددهند و  سوق  قدیمی و کهنه دانش فراموشی

 ادارة کارشناسان و مدیران اثربخشی سازمانی ارتقای ، مدیران برایهمچنين .کنند هدایت موجود

هدفمند( و چابکی سازمانی  سازمانی فراموشی) سازمانی فراموشی هایمؤلفه به باید جوانانوورزش 

 با بتوان هم و باشد برخوردار الزم و کارایی وریبهره از سازمان هم تا باشند داشته ویژه توجه

 در هاآن و هدفمند درست کارگيریبه و مهم هایمؤلفه این از کارشناسان مدیران و کردنآگاه

توان با توجه به نتایج پژوهش می سازمانی اثربخش داشت.کرد و  جلوگيری منابع اتالف از ،سازمان

تغييرات ناگهانی تا در مواجهه با  کارگيری راهبردها منعطف باشندکه مدیران باید در بهبيان کرد 

انداز ، باید آینده و چشمدست آورندهخود را ب ها چابکیدچار مشکل نشوند و برای اینکه سازمان

بينی کرد؛ اما نظر قرار دهند که بتوان تاحدی وجود ساختار آن را پيشطور مشخص مدسازمان را به 

ده بسيار مشکل بينی آینکه در شرایط کنونی و با تأکيد بر تغييرات محيطی سریع، پيشازآنجایی

 شدنیو تعدیل شدنیاصالح شرایط محيط متغير  رد راهبردهایی که ددر ایجا یتوانای، داشتن است

 کند.پيدا می، اهميت باشند

ضریب همبستگی پيرسون بين فراموشی سازمانی هدفمند با که نشان داد  پژوهشهای یافته

و ضریب مثبت این معنادار است  0/ 05است که در سطح  38/0 با ابراثربخشی سازمانی کارکنان بر

فزایش معنی است که با افزایش ميزان اثربخشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند اطه بدینراب

است؛  همسو (2015) شعبانی و ، ابراهيمی، حجتیزادهقاسم نتيجة این پژوهش با مطالعة یابد.می

بين فراموشی  که ندنشان داد بين فراموشی سازمانی با اثربخشی سازمانیة رسی رابطبربا ها زیرا، آن

و  مشبکیپژوهش  نتایج. وجود دارد مثبت و معنادار ةهای اثربخشی سازمانی رابطلفهؤسازمانی با م

عملکرد سازمانی ازطریق  هدفمند و یادگيری سازمانی برکه فراموشی  دادنشان  (2011)همکاران 

 ( 2009) گریگوری ، نتایج پژوهش با مطالعةهمچنين .گذارندظرفيت مدیریت دانش تأثير می یارتقا

 نگرش که  داد بين فراموشی سازمانی و اثربخشی سازمانی نشان بررسی رابطة  در  همسو است. وی

 یافته  این تحليل در .دارد اثربخشی سازمانی و سازمانی فراموشی بين  رابطة بر  مثبت یاثر کارکنان

 اثربخشی  عملکرد بهبود برای  ایکنندهتعيين  عوامل به هااطالعات سازمان امروزه که کرد بيان باید

 برای جوانانوورزش  هایاداره  خصوصبه  ورزشی هایسازمانبراین، افزون اند.شده تبدیل هاسازمان

نيز  و موجود اطالعات نگهداشت برای خود، جایگاه رقابتی اثربخشی و کارایی بهبود و عملکرد ارتقای

حيطة کار خود دفمند را در توجه به فراموشی سازمانی ه مجبور هستند نوین، هایدانش یادگيری

 کنار آگاهانه را اطالعات سازمانی خود هاموقعيت از  برخی در بتوانند باید هااین سازمان .قرار دهند

است.  هدفمند سازمانی فراموشی همان این که کنند جایگزین را اطالعات جدیدی و بگذارند
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 با توانندمی اثربخشی سازمانی هایشاخص و ابعاد از  آگاهی با وجوانانورزش  ادارة مدیران ،براینعالوه

 و یپویای موجود به هایاز فرصت مندیبهره و محيطی تغييرات با ورزشی هایبيشتر سازمان انطباق 

 .بردارند گام ورزش انبةجهمه  توسعة و ارتقا درجهت و کنند اثربخشی سازمانی کمک

چابکی سازمانی با ضریب همبستگی پيرسون بين  که نشان دادی پژوهش هایافته ،همچنين

با  که دهداست. ضریب مثبت بين دو متغير نشان می 31/0 با کارکنان برابراثربخشی سازمانی 

 هایبا یافته نتایج این پژوهشیابد. نيز افزایش میچابکی سازمانی افزایش اثربخشی سازمانی ميزان 

بين چابکی سازمانی با اثربخشی  ةبررسی رابطبا وی همسو است.  (2014) قاسمیمحمد پژوهش

. وجود دارد مثبت و معنادارة سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطبين چابکی که نشان داد  سازمانی

( همسو است. کردجزی 2016و ارهان )( 2015)کردجزی  ، نتایج پژوهش با مطالعاتهمچنين

بين چابکی سازمان و ابعاد که بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان نشان داد با ( 2015)

نقش  با یاثربخش سازمانبررسی ( با 2016) ارهانرد. وجود دا معنادار ةآن و اثربخشی سازمان رابط

 ی توجهمثبت قابل تأثير یسازمان یاثربخش بر یسازمان یچابککه نشان داد  نیسازما یچابکة واسط

نی بر اثربخشی چابکی سازمانشان داد که در رسالة دکتری خود ( 2018)دالوند همچنين،  .دارد

 سازمانی نوین مفاهيم از سازمانی چابکیکه  توان گفتمی نتيجهاین  در تبيين .ثير داردأ سازمانی ت

 امروزی نشدنیبينیپيش و پویا محيط در که  امروزی هایسازمان و است  و سازمان مدیریت عرصة  در

 خود در را دگرگونی و تحول چابکی با بتوانند هاسازمان اگر .گيرند بهره آن از کنند، بایدمی فعاليت

ند. ـاشـب بينیشـيـپغيرقابل نگران آیندة نباید دیگر به اثربخشی الزم خواهند رسيد و ،کنند ایجاد

چابکی  استفاده از با را خود خدمات و هاوردهفرا یندها،فرا رقبا، از ترباید سریع هاسازمان عبارتی،به

 عرض درم وجوانانورزش  وزارت مانند ؛حاضر عصر ورزشی هایسازمان ،درواقع دهند. تغيير سازمانی

 بخش چون دولت، مختلفی عوامل با هاسازمان این تعامل و ارتباط ارند.قرار د ناپيوسته تغييرات

 و المللیبين ورزشی هایسازمان سایر و های ورزشیتهيئ و هافدراسيون مالی، حاميان خصوصی،

 تا اندداده هم دستبهدست همگی فرهنگی و سياسی اقتصادی، اجتماعی، ، عواملترازهمهمهم

 و چابکی کارکنان اگر  شرایطی، چنين  . درندکن ایجاد جوانانوورزش  وزارت برای را پرتالطم محيطی

 با که بيرونی رقبای و داخلی پرتالطم محيط گویپاسخ احتماالً ،را نداشته باشند پذیری الزمانعطاف

و به  بود دننخواه هستند، حرکتدرحال یادگيرنده و سازمان یادگيری سمت به فزایندهسرعتی 

 توجه با یژهوبه  ورزشی ایهاین نکته نيز مهم است که سازمان  توجه به  خواهند رسيد.ناثربخشی الزم  

 اغلب ورزش محيط در که نهایی محصول توليد در های غيرورزشی،سازمان با هاآن تفاوت به

 دزای ابعاد حذف و بيشتر سازمانی چابکی نيازمند هستند، خدمات  ازنوع و غيرملموس هاآن  محصوالت

 .(2018، هستند )عيدی و همکاران خدمات ارائة  چرخة روزکردنبهو  قدیمی اطالعات و سازمانی
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با  که بين فراموشی سازمانی هدفمنده شد نشان داد های پژوهشدر بخش دیگری از یافته

  وجوانان استان اصفهان رابطة معنادار وجود نی کارکنان ادارة کل ورزش اثربخشی سازما هایمؤلفه 

های اثربخشی سازمانی رابطة سازمانی در افزایش یا کاهش مؤلفهوشی فرام ،دیگرعبارت. بهدارد

برازش رگرسيون کانونی بين دو مجموعه از که توان گفت می بنابراین، مثبت و معناداری دارد؛

د. ضریب تأثير فراموشی بر بيين ابعاد متغير وابسته اثر دارمتغيرها مطلوب است و متغير مستقل در ت

؛ درصد است  80حفظ الگو  درصد و بر 71درصد، بر یگانگی  62ب هدف درصد، بر کس 82انطباق 

 ( 2015)زاده و همکاران قاسم نتيجة این پژوهش با مطالعة .شودبنابراین، فرض پژوهش تأیيد می

که بين  ندنشان داد بين فراموشی سازمانی با اثربخشی سازمانی ة رسی رابطبر باها همسو است. آن 

، نتيجة همچنين .وجود دارد مثبت و معنادار ةهای اثربخشی سازمانی رابطلفهمؤفراموشی سازمانی با 

بين فراموشی سازمانی و  بررسی رابطة همسو است. وی با (2009)  گریگوری این پژوهش با مطالعة

 و سازمانی فراموشی بين  رابطة بر مثبت یاثر کارکنان نگرشداد که  اثربخشی سازمانی نشان

فراموشی  که با توجه به تأثير زیاد کرد بيان باید ارتباط این تبيين در اثربخشی سازمانی دارد.

ند با ایجاد اعتماد و هست مدیران موظف ؛وجوانانر ابعاد اثربخشی سازمانی در ادارة ورزشسازمانی ب

پذیری بين کارکنان، افزایش مسئوليتنان، افزایش انگيزه و حس اطمينان متقابل بين مدیر و کارک

وان یادگيری کارکنان، ایجاد رضایت شغلی کارکنان، بهبود روابط انسانی در محيط کار، افزایش ت

سازمان، مشارکت فعال کارکنان در انتقال اطالعات  زمينة مناسب برای خالقيت و ابتکارهای

های کاری در شرایط پذیری روش فارکنان با اهداف سازمان، انعطاشدن اهداف کای، همسوحرفه 

یادگيری مشارکتی در کارکنان، انسجام  الی و مادی سازمان، افزایش انگيزةگوناگون، انسجام منابع م

های کالن ریزیریک مساعی و همکاری تيمی، برنامهمنابع مالی و مادی سازمان، بهبود فرهنگ تش

نان و سيستم پاداش و ترفيع و حمایتی کارکتوسعه و متناسب با جوامع امروزی، بهبود نظام رفاهی 

 سمت سازمان اثربخش سوق دهند. بخش، سازمان را بهرضایت

اد اثربخشی سازمانی کارکنان بين چابکی سازمانی با ابعکه نشان داد  پژوهشهای یافته ،نهایتدر

درصد،  92طباق دارد. تأثير چابکی بر ان وجوانان استان اصفهان، رابطة معنادار وجودادارة کل ورزش

درصد است. نتایج این فرض با  46حفظ الگو  و بر درصد 49درصد، بر یگانگی  49بر کسب هدف 

 نیسازما یچابک ةنقش واسط با یاثربخش  سازمانبررسی ( همسو است. وی با 2016) ارهان مطالعة

پژوهش نتایج  .داردهی توجمثبت قابل تأثير یسازمان یاثربخش بر یسازمان یچابکنشان داد که 

 ورزشی مدیران سازمانی اثربخشی با سازمانی ( نيز نشان داد که بين چابکی2018)  و همکاران  نظری

و کردجزی  (2014) قاسمیمحمد مطالعاتهای با یافتهنتایج  ،همچنين .دارد وجود رابطة معنادار

بين چابکی سازمانی با اثربخشی  ةبررسی رابطبا  (2014( همسو است. محمدقاسمی )2015)
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. وجود دارد مثبت و معنادار ةسازمانی و اثربخشی سازمانی رابط بين چابکی کهنشان داد  سازمانی

بين چابکی  که بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان نشان داد( با 2015)کردجزی 

که توان گفت می یج پژوهشبا توجه به نتا .دمعنادار وجود دار ةازمان و ابعاد آن و اثربخشی رابطس

ح ـقای سطـجهت ارتتن یک سازمان اثربخش الزم است درهای ورزشی برای داشمدیران سازمان

 در ،آمدهدستبه جـایـنت بقـط که گفت توانمی هـ فرضي این در تبيينان تالش کنند. ـابکی سازمـچ

 کارکنان اثربخشی ،از انطباق بيشتری برخوردار باشد سازمانی ساختار وجوانان هرچهورزش  سازمان

 اگر  که اذعان داشت توانمی است؛ بنابراین، ها بيشترآن بين هماهنگی و همسویی وشود می بيشتر

شود، آن  استفاده سازمان آن با متناسب سازمانی ساختار از توسعه و پيشرفت برای یسازمان هر در

 در صورت داشتن مطالعه اساس، در سازمان موردکارکنانی اثربخش خواهد داشت؛ براین نسازما

، تنها سازمانی چابک خواهند داشتنه ،شدهی بين کارکنان و حفظ الگوی ارائه هدف، ایجاد یگانگ

 کسب خواهند کرد.را برای انجام کارها اثربخشی الزم  بلکه کارکنان آن نيز

هنوز مباحث اند، شده انجام سازمانی فراموشی حوزة در هاییپژوهش ،اخير هایسال دراگرچه 

 فراموشی سازمانی آثار ویژه دربارة به اند؛نشده بررسی سازمانی فراموشی احتمالی آثار  دربارة بسياری

با  سازمانی فراموشی این پژوهش، رابطة دارد. در وجود اندك یشناخت سازمانی اثربخشی بر هدفمند

 بندیجمع در د.ش بررسی چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانیرابطة  ،سازمانی و همچنين اثربخشی

 گامی جوانانوورزش  در وزارت اثربخشی سازمانی توان گفت کهمی پژوهش نتایج براساس پایانی،

 سيرم هدفمند سازمانی فراموشی و چابکی سازمانی است و سازمان این سازمانی بلوغ  راستایمؤثر در

 پایش و بازنگری با بتواند باید جوانانوورزش  ادارة راستا،دراین کنند.تسریع می را سازمانی بلوغ

 و نشدنیاستفاده سازمانی دانش از برخی آگاهانه ها،برخی موقعيت در سازمانی ساختار و اطالعات

ابعاد  به تأثير فراموشی بر توجه با براین،افزون کند. جایگزین را جدید یدانش و بگذارد کنار را منسوخ

 ادارة مدیران پذیری،و انعطاف انطباق  سرعت گویی،پاسخ شایستگی، یعنی ؛چابکی سازمان

، با کمک کارکنان پذیری در سازمانا بهبود اطالعات و افزایش انطباق توانند بمی وجوانانورزش 

چابکی بر  توانند با تأثير زیادمیاین مدیران  سمت سازمانی چابک سوق دهند. همچنينسازمان را به

  های چابکی را بهبود بخشند.ثربخشی برای ایجاد سازمان اثربخش، مؤلفهابعاد ا

 اثربخشی  با سازمانی چابکی وهدفمند  سازمانی فراموشی و تأیيد رابطةهای پژوهش یافتهبراساس 

بهبود  مدیران با شود کهپيشنهاد می ،اصفهان استان وجوانانورزش کل ادارة کارکنان سازمانی

ل اطالعات گویی، مشارکت فعال کارکنان در انتقابخشيدن به روند جریان پاسخشرایط کار و سرعت

بصيرت  و صالحدید از گيریبا بهره ،های سازمانگيریو مشارکت فعال کارکنان در تصميم ایحرفه 

و ایجاد رابطه با  هاو ازطریق برگزاری جلسه  بگذارند درميانکارمندان  با را نياز، اطالعات موردخود
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 براساسبخش هدایت کنند. سوی سازمانی چابک و اثر، سازمان را بههاکارمندان و تبادل نظر با آن

 اثربخشی  با هدفمند سازمانی فراموشی بين درصدی 38با توجه به همبستگی  ،های پژوهشیافته

 وجوانان به مقولة فراموشی سازمانی بيشتر توجه شود در سازمان ورزششود که پيشنهاد می سازمانی

با دست آید. بهاثربخشی الزم  ،گذاشتن اطالعات به کارکنانا با بهبود اطالعات سازمانی و دراختيارت

 با برابر کارکنان سازمانی اثربخشی با سازمانی چابکی بينرابطة  ،پيرسون همبستگی ضریب توجه به

  وجوانان و تقویت حس رابطه سازی ادارة ورزش شود که با چابک، پيشنهاد میراستادراین  .است 31/0

اثربخشی را افزایش مدیران می توانند  ،پذیری در سازمانمدیر و کارکنان و افزایش انعطاف بين

 دهند.

شود که در اعمال میوجوانان پيشنهاد های ورزشه به نتایج پژوهش به مدیران ادارهبا توج ،همچنين

 ،موشی سازمانی و چابکی سازمانیسازی سازمانی و برای ایجاد سازمانی اثربخش با توجه به فراچابک

توجه  راستای تحقق اهداف سازماندر ،های سازمانوامل منسوخ و کهنه و رفع احتياجحذف ع برای 

توصيه ، . همچنينباشندداشته نيز پذیری کنند و انعطافتيمی  بيشتری به مدیریت مشارکتی و

پذیر و پذیر به ساختارهای منعطف، انطباق سازمان از حالتی خشک و انعطاف ساختارکه شود می

صورت ها بهیگيرند و تصميمبه سطوح پایين واگذار شو شدنیتفویضنوآور تبدیل شود، امور 

تغيير و تحول را در سازمان آسان  افقی و با پيچيدگی کم، فرایند . ساختارغيرمتمرکز انجام شوند

با کارکنان اداره ورزش و جوانان که  توان گفت، با توجه به نتایج پژوهش میاینبرعالوه .کندمی

گامی اساسی  ندتوانروزرسانی کارکنان مییده و جایگزینی دانش نو و بهفاحذف هدفمند دانش بی

 ربخشی و عملکرد سازمان بردارند.افزایش اث مال تغييرات موردنياز سازمان برایدر اع 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between purposeful organizational 
forgetting and organizational agility with the organizational effectiveness of the staff of the 
General Department of Sports and Youth in Isfahan province. This research was descriptive-
survey. The statistical population of the study consisted of all employees of the General 
Department of Sports and Youth of Isfahan Province in 2018. In this research, census sampling 
was used and the sample size was 140 people. The data gathering tool was a standard 
organizational forgetting questionnaire (2013), in accordance with the Hallen and Phillips 
model (2004), the organizational agility questionnaire Sharifi and Zhang (1999) and Parsons' 
organizational effectiveness questionnaire (1969), whose validity Confirmed with sport 
management professors. The reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's 
alpha for purposeful organizational forgetting (0.86), organizational agility (0.89) and 
organizational effectiveness (0.89). In order to analyze the data, descriptive and inferential 
statistical methods were performed using Spss22 and Amos software. In descriptive statistics 
(frequency, percentage, mean and standard deviation), in the inferential statistics, 
Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, focal coefficient and structural modeling 
were used. The results of the research showed that the correlation between purposeful 
organizational forgetting with organizational effectiveness of the employees (0.32) and 
correlation between purposeful organizational forgetting with organizational agility (0.23) was 
statistically significant (0.05) and according to the model The effect of organizational agility 
on organizational effectiveness was 32% and the effect of organizational forgetting on 
organizational effectiveness was 37%. The correlation between purposeful organizational 
forgetting with organizational effectiveness of the employees (0.38) and organizational agility 
with organizational effectiveness of the employees (0.31). The effect of forgetfulness on 
conformance (0.82), goal over expression (0.62), unity (0.71) and pattern protection (0.80), 
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and the degree of agility influence on compliance (0.92), target perception 0.49), on unity 
(0.49) and pattern protection (0.46). It is concluded that the managers of the Ministry of Sports 
and Youth pay particular attention to organizational oversight and organizational agility and 
provide creative ways to reform the organization's structure in order to achieve organizational 
effectiveness. 
 
Keywords : Organizational Agility, Organizational Effectiveness, Objective Organizational 
Forgetting, Sports and Youth Department. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


