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مقالةپژوهشی

طراحی مدل رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با
اثربخشی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزشوجوانان استان اصفهان
4

مهری براتی ،1مینا مستحفظیان ،2سعید جعفری ،3سمیه رهبری

 .1کارشناسیارشد مدیریت ورزشی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
 .2استادیار مدیریت ورزشی ،گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد،
ایران (نویسندة مسئول)
 .3دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .4دکتری مدیریت ورزشی ،گروه تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات،
تهران ،ایران
تاریخ دریافت1398/05/07 :

تاریخ پذیرش1398/06/30 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی
سازمانی کارکنان ادارة کل ورزشوجوانان استان اصفهان انجام گردید .این پژوهش از نوع
توصیفی -پیمایشی بود .جامعة آماری پژوهش همة کارکنان ادارة کل ورزشوجوانان استان
اصفهان در سال  1398بودند .در این پژوهش از روش نمونهگیری سرشماری استفاده شد و حجم
نمونه  140نفر درنظر گرفته شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامة استاندارد فراموشی سازمانی
هدفمند صلواتی و همکاران ( )1392با اقتباس از مدل هالن و فیلیپس ( ،)2004پرسشنامة چابکی
سازمانی شریفی و ژانگ ( )1999و پرسشنامة اثربخشی سازمانی پارسونز ( )1969بود که روایی
آنها به تأیید اساتید مدیریت ورزشی رسید و پایایی پرسشنامهها با استفاده از روش آلفای
کرونباخ ،برای فراموشی سازمانی هدفمند برابر با  ،0/86چابکی سازمانی برابر با  0/89و اثربخشی
سازمانی برابر با  0/89بهدست آمد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی
با نرمافزارهای اس.پی.اس.اس .نسخة  22و آموس استفاده شد .در بخش آمار توصیفی از فراوانی،
درصد ،میانگین و انحراف معیار و در بخشی آمار استنباطی از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف،
ضریب همبستگی ،ضریب کانونی و مدلسازی ساختاری استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که
همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با  0/32و
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همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر با  0/23بود که در
سطح  0/05معنادار بود .همچنین ،طبق مدل برازشی ،میزان تأثیر چابکی سازمانی بر اثربخشی
سازمانی برابر با  32درصد و میزان تأثیر فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با 37
درصد بود .همبستگی بین فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با 0/38
و بین چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با  0/31بود .ضریب تأثیر فراموشی بر
انطباق برابر با  ،0/82بر کسب هدف برابر با  ،0/62بر یگانگی برابر با  0/71و بر حفظ الگو برابر با
 0/80بود .همچنین ،میزان تأثیر چابکی بر انطباق برابر با  ،0/92بر کسب هدف برابر با  ،0/49بر
یگانگی برابر با  0/49و بر حفظ الگو برابر با  0/46بود .با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت که
مدیران وزارت ورزشوجوانان باید توجه خاصی به عامل فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی و
ارائة شیوههای خالق برای اصالح ساختار سازمان درجهت نیل به اثربخشی سازمانی داشته
باشند.
واژگان کلیدی :چابکی سازمانی ،اثربخشی سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند ،ادارة
ورزشوجوانان.

مقدمه
سازمانهای ورزشی عصر حاضر همواره درمعرض تغييرات پيوسته قرار دارند .ارتباط و تعامل این
سازمانه ا با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حاميان مالی و سایر سازمانهای ورزشی
ملی و بينالمللـی و مهمترازهمه ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرهنگی همگی دستبهدست
هم دادهاند تا محيطی پرتالطم را برای این سازمانها ایجاد کنند .ازجمله متغيرهای مهم برای
برخورد با اینگونه تغييرات میتوانند فراموشی سازمانی هدفمند ،چابکی سازمانی و اثربخشی باشند
(مشبکی و ربيعی .)194 ،2009 ،درحالحاضر ،تفکر غالب سازمانها را هویتهایی میداند که
نهفقط به محيط بيرونی خود عکسالعمل نشان میدهند ،بلکه بهصورت فعال و اثرگذار محيط خود
را تعریف میکنند (گلدمن ،ناجل و پریس .)56 ،1995 ،1بهعبارتدیگر ،میتوان گفت که رویکردها
و راهحلهای گذشته دیگر توانایی خود را برای رویارویی با مشکالت سازمانی و محيط بيرونی
ازدست دادهاند یا بهتر است با رویکردها و دیدگاههای جدید جایگزین شوند تا اثربخشی الزم را
داشته باشند؛ ازاینرو ،یکی از راههای پاسخگویی به عوامل تغيير و تحول و افزایش اثربخشی،
فراموشی سازمانی هدفمند است .سازمان نهتنها یاد میگيرد ،بلکه فراموش نيز میکند .درحقيقت،
1. Goldman, Nagel & Preiss
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مدیریت دانش بهدنبال فرایندهایی است که نهتنها به یادگيری و حفاظت از دانش مفيد منجر می
شود ،بلکه برای فقدان یادگيری و پرهيز از آنچه مفيد نيست نيز بهکار آید .فراموشی مانند یادگيری،
ساده نيست و ممکن است زیانآور یا سودمند باشد؛ اما بهطور چشمگيری هم در بعد مثبت و
هدفمند و هم در بعد منفی در رقابتپذیری یک سازمان مؤثر خواهد بود و بر اثربخشی آن تأثيرگذار
است (مشبکی ،عندلی اردکانی و عندليب اردکانی.)85 ،2011 ،
فراموشی سازمانی پيامد مجموعه اقدامهای درونسازمانی و برونسازمانی است که در آن یک سازمان
آگاهانه دانش موجود خود را کنار میگذارد که به آن فراموشی سازمانی هدفمند میگویند و گاهی
سازمان ناآگاهانه و تصادفی بخشی از دانش موجود خود را ازدست میدهد که اغلب فراموشی تصادفی
ناميده میشود و به ازدستدادن دانش ارزشمند ،کاهش دانش ،فقدان یادگيری و صرف هزینة دوباره
و درنهایت ،کاهش رقابتپذیری در سازمان منجر خواهد شد (دهالن و نلسون.)425 ،2004 ،1
سازمانها و مؤسسهها ناچارند برای کنترل فراموشی سازمانی بهدنبال چابکی باشند؛ زیرا ،سازمانهای
پيشرفته با فشار فزایندهای برای یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه
هستند .چابکی ،توانایی سازمان برای عرضة محصوالت و خدمات با کيفيت باال را ارتقا میدهد و
درنتيجه ،عامل مهمی برای بهرهوری سازمان است (دولت مدلی .)88 ،2008 ،چابکی سازمانی توانایی
سازمان برای عرضة محصوالت و خدمات با کيفيت باال را ارتقا میدهد و درنتيجه ،عامل مهمی برای
اثربخشی سازمان محسوب میشود .یک سازمان چابک با اتفاقها و تغييرات ناگهانی بهسادگی از پا
درنمیآید .یک سازمان چابک ،تيزرو ،سازگار و قدرتمند است و به تغييرات ناگهانی ،فرصتهای
جدید بازار و نيازهای مشتریان بهسرعت پاسخ میهد (جعفرنژاد و شهابی)48 ،2007 ،؛ باوجوداین،
یکی از اهداف چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی رسيدن به اثربخشی سازمانی است .امروزه،
بهطور فزایندهای ،به اثربخشی سازمانی درميان سازمانهایی که به افزایش ظرفيت رقابتی ،نوآوری و
اثربخشی عالقهمندند ،توجهی ویژه شده است و پژوهشگران مختلف با رویکردهای متفاوتی به تحليل
آن پرداختهاند .اثربخشی سازمانی روشی است که سازمانها چگونگی تحقق موفقيتآميز مأموریت-
هایشان را ازطریق راهبردهای 2سازمانی ارزیابی میکنند .سازمانهایی که از فرایند چابکی بهرهمند
گردیدهاند ،در زمينة یادگيری اطالعات جدید و افزایش بازدهی و نيز بهرهگيری از فرصتهای مناسب
و اثربخشی سازمانی موفقيتهای چشمگيری را کسب کردهاند (ژنگ .)500 ،2000 ،3عناصر چابکی

1. De Holan & Nelson
2. Strategies
3. Zhang
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سازمانی شامل توانایی پاسخگویی ،انطباقپذیری ،شایستگی و سرعت انطباق هستند (داو،2001 ،1
.)98
مطالعاتی در زمينة فراموشی سازمانی ،چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی انجام شدهاند .صادقيان،
یعقوبی و اعزازی ( )103 ،2012در مقالهای با عنوان «بررسی رابطة فراموشی سازمانی هدفمند و
چابکی سازمانی» به این نتيجه رسيدند که بين این دو رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .رمضانيان،
موالیی و آبساالن ( )186 ،2013در بررسی چابکی سازمانی در ادارههای ورزشوجوانان استانها
چهار عامل مدیریت منابع انسانی ،مدیریت کيفيت جامع ،مدیریت تغيير و مدیریت اطالعات و
ارتباطات سازمانی را بهعنوان ابعاد اصلی چابکی سازمانی شناسایی کردند .بخش چناری ،عيدی و
عباسی ( )11 ،2014در پژوهشی با عنوان «تحليل ارتباط فراموشی سازمانی و چابکی با عملکرد
سازمانی در وزارت ورزشوجوانان» به این نتيجه رسيدند که فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی با
عملکرد سازمانی ارتباط معنادار دارد و این دو متغير پيشبينیکنندههای خوبی برای عملکرد سازمانی
هستند .نتایج پژوهش عيدی ،عباسی و بخش چناری ( )240 ،2018نشان داد که فراموشی سازمانی
و مؤلفههای آن (فراموشی سازمانی هدفمند ،ظرفيت مدیریت دانش و یادگيری سازمانی)  45درصد
از چابکی سازمانی را پيشبينی کردند و ازبين مؤلفههای فراموشی سازمانی ،عامل یادگيری سازمانی
پيشبينیکنندة مهم چابکی سازمانی است .گریگوری )2 ،2009( 2در بررسی رابطة بين فراموشی
سازمانی و اثربخشی سازمانی نشان داد که نگرش کارکنان اثری مثبت بر رابطة بين فراموشی
سازمانی و اثربخشی سازمانی دارد و فراموشی ،اثری منفی بر برخی شاخصهای اثربخشی مانند رشد،
رضایت شغلی و تصميمگيری دارد .آکوا و مؤسس )204 ،2010( 3در بررسی تأثير مؤلفههای
اثربخشی سازمانی دریافتند که عامل انسانی و عدالت سازمانی بر اثربخشی تـأثـير میگذارند.
همچنين ،یافتهها حاکی از این بود که عدالت سازمانی اثر عامل انسانی بر اثربخشی سازمانی را تعدیل
میکند .ژنگ و چن )20 ،2013( 4در پژوهشی با عنوان «رابطة بين فراموشی سازمانی هدفمند و
نوآوری سازمان با تأثير وساطتکنندة چابکی سازمانی» اشاره کردند که ازنظر آنها فراموشی سازمانی
هدفمند یک مؤلفة مهم مدیریت دانش است .گابریل ،ساتو و ویسنتلی )1545 ،2016( 5در پژوهشی
که با عنوان «فرایندهای دانشی ساختارمند و عملکرد شرکت با توجه به نقش چابکی سازمانی»
انجام دادند ،به این نتيجه رسيدند که بين مدیریت دانش و عملکرد رابطه وجود دارد و نقش چابکی
1. Dave
2. Gregory
3. Acquaah & Moses
4. Zhang & Chen
5. Gabriel, Soto & Wensley
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سازمانی بهعنوان نقش ميانجی ،بر رابطة این دو متغير تأثيرگذار است .ارهان )1545 ،2016( 1در
بررسی سازمان اثربخشی با نقش واسطة چابکی سازمانی نشان داد که چابکی سازمانی بر اثربخشی
سازمانی تأثير مثبت قابلتوجهی دارد .اميری ( )204 ،2007در بررسی رابطة فراموشی سازمانی
هدفمند و چابکی سازمانی به این نتيجه رسيد که بين فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی
رابطة معنادار وجود دارد .یکی از سازمانهای ورزشی مهم کشور ،وزارت ورزشوجوانان است که
عالیترین مرجع اثرگذار بر تمامی فعاليتهای ورزشی و مسائل مربوط به جوانان در ایران است و
ارتباطات وسيعی با سازمانهای مختلف داخلی و بينالمللی دارد .عالوهبراین ،این سازمان نقش
چشمگيری در ارتقای سطح ورزش و سالمت ،توسعة پایدار و غرور ملی کشور دارد و همانند دیگر
سازمانها ،درراستای نيل به اهداف سازمانی خود نيازمند یادگيری مستمر در تمام سطوح کاری
سازمان است .با توجه به اهداف وزارت ورزشوجوانان ،درصورتیکه کارکنان آن چابکی و انعطاف-
پذیری الزم را نداشته نباشند ،احتماالً پاسخگوی محيط پرتالطم داخلی و رقبای بيرونی نخواهد بود
که با سرعت بهسمت یادگيری و سازمان یادگيرنده درحالحرکت هستند و درنهایت ،با کسب
اثربخشی الزم به حفظ یگانگی و انطباقپذیری و کسب اهداف دست نمییابند .تحقق این امر در
سازمان ورزشوجوانان اهميت زیادی دارد و باعث اثربخشی سازمانی میشود .با توجه به شتاب
تغييرات جهانی ،به انجام چنين پژوهشهایی نياز شدید وجود دارد که باعث میشوند سرعت
تغييرات در سازمانهایی همچون سازمان ورزشوجوانان باال رود .با توجه به اهميت موضوع و
ضروریبودن بحث دربارة آن ،این پژوهش بهدنبال بررسی رابطة بين فراموشی سازمانی هدفمند و
چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزشوجوانان استان اصفهان است.
مدل مفهومی پژوهش در شکل شمارة یک شرح داده شده است.

1. Erhan
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فراموشی سازمانی

سرعت انطباق

هدفمند

چابکی
شایستگی

سازمانی

انطباق پذیری

اثربخشی سازمانی

پاسخگویی

انطباق

کسب هدف

یگانگی

هدفسازمانی
شغلی مخالف
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

حفظالگوها
الگوهاسازما

روششناسی پژوهش
این پژوهش ازنظر هدف  ،کاربردی و روش آن توصيفی و ازنوع همبستگی است .در پژوهش حاضر،
جامعة آماری همة کارکنان ادارة کل ورزشوجوانان استان اصفهان بودند که طبق آمار دریافتی از
سازمان موردمطالعه ،کارکنان  140نفر بودند .در این پژوهش از روش نمونهگيری سرشماری
استفاده شد و حجم نمونه  140نفر درنظر گرفته شد .در پژوهشهای پيمایشی ،رایجترین وسيلة
گردآوری اطالعات پرسشنامه است؛ بنابراین ،برای سنجش و اندازهگيری متغيرهای پژوهش از سه
پرسشنامة استاندارد فراموشی سازمانی هالن و فيليپس ،)2004( 1چابکی سازمانی شریفی و ژانگ2
( )1999و اثربخشی سازمانی پارسونز )1969( 3استفاده شد.
پرسشنامة فراموشی سازمانی با اقتباس از مدل هالن و فيليپس ( ،)2004شامل  17گویه و دارای
مؤلفههای فراموشی هدفمند و تصادفی است .این پرسشنامه در یک نسخة  17سؤالی و درقالب یک
مقياس پنجدرجهای (طيف ليکرت) تنظيم شده است .پرسشنامة فراموشی سازمانی دارای دو

1. Holan & Philips
2. Sharifi & Zhang
3. Parsons
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خردهمقياس هدفمند و تصادفی است؛ بهگونهایکه سؤالهای یک تا نُه (فراموشی هدفمند) و
سؤالهای  10تا ( 17فراموشی تصادفی) را میسنجند .همچنين ،به گزینة خيلی زیاد ،پنج امتياز و
به گزینة خيلی کم ،یک امتياز تعلق میگيرد .پرسشنامة چابکی سازمانی که برگرفته از پژوهش
شریفی و ژانگ ( )1999است ،بـراساس طيـف پنـجگزینهای ليکرت طراحی شده است و دارای 29
سؤال درقالب چهار مؤلفة شایستگی ،پاسخگویی ،سرعت انطباق و انعطافپذیری است .پارسونز
( )1969پرسشنامة اثربخشی سازمانی را طراحی کرد و دارای چهار بعد تحقق یا کسب هدف
(سؤالهای  14 ،12 ،7 ،5 ،2 ،1و  ،)17انطباق (سؤالهای  18 ،16 ،15 ،13 ،11 ،6و  ،)21انسجام
یا یگانگی (سؤالهای  20 ،10 ،9 ،8 ،4 ،3و  )22و تداوم یا حفظ الگوها (سؤالهای ،24 ،23 ،19
 27 ،26 ،25و  )28است و درمجموع 28 ،سؤال دارد .نمرهگذاری پرسشنامة اثربخشی سازمانی
براساس یک مقياس پنجدرجهای انجام میگيرد که امتياز هریک بهاینترتيب است :خيلی کم (یک)،
کم (دو) ،تاحدودی (سه) ،زیاد (چهار) و خيلی زیاد (پنج)؛ بنابراین ،بيشترین امتياز این پرسشنامه
 140و کمترین امتياز آن  28است.
روایی صوری پرسشنامههای فراموشی سازمانی ،چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی با استفاده از
نظرهای چند تن از اساتيد و صاحبنظران موضوع برآورد شد .برای مشخصشدن پایایی
پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که یکی از روشهای همسانی درونی است.
ضرایب پایایی پرسشنامهها بهترتيب برای فراموشی سازمانی برابر با  ،0/86چابکی سازمانی برابر با
 0/89و اثربخشی سازمانی برابر با  0/89محاسبه شد که نشاندهندة دقت زیاد ابزار اندازهگيری
استفادهشده در این مطالعه است .تجزیهوتحليل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمافزار آماری
اس.پی.اس.اس 1.نسخة  ،22در دو سطح آمار توصيفی و استنباطی انجام شد .در بخش آمار
توصيفی ،از مشخصه های آماری مانند فراوانی ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار و در بخش آمار
استنباطی ،از آزمون کلموگروف -اسميرنوف ،ضریب همبستگی پيرسون و ضریب کانونی استفاده
شد .برای بررسی فرضية اصلی پژوهش از مدلسازی ساختاری ازطریق نرمافزار آموس 2استفاده شد.
نتایج
توزیع فراوانی جنسيتی ،سنی ،ميزان تحصيالت و سابقة کار افراد نمونة پژوهش ،پس از بررسی
بهتفکيک درقالب جدول شمارة یک ارائه شدهاند .نحوة توزیع پاسخگویان براساس جنسيت حاکی از
آن بود که  75درصد از پاسخگویان مرد بودند و  42درصد از پاسخگویان در ردة سنی  41تا 50
1. SPSS
2. Amos
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سال قرار داشتند .نحوة توزیع پاسخگویان براساس سطح تحصيالت نشان داد که  20/1درصد از
پاسخگویان دارای تحصيالت کاردانی 44 ،درصد دارای تحصيالت کارشناسیارشد و  49/9درصد
دارای تحصيالت کارشناسی بودند .نحوة توزیع معلمان براساس سابقة خدمت آنان نشان داد که
سابقة خدمت بيشتر پاسخگویان ( 34/4درصد) بين  16تا 20سال بود (جدول شمارة یک).
توزیع ميانگين و انحراف معيار متغيرها و ابعاد آن نشان داد که ميانگين فراموشی سازمانی برابر با
 ،3/47چابکی سازمانی برابر با  3/39و اثربخشی سازمانی برابر با  4/63است (جدول شمارة دو).
همچنين ،نتایج آزمون کلموگروف -اسميرنوف 1نشان داد که دادهها از توزیع طبيعی برخوردار
هستند.
جدول  -1اطالعات جمعیتشناختی پاسخگویان
شاخصهای آماری
جنسيت

سن

تحصيالت

سابقة خدمت

کل

فراوانی

درصد فراوانی

ابعاد
زن
مرد
 20-30سال

35
105
11

0/25
0/75
0/8

 31-40سال

41

0/29

 41-50سال

58

0/42

 51سال و باالتر

30

0/21

دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسیارشد
کمتر از  5سال
بين  5تا 10

8
28
72
35
31
32

0/6
20/1
49/9
0/44
22/1
23/6

بين  11تا 15

21

15/3

بين  16تا 20

48

34/4

باالی  21سال

8

6/6

140

100

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

انحراف معیار

فراموشی سازمانی

3/47

0/523

چابکی سازمانی

3/39

0/271

اثربخشی

4/63

0/598

مقیاس

تجزیهوتحليل یافتههای پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی پيرسون بين فراموشی سازمانی
هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با  0/32است که در سطح  0/05معنادار است؛ زیرا،
سطح معناداری آزمون برابر با  0/0001و از  0/05کوچکتر است .همچنين ،عالمت این ضریب
مثبت است؛ بدینمعنی که با افزایش ميزان فراموشی سازمانی هدفمند اثربخشی سازمانی نيز افزایش
مییابد .ضریب هم بستگی پيرسون بين فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر
با  0/23است که در سطح  0/05معنادار است؛ زیرا ،سطح معناداری آزمون برابر با  0/004و از 0/05
کوچکتر است .همچنين ،عالمت این ضریب مثبت است؛ بدینمعنیکه با افزایش ميزان چابکی
سازمانی اثربخشی سازمانی نيز افزایش مییابد.
ضریب همبستگی پيرسون بين فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با
 0/38است که در سطح  0/05معنادار است؛ زیرا ،سطح معناداری آزمون برابر با  0/0001و از 0/05
کوچکتر است .همچنين ،عالمت این ضریب مثبت است؛ بدینمعنیکه با افزایش ميزان اثربخشی
سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند نيز افزایش مییابد.
ضریب همبستگی پيرسون بين چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با  0/31است که
در سطح  0/05معنادار است؛ زیرا ،سطح معناداری آزمون برابر با  0/0001و از  0/05کوچکتر است.
همچنين ،عالمت این ضریب مثبت است؛ بدینمعنیکه با افزایش اثربخشی سازمانی ميزان چابکی
سازمانی نيز افزایش مییابد (جدول شمارة سه).
جدول  -3نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش
همبستگی پیرسون
اثربخشی سازمانی با فراموشی سازمانی هدفمند
اثربخشی سازمانی با چابکی سازمانی
فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی سازمانی
چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی

ضریب همبستگی
**

0/32
**0/23
**0/38
**0/31

سطح معناداری
0/0001
0/004
0/0001
0/0001

تعداد نمونه
140
140
140
140
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با توجه به جدول شمارة چهار مشاهده می شود که ميزان آمارة  Fمربوط به آزمون وجود همبستگی
کانونی بين متغيرها ،در سطح  0/05معنادار است؛ زیرا ،سطح معناداری آزمون برابر با 0/0001
است؛ بنابراین ،با اطمينان  95درصد میتوان گفت که برازش رگرسيون کانونی بين دو مجموعه از
متغيرها مطلوب است.
جدول -4آزمون برازش رگرسیون کانونی بین متغیرها
مجموع مربعها

درجة آزادی

میانگین مجموع مربعها

آمارة F

سطح معناداری

6/2

4

1/55

6/57

0/0001

ضریب همبستگی کانونی استانداردشده ،ضریب اهميت نسبی هریک از متغيرهای اصلی را در
محاسبة مقدار کانونی هریک از متغيرهای کانونی نشان میدهد .مطابق جدول شمارة پنج ،ميزان
ضریب همبستگی متغيرها نشان میدهد که متغير مستقل در تبيين ابعاد متغير وابسته اثر دارد.
همچنين ،سطح معناداری مدل از  0/05کوچکتر است؛ بنابراین ،وزنهای کانونی محاسبهشده در
برازش کانونی معنادار است .ضریب تأثير فراموشی بر انطباق  82درصد ،بر کسب هدف  62درصد ،بر
یگانگی  71درصد و بر حفظ الگو  80درصد است.
جدول  -5وزنهای کانونی متغیرها
شاخص آماری

انطباق

کسب هدف

یگانگی

حفظ الگو

فراموشی سازمانی

0/82

0/62

0/71

0/80

با توجه به جدول شمارة شش مشاهده می شود که ميزان آمارة  Fمربوط به آزمون وجود همبستگی
کانونی بين متغيرها در سطح  0/05معنادار است؛ زیرا ،سطح معناداری آزمون برابر با  0/0001است؛
بنابراین ،با اطمينان  95درصد میتوان گفت که برازش رگرسيون کانونی بين دو مجموعه از متغيرها
مطلوب است.
جدول  -6آزمون برازش رگرسیون کانونی بین متغیرها
مجموع مربعها

درجة آزادی

میانگین مجموع مربعها

آمارة F

سطح معناداری

1/63

4

0/41

6/39

0/0001

ضریب همبستگی کانونی استانداردشده ،ضریب اهميت نسبی هریک از متغيرهای اصلی را در
محاسبة مقدار کانونی هریک از متغيرهای کانونی نشان میدهد .مطابق جدول شمارة هفت ،ميزان
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ضریب همبستگی متغيرها از  0/3بيشتر است؛ بنابراین ،متغير مستقل در تبيين ابعاد متغير وابسته
اثر دارد .همچنين ،سطح معناداری مدل از  0/05کوچکتر است؛ بنابراین ،وزنهای کانونی
محاسبهشده در برازش کانونی معنادار هستند .ميزان تأثير چابکی بر انطباق  92درصد ،بر کسب
هدف  49درصد ،بر یگانگی  49درصد و بر حفظ الگو  46درصد است.
جدول  -7وزنهای کانونی متغیرها
شاخص آماری

انطباق

کسب هدف

یگانگی

حفظ الگو

چابکی سازمانی

0/92

0/49

0/49

0/46

برای بررسی دقيقتر و همزمان رابطة بين ابعاد متغيرهای مستقل و ابعاد متغير وابسته ،از مدلسازی
معادالت ساختاری بهره گرفتيم .با توجه به شکل شمارة دو و جدول شمارة هشت ،همة آیتمهای
فراموشی سازمانی ،چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی در سطح  0/05دارای تفاوت معنادار بودند.
بارهای عاملی (وزنهای رگرسيون استانداردشده) نيز در همة این شاخصها مناسب هستند؛
درنتيجه ،برازش قابلقبول مدل اندازهگيری با دادهها ،تأیيدکنندة چندبعدیبودن مدل اندازهگيری
است .طبق مدل برازشی ،ميزان تأثير چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با  32درصد و
ميزان تأثير فراموشی سازمانی بر اثربخشی سازمانی برابر با  37درصد است.
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جدول  -8ضرایب مسیر و معناداری بارهای عاملی در مدل اندازهگیری
سطح

مقدار

خطای

معناداری

بحرانی

معیار

استاندارد

0/031

2/159
3/74
10/01
9/42
13/802
10/71
7/897

0/092
0/098
0/069
0/071
0/073
0/091
0/075

***
***
***
***

8/004
6/436
6/395
24/102

0/082
0/077
0/065
0/021

***
***

13/766
14/095

0/049
0/053

***
***
***

14/026
13/396
10/333

0/050
0/053
0/063

0/320
0/366
0/695
0/67
1/003
0/979
0/589
1/000
0/659
0/498
0/415
0/510
1/000
0/675
0/960
1/000
0/699
0/704
0/656

***
***
***
***
***
***

برآورد

میزان رابطه
چابکی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
فراموشی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
چابکی سازمانی
اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی

مولفه ها
<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<---

اثربخشی سازمانی
اثربخشی سازمانی
سؤال 9
سؤال 8
سؤال 7
سؤال 6
سؤال5
سؤال 4
سؤال 3
سؤال 2
سؤال 1
شایستگی
پاسخگویی
سرعت انطباق
انطباقپذیری
انطباق
کسب هدف
یکانگی
حفظ الگو

یافتههای جدول شمارة نُه نشان میدهند که شاخص کایاسکوئر نسبی از مقدار قابلقبول 3/14
برخوردار است و نشاندهندة برازش خوب مدل است .در این مدل ،ریشة دوم برآورد واریانس خطای
برآورد عدد  0/07را نشان میدهد .ازآنجاییکه این عدد از  0/1کمتر است ،نشان میدهد که مدل
برازش ضعيف ندارد .ازآنجاییکه شاخص نيکویی برازشاصالح شده از  0/9بيشتر است ،برازش مدل
را تأیيد میکند .سایر شاخصهایی که اغلب برای تحليل برازش مدل در معادالت ساختاری
موردتوجه قرار میگيرند ،بههمراه دامنة موردقبول آنها در جدول شمارة نُه ارائه شدهاند.
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جدول  -9شاخص برازش مدل اندازهگیری
مقدار استاندارد

مقدار شاخص در

نتیجه برازش

شاخص

مدل موردنظر

مدل

کای اسکوئر نسبی
سطح معناداری

X2/df
sig

>3
بيشتر از 0/05

2/14
0/001

مناسب است.
مناسب است.

شاخص نيکویی برازش

GFI

بيشتر از 0/9

0/93

مناسب است.

AGFI
NFI
RMSEA

بيشتر از 0/9
بيشتر از 0/9
کمتر از 0/1

0/83
0/81
0/07

مناسب است.
مناسب است.
مناسب است.

نام شاخص

شاخص نيکویی برازش اصالحشده
شاخص برازندگی هنجارشده
ریشة ميانگين مربعات خطای برآورد

نماد

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی از انجام این پژوهش ،طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با
اثربخشی سازمانی است .یافتههای پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی بين فراموشی سازمانی
هدفمند با چابکی سازمانی کارکنان برابر با  0/23است که در سطح  0/05معنادار است .همچنين،
همة آیتمهای فراموشی سازمانی ،چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی در سطح  0/05معنادار
هستند .بارهای عاملی (وزنهای رگرسيون استانداردشده) نيز در همة این شاخصها مناسب هستند.
ضریب همبستگی بين چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی برابر با  23درصد و بين فراموشی
سازمانی و اثربخشی سازمانی برابر با  32درصد است؛ بنابراین ،فرض پژوهش تأیيد میشود .نتایج
این بخش از یافتههای پژوهش با یافتههای مطالعات بخش چناری و همکاران ( ،)2014صادقيان و
همکاران ( ،)2016اميری ( )2017و فتوت ( )2018مبنیبر رابطة معنادار بين فراموشی سازمانی
هدفمند و چابکی سازمانی ،مطالعات محمدقاسمی ( )2014و نظری ،بهادریان و تابش ()2018
مبنیبر ارتباط مثبت و معنادار بين چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی و همچنين ،بين فراموشی
سازمانی و اثربخشی سازمانی و مطالعة درهشيری ( )2018مبنیبر نقش مثبت و معنادار چابکی
سازمانی در فراموشی سازمانی و مطالعة عيدی و همکاران ( )2018مبنیبر ارتباط معنادار بين
فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی همسو است .همچنين ،یافتههای پژوهش با مطالعات گریگوری
( )2009و ارهان ( )2016همسو است .گریگوری ( )2009با بررسی رابطة بين فراموشی سازمانی و
اثربخشی سازمانی نشان داد که نگرش کارکنان اثری مثبت بر رابطة بين فراموشی سازمانی و
اثربخشی سازمانی دارد .ارهان ( )2016در بررسی سازمان اثربخشی با نقش واسطة چابکی سازمانی
نشان داد که چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثير مثبت قابلتوجهی دارد .در تبيين این فرض
میتوان گفت که فراموشی سازمانی هدفمند عاملی مهم برای افزایش اثربخشی و چابکی سازمانی
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است .مدیران باید با ایجاد انگيزش ،تشویق و تحریک افراد در سازمان آنها را بهطور هدفمند بهسوی
فراموشی دانش کهنه و قدیمی سوق دهند و افراد را به کسب ،توزیع ،انتقال و بهکارگيری دانش مفيد
موجود هدایت کنند .همچنين ،مدیران برای ارتقای اثربخشی سازمانی مدیران و کارشناسان ادارة
ورزشوجوانان باید به مؤلفههای فراموشی سازمانی (فراموشی سازمانی هدفمند) و چابکی سازمانی
توجه ویژه داشته باشند تا هم سازمان از بهرهوری و کارایی الزم برخوردار باشد و هم بتوان با
آگاهکردن مدیران و کارشناسان از این مؤلفههای مهم و بهکارگيری درست و هدفمند آنها در
سازمان ،از اتالف منابع جلوگيری کرد و سازمانی اثربخش داشت .با توجه به نتایج پژوهش میتوان
بيان کرد که مدیران باید در بهکارگيری راهبردها منعطف باشند تا در مواجهه با تغييرات ناگهانی
دچار مشکل نشوند و برای اینکه سازمانها چابکی خود را بهدست آورند ،باید آینده و چشمانداز
سازمان را بهطور مشخص مدنظر قرار دهند که بتوان تاحدی وجود ساختار آن را پيشبينی کرد؛ اما
ازآنجاییکه در شرایط کنونی و با تأکيد بر تغييرات محيطی سریع ،پيشبينی آینده بسيار مشکل
است ،داشتن توانایی در ایجاد راهبردهایی که در شرایط محيط متغير اصالحشدنی و تعدیلشدنی
باشند ،اهميت پيدا میکند.
یافتههای پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی پيرسون بين فراموشی سازمانی هدفمند با
اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با  0/38است که در سطح  0/05معنادار است و ضریب مثبت این
رابطه بدین معنی است که با افزایش ميزان اثربخشی سازمانی ،فراموشی سازمانی هدفمند افزایش
مییابد .نتيجة این پژوهش با مطالعة قاسمزاده ،ابراهيمی ،حجتی و شعبانی ( )2015همسو است؛
زیرا ،آنها با بررسی رابطة بين فراموشی سازمانی با اثربخشی سازمانی نشان دادند که بين فراموشی
سازمانی با مؤلفههای اثربخشی سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج پژوهش مشبکی و
همکاران ( )2011نشان داد که فراموشی هدفمند و یادگيری سازمانی بر عملکرد سازمانی ازطریق
ارتقای ظرفيت مدیریت دانش تأثير میگذارند .همچنين ،نتایج پژوهش با مطالعة گریگوری ()2009
همسو است .وی در بررسی رابطة بين فراموشی سازمانی و اثربخشی سازمانی نشان داد که نگرش
کارکنان اثری مثبت بر رابطة بين فراموشی سازمانی و اثربخشی سازمانی دارد .در تحليل این یافته
باید بيان کرد که امروزه اطالعات سازمانها به عوامل تعيينکنندهای برای بهبود عملکرد اثربخشی
سازمانها تبدیل شدهاند .افزونبراین ،سازمانهای ورزشی بهخصوص ادارههای ورزشوجوانان برای
ارتقای عملکرد و بهبود کارایی و اثربخشی جایگاه رقابتی خود ،برای نگهداشت اطالعات موجود و نيز
یادگيری دانشهای نوین ،مجبور هستند توجه به فراموشی سازمانی هدفمند را در حيطة کار خود
قرار دهند .این سازمانها باید بتوانند در برخی از موقعيتها اطالعات سازمانی خود را آگاهانه کنار
بگذارند و اطالعات جدیدی را جایگزین کنند که این همان فراموشی سازمانی هدفمند است.
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عالوهبراین ،مدیران ادارة ورزشوجوانان با آگاهی از ابعاد و شاخصهای اثربخشی سازمانی میتوانند با
انطباق بيشتر سازمانهای ورزشی با تغييرات محيطی و بهرهمندی از فرصتهای موجود به پویایی و
اثربخشی سازمانی کمک کنند و درجهت ارتقا و توسعة همهجانبة ورزش گام بردارند.
همچنين ،یافتههای پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی پيرسون بين چابکی سازمانی با
اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با  0/31است .ضریب مثبت بين دو متغير نشان میدهد که با
افزایش اثربخشی سازمانی ميزان چابکی سازمانی نيز افزایش مییابد .نتایج این پژوهش با یافتههای
پژوهش محمدقاسمی ( )2014همسو است .وی با بررسی رابطة بين چابکی سازمانی با اثربخشی
سازمانی نشان داد که بين چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
همچنين ،نتایج پژوهش با مطالعات کردجزی ( )2015و ارهان ( )2016همسو است .کردجزی
( )2015با بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان نشان داد که بين چابکی سازمان و ابعاد
آن و اثربخشی سازمان رابطة معنادار وجود دارد .ارهان ( )2016با بررسی سازمان اثربخشی با نقش
واسطة چابکی سازمانی نشان داد که چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثير مثبت قابلتوجهی
دارد .همچنين ،دالوند ( )2018در رسالة دکتری خود نشان داد که چابکی سازمانی بر اثربخشی
سازمانی تأثير دارد .در تبيين این نتيجه میتوان گفت که چابکی سازمانی از مفاهيم نوین سازمانی
در عرصة مدیریت و سازمان است و سازمانهای امروزی که در محيط پویا و پيشبينینشدنی امروزی
فعاليت میکنند ،باید از آن بهره گيرند .اگر سازمانها بتوانند با چابکی تحول و دگرگونی را در خود
ایجاد کنند ،به اثربخشی الزم خواهند رسيد و دیگر نباید نگران آیندة غيرقابلپـيـشبينی بـاشـند.
بهعبارتی ،سازمانها باید سریعتر از رقبا ،فرایندها ،فراوردهها و خدمات خود را با استفاده از چابکی
سازمانی تغيير دهند .درواقع ،سازمانهای ورزشی عصر حاضر؛ مانند وزارت ورزشوجوانان درمعرض
تغييرات ناپيوسته قرار دارند .ارتباط و تعامل این سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش
خصوصی ،حاميان مالی ،فدراسيونها و هيئتهای ورزشی و سایر سازمانهای ورزشی بينالمللی و
مهمترازهمه ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی و فرهنگی همگی دستبهدست هم دادهاند تا
محيطی پرتالطم را برای وزارت ورزشوجوانان ایجاد کنند .در چنين شرایطی ،اگر کارکنان چابکی و
انعطافپذیری الزم را نداشته باشند ،احتماالً پاسخگوی محيط پرتالطم داخلی و رقبای بيرونی که با
سرعتی فزاینده بهسمت یادگيری و سازمان یادگيرنده درحالحرکت هستند ،نخواهند بود و به
اثربخشی الزم نخواهند رسيد .توجه به این نکته نيز مهم است که سازمانهای ورزشی بهویژه با توجه
به تفاوت آنها با سازمانهای غيرورزشی ،در توليد محصول نهایی که در محيط ورزش اغلب
محصوالت آنها غيرملموس و ازنوع خدمات هستند ،نيازمند چابکی سازمانی بيشتر و حذف ابعاد زاید
سازمانی و اطالعات قدیمی و بهروزکردن چرخة ارائة خدمات هستند (عيدی و همکاران.)2018 ،
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در بخش دیگری از یافتههای پژوهش نشان داده شد که بين فراموشی سازمانی هدفمند با
مؤلفههای اثربخشی سازمانی کارکنان ادارة کل ورزشوجوانان استان اصفهان رابطة معنادار وجود
دارد .بهعبارتدیگر ،فراموشی سازمانی در افزایش یا کاهش مؤلفههای اثربخشی سازمانی رابطة
مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین ،میتوان گفت که برازش رگرسيون کانونی بين دو مجموعه از
متغيرها مطلوب است و متغير مستقل در تبيين ابعاد متغير وابسته اثر دارد .ضریب تأثير فراموشی بر
انطباق  82درصد ،بر کسب هدف  62درصد ،بر یگانگی  71درصد و بر حفظ الگو  80درصد است؛
بنابراین ،فرض پژوهش تأیيد میشود .نتيجة این پژوهش با مطالعة قاسمزاده و همکاران ()2015
همسو است .آنها با بررسی رابطة بين فراموشی سازمانی با اثربخشی سازمانی نشان دادند که بين
فراموشی سازمانی با مؤلفههای اثربخشی سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .همچنين ،نتيجة
این پژوهش با مطالعة گریگوری ( )2009همسو است .وی با بررسی رابطة بين فراموشی سازمانی و
اثربخشی سازمانی نشان داد که نگرش کارکنان اثری مثبت بر رابطة بين فراموشی سازمانی و
اثربخشی سازمانی دارد .در تبيين این ارتباط باید بيان کرد که با توجه به تأثير زیاد فراموشی
سازمانی بر ابعاد اثربخشی سازمانی در ادارة ورزشوجوانان؛ مدیران موظف هستند با ایجاد اعتماد و
اطمينان متقابل بين مدیر و کارکنان ،افزایش انگيزه و حس مسئوليتپذیری بين کارکنان ،افزایش
رضایت شغلی کارکنان ،بهبود روابط انسانی در محيط کار ،افزایش توان یادگيری کارکنان ،ایجاد
زمينة مناسب برای خالقيت و ابتکارهای سازمان ،مشارکت فعال کارکنان در انتقال اطالعات
حرفهای ،همسوشدن اهداف کارکنان با اهداف سازمان ،انعطافپذیری روشهای کاری در شرایط
گوناگون ،انسجام منابع مالی و مادی سازمان ،افزایش انگيزة یادگيری مشارکتی در کارکنان ،انسجام
منابع مالی و مادی سازمان ،بهبود فرهنگ تشریک مساعی و همکاری تيمی ،برنامهریزیهای کالن
توسعه و متناسب با جوامع امروزی ،بهبود نظام رفاهی و حمایتی کارکنان و سيستم پاداش و ترفيع
رضایتبخش ،سازمان را بهسمت سازمان اثربخش سوق دهند.
درنهایت ،یافتههای پژوهش نشان داد که بين چابکی سازمانی با ابعاد اثربخشی سازمانی کارکنان
ادارة کل ورزشوجوانان استان اصفهان ،رابطة معنادار وجود دارد .تأثير چابکی بر انطباق  92درصد،
بر کسب هدف  49درصد ،بر یگانگی  49درصد و بر حفظ الگو  46درصد است .نتایج این فرض با
مطالعة ارهان ( )2016همسو است .وی با بررسی سازمان اثربخشی با نقش واسطة چابکی سازمانی
نشان داد که چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثير مثبت قابلتوجهی دارد .نتایج پژوهش
نظری و همکاران ( )2018نيز نشان داد که بين چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی
رابطة معنادار وجود دارد .همچنين ،نتایج با یافتههای مطالعات محمدقاسمی ( )2014و کردجزی
( )2015همسو است .محمدقاسمی ( )2014با بررسی رابطة بين چابکی سازمانی با اثربخشی
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سازمانی نشان داد که بين چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد.
کردجزی ( )2015با بررسی اثر چابکی سازمان بر اثربخشی سازمان نشان داد که بين چابکی
سازمان و ابعاد آن و اثربخشی رابطة معنادار وجود دارد .با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت که
مدیران سازمانهای ورزشی برای داشتن یک سازمان اثربخش الزم است درجهت ارتـقای سطـح
چـابکی سازمـان تالش کنند .در تبيين این فرضيـه میتوان گفت که طـبق نتـایـج بهدستآمده ،در
سازمان ورزشوجوانان هرچه ساختار سازمانی از انطباق بيشتری برخوردار باشد ،اثربخشی کارکنان
بيشتر میشود و همسویی و هماهنگی بين آنها بيشتر است؛ بنابراین ،میتوان اذعان داشت که اگر
در هر سازمانی برای پيشرفت و توسعه از ساختار سازمانی متناسب با آن سازمان استفاده شود ،آن
سازمان کارکنانی اثربخش خواهد داشت؛ برایناساس ،در سازمان موردمطالعه در صورت داشتن
هدف ،ایجاد یگانگی بين کارکنان و حفظ الگوی ارائهشده ،نهتنها سازمانی چابک خواهند داشت،
بلکه کارکنان آن نيز اثربخشی الزم را برای انجام کارها کسب خواهند کرد.
اگرچه در سالهای اخير ،پژوهشهایی در حوزة فراموشی سازمانی انجام شدهاند ،هنوز مباحث
بسياری دربارة آثار احتمالی فراموشی سازمانی بررسی نشدهاند؛ به ویژه دربارة آثار فراموشی سازمانی
هدفمند بر اثربخشی سازمانی شناختی اندك وجود دارد .در این پژوهش ،رابطة فراموشی سازمانی با
اثربخشی سازمانی و همچنين ،رابطة چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی بررسی شد .در جمعبندی
پایانی ،براساس نتایج پژوهش میتوان گفت که اثربخشی سازمانی در وزارت ورزشوجوانان گامی
مؤثر درراستای بلوغ سازمانی این سازمان است و چابکی سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند مسير
بلوغ سازمانی را تسریع میکنند .دراینراستا ،ادارة ورزشوجوانان باید بتواند با بازنگری و پایش
اطالعات و ساختار سازمانی در برخی موقعيتها ،آگاهانه برخی از دانش سازمانی استفادهنشدنی و
منسوخ را کنار بگذارد و دانشی جدید را جایگزین کند .افزونبراین ،با توجه به تأثير فراموشی بر ابعاد
چابکی سازمان؛ یعنی شایستگی ،پاسخگویی ،سرعت انطباق و انعطافپذیری ،مدیران ادارة
ورزشوجوانان میتوانند با بهبود اطالعات و افزایش انطباقپذیری در سازمان ،با کمک کارکنان
سازمان را بهسمت سازمانی چابک سوق دهند .همچنين این مدیران میتوانند با تأثير زیاد چابکی بر
ابعاد اثربخشی برای ایجاد سازمان اثربخش ،مؤلفههای چابکی را بهبود بخشند.
براساس یافتههای پژوهش و تأیيد رابطة فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی با اثربخشی
سازمانی کارکنان ادارة کل ورزشوجوانان استان اصفهان ،پيشنهاد میشود که مدیران با بهبود
شرایط کار و سرعتبخشيدن به روند جریان پاسخگویی ،مشارکت فعال کارکنان در انتقال اطالعات
حرفهای و مشارکت فعال کارکنان در تصميمگيریهای سازمان ،با بهرهگيری از صالحدید و بصيرت
خود ،اطالعات موردنياز را با کارمندان درميان بگذارند و ازطریق برگزاری جلسهها و ایجاد رابطه با
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کارمندان و تبادل نظر با آنها ،سازمان را بهسوی سازمانی چابک و اثربخش هدایت کنند .براساس
یافتههای پژوهش ،با توجه به همبستگی  38درصدی بين فراموشی سازمانی هدفمند با اثربخشی
سازمانی پيشنهاد میشود که در سازمان ورزشوجوانان به مقولة فراموشی سازمانی بيشتر توجه شود
تا با بهبود اطالعات سازمانی و دراختيارگذاشتن اطالعات به کارکنان ،اثربخشی الزم بهدست آید .با
توجه به ضریب همبستگی پيرسون ،رابطة بين چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی کارکنان برابر با
 0/31است .دراینراستا ،پيشنهاد میشود که با چابکسازی ادارة ورزشوجوانان و تقویت حس رابطه
بين مدیر و کارکنان و افزایش انعطافپذیری در سازمان ،مدیران می توانند اثربخشی را افزایش
دهند.
همچنين ،با توجه به نتایج پژوهش به مدیران ادارههای ورزشوجوانان پيشنهاد میشود که در اعمال
چابک سازی سازمانی و برای ایجاد سازمانی اثربخش با توجه به فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی،
برای حذف عوامل منسوخ و کهنه و رفع احتياجهای سازمان ،درراستای تحقق اهداف سازمان توجه
بيشتری به مدیریت مشارکتی و تيمی کنند و انعطافپذیری نيز داشته باشند .همچنين ،توصيه
میشود که ساختار سازمان از حالتی خشک و انعطافپذیر به ساختارهای منعطف ،انطباقپذیر و
نوآور تبدیل شود ،امور تفویضشدنی به سطوح پایين واگذار شوند و تصميمگيریها بهصورت
غيرمتمرکز انجام شوند .ساختار افقی و با پيچيدگی کم ،فرایند تغيير و تحول را در سازمان آسان
میکند .عالوهبراین ،با توجه به نتایج پژوهش میتوان گفت که کارکنان اداره ورزش و جوانان با
حذف هدفمند دانش بیفایده و جایگزینی دانش نو و بهروزرسانی کارکنان میتوانند گامی اساسی
در اعمال تغييرات موردنياز سازمان برای افزایش اثربخشی و عملکرد سازمان بردارند.
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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 descriptivesurvey. 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.

