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 چکیده

وزارت در چابکی سازمانی فراموشی سازمانی هدفمند با  بررسی رابطةپژوهش این هدف 

متشکل از همة آماری  جامعةنوع همبستگی بود. توصیفی از ،پژوهشروش جوانان بود. وورزش

جاللی و  سازمانی فراموشینامة پرسشاز . ( بودنفر 180 نمونه) جوانانوکارکنان وزارت ورزش

ها نامهپرسش روایی .شد استفاده (2007) اسپیتزر سازمانی چابکی نامةپرسش( و 1389) خسروانی

. گزارش شد 93/0و  85/0ترتیب کرونباخ، پایایی به آلفای طریقازو رسید نفر از خبرگان  10 تأییدبه

( رگرسیون و همبستگی پیرسونضریباسمیرنوف،  -لموگروفکآمار توصیفی و استنباطی ) از

 وجود معناداری ارتباط سازمانی چابکی و سازمانی فراموشی بینکه نشان داد  . نتایجشد استفاده

فمند با چابکی بیشترین ارتباط را سازمانی، فراموشی سازمانی هدهای فراموشی بین عاملاز .داشت

، هدفمند یسازمان یفراموش) آن هایمؤلفهو  فراموشی سازمانیکه نتایج رگرسیون نشان داد داشت. 

بین ازو کردند بینی را پیشچابکی سازمانی از  درصد 45ی( سازمان یریادگیو  دانش تیریمد تیظرف

 .بودچابکی سازمانی  مهم کنندةبینیپیش یادگیری سازمانیعامل  ،سازمانیفراموشی  هایمؤلفه
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 مقدمه
 که تغييرات فراوانی. کنندمی فعاليت متحول و ابهام سرشار از و پویا محيط در امروزی هایسازمان

 نوع هر یخروشان سيل همچون که ارندبرخورد نيروییاز  هستند، همواج آن با افراد و هاسازمان
 نيروی تنوع و وسعت دیگر،عبارتند. بهبرمی جلوبه خود با را همه و شکنندمی درهم را مقاومتی

 کند؛این تغييرات می پذیرش به وادار را هاآن ،آیدمی وارد امروزی هایسازمان پيکر بر که تغييری
 را تغييرات اینکه مگر ؛باشند داشته یپایدار حيات جامعه در توانندها نمیامروزه سازمان ،بنابراین

 پيتر (.56، 1390محمودوند،) سازند همگام و منطبق خارجی و داخلی تغييرات با را خود و بپذیرند
 ارزش ،زیرا داند؛می دانش را سازمانی هایموفقيت کليد مدیریت، برجستة اندیشمند ، 1دراکر

 .است دانش کارگيریبه درگرو نيز دو این شدنحاصل و شودمی ایجاد توليد و نوآوری ازطریق
 صفاری،) شودمحسوب می هاسازمان اثربخشی کنندۀتعيين کليد دانش به مجهز انسان ،دیگربيانبه

 راهبرد هاسازمان غالب ،گذشته هایدهه در براین،افزون(. 117، 1388فراهانی،  جاللی حميدی و

 ،اما ؛کردندانتخاب می محيطی تغييرات و هاچالش به پاسخ در را مجدد مهندسی و بازسازی
 هایچالش با مقابله برای را خود توانایی و قابليت گذشته هایحلراه و رویکردها دیگر اکنون

 جایگزین یجدید هایدیدگاه و هارویکرد است بهتر واند داده ازدست بيرونی محيط و سازمانی
یکی از (. 353 ،2006، 3؛ لين، چون و تسن772، 2001، 2شریفی و ژانگرویکردهای گذشته شوند )

 ،درواقع .است  4سازمانی چابکی ،سازمانی تحول و تغيير عواملدهای نوین برای پاسخ به رویکر
 چابك سازمان .است رقابتی هایبنگاه و هاسازمان مهندسی جدید 5الگوی مثابةبه سازمانی چابکی

 از گيریبهره از ناشی یبازده افزایش باعث کهاست  جدیدی چيز هر یادگيری آمادۀ همواره

 معموالًچابکی  سازمان هر، همچنين .(86 ،1386جعفرنژاد و شهایی، ) شود جدید هایفرصت
سریع و  واکنش تغييرات، شناسایی )توانایی 6گوییپاسخ شامل کهاست  قابليت ینچنددربرگيرندۀ 

 اهداف راستایدر را هافعاليت وریبهره که هاتوانایی از ای)مجموعه 7شایستگی ،(هاآن برداری ازبهره
 و متفاوت خدمات و محصوالت پردازش )توانایی 8پذیریکند(، انعطافمی فراهم سازمان مقاصد و

 ترینکوتاه در عمليات و هافعاليت انجام توانایی) سرعت و (امکانات همان با مختلف مقاصد به يابیدست
 این باید ،است چابکی دنبالبه سازمانی بنابراین، اگر (؛86، 1386کرمی، ) است( ممکن زمان
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زنجيرچی و ) دهد پرورش خود در را هاآن تا جایی که ممکن است، و باشد داشته نظردر را هاقابليت
 بر تمرکز چابکیمعتقدند  (482، 2003)  1جوهانسو و جکسون براین،افزون(. 24 ،1391الفت، 

 در نوآوری و ابتکار قدرت که تغييرات بلندمدت لمس برای تواناییصورت به تواندمی و است منافع

 هاینک است و چابکی نيازپيش پذیریانعطافها، نظر آنبه .شود تعریف ،گيردمی کاربه را سازمان
 و تغيير از سرشار یمحيط در رقابت دادنادامهبرای  ضروری ایوسيله ،بلکه نيست؛ هدف چابکی

 فناوری سيستم سازییکپارچه چابك، سازمان بنيان و اساسهمچنين،  .است اطمينان نبود

 اتفاقات به سریع گوییپاسخ برای پذیرانعطاف و هماهنگ یسازمان فرایندهای کارکنان و اطالعات،

 شده حمایت ویکمبيست قرن تجاری الگوی عنوانبه چابکی از ،بنابراین ؛است محيط تغييرات و

-می یاد فقطنه هاسازمان براین،است. افزون کنونی دوران در آميز مطرحیموفقيت راهبرد که است

 که است فرایندهایی خلق دنبالبه دانش مدیریت ،درحقيقتکنند. می نيز فراموش بلکه گيرند،

 از پرهيز و یادنگرفتن برای بلکه ،شوندکار برده میبه مفيد دانش از حفاظت و یادگيری برای تنهانه

 است ممکن و نيست ساده ،یادگيری مانند فراموشی بنابراین، ند؛آیمی کاربه نباشد، مفيد آنچه

 مواجه نيزای گسترده غيرمفيد و مفيد اطالعات اب سازمان ،مياندراین .باشد سودمند ای آورزیان

 حرکت مانع اضافی اطالعات برخی اوقات،شده است و  انباشته سازمان حافظة در که بود خواهد
 از بسياری آگاهانهعامدانه و  باید ،بنابراین ؛ن خواهند شدآ چابکیموجب  و سازمان هستند سریع

 ،2هدفمند سازمانی فراموشی با اصطالح،به یا کرد پاك سازمان حافظة از را غيرمفيد اطالعات این
 مشبکی، ربيعی و)داشت  نگه آماده سازمان چابکی و جدید دانش یادگيری برای را سازمان حافظة
 دانش زوال و کردنجانشين ،کردنترك فرایند صورتبه سازمانی فراموشی ،عالوهبه (.194 ،1388

 ،است یادگيری از یمهم شکل فقطنه فراموشی سازمانی شود.می تعریف دانش تغيير بر تأکيد با
 پردازان،نظریه. شودمی سازمانی یادگيری جدید فرایند بهمنجر  و است آن نيز کنندۀتکميل بلکه

 در حافظةدوباره یادگيری  وکنند تعریف می یادگيری تغيير فرایند صورتهب را سازمانی فراموشی
جيانگ و کنند )میز سازمان تعریف بازسازی بخشی ا فرایند و عمدی حافظة كتر فرایندرا سازمانی 

 .(1 ،2010، 3فو
. است کرده جلب خودبه را پژوهشگران از بسياری توجه سازمانی فراموشی اخير، هایسال در

 ناتوانی حافظه، زوال بخش چهار به را سازمانی فراموشی (423، 2004) 4و الورنس فيليپس هوالن،
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یادگيری سازمانی  براین،عالوه .بندی کردنددسته بد هایعادت از خودداری زدایی ویادگيری فهم، در
 اضافهی خود توانای و دانش هایذخيره به هاسازمان ،هاآن وسيلهیندهایی مربوط است که بهبه فرا

فراموشی ها، آن عقيدۀ به .دادن چنين دانشی استفراموشی سازمانی ازدست ،برعکس کنند ومی
 اشکال به را سازمانی فراموشی ها. آنشودتقسيم  تصادفی و عمدی فراموشی بعد دو تواند بهمی

 تقسيم کردند. های بدزدایی و اجتناب از عادتهدفمند، یادگيری ، فراموشیفیتصاد فراموشی
 زمانی حافظه زوال. است دریافت در و ناتوانی حافظه زوال نوع دو( خود بر سهوی)تصادفی  فراموشی

ایجاد  زمانی در دریافت ناتوانی و رودمی ازدست سهوی ،شدهتثبيت خوب دانش که دهدمی روی
 .گردد تثبيت سازمان حافظة در بتواند آنکه از قبل ؛رودمی ازدست سهوی ،جدید دانش کهشود می

 برعکس فراموشی تصادفی که است. تصادفی فراموشیمقابل  نقطة هدفمند فراموشی براین،افزون

 زدایییادگيری دهد.می افزایش را آن هدفمند فراموشی ،دهدمی کاهش را سازمان بودنرقابتی
 در که را چيزی صورت عمدیبه سازمان یك دانش، زدایییادگيری برایکه است  سوم عامل
 ویژهبه ؛باشد مهم یادگيری اندازۀبه تواندمی فرایند این .بردمی ازبين ،است شده تثبيت اشهحافظ

عامل چهارم،  .کند دور خود از ،بردمی تحليل را شتموفقي که دانشی دارد نياز سازمان کهزمانی
 را بد هایعادت توانندمی افراد مانند هاسازمان، راستااست که دراین بد هایعادت از اجتناب

 در اینکه از قبل عمدی طوربه را دانشی چنين قادرند موفق هایرابطه، سازماندراین .فرابگيرند

 یکی به را دانش توانندمی هاسازمان ،بنابراین کنند؛ فراموش ،شود تعبيه شانسازمانی هایحافظه
فراموش  بد هایعادت از خودداری و زدایییادگيری فهم، در ناتوانی حافظه، زوال شيوۀ چهار از

 تعبيه سازمان در اطالعات اینکه یااست  تصادفی یا عمدی دادنازدست آیا اینکه به بسته کنند؛

  .جدید هستند یا شوندمی
ورزشی انجام های ویژه سازمانهای مختلف سازمانی بهای در حوزهپراکندههای مختلف و پژوهش

 هایقابليت رابطةبررسی  با (75، 1392)محمدی و طيبی  ترخانی، کالنی،؛ برای مثال، اندشده
 دید مقياسخرده که نشان دادند ایران وجوانانورزش وزارت در سازمانی چابکی و سازمانی یادگيری
 به نسبت را ميانگين بيشترین سازمانی چابکی برای جامع سازمانی و کيفيت یادگيری برای سيستمی

 با معناداری رابطة سازمانی یادگيری ،. همچنيندست آوردندبه موردنظر متغير هایمؤلفه دیگر
 .سازمانی تبيين شد یادگيری هایطریق قابليتاز چابکی ازدرصد  64عالوه، داشت. به سازمان چابکی

 ازلحاظ را هاسازمان ییکارا ،هاداده پوششی تحليل از استفاده با (24، 1389) زنجيرچی و الفت
 کيفيت مدیریت انسانی، منابع ،راهبرد چابکی توانمندسازهای ،مدل این در. کردند بررسی چابکی
 خروجی ،چابکی توانمندی و مدل ورودی مدیریت فناوری، و اطالعات فناوری موقع،به توليد فراگير،

 برای دليلی تواندنمی سازمان توانمندی باالی سطحکه  شد مشخص و شدند گرفته درنظر مدل
فراموشی » با عنواندر پژوهشی  (317، 1388) عصمتی و مرادی، دختعزیزیحاجی. باشد آن چابکی

 حالتدو  فراموشی در هر ،هادر سازمانکه  گزارش کردند «دانش مدیریت در نوین رویکردی :سازمانی
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سودمندی فراموشی سازمانی در گسترش دانش سازمانی و پيشرفت  ،اما ؛دهدمی رویمثبت و منفی 
مشبکی،  نتایج پژوهش .فراموشی سازمانی هدفمند مربوط است ،یعنی ؛مدیریت دانش، به نوع مثبت آن

طریق فراموشی سازمانی هدفمند از( درمورد ارتقای عملکرد سازمانی 45، 1391) یادگاریبستام و ده
، طریق ارتقای ظرفيت مدیریت دانشانی هدفمند و یادگيری سازمانی ازنشان داد که فراموشی سازم

هدف با  ایمطالعه ( در103، 1391صادقيان، یعقوبی و اعزازی ). گذاردعملکرد سازمانی اثر میبر 
به این نتيجه رسيدند که بين این دو  ،فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی بررسی رابطة

( به بررسی ارتباط فراموشی سازمانی 1،  2010) 1جيان و چنجون مثبت و معناداری وجود دارد. رابطة
. نتایج نشان ندو نوآوری سازمانی با نقش ميانجی ظرفيت یادگيری سازمانی در کارکنان چينی پرداخت

که ی بر نوآوری سازمانی داشت؛ درحالیمستقيممستقيم و غير تأثيرداد که فراموشی سازمانی هدفمند 
بخشی  مثابةدر حوزۀ رضایتمندی بهمهم گزارش شد.  ،در این ارتباطیادگيری سازمانی نقش ميانجی 

ازمانی و ( به بررسی ارتباط بين چابکی س41، 2014اسدی )ازمدیریت کيفيت فراگير، مؤمنی و پور
 اعتباری سامان پرداختند که بين چابکی سازمانی و رضایتمندی کارکنان سسةؤرضایتمندی کارکنان م

های فعال در این سازمان ورزش که اغلب در حوزۀبراین، افزون .را گزارش کردند یقوی و مثبت رابطة
کيفيت خدمات و تأثير که تحتمحور هستند، بحث چابکی سازمانی بخش، غيرانتفاعی و خدمت

های ورزشی سازمان ۀهای اندکی در حوزهمچنين، پژوهش ت، مهم است.یان اسرضایتمندی مشتر
اند؛ برای های نوظهور مدیریت انجام شدهعنوان حوزهکی سازمانی و فراموشی سازمانی بهمورد چابدر

 جوانانوورزش ادارات در سازمانی چابکی ( در بررسی1392) مالئی و آبساالن رمضانيان، مثال،
 مدیریت کيفيت انسانی، منابع مدیریت عامل چهار ،عاملی اکتشافی تحليل روش استفاده ازبا ها استان
بکی سازمانی عنوان ابعاد اصلی چاسازمانی را به ارتباطات و اطالعات مدیریت و تغيير مدیریت جامع،

مدیریت و بعد چابکی ترین قوی ،جامع کيفيت مدیریت کارکنان، دیدگاه ازعالوه شناسایی کردند. به
( در بررسی 87، 2014شيری ) بودند. جوانانوورزش ادارات چابکی بعد ترینضعيف ،منابع انسانی

های مدیریت تعارض با چابکی سازمانی در کارکنان دانشگاه ایالم به این نتيجه دست سبك رابطة
د داشت. وجوارتباط مثبت و معناداری های مدیریت تعارض با چابکی سازمانی یافت که بين سبك

خدمات به مشتریان و انطباق با  ه چابکی سازمانی موجب تسهيل ارائةپيشنهاد شد کبراین، عالوه
 شود.غييرات سریع محيط خارجی میت

باید بيان کرد که اند، انجام شدهزمينة متغيرهای پژوهش در ی کهکم نسبتاًهای با مرور پژوهش
خود در عصر حاضر که به دوران  رقابتی جایگاه بهبود برای های ورزشیویژه سازمانو بهها سازمان

کردن فراموشکسب دانش نوین و  نيازمند یادگيری سازمانی،، شناخته شده استدانایی و عصر دانش 

                                                           
1. Junjian   & Chen 
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رزش در اهميت و توجه بهبا براین، یا فراموشی سازمانی هستند. عالوهگذشته  کارنبردنیبهدانش 
وجود خود در امور مربوط زمينة استفاده از دانش مورزشی در هایآن هستيم که سازمانشاهد  جامعه

ی ها براو با توجه به رقابت تنگاتنگ بين سازمان بدنی و ورزش مشکالت بسياری دارندبه تربيت
می و بتوانند دانش قدیها سازمان روز محيط و سازگارشدن با آن، بایداستفاده از دانش جدید و به

در دنيای پررقابت امروزی  ،روازاین ارند و دانش جدید را جایگزین آن کنند؛ناکارآمد خود را کنار بگذ
عندليب مشبکی، ) دانش سازمانی را داشته باشند هایی موفق خواهند بود که سهم بيشتری ازسازمان
 وزارت ،مهم کشور ورزشی هایسازمان از یکیراستا، دراین(. 84 ،1390 ،و عندليب اردکانی اردکانی
 به مربوط مسائل و ورزشی هایفعاليت بر تمامی اثرگذار مرجع ترینعالی که است وجوانانورزش
 .دارد المللیبين و یداخل مختلف هایسازمان با وسيعی ارتباطات و است ایران در جوانان
 کشور دارد غرور ملی و پایدار توسعة سالمت، و ورزش سطح ارتقای در چشمگيری نقش براین،عالوه

 در مستمر یادگيری نيازمند خود، سازمانی اهداف به دستيابی درراستای ها،سازمان دیگر همانند و
ن این کارکنا کهدرصورتی، وجوانانورزش وزارت اهداف به توجه با. است سازمان کاری سطوح تمام

 نداشته را الزم ذیریپانعطاف و چابکی و دننده افزایش محيطی تغييرات با را خود دانش وزارتخانه
 سمتبه ایفزاینده سرعت با که بيرونی رقبای و داخلی تالطمپر محيط گویپاسخ احتماالً نباشند،

 فراموشیمقولة  به اینکه به توجه با .بود دننخواه ،کننده حرکت مییادگيرند سازمان و یادگيری
ارتباط فراموشی سازمانی هدفمند که تالش شده است پژوهش  این در است، شده توجه کمتر سازمانی

  جوانان بررسی شود.وورزش وزارتبا چابکی سازمانی در کارکنان 

 

  پژوهش شناسیروش
 متشکل از همة پژوهشآماری  جامعة. است نوع مطالعات همبستگیتوصيفی و از ،پژوهش روش

 شش در که بود سازمان نیا دوشمارۀ  و كی ۀشمار ساختمان در وجوانانورزش وزارت کارشناسان
 ،یقهرمان ورزش ةتوسع معاونت ،یتيترب و یفرهنگ امور معاونت جوانان، امور یدهسامان معاونت ۀحوز

 ةتوسع معاونت ها،استان و مجلس امور یحقوق معاونت ،یهمگان ورزش ةتوسع و بانوان امور معاونت
 کارکنانی مجموعة کارشناس، از منظورشایان ذکر است که  به کار بودند.مشغول  یبانيپشت و منابع

 صورتبهو  دارند کارشناس رسمی پست یا کارشناسی مدرك حداقل که هستند نسازما از

 و آمار مرکز از آمدهدستبه آمار براساس به فعاليت هستند. مشغول موردبررسی سازمان در وقتمتما
آماری  با توجه به تعداد جامعةبود. نفر  340 کارشناسانمجموع  ،وجوانانورزش وزارت كيانفورمات
 200 پژوهشهای این تعداد نمونه (،1970گيری کرجسی و مورگان )و براساس جدول نمونه پژوهش

 180، هانامهپس از توزیع پرسش ،نهایتتصادفی ساده درنظر گرفته شد. در گيریبه روش نمونهنفر 
فراموشی سازمانی نامة پرسشآوری اطالعات از جمع برای ها پاسخ دادند.نامهکامل به پرسشطوربهنفر 
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بررسی مدیریت ورزشی  اساتيدآن با استفاده از نظر روایی  ( استفاده شد که1389) خسروانیجاللی و 
 40 دارای ذکرشده نامةپرسش آمد. دستبه 85/0 برابر با طریق آلفای کرونباخپایایی آن نيز از شد و

دایی ز)برای سنجش ابعاد یادگيری عامل فراموشی سازمانی هدفمندال مربوط به که پنج سؤ بودال سؤ
سنجش ابعاد کسب دانش،  بوط به عامل یادگيری سازمانی )برایال مرسؤ 13و پرهيز از عادات بد(، 

ط به عامل ظرفيت مدیریت دانش ال مربوسؤ 10 سازمانی( تفسير اطالعات و حافظة توزیع اطالعات،
ال مربوط سؤ 12گذاری دانش، یادگيری و بهبود( و کسب دانش، به اشتراكابعاد خلق و سنجش  )برای

. بودخلی، یادگيری و رشد( مالی، مشتری، فرایندهای داسنجش ابعاد  )برای به عامل عملکرد سازمانی
 32استاندارد  نامةپرسش ازسنجش چابکی سازمانی  برایبود که  چابکی سازمانی دیگر، نامةپرسش

نامه را تأیيد کرده روایی و پایایی این پرسش( 1390آذر ) .شد استفاده (18، 2007) 1تزرياسپ یسؤال
 ةمؤلف نامه ششاین پرسش محاسبه شد. 93/0 ابر بابر طریق آلفای کرونباخاست و پایایی آن نيز از

مدیریت عملکرد، فرهنگ و )رهبری، تغيير سازمانی، فناوری، خدمت به مشتری،  را چابکی سازمانی
آوری ، برای جمعبدنی دانشگاه رازیپس از کسب مجوز از دانشکدۀ تربيت. کردگيری اندازه ها(ارزش
 های الزم،هماهنگیانجام و پس از  جوانان مراجعه شدوورزش عمومی وزارتبه بخش روابط هاداده

. آوری شدندو مراجعات مکرر، جمع هاآن اختيار این بخش قرار گرفت و پس از توزیعها درنامهپرسش
 هایآزمونو  (جدولو استاندارد حرافان ،از آمار توصيفی )ميانگينها تحليل دادهوبرای تجزیه

 استفاده شد. 4تحليل رگرسيون و 3همبستگی پيرسون، 2نوفاسمير -لموگروفک
 

 نتایج

 .وهش نشان داده شده استژبخش توصيفی پ در جدول شمارۀ یك،
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Spitzer 

2. Kolmogorov-Smirnov 

3. Pearson Correlation 

4. Regression Analysis 

 داشناختی افرهای جمعیتویژگی -1جدول 

 درصد فراوانی ابعاد متغیرها

 جنسيت
 0/0 47 84 مرد

 0/0 53 96 زن

 سن

32-27 66 37 0/0 

39-33 85 47 0/0 

40-39 29 16 0/0 
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 شناختی افرادجمعیتهای ویژگی -1جدول ادامه 
 

 

 

 
 

 

 

(، =05/0P˂ ,523/0r) که بين متغيرهای فراموشی سازمانی نشان داد شمارۀ دو های جدولداده

( و = 05/0P˂ ,311/0r) شـ(، ظرفيت مدیریت دان= 05/0P˂ ,389/0r) فراموشی سازمانی هدفمند

جوانان ارتباط ووزارت ورزشکارکنان با چابکی سازمانی در  (= 05/0P˂ ,357/0r) یادگيری سازمانی

  داری وجود دارد.معنا
 

 همبستگی پیرسونضریبآزمون  -2 جدول
 

 بینپیشمتغیر متغیر مالک
 شاخص

 نمونه
 

 سطح معناداری همبستگی

چابکی 

 سازمانی

 *02/0 523/0 180 سازمانیفراموشی 

 *03/0 389/0 180 فراموشی سازمانی هدفمند

 *04/0 311/0 180 ظرفيت مدیریت دانش

 *02/0 357/0 180 یادگيری سازمانی

 131/0 186/0 180 عملکرد سازمانی
 

*05/0 P˂ 
 

مدل اول،  همبستگی چندگانه نشان داد که برپایة مجذورنتایج  شمارۀ سه، براساس اطالعات جدول

فراموشی سازمانی و فراموشی  هایمؤلفهمدل دوم،  برپایة ،273/0 برابر با متغير فراموشی سازمانی

فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی  هایمؤلفهمدل سوم،  برپایة، 351/0برابر با  سازمانی هدفمند

فراموشی سازمانی،  هایمؤلفهمدل چهارم،  و برپایة 412/0برابر با  هدفمند و ظرفيت مدیریت دانش

انس از واری 452/0 برابر با فراموشی سازمانی هدفمند، طرفيت مدیریت دانش و یادگيری سازمانی

  جوانان را تبيين کردند.وچابکی سازمانی در وزارت ورزش

 
  

 درصد فراوانی ابعاد متغیرها

 تحصيالت

 0/0 61 110 کارشناسی

 0/0 31 56 ارشدکارشناسی

 0/0 8 14 دکتری

 سابقة خدمت
30-20 85 47 0/0 

 0/0 53 95 سال 20کمتر از 
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 های فراموشی سازمانیمؤلفهخالصة مدل رگرسیون چابکی سازمانی برپایة  -3جدول 

 همبستگی متغیر مدل
مجذور 

 همبستگی

مربع مجذور 

 همبستگی

خطای 

 استاندارد

دوربین 

 واتسون

 921/0 271/0 273/0 523/0 فراموشی سازمانی 1

 

 

837/1 

 

2 
، فراموشی سازمانی فراموشی سازمانی

 هدفمند
592/0 351/0 345/0 850/0 

3 
، فراموشی سازمانی فراموشی سازمانی

 هدفمند، طرفيت مدیریت دانش
645/0 412/0 407/0 784/0 

4 
، فراموشی سازمانی مانیفراموشی ساز

رفيت مدیریت دانش، هدفمند، ظ

 یادگيری سازمانی
673/0 452/0 443/0 736/0 

 

 

مدل اول، متغير فراموشی  نشان داد که برپایةنتایج آزمون تحليل رگرسيون شمارۀ چهار، در جدول 

و فراموشی  فراموشی سازمانی هایمؤلفهمدل دوم،  برپایة(، F(1و91 (=01/0P˂ ,796/67سازمانی )

فراموشی سازمانی،  هایمؤلفهمدل سوم،  (، برپایةF(2و90 (=01/0P˂ ,226/48سازمانی هدفمند )

مدل  ( و برپایةF(3و89 (=01/0P˂ ,454/42) فراموشی سازمانی هدفمند و ظرفيت مدیریت دانش

رفيت مدیریت دانش و یادگيری ظفراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند،  هایمؤلفهچهارم، 

بينی چابکی سازمانی وزارت طور معناداری توانایی پيش( بهF(4و88 (=01/0P˂ ,765/36سازمانی )

فراموشی  هایمؤلفه ةپایينی چابکی سازمانی بربضرایب رگرسيون پيشوجوانان را دارند. ورزش

 شمارۀ پنج ارائه شده است.سازمانی در جدول 
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 فراموشی سازمانی هایمؤلفه کنندة چابکی برپایةبینیتحلیل رگرسیون متغیرهای پیش خالصة -4جدول 
 سطح معناداری Fمقدار  میانگین آزادی درجة مجموع مجذورات منبع تغییرات مدل

 

1 

  556/58 1 556/58 رگرسيون

796/67 

 

 853/0 91 403/64 ماندهباقی 001/0

  94 959/122 کل

 

2 

 

  835/34 2 670/69 رگرسيون

226/48 

 

 729/0 90 289/53 ماندهباقی 001/0

  94 959/122 کل

 

3 

  148/26 3 443/78 رگرسيون

454/42 

 

 635/0 89 516/44 ماندهباقی 001/0

  94 959/122 کل

 

4 

  216/21 4 854/84 رگرسيون

765/36 

 

 573/0 88 105/38 ماندهباقی 001/0

  94 959/122 کل

01/0  P ˂ 

 

موشی معيار تغيير در فراانحراف ،برپایة مدل اولدهد که نشان میمالحظة وزن استانداردشدۀ بتا 

انحراف معيار تغيير مدل دوم،  پایةتغيير در چابکی سازمانی، بر معيارانحراف 521/0سازمانی، باعث 

 381/0و  511/0ترتيب باعث نی و فراموشی سازمانی هدفمند، بهفراموشی سازما هایمؤلفهزمان در هم

 هایمؤلفهزمان در هم معيار تغييرمعيار تغيير در چابکی سازمانی، برپایة مدل سوم، انحرافانحراف

، 474/0اعث ترتيب بظرفيت مدیریت دانش، بهد و فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمن

 معيار تغييرمدل چهارم، انحراف پایةغيير در چابکی سازمانی و برمعيار تانحراف 268/0و  317/0

فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفيت مدیریت دانش و  هایمؤلفهزمان در هم

در چابکی  معيار تغييرانحراف 239/0و  245/0، 339/0، 389/0ترتيب باعث ، بهیادگيری سازمانی

بينی چابکی براساس مدل چهارم، معادلة پيش بنابراین، شود؛وجوانان میسازمانی در وزارت ورزش

فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفيت  هایمؤلفه وجوانان برپایةسازمانی وزارت ورزش

 .نوشت صورتتوان بدینمانی را میمدیریت دانش و یادگيری ساز
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 فراموشی سازمانی هایمؤلفهبینی چابکی سازمانی برپایة ضرایب رگرسیون پیش -5جدول 
 

 بتا میزان ضریب مدل
خطای 

 استاندارد
 بتا میزان

میزان 

 تی

سطح 

 معناداری

1 
 001/0 -873/4  326/0 -591/1 ثابت

 001/0 234/8 521/0 034/0 195/0 فراموشی سازمانی

2 

 001/0 -200/5  310/0 -891/1 ثابت

 001/0 148/7 511/0 023/0 164/0 فراموشی سازمانی

 001/0 100/4 381/0 017/0 068/0 فراموشی سازمانی هدفمند

3 

 001/0 -075/6  446/0 -155/3 ثابت

 001/0 456/6 474/0 022/0 144/0 فراموشی سازمانی

 001/0 124/5 317/0 016/0 082/0 فراموشی سازمانی هدفمند

 001/0 730/3 268/0 033/0 117/0 ظرفيت مدیریت دانش

4 

 001/0 -070/7  468/0 -653/3 ثابت

 001/0 051/5 389/0 022/0 125/0 فراموشی سازمانی

 001/0 655/4 339/0 014/0 073/0 فراموشی سازمانی هدفمند

 001/0 557/3 245/0 030/0 107/0 ظرفيت مدیریت دانش

 001/0 161/3 239/0 038/0 116/0 یادگيری سازمانی

01/0 P ˂ 

فراموشی  + )نمرۀ (107/0 × ظرفيت مدیریت دانش + )نمرۀ (116/0 × یادگيری سازمانی )نمرۀ

 653/3 + (125/0 × فراموشی سازمانی + )نمرۀ (073/0 × سازمانی هدفمند

 چابکی سازمانی =

 

  گیریو نتیجه بحث
با استفاده از فراموشی سازمانی جوانان ووزارت ورزشبينی چابکی سازمانی در پيشبا هدف  پژوهشاین 

 از نيمی که داد نشان دهندگانپاسخ شناختیجمعيت هایویژگی بررسی. شدانجام آن  هایمؤلفهو 

 سنی وضعيت ميانگين. ( بودنددرصد 53)زنان  دیگر نيمی و مردان (درصد 47) کارشناسان

 هاینيروی از استفاده دهندۀنشان که بود سال 12 هاآن خدمتی سابقة و سال 35 ،گویانپاسخ

 گویانپاسخ از دوسوم حدود نيز تحصيالت سطح ازنظر است. وجوانانورزش وزارت پيکرۀ در باتجربه

 این در تحصيالت مناسب سطح دهندۀنشان که داشتند باالتر وتحصيالت کارشناسی  موردمطالعه

 است. ورزشی سازمان
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 ؛سه مولفة دیگر فراموشی سازمانی عملکرد سازمانی، بين ةولفماز غير نشان داد که  پژوهشهای یافته

چابکی سازمانی در با دانش و یادگيری سازمانی فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفيت مدیریت  ،یعنی

صادقيان و پژوهش های یافتهبا  همسو این نتيجه .داشتداری وجود جوانان ارتباط معناووزارت ورزش

رابطة مثبت و معناداری بين فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی که  بود (1391) همکاران

که فراموشی سازمانی  (2007) 1کشين، بيم، هوالن، آگوننيز همسو با مطالعة  ورا گزارش کرده بودند 

 پژوهش همچنين،قلمداد کرده بودند. یند یادگيری ی در ایجاد تغييرات سازمانی و فراعامل مهمرا 

 «فراموشی سازمانی فعال زهای گذشته:یادآوری چي»با عنوان ( 423، 2004)الورنس  ،فيليپس،  هوالن

 فراموشی به باید مدیریتی پژوهشگرانبيان کردند که  هاآن راستا با یافتة پژوهش حاضر بود.هم

 فراموشیهمچنين،  کنند. بيشتری توجه هاسازمان در دانش هایپویایی درك بهتر سازمانی برای

براین، مدیران باشد. افزون غيرعمدی یا عمدیبه شکل  دانش حذف دالیل کنندۀتوجيه تواندمی

و  منسوخ مقررات و قوانين فراموشی هدفمند)سازمانی  با یادگيری توانندمی جوانانووزارت ورزش

مختلف های مطلوب بين بخش هایارتباط برقراری و سازمانی ساختار بازنگری در(، کاربردیغير

 ماکروسافت مدیر و گذاربنيان گيتس بيلدر این ارتباط،  را تسهيل کنند. ی سازمانیچابک وزارتخانه،

 در را دگرگونی و تحول ایجاد سازوکارهای سازمانی دانش و چابکی با بتوانند هاسازمان اگربيان کرد 

 باید هاسازمان ،دیگرعبارتبه .باشند بينیپيشغيرقابل آیندۀ نگران نباید دیگر کنند، ایجاد خود

  .دهند تغيير دانش از استفاده با را خود خدمات و هافرآورده ،یندهافرا رقبا، از ترسریع

ماهيت متفاوت  سببهای ورزشی بهسازمان ع باید بيان شود که پژوهش در حوزۀدر تحليل این موضو

ها ملموس است با سایر سازمانخدمات که غير ،یعنی ؛هاول نهایی آنبودن( که محص)غيرانتفاعیها آن

ارتباط بين فراموشی  در تبيينملموس است، متفاوت است. کاالی ها ن)انتفاعی( که محصول نهایی آ

وزارت  ویژهبه و هاسازمانباید بيان شود  پژوهش این های آن با چابکی سازمانی درو برخی مولفة

 مدیریت ظرفيت ارتقای و تقویت به نياز ها،حوزه تمامی در بهبود عملکردشان برای جوانانوورزش

 ،همچنينشود. میرقابتی محسوب  مزیت حفظ برای عاملی دانش اهميت مدیریت دارند؛ زیرا، دانش

 با بتوانند کارکنان تا است سازمانی یادگيری مدیریت و تسهيل مستلزم دانش مدیریت بهبود ظرفيت

 مدیریت بر و سازمانی فرایند یادگيری بر افراد، مشترك دركدر  تغيير و جاری تسهيم مقررات

عنوان وجوانان بهن پيامدها موجب چابکی وزارت ورزشای آن، تبعبهاثر بگذارند.  سازمانی فراموشی

ارتباط بين ليل نبود در تح براین،افزون .متولی مدیریت ورزش در همة ابعاد در کشور خواهد شد

باید  (2010) 2يانگ و فوجمطالعة نتایج با مطابق ، در این پژوهش عملکرد سازمانی با چابکی سازمانی

                                                           
1. Holan, Akgun, Byrn & Keskin  

2. Jiang & Fu 
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تکيه و کسب نتایج جمعی ثر و کارا مؤ تيفعالزمان بر دو محور سازمان چابك هم كیعملکرد  گفت

انجام  ،یعنی ؛جوانانوزارت ورزشسازمانی در ونيازهای عملکرد رسد پيشنظر میبنابراین، به ؛دارد

خوبی محقق نشده بههنوز  ،کارگروهی برای تحقق اهداف سازمانیانجام ها با کارایی الزم و فعاليت

 عصر ورزشی هایسازمانبراین، ای نبود ارتباط باشد. افزونتوجيهی براین مطلب شاید که  دنباش

 این تعامل و ارتباط .دارند قرار ایناپيوسته تغييرات درمعرض جوانانومانند وزارت ورزش حاضر

های تها و هيئ، فدراسيونمالی حاميان خصوصی، بخش دولت، چون مختلفی عوامل با هاسازمان

 و سياسی اقتصادی، اجتماعی، عوامل همه، از ترمهم و المللیبين ورزشی هایسازمان سایرورزشی و 

. در دننک ایجادوزارت ورزش  برای را یپرتالطم محيط تا اندداده هم دست به دست همگی فرهنگی

-انعطاف و چابکی و دنافزایش نده محيطی تغييرات با را خود دانش اگر کارکنانچنين شرایطی، 

سرعت  با که بيرونی رقبای و داخلی تالطم پر محيط گویپاسخ احتماالً باشند،نداشته  الزم پذیری

 .بود دننخواه ،کنندحرکت می یادگيری سمتبه ایفزاینده

 ؛آن هایمؤلفهو  سازمانیدیگر این پژوهش نشان داد که فراموشی  تحليل رگرسيون، یافتةبا توجه به 

 درصد 45 مجموعدر ،یادگيری سازمانی رفيت مدیریت دانش وفراموشی سازمانی هدفمند، ظ ،یعنی

های کالنی با پژوهشهمسو این یافته  کردند. بينیپيش جوانان ووزارت ورزشدر چابکی سازمانی را از 

 منابع ،سازمانی یادگيری که در نتایج خوداست  (1389) زنجيرچی و و الفت (1392و همکاران )

چابکی بر  یگذاررا عوامل اثرمدیریت فناوری  و اطالعات فناوری فراگير، کيفيت مدیریت انسانی،

 راستا استهم (2014اسدی )مؤمنی و پور یافته با مطالعة. همچنين، این سازمانی معرفی کرده بودند

کردند و  یيدمدیریت کيفيت تأ بخشی ازعنوان ی و رضایتمندی را بهکه ارتباط بين چابکی سازمان

نتایج عالوه، به .سازمانی و رضایتمندی کارکنان گزارش کردند بين چابکیرا  یقوی و مثبت رابطة

فراموشی سازمانی و نوآوری سازمانی با بين بررسی ارتباط به که  (2010جيان و چن )جونپژوهش 

فراموشی سازمانی نشان داد که ند، نقش ميانجی ظرفيت یادگيری سازمانی در کارکنان چينی پرداخت

نقش ميانجی  ،در این ارتباطی بر نوآوری سازمانی داشت و مستقيممستقيم و غيرتأثيرات هدفمند 

 عوامل به اطالعات و دانش ،امروزهباید گفت  یافتهدر تحليل این یادگيری سازمانی مهم گزارش شد. 

 عنوانبه دانش مدیریت و اندشده تبدیل هاسازمان پذیریرقابت قدرت و موفقيت در ایکنندهتعيين

 جایگاه بهبود برای هاسازمانبنابراین،  ؛است شده مطرح مدیریت علم در سازمانی نوین مباحث از یکی

 نوین هایدانش یادگيری زمان بههم وکنند  دانش موجود را حفظکه  ندهست خود ناچار رقابتی

یکی از ابعاد مهم دارد، تمرکز مداری مشتری بحث مدیریت کيفيت که بربراین، ند. افزونبپرداز

رسانی اساس، کيفيت خدماتهستند؛ براین محوراست که خدمتهای ورزشی ویژه سازمانها بهسازمان
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يار مهم بسها و غيره ها، فدراسيونورزشکاران، مربيان، باشگاهجوانان، یعنی  ؛نفعان اصلیصاحببه 

تر است و رسانی بيشتر باشد، رضایتمندی بيشر این رابطه هر چقدر کيفيت خدماتد است؛ زیرا،

را تشکيل مبنای چابکی رسانی نيز های خدمتروزکردن اطالعات و سيستماستفاده از فناوری و به

های مدیریت تعارض با چابکی سازمانی سبك ( در بررسی رابطة2014شيری )، راستادراین. د دادنخواه

بين  ارتباط مثبت و معناداروجود  برفت که عالوهدر کارکنان دانشگاه ایالم به این نتيجه دست یا

خدمات به مشتریان و  سازمانی، چابکی موجب تسهيل ارائة های مدیریت تعارض با چابکیسبك

 شود.غييرات سریع محيط خارجی میانطباق با ت

 جوانانوو کارکنان وزارت ورزش مدیران به توانمی پژوهش نتایج براساسبندی پایانی، در جمع

لوغ سازمانی این وزارتخانه است ب وجوانان گامی درراستایوزارت ورزش سازیچابك که کرد پيشنهاد

بلوغ سازمانی را تسریع ، مسير هدفمند سازمانی فراموشیو مدیریت دانش و یادگيری سازمانی، 

سطح بلوغ سازمانی و  با بررسی( 2013عطافر، شمی برزوکی و رادمهر )د کرد. در این ارتباط، نخواه

نياز پيش ست یافتند که چابکی سازمانیبه این نتيجه دهای صنعتی اصفهان چابکی سازمانی در شرکت

و قابليت کند میبردی سازمان را تسریع سازمانی است و سازمان چابك دستيابی به اهداف راه بلوغ

سازمانی، یادگيری،  ، فراموشینتایج پژوهش با مطابقطی را ایجاد خواهد کرد. يرات محيسویی با تغيهم

بينی کردند. ان پيشجوانو نيمی از چابکی را در وزارت ورزشتقریباً  ،مدیریت دانش و فراموشی هدفمند

با بازنگری و پایش اطالعات و ساختار سازمانی در برخی  ندبتوا باید جوانانووزارت ورزشراستا، دراین

 جدیدی دانش و بگذارد کنار و منسوخ را نشدنیاستفاده سازمانی آگاهانه برخی از دانش ها،موقعيت

پذیری، نگری، انعطاف؛ یعنی آیندههای چابکیتوجه به ویژگی سازمان بابراین، فزونا .کند جایگزین را

وزارتخانه  بيشتر به انطباق توانندمی جوانانووزارت ورزش مدیران کيفيت خدمات، خالقيت و نوآوری و

 و بپردازند امروزی پویای هایدر محيط موجود هایفرصت از مندیبهره و محيطی تغييرات با

 وزارتخانه مدیریت سبكهمچنين،  بردارند. گام اهداف سازمانی جانبةهمه توسعة و ارتقا راستایدر

بر الوهاین امر عکه  یابد سوق پذیرانعطاف ساختار و تيمی مشارکتی، مدیریت سمتبه باید

 توانمی ،همچنين به اثربخشی سازمانی نيز کمك خواهد کرد. ،مشتریان و کارکنان یرضایتمند

 و پذیرانطباق منعطف، ساختارهای سمتبهرا  سازمانی ساختار جوانانووزارت ورزش که کرد پيشنهاد

 صورتبه هاگيریتصميم و شود واگذار پایين سطوح به شدنیتفویض امور .هدایت کند نوآور

 سازمان در را تحول و تغيير یندافر کم، پيچيدگی با و افقی ساختارهای .دنگير انجام غيرمتمرکز

  آورند.وجود میکنند و چابکی سازمانی را بهمی تسهيل

چابکی سازمانی از مفاهيم نوین سازمانی در عرصة مدیریت و در انتهای این مقاله باید بيان شود 

کنند، امروزی فعاليت می نشدنیبينیپيشای امروزی که در محيط پویا و هسازمان است که سازمان
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های ها با سازمانویژه با توجه به تفاوت آنهای ورزشی بهگيرند. در این ارتباط، سازمانباید از آن بهره 

ملموس و ازنوع ها غيرتوليد محصول نهایی که در محيط ورزش اغلب محصوالت آندر  ،غيرورزشی

ئد سازمانی و اطالعات قدیمی و نيازمند چابکی سازمانی بيشتر و حذف ابعاد زا خدمات هستند،

  وزکردن چرخة ارائة خدمات هستند.ربه

فراموشی سازمانی و طریق وجوانان، ازالش شد چابکی سازمانی وزارت ورزشحاضر ت در پژوهش

فراموشی  پژوهش، نتایجا مشخص گردد. براساس و ارتباط این متغيرهشود بينی های آن پيشمؤلفه

 45، یعنی فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفيت مدیریت دانش و یادگيری سازمانی ؛سازمانی و ابعاد آن

ران استا، لزوم توجه مدیرند. دراینکرد پيش بينیجوانان واز چابکی سازمانی را در وزارت ورزشدرصد 

به کارایی و اثربخشی وزارت  منجر ،شدن مجموعهاستای چابكربه مقولة فراموشی سازمانی در

 جوانان خواهد شد.وورزش

 

 منابع
 

1. Alfat, L., & Zanjirchi, A. (2010). Data Envelopment Analysis is a modern 

approach in assessing organizational agility. Management Research in Iran, 14: 

21-44. (Persian). 

2. Attafar, A., Shaemi Barzoki, A., & Radmehr, R. (2013). Determine the level of 

maturity of organization and organizational agility in industrial companies (case 

of study: Fakour industrial company). International Journal of Academic 

Research in Business and Social Sciences, 3, 240-57. 

3. Azar, A., & Pishar, M. (2011). Identification and Measurement of Organizational 

Agility Indices, Management Research Magazine, 14 (11), 5-20. (Persian). 

4. De Holan, P. M., & Phillips, N. (2004). Remembrance of Things Past? The 

Dynamics of Organizational Forgetting, Management Science. 50(11), 1603–13. 

5. Haji Azizi, N., Dukhtasmati, M., & Moradi, Sh. (2008). Organizational Lost: A 

New Approach to Knowledge Management. Journal of Science and Technology 

Research Center of Iran, 2: 317-30. (Persian). 

6. Holan, P., Akgun, E. A., Byrn, J., & Keskin, H. (2007). Organizational 

intelligence a structuration view. Journal of Organizational Change Management, 

20, 272-92. 

7. Holan, P., Philips, N., & Lawrence, T. (2004). Managing organizational 

forgetting, Mit sloan management review, 45(2), 45-51. 

8. Jackson, M., & Johansson, A. (2003). An agility analysis from a production 

system perspective. Integrated Manufacturing Systems, 14, 482-8.  

9. Jafarnejad, A., & Shows, B. (2009). Organizational agility and agile production. 

First Printing, Tehran, Mehraban Publishing. (Persian). 



 7139 فروردین و اردیبهشت، 47مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                        256 
 

10. Jalali, R., & Khosravani, F. (2010). Organizational Anxiety, an Important 

Challenge of Managers in the New Age of Business. Research Transformation 

Management, 4: 98-117. (Persian). 

11. Jiang, Y., & Fu, Q. (2010). Management of organizational forgetting in 

constrictions of organizational absorptive capacity. E-Product E-Service and 

Entertainment, 11, 1-6.  

12. Junjian, Z., & Chen, C. (2010). The relationship between intentional 

organizational forgetting and organizational innovation: The mediating effect of 

organizational learning capability. Science of Science and Management of 

Science and Technology, 4. 47-53. 

13. Kalani, A., Tarakhani, A.S., Mohammadi, Sh., & Amir Massoud Tayebi, S. 

(2012). The Relationship between Organizational Learning Ability and 

Organizational Agility in the Ministry of Sports and Youth of Iran, Journal of 

Human Resources Management in Sport, 1: 75-87. (Persian). 

14. Karami, M. (2007). Application of data mining and textual analytics tools in the 

agility of health care organizations. Quarterly Journal of Health Management. 10:  

15-21. (Persian). 

15. Lin, C. T., Chiu, H., Tsen, Y. (2006). Agility evaluation using fuzzy logic. Int.J. 

Production Economics. 101: 353-68. 

16. Loren, F., & Philips, A. (2004). Organizational forgetting as strategy. Strategic 

Organization Journal, 2(4):423–33. 

17. Mahmoodwand, M. (2011). An Investigation of the Relationship between 

Organizational Forgiveness and Organizational Change at Sistan and 

Baluchestan University, Graduate Degree in Management Education, Sistan and 

Baluchestan University. (Persian). 

18. Mashbaki, A., Andalib Ardakani, N., & Andalib Ardakani, D. (2011). A Survey 

on Leadership Styles on Objective Organizational Forgetting: A New Approach 

to Knowledge Management, Journal of Health Management, 14: 84-93. 

(Persian). 

19. Moshbaki, O., Bastam, H., & Dehyadeghari, S. (2011). Promoting organizational 

performance through targeted organizational obsolescence. Health Management 

Chart 15: 45-54. (Persian). 

20. Momeni, M., & Pourasadi, M. J. (2014). Investigation of the relationship between 

organizational agility and staff's job satisfaction of Samen Credit Institution. 

Journal of Social Issues & Humanities, 3, 36-41. 

21. Rabiei, M., & Moshabaki, A. (2009). Objective organizational forgetting: 

Extreme competitiveness in the organization. Quarterly Journal of Humanities, 

8: 194-218. (Persian). 

22. Ramezanian, M. R., Malla'i, M., & Absalan, Sh. (2013). Organizational agility 

in sports departments and youth in provinces. Sport Management Studies, 5:   

185-204. (Persian). 

23. Sadeghian, R. A., Yaghubi, N. M., & Azazi, M.A. (2012). Investigating the 

relationship between targeted forgetfulness and organizational agility. Public 

Administration Research, 17: 103-20. (Persian). 

 



 257                                                                           ...جوانان و ورزش وزارت یسازمان یچابک ینیب شیپ
 

 
 

24. Saffari, M., Hamidi, M., & Jalali Farahani, M. (2011). Comparison of the 

dimensions of the learning organization in the Physical Education Organization, 

the National Olympic Committee and the Physical Education of Education. 

Research in Sport Sciences, 22: 117-29. (Persian). 

25. Sharifi, H., & Zhang, Z. (2001). Agile manufacturing in practice: Applica on of 

a methodology. International Journal of Operations & Production Management, 

21, 772-94. 

26. Shiri, A. A. (2014). Study on relationship between conflict management styles 

and organizational agility: A case study of Ilam State University, Iran. 

Management Science Letters, 4, 87–94.  

27. Spitzer, D. (2007). Transforming performance measurement rethinking the way 

we measure and drive organizational success. American Management 

Association, 5, 18-23. 

28. Zanjirchi, S.M. Alfat, L. (2012). The role of technology in acquiring agility in 

Iranian electronics companies, Journal of Science and Technology Policy, 3:     

24-40. (Persian). 

 

 استناد به مقاله

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Eydi, H., Abbasi, H., & Bakhshi Chenari, A. (2018). 

Anticipation of Organizational Agility in the Ministry of Youth 

and Sports According to Organizational Forgetting and Its 

Factors. Sport Management Studies, 10(47), 241-58. (Persian). 

Doi: 10.22089/smrj.2018.108.1034 

 

        (. 1397. )امين، بخشی چناری.، عباسی، همایون.، و حسين، عيدی

            وجوانان ازطریق فراموشی بينی چابکی سازمانی وزارت ورزشپيش

                         .241ـ58، (47)10، . مطالعات مدیریت ورزشیهای آنمؤلفهسازمانی و 

 smrj.2018.108.1034/10.22089  شناسة دیجيتال:



Sport Management Studies, No 47, 2018                                                            18           

Anticipation of Organizational Agility in the Ministry of 

Youth and Sports According to Organizational Forgetting 

and Its Factors 

 
H. Eydi1, H. Abbasi2, A. Bakhshi Chenari3  

 

1. Assistant Professor of Sport Managenment, Razi University* 

2. Assistant Professor of Sport Managenment, Razi University 

3. M. Sc. of Sport Managenment, Razi University 

 
Received: 2014/10/27              Accepted: 2015/04/29 

 

Abstract 

This study aimed to anticipation of organizational agility in the Ministry of Youth 

and Sports according to organizational forgetting and its factors. Method was 

descriptive and type of correlation. Population was all employees of the Ministry 

of Sport and Youth (n=180), respectively. The questionnaire targeted 

organizational forgetting Jalali and colleagues (2010) and organizational agility 

Spitzer (2007) was used. For validity using 10 sports management experts and its 

reliability was confirmed by Cronbach's alpha, respectively, .85 and .93 percent 

were reported. Descriptive and inferential statistics (K-S, Pearson 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 lerning) anticipated 45 percent of organizational agility. Also, 

among organizational forgetting factors, unlearning was most important anticipate 

of organizational forgetting.  

 

Keywords: Intentional Forgetting, Organizational Agility, Organizational 

Learning, Knowledge Management 

  

 

 

 

 

 

                                                 
*Corresponding Author                                                 Email: eydihossein@gmail.com 


