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 چکيده
مختلف از جمله تغییر  رویدادهای با مواجهه در انعطاف پذیری واکنش و مقدمه: چابکی سازمانی سرعت

های جدید است. پژوهش توصیفی حاضر با هدف بررسی نقش فراموشی علم و و تجهیز آنها به دانش

 انجام شد. 1396پزشکی قم در سال در دانشگاه علوم کارکنان فعال دانش بر چابکی  سازمانی در 

در دانشگاه علوم پزشکی قم به نفر از کارکنان  124 روش کار: در یک مطالعه مقطعی تحلیلی،  تعداد

از دو  ها،داده گردآوری گیری تصادفی و مطابق فرمول کوکران انتخاب شدند. جهتشیوه نمونه

پرسشنامه فراموشی فعال دانش محمودوند و و    ژانگ سازمانی چابکی پرسشنامه استاندارد پرسشنامه

 با هاداده استفاده شد. تجزیه و تحلیل همکارانش و یک پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های فردی

 همبستگی ضریب اسمیرنوف و شاپیرو، - های کلوموگرف  استنباطی شامل آزمون توصیفی و آمار آمار

 انجام شد.  SPSSمتغیره در نرم افزار  ی چندخط رگرسیون و پیرسو، تی مستقل ، آنالیز واریانس

، انعطاف، انطباقگانه  چابکی شامل  4یافته ها: آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که همه مولفه های 

یی همبستگی مثبت قوی و معنی داری با فراموشی فعال دانش و ابعاد آن دارند پاسخگوی و ستگیشا

(050/0 P <بر اساس نتایج رگرسیون خ .) ،طی، به ازای هر یک واحد افزایش، در فراموشی فعال دانش

یابد و به ترتیب بیشترین تاثیر فراموشی سازمانی واحد افزایش می 47/1نمره چابکی سازمانی به مقدار 

و  322/0، انطباق به میزان 414/0،انعطاف به میزان 938/0بر ابعادچابکی؛ شایستگی به میزان 

باشد.  اما ارتباط معنی داری بین چابکی سازمانی و متغیرهای در واحد می 246/0پاسخگویی به میزان 

 دموگرافیک دیده نشد. 

دهد فراموشی فعال دانش، پیشگو کننده خوبی برای چابکی نتیجه گیری: نتایج مطالعه، نشان می

آن  هایسازمانی است و افزایش فراموشی سازمانی منجر به افزایش چابکی سازمانی و تمام مولفه

 گردد. می

 پذیری،انطباق پذیری،انعطاف شایستگی، چابکی، دانش، سازمانی،فراموشی : يديکل واژگان 

 .پاسخگویی
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 4گی، ابوالفضل محمدبي 3 ، وجه اهلل قربانی زاده 2 ، ميرعلی سيد نقوي 1 محمدرضا محمدبيگی
 -دانشگاه عالمه طباطبایی -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری 1

 تهران، ایران
 تهران، ایران -دانشگاه عالمه طباطبایی -دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری 2
 تهران، ایران -دانشگاه عالمه طباطبایی -دانشیار مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری 3
 دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران -دانشکده بهداشت -دانشیار اپیدمیولوژی 4
 

 نام نویسنده مسئول:

 ابوالفضل محمدبيگی

ی نقش فراموشی فعال دانش بر چابکی  سازمانی بررس

 دانشگاه علوم پزشکی قمکارکنان و مولفه هاي آن در
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 مقدمه
های مختلف محیطی و فناوری رو به رو هستند که برای انطباق با این تغییرات و تالش برای ها همواره با تغییرات زیادی در زمینهسازمان

هایی است که در جهت مجموعه کوشش . یادگیری(1)باشند های نو میهای جدید و تجربهآوریدگیری و به کارگیری دانش و فنبقا نیازمند یا

ای و شغلی، همچنین ایجاد رفتار مناسب و مطلوب به عمل می آید و افراد را در جهت انجام ارتقای دانش، آگاهی، مهارت های فنی و حرفه

. یادگیری برای ایجاد دانش ضروری است، اما تضمینی برای سودمندی دانش آموخته شده (4-2)نمایدهای شغلی آماده میوظایف و مسؤولیت 

. اما یادگیری زدایی تغییری مستمر است که افراد و سازمان ها را برای انطباق با محیط و (6, 5)و سازگاری آن با محیط  متغیر امروزی نیست

های سازی رویهمدی، مستلزم ساختار سازی مجدد و پاکزدایی حرکتی عکند. حرکت در منحنی یادگیریتوسعه مهارت های جدید توانمند می

. در این فرآیند، رهایی از آنچه که دیگر مفید نیست، توقف متفکرانه و خلق فضای پاک قبل از یادگیری جدید ضروری است (7)قدیمی است

کنند و اغلب در برابر دانند احساس امنیت میهای قدیمی سخت و مـشکل اسـت زیرا افـراد نسبت به آنچه که می. متاسفانه تغییر عادت(8)

شود. کنند و تغییـر بـرای برخـی افراد، حتی تهدید محسوب میهر آنچه که سبب تغییر در کارهای روزمره و عادت شدة آنها شود، مقاومت می

 (9)تواننـد ربـط راهبـردی آن را درک کننـدارتباط بین دانش جدید و دانش موجـود بـرای کارکنان تبیـین شـود، آنهـا مـیاما اگر 

 اموشیفر ،شودمی محسوب هاسازمان در دانش پویایی از مهمی و بخش است ناکارآمد و منسوخ دانش حذف توانایی سازمانی، فراموشی

 مؤثر های یادگیری جدید و چابکی سازمانیبرنامه موفقیت در تواند می سازمانی فراموشی به توجه و است مرتبط دانش با پویایی سازمانی

دهند که شانس خود را در موقعیتی قرار می ریزند وفراموشی ابزاری است که سازمانها به وسیله آن تجربیات خود را دور می . (11-9)باشد

و  در دو بعد  . فراموشی همانند یادگیری ساده نیست و ممکن است زیان آور یا سودمند باشد(12)تجربه کردن به شیوه جدید وجود دارد

ی چشم گیری هم در بعد مثبت و هم در بعد منفی بر رقابت پذیری یک سازمان هدفمند و غیر هدفمند قابل درک است اما در هر حال به گونه

ند که می تواند در رقابت پذیری سازمان نقش مهمی . به عبارتی فراموشی و چابکی سازمانی اهمیتی یکسان دار(14, 13, 7)مؤثر خواهد بود

 .  (11)ایفا نمایند 

توان در مجموع می .(15)می کند  بیان و خارجی را  داخل رویدادهای با مواجهه در انعطاف پذیری واکنش و چابکی سازمانی سرعت

های موجود در یک محیط کاری است که از طریق تغییر و عدم اطمینان به آن محیط مسلط می شود. مولفه گفت چابکی، واکنشی به چالش

قدرت پاسخگویی، شایستگی ، انعطاف پذیری و سرعت است. قدرت پاسخگویی عبارت از توانایی شناخت تغییرات و پاسخ های جابکی شامل 

. انعطاف پذیری و قابلیت سازگاری ، توانایی (16). شایستگی بر توانایی کسب اهداف و مقاصد سازمان داللت می کند (11)به آنهاست  سریع

. و نهایتا سرعت توانایی (11)برای جریان دادن به فرآیندهای مختلف و کسب اهداف مختلف، با استفاده از امکانات و تجهیزات یکسان می باشد

 پاسخگویی، تسرع عناصر شامل این انجام دادن عملیات در کوتاهترین زمان ممکن است. عناصر متعددی در چابکی سازمان نقش دارند که 

 شایستگیتعیین نقش فراموش کاری فعال دانش و چابکی سازمانی و ابعاد آن شامل مطالعه حاضر با هدف . (17)است تفکر و انعطاف پذیری

 انجام شد.  1396سازمانی در  دانشگاه علوم پزشکی قم  در سال انعطاف پذیری سازمانی و  انطباق سرعتسازمانی، پاسخگویی سازمانی، 

 

 روش کار: 
 تحلیلی است که از لحاظ مخاطب شناسی کاربردی و به لحاظ روش، میدانی است.  جامعهمطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی 

فعالیت  به در این سازمان مشغول 1396دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی قم بودند که در سال  مطالعه حاضر شامل کارکنان آماری

نفر  122کوکران انتخاب شدند. حداقل تعداد نمونه الزم بر اساس فرمول   بودند. در این مطالعه به شیوه نمونه گیری تصادفی و مطابق فرمول

 از جامعه هدف  بود که به عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند . 

 
بر اساس مطالعه فراهانی و  r=25/0حجم نمونه الزم برای مطالعه با در نظر گرفتن ضریب همبستگی بین فراموشی با چابکی برابر با 

نفر انتخاب شد که به صورت  122، حداقل حجم نمونه الزم برای مطالعه  %95و فاصله اطمینان  β-1=80/0و توان مطالعه برابر با  (7)کارانهم

 تصادفی از بین کلیه کارکنان انتخاب گردیدند.

جهت جمع آوری داده ها در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد)چابکی سازمانی و فراموشی فعال دانش( و یک پرسشنامه محقق 

کار، پست سازمانی، نوع استخدام و گی های فردی( شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافیک حاوی متغیرهای سن ، جنس، سابقهساخته)ویژ

تاهل،  استفاده شد. پرسشنامه ویژگی های فردی آزمودنی ها شامل ویژگی های فردی وشغلی آزمودنی ها از قبیل : سن، جنس، رده سازمانی
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 از برگرفته سازمانی چابکی ه تحصیلی، وضعیت استخدامی، پست سازمانی افراد نمونه است. پرسشنامهمیزان تحصیالت، سابقه خدمت، رشت

پاسخگویی،  شایستگی، مؤلفه چهار قالب در سؤال 27 دارای است طراحی شده لیکرت ایگزینه پنج طیف اساس است و بر  ژانگ و شریفی تحقیق

 آلفای روش از استفاده مقدماتی جاللی فراهانی و همکارانش پایایی آن با  که در مطالعه انعطاف پذیری سازمانی است و انطباق پذیری سرعت

به دست آمده است که تغییراتی توسط محقق در آن صورت گرفته است .  پرسشنامه فراموشی فعال دانش برای  86/0برابر با  پایایی  کرونباخ

رفت که قبال توسط محمودوند و همکارانش استانداردیابی شده بود. این پرسشنامه سنجش و اندازه گیری متغیر فراموشی فعال دانش به کار 

سوالی و در قالب یک مقیاس پنج درجه ای)طیف لیکرت( تنظیم شده است.پرسشنامه فراموشی فعال دانش دارای دو خرده  15در یک نسخه 

)فراموشی دانش جدید( 15الی12اموشی دانش موجود( و سواالت)فر 11الی 1مقیاس دانش موجود و دانش جدید است. به گونه ای که سواالت 

امتیاز تعلق گرفت. تمامی سواالت پرسشنامه ها، از نوع  1امتیاز و به گزینه)خیلی کم(  5را می سنجد. در این پرسشنامه به گزینه)خیلی زیاد( 

ای است که پاسخ گو با سرعت و سهولت اید. پاسخ به گونهها یکی را انتخاب نمای است تا پاسخ دهنده از میان آنپاسخ بسته و چند گزینه

 جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ می دهد و از طرفی استخراج دادها نیز به راحتی انجام می شود.

ی به منظور حفظ اطالعات افراد و محرمانگی داده ها، از جمع اوری هر گونه اطالعات هویتی پیشگیری شده و در طی راهنمای پرسشگر

در ابتدای پرسشنامه هدف از گردآوری داده ها و ضرورت همکاری پاسخ دهنده و اطمینان دادن به آن ها جهت محرمانه ماندن اطالعات بیان 

امه شد ضمن آنکه ورود و خروج افراد به مطالعه بر اساس موافقت آگاهانه آنها پس از تشریح اهداف مطالعه بوده است. همچنین در ابتدای پرسشن

 وه پاسخ دادن به سواالت پرسشنامه قید شده بود.نح

کرونباخ استفاده شده است. این ضریب بین صفر و  آلفای به منظور  تعیین پایایی و پایداری درونی سوالهای پرسشنامه از تکنیک ضریب

 هدفمند سازمانی فراموشی پرسشنامه هاییک متغیر است و هرچقدر به یک نزدیک تر باشد، بهتر است. همچنین پایایی و پایداری درونی سوال

 برگرفته که سازمانی چابکی .پرسشنامه(7)به دست آمد 844/0و در مطالعه جاللی فراهانی  است قرارگرفته تائید نیز  مورد دیگر محققان توسط

 شایستگی، مؤلفه چهار قالب در سؤال 27 دارای است طراحی شده لیکرت گزینهای پنج طیف اساس است و بر  ژانگ و شریفی تحقیق از

 آلفای روش از دهاستفا مقدماتی جاللی فراهانی و همکارانش پایایی آن با  انعطاف پذیری است که در مطالعه و انطباق پاسخگویی، سرعت

 . (7)به دست آمده است 86/0برابر با  پایایی  کرونباخ

 توصیفی آمار از داده ها گردید و در تجزیه و تحلیل 20ویراست  SPSSپس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها وارد نرم افزار آماری  

استنباطی جهت تجزیه تحلیل نهایی داده ها بهره گرفته و جهت  آمار استفاده شد. همچنین از  معیار( انحراف و درصد، میانگین فراوانی، (

اسمیرنوف و شاپیرو استفاده گردید. با فرض نرمالیتی داده ها جهت تعیین همبستگی بین – کلوموگرف آزمون(لیتی داده ها از تعیین نرما

 .گردیده است استفاده متغیره( خطی چند رگرسیون و پیرسون همبستگی ضریب و ابعاد مختلف آن از فعال دانش با چابکی سازمانیی فراموش

 

 نتایج
انجام شد و میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه  1396نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قم در سال  124وی مطالعه حاضر بر ر

سال بود. همچنین میانگین سابقه کار  52و  22دست آمد که کمترین و باالترین سن شرکت کنندگان به ترتیب برابر با  به سال 9/5±1/33

 .است بوده سال 28 آن بیشترین و سال یک کار سابقه کمترین و آمد دست به سال 83/8±97/5شرکت کنندگان در مطالعه برابر با 

متاهل بودند. از نظر  %2/74جامعه مورد پژوهش مونث بودند و  %85نشان داد که بیش از  1توزیع شرکت کنندگان در مطالعه در جدول 

استخدام  %9/58پزشکی تحصیل کرده بودند. از نظر وضعیت استخدامی  در گروه علوم %5/81لیسانس و باالتر بودند و  %92سطح تحصیالت 

میانگین نمرات چابکی سازمانی و حیطه های مختلف در مشاغل اداری و درمانی مشغول فعالیت بودند. %3/86رسمی یا پیمانی بودند و بیش  از 

 آن در جدول زیر آمده است. 

به دست آمده است که  52/81±3/19کی در شرکت کنندگان مورد مطالعه برابر با نشان داد که میانگین نمره کل چاب 2نتایج جدول 

کمترین نمره در مولفه پاسخگویی و بیشترین نمره در مولفه شایستگی به دست آمد. همچنین میانگین نمره کل فراموشی دانش در شرکت 

 به دست آمده است.  33/44±37/10کنندگن مورد مطالعه برابر با 

، ازمون شاپیرو مرات چابکی سازمانی و فراموشی  فعال دانش  و ابعاد  مختلف آنها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوفنرمالیتی ن

برای نمره کل  p valueو نمودار هیستوگرام و توزیع نرمال بررسی شد و مشخص شد که داده ها دارای توزیع نرمال می باشند مقدار   ویلک

و شاپیرو ویلک به دست آمد . همچنین مقدار معنی داری  کولموگروف اسمیرنوفبه ترتیب بر اساس ازمونهای  53/0و  25/0چابکی برابر با 

نمره کل فراموشی دانش شرکت سازمانی و توزیع نمره کل چابکی محسبه شد. همچنین  56/0و  231/0برای نمره کل فراموشی دانش برابر با 

اده ها بود. براساس نتایج ارائه شده در جدول شماره سه، آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که همه دتوزیع نرمال نشان دهنده  کنندگان
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یی همبستگی مثبت قوی و معنی داری با فراموشی فعال دانش و ابعاد پاسخگوی و ستگیشا، انعطاف، انطباقگانه  چابکی شامل  4مولفه های 

 (. > P 050/0آن دارند )

مشاهده می شود ارتباط معنا داری بین  نمرات مولفه های چابکی سازمانی و فراموشی فعال دانش با متغیرهای  4همان طور که در جدول 

استخدام آزمون شوندگان با استفاده از  نوعی کارکنان و لیتحص رشته، التیتحص، سطح شغل نوع، تاهل تیوضعدموگرافیک شامل جنسیت، 

 (. P>05/0نداشت )ازمون تی مستقل و  آنالیز واریانس  وجود 

و نمرات حیطه های  ( به منظور بررسی اثر نمره کل فراموشی دانش بر نمره چابکی سازمانی5نتایج رگرسیون خطی چند گانه )جدول 

و حیطه های مختلف آن  مختلف آن به روش گام به گام انجام شد و نتایج نشان داد که اثر نمره کل فراموشی دانش بر نمره چابکی سازمانی

(. بر این اساس به ازای هر یک >001/0Pامل نمره انطباق، نمره انعطاف، نمره شایستگی و نمره پاسخگویی اثر موثر و معنی داری است )ش

نمره افزایش می یابد. همچنین افزایش نمره فراموشی دانش بر تمام  47/1واحد افزایش نمره در فراموشی دانش نمره چابکی سازمانی به مقدار 

نمره، انعطاف به میزان  938/0چابکی سازمانی نیز موثر است و این افزایش نمره به ترتیب بیشتر در مولفه های شایستگی به میزان  حیطه های

در نمره پاسخگویی موثر خواهد بود. لذا بر اساس مدل رگرسیون خطی چند  246/0نمره  و نهایتا به میزان  322/0، انطباق به میزان 414/0

فراموشی سازمانی می تواند منجر به افزایش ابکی سازمانی و تمام مولفه های آن گردد. حال آنکه سایر متغیرهای دموگرافیک گانه، افزایش 

 نظیر جنسیت و تاهل و سطح تحصیالت تاثیر معنی داری بر نمره چابکی سازمانی نداشتند. 

 

 بحث
ه  چابکی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است، همبستگی گان 4دهد مولفه های نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر نشان می 

مستقیم معنی داری با فراموشی فعال دانش دارند که با فرضیه های آزمون و نتایج تحقیقات گذشته همسو می باشد. نتایج رگرسیون خطی 

رات حیطه های مختلف آن به روش گام به گام نشان داد و نم چند گانه به منظور بررسی اثر نمره کل فراموشی دانش بر نمره چابکی سازمانی

و حیطه های مختلف آن شامل نمره انطباق، نمره انعطاف، نمره شایستگی و نمره  که اثر نمره کل فراموشی دانش بر نمره چابکی سازمانی

برای نمره پابکی سازمانی باشد. نتایج مشابهی پاسخگویی اثر موثر و معنی داری است. و لذا نمره فراموشی دانش می تواند پیش گو کننده خوبی 

با هدف بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی در سایر مطالعات به دست آمده است. نتایج مطالعه صادقیان و همکارانش 

وشی سازمانی هدفمند و چابکی سازمانی نشان داد که بین فرامانجام شد  38که بر روی  در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهر شیراز 

های چابکی سازمانی رابطه مثبت  های یادگیری زدایی از ابعاد فراموشی سازمانی با همه مولفه همچنین بین مؤلفه. رابطه معناداری وجود دارد 

 نان استانجوا و ورزش ادارات از کارکنان 411  مطالعه جاللی فراهانی و همکارانش در همچنین نتایج .(11)داشته استو معناداری وجود 

 فراموشی و سازمانی یادگیری بین که نشان داد  سازمانی چابکی با سازمانی و یادگیری هدفمند سازمانی فراموشی رابطه همدان با هدف تبیین

 .(7)باشد سازمانی چابکی برای کننده خوبی بینی پیش تواند می سازمانی یادگیری و دارد وجود و معناداری مثبت رابطه هدفمند

نمره افزایش  47/1واحد افزایش نمره در فراموشی دانش نمره چابکی سازمانی به مقدار  بر اساس نتایج مطالعه حاضر، به ازای هر یک

ه می یابد. همچنین افزایش نمره فراموشی دانش بر تمام حیطه های چابکی سازمانی نیز موثر است و این افزایش نمره به ترتیب بیشتر در مولف

در نمره پاسخگویی  246/0نمره  و نهایتا به میزان  322/0، انطباق به میزان 414/0نمره، انعطاف به میزان  938/0های شایستگی به میزان 

موثر خواهد بود. لذا بر اساس مدل رگرسیون خطی چند گانه، افزایش فراموشی سازمانی می تواند منجر به افزایش چابکی سازمانی و تمام 

در مطالعه نتایج آزمون رگرسیون را بر شایستگی سازمانی خواهد گذاشت. مولفه های آن گردد. با این ترتیب فراموشی دانش بیشترین تاثیر 

 چابکی سازمانی داشته است و در بین مولفه بینی خوبی را از که فراموشی سازمانی هدفمند پیش دادنشان صادقیان و همکارانش در شیراز 

 .(11)را از چابکی سازمانی داشته است ای فراموشی سازمانی هدفمند مولفه یادگیری زدایی بیشترین میزان پیش بینیه

بر اساس نتایج مطالعه حاضر رابطه معنی داری بین  نمرات کل و  نمرات مولفه های چابکی سازمانی و فراموشی فعال دانش با جنسیت، 

وضعیت تاهل ، سطح تحصیالت ، نوع استخدام و رستهه شغلی کارکنان وجود نداشت . همچنین متغیرهای دموگرافیک در مدل رگرسونی نیز 

 یر معنی داری بر نمره چابکی سازمانی نداشتند. در سایر مطالعات نیز ارتباطی بین چابکی سازمان با متغیرهای دموگرافیک دیده نشد. گرچهتاث

.   (11)باشدمی ./91بین چابکی سازمان و تسهیم دانش رابطه معنا داری وجود دارد که مقدار آن و همکاران  صادقیان ی توسط تحقیقدر 

نشان دادند های تحقیق کیفی  عنوان یکی از روشاز طریق موردکاوی به   نژادبیمارستان شهید هاشمی  ی دراخوان و همکارانش در مطالعه ا

های بیشتری مواجه شده است و افزایش چسبندگی دانش به افراد و شرایط سازمان، فرآیند فراموشی فعال دانش با مقاومت  که در هنگام

مفهوم  یپژوهش. به عالوه حسینی، جاللی و خسروانی در (13)فراموشی دانش کهنه تخصیص دهد سازمان باید زمان و تالش بیشتری را برای

روش مـدل سـازی معـادالت  باو کردند  اسایی شنرا  نوع فراموشی، پیامـد فراموشـی و روش فراموشیشامل و ابعاد فراموشی سازمانی 

 .(10)رابطه موثری وجود دارد بین نوع دانـش فرامـوش شـده، روش فراموشی و پیامدهای فراموشی دادند که سـاختاری نشان 

http://www.؟.ir/


 47 - 56، ص 1396، زمستان  12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 
http://www.psyj.ir 

 

اری یک طرفه و رگرسیونی نشان داد که مهمترین فاکتور موثر بر چابکی سازمانی ، فراموشی گرچه مطالعه حاضر بر اساس نتایج تحلیل آم

 دانش و ابعاد مختلف آن می باشد. اما به نظر می رسد سایر متغیرهای سازمانی نظیر رضایتمندی کارکنان و یادگیری زدایی و عوامل انگیزشی

ه از مدلهای پیشرفته تر تحلیلی  همانند منطق فازی و تحلیل مسیر می توان تاثیر آن را نیز می تواند بر این پدیده موثر باشد که با استفاد

 بررسی نمود و در این مطالعه امکان بررسی همه این فاکتورها مقدور نبود.
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  نتيجه گيري
طباق، انعطاف، شایستگی و و حیطه های مختلف آن شامل ان بر اساس نتایج مطالعه حاضر، فراموشی دانش می تواند بر چابکی سازمانی

پاسخگویی موثر باشد و پیشگو کننده خوبی برای چابکی سازمانی است . همچنین بیشترین تاثیر فراموشی سازمانی به ترتیب بر مولفه های 

 شایستگی، انعطاف ، انطباق و نهایتا پاسخگویی خواهد بود.

 

رضا محمدبیگی در رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی است که : مقاله حاضر حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد محمدسپاسگذاري

در دانشگاه عالمه طباطبایی به تصویب رسیده است. لذا از معاونت پژوهشی آن دانشگاه و کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی قم که ما را در 

 این تحقیق یاری رساندند تشکر می نماییم.
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 جمعيت شناختیتوزیع شرکت کنندگان در مطلعه بر اساس متعيرهاي : 1جدول شماره

 درصد فراوانی  متغیر

 5/85 106 زن جنسیت

 5/14 18 مرد

 2/74 92 متاهل وضعیت تاهل

 8/25 32 مجرد

 8/4 6 دیپلم و کمتر سطح تحصیالت

 2/3 4 فوق دیپلم

 2/70 87 لیسانس

 8/21 27 فوق لیسانس و باالتر

 6/5 7 انسانی رشته تخصصی

 5/81 101 پزشکی

 9/12 16 سایر

 5/39 49 رسمی وضعیت استخدامی

 4/19 24 پیمانی

 25 31 قراردادی

 1/16 20 سایر

 2/3 4 هیئت علمی پست سازمانی

 3/86 107 و درمانی اداری

 9/8 11 یموزشآ

 فراموشی دانش و حيطه هاي مختلف آن در کارکنان علوم پزشکی قم، : ميانگين نمرات چابکی سازمانی2جدول شماره 

 انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل نمره

 42/5 04/18 29 6 انطباق

 6/5 47/23 35 8 انعطاف

 11/6 41/24 40 8 شایستگی

 49/5 6/15 54 5 پاسخگویی

 31/19 52/81 120 27 نمره کل چابکی

 56/7 32/32 53 11 فراموشی دانش جدید

 27/3 12 20 4 فراموشی دانش موجود

 37/10 33/44 73 15 دانشنمره کل فراموشی 

 فراموشی دانش و حيطه هاي مختلف آن در کارکنان علوم پزشکی قم، چابکی سازمانیماتریس همبستگی متغيرهاي  :3جدول شماره 

 پاسخگویی شایستگی انعطاف انطباق متغیرها
کل نمره

 چابکی

فراموشی 

 دانش جدید

فراموشی 

 دانش موجود

نمره کل 

 فراموشی دانش

        1 انطباق

       1 755/0*  انعطاف

      1 861/0*  757/0*  شایستگی

     1 490/0*  479/0*  444/0*  پاسخگویی

    1 702/0*  918/0*  916/0*  871/0*  کل چابکی
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فراموشی 

دانش 

 جدید

 *592/0  *737/0  *786/0  *447/0  *756/0 1   

فراموشی 

دانش 

 موجود

 *583/0  *726/0  *809/0  *438/0  *755/0  *802/0 1  

نمره کل 

فراموشی 

 دانش

 *616/0  *766/0  *828/0  *464/0  *789/0  *982/0  *900/0 1 

 001/0*معنی دار در سطح کمتر از 

 با ویژگيهاي دموگرافيک شرکت کنندگان در مطالعهچابکی سازمانی و فراموشی  فعال دانش  : مقایسه ميانگين نمرات 4جدول شماره  

 فراموشی دانش چابکی ویژگیهای دموگرافیک

 جنسیت

 61/44±45/9 43/82±80/17 زن

 67/42±75/14 22/76±56/26 مرد

P Value 209/0 464/0 

 وضعیت تاهل

 60/44±57/10 25/81±73/19 متاهل

 29/43±9/ 32/82±34/18 مجرد

P Value 790/0 508/0 

 نوع شغل

 19/44±55/10 13/81±37/19 اداری

 22/44±34/10 67/83±45/20 آموزشی

P Value 637/0 941/0 

 تحصیالت

 70/43±39/6 30/87±30/9 فوق دیپلم و کمتر

 46/44±38/10 70/80±81/17 لیسانس

 34/44±73/11 04/82±43/23 فوق لیسانس و باالتر

P Value 589/0 937/0 

 تحصیلیرشته 

 14/44±54/8 86/79±82/12 علوم انسانی

 50/44±77/10 23/81±39/20 علوم پزشکی

 38/43±85/8 13/81±60/14 سایر علوم

P Value 835/0 923/0 

 نوع استخدام

 75/45±62/12 51/82±20/20 رسمی

 62/43±22/9 41/82±93/18 پیمانی

 32/42±45/6 25/77±37/16 قراردادی

 80/44±57/10 65/84±96/21 سایر

P Value 534/0 529/0 

 

 

 

 

http://www.؟.ir/


 47 - 56، ص 1396، زمستان  12فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 
http://www.psyj.ir 

 

 و حيطه هاي مختلف آن به روش گام به گام : نتایج مدل رگرسيون خطی اثر نمره کل فراموشی دانش بر نمره چابکی سازمانی5 جدول

 وابسته متغیر
مقدار بتا 

 استاندارد نشده

مقدار بتا 

 استاندارد شده

خطای 

 استاندارد
P value CI (B) R SquareR  

 622/0 789/0 67/1تا  26/1 <001/0 789/0 104/0 47/1 چابکی سازمانی

 379/0 616/0 396/0تا  248/0 <001/0 616/0 037/0 322/0 انطباق

 587/0 766/0 476/0تا  352/0 <001/0 766/0 031/0 414/0 انعطاف

 707/0 841/0 24/1تا  634/0 <001/0 59/1 153/0 938/0 شایستگی

 216/0 464/0 330/0تا  162/0 <001/0 464/0 042/0 246/0 پاسخگویی
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