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 چکیده

 زارتوفراموشی سازمانی هدفمند بر ظرفیت جذب دانش با نقش میانجی سرمایه انسانی در  تأثیر ،هدف مقاله حاضر

ورزش و  توزارکلیه کارکنان جامعه آماری، کاربردی بود.  توصیفی تحلیلی از نوعروش تحقیق،  ورزش و جوانان بود.

ردآوری ابزار گبود.  سادهگیری، تصادفی روش نمونه نمونه آماری در نظر گرفته شدند. عنواننفر به 312جوانان بود که 

 که فراموشبود. نتایج تحقیق نشان داد  7/0ها بالاتر از ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه .بود های استانداردها، پرسشنامهداده

 جذب تظرفی بر انسانی سرمایهدارد و  معناداریمثبت و  تأثیر و نیز ظرفیت جذب دانش انسانی سرمایه بر هدفمند سازمانی

 یه انسانیسرمافراموش سازمانی هدفمند بر ظرفیت جذب دانش با نقش میانجی علاوه بر این، . دارد معناداری تأثیر دانش

افزایش  هواسطبهسازمانی و ایجاد تغییر و تحول  غیرمفیدرهایی از دانش  تأثیرجذب دانش، تحت  معناداری دارد. تأثیر

 پذیرد.فردی کارکنان صورت می هایها و مهارتتوانایی

 

 محوری؛ قابلیت پویا؛ سرمایه انسانی، وزارت ورزش و جواناندانش: های کلیدیواژه
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The Effect of Targeted Organizational Forgetting on Knowledge 

Absorption Capacity with the Mediating Role of Human Capital (case 

study: Ministry of Sport and Youth) 
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z-mondalizade@araku.ac.ir  
Abstract 

The purpose of this paper was to investigate the effect of targeted organizational forgetfulness 

on the capacity to attract knowledge with the mediating role of human capital in Ministry of 

Sport and Youth. The research method was causal and applied in terms of purpose. The 

statistical population was all employees of the Ministry of Sport and Youth of which 213 were 

considered as statistical samples. Data collection tools were questionnaires. The sampling 

method was a simple random. The Cronbach's alpha was higher than 0.7. Results showed that 

targeted organizational forgetfulness has a significant effect on human capital and knowledge 

absorption capacity, and human capital has a significant effect on knowledge absorption 

capacity. Knowledge acquisition is influenced by the release of unprofitable organizational 

knowledge and the creation of change and development by increasing the individual abilities 

and skills of employees.  
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 مسئلهو بیان  مقدمه

و  شدهمطرح هاسازماندر مباحث مدیریت استراتژیک  سازمانبه  و رویکردهای پویا گرا دانشگاه ددی

فاده بنابراین لزوم مدیریت و است ؛شودمییکی از منابع استراتژیک سازمان یاد  عنوانبهکه از دانش  هاستمدت

دانش فردی  و مدیریت آن در سازمان که به جذب دانش به صورت . شودمیاس ساح شدتبهمناسب از آن 

 (. 3012، 1اسجودین و همکارانهای نوآور نقش مهمی دارد )کند در ایجاد سازمانفعال کمک می

 ایعمدهنقش  در ظرفیت جذب دانشی مدیران، مربیان و داوران پیشرونهادهای  عنوانبهرزش و جوانان ادارات و

ن آ کارگیریبهکه حرف اول در توسعه پایدار ورزش، میزان دانش و  ایگونهبهد ندر ارتقای سطح ورزش دار

ز ای ادر تلاش برای گستره وزارت ورزش و جوانانفعالیت  است. های ورزشیسازمانمنتج از ذخایر دانشی 

ای فعال تلاش ای است و برای حل مشکلات اجتماعی پیچیده و ایجاد جامعهاهداف ورزش همگانی تا حرفه

های ورزشی است تا های ورزشی و تدوین برنامهمحوری برای ایجاد فرصت ،دانشکه در این راستا  کندمی

هایی برای چه کسانی در چه چه برنامهدرک کنند که  وردنظرم ه از دانشِهای ورزشی با استفادمدیران سازمان

 (.3012، 3زمان و مکانی باید تدوین شود )ویلم و همکاران

نوان عدر سازمان مخازن دانش بهها توجه به این نکته ضروری است که ضمن با اهمیت شمردن دانش در سازمان

جی . این از دست رفتن تدریشوندیار فرسودگی مدهند و دچیخود را از دست م ییو کارا تیفیک  ییدارا کی

گویند. جلوگیری از فراموشی دانش را فراموشی سازمانی می شدانش در حافظه سازمانی و فراموشی دان

مهم یادگیری است اما برخی از پژوهشگران معتقدند که  یهاشده یکی از بخشو دانش جدید کسب شدهرهیذخ

اهمیت فراموشی سازمانی بر عملکرد نوآورانه شرکت ها نیز مورد توجه . فراموشی دارندنیاز به ها گاهی سازمان

 (.3012، 2قرار گرفته است )هوآنگ و همکاران

ا نگور و )آنگ با توجه به اهمیت به کار نبردن دانش غیرمفید و قدیمی به منظور افزایش یادگیری سازمانی

تواند ها است که بها و یا سازماننی هدفمند، روشی برای شرکتفراموشی سازماتوان گفت می (3030، 4همکاران

به  دیدانش جدیتواند برخی از سکون سازمانی موجود را کنار بگذارد تا این میدانش منسوخ را کنار بگذارد. 

نش ارسمیت شناخته شود و متعاقباً باعث ایجاد نوآوری شود. در واقع رویکرد فراموشی سازمانی با ایجاد پایگاه د

در راستای کاهش ارزش دانش )فراموشی( و افزودن دانش جدید )جذب( برای دستیابی به تعادل پویای جدید 

 (.3012،  همکارانشود )هوآنگ و تنظیم می

، لازم است (3033، 5)پارک و همکاران به منظور ایجاد پایگاه دانشی جدید در سازمان به منظور ایجاد نوآوری

خلق  در(، 3012، همکارانیک قابلیت پویا )هوآهنگ و  عنوانبه ، ظرفیت جذبکه دانش جدید اضافه شود، 

                                                           
1 .Sjodin et al  

2. Willem et al  
3 . Huang et al  

4 . Angaa Negoro et al  

5 . Park et al  
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 دهد.یمکه توانایی سازمان را برای کسب و حفظ مزیت رقابتی افزایش شده است  دانستهدانشی  کارگیریبهو 

ارگیری به استفاده، یکسان سازی و به کی است که های پویای سازمانعنوان یکی از قابلیتظرفیت جذب دانش به

از طرفی افزایش ظرفیت جذب سازمانی به بهبود عملکرد،  (.3012، 1و همکاران استاچویک) پردازددانش می

 (. 3031، 3کند )لیو و همکارانارتقای نوآوری و افزایش مزیت رقابتی کمک می

رمایه سرسد به نظر میو در این میان،  افتدنمیاتفاق  خودخودبهرویکرد دانش و فراموشی سازمانی هدفمند 

ای ظرفیت . در راستای ارتقباشد هاسازماندر  تغییراتشاه کلیدی برای تغییرات و تسهیل این  عنوانبهانسانی 

ستند که ه منابعاز  فردمنحصربهسرمایه انسانی نوع  .انی از اهمیت زیادی برخوردار استدانش، نقش سرمایه انس

 (. 1222دارند )کاظمی و همکاران،  را های سازمانیایجاد ارزشتوانایی تسخیر  برگیرنده افرادی است کهدر

ا ر توانند مزیت رقابتیهای غیردولتی نیز میها و سازمانهای دولتی و چه باشگاههای ورزشی چه سازمانسازمان

، پدیده فراموشی سازمانی هدفمند و جوانانوزارت ورزش و در بحث از طریق سرمایه انسانی به دست آورند. 

ازمانی هدفمند و بحث فراموشی س قرار گرفته است موردتوجهکمتر ظرفیت جذب با تأکید بر نقش سرمایه انسانی 

ی های ورزشعنوان مفهومی جدید در عرصه علم و دانش اخیراً موردتوجه محققان قرارگرفته است. در سازمانبه

ری است. درپی ورزش ضروروز ورزشی و کنار گذاشتن دانش قدیمی به دلیل تغییرات پیلزوم توجه به دانش به

 درسازمان را ارتقا دهد. تواند توانایی این می  دانش در ادارات ورزش و جوانان ظرفیت جذباز سوی دیگر، 

ارتقای ا در رسازمان کارگیری دانش است که توانایی واقع ظرفیت جذب یک قابلیت پویا مربوط به خلق و به

اهمیت  بهباتوجهرا ارتقا دهد،   ظرفیت جذبتواند . در این راستا بهبود سرمایه انسانی میافزایش دهد عملکرد

 فراموشی سازمانی هدفمند بر قابلیت تأثیرهدف اصلی تحقیق مطالعه های ورزشی، این سه متغیر در سازمان

 ادارات ورزش و جوانان استان تهران است.ظرفیت جذب دانش با نقش میانجی سرمایه انسانی در 

 
 پیشینه تحقیق

 است. شدهدادهنشان 1خلاصه در جدول  صورتبهتحقیق پیشینه 
 مرتبط با فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی شدهانجامای از تحقیقات خلاصه -1 جدول

 نتایج هدف تحقیق محقق

اسماعیلی و 

 (1225همکاران )

نقش هوش سازمانی بر فراموشی سازمانی  

 هدفمند در شهرداری ایلام

عنوان یکی از نقش هوش سازمانی به

موضوعات مطرح در مدیریت سرمایه 

انسانی در راستای ایجاد فراموشی سازمانی 

 گیری شده است.هدفمند مثبت نتیجه

امینی و همکاران 

(1227) 

رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد 

 مالی با تاکید بر نقش میانجی چابکی سازمانی

بین فراموشی سازمانی هدفمند و چابکی 

سازمانی و چابکی سازمانی و عملکرد مالی 

 .رابطه مثبتی وجود دارد

                                                           
1. Stachowic et al  

2 . Liu et al  



 

5 

 

اسماعیل و  محمد

 (1227وکیلی ) سید

ی متقابل سرمایه انسانی و فراموش تأثیرنقش و 

سازمانی هدفمند در ایجاد عملکرد پایدار 

 هاشرکت

فراموشی سازمانی هدفمند را بر خلق،  تأثیر

کارگیری دانش را اشتراک و بهذخیره، 

 مثبت و معناداری نتیجه گرفتند.

کاظمی و همکاران 

(1222) 

 یمحوردانشبررسی نقش سرمایه انسانی در 

 سازمان

محور بین سرمایه انسانی و سازمان دانش

همبستگی وجود دارد. همچنین، مؤلفه 

های شناختی )اطلاعات، دانش، توانمندی

مهارت و تخصص( سرمایه انسانی قدرت 

 .محور را داردبینی سازمان دانشپیش

بارانی و همکاران 

(1400) 

فرا تحلیل پیشایندها و پیامدهای فراموشی 

 سازمانی هدفمند

از پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند، 

مدیریت دانش و عملکرد سازمانی نتیجه 

 شد.

و همکاران  هوآنگ

(3012) 

فراموشی سازمانی، ظرفیت جذب و عملکرد 

 نوآوری

که فراموشی سازمانی بر ظرفیت جذب و 

 دارد. تأثیرعملکرد نوآوری 

براتی و همکاران 

(3012) 

طراحی مدل رابطه فراموشی سازمانی هدفمند 

و چابکی سازمانی با اثربخشی سازمانی 

کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان 

 اصفهان

ارتباط مثبت فراموشی سازمانی هدفمند با 

چابکی سازمانی و اثربخشی سازمانی را 

 کردند. گیرینتیجه

 1ریسل و همکاران

(3012)  

 فراموشی و دانش ایجاد توانایی تداخل

 ینوآور عملکرد و جذب ظرفیت بر سازمانی

 متوسط و کوچک هایشرکت در

 رب سازمانی فراموشی و دانش ایجاد توانایی

 تأثیرنوآوری  عملکرد و جذب ظرفیت

 دارد.

 3حسینی و همکاران

(3012) 

 بهبود در آن نقش و سازمانی فراموشی

 انسانی سرمایه طریق از عملکرد

 و عملکرد بهبود بر سازمانی فراموشی

 انسانی نقش مؤثری دارد. فراموشی سرمایه

 یبا نقش میانج عملکرد بهبود بر سازمانی

 نقش مؤثری دارد.انسانی  سرمایه

 2کلامر و گلدنبرگ

(3012) 

یادگیری و فراموشی در سازمان: یک مرور  

 سیستماتیک

مروری بر ادبیات نشان داده است که 

یادگیری و فراموشی توجه زیادی را به خود 

جلب کرده است. بررسی ادبیات پیشینه 

منجر به چارچوبی بر قصد و عمق 

 دانش شد. دادنازدست

بوگوس و 

 همکاران4 )3012(

نقش فراموشی سازمانی و فرهنگ سازمان بر 

 یادگیری سازمانی

فراموشی سازمانی اثر مثبت و معناداری بر 

 سازمانیفرهنگو  یادگیری سازمانی دارد

نیز اثر مثبت و معناداری بر یا یادگیری 

 سازمانی دارد.

                                                           
1 .Raisal et al  
3. Hoseini et al 

3 . Klammer & Gueldenberg  
4 . Bogso et al  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2171155123_Mirza_Hasan_Hoseini
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 1یه  و همکاران

(3030) 

ی متقابل سرمایه انسانی و فراموش تأثیرنقش و 

سازمانی هدفمند در ایجاد عملکرد پایدار 

 هاشرکت

فراموشی سازمانی و سرمایه انسانی بر 

 مثبت و تأثیر هاشرکتعملکرد پایدار 

 معناداری دارد.

 3آیدوگ و آگاگلا

(3033) 

نقش میانجی فراموشی سازمانی هدفمند بر 

 ینوآوررابطه یادگیری سازمانی و مدیریت 

ارتباط مثبت و معنی داری بین فراموشی 

سازمانی هدفمند و یادگیری سازمان و 

 مدیریت نوآوری وجود داشت. 

 

های ورزشی، در مورد پدیده فراموشی سازمانی دهد که در بحث سازماننشان می شدهانجامتحقیقات  بندیجمع 

ابلیت ظرفیت جذب یک قاست.  نشدهانجامشی بر نقش سرمایه انسانی پژوه تأکیدهدفمند و ظرفیت جذب با 

. فزایش دهدا عملکرد بهتر آوردندستبهرا در سازمان کارگیری دانش است که توانایی پویا مربوط به خلق و به

اشتن را ارتقا دهد و نیز کنار گذ دانش ظرفیت جذبتواند بهبود سرمایه انسانی می رسدمیدر این راستا به نظر 

ی ورزش هایسازمانتدریجی در  هاینوآوریتواند در ایجاد های علمی گذشته میها و نگرشدانش منسوخ، ایده

سد کنار راز طرف دیگر به نظر می به ارتقای ظرفیت جذب دانش کمک کند. نتیجهو یادگیری سازمانی و در 

بتواند بر  سرمایه انسانی واسطهبههای جدید، گرفتن فناوری و تکنولوژیگذاشتن دانش منسوخ شده با در نظر 

ط سرمایه انسانی و نقش آن در تحقیقات مربو کهچناندانش اثرگذار باشد.   یریکارگبهظرفیت جذب دانش و 

و  (  و محمد اسماعیل3012(، حسینی و همکاران )3030سازمانی هدفمند از جمله یه و همکاران )به فراموشی 

( بررسی شده است و بر اهمیت سرمایه انسانی تاکید شده است. از طرفی، فراموشی سازمانی 1227سید وکیلی )

( و دوستار و همکاران 1224هدفمند و اثرگذاری آن بر ظرفیت جذب دانش در تحقیقات قیاسی و همکاران )

نشان داده شده  1نجام شده در شکل مدل تحقیق بر اساس پیشینه تحقیقات ا رونیازا( آورده شده است. 1224)

 است.  

 مدل مفهومی تحقیق

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق -1 شکل

 

                                                           
1 . Yeh et al  
2 . Aydug & Agaoglu  

فراموشی 

 سازمانی هدفمند

 سرمایه انسانی

ظرفیت جذب 

 دانش
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 تحقیق هایفرضیه

 عبارت است از: تحقیق هایفرضیه 1بر اساس شکل 

 دارد. تأثیر انسانی سرمایه بر هدفمند سازمانی یفراموش

 دارد. تأثیر دانش جذب ظرفیت بر انسانی سرمایه

 دارد. تأثیر دانش جذب ظرفیت بر هدفمند سازمانی یفراموش

 دارد. تأثیربر ظرفیت جذب دانش با نقش میانجی سرمایه انسانی سازمانی هدفمند  یفراموش

 تحقیق شناسیروش

ورزش و جوانان  توزارجامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان  .بود توصیفی تحلیلی از نوع کاربردیاین تحقیق 

یت معادلات ساختاری بسیار بااهم یابیمدلهای مربوط به تعیین حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری دادهبود. 

شود ها تعیین مینمونه قابل دفاع است. در تحلیل عامل تأییدی حداقل نمونه بر اساس عامل 300اما حداقل  ؛است

، 1نمونه برای هر عامل )متغیر پنهان( لازم است )کلاین 30یابی معادلات ساختاری حدود نه متغیرها. در مدل

 استفادهقابلنامه پرسش 312یت درنهانامه توزیع شد که پرسش 200اساس، با احتساب میزان ریزش، براین (.3010

رت صوها حضوری انجام شد. این پژوهش، ازنظر زمانی بهنامهوارد شد. نحوة توزیع پرسش افزارنرمبود و به 

شد. زمان  انجام 1222تا اواسط شهریور  1222سال  خردادماهها از اواسط نامهمقطعی انجام شد که توزیع پرسش

 دقیقه بود. 15ها حدود نامهتکمیل پرسش

، از سؤال 10 قابلیت ظرفیت جذب دانش که شامل مؤلفه( برای 0230) 3همکارانمنبیوا و  نامهپرسشاز  

 نامهپرسشو از  سؤال 5فراموشی سازمانی هدفمند که شامل  مؤلفه( برای 3012مشبکی و همکاران ) نامهپرسش

در طیف  هانامهپرسش .استفاده شد بود سؤال 10سرمایه انسانی که شامل  مؤلفه( برای 3003) 2پیکه و همکاران

صان رسید و ده نفر از متخص دییتأبه  نامهپرسشروایی صوری و محتوایی پنج امتیازی لیکرت طراحی شده بود. 

است.  داده شدهنشان  3توسط ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که این ضرایب در جدول  نامهپرسشپایایی 

نتایج  آمده ودستد و با در نظر گرفتن پایایی بهصورت پایلوت اجرا شبه نامهپرسش 20منظور تعیین پایایی به

 مجددًا تصحیح و سپس توزیع شد. نامهپرسشحاصل از آن، 

 
 نامهپرسش. پایایی 2جدول 

 آلفای کرونباخ منبع مؤلفه

 723/0 (3012مشبکی و همکاران ) فراموشی سازمانی هدفمند

 772/0 (3003پیکه و همکاران ) سرمایه انسانی

 713/0 (3002منبیوا و همکاران ) ظرفیت جذب دانشقابلیت 

 

                                                           
1.  Kline  

2. Minbaeva et al  

3 . Pike et al  
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 شد.استفاده  2/2نسخه  3و لیزرل 35نسخه  1اس. اس. پی. اسافزار ها از نرموتحلیل دادهمنظور تجزیهبه

 پژوهشی هاییافته

و کارکنان زن با درصد فراوانی  1/60کارکنان مرد با درصد فراوانی  نشان داد یشناختتیجمعها از نظر یافته

 4/40سال،  40تا  21درصد بین  1/27سال،  20ها زیر درصد از نمونه 2/2 .انددادهپاسخ  هانامهپرسشبه  2/22

و  دیپلمفوقدرصد دارای مدرک  2/10سال سن داشتند.  51درصد بالای  6/12سال و  50تا  41درصد بین 

 و بالاتر بودند. لیسانسفوقدرصد دارای مدرک  2/22درصد دارای مدرک لیسانس و  2/55تر، پایین

نمودار معادلات  1نمودار شماره  .شدحذف  با بار عاملی نامناسب سؤالاتی ،تأییدیبر اساس تحلیل عاملی 

ریشه ، (72/3به درجه آزادی ) 2ی دودهد. بر این اساس مقادیر کاساختاری بر اساس مقادیر استاندارد را نشان می

، شاخص (23/0) 6، شاخص نیکویی برازش(21/0) 5(، برازندگی تطبیقی302/0) 4میانگین مجذورات تقریب

برای هر ( 23/0) 2و شاخص برازش هنجار شده( 20/0) 2(، شاخص برازش غیر نرم21/0) 7برازندگی افزایشی

 ه مدلگیری نمود کگونه نتیجهتوان اینهای مدل میشاخص بهباتوجهآمد.  دست بهیک از متغیرهای مناسب 

ها )برازندگی تطبیقی، شاخص میزان این شاخص درواقعها در وضعیت مناسبی قرار دارد. ازلحاظ شاخص

نیکویی برازش، شاخص برازندگی افزایشی، شاخص برازش غیر نرم و شاخص برازش هنجار شده( باید بالاتر از 

 (.1220هومن، )نشان داده شده است  2ها در جدول که این شاخص رازش خوبی داشته باشدباشد تا مدل ب 2/0

 

 

 های برازش برای مدل ساختاری تحقیقشاخص -4جدول 

 مقدار برآورد شدة مدل میزان استاندارد شدههای بررسیشاخص

/df2  72/3 2کمتر از 
RMSEA  023/0 1/0کمتر از 

CFI  21/0 2/0بیشتر از 
IFI  21/0 2/0بیشتر از 

GFI  23/0 2/0بیشتر از 
NNFI  20/0 2/0بیشتر از 

NFI  23/0 2/0بیشتر از 

                                                           
1 . SPSS  

2 . LISREL  
3. X2 
4. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

5. CFI (Comparative Fit Index) 

6. GFI (Goodness of Fit Index) 
7. IFI (Incremental Fit Index) 

8 .NNFI 

9. NFI 
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و آماره تی هر یک از مسیرها را نشان  دمدل معادلات ساختاری بر اساس مقادیر استاندار 2و  3شکل شماره 

 دهد.می

 

 
 مدل ساختاری بر اساس مقادیر استاندارد-2 شکل
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 ساختاری بر اساس آماره تیمدل – 3 شکل

 نتایج فرضیات تحقیق را نشان داده است. 4های تحقیق مورد تأیید قرار گرفت که جدول فرضیه tآماره  بهباتوجه

 
 تحقیقهای فرضیه مطالعه-4جدول 

 تحقیق هایفرضیه
ضریب 

 مسیر

آماره 
t 

مقایسه با آماره 

 استاندارد
 هنتیج

اری معناد تأثیرفراموش سازمانی هدفمند بر سرمایه انسانی 

 دارد.
 تأیید 26/7 > 26/1 26/7 22/0

عناداری م تأثیرسرمایه انسانی بر قابلیت ظرفیت جذب دانش 

 دارد.
 تأیید 25/3 > 26/1 25/3 31/0

 أثیرتفراموش سازمانی هدفمند بر قابلیت ظرفیت جذب دانش 

 معناداری دارد.
 تأیید 10/2 > 26/1 10/2 76/0

 

ر یک مدل، د سرمایه انسانی از مسیر قابلیت ظرفیت جذب دانش بر فراموش سازمانی هدفمند بررسی اثر منظوربه

 آورده شده است. 5نتایج آزمون فرضیات میانجی تحقیق در جدول  است. شدهاستفادهاز آزمون سوبل 

 

 آزمون سوبل: 1فرمول 
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𝑧 =
𝑎𝑏

√(𝑏2𝑆𝐸𝑎
2) + (𝑎2𝑆𝐸𝑏

2)
 

 
 

 آزمون فرضیه متغیر میانجینتایج  -5جدول 

 فرضیات میانجی تحقیق
مقدار 

a 

مقدار 

b 

مقدار 

Sa 

مقدار 

Sb 
z-

value 

نتیجه 

 فرضیه

فراموش سازمانی هدفمند بر قابلیت ظرفیت جذب دانش با نقش 

 معناداری دارد. تأثیر سرمایه انسانیمیانجی قابلیت 
 تأیید 652/3 11/0 06/0 21/0 51/0

 

 شدهواقع تأییددرصد مورد  25فرضیه میانجی تحقیق در سطح اطمینان  دهدمینشان  5که در جدول  طورهمان

 .نمایدمیمتغیر میانجی عمل  عنوانبه سرمایه انسانینتیجه گرفت متغیر  توانمی روازاین ؛است

 گیرینتیجهبحث و 

های ورزشی در تغییرات سازمان طورکلیبهاهمیت فراموشی سازمانی هدفمند در ادارات ورزش و جوانان و یا 

جدید و پیچیده پیرامون ورزش، قوانین و مقررات حاکم بر آن و تغییرات نهادی در جوامع است که لزوم پویایی 

تیابی به دس منظوربههای ورزشی دیگر را حفظ مزیت رقابتی با سایر سازمان منظوربههای ورزشی مرجع سازمان

که این  کندمیدوچندان  در ورزش را جامعه ارتقای مشارکت جذب دانش جدید ورزشی و ،پایدار موفقیت

 أثیرتهدف این مقاله، بررسی  درنتیجه شودمیورزشی با کمک کارکنان توانمند ممکن  هایسازمانمهم در 

 سرمایه انسانی در ادارات ورزش و جوانان بود. واسطهبهذب دانش فراموشی سازمانی هدفمند بر ظرفیت ج

نتایج تحقیق  ارد.د معناداریمثبت و  تأثیر انسانی سرمایه بر هدفمند سازمانی فراموشینتایج تحقیق نشان داد که 

فراموشی سازمانی هدفمند ( همخوانی دارد. 3030(، یه و همکاران )3012حسینی و همکاران ) هایپژوهشبا 

به  منجر که گردد اثرکمهای قدیمی و های عملی تازه و کارآمد جایگزین روشکمک کند تا روش تواندمی

 هایتمهارارتقای  درنتیجهاستفاده بهینه از دانش و  های جدیدتشویق سرمایه انسانی جهت استفاده از روش

یر تواند منجر به تغیها مییک عامل تغییر در سازمان عنوانهبدر واقع فراموشی سازمان  شود. فردی کارکنان

که فراموشی سازمانی هدفمند فرایندی است که نیاز به زمان  هرچندنگرش، احساسات و رفتارهای کارکنان شود 

 (.3012انگ و همکاران، وطولانی در سازمان دارد )ه نسبتاً

که با  دارد ریمعنادا مثبت و تأثیر دانش ظرفیت جذب بر هدفمند سازمانی که فراموشی دادنتایج تحقیق نشان 

هانگ (، 1227) وکیلی سیدو  اسماعیل محمد(، 1224دوستار و همکاران )(، 3015تحقیقات قیاسی و همکاران )

( 3033آیدوگ و آگاگلا )و  (1400، بارانی و همکاران )(3012( و ریسال و همکاران )3012) و همکاران

با اهداف دانشی هدفمند و  توأمجدید و فرایندهای  هاروشکه اگر  دهدمینتایج تحقیق نشان  همخوانی دارد.

های ورزشی و سازمان کرده پیداارتقا و جدید  روزبهدستاوردهای دانشی شود  ایجاددر سازمان راهبردی 

دید ر در سازمان دانش جباشند. در واقع اگ گامنوین پیشدانش ورزشی  یگذاراشتراکبه تواند در، میموردنظر



 

13 

 

ر این راستا، د یابد.گرفته شود و دانش قدیمی کنار گذاشته شود سطح ظرفیت جذب ارتقا می در سازمان به کار

ا ه( به این نتیجه رسیدند که فراموشی سازمانی بدون ظرفیت جذب دانش در سازمان3012انگ و همکاران )وه

 منجر به بهبود عملکرد سازمانی شود. تواندنمی

یکی دیگر از نتایج تحقیق این بود که سرمایه انسانی بر سطح ظرفیت جذب دانش سازمان اثر مثبت و معناداری 

( همخوانی 3030و یه و همکاران ) (1225، اسماعیلی و همکاران )(1222کاظمی و همکاران )دارد که با نتایج 

بتواند سطح ظرفیت جذب دانش در  هاسازمانروی سرمایه انسانی در  گذاریسرمایه رسدمیبه نظر دارد. 

ها را ارتقا دهد در واقع تلاش برای توانمند کردن نیروی انسانی رویکردی برای ایجاد نوآوری، دانش و سازمان

قعیت است که مفهوم سرمایه انسانی ناظر بر این وا(. 3017، 1است )رینولد شدهگرفتهعملکرد نوآورانه در نظر 

ایی ه. این کار به کمک ابزارهایی چون آموزش، کارآموزی یا فعالیتکنندمیگذاری ها در خود سرمایهانسان

، حرازشدهاهای . در واقع سرمایه انسانی تلفیقی از توانمندیگیردمیبرد صورت که بازده آتی فرد را بالا می

ها مزید بر ها و مهارتها، توانمندیث پیرامون آموزشتوسط فرد است. بح شدهکسبهای ها و تجربهمهارت

 های ورزشی خواهد بود. نیروی انسانیعلت در راستای ارتقای ظرفیت جذب دانش بیرونی و درونی برای سازمان

را داشته باشد ظرفیت جذب دانش در سازمان را افزایش  موردنظرکه توانایی و مهارت لازم برای درک دانش 

 دهد.می

انش فراموشی سازمانی هدفمند بر ظرفیت جذب د تأثیرنقش میانجی سرمایه انسانی در نتایج تحقیق یگر از د 

نار گذاشته و دانش قدیمی ک گرفته کارزمانی که فراموشی سازمان هدفمند باشد و دانش جدید به به عبارتی . بود

ها و طرز تها، مهاردانش، توانایی ازجمله با ارتقای سطح سرمایه انسانی و یابدمیشود سطح سرمایه انسانی ارتقا 

یچیده بین از طریق تعامل پ غالباًدر واقع فرایند یادگیری  .یابدمیبهبود سازمانی  ظرفیت جذب ،فکر کارکنان

(. 3002، 3اران)باگنارا و همک شودمیفراموشی سازمانی هدفمند و ایجاد دانش، برای سازمان و کارکنان انجام 

 منجر به توسعه موفقیت تنهاییبه هاسازمانیکی از عناصر ضروری در  عنوانبهدر واقع، فراموشی سازمانی 

 انگ و همکاران،)ه توانایی نیروی انسانی ضرورت دارد کارگیریبهو در این راستا لزوم  شودنمیها سازمان

ا ایفا هانسانی نقش مهمی در بهبود ظرفیت جذب سازمانهای سرمایه رسد فعالیتبه نظر می درنتیجه(. 3012

 . کندمی

 روتحولییغتسازمانی و ایجاد  غیرمفیدرهایی از دانش  ریتأثتحتجذب دانش،  رسدمیگیری کلی به نظر در نتیجه

 گیریارکبهجذب دانش جدید و  منظوربهاست. در واقع  های فردی کارکنانها و مهارتافزایش توانایی واسطهبه

ان که این مهم با کمک توانمندسازی کارکن گیرددانش سازمانی، لازم است تغییر و تحولاتی در سازمان صورت 

دانش  وسویمتسهای در حال تغییر لازم است به با محیط ها به دلیل مواجهسازمان درنتیجه. فتدیبتواند اتفاق می

توسط  شوند که نیروی محرکه این مهم گامشیپدانش جدید  کارگیریبهجدید پیش روند و به عبارتی در زمینه 

                                                           
1. Reynolds 
2. Bagnara et al  
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 هایویاییپهای ورزشی به دلیل تغییرات محیطی نیازمند سرمایه انسانی هر سازمانی اتفاق خواهد افتاد. سازمان

 دانشی هستند.

 مدتتاهکوی سمینارها شودمیپیشنهاد  فراموشی سازمانی هدفمند بر ظرفیت جذب دانش تأثیرگذاری بهباتوجه

 های ناکارآمد و اصلاح فرایندهای کاری در بین کارکنانکنار گذاردن شیوه منظوربههای کارگاهی و آموزش

ادارات ورزش و جوانان برنامه درازمدت و  شودمیاهمیت سرمایه انسانی پیشنهاد  بهباتوجهصورت پذیرد و 

برگزار  زاییافدانش هایکارگاهو در این راستا از کارکنان در نظر گرفته افزایش توانایی و مهارت مفصلی برای 

و  شیاندیهمهای مدیریت مشارکتی، برگزاری جلسات آموزشی مثبت، روش سازوکارهایعلاوه بر این،  شود.

یشنهاد پ اتی از قبیل فراموشی سازمانی هدفمندتغییر راستایکاهش مقاومت کارکنان در  جهتنظام پیشنهادات 

یشنهاد در این راستا پ گرددمیعلاوه بر این نقش مدیران در ایجاد فراموشی سازمانی هدفمند مهم تلقی . گرددمی

رات در تغییر اهداف متناسب با تغیی پذیریانعطافورزشی و  هایسازمانهای راهبردی شود بازنگری در برنامهمی

 .باشد سرمایه انسانی در راستای بهبود های ورزشیهای سازمانسیاست ازجملهباید محیطی 

 

 

 منابع

  ،( نقش هوش سازمانی بر فراموشی 1225، محمدیاری، زهره، موسوی، کیوان. )محمودرضااسماعیلی

 .70-45(: 4) 6سازمانی هدفمند، مطالعات منابع انسانی، 

 ( .رابطه فراموشی سازمانی هدفمند و عملکرد مالی با تاکید ب1227امینی، سالار، رحیمی، غلامرضا .)قش ر ن

میانجی چابکی سازمانی )مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی(، فصلنامه انجمن علوم 

 . 100-21(: 51)12مدیریت، 

 ( .فراتحلیل پیشایندها و 1400بارانی، صمد، رشنوادی، یعقوب، خامه چی، حامد، جواشی، سلمان ،)

 .125-174(: 4) 11فصلنامه علمی مطالعات منابع انسانی، پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند. 

 ،تبیین ابعاد فراموشی سازمانی و ظرفیت جذب  (،1224زاده، محمد، حسینی، هانیه. )یلاسماعمحمد،  دوستار
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