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Abstract 
The aim of the present study was to determine the effect of organizational memory on 

performance management with the mediating role of organizational agility of physical 

education departments of medical universities in the country.  The research method is 

descriptive-survey and applied in terms of purpose. The statistics of this study include all 

senior managers and employees of physical education departments in the universities of 

medical sciences in the whole country. As a whole, a total of 216 people was selected as 

the statistical sample. Data collection tools were the Organizational Memory 

Questionnaire (Ant, 2010), the Standard Performance Management Standards 

Questionnaire, and Sharifi Zhang's Organizational Agility Questionnaire (2004). In order 

to analyze the research findings, path analysis and structural and software equations 20 

pls and SPSS were used. The results showed that organizational memory and its 

dimensions have a significant effect on performance management with the mediating role 

of organizational agility of physical education departments in medical universities of the 

country.  Therefore, in the management of new performance, the goals of the employees 

and the goals of the organization should be in the same direction, and by creating 

coordination and providing the necessary guidance by the supervisors, people will feel 

more and more attached to the organization. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose  
Human resource performance management has the role of converting talent into 

performance, which can be achieved by removing obstacles and encouraging 

human resources (Chiang et al., 2012: 60). Although organizations are in the field 

of formal and semi-formal mechanisms to obtain, maintain and use other 

resources, they have problems in finding tools to acquire, create, store, publish 

and use intellectual capitals (Commission et al., 2011: 1300). 

Despite the increasing importance of knowledge, only 30% of the existing 

knowledge in the organization is used (Lee et al., 2017: 120). Due to the lack of 

access to information, costly but preventable mistakes happen and the risk of 

knowledge loss is especially high when people leave the organization (Harvey, 

2012: 410). 

The problems caused by the forgetting of organizations and the lack of 

organizational memory caused many efforts to be made in order to protect them, 

create new knowledge, and improve learning in the organization by capturing all 

kinds of organizational knowledge (Denham and Barrett, 2014: 131). Educational 

centers, especially universities, as institutions that face a huge group of young 

people, have a heavy duty on their shoulders. The University of Medical Sciences 

with its huge student population is not out of this category. Therefore, the main 

issue of the current study is whether organizational memory with the mediating 

role of organizational agility has an effect on the performance management of 

physical education departments. 
 

Materials and Methods 
 This study was of a descriptive survey. The statistical population of this study 

included all senior managers and employees of physical education departments in 

the universities of medical sciences over the country, i.e., 216 people, who were 

selected as a statistical sample of the entire population in order to collect data. In 

this study, three types of questionnaires were used: Anat Organizational Memory 

Questionnaire (2010), Baldrige Performance Management Questionnaire (1989), 

Sherfi and Zang Organizational Agility Questionnaire (1999). The research data 

were analyzed using structural equations and path coefficients.  
 

Findings  
In order to investigate and test the main hypothesis of the study, which has a 

mediating variable, the Sobel test was used. Considering the obtained rate, which 

is higher than 1.96, the hypothesis of organizational memory has an effect on 

performance management with the mediating role of organizational agility of 
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physical education departments in universities of medical sciences According to 

the value of T-statistic obtained for the effect of dimensions of working memory 

in all dimensions except industrial knowledge dimension, the value of T-statistic 

is more than 1.96. Therefore, it can be stated that there is a significant relationship 

between the dimensions of social political knowledge, job knowledge, external 

network, maximum working memory on the performance management of 

physical education departments in universities of medical sciences as the value of 

the direct influence is more than the indirect influence. 

 Furthermore, according to the obtained results, the path coefficient for social 

political knowledge dimension was equal to (β  =  0.456), for job knowledge 

dimension (β  =  0.350) and for external network dimension equal to (β  =  0.152). 

The results of the study showed that organizational memory and its dimensions 

have an effect on performance management with the mediating role of 

organizational agility of physical education departments in universities of medical 

sciences, hence it can be said that organizational memory is more than a passive 

information system. In fact, it is an entity of intelligence, which transmits 

information and transforms them into action. Organizational knowledge starts 

from the experiences and learnings of the past and the current operations of the 

organization.  
 

Conclusion  
The results of the study also showed that the dimensions of organizational agility 

have a positive and significant effect on the performance management of physical 

education departments at universities of medical sciences. Agility in any 

organization usually includes several capabilities, including responsiveness (the 

ability to identify changes, react quickly and take advantage of them), competence 

(a set of abilities that provide the efficiency of activities in the direction of the 

organization's goals and objectives), flexibility (the ability to process different 

products and services and achieve different purposes with the same facilities) and 

speed (the ability to perform activities and operations in the shortest possible 

time). Organizational agility is the ability to face unwanted challenges to 

overcome new and unexpected threats in the business environment and taking 

advantage of changes and developments. Physical education departments in 

universities are part of academic system different from organizations and private 

sectors in the field of sports; Therefore, these organizations can be transformed 

into dynamic and agile organizations. 

The need to turning from these types of systems to modern performance 

management systems is noticeable. In modern performance management, the 

goals of the employees and the goals of the organization are aligned, and by 
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creating coordination and providing the necessary guidance by the supervisors, 

people feel more and more to belong to the organization. 
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 مقالة پژوهشی

  سازمانی چابکی میانجی نقش با عملکرد مدیریت   بر  سازمانی ۀحافظ اثر

1کشور  پزشکی علوم هایدانشگاه بدنیتربیت  ادارات
 

 

 3، مجید سلیمانی2شعبانی بهار، غالمرضا 1مژده شکری

 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان   ،دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی .  1

 )نویسنده مسئول(   استاد دانشگاه عالمه طباطبایی.  2

 ، واحد مالیر، دانشگاه آزاد اسالمی. مالیر، ایران بدنیتربیت گروه  .  3
 

 1399/ 19/12تاریخ پذیرش:                          1399/ 13/04تاریخ دریافت:  
 

 چکیده 

اثر حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات    تعیینهدف پژوهش حاضر،  

پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی  -بود. روش پژوهش، توصیفی   های علوم پزشکی کشوردانشگاه  بدنیتربیت

های علوم پزشکی کل  در دانشگاهبدنی تربیتمدیران ارشد و کارکنان ادارات  همة آماری پژوهشجامعه .  بود

عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نفر به  216تعداد    کل جامعه آماری به  ر، شماصورت تمامه که ببودند  کشور  

و   ، ها داده  ابزار گردآوری بالدریج  استاتدارد مدیریت عملکرد   آنت، پرسشنامه  پرسشنامه حافظه سازمانی 

از تحلیل مسیر و معادالت ساختاری    هادادهتجریه و تحلیل  رای  ب  .بود  سشنامه چابکی سازمانی شریفی ژانگپر

  حافظه سازمانی  ، پژوهش نشان داد   هاییافته  د.شاستفاده   20نسخة    اساسپیاس و اسالهای پیافزارنرمو  

های علوم پزشکی  دانشگاهبر مدیریت عملکرد بدنی تربیتبا نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات و ابعاد آن 

در مدیریت عملکرد نوین، اهداف کارکنان و اهداف سازمان باید در یک    بنابراین  شتند؛دار دااکشور اثر معن

ر به سازمان تبیشچههای الزم توسط سرپرستان، افراد هرو با ایجاد هماهنگی و ارائه راهنمایی  بگیردراستا قرار  

 کنند. خاطر  احساس تعلق
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 مقدمه 
توانند به فعالیت خود ادامه دهند و در این محیط هایی می رقابتی امروزی سازمانهای کامالا در محیط

یکی    وری خود را افزایش دهند.و بهره  کنندبرداری  بهتری از منابع خود بهرهشکل  باقی بمانند که به

-موزشید آبابهتر از این عامل می گیری هرچه منظور بهرهاز منابع مهم سازمانی، نیروی انسانی است. به

ها را با اهداف سازمان  نو اهداف آشود  ، هماهنگی و همدلی بین کارکنان ایجاد  شود  های الزم تدوین 

های سنتی ارزیابی عملکرد  نظام(.  15  ،2016،  ، مقصودی، گودرزی و هنریشعبانی بهار  کرد )همسو  

ها به  نیاز به چرخش از این نوع نظام هستند؛ بنابراین  وری نیروی کارفاقد کارایی الزم در ارتقای بهره

  .( 15  ،2018زاده،  )محمدی و شریف  تچشمگیری محسوس اس  طوربهعملکرد    های نوین مدیریتنظام

و با ایجاد    است  در مدیریت عملکرد نوین، اهداف کارکنان و اهداف سازمان در یک راستا قرار گرفته

خاطر ازمان احساس تعلقشتر به سیبهای الزم توسط سرپرستان، افراد هرچههماهنگی و ارائه راهنمایی

چنین نگاهی به مدیریت عملکرد مستلزم وجود   .(250  ، 2017  ،مقدم، دادفر و گازمهمحمدی)  دارند

ارچوب مدیریت  هپذیری و پویایی چو انعطاف   کند و اثربخش    ترهایی است که آن نظام را کاراویژگی

ها  اجرای راهبردها، مالحظه. مدیریت عملکرد فرایند طراحی و  کندرا محقق می  مذکورعملکرد خواسته  

پیش به عملکهران و  انسانی  استعداد خام منابع  تبدیل  اسایی است که هدف آن   ت ردهایی سازمانی 

نقش تبدیل استعداد به عملکرد را بر    ،مدیریت عملکرد منابع انسانی .  (1655  ،2015  ،1و بری  پارکر)

 اخیر هایسال . دریابد دست میعهده دارد که با برداشتن موانع و تشویق منابع انسانی به این کار  

 سطوح براساس عملکرد مدیریت هایسیستم غیرگروهی هایاز چهارچوب دنیا در مختلف هایدولت

 فردی سطح عملکرد مدیریت سیستم، توسعه بندیزمان در اما  اند،کرده استفاده  سازمانی و فردی

 . (60  ،2012 ،2، هیلمر و سورش چیانگ) د یابمی توسعه سطح سازمانی عملکرد مدیریت از زودتر

ناگزیر است سه   برای مدیریت عملکرد خود،  ند که  هر سازمانی  هست  معتقد  (1995) 3و واش   استاین 

اطالعات درباره دنیای اطراف خود، اطالعات درباره گذشته   : کندطور مداوم دریافت نوع اطالعات را به

ها  سازمان.  (660  ،2016  ،4یان، یو و دونگ )  دخودهنده  ازمان و اجزای تشکیلو اطالعات درباره درون س

، اما  ی و استفاده از سایر منابع هستندرسمی برای گرفتن، نگهداردر زمینه سازوکارهای رسمی و نیمه

ابزارهایی   پیداکردن  از سرمایه   برایدر  استفاده  و  انتشار  ایجاد، ذخیره،  فکری دراختیارگرفتن،  های 
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اند که با وجود  همطالعات نشان داد  .(1300  ،2011  ،1کامیسون  و ویالر لوپز)  هستندمشکل  دچار  

  ،2لی، کیم و جوشی )شود  میسازمان استفاده  درصد از دانش موجود در    30افزایش اهمیت دانش، فقط  

افتد  بر اما قابل پیشگیری اتفاق میاطالعات، اشتباهات هزینهدسترسی به  نبود  علت  و به  (120  ،2017

 ،3هاروی )   کنندمی ر است که افراد سازمان را ترك  ویژه هنگامی بیشتبه،  رفتن دانشو خطر ازدست 

سازمان  .(410  ،2012 فراموشی  از  ناشی  سبب  مشکالت  سازمانی  حافظه  نبود  و  استدشها  که    ه 

حفاظت کرد،  ها  شیدن انواع دانش سازمانی بتوان از آن کتسخیرهای بسیاری انجام گیرد تا با بهتالش

از حافظه سازمانی،  کرد  خلق    را  های جدیدیدانش و یادگیری در سازمان را بهبود بخشید. منظور 

بر  شود. این حافظه عالوهمنجر می  کنونی   هایشده یا دانش سازمانی است که به تصمیماطالعات ذخیره

 (. 131 ،2014 ،4)دنهام و بارت گیردمی  بر یندها را نیز دراو رویدادها، فر حقایق

می قلمداد  دانش  مدیریت  اجرای  برای  ابزاری  سازمانی  بازنمای  حافظه  سازمانی  حافظه  شود. 

زمان و چگونگی  زمینه  ای در  کنندهسازمان است که نقش تعیین  انباشتههای متراکم و  آموخته درس

می بازی  یادگیری  و  دهقان.  کند پیشرفت  هر  که    ندهست  معتقد   ( 180  ،2020) مصباحیسلطانی 

توسعه محصول جدید و رویه  سازمانی  انبار دانش و اطالعاتی درباره  این  بارۀ  در  هایی دارای  ترکیب 

تی توسعه محصول آهای  و حافظه سازمانی در درك بهتر اطالعات جدید و مسیر  استش  انبارهای دان

بردای  تواند مبنای بهرهیادگیری سازمانی میکند. حافظه سازمانی در زمینه  جدید به سازمان کمک می

ای موجود  هتوان برای اصالح رویه از حافظه سازمانی می  برداریبهرهو اکتشاف قرار داده شود. در زمینه  

افتد که  ی زمانی اتفاق میورزیرا بهره؛  (2016  ،5ف چیولر، چینیرو و سول دافی )باسکانز  فتبهره گر

شده در حافظه سازمانی را دنبال کنند.  ، یک قالب ذخیرهچهصورت یکپایند بهانمونه های مکرر یک فر

که حافظه سازمانی به    هستند  معتقد  (91  ،2017)  6، ویکوجانسکی و تریک، نیکولیچ، جانکومیتیچ

تلفیق کنند و بر کسب دانش جدید    ، ببرندکند تا سطح دانش جدید خود را باال  ها کمک میسازمان

دانند چه چیزی را باید در  ها نمیشده در حافظه سازمانی، سازمانرهمتمرکز شوند. بدون دانش ذخی

   کاوش کنند. کجا و چگونه
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و دانش  اطالعات    ند کههست  معتقد  (5  ،2019) 1مدان ح  رومان و  بانی  منی، ال عبادی، رومان، ابوؤالم

می سازمان  حافظه  توصیف  در  را  سازمان  یک  آینده  و  حال  وضعیت  مختلف   هایایده  و  کندتواند 

چراکه راه معمول ؛  بر فناوری اطالعات نمایش دهد معماری را برای انجام مأموریت سازمانی مبتنی

ها  ارتباط و تعامل سازمان.  کار یک سازمان، ایجاد نماهایی از اجزای داخل سازمان استسازوبرای درك  

و فرهنگی موجب   با عوامل مختلف مانند دولت، بخش خصوصی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

های ورزشی باید  راین سازمانها و انتظارات متفاوت و گوناگونی مواجه شوند؛ بنابشود با خواستهمی

سازمان سایر  پاسخمانند  برای  باشگها  چابک  تغییرات  این  به  بن ویی  بتوانند  تا  و  د  مبهم  آیندۀ  رای 

 از نظر  .  (40  ،2017  زاده،میران)  ندموقع و مناسب داشته باشکنش بهو وا  کنند  گیریناشناخته تصمیم

ژانگ   شریفی سا(،  12،  1999) 2و  چالش چابکی  با  رویارویی  توانایی  برای  زمانی،  ناخواسته  های 

تهقیفا بر  غیرمنتظرۀ محیط کسب  هایدیدآمدن  و  مزایایوجدید  و تحوالت   کار و کسب  تغییرات 

چابکی را توانایی رونق و شکوفایی در محیط    (43  ،2015)  امیرنژاد و امیرنژاد.  تهاسعنوان فرصتبه

ها نباید از تغییرات محیطی سازمانند  ند و معتقدنکنشدنی تعریف میبینیمداوم و پیشدارای تغییر  

ت رقابتی در محیط بازار تصور بلکه باید تغییر را فرصتی برای کسب مزی  ؛ هراس داشته باشندخود  

نیز چابکی سازمانی را توانایی سازمان برای بقا و پیشرفت در    (1877،  4201)  3صالح و الناجی د   کنن

کند. چابکی در هر سازمان معموالا چند قابلیت  نشدنی معرفی میبینیمداوم و پیشمحیطی با تغییرات  

، واکنش سریع و  )توانایی شناسایی تغییرات  گویی پاسخاین موارد است:    شامل گیرد که  ر میرا در ب

آن(بهره از  توانایی، شایستگی )مجموعه گیری  از  بهرهای  فعالیتوها که  اهداری  را در جهت  و ها  ف 

می فراهم  سازمان  و  انعطاف  کند(، مقاصد  متفاوت  خدمات  و  محصوالت  پردازش  )توانایی  پذیری 

ترین  ها و عملیات در کوتاه)توانایی انجام فعالیت  صد مختلف با همان امکانات( و سرعتبه مقا  دستیابی

ممکن(   ساها )ساها زمان  و  جریگر  چابک.  (326  ،2017  ،4،  و   سرعت  سازی،  مفهوم   واکنش 

  ها سازمان  اینکه  برای.  کندمی  بیان  و خارج  داخل  رویدادهای   با  مواجهه  در   را  سازمان  پذیریانعطاف

انعطاف  و  سرعتبه   اطالعاتی   های و سیستم  فناوری  کارگیریبه  نیازمند  کنند،  عمل  کامل   پذیریبا 

دانشی،  گذاریرویسرمایه  روز،به   و   داخلی   هایهمکاری  وکار، کسب   فرایندهای  در   انسجام  کارکنان 

 (. 91 ،2017 ، )فخرانی، زندی و عباسی هستند یکپارچه عرضه زنجیره به و دستیابی  خارجی

 
1. Almomani, Al-Abbadi, Rumman, Abu-Rumman, & Banyhamdan, 

2. Sharifi & Zhang 
3. Salih & Alnaji 

4. Saha, Gregar & Sáha 
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 بدنی  تربیت های ورزشی و ادارات  سازمان   ،های نوین مدیریت عملکردثر از نظامأ های متیکی از حوزه 

ها به کار گرفته شود و به سازی آناین عامل باید در راستای چابک  هستند؛ بنابراین  هادر دانشگاه

ازپیش از اثرات اطالعات بیشکارگیری فناوری  هها در بهمین دلیل ضرورت دارد تا مدیران این سازمان

افزایش مثبت آن اتخاذ    برایو تدابیر الزم را    باشند   آن بر چابکی و عملکرد سازمانی خود آگاهی داشته

که بازوی اصلی ورزش هر کشور هستند،   ها دانشگاه  بدنی تربیتو ادارات    های ورزشیسازمان  کنند.

 بدنی تربیتبهبود عملکردشان به مدیریت و ارزیابی عملکرد نیاز دارند. ارزیابی عملکرد و ادارات  برای  

های شده، یکی از دغدغهها در رسیدن به اهداف ازپیش تعیینو تعیین میزان موفقیت آن  هادانشگاه

ها در راستای  نها، هدایت صحیح آترین کارکردهای ارزیابی در سازماناصلی مدیران آن است. از مهم

عنوان نهادهایی که با  ها بهیژه دانشگاهواهداف کالن ملی و توسعه در کشور است. مراکز آموزشی به 

روب جوانان  از  عظیمی  هستندهقشر  با  وظیفه  ،رو  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارند.  دوش  بر  سنگین  ای 

گاه مبین این واقعیت است  جمعیت دانشجویی عظیم، خارج از این مقوله نیست. تاریخچه ورزشی دانش

های مدیران این دانشگاه  ترین دغدغههای ورزشی دانشجویان، همواره یکی از مهمکه توجه به فعالیت

های اجتماعی در های اخیر با توجه به گسترش آسیبو در سال  است  از زمان تأسیس تاکنون بوده

ه اساسی پژوهش حاضر این  ئلرو مسازاین ؛اهمیت و حساسیت بیشتری پیدا کرده است ،میان جوانان

 بدنی تربیتاست که آیا حافظه سازمانی با نقش میانجی چابکی سازمانی بر مدیریت عملکرد ادارات  

 تأثیر دارد؟ کشور  دانشگاه های علوم پزشکی

 

 روش پژوهش
ها توصیفی و از نوع  شیوه گردآوری و تحلیل داده  لحاظنظر هدف کاربردی است و از    ر ازحاض  پژوهش 

  جامعه آماری این پژوهش  است.از نوع مقطعی    پژوهش همچنین به لحاظ زمانی این  .  پیمایشی است

 216به تعداد    های علوم پزشکی کل کشوردر دانشگاه بدنی  تربیتمدیران ارشد و کارکنان ادارات    همۀ

ی  هادادهگردآوری    شد. برایعنوان نمونه آماری انتخاب  شمار کل جامعه بهصورت تمامهکه ب  ودبنفر  

   :اند ازکه عبارت سه پرسشنامه استفاده شداز  پژوهش این 

 پنجال و  ؤس  19حاوی  که    ساخته استاین پرسشنامه را    (2010) 1آنت :  حافظه سازمانی  پرسشنامه-

چهارؤال )س  اجتماعی -سیاسی نشدالفه  ؤم تا  یک  دانش(های  هشتسؤال)  شغلی ،  تا  پنج  ،  (های 

  تا 17های ال ؤ)س پیشینهو  (16تا  13های سؤال) صنعتی ، دانش(12های نُه تا سؤال ) خارجی شبکه

 
1. Annt 



 1401، مرداد و شهریور 73،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                   324

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

پ پایای   است.  (19 این پرسشنامه در  با  های مختلف  وهشژی  پژوهش  آبه دست    82/0برابر  مد و در 

 . / تعیین شد87استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با حاضر با 

عملکرد:  پرسش-  را ساخته استپرسش(  1989) 1جیبالدرنامۀ مدیریت  این    .نامۀ مدیریت عملکرد 

صورت نامه بهپرسشهای  سؤال لیکرت است.    ای طیفدرجهگویه در مقیاس پنج  35  حاوینامه  پرسش

پایایی کلی پرسشنامه را  گزارۀ خبری با وجه نظر مثبت   گزارش   89/0طراحی شده است. بالدریج 

است. همکارانمحمدی  کرده  و  مدیریت    (2017)  مقدم  پرسشنامۀ  پایایی  میزان  خود  پژوهش  در 

طریق آزمون آلفای کرونباخ برابر با    پایایی آن ازدر پژوهش حاضر،  د.  تعیین کردن  91/0عملکرد را  

 به دست آمد.  89/0

شرفی و نامۀ چابکی سازمانی  برای سنجش چابکی سازمانی از پرسشنامۀ چابکی سازمانی:  پرسش-

،  (های یک تا شش)سؤال  پذیریچهار بعد انعطاف  گویه و    24  حاویشد که    استفاده   (1999) 2زانگ 

  19های )سؤال   و شایستگی (18 تا  13های سؤال )  ، قدرت پاسخگویی(12های هفت تا )سؤال  سرعت

مقیاس    ( 24تا   است  طیف  ایدرجهپنجدر  کلی    (2018)  نظری.  لیکرت  پایایی  خود  پژوهش  در 

به    93/0  و   88/0،  91/0،  87/0ترتیب  های آن را بهمقیاسو خرده  91/0نامۀ چابکی سازمانی را  پرسش

 / به دست آمد. 90طریق آلفای کرونباخ برابر با  در این پژوهش پایایی پرسشنامه از د.دست آور

نظیر   هایی های پژوهش، در سطح آمار توصیفی از شاخصبه اهداف و فرضیه وهش حاضر، بستهپژدر 

آزمون از  استنباطی  آمار  و در سطح  استاندارد  انحراف  و  میانگین  فراوانی،  توزیع   نظیر  هاییجداول 

دالت ساختاری و ضریب مسیر امع  ها، اسمیرنوف برای تعیین وضعیت توزیع داده-فوآزمون کلموگر

  4اس الو پی  20نسخۀ    3اس اسپیهای اسافزارها با استفاده از نرمد. همچنین این آزمونشاستفاده  

 اند. انجام شده
 

 نتایج 
  بودند.زن    نفر  40نفر مرد و    176نمونه آماری پژوهش،    فرن  216های آمار توصیفی، از  براساس شاخص

ال و کمترین درصد نمونه س  50  تا   41درصد در گروه سنی    51/43ترین تعداد نمونه آماری با  شبی

نمونه آماری  از  درصد    94  عالوه،. بهسال  قرار داشتند  30کمتر از  رصد در گروه سنی  د  6/4  آماری با 

 
1. Baldrich 

2. Sharifi & Zhang 

3. SPSS 

4. PLS 
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ساختاری گیری، مدل پس از بررسی برازش مدل اندازه . داشتند بدنیتربیت مدرك تحصیلی در رشته 

 افزار مدل اجراشده در محیط نرم  رسد.می  پژوهشهای  و مدل کلی، نوبت به بررسی و آزمون فرضیه

 .  ارائه شده است های زیرهای پژوهش به شرح شکلبرای آزمون فرضیه  اسالپی

 
 مدل ساختاری بررسی فرضیه اصلی در حالت معناداری  -1 شکل

Figure 1- Structural Model Examining the Main Hypothesis in a Significant Way 
 

فرضیه اصلی: حافظه سازمانی و معماری سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی  

 د. نثیر دارأ ای علوم پزشکی ت هدر دانشگاه بدنیتربیت ادارات 

از آزمون سوبل استفاده شد. با    د،دارمنظور بررسی و آزمون فرضیه اصلی پژوهش که متغیر میانجی  به

حافظه   پژوهش مبنی بر اینکه  فرضیه  است،  96/1از    بیشترآمد که  دست هب  z-valueبه میزان    توجه
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های علوم در دانشگاه  یبدن تربیت سازمانی بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی ادارات  

 شود. یید میأثیر دارد، تأ پزشکی ت

  صفره مقداری بین شود کاستفاده می VAFای به نام ، از آمارهتعیین شدت تأثیر متغیر میانجیای بر

تربودن تأثیر متغیر  تر باشد، نشان از قوینزدیک  ه یککند و هرچه این مقدار برا اختیار می  یکو  

از طریق    VAFسنجد. مقدار  اثر کل را می  اقع، این مقدار نسبت اثر غیرمستقیم برومیانجی دارد. در

 :شودفرمول زیر محاسبه می

 
، مقدار ضریب مسیر بین میانجی  bمقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی،    a  این فرمول،در  

 مقدار ضریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته است.  cو وابسته و 

 
مستقیم ثیر  أ تدست آمد و با توجه به مقدار    به  VAF  ،244/0ثیر متغیر میانجی با استفاده از  أ مقدار ت

ثیر  أ ثیر مستقیم بیشتر از تأ مقدار ت  گفت کهتوان  می  ،بود  799/0وابسته که برابر با  متغیر مستقل بر  

 غیرمستقیم است. 

های علوم پزشکی  در دانشگاه بدنیتربیت ابعاد حافظه سازمانی بر مدیریت عملکرد ادارات  فرضیه اول:

 د. نار داراداثر معن

 های زیر ترسیم شد. منظور بررسی این فرضیه مدل به شرح شکلبه
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 مدل ساختاری فرضیه ابعاد حافظه سازمانی پژوهش در حالت معناداری  -2 شکل

Figure 2- Structural Model Examining the Dimensions of Organizational Memory 

Hypothesis in a Significant Way  
 

  ، ر تمامی ابعاد به غیر از بعد دانش صنعتیبثیر ابعاد حافظه کاری  تأ برای    شمارۀ دو،با توجه به شکل  

ابعاد دانش سیاسی  کرد که  عنوان    توانرو می ازاین  ؛است  96/1از    بیشترآمده  دستهب  Tمقدار آماره  

بدنی  تربیتبیشینه حافظه کاری بر مدیریت عملکرد ادارات    و   اجتماعی، دانش شغلی، شبکه خارجی

، ضریب مسیر  شمارۀ دو د. همچنین با توجه به شکل  ندار دارنااثر مع  ای علوم پزشکی هدر دانشگاه

برای بعد دانش شغلی  β  = 0/  456برابر با )آمده برای بعد دانش سیاسی اجتماعی  دستهب  برابر با (، 

(350    /0=  β)،  ( 0/  152برای بعد شبکه خارجی برابر با=  β)    برای بعد بیشینه برابر باو  (0/  466=  β )  

توان پس می  است؛صورت مستقیم  هاین رابطه ب  ،آمده مثبت استدستهازآنجاکه ضریب مسیر ب.  است

بیشینه حافظه کاری بر   و  ابعاد دانش سیاسی اجتماعی، دانش شغلی، شبکه خارجی  کرد کهعنوان  

 د. نر دارادامعن های علوم پزشکی اثر مثبت ودر دانشگاه بدنیتربیتمدیریت عملکرد ادارات 
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های علوم در دانشگاه  بدنی تربیترد ادارات  ابعاد چابکی سازمانی بر مدیریت عملک  : دوم پژوهشفرضیه  

   د.ندار داراپزشکی اثر معن

 
 مدل ساختاری فرضیه ابعاد چابکی سازمانی پژوهش در حالت معناداری  -3 شکل

Figure 3- Structural Model Examining the Dimensions of Organizational Agility 

Hypothesis in a Significant Way 
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 سازمانی پژوهش در حالت ضریب استانداردمدل ساختاری فرضیه ابعاد چابکی -4 شکل

Figure 4- Structural Model Examining the Dimensions of Organizational Agility 

Hypothesis in Standard Coefficient Way 
 

آمده  دستهب  Tمقدار آماره  ثیر ابعاد چابکی سازمانی در تمامی ابعاد  أبرای تشمارۀ سه،  با توجه به شکل  

از  شبی میازاین   ؛است  96/1تر  عملک  گفتتوان  رو  مدیریت  بر  سازمانی  چابکی  ابعاد  ادارات که  رد 

شمارۀ چهار، همچنین با توجه به شکل    د.ندار داراهای علوم پزشکی اثر معندر دانشگاه بدنی  تربیت

ابعاد مثبت  دست هضریب مسیر ب برای تمامی  ب  .استآمده  آمده مثبت  دسته ازآنجاکه ضریب مسیر 

ابعاد چابکی سازمانی بر مدیریت    ان کرد کهتوان عنوپس می  است؛صورت مستقیم  این رابطه به  ،است

 . دنداری دارامثبت و معن های علوم پزشکی اثرر دانشگاهدبدنی تربیت عملکرد ادارات 
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 گیرینتیجه بحث و 
حافظه سازمانی و ابعاد آن بر مدیریت عملکرد با نقش میانجی چابکی سازمانی    ،نتایج پژوهش نشان داد 

 سازمانی توان گفت حافظهرو می ازاین  ؛ د نثیر دارأ ای علوم پزشکی تهدر دانشگاهبدنی  تربیت ادارات  

 است هوشمندی موجودیت سازمانیحافظه    ،درحقیقت ت.اس منفعل اطالعاتی سیستم یک از فراتر

 از یکی سازمانی، حافظه بهبود و ایجاد .است عمل به هاآن کنندهتبدیل و اطالعات دهندهل انتقا که

 سازمانی دانش  .است سازمان در موجود دانشی هایاز سرمایه صیانت و فکری منابع  مدیریت  های شیوه 

 یابد،می تکامل و رشد ،شودمی شروع  سازمان جاری عملکردهایو   گذشته هایآموخته  و تجارب از

و از یاریبسطور منظم  به افراد سازمانی افکار  افرادگونهبه و بخشدمی جهت را اقدامات   در را ای 

  کریمینشاط و  همسو با نتایج،  .کند می  کمک هاآن الزامات پیچیده و جدید لئمسا با ثرترؤم  مواجهه

حافظه سازمانی با اکتساب، حفظ و نگهداری، و توزیع دانش سازمانی    ،پژوهشی نشان دادند در    (2017)

منی ؤالم   .استثری در این زمینه  ؤها جلوگیری کند و قادر به ایفای نقش مشدن آنتواند از فراموش می

تواند وضعیت  اطالعات و دانش در حافظه سازمان می  دادند،   در پژوهش خود نشان  (2019)  و همکاران

مختلف معماری را برای انجام مأموریت سازمانی   هایایده  و  کندحال و آینده یک سازمان را توصیف  

 برای اینکه کارکنان سازمان به منابع ارزشمندی برای سازمان. بر فناوری اطالعات نمایش دهدمبتنی

نفعان سازمان  م مدیریت عملکرد کارکنان با نیازهای و انتظارات ذی شوند، ضرورت دارد تا نظاتبدیل  

های بهبود خود را بر  ها و برنامهها بدانند انتظار از آنان چیست و تالش برقرار کند تا آن  ثرؤارتباط م

کند تا سطح دانش جدید خود ها کمک میحافظه سازمانی به سازمان  بنابراین  ؛ندآن اساس تنظیم کن

شده در حافظه  د و بر کسب دانش جدید متمرکز شوند. بدون دانش ذخیرهنتلفیق کن  ببرند، را باال  

 سازمانی حافظه دانند چه چیزی را باید در کجا و چگونه کاوش کنند. سیستمها نمیسازمانی، سازمان

 را هاآن  از مجدد استفادۀ و توزیع و دارد عهده  بر را  سازمان سطح در پراکنده هایدانش تجمیع

مدیریت عملکرد منابع انسانی نقش تبدیل استعداد به عملکرد را بر عهده دارد که    . کند می پذیرنامکا

العات و دانش در حافظه سازمان  اط   یابد. دست میبا برداشتن موانع و تشویق منابع انسانی به این کار  

و دیدهای مختلف معماری را برای انجام   کندسازمان را توصیف    تواند وضعیت حال و آینده یکمی

مبتنی نمایش دهد مأموریت سازمانی  اطالعات  فناوری  برای درك    زیرا؛  بر  کار یک سازوراه معمول 

 سازمان، ایجاد نماهایی از اجزای داخل سازمان است.

نشان داد همچنین   پژوهش  ادارات    ،نتایج  بر مدیریت عملکرد  در   بدنی تربیتابعاد چابکی سازمانی 

. چابکی در هر سازمان معموالا چند قابلیت را  داشتداری  امثبت و معن  های علوم پزشکی اثردانشگاه
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بر شاملمی  در  که  است:  گیرد  موارد  و    گوییپاسخ  این  سریع  واکنش  تغییرات،  شناسایی  )توانایی 

آن(، شایبهره از  تواناییستگی )مجموعه گیری  از  بهرهای  فعالیتوها که  و ری  اهداف  را در جهت  ها 

می فراهم  سازمان  انعطافمقاصد  و  کند(،  متفاوت  خدمات  و  محصوالت  پردازش  )توانایی  پذیری 

ترین  ها و عملیات در کوتاه)توانایی انجام فعالیت  به مقاصد مختلف با همان امکانات( و سرعت  دستیابی

  هایآمدن بر تهدیدقیهای ناخواسته برای فاتوانایی رویارویی با چالش چابکی سازمانی،  . ممکن(زمان 

ادارات  ت.  هاسعنوان فرصتکار و کسب مزایای تغییرات و تحوالت بهوجدید و غیرمنتظرۀ محیط کسب

ها  ها با سازمانبودجۀ آنیندها و  ااند و ساختارها، فرهای دولتیسازمان  وها جزدانشگاه در  بدنی  تربیت

هایی  ها را به سازمانتوان این سازمانست؛ بنابراین میامتفاوت  ی در حوزۀ ورزش  های خصوصو بخش

ثیر چابکی سازمانی بر  أ ت  بررسی  در  (2017)  زادهمیران ،همسو با این نتایج کرد.  پویا و چابک تبدیل  

به این نتایج دست یافت که بین    ،عملکرد سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

 ؛ چابکی و عملکرد سازمانی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان بیرجند رابطه معنادار وجوددارد

 .  ین سرعت و عملکرد سازمانی این سازمان تاایید شد ب داراهمچنین وجود رابطه معن

 هایهم سازمان و خصوصی بخش هایموفقیت سازمان کلید هم انسانی منابع  ،توان گفتبنابراین می

 فراهم ها برای سازمان را منابعی  کارکنان که است آن عمومی باورهای از یکی ت. اس دولتی بخش

 ند.کن متمرکز دیدگاه سازمان و مأموریت اهداف،  بر را خود تالش مؤثر، طوربه بتوانند تا آورندیم

 از بسیاری و شودمی سازمانی محسوب عملکرد در نهایی کنندۀتعیین عامل انسانی  منابع مدیریت

های اند. نظامگرفته کار به عملکرد سازمانی  بهبود منظوربه را عملکرد کنندۀتقویت اقدامات ها سازمان

نیاز به چرخش   بنابراین  هستند؛وری نیروی کار  در ارتقای بهره سنتی ارزیابی عملکرد فاقد کارایی الزم  

در مدیریت   تچشمگیری محسوس اس  طوربههای نوین مدیریت عملکرد  ها به نظاماز این نوع نظام 

و با ایجاد هماهنگی و    است  راستا قرار گرفتهعملکرد نوین، اهداف کارکنان و اهداف سازمان در یک  

 دارند.  خاطر شتر به سازمان احساس تعلقیبهای الزم توسط سرپرستان، افراد هرچه ارائه راهنمایی

 

 تشکر و قدردانی 
در مطالعه حاضر، کمال تشکر و قدردانی خود را    نویسندگان این پژوهش از تمامی شرکت کننندگان 

 .کنندابراز می
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