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 مازندران استان ورزش و جوانانکل  هدر کارکنان ادار رییبا نگرش به تغارتباط بین یادگیري سازمانی 
 *سیاوش خداپرست سرشکهسید محمد حسین رضوي، 

 لدانشجوي دکتري مدیریت ورزشی دانشگاه شما، دانشیار دانشگاه مازندران
  مقدمه

امروزه با وجود سرعت ها، از انجام فرآیندهاي تغییر، بدست آوردن موقعیت جدید با تغییر روش کارشان است؛ هدف بسیاري از سازمان
هاي عصر  هاي مدیریت سازمانی براي تطبیق ویژگی هاي نوین، دیگر کمتر کسی است که در ضرورت تغییر شیوه و فناوريتغییرات در دانش 

بنابراین باتوجه به نقش یادگیري سازمانی در بهبود روند تغییر در سازمانها بحث اصلی پژوهش حاضر، بررسی .جدید، تردید داشته باشد
باشد هایی می نگرش تغییر سازمانی در اداره کلورزش و جوانان استان مازندران است و به دنبال ارایه راهکارتأثیر ابعاد یادگیري سازمانی بر 

. هاي ورزشی بوجود آورد که بتوان بوسیله آن با تقویت ابعاد یادگیري سازمانی در کارکنان ادارات ، تغییرات موفقیت آمیزي را در سازمان
، مساله اصلی در این تحقیق این می باشد که چه ارتباطی بین یادگیري سازمانی و نگرش به تغییر نهایتا باتوجه به مطالب ذکر شده

نی سازمانی در کارکنان  اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران وجود دارد؟ و رابطه بین ابعاد یادگیري سازمانی با نگرش به تغییر سازما
 چگونه است؟ 

  روش شناسی
و از  توجه به موضوع و اهداف مورد پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است و گردآوري داده ها به صورت میدانی روش انجام تحقیق با
 .می باشد کاربردي ،لحاظ استفاده از نتایج

نه ، که به دلیل محدودیت نمواستنفر  67مازندران   جامعه آماري در این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
گیري شامل سه پرسشنامه اصالعات فردي، پرسشنامه  ابزار اندازه. باشد آماري برابر با جامعه آماري در دسترس و بصورت تمام شمار می

پایایی . است) 1989(و پرسشنامه آمادگی براي تغییر سازمانی دانهایم ) 2001(یادگیري سازمانی یوسفی برگرفته از پرسشنامه نیفه 
و پرسشنامه  816/0نفر با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ براي پرسشنامه یادگیري سازمانی  20یک مطالعه مقدماتی بر روي ها در پرسشنامه

استانداردو  سطح آمار و انحراف  ، درصدمیانگین در دوسطح آمار توصیفی شامل فراوانی،. براي بدست آمد 843/0نگرش به تغییر سازمانی 
 .کالموگراف اسمیرنف، ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردیداستنباطی شامل آزمون 

  از تجزیه و تحلیل آماري مشاهده گردید که بین یادگیري سازمانی با نگرش نسبت به تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
با نگرش نسبت به تغییر در  مشترك نشیبو  هاي ذهنی ی،مدلستمیتفکر سبین مولفه . و مستقیمی وجود دارد معنادارمازندران ارتباط 

تسلط همچنین نتایج نشان داد که بین ابعاد . دار و مستقیمی وجود دارد مازندران ارتباط معنی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان
 .داري مشاهده نگردید با نگرش نسبت به تغییر ارتباط معنی یگروه يریادگي و یفرد

  بحث و نتیجه گیري
درصد است که نشان  76مازندران  میزان یادگیري سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استانتجزیه و تحلیل توصیفی نشان داد که 

 7/72درصد، مولفه مدل ذهنی  7/78همچنین میزان مولفه تسلط فردي . دهنده وضعیت باالتر از متوسط یادگیري سازمانی کارکنان دارد
توان بیان  درصد بدست آمد که می 5/78درصد و نگرش سیستمی 14/74درصد، مولفه بینش مشترك  77ري گروهی درصد، مولفه یادگی

در نتیجه در سازمانی با سطوح باالي . تري قرار دارد هاي یادگیري سازمانی، مولفه تسلط فردي در وضعیت مطلوب داشت که در بین مولفه
هایی با چنین  سازمان. دهند د را براي خلق نتایجی که براي انها واقعا مطلوب است، افزایش مییادگیري سازمانی، افراد پیوسته توانایی خو

 .کنند ها اعمال می ها، عالئم را از محیط دریافت، تفسیر و در فرصت یی به دلیل تشویق و نوآوري، کسب دانش و توسعه قابلیت ها ویژگی
درصد بدست آمد که نشان دهنده وضعیت  68مازندران   کل ورزش و جوانان استانکارکنان اداره نگرش نسبت به تغییر همچنین میزان 
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درصد، % 1/66همچنین میزان مولفه عاطفی . باشد مازندران می  نسبتا مطلوب و مثبت نگرش نسبت به تغییر در کارکنان اداره کل استان
نگرش هاي  توان بیان داشت که در بین مولفه آمد که می درصد بدست 8/74درصد و مولفه رفتاري نگرش به تغییر  5/70مولفه شناختی 
 . تري قرار دارد ، مولفه رفتاري در وضعیت مطلوبنسبت به تغییر

مازندران  بین یادگیري سازمانی با نگرش نسبت به تغییر در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استانتجزیه و تحلیل استنباطی نشان داد که 
و ) 2007هایت و هاکو،(، )1387خاکزار بفروئی ،(،  که با نتایج تحقیقات) r005/0=p,=  219/0(قیمی وجود دارد و مست معنادارارتباط 

 .در ارتباط بین یادگیري سازمانی با نگرش به تغییر همسو است) 2008هاکو، (
همچنین توجه به . کند بلکه براي موفقیت نیز فراهم می ،ها نه تنها بهترین فرصت را براي بقا ، براي سازمانیادگیري در سطح سازمان

باشد، بلکه یک عنصر راهبردي و تعیین کننده بقاي سازمان است، به نحوي که رابطه سیستماتیک و  یادگیري یک امر زودگذر و روزمره نمی
تر وجود  هاي یادگیري و از آن مهم توانایی. ود داردها وج هاي یادگیري و استقبال و ایجاد تغییردر سازمان اي بین استراتژي، مکانیزم یکپارچه

، گروهی و سازمان کننده را در سطوح فردي اشتیاق و تعهد افراد به برنامه تغییر موتور محرك تغییر بوده و فقدان آنها فرآیندهاي تقویت
 .شود هاي تغییر می اثر شدن برنامه کسب و کار مختل ساخته و از این طریق باعث شکست یا کم

 تغییر سازمانی، اداره، ورزش و جوانان، یادگیري :واژگان کلیدي
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