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 ایران. ا. هاي یادگیري سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جرابطه قابلیت
  امین کالنیامیرمسعود محمدي شمس آبادي، سجاد طیبی، 

 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس، تهران، ایران). 3و 1
 کارشناس ارشد، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان). 2

 مقدمه
 در. کندمی پذیرانطباق استراتژیهاي به داشتن ملزم را آنها آن، سریع تغییرات هک کنندمی فعالیت محیطی در کنونی هايسازمان

 عنوان به که است موضوعی شوند، موفق بینیپیش قابل غیر و پویا محیطی میتوانند در چگونه سازمانها که مشکل این واقع
 و مجازي سازمانهاي مجدد، بهنگام، مهندسی دتولی مثل مختلفی راهکارهاي هرچند. شودمی شناخته امروز دنیاي مهمترین چالش

 مهمی قابلیت به تبدیل چابکی محیطی، چنین در. است آنها ترینمحبوب سازمان از گشتن چابک اما شده اند، معرفی شبکه سازي
ی در ورزش و با توجه به پیشینه تحقیق، تنها مطالعه در زمینه چابک ).1(دارد  سازمان عملکرد بر بسیاري که تأثیرات است شده

این . اي با نام چابکی سازمانی المپیک طراحی کردندآنها پرسشنامه. انجام شد) 2010(رویدادهاي ورزشی توسط فارل و کانل 
و داراي ابعاد اندازه سازمان، مقاومت ) 2010(هاي المپیک زمستانی ونکور کانادا پرسشنامه در زمینه چابکی در برقراري امنیت بازي

یادگیري و چابکی "در تحقیقی با عنوان ) 1387(کرمانی  ).2(پذیري و نیاز به تخمین پیچیدگی محیط بود ییر، انعطافدر برابر تغ
ابکی و یادگیري سازمانی دو عاملی هستند که به این نتیجه دست یافت که؛ چ "سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سالمت

فرصت هاي پدید آمده به بهترین نحو استفاده  رتري با تغییر و تحوالت داشته باشد و ازمدیر را قادر می سازند برخورد صحیح و موث
با توجه به پیشینه موضوع، هدف از  .)3( همچنین می توانند منجر به رشد و سازگاري بهتر و مدیریت صحیح تغییرات شوند. نماید

 .وزارت ورزش و جوانان جمهوري اسالمی ایران بود پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ابعاد یادگیري و چابکی سازمانی در
  روش شناسی

با ). ~300N(تشکیل دادند  1392روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماري آن را کلیه کارشناسان این وزارتخانه، در سال 
آوري اطالعات پرسشنامه ابزار جمع ).=133n(دهند نفر، نمونۀ آماري این پژوهش را تشکیل می 169توجه به جدول مورگان، 

، گویه 5تعهد مدیریت (قابلیت یادگیري سازمانی  4گویه براي  17که شامل ) 2005گومز، (هاي یادگیري سازمانی استاندارد قابلیت
باشد و چابکی سازمانی می) گویه 4سازي دانش و انتقال و یکپارچه گویه 5گري ، فضاي باز و آزمایشگویه 3دید سیستمی 

مدیریت تغییر، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت (مولفه  3در را اي، که چابکی سازمانی گزینه 5سوال  30حاوي ) 2007یدزر، اسپا(
پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ درحد قابل قبولی براي . مورد سنجش قرار می دهد) منابع انسانی

تجزیه و تحلیل .  بدست آمد، که حاکی از ثبات ابزار اندازه گیري بود) =938/0α(کی سازمانیو چاب) =945/0α(یادگیري سازمانی 
کالموگروف اسمیرنوف، ضریب (و استنباطی ) میانگین و انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی(ها با استفاده از آمار توصیفی داده

 . انجام گرفت) ≥05/0p(داري در سطح معنی) هاي فریدمنهمبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و رتبه بندي بین مولفه 
 یافته هاي پژوهش

و مدیریت کیفیت جامع براي  )µ=48/2(دید سیستمی براي یادگیري سازمانی  اسیمق خرده نتایج پژوهش حاکی از آن بود که
همچنین یادگیري . دست آورندهاي متغیر مورد نظر برا نسبت به دیگر مؤلفه نیانگیمبیشترین  ،)µ=62/2(چابکی سازمانی 

با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض ). =05/0p≤ ،816/0r(ي معناداري با چابکی سازمان دارد سازمانی رابطه
-تغییر در میزان چابکی سازمانی را تبیین می% 64، )هاي یادگیري سازمانیقابلیت(بین استقالل خطاها از یکدیگر، متغیرهاي پیش

 .مایندن
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 تنظیم شده در مورد  متغیرهاي پیشگو وارد در تحقیق Rمجذور : 3جدول 
آزمون دوربین 

 واتسون
سطح معنی داري 

F 
تنظیم  Rمجذور معیار انحراف

 شده
 مدل R Rمجذور

09/2 001/0 33/0 65/0 64/0 81/0 1 

 )، فضاي باز و آزمایشگري و دید سیستمیتعهد مدیریت، انتقال و یکپارچه سازي(یادگیري سازمانی : متغیرهاي پیشگو
 چابکی سازمانی: متغیر مالك

باشد معنادار می 05/0که در سطح ) =001/0Sig(و سطح معناداري به دست آمده  =79/15Fلذا در ادامه با توجه به مقدار     
)P<٠.٠۵(بر این اساس مولفه هاي . بیین کنندتوان گفت که متغیرهاي مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را به خوبی ت، می

 .پیش بین یادگیري سازمانی به همراه ضرایب تاثیر هر  کدام در ادامه نمایش داده شده است
 بحث و نتیجه گیري 

شود، مسئوالن و سیاستگذاران وزارت ورزش و جوانان توجه خاصی به عامل می هاي پژوهش پیشنهاددر مجموع با عنایت به یافته
هاي نو و خالق براي اصالح ساختار و عملکرد سازمان در جهت نیل به یک سازمان چابک داشته ارکنان و ارائه شیوهیادگیري ک

 .باشند
 هاي کلیديواژه

 هاي ورزشیسازمان یادگیرنده، سازمان چابک، سازمان 
 منابع
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، یادگیري و چابکی سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سالمت، ششمین همایش ساالنه دانشجویان مدیریت خدمات 1387کرمانی، بهناز،  .3
 .www.mgtsolution.comسایت . بهداشت و درمانی کشور

هاي ، وضعیت چابکی بیمارستان1390رحیم؛ ایوبیان، علی؛ باقریان محمودآبادي؛ محمد، یارمحمدیان، محمدحسین؛ سموعی، راحله؛ خدایاري،  .4
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