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 های ارتباطات و اطالعات در مدیرانبررسی رابطه  یادگیری سازمانی با بکارگیری فناوری

 ستان تهرانادارات ورزش و جوانان ا 
 . سید محمد حسین رضوی2. مجید نامور 1

 . دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه شمال1

 . دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه مازندران2

 

 مقدمه

 مفاهیم جمله از. گرددمی مطرح مدیریت چالش رینتبزرگ عنوان به خود و تغییرات قطعیت عدم سازمانها در محیط دچار اداره امروزه

امروزه به کارگیری  .(1است ) سازمانی یادگیری و یادگیرنده هایگردیده، سازمان مطرح فوق هایتحوالت و دگرگونی اثر در که نوینی

. با توجه به اینکه تا (2)مانی است ها و عاملی مهم در ایجاد و حفظ یادگیری سازفناوری ارتباطات و اطالعات یک منبع قدرت در سازمان

 جوانان و ورزش ادارات مدیران در اطالعات و ارتباطات هایفناوری بکارگیری با سازمانی یادگیری رابطه کنون پژوهشی در زمینه بررسی

 تهران صورت نگرفته است، محققین درصدد انجام این پژوهش برآمدند. استان

 شناسیروش

وع همبستگی و به شیوه پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران ادارات تربیت بدنی استان این پژوهش، توصیفی از ن 

گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از دو اند. روش نمونهنفر تشکیل داده 22تهران به تعداد 

تهیه شد.  "پیتر سنگه"یادگیری سازمانی دگیری سازمانی بر مبنای ابعاد پنجگانهپرسشنامه که پرسشنامه نخست، جهت ارزیابی یا

( توسط جامعه آماری بود که توسط پژوهشگر و بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش ICTپرسشنامه دوم جهت بررسی میزان کاربرد )

ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ایایی پرسشنامهساخته شد. روایی هر دو پرسشنامه با نظر کارشناسان تأیید گردید. برای پ

ها از روش آمار توصیفی و آمار استباطی مانند خی دو و بدست آمد. برای تحلیل داده 2926و  2992ضریب پایایی دو پرسشنامه به ترتیب 

 استفاده شد. SPSS20همبستگی اسپیرمن و از نرم افزار 

 هایافته

های ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سنگه، یادگیری سازمانی دارای پنج بعد مهارت فردی، مدلی پیتر بر اساس نظریه 

های ذیل را بوجود آورد. بین ابعاد نظریه پیتر سنگه و فرضیه ICTی هر یک از این ابعاد با به کارگیری سیستمی می باشد که رابطه

داری وجود دارد. بین تهران رابطه معنی استان جوانان و ورزش ادارات ( در مدیرانICTهای ارتباطات و اطالعات )بکارگیری فناوری

تهران  رابطه معنی داری  استان جوانان و ورزش ادارات ( در مدیرانICTهای ارتباطات و اطالعات )یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری

 متغیر شاهد تغییر )افزایش یا کاهش( در متغیر دیگر خواهیم بود.وجود دارد. و در صورت بروز تغییر )افزایش یا کاهش( در یک 

 گیرینتیجه

اطمینان، بین یادگیری سازمانی و بکارگیری  %95های صورت گرفته، نتایج این پژوهش نشان داد که با ها و تحلیلبا توجه به داده 

چنین بین دو متغیر داری وجود دارد و همتهران رابطه معنی اناست جوانان و ورزش ادارات ( در مدیرانICTفناوری ارتباطات و اطالعات )

 همبستگی مستقیم و مثبت وجود دارد. 

 یادگیری سازمانی، فناوری اطالعات و ارتباطات واژگان کلیدی:
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