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 های آن با عملکرد سازمانی در اداره کل بررسی ارتباط قابلیت یادگیری سازمانی و مؤلفه
 ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

 . مهدی سالطین3. مجید خرسندی  2. زهراسادات میرزازاده  1
 . استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد1

 یت ورزشی. کارشناس ارشد مدیر3و2
 

 مقدمه
ها و دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی انکار ناپذیر اسات  امروزه اهمیت مدیریت و اطالعات نوین مدیریت جهت اداره مطلوب سازمان

 (. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین قابلیت یادگیری و عملکرد سازمانی در اداره کال ورزش و جواناان  1329)کالنی و همکاران، 
 استان خراسان رضوی بود.

 شناسیروش 
همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه کارشناسان، اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل دادناد   -تحقیق از نوع تحلیلی 

(92N=و نمونه آماری به صورت کل )بلیات یاادگیری   هاای تعادیل شاده قا   آوری اطالعات پرسشانامه شمار در نظر گرفته شد. ابزار جمع
ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل ( بود که روایی آن2221( و عملکرد سازمانی )براون، 2225سازمانی )گومز، 

 ( انجام گرفت.  ≥p 25/2داری )ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنیداده
   هایافته
-را نسبت به دیگار قابلیات   نیانگیمدید سیستمی، بیشترین  اسیمق خرده ها نشان داد کهتجزیه و تحلیل دادههای آماری حاصل از گزاره

با توجه باه وجاود    .ی معناداری با عملکرد سازمان دارندهای یادگیری سازمانی رابطهچنین قابلیتهای یادگیری سازمانی بدست آورد. هم
تغییار در میازان    % 26های یادگیری ساازمانی(،  بین )قابلیتطاها از یکدیگر، متغیرهای پیشرابطه خطی بین متغیرها و فرض استقالل خ

 نمایند.عملکرد سازمانی را تبیین می
 های آماری، میزان و جهت تأثیر هر یک از متغیرهای پیش بین بر عملکرد سازمانیکنندهمشخص -1جدول 
 سطح معنی داری T شده بتای استاندارد ضرایب غیر هنجاری شاخص آماری مدل

 خطای استاندارد ضرایب رگرسیون
 622/2 259/2 - 329/1 612/2 عدد ثابت

 )معنی دار(*232/2 232/2 362/2 922/2 21/2 تعهد مدیریت

 223/2 356/2 222/2 262/2 221/2 دید سیستمی
 )معنی دار(*225/2 231/2 332/2 222/2 926/1 فضای باز و آزمایشگری

 122/2 395/1 199/2 225/2 235/1 و یکپارچه سازی انتقال

 
های تعهد مدیریت باشد، مؤلفههای یادگیری سازمانی که بر  عملکرد سازمانی افزاینده میتوان گفت تأثیر مؤلفهبر اساس جدول فوق می

 باشند.و فضای باز و آزمایشگری می
 گیرینتیجه

های یادگیری چنین از بین مؤلفهکننده عملکرد سازمانی باشد. همبینیتواند پیشنی میهای یادگیری سازمانتایج نشان داد که مؤلفه
 تعهد مدیریت و فضای باز و آزمایشگری بر عملکرد سازمانی داشته است. سازمانی بیشترین تأثیر را 
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ها در کارکنان ایجاد این قابلیت ونگیو چگ سازمانی یادگیری اهمیت درک برای رسد با توجه نتایج تحقیق مدیرانبنابراین به نظر می
 باید اهتمام کافی بورزند.

 های یادگیری سازمانی، عملکرد سازمانی، اداره ورزش و جوانانقابلیت واژگان کلیدی:
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