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چکیده
هدف این پژوهش اولویتبندی ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارههای کل ورزش و جوانان غرب ایران بود.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان این ادارههای کل ( )N=302و روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بود
که حجم آن با استفاده از جدول مورگان  020نفر برآورد شد .جهت جمعآوری دادهها از پرسشنامه ابعاد
سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز ( )0991استفاده کردیم .روایی این ابزار اندازهگیری را استادان مدیریت
ورزشی تأیید کردند و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی آن  a=0/91به دست آمد.
روش تحقیق از نوع توصیفی -میدانی بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی و آزمونهای
آماری کلموگروف اسمیرنوف ،تی تکنمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده
شد.
طبق یافتهها میان سطوح یادگیری فردی ،یادگیری گروهی و یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود
داشت ( .)P≥0/00بین ابعاد سازمان یادگیرنده نیز یادگیری مداوم ،اولین و توانمندسازی آخرین اولویت را
داشتند.
سازمانی ،به ابعادی نظیر توانمندسازی ،یادگیری گروهی ،سیستمهای ادغامشده و پیوند با سیستم نیز بیشتر
توجه کنند و با استفاده از راهکارهای عملی زمینه تحقق سازمان یادگیرنده را فراهم آورند.
کلیدواژهها :سازمان یادگیرنده ،کارکنان ،اداره کل ورزش و جوانان.
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درنهایت ،پیشنهاد میشود مدیران این ادارههای کل با درنظر داشتن یادگیری فردی به منزله اساس یادگیری
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مقدمه
نیروی انسانی عامل اصلی کارآیی و پیشرفت امور در هر سازمانی است با توجه به اهداف سازمانی ادارههای
کل ورزش و جوانان ،این موضوع در جامعه حاضر اهمیت بیشتری مییابد .نگریستن به سازمان به منزله یک
نظام یادگیری بحث جدیدی نیست .رویکرد «سازمان به منزله یک نظام یادگیرنده» در اوایل دهه  90مطرح
شد( .)0امروزه سازمان یادگیرنده به طور فزایندهای در میان سازمانهایی که به افزایش مزیت رقابتی ،نوآوری
و اثربخشی عالقهمندند ،هدف توجه ویژه قرار گرفته است .عصر حاضر ،دوره تغییرات شتابزده و عدم
اطمینان به آینده است .تغییراتی که اگر سازمان خود را با آن موافق نسازد ،چهبسا به ورطه نابودی کشیده
شود( .)3تعاریف متعددی از سازمان یادگیرنده صورت گرفته است؛ به عقیده کارلسون ( ،)3002سازمان
یادگیرنده ،جایی است که افراد پیوسته با استفاده از ظرفیتهایشان در بهوجودآوردن نتایجی که واقعاً
خودشان به آن تمایل دارند ،سهیماند ( .)2همچنین این سازمان ازنظر گاروین ،اموندسن و جینو ()3002
دارای محیط حامی یادگیری (امنیت روانی ،استقبال از تفاوتها ،پذیرش ایدههای جدید) ،اعمال و فرآیندهای
یادگیری (زایش ،گردآوری ،تفسیر و انتشار اطالعات) و رهبران سازمانی مشوق یادگیری است (.)4
اگرچه تعریفهای سازمان یادگیرنده به نظر متفاوت میآیند ،تمام آنها بر نکاتی چون افزایش فرصت و
ظرفیت یادگیری در سراسر سازمان ،تحول گرایی ،تطبیق سریع با تغییرات محیطی ،استفاده از قدرت خالقیت
و تقویت و توسعه دانش و بینش کارکنان تأکید دارند .بنابراین سازمانها برای ادامه حیات خود به بهرهگیری
از راهبردهای سازمان یادگیرنده نیازمندند.
سازمان یادگیرنده ،از دیدگاه پدلر ،بورگن و بویدل ( )0990یادگیری را به صورت دستهجمعی و بهگونهای
مؤثر محقق میسازد و خود را به شیوهای مستمر و مؤثر با دگرگونیها هماهنگ میکند( .)0بنابراین کلید
اصلی شکوفایی سازمانی و کارآیی کارکنان نهادینهکردن چنین فرهنگی در سازمان است؛ چراکه دانش ،داشتن
توان رقابت و مهارتهای جدید تضمینی برای موفقیت آینده سازمان است ( .)1به عبارت دیگر ،توسعه
روابط سازنده و تشویق مذاکره بین جهت انتقال تجربهها و مهارتها میان اعضای سازمان ،به ایجاد سازمان
یادگیرنده کمک خواهد کرد( .)2در همین زمینه مارسیک و واتکینز ( )0991هفت اصل را درباب تحقق
سازمان یادگیرنده بیان میکنند که عبارتاند از:
 .1ایجاد فرصتهای یادگیری مستمر :افراد میتوانند در کنار شغل خود یاد بگیرند .فرصتها برای رشد و
 .2ارتقای گفتوگو و تبادل نظر :یعنی مهارت یافتن افراد در استدالل و بیان دیدگاهها و استفاده از
بازخوردها.
 .3ترغیب همکاران و یادگیری گروهی :بدینمعناست که الگوهای متعدد تفکر به یادگیری بهتر کمک کنند.
 .4استقرار نظامهایی برای دستیابی و تسهیم دانش :نظامهای فناوری سطح پایین و باال با کار ترکیب شده
است و استفاده از آنها به انتقال بهتر دانش کمک میکند.
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آموزش مداوم مهیا میشوند.
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 .5توانمندسازی افراد به سوی چشمانداز جمعی :یعنی اینکه درگیری کارکنان در مسئولیتها و
تصمیمگیریها در آنان انگیزه یادگیری ایجاد میکند.
 .6اتصال سازمان با محیط :حاکی از آن است که با کمک به کارکنان ،آنها محیط را بررسی و کارهایشان را
براساس آن تنظیم کنند.
 .7مدل رهبران و حمایت از یادگیری :بدینمعناست که مدیران با الگوقراردادن خود درجهت یادگیری
تالش میکنند(.)2
ازاینرو ،روند تغییرات کنونی مدیران سازمان را به این باور رسانده است که بدون یادگیری سازمانی و توجه
به هریک از ابعاد فوق هیچ روشی برای موفقیت پایدار سازمان وجود ندارد و ازآنجاکه فرایندهای برتر
یادگیری دربرگیرنده منبعی از مزیت رقابتی هستند ،ایجاد سازمان یادگیرنده اولین و مهمترین اقدام راهبردی
برای دستیابی به کیفیت و تعالی سازمانی است و ارتقای عملکرد را درپی خواهد داشت.
ازآنجاکه عصر حاضر ،دوره تغییرات شتابزده و عدم اطمینان به آینده است اگر سازمان خود را با آن موافق
نسازد ،چهبسا به ورطه نابودی کشیده شود( .)3بنابراین با توجه به ارتباط مثبت پیشرفت ورزش در هر کشور
با نحوه عملکرد سازمانهای ورزشی و بهویژه اقدامات آنها در زمینه کشف و پرورش استعدادها و نیز با
مراجعه به جایگاه ورزش کشور در جهان و مقایسه آن با دیگر کشورها ،میتوان پیبرد که این کشورها عالوه
بر پیروی از نظام مدیریتی باثبات و پیشرفته ،همواره از یادگیری به مثابه مزیت رقابتی و تبدیلشدن به سازمان
یادگیرنده استفاده کردهاند تا در رقابت جلوتر باشند ( .)9لذا به دلیل اهمیت موضوع ،تحقیقات متعددی در
این باره صورت گرفته است؛ ازجمله مارسیک و واتکینز ( ،)3004در پژوهشی با عنوان ایجاد سازمان
یادگیرنده :ابعاد ،اندازهگیری و اعتباربخشی ،پیبردند که از میان ابعاد سازمان یادگیرنده ،رهبری راهبردی
بیشترین و نظامهای ادغامشده کمترین میانگین را دارا بودهاند( .)00این یافته برخالف نتیجهگیری تسنگ
( )3000بود که در تحقیق خود با عنوان تأثیرات سازمان یادگیرنده بر تعهد سازمانی و اثربخشی در
بنگاههای متوسط و کوچک اقتصادی تایوان ،اعالم کرد نظامهای ادغامشده باالترین و رهبری راهبردی
پایینترین اولویت این جامعه آماری را دارند ( .)00عالوه بر مطالعات صورتگرفته در فرهنگهای غیربومی،
نظری و لپهپیهی ( ،)3003طی پژوهشی با عنوان ارزیابی ابعاد سازمان یادگیرنده و ویژگیهای
جمعیتشناختی در دانشکدههای فنی و حرفهای ایران ،به این نتیجه رسیدند که ابعاد همکاری ،نظامهای
و پایینترین میانگین به ترتیب به ابعاد «گفتوگو و تبادل نظر» و «ادغام با محیط» اختصاص داشت که به
سطوح فردی و سازمانی سازمان یادگیرنده اشاره دارد( .)03بنابراین بهتر است با شناسایی دالیل و ضعفهای
موجود بر سر راه تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده ،برای برطرف کردن آنها اقدام کرد؛ ازاینرو ،برارپور (،)0220
در مطالعهای با عنوان مفهومسازی پویاییهای رشد و موانع یادگیری با استفاده از رویکرد سیستمی در
دانشگاههای ایران ،موانع یادگیری در دانشگاههای دولتی را به این صورت بیان کرد که اگر متولیان علمی-
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ادغامشده و ادغام با محیط در سطح متوسطی قرار دارند که با توجه بیشتر میتوانند بهبود پیدا کنند .باالترین
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آموزشی دغدغه بهبود و یادگیری در دانشگاههای کشور را دارند ،باید به ترتیب اولویت به پیادهسازی شش
فرمان یادگیری زیر مبادرت ورزند .0 :تقویت هویت و غرور ملی بهجای پرداختن به مقولههایی همچون
امت ،قومیت و قطعیتگرایی .3 .ایجاد چشمانداز مشترک براساس ارکان جهتساز سند چشمانداز ملی و
انتقال و اعالم آن به تمام الیههای سازمانی .2 .ایجاد و توسعه مدلهای ذهنی مشترک در سطح سازمان.4 .
توسعه مهارت های فردی در سطح سازمان به منظور حل مسائل واقعی سازمان و جامعه .0 .توسعه تفکر
سیستمی بهجای تفکر خطی به منظور تحلیل و درک درست مسائل پیچیده .1 .ایجاد وضع مطلوب برای
گفتوگوی سازنده بین افراد سازمان( .)02الهی و همکاران ( )0221نیز در تحقیقی دیگر موانع زیربنایی ایجاد
سازمان یادگیرنده را در نهادهای ورزشی شناسایی کردهاند؛ یافتههای پژوهش آنها حاکی از آن است که
مهمترین موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در نهادهای ورزشی ایران به ترتیب اولویت عبارتاند از :تفکر
غیرسیستمی در سازمان ،بیثباتی مدیریت ی ،پذیرش تدریجی مشکالت و تهدیدها ،فقدان آرمان مشترک بین
اعضا و ارجننهادن به افراد خالق و نوآور(.)04
بهروزی ،فررخنرژاد و میرراحمردی ( )0222بره بررسری عامرلهرای مرؤثر برر تمایرل اعضرای سرازمانهرای
فرهنگی  -آموزشی بررای تبردیلشردن بره سرازمان یادگیرنرده در اسرتان بوشرهر پرداختنرد .نترایپ پرژوهش
نشان داد برین عرواملی چرون داشرتن رهبرران آگراه در سرازمانهرا ،سراختار پویرا ،تشرویق بره خالقیرت و
نرروآوری ،بیررنش مشررترک ،کررار گروهرری و تعرراون ،واگررذاری اختیررار ،ارتبرراط مسررتمر بررا محرریط پیرامررون و
میررزان تمایررل کارکنرران برررای تبرردیل سررازمان خررود برره سررازمان یادگیرنررده رابطررهای معنرریدار وجررود
دارد( .)00عررالوه بررر ایررن ،کالنرری ( )0229در پایرراننامرره خررود بررا عنرروان مقایسرره سررطح قابلیررتهررای
یادگیری سرازمانی در فدراسریونهرای ورزشری ایرران ،بره ایرن نتیجره رسرید کره ابعراد یرادگیری سرازمانی
در حررد باالسررت و در ایررن جامعرره آمرراری ایررن ابعرراد بررهترتیررب عبررارتانررد از دیررد سیسررتمی ،تعهررد
مرردیریت ،انتقررال و یررکپارچررهسررازی دانررش و فضررای برراز و آزمایشررگری( .)01بنررابراین ،مطلرروببررودن
میررزان هریررک از ابعرراد سررازمان یادگیرنررده مرریتوانررد زمینررهسرراز تحقررق یررادگیری در سررازمان باشررد.
گررارزون ،فیچررر و ناکاتررا ( )3003در تحقیقرری بررا عنرروان یررادگیری سررازمانی در امریکررای التررین :مطالعرره
توصیفی در برزیل و کلمبیرا ،دریافتنرد کره ظرفیرت یرادگیری بررای سرازمان بره طرور مسرتقیم تحرت ترأثیر
منابع ،موقعیت و فرهنگ سرازمان شرامل افرراد ،تریمهرا و یرادگیری برینسرازمانی قررار دارد .بنرابراین تمرام
ازآنجاکه سازمانهای ورزشی عصر حاضر درمعرض تغییرات مداوم قرار دارند ،ارتباط و تعامل این سازمانها
با عوامل مختلفی مانند دولت ،بخش خصوصی ،حامیان و دیگر سازمانهای ورزشی ملی و بینالمللی و
مهمتر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجب میشود که این نهادها دستخوشِ
خواستههای متفاوت و گوناگونی قرار گیرند؛ ازاینرو ،ضروری است این سازمانها برای حفظ جایگاه و
موفقبودن در رسالت سازمانی با بهرهگیری از مزایای سازمان یادگیرنده عملکرد خود را بهبود بخشند(.)02
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فعالیتها بایستی یادگیری را در سازمان ترغیب کنند (.)02
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درنهایت باید گفت بهروزنبرودن سرازمانهرا ،بهرره نگررفتن آنهرا از فنراوریهرای نرو ،مهرارتهرای جدیرد،
شیوههای نوین مدیریتی و بریتروجهی بره نقشری کره اشراعه یرادگیری در توسرعه و پیشررفت سرازمان ایفرا
میکند رفتهرفته سبب عقبافتادگی ،انرزوا و ازبرینرفرتن آن خواهرد شرد؛ بنرابراین برا عنایرت بره بریثبراتی
وضعیتهایی کره سرازمانهرا درحرال حاضرر در آن بره سرر مریبرنرد ،ضرروری اسرت نهرادهرای ورزشری
کشور ما ازجملره ادارههرای کرل ورزش و جوانران کره عرالیتررین مرجرع پیگیرری و انجرام امرور ورزشری
در هررر اسررتان هسررتند نیررز درک صررحیحی از موقعیررت کنررونی ،اوضرراع حرراکم و تصررویری از آینررده خررود
داشته باشند .تالش جهرت نهادینرهکرردن سرازمان یادگیرنرده در ورزش بره ایرن نهادهرا کمرک مریکنرد ترا
با دانش و رفترار گروهری مناسرب ،از دگرگرونیهرای محریط بره نفرع خرود اسرتفاده کننرد .بنرابراین انجرام
تحقیقات کاربردی و هدفمنرد و دادن برازخورد بره آنهرا یکری از راههرایی اسرت کره مریتوانرد بره پویرایی
ایرن سررازمانهرا ،رقابررتپرذیری و درنهایررت بقرا و البترره بقرای مؤثرشرران کمرک کنررد .نترایپ ایررن پررژوهش
مشخص می کند که توجه فعلری مردیران و مسرئوالن ایرن جامعره آمراری بره ابعراد سرازمان یادگیرنرده چره
میزان است؟ به عبرارت بهترر ،هریرک از ایرن ابعراد در چره سرطحی از توجره مردیران و برنامرهریرزان ایرن
نهادها قررار گرفترهانرد؟ و بررای تبردیلشردن بره سرازمان یادگیرنرده و سرودبردن از مزایرای آن ،بایرد چره
تدابیر و عملیاتی صورت گیرد؟
روششناسی تحقیق
روش تحقیق از نوع تو صیفی بوده که به صورت میدانی اجرا شده است .جامعۀ آماری این پژوهش را کارکنان
ادارههای کل ورزش و جوانان غرب کشور -شامل استانهای ایالم ،کردستان ،کرمانشاه و همدان)N=302( -
تشکیل دادند .ازطریق روش نمونهگیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان ،نمونه آماری  020نفر برآورد
گردید.
پس از کسب اجازه از دکتر واتکینز ،بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ ابعاد سازمان یادگیرنده مارسیک
و واتکینز ( )0991استفاده شد که مشتمل بر  42سؤال و دربرگیرنده ابعاد یادگیری مداوم (سؤالهای  0تا ،)2
گفتوگو و تبادل نظر (سؤالهای  2تا  ،)02یادگیری گروهی (سؤالهای  04تا  ،)09سیستمهای ادغامشده
(سؤالهای  30تا  ،)30توانمندسازی (سؤالهای  31تا  ،)20پیوند با سیستم (سؤالهای  23تا  )22و رهبری
گزینههای هرگز ،بهندرت ،گاهی ،معموالً ،تقریباً همیشه و همیشه است که به ترتیب از  0تا  2امتیازگذاری
شده است.
روایی صوری و محتوایی این ابزار اندازهگیری ،را تعدادی از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند.
با مطالعه مقدماتی  00درصد از کارکنان ادارههای کل ورزش و جوانان استانهای غرب ایران ،پایایی
پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  a=0/91به دست آمد .همچنین پایایی
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راهبردی (سؤالهای  22تا  )42بود .مقیاس اندازهگیری سؤاالت پرسشنامه ،مقیاس هفت ارزشی و شامل
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هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده بدین قرار است :یادگیری مداوم ،a=0/902 :گفتوگو و تبادل نظر-0/219 :
= ،aیادگیری گروهی ،a=0/203 :سیستمهای ادغامشده ،a=0/232 :توانمندسازی ،a=0/223 :پیوند با سیستم:
 a=0/292و رهبری راهبردی.a=0/903 :
سهایا ( )3003در تحقیق خود به پایایی  0/92برای پرسشنامه دی.ال.اُ.کیو 0دست یافته بود( .)09به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمونهای کلموگروف
اسمیرونف ،تی تکنمونهای ،ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده کردیم .تمام
تحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  01در سطح معناداری  P≥0/00انجام شد.
یافتههای تحقیق
از  034نفر پاسخدهنده ،نسبت زنها به مردها به ترتیب  29/0به  10/0درصد بوده است.

نمودار  .3توزيع دادهها بر اساس جنسيت

بیشترین و کمترین سن نمونه آماری به ترتیب با  24/2و  03/9درصد مربوط به گروه سنی « 32تا  24سال» و
«تا  32سال» و بیشترین تعداد آزمودنیها با  22/2درصد «تا  2سال» سابقه خدمت داشتند 12/2 .درصد نمونه
آماری دارای مدرک لیسانس بودهاند .نسبت مدرک تحصیلی تربیتبدنی به غیرتربیتبدنی  20/0به 10/0
درصد است و درنهایت  29/2درصد نمونه آماری در مقام کارشناس/کارشناس مسئول در اداره کل ورزش و

1.DLOQ

000

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2022-08-18

جوانان استانهای منتخب مشغول به کار بودهاند.
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جدول .3آزمون تي تکنمونهای برای سازمان يادگيرنده و ابعاد آن
درجه

سطح

میانگین مشاهده

میانگین

اختالف

آزادی

معناداری

شده

فرضی

میانگین

تی

0/000

172

-42/2

-00/32

032

-2/03

-03/91

032

0/000

-2/04

032

0/000

032

0/000
0/000

ردیف

متغیر

تعداد

0

سازمان یادگیرنده

034

039/2

3

یادگیری مداوم

034

30/42

28

2

گفتوگو

034

09/39

24

-4/20

4

یادگیری گروهی

034

02/00

24

-1/29

-03/22

0

سیستمهای ادغامشده

034

02/00

24

-1/40

-00/00

032

1

توانمندسازی

034

01/90

24

-2/09

-00/09

032

0/000

2

پیوند با سیستم

034

02/22

24

-0/12

-2/21

032

0/000

2

رهبری راهبردی

034

30/00

24

-2/29

-0/29

032

0/000

در بخش یافتههای استنباطی ،بر اساس جدول  ،0ازیکسو با توجه به مقادیر بهدستآمده ،نمره کارکنان در
هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده ،از میانگین فرضی پایینتر است .ازطرفی دیگر ،بین میانگین هریک از
نمرات با میانگین فرضی اختالف معناداری وجود دارد(.)P≤0/05
جدول  .3ماتريس همبستگي بين سطوح سازمان يادگيرنده
یادگیری مداوم – گفت-
وگو

بعد

سطح

یادگیری فردی

یادگیری تیمی

یادگیری گروهی

سیستمهای ادغامشده – توانمندسازی  -پیوند با
سیستم  -رهبری راهبردی

یادگیری سازمانی

یادگیری مداوم

گفتوگو
یادگیری تیمی

**0/202

یادگیری فردی
یادگیری گروهی

**0/212

**0/232

سیستمهای ادغامشده

پیوند با سیستم

یادگیری سازمانی

رهبری راهبردی
** P≥5/55

با توجه به نتایپ جدول  ،3بین سطوح یادگیری فردی با یادگیری گروهی ( ،)r=0/202 ، P≥0/00یادگیری
فردی با یادگیری سازمانی ( )r=0/212 ، P≥0/00و یادگیری گروهی با یادگیری سازمانی (، P≥0/00
 )r=0/232رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
000
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توانمندسازی
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جدول .2رتبهبندی هريک از ابعاد سازمان يادگيرنده

تعداد نمونه

034

کای دو

033/22

درجۀ آزادی

1

سطح معناداری

0/000

مؤلفهها

رتبه

میانگین

یادگیری مداوم

0

0/04

رهبری راهبردی

3

4/94

گقتوگو و تبادل نظر

2

4/29

پیوند با سیستم

4

2/93

سیستمهای ادغام شده

0

2/0

یادگیری گروهی

1

2/04

توانمندسازی

2

3/92

برای رتبهبندی نقش هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده از آزمون رتبهبندی فریدمن استفاده کردیم .همانگونه
که در جدول  2آمده است ،سطح معناداری  P≥0/00بوده است .به عبارتی بهتر ،میتوان گفت بین این عوامل
تفاوت معناداری وجود دارد و درنتیجه میتوان آنها را رتبهبندی کرد .نتایپ این رتبهبندی ترتیب هریک از
مؤلفهها را بدین صورت نشان میدهد -0 :یادگیری مداوم  -3رهبری راهبردی  -2گفتوگو و تبادل نظر
 -4پیوند با سیستم  -0سیستمهای ادغامشده  -1یادگیری گروهی  -2توانمندسازی.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش اولویتبندی ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارههای کل ورزش و جوانان استانهای غرب
ایران بود .یافتهها نشان داد بین سطوح سازمان یادگیرنده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که با نتایپ
تحقیق ایگان ( )30،3003صالح ( )30،3000و محمودزاده ( ،)33،0224همسوست .به نظر میرسد علت این
همبستگی زیاد ،مبتنی بر انتقال دانش و تجربههای از سطح فردی به سطح گروهی و سطح گروهی به سطح
فردی و به دنبال آن سازمانی خویش نایل آیند .همین سبب میشود معموالً قادر باشند در سطح گروهی ،به
منزله یک هویت واحد فکر کنند ،خلق کنند و بیاموزند و در سطح سازمانی نیز روشها ،سازوکارها و
فرایندهای موجود در درون سازمان را به منظور تحقق یادگیری بهکار ببرند .بنابراین میتوان گفت سطوح
مختلف یادگیری (فردی ،گروهی و سازمانی) به نوعی مکمل یکدیگر در تحقق سازمان یادگیرنده هستند.
ازسویی دیگر ،این یافته با نتیجه تحقیق ذهبیون و یوسفی ( ،)32،0221که در آموزش و پرورش اصفهان
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سازمانی باشد .به عبارت بهتر ،کارکنان همواره درصدند قابلیتهای خود را توسعه دهند تا به خواستهای
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انجام دادند ،ناهمخوان است .شاید علت این ناهمخوانی را بتوان به اختالفهای فرهنگی ،اجتماعی و محیطی
نسبت داد .بههرحال با توجه به نتیجه بهدستآمده ،میتوان به مسئوالن ادارههای کل ورزش و جوانان توصیه
کرد با راهکارهایی همچون غنیسازی شغلی و عالقهمند و متعهد کردن کارکنان خود به یادگیری و ایجاد
روحیه همکاری ،زمینههای ایجاد سازمان یادگیرنده را فراهم آورند.
نتایپ رتبهبندی ابعاد سازمان یادگیرنده در ادارههای کل ورزش و جوانان غرب کشور بهاین صورت بود.0 :
یادگیری مداوم  .3رهبری راهبردی  .2گفتوگو و تبادل نظر .4 ،پیوند با سیستم  .0سیستمهای ادغامشده .1
یادگیری گروهی و  .2توانمندسازی .بنابراین تشویق کارکنان به بینش و تفکر جمعی و گرفتن بازخورد از
یکدیگر به منظور رشد و دستیابی به موقعیت مطلوب و همچنین ایجاد نوعی روحیه همکاری ،همراهی و
همدلی در سازمان به ترتیب میتوانند راهکارهایی برای بهبود توانمندسازی و یادگیری گروهی در ادارههای
کل ورزش و جوانان غرب ایران باشند که الزم است مدیران و دستاندرکاران با استفاده از روشهایی
همچون برقراری جلسات توجیهی درباب اهداف و مأموریتهای سازمان و تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام
کارکنان و نیز ترتیبدادن فعالیتهای جمعی به گسترش یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده اقدام
کنند .این یافته تاحدودی با نتیجه تحقیق مارسیک و واتکینز ( ،)3004همخوان و با نتیجه پژوهش تسنگ
( )3000ناهمخوان است( 00و  .)00با توجه به دیدگاه اقتضایی ،به نظر میرسد اولویتهای مختلف در
تحقیقات ناشی از فرهنگ و ویژگیهای خاص حاکم بر جوامع گوناگون باشد که هرکدام به بعد بیشتر توجه
کردهاند.
عالوه بر این ،با توجه به نتایپ ،الزم است با ادغام نظامهای فناوری سطح پایین و سطح باال و کمک به
کارکنان به منظور شناسایی محیط و هماهنگ کردن کارهایشان براساس آن ،به بهترین شکل ،زمینههای انتقال
و تبادل دانش ،تجربهها و نیز انجام کارها در سازمان فراهم شود؛ چراکه الزمه ایجاد سازمان یادگیرنده نیز
انجام اقدامات و استفاده از فناوریها و شیوههای جدید مدیریتی و روشهای جدید کار است .برگزاری
جلسههایی به منظور بیان دیدگاه و دادن بازخورد در زمینه عملکرد سازمانی کارکنان ،الگو قرارگرفتن خود
مدیران در یادگیری و حمایت از کارکنان در این زمینه و حتی درنظرگرفتن پاداشها و محرومیتهایی
دراینباره و درنهایت تدارک کالسهای آموزشی حین خدمت برای کارکنان به منظور ارتقای سطح توانمندی
شغلی آنان نیز میتواند ازجمله راهکارهای بهبود مؤلفههای سیستمهای ادغامشده ،پیوند با سیستم ،گفتوگو
یادگیرنده و اولویت نخست آن ،الزم است مسئوالن محترم زمینهای را فراهم کنند که حتی درصورت مغفول
ماندن ابعاد دیگر ،دستکم این بعد همچنان قدرت و قابلیت اجرایی و اثربخشی خود را حفظ کند.
در پژوهشی که عباسی و همکاران( )34انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که عوامل زمینهساز سازمان
یادگیرنده به ترتیب عبارتاند از :فرهنگ سازمان یادگیرنده ،توسعه قابلیتهای شخصی ،رهبری تحولآفرین،
آرمان مشترک ،تفکر سیستمی ،ساختار سازمانی منعطف و یادگیری سازمانی .آنها با توجه به رتبه پایین
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و تبادل نظر ،رهبری راهبردی و یادگیری مداوم باشد .با توجه اهمیت یادگیری مداوم درجهت تحقق سازمان
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یادگیری سازمانی پیشنهاد میکنند که مدیران و سیاستگذاران باید با فراهمآوردن زمینههای الزم این خأل را
پرکنند .همچنین اشاره میکنند که توانمندسازی اعضا به سمت دیدگاه مشترک و ایجاد زمینههای همکاری
درقالب تیمهای آموزشی و تحقیقاتی و تشکیل تیمهای یادگیری به ترتیب راهکارهای پیشنهادی برای بهبود
مؤلفههای آرمان مشترک و تفکر سیستمی است .تقیزاده و تاری ( )0221نیز در تحقیق خود بیان میکنند که
اولویتهای سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش ناحیه  2تبریز بدین صورت است :برنامهریزی یا ارزیابی،
رهبری مبتنی بر چشمانداز ،کسب و نشر اطالعات ،عملگرایی و خالقیت .ایشان در پایان اشاره میکنند که
برای تقویت سازمان باید تمام مؤلفهها مدنظر قرار گیرند .در پژوهشی هم که لگزیان و ملکزاده در سال
 0229انجام دادند به این نتیجه رسیدند که توانمندسازی افراد برای بینش جمعی ،ارتباط سازمان با محیط،
ارتقای پرسشگری و گفتوگو ،یادگیری تیمی ،یادگیری مستمر ،رهبری راهبردی ،و ایجاد سامانههای کسب
و اشتراک یادگیری به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند .آنها اشاره میکنند که برای موفقیت سازمان
دربرابر تغییر ،یادگیری مستمر و درگیری تکتک افراد در این فرایند نقشی اساسی دارد که الزم است مدیران
با پیشبینی راهحلهایی برای تقویت ابعاد سازمان یادگیری و بهویژه یادگیری مستمر در سازمان اقدام کنند و
سبب رشد و شکوفایی پیوسته تواناییهای کارکنان به موازات دگرگونیها شوند (.)30
بنابراین یافتهها ،همانطور که اشاره شد ،به نظر میرسد علت تفاوت در نتایپ تحقیقات مختلف را بتوان به
عواملی چون زمینههای مختلف فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در محیطهای گوناگون نسبت داد که هرکدام
اولویت خاصی را برای تقویت هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده قائل هستند .اما مسلم است که جهت
تبدیلشدن به سازمان پیشرفته و همواره کارآمد ،توجه هدفمند به هریک از ابعاد سازمان یادگیرنده ضروری
است.
نهایتاً به مدیران این ادارههای کل و مسئوالن وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد میشود که با انجام برنامهریزی
و فرصتدادن به کارکنان جهت بیان دیدگاهها و تشکیل اتاقهایی موسوم به اتاق فکر آنها را در تبادل
تجربههای حرفهای و سازمانی تشویق کنند؛ جلسات توجیهی تشکیل دهند ،اهداف سازمان را روشن کنند و
نوعی بینش جمعی بین کارکنان درباب این مقاصد ایجاد کنند؛ به کارکنان کمک کنند تا بتوانند شغل خود را
با نیازهای محیط جدید تطبیق دهند و مهارتهای جدید را فرا بگیرند؛ کالسهای متنوع آموزشی ضمن
خدمت برای آنها تشکیل دهند و به صورت گروهی به آموزش کارکنان مبادرت ورزند .اتخاذ چنین تدابیری
تا بتوانند با افزایش حس مسئولیتپذیری در کارکنان سبب افزایش پویایی و تعهد آنها گردند.
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Abstract
The purpose of this study was to prioritize dimensions of learning organization in
sport and youth head offices of west of Iran. The statistical population of this
research included all staff of these head offices (N=203) and sampling method was
stratified random that estimated 130 people using Morgan's table. For data
collection, dimensions of learning organization questionnaire of Marsick and
Watkins (1996) was used. validity of this measuring instrument was confirmed by
sports management masters. Using Cronbach's alpha test, it’s reliability was
obtained 0/96. This study was a descriptive method that was implemented in the
field.
Descriptive statistical indicators and Kolmogorov Smirnov, one samplet test,
Pearson and Friedman ranking tests, were used to analyze data. Results showed
there is a significant positive correlation between levels of individual learning,
group learning and organizational learning (P≤0/05). Also among dimensions of
learning organization continuous learning and empowerment had first and last
preference, respectively.
Finally, it is suggested, these head offices managers also should pay more
attention to aspects such as empowerment, group learning, system connection and
embedded systems in addition to individual learning as base of organizational
learning for providing conditions to become learning organization through practical
solutions.
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