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Abstract
The aim of this study was to analyze the role of
depression of learning and experience on dimensions
of organizational learning and innovation in sport and
youth administration of Yazd province. According to
the information department of sport and youth
administration of Yazd, the statistical population
were consisted of 177 employees in 2015. The
sample size was 123 number due to Morgan table.
Researcher-made questionnaires of depression of
learning and experience & organizational learning
and organizational innovation were used. The
reliability of questionnaires were 0.83, 0.79, 0.85 and
0.88 respectively. To test conceptual model of the
research, structural equation modeling based on
partial least squares method were used by Lisrel. The
results showed that there is a significant impact of
learning depression and experience depression on
common vision, knowledge sharing, commitment to
organizational learning and innovation. Also there is
a significant impact among common vision,
knowledge
sharing
and
commitment
to
organizational learning and innovation.
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چکیده
هدف از این تحقیق بررسی نقش تحلیل نقش ركود یادگیری و
 با.تجربه بر نوآوری سازمانی اداره كل ورزش و جوانان استان یزد بود
 در،استناد به اطالعات كارگزینی اداره كل ورزش و جوانان استان یزد
. نفر از كاركنان بود011  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل0931 سال
. نفر برآورد029 با توجه به جدول كرجسی و مورگان حجم نمونه برابر
 جهت اندازه.این پژوهش از نوع كاربردی و به شیوه پیمایشی اجرا گردید
 یادگیری و نوآوری،گیری از پرسشنامههای ركود یادگیری و تجربه
،1/13 ،1/39  كه پایایی پرسشنامهها به ترتیب.سازمانی استفاده شد
 برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدل. تایید شد1/33  و1/31
سازی معادالت ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی با استفاده
 نتایج این تحقیق نشان. استفاده شده استLisrel از نرم افزار آماری
، اشتراک دانش،داد ركود یادگیری و ركود تجربه بر چشم انداز مشترک
 همچنین.تعهد به یادگیری و نوآوری سازمانی تاثیر معناداری داشت
 اشتراک دانش و تعهد به یادگیری بر نوآوری،چشم انداز مشترک
.سازمانی تاثیر معناداری داشت
واژههاي کليدي
. یادگیری، نوآوری، ورزش، ركود،تجربه
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مقدمه
تغییر و تحوالت سریع محیطی ،میزان پیچیدگی و ابهام را
افزایش داده و مدیریت سازمانها را با چالشهای جدی مواجه
كرده است ،در چنین شرایطی استفاده از پارادایم قدیمی
فرماندهی و كنترل كه بر تخصص گرایی و كارایی تأكید دارد و
به ایجاد سازمانهای چند بخشی منجر میشود چاره ساز نیست.
سازمانها بدون یادگیری از تجربیات خود و دیگران توان
مواجهه اثربخش با چنین شرایطی را نخواهند داشت ( .)1از
طرفی موفقیت بلند مدت سازمان به كسب ،ذخیره و اشتراک
دانش بستگی دارد .استراتژیهایی كه بر اساس انباشت دانش
نیروی انسانی طراحی شوند كلید مزیت رقابتیاند .بنابراین
مدیریت موفق دانش مشخصه اصلی بقاء یك سازمان است.
نوآوریها عصاره و نتیجه مدیریت دانشاند .در مواجهه با محیط
متغیر ،نوآوریها سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر
مجهز میكنند و كلید بقاء و موفقیتاند ( .)03این امر اهمیت
نوآوری در مدیریت دانش را آشكار میسازد و بیان میكند كه
سازمانها باید در راستای جلوگیری از ركود دانش سازمانی
تالش كنند .زیرا ركود دانش سازمانی میتواند یادگیری سازمانی
را محدود كند و از این طریق نوآوری سازمانی را كاهش دهد.
امروزه ثابت شده كه دنیای تكنولوژی ،دنیای دانش است.
سازمانهایی كه راهی كارامد برای استخراج ،استفاده و مدیریت
دانش یافتهاند و به دانش به عنوان یك دارایی مطرح مینگرند،
به افزایش بازدهی كارمندان و حفظ رضایت مشتری رسیده و
رمز موفقیت امروز و فردای خود را به دست آوردهاند .رسیدن به
چنین اهدافی و ارائة محصوالت و خدمات با كیفیت مناسب و
اقتصادی ،بدون مدیریت و استفاده از منبع ارزشمند دانش موجود
در سازمان ،امری سخت و بعضاً غیر ممكن است ( .)4از سویی
ركود سازمانی میزان تعهد به استراتژیهای جاری سازمان بدون
توجه به توسعهها و تغییرات محیط است ( .)01در حوزه سازمان
و مرزهای سازمانی ،ركود از طریق مجموعههای دانش موجود،
سیستمها ،ادراک از دانش ،انتظارات و ترس از اینكه دادهها
چگونه استفاده میشود ایجاد میشود .سازمانها معموال رویه
هایی برای استفاده از اطالعات خاص به روشهای خاص ایجاد
میكنند كه این رویهها میتواند مانع یادگیری شود .دانش مانند
آب است كه چرخش آن میان افراد و سازمانها ضروری است.
اگر دانش جریان نداشته باشد و به روز رسانی نشود ،سكون آن
همانند سكون آب منجر عدم استفاده از آن میشود .به روز
رسانی دانش منبع قدرت است و موجب توانمندسازی افراد می
شود .اگر در حل مشكالت تنها از دانش و تجربه گذشته استفاده
كنیم و روشهای خود را به روز رسانی و بازنگری نكنیم ،روش

ما در حل مسئله دچار ركود خواهد شد و قابل پیش بینی خواهد
بود .اگر در یك محیط رقابتی ،رقبا بتوانند تفكر و عمل شما را
پیشبینی و ردیابی كنند ،باعث شكست و زیان شما خواهد شد
( .)21ركود و انعطاف پذیری دو واژه متضاد در ادبیات سازمان
هستند .انعطاف پذیری بار مثبت دارد و سازمانی با انعطاف
پذیری بیشتر بهتر و كاراتر است .ركود به شكلهای مختلف در
سازمانها نمود پیدا میكند .به صورتهایی نظیر سركوب
اطالعات ارزشمند در سازمان ،قوانین خشك و انعطاف ناپذیر،
تعهد بیش از حد به سازمان و .)02(...ركود دانش اثرات منفی بر
سازمان و عملكرد سازمانی دارد .هر رفتار كه ناشی از تجربه و
دانش گذشته بدون بازنگری و به روز شدن باشد ،رفتار را قابل
پیشبینی میسازد .لذا ركود دانش مانعی بر سر راه نوآوری،
تغییر و انعطافپذیری است و بقاء سازمان را در محیط رقابتی
به خطر میاندازد .ركود دانش و بكارگیری دیدگاههای متداول
حل مسئله گرچه موجب صرفهجویی در زمان و انرژی میشود
ولی مانع ریسك و خطر پذیری نیز میشود ( )03ركود دانش
موانعی را در راه یادگیری سازمانی ایجاد میكند ،گزینههای
موجه را كاهش میدهد و از توسعه استراتژیهای مناسب
ممانعت میكند .اثرات زیان بخش ركود سازمانی ماندگارند و
ممكن است دهها سال دوام بیاورند .از طرفی یادگیری سازمانی
رمز اساسی بقا و پایداری سازمانها است .حیات انسانها تا حد
زیادی وابسته به دانش و مهارتهای گوناگونی است كه كسب
میكنند .هرچه دانش و مهارتهای اكتسابی بهنگام و بهینه
باشد ،قدرت سازگاری انسانها با محیط متغیر نیز بیشتر می
شود ،تغییر و تحوالت سریع عوامل محیطی مدیریت سازمانها
را نیز با چالشهای جدی مواجه كرده است .سازمانها بدون
یادگیری از تجربیات خود و دیگران توان مواجهة اثربخش با
چنین شرایطی را نخواهند داشت .امروزه ،برای حفظ رقابت و
كسب مزیت رقابتی در مقابلة سریع با چالشها شكل جدیدی
از سازمانها ،به ویژه در صنایع به سرعت متغیر ،در حال
گسترش است كه سازمان یادگیرنده نام دارد .تأكید و تمركز بر
یادگیری راهبرد مواجهة سازمانهای یادگیرنده با چالشهای
آتی تلقی می-شود ( .)00همچنین توجه به نوآوری در سازمان
ها ضروری است .نوآوری ،كاربرد ایدهها یا رفتار بدیع است (.)21
نوآوری سازمانی عبارت است از ایجاد محصوالت و خدمات قابل
استفاده و ارزشمند در سازمان ،نوآوری سازمانی تمایل یك
سازمان به توسعه محصوالت و خدمات پیشرفته و جدید و ارائه
آنها به بازار برای كسب موفقیت است ( .)01در نتیجه توجه به
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مؤلفههای ركود تجربه و یادگیری و ابعاد یادگیری سازمانی و
نوآوری در سازمان برای ارتقاء و رشد سازمانها ضروری است.
با نگاهی به پژوهشهای انجام شده ،قلیپور و سیاوشی ()0931
در پژوهش خود بر بررسی اثر یادگیری سازمانی بر كاهش
نارضایتی مشتریان و همچنین رابطه بین سطوح مختلف
یادگیری سازمانی پرداختند .نتایج این پژوهش حاكی از این
است كه همبستگی معنادار و مثبتی بین یادگیری سازمانی در
سطوح فردی ،تیمی و سازمانی وجود دارد .همچنین بر اساس
نتایج این پژوهش تمام سطوح یادگیری سازمانی رابطه
معناداری با رضایت مشتریان از خدمات سازمان دارند ( .)1در
پژوهشی دیگر بدری آذرین و همكاران ( )0930تحقیقی تحت
عنوان تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و
عملكرد منابع انسانی انجام دادند .نتایج حاصل از تحلیل
رگرسیون چندگانه معادلة پیشبینی عملكرد منابع انسانی برابر
با  ،13/13تشخیص دانش  ،1/21تحصیل دانش  1/42و تسهیم
دانش  1/12بهدست آمد .نبود دیگر متغیرها در مدل به معنی
این است كه بقیة متغیرها بهطور معنادار در مدل نقش ندارند .از
بین سه متغیر در مدل ،متغیر «تحصیل دانش» بیشترین تأثیر
را در پیشبینی میزان عملكرد منابع انسانی در ادارة كل تربیت
بدنی استان آذربایجان شرقی داشت ( .)2همچنین اكیف و رایت
( )2113ركود در تصمیم گیری استراتژیك را مورد بررسی قرار
دادند .آنها معتقدند استفاده از استراتژیهای جاری سازمان و
عدم توجه به محیط در طول زمان موجب رضایت از عملكرد و
احساس عدم نیاز به تغییر و نهایتا ركود سازمانی میشود .از
دیگر دالیل این ركود پایبندی به اطالعات محدود و برنامه
ریزی اقتضایی ضعیف ،عوامل محدود كننده سیاسی است .از
راهكارهای این معضل می-تواند باز بودن سازمان در برابر نقطه
نظرات افراد و تسهیل تغییر عقاید در سازمان باشد ( .)22در
پژوهشی دیگر الئو ویو ( )2101رابطه مدیریت دانش ،یادگیری
سازمانی و نوآوری سازمانی را تحلیل كرده و نتایج نشان داد كه
مدیریت دانش به واسطه یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی
تأثیرگذار است ( .)20انصاری و همكاران ( )0932در پژوهشی
تحت عنوان رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش
و ابعاد آن (خلق و انتقال) در كمیته ملی المپیك به این نتیجه
رسیدند كه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در كمیته ملی
المپیك در حد متوسط است و ارتبط مثبتی میان سرمایه
اجتماعی و مدیریت دانش برقرار است؛ و ابعاد شناختی و
ساختاری ارتباط مثبتی را با خلق دانش و بعد شناختی ارتباط
مثبتی را با انتقال دانش نشان میدهد ( .)2همچنین عبدالملكی
( )0932در پژوهشی تحت عنوان بررسی و الویت بندی عوامل
مؤثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
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نتایج نشان داد ین عوامل موثر بر مدیریت دانش ،فناوری
اطالعات ،فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر مدیریت دانش
نقش معنی دار داشته و نقش استراتژی بر مدیریت دانش ،معنی
دار نبوده است ( .)0در پژوهشی دیگر جیمنز و واله ()2100
تحقیقی را با هدف بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و
نوآوری سازمانی و تأثیر آنها بر عملكرد انجام داده و به این
نتیجه رسیدند كه یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر
مثبت و معنا دار دارد ( .)04معتمد و همكاران ( )0939پژوهشی
تحت عنوان نقش اقدامات مدیریت دانش در توسعه عملكرد
نوآورانه سازمان انجام دادند .نتایج پژوهش بیانگر آن است كه
اقدامات مدیریت دانش با هر دو بعد بررسی شده از نوآوری
سازمانی رابطه ای معنادار و مثبت دارند و اجرای اثربخش
اقدامات مدیریت دانش در سازمان به توسعه هرچه بیشتر نواوری
در سازمان های امنیتی كمك میكنند .بر این مبنا پیشنهادهایی
به مدیران و پژوهشگران ارائه میشود ( .)3هداوند و جوانبخش
( )0939در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه مؤلفههای
یادگیری سازمانی با توسعه مهارتهای حرفهای مهندسان انجام
دادند نتایج حاكی از آن است كه بین مؤلفههای یادگیری
سازمانی و توسعه مهارتهای حرفهای مهندسان رابطه معنی
داری برقرار است .انجام تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهد كه
مؤلفه-های یادگیری سازمانی پیشبینی كننده معناداری برای
توسعه مهارتهای حرفهای هستند ( .)1در پژوهشی دیگر نیك
رفتار و همكاران ( )0934پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه
نوآوری سازمانی و عملكرد با متغیر میانجی نوآوری بازاریابی
انجام دادند .یافتههای پژوهش حاكی از آن است كه نوآوری
سازمانی بر نوآوری بازاریابی تاثیر مستقیم و معناداری میگذارد،
اما نوآوری بازاریابی بر عملكرد نوآوری تاثیری ندارد .همچنین
ضرایب مسیر نشان میدهد همبستگی شایان توجهی بین
نوآوری سازمانی و نوآوری بازاریابی وجود دارد ( .)3همچنین
فراج و همكاران ( )2101در پژوهشی نقش یادگیری و نوآری را
به عنوان عناصر تعیین كننده موفقیت محیطی بررسی كردند و
نتایج نشان داد كه استراتژیهای محیطی و نوآوری ،رقابت
سازمانی را حمایت میكنند ( .)09در پژوهشی دیگر زارعی و
همكاران ( )0931در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش هوش
سازمانی و یادگیری سازمانی در تبیین رابطه بین مدیریتدانش
و نوآوری سازمانی انجام دادند .مطابق نتایج به دست آمده ،تاثیر
مستقیم و معنادار هوش سازمانی بر نوآوری سازمانی و یادگیری
سازمانی تایید شد .تاثیر مستقیم و معنادار مدیریت دانش بر
هوش سازمانی و نوآوری سازمانی نیز تایید شد .همچنین
مشخص شد كه مدیریت دانش توسط هوش سازمانی به صورت
غیر مستقیم بر نوآوری سازمانی نقش دارد ( .)01همچنین قاسم
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زاده و همكاران ( )0931پژوهشی تحت عنوان نقش سرمایه
فكری و اخالق حرفه ای بر قابلیت یادگیری سازمانی و تسهیم
دانش انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد كه رابطه بین سرمایه
فكری با تسهیم دانش از طریق اخالق حرفهای میانجیگری می
شود .ولی نقش میانجی اخالق حرفهای در رابطه بین سرمایه
فكری و قابلیت یادگیری سازمانی تایید نشد .همچنین نتایج
نشان داد كه بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین
سرمایه فكری با قابلیت یادگیری سازمانی مربوط میشود (.)1
لذا با توجه به یافتههای پژوهشهای گذشته و با عنایت به نقش
مهمی كه ركود دانش و عدم یادگیری دانش بروز و جدید در
توسعه و نوآوری سازمانها ایفا میكند محقق بر آن شد به
تحلیل نقش ركود دانش سازمانی و یادگیری سازمانی بر نوآوری
كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان یزد بپردازد.

نوآوری سازمانی اداره كل ورزش و جوانان خراسان یزد تحت
تاثیر عوامل و متغیرهای متعددی قرار میگیرد ،به این معنا كه
برخی عوامل باید وجود داشته باشد تا نوآوری سازمانی یك اداره
شكل بگیرد .عواملی كه به عنوان متغیر تاثیر گزار در این
پژوهش در مدل آورده شده است ابعاد ركود دانش شامل ركود
تجربه و ركود یادگیری است .جهت تسهیل این امر همچنین از
ابعاد یادگیری سازمانی شامل چشم انداز مشترک ،اشتراک دانش
و تعهد به یادگیری بهرهگیری شد تا مشخص نماییم به چه
اندازه میتوان نوآوری سازمانی اداره كل ورزش و جوانان استان
یزد را ارتقاء داد .لذا پس از مطالعات كتابخانهای و مرور ادبیات
پژوهش و همچنین بررسی روشها و مدلهای به كارگرفته
شده در مطالعات پیشین ،مدل مفهومی این پژوهش در شكل
شماره  0ارائه شد.

شکل  :0مدل مفهومی پژوهش و تاثیر عوامل پیشایند بر نوآوری سازمانی

روش شناسی تحقيق
پژوهش حاضر از نوع كاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شد.
جامعه آماری پژوهش شامل كلیه كاركنان رسمی و قراردادی و
پیمانی اداره كل ورزش وجوانان استان یزد بود؛ كه بر اساس
اطالعات كارگزینی اداره كل ورزش و جوانان استان یزد در سال
 ،0931تعداد آنها  011نفر اعالم شد .با توجه به جدول كرجسی
و مورگان حجم نمونه برابر  029نفر برآورد شد .روش نمونه
گیری حاضر به شیوه توصیفی بود .جهت اندازهگیری مؤلفهها از

پرسشنامههای ركود یادگیری و تجربه ،یادگیری سازمانی و
نوآوری سازمانی استفاده شد .پایایی این پرسشنامهها بوسیله
آزمون آلفای كرونباخ به ترتیب  1/31 ،1/13 ،1/39و 1/33
برآورد گردید .همچنین میزان روایی پرسشنامهها توسط ده نفر
از اساتید مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت .در نهایت جهت
تجزیه وتحلیل دادهها از تكنیك مدلسازی معادالت ساختاری،
با استفاده از نرم افزار  Lisrelو Spss22استفاده شد.

تحليل نقش رکود یادگيري و تجربه بر ابعاد یادگيري و نوآوري سازمانی ...
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یافته هاي تحقيق
جدول  .0توزیع فراوانی و درصد مدیران بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی
ویژگیها

سن

جنسيت
وضعيت تاهل
تحصيالت

سمت

نحوه استخدام

مدت اشتغال

 21-91سال
 90-91سال
 91-41سال
 40-41سال
باالی  41سال
زن
مرد
متاهل
مجرد
لیسانس
فوق لیسانس
دكتری
كارشناس
معاون
مشاور
مدیر
قراردادی
پیمانی
رسمی
 0-1سال
 1-01سال
 00-01سال
 01-21سال
باالی  20سال

بر اساس نتایج بدست آمده از جدول شماره  0بیشترین اعضای
گروه نمونه دارای سن  21تا  91سال ،مرد ،متاهل ،دارای

فراوانی

درصد

43
24
21
20
3
19
11
34
23
11
40
1
010
3
02
0
11
24
43
92
90
22
03
03

41
21
01
01
1
49
11
11
24
12
99
1
32
1
01
0
40
21
93
21
21
03
01
01

جمع فراوانی

029

029

029

029

029

029

تحصیالت لیسانس ،در سمت كارشناس ،به صورت قراردادی و
دارای وضعیت اشتغال  0تا  1سال بودند.

جدول  .1شاخصهای برازش مدل

نام شاخص

مقدار

حدمجاز

(كای دو بر درجهی آزادی)

0/31

كمتر از 9

( GFIنیكویی برازش)

1/30

باالتر از 1/3

( RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)
( AGFIنیكویی برازش تعدیل شده)
( NFIبرازندگی نرم شده)
( NNFIبرازندگی نرم نرم شده)

1/112
1/33
1/30
1/30

كمتر از 1/13
باالتر از 1/3
باالتر از 1/3
باالتر از 1/3
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برای سنجش شاخصهای برازش مدل ،هریك از شاخصهای
بدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا عدم
برازندگی آن نیستند ،بلكه این شاخص ها را باید در كنار یكدیگر
و با هم تفسیر كرد .اگر هم آزمون  X2و هم آزمونهای تناسب
ثانوی نشان دادند كه مدل به طور كافی متناسب است ،به سمت
مشخص كردن عوامل مدل تناسب شده حركت كرده و بر روی
این عوامل تمركز میكنیم .جدول شماره  4-4بیانگر مهمترین

این شاخص ها میباشد و نشان میدهد كه الگوها در جهت
تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است ،تمامی این
شاخص ها حاكی از تناسب مدل با داده های مشاهده شده می
باشد .زیرا نسبت كایدو بر درجه آزادی كمتر از  ،9شاخص
 RMSEAكمتر از  1/13و مابقی شاخصها نیز قابل قبول
هستند .به بیان دیگر ،مدل و چارچوب كلی معنادار و قابل
پذیرش است.

شکل  .0مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری ضرایب ()t-value

شكل شماره  0مدل مفهومی پژوهش را در حالت معناداری
ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .این مدل در واقع تمامی
معادالت اندازه گیری (بارهای عاملی) و ضرایب مسیر را با
استفاده از آماره  ،tآزمون میكند .بر طبق این مدل بار عاملی و
یا ضریب مسیر در سطح اطمینان  %31معنادار میباشد اگر مقدار
آمارهی  tخارج بازهی ( -0/31تا  )+0/31قرار گیرد و اگر مقدار
آمارهی  tدرون این بازه قرار گیرد ،در نتیجه بار عاملی یا ضریب
مسیر معنادار نیست .بار عاملی و یا ضریب در سطح اطمینان

 %33معنادار میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازهی (-2/13
تا  )+2/13قرار گیرد .بر طبق نتایج به دست آمده از آزمون t
تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  %31معنادار شدهاند و
در اندازه گیری سازههای خود سهم معناداری را ایفا كردهاند .در
ادامه در جدول شماره  2ضرایب استاندارد برآورد شده برای مدل
مفهومی پژوهش همراه با مقادیر معناداری آنها آورده شده
است.

تحليل نقش رکود یادگيري و تجربه بر ابعاد یادگيري و نوآوري سازمانی ...
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جدول  .9ضرایب استاندارد برآورد شده و سطح معناداری آنها
روابط مستقيم متغير ها در مدل

ركود یادگیری

چشم انداز
مشترک
اشتراک دانش
تعهد به بادگیری
نوآوری سازمانی
چشم انداز مشترک

ركود تجربه
چشم انداز مشترک

اشتراک دانش
تعهد به بادگیری

اشتراک دانش
تعهد به بادگیری
نوآوری سازمانی
نوآوری سازمانی
نوآوری سازمانی
نوآوری سازمانی

مقدار استاندارد

خطاي

شده

استاندارد

مقدار t

سطح معنی
داري

معنیدار

-1392

1301

-2323

P <1311

می باشد

-1391
-1310
-1313
-1391
-1399
-1341
-1311
1341
1311
1340

1304
1301
1304
1301
1301
1309
1301
1302
1300
1301

-2399
-1313
-3301
-2302
-2324
-9319
-1343
4391
1344
9313

P <1311
P <1311
P <1311
P <1311
P <1311
P <1311
P <1311
P <1311
P <1311
P <1311

می باشد
می باشد
می باشد
می باشد
می باشد
می باشد
می باشد
می باشد
می باشد
می باشد

بر اساس یافتههای حاصله از جدول شماره  2ركود یادگیری بر
چشم انداز مشترک ،اشتراک دانش ،تعهد به بادگیری و نوآوری
سازمانی همچنین ركود تجربه بر چشم انداز مشترک ،اشتراک

دانش ،تعهد به بادگیری و نوآوری سازمانی تاثیر معناداری
داشت .همچنین چشم انداز مشترک ،اشتراک دانش و تعهد به
یادگیری بر نوآوری سازمانی تاثیر معناداری داشت.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد و بارهای عاملی
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بحث و نتيجهگيري
ركود تجربه و یادگیری در میان كاركنان سازمان به عنوان
یكی از موانعی است كه می تواند ظرفیت سازمان را برای نواوری
و حل مسائل محدود كند و از این طریق نوآوری سازمانی را
كاهش دهد .ابعاد ركود دانش نه تنها اثر منفی روی كاربرد دانش
دارد ،بلكه ممكن است استراتژیها و رازهای سازمان را نیز آشكار
كند .به طوری كه ركود در سازمان تمایل به باقی ماندن در
وضعیت جاری سازمان و مقاومت در برابر فشارهایی كه از بیرون
بر استراتژیهای سازمانی وارد میشود ،میباشد؛ و سازمان در
صورت نداشتن نیروهای فنی و تخصصی ماهر و تاثیرگزار دچار
ركود میشود .از رو با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش
مشخص شد ركود یادگیری و ركود تجربه بر چشم انداز مشترک،
اشتراک دانش ،تعهد به بادگیری و نوآوری سازمانی تاثیر
معناداری داشت؛ كه این نتایج با نتایج تحقیقات قاسم زاده و
همكاران ( )1()0931و اكیف و رایت ( )22()2113هم راستا بود.
به طوری كه اكیف و همكاران در پژوهش خود نشان دادند
استراتژیهای جاری سازمان و عدم توجه به محیط در طول زمان
موجب رضایت از عملكرد و احساس عدم نیاز به تغییر و نهایتا
ركود سازمانی می شود .به نظر میرسد در صورتی كه كاركنان
اداره كل ورزش و جوانان استان یزد راهی كارامد برای استخراج،
استفاده و مدیریت دانش داشته باشد و به دانش به عنوان یك
دارایی مطرح نگاه كنند ،قادر خواهند بود بیشتر دانش بدست امده
را به اشتراک گذاشته و در نهایت چشم انداز مشتركی را برای
سازمان خود تدوین نمایند و همچنین شاهد افزایش نوآوری

سازمانی در بین كاركنان این سازمان خواهیم بود .از دیگر نتایج
تحقیق نشان داد چشم انداز مشترک ،اشتراک دانش و تعهد به
یادگیری بر نوآوری سازمانی تاثیر معناداری داشت .به عبارتی هر
سه بعد یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی در اداره كل و
ورزش و جوانان استان یزد تاثیر معناداری داشت؛ كه این نتیجه
از پژوهش با نتایج پژوهشهای زارعی و همكاران (،)01()0931
جیمنز و واله ( )04()2100و معتمد و همكاران ( )3()0939هم
راستا بود .به طوری كه جیمنز و واله تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند كه یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و
معنا دار دارد .به نظر میرسد در صورتی كه یك چشم انداز
مشترک در پیشبرد دانش كاركنان اداره كل ورزش و جوانان
استان یزد در نظر گرفته شود و بستری فراهم شود تا كاركنان
دانش خود را بین یكدیگر به اشتراک بگزارند و نسبت به دانش
بدست آمده تعهد داشته باشند خواهیم بود میزان نوآوری كاركنان
را نیز افزایش پیدا خواهد كرد .در نتیجه با توجه به نتایج بدست
آمده از پژوهش اهمیت دانش ،یادگیری سازمانی و نوآوری
سازمانی را بخوبی بیان میكند و نشان می دهد سازمانهایی كه
دچار ركود و سكون میشوند ،متحمل چه ضرر و زیانهایی می
شوند چرا كه چرخه دانش در سازمانهاست كه باعث نوآوری و
پیشرفت سازمانها میشود .لذا از این رو پیشنهاد میشود در
تحقیقات دیگر ضمن بررسی ركود دانش در سایر ادارات و
سازمانهای كشور و مقایسه آنها با یكدیگر ،عواملی كه موجب
ركود دانش می شوند و راهكارهای برطرف كردن ركود دانش
مورد بررسی قرار گیرد.
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