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 یریادگیبر   یفرهنگ سازمان ریثأپژوهش ارائه مدل ت نیهدف از انجام ا
روش  ازنظربود. پژوهش حاضر  یانسان یروین یورو بهره یسازمان
که به شکل  است یهدف کاربرد ازنظرو  یفتوصی ،هاداده یگردآور

کارکنان وزارت  هیپژوهش شامل کل یاجرا شد. جامعه آمار یدانیم
ونه نم عنوانبهساده  یتصادف صورتبهنفر  542که  دورزش و جوانان بو

پژوهش مورد  یرهایپژوهش، متغ نهیشیپ یانتخاب شدند. با بررس
ساس ا شده و بر یپژوهش طراح هیقرار گرفتند، سپس مدل اول ییشناسا

 نظرانصاحباز  ین توسط جمعآ ییساخته شد و روا ایآن پرسشنامه
 یت. براقرار گرف دییأمورد ت یاملع لیتحل کیتکن قیو از طر یدانشگاه

 جیاستفاده شد. نتا یمعادالت ساختار سازیمدل روش از هاداده لیتحل
 یریادگیبر  81/0اثر  بیضر یدارا ینشان داد که فرهنگ سازمان

 نیاست. همچن یانسان یروین یوربر بهره 11/0اثر  بیو ضر یسازمان
به دست  21/0 یانسان یروین وریبر بهره یسازمان یریادگیاثر  بیضر
 قیاز طر یفرهنگ سازمان ریثأت ،پژوهش نیدر ا شدهارائهمد. مدل آ
با  ایتدرنهکرد.  دییأت یانسان یروین یوررا بر بهره یسازمان یریادگی

 رییتغ تیریبا مد شودیم شنهادیپ ،مدل نیحاصل از ا هایافتهیتوجه به 
 ای رییهستند، تغ غیر مؤثر و مطلوبکه نا هاییشاخصه یفرهنگ سازمان

 ینسانا یروین یورو بهره یسازمان یریادگین آاصالح شوند تا به تبع 
 . ابدی شیافزا

 هاي کليديواژه
 یروین ،یورزش تیریمد ،سازیمدل ،یفرهنگ سازمان ،وریبهره     
 .یانسان

 

 

 

 

The aim of this study was to present a model for the 

effect between organizational culture on 

organisational learning  and human resources 

efficiency among the staff of sports and youth 

ministry. The research was descriptive and 

correlational, it was practical in terms of purpose. 

The study population was all employees of the sports 

and youth ministry among which 285 persons were 

randomly selected. With studying the research 

background and theoretical frameworks, the 

variables were identified; then the primary model of 

the research was designed and a questionnaire was 

prepared according the model. After confirmation of 

the questionnaire validity and reliability, 

questionnaires were handed out among  the staff of 

sports and youth ministry. Structural Equation 

Modeling was used for data analysis.The results 

showed that multiplier effect of Organizational 

Culture on Organisational Learning  was 0.43 and 

multiplier effect on Human resources productivity 

was 0.63. Multiplier effect of Organisational 

Learning  on workforce efficiency was also achieved 

0.53. The presented model confirmed the impact of 

Organizational Culture Organisational Learning  on 

Human resources efficiency. Finally, according to 

the findings of this model it is suggested that by 

managing the change of organizational culture, 

change or modify the undesirable and ineffective 

characteristics to increase organizational learning 

and efficiency of the workforce. 

Keywords 
      Efficiency, Organizational Culture, Modeling, 

sports management, Human resources.
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 مقدمه
وری نیروی انستتانی از اهداف هر ستتازمانی دستتتیابی به بهره

استت. جهت دستتیابی به این موصود، راهی جز توسل به یک 
کتاربردی وجود نتتدارد. توفیوتتات روش ستتتیستتتتمی، بومی و 
و  ویکست از با کمترین امکانا هاییچشمگیر دهه اخیر سازمان

های مادی از ستتوی با بهترین توانایی هاییشتکستتت ستتازمان
در  یمادی و معنوهای غیرگر نوش بسیار زیاد زمینهدیگر، نشان
ن فرهنگ ستتتازمانی بوده استتتت که در این میا هاآنموفویت 

(. 31شتتود  میرد ستتازمان تلوی ثر در عملکعامل مؤ عنوانبه
 است حدی به سازمان اعضتای بر ستازمانی فرهنگگذاری اثر

 رفتار، چگونگی به نستتتبت ابعاد آن، بررستتتی با توانمی که
 و برد پی ستتازمان اعضتتای نگرش و هادیدگاه احستتاستتات،

 ، ارزیابی،موردنظر تغییرات برابر در را آنان احتمتالی واکنش

 توانمی سادگیبه فرهنگ، وستیلهبه. کرد هدایت و بینیپیش

 در را جدید هایگیریجهت و کرد تستتهیل را تغییرات انجام

  .(31نمود   پایدار سازمان

 اعتوادات، که است کلی مفهوم عنوانبه ستازمانی فرهنگ

شتتامل  را فناوری دانش و رستتوم، هنجار، ستتنت، ایدئولوژی،
 را آن اعضای و سازمان رفتار که است مهمی عامل و شتودمی
 میراث فرهنگ را ،3(. هال34دهد  می قرار تحت تأثیر شدتبه

 و رفتار ها،دارایی همۀ شامل که داندمی ستازمان یک عمومی
هر مودار تعهد (. 4  استتت ستتازمان یک افراد تفکر کردار  و

های ستازمان بیشتر باشد و اعضای بیشتری کارکنان به ارزش
 تر استسازمان قوی، فرهنگ آن ها معتود باشندبه این ارزش

ه اند کبیان نموده ،(. تعدادی از پژوهشتتگران رفتار ستتازمانی1 
های مشترك در سازمان برگرفته از فرهنگ سازمانی، بر ارزش

ایجاد جوی برای تالش بیشتر کارکنان بسیار مفید واقع شده و 
دارای اثری مثبت بر کارآمدی بدون  یهمچنین فرهنگ سازمان

 (.2کاری آن خواهد شد   هایتوجه به زمینه
 یادگیری که هاییفرهنگ دهنتدمی نشتتتان هتاپژوهش

 فردی، یادگیری باعث توویت دهند،می افزایش را ستتازمانی

(. 38و  8شوند  می عملکرد بهبود درنتیجه و سازمانی و گروهی
 در ،دهندمی توسعه را قوی فرهنگ یادگیری که هاییسازمان

 برای رفتار تعدیل در همچنین ودانش  و تبدیل اکتساب خلق،

سازمان ،جهتازاین؛ هستند موفق جدید بینش و دانش انعکاس
ابتدا  باید ،دارند ستتازمانی تأکید یادگیری فرهنگ بر که هایی

 فهمقابل طوربه را اطالعات سپس بیاورند، دستت به اطالعات

دانش تبدیل کنند. در چنین مواقعی  به درنهایت و کنند تفستتیر

                                                 
1. hall 
2. Jane 

3. Min Hee 

م تغییرات رفتاری و شناختی را بسیار مه ها نباید بخشسازمان
 ( یادگیری53کنند   فراموش عمل، به حرف تبدیل منظوربه

 و فردی رفتار تغییر که استتت داریک فرایند ریشتته ستتازمانی
 است ایپیچیده فرآیند همچنین؛ (51دارد   پی در را ستازمانی

 را ایبالووه ییتوانا و استتت مربوط جدید دانش توستتعه به که
  .(55دارد   رفتار تغییر برای

وری نیروی بهره ،گر مورد بررستتی در این پژوهشمتغیر دی
عوامل اصتتلی تداوم موفویت و تحوق  انستتانی بود که یکی از

 درآمد نستتبت از استتتفاده و با( 1اهداف ستتازمانی استتت  

( 33شتتود  ستتنجیده می نیز انستتانی نیروی کل به ایجادشتتده
 عوامل به که استتت ایپیچیده پدیده انستتانی نیروی وریبهره

 انگیزه، اولیه، مواد بودن دستتتترس در محیط، مانند زیادی

 دلیل نیز غالباً و دارد بستگی مدیریت شتیوه و نظارت و کنترل

 اهداف یابی بهدست در هاستازمان ناکامی ستبب که ایهعمد

 درواقع استتت. انستتانی نیروی وریبهره نبودن شتتود،می خود
ستتاخت هر مجموعه یا ستتازمان ترین زیرنیروی انستتانی مهم

باشد. توستعه انستتان می ستویبهاستت، چون استاس حرکت 
 تواندعنصتر اصتلی ساختار و مدیریت است که هم می انستان

مانع بزرگ  عنوانبهتواند ارمغان بیاورد و هم می توستتعه را به
یافته، جامعه بنابراین انستتتان توستتتعه ؛ه عمتل کنتدتوستتتعت
  (. 3آورد  می ارمغان به را یافتهتوسعه

( در پژوهشتتتی با هدف بررستتتی 5032و همکاران   5جانی
 ،حفظ و نگهداری نیروی انستتتانی نوش فرهنگ ستتازمانی بر

های فرهنگی در ستتتازمان برای کارکنان دریتافتنتد که ارزش
؛ همچنین فرهنگ سازمانی و عوامل آن باشددارای اهمیت می

بین مناستتبی برای حفظ و نگهداری کارکنان در ستتازمان پیش
( 5032و همکاران   1(. در پژوهشتی مشابه مین هی33بودند  

به حداکثر رساندن عملکرد نیروی انسانی با استفاده از  منظوربه
ثیر فرهنگ ستازمانی بر سبک یادگیری ، تأیک مدل تحویواتی

مکتتاران و ه 8(. گیوف31کتار و خالقیتت را ترستتتیم کردنتد  
در بررستتتی خود، در پی مشتتتخص کردن تتتأثیر ( نیز 5032 

بر متغیر تغییر ستتتازمانی بودند.  نفرهنگ یادگیری و عوامل آ
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که یک تعهد قوی  هاآن

 ، در مشتارکت کارکنان بستتیار مؤثر است؛به فرهنگ یادگیری
 ای مزایایهمچنین بیتان کردنتد که یک فرهنگ یادگیری دار

 2(. همچنین پاوال1  باشدملموستی برای یادگیری سازمانی می
( در پژوهش خود بر اهمیتت متدیریتت منابع انستتتانی 5038 

4. Geoff 

5. Paula 
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 HRMهایی برای افزایش توانایی کارکنان و انگیزه ( و شتتیوه
 هایها پرداخت و نشان داد که تفاوتبرای انتوال دانش و روش

بر ستتتطر فردی اقدامات  ثربین فرهنگی بر پذیرش عوامل مؤ
ی دانش گذارنسانی و تمایل کارکنان به اشتراكمدیریت منابع ا
 (.31است   تأثیرگذارو یادگیری 
ثیر فرهنگ ( با هدف بررستتتی تأ5032و همکاران   3جین

گذاری دانش با استفاده به اشتراك ستازمانی و خودکارامدی در
ل جامع دنشتتتان دادند که م ،یابی معادالت ستتتاختاریاز مدل

گذاری دانش صتتریر کارکنان فرهنگ ستتازمانی بر اشتتتراك
استت و فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احساس  تأثیرگذار

تعلق در بین کارکنان منجر به انتوال ضتمنی دانش خواهد شد 
ر پژوهشی با ( د5032و همکاران   5(. در همین راستا کنون58 

گذاری دانش در رابطه تأثیر به اشتتتتراك وتحلیلتجزیههتدف 
بین فرهنگ ستتازمانی و رضتتایت شتتغلی در صتتنعت فناوری 

ن ابا استتتفاده از رگرستتیون چندگانه نشتت ،اطالعات و ارتباطات
  طور قتتابتتل توجهی برکتته فرهنتتگ ستتتتازمتتانی بتته نتتدداد

استتت و  تأثیرگذارگذاری دانش و رضتتایت شتتغلی راكاشتتت
فرهنگ  بین ی رامهم اینوش واستتطه ،گذاری دانشاشتتتراك

ه همچنین به این نتیج کند؛ازمانی و رضتایت شغلی ایفا میست
مفید، افزایش رستتیدند که یک فرهنگ ستتازمانی مشتتترك و 

های پایدار گذاری دانش و استتتراتژیهای به اشتتتراكشتتیوه
  (.5کند  می انسانی را فراهموری منابع بهره

نیز در پژوهش خود به بررستتتی  ( 5032  1الیور و الرنس
وری زمان بر روی بهرهگذاری داخلی همش آموزش و سرمایهنو

های رصتش و فنیروی انسانی پرداختند و نتیجه گرفتند که دان
(. 32  وری نیروی انسانی استیادگیری از عوامل مؤثر بر بهره

( نیز در پژوهش خود 5032و همکتتاران   8همچنین متتایکتتاال
یروی انستتتانی وری نت کردند که عوامل فرهنگی بر بهرهثتاب

در   (5038و همکاران   2(. همچنین المو35استتتت   تأثیرگذار
ت های مدیریذ شیوهپژوهشتی با هدف بررسی ارتباط بین اتخا

ه نشتتان دادند که یک رابط ،وری نیروی انستتانیکیفیت با بهره
ی در وری نیروی انسانبت بین اصول مدیریت کیفیت و بهرهمث

 (.3 های بزرگ وجود دارد سازمان

رابطه  ( در پژوهشتتتی بتا عنوان3138اران  جاللی و همکت
 یبا چابک یستتازمان یریادگیهدفمند و  یستتازمان یفراموشتت
نشتتان  ،در اداره کل ورزش و جوانان استتتان همدان یستتازمان
هدفمند رابطه  یو فراموشتتت یستتتازمان یریادگی نیب کهدادند 

تواند یم یستتتازمان یریادگیتوجود دارد و  یمثبتت و معنتادار

                                                 
1. Zhen 

2. Canon 

3. Olivier & Laurence 

  .(30  باشد یسازمان یچابک یبرا یکننده خوب ینیبشیپ

 تکامل و نتیجۀ انستان  در ورزش کشور نیروى ورىبهره  

 اىمووله ورىبهره کهازآنجاییاست.  گوناگون  عوامل ترکیب

 و باشتتد داشتتته کاربردى جنبه پس بایستتتی ،نیستتت انتزاع 
 فراهم در زیادی نوش ها و ادارات ورزشتتیستتازمان مدیران

داشتتت. وزارت  خواهند آن ارتواء منظوربه مناستتب زمینه آوردن
موریت ورزشی برای سازمانی با مأ عنوانبهوانان نیز ورزش و ج

، ندهای نیروی انسانی استفاده کاینکه بتواند از حداکثر ظرفیت
نیروی  وریبر بهره تأثیرگذارنیتازمنتد این استتتت که عوامل 

های انجام شده در حوزه شناسایی کند. مرور پژوهشانسانی را 
 اد که فرهنگ و یادگیری ستتازمانی بارفتار ستتازمانی نشتتان د

سد ربسیاری از متغیرهای سازمانی در ارتباط است و به نظر می
این با ربناب ؛وری نیروی انستتانی نیز در ارتباط باشتتدکه با بهره

ش م این پژوهاانج ،نچه گفته شدتوجه به پیشتینه پژوهش و آ
پژوهش حاضر  هدف اصلی روازاینرستد؛ ضتروری به نظر می

ارائه مدل تبیین رابطه فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمانی و 
 . ه استوری نیروی انسانی در وزارت ورزش و جوانان بودبهره
 

 شناسی پژوهشروش
، توصتتیفی و هاروش گردآوری داده ازنظرپژوهش حاضتتر 

که به شتتکل میدانی اجرا شتتد.  هدف، کاربردی استتت ازنظر
جامعه آماری پژوهش حاضتر شتامل کلیه کارشتتناسان ستادی 

 بر هاآنتعداد  کهاستتتت وزارت ورزش و جوانتان  زن و مرد( 
مار وزارت ورزش و الم صتتورت گرفته از مرکز آعاستتاس استتت

مورگان از این  استتاس جدول و بر باشتتدنفر می 120 جوانان
 اساس . برنمونه آماری انتخاب شتدند عنوانبهنفر  522 ،میان

پرسشنامه در بین کارشناسان توزیع گردید  542تجربه محوق،  
 513 ،های ناقص و مخدوشبا حذف پرستتشتتنامه درنهایتو 

. قرار گرفت وتحلیلتجزیهو مورد  گردید انتخابپرستتشتتنامه 
جام تصادفی ساده ان صورتبهری گیبه ذکر است که نمونهالزم 
 .شد

های مربوط به فرهنگ ستتتازمانی، وری دادهگردآ منظوربته
در وزارت ورزش وری نیروی انسانی یادگیری ستازمانی و بهره

گیری از ستتته نو  از طریق بهره موردنیازهای افتهی ،و جوانان
سؤالی برای سنجش  50پرستشتنامه به دستت آمد: پرسشنامه 

سؤالی برای سنجش یادگیری  53 پرسشنامهفرهنگ سازمانی، 
 53( و پرستتشنامه 5008وستط نیفه  ستازمانی طراحی شتده ت

روایی  منظوربتههمچنین  وری نیروی انستتتانی.ستتتؤالی بهره

4. Michaela 

5. Alemu 
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 ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. پرسشنامه
 فرهنگ سنجش مختلف هایمدل مطالعه و بررسی از پس

 مشتتارکت در کار، قالب چهار بعد  دنیستتون در مدل ستتازمانی،
 پژوهش نظری مدل عنوانبه پذیری، رسالت(سازگاری، انطباق

 هایمدل به نستتبت دنیستتون مدل بودن جدید شتتد. انتخاب

 و گیریاندازه هایشتتاخص ازنظر مدل این بودن کامل و دیگر
 به مدل این انتخاب عوامل از سازمانی، فرهنگ ابعاد ستنجش

متغیر یادگیری ستتتازمانی در قالب هفت بعد  .دآیمی شتتتمتار
مشترك، فرهنگ یادگیری سازمانی، کار و یادگیری  اندازچشم 

ای هتیمی، تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی
یروی وری نبهره ( و متغیراشتراك گذاشتن دانشبه کارکنان و 
، ازمانیتوانایی، وضتوح، حمایت سدر قالب هفت بعد   انستانی

پنج  ( در مویاستنتاستتتب محیطی ارزیتابی، اعتبتار، انگیزه و
ستنجیده شتده استت.  الزم به ذکر است که  ای لیکرتگزینه

وری نیروی انسانی پرسشنامه استاندارد پرسشنامه سنجش بهره
و برای روایی سازه آن از و توستط گروه پژوهش تدوین نبوده 

 تحلیل عاملی استفاده شده است.(
محتوا  پژوهش، روایی این در سؤاالت روایی ستنجش برای

که روایی محتوا برای  استتت گرفته قرار مد نظر ستتازه روایی و
ری وهای فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی و بهرهپرسشنامه

ن دانشگاهی تعیی نظرانصاحبنیروی انستانی توسط جمعی از 
ل لیکه گفته شتتتد در تح طورهمانو مورد تأیید قرار گرفت و 

 ال مربوط بهگیری شتد و سه سؤاملی، روایی ستازه نیز اندازهع
، بودند 1/0یتادگیری ستتتازمتانی که دارای بار عاملی کمتر از 

بوده استتت(.   1/0 بار عاملی در بویه موارد باالتر از  حذف شتتد
ها در یک مطالعه مودماتی برای اطمینان از پایایی پرستتشتتنامه

امعه آماری توزیع و پس از نفر از ج 10ها بین رستتشتتنامهابتدا پ
روز، بار  32شتد و در مرحله بعد و به فاصله  آوریجمعتکمیل، 

گویان قرار گرفت و ها در اختیار همان پاستت دیگر پرستتشتتنامه
، 40/0برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی  هاآنآزمایی ضریب باز

وری هو پرستتشتتنامه بهر 14/0پرستتشتتنامه یادگیری ستتازمانی 
  مد.به دست آ 45/0نیروی انسانی 

 هایتکنیک از هاهداد وتحلیلتجزیه برای پژوهش این در 

 ستتطر در استت. شتده استتنباطی استتفاده و توصتیفی آماری

به  معیار انحراف و میانگین محاستتبه از استتتفاده با توصتتیفی

 از مدل االتسؤپاس  به  و جهت شد پرداخته اطالعات توصیف
یر ثمعتادالت ستتتاختتاری استتتتفاده گردید، بدین ترتیب که تأ

وری نیروی فرهنتگ ستتتازمانی بر یادگیری ستتتازمانی و بهره
ار افزاستاندارد و عدد معناداری با نرمانستانی از طریق ضتریب 

اساس آن به سؤاالت این  و بر لیزرل مورد سنجش قرار گرفت
 اول ومرتبه از تحلیل عاملی  درمجمو . پژوهش پاس  داده شد

 گیری( و همچنین تحلیل مستتتیرهای اندازهمرتبته دوم  متدل
. بدین ترتیب که ابتدا تحلیل  مدل ستتاختاری( استتتفاده شتتد

عتاملی مرتبتته اول و دوم برای مفهوم فرهنتگ ستتتازمتانی و 
وری نیروی انستتانی جهت صتتحت یادگیری ستتازمانی با بهره

ل مستتیر، یق تحلیاز طر شتتد و ستتپس جام روایی( ستتؤاالت ان
 .ها مورد سنجش قرار گرفتتغیرم ی علی میانرابطه

 

 های پژوهشیافته
سازمانی  فرهنگ که متغیر دهدمی نشان ی توصیفیهایافته
، متغیر یتتادگیری 13/3و انحراف معیتتار  33/5میتانگین  دارای

و متغیر  38/3و انحراف معیار  35/1ستتتازمانی دارای میانگین 
 50/3و انحراف  32/5انستتانی دارای میانگین نیروی  وریبهره
گردیده  منعکس یک شتتماره جدول در نتایج  که ؛باشتتندمی

  است.

 یفیتوص یهاافتهی .3جدول 
 M SD هامتغیر

 13/3 33/5 فرهنگ سازمانی

 38/3 35/1 یادگیری سازمانی

 50/3 32/5 وری نیروی انسانیبهره
 

 یریگاندازه یهااز صتتتحت مدل افتنیت نتانیبعتد از اطم
و  یازمانس یریادگیبا  یفرهنگ سازمان یدییتأ یعامل لی تحل
پژوهش مورد آزمون  یاالت اصلؤ(، سیانستان یروین وریبهره

فرهنگ  انیم یعل یرابطته دیگرعبتارتبته ایت ،قرار گرفتنتد
ا هم ب ینانسا یروین یوربا بهره یسازمان یریادگیو  یستازمان
استتتتاندارد  نیمدل در حالت تخم لیشتتتد که در ذ دهیستتتنج
( مورد ی عدد معنادار یمعنادار بیاستتاندارد( و ضرا بی ضترا

 .اندبحث قرار گرفته
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  ضریب استاندارد( سازی معادالت ساختاریمدل نتایج حاصل از  .3شکل 

 یمدل  فرهنگ سازمان یهاریمتغ نیب یرابطه یبررس یبرا
( از مدل یانستتتان یروین وریو بهره یستتتازمان یریادگیتبتا 

 یستتاختار یهاطور مشتتخص، از مدلو به یمعادالت ستاختار
 ی( استتفاده شتده استت. الزم به ذکر استت براریمست لی تحل

استتتتاندارد و اعداد  بیاز ضتتترا ،االت پژوهشؤپاستتت  به ستتت
 بیرض ،رهایمس هیکل یبرا نی. همچنشودیاستفاده م یدارمعنا

 طورهمان. باشدیدرصد م 2درصتد و ستطر خطا  32 نانیاطم
بر  یاثر فرهنگ سازمان ،هنشان داده شد 5ر جدول شماره که د
 معنادار بوده است. یانسان یروین وریو بهره یسازمان یریادگی

 
 

  ضریب استاندارد(  سازی معادالت ساختارینتایج حاصل از مدل .4جدول 

ضریب  مسیر السؤ
 استاندارد

اعداد 
 معناداری

 نتیجه

 ییدتأ 15/2 81/0 ثیر دارد؟یادگیری سازمانی تأبر  فرهنگ سازمانی 3

 ییدتأ 31/2 11/0 د؟ثیر دارتأ وری نیروی انسانیبهرهبر  فرهنگ سازمانی 5

 ییدتأ 11/1 21/0 دارد؟ ثیرتأ وری نیروی انسانیبهرهبر یادگیری سازمانی  1

افزار باشتتند. بهترین شتتاخص مناستتب در نرم( میRMSEAو  5X  ،df  ،P valueهای خوب بودن برازش مدل  شاخص
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باشتتتد که هر چه  کتای دو به درجه آزادی( می df/5Xلیزرل 
 تناسب( بهتری است.   مدل دارای برازش ،باشد 1تر از کوچک
، همان میانگین مجذور خطاهای مدل است. RMSEAشاخص 

شود. حد مجاز این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته می
 قبولقابل ،باشتتتد 04/0استتتت یعنی اگر زیر  04/0این مودار 

 .باشد خیلی خوب است 02/0است، اگر زیر 
دل مفهومی پژوهش از که منشان داد  آمدهدستتبهموادیر 

گتتذاری خوردار استتتت و روابط علی یتتا تتتأثیربرازش خوبی بر
وری نیروی فرهنتگ ستتتازمانی بر یادگیری ستتتازمانی و بهره

انستتانی تأیید شتتده استتت. با توجه به اینکه میانگین مجذور 
همچنین  استتتت و 04/0تر از ( کوچک021/0  خطاهای مدل
تر از (  نیز کوچک15 ( به درجه آزادی 13/44نسبت کای دو  

د و باشمدل دارای برازش و تناسب باالیی می درنتیجه ،است 1
 اساس شتده متغیرها بردهنده آن استت که روابط تنظیمنشتان

 منطوی بوده است.  ،چارچوب نظری پژوهش
 

 گیرینتیجهبحث و 

 هاآنهای ورزشی، منجر به تغییر نگرش تغییر در ستازمان
روی انسانی شده است. در این وضعیت نستبت به کارکنان و نی

 برای ورزش ، ابزار موفویت و رسیدن به اهدافنیروی انستانی
اب به حس های اصلی سازمانیکی از سرمایه عنوانبهند و هست
کی از تواند ییافته می. نیروی انستتتانی توانمند و ارتوا آینتدمی

 ءهای رقابتی مهم ستتازمانی محستتوب شتتود، جهت ارتوامزیت
 ساز آن توجه شود که یکییروی انستانی باید به عوامل زمینهن

تواند فرهنگ و یادگیری ستتتازمانی باشتتتد. از این عوامتل می
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل تبیین رابطه فرهنگ  روازاین

وری نیروی انسانی وزارت سازمانی با یادگیری سازمانی و بهره
 .ه استورزش و جوانان بود

هش نشتتتان داد کته فرهنگ ستتتازمانی بر نتتایج این پژو
ثیر دارد. انستتانی در وزارت ورزش و جوانان تأوری نیروی بهره

ثیر ان داد که فرهنگ ستتتازمانی دارای تأهمچنین نتایج نشتتت
 که خود مستتتتویم و معناداری بر یادگیری ستتتازمانی استتتت

روی وری نیمستتتتویمی بر بهره ثیریتادگیری ستتتازمانی نیز تأ
که مین  طورهمانورزش و جوانان داشتتت. انستتانی در وزارت 

( بحث 5032و همکاران    5( و مایکاال5032و همکاران   3هی
 وریهای آن بر افزایش بهرهلفه، فرهنگ سازمانی و مؤاندکرده

 و 31است   تأثیرگذارانسانی در وزارت ورزش و جوانان نیروی 
هایی که (. این یافته به این نکته اشتتتاره دارد که ستتتازمان35

                                                 
1. Min Hee 

2. Michaela 

3. Geoff 

استتاس افزایش فرهنگ درگیر کردن کارکنان  فعالیتشتتان را بر
ص پذیری و مشخف شغلی، ثبات و یکپارچگی، انطباقدر وظای

احتمااًل از این  ،اندریزی کردهها برنامهبودن رسالت و مأموریت
وری بیشتتری از نیروی انستتانی دست توانند به بهرهطریق می

ستتای فرهنگ سازمانی با حس یابند. مشتارکت کارکنان در را
واند بر های ستتازمان شتتاید بتموریتاستتاس مأ ستتازگاری و بر

 باشد. تأثیرگذاروری نیروی انسانی بهره

استت که فرهنگ ستازمانی  آننتیجه دیگر پژوهش بیانگر 
ت. اس تأثیرگذارازمانی در وزارت ورزش و جوانان بر یادگیری س

 تواندمی سازمانی فرهنگاین یافته به این نکته اشاره دارد که 

 بیانگر نتیجه این باشتتد؛ تأثیرگذار ستتازمانی یادگیری روی بر

 وزارت ورزش و جوانان در که یادگیری ستتازمانی استتت این

 ستتازمانی چنین استتت. در پروردانش ستتازمانی فرهنگ حامی

 منبعی برای یادگیری عنوانبه ستتتازمتان فرهنگی محتوای

 ستتازمان کار روش ها ودستتتورالعمل افراد، توستتط تواندمی

 ستتازمانی و فردی رشتتد یادگیری، ستتازمان در و شتتود توویت

که  گفت توانمی صورت این شود. در تلوی ارزش یک عنوانبه
، ستتازمان در قوی مبتنی بر یادگیری فرهنگ یک حضتتور با

 .استتت شتتده ایجاد ستتازمان موفویت برای مناستتب ایزمینه
در بررسی خود، در پی  (5032و همکاران   1گیوف کهطوریبه

ن بر متغیر مشتتتخص کردن تأثیر فرهنگ یادگیری و عوامل آ
تغییر ستتتازمانی، به این نتیجه رستتتیدند که یک تعهد قوی به 

 ، در مشتتارکت کارکنان بستتیار مؤثر استتت؛فرهنگ یادگیری
یک فرهنگ یادگیری دارای مزایای که همچنین نشتتان دادند 

 8(. همچنین پاوال1باشد  گیری سازمانی میملموستی برای یاد
( در پژوهش خود بر اهمیتت متدیریتت منابع انستتتانی 5038 
 HRMزه یهایی برای افزایش توانایی کارکنان و انگ( و شتتیوه

ن پرداخت و نشتتتان داد که های آبرای انتوتال دانش و روش
ثر بر ستتتطر هتای بین فرهنگی در پتذیرش عوامل مؤتفتاوت

نستتتانی و تمایل کارکنان به متدیریت منابع افردی اقتدامتات 
 (.31است   تأثیرگذارگذاری دانش و یادگیری اشتراك
 یکی از پیشایندهای ،اساس نتایج حاصل از این پژوهش بر

 ،وری نیروی انستتتانی در وزارت ورزش و جوانانکلیتدی بهره
رد که ایادگیری ستازمانی استت. این یافته به این نکته اشاره د

وری تواند در بهرهمی ازمانی و عوامل آن احتماالًیادگیری ستتت
باشتتتد.  تأثیرگذارانستتتانی در وزارت ورزش و جوانتان نیروی 
ه کگیرند های ستتتازمانی یاد میزمانی که گروه ،دیگربیتانبته

و ، دانش خود را به اشتتتتراك بگذارند تعامل داشتتتته باشتتتند

4. Paula 
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 انستتانیوری نیروی احتماالً بهره ،جمعی عمل کنند صتتورتبه
( در 5032   3توستتعه پیدا خواهد کرد. همچنین الیور و الرنس
گذاری داخلی پژوهشتتی به بررستتی نوش آموزش و ستترمایه

وری نیروی انستتتانی پرداختند و نتیجه بر روی بهره ،زمتانهم
های یادگیری از عوامل مؤثر بر ش و فرصتتتتگرفتنتد کته دان

 (.32  وری نیروی انسانی استبهره

 یجادا ایتوان از نتایج این پژوهش برعلمی میبته لحتا  
ور استفاده کرد. به لحا  تئوری یک ستازمان یادگیرنده و بهره

 وری نیرویونه بهرهتوان فهمید که چگنیز حتداقتل اکنون می
گیرد. می ثیر فرهنگ و یادگیری سازمانی قرارانستانی تحت تأ

ر سازمانی بثیرات فرهنگ و یادگیری در این پژوهش تأ اگرچه
و جوانان نشان داده  ورزشوری نیروی انستانی در وزارت بهره
ک ی عنوانبهها باید لیکن پتایین بودن هر یک از متغیر شتتتد،

؛ هشتتتدار متتد نظر متتدیران وزارت ورزش و جوانتتان قرار گیرد
شود فرهنگ سازمانی و ابعاد آن  درگیری ه میبنابراین توصتی

و توسعه سازمان مأموریت(  پذیری وشتغلی، ستازگاری، انطباق
 های ارتواءیتادگیرنتده مورد توجته و مطالعه قرار گیرد تا زمینه

 عملکرد کارکنان فراهم گردد.
 ،های حاصتتتل از این پژوهشبتا توجه به یافته درنهتایتت

ر نظریزان در وزارت ورزش در شود مدیران و برنامهپیشنهاد می
و  سازمانی، فرهنگیادگیری ثر داشته باشند که برای اجرای مؤ

بنابراین با  ؛تر استتتتن مهماز فنتاوری و امثتال آ ،عوامتل آن
ب و مطلوهایی که ناشتاخصه ،مدیریت تغییر فرهنگ ستازمانی

ثر هستتند، تغییر یا اصالح کنند. همچنین جهت افزایش مؤرغی
عمال شتتود که هایی استتیاستتت ،فرهنگ مشتتارکت کارکنان

برای کستتتب هدف جمعی طور منظم هتای کارکنان بهتالش
د، ها بیشتتتر باشتتهر چه تلفیق تالش کهطوریبهتلفیق شتتود، 

شتود. فرهنگ یادگیری در سازمان، درجه همکاری بیشتتر می
مستلزم داشتن زیربنایی از اعتماد، احترام به یکدیگر، در اختیار 
گذاشتتتن اطالعات و کار جمعی استتت، فرهنگ یادگیرنده در 

استتتاس این مفرون بنا شتتتود.  بایستتتت بروزارت ورزش می
توستتعه  و ایجاد در ستتعی فرهنگ، طریق از بایستتتیهمچنین 

 و مستتتویم روش دو هر از تا یادگیری فردی و گروهی داشتتت
 وری نیروی انستتانیبهره بر تأثیرگذاری موجبات غیرمستتتویم،

 بتوانند و یادگیری ستتتازمانی تا اینکه فرهنگ شتتتود فراهم

وری نیروی توستتعه و افزایش بهره بر مؤثر هایمؤلفه عنوانبه
 .شوند تلوی انسانی
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