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Abstract
The aim of this study was finding a model for the
impact between organizational culture on
organisational learning
and human resources
productivity among the staff of the ministry of sports
and youth. The research was descriptive and
correlation it was practical in terms of purpose. the
population of this study was all employees of the
ministry of sports and youth and its samples were 285
person which were selected randomly. the research
background and theoretical framework of mediator
variables were identified and then the primary model
of the research was designed and a questionnaire was
prepared according the model. After confirmation of
the validity and reliability of the questionnaire it was
filledby staff of the ministry of sports and youth.
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. M ultiplier effect of
Organisational Learning
on Human resources
productivity was also achieved 0.53. The model that
was presented in this study confirmed the impact of
Organizational Culture Organisational Learning on
Human resources productivity. Finally, according to
the findings of this model it is suggested tochange or
amended characteristics that are undesirable and
ineffective bymanagement of changeing culture, and
hence to increase organizational learning and labor
productivity.

چکيده
هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تأ ثیر فرهنگ سازمانی بر
 پژوهش حاضر از نظر.یادگیری سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی بود
 توصیفی و از نظر هدف کاربردی است که به،روش گردآوری دادهها
 جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت.شکل میدانی اجرا شد
 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان542 ورزش و جوانان بود که
 متغیرهای پژوهش مورد، با بررسی پیشینه پژوهش.نمونه انتخاب شدند
 سپس مدل اولیه پژوهش طراحی شده و بر اساس،شناسایی قرار گرفتند
آن پرسشنامهای ساخته شد و روایی آن توسط جمعی از صاحبنظران
 برای.دانشگاهی و از طریق تکنیک تحلیل ع املی مورد تأیید قرار گرفت
 نتایج.تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد
 بر یادگیری0/81 نشان داد که فرهنگ سازمانی دارای ضریب اثر
 همچنین. بر بهرهوری نیروی انسانی است0/11 سازمانی و ضریب اثر
 به دست0/21 ضریب اثر یادگیری سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی
 تأ ثیر فرهنگ سازمانی از طریق، مدل ارائه شده در این پژوهش.آمد
 در نهایت با.یادگیری سازمانی را بر بهرهوری نیروی انسانی تأیید کرد
 پیشنهاد میشود با مدیریت تغییر،توجه به ی افتههای حاصل از این مدل
 تغییر یا،فرهنگ سازمانی شاخصههایی که نامطلوب و غیرمؤ ثر هستند
اصالح شوند تا به تبع آن یادگیری سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی
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دستتیابی به بهره وری نیروی انسانی از اهداف هر سازمانی
استت .جهت دستیابی به این مصصود ،راهی جز توسل به یک
روش ستتتیستتتتمی ،بومی و کتاربردی وجود نتدارد .توفیصات
چشمگیر دهه اخیر سازمانهایی با کمترین امکانات از یک س و
و شتکستت سازمانهایی با بهترین تواناییهای مادی از سوی
دیگر ،نشانگر نصش بسیار زیاد زمینههای غیرمادی و معنوی در
موفصیت آ نها بوده استتت که در این میان فرهنگ ستتازمانی به
عنوان عامل مؤثر در عملکرد ستتتازمان تلصی میشتتتود .) 31
اثرگذاری فرهنگ ستازمانی بر اعضتای ستازمان به حدی است
که میتوان با بررستتتی ابعاد آن ،نستتتبت به چگونگی رفتار،
احستتاستتات ،دیدگاهها و نگرش اعضتتای ستتازمان پی برد و
واکنش احتمتالی آنان را در برابر تغییرات مورد نظر ،ارزیابی،
پیشبینی و هدایت کرد .به وستیله فرهنگ ،به سادگی میتوان
انجام تغییرات را تستتهیل کرد و جهتگیریهای جدید را در
سازمان پایدار نمود .)31
فرهنگ ستازمانی به عنوان مفهوم کلی است که اعتصادات،
ایدئولوژی ،ستتنت ،هنجار ،رستتوم ،دانش و فناوری را شتتامل
میشتود و عامل مهمی استت که رفتار ستازمان و اعضای آن را
بته شتتتدت تحتت تأثیر قرار میدهد  .) 34هال  ،3فرهنگ را
میراث عمومی یک ستتازمان میداند که شتتامل همۀ داراییها،
رفتار و کردار و تفکر افراد یک ستتازمان استتت  .)4هر مصدار
تعهد کارکنان به ارزشهای ستازمان بیشتتتر باشتتد و اعضتتای
بیشتتتری به این ارزشها معتصد باشتتند ،فرهنگ آن ستتازمان
قویتر استت  .) 1تعدادی از پژوهشتگران رفتار سازمانی ،بیان
نمودهاند که ارزشهای مشتتر در سازمان برگرفته از فرهنگ
سازمانی ،بر ایجاد جوی برای تالش بیشتر کارکنان بسیار مفید
واقع شتتده و همچنین فرهنگ ستتازمانی دارای اثری مثبت بر
کارآمدی بدون توجه به زمینههای کاری آن خواهد شد .)2
پژوهشهتا نشتتتان میدهنتد فرهنتگهایی که یادگیری
ستتتازمانی را افزایش میدهند ،باعث تصویت یادگیری فردی،
گروهی و ستتازمانی و در نتیجه بهبود عملکرد میشتتوند  8و
 .) 38ستتتازمتانهتایی که فرهنگ یادگیری قوی را توستتتعه
میدهند ،در خلق ،اکتستتتاب و تبدیل دانش و همچنین در
تعدیل رفتار برای انعکاس دانش و بینش جدید موفق هستتتند؛
از این جهت ،ستتازمانهایی که بر فرهنگ یادگیری ستتازمانی
تأکید دارند ،باید ابتدا اطالعات به دستتتت بیاورند ،ستتتپس
اطالعات را بهطور قابل فهم تفستتیر کنند و در نهایت به دانش

تبدیل کنند .در چنین مواقعی سازمانها نباید بخش بسیار مهم
تغییرات رفتاری و شتناختی را به منظور تبدیل حرف به عمل،
فراموش کنند  ) 53یادگیری ستتازمانی یک فرایند ریشتتتهدار
استتت که تغییر رفتار فردی و ستتازمانی را در پی دارد ) 51؛
همچنین فرآیند پیچیدهای استتت که به توستتعه دانش جدید
مربوط است و توانایی بالصوهای را برای تغییر رفتار دارد .)55
متغیر دیگر مورد بررستتی در این پژوهش ،بهرهوری نیروی
انستتانی بود که یکی از عوامل اصتتلی تداوم موفصیت و تحصق
اهداف ستازمانی استت  )1و با استتفاده از نسبت درآمد ایجاد
شده به کل نیروی انسانی نیز سنجیده میشود  ) 33بهرهوری
نیروی انسانی پدیده پیچیدهای است که به عوامل زیادی مانند
محیط ،در دستتترس بودن مواد اولیه ،انگیزه ،کنترل و نظارت و
شتیوه مدیریت بستتگی دارد و غالباً نیز دلیل عمدهای که سبب
ناکامی ستازمانها در دستتیابی به اهداف خود میشود ،نبودن
بهرهوری نیروی انستانی است .در واقع نیروی انسانی مهمترین
زیرستاخت هر مجموعه یا ستازمان استت ،چون اساس حرکت
به ستوی توستعه انسان میباشد .انسان عنصر اصلی ساختار و
مدیریت استت که هم میتواند توسعه را به ارمغان بیاورد و هم
میتواند به عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کند .بنابراین انسا ن
توسعهیافته ،جامعه توسعهیافته را به ارمغان میآورد .) 3
جانی  5و همکاران  ) 5032در پژوهشتتی با هدف بررستتتی
نصش فرهنگ ستتازمانی بر حفظ و نگهداری نیروی انستتانی،
دریتافتنتد کته ارزشهای فرهنگی در ستتتازمان برای کارکنان
دارای اهمیت میباشد؛ همچنین فرهنگ سازمانی و عوامل آن
پیش بین مناستبی برای حفظ و نگهداری کارکنان در ستتازمان
بودند  .) 33در پژوهشتی مشابه مین هی  1و همکاران ) 5032
به منظور به حداکثر رساندن عملکرد نیروی انسانی با استفاده
از یتک متدل تحصیصاتی ،تأثیر فرهنگ ستتتازمانی بر ستتتبک
یتادگیری کتار و خالقیتت را ترستتتیم کردند  .) 31گیوف  8و
همکاران  ) 5032نیز در بررستتی خود ،در پی مشتتخص کردن
تتأثیر فرهنگ یادگیری و عوامل آن بر متغیر تغییر ستتتازمانی
بودند .آ نها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که یک تعهد
قوی به فرهنگ یادگیری  ،در مشتتارکت کارکنان بستتیار مؤثر
استتتت؛ همچنین بیتان کردند که یک فرهنگ یادگیری دارای
مزایای ملموسی برای یادگیری سازمانی میباشد  .) 1همچنین
پاوال  ) 5038 2در پژوهش خود بر اهمیت مدیریت منابع انسانی
 ) HRMو شتتیوههایی برای افزایش توانایی کارکنان و انگیزه
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برای انتصال دانش و روشها پرداخت و نشان داد که تفاوتهای
ب ین فرهنگی بر پذیرش عوامل مؤثر بر ستتتطر فردی اقدامات
مدیریت منابع ا نسانی و تمایل کارکنان به اشترا گذاری دانش
و یادگیری تأثیرگذار است .)31
جین  3و همکاران  ) 5032با هدف بررستتتی تأثیر فرهنگ
ستازمانی و خودکارامدی در به اشترا گذاری دانش با استفاده
از مدلیابی معادالت ستتاختاری ،نشتتتان دادند که مدل جامع
فرهنگ ستتازمانی بر اشتتترا گذاری دانش صتتریر کارکنان
تأثیرگذار استت و فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احساس
تعلق در بین کارکنان منجر به انتصال ضمنی دانش خواهد شد
 .) 58در همین راستا کنون  5و همکاران  )5032در پژوهشی با
هدف تجزیه و تحلیل تأثیر به اشتتترا گذاری دانش در رابطه
بین فرهنگ ستتازمانی و رضتتایت شتتغلی در صتتنعت فناوری
اطالعات و ارتباطات ،با استتتفاده از رگرستتیون چندگانه نش تان
دادنتد کتته فرهنتگ ستتتازمتتانی بتهطور قتتابتل توجهی بر
اشتتترا گذاری دانش و رضتتایت شتتغلی تأثیرگذار استتت و
اشتتترا گذاری دانش ،نصش واستتطهای مهمی را بین فرهنگ
ستازمانی و رضایت شغلی ایفا میکند؛ همچنین به این نتیج ه
رستتیدند که یک فرهنگ ستتازمانی مشتتتر و مفید ،افزایش
شتتیوههای به اشتتترا گذاری دانش و استتتراتژیهای پایدار
بهرهوری منابع انسانی را فراهم میکند .)5
الیور و الرنس  )5032 1نیز در پژوهش خود به بررستتتی
نصش آموزش و سرمایهگذاری داخلی همزمان بر روی بهرهوری
نیروی انسانی پرداختند و نتیجه گرفتند که دانش و فرصتهای
یادگیری از عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی است .)32
همچنین متتایکتاال  8و همکتاران  ) 5032نیز در پژوهش خود
ثتابت کردند که عوامل فرهنگی بر بهرهوری نیروی انستتتانی
تتاثیرگذار استتتت  .) 35همچنین المو  2و همکاران  ) 5038در
پژوهشتی با هدف بررسی ارتباط بین اتخاذ شیوههای مدیری ت
کیفیت با بهرهوری نیروی انستانی ،نشان دادند که یک رابط ه
مث بت بین اصول مدیریت کیفیت و بهرهوری نیروی انسانی در
سازمانهای بزرگ وجود دارد .)3
جاللی و همکتاران  ) 3138در پژوهشتتتی بتا عنوان رابطه
فراموشتتی ستتازمانی هدفمند و یادگیری ستتازمانی با چابکی
ستتازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استتتان همدان ،نشتتان
دادند که که بین یادگیری ستازمانی و فراموشی هدفمند رابطه
مثبتت و معنتاداری وجود دارد و یادگیری ستتتازمانی میتواند
پیشبینی کننده خوبی برای چابکی سازمانی باشد .)30
1. Zhen
2. Canon
3. Olivier & Laurence
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بهرهورى نیروى انستان در ورزش کشور نتیجۀ تکامل و
ترکیتب عوامتل گوناگون استتتت .از آن جای که بهرهورى
مصولهاى انتزاع نیستتت ،پس بایستتتی جنبه کاربردى داشتتته
باشتتد و مدیران ستتازمانها و ادارات ورزشتتی نصش زیادی در
فراهم آوردن زمینه مناستتب به منظور ارتصاء آن خواهند داشتتت.
وزارت ورزش و جوانتان نیز بته عنوان ستتتازمتانی با مأموریت
ورزشی برای اینکه بتواند از حداکثر ظرفیتهای نیروی انسانی
استفاده کند ،نیازمند این است که عوامل تأثیرگذار بر بهرهوری
نیروی انستانی را شتناسایی کند .مرور پژوهشهای انجام شده
در حوزه رفتتار ستتتازمتانی نشتتتان داد که فرهنگ و یادگیری
ستازمانی با بسیاری از متغیرهای سازمانی در ارتباط است و به
نظر میرسد که با بهره وری نیروی انسانی نیز در ارتباط باشد ؛
بنابراین با توجه به پیشینه پژوهش و آ نچه گفته شد ،انجام این
پژوهش ضتتتروری به نظر میرستتتد؛ از این رو هدف اصتتتلی
پژوهش حاضتتتر ارائه مدل تبیین رابطه فرهنگ ستتتازمانی با
یادگیری ستازمانی و بهرهوری نیروی انستانی در وزارت ورزش
و جوانان بوده است.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضتر از نظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی و از
نظر هدف ،کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد .جامعه
آماری پژوهش حاضتر شتامل کلیه کارشتناسان ستادی وزارت
ورزش و جوانان زن و مرد) استتتت که تعداد آنها بر استتتاس
استتت ع الم صتتتورت گرفته از مرکز آمار وزارت ورزش و جوانان
 120نفر میباشتد و بر اساس جدول مورگان از این میان522 ،
نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شتتتدند .بر استتتاس تجربه
محصق 542 ،پرستشنامه در بین کارشناسان توزیع گردید و در
نهتایتت با حذف پرستتتشتتتنامههای ناقص و مخدوش513 ،
پرستتشتتنامه انتخابگردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
الزم به ذکر استت که نمونهگیری به صتورت تصتادفی ستاده
انجام شد.
به منظور گردآوری دادههای مربوط به فرهنگ ستتتازمانی،
یادگیری ستازمانی و بهرهوری نیروی انستانی در وزارت ورزش
و جوانان ،یافتههای مورد نیاز از طریق بهرهگیری از ستتته نو
پرستشتنامه به دستت آمد :پرسشنامه  50سؤالی برای سنجش
فرهنگ ستازمانی ،پرسشنامه  53سؤالی برای سنجش یادگیری
ستازمانی طراحی شتده توستط نیفه  ) 5008و پرستشنامه 53
ستتتؤالی بهرهوری نیروی انستتتانی .همچنین به منظور روایی
4. M ichaela
5. Alemu
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پرسشنامهها از تحلیل عاملی استفاده شده است.
پس از بررستی و مطالعه مدلهای مختلف سنجش فرهنگ
ستازمانی ،مدل دنیستتون در قالب چهار بعد مشتتارکت در کار،
ستتتازگتاری ،انطبا پذیری ،رستتتالت) به عنوان مدل نظری
پژوهش انتخاب شتتد .جدید بودن مدل دنیستتون نستتبت به
مدلهای دیگر و کامل بودن این مدل از نظر شتتاخصهای
اندازهگیری و ستنجش ابعاد فرهنگ سازمانی ،از عوامل انتخاب
این مدل به شتتمار میآید .متغیر یادگیری ستتازمانی در قالب
هفت بعد چشم انداز مشتر  ،فرهنگ یادگیری سازمانی ،کار
و یادگیری تیمی ،تفکر ستیستتمی ،رهبری مشتارکتی ،توسعه
شتایستگیهای کارکنان و به اشترا گذاشتن دانش ) و متغیر
بهرهوری نیروی انستتانی در قالب هفت بعد توانایی ،وضتتوح،
حمایت ستازمانی ،ارزیابی ،اعتبار ،انگیزه و تناسب محیطی) در
مصیاس پنج گزینهای لیکرت ستنجیده شده است .الزم به ذکر
است که پرسشنامه سنجش بهرهوری نیروی انسانی پرسشنامه
استتتاندارد نبوده و توستتط گروه پژوهش تدوین و برای روایی
سازه آن از تحلیل عاملی استفاده شده است).
برای ستتنجش روایی ستتؤاالت در این پژوهش ،روایی محتوا
و روایی ستتازه مد نظر قرار گرفته استتت که روایی محتوا برای
پرسشنامههای فرهنگ سازمانی ،یادگیری سازمانی و بهره و ری
نیروی انسانی توسط جمعی از صاحبنظران دانشگاهی تعیین و
مورد تتأییتد قرار گرفت و همانطور که گفته شتتتد در تحلیل
عاملی ،روایی ستازه نیز اندازهگیری شتد و سه سؤال مربوط به
یتادگیری ستتتازمتانی که دارای بار عاملی کمتر از  0/1بودند،
حذف شتد بار عاملی در بصیه موارد باالتر از  0/1بوده استتت).
برای اطمینان از پایایی پرستتشتتنامهها در یک مطالعه مصدماتی
ابتدا پرستشتنامهها بین  10نفر از جامعه آماری توزیع و پس از
تکمیل ،جمع آوری شد و در مرحله بعد و به فاصله  32روز ،بار
دیگر پرستتشتتنامهها در اختیار همان پاستت گویان قرار گرفت و
ضتریب بازآزمایی آ نها برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی ، 0 / 40
پرستشتتنامه یادگیری ستتازمانی  0/14و پرستتشتتنامه بهرهوری
نیروی انسانی  0/45به دست آمد.
در ایتن پتژوهتش بترای تجزیتته و تحلیتتل دادههتتا از
تکنیکهای آماری توصتیفی و استنباطی استفاده شده است .در
سطر توصیفی با استفاده از محاسبه میانگین و انحراف معیار به

توصیف اطالعات پرداخته شد و جهت پاس به سؤاالت از مدل
معتادالت ستتتاختاری استتتتفاده گردید ،بدین ترتیب که تأثیر
فرهنتگ ستتتازمانی بر یادگیری ستتتازمانی و بهرهوری نیروی
انستانی از طریق ضتریب استاندارد و عدد معناداری با نرمافز ار
لیزرل مورد ستنجش قرار گرفت و بر اساس آن به سؤاالت این
پژوهش پاست داده شد  .در مجمو از تحلیل عاملی مرتبه اول
و مرتبه دوم مدلهای اندازهگیری) و همچنین تحلیل مستتیر
مدل ستتاختاری) استتتفاده شتتد  .بدین ترتیب که ابتدا تحلیل
عتاملی مرتبته اول و دوم برای مفهوم فرهنتگ ستتتازمانی و
یادگیری ستتازمانی با بهره وری نیروی انستتانی جهت صتتحت
روایی) ستؤاالت انجام شتتد و ستپس از طریق تحلیل مستتیر،
رابطهی علی میان متغیرها مورد سنجش قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی نشان میدهد که متغیر فرهنگ سازمانی
دارای میتانگین  5/33و انحراف معیتار  ،3/13متغیر یتتادگیری
ستتتازمانی دارای میانگین  1/35و انحراف معیار  3/38و متغیر
بهرهوری نیروی انس تانی دارای میانگین  5/32و انحراف 3/50
میباشتتند .که نتایج در جدول شتتماره یک منعکس گردیده
است.
جدول  .3یافتههای توصیفی
SD
M
متغیرها
فرهنگ سازمانی

5/33

3/13

یادگیری سازمانی
بهرهوری نیروی انسانی

1/35
5/32

3/38
3/50

بعتد از اطمینتان یتافتن از صتتتحت مدلهای اندازهگیری
تحلیل عاملی تأییدی فرهنگ سازمانی با یادگیری سازمان ی و
بهرهوری نیروی انستانی ) ،سؤاالت اصلی پژوهش مورد آزمون
قرار گرفتنتد ،یتا بته عبتارت دیگر رابطهی علی میان فرهنگ
ستازمانی و یادگیری سازمانی با بهرهوری نیروی انسانی با هم
ستتنجیده شتتد که در ذیل مدل در حالت تخمین استتتتاندارد
ضترایب استتاندارد) و ضرایب معناداری عدد معناداری ) مورد
بحث قرار گرفتهاند.
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شکل  .3نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری ضریب استاندارد)

برای بررسی رابطهی بین متغیرهای مدل فرهنگ سازمانی
بتا یتادگیری ستتتازمانی و بهرهوری نیروی انستتتانی ) از مدل
معادالت ستاختاری و بهطور مشتخص ،از مدلهای ستتاختاری
تحلیل مستیر ) استتفاده شتده استت .الزم به ذکر است برا ی
پاستت به ستتؤاالت پژوهش ،از ضتترایب استتتتاندارد و اعداد
معناداری استفاده میشود .همچنین برای کلیه مسیرها ،ضریب

اطمینان  32درصتد و ستطر خطا  2درصد میباشد .همانطور
که در جدول شماره  5نشان داده شده ،اثر فرهنگ سازمانی بر
یادگیری سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی معنادار بوده است.

جدول .4نتایج حاصل از مدلسازی معادالت ساختاری ضریب استاندارد)

سؤال

مسیر

3
5

فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی تأثیر دارد؟
فرهنگ سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد؟

ضریب
استاندارد
0/81
0/11

اعداد
معناداری
2/15
2/31

تأیید
تأیید

1

یادگیری سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد؟

0/21

1/11

تأیید

شاخصهای خوب بودن برازش مدل P value ، df ، X5

نتیجه

و  ) RMSEAمی باشتند .بهترین شتتاخص مناستتب در نرمافزار
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لیزرل  X5/dfکای دو به درجه آزادی) می باشتتتد که هر چه
کوچکتر از  1باشد ،مدل دارای برازش تناسب) بهتری است.
شاخص  ،RMSEAهمان میانگین مجذور خطاهای مدل است.
این شاخص بر اساس خطاهای مدل ساخته میشود .حد مجاز
این مصدار  0/04استتتت یعنی اگر زیر  0/04باشتتتد ،قابل قبول
است ،اگر زیر  0/02باشد خیلی خوب است.
مصادیر بهدست آمده نشان داد که مدل مفهومی پژوهش از
برازش خوبی بر خوردار استتتت و روابط علی یتا تتأثیرگتتذاری
فرهنتگ ستتتازمانی بر یادگیری ستتتازمانی و بهرهوری نیروی
انستتانی تأیید شتتده استتت .با توجه به اینکه میانگین مجذور
خطاهای مدل  ) 0/021کوچکتر از  0/04استتتت و همچنین
نسبت کای دو  ) 44/13به درجه آزادی  ) 15نیز کوچکتر از
 1استت ،در نتیجه مدل دارای برازش و تناسب باالیی میباشد
و نشتاندهنده آن است که روابط تنظیمشده متغیرها بر اساس
چارچوب نظری پژوهش ،منطصی بوده است.

فعالیتشتتان را بر استتاس افزایش فرهنگ درگیر کردن کارکنان
در وظایف شغلی ،ثبات و یکپارچگی ،انطبا پذیری و مشخ ص
بودن رستتالت و مأموریتها برنامهریزی کردهاند ،احتماالً از این
طریق میتوانند به بهره وری بیشتتری از نیروی انستانی دست
یابند .مشتارکت کارکنان در راستتای فرهنگ سازمانی با حس
ستتازگاری و بر استتاس مأموریتهای ستتازمان شتتاید بتواند بر
بهرهوری نیروی انسانی تأثیرگذار باشد.
نتیجه دیگر پژوهش بیانگر أن استت که فرهنگ ستازمانی
بر یادگیری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار است .
این یافته به این نکته اشاره دارد که فرهنگ سازمانی میتواند
بر روی یادگیری ستتازمانی تأثیرگذار باشتتد؛ این نتیجه بیانگر
این استتت که یادگیری ستتازمانی در وزارت ورزش و جوانان
حامی فرهنگ ستتازمانی دانشپرور استتت .در چنین ستتازمانی
محتوای فرهنگی ستتتازمتان به عنوان منبعی برای یادگیری
میتواند توستتط افراد ،دستتتورالعملها و روش کار ستتازمان
تصویت شتود و در ستازمان یادگیری ،رشتد فردی و ستازمانی به
عنوان یک ارزش تلصی شتتود .در این صتتورت میتوان گفت که
با حضتتور یک فرهنگ قوی مبتنی بر یادگیری در ستتازمان،
زمینهای مناستتب برای موفصیت ستتازمان ایجاد شتتده استتت.
بهطوری که گیوف  1و همکاران  )5032در بررسی خود ،در پی
مشتتتخص کردن تأثیر فرهنگ یادگیری و عوامل آن بر متغیر
تغییر ستتازمانی ،به این نتیجه رستتیدند که یک تعهد قوی به
فرهنگ یادگیری  ،در مشتتارکت کارکنان بستتیار مؤثر استتت؛
همچنین نشتتتان دادند که یک فرهنگ یادگیری دارای مزایای
ملموستی برای یادگیری سازمانی می باشد  .) 1همچنین پاوال 8
 ) 5038در پژوهش خود بر اهمیتت متدیریتت منابع انستتتانی
 ) HRMو شتتیوههایی برای افزایش توانایی کارکنان و انگیزه
برای انتصتال دانش و روشهای آن پرداخت و نشتتتان داد که
تفتاوتهتای بین فرهنگی در پتذیرش عوامل مؤثر بر ستتتطر
فردی اقتدامتات متدیریت منابع انستتتانی و تمایل کارکنان به
اشترا گذاری دانش و یادگیری تأثیرگذار است .)31
بر استاس نتایج حاصل از این پژوهش ،یکی از پیشایندهای
کلیتدی بهره وری نیروی انستتتانی در وزارت ورزش و جوانان،
یادگیری ستازمانی استت .این یافته به این نکته اشاره دارد که
یادگیری ستتتازمانی و عوامل آن احتماالً میتواند در بهرهوری
نیروی انستتانی در وزارت ورزش و جوانان تأثیرگذار باشتتد .به
بیان دیگر ،زمانی که گروههای سازمانی یاد میگیرند که تعامل
داشتته باشتند ،دانش خود را به اشتترا بگذارند و به صورت

1. M in Hee
2. M ichaela
3. Geoff

4. Paula

بحث و نتیجه گیری
تغییر در ستتازمانهای ورزشتتی ،منجر به تغییر نگرش آنها
نسبت به کارکنان و نیر وی انسانی شده است .در این وضعیت
نیروی انستانی ،ابزار موفصیت و رسیدن به اهداف برای ورزش
هستتتند و به عنوان یکی از ستترمایههای اصتتلی ستتازمان به
حستتاب میأیند .نیروی انستتانی توانمند و ارتصا یافته میتواند
یکی از مزیتهای رقابتی مهم ستازمانی محستوب شود ،جهت
ارتصا ء نیروی انسانی باید به عوامل زمینهساز آن توجه شود ک ه
یکی از این عوامل میتواند فرهنگ و یادگیری ستازمانی باشد.
از این رو هتدف از پژوهش حتاضتتتر ارائته متدل تبیین رابطه
فرهنتگ ستتتازمانی با یادگیری ستتتازمانی و بهرهوری نیروی
انسانی وزارت ورزش و جوانان بوده است.
نتتایج این پژوهش نشتتتان داد کته فرهنگ ستتتازمانی بر
بهرهوری نیروی انستتانی در وزارت ورزش و جوانان تأثیر دارد.
همچنین نتایج نشتتتان داد که فرهنگ ستتتازمانی دارای تأثیر
مستتتصیم و معناداری بر یادگیری ستتازمانی استتتت که خود
یتادگیری ستتتازمانی نیز تأثیر مستتتتصیمی بر بهرهوری نیروی
انستتانی در وزارت ورزش و جوانان داشتتت .همانطور که مین
هی  3و همکتاران  ) 5032و مایکاال  5و همکاران  ) 5032بحث
کردهاند ،فرهنگ سازمانی و مؤلفههای آن بر افزایش بهرهوری
نیروی انستتتانی در وزارت ورزش و جوانتان تتأثیرگذار استتتت
31و .) 35این یافته به این نکته اشاره دارد که سازمانهایی که

ارائه مدل تبیی ن تأثیر فرهنگ سازمانی بر یادگیری سازمانی و بهرهوری نیروی انسانی

جمعی عمل کنند ،احتماالً بهرهوری نیروی انسانی توسعه پیدا
خواهد کرد .همچنین الیور و الرنس  ) 5032 3در پژوهشتتی به
بررستی نصش آموزش و سرمایهگذاری داخلی همزمان ،بر روی
بهره وری نیروی انستانی پرداختند و نتیجه گرفتند که دانش و
فرصتهای یادگیری از عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی
است .)32
بته لحتاع علمی میتوان از نتایج این پژوهش برای ایجاد
یک ستازمان یادگیرنده و بهرهور استفاده کرد .به لحاع تئوری
نیز حتداقل اکنون میتوان فهمید که چگونه بهرهوری نیروی
انستانی تحت تأثیر فرهنگ و یادگیری ستتازمانی قرار میگیرد.
اگر چه در این پژوهش تأثیرات فرهنگ و یادگیری سازمانی بر
بهرهوری نیروی انستتتانی در وزارت ورزش ورزش و جوانتتان
نشتتان داده شتتد ،لیکن پایین بودن هر یک از متغیرها باید به
عنوان یک هشتتدار مد نظر مدیران وزارت ورزش و جوانان قرار
گیرد .بنابراین توصتتیه میشتتود فرهنگ ستتازمانی و ابعاد آن
درگیری شتغلی ،سازگاری ،انطبا پذیری و مأموریت) و توسعه
ستتازمان یادگیرنده مورد توجه و مطالعه قرار گیرد تا زمینههای
ارتصاء عملکرد کارکنان فراهم گردد.
در نهتایتت با توجه به یافتههای حاصتتتل از این پژوهش،
منابع

پیشنهاد میشود مدیران و برنامهریزان در وزارت ورزش در نظ ر
داشته باشند که برای اجرای مؤثر یادگیری سازمانی ،فرهنگ و
عوامتل آن ،از فنتاوری و امثتال آن مهمتر استتتت؛ بنابراین با
مدیریت تغییر فرهنگ ستازمانی ،شتاخصههایی که نامطلوب و
غیرمؤ ثر هستند ،تغییر یا اصالح کنند .همچنین جهت افزایش
فرهنگ مشتتارکت کارکنان ،ستتیاستتتهایی اعمال شتتود که
تالشهتای کارکنان بهطور منظم برای کستتتب هدف جمعی
تلفیق شتود ،بهطوری که هر چه تلفیق تالشها بیشتتر باشد،
درجه همکاری بیشتتر میشتود .فرهنگ یادگیری در ستتازمان،
مستلزم داشتن زیربنایی از اعتماد ،احترام به یکدیگر ،در اختیار
گذاشتتتن اطالعات و کار جمعی استتت ،فرهنگ یادگیرنده در
وزارت ورزش می بایستتت بر استتاس این مفروض بنا شتتتود.
همچنین بایستتتی از طریق فرهنگ ،ستتعی در ایجاد و توستتعه
یادگیری فردی و گروهی داشتتت تا از هر دو روش مستتتصیم و
غیرمستتصیم ،موجبات تأثیرگذاری بر بهرهوری نیروی انستتانی
فراهم شتتود تا اینکه فرهنگ و یادگیری ستتازمانی بتوانند به
عنوان مؤلفههای مؤثر بر توستتتعه و افزایش بهرهوری نیروی
انسانی تلصی شوند.
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