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 تیریو مد یسازمان یریادگیارتباط  یهدف از پژوهش حاضر بررس     
 یربغ جانیاستان آذربا یورزش یهائتیهدر  یسازمان یدانش با چابک

و کارکنان  رانینفر از مد 022شامل  قیتحق یبود. جامعه آمار
بود که بر اساس جدول  یغرب جانیاستان آذربا یورزش یهائتیه

تخاب ان قینمونه تحق یبرا یاطبقه یتصادف طوربهنفر  032مورگان 
گومز و  ینسازما یریادگی یهاپرسشنامهپژوهش از  نیشدند. در ا
 یسازمان ی( و چابک0223دانش الوسون ) تیری(، مد0222همکاران )
 92 دییهر سه پرسشنامه به تأ یی( استفاده شد. روا9310)یحسن جرف

،  19/2 بیترت هکرونباخ ب یبا آلفا ییایو پا دیتن از متخصصان رس
 یآمار هایروشاز  هاداده لیمحاسبه شد. به منظور تحل 10/2و  42/2
 -روفکلموگ ار،یانحراف مع ن،یانگیاز جمله م یو استنباط یفیتوص

استفاده  SPSS20افزارنرمبا کمک  یریتک متغ ونیرگرس ،رنفیاسم
 یریادگی نیب ینشان داد که ارتباط مثبت معنادار قیتحق جیشد. نتا
 نیوجود دارد.. همچن یسازمان یدانش با چابک تیریو مد یسازمان

 جانیاستان آذربا یورزش یهائتیهدانش  تیریو مد یسازمان یریادگی
 یورزش هایهیئت یسازمان یدرصد چابک 01 ینیبشیپ تیقابل یغرب

 را دارند. یغرب جانیاستان آذربا
 

 کليدي هايواژه
  .دانش تیریمد ،یسازمان یریادگی ،یسازمان یچابک     
 

 

     The purpose of this study was to investigate the 

relationship between organizational learning and 

knowledge management with organizational agility in 

sport Boards of West Azarbaijan province. The statistical 

population of the study consisted of 600 managers and 

staff of sport Boards of West Azarbayejan province. 

Based on Morgan's table, 234 peoples were randomly 

selected for research sample. In order to achieve the 

research goals, The organizational learning questionnaire 

of Gomez et al. 2005, Knowledge Management 

questionnaire of Lawson 2003, and organizational agility 

questionnaire  Hasan Jarfi, 2013 were used.. The validity 

of all three questionnaires was confirmed by 15 experts 

and their reliability in the preliminary study with 30 

subjects and with Cronbach's alpha was 0.91, 0.84 and 

0.92, respectively. In order to analyze the data, 

descriptive and inferential statistical methods such as 

mean, standard deviation, Kolmogorov-Smirnov, single 

variable regression were used with SPSS20 software. The 

results of the research showed that there is a significant 

positive correlation between organizational learning and 

knowledge management with organizational agility. 

Also, organizational learning and knowledge 

management of West Azarbaijan Sport Boards can 

predict 67% of the organizational agility of West 

Azarbaijan Sport Boards. 
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      Organizational Agility, Organizational Learning, 
knowledge management. 
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 مقدمه

اطالعات،  یدر فناور ریاخ هایپیشرفتدانش،  یدرزمینه

کاهش داده  توجهیقابل زانیداده را به م تیریمد هایهزینه

 هایسازمان رنده،یادگیسازمان  میمفاه هاپیشرفت نیاست. ا

و سازمان کرده  تیریمد اتیدانش را وارد ادب تیریو مد یدانش

است  گریمنابع د ندهاست که کشف کن ایبالقوهاست. دانش منبع 

. مفهوم دانش سازدمی زالیو ال یسازمان را ابد یهادادهو درون 

بوده  دیجهان مورد تأک یدر اقتصادها یاتیمنبع ح کیبه عنوان 

کانون توجه بر مفهوم هر  ک،یاستراتژ تیریدر مد اخیرا  است. 

و هر آنچه سازمان به  داندمی یجار طوربهسازمان  کی آنچه

 اییراستهم یچگونگ زیبودن و ن یدانستن آن به منظور رقابت

الزم دارد، متمرکز شده است. در  هانیازمندی یامکانات به سو

ابزار  کیدانش به عنوان  تیریاست که مفهوم مد ییفضا نیچن

 تیری. مدیابدمیمعنا  یبه اهداف سازمان لیجهت ن یتیریمد

از منبع  یانبیو پشت یابیبه منظور خلق، دست یاستراتژ کیدانش 

با  رندهیادگیمفهوم سازمان  ی(. از طرف91)باشدمیدانش  یاتیح

 ارگیریکبهکسب و  ندیفرآ ،یریادگیمباحث دانش مرتبط است. 

در  یاتیعنصر ح ،یریادگیاست.  دیجد هایمهارتاطالعات و 

. سازمان رودمیبه شمار  هاسازمان یبرا یآورمداوم نو یتوسعه

کار و تجربه به کار  یشیوهدانش را خلق کرده و در  رنده،یادگی

د خود را توسعه نداده باش یریادگی تیکه ظرف ی. سازمانگیردمی

داده و  شیرا افزا رییسرعت تغ یریادگی. کندمیمبارزه  رییبا تغ

خود را به دست آورده و  یرقابت تیکه سازمان مز شودمیباعث 

 (.00حفظ کند)

 هایتفعالدارند  یاست، سع یریادگیکه اساسشان  یهایسازمان 

هبود ب یراه برا نیبهتر یریادگی، هاآن دیرا بهتر انجام دهند. از د

 تیبا درک اهم رندهیادگی(. سازمان 1عملکرد در درازمدت است )

 یریادگی یبرا یداتیتمه ،یدر جهت رشد سازمان هاانگیزه

و  ایپو ندیفرآ کی یسازمان یریادگی. آوردمیفراهم  یسازمان

 سطوح مختلف انیبر دانش است و داللت بر حرکت م یمبتن

عمل، رفتن از سطح فرد به گروه، و سپس سطح سازمان و 

در  شهیر ندیفرآ نی(. ا93است) یبازگشت مجدد آن به سطح فرد

مودن ن کپارچهیانتقال و  قیاز طر شرفتیکسب دانش افراد و پ

و انعکاس در  یاز دانش جمع ایمجموعهدانش تا خلق  نیا

 (.90دارد) یو فرهنگ سازمان ندهایفرآ

 است ییاز جمله سازوکارها یدر هر سازمان، چابک گریاز طرف د 

 تیکسب موفق یمورد توجه و نظر سازمان باشد. برا دیکه دائم با

ه ک کندمی جادیرا ا یترقاب تیمز کی یچابک ط،یمح نیدر ا

آن را حفظ نمود. سازمان  تیفیو ک یبا شهرت در نوآور توانمی

مگام ه شرفتهیپ یو افراد سازمان را با تکنولوژ ندهایچابک فرآ

را بر اساس محصوالت و خدمات با  انیمشتر یازهایساخته و ن

. البته ندکمیکوتاه رفع  نسبتا  یقالب زمان کیخود و در  تیفیک

 یارزش سازمان کی یکه چابک دهدمی یرو یزمان تیوضع نیا

 یچابک شود. یرهبران تلق یبرا یرقابت یاستراتژ کیو  مندنظام

دائم به عملکرد پرسنل و سازمان، ارزش محصول و  طوربه

حاصل از جذب  هایفرصت یدرزمینهدائم  رییخدمات و تغ

با  ییارویرو یبرا دائم یو مستلزم آمادگ کندمیتوجه  یمشتر

 شهیچابک هم هایسازماناست و  یو سطح یادیبن راتییتغ

 یاشن یسودآور شیکه باعث افزا یدیجد زیهر چ یریادگی یبرا

 .اندآماده، شودمی دیجد هایفرصتاز  گیریبهره از

 یقدرتمند رقابت یاز ابزارها یکیبه عنوان  یسازمان یچابک 

دم با ع هایمحیطدر  گوییپاسخ ییکه توانا شودمیشناخته 

کارکنان و دانش و  ازآنجاکهباال را داراست.  راتییو تغ تیقطع

، شودمیهر سازمان محسوب  یاصل یسرمایهمهارت آنان 

 کارکنان زیسازمان چابک ن جادیانتظار داشت که در ا توانمی

شگر به بر کارکنان دان دیکنند. تأک فاینقش را ا ترینمهمدانشگر 

ده ش شتریب ریاخ یدر سال ها یکرد سازمانعمل یمنظور ارتقا

منابع، کارکنان دانشگر  یکه طبق تئور لیدل نیاست، به ا

د توانمین یبوده و به راحت ابیاست که کم یتنها منبع هاسازمان

 یرقابت تیمز جادیموجب ا جهیشود، در نت یبردار یپتوسط رقبا ک

بعنوان  یورزش یئتهای(. ه2گردد) یسازمان م یبرا داریپا

 ینمقوله ها مستث نیاز ا زیتحت امر خود ن یسکاندار رشته ورزش

وردار بوده برخ یمناسب یاز چابک یورزش یئتهای. چنانچه هستندین

داده و  نشان ناسبواکنش م یطیمح راتییو بتوانند در برابر تغ

 رییو تغ یریادگیبدنبال  یورزش یئتهایکارکنان شاغل در ه زین

 توانمیدانش در راس امور قرار داشته باشند با  رانیبوده و مد

 یورزش هایهیئتبود.  یورزش یئتهایشاهد عملکرد روزافزون ه

به  زایکالن خود ن یها استیبه اهداف و س یابیبه منظور دست

 شیپ راتییدانش دارند تا بتوانند در مواجهه با تغ توجهیقابلحد 

ه الزم را کسب نموده و قادر ب یریانعطاف پذ یطینشده مح ینیب

اسب و من یبه چابک یبه عبارت یعنیباشند  طیبا مح یسازگار



 یغرب جانیاستان آذربا یورزش يها ئتيدر ه یسازمان یدانش با چابک تیریو مد یسازمان يريادگی نيارتباط ب 93

 

 یهشهاپژو ق،یتحق یرهایمتغ ی.در بررسابندیدست  توجهیقابل

(، 9313و همکاران ) یصورت گرفته است. اسداله یگوناگون

 رندهیگ ادیدانش با سازمان  تیریدرباره رابطه ساختار مد یقیتحق

 نیرفتند بگ جهیانجام دادند و نت یبدن تیکارشناسان ترب دگاهیاز د

 یمعن رابطه رندهیادگیدانش و ابعاد آن با سازمان  تیریساختار مد

( به 0291)  لوندیپور و جل یمهد ،ی(. سوار3وجود دارد) یدار

در سازمان ورزش وجوانان  یسازمان یچابک یها جنبه یابیارز

 یازمانس یکه چابک دندیرس جهینت نیخوزستان پرداختند و به ا

و  ی(. سبحان09)باشدمیورزش و جوانان خوزستان مطلوب ن

اطالعات و  یخود، رابطه فناور قی( در تحق9310همکاران )

ت دس  جهینت نیبه ا یورزش یها ونیدانش در فدراس تیریمد

نسبت  یباالتر نیانگیکه موضوع خلق دانش در سازمان م افتندی

( 9310و آبساالن ) یمالئ ان،ی(. رمضان02به انتقال دانش دارد)

 در ادارات ورزش و یسازمان یچابک یبررس رامونیپ یقیدر تحق

ر د یچابک یبرقرار ینموده اند که برا انیجوانان استان ها ب

اکز مر یبدن تیادارات ترب واستان ها  یبدن تیادارات کل ترب

 سازمان نیدر ا یچابک یها و توانمندسازها تیقابل دیبا هاآن

با  ی( پژوهش9319) یدعامری(. عرضه و س03وجود داشته باشد)

سازمان  رانیمد یارتباط هایمهارتدانش و  تیریعنوان مد

 یاخص هاش نیگرفتند ب جهیانجام دادند و نت رانیا یبدن تیترب

بت ثدانش رابطه م تیریمد یو مؤلفه ها رانیمد یاطارتب یمهارت

با عنوان  یقی( در تحق0229(. بکر )0وجود دارد) یدار یو معن

دل که روش ها و م کندمی انیدانش ب یربنایو ز یسازمان یچابک

 نانیغلبه بر عدم اطم یو برا ستندین یکاف یکنون یضرور یها

 یراب یریپذ نطباقا یها یبه استراتژ ازیچابک، ن هایسازماندر 

و همکارانش   ی(. کا2دانش است) تیریمد یابزارها کارگیریبه

 تیابلق قیاز طر یسازمان یدرباره گسترش چابک یقی(تحق0290)

نشان  جیدانش انجام دادند. نتا تیریاطالعات و مد یفناور

 ریتأث اطالعات یفناور تیدانش و قابل تیریمد تیکه قابل دهدمی

ملکرد بر ع یمثبت ریهم تأث یو چابک ارند،د یبر چابک یمثبت

در  ی(مطالعه ا0292(. النداران و همکارانش  )2شرکت دارد)

ام در دانشگاه انج یسازمان یو چابک یسازمان یریادگیرابطه با 

رابطه  یو چابک یسازمان یریادگی نینشان داد که ب جیدادند. نتا

خود  هش( در پژو0220(. لورمنز  )94وجود دارد) یدار یمعن

 رندهیادگی یخلق سازمان ازین شیانش پد تیریعنوان کرد که مد

مان و ساز یسازمان یریادگیدانش،  تیریچون مد یمیاست. مفاه

اط هستند که با هم در ارتب یریزنج یبه مانند حلقه ها رندهیادگی

ه جنب انیکه بر مطالب رفت و ب ی(. با توجه به شرح02هستند)

و چارچوب  ریدر مس حاضر قیمختلف موضوع، تحق یها

 نیب ایسؤال است که آ نیپاسخ به ا یگذشته در پ قاتیتحق

 أتیدر ه یسازمان یدانش با چابک تیریو مد یسازمان یریادگی

 وجود دارد؟ یرابطه ا یغرب جانیاستان آذربا یورزش یها

 قيتحق روش
ع از نو قیو از نظر روش تحق یاز نظر هدف کاربرد قیتحق نیا 

ده انجام ش یدانیاست که به صورت م یهمبستگ - یفیتوص
 هایهیئتو کارکنان  رانیمد هیشامل کل یاست.جامعه آمار

نفر است.نمونه  022که برابر با  یغرب جانیاستان آذربا یورزش
رابر ب یا بقهط یبر اساس جدول مورگان و بصورت تصادف یآمار
اطالعات مورد نظر  ینفر انتخاب شد. به منظور جمع آور 032با 

 یسازمان یریادگیپرسشنامه  3از  ق،یتحق یرهایو سنجش متغ
( و 0223دانش الوسون ) تیری(، مد0222گومز و همکاران )

( استفاده شده است. 9310) یحسن جرف یسازمان یچابک
 کرتیل فیط یا نهیگز 2 اسیبر اساس مق قیتحق نیپرسشنامه ا

)کامأل مخالفم، مخالفم،  یا نهیگز 2 فیط نی. ادیگرد نیتدو
هر سه  یی.  رواباشدمیندارم، موافقم، کامأل موافقم(  ینظر

در  اهآن ییایو پا دیرس نینفر از متخصص 92 دییپرسشنامه به تأ
 بیکرونباخ به ترت یو با استفاده از آلفا یمطالعه مقدمات کی

 یسازمان یریادگی، پرسشنامه 42/2دانش  تیریپرسشنامه مد
محاسبه شد. جهت  10/2 یسازمان ی، پرسشنامه چابک19/2
 یآزمون ها رینظ یاز آمار استنباط هاداده لیو تحل هیتجز

ها،  نیانگیم سهیمقا ،یتک گروه یت رنوف،یاسم -کولموگروف
ه از نرم با استفاد رهیتک متغ ونیرگرس لیواتسون، تحل نیدورب

 استفاده شد.SPSS.V. 20 زاراف
 

 قيتحق هاي افتهی
 هاآننفر از  00و  انآقای را ها نفر از نمونه 910نشان داد  جینتا

 02 دارای ها نفر از نمونه 22 نی. همچندهدمی لیرا بانوان تشک
 ینفر دارا 21سال،  32-00 نیسن ب ینفر دارا 12کمتر،  ایسال 
 شتریب ایسال  30سن  ینفر دارا 02سال،  32-39 نیسن ب

 نییو پا پلمید یلیمدرک تحص یرادا ها نفر از نمونه 21هستند. 
 ینفر دارا 41،  پلمیفوق د یلیمدرک تحص ینفر دارا 19 تر،

 و سانسیفوق ل التیتحص ینفر دارا 02و  سانسیل التیتحص
.باالتر هستند
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 هادادهبودن  یعیطب یبررس یآزمو ن کولموگروف اسمیرنوف برا. 9جدول 
 سطح معنی داری k-sآماره  انحراف استاندارد میانگین تعداد 

 90/2 11/2 39/2 44/0 02 مدیریت دانش

یاااااااااادگیری 
 سازمانی

032 20/3 20/2 43/3 91/2 

 00/2 11/0 34/2 12/0 032 چابکی سازمانی
 

چناین نتیجاه  K-Sاز آزماون  فاوقبا توجه باه نتاایج جادول 

 داری بارای هار ساهکاه چاون مقاادیر ساطح معنای شودمی

-ماای =α 22/2پرسشاانامه بزرگتاار از سااطح آزمااون یعناای

-هاا دارای توزیاع طبیعای مایباشد؛ بنابراین هماه پرسشانامه

هااا از باشااند. بااه همااین دلیاال جهاات انجااام آزمااون فرضاایه

 شود.های پارامتریک استفاده میآزمون
 

 دانش تیریسطح مد یبررس یبرا یتک گروه یآزمون ت جینتا .1جدول 
 تفاوت درجه آزادی T خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 اهمیانگین

 سطح معناداری

44/0 032 مدیریت دانش  03/2  30/2  31/9-  033 90/2-  90/2  

  یسازمان یریادگیسطح  یبررس یبرا یتک گروه یآزمون ت جینتا .3جدول 
خطای معیار  انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 میانگین
T تفاوت درجه آزادی 

 هامیانگین

 سطح معناداری

 229/2 20/2 033 21/4 210/2 20/2 20/3 032 یادگیری سازمانی
 

 یسازمان یسطح چابک یبررس یبرا یتک گروه یآزمون ت جینتا .1جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 
 معیار

خطای معیار 
 T میانگین

درجه 
 آزادی

 تفاوت
 هامیانگین

سطح 
 معناداری

چابکی 
 سازمانی

032 12/0  09/2  01/2  01/9-  033 0/2-  934/2  

تاوان نتیجاه گرفات مای %12نتاایج باا اطمیناان با توجه باه 

هااای هیئااتو ماادیریت دانااش در کااه چااابکی سااازمانی 

و یاادگیری ورزشی اساتان آذربایجاان غربای در حاد متوساط 

 قرار دارد.سازمانی در حد مطلوب 
 

 یمدل رگرسیون .5جدول 

R 𝒓𝟐 مقدار دوربین واتسن خطای استاندار برآورد 

13/2 23/2 90/2 49/9 
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 دانش تیریاز طریق مد یسازمان یریادگیبینی رگرسیون تک متغیری جهت پیش .6جدول 

 مجموع مجذورات منبع تغییرات
 درجة
 آزادی

 Fمیزان  میانگین مجذورات
 سطح
 داریمعنی

 31/0 9 31/0 رگرسيون

 033 94/02 باقيمانده 229/2 21/99
240/2 

 032 21/00 مجموع

بدست آمده و مقدار  Fو با تأکید بر میزان  جیبا توجه به نتا

 ینیب شیپ طیتوان مطرح نمود که شراواتسن، می نیدورب

دانش وجود دارد و ارتباط  تیریاز طریق مد یسازمان یریادگی

در سطح  یسازمان یریادگیدانشو  تیریداری بین مدمعنا

22/2=α شود.مشاهده می

 دانش تیریاز طریق مد یسازمان یریادگیبینی  مرتبط با پیش یضرایب رگرسیون .1 جدول

بینی متغیر پیش متغیر مالک
 کننده

𝑹𝟐 
 

میزان 

B 

ضریب 
 بتا

t سطح 
 داریمعنی

 229/2 90/1 31/2 30/2 23/2 مدیریت دانش یادگيري سازمانی
 

 یریادگیدانش و  تیریداری بین مدارتباط مثبت معنا جینتا

 . دهدمیرا نشان  یسازمان

 یریادگی %23 ینیب شیپ تیدانش قابل تیریمد نیهمچن

را دارد. یسازمان

 یمدل رگرسیون .8 جدول

R r^2 واتسن نیمقدار دورب استاندار برآورد یخطا 

11/2 21/2 902/2 49/9 

 دانش تیریمد یاز رو یسازمان یبینی چابکرگرسیون تک متغیری جهت پیش. 1 جدول

 درجة مجموع مجذورات منبع تغییرات
 آزادی

 سطح Fمیزان  میانگین مجذورات
 داریمعنی

 229/2 14/93 39/1 9 39/1 رگرسيون

 90/2 033 14/30 باقيمانده

 032 01/22 مجموع
 

بدست آمده و مقدار  Fو با تأکید بر میزان  جیبا توجه به نتا

 یچابک ینیب شیپ طیتوان مطرح نمود که شراواتسن، می نیدورب

داری دانش وجود دارد و ارتباط معنا تیریاز طریق مد یسازمان

مشاهده  α=22/2در سطح  یسازمان یدانشو چابک تیریبین مد

 شود.می

 دانش تیریمد یاز رو یسازمان یبینی چابکمرتبط با پیش یضرایب رگرسیون .91 جدول

 بینیمتغیر پیش متغیر مالک
 کننده

𝑹𝟐  میزان

B 

ضریب 
 بتا

t سطح 
 داریمعنی

 229/2 29/1 04/2 23/2 21/2 مدیریت دانش چابکی سازمانی
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 یچابک %21 ینیب شیپ تیدانش قابل تیریمد نیهمچن دهدمینشان  یسازمان یدانش و چابک تیریداری را بین مدارتباط مثبت معنا جینتا

 را دارد. یسازمان

 مدل رگرسیونی  .99 جدول

R r^2 واتسن نیمقدار دورب استاندار برآورد یخطا 

42/2 12/2 99/2 41/9 
  

 یسازمان یریادگیاز طریق  یسازمان یبینی چابکرگرسیون تک متغیری جهت پیش .91 جدول

 درجة  مجموع مجذورات تغییراتمنبع 
 آزادی

 سطح Fمیزان  میانگین مجذورات
 داریمعنی

 229/2 422/92 11/92 9 11/92 رگرسيون

 022/2 033 39/21 باقيمانده

 032 9/04 مجموع

 

 نیبدست آمده و مقدار دورب Fو با تأکید بر میزان  جیبا توجه به نتا

 یچابک ینیب شیپ طیتوان مطرح نمود که شراواتسن، می

داری وجود دارد و ارتباط معنا یسازمان یریادگیاز طریق  یسازمان

 α=22/2در سطح  یسازمان یچابک ویسازمان یریادگیبین 

شود.مشاهده می

 یسازمان یریادگیاز طریق  یسازمان یبینی چابکبینی پیشمرتبط با پیش یضرایب رگرسیون. 93جدول 

 سطح T ضریب بتا Bمیزان  𝑹𝟐 دهبینی کننمتغیر پیش متغیر مالک
 داریمعنی

 229/2  31/90  119/2  10/2 12/2 توانمندسازی بهره وري

 

. همچناین یاادگیری ساازمانی قابلیات دهادمینشاان  باین یاادگیری ساازمانی و چاابکی ساازمانی را داری نتایج ارتباط مثبات معناا

 .چابکی سازمانی را دارد %12پیش بینی 

 یمدل رگرسیون. 91جدول 

R r^2 استاندار  یخطا
 برآورد

 نیمقدار دورب
 واتسن

R 

81/1 01/2 32/2 41/9 40/2 

 بینی چابکی سازمانی از طریق مدیریت دانش و یادگیری سازمانیرگرسیون چند متغیری جهت پیش .95جدول 

 سطح معنی داری Fمیزان  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 229/2 01/92 21/1 0 21/1 رگرسيون

 32/2 033 30/49 باقيمانده

 032 43/12 کل
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بدست آمده و مقدار  Fو با تأکید بر میزان   جیبا توجه به نتا

 یچابک بینیپیش طیتوان مطرح نمود که شراواتسن، می نیدورب

د وجود دار یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد قیاز طر یسازمان

با  یسازمان یریادگیدانش و  تیریداری بین مدو ارتباط معنا

 شود.می اهدهمش α=22/2در سطح  یسازمان یچابک

 یسازمان یریادگیدانش و  تیریمد قیاز طر یسازمان یبینی چابکمرتبط با پیش یضرایب رگرسیون .96جدول 

 tمیزان ضریب بتا Bمیزان  بینی کنندهمتغیرهای پیش متغیر مالک
 سطح

 داریمعنی

 چابکی سازمانی
 229/2 32/1 20/2 04/2 مدیریت دانش

 229/2 29/4 21/2 21/2 یادگیری سازمانی
 

 

 مدیریت دانش و یادگیریبین را داری نتایج ارتباط مثبت معنا
مدیریت همچنین  .دهدمینشان سازمانی با چابکی سازمانی 
چابکی  %01قابلیت پیش بینی دانش و یادگیری سازمانی 

 را دارند.سازمانی 
 

 

 بحث و نتیجه گیری

 تیریو مد یسازمان یریادگی نیحاضر به ارتباط ب قیتحق    
 جانیاستان آذربا یورزش یئتهایدر ه یسازمان یدانش با چابک

 تیریداری بین مدنشان داد ارتباط معنا جیپرداخت. نتا یغرب
 جانیاستان آذربا یورزش هایهیئتدر  یسازمان یریادگیدانش و 

 %23 ینیب شیپ تیلدانش قاب تیریمد نیوجود دارد. همچن یغرب
 جانیاستان آذربا یورزش هایهیئت یسازمان یریادگی راتییاز تغ
(، 9313)یقالوند و بزرگ جیبا نتا قیتحق نیا جیرا دارد. نتا یغرب

و  وی( ، ل9310و همکاران ) یدی(، جد9313و همکاران) یاسدالله
 ی( همخوان0224و چاتزوگلو ) وزیری( و گ0221وو )
 تیریو مد یسازمان یریادگی نکهی(. با توجه به ا4،91،92،3،1دارد)

 دو نیباشند؛ ا-یم یسازمان یمهم بهساز های دانش از برنامه
 برای هاسازمانمرتبط به هم، معطوف به کمک به  رییتغ ندیفرآ

 یم و بهبود مستمر خودشان رییتغ یتوسعه و استفاده از دانش برا
و  در اکتساب اسازمان ر کی ییتوانا یسازمان یریادگی باشند،

 یدانش بر چگونگ تیریو مد دهدمی شیافزا دیتوسعه دانش جد
و استفاده از آن دانش در جهت بهبود عملکرد تمرکز  یسازمانده
همکاران وجود دارد  نیکه ب یو همکار یمیصم یدارد. فضا
شر ن گریکدی نیشود که افراد تجارب و علم خود را ب-یباعث م

ا ر یسازمان یریادگین افراد، یدانش ب میتسه نیدهند که ا
 لقبی از هاسازمان نگونهیگسترش خواهد داد. در واقع در ا

دانش افراد  یساز یو در راهبرد اجتماع یورزش هایهیئت
 گرانیخود را جهت بهبود دانش، با د یذهن های تجارب و مدل

 هایهیئت لیاز قب یهایسازمان. چراکه در گذارند یبه اشتراک م
اغل در ش یانسان یرویتعداد کارکنان و ن نکهیا حاظبه ل یورزش

 شودمیباعث  هاآن نیب کیآن اندک است لذا وجود ارتباطات نزد
 قیطر نیبه اشتراک گذاشته و از ا گریکدی نیتا اطالعات خود را ب

 جادیافراد و ا یذهن یالگوها رییضمن انتقال دانش موجب تغ
ر د یسازمان یریادگیو  شودمی یریادگی یآرمان مشترک برا

 جیراستا نتا نی. در همافتد یسطوح مختلف سازمان اتفاق م
 تیریمد بود که نیاز ا یحاک زین قیتحق نیدر ا ونیرگرس لیتحل

ان را در کارکن یسازمان یریادگی راتییاز تغ %23دانش قادر است 
. دینما نییتب یغرب جانیاستان آذربا یورزش هایهیئت رانیو مد

و  روهایدر جذب ن یغرب جانیاستان اذربا یورزش رانیلذا اگر مد
ه دو ب ،یورزش هایهیئتدر  تیاستخدام کارکنان خود جهت فعال

 نکهیو تجربه افراد توجه کنند، احتمال ا یمقوله سطح علم
 میدانش، تسه دیتول لیآن از قب های دانش و مؤلفه تیریمد

را  یانسازم یریادگیاز  یشتریدانش، کاربرد دانش و... درصد ب
 وجود دارد.  دینما نیتبب

 تیریداری بین مدنشان داد ارتباط معنا نیهمچن قیتحق جینتا

شود. به مشاهده می α=22/2در سطح  یسازمان یدانش و چابک

را  یسازمان یاز چابک %21دانش قادر است  تیریمد گریعبارت د

 انجیاستان آذربا یورزش هایهیئتدر کارکنان و کارشناسان 

 جهینت توانمی جینتا نیبر اساس ا نی. بنابرادینما نییرا تب یغرب

فوق  یآمار های دانش در نمونه تیریگرفت هر چقدر سطح مد

 نید. از همخواهد کر دایپ شیافزا زین یسازمان یباشد، چابک شتریب

(، 9313و همکاران ) یقنبر جیبا نتا قیتحق نیا های افتهیرو 

داو  کی( و ر9312و همکاران) زاده ی(، قربان9310سپهوند)

 یچابک نکهی(. با توجه به ا0،99،02،92باشد)-یم و( همس9111)

و  عینش سربا واک ینیب شیپ رقابلیغ راتییپاسخ به تغ ییتوانا

 یراب یاست تا کارکنان از حداقل آمادگ ازیاست، لذا ن یسودآور
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 قیتحق جینتا نکهیعملکرد خود داشته باشد؛ با توجه به ا شیافزا

وجود  دانش ارتباط تیریدمقوله با م نیا نینشان داد ب زیحاضر ن

سطح  شیاز عوامل مؤثر بر افزا یکیگفت  توانمیدارد، لذا 

. چرا که در عصر باشدمیاز دانش  یکارکنان برخوردار یچابک

 هاانسازماز  ارییبس کیمحوری، دانش به منبع استراتژ ییدانا

 فراوانی های چالش با هاسازمان رانیشده است. امروزه مد لیتبد

اضای تق ها، ستمیفناوری، گسترش س عیسر راتییتغاز جمله 

با  قیبه تطب ازیو ن یهای آموزش نهیهز شیمتنوع جامعه، افزا

که برای  ییاز ابزارها یکیعصر دانش و اطالعات مواجه اند. 

است.  دانش تیریمد شودمیبه کار گرفته  طیشرا نیمقابله با ا

 بدست یانزم یسازمان ی( معتقد است چابک9111داو ) نیهمچن

 یادر تالش ه ،ییپاسخگو یینادانش و توا تیریکه مد دیآ یم

 روزبه زی(. در حوزه ورزش ن0متعادل داشته باشند) یحالت یسازمان

 دیجد های یو ورود فناور نیقوان رتغیی ورزش، توسعه شاهد روز

ان، ورزشکار لیاز قب ی. لذا کارکنان و افرادمیحوزه هست نیبه ا

 یورزش هایهیئت های رمجموعهیداوران و ... که در ز ان،یمرب

دانش  شیافزا ازمندیخود ن یجهت توسعه چابک کنند، یم تیفعال

 .باشند یخود م یو آگاه

 یچابک و یسازمان یریادگیداری بین نشان داد ارتباط معنا جینتا 

شود. به عبارتی دیگر مشاهده می α=22/2در سطح  یسازمان

 راتییاز تغ %12قادر است  یسازمان یریادگینشان داد  جینتا

 یورزش هایهیئترا در کارکنان و کارشناسان  یسازمان یچابک

است  نیا گرانیب ها افتهی نی. ادینما نییتب یغرب جانیاستان آذربا

ند، ک دایپ شافزای هاسازمان نیدر ب یریادگی زانیکه هر چقدر م

 نیخواهد کرد. بر هم دایپ شیدر سازمان افزا زین یچابک زانیم

و همکاران  ی(، احمد9310و همکاران) یکالن های افتهیاساس 

( همسو 9312زاده و همکاران ) ی( و قربان9319)

 جیرابطه و هم راستا با نتا نیدر ا نی(. همچن99،9،92)باشدمی

و  یریادگیبا عنوان  قی( در تحق9341) یحاضر کرمان قیتحق

 نیو تحول نظام سالمت، به ا رییتغ تیریدر مد یسازمان یچابک

 یدو عامل یسازمان یریادگیو  یکه چابک افتیدست  جهینت

با  یو مؤثرتر حیبرخورد صح سازند یرا قادر م ریهستند که مد

 نیهترآمده به ب دیپد هایفرصتو تحوالت داشته باشد و از  رییتغ

 یمنجر به رشد و سازگار ندتوانمی نی. همچندینحو استفاده نما

(. همان طور که در 90شوند) راتییتغ حیصح تیریبهتر و مد

جزء  یورزش هایهیئتاشاره شد،  زین یقبل های هیفرض

شاغل در آن  ینانسا یرویکوچک به لحاظ ن هایسازمان

 شیافراد ب نبی ارتباط هاسازمان نگونهیو در ا شوند یمحسوب م

 زانیت مگف توانمی جینتا نی. لذا با استناد به اباشدمی شیاز پ

ار دارد. قر ییدر حد باال گریکدیافراد از  یریادگیانتقال دانش و 

 یریادگیبود که سطح  نیاز ا یحاک زین قیتحق جیچرا که نتا

قرار دارد. لذا  یفوق در حد مطلوب یدر جامعه آمار یسازمان

استان  یورزش رانیو بخصوص مد یورزش هایسازمان رانیمد

و  ازیس نهیبه یبرا یبا تالش کاف ندتوانمی یغرب جانیآذربا

تعهد  قیاز طر یسازمان یریادگی های تیارتقاء سطح قابل

 ن،از کارکناندا و چشم یستمیس دید ،یریادگی یبرا تیریمد

مجموعه و انجام  رانیباز توسط مد یدادن به فضا تیاهم

انتقال دانش در سازمان و باال بردن دانش  ها، دهیا یشیآزما

 رندهیادگیسازمان  کیسازمان را به  نیکارکنان خود، ا یسازمان

 یابکسطح چ شیباعث توسعه و افزا قیطر نیکنند و از ا لیتبد

 در کارکنان خود شوند.  یسازمان

 یریدگایدانش و  تیریداری بین مدنشان داد ارتباط معنا جینتا 

وجود دارد. به  α=22/2در سطح  یسازمان یبا چابک یسازمان

دانش و  تیریبود که مد نیاز ا یحاک قیتحق جیعبارتی دیگر نتا

را در  یسازمان یاز چابک %01قادر هستند  یسازمان یریادگی

 یربغ جانیاستان آذربا یورزش هایهیئتکارکنان و کارشناسان 

در است که هرچق نیا یایگو جینتا ی. به عبارتدینما نییتب

 هاسازماندر  یسازمان یریادگیآن  یدانش و در پ تیریمد

تحقق  زین یسازمان یکه چابک رودمی نیکند، انتظار ا دایپ شافزای

 یقربان قیتحق جیبا نتا قیتحق نیا جیاساس نتا نی. بر همابدی

راستا  نی(. در هم99دارد) ی( همخوان9312)ارانزاده و همک

 یبهبود و ارتقا ی( معتقدند که تالش برا9310و همکاران) یکالن

 طشر شیپ نیاز مهمتر یکیکارکنان،  یدانش و اطالعات کار

 نیبه ا دنیخواهد بود؛ الزمه رس هاآندر  یچابک یارتقا های

ش آموز لبه عام رانیمسئوالن و مد شتریمهم و حفظ آن، توجه ب

 اصالح ینو و خالق برا های وهیکارکنان و ارائه ش یریادگیو 

 یبررس ها؛ وهیش نیاز جمله ا ،باشدمیساختار و عملکرد سازمان 

 در سطوح مختلف و یریادگی بیو ترغ لیعلل مشکالت، تسه

سازمان  کیبه  لیدر جهت ن یو گروه یاهداف فرد نیهمچن

 هایهیئتکه در  ینانراستا کارک نی(. در هم92چابک باشد)

دائم با ورزشکاران،  طوربههستند  تیمشغول به فعال یورزش

 و... سروکار دارند. لذا یمسابقات ورزش ،یورزش های میت ان،یمرب

ر است تا بطور مکر ازیدسته از کارکنان ن نیرسد ا-یبه نظر م

ود خ یسازمان یریادگیبواسطه تعامل با همکاران و خلق دانش، 
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 ییباال یتا در برابر مسائل گوناگون از چابک داده شیرا افزا

 انرمدی آن، جمله از و هاسازمان رانیمد نیبرخوردار باشند. بنابرا

هتر با درک ب یغرب جانیورزش استان آذربا رندگانگی میو تصم

ادر ق ،یسازمان یریادگی قیدانش از طر تیریعوامل مؤثر بر مد

با اشتراک گذاری  ایجاد،خواهند بود عالوه بر کاهش هزینه های 

به سمت ایجاد یک سازمان  شترییو توزیع دانش، با سرعت ب

.چابک حرکت کنند
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