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Abstract
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.

Keywords
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چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط یادگیری سازمانی و مدیریت
دانش با چابکی سازمانی در هیئتهای ورزشی استان آذربایجان غربی
 نفر از مدیران و کارکنان022  جامعه آماری تحقیق شامل.بود
هیئتهای ورزشی استان آذربایجان غربی بود که بر اساس جدول
 نفر بهطور تصادفی طبقهای برای نمونه تحقیق انتخاب032 مورگان
 در این پژوهش از پرسشنامههای یادگیری سازمانی گومز و.شدند
) و چابکی سازمانی0223(  مدیریت دانش الوسون،)0222( همکاران
92  روایی هر سه پرسشنامه به تأیید.) استفاده شد9310(حسن جرفی
، 2/19 تن از متخصصان رسید و پایایی با آلفای کرونباخ به ترتیب
 به منظور تحلیل دادهها از روشهای آماری. محاسبه شد2/10  و2/42
- کلموگروف، انحراف معیار،توصیفی و استنباطی از جمله میانگین
 استفادهSPSS20 رگرسیون تک متغیری با کمک نرمافزار،اسمیرنف
 نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت معناداری بین یادگیری.شد
 همچنین..سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی وجود دارد
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش هیئتهای ورزشی استان آذربایجان
 درصد چابکی سازمانی هیئتهای ورزشی01 غربی قابلیت پیشبینی
.استان آذربایجان غربی را دارند
واژههاي کليدي
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مقدمه

درزمینهی دانش ،پیشرفتهای اخیر در فناوری اطالعات،

از طرف دیگر در هر سازمان ،چابکی از جمله سازوکارهایی است

هزینههای مدیریت داده را به میزان قابلتوجهی کاهش داده
است .این پیشرفتها مفاهیم سازمان یادگیرنده ،سازمانهای
دانشی و مدیریت دانش را وارد ادبیات مدیریت و سازمان کرده

که دائم باید مورد توجه و نظر سازمان باشد .برای کسب موفقیت
در این محیط ،چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد میکند که
میتوان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود .سازمان

است .دانش منبع بالقوهای است که کشف کننده منابع دیگر است
و درون دادههای سازمان را ابدی و الیزال میسازد .مفهوم دانش

چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام
ساخته و نیازهای مشتریان را بر اساس محصوالت و خدمات با

به عنوان یک منبع حیاتی در اقتصادهای جهان مورد تأکید بوده
است .اخیرا در مدیریت استراتژیک ،کانون توجه بر مفهوم هر

کیفیت خود و در یک قالب زمانی نسبتا کوتاه رفع میکند .البته
این وضعیت زمانی روی میدهد که چابکی یک ارزش سازمانی

آنچه یک سازمان بهطور جاری میداند و هر آنچه سازمان به

نظاممند و یک استراتژی رقابتی برای رهبران تلقی شود .چابکی

دانستن آن به منظور رقابتی بودن و نیز چگونگی همراستایی

بهطور دائم به عملکرد پرسنل و سازمان ،ارزش محصول و

امکانات به سوی نیازمندیها الزم دارد ،متمرکز شده است .در
چنین فضایی است که مفهوم مدیریت دانش به عنوان یک ابزار
مدیریتی جهت نیل به اهداف سازمانی معنا مییابد .مدیریت

خدمات و تغییر دائم درزمینهی فرصتهای حاصل از جذب
مشتری توجه میکند و مستلزم آمادگی دائم برای رویارویی با
تغییرات بنیادی و سطحی است و سازمانهای چابک همیشه

دانش یک استراتژی به منظور خلق ،دستیابی و پشتیبانی از منبع
حیاتی دانش میباشد( .)91از طرفی مفهوم سازمان یادگیرنده با

برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی
از بهرهگیری از فرصتهای جدید میشود ،آمادهاند.

مباحث دانش مرتبط است .یادگیری ،فرآیند کسب و بهکارگیری
اطالعات و مهارتهای جدید است .یادگیری ،عنصر حیاتی در

چابکی سازمانی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند رقابتی

توسعهی مداوم نوآوری برای سازمانها به شمار میرود .سازمان
یادگیرنده ،دانش را خلق کرده و در شیوهی کار و تجربه به کار
میگیرد .سازمانی که ظرفیت یادگیری خود را توسعه نداده باشد
با تغییر مبارزه میکند .یادگیری سرعت تغییر را افزایش داده و
باعث میشود که سازمان مزیت رقابتی خود را به دست آورده و
حفظ کند(.)00

شناخته میشود که توانایی پاسخگویی در محیطهای با عدم
قطعیت و تغییرات باال را داراست .ازآنجاکه کارکنان و دانش و
مهارت آنان سرمایهی اصلی هر سازمان محسوب میشود،
میتوان انتظار داشت که در ایجاد سازمان چابک نیز کارکنان
دانشگر مهمترین نقش را ایفا کنند .تأکید بر کارکنان دانشگر به
منظور ارتقای عملکرد سازمانی در سال های اخیر بیشتر شده

سازمانهایی که اساسشان یادگیری است ،سعی دارند فعالیتها
را بهتر انجام دهند .از دید آنها ،یادگیری بهترین راه برای بهبود

است ،به این دلیل که طبق تئوری منابع ،کارکنان دانشگر
سازمانها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمیتواند
توسط رقبا کپی برداری شود ،در نتیجه موجب ایجاد مزیت رقابتی

عملکرد در درازمدت است ( .)1سازمان یادگیرنده با درک اهمیت
انگیزهها در جهت رشد سازمانی ،تمهیداتی برای یادگیری

پایدار برای سازمان می گردد( .)2هیئتهای ورزشی بعنوان
سکاندار رشته ورزشی تحت امر خود نیز از این مقوله ها مستثنی

سازمانی فراهم میآورد .یادگیری سازمانی یک فرآیند پویا و
مبتنی بر دانش است و داللت بر حرکت میان سطوح مختلف

نیستند .چنانچه هیئتهای ورزشی از چابکی مناسبی برخوردار بوده
و بتوانند در برابر تغییرات محیطی واکنش مناسب نشان داده و

عمل ،رفتن از سطح فرد به گروه ،و سپس سطح سازمان و
بازگشت مجدد آن به سطح فردی است( .)93این فرآیند ریشه در

نیز کارکنان شاغل در هیئتهای ورزشی بدنبال یادگیری و تغییر
بوده و مدیران با دانش در راس امور قرار داشته باشند میتوان

کسب دانش افراد و پیشرفت از طریق انتقال و یکپارچه نمودن
این دانش تا خلق مجموعهای از دانش جمعی و انعکاس در
فرآیندها و فرهنگ سازمانی دارد(.)90

شاهد عملکرد روزافزون هیئتهای ورزشی بود .هیئتهای ورزشی
به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های کالن خود نیاز به
حد قابلتوجهی دانش دارند تا بتوانند در مواجهه با تغییرات پیش
بینی نشده محیطی انعطاف پذیری الزم را کسب نموده و قادر به
سازگاری با محیط باشند یعنی به عبارتی به چابکی مناسب و

ارتباط بين یادگيري سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هيئت هاي ورزشی استان آذربایجان غربی

قابلتوجهی دست یابند.در بررسی متغیرهای تحقیق ،پژوهشهای
گوناگونی صورت گرفته است .اسدالهی و همکاران (،)9313

یادگیرنده به مانند حلقه های زنجیری هستند که با هم در ارتباط
هستند( .)02با توجه به شرحی که بر مطالب رفت و بیان جنبه

تحقیقی درباره رابطه ساختار مدیریت دانش با سازمان یاد گیرنده
از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی انجام دادند و نتیجه گرفتند بین

های مختلف موضوع ،تحقیق حاضر در مسیر و چارچوب
تحقیقات گذشته در پی پاسخ به این سؤال است که آیا بین

ساختار مدیریت دانش و ابعاد آن با سازمان یادگیرنده رابطه معنی
داری وجود دارد( .)3سواری ،مهدی پور و جلیلوند (  )0291به

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هیأت
های ورزشی استان آذربایجان غربی رابطه ای وجود دارد؟

ارزیابی جنبه های چابکی سازمانی در سازمان ورزش وجوانان
خوزستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که چابکی سازمانی
ورزش و جوانان خوزستان مطلوب نمیباشد( .)09سبحانی و
همکاران ( )9310در تحقیق خود ،رابطه فناوری اطالعات و
مدیریت دانش در فدراسیون های ورزشی به این نتیجه دست
یافتند که موضوع خلق دانش در سازمان میانگین باالتری نسبت
به انتقال دانش دارد( .)02رمضانیان ،مالئی و آبساالن ()9310
در تحقیقی پیرامون بررسی چابکی سازمانی در ادارات ورزش و
جوانان استان ها بیان نموده اند که برای برقراری چابکی در
ادارات کل تربیت بدنی استان ها و ادارات تربیت بدنی مراکز
آنها باید قابلیت ها و توانمندسازهای چابکی در این سازمان
وجود داشته باشد( .)03عرضه و سیدعامری ( )9319پژوهشی با
عنوان مدیریت دانش و مهارتهای ارتباطی مدیران سازمان
تربیت بدنی ایران انجام دادند و نتیجه گرفتند بین شاخص های
مهارتی ارتباطی مدیران و مؤلفه های مدیریت دانش رابطه مثبت
و معنی داری وجود دارد( .)0بکر ( )0229در تحقیقی با عنوان
چابکی سازمانی و زیربنای دانش بیان میکند که روش ها و مدل
های ضروری کنونی کافی نیستند و برای غلبه بر عدم اطمینان
در سازمانهای چابک ،نیاز به استراتژی های انطباق پذیری برای
بهکارگیری ابزارهای مدیریت دانش است( .)2کای و همکارانش
()0290تحقیقی درباره گسترش چابکی سازمانی از طریق قابلیت
فناوری اطالعات و مدیریت دانش انجام دادند .نتایج نشان
میدهد که قابلیت مدیریت دانش و قابلیت فناوری اطالعات تأثیر
مثبتی بر چابکی دارند ،و چابکی هم تأثیر مثبتی بر عملکرد
شرکت دارد( .)2النداران و همکارانش ()0292مطالعه ای در
رابطه با یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در دانشگاه انجام
دادند .نتایج نشان داد که بین یادگیری سازمانی و چابکی رابطه
معنی داری وجود دارد( .)94لورمنز ( )0220در پژوهش خود
عنوان کرد که مدیریت دانش پیش نیاز خلق سازمانی یادگیرنده
است .مفاهیمی چون مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی و سازمان

روش تحقيق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع
توصیفی  -همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده
است.جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان هیئتهای
ورزشی استان آذربایجان غربی که برابر با  022نفر است.نمونه
آماری بر اساس جدول مورگان و بصورت تصادفی طبقه ای برابر
با  032نفر انتخاب شد .به منظور جمع آوری اطالعات مورد نظر
و سنجش متغیرهای تحقیق ،از  3پرسشنامه یادگیری سازمانی
گومز و همکاران ( ،)0222مدیریت دانش الوسون ( )0223و
چابکی سازمانی حسن جرفی ( )9310استفاده شده است.
پرسشنامه این تحقیق بر اساس مقیاس  2گزینه ای طیف لیکرت
تدوین گردید .این طیف  2گزینه ای (کامأل مخالفم ،مخالفم،
نظری ندارم ،موافقم ،کامأل موافقم) میباشد .روایی هر سه
پرسشنامه به تأیید  92نفر از متخصصین رسید و پایایی آنها در
یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب
پرسشنامه مدیریت دانش  ،2/42پرسشنامه یادگیری سازمانی
 ،2/19پرسشنامه چابکی سازمانی  2/10محاسبه شد .جهت
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی نظیر آزمون های
کولموگروف -اسمیرنوف ،تی تک گروهی ،مقایسه میانگین ها،
دوربین واتسون ،تحلیل رگرسیون تک متغیره با استفاده از نرم
افزار SPSS.V. 20استفاده شد.
یافته هاي تحقيق
نتایج نشان داد  910نفر از نمونه ها را آقایان و  00نفر از آنها
را بانوان تشکیل میدهد .همچنین  22نفر از نمونه ها دارای 02
سال یا کمتر 12 ،نفر دارای سن بین  32-00سال 21 ،نفر دارای
سن بین  32-39سال 02 ،نفر دارای سن  30سال یا بیشتر
هستند 21 .نفر از نمونه ها دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین
تر 19 ،نفر دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم  41 ،نفر دارای
تحصیالت لیسانس و  02نفر دارای تحصیالت فوق لیسانس و
باالتر هستند.
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جدول  .9آزمو ن کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن دادهها
تعداد میانگین انحراف استاندارد آماره  k-sسطح معنی داری
مدیریت دانش
یاااااااااادگیری
سازمانی
چابکی سازمانی

02
032

0/44
3/20

2/39
2/20

2/11
3/43

2/90
2/91

032

0/12

2/34

0/11

2/00

با توجه باه نتاایج جادول فاوق از آزماون  K-Sچناین نتیجاه
میشود کاه چاون مقاادیر ساطح معنایداری بارای هار ساه

باشد؛ بنابراین هماه پرسشانامههاا دارای توزیاع طبیعای مای-
باشااند .بااه همااین دلیاال جهاات انجااام آزمااون فرضاایههااا از

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

آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.

متغیر

تعداد

مدیریت دانش

032

متغیر

تعداد

یادگیری سازمانی

032

جدول  .1نتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح مدیریت دانش
میانگین انحراف معیار خطای معیار میانگین  Tدرجه آزادی تفاوت
میانگینها

2/03

0/44

-9/31

2/30

033

سطح معناداری

-2/90

جدول  .3نتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح یادگیری سازمانی
درجه آزادی تفاوت
انحراف معیار خطای معیار
میانگین
T
میانگینها
میانگین
2/20
033
4/21
2/210
2/20
3/20

2/90

سطح معناداری
2/229

جدول  .1نتایج آزمون تی تک گروهی برای بررسی سطح چابکی سازمانی
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف
معیار

خطای معیار
میانگین

T

درجه
آزادی

تفاوت
میانگینها

سطح
معناداری

چابکی
سازمانی

032

0/12

2/09

2/01

-9/01

033

-2/0

2/934

با توجه باه نتاایج باا اطمیناان  %12مایتاوان نتیجاه گرفات
کااه چااابکی سااازمانی و ماادیریت دانااش در هیئااتهااای

ورزشی اساتان آذربایجاان غربای در حاد متوساط و یاادگیری
سازمانی در حد مطلوب قرار دارد.

جدول  .5مدل رگرسیونی

R

𝟐𝒓

2/23 2/13

خطای استاندار برآورد مقدار دوربین واتسن
2/90

9/49
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جدول  .6رگرسیون تک متغیری جهت پیشبینی یادگیری سازمانی از طریق مدیریت دانش
منبع تغییرات

سطح
درجة
میانگین مجذورات میزان F
معنیداری
آزادی

مجموع مجذورات

رگرسيون

0/31

9

باقيمانده

02/94

033

مجموع

00/21

032

با توجه به نتایج و با تأکید بر میزان  Fبدست آمده و مقدار
دوربین واتسن ،میتوان مطرح نمود که شرایط پیش بینی

0/31
99/21

2/240

2/229

معناداری بین مدیریت دانشو یادگیری سازمانی در سطح
 α=2/22مشاهده میشود.

یادگیری سازمانی از طریق مدیریت دانش وجود دارد و ارتباط
متغیر مالک

جدول  .1ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیشبینی یادگیری سازمانی از طریق مدیریت دانش
ضریب
میزان
متغیر پیشبینی
t
𝟐𝑹
بتا
کننده
B
مدیریت دانش

یادگيري سازمانی

2/23

نتایج ارتباط مثبت معناداری بین مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی را نشان میدهد.
R

r^2

2/11

2/21

2/30

2/31

1/90

سطح
معنیداری
2/229

همچنین مدیریت دانش قابلیت پیش بینی  %23یادگیری
سازمانی را دارد.

جدول  .8مدل رگرسیونی
خطای استاندار برآورد
2/902

مقدار دوربین واتسن
9/49

جدول  .1رگرسیون تک متغیری جهت پیشبینی چابکی سازمانی از روی مدیریت دانش
سطح
میانگین مجذورات
درجة
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
میزان F
معنیداری
آزادی
2/229
93/14
1/39
9
1/39
رگرسيون
باقيمانده

30/14

033

مجموع

22/01

032

با توجه به نتایج و با تأکید بر میزان  Fبدست آمده و مقدار
دوربین واتسن ،میتوان مطرح نمود که شرایط پیش بینی چابکی

2/90

بین مدیریت دانشو چابکی سازمانی در سطح  α=2/22مشاهده
میشود.

سازمانی از طریق مدیریت دانش وجود دارد و ارتباط معناداری
متغیر مالک
چابکی سازمانی

جدول  .91ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیشبینی چابکی سازمانی از روی مدیریت دانش
ضریب
میزان
متغیر پیشبینی
t
𝟐𝑹
بتا
کننده
B
1/29
2/04
2/23
2/21
مدیریت دانش

سطح
معنیداری
2/229
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نتایج ارتباط مثبت معناداری را بین مدیریت دانش و چابکی سازمانی نشان میدهد همچنین مدیریت دانش قابلیت پیش بینی  %21چابکی
سازمانی را دارد.
جدول  .99مدل رگرسیونی
مقدار دوربین واتسن
خطای استاندار برآورد

R

r^2

2/42

2/12

9/41

2/99

جدول  .91رگرسیون تک متغیری جهت پیشبینی چابکی سازمانی از طریق یادگیری سازمانی
سطح
میانگین مجذورات
درجة
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
میزان F
معنیداری
آزادی
2/229
92/422
92/11
9
92/11
رگرسيون
باقيمانده

21/39

033

مجموع

04/9

032

با توجه به نتایج و با تأکید بر میزان  Fبدست آمده و مقدار دوربین
واتسن ،میتوان مطرح نمود که شرایط پیش بینی چابکی
سازمانی از طریق یادگیری سازمانی وجود دارد و ارتباط معناداری

2/022

بین یادگیری سازمانیو چابکی سازمانی در سطح α=2/22
مشاهده میشود.

جدول  .93ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیشبینی پیشبینی چابکی سازمانی از طریق یادگیری سازمانی
ضریب بتا
متغیر پیشبینی کننده
متغیر مالک
T
میزان B
𝟐𝑹
توانمندسازی

بهره وري

2/12

2/10

2/119

90/31

سطح
معنیداری
2/229

نتایج ارتباط مثبات معنااداری را باین یاادگیری ساازمانی و چاابکی ساازمانی نشاان میدهاد .همچناین یاادگیری ساازمانی قابلیات
پیش بینی  %12چابکی سازمانی را دارد.
جدول  .91مدل رگرسیونی
 r^2خطای استاندار مقدار دوربین
واتسن
برآورد

R

1/81

2/32 2/01

9/41

R

2/40

جدول  .95رگرسیون چند متغیری جهت پیشبینی چابکی سازمانی از طریق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
سطح معنی داری
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
میزان F
رگرسيون

1/21

0

1/21

باقيمانده

49/30

033

2/32

کل

12/43

032

92/01

2/229
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با توجه به نتایج و با تأکید بر میزان  Fبدست آمده و مقدار
دوربین واتسن ،میتوان مطرح نمود که شرایط پیشبینی چابکی
سازمانی از طریق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی وجود دارد

و ارتباط معناداری بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با
چابکی سازمانی در سطح  α=2/22مشاهده میشود.

جدول  .96ضرایب رگرسیونی مرتبط با پیشبینی چابکی سازمانی از طریق مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

متغیر مالک

چابکی سازمانی

سطح

متغیرهای پیشبینی کننده

میزان B

ضریب بتا

میزانt

مدیریت دانش

2/04

2/20

1/32

2/229

یادگیری سازمانی

2/21

2/21

4/29

2/229

نتایج ارتباط مثبت معناداری را بین مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی با چابکی سازمانی نشان میدهد .همچنین مدیریت
دانش و یادگیری سازمانی قابلیت پیش بینی  %01چابکی
سازمانی را دارند.
بحث و نتیجه گیری

تحقیق حاضر به ارتباط بین یادگیری سازمانی و مدیریت
دانش با چابکی سازمانی در هیئتهای ورزشی استان آذربایجان
غربی پرداخت .نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین مدیریت
دانش و یادگیری سازمانی در هیئتهای ورزشی استان آذربایجان
غربی وجود دارد .همچنین مدیریت دانش قابلیت پیش بینی %23
از تغییرات یادگیری سازمانی هیئتهای ورزشی استان آذربایجان
غربی را دارد .نتایج این تحقیق با نتایج قالوند و بزرگی(،)9313
اسداللهی و همکاران( ،)9313جدیدی و همکاران ( ، )9310لیو و
وو ( )0221و گیریوز و چاتزوگلو ( )0224همخوانی
دارد( .)4،91،92،3،1با توجه به اینکه یادگیری سازمانی و مدیریت
دانش از برنامه های مهم بهسازی سازمانی می-باشند؛ این دو
فرآیند تغییر مرتبط به هم ،معطوف به کمک به سازمانها برای
توسعه و استفاده از دانش برای تغییر و بهبود مستمر خودشان می
باشند ،یادگیری سازمانی توانایی یک سازمان را در اکتساب و
توسعه دانش جدید افزایش میدهد و مدیریت دانش بر چگونگی
سازماندهی و استفاده از آن دانش در جهت بهبود عملکرد تمرکز
دارد .فضای صمیمی و همکاری که بین همکاران وجود دارد
باعث می-شود که افراد تجارب و علم خود را بین یکدیگر نشر
دهند که این تسهیم دانش بین افراد ،یادگیری سازمانی را
گسترش خواهد داد .در واقع در اینگونه سازمانها از قبیل
هیئتهای ورزشی و در راهبرد اجتماعی سازی دانش افراد
تجارب و مدل های ذهنی خود را جهت بهبود دانش ،با دیگران

معنیداری

به اشتراک می گذارند .چراکه در سازمانهایی از قبیل هیئتهای
ورزشی به لحاظ اینکه تعداد کارکنان و نیروی انسانی شاغل در
آن اندک است لذا وجود ارتباطات نزدیک بین آنها باعث میشود
تا اطالعات خود را بین یکدیگر به اشتراک گذاشته و از این طریق
ضمن انتقال دانش موجب تغییر الگوهای ذهنی افراد و ایجاد
آرمان مشترک برای یادگیری میشود و یادگیری سازمانی در
سطوح مختلف سازمان اتفاق می افتد .در همین راستا نتایج
تحلیل رگرسیون در این تحقیق نیز حاکی از این بود که مدیریت
دانش قادر است  %23از تغییرات یادگیری سازمانی را در کارکنان
و مدیران هیئتهای ورزشی استان آذربایجان غربی تبیین نماید.
لذا اگر مدیران ورزشی استان اذربایجان غربی در جذب نیروها و
استخدام کارکنان خود جهت فعالیت در هیئتهای ورزشی ،به دو
مقوله سطح علمی و تجربه افراد توجه کنند ،احتمال اینکه
مدیریت دانش و مؤلفه های آن از قبیل تولید دانش ،تسهیم
دانش ،کاربرد دانش و ...درصد بیشتری از یادگیری سازمانی را
تببین نماید وجود دارد.
نتایج تحقیق همچنین نشان داد ارتباط معناداری بین مدیریت
دانش و چابکی سازمانی در سطح  α=2/22مشاهده میشود .به
عبارت دیگر مدیریت دانش قادر است  %21از چابکی سازمانی را
در کارکنان و کارشناسان هیئتهای ورزشی استان آذربایجان
غربی را تبیین نماید .بنابراین بر اساس این نتایج میتوان نتیجه
گرفت هر چقدر سطح مدیریت دانش در نمونه های آماری فوق
بیشتر باشد ،چابکی سازمانی نیز افزایش پیدا خواهد کرد .از همین
رو یافته های این تحقیق با نتایج قنبری و همکاران (،)9313
سپهوند( ،)9310قربانی زاده و همکاران( )9312و ریک داو
( )9111همسو می-باشد( .)0،99،02،92با توجه به اینکه چابکی
توانایی پاسخ به تغییرات غیرقابل پیش بینی با واکنش سریع و
سودآوری است ،لذا نیاز است تا کارکنان از حداقل آمادگی برای
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افزایش عملکرد خود داشته باشد؛ با توجه به اینکه نتایج تحقیق
حاضر نیز نشان داد بین این مقوله با مدیریت دانش ارتباط وجود

محسوب می شوند و در اینگونه سازمانها ارتباط بین افراد بیش
از پیش میباشد .لذا با استناد به این نتایج میتوان گفت میزان

دارد ،لذا میتوان گفت یکی از عوامل مؤثر بر افزایش سطح
چابکی کارکنان برخورداری از دانش میباشد .چرا که در عصر

انتقال دانش و یادگیری افراد از یکدیگر در حد باالیی قرار دارد.
چرا که نتایج تحقیق نیز حاکی از این بود که سطح یادگیری

دانایی محوری ،دانش به منبع استراتژیک بسیاری از سازمانها
تبدیل شده است .امروزه مدیران سازمانها با چالش های فراوانی

سازمانی در جامعه آماری فوق در حد مطلوبی قرار دارد .لذا
مدیران سازمانهای ورزشی و بخصوص مدیران ورزشی استان

از جمله تغییرات سریع فناوری ،گسترش سیستم ها ،تقاضای
متنوع جامعه ،افزایش هزینه های آموزشی و نیاز به تطبیق با
عصر دانش و اطالعات مواجه اند .یکی از ابزارهایی که برای

آذربایجان غربی میتوانند با تالش کافی برای بهینه سازی و
ارتقاء سطح قابلیت های یادگیری سازمانی از طریق تعهد
مدیریت برای یادگیری ،دید سیستمی و چشم انداز کارکنان،

مقابله با این شرایط به کار گرفته میشود مدیریت دانش است.

اهمیت دادن به فضای باز توسط مدیران مجموعه و انجام

همچنین داو ( )9111معتقد است چابکی سازمانی زمانی بدست

آزمایشی ایده ها ،انتقال دانش در سازمان و باال بردن دانش

می آید که مدیریت دانش و توانایی پاسخگویی ،در تالش های
سازمانی حالتی متعادل داشته باشند( .)0در حوزه ورزش نیز روزبه

سازمانی کارکنان خود ،این سازمان را به یک سازمان یادگیرنده
تبدیل کنند و از این طریق باعث توسعه و افزایش سطح چابکی

روز شاهد توسعه ورزش ،تغییر قوانین و ورود فناوری های جدید
به این حوزه هستیم .لذا کارکنان و افرادی از قبیل ورزشکاران،

سازمانی در کارکنان خود شوند.

مربیان ،داوران و  ...که در زیرمجموعه های هیئتهای ورزشی
فعالیت می کنند ،جهت توسعه چابکی خود نیازمند افزایش دانش
و آگاهی خود می باشند.
نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین یادگیری سازمانی و چابکی

نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی با چابکی سازمانی در سطح  α=2/22وجود دارد .به
عبارتی دیگر نتایج تحقیق حاکی از این بود که مدیریت دانش و
یادگیری سازمانی قادر هستند  %01از چابکی سازمانی را در
کارکنان و کارشناسان هیئتهای ورزشی استان آذربایجان غربی

سازمانی در سطح  α=2/22مشاهده میشود .به عبارتی دیگر

تبیین نماید .به عبارتی نتایج گویای این است که هرچقدر

نتایج نشان داد یادگیری سازمانی قادر است  %12از تغییرات
چابکی سازمانی را در کارکنان و کارشناسان هیئتهای ورزشی

مدیریت دانش و در پی آن یادگیری سازمانی در سازمانها
افزایش پیدا کند ،انتظار این میرود که چابکی سازمانی نیز تحقق

استان آذربایجان غربی تبیین نماید .این یافته ها بیانگر این است
که هر چقدر میزان یادگیری در بین سازمانها افزایش پیدا کند،

یابد .بر همین اساس نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق قربانی
زاده و همکاران( )9312همخوانی دارد( .)99در همین راستا

میزان چابکی نیز در سازمان افزایش پیدا خواهد کرد .بر همین
اساس یافته های کالنی و همکاران( ،)9310احمدی و همکاران

کالنی و همکاران( )9310معتقدند که تالش برای بهبود و ارتقای
دانش و اطالعات کاری کارکنان ،یکی از مهمترین پیش شرط

( )9319و قربانی زاده و همکاران ( )9312همسو
میباشد( .)99،9،92همچنین در این رابطه و هم راستا با نتایج
تحقیق حاضر کرمانی ( )9341در تحقیق با عنوان یادگیری و

های ارتقای چابکی در آنها خواهد بود؛ الزمه رسیدن به این
مهم و حفظ آن ،توجه بیشتر مسئوالن و مدیران به عامل آموزش
و یادگیری کارکنان و ارائه شیوه های نو و خالق برای اصالح

چابکی سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سالمت ،به این

ساختار و عملکرد سازمان میباشد ،از جمله این شیوه ها؛ بررسی

نتیجه دست یافت که چابکی و یادگیری سازمانی دو عاملی

علل مشکالت ،تسهیل و ترغیب یادگیری در سطوح مختلف و

هستند که مدیر را قادر می سازند برخورد صحیح و مؤثرتری با
تغییر و تحوالت داشته باشد و از فرصتهای پدید آمده به بهترین

همچنین اهداف فردی و گروهی در جهت نیل به یک سازمان
چابک باشد( .)92در همین راستا کارکنانی که در هیئتهای

نحو استفاده نماید .همچنین میتوانند منجر به رشد و سازگاری
بهتر و مدیریت صحیح تغییرات شوند( .)90همان طور که در

ورزشی مشغول به فعالیت هستند بهطور دائم با ورزشکاران،
مربیان ،تیم های ورزشی ،مسابقات ورزشی و ...سروکار دارند .لذا

فرضیه های قبلی نیز اشاره شد ،هیئتهای ورزشی جزء
سازمانهای کوچک به لحاظ نیروی انسانی شاغل در آن

به نظر می-رسد این دسته از کارکنان نیاز است تا بطور مکرر
بواسطه تعامل با همکاران و خلق دانش ،یادگیری سازمانی خود

ارتباط بين یادگيري سازمانی و مدیریت دانش با چابکی سازمانی در هيئت هاي ورزشی استان آذربایجان غربی
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 با اشتراک گذاری،خواهند بود عالوه بر کاهش هزینه های ایجاد
 با سرعت بیشتری به سمت ایجاد یک سازمان،و توزیع دانش

را افزایش داده تا در برابر مسائل گوناگون از چابکی باالیی
 مدیران، بنابراین مدیران سازمانها و از جمله آن.برخوردار باشند

.چابک حرکت کنند

و تصمیم گیرندگان ورزش استان آذربایجان غربی با درک بهتر
 قادر،عوامل مؤثر بر مدیریت دانش از طریق یادگیری سازمانی
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