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 *دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی -1

 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی -2

 93/33/33تاریخ پذیرش:                                                                                   73/93/33تاریخ دریافت: 

 چکیده
 در یادگیری سازمانی هایاعتباریابی و رواسازی ابزار ارزیابی قابلیتاز مطالعه حاضر هدف 

معه آماری است. جا همبستگیین تحقیق از نوع مطالعات . ابودهای ورزشی ایران فدراسیون

 ،از بین جامعه مذکورنفر بود.  299فدراسیون ورزشی به تعداد  27 کارشناسان پژوهش، شامل

قابلیت یادگیری سازمانی،  پرسشنامه گزینش شده وساده به روش تصادفی کارشناس  382

 32حاوی (، 7992ومز و همکاران )گیری، پرسشنامه گابزار اندازه .ها تکمیل شدتوسط آن

 مؤلفه مورد سنجش قرار داد. 1در قالب را ای بود که قابلیت یادگیری سازمانی گزینه 2ال سؤ

نفر از اعضاء هیأت علمی که در زمینه یادگیری  2 توسطمحتوایی پرسشنامه  صوری وروایی 

جهت بررسی روایی سازه ابزار همچنین  شد. تأییدسازمانی سابقه فعالیت تحقیقی داشتند، 

 انجام افزار لیزرلبا استفاده از نرم مذکور، از روش تحلیل عاملی تاییدی )چرخش واریماکس(،

معیار مبنا(،  ≥1/9) پژوهش از نظر داشتن بار عاملی الؤس 32تمام  نتایج نشان دادشد. 

ها از بندی شوند. بار عاملی این خرده مقیاسعامل یادگیری سازمانی دسته 1توانستند در 

X)؛ هایگیری تناسب مدل، از شاخصبرای اندازهمتغیر بود.  83/9تا  27/9
2
/df)، 

RMSEA،GFI ،CFI ، AGFI 921/9 ،93/7مقادیر بدست آمده به ترتیب؛  .استفاده شد ،

-را نشان میهای برازش بود، که مناسب بودن مدل، از لحاظ شاخص 39/9و38/9 ،32/9 ،32/9

پایایی آلفای کرونباخ در چهار عامل ضرایب  نشان داد . تحلیل پایایی ابزار مذکور نیزدهد

با  باشد.متغیر است. از این رو ابزار دارای پایایی مناسب می 81/9تا  23/9استخراج شده بین 

تواند وجود ابزاری پایا و معتبر جهت ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی می ها،عنایت به یافته

های راستای ارزیابی وضعیت یادگیری سازمانی در سازمانمحققان آتی را در مدیران و 

 ورزشی ایران کمک نماید.

 ، اعتباریابی ابزارمدل معادالت ساختاری، یادگیری سازمانی، نهادهای ورزشی :واژگان کلیدی

 Email: Aminkalanii@yahoo.com                              : *نویسنده مسئول
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 مقدمه
ها با ساختارهای بزرگ، سنتی و شود سازماندر عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می

، 1گارزون، مانوول، فیچر و ناکاتا) محیطی نخواهند بود غیرمنعطف دیگر قادر به حیات در چنین

باید یا تغییر ساختار دهند، یا خود را به  هاسازمان ،در دنیای پر رقابت امروز .(3، ص. 2112

مجهز سازند؛ بطوری که امروزه به ابزارهایی برای سازگاری با این تغییرات و کنترل آنها 

شود، به عنوان یک عامل مهم و های نامشهود و معنوی، که همان دانش نامیده میسرمایه

موفق و پیروز  ،برابر تغییر و تحوالتهایی در سازمان ؛. به بیان دیگرشودنگریسته می حیاتی

ی نامشهود و معنوی )دانش( خود را بهبود بخشند. اما در این که بتوانند سرمایه ،خواهند بود

های دانش سازمان، میان نکته قابل توجه این است که حصول دانش و دستیابی به اندوخته

 .(33، ص. 1331 احمدی، بدرقه ورشمه، )یست بدون یادگیری ممکن ن

های سازمانی دانش است؛ کلید موفقیت ،اندیشمند برجسته مدیریت معتقد است 2پیتر دراکر

کارگیری دانش شود و حصول این دو نیز در گرو بهزیرا ارزش از طریق نوآوری و تولید ایجاد می

-حساب میها به کننده اثربخشی سازماناست. به بیان دیگر انسان مجهز به دانش، کلید تعیین

هایی هستند که در زمرة ها آنترین سازماندهد در هزارة سوم، موفقتجربه نشان می آید.

 (.111، ص. 1333صفاری، حمیدی، جاللی فراهانی، )گیرند های یادگیرنده قرار میسازمان

های سازمانی روبرو ریزی ننمایند، با دشواریهایی که برای فرایند مهم یادگیری برنامهسازمان

تفاوتی کارکنان نسبت به د که برخی از تبعات این تفکر غلط عبارتند از: انفعال و بیشونمی

سرنوشت سازمان، تثبیت وضعیت موجود در مؤسسه و فقدان پویایی در بلندمدت و همچنین 

تبدیل برخی از افراد به مغز متفکر سازمان، در حالی که ممکن است شایستگی آن را نداشته 

چون و چرا ر آنان ایجاد شود که سایر کارکنان فرامین و نظرات آنان را بیباشند و این توقع د

-کنند. سرانجام آنکه روحیه انفعال که از تبعات کم بها دادن به یادگیری است سبب میاجرا 

گردد برخی از کارکنان در برابر تحوالت محافظه کارانه عمل کنند و در برابر هر تحولی مقاومت 

گذاری مفید و یک عامل کلیدی ر چنین شرایطی آموزش نوعی سرمایهمنفی نشان دهند. د

توان بازده قابل ریزی و اجراء شود میشود که چنانچه بدرستی برنامهبرای توسعه محسوب می

ها، ساالنه مبالغ زیادی را صرف آموزش و ای داشته باشد و به همین منظور سازمانمالحظه

 .(911، ص. 2112، 3گومز، لورنته و کابررا) کنندبهسازی نیروی انسانی خود می

                                                             
1 . Garzon, Mannuel, Ficher, & Nakata 

2   . Peter Drucker 

3 . Gomez,  Lorente, & Cabrera 
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 پژوهشگران و است یافته افزایش 1سازمانی یادگیری تحلیل و مطالعه اهمیت اخیر سالهای در
هر (. 921، ص. 2112گومز و همکاران، اند )پرداخته آن تحلیل به متفاوتی هایدیدگاه از مختلف

 تیلور فردیک کههنگامی میالدی 1111 سال به پیشینه مطالعه در زمینه یادگیری سازمانیچند 
 کرد، مطرح سازمان و بهبود کارایی افزایش برای را کارکنان دیگر به یادگیری انتقال موضوع

 اولین 3مارچ جیمز و یرت سی ریچارت اما، (2113، 2یونگ، آلریچ، ناسون و گلینووگردد )برمی
 را یادگیری و دادند قرار هم کنار در را سازمان و یادگیری واژه دو 1113 سال در که بودند کسانی

، ص. 2112، 4تمپلتون، لوییز و اسنایدر) کردند مطرح ادبیات در سازمانی ایپدیده عنوانهب

از  2توسط دکتر پیتر سنگه میالدی 1111 طور جدی از سالوجود، این مقوله به با این(، 331

مطرح شد و با چاپ کتاب مکمل آن  9با انتشار کتاب پنجمین فرمان 1(MIT)استادان دانشگاه 

، ص. 1331پورآقایی،  و وصالیالهی، ، توسعه یافت )3وخیز تغییربا عنوان افت 1119در سال 

طور مستمر خود را از نو ساخته، کشف به ،هایی هستند کههای یادگیرنده، سازمان(. سازمان22

، ص. 1333دوستی،  قربانی واسدی، قنبرپور، کنند )ایجاد میکرده و نیروی مضاعفی در خود 

( یادگیری سازمانی را توانایی یک سازمان به عنوان یک کل در 1119) 1(. پروبست و باچل231

-طوری که مهارتهای سازمان بهها و همچنین تغییر دانش و ارزشکشف خطاها و اصالح آن

، 10گورلیک) کنند، تعریف میایجاد شود های جدید حل مسئله و ظرفیت جدید برای کار

های فرایند یادگیری سازمانی عبارتند از: تغییر (. با توجه به این تعریف، ویژگی331، ص. 2112

اسدی و همکاران، های ممکن و تغییر در ذهنیت افراد )در دانش سازمانی، افزایش محدوده

 (.231، ص. 1333

سی یرت و مارچ، )روانشناسی  رویکرد براساس ،زمینه این در مطالعاتهای گذشته در دهه

 ،1لویت و مارچ؛ 1132، 12نلسون و وینتر) اجتماعی رویکرد ،(1131، 11دفت و ویک؛ 1113

                                                             
1 . Organization Learning 

2 . Yeung, Ulrich, Nason, Glinow 

3 . Cyert, March  

4 . Templeton, Lewis, & Snyder 

5   . Peter Senge 

6   . Massachusetts Institute of Technology 

7 . The Fifth Discipline 

8 . The dance of change 

9 . Probst and Buchel 

10 . Gorlick 

11 . Daft, Weick 

12 . Nelson, Winter 
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 (1111، 4؛ هابر1111، 3سنگه؛ 1112، 2دیلکانگلوسی و ) سازمانی تئوری از دیدگاه یا (1133

ناهمگنی و  از منبعی عنوانهب سازمانی یادگیری به استراتژی، منظر از بیشتر اخیراًو  است، بوده

لی، هیت و ) است شده نگریسته رقابتی مزیت ایجاد برای ایپایه همچنین و هاسازمان بین تمایز

 سازمان مفهوم رویکرد، این از و (2111، 7؛ گرانت2111، 6؛ لی، اسلولیوم و پیتس1111، 5بتیس
  کار و کسب مدیریت با رفتار سنتی هایروش در غییرت باعث که ،است گرفته نشأت یادگیرنده

 .(922، ص. 2112گومز و همکاران، است ) شده

رسد هنوز ، اما به نظر میباشداگرچه تحقیقات در زمینه یادگیری سازمانی بسیار گسترده می

ی ریگاندازه منظور به کهی قاتیتحق ازی های مختلفی از آن باید مورد مطالعه قرار گیرد. یکجنبه

-پرسشنامه هاآن .باشدیم( 2112)و همکاران  تمپلتون قاتیتحق شده انجامی سازمانی ریادگی

 ریتفس اطالعات، عیتوز دانش، کسب محور چهار دری سازمانی رییادگ فیتعر با مطابقی ا

ی برا رایی هامولفه ،3یعامل لیتحل از استفاده با و نمودهی طراحی سازمان حافظه و اطالعات

ی برا را عامل پنج زین( 1119) 1چاردزیر و گاه. اندنمودهی معرفی سازمانی رییادگ سنجش

 تیمامور بودن شفاف: از عبارتند عامل 2 نیا. اندنمودهی معرفی سازمانی رییادگ سنجش

 11وایچ و الگر همچنین ی.میت کار و دانش انتقال تجربه، ،یرهبر تعهد ویی توانا سازمان،

-سکیر ،یشگریآزما فضای عامل 2 ازی سازمانی رییادگ هایتیقابل سنجشی برا (2111)

 .کردند استفادهی مشارکتی سازمیتصم و محاوره و گفتگو ،یخارج طیمح با تعامل ،یریپذ

بطورکلی این ایده بطور گسترده پذیرفته شده که یادگیری سازمانی یک عنصر ضروری برای 

تحقیقات تجربی در این زمینه اندک  موفقیت در رقابت در بازارهای جهانی است اما در مقابل،

(. همچنین مسائل مربوط به یادگیری سازمانی 92، ص. 1339اقدسی، خاکزاربفروئی، باشد )می

و همکاران  گومزساس ا ست. بر اینا از دید فرآیند کسب دانش مورد تحقیق قرار گرفته

سازی آن انتقال و یکپارچه(، سه فرایند اصلی یادگیری سازمانی را کسب یا خلق دانش، 2112)

                                                                                                                                               
1 . Levitt, March  

2 . Cangelosi, Dill WR 

3 .Senge 

4 . Huber 

5 . Lei, Hitt, Bettis  

6 . Lei, Slocum, Pitts  

7 . Grant  

8 . Factor Analysis 

9 . Goh, Richards 

10 . Chiva, Alegre 
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 را چهار شرط 1برای ایجاد و توسعه قابلیت یادگیری سازمانیو همکارانش  گومز اند.تعریف کرده

که مدیریت سازمان باید پشتوانه محکمی برای یادگیری سازمان . نخست ایندانستندضروری 

د )تعهد مدیریت(. دوم های یادگیری سازمانی حمایت و پشتیبانی نمایفراهم سازد و از برنامه

انداز مشترک بین که یک هوش جمعی برای نگاه سیستمی به سازمان و وجود چشماین

که سازمان نیازمند توسعه دانش )دید سیستمی(. سوم اینکنان سازمان ضروری است کار

-باشد )انتقال و یکپارچهسازی دانش کسب شده فردی میسازمانی بر اساس انتقال و یکپارچه

که سازمان برای جا افتادن یادگیری، به عنوان یک منبع مناسب دانش( و چهارم این سازی

باشد )فضای باز و گری میبرای ایجاد مزیت رقابتی، نیازمند ذهنیت باز و رفتار آزمایش

 استفاده با سازمانی یادگیری گیری اندازه برای (2112) همکاران وگومز  بطور کلی، آزمایشگری(.
 یادگیری هایقابلیت را آنها که سازمانی یادگیری مؤلفه چهار، سازی مفهوم روش و ادبیات از

 استفاده مورد روش (.912، ص. 2112گومز و همکاران، د )انکرده استخراج ،اندنامیده سازمانی
-مؤلفه .است بوده ریچاردز و گاه ها تحقیقاتآن ابزار اساس و ساختاری معادالت ازیسمدل هاآن

 و انتقال و ،1آزمایشگری و باز فضای ،3سیستمی دید ،2مدیریت تعهد ،هاآن شده استخراج های
 و شده استفاده آیتم 19 از هاقابلیت این گیری برای اندازه که است بوده 2دانش سازییکپارچه

گومز و همکاران، د )شومشخص می هاسازمان مدیران توسط لیکرت مقیاس طریق از هاآن مقدار

 (.912ص. ، 2112

های یادگیری و همکاران برای سنجش قابلیت گومزالعه حاضر از رویکرد فرایندی در مط

 و گومز استفاده مورد روش بودن جامع به توجه با استفاده شده است. (OLC) سازمانی
 مورد شده انجام اصالحات با که باشد می روش این کار، اساس ،نیز تحقیق این در ،همکارانش

 .است گرفته قرار استفاده

ورزش امروزی به مثابه سرمایه حیاتی و ماندگار جامعه بشری و به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر 

رود و یکی از مجاری بالندگی و پیوند جوامع بشری است. در بقاء پیکره اجتماع بشمار می

ی نیستند و های ورزشی به تبع این تغییرات و پیچیدگی سازمانی از این تحوالت مستثنسازمان

. در واقع (312، ص. 1339الوانی، ) پذیر استهای یادگیرنده در ورزش امکانظهور سازمان

                                                             
1 . Organizational Learning Capability 

2 .  Managerial commitment 

3 . Systems perspective 

4 . Openness and experimentation 

5 . Knowledge transfer and integration 



 3131، بهمن و اسفند 72ورزشی شماره مطالعات مدیریت                327

 

-های گوناگون در جستاند که در طول زمان به شیوههای ورزشی، نهادهای هدفداریسازمان

های ورزشی در این میان، فدراسیون (.1333صفاری و همکاران، اند )وجوی رشد و توسعه بوده

اند که نقش چشمگیری در ارتقاء سطح ورزش و سالمت، توسعة پایدار، از جمله نهادهای ورزشی

و به مانند بازوان توانمند ورزش هر کشوری عمل نموده و در  سرافرازی کشور و ... دارند

حمیدی، ) های خود دخالت دارند.گذاری، نظارت و ارزیابی بر عملکرد زیرمجموعهسیاست

ها، در راستای دستیابی به ها همانند دیگر سازمانبدیهی است این فدراسیون(. 21، ص. 1332

اهداف سازمانی خود، نیازمند یادگیری مستمر در تمام سطوح کاری سازمان هستند. مشخص 

توان است که ایجاد یادگیری سازمانی در نهادهای ورزشی موضوعی آرمانی است اما چگونه می

؟ هایی را طراحی و ایجاد کردتوان چنین سازمانفت و چطور میهایی دست یابه چنین سازمان

 ها به این وضعیت مطلوب دست یابند؟هایی باید اعمال شوند تا سازمانها و سیاستچه برنامه

-ارزیابی کرده و جهت ارتقاء سطح آن، چه برنامهمدیران چگونه سطح یادگیری سازمان خود را 

 ؟هایی داشته باشندریزی

محققان مختلف را بر آن  ،های ورزشی )باالخص در ایران(ادگیری سازمانی سازماناهمیت ی

( 1331)الهی و همکاران در این زمینه داشته تا تحقیقات خود را به این موضوع معطوف سازند. 

ها، ادارات )فدراسیون در پژوهشی موانع زیربنایی ایجاد سازمان یادگیرنده را در نهادهای ورزشی

ترین های پژوهش حاکی از آن است که، مهماند و یافتهشناسایی کرده بدنی و ...(کل تربیت 

موانع ایجاد سازمان یادگیرنده در نهادهای ورزشی ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: تفکر 

ثباتی مدیریتی، پذیرش تدریجی مشکالت و تهدیدات، فقدان غیرسیستمی در سازمان، بی

( در 1339صفاری ) ،ء و ارج ننهادن به افراد خالق و نوآور. همچنینآرمان مشترک بین اعضا

بدنی، کمیته ملی المپیک مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت"پژوهشی با عنوان 

( 1111) 2واتکینز و مارسیک 1(DLOQ)با استفاده از پرسشنامه  "پرورش وبدنی آموزشو تربیت

داری اتفاوت معن مذکور،بعد( در سه سازمان  9ان یادگیرنده )( نشان داد، بین ابعاد سازم1111)

های سازمان یادگیرنده و وضعیت یادگیری، هر سه حال از نظر مشخصهوجود ندارد. درعین

ها نمراتی کمتر از تر از متوسط قرار داشتند؛ زیرا در همه ابعاد، سازمانسازمان در سطح پایین

( 1311)هنری، افشاری و کارگر  (.1331رشمه و همکاران،  به نقل از) میانگین دریافت کردند

 ابعاد براساس بدنی تربیت سازمان در سازمانی یادگیری نظام بررسی"در پژوهش خود با عنوان 

 و استفاده، ایجاد به این نتیجه دست یافتند که اهمیت، "AHPو روش  یادگیرنده سازمان

                                                             
1 . Dimensions of the Learning Organization Questionnaire 

2 . Watkins, Marsick 
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 به منظور الینفک، جزئی سازمانی، فرهنگ ویژه به آن هایمؤلفه و سازمانی یادگیری استقرار

رسد وجود به نظر می بنابراین .بود خواهد بدنی تربیت در سازمان بیشتر اثربخشی و کارایی

های ورزشی به ویژه جهت ارزیابی سطح یادگیری سازمانی در سازمان استانداردابزاری 

 از سوی های معتبر کمک نماید.تواند محققان را در اجرای پژوهشمیهای ورزشی، فدراسیون

، ضرورت انجام چنین نهادهای ورزشی های اندک در حوزه یادگیری سازمانیدیگر پژوهش

 را مضاعف نموده است. یتحقیق
 

 شناسیروش 
همبستگی )تحلیل ماتریس از نوع  ،مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام

در این  .است های اصلی(تحلیل عاملی با روش تحلیل مؤلفهاریانس یا همبستگی از نوع کوو

 ،2یابی معادالت ساختاریو نیز مدل 1پژوهش سعی بر آن شد تا از طریق تحلیل عاملی تاییدی

مورد  (OLCیادگیری سازمانی ) لیتسنجی )روایی، پایایی( ابزار ارزیابی قابهای روانویژگی

فدراسیون  22های ورزشی ایران )را، کلیه فدراسیونبررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش 

کارشناس بودند، تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق در روش تحلیل  911ورزشی(، که دارای 

گردد. در این خصوص توصیه شده عامل تاییدی، با توجه به تعداد سواالت پرسشنامه تعیین می

، 3باربارا و ویلیامهای پرسشنامه باشند )برابر تعداد سوال 11تا  2بایستی  هااست که تعداد نمونه

 132تعداد سوالOLC (19  ،)بنابراین، با توجه به تعداد سواالت پرسشنامه  (.323، ص. 2112

به عنوان نمونه نهایی تحقیق ساده گیری تصادفی با استفاده از روش نمونه کارشناس فدراسیون

کمتر  (OLC) بطوری که، از ده برابر تعداد سواالت ابزار ارزیابی یادگیری سازمانیانتخاب شدند، 

 نبودند.

 (2112) همکاران و گومز تحقیق به مربوط پرسشنامه استاندارد اساس بر استفاده مورد ابزار

ها، با استفاده از ابزار ارزیابی یادگیری سازمانی دادهوری در خصوص گردآطراحی گردیده است. 

(OLC )بر اساس روش توصیه شده ، و همکاران گومزForward-Backward پرسشنامه مذکور ،

نهایی،  پرسشنامهای آزمایشی به کار برده شد و پس از اعمال تغییرات الزم، العهطترجمه و در م

مؤلفه مورد سنجش  1در قالب را های یادگیری سازمانی که قابلیت ای،گزینه 2سوال  19حاوی 

در یک  بر اساس مقیاس لیکرت پرسشنامه امتیازدهی نحوه .، به کار برده شددهدقرار می

                                                             
1 . Confirmatory Factor Analysis 

2 . Structural Equation Modeling 

3 . Barbara, William 
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تعهد مدیریت برای لفه ؤده و چهار مبندی ش( رتبه2=تا بسیار زیاد 1=پیوستار )بسیار کم

سنجد و را می سازی دانشانتقال و یکپارچهو  فضای باز و آزمایشگری، دید سیستمی ،یادگیری

اصلی  پرسشنامه اینکه به توجه با دهد.نیز بدست می ادگیری سازمانیقابلیت ییک نمره کلی 

 مورد اصلی مفاهیم تحقیق این در شده، طراحی تولیدی شرکتهای مدیران از نظرسنجی برای
 و سؤاالت اما است، بوده همکارانش و گومزسازمانی  یادگیری قابلیت چهارگانه ابعاد همان استفاده

الزم به ذکر  .باشد کارشناسان دادن پاسخ برای مناسب که است شده اصالح طوری آنها بیان نحوه

ها مورد ( نیز در بیمارستان1339) و خاکزاربفرویی است پرسشنامه مذکور در مطالعه اقدسی

 .استفاده قرار گرفته بود

نفر از اعضاء هیأت علمی گرایش مدیریت ورزشی که  9به منظور اطمینان بیشتر، پرسشنامه به 

ها خواسته شد در ارائه شد و از آن ،در زمینه یادگیری سازمانی سابقه فعالیت تحقیقی داشتند

جهت  و بعد از تایید، پرسشنامه اظهارنظر کنند و ..(1محتوایی وری،ص)ظاهری، خصوص روایی 

 افزاربررسی روایی سازه آن، از تحلیل عاملی تاییدی )چرخش واریماکس(، با استفاده از نرم

 ،. همچنین قبل از اجرای تحقیق به منظور اطمینان از پایایی پرسشنامهگیری شد، بهره2لیزرل

فدراسیون قایقرانی و فوتبال انجام شد.  2نفر از کارشناسان  31بر روی  3یک مطالعه ابتدایی

بدست آمد که مقداری قابل  11/1نتایج آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه یادگیری سازمانی 

  .باشدل میقبو
 

 نتایج
حاکی از آن بود که، تعداد  پرسشنامه کنندگانلیتکمی شناختتیجمع به مربوطی هاافتهی

 و سال 32 هاآنی سن نیانگیم. بودند %(11زن ) نفر 31 و %(21مرد ) کارشناسان از نفر 111

الت یتحصی دارا( %11 از شیب) افراد تیاکثر نیهمچن. بود سال 12 هاآن کار سابقه نیانگیم

 بودند. ترپلم و پایینیدفوق التیتحصی دارای مابق و باالتر لیسانس و
(. با این 11/1از ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی یا ثبات درونی ابزار تحقیق استفاده شد )

ای که، وجود، ضرایب آلفای کرونباخ برای هر مؤلفه به طور جداگانه محاسبه گردید، به گونه

متغیر بود و وجود یک رابطه متوسط تا نسبتاً  31/1تا  91/1ها از ی هر یک از مؤلفهضریب پایای

 باال را در بین هر عامل نشان داد.

                                                             
1 . Face & Content Validity 

2 .LISREL, 8.54 

3 .Pilot study 
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 شده است. ها و ضرایب بین متغیرهای پژوهش، نشان داده، برخی از شاخص1در جدول 
 

قابلیت یادگیری سازمانی، در  هایمیانگین، انحراف استاندارد، ضریب پایایی و همبستگی بین مؤلفه -1جدول 
 های ورزشی ایرانفدراسیون

 میانگین هاشماره گویه هاعامل
انحراف 

 معیار

آلفای 

 کرونباخ

 هاضریب همبستگی بین مؤلفه

1 2 3 1 

    11/1 91/1 13/29 9/112 2و  1، 3، 2، 1 تعهد مدیریت برای یادگیری

   11/1 113/1 31/1 3/22 2/212 3و  9، 1 دید سیستمی

 گریفضای باز و آزمایش
و  11، 11، 1

12 
2/199 1/21 32/1 121/1 121/1 11/1  

 سازی دانشانتقال و یکپارچه
13 ،11 ،12 ،

11 ،19 
3/111 3/21 31/1 113/1 131/1 111/1 11/1 

قابلیت یادگیری سازمانی 

 )مجموع پرسشنامه(
 331/1 319/1 333/1 331/1 11/1 1/131 1/919 19تا  1

 

 تعهد» قابلیت 1 در ،سازمانی یادگیری گیریاندازه برای سؤال 19 از ،شد اشاره که طورهمان

استفاده شده « دانش سازی یکپارچه و و انتقال آزمایشگری و باز فضای سیستمی، دید مدیریت،

گزارش شده  11/1ها نیز، بیش از شود، ضرایب همبستگی عاملاست. همانطور که مشاهده می

های دید بوده، بطوری که بین عامل OLCهای ابزار هه نشان دهنده رابطه مناسب بین گویک

( و دید سیستمی و فضای باز و آزمایشگری 13/1سیستمی و انتقال و یکپارچه سازی دانش )

 .دار وجود داردا( بیشترین روابط معن12/1)

است.  شده استفادهلیزرل افزار  نرم و ساختاری معادالت سازیمدل روش از مدل ساخت برای 

 مدل شده، آوری جمع هایداده برای شده برازش مدل بهترین که دهدمی نشان هاتحلیل نتیجه

 اثبات برای .است شده داده ( نشان1) شکل در که باشدساختاری می معادالت دوم مرتبه

شود. بررسی نتایج می استفاده مختلفی معیارهای از ساختاری معادالت هایمدل بودن دارامعن

آیتم تحقیق از نظر داشتن بار عاملی  19تمام  ،های یادگیری سازمانی نشان داد کهمؤلفه

مدیریت  یادگیری سازمانی )تعهد )معیار مبنا(، توانستند در چهار عامل 1/1مساوی یا بیشتر از 

-دستهدانش(  سازی یکپارچه و و انتقال آزمایشگری و باز فضای سیستمی، دید برای یادگیری،

همچنین (. 2جدول متغیر بود ) 31/1تا  22/1ها از بندی شوند. بار عاملی این خرده مقیاس

-، یک سازه یک بعدی است یا چند بعدی )روایی سازهOLCبرای آزمون این فرضیه که آیا ابزار 

های ؤلفهگیری شد. در این تحلیل، با استفاده از روش تحلیل م، بهره(، از تحلیل عاملی تاییدی
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، چهار عامل بدست آمد که بار عاملی کل 1اصلی )چرخش واریماکس( و مقادیر ویژه بیشتر از 

 مدل ارائه شده در . بر اساس زیرنویسهای ابزار، مشخص شدندسواالت و نیز خرده مقیاس

 بود که از مقدار بحرانی 29/2، برابر برای این مدل بدست آمدهکای دو ، مقدار آماره (1)شکل 

، OLCشود و ابزار ابعاد مدل تایید می ،اساس این بر کمتر است. 113با درجات آزادی  کای دو

 گیری تناسب مدل، عالوه بر نسبت کای دو به درجه آزادیبرای اندازهی چند بعدی است. سازه

(X
2
/df ) هایشاخصاز RMSEA

7 انس خطای تقریب(،یورد واررآ)جذر ب 1
GFI میزان )شاخص 

1 برازش(،
NFI  برازش(هنجار شده )شاخص، CFI

2 و )شاخص برازش تطبیقی( 1
AGFI 

های برای شاخص به ترتیب بدست آمده مقادیر .دشاستفاده  شده برازندگی(،)شاخص تعدیل

-بود که مناسب بودن مدل از لحاظ شاخص 11/1و 13/1 ،19/1، 12/1، 191/1؛ مذکور برابر با

X) نسبترا تایید کرد. حد مطلوب های برازش 
2
/df)  برای 11/1، مقدار بیشتر از 3کمتر از 

GFI, AGFI, CFI, NFI  برای 1/1و کمتر از RMSEA  7؛ وود و هابر1111، 6ینکال)است ،

یادگیری سازمانی  های قابلیتداده استخراج شده از OLCمدل معادالت ساختاری ابزار  .(1119

 است.( ارائه شده 1های ورزشی در شکل )در فدراسیون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 . Root Mean Square Error of Approximation 
2 . Goodness of Fit Iindex 
3 . Norm Fit Index 
4 . Comparative Fit Index 
5 . Adjusted Goodness of Fit Index 
6 . Kline 
7 . Wood, Haber 
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 های ورزشییادگیری سازمانی در فدراسیون های قابلیتداده از شده استخراج آماری مدل -1شکل 

 
-، در فدراسیونOLCآزمون معادالت ساختاری ابزار  های پژوهش ازبار عاملی هر یک از مؤلفه

 .( ارائه شده است2جدول )در های ورزشی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تعهد 

 مدیریت

 دید سیستمی
فضای باز و 

 آزمایشگری

انتقال و 

یکپارچه 

 سازی دانش

قابلیت یادگیری 

 سازمانی

X

1 
X

2 
X

3 
X

4 
X

5 
X

6 
X

7 
X

8 
X

9 

X

10 
X

11 
X

12 
X

13 
X

14 
X

15 
X

16 
X

17 

89/

0 
89/

0 

80/

0 

84/

0 

46/0   46/0  46/0   

47/0  40/0 

47/0    17/0    

41/0   
   25/0  47/0   46/0  

46/0 
46/0  24/0 44/0 47/0   

46/0 

Chi-Square=227.38, df=113, P-value=0.0000, 

RMSEA=0.074 
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( OLCیادگیری سازمانی )های های ابزار ارزیابی قابلیتماتریس عاملی چرخش واریماکس عامل -2جدول 
 های ورزشی ایرانفدراسیون

 هاگویه قابلیت
بار 

 عاملی

 

تعهد مدیریت برای 

 یادگیری

.Q1 065/6 .دهندگیری مشارکت میمدیران فدراسیون مکرراً کارکنان را در فرایند تصمیم 

.Q2 نه  شود،گذاری در محیط فدراسیون در نظر گرفته مییادگیری بعنوان نوعی سرمایه

 هزینه.
114/6 

.Q3 040/6 های جدید در محیط کار فدراسیون هستند.مسئولین همواره به دنبال استفاده از روش 

.Q4 146/6 شود.قابلیت یادگیری کارکنان بعنوان عامل کلیدی موفقیت فدراسیون درنظر گرفته می 

.Q5 049/6 گیرد.های خالقانه مورد تشویق قرار میدر فدراسیون ما ایده 

 

 دید سیستمی

.Q6 .174/6 همه کارکنان دانش عمومی راجع به اهداف اصلی فدراسیون دارند 

.Q7 های فدراسیون از نحوه مشارکت برای رسیدن به اهداف کلی آن آگاه همه بخش

 .هستند
714/6 

.Q8 های فدراسیون با هم ارتباط موثری داشته و با روش هماهنگی با یکدیگر همه بخش

 کنند.کار می
171/6 

 

فضای باز و 

 آزمایشگری

.Q9 ها به صورت آزمایشی توان از آنهای جدید که میدر این فدراسیون از پیشنهاد روش

 .آیدبرای انجام کارها استفاده کرد، تقدیر به عمل می

042/6 

.Q10 تجارب و شود و دهند، دنبال میها انجام میدر محل کارم آنچه که سایر فدراسیون

 گیرد.ها که به نظر مفید و جالب است مورد استفاده قرار میهای آنتکنیک

045/6 

.Q11 ا و همانند سایر فدراسیونشده بوسیله منابع خارجی )های فراهم تجارب و ایده

ابزاری مفید برای یادگیری در محل کارم مورد استفاده قرار  سازمان تربیت بدنی( به عنوان

 گیرد.می

015/6 

.Q12 توانند بر دیدگاههای بخشی از فرهنگ کاری ما اینست که کارکنان فدراسیون می

 ها و روش کار خود ارایه دهند.خود پافشاری کنند و پیشنهادات خود را با توجه به رویه

529/6 

 

-انتقال و یکپارچه

 سازی دانش

.Q13 046/6 گیرد.یابی قرار میها در هر سطحی، همواره مورد بحث و ریشهخطاها و شکست 

.Q14 هایی که ممکن است برای ها و فعالیتها، برنامهتوانند در مورد ایدههمکارانم می

 فدراسیون مفید باشد با همدیگر صحبت کنند.

070/6 

.Q15 .007/6 کار گروهی در این فدراسیون روش متداولی برای کار کردن است 

.Q16  ند دفاتر ثبت وقایع وجود دارد تا تجارب گذشته حتی نما ابزارهاییدر این فدراسیون

 مدت عوض شوند، حفظ و نگهداری شود.اگر کارکنان در کوتاه

517/6 

.Q17 توانم از طریق تجارب کسب شده قبلی آن را در محل کارم اگر مشکلی پیش آید، می

 حل کنم.

096/6 
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 گیرینتیجهبحث و 
یادگیری  هایگیری قابلیتمعرفی ابزاری معتبر و پایا، برای اندازههدف اصلی پژوهش حاضر 

 است. های ورزشی جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک نهاد ورزشی بودهسازمانی در فدراسیون

های تولیدی طراحی شده بود. که در مورد سازمان مدلی بوددر پژوهش حاضر مدل ارائه شده 

باالخص  ،های ورزشیکه در محیط استطراحی ابزاری باز ،لذا نتیجه اصلی این تحقیق

گیری یادگیری سازمانی توان از آن برای اندازهب ،های خدماتی()به عنوان سازمان هافدراسیون

تفسیر نتایج  اده از ابزاری معتبر و پایا بوده واز آنجا که پایة هر پژوهشی، استف استفاده نمود.

تحقیق بستگی به اعتبار ابزار به کار گرفته شده دارد، پژوهشگران باید از اعتبار ابزارها مطمئن 

ای را های کمی است که پایهباشند. اعتبار ابزار، یکی از معیارهای مهم در ارزشیابی پژوهش

باربارا و ویلیام، د )کنا در عمل فراهم میهگیری در مورد مفید بودن کاربرد یافتهبرای تصمیم

، به درستی در یک سوالای را که هر تحلیل عاملی، درجه .(2113؛ یانگ و همکاران، 2112

. این (2113؛ یانگ و همکاران، 1119وود و هابر، )دهد دسته یا عامل قرار گرفته، نشان می

ها مورد استفاده آن بندیبه کار رفته در ابزارها و گروه یهاروش، اغلب برای آزمودن اعتبار گویه

که  ،ها، همبستگی خطی بودهمعیار همبستگی بین گویه ،گیرد. در این روش همچنینقرار می

گیرند. همانطور که گفته شد، در محاسبه درنظر می 31/1 – 91/1بین را مقدار ضرایب آن 

شود، و در می نمونه در نظر گرفته 11اندازه نمونه در روش تحلیل عاملی، غالباً برای هر گویه، 

نمونه برای هر متغیر و یا به طور  3توان صورت تعداد زیاد سواالت، بر اساس اهداف مطالعه می

؛ 2112؛ باربارا و ویلیام، 1111کالین، )نفر در نظر گرفت  211تا  111کلی، اندازه نمونه را بین 

الگوهای نظری خاصی با هم مقایسه شده و  ،در تحلیل عاملی تاییدی .(2113، یانگ و همکاران

(. سنجش 1111کالین، در واقع روش مفیدی برای بازنگری ابزار مناسب جهت تحقیقات است )

اعتبار، انواع مختلف )صوری، محتوا، تحلیل ممیزی، تحلیل عاملی و..( دارد، که در این پژوهش 

سنجی گرفته است. شواهد روان ، مورد بررسی قرارOLCسازة ابزار  صوری، محتوایی و روایی

-استخراج شده از تحلیل عاملی تاییدی و پایایی بطور منطقی، به حمایت از ابزار ارزیابی قابلیت

گر آن است های ورزشی ایران پرداخته است. نتایج نشانیادگیری سازمانی در فدراسیون های

ریت ورزشی، در ارزیابی ، در ورزش ابزار معتبری است که به پژوهشگران مدیOLCکه ابزار 

 در حوزه ورزش کمک خواهد کرد. یادگیری سازمانی

ها نشان داد که، شناختی آزمودنیهای جمعیتبررسی ویژگیهای تحقیق، با توجه به یافته

با د و نهای ورزشی نسبت به مردان در حد متعادلی قرار دارتعداد کارشناسان زن فدراسیون

توجه به وجود نیروهای خبره و تحصیل کرده زن و همچنین لزوم توسعه ورزش بانوان در سطح 
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های تخصصی ها و کمیتهکشور، بیانگر وضعیت مناسب استفاده از این قشر در بدنه فدراسیون

کمتر از  ،گویاندرصد( پاسخ 12بیشترین تعداد )گویان، باشد. در مورد وضعیت سنی پاسخمی

ترکیبی از بیانگر بطورکلی که  ،بودسال  12 هاآن و میانگین سابقه کاری اشتند،دسن سال  31

ها، جهت اظهارنظر و جوانی و تجربه را نشان داده و این موضوع، کفایت تجربه مناسب آزمودنی

دهد، با این وجود، استفاده از فدراسیون را نشان میسازمانی در گویی درباره یادگیری پاسخ

تواند کمک بیشتری به افزایش و انتقال دانش در سازمان و بطور می ،تجربه و پیشکسوت افراد با

-درصد نمونه 11از نظر سطح تحصیالت، بیش از  ها نماید.به فدراسیون ،کلی یادگیری سازمانی

ها دارای مدارک لیسانس و باالتر بودند، که با توجه به پیشرفت روزافزون علوم ورزشی و وجود 

های کشور و نیازهای های متعدد در اغلب دانشگاهبدنی در گرایشان رشته تربیتکارشناس

ها و های ورزشی، لزوم استفاده از کارگاههای مختلف فدراسیونمختلف نیروی انسانی در بخش

برای ارتقاء سطح علمی و شغلی کارشناسان مختلف و فراهم  های آموزشی ضمن خدمتدوره

کارشناسان فدراسیون برای ادامه تحصیل در مقاطع باالتر برای دیگر نمودن شرایط مناسب 

 شود.پیشنهاد می

چهار  در بررسی اعتبار سازة ابزار یادگیری سازمانی در ورزش، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

، «سازی دانشتعهد مدیریت، دید سیستمی، فضای باز و آزمایشگری، انتقال و یکپارچه»عامل 

در  و همکاران تشکیل دادند. گومز، را براساس مدل ارائه شده توسط OLCی ابزار هازیرساخت

تعهد مدیریت برای "یادگیری سازمانی شناسایی شد. عامل اول پژوهش حاضر، چهار عامل 

بوده که بر مدیر سازمان تمرکز داشته و در این زمینه که، مدیریت سازمان باید  "یادگیری

های یادگیری سازمانی حمایت و یادگیری سازمان فراهم سازد و از برنامهپشتوانه محکمی برای 

-، به سنجش این عامل میOLC( پرسشنامه 2تا  1گویه ) 2باشد که با پشتیبانی نماید، می

یک هوش جمعی برای نگاه سیستمی به  ، بر داشتنکهبوده  "دید سیستمی"عامل دوم  پردازد.

-پرسش 3تا  1های دارد و گویه تمرکزکنان سازمان بین کارانداز مشترک سازمان و وجود چشم

بوده و به این  "فضای باز و آزمایشگری" سوم دهد. عاملنامه این عامل را مورد سنجش قرار می

سازی اساس انتقال و یکپارچه که سازمان نیازمند توسعه دانش سازمانی بردارد  اشارهموضوع 

این عامل را مورد سنجش قرار  ،پرسشنامه 12تا  1های . گویهباشددانش کسب شده فردی می

که سازمان برای جا افتادن اینبوده، و به  "فضای باز و آزمایشگری"، چهارمعامل و دهد می

یادگیری، به عنوان یک منبع مناسب برای ایجاد مزیت رقابتی، نیازمند ذهنیت باز و رفتار 

با  سنجد.پرسشنامه این عامل را می 19تا  13ی ها، اشاره دارد که گویهباشدگری میآزمایش

 فضای عامل 2 ازی سازمانی رییادگ تیقابل سنجشی برا (2111الگر و چیوا ) این وجود
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ی مشارکتی سازمیتصم و محاوره و گفتگو ،یخارج طیمح با تعامل ،یریپذسکیر ،یشگریآزما

 تیمامور بودن از شفاف (1119) زاه و ریچاردو گ (2111چیوا و همکاران، ) کردند استفاده

گیری یادگیری اندازه برای یمیت کار و دانش انتقال تجربه، ،یرهبر تعهد ویی توانا سازمان،

   سازمانی استفاده کردند.

دهد که اثرات یادگیری سازمانی بر هر یک از ابعاد چهارگانه، تاثیر نتایج نشان میهمچنین 

 تحقیق ( همخوانی دارد. نتایج2112گومز و همکاران ) د، که این یافته با تحقیقنداریکسانی 

بر بعد دید سیستمی بیشتر  های ورزشیدر فدراسیون اثر یادگیری سازمانی بیانگر آن است که

توان با افزایش سطح قابلیت دید سیستمی همه بعد دیگر است. بنابراین می 3از اثر یادگیری بر 

توان به توسعه این اهداف انی و اینکه چگونه میدید واضحی نسبت به اهداف سازم ،کارکنان

یادگیری سازمانی، دانش، درک و  .تر بود، در رسیدن به یادگیری سازمانی موفقکمک کرد

گیرد و با وجود زبان مشترک، با درگیر کردن همه کارکنان، باورهای مشترک را به کار می

مشترک باعث یکپارچگی دانش شده که یابد. بنابراین وجود زبان سرعت این فرایند افزایش می

، 1کیتاپچی، آیدین و سلیک) خود یک جنبه کلیدی برای توسعه یادگیری سازمانی است

تر شده و هم ها هماهنگها هم ارتباط بین بخشدر فدراسیون ،شودو این باعث می (2112

دیگر این یافته  ها از چگونگی مشارکت برای رسیدن به آن اهداف بیشتر شود.آگاهی آن

(. α=11/1باشد )پژوهش مؤید آن بود که ابزار ارزیابی یادگیری سازمانی، دارای پایایی عالی می

عنوان کرد که، سازة چهار عاملی ابزار ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی توان در این خصوص می

. این سازه های ورزشی بودبندی مناسبی از یادگیری سازمانی در فدراسیوننشان دهنده دسته

شناسایی نکرده  های ورزشیهر چند ممکن است همه جوانب یادگیری سازمانی را در سازمان

های غیرانتفاعی در باشد، ولی به توسعه مفهوم یادگیری سازمانی به ویژه در بخش سازمان

نیازهای متعدد و انتظارات  ،های ورزشی(، پرداخته است. از طرفی دیگرورزش )فدراسیون

-ها باید آمادگی پاسخهای ورزشی حائز اهمیت بوده و مدیران فدراسیونذینفعان در سازمان

رزیابی یادگیری سازمانی بر مبنای ها را داشته باشند. نتیجه اینکه چهار عامل ابزار اگویی به آن

یادگیری سازمانی در  جش سازة قابلیتنه شده، چارچوب مفهومی مناسبی برای سئمدل ارا

های با این وجود، تحقیقات آینده باید به ارزیابی بیشتر ویژگی .است های ورزشیفدراسیون

های ورزشی )ادارات کل ورزش های مختلف سازمانسنجی ابزار یادگیری سازمانی در نمونهروان

های ورزشی فدراسیوننفع که مستقیماً با های ذیو جوانان، کمیته ملی المپیک،..( و دیگر گروه

 از شود،پیشنهاد می همچنین .، انجام شودها و ...( در ارتباط باشندهای ورزشی، باشگاه)هیئت
                                                             
1 . Kitapci, Aydin, and Celik 
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ها و نهادهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد و هر در سازمان ابزار تدوین شده در این پژوهش،

نقاط  ،مجموع یادگیری سازمانیگیری ابعاد چهارگانه یادگیری سازمانی و در سازمان با اندازه

ریزی مناسب از طریق بهبود یادگیری سازمانی برای قوت و ضعف خود را شناخته و با برنامه

گیری تاثیر برای اندازه ،ایجاد نماید. همچنین کاربرد دیگر این ابزار ،خود مزیت رقابتی پایدار

عملکرد سازمان مورد استفاده قرار ها و عوامل دیگر سازمانی مانند یادگیری سازمانی بر قابلیت

توانند، از ابزار ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی همچنین محققین مدیریت ورزشی نیز می گیرد.

 های ورزشی به عنوان ابزاری مناسب استفاده نمایند.در فدراسیون
 

 تقدیر و تشکر
رؤسا و دبیران محترم نویسندگان مقاله، بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از 

کننده در این تحقیق که با وجود مشغله کاری ها و نیز کارشناسان محترم شرکتفدراسیون

 نمایند. فراوان ما را یاری کردند، ابراز می
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Abstract 
The purpose of present study was to determine validity and reliability of 
measuring tool for organizational learning capability in Iranian sport 
federations. This study was a kind of correlation analysis. Statistical 
population for study included 700 personnel of 52 federations. From the 
given population, 185 experts were picked up through simple random 
sampling, and questionnaires were completed by them. Gomez scale for 
OLC (2005), contained 17 questions which evaluated the organizational 
learning capability through 4 factors. The face and content validity of 
questionnaire was confirmed by a panel of expert who have research in 
organizational learning (n=7). Determination of construct validity was 
determined by confirmatory factor analysis (varimax rotation) by the means 
of LISREL software. Results showed that all 17 items of this scale could be 
categorized in 4 factors of organizational learning based on having the equal 
or more than 0.4 in amount of factor loading. The factor loading of these 
sub-scales varied from 0.52 to 0.81. The indexes of (X2/df)  ،  RMSEA ،GFI ،
CFI ،AGFI were used for measuring the model fit. Result values, 
respectively, were 2.01, 0.074, 0.95, 0.97, 0.98, 0.90 that based on them 
model fit was confirmed. Reliability analysis of the scale showed the 
coefficients of Cronbach’s Alpha varies in from 0.79 to 0.84 for 4 subscales, 
so the scale had a proper reliability. To have a reliable tool for evaluating the 
organizational learning capability can be helpful for managers and future 
researchers to assess the condition of the organizational learning in Iran’s 
sport organizations. 
Key words: Structural Equations Model, Organizational Learning, Sport 
Organizations, Validation Tools. 

*(Corresponding Author)                                  E-mail: Aminkalanii@yahoo.com 

 
 


	(8)article_A-10-501-1-
	abstrac



