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 مقدمه  

 .گیرد و بدون قصد و هدف معنا ندارد برای رفع نیازی از نیازهای جامعه شکل می یهر سازمان

سلیمانی نژاد و آید تا هدف یا اهدافی را در جامعه محقق سازد ) میوجود  سازمان به ،واقع در

مقایسه با سایر  در 1یادگیرنده های سازمانکه دهد  نشان می ها پژوهشین ( ا1931آدینه زاده،

 ۀها، توانایی بیشتری برای مقابله با تغییرات دارند و دارای شانس بیشتری برای ادام سازمان

های یادگیرنده دارای ساختار  زیرا سازمان ؛های پر تالطم هستند طخود در محی ۀحیات و توسع

هدف  .( 1911 راسته و عنایتی،آ) های پر از تغییر و تحول هستند برای محیط یسازمانی مناسب

های  ایجاد فرصت برای کارکنان است تا بتوانند از این راه نیرو ،های یادگیرنده از ایجاد سازمان

 و بهروزی) شوند وری سازمان عملکرد و بهره ،درآورده و موجب ارتقا یتخود را به فعل ةبالقو

 سازمان که است کرده انیب رندهیادگی سازمان در توصیف (1931) الوانی .( 1913 ، نژاد فرخ

 متحول را عملکردش و کند یم رییتغ آموزد، یم زمان طول  در که استی سازمان رندهیادگی

 .(1911 ، منش و نوربخش رضایی) سازد یم

معرض تغییرات ناپیوسته قراردارند. ارتباط و تعامل این  در های ورزشی عصر حاضر سازمان

های ورزشی با عوامل مختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی و سایر  سازمان

تر از همه عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و  المللی و مهم ملی و بین های ورزشی سازمان

ها ایجاد  تالطم را برای این سازمان اند تا محیطی پر همگی دست به دست هم داده ،فرهنگی

حدود زیادی  های ورزشی را تا تواند سازمان های یادگیرنده در ورزش می کنند. ایجاد سازمان

 2کو مارسی زواتکین (. 1911 و پور آقایی وصالی محافظت کند )الهی،ابر تغییرات محیطی بر در

 رندهیادگی سازمان ها آن نظر به .نمودند ارائه را هرندیادگی سازمان ازی بیترک مدل کی (2112)

 .شود یم شناخته خود رییتغی برا تیظرف و مستمر بهبود مستمر،ی ریادگی با که استی سازمان

 دو کردیرو نیا در رود. کار می ها به ینداطور راهبردی در فر در چنین سازمانی، یادگیری مداوم به

 متعامل ارکان عنوان به رکن دو نیا .اند شده بیترک ساختار و افرادی عنی سازمانی اساس رکن

این مدل هفت بعد متمایز اما  واتکینز و مارسیک در. اند شده ستهینگری سازمان ۀتوسع و رییتغ

 اند: نموده تعیینهم را در مراتب فردی، تیمی و سازمانی  مرتبط به

 شنود گفت و جو و و  سطح فردی: یادگیری مداوم، یادگیری پژوهش، جست .1

                                                
1. Learning organization  

2. Watkins, Marsic 



 413                                      ......ادارات بدنی تربیت کارشناساندر اثربخشی ارتباط سازمان یادگیرنده و
 

 

تالش سازمان  های سطح فردی است که در آن جو و گفتگو از شاخصو یادگیری پژوهش، جست

نمودن مورد حمایت قرار  کردن، بازخورد و تجربه برای ایجاد فرهنگی است که در آن پرسش

  .گیرد می

 یسطح گروهی: یادگیری تیم .2

گذاشتن  ایجاد سیستمی برای اشتراکشده ) های ادغام سطح سازمانی: یادگیری سیستم. 9

(، یادگیری نسبت به اهداف سازمان رسیدن به درک مشترک) سازی (، یادگیری توانمندیادگیری

 و یادگیری رهبری راهبردی ن(ارتباط مستمر با محیط پیرامو) پیوند با سیستم

 کنند یم انیب رندهیادگی سازمان ابعاد عنوان به را مهم بعد وی ژگیو هفت نیاواتکینز و مارسیک 

 دری مهم گام تواند یم و کند یم کمک هینظر نیای ریپذ سنجش تیقابل بهی ادیز حدود تا که

  (. 1332 واتکینز و مارسیک،) دیآ شمار بهی سازمان های پژوهش

ی ها مدل  .2، 2 یفردی ها تیقابل  .1 شامل: 1از نظر پیتر سنگه رندهیادگی سازمان یو مبان اصول 

ی تمیس تفکر است. 5کیستماتیس نگرش  .5 و یمیتی ریادگی  .2، 2مشترک آرمان .9، 9یذهن

 کپارچهی را( باال اصل چهار) قواعد ریسا که چرا ؛است شدهی معرف فرمان نیپنجم عنوان به

، )سنگه سازد یم بیترکی عمل وی نظری مبان از هماهنگی ساختار در را ها آن و سازد یم

 (.کهدایت، ، رجمهت، 1931

 مفهوم بهی سازمانی ریادگی .ستندینی مترادف میمفاه ،یسازمانی ریادگی و رندهیادگی سازمان

ی ریادگی یمعن به رندهیادگی سازمان واشاره دارد  سازمان درون در ها گروه و افرادی ریادگی

( یادگیری سازمانی را 2111) 1پروبست و باشل توجه دارد. یکلی ستمیس عنوان به سازمان

ها،  عنوان یک کل در کشف خطاها و اصالح آن توانایی سازمان به» کنند:  گونه تعریف می این

های جدید حل مسئله برای کار ایجاد شود  که مهارت طوری های سازمان تغییر دانش و ارزش

 .(2111 )پروبست و باشل،

یک سازمان گسترده، یکی از مراکزی است که مسئولین و عنوان  به آموزش و پرورش   

اند  همت خود قرار داده ۀهای سریع عصر جدید را وجه شدن با پیشرفت سیاستگذاران آن همگام

های آموزشی از اهمیت  های یادگیرنده در ارتباط با سازمان رسد موضوع سازمان نظر می و به

 (. 1913 تبریزی،ملکی و باشد )بیشتری برخوردار 

                                                
1. senge 

2. Personal mastery  

3. Mental models 

4. Shared vision 

5. Systematic vision 

6. Probst, Bachal 
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های ورزشی  بنایی ایجاد سازمان یادگیرنده در نهاد شناسایی موانع زیر"با عنوان  پژوهشیدر 

گیرنده  برابر ایجاد سازمان یاد ترین موانع در مهم که شده استعنوان  "جمهوری اسالمی ایران

وجود تفکر غیرسیستمی در  .1 اند: ترتیب زیر شناسایی شده های ورزشی کشور به در نهاد

پذیرش تدریجی  .9، ورزشی های عدم ثبات مدیریتی در سازمان. 2، های ورزشی سازمان

عدم آرمان مشترک بین اعضای   .2، انس با مشکالت سازمان ،نتیجه در مشکالت و تهدیدات و

 ،الهی) یهای ورزش ارج ننهادن به افراد متفکر، خالق و نوآور در سازمان .5و  سازمان ورزشی

 . ( 1911 ،پور آقایی،وصالی

تجدیدنظر در الگوهای  بر این مطلب تآکید شده است که یدر این زمینه در پژوهش دیگر

بدنی جمهوری اسالمی توسط مدیران برای ایجاد سازمانی خالق، نوآور  تربیتساختاری سازمان 

 (.1913،انچی )کوزه ضروری است. و کارآفرین و برای بهبود اثربخشی

ملی  ۀ، کمیت"بدنی ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت ۀمقایس"ی تحت عنوان پژوهش در

که میان سه سازمان مذکور از نظر ابعاد  کند بدنی آموزش و پرورش بیان می تربیت المپیک و

تالش محدود در ایجاد  پژوهش،نتایج این در  سازمان یادگیرنده تفاوت معناداری وجود ندارد.

های یادگیری برای کارشناسان و عدم توجه کافی به فرهنگ پرسشگری، بازخورد و  فرصت

در  شده های ادغام و یادگیری سیستم چنین ضعف در مشارکت جمعیو هم یگرای شیآزما

 (.  1911 جاللی فراهانی،و  حمیدی )صفاری، های مذکور بیان شده است سازمان

به این نکته اشاره  "یادگیری در سازمان یادگیرنده"پژوهشی با عنوان  ( در2111) 1کوربهاس

و رسیدن  معنی عزم راسخ برای رسیدن به اهداف سازمان است انداز سازمانی به چشم کند که می

و عنوان  یا نه؟ بستگی به این دارد که آیا اهداف کارکنان و اهداف سازمان یکی است ،به هدف

 توانند خود را با آن وفق دهند کارکنان می ،باشد کند که اگر در اهداف شفافیت وجود داشته می

 (.2115ک، )هاسبرو ها بیشتر خواهد شد یی آناکار ،نتیجه و در

مقابل سازمان یادگیرنده عنوان  یادگیری سازمانی در بررسی ( در2115) 2کارول گئورلیک

همه حال عنوان سازمان یادگیرنده در  کند که یک چرخه و شناخت عمیق از یادگیری به می

هایی  رسمی و با ایجاد مهارت های رسمی و غیر ها با پرداختن به آموزش ثر است. سازمانؤم

 سوی سازمان یادگیرنده را شروع کنند حرکت به تغییرات را آغاز و ،درمورد تفکر سیستمی

 (.2115)گئورلیک، 

                                                
1.Hasebrook 

2. Gorelick 
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های اساسی  ویژگیبه  ،انجام پذیرفته استکشور ترکیه پرورش  آموزش وپژوهشی که دردر  

: آموزش مداوم گردد ها شامل موارد زیر می شود که این ویژگی اشاره میسازمان یادگیرنده 

آوردن  وجود هپذیری و تشویق برای ب گذاشتن دانش، تفکر نقادانه، انعطاف اشتراک بهو  کارکنان

)آقا  در کارکناننفس  به ناسب و افزایش اعتمادنوآوری، کمک به کارکنان در ایجاد محیط م

 (.  2111 اوغلو،

 مدیران اگر که شده استعنوان  "خلق سازمان یادگیرنده درآموزش عالی" عنوان با پژوهشی در

پیرامون  عوامل محیطیو  تفکر سیستمی ،عواملی مانند ترویج یادگیری تیمی، اشتراک دانشاز 

ارتقای در  ،مناطق جغرافیایی( استفاده نمایند و وریاخود )فرهنگ، سیاست، اقتصاد، فن

 (. 21111 ،بوئی و باراچ) .خواهد بود ثرؤمیادگیری سازمانی 

 به ،ونانی یخصوصی ها سازمان دری اثربخش و ینوآور ،یریادگی در( 2111) 2 پائولو انویج

ی نوآور وی سازمانی ریادگی یو. پرداختی ونانی یها سازمان در آن ریثأت و رهبران رفتاری بررس

 (.2111 الدین، هشام) کرد عنوانی سازمانی اثربخش عوامل از را

و اقدام برای  یعنی انسان؛ ترین سرمایۀ سازمان در تمام پیشینۀ این پژوهش توجه به مهم 

کید بر أها با ت نمودن افراد و گروه ۀ دانش و فرهنگ پرسشگری، توانمندیادگیری مستمر و اشاع

سازمان،  های درون و بیرون از تغییر در رفتار رهبران و ارتباط با محیط ،های پویا ایجاد ساختار

سنگه مفهوم  .و به اثربخشی سازمانی کمک نمود داده یادگیری سازمانی و نوآوری را افزایش

ها مطرح  پاسخ به تغییرات نامعلوم در سازمان واکنش و ،بینی سازمان یادگیرنده را برای پیش

های نادرست مدیران وکارکنان، عدم توجه به خالقیت و  باور موانعی مانندبه  ،آن بر کرد. عالوه

گیری سازمان یادگیرنده در  پیچیدگی ساختاری بر سر راه شکل و نوآوری، ضعف دانش مدیریت

 اشاره شده است.   ها پژوهش

وشنود،  گفت جو وو که سازمان یادگیرنده )یادگیری مداوم، یادگیری پژوهش، جست آنجا از

سازی، یادگیری پیوند با  شده، یادگیری توانمند های ادغام یادگیری تیمی، یادگیری سیستم

سیستم و یادگیری رهبری راهبردی( و اثربخشی سازمانی از عناصر مهم در اثربخشی 

بررسی ارتباط این دو متغیر در بخش به  ،باشند؛ بنابراین های در حال تغییر امروزی می سازمان

و  وکار دارد نوعی با پایه و اساس ورزش کشور سر نهادی که بهـ  زش وپرورشبدنی آمو تربیت

شهر  ـ ریزی نماید تواند تحوالت عمیق هم در ورزش همگانی و هم در ورزش قهرمانی را پایه می

 .تهران پرداخته شد

                                                
1. Bui & Baruch  
2. Giannopoulou 
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 شناسیروش 

نوع همبستگی  توصیفی و از ،پژوهشروش  لحاظ ، از کاربردی ،نوع لحاظ از  حاضر پژوهشروش 

رابطۀ سازمان یادگیرنده و اثربخشی در  که در آن است پیمایشی ،آوری اطالعات جمعلحاظ  و از

 های آموزش وپرورش شهر تهران بررسی گردید. بدنی اداره کارشناسان تربیت

بدنی وتندرستی وزارت  بدنی معاونت تربیت کارشناسان تربیت :شامل پژوهشآماری این  ۀجامع 

 3 ) پرورش شهر تهران کل آموزش و ةبدنی ادار ، کارشناسان تربیت(نفر 13) پرورشآموزش و 

 25)ادارات آموزش و پرورش شهر تهران  ۀگان مناطق نوزده ۀبدنی کلی کارشناسان تربیت (،نفر

ابعاد  ۀنام پرسش پژوهشاستفاده در این  ابزارهای مورد یکی از .باشد مینفر  13کل  در و (نفر

اساس مدلی یکپارچه از  است که توسط واتکینز و مارسیک بر (DLOQ)سازمان یادگیرنده 

که از طیف هرگز تا همیشه است  ای ال شش گزینهؤس 29و شاملشده سازمان یادگیرنده تهیه 

)فردی، تیمی و سازمانی( و  طراحی شده است و ابعاد سازمان یادگیرنده را در سه سطح کلی

اختصاصی  )مستقل( اهداف بین های پیش که این ابعاد، متغیر بندی نموده است یمعد تقسبهفت 

همچنین اطالعات را تشکیل دادند و متغیر اثربخشی متغیر مالک )وابسته( این اهداف بودند. 

وضعیت استخدامی در  و ، سطح تحصیالت خدمت، محل خدمت ۀفردی شامل جنس، سن، سابق

 بود. نامه لحاظ شده این پرسش

با  1912اثربخشی سازمانی بود که توسط حمیدی در سال  ۀنام پرسش پژوهشابزار دیگر این  

 کار گرفته شد.  ای لیکرت طراحی و به رتبه 5ای در قالب مقیاس  ال پنج گزینهؤس 21

بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  تربیت ها توسط اساتید نامه روایی محتوایی این پرسش

و برای سازمان  11/1 ،کرونباخ برای اثربخشی ها ازطریق ضریب آلفای یایی آنو پا شد سنجیده

 دست آمد. به 39/1، یادگیرنده

توصیفی  از آمار ابتدادر  های آماری مورداستفاده در این پژوهش باید گفت که در مورد روش

 استفادهمیانگین( و  تدوین جدول ،)درصد فراوانی، ترسیم نمودارها  تحلیل داده برای تجزیه و

 و ضریب همبستگی پیرسون، کلموگروف اسمیرنوف )آزموناز آمار استنباطی  ،سپس شد.

 .ها را تأیید کرده است بودن داده رمالنکلموگروف اسمیرنوف  گردید. آزموناستفاده رگرسیون( 
 

 
 
 

 



 449                                      ......ادارات بدنی تربیت کارشناساندر اثربخشی ارتباط سازمان یادگیرنده و
 

 

 نتایج
 های توصیفی الف( یافته

توان  می ،زن( 25مرد و  22 ) پژوهشنفر نمونۀ  13ها از تعداد  تجزیه و تحلیل توصیفی یافتهدر 

 ؛نفر( در مناطق آموزش و پرورش اشاره نمود 29 ) نفر( و مردان 22  ) به فراوانی تقریباً برابر زنان

 11ل بمقا نفر زن در 1نفر مرد و در معاونت با  5 مقابل نفر زن در 2 کل با ةاین توزیع در ادار اما

 باشد.  باشد. توزیع جنسیتی فوق بیانگر کاهش تعداد زنان از سمت صف به ستاد می نفر مرد می

 سال 51تا  21سنی  ۀافراد در فاصل % 1/55. استشش ماه  چهل سال وکل افراد  میانگین سنی

نفر در 1سال ) 91تا  21فراوانی کم افراد جوان  .داشتندسال  91نفر( کمتر از  9) %9/2و  بودند

سنی افراد  ۀهنگام نیروی جوان و افزایش فاصل جذب دیر نفر در مناطق( بیانگر 2معاونت و 

ثیر منفی بر انتقال تجارب أتواند به ت استخدامی بود که می سابقه نسبت به نیروهای تازه با

از نظر  .نیروی باسابقه( %3/35مقابل  ان درنیروی جو %9/2 ) گردد بخشی منجر سازمانی و اثر

آید و این یکی از عوامل  دست می هاندوزی ب سنگه باالترین میزان یادگیری از طریق تجربه

 ثر برای ایجاد سازمان یادگیرنده است.ؤسازمانی م درون

 ،نظر نوع استخدام بدنی از از کارشناسان تربیت %13همچنین این تحلیل حاکی از آن است که  

آماری  ۀباشند که ظاهراً بیانگر وضعیت مطلوب و امنیت شغلی در جامع می رسمی قطعی

بودن یکی از عوامل افزایش دلبستگی  باشد. اگرچه استخدام قطعی و رسمی بررسی می تحت

به استخدام رسمی  ،طوالنی قرارداد موقت ةولی افراد فوق پس از یک دور باشد؛ میسازمانی 

استخدامی ة نیت شغلی و بستر اثربخشی سازمانی در اواسط و یا انتهای دورآمده و عمالً ام در

باشد. در  ثر در کارایی، انتخاب صحیح کارکنان میؤاز عوامل م دیگر یکی گردد. ها فراهم می آن

 بدنی هستند. کارشناس تربیت ،این زمینه تمام افراد جامعۀ آماری از لحاظ تحصیلی

را نشان  سازمان یادگیرنده و میانگین ابعاد سازمان یادگیرنده میانگین سطوح،  1ة جدول شمار

 دهد.  می
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 سطوح یادگیری میانگین ابعاد سازمان یادگیرنده و ـ1جدول 

 سطح سازمانی سطح تیمی سطح فردی سطح یادگیری

 51/9 11/9 13/9 میانگین

 11/1 11/1 31/1 انحراف معیار

 ابعاد یادگیری
یادگیری 

 مداوم

یادگیری 

 پژوهش

 جو وو جست

 گفت و شنود

یادگیری 

 تیمی

یادگیری  

های  سیستم

 شده ادغام

یادگیری 

 سازی توانمند

یادگیری 

پیوند با 

 سیستم

یادگیری 

رهبری 

 راهبردی

 31/9 29/9 29/9 23/9 11/9 32/9 21/9 میانگین

 11/1 11/1 11/1 11/1 11/1 12/1 12/1 انحراف معیار
 

که  استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با پژوهشهای  آزمون فرضیه نتایج حاصل از

 کارشناسان در تک ابعاد سازمان یادگیرنده و اثربخشی تک بین یارتباط مثبت و معنادار

های سازمان  یک از متغیر دهد که با افزایش هر که جهت رابطه نشان می بدنی وجود دارد تربیت

 ، تیمی یادگیری شنود، و گفت و جوو جست ،پژوهش یادگیری مداوم، ادگیری)ی یادگیرنده

 یادگیری و سیستم با پیوند یادگیری سازی، توانمند یادگیری شده، ادغام های سیستم یادگیری

 بد ای می افزایش پرورش و آموزش ادارات بدنی تربیت کارشناسان در اثربخشی( راهبردی رهبری

یادگیرنده )سطح فردی، سطح تیمی و سطح سازمانی( با سطوح سازمان  بین (.  2 )جدول

 (.9مشاهده شد )جدول  مثبت و معناداری ۀبدنی رابط تربیت کارشناسان بخشی در اثر
 

 گیرنده ابعاد سازمان یاد بخشی و اثر بین ـ ارتباط2جدول 

 

 

 

 

 داریاسطح معن نوضریب همبستگی پیرس بین متغیر پیش متغیر مالک

 اثربخشی

351/1 سازمان یادگیرنده  111/1  

231/1 یادگیری مداوم  111/1  

252/1 گفت و شنود جو وو جست ،پژوهشیادگیری   111/1  

191/1 یادگیری تیمی  111/1  

392/1 شده های ادغام یادگیری  سیستم  111/1  

311/1 سازی یادگیری توانمند  111/1  

113/1 یادگیری پیوند با سیستم  111/1  

392/1 یادگیری رهبری راهبردی  111/1  
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 تهران شهر پرورش و آموزش ادارات بدنی تربیت کارشناسان اثربخشی با یادگیرنده سازمان رابطۀ سطوح ـ9 جدول

 

 رگرسیونی تحلیل به ،مالک متغیر بر بین پیش متغیرهای از یک هر ثیرأت شدن مشخص منظور به

 و شده انتخاب ،گام به گام روش به بین پیش متغیرهای تمامی دلیل همین به شد؛ پرداخته ها داده

 این در. گرفتند قرار استفاده مورد نهایی ۀمعادل به یابی دست برای رگرسیونی دستور یک در

 ورودی آخرین عنوان به و شده معادله وارد باالتر همبستگی ضریب برحسب متغیرها ،حالت

 معادله از دادند، می از را خود داریامعن جدید متغیر ورود با چنانچه .گرفتند قرار بازبینی مورد

 نشان سازمانی اثربخشی تبین برای را متغیره  چند رگرسیونی مدل 2 جدول. دشدن می خارج

و یادگیری  سازی توانمند متغیرهای یادگیری ،دهد نشان می 2 جدول همانطور که .دهد می

و جهت تأثیر این  دندار تأثیر پاسخگویان اثربخشی بر دیگر های متغیر از رهبری راهبردی بیشتر

 از و بعدثیر أبیشترین ت 522/1بتای  با توانمندسازی یادگیری مثبت و مستقیم است. ها متغیر

های یادگیری  در این جدول متغیر .دارد ر قرا 911/1 بتای با راهبردی رهبری متغیر متغیر، این

های  سیستم ادگیری، یادگیری تیمی، یجو وگفت و شنودو جست ،پژوهش مداوم، یادگیری

 ۀاز معادل 15/1از  t  بودن سطح معناداری علت بزرگتر به ادگیری پیوند با سیستمی و شده ادغام

شده و  های ادغام اند. با توجه به این که ضریب همبستگی یادگیری سیستم رگرسیون خارج شده

 ۀرهبری راهبردی در معادل 1بودن خطی اصل هم طبق ؛رهبری راهبردی یکی است یادگیری

 ماند. رگرسیون باقی می

اثربخشی از بینی  گانه برای پیش ضریب همبستگی چند ،5 اساس اطالعات جدول بر

دست آمده  هب =R² 11/1 و ضریب تعیین =R 11/1سازی و رهبری راهبردی برابر با  توانمند

 های متغیر توسط بدنی تربیت کارشناسان اثربخشی تغییرات % 11تقریباً  دهد نشان می است و

 شود. می تبیین موجود
 

 

 

                                                
1. Co-Linearity 

 r = P ضریب همبستگی پیرسون   بین متغیر پیش متغیر مالک

 سطوح سازمانی اثربخشی

231/1 سطح فردی  111/1  

19/1 سطح تیمی  111/1  

سازمانیسطح   12/1  111/1  
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 سازمانی اثربخشی تبین برای متغیره چند رگرسیونی مدل ـ2 جدول

   ضرایب استاندارد استاندارد ضرایب غیر مدل

 خطای استاندارد B ها متغیر

 
Beta 

  

 tداری اسطح معن tمقدار 

992/1 سازی ادگیری توانمندی  113/1  525/1  122/2  111/1  

219/1 ادگیری رهبری راهبردیی  132/1  911/1  122/2  111/1  

331/1 مقدار ثابت  133/1  - 535/1  111/1  

 

 اند شده خارج معادله از که هایی متغیرـ 5جدول 

 

 سازی و رهبری راهبردی بینی اثربخشی از روی توانمند رگرسیون چندگانه برای پیش ـ1جدول

 

 مدل

 

ضریب همبستگی 

 گانهچند

 

ضریب 

 تعیین

 

ضریب تعیین 

 واقعی

 

 خطای استاندارد

 919/1 152/1 119/1 112/1 سازی و رهبری راهبردی توانمند

 

 گیری نتیجه بحث و

بدنی  کارشناسان تربیت بررسی ارتباط سازمان یادگیرنده و اثربخشی در ،پژوهشهدف از این 

باشد. باید متذکر شد ساختار قدیمی سازمانی بر مبنای  تهران می ادارات آموزش و پرورش شهر

شکل غالب در اکثر  صدور فرمان و کنترل از مقام باالتر، ۀبر پایگیری و  سیاست تمرکز تصمیم

سازمان یادگیرنده صورت گرفته است. در  پژوهش ،شد و در این بستربا های ایران می سازمان

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین ابعاد  ،پژوهشاین 

 tداری اسطح معن tمقدار  متغیرها

-512/1 ادگیری مداومی  511/1  

111/1 -125/1 جو وگفت و شنودو جست ،پژوهشادگیری ی  

211/1 ادگیری تیمیی  122/1  

115/1 شده های ادغام ادگیری  سیستمی  119/1  

511/1 ادگیری پیوند با سیستمی  193/1  
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وجه مشترک تمامی این  بدنی وجود داشته و سازمان یادگیرنده و اثربخشی درکارشناسان تربیت

به عوامل  (1911الهی ) و (1911) یشفاع و یالبدو های پژوهشگرچه در ا ابعاد یادگیری است.

های  در سازمان یتیریمد دانش ضعف ،عدم ثبات مدیریتی ،یفرهنگ موانع ای مانند بازدارنده

ننهادن به افراد متفکر، خالق و نوآور در  ارجو  سازمانی بودن محیط درون سیاسی ،ورزشی

نوعی در نتایج این پژوهش   به این مواردکدام از  راست؛ و هاشاره شده  های ورزشی سازمان

 آگاهی اولین گامنشان داد، کسب  پژوهشطور که نتایج این  همان حال این با ؛اند گذار بوده ثیرأت

بخشی  کنندة اثر انسان مجهز به دانش، کلید تعیین .باشد نع یادگیری می برای غلبه بر موا

یدین و آ ،(1911) اسد ،(1911) کالنتری های پژوهشی  ها . در یافتهآید حساب می ها به سازمان

های کارمندان در کسب  افزایش مهارت نیاز سازمان به (2111) نیالد هشامو  (2113) سیالن

عنوان  به رای میتی ریادگیسازمان و  بخشی اثر یبرای افزایش و ارتقا دانش و کاربرد این دانش

پیدا  ظرفیت اعضا توسعه ،تیمی یندافردر  شمردند. برپلی برای حصول یادگیری سازمانی 

های کاری بیشتر از هنگامی است که  طور کامالً محسوس کارکرد افراد در گروه بهو  کند می

را عاملی برای رسیدن به  گروه در مسئله حل یریادگدهند و ی تنهایی کاری را انجام می به

 سو است. هم ( 1911ها با پژوهش های اسدی و حمیدی ) ن یافتهای. دندان می یسازمان یور بهره

 توجه انداز مشترک سازمان و با به چشم آمیز آموزش با توجه در این پژوهش به ضرورت اجتناب 

 توجه شده است. همچنبن خود نیاز دارندی ها برای بقا های علمی که سازمان به اصول و روش

برای ثر ؤاز عوامل م ،ارتباط مستمر با محیط پیرامون و مبتنی بر ارتباطات باز ساختار ایجاد

 وهای داخلی و خارجی  ارتباط سازمان با محیط درکل، و است شدن به سازمان یادگیرنده تبدیل

این  دهد. میرا نوید  ثربخشیابهبود  ،مثبت و معنادار بین خلق و انتقال دانش با ارتباطات ۀرابط

 1ویو وچان ائویل ،(2111) آقااوغلو، (1913) همکاران ی ووسیدعامر های ها با پژوهش یافته

 سو است .هم (2113سیالن ) آیدین و و (2111) 2پائولو انویج، (2111)

رهبری  سنگه تریپ نظر از رندهیادگی سازمان جادیا بر ثرؤمی سازمان درون عوامل یکی دیگر از

  ،(2111) 2سوزانا راجاو ( 2113) 9سو لی و چان ، (1911اسدی ) های یافته مناسب است. در

سبک و رفتار  ،دانش با ها آن که چرا د؛ندان یمرا ناشی از وجود رهبران  موفق عملکرد ازین شیپ

 سازمان دری ریادگی یفضا شیافزا وی ریادگی جادیا به دیبا خود خاصی ها تیصالح ورهبری 

                                                
1. Liao & Chuan wu 

2. Giannopaoulou 

3.  Lee & Chanso 

4. Raga Suzana 



 4931فروردین و اردیبهشت ، 82مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                   442

 

 ندینمایی شناسا و درک کند یم کمک سازمانی اثربخش به که رای عناصر ،برآن عالوه و بپردازند

 همسو است. پژوهشها با نتایج این  ین یافتها، دوستی( ،قربانی ،نصرتی ،اسدی)

در تشکیل سازمان یاد گیرنده در نهادهای  ( از موارد بازدارنده ای1911)و همکاران الهی 

ارج ، سیاسی بودن محیط درون سازمانی ،عدم ثبات مدیریتی ،ورزشی مانند: موانع فرهنگی

و هر کدام از این موارد  ،ننهادن به افراد متفکر و خالق درسازمان های ورزشی اشاره شده است

 .به گونه ای در نتایج این پژوهش تاثیر گذار بوده است

یادگیری پژوهش, جستجو و گفتگو و یادگیری تیمی ین پژوهش می توان دریافت که نتایج ااز 

می هستند که  این افراد و گروه ها  و کنند ایجاد میعواملی هستند که یادگیری سازمانی از

که نشان داد بررسی تحلیل رگرسیون  چنینتوانند تغییرات سازمانی را ایجاد کنند. هم

در % 11 مشارکت نسبی دو متغیر یادگیری سازمانی توانمندسازی و رهبری راهبردی، حدود

طریق آگاهی از اهداف و چشم اندازهای د از توانمند سازی افراثر هستند. ؤاثربخشی م تغییرات

سازمان فراهم می شود. هم چنین رهبران باید با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیط 

داخلی و بیرونی راهبرد خاصی را برای توسعه دانش کارکنان خود تدوین کنند و همواره پیوند 

 نمایند. با محیط را در خود حفظ
 

  منابع 

و اثربخشی در  TQM(. ارتباط 1911حسن. ) ،اسدی ؛مهرزاد ،حمیدی ؛محمدرضا ،. اسد1

 .151ـ115(، 12های ورزشی کشور. نشریۀ حرکت. ) های ستادی سازمان حوزه

(. 1911مرتضی. ) ،دوستی ؛محمدحسین ،قربانی ؛امیر ،پور نصرتی قنبر ؛حسن ،. اسدی2

بدنی جمهوری اسالمی ایران.  رابطۀ بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان تربیت

 .293ـ223(، 1نشریۀ مدیریت ورزشی. )

های آزاد اسالمی  (. بررسی وضعیت دانشگاه1911ترانه. ) ،عنایتی ؛حمیدرضا ،. آراسته9

احدهای دانشگاه آزاد اسالمی در های یادگیرنده: مورد و های سازمان اساس ویژگی بر

 .25ـ13(، 9های گیالن و مازندران. فصلنامۀ انجمن آموزش عالی ایران. ) استان

های یادگیرنده  ای بر راهکارهای ایجاد سازمان (. مقدمه1911رضا. ) ،شفاعی ؛امیر ،. البدوی2

 .5ـ23(،  5در ایران. نشریۀ دانش مدیریت. )شماره

بنایی ایجاد  (. شناسایی موانع زیر1911زهرا. ) ،پورآقایی ؛مجید ،وصالی ؛علیرضا ،. الهی5

(، 92های ورزشی جمهوری اسالمی ایران. نشریۀ حرکت ورزشی. ) سازمان یادگیرنده در نهاد

 .9ـ21



 443                                      ......ادارات بدنی تربیت کارشناساندر اثربخشی ارتباط سازمان یادگیرنده و
 

 

گیرنده با  (. بررسی رابطۀ ابعاد سازمان یاد1913مریم. ) ،لهمهاسماعیلی ؛نازپری ،سی . بنی1

های تازه در علوم رفتاری.  شهر تهران. فصلنامۀ اندیشه 2ن راهنمایی منطقۀ اثربخشی مدیرا

 .53ـ31(، 9)

های مؤثر بر  (. بررسی عامل1913طاهره. ) ،امیراحمدی ؛خدانظر ،نژاد فرخ ؛محمد ،. بهروزی3

شدن به سازمان یادگیرنده.  های فرهنگی ـ آموزشی برای تبدیل تمایل اعضای سازمان

 .13ـ91(، 1ی نو در مدیریت آموزش. )فصلنامۀ رهیافت

(. عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان یادگیرنده. 1911مهدی. ) ،نوربخش ؛بهروز ،منش . رضایی1

 .129ـ121(، 19فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی )

های آن. نشریۀ  (. معرفی اثربخشی سازمانی و الگو1931زاده ص. ) نژاد ع، آدینه . سلیمانی3

 23-55(،31کارافرینی. )مدیریت و 

(. پنجمین فرمان خلق سازمان یادگیرنده. مترجم: هدایت ک، روشن 1931. سنگه، پیتر. )11

 م. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. چاپ سوم.

(. پنجمین فرمان خلق 1913مهرداد. ) ،زاده محرم ؛کیوان ،عرضه ؛میرحسن ،. سیدعامری11

هدایت ک، روشن م. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.  سازمان یادگیرنده. مترجم:

 چاپ سوم.

بدنی کشور با  . . بررسی رابطۀ عوامل سازمانی )ساختار و تکنولوژی( سازمان تربیت12

 .153ـ132(، 21استراتژی مدیریت دانش. نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی. )

سازی، تعهد  (. رابطۀ بین توانمند1913محسن. ) ،اسمعیلی ؛میرحسن ،. سیدعامری19

بدنی استان تهران. نشریۀ مدیریت ورزشی.  سازمانی و تعهد شغلی کارکنان ادارة کل تربیت

 .125ـ122(، 3)

های سازمان یادگیرنده  (. مقایسۀ مؤلفه1913تبریزی، نیر. )ملکی، آوارسین؛ قلنجی. صادق12

. 11ـ13انتفاعی و دولتی شهر تبریز در سال تحصیلی  غیر در مداس راهنمایی دخترانۀ نمونه،

 .112ـ112(، 123) 2فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی. 

(. مقایسۀ ابعاد سازمان 1911. صفاری، مرجان؛ حمیدی، مهرزاد؛ جاللی فراهانی، مجید. )15

پرورش. نشریۀ بدنی آموزش و  ،کمیتۀ ملی المپیک و تربیت بدنی گیرنده در سازمان تربیت یاد

 .113ـ123(، 22پژوهش در علوم ورزشی. )

(. تبیین رابطۀ بین 1913اله؛ جوکار، علی. )پور نصیرآبادی، فضل اله؛ زارع. کالنتری، حبیب11

 .2ـ91(، 29انداز مدیریت دولتی. ) گرا. نشریۀ چشم ابعاد سازمان یادگیرنده و رهبری تحول

سجاد؛ رضایی   سالدهی، محمدهادی؛ سلیمانی،  یفیچیان هاشم؛ احسانی محمد، س . کوزه13



 4931فروردین و اردیبهشت ، 82مطالعات مدیریت ورزشی شماره                                                   481

 

(. رابطۀ بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان 1913شمس،الدین. )

 .5ـ23(، 1بدنی جمهوری اسالمی ایران. نشریۀ مدیریت ورزشی.) تربیت

18. Agaoglu, E. (2006). The reflection of the learning organization concept to 

school of education. Turkish Online Journal of Distance Education- TOJDE.7 (1), 

12-22 

19. Alavi S, McCormi J. (2003). Some cultural consideration for applying the 

learning organization model to Iranian organizations. Tehran International 

Management Conference. 

20. Aydin b, Ceylan A. (2009). Does organizational learning capacity impact on 

organizational effectiveness? Development and Learning in Organization. 23(3): 

21-23. 

21. Bui h, Baruch y. (2010). Creating learning organization in higher education: 

Applying a systems perspective. The Learning Organization. 17(5), 228-242. 

22. Lee .S & Chan Su .M. (2007). A study on relationship among leadership 

organizational culture, the operation of learning organization and employees job 

satisfaction. The Learning Organization. 14(2), 155-185. 

23. Giannopoulou Ch. (2011). Leading for impact: Learning innovation, and 

effectiveness in nonprofit organization. 10(4), 116-127 

24. Gorelick C L. (2005). Organization learning vs the learning organization: A 

conversation with a practitioner. International Journal of Human and Social 

Sciences. 12 (4), 219-225. 

25. Hasebrook J. (2001). Learning in the learning organization. Journal of 

Universal Computer Science. 7(6), 427-487. 

26. Probst G, Buechel B. (2000). From organizational learning to knowledge 

managmenet. www.weforum.org 

27. 27.. Som H, Saludin M N, Shukri S H, Keling M F, Theng Nam R Y. (2010). 

Learning organization elements as determinants of organizational performance of 

non- profit organizations (NPOS) in Singapore. International NGO Journal.vol. 

5(5), 117-128. 

28. Song Ji, Hoon j. Thomas J. (2009). The dimensions of learning organization 

questionnaire (DLOQ): A validation study in Korean context. Human Resource 

Development Quarterly. Vol. 20(1), 43-64 

29. Susana R. (2010). The relationship of knowledge management practices, 

competencies and the organizational performance of government departments is 

Malaysia. International Journal of Human and Social Sciences. 219-225. 

30. Watkins K, Marsick V, Yang B. (2004). The construct of the learning 

organization: Dimensions, measurment, and validation. Human Resource 

Development Quarterly. 15(1), 31-55 

31. Watkins K, Marsick V. (1992). Bulding the learning organization. Human 

Resource Development Quarterly. 14(2): 115-129. 

 



Sport Management Review, No 28, 2015                                                          12 

 

The relationship between leadership and responsibility in the 
executive office of Physical Education in Tehran city 

 

Zohreh Mesbah BabaMiri1, Mehdi Kohandel2 

 

1. MSc Student, University of Medical Sciences 

2. Assistant Professor, Islamic Azad University of Karaj 

 

Received Date: 20/11/2012                                           Accepted Date: 20/01/2013                                                    
 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between 
learning organization and effectiveness in physical education experts 
education offices in Tehran population (N=69) including experts from the 
ministry of education and department of education administration in Tehran. 
For data collection the Dimensions of Learning Organization Questionnaire 
(DLOQ) used. The results showed a positive and significant correlation 
relationship between dimensions of learning organization (continues 
learning, inquiry and dialogue, team learning, embedded system, 
empowerment, system connection, provide leadership) effectiveness .The 
learning organization and effectiveness showed a positive and significant 
correlation (r=0.756).  Multivariate regression indicated that, empowerment 
and providing leadership determined approximately 66% of effectiveness 
variance (P<0.01). 
KeyWords: learning organization, organizational learning, effectiveness 
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