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مقدمه
در دو دههی اخیر ،مدیریت عملکرد سازمانی بهدلیل قادر ساختن سازمان بهاستفاده از مزایای رقابتی به یکی از موضوعات
جذاب و مهم تبدیل شده است (کردنائیچ و همکاران .)69316939 ،عملکرد سازمانی به نتایجی اشاره دارد که سازمان با توجه
به اهداف از پیش تعیین شده ،در جهت نیل به آنها گام برمیدارد (عالم تبریز .)6933 ،با توجه به رقابت جهانی ،ارزیابی
عملکرد برای بقای سازمان مورد نیاز است و دلیل اصلی آن ،افزایش اثربخشی کلی سازمان و فرآیندهای کسب و کار و اجازه
به مدیران جهت توجه به بحثهایی که نیاز به بهبود دارند ،میباشد (بیراسناو .)2469 ،صاحبنظران مدیریت منابع انسانی
معتقدند که عملکرد ،دربرگیرندهی مسائلی چون موفقیت سازمان ،عملکرد گروههای درون سازمانی و رضایت فردی بوده و
به تجزیه و تحلیل در سطح فردی ،گروهی و سازمانی اشاره دارد .عالوه بر بحث عملکرد و مدیریت آن ،امروزه سازمانها به
علت محیط رقابتی ،تغییر فنآوری ،نوسان تقاضا ،اختالل در زنجیره تأمین ،با آشفتگیهای محیطی مواجه هستند .سطح
باالیی از آشفتگیهای محیطی میتواند عملکردهای سازمان را فلج کند .آشفتگی از عدم قطعیت و خطرات پیشروی یک
سازمان تشکیل شده است .در نتیجه مدیریت ریسک 6و مدیریت عدم اطمینان در سازمانها بایستی افزایش یابد .چابکی
استراتژیک 2در سازمانها یک راه مفید برای مدیریت تغییرات پیشبینی نشده و مدیریت ریسک فراروی سازمان است و
به عنوان قابلیت زنده ماندن و موفق شدن در محیط رقابتی و تغییرات محیط غیرقابل پیشبینی میباشد ،که بهوسیله واکنش
سریع و مؤثر به محیطهای در حال تغییر ،توسط ارائه خدمات جدید صورت میگیرد (چیانگ و هیلمر .)32 12462 ،هنگامیکه
توجه به تغییر و یا اصالح شکل استراتژیهای سازمان چه در بحث برنامهریزی استراتژیک و چه در مورد اجرای استراتژیها،
برای حفظ پویایی سازمان در محیط رقابتی به میان میآید ،تعریف و درک چابکی استراتژیک الزم و ضروری میباشد .در
واقع چابکی استراتژیک پا را فراتر از چابکی سازمانی میگذارد و قابلیت سازمانها برای پاسخ سریع به تغییرات محیط
نامطمئن و همچنین شناسایی فرصتها و تهدیدات را در بر میگیرد (ادریس و صبحی.)9412469 ،
چابکی استراتژیک را بهعنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان در محیطهای مشکل و متغیر معرفی میکنند ،و
مدیران استراتژیک ،آن را بهعنوان قابلیت سازمان به انعطافپذیری در رویارویی با تحوالت جدید تعریف کردهاند (وبر و تاربا،
 .)3 12460چابکی استراتژیک ،از فرآیندها و سیاستهای بیرون سازمان مشتق میشود ،کامالً مبتنی بر دانش است ،به
اقدامات استراتژیک همچون گسترش بازار و قابلیتها برای مطابقت بیشتر با محیط احتیاج دارد .از منابع بین سازمانی مثل
سرمایههای اجتماعی و رابطهای ،برای مدیریت تغییرات و بهبود دانش و توانایی تصمیمگیری در محیط متغیر استفاده میکند
و ماهیتی ذاتاً کنشی در پیشبینی و پاسخگویی به تغییرات دارد (سامر .)2469 ،النگ ،)23 12444( 9اندازهگیری چابکی
استراتژیک و مقیاس آن را متشکل از ابعاد وضوح دید ،مسئولیت مشترک ،آگاهی مشتریان ،اهداف استراتژیک تعیین شده،
درک قابلیتها ،دانش رقبا و اقدام سازمانی معرفی کرده است .سه بُعد چابکی استراتژیک یعنی حساسیت استراتژیک ،روان
بودن منابع و تعهد اجتماعی توسط دز و کوسونن )2442( 0معرفی شدهاند .اوجیها ،)2442( 3ابعاد چابکی استراتژیک را به پنج
مورد تقسیمبندی کرد 1وضوح و روشنی چشمانداز ،فهم و درک قابلیتهای بنیادین ،انتخاب اهداف استراتژیکی ،تقسیم
مسئولیتها ،گرایش عملکرد در هر واحد کاری از سازمان .تحوالت ایدئولوژیک معاصر در زمینه مدیریت استراتژیک،
سازمانها را برای شکستن حصر و آوردن آنچه جدید و منحصر بهفرد است آماده میکند .یکی از این اهداف ،یادگیری
استراتژیک 1با هدف تغییر پایه دانش سازمان ،بهبود قابلیتها و فعال شدن روابط با محیط سازمان از طریق تطبیق با
متغیرهای داخلی و خارجی میباشد .در همین زمینه ،آموزش استراتژیک ،یک رکن اساسی بوده که آثار خود را بر چابکی
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استراتژیک سازمان بهعنوان یک راهحل استراتژیک برای رسیدگی به چالشهای سازمانها در محیط داخلی و خارجی بر جای
میگذارد .همانطور که بیان شد ،امروزه سازمانها بر خالف گذشته در یک محیط پیچیده و پویا فعالیت میکنند .حفظ و
ماندگاری سازمان در این محیط بسیار دشوار است .در چنین محیطی تغییرات سریع و شدیدی رخ میدهد که هر چقدر این
تغییرات و پیچیدگی زیاد باشد ،به همان نسبت میزان عدم اطمینان محیطی باال خواهد بود و هر چقدر عدم اطمینان باال
باشد ،سازمانها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحوالت
محیط تطبیق دهند (سینتیا و هال  .)020 12469یادگیری استراتژیک در محتوای سازمان روی میدهد و نشاندهنده توانایی
سازمان برای بهدست آوردن دانش و تعریف دوباره مسیر استراتژیک است (کوهتاماک.)2463 ،
فنگ )110 12443( 6بیان کرد که یادگیری استراتژیک یک قابلیت تمرین برای کمک به سازمان در تدوین و فرمولهکردن
استراتژیها و دستیابی به اهداف خود میباشد .چارلوت ،)039 12462( 2استدالل میکند که یادگیری استراتژیک یک فرآیند
استراتژیک با تمرکز بر اثرات استراتژیک فرآیند یادگیری مربوط به درک سازمان از محیط خارجی است .برخی از جنبههای
مهم یادگیری استراتژیک شامل 1خلق دانش استراتژیک ،توزیع دانش استراتژیک ،تفسیر دانش استراتژیک و اجرا و انجام
دانش استراتژیک میباشد .یادگیری استراتژیک زمانی رخ میدهد که سازمانها یا گروهها دادهها و اطالعات را جمعآوری
کرده و تفکرات کاری خود را ارزیابی میکنند و سپس استراتژیهای خود را در پاسخ به آنچه آنها میگیرند تطبیق میدهند.
از طرفی در تعداد زیادی از پژوهشها ابعاد یادگیری مستمر ،گفتگو و پرسش ،همکاری و یادگیری ،ایجاد سیستمها،
اختیاردهی به افراد ،ارتباط با محیط ،رهبری استراتژیک مدنظر قرار گرفته است (ادریس و همکاران .)9412469 ،صالح9
( )2460با بررسی اثر تفکر استراتژیک و چابکی استراتژیک بر عملکرد استراتژیک در شرکتهای بیمه بیان کرد که بین
برنامهریزی استراتژیک با چابکی استراتژیک و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .سامیر )2469( 0در زمینه چابکی
استراتژیک و تأثیر قابلیتهای رقابتی عملکردی در بیمارستانهای خصوصی ،به این نتیجه رسید که بعضی از ابعاد چابکی
استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر روی قابلیت رقابتی عملکردی در بیمارستانهای خصوصی دارند .ادریس و الربائی3
( ،) 94 12469در تحقیق خود با عنوان بررسی تأثیر یادگیری استراتژیک بر چابکی استراتژیک ،به این نتیجه رسیدند که همه
ابعاد یادگیری استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر چابکی استراتژیک دارند .اونیما و اکانبی ،)630 12462( 1در تحقیق خود
دریافتند که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای عدم قطعیت محیطی ،چابکی استراتژیک و عملکرد سازمانی وجود دارد.
اویدیجو ،)223 12462( 9در تحقیق خود بیان کرد که چابکی استراتژیک بر عملکرد رقابتی کارخانجات صنعتی تأثیر معناداری
میگذارد .پیترسون ،)2442( 2به نقش یادگیری استراتژیک در دستیابی به چابکی استراتژیک در سازمانها از طریق راههای
جدید برای رهبری سازمان در جهان از طریق تغییرات سریع تأکید دارد .در این مورد ،یادگیری راهبردی یک ابزار سازمانی
است که استراتژی تولید کسب و کار نوآورانه و توسعه مجموعهای مؤثر از مهارتهای رهبری را بهدست میدهد (پیترسون،
 .)2442مورالس و مونتس ،)22 12441( 3اعالم کردند که اجرای فرآیندهای یادگیری استراتژیک سازمان با یک سری از ساز
وکارهایی مانند تولید عملکرد برتر منجر به مزایای بسیاری برای رقابت میشوند .آرمان و شفیعی ( ،)6933در تحقیقی با
عنوان قابلیتهای رقابتی در شرکتهای دانش بنیان ،در مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک ،به
این نتیجه رسیدند که یادگیری استراتژیک بر چابکی استراتژیک و قابلیتهای رقابتی و عملکرد سازمانی شرکتها مؤثر
هستند .کالنی و همکاران ( ،)6932به بررسی رابطه قابلیتهای یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و
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جوانان ایران پرداختند .در نهایت به این نتیجه رسیدند که یادگیری سازمانی تغییر در میزان چابکی سازمانی را تبیین و
پیشبینی میکند .احمدی و همکاران ( ،) 6936در تحقیقی با عنوان رابطه چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده در وزارت
ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران ،ب ه این نتیجه رسیدند که میان سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی ،همبستگی و
رابطه معناداری وجود دارد .قاسمی ( ،)6936عوامل مؤثر بر چابکی استراتژیک که موجب بهبود عملکرد سازمانی میشود را با
استفاده از تئوریسازی داده بنیاد بررسی کرده است .در نهایت به این نتیجه رسید که شناخت رقبا ،چشمانداز مشخص و
شناخت فرصتها و تهدیدات بهترتیب بیشترین اولویت را در موفقیت چابکی استراتژیک سازمانها دارد و به این طریق بر
عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار میگذارند.
با مرور پیشینه تحقیقات متوجه میشویم که در سالهای اخیر تحقیقاتی در زمینه متغیرهای چابکی استراتژیک ،یادگیری
استراتژیک در کشورهای جهان صورت گرفته که نشان از اهمیت این مباحث در ارتقای سطح خدماترسانی و عملکرد
مناسب سازمانهای مختلف دارد .بحث مدیریت و برنامهریزی استراتژیک در محیط متالطم و دایماً در حال تغییر
سازمانهای امروزی بسیار مهم است و به تبع آن نیاز جدی سازمانها به تغییر و تحوالت پیوسته در مباحث استراتژیک الزم
و ضروری بهنظر میرسد .با توجه به پیشینه تحقیقات ذکر شده متوجه میشویم در پژوهشهای خارج از کشور به مباحث
استراتژیک توجه بیشتری شده است ،هر چند در تحقیقات اندکی سه فاکتور یادگیری استراتژیک ،چابکی استراتژیک و
عملکرد سازمانی با هم مورد تحلیل قرار گرفتهاند .از طرفی بیشتر چالشهای مورد توجه در تحقیقات خارجی ذکر شده،
بررسی ابعاد مختلف این متغیرها در سازمانهای تولیدی و کمتر خدماتی بوده است .ضمن اینکه متغیرهای دیگری نیز در
بررسی رابطه آنها دخالت داده شدهاند .چالش مورد توجه تحقیقات داخلی نیز بیشتر مباحث سازمانی بوده و توجه چندانی به
مباحث مهم استراتژیک نشده است .در تحقیقات داخلی ،متغیرهای یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی همراه با متغیرهای
گوناگون دیگری بررسی شده اند ،ولی پژوهشی که یادگیری و چابکی استراتژیک را بررسی کرده باشند وجود ندارد ،این در
حالی است که هیچ تحقیقی در داخل کشور سه متغیر یادگیری استراتژیک ،چابکی استراتژیک و تأثیر آنها بر عملکرد سازمانی
را بررسی نکردهاند.
در سازمانهای مختلف ،از جمله نیازهای جدی ،نیاز به یادگیری استراتژیک کارمندان و مدیران بهطور دائم و پیوسته و
بهرهگیری مناسب آن ها از این بحث برای سرعت بخشیدن به تغییرات در راستای رقابت با دیگر سازمانها و بهدنبال آن
توانایی بکارگیری بحث چابکی استراتژیک در محیط سازمانها است .یکی از نیازهای ضروری جامعه که در برنامههای توسعه
و پیشرفت اجتماعی نقش مهمی دارد ،ورزش و تربیت بدنی است .دستآوردهای تربیتی ،بهداشتی ،سالمتی ،روانی ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و تربیت بدنی و ورزش موجب شده است تا ورزش بهعنوان مقولهای چند بُعدی در جامعه مطرح شود و
وزارت ورزش و جوانان بهعنوان متولی ورزش کشور تأسیس گردد .امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش بر عهده این سازمان
نهاده شده است .ادارات کل ورزش و جوانان در سطح استانها نیز زیر نظر وزارت ورزش و جوانان فعالیت میکنند .ادارات
کل ورزش و جوانان در استانها با در اختیار داشتن منابع مالی ،انسانی ،فیزیکی بهعنوان ورودیهای سازمان خود فعالیتشان
را آغاز میکنند و بر اساس شرح وظایف تعیین شده برای این ادارات ،خدمات مختلفی را در سطح استانها ارائه میدهند
(حسینی .)6933 ،از طرفی سازمانهای ورزشی عصر حاضر در معرض تغییرات ناپیوستهای قرار دارند .ارتباط و تعامل این
سازمانها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و سایر سازمانهای ورزشی ،ملی ،بینالمللی و مهمتر
از همه ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی همگی دست بهدست هم دادهاند تا محیطی پرتالطم را برای سازمان
ایجاد کنند (جاللی فرهانی .)99 16930 ،سازمانهای ورزشی ،مرجع اثرگذار بر تمامی فعالیتهای ورزشی و مسائل مربوط به
جوانان در ایران هستند و ارتباطات وسیعی با سازمانهای مختلف دیگر دارند .عالوه بر این ،نقش چشمگیری در ارتقای
سطح ورزش و سالمت ،توسعهی پایدار و سرافرازی کشور دارد و همانند دیگر سازمانها ،در راستای نیل به اهداف سازمانی
خود ،نیازمند یادگیری مستمر در تمام سطوح کاری سازمان است (چناری .)63 16930 ،با توجه به اهداف سازمانهای ورزشی
کشور در صورتیکه کارکنان آن دانش خود را با تغییرات محیطی افزایش ندهد و از چابکی و انعطافپذیری الزم برخوردار
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نباشند ،احتماالً جوابگوی محیط پر تالطم داخلی و رقبای بیرونی که با سرعت فزایندهای بهسمت یادگیری و سازمان
یادگیرنده در حال حرکت هستند ،نخواهد بود .با توجه به تازگی موضوع و اندک بودن مطالعات انجام شده داخلی و خارجی
در زمینه یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک و احتمال مؤثر بودن این متغیرها در بهبود عملکرد سازمانهای دولتی و
همچنین با توجه به اینکه اغلب مطالعاتی که در این زمینه انجام شده اغلب در حوزهی یادگیری و چابکی سازمانی و در
سازمانهای غیر ورزشی صورت پذیرفته است ،محقق بر آن شد تا با ارائه مدل مناسبی به تعیین رابطه و میزان تأثیر
قابلیتهای این دو فاکتور مهم از دیدگاه کارشناسان و مدیران اداره ورزش و جوانان بهعنوان یک سازمان ورزشی که احتماالً
نیاز به تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده را دارد بپردازد .ضمن اینکه به این موضوع مهم توجه ویژه داشتیم که چگونه
اداره ورزش و جوانان میتواند با داشتن یادگیری و چابکی استراتژیک ،عملکرد سازمانی خوبی ارائه دهد و در واقع دو متغیر
مذکور به چه صورت بر عملکرد مطلوب تأثیر گذارند .در نهایت بر اساس نتایج بهدست آمده از طریق تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش ،راهکارهایی برای افزایش چابکی استراتژیک و عملکرد سازمانی از طریق افزایش یادگیری استراتژیک بیان
میگردد.

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
تحقیق حاضر ،توصیفی -پیمایشی میباشد که از نظر هدف ،کاربردی و از نظر اجرا ،بهصورت میدانی انجام گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش را همه کارشناسان ،کارمندان و مدیران ادارههای ورزش و جوانان دو استان همدان و کرمانشاه در
سال  6931بهعنوان دو استان مهم غرب کشور تشکیل دادهاند .با توجه به اطالعات کسب شده از اداره ورزش و جوانان این
استانها تعداد  624نفر در اداره ورزش و جوانان استان همدان و  294نفر در اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه مشغول
بهکار بودند .با توجه به عدم امکان دسترسی به کلیه اعضاء ،از طریق نمونهگیری طبقهای -تصادفی متناسب با حجم ،تعداد
 632نفر از آن ها بر اساس جدول کرجسی و مورگان بهعنوان نمونه انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها ،پرسشنامه
پژوهش بین  264نفر از جامعه مورد نظر بهصورت تصادفی توزیع شد؛ که از این تعداد  242پرسشنامه ،سالم برگشت داده
شد و در تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.
در تحقیق حاضر بهمنظور جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شد .پرسشنامه استاندارد یادگیری استراتژیک
تسینگ ،)2466( 6هفت بُعد یادگیری پیوسته ،گفتگو و پرسش ،همکاری و یادگیری گروهی ،ایجاد سیستمها ،اختیاردهی به
افراد ،ارتباط با محیط ،رهبریت استراتژیک را در  24گویه ،در مقیاس پنج ارزشی لیکرت (بسیار زیاد تا بسیار کم) سنجید.

1. Tesing
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پرسشنامه چابکی استراتژیک سامر ،)2466( 6پنج بُعد وضوح و چشمانداز ،فهم و درک قابلیتهای بنیادی ،انتخاب اهداف
استراتژیکی ،تقسیم مسئولیتها و گرایش عملکرد در واحد اداری را بهوسیله  24سؤال در مقیاس پنج ارزشی لیکرت (کامالً
موافقم تا کامالً مخالفم) مورد سنجش قرار داد .در نهایت پرسشنامه  02سؤالی عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت2
( ،)2449متشکل از هفت بعد توانایی عملکرد ،وضوح عملکرد ،کمک ،مشوق عملکرد ،ارزیابی عملکرد ،اعتبار و محیط
عملکرد ،استفاده شد .بهمنظور افزایش احتمال تکمیل پرسشنامه عملکرد ،سؤاالت مشابه ترکیب و در نهایت تعداد سؤاالت به
 24سؤال کاهش داده شد .در آخر پرسشنامهها بهصورت یکجا و منسجم در مقیاس پنج ارزشی لیکرت ارزشگذاری شد .با
وجود اینکه از پرسشنامه های استاندارد که در تحقیقات مختلف مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته بودند استفاده شد ،با این
حال ،از روایی صوری و سازهای آن مطمئن شدیم .جهت تعیین روایی صوری پرسشنامهها از  64نفر از متخصصان و صاحب
نظران و اساتید مدیریت ورزشی در این زمینه کمک گرفته شد ،چنانکه ظاهر و محتوای سؤاالت از نظر اساتید بهگونهای بود
که میتوانند مفاهیم مورد نظر محقق را بسنجند .برای تعیین روایی سازهای نیز تحلیل عامل تأییدی بررسی شد که مؤید
تأیید روایی سازهای ابزار سنجش تحقیق میباشد .بهمنظور تعیین پایایی پرسشنامهها نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد ،که
میزان آن برای پرسشنامه چابکی استراتژیک  ،4/26برای یادگیری استراتژیک  4/91و برای عملکرد سازمانی  4/93بود.
ضرایب بهدست آمده برای همه شاخصهای تحقیق بزرگتر از  4/94بود ،که نشاندهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای
سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب میتوان گفت که ابزارهای سنجش از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخوردار
است .جدول  ،6نتایج نهایی آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
جدول :1بررسی پایایی مفاهیم تحقیق

عملکرد سازمانی

4/91

یادگیری پیوسته
گفتگو و پرسش
همکاری گروهی
ایجاد سیستم ها
اختیاردهی به افراد
ارتباط با محیط
رهبریت استراتژیک

4/99
4/92
4/90
4/94
4/92
4/93
4/99

روشنی چشمانداز
درک قابلیت ها
انتخاب اهداف
تقسیم مسئولیت ها
گرایش عملکرد

4/99
4/99
4/93
4/93
4/94

چابکی استراتژیک

4/93

توانایی
وضوح
کمک
مشوق
ارزیابی
اعتبار
محیط

4/13
4/90
4/92
4/26
4/99
4/96
4/93

یادگیری استراتژیک

مفهوم

پایایی

ابعاد

پایایی

مفهوم

پایایی

ابعاد

پایایی

4/26

در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بهمنظور تشخیص توزیع نرمال دادهها و
مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزارهای  SPSS22و  LISREL8/8استفاده گردید.

1. Samer
2. Hersi & Goldsmith
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یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی نمونههای تحقیق نشان میدهد ،حدود  %13از حجم نمونه مورد بررسی را مردان و  %93را زنان تشکیل
میدهند که  %29آنها متأهل و  %69مجرد هستند .همچنین از نظر سطح تحصیالت %63 ،مدرک فوق دیپلم %12 ،لیسانس،
 %63فوق لیسانس و  %0دارای مدرک دکتری بودهاند .در ادامه ،به وضعیت نمونه مورد بررسی در هر یک از متغیرهای مورد
بررسی در سه طیف اشاره میشود.
جدول :2توصیف متغیرهای یادگیری استراتژیک ،چابکی استراتژیک و عملکرد سازمان

مفهوم

ابعاد

چابکی استراتژیک

روشنی چشمانداز
درک قابلیتها
انتخاب اهداف
تقسیم مسئولیتها
گرایش عملکرد
کل

مفهوم

ابعاد

یادگیری استراتژیک

یادگیری پیوسته
گفتگو و پرسش
همکاری گروهی
ایجاد سیستمها
اختیاردهی به افراد
ارتباط با محیط
رهبریت استراتژیک
کل

مفهوم

ابعاد

عملکرد سازمان

توانایی
وضوح
کمک
مشوق
ارزیابی
اعتبار
محیط
کل

کمتر از متوسط
*
درصد

متوسط
درصد

بیشتر از متوسط
درصد

99
23
22
69
26
21
کمتر از متوسط
درصد
20
69
63
20
23
23
29
22
کمتر از متوسط
درصد
61
62
62
69
69
26
63
61

32
36
10
14
39
39
متوسط
درصد
09
32
33
01
39
00
39
36
متوسط
درصد
39
33
19
32
30
31
39
14

66
24
60
29
22
26
بیشتر از متوسط
درصد
23
96
21
94
22
21
63
29
بیشتر از متوسط
درصد
29
29
23
23
23
29
20
20

میانگین

انحراف معیار

06
00
36
36
09
01

60
69
61
69
63
61

میانگین

انحراف معیار

02
01
30
03
01
03
32
03

62
61
60
63
61
69
69
60
انحراف
معیار
63
63
60
69
61
69
63
60

میانگین
36
03
33
36
36
02
02
30

* با هدف خواندن راحتتر درصدهای جدول ،اعشارها گرد شده اند.

بر اساس نتایج توصیفی جدول  ،2میزان یادگیری استراتژیک ،چابکی استراتژیک و عملکرد سازمانی در بین نمونه تحقیق
عموماً در وضعیت متوسط رو به باال است .این وضعیت درباره ابعاد هر یک از شاخصها هم صدق میکند بهصورتیکه
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میانگین ابعاد این متغیرها براساس دامنه صفر تا صد در اطراف عدد  34متمرکز است .یافتهها در خصوص متغیر عملکرد
سازمانی نشان میدهد که وضعیت این متغیر با میانگین  14در مقایسه با سایر متغیرها اندکی بهتر است.
جدول :3آزمون فرضیات تحقیق و میزان ضریب همبستگی پیرسون

متغیر

یادگیری استراتژیک

چابکی استراتژیک

عملکرد سازمانی

یادگیری استراتژیک
چابکی استراتژیک
عملکرد سازمانی

6
**4/33
**4/033

-6
**4/93

--6

بر اساس نتایج جدول  ،9نتایج آزمون فرضیات تحقیق و رابطه بین متغیرهای مستقل (یادگیری استراتژیک و چابکی
استراتژیک ) با متغیر وابسته (عملکرد سازمان) به کمک ضریب همبستگی پیرسون با در نظر گرفتن مالحظات آماری الزم
(کمی بودن مقیاس متغیرها ،نرمال بودن توزیع دادهها و خطی بودن رابطه بین متغیرها) آمده است .ضرایب همبستگی مندرج
در این جدول حاکی از آن است که بین یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک با عملکرد سازمان رابطه معنادار و
مستقیمی وجود دارد .به این ترتیب میتوان گفت با افزایش در یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک ،عملکرد سازمان نیز
با شدت متوسطی بهبود مییابد .همچنین در خصوص رابطه بین یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک با عملکرد
سازمانی ،نتایج نشان میدهد که یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک تأثیر تقریباً برابری بر عملکرد سازمانی دارند با این
تفاوت که یادگیری استراتژی ک از طریق تأثیر بر چابکی استراتژیک نیز موجب تقویت تأثیر این متغیر بر عملکرد شده است.
ضرایب استاندارد شده خروجی لیزرل در شکل  2و نمرات تی یا معناداری هر یک از ضرایب مسیر در شکل  9نمایش داده
شده است .در جدول  0نیز ،هر یک از ضرایب مربوطه گزارش و توضیحات مربوط به آنها ارائه شده است.

شکل  :2مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد
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شکل  :3مدل ساختاری تحقیق در حالت معنیداری
جدول :4نتایج اجرای مدل معادالت ساختاری تحقیق
ردیف

مبدا رابطه

مقصد رابطه

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

 Tنمره

6
2
9

یادگیری استراتژیک
یادگیری استراتژیک
چابکی استراتژیک

عملکرد سازمانی
چابکی استراتژیک
عملکرد سازمانی

4/02
4/39
4/90

4/11
-

1/62
9/32
0/33

بر طبق نتایج جدول  ،0با توجه به این که ضریب معنیداری همه عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی در خارج از نسبت
بحرانی ( )±6/31قرار دارند ،لذا میتوان گفت همه فرضیات مدل تأیید میشوند .در واقع یادگیری استراتژیک بر عملکرد
سازمانی با توجه به نقش میانجی چابکی استراتژیک اثر مثبت و معناداری دارد .یادگیری استراتژیک تأثیر مستقیم و معناداری
بر عملکرد سازمانی دارد ( )4/02و با افزایش مطلوبیت یادگیری استراتژیک ،عملکرد سازمانی با شدت متوسطی بهبود مییابد.
همچنین با افزایش مطلوبیت یادگیری استراتژیک ،چابکی استراتژیک با شدت نسبتاً قوی افزایش مییابد ( )4/39و با افزایش
چابکی استراتژیک ،عملکرد سازمانی نیز با شدت متوسطی افزایش مییابد ( .)4/90همچنین یادگیری استراتژیک از طریق
چابکی استراتژیک با ضریب ( )4/11اثر چشمگیری بر عملکرد سازمانی میگذارد که از اثر مستقیم آن بیشتر است و فرضیه
ما را تأیید میکند.
جدول :5شاخصهای برازش مدل معادالت ساختاری

ردیف

معیارهای برازش مدل

نام اختصاری

مقدار

حد مطلوب

تفسیر

6
2
9
9
0
3

نسبت کای دو به درجه آزادی
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش تعدیل شده
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی
ریشه میانگین مربعات خطای تقریب

χ2/df

6/12
4/39
4/39
4/30
4/33
4/491

>9
<4/34
<4/34
<4/34
<4/34
>4/42

مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

GFI
AGFI
NFI
CFI
RMSEA
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با توجه به شاخصهای برازش که در جدول  3ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  6/12است ،وجود  x2/dfکوچکتر از
 9مطلوب میباشد ،همچنین ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب ( )RMSEAنیز میبایستی کمتر از  4/42باشد که در
مدل ارائه شده این مقدار برابر  4/491است .میزان شاخصهای نکویی برازش  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز باید بیشتر
از 4/34باشد که در مدل تحت بررسی بهترتیب برابر  4/39و  4/39و  4/30و  4/33است .لذا با توجه به وضعیت شاخصهای
برازش میتوان گفت ،دادههای جمعآوری شده به خوبی مدل مفهومی را مورد حمایت قرار میدهند .به بیان دیگر ،مدل
تحقیق از برازش مناسبی برخوردار میباشد و در نهایت فرضیات مورد تأیید قرار میگیرند.

بحث و نتیجهگیری
در عصر اطالعات و تغییرات روز افزون در نیازمندیهای ارباب رجوع ،افزایش عملکرد سازمانی از موضوعات مهم برای هر
سازمانی است .برای افزایش عملکرد ،سازمانها نیازمند پیشبینی و شناسایی اتفاقات محیطی و کسب دانش مورد نیاز برای
مقابله سریع و به موقع با آن هستند .همچنین ،سازمانهایی که موفقیت را تجربه کردهاند ،متوجه شدهاند که تداوم و پایداری
چنین موفقیتی در طوالنی مدت ،بستگی به چابکی استراتژیک دارد .از طرفی دانش ،با تکیه بر چابکی استراتژیک ،اجازهی
تصرف در فرصتها را میدهد و به بازدهی بیشتر منجر میشود (آرمان و شفیعی.)22 16933 ،
هدف اصلی تحقیق حاضر ،بررسی اثر یادگیری استراتژیک بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی چابکی استراتژیک
در اداره ورزش و جوانان دو استان همدان و کرمانشاه بود .فرض اصلی تحقیق بیانکننده این موضوع است که در سازمان
مذکور ،مدیران ارشد میتوانند با فراهم آوردن بسترهای الزم برای افزایش نقش دانش و یادگیری استراتژیک و بهدنبال آن
افزایش سرعت پاسخگویی به تغییرات با کمک چابکی استراتژیک ،عملکرد بهتری در سازمان داشته باشند .بر اساس نتایج
این پژوهش یادگیری استراتژیک بهعنوان متغیر مستقل میتواند سازمان را در رسیدن به چابکی استراتژیک بیشتر یاری کند.
یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک میتوانند از رویکردهای مؤثر برای افزایش عملکرد سازمانی باشند (عزیزپور لیندی،
طهماسبی .)962 16930 ،سازمانهای ورزشی ،نهادهایی هدف دارند که در طول زمان و از راههای گوناگون در جستجوی
رشد و توسعه بودهاند .با توجه به تنوع ورزش ،فرهنگها ،سلیقهها و امکانات ورزشی کشور ،ادارات کل تربیت بدنی که
متولی امر ورزش در استانهای کشورند با پیچیدگی و تغییرات بسیاری مواجهاند .در آینده و در زمان رقابت در محیط پویا،
سازمانها باید به فکر توسعهی قابلیتهای چابک و استفاده از چابکی بهعنوان مزیتی رقابتی باشند (رمضانیان.)632 16936 ،
از طرفی سازمانهای ورزشی برای بقاء و بهبود خودشان با دانش قدیمی نمیتوانند موفق باشند ،بلکه در شرایط متغیر
امروزی نیازمند تالش وسیع برای یادگیری دانش نو برای تغییر وضعیت خود هستند .در این تحقیق یادگیری استراتژیک و
چابکی استراتژیک بهعنوان عناصر کلی بهمنظور بهبود عملکرد سازمان ورزشی مطرح شدهاند.
بر اساس نتایج جدول  ،0ضریب استاندارد بین متغیرهای یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک برابر با  ،4/39بین
یادگیری استراتژیک و عملکرد سازمانی برابر با  ،4/02و در نهایت بین چابکی استراتژیک و عملکرد سازمانی  4/90است .با
توجه به مقدار  tبهدست آمده بین یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک ( ،)9/32بین یادگیری استراتژیک و عملکرد
سازمانی ( ،)1/62بین چابکی استراتژیک و عملکرد سازمانی ( ،)0/33که همگی بزرگتر از  6/31میباشد ،میتوان نتیجه
گرفت که یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک بر عملکرد سازمانی مؤثر هستند و همچنین یادگیری استراتژیک میتواند
از طریق چابکی استراتژیک بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار باشد .با مشاهده یافتههای تحقیق به این نتیجه رسیدیم که
یادگیری استراتژیک با شدت متوسطی بر عملکرد سازمانی مؤثر است ،به این معنا که با افزایش یادگیری استراتژیک در
سازمان ،عملکرد سازمانی بهبود مییابد .به این ترتیب فرضیه اول تأیید میشود .این یافته با تحقیقات مورالس و مونتس
( ،)2441آرمان و شفیعی ( ،)6933همخوانی دارد .از آنجا که یادگیری استراتژیک یک فرآیند مبتنی بر دانش و آگاهی برای
تدوین و فرموله کردن و پیادهسازی استراتژیهای جدید برای انطباق مداوم با محیط و انواع آن میباشد ،بنابراین افزایش پایه
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دانش سازمان و به تبع آن بهبود قابلیتهای سازمانی و فعال شدن روابط با محیط خارجی به بهبود بازدهی و عملکرد مناسب
سازمان کمک میکند .همچنین اجرای فرآیندهای یادگیری استراتژیک برای سازمان ،یک سریساز و کار آماده میکند که
منجر به ایجاد عملکرد بهتر برای حفظ سازمان در محیط رقابتی میشود .به سازمان کمک میکند تا بتواند دانش جدید را
کسب ،تفسیر و توزیع کند و این دانش را جهت تسهیل انجام امور سازمانی با توجه به نیاز مراجعین بهکار بگیرد (مانی ارمان،
 .)6933بنابراین پیشنهاد میشود که مدیران اداره ورزش و جوانان ،بهوسیله تعریف دقیق مسیر استراتژیک و سیاستهای
سازمان ،کارکنان را تشویق به باال بردن سطح آگاهی و دانش خود در راستای دستیابی به این مسیر و شناسایی اشتباهات و
تناقضات در مواجهه با مسائل و مشکالت پیش روی سازمان کنند.
یادگیری استراتژیک ،یک رکن اساسی است که آثار خود را بر چابکی استراتژیک سازمان بهعنوان یک راهحل استراتژیک
برای رسیدگی به چالشهای سازمانها در محیط داخلی و خارجی بر جای میگذارد .همانطور که یافتههای تحقیق نشان
میدهد یادگیری استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری بر چابکی استراتژیک دارد ،بنابراین فرضیه دوم نیز تأیید میشود .این
نتیجه با نتایج تحقیقات ادریس و الرباعی ( )2469و پیترسون ( ،)2442کالنی و همکاران ( ،)6932احمدی و همکاران
( )6936همخوانی دارد .بر اساس مکتب یادگیری استراتژیک ،این فرضیهی تأیید شده منطقی بهنظر میرسد ،زیرا برای اینکه
سازمان ها چابک باشند باید بتوانند خود را با استفاده از مکانیسم یادگیری استراتژیک با محیط پیرامون به خوبی تطبیق دهند.
پیشنهاد میشود سازمانهای ورزش و جوانان با افزایش دانش کارکنان در جهت تقویت یادگیری استراتژیک با توجه به
اهداف تعیین شده ،سرعت تصمیمگیری و عکسلالعمل سازمان را در مقابل محیط متغیر بیرونی و نیازهای متغیر قشر ورزشی
جامعه باال ببرند .پیشنهاد میشود مدیریت تربیت بدنی ادارات ورزش و جوانان جهت باالتر بردن انعطافپذیری و چابکی
استراتژیک سازمان خود ،حساسیت بیشتری به ایجاد قابلیتهای یادگیری استراتژیک نشان دهند .ضمناً به مدیران سطوح
مختلف ادارات ورزش و جوانان ،آموزشهای الزم برای درک اهمیت یادگیری استراتژیک و چگونگی ایجاد و ترویج آن داده
شود .این افراد با توجه به قابلیت ایجاد ارتباطات با کارکنان سازمان میتوانند دانش کسب شده را به سایر بخشهای آن
انتقال دهند.
از طرفی یافتههای تحقیق حاضر نشان داد ،چابکی استراتژیک بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و به این
ترتیب فرضیه سوم تأیید شد .این نتیجه با تحقیق علی صالح ( ،)2460سامیر ( ،)2469اونیما و اکانبی ( ،)2462قاسمی
( )6936همخوانی دارد .از آنجا که در محیطهای وابسته به سازمان ورزش و جوانان ،پویایی و تغییرات زیادی وجود دارد،
بنابراین چابکی استراتژیک و سرعت عکسالعمل مناسب کمک زیادی به ارائه عملکرد مناسبتر سازمان میکند .برای
برقراری چابکی در ادارات تربیتبدنی استانها و ادارات تربیتبدنی مراکز آنها باید همه قابلیتها و توانمندسازهای چابکی در
این سازمانها وجود داشته باشد .با توجه به اینکه ساختار سازمانی این ادارات همانند سایر سازمانها و ادارات دولتی تا حد
زیادی مکانیکی است (رمضانیان )246 16932 ،و ساختار مکانیکی قابلیت کمتری برای انعطافپذیری و پاسخگویی سریع به
تغییرات و نیازهای محیطی دارد ،میتوان انتظار داشت قابلیتها و توانمندسازهای چابکی در این سازمانها کم باشد؛
بنابراین به مدیران سازمانهای ورزشی توصیه میشود تا حد امکان تالش کنند ساختارهای سازمانی را بهسمت پویایی و
ارگانیک بودن هدایت کنند و از مشارکت کارکنان در این امر بهره بگیرند تا به این طریق عملکرد سازمانی همواره بهبود
یابد .پیشنهاد میشود برای موفقیت در عرصه چابکی استراتژیک 1طراحی و برنامهریزی درستی از اهداف استراتژیک سازمان
صورت گیرد ،چشماندازها و چارچوب استاندارد برنامهریزی سازمان تعیین شده باشد ،به ارتباطات با سازمانهای هم عرض و
سازمانهای مادر توجه شود ،از نیازمندیهای اجرایی و مدیریتی سازمان شناخت مناسبی صورت گیرد ،از مقاومت بدنه
سازمان جهت ارائه اطالعات واقعی کاسته شود ،از تغییرات شدید مدیریتی و تغییر راهبردها جلوگیری شود ،دانش و شناخت
کافی از محیط درونی و بیرونی سازمان ایجاد شود ،سایر سازمانهای رقیب شناسایی و پیگیری شوند ،فرصتها و تهدیدهای
موجود شناسایی و ارزیابی شوند.
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در نهایت نتایج نشان داد که یادگیری استراتژیک از طریق چابکی استراتژیک با ضریب  4/92اثر چشمگیری بر عملکرد
سازمانی میگذارد که از اثر مستقیم آن بیشتر میباشد ،بنابراین فرضیه چهارم مورد قبول واقع شد .امروزه سازمانها برای
بهدست آوردن عملکرد مطلوب و برجسته بایستی از دانش الزم برای مواجهه با تغییرات محیطی و عملکرد سایر رقبا بهرهمند
باشند ،در اینصورت است که به سرعت میتوانند خود را برای عملکرد مناسب آماده کنند .برای افزایش عملکرد ،سازمانها
نیازمند پیشبینی و شناسایی آنچه در محیط اتفاق میافتد و کسب دانش مورد نیاز برای مقابله با آن هستند (دز و کسونن،
.)99612464
در نهایت چنین سازمانی میتواند با چابکی بیشتری عملکرد سازمانی را بهبود بخشد .در واقع سازمانی که به دانش و
یادگیری کارکنانش توجه ویژهای دارد میتواند با اعتماد به آنها در مواجهه با مسائل و مشکالت به درستی و با چابکی
عکسالعمل مناسبی نشان دهد .سازمانهایی که موفقیت را تجربه کردهاند ،متوجه شدهاند که تداوم و پایداری موفقیت در
طوالنی مدت ،بستگی به چابکی استراتژیک دارد و نیازمند دستیابی به برتری در ارائه خدمات و امکانات میباشد .سازمان با
تکیه بر چابکی استراتژیک ،اجازه تصرف در فرصتها را میدهد و اجازه برتری نسبت به سایر سازمانهای رقیب را ایجاد
میکند (آرمان و شفیعی  .)6933در ادارات ورزش و جوانان استانها ،تالش برای بهبود و حفظ دانش و اطالعات کاری آنها،
یکی از مهمترین پیش شرطهای ارتقای چابکی در ایشان خواهد بود و الزمهی رسیدن به این مهم و حفظ آن ،توجه بیشتر
مسئوالن و مدیران تربیت بدنی به عامل یادگیری کارکنان و ارائهی شیوههای نو و خالق برای اصالح ساختار و عملکرد
سازمان از جمله بررسی علل مشکالت ،تسهیل و ترغیب یادگیری در سطوح مختلف و همچنین ،اهداف فردی و گروهی در
جهت نیل به یک سازمان چابک میباشد .در سازمانی با سطوح باالی یادگیری ،افراد ،پیوسته توانایی خود را برای خلق
نتایجی که برای سازمان واقعاً مطلوب است افزایش میدهند و یادگیری استراتژیک موجب میشود که الگوی ذهنی جدید و
گستردهای پرورش یابد .سازمانهایی با چنین ویژگیهایی به دلیل تشویق نوآوری ،کسب دانش و توسعه قابلیتها عالئم را
از محیط دریافت ،تفسیر و در فرصتها اعمال میکنند (فیاضی و اعرابی.)616923 ،
از اینرو یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک باید مورد توجه قرار گیرند ،چرا که یادگیری و چابکی استراتژیک،
فرآیندهایی پویا هستند که سازمان را قادر میسازد تا به سرعت با تغییرات سازگاری یابد .این فرآیندها شامل تولید دانش
جدید ،مهارتها و رفتار میشود ،در حقیقت این دو متغیر راه اصلی بهبود کارایی و عملکرد مناسب سازمان است .در نهایت
پیشنهادهایی ذکر میشود تا بتوان در اداره ورزش و جوانان استانها ،یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک را ترویج داد،
تا در نهایت به عملکرد مطلوب و ارائه خدمات مناسب به نسل جوان منجر شود .با اصالح فرآیندها ،مدیران و کارکنان اداره
ورزش و جوانان بایستی در مجموعه فعالیتهای بههم پیوسته برای ایجاد تغییر بهمنظور رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده
برای رسیدگی به امور مراجعین و در نهایت کسب رضایت آنان قدم بردارند .با ترویج کار گروهی ،شناسایی مشکالت داخل و
یا خارج سازمان راحتتر صورت میگیرد و در نتیجه سرعت پاسخگویی به آنها بیشتر میشود .برگزاری جلسات و نشستهای
گروهی ،تبادل نظر بهصورت غیررسمی میان کارکنان با یکدیگر و کارکنان با مدیر ،برای تبادل دانش و تجربهها در محیطی
گرم و صمیمی میتواند به این امر کمک کند .مدیران اداره ورزش و جوانان بایستی با شناسایی و تشویق کارکنانی که
باورهای آنان به باورهای استراتژیک سازمان نزدیکتر است از نظرات و پتانسیل آنها نهایت استفاده را ببرند.
مدیران بایستی با بکارگیری روشهای نوین تجزیه و تحلیل دادهها نظیر داده کاوی و ایجاد تسلط کارکنان به این
روشها ،فاکتور یادگیری استراتژیک را در سازمان افزایش دهند .استفاده از نرمافزارهای مختلف کامپیوتری ،اینترنت و تسلط
کارکنان برای استفاده از روشهای نوین تجزیه و تحلیل دادههای مختلف میتواند کمک مهمی در این زمینه باشد.
برنامهریزی برای شرکت کارکنان و مدیران سازمانهای ورزشی در سمینارهای آموزشی مختلف و همچنین شرکت در
برنامههای آموزشی رسمی و غیررسمی مانند آموزش حین خدمت ،یادگیری از طریقهای مختلف ،یادگیری از طریق تجارب
و دیگر روشها ،به یادگیری و خلق دانش کمک شایانی میکند .پیشنهاد میشود به کارکنان اجازه و جسارت بروز
عکس العمل مناسب و سریع در مواجهه با شرایط متغیر سازمان داده شود ،تا به مرور سازمان از چابکی استراتژیک الزم
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برخوردار شود .پیشنهاد می شود مدیران و به تبع آن کارکنان ،با شناخت درست نیازهای اطالعاتی اداره ورزش و جوانان و
آمادگی سازمان در درک و پذیرش مفاهیم چابکی ،شناخت رقبا ،شناخت فرصتها و تهدیدهای پیشرو در مورد ورزش کشور،
چابکی استراتژیک را ارتقا ببخشند .افزایش تعلق سازمانی کارکنان و مدیران دانش محور و اصولی از جمله توصیههای
کاربردی به مدیران برای ارتقای چابکسازی سازمان و یادگیری استراتژیک با توجه به یافتههای پژوهش بهمنظور بهبود
عملکرد سازمانی است .پیشنهاد میشود تا سازمانهای ورزش و جوانان با پویش مستمر محیط بهمنظور خلق دانش جدید
برای توسعه یادگیری استراتژیک سازمان اقدام کنند.
بهعنوان پیشنهاد پژوهشی جهت پژوهشهای آتی ،توصیه میشود که پژوهشگران به بررسی این مدل در سایر سازمانها
و حتی صنایع بپردازند ،همچنین رابطهی این متغیرها بهصورت تک تک بههمراه ابعادشان مورد بررسی قرار گیرند.
با استناد به یافتههای تحقیق و تأکید بر نقش یادگیری استراتژیک به منزله یکی از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد
کارشناسان ادارههای ورزش و جوانان ،تالش جهت بهبود و حفظ دانش و اطالعات کاری کارشناسان یکی از مهمترین
پیش شرطهای ارتقای عملکرد در آنها خواهد بود .الزمه رسیدن به این مهم ،توجه بیشتر مسئوالن و سیاستگذاران وزارت
ورزش و جوانان به عامل یادگیری کارشناسان و ارائه شیوههای نو و خالق برای اصالح ساختار و عملکرد سازمان از طریق
بررسی علل مشکالت ،تسهیل و ترغیب یادگیری در سطوح مختلف و تعیین اهداف فردی و گروهی در جهت نیل به اهداف
سازمانی است (کالنی ،ساعتچیان .)662 16939 ،چنانچه این سازمان در پیماندن در صحنهی رقابت و همگام بودن با
تغییرات سریع دنیای کنونی باشد ،نیازمند دانش ،سرعت ،انعطاف و تغییر است .بهنظر میرسد برخورداری از ویژگیهای یک
سازمان یادگیرنده میتواند در آمادگی این سازمان برای تبدیل شدن به یک سازمان چابک ،مؤثر باشد.
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