
 

 33-48/ صفحه 9/ شماره 9 سال/ 9312 پاییز و زمستان

 

 نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش

 
 

 چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران های یادگیری سازمانی ورابطه قابلیت

 8طیبی، سجاد ، 3امیرمسعود محمدی شمس آبادی، 2عزت اهلل ترخانی، * 9امین کالنی

 ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر قدسگروه تربیت بدنی و علوم  ـ  3و  9

 ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نورـ کارشناس 2

 رامهرمز ـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 8

 

 29/92/9312: پذیرشتاریخ              6/1/9312 تاریخ دریافت:

 چکیده

 چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران بود.های یادگیری و : تعیین ارتباط بین ابعاد قابلیتهدف

و جامعه آماری آن را کلیة کارشناسان این وزارتخانه، در سال است  روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگیروش شناسی: 

آوری ابزار جمع (.=263n)د دهننفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل می 263تشکیل دادند. با توجه به جدول مورگان،  2931

( بود که ضریب 1002( و چابکی سازمانی )اسپایدزر، 1002های یادگیری سازمانی )گومز، نامه استاندارد قابلیتپرسش، اطالعات

تفاده ها با اسدست آمد. تجزیه و تحلیل داده( به=399/0α( و )=342/0αپایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب )

 ( انجام گرفت. ≥02/0pداری )از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی

و مدیریت کیفیت  (49/1±42/0)دید سیستمی برای یادگیری سازمانی  اسیمق خرده نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ها:یافته

 ند.ددست آورهای متغیر مورد نظر بهرا نسبت به دیگر مؤلفه نیانگیمبیشترین  (،61/1±22/0ی )جامع برای چابکی سازمان

خطی بین (. با توجه به وجود رابطه هم=002/0p= ،926/0rهمچنین یادگیری سازمانی رابطة معناداری با چابکی سازمان دارد )

 تغییر در میزان چابکی %64های یادگیری سازمانی(، بین )قابلیتمتغیرها و فرض استقالل خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش

 نمایند.سازمانی را تبیین می

گذاران وزارت ورزش و جوانان توجه خاصی به شود، مسئوالن و سیاستمی های پژوهش پیشنهادبا عنایت به یافته گیری:نتیجه

های نو و خالق برای اصالح ساختار و عملکرد سازمان در جهت نیل به یک سازمان چابک عامل یادگیری کارکنان و ارائه شیوه

 ه باشند.داشت

 .سازمان یادگیرنده، سازمان چابک، یادگیری سازمانی، چابکی سازمانی، وزارت ورزش و جوانان های کلیدی:واژه
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 مقدمه

. کندمی پذیرانطباق هایاستراتژی به داشتن ملزم را آنها آن، سریع تغییرات که کنندمی فعالیت محیطی در کنونی هایسازمان

 عنوان به که است موضوعی شوند، موفق بینیپیش قابل غیر و پویا محیطی توانند درمی چگونه هاسازمان که مسئله این واقع در

 هایسازمان مجدد، بهنگام، مهندسی تولید مثل مختلفی راهکارهای هرچندشود. می شناخته امروز دنیای مهمترین چالش

 به تبدیل چابکی محیطی، چنین است. در آنها ترینمحبوب سازمان از گشتن چابک اما اند،شده معرفی سازی شبکه و مجازی

  .(1002، 2راویچاندوراند )دار سازمان عملکرد بر بسیاری تأثیراته ک است شده مهمی قابلیت

باشد. ویژگی اساسی آنها می 1ها در محیط پویای امروزی، چابکییکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت شرکتبنابراین 

به مفهوم کارا بودن در تغییرات و دادن  واژه چابکیدر واقع  (.1009، 9واندر و کورونیوس) تغییر و عدم اطمینان است ،این محیط

نایع پذیری صاز دست دادن رقابت پاسخ اثربخش به تغییر و عدم اطمینان محیطی است. تاریخچه چابکی به دوره رکود آمریکا و

 (.2993البرزی، مطرح شد ) 2332گردد و واژه چابکی سازمانی برای نخستین بار در سال باز می 2390این کشور در طول دهه 

 های( چابکی سازمانی، توانایی مواجهه با چالش2333) 4تعاریف متعددی برای مفهوم چابکی ارائه شده است. از نظر شریفی و ژانگ

تهدیدات جدید و غیرمنتظره محیط کسب و کار و کسب مزایای تغییرات و تحوالت به عنوان  برناخواسته، برای فائق آمدن 

( نیز چابکی سازمانی را توانایی سازمان برای بقاء و پیشرفت در محیطی با تغییرات مداوم و غیرقابل 2996کرمی ) هاست.فرصت

برداری از تغییر مداوم و سریع آن برای کیفیت عالی، های محیطی و بهرهچابکی به چالش، در واقعکند. بینی معرفی میپیش

آوری اطالعات، کارکنان و فرایندهای سو کردن فنهم ،و اساس آنشود گفته میپسند عملکرد عالی و خدمات یا محصوالت مشتری

 متفاوت یکدیگر با چابکی از موجود تعاریف چند هر .(1020، 2وورلی و الولر) پذیر استکاری در یک نظام همگن و انعطاف

 همچنین تولید .کنندمی تأکید چابکی به رسیدن جهت اساسی عامل دو عنوان به پذیریو انعطاف سرعت بر آنها همه اما هستند

 صورت به که نمود تعریف است اطمینان عدم تغییر و آن اساسی ویژگی که رقابتی محیط یک در پیشرفت و بقا توانمی را چابک

 (.1009، 6استرلینگدهد )می نشان العمل عکس مشتری خواسته بر اساس تغییر درحال بازارهای به مؤثر و سریع

)توانایی شناسایی تغییرات، واکنش سریع  2گیرد که شامل پاسخگوییمی چابکی در هر سازمان معموالً چند قابلیت را در بر

کند(، ها را در جهت اهداف و مقاصد سازمان فراهم میوری فعالیتها که بهرهای از توانایی)مجموعه 9گیری از آن(، شایستگیو بهره

)توانایی انجام  20)توانایی پردازش محصوالت و خدمات متفاوت و نیل به مقاصد مختلف با همان امکانات( و سرعت 3پذیریانعطاف

ها را مد (. اگر سازمانی به دنبال چابکی است باید این قابلیت2996کرمی، )است ترین زمان ممکن( ها و عملیات در کوتاهفعالیت

 (.2930زنجیرچی و الفت، نظر داشته باشد و تا جای ممکن آنها را در درون خود پرورش دهد )

ها باید یا تغییر ساختار دهند، یا خود را به ابزارهایی برای سازگاری با این در دنیای پر رقابت امروز، سازمان از طرفی دیگر

وان عنشود، بههای نامشهود و معنوی، که همان دانش نامیده میطوری که امروزه به سرمایههمجهز سازند؛ بتغییرات و کنترل آنها 

برابر تغییر و تحوالت، موفق و پیروز خواهند بود، که  هایی درشود. به بیان دیگر؛ سازمانیک عامل مهم و حیاتی نگریسته می

نامشهود و معنوی )دانش( خود را بهبود بخشند. اما در این میان نکته قابل توجه این است که حصول دانش و  ةبتوانند سرمای

                                                           
1 - Ravichandran 

2 - Agility 
3 - Vander and Koronios  

4 - Sharifi and Zhang  

5 - Worley and Lawler 

6 - Sterling 

7 - Responsiveness   

8- Competency  

9 - Flexibility  

10  - Speed  
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اندیشمند برجسته  2پیتر دراکر(. 2996رشمه و همکاران، های دانش سازمان، بدون یادگیری ممکن نیست )دستیابی به اندوخته

شود و حصول این دو نیز در ؛ زیرا ارزش از طریق نوآوری و تولید ایجاد میداندمیدانش  را های سازمانی، کلید موفقیتمدیریت

ید. تجربه آها به حساب میکننده اثربخشی سازمانکارگیری دانش است. به بیان دیگر انسان مجهز به دانش، کلید تعیینگرو به

صفاری و های یادگیرنده قرار گیرند )هایی هستند که در زمرة سازمانها آنترین سازماندهد در هزارة سوم، موفقنشان می

ر د خواهند شدهای سازمانی روبرو ریزی ننمایند، با دشواریهایی که برای فرایند مهم یادگیری برنامه(. سازمان2999همکاران، 

درستی ه شود که چنانچه بری مفید و یک عامل کلیدی برای توسعه محسوب میگذانوعی سرمایه ،چنین شرایطی آموزش

ها، ساالنه مبالغ زیادی را صرف ای داشته باشد و به همین منظور سازمانبازده قابل مالحظه دتوانریزی و اجرا شود میبرنامه

 .(1002و همکاران،  1گومزکنند )آموزش و بهسازی نیروی انسانی خود می

 متفاوتی هایدیدگاه از مختلف پژوهشگران و است یافته افزایش 9سازمانی یادگیری تحلیل و مطالعه اهمیت اخیر هایسال در

 میالدی 2300 سال (. هر چند پیشینه مطالعه در زمینه یادگیری سازمانی به1002گومز و همکاران، اند )آن پرداخته تحلیل به

گردد برمیـ  کرد مطرح سازمان و بهبود کارایی افزایش برای را کارکنان دیگر به یادگیری انتقال موضوع تیلور فردیک کههنگامی ـ

 هم کنار را در سازمان و یادگیری واژه دو 2369 سال در که بودند کسانی اولین 2مارچ و یرت سی (، اما1009، و همکاران 4یانگ)

ود، این مقوله (، با این وج1001، 6تمپلتون و همکارانکردند ) مطرح ادبیات در سازمانی ایپدیده عنوان به را یادگیری و دادند قرار

مطرح  3با انتشار کتاب پنجمین فرمان 9(MIT) از استادان دانشگاه 2میالدی توسط دکتر پیتر سنگه 2330 طور جدی از سالبه

های (. سازمان2996الهی و همکاران، )، توسعه یافت 20خیز تغییر و با عنوان افت 2332شد و با چاپ کتاب مکمل آن در سال 

کنند طور مستمر خود را از نو ساخته، کشف کرده و نیروی مضاعفی در خود ایجاد میهایی هستند که بهیادگیرنده، سازمان

( یادگیری سازمانی را توانایی یک سازمان به عنوان یک کل در کشف 2332) 22(. پروبست و باچل2999اسدی و همکاران، )

های جدید حل مسئله و ظرفیت جدید برای طوری که مهارتهای سازمان بهو اصالح آنها و همچنین تغییر دانش و ارزشخطاها 

های فرایند یادگیری سازمانی عبارتند شده، ویژگیبا توجه به تعاریف ارائه(. 1002، 21گورلیککنند )کار ایجاد شود، تعریف می

 29ستبیل گی (.2999اسدی و همکاران، ) های ممکن و تغییر در ذهنیت افراددودهاز: تغییر در دانش سازمانی، افزایش مح

سازوکارهای ایجاد تحول و دگرگونی را  دانش سازمانیاگر سازمانها بتوانند با چابکی و  ،گذار و مدیر ماکروسافت می گویدبنیان

فرآیندها،  ،تر از رقبااید سریعها بسازمان ،عبارتی بینی باشند. بهینده غیرقابل پیشد ایجاد کنند، دیگر نباید نگران آدر خو

 .(2996ی، جعفرنژاد و شهاب)یر دهند تغی خود را با استفاده از دانش ها و خدماتها، فرآوردهتقیم

که با توجه به عدم وجود رقابت و سرعت در بخش دولتی و در یک کلمه عدم وجود پویایی در محیط  معتقدندالبته برخی 

، 24رابرتس و گروورو بی ربط است، به خصوص که مطالعات آتی ) این بخش بی معنا در یکاری و عملیاتی آن، عمالً بیان چابک

                                                           
1 - Peter Drucker 

2 - Gomez  

3 - Organization Learning 

4 - Yeung  

5 - Cyert and March 

6 - Templeton 

7  - Peter Senge 

8  - Massachusetts Institute of Technology 

9  - The Fifth Discipline 

10  - The dance of change 

11  - Probst and Buchel 

12  - Gorlick 

13  - Bill Gates 
1 - Roberts and Grover 
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های تولیدی و خصوصی مین در سازمانأید چابک و چابکی ت( بیشتر به تول1021، 1و دوز و کوسونن 1022، 2چن و چیانگ، 1022

ا و در های آنهبخش دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیز نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواسته اما به اعتقاد ما، دارد؛اختصاص 

ی بخش خصوصی و تولیدی به چابکتر از همه هزینه، بیشتر از های سرعت و کیفیت و مهمراستای بالندگی و تعالی خود در زمینه

 (.2930رحمانی، نیاز دارد )

( 1020) 9تنها مطالعه در زمینه چابکی در ورزش و رویدادهای ورزشی توسط فارل و کانل احتماالً  با توجه به پیشینه تحقیق،

های در زمینه چابکی در برقراری امنیت بازی کهطراحی کردند 4ای با نام چابکی سازمانی المپیکنامه. آنها پرسشه استانجام شد

حیط پذیری و نیاز به تخمین پیچیدگی مالمپیک زمستانی ونکور کانادا و دارای ابعاد اندازه سازمان، مقاومت در برابر تغییر، انعطاف

های در بیمارستانژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که میزان چابکی ( در پ2930یارمحمدیان و همکاران )همچنین  بود.

 خصوصی تفاوت معناداریهای متوسط رو به باال است و چابکی سازمانی بین بیمارستان ،شهر اصفهان، اعم از خصوصی و دولتی

( نیز در پژوهش 2999اسدی و همکاران ) از طرفی دست نیامد.ه های دولتی تفاوت معناداری بوجود دارد ولی در بیمارستان

کارشناسان  سازمانی عملکرد با فردی سطح در مداوم یادگیری یادگیری سازمانی و عملکرد، نشان دادند بینخود در زمینه ارتباط 

 توانمندسازی، تیمی، یادگیری )یادگیری ابعاد دیگر بین داری وجود دارد. همچنینمعنی و مثبت ارتباط بدنی سازمان تربیت

کالنی  همچنین. شد مشاهده داری معنی و مثبت ارتباط سازمانی کارشناسان عملکرد راهبردی( با رهبری و سیستم در ارتباطات

های ( در فدراسیون1002نامه قابلیت یادگیری سازمانی گومز و همکاران )( در تحقیق خود با استفاده از پرسش2993و همکاران )

ا هسطح پایینی قرار دارد، و مدیران فدراسیونهای ورزشی ایران در یادگیری در فدراسیون به این نتیجه رسیدند که ،شی ایرانورز

سب فضای باز و آزمایشگری، کباید برای باال بردن سطح یادگیری فدراسیون خود جهت افزایش کارایی و برتری نسبت به رقبا، 

رابطه میان " قیقی با عنوان( در تح2930پاک نژاد و همکاران ) .را تقویت نمایند و انتقال دانش و تعهد مدیریت برای یادگیری

د به سازمان خوبه این نتیجه رسیدند که ادراک کارکنان از  "سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان تربیت بدنی

بین ابعاد سازمان و رابطه مثبت و معناداری  قرار داشتنوان یک سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در حد متوسط ع

دان به این نتیجه دست یافتند که ادراک کارمن ، همچنین آناندست آمده برای تغییر در سازمان تربیت بدنی بیادگیرنده و آمادگی 

با مدارک تحصیلی مختلف، نسبت به میزان آمادگی سازمان برای تغییر و میزان برخورداری از ابعاد سازمان یادگیرنده متفاوت 

یجه به این نت "،ی و چابکی سازمانی در مدیریت تغییر و تحول نظام سالمتیادگیر"در تحقیقی با عنوان  (2992) یکرمان .است

 ثرتری با تغییر وؤسازند برخورد صحیح و مابکی و یادگیری سازمانی دو عاملی هستند که مدیر را قادر میدست یافت که چ

توانند منجر به رشد و سازگاری بهتر های پدید آمده به بهترین نحو استفاده نماید. همچنین میفرصت تحوالت داشته باشد و از

 .و مدیریت صحیح تغییرات شوند

ها با عوامل قرار دارند. ارتباط و تعامل این سازمان ایهای ورزشی عصر حاضر در معرض تغییرات ناپیوستهسازماندر واقع 

عوامل اجتماعی،  ،تر از همهو مهم المللیهای ورزشی، ملی و بینمختلفی چون دولت، بخش خصوصی، حامیان مالی و سایر سازمان

 اسدی وها ایجاد کنند )اند تا محیطی پرتالطم را برای این سازماندست هم دادهبهاقتصادی، سیاسی و فرهنگی همگی دست

 تمامی بر اثرگذار ترین مرجععالی، که باشدمی، وزارت ورزش و جوانان ورزشیهای سازمان این یکی از(. 2999همکاران، 

 کشور از خارج و داخل مختلف هایبا سازمان وسیعی ارتباطات است و در ایرانبه جوانان  مربوط ورزشی و مسائل هایفعالیت

 همانند دیگر و دارد کشور سرافرازی و پایدار توسعة سالمت، و ورزش سطح ارتقای در چشمگیری نقش دارد. عالوه بر این،

                                                           
2 - Chen and Chiang 

3 - Doz and Kosonen 

4 - Farrell and Connell 

5 - Olympics Organizational Agility    
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ف اهداست. با توجه به ا سازمان کاری سطوح تمام در مستمر یادگیری نیازمند خود، سازمانی اهداف به نیل راستای در ها،سازمان

در صورتی که کارکنان آن دانش خود را با تغییرات محیطی افزایش ندهد و  ،(2999صفاری و همکاران، ) وزارت ورزش و جوانان

 ایزایندهفجوابگوی محیط پر تالطم داخلی و رقبای بیرونی که با سرعت  احتماالً پذیری الزم برخوردار نباشند،از چابکی و انعطاف

 . نخواهد بودیادگیری و سازمان یادگیرنده در حال حرکت هستند،  سمتبه 

)باالخص وزارت های ورزشی چابکی سازمان وخارجی در زمینه یادگیری  با توجه به محدودیت مطالعات انجام شده داخلی و

 که مطالعاتی اغلب همچنین با توجه به اینکهو های دولتی مؤثر بودن این متغیرها در بهبود عملکرد سازمان ،ورزش و جوانان(

تعیین رابطه تا به  شدبر آن  محقق ،است قرار داده هدف را غیرورزشی هایسازمان گرفته، انجام سازمانی یادگیری حوزة در

که  ـ ن وزارت ورزش و جوانان به عنوان یک سازمان ورزشیاز دیدگاه کارشناسا چابکی سازمانی های یادگیری سازمانی باقابلیت

 .بپردازد ـ داردنیاز به تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده را احتماالً 

 روش شناسی

جامعة  با توجه به هدف پژوهش،همبستگی است که به شکل میدانی به اجرا درآمده است.  ـ توصیفی روش پژوهش حاضر از نوع

آماری مورد نظر این تحقیق، تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران بودند )منظور از کارشناس، 

اند که حداقل مدرک کارشناسی یا پست رسمی کارشناس دارند عالوه بر این، به صورت تمام وقت مجموعة کارکنانی از سازمان

 شرایط دارای کارشناسان کل تعداد ،وزارتخانه این اداری مدیریت اند(. با توجه به آماردر سازمان مورد بررسی مشغول فعالیت

 با که دهندمی تشکیل را پژوهش این آماری نمونة نفر 263 مورگان، جدول به توجه با و استه بود نفر 900 حدوداً، مذکور

اطالعات  گردآوری برای گردید. آوریجمع نامهپرسش 299تعداد  نهایت در ند.شد گزینش تصادفی گیرینمونه روش از استفاده

نامه مذکور در ( استفاده شد. الزم به ذکر است، پرسش1002) گومز و همکاران نامه استاندارد قابلیت یادگیری سازمانیاز پرسش

گویه  22نامه شامل ( مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسش2993( و کالنی )2992تحقیقات مختلفی نظیر خاکزاربفروئی )

و انتقال و  گویه 2گری ، فضای باز و آزمایشگویه 9، دید سیستمی گویه 2قابلیت یادگیری سازمانی )تعهد مدیریت  4برای 

 گیری اندازه بهبود" درکتاب مندرجاستاندارد  سازمانی چابکی نامهباشد. همچنین پرسشگویه( می 4سازی دانش یکپارچه

زنجیرچی و پژوهش ـ  رسید چاپ به بار اولین برای 1002 سال در کهـ  آمریکا( مدیران )موسس انجمن 2اسپایدزر نوشته "عملکرد

، ترجمه و در 1)انگلیسی به فارسی، فارسی به انگلیسی، مجدد انگلیسی به فارسی( (، بر اساس روش توصیه شده2999الفت )و 

ای، که گزینه 2ال ؤس 90نامه نهایی، حاوی و پس از اعمال تغییرات الزم، پرسش مورد استفاده قرار گرفتای آزمایشی مطالعه

کار  دهد، بهمورد سنجش قرار می (مدیریت تغییر، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت منابع انسانی)لفه ؤم 9چابکی سازمانی را در 

بندی شد. ( رتبه2تا بسیار زیاد= 2پیوستار )بسیار کم=ها بر اساس مقیاس لیکرت در یک نامهامتیازدهی پرسش برده شد. نحوه

نفر از اساتید مدیریت ورزشی در این زمینه کمک گرفته شد و سپس جهت  20ها از نامهجهت تعیین روایی محتوایی پرسش

نامه این پرسش نفر( انجام گرفت و ضریب پایایی 90نامه توسط نامه، یک مطالعه مقدماتی )با تکمیل پرسشتعیین پایایی پرسش

دست ه ( ب=399/0α( و چابکی سازمانی)=342/0αبا استفاده از آزمون آلفای کرونباخ درحد قابل قبولی برای یادگیری سازمانی )

 گیری بود.آمد، که حاکی از ثبات ابزار اندازه

عیت و وض سابقه خدمتشناختی کارکنان از قبیل سن، جنسیت و نامه، اطالعات جمعیتهمچنین در بخش دیگری از پرسش

های آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش ها از روشبرای تجزیه و تحلیل آماری یافتهآوری گردید. جمع شغلی و مقطع تحصیلی

                                                           
1 - Spitzer 

2 - Forward-Backward 
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میرنوف، اسـ  آمار استنباطی )کالموگروف ر، جداول توزیع فراوانی( و. بخش آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیاشدمجزا استفاده 

( به کمک نرم افزارهای ≥02/0pداری )( در سطح معنیفریدمن آزمون رتبه بندیو  یون چندگانهرگرس پیرسون،مبستگی ضریب ه

 انجام گرفت. Excel, SPSS آماری

 هایافته

 و (%43مرد ) کارشناسان از نفر 62حاکی از آن بود که، تعداد  نامهپرسش کنندگانلیتکمی شناختتیجمع به مربوطی هاافتهی

 از شیب) افراد تیاکثر نیهمچن. بود ســال 29 هاآن خدمت ســابقه نیانگیم و 92 نآنای ســن نیانگیم. بودند (%22زن ) نفر 69

ــی دارا( 20% ــانس ویتحص ــی دارای مابق و باالتر الت لیس ــتخدامی نیمی از  بودند. ترپلم و پایینیدفوق التیتحص ــعیت اس وض

 .ودرسمی و رسمی آزمایشی و نیم دیگر قراردادی و پیمانی ب ،کارکنان

 زدیک بهن محاسبه شده ی پژوهش چابکی سازمانی و یادگیری سازمانیِرهایمتغبر اساس نتایج توصیفی، میانگین 

ـــندیم( 9نقطه مرکزی ) ـــازمانی برای مباش ـــانی ؤ. نمره میانگین مربوط به متغیر چابکی س لفه مدیریت منابع انس

یت تغییر ؤ، م(26/0±24/1) مدیر فه  جامع )ؤو م (22/1±43/0)ل یت  یت کیف مدیر فه  ( بود و در متغیر 61/1±22/0ل

ـــازمانی نیز نمره میانگین مربوط به م ـــازی ؤ، م(91/1±29/0)لفه تعهد مدیریت ؤیادگیری س لفه انتقال و یکپارچه س

بود. این یافته بیانگر  (49/1±42/0)لفه دید سیستمی ؤو م (91/1±92/0)لفه فضای باز و آزمایشگری ؤ، م(42/0±46/1)

ست که وضعیت فعلی  این سازمانی در رهایمتغا سازمانی و یادگیری  در حد  وزارت ورزش و جوانانی پژوهش چابکی 

 قرار دارند.  متوسط و پایین تر

 ستفادها فریدمن آزمون از یکدیگر با سازمانی چابکی هایقابلیت تفاوت بررسی منظور به حاضر مطالعه در ،در ادامه

 جدول(. )<02/0p)دارد ن وجود معناداری تفاوت سازمانی چابکی قابلیت 9 بین که بود آن بیانگر آزمون این نتایج. شد

2.) 

 آنها بندیرتبه و سازمانی چابکی هایقابلیت مقایسه برای فریدمن آزمون نتایج ـ 9 جدول

 معناداری سطح آزادی درجات دوخی آماره مقدار رتبه میانگین مؤلفه

 31/2 مدیریت تغییر

 31/2 مدیریت منابع انسانی 092/0 1 09/2

 26/1 مدیریت کیفیت جامع

 نتایج مربوط به بررسی همبستگی ،های مورد بررسی چابکی سازمانی و یادگیری سازمانیبا توجه به نرمال بودن توزیع داده

ـــان داد، بین متغیر پیش 1ها مطابق جدول بین متغیر ـــازمانی کارمندان نش ـــازمانی و متغیر مالک چابکی س بین یادگیری س

ـــی ارتباط بین م=002/0p=، 926/0rارتباط قوی مثبت و معناداری ) ،وزارتخانه های لفهؤ( وجود دارد. از این رو به منظور بررس

ساس نتایج ب ست آمده، ارتباط مثبته متغیرهای وارد در پژوهش بر ا شد ) د شاهده  (. لذا با 1( )جدول >02/0pو معناداری م

 سو با چابکی سازمانی است.توان گفت تعامالت یادگیری سازمانی، همتوجه به مقدار ضریب همبستگی می

 بین یادگیری سازمانی و متغیر مالک چابکی سازمانیهای  متغیر پیشمؤلفهبررسی ارتباط بین  ـ 2جدول 

 مدیریت کیفیت جامع مدیریت منابع انسانی مدیریت تغییر متغیرها

 214/0** 242/0** 662/0** تعهد مدیریت
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 692/0** 622/0** 691/0** سازیانتقال و یکپارچه

 612/0** 692/0** 624/0** فضای باز و آزمایشگری

 209/0** 222/0** 622/0** دید سیستمی

 ( معنادار است. P>02/0)سطح در **       

خطی بین متغیرها و فرض استقالل خطاها از یکدیگر، ، پس از تأیید وجود رابطه هم9نتایج جدول باتوجه به 

شدند. همچنین باید عنوان کرد که جهت  به روش همزمان متغیرهای تحقیق در یک بلوک مجزا وارد مدل رگرسیون

تا  2/2ن واتسون در محدوده )استفاده از آزمون رگرسیون به عنوان یک پیش فرض، می بایست مقدار آزمون دوربی

شود، بلوک طور که در جدول فوق مشاهده میبدست آمد. همان 03/1نتایج پژوهش، مقدار آزمون، بر ( باشد که بنا 2/1

A باز و  سازی، فضایبین یادگیری سازمانی )تعهد مدیریت، انتقال و یکپارچههای متغیر پیشلفهؤکه در برگیرنده م

 نمایند.تغییر در میزان چابکی سازمانی را تبیین می % 64باشد، سیستمی( میآزمایشگری و دید 

 نمرات چابکی سازمانی برای پیش بینی: آزمون تحلیل رگرسیون  ـ3جدول 

آزمون دوربین 

 واتسون
 معیار انحراف سطح معنی داری 

تنظیم  Rمجذور

 شده
 مدل R Rمجذور

03/1 002/0 99/0 62/0 64/0 92/0 2 

 پیشگو: یادگیری سازمانی )تعهد مدیریت، انتقال و یکپارچه سازی، فضای باز و آزمایشگری و دید سیستمی( متغیرهای

 متغیر مالک: چابکی سازمانی

باشد معنادار می 02/0( که در سطح =002/0pو سطح معناداری به دست آمده ) =23/22Fلذا در ادامه با توجه به مقدار 

(02/0P<می ،) های لفهؤم ،متغیرهای مستقل قادرند تغییرات متغیر وابسته را به خوبی تبیین کنند. بر این اساستوان گفت که

 (.4ثیر هر کدام در ادامه نمایش داده شده است )جدول أبین یادگیری سازمانی به همراه ضرایب تپیش

 روش همزمانضریب رگرسیونی هر یک از متغیرهای وارد در تحقیق بر عملکرد سازمانی به  ـ 8جدول 

 شاخص آماری مدل

 ضرایب غیر هنجاری

 داریسطح معنی T بتای استاندارد شده
 ضرایب رگرسیون

 خطای استاندا

 رد

 002/0 19/20 - 03/0 02/2 عدد ثابت

 002/0* 26/4 426/0 06/0 131/0 تعهد مدیریت

 002/0* 43/9 902/0 06/0 119/0 دید سیستمی

 496/0 -633/0 -063/0 02/0 -043/0 فضای باز و آزمایشگری

 009/0* 09/9 160/0 02/0 222/0 انتقال و یکپارچه سازی

 دار است.   معنی (P≥02/0)در سطح *     

باشند و با توجه به چابکی سازمانی مرتبط نمی باهای یادگیری سازمانی لفهؤهمه م که توان گفت، می4بر اساس جدول 

دید سیستمی )مقدار (، 426/0تعهد مدیریت )مقدار ضریب بتا  ثیر، عبارتند از:أباالترین ضریب ت ها، به ترتیبلفهؤضریب بتای م

های حاصل، معادله رگرسیون به صورت یافته برلذا بنا . (160/0سازی )مقدار ضریب بتا انتقال و یکپارچهو  (902/0ضریب بتا 

 باشد. زیر می

 چابکی سازمانی = 02/2)انتقال و یکپارچه سازی( +  16/0)تعهد مدیریت(  +  426/0)دید سیستمی(  +   902/0
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ی سازی و تعهد مدیریت و دید سیستمی توانایلفه انتقال، یکپارچهؤبینی چابکی سازمانی سه مبر این اساس به منظور پیش

 ثیر مشخص شده متفاوت است.أداشته و نقش هر یک بر حسب ضرایب ت تبیین را

 گیرینتیجهبحث و 

ـــازمان ـــل از نوآوریامروزه س های متغیر بازار و تغییر در های تکنولوژیک و محیطهای زیادی در مواجهه با افزایش رقابت حاص

شتریان قرار گرفته ضای م شتن پیشکه به نظر می ،اندتقا سد با دا صور آن و از آن فراتر پذیرش وقوع ر سبت به تغییر، ت آگاهی ن

توانند مسیر تغییر را تعیین کرده و حتی خود عامل تحقق آن باشند. زیرا بهترین راه ، بهتر میهراس از آن قطعی تغییر به جای

(. از آنجا که یادگیری و چابکی ســازمانی از عناصــر مهم در 2996مالحســینی و مصــطفوی، ) بینی آینده، خلق آن اســتپیش

، در نتیجه (2992کرمانی، ) شوندهای ورزشی محسوب میجمله سازمانهای پویا و در حال تغییر امروزی و از اثربخشی سازمان

سازمانی و رابطه آنها و همچنین پیش سازمانی و چابکی  سیون برای این دو در این پژوهش میزان ابعاد یادگیری  بینی مدل رگر

 به عنوان یک نهاد ورزشی ارائه شد.  وزارت ورزش و جوانانلفه در مؤ

( %22را زنان ) ( و نیم دیگر %43ها نشان داد که نیمی از کارشناسان را مردان )آزمودنی شناختیتجمعیهای بررسی ویژگی

ای هتشکیل دادند، که با توجه به وجود نیروهای خبره و تحصیل کرده زن و همچنین لزوم توسعه حضور بانوان در سطح فعالیت

شیفرهنگی و  شر ورز ستفاده از این ق سب ا ضعیت منا صی آن میوزارتخانه و بخشدر بدنه ، بیانگر و ص شد. های تخ  گینمیانبا

سال قرار داشت که نشان دهنده استفاده  29سال و سابقه کاری  92وضعیت سنی و سابقه خدمتی پاسخگویان، در دامنه سنی 

افزایش جهت  ،انگیزه نیروی جوان و با اســتخدام، با این همهباشــد. می وزارت ورزش و جواناندر پیکره  تجربههای با از نیروی

ــازمان و ورود دانش جدید در مقابل تغییرات انعطاف ــبافزایش و  نیروی محرکی برای تواندمی ،به این س  و یادگیری دانش کس

از پاسـخگویان مورد مطالعه  دو سـومباشـد. از نظر سـطح تحصـیالت نیز حدود های وزارتخانه در جهت بهبود فعالیتسـازمانی 

 محیط در تغییر افزایش باباشد. بنابراین می ورزشیلیسانس و باالتر بودند، که نشان دهنده سطح باالی تحصیالت در این نهاد 

سب سازمان باید آن، شدن تررقابتی و کار امروزی و ک صیل کرده  به این  سانی منعطف جوان تح ستم تولیدی و نیروی ان سی

 داد. پاسخ مشتریان نیازهای تمامی به آن کمک با توانمی که نیرویی شودمجهز 

 اسیمق خرده که دهدیم نشــانهای یادگیری ســازمانی قابلیتهای مؤلفهبندی میانگین های حاصــل از اولویتبررســی داده

ستمی سی شترین  ،دید  سازمانی به خود را در بین قابلیت (49/1±42/0) نیانگیمبی صاص دادهای یادگیری  این  ،هر چند .اخت

ــط به اختالف آنچنان بارز نبود و میانگین همه قابلیت ــفاری و هم یهایافته با جینتا نیا پایین بودند، وها در حد متوس کاران ص

صوص ( در2993کالنی و همکاران ) ( و2996(، الهی و همکاران )2992) شی  هایسازمان در یسازمانی رییادگسطح  خ ورز

ــاید بتوان به جامعه و ( مغایرت دارد2992و همکاران ) خاکزاربفروییولی با تحقیق  دارد مطابقت ایران . این عدم همخوانی را ش

 وزارت ورزش یک ســازمان دولتی، مربوط دانســت، چرا که ردهای مورد مطالعه وجود داشــرایط کاری متفاوتی که در ســازمان

ــت، و یادگیری کارکنان برای مدیریت مجموعه اهمیت ــتان در ولی داردنزیادی  اس ــب، خلق و بیمارس منتقل ها باید دانش کس

شکل نه. به نظر میشود سد این م سازمانر شتر  سطح وزارت ورزش و جوانان بلکه در بی شاید تنها در  های ایران وجود دارد. 

سازمان محیط انحصاری و غیر  سازمان با چرا که وضعیتی شده باشد،وجود آمدن چنین هها و احتماالً وزارتخانه، باعث برقابتی 

ــتفاده از ایده ــورت اس ــای  باهای جدید و مش تواند در مقابل رقبایی که به طور روزافزون در حال تغییر و باال بردن می خوداعض

سطح و حتی باالتر از رقبای یشسطح علمی خو ستند، مقابله کرده و خود را هم  سبقت وقتی رقیبیقرار دهد، ولی  شه  جهت 

ی در طور کلی یادگیری سازمانکسب و انتقال دانش و به ایمدیریت و کارکنان دلیلی بر ،در این حوزه وجود نداشته باشد نرفتگ

ـــازمان ندارند ـــازی د با تالش کافی برای بهینهنتوانمی . لذا مدیران این وزارتخانهآن س ـــطح وس  های یادگیریقابلیت ارتقاء س
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انداز کارکنان، اهمیت دادن به فضای باز توسط مدیران مجموعه و یادگیری، دید سیستمی و چشم)تعهد مدیریت برای  سازمانی

ــی ایده ــازمان( انجام آزمایش ــازمانی کارکنان خود و باال بردنها و همچنین انتقال دانش در س ــازمان را به یک  ،دانش س این س

 .سازمان یادگیرنده تبدیل کنند

سی داده صل از اولویتهای حاز طرفی دیگر، برر سازمانی های لفهؤبندی میانگین ما شانچابکی   اسیمق خرده که دهدیم ن

به خود اختصاص  های چابکی سازمانی( و باالترین رتبه را در بین مؤلفه61/1±22/0بیشترین میانگین ) ،کیفیت جامعمدیریت 

سط به پایین بودندمیانگین همه قابلیتها آنچنان بارز نبود و لفهؤسبت به دیگر من این اختالف چند، هر. داد این  .ها در حد متو

کاران ) یان و هم مد یارمح با تحقیق  تایج  کاران )( 2930ن کاران همخوان ( 2930و زنجیرچی و هم با تحقیق یعقوبی و هم و 

های مورد بررســی جامعه تواند مربوط بهکه می باشــدمیبندی ناهمخوان ( از نظر اولویت2993پور و ســالجقه )و نیک ،(2932)

شد. ست آمده در این متغیر، میهبا توجه به میانگین ب با ست یافت که، چابکی در د ان وزارت ورزش و جوانتوان به این نتیجه د

سط به  سازمانی در حد متو سزایی را ایفا می کیفیت جامعقرار دارد و مدیریت  پایینهمانند یادگیری  ند. کدر این زمینه نقش ب

 ،یریگمشارکت دادن هر چه بیشتر کارکنان در فرایندهای سازمانی به ویژه تصمیم ،کیفیت ارائه خدماتتأکید بر اصول  رواز این

بازخور ســریع از مشــکالت  ، کســبســرعت در پاســخگویی و حذف کاغذبازیهای جدید آنها، و حمایت از  عقاید، نظرات و ایده

تأمین رضایت شغلی کارکنان از جمله  و انانمشارکت جو ،مدیریت و رهبری بازهای استفاده از سبک ،وجود آمده در سازمانهب

 توانند برای بهبود شرایط استقرار چابکی سازمان انجام دهند.می ماتی هستند که مدیران و مسئوالن وزارتخانهاقدا

سازمانی و خرده مقیاسهمچنین یافته سازمانی و چابکی  شان داد، بین یادگیری  وزارت ورزش و ها در های آنهای تحقیق ن

نان با تحقیق کرمانی و همکاران ) (.r ،002/0=p =926/0مثبت و معناداری وجود دارد ) ،رابطه قوی جوا ته  یاف و  (2992این 

ــت و تحقیق ناهمخوانیهم (2930نژاد و همکاران )پاک ــو اس ــت.با آن  س ــتگی  وجود نداش ــریب همبس لذا با توجه به مقدار ض

ــازمانی، همتوان گفت می ــت.تعامالت یادگیری س ــازمانی اس ــو با چابکی س ــتناد به یافته س ش کید بر نقأهای تحقیق و تبا اس

ک از هر ی متوسطو با توجه به سطح  وزارت ورزش و جوانانعنوان یکی از عوامل مرتبط با چابکی کارکنان یادگیری سازمانی به

ـــازمانی کارکنابعاد قابلیت دانش و اطالعات کاری کارکنان، یکی از  ارتقایان، تالش برای بهبود و های یادگیری و چابکی س

ــرط ــئوالن و ؛ های ارتقای چابکی در آنها خواهد بودمهمترین پیش ش ــتر مس ــیدن به این مهم و حفآ آن، توجه بیش الزمه رس

 ی اصالح ساختار و عملکرد سازمانهای نو و خالق برایادگیری کارکنان و ارائه شیوهآموزش و به عامل  وزارتخانهگذاران سیاست

شدمی شیوه ، از جملهبا سطوح مختلف و همچنین اهداف فردی و هااین  سهیل و ترغیب یادگیری در  شکالت، ت سی علل م ؛ برر

 گروهی در جهت نیل به یک سازمان چابک است.

ســیســتمی در یادگیری ســازمانی بر ســازی و تعهد مدیریت و دید های انتقال و یکپارچهلفهؤتأثیر م تحقیق هاییافته طبق

سازمانی فزاینده می شاخصچابکی  شد و  بیین از این رو نظر به ت .های یادگیری به خوبی توانایی تبیین نقش چابکی را دارندبا

اشت د اظهارتوان سازی و تعهد مدیریت و دید سیستمی میهای انتقال و یکپارچهلفهؤدرصدی یادگیری بر چابکی، و نقش م 64

ستره انتقال که سب داخلی دانش از ایگ سب تعامل طریق از سطح افراد در شده ک سه راهاز  جدید دانش و ک  یکپارچه و مقای

ـــده منتقل دانش نمودن ـــازی دانش را به همراه میافراد، انتقال و یکپارچه فعلی و دانش ش  اهمیت آورد. همچنین درکس

سازمان مطرح است که خود  در بنیانی ارزش یک عنوانمدیریت به توسط دانش و انتقال خلق کسب، فرهنگ توسعه و یادگیری

که  شــودمیوجود زبان مشــترک باعث یکپارچگی دانش در نهایت  گردد.می وزارت ورزش و جوانانســاز تعالی چابکی در زمینه

ــت ــازمانی اس ــعه یادگیری س ــتر بین  ،(2993کالنی و همکاران، ) خود یک جنبه کلیدی برای توس و این باعث هماهنگی بیش

  گردد. های وزارتخانه و ارتقای آگاهی آنان از چگونگی مشارکت برای رسیدن به آن اهداف میبخش
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ـــنجش م ـــان وزارت ورزش و جوانان لفهؤدر مجموع با عنایت به مطالب فوق و نظر به س ـــناس  مقوله تأثیرات وها در کارش

جهت باالتر بردن  ،وزارتخانه مدیران عالی و میانی شــودمی پیشــنهاداهمیت موضــوع،  و چابکی ســازمانی بر ســازمانی یادگیری

 یشنهادپ همچنین دهند. نشان سازمانی ادگیریی هایقابلیت ایجاد به بیشتری پذیری و چابکی سازمان خود، حساسیتانعطاف

 به مدیران سطوح مختلف وزارتخانه هایقابلیت ایجاد چگونگی و سازمانی یادگیری اهمیت درک برای الزم هایآموزش شودمی

سب دانش توانندمی وزارتخانه کارکنان با رتباطا ایجاد قابلیت به توجه با افراد این. شود داده  آن ایهبخش سایر به را شده ک

. در پایان شد خواهد نیز آزمایشگری و باز فضای و سیستمی دید هایقابلیت بهبود باعث دانش انتقال است بدیهی. دهند انتقال

ـــایر  وزارتخانهباید گفت، عوامل چابکی برای  ـــازماندر دنیای متالطم امروزی، جهت رقابت با س ـــی )کمیته ملی س های ورزش

سیون ست. همچنین  ارباب رجوعو ارائه خدمات به  های ورزشی(المپیک، فدرا تواند با ایجاد می وزارت ورزش و جوانانضروری ا

مین و خدمات، توسعه أسپاری تهایش، از جمله؛ استقرار ساختار سازمانی منعطف، برونو بهبود زیر ساختهای جدید استراتژی

وجه د. با تههای چابکی را در خود افزایش دد قابلیتتوانمواجهه با تغییرات محیطی بپردازد تا ب بهای کارکنان و آمادگی حرفه

ــطح ــخگویی به نیازهای ارباب ر، راهکاوزارت ورزش و جوانانچابکی  پایین به س  جوع، بهبود قابلیترهایی از جمله؛ قابلیت پاس

ــتفاده از قوتتغییر و انعطاف ــتپذیری، اس ــن، انعطاف این وزارتخانههای ها و فرص پذیری در مواجهه با تغییرات در به نحو احس

پیشـــنهاد  به این ســـازمان زیر مجموعه هایادارات کل و ارگانحجم خدمات به مراجعین و ارائه خدمات ســـریع و به موقع به 

چه این سازمان در پی ماندن در صحنة رقابت و همگام بودن با تغییرات سریع دنیای کنونی باشد، نیازمند دانش، چنان گردد.می

ست. به نظر می سازمان یادگی هایبرخورداری از ویژگیرسد سرعت، انعطاف و تغییر ا سازمان  در تواندمیرنده یک  آمادگی این 

 مؤثر باشد. تبدیل شدن به یک سازمان چابک، برای

 تشکر

شرکت شکر و قدردانی خود را از کارکنان محترم  سیله مراتب ت سندگان مقاله، بدین و کننده در این تحقیق که با وجود نوی

 نمایند.مشغله کاری فراوان ما را یاری کردند، ابراز می

 منابع

رابطة بین یادگیری و عملکرد سازمانی در (. 2999) .و دوستی، مرتضی ؛قربانی، محمدحسین ؛قنبرپور، امیر ؛اسدی، حسن

 .192-142، 2، نشریه حرکت، کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران

های صنعتی در شهرک( )مورد بررسی صنایع مستقر AMSموانع استقرار سیستم تولید چابک )(. 2993) .البرزی، علی اصغر

 نامه کارشناسی ارشد )چاپ نشده(، دانشگاه گیالن.پایان .گیالن(

های یادگیرنده در نهادهای ورزشی شناسایی موانع زیربنایی ایجاد سازمان. (2996) .پورآقایی، زهرا و ؛وصالی، مجید ؛الهی، علیرضا

 .12-94، (94)94نشریه حرکت،  .جمهوری اسالمی ایران

(. رابطه میان ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در سازمان 2930) .و هنری، حبیب ؛کارگر، غالمعلی ؛احمدنژاد، پاک

 . 243 – 269، 21نشریه مطالعات مدیریت ورزشی،  .تربیت بدنی جمهوری اسالمی ایران

ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان ارتباط بین (. 2930) .و زارعیان، حسین ؛میرزایی، فهیمه ؛پورسلطانی، حسین

 .23 -20، (2)2های مدیریت و علوم ورزشی، نشریه پژوهش .پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 – 94سسه کتاب مهربان نشر، تهران، ؤم .ای بر چابکی سازمانی و تولید چابکمقدمه(. 2996) .ی، بهنامو شهاب ؛جعفرنژاد، احمد

23. 



 کالنی و همکاران                                                     9/ شماره 9 سال/ 9312 پاییز و زمستانمدیریت منابع انسانی در ورزش/ 
 

43 

های بررسی رابطه بین پذیرش فناوری اطالعات و چابکی سازمانی از دیدگاه مدیران ارشد سازمان(. 2930) .رحمانی، گیتی

 .پایان نامه کارشناسی ارشد )چاپ نشده(، دانشگاه سنندج .دولتی)نهادهای عمومی( در استان همدان

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند بررسی و مقایسه (. 2996) .و احمدی، فخرالدین ؛بدرقه، علی ؛رشمه، جواد

 .92 -24، 29های تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد، نشریه پژوهش .و مدارس عادی شهر تهران

، فصلنامه های الکترونیک ایراننقش فناوری در دستیابی به چابکی در شرکت(. 2930) .و الفت، لعیا زنجیرچی، سید محمود؛

 .14 -40، (2)9سیاست علم و فناوری، 

مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان تربیت بدنی، (. 2999) .و جاللی فراهانی، مجید ؛حمیدی، مهرزاد ؛صفاری، مرجان

 .222- 213، صص 11پژوهش در علوم ورزشی،  .کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی آموزش و پرورش

ششمین همایش ساالنه دانشجویان  .در مدیریت تغییر و تحول نظام سالمتیادگیری و چابکی سازمانی (. 2992) .کرمانی، بهناز

 .www.mgtsolution.comمدیریت خدمات بهداشت و درمانی کشور، سایت 
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Abstract 

Objective: The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational 

learning capabilities and organizational agility in Iran's Ministry of Sports and Youth. 
Methodology: Research method was the type of descriptive-correlation and the statistical 

population included of all experts of this ministry in the year 2013. According to Morgan table, 

169 subjects constituted the study statistical sample (n=169). For this purpose, organizational 

learning capability (Gomez, 2005) and organizational agility (Spitzer, 2007) questionnaires 

were used that reliability by Cronbach's alpha was (α=0.945 & 0.938). Descriptive and 

inferential statistics methods were utilized for data analysis at a significant level (p≤0.05). 

Results: Research results indicated that the systems perspectives subscale for organizational 

learning (2.48±0.45) and total quality management for organizational agility (2.62±0.57) 

acquired the highest average in comparison with the other variables dimensions. Also, there 

was a positive and significant correlation between organizational learning and organizational 

agility (p=0.001, r=0.816). According to the linear relationship among variables and the 

assumption of errors independence from each other, predictor variables (organizational learning 

capabilities) revealed 64% changes in the rate of organizational agility. 

Conclusion: Totally, according to the findings of this research, it is recommended that the 

Officials and policymakers ministry of sports and youth to pay special attention to the staff 

learning and provide creative and innovative ways to improve the structure and functioning of 

the organization In order to achieve have an agile organization. 

Key words: Learner organization, Agile organization, Organizational learning, Organizational 

agility, Ministry of sports and youth. 
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