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 دهيچک

شهر اصفهان  یورزش يدر باشگاه ها یسازمان يريادگیزان يسه میق، مقاين تحقیاهدف از

 یدانيکه به صورت م بود یشیمايپ یفيتوص بود. روش پژوهش 3333زو یا اساس استانداردبر

فوالد  -شهراصفهان  یباشگاه ورزش چهار ه کارکناني، شامل کليه آمارجامع. ام شدانج

پسند  یتي( و فوالد ماهان، گ3333زو ینامه استاندارد ايگواه يدارا، ذوب آهن )مبارکه سپاهان

انتخاب  ن نمونهبه عنوا نفر 453 از بين آن هاکه بودند ( 3333زو ینامه استاندارد ايفاقد گواه)

دارا و فاقد  یورزش يدر باشگاه ها یسازمان يريادگیزان ين ميکه ب ندها نشان دادافتهی. ندشد

زو یا يدارا یورزش يهاباشگاه یسازمان يريادگیزان يم. وجود دارد يدارمعنا تفاوت 3333زو یا

که است از آن  ی. نتایج پژوهش حاکاست 3333زو یفاقد ا یورزش يهاشتر از باشگاهي، ب3333

ایزو، توجه بيشتري به مباحث یادگيري و حمایت از تفكرات  يدارا یهاي ورزشدر باشگاه

 جدید و خالقانه شده است.

 .یباشگاه ورزش ، 3333زو یاستاندارد ا، یسازمان يريادگی  :گان کليديواژ

                      Email:Zahra.noori90@yahoo.com          :                       *نویسنده مسئول
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 مقدمه
به  یط رقابتیکسب وکار، مح يهاطهیو توسعه ح يبا گسترش دانش و فن آور، در عصر کنونی

 مشکل ساخته استها سازمان از ياریبس يرا برا ده که بقایل گردیپرچالش تبد یطیمح

 که کند یجاب میها اازماننظام حاکم بر س یدگیچیپ. (1311 دوستی،قربانی،  قنبرپور، ،اسدي)

قه یتا سل و زیر نظر کیفیتی واحد درآیند باشند ياد شدهییمشخصات تأ يکاالها و خدمات دارا

سازمان استاندارد  ياز سواعالم شده  يهاشناسه بر آن ها حاکم نگردد. يفرد يهامصلحت ها و

 و یبه مشخصات فن ،داستاندار د آمده است.یپد ین هماهنگین چنیمتأ ي، برازو(ی)ا یجهان

بوده و با  ی، فن و تجربه مبتنرفته شده علمیج پذینتاشود که بریگفته م یمدارک قابل دسترس

ه و توسط یهمه دست اندرکاران ته یو توافق ضمن يجامعه، با همکار يء بهره ورارتقاءهدف 

 .(1311خداپرستی، ) باشدده یب رسیمعتبر به تصو ينهاد

زو یا يهدف استانداردها. باشد یم 0999زو یا يسراستانداردهاي ، داز انواع استاندار یکی

، به عنوان تیفین کیت و تضمیریستم مدیس ياده سازیپ يبرا ین المللیب ي، ارائه الگو0999

 .(1309، احمدي، گوهريمحمدي، ) باشد یان میمشتر يدرک خواسته ها يق برایدق یروش

 ییگذارد را شناسا یم ثرات یفیکه بر ک ییت هایل، تمام فعا0999زو یت ایفیت کیریستم مدیس

در  جراااستاندارد، در سرتاسر سازمان به  يهايازمندیکند و پس از انطباق با ن یو مکتوب م

 .(1311تاجمیر،  ،شاعلیمصدق راد، ) آورد یم

گر ید یل به حالتیکننده درحال تبدرهیخ یها با شتابابعاد سازمان یدر جهان امروز، تمام

 يهاطیاز قالب مح ،بقا باید يها براسازمان یطین شرایدرچن. (2991، 1ژیانگ ولی) تندهس

-یرنده حرکت میادگی يهاجاد سازمانیو ا يریادگیشوند و به سمت توسعه یا خارج میرپویغ

 بهنامی،) رندیاد بگیتر و بهتر از رقبا عیموفق هستند که زودتر، سر ییهاسازمان امروزه کنند.

 یل و سازماندهی، تکمدیها به تولآن، سازمان یاست که ط یروش یسازمان يریادگی .(1311

سازند و آن را به درون فرهنگ خود یم يخود را بر اساس آن عاد يت هایفعال دانش پرداخته،

 دیآیها به حساب مت سازمانیموفق يبرا يقدرتمندمحرکه  رویبه عنوان ن کنند ویوارد م

و  یت سازمانیسازمان و موفق يدر بقا ياکنندهنییعامل تعو  (1311 ی،مشبک زاده،قربانی)

-دگاهیپژوهشگران از د. (2990 ،3یوکل؛ 22992بنگار) باشدیم یت رقابتیکسب مز يبرا یمنبع

را  یسازمان يریادگی( 2992و همکاران ) 1گومژ اند.پرداخته يریادگیبه موضوع  یمتفاوت يها

                                                           
1. Jiang & Li  

2. Bhatnagar 

3. Yukl  

4. Gomez  
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 يدانش و اصالح رفتار سازمان برا يکپارچه سازیانتقال و  ،کسب ت خلق،یبه عنوان قابل

 ين برایچنهم اند.کرده یمعرف یرفتار سازمان دگاه بهبود عملکرد درید با دیت جدیانعکاس وضع

 اند،دهینام یسازمان يریادگیت یکه آن ها را قابل لفه، چهار مؤیسازمان يریادگی يریاندازه گ

، انتقال و يشگریباز و آزما ي، فضایستمید سی، دتیریتعهد مد :زکه عبارتند ااند ردهاستخراج ک

 . (1311 خاکزار،، اقدسی)دانش  يسازکپارچهی

آورد ، نیاز و الزام جهت اشتغال در یک سازمان فراهم میهد حالت روانی است که نوعی تمایلتع

گیري توسط تعهد مدیریت به معناي درک اهمیت یاد (.1301 فردوسی، مرعشیان، طالب پور،)

 قال دانش به عنوان یک ارزشخلق و انت ،مدیریت و توسعه فرهنگی است که توسط آن، کسب

اند، یابد. مدیریت باید مطمئن شود که کارکنان اهمیت یادگیري را درک کرده ارتقاءدر سازمان 

بخش ها و نواحی سازمان  افراد مختلف. باشدچرا که یک عامل اساسی در موفقیت سازمان می

توان به توسعه واضحی نسبت به اهداف سازمان داشته باشند و دریابند که چگونه میباید دید 

هاي مختلفی شود که از بخشآنها کمک کرد. سازمان باید به عنوان سیستمی در نظر گرفته

-ساخته شده که هر یک کارکرد خاص خود را دارند، اما به صورت هماهنگ با یکدیگر کار می

ها و نقطه نیازمند فضاي باز است که به ایده ،. یادگیري خالق(1311 ،و همکاران اقدسی) کنند

هاي جدید در شود ایدهباعث می دهد وا بیرونی اهمیت مینظرات جدید داخل سازمانی ی

هاي خالق و منعطف براي حل مسائل سازمان آزمایش شود. این روش به دنبال جستجوي راه

ترین منبع دانش به عنوان مهم هاي نوین است.ها و رویهوشفعلی و آتی با استفاده از ر

 ها و ایجاد مزیتی پایدار ایفا خواهد کردردي، نقش و اهمیتی فزاینده در موفقیت سازمانبراه

سازي دانش به دو فرآیند کامالً مرتبط به هم انتقال و یکپارچه (.1301 ،سید عامريعرضه، )

افتد. کارآیی این گردد که به صورت همزمان اتفاق میمی انتقال و یکپارچگی دانش داخلی بر

را در درون  گردد که موانع داخلی انتقال بهترین اقداماتدو فرآیند به وجود ظرفیت جذب برمی

دانش داخلی کسب شده در سطوح افراد است که . انتقال دانش شامل نمایدسازمان حذف می

شود. انتقال، تفسیر و یکپارچگی دانش یجاد میاساساً از طریق صحبت و تعامل بین افراد ا

شود که در فرهنگ فرآیندهاي کسب شده توسط افراد باعث خلق مجموعه اي از دانش می

گیرد. بنابراین این دانش جاي می -حافظه سازمانی -ي سازمان و عناصر نگهداري دانشکار

چرخش شغلی رسمی کارکنان  هاي مختلف حتی باتواند متعاقباً بازیابی شده و در موقعیتمی

 يهاطید از قالب محیکه با ییهااز سازمان یکی .(1311 ،و همکاران اقدسی)بکار برده شود 

 رندهیادگی يهاجاد سازمانیت و ایفیت کیریو مد يریادگیا خارج شود و به سمت توسعه یرپویغ

ن یک صنعت امروزه ورزش، به عنوا. (1311خداپرستی، ) است یحرکت کند، باشگاه ورزش
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هاي ورزشی، نهادهاي هدفداري هستند که سازمان .به سرعت در حال رشد است معرفی شده و

ي هازمانسا اند ارتباط و تعاملهاي گوناگون در جستجوي توسعه بودهدر طول زمان به شیوه

ن یشود که ایموجب م یو فرهنگ یاسی، سي، اقتصادیاجتماع با عوامل مختلف ورزشی

 يبرا است تا ين رو ضروریاز ا رند.یقرارگ یمتفاوت و گوناگون يهار معرض خواستهها دسازمان

 يهاگر روشیو د یسازمان يریادگیاز راه  ،خود یت در رسالت سازمانیگاه و موفقیحفظ جا

 يهارنده در ورزش، سازمانیادگی يهاجاد سازمانیا عملکرد خود را بهبود بخشند. ،یعلم

ز به یهاي ورزشی نکند. باشگاهیم حفظ یطیرات محییدر برابر تغ يادیرا تا حدود ز یورزش

اي، ورزش بین افراد هر جامعه ، یکی از ارکان مهم اشاعهیورزش يهااز سازمان یعنوان بخش

دار و یسطح ورزش و سالمت، توسعه پا يارتقا کردن ورزش، یدر عموم یباشد و نقش مهممی

ت ورزشکار دارند و یو ترب یجوانان به ورزش قهرمان زه و جذبیجاد انگیکشور، ا يسرافراز

مستمر  يریادگیازمند ین خود، یبه اهداف سازمان یابیدست ي، در راستاهاگر سازمانیهمانند د

 یورزش يهاشگاهباتوجه به نقش سازنده با .(1319 شفایی،) سازمان است يدر تمام سطوح کار

برطرف  ياقدام برا داکردن نقاط ضعف ویپ يا براهباشگاه يهاتیت فعالیفیک یدر جامعه، بررس

از  یکیتوان یت را میفیبهبود ک رایر است. زیواجتناب ناپذ يضرور يها، امرکردن تنگنا

خدمات  ندها، محصوالت ویسازمان درجهت بهبود فرا ییتوانا يارتقا يبرا یاصل يکردهایرو

ت درتمام سطوح سازمان یفیبه مقوله ک برخوردار خواهد بود که یتعال از بقاء و یسازمان دانست.

ن یبه روزتر یورزش يهات باشگاهیریاز است که در مدین نیبنابرا .(1311، زنگنه) دیتوجه نما

قدم ، 0999زو یا .از جمله رویکرد مدیریت کیفیت به کار گرفته شود یسازمان يهايتئور

ت یری، مد0999 زوین ایاه نودگیدر د .ر استیت فراگیفیت کیریمد يحرکت به سو يبرا ییابتدا

، ییجراا ين الگویکه در ا يباشد، به طوریاستوار م ياهیپا يارهایاصول و مع يت بر مبنایفیک

 .(1311خداپرستی، ) ده استین گردیک سازمان تدویبه منظور تحقق اصول فوق در  یالزامات

ها را در سازمان ر آنیان تاثزیگوناگون و م يهالفهن الزامات و مؤین الزم است محققان، ایبنابرا

قرار دهند تا سازمان بهتر بتواند  یاند را مورد بررسنامه شدهین گواهیکه موفق به کسب ا ییها

باتوجه به موارد  منطبق گردد. د،یآین استانداردها به وجود میا يجرااکه بعد از  یطیبا شرا

شهر اصفهان بر اساس استقرار  یورزش يهادر باشگاه یسازمان يریادگیزان یم نییتع مذکور،

 است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته خواهد شد. یموضوع 0999زو یا استاندارد

  يروش شناس
 هجامع است.انجام شده یدانیاست که به صورت م یشیمایاز نوع پ یفیق توصین تحقیروش ا

د که تشکیل دادناصفهان  شهر یباشگاه ورزش چهارکارکنان و کارمندان  هیکل راپژوهش  این
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و  (0999زو ینامه استاندارد ایگواه يدارا) ذوب آهن ،سپاهان فوالد مبارکهند از: بود عبارت

نفر  219ها جمعا که تعداد آن (0999زو ینامه استاندارد ایفاقد گواهپسند ) یتیفوالد ماهان، گ

ري در این گیروش نمونه است.انجام شده 1309در زمستان ن پژوهش یا يریگنمونه .بود

( 1019و مورگان ) سیاز جدول کرج ين حجم نمونه آمارییتع يبرا. استدر دسترس پژوهش 

برابر  يانفر حجم نمونه 219با  يجامعه آمار ين جدول برایا د. براساس محاسباتشاستفاده

زان ین مینفر انتخاب شد و به هم 120ن حجم نمونه پژوهش یبنابرا کند.یت مینفر کفا 120

نامه  پرسش 192 بود کهعدد  112 یبرگشت يهانامهد. اما پرسشیع گردینامه توزپرسش

ن یبر همهاي فاقد ایزو بود. نامه مربوط به باشگاهپرسش 19باشگاه داراي ایزو و  مربوط به دو

مردان  درصد پاسخ دهندگان را 12نامه انجام شد. پرسش يبر رو يل آماریه و تحلیاساس تجز

 12سال،  12تا  32درصد بین  20سال،  32زیر  ،درصد افراد 22چنین هم .تشکیل دادند

رین میزان فراوانی بیشتاند. پاسخ نداده سؤالبقی به این اند و ماسال سن داشته 12درصد باالي 

و کمترین  سال و باالتر 29و گروه با سنوات خدمتی  با تحصیالت لیسانس مربوط به گروه

 19و گروه سنوات خدمتی زیر  تحصیالت فوق لیسانس و باالترمیزان مربوط به گروه با سطح 

 تی، از آزمون نامه هاي به دست آمده از پرسشبه منظور تحلیل استنباطی داده می باشد. سال

نامه  پرسشابراز مورد استفاده در این پژوهش،  است.شدهمستقل و آزمون فریدمن استفاده

تعهد  يهامؤلفهکه است ال سؤ 12( شامل 2992ران )گومژ و همکا یسازمان يریادگیاستاندارد 

دانش را مورد  يکپارچه سازیو انتقال و  يشگریباز و آزما ي، فضایستمید سی، دتیریمد

 همکارانو  ینامه در پژوهش اقدسن پرسشیا ییایدهد. پایقرار م يریگسنجش و اندازه

بدست آمده  19% ينامه باالن پرسشیکرونباخ ا يب آلفایبود و ضردهی( محاسبه گرد1311)

مقدماتی و  ۀنامه پس از انجام یک مطالع. در این پژوهش نیز براي تعیین پایایی پرسشبود

ت، از طریق ضریب آلفاي کرونباخ مورد محاسبه قرارگرفت که ضریب سؤاالتعیین واریانس 

مقدماتی بر  ۀ( نیز در رساله دکتري خود، با مطالع1310سیادت ) .بدست آمد 19/9باالتر از 

ت سؤااله یکلمحاسبه نمود.  13/9نامه یادگیري سازمانی را نفري، پایایی پرسش 32روي نمونه 

  م شده است.یکرت تنظیل يف پنج درجه ایاساس طنامه بر پرسش
 

 نتايج

رونف مورد یاسم –له آزمون کالماگوروف یبوس يع جامعه آماریدر ابتدا فرض نرمال بودن توز

نامه اسمیرونوف در پرسش – طبق نتایج مقدار آزمون کالماگوروف است.هگرفتقرار یبررس
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توان فرض نرمال اطمینان می 9/ 02قرار دارد، با ضریب  -02/1+ و 02/1یادگیري سازمانی بین 

 .بودن توزیع جامعه را پذیرفت
 

هاي ورزشی دارا و فاقد اي آن در باشگاههمؤلفهسازمانی و مستقل مقایسه میانگین میزان یادگیري  تینتایج آزمون   - 1جدول 

 در  شهر اصفهان 0999ایزو 

 

 

تفاوت معناداري را بین میانگین میزان  α = 9 / 92مشاهده شده در سطح تی  طبق نتایج حاصله

سازي و انتقال و یکپارچههاي تعهد مدیریت، فضاي باز و آزمایشگري مؤلفهیادگیري سازمانی و 

. بررسی دهدنشان می 0999و فاقد ایزو  0999هاي ورزشی داراي ایزو دانش در باشگاه

بیشتر از  0999هاي ورزشی داراي ایزو دهد که این میزان در باشگاهها نشان میمیانگین

شده در سطح مشاهده تی، طبق نتایج حاصله، باشد. با این وجودمی 0999ایزو  هاي فاقدباشگاه

92/9 = α هاي ورزشی داراي ایزو تفاوت معناداري را بین میانگین میزان دید سیستمی باشگاه

-نیانگیم يبه منظور رتبه بند یل استنباطیدر تحل .دهدنشان نمی 0999و فاقد ایزو  0999

 يهانیانگیم يبندن رتبهیرا ب يدمن تفاوت معناداریآماره فر پژوهش، يرهایحاصله از متغ يها

ن ی. بر همدهدینشان م 0999زو یا و فاقد دارا یورزش يهاباشگاه یسازمان يریادگیزان یم

هاي ورزشی داراي ایزو در باشگاه یسازمان يریادگی يهامؤلفهن یانگیم يبنداساس در رتبه

 
 مؤلفه مورد مقایسه

 
 باشگاه هاي ورزشی

 
 میانگین

 
 انحراف معیار

 
Df 
 

 
T 
 

سطح 
 معناداري

 
 یادگیري سازمانی

 

 30/1 12/21 0999داراي ایزو 
 
119 

 
00/3 

 
991/9 

 22/1 21/21 0999فاقد ایزو 

 
 تعهد مدیریت

 

  12/1 03/12 0999اراي ایزو د
119 

 
10/2 

 
991/9 

 12/3 13/11 0999فاقد ایزو 

 
 دید سیستمی

 

 03/1 31/0 0999داراي ایزو 
 
119 

 
11/9 

 
12/9 

 23/2 19/0 0999فاقد ایزو 

 
فضاي باز و 
 آزمایشگري

 

 32/3 11/12 0999داراي ایزو 
 
119 

 
01/2 

 
 19/2 29/13 0999فاقد ایزو  993/9

 انتقال و
 یکپارچه سازي

 دانش

 21/3 20/12 0999داراي ایزو 
 
119 

 
3 

 
993/9 

 90/3 33/11 0999فاقد ایزو 
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و  يگرشیباز و آزما ي، فضادانش يسازهچکپاری، انتقال وتیری، تعهد مدبیبه ترت 0999

 هد مدیریت، انتقال وتع ،به ترتیب 0999ي ورزشی فاقد ایزو هاباشگاه و در یستمیدسید

 قرار دارند.سیستمی  ، فضاي باز و آزمایشگري و دیدسازي دانشهیکپارچ
 

 يجه گيريبحث و نت
به ایجاد احساس رضایت در افراد سازمان و ارباب رجوع و حصول استقرار سیستمی  0999ایزو 

. بدین ترتیب تمامی مراحل تولید سب با فعالیت کارکنان تاکید داردمتنا مناسب در سازمان و

اي که نتیجه اقدامات کارکنان، در یک سازمان باید تحت کنترل و نظارت قرار گیرد، به گونه

هایی . بر همین اساس سازمانري از کیفیتی مطلوب و معقول باشدبا برخوردا یکاالها یا خدمات

موفق باشند که تمامی مراحل ایزو را به درستی پیاده  0999یري ایزو توانند در به کارگمی

اینصورت علیرغم داشتن گواهینامه ایزو سازند و بر آن کنترل و نظارت داشته باشند. در غیر

کنند. ي مجدد ایزو در آینده ناموفق عمل میجرااهاي قبل، در سازي آن در دورهو پیاده 0999

و  شترهاي یادگیري بیهاي یادگیري سازمانی موجب ایجاد فرصتیزممکان د،حال در این فرآین

 رسان باشد.سازي ایزو، یاريتواند درپیادهگردد که میایجاد یک فرهنگ کسب دانش جدید می

ایزو داراي هاي ورزشی باشگاه در میزان یادگیري سازمانی داد کههاي این پژوهش نشانیافته

ی یهامؤلفه، . به عبارت دیگرباشدمی 0999ایزو فاقد زشی هاي وربیشتر از باشگاه 0999

در یادگیري  یگذاري باشگاه ورزشهمچون تعهد مدیریت )که موجب مشارکت بیشتر، سرمایه

گري )که موجب استقبال ، فضاي باز و آزمایششود(د مییهاي جدکارکنان و تشویق ایده

 مؤلفهشود( و نهادات علمی کارکنان میاز روشهاي جدید علمی و توجه به پیش یباشگاه ورزش

در باشگاه  هاوجود بسترهاي تبادل اطالعات و ایدهکه شامل سازي دانش )انتقال و یکپارچه

هاي ورزشی که (، در باشگاهگرددمی هاي خالقانه افرادو حل مشکالت بر اساس ایده یورزش

ایزو مورد توجه بوده و به کار  فاقد یهاي ورزشایزو هستند، به مراتب بیشتر از باشگاه داراي

  شود.برده می
الح اشتباهات هاي جدید و اصدر حلقه دوم یادگیري سازمانی به یادگیري خالق، تشویق ایده

دهد که در ( در مطالعه خود در همین زمینه گزارش می2991) 1تبرشالسازمان توجه دارد. 

تواند اشتباهات ، به راحتی میه وجود آوردیادگیري خالقانه را بمواقعی که سازمان بسترهاي 

، همچنین (2991 البرشت،) سازمان را شناسایی و آنها را مورد بازبینی و تصحیح قرار دهد

یکی از عوامل موفقیت شرکت ایران خودرو را توجه به یادگیري سازمانی ( 1311خورشیدي )

                                                           
1. Albrecht 
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نیز ( 2992) نگار( و ب1311) اسدي و همکاران .(1311خورشیدي،) گزارش داده است

اسدي و ) اندنمودهسیار مهم، در بهبود عملکرد معرفی یادگیري سازمانی را یک متغیر ب

( در 1311) نهمکارا و یاقدس نتایج مطالعهعالوه بر آن، . (2992 بنگار،؛ 1311 همکاران،

زو به ها با به کارگیري ایداد که این بیمارستاننشان 0991اراي ایزو خصوص بیمارستان هاي د

( در 2991) 1کونتی .(1311 و همکاران، اقدسی) اندنتایج مثبتی در بهبود کیفیت دست یافته

مطالعاتی که انجام داد، گزارش نمود که براي به دست آوردن توسعه و پیشرفت گاهی مواقع 

ها تغییرات ایجاد نمود تا با ساختار آن سازمان متناسب شود و باید در مدیریت کیفیت سازمان

 . (2991کونتی،) باشدتر را در سازمان داشتهات مطلوبثرادر این شرایط است که ایزو می توانند 

بیانگر ، 0999هاي ورزشی داراي ایزوباشگاهتعهد مدیریت در  مؤلفهباالتر بودن میزان میانگین 

ایزو مواردي همچون مشارکت کارکنان در  يدارا یهاي ورزش، در باشگاهاین مطلب است که

، به دست آوردن شگاه در توجه به یادگیري کارکنانگذاري باهاي باشگاه، سرمایهگیريصمیمت

هاي جدید براي انجام امور شغلی، افزایش قابلیت یادگیري کارکنان، تشویق کارکنان به روش

هاي خالقانه و حمایت از تفکرات خالق کارکنان، بیشتر مورد توجه مدیران باشگاه ارائه ایده

 . دهندور تالش بیشتري را انجام میسازي موارد مذکو در پیادهبوده 

زیرا یادگیري و آموزش موجب ، استدر ایزو تاکید زیادي بر یادگیري و آموزش کارکنان شده  

-( نیز به این موضوع اشاره می1010) 2استیتاگردد. هاي کاري افراد سازمان مییتافزایش قابل

به یادگیري سازمانی داشته باشند و براي بهبود مدیریت  کند که مدیران باید تعهد خاصی

و  3پائولو. (1010 استیتا،) کیفیت، باید یادگیري سازمانی در هر شرایطی مورد توجه قرار بگیرد

به این نتیجه رسیدند  ،چندین باشگاه انجام دادند روي ( در مطالعه اي که بر2991) همکاران

در به کارگیري این بخش ها  داشته وی کاربرد بیشتري که ایزو در بخش هاي صنعتی و خدمات

علت به کارگیري هاي ورزشی به باشگاه. (2991 ،2ویرلی ،1جو وان پائولو،) ایزو موفق تر بوده اند

ارزیابی در پیاده سازي ایزو ناموفق تر بوده اند و نتوانسته اند خود را به روش هاي سنتی خود

. بنابراین، تفاوتی که در بین باشگاه هاي ورزشی داراي هندر کامل با شرایط ایزو تطبیق دطو

هاي ایزو و فاقد ایزو در یادگیري سازمانی به وجود آمده، می تواند ناشی از این باشد که باشگاه

)باشگاه سپاهان و ذوب آهن( از قدمت و سابقه بیشتري نسبت به  0999ورزشی داراي ایزو 

                                                           
1. Conti 
2. Stata 

3. Paulo 

4. Van  

5. Veer le 
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به همین دلیل  ،)گیتی پسند و فوالد ماهان( برخوردار بوده 0999هاي ورزشی فاقد ایزو باشگاه

 را داشته باشند. يشتریب ییهاي ارزیابی سازمانی تواناماحتمال دارد در سیست

دید  مؤلفهدر  0999و فاقد ایزو  0999داراي ایزو  یهاي ورزشعملکرد هر دو گروه باشگاه

شگاه، آگاهی از چگونگی مشارکت وجود دانش عمومی در زمینه اهداف با سیستمی به مفهوم

هاي مختلف باشگاه در جهت ارائه یک یابی به اهداف باشگاه و هماهنگی بین قسمتبراي دست

ابی یاند عملکرد کارکنان را در راستاي دستعملکرد بهینه، یکسان بوده و هر دو باشگاه توانسته

گردد که تمامی افراد سازمان . بنابراین دید سیستمی موجب میبه اهداف باشگاه هماهنگ کنند

نسبت به سازمان یک ذهنیت جهت یافته را داشته و عملکرد خود را در راستاي دست یابی به 

(، 1311(، اقدسی و همکاران )1311) ی. این موضوع در مطالعات مقدمهنداهداف سازمان قرارد

مورد توجه قرار نیز  ( 2992( و بنگار )2992، گومژ و همکاران )(1311اسدي و همکاران )

شود که این هاي کارکنان میگرفته که یادگیري سازمانی موجب اتحاد و همبستگی نگرش

را بهبود خواهد بخشید و موجب  فرآیندهاي کاريخالقیت هاي سازمانی و همبستگی نگرش، 

و  اقدسی) گردد تا سازمان در دستیابی به اهداف حرکتی منطقی و اصولی را داشته باشدمی

 ؛2992 ،2ویلگومژ،  ،1سسپدز؛ 1311، اسدي و همکاران ؛1311 مقدمی، ؛1311 ،انهمکار

 . (2992 بنگار،

شود تا بدین وسیله می جهبه خالقیت و ایجاد دیدگاه مشترک در کارکنان تو در مباحث ایزو

شود، که این موضوع با از سوي کارکنان در جهت اهداف سازمانی برداشته هایی همسوگام

گرفت که توان نتیجهمی . بنابراینشدبامی ح شده در یادگیري سازمانی هم جهتمطرمباحث 

د و این نباش تقویت کننده یکدیگر راستا وهم توانندمی هاي ایزویادگیري سازمانی و برنامه

سازي هر دو سیستم در سازمان وجود افتد که مداومت و استمرار در پیادهزمانی اتفاق می

 داشته باشد. 

به این  اي و هم در مباحث ایزو،ر نظریه یادگیري سازمانی و بحث یادگیري دو حلقههم د

-در باشگاهها و تفکرات جدید باید مورد حمایت و تشویق قرار بگیرد. که ایدهموضوع توجه شده 

هاي جدید علمی و تشویق مواردي همچون استقبال باشگاه از روش 0999ایزو  يهاي دارا

هاي جدید و مفید، استفاده از تجارب ه از آنها، استفاده از تجارب تکنیککارکنان به استفاد

هاي ها و روشرویهو توجه به پیشنهادهاي متناسب با  هاي دیگرهاي مثبت سازمانو ایده موفق

ها براي دستیابی در راه حل بحث و گفتگو در خصوص خطاها و شکست ،کاري در باشگاه

                                                           
1. Cespedes 

2. Valle 



 4031 مرداد، 03مطالعات مدیریت ورزشی شماره                      43

 

بخش در باشگاه، ثبت  ثراهاي مفید و ها و فعالیت، برنامههاایده ی، بحث و گفتگو در زمینهمنطق

بت هاي آینده و استفاده از تجارب ثيگیروقایع و تجارب گذشته به منظور استفاده در تصمیم

ها گیرد و در این باشگاهبیشتر مورد استفاده قرار میه، شده قبلی به منظور حل مشکالت باشگا

نان براي سازي تجارب قبلی باشگاه و تبادل اطالعات بین کارککپارچهبیشتري به منظور ی تالش

ها ، اهداف و مباحث یادگیري سازمانی و ایزو در سازمانبنابراین. گیردحل مشکالت صورت می

 در یک راستا هستند و می توانند حمایت کننده یکدیگر باشند.

تا  که تواند تحت تاثیر این باشدمی نتایج به دست آمده، (2991) طبق مطالعه پائولو و همکاران

هاي سنتی قبلی خود را رهایی بخشد و بسترهاي دانش جدید چه حد سازمان توانسته از روش

-( نیز وضعیت دانشگاه در پیاده1312) امطالعه هوید .(1311 مقدمی،) درا براي خود مهیا کن

، درصورت عدم بنابراین .(1312 هویدا،) استدادهسازي یادگیري سازمانی را نامطلوب گزارش

یادگیري سازمانی  ،تممکن اس کز علمی نیزحتی در مرا وجود بسترهاي یادگیري سازمانی،

رسان حل مشکالت یاريتواند دراي، یکی از مواردي که میحلقهیادگیري تک  در اتفاق نیفتد.

را براي حرکت پیش تري اه روشنتواند رمی زیرا ؛اد باسابقه استاستفاده از تجارب افر ،باشد

به همین جهت یک سرمایه . د و ضریب احتمال خطا را کاهش دهدافراد سازمان بگذار روي

( از این سرمایه ذهنی به عنوان 2990) 1براي کمک به سازمان وجود دارد که هچسو ذهنی

ذهنی هاي در صورتی که قابلیت استفاده از سرمایهده است. عاملی در موفقیت سازمان نام بر

 هچسو،) ، احتمال افزایش رضایت شغلی نیز فراهم خواهد شدبلی در سازمان به وجود آیدق

مثبت دارد که در  ثرا، بر پویایی و رشد سازمان فاده از تجارب قبلی افراد سازمان. است(2990

ایزو، این موضوع بیشتر مورد  يدارا یهاي ورزششد که در باشگاههدادپژوهش حاضر نشان

هاي شد که سازمانداده( گزارش1311پور و همکاران )در مطالعه نصیري .گیردمیاستفاده قرار

پور، نصیري) هاي فاقد ایزو برخوردارند داراي ایزو از یادگیري سازمانی باالتر نسبت به سازمان

ها آن يباشد و هر دویادگیري در یک راستا می و . بنابراین اهداف ایزو(1311ریاحی، مرادي، 

پویایی هاي جدید و در نهایت هاي کهنه سازمان و انطباق آن با روشبازسازي سیستمدر صدد 

ز یو در اصفهان نداراي ایز یهاي ورزشاین موضوع در باشگاه و توسعه سازمان هستند، که

 . مشاهده شد

دهد که در هاي یادگیري سازمانی نشان میمؤلفههاي جانبی در زمینه رتبه بندي میانگین یافته

االترین اهمیت بوده و تعهد مدیریت داراي ب مؤلفه، 0999فاقد ایزو  و دارا یر دو باشگاه ورزشه

                                                           
1. Hsiu 
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تعهد  مؤلفهاز  است، بعدگزارش شده سازي یادگیري سازمانی مهمادهبراي پی، وجود آن

یند یادگیري مهم در فرآ مؤلفهسازي دانش به عنوان دومین استقبال و یکپارچه مؤلفه، مدیریت

دید سیستمی وجود دارد  مؤلفهفضاي باز و آزمایشگري و در نهایت  مؤلفه، ی و پس از آنسازمان

 .ا از دیدگاه کارکنان داشته استکه کمترین میزان اهمیت ر

از قالب ، ها براي بقا بایدکه در شرایط رقابت کنونی سازمان حاکی از آن بود هاي قبلیدانسته

نده هاي یادگیرت توسعه یادگیري و ایجاد سازمانشوند و به سم هاي غیرپویا خارجمحیط

هایی موفق هستند که امروزه سازمان همان طور که در این پژوهش بیان شد، کنند.حرکت

(. یادگیري سازمانی نیرو محرکه 1311 )بهنامی،زودتر، سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند 

( و عامل 1311 زاده و همکاران،انیقربآید )ها به حساب میقدرتمندي براي موفقیت سازمان

-تعیین کننده اي در بقاي سازمان و موفقیت سازمانی و منبعی براي کسب مزیت رقابتی می

هاي ورزشی که داراي شد که میزان یادگیري سازمانی در  باشگاهباشد. در این پژوهش مشخص

-است. بنابراین باشگاه 0999هاي فاقد ایزو بیشتر از سایر باشگاه ،هستند 0999گواهینامه ایزو 

هاي داراي گواهینامه ایزو از مزیت رقابتی باالتري براي بقا و موفقیت در دنیاي متحول امروزي 

 برخوردار هستند.
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Abstract  
The purpose of this research is to compare organization learning in the sport 
clubs of Isfahan based on ISO 9000. The research method is field-descriptive 
survey. The research population includes all employees of four Isfahan 
Sports Clubs - Sepahan, Zob Ahan (having ISO 9000 standard license) and 
Foolad Mahan, Giti Pasand (not having ISO 9000 standard license) - and the 
total number. Statistical sample included 159 people. Results showed that 
there is a significant difference between organizational learning in sports 
clubs with ISO 9000 and those without ISO 9000. Organizational learning in 
a sports club with ISO 9000 is more than sports clubs without it. The results 
indicate that the sport clubs with ISO 9000 pay more attention to issues of 
learning and supporting new and innovative thinking. 
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