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استاد دانشكدة تربيت بدني دانشگاه تهران،  .2 دانشجوي دكتري پرديس كيش دانشگاه تهران، تهران، ايران .1
  استاد دانشگاه پيام نور، تهران، ايران .3 تهران، ايران

  
 

  چكيده 
هاي تربيت بدني دانشكده در كاركناني و يادگيري سازماني توانمندسازة بين هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابط

هاي تربيت بدني دانشگاه تهران و جامعة پژوهش، شامل تمامي كاركنان دانشكده. استدانشگاه تهران و تربيت معلم 
ها از منظور گردآوري داده هدر اين پژوهش ب. نفر بوده است 108نفر و تعداد نمونه برابر با  180تربيت معلم به تعداد 

. استفاده شد) 1385(و پرسشنامة يادگيري سازماني شفي ) 1995(1ي اسپريتزرشناخت رواني توانمندسازي ها پرسشنامه
و  =95/0αتوانمندسازي (توسط آلفاي كرونباخ  ها پرسشنامهتوسط متخصصان و ضريب پايايي كلي  ها پرسشنامهروايي 

هاي آماري شامل كولموگروف اسميرنوف، ضريب از روش. ييد شدتأآمد و  دست به ) =96/0αيادگيري سازماني 
نتايج نشان داد كه ميانگين توانمندسازي . همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي و تحليل ماتريس همبستگي استفاده شد

بر اين، بين توانمندسازي  وهعال .درصد است 46/73يادگيري سازماني برابر با درصد و ميانگين  89/69در كاركنان برابر با 
توان گفت با توجه به نتايج حاضر، مي. آمد دست به) 01/0P< ،588/0=r(و يادگيري سازماني ارتباط مثبت و معناداري 

 عنوان بهيد بر پرورش كاركناني توانمند تأكياستگذاران و مديران اين دو دانشكده قادر خواهند بود از توانمندسازي و س
 .يي يادگيرنده استفاده كنندها دانشكدهمنظور توسعه و بهبود يادگيري سازماني و ايجاد  به مؤثراي شيوه

  
  هاي كليدي  واژه

 .ي تربيت بدني، يادگيري سازمانيها دانشكدهتوانمندسازي، 
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   مقدمه
ها، دستخوش تغيير و تحوالت شگرف و مداومي است؛ و تمامي ابعاد يژه جهان سازمانو بهجهان امروز، 

همگي با شتابي ... يرانساني وغها از محيط داخلي تا محيط خارجي، از عوامل انساني تا سازمان
اي ها تالش گستردهدر چنين شرايطي سازمان. كننده در حال تغيير از حالتي به حالتي ديگرند يرهخ

طراف وفق دهند و ير امتغكنند و براي اينكه بتوانند خود را با محيط پرتالطم، پرابهام و براي بقا مي
شوند و به سمت توسعة يادگيري و ايجاد سازمان هاي غيرپويا خارج ميحفظ كنند، پيوسته از قالب

  ).10(كنند  يادگيرنده، حركت مي
. ميالدي مطرح شدند 90هايي هستند كه با شروع دهةيادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده پديده

اگر  اند كردهدانند و بيان  يمتي كه با نوآوري مرتبط است، ، يادگيري را يك مزيت رقابنظران صاحب
يت خود ادامه دهد، فعالسازماني بخواهد در محيط رقابتي و متحول بيروني براي مدت زيادي به 

  ).11(بايست نرخ يادگيري آن از ميزان تغييرات محيطي فراتر رود  يم
عنوان  توانايي يك سازمان به« :كننديا چنين تعريف مريادگيري سازماني ) 1997(1پروبست و باچل

 كه يطور سازمان به يها يك كل در كشف خطاها و اصالح آنها و همچنين تغيير دانش و ارزش
، با توجه به تعريف مذكور). 8(» جديد حل مسئله و ظرفيت جديد براي كار ايجاد شودي ها مهارت

 ،ممكن يها افزايش محدوده ،در دانش سازمانيتغيير : اند از فرايند يادگيري سازماني عبارت هاي يژگيو
را بهتر توصيف كنيم، بايد گفت  ها سازماناگر بخواهيم يادگيري در ). 10( تغيير در ذهنيت افراد

دليل نياز  به. يابد يميج از يادگيري فردي به يادگيري سازماني تغيير تدر بهيادگيري مفهومي پوياست كه 
ي شهرت پيدا كرده، روزافزون طور بهات محيطي، مفهوم يادگيري سازماني ها به سازگاري با تغييرسازمان
يادگيري  هرچند. ها نيز اهميت داردكه يادگيري براي رشد افراد ضروري است، براي سازمانطور همان

 كه پويا است فرايندي سازماني يادگيري ).14،8(سازماني بيش از مجموع توان يادگيري افراد است 

 جديد، دانش توليد شامل فرايند اين. يابد يسازگار رييتغ با سرعت به تا سازد يم رقاد را سازمان

. است سازمان ييكارا بهبود و كار دانشي ايجاد اصلي سازماني راه يادگيري. شود يم رفتارها و ها مهارت
ويژگي در سازماني كه داراي سطح بااليي از  ).17(باشد  يادگيري پويا در بايد موفق سازمان يك پس

يادگيري سازماني است، افراد پيوسته توانايي خود را براي خلق نتايجي كه براي آنها واقعاً مطلوب است، 
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اي پرورش يابد،  شود كه الگوهاي ذهني جديد و گستردهيادگيري سازماني موجب مي. دهند افزايش مي
هايي كه داراي چنين  سازمان) عيآموزش دسته جم.(ياموزند كه چطور با همديگر بياموزندبو افراد دائماً 

ها عالئم را از محيط دريافت،  منظور تشويق نوآوري، كسب دانش و توسعة قابليت هايي باشند، به يژگيو
).7، 12(كنند  ها اعمال مي تفسير و در فرصت

 دهد و نوآوري خود، يمكه يادگيري مداوم، نوآوري را نويد  اند كردهبيان ) 1992(1واتكينز و مارسيك
كند كه سود و  يمبيان ) 2004(2بر اين، كريستنسن عالوه. دهد يموري را تشكيل پايه و اساس بهره

گيرند و بسيار منعطف عمل  يمكنند، ياد  يميي است كه به بهترين وجه حركت ها سازمانمزيت از آن 
مدار  فتارهاي يادگيريي يادگيرنده بر اين باورند كه راهبرد و رها سازماناز سويي ديگر حاميان . كنند يم

شود كه اينها نيز خود موجبات بهبود عملكرد را فراهم  يمموجب افزايش يادگيري فردي و سازماني 
  ).9(كنند  يم

با به  آنها. كار گرفتند وتحليل وظايف به يهتجز، توانمندسازي را در سطح )1985(توماس و ولتهووس 
فرايند « عنوان بهي بريف و آلداگ، توانمندسازي را ابداع» انگيزش دروني كار«عاريه گرفتن اصطالح 

انگيزش دروني وظيفه، به تجارب مثبتي اشاره دارد كه . تعريف كردند» افزايش انگيزش دروني وظيفه
كنند و شامل شرايط نيروزايي است كه به آنها در ارتباط  شان كسب مي يفهوظمستقيم از  طور بهافراد 

احساس مؤثر بودن، : اند از اين تجارب عبارت. دهد يممندي  و رضايتمستقيم با آن وظيفه، انگيزش 
) 1992(مشيرا  تحقيقات. احساس شايستگي داشتن، احساس معناداري و احساس داشتن حق انتخاب

  :     وجود آمد توانمندسازي به شرح زير به يشناخت افزود و پنج بعد روان مذكوربعد اعتماد را به ابعاد 
آميز انجام  موفقيت طور بهو  بامهارتتواند وظايف شغلي را  اي كه يك فرد مي درجه: شايستگي -
 . دهد

خودمختاري يا داشتن حق انتخاب به معني آزادي عمل و استقالل فرد در تعيين : استقالل -
 .هاي الزم براي انجام وظايف شغلي يتفعال

اداري و عملياتي شغل اثر  تواند بر نتايج يمبه معني تأثيرگذاري آنجايي كه فرد : مؤثر بودن -
 . بگذارد

                                                           
1.Watkins, K., & Marsick, V. 
2. Christensen, C. M. 
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را دنبال  باارزشفرصتي است كه افراد احساس كنند اهداف شغلي مهم و : دار بودن معنا -
 . كنند مي

 .    شود شايستگي و اطمينان به ديگران مربوط مي ي،مند عالقهبه : اعتماد به ديگران -

امل محيطي، سازماني و فردي تأثير شود كه از عوعنوان عاملي در نظر گرفته مي توانمندسازي به
بر اين  عالوه). 13(شود  عنوان عاملي اثرگذار در اثربخشي و نوآوري سازمان محسوب مي پذيرد و بهمي

  ).2(تحقيقات نشان داده است كه رابطة مثبتي بين ابعاد مختلف توانمندسازي و كارآفريني وجود دارد 
ي و يادگيري سازماني معطوف توانمندسازرابطة بين  امروزه برخي محققان توجه خود را به بررسي

ارتباط بين توانمندسازي و يادگيري «در اين زمينه، دستگردي در تحقيق خود با عنوان . اند كرده
ي كاركنان و يادگيري توانمندسازبه اين نتيجه رسيد كه بين » سازماني كاركنان سازمان تربيت بدني

ي ها شاخصهوي بيان داشت كه با افزايش هر كدام از . د داردمثبت وجو دار معناسازماني رابطة 
بر اين، شفي به بررسي رابطة بين  عالوه). 1( ابدي يمتوانمندسازي، يادگيري سازماني افزايش 

پرداخت و به اين » ي نفتيها وردهافري كاركنان و يادگيري سازماني در شركت ملي پخش توانمندساز«
ي وجود دارد دار معناي كاركنان با يادگيري سازماني آنان ارتباط انمندسازتونتيجه رسيد كه بين عوامل 

  .آورده است دست به ذكرشدهنيز نتايجي مشابه با نتايج دو محقق ) 1389( زادهيخان عل). 5(
 كه در حوزة دهد يمي و يادگيري سازماني نشان توانمندسازامروزه، تحقيقات مربوط به ارتباط بين 

حال آنكه، مقولة توانمندسازي . ي اين مسئله كمتر مورد توجه قرار گرفته استآموزشراكز و م ها دانشكده
ي ريادگي، كامالً بر پاية يآموزشو مراكز  ها دانشكدهو يادگيري سازماني با توجه به ماهيت و رسالت 

ر محيطي ي تربيت بدني و علوم ورزشي نيز دها دانشكده .سازماني و توانمندسازي بنا نهاده شده است
رمز حيات و ماندگاري در چنين محيطي توسعة . اند گرفتهپويا و متحول و سرشار از تغييرات مداوم قرار 

  .ستها دانشكدهيادگيري و دانش و مهارت در كاركنان و اعضاي هيأت علمي در اين 
ي تربيت بدني در حال حاضر يك مسئلة مهم و ها دانشكدهوضعيت موجود يادگيري سازماني در 

ي تربيت بدني همواره در پي يافتن ها دانشكدهياستگذاران سشود و مديران و  يمشايان توجه محسوب 
را ارتقا  ها دانشكدههايي هستند كه از طريق آن بتوانند وضعيت يادگيري سازماني در اين  يوهشعوامل و 
ي ها دانشكدهدر اعضاي  ي آنها مؤلفهي و هر يك از ابعاد و توانمندسازدر نتيجه در اين زمينه . بخشند

  . يك عامل مهم آزمون و بررسي شود عنوان بهتواند  يمتربيت بدني 
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هاي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم از مراكز اصلي تعليم و  با توجه به اينكه دانشكده
 ريزي شوند و تقريباً اساس علم ورزش در آنها طراحي و برنامه تربيت ورزش در كشور محسوب مي

آيد كه كاركنان اين دو مركز بايد يادگيري بااليي داشته و دانش خود را با  وجود مي اين نياز به شود، مي
د و بايد متغيرها و عواملي را كه در توسعة يادگيري سازماني در آنها نقش دارند دانش روز منطبق كنن
ژوهش حاضر اين است كه آيا مسئلة اصلي پ ذكرشدهدر نتيجه با توجه به موارد . بررسي و آزمون كرد

بدني دانشگاه تهران و دانشكدة  تربيت ةيادگيري سازماني آنها در دو دانشكد باوانمندسازي كاركنان ت
  ي دارد؟ا رابطهتربيت بدني دانشگاه تربيت معلم 

  

  روش تحقيق
ن پس از تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي بوده و به شكل ميداني به اجرا در آمده است و در آ

هاي آنها، در تعيين ميزان توانمندسازي و يادگيري سازماني، رابطة آنها و رابطة هر يك از متغير
  .ي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم بررسي شده استها دانشكده

  جامعه و نمونة آماري
با . تربيت معلم بود ي تربيت بدني دانشگاه تهران وها دانشكدهجامعة اين پژوهش شامل تمامي كاركنان 

نمونه در نظر  عنوان بهبوده است، در نتيجه كل جامعه  180توجه به تعداد كل جامعة پژوهش كه برابر با 
 108ي پژوهش بين تمامي افراد جامعة تحقيق توزيع شده و در نهايت ها پرسشنامه. گرفته شده است

ي ها پرسشنامهبا توجه به تعداد . دوتحليل شدن يهتجزپرسشنامه برگشت داده شد كه وارد فرايند 
 .درصد بوده است 60برگشتي، نرخ پاسخ برابر با 

  ها دادهآوري ابزار جمع
منظور سنجش  به. از ابزار پرسشنامه استفاده شده است ها دادهمنظور گردآوري  در اين پژوهش به

اين پرسشنامه پنج بعد  .استفاده شده است) 1995( 1ي اسپريتزرشناخت روانتوانمندسازي از پرسشنامة 
ير و تأثدار بودن، احساس شايستگي، احساس خودتعييني، احساس  معنااحساس (از توانمندسازي 

يري يادگيري سازماني از پرسشنامة شفي گ اندازهبراي . كند يري ميگ اندازهرا ) احساس اعتماد به ديگران
  . استفاده شده است) 1385(
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تن از استادان مديريت ورزشي، كه تمامي اين افراد  10رسشنامه از منظور تعيين روايي محتوايي پ به
هاي تحقيق برخوردار بودند، كمك گرفته شد كه نظرها و هاي آمار و روشهاي الزم در زمينهاز تخصص

) اعتبار(براي آزمون پايايي . هاي ايشان به بهبود و اصالح پرسشنامه كمك شاياني كرد يشنهادپ
منظور تعيين ضريب پايايي كلي  به. آزمودني انجام گرفت 32مقدماتي روي پرسشنامه، مطالعة 

ي آنها، از طريق آزمون آماري آلفاي كرونباخ بررسي شد و ميزان ضريب اجزاو هر يك از  ها پرسشنامه
ين مبآمد كه  دست به) =96/0α(و يادگيري سازماني ) =95/0α(ا آلفاي پرسشنامة توانمندسازي برابر ب

  .دروني ابزار پژوهش بودهماهنگي 
  وتحليل اطالعات يهتجزروش 

هاي آمار توصيفي و استنباطي در دو ها از روشوتحليل آماري يافته يهتجزدر پژوهش حاضر، براي 
جداول توزيع  صورت بهها وتحليل توصيفي يافته يهتجزدر بخش نخست . بخش مجزا استفاده شده است

هاي آمار استنباطي شامل كولموگروف در بخش دوم از روش. تفراواني و نمودارها انجام گرفته اس
  .استفاده شد 4و تحليل ماتريس همبستگي 3، رگرسيون خطي2، ضريب همبستگي پيرسون1اسميرنوف

براي (ييد كرد تأها در جامعة آماري را آزمون كولموگروف اسميرنوف، نرمال بودن توزيع داده 
ضريب همبستگي پيرسون ). =P-value 469/0 يادگيري سازمانيو براي  =P-value 498/0 توانمندسازي

ي و همچنين ارتباط بين هر يك از توانمندسازبراي بررسي ارتباط بين ) =01/0α(در سطح معناداري 
گيري از گفت، با بهره يات آماري پيشعملتمامي . هاي آن با يادگيري سازماني استفاده شدمتغير
 .انجام گرفت  Excel و Spssي آماري افزارها نرم

  

 هاي تحقيقنتايج و يافته

ي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم ها دانشكده، مشخصات فردي كاركنان در 1در جدول 
به تفكيك جنسيت  دهندگان پاسخبا توجه نتايج مندرج در اين جدول، توزيع . نمايش داده شده است

. انددرصد را نيز مردان تشكيل داده 50ق را زنان و درصد از نمونة آماري تحقي 50دهد كه  يمنشان 
  .نشان داده شده است 1شناختي نمونه در جدول  ديگر اطالعات جمعيت

                                                           
1. Kolmogorov-Smirnov Test 
2. Pearson Correlation 
3. Linear regression 
4. Correlation matrix 
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 ي مورد بررسيها دانشكدهمشخصات فردي كاركنان در .  1جدول 

رشتة توزيع سني جنسيت 
 سابقة خدمت سطح تحصيالت تحصيلي

بقه
 ط

مرد
 

زن
 

25
متر

و ك
ال 

س
 

25
متر

و ك
ال 

س
 

45- 
36 

سال
 

46 
التر

و با
 

دني
ت ب

ربي
 ت

دني
ت ب

ربي
ر ت

 غي
سخ

ن پا
بدو

 
 و 

پلم
دي

پا
ين

ي
تر 

 
اني

ارد
 ك

سي
شنا

كار
 

 و 
شد

ي ار
ناس

رش
كا

التر
 5تا  با

سال
تا  6 

15 
سال

   
تا  16

25 
سال

 

25 
التر

و با
ال 

س
 

داد
54 تع
 

54
 3 38
 

48
 

19
 

31
 

54
 

23
 

25
 9 37
 

37
 

16
 

45
 

39
 8 

صد
50 در
 

50
 8/2
 2/

35
 4/

44
 6/

17
 7/

28
 

50
 3/

21
 1/

23
 3/8
 3/

34
 3/

34
 8/

14
 7/

41
 1/

36
 4/7
 

  
، توصيف ميانگين توانمندسازي و هر يك از ابعاد آن و يادگيري سازماني كاركنان 2در جدول 

كه در اين  گونه همان. ي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم نمايش داده شده استها دانشكده
درصد و ميانگين يادگيري  89/69انمندسازي در كاركنان برابر با جدول قابل مشاهده است، ميانگين تو

ميانگين هر يك از ابعاد پنجگانة توانمندسازي به اين صورت . درصد است 46/73سازماني برابر با 
درصد،  30/76درصد، استقالل  91/77درصد، شايستگي  79/74دار بودن شغل آمد كه معنا دست به

 .درصد 71/67ماد به ديگران درصد و اعت06/70بودن  مؤثر

  
ي تربيت ها دانشكدهميانگين توانمندسازي و هر يك از ابعاد آن و يادگيري سازماني كاركنان . 2جدول

  بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم
5ميانگين از  متغير 100ميانگين از    انحراف معيار 

67/3 توانمندسازي  89/69  70/0  

دار بودن معنا  74/3  79/74  76/0  

)خودكارامدي(شايستگي   90/3  91/77  71/0  

81/3 استقالل  30/76  72/0  

بودن مؤثر  50/3  06/70  84/0  

39/3 اعتماد به ديگران  71/67  90/0  

49/3 يادگيري سازماني  46/73  75/0  
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بررسي فرضية اصلي پژوهش، نشان داد كه بين توانمندسازي و يادگيري سازماني در كاركنان 
) 01/0P< ،588/0=r(داري ت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم ارتباط مثبت و معناي تربيها دانشكده

خطي موجب افزايش يادگيري  طور بهدهد، افزايش توانمندسازي اين موضوع نشان مي. وجود دارد
 ). 1نمودار (سازماني آنها خواهد شد 

 
 

ي تربيت بدني ها دانشكدهدر كاركنان پراكندگي توانمندسازي در برابر يادگيري سازماني . 1نمودار 
 دانشگاه تهران و تربيت معلم

 
بيني يادگيري  يشپبررسي رگرسيون بين توانمندسازي و يادگيري سازماني موجب شناسايي نحوة 

 دست بهزير  صورت بهشده  معادلة خط رگرسيوني برازش داده. ي شدتوانمندسازسازماني از روي تغييرات 
  : آمد

  "يادگيري سازماني =  169/1+  633/0×) يتوانمندساز( "
درصد از كل  34توان گفت، عبارت ديگر مي به. آمد دست بهدرصد  34ميزان ضريب تعيين برابر 

ي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم ها دانشكدهواريانس و تغييرات يادگيري سازماني كاركنان 
  .شود يمتوسط عامل توانمندسازي، تبيين 

ني
زما

سا
ي 
گير

ياد
 

 توانمندسازي
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رابطة بين هر يك از ابعاد پنجگانة توانمندسازي و يادگيري سازماني نشان داد كه بين  بررسي
، >01/0P(، استقالل )01/0P< ،404/0=r(، شايستگي )01/0P< ،504/0=r(دار بودن شغل  معنا
568/0=r( ،بودن  مؤثر)01/0P< ،541/0=r( اعتماد به ديگران ،)01/0P< ،583/0=r ( و يادگيري سازماني
  .دار وجود دارد معناطة مثبت و راب

هاي آن و در ماتريس همبستگي زير، ضرايب همبستگي ميان توانمندسازي و هر يك از متغير
  :ي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم خالصه شده استها دانشكدهيادگيري سازماني در كاركنان 

  
هاي آن و يادگيري سازماني در يرماتريس همبستگي بين توانمندسازي و هر يك از متغ. 3جدول 

  ي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلمها دانشكدهكاركنان 
 1 2 3 4 5 6 7 

       1 دار بودن معنا.1
848/0** شايستگي. 2 1      
865/0** استقالل. 3 **852/0 1     
764/0** بودن مؤثر. 4 **701/0 **834/0 1    
664/0** اعتماد به ديگران. 5 **544/0 **681/0 **768/0 1   
504/0** يادگيري سازماني. 6 **404/0 **568/0 **541/0 **583/0 1  
914/0** توانمندسازي. 7 **871/0 **940/0 **908/0 **840/0 **588/0 1 

  01/0همبستگي معنادار در سطح : **عالمت
 

  گيريبحث و نتيجه
ي تربيت ها دانشكدهيادگيري سازماني و رابطة آنها در  در اين پژوهش، سطح موجود توانمندسازي و
دهد كه ميانگين  يمهاي توصيفي اين تحقيق نشان  يافته. بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم بررسي شد

هاي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم در سطحي باالتر ي در كاركنان دانشكدهتوانمندسازكلي 
ي نيز در سطحي نزديك به يكديگر و با تفاوت توانمندسازيانگين هر يك از ابعاد م. از متوسط قرار دارد
عبارت ديگر در اين  اگرچه اين مقادير در سطحي قابل قبول قرار ندارد و به. استاندكي از يكديگر 

و  ها كاركنان از اختيار، ابتكار عمل و توانايي الزم براي ادارة كار خود تنها در سطحي متوسطدانشكده
يد دارند كه توانمندسازي موجب ايجاد تأكاز آنجا كه تحقيقات مختلف . باالتر از متوسط برخوردارند
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نوعي حس مالكيت و مسئوليت در قبال سازمان خواهد شد، در نتيجه توجه به رشد و توسعة 
حياتي نقش  ها دانشكدهدر عملكرد كاركنان و همچنين عملكرد كلي  ها دانشكدهي در اين توانمندساز

 وجود آيد تا بيشتر كاركنان به بايست تالش شود تا شرايطي به يم ها دانشكدهدر نتيجه در اين . دارند

معمول در سطحي كه بهترين  طور بهميزان زيادي در كارهايشان درگير و فعال شوند، تصميمات 
رو هر كس  ارد، ازاينوسيعي در اختيار همه قرار د طور بهشود؛ اطالعات  يماطالعات موجود است گرفته 

تواند آثار مثبتي را داشته  يمتواند به آن دست يابد؛ هر كس اعتقاد داشته باشد كه  يمدر موقع نياز 
 دار معناباشد، كاركنان در فرايند درگير مشاركت داده شوند تا در نهايت كاركنان در شغل خود احساس 

  .كنند بودن و اعتماد بيشتري مؤثر، شايستگي، استقالل، بودن
همانند توانمندسازي، سطح يادگيري . آمد دست بهدرصد  46/73ميانگين يادگيري سازماني برابر با 

اين در . سازماني نيز در سطحي باالتر از متوسط قرار دارد و تا سطح مطلوب، فاصلة شايان توجهي دارد
است، كاركنان دائماً حالي است كه در سازماني كه داراي سطح بااليي از ويژگي يادگيري سازماني 

گونه  ينادر . دهند توانايي خود را براي خلق نتايجي كه براي آنها واقعاً مطلوب است، افزايش مي
آموزند كه چطور با  اي پرورش يافته، و افراد پيوسته مي الگوهاي ذهني جديد و گسترده ها سازمان

ها عالئم را از  ، كسب دانش و توسعة قابليتمنظور تشويق نوآوري ها به گونه سازمان ينا. يكديگر بياموزند
هاي شايان  يژگيودر نتيجه براي رسيدن به ). 12(كنند  ها اعمال مي محيط دريافت، تفسير و در فرصت

وجود آيد تا كاركنان نگاه سيستمي به  ها شرايطي بهبايست در اين دانشكدهتوجه يادگيري سازماني مي
يد بر يادگيري تجربه كردن و آزمودن تأكپذيري، ترويج ريسك مسائل، تشويق و پاداش به نوآوري،

-فرصتي براي يادگيري و پيشرفت،  اطالع كاركنان از فعاليت عنوان بهها  هاي جديد، تلقي شكست شيوه

ي ها دانشكدهيك هدف و برنامة عملياتي مهم براي  عنوان بههاي كاري و ارتباط نزديك آنها با يكديگر 
  . وزة منابع انساني باشدمورد مطالعه در ح

كلي نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه بين توانمندسازي و يادگيري سازماني در كاركنان  طور به
ميزان ). =588/0r(داري وجود دارد  معناي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم رابطة ها دانشكده

درصد از كل واريانس و  34توان گفت، عبارت ديگر مي به. آمد دست بهدرصد  34ضريب تعيين برابر 
ي تربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم توسط عامل ها دانشكدهتغييرات يادگيري سازماني كاركنان 

ي توانمندسازبر اين، نتايج پژوهش نشان داد كه بين هر يك از ابعاد  عالوه. شودتوانمندسازي، تبيين مي
و يادگيري سازماني نيز رابطة ) بودن و اعتماد به ديگران مؤثرل، دار بودن شغل، شايستگي، استقال معنا(
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بيني ي در پيشتوانمندسازاين موضوع بيانگر اهميت شايان توجه . داري وجود داردمثبت و معنا
دهد كه با افزايش دار، نشان ميي معناها رابطهاين . هاي مورد بررسي استيادگيري سازماني در دانشكده

از ديدگاه محقق، در . در كاركنان بر ميزان يادگيري سازماني آنها نيز افزوده خواهد شدتوانمندسازي 
گونه تفسير كرد كه  ينادار بين توانمندسازي و يادگيري سازماني را  معناتوان رابطة مثبت و اينجا مي

وانمندسازي احساس شايستگي، رضايت، استقالل، اعتماد، معناداري، مسئوليت و مالكيتي كه از بهبود ت
عبارت ديگر،  به. شودشود، موجب عالقه و تمايل بيشتر كاركنان براي يادگيري ميدر كاركنان ناشي مي

پذيري را بيشتر كنند و  يتمسئولسعي كنند تفويض اختيار بيشتري صورت دهند،  ها دانشكدههرچه 
كنند، در نتيجه همة اين عوامل  داري براي كاركنان ايجاد معناو  با مفهومهايي غني، فضايي آرام و شغل

و  1گيلپسي كلي، تحقيقات طور به. شود يمموجب توسعة يادگيري سازماني و جوي مملو از يادگيري 
، )1387(، قرباني )1387(گردي و همچنين دستي )2000(3، فيشر)2005( 2، شرما)2007(همكاران 

  .ني داردبا نتايج اين تحقيق همخوا) 1389(يزاده عل خان) 1385(شفي 
ي ها دانشكدهو مثبت بين توانمندسازي و يادگيري سازماني در  مؤثرتحقيق حاضر بيانگر رابطة 

ياستگذاران و مديران اين دو دانشكده سدر نتيجه، . استتربيت بدني دانشگاه تهران و تربيت معلم 
ي و توانمندسازوانند از ت يمي يادگيرنده ها دانشكدهمنظور توسعه و بهبود يادگيري سازماني و ايجاد  به
 .استفاده كنند مؤثراي  يوهش عنوان بهيد بر پرورش كاركناني توانمند تأك
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