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چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در
هیئتهای ورزشی استان تهران بود .تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی و از لحاظ هدف نیز
کاربردی بود .جامعه پژوهش حاضر ،کلیه مسئولین هئیت های ورزشی (ریس ،نایب رئیس و دبیر) در
استان تهران بودند ( ) N=705که نمونه آماری براساس جدول مورگان به تعداد  754نفر به صورت
تصادفی انتخاب شد .در این تحقیق از پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسالتر ( ،)7335یادگیری
سازمانی را نیفه ( )3557و عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت )3557 ،استفاده شد .برای تجزیه و
تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی ،آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،ضریب همبستگی پیرسون و
رگرسیون گام بهگام استفاده شد .نتایج نشان داد که بین بازارگرایی ( )P=51557 ،r =51770و مؤلفههای
مشتری گرایی ( ،)P=51557 ،r =51073رقابت گرایی ( )P=51557 ،r =51047و هماهنگی بین بخشی
( )P=51557 ،r = 51043با عملکرد سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران رابطة مثبت معنادار
وجود دارد .همچنین ،بین یادگیری سازمانی ( )P=51557 ،r =51081و مؤلفههای مهارت های فردی
( ،)P=51557 ،r =51008مدل های ذهنی ( ،)P=51557 ،r =51890چشمانداز مشترک (،r =51817
 ،)P=51557یادگیری تیمی ( )P=51557 ،r =51847و تفکر سیستمی ( )P=51557 ،r=51704با عملکرد
سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران رابطة مثبت معناداری مشاهده شد .نتایج تحلیل رگرسیون
نشان داد بازار گرایی ( )β=5/87و یادگیری سازمانی ( )β=5/34پیشبینی کنندههای معنیدار عملکرد

 . 7مدرس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران
 . 3استادیارگروه تربیت بدنی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 . 9دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
*ایمیل نویسنده مسئول mshahbazi@srttu.edu :

سازمانی بودند .بنابراین ،پیشنهاد میشود روسای هیئتهای ورزشی در راستای بهبود عملکرد سازمانی
عاملهای بازارگرایی و یادگیری سازمانی را در سازمانشان بهبود بخشند.
واژههای کلیدی :بازارگرایی ،یادگیری سازمانی ،عملکرد سازمانی ،هیئتهای ورزشی استان تهران

ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئت های ورزشی

مقدمه

استان تهران

برای این که بتوان مفهوم بازاریابی را در سازمان حاکم ساخت ،الزم است از مفاهیم عملیاتی آن
یعنی با زارگرایی استفاده نمود .بازارگرایی مستلزم تمرکز بر مشتری از طریق رهبری و مدیریت سازمان،
ایجاد تغییرات فرهنگی از باال به پایین ،تجدید ساختار سازمانی از طریق تشکیل تیم های متمرکز بر
مشتری و چندوظیفهای و برقراری ارتباط دوطرفه با مشتری است ( .)7از منظر کاتلر )3555( 7بازارگرایی
را میتوان به عنوان مرحله ای از بالندگی سازمان ،یا به عنوان سطحی که انعکاس دهنده بلوغ سازمانی
است تعریف نمود .وی به بازارگرایی به عنوان مرحله نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده و
معتقد است که گرایش بازار در امتداد توسعة گرایش های مختلف بازرگانی به وجود آمده است .کاتلر
همچنین بازارگرایی بر پایه تفکر بازاریابی ایجاد شده است و تفکر بازاریابی زیربنای فلسفی آن را تشکیل
می دهد ( .)3جولیان )3575( 3بازارگرایی را نوعی فرهنگ سازمانی تعریف میکنند ،که شامل مجموعه
هایی از باورها و ارزش های مشترک در مورد مشتری ،بین اعضای سازمان است و مشتری را عامل اصلی
در برنامهریزی کسب و کار میدانند .در واقع آگاهی نسبت به بازارگرایی موجب برآوردن نیازهای
مشتریان ،ایجاد ارزش برتر برای آنان ،جمع آوری اطالعات از مشتریان و رقبا ،توزیع و استفاده از آن در
تصمیم گیری ه ای سازمان ،برنامه ریزی های استراتژیک و هماهنگی بین بخشی می شود( .)3تئوری
بازارگرایی نارور و اسالتر نشان داد که شرکتهای بازارگرا ،عملکردی به مراتب بهتر از شرکت هایی که
به بازارگرایی توجهی ندارند را از خود نشان میدهند؛ از اینرو ،نتیجه گرفتند که بازارگرایی میتواند
منجر به بهبود عملکرد کسب و کار شود ( .)77از طرف دیگر ،بازارگرایی به عنوان یک منبع مزیت رقابتی
پایدار کمک میکند تا سازمانها بتوانند برای مشتریان خود ارزش برتر خلق کنند .بنابراین جای تعجب
نیست که با افزایش بازارگرایی ،میتوان انتظار داشت عملکرد شرکت نیز افزایش یابد (.)3
از سوی دیگر ،یادگیری سازمانی را به عنوان فرایندی کلیدی تعریف میکنند که سازمان از
طریق آن یاد میگیرد و این یاد گرفتن به معنای هرگونه تغییر در مدلهای سازمانی است که به بهبود
یا حفظ عملکرد سازمان منجر میشود .آنها براساس تعریف قابلیت ،قابلیت یادگیری سازمانی را به
عنوان مجموعهای از منابع یا مهارتهای ملموس و غیرملموس تعریف میکنند که سازمان از آنها برای
رسیدن به مزیتهای جدید رقابتی استفاده میکند ( .)79گارسیا مورالز 9و همکاران ( )3551یادگیری
سازمانی را قابلیت سازمانی برای حفظ و بهبود عملکرد براساس تجارب گذشته تعریف میکنند و این
قابلیت را توانایی کسب و بهره وری از دانش ضمنی و صریح به تشریک دانش و استفاده از دانش در
سازمان می دانند .در سازمانی با سطوح باالی یادگیری سازمانی ،افراد پیوسته توانایی خود را برای خلق
نتایجی که برای آنها واقعاً مطلوب است افزایش می دهند .یادگیری سازمانی موجب می شود که
1 . Kotler
2 . Julian
3 . Garcia Morales
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الگوهای ذهنی جدید و گستردهای پرورش یابد و افراد به طور مرتب بیاموزند که چطور با یکدیگر
بیاموزند .سازمان هایی با چنین ویژگی هایی به دلیل تشویق نوآوری ،کسب دانش و توسعة قابلیتها،
عالئم را از محیط دریافت ،تفسیر و در فرصتها اعمال می کنند ( .)77یادگیری سازمانی فرایندی است
که سازمان از طریق آن یاد میگیرد و این یاد گرفتن به معنای هرگونه تغییر در مدلهای سازمانی است
که به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان منجر میشود (.)71
از سوی دیگر ،سازمان با عملکرد برتر ،سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه
توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات ،ایجاد ساختاری مدیریت منسجم و
هدفمند ،بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی ،به
نتایجی بهتر از سازمان های همتراز دست مییابد ( .)1مسلماً سازمان ها برای متعالی شدن و رسیدن به
سازمانی با عملکرد باال ،نیازمند طرح ریزی و عملیاتی کردن برنامههای ساختاریافته هستند .به عبارت
دیگر سازمان ها برای رویارویی با دنیای پرتالطم اطراف خود نیازمند سازو کاری هستند تا به حرکت آنها
جهت دهد و در مسیر چشم انداز سازمان هدایت کند .عملکرد نتایج قابل اندازه گیری ،تصمیمات و
اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است .هزینه ها بخش
محوری از عملکرد محسوب میشوند ،در عین حال عملکرد تقریبا هر هدف رقابتی و تعالی غیرمادی
نظیر قابلیت اطمینان ،انعطاف پذیری ،کیفیت و سرعت را نیز در بر میگیرد ( .)71از سوی دیگر ،سازمان
های دولتی از ناکارآمدی شدیدی در حوزه مدیریت عملکرد رنج می برند ( .)35علی رغم ربع قرن حضور
مدیریت عملکرد در بخش دولتی ،هنوز مشکالت مهمی وجود دارد و بهبودهای مورد انتظار در عملکرد،
پاسخگویی ،شفافیت کیفیت خدمات هنوز به نحو دلخواه رخ نداده است .فرایر 7و دیگران ( )3553با
اشاره به کمبود تحقیقات ،بر نیاز به پژوهش های بیشتر در این حوزه تأکید می کنند .هرچند بخشی از
ناکارآمدی مدیریت عملکرد در سازمان های دولتی به چگونگی اجرای این نظام مربوط است اما خأل
نظری نیز مسئله ای جدی است که نمی توان آن را نادیده گرفت .از طرف دیگر ،اندروز 3و دیگران
( ) 3557بر این باورند که چند وجهی بودن پدیدة عملکرد سازمانی بدین دلیل است که از سازمان های
دولتی انتظار می رود طیفی از اهداف را دنبال کنند که ممکن است برخی از آنها با یکدیگر در تضاد
باشند .بنابراین ،سازمان های دولتی موظف اند توجه خود را بر ابعاد چندگانه عملکرد متمرکز کنند.در
چند پژوهش اخیر از جمله رحیمی و همکاران ( ،)7938تقوی فرد و همکاران ( ،)7938لی و همکاران
( )3570و هیلمن و همکاران ( )3578نشان دادند که بازارگرایی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت
معناداری دارد .کالنی و همکاران ( ) 7939نیز نشان دادند که بین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی
رابطة مثبت معناداری وجود دارد.

. Fryer
. Andrews
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ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئت های ورزشی
استان تهران

سازمان های ورزشی عصر حاضر در معرض تغییرات مداوم قرار دارند .ارتباط و تعامل این سازمان
ها با عوامل مختلفی چون دولت ،بخش خصوصی ،حامیان مالی و دیگر سازما ن های ورزشی ملی و بین
المللی و مهم تر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی موجب می شود که این سازمان ها
در معرض خواسته های متفاوت و گوناگونی قرار گیرند .از این رو ضروری است تا این سازمان ها برای
حفظ جایگاه و موفق بودن در رسالت سازمانی خود از راه یادگیری سازمانی و دیگر روش های علمی
عملکرد خود را بهبود بخشند .ایجاد سازمان های یادگیرنده در ورزش ،سازمان های ورزشی را تا حدود
زیادی در برابر تغییرات محیطی حفظ می کند.با عنایت به اینکه یکی از مشکالت همیشگی هیات های
ورزشی در ایران کمبود منابع مالی و تنگناهای اقتصادی می باشد لذا آنها می توانند با توجه و احترام
ویژه به مشتری در قالب بازارگرایی اقدام نمایند.
با توجه به این که هیئتهای ورزشی در استان تهران به عنوان بازوان اجرایی فدراسیونها و ادارات
ورزش و جوانان برنامههای عملیاتی را به اجرا در میآورند ،لذا توجه این سازمانها به نیازها و خواسته-
های مشتریان که همان عالقمندان و ورزشکاران هستند در قالب بازارگرایی میتواند در اجرای هر چه
بهتر برنامهها موثر باشد از سوی دیگر یادگیری سازمانی میتواند این سازمانها را با تغییرات به روز
هماهنگ سازد .از اینرو ،سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی
با عملکردسازمانی در هیاتهای ورزشی استان تهران رابطهای وجود دارد؟
روش شناسی
تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی و از لحاظ هدف نیز کاربردی بود .دادههای این
تحقیق به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه گردآوری شد .جامعه پژوهش حاضر ،کلیه مسئولین
هئیت های ورزشی (رئیس ،نایب رئیس و دبیر) در استان تهران بودند که در مجموع  705نفر می باشند،
که نمونه آماری به تعداد  754نفر ب ه صورت تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شد .ابزار تحقیق
شامل پرسشنامة بازارگرایی :پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسالتر ( )7335دارای  70سوال می
باشد و هدف آن ارزیابی فرهنگ بازارگرایی بر اساس مقیاس های مشتری گرایی( 7سوال) ،رقابت
گرایی( 8سوال) و هماهنگی بین بخشی( 0سوال) می باشد.پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه()3557
حاوی  38سوال می باشد که در کل  0بعد از یادگیری سازمانی را می سنجد که عبارتند از مهارت های
فردی (سواالت  7تا  ،)7مدل های ذهنی (سواالت  1تا  ،)73چشم انداز مشترک (سواالت  79تا ،)77
یادگیری تیمی (سواالت  71تا  )35و تفکر سیستمی (سواالت  37تا  .)38پرسشنامه عملکرد سازمانی:
این پرسشنامه توسط هرسی و گلداسمیت ( )3557طراحی شده است .این پرسشنامه دارای  83سوال
بوده و و هفت مؤلفه ی توانایی (گویه های  ،)35-9-3-7وضوح (گویه های ،)93-94-4-1-7-0-8
کمک (گویه های  ،)70-79-73-77-3مشوق (گویه های  ،)30-33-37-73-74-77ارزیابی (گویه های
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 ،)91-97-90-98-99-93-97-95-39اعتبار (گویه های  ،)33-34-31-37-38-71و محیط (گویه
های  )83-87-85-78-75را مورد سنجش قرار می دهد)7(.
روش آماری مورد استفاده در این پژوهش در دو سطح توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت .به
طوری که برای تجزیه و تحلیل دادهها در سطح توصیفی از میانگین ،فراوانی ،انحراف استاندارد ،درصد
استفاده شد .هم چنین در بخش آمار استنباطی برای مشخص نمودن طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون
کلموگروف اسمیرنوف و همچنین بررسی رابطة بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و پیشبینی
متغیر مالک از آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد .هم چنین در این پژوهش از نرم افزار SPSS
نسخة  33نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته های تحقیق
جدول  -7توصیف ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی های تحقیق
متغیر
زیر  95سال

85-95

05-87

باالتر از  05سال

مرد

زن

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

زیر  0سال

 75-0سال

70-77

35-77

فراوانی

دامنه سنی

سطح تحصیالت

باالی  35سال

گویه

جنسیت

سابقه ورزشی

98

85

33

73

37

73

0

9

77

93

1

95

93

79

73

78

همان طور که در جدول ( )7مشاهده می شود ،بیشترین فراوانی دامنه سنی مربوط به گروه 95
تا  85سال است 37 .نفر از آزمودنی ها مرد بودند .بیشترین فراوانی مربوط به سطح تحصیالت،کارشناسی
 77نفر بوده و بیشترین فراوانی مربوط به سابقه شغلی  0تا  75سال بوده است 73 .نفر تحصیالت مرتبط
با تربیت بدنی و علوم ورزشی داشته اند.
جدول  -3میانگین متغیرهای اصلی و مؤلفه های مربوطه
متغیر اصلی

بازارگرایی

یادگیری سازمانی

11

متغیر اصلی ومؤلفه ها

میانگین بدست آمده

مشتری گرایی

3103

رقابت گرایی

3130

هماهنگی بین بخشی

3143

بازارگرایی

3137

مهارت های فردی

8188

مدل های ذهنی

8175

چشم انداز مشترک

8170

ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئت های ورزشی
استان تهران

عملکرد سازمانی

یادگیری تیمی

8158

تفکر سیستمی

8173

یادگیری سازمانی

8171

عملکرد سازمانی

9137

همان طور که در جدول( ) 3مشاهده می شود میانگین متغیر بازاریابی و تمام مؤلفه های مربوط به
آن کمتر از میانگین فرضی  9هستند .میانگین متغیر یادگیری سازمانی و همه مؤلفه های مربوط به آن
بیشتر از میانگین فرضی  8هستند و میانگین عملکرد سازمانی در هیات های ورزشی استان تهران بیشتر
از میانگین فرضی  9می باشد.
جدول  -9ضریب همبستگی پیرسون بین بازار گرایی با عملکرد سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران
متغیرها

آماره

مشتری گرایی

همبستگی پیرسون
سطح معناداری

رقابت گرایی
هماهنگی بین بخشی
بازارگرایی

همبستگی پیرسون

عملکرد سازمانی
**

51073

51557
**

51047

سطح معناداری

51557

همبستگی پیرسون

**51043

سطح معناداری

51557

همبستگی پیرسون
سطح معناداری

**

51770

51557

نتایج جدول( ،) 9حاصل از آزمون پیرسون حاکی از آن است که بین بازارگرایی با عملکرد
سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران ( )P=51557 ،r =51770رابطة مثبت معنادار وجود دارد و
فرض صفر اول رد میشود .همچنین ،بین مؤلفههای مشتری گرایی ( ،)P=51557 ،r =51073رقابت
گرایی ( )P=51557 ،r =51047و هماهنگی بین بخشی ( )P=51557 ،r = 51043با عملکرد سازمانی در
هیئتهای ورزشی استان تهران رابطة مثبت معنادار وجود دارد.
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جدول  -8ضریب همبستگی پیرسون بین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران
متغیرها

آماره

عملکرد سازمانی

مهارت های فردی

همبستگی پیرسون

**51008

سطح معناداری

51557

همبستگی پیرسون

**51890

سطح معناداری

51557

همبستگی پیرسون

**51817

سطح معناداری

51557

همبستگی پیرسون

**51847

سطح معناداری

51557

همبستگی پیرسون

**51704

سطح معناداری

51557

همبستگی پیرسون

**51018

سطح معناداری

51557

مدل های ذهنی
چشم انداز مشترک
یادگیری تیمی
تفکر سیستمی
یادگیری سازمانی

نتایج جدول( ،) 8حاصل از آزمون پیرسون حاکی از آن است که بین یادگیری سازمانی با
عملکرد سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران ( )P=51557 ،r =51081رابطة مثبت معناداری
وجود دارد و فرض صفر دوم رد میشود .همچنین ،بین مؤلفههای مهارت های فردی (،r =51008
 ،)P=51557مدل های ذهنی ( ،)P=51557 ،r =51890چشمانداز مشترک (،)P=51557 ،r =51817
یادگیری تیمی ( )P=51557 ،r =51847و تفکر سیستمی ( )P=51557 ،r =51704با عملکرد سازمانی در
هیئتهای ورزشی استان تهران رابطة مثبت معناداری وجود دارد.
جدول -0ضرایب رگرسیون مربوط به مدل رگرسیونی
ضرایب استاندارد نشده

متغیرها

ضرایب استاندارد شده

B

انحراف معیار
برآورد

ثابت

7.784

5.733

بازارگرایی

0.903

0.541

0.873

یادگیری سازمانی

51787

51503

51347

متغیر وابسته :عملکرد سازمانی

16

T

سطح
معناداری
)(sig

4.040

0.557

8.537

0.557

31739

51554

بتا

ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئت های ورزشی
استان تهران

بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسیونی (ضرایب تحلیل مسیر) جدول ( )78-8و سطح
معناداری ( )sigکمتر از  5/50مشاهده میشود بازار گرایی ( )β=5/87و یادگیری سازمانی ()β=5/34
پیشبینی کنندههای معنیدار عملکرد سازمانی هستند و به ازای افزایش یک واحد بازار گرایی و
یادگیری سازمانی ،عملکرد سازمانی به ترتیب  5/87و  5/34افزایش مییابد .همچنین ،براساس بتای به
دست آمده مشاهده میشود بازارگرایی پیشبینی کنندة قویتر عملکرد سازمانی هست.
معادله خط رگرسیون حاصل به صورت زیر است.
عملکرد سازمانی =  * ./787( + 7/784یادگیری سازمانی) ( * ./903بازار گرایی)
بحث و نتیجه گیری
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین بازارگرایی و یادگیری سازمانی با عملکردسازمانی در
هیئتهای ورزشی استان تهران بود .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بین بازارگرایی با عملکرد
سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران ( )P=51557 ،r =51770رابطة مثبت معنادار وجود دارد و
فرض صفر اول رد میشود .همچنین ،بین مؤلفههای مشتری گرایی ( ،)P=51557 ،r =51073رقابت
گرایی ( )P=51557 ،r =51047و هماهنگی بین بخشی ( )P=51557 ،r = 51043با عملکرد سازمانی در
هیئت های ورزشی استان تهران رابطة مثبت معنادار وجود دارد .در تفسیر این یافته میتوان اذعان داشت
که بازارگرایی عبارت است از ایجاد اطالعات حاصل از بازار در کل سازمان دربارهی نیازهای جاری و
آیندهی مشتریان ،توسعه و انتقال این اطالعات و استعداد در سراسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام
سطوح سازمان ( .)74در واقع آگاهی نسبت به بازارگرایی موجب برآوردن نیازهای مشتریان ،ایجاد ارزش
برتر برای آنان ،جمع آوری اطالعات از مشتریان و رقبا ،توزیع و استفاده از آن در تصمیم گیری های
سازمان ،برنامه ریزی های استراتژیک و هماهنگی بین بخشی می شود ( .)4بنابراین ،از طرف دیگر،
بازارگرایی به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار کمک میکند تا سازمانها بتوانند برای مشتریان خود
ارزش برتر خلق کنند .بنابراین جای تعجب نیست که با افزایش بازارگرایی ،میتوان انتظار داشت عملکرد
شرکت نیز افزایش یابد ( .)3بنابراین ،میتوان چنین استنباط کرد که هیئتهای ورزشی از طریق
شناسایی نیازها و خواستههای مشتریان که همان ورزشکاران هستند ،میتوانند در راستای جلب
رضایتمندی آنها برنامههای مختلف را تدوین نمایند و از این طرق عملکرد سازمانیشان را بهبود
بخشند .در این راستا ،عادلآذر و همکاران ( ،)7938مهارتی و همکاران ( ،)7939حسینیمقدم و
همکاران ( ،)7939لی و همکاران ( ،)3570هیلمن و کالیاپن ( ،)3578جیوتی و همکاران ( ،)3573اپدا و
جای اوبا ( ) 3577نشان دادند که بازارگرایی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد .نتایج دیگر
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این تحقیق نشان داد که بین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران
( )P=51557 ،r =51081رابطة مثبت معناداری وجود دارد و فرض صفر دوم رد میشود .همچنین ،بین
مؤلفههای مهارت های فردی ( ،)P=51557 ،r =51008مدل های ذهنی ( ،)P=51557 ،r =51890چشم-
انداز مشترک ( ،)P=51557 ،r =51817یادگیری تیمی ( )P=51557 ،r =51847و تفکر سیستمی
( )P=51557 ،r =51704با عملکرد سازمانی در هیئتهای ورزشی استان تهران رابطة مثبت معناداری
وجود دارد .آلگری و همکاران ( )3550یادگیری سازمانی را به عنوان فرایندی کلیدی تعریف میکنند که
سازمان از طریق آن یاد میگیرد و این یاد گرفتن به معنای هرگونه تغییر در مدلهای سازمانی است که
به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان منجر می شود .در واقع ،یادگیری سازمانی قابلیت سازمانی برای حفظ و
بهبود عملکرد براساس تجارب گذشته است و این قابلیت توانایی کسب و بهرهوری از دانش ضمنی و
صریح به تشریک دانش و استفاده از دانش در سازمان میباشد .از اینرو ،هیئتهای ورزشی احتماالً از
طریق ایجاد بسترهای الزم برای یادگیری و بهبود قابلیتها و تواناییها ی کارکنان و گسترش دانش
جدید در کل سازمان و در اختیار گذاشتن این دانش بین تمام اعضای سازمان میتوانند عملکرد کارکنان
و تمام بخشهای هیئتهای ورزشی را بهبود بخشند .در این راستا ،کالنی و همکاران ( )7939نشان
دادند که بین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی اداره های ورزش و جوانان استان های شمالی ایران
رابطة مثبت معناداری وجود دارد .اسدی و همکاران ( )7944نشان دادند که بین یادگیری سازمانی و
تمام مؤلفههای آن با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .الینگر و همکاران ()3553
نیز به این نتیجه دست یافتند که بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان ارتباط معنا داری وجود داردو
یادگیری سازمانی عملکرد آن را بهبود می بخشد .از اینرو ،یافتههای این بخش از تحقیق با نتایج تحقیق
کالنی و همکاران ( ،)7939اسدی و همکاران ( )7944و الینگر و همکاران ( )3553همسو میباشد.در
نهایت ،یافتههای دیگر این تحقیق مبین آن بود که بازار گرایی ( )β=5/87و یادگیری سازمانی ()β=5/34
پیشبینی کنندههای معنیدار عملکرد سازمانی هستند و به ازای افزایش یک واحد بازار گرایی و
یادگیری سازمانی ،عملکرد سازمانی به ترتیب  5/87و  5/34افزایش مییابد .این بدان مفهوم هست که
هر چه در هیئتهای ورزشی استان تهران توجه به نیازها و خواستههای مربوط به آن رشتة ورزشی
بیشتر باشد و مشتریان به عنوان مهمترین هدف مد نظر باشند و در بازار رقابتی به اقدامات و فعالیتهای
رقابت توجه داشته و فعالیتهای درون سازمانیشان را هماهنگ سازند ،و این اطالعات موجود در بازار در
رابطه با مشتریان را در سازمان جاری سازند و اعضای سازمان را از آنها مطلع سازند ،میزان عملکرد
سازمانی آنها افزایش خواهد یافت .بهاری و همکاران ( ،)7938عادلآذر و همکاران ( ،)7938مهارتی و
همکاران ( ،)7939حسینیمقدم و همکاران ( ،)7939ابزری و همکاران ( ،)7944لی و همکاران (،)3570
هیلمن و کالیاپن ( ،)3578جیوتی و همکاران ( ،)3573اپدا و جای اوبا ( )3577نشان دادند که
بازارگرایی بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد .با توجه به قابلیت بازارگرایی و یادگیری
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سازمانی در پیشبینی عملکرد سازمانی هیئتهای ورزشی استان تهران پیشنهاد میشود مدیران هیئت-
های استانی توجه به نیازهای مشتریان را در بازارگرایی در اولویت برنامههایشان قرار دهند.
منابع
 -7آذر ،ع؛ تقیزاده جورشری ،م؛ تأخیره ،م .)7938( .تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ا:
نقش میانجی بازارگرایی .چشم انداز مدیریت بازرگانی.33-81 ،37 ،
 -3آقاجان ،و؛ عابدی ،ح؛ بهبودی ،ا .)7939( .بررسی نقش فرهنگ بازارگرایی بر توسعه صنعت
گردشگری .فصلنامه جغرافیای فضای گردشگری.93-07 ،75 ،
 -9ابزری ،م؛ رنجبریان ،ب؛ فتحی ،س؛ قربانی ،ح .)7944( .تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و
عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری .چشم اندازمدیریت.30-83 ،97 ،
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 -0رحیمی ،ر؛ درویشی ،م .)7938( .بررسی تأثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری با نقش میانجی
نوآوری سازمانی (مورد مطالعه :شرکت های ساخت و تأمین قطعات شرکت ملی مناطق نفت خیز
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در شرکت های ورزشی .دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش.78-07 ،7 ،
 -1صفاری ،م؛ حمیدی ،م؛ جاللی فراهانی ،م" .)7944( .مقایسه ابعاد سازمان یادگیرنده در سازمان
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