
 بررسی رابطه بین سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی در اداره کل
 و شعب تأمین اجتماعی استان چهارمحال وبختیارى

فریبا هلل گانی1، منور مجد زاده2 
تاریخ دریافت مقاله: 98/3/27
تاریخ پذیرش مقاله: 1398/5/23

 چکیده
هدف: در سال هاي اخیر، به سبب توسعه سریع تکنولوژي، محیط کاري در سازمان ها به صورت مستمر 
تغییر زیادي کرده است. به منظور رویارویی با تغییرات جدیدي که در دنیاي رقابت امروزي رخ می دهد، 
سازمان ها باید به سازگاري با تغییرات بیندیشند و به دنبال بهره گیري از فرصت هاي بالقوه باشند. یک 
سازمان چابک، فرایندهاي سازمان و افراد را با فناوري پیشرفته ترکیب می کند تا نیازها و انتظارات 
مشتري را در مدت نسبتاً کوتاه برآورده کند. چابکی و یادگیري سازمانی از موضوعات مرتبط با تغییر و 
تحوالت سازمانی هستند. هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی 

در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری است. 

روش: این تحقیق از نظر روش، توصیفی و همبستگی و از نظر شیوه جمع آوری اطالعات میدانی است. جامعه 
آماري کلیه کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادي است. حجم نمونه بر 
اساس جدول مورگان برای جامعه 180نفری موجود تعداد 150 نفر که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 
به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ابزار تحقیق از دو پرسش نامه استفاده شد: پرسش نامه سازمان یادگیرنده 
سنگه، توسط توسلی)1391( ارائه شده این ابزار 5 مؤلفه و 25 سؤال دارد و پرسش نامه سازمان چابک که 

توسط ژانگ و شریفی )2000( طراحی و تدوین شده است. این مقیاس 25 گویه و چهار مؤلفه دارد.
یافته ها: یافته هاي تحقیق نشان داد که سطح چابکی سازمانی تقریباً اکثر کارکنان 0/79 متوسط است 

و ضریب پایایی پرسش نامه سازمان یادگیرنده برابر 0/86 محاسبه شده که قابل قبول است. 

نتیجه: نتایج فرضیات نشان داد که بین سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی )پاسخگویی سازمانی، 
انعطاف پذیری سازمانی و سرعت سازمانی( همبستگی مستقیم و معناداري وجود دارد. همچنین بین 
مشترک،  فرادید  ذهنی،  مدل های  )تسلط شخصی،  یادگیرنده  سازمان  مؤلفه های  و  سازمانی  چابکی 

یادگیری تیمی وتفکر سیستمی( رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدي: چابکی، سازمان یادگیرنده، تأمین اجتماعی، چهارمحال و بختیاری.

1faribalalegani1358@gmail.cpm- کارمند سازمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال بختیاری، شهرکرد، ایران.
2majdzadeh-42@yahoo.com- استادیار گروه مدیریت، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران.
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 مقدمه
در سال هاي اخیر، سازمان ها و شرکت هاي مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم 
جدیدي مانند کار دانشی، دانشکار )دانشگر(، مدیریت دانش، و سازمان هاي دانشی، خبر از شدت یافتن 
این روند می دهند. پیتر دراکر،1 با به کارگیري این واژگان، خبر از ایجاد نوع جدیدي از سازمان ها 
می دهد که در آنجا به جاي قدرت بازو، قدرت ذهن حاکمیت دارد. بر اساس این نظریه، در آینده 
جوامعی می توانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتري برخوردار باشند. به این 
ترتیب برخورداري از منابع طبیعی نمی تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشی به توانمندي هایی 

دست می یابد که قادر است از نیروي اندک، قدرتی عظیم بسازد. )ابطحی و صلواتی، 1385: 3(.

چابکی، امکانی اساسی برای تولیدات جدید معرفی شده است. اصطالح »چابک« سرعت واکنش و 
انعطاف پذیری سازمان را در مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان می کند. برای این که سازمان ها 
به سرعت و با انعطاف پذیری کامل عمل کنند. نیازمند به کارگیری فناوری ها و سیستم های اطالعات 
به روز، سرمایه گذاری بر روی کارکنان دانشی، انسجام در فرآیندهای کسب و کار، هم سو شدن با 
اشکال مجازی سازمان ها، همکاری داخلی و دستیابی به زنجیره عرضه یکپارچه هستند. مشبکی و 

)زارعی، 1382: 39(

سازمان هاي یادگیرنده را به تعبیري دیگر می توانیم سازمان هاي دانش آفرین بنامیم، سازمان هایی که 
در آنها خلق دانش و آگاهی هاي جدید، ابداع ها و ابتکارها یک کار تخصصی و اختصاصی نیست، بلکه 
نوعی رفتار همگانی است، روشی که همه اعضاي سازمان بدان عمل می کنند. به عبارت دیگر، سازمان 
دانش آفرین، سازمانی است که هر فرد در آن انسانی خالق و دانش آفرین است. در این سازمان تفکر، 
بحث هاي جمعی، و کشف نظرها و افکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند. )مقیمی و 

فرخ نژاد، 1396: 2(

 بیان مسئله
به  وادار  را  است که سازمان  به حدي  بر روي سازمان  آن  از  ناشی  فشار  و  تغییرات محیط  تراکم 
عکس العمل می نماید که این پاسخ همان فرآیند چابکی است، محققان چابکی را به عنوان یک پارادایم2 
جدید جهت مهندسی سازمان هاي رقابتی نام گذاري نموده اند و مشاهده گردیده که سازمان هایی که از 
فرآیند چابکی بهره مند گردیده اند درزمینه یادگیري اطالعات جدید و افزایش بازدهی و نیز بهره گیري 
از فرصت هاي مناسب موفقیت هاي چشم گیري را کسب نموده اند. سازمان ها همان طور که یاد می گیرند 
امکان فراموش کردن را نیز دارند و واقعیت امر این است که فراموشی نیز همانند یادگیري می تواند 

11.PeterDrucker
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براي یک سازمان هم زیان آور و هم مفید باشد؛ لذا مدیریت دانش باید به دنبال ایجاد فرآیندهایی باشد 
که در جهت تقویت یادگیري، حفظ و ارتقای دانش مفید و نیز عدم یادگیري و پرهیز از آموخته هاي 

مضر گام بردارد. )مشبکی و ربیعی، 1388(

با توجه به این که رشد سازمان ها بطور مستقیم باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می شود و این 
خودبه خود باعث افزایش سطح رفاه جامعه می شود. همچنین با توجه به این که کشور ما در آستانه 
ورود به سازمان تجارت جهانی می باشد و افزایش و تغییر ابزارها، تکنیک ها و فنون تنها راه براي بقاي 
سازمان ها، و دستگاه هاي خدماتی چابکی سازمان ها خواهد بود و ازآنجاکه سازمان ها براي چابک شدن 
نیاز به چارچوب و شناسایی عوامل و معیارهاي چابکی دارند، در این تحقیق سازمان یادگیرنده را به 

عنوان ابزاري براي چابک شدن سازمان ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. )مسعودي، 1384(

مفهوم سازمان هاي یادگیرنده، از سال هاي واپسین قرن بیستم، توجه محققان بی شماري را به خود 
جلب کرده است. سازمان یادگیرنده عبارت است از: مهارت و توانایی سازمان در ایجاد، کسب وانتقال 

دانش و اصالح رفتار براي انعکاس دانش و بینش جدید. )گاروین1، 2001(.

چابکی و یادگیري سازمانی از موضوعات مرتبط با تغییر و تحوالت سازمانی هستند. ما در عصري 
زندگی می کنیم که دیگر فردا ادامه امروز نیست؛ در عصري زندگی می کنیم که عصر دگرگونی هاي 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادي، ابزارها و تکنیک ها و غیره است و اگر بانکی یا هر سازمانی بخواهد 
سربلند بماند و در صحنه رقابت از رقبایش جا نماند، باید به این دگرگونی ها واکنش مناسب انجام 
دهد. در واقع چابکی توانایی سازمان براي تغییر است تا بتواند فرصت هایی را که بر اساس این تغییر 

ایجاد می شود مورد بهره برداري قرار دهد. )جوادي پور و همکاران، 1394(.

در این تحقیق ضمن بررسی رابطه سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی در اداره کل و شعب تأمین 
اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری، به سؤال اصلی پژوهش که سازمان یادگیرنده تا چه میزان بر 
چابکی سازمان دراداره کل و شعب سازمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری تأثیر دارد، 

پاسخ داده خواهد شد.

 اهمیت و ضرورت
درک رابطه میان ابعاد یک سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی هم از نظر عملیاتی اجرایی و هم از 
جنبه نظری اهمیت دارد. در بعد نظری، سازمان یادگیرنده به مثابه یک پیش نیاز برای چابکی باید 
بررسی شود تا فرایند مدیریت تغییر از طریق تأمین اطالعات سودمند و به روز بهبود یابد. در بُعد 
عملیاتی و اجرایی، اطالعات حاصله می تواند در شکل گیری سیاست ها و روش هایی مفید باشد که 

13.Garvin



170

محیط سازمانی مثبت و پویایی را برای ایجاد چابکی و احتمال موفقیت آن را افزایش دهد. )لگزیان 
و ملک زاده، 1389(.

چابکی و یادگیري سازمانی از موضوعات مرتبط با تغییر و تحوالت سازمانی است. یک سازمان چابک، 
فرایندهاي سازمان و افراد را با فناوري پیشرفته ترکیب می کند تا نیازها و انتظارات مشتري را در 
مدت زمان نسبتاً کوتاه برآورده کند. چابکی، توانایی سازمان در تهیه محصوالت و خدمات با کیفیت 
باال را افزایش داده و ازهمین رو در افزایش توان رقابتی سازمان تأثیرگذار است. بدون شک، کسب 
چابکی به قابلیت پاسخ گویی نسبت به راهبردها، فناوري ها، کارکنان و فرآیندها بستگی دارد. در واقع 
چابکی توانایی سازمان براي تغییر است تا بتواند از فرصت هایی که بر اساس این تغییر ایجاد می شود، 

بهره برداري کند. )احمدي و همکاران، 1391(

نظریه سازمان هاي یادگیرنده، که نخست توسط تعدادي از مدیران هوشمند و با تجربه در محیط 
کسب وکار به صورت عملی مورد استفاده قرار گرفته و سپس در محیط هاي دانشگاهی توسط نظریه 
پردازان پرورش داده شده است، به دنبال یافتن جواب این مسئله است. بسیاري از مدیران از فهم این 
حقیقت اساسی که بهبود مداوم نیاز به تعهد سازمان به یادگیري مداوم دارد، عاجزند. اساساً چگونه 
می توان انتظار داشت که سازمانی بتواند به پیشرفت برسد و افق های جدیدي از فعالیت و کار را فراروي 
خود بگشاید، بدون این که بخواهد چیز جدیدي یاد بگیرد. حل یک مسئله چالش برانگیز، معرفی 
محصولی جدید و باز مهندسی یک فرایند تولید جملگی نیاز به مشاهده جهان به طریقی نو و تالش 
عملی در جهت اجراي یافته هاي جدید دارند. در فقدان عنصر حیاتی یادگیري، سازمان ها و افراد آنها 

تنها شیوه هاي کهنه را حداکثر با بیان هاي جدید تکرار می کنند. )مال هوترا1، 2000: 1(.

بنابراین، پژوهِش پیِش رو در زمینه رابطه سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی است که در سطح اداره 
کل و شعب سازمان تامین اجتماعی استان چهار محال و بختیاری با توجه به چالش های پیش روی 

این سازمان ضرورت کاربردي دارد.

 اهداف
هدف اصلی

  شناسایی و تعیین تأثیر سازمان یادگیرنده بر میزان چابکی سازمانی در اداره کل و شعب سازمان 
تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری.

اهداف فرعی
1. شناسایی و تعیین رابطه سازمان یادگیرنده با مؤلفه های چابکی سازمانی. )پاسخگویی سازمانی، 

11.Malhotra
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انعطاف پذیری سازمانی و سرعت سازمانی(؛ 

2. شناسایی و تعیین تأثیر سازمان یادگیرنده در اداره کل و شعب سازمان تأمین اجتماعی استان 
چهارمحال و بختیاری؛

استان  اجتماعی  تأمین  اداره کل و شعب سازمان  تأثیر چابکی سازمانی در  تعیین  و  3. شناسایی 
چهارمحال و بختیاری 

4. بررسی رابطه بین چابکی سازمانی با مؤلفه های سازمان یادگیرنده )تسلط شخصی، مدل های ذهنی، 
فرادید مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی(؛ 

استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  در  یادگیرنده  سازمان  مورد  در  کارکنان  بین  تفاوت  بررسی   .5
چهارمحال و بختیاری و شعب آن بر حسب ویژگی های دموگرافیک )جنسیت، مدرک تحصیلی و سن(؛ 

استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  در  سازمانی  چابکی  درمورد  کارکنان  بین  تفاوت  بررسی   .6
چهارمحال و بختیاری و شعب آن برحسب ویژگی های دموگرافیک )جنسیت، مدرک تحصیلی وسن( 

 فرضیه ها
فرضیه اصلی

بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری 
رابطه معناداری وجود دارد.

سازمان یادگیرنده بر میزان چابکی سازمانی تأثیر معناداري دارد.
فرضیات فرعي

1. بین سازمان یادگیرنده با مؤلفه های چابکی سازمانی )پاسخگویی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی 
وسرعت سازمانی( رابطه معناداری وجود دارد.

2. تاثیر سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و شعب آن باالتر 
از میانگین 3 است.

3. تأثیر چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و شعب آن باالتر از 
میانگین3 است.

فرادید  )تسلط شخصی، مدل های ذهنی،  یادگیرنده  با مؤلفه های سازمان  بین چابکی سازمانی   .4
مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی( رابطه وجود دارد.

5. بین کارکنان در مورد سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری 
و شعب آن بر حسب ویژگی های دموگرافیک )جنسیت، مدرک تحصیلی وسن( تفاوت وجود دارد.
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6. بین کارکنان درمورد چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و 
شعب آن برحسب ویژگی های دموگرافیک )جنسیت، مدرک تحصیلی و سن( تفاوت وجود دارد.

 پیشینه پژوهش
اردالن و همکاران )1395( در تحقیقشان با عنوان »بررسی اثرسازمان یادگیرنده بر چابکی سازمان 
)موردکاوي: بانک هاي خصوصی استان کردستان(« به بررسی اثر سازمان یادگیرنده بر چابکی سازمان 
یادگیرنده، تفکر  ترتیب سازمان  به  نتایج تحقیق نشان می دهد میان چابکی سازمان و  پرداختند. 
سیستمی، آرمان مشترک، یادگیري تیمی، الگوهاي ذهنی و قابلیت هاي فردي رابطه مثبت و معناداری 

وجود دارد.

بهرامی و همکاران )1394( در تحقیقی با عنوان »بررسی رابطه یادگیري سازمانی و چابکی سازمانی 
یادگیري سازمانی و چابکی سازمانی  بین  رابطه  بررسی  به  یزد«  بیمارستان هاي آموزشی شهر  در 
پرداخته اند. نتایج به دست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنادار یادگیري سازمانی وچابکی سازمانی 
است. یافته هاي مطالعه نشان می دهند اجراي راهبردهاي مناسب به منظور افزایش ظرفیت سازمان 
براي جهت دهی به توانایی هاي ذهنی کارکنان می تواند توانایی واکنش سریع سازمان به مسائل را نیز 

بهبود دهد که آن نیز در دنیاي متغیر کنونی الزمه بقا و پویایی سازمانی است.

جاللی فراهانی و همکاران )1394( در تحقیقی با عنوان »تبیین رابطه فراموشی سازمانی هدفمند 
و یادگیري سازمانی با چابکی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان همدان« به تبیین رابطه 
فراموشی سازمانی هدفمند و یادگیري سازمانی با چابکی سازمانی پرداختند. نتایج نشان داد بین 
یادگیري سازمانی و فراموشی هدفمند رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و یادگیري سازمانی می تواند 

پیش بینی کننده خوبی براي چابکی سازمانی باشد.

شمس و همکاران )1393( در تحقیقی با عنوان »بررسی تأثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی 
با واسطه یادگیري سازمانی« نتیجه گرفتند سازمان یادگیرنده به طور غیرمستقیم و از طریق یادگیري 
یادگیري  با  یادگیرنده  ابعاد سازمان  بین همه  رابطه  تأثیر می گذارد.  بر عملکرد سازمانی  سازمانی 

سازمانی به غیر از بعد تسلط فردي معنادار است.

حبیب پوردهکردی )1390( در تحقیقی با عنوان »بررسی تاثیر فرهنگ سازمان یادگیرنده بر تعهد 
سازمانی و رضایت شغلی: مطالعه موردی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری« به بررسی رابطه 
بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرداخته است. محقق ضمن بررسی فرهنگ 
یادگیری در سازمان ها به این نتیجه رسیده است که میان سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی و رضایت 

شغلی رابط  مثبت و معناداری وجود دارد.
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در  سازمانی  چابکی  میزان  »بررسی  عنوان  با  خود  پژوهش  در   )1390( همکاران  و  یارمحمدیان   
بیمارستان های شهر اصفهان« به این نتیجه دست یافتند که میزان چابکی در بیمارستان های شهر 
اصفهان اعم از خصوصی و دولتی، متوسط رو به باال است و در چابکی سازمانی بین بیمارستان های 

خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد.

گابریل1 و همکاران )2016( در پژوهشی با عنوان »فرایندهاي دانشی ساختارمند و عملکرد شرکت با 
توجه به نقش چابکی سازمانی« انجام داده اند به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت دانش و عملکرد 
رابطه معناداری وجود دارد و نقش چابکی سازمانی به عنوان نقش میانجی بر رابطه این دو متغیر 

تأثیرگذار است.

ژنگ و چن2 )2011( در تحقیقی با عنوان »رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و نوآوري سازمان 
با تأثیر وساطت کننده یادگیري سازمانی« اشاره دارند که از نظر ایشان فراموشی سازمانی و سازمان 

یادگیرنده هدفمند یک مؤلفه مهم مدیریت دانش است.

 روش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردي، و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. توصیفی، از این 
جهت که تصویري از وضع موجود را ارائه می دهد و پیمایشی از این جهت که گردآوري داده هاي مورد 
نظر از طریق نمونه گیري از جامعه و در یک تحقیق میدانی انجام می گیرد و از نظر ارتباط بین متغیرها 
از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی تک مقطعی است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سازمان 
یادگیرنده با چابکی سازمانی در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری انجام شده 
است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و 
شعب آن اعم از کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که تعداد کل این جامعه 180 نفر است. حجم 
نمونه بر اساس جدول مورگان، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه مطابق جدول زیر محاسبه شد که روش 
نمونه گیری به شیوه نمونه گیري تصادفی پرسش نامه بین آنان توزیع شد. در این پژوهش از ابزارهاي 
موجود در روش پیمایشي، پرسش نامه و همچنین از اسناد و مدارک نیز استفاده شده است، روش 
گردآوري اطالعات به دو شیوه کتابخانه اي و میدانی انجام شده است. در روش کتابخانه اي از طریق 
فیش برداري، نسخه برداري، چک لیست ها و جست وجو در سایت هاي اینترنتی، ادبیات و مبانی نظري 
و پیشینه تجربی تحقیق گردآوري شده است. در روش میدانی با ابزار پرسش نامه اطالعات مورد نیاز 

از جامعه آماري گردآوري شده است.
پایایی و روایی ابزار

11. Gabriel
22.Zheng&Chen
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پایایی ابزار تحقیق یعنی پرسش نامه محقق ساز سازمان یادگیرنده سنگه)توسط توسلی)1391( ارائه 
شده که ابتدا دارای 150 سوال بوده اما نسخه نهایی و اصالح شده این ابزار دارای 5 مؤلفه و 25 
سوال می باشد. هدف اصلی آن سنجش میزان یادگیرنده بودن سازمان از نظر کارکنان است( و چابکی 
سازمانی شریفی و ژانگ )این مقیاس دارای 25 گویه و چهار مؤلفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت 
پنج درجه ای )بسیار مخالفم تا بسیار موافقم( و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤاالتی 
مانند: )این سازمان می تواند تغییرات را سریعا در ساختار تکنولوژیکی خودپیاده کند.( سازمان چابک 
را می سنجد(بر اساس فرمول آلفاي کرونباخ تعیین شد. به طور کلی ضریب پایایی براي پرسش نامه 
0/82 محاسبه شد. همچنین براي پایایی مؤلفه هاي ابزار تحقیق از آزمون همسانی درونی استفاده 
شد. میزان همسانی درونی هر یک از مؤلفه هاي ابزار تحقیق بر اساس جدول مشخص شده است. 
تجزیه و تحلیل در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفت. در سطح آمار توصیفی، 
مشخصات افراد نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در سطح آمار استنباطی با نرم افزار تجزیه و 
تحلیل آماري، با توجه به نوع متغیرها و اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه هاي تحقیق استفاده 
شد. در آمار SPSS توصیفی از جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و نمودارهاي فراوانی استفاده 

شد. در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون1 و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

 یافته ها
مانند ضریب  استنباطی  آمار  ار روش هاي  استفاده  با  تحقیق  فرضیه هاي  از  این بخش هر یک  در 

همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تحلیل قرار می گیرند.

آزمون فرضیه اصلی: بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی در اداره کل وشعب تأمین اجتماعی 
استان چهارمحال و بختیاری رابطه معناداری وجود دارد 

جدول1: آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی

سطح معناداریضریب همبستگیضریب تعیینمتغیر

سازمان یادگیرنده
0/300/550/ 01

چابکی سازمانی

با توجه به جدول )1( و ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی برابر با 0/55 است. 
بنابراین با 0/55 اطمینان می توان نتیجه گرفت که بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی کارکنان 
در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری رابط  معناداری وجود دارد. ضریب 

11.Pearson
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تعیین به دست آمده برای این رابطه برابر با 0/30 است؛ یعنی 30 درصد از واریانس متغیر چابکی 
سازمانی ناشی از واریانس1 سازمان یادگیرنده است.

فرضیه1: بین سازمان یادگیرنده با مؤلفه های چابکی سازمانی )پاسخگویی سازمانی، انعطاف پذیری 
سازمانی و سرعت سازمانی( رابطه وجود دارد.

جدول 2: آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه اول

سطح معناداریضریب همبستگیضریب تعیینمتغیر

01 /0/150/390پاسخگویی سازمانی
03 /0/170/420انعطاف پذیری سازمانی 

02 /0/140/350سرعت سازمانی

با  سازمانی  چابکی  مؤلفه های  و  یادگیرنده  سازمان  بین  )2( ضریب همبستگی  به جدول  توجه  با 
0/99 اطمینان به ترتیب برابر با 0/39، 0/42 و 0/35 است. بنابراین فرض صفر رد می شود و نتیجه 
می گیریم که بین سازمان یادگیرنده و مؤلفه های چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ضریب 
تعیین به دست آمده برای این رابطه به ترتیب برابر با 0/15، 0/17 و 0/14 است که به معنای این 
است که 15، 17 و 14درصد از واریانس مؤلفه های چابکی سازمانی در شغل ناشی از واریانس سازمان 

یادگیرنده است.

فرضیه 2: تأثیر سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و شعب 
آن باالتر از میانگین 3 است.

جدول 3: نتایج آزمون میزان سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال وبختیاری وشعب آن

سطح معناداریدرجه آزادیمقدار تیانحراف استانداردتفاوت میانگینمتغیر

2/3133/4128/6541490/012سازمان یادگیرنده

همان طورکه در جدول )3( نشان داده شده است، سطح معناداری سازمان یادگیرنده برابر با 0/012 بوده 
که کمتر از سطح معناداری 0/05 است. بنابراین فرض صفر رد مي شود و نتیجه مي گیریم میزان سازمان 

یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و شعب آن باالتر از میانگین است.

آزمون فرضیه 3: تأثیر چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و 

12.Variance



176

شعب آن باالتر از میانگین 3 است.

جدول 4: نتایج آزمون میزان برخورداری اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و شعب آن از چابکی سازمانی

سطح معناداریدرجه آزادیمقدار تیانحراف استانداردتفاوت میانگینمتغیر

1/2142/1213/4131490/021چابکی سازمانی

تأمین  اداره کل  برخورداری  میزان  داده شده، سطح معناداری  نشان  همان طور که در جدول )4( 
اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و شعب آن از چابکی سازمانی برابر با 0/021 بوده که کمتر از 
سطح معناداری 0/05 است؛ بنابراین فرض صفر رد مي شود و نتیجه مي گیریم میزان چابکی سازمانی 

در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و شعب آن باالتر از میانگین است.

آزمون فرضیه 4: بین چابکی سازمانی با مؤلفه های سازمان یادگیرنده )تسلط شخصی، مدل های 
ذهنی، فرادید مشترک، یادگیری تیمی وتفکر سیستمی( رابطه معناداری وجود دارد.

جدول5 : آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم

سطح معناداریضریب همبستگیضریب تعیینمتغیر

01 /0/070/270تسلط شخصی
01 /0/100/350مدل های ذهنی
01 /0/080/290فرادید مشترک
01 /0/120/300یادگیری تیمی

01 /0/090/320تفکر سیستمی

با توجه به جدول )5( ضریب همبستگی بین چابکی سازمانی و مؤلفه های سازمان یادگیرنده به ترتیب 
برابر با 0/27، 0/35، 0/29، 0/30 و 0/32 است که با 0/99 اطمینان فرض صفر رد می شود و نتیجه 
می گیریم بین همبستگی میان چابکی سازمانی و مؤلفه های سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود 
دارد ضریب تعیین به دست آمده برای این رابطه برابر با 0/07، 0/10، 0/08، 0/12 و 0/09است که به 
معنای این است که 7 ، 10،8، 12 و 9 درصد از واریانس مؤلفه های سازمان یادگیرنده در شغل ناشی 

از واریانس چابکی سازمانی است.

استان  اجتماعی  تأمین  کل  اداره  در  سازمانی  چابکی  مورد  در  کارکنان  بین   :5 فرضیه  آزمون 
چهارمحال و بختیاری و شعب آن برحسب ویژگی های دموگرافیک )جنسیت، مدرک تحصیلی وسن( 

تفاوت وجود دارد.
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1. تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی بر اساس جنس:

جدول6: نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی برحسب جنسیت نمونه

سطح معناداریمقدارFمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتچابکی سازمانی

988196/57/6510/019سرعت سازمانی
905/8184/68/2470/027پاسخگویی سازمان

10912019/8510/041انعطاف پذیری سازمان

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بُعد سرعت 
 .)p=0/019( از نظر جنسیت اعضای نمونه تفاوت معنا دار وجود دارد

همچنین آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی در 
بعد پاسخگویی از نظر جنسیت اعضای نمونه تفاوت معنا دار وجود دارد )p=0/027( و بین تفاوت 
کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بعد انعطاف پذیری از نظر جنسیت اعضای نمونه تفاوت معنا دار 

.)p=0/041( وجود دارد

2. تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی بر اساس سن اعضای نمونه:

جدول7: نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان در مورد چابکی سازمانی برحسب سن نمونه

سطح معناداریمقدارFمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتچابکی سازمانی

2846/3142/221/30/51سرعت سازمان
1107/5206/46/40/021پاسخگویی سازمان

1321/8228/57/60/034انعطاف پذیری سازمان

در  سازمانی  چابکی  مورد  در  کارکنان  تفاوت  بین  که  داد  نشان  یک طرفه  واریانس  تحلیل  آزمون 
از نظر سن اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود ندارد  )p=0/51(. همچنین بین تفاوت  بعد سرعت 
کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بُعد پاسخگویی از نظر سن اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد 
)p=0/021( و بین تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بُعد انعطاف پذیری از نظر سن اعضای 

 )p=0/034( نمونه تفاوت معنادار وجود دارد

3. تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی بر اساس مدرک تحصیلی:

جدول8: نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی برحسب مدرک تحصیلی نمونه
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سطح معناداریمقدار Fمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتچابکی سازمانی

975190/77/1510/01سرعت سازمانی

925/6189/28/2550/035پاسخگویی سازمان

9982009/7890/037انعطاف پذیری سازمان

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بُعد سرعت از 
 .)p=0/01( نظر مدرک تحصیلی اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد

همچنین آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بعد 
پاسخگویی از نظر مدرک تحصیلی اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد )p=0/035( و بین تفاوت 
کارکنان در مورد چابکی سازمانی در بُعد انعطاف پذیری از نظر مدرک تحصیلی اعضای نمونه تفاوت 

.)p=0/037( معنادار وجود دارد

استان  اجتماعی  تامین  اداره کل  در  یادگیرنده  مورد سازمان  در  کارکنان  بین  آزمون فرضیه 6: 
چهارمحال و بختیاری و شعب آن برحسب ویژگی های دموگرافیک )جنسیت، مدرک تحصیلی وسن( 

تفاوت وجود دارد.

1. تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده بر اساس جنس:

جدول9: نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده برحسب جنسیت نمونه

سطح معناداریFمقدارمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتسازمان یادگیرنده

970158/47/6510/019تسلط شخصی
900189/58/2470/027مدل های ذهنی
9851989/8510/041فرادید مشترک
8971997/2560/04یادگیری تیمی

859197/17/3500/032تفکر سیستمی

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده در ابعاد مختلف آن 
از نظر جنسیت اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد.

2. تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده بر اساس سن اعضای نمونه:

جدول10 : نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده برحسب سن نمونه
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سطح معناداریFمقدارمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتسازمان یادگیرنده

975167/37/6500/01تسلط شخصی
901179/28/8480/028مدل های ذهنی
9801959/5780/038فرادید مشترک

8751977/2700/02یادگیری تیمی

850187/47/4710/046تفکر سیستمی

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین کارکنان در مورد سازمان یادگیرنده در ابعاد مختلف 
آن از نظر سن اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد. 

3. تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده بر اساس مدرک تحصیلی:

جدول11: نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده برحسب مدرک تحصیلی نمونه

سطح معناداریمقدار Fمیانگین مجذوراتمجموع مجذوراتسازمان یادگیرنده

985150/27/6410/012تسلط شخصی
925179/48/2560/029مدل های ذهنی
9741858/7260/038فرادید مشترک
8961927/2890/029یادگیری تیمی

901194/87/4560/03تفکر سیستمی

آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده در ابعاد مختلف 
آن از نظر مدرک تحصیلی اعضای نمونه تفاوت معنا دار وجود دارد.

 نتیجه گیری
نتایج تحقیق نشان می دهد بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی کارکنان در اداره کل و شعب 
تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از این تحقیق با 
نتایج تحقیقات سمندری و سربلند)1393(، لنداران و همکاران)2014( و عباسپور و همکاران)2015( 
و سازمان  بین چابکی سازمانی  معنادار  رابطه  دادند  نشان  تحقیقات خود  در  آنان  دارد.  هم خوانی 
یادگیرنده وجود دارد، و مشخص نمودند که یادگیری سازمانی بر هر یک از ابعاد چابکی سازمانی مؤثر 
است. نتایج تحقیق نشان می دهد سطح سازمانی سازمان یادگیرنده، بیشترین میزان همبستگی را با 
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چابکی سازمانی دارد. با توجه به ویژگی هاي مهم این سطح، داشتن آرمان مشترک، پیوند با سیستم 
و رهبري استراتژیک براي یادگیري است این که این سطح، پایین ترین امتیازات را در قسمت ادراک 
اهمیت سطح سازمانی مشخص می گردد.  یادگیرنده کسب کرده است،  به عنوان سازمان  سازمان 
چنانچه مسئوالن و مدیران سازمان تأمین اجتماعی خواستار بازنگري و تغییر در سیاست هاي سازمان 
باشند، توجه مضاعف به سطح سازمانی سازمان یادگیرنده، می تواند چابکی سازمانی را به همراه داشته 
باشد. همان گونه که بیان شد، ضرورت انعطاف و تغییرپذیري در بستري به نام چابکی سازمانی از یک 
سو اهمیت و تأثیر این دو حوزه بر بحث سازمان هاي یادگیرنده به عنوان یکی از راهکارهاي توسعه، 
از سوي دیگر بر یکدیگر را به موضوعی قابل توجه تبدیل کند؛. در پایان به این نتیجه می رسیم که 
مؤلفه هاي سازمان هاي یادگیرنده رابطه کاماًل مثبت و معناداري با چابکی سازمان دارند و نیز سازمان ها 
می توانند با به کارگیري این مؤلفه ها باعث ارتقاي سطح سازمان و کارکنانشان شوند و در وضعیت 

رقابتی کنونی در صنعت خدمات به طور مناسب پاسخگوي بازار خدمات باشند.

 پیشنهادات
با توجه به نتایج تحقیق پیرامون فرضیات در نظر گرفته شده، پیشنهادات زیر ارائه می شود:

ازآنجاکه بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی کارکنان در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی 
استان چهارمحال و بختیاری رابطه معناداری وجود دارد، پیشنهاد می شود مدیران سازمان برای ارتقای 
هرچه بیشتر چابکی سازمانی کارکنان، مؤلفه های مرتبط با سازمان یادگیرنده را در سازمان خود بهبود 
ببخشند. این مهم از طریق اصالح آیین نامه ها، دستورالعمل ها و دیگر راهکارهای قانونی امکان پذیر 
است. ازآنجاکه که میزان سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری و 
شعب آن باالتر از میانگین است، پیشنهاد  می شود در جهت افزایش میزان مؤلفه هایی که نشان دهنده 
سازمان یادگیرنده هستند، کوشش شود. ازآنجاکه میزان چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی 
استان چهارمحال و بختیاری و شعب آن باالتر از میانگین است، پیشنهاد می شود برای افزایش چابکی 

سازمانی و مصادیق آن کوشش شود.

همچنین به مدیران سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می شود براي انطباق با تغییرات پیش رو و حفظ 
عملکرد سازمانی همواره بر اساس نیاز روز سازمان دوره هاي آموزشی کاربردي براي کارکنان برگزار 
کنند و بستري در سازمان فراهم کنند تا کارکنان مهارت هاي جدیدي کسب کنند یا فرآیندهاي 
جدیدي را در راستاي بهبود و چابکی عملکرد سازمانی شان به کار گیرند. با توجه به این که تالش 
و  عملکرد  ارتقاي  پیش شرط هاي  مهم ترین  از  یکی  کارکنان،  کاري  اطالعات  و  دانش  بهبود  برای 
خالقیت در آنها خواهد بود، الزمه رسیدن به این مهم، توجه بیشتر مسئوالن و سیاست گذاران سازمان 
تأمین اجتماعی به عامل یادگیري در کارشناسان و ارائ  شیوه هاي نو و خالق براي اصالح ساختار 
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فردي،  یادگیري در سطوح  ترغیب  و  تسهیل  علل مشکالت،  از جمله شناسایی  و عملکردسازمان 
گروهی و سازمانی و همچنین تلفیق اهداف فردي و گروهی در جهت نیل به اهداف سازمانی است. 
ازآنجاکه مهم ترین و تاثیرگذارترین الگو در سازمان تأمین اجتماعی رهبران و مدیران آن هستند، 
توصیه می شود رهبران برای افزایش سطح یادگیري در سازمان کارکنان خویش را مورد حمایت هاي 

همه جانبه قرار داده و خود نیز برای افزایش سطح یادگیري کوشش نمایند.

با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر این که پاسخگویی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است به مدیران 
سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می شود کارمندان خود را نسبت به مقاصد و اهداف شرکت آگاهی 
دهند که کارمندان با آگاهی کامل از هر تغییري در زمینه فعالیت هاي خود پاسخگو باشند. همچنین 
بر اساس نتایج پزوهش مبنی بر این که یادگیري سازمانی بر عملکرد کارکنان اثر دارد، به مسئوالن 
سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می شود به وسیله آموزش هاي ضمن خدمت، مهارت و معلومات 
کارکنان خود را ارتقا دهند و همچنین با کارمندان خود جلسات همفکري ترتیب دهند که از تجارب و 
مهارت و معلومات آنها براي تصمیمات سازمانی استفاده کنند. در نهایت بر اساس نتایج پژوهش مبنی 
بر این که انعطاف پذیري سازمانی بر چابکی کارکنان اثر خواهد داشت به کارکنان پیشنهاد می شود 
بکوشند مهارت ها و معلومات خود را فقط در بخشی که فعالیت می کنند محصور نکنند و معلومات 

خود را برای کمک به بخش هاي دیگر ارتقا دهند.
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