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چکیده

هدف :در سالهاي اخیر ،به سبب توسعه سریع تکنولوژي ،محیط کاري در سازمانها به صورت مستمر
تغییر زیادي کرده است .به منظور رویارویی با تغییرات جدیدي که در دنیاي رقابت امروزي رخ میدهد،
سازمانها باید به سازگاري با تغییرات بیندیشند و به دنبال بهرهگیري از فرصتهاي بالقوه باشند .یک
سازمان چابک ،فرایندهاي سازمان و افراد را با فناوري پیشرفته ترکیب میکند 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
لوبختیاری است.
در اداره کل و شعب تأمیناجتماعی استان چهارمحا 
روش :این تحقیق از نظر روش ،توصیفی و همبستگی و از نظر شیوه جمعآوری 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  150نفر که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای ابزار تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شد :پرسشنامه سازمان یادگیرنده
سنگه ،توسط توسلی( )1391ارائهشده این ابزار  5مؤلفه و  25سؤال دارد و پرسشنامه سازمان چابک که
توسط ژانگ و شریفی ( )2000طراحی و تدوین شده است .این مقیاس  25گویه و چهار مؤلفه دارد.
یافتهها :یافتههاي تحقیق نشان داد که سطح چابکی سازمانی تقریباً اکثر کارکنان  0/79متوسط است
و ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده برابر  0/86محاسبه شده که قابل قبول است.
نتیجه :نتایج فرضیات نشان داد که بین سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی (پاسخگویی سازمانی،
انعطافپذیری سازمانی و سرعت سازمانی) همبستگی مستقیم و معناداري وجود دارد .همچنین بین
چابکی سازمانی و مؤلفههای سازمان یادگیرنده (تسلط شخصی ،مدلهای ذهنی ،فرادید مشترک،
یادگیری تیمی وتفکر سیستمی) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدي :چابکی ،سازمان یادگیرنده ،تأمین اجتماعی ،چهارمحال و بختیاری.
 -1کارمند سازمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال بختیاری ،شهرکرد ،ایران.
 -2استادیار گروه مدیریت ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران.

faribalalegani1358@gmail.cpm
majdzadeh-42@yahoo.com

مقدمه

در سالهاي اخیر ،سازمانها و شرکتهاي مختلف ،پیوستن به روند دانش را آغاز کردهاند و مفاهیم
جدیدي مانند کار دانشی ،دانشکار (دانشگر) ،مدیریت دانش ،و سازمانهاي دانشی ،خبر از شدتیافتن
این روند میدهند .پیتر دراکر 1،با بهکارگیري این واژگان ،خبر از ایجاد نوع جدیدي از سازمانها
میدهد که در آنجا به جاي قدرت بازو ،قدرت ذهن حاکمیت دارد .بر اساس این نظریه ،در آینده
جوامعی میتوانند انتظار توسعه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتري برخوردار باشند .به این
ترتیب برخورداري از منابع طبیعی نمیتواند به اندازه دانش مهم باشد .سازمان دانشی به توانمنديهایی
دست مییابد که قادر است از نیروي اندك ،قدرتی عظیم بسازد( .ابطحی و صلواتی.)3 :1385 ،
چابکی ،امکانی اساسی برای تولیدات جدید معرفی شده است .اصطالح «چابک» سرعت واکنش و
انعطافپذیری سازمان را در مواجهه با رویدادهای داخل و خارج بیان میکند .برای اینکه سازمانها
به سرعت و با انعطافپذیری کامل عمل کنند .نیازمند بهکارگیری فناوریها و سیستمهای اطالعات
به روز ،سرمایهگذاری بر روی کارکنان دانشی ،انسجام در فرآیندهای کسب و کار ،همسو شدن با
اشکال مجازی سازمانها ،همکاری داخلی و دستیابی به زنجیره عرضه یکپارچه هستند .مشبکی و
(زارعی)39 :1382 ،
سازمانهاي یادگیرنده را به تعبیري دیگر میتوانیم سازمانهاي دانشآفرین بنامیم ،سازمانهایی که
در آنها خلق دانش و آگاهیهاي جدید ،ابداعها و ابتکارها یک کار تخصصی و اختصاصی نیست ،بلکه
نوعی رفتار همگانی است ،روشی که همه اعضاي سازمان بدان عمل میکنند .به عبارت دیگر ،سازمان
دانشآفرین ،سازمانی است که هر فرد در آن انسانی خالق و دانشآفرین است .در این سازمان تفکر،
بحثهاي جمعی ،و کشف نظرها و افکار نو تشویق میشوند و نوآوران پرورش مییابند( .مقیمی و
فرخ نژاد)2 :1396 ،

بیان مسئله
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تراکم تغییرات محیط و فشار ناشی از آن بر روي سازمان به حدي است که سازمان را وادار به
2
عکسالعمل مینماید که این پاسخ همان فرآیند چابکی است ،محققان چابکی را به عنوان یک پارادایم
جدید جهت مهندسی سازمانهاي رقابتی نامگذاري نمودهاند و مشاهده گردیده که سازمانهایی که از
فرآیند چابکی بهرهمند گردیدهاند درزمینه یادگیري اطالعات جدید و افزایش بازدهی و نیز بهرهگیري
از فرصتهاي مناسب موفقیتهاي چشمگیري را کسب نمودهاند .سازمانها همانطور که یاد میگیرند
امکان فراموشکردن را نیز دارند و واقعیت امر این است که فراموشی نیز همانند یادگیري میتواند
11. Peter Drucker
22. Paradigm

براي یک سازمان هم زیانآور 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 آموختههاي
مضر گام بردارد( .مشبکی و ربیعی)1388 ،

مفهوم سازمانهاي یادگیرنده ،از سالهاي واپسین قرن بیستم ،توجه محققان بیشماري 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( .گاروین.)2001 ،1
چابکی و یادگیري سازمانی از موضوعات مرتبط با تغییر و تحوالت سازمانی هستند .ما در عصري
زندگی میکنیم که دیگر فردا ادامه امروز نیست؛ در عصري زندگی میکنیم که عصر دگرگونیهاي
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي ،ابزارها و تکنیکها و غیره است و اگر بانکی یا هر سازمانی بخواهد
سربلند بماند و در صحنه رقابت از رقبایش جا نماند ،باید به این دگرگونیها واکنش مناسب انجام
دهد .در واقع چابکی توانایی سازمان براي تغییر است تا بتواند فرصتهایی را که بر اساس این تغییر
ایجاد میشود مورد بهره برداري قرار دهد( .جواديپور و همکاران.)1394 ،
در این تحقیق ضمن بررسی رابطه سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی در اداره کل و شعب تأمین
اجتماعی استان چهارمحالوبختیاری ،به سؤال اصلی پژوهش که سازمان یادگیرنده تا چه میزان بر
لوبختیاری تأثیر دارد،
چابکی سازمان دراداره کل و شعب سازمان تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
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 پیشنیاز برای چابکی باید
بررسی شود تا فرایند مدیریت تغییر از طریق تأمین اطالعات سودمند و بهروز بهبود یابد .در بُعد
عملیاتی و اجرایی ،اطالعات حاصله میتواند در شکلگیری سیاستها و روشهایی مفید باشد که
13. Garvin

 یرایتخبو لاحمراهچ ناتسا یعامتجا نیمأت بعش و لک هرادا رد ینامزاس یکباچ اب هدنریگدای نامزاس نیب هطبار یسررب

با توجه به اینکه رشد سازمانها بطور مستقیم باعث افزایش تولید ناخالص داخلی میشود و این
خودبهخود باعث افزایش سطح رفاه جامعه میشود .همچنین با توجه به اینکه کشور ما در آستانه
ورود به سازمان تجارت جهانی میباشد و افزایش و تغییر ابزارها ،تکنیکها و فنون تنها راه براي بقاي
سازمانها ،و دستگاههاي خدماتی چابکی سازمانها خواهد بود و ازآنجاکه سازمانها براي چابک شدن
نیاز به چارچوب و شناسایی عوامل و معیارهاي چابکی دارند ،در این تحقیق سازمان یادگیرنده را به
عنوان ابزاري براي چابکشدن سازمانها مورد بررسی قرار خواهد گرفت( .مسعودي)1384 ،
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محیط سازمانی مثبت و پویایی را برای ایجاد چابکی و احتمال موفقیت آن را افزایش دهد( .لگزیان
و ملکزاده.)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 میکند 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 ازهمینرو در افزایش توان رقابتی سازمان تأثیرگذار است .بدون شک ،کسب
چابکی به قابلیت پاسخ گویی نسبت به راهبردها ،فناوريها ،کارکنان و فرآیندها بستگی دارد .در واقع
چابکی توانایی سازمان براي تغییر است تا بتواند از فرصتهایی که بر اساس این تغییر ایجاد میشود،
بهرهبرداري کند( .احمدي و همکاران)1391 ،
نظریه سازمانهاي 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 محیطهاي 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
میتوان انتظار داشت که سازمانی بتواند به پیشرفت برسد و افقهای جدیدي از فعالیت و کار را فراروي
خود بگشاید ،بدون اینکه بخواهد چیز جدیدي یاد بگیرد .حل یک مسئله چالشبرانگیز ،معرفی
محصولی جدید و باز مهندسی یک فرایند تولید جملگی نیاز به مشاهده جهان به طریقی نو و تالش
عملی در جهت اجراي یافتههاي جدید دارند .در فقدان عنصر حیاتی یادگیري ،سازمانها و افراد آنها
تنها شیوههاي کهنه را حداکثر با بیانهاي جدید تکرار میکنند( .مال هوترا.)1 :2000 ،1
پیش رو در زمینه رابطه سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی است که در سطح اداره
بنابراین،
پژوهش ِ
ِ
کل و شعب سازمان تامین اجتماعی استان چهار محال و بختیاری با توجه به چالشهای پیش روی
این سازمان ضرورت کاربردي دارد.

اهداف
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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
 .1شناسایی و تعیین رابطه سازمان یادگیرنده با مؤلفههای چابکی سازمانی( .پاسخگویی سازمانی،
11. Malhotra

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

 .4بررسی رابطه بین چابکی سازمانی با مؤلفههای سازمان یادگیرنده (تسلط شخصی ،مدلهای ذهنی،
فرادید مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی)؛
 .5بررسی تفاوت بین کارکنان در مورد سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان
لوبختیاری و شعب آن بر حسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت ،مدرک تحصیلی و سن)؛
چهارمحا 
 .6بررسی تفاوت بین کارکنان درمورد چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی استان
لوبختیاری و شعب آن برحسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت ،مدرک تحصیلی وسن)
چهارمحا 

فرضیهها

فرضیه اصلی
لوبختیاری
بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
رابطه معناداری وجود دارد.

سازمان یادگیرنده بر میزان چابکی سازمانی تأثیر معناداري دارد.
فرضيات فرعي
 .1بین سازمان یادگیرنده با مؤلفههای چابکی سازمانی (پاسخگویی سازمانی ،انعطافپذیری سازمانی
وسرعت سازمانی) رابطه معناداری وجود دارد.

لوبختیاری و شعب آن باالتر
 .2تاثیر سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
از میانگین  3است.
لوبختیاری و شعب آن باالتر از
 .3تأثیر چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
میانگین 3است.
 .4بین چابکی سازمانی با مؤلفههای سازمان یادگیرنده (تسلط شخصی ،مدلهای ذهنی ،فرادید
مشترک ،یادگیری تیمی و تفکر سیستمی) رابطه وجود دارد.
لوبختیاری
 .5بین کارکنان در مورد سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
و شعب آن بر حسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت ،مدرک تحصیلی وسن) تفاوت وجود دارد.

 یرایتخبو لاحمراهچ ناتسا یعامتجا نیمأت بعش و لک هرادا رد ینامزاس یکباچ اب هدنریگدای نامزاس نیب هطبار یسررب

 .3شناسایی و تعیین تأثیر چابکی سازمانی در اداره کل و شعب سازمان تأمین اجتماعی استان
لوبختیاری
چهارمحا 
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لوبختیاری و
 .6بین کارکنان درمورد چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
شعب آن برحسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت ،مدرک تحصیلی و سن) تفاوت وجود دارد.

پیشینه پژوهش

اردالن و همکاران ( )1395در تحقیقشان با عنوان «بررسی اثرسازمان یادگیرنده بر چابکی سازمان
(موردکاوي :بانکهاي خصوصی استان کردستان)» به بررسی اثر سازمان یادگیرنده بر چابکی سازمان
پرداختند .نتایج تحقیق نشان میدهد میان چابکی سازمان و به ترتیب سازمان یادگیرنده ،تفکر
سیستمی ،آرمان مشترك ،یادگیري تیمی ،الگوهاي ذهنی و قابلیتهاي فردي رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد.
بهرامی و همکاران ( )1394در تحقیقی با عنوان «بررسی رابطه یادگیري سازمانی و چابکی سازمانی
در بیمارستانهاي آموزشی شهر یزد» به بررسی رابطه بین یادگیري سازمانی و چابکی سازمانی
پرداختهاند .نتایج بهدستآمده حاکی از رابطه مثبت و معنادار یادگیري سازمانی وچابکی سازمانی
است .یافتههاي مطالعه نشان میدهند اجراي راهبردهاي مناسب به منظور افزایش ظرفیت سازمان
براي جهتدهی به تواناییهاي ذهنی کارکنان میتواند 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 ( )1394در 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 میتواند
پیشبینیکننده خوبی براي چابکی سازمانی باشد.
شمس و همکاران ( )1393در 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
سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر میگذارد .رابطه بین همه ابعاد سازمان یادگیرنده با یادگیري
سازمانی به غیر از بعد تسلط فردي معنادار است.
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حبیب پوردهکردی ( )1390در تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر فرهنگ سازمان یادگیرنده بر تعهد
لوبختیاری» به بررسی رابطه
سازمانی و رضایت شغلی :مطالعه موردی شرکت گاز استان چهار محا 
بین سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی و رضایت شغلی پرداخته است .محقق ضمن بررسی فرهنگ
یادگیری در سازمانها به این نتیجه رسیده است که میان سازمان یادگیرنده و تعهد سازمانی و رضایت
شغلی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.

یارمحمدیان و همكاران ( )1390در پژوهش خود با عنوان «بررسی میزان چابکی سازمانی در
بيمارستانهای شهر اصفهان» به این نتيجه دست یافتند که ميزان چابكی در بيمارستانهای شهر
اصفهان اعم از خصوصی و دولتی ،متوسط روبهباال است و در چابكی سازمانی بين بيمارستانهای
خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد.

ژنگ و چن )2011( 2در تحقیقی با عنوان «رابطه بین فراموشی سازمانی هدفمند و نوآوري سازمان
با تأثیر وساطتکننده 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 میدهد و پیمایشی از این جهت که گردآوري دادههاي مورد
نظر از طریق نمونهگیري از جامعه و در یک تحقیق میدانی انجام میگیرد و از نظر ارتباط بین متغیرها
از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی تکمقطعی است .این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سازمان
لوبختیاری انجام شده
یادگیرنده با چابکی سازمانی در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
لوبختیاری و
است .جامعه آماری این تحقیق ،کلیه کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
شعب آن اعم از کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که تعداد کل این جامعه  180نفر است .حجم
نمونه بر اساس جدول مورگان ،تعداد  150نفر به عنوان نمونه مطابق جدول زیر محاسبه شد که روش
نمونهگیری به شیوه نمونهگیري تصادفی پرسشنامه بین آنان توزیع شد .در این پژوهش از ابزارهاي
موجود در روش پيمايشي ،پرسشنامه و همچنين از اسناد و مدارك نيز استفاده شده است ،روش
گردآوري اطالعات به دو شیوه کتابخانهاي و میدانی انجام شده است .در روش کتابخانهاي از طریق
فیشبرداري ،نسخهبرداري ،چکلیستها و جستوجو در سایتهاي اینترنتی ،ادبیات و مبانی نظري
و پیشینه تجربی تحقیق گردآوري شده است .در روش میدانی با ابزار پرسشنامه اطالعات مورد نیاز
از جامعه آماري گردآوري شده است.
پایایی و روایی ابزار
11. Gabriel
22. Zheng & Chen

 یرایتخبو لاحمراهچ ناتسا یعامتجا نیمأت بعش و لک هرادا رد ینامزاس یکباچ اب هدنریگدای نامزاس نیب هطبار یسررب

گابریل 1و همکاران ( )2016در پژوهشی با عنوان «فرایندهاي دانشی ساختارمند و عملکرد شرکت با
توجه به نقش چابکی سازمانی» انجام دادهاند 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.
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پایایی ابزار تحقیق یعنی پرسشنامه محقق ساز سازمان یادگیرنده سنگه(توسط توسلی( )1391ارائه
شده که ابتدا دارای  150سوال بوده اما نسخه نهایی و اصالح شده این ابزار دارای  5مؤلفه و 25
سوال میباشد .هدف اصلی آن سنجش میزان یادگیرنده بودن سازمان از نظر کارکنان است) و چابکی
سازمانی شریفی و ژانگ (این مقیاس دارای  25گویه و چهار مؤلفه میباشد که با یک مقیاس لیکرت
پنج درجهای (بسیار مخالفم تا بسیار موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین  1تا  5است .با سؤاالتی
مانند( :این سازمان میتواند تغییرات را سریعا در ساختار تکنولوژیکی خودپیاده کند ).سازمان چابک
را میسنجد)بر اساس فرمول آلفاي کرونباخ تعیین شد .به طور کلی ضریب پایایی براي پرسشنامه
 0/82محاسبه شد .همچنین براي پایایی مؤلفههاي ابزار تحقیق از آزمون همسانی درونی استفاده
شد .میزان همسانی درونی هر یک از مؤلفههاي 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 نرمافزار تجزیه و
تحلیل آماري ،با توجه به نوع متغیرها و اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیههاي تحقیق استفاده
شد .در آمار  SPSSتوصیفی از جداول فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و نمودارهاي فراوانی استفاده
شد .در آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون 1و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

یافتهها

در این بخش هر یک از فرضیههاي تحقیق با استفاده ار روشهاي آمار استنباطی مانند ضریب
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
لوبختیاری رابطه معناداری وجود دارد
استان چهارمحا 
جدول :1آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی
متغیر
سازمان یادگی رنده
چابکی سازمانی
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ضریب تعیین

ضریب همبستگی

سطح معناداری

0/30

0/55

0/ 01

با توجه به جدول ( )1و ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی برابر با  0/55است.
بنابراین با  0/55اطمینان میتوان نتیجه گرفت که بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی کارکنان
لوبختیاری رابطۀ معناداری وجود دارد .ضریب
در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
11. Pearson

تعیین بهدستآمده برای این رابطه برابر با  0/30است؛ یعنی  30درصد از واریانس متغیر چابکی
سازمانی ناشی از واریانس 1سازمان یادگیرنده است.
فرضیه :1بین سازمان یادگیرنده با مؤلفههای چابکی سازمانی (پاسخگویی سازمانی ،انعطافپذیری
سازمانی و سرعت سازمانی) رابطه وجود دارد.

متغیر

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

سطح معناداری

پاسخگویی سازمانی

0/15

0/39

0/ 01

انعطاف پذیری سازمانی

0/17

0/42

0/ 03

سرعت سازمانی

0/14

0/35

0/ 02

با توجه به جدول ( )2ضریب همبستگی بین سازمان یادگیرنده و مؤلفههای چابکی سازمانی با
 0/99اطمینان بهترتیب برابر با  0/42 ،0/39و  0/35است .بنابراین فرض صفر رد میشود و نتیجه
میگیریم که بین سازمان یادگیرنده و مؤلفههای چابکی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .ضریب
تعیین بهدستآمده برای این رابطه به ترتیب برابر با  0/17 ،0/15و  0/14است که به معنای این
است که  17 ،15و 14درصد از واریانس مؤلفههای چابکی سازمانی در شغل ناشی از واریانس سازمان
یادگیرنده است.
لوبختیاری و شعب
فرضیه  :2تأثیر سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
آن باالتر از میانگین  3است.
جدول  :3نتایج آزمون میزان سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحالوبختیاری وشعب آن
متغیر

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

مقدار تی

درجه آزادی

سطح معناداری

سازمان یادگی رنده

2/313

3/412

8/654

149

0/012

همانطوركه در جدول ( )3نشان داده شده است ،سطح معناداری سازمان یادگیرنده برابر با  0/012بوده
که کمتر از سطح معناداری  0/05است .بنابراين فرض صفر رد ميشود و نتيجه ميگيريم میزان سازمان
لوبختیاری و شعب آن باالتر از میانگین است.
یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
لوبختیاری و
آزمون فرضیه  :3تأثیر چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
12. Variance

 یرایتخبو لاحمراهچ ناتسا یعامتجا نیمأت بعش و لک هرادا رد ینامزاس یکباچ اب هدنریگدای نامزاس نیب هطبار یسررب

جدول  :2آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه اول
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شعب آن باالتر از میانگین  3است.
لوبختیاری و شعب آن از چابکی سازمانی
جدول  :4نتایج آزمون میزان برخورداری اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
متغیر

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

مقدار تی

درجه آزادی

سطح معناداری

چابکی سازمانی

1/214

2/121

3/413

149

0/021

همانطور كه در جدول ( )4نشان داده شده ،سطح معناداری میزان برخورداری اداره کل تأمین
لوبختیاری و شعب آن از چابکی سازمانی برابر با  0/021بوده که کمتر از
اجتماعی استان چهارمحا 
سطح معناداری  0/05است؛ بنابراين فرض صفر رد ميشود و نتيجه ميگيريم میزان چابکی سازمانی
لوبختیاری و شعب آن باالتر از میانگین است.
در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
آزمون فرضیه  :4بین چابکی سازمانی با مؤلفههای سازمان یادگیرنده (تسلط شخصی ،مدلهای
ذهنی ،فرادید مشترک ،یادگیری تیمی وتفکر سیستمی) رابطه معناداری وجود دارد.
جدول : 5آزمون تحلیل همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم
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متغیر

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

سطح معناداری

تسلط شخصی

0/07

0/27

0/ 01

مدل های ذهنی

0/10

0/35

0/ 01

فرادید مشترک

0/08

0/29

0/ 01

یادگیری تیمی

0/12

0/30

0/ 01

تفکر سیستمی

0/09

0/32

0/ 01

با توجه به جدول ( )5ضریب همبستگی بین چابکی سازمانی و مؤلفههای سازمان یادگیرنده به ترتیب
برابر با  0/30 ،0/29 ،0/35 ،0/27و  0/32است که با  0/99اطمینان فرض صفر رد میشود و نتیجه
میگیریم بین همبستگی میان چابکی سازمانی و مؤلفههای سازمان یادگیرنده رابطه معناداری وجود
دارد ضریب تعیین بهدستآمده برای این رابطه برابر با  0/12 ،0/08 ،0/10 ،0/07و 0/09است که به
معنای این است که  12 ،10،8 ، 7و  9درصد از واریانس مؤلفههای سازمان یادگیرنده در شغل ناشی
از واریانس چابکی سازمانی است.
آزمون فرضیه  :5بین کارکنان در مورد چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی استان
لوبختیاری و شعب آن برحسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت ،مدرک تحصیلی وسن)
چهارمحا 
تفاوت وجود دارد.

 .1تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی بر اساس جنس:
جدول :6نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی برحسب جنسیت نمونه

سرعت سازمانی

988

196/5

7/651

0/019

پاسخگویی سازمان

905/8

184/6

8/247

0/027

انعطافپذیریسازمان

1091

201

9/851

0/041

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بُعد سرعت
از نظر جنسیت اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد (.)p=0/019
همچنین آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی در
بعد پاسخگویی از نظر جنسیت اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد ( )p=0/027و بین تفاوت
کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بعد انعطافپذیری از نظر جنسیت اعضای نمونه تفاوت معنادار
وجود دارد (.)p=0/041
 .2تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی بر اساس سن اعضای نمونه:
جدول :7نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان در مورد چابکی سازمانی برحسب سن نمونه
چابکی سازمانی

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

مقدارF

سطح معناداری

سرعت سازمان

2846/3

142/2

21/3

0/51

پاسخگویی سازمان

1107/5

206/4

6/4

0/021

انعطافپذیری سازمان

1321/8

228/5

7/6

0/034

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین تفاوت کارکنان در مورد چابکی سازمانی در
بعد سرعت از نظر سن اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود ندارد ( .)p=0/51همچنین بین تفاوت
کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بُعد پاسخگویی از نظر سن اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد
( )p=0/021و بین تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بُعد انعطافپذیری از نظر سن اعضای
نمونه تفاوت معنادار وجود دارد ()p=0/034
 .3تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی بر اساس مدرک تحصیلی:
جدول :8نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد چابکی سازمانی برحسب مدرک تحصیلی نمونه
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میانگین مجذورات

مقدارF

سطح معناداری
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چابکی سازمانی

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

سرعت سازمانی

975

190/7

7/151

0/01

پاسخگویی سازمان

925/6

189/2

8/255

0/035

انعطافپذیریسازمان

998

200

9/789

0/037

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بُعد سرعت از
نظر مدرک تحصیلی اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد (.)p=0/01
همچنین آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین کارکنان درمورد چابکی سازمانی در بعد
پاسخگویی از نظر مدرک تحصیلی اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد ( )p=0/035و بین تفاوت
کارکنان در مورد چابکی سازمانی در بُعد انعطافپذیری از نظر مدرک تحصیلی اعضای نمونه تفاوت
معنادار وجود دارد (.)p=0/037
آزمون فرضیه  :6بین کارکنان در مورد سازمان یادگیرنده در اداره کل تامین اجتماعی استان
لوبختیاری و شعب آن برحسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت ،مدرک تحصیلی وسن)
چهارمحا 
تفاوت وجود دارد.
 .1تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده بر اساس جنس:
جدول :9نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده برحسب جنسیت نمونه
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سازمان یادگی رنده

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

Fمقدار

سطح معناداری

تسلط شخصی

970

158/4

7/651

0/019

مدل های ذهنی

900

189/5

8/247

0/027

فرادید مشترک

985

198

9/851

0/041

یادگیری تیمی

897

199

7/256

0/04

تفکر سیستمی

859

197/1

7/350

0/032

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد بین کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده در ابعاد مختلف آن
از نظر جنسیت اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد.
 .2تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده بر اساس سن اعضای نمونه:
جدول : 10نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده برحسب سن نمونه

تسلط شخصی

975

167/3

7/650

0/01

مدل های ذهنی

901

179/2

8/848

0/028

فرادید مشترک

980

195

9/578

0/038

یادگیری تیمی

875

197

7/270

0/02

تفکر سیستمی

850

187/4

7/471

0/046

آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بین کارکنان در مورد سازمان یادگیرنده در ابعاد مختلف
آن از نظر سن اعضای نمونه تفاوت معنادار وجود دارد.
 .3تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده بر اساس مدرک تحصیلی:
جدول :11نتایج آزمون تحلیل واریانس تفاوت کارکنان درمورد سازمان یادگیرنده برحسب مدرک تحصیلی نمونه
سازمان یادگی رنده

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

تسلط شخصی

985

150/2

7/641

0/012

مدل های ذهنی

925

179/4

8/256

0/029

فرادید مشترک

974

185

8/726

0/038

یادگیری تیمی

896

192

7/289

0/029

تفکر سیستمی

901

194/8

7/456

0/03

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

نتیجهگیری

نتایج تحقیق نشان میدهد بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی کارکنان در اداره کل و شعب
لوبختیاری رابطه معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از این تحقیق با
تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
نتایج تحقیقات سمندری و سربلند( ،)1393لنداران و همکاران( )2014و عباسپور و همکاران()2015
همخوانی دارد .آنان در تحقیقات خود نشان دادند رابطه معنادار بین چابکی سازمانی و سازمان
یادگیرنده وجود دارد ،و مشخص نمودند که یادگیری سازمانی بر هر یک از ابعاد چابکی سازمانی مؤثر
است .نتایج تحقیق نشان میدهد سطح سازمانی سازمان یادگیرنده ،بیشترین میزان همبستگی را با
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مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

Fمقدار

سطح معناداری
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چابکی سازمانی دارد .با توجه به ویژگیهاي مهم این سطح ،داشتن آرمان مشترك ،پیوند با سیستم
و رهبري استراتژیک براي یادگیري است اینکه این سطح ،پایینترین امتیازات را در قسمت ادراك
سازمان به عنوان سازمان یادگیرنده کسب کرده است ،اهمیت سطح سازمانی مشخص میگردد.
چنانچه مسئوالن و مدیران سازمان تأمین اجتماعی خواستار بازنگري و تغییر در سیاستهاي سازمان
باشند ،توجه مضاعف به سطح سازمانی سازمان یادگیرنده ،میتواند چابکی سازمانی را به همراه داشته
باشد .همانگونه که بیان شد ،ضرورت انعطاف و تغییرپذیري در بستري به نام چابکی سازمانی از یک
سو اهمیت و تأثیر این دو حوزه بر بحث سازمانهاي یادگیرنده به عنوان یکی از راهکارهاي توسعه،
از سوي دیگر بر یکدیگر را به موضوعی قابل توجه تبدیل کند؛ .در پایان به این نتیجه میرسیم که
مؤلفههاي سازمانهاي یادگیرنده رابطه کام ً
ال مثبت و معناداري با چابکی سازمان دارند و نیز سازمانها
میتوانند با بهکارگیري این مؤلفهها 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 میشود:
ازآنجاکه بین سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی کارکنان در اداره کل و شعب تأمین اجتماعی
لوبختیاری رابطه معناداری وجود دارد ،پیشنهاد میشود مدیران سازمان برای ارتقای
استان چهارمحا 
هرچه بیشتر چابکی سازمانی کارکنان ،مؤلفههای مرتبط با سازمان یادگیرنده را در سازمان خود بهبود
ببخشند .این مهم از طریق اصالح آییننامهها ،دستورالعملها و دیگر راهکارهای قانونی امکانپذیر
لوبختیاری و
است .ازآنجاکه که میزان سازمان یادگیرنده در اداره کل تأمین اجتماعی استان چهارمحا 
شعب آن باالتر از میانگین است ،پیشنهادمیشود در جهت افزایش میزان مؤلفههایی که نشاندهنده
سازمان یادگیرنده هستند ،کوشش شود .ازآنجاکه میزان چابکی سازمانی در اداره کل تأمین اجتماعی
لوبختیاری و شعب آن باالتر از میانگین است ،پیشنهاد میشود برای افزایش چابکی
استان چهارمحا 
سازمانی و مصادیق آن کوشش شود.
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همچنین به مدیران سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد میشود براي انطباق با تغییرات پیش رو و حفظ
عملکرد سازمانی همواره بر اساس نیاز روز سازمان دورههاي آموزشی کاربردي براي کارکنان برگزار
کنند و بستري در سازمان فراهم کنند تا کارکنان مهارتهاي جدیدي کسب کنند یا فرآیندهاي
جدیدي را در راستاي بهبود و چابکی عملکرد سازمانیشان بهکار گیرند .با توجه به اینکه تالش
برای بهبود دانش و اطالعات کاري کارکنان ،یکی از مهمترین پیششرطهاي ارتقاي عملکرد و
خالقیت در آنها خواهد بود ،الزمه رسیدن به این مهم ،توجه بیشتر مسئوالن و سیاستگذاران سازمان
تأمین اجتماعی به عامل یادگیري در کارشناسان و ارائۀ شیوههاي نو و خالق براي اصالح ساختار

با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اینکه پاسخگویی بر عملکرد کارکنان اثرگذار است به مدیران
سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد میشود کارمندان خود را نسبت به مقاصد و اهداف شرکت آگاهی
دهند که کارمندان با آگاهی کامل از هر تغییري در زمینه فعالیتهاي خود پاسخگو باشند .همچنین
بر اساس نتایج پزوهش مبنی بر اینکه یادگیري سازمانی بر عملکرد کارکنان اثر دارد ،به مسئوالن
سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد میشود به وسیله آموزشهاي 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 اینکه انعطاف پذیري سازمانی بر چابکی کارکنان اثر خواهد داشت به کارکنان پیشنهاد میشود
بکوشند مهارتها و معلومات خود را فقط در بخشی که فعالیت میکنند محصور نکنند و معلومات
خود را برای کمک به بخشهاي دیگر ارتقا دهند.

 یرایتخبو لاحمراهچ ناتسا یعامتجا نیمأت بعش و لک هرادا رد ینامزاس یکباچ اب هدنریگدای نامزاس نیب هطبار یسررب

و عملکردسازمان از جمله شناسایی علل مشکالت ،تسهیل و ترغیب یادگیري در سطوح فردي،
گروهی و سازمانی و همچنین تلفیق اهداف فردي و گروهی در جهت نیل به اهداف سازمانی است.
ازآنجاکه مهمترین و تاثیرگذارترین الگو در سازمان تأمین اجتماعی رهبران و مدیران آن هستند،
توصیه میشود رهبران برای افزایش سطح یادگیري در سازمان کارکنان خویش را مورد حمایتهاي
همهجانبه قرار داده و خود نیز برای افزایش سطح یادگیري کوشش نمایند.
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