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Abstract
The main objective of the present study is the
investigation relationship between organizational
learning capability and organizational agility as
well as the role of moderator of employment status
on the relationship between organizational learning
capability and organizational agility. 260 people
from this office were randomly selected from 800
staff by Cluster sampling based on Kerjesi and
Morgan’s table and they answered the Spitzer’s
organizational agility (2007) and organizational
learnability questionnaire of Chiva et al (2007).
Content and 2 Validity of this questionnaire was
approved by 15 Sport Management Experts.
reliability
of
organizational agility
and
organizational learning capability questionnaires
were calculated by Alpha’s Chronbach coefficient
0.96 and 0.89 respectively.. Correlational and
analytic research method was used in this study.
SPSS 24 and Amos 23 softwares were used for
analyzing data. Results showed that there is
positive and significant relationship between
organizational
learning
capability
and
organizational agility and role of moderator of
..employment status was approved
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چکیده

 بررسی رابطه بین قابلیت،هدف اصلی پژوهش حاضر
ی ادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان
استان تهران و همچنین بررسی نقش تعدیلگری وضعیت
استخدامی بر روی رابطه بین قابلیت ی ادگیری و چابکی سازمانی
 نفر از کارکنان این ادارات به صورت062  تعداد.این ادارات است
خوشه ای تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان از
 نفری در این تحقیق حاضر شدند که به022 جامعه حدود
) و قابلیت0222( پرسشنامه های چابکی سازمانی اسپاتزر
 روایی.) پاسخ دادند0222( ی ادگیری سازمانی چیوا و همکاران
 نفر از اساتید و51 صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط
محققان مدیریت ورزشی تایید و پای ایی پرسشنامههای چابکی
سازمانی و قابلیت ی ادگیری سازمانی از طریق ضریب آلفای
 روش تحقیق از. به دست آمد2/06  و2/66 کرونباخ به ترتیب
 وAmos 23 نوع همبستگی و تحلیلی بود و از نرم افزارهای
 استفاده گردید و نتایج نشان داد که ارتباط مثبتSPSS 24
و معناداری بین قابلیت ی ادگیری سازمانی و چابکی سازمانی
دارد و نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی نیز مورد تایید قرار
.گرفت
واژههاي کليدي
 ادارات ورزش و، چابکی سازمانی،قابلیت ی ادگیری سازمانی
.  نقش تعدیلگری،جوانان
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مقدمه

تغییر 5پیوسته یکی از مفاهیم اساسی و کارکردی در سازمانهایی
است که در قرن حاضر فعالیت می کنند؛ سازمانهایی که در
محیطی بسیار فعال و پویا در حال انجام فعالیت هستند و همواره
با تهدیدهایی روبرو می شوند که در صورت عدم پاسخگویی
سریع به آنها بی شک از دایره فعالیت و بقا بازخواهند ماند ()2
تهدیدهایی که ناشی از نوآوری تکنولوژی ،تغییر محیط بازار و
تغییر در تقاضاهای مشتری است ( ) 31،21و رویکردها و راه حل
های گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالش 2
های سازمانی و محیط بیرونی معاصر از دست داده اند و باید
رویکردها و دیدگاه های جدید جایگزین شود ( .) 33چابک بودن
الگوی جدیدی است که سازمانها را قادر می سازد در مقابل
تغییرات پیش بینی نشده عکس العمل مناسب نشان دهند (،50
 ) 35و به طور فعال و اثرگذار محیط خود را تعریف و وضع کنند
( ) 51و در شرایط عدم قطعیت  3می تواند پاسخهای راهبردی
مناسب بدهد ) 2( .و مهمترین و نوترین راه بقا و موفقیت سازمانها
در دنیای متالطم کنونی است (.) 33
مفهوم چابکی ساز مانی را اولین بار در سال  5335مؤسسه یاکوکا 3
به کار گرفت .در گزارشی که این آژانس ارائه کرد ،چابکی امکانی
اساسی برای تولیدات جدید معرفی شده است ( ) 15و بعد از آن
محققان بسیاری این واژه را مورد بررسی قرار دادند برای مثال
گلدمن و همکارانش ( ) 5331چابکی سازمانی را دادن ارزش به
مشتری ،آمادگی برای مواجهه با تغییرات ،توجه به مهارتها و
ایجاد مشارکت در کارکنان بیان می کنند و واکورکا  1وفلیدنر 1
( ) 5331چابکی سازمانی را عرضه محصوالت متنوع و با کیفیت
در کوتاه ترین زمان می دانند .همچنین ون هوک  7و همکارانش
( ) 2005بیان می کنند که چابکی سازمانی به واسطه به دست
آوردن توانمندی های ضروری با استفاده از تفکر و پاسخگویی
به نیازهای مشتریان حاصل می شود .ایتکن  1و همکارانش
( ) 2002نیز توانایی تشخیص نیاز ،پاسخ سریع ،انعطافپذیری و
تولید همزمان را از ویژگی های چابکی سازمانی می دانند
استراتون  3و واربرتن  ) 2003( 50در تحقیق خود به این نکته اشاره
1. Chang
2. Challenge
3. uncertainty
4. Iacocca Institute
5. Vokurka
6. Fliedner
7. Van Hoek
8. Aitken
9. Stratton
10. Warburton
11. Responsiveness
12. Competency

کردند که وجود تقاضای متغیر و در نتیجه تولید محصوالت
نوآورانه از عوامل اصلی ایجاد کننده چابکی سازمان هاست (.) 5
با وجود تعاریف مختلف از چابکی ،شریفی و ژانگ مولفه های
قابلیت چابکی سازمانی را شامل :الف) پاسخگو بودن ( 55توانایی
شناسایی تغییرات و پاسخ سریع و بهره گیری از آنها) ،ب)
شایستگی (52مجموعه وسیعی از توانایی ها که بهره وری فهالیتها
را جهت تحقق اهداف و مقاصد سازمان فراهم می کند) ،ج)
انعطاف پذیری ( 53به توانایی تولید و ارائه محصوالت متنوع و
دستیابی به اهداف گوناگون با منابع و امکانات یکسان) ،و د)
سرعت ( 53توانایی انجام فعالیتها در کوتاه ترین زمان ممکن) می
دانند( .) 57اگر سازمانی به دنبال چابکی باشد باید این قابلیتها را
مورد توجه قرار داده و در درون خود پرورش دهد(.)23
از طرفی با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی ،عدم
اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است و سازمانها نیاز
بیشتری به دانش و سرعت آگاهی گسترده از عوامل محیطی
دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحوالت محیطی تطبیق دهند
( ) 1و یکی از قابلیت های مهم سازمانی که می تواند به سازمان
ها در خلق مزیت و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها
در مقایسه با سازمانها دیگر مزیت پایدار ایجاد کند ،یادگیری
سازمانی 51است ( ) 22که اشاره به ظرفیت سازمان برای تغییر و
بهبود مداوم دارد ( ) 23و سازمان را قادر می سازد با تغییرات
سازگاری یابد ( ) 32 ،21و همانطور که برکات  51می گوید
سازمان ها باید بیشتر و بیشتر یاد بگیرند تا بهتر بتوانند با تغییرات
ناگهانی در حوزه فعالیت خود منطبق گردند (.)1
واژه یادگیری سازمانی برای نخستین بار در سال  5313توسط
سایرت  57و مارچ  51در مطالعه اولیه شان بر روی جنبه های
رفتاری تصمیم گیری سازمانی به کار گرفته شد .از نیمه دوم
 5371به بعد تعدادی از نظریه پردازان از جمله آرجریس  53در
سال  ،5377آرجریس و شون  20در سال  5371و جیلینک  25در
سال  5373قعالیتهای خود را بر یادگیری سازمانی متمرکز کردند.
در دهه  5310نیز پژوهش های در زمینه یادگیری سازمانی ادامه
پیدا کرد و دهه  5330موضوع یادگیری سازمانی تنها یکی از
13. Flexibility
14. Speed
15. Organizational learning
16. Berkout
17. Cyert
18. M arch
19. Argyris
20. Schon
21. Jelinek
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موضوعات مطرح در گرایش های مختلف رشته مدیریت شد.
آرجریس ( ) 5377یادگیری سازمانی را فرایند کشف و اصالح خطا
می داند و یادگیری سازمانی را حاصل به اشتراک گذاشتن دانش،
باورها و مفروضات بین افراد و تیم ها می داند ( ) 52و قابلیت
یادگیری ساز مانی مجموعه ای از منابع یا مهارتهای ملموس و
غیر ملموس است که فرایند یادگیری سازمانی را تسهیل می
نماید ( ) 1و زمینه های قابلیت های پویا را برای توسعه توانایی
های مثبت سازمان فراهم می کند ( ) 55که طبق نظر چیوا و
همکاران ( ) 2007قابلیتهای یادگیری سازمانی شامل پنج ب عد
آزمایش پذیری ( 5میزانی که ایده ها و پیشنهادات جدید مورد
توجه قرار گرفته و با نظر مساعد به آن رسیدگی می شود) ،ریسک
پذیری ( 2تحمل ابهام ،عدم قطعیت و اشتباهات) ،تعامل با محیط
خارجی ( 3میزان ارتباط با محیط خارجی که فراتر از کنترل
مستقیم سازمان است مانند :رق با ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی) ،گفتگو ( 3تحقیق جمعی پایدار در فرایندها ،مفروضات و
قطعیاتی که هر روز تجربه می شود) و مشارکت در تصمیم
گیری ( 1میزان نفود کارکنان در فرایند تصمیم گیری) است(.)52
همانطور که گفته شد چابکی سازمانی باعث می شود که سازمان
در برابر تغییرات سریع عکس العملهای سریع و پاسخ های
مناسب بدهد و به کارگیری چابکی در سازمانهای دولتی می تواند
برای رشد و توسعه این سازمانها مناسب باشد .البته برخی
معتقدند که نبود رقابت و سرعت در بخش دولتی و نبود پویایی
محیطی در این بخش ها صحبت از چابکی در سازمان های
دولتی کار بیهوده ای است .اما با توجه به کثرت ارباب رجوع
بخش های دولتی و نیاز بیشتر به رفع نیازهای آنان ،نیاز به
بالندگی و تعالی در سرعت و کیفیت و کاهش هزینه ها در
سازمانهای دولتی بیشتر از سازمانهای خصوصی است ( ) 3و
همچنین طبق تحقیقی که در هشت کشور انجام گرفت ،سازمان
های دولتی چابک در زمینه های بهره وری و رضایت کارکنان و
مشتریان به ترتیب رشد  31 ،13و  3درصدی داشتند (.)31
سازمانهای ورزشی من جمله ادارات ورزش و جوانان استان ها
که که سازمانی دولتی است و نماینده وزارت ورزش و جوانان
در استان ها که جایگاه اصلی تربیت بدنی و ورزش کشور است
و عملکرد آن در کلیه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و خانوادگی افراد
تاثیر دارد ( ) 3و عملکرد خوب این سازمان ،پیش نیاز نیل به
جامعه سالم و توسعه یافته است و به عکس عملکرد ضعیف آن
موجب زمینه سازی برای بروز انواع نارسایی های اجتماعی و

فرهنگی می شود و مدیریت در چنین سازمانی نیز پیچیده است
و بدون استفاده از دانش مدیریت نمی توان با موفقیت این
سازمان را مدیریت کرد ( ) 53و با توجه به این که امروزه سازمان
ها ورزشی بیشتر در معرض تغییرات مداوم قرار دارند ( ) 33و
ارتباط و تعامل این سازمانها با عوا ملی مختلفی چون دولت،
بخش خصوصی ،حامیان مالی و سایر سازمانهای ورزشی ملی و
بین المللی و مهمتر از همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی همگی دست به دست داده اند تا محیطی پر تالطم
را برای این سازمانها ایجاد شود ( ،) 33 ،33 ،23و چابک بودن
این ادارات می توان د آنها را در برابر این تغییرات پیوسته و محیط
متالطم ایمن کند تا بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام داده و
بتوانند در رفع نیازهای ارباب رجوعان و مشتریان خود پاسخ سریع
و مناسب بدهند .البته در رابطه با چابکی سازمان تحقیقاتی انجام
شده است .برای مثال در تحقیقی که شعبانی بهار و همکاران
( ) 2051با عنوان " پیش بینی ابعاد چابکی سازمانی از طریق جو
سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ایران" انجام
دادند این نتیجه حاصل شد که جو سازمانی بیشترین اثر را بر
ابعاد فناوری ،رهبری و تغییر سازمانی دارد ( .) 37در تحقیقی که
جوادی پور وهمکاران ( ) 2051بر روی کلیه کارکنان پژوهشگاه
تربیت بدنی انجام دادند ،ارتباط معناداری را بین یادگیری سازمان
و چابکی سازمان مشاهده کردند ( .) 23در تحقیقی که کالنی و
همکاران ( ) 2053با عنوان "رابطه قابلیت های یادگیری سازمانی
و چابکی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران" انجام دادند
رابطه معناداری را بین یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی یافتند
و همچنین این نتیجه حاصل شد که وضعیت متغیرهای یادگیری
سازمانی و چابکی سازمانی در وزارت ورزش در حد متوسط به
پایین است ( .) 23در پژوهشی که رمضانیان و همکاران () 2053
به بررسی چابکی سازمان در ادارات کل ورزش و جوانان استان
های گیالن ،زنجان و فارس و چهارمحال و بختیاری پرداخت
که نتایج نشان داد که از دیدگاه کارکنان ،مدیریت کیفیت جامع
قویترین و مدیریت منابع انسانی ضعیفترین ابعاد چابکی این
ادارات می باشند ( . .) 33در تحقیق که احمدی و همکاران
( ) 2055با عنوان رابطه چابکی و سازمان یادگیرنده در وزارت
ورزش و جوانان ایران انجام داد ،همبستگی معناداری را بین
سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی پیدا کردند ( .) 3سواری و
همکاران ( ) 2053طبق بررسی که بر روی اداره ورزش و جوانان
خوزستان انجام دادند ب ه این نتیجه رسیدند که این اداره در جنبه

1. Experimentation
2. Risk Taking
3. Interaction with the external environment
4. Dialogue

5. Participative decision making
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های انعطاف پذیری و صالحیت در وضعیت مطلوبی قرار دارند
ولی از لحاظ سرعت و مسئولیت در وضعیت مناسبی قرار ندارند
( .) 31فارل  5و کانل  2به نقل از جوادی پور و همکاران ()2051
تحقیقی را در زمینه چابکی در ورزش و رویدادهای ورزشی انجام
دادند و پرسشنامه ای با نام " چابکی سازمانی المپیک"  3طراحی
کردند .این پرسشنامه در زمینه چابکی برقراری امنیت بازی های
المپیک زمستانی ونکور  3کانادا ( ) 2050طراحی و دارای ابعاد
اندازه سازمان ،مقاومت در برابر تغییر ،انعطاف پذیری و نیاز به
تخمین پیچیدگی محیط بود (.)23
با مرور ادبیات چابکی در سازمانهای ورزشی این نتیجه حاصل
می شود که تحقیقات گوناگونی در زمینه چابکی در سازمانهای
ورزشی انجام شده و وضعیت چابکی نیز در این سازمانها و ادارات
مناسب نمی باشد () 31 ،33 ،23 ،3؛ و موجب کمبود بهره وری،
دور افتادن سازمان از اهداف ،کمبود هماهنگی با تغییرات محیط
و آمار ارقام نه چندان مناسب ورزش همگانی و قهرمانی شده
است () 3؛ و این وضعیت همانطور که گفته شد ممکن است زمینه
ساز بسیاری از مشکالت دیگر از جمله مشکالت و نارسایی های
اجتماعی و فرهنگی شود .این تحقیق قصد دارد ارتباط بین
قابلیت های یادگیری سازمانی کارکنان این ادارات را با چابکی
سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران  ،که با داشتن 3
حوزه و  51شهرستان از اسالمشهر تا شمیرانات و از شهریار تا
دماوند ،دارای تنوع فرهنگی و سلیقه ای متفاوت است و باعث
تعدد و تنوع نیازهای گوناگون ارباب رجوعان و مشتریان است،
را بررسی کند تا از این طریق این ادارات راحت تر بتواند
پاسخگوی این نیازهای متنوع باشد زیرا همانطور که بیل گیتس 1
می گوید اگر سازمانها بتوانند با چابکی و دانش سازمانی ساز و
کارهای ایجاد تحول و دگرگونی را در خود ایجاد کنند دیگر نباید
نگران آینده غیر قابل پیش بینی باشند ( ) 35و همچنین این
تحقیق قصد دارد تا نقش تعدیلگری وضعیت استخدامی را بر
تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی ادارات ورزش
و جوانان استان تهران بررسی کند.

تعدادشان حدود  100نفر بود را تشکیل میداد .به منظور تخمین
و انتخاب حجم نمونه آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده
شد که تعداد  210نفر به صورت خوشهای تصادفی انتخاب شدند.
خوشه های جامعه آماری شامل اداره کل ورزش و جوانان استان
تهران ،اداره ورزش و جوانان شهر تهران(حوزه های شمال غرب
 ،شمال شرق ،جنوب غرب و جنوب شرق) و ادارات ورزش و
جوانان شهرستانهای شهریار  ،مالرد ،شهر قدس ،شمیران ،شهر
ری ،قرچک ،دماوند ،فیروزکوه ،پیشوا ،ورامین ،پاکدشت،
بهارستان ،پردیس ،اسالمشهر ،رود هن و رباط کریم بودند که از
این میان خوشههای اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ،و
اداراه ورزش و جوانان شهر تهران (حوزه شمال شرق) و ادارات
ورزش و جوانان شهرستانهای شهریار ،اسالمشهر ،ورامین،
شمیران ،شهر قدس و پاکدشت به صورت تصادفی به عنوان
نمونه انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از چکلیست
عوامل دموگرافیک شامل اطالعاتی درباره جنسیت ،سن ،وضعیت
تاهل ،تحصیالت و وضعیت استخدامی کارکنان ،و دو پرسشنامه
استفاده گردید .به منظور سنجش چابکی سازمانی از پرسشنامه
اسپایدزر  ) 2007( 1استفاده شد( ،) 30که شامل  30سؤال پنج
گزینه ای می باشد که چهار بعد پاسخگویی ( 3سؤال) ،انعطاف
پذیری ( 7سؤال) ،شایستگی (3سؤال) و سرعت ( 1سؤال) را می
سنجد .این پرسشنامه در تحقیق شعبانی بهار و همکاران (،) 1205
حیدری و همکاران ( ) 2053و کالنی و همکاران ( ) 2053استفاده
شده و روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود(.) 37 ،23
همچنین برای سنجش قابلیت یادگیری سازمانی از پرسشنامه
قابلیت یادگیری چیوا و همکاران ( ) 2007استفاده شد ( ،) 52که
شامل  53سوال پنج گزینه ای می باشد که پنج بعد آزمایش
پذیری ( 2سؤال) ،ریسک پذیری ( 2سؤال) ،تعامل با محیط
خارجی ( 3سؤال) ،گفتگو ( 3سؤال) و مشارکت ( 3سؤال) را می
سنجد .این پرسشنامه در تحقیق کریمی و اکبری ( ) 2053و
کریمی و همکاران ( ) 2053استفاده شد و روایی و پایایی آن مورد
تایید قرار گرفت( .) 21 ،21نحوه امتیازدهی پرسشنامهها بر اساس
مقیاس لیکرت در یک پیوستار (کامال مخالفم= 5تا کامال
موافقم= ) 1رتبه بندی شد .برای اطمینان از روایی و پایایی
پرسشنامه ها بار دیگر برای تایید روایی محتوایی ،پرسشنامه ها
مذکور در بین  51نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی
قرار گرفت و ازنظرات آنان استفاده شد و سپس برای مطالعه
مقدماتی پرسشنامههای مذکور در یکی از ادارات جامعه آماری
توزیع و جمع آوری شد و پایایی درونی گویه های پرسشنامه از
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روش تحقيق
روش تحقیق با توجه به هدف که بررسی ارتباط بین قابلیت
یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی است از نوع همبستگی و
تحلیلی است که با استفاده از مدل معادالت ساختاری طراحی
شده است .به همین منظور جامعه آماری تحقیق ما را تمامی
کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران در سال  5331که

رابطه بي ن قابليت یادگيري سازمانی و چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان با نقش تعدیلگري وضعيت استخدامی

طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد که این ضریب برای
پرسشنامه چابکی سازمانی  0/31و پرسشنامه قابلیت یادگیری
سازمانی  0/13گزارش شد .برای تجزیه تحلیل دادها از
 SPSS 24برای آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و
جداول توزیع فراوانی و  )...و برای آمار استنباطی (کلموگروف-
اسمیرنف ،مدل ساختاری و )...از  AMOS 23استفاده شد.
همچنین برای بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر از روش تحلیل چند
مرحلهای استفاده شد.

یافتههاي تحقيق
با توجه به نتایج ،حدود  33درصد از پاسخگویان زن و  17درصد
آنها مرد بودند ،همچنین اکثر این پاسخدهندگان متأهل (17/7
درصد) بودند .اکثر نمونه آماری این پژوهش دارای تحصیالت
لیسانس ( 30/1درصد) و سابقه کاری بین  1تا  50سال (21/1
درصد) بودند .همچنین اکثر نمونه آماری بین ردههای سنی 21
تا  31و  31تا  31سال (حدوداً  11درصد از نمونه) بودند.

جدول  :5جزییات اطالعات توصیفی آزمودنی های تحقیق
متغیرها
جنسیت
تحصیالت

وضعیت
استخدامی

زیرمجموعه
مرد
زن
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
رسمی
قراردادی

عالوه براین دیگر نتایج جدول  2نشان می دهد که از میان ابعاد
چابکی ،شایستگی و پاسخگویی بیشترین میانگین را دارند و از
متغیر
چابکی سازمانی

قابلیت یادگیری سازمانی

تعداد
501
512
33
15
507
30
1
73
515

درصد
35/1
11/1
57
23/1
35/2
51/3
3/5
30/3
13/1

میان ابعاد قابلیت یادگیری سازمانی ،گفتکو و تعامل با محیط
خارجی بیشترین میانگین را دارند.

جدول :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرها ی تحقیق
انحراف معیار  ±میانگین
3/51 ±0/71
پاسخگویی
3/50 ±0/15
انعطافپذیری
3/53 ±0/17
شایستگی
3/01 ±5/05
سرعت
2/31 ±5/51
آزمایش پذیری
2/31 ±5/00
ریسک پذیری
3/01 ±0/33
تعامل با محیط خارجی
3/20 ±5/57
گفتگو
3/03 ±5/32
تصمیم گیری مشارکتی

همچنین نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنف نشان داد که داده
های تحقیق از توزیع نرمالی برخوردار است .جهت بررسی تاثیر

قابلیت یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی ادارات ورزش و
جوانان استان تهران از مدل معادالت ساختاری استفاده گردید.
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شکل  :5مدل ساختاری اثر قابلیت یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران در حالت استاندارد
همانطور که در شکل  5مشاهده می شود بیشترین بار عاملی
برای متغیر قابلیت یادگیری سازمانی آزمایش-پذیری و بعد از آن
نیز ریسکپذیری و تعامل با محیط خارجی است و برای متغیر
چابکی سازمانی نیز بیشترین بار عاملی شایستگی و پاسخگویی
است.
حال نوبت آن است که برازش مدل بررسی شود .به نظر برخی
متخصصان آمار دانشگاه ایالتی کالیفرنیای شمالی ( ) 2001به چند
دلیل قضاوت درباره برازش مدل ،اگر صرفا بر مبنای مقدار مربع
کا و سطح معناداری باشد ،می تواند گمراه کننده باشد و بنابراین
محقق اغلب نیازمند به شاخص های برازش دیگری برای تصمیم
گیری نهایی است (.) 32
شاخص مربع کا نسبی( )CMIN/Dبه عنوان یکی از شاخص
ها برای قابل قبول بودن مدل است .حد قابل قبول این شاخص
در منابع مختلف بیان شده است .برای م ثال شوماخر و لومکس
مقادی بین  5تا پنج را قابل قبول بیان کرده اند ( ) 32و وانگ
همکاران ( ) 2051و کوچ و همکاران ( )2051نیز مقادیر بین 5
تا  3را قابل قبول می داند ( .)35 ،27در این مدل شاخص مربع
کا نسبی  2/311به دست آمد که مقدار قابل قبول و مورد پذیرشی
است.
شاخص دیگری که استفاده شد شاخص ریشه میانگین مربعات
خطاهای تخمین ( ) RMSEAاست .طبق نظر مک کالوم و
همکاران به نقل از هوپر ( ) 2001مقادیر بین  0/01تا  0/50را
مقدار مناسبی برای برازش می داند و مقادیر باالتر از  0/50را

شاخص برازش
مقدار

نشان از براز ش ضعیف می داند ( .)20همچنین هو ()2001
مقادیر کمتر از  0/01را نشانه برازش عالی و مقادیر تا  0/01را
نشانه برازش معقول و مقادیر بین  0/01تا  0/50را نشانه برازشی
متوسط می داند ( .)53همچنین کوچ و همکاران ( ) 2051نیز
مقادیر کمتر از  0/50را معقول می دانند ( .) 27در این مدل مقدار
 RMSEAبرابر با  0/011است که با توجه به مطالب گفته
شده مقدار قابل قبولی است.
شاخص های دیگری که برای برازش مدل استفاده می شود،
شاخص برازندگی ( )GFIو شاخص تعدیل یافته برازندگی
( )AGFIاست .طبق نظر هوپر و همکاران ( ) 2001هرچه این
دو مقدار نزدیک  0/30و بیشتر باشد نشان از برازش خوب مدل
است است ( .)20همچنین طبق نظر شرمل و موسبرگر به نقل
از کوچ و همکاران ( ) 2051مقدار  GFIباید بیشتر از  0/30باشد
و مقدار  AGFIباید بیشتر از  0/11باشد ( .)21در مدل ما مقادیر
 GFIو  AGFIبه ترتیب  0/333و  0/111که نشان می دهد
مدل ما دارای برازش مناسبی است.
از شاخص های دیگری که برای برازش مدل استفاده می شود
شاخص های توکر لوییس ( )TLIو شاخص برازش تطبیقی
( )CFIاست که طبق گفته وانگ و همکاران ( ) 2051هرچه این
دو مقدار به  5نزدیکتر شوند نشان از برازش کاملتر است ( )35و
مقادیر  TLIو  CFIبرای مدل ما به ترتیب  0/311و 0/377
است که نشان از برازش مناسب مدل ما دارد.

جدول  :3مقادیر شاخص ها ی برازش مدل معادله ساختار ی تحقیق
TLI
AGFI
GFI
RMSEA
CMIN/DF
0/311
0/111
0/333
0/011
2/311

CFI
0/377
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سطح معناداری
0/00

فرضیه
فرضیه

نسبت بحرانی
57/102

جدول :1معادله ساختاری برای بررسی معناداری فرضیه تحقیق
متغیر مکنون (مستقل)
تخمین غیر استاندارد
خطا
قابلیت یادگیری
0/113
0/033
سازمانی

متغیر مکنون (وابسته)
چابکی سازمانی

جدول  :1معادله ساختاری برای بررسی ضرایب مسیر فرضیات
نسبت بحرانی
ضریب مسیر
مسیر
57/102
0/111
قابلیت یادگیری سازمانی← چابکی سازمانی

نتیجه
تایید

جدول  :1بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر وضعیت استخدامی بر رابطه قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی
z-score
قراردادی
رسمی
مسیر
قابلیت یادگیری سازمانی←چابکی سازمانی

تخیمن غیر استاندارد

سطح معناداری

0/117

همچنین با توجه به دو جدول معناداری فرضیه (جدول  ) 3و
ضرایب مسیر فرضیه (جدول  ) 1فرضیه تحقی ق مبنی بر ارتباط
بین قابلیت یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی به دلیل این که
مقدار بحرانی در بازه ( ) -5/31 ،5/31قرار ندارد یا با توجه سطح
معناداری که کمتر از  0/01است موجب شده فرضیه تحقیق ما
تایید شود .از طرفی شدت ارتباط متغیر قابلیت یادگیر سازمانی با
متغیر چابکی سازمانی  0/111است و جهت آن نیز مستقیم است.
برای بررسی تاثیر متغیر تعدیلگر وضعیت استخدامی بر رابطه بین
قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی از روش تحلیل چند
گروهی استفاده شد .بدین صورت که داده ها را به دو گروه،
رسمی و قراردادی جدا کرده و تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر
چابکی سازمانی را یک بار برای گروه رسمی و بار دیگر برای
گروه قراردادی بدست آورده و سپس معناداری اختالف این دو
معلوم می کند که آیا وضعیت استخدامی نقش متغیر تعدیلگر بین
قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی را ایفا می کند.
همانطور که در جدول  1مشاهده می کنیم با احتمال  33درصد
می توان گفت که وضعیت استخدامی باعث تقویت منفی رابطه
بین قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی می شود ی عنی
می توان این نتیجه را گرفت که قابلیت یادگیری سازمانی در
کارکنان رسمی نسبت به کارکنان قراردادی باعث تاثیر بیشتری
بر روی چابکی آنان دارد.
بحث و نتيجهگيري
همانطور که بیان شد هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر قابلیت
یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان
استان تهران و همچنین بررسی نقش تعدیلگری وضعیت
استخدامی بر روی تاثیر قابلیت یادگیری بر چابکی سازمانی این
ادارات بود .نتایج این تحقیق نشان داد که قابلیت یادگیری

0/000

تخمین غیر استاندارد
0/113

سطح معناداری
0/000

** 3/501-

*p-value<0/01**, p-value<0/05
سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی دارد که این
نتایج با جوادی پور و همکاران ( ، ) 2051کالنی و همکاران
( ، ) 2053احمدی و همکاران ( ) 2055و همسو می باشد (،23 ،3
 ) 23این بدان معنا است که با افزایش قابلیت یادگیری کارکنان
ادارات ورزش و جوانان می توانیم انتظار بهتر شدن چابکی را در
این ادارات داشت .به منظور بهتر شدن وضعیت قابلیت یادگیری
کارکنان این ادارات و در قبال آن بهتر شدن وضعی چابکی این
ادارات بهتر است مدیران این ادارات نسبت به ایده ها و
پیشنهادات جدیدی که کارکنان در انجام وظایف ارائه می دهند
حمایت بیشتری از خود نشان دهند زیرا همانطور که از نتایج
برآمد وضعیت مولفه آزمایش پذیری قابلیت یادگیری سازمانی با
این که از حد متوسط بیشتر بود ولی نسبت به دیگر مولفه ها
کمتر بود و این در حالی است که این مولفه طبق نظر محققان
بسیاری به طور محکمی به عنوان یکی از مولفه های یادگیری
تایید شده است ( .) 52یکی از راه های اخذ ایده ها و پیشنهادات
سازمان نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات است .نظام پیشنهادات
باعث می شود دانش نهفته کارکنان به سرعت به دانش ضمنی
صریح تبدیل شود ( ) 30 ،7و به عنوان منبع نوآوری و به عبارتی
ارتقا دهنده ایجاد ایده های جدید و تسهیل بهبود و تقویت
فعالیتهای موجود مطرح است (.) 7در هنگام دریافت پیشنهادات
از کارکنان سعی شود این تفکر القا شود که پیشنهادات آنان در
نزد مسئوالن از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است .زیرا در
هنگام ارائه پیشنهادات  ،ادراک کارکنان از اهمیت و ارزش
پیشنهاد بسیار مهم است به طوری که اگر کارکنان از ارائه
پیشنهاد ادراک مثبت و خوشایندی داشته باشند احتمال ارائه
پیشنهاد دیگر را نیز وجود دارد ( .) 57از طرفی هم باید رویه ها و
فرایند ارائه پیشنهادات واضح و ساده باشد زیرا طبق گفته رودز
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و کورنیا ( ) 2003اگر فرایند ارائه پیشنهادات از نظر کارکنان مبهم
و پیچیده به نظر برسد باعث مشارکت پایین کارکنان در نظام
پیشنهادات می شود (.) 31
مولفه ریسک پذیری نیز که به قدرت تحمل ابهام و عدم اطمینان
و اشتباهات تعریف شده نیز در حد متوسط به باال است ولی نسبت
به سایر مولفه های قابلیت یادگیری در حد پایین تری قرار دارد.
قوانین و مقررات حاکم بر این سازمان ها باید طوری باشد تا به
کارکنان تا حدودی اجازه اشتباه و خطا در کار را دهد و حالت مچ
گیری نداشته باشد .زیرا همانطور که سیتکین ( ) 5331میگوید
اشتباه کردن از الزامات اساسی یادگیری سازمانی موثر است.
اشتباه کردن موجب می شود تا افراد قدرت ریسک پذیری بدست
آورند و به مسائل توجه بیشتری کنند و به دنبال راه حل های
متفاوتی باشند و به راحتی مشکالت را تشخیص دهند و
پاسخهای سازمانی متنوع تری بدهند (.) 31
دیگر مولفه یادگیری سازمانی که دارای بار عاملی باالیی است
تعامل با محیط خارجی است .منظور از محیط خارجی عواملی
است که فراتر از کنترل مستقیم سازمان است مانند رقبا ،عوامل
اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و  . ...همانطور که از نتایج برآمد
وضعیت این مولفه در بین کارکنان در حد تقریبا مطلوبی است.
این نشان دهنده این است که کارکنان این ادارات با محیط
خارجی خود تعامل مناسبی دارند و این باعث می شود در حالی
که محیط تغییر می کند سازمان نیز به طور همزمان به رشد خود
ادامه می دهد (.) 52
مولفه بعدی گفتگو است که به عنوان تحقیق جمعی پایدار در
فرایندها ،مفروضات و قطعیاتی است که تجارب روزانه را تشکیل
می دهد ( .) 52برای بهتر شدن این مولفه باید کارکنان را تشویق
به ارتباطات باز با یکدیگر کرد .راه های ارتباطی کارکنان را
تسهیل کرد تا بهتر بتوانند دانش و تجربه روزانه خود را در اختیار
هم قرار دهند .مولفه بعدی تصمیم گیری مشارکتی است .تصمیم

گیری مشارکتی مربوط می شود به تاثیر کارکنان در فرایند
تصمیم گیری ( .) 53باید مدیران و مسئوالن برای بهتر شدن
وضعیت این مولفه کارکنان را در تصمیم گیری ها دخالت دهند.
البته با توجه به تحقیقات هافستد کشور ایران از نظر داشتن توان
و قابلیت اجرای تصمیم گیری مشارکتی دارای وضعیت مناسبی
است ( ) 33در نتیجه از نظر فرهنگ ملی این شرایط فراهم می
باشد اما در زمینه فرهنگ سازمانی باید بهبود و تغییراتی صورت
گیرد .در آخر هم می توان به متغیر وضعیت استخدامی به عنوان
یک متغیر تعدیلگر در ارتباط بین قابلیت یادگیری سازمانی و
چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان پرداخت .همانطور که
نتایج نشان داد وضعیت استخدامی باعث تقویت منفی رابطه بین
قابلیت یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی می شود به عبارت
دیگر تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی در
کارکنان قرار دادی کمتر از کارکنان رسمی می باشد .با توجه به
این نتیجه می توان استدالل کردکه با بهتر شدن وضعیت
استخدامی کارکنان می توان انتظار بهبود تاثیر قابلیت یادگیری
سازمانی بر چابکی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران
را داشت .در آخر میتوان بیان کرد که اگر چه این تحقی ق تاثیر
قابلیت یادگیری سازمانی را بر چابکی ادارات ورزش و جوانان
بررسی کرد ،ولی این تحقیق فقط وضعیت چابکی سازمانی و
یادگیری سازمانی را در استان تهران پوشش میدهد و بنابراین
میتوان این تحقیق را در کل ادارات ورزش و جوانان ایران انجام
داد تا از این طریق بتوان هم وضعیت چابکی ادارات ورزش و
جوانان در سراسر ایران مشخص شود و هم تاثیر قابلیت یادگیری
سازمانی را بر چابکی این ادارات بررسی کرد .عالوه بر این می
توان این تحقی ق را در باشگاههای ورزشی که آنها نیز با محیطی
متغیر سر و کار دارند نیز انجام داد.
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