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چکیده
زمینه و هدف :در نظریه یادگیری سازمانی ،سازمان به صورت یک نظام باز تعریف میشود که دارای
توانایی پیشبینی ،شناسایی ،تعریف ،طراحی و حل مسأله میباشد .هدف از انجام این مطالعه ،بررسی رابطه
بین یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد بود.

یافتهها :نتایج به دست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنیدار یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی میباشد
(.)0/124
نتیجه گیری :یافتههای مطالعه نشان میدهند که اجرای راهبردهای مناسب به منظور افزایش ظرفیت

واژههای کلیدی :یادگیری سازمانی ،چابکی سازمانی ،بیمارستان
کاربرد مدیریتی :توصیف وضعیت یادگیری و چابکی سازمانی و رابطه آنها در بیمارستانهای مورد مطالعه
جهت کمک به مدیران برای بهبود وضعیت موجود
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سازمان برای جهت دهی به تواناییهای ذهنی کارکنان می تواند توانایی واکنش سریع سازمان به مسائل را
نیز بهبود دهد که آن نیز در دنیای متغیر کنونی الزمه بقاء و پویایی سازمانی است.
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روش پژوهش :این پژوهش تحلیلی از نوع همبستگی ،به صورت مقطعی در سال  4931در  1بیمارستان
آموزشی شهر یزد انجام شد 910 .نفر از کادر درمانی و اداری که به صورت نمونهگیری طبقهبندی با
تخصیص متناسب انتخاب شدند ،در مطالعه شرکت کردند .دادهها با استفاده از پرسشنامه یادگیری
سازمانی نیفه ( )2004و چابکی سازمانی برگرفته از نظریه شریفی و ژانگ ( )2004جمعآوری گردید و با
استفاده از نرم افزار  Rو پکیج  semPlot ،lavaanو semToolsبرای روش معادالت ساختاری و
 SPSS 18برای آمار توصیفی در سطح معنی داری  α = 0/01آنالیز شد.
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در دنیای متالطم و پیچیده امروزی همه چیز در حال
تغییر و تحول است .در دنیای سازمان ،نیز وضع به همین
گونه است .به خصوص که در عصر حاضر هر چه زمان به
جلو میرود ،سازمانها پیچیدهتر و ادارهی آنها مشکلتر
میشود .این مفهوم زمانی اهمیت بیشتری مییابد که
بپذیریم که عالوه بر منبع عظیم و خال ق انسان هوشمند،
ابزارهای مکانیکی هوشمند نیز درروند عملکرد سازمانها
نقش دارند ( .)4در دهههای گذشته سازمانها،
استراتژیهای گوناگونی از جمله مهندسی مجدد را در
پاسخ به تغییرات محیطی انتخاب میکردند امّا امروزه به
دلیل گستردگی و شدت تغییرات و چالشهای پیش روی
سازمانها ،این روشهای سنّتی پاسخگو نیستند و لذا ،این
وضعیت بحرانی موجب اصالحات عمدهای در چشم انداز
راهبردی سازمانها ،اولویتهای کسب و کار و بازبینی
مدلهای سنّتی و حتّی مدلهای نسبتاً معاصر ،شده است.
به عبارت دیگر رویکردهای گذشته قابلیت و توانایی خود را
برای مقابله با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی معاصر از
دست دادهاند و بهتر است با رویکردها و دیدگاههای نوینی
با آنها مقابله شود (.)2
با توجه به اینکه نظام سالمت ،به طور اعم و
بیمارستانها به طور اخص با محیطی متالطم و ناآرام و از
لحاظ تحوالت علمی و فنآوری با محیطهای پیچیدهای
روبرو هستند ،تهدید های گوناگونی بقای این سازمانها را
به خطر میاندازد .از این رو این سازمانها باید با تکیه بر
قوتها و فرصت های پیش رو بر ضعفها و تهدیدها غلبه
کنند .این موضوع در قالب یادگیری سازمانی و متعاقب
آن چابکی سازمانی امکانپذیر میباشد .بیمارستانها باید
دارای مؤلفههای یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی
باشند تا به اهداف و رسالتهای خود به طور کارآمد
برسند.
بیمارستان ،سازمانی است که در آن تعامالت زیادی بین
پرستاران و بیماران ،پرستاران و پزشکان و پزشکان و بیماران
وجود دارد که همگی میتواند موجب تجربه اندوزی و
یادگیری شود ( .)9یادگیری سازمانی برای نخستین بار در
سال  4369میالدی توسط سیرت و مارچ در مطالعه
اولیّهشان روی جنبههای رفتاری تصمیمگیری سازمانی بهکار
گرفته شد ( .)1یادگیری به عنوان یکی از پایههای استقرار

مدیریت دانش و یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای
سازمان های کنونی میباشد ( .)1سیرت و مارچ معتقدند که
یادگیری به عنوان یک استراتژی کارآمد برای افزایش
بهرهوری سازمان است ( .)6یادگیری زمانی اتفا ق میافتد
که موجب تغییر رفتار گردد ( .)6آرگریس یادگیری
سازمانی را فرایند کشف و اصالح اشتباهات تعریف میکند
که حاصل به اشتراک گذاشتن دانش ،باورها و مفروضات
بین افراد و تیم ها میباشد ( .)1یک سازمان یادگیرنده،
سازمانی است که شیوههای انجام کار را هدایت میکند ،به
آموزش کارکنان اهمّیّت میدهد ،به کارکنان یادآور میشود
که همواره عالقه مند فراگیری باشند ،گروههای کاری را
تشکیل دهند ،به ریسک تأکید و از سرزنش کردن دوری
میکند ( .)1سازمان یادگیرنده موانع ساختاری یادگیری را
حذف و ساختارهای توانمند ساز ایجاد کرده و ساز وکارهای
توسعه فرایند یادگیری سازمانی را فراهم میکند .واکینگز و
مارسیک  1بعد مجزا و در عین حال مرتبط با سازمان
یادگیرنده در  9سطح مطرح کردهاند که شامل سطح
فردی ،گروهی و سازمانی است ( .)8قابلیتهای یادگیری
به عنوان مشخصهها و تواناییهای سازمانی و مدیریتی است
که یادگیری را تسهیل میکند ( .)1از دیدگاه نیفه یادگیری
سازمانی از  1مؤلفهی مهارتهای فردی ،مدلهای ذهنی،
چشم انداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکّر سیستمی
تشکیل شده است ( .)3استونهوس و پمبرتون ( )4334که
به مطالعه یادگیری و مدیریت دانش در سازمانهای
هوشمند پرداختند بر این باورند که سازمانهای هوشمند
یادگیری را تسهیل میکنند (.)40
از طرفی اصطالح چابکی سازمانی در سال
4334میالدی اولین بار به کار گرفته شد .چابکی به
عنوان توانایی سریع یک سازمان ،محصوالت و خدمات با
کیفیت را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی برای
اثربخشی سازمان میباشد ( .)44در حال حاضر ،به دلیل
تغییرات سریع و گسترده جهان پیرامون سازمانها،
چابکی سازمان یک انتخاب سازمانی به شمار نمی رود بلکه
ضرورتی غیرقابل انکار و عامل تمایز سازمانهای موفق و
کارا از سازمانهای غیر کارا شمرده میشود ،زیرا
سازمانهای چابک تر همواره در پاسخگویی به محیط
خارجی موفقتر میباشند (.)42
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این پژوهش که از نظر هدف ،کاربردی و از نظر ماهیّت،
جزء مطالعات تحلیلی -همبستگی است ،به صورت مقطعی
با هدف بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و چابکی
سازمانی در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد انجام شد.
جامعه آماری  4211نفر از کادر درمانی (پرستاران و
پزشکان) و اداری بود .حجم نمونه برای روش مدل معادالت
ساختاری با توان آزمون  0/8سطح معناداری  α =0/01و
اندازه اثر ( 0/4کوچک) با توجه به تعداد متغیرهای پنهان
( )2و آشکار ( )3با استفاده از نرم افزار آنالین
 910 statistics calculator version 3نفر محاسبه شد
( .)46روش نمونهگیری نیز طبقهای با تخصیص متناسب
بود بدین گونه که بیمارستانها به عنوان طبقه در نظر
گرفته شد تا در روند نمونهگیری خطا ایجاد نکند .معیار
ورود به مطالعه ،دارا بودن حداقل  4سال سابقه کار در
بیمارستان بود .در زمینه رعایت اصول اخالقی ،توضیحات
الزم در مورد هدف پژوهش به اعضای جامعه مورد مطالعه
ارائه گردید و پرسشنامهها صرفاً به افرادی که مایل به
مشارکت در تحقیق بودند ،ارائه شد و سایر افراد از نمونه
حذف ،و افراد با شرایط مشابه جایگزین آنها شدند .در این
پژوهش برای جمعآوری دادهها از  2پرسشنامه استاندارد
زیر استفاده شد.
الف) پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه ()2004
که دارای  21سؤال ،در طیف  1درجه ای (از کامالً مخالف =
 4تا کامالً موافق =  ) 1و دارای  1مؤلفه ،که شامل
مهارتهای فردی ،مدلهای ذهنی ،چشم انداز مشترک،
یادگیری تیمی ،تفکّر سیستمی می باشد .روایی آن مناسب و
پایایی آن در مطالعه ما  11درصد به دست آمد.
ب) پرسشنامه استاندارد چابکی سازمانی براساس نظریه
شریفی و ژانگ ( )2004که دارای  46سؤال در طیف 1
درجهای (از کامالً مخالف =  4تا کامالً موافق =  )1و  1مؤلفه
پاسخگویی (واکنش) ،توانایی رقابتی ،انعطاف پذیری یا قدرت
پذیرش و سرعت تشکیل شده است ( .)41روایی این
پرسشنامه مناسب و پایایی آن نیز  80درصد به دست آمد.
همچنین فرضیات پژوهش شامل موارد زیر بودند:
 .4بین یادگیری سازمانی با چابکی سازمانی رابطه وجود
دارد.
 .2مولفههای آشکار یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی
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چابکی بیشتر بیمارستانها ،می تواند منجر به عملکرد
بهتر آنها شود .مطالعات و تجربیات موجود نشان میدهند
که تقویت چابکی سازمان بیمارستان ،میتواند منجر به
کاهش هزینههای تولیدی و افزایش سهم بازار ،تأمین بهتر
نیازهای بیماران ،معرفی خدمات جدید و افزایش
رقابتپذیری شود .از این رو ،امروزه بیمارستان چابک به
یک مفهوم پرطرفدار در نظامهای سالمت و بازارهای رقابتی
خدمات بیمارستانی تبدیل شده است .لذا ،مدیران سالمت
کنونی بیش از گذشته سعی در بهبود چابکی سازمانهای
خود دارند گرول و همکاران ( )2002معتقدند که برای
چابک شدن سازمانهای سالمت باید از چارچوبهای
متفاوت که استراتژی ،فعالیتها و اقدامات گوناگون را
ترکیب میکنند استفاده شود (.)49
یک سازمان چابک ،فرایندهای سازمان و افراد را با
فنآوری پیشرفته ترکیب میکند تا نیازها و انتظارات
مشتری را در مدت زمان نسبتاً کوتاه برآورده کند .چابکی،
توانایی سازمان در تهیه محصوالت و خدمات با کیفیت باال
را افزایش داده و لذا در افزایش توان رقابتی سازمان
تأثیرگذار است ( .)40میزان چابکی سازمان از طریق پایش
 1مؤلفهی قدرت پاسخگویی (واکنش) ،توانایی رقابتی،
انعطافپذیری یا قدرت پذیرش و سرعت یا تیزی قابل
شناسایی است .مطالعاتی در سطح بهداشت و درمان در
پرستاران انجام شده ،که سطح ظرفیت یادگیری آنها را
مورد سنجش قرار داده است ( .)9،41،41ولی مطالعهای که
یادگیری سازمانی را همراه چابکی سازمانی در بیمارستان
بررسی نماید ،بسیار نادر است.
برای سازمانها ،جوامع و حتّی افرادی که برای آینده
خود برنامهریزی میکنند ،شناخت ماهیّت تغییرات و
اهمّیّت کشش آینده ،امری ضروری و حیاتی به نظر
میرسد اما متأسفانه در پژوهشها به سرمایههای معنوی
در بیمارستانها از قبیل یادگیری سازمانی و چابکی
سازمانی ،کمتر از سایر موضوعات توجّه شده است.
با توجه به شدّت تغییرات پیرامون سازمان های مراقبت
سالمت و ضرورت توانمندی این گونه سازمانها برای پاسخ
سریع به تغییرات و نیز به دلیل اهمّیّت پیش گفته 2
مفهوم یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی ،هدف پژوهش
حاضر ،بررسی رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی
در بیمارستانهای آموزشی شهر یزد بود.

روش پژوهش

محمد امین بهرامی و همکاران

رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی

مؤلفههای پنهان را اندازه گیری میکنند.
مدل مفهومی پژوهش که بر اساس مفاهیم نظری و
بررسی متون طراحی شده است به صورت زیر می باشد:
مدل مفهومی پژوهش در برگیرنده یک مدل ساختاری و
یک مدل اندازه گیری می باشد که به وسیله روش معادالت
ساختاری ( )SEMمورد آزمون قرار خواهد گرفت .گام
نخست در انجام مدل معادالت ساختاری ترسیم گراف
علیّتی بوسیله نرم افزار  Rمی باشد که گراف در شکل 4
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که مدل مفهومی
پژوهش که بیانگر تأثیر یادگیری سازمانی بر چابکی
سازمانی است بر اساس متغیر سن تصحیح شده است که
در شکل  4قابل مشاهده است.
بر اساس این مدل ،متغیرهای پنهان شامل یادگیری
سازمانی و چابکی سازمانی میباشند .متغیرهای مهارتهای
فردی ،مدلهای ذهنی ،چشم انداز مشترک ،یادگیری
تیمی و تفکّر سیستمی به عنوان متغیرهای آشکار یادگیری
سازمانی و متغیرهای پاسخگویی (واکنش) ،توانایی رقابتی،
انعطــافپذیــری یا قــدرت پذیرش و سرعت به عنـــوان
متغیرهای آشکار چابکی سازمانی میباشد.

آنالیز آماری با استفاده از پکیج الوان ،)48( lavaan
 )43( semToolو نرمافزارهای ( )20( R ،Amosبرای
ترسیم شکل و به دست آوردن شاخصهای برازش و
ضرایب رگرسیونی و عاملی) و برای آمار توصیفی از نرم
افزار  SPSS 18استفاده شد.
یافتهها
از بین  910نمونه 18/3 ،درصد آنها را زنان24/4 ،
درصد آنها را مردان تشکیل داده است .از نظر سطح
تحصیالت  4/3درصد نمونهها دارای تحصیالت دیپلم،
 1/9درصد نمونهها فو ق دیپلم 16/1 ،درصد لیسانس،
 49/8درصد فو ق لیسانس و  9/1درصد دکتری هستند .از
نظر میزان سابقه کاری  22/1درصد کارکنان دارای سابقه
کاری کمتر از  1سال 24/6 ،درصد دارای سابقه کاری بین
 1تا  40سال 92/1 ،درصد دارای سابقه بین40تا  41و
 41/9درصد دارای سابقه  41تا  20سال و  8/3درصد
دارای سابقه باالی  20سال می باشند .همچنین میانگین
نمره یادگیری سازمانی  4/18و میانگین چابکی سازمانی
 4/12بود .مشخصات جمعیّت شناختی در جدول 4
آمده است.

جدول  :4مشخصات جمعیّت شناختی جامعه مورد پژوهش (کادر اداری و درمانی)
شاخص جمعیّت شناختی

راهبردهای مدیریت در نظام سالمت ،سال اول ،شماره  ،7پاییز  ،7931شماره پیاپی 7

جنس

مرد
زن

13
234

24/4
18/3

تحصیالت

دیپلم
فو ق دیپلم
لیسانس
فو ق لیسانس
دکترا

1
46
289
14
49

4/3
1/9
16/1
49/8
9/1

سابقه کار

کمتر از 1
1-40
40-41
41-20
باالتر از 20

81
80
420
19
99

22/1
24/6
92/1
41/9
8/3

پرسنل

اداری
درمانی

12
948

41/4
81/3

توصیف متغیرهای کلیدی پژوهش:
وضعیت توصیفی مؤلفههای یادگیری سازمــانــی
(متغیــر پنهان) حاکی از آن است که تفکّر سیستمی با
نمره  9/36نسبت به سایر مؤلفهها از وضعیت بهتری

www.mshsj.ssu.ac.ir

برخوردار و مدلهای ذهنی با نمره ی  4/41دارای
پایینترین نمره نسبت به سایر مؤلفهها میباشد .آمار
توصیفی ابعاد یادگیری سازمانی ،در جدول 2ارائه شده
است.
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فراوانی

درصد

محمد امین بهرامی و همکاران

رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی

جدول  :2آمار توصیفی مؤلفههای یادگیری سازمانی در بیمارستانهای منتخب آموزشی
متغیر

تعداد نمونه

حداقل نمره

حداکثر نمره

انحراف معیار  ±میانگین

چولگی

کشیدگی

910
910
910
910
910

4/00
0/99
4/00
4/00
9/00

1/00
2/99
1/10
1/10
1/00

2/22 ± 0/60
4/41 ± 0/91
2/13 ± 0/11
2/10 ± 0/11
9/36 ± 0/16

0/26
0/91
0/11
0/11
0/16

0/26
0/21
0/04
- 0/02
- 0/43

مهارت های فردی
مدل های ذهنی
سرنوشت مشترک
کار تیمی
تفکّر سیستمی

مؤلفه پاسخگویی با نمره  2/18دارای پایینترین نمره
نسبت به سایر مؤلفهها است .آمار توصیفی ابعاد چابکی
سازمانی در جدول  9ارائه شده است.

وضعیت توصیفی مؤلفههای چابکی سازمانی (متغیر
پنهان) حاکی از آن است که مؤلفه شایستگی با نمره 9/61
نسبت به سایر مؤلفهها از وضعیت بهتری برخوردار است و

جدول  :9آمار توصیفی ابعاد چابکی سازمانی در بیمارستانهای منتخب آموزشی
متغیر
پاسخگویی
شایستگی
انعطاف پذیری
سرعت

تعداد نمونه

حداقل نمره

حداکثر نمره

انحراف معیار  ±میانگین

چولگی

کشیدگی

910
910
910
910

4/61
2/19
2/00
2/00

1/00
1/86
1/00
1/00

2/18 ± 0/18
9/61 ± 0/11
9/11 ± 0/63
9/11 ± 0/10

0/48
0/01
0/01
0/01

- 0/11
- 0/80
- 0/81
- 0/19

همچنین ،آمار مربوط به آزمون مدل مفهومی پژوهش
در جدول  1ارائه شده است .نتایج ارائه شده در این جدول

نشان میدهند که دادههای تجربی جمعآوری شده ،مدل
مفهومی پیشنهادی را تأیید مینمایند.

جدول  :1نتایج شاخصهای برازش مدل مفهومی پژوهش (بر اساس رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی)
شاخصها

عالمت اختصاری

نام شاخص

2

مقدار

مقدار قابل قبول

شاخص های برازش تطبیقی

شاخص برازش هنجار نشده
شاخص برازش هنجار شده
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش افزایشی

NNFI
NFI
CFI
RFI
IFI

0/336
0/313
0/331
0/363
0/331

بیشتر از  30درصد
بیشتر از  30درصد
بیشتر از  30درصد
بیشتر از  30درصد
بیشتر از  30درصد

شاخشهای اقتصادی مدل

شاخص برازش مقتصد هنجار شده
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

PNFI
RMSEA

0/611
0/024

بیشتر  10درصد
کمتر از  1درصد
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با توجه به شاخصهای فو ق و مقایسه مقادیر به دست
آمده با مقادیر استاندارد آن ،حاکی از آن است که مدل
نظری و دادههای تجربی با هم همخوانی داشته و مدل
برازنده میباشد.
بعد از برازش کلی مدل ،که نتایج حاکی از برازش آن
است ،به برازش جزئی میپردازیم .در این مرحله روابط
جزئی مدل که در قالب فرضیات پیشنهاد شدهاند ،مورد
آزمون قرار میگیرند.
www.mshsj.ssu.ac.ir
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آمار مربوط به تست برازش جزئی مدل مفهومی و فرضیات
پیشنهادی نیز در جدول  1و شکل  4ارائه شده است .همان
گونه که در جدول  1مشاهده میشود با توجه به خروجی
مدل و ضرایب استاندارد ،یادگیری سازمانی با ضریب 0/124
روی چابکی سازمانی تأثیر مستقیم میگذارد ( .)p =0/000لذا
فرضیه اول پژوهش مورد تأیید میباشد .همچنین مشخص
میشود که مؤلفههای مشاهده پذیر (مؤلفه مهارتهای فردی،
مدلهای ذهنی ،چشم انداز مشترک ،یادگیری تیمی و تفکّر
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شاخصهای برازش مطلق

سطح تحت پوشش کای اسکور
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش اصالح شده

X
GFI
AGFI

0/210
0/384
0/361

بیشتر از  1درصد
بیشتر از  30درصد
بیشتر از  30درصد

محمد امین بهرامی و همکاران

رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی

سیستمی) مؤلفه پنهان یادگیری سازمانی را اندازه گیری
میکند .به عبارت دیگر مؤلفههای یادگیری سازمانی در
اندازهگیری یادگیری سازمانی تأثیرگذار هستند و در میان این
مؤلفهها مهارت فردی با ضریب  0/128بیشترین و مدلهای
ذهنی با ضریب  0/014کمترین تأثیر را در اندزه گیری متغیر
پنهان یادگیری سازمانی دارد ،که فرضیه دوم را نیز تأیید
میکند .همچنین مؤلفههای مشاهده پذیر چابکی سازمانی،

متغیر پنهان چابکی سازمانی را اندازهگیری میکنند که تأیید
کننده فرضیه دوم می باشد .در میان مؤلفههای چابکی
سازمانی ،شایستگی با ضریب  0/808بیشترین تأثیر را در
اندازه گیری چابکی سازمانی دارد و پاسخگویی با ضریب
0/186کمترین تأثیر را در اندازهگیری چابکی سازمانی دارد.
ضرایب تأثیرگذاری هریک از مؤلفهها در جدول  1قابل
مشاهده است.

جدول  :1ضرایب استاندارد – رابطه رگرسیونی
ستون
4
2
9
1
1
6
1
8
3
40
44
42
49
41

رابطه متغیرها
یادگیری ~= مهارت فردی
یادگیری ~= مدل های ذهنی
یادگیری ~= چشم انداز مشترک
یادگیری ~= کار تیمی
یادگیری ~= تفکر سیستمی
چابکی ~= پاسخگویی
چابکی ~= شایستگی
چابکی~= انعطاف پذیری
چابکی ~= سرعت
چابکی~ سن
یادگیری ~ سن
چابکی ~ یادگیری
اثرغیر مستقیم=:
اثر کلی=:

آماره آزمون

انحراف معیار

ضریب

مقدار p

21/432
0/329
21/132
29/048
24/198
41/132
16/389
28/312
90/123
49/039
29/204
49/021
40/261
80/331

0/023
0/016
0/023
0/094
0/092
0/099
0/041
0/021
0/021
0/019
0/090
0/010
0/096
0/044

0/128
0/014
0/120
0/109
0/681
0/186
0/808
0/140
0/124
0/169
0/102
0/124
0/966
0/328

0/000
0/916
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

راهنمای جدول :رابطه رگرسیونی بین دو متغیر پنهان (ضریب مسیر) ~
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شکل  :4روابط بین یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی و متغیرهای تشکیل دهنده آنها به همراه ضرایب استاندارد
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رابطه عاملی (بار عاملی) ~=

محمد امین بهرامی و همکاران

رابطه یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی

همان طور که مشاهده می شود یادگیری سازمانی با
ضریب  0/124بر چابکی سازمانی تاثیر میگذارد.
همچنین ضرایب تاثیر گذاری هریک از متغیرهای پنهان
یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی بر متغیرهای آشکار
خود ،در این شکل مشخص است.
بحث
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این پژوهش با هدف بررسی رابطه یادگیری سازمانی و
چابکی سازمانی در بیمارستان های آموزشی یزد انجام شد.
بدین منظور ،با استفاده از مفاهیم نظری و بررسی متون،
یک مدل مفهومی اولیّه از رابطه علی این  2متغیر طراحی
و مورد آزمون قرار گرفت .بدین صورت این گونه فرض
کردیم که یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی تأثیر
میگذارد و برای برازش بهتر ،مدل متغیر سن را نیز به
مدل اضافه کردیم .تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری
شده ،مدل مفهومی پیشنهادی را در بیمارستانهای مورد
مطالعه ،تأیید کرد .تأیید این مدل مفهومی به معنی تأیید
رابطه مثبت بین یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی
میباشد .به عبارت دیگر ،نتایج پژوهش نشان میدهد که
یادگیری سازمانی به طور مثبت بر چابکی سازمان اثر
میگذارد.
با توجه به خروجی مدل ،مشخص میشود که یادگیری
سازمانی با ضریب  0/124بر چابکی سازمانی اثر میگذارد
بدین معنی که اگر یک واحد یادگیری سازمانی را افزایش
دهیم ،چابکی سازمانی به اندازه  0/124افزایش مییابد و
با مطالعه لندران و همکاران ( )4939همخوانی دارد که
این پژوهشگران نیز به رابطه مثبت و معنیدار  2متغیر
یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی دست یافتند (.)24
بنابرین به منظور افزایش چابکی سازمانی و کسب مزیّت
رقابتی ،باید زمینههای یادگیری را افزایش داده و با
تشکیل یک سازمان یادگیرنده ،بستری برای چابک شدن
فراهم کنیم .همچنین مشخص میشود که مؤلفههای
مشاهده پذیر (مهارتهای فردی ،مدلهای ذهنی،
چشمانداز مشترک ،یادگیری تیمی ،تفکّر سیستمی) مؤلفه
پنهان یادگیری سازمانی را اندازهگیری میکند به عبارت
دیگر مؤلفههای یادگیری سازمانی ،در اندازهگیری یادگیری
سازمانی تأثیرگذار هستند که فرضیه دوم را نیز تایید
میکند .همچنین مؤلفههای مشاهده پذیر چابکی سازمانی،
متغیر پنهان چابکی سازمانی را اندازهگیری میکنند که

تأیید کننده فرضیه دوم میباشد .در میان این مؤلفهها،
مهارت فردی با ضریب  0/128بیشترین تأثیر را در اندازه
گیری یادگیری دارد و مدل های ذهنی با ضریب 0/014
کمترین اثر را در اندازهگیری هوش سازمانی دارد .در میان
مؤلفههای چابکی سازمانی ،شایستگی با ضریب 0/808
بیشترین تأثیر را در اندازهگیری چابکی سازمانی دارد و
پاسخگویی با ضریب  0/186کمترین تأثیر را در اندازهگیری
چابکی سازمانی دارد.
نتایج آزمون با نتایج برخی از پژوهشهای پیشین
همخوانی دارد .احمدی و همکاران ( )4934در مطالعه خود
نشان دادند که ادراک کارشناسان وزارت ورزش و جوانان از
سازمان خود به عنوان سازمان یادگیرنده  19/0درصد
میباشد و میان سازمان یادگیرنده و چابکی سازمانی
همبستگی معنیداری وجود دارد ( .)2هپ و اوین ()2001
در تحقیق خود دریافتند کارکنانی که دورههای آموزشی
مختلفی را میگذرانند می توانند چابک پذیری کار را
تضمین کنند ،چرا که این کارکنان انعطاف پذیر بوده و
در هر زمان به هر کجا که الزم است منتقل میشوند.
نیروی کاری که دارای چندین مهارت است کاراتر عمل
کرده و دارای درصد خطای کمتری است ( .)22کرمانی
( )4988نیز در تحقیق خود به رابطه مثبت بین یادگیری
سازمانی و چابکی سازمانی دست یافت ( .)29ذبیحی و
همکاران ( )4931در مطالعه خود ،به رابطه مثبت و
معنیدار بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی دست
یافتند ( r = 0/163و  )p = 0/004و باید در نظر گرفت که
هوش سازمانی یکی از عوامل مهم در ایجاد یادگیری
سازمانی است و به بیان دیگر مطالعه ذبیحی و همکاران
( ،)4931تأیید کننده مطالعه ما میباشد ( .)21همچنین
در مطالعه ای که صادقیان و همکاران ( )4934انجام دادند،
به رابطه مثبت و معنیدار این  2متغیر دست یافتند (0/1
=  rو  )p > 0/04و باید توجه داشت که فراموشی سازمانی
هدفمند یکی از عوامل مهم در یادگیری سازمانی میباشد
( .)21بنابراین مدیران باید به دنبال ایجاد زمینههای
یادگیری و به تبع آن چابکی سازمانی باشند تا در عرصه
رقابت بر رقبا برتری یابند.
یافتههای توصیفی این پژوهش نیز نشان داد که
میانگین نمره یادگیری سازمانی  4/18می باشد که باالتر از
حد متوسط است (با  0مقایسه شده است ) و با مطالعه
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یعقوبی و همکاران ( )4930تحت عنوان رابطه بین
مؤلفههای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان
بیمارستانهای منتخب شهر اصفهان مطابقت ندارد که در
آن مطالعه ،میانگین یادگیری سازمانی کم به دست آمد
( .)26میانگین نمره چابکی سازمانی نیز  4/12به دست آمد
که باالتر از متوسط است .یارمحمدیان و همکاران (،)4988
در مطالعه خود تحت عنوان وضعیت چابکی بیمارستانهای
شهر اصفهان ،دریافتند که سطح چابکی بیمارستانهای
خصوصی باالتر از بیمارستانهای دولتی و سطح چابکی
بیمارستانهای دولتی کمی باالتر از حد متوسط بود که با
مطالعه ما همخوانی دارد ( .)21به نظر میرسد علت
همخوانی مطالعه ما با این مطالعه ،به انجام شدن مطالعه در
مکانهای مشابه بوده است .وضعیت توصیفی مؤلفههای
چابکی سازمانی (متغیر پنهان) حاکی از آن است که مؤلفه
شایستگی با نمره  9/61نسبت به سایر مؤلفهها از وضعیت
خوبی برخوردار است .باال بودن شایستگی نشان دهندهی
داشتن دیدگاه استراتژیک ،تکنولوژی مناسب ،کیفیت
خدمات ،اثر بخشی هزینه و معرفی محصوالت جدید و
مدیریت تغییر است .عدم شناخت تغییرات و پاسخ سریع
به آنها موجب شده که قدرت پاسخگویی در
بیمارستانهای آموزشی شهر یزد کمی پایین ( )2/18باشد.
به عنوان یک هدف فرعی و غنیتر شدن و اصالح مدل
پیشنهادی ،متغیر سن به مدل اضافه شد و مشخص شد
متغیر سن ،بر یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی تاثیر
میگذارد .بنابرین در به کارگیری نیروی کار باید دقّت
زیادی شود چرا که به نظر میرسد که یک ترکیب نیروی
کاری با توزیع سنی مناسب میتواند به یادگیـری و چابـک
شدن سازمان کمک کند.
استفاده از روش معادالت ساختاری ،حجم نمونه زیادی

میطلبد ولی میتوان از روش بیضی که حجم نمونه
کمتری میطلبد استفاده کرد و همان نتایج را به دست
آورد .این پژوهش مانند هر پژوهش دیگر دارای
محدودیتهایی میباشد من جمله عدم کنترل متغیرهایی
مانند سطح تحصیالت و جنسیت ،انگیزهها و عالیق
کارکنان ،که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر یادگیری
سازمانی و چابکی سازمانی تأثیر میگذارد.
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Background: In organizational learning theory, organization is defined
as an open system that has the ability to anticipate, identify, define,
design, and solve its problems. This study was aimed to examine the
relationship between organizational learning and organizational agility in
the teaching hospitals of the city of Yazd.
Methods: This analytical and cross-sectional study was conducted in
2015 in 4 teaching hospitals of the city of Yazd. A total of 370
administrative and medical staff contributed in the study. We used
stratified-random method for sampling. The required data were gathered
using 2 valid questionnaires including organizational learning
questionnaire (Neefe 2001) and organizational agility questionnaire
according to the theory of Sharifi and Zhang (1999) being analyzed
trough statistical softwares of R and lavaan package, semPlot and
semTools for structural equation model and SPSS 18 for descriptive
statistics.
Results: Our results showed a positive significant relationship between
organizational learning and organizational agility (0.521).
Conclusion: Based on the findings it can be concluded that the
implementation of appropriate strategies for improving the
organizational capacity to direct its employees’ mental abilities, can
improve the ability of organization’s rapid response to surrounding
issues which is crucial for its survival and dynamics in today’s changing
world.
Key words: Organizational learning, Organizational agility, Hospital
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