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مسألهیانبودمهمق
گاه،لغزشترینکوچکواست،سازمانیرقابتازمملوامروزيکاروکسبمحیط

برخیمیانایندر).1387همکاران،و(آذرشودسازمانیکزوالبهمنجرتواندمی
زیراخورند،میشکستگاهییادهندمیادامهخودفعالیتبهسختیبههاانسازم

خارجی،محیطدرتغییراتنیست.محیطیتغییراتگويپاسخهاآن1سازمانیهايقابلیت
هايتالشآنتبعبهونمایدمیتغییراعمالوواکنشدادننشانبهوادارراهاسازمان
مجددمهندسیگیرد.میصورتسازمانپذیريانعطافوتسرعافزایشمنظوربهفراوانی

افزایشمجازي،هايسازمانسويبهحرکتکارکنان،تقویتهايبرنامهاجرايفرایندها،
ازتغییرات،بهاثرگذارپاسخوبازارتحلیلومشتریاننیازهايبهثرؤمپاسخگوییتوانایی
دنیايدرلذا).1388(سهرابی،گیردمیامانجراستاایندرکههستندهاییفعالیتجمله

بارویاروییمنظوربهاست،تغییردستخوششتابباچیزهمهکهامروزيرقابتپر
باسازگاريبهبایدهاسازماندهد،میرخامروزيرقابتدنیايدرکهجدیديتغییرات
کهپارامترهاییازیکی.باشندبالقوههايفرصتازگیريبهرهدنبالبهوبیاندیشندتغییرات

است.2سازمانیچابکیگردد،میمطرحکیفیتوسرعتپذیري،انعطافافزایشمنظوربه
واقعدراست.تغییرانجامبهنیازبدونباالپذیريانطباققابلیتمفهومبهسازمانیچابکی
کهآوردبوجودخودعملیاتیهايروشوساختاردرراظرفیتیتواندمیسازمان
تغییراتسريیکانجامبهنیازبدونرامتغیرشرایطباتطبیقوتغییرپذیري،انعطاف
کیهدف).25-58: 1389همکاران،و(خورشیدنمایدایجادبنیانیواجباريدائمی،
اساساًسازمانکیاست.کارکنانوانیمشترتیرضا/يسازیغنچابک،شرکت

طیمحدرشدهجادیاراتییتغبهمناسبپاسخکیجادیايبراهاییتواناازيامجموعه
،)2000(یفیشروژانگ).3،2011لینو(تیسنگداردتصرفدرراکاروکسب
دادند،توسعهيدیتوليهاتشرکدریچابکيهاتیقابلبهیابیدستيبرارايایشناسروش

يبراییتوانابهکه،4ییپاسخگو-1کردند:میتقسعمدهيدستهچهاربهراهاآنو
بهکه،5یستگیشا-2؛دارداشارههاآنازبهرهکسبوعیسرپاسخرات،ییتغییشناسا

؛دارداشارهسازمانمقاصدواهدافکسبدراثربخشیوکارآمديییتوانا

1 organizational capabilities
2 organizational agility
3 Tseng & Lin
4 responsibility
5 competence
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کسبومختلفيندهایفرآبهدادنانیجرییناتواازعبارتستکه،1يریپذانعطاف-3
انجامییتوانايمعنابهکه،2سرعت-4؛کسانیامکاناتازاستفادهبامختلففااهد
).2010همکاران،و(الماهامیددباشمیممکنزماننیکمتردرهاتیفعال

دارد.بستگیچابکمأموریتواندازچشمایجاددررهبرتواناییبهچابکیطرفی؛از
درتغیییرایجادحتییاآن،بافوريسازگاريوتغییرپذیرشوکنترلبرايعاملاین

شود.میپشتیبانیتشویقوپاداشيوسیلهبهرقابتی،مزیتکسببرايبازاريشرایط
الزمبسترجدید،هايمهارتودانشکسببههاآنتشویقوکارکناندرنفوذبا3رهبري

نمایدمیفراهمرازمانیساچابکیافزایشنتیجهدرویادگیرندهسازمانایجادبراي
نفوذازاستفادهمعنیبهفرایند،یکعنوانبهرهبري).1389:218شهائی،و(جعفرنژاد

وهدفتحققجهتدرگروهیکضااعهايفعالیتهماهنگیوهدایتبرايزوربدون
رانفوذيچنینکهکسانیهبکههاستویژگیازايمجموعهمعنیبهصفتیکعنوانبه
اهمیتدارايرهبريسازمانی،نظرنقطهازشود.میدادهنسبتبرند،میبکاریتموفقبا

دیگردلیلاین،برعالوهدارد.گروهوفردرفتاربرقدرتمندينفوذرهبريزیرااستحیاتی
کهکندمیهدایتهدفیجهتدرراگروههايکوششرهبرکهاستآنرهبرياهمیت

هماهنگسازمانیاهدافبااستممکنهدفاینوباشدمینیزاوخودنظرموردهدف
برايکهمدیريشود.مینشاملرازوروجبرازاستفادهرهبرينباشد.هماهنگیاوبوده

بنابراینکند.مینرهبرياعمالشود،میمتوسلزوربهزیردستانشهايفعالیتهدایت
یاوباشدرهبراستممکنسرپرستیکایومدیریکشد،گفتهگذشتهدرکهطورهمان

شوندمیدادهنسبترهبربهکههاییویژگیکهاستیادآوريبهالزمهمچنیننباشد؛
استممکنیاواستبرخوردارهاآنازحقیقتاًرهبرکهباشندهاییویژگیاستممکن
:1392ن،گریفیو(مورهدباشدمیهاییویژگیچنیندارايکهکندتصورفقطرهبر
350.(

درگذاريسرمایهکهايگسترهتوانندمیاثربخشرهبرانکهدهدمینشاننتایج
رهبراندیگرعبارتبهدهند.افزایشکند،میایجادراموفقیسازمانیتغییراتچابکی،
توجهروندهابرکرده،تدوینسازمانبرايراشفافیاندازچشمکههستندهاییآنواقعی،
بامطابقکنند.تنظیمضروريتغییراتانجامبرايرامنابعچگونهکهبداننددقیقاًوداشته

1 flexibility
2 speed
3 leadership
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تعهدوشفافراهبردیکفقدانچابکی،برايمانعترینبزرگکرنی.تی.اي.تحقیقات
قاماتمتعهدکهموافقندهمگانباشد.میتغییرسازمانارشدسطوحتعهديبییااندك،
بود.خواهدموفقیتوشکستمیاندرتفاوتعاملعنوانبهیشههمواستضروريارشد

والگوهانظرات،کههستندهاییآنواقعی،رهبرانکهاستدادهنشانتجربهمجموع،در
آفریدنقصدهاآنکهآنچهازدرستیاندازچشمپایاندروآزمودهراجدیديرویکردها

).1386:116شهائی،و(جعفرنژادکنندمیبیاندارند،
1سازمانییادگیريشناختمعتقدنددانشمندانازشماريبیتعداددیگرطرفیاز

طوربهودركدریادگیريباشد.میسازمانیبرترعملکردبهرسیدنبرايمیمهمنبع
راهوخدمات،د،یجدمحصوالتقیطرازانیمشترپنهانوشدهانیبيازهاینيارضاثرؤم

موفقیتجملهازبرتر،نتایجبهبایدیادگیريبنابرایندارد.تمرکزکاروکسبانجاميبرا
).2،2013باتورو(بتورشودمنجربیشترسودتواناییوبرترمشتريحفظجدید،محصول
ازاستفادهوایجادازايگستردههايفعالیتبه،3سازمانیعملکردوسازمانییادگیري

مزیتافزایشمنظوربهرقبااقداماتوبازارتغییراتي،مشترنیازهايمورددردانش
هايارزشازايمجموعهيدهندهنشانسازمانییادگیريکند.میاشارهسازمان،دررقابتی

و5مشتركاندازچشم،4یادگیريبهتعهدبرايسازمانآمادگیشاملکهاستسازمانی
یادگیريترویجبرايسازمانفرهنگبهاشارهیادگیريبهتعهدباشد.می6فکريروشن
آنبهرسیدنبرايتالشدرسازمانکهاستچیزيآنمورددرمشتركاندازچشمدارد.
بهتمایلمورددرفکريروشنکند.میتمرکزمختلفهايبخشرويبرنتیجهدراست
اتفاقنسازمادرچگونهوقایعاینکهمورددرطوالنیهايفرضیهمورددراالتؤسپاسخ

برايبهترهايراهوجدیدهايایدهپذیرششغل،انجاممیقدیهايروشبررسیافتند.می
نامحسوسخاص،سازمانییادگیريفرآیندشوند.میمحسوبآنمهممواردازشغلانجام

بهقادردیگرهايسازمانفرایند،ایننتیجهدروداردریشهسازماندرعمیقطوربهو
برترعملکردازپایدارمنبعیکعنوانبهسازمانییادگیريفرایندوبودواهندنختقلید

یکیسازمانییادگیري).7،2002(کالنتونشودمیمحسوبمحصولوخدمتدرسازمان

1 organizational learning
2 Battor and Battour
3 organizational performance
4 commitment to learning
5 shared vision
6 open-mindedness
7 Calantone et
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باوراینبر،)1992(1سنگه).1387زاده،(قربانیاستانسانیعاملمهمهايویژگیاز
کپارچهیوواحدموجودیتیصورتبهبایدخودرقابتییتمزحفظبرايهاسازمانکهاست
کهچیزيتنهانوینيسدهدرزیراباشند.خودرقبايبهنسبتترسریعیادگیريبهقادر
بنابرایناست.بهتروترسریعیادگیريبیندازد،جلوتررقباسایرازراشماعملکردتواندمی
بلکهنیست؛محدودهدفیاثابتوضعیتیکسازمانییادگیريکهداشتتوجهباید

سازماندرونهايگروهآنطیکهاستتکاملومحیطیشرایطباتطبیقمستمرفرایند
دهندتوسعهراسازمانمقصديدربارهاجماعودانشها،مهارتتاشوندمیتشویق

).2،2003کوتانیزو(بایراختاروغلو
قیتموفبرايسازمانییادگیريو3یسازمانرهبرياهمیتازشناختوجودبا

داشتهتأثیرسازمانچابکیرويبربتوانندهمبامتغیردوهراینکهاماسازمان،مدتبلند
بررسیبراياست.نشدهپرداختهگستردهصورتبهمباحثاینبهمربوطادبیاتدرباشند

دهیم:پاسخبایداساسیالؤسسهبهمسائلاین
دارد؟تأثیرسازمانیچابکیبرسازمانیهبريرآیا-1
دارد؟تأثیرسازمانیچابکیبرسازمانیگیريیادآیا-2
دارد؟تأثیرسازمانییادگیريبرسازمانیريرهبآیا-3

پژوهشنظريچارچوب
خصوصدرتحقیقيپیشینهوموضوعادبیاتتشریحبهمقالهازبخشایندر
.شودمیپرداختهزمانیساچابکیوسازمانی،یادگیريسازمانی،رهبري

سازمانیرهبري
جامعه،ازبهتردركبهدستیابیجهتافراد،برهاآننفوذوتأثیرچگونگیورهبران

بهراآنانواندبودهسرآمدرهبرانیجستجويدررههمواجوامعباشد.میاهمیتحائز
رهبرينهند.میارجهایشانسازماناثربخشیبهبودفراینددرداشتناهمیتجهت

هماهنگیوهدایتبرايزوربدوننفوذازاستفادهمعنیبهفرآیندیکعنوانبه
معنیبهصفتیکعنوانبهوهدفتحققجهتدرگروهیکاعضاءيهافعالیت

1 Senge
2 Bayraktaroglu & Kutaniz
3 organization leadership
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نسبتبرندمیبکارموفقیتبارانفوذيچنینکهکسانیبهکهستهاویژگیازايمجموعه
نفوذرهبريزیرااست،حیاتیاهمیتدارايرهبريسازمانی،رنظنقطهاز.شودمیداده

موردرهبريسبک).1،1392:350گریفینو(مورهدداردگروهوفردرفتاربرقدرتمندي
مدیریتیمناسبرفتارهايبرکهاستفیدلراقتضاییرهبريسبکپژوهشایندربررسی

ومداروظیفهرهبريسبکگردد.میمتقسینوعدوبهودارداشارهخاصهايموقعیتدر
تعیینبهمدیرزیادگرایشباکهاسترفتاريمداريوظیفهسبکمدار.رابطهرهبريسبک
صورتیدرمدیر،اثربخشیبعديسهالگويبراساس.شودمیمشخصکارمندانهاينقش

اثربخشغیرمدیررفتارشودبردهکاربنامناسبشرایطدرمدیررفتاريسبکاینکه
مناسبشرایطدررفتاريسبکاینکهزمانی.گیردمینام»خودکامه«مدیر،وبودخواهد

.شودمیخوانده»خیراندیشمستبدمدیر«نامبهوبودهاثربخشمدیرشودبردهبکار
پردازهايتئوريمیاندررامداررابطهرهبريمفهومبارنخستینبرايلیفگرینرابرت
اساسبر.نهادبنا1987سالدررامداررابطهرهبريمفهوم.نمودبیانمدیریتمدرن
سبک.دهدقرارتوجهموردرادیگراننیازهايابتدادربایدرهبرلیف،گرینيگفته

کارکنانوپیروانبهکردنخدمتموقعیتدرراخودرهبرکهوقتیمدار،رابطهرهبري
رهبربرايانگیزهومحركنبایدخدمتیخود.ستاتصویرقابلدهد،میقرارزیردست

صعوددیگراننیازبهتمرکزوتوجهیعنیباالترانگیزشیيبرنامهيقلهبربایداوبلکهباشد
).2002:145استون،وراسل(کند

سازمانییادگیري
اصالحوکشف"فرایندعنوانبهراسازمانییادگیري،)1978(2شونوآرگریس

سازمانییادگیري،)2002(همکارانو4تمپلتونباوربهکنند.میتعریف"3خطاها
واطالعاتتفسیراطالعات،توزیعدانش،کسبمانندسازمانیهاياقدامازايمجموعه

باشدمیگذارد،میاثرسازمانیمثبتتحولبرناآگاهانهیاوآگاهانهصورتبهکهحافظه
حفظبرايهاسازمانکهاستباوراینبر،)1992(سنگه).2002همکاران،و(تمپلتون

ترسریعیادگیريبهقادرکپارچهیوواحدموجودیتیصورتبهبایدخودرقابتیمزیت
ازراشماعملکردتواندمیکهچیزيتنهانوینيسدهدرزیراباشند.خودرقبايبهنسبت

1 Moorhed & Griffin
2 Argyris & Schon
3 the detection & correction of error
4 Tempelto
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کهداشتتوجهبایدبنابرایناست.هتربوترسریعیادگیريبیندازد،جلوتررقباسایر
باتطبیقمستمرفرایندبلکهنیست؛محدودهدفیاثابتوضعیتیکسازمانییادگیري

تاشوندمیتشویقسازماندرونهايگروهآنطیکهاستتکاملومحیطیشرایط
کوتانیز،و(بایراختاروغلودهندتوسعهراسازمانمقصديدربارهاجماعودانشها،مهارت
داند:میضروريوالزمسازمانییادگیريایجادبرايراگانهپنجهايقابلیتسنگه).2003
دریاموضوعیکدربودنايحرفهازباالییسطحبیانگر:1فرديهايمهارت-1

منجرکهاستیادگیريبهمدتبلندتعهدمستلزمفرديمهارتاست.مهارتازايحوزه
شود.میفردسازمانیهايمسئولیتیاوظایفيزمینهدرجذابویژهوتبحرتخصص،به

کار،جهان،يدربارهافرادعمیقنگرشوتصوراتبیانگر:2ذهنیهايمدل-2
گذارد.میتأثیرهاآنرفتارچگونگیوجهانازافراددركبرکهرویدادهاستوخانواده
پیدرکهايآیندهازمشتركآرمانوتصویریکایجادتوانایی:3مشتركآرمان-3

مشتركحسوهویتیکحولتاکندمیکمککارکنانبهمشتركآرمانهستیم.آن
کند.میآمادهیادگیريبرايکنندهمجابوقاطعدلیلباراکارکنانزیراکنندحرکت
اساسوپایهافرادنهوهاتیمکهاستباوراینبرسنگه:4تیمییادگیري-4

تغییرراخودتفکر،5تمرینوگفتگوراهازهاتیمهستند.مدرنهايسازماندریادگیري
نمایندآمادهمشتركهايهدفبهیافتندستبرايراشانانرژيکهگیرندمییادوداده،

).6،2003(گرایلد
برايقويبسیارابزاريویادگیرندهسازمانبنیادیناصل:7سیستمیتفکر-5
يجوهرهاست.نگريکلبرايروشیوراهمیسیستتفکراست.انیسازمیادگیريتسهیل

چارچوبسیستمی،تفکردیگربیانبهاست.نگرشدرتغییرسیستمی،تفکراصلی
بههاآنچگونهکهکندمیتعیینونمودهارائهترروشنالگوهايایجادبرايمیمفهو
).1387اسالمیه،و(شریفیکنندمیتغییراثربخشايگونه

1 personal mastery
2 mental models
3 shared vision
4 team learning
5 practise & dialogue
6 Gruidl
7 systems thinking
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سازمانیچابکی
ازسازيخصوصیانتظاراتوشدنجهانیخطراتافزایشتکنولوژیکی،سریعتحوالت

کسببرايمواجهند.هاآنباکنونیتجاريهايسازمانکههستندمحیطیهايویژگی
درشهرتباتوانمیکهکندمیایجادرارقابتیمزیتیکچابکیمحیط،ایندرموفقیت
توسطتولید،درنوینمیپارادایعنوانبهچابکی).1385(شهائی،نمودحفظراآننوآوري

مفهوم).2004گیاچتی،و(آرتتاگردیدتوصیهتولیددنیايبههايلیدانشگاهمحققین
و(کروسیتواستسنتیمراتبسلسلهوروابطتفکرات،طرزشکستنهمدرچابکی،اصلی

وکسبنامعلومومتغیرپویا،محیطازناشیهايچالشبهواکنشچابکی،).2003یوسف،
مورددرجدیدذهنیتیکازبازتابیکار،وکسبانجامبرايجدیدراهیکشاملکار،

وتجاريروابطجدیداشکالبرايگرگشایشیکهمچنینوفروشوخریدتولید،
کید).2005همکاران،وینز(استافرادوهاشرکتعملکردارزیابیبرايجدیداقدامات

چابکسازمانیک:کندمیبیانراسازمانیچابکیازتعاریفترینجامعازیکی، )1995(
بهواکنشدرسریعانطباقشایستگیکهاستآگاهوسازگارسریع،کاروکسبیک

و(یعقوبیداردرامشتريتقاضاهايوبازارهايفرصتمنتظره،غیرتغییراتواتفاقات
مؤثرروشیکتاکنندمیکسبراچابکیهاشرکتبنابراین)؛ 2011دهمرده،راحت

سازهايفراهمکهیابنداطمینانطریقاینازوکنندخلقراکاروکسبدریکپارچه
کنندمقابلههامحركباتوانندمینیزوکنندبرآوردهراچابکیهايقابلیتتوانندمیچابکی

وژانگ).2011لین،وتسینگ(یابنددستاستراتژیکرقابتییتمزبهنهایتدرو
هايشرکتدرچابکیهايقابلیتبهدستیابیبرايراايشناسیروش،)2000(شریفی
والماهامید(کردندتقسیمعمدهيدستهچهاربهراهاآنودادند،توسعهتولیدي

:ازتندعبارچابکیهايقابلیتاین).2010همکاران،
سریع.پاسخبرايتغییراتشناساییتوانایی،1پاسخگویی-1
خود.اهدافبهرسیدندرسازمانیاثربخشیوکارایی،2شایستگی-2
اهدافبهرسیدنومختلففرآیندهاياجرايبرايتوانایی،3پذیريانعطاف-3
مختلف.

1 responsiveness
2 competency
3 flexibility
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جعفرنژاد(ممکنزماننتریکوتاهدرفعالیتیکرساندناوجبهتوانایی،1سرعت-4
بهرهزیرمدلازسازمانیچابکیسنجشبرايپژوهشایندر).1390احمدي،و

گیریم.می

هافرضیهوپژوهشمدل
پیشنهادنظريمبانیاساسبرکهدهدمینشانراپژوهشمیمفهومدلزیرتصویر

یادگیريمیانجیشنقباسازمانیچابکیبرسازمانیرهبريتأثیرمدلایناست.شده
بیانزیرمدلدرراهاآنتأثیرومتغیرهاازکدامهربینروابطدهد.مینشانراسازمانی

اند.آمدهدستبهپشتیبانهايتئوريبهتوجهباابعادوهاشاخصاینشود.می

ساخته)(محققتحقیقمیمفهومدل:1مدل

پژوهشاتفرضی
.داردتأثیرخوزستاناستانيهايشهرداردریسازمانیچابکبریسازمانيرهبر-1
تأثیرخوزستاناستانيهايشهرداردریسازمانيریادگیبریسازمانيرهبر-2

.دارد

1 speed or quickness

رهبري سازمانی یادگیري چابکی سازمانی
سازمانی

پاسخگویی

شایستگی

پذیريانعطاف

سرعت

هاي فرديمهارت

هاي ذهنیمدل

آرمان مشترك

یادگیري تیمی

تفکر سیستمی

مداررهبري وظیفه

مداررهبري رابطه



97زمستان ،2شماره،سیزدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 228

تأثیرخوزستاناستانيهايشهرداردریسازمانیچابکبریسازمانيریادگی-3
.دارد

دریسازمانيریادگییانجیمنقشبایسازمانیچابکبریسازمانيرهبر-4
.داردتأثیرخوزستاناستانيهايشهردار

شناسی پژوهشروش
نوعازهادادهگردآوريينحوهحسببروکاربرديهدفاساسبرحاضرپژوهش

علینوعازتحقیقمتغیرهايبینارتباطحیثازوآید،میشماربهتوصیفیتحقیقات
خوزستاناستانيشهرداررانیمدوکارشناسانشاملقیتحقيآماريجامعه.است
شوشترونفر450دزفولنفر،250خرمشهرنفر،400آباداننفر،1500اهواز.باشدمی

باکهدهند؛میلیتشکراپژوهشيآماريجامعهنفر2800مجموعدر.باشدمینفر200
عنوانبهنفر338ساده،یتصادفيریگنمونهروشومورگان،ویکرجسجدولازاستفاده

باشد.میپرسشنامهپژوهش،ایندرهادادهگردآوريابزار.استشدهانتخابنمونهحجم
یادگیري)؛1392(امیرنژادسازمانی:(رهبريتحقیقایندراستفادهموردهايپرسشنامه

338کلدر؛باشدمی))2000(نگ،ژاویفیشر:یسازمانیچابکو)2001(1نیفهی:سازمان
دوبهپرسشنامهسؤاالت.شديآورجمعمعتبريپرسشنامه300وشدعیتوزپرسشنامه

لیکرتايدرجهپنجمقیاساساسبرکهاند؛شدهتقسیمتخصصیومیعموسؤاالتبخش
پایاییتعیینمنظوربه.باشندمی)زیادخیلیوزیادمتوسط،کم،کم،خیلی(

بهرهSPSSآماريافزارنرمازاستفادهباکرونباخآلفايروشازنیزمذکورهايسشنامهپر
ضریبومتغیرهرسنجشبرايشدهارائههايگویهتعدادزیرجدولدر.استشدهگرفته
.استشدهمشخصمتغیرهرکرونباخآلفاي

قتحقیگیرياندازهابزارپایاییوابعادمتغیر،تشریح:1جدول
هاگویهتعدادکرونباخآلفايمستقلمتغیر
767/015سازمانیرهبري
915/015سازمانیچابکی

892/010سازمانییادگیري

1 Neefe
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وپایایینشانگرکرونباخآلفايضریبشود،میمشاهده1جدولدرکهطورهمان
اعتبارروشدوزاسؤاالترواییآزمونجهتهمچنین؛باشدمیتحقیقابزاراعتمادقابلیت
نظراتازپرسشنامهمحتواياعتبارسنجشبراي.شداستفاده1عاملیاعتبارومحتوا
اطمیناننهایتاًوشد؛استفادهخبرهکارشناسانودانشگاهیاساتیدمتخصصان،ازجمعی
اعتبارآزمون.سنجدمیرامحققیننظرمورديخصیصههمانپرسشنامهکهگردیدحاصل
انجاملیزرلافزارنرمازاستفادهباو2تأییديعاملیتحلیلکمکبانیزپرسشنامهعاملی
گیري،اندازهمدلسههرکهشودمیمشاهده2جدولدرلیزرلنتایجبهنگاهیبا.گرفت
بیانگرنتایجاینمجموع.هستندمناسبیهايمدلوکنندمیبرآوردهراشدهذکرشرایط

.باشندمیمناسبیرواییوپایاییدارايتحقیقاینهايمهپرسشناکههستندآن

پژوهشهايیافته
هايمدلتأییديعاملیتحلیلازحاصلهايیافتهتشریحبهمقالهازبخشایندر

آماريافزارنرمازاستفادهباپژوهشهايفرضیهآزمونازحاصلنتایجنیزوگیرياندازه
LISRELشودمیپرداخته.

گیرياندازههايمدلبررسی
اطمینانگیرياندازههايمدلصحتازتااستالزمساختاريمعادالتسازيمدلدر
متغیرهايگیرياندازههايمدلتأییديعاملیتحلیلنتایجادامهدربنابراین.شودحاصل
.استشدهارائهتحقیق

گیرياندازههايمدليمقایسه:2جدول

تحلیلنوعيگیراندازهمدل
Dfdfp-valueRMSEAGFIAGFIتأییديعاملی

رهبريمدل
15/8583902/200000/0056/091/090/0دوميمرتبهسازمانی

یادگیريمدل
60/270335200000/0045/092/090/0اوليمرتبهسازمانی

چابکیمدل
36/66719045/200000/0051/092/091/0دوميمرتبهسازمانی

1 content validity and factorial validity
2 confirmatory factor analysis
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هايمدلتأییديعاملیتحلیلنتایجشود،میمشاهدهباالجدولدرکهطورهمان
کهدهدمینشانسازمانیچابکیو،سازمانییادگیريسازمانی،رهبريگیرياندازه

قرارقبولقابلومناسبيدامنهدرمکنونمتغیرهاييکلیهبرازشاصلیهايشاخص
مشاهدههايدادهبرمنطبقزیاديمیزانتاپژوهشمیمفهوهايمدلیگردعبارتبه.دارد
است.شده

پژوهشفرضیاتآزمونازحاصليهایافته
باقسمتایندرمکنون،متغیرهايشناختوییديأتعاملیتحلیلانجامازپس

ازهایهفرضآزمونبرايپرداخت.خواهیمتحقیقهايفرضیهآزمونبهمناسبتحلیلانجام
معادالتمدلاجرايدراست.شدهاستفادهلیزرلافزارنرموساختاريمعادالتمدل

يدهندهنشانافزارنرمخروجیابتداتحقیق،اصلیهايفرضیهآزمونبرايساختاري
92/0؛RMSEA=049/0؛df2χ/=99/1(استیافتهبرازشساختاريمدلبودنمناسب

=GFI91/0؛=AGFI94/0؛=NFI98/0؛=NNFI99/0؛=CFI(.هايدادهدیگر،عبارتبه
.)1نمودار(استپژوهشمیمفهومدلبرمنطبقزیاديمیزانتاشدهمشاهده

استانداردتخمینحالتدراصلیيفرضیهآزمونبرايپژوهشساختاريمدل:1نمودار

پژوهشساختاريمدلازآمدهبدستپارامترهايوضرایبمعنادارينیز2نموداردر
.استشدهدادهنشان
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اصلیيفرضیهآزمونبرايپژوهشساختاريمدلضرایبمعنادارياعداد:2نمودار

ومثبتتأثیرسازمانیرهبريکهدهدمینشانساختاريمعادالتمدلنتایج
اناستيهايشهرداردرچابکیو)t=80/7؛ β= 64/0(سازمانییادگیريبرمعناداري
چابکیبرمیمستقیاثرسازمانییادگیريهمچنین)؛ t=10/6؛ β= 43/0(داردخوزستان
مفروضاتيکلیهوشودمیردصفرفرضبنابراین).t=34/11؛ β= 89/0(داردسازمانی
اثرییدأتبیانگرنیزهافرضیهوضعیتبررسیازتکمیلینتایج.گرددمیتأییدتحقیق
چابکیوسازمانیرهبرييرابطهباارتباطدرسازمانیگیريیادمتغیرگريمیانجی
).β<43/0:β: 64/0*89/0=5696/0(باشدمیسازمانی

گیرينتیجه
درسازمانییادگیريوسازمانیرهبرياهمیتبهتوجهباحاضرتحقیقدر

يمبنابرچابکیگیريشکلمدلکهشدتالشمتالطم،هايمحیطدرچابکیگیريشکل
تحلیلوتجزیهبهمربوطنتایجاساسبرقسمتایندرشود.آزمونوارائهپویاهايقابلیت
هايشاخصاساسبرکلیطوربهتحقیقمدلشود.میانجامکلیگیرينتیجهآماري،
شود.میییدأتواستبرخوردارخوبیبرازشازلیزرلافزارنرمازآمدهبدستبرازش

درسازمانییادگیريمیانجینقشباسازمانیرهبريکهنمودبیاننینچتوانمیبنابراین
اولینمدل،متغیرهايمیانروابطباارتباطدراست.ثرؤمسازمانیچابکیگیريشکل
پژوهشهايیافته.استسازمانیچابکیبرسازمانیرهبريتأثیرباارتباطدرنتیجه
اینبراست.10/6معناداريعددو43/0مسیرضریببااوليفرضیهتأییديدهندهنشان
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اهدافبهرسیدنبرايسازمانیرهبريازبردنبهرهکهگرفتنتیجهتوانمیاساس
محیطخلقباعثنوآوريوخودکنترلیبهکارکنانتشویقبرايوشدهتعیینسازمانی

.شودمیچابکیبهسازماندستیابیوپویا
هايیافتهاست.سازمانییادگیريبرسازمانیرهبريتأثیرباارتباطدرنتیجهدومین

80/7معناداريعددو64/0مسیرضریببادوميفرضیهتأییديدهندهنشانپژوهش
شرایطبایدسازماندررهبرانومدیرانکهگرفتنتیجهتوانمیاساساینبرباشد.می

یادگیرنده،هايسازماندرزیراآورند؛همفرارایادگیرندهسازمانیبهشدنتبدیلبرايالزم
کارکناناختیاردرموقعبهالزم،اطالعاتوشودمیبرقرارايجانبههمهارتباطکارکنانبا

گیرد.میقرار
است.سازمانیچابکیبرسازمانییادگیريتأثیربامرتبطتحقیق،ينتیجهسومین

معناداريعددو89/0مسیرضریبباسوميفرضیهتأییديدهندهنشانپژوهشيهایافته
یادگیريقابلیتافزایشکهگرفتنتیجهتوانمیاساساینبرکهباشد؛می34/11

رقابتیمزیتوبقاجهتدرراهبرديگیريجهتیکرقابتیموقعیتبامتناسبسازمانی
سازمان،عملکرددبهبوورقابتیمزیتحفظوبقايادامهبري.باشدمیسازمانبخشنجات

سازمانیعملکردبرسازمانییادگیرييهاقابلیتتأثیرکهشودمیاحساسضرورتاین
برداشتهسازمانعالیعملکردسويبهمیگاپیشنهاداتوراهکارهايارائهباوشودتببن
.شود

میانجینقشباسازمانیچابکیبرسازمانیرهبريتأثیربهمربوطنتیجهچهارمین
برباشد.میچهارميفرضیهتأییديدهندهنشانپژوهشيهایافته.استسازمانییادگیري

سمتبهکهسازمانیومحیطخلقباسازمانیرهبريکهگرفتنتیجهتوانمیاساساین
عملکردارتقايسمتبهحقیقتدرباشدمیخوددانشکردنروزبهومستمریادگیري
باشد.میهازمینهمیتمادرچابکیبهرسیدنوخودسازمانی

حوزهایندرکهاستقبلیتحقیقاتيتأییدکنندهحدوديتاتحقیقایننتایج
اینبهخودتحقیقدر،)2005(شیرعلیوزادهآصفمثال،عنوانبهاست.گرفتهصورت
وجعفريدارد.تأثیرسازمانیعملکردبرگراوظیفهوگرارابطهرهبريکهرسیدندنتیجه
گیري،تصمیمبرگرارابطهوگراوظیفهرهبريکهرسیدندنتیجهاینبه،)1381(نژادیوسف

رسیدندنتیجهاینبه،)1390(همکارانومحمديدارد.تأثیرمدیریتعملکردویادگیري
در،)1388(مرزباندارد.وجودکاراییبامداروظیفهومداررابطهرهبريبینارتباطکه

شغلیعملکردبینیپیشتواناییسازمانیرهبريکهرسیدنتیجهاینبهخودينامهپایان
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وامیرنژاد،)1392(همکارانوامیرخانیتحقیقاتنتایجباهمچنیندارد؛راکارکنان
واسپین،)1388(همکارانوپورقلی،)1388(همکارانویزدخواستی،)1392(باورصاد

دارد.همخوانی)2007(همکارانوویدسوندا،)2012(همکاران
فرهنگوآفرینتحولرهبريوجودکهکردندبیان،)1389(حجازيوعباسی

ضمنسازمانییادگیريفرایندبرتأثیرباکشاورزيهايدانشکدهدریادگیرندهسازمانی
فراهمراهیادگیرندهايسازمانبهآنهاشدنتبدیلمسیرها،دانشکدهاینعملکردبهبود

وآفرینتحولرهبريکهرسیدندنتیجهاینبه،)1393(همکارانوعسکري.کندمی
رهبريودارندیادگیرندهسازمانيتوسعهبرتوجهیقابلومستقیمتأثیرآنابعاديهمه

فراهمسازمانییادگیرييتوسعهبرايمناسبیاجتماعیيزمینهتواندمیآفرینتحول
.سازد

یادگیريمیانمعنادارومثبتارتباطبیانگر،)1389(میمقدوعالمهتحقیقجنتای
،)2006(1شرماودکارخانپژوهشیيیافتهبود.سازمانیعملکردوسازمانی

اینبه،)1387(رهنورداست.سازمانیعملکردبرسازمانییادگیريتأثیريدهندهنشان
هايسازمانعملکردارتقايبرثرؤمعواملازییککهیافتدستخودپژوهشدرنتیجه
خودپژوهشدر،)2007(همکارانواکگانباشد.میسازمانییادگیريایران،دولتیبخش

سسهؤمعملکردویادگیريقابلیتبینروشنیومثبتارتباطکهرسیدندنتیجهاینبه
یادگیريقابلیتبینرایمثبترتباطخودتحقیقدر،)2006(رویالوپریتودارد.وجود

تحقیقدر،)1389(همکارانومالحسینیدادند.نشانمالیمالی،غیرعملکردوسازمانی
عملکردبرسازمانییادگیريقابلیتابعادمیتماکهیافتنددستنتیجهاینبهخود

SMEبهبودکهدهدمینشان)،1389(سعادتوعباسیپژوهشدارند.مثبتتأثیرها
عملکردبهیافتندستورقابتیمزیتایجادبهمنجرسازمانییادگیريهالفهمؤضعیتو

یادگیريکهدادنشان،)1389(میمقدوعالمهپژوهششود.میسازمانبرايبهتر
ازحاکی،)1389(عباسیپژوهشدارد.سازمانعملکردبامعنادارييرابطهسازمانی

پژوهش.بودسازمانیعملکردبایادگیرييهالفهمؤمیانمعنادارومثبتيرابطهوجود
درسازمانییادگیريقابلیتکهدهدمینشان،)2009(سوهويیاوفانگچنگون

.استگذارتأثیرسسهؤمعملکردوجدیدمحصولتوسعه

1 Khandekar, & Sharma
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پیشنهادات پژوهش
زیرتپیشنهاداسازمانییادگیريورهبريبهبودوسازمانیچابکیایجادجهتدر

گردد:میارائه
انواعشناختباتارهبريانواعباآشناییجهتآموزشیهايدورهطراحی

کنند.همسوراهایشانتواناییالگويآناساسبربتواندتفکررهبري
بدینتاشغلیهايمحیطدرمتفاوتهايروشازمناسبترکیبیازاستفاده
برد.سودلفمختهايتوانمنديومزایاازبتوانطریق
توجهنیزهاآنتفکرانواعبهگوناگونهايپستومشاغلدرافرادگماردندر
رضایتوترقويحضورحالعیندروکردانتخابرافردبهترینبتوانطریقبدینتاشود

کهارگانیکيهاساختاريهاویژگیازگیريبهرهبود؛شاهدراکارکنانعملکردبهبودو
بهمنجرکهاستمندبهرهتمرکزعدممزایايازواستپذیرانعطافضوابطوینقوانداراي

.کندمیایجادسازمانچابکیيتوسعهبرايراايزمینهوشودمیسازمانبهترعملکرد
ومدیرانتوسطاصلیکعنوانبهکارکنانچابکیهايمهارتمستمربهبود

.سازماندرآنکردننهادینه
طریقازرهبريسازمانی؛فرهنگخصوصدربلندمدتهايریزيمهبرناانجام

کند.ایجادسازمانندرودررااثربخشیتواندمیآنتغییروسازمانیفرهنگ
مسئوالنتوسطسازماناهدافوکارکردهاساختار،فرآیندها،نوسازيوارزیابی

،هاقطعیتعدموتغییراتربغلبهجهتسازمانکهايگونهبهخبره؛وماهرکارشناسانو
.باشدداشتهراکافیوالزمآمادگی
درکارکنانآموزشطریقازانسانیيسرمایهيتوسعهدرسازمانگذاريسرمایه
دانشگر.کارکنانبههاآنتبدیلومیعمووتخصصیمختلفهايزمینه
منظوربهفنیايهدانشکدهها،دانشگاهسسات،ؤمدیگرباهایینامهموافقتانجام

سازمانی.یادگیرينیازهايبامناسبمدتکوتاهآموزشیهايدورهبرگزاري
سازمان.ازخارجمتخصصافرادبابلندمدتروابطبرقراري
سازمان.ازخارجمیعلتخصصیهايشبکهبهپیوستنجهتکارکنانترغیب
تخصصی.هاينمایشگاهدرکارکنانحضورتسهیل
سازمانيتوسعهوتحقیقبخشبرايقدرتمنديومستحکممشیخطایجاد.
کارکنان.جدیدهايایدهازاستقبالوآزمایش
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وهاروشباکارشناسانومدیرانآشناییجهتآموزشیهايکارگاهوهادوره
.گرددبرگزارها،آنبکارگیريووظایفانجامنوینهايشیوه
سازمان،مختلفهايفعالیتانجامدرنهمچنیوفرآیندهاوعملیاتطراحیدر
دروباشدکیدأتموردمشارکتیگیريتصمیمازاستفادهومیتیصورتبهکارانجام

گیرد.قراراولویت
سرعتبهراجدیدهايشیوهوهاروشکهپرسنلیوکارشناسانبهپاداشيارائه

.بندندمیکاربهوآموزندمی
افزایشجهتمختلفهايبخشوهاشغلدرکنانکارجابجاییوشغلیگردش
.پردازيایدهوکارتوانیادگیري،اطالعات،يدایره
جهتدرسازمانمختلفهايبخشدرنخبهافرادوکارکنانتجاربازاستفاده

فعالیت؛انجامجدیدهايروشوهامهارتآموزشوکارينیازمورداطالعاتودانشنشر
وهمباکههستندپیوستهبهمکلیکسازمانافراديهمهکهپرسنلدرایدهاینپرورش

کنند.میکارهدفیکبراي
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