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طراحی مدل برای تبیین رابطه یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با
عملکرد کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
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چكيده
هدف پژوهش طراحی مدل برای تبیین رابطه یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد
کارکنان وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی است .جامعه آماری کلیه کارکنان وزارت مذکور باتعداد
 0111نفر که  310نفر نمونه به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند .از پرسشنامه های استاندارد
یادگیریسازمانی واتکینز و مارسیک ( ،)3113سالمت سازمانیهوی و فیلدمن( )0990و
عملکردسازمانی اچیو ( )3119استفاده شده است .روایی محتوایی توسط متخصصان تایید شد و
پایایی ابزار ازطریق محاسبه آلفای کرونباخ یادگیری سازمانی  ،1/980سالمت سازمانی ،1/900
عملکرد سازمانی 1/900محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ازآمارتوصیفی و استنباطی ،از
آزمون رگرسیون برای بررسی رابطه بین متغیرها و از معادالت ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و
شاخصهای برازندگی برای طراحی و بررسی برازش مدل استفاده شد .نتایج آزمونهای آماری بیانگر
این است که بین یادگیری سازمانی وسالمت سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت ومعناداری
وجوددارد ،مدل ساختاری مناسب برای تبیین رابطه بین یادگیری سازمانی وسالمت سازمانی با
عملکرد سازمانی طراحی شد و مدل ساختاری پژوهش از برازش الزم برخوردار است.
كليد واژه :یادگیری سازمانی ،سالمت سازمانی ،عملکرد ،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
مقدمه

 1استادیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران(،نویسنده مسول)
 3دانش آموخته رشته مدیریت آموزشی،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
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با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالشهای جدید ،سازمان ها نیز پیچیده تر و
اداره آنها نیز مشکل تر شده است (طرالنی و قرینه .)0389 ،دنیای امروز غالباً به عنوان مکانی
توصیف شده است که در آن تغییرات مداوم صورت میگیرد ،بازارها وضعیت ثابتی ندارند و بسترهای
سیاسی و قانونی ،غالباً جابهجا میشوند (باگومان،3113 ،0ص .)006فراتر از این موارد ،تغییرات روی
داده در فناوری ،سرعت ارتباطات را افزایش داده و سازمانها را ملزم به بررسی و پاسخ به
نیازمندیهای مشتری نموده است .سازمانهای بزرگ با ساختار سنتی ،توان و انعطاف الزم برای
همسوئی با این تغییرات را ندارند و برای بقای خود ناچارند تا تغییر ساختار دهند یا خود را به
ابزارهائی مجهز کنند که توان رویارویی و همسویی با تحوالت جهانی را به دست آورند .یکی از
مهمترین این ابزارها نهادینه کردن فرایند یادگیری در سازمان است .مفهوم یادگیری سازمانی که به
طور قابل مالحظهای از سال  0991به بعد ،مورد توجه بسیاری از مراکز دانشگاهی و صنعتی قرار
گرفت نتیجه دو عامل مهم است .0 :ماهیت دنیای به سرعت در حال تغییری که در آن زندگی
میکنیم .3 .محیط رقابتی که شرکتها در آن فعالیت میکنند.
از سوی دیگر تاکید بر نیروی انسانی به منظور ارتقای عملکرد سازمانی در سالهای اخیر بیشتر
شده است ،به این دلیل که طبق تئوری منابع ،نیروی انسانی سازمانها تنها منبعی است که کمیاب
بوده و بهراحتی نمیتواند توسط رقبا کپیبرداری شود ،درنتیجه موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار
برایسازمان میگردد (برایمن ،3118 ،3ص  .)33نیروی انسانی از مهمترین منابع تولید و سرمایه
اساسی در هر سازمانی محسوب میشود .توجه به نیازهای کارکنان و تالش جهت تأمین آن از سوی
مدیران و مسئولین مراکز نقش مؤثری در ا یجاد انگیزه شغلی و بهبود عملکرد آنها ایفا میکند .توجه
به نیروی انسانی به عنوان زیربنای تولید و ارائه خدمات در سازمان ها یکی از راه کارهای اساسی در
افزایش عملکرد کارکنان سازمان به شمار می رود .اگر هر فردی در سازمان به طور پیوسته متدهای
کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی مورد بازبینی قراردهد ،همیشه میتوان
راهی سریعتر ،ارزانتر و بهتر برای انجام کارها یافت ،یادگیری سازمانی میتواند به افراد سازمان در
نیل به این هدف کمک کند (شفی،0386،ص .)4هر سازمانی برای اینکه عملکرد بهتری داشته و
اثربخش باشد؛ قبل از هر چیز بایستی بتواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر
و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدیدکننده خارجی به طور
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موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آن ها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با
حفظ تواناییهای بقای خود ،آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سالمتی سازمانی برخوردار
باشد (رضایی صوفی ،0390 ،ص .)03با توجه به اهمیت موارد مذکور محققان در صدد برآمدند تا به
بررسی رابطه ی بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد کارکنان وزارت تعاون ،کارورفاه
بپردازند.
بيان مساله
افزایش روزافزون شدت رقابت میان سازمان ها در قرن کنونی باعث شده آن ها همواره به
دنبال راه هایی برای کسب مزیت رقابتی برآیند .یادگیری سازمانی به عنوان یکی از پایه های
استقرار مدیریت دانش و یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای مدیران سازمان های کنونی به
شمار می آید (عالمه و مقدمی .)0389،توجه به فرآیند یادگیری در سازمان این امکان را به سازمان
ها می دهد تا با به کارگیری اطالعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره برداری نمایند.
سالمت سازمانی یکی از گویاترین و بدیهیترین شاخصهای عملکردی و اثربخشی سازمانی
است .زیربنای هرگونه حرکت به سوی رشد و توسعه و تحول سازمانی ،بهبود فرآیند کار در سازمان
ها ،شناخت دقیق وضعیت موجود ،تشخیص صحیح نقاط قوت و ضعف و سپس طرح برنامه هایی
سنجیده برای اصالح جریان اموراست.
جوسازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه باالی آنان و بالطبع باعث افزایش
کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثربخشی
و عملکرد بهتر سازمان محسوب می شود .الیدن و کلینگل ،سالمت سازمانی را مفهوم جدیدی می
دانند که در برگیرنده توانایی سازمان فقط برای انجام وظایف بطور اثر بخش نمی شود ،بلکه توانایی
سازمان برای رشد و بهبودهای ارتباطی میشود .بنابراین سازمان سالم کارکنانی متعهد،وظیفه
شناس ،دارای روحیه باال دارد .یک سازمان سا لم محیطی است که افراد انگیزه زیادی برای
ماندگاری در آن دارند و عضویت در آن را افتخاری برای خود میدانند ( الیدن وکلینگل.)3111 ،
باتوجه به آنچه ذکر شد این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال است که :چه رابطه ای
بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد کارکنان وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی وجود
دارد؟ مدل ساختاری مناسب برای تبیین این رابطه کدام است؟
هدفهای پژوهش
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هدف کلی :تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی وسالمت سازمانی با عملکررد سرازمانی کارکنران
وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی
اهداف فرعی:
طراحی مدل ساختاری مناسب برای تبیین رابطه بین یادگیری سرازمانی وسرالمت سرازمانی برا
عملکرد سازمانی کارکنان وزارت تعاون ،کارورفاه اجتماعی
تعیین میزان برازش مدل طراحی شده.
مبانی (چارچوب) نظری پژوهش
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از :یادگیری سازمانی وسالمت سازمانی و
عملکرد سازمانی که در ذیل هریک از متغیرها به اختصار شرح داده شدهاند.
یادگيری سازمانی
امروزه یادگیری سازمانی به طور فزایندهای در میان سازمانهایی که به افزایش مزیرت رقرابتی،
نوآوری و اثربخشی عالقمندنرد ،مرورد توجره ویرژه قررار گرفتره اسرت و پژوهرشگران مختلرف
ازرویکردهای متفاوتی به تحلیل آن پرداخته اند.
دانش و چگونه دانستن ،منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شده و توسعه داده
شوند(خانعلیزاده و همکاران .)0389،الگراوچیوا ،یادگیریسازمانیرا به عنوان فرایندی تعریف میکنند
که سازمان از طریق آن یاد میگیرد و این یادگرفتن به معنی هر گونه تغییرر در مردلهرای
سرازمانیاست که منجر به بهبود یا حفظ عملکرد سازمان شود(الگرا و چیوا،3118 ،ص .)330از
دیدگاه دیگر یادگیری سازمانی یک فرایند و مجموعه اقداماتی است که به یادگیری کارکنان
میانجامد و دربردارنده رفتارسازمانی مشخصی است که در سازمان یادگیرنده اعمال میشود .در
چنین سازمانهائی همه شرایط برای یادگیری اعضاء فراهم میشود و افراد پیوسته برای کاربرد
آنچه که یادگرفتهاند همت میگمارند(اور ،3111،ص  .)00درموردقلمروییادگیریسازمانیدر مباحث
مدیریتی سه سطح متمایز اما مرتبط به هم وجرود دارد .سطح اول یادگیری فردی ،دوم یادگیری
تیمی یا گروهی ،سوم یرادگیری سرازمانی فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه هیوبر )0990(0عبارتند
از :کسب دانش ،توزیع اطالعات ،تفسیر اطالعات ،حافظه سازمانی (رهنورد،0338،ص.)39
سالمت سازمانی
1 Huber
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امروز صاحبنظران مدیریت بر این باورند که نیروی انسانی به عنوان اصلیترین دارایی سازمانها
و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است و وجود روابط سالم مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع
ارزشمند و سالمت سازمانی از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت در همه سازمان ها اعم
از صنعتی ،اداری ،خدماتی ،آموزشی و مانند آنهاست (کرمی ،گودرزی.)0383 ،
سالمت سازمانی سبب ایجاد محیطی دلپذیر برای کار و کوشش ،باال رفتن روحیه سازندگی و
دستیابی به اهداف سازمانی خواهد شد .بنابراین ،حرکت افراد در محدوده ارزشهای سازمان ،فرهنگ
سازمانی یک سازمان تندرست است و عملکرد کارکنان براساس این ارزشها ارزیابی
میشود(صادقی ،0393 ،ص.)668
هوی و میکسل ،سالمت سازمانی را در هفت بعد ،که الگوی تعامل و رفتار را درون سازمان
میدهند ،تعریف کرده اند:
تشکیل
 )1سطح نهادی؛ یگانگی نهادی :یگانگی نهادی در برنامه های یک سازمان ،به معنای
درك عالیق کارکنان و توانایی سازمان در سازگاری با محیط خود است (نیازهای نهادی).
 )2سطح اداری؛ ساخت دهی :به رفتار وظیفه مدار و موفقیت مدار اشاره دارد .مدیر
انتظارات خود را مشخص کرده ،استانداردهای دقیق عملکرد را حفظ می کند (نیاز ابزاری).
 )3مالحظه گری :نشان دهنده رفتار دوستانه ،حمایتی و باز مدیر است (نیاز بیانی).
 )4نفوذ مدیر :اشاره به توانایی مدیر در تأثیرگذاری بر مافوق خود دارد .مدیر با نفوذ با رئیس
ناحیه خود به طور اثربخشی کار می کند (نیاز ابزاری).
 )5حمایت منابع :به سازمان هایی اشاره میکند که دارای منابع الزم برای عمل مؤثر هستند
(نیاز ابزاری).
 )6سطح فنی؛روحيه :به حس جمعی بودن ،باز بودن و اعتماد متقابل مدیر و کارمند اشاره
دارد (نیاز بیانی).
 )7تأكيد علمی :به تأکید سازمان برای یادگیری کارکنان اشاره دارد .مدیران به توانایی
کارکنان برای موفقیت در یادگیری اعتقاد دارند و احترام قائلند (نیاز ابزاری) (نقل از اکبری ،شکیبا،
ضیائی ،مرزبان ،رازی ،0393 ،ص.)3
عملكرد سازمانی
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معروف ترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ارائه شده است :فرایند تبیین کیفیت
اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته .طبق این تعریف ،عملکرد به دو جزء تقسیم می شود )0 :کارایی
که توصیف کنندهی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصوالت است ،یعنی
رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و  )3اثربخشی که
توصیف کنندهی درجهی نیل به اهداف سازمانی است (نقل از رهنورد،0383 ،ص .)39
هوی و میسکل ( )3116معتقدند که هر سازمانی برای اینکه اثربخش(دارای عملکرد خوب) باشد،
قبل از هر چیز بایستی بتواند در شرایط بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر
مشکلی ،بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدید کنندة خارجی بهطور موفقیت آمیز
برخورد کند و نیروی آنها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ تواناییها و
پایداری خود ،آن را رشد و توسعه دهد.
هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخش را از میان بقیه انتخاب
نموده اند :مشوق ،توانایی ،درك ،حمایت سازمانی ،سازش محیطی ،بازخور و اعتبار.
یک واژه هفت حرفی معادل عملکرد،کلمه  achieveاست که با جانشین کردن ،abilityبه
جای توانایی، Clarity،
به جای وضوح help،به جای کمک incentive،به جای مشوق evaluation،به جای
ارزیابی validity ،به جای اعتبار environment،به جای محیط ،مدل اچیورا به وجود آورد
(هرسی و بالنجارد.)0390 ،
سؤالهای پژوهش
 چه رابطهای بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد کارکنان در وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی وجود دارد؟
 مدل ساختاری مناسب برای تبیین رابطه بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکردسازمانی در کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کدام است؟
 آیا مدل طراحی شده از برازش الزم برخوردار است؟روش شناسی پژوهش
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تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی است زیرا از نتایج آن در وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی میتوان برای بهبود وضعیت استفاده نمود و از نظر روش ،توصیفی-همبستگی زیرا به
توصیف وضعیت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پرداخته و رابطه بین متغیرها را بررسی کرده
است .پژوهش به شکل کتابخانهای و میدانی انجام گرفته است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه
مدیران و کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرتهران با تحصیالت کارشناسی وباالتررا
شامل میشود که تعداد کل اعضاء جامعه 0111نفر بوده است .شیوه نمونهگیری تصادفی طبقهای
نسبت حجم میباشد .برای تعیین حجم نمونه براساس جدول کرجرسی مورگان  338وبامحاسبه
 %01ریزش  310نفر انتخاب گردیده است.
ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامه هایی به شرح زیر است.
پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی (واتکینز و مارسیک )3114، 0درقالب  43سؤال که براساس طیف لیکرت طراحی شده است .مؤلفههای این پرسشنامه عبارتند از :یادگیری مستمر ،پرسش
وگفتگو ،یادگیری تیمی ،توانمندسازی ،سیستم جایگزین ،ارتباط سیستم ،رهبری استراتژیک.
پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی (هویوفیلدمن )0990،3که این پرسشنامه درقالب 44سؤال و بر اساس طیف لیکرت می باشد که از  0تا  6نمره گذاری شده است .این پرسشنامه
مولفههای یگانگی نهادی ،نفوذ مدیر ،مالحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع ،روحیه ،تاکید
علمی را مورد سنجش قرار می دهد.
3
پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی اچیو ( )3119در قالب  43سؤال در مقیاس لیکرت طیف 0تا  6طراحی شده است .مؤلفههای این پرسشنامه عبارتند از :توانایی ،وضوح ،کمک ،مشوق ،ارزیابی،
اعتبار و محیط.
برای بررسی پایایی ابزار آلفای کرونباخ محاسبه شد و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای
یادگیری سازمانی ،1/980سالمت سازمانی  1/900و عملکرد سازمانی  1/900حاصل شده است و
برای تعیین روایی صوری پرسشنامهها از نظر متخصصان استفاده گردید.
یافتههای پژوهش
1.Watkins and Marsick
2- Hvy& fyldmn
3- Achieve
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یافتههای توصيفی
توزیع فروانی جنسیتی ،سنی ،سابقه کار ،تحصیالت افراد نمونه پژوهش پس از بررسی به تفکیک
در قالب جدول شماره  0نشان دادهشده است.
جدول شماره  :1وضعيت جمعيت شناختی پاسخدهندگان
متغیر
جنسیت
جنسیت
سن
سن
سن
سن
سابقه کار
سابقه کار
سابقه کار
سابقه کار
تحصیالت
تحصیالت
تحصیالت
تحصیالت

سطح
مرد
زن
کمتر از  31سال
 30تا  41سال
 40تا  61سال
 60سال به باال
01سال و کمتراز01
بین 00تا 31سال
بین  30تا  31سال
 30سال به باال
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
سایر

فراوانی
080
036
30
004
68
013
04
033
90
09
038
011
36
3

درصد
69/06
41/86
01/03
33/30
08/96
33/00
31/93
43/04
39/34
0/3
68/03
33/08
8/03
1/98

سؤال اول :چه رابطهای بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد کارکنان در وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وجود دارد؟
در این بخش به تحلیل رابطه بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد سازمانی با
استفاده از رگرسیون پرداخته شده است .بر این اساس عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته و
یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدهاند .نتیجه برازش
مدل رگرسیون خطی به شرح زیر است:

جدول شماره((ANOVA )3نحلیل واریانس)
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مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون

p-value

رگرسیون

368893

0

368893

0638440

.111

باقیمانده ها

308008

314

18334

کل

0138106

316

رگرسیون

338343

3

088030

باقیمانده ها

098033

313

18331

کل

0138106

316

مدل
0

3

808098

.111

همانطور که در جدول شماره( )3مالحظه میشود دو مدل پیشنهاد شده است که در مدل اول
فقط سالمت سازمانی پیشنهاد شده ودرمدل دوم سالمت سازمانی به همراه یادگیری سازمانی در
نظر گرفته شده است .همچنین با توجه به مقدار  p-valueدر هر دو مدل مشخص میگردد در
سطح معنیداری  1/16هر دو مدل مذکور مورد پذیرش هستند .در جدول شماره( )3این مؤلفهها
معرفی میشوند.
جدول شماره()3ضرایب مدلهای پیشنهادی برای دادههای یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی
در برابر عملکرد سازمانی
ضریب

آماره آزمون

p-value

مقدار ثابت

18634

38908

18113

سالمت سازمانی

18309

038383

18111

مقدار ثابت

18438

38036

18134

سالمت سازمانی

18003

018330

18111

یادگیری سازمانی

18189

38613

18103

مدل
0

3

با توجه به جدول شماره( )3و معیار برازش مدل که مقدار آن بیش از  1/6حاصل گردیده است،
مدل  3انتخاب شده است.بر این اساس عملکرد سازمانی با یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی
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ارتباط همسو دارد که میزان ارتباط هر یک در جدول فوق ذکر شده است .همچنین با توجه به مقدار
 p-valueدر مدل  3مشخص میگردد در سطح معنی داری  1/16دو متغیر سالمت سازمانی و
یادگیری سازمانی وارد مدل میشوند.
سؤال دوم :مدل ساختاری مناسب برای تبیین رابطه بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی
با عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی کدام است؟
در این بخش مدل ساختاری تاییدی برای متغیرهای سالمت سازمانی ،یادگیری سازمانی و
عملکرد سازمانی با استفاده از نرمافزار لیزرل ارایه گردیده است .همانطور که در نمودار شماره()0
مالحظه میشود اثر غیر مستقیم بین دو عامل سالمت سازمانی و یادگیری سازمانی وجود ندارد و هر
یک از آنها تنها بر عملکرد سازمانی تاثیر دارند .نکته قابل مالحظه اثرگذاری آنها میباشد که با توجه
به نتایج حاصل بار عاملی یادگیری سازمانی  1/964در مقابل  1/113سالمت سازمانی است که خود
گواهی بر اثرگذاری بیشتر یادگیری سازمانی میباشد .با توجه به بارهای عاملی متغیرهای مشاهده
شده سالمت سازمانی نشان میدهد نفوذمدیر ،مالحظهگری ،روحیه و تاکید علمی تاثیر بیشتری
نسبت به یگانگی نهادی دارند .همچنین از آنجا که بار عاملی سه متغیرهای مشاهده شده
(توانمندسازی ،سیستم جایگزین و ارتباط سیستم) درخصوص یادگیری سازمانی بیش از  1/8است،
تاثیرگذاری زیاد را نتیجه میدهد .از سوی دیگر تمام متغیرهای مشاهده شده مرتبط با عملکرد
سازمانی با توجه به بار عاملی بیش از  1/48وارد مدل شده و عمدتا" دارای تاثیر زیادی هستند.

نمودارشماره( )0مدل ساختاری تائیدی
جدول شماره( )4محاسبات اثرهای مستقیم و غیر مستقیم و اثرات کل متغیرها
شرح

عملکرد سازمانی
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یادگیری سازمانی
سالمت سازمانی
ضریب تعیین

اثر مستقیم
1/964
1/113
1/06

اثر غیر مستقیم
-----

اثر کل
1/964
1/113

همانطور که در جدول شماره( )4که بر اساس مدل تائیدی تهیه گردیده مشاهده میشود
محاسبات اثر مستقیم یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی  1/964و محاسبات اثر مستقیم سالمت
سازمانی بر عملکرد سازمانی 1/113میباشد .که با توجه به مقدار بار عاملی دو متغیر یادگیری
سازمانی و سالمت سازمانی بر عملکرد سازمانی یادگیری سازمانی دارای اثرگذاری بیشتری میباشد.
سوال سوم :آیا مدل طراحی شده از برازش الزم برخوردار است؟
جدول شماره( )6شاخصهای برازش مدل
شاخص
کای اسکوئر
ریشه دوم میانگین مجذور خطا
نیکویی برازش
نیکویی برازش تطبیقیافته

مقدار شاخص
0/31
1/114
0/69
0/60

نتیجه
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل
تایید مدل

باتوجه به جدول شماره(( )6شاخصهای برازش مدل) همانگونه که مشاهده میشود بر اساس
شاخصهای برازندگی مدل ،شاخص کایاسکوئر با مقدار  0/31و شاخص ریشه دوم میانگین مجذور
خطا با  1/114و شاخص نیکویی برازش  0/69و شاخص نیکویی برازش تطبیق یافته با  0/60مورد
تائید میباشد که نتایج حاصله حاکی از آن است که مدل ارایه شده مورد تایید میباشد.

یافتهها و نتيجه تحقيق
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نتایج حاکی از آن است که بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد کارکنان وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد .مدل ساختاری مناسبی جهت تبیین رابطه بین
یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد سازمانی طراحی شده و مدل از برازش کافی
برخوردار است .در زمینه مدل طراحی شده یافته مشابهی یافت نشد اما بر اساس مدل پیشنهاد شده
می توان اذعان داشت که کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با الگو قرار دادن مدل طراحی
شده میتوانند به افزایش عملکرد سازمان کمک نمایند.
در مطالعات پژوهشگران پیشینهای که هر سه متغیر را با هم بررسی کرده باشد یافت نشد تا به
مقایسه نتایج پرداخت اما در مورد وجود رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی این یافته با
نتایج پژوهشهای یزدانی( ،)0396اسدی و همکاران ( ،)0383هررا ( ،)3113یانگ و واتکینز و
مارسیک ( )3114همسو است .کارکنان از طریق یادگیری تیمی به ایجاد تغییر در چگونگی انجام
عملکردها بر اساس بصیرت جدید میپردازند .زمینه مناسب برای توانمندسازی ایجاد میکنند و از
طریق توانمندسازی به بهبود عملکرد کارکنان و تحقق اهداف سازمانی کمک میکنند .سیستمهای
نو و کارآمد را جایگزین سیستمهای سنتی میکنند .با محیط درون و بیرون سازمان ارتباط برقرار
میکنند .جهتدهی کلی برای سازمان میسازند همه موارد ذکر شده میتواند کارایی و اثربخشی
سازمانی و عملکرد سازمانی را افزایش دهد.
در مورد رابطه سالمت سازمانی و عملکرد سازمانی این یافته با نتایج پژوهش شریفی و آقاسی
( )0389همخوانی دارد اما با یافتههای براتی مارنانی و همکاران( )0391همخوانی ندارد .در مورد
همخوانی یافتهها و یافته پژوهش حاضر میتوان چنین استنباط نمود که سالمت سازمانی در واقع
تنها توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر نیست ،بلکه شامل توانایی سازمان برای رشد و
بهبود مداوم است .در سازمانهای سالم کارکنانی متعهد و وظیفهشناس با روحیه و عملکرد باال و
کانال های ارتباطی باز و با موقعیت باال وجود دارند .سازمان سالم و پویا دارای جوی مطلوب و سالم
بوده و موجبات انگیزش و عالقهمندی به کار را در کارکنان سالم فراهم کرده و از این طریق
اثربخشی سازمان را باال میبرد ،از طرف دیگر سازمان سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر و روحیه
باالی آنان میشود .در سازمان سالم به عالیق کوچک از طرف جامعه محلی و درخواستهای
مراجعین توجه میشود و قادر است بطور موفقیتآمیزی با نیروهای بیرونی مخرب سازش کند .مدیر
توانایی در تاثیرکردن به عمل مافوقها را دارد .مدیر با نفوذ ،ترغیبکننده بوده و با افراد مافوق به
طور اثربخشی کار میکند اما در عین حال در فکر و عمل خود استقالل دارد .رفتار مدیر دوستانه،
حمایتی ،باز و همکارانه است .مدیر وظیفه مدار و موفقیت مدار است .در سازمان سالم مواد و وسائل
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و تجهیزات الزم وجود دارد و وسائل اضافی دیگر براحتی قابل حصول است .احساس اطمینان،
اعتماد ،همدردی و دوستی در بین کارکنان وجود دارد .آنها احساس خوبی به یکدیگر داشته و
احساس میکنند کار خود را به خوبی انجام میدهند .زمان بر یادگیری کارکنان تاکید میکند .محیط
یادگیری منظم و جدی است .اهداف علمی سطح باال ولی قابل حصول برای کارکنان وضع میشود.
وجود چنین شرایطی در سازمانهای سالم زمینه مناسبی برای افزایش عملکرد سازمانی فراهم
میکند.
در مورد ناهمخوانی یافته پژوهش با یافته پژوهش براتی مارنانی و همکاران ( )0391میتوان
چنین استنباط نمود که علت احتمالی این ناهمخوانی احتماال به دلیل تفاوت در جامعه و نمونه
آماری ،تفاوت در زمان اجرا پژوهشها ،تفاوت در ابزار گردآوری دادهها و...است .لذا باید در تعمیم
نتایج به سایر جوامع بسیار با احتیاط عمل نمود و با اجرای پژوهشهای مشابه در همین جامعه و
سایر جوامع یافتهها را مجددا بررسی نمود و یا از طریق اجرای فرا تحلیل علل علمی این
ناهمخوانیها را به صورت دقیقتر مشخص نمود.
به طور کلی در زمینه ارتباط یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد کارکنان میتوان
چنین استدالل کرد که در سازمانهایی که یادگیری سازمانی صورت میگیرد کارکنان به کسب
دانش ،توزیع اطالعات ،تفسیر اطالعات و حفظ اطالعات مفید در حافظه سازمانی میپردازند ،افراد
در درون سازمان مطالبی برای توصیف انواع خاصی از فعالیتهایی که در سازمان جریان دارد یاد
میگیرند ،به بهسازی عملکردها از طریق دانش و درك بیشتر میپردازند ،به توسعه مستمر فرآیندها
و فعالیتها در سازمان میپردازند ،از طریق پرسش و گفتگو زمینه تعالی سازمانی را فراهم نموده و به
حل مشکالت کمک میکنند .در مورد نتیجه حاصل از این پژوهش میتوان چنین استنباط کرد که
یادگیری سازمانی میتواند زمینهای برای یادگیری مستمر ،پرسش و گفتگو ،یادگیری تیمی فراهم
کند ،موجب توانمندسازی کارکنان شود .در سازمانهایی که یادگیری سازمانی صورت میگیرد رؤسا و
مدیران با بهرهگیری از استراتژیهای مناسب و کاربست سبکهای مناسب رهبری و با آموزش
مناسب ،سیستمهای قدیمی و ناکارامد را جایگزین سیستمهای جدید میکنند .زمینه مناسب برای
برقراری ارتباط مطلوب فراهم میکنند .از سوی دیگر سالمت سازمانی موجب افزایش روحیه
کارکنان میشود .مدیران از طریق پشتیبانی منابع و فراهم کردن تسهیالت و امکانات الزم و استفاده
از تکنیکهای مناسب رهبری بر مدیران عالی جهت جلب حمایتها نفوذ میکنند ،با تاکید بر مسایل
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علمی سطح دانش کارکنان و خود را افزایش میدهند .لذا یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی
موجب افزایش عملکرد سازمانی میشود.
پيشنهادهای پژوهش
با توجه به اینکه بین یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی با عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد،
پیشنهاد میشود مسؤلین وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی یادگیری سازمانی و سالمت سازمانی را
در سازمان خود نهادینه نمایند .برخی از راهکارهای عملیاتی این پیشنهاد این است که با ایجاد جو
همکاری و صمیمانه روحیه گروهی کارکنان را افزایش دهند .دورههای آموزشی برای برقراری ارتباط
با سایرین برگزار کنند ،امکانات و تسهیالت الزم برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به
منظور شناسایی ،کسب ،انتشار و توزیع ،تولید دانش فراهم نمایند ،در این راستا فرایندها و فعالیتهای
جدید و کاربردی مورد نیاز را شناسایی نمایند و با مشارکت کارکنان و حمایت مدیران تالش نمایند
فعالیتها و فرایندهای جدید را جایگزین سیستمهای قدیمی کنند .از طریق ارائه پاداش به موقع و
درست ،فراهم کردن امکانات و تسهیالت مورد نیاز کارکنان ،شناسایی نیازهای آنها و برطرف کردن
نیازهایشان موجب افزایش انگیزه کارکنان شوند .دورههای آموزشی ،تیمها و گروههای بحث و تفکر
تشکیل دهند ،با انجام این کارها هم سالمت سازمانی بیشتر میشود و هم عالقه برای یادگیری در
بین کارکنان افزایش مییابد و در نهایت موجب افزایش عملکرد آنان میشود.
با توجه به مدل ساختاری طراحی شده پیشنهاد میشود از مدل برای افزایش عملکرد سازمانی
استفاده نمایند .برای بهرهگیری بهتر از مدل الزم است مسؤالن به طور دورهای مدل را مورد ارزیابی
و بازبینی قرار دهند و موانع استفاده از مدل ،نقاط قوت و ضعف مدل را شناسایی نمایند و با
بکارگیری دانش و اطالعات کسب شده و انجام تحقیقات نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را
برطرف نمایند.
این تحقیق در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی انجام شده است لذا نتایج قابل تعمیم به
سازمانهای دیگر نیست بنابراین پیشنهاد میشود که تحقیق حاضر در سایر جوامع آماری و
سازمان های دیگر اجرا شود .ابزار پژوهش محدود به پرسشنامه بود درصورتی که اگر از ابزار دیگری
یا سایر پرسشنامهها استفاده میشد احتمال داشت نتایج دیگری به دست آید بنابراین پیشنهاد
میشود از سایر پرسشنامهها و سایر ابزار برای اندازهگیری متغیرها استفاده شود.همچنین پیشنهاد
میشود پژوهش مشابه با استفاده از سایر روشهای غیر آزمایشی همانند علی مقایسهای یا روش
کیفی اجرا شود.
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