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 چکیده

اصلی آن سازمانها محسوب می شوند. یکی از  امروزه ما در یک جامعه سازمانی زندگی می کنیم که منابع انسانی بخش

های منابع انسانی  ها و توانایی ویژگیهای مهم که در سازمانهای امروز مطرح است ، چابکی سازمانی می باشد که شامل قابلیت

ی انعطاف پذیری و... می باشد. هدف پژوهش حاضر یافتن رابطه ا سرعت عمل،سازمان ازقبیل سرعت پاسخگویی، شایستگی ،

. پژوهش حاضر از لحاظ نوع می باشد با میانجی گری انگیزشمعنا دار بین آموزش ضمن خدمت کارکنان و چابکی سازمان 

می باشد.دراین پژوهش پرسشنامه هدف کاربردی  حیث همبستگی،از-نظر ماهیت توصیفیکمی، از لحاظ رویکرد قیاسی، از

نفرکارکنان بخش نفت و گاز و پتروشیمی شرکت مهندسی قدس نیرو به عنوان جامعه  36نفر از  32های استاندارد آنالین بین 

تجزیه و  SPSSتوزیع گردید که پس از تکمیل و ارسال پاسخنامه ها، خروجی پاسخها با نرم افزار ( کوکران فرمول طبق)نمونه 

 بین انگیزش.2معناداری وجود دارد. مثبت وبین آموزش ضمن خدمت و چابکی سازمان رابطه  .1نتایج نشان داد:گردید. تحلیل

آموزش ضمن خدمت کارکنان می تواند از طریق ایجاد انگیزش  .3معنا داری وجود دارد. مثبتو چابکی سازمان رابطه  کارکنان

 در آنها باعث افزایش چابکی سازمان گردد.

 سازمان. یچابک زش،یآموزش ضمن خدمت، انگهای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 د.ان کرده احاطه را او که است هایی کیفیت سازمان گرو در امروز انسان زندگی کیفیت و است سازمانی ای جامعه امروز جامعة

 انسانی نیروی سازمانی هر نیروی و منبع ترین اساسی و ترین مهم .اند شده متعددی تشکیل های نیرو و منابع از نیز ها سازمان

 به نا از ممانعت و کیفی نظر از برای آن ریزی برنامه و انسانی نیروی ها، سازمان وری بهره شالوده تر، دقیق سخنی به .آن است

 شیدر حال حاضر با افزا .(176.،ص1393 همکاران، و شریعتمداری)خود است حرفه در افراد افتادن عقب و شدن هنگام

 شیآنها در حال افزا یدگیچیو به تبع آن پ شرفتیها، جوامع و سازمان ها به سرعت در حال توسعه و پ تیروزافزون جمع

)داوری و شده است. فیتعر تیو عدم قطع یدگیچیمانند پ ییها یژگیکسب و کار امروز بارها و بارها با و یاست، فضا

1مجدعلیزاده پیشرفت های مداوم در فن آوری اطالعات و ارتباطات ،  به پدیده جهانی شدن ،ها با توجه  همه سازمان( 2016،

تحوالت سیاسی و اقتصادی ، دایما با رقابت فزاینده و پرشتابی روبرو هستند و ناگزیرند که تربیت و آموزش کارکنان و شاغلین 

محمدی و ) مقابله با تغییرات نوپدید، آماده سازندخود را به عنوان یکی از شیوه های توانمند ساز ، برای 

 اقتصادی، سیاستهای توسعه در مؤثر عاملی آموزش که گفت میتوان آموزش اهمیت باب در .(312،ص.1398،همکاران

 شود می بنا آموزشی ومؤسسات دانشگاهها در اقتصادی، و سیاسی توسعه زیربنای که زیرا باشد می فرهنگی و اجتماعی

و  شجاعود.)ش می خالقیت و عمل ابتکار دادن نشان مسئولیت، گرفتن عهده بر کوشی، سخت موجب آموزش همچنین

و اطالعات  یدر مورد رقابت کامل ، وجود آگاه یاقتصاد کیکالس یتئور یاز مفروضات قو یکی .(106،ص.1396،همکاران 

روزافزون توسعه  ییای، پو یاز محصوالت مال یتر عیو دامنه وس یدگیچیپ شیبازار است. افزا یکامل در مورد فرصت ها

)آزادارمکی و دهد یم شیرا افزا یو مال یتصادسواد اق تی، اهم یو مال یو رشد روزافزون اطالعات اقتصاد دیمحصوالت جد

 یاز جمله انتخاب، استخدام، آموزش و ارتقاء متمرکز است. اجرا یمنابع انسان تیریانسان بر بهبود مد کردیرو (1400همکاران،

محدود است که تمرکز بر  تیواقع نیا لیآن به دل ریاست، اما تأث کردیرو نیا یایاز مزا یبرخ عینسبتاً سر رینسبتاً ارزان و تأث

)بالویی و .کندینم نیرا تضم ندهایفرآ یبرا یاهیرو یبانیو پشت یدارساختار ا میانتخاب کارکنان و آموزش، تنظ

2همکاران نکرده است.  ینیکارآفر یآموزش یهارساختیدر ز یمناسب یگذارهیسرما رانیا یاگرچه در عمل، نظام آموزش (2021،

 شتریرا در هنگام حرکت رو به جلو ب ینیرا فراهم کنند که آموزش کارآفر یطیگذاران شرا استیکه س میکن یم شنهادیما پ

3)سعادت و همکارانکنند. یعمل سرعت تحوالت از ویژگی های قرن بیست و یکم می باشد و گاه سرعت این تغییرات  (2021،

به قدری فزاینده است که بیشتر جوامع از درک آن غافل می شوند. فضای حاکم بر اقتصاد امروز، ریسک توأم با عدم اطمینان 

مجد و )علیزادهرقابتی پایدار پرداخت. است و با حرکات اصالحی نمی توان به مقابله و این تغییرات و همچنین ایجاد مزیت

 افراد به سازمانی هر. باشد می مطرح سازمانها انسانی منابع هعتوس روشهای از یکی عنوان به آموزش امروز (1397همکاران،

 توسعه عنوان به آن از که ماهر و زبده انسانهای پرورش. برسانند اتمام رابه خود ماموریت تا دارد نیاز ربهجت با و دیده آموزش

 امروزی تحول تغییرو رپ جهان در پیشرفت و بقا برای سازمانها که است ناپذیری اجتناب ضرورت می شود، یاد انسانی منابع

 همواره و بوده مطرح انسانی منابع مدیریت اصلی ازوظایف یکی عنوان به صحیح آموزش دلیل همین به .نیازمندند بدان سخت

، 1398کاظمی گرجی،اخوان و  گیرد) می قرار توجه مورد مهم عامل عنوان به سازمانی تغییرات در توسعه های برنامه تدوین در

 های نقش ایفای برای الزم های وقابلیت پذیری انعطاف پرسنل، که است این نیز انسانی نیروی چابکی از منظور (.34-35ص

 چند معموالً سازمان هر در چابکی.باشند داشته رو پیش شرایط در چشمگیر تغییرات با مواجهه هنگام در را سازمان در حیاتی

  شایستگی ،(آن از گیری بهره و سریع واکنش تغییرات، شناسایی توانایی) پاسخگویی شامل که میگیرد بر در را قابلیت
                                                           
1 Davari&AlizadehMajd 

2 Balouei&etal 

3 Saadat&etal 
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 توانایی)  پذیری انعطاف ،(کند می فراهم سازمان مقاصد و اهداف جهت در را ها فعالیت وری بهره هاکه توانایی از ای مجموعه)

 و فعالیتها انجام توانایی)  عمل سرعت و( یکسان ازامکانات استفاده با مختلف اهداف کسب و مختلف فرآیندهای به دادن جریان

 چابک سازمان داشتن که است بدیهی .(64،ص.1397ن،همکاراو رضایی سجاد)شود می( ممکن زمان کوتاهترین در عملیات

 فعالیت محیطی در کنونی سازمانهای .کنند کمک تغییرات سرعت به که است سیستم هایی و چابک واحدهای داشتن نیازمند

 سازمانها که مشکل این واقع در. کند می پذیر انطباق های داشتن استراتژی به ملزم را آنها آن، سریع تغییرات که کنند می

 دنیای مهمترین چالش از یکی عنوان به که است موضوعی شوند، موفق بینی پیش قابل غیر و پویا درمحیطی توانند می چگونه

 سازی شبکه و مجازی سازمانهای مجدد، هنگام،مهندسیه ب تولید مثل مختلفی راهکارهای چند هر. شود می شناخته امروز

 است شده مهمی قابلیت به تبدیل چابکی محیطی چنین در. آنهاست ترین محبوب از سازمان گشتن چابک اما اند، شده معرفی

معتقد  کنواختیو  عیسر انیجر یتئور (.66،ص1396،دارد.) عالم رهنما،مصطفوی راد سازمان عملکرد بر بسیاری که تاثیرات

داشته  یشتریب ییتواند توانا یم ندیباشد، آن فرآ عتریسر ندیفرآ کیاطالعات در  ایمواد  انیجر اتیاست که هرچه عمل

 کرد، اشاره آن به میتوان کارکنان وری بهره افزایش و سازمانها عملکرد زمینه در که عاملی دیگر( 2022)بالویی و همکاران،باشد

 آنها همچنین کنند می کند،تعریف می خرج خود کار در شخص که انرژی عنوان به را انگیزش محققان. است شغلی انگیزش

 محیطی شرایط تغییر با و زمان طول در را رفتار و کند می هدایت را انرژی از بخشی که می نامند نامرئی نیرویی را انگیزش

 پایداری زمان ومدت شدت دهند می انجام که فعالیتهایی نوع و چگونگی درمورد افراد گیری تصمیم در انگیزش. کند می حفظ

 باشد، می انگیزشی بی و بیرونی درونی، انگیزش بعد سه شامل انگیزش.(380،ص1400، همکاران و یزدانی) گذارد می اثر رفتار

 برای ای واسطه را تکلیف فرد بیرونی انگیزش در که حالی در باشد، می بخش لذّت فرد برای تکلیف خود درونی انگیزش در

 علّت فرد و شود برقرارنمی ارتباطی رفتار آن نتایج و رفتار بین نیز انگیزشی دربی و میگیرد نظر در دیگری هدف به یابی دست

 .(1563،ص1398، همکاران و امیری )دهد می نسبت فرد کنترل از خارج نیروهای بهرا  رفتار آن بروز

ی پروژه ها ر زمینههای پیشتاز در زمینه ارایه خدمات مشاوره ونظارت عالیه و کارگاهی د شرکت مهندسی قدس نیرو از شرکت

یر دچار الیان اخباشد این شرکت در سدیسپاچینگ و انرژی می ،آب و ابنیه و پست برق ونفت و گاز و پتروشیمی ،نیروگاهی

 ش که اصلی.کمبود چابکی در واحد مهندسی این بخ خود شده استبخش نفت و گاز و پتروشیمی چابکی در  بودمساله کم

ی ر الیه هاجربه ده مشاوره و خوراک دانش به واحدهای دیگر است مشهود می باشد.نقصان دانش و تئترین واحد به دلیل ارا

 وان مسالهی به عنبه عنوان مساله اصلی و نداشتن بانک اطالعاتی مناسب از پروژه های قبل این واحد مدیریتکارشناسی و 

 ان رساندنر به پایعث ایجاد صرفه زمانی و اقتصادی وکیفی داب مطالعه و رسیدگی به مساله فوق می تواند فرعی مطرح است.

مچنین گردد و ه روشیمیال بردن امتیاز فنی در مناقصات نفت و گاز و پتپروژه های در دست اجرا و اخذ پروژه های جدید با با

یان می صورت ب به این پژوهش حاضراهمیت سبب انتفاع مالی و زمانی و کیفی خود شرکت وکارفرمایان طرف قرار داد گردد.

ات جدید ا در مناقصمی تواند با تمام قو شرکت مذکوربخش نفت و گازو پتروشیمی ، هندسیمبا ایجاد چابکی در واحدکه  شود 

ارک الزم وری مدآگرد  وبانفت و گاز و پتروشیمی که تعدادشان در حال حاضر چشم گیر است با دانش و تالش و سرعت بیشتر 

صرف را با شرکت نماید و شانس بیشتری برای گسترش کسب و کار خود داشته باشد و همچنین پروژه های در دست اجراء

در صورت  که شود به این نحو بیان میضرورت پژوهش حاضر ساند.بر زمان کمتر و جلب رضایت کارفرمایان به اتمام هزینه و

رکارفرما نتظااد پروژه های در دست اجرا در مدت زمانی خیلی بیشتر از ح مدارک مهندسیعدم ایجاد چابکی در واحد مذکور

ئه رسی و ارای و برجمع آور و سرعت الزم می آورد و همچنین شرکت توانبررسی گردیده وموجبات نارضایتی کارفرما را فراهم 

و  جدید کسب رصتهایبرای مناقصات جدید را نخواهد داشت که با عث از دست رفتن زمان و ف ،پیشنهاد فنی و ریالی به هنگام

 ونان ت کارکوزش ضمن خدمهدف از انجام این پژوهش عبارت است از یافتن رابطه ای معنادار بین آمکار خواهد گردید. 

 درپژوهش حاضر سواالت اصلی ذیل مطرح است:چابکی سازمان با میانجی گری انگیزش.
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 شرکت یپتروشیم و گاز و نفت بخش مهندسی واحد چابکی ایجاد باعث تواند می کارکنان خدمت ضمن آموزش آیا. الف

 شود؟  نیرو قدس مهندسی

 مهندسی شرکت پتروشیمی و گاز و نفت بخش مهندسی واحد چابکی ایجاد باعث تواند می کارکنان در انگیزش ایجاد آیا. ب

 شود؟  نیرو قدس

 و گاز و نفت بخش مهندسی واحد در چابکی آمدن بوجود جهت آنها در انگیزش ایجاد بر کارکنان ضمن خدمت آموزش آیا. ج

 گذارد؟ می تاثیر نیرو قدس مهندسی شرکت پتروشیمی

 ادبیات پژوهش

 نظام دبهبو از است عبارت خدمت ضمن آموزش: است گفته خدمت ضمن آموزش تعریف در می. اِف جانموزش ضمن خدمت:آ

 .کندمی کمک خدمتشان حلم سازمان و آنان رفاه به که رفتارهایی و هامهارت دانش، نظر از شدگاناستخدام پیوسته و دار

 آموزشهای متما شامل است و بهره وری بهبود کلید نیز و انسانی نیروی روشهای بهسازی از یکی نیز خدمت ضمن آموزش

 (.20، ص1397می شود.)طاهره مقدس و آزاده نوری، داده آنها به افراد عملکرد ارتقای کیفیت برای که است شغلی

گیج و  )کننده و نگهدارنده رفتار تعریف کردتوان به عنوان عامل نیرو دهنده، هدایتاصطالح انگیزش را میانگیزش:

 آنها مچنینه. می کنند کند،تعریف می خرج خود کار در شخص که انرژی ای عنوان به را (.محققان انگیزش1984،برالینر

 حفظ محیطی غییرشرایطت با و زمان طول در را رفتار و میکند هدایت را انرژی از که بخشی می نامند نامرئی نیرویی را انگیزش

 .(380،ص1400، همکاران و یزدانی)ندکمی 

 موفقیت رقابت و تقابل برای خویش دانش ساختارهای استخراج و توسعه برای سازمان قابلیت شامل سازمان چابکی چابکی:

 مفهوم خالقان دیگر سویی از (.2006 همکاران، و اوسترهات وان) است نامطمئن و بینی پیش غیرقابل های محیط در آمیز

 و سخت )تکنولوژی هایی قابلیت با تولیدی سیستم" دانشگاه لیهای آمریکا، چابکی را به عنوان  ایاکوکا موسسه در "چابکی"

 تغییر حال در سرعت به نیازهای کردن منظوربرآورده به اطالعات( دیده، آموزش و کرده تحصیل مدیریت انسانی، منابع نرم،

 کاظمی و اخوان) کنند  می تعریف "پاسخگویی( و زیرساختار تامین کنندگان، مشتریان،رقبا، پذیری، انعطاف )سرعت، بازار

که با اتخاذ  یدر حال ابند،ی یدست م یشرکت ها تنها به پس انداز مال ند،یفرآ ونیبا تمرکز بر اتوماس (39-40ص ،1398گرجی،

 یرا برا یتواند چشم انداز بزرگ تر یشرکت م کی ،یو فناور یمنابع انسان یها و استعدادها تیبر ظرف یمبتن ییها یاستراتژ

4)بالویی و همکارانبه رشد و اهداف کسب و کار متصور شود. یابیدست ،2022) 

 :پیشینه پژوهشب.

                                                           
4 Balouei&etal 

 نتایج تحقیق هدف تحقیق نویسنده / نویسندگان سال ردیف

 دفتری محمّدی و   1396 01

  اکباتان 

 اثربخشی تعیین

 خودکارآمدی آموزش

 پیشرفت انگیزه بر

 علوم دانشجویان

 پزشکی.

 آموزش اثربخشی نتایج حاصل از تحقیق تعیین

پیشرفت دانشجویان علوم  انگیزه بر خودکارآمدی

پزشکی نشان می دهد که آموزش خودکارآمدی 

در افزایش انگیزه پیشرفت دانشجویان به 

 طورمعناداری اثر بخش است.
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مصطفوی  عالم رهنما،   1398 02

 راد ، 

 جهت مدلی ارائه

 مولفه های سنجش

 چابکی بر گذار تاثیر

 واحد آموزش سازمانی

 بهره برداری شرکت

 زاگرس گاز و نفت

 جنوبی.

ابعاد عوال سازمانی، انسانی، فناوری سخت 

 افزاری و فناوری نرم افزاری بر چابکی سازمان

یش فزاتاثیر دارد و با بهبود آنها چابکی سازمانی ا

 دیابو با افت آنها چابکی کاهش می

03 

 

کارکنان.  بررسی تأثیر کاظم گرجی  اخوان،   1398

 و سازمانی چابکی

بهره  بر فکری سرمایه

 از انسانی منابع وری

 آموزش طریق

ان تاثیر مثبتی بر شکل گیری آموزش کارکن - 1

 سرمایه فکری در سازمان دارد.

ان تاثیر مثبتی بر چابکی آموزش کارکن - 2

 دارد.سازمانی در میان کارکنان 

بهره  بر مثبتی تاثیر نانکارک فکری سرمایه -  3

  .دارد سازمان کار نیروی وری

  

 بین ی رابطه بررسی رضائی و همکاران  1398 04

 و شغلی انگیزش

 چابکی با خودکارآمدی

 کارکنان در سازمانی

 پرورش و آموزش

 بردسکن شهرستان

 داد نشان نتایج

 و شغلی انگیزه بین معنی داری و مستقیم رابطة

 و آموزش اداره کارکنان سازمانی چابکی

 دارد. وجود پرورش

 شیوه تأثیر بررسی سردشتی و همکاران 1398 0

 بر انتقادی آموزش

 انگیزش میزان

 در معماری دانشجویان

 عملی دروس

 طور به انتقادی آموزش روش که داد نشان نتایج

 محور معمول استاد روش به نسبت توجهی قابل

 پدید دردانشجویان را انگیزش از بیشتری سطح

 .آورد می

 دوره اثربخشی بررسی شریعتمداری و همکاران  1393 06

 ضمن آموزش های

 بهبود بر خدمت

 عملکرد

 سازمان کارکنان

  کشور آموزش سنجش

 ضمن آموزش های دوره: داد نشان پژوهش نتایج

 ومهارت انضباط و نظم افزایش موجب خدمت

 افزایش کارکنان، بین در نیاز مورد های

 سازمان با کارکنان نمودن همسو و هماهنگی

 بین روحیه بهبود و شغلی رضایت وافزایش

 کاری ضایعات و حوادث کاهش کارکنان،

 نیروی توانش و دانش سازی هنگام کارکنان،به

 تغییر به کمک افزایش کارکنان، بین در انسانی

 همدلی روحیه تقویت افزایش سازمانی، وتحوالت

 دربین کاری بازده توان افزایش و همکاری و

 شده کشور آموزش سنجش سازمان کارکنان

 است.
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 اثربخشی بررسی همکاران و یزدانی  1400 07

 هوش آموزش برنامه

 رضایت بر سازمانی

 شغلی انگیزش و شغلی

 ستادی کارکنان در

 وزارت صنایع از یکی

 دفاع

 است عواملی جمله از شغلی انگیزش و رضایت

 و عملکرد سازمان ها بهره ورى افزایش بر که

 انجام بنابراین دارد، تأثیر کارکنان مطلوب

 در متغیرها این سطوح افزایش برای اقداماتی

 .است ضروری کارکنان

 برنامه تأثیر تعیین نوری مقدس و   1397 08

 خدمت ضمن آموزش

 پزشکان بهره وری بر

 مراکز در شاغل

 درمانی بهداشتی

 پزشکی علوم دانشگاه

 اصفهان

 باعث خدمت ضمن آموزش دوره های برگزاری

 رب مؤثر های مؤلفه از تعدادی در بهره وری بهبود

 غنی با گردد می توصیه لذا .گردد می بهره وری

بهره  بر مؤثر های مؤلفه دیگر آموزشها، ساختن

 .یابند بهبود وری

شناسایی و الویت  و همکاران اسماعیلی 1392 09

بندی عوامل موثر بر 

چابکی منابع انسانی 

 در صنعت خودرو ایران 

دهد که سیزده عامل نتایج بررسی نشان می

 همدلی، مشارکت،شناسایی شده عواملی چون: 

احساس نیاز به چابکی، آموزش چند تخصصی، 

تشویق و پشتیبانی مدیریت، مدیریت روابط، 

و توانمندی  برانگیختن خود، غنی سازی شغل

حل مسئله اثر بیشتری بر چابکی کارکنان در 

 صنعت خودرو ایران دارد.

10 2021 Jamaluddin & etal  این تحقیق بر کاربرد

رهبری چابکی و تاثیر 

آن بر انگیزه کاری و 

انضباط کاری دستگاه 

مدنی دولتی متمرکز 

 است.

مطالعات نشان داده است که رهبری چابکی به 

ی شده است و تاثیر آن بر انگیزه کارخوبی اجرا 

معلمان با نظارت مدیر مدرسه بسیار معنادار 

 است.

11 2020 Yim & Lee  بررسی چابکی

یادگیری دانشجویان و 

تایید تاثیر واسطه ای 

خود رهبری در رابطه 

بین انگیزه پیشرفت و 

 چابکی یادگیری.

 

دهد که دانشجویان نتایج مطالعات نشان می

توانند چابکی یادگیری خود را از میپرستاری 

 طریق بهبود خود رهبری افزایش دهند.

12 2016 Mohammad Amin 
Bahrami & etal 

هدف این مقاله بررسی 

گری  نقش میانجی

یادگیری سازمانی در 

تحقیقات نشان می دهد که یادگیری سازمانی 

ی در رابطه بین هوش سازمانی و نقش یک میانج

همچنین  بازی می کند. مانیچابکی ساز
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 مدل مفهومی پژوهش:

 

 

 

 

 

 

 پژوهشروش 

 در موردی همطالع بصورت انگیزش گری میانجی با سازمان چابکی روی بر خدمت ضمن آموزش تاثیر بررسی به حاضر پژوهش

 و ستقلم متغیر ، خدمت ضمن آموزش پژوهش این در.پردازد می نیرو قدس مهندسی شرکت پتروشیمی و گاز و نفت بخش

 با پژوهش این است یگرای اثبات فرا حاضر پژوهش پارادایم . باشد می میانجی متغیر انگیزش ،و وابسته متغیر سازمان چابکی

 و رفته پیش ضیهفر ساختن سمت به آن ضرورت و اهمیت و مساله بیان و موقعیت به برخورد با کمی ازنوع و قیاسی رویکردی

 پیش گیری نتیجه و فرضیه آزمون سمت به آنها تحلیل و تجزیه و تنظیم و ها داده آوری جمع و پژوهش ادبیات بررسی از پس

 از و نگر الح زمان لحاظ از و کاربردی هدف منظر از ، همبستگی –روش توصیفی و ماهیت اساس بر پژوهش حاضر .رود می

 در ها متغیر رفاص زیرا میشود محسوب موردی مطالعه نوع از حاضر پژوهش همچنین. باشد می گرا نتیجه نتایج، کاربرد حیث

طالعات در اشیوه گرد آوری .اند گرفته قرار بررسی مورد نیرو قدس مهندسی شرکت پتروشیمی و گاز و نفت بخش  بستر

 عبارت حاضر وهشپژ آماری .جامعه پرسشنامه استاندارد از نوع بسته تحت عناوین ذیل 3پژوهش حاضر عبارت است از توزیع 

 وکرانک فرمول طبق که نیرو قدس مهندسی شرکت پتروشیمی و گاز و نفت بخش واحد مهندسی کارکنان نفر 36 از است

 آنها بین در مذکور یها پرسشنامه قراردارندو میانی مدیریت و کارشناسی های الیه در که گردید محاسبه نفر 32 نمونه تعداد

 و ارسال گردید. تکمیل پرسشنامه 32 تعداد و توزیع

 اساس بر هک است شده سوال تشکیل 6از است شده ساخته( 2004) رایت رایت که توسط شغلی انگیزش پرسشنامه استاندارد 

 می درصد 6/83 آمده دست به کرونباخ الفای و است شده گذاری نمره(خیلی زیاد تا خیلی کم) ای گزینه 5 لیکرت طیف

 باشد.

  بعدمی 1 در السو 5 ودارای است شده ساخته 2015 سال در همکاران و گابریل توسط سازمانی چابکی استاندارد پرسشنامه 

 این ت آمدهبه دسکرونباخ الفای. است شده ساخته(زیاد خیلی تا کم خیلی)لیکرت ای گزینه پنج طیف اساس بر و.باشد

 .باشد می درصد 6/83  پرسشنامه

   ضمن آموزش اثربخشی میزان ارزیابی و بررسی هدف با و است گویه 35 شامل که خدمت ضمن آموزش اثربخشی پرسشنامه 

 از و ای درجه5 لیکرت طیف براساس پرسشنامه گذاری نمره. است شده معرفی و طراحی سازمان کارکنان برروی خدمت

رابطه بین هوش 

سازمانی و چابکی 

 سازمانی است.  

یادگیری سازمانی ارتباط آماری با چابکی 

سازمانی دارد. ارتقای توانایی های آموزش 

سازمانی تاثیری حیاتی بر بقای چابکی سازمانی 

 دارد. 

چابکی 

 سازمان

 

 انگیزش

 

 آموزش ضمن

 خدمت
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به  کرونباخ آلفای همچنین  است شده تایید دانشگاه اساتید توسط پرسشنامه سازه روایی است که کم خیلی تا زیاد خیلی

 .می باشددرصد  6/83  دست آمده

 یافته ها

 از است بارتع  نمونه. دهندمی تشکیل را  آماری جامعه یک باشند مشترک صفت یک در حداقل که واحدهایی مجموعه

 و کیفیات معرف مجموعه ینا که طوری به شود،می انتخاب بزرگتر ای جامعه یا گروه قسمت، یک از که هانشانه ایمجموعه

 درپژوهش حاضرمعه نمونه .جا است نمونه انتخاب فرایند گیرینمونه و باشند بزرگتر جامعه یا گروه قسمت، آن هایویژگی

 .(نفر 36) نیرو قدس مهندسی شرکت پتروشیمی و گاز و نفت بخش مهندسی واحد کارکنانعبارت اس از

 :نمونه تعداد

 (رانفرمول کوک از استفاده با. )گرددمی تعیین نفر 32 نمونه حجم ، نفره 36 آماری جامعه به توجه با

 :تحقیق فرضیات

H1 :گردد سازمان چابکی ایجاد باعث تواند می کارکنان خدمت ضمن آموزش. 

H2:گردد سازمان چابکی باعث تواند می کارکنان در انگیزش ایجاد. 

H3 :گردد سازمان چابکی افزایش باعث آنها در انگیزش ایجاد با تواند می کارکنان خدمت ضمن آموزش. 

 :پرسشنامه سواالت

 پرسشنامه به مربوط اطالعات:  2 جدول

 تعداد سواالت پرسشنامه

 35 آموزش ضمن خدمت

 6 انگیزش کارمندان

 5 چابکی سازمانی

  

 این نتایج از استفاده اب تا کنیم¬می استفاده اسمیرنوف -کولموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال غیر یا نرمال بررسی برای

 .کنیم استفاده ها¬فرضیه آزمودن برای مناسب آماری هایروش از آزمون

 در آزمون این ت،اس منتخب آماری های توزیع با تجربی اطالعات همگونی تعیین برای ایساده ناپارامتری روش KS آزمون

 از ریکه که است ای ساده آزمون و است شدنی اعمال بودن دقیق دلیل به است کوچک ،  nمشاهدات تعداد که مواردی

 KS آزمون در. رود یم بکار پیوسته هایداده مورد در فقط و گرفته نظر در( بندی طبقه بدون) اصلی صورت به را مشاهدات

 توزیع ایمدهکر فکر مختلف قرائن یا حدس با که است مشخصی توزیع و مشاهدات توزیع کرد، خواهیم آزمون که صفری فرض

 .دارد همخوانی مشخص توزیع آن با مشاهدات

H_0  :کند می پیروی نرمال توزیع از مشاهدات توزیع. 

H_1  :کند نمی پیروی نرمال توزیع از مشاهدات توزیع. 
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 میانگین ±معیار انحراف متغیر
-Kآماره  

S 

سطح 

 معناداری

 103/0 142/0 75757/0±7375/3 اموزش ضمن خدمت

 200/0 115/0 5077/0± 0667/3 انگیزش کارکنان

 200/0 118/0 83318/0± 4500/3 چابکی سازمان

 

وجه به تبا و  صلهباتوجه به نتایج حا. بیان شده استفوق تحلیل نتایج تمامی متغیرهای پرسشنامه به صوت مجزا در جدول 

توان شود، بنابراین میپذیرفته می (رد و فرض صفر )  فرض بزرگتر است، 05/0داری تمامی متغیرها از یاینکه سطح معن

 د.نکناز توزیع نرمال پیروی میبا توجه به جدول باال  متغیرهانتیجه گرفت که در تمامی 

 روایی و پایایی پرسشنامه -

با این امر سروکار  6سنجد. پایاییدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میبه این سوال پاسخ می 5روایی

 دهد. شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی را به دست میگیری در دارد که ابزار اندازه

 ضریب آلفا تعداد سوال پرسشنامه

 836/0 6 انگیزه کارکنان

 836/0 5 چابکی سازمان

 836/0 35 اموزش ضمن خدمت

یده است. با استفاده از استفاده گرد SPSSافزار شنامه تحقیق از روش آلفای کرونباخ در نرمگیری پایایی پرسبه منظور اندازه

رونباخ ش آلفای که با روآمده از این پرسشنامه و به کمک نرم افزار آماری ذکر شده میزان پایایی این پرسشنام داده های بدست

 بیشتر است لذا فرض پایایی پرسشنامه تایید می شود. 7/0محاسبه شد که چون از مقدار  836/0برابر 

 ننتایج بررسی آزمو

ررسی متغییر ها از ببیشتر است (  برای   05/0از  sigنرمال است ) مقادیر   KSبا توجه به این که داده های ماطبق آزمون 

 آزمون رگرسیون استفاده کرده ایم که نتایج را به صورت زیر مشاهد خواهید کرد.

 گردد.ایجاد چابکی سازمان  می تواند باعثآموزش ضمن خدمت کارکنان فرضیه اول : 

                                                           
5 Validity 

6 Reliability 
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قرار  -96/1و  96/1ی بوده که بین مقادیر بحران 18/6بین متغیرهای آموزش ضمن خدمت و چابکی سازمان برابر  Tمقدار آماره 

ت دیگر می توان بین دو متغیر آموزش ضمن خدمت و چابکی سازمان است. به عبار ندارد و این نشاندهنده معناداری رابطه

موزش ضمن آگذارد. میزان تاثیر متغیر ش ضمن خدمت بر چابکی سازمان تاثیر میدرصد آموز 95گفت در سطح اطمینان 

راف معیار در متغیر است یعنی با افزایش یک انح 748/0خدمت در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر چابکی سازمان برابر 

یه اول پذیرفته یش می یابد. پس فرضانحراف معیار افزا 748/0آموزش ضمن خدمت ، میزان متغیر چابکی سازمان به مقدار 

 شود.می

STD. ERROR T(COFICENTS) SIG(ANOVA) R RSQUARE شاخص 

 چابکی سازمان 560/0 748/0 000/0 180/6 56179/0

  

دهد. در حقیقت این ضریب، را نشان می ونضریب همبستگی پیرسمشخص شده، مقدار  R ستونی که با حرفدر جدول فوق ، 

  -1یا  1بینی شده توسط مدل است. هر چه این ضریب به نشانگر همبستگی خطی بین مقدار متغیرها وابسته و مقدار پیش

برای ما مقدار مطلوب  1نزدیکتر باشد، مدل توانسته سهم بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را نشان دهد. البته مقدار نزدیک به 

بینی شده توسط مدل و برسد، نشان از معکوس بودن رابطه بین مقدار پیش -1شود. اگر مقدار ضریب همبستگی به تلقی می

شود که همان مربع ضریب گفته می ، ضریب تعیینR Square  ستون دوم یا.مقدار مشاهده شده برای متغیر وابسته دارد

دهند. زدیک به یک، برازش بهتر و همچنین سهم بیشتر در بیان تغییرات متغیر وابسته نشان میهمبستگی است. مقدارهای ن

یعنی چابکی مدل در بیان پراکندگی متغیر وابسته %  56است که نشانگر سهم  56/0برابر با تقریبا  جدول فوقاین مقدار در 

دهد. از آنجا که داری مدل را مورد ارزیابی قرار میعنیدهد که مجدول فوق نتیجه تحلیل واریانس را ارائه می.است سازمان

دهد ( نشان میFدار بودن آزمون تحلیل واریانس )مقدار دار است. معنیاست، مدل معنی 05/0( کمتر از Sigداری )سطح معنی

 جدول بینی کند.شکه متغیر مستقل آموزش ضمن خدمت توانسته بطور معناداری تغییرات متغیر وابسته چابکی سازمان را پی

coefficients( جدول ضرایب و مهمترین جدول در رگرسیون است . در این جدول ضریب رگرسیونی غیراستانداردB ، )

( گزارش شده است. مهمترین بخش این Sigداری )و سطح معنی T( ، مقدار آماره Betaضریب رگرسیونی استاندارد شده )

داری متغیر آموزش ضمن خدمت که کمتر از با مشاهده سطح معنیداری است.یو سطح معن Betaجدول مربوط به مقادیر 

توان نتیجه گرفت که متغیر است، می 96/1که بزرگتر از  tو تا سه رقم اعشار صفر شده است و همچنین مقدار آماره  05/0

زمان برابر با ضریب استاندارد شده آموزش ضمن خدمت بر چابکی سازمان تاثیرگذار است . میزان تاثیر این متغیر بر چابکی سا

 است. 748/0یعنی 

 ایجاد انگیزش در کارکنان می تواند باعث چابکی سازمان گردد.فرضیه دوم : 

قرار ندارد  -96/1و  96/1 بوده که بین مقادیر بحرانی 815/4بین متغیرهای ایجاد انگیزش و چابکی سازمان برابر  Tمقدار آماره 

ح ی توان گفت در سطبین دو متغیر ایجاد انگیزش و چابکی سازمان است. به عبارت دیگر م اری رابطهو این نشاندهنده معناد

تبیین  ر توضیح ودگذارد. میزان تاثیر متغیر ایجاد انگیزش درصد ایجاد انگیزش بر چابکی سازمان تاثیر می 95اطمینان 

غیر د انگیزش ، میزان متزایش یک انحراف معیار در متغیر ایجااست یعنی با اف 66/0واریانس نمرات متغیر چابکی سازمان برابر 

 شود.انحراف معیار افزایش می یابد. پس فرضیه دوم پذیرفته می 66/0چابکی سازمان به مقدار 
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STD. ERROR T(COFICENTS) SIG(ANOVA) R RSQUARE شاخص 

 انگیزش کارکنان 294/0 542/0 001/0 815/4 225/0

  

دهد. در حقیقت این ضریب، را نشان می ونضریب همبستگی پیرسمشخص شده، مقدار  R ستونی که با حرفدر جدول فوق ، 

  -1یا  1بینی شده توسط مدل است. هر چه این ضریب به نشانگر همبستگی خطی بین مقدار متغیرها وابسته و مقدار پیش

برای ما مقدار مطلوب  1نزدیکتر باشد، مدل توانسته سهم بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را نشان دهد. البته مقدار نزدیک به 

بینی شده توسط مدل و برسد، نشان از معکوس بودن رابطه بین مقدار پیش -1شود. اگر مقدار ضریب همبستگی به تلقی می

شود که همان مربع ضریب گفته می ، ضریب تعیینR Square  یا اولستون . یر وابسته داردمقدار مشاهده شده برای متغ

دهند. همبستگی است. مقدارهای نزدیک به یک، برازش بهتر و همچنین سهم بیشتر در بیان تغییرات متغیر وابسته نشان می

یعنی مدل در بیان پراکندگی متغیر وابسته %  4/29است که نشانگر سهم  294/0برابر با تقریبا  جدول فوقاین مقدار در 

رابطه بین مقادیر که با )باشد که برای بررسی وجود خود همبستگی ن یک آماره آزمون میوواتس-آماره دوربین.است انگیزش

همواره  گردد. مقدار این آمارهها در تحلیل رگرسیون استفاده میاند( بین باقیماندهتاخیر زمانی مشخص از یکدیگر جدا شده

نزدیک باشد. اگر  2ها همبستگی متوالی وجود نداشته باشد، مقدار این آماره باید به گیرد. اگر بین باقیماندهقرار می 4تا  0بین 

باشد. در مجموع نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی منفی می 4به صفر نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی مثبت و اگر به 

 .باشد جای نگرانی نیست 5/2تا  5/1اگر این آماره بین 

داری دهد. از آنجا که سطح معنیداری مدل را مورد ارزیابی قرار میدهد که معنیتحلیل واریانس را ارائه می :Annovaجدول 

(Sig کمتر از )مقدار  دار بودن آزمون تحلیلدار است. معنیاست، مدل معنی 05/0( واریانسFنشان می )دهد که متغیر مستقل 

 بینی کند.آموزش ضمن خدمت توانسته بطور معناداری تغییرات متغیر وابسته انگیزش را پیش

اندارد جدول ضرایب و مهمترین جدول در رگرسیون است . در این جدول ضریب رگرسیونی غیراستCoefficients:جدول  

(B( ضریب رگرسیونی استاندارد شده ، )Beta مقدار آماره ، )t و سطح معنی( داریSigگزارش شده )  است. مهمترین بخش

 داری است.و سطح معنی Betaاین جدول مربوط به مقادیر 

است،  96/1که بزرگتر از  tو همچنین مقدار آماره  05/0داری متغیر آموزش ضمن خدمت که کمتر از با مشاهده سطح معنی

گیزش ر ایجاد انجاد انگیزش تاثیرگذار است . میزان تاثیر این متغیر بیتوان نتیجه گرفت که متغیر آموزش ضمن خدمت بر امی

 است. 542/0برابر با ضریب استاندارد شده یعنی 

 گردد. آموزش ضمن خدمت کارکنان می تواند با ایجاد انگیزش در آنها باعث افزایش چابکی سازمانفرضیه سوم : 

قرار  -96/1و  96/1بوده که بین مقادیر بحرانی  535/3نگیزش برابر بین مولفه آموزش ضمن خدمت و ایجاد ا Tمقدار آماره 

بین  Tقدار آماره مبین دو متغیر آموزش ضمن خدمت و ایجاد انگیزش است. همچنین  ندارد و این نشاندهنده معناداری رابطه

ندارد و این نشاندهنده معناداری رار ق -96/1و  96/1بوده که بین مقادیر بحرانی  815/4ایجاد انگیزش و چابکی سازمان برابر 

ق نقش مت از طریتوان نتیجه گرفت آموزش ضمن خدبین دو متغیر ایجاد انگیزش و چابکی سازمان است. بنابراین می رابطه

رصد د 95ینان طح اطمسمیانجی ایجاد انگیزش با متغیر چابکی سازمان رابطه معناداری دارد. به عبارت دیگر می توان گفت در 

 گذارد. ضمن خدمت از طریق نقش میانجی ایجاد انگیزش بر متغیر چابکی سازمان تاثیر میآموزش 
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است و همچنین  542/0میزان تاثیر متغیر آموزش ضمن خدمت در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر ایجاد انگیزش برابر 

ست. بنابراین میزان تاثیر ا 66/0چایکی سازمان برابر میزان تاثیر متغیر ایجاد انگیزش در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر 

ر زمان براببکی سامتغیر آموزش ضمن خدمت از طریق نقش میانجی ایجاد انگیزش در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر چا

قش ریق ناز ط (، یعنی با افزایش یک انحراف معیار در آموزش ضمن خدمت، میزان چابکی سازمان66/0*542/0است ) 357/0

 شود.یابد. پس فرضیه سوم نیز پذیرفته میانحراف معیار افزایش می 357/0میانجی ایجاد انگیزش به مقدار 

 

STD. ERROR T(COFICENTS) SIG(ANOVA) R RSQUARE شاخص 

 چابکی سازمان 417/0 660/0 000/0 535/0 63613/0

 
  

دهد. در حقیقت این ضریب، را نشان می ونضریب همبستگی پیرسمشخص شده، مقدار  R ستونی که با حرفدر جدول فوق ، 

  -1یا  1بینی شده توسط مدل است. هر چه این ضریب به نشانگر همبستگی خطی بین مقدار متغیرها وابسته و مقدار پیش

برای ما مقدار مطلوب  1بیشتری از تغییرات متغیر وابسته را نشان دهد. البته مقدار نزدیک به  نزدیکتر باشد، مدل توانسته سهم

بینی شده توسط مدل و برسد، نشان از معکوس بودن رابطه بین مقدار پیش -1شود. اگر مقدار ضریب همبستگی به تلقی می

 .مقدار مشاهده شده برای متغیر وابسته دارد

شود که همان مربع ضریب همبستگی است. مقدارهای نزدیک به یک، گفته می ، ضریب تعیینR Square  ستون دوم یا

ا ر با تقریببراب جدول فوقدهند. این مقدار در برازش بهتر و همچنین سهم بیشتر در بیان تغییرات متغیر وابسته نشان می

 .است عنی چابکی سازمانیمدل در بیان پراکندگی متغیر وابسته %  6/43است که نشانگر سهم  436/0

کند ارزیابی ضریب تعیین اصالح شده تالش می .یا ضریب تعیین اصالح یا تعدیل شده است  Adjusted R Squareستون 

 ریب تعیینضتوسط  بهتری بین پیچیدگی مدل و تعداد متغیرها با توصیف پراکندگی متغیر وابسته ارائه کند. به این ترتیب

ا تعدیل عیین اصالح یت، ضریب فوق  بر اساس این جدول رسند.رها و ضریب تعیین به یک تعادل میاصالح شده، افزایش متغی

ایجاد یر مستقل به وسیله متغ چابکی سازمان% واریانس متغیر  7/41 کهاست معنی  دانبو این  است 417/0 برابر باشده 

 جدول فوقکه در  به مقدار ضریب تعیین ارتباط دارد SPSS بخشی از تفسیر نتایج رگرسیون در. قابل پیش بینی استانگیزش 

به هم نشانگر آن است  نزدیکی این دو مقدارست. ا 417/0است، در حالیکه مقدار ضریب تعیین اصالح شده برابر با 436/0 برابر

ن یک وواتس-ربیندو اند به خوبی به کار آیند و برازش مناسبی ارائه دهند. آمارهکه متغیرهای به کار رفته در مدل، توانسته

گر جدا بین مقادیر که با تاخیر زمانی مشخص از یکدی رابطه)باشد که برای بررسی وجود خود همبستگی آماره آزمون می

گیرد. اگر بین قرار می 4تا  0گردد. مقدار این آماره همواره بین ها در تحلیل رگرسیون استفاده میاند( بین باقیماندهشده

ر به صفر نزدیک باشد نشان دهنده نزدیک باشد. اگ 2ستگی متوالی وجود نداشته باشد، مقدار این آماره باید به ها همبباقیمانده

باشد  5/2تا  5/1باشد. در مجموع اگر این آماره بین نزدیک باشد نشان دهنده همبستگی منفی می 4همبستگی مثبت و اگر به 

 .جای نگرانی نیست
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دهد. از آنجا که سطح داری مدل را مورد ارزیابی قرار میدهد که معنیواریانس را ارائه می:  نتیجه تحلیل Annovaجدول 

دهد که ( نشان میFتحلیل واریانس )مقدار  دار بودن آزموندار است. معنیاست، مدل معنی 05/0( کمتر از Sigداری )معنی

 بینی کندوابسته چابکی سازمان را پیش متغیر مستقل ایجاد انگیزش توانسته بطور معناداری تغییرات متغیر

تاندارد :جدول ضرایب و مهمترین جدول در رگرسیون است . در این جدول ضریب رگرسیونی غیراس Coefficientsجدول 

(B( ضریب رگرسیونی استاندارد شده ، )Beta مقدار آماره ، )t و سطح معنی( داریSigگزارش شده )  است. مهمترین بخش

 داری است.و سطح معنی Betaوط به مقادیر این جدول مرب

 tقدار آماره مو تا سه رقم اعشار صفر شده است و همچنین  05/0داری متغیر ایجاد انگیزش که کمتر از با مشاهده سطح معنی

یر این ثتوان نتیجه گرفت که متغیر ایجاد انگیزش بر چابکی سازمان تاثیرگذار است . میزان تااست، می 96/1که بزرگتر از 

 است. 66/0متغیر بر چابکی سازمان برابر با ضریب استاندارد شده یعنی 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

هدف این پژوهش یافتن رابطه بین آموزش ضمن خدمت کارکنان و چابکی سازمان با میانجی گری متغیر انگیزش می 

ب افزایش دامنه اطالعات تجربه آنها می گردد و مهارتوآموزش ضمن خدمت کارکنان عاملی است که باعث افزایش دانش وباشد.

می تواند زمان تصمیم گیری و پاسخگویی آنها را به خواسته های مشتریان و مسائل و مشکالت درون و برون سازمانی  کارکنان

مان گردد در کاهش دهد و انعطاف پذیری کارکنان را درمقابله با مشتریان افزایش دهدو نهایتا منجر به افزایش چابکی در ساز

 18/6 برابر سازمان چابکی و خدمت ضمن آموزش متغیرهای بین T آماره مقدارپژوهش حاضر آزمون فرضیه اول نشان داد که 

 و خدمت ضمن آموزش متغیر دو بین رابطه معناداری نشان دهنده این و ندارد قرار -96/1 و 96/1 بحرانی مقادیر بین که بوده

 تاثیر سازمان چابکی بر خدمت ضمن آموزش درصد 95 اطمینان سطح در گفت توان می دیگر عبارت به. است سازمان چابکی

 است 748/0 برابر سازمان چابکی متغیر نمرات واریانس تبیین و توضیح در خدمت ضمن آموزش متغیر تاثیر میزان. میگذارد

 معیار انحراف 748/0 مقدار به سازمان چابکی متغیر میزان ، خدمت ضمن آموزش متغیر در معیار انحراف یک افزایش با یعنی

که پژوهش مذکور  مطابقت دارد، 1397کاظمی گرجی،  مهدیمریم اخوان وپژوهش  یکی از نتایج.این نتیجه با یابد می افزایش

کنان با روشهایی از طرفی ایجاد انگیزش در کارنشان داد آموزش کارکنان تاثیر مثبتی بر چابکی سازمانی در میان کارکنان دارد.

)دادن مسولیتهای بیشتر به کارکنان و تفویض اختیار تصمیم گیری، قلمرو کنترلی کارکنان را نسبت یه توانمند سازیمانند 

نوآوری ) زمانی که قدرت  و خالقیت، (مسولیت خود افزایش می دهد و آنان را برای انجام این مسولیت ها مجهز تر می سازد

بابر کارکنان القا داده می شود ، کارکنان شرکت فرصتهای خوبی برای پیشرفت به دست خواهند آورد.  خالقیت از مدیران سطح

و تربیت نیروی کار منعطف با استفاده از تجربیات کارکنان و همچنینت افزایش تبادل  قدرت خالقیت باعث انگیزش کارکنان

 آنها را به چالش کشیدهایجاد فرصت یادگیری برای کارکنان ،ا ) شرکت ها ب،یادگیری اطالعات و آگاه سازی کارکنان می گردد(

 می شود تالش کارکنان در راستای رضایت مشتری و سازمان افزایش یابد( عثدهد و با و اعتماد به نفس آنها را افزایش می

انگیزه تر مواجه می شوند  )شرکت هابا تعریف برنامه های زمانی منعطف برای کارکنان با نیروی کار خالق تر و با،کیفیت زندگی

در رابطه با زندگی شخصی و اهداف زندگی خود  چرا که ساعات کار منعطف به کارکنان اجازه خواهد داد تا بدون و جود نگرانی

تقسیم سود یک شرکت باعث می شود در کارکنان انگیزه تولید  )،انگیزه مالی  ، با روحیه باالتر کار خود را دنبال کنند(
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نیز  کنانخدمات با کیفیت ایجاد شود به این دلیل که هر میزان سود آوری یک شرکت بیشتر شود درآمد کارمحصول یا 

ل به اهداف سازمان شود و سرعت پاسخگویی و یمی تواند باعث ایجاد نیروی درونی در آنها جهت ن( افزایش خواهد یافت

 بین T آماره مقدارآزمون فرضیه دوم پژوهش حاضر با  شایستگی و سرعت عمل کارکنان را افزایش دهد.انعطاف پذیری و

 نشان دهنده این و ندارد قرار -96/1 و 96/1 بحرانی مقادیر بین که بوده 815/4 برابر سازمان چابکی و انگیزش ایجاد متغیرهای

 درصد 95 اطمینان سطح در گفت توان می دیگر عبارت به. است سازمان چابکی و انگیزش ایجاد متغیر دو بین رابطه معناداری

 متغیر نمرات واریانس تبیین و توضیح در انگیزش ایجاد متغیر تاثیر میزان. گذارد¬می تاثیر سازمان چابکی بر انگیزش ایجاد

 به سازمان چابکی متغیر میزان ، انگیزش ایجاد متغیر در معیار انحراف یک افزایش با یعنی است 66/0 برابر سازمان چابکی

رابطه مثبت و نگیزش کارکنان و چابکی سازمان اکه بین  نشان می دهد پس. یابد می افزایش معیار انحراف 66/0 مقدار

 پژوهش مذکور نشان داد که رابطة مطابقت دارد ،1398کاران،مسجاد رضایی و ه که با نتیجه پژوهش معناداری وجود دارد

از سوی دیگر با توجه به  دارد. وجود وپرورش آموزش اداره کارکنان سازمانی چابکی و شغلی انگیزه بین داری معنی و مستقیم

با  جستجوی فراوان در خصوص ادبیات و پیشینه تحقیق ، موردی باموضوع بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر چابکی سازمان

کار کنان یادگیری و چنانچه باالتر توضیح داده شد از روشهای ایجاد انگیزش در  لیکن میانجی گری انگیزش یافت نگردید

آموزش ضمن خدمت بر یادگیری کارکنان و افزایش مهارت و دانش و تجربه آنها در سازمانهای .خالقیت و نوآوری  می باشند 

تاثیر نمی  بیدر سازمانهای کنونی  کارکناندر افزایش قوه خالقیت و نوآوری  مورد مذکورهمچنین  موثر باشدمی تواند کنونی 

 نمرات واریانس تبیین و توضیح در خدمت ضمن آموزش متغیر تاثیر میزان نشان دادباشد . آزمون فرضیه سوم پژوهش حاضر 

 متغیر نمرات واریانس تبیین و توضیح در انگیزش ایجاد متغیر تاثیر میزان همچنین و است 542/0 برابر انگیزش ایجاد متغیر

 در انگیزش ایجاد میانجی نقش طریق از خدمت ضمن آموزش متغیر تاثیر میزان بنابراین. است 66/0 برابر سازمان چایکی

 در معیار انحراف یک افزایش با یعنی ،(66/0*542/0) است 357/0 برابر سازمان چابکی متغیر نمرات واریانس تبیین و توضیح

 افزایش معیار انحراف 357/0 مقدار به انگیزش ایجاد میانجی نقش طریق از سازمان چابکی میزان خدمت، ضمن آموزش

 .آموزش ضمن خدمت کارکنان می تواند با ایجاد انگیزش در آنها باعث افزایش چابکی سازمان گرددیابد به این معنی که می

 پیشنهادها:

فت و گاز نی بخش مهندسبا توجه به یافته ها و نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای ذیل در جهت ایجاد چابکی سازمان در واحد 

 و پتروشیمی شرکت مهندسی قدس نیرو ارائه می گردد:

 ود در اینختلف موجمبرنامه ریزی آموزش منابع انسانی با بررسی دوره های الزم علمی و کاربردی با توجه به تخصصهای -1

 واحد اعم از پایپینگ،مکانیک ،پروسس،برق و ابزار دقیق و سیویل وسازهو غیره.

ز اساس درصدی ااداش به کارکنان بر پد انگیزش د رکارکنان با روشهایی نظیر سهیم نمودن آنها در سهام شرکت، دادن ایجا -2

 سود شرکت.

ی ن و برگزارش در کارکنان با طراحی نظام پیشنهادات و انتقادات ساده و قابل دسترس برای تمامی کارکناایجاد انگیز -3

  . رکنانشناسان و سایر کاانتقادات مذکور با مدیران ارشد و میانی و کار جلسات بررسی اثر بخشی پیشنهادات و
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Investigating the effect of during work training on organizational 

agility with mediation of motivation (A case study in the oil and 

gas and petrochemicals department of Ghods Niroo Company) 

 

 

Abstract 

Today, we live in an organizational community that human resources are the main part of 

those organizations. An important feature in today's organizations is organizational agility, 

including the capabilities and abilities of human resources, such as accountability speed, 

merit, speed of action, flexibility and etc. The purpose of this study was to find a meaningful 

relationship between during working training and agility of the organization with mediation of 

motivation. This research in terms of type is quantitative and in terms of approach is 

Comparative, and in terms of nature is descriptive-correlation and in terms of purpose is 

practical. In this research, standard online questionnaires were distributed among 32 people 

from 36 staffs of oil and gas and petrochemicals department of Gods Niroo Engineering's 

Company as a sample community (according to Cochran formula). After completing and 

sending the answers, the output of the answers was analyzed using SPSS and Smart PLS soft 

wares. The results showed that: 1. there is a positive and significant relationship between 

during work training and agility of the organization. 2. There is a meaningful positive 

relationship between motivation of staff of the organization and organizational agility. 3. 

During work training, for staff can increase organizational agility through motivation. 

Key words: The key words of this research are during work training, motivation, agility of 

the organization. 

 


