
 
 

 

 29 و تابستان بهار ،07شماره  ومسو  سال بیستـ  (بهبود و تحول)مدیریت  ـ پژوهشی مطالعات میفصلنامه عل
 920 تا 921صفحات 

آمادگی کارکنان برای تغییر در  رابطه میان یادگیری سازمانی و
 بیمههای شرکت

 
  دکتر سید علی اکبر افجهء

 ندا رضایی ابیانه

 چکیده

با توجه به اهمیت سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین یادگیری 
های سازمان یادگیرنده در صنعت بیمه انجام گرفته است. سازمانی و آمادگی برای تغییر با توجه به ویژگی

ها به نفر از مدیران این شرکت 111 های بیمه خصوصی در ایران هستند. تعدادجامعه آماری این تحقیق شرکت
ها از پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک و آوری دادهعنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع

های پرسشنامه از ها با توجه به دادهی آزمون فرضیهنیز از پرسشنامه تغییر دانهام و همکاران استفاده گردید. برا
ها حاکی استیودنت و آزمون معادالت ساختاری استفاده شد. یافته -tآزمون اسمیرنوف،  ـ کولموگروف آزمون

ابعاد مختلف یادگیری سازمانی در  بنابراین، .های بیمه استاز وجود فرهنگ یادگیری سازمانی در شرکت
دست آمده از آزمون ه در کل با توجه به نتایج ب. وضعیت باالتر از متوسط قرار دارند های بیمه درشرکت
توان استدالل کرد که ارتباط بین یادگیری چنین با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون استاندارد می ها و همفرضیه

به خصوص در  ،های بیمه خصوصی در وضعیت مطلوبی قرار نداردسازمانی و آمادگی برای تغییر در شرکت
 گو برای آمادگی برای تغییر که یکی از ابعاد مهم مدل است. و ارتباط با بعد تحقیق و گفت
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 مقدمه

های  نبریم تفاوت بسیاری میان سازما به دلیل ماهیت عصری که در آن به سر می 
نظران رشته  از صاحب« چارلز هندی»در این ارتباط  .ته وجود داردامروزی و گذش

اهتی به هایی سر و کار دارند که شب مدیران امروز با سازمان"گوید:  مدیریت می
های جدید،  های اساسی سازمان یکی از ویژگی. "های گذشته ندارند سازمان

کارکنان، همواره در حال گیری آنها بر مبنای یادگیری است. بنابراین مدیران و  شکل
کنند چرا که قدرت هر سازمان متناسب با  های جدید کسب می یادگیری بوده و مهارت

ها امروزه تحت بسیاری از شرکت میزان آموزش دائمی مدیران و کارکنان آن است.
فشار سختی هستند تا بتوانند از عهده نرخ فزاینده تغییرات محیطی برآیند برای هر 

خواهد زنده بماند نرخ یادگیری باید حداقل با نرخ تغییر محیطی هماهنگ سیستمی که ب
ها در آینده چه شکلی باشند و چگونه به وضعیت باشد. داشتن این عقیده که سازمان

 مطلوب برسند یک چالش کلیدی برای مدیران است. 
حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه در چند سال گذشته و گرایش بازار بیمه به  

ای و تغییر در بازار رقابتی نشانگر تغییر در وضعیت بازار، سهم بازار، فرهنگ بیمه سمت
که در  ،ای و در کل توسعه در وضعیت بازار و صنعت بودههای بیمهساختار شرکت

با آن درگیر بوده است. در حال حاضر نیز طرح سیاست  بیمه چند سال گذشته صنعت
کند. آنچه غییرات را در بازار و صنعت ایجاد میموج جدیدی از ت ،هاآزادسازی تعرفه

بتوانند در این محیط که های بیمه یابد این است که هر کدام از شرکتاهمیت می
توانند حضور پرتالطم بیشتر خود را با تغییرات محیطی و فرایندی تطبیق دهند، بیشتر می

 خود را در صنعت پررنگتر کنند.
توانند مقاومت د یادگیری سازمانی را ترویج دهند میای که بتواننهای بیمهشرکت  

در برابر تغییرات ایجاد شده در سازمان را کاهش داده و با استفاده از یادگیری و بهبود 
. الزمه باال ببرندو سهم بازار خود را کنند تر فرآیند حضور خود را در صنعت پررنگ

ها در عصر حاضر د این نوع سازماناین امر ایجاد سازمان چابک و پویا است. برای ایجا
با ایجاد  ،گذاران سازمانباید یادگیری سازمانی در شرکت افزایش یافته و سیاست

تحقیق  ،با این مقدمه سازمان یادگیرنده برای تغییرات آتی آمادگی الزم را مهیا کنند.
صنعت حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر در 
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 که برای انجام آن از مدل واتکینز و مارسیک و دانهام استفاده گردیده است. استبیمه 

 لهئیان مسب

که فردیک تیلور موضوع انتقال  میالدی هنگامی 1011برای اولین بار در سال  
یادگیری به دیگر کارکنان را برای افزایش کارایی و بهبود سازمان مطرح کرد، مفهوم 

یرت و (. اما ریچارد سیYeung, A.K. et al.,1999سازمانی شکل گرفت )یادگیری 
دو واژه یادگیری و سازمان را در  1091جیمز مارچ اولین کسانی بودند که در سال 

ای سازمانی مطرح کردند عنوان پدیدهه کنار هم قرار داده و یادگیری را ب
(Templeton, G.F. et al., 2002 .)ز مفاهیم نسبتاً جدید مدیریت سازمان یادگیرنده ا

میالدی توسط دکتر پیتر سنگه، درآمریکا ابداع  1001های آغازین دهه  است که از سال
گردید. اما این ابداع از نوع ابداعاتی نبود که گاه در مدیریت شاهد آن هستیم و پس از 

بلکه این  شوند.یابند رو به افول نهاده و به دست فراموشی سپرده میمدتی که رواج می
گیرد. علت این توجه نیز نظریه در آغاز قرن جدید روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می

های جدید و  این است که تغییرات محیطی شدیدتر شده است و نیاز به خلق دانش
  (.1131ها افزایش یافته است )قهرمانی، کارگیری آنها در سازمان هب

اند در تمامی این تعاریف، تغییر رفتار ریف کردههای مختلف تعیادگیری را به گونه 
و همکارانش یادگیری  1ترین رکن یادگیری قلمداد شده است. فایولبه عنوان اساسی

 Fiol et) کنندسازمانی را فرایند بهبود اقدامات از طریق دانش و درك بهتر بیان می

al., 1985)انی برای انجام یادگیری سازمانی توسعه ظرفیت سازم 2. به عقیده کیم
-یک موجودیت در صورتی یاد می 1. به نظر هابر(Kim , 1993) استاقدامات مؤثر 

 ,Huber)گیرد که دامنه رفتارهای بالقوه وی از طریق پردازش اطالعات توسعه یابد 

کند که یادگیری سازمانی فرایند شناسایی و تصحیح خطا . آرجریس بیان می(1991
یادگیری سازمانی فرآیندی است که  . به عقیده دفت(Argyris et al., 1978)است 

 یابدطی آن دانش درباره اقدامات، نتیجه و ارتباطات میان سازمان و محیط توسعه می

(Daft et al., 1984). 

                                                                                                                       
1- Fiol  
2- Kim 
3- Huber 
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ها به وسیله کدگذاری استنباطات از وقایع تجارب گذشته و سازمان ،به عقیده لویت 
به عنوان سازمان  ،دهدکه رفتار سازمان را شکل می هاییانتقال و ترکیب آن با ضابطه

یادگیری سازمانی از طریق بینش،  .(Levitt et al., 1988) شوندیادگیرنده تلقی می
شود و بر پایه دانش گذشته و تجارب که های ذهنی مشترك ایجاد میدانش و مدل

ت که در آن یادگیری فرایندی اس (.1131)اقدسی،  شوندحافظه هستند، ساخته می
کنند. اندیشند و عمل میای دیگر مییابد و به گونهرفتارها و پندارهای افراد تغییر می

-اند و گاهی به طور غیر مستقیم احساس میاین رفتارها گاهی مستقیماً قابل مشاهده

شوند. از این رو تغییر در ادراکات، نحوه تفکر، به خاطر سپردن و تشخیص افراد هم در 
 (.1111)الوانی،  گیردآثار یادگیری قرار میدایره 

 pardo del) هدف از تغییر سازمانی انطباق پذیری با محیط و بهبود عملکرد است 

val & Fuentes, 2003 .مقاومت یک واکنش گریز ناپذیر به هر تغییر مهم است .)
زمانیکه  کنند تا از وضع موجود دفاع کنند، مخصوصاًافراد طبیعتاً به تغییر حمله می

 ,smith lanاحساس کنند امنیت و یا وضعیت آنها در معرض خطر قرار گرفته است )

، با شدهای مورد قبول واقعطور گستردهمفهوم آمادگی برای تغییر، که به (.2005
و  1مادسن (.Cunningham et al., 2002) است برداشت افراد از تغییر آغاز شده

تواند بدون افراد کردند که تغییر در سطح سازمانی، نمی (، مشاهده2119) همکاران
 2که افراد برای آن آماده باشند. کولدهد مگر اینتکمیل شود، و تغییر افراد نیز رخ نمی

تغییر با افراد آغاز "که ی مشابهی بازگو کردند با بیان این( مشاهده2119) و همکارانش
 . "های افراد هستند، تصمیمات و رفتارشود؛ چرا که مقاومت یا حمایت، درنهایتمی
ها و یا عواملی که باعث تسهیل بسیاری از محققین تغییر، بر اهمیت تشخیص اولویت 

دادن شود، یا ایجاد آمادگی برای تغییر در میان افراد درگیر، با تحت تأثیر قرارتغییر می
ا، احتماالً به عاملین تغییر، هاند. تعیین این فاکتورسمت تغییر، تأکید کردهنگرش آنان به

کند. نتیجه ریزی و اِعمال ابتکارات تغییری مؤثر، کمک میکردن، طرحدر ارزیابی
بخش، تشخیص آمیز و اثرمنظور تغییرات موفقیته که در ادبیات تغییر سازمانی باین

های بیمه هم در شرکت (.Weber & Weber, 2001) نگرش افراد، نقش پررنگی دارد
های ند هر شرکت دیگر مقاومت در برابر تغییر وجود دارد. با بررسی تأثیر مؤلفههمان

                                                                                                                       
1- Madsen 
2- Cole 
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های بیمه امید است که بتوان سازمان یادگیرنده بر ایجاد آمادگی برای تغییر در شرکت
 این مقاومت را کاهش داد.

 اهداف تحقیق

تغییر با هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و آمادگی برای  
رود این تحقیق، انتظار میهای سازمان یادگیرنده در صنعت بیمه است. توجه به ویژگی
 ، ارائهشرکتهای بیمه کشورگذار در ی تأثیرهای پنهان و بالقوهی حوزهاطالعاتی درباره

استفاده باشد تا  قابل و مدیران تواند برای کمک به کارمنداندهد. این اطالعات می
در این تحقیق، هم  کنند. آماده در محیط پویای امروزی،های تغییر رای فرصتخود را ب

به  . با توجهه استرفتگ بعد ساختاری و هم بعد فرآیندی یادگیری، مورد توجه قرار
(، سازمان یادگیرنده شامل هر دو بعد 1001, 1000) 2و مارسیک 1تحقیقات واتکینز

که در ادامه بیان  هفت ویژگی ضروری استساختاری و فرآیندی یادگیری و دارای 
 خواهد شد.

 نظری تحقیق چارچوب

-برای بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و آمادگی برای تغییر با توجه به ویژگی 

 های سازمان یادگیرنده از ترکیب مدل واتکینز و مارسیک و دانهام و همکاران استفاده
گانه سازمان یادگیرنده که  1کنیم ابعاد . همانطور که در مدل مشاهده میشده است

ه توسط واتکینز و مارسیک بیان شده است بر روی آمادگی برای تغییر بررسی شد
 .است

های یادگیری مستمر، یادگیری مستمر ایجاد فرصت ـ1این هفت بعد عبارتند از:   
انطباق و رشد دنبال مستلزم این است که کارکنان بخواهند که تغییر کنند و همچنین به

 گو، بدینو توسعه تحقیق و گفت ـ2باشند و تصمیمات مرتبط با کار اتخاذ کنند. 
کنند و در ارتباط با مسائل و موضوعات راحتی از همدیگر سؤال میه صورت که افراد ب

همکاری و ـ 1گیرند. کنند و در تمامی سطوح بازخورد میجدید باهمدیگر بحث می

                                                                                                                       
1- Watkins 
2- Marsick 
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دگیری فردی باید قبل از یادگیری در سطح سازمانی اتفاق یادگیری تیمی، اگرچه یا
که از آن است  بیافتد، یادگیری تیمی نیز به عنوان هسته اصلی یادگیری سازمانی مطرح

طراحی و  ـ4کنند. طریق یادگیری فردی و یادگیری سازمانی با هم ارتباط پیدا می
های یادگیرنده موفق نه نهایی برای مشارکت افراد در یادگیری، سازمااجرای سیستم

بلکه باید در داخل  ،کنندای برای حمایت از یادگیری مهیا میتنها محیط یکپارچه
توانمندسازی  ـ5آوری، بازیافت و توزیع و انتقال دهند. سازمان دانش جدید را جمع

هایی برای احاطه و کارکنان برای رسیدن به یک بینش جمعی، به معنی ایجاد فرصت
های گوناگون، تشویق و حمایت از عادات مربوط به یادگیری و  وضعیت کنترل در

رشد، کمک به اعضا در تعیین و دستیابی به اهداف، تأمین منابع مورد نیاز، و پاداش به 
 ها.موفقیت

، استارتباط دادن سازمان با محیط خود، امروزه که وضعیت جهانی شدن سریع ـ 9 
ان را به عنوان یک شرکت با یک نیروی کار و یک ها باید بیاموزند که خودشسازمان

فراهم کردن رهبری استراتژیک به منظور  ـ1محیط بازار مشترك تصور کنند. 
انداز مشترك به یادگیری، رهبران در سازمان یادگیرنده به افراد در جهت ایجاد چشم

  کنند.سویی که کل سازمان بتواند باهمدیگر کار کند کمک می
اند: گونه تعریف کرده ( دیدگاه خود را در مورد تغییر این1030کاران )دانهام و هم 

در مورد تغییر،  1های فردصورت کلی شامل شناخته دیدگاه در برابر تغییر ب
. استدر برابر تغییر  1در برابر تغییر و تمایالت رفتاری 2های احساسیالعمل عکس
است که تا آن فرد وقوع تغییر و  دهنده حدی العمل شناختی در مقابل تغییر نشان عکس

العمل احساسی کند. عکسهدف آن در سود رسانی به سازمان و اعضای آنرا درك می
برد. دهنده حدی است که تا آن فرد از تغییر در سازمان لذت می در برابر تغییر نشان

که گیرد رفتاری در برابر تغییر حدی است که تا آن فرد اقداماتی در پیش می تمایالت
 1در شکل  (.Dunham et al., 1989) هستندکننده تغییر یا شروع کننده تغییر  حمایت

 مدل مفهومی تحقیق ارائه شده است.

                                                                                                                       
1- a person’s cognitions 
2- affective reactions 
3- behavioral tendency 
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 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

Source: ( Watkins et al.,1999; Dunham et al.,1989) 

 های تحقیقفرضیه

های در شرکتبرای تغییر  کارکنانو آمادگی ی سازمان یادگیری فرضیه اصلی:  بین
 رابطه وجود دارد. بیمه

 های فرعیفرضیه
 بین یادگیری مستمر و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. .1

 و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. تحقیق و گفتگوبین  .2

 و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. همکاری و یادگیری تیمیبین   .1

و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود  مشارکت کارکنان در یادگیریبین  .4
 دارد.

 و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. توانمندسازی کارکنانبین  .5

ه وجود و آمادگی کارکنان برای تغییر رابط ط بودن سازمان با محیط خودبمرتبین  .9
 دارد.

 و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. رهبری استراتژیکبین  .1

آمادگی برای  
 تغییر

 یادگیری مستمر  

 گو تحقیق و گفت

همكاری و 
 یادگیری تیمي

مشاركت كاركنان 
 در یادگیری

توانمندسازی 
 كاركنان

مرتبط بودن 
سازمان با محیط  

 خود

رهبری 
 استراتژیك
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 جامعه آماری

جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی  
جامعه آماری تحقیق فوق کلیه  .مشخص دارای یک یا چند صفت مشترك باشند

 30بیمه خصوصی تهران در بازه زمانی فروردین  هایهای مرکزی شرکتمدیران شعبه
با استفاده از  نمونه روش نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم است. 30الی شهریور

 111 تعداد درصد 5 خطای و درصد 05 اطمینان سطح با آمده و دست فرمول ککران به
 است. نفر

 روش تحقیق

است. این تحقیق توصیفی از نوع "کاربردی"تحقیق حاضر، از نظر هدف،  
، همچون بسیاری از استآنجائیکه پژوهش حاضر از نوع توصیفی از همبستگی است. 

آوری اطالعات موردنظر در جهت آزمون فرضیات  مطالعات توصیفی مشابه برای جمع
بخش تشکیل شده  2شنامه از از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. سؤاالت پرس

تایی لیکرت بوده است. بخش اول سؤاالت  1گیری از نوع مقیاس  است. مقیاس اندازه
-جمعیت شناختی است که مشخصات فردی پاسخ دهندگان را مورد پرسش قرار می

دهد های تحقیق را مورد پرسش قرار میدهد. بخش دوم شامل سؤاالتی است که فرضیه
در بخش اول  استبخش دوم خود شامل دو بخش  .استسته و از نوع سؤاالت ب

سؤاالت مرتبط با یادگیری سازمانی و در بخش دوم سؤاالت مرتبط با آمادگی برای 
  اند.تغییر مطرح شده

در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و پس از ترجمه پرسشنامه  
ید راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفته اصلی روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اسات

آزمون پایایی پرسشنامه برای تمام سؤاالت پرسشنامه انجام شد. مقدار ضریب  است.
 از دست آمده است. پس به 01/1پرسشنامه  41شده برای  آلفای کرونباخ محاسبه

 با بدست آمده اطالعات کلیه  ها،آن گذاری نمره و ها پرسشنامه کامل آوری جمع
،  lisrel و spssنرم افزار با کمک استنباطی و توصیفی آماری هایروش از استفاده

 -کولموگروف آزمونها از قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده بررسی مورد
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 .تحلیل معادالت ساختاری استفاده شده استو استیودنت -tآزمون اسمیرنوف، 

 های تحقیق یافته

از آزمون  توصیفی، های شاخص محاسبه و ها پرسشنامه کدگذاری از پس 
 استفاده استیودنت و تحلیل معادالت ساختاری -tآزمون اسمیرنوف،  -کولموگروف

-tبدین علت که تمامی متغیرها دارای توزیع نرمال هستند، از آزمون  .شده است
استیودنت جهت بررسی میزان اهمیت هر یک استفاده شده است. نتایج حاصل از 

نشان داده شده است. با توجه به جدول ذیل،  1تیودنت در جدول شمارهاس-t آزمون
 توان گفت که این متغیرها دارای اهمیتی بیش از حد متوسط هستند.می

 استیودنت-tنتایج آزمون  .1جدول 

 میانگین متغیرهای تحقیق
 آماره

t-استیونت 
 درجه آزادی

 سطح
 معنی داری

 نتیجه آزمون

 رد فرض صفر 91939 39. 91.0 90/4 یادگیری مستمر

 رد فرض صفر 91930 39. ..91 44/4 تحقیق و گفتگو

 رد فرض صفر 91993 39. .910 90/4 همکاری و یادگیری تیمی

 رد فرض صفر 91940 39. 9104 30/4 مشارکت کارکنان در یادگیری

 رد فرض صفر .9199 39. 3149 39/5 توانمندسازی کارکنان

 رد فرض صفر .9199 39. .319 30/5 محیطط بودن سازمان با بمرت

 رد فرض صفر 91999 39. ..91 09/4 رهبری استراتژیك

 
، ضرایب رگرسیون استاندارد شده مدل مفهومی به همراه خطاهای 2در شکل  

برآوردی نشان داده شده است. همان طور که در مدل با ضرایب استاندارد شده قابل 
متغیرها )یادگیری مستمر، همکاری و یادگیری  مشاهده است، میزان ارتباط تمامی

ها، توانمندسازی کارکنان و رهبری  گو، طراحی و اجرای سیستمو تیمی، تحقیق و گفت
استراتژیک و مرتبط بودن سازمان با محیط خود( با متغیر آمادگی برای تغییر مستقیم 

، میزان 11/1یر برابر و میزان ارتباط متغیر نگرش شناختی با متغیر آمادگی برای تغی است.
و میزان ارتباط متغیر  09/1ارتباط متغیر نگرش عاطفی با متغیر آمادگی برای تغییر برابر 

 است. 10/1گرایش رفتاری با متغیر آمادگی برای تغییر برابر 
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با توجه به اینکه مقادیر تخمین ها به صورت استانداردشده هستند به راحتی قابل  
توان گفت که متغیر یادگیری مستمر و رهبری  درنتیجه میقیاس با یکدیگرند. 

و  استراتژیک برای یادگیری دارای بیشترین ارتباط با متغیر آمادگی برای تغییر هستند
همچنین متغیرنگرش عاطفی دارای بیشترین ارتباط با متغیر آمادگی برای تغییر است و 

 نماید.تری تبیین میدر واقع آن را به طور مناسب

 ضرایب رگرسیون استانداردشده مدل .9ل شک

استیودنت استفاده -tبرای تعیین معنی داری هر یک از روابط فوق، از مقدار آماره  
+ نباشد، 1909و  -1909استیودنت بین -tبدین صورت که اگر مقدار آماره  شده است.

ی فرض % تفاوت معناداری با صفر دارد یعن5نشان می دهد که پارامتر مربوطه در سطح 
شود. در واقع این آماره فرض صفر رد می شود و درنتیجه وجود رابطه مزبور رد نمی

استیودنت مدل -tبرابری پارامتر با صفر را مورد آزمون قرار می دهد. مقادیر آماره 
در مدل فوق مطلوب است که فرض برابری  قابل مشاهده است. 1مفهومی در شکل 

 نابراین آزمون فرض عبارت است از:روابط رگرسیون با صفر رد شود، ب
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استیودنت نشان داده شده در شکل برای هر یک از -tبا توجه به مقدار آماره  
است و درنتیجه فرض  1909متغیرها، مقدار آماره برای متغیر تحقیق و گفتگو کمتر از 

متغیر باید از تجزیه و تحلیل ها صفر رد نمی شود. یعنی این رابطه معنادار نیست و این 
کنار گذاشته شود. تمامی مقادیر خطا در مدل مذکور معنادار هستند که بیشتر ناشی از 

استیودنت نشان داده شده در -tبا توجه به مقادیر آماره  پایین بودن حجم نمونه است.
یش ها، مقدار آماره برای دو متغیر نگرش عاطفی و گراشکل برای هر یک از شاخص

است و درنتیجه فرض صفر رد می شود. یعنی روابط فوق معنادار  1909رفتاری بیش از 
هستند. اما رابطه متغیر نگرش شناختی با متغیر آمادگی برای تغییر معنادار نیست و این 

 متغیر باید از مدل حذف گردد.

 
 استیودنت مدل مفهومی-tمقادیر آماره  .2شکل 

های نیکویی برازش مدل نهایی همراه با  ل، شاخصجهت بررسی معناداری کل مد 
 ارائه شده است. 2مالك تفسیر در هر شاخص در جدول
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 های نیکویی برازش مدل مفهومی شاخص. 9جدول 

 شاخص های نیکویی برازش مقدار شاخص مالک نتیجه

 برازش نامناسب

- 95/45    

CMIN 
- .4 df 

 p.value 9/9 9195بزرگ تر از 

       93/3 9کوچك تر از  نامناسب برازش

 RMR 9.9/9 نزدیك صفر برازش خوب

RMR, GFI 
 GFI 04/9 نزدیك یك برازش عالی

 AGFI 00/9 نزدیك یك برازش خوب

 PGFI 54/9 915بزرگ تر از  برازش خوب

 RMSEA RMSEA 99/9 9195کوچك تر از  برازش خوب

 NFI 05/9 9109بزرگ تر از  برازش عالی

Baseline 
Comparisons 

 NNFI 09/9 9109بزرگ تر از  برازش عالی

 CFI 00/9 9109بزرگ تر از  برازش عالی

 RFI 05/9 نزدیك به یك برازش خوب

 IFI 00/9 نزدیك به یك برازش خوب

 

های هر شاخص، به طور  ، با توجه به مالك دهد های برازش نشان می بررسی شاخص 
خوبی برخوردار است. بنابراین مدل نهایی توانسته است به گونه کلی مدل از برازش 

مناسبی روابط بین متغیرهای تحقیق را بیان نماید. البته در جدول باال عدم برازش مدل 
های خورد. این شاخص یکی از شاخصمناسب توسط شاخص کای دو به چشم می

ونه حساس است و با مهم در تعیین برازش مدل است که به میزان زیادی به حجم نم
یابد. در این تحقیق به دلیل کم افزایش حجم نمونه احتمال معنی داری آن افزایش می

بودن حجم نمونه، شاخص کای دو معنادار نشده است که با توجه به معناداری 
می توان از آن چشم  NFIو  RMSEA ،GFI ،CFIهای مهم دیگری چون  شاخص

 پوشی نمود.
 ها بیان شده است.نتیجه آزمون فرضیه 1در جدول 
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 هانتیجه آزمون فرضیه .2جدول 

 فرضیه
ضریب   
 رگرسیون

-tآماره 
 استیودنت

نتیجه 
 آزمون

 9149 9139 بین یادگیری مستمر و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. .
تأیید 
 فرضیه

 رد فرضیه 154. - و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. تحقیق و گفتگوبین  9

 91.0 .919 و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. همکاری و یادگیری تیمیبین  3
تأیید 
 فرضیه

4 
و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود  مشارکت کارکنان در یادگیریبین 

 دارد.
913. 914. 

تأیید 
 فرضیه

 9150 9195 و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. توانمندسازی کارکنانبین  5
تأیید 
 فرضیه

. 
و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود  ط بودن سازمان با محیط خودبمرتبین 

 دارد.
9195 9190 

تأیید 
 فرضیه

 .919 9139 و آمادگی کارکنان برای تغییر رابطه وجود دارد. رهبری استراتژیكبین  0
تأیید 
 فرضیه

 گیرینتیجه

در این تحقیق پس از مرور ادبیات مربوط به یادگیری سازمانی و تغییر به ارتباط بین  
تأثیر ابعاد یادگیری سازمانی بر آمادگی برای تغییر پی بردیم و بر اساس آن مدل 

های پرسشنامه نتایج تحقیق در جامعه شد. سپس از طریق دادهپیشنهادی تحقیق ارائه 
استیودنت، حاکی از این امر است -tآماری بدست آمد. نتایج بدست آمده از آزمون 

که متغیرهای یادگیری سازمانی در حد مطلوبی در سازمان هستند یعنی فرهنگ 
 یادگیری سازمانی در حد متوسط به باال است. 

چنین با در نظر  ها و همدست آمده از آزمون فرضیهه نتایج بدر کل با توجه به  
توان استدالل کرد که ارتباط بین یادگیری گرفتن ضریب رگرسیون استاندارد می

های بیمه خصوصی در وضعیت سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت
لزوم توجه به یادگیری سازمانی در جهت ایجاد آمادگی  ،مطلوبی قرار ندارد. بنابراین

 آمادگیبر  برای تغییر وجود دارد. به خصوص در ارتباط با تأثیر بعد تحقیق و گفتگو
تغییر که یکی از ابعاد مهم مدل در تحقیقات پیشین بوده است، این بعد در مورد  برای
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یا اعتقادی به برقراری رابطه  های بیمه به نظر خیلی مورد توجه واقع نشده است وشرکت
 بین دو متغیر ذکر شده وجود ندارد. 

سازی تغییر انجام شده است رابطه با توجه به تحقیقات مختلفی که در مورد پیاده 
ای از تغییر به اثبات رسیده است. در حالیکه از دیدگاه یادگیری به عنوان مرحله

رزیابی شده است و این بیانگر های بیمه خصوصی این رابطه نسبتاً ضعیف اشرکت
های چنین با توجه به یافته عقیده نه چندان قوی مدیران درباره این رابطه است. هم

-العمل شناختی و آمادگی برای تغییر در شرکتبین متغیر عکستحقیق، بدست آمده از

که در مدل ارائه شده توسط دانهام  وجود ندارد. در صورتی های بیمه خصوصی رابطه
متغیر نسبت به عوامل دیگر تأثیر بیشتری دارد. و رابطه بقیه متغیرها که عبارتند از  این

 العمل احساسی و تمایالت رفتاری تأیید شد.عکس

 هاپیشنهاد

های بیمه به این نتیجه رسیدیم با بررسی وضعیت وجود یادگیری سازمانی در شرکت 
با  .االتر از متوسط قرار داردها در سطح بکه فرهنگ یادگیری سازمانی در این شرکت

شود توجه به اینکه ایجاد یادگیری سازمانی چالش عمده در جهان امروزی محسوب می
ریزی است. به این ترتیب به منظور بهبود بهبود وضعیت کنونی باز هم نیازمند برنامه

 گردد.های یادگیری سازمانی پیشنهادهایی ارائه میمؤلفه
 که امکان دسترسی به منابع و فرصتهای یادگیری برای  های بیمه بهتر استشرکت

مدیران را ایجاد نمایند تا به تبع آن، از آنها انتظار یادگیری مستمر داشته باشند. 
های آموزشی که شرکت همچنین مدیران باید از کارکنان بخواهند که در دوره

 ند.ها را بکار بندکند با اهتمام بسیار شرکت کنند و آموزشبرپا می

   برای بهبود و ارتقاء تحقیق و گفتگو در سازمان بهتر است که فرهنگ پرسش و
هایی که درباره دانش پاسخ هر چه بیشتر در سازمان برقرار باشد و کارکنان در بحث

آید شرکت کرده و به همدیگر بازخوردهای مناسب بدهند. و مسائل جدید پیش می
 ند. و به این ترتیب موجب بهبود یادگیری شو

  برای بهبود متغیر همکاری و یادگیری تیمی باید جوی فراهم شود که کارکنان
ها و همکاری با همدیگر را داشته باشند برای این تمایل بیشتری برای پیوستن به تیم
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هایی را برای تشویق افراد برای همکاری تیمی توانند پاداشها میمنظور شرکت
 فراهم آورند.

  هایی برای مشارکت افراد در یادگیری، شرکتجرای سیستمبه منظور طراحی و ا-

توانند به منظور تسهیم دانش و افزایش دسترسی به اطالعات از سیستم های بیمه می
پیشنهادها، اینترانت، تابلوهای اعالنات، جلسات گفتگو و ... استفاده نمایند. و یا  

ا و سمینارهایی در هتوان از متخصصان مختلف دعوت بعمل آورد و کنفرانسمی
-های بیمه تشکیل داد و کارکنان را تشویق به شرکت فعاالنه در این همایششرکت

 ها نمود.

  های بیمه در وضعیت بسیار بعد توانمندسازی کارکنان از نظر اهمیت در شرکت
تری قرار گیرد بهتر است که خوبی است اما برای اینکه این بعد در وضعیت مناسب

های جدید را شود تا افراد بتوانند ابتکار عمل را بدست گیرند و ایدهشرایطی فراهم 
هایی به آنها داده شود بیازمایند. برای این امر باید کارکنان را تشویق کرده و پاداش

 آموزی و آزمایشگری در شرکت مهیا باشد.های تجربهو زمینه

   سایر ابعاد دارد که این بعد مرتبط بودن سازمان با محیط بهترین وضعیت را نسبت به
گذاران، تواند بیانگر این امر باشد که تعامالت مناسبی بین بیمهموضوع می

شود. از نظر محقق برای آنکه این بعد در های بیمه انجام میها و شرکت نمایندگی
های بیمه، وضعیت بهتری نسبت به شرایط فعلی قرار گیرد باید تعامالت بین شرکت

تواند از طریق برگزاری ها بیشتر شود و این امر میط، نمایندگیهای مرتب سازمان
ها و سمینارهای مختلف افزایش های آموزشی مشترك و همایش ها، دوره نشست

 یابد. 

  در بعد رهبری استراتژیک، مدیران باید از فرصتهای یادگیری و آموزش هم برای
گیری مداوم، تأکید کنند و خود و هم برای کارکنان حمایت نمایند و بر نیاز به یاد

 منابع الزم را برای تحقق یادگیری سازمانی فراهم نمایند.  
 گیری، حاکی از وضعیت نسبتاً ضعیف ها در بخش نتیجهنتایج حاصل از بررسی یافته

ارتباط یادگیری سازمانی با آمادگی برای تغییر در صنعت بیمه است. بنابراین لزوم 
ری سازمانی در شرکتهای بیمه خصوصی برای ایجاد توجه بیشتر به ابعاد یادگی
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آمادگی تغییر وجود دارد. زمانیکه این رابطه ضعیف است به معنی عدم بکارگیری 
 یادگیری در جهت تغییر در رفتار و فرایند است. 

 رسد یادگیری سازمانی و تأثیر آن بر تغییر باید برای مدیران بنابراین به نظر می
جه به وضعیت حال حاضر صنعت بیمه، در شرکتهای بیمه تر گردد. با توروشن

تشویق برای تغییر در رفتارها و ارائه بازخورد مناسب از سوی مدیران، ضروری 
 است. 

  یکی از عوامل مؤثر بر موفقیت در ایجاد تغییر بحث یادگیری است که باید به آن
علمی باال و استفاده های توجه بیشتری گردد. الزمه این امر تربیت مدیران با مهارت

از تجربیات محققان دانشگاهی در زمینه آموزش مدیران و تغییر فرهنگ سازمانی 
به سوی سازمان یادگیرنده است. چرا که یادگیری سازمانی و ایجاد سازمان 

هایی است که در جهان رقابتی امروزی برای مواجهه با یادگیرنده یکی از چالش
 تغییر وجود دارد. 

 ف مدیران صنعت در زمینه ارتباط بین یادگیری سازمانی با آمادگی برای عقیده ضعی
تغییر به نوعی بر خالف نتایج علمی سایر تحقیقات است و چالشی است که باید 
برای بررسی آن تحقیقات دیگری نیز انجام گیرد. بدین صورت که با استفاده از 

های رای تغییر در شرکتتجربیات محققان گوناگون سایر ابعاد مؤثر بر آمادگی ب
یابیم که در تحقیقات بیمه شناسایی و سنجیده شود. با مرور ادبیات تغییر درمی

گذشته به رابطه بین یادگیری سازمانی و تغییر بسیار اشاره شده است ولی از نتایج 
تواند در آمادگی برای تغییر شود که عوامل دیگری نیز میاین تحقیق استنباط می

 های بیمه باید برای شناسایی این عوامل همت گمارند. ه مدیران شرکتمؤثر باشد ک

 هایی است که برای ایجاد سازمانی ای یکی از ضرورتدانش علمی مدیران بیمه
چابک باید امروزه وجود داشته باشد که نیازمند فعال بودن بخش تحقیق و توسعه و 

 ای است. آموزش به روز مدیران بیمه
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