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 چکیده

 اهدافشان به دستیابی در هاسازمان شود تامی موجب هاسازمان انسانی در منابع توانمندی کهبا توجه به این

 رکنان امریکا چابکی بر موثر عوامل شناسایی هاست،سازمان مهم هایدغدغه از کارکنان باشند و چابکی موفق

های استراتژی وهدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آموزش بر چابکی . بنابراین رسدضروری به نظر می

علی  -توصیفی هیتو از نظر ما بودهحقیق حاضر از نوع کاربردی تجهاد نصر خوزستان بود.  مؤسسهسازمانی در 

توسعه منابع  وآموزش  استاندارد پرسشنامه تحقیق، از متغیرهای شجسن برای ابزار گردآوری اطالعات. باشدمی

از بهمن  زه ی زمانی مورد بررسیبا شد و گرفته بهره سازمانی چابکی پرسشنامه های سازمانی واستراتژی انسانی،

 باشدنفر می 225 جهاد نصر به تعداد مؤسسهامل تمامی کارکنان جامعه آماری ش بود. 1397تا تیر ماه  1396

وزیع گردید. تنفر به عنوان نمونه مشخص و به همین تعداد پرسشنامه  137که با استفاده از فرمول کوکران 

بندی شدند. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و خبرگان، لیکرت درجه امتیازی طیف ها بر اساسپرسشنامه

ای بررسی آمارهای ( مورد تایید قرار گرفت. بر76/0ی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ )و پایای

ر چابکی و باستفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش  Lisrelو  Spssتوصیفی و استنباطی از نرم افزارهای 

 جهاد نصر تأثیر مثبت و معناداری دارد. مؤسسههای سازمانی در استراتژی
 

 صر، چابکی سازمانی، مؤسسه جهاد نهای سازمانیآموزش، استراتژی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

از آنجا که تکنولوژی به سرعت رشد میکند بنابراین کارکنان متخصص و ماهر هم در زمان کوتاهی پس از 

به شمار گذاری پر سودی  آموزش نیروی انسانی سرمایه. استخدام نیازمند دریافت دانش و مهارت میباشند

میآید، که بازده آن در واقع یک امر حیاتی و اجتناب نا پذیر است که باید به طور مستمر در سازمان مورد توجه 

های کارکنان در سازمان است و باعث به قرار گیرد، چرا که آموزش یکی از راههای اصولی و منطقی هدایت تالش

یل و به وجود آمدن حسن انعطاف پذیری فکری الزم در کارگیری استعدادهای نهفته، به کار اندازی قدرت تخ

منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می (. 1392همکاران،  کش و. )صبرکارکنان خواهد شد

اگر  دشومی انسانی نیروی کارآمدی موجب و فردی کاری مهارتهای سطح اءموثر با ارتق آموزشی ظامندهند. 

 سازمان هایتالش باشد، عمالا  وکار ایجاد نشدهو کسب زمان با نیازهای کارآمد نباشد و متناسب زشیآمو نظام

 دارند، نخواهد رسید. مناسبتری شرایط که با کشورهایی مقایسه قابل نتایج به انسانی نیروی توانمندسازی برای

 ها آن توانمندی که انسانی است منابع هاسازمان مهم منابع زا (. بنابراین می توان گفت یکی1388پور، )فرخ

 مهم هایدغدغه از چابکی کارکنان رو باشند از این موفق اهدافشان به دستیابی در هاسازمان شود می موجب

 از ( یکی2001) 1ژانگ و شریفی اعتقاد به .ضروریست کارکنان چابکی بر موثر عوامل شناسایی و ستهاسازمان

 طبقه ( در1999) 2سرکیس و یداست. م کارکنان نزد بودن چابک به نیاز احساس چابکی، هایمحرك رینتمهم

 کارکنان بر چابکی علمی و تئوریک های آموزش توانمندی، دانش، چون عواملی انسانی منابع حوزه چابکی بندی

 توانندمی 4تخصصی چند موزشآ طریق از کارکنان هستند، ( معتقد2004) 3وان هوپ اند. همچنیندانسته موثر

 (.1392رسانند )اسماعیلی و همکاران،  یاری مناسب عملکرد به دستیابی در را سازمان و شده چابک

حفظ  نگهداری و آموزش می تواند به عنوان فرایند اکتساب توانایی یا( بیان می نماید که 1914هامبلین )

 کارکنان ا رفتارتی مختلف به دنبال تدارك تجربیاتی است اساساا آموزش در بخش ها. تعریف شود توانایی موجود

 به آن از هک ماهر و زبده های انسان پرورش .را در قلمروهای مهارت ها، دانش و نگرش توسعه و بهبودبخشد

 جهان در پیشرفت و بقا برای هاسازمان که است ناپذیری اجتناب ضرورت شود، می یاد انسانی منابع توسعه عنوان

 مدیریت یاصل وظایف از یکی عنوان به آموزش دلیل همین به نیازمندند؛ بدان سخت امروزی تحول و رپرتغیی

 موردتوجه مهم املع عنوان به سازمانی تغییرات یا توسعه های برنامه تدوین در همواره و بوده مطرح انسانی منابع

ف ن در انجام وظایگی به توانایی کارکنارسیدن به اهداف سازمان بست(. 1394)خسروی پور و فاتح،  گیرد قرارمی

توانند بفراد محوله و انطباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب میشود تا ا

کش و ر)صب ایندبیفز متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیتشان را ادامه داد و بر کارایی خود

 (.1392همکاران، 

                                                           
1 Sharifi & Zhang 

2 Meade & Sarkis 

3 Hopp & Van Oyen 

4 Cross Training 
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ن به ای« ازمانسبررسی تأثیر سواد اطالعاتی کارکنان بر چابکی »( در پژوهش خود 1395سا و همکاران )طبر 

سترسی دهای سواد اطالعاتی اعم از: تشخیص ماهیت و وسعت اطالعات، که تأثیر تمامی مؤلفهنتیجه می رسند 

اده از بلی، استفقشده به دانش انتخاب مؤثر و کارا به اطالعات، ارزیابی اطالعات و منابع آنها و تلفیق اطالعات

داری مثبت صورت معنیاطالعات برای رسیدن به منظوری خاص و آشنایی با موارد حقوقی، بر چابکی سازمان به

نتیجه می « ابکیچابعاد و مدل های » ( در مطالعه ی خود تحت عنوان1395. ایرجی و ایرجی )شودارزیابی می

 را آن و باشند یفیتک توسعۀ فکر به کماکان باید کیفیت، از قبولی قابل سطح ستیابید از پس هاسازمانگیرند که 

 .نمایند ظیمتن و تهیه اطمینان قابلیت بهبود جهت را هایی راهکار و ها حال،برنامه عین در نکنند، فراموش

 به باید هامانساز ،قبل فعالیت دو تداوم عین در آمد، دست به اطمینان قابلیت از قبولی قابل سطح که هنگامی

 به توانند می هاسازمانپذیری، انعطاف قابلیت عرصۀ در آمیز موفقیت بهبود بر مبتنی، آورند روی پذیری انعطاف

 بندی ولویتا و شناسایی»( در مطالعه ی خود با عنوان1392اسماعیلی و همکاران )بردارند. گام چابکی سمت

 منابع هاسازمان ممه منابع از دارند که یکیاظهار می« ایران خودرو درصنعت انسانی منابع چابکی بر موثر عوامل

چابکی  رو ازاین .باشند موفق اهدافشان به دستیابی در هاسازمان شودمی موجب ها آن توانمندی که انسانی است

 ،پژوهش این در ضروریست. کارکنان چابکی بر موثر عوامل شناسایی و ستهاسازمان مهم های دغدغه از کارکنان

 نظر اساس چابکی بر بعد شش در و بندی دسته گذشته هایپژوهش اساس بر کارکنان چابکی بر مؤثر عوامل

 عامل 13 از که است این از حاکی بررسی شود. نتایجمی ارزیابی ایران خودروسازی صنعت در مشغول کارشناسان

 شتیبانیپ و تشویق تخصصی، چند آموزش ،چابکی به نیاز احساس همدلی، چون: مشارکت، عواملی شده شناسایی

 کارکنان بکیچا بر بیشتری اثر مسئله حل توانمندی و شغل سازی غنی خود، برانگیختن مدیریت روابط، مدیریت،

 دارد.  ایران صنعت خودرو در

آموزش شرکت در تایوان انجام داد بیان کرد که سرمایه اجتماعی و  432ای که در  در مطالعه( 2018) 1لیو

     همچنین بیان کرد که سرمایه ساختاری و  یو.های قوی در انتقال دانش هستند  سازمانی پیش بینی کننده

ارهان و .خواهد شد و بهبود چابکی سازمان ای با تأثیر بریادگیری سازمانی باعث انتقال اثربخش دانش رابطه

 با توجه به د؟یانی هدفمند را اجرا می کنسازم فراموشی موضوع ایپژوهشی که با عنوان آ در(  2017) 2همکاران

با فراموشی سازمانی هدفمند متفاوت  سازمان اند: ساختار دانشی گرفته جهیانجام شده دو نت یها مصاحبه

 گریکدیسازمانی هدفمند با  فراموشی ها و نوع مصاحبه یسازمان بر مبنا یدیکل یژگیهایو نکهیا میباشد و دوم

گسترش نوع شناسی استراتژی »( در مطالعه ی خود تحت عنوان 2014) 3همکاراند. هلمینگ و باشمرتبط می

عوامل  انگرینما مارستانیب هایاستراتژینتخاب بیان می کنند که ا« میلز و اسنو به بخش بیمارستان آلمانی

ها  مارستانیب کیاستراتژ یانتخاب ها انیم یمطالعه تفاوت ها نیو بقا است. ا یمرتبط با عملکرد سازمان اریبس

 اسنوو  لزیشده توسط ما شنهادیپ ینشان دهنده نوع شناس یاستراتژ یابیو ارز فیتعر نیکند. ا یم یابیرا ارز

                                                           
1 Liu   

2 Erhan 

3 Helmig, Hinz & Ingerfurth 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851014001638#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851014001638#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851014001638#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851014001638#!
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هفت نوع  ،یبه طور کل. کننده، تفکر و راکتور لیمدافع، تحل :دهند یم صیرا تشخ یاستراتژ وعاست که چهار ن

 یوجود دارد. استراتژ یبیترک زیخاص سه نوع متما شود. به طور یظاهر م لیتحل نیاز ا زیمتما یاستراتژ

و محل.  تیاما نه به مالک است،آموزش  تیو وضع مارستانیمربوط به اندازه ب کیستماتیانتخاب به طور س

از  جیکند. نتا یم هیآنها را توج انیم زیتما ،یهفت نوع مختلف استراتژ یدر عملکرد برا یقابل توجه انسیوار

را که در آن  یسازمان نهیزم دیگذاران با استیکند. س یم یبانیخاص صنعت پشت یتژانتخاب استرا دهیا

 و زارعدینی کند. لیو تحل هیکنند، تجز یعمل کرده و مداخله م یمدن و یاسیس یابزارها قیها از طر مارستانیب

 با غذایی ادمو صنعت در کارکنان چابکی بر هیجانی هوش اثر بررسی به خود پژوهش در نیز( 2012) 1یوسفی

 چابکی و هیجانی هوش بین ارتباط دهنده نشان نتایج، که اند، پرداخته مراتبی سلسله رگرسیون روش از استفاده

از اهداف مهم و دغدغه  یکیکه  یبه چابک دنیرس یبحث آموزش در راستا تیبا توجه به اهماست.  کارکنان

 رود. یها به شمار مسازمان یها

 

 شناسی پژوهشروش

تحقیق  در مجموع یمایشی و علی است.پ -توصیفی روش، مبنای و بر کاربردی هدف لحاظ عه حاضر ازمطال

ی ا. در این تحقیق هدف کشف دانش تازهباشدمیعلی  -توصیفیو از نظر ماهیت  بودهحاضر از نوع کاربردی 

 تتر تحقیقاعبارت دقیق به کند.ورده یا فرآیندی در واقعیت دنبال میآاست که کاربرد مشخصی را درباره فر

ر دارد. کاربردی تالشی برای پاسخ دادن به یک معضل و یک مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود د

رای حل وند بها، اصول و فنونی که برای تحقیقات پایه تدوین می شقات کاربردی نظریه ها، قانونمندیتحقی

توصیفی  ا رویکردعلی تطبیقی ب پژوهش انجام این روشبراین بنا .شوندمسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می

آموزش و توسعه  ندارداستا پرسشنامه تحقیق، از متغیرهای سنجش ابزار گردآوری اطالعات برای. باشدمی تحلیلی

 از زمانی مورد بررسی شد و بازه ی گرفته بهره سازمانی چابکی پرسشنامه سازمانی و هایاستراتژی منابع انسانی،

نفر  225د جهاد نصر به تعدا مؤسسهبود.جامعه آماری شامل تمامی کارکنان  1397تا تیر ماه  1396بهمن 

د  پرسشنامه توزیع تعدابه همین و به عنوان نمونه مشخص نفر  142 کوکرانکه با استفاده از فرمول  باشدمی

 برای .باشدیمعدد  137ه های صحیح شناممجموع پرس بود. بنابراینپرسشنامه ناقص  5گردید که در بین آنها 

صاحب نظران و  روایی پرسشنامه توسط است. شده لیکرت استفاده امتیازی طیف از هاپرسشنامه سؤاالت به پاسخ

 برای بررسی رفت.گمورد تایید قرار  (76/0) خبرگان، و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ

 استفاده شد. Lisrelو  Spss هایاز نرم افزار آمارهای توصیفی و استنباطی

                                                           
1 Zardeini & yousefi 



 مؤسسه جهاد نصر های سازمانی دربررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی

120 

 

 هایافته

ها دریافت و مورد تجزیه و تحلیل عدد پاسخنامه تکمیل شده توسط آزمودنی 137چنانچه گفته شد تعداد 

؛ از نظر درصد زن بودند 8/24درصد از نمونه آماری مرد و  2/75قرار گرفت، بر این اساس مشخص شد که 

از ل بودند؛ سا 46درصد باالی  7/8سال،  45تا  36درصد بین  3/53سال،  35کمتر از درصد  38وضعیت سنی، 

یسانس و درصد دارای مدرك فوق ل 4/23درصد لیسانس و  8/62درصد فوق دیپلم،  9/13نظر سطح تحصیالت، 

 10تا  5ن درصد بی 6/22سال،  5درصد دارای سابقه کار کمتر از  8/43ی کار، باشند؛ از نظر سابقهدکتری می

 سال سابقه داشتند.  16درصد باالی  2/10سال و  15تا  11درصد بین  4/23سال، 

تفاده شد. فرض اسمیرنوف اس -های پژوهش از آزمون کلموگروف منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهبه

درصد  95سطح سمیرنوف در ا -ها نرمال باشند و از آزمون کلموگروفصفر به این صورت انتخاب شد که داده

داری آزمون شود برای کلیه متغیرهای تحقیق، سطح معنیطور که مالحظه می(. همان1استفاده گردید )جدول 

 Z مقدار که با توجه بهدهد. راه دیگر این ها را مورد تائید قرار میاست که فرض نرمال بودن داده 05/0باالتر از 

رصد د 95بود، با  -96/1از  تربزرگ+ و 96/1از  تروچککیرنوف در جدول اگر مقدار آن اسم -کلموگروف

ع یگر توزیارت دارد و به عبی مشاهده شده و مورد انتظار تفاوتی وجود ندهایفراوانبین  توان گفتمی اطمینان

 جامعه نرمال است.

 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق –نتایج آزمون کلموگروف  .1جدول 

 میزان احتمال Z آماره  میانگین نام متغیر

8217/3 پاسخگویی  078/0  052/0  

0479/3 شایستگی  108/0  080/0  

6788/3 انعطاف پذیری  143/0  053/0  

6964/3 سرعت  119/0  100/0  

7985/3 تدافعی  092/0  054/0  

0511/4 آینده نگری  109/0  063/0  

7664/3 تحلیلگر  094/0  066/0  

0511/4 واکنشی  109/0  054/0  

6861/3 آموزش  501/0  084/0  

6077/3 توسعه  115/0  062/0  

 ف مشخص شده است که تمامی متغیرهااسمیرنو –آزمون کلموگروف  1 جدول نتایج ارائه شده در به با توجه

گیری در گام اول، همچنین بررسی و ی و تایید الگوهای اندازهپس از بررس. باشدمیاز توزیع نرمال برخوردار 

 استفاده شد. پژوهشهای معادالت ساختاری برای تست فرضیه تایید مدل کلی پژوهش در گام بعدی از
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که نشان  باشدمی 043/0( در مدل انتخاب شده برابر RMSEAجذر میانگین مجذورات خطای تقریب )

 .باشدمینشان دهنده ارتباط معناداری قوی مدل  چنین، هممدل خوب با دهنده برازش

 مدلهای برازش شاخص .2جدول 

 گیرینتیجه مقدار شاخص در الگوی مورد نظر معیار مقبولیتو شاخص 

5≤df /2Χ≤1 4 .برازش الگو مناسب است 

GFI≥0/90 941/0 .برازش الگو مناسب است 

AGFI≥0/8 88/0 .برازش الگومناسب است 

RMR≤0/05 043/0 .برازش الگو مناسب است 

NFI≥0/90 954/0 .برازش الگو مناسب است 

CFI≥0/90 98/0 .برازش الگو مناسب است 

TLI≥0/90 901/0 .برازش الگو مناسب است 

الت لب معادها، مدل کلی پژوهش در قاگیری، جهت آزمون فرضیهپس از تایید هر یک از الگوهای اندازه

 نشان داده شده است. 2نمودار در  که شد ساختاری نمایش داده

 
 ب مسیر مدل معادالت ساختاری مدل.تحلیل مسیر و ضرائ .1 نمودار

 ود دارد.ری وجبا توحه به خروجی نتایح نرم افزار لیرزل بین آموزش و چابکی سازمان رابطه مثبت معنادا

های ین گویهب کورا توجه به خروجی مذهمینطور استراتژی سازمانی نیز بر چابکی سازمانی تاثیر مثبتی دارد. ب

ی دارد. ثیر کمتریز تاتحلیلگر بیشترین تاثیر بر استراتژی سازمانی دارد. تدافعی نیز بین مولفه های استراتژی ن

 شایستگی نیز عامل تاثیر گذاری مهمی بین گویه های زیر مجموعه چابکی سازمانی دارد.
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 tزمون آ -معادالت ساختاری مدل  تحلیل مسیر و ضرائب مسیر مدل .2نمودار 

 .شوندها نیز تایید میفرضیهدرصد تایید و  95اساس نتایج حاصل، مدل نیز در سطح اطمینان  بر

 

 گیریبحث و نتیجه

 .ی دارددارجهاد نصر تأثیر معنا مؤسسهآموزش بر چابکی سازمانی سازمانی درفرضیه اول: 

و به ازای یک  باشدمی 45/0مثبت و میزان تاثیرگذاری آن  ضریب متغیر مستقل آموزش بر چابکی سازمانی 

  50/8برابر با   tه دهد. و میزان آمارافزایش می 21/0واحد تغییر در آموزش متغیر چابکی سازمانی را به میزان 

( 2018(، لیو )1392ران )(، اسماعیل و همکا1395. نتایح این فرضیه با نتایج مطالعه طبرسا و همکاران )باشدمی

 . باشدمیو هلمینگ و همکاران همسو 

 .جهاد نصر تأثیر معناداری دارد مؤسسهسازمانی در  هایاستراتژیموزش بر فرضیه دوم: آ

تی ادار مثبر معنبا توجه به نتایج معادالت ساختاری نشان داده شده است که آموزش بر استراتژی سازمان اث

. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه باشدمی 40/7زان آماره معنادرای آن و می 37/0دارد و این تاثیر گذاری برابر با 

آموزش و زه امرو ( سازگاری دارد.2007( و ایراوانی و همکاران )1390(، جلودار )2017ارهان و همکاران )

توسعه و  مدیریت دانش، مهمترین دارایی برای سازمانها محسوب میشود. مدیریت دانش فرایند کشف، کسب،

ت ازمان اسسب در ایجاد، تعلیم و نگهداری، ارزیابی و به کارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناس

ابی رای دستیبناسب مکه از طریق ایجاد پیوند بین منابع انسانی، فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری 

 .گیرد به اهداف سازمانی صورت می
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ویژگی  باشد.بقاء و پیشرفت شرکتها در محیط پویای امروزی، چابکی آنها می یکی از مهمترین فاکتورهای

من تا ض اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان است. در چنین محیطی عملکرد شرکتها چگونه باید باشد

یز نیریت حفظ موقعیت خود در محیط، حداکثر منفعت را از تغییرات کسب نموده و پیش رفت کنند. علم مد

ئولیت وصی، مساست. مدیریت اعم از آنکه در بخش دولتی باشد یا خص را شاهد بوده تحوالتیر این اصل، بناب

ین اارد. به هده دبکارگیری صحیح و مناسب عوامل تولید را در جهت اهداف سه گانه سازمان، کارکنان و دولت بع

 .دلیل، ایفای نقش مدیریت در این عصر، بسیار پیچیده و دشوار است

ری ساختا عوامل محیط چابک است، ساختار سازمانی است. متناسب بودن الزمه ایجادترین تغییری که مهم

ابکی چسیدن به رموضوعات اساسی در  ی و خارجی ازلداختحوالتی و فنی در سازمانها و سازگاری با تغییرات و 

جود مات و ودگرگونیهای خدپذیر از یکسو با شتاب  است. تمایل مدیران به داشتن سازمانی پویا و انعطاف

سته از و خوابه نی ساختارهای خشک، متورم، تنبل، ناتوان در نوآوری و بی توجه نوآوری و... و از سوی دیگر با

ر بسیا بکیودن چاش ساختار سازمانی در فراهم نمقناهماهنگ و ناسازگار است. در این میان مطالعه ن مشتریان،

ه بیر باید ط متغمحی ا و پیشرفت درقا برای رسیدن به چابکی و به منظور بز اهمیت است. بنابراین سازمانهئحا

رفی . از طباشند عتصمیم گیری سریت و نوآور و قدر فای سازماندهی شوند که دارای ساختارهای منعطگونه

ندی سکلت بافرهنگ ساختار سازمانی است که به عنوان  دیگر باید توجه داشت که یکی از زیر ساختهای مهم

 وری سازمانبهره می توانند ساختاری مناسب را خلق کنند که به اثربخشی و مایشود. مدیران مطرحسازمان نیاز 

 .باعث خالقیت و رضایت شود کمک کند و

 راد صاحبـا افـو مسـائل سـازمانی، پیشـنهاد میشـود کـه مدیـران ب مشکالتگیـری در مـورد بـرای تصمیم

ز اتــا  و مســائل ســازمانی، مشــورت کننــد مشکالت، بــرای بررســی نظــر و متخصــص ســازمان

 علـق د و ترفتـن تعهـ باال، جلوگیـری کننـد و باعـث تقویـت روحیـۀ افـراد و تک بعدی هـایتصمیمگیری

بـا  زمانسـا ـم درخاطـر آنـان نسـبت بـه سـازمان شـوند؛ همچنیـن بـرای اسـتفادة شایسـته از ارزشهـای حاک

یز نان و تشـکیل تیمهایی از نیروهای کاردان و متخصص جهت شناسـایی زوایای گوناگون فرهنگ آن سـازم

وزش و آم ف،ضع نقـاط قـوت و ضعـف موجـود، بـا تقویت و تشـویق جنبه های مثبـت واصـاح و تعدیـل موارد

مده آبه دست  نتایج با توجه به .قـرار دهنـد سـازمانی را عاملـی بـرای رشـد عملکـرد کارکنـان سـازمانفرهنگ 

اید بر ب آموزش ده ازاز تحقیق، مـدیران و کارشناسـان ارشـد سازمانها برای ارتقای چابکی سـازمانی بـا اسـتفا

ـذاری گـرمایه سسازی داخلی تمرکز و  های طراحـی مجـدد روابـط کـاری و قلمـرو کاری و یکپارچهروی مؤلفه

دینه وه نهاو شی چگونگی شناسایی، معرفی، و ترویج نمادها و ارزشهای مثبت فرهنگ سازمانی آموزش .کننـد

ی ارزشها ابآنها  آموزش و توسعه کارکنان از طریق برگزاری کارگاهها به منظور آشنایی .سازی آنها در سازمان

نها به آشویق تن آشنایی و همچنی سب با فرهنگ مورد پذیرش سازمان؛ واحاکم بر جامعه و سازمان و رفتار متن

 .مشارکت، کارگروهی، و کلیه مهارتهای کاری
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Abstract 

Considering that human resource capability in organizations causes organizations to succeed in 

achieving their goals and employee agility is one of the important concerns of organizations, 

it is necessary to identify the factors affecting the agility of employees. Therefore, the 

purpose of this study was to investigate the effect of education on agility and organizational 

strategies at Nursing Jihad Institute of Khuzestan. This research is applied in a descriptive-

causal nature. The data gathering tool was used to measure the variables of the research, the 

standard questionnaire of human resources development and education, organizational 

strategies and organizational agility questionnaire. The time interval was from February 2011 

to July 1397. The statistical population consisted of 225 staff members of the Jahad Nasr 

Institute. Using Cochran's formula, 137 individuals were selected as the sample and the same 

questionnaire was distributed. Questionnaires were ranked based on likert scores. Validity of 

the questionnaire was confirmed by experts and experts, and its reliability was confirmed by 

calculating the Cronbach's alpha coefficient (0.76). To investigate the descriptive and 

inferential statistics, Spss and Lisrel software were used. The results showed that education 

has a positive and significant effect on agility and organizational strategies in the Nasr Jihad 

Institute. 
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