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In this study, the organizational learning capabilities consists of management 
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and integration. A questionnaire was employed to measure the variables. The method 
was descriptive and correlational. To test out the assumptions of the study, the Smart-
PLS software was used to employ the structural equation method. The analysis was 
done through Partial Least Square (PLS). The findings suggest that the organizational 
learning capabilities and all of its aspects have a significant positive effect on the 
organizational innovation and the financial performance of corporates. Also, the 
organizational innovation has a significant positive effect on the financial performance 
of corporates.
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ــی،  ــد مدیریت ــای تعه ــامل مؤلفه ه ــازمانی ش ــری س ــای یادگی ــش، قابلیت ه ــن پژوه در ای
دیــدگاه سیســتمی، فضــای بــاز و آزمایشــگری و به اشــتراک گذاری و یک پارچه ســازی 
ــد. روش  ــرده ش ــه کار ب ــش نامه ب ــش پرس ــای پژوه ــنجش متغیره ــرای س ــت. ب ــش اس دان
ــات  ــه ســؤاالت و بررســی فرضی ــود. جهــت پاســخ ب ــوع هم بســتگی ب ــی از ن ــق توصیف تحقی
ــیر  ــل مس ــاختاری و تحلی ــادالت س ــی مع ــزار Smart-PLS از روش بررس ــا نرم اف ــق ب تحقی
ــای  ــان داد قابلیت  ه ــج نش ــد. نتای ــتفاده گردی ــی )PLS( اس ــات جزئ ــل مربع ــه روش حداق ب
یادگیــری ســازمانی و همــة ابعــاد آن بــر نــوآوری ســازمانی و عملکــرد مالــی شــرکت ها تأثیــر 
ــی شــرکت ها دارای  ــرد مال ــر عملک ــازمانی ب ــوآوری س ــن ن ــاداری دارد. همچنی ــت و معن مثب

ــاداری اســت.    ــت و معن ــر مثب تأثی

بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تأثیر قابلیت های یادگیری بر 
عملکرد مالی شرکت های دولتی
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1. مقدمه
پیشــرفت  ها و تغییــرات ســریع در فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات، بــاال رفتــن ســطح انتظــارات جامعــه، 
ــیون  ــتم  هاي اتوماس ــدازي سیس ــک، راه ان ــات الکترونی ــش خدم ــتریان، افزای ــد مش ــاي جدی تقاضاه
اداري، افزایــش رقابــت بیــن ارائه دهنــدگان خدمــات و... همــه و همــه منجــر بــه کاهــش تقاضــا بــراي 
خدمــات ســنتي و افزایــش تقاضــا بــراي خدمــات جدیــد شــده اســت. نــوآوري مهم تریــن عامــل بقــاي 
شــرکت ها شــناخته شــده اســت )Gomes & Wojahn, 2017(. نــوآوری ســازمانی کلیــدی بــرای رونــق 
ــت  ــزوده اس ــاد ارزش اف ــع ایج ــرکت ها و منب ــرای ش ــم ب ــی مه ــک خروج ــی، ی ــا و جهان ــاد پوی اقتص

.)Muninger, Hammedi & Mahr, 2019(

  نــوآوري فراینــدي اســت که از طریق توســعة روش  هــاي جدید دادوســتد و ایجاد راهکارهــا، راه حل  ها، 
محصــوالت و خدمــات، ارزش افــزوده و درجــه  ای از تازگــی را بــراي ســازمان، عرضه  کنندگان و مشــتریانش 
فراهــم مــی  آورد )Wikhamn, 2019(. ســازمان  هاي داراي قــدرت نــوآوري بیشــتر در پاســخ بــه محیط هاي 
متغیــر و ایجــاد قابلیت  هــاي جدیــدي کــه بــه آن هــا اجــازة نیــل بــه نــوآوري بهتــر را می  دهــد، موفق  تــر 
هســتند )Ramírez, Castaneda & Velásquez, 2017(. بــا ایــن وصــف، نــوآوری ســازمانی آن گونه که باید، 
درک نشــده اســت. محققــان بــه اهمیــت نــوآوری ســازمانی بــرای بهبــود عملکــرد اشــاره کرده انــد؛ ولــی 
تاکنــون تحقیقــات تجربــی کافــی بــرای شــرح کامــل ایــن رابطــه انجــام نشــده اســت. اگرچــه پژوهش هــا 
ــر  ــا از اث ــتر پژوهش ه ــد، بیش ــان می  ده ــی را نش ــازمانی تفاوت  های ــوآوری س ــوزة ن ــات در ح و تحقیق
 ســودمند نــوآوری ســازمانی بــر عملکــرد شــرکت حمایــت می  کننــد. بــرای مثــال مازانتــی، پایــن و تورتیــا

ــرکت و  ــرد ش ــن عملک ــت بی ــادار و مثب ــتگی معن ــریح هم بس ــرای تش ــی ب ــل کّم  )2006( از تحلی
ــد،  ــر دارن ــرد بهت ــه عملک ــرکت  هایی ک ــه ش ــد ک ــه گرفتن ــد و نتیج ــتفاده کردن ــازمانی اس ــوآوری س ن
ــج بســیاری از پژوهش هــا،  ــای نتای ــد. برمبن ــرات ســازمانی مشــارکت دارن به طــور گســترده  تری در تغیی
فعالیت  هــای ویــژه ای از نــوآوری ســازمانی، ازقبیــل سیســتم  های مدیریــت کیفیــت و روش  هــای 
 .)Camisón & Villar-López, 2014( مدیریتــی بــا عملکــرد بــاال، اثــر مثبتــی بــر عملکــرد شــرکت دارنــد

ــوآوری  ــه ن ــرض می شــود ک ــن ف ــه ای ــدگاه منبع محــور منجــر ب ــق حاضــر، اســتدالل دی در تحقی
ــرای سیســتمی کــه آن هــا  ــر عملکــرد شــرکت دارد. نوآوری  هــای ســازمانی ب ــر مثبتــی ب ســازمانی اث
ــته ای  ــده رش ــی پیچی ــی خیل ــول سیســتم اجتماع ــور معم ــاص هســتند و به ط ــد، خ ــاد می  کن را ایج
از مشــارکت ها و روابــط بیــن آن هــا را شــامل می شــود. به عــالوه نــوآوری ســازمانی در ماهیــت 
خــود، چیــزی بیــش از نــوآوری تکنولوژیکــی اســت. نــوآوري یکــی از منابــع حیاتــی و کلیــدي مزیــت 
رقابتــی در محیــط درحــال تغییــر فزاینــدة امــروز محســوب می شــود. طبــق نظــر محققــان مدیریــت، 
ــزار  ــر اب ــال، عالوه ب ــن ح ــا ای ــازمان اســت. ب ــرد س ــر عملک ــر ب ــل مؤث ــن عام ــوآوري مهم تری قابلیــت ن
ــج  ــت پشــتیبانی و تروی ــد درجه ــه بتوانن ــد ک ــاز دارن ــه ایجــاد زیرســاخت هایی نی ــی، شــرکت  ها ب فن
ــرای  ــم ب ــیار مه ــوری بس ــة فاکت ــد به مثاب ــود می توان ــن خ ــه ای ــد ک ــرکت ها گام بردارن ــری ش یادگی
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ــه ایجــاد، اکتســاب و ادغــام دانــش  ــاً ب ــط عمدت ــوآوری ســازمانی پیشــنهاد گــردد. ایــن رواب بهبــود ن
ــا مشــتریان، توســعة منابــع و قابلیت  هــای  وابســته اســت کــه بهبــود توانایــی شــرکت بــرای تعامــل ب
جدیــد و انطباقــی در یادگیــری فعاالنــه درجهــت خدمــت بــه مشــتریان و افزایــش عملکــرد شــرکت را 

 .)Garrido-Moreno & Padilla-Melendez, 2011( در کار خــود موجــب می  شــود

ــاز  ــازمانی پیش نی ــری س ــای یادگی ــه قابلیت  ه ــرد ک ــت ک ــه برداش ــوان این گون ــن رو می ت از ای
بســیار مهمــی  بــرای ایجــاد نــوآوری در ســازمان اســت، و ایــن نیــاز درک قــوی ای از دانــش ضمنــی را 
الزم دارد )Brix, 2017(. براســاس فــرض غالــب در ایــن مقالــه، شــرایط ســازمانِی اســتراتژیک الزم اســت 
تــا بــه کســب، اشــاعه و تفســیر دانــش بپــردازد و به صراحــت بیشــتری قابلیــت یادگیــری ســازمانی را 

.)Kragulj, 2016( در خــود پویــا ســازد

ــق  ــرای خل ــی خــود را ب ــراد پیوســته توانای ــاالی یادگیــری ســازمانی، اف ــا ســطوح ب در ســازمان ب
ــب  ــازمانی موج ــری س ــد و یادگی ــش می ده ــت افزای ــوب اس ــاً مطل ــا واقع ــرای آن ه ــه ب ــی ک نتایج
ــه  ــد ک ــب بیاموزن ــور مرت ــراد به ط ــد و اف ــرورش یاب ــترده ای پ ــد و گس ــی جدی ــوی ذهن ــود الگ می ش
ــا  ــازمان هایی ب ــالطین، 1394(. س ــرزاده و س ــادات می ــندی، س ــد )خرس ــر فراگیرن ــا یکدیگ ــه ب چگون
ــم را از  ــا، عالئ ــعة قابلیت ه ــش و توس ــب دان ــوآوری، کس ــویق ن ــل تش ــی، به دلی ــن ویژگی های چنی
محیــط دریافــت، تفســیر و در فرصت هــا اعمــال می کننــد )داورپنــاه و هویــدا، 1396(. قابلیــت 
ــار  ــامل چه ــت ـ ش ــازمان اس ــازمانی در س ــری س ــق یادگی ــروط تحق ــه از ش ــازمانی ـ ک ــری س یادگی
عامــل قابلیــت تعهــد مدیریــت بــرای یادگیــری ســازمانی، داشــتن دیــد سیســتمی بــه اهــداف ســازمان، 
ــرای یادگیــری  ــاز و آزمایشــگری اســت. تعهــد مدیریــت ب انتقــال و یک پارچه  ســازی دانــش و فضــای ب
بــه ایــن معناســت کــه مدیریــت اهمیــت یادگیــری را درک و فرهنگــی را در ســازمان ایجــاد کنــد کــه 
ــای  ــد سیســتمی به معن ــود. دی ــی ش ــازمان تلق ــادی در س ــش ارزشــی بنی ــال دان ــق و انتق کســب، خل
ایــن اســت کــه افــراد مختلــف، بخش هــا و نواحــی ســازمان دیــد واضحــی بــه اهــداف ســازمان داشــته 
باشــند و بداننــد کــه چگونــه می  تــوان بــه توســعة آن اهــداف کمــک کــرد. فضــای بــاز باعــث می  شــود 
ــری خــالق  ــرای یادگی ــن آزمایشــگری ب ــازمانی آزمایــش شــود و ای ــا برون س ــد درون ی ــای جدی ایده  ه
ضــروری اســت. انتقــال دانــش اساســاً از طریــق صحبــت و تعامــل بیــن افــراد ایجــاد می  شــود. محــاوره 
ــرای تشــریک ایده  هــا و  و مذاکــرة افــراد و تیم هــای کاری و جلســات آن هــا، گردهمایی  هــای ایدئالــی ب

.)Aghdasi & Khakzar Befruei, 2009( ــتند ــش هس ــال دان انتق

شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز کــه در شــرق شــهر شــیراز واقــع شــده ، بزرگ تریــن و مهم تریــن 
شــهرک  صنعتــی اســتان فــارس اســت. ایــن شــهرک بــا وســعت تقریبــی 1400 هکتــار )959 هکتــار 
ــی  ــهرک های صنعت ــن ش ــن و مهم تری ــی از بزرگ تری ــی( یک ــاز صنعت ــار ف ــی و 611 هکت ــاز عملیات ف
ــا توجــه بــه مباحــث ارائه شــده بایــد ذکــر کــرد کــه هیــچ پژوهشــی در  کشــور محســوب می شــود. ب
ــوآوری ســازمانی و عملکــرد  ایــران به صــورت تجربــی روابــط بیــن قابلیت  هــای یادگیــری ســازمانی، ن
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ــر کــردن  ــا هــدف پ ــداده اســت. از ایــن رو جســتار حاضــر ب ــرار ن ــی شــرکت را مــورد آزمایــش ق مال
ایــن شــکاف از طریــق مفهومــی کــه درحــال توســعه اســت، انجــام شــده و محققــان به دنبــال بررســی 
ــی در  ــوآوری ســازمانی و عملکــرد مال ــر ن ــری ســازمانی ب ــای یادگی ــه قابلیت  ه ــن مســئله اســت ک ای

ــزرگ شــیراز چــه تأثیــری دارد.  شــرکت های شــهرک صنعتــی ب

2. پیشینة تحقیق
قابلیت هــای  تأثیــر  نــوآوری ســازمانی در  نقــش میانجیگــری  اینکــه مطالعــة  بــه  بــا توجــه 
مهم تریــن  اســت،  جدیــدی  موضــوع  شــرکت  مالــی  عملکــرد  بــر  ســازمانی  یادگیــری 
لوپــز ویــرال  و  کمیســون  می شــود.  بیــان  ادامــه  در  زمینــه  ایــن  در  انجام شــده   مطالعــات 

 )2014( در پژوهشــی بــا عنــوان »نــوآوری ســازمانی به عنــوان عامــل تقویــت کننــده در قابلیت هــای 
ــوآوری  ــای ن ــازمانی و قابلیت ه ــوآوری س ــن ن ــة بی ــرکت« رابط ــرد ش ــی و عملک ــوآوری تکنولوژیک ن
تکنولوژیکــی را ارزیابــی و اثــر آن هــا را بــر عملکــرد شــرکت بــا اســتفاده از چارچــوب نظــری بــا دیــدگاه 
منبع محــور تحلیــل کرده انــد. ایــن پژوهــش گــواه تجربــی از یــک تحقیــق بــر روی 144 شــرکت صنعتی 
اســپانیایی و مدل ســازی یــک سیســتم از توابــع ســاختاری بــا اســتفاده از حداقــل مربعــات جزئی اســت. 
نتایــج به دســت آمده تأییــد کردنــد کــه نــوآوری ســازمانی از توســعة قابلیت هــای نــوآوری تکنولوژیکــی 
حمایــت می کنــد و نیــز اینکــه هــم نــوآوری ســازمانی و هــم قابلیت هــای تکنولوژیکــی بــرای محصــوالت 
 و فرایندهــا می تواننــد بــه عملکــرد عالــی شــرکت منجــر شــوند. هــدف اصلــی پژوهــش کالمــوک و آکار

 )2015( بــا عنــوان »نقــش واســطه  ای قابلیــت یادگیــری ســازمانی در ارتبــاط بیــن نــوآوری و عملکــرد 
ــد  ــازمانی می  توان ــری س ــای یادگی ــا قابلیت  ه ــه آی ــود ک ــن ب ــی« ای ــک چارچــوب مفهوم شــرکت ها: ی
ــا بررســی  ــن منظــور ب ــرد. بدی ــرار بگی ــوآوری و عملکــرد شــرکت ق ــاط ن ــوان واســطه ای در ارتب به عن
مطالعــات پیشــین بــه ایــن نتایــج رســیدند کــه قابلیــت یادگیــری ســازمانی تأثیــر مثبتــی در نــوآوری 
ــی و پیشــینة  ــه بســیاری از مطالعــات تجرب ــا توجــه ب ــن، ب ــر ای و عملکــرد شــرکت می  گــذارد. عالوه ب
ــر عملکــرد  ــوآوری ب ــری مثبــت در شــرکت عملکــرد دارد. اثرگــذاری مثبــت ن ــوآوری تأثی ــق، ن تحقی
ــرا  ــد؛ زی ــش یاب ــازمانی افزای ــری س ــطة یادگی ــش واس ــه از نق ــک نتیج ــوان ی ــد به عن ــرکت می  توان ش
ــا فراینــد توســعة محصــول جدیــد درگیــر اســت و به دســت  قابلیــت یادگیــری ســازمانی از نزدیــک ب
آوردن، به اشــتراک گذاشــتن و ذخیــرة اطالعــات را تســهیل می  کنــد. البتــه مــدل هنــوز اثبــات نشــده 
اســت و بــرای اثبــات آن بــه جمــع آوری داده هــا و انجــام مطالعــات تجربــی نیــاز اســت.  دافیــد و ویتــی

 )2015( در مقالــة خــود بــا عنــوان »توســعة مــدل دانش آموختــة درس سیســتماتیک بــرای یادگیــری 
ســازمانی از طریــق پــروژه« بیــان کردنــد کــه مدل هــای عملــی کــه بــرای یادگیــری ســازمانی وجــود 
دارد، محــدود اســت. به طــور کلــی ایــن پژوهــش نشــان می دهــد مفهــوم یادگیــری ســازمانی چیســت و 
چگونــه بایــد آن را فعــال کــرد. بــا ایــن حــال، یادگیــری ســازمانی از طریــق مــدل پنیــر سوئیســی بــرای 
ــن  ــرژی هســته ای، راه آه ــتی، ان ــای بهداش ــای مراقبت ه ــی و شکســت های سیســتمی در جنبه ه ایمن
ــا اقتبــاس  و ســازمان های مختلــف اجــرا شــده و موفقیت هایــی به دســت آورده اســت. ایــن پژوهــش ب
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از مــدل پنیــر سوئیســی به فعــال کــردن ســازمان پــروژه از طریــق مفهوم  ســازی یادگیــری ســازمانی 
ــه در سراســر شــبکة  از تجــارب پروژه هــای گذشــته و توزیــع موفــق پــروژه می پــردازد و اینکــه چگون
ــردازش و زیرســاخت  ــاوری، پ ــردی، فرهنــگ اجتماعــی، فن ــری ف ــد یادگی ســازمانی از عناصــری مانن
می توانــد بهــره بــرد. در رویکــرد مــدل پنیــر سوئیســی وجــود چندیــن الیــة دفاعــی بــرای به حداقــل 
رســاندن و یــا پیشــگیری از بــروز خطــا طراحــی می شــود. ایــن مــدل وجــود سیســتم دفاعــی متعــدد 
را مطــرح می کنــد کــه به منظــور جلوگیــری یــا کاهــش بــروز خطاهــا طراحــی شــده و بــه مــدل پنیــر 
سوئیســی معــروف اســت. ایــن مــدل الیه هــای دفاعــی سیســتم را بــه الیــه هــای پنیــر تشــبیه می کنــد 
ــک  ــی هســتند. حضــور ی ــص در ایمن ــه نشــان دهندة نق ــوراخ هایی دارد ک ــا س ــدام از الیه ه ــه هرک ک
ــة ناگــواری نشــود؛ چــون الیه هــای دیگــر به عنــوان  ــه ممکــن اســت باعــث حادث ســوراخ در یــک الی
محافــظ عمــل می کننــد. ولــی اگــر ســوراخ های هــر الیــه در امتــداد هــم قــرار گیرنــد، خطــا به وقــوع 
می پیونــدد کــه نشــان از نبــود الیه هــای دفاعــی برای پیشــگیری از بــروز خطا بوده اســت.  گومــز و ووجن

ــه در  ــی: مطالع ــوآوری و کارای ــازمانی، ن ــری س ــای یادگی ــوان »قابلیت ه ــا عن  )2017( در پژوهشــی ب
ــری ســازمانی  ــای یادگی ــر قابلیت ه ــل تأثی ــه و تحلی ــال تجزی شــرکت های کوچــک و متوســط« به دنب
ــق  ــن تحقی ــد. ای ــط بوده  ان ــک و متوس ــرکت های کوچ ــازمانی ش ــرد س ــه و عملک ــرد نوآوران ــر عملک ب
تحــت رویکــرد کّمــی، بررســی توصیفــی و علّــی و مقطعــی انجــام شــد. تعــداد 92 نمونــه در صنعــت 
نســاجی بررســی شــد. داده  هــا بــا اســتفاده از روش مــدل معــادالت ســاختاری مــورد تجزیــه و تحلیــل 
قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد قابلیــت یادگیــری ســازمانی عملکــرد نوآورانــه را تحــت تأثیــر قــرار مــی 

دهــد، بــا ایــن حــال، نفــوذ از قابلیــت یادگیــری ســازمانی برعملکــرد ســازمانی معنــادار نبــود.  

3. مبانی نظری

3ـ1. یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی  
بزرگ تریــن خصوصیــت و مزیــت ســازمان  هاي قــرن بیســت و یکم را داشــتن قابلیــت نــوآوري 
می  دانــد. نــوآوري تنهــا روشــی اســت کــه ســازمان  ها می  تواننــد بــه موقعیتــی برتــر در رقابــت دســت 
یابنــد )Ravichandran, 2018(. ســازمان  ها در قــرن بیســت ویکم بی وقفــه بــا تغییــر مواجه انــد و 
ــا و رشــد  ــد. بق ــد تولیــد کنن ــد و دانایــی جدی ــاد بگیرن ــد ی ــه بای نکتــة کلیــدی ایــن اســت کــه چگون
ــر  ــگام و مناســب دربراب ــرای واکنــش به هن ــی ب ــی مســتلزم توانای ــر کنون ــای پُرتغیی ــازمان ها در دنی س
ــرات محیطــی  ــا و تغیی ــد ضرورت ه ــی محیطــی اســت. فقــط ســازمان هایی می توانن تغییرهــای پی درپ
را به موقــع پیش بینــی کننــد و بقــای خــود را در محیــط دائمــاً متغیــر ادامــه دهنــد کــه بــر یادگیــری 

ــی  زاده، کردنائیــچ و مشــبکی، 1389(.  ســازمانی تمرکــز و تأکیــد کننــد )خانعل

یادگیــری ســازمانی مقولــه ای اســت کــه هــم در بقــای ســازمان و هــم در کســب موفقیت هــای آن در 
صحنــة رقابــت نقــش دارد. صاحب نظــران اتفاق نظــر دارنــد کــه یادگیــری ســازمانی مفهومــی پیچیــده 
و چندبُعــدی اســت و بــه همیــن دلیــل یافتــن تعریفــی واحــد از آن کــه مــورد پذیــرش بســیاری باشــد، 
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ــون  ــم تمپلت ــود دارد. به زع ــازمانی وج ــری س ــددی از یادگی ــف متع ــوار اســت )Brix, 2017(. تعاری دش
)2002(، یادگیــری ســازمانی مجموعــه ای از اقدام هــای ســازمانی ماننــد کســب دانــش، توزیــع اطالعــات، 
تفســیر اطالعــات و حافظــه اســت کــه به صــورت آگاهانــه یا ناآگاهانــه بــر تحــول مثبــت ســازمانی اثــر 
ــار،  ــر رفت ــری در تغیی ــش یادگی ــه نق ــه ب ــا توج ــز ب ــوال )2003( نی ــرز و دل ــز، پ ــذارد. وردریگوئ می گ
ــد.  ــار ســازمانی می دان ــرای پشــتیبانی و حمایــت از تغییــر رفت یادگیــری ســازمانی را فراینــد جمعــی ب
ــق آن  ــازمان از طری ــه س ــد ک ــف می کنن ــدی تعری ــازمانی را فراین ــری س ــیوا )2008( یادگی ــرا و ش آلگ
یــاد می گیــرد و ایــن یادگیــری به معنــای هرگونــه تغییــر در مدل هــای ســازمانی اســت کــه منجــر بــه 

بهبــود یــا حفــظ عملکــرد ســازمان شــود.  

ســازمانی  یادگیــری  اندازه گیــری  بــرای  را  مؤلفــه  ســه   )2001( ماتیــال  و  ماکــی  الهتیــن 
ــال  ــه و انتق ــری؛ تجرب ــد رهب ــی و تعه ــد؛ توانای ــت و مقاص ــودن مأموری ــفاف ب ــد: ش ــن کرده ان تدوی
گــروه  چهــار  در  را  ســازمانی  یادگیــری  مکانیســم های   )2003( فولــی  و  آرمســترانگ  دانــش. 
یادگیــری؛  و  رشــد  ضرورت هــای  و  نیازهــا  شناســایی  یادگیرنــده؛  کرده انــد: محیــط  شناســایی 
کوبــررا و  لورنــت  گــومز،  کار.  محیــط  در  یادگیــری  کاربــرد  یادگیــری؛  نیازهــای   تحقــق 
ــد،  ــازمانی نامیده ان ــری س ــای یادگی ــا را قابلیت ه ــه آن ه ــازمانی ک ــری س ــة یادگی ــار مؤلف  )2005( چه
ــوده اســت. مؤلفه هــایی  ــد. روش مــورد اســتفادة آن هــا مــدل معــادالت ســاختاری ب اســتخراج کرده ان
ــاز و آزمایشــگری،  ــد سیســتمی، فضــای ب ــت، دی ــد مدیری ــد از: تعه ــد، عبارت ان ــه اســتخراج کرده ان ک
ــرد ارائه شــده  ــن رویک ــرد کامل تری ــن رویک ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــش. ب ــازی دان ــال و یک پارچه س انتق
درخصــوص ابعــاد و مؤلفه هــای یادگیــری ســازمانی اســت، در پژوهــش حاضــر از ایــن مؤلفه هــا بــرای 

بررســی یادگیــری ســازمانی اســتفاده شــده اســت.  

ــدار  ــی پای ــت رقابت ــاد ارزش و مزی ــازمان ها به منظــور ایج ــرای س ــی ب ــم و حیات ــل مه ــوآوری عام ن
در محیــط پیچیــده و متغیــر امــروزی اســت. ســازمان هایی کــه نــوآوری بیشــتری دارنــد، در پاســخ بــه 
ــد داشــت. فراینــد  ــد عملکــرد بهتــری خواهن ــر و ایجــاد و توســعة قابلیت هــای جدی محیط هــای متغی
نــوآوری شــامل کســب، انتشــار، اســتفاده از دانــش جدیــد و موجــود اســت. پذیــرش نــوآوری ســازمان 
ــا توانایــی آن در اســتفاده از منابــع دانــش خــود مرتبــط اســت )برومنــد و رنجبــاری، 1388(.  دقیقــاً ب
ــا شکســت  ــد، ب ــظ کن ــوآوری خــود را حف ــد ن ــر ســازمان نتوان ــه اگ ــد ک ــا کرده ان ــر ادع ــات اخی مطالع

.)Daft & Krause, 2004( مواجــه خواهــد شــد

ــرای حــل مســئله  ــد ب ــد و مفی ــدة جدی ــوع ای ــر ن ــردآوری ه ــد گ ــوآوری را فراین ــز )1989( ن کانت
می خوانــد و معتقــد اســت نــوآوری شــامل شــکل گرفتــن ایــده، پذیــرش و اجــرای آن اســت )بــه نقــل 
از احمــدی و پیشــدار، 1389(. نــوآوری اختــراع تــاز ه ای از دانــش یــا توســعة اطالعــات جدیــدی نظیــر 
ــرای اســتفاده  ــوی ب ــز ن ــای چی ــوآوری به معن ــارت دیگــر، ن ــه عب ــه اســت؛ ب ــا فرضی ــوری ی ــوم، تئ مفه
ــل اســتفادة ســازمانی اســت و ایــن  ــه اشــکال قاب ــا ب ــل ایده ه ــوآوری ســازمانی مســتلزم تبدی اســت. ن
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 Damanpour, Szabat & Evan,( ــود ــه می ش ــه کار گرفت ــازمانی ب ــرد س ــبرد عملک ــرای پیش ــده ب ای
1989(. به طــور کلــی نــوآوری مجموعــه ای از دانــش، ایــده، روش هــا و مهارت هایــی اســت کــه ممکــن 
 Andersson,( ــد ــرکت باش ــی ش ــد و رقابت ــیوه های تولی ــرای ش ــرد ب ــایی منحصربه ف ــت ویژگی ه اس
ــت. در  ــیعی از نوآوری هاس ــف وس ــان دهندة طی ــف نش ــن تعری Lindgren & Henfridsson, 2008(. ای
بــازار جهانــی، شــرکت بایــد توانایــی شناســایی فرصت هــای جدیــد، توانایــی طراحــی مجــدد فنــاوری و 

.)Teece, 2000( ــرای کســب مزیــت رقابتــی را داشــته باشــد دانــش کافــی  ب

ــن  ــر ای ــری اســت. ب ــوان یادگی ــی ت ــاز رقابت ــن امتی ــد کســب وکار، بزرگ تری ــای جدی در پارادایم ه
ــور و  ــد )حاجی پ ــاد بگیرن ــا ی ــر از رقب ــریع تر و بهت ــر، س ــه زودت ــد ک ــازمان هایی موفق ترن ــاس، س اس
ــه افزایــش  ــراری فعالیت هــای قابلیــت یادگیــری ب نظرپورکاشــانی، 1389(. به عقیــدة پژوهشــگران، برق

ــود: ــرح می ش ــر مط ــای زی ــن فرضیه ه ــود )Montalvo, 2004(. بنابرای ــر می ش ــوآوری منج ــرخ ن ن

فرضیة اصلی 1: قابلیت های یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد. 

1ـ1. تعهد مدیریت بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.

1ـ2. دیدگاه سیستمی بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.

1ـ3. فضای باز و آزمایشگری بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.

1ـ4. به اشتراک گذاری و یک پارچه  سازی دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.

3ـ2. ارتباط بین قابلیت های یادگیری سازمانی و عملکرد 

ــیدن  ــت رس ــد، جه ــده را می پذیرن ــازمان یادگیرن ــا س ــازگار ب ــتراتژی س ــه اس ــازمان هایی ک س
Ellinger, Ellinger, Yang & How-( ــد ــر می کنن ــه و تفک ــرکت اندیش ــرد ش ــت در عملک ــه موفقی ب

ton, 2002(. قابلیت هــای یادگیــری ســازمانی مکانیســمی را ایجــاد می کنــد کــه از طریــق آن 
ــازار،  ــای ب ــایی نیازه ــه، شناس ــان و هزین ــش زم ــا در کاه ــع و قابلیت ه ــی از مناب ــی و ترکیب هماهنگ
Prie-( درضایــت مشــتری و پاســخ بــه تغییــرات در محیط هــای ارزش افــزوده به دســت می آیــ

طرح هایــی  آزمایــش  بــا  همچنیــن  ســازمانی  یادگیــری  قابلیت هــای   .)to & Revilla, 2006
ــن آزادی   ــازمان و همچنی ــارج از س ــا خ ــان ب ــل کارکن ــب وکار، تعام ــای کس ــود فراینده ــت بهب درجه
کارکنــان در محیــط داخلــی شــرایط را جهــت تعهــد و رضایــت کارکنــان و درنتیجــه افزایــش 
ــینکوال ــر و س ــای بیک ــق گفته ه ــد )Chiva & Alegre, 2009(. طب ــت می کن ــرکت تقوی ــرد ش  عملک

ــج  ــرد: 1. تروی ــر ک ــرح ذک ــن ش ــه ای ــوان ب ــازمانی را می ت ــری س ــتقیم یادگی ــر مس  )1999(، تأثی
ــؤال از  ــش؛ 2. س ــاد دان ــه ای از ایج ــة نتیج ــزی و به منزل ــت مرک ــوان صالحی ــد به عن ــری مول یادگی
ــد به جــای  ــردن اســتراتژی بازارمحــور، توســعة محصــول جدی ــال ک ــد دنب ــدت مانن مفروضــات بلندم
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ــورد  ــم های بازخ ــا مکانیس ــاً ب ــتری صرف ــت مش ــه رضای ــق اینک ــازار؛ 3. تحق ــری ب ــرای رهب ــالش ب ت
مشــتری کامــل نمی گــردد، امــا اختــالالت نوآورانــة حداکثــر تــوان مــورد نیــاز را می توانــد شــکل دهــد. 
همچنیــن قابلیت هــای یادگیــری ســازمانی مدیــران را بــه مداخــالت خــاِص مــورد نیــاز بــرای توســعة 
ــت  ــترک جه ــای مش ــروه، پروژه ه ــار گ ــی، آث ــات هفتگ ــمینارها، جلس ــوزش، س ــد آم ــری، مانن یادگی
 .)Goh, 2003( ــد ــج می کن ــازمان، تروی ــداف س ــم انداز و اه ــت، چش ــان مأموری ــح در بی ــز واض تمرک
ــان  ــان کارکن ــری ســازمانی ایجــاد چشــم اندازی مشــترک در می ــای یادگی ــب، قابلیت ه ــن ترتی ــه ای ب
ــالش  ــه ت ــد و ب ــهیل می کن ــازمان تس ــم انداز س ــی و چش ــة کنون ــان مرحل ــکاف می ــرای درک ش را ب

ــود.   ــر می ش ــره وری منج ــش به ــت افزای درجه

فرضیة اصلی 2: قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد.

2ـ1. تعهد مدیریت بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد.

2ـ2. دیدگاه سیستمی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد.

2ـ3. فضای باز و آزمایشگری بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد.

2ـ4. به اشتراک گذاری و یک پارچه  سازی دانش بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد.

3ـ3. نوآوری سازمانی و عملکرد 
ــی  ــت رقابت ــطه از مزی ــع بالواس ــک منب ــازمانی ی ــوآوری س ــور، ن ــدگاه منبع مح ــتدالل دی ــق اس طب
محســوب می شــود کــه بــه بهبــود عملکــرد می انجامــد )OECD, 2005(. دیــدگاه منبع محــور 
تفاوت هــا را در عملکــرد کســب وکار به عنــوان نتایــج ویژگی هــای داخلــی ســازمان ها می پذیــرد. 
ــا دارایــی اســتراتژیک مزیــت رقابتــی  فــرض اصلــی ایــن رویکــرد آن اســت کــه فقــط شــرکت های ب

ــد. ــز دارن ــی نی ــرد عال ــن عملک ــد و بنابرای ــی آورن ــت م ــدار به دس پای

ــن  ــت بی ــادار و مثب ــتگی معن ــریح هم بس ــرای تش ــی ب ــل کّم ــران )2006( از تحلی ــی و دیگ مازانت
عملکــرد شــرکت و نــوآوری ســازمانی اســتفاده کردنــد و نتیجــه گرفتنــد کــه شــرکت هایی کــه عملکــرد 
بهتــر دارنــد، در تغییــرات ســازمانی مشــارکت گســترده تری دارنــد. در پژوهــش حاضــر، اســتدالل دیــدگاه 
منبع محــور منجــر بــه ایــن فــرض می شــود کــه نــوآوری ســازمانی اثــر مثبتــی بــر عملکــرد شــرکت دارد. 
 .)Hamel, 2009( به عــالوه هــدف از معرفــی و ایجــاد نــوآوری ســازمانی بهبــود عملکــرد شــرکت اســت

فرضیة اصلی 3: قابلیت های یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر معناداری دارد.

ــیراز  ــی ش ــی شــرکت های شــهرک صنعت ــرد مال ــر عملک ــازمانی ب ــری س ــی 4: یادگی ــة اصل فرضی
ــاداری دارد. ــر معن ــازمانی تأثی ــوآوری س ــی ن ــر میانج ــق متغی ــتقیم از طری ــور غیرمس به ط
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3ـ4. مدل مفهومی تحقیق
ــر  ــازمانی در تأثی ــوآوری س ــری ن ــش میانجیگ ــی نق ــق بررس ــن تحقی ــدف ای ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
قابلیت هــای یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد مالــی شــرکت در شــرکت  های شــهرک صنعتــی 
ــه به شــکلی  ــز در راســتاي تبییــن موضــوع پیش گفت ــن پژوهــش نی ــی ای شــیراز اســت، چارچــوب کل
نظام منــد و اصولــی اســت. بــرای بررســی فرضیــات ایــن پژوهــش از مــدل مفهومــی کــه در شــکل 1 

آمــده، اســتفاده شــده اســت.

شکل 1. مدل مفهومی تحقیق )منبع: محقق ساخته(

4. روش تحقیق 
ــوع تحقیقــات هم بســتگی اســت. براســاس چگونگــی به دســت  ــه از ن ــن مقال از نظــر روش شناســی، ای
ــرة  ــا، در زم ــدف آن ه ــه ه ــه ب ــا توج ــات ب ــدی تحقیق ــاز و از نظــر طبقه بن ــورد نی ــای م آوردن داده  ه
تحقیقــات توصیفــی قــرار دارد. از حیــث نــوع، کاربــردی و از نظــر روش، توصیفــی ـ پیمایشــی اســت. 

ــب  ــناد، کت ــر اس ــتمل ب ــه مش ــع کتابخان ــری از مناب ــم نظ ــف و مفاهی ــی، تعاری ــن مبان ــرای تدوی ب
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــع آوری داده ه ــور جم ــده اســت. به منظ ــتفاده ش ــود اس ــی موج ــاالت علم و مق
ــری  ــه اندازه گی ــوط ب ــات مرب ــت. اطالع ــه کار رف ــتاندارد ب ــش نامة اس ــق  پرس ــات تحقی ــون فرضی آزم
ــري  ــت یادگی ــش نامة قابلی ــد: پرس ــع آوری گردی ــر جم ــش نامة معتب ــه پرس ــا س ــق ب ــای تحقی داده ه
ــی و  ــت1 )2014( طراح ــین و هالی ــک، حس ــالی، ایپ ــن، س ــه اک گویی ــت ک ــؤال داش ــازمانی 16 س س
ــز  ــرال لوپ ــوآوری ســازمانی 9 ســؤال داشــت کــه کمیســون و وی ــد؛ پرســش نامة ن تنظیــم کــرده بودن
ــارة هــر  ــد. از پاســخ دهندگان خواســته شــد نظراتشــان را درب ــن کــرده  بودن )2014( طراحــی و تدوی
ــه و  ــه قرانفل ــود ک ــؤال ب ــامل 6 س ــز ش ــی شــرکت نی ــرد مال ــد. پرســش نامة عملک ــالم کنن ــؤال اع س

ــد.   ــه کار گرفتن ــد و ب ــا2 )2014( طراحــی کردن مونیدیپ

1. Akgün, Salih, İpek, Hüseyin & Halit
2. Qrunfleh & Monideepa
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پرســش نامة ایــن تحقیــق به ســبب روایــی محتــوا مــورد قضــاوت چنــد تــن از خبــرگان و اســتادان 
ــام برخــی  ــس از انج ــت و پ ــرار گرف ــه کار در دانشــگاه ها ق ــی مشــغول ب ــی و صنعت ــت بازرگان مدیری
اصالحــات و اخــذ تأییــد از آن اســتادان، به علــت اطمینــان باالتــر و قابــل قبــول بــودن روایــی صــوری 
آن، حــدود 30 پرســش نامه در جامعــة آمــاری توزیــع گردیــد. در ابتــدا درک تعــدادی از ســؤاالت بــرای 
ــن و حــذف  ــة روان مت ــار ترجم ــن ب ــس از چندی ــل پ ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــدور نب ــخ دهندگان مق پاس
تعــدادی از ســؤاالت، پرســش نامه از روایــی صــوری کافــی برخــوردار شــد و درنهایــت از پرســش نامة 

مــورد توافــق بــرای ابــزار جمــع آوری داده هــا اســتفاده شــد. 

ــیراز  ــی ش ــهرک صنعت ــرکت های ش ــان ش ــران و کارشناس ــام مدی ــق را تم ــاری تحقی ــة آم جامع
دربرمی گیــرد. در شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز، حــدود 130 شــرکت فعــال وجــود دارد. تعــداد مدیــران 
و کارشناســان ایــن شــرکت ها محــدود 470 نفــر اســت. بنابرایــن پرســش نامه به صــورت تصادفــی بیــن 
212 نفــر نمونــه از جامعــة آمــاری توزیــع شــد. بــرای محاســبة نمونــه از فرمــول کوکــران اســتفاده شــد. 

5. یافته های تحقیق
در ایــن پژوهــش، از مدل  ســازی معــادالت ســاختاري بــا کمــک روش حداقــل مربعــات جزئــي3 و نرم افــزار 
پــي ال اس جهــت آزمــون فرضیــات و صحــت مــدل اســتفاده شــد. پــي ال اس نگرشــي مبتنــي بــر واریانــس 
اســت کــه در مقایســه بــا تکنیک  هــاي مشــابه معــادالت ســاختاري همچــون لیــزرل و آمــوس بــه شــروط 
کمتــري نیــاز دارد )Liljander, Polsa & van Riel, 2009(. مزیــت اصلــي آن در ایــن اســت کــه ایــن نــوع 
 .)Wixom, B. H., & Watson, 2001( مدل ســازی در مقایســه بــا لیــزرل بــه تعــداد کمتــري نمونــه نیــاز دارد
همچنیــن در شــرایطي کــه تعــداد نمونه  هــا و آیتم  هــاي اندازه  گیــري محــدود و توزیــع متغیرهــا نامعیــن 
ــازی  ــود )Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998(. مدل س ــوب می ش ــد محس ــی قدرتمن ــد، روش باش
پــي ال اس در دو مرحلــه انجــام مي شــود. در اولیــن مرحلــه، مــدل اندازه  گیــري بایــد از طریــق تحلیل  هــاي 
روایــي و پایایــي و تحلیــل عامــل تأییــدي بررســي شــود و در دومیــن مرحلــه، مــدل ســاختاري به وســیلة   
 .)Hulland, 1999( بــرآورد مســیر بیــن متغیرهــا و تعییــن شــاخص  هاي بــرازش مــدل تحلیــل می شــود

5ـ1. مرحلة اول: مدل اندازه  گیري4
آزمون مدل اندازه  گیری مربوط به بررسی روایی و پایایی ابزارهای اندازه  گیری است.

5ـ1ـ1. روایی 
ــی  ــده(5 و CR )پایای ــس استخراج ش ــن واریان ــار AVE )میانگی ــرا از معی ــی هم گ ــی روای ــرای ارزیاب ب

3. Partial Least Square
4. Measurement model
5. Average Variance Extracted
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ــر پژوهــش در جــدول 1 نشــان  ــاد 7 متغی ــرای ابع ــار ب ــن معی ــج ای ــه نتای مرکــب(6 اســتفاده شــد ک
داده شــده اســت. پایایــی مرکــب باالتــر از 0/7 و میانگیــن واریانــس باالتــر از 0/5 دو شــرط الزم بــرای 
ــه از ــه ک ــت )Ching Lin & Chih Huang, 2009(. همان گون ــتگی سازه  هاس ــرا و هم بس ــار هم گ  اعتب

جــدول 1 مشــخص اســت، تمــام مقادیــر پایایــی مرکــب باالتــر از 0/7 و مقادیــر مربــوط بــه میانگیــن 
واریانــس باالتــر از 0/5 اســت و ایــن مطلــب مؤیــد آن اســت کــه روایــی هم گرایــی پرســش نامة حاضــر 

درحــد قابــل قبــول اســت. 
جدول 1. نتایج میانگین واریانس استخراج شده سازه  های پژوهش

متغیرها پایایی مرکب AVE

یادگیری سازمانی 0/8443 0/6244

نوآوری سازمانی 0/8658 0/5753

عملکرد مالی شرکت 0/8374 0/5230

تعهد مدیریتی 0/8821 0/6340

دیدگاه سیستمی 0/8909 0/6008

فضای باز و آزمایشگری 0/7150 0/6556

به اشتراک گذاری و یک پارچه سازی دانش 0/8250 0/5535

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــا شــاخص  های ســازه  های  ــک ســازه ب ــان شــاخص  های ی ــاوت می ــزان تف ــرا، می ــی واگ در قســمت روای
دیگــر در مــدل مقایســه می  شــود. ایــن کار از طریــق مقایســة جــذر AVE هــر ســازه بــا مقادیــر ضرایــب 
ــه  ــکیل داد ک ــس تش ــک ماتری ــد ی ــن کار بای ــرای ای ــردد. ب ــبه می  گ ــازه  ها محاس ــن س ــتگی بی هم بس
مقادیــر قطــر اصلــی، ماتریــس جــذر ضرایــب AVE هــر ســازه اســت و مقادیــر پاییــن قطــر اصلــی، ضرایــب 
ــده  ــزارش ش ــدول 2 گ ــس در ج ــن ماتری ــت. ای ــر اس ــازه  های دیگ ــا س ــازه ب ــر س ــان ه ــتگی می هم بس
اســت. همان طــور کــه از جــدول 2 برمی آیــد، جــذر AVE هــر ســازه از ضرایــب هم بســتگی آن ســازه بــا 
ســازه  های دیگــر بیشــتر شــده کــه ایــن مطلــب حاکــی از قابــل قبــول بــودن روایــی واگــرای سازه  هاســت.

6. Composite Reliability
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جدول 2. ماتریس مقایسة جذر AVE با ضرایب هم بستگی سازه  ها )روایی واگرا(

تعهد 
مدیریتی

دیدگاه 
سیستمی

فضای باز و 
آزمایشگری

به اشتراک گذاری و 
یک پارچه سازی دانش

نوآوری 
سازمانی

عملکرد 
مالی شرکت

تعهد مدیریتی 0/7962

دیدگاه سیستمی 0/5520 0/7751
فضای باز و 
آزمایشگری 0/4511 0/6014 0/8096

به اشتراک گذاری و 
یک پارچه سازی دانش 0/6267 0/6144 0/6001 0/7439

نوآوری سازمانی 0/.4210 0/5216 0/4582 0/5520 0/7584

عملکرد مالی شرکت 0/2010 0/3124 0/4237 0/4511 0/6014 0/7231

)منبع: محاسبات تحقیق(

5ـ1ـ2. پایایی
ــه شــده و  ــه در جــدول 3 ارائ ــاخ7 ک ــای کرونب ــب آلف ــر ضری ــی پرســش    نامه عالوه ب ــرای بررســی پایای ب
مؤیــد پایایــی مناســب پرســش  نامه اســت، از روش پــی ال اس نیــز اســتفاده شــده اســت. در ایــن روش، از 
پایایــی شــاخص اســتفاده می  شــود )Rivard & Huff, 1988(. پایایــی شــاخص نیــز بــا ســنجش بارهــای 
عاملــی از طریــق محاســبه مقــدار هم بســتگی شــاخص  های یــک ســازه بــا آن ســازه محاســبه می  شــود 
کــه اگــر ایــن مقــدار برابــر یــا بیشــتر از مقــدار 0/4 شــود )Hulland, 1999(، مؤیــد ایــن مطلــب اســت 
کــه پایایــی درمــورد آن مــدل اندازه  گیــری مــورد قبــول اســت. ولــی اگــر مقــدار بــار عاملــی میــان یــک 
ســؤال و بعــد مربوطــه کمتــر از 0/4 شــود، می  تــوان آن ســؤال را از مــدل و تجزیــه و تحلیل  هــای بعــدی 
ــر بارهــای عاملــی میــان  حــذف کــرد. همان طــور کــه در شــکل 2 و 3 مشــاهده می شــود، تمــام مقادی

ــی را نشــان می  دهــد.  ســازه  ها و ســؤاالت بیشــتر از 0/4 اســت کــه هم بســتگی باالی
جدول 3. ضریب آلفای کرونباخ 

سازه  های 
پژوهش

یادگیری 
سازمانی

نوآوری 
سازمانی

عملکرد مالی 
شرکت

تعهد 
مدیریتی

دیدگاه 
سیستمی

فضای باز و 
آزمایشگری

به اشتراک گذاری و 
یک پارچه سازی دانش

ضریب آلفای 
کرونباخ 0/84 0/81 0/86 0/85 0/85 0/82 0/73

)منبع: محاسبات تحقیق( 

7. Cronbachs Alpha
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ــدۀ  ــی آزمون ش ــه ای اصل ــدل فرضی ــزار، م ــی نرم  اف ــکل 2. خروج ش
ــي( ــاي عامل ــیر و باره ــب مس ــش )ضرای پژوه

)منبع: محاسبات تحقیق(

ــدۀ  ــی آزمون ش ــای فرع ــدل فرضیه ه ــزار م ــی نرم  اف ــکل 3. خروج ش
ــي( ــاي عامل ــیر و باره ــب مس ــش )ضرای پژوه

)منبع: محاسبات تحقیق(
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5ـ2. مرحله دوم: مدل ساختاري8 و آزمون فرضیه ها
آزمــون الگــوی ســاختاری کــه بــه آزمــون فرضیــات تحقیــق و اثــر متغیرهای پنهــان بــر یکدیگر مربوط اســت. 
بــرای تأییــد فرضیه  هــای پژوهــش، از فرمــان Bootstrapping نرم افــزار اســمارت پــی ال اس اســتفاده شــد کــه 
خروجــی حاصــل ضرایــب t را نشــان می  دهــد )شــکل 4 و 5(. وقتــی مقادیــر t در بــازه بیشــتر از 1/96+ و کمتر از 

1/96-  باشــد، بیانگــر معنــادار بــودن پارامتــر مربوطــه و متعاقبــاً تأییــد فرضیه  های پژوهش اســت. 

شکل 4. خروجی نرم  افزار، ضرایب t در مدل فرضیه های اصلی )منبع: محاسبات تحقیق(

شکل 5. خروجی نرم  افزار، ضرایب t در مدل فرضیه های فرعی )منبع: محاسبات تحقیق(

8. Structural model
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5ـ3. روش های ارزیابی مدل های سنجش شکل دهنده 

 )R2( ــن ــب تعیی ــن )R2( اســت. ضری ــب تعیی ــای شــکل دهنده، ضری ــی مدل ه ــای ارزیاب یکــی از راه ه
بررســی می کنــد چنــد درصــد از واریانــس یــک متغیــر وابســته توســط متغیر)هــای( مســتقل تبییــن 
ــداری  ــتقل مق ــر مس ــرای متغی ــدار ب ــن مق ــه ای ــت ک ــی اس ــن طبیع ــود. بنابرای ــح داده می ش و توضی
ــرای متغیــر وابســته مقــدار بیشــتر از صفــر باشــد. هرچــه ایــن میــزان بیشــتر  ــر صفــر باشــد و ب براب
باشــد، ضریــب تأثیــر متغیرهــای مســتقل بــر وابســته بیشــتر خواهــد بــود )حنفــی زاده و زارع رواســان، 
ــوان گفــت یادگیــری  ــر ضریــب تعییــن مــدل در مــدل فرضیــات اصلــی )شــکل 6( می ت 1391(. بناب
ــن  ــد. همچنی ــح ده ــازمانی را توضی ــوآوری س ــر ن ــس متغی ــت 0/641 از واریان ــته اس ــازمانی توانس س
یادگیــری ســازمانی و نــوآوری ســازمانی توانســته اند 0/459 از واریانــس متغیــر عملکــرد مالــی شــرکت 
ــت  ــوان گف ــی )شــکل 7( می ت ــات فرع ــدل فرضی ــدل در م ــن م ــب تعیی ــر ضری ــد. بناب ــن کنن را تبیی
ابعــاد قابلیت هــای یادگیــری ســازمانی درکل توانســته اند 0/658 از واریانــس متغیــر نــوآوری ســازمانی 
و 0/491 از واریانــی متغیــر عملکــرد مالــی شــرکت را توضیــح دهنــد. محققــان ســه مقــدار 0/19، 0/33 
ــد.  ــی کرده ان ــوی R2 معرف ــط و ق ــف، متوس ــر ضعی ــرای مقادی ــالک ب ــدار م ــوان مق و 0/67 را به عن
ــده  ــدار باقی مان ــادی دارد. مق ــی زی ــت پیش بین ــدل قابلی ــت م ــوان نتیجــه گرف ــن اســاس، می ت ــر ای ب
مربــوط بــه خطــای پیش بینــی اســت و می توانــد شــامل دیگــر عوامــل اثرگــذار بــر نــوآوری ســازمانی 

و عملکــرد مالــی شــرکت باشــد. 

شکل 6. ارزیابی مدل های سنجش شکل دهنده در مدل فرضیات اصلی

)منبع: محاسبات تحقیق(
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شکل 7. ارزیابی مدل های سنجش شکل دهنده در مدل فرضیات فرعی

)منبع: محاسبات تحقیق(  

5ـ4. پاسخ به فرضیات پژوهش 
ــان(  ــر پنه ــن دو متغی ــوع رابطــه بی ــر شــدت و ن ــب مســیر )بیانگ ــج به دســت آمده از ضری ــق نتای طب
ــی  ــوآوری ســازمانی و عملکــرد مال ــر ن و آمــارة t، قابلیت  هــای یادگیــری ســازمانی و همــة ابعــاد آن ب
شــرکت تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. نتایــج تأثیــر مثبــت و معنــادار قابلیت  هــای یادگیــری ســازمانی 
بــر نــوآوری ســازمانی را نیــز تأییــد می کنــد. همچنیــن نتایــج نشــان می دهــد نــوآوری ســازمانی بــر 
ــی شــرکت تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد. نتایــج کلــی فرضیــات تحقیــق در جــدول 4  عملکــرد مال

آمــده اســت.   
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جدول 4. اثرات مستقیم، آمارۀ t و نتیجة فرضیات پژوهش

فرضیه ها
ضریب مسیر 
استاندارد شده

β
t رد یا تأیید معناداریآمارۀ

فرضیه

تأیید فرضیه0/4358/118Sig<0.05یادگیری سازمانی ← عملکرد مالی شرکت

تأیید فرضیه0/40021/332Sig<0.05یادگیری سازمانی ←  نوآوری سازمانی

تأیید فرضیه0/2698/630Sig<0.05نوآوری سازمانی ←  عملکرد مالی شرکت

یادگیری سازمانی ←  عملکرد مالی شرکت با توجه 
8/630 و 0/107به نقش میانجیگری نوآوری سازمانی

21/332
Sig<0.05تأیید فرضیه

تأیید فرضیه1962/785Sig<0.05/تعهد مدیریت ← عملکرد مالی شرکت

تأیید فرضیه0402/144Sig<0.05/دیدگاه سیستمی ←  عملکرد مالی شرکت

فضــای بــاز و آزمایشــگری ←  عملکــرد مالــی 
تأیید فرضیه4002/075Sig<0.05/شــرکت

  ← دانــش  یکپارچه  ســازی  و  به اشــتراک گذاری 
ــی شــرکت تأیید فرضیه0542/257Sig<0.05/عملکــرد مال

تأیید فرضیه2622/828Sig<0.05/تعهد مدیریت ← نوآوری سازمانی

تأیید فرضیه2472/769Sig<0.05/دیدگاه سیستمی ←  نوآوری سازمانی

تأیید فرضیه0772/652Sig<0.05/فضای باز و آزمایشگری ←  نوآوری سازمانی

  ← دانــش  به اشــتراک گذاری و یک پارچه  ســازی 
تأیید فرضیه4084/106Sig<0.05/نــوآوری ســازمانی

)منبع: محاسبات تحقیق(

6. بحث و نتیجه گیری
یک پارچه  ســازی  و  به اشــتراک گذاری  ســازمان،  در  نــوآوری  ارتقــای  فرایندهــای  از  یکــی 
ــه  ــود را ب ــیراز خ ــی ش ــهرک صنعت ــرکت  های ش ــران ش ــه مدی ــن چنانچ ــت. بنابرای ــش اس دان
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ــد،  ــد بدانن ــان متعه ــار کارکن ــویض اختی ــو و تف ــای ن ــرای ایده ه ــاز ب ــردن فضــای ب ــم ک فراه
ــرایطی  ــوق ش ــد، مش ــش بپردازن ــال دان ــل و انتق ــه تعام ــی ب ــان به راحت ــه کارکن ــه ای ک به گون
ــمرده  ــوآوری ارزش ش ــه ن ــازمانی و درنتیج ــری س ــه در آن یادگی ــود ک ــد ب ــازمان خواهن در س

می شــود.  

نتایــج تجزیــه و تحلیــل نشــان می دهــد رابطــة مثبــت و معنــاداری بیــن تمــام ابعــاد یادگیــری 
ــد  ــازمانی )تعه ــری س ــای یادگی ــود دارد و مؤلفه ه ــای آن وج ــوآوری و مؤلفه ه ــا ن ــازمانی ب س
مدیریــت، دیــد سیســتمی، فضــای بــاز و آزمایشــگری، انتقــال و یک پارچه ســازی دانــش( توانایــی 
پیش بینــی نــوآوری ســازمانی را دارنــد. همچنیــن از بیــن مؤلفه هــای یادگیــری ســازمانی، 
ــته  ــوآوری داش ــی ن ــهم را در پیش بین ــترین س ــش بیش ــازی دان ــتراک گذاری و یک پارچه  س به اش
اســت. بنابرایــن بایــد توجــه کــرد انتقــال دانــش اساســاً از طریــق صحبــت و تعامــل بیــن افــراد 
ــریک  ــرای تش ــا ب ــات آن ه ــای کاری و جلس ــراد و تیم  ه ــرة اف ــاوره و مذاک ــود. مح ــاد می  ش ایج

ــود. ــازمان می ش ــوآوری در س ــه ن ــر ب ــش منج ــال دان ــا و انتق ایده  ه

یافته هــا نشــان از تأثیــر بُعــد تعهــد مدیریــت بــرای یادگیــری ســازمانی بــر نــوآوری ســازمانی 
و عملکــرد مالــی شــرکت دارد. توجــه مدیــران و مســئوالن شــرکت  های شــهرک صنعتــی شــیراز 
بــه شــاخص هایی همچــون مشــارکت دادن مکــرر پرســنل در تصمیم گیــری، یادگیــری به عنــوان 
ــان  ــری کارکن ــای یادگی ــد، قابلیت ه ــای کاری جدی ــران از روش ه ــتفادة مدی ــرمایه گذاری، اس س
ــران  ــد مدی ــه در محــل کار، نشــان از تعه ــای صادقان ــدی و تشــویق ایده ه ــل کلی ــوان عام به عن
ــی  ــرد مال ــوآوری و عملک ــود ن ــب می ش ــت موج ــه درنهای ــت ک ــازمان اس ــری در س ــه یادگی ب
ــدگاه سیســتمی  ــر شــود دی ــد. الزم اســت ذک ــود  یاب ــی شــیراز بهب شــرکت  های شــهرک صنعت
ــاداری دارد.  ــر معن ــرکت تأثی ــی ش ــرد مال ــوآوری و عملک ــر ن ــز ب ــازمانی نی ــری س ــرای یادگی ب
بنابرایــن داشــتن دانــش عمومــی از اهــداف کاری، آگاهــی کارکنــان از چگونگــی مشــارکت بــرای 
ــرکت  های  ــم در ش ــا ه ــا ب ــة بخش ه ــگ هم ــاط و کار هماهن ــی و ارتب ــداف کل ــه اه ــیدن ب رس
شــهرک صنعتــی شــیراز منجــر بــه بهبــود در دیــدگاه سیســتمی خواهــد شــد و از ایــن طریــق 

ــد. ــود می یاب ــیراز بهب ــی ش ــهرک صنعت ــرکت  های ش ــی ش ــرد مال ــوآوری و عملک ن

ــع  ــای بدی ــف ایده ه ــه کش ــوآوری ب ــه ن ــتیابی ب ــرای دس ــرکت ها ب ــا، ش ــای پوی در محیط ه
ــر  ــازمانی ب ــری س ــر یادگی ــم محیطــی تأثی ــن تالط ــد. بنابرای ــاز دارن ــد نی ــش جدی ــعة دان و توس
عملکــرد مالــی و نــوآوری را افزیــش می دهــد و منجــر بــه ایجــاد نــوآوری و بهبــود عملکــرد مالــی 
شــرکت می شــود. اندیشــمندان نیــز اشــاره کرده انــد کــه در تئــوری یادگیــری ســازمانی، مفهــوم 
ــن  ــت و ای ــد و ظرفیت هاس ــش جدی ــود دان ــت آوردن و بهب ــد به دس ــازمانی فراین ــری س یادگی
ــه تســهیل  ــش همچنیــن ب ــود دان ــود بخشــد. بهب ــد فعالیت هــای ســازمانی را بهب فراینــد می توان
کارایــی، بهــره وری و اثربخشــی و توانایــی نــوآوری کمــک می کنــد. تســهیم مناســب و بهــره وری 
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دانــش و انتقــال صحیــح آن بــرای اعضــای ســازمان فرصتــی را فراهــم می کنــد تــا بــه یادگیــری 
ــا دانــش جدیــد ایجــاد  ــد و مشــارکت کننــد و همچنیــن کارکنــان را تحریــک می کنــد ت بپردازن

کننــد و آن را بــرای تولیــد نــوآوری بــه کار گیرنــد و بــه دیگــر کارمنــدان انتقــال دهنــد.  

ازجملــه کاربردهــای عملــی نتایــج پژوهــش ایــن اســت کــه سرپرســتان و مدیــران شــرکت  های 
شــهرک صنعتــی شــیراز بایــد به طــور فعــال در میــان ســطوح مختلــف ســازمان رفتارهایــی را کــه 
منجــر بــه یادگیــری در ســازمان می شــود، توســعه دهنــد. یادگیــري ســازماني عنصــری کلیــدي 
ــود  ــراي بهب ــیراز ب ــی ش ــهرک صنعت ــرکت  های ش ــت. ش ــرکت اس ــی ش ــرد مال ــود عملک در بهب
عملکــرد مالــی خــود بــه تمرکــز بــر یادگیــري مــداوم و اســتفاده از آن نیــاز دارنــد تــا بتواننــد 
ــراي تســهیل یادگیــري فــردي، تیمــي و ســازماني مطــرح شــوند.  به عنــوان عنصــري کلیــدي ب
یکــی از عناصــر بســیار مهــم و ازجملــه ابعــاد یادگیــری ســازمانی کــه تأثیــر مهمــی بــر عملکــرد 
مالــی شــرکت دارد، فضــای بــاز و آزمایشــگری اســت. بنابرایــن بــا افزیــش یادگیــری ســازمانی، 
ــا فراهــم آوری ایده هــا و تجــارب کارکنــان و تشــویق کــردن آزمایشــگری هایی کــه  به خصــوص ب

ــا بیشــتر می شــود.  ــی آن ه ــرد مال ــرد، عملک در ســازمان صــورت می گی

در تبییــن ایــن نتایــج مي تــوان گفــت هیــچ صنعــت و ســازماني تــا ابــد زنــده نخواهــد مانــد، 
ــرکت  ــی ش ــرد مال ــي عملک ــاي اصل ــي از مؤلفه  ه ــوان یک ــود به  عن ــوآوري خ ــه در ن ــر اینک مگ
کوشــا باشــد و مــدام نــوآوري خــود را حفــظ کنــد. بنابرایــن امــروزه راهبردهــای مختلفــي مثــل 
ــي راهکارهایــی معتبــر پنداشــته  کاهــش هزینــه در زمینــة آمــوزش و توســعه در دهکــدة جهان
ــت  ــوآوري درجه ــا ن ــان ب ــد هم زم ــال آن بای ــرد و امث ــن راهب ــر، ای ــود. در ســطح پایین ت نمی ش
کســب مزیــت رقابتــي بــه کار رود. به جــاي ایــن راهبردهــا، بایــد بــر نــوآوري در تجــارت و شــغل 
خــود تمرکــز کنیــم. یادگیــري ســازماني یکــي از فرایندهــاي نــوآوري در داخــل ســازمان اســت 
کــه به عنــوان   دارایــي کلیــدي درجهــت کســب مزیــت رقابتــي مــورد توجــه ســازمان ها قــرار 
ــة ســاختاري  ــت وجــودي خــود و به منزل ــده براســاس ماهی ــه ســازمان یادگیرن ــرد؛ چراک می گی
ــق افزایــش خالقیــت و فراهــم کــردن فرهنــگ  ــا، به صــورت غیرمســتقیم و از طری منظــم و پوی
ــم  ــرکت را فراه ــی ش ــرد مال ــتمر عملک ــود مس ــات بهب ــازماني، موجب ــري س ــوب یادگی و چارچ

مي کنــد. 

در ایــن پژوهــش، تأثیــر یادگیــری و نقــش آن در افزایــش عملکــرد مالــی و نــوآوری ســازمانی 
ــی و  ــود عملکــرد مال ــه بهب ــری ســازمانی ب ــد کــه یادگی ــن نتیجــه به دســت آم ــد شــد و ای تأیی
ــازه  ــه اج ــد؛ درنتیج ــک می کن ــیراز کم ــی ش ــهرک صنعت ــرکت  های ش ــازمانی در ش ــوآوری س ن
ــدن در  ــده مان ــود را از زن ــانس خ ــد و ش ــت یاب ــی دس ــای رقابت ــه مزای ــازمان ب ــن س ــد ای می ده
ــتان و  ــه سرپرس ــه، ب ــای مقال ــة تحلیل ه ــه مجموع ــا توجــه ب ــن ب ــد. بنابرای ــش دهن ــده افزای آین

ــود: ــنهاد می ش ــیراز پیش ــی ش ــهرک صنعت ــرکت  های ش ــران ش مدی
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مدیران با برگزاری دوره های آموزشی زمینة ارتقای یادگیری سازمانی را فراهم آورند.	 

اهمیــت دادن بــه رفتارهایــی کــه بــه انتقــال و نشــر دانــش در ســازمان کمــک می کنــد و حاکــی 	 
از فضــای یادگیــری و یاددهــی حاکــم بــر کارکنــان ســازمان اســت.

ارزیابی دقیق و به کارگیری ایده های ارائه شده از طرف کارکنان.	 

طرح هــای آموزشــی درحــد امــکان نوآورانــه باشــد و جنبــة بهبــود مســتمر در آمــوزش را داشــته 	 
ــای  ــا و برنامه ه ــود و هدف ه ــه ش ــون اداره تهی ــارکت ســطوح گوناگ ــا مش ــا ب ــن طرح ه ــد. ای باش

ــد.  ــان کن بخش هــای گوناگــون اداره را بی

ــود 	  ــه بهب ــه ب ــوژی نوآوران ــری تکنول ــا به کارگی ــد و ب ــه کنن ــد توج ــای جدی ــه ایده ه ــران ب مدی
ــد. ــد بپردازن ــات جدی ــة خدم ــت و ارائ کیفی

حرکــت درجهــت ایجــاد ســاختاري پویــا و منظــم مثــل ســازمان یادگیرنــده؛ چراکــه ایــن ســاختار 	 
ــازمان را  ــوآوري س ــد و ن ــاي رش ــود، زمینه  ه ــص خ ــري و مخت ــگ یادگی ــود فرهن ــل وج به دلی

ــد. ــم مي کن فراه

طراحي الگوي توسعة یادگیري سازماني.	 

ــري 	  ــش یادگی ــراي افزای ــاي کاري ب ــراي پیوســتن و تشــکیل تیم ه ــازمان ب ــان س تشــویق کارکن
تیمــي.

ثبت و ضبط تجربیات و یادگیري افراد به عنوان فعالیتی ارزشمند در کل سازمان.	 

افزایش تعامل و ارتباط کارکنان در محیط کار براي تسهیم دانش )یادگیري(.	 

ــروزه آمــوزش و 	  ــودن آمــوزش و ایجــاد یادگیــري ســازماني؛ چراکــه ام ــه  اي ب ــگاه هزین اصــالح ن
ــت.  ــراي سازمان هاس ــبی ب ــرمایه  گذاري مناس ــري س ــة یادگی ــردن زمین ــم ک فراه
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