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  مقدمه

 یبر عملكرد مال مستقیم رغی و مستقیم تأثیرسازمان است که  در یدیکل یعامل یسازمان يادگیری
از عوامل  .است نوآوری طريق از سازمانی يادگیری کلیدی عامل مستقیم یرغ یرتأث .داردسازمان 

 آن است که در یفرهنگ يجادکارکنان جهت ا ینب سازیینهسازمان، زم در یمؤثر در بروز نوآور
سازمان کمک کنند.  یشرفتبه پ يكديگر بر تأثیر با و بكوشند يگرید دادنرشد یبرا همگان
 . دارد يیباال خطرپذيری و پردازد می ها هناشناخت به یتشبا توجه به ماه ینوآور

 ينا .ستها نسازماو  ها هگرو افراد، میان تعاملی و پويا پیوسته، فرايندی سازمانی يادگیری
 ؛فردی دانش به داردآن اشاره  یبعد فرد ی؛اجتماع هم و است فردی بعد دارای هم يادگیری

 کلکه  یدانش ؛مشترک دانش به داردآن اشاره  یاجتماع بعد و کند یم منتقل فرد که یدانش
در سطح  يادگیریمعتقدند که  يادگیری يةنظر اولیة محققان. دکنن  می منتقلضا در سازمان اع
 سازمانی يادگیری. کنندیم يادگیریاقدام به  یعوامل سازمان مقام در و افراد دهد میرخ  یفرد

 یمنجر به بهبود عملكرد مال و کند می یلتسهرا  ها نسازما بین دانش تقسیم و دانش انتقال
 يادگیری ينكهکه احتمال ا یدندرس یجهنت ينمحققان به ا یشین،مطالعات پ در. شود  می ها تشرک

 ةهم و ندارد وجود دبگذار شرکت مالی عملكرد در یمشابه یرتأث يط،شرا یدر تمام یسازمان
 ةرابط که انديافتهدر محققان. دشو مین ختم عملكرد بهبود به همیشه يادگیری هایدراهبر

 (2002) و همكارانش کاالنتون ،مثال رایب. ستا یزن يگرمنوط به عوامل د عملكرد -يادگیری
مانند طول عمر سازمان  هايیويژگی به هوابست آن عملكرد بر شرکت يادگیری تأثیر که نددريافت
 میان رابطةوقوع  ةواسط سازمانی یها تحاکمی که معتقدند( 2002) سنگوپتا و موهر ؛است

 یرکه تأث دهندمی نشان مطالعات اين. هستندحاصل از آن  يایو مزا شرکتیبین يادگیری
. شودکمرنگ  ،يطشرا يگرو در د شود يتتقو یخاص شرايط ردبر عملكرد ممكن است  يادگیری

 نظرية. استمطلوب  ،رابطه اين تریقدق یبررس یبرا ،يیاقتضا نظريةجهت کاربرد  يناز ا
 و ورزدیم یدتأک يادگیری يایمزا يشافزا یمناسب برا یهمكار يطبر انتخاب شرا يیاقتضا

 ینارتباط ب ،مقاله اين ةادام در. دده می یحدانش واسطه توض مثابة بهرا  ینقش نوآور ،همچنین
 . کنیم می رسیرب را ینقش نوآور نینو همچ یو عملكرد مال یسازمان يادگیری

 

 مسئله بیان
 ،گذشته های هده در بزرگ یها نسازماو  ها تشرک دآمدنوجو بهروند  يخیتار یبا بررس ،امروزه
محكوم  ،یتطابق خود با روند تحوالت جهان عدم علت به ها نسازماو  ها تشرک اين که يابیمیدرم
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 أمنش يادگیری. امروزه، ندارند اقتصادی یها ترقاب ةعرص در را الزم کارايی ديگر و شدند فنا به
 یدسه کل یو نوآور یسازمان يادگیری ی،و دانش اجتماع است یتجار یها ترقابدر  یازکسب امت

 یهاروشموجود به  یهادانش بردنکار به و دادن یصدر تشخ ها تشرک يیتوانا يشافزا در یاصل
 درمورد. سنگه (2003 هاردستی،) ندشو می تلقیسازمان  ید مالبهبود عملكر يشافزا یبرا يدجد

       دائما  افراد که باشیم داشته سازمانی يادگیری توانیممی زمانی»: گويدیم یسازمان يادگیری
 توسعه دارند را آن به رسیدن آرزوی       واقعا  که نتايجی ايجاد برای را يشانها یتواناي و استعدادها

از  ها تشرک یدر بهبود عملكرد مال یسازمان يادگیری اهمیت به(. 2004 بروس، و اسكوت) دهند
 ،پردازد می يادگیری هب       دائما  که یشرکت معتقدند نارور و اسالتر. شده است توجه قبل ها تمد

 یها تفرص از گیریبهره و درک ،يانمشتر یازهایبه ن گويیسخپا و پیگیری برای بهتری فرصت
 پیدايش به منجر عوامل اين که ،آورد می دست بهمناسب و هدفمند  التمحصو ةعرض و بازار
 یزن یو نوآور ندشو می یاصل یداتو تول فروش ةاضاف مالی، و اقتصادی دهیسود از باالتری سطح

کارکنان  یفرد ینوآور (.2006 و همكاران، یا)گارس شود می منجرسازمان  یلعملكرد ما بهبود به
 ینگاه در .(2004 بروس، و اسكوت) است سازمانی هر عملكرد ارتقای لیاص ةيکار پا یطدر مح

 های هايد به اکنشو و یرتغی ،انتقال ايجاد، هدفش که است فعالیتی ینوآور گفت توان می ،یکل
مهم  یاربس یعامل( یو سازمان تیمی و یدر اشكال مختلف آن )فرد يادگیری ةتوسع. است يدجد

و  مونو) دشو میمهم عملكرد شناخته  هایشاخص از و است سازمان یاقتصاد یتدر موفق
کارها  دادن انجام ،پويا و پیچیده کارهایوبا کسب ،زامرو ۀتنیدهمرد دنیای در. (1998 ،همكاران

 ظرفیت و تعهد چگونه بدانند که بود خواهند برتر يیها نسازما ينده،آ دراست و  يادگیری یازمندن
 رد .(1998 ت،هال و هارلی) یرندگ کار به شانهاي هخواست بهتر شناسايی جهت در را کارکنان
 خدمت در پايدار و مستمر صورتیبه سازمان اعضای یها یتواناي مجموعه ،رندهيادگی سازمان
 است يادگیری به متعهد که سازمانی(. 1993 ی،و کوهل جاورسكی) گیرد میقرار  يندهآ ساخت
 در نوآوری قابلیت کسب به ادرق (2003 هاردستی،) فناوری تغییر توان آوردندستبه با        احتماال 

و  مونو) دشو می منجر شبهبود عملكرد به توان اين           و متعاقبا   شود می فرايندها و محصوالت
بهبود  و ها تشرک ةتوسع برایمهم  ینیروي ینوآور ،يگربه عبارت د ؛(1998 ،همكاران

 کوپر،) عملكرد است ۀکنندیینتع ةمشخص ترينمهم نوآوری توان و دشو میعملكردشان محسوب 
مطلب نشان  ينا يیدمتعدد با تأ هایپژوهش(. 1998 ،و همكاران مونو؛ 2004 گارسیا،؛ 2000
 کاالنتون، و لی) است ینوآور یازمندن یاتح ةادام و رقابتی مزيت کسب جهت بنگاه ند،ده می

 محیطی مناسب انطباق با توانند، می ینوآور یباال یتبا ظرف های هبنگا. (1995 روگست،؛ 1998
؛ 1997و فرل،  هالت) يابندو عملكرد باال دست  یرقابت يتبه مز ،جديد یها یتوانمند ةتوسع و
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 طريق از رقابتی مزيت کسب جوی و در جست ها نسازما کهحالیدر. (1998 هالت، و هارلی
بر عملكرد  یسازمان يادگیری ياکه آ دريابیمنكته را  ينا يدما با ،ندا یو نوآور سازمانی يادگیری

  .یرخ يااست  یرگذارآنها تأث یمال
 حرکت و رشد بهرا  یاریسب يعخود قادرند با رشد خود، صنا یتماه رببنا صنعتی یها تشرک
از  یاریدارند از بس یازن ،خود یها تیتداوم و استمرار فعال یبرا ،يعصنا ينا .دارند وا اقتصادی

 کشوربر اقتصاد  بسیاریدر قالب ارتباطات، اثر  طرفهتعامالت دو ينلذا ا ؛کنند يهتغذ يگرد يعصنا
 . دارد

 : از عبارتند پژوهش اين اصلی فاهدا
 ینوآور يندفرا يقاز طر ها تشرک مالی عملكرد بر سازمانی يادگیری مستقیم رابطة تعیین. 1
 .گلپايگان شهرستان سازیقطعه و صنعتی یها تشرکدر 

در  ها نسازما یبا عملكرد مال یو نوآور یبا نوآور یسازمان ریيادگی رابطة تعیین .2
 .مذکور یها تشرک

 است: یتاهم یدارا علتبه چند  یصنعت یها تشرک دربارۀ پژوهش
 یورود ،اينكه دوم. است ترمشهود صنايع ديگر به نسبت صنعت اين بودنیرقابت ،اينكه اول
به  یازو ن است شده ها تشرک ينبهتر باعث رکود بازار ا یفیتشابه با کم یخارج یکاالها

 ارزيابی و اصالح ،اجرا بلکه قا را مشخص و مدرن یو دورنما و هدف راهبرد ةجهت ارائ یستمیس
 .است دهکر یشترب دهد، قرار ظرن مد نیز را شرکت منظرهای و جوانب تمام و باشد

 يادیو مباحث ز یقاتاست که تاکنون تحق یاز موضوعات یعملكرد مال يابیارز موضوع
آن  یشرفتاهداف سازمان و توسعه و پ یضامن اجرا توان میاست و  يرفتهآن صورت پذ یرامونپ

اهداف و انتظارات متناقص  گیریشكل تا است دهشباعث  یدر اقتصاد جهان يدجد يطباشد. شرا
)توسعه(  مدتبلند های هبرنام بین تناقضبه  توان می ،مثال برای. شود يجادان ادر سازم یاقتصاد

با لزوم اعمال  یو نوآور یتکارکنان و خالق اهداف با سازمان اهداف(، آوری)سود مدتکوتاه و
 . (1996 ،و همكاران کاپلن) کردکنترل اشاره 

 

 پژوهش پیشینة

 يا یمجاز یها نسازماجمله  از) وکار کسب های هحیط گسترش و ریفناو ،دانش ةتوسع با
 چالشو پر یرقابت یمحیط به و يافته گسترش اقتصادی یها هبنگا (شبكه تحت یها نسازما
از  یاریبس یرا برا بقا که استظاهر شده  يدیجد هایيماثنا، پارادا ينو در ا اند هدش يلتبد
 یازهایاست که امت یعیطب یطیمح ین. در چناندمشكل ساخته ها نسازماو  ها تشرک ،ها هبنگا
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 ،عبارتی به. شود مطرح سازمان و کارکنان سطح رد آموزش و يادگیری جريان در رقابتی
 ترسريع زودتر، که ندترموفق يیها نسازما ،بنابراين و است يادگیری جديد، ایهپارادايم محوريت

 خود نشان دهند یکار يندهایرا در فرا ها هآموخت و يادگیری اين و بگیرند ياد رقبا از بهتر و
 (.2006 ،و همكاران یا)گارس

در کشف خطاها و اصالح آنها و  ،کل يک مثابة به ،سازمان يیتوانا ،سازمانی يادگیری
 و مسئله حل جديد یها تمهار که طوری به ،است سازمان هایدانش و ارزش ییرتغ ینهمچن
 : از عبارتند سازمانی یيادگیر هایيژگیو ،اساساينبر .شود ايجاد کار برای جديدی ظرفیت
)آراگون،  افراد ذهنیت در تغییر. 3 ممكن های همحدود افزايش. 2 سازمانی دانش در تغییر .1
2007).  
تملک و  ،ايجاد پويايی فرايند توان میرا  سازمانی ریيادگی ،تعاريف اين تمامی به توجه با

 مطلوب و بهتر عملكرد در که دانست يیها تقابلی و منابع توسعة یدانش در راستا يكپارچگی
 .دارند نقش سازمان

 مفهوم به سازمانی يادگیری. نیستند مترادفی مفاهیم سازمانی یيادگیر و يادگیرنده سازمان
 مثابة بهسازمان  يادگیری یبه معنا يادگیرندهدرون سازمان و سازمان  یها هگرو و افراد يادگیری

 از خاصی انواع توصیف برای که است مفهومی ،سازمان يادگیری. تاس یکل یستمیس
به نوع  يادگیرندهسازمان  کهحالیدر ،دشو میگرفته  کار بهدارد  يانجر انسازم در که يیها تفعالی
. است سازمان يادگیری حاصل دگیرندهياسازمان  ،يگربه عبارت د .کند میاز سازمان اشاره  یخاص

 سازمان يادگیری و کند میاز سازمان اشاره  یبه نوع خاص يادگیرندهتسانگ معتقد است سازمان 
 . (2004 اورتنبلند،) آيد می شمار هب سازمان برای داخلی فرايند نوعی

: دده می یحتوض گونهاين را دگیرندهياسازمان و سازمان  يادگیریتفاوت دو عبارت  رتآمارکو
 یها یويژگ و اصول ها،سیستماست و  یستیما بر چ تمرکز يادگیرنده، سازمان از بحث در

 یبررس مورد کنند، می یدبه تول اقدام و گیرند می ياد یجمع يتهو يک عنوانبهرا که  يیها نسازما
و  ساخت يندهایو فرا ها تمهار يادگیری چگونگی به سازمان يادگیری کهدرحالی یم،ده میقرار 
 سازمان زا یعنصر يا بعد      صرفا سازمان  گیریياد ،معنی اين در .دارد اشاره دانش از گیریبهره
 . (1994 رينولدز، و مارکوآرت) دشو میمحسوب  رندهيادگی

  پیش از درآمدهایپیش براساس ،مطلوب ۀيادگیرند سازمان اما گیرند، می ياد ها نسازما تمامی
تا  دشو می یفتوص ها نسازمادر  يادگیری ۀاستفاد و تقسیم ذخیره، اخذ، ،يجادا یبرا شدهمقرر
 (. 2004 یا،)گارس شودصوالت و خدمات نوآورانه حاصل مح

و  یتیفعال های هزمین تنوع ،با توجه به اهداف مختلف سازمان ها نسازماعملكرد  ارزيابی



 1393،زمستان4شمارۀ،6دورۀ ، بازرگانیمدرييت   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 778

 

 در ارزيابی ناي. است صیخا یها یپیچیدگ دارای ،آنها ممكن غیر و متفاوت یها تماهی
. است برخوردار یاالعادهفوق یتسازمان از اهم اقتصادی یها تفعالی و عملیاتی ،یمال های همقول
 ،است مالی هایبراساس شاخص ها نسازماو  ها تشرکاز  یاریعملكرد بس يابیارز ،حاضر حالدر

 يطوجود شرا علت به یشرکتکه ممكن است  ندنک توجه امر ينبه ا يدآنها با یانو متول يراناما مد
 لحاظ از ماا ،باشد آورسود اعتبارات يا منابع میزان يا رسمی یرغ يیارتباطات استثنا يا یانحصار
 کنار در که است ضروری لذا ،باشد نداشته مناسبی وضعیت مندی،بهره مختلف سطوح
 گیرینتیجه و بررسی امكان آن طريق از که دهند قرار نظر مد را يیها صشاخ ،مالی یها صشاخ

 وجود افزوده ارزش و تکیفی ،تولید عوامل وریبهره نظر زا خدمات و کاال تولید کارايی و ارزش
 . باشد داشته

 گذاران،سرمايه توجه مورد موضوعات تريناز مهم ها تشرک یعملكرد مال ارزيابی
 یزانم يابیارز منظوربه( سهامداران) گذارانيهاست. سرما يرانو مد ها تدول دهندگان،اراعتب
 فروش يا يشافزا ،حفظ درمورد گیرییمآنها و تصم ةسرماي گیریکار بهو  يريتمد یتموفق

 منظوربه دهندگاناعتبار به و ندمند هعالق پذيرسرمايه یها تشرکعملكرد  يابیو ارز گذاریسرمايه
 . پردازند میعملكرد  يابیاعتبار و ارز یو نرخ اعطا یزانم مورددر گیریتصمیم
 :شود می یمسه دسته تقس بهعملكرد  يابیارز لعل
  هاست.راهبرد نظر در يدو تجد راهبردی يريتکه شامل مد راهبردیاهداف  .1

و  دبازخور ة، ارائيندهآ یردادن مسنشان ی،فعل یتکه شامل کنترل موقع یاهداف ارتباط .2
 .است يگراز سازمان د یالگوبردار
 يادگیریبهبود و  يقتشو ،ینهمچن پاداش و یستمس ينکه شامل تدو یزشیاهداف انگ .3
 . (1998 آدامز،) است

ست که محققان و کاربران را ها سال( يابیو روش ارز یعملكرد )عامل مورد بررس يابیارز ةمسئل
 یهاشاخص ،یتجار یها نسازما برایعملكرد  يابیتنها ابزار ارز ،در گذشتهبه چالش واداشته است. 

 یهایستمس يابیو ارز یپس از بررس ،1980 ةده يلجانسون و کاپلن در اوا ينكهتا ا بود یمال
 پیچیدگی افزايش از ناشی که -را اطالعات ينا یهایياز ناکارا یاریبس يريتمد یحسابدار
 .(1997 کر، و کرن) کردند مشخص ها نسازماعملكرد  يابیارز در -بود بازار رقابت و ها سازمان

 یهایبه دگرگون یهمراه است. نوآور يگرد یهایهمكار یاریاست که با بس یمهارت ینوآور
اطالق  ید،تول یها هیوش يا يريتمد یممفاه ينترتازه ةارائ يا یدر فناور  تیشرفپ ینةزمعمده در

خاص  یاکه فقط در عده نادر است       عموما   و یو جنجال یر           واقعا  چشمگ یايدهپد ید. نوآورشو یم
 .شود می يافت
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در  يندگو یآن فكرها به عمل و کاربرد سودمند را نوآور يلو تبد يدجد یفكرها يجادا فراگرد
 : دشو میبه دو صورت انجام  اربردهاک ينا ها نسازما

 . شود  میانجام کار  یها هرا شدنبهینه موجب که: فراگرد در نوآوری
 دشو میمنجر  يافتهبهبود و يدخدمات جد ةارائ يا محصوالت لیدتو به که:محصول در آورینو

 . (2006 هارپست،)

 عملكرد و نوآوری بر يادگیری به گرايش نقش» عنوان با یپژوهش در (1389) معطوفی
 تأثیر شناسايی زمینة در يدیجد بینش ،تولیدی و خدماتی کوچک بنگاه 87 یبررس با «سازمانی

  .کرد ايجادکوچک  های هبنگا عملكرد بر آن تبعبه و نوآوری بر محوریيادگیری ابعاد
بر عملكرد  یسازمان يادگیری یتقابل یرأثت بررسی» عنوان با یپژوهش در (1389) مالحسینی

SMEشهرستان کرمان با استفاده از روش  هایAHP»، شرکت 171 های هداد تحلیلاز  پس، 
 پس. دارند مثبت تأثیر هاSMEبر عملكرد  یسازمان يادگیری یتابعاد قابل یکه تمام دکرمشخص 

 ،مؤثر بر عملكرد ۀشدشناسايی عوامل ،مراتبیسلسله یلتحل يندفرا ةامپرسشن از فادهاست از
 یها تشرک عملكرد افزايش در را سهم بیشترين سیستمی ديدگاه که شد مشخص و بندی يتاولو

تعامل با  ،يیگراتجربه و باز فضای ،مشارکتی گیریتصمیم ،ترتیب به و داردکوچک و متوسط 
 . ندبود بعدی گذارتأثیر عوامل پذيریيسکر ،نهايتو در یرونیب یطمح

در  یبر رشد اقتصاد یانسان ةسرماي و نوآوری اثر» عنوان با یپژوهش در (1388) ربیعی
و  کرد بررسی را یو نوآور کارآفرينیمفهوم  دو ،رومر زایدرون رشد مدل از ستفادها با ،«يرانا

 ةيسرما یزيكی،ف ةيکار، سرما یروین یرهایاثر متغ وداد  ارائه يرانا یرشد اقتصاد یبرا یمدل
. دکر بررسی را وریافن يزسرر مثابة بهبه کل واردات  آالتینواردات ماش ةوسعتو  یقتحق ،یانسان
 يیمانا یابتدا به بررس ،1383تا  1347 از يراناقتصاد ا یزمان یآمار سر از استفاده با وی
 يج. نتاکرد بررسی راپسماندها  يیمانا سو سپ پرداخت واحد هيشمدل توسط آزمون ر یرهایمتغ

 ای،واسطه یکاالها ،ترتیببه که شد مشخص و دش برآورد مدل ایمعادلهز روش تکا حاصل
در اقتصاد  یدتول يشباعث افزا آالتینو واردات ماش یزيكیف ةسرماي ،یانسان ةسرماي کار، نیروی

 .ندشو می يرانا
 ةتوسع و عملكرد فكری ةسرماي» عنوان با (2008) سو هوی يا و فانگ چنگ ونپژوهش  در

 قسمت دو به سازمانی قابلیت يادگیری «سازمانی يادگیری قابلیت نقش وساطت با جديد محصول

 .است شده تقسیم انتقال قابلیت و جذب قابلیت
 ارزيابی: مؤسسه عملكرد و يادگیری قابلیت» نوانع با( 2006) رويال النا و پريتوپژوهش  در
 اصلی هدف. است شده تقسیم مالی غیر و مالی بخش دو به مؤسسه عملكرد ،«مالی غیر و مالی
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 را ها نسازما در يادگیری قابلیت بین ارتباط تجربی، صورتبه که است بوده اين مطالعه اين
 را مثبتی ارتباط هاآن تحقیق. دکن ارزيابی مالی غیر و مالی صورت به را شرکت عملكرد و بررسی
 .است داده نشان مالی غیر عملكرد و مالی عملكرد مالی؛ غیر عملكرد و يادگیری قابلیت بین

 بین در سازمانی يادگیری بلیتقا ارزيابی» عنوان با یپژوهش در( 2006) باتناگار اسنا جیت
 و مؤسسه سود فاکتور دو ،هند در «مؤسسه عملكرد با سازمانی يادگیری قابلیت ارتباط و مديران
 سازمانی يادگیری قابلیت هایفاکتورپیش را اند مؤسسه عملكرد بیانگر که مؤسسه مالی گردش
 .است دانسته
 
 
 
 
 
 
 
 

پژوهشیمفهوممدل.1شکل

 2006وهمکاران،گارسیا:منبع

 
 : از عبارتند پژوهش اين های فرضیه پژوهش، مفهومی مدل راساسب

 رابطة مثبت دارد.  یبا نوآور یسازمان يادگیری :اول فرضیة
 رابطة مثبت دارد.  یبا عملكرد مال یسازمان يادگیری :دوم فرضیة
 رابطة مثبت دارد. یبا عملكرد مال ینوآور :سوم فرضیة

 

 پژوهش روش
 ی   عل  یقاتدر تحق .است ی   عل  پژوهشروش  و یکاربرد یپژوهش اجرای هدف ،حاضر پژوهش در

 یبا عملكرد مال یسازمان يادگیری ینارتباط ب ،اينجا در و دشو می یبررس یردو متغ ینب ی   عل  ةرابط
 یاتیعمل يرانو مد ها تمعاون ،ها هکارخان عامل مديران یآمار ةجامع پژوهش يندر ا .است نظر مد
 و -تولید کنترل، ريزی،برنامه حفاظت مهندسی، فنی تولید، بازرگانی، اداری، مالی، شامل -

 تعداد هب است يگانگلپا یصنعت یها تشرک يرانمد یتحت سرپرست هایبخش رؤسای همچنین

 سازمانیيادگیری 

 سازمان عملكرد مالی

 نوآوری
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 دارای متغیرها اين از هريک که است شده تشكیل مكنون متغیرسه  از پژوهش مدل .نفر 450
  .است گیریاندازه متغیر تعدادی

است. برای بررسی روابط  1مدل معادالت ساختاری بر مبتنی ،طور مشخصبه ،حاضر پژوهش
ل ها مدهای فراوانی ارائه شده است. يكی از اين روشروشر ی اخیها همیان متغیرها در ده

 متغیری با متغیرهای مكنون است. مدل معادالت ساختاریمعادالت ساختاری يا تحلیل چند
 و 2شده هروابط بین متغیرهای مشاهد ۀيی دربارها هرويكرد آماری جامعی برای آزمون فرضی

ری را در جوامع های نظقبول بودن مدلمتوان . از طريق اين رويكرد میاست 3های مكنونمتغیر
مكنون يا صورت  بههای موجود در تحقیقات مديريتی که اکثر متغیرخاص آزمون کرد و از آنجا

 . (1997)سگارس،  دشوروز بیشتر میبهها روزضرورت استفاده از اين مدل ،اند پوشیده
صورت  ينبه ا مونهحجم ن ساختاری، معادالت تكنیک به توجه با و نمونه حجم تعیین جهت
  :دشو میمحاسبه 

q   n  5 15 
 .است گیریاندازه یرهایتعداد متغ  qاينجا در که

n

n

   

 

5 11 15 11
55 165

 

 توجه با و است شده استفاده ساختاری معادالت یکاز تكن كهينبا توجه به ا ،حاضر پژوهش در
 120که از  دش يعپرسشنامه توز 137تعداد  ،نئطمم يجبه نتا یابیدست یبرا شدهگفته مطالب به

 .گرفت انجام منظم یاطبقه با گیریو نمونه شد استفاده آنهااز  عدد
 یقاتنوع تحق يندر ا ها هداد آوری جمع یکتكن ترينرايج و است میدانیحاضر از نوع  پژوهش

 يادگیریمربوط به  پرسش 4موجود  پرسش 11. از است پرسش 11 شامل مهاستفاده از پرسشنا
. تمام است مالیمربوط به عملكرد  یزن پرسش 4و  یمربوط به نوآور پرسش 3 ی،سازمان
 ۀمربوط به حوز های پرسشکه  اندشده طراحی لیكرت یاگزينه هفت یفط اساسبر نیز ها پرسش
 ۀربوط به حوزم یها پرسش                                از کامال  مخالف تا کامال  موافق و ،یو نوآور یسازمان يادگیری

  .اندشده یطراح خوب خیلی تا بد ییلاز خ ،یعملكرد مال
 اگر .بگیرد اندازه را نظر مورد ويژگیبتواند  گیریاندازه ةوسیل که است آن روايی از مقصود
و  ارزشیرا ب پژوهش تواند مینامناسب  هایگیریزهبا اندا ،باشد نداشته روايی گیریابزار اندازه

 و ويكتور مقالة ةپرسشنام براساس ها پرسشحاضر،  پژوهشابزار  يیروا يابیناروا سازد. جهت ارز
                                                 
1. Structural Equation Modeling   

2. Observed variables  

3. Latent variables 
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 يندر ا متخصص داناتاس تأيید بهو  ندشد یپژوهش طراح یلیو مدل تحل (2004) همكاران
 . ندرسید نیزحوزه 

 نتايج و دکن می گیری اندازهصفت مورد نظر را  یمعناست که ابزار پژوهش به چه دقت ينبه ا پايايی
 مشابه و يكسان شرايط دررا  يژگیو يکاگر  ،ترتیب ين. بداست پايايی و ثبات دارای میزان هچ تا

 یآلفا یزانم ،پژوهش ينا در .باشند داشته يكسانمشابه و  يجنتا يدبا ،کنیم گیری اندازه بارچند
 . ستباال يايیسطح پا ۀدهندشانکه ن است 97/0برابر  ،شده يعتوز اول ةپرسشنام 30 طبق ،کرونباخ
 

 پژوهش های هیافت
 يادگیری یرتأث یبررس برایشده پژوهش و با توجه به مدل ارائه ينا یها هیفرض یلتحل یبرا

مدل از  یاز معادالت همزمان استفاده شده است. وقت ،ینوآور يقاز طر یبر عملكرد مال یسازمان
که  یيها همدل با داد ينرسد که تناسب ا یمنوبت به آن  ،خوردار باشدبر یمناسب یرنظ ةپشتوان

 یبرابرازش  یكويین یهاآزمون عضیب ،رويناز ا .شود یکرده است بررس یآور جمعمحقق 
  .شود یتناسب بررس ينتا ا يردپذ یمشده انجام  و مدل استفاده پژوهش ينا یها هداد

 
برازشینیکوییهانآزمونتایج.1جدول

 نامآزمون مقداراستاندارد آمدهدستبهمقدار یجهنت

> 012/0 برازش مناسب است 1/0  RMSEA 

< 95/0 برازش مناسب است 9/0  GFI 

< 93/0 برازش مناسب است 9/0  AGFI 

< 1 مناسب است برازش 05/0  Pclose 

≤10 95/0 برازش مناسب است  AIC - SAIC 

> 14/0 یستبرازش مناسب ن 08/0  RMR 

> 063/0 برازش مناسب است 08/0  SMRM 

< 81/0 یستبرازش مناسب ن 9/0  NFI 

< 03/1 برازش مناسب است 9/0  NNFI 

< 1 برازش مناسب است 9/0  CFI 

< 02/1 برازش مناسب است 9/0  IFI 
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 :است يربه شرح ز یمعادالت ساختار یخروج
IN (1رابطة  γ  OL  ξ 12 1 
OFP (2رابطة  γ  OL β  ξ  13 23 2 
IN (3رابطة  /  OL / 0 87 0 24 
OFP  (4رابطة  /  OL /  IN /  0 39 0 61 0 057 

 :است زير صورت بهسازمان  یمال ملكردع متغیر ازایبه گیری اندازهتوجه به مدل، معادالت  با

yOFP (5رابطة  λ   OFP  ε  1 13 13 

yOFP (6رابطة  λ   OFP  ε  2 23 23 

yOFP (7رابطة  λ   OFP  ε  3 33 33 

yOFP (8رابطة  λ   OFP  ε  4 43 43 
 :است يرصورت ز به نوآوری متغیر یازابه گیری اندازه معادالت

yIN (9رابطة  λ   IN  ε  1 12 12 

yIN (10رابطة  λ   IN  ε  2 22 22 

y IN (11رابطة  λ   IN  ε  3 32 32 
 :است زير صورت به سازمانی يادگیری متغیر ازای به گیری اندازه معادالت

xOL (12رابطة  λ   OL  δ  1 11 11 

xOL (13رابطة  λ   OL  δ  2 21 21 

xOL (14رابطة  λ   OL  δ  1 31 31 

xOL (15رابطة  λ   OL  δ  1 41 41 
 د.ده یمنشان  یمعادالت ساختار يبضرا از يکهر ی( را براT)آزمون  یدار یمعن 2شكل 

 
ضرایبیدارمعنی.2شکل
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 ينشده و حل ابا توجه به معادالت ارائهب يضرااز  يکهر یبرا t ۀمقدار آمار 3ل شك
از  يکهر یرو تفس 4در شكل  يباز ضرا يکمقدار هر يینمامعادالت به روش حداکثر درست

  آمده است. 1ول جددر  يبضرا

 
 tآمارۀمقدار.3شکل

 
ضرایبازهریکشدۀزدهتخمینمقدار.4شکل

 

و  t ۀآمار و  يبضر يرمقاد 2 جدولب يضرااز  يکهر ۀشدزدهینمقدار تخم 4شكل 
  د.ده یمرا نشان  R يببه همراه ضر يبضرا ينا یدار یمعن
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tۀآمارویبضریرمقاد.2جدول

t مکنونیهایرمتغشده(مشاهدهیهایر)متغهایتمآهاپارامتر

68/9 01/1 x

11 OL1 

 یسازمان يادگیری
51/12 23/1 x

12 OL2 

12/12 43/1 x

13 OL3 

37/7 95/0 x

14 OL4 

---- 80/1 x

21 IN1 

x 90/1 69/20 یآورنو

22 IN2 

89/17 95/1 x

23 IN3 

----- 89/1 y

13 OFP1 

 سازمان یعملكرد مال
81/22 60/1 y

23 OFP2 

29/19 51/1 y

33 OFP3 

36/19 49/1 y

43 OFP3 

 
 tآزمون  و 4در شكل  یمعادالت ساختار یچنانكه خروج ،يكديگرها بر یرمتغ آثار یبررس در
مكنون  یهایرو متغ (OL)مكنون مستقل  یرمتغ ینب درکه  یریمس 3 یاناز م ،ندده یمنشان 
 یممستق آثارخالصه  طور به 3جدول  .نددار  یمعن یرمس سه هر، وجود دارند (IN,OFP)وابسته 

 ،مذکور جدولحاصل از  يجنتا به توجه با د.ده یممكنون مستقل بر وابسته را نشان  یرهایمتغ
است و با توجه به  87/0(IN)  یبر نوآور (OL) یسازمان يادگیری یرمتغ یرواضح است که تأث

 يببا توجه به عالمت ضر ین. همچناست دار یمعن يبضر ينا 87/10 يعنی  Tۀآمارمقدار 
 د.شو یم يرفتهاول پذ یةفرض پس ،استرابطه مثبت  ينا نوع ،یساختار



یکدیگرمکنونبریرهایمتغیممستقآثار.3جدول

روابطرهاپارامتیساختاریبضرنوعرابطه T یبامقداربحرانیسهمقایداریمعن

 87/0 + 61/10 61/10>96/1 دار یمعن
12

 
INOL  

 61/0 + 28/6 28/6>96/1 دار یمعن
13

 
OFPOL  

 39/0 + 26/4 26/4>96/1 دار یمعن
23

 
IN OFP 

 

که با  است 61/0برابر با  (OFP)سازمان  یمالبر عملكرد  (OL) یسازمان يادگیری یراثر متغ
 يببه عالمت ضر توجهبا  یننچ. هماست دار یمعن يبضر ينا =t)28/6( آزمون ۀآمارتوجه مقدار 

 د.شو یم يرفتهدوم هم پذ یةفرضپس  ،رابطه از نوع مثبت است ينا ،یساختار
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که با توجه مقدار  است 39/0برابر با  (OFP)سازمان  یبر عملكرد مال(IN)  ینوآور یراثر متغ
پس  ،استمثبت  یزن یساختار يباست. عالمت ضر دار یمعن يبضر ينا =t) 26/4 ( آزمون ۀآمار
 د.شو یم يرفتهپذ یزسوم ن یةفرض

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه
با  یسازمان يادگیری يعنی ،شد فتهپذيراول  ةیفرض ،ها هداد یلتحل از آمده حاصل يجتوجه به نتا با

 يادگیری که دده مینشان  یسازمان يادگیری ۀاز مطالعات دربار یاریبس .مثبت دارد ةرابط ینوآور
 يادگیریکه  چرا .(1989 دانكلبرگ، و کوپر)دارد  ها نسازما در نوآوری بر بتیمث تأثیر سازمانی
و  دشو می يدجد های هايد و دانش خلق به منجر ،دکن می يتحما یو نوآور یتاز خالق یسازمان
با فرهنگ  يیها نسازما در افراد گرفتنقرار .دده می يشآنها را افزا گیریکار بهدرک و  يیتوانا
 یها یيو از توانا یابندانمند بتو يدجد های هايد ارائةکارکنان خود را در  دشو میموجب  ینوآور
 يادگیری به نهايتدر نوآوری. (2003و تربالنچ،  ینز)مارت کنند استفاده منظوراينبه خود بالقوۀ
 محیط که گفت توان می یو نوآور يادگیری زمینة در. (2005 تسای، و لی) شد خواهد منتهی

در جهت  ها تفعالی و منابع همةاز  ،محیط آن در بتواند سازمان که است جايی مناسب يادگیری
 .(2003 کتچن، و هالت) استفاده کند ینوآور

مثبت  ةرابط یبا عملكرد مال یسازمان يادگیری يعنی ،شد پذيرفته یزن پژوهش دوم فرضیة
 ندشو میکارکنان  ینتعهد و هدف مشترک ب ،انگیزه توسعةو  يجادسبب ا ،يادگیریتمرکز بر  .دارد
دارد که  يندهايیو فرا هایسماشاره به مكان يادگیری ،ديگر عبارت به. (2005 هالت، و کاندمیر)

 و (2002 ،و همكاران نوماتسو) آورد میرا فراهم  ها نسازمامعلومات در  يشو افزا يادگیریامكان 
 . دشو میسود سازمان  يشمسئله منجر به افزا ينا

 کل .دارد مثبت رابطة یبا عملكرد مال ینوآور يعنی ،شد پذيرفته یزن پژوهش ينسوم ا ةفرضی
(؛ 2006) يالو رو يتوپر ؛(1999) سینكوال و بیكر تحقیقات نتايج با مطابق پژوهش ينا نتايج
 دده می نشان يجنتا .است( 2008) یل يوآنو  یانگج یو( و اکس2007) يگرانمورالز و د یاگارس
 وجود کهست چراا یشترب ،هستند باالتری نوآوری میزان دارای که يیها تشرک در دهیسود

 ةمناسب جهت توسع یفرهنگ ايجاد برای کاروکسب ظرفیت بهبود ورمنظ به ،کار در نوآوری
 یاتیح یامر ،برتر عملكرد فظکسب و ح نتیجه،و در رقبا از تر کیفیتباو  تر محصوالت باارزش

 های ههزين به ،شود منتهی خريد تكرار و فروش درشبه حفظ  یاگر نوآور ،اينبراست. عالوه
سرمايه دهیباز بهبود سبب امر اين نتیجة که شود میمنجر  يانمشتر یشترو جلب ب تريینپا
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از  یسازمان ینب يادگیریاست که شرکت با  اين یتاهم زيحا ةنكت .شد خواهد بنگاه گذاری
 ینوع بهو شرکت  دشو میخود برخوردار  یتخصص شرکا ياو کسب دانش  یترسدس یلپتانس

 و هايندفرا و محصوالت به را دانش است قادرمداوم  طور بهو  شود می مبدل يادگیرندهسازمان 
 از. رود می کار به يانمشتر یازهایو ن يدجد یبازارها یبرا ،        متعاقبا  که کند تبديل جديد خدمات

 تحلیل. (2008 لی، يانگ و جیانگ ايكسیو) است یمشرکت سه یمال يجدر نتا     یما مستق ،رواين
 ها تشرک ایبر بالقوه صورت بهکه  آورد میرا به ارمغان  يدیجد يجمقاله، نتا اين در شدهمطرح

 یشرکت برا یتکه سبک عملكرد بهتر، وابسته به قابل ندهد مینشان  یاتسودمند است. کشف
 ،دارند درنظر را يادگیری هایراهبرد توسعةکه  يیها تو شرک است یاز منابع خارج يادگیری
 . رنددا یعملكرد بهتر مؤثر، سازمانی يادگیری بدون یها تشرک به نسبت

نكته است.  ینمتضمن هم یزن آماری جامعة کارشناسان و ارشد مديران تشريحی های پاسخ
 یسازمان يادگیری يندفرا یرا در ذهن خود مرور کنند و برا يادگیری اهداف دباي مديران

بر عملكرد،  یاثرگذار یتاز لحاظ ظرف یسازمان یریيادگبدانند که  يدبا آنهاارزش قائل شوند. 
 ۀحوز حاکمیت، مناسب هاییزممكان يدبا يرانمد .(2002 ،و همكاران کاالنتون) ابدي میتنوع 

را به  یسازمان يادگیری يایآورند تا مزا دوجو به ها تشرک یناز رقابت را ب یمتوسط و سطح خاص
 حداکثر برسانند. 

 و فردی هاینوآوری در را مديران و رهبران نقش دشو می یشنهادپ یآت پژوهشگران به
 به رود میو رهبران را که احتمال  يرانخاص مد یو آن دسته از رفتارها نندک کشف سازمانی

 بررسی و مطالعه را شود منجر ها نسازما یکارکنان و بهبود عملكرد مال ةنوآوران یرفتارها یارتقا
 مديران برای ،سازمان هر مالی عملكرد کل و در ها ههزين کاهش و سود افزايش کهاز آنجا .ندکن
 صددکه در شود  می یشنهادپ یآت محققانبه  ،است برخوردار يیباال یتاهم از شکارشناسان و

 یجذب استعدادها ،سازمان ۀانداز جملهاز ،ها نسازما یعوامل مؤثر بر عملكرد مال يگرد یبررس
 بر را آنها مستقیم تأثیر و باشند.. .و ينترنتیا های هاتصال به شبك ،از خارج از سازمان يدجد

  .بسنجند مالی عملكرد
اما ممكن است با  ،است پژوهشموجود در مدل  یها صبا توجه به شاخ پژوهش اين نتايج

 يجمانند زمان و مكان در نتا یعوامل خارج کهاز آنجا .حاصل نشود يجنتا ينا ،ها صشاخ ییرتغ
 نتايج با ،ديگر هایزمان و ها تشرک در ديگر های پژوهش يجممكن است نتا ،دارند یرتأث پژوهش

  .باشد متفاوت پژوهش اين
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