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مقدمه
يادگیری سازمانی عاملی کلیدی در سازمان است که تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر عملكرد مالی
سازمان دارد .تأثیر غیر مستقیم عامل کلیدی يادگیری سازمانی از طريق نوآوری است .از عوامل
مؤثر در بروز نوآوری در سازمان ،زمینهسازی بین کارکنان جهت ايجاد فرهنگی است که در آن
همگان برای رشددادن ديگری بكوشند و با تأثیر بر يكديگر به پیشرفت سازمان کمک کنند.
نوآوری با توجه به ماهیتش به ناشناختهها میپردازد و خطرپذيری بااليی دارد.
يادگیری سازمانی فرايندی پیوسته ،پويا و تعاملی میان افراد ،گروهها و سازمانهاست .اين
يادگیری هم دارای بعد فردی است و هم اجتماعی؛ بعد فردی آن اشاره دارد به دانش فردی؛
دانشی که فرد منتقل میکند و بعد اجتماعی آن اشاره دارد به دانش مشترک؛ دانشی که کل
اعضا در سازمان منتقل میکنند .محققان اولیة نظرية يادگیری معتقدند که يادگیری در سطح
فردی رخ میدهد و افراد در مقام عوامل سازمانی اقدام به يادگیری میکنند .يادگیری سازمانی
انتقال دانش و تقسیم دانش بین سازمانها را تسهیل میکند و منجر به بهبود عملكرد مالی
شرکتها میشود .در مطالعات پیشین ،محققان به اين نتیجه رسیدند که احتمال اينكه يادگیری
سازمانی در تمامی شرايط ،تأثیر مشابهی در عملكرد مالی شرکت بگذارد وجود ندارد و همة
راهبردهای يادگیری همیشه به بهبود عملكرد ختم نمیشود .محققان دريافتهاند که رابطة
يادگیری -عملكرد منوط به عوامل ديگر نیز است .برای مثال ،کاالنتون و همكارانش ()2002
دريافتند که تأثیر يادگیری شرکت بر عملكرد آن وابسته به ويژگیهايی مانند طول عمر سازمان
است؛ موهر و سنگوپتا ( )2002معتقدند که حاکمیتهای سازمانی واسطة وقوع رابطة میان
يادگیری بینشرکتی و مزايای حاصل از آن هستند .اين مطالعات نشان میدهند که تأثیر
يادگیری بر عملكرد ممكن است در شرايط خاصی تقويت شود و در ديگر شرايط ،کمرنگ شود.
از اين جهت کاربرد نظرية اقتضايی ،برای بررسی دقیقتر اين رابطه ،مطلوب است .نظرية
اقتضايی بر انتخاب شرايط همكاری مناسب برای افزايش مزايای يادگیری تأکید میورزد و
همچنین ،نقش نوآوری را بهمثابة دانش واسطه توضیح میدهد .در ادامة اين مقاله ،ارتباط بین
يادگیری سازمانی و عملكرد مالی و همچنین نقش نوآوری را بررسی میکنیم.
بیان مسئله
امروزه ،با بررسی تاريخی روند بهوجودآمدن شرکتها و سازمانهای بزرگ در دهههای گذشته،
درمیيابیم که اين شرکتها و سازمانها بهعلت عدم تطابق خود با روند تحوالت جهانی ،محكوم
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به فنا شدند و ديگر کارايی الزم را در عرصة رقابتهای اقتصادی ندارند .امروزه ،يادگیری منشأ
کسب امتیاز در رقابتهای تجاری است و دانش اجتماعی ،يادگیری سازمانی و نوآوری سه کلید
اصلی در افزايش توانايی شرکتها در تشخیصدادن و بهکاربردن دانشهای موجود به روشهای
جديد برای افزايش بهبود عملكرد مالی سازمان تلقی میشوند (هاردستی .)2003 ،سنگه درمورد
يادگیری سازمانی میگويد« :زمانی میتوانیم يادگیری سازمانی داشته باشیم که افراد دائما
استعدادها و توانايیهايشان را برای ايجاد نتايجی که واقعا آرزوی رسیدن به آن را دارند توسعه
دهند (اسكوت و بروس .)2004 ،به اهمیت يادگیری سازمانی در بهبود عملكرد مالی شرکتها از
مدتها قبل توجه شده است .اسالتر و نارور معتقدند شرکتی که دائما به يادگیری میپردازد،
فرصت بهتری برای پیگیری و پاسخگويی به نیازهای مشتريان ،درک و بهرهگیری از فرصتهای
بازار و عرضة محصوالت مناسب و هدفمند بهدست میآورد ،که اين عوامل منجر به پیدايش
سطح باالتری از سوددهی اقتصادی و مالی ،اضافة فروش و تولیدات اصلی میشوند و نوآوری نیز
به بهبود عملكرد مالی سازمان منجر میشود (گارسیا و همكاران .)2006 ،نوآوری فردی کارکنان
در محیط کار پاية اصلی ارتقای عملكرد هر سازمانی است (اسكوت و بروس .)2004 ،در نگاهی
کلی ،میتوان گفت نوآوری فعالیتی است که هدفش ايجاد ،انتقال ،تغییر و واکنش به ايدههای
جديد است .توسعة يادگیری در اشكال مختلف آن (فردی و تیمی و سازمانی) عاملی بسیار مهم
در موفقیت اقتصادی سازمان است و از شاخصهای مهم عملكرد شناخته میشود (مونو و
همكاران .)1998 ،در دنیای درهمتنیدۀ امروز ،با کسبوکارهای پیچیده و پويا ،انجامدادن کارها
نیازمند يادگیری است و در آينده ،سازمانهايی برتر خواهند بود که بدانند چگونه تعهد و ظرفیت
کارکنان را در جهت شناسايی بهتر خواستههايشان بهکار گیرند (هارلی و هالت .)1998 ،در
سازمان يادگیرنده ،مجموعه توانايیهای اعضای سازمان بهصورتی مستمر و پايدار در خدمت
ساخت آينده قرار میگیرد (جاورسكی و کوهلی .)1993 ،سازمانی که متعهد به يادگیری است
احتماال با بهدستآوردن توان تغییر فناوری (هاردستی )2003 ،قادر به کسب قابلیت نوآوری در
محصوالت و فرايندها میشود و متعاقبا اين توان به بهبود عملكردش منجر میشود (مونو و
همكاران)1998 ،؛ به عبارت ديگر ،نوآوری نیرويی مهم برای توسعة شرکتها و بهبود
عملكردشان محسوب میشود و توان نوآوری مهمترين مشخصة تعیینکنندۀ عملكرد است (کوپر،
2000؛ گارسیا2004 ،؛ مونو و همكاران .)1998 ،پژوهشهای متعدد با تأيید اين مطلب نشان
میدهند ،بنگاه جهت کسب مزيت رقابتی و ادامة حیات نیازمند نوآوری است (لی و کاالنتون،
1998؛ روگست .)1995 ،بنگاههای با ظرفیت باالی نوآوری میتوانند ،با انطباق مناسب محیطی
و توسعة توانمندیهای جديد ،به مزيت رقابتی و عملكرد باال دست يابند (هالت و فرل1997 ،؛
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هارلی و هالت .)1998 ،درحالیکه سازمانها در جستوجوی کسب مزيت رقابتی از طريق
يادگیری سازمانی و نوآوریاند ،ما بايد اين نكته را دريابیم که آيا يادگیری سازمانی بر عملكرد
مالی آنها تأثیرگذار است يا خیر.
شرکتهای صنعتی بنابر ماهیت خود قادرند با رشد خود ،صنايع بسیاری را به رشد و حرکت
اقتصادی وا دارند .اين صنايع ،برای تداوم و استمرار فعالیتهای خود ،نیاز دارند از بسیاری از
صنايع ديگر تغذيه کنند؛ لذا اين تعامالت دوطرفه در قالب ارتباطات ،اثر بسیاری بر اقتصاد کشور
دارد.
اهداف اصلی اين پژوهش عبارتند از:
 .1تعیین رابطة مستقیم يادگیری سازمانی بر عملكرد مالی شرکتها از طريق فرايند نوآوری
در شرکتهای صنعتی و قطعهسازی شهرستان گلپايگان.
 .2تعیین رابطة يادگیری سازمانی با نوآوری و نوآوری با عملكرد مالی سازمانها در
شرکتهای مذکور.
پژوهش دربارۀ شرکتهای صنعتی به چند علت دارای اهمیت است:
اول اينكه ،رقابتیبودن اين صنعت نسبت به ديگر صنايع مشهودتر است .دوم اينكه ،ورودی
کاالهای خارجی مشابه با کیفیت بهتر باعث رکود بازار اين شرکتها شده است و نیاز به
سیستمی جهت ارائة راهبرد و دورنما و هدفی مشخص و مدرن را که قابل اجرا ،اصالح و ارزيابی
باشد و تمام جوانب و منظرهای شرکت را نیز مد نظر قرار دهد ،بیشتر کرده است.
موضوع ارزيابی عملكرد مالی از موضوعاتی است که تاکنون تحقیقات و مباحث زيادی
پیرامون آن صورت پذيرفته است و میتوان ضامن اجرای اهداف سازمان و توسعه و پیشرفت آن
باشد .شرايط جديد در اقتصاد جهانی باعث شده است تا شكلگیری اهداف و انتظارات متناقص
اقتصادی در سازمان ايجاد شود .برای مثال ،میتوان به تناقض بین برنامههای بلندمدت (توسعه)
و کوتاهمدت (سودآوری) ،اهداف سازمان با اهداف کارکنان و خالقیت و نوآوری با لزوم اعمال
کنترل اشاره کرد (کاپلن و همكاران.)1996 ،
پیشینة پژوهش
با توسعة دانش ،فناوری و گسترش حیطههای کسبوکار (از جمله سازمانهای مجازی يا
سازمانهای تحت شبكه) بنگاههای اقتصادی گسترش يافته و به محیطی رقابتی و پرچالش
تبديل شدهاند و در اين اثنا ،پارادايمهای جديدی ظاهر شده است که بقا را برای بسیاری از
بنگاهها ،شرکتها و سازمانها مشكل ساختهاند .در چنین محیطی طبیعی است که امتیازهای
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رقابتی در جريان يادگیری و آموزش در سطح کارکنان و سازمان مطرح شود .به عبارتی،
محوريت پارادايمهای جديد ،يادگیری است و بنابراين ،سازمانهايی موفقترند که زودتر ،سريعتر
و بهتر از رقبا ياد بگیرند و اين يادگیری و آموختهها را در فرايندهای کاری خود نشان دهند
(گارسیا و همكاران.)2006 ،
يادگیری سازمانی ،توانايی سازمان ،بهمثابة يک کل ،در کشف خطاها و اصالح آنها و
همچنین تغییر دانش و ارزشهای سازمان است ،به طوری که مهارتهای جديد حل مسئله و
ظرفیت جديدی برای کار ايجاد شود .برايناساس ،ويژگیهای يادگیری سازمانی عبارتند از:
 .1تغییر در دانش سازمانی  .2افزايش محدودههای ممكن  .3تغییر در ذهنیت افراد (آراگون،
.)2007
با توجه به تمامی اين تعاريف ،يادگیری سازمانی را میتوان فرايند پويايی ايجاد ،تملک و
يكپارچگی دانش در راستای توسعة منابع و قابلیتهايی دانست که در عملكرد بهتر و مطلوب
سازمان نقش دارند.
سازمان يادگیرنده و يادگیری سازمانی مفاهیم مترادفی نیستند .يادگیری سازمانی به مفهوم
يادگیری افراد و گروههای درون سازمان و سازمان يادگیرنده به معنای يادگیری سازمان بهمثابة
سیستمی کلی است .يادگیری سازمان ،مفهومی است که برای توصیف انواع خاصی از
فعالیتهايی که در سازمان جريان دارد بهکار گرفته میشود ،درحالیکه سازمان يادگیرنده به نوع
خاصی از سازمان اشاره میکند .به عبارت ديگر ،سازمان يادگیرنده حاصل يادگیری سازمان است.
تسانگ معتقد است سازمان يادگیرنده به نوع خاصی از سازمان اشاره میکند و يادگیری سازمان
نوعی فرايند داخلی برای سازمان بهشمار میآيد (اورتنبلند.)2004 ،
مارکوآرت تفاوت دو عبارت يادگیری سازمان و سازمان يادگیرنده را اينگونه توضیح میدهد:
در بحث از سازمان يادگیرنده ،تمرکز ما بر چیستی است و سیستمها ،اصول و ويژگیهای
سازمانهايی را که بهعنوان يک هويت جمعی ياد میگیرند و اقدام به تولید میکنند ،مورد بررسی
قرار میدهیم ،درحالیکه يادگیری سازمان به چگونگی يادگیری مهارتها و فرايندهای ساخت و
بهرهگیری از دانش اشاره دارد .در اين معنی ،يادگیری سازمان صرفا بعد يا عنصری از سازمان
يادگیرنده محسوب میشود (مارکوآرت و رينولدز.)1994 ،
تمامی سازمانها ياد میگیرند ،اما سازمان يادگیرندۀ مطلوب ،براساس پیشدرآمدهای از پیش
مقررشده برای ايجاد ،اخذ ،ذخیره ،تقسیم و استفادۀ يادگیری در سازمانها توصیف میشود تا
محصوالت و خدمات نوآورانه حاصل شود (گارسیا.)2004 ،
ارزيابی عملكرد سازمانها با توجه به اهداف مختلف سازمان ،تنوع زمینههای فعالیتی و
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ماهیتهای متفاوت و غیر ممكن آنها ،دارای پیچیدگیهای خاصی است .اين ارزيابی در
مقولههای مالی ،عملیاتی و فعالیتهای اقتصادی سازمان از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
درحال حاضر ،ارزيابی عملكرد بسیاری از شرکتها و سازمانها براساس شاخصهای مالی است،
اما مديران و متولیان آنها بايد به اين امر توجه کنند که ممكن است شرکتی بهعلت وجود شرايط
انحصاری يا ارتباطات استثنايی غیر رسمی يا میزان منابع يا اعتبارات سودآور باشد ،اما از لحاظ
سطوح مختلف بهرهمندی ،وضعیت مناسبی نداشته باشد ،لذا ضروری است که در کنار
شاخصهای مالی ،شاخصهايی را مد نظر قرار دهند که از طريق آن امكان بررسی و نتیجهگیری
ارزش و کارايی تولید کاال و خدمات از نظر بهرهوری عوامل تولید ،کیفیت و ارزش افزوده وجود
داشته باشد.
ارزيابی عملكرد مالی شرکتها از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايهگذاران،
اعتباردهندگان ،دولتها و مديران است .سرمايهگذاران (سهامداران) بهمنظور ارزيابی میزان
موفقیت مديريت و بهکارگیری سرماية آنها و تصمیمگیری درمورد حفظ ،افزايش يا فروش
سرمايهگذاری و ارزيابی عملكرد شرکتهای سرمايهپذير عالقهمندند و به اعتباردهندگان بهمنظور
تصمیمگیری درمورد میزان و نرخ اعطای اعتبار و ارزيابی عملكرد میپردازند.
علل ارزيابی عملكرد به سه دسته تقسیم میشود:
 .1اهداف راهبردی که شامل مديريت راهبردی و تجديد نظر در راهبردهاست.
 .2اهداف ارتباطی که شامل کنترل موقعیت فعلی ،نشاندادن مسیر آينده ،ارائة بازخورد و
الگوبرداری از سازمان ديگر است.
 .3اهداف انگیزشی که شامل تدوين سیستم پاداش و همچنین ،تشويق بهبود و يادگیری
است (آدامز.)1998 ،
مسئلة ارزيابی عملكرد (عامل مورد بررسی و روش ارزيابی) سالهاست که محققان و کاربران را
به چالش واداشته است .در گذشته ،تنها ابزار ارزيابی عملكرد برای سازمانهای تجاری ،شاخصهای
مالی بود تا اينكه جانسون و کاپلن در اوايل دهة  ،1980پس از بررسی و ارزيابی سیستمهای
حسابداری مديريت بسیاری از ناکارايیهای اين اطالعات را -که ناشی از افزايش پیچیدگی
سازمانها و رقابت بازار بود -در ارزيابی عملكرد سازمانها مشخص کردند (کرن و کر.)1997 ،
نوآوری مهارتی است که با بسیاری همكاریهای ديگر همراه است .نوآوری به دگرگونیهای
عمده درزمینة پیشرفت در فناوری يا ارائة تازهترين مفاهیم مديريت يا شیوههای تولید ،اطالق
میشود .نوآوری پديدهای واقعا چشمگیر و جنجالی و عموما نادر است که فقط در عدهای خاص
يافت میشود.
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فراگرد ايجاد فكرهای جديد و تبديل آن فكرها به عمل و کاربرد سودمند را نوآوری گويند در
سازمانها اين کاربردها به دو صورت انجام میشود:
نوآوری در فراگرد :که موجب بهینهشدن راههای انجام کار میشود.
نوآوری در محصول:که به تولید محصوالت يا ارائة خدمات جديد و بهبوديافته منجر میشود
(هارپست.)2006 ،
معطوفی ( )1389در پژوهشی با عنوان «نقش گرايش به يادگیری بر نوآوری و عملكرد
سازمانی» با بررسی  87بنگاه کوچک خدماتی و تولیدی ،بینش جديدی در زمینة شناسايی تأثیر
ابعاد يادگیریمحوری بر نوآوری و بهتبع آن بر عملكرد بنگاههای کوچک ايجاد کرد.
مالحسینی ( )1389در پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر قابلیت يادگیری سازمانی بر عملكرد
SMEهای شهرستان کرمان با استفاده از روش  ،»AHPپس از تحلیل دادههای  171شرکت،
مشخص کرد که تمامی ابعاد قابلیت يادگیری سازمانی بر عملكرد SMEها تأثیر مثبت دارند .پس
از استفاده از پرسشنامة فرايند تحلیل سلسلهمراتبی ،عوامل شناسايیشدۀ مؤثر بر عملكرد،
اولويتبندی و مشخص شد که ديدگاه سیستمی بیشترين سهم را در افزايش عملكرد شرکتهای
کوچک و متوسط دارد و به ترتیب ،تصمیمگیری مشارکتی ،فضای باز و تجربهگرايی ،تعامل با
محیط بیرونی و درنهايت ،ريسکپذيری عوامل تأثیرگذار بعدی بودند.
ربیعی ( )1388در پژوهشی با عنوان «اثر نوآوری و سرماية انسانی بر رشد اقتصادی در
ايران» ،با استفاده از مدل رشد درونزای رومر ،دو مفهوم کارآفرينی و نوآوری را بررسی کرد و
مدلی برای رشد اقتصادی ايران ارائه داد و اثر متغیرهای نیروی کار ،سرماية فیزيكی ،سرماية
انسانی ،تحقیق و توسعة واردات ماشینآالت به کل واردات بهمثابة سرريز فناوری را بررسی کرد.
وی با استفاده از آمار سری زمانی اقتصاد ايران از  1347تا  ،1383ابتدا به بررسی مانايی
متغیرهای مدل توسط آزمون ريشهواحد پرداخت و سپس مانايی پسماندها را بررسی کرد .نتايج
حاصل از روش تکمعادلهای مدل برآورد شد و مشخص شد که بهترتیب ،کاالهای واسطهای،
نیروی کار ،سرماية انسانی ،سرماية فیزيكی و واردات ماشینآالت باعث افزايش تولید در اقتصاد
ايران میشوند.
در پژوهش ون چنگ فانگ و يا هوی سو ( )2008با عنوان «سرماية فكری و عملكرد توسعة
محصول جديد با وساطت نقش قابلیت يادگیری سازمانی» قابلیت يادگیری سازمانی به دو قسمت
قابلیت جذب و قابلیت انتقال تقسیم شده است.
در پژوهش پريتو و النا رويال ( )2006با عنوان «قابلیت يادگیری و عملكرد مؤسسه :ارزيابی
مالی و غیر مالی» ،عملكرد مؤسسه به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم شده است .هدف اصلی
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اين مطالعه اين بوده است که بهصورت تجربی ،ارتباط بین قابلیت يادگیری در سازمانها را
بررسی و عملكرد شرکت را بهصورت مالی و غیر مالی ارزيابی کند .تحقیق آنها ارتباط مثبتی را
بین قابلیت يادگیری و عملكرد غیر مالی؛ عملكرد مالی و عملكرد غیر مالی نشان داده است.
جیت اسنا باتناگار ( )2006در پژوهشی با عنوان «ارزيابی قابلیت يادگیری سازمانی در بین
مديران و ارتباط قابلیت يادگیری سازمانی با عملكرد مؤسسه» در هند ،دو فاکتور سود مؤسسه و
گردش مالی مؤسسه که بیانگر عملكرد مؤسسهاند را پیشفاکتورهای قابلیت يادگیری سازمانی
دانسته است.
يادگیری سازمانی

عملكرد مالی سازمان
نوآوری

شکل.1مدلمفهومیپژوهش 
منبع:گارسیاوهمکاران2006،

براساس مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای اين پژوهش عبارتند از:
فرضیة اول :يادگیری سازمانی با نوآوری رابطة مثبت دارد.
فرضیة دوم :يادگیری سازمانی با عملكرد مالی رابطة مثبت دارد.
فرضیة سوم :نوآوری با عملكرد مالی رابطة مثبت دارد.
روش پژوهش
در پژوهش حاضر ،هدف اجرای پژوهشی کاربردی و روش پژوهش علی است .در تحقیقات علی
رابطة علی بین دو متغیر بررسی میشود و در اينجا ،ارتباط بین يادگیری سازمانی با عملكرد مالی
مد نظر است .در اين پژوهش جامعة آماری مديران عامل کارخانهها ،معاونتها و مديران عملیاتی
 شامل مالی ،اداری ،بازرگانی ،تولید ،فنی مهندسی ،حفاظت برنامهريزی ،کنترل ،تولید -وهمچنین رؤسای بخشهای تحت سرپرستی مديران شرکتهای صنعتی گلپايگان است به تعداد
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 450نفر .مدل پژوهش از سه متغیر مكنون تشكیل شده است که هريک از اين متغیرها دارای
تعدادی متغیر اندازهگیری است.
1
پژوهش حاضر ،بهطور مشخص ،مبتنی بر مدل معادالت ساختاری است .برای بررسی روابط
میان متغیرها در دهههای اخیر روشهای فراوانی ارائه شده است .يكی از اين روشها مدل
معادالت ساختاری يا تحلیل چندمتغیری با متغیرهای مكنون است .مدل معادالت ساختاری
رويكرد آماری جامعی برای آزمون فرضیههايی دربارۀ روابط بین متغیرهای مشاهدهشده 2و
متغیرهای مكنون 3است .از طريق اين رويكرد میتوان مقبول بودن مدلهای نظری را در جوامع
خاص آزمون کرد و از آنجاکه اکثر متغیرهای موجود در تحقیقات مديريتی بهصورت مكنون يا
پوشیدهاند ،ضرورت استفاده از اين مدلها روزبهروز بیشتر میشود (سگارس.)1997 ،
جهت تعیین حجم نمونه و با توجه به تكنیک معادالت ساختاری ،حجم نمونه به اين صورت
محاسبه میشود:
5q  n 15

که در اينجا  qتعداد متغیرهای اندازهگیری است.
5  11  n  15  11
55  n  165

در پژوهش حاضر ،با توجه به اينكه از تكنیک معادالت ساختاری استفاده شده است و با توجه
به مطالب گفتهشده برای دستیابی به نتايج مطمئن ،تعداد  137پرسشنامه توزيع شد که از 120
عدد از آنها استفاده شد و نمونهگیری با طبقهای منظم انجام گرفت.
پژوهش حاضر از نوع میدانی است و رايجترين تكنیک جمعآوری دادهها در اين نوع تحقیقات
استفاده از پرسشنامه شامل  11پرسش است .از  11پرسش موجود  4پرسش مربوط به يادگیری
سازمانی 3 ،پرسش مربوط به نوآوری و  4پرسش نیز مربوط به عملكرد مالی است .تمام
پرسشها نیز براساس طیف هفتگزينهای لیكرت طراحی شدهاند که پرسشهای مربوط به حوزۀ
يادگیری سازمانی و نوآوری ،از کامال مخالف تا کامال موافق و پرسشهای مربوط به حوزۀ
عملكرد مالی ،از خیلی بد تا خیلی خوب طراحی شدهاند.
مقصود از روايی آن است که وسیلة اندازهگیری بتواند ويژگی مورد نظر را اندازه بگیرد .اگر
ابزار اندازهگیری روايی نداشته باشد ،با اندازهگیریهای نامناسب میتواند پژوهش را بیارزش و
ناروا سازد .جهت ارزيابی روايی ابزار پژوهش حاضر ،پرسشها براساس پرسشنامة مقالة ويكتور و
1. Structural Equation Modeling
2. Observed variables
3. Latent variables

 782ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورۀ،6شمارۀ،4زمستان1393

همكاران ( )2004و مدل تحلیلی پژوهش طراحی شدند و به تأيید استادان متخصص در اين
حوزه نیز رسیدند.
پايايی به اين معناست که ابزار پژوهش به چه دقتی صفت مورد نظر را اندازهگیری میکند و نتايج
تا چه میزان دارای ثبات و پايايی است .بدين ترتیب ،اگر يک ويژگی را در شرايط يكسان و مشابه
چندبار اندازهگیری کنیم ،بايد نتايج مشابه و يكسان داشته باشند .در اين پژوهش ،میزان آلفای
کرونباخ ،طبق  30پرسشنامة اول توزيعشده ،برابر  0/97است که نشاندهندۀ سطح پايايی باالست.
یافتههای پژوهش
برای تحلیل فرضیههای اين پژوهش و با توجه به مدل ارائهشده برای بررسی تأثیر يادگیری
سازمانی بر عملكرد مالی از طريق نوآوری ،از معادالت همزمان استفاده شده است .وقتی مدل از
پشتوانة نظری مناسبی برخوردار باشد ،نوبت به آن میرسد که تناسب اين مدل با دادههايی که
محقق جمعآوری کرده است بررسی شود .از اينرو ،بعضی آزمونهای نیكويی برازش برای
دادههای اين پژوهش و مدل استفاده شده انجام میپذيرد تا اين تناسب بررسی شود.
نهاینیکوییبرازش 
جدول.1نتایجآزمو 
نتیجه

بهدستآمده
مقدار 

مقداراستاندارد

نامآزمون

برازش مناسب است

0/012

<0/1

RMSEA

برازش مناسب است

0/95

>0/9

GFI

برازش مناسب است

0/93

>0/9

AGFI

برازش مناسب است

1

>0/05

Pclose

برازش مناسب است

0/95

≥10

AIC - SAIC

برازش مناسب نیست

0/14

<0/08

RMR

برازش مناسب است

0/063

<0/08

SMRM

برازش مناسب نیست

0/81

>0/9

NFI

برازش مناسب است

1/03

>0/9

NNFI

برازش مناسب است

1

>0/9

CFI

برازش مناسب است

1/02

>0/9

IFI
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خروجی معادالت ساختاری به شرح زير است:
رابطة )1
IN  γ12 OL  ξ1
رابطة )2
OFP  γ13 OL  β23  ξ2
رابطة )3
IN  0 / 87 OL 0 / 24
رابطة )4
OFP  0 / 39 OL 0 / 61 IN 0 / 057
با توجه به مدل ،معادالت اندازهگیری بهازای متغیر عملكرد مالی سازمان بهصورت زير است:
رابطة )5
OFP1  λ13y  OFP  ε13
y
OFP2  λ23  OFP  ε23
رابطة )6
y
OFP3  λ33  OFP  ε 33
رابطة )7
y
OFP4  λ43  OFP  ε43
رابطة )8
معادالت اندازهگیری بهازای متغیر نوآوری بهصورت زير است:
IN1  λ12y  IN  ε12
رابطة )9
y
IN2  λ22  IN  ε22
رابطة )10
y
IN3  λ 32  IN  ε 32
رابطة )11
معادالت اندازهگیری بهازای متغیر يادگیری سازمانی بهصورت زير است:
OL1  λ11x  OL  δ11
رابطة )12
x
OL2  λ21  OL  δ21
رابطة )13
x
OL1  λ 31  OL  δ31
رابطة )14
OL1  λ41x  OL  δ41
رابطة )15
شكل  2معنیداری (آزمون  )Tرا برای هريک از ضرايب معادالت ساختاری نشان میدهد.

شکل.2معنیداریضرایب 
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شكل  3مقدار آمارۀ  tبرای هريک از ضرايب با توجه به معادالت ارائهشده و حل اين
معادالت به روش حداکثر درستنمايی مقدار هريک از ضرايب در شكل  4و تفسیر هريک از
ضرايب در جدول  1آمده است.

شکل.3مقدارآمارۀt

زدهشدۀهریکازضرایب 
تخمین 

شکل.4مقدار

شكل  4مقدار تخمینزدهشدۀ هريک از ضرايب جدول  2مقادير ضريب  و آمارۀ  tو
معنیداری اين ضرايب به همراه ضريب  Rرا نشان میدهد.
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جدول.2مقادیرضریب  وآمارۀ t
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OL1
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OL2

12/12
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OL4
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IN1

20/69
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IN2

17/89

1/95
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IN3

-----
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OFP1

22/81

1/60
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23



OFP2

19/29

1/51

 33y

OFP3

19/36

1/49



OFP3

x
13

y
43

متغیرهایمکنون 

يادگیری سازمانی

نوآوری

عملكرد مالی سازمان

در بررسی آثار متغیرها بر يكديگر ،چنانكه خروجی معادالت ساختاری در شكل  4و آزمون
نشان میدهند ،از میان  3مسیری که در بین متغیر مكنون مستقل ) (OLو متغیرهای مكنون
وابسته ) (IN,OFPوجود دارند ،هر سه مسیر معنی دارند .جدول  3بهطور خالصه آثار مستقیم
متغیرهای مكنون مستقل بر وابسته را نشان میدهد .با توجه به نتايج حاصل از جدول مذکور،
واضح است که تأثیر متغیر يادگیری سازمانی ) (OLبر نوآوری ) 0/87 (INاست و با توجه به
مقدار آمارۀ  Tيعنی  10/87اين ضريب معنیدار است .همچنین با توجه به عالمت ضريب
ساختاری ،نوع اين رابطه مثبت است ،پس فرضیة اول پذيرفته میشود.
t



جدول.3آثارمستقیممتغیرهایمکنونبریکدیگر 
یداری  مقایسهبامقداربحرانی
معن 

T

نوعرابطه  ضریبساختاری  پارامترها 

معنیدار

10/61<1/96

10/61

+

0/87

معنیدار

6/28<1/96

6/28

+

0/61

معنیدار

4/26<1/96

4/26

+

0/39

 12
 13
 23

روابط 

OL  IN
OL  OFP

IN  OFP

اثر متغیر يادگیری سازمانی ) (OLبر عملكرد مالی سازمان ) (OFPبرابر با  0/61است که با
توجه مقدار آمارۀ آزمون ) (t=6/28اين ضريب معنیدار است .همچنین با توجه به عالمت ضريب
ساختاری ،اين رابطه از نوع مثبت است ،پس فرضیة دوم هم پذيرفته میشود.

 786ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورۀ،6شمارۀ،4زمستان1393

اثر متغیر نوآوری ) (INبر عملكرد مالی سازمان ) (OFPبرابر با  0/39است که با توجه مقدار
آمارۀ آزمون )  (t=4/26اين ضريب معنیدار است .عالمت ضريب ساختاری نیز مثبت است ،پس
فرضیة سوم نیز پذيرفته میشود.
نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به نتايج حاصلآمده از تحلیل دادهها ،فرضیة اول پذيرفته شد ،يعنی يادگیری سازمانی با
نوآوری رابطة مثبت دارد .بسیاری از مطالعات دربارۀ يادگیری سازمانی نشان میدهد که يادگیری
سازمانی تأثیر مثبتی بر نوآوری در سازمانها دارد (کوپر و دانكلبرگ .)1989 ،چرا که يادگیری
سازمانی از خالقیت و نوآوری حمايت میکند ،منجر به خلق دانش و ايدههای جديد میشود و
توانايی درک و بهکارگیری آنها را افزايش میدهد .قرارگرفتن افراد در سازمانهايی با فرهنگ
نوآوری موجب میشود کارکنان خود را در ارائة ايدههای جديد توانمند بیابند و از توانايیهای
بالقوۀ خود بهاينمنظور استفاده کنند (مارتینز و تربالنچ .)2003 ،نوآوری درنهايت به يادگیری
منتهی خواهد شد (لی و تسای .)2005 ،در زمینة يادگیری و نوآوری میتوان گفت که محیط
يادگیری مناسب جايی است که سازمان بتواند در آن محیط ،از همة منابع و فعالیتها در جهت
نوآوری استفاده کند (هالت و کتچن.)2003 ،
فرضیة دوم پژوهش نیز پذيرفته شد ،يعنی يادگیری سازمانی با عملكرد مالی رابطة مثبت
دارد .تمرکز بر يادگیری ،سبب ايجاد و توسعة انگیزه ،تعهد و هدف مشترک بین کارکنان میشوند
(کاندمیر و هالت .)2005 ،به عبارت ديگر ،يادگیری اشاره به مكانیسمها و فرايندهايی دارد که
امكان يادگیری و افزايش معلومات در سازمانها را فراهم میآورد (ماتسونو و همكاران )2002 ،و
اين مسئله منجر به افزايش سود سازمان میشود.
فرضیة سوم اين پژوهش نیز پذيرفته شد ،يعنی نوآوری با عملكرد مالی رابطة مثبت دارد .کل
نتايج اين پژوهش مطابق با نتايج تحقیقات بیكر و سینكوال ()1999؛ پريتو و رويال ()2006؛
گارسیا مورالز و ديگران ( )2007و اکسیو جیانگ و يوآن لی ( )2008است .نتايج نشان میدهد
سوددهی در شرکتهايی که دارای میزان نوآوری باالتری هستند ،بیشتر است چراکه وجود
نوآوری در کار ،بهمنظور بهبود ظرفیت کسبوکار برای ايجاد فرهنگی مناسب جهت توسعة
محصوالت باارزشتر و باکیفیتتر از رقبا و درنتیجه ،کسب و حفظ عملكرد برتر ،امری حیاتی
است .عالوهبراين ،اگر نوآوری به حفظ رشد فروش و تكرار خريد منتهی شود ،به هزينههای
پايینتر و جلب بیشتر مشتريان منجر میشود که نتیجة اين امر سبب بهبود بازدهی سرمايه
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گذاری بنگاه خواهد شد .نكتة حايز اهمیت اين است که شرکت با يادگیری بین سازمانی از
پتانسیل دسترسی و کسب دانش يا تخصص شرکای خود برخوردار میشود و شرکت به نوعی
سازمان يادگیرنده مبدل میشود و بهطور مداوم قادر است دانش را به محصوالت و فرايندها و
خدمات جديد تبديل کند که متعاقبا ،برای بازارهای جديد و نیازهای مشتريان بهکار میرود .از
اينرو ،مستقیما در نتايج مالی شرکت سهیم است (ايكسیو جیانگ و يانگ لی .)2008 ،تحلیل
مطرحشده در اين مقاله ،نتايج جديدی را به ارمغان میآورد که بهصورت بالقوه برای شرکتها
سودمند است .کشفیات نشان میدهند که سبک عملكرد بهتر ،وابسته به قابلیت شرکت برای
يادگیری از منابع خارجی است و شرکتهايی که توسعة راهبردهای يادگیری را درنظر دارند،
نسبت به شرکتهای بدون يادگیری سازمانی مؤثر ،عملكرد بهتری دارند.
پاسخهای تشريحی مديران ارشد و کارشناسان جامعة آماری نیز متضمن همین نكته است.
مديران بايد اهداف يادگیری را در ذهن خود مرور کنند و برای فرايند يادگیری سازمانی
ارزش قائل شوند .آنها بايد بدانند که يادگیری سازمانی از لحاظ ظرفیت اثرگذاری بر عملكرد،
تنوع میيابد (کاالنتون و همكاران .)2002 ،مديران بايد مكانیزمهای مناسب حاکمیت ،حوزۀ
متوسط و سطح خاصی از رقابت را بین شرکتها بهوجود آورند تا مزايای يادگیری سازمانی را به
حداکثر برسانند.
به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود نقش رهبران و مديران را در نوآوریهای فردی و
سازمانی کشف کنند و آن دسته از رفتارهای خاص مديران و رهبران را که احتمال میرود به
ارتقای رفتارهای نوآورانة کارکنان و بهبود عملكرد مالی سازمانها منجر شود را مطالعه و بررسی
کنند .از آنجاکه افزايش سود و کاهش هزينهها و در کل عملكرد مالی هر سازمان ،برای مديران
و کارشناسانش از اهمیت بااليی برخوردار است ،به محققان آتی پیشنهاد میشود که درصدد
بررسی ديگر عوامل مؤثر بر عملكرد مالی سازمانها ،ازجمله اندازۀ سازمان ،جذب استعدادهای
جديد از خارج از سازمان ،اتصال به شبكههای اينترنتی و ...باشند و تأثیر مستقیم آنها را بر
عملكرد مالی بسنجند.
نتايج اين پژوهش با توجه به شاخصهای موجود در مدل پژوهش است ،اما ممكن است با
تغییر شاخصها ،اين نتايج حاصل نشود .از آنجاکه عوامل خارجی مانند زمان و مكان در نتايج
پژوهش تأثیر دارند ،ممكن است نتايج پژوهشهای ديگر در شرکتها و زمانهای ديگر ،با نتايج
اين پژوهش متفاوت باشد.
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