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چکیده:
پژوهش حاضر با هدفِ بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد غیر مالی عملکرد سازمانی به روش
همبستگی صورت پذیرفته است .جامعه آماری پژوهش ،کارکنان دفتر مرکزی شرکت ملی صنایع
پتروشیمی میباشد که تعداد آنها  905نفر میباشد .از این تعداد 519 ،نفر بر اساس جدول مورگان به
روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند .به منظور گردآوری دادهها ،از پرسشنامههای
یادگیری سازمانی واتکینز و مارسیک ( )1555و عملکرد سازمانی فراستخواه ( )1831استفاده گردید.
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کلید واژهها :عملکرد سازمانی ،ابعاد مالی و غیر مالی ،یادگیری سازمانی

 1عضو هیأت علمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2عضو هیأت علمی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی  ،تهران ،ایران
 4کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی  ،تهران ،ایران
 5کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت مقاله4901/90/22:
تاریخ پذیرش نهایی مقاله4901/42/94:
نویسنده مسئول مقاله :محمد حسن پرداختچی
E-mail: M-Pardakhtchi@sbu.ac.ir

5

/171
/ 821

فصلنامه مطالعات منابع انسانی ،سال ششم ،شماره بیست و چهار ،تابستان 69

مقدمه
سازمانها در دنیای پر از تغییر و تحول امرروزی برا چرالشهرای همچرون جهرانی شردن (روانگررد و

همکاران ،)5 ،5011 ،تغییرات محیطی (دولی و یانگ ،)52 ،5002 :1تنوع میان فرهنگی (ریر،1850 ،،
 )89و اقتصاد مبتنی بر دانش (دموکسی و شرالوج )539 ،5008 ،5مواجه هستند .چالشهرای مرذکور و
نقش برجسته سازمانها در دستیابی به هدفهای اقتصرادی ،اجتمراعی ،سیاسری و فرهنگری آنهرا را
تبدیل به مهمترین سیستمهای تحقق اهداف اجتماع کرده است .اهمیت نقرش سرازمانهرا در جامعره
سبب شده است عملکرد سازمانها و عوامل مؤثر برر آن بریش از پریش در کرانون توجره قررار گیررد.
عملکرد سازمانی به چگونگی انجام مأموریتها ،وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج حاصل از انجرام
آنها اطالق میگردد (حقیقی و همکاران )125 ،1835 ،که عواملی همچون فنراوری (لوکراس،5009 ،8
رشوال و همکاران ،)550 ،5015 ،1مدیریت دانرش (عمراد زاده و همکراران ،)6 ،5015 ،آمروزش منرابع
انسانی (خاکسار و همکاران ،)1065 ،5011 ،سازمان یادگیرنده (دیبورا دایروی )95 ،5003 ،،و از همره
مهمتر یادگیری سازمانی (اکی بروک و اولسن ،55 ،5005 ،سو گوهی ،529 ،5015 ،شروو)91 ،5011 ،
بر آن تأثیر میگذارند.
یادگیری سازمانی ابزاری است که سازمانها به کمک آن خود را با محیط وفرق مریدهنرد ترا
عملکرد خود را بهبود بخشند (امراهی و همکاران .)18 :1858 ،در واقع یادگیری کلیدیترین دارایری و
مهمترین عامل در موفقیت سازمانی به شمار میرود (دهقان منشدی و همکاران .)11 ،5011 ،یادگیری
سازمانی فرایند آگاهانه ،هدفمند ،مستمر (دهقان منشدی و همکاران )19 ،5011 ،و درگیرری فعرال برا
تجربههای درک و شناخت جهان که مستلزم افزایش مهرارت دانشری و تعمیرق ارزشهرا و توسرعهی
قابلیتهای انسانی در واکنش به محیط (رهنورد )35 ،1832 ،است که منجر به کشرف خطرا و اصرال
آن در سازمان میشود (آرجری ،و شوون.)56 ،1523 ،

1

- Doyle and Young
- Dimovski&skerlavaj
3
- Lucas
4
- JelenaRašula
2

نقش یادگیری سازمانی در بهبود عملکرد غیر مالی سازمان

176 /

یادگیری سازمانی شامل آموزش در داخل سازمانها ،افزایش مهارتها ،تجربه کاری و آموزش
رسمی میباشد (شوو .)98 ،5011 ،شاید بتوان گفت دلیل اهمیت تأثیر یادگیری سرازمانی برر عملکررد
سازمان ی این است که یادگیری سازمانی چیزی بیشتر از نیاز به انتخاب در حال حاضر بروده و بهتررین
عامل برای افزایش سرعت سازمانها در دنیای غیرقابل پیشبینی امروزی میباشد (چانسرون،5010 ،1
 .)199در واقع یادگیری سازمانی یک جنبهی مهم زندگی سازمانی است (دولی و یانگ )53 ،5002 ،که
هدفش حفظ وضعیت پایدار موجود (السرتروم ،155 ،5005 ،بره ویر )155 ،5008 ،،و توسرعه مزیرت
رقابتی سازمان (دموکسری و شررالوج ،536 ،5008 ،دوس و همکراران ،135 ،5009 ،کرووک،5002 ،
 ) 150از طریق ایجاد دانش توسط افراد و انتقال آن بره سیسرتم دانرش سرازمان (مرورالز و همکراران،
 )125 ،5002و بهبود عملکرد سازمان (اکی بروک و اولسن )58 ،5005 ،است.
عملکرد سازمان در حالت کلی به دو دسته مرالی و غیرر مرالی تقسریم مریشرود (دموکسری و
شرالوج ،531 ،5009 ،هشامدین ،5005 ،صرفر زاده و همکراران .)25 ،1851 ،عملکررد مرالی سرازمان
شامل یک معیار کلی سالمت سازم ان ،در طری یرک دوره معرین از زمران اسرت کره امکران مقایسره
سازمانهای مشابه با یکدیگر را فراهم میکند .عملکرد غیرمالی نیز ابعاد غیرمرالی هسرتند کره بررای
اندازهگیری میزان موفقیت سازمان در تحقق اهداف اسرتراتژیک و ترامین نیازهرا و انتظرارات یینفعران
کلیدی استفاده میشوند (جهانخانی و سجادی .)95 ،1831 ،سازمانها در گذشته در بررسیهرای خرود
تنها از شاخصهای مالی (نرخ بازگشت سرمایه ،ارزش افزوده ،بازده فروش و  )...برای ارزیابی عملکررد
سازمان استفاده میکردند (جیانگ و لری ،865 ،5003 ،الینگرر و همکراران ،5005 ،اورلیتزکری،5001 ،
 ،162سنجقی و همکاران ،)2 ،1850 ،در حالی که امروزه شاخصهای مالی به دلیل افزایش پیچیردگی
سازمانها و رقابت بازار (کریمی )55 ،1839 ،و ناکافی بودن در نشران دادن عوامرل و سراز و کارهرای
واقعی ارزش آفرینی در سازمانهای امروزی ،به تنهایی تبیین کنندهی مناسبی برای عملکرد سرازمانی
نیستند (الوندی و منصوری.)115 ،1836 ،
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لذا استفاده صرف از شاخصهای مالی ،مشکالتی همچون عدم توجه بره نترایج بلنرد مردت و
هزینههای کیفی ،عدم ارتباط شاخصهای مالی با استراتژیهای سازمان و فرآینرد کنتررل بخشری بره
جای کل سیستم را به وجود میآوردند.
توجه و تأمل در ارتباط با نواقص و کمبودها و ارائه راهکارهای علمی در این زمینره ،منجرر بره
انقالبی در مدیریت عملکرد سازمان (کریمی )81 ،1839 ،و تقسیم عملکرد سازمانی به ابعاد مالی و غیر
مالی گردید (دموکسی و شرالوج ،531 ،5009 ،هشامدین ،5005 ،صرفر زاده و همکراران.)25 ،1851 ،
این انقالب ،محققان و کاربران را به سمت خلق سیستمهای سوق داد کره اهرداف و محریط فعلری را
مورد توجه قرار دادند .بر همین مبنا مدلهای مختلفی در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان طراحی گردید.
اما جامع و کامل نبودن مدلها و محدودیتهای همچون عدم توجه به مشتریان و انعطافپذیری ،عدم
وجود مفهوم نوآوری و بهبود مستمر محققانی مثل گلوبرسرون و ماسرکل را برر آن داشرت ترا اصرول
مختلف (ارتباط مستقیم شاخصها با استراتژیهای سازمان ،بازخورد سریع شراخصهرا) و پیشرنهاداتی
کاربردی (واضح و روشن بودن هدف هر یک از شاخصها ،روشن بودن روش گرردآوری اطالعرات) را
در جهت حل مشکالت ارائه دهند (کریمی .)85 ،1839 ،لذا در این پژوهش با توجره بره غیرر انتفراعی
بودن سازمان پتروشیمی ،اهداف و استراتژیهای آن ،شاخصهای غیر مالی که از قبل توسط سرازمان
پتروشیمی طراحی گردیرد برود مرد نظرر قررار گرفرت کره شرامل دو بعرد رفتراری (نظرم و انضرباط،
مسئولیتپذیری ،انگیزش شغلی ،بهبود مستمر و مشارکت ،کار گروهری ،وقرت شناسری) و عملکرردی
(کاهش خطا ،استفاده بهینه از منابع مالی ،اثربخشی ،مشتری مداری ،نوآوری) میباشد.
در واقع عملکرد سازمانی عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط برا شرغل کره افرراد از خرود
نشان میدهند (گریفین 1829 ،به نقل از سپهوند و همکاران  .)31 ،1858بنرابراین عملکررد سرازمانی
مفاهیم رفتار کاری و عملکردی در رسیدن به اهداف را در بر مریگیررد (سرپهوند و همکراران،1858 ،
 .)35مفهوم رفتاری اشاره به رفتارهای شغلی فرد در زمانها و موقعیتهای شغلی مختلف دارد (علروی
و همکاران )29 ،1858 ،و مفهوم عملکردی نیز شامل اقدامات سازمان و نتایج حاصل در موقعیتهرای
مختلف سازمانی است .در سنجش عملکرد باید ابعاد غیر مالی را که بره دلیرل کیفری برودن بیشرترین
ارتباط را با یادگیری سازمانی دارند (ابعاد مالی به دلیل کمی بودن ،ارتباط ضعیفترری دارنرد) در نظرر
گرفت.
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اگرچه ارتباط بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان مفروض شرده اسرت ،امرا پرژوهشهرا
تجربی کافی در زمینه رابطه یادگیری و ابعاد غیر مالی به ویژه در سازمانهای دولتی انجام نشده است
(شوو .)92 ،5011 ،ناتالی بیان میدارد که یکی از دالیل این امر این است که سازمانهرای دولتری بره
ندرت به عنوان منبع غنی یادگیری و ایجاد دانش در نظر گرفته شده و خدماتشان در معرض رقابرت و
آزمایش بازار قرار میگیرند (ناتالی .)135 ،1555 ،لذا هدف اصلی این پژوهش بررسری ترأثیر یرادگیری
سازمانی بر ابعاد غیر مالی عملکرد سازمانی میباشد .دموکسری و شررالوج ( )535 ،5009در پژوهشری
نشان دادند که یادگیری سازمانی بر رضایت مشتری ،نوسان خالص کارکنران و پایرداری روابرط ترأثیر
مثبت میگذارد .همچنین هشرامدین ( )5005در پژوهشری نشران داد یرادگیری سرازمانی برا رضرایت
مشتری ،بهروری خدمات ،افزایش مشرتریان ،کرارایی و اثربخشری رابطره معنریداری دارد .همچنرین
محققان در پژوهشهای مختلف به این نتیجه رسیدهاند که یادگیری سرازمانی برر مسرئولیتپرذیری و
پاسخگویی (النور 96 ،5009 ،آدامز ،51 ،5002 ،بیرز ،)5003 ،انگیرزش شرغلی (ریمیروس،515 ،5001 ،
اگان و همکاران ،)523 ،5001 ،نروآوری (جری ،85 ،5006 ،الگرری و چیروا ،815 ،5003 ،شررالوج و
همکاران ،5 ،5010 ،شکری ،19 ،1833 ،علوی و همکاران ،)21 ،1858 ،مشارکت کارکنران (نیلسرون،
 ،)5003استفاده و بهبود مستمر منابع مرالی و غیرر مرالی (هالرت ،152 ،5001 ،دموکسری و شررالوج،
 ،)535 ،5009اثربخشی (پانایدی )65 ،5002 ،،تأثیر مثبتی میگذارد.
سازمان پتروشیمی که به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران نقش مهمری در پیشررفت
اقتصادی کشور دارد ،برای حفظ مزیت رقابتی در برابر رقبای قدرتمندی همچرون عربسرتان ،کویرت و
حتی قطر در صنعت نفت و پتروشیمی ،ضروری است که به مقولره یرادیگری سرازمانی و ترأثیر آن برر
عملکرد سازمانی توجه کرده تا زمینههای الزم جهت توسعه بیشتر کشور فراهم گردد .در راستای هدف
فوق فرضیات پژوهش و مدل پژوهش به صورت زیر بیان گردید:
فرضیهی اول) یادگیری سازمانی بر بعد رفتاری تأثیر میگذارد.
فرضیهی دوم) یادگیری سازمانی بر بعد عملکردی تأثیر میگذارد.
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نمودار شماره  :4مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
در این پژوهش از روش پیمایشی و ابزار اندازهگیری پرسشنامه با طیف لیکرت برای سنجش سرازههرا

استفاده شده است .جامعه آماری ،کلیه کارکنان دفتر مرکزی شرکت صنایع ملی پتروشریمی مریباشرند
که تعداد آنها در زمان توزیع پرسشنامه  905نفر بوده است .با استفاده از روش نمونرهگیرری تصرادفی
منظم و بر اساس جدول مورگان 519 ،نفر به عنوان نمونه مناسرب انتخراب شردند و پر ،از توزیرع و
پیگیری محقق 136 ،پرسشنامه بازگردانده شد ( نرخ پاسخگویی =  .)%36برای بررسی میزان به رازش
مدل نظری پژوهش از روش تحلیل مدل معرادالت سراختاری ( )SEMاسرتفاده شرد .بررای گرردآوری
اطالعات مربوط به یادگیری سازمانی از پرسشنامه  5سرؤالی یرادگیری سرازمانی واتکینرز و مارسریک
( )1555استفاده گردید.
گویههای پرسشنامه در مقیاس ششگانه لیکرت بوده و نمره دهی آن ،بره صرورت ( =1خیلری
کم =5 ،کم =8 ،نسبتاً کم =1 ،نسبتاً زیاد =9 ،زیاد =6 ،خیلی زیاد) بود .روایی این پرسشنامه با اسرتناد
به نظر متخصصین و اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن از طریق آلفای کرونبراخ کره
 ./51بود ،مورد تایید قرار گرفت .همچنین به منظور بررسی عملکررد سرازمانی از پرسشرنامه مقصرود
فراستخواه استفاده شده است که اولین بار در سال  1831بره کرار گرفتره شرد و توسرط پرداختچری و
همکاران نیز در سال  1858مورد استفاده قرار گرفت .این پرسشنامه مشتمل بر  82سرؤال برود کره دو
بعد رفتاری (نظم و انضباط ،مسئولیتپذیری ،انگیزش شغلی ،مشارکت و کار گروهی ،وقرت شناسری) و
عملکردی (کاهش خطا ،استفاده بهینه از منابع مرالی ،اثربخشری ،مشرتری مرداری ،نروآوری و بهبرود
مستمر) را اندازهگیری میکرد.
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گویههای این پرسشنامه در مقیاس ششگانه لیکرت بوده و نمرره دهری آن ،بره صرورت (=1
خیلی کم =5 ،کم =8 ،نسبتاً کم =1 ،نسبتاً زیاد =9 ،زیراد =6 ،خیلری زیراد) برود .اعتبرار صروری ایرن
پرسشنامه با استناد به نظر متخصصین و اساتید دانشگاهی مورد تاییرد قررار گرفرت .همچنرین اعتبرار
سازهای متغیرهای مکنون نیز بر اساس ضرایب بار عاملی (تحلیل عامل تأییدی) در مدل به رازش شده
سنجیده شده است،که طبق یافتههای بخش شاخصهای اندازهگیرری مردل بره رازش شرده ،مقرادیر
باالی ضرایب الندا در بخش اندازهگیری مدل بر اساس تحلیل عاملی تأییدی حاکی از اعتبار سرازهای
مطلوب متغییرهای مکنون بر اساس متغییرهای آشکارشان میباشد .همچنین پایایی  ./53در پرژوهش
فراستخواه ،مورد تایید قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
جهت تدوین و آزمون مدل تحلیلی این پژوهش از تحلیل معادالت ساختاری لیزرل استفاده شده است.

اما قبل از استفاده از این ابزار آماری برای بررسی شدت و جهرت روابرط همبسرتگی برین متغییرهرای
مکنون مدل پژوهش ،از ضریب همبستگی پیرسون به صورت دو به دو استفاده گردید که نترایج آن در
جدول شماره ( ) 1ارائه شده است .البته الزم به یکر است که ضرایب پیرسون تنهرا شردت روابرط برین
متغیرها را به صورت متغیری نه کلی و ناخالص بیان میکند .به این معنی که در این همبستگیها تأثیر
متغیرهای دیگر کنترل نمیشود.
جدول شماره  :4میانگین ،انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف استاندارد

()1

یادگیری سازمانی

2.69

1.33

1

( )2عملکرد
سازمانی

5.33

1.29

**.965

1

بعد رفتاری

3.93

.699

**.981

**.695

بعد عملکردی

3.99

.652

**

**

میانگین مورد انتظار3 :

.996

()2

.699

()3

()4

1
**

.889

** :همبستگی در سطح  .31معنیدار است

1
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نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که بین یادگیری سازمانی ،عملکررد سرازمانی و ابعراد آن
(بعد رفتاری و بعد عملکردی) ارتباط مثبت و معنیداری وجود داشت .به این صورت که برین یرادگیری
سازمانی با عملکرد سازمانی ،بعد رفتاری و بعد عملکرردی بره ترتیرب برا ضرریب همبسرتگی **،.659
** .665** ،.631رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت .این بدان معناسرت کره برا افرزایش مطلوبیرت
یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان میتوان انتظار داشت که عملکرد سازمانی افزایش یابد و بالعک.،
نت ایج این جدول حاکی از آن است که روابط مورد نظر در بین متغیرهای مکنون به صورت خطی بروده
و همهی این روابط در سطح اطمینان  %55معنیدار بودهاند ( .)p=0.001به این ترتیب زمینه استفاده از
مدل معادالت ساختاری برای آزمون به رازش مدل پژوهش فراهم شده است.

مدل معادالت ساختاری ()SEM
در این پژوهش بر اساس چهارچوب نظری از قبل یک ساختار تئوریکی مشخص در نظرر گرفتره شرده
است ،لذا برای آزمون اعتبار سازهای وسیله اندازه گیری خود و آزمون نیکویی بره رازش سراختار مرورد
نظر با استفاده از نرم افزار لیزرل با در اختیار داشتن دادههای مربوط به متغیرها ،تحلیل عاملی تأییردی
به عمل آمد و در مرحله بعد ،مدل ساختاری مورد نظر تصحیح و آزمون شد.
مدل کامل معادله ساختاری از طریق لیزرل شامل دو بخش برای بررسی روابرط برین متغیرهرا
میباشد  :بخش اول شامل یک مدل انردازه گیرری بررای بررسری و تعریرف روابرط برین نشرانگرها و
متغیرهای پنهان میشود و بخش دوم شامل یک مدل ساختاری میشود که ساختار علی مفروض برین
متغیرهای مکنون را مشخص و آزمون میکند .مطلقاً توجه بره بخرش انردازهگیرری مقردم برر بخرش
ساختاری مدل به رازش شرده مریباشرد (گارسرون ،396 ،5005 ،سرامر .)3 ،5008 ،در بخرش روایری
سازههای پژوهش به صورت اجمالی به نتایج بدست آمده از بخش اندازهگیرری مردل بره رازش شرده
اشاره شد؛ به این ترتیب که باال بودن مقادیر بار شرده برر عامرلهرا یرا متغیرهرای مکنرون از طریرق
متغیرهای آشکار حاکی از مطلوبیت اعتبار سازهای سنجش شاخصهای اندازهگیری پژوهش بوده است.
از طرف دیگر ارزشهای  Tدر مورد تمام ضرایب الندای شاخصهای اندازهگیری در سطح  %59بیشتر
از  1/56بوده است که این خود شاهدی بر روایی سنجههای آشکار محسوب میشود به این معنی کره
تایید میکند شاخصهای اندازهگیری ،به صورت واقعی (غیر تصادفی) سنجههای مورد نظر را مرنعک،
ساختهاند (سلیم ،815 ،5008 ،دیامونتوپولوس.)5000 ،
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نمودار شماره  :2تحلیل عاملی تائیدی
جدول شماره ( )2شاخصهای نیکویی به رازش مدل معادالت ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی)

NNFI NFI CFI GFI RMSEA X2/df
df
X2
./69
./69 ./69 ./53
./10
3/49 1078 )S: 0001( 9543486
تائید

تائید

رد

تائید/رد

رد

تائید

تائید

تائید

IFI
./69
تائید

بعد از اطمینان از مطلوبیت شاخصهای اندازهگیری به بخش ساختاری مدل مراجعه میشود :در
جهت شفافیت و خوانش سهلتر مدل ساختاری مورد نظر در نمودار شماره ( )5تنهرا بخرش سراختاری
مدل به رازش شده گزارش شده است .با توجه به عدم اجماع پژوهشگران در انتخاب مناسبترین معیار
نیکویی به رازش مدل ساختاری ،معموالً مجموعهای از شاخصهای نیکویی بره رازش مردل پیشرنهاد
میشود (گارسون5005 ،؛ سامر )5008 ،که در این پژوهش نیز برای ارزیابی به رازش مدل مورد نظر از
آنها استفاده شده است .نتایج برآورد این شاخصها (بر اساس نتایج نرم افرزار لیرزرل  )3725در جردول
شماره ( )5گزارش شده است:
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اولین شاخص نیکویی به رازش مدل ،مجذور کای میباشد که به شدت تحت تأثیر حجم نمونه
قرار دارد به این ترتیب که با افزایش حجم نمونه احتمال معنیداری میزان کای مجذور شرده افرزایش
مییابد .در این مدل نیز بر اساس درجهی آزادی ( )1020مقردار مجرذور کرای معنری دار بروده اسرت
( .) p=./0001اما به دلیل حجم باالی نمونه این پژوهش و حساسیت مجذور کای به ایرن مسرئله ایرن
شاخص از اعتبار الزم برخوردار نیست .شاخص نسبت مجذور کای تعردیل شرده از نسربت الزم بررای
نیکویی به رازش یعنی مقادیر کوچکتر از ( 8گارسرون5005 ،؛ سرامر )5008 ،برزر ترر اسرت (8/12
= )DFکه نشانگر به رازش قابل قبول مدل مورد نظرر نیسرت .برر اسراس جردول شرماره  5شراخص
 RMSEAبرابر با 1بوده است که حاکی از به رازش قابل قبول مدل ساختاری تردوین شرده مریباشرد.
مقدار شاخش های  CFI ،NNFI ،NFIو  IFIنیرز همگری  0/56مریباشرد .براالتر برودن مقرادیر ایرن
شاخصها از مقدار معیار  0/50به معنای به رازش مطلوب مدل تدوین شده با دادههای جمع آوری شده
است .اما مقدار  GFIکمتر از  0/50بوده است ( .)0/98به این ترتیب این شاخص از به رازش قابل قبول
برخوردار نبود .بنابراین با جسارت میتوان ادعا کرد کمیتهای بدست آمده برای شاخص متعدد ارزیابی
نیکویی به رازش از قابل قبول بودن عاملهای پرسشنامه به کار رفته میباشد.
بررسی روابط ساختاری مدل به رازش شده (آزمون فرضیه)
در ادامه به بررسی مدل م فهومی پژوهش پرداخته شد .بدین صرورت کره مردل مفهرومی پرژوهش برا
استفاده از نرم افزار لیزرل ( )3725مورد آزمون قرار گرفت (شکل شماره .)8
جدول  :9شاخصهای نیکویی به رازش پیرامون آزمون برازندگی مدل مفهومی پژوهش

NNFI NFI CFI GFI RMSEA X2/df df
X2
./64
./64 ./65 ./98
./15
5/14 153 )S: 0001( 991441
تائید

تائید

رد

رد

رد

تائید

تائید

تائید

IFI
./64
تائید
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نمودار شماره  :3مدل تجربی پژوهش

مقادیر جدول شماره ( )8حکایت از به رازش مناسب مدل مفهومی پرژوهش دارد .هرر چنرد برر
اساس مقدار  =./19( RMSEAبیشرتر از  )1و  = 9711( X2/dfبیشرتر از  )8مردل از بره رازش مناسربی
برخوردار نیست .اما مقادیر  = ./59( CFI ،))S: 0001( 221711( X2بیشتر از  = ./51( NFI ،)./50بیشرتر
از  = ./51( NNFI ،)./50بیشررتر از  )./50و  = ./51( IFIبیشررتر از  )./50نشررانگر برره رازش مطلرروب و
مناسب مدل میباشد .شاخصهای نیکویی به رازش تنها به صورت کلی میزان به رازش مردل تردوین
شده با دادههای نمونه آماری را ارزیابی میکنند .بنابراین برای بررسی روابط علی و مقادیر آنهرا و نیرز
تأثیرات مستقیم در مدل به رازش شده ،روابط ساختاری بین اجزای مدل بررسی شد .این روابط در واقع
همان فرضیههای پژوهش بوده و برای آزمون معنی داری آن از آماره  tدر سرطح  0/59اسرتفاده شرده
است .مقدار آماره  tدر سطح اطمینان  59درصد برابر با  1/56میباشد ،بنابراین زمانی روابط سراختاری
معنیدار بوده و قابلیت تعمیم پیدا خواهد کرد که مقدار  tمحاسبه شده در هر یک از روابرط برابرر و یرا
بیشتر از  1/56باشد (جدول .)8
جدول  :9ضرایب مسیر و مقادیر  tمتناظر با آن

آماره t

نتیجه

فرضیه

مسیر

جهت عالمت

پارام
تر

آماره به
تا

اول

یادگیری سازمانی به بعد رفتاری

+

β65

./82

 11/35تأیید فرضیه

دوم

یادگیری سازمانی به بعد عملکردی

+

β65

./98

 13/38تأیید فرضیه
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بررسی آمارههای روابط ساختاری مدل به رازش شده بر اساس ترتیب ابعاد غیرر مرالی در مردل
پژوهش نشان میدهد که مقدار تأثیر استاندارد شده ( )βیادگیری سازمانی بر بعرد رفتراری  0/35بروده
است و مقدار کمیت  tاین رابطه بیشتر از  )t= 11/89( 1/56و قابلیت تعمیم آن به جامعه آماری اسرت.
بنابراین فرضیه اول مبنی بر وجود تأثیر معنیدار یادگیری سازمانی بر بعد رفتاری در سطح اطمینان 59
درصد تأیید شد .بررسی میزان معنیداری فرضیه دوم نشان میدهد که مقدار ترأثیر اسرتاندارد شردهی
( )βیادگیری سازمانی بر بعد عملکردی  0/23بوده است و همچنین مقدار کمیت  tاین رابطه بیشتر از
 1/56بوده است ( .)t = 10/83لذا فرضیه معنی دار بوده و این میزان تأثیر واقعی میباشد.
بحث و نتیجهگیری
قالبهای فکری سازمانهای امروز ،آکنده از عمق بخشیدن به اطالعات و توجه بره مشرارکت نیرروی

انسانی خالق به جای نیروی انسانی عملکردی است .در این فضرا ،بهبرود عملکررد و حفرظ و ارتقرای
مزیت رقابتی ،دغدغه اصلی مدیران را شکل میدهد.
یادگیری سازمانی از کلیدیترین داراییها و حیاطیترین راهبردهای سازمان جهرت بهبرود عملکررد و
کسب مزیت رقابتی محسوب میشود .لذا در این پژوهش تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان با
تأکید بر ابعاد غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای این پرژوهش
حاکی از آن بود که یادگیری سازمانی با ابعاد غیر مالی عملکرد سازمانی مورد نظرر در پرژوهش رابطره
مثبت و معنیداری داشت .به ا ین ترتیب کره یرادگیری سرازمانی برر بعرد رفتراری (نظرم و انضرباط -
مسئولیتپذیری :همسو با یافتههای النور5009 ،؛ آدامز5002 ،؛ بیرز - 5003 ،انگیرزش شرغلی :همسرو
با یافتههای ریموس5001 ،؛ اگان و همکاران5001 ،؛ جو – 5005 ،الگری و چیروا5003 ،؛ شررالوج و
همکرراران5010 ،؛ شررکری - 1833 ،مشررارکت کارکنرران :همسررو بررا یافتررههررای نیلسررون-5003 ،
وقتشناسی) و بعد عملکردی (کاهش خطا همسو با یافتههای آرجری ،و شروون - 1523 ،نروآوری و
بهبود مستمر :همسو با یافتههای ورورنا5006 ،؛  -استفادهی بهینه از منابع مالی :همسو برا یافترههرای
هالت5001 ،؛ دموکسی و شرالوج - 5009 ،اثربخشی و کارایی :همسو با یافتههای پانایدی- 5002 ،،
رضایت مشتری :همسو با یافتههرای هشرامدین5005 ،؛ شررالوج و دموکسری )5009 ،ترأثیر مثبرت و
معنیداری میگذارد.
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در کل یادگیری سازمانی و ابعاد غیر مالی عملکرد مقولههای مرتبط به یکدیگر هسرتند .بردین
صورت که یادگیری سارمانی بستر و شرایط الزم را برای بروز نوآوری فرراهم و متقرابالً نروآوریهرای
سارمانی نیز منجر به غنا ،ارتقا و روزآمد شدن پایگاه دانرش سرازمانی مریشروند .همچنرین یرادگیری
سازمانی موجبات افزایش کیفیت و مشارکت و به دنبال آن انگیزه شغلی کارکنان را فرراهم مریکنرد و
انگیزش شغلی نیز منجر به افزایش تالش و کوشش کارکنان جهت بهبود عملکرد سازمان میشود .در
مجموع یادگیری سازمانی از مهمترین جنبههای زندگی سازمانی بیش از آن که با ابعراد مرالی ارتبراط
داشته باشد از طریق بهبود سطح خالقیت ،کیفیرت کارکنران ،انگیرزش شرغلی (جرو ،)5005 ،نروآوری
(شرالوج و همکراران )5010 ،و کرارایی و اثربخشری (یوکرل )90 :5003 ،عملکررد سرازمان را ارتقرا
بخشیده و یک راهبرد حیاطی در این راستا به شمار میرود .این پژوهش با محدودیتهای همراه برود:
از جمله این که ابزارهای پژوهش به صورت خود گزارش دهی بوده اسرت و لرذا امکران دارد نترایج را
تحت تأثیر قرار داده باشد .همچنین با توجه به تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد غیر مالی پیشنهاداتی
از قبیل ( )1فراهم آوردن فرصت رشد کلی برای کارکنان ( )5دادن پست سازمانی متناسب با شایستگی
افراد به منظور افزایش انگیزش شغلی ( )8ایجاد نگاه فرآیندی و مستمر گونره بره یرادگیری سرازمانی
جهت بهبود عملکرد در بلند مدت ( )1افزایش تعامل و ارتباط کارکنران در محریط کرار جهرت تسرهیم
دانش (یادگیری) ارائه میگردد.
در ادامه با توجه به رابطه یادگیری سازمانی و بعد رفتاری عملکررد سرازمانی پرژوهشهرای در
زمینه بررسی رابطه یادگیری سازمانی و ابعاد شخصیتی و ابعاد رفتاری از قبیل مسئولیتپذیری ،میرزان
مشارکت و انگیزش شغلی کارکنان میتواند زمینه تسریع یادگیری سازمانی را فراهم کند .نهایرت امرر
این است که در دنیای رقابتی امروز یادگیری سازمانی از طریق خلق و ایجاد ایردههرا و دانرش جدیرد،
افزایش توانایی درک و استفاده از آنها بستر و شرایط الزم را برای بهبرود ابعراد عملکرردی و رفتراری
عملکرد سازمانی و کسب مزیتهای رقابتی فراهم میکند.
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