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 رابطه بین فرهنگ یادگیری و عملکرد سازمانی با میانجی گری قابلیت پویا و مزیت رقابتی

 ،*2 محمد رحیم رمضانیان ،8 آسیه صفردوست

  ایران رشت،، دانشگاه آزاد اسالمی ،مدیریت دولتی، واحد رشت ، گروهکارشناسی ارشد 2
 مکاتبات( دار)عهده ایران شت،ر ،دانشگاه گیالن، دانشیار، گروه مدیریت 8

 39دی  ، پذیرش:39آذر ، اصالحیه: 38خرداد تاریخ دریافت: 
 

 چكيده

-سازمانی را از دانش و تجربیات خود برای ایجاد و دستیابی به اهداف مطلوب انجام دهد. برداربهرهتا بهترین  سازدیمفرهنگ، یادگیری سازمان را قادر 

برای ساخت قابیلت پویا از یادگیری به عنوان یک عامل و  پردازندیمبه فعالیت از فرهنگ یادگیری پایدار که در قالب یادگیری سازمانی  مندبهرههای 

 و یابند رونق سازمانی ارتقاء عملكرد طریق از پایدار رقابتی مزیت ایجاد با تا اندتالش در کارها و کسب رقابتی، فضای در امروزه. کنندیممنبع مهم یاد 

رابطه بین فرهنگ یادگیری و عملكرد سازمانی با میانجی گری قابلیت پویا و  ف از پژوهش حاضر بررسیهددهند.  انطباق نوظهور تغییرات با را خود

 است که های استان گیالنپژوهش کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد بانکآماری این جامعهمی باشد. در بانک های استان گیالن  مزیت رقابتی

روش نفر از آنان به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفته اند.  858گیری تصادفی ساده بر اساس روش نمونه ود باشنفر می 923آنها در حدودتعداد 

بدست آمده از روش یافته های گرد آوری اطلالع به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه برگرفته از ادبیات موضوع می باشد. 

دهند که بین کلیه متغیرهای پژوهش رابطه معناداری وجود دارد و مزیت رقابتی و قابلیت پویا نشان می ساختاری با نرم افزار لیزرل مدلسازی معادالت

 دارای نقش میانجی در رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی و عملكرد سازمانی است.
 

 عملکرد سازمانیفرهنگ یادگیری سازمانی، قابلیت پویا، مزیت رقابتی، : های اصلیواژه

 مقدمه -1

 پیوسته را خود بتواند دارد که بقا شانس سازمانی امروز، رقابتی جهان در

 هاسازمان محیطی، تغییرات .دهد وفق خود پیرامون محیطی تغییرات با
 به هاهیرو و راهكارها بهترین دنبال به پیوسته تا است ساخته وادار را

 رقابتی مزیتی به ترتیب ینبد و باشند خود طیبا مح منظور سازگاری

. اهمیت دانش به شدت فزونی یافته است. امروزه دانش مبنای یابند دست
 د.باشیماساسی رقابت 

 موفقیت و ارایی سازمانی، کرقابتی مزایای تشكیل برای ین عنصر مهما 

 در مدیران آگاه وسیله به دانش اهمیت .است باالیی اهمیت دارای سازمان

کمک  هاسازمانو این مدیران هستند که به  ودشیم منعكس سازمان
 انتشار و دانش، ایجاد اهمیت محور،دانشی هاسازمانتا در قالب  دنکنیم

را  هاسازمانکنند. دانش،  پشتیبانی فرا گرد این از و دهند تشخیص را آن
های رقابتی خود را از طریق  توسعه دانش جدید که مزیت کندیمتشویق 
 . [6]ه طور مستمر تجدید کنند ، بودهای خو قابلیت

ی هاطیمحی محیطی و افزایش رقابت در هاییایپوبا توجه به گسترش  
ها برای تضمین بقاء خود در چنین محیط رقابتی و ، سازمانوکارکسب

برای داشتن عملكردی بهتر نسبت به رقبا و حفظ مزیت رقابتی خود باید 
 با توجه به  فزاینده مقابله کنند.ریع قادر باشند که با پیچیدگی و تغییر س

 
، وکارکسبی هاطیمحی محیطی و افزایش رقابت در هاییایپوگسترش 

بقاء خود را در چنین محیطی تضمین کنند و به  توانندیمیی هاسازمان
زیت رقابتی خود را م عملكرد بهتری در مقایسه با رقبا دست پیدا کنند و

باید قادر  هاسازماندر چنین محیطی برای در امان بودن  .حفظ کنند
یادگیری  فزاینده مقابله کنند.ع باشند که با پیچیدگی و تغییر سری

سازمانی فرایند پویایی از دانش است که از سطح انفرادی به گروهی و 
های متفاوتی از فرایند بندیسازمانی و بالعكس جریان دارد. تقسیم
ها بندیدر تمام این تقسیم یادگیری سازمانی ارائه شده است. آنچه

مشترک است، این است که دانش در جایی از سازمان تولید و سپس، طی 
با توجه به  .[8]شودفرایند خاصی در سازمان توزیع و به کار گرفته می

اهمیت دانش برای دستیابی به مزیت رقابتی و عملكرد سازمان ، نقشی 
ر این زمینه دارند روشن می که قابلیت پویا و فرهنگ یادگیری سازمانی د

 پایگاه دانش توسعه مجموعه دانش کارکنان یک سازمان برای گردد.

ی پویا، درک ماهیت و هاتیقابلبر این اساس،  ت.اس ضروری سازمانی
و به عنوان توانایی  کندیمی منابع داخلی سازمان را فراهم ریکارگبه

خلی و خارجی سازمان بازسازی عوامل دا سازمان برای ادغام، ساخت و
 [. 5د]باشیمجهت پاسخگویی به محیط متغیر خارجی 
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با وجود چنین کارکنانی، سازمان از پتانسیل الزم برای تبدیل شدن به 
. فضای حاکم بر این نوع از باشدیمیک سازمان یادگیرنده برخوردار 

، یعنی نوع فرهنگ یادگیری سازمانی نیز به کارکنان کمک هاسازمان
ی خود در حین انجام وظایف، هاشكستو  هاتیموفقتا از  ندکیم

بیاموزند و با ارتقا و بهبود دانش خود به دستاوردهای مهمی چون مزیت 
رقابتی و عملكرد باال دست یابند. مزیت رقابتی خود باعث بهبود عملكرد 

. قابلیت پویایی سازمانی باعث بهبود مزیت رقابتی و باال شودیمسازمانی 
 شودیمن سطح عملكرد سازمان رفت

و  هادانسته ،یادگیری سازمانی فرایندی است که طی آن سازمان اطالعات
و کارکردهایی جدیدتر را به منظور بهبود عملكرد کاری کسب  هایفناور

توان  وکار،کسبامتیاز رقابتی در پارادایم های جدید  نیتربزرگ. کندیم
هستند که زودتر از  ترموفقیی هاسازمانیادگیری است. بر این اساس 

ی اخیر مفاهیمی چون هاسالرقبا یاد بگیرند به همین دلیل است که در 
ی در اندهیفزاو رشد  شدهمطرحسازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی 

 . [2]د گردیمتحقیقات مرتبط مشاهده 
خودی در سازمان ایجاد  خود بهیادگیری موضوعی نیست که به طور 

وجود  کندیم. یكی از عواملی که یادگیری سازمانی را تسهیل گردد
فرهنگ سازمانی است که از این فرایند حمایت کند. آرگریس و شون 

که به عنوان  رندیگیماز طریق افراد یاد  هاسازمان( معتقدند که 8351)
ها با فرهنگ یادگیری یک نماینده عمل کنند. در واقع این سازمان

که یادگیری برای موفقیت تجاری به شكل قابل  دندهیمتشخیص 
توجهی حیاتی است. در چنین سازمانی یادگیری به عنوان یک ویژگی 

 ماهیت .[1]باشدیمتفكیک از کارکرد سازمانی  رقابلیغرایج و بخش 

 ، بهدهدیم رخ سازمان در یادگیری آن اساس بر که یاوهیش و یادگیری

 . [3]است وابسته سازمانی فرهنگ به شدت
ی را از برداربهرهتا بهترین  سازدیمفرهنگ، یادگیری سازمان را قادر 

دانش و تجربیات خود برای ایجاد و دستیابی به اهداف مطلوب انجام دهد. 
گرچه فرهنگ ضد یادگیری نیست، اما غیر  هاسازمانهنگ بسیاری از فر

 [2]یادگیرنده است.
دهد که وجود یک فرهنگ یادگیری در سازمان مین مطالعات زیادی نشا 

به  تواندیمو به طور کلی سازمان  هامیتاز طریق بهبود یادگیری افراد، 
این  منابعمبتنی بر بهبود عملكرد سازمانی منجر گردد. بر مبنای رویكرد 
. فرهنگ باشدین مفرهنگ هم منبع و هم یک قابلیت پویا برای سازما

بلكه  باشدیمافراد  تکتکیادگیری سازمانی به ندرت مجموع یادگیری 
 [.1]باشدیمو افراد و محیط  هامیت، هاسازمانشامل تبادل داتش میان 

های پویا عنوان قابلیترویكرد مبتنی بر منابع با  رمجموعهیزقابلیت پویا 
ی منابع ریکارگبهدرک ماهیت و  ،های پویامعرفی شده است. قابلیت

و به عنوان توانایی سازمان برای ادغام،  کندیمداخلی سازمان را فراهم 
ساخت و بازسازی عوامل داخلی و خارجی سازمان جهت پاسخگویی به 

 . [83]باشدیممحیط متغیر خارجی 
را با ماهیت و ترکیب  هاسازماند ممتاز و مشخص عملكر ،این رویكرد

و بر  کندیممشخص  آورندبدست  توانندیم هاسازمانیی که آن هاییدارا
. این رویكرد یک روش و شودیمتفاوت قائل  هاسازماناین اساس بین 

کند و کارگیری منابع داخلی سازمان ایجاد میطریقه در درک ماهیت و به
های درون و سازمان برای تلفیق، ساخت و بازسازی مؤلفهبه عنوان توانایی 

و بیان  باشدبرون سازمانی برای پاسخگویی به محیط متغیر امروزی می
که حفظ مزیت رقابتی یک فعالیت نامحدود و پویاست. هم چنین  کندیم

های رقابتی باید قابلیت تیمزها برای حفظ بر طبق ادبیات، سازمان
یری مستمر را در خود فراهم سعه داده و یادگخود را تو وکارکسب
 [.88]سازند

از فرهنگ یادگیری  مندبهرههای بیان کردند که سازمان 8زولو و وینتر 
برای ساخت  پردازندیمپایدار که در قالب یادگیری سازمانی به فعالیت 

. کنندیمقابیلت پویا از یادگیری به عنوان یک عامل و منبع مهم یاد 
سازمان برای تلفیق، ساخت و  فردمنحصربهیا به معنای توانایی قابیلت پو

بازنگری منابع داخلی و خارجی برای پاسخگویی به محیط رقابتی است و 
 .[1]باشدیمدر فرایندها و روندهای دانشی سازمان مستقر 

به عنوان ساختارهای  هاسازمان، بر مبنای رویكرد قابلیت پویا 
قالب فرایندهای دانشی به فعالیت محوری هستند که در دانش

کسب ر ها در رقابت باشند به منظوسازمان که یزمان .[82]پردازندیم
مزیت رقابتی باید اطالعات جدید را کشف کنند و منابع موجود را برای 

های جدید بكار گیرند. همچنین برای پاسخگویی به ساخت قابلیت
ها باید فرایندهای نهای جدید، سازماتغییرات محیط و تشخیص فرصت

کارگیری ی )بر مبنای دانش فعلی سازمان( و بهسازهیشباکتساب دانش، 
برای  کنندهنییتعفعالی داشته باشند. بنابراین این رویكرد یک عامل 

های استراتژیک است و عملكرد مبتنی بر منابع سازمان را کسب مزیت
ترین یا؛ یكی از مهمبخشد. به طور کلی از نقطه نظر قابلیت پوبهبود می

  . [83]منابع سازمانی برای خلق مزیت رقابتی پایدار، دانش سازمانی است
 کندیم تجربه را رقابتی مزیت هنگامی ( بنگاه2332بارنی) هی عقید به

 تعداد و کند ایجاد اقتصادی ارزش بازار، یا صنعت در آن یهاتیفعال که

 به را رقابتی مزیت بارنی باشند. مشابه یهاتیفعالمشغول  هابنگاه از کمی

 عملكرد هنگامی بنگاه که کندیم و مطرح دهدیم ارتباط بنگاه عملكرد

 ارزش به نسبت بیشتری که ارزش کندیم مشاهده را طبیعی حد از باالتر

 [.9کند] ایجاد اختیار، در منابع انتظاری
 و هاتیظرف تشخیص را رقابتی مزیت ( 8338) ویلیامسون و هی 

 با مقایسه در بنگاه برتری موجب که کنندیم زاری تلقیبا موقعیت

 یک رینظیب موقعیت رقابتی مزیت دیگر، . به بیانشوندیم رقبایش

 بسط منابع، یتوسعه الگوی از طریق که است رقبایش برابر در سازمان

 یک که است مواردی شامل رقابتی مزیت این چارچوب، . درکندیم پیدا

 نیستند، هاآن انجام به قادر دیگر یهابنگاهولی  دهد انجام تواندیم بنگاه

. شودیم بنگاه آن برای ی کمترنهیهز یا و بیشتر تقاضای موجب خود که
 دیگر یهانهیگز با رابطه مشتری در که شودیم ایجاد زمانی رقابتی مزیت

 رقابتی مزیت یطور کل به کند. دریافت را شدهمشاهده ارزش نیترشیب

 به نسبت بهتری خدماتی عملكرد تواندیم یک سازمان که هددیم نشان

 خود یهایستگیشا و هاییدارا یریکارگبه با حوزه همان در خود رقبای

 [9آورد] به دست

                                                           
1 Zollo & Winter 
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رابطه بین فرهنگ یادگیری و ی اصلی این پژوهش این است که مسئله 
 بتیقابلیت پویا و مزیت رقا چگونه است و در این رابطه عملكرد سازمانی

 چه نقشی دارند؟ 

 مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش  -2

 2فرهنگ یادگیری سازمانی -2-1
 آن در که است فرهنگی یادگیرنده، هایسازمان سازمانی فرهنگ

 در یادگیری مانع عوامل و شودمی تشویق و شده تلقی ارزشمند یادگیری

 مشوق فرهنگ یادگیری، فرهنگ دیگر، عبارت به شودنمی تحمل آن

 جدید هایایده خلق در شوندمی تشویق کارکنان آن در که است تجربه

 فرهنگ در د.بخشن بهبود را کاری فرایندهای مستمر طور به و بكوشند

 گسترش سازمان سراسر در عمومی اعتماد شود، می سعی یادگیری

 .[89]یابد
 آورد می وجود به سازمان در را اعتماد جو یادگیری، پشتیبان فرهنگ 

 در گفتگو، طریق از و کنند می بیان را خود نظرات آزادانه افراد آن در که
. ندارند تنبیه از ترسی و شوند می سهیم یكدیگر دانش و ذهنی های مدل

 در گروهی بحث و کتاب و مجله مطالعه مثل کارهایی صنعتی، عصر در

 انتقال در را کارها این امروزه اما نمیشد؛ حساب واقعی کار سرویس، سلف

 . [81]دانند می مفید دانش
 آن در که است تساوی فرهنگ سازمانی، یادگیری فرهنگ کلی طور به

 و نمادها ها، نرم محیطی، تغییرات با تطابق و مستمر بهبود تسهیل برای
 فرهنگ ایجاد اصلی های راه از یكی .است شده تعریف خاصی اعتقادات

 رفتارهای تقویت و افزایش موجب که است پاداش و شناسایی تساوی،

 فرهنگی چنین در فردی هر .شود می سازمان در تساوی به مربوط

 و کارکنان به را خود احساسات مدیران کند؛ می  بودن ارزش با احساس
( به این عقیده 2333)هسیو ین. کنند می منتقل مشتریان به نیز آنها

 در ارزش با دانش مبادله سازمانی یادگیری فرهنگ از هدف که است

 پذیری  رقابت تقویت و عملكرد بهبود نوآوری، سوی به هدایت هتج

  .[88]است سازمان
و  هادانسته ،یادگیری سازمانی فرایندی است که طی آن سازمان اطالعات

و کارکردهایی جدیدتر را به منظور بهبود عملكرد کاری کسب  هایفناور
توان  ،کسب و کار امتیاز رقابتی در پارادایم های جدید نیتربزرگ. کندیم

هستند که زودتر از  ترموفقیی هاسازمانیادگیری است. بر این اساس 
ی اخیر مفاهیمی چون اهاسالرقبا یاد بگیرند به همین دلیل است که در 

سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی مطرح شده و رشد فزاینده ای در 
نیست که به یادگیری موضوعی . [2]دگردیمتحقیقات مرتبط مشاهده 

خودی در سازمان ایجاد گردد. یكی از عواملی که یادگیری  خود بهطور 
وجود فرهنگ سازمانی است که از این فرایند  کندیمسازمانی را تسهیل 

از طریق  هاسازمان( معتقدند که 8351حمایت کند . آرگریس و شون )
گ که به عنوان یک نماینده عمل کنند و فرهن رندیگیمافراد یاد 

در واقع  دانندیمیادگیری سازمانی را به معنای شناسایی و اصالح خطا 
                                                           

2 Organizational learning culture 

که یادگیری برای  دندهیمها با فرهنگ یادگیری تشخیص این سازمان
موفقیت تجاری به شكل قابل توجهی حیاتی است. در چنین سازمانی 
یادگیری به عنوان یک ویژگی رایج و بخش غیر قابل تفكیک از کارکرد 

  [.1]باشدیمسازمانی 
 رخ سازمان در یادگیری آن اساس بر که ای شیوه و یادگیری ماهیت

 [.3]است وابسته سازمانی فرهنگ به شدت ، بهدهدیم
تا بهترین بهره برداری را از  سازدیمفرهنگ، یادگیری سازمان را قادر  

دانش و تجربیات خود برای ایجاد و دستیابی به اهداف مطلوب انجام دهد. 
گرچه فرهنگ ضد یادگیری نیست، اما غیر  هاسازمانگ بسیاری از فرهن

یادگیرنده است. در چنین فرهنگی خطرپذیری، تالش برای ارائه 
در  شودینمرویكردهای نوین، به اشتراک گذاشتن اطالعات و ... تشویق 

 . [1]حالی که ممكن است به برهم نزدن وضع موجود پاداش تعلق گیرد
  

 ویاقابلیت پ -2-1-1
های پویا معرفی شده زیر مجموعه رویكرد مبتنی بر منابع با عنوان قابلیت

ی منابع داخلی سازمان را ریکارگبهدرک ماهیت و  ،های پویااست. قابلیت
و به عنوان توانایی سازمان برای ادغام، ساخت و بازسازی  کندیمفراهم 

یر خارجی عوامل داخلی و خارجی سازمان جهت پاسخگویی به محیط متغ
 . [83]باشدیم

را با ماهیت و ترکیب  هاسازمانعملكرد ممتاز و مشخص  ،این رویكرد
و بر  کندیممشخص  آورندبدست  توانندیم هاسازمانیی که آن هاییدارا

. این رویكرد یک روش و شودیمتفاوت قائل  هاسازماناین اساس بین 
کند و سازمان ایجاد می کارگیری منابع داخلیطریقه در درک ماهیت و به

های درون و به عنوان توانایی سازمان برای تلفیق، ساخت و بازسازی مؤلفه
و بیان  باشدبرون سازمانی برای پاسخگویی به محیط متغیر امروزی می

که حفظ مزیت رقابتی یک فعالیت نامحدود و پویاست. هم چنین  کندیم
های قابتی باید قابلیتر تیمزها برای حفظ بر طبق ادبیات، سازمان

خود را توسعه داده و یادگیری مستمر را در خود فراهم  وکارکسب
 . [88]سازند

های پویا را توانایی تلفیق، ساخت و (، قابلیت8335تیس و همكارانش )
هایی شكل دهی مجدد شایستگی های داخلی و خارجی برای اداره محیط

های پویا متمرکز بر د. قابلیتانکنند، تعریف کردهکه یه سرعت نغییر می
 .[89]ها و خلق یک دانش جدید خاص استخلق موقعیت

به عنوان یک از مهمترین صاحب نظران در  (8335و همكارانش ) تیس
حس کردن، شكار فرصت این زمینه، مراحل اصلی و کلی قابلیت پویا را 

آشكار  ها و مدیریت تهدیدات و تغییرات بیان کردند و قائل به یک ارتباط
بین قابلیت های پویا و مزیت رقابتی بودند. بر این باور بودند که یک 
قابلیت پویای جهانی، ایجاد ترکیبات غیر قابل تقلیدی از منابع است که 

-تعیین که عامل چند هاتواند برتری یک سازمان را تامین کند. آنمی

 شناسایی را باشندپویا می هایقابلیت و متمایز هایشایستگی کننده

-موقعیت فرآیندها، اند:شده بندی طبقه دسته سه در عوامل این اند.کرده

 و مدیریتی فرآیندهای به بنگاه رقابتی مزیت ایشان، زعم به مسیرها. ها و
 و آن یویژه هایدارایی وضعیت توسط دارد و بستگی آن سازمانی
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 ندهایگیرد. آنان بیان نمودند فرآیمی شكل آن دسترس در مسیرهای

-پیكره و یادگیری یكپارچگی، و هماهنگی نقش دارند: نقش سه سازمانی

 میزان به داخلی . هماهنگی)دگرگونی و تبدیل نقش( بندی مجدد

 سازمانی، مختلف واحدهای شامل( سازمان اجزای داخلی بین هماهنگی

 به خارجی هماهنگی شود.اطالق می )سازمانی راهبردهای و فناوری

 .[85]گرددمی باز سازمان خرد و کالن محیط ییراتتغ با هماهنگی

 مزیت رقابتی -2-2-1
 عمدتاً هاشرکت مزیت رقابتی که گفت توانمی منابع بر مبتنی دیدگاه از

 باالتر، کارایی طریق از هاهزینه کاهش برای شرکت قابلیت از برگرفته

 ریانمشت نیازهای به پاسخگویی و نوآوری تر،کیفیت با تولید محصوالت

 عنوان به را عامل چهار توانمی منابع بر مبتنی رویكرد در کل در .است

 شمار به رقابتی مزیت ابعاد یا و مزیت رقابتی عام ساختاری چهارچوب

به مشتریان.  پاسخگویی و نوآوری کارآیی، کیفیت، از: عبارتند که آورد
 دست ولمعم طور به اند،کرده پیدا دست رقابتی مزیت به که هاییشرکت

 ابعاد این خود و اندگرفته پیشی بقیه از بعد این چهار از یكی در کم

 [81]باشندمی شرکت هایقابلیت و انسانی سرمایه محصول

مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی هایی است که همواره 
به عبارتی،  .لكردی بهتر از رقبا قادر می سازدشرکت را به نشان دادن عم

رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی مزیت 
سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند 

 . [83]به راحتی از آن تقلید کنند
بنابر این برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت 

ی های داخلی را مورد توجه قرار خارجی خود توجه کند و هم توانمند
. در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نكته مهم قابل تعمق می باشد: [23]دهد

نخست، این مسیر فرایند دنباله داری است که به عملكرد عالی و رقابت 
پذیری سازمان منجر می شود. یعنی اینكه در صورتی که سازمان بتواند 

ابتی پایداری خلق نماید که برای به واسطه شایستگی های خود، مزیت رق
مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملكردی 
شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابت پذیری را به ارمغان آورده 

 . [83]است
دوم، بخاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی 

می شود یا از نظر مشتریان به زودی رنگ یا به راحتی توسط رقبا تقلید 
. بر این اساس با مزیت های جدیدی جایگزین شوند می بازد و بایستی

 سازمان باید به فكر پیدا نمودن مزیت های رقابتی خود باشد. 

 عملكرد سازمانی-2-9-8
 رقابتی مزیت ایجاد با تا تالشند در کارها و کسب رقابتی، فضای در امروزه

 تغییرات با را خود و یابند رونق سازمانی ارتقاء عملكرد ریقط از پایدار

  [.1]دهند انطباق نوظهور
 یهاپژوهش در بحث مورد های سازه نیترمهماز  یكی سازمانی عملكرد

 در موفقیت سنجش معیار نیترمهم شک بدون و است مدیریتی

 که این در خصوص کلی به طور ولی .دیآیم حساب به تجاری یهاشرکت

 نظر کاملی توافق هنوز کدامند، سازمانی عملكرد یهاشاخص و متغیرها

 [.8]دندار وجود نظران صاحب بین در

 ارتقا یدر پ سازمانی رهبران و مدیران جهان یهاسازمان اکثر در همواره 

 ترکیب سازمان عملكرد .باشندیم خویش یهاسازمان بهبود عملكرد و

 دانش افزایش چون هم ملموس، غیر یهایافتیدراز  هم ایگسترده

 و اقتصادی نتایج چون هم و ملموس، عینی یهایافتیدر هم و سازمانی
 به توانیم سازمانی عملكرد عینی یهاشاخص جمله از .است مالی

 سهام، صاحبان حقوق بازده دارایی، بازده نظیر ی سودآوریهاشاخص

این  .[8]دکر هاشار سهام، بازده سهم هر و سود گذاری، سرمایه بازده
 .[1]دی سنتی عملكرد نیز هستنهاشاخص هاشاخص

 شودیم شامل را ییهاشاخصبیشتر  سازمانی عملكرد ذهنی یهاشاخص 

 این جمله . ازردیگیمشكل  سازمان ذینفع هایگروه قضاوت یبر مبنا که

 ی کارکنان،مندتیرضا مشتری، یمندتیرضا به توانیم هاشاخص

به  هاشاخص، این [8]د کر اشاره غیره و جدید محصوالت ارائه در موفقیت
 .دارند ی سازمان اشارههاتیموفق

 

 پیشینه پژوهش  -3

  پژوهشی تحت  8938شعبان مرادی و همكاران در سال

 ارتباطی عملكرد بر مؤثر سازمانی فرهنگ تبیین "عنوان

 در ارتباطات اهمیت اذعان بهها با انجام دادند. آن "سازمان

 از عنوان یكی به سازمانی فرهنگ تبیین و بررسی هب سازمان

 نتایج پرداختند. سازمان ارتباطی عملكرد در مؤثر عوامل

 سه از فرضیه دو تأیید حاکی از آماری هایتحلیل از حاصل

 گروهی فرهنگ باالی اهمیت است. همچنین پژوهش فرضیه

 این جانبی هاییافته از سازمانی های فرهنگمؤلفه بین در

 است.  یقتحق

  ارائه"انصاری و همكاران مقاله ای تحت عنوان  8932در سال 

 بر دانش مدیریت سازیپیاده موفقیت تأثیر مفهومی مدل

 متوسط و کوچک هایشرکت در رقابتی کسب مزیت

(SMEs) " دهد،می نشان پژوهش هایانجام دادند. یافته 

 بر را تأثیر بیشترین اطالعات فناوری و سازمانی فرهنگ

 کمترین نیز سازمانی ساختار و دارد دانش مدیریت موفقیت

 ساختار سازمانی وجود از عدم تواند می این که دارد را تأثیر

 .شود ناشی ایران در کوچک و متوسط هایشرکت در منسجم

  رضایی دولت آبادی و همكاران در مقاله ای به  8932در سال

 تسهیم رب سازمانی فرهنگ تأثیرگذاری مدل طراحی"عنوان

 پدافند رویكرد با بحرانی شرایط مهار در ایجاد چابكی و دانش

 دانش تسهیم بر سازمانی فرهنگ تأثیر به بررسی"غیرعامل

 با آتی سوانح بحرانی شرایط مهار در چابكی ایجاد و کارکنان

 نشان پژوهش این هایپرداختند. یافته غیرعامل پدافند رویكرد

 معناداری یکننده بینیپیش سازمان، که فرهنگ دهدمی
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 فرهنگ دیگر عبارت به است. کارکنان دانش تسهیم به نسبت

  است. اثرگذار دانش تسهیم بر سازمان

  اکبری و اسماعیل زاده مقاله ای با عنوان  8939در سال

 با ارائه کردند. "رقابتی مزیت خلق در پویا های قابلیت نقش"

 یكپارچگی، یتقابل سه گرفته، انجام هایتحلیل به توجه

 شناسایی پویا هایقابلیت عنوان به بندیپیكره و یادگیری

 هایمزیت روی بر هاآن همه که گردید مشخص و شدند

 هایقابلیت ابعاد از یادگیری بعد اینكه و تأثیرگذارند رقابتی

 .دارد رقابتی هایمزیت روی بر را تأثیرگذاری بیشترین پویا

 (2383هونگ و همكاران )یهاتیقابلی در رابطه با امطالعه 

 انجام دادند. بر عملكرد فرهنگ یادگیری سازمانی و اثر  پویا

ی صنعت نظرسنجی هادادهی از ریگبهرهاین مطالعه تجربی با 

های پویا فناوری پیشرفته تایوان، یک مدل یكپارچه از قابلیت

نتایج حاصل از این مطالعه نشان  مورد آزمایش قرار گرفت و

های گری قابلیتفرهنگ یادگیری سازمانی با میانجی داد که

 .گذاردپویا به طور قابل توجهی بر  عملكرد سازمانی اثر می

  در مقاله ای تحت عنوان  2388جیمنز و واله در سال

ی بین به بررسی رابطه "نوآوری، یادگیری سازمانی و عملكرد"

جود نوآوری و عملكرد سازمانی پرداختند. نتایج حاکی از و

ی مثبت بین یادگیری سازمانی، نوآوری و عملكرد رابطه

سازمانی است. همچنین نقش متغیر میانجی نوآوری در 

 ی بین یادگیری سازمانی و عملكرد به اثبات رسید. رابطه

 (به بررسی قابلیت پویا 2382در مطالعه آدنیران و جوهانسون )

چک و کو یهاشرکتبه منظور دستیابی به مزیت رقابتی در 

پرداخته شد و نتایج آماری نشان داد  متوسط آفریقای جنوبی

به مزیت رقابتی منجر  تواندینمکه قابلیت پویایی به تنهایی 

)جذب، نوع قابلیت پویاییساخت چهار  درباره این مطالعه شود.

، تشخیص یهاتیشبكه( شامل قابل یهاتیو قابلابداع تطبیق، 

داد قابلیت نشان  هاافتهیاین است.  و رفتاریی سازكپارچهی

ی هاشرکت ارزش، مزیت رقابتی براثرات قابل توجهی  پویا

تعویض  رقابلیو غ رینظیکمیاب، بکوچک و متوسط، منابع 

وکار به سرعت برای دستیابی به مزیت رقابتی در محیط کسب

 .دارد در حال تغییر

 تأثیر بررسی به 2389در سال   همكارانش و کنن مک 

 مالی شرایط بحران در هابنگاه عملكرد بر پویا هایدیتوانمن

 می نشان ایشان های تحلیل اند.  پرداخته 2331 سال از پس

 در پذیرش تغییرات موجب پویا هایتوانمندی که دهد

 باالتر عملكرد موجب سازمان در تغییرات پذیرش سازمان،

 با سازمان بیشتر تطابق موجب عملكرد نوآوری و نوآوری

 شود. می بیرونی محیط

 به توجه با پویا هایقابلیت بررسی به 2389وو در سال  لین و 

 نشان داد که پرداختند یافته های تحقیق محور منبع رویكرد

 از و است تأثیرگذار هابنگاه عملكرد روی بر پویا هایقابلیت

 بیشتری تأثیرگذاری از یادگیری بعد قابلیت پویا، نوع سه بین

 است. برخوردار

 پویایی رابطه بررسی به 2389همكاران در سال  و جیائو 

 یافته های .پرداختند بنگاه عملكرد و پویا های قابلیت محیط،

 قابلیت و ها فرصت شناسایی که قابلیت دهد می نشان ها آن

تأثیرگذار  بسیار بنگاه، عملكرد روی بر مجدد بندی پیكره

 پویای یاربس شرایط در نیز رقابتی های قابلیت سایر .است

 است. تأثیرگذار بنگاه عملكرد روی بر محیط

 فرضیات و مدل مفهومی پژوهش -4

( و 2383مدل این پژوهش برگرفته برگرفته از مدل هونگ و همكاران )
( و مک کنون و 2389( و  محمود و حنفی)2382آدنیران و همكاران )

 ( به بررسی2383( می باشد. هونگ و همكاران در سال)2381همكاران )
 بر عملكردی و تاثیر آن سازمان یریادگی فرهنگو  ایپو تیقابلفرایند 

 قابلیت های پویا و مزیت( به بررسی 2382پرداختند. آدنیران و همكاران)
( و تأثیر مزیت رقابتی بر عملكرد 2389محمود و حنفی)رقابتی پرداختند. 

ی پویا هاقابلیتبه بررسی  (2381سازمانی پرداختند. مكنون و همكاران )
  پرداختند. و عملكرد

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش  (1) نمودار

 فرضیات پژوهش:  -5

و قابلیت پویا رابطه مثبت و :  فرهنگ یادگیری سازمانی 8فرضیه
 دارد. معناداری

ی داریمعنمثبت و   رابطهمزیت رقابتی  و:  قابلیت پویا 2فرضیه
 د.ندار

داری مثبت و معنی  رابطهازمانی عملكرد س و:  مزیت رقابتی 9فرضیه
 دارد.

عملکرد 

 سازمانی

 مزیت رقابتی

 قابلیت پویا

فرهنگ یادگیری 
 سازمانی
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مثبت   رابطهعملكرد سازمانی  و:  فرهنگ یادگیری سازمانی 1فرضیه
 ی دارد.داریمعنو 

: قابلیت پویا و مزیت رقابتی در رابطه بین فرهنگ یادگیری 8فرضیه 
 سازمانی و عملكرد سازمان نقش متغیر میانجی دارد.

 روش شناسی پژوهش  -6

ر هنندف، کنناربردی و از نظننر روش، توصننیفی از نننوع ایننن پننژوهش از نظنن
همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش کلینه مندیران، معناونین و    

 کارشناسان ارشد بانكهای استان گیالن می باشند.
لیست عناوین بانكها و موسسات اعتباری مجاز در  سنایت باننک مرکنزی     

( وجنود  http://www.cbi.ir/simplelist/1541.aspx :)بنه آدرس  
دارد که شامل بانک های تجاری دولتی، بانكهای تخصصی دولتی، بانكهای 

 غیر دولتی، بانكهای قرض الحسنه و ...  می باشند.
در پژوهش حاضر در گام اول کلیه بانكهنای دولتنی و خصوصنی )شنعب      

ه عنوان جامعه مورد مطالعنه انتخناب شندند و    مرکزی( در استان گیالن ب
سایر موسسات و بانكها در نظر گرفته نشدند. و بر این اساس  تعنداد اینن   

 باشد. بانک می 21بانكها در برابر با 
بانک مورد  25در گام دوم تعداد کل مدیران، معاونین و کارشناسان ارشد 

رفتنه تعنداد اینن    نظر، تعیین گردید که با توجه به بررسی های صنورت گ 
نفنر   923افراد )که جامعه آماری پژوهش را تشكیل می دهند( در حندود  

 38/3می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران در سطح خطای 
نفر تخمین زده شد. بنه دلینل اینكنه     858،  حجم نمونه 8/3برابر با  pو 

 233، تعنداد  هنا بازگشنت داده نشنود   رفت برخی از پرسشنامهاحتمال می
 عدد بازگشت داده شد. 813پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 

است که اطالعات مربوط بنه سنواالت    سؤال 13پرسشنامه تحقیق شامل  
 قابل مشاهده است.  8در جدول 

بنه منظنور   . اندشدهگیری ای لیكرت اندازهگزینه 8تمامی سؤاالت با طیف 
نظران در این حوزه بهنره  اساتید و صاحباطمینان از روایی محتوا، از نظر 

گرفته شد. روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عناملی تأییندی بنه    
افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به باالتر بودن بنار  کمک نرم

 روایی سازه تایید گردید. 8/3عاملی کلیه شاخصها از عدد 
هنای  کرونباخ بررسی شد که برای سؤال پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای 

پویا، مزیت رقابتی،  های فرهنگ یادگیری سازمانی، قابلیتمربوط به مؤلفه
، 8/32، 8/31، 8/19ترتینب برابنر بنا    عملكرد سازمانی و کل پرسشنامه به

 اینن  دهننده پاینایی ابنزار اسنت.  در    درصد است که نشان 9/39و  9/51

یابی مدل از مكنون متغیرهای تأثیر تعیین و هافرضیه آزمون برای پژوهش
  استفاده شد. 83/1 زرلیلافزار ، نرمSEM9)معادالت ساختاری )

در پژوهش حاضر در دو بخنش از معنادالت سناختاری اسنتفاده شند. در      
گینری و در بخنش دوم بنه منظنور     های اندازهبخش اول برای برازش مدل

از تحلیل مسیر بهنره گرفتنه   سنجش مدل و معناداری روابط بین متغیرها 
 های برازش مناسب مدل بسیار هستند.  شد. شاخص

شاخص معروف و مهم استفاده شد. شوماخر و لومكس  9در این تحقیق از 
                                                           

3. Structural Equation Modeling 

قابنل قبنول     NC(، مقادیر بنین ینک تنا پننج را بنرای شناخص       8911)
 دانند. می

 33/3بیشتر از   NFI، NNFI،GFIهای مقادیر قابل قبول برای شاخص
کمتر از  RMRو همچنین برای  8/3کمتر از  RMSEAو برای شاخص 

 1است. 38/3

 : پرسشنامه پژوهش(1)جدول 

 سؤاالتمنبع  زیر متغیر متغیر

فرهنگ 
یادگیری 

 سازمانی

 یوهان هونگ و همکاران سطح فردی
 سطح گروهی (2202)

 سطح سازمانی

 
 قابلیت پویا

ظرفیت استراتژیک 
 سازمان

 و همکاران یوهان هونگ
(2202) 

قابلیت نوآوری 
 تحقیق و توسعه

توانایی مدیریت 

 سازمان

 لیو و همکاران قیمت مزیت رقابتی

 کیفیت (2222)

اطمینان تحویل 
 خدمات

نوآوری ارائه 

 خدمات

 زمان تحویل

عملکرد 
 سازمان

 نیکالس و سردان عملکرد مالی
(2200) 

  عملکرد غیر مالی

                                                           
4 .NCکای اسکوئر بهنجار یا نسبی؛ ::RMSEA  میانگین مربعات خطای  ءشاخص ریشه

: GFI: شاخص برازش هنجار نشده؛ NNFIشده؛  شاخص برازش هنجار  NFI:براورد؛
 میانگین مربعات باقیمانده : شاخص ریشهRMRشاخص نیکویی برازش؛

http://www.cbi.ir/simplelist/1541.aspx
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 های پژوهشیافته -7

 هاتحلیل عاملی تأییدی و برازش مدل -1-7
ها و مدل مفهنومی پنژوهش ابتندا  از    آزمون فرضیه قبل از ورود به مرحله

وسنیله  گیری اطمینان حاصل شد کنه اینن کنار بنه    های اندازهصحت مدل
، یا ارتباط بین متغیرهنای  8بار عاملی تحلیل عاملی تأییدی انجام گردید و

هنا(  ای به دست آمده( و متغیرهای مشناهده شنده )سنؤال   همكنون )عامل
گیرد. بار عاملی معرف همبستگی عامنل بنا شناخص    مورد بررسی قرار می

-Tتأیید یا رد معناداری بارهای عاملی با توجه بنه مقندار )    مربوطه است.

Valueو  -39/8تنر از  گیرد. در صورتی که این میزان کوچک( صورت می
-شود. با توجه به یافته ها، مدلشد، این رابطه تأیید میبا 39/8تر از بزرگ

های سازمانی و عملكرد های مدیریت فناوری اطالعات، قابلیتهای قابلیت
در سنطح   tآمناره   ی بارهای عاملی و شناخص سازمانی نشان داد که تمام

هنای مربنوط بنه عوامنل دارای مقندار بنار        سؤال قابل قبولی هستند. همه
 39/8هنا بناالتر از   سنؤال  برای همنه  tهستند و مقدار  8/3تر از عاملی باال

روابنط بنین هنر عامنل بنا شناخص را نشنان         که معنادار بودن تمام تاس
دهند کنه   نشان منی  هامؤلفههای برازش مربوط به تمامی دهد. شاخصمی

گیری مربوط به هر عامل مناسنب هسنتند، زینرا شناخص     ی اندازههامدل
NCلوب بین یک و پنج قرار دارد. مقدار مط ، در بازهRMSEA  8/3زیر 

است کنه   33/3ها باالتر از بوده و مقادیر سایر شاخص 38/3زیر  RMRو 
 مقادیر مطلوبی هستند.

 بررسی فرضیات پژوهش -7

دهد مدل ساختاری جزئی از مدل معادله ساختاری است که نشان می
گذارند. كدیگر اثر میمتغیرهای پنهان )و گاهی اوقات آشكار( چگونه بر ی

های عاملی تأییدی حاضر پس از اطمینان نسبی از قابل قبول بودن مدل
توانیم به در مدل معادله ساختاری تدوین شده در موقعیتی هستیم که می

یابی معادالت مدل برآورد و آزمون مدل مفهومی پژوهش از طریق 
ین روش آن (. دلیل استفاده از ا8913ساختاری دست بزنیم )قاسمی، 

است که این مدل قابلیت این را دارد که به جای بررسی دو به دو و منفک 
همزمان تحلیل کند. رویكرد  به طورمتغیرها، روابط همه متغیرها را 

SEM، هایی درباره روابط بین روش جامعی برای آزمون فرضیه
باشد )شوماخر و لومكس، متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مكنون می

(. از آنجا که مدل مفهومی پژوهش در صدد بررسی روابط علّی 8911
میان متغیرهاست؛ به منظور فراهم شدن امكان تحلیل همزمان روابط 

سازی معادالت ساختاری استفاده شده و در تحلیل متغیرها، روش مدل
ی اجرای افزارهای شناخته شدهکه یكی از نرم LISRELافزار مدل از نرم

به  مربوط یجنتاالت ساختاری است استفاده شد. های معادمدل
 قابل مشاهده است. 2ی برازش مدل کامل پژوهش در جدول هاشاخص

 
 

                                                           
5 Factor Loading 

 های برازش مدل کامل پژوهش: شاخص(2)جدول

 شاخص برازش

NC RMSEA NFI NNFI GFI RMR 

62/6 296/2 92/2 99/2 99/2 290/2 

 
 

اری پژوهش مدل شود که مدل ساختفوق آشكار می بر اساس جدول
ی مطلوب بین یک تا مناسبی است زیرا مقدار کای دو به هنجار در بازه

بوده و  38/3زیر  RMRو  8/3زیر  RMSEAدارد. مقدار  پنج قرار
باشد که همگی مقدار مطلوبی یم 33/3باالتر از  هاشاخصمقادیر سایر 

ز به منظور بررسی مدل اصلی پژوهش و بررسی نتایج حاصل ا هستند.
آزمون و روابط علّی بین متغیرهای اصلی پژوهش در دو حالت استاندارد و 

ی اعداد معناداری محاسبه اند.داده شده نشان 9و 2معناداری در شكل
دهد که فرضیات اول تا چهارم پژوهش مورد تایید قرار می نشان می

ی پژوهش نتایج نشان می دهد که رابطه پنجمگیرند در خصوص فرضیه 
باشد. از رهنگ یادگیری سازمانی و عملكرد سازمانی معنادار نمیبین ف

طرفی روابط بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قابلیت پویا، قابلیت پویا و 
مزیت رقابتی، قابلیت پویا و عملكرد سازمانی معنادار است. بنابراین با 
توجه به این که فرهنگ یادگیری سازمانی به طور مستقیم با عملكرد 

توان گفت که فرهنگ یادگیری ی معنادار ندارد میمانی رابطهساز
و قابلیت پویا  رابطه نداردقابلیت پویا به طور مستقیم و معنادار  باسازمانی 

 ود ندارنمثبت و معناداری  رابطهعملكرد سازمانی نیز به طور مستقیم  و
ویا و عملكرد سازمانی از طریق قابلیت پ وفرهنگ یادگیری سازمانی  رابطه

و به صورت ساختار کامالً واسطه ای صورت  تقویت می گردد مزیا رقابتی
 پذیرد. 

 جمع بندی و نتیجه گیری -8

جهت بررسی فرضیات پژوهش و بررسی نقش همزمان دو متغیر میانجی 
از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده گردید. یافته های بدست 

دل مناسبی است زیرا مقدار مدل ساختاری پژوهش مدهند آمده نشان می
(. 53/9دارد ) ی مطلوب بین یک تا پنج قرارکای دو به هنجار در بازه

بوده و مقادیر سایر  38/3زیر  RMRو  8/3زیر  RMSEAمقدار 
-یافتهباشد که همگی مقدار مطلوبی هستند. یم 33/3باالتر از  هاشاخص

فرهنگ دهد که های بدست آمده از فرضیه اول پژوهش نشان می
د. بر این نموثر و معناداری دار رابطهقابلیت پویا  ویادگیری سازمانی 

اساس نتایج بدست آمده از  میزان ضریب تعیین مدل پژوهش این رابطه 
این  39/8بوده و با توجه به مقدار سطح معناداری باالتر از  91/3برابر با 

شعبان مرادی و معنادار می باشد. یافته های فرضیه اول با تحقیق  رابطه
 و بررسی به سازمان در ارتباطات اهمیت که به  8938در سال همكاران 

 ارتباطی عملكرد در مؤثر عوامل از عنوان یكی به سازمانی فرهنگ تبیین
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رضایی دولت آبادی و همكاران در پرداختند و یافته های پژوهش  سازمان
در   وا و آلگرشی  . همچنین یافته ها با تحقیقمطابقت دارد 8932سال 
ارتباط مثبت و معناداری بین یادگیری سازمانی و عملكرد  که2331سال 

ی امطالعه( 2383هونگ و همكاران )نموده اند و تحقیق سازمانی مشاهده 
 بر عملكرد فرهنگ یادگیری سازمانی و اثر  پویا یهاتیقابلدر رابطه با 

 رد.انجام دادند همخوانی دا
 

 

 تحلیل مسیر مدل اصلی پژوهش در حالت استاندارد : نتایج (2)نمودار

  
 : نتایج تحلیل مسیر مدل اصلی پژوهش در حالت معناداری(3)نمودار 
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دهد که قابلیت پویا های بدست آمده از فرضیه دوم پژوهش نشان مییافته
د. بر این اساس نتایج بدست نموثر و معناداری دار رابطهمزیت رقابتی  و

بوده و  53/3ضریب تعیین مدل پژوهش این رابطه برابر با  آمده از  میزان
معنادار می  رابطهاین  39/8با توجه به مقدار سطح معناداری باالتر از 

 باشد.
 8939و اسماعیل زاده  در سال  اکبرییافته های  فرضیه دوم  با مطالعه  

د رقابتی اقدام کرده ان مزیت خلق در پویا های قابلیت که به بررسی نقش
(  که 2389مطالعه جیائو و همكاران )همچنین یافته ها با  مطابقت دارد.

 پرداختند.  بنگاه عملكرد و پویا هایقابلیت محیط، پویایی رابطه بررسی به
 پیكره قابلیت و ها فرصت شناسایی که قابلیت دهدمی تحقیق نشان نتایج

 تأثیرگذار است.  بسیار بنگاه، عملكرد روی بر مجدد بندی
 با پویا های قابلیت بررسی (،  که به2389همچنین در تحقیق لین و وو )

 قابلیت که پرداختند و به این نتیجه رسیدند محور منبع رویكرد به توجه

قابلیت  نوع سه بین از و است تأثیرگذار ها بنگاه عملكرد روی بر پویا های
نتایج مشابهی است نیز  برخوردار بیشتری تأثیرگذاری از یادگیری بعد پویا،

 بدست آمده است. 
دهد که مزیت های بدست آمده از فرضیه سوم پژوهش نشان مییافته

د. بر این اساس نتایج نموثر و معناداری دار رابطهعملكرد سازمانی  ورقابتی 
 98/3بدست آمده از  میزان ضریب تعیین مدل پژوهش این رابطه برابر با 

معنادار  رابطهاین  39/8داری باالتر از بوده و با توجه به مقدار سطح معنا
 می باشد.

که  2332یافته های فرضیه سوم با تحقیقات  با پژوهش کالكان در سال  
 محور منبع رویكرد به توجه با رقابتی کننده مزیت تعیین به بررسی عوامل

همچنین ( مطابقت دارد. 2339لی و همكاران )پرداخته اند  و پژوهش 
( که به بررسی رابطه مزیت 2333و  همكاران ) زو یافته ها با پژوهش

(  مطابقت 2383رقابتی و عملكرد پرداختند و تحقیق هونگ و همكاران)
 دارد.

 فرهنگ یادگیری سازمانیو  پویا یهاتیقابلدر این پژوهش  رابطه بین  
  بررسی شد. بر عملكرد

رهنگ دهد که فهای بدست آمده از فرضیه چهارم پژوهش نشان مییافته
د. بر این نموثر و معناداری دار رابطهعملكرد سازمانی  ویادگیری سازمانی 

اساس ننایج بدست آمده از میزان ضریب تعیین مدل پژوهش این رابطه 
این  39/8بوده و با توجه به مقدار سطح معناداری باالتر از  85/3برابر با 

رم با تحقیق معنادار می باشد. ننایج بدست آمده از فرضیه چها رابطه
و هونگ و همكاران در سال   8938شعبان مرادی و همكاران در سال 

همخوانی دارد که در این پژوهشها نقش فرهنگ یادگیری سازمانی  2383
 بر عملكرد و  دیگر خروجیهای سازمانی مورد تایید قرار  گرفته است.

 دهد که ضریب مسیرپژوهش نشان می پنجمنتایج بدست امده از فرضیه 
(، ضریب  t= 59/1 و γ=91/3فرهنگ یادگیری سازمانی به  قابلیت پویا )

( و ضریب مسیر  t=99/89 و β =53/3مسیر قابلیت پویا به مزیت رقابتی )
( از لحاظ آماری  t=38/9 و β =98/3مزیت رقابتی به عملكرد سازمانی )

 ونی غیر مستقیم فرهنگ یادگیری سازما رابطهمعنادار است. عالوه بر این 
 ×98/3=  913/3عملكرد از طریق قابلیت پویا و مزیت رقابتی  )

53/3×91/3 =β × β × γ مستقیم فرهنگ یادگیری  رابطه( در مقایسه با
( بیشتر است. بدین معنی  t=91/9 و γ=85/3) عملكرد سازمانی وسازمانی 

عملكرد  -که قابلیت پویا و مزیت رقابتی ارتباط فرهنگ یادگیری سازمانی
کند یعنی قابلیت پویا و مزیت رقابتی به عنوان ازمانی را تقویت میس

ی فرهنگ یادگیری سازمانی و عملكرد سازمانی را متغیرهای واسطه رابطه
 دهند. تأثیر قرار می تحت

با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش و لزوم توجه به فرهنگ یادگیری 
سب  مزیت رقابتی و ارتقای سازمانی به عنوان یكی از عوامل مهم در ک

عملكرد سازمانی پیشنهادات زیر برای مدیران و مسئوالن در حوزه بانكی 
 مطرح می گردد:

 
 های ایجاد شرایط الزم برای اینكه کارکنان لزوم یادگیری مهارت

 الزم برای انجام وظایف در آینده را تشخیص دهند.

 ی سازمانی در ارائه پاداش در قبال یادگیری و فرایندهای یادگیر

بانكها و لزوم پرداختن و جدی تلقی کردن این موضوع در 

های بانكی به عنوان یک موضوع جدی باید مدنظر قرار محیط

 گیرد.

  ایجاد فضای مبتنی بر اعتماد تا افراد به شكل آزادانه به تبادل

صادقانه و آزاد اطالعات و دانش بپردازند و به شكل مطلوبی به 

 جه کنند.نظرات سایرین تو

  ایجاد روحیه و پتاسیل برای اینكه کارکنان وقت و زمان خود را

برای دیگران صرف نمایند و به ایجاد زمینه برای فعالیت 

 مشترک بیندیشند. 

  توجه به همخوانی و هماهنگی نیازهای فردی افراد و تیم ها با

اهداف سازمانی و برقراری زمینه برای تبادل نظر و بحث و 

های  متفاوت فرهنگی، از عوامل نظر از ویژگیگفتگو صرف 

مهمی است که می تواند به گسترش فرهنگ یادگیری سازمانی 

 کمک نماید. 

  آموزش افراد برای تمرکز بیشتر بر وظایف و ایجاد زمینه برای

بحث و گفتگو به شكل گروهی از دیگر پیشنهادات در این 

 زمینه است.

 د  ضمن کنترل کارکنان ها پیشنهاد می گردبه مدیران بانک

همواره به عنوان مربی و منتور در کنار کارکنان بوده  و زمینه 

های ضمن خدمت در محیطی آرام را برای یادگیری و آموزش

 برای کارکنان فراهم نمایند.
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 های مناسب در نهایت پیشنهاد می گردد که زمینه و زیرساخت

ادن حق برای دسترسی آزاد به اطالعات و لزوم توجه به د

 انتخاب به افراد همواره مورد توجه مدیریت باشد.

  پرداختن به این بعد از مدل تحقیق در واقع توجه به عوامل

های درون سازمانی و ایجاد محیطی مناسب برای انجام فعالیت

دانش محور و مبتنی بر یادگیری و حرکت به سمت سازمان 

 یادگیرنده است. 

 موارد زیر پیشنهاد می گردد :همچنین به منظور تحقیقات آتی 

  در این پژوهش رابطه یكی از انواع فرهنگ سازمانی با عنوان

فرهنگ یادگیری سازمانی بر سایر متغیرها در قالب یک مدل 

مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد می گردد که در 

ها و های آتی، نقش فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشپژوهش

ر قالب یک مدل مفهومی مورد بررسی قرار های سازمانی دنرم

 گیرد.

  در این پژوهش نقش یكی از زیر متغیرهای مربوط به  عوامل

مهم سازمانی یعنی فرهنگ یادگیری سازمانی  مورد بررسی 

قرار گرفته است پیشنهاد می گردد در پژوهشهای آتی نقش 

سایر عوامل سازمانی و زیرمجموعه های آنها همچون ارتباطات 

 اختار سازمانی مورد توجه قرار گیرد.و س

  در پژوهش حاضر به دو خروجی مهم سازمانی یعنی عملكرد و

مزیت رقابتی پرداخته شده است پیشنهاد می گردد در 

تحقیقات آتی سایر متغیرها همچون نوآوری، انعطاف پذیری و 

 ... مورد بررسی قرار گیرند.

 ازمانی و پژوهش حاضر به بررسی مفهوم فرهنگ یادگیری س

ی آن با قابلیت پویا، مزیت رقابتی و عملكرد سازمانی در رابطه

سازی صنعت بانكداری پرداخته است. با توجه به اهمیت بومی

مفاهیم سازمانی در کشور و با توجه به اینكه اهداف و 

های ها و ساختارهای سازمانها، سازوکارها، رویهمأموریت

هایی تی اغلب با هم تفاوتغیردول -خدماتی و دولتی -تولیدی

شود دارند؛ به منظور تعمیم یافته های پژوهش، پیشنهاد می

های  دیگر اعم از صنایع همگون و مدل حاضر در سازمان

 ناهمگون، مورد بررسی قرار گیرد.
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