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شرکت داروسازي باير  سازماني در بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و عملکرد

 افلاک ازنا
 

 2باجولوند ، محسنمریم بازوند1

 

 bazvand.Maryam94@gmail.comکوهدشت،  آوران نو انتفاعی غیر موسسهصنعتی،  مدیریت دانشجوی کارشناسی ارشد1
 mohsen.alikhani6064@gmail.comکوهدشت،  آوران نو انتفاعی غیر صنعتی، موسسه مدیریت دانشجوی کارشناسی ارشد2

    

   :چکيده

تگی و همبس -است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی شرکت داروسازی بایر افلاک ازنا هدف از این تحقیق بررسی و مطالعه یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در  

. در انتهـا نفر از کارکنان شرکت داروسازی بایر افلاک ازنا می باشد 80پژوهش  نفر و حجم نمونه این 08تعداد جامعه آماری به لحاظ هدف از نوع کاربردی است. 

پیرسـون و تحلیـل رگرسیون چندگانه فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و پـس از تجزیـه و تحلیـل فرضـیه هـا، رابطـه بـا اسـتفاده از آزمـون هـای همبسـتگی 

   مسـتقیم بـین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی مورد پذیرش قرار گرفت.

 

 همبستگی پیرسون، داروسازی بایر افلاک ازناشرکت ، عملکرد سازمانی ،: یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانیکليدي هايه واژ

 

 مقدمه-1
یش سازمان ها در چند دهه اخیر ، علی رغم رشدی که داشته اند همچنان چالش های زیادی روبرو هستند و موارد همچون کاهش اعتماد عمومی، افزا

بخشی به آنها بپردازند از این رو یادگیری سازمانی، شرط لازم  هزینه ، کاهش سود و ... نیازمند آن است سازمان ها یاد بگیرند که چگونه به طور اثر

( افرادی که در سازمان 222، 2818برای کمك و تجهیز بهتر سازمان ها است تا به طور موفقیت آمیزی با این چالش بسیار روبرو گردند.) پروگسامتاز،

 در سازمان ها امروزه بسیار بیشتر از قبل نمایان است. یادگیری در سازمان  ها کار می کنند و متخصصان در این زمینه ، معتقدند که اهمیت یادگیری

راین ابها منجر به توسعه و بهبود سرویس های ارائه شده می شود. وبه افراد در سازمان ها کمك می کند تا عملکردشان را تداوم و بهبود بخشند بن

سازمانی به معنای اجرای اثر بخش برنامه ها، استراتژی های بهتر  همچنین یادگیری  . به طور کل یادگیری از عملکرد بالای سازمان حمایت می کند

اف ر، سیاستها ، تصمیمات تخصیص منابع و بسیاری مزایای دیگر است که همگی به توانایی سازمان برای رشد  و توسعه و سازگاری با چالش های اط

 مدیریت و داده افزایش را ابهام و پیچیدگی میزان ، محیط عوامل سریع تحولات و تغییر به توجه با (.222، 2818آنها، منتهی می گردد )پروگسامتاز،

 یکارای و گرایی تخصص بر که کنترل و فرماندهی قدیمی پارادایم از استفاده شرایطی چنین در است کرده مواجه جدی های چالش با را ها سازمان

 اشتد نخواهد را شرایطی چنین با بخش اثر شدن مواجهه  توانایی دیگران و خود تجربیات از یادگیری بدون ها سازمان. نیست ساز چاره دارد تاکید

 یادگیری دنبال به که است گسترش حال در ها سازمان از جدید شکل ، ها چالش با سریع مقابله در رقابتی مزیت و رقابت حفظ برای امروزه و

یادگیری سازمانی به عنوان راهی تعریف شده است که طی ان سازمان ها به تولید تکمیل و سازماندهی دانش پرداخته  .بهترهستند عملکرد و سازمانی

ا چالش فعالیت های خود را بر اساس آن عادی می سازند و آن را به درون فرهنگ خود وارد می کنند که این امر باعث موفقیت سازمان ها در مواجه ب

 خدمات تواند می ، هستند خود کاری زمینه در بالایی دانش دارای انها کارکنان که هایی سازمان شك زمان می شود . بدونها و همچنین توسعه سا

 (.222، 2818)پروگسامتاز، بدهند ارائه خود مشتریان به مطلوبتری صورت به را

 مباني نظري پژوهش -2

 سازمان يادگيرنده   2-1

سازمانی بعضی مواقع به جای یکدیگر به کار برده می شوند ولـی از نظـر کـاربردی هـم معنی وهم ارز نیستند. مفهوم سازمان یادگیرنده و یادگیری 

ازمان است سسازمان یادگیرنده درباره ایجاد یادگیری و دانشی است که استعداد را در افـراد تقویـت کنـد و امکان انتشار اثربخش این دانش از طریق 

ازمان یادگیرنده حاصل ترکیب مهمـی از مکـانیزم تغییـر درونی ساختارها، فرآیندها و قابلیت های انسانی است که برای بازدید مستمر . بنابراین ، س
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یندهایی آمحیط مـورد نظـر بـه منظـور بقـاء یـا بهبـود عملکرد می باشد. برعکس یادگیری سازمانی ممکن است ساده تشریح شود، مانند موقعیت یا فر

سازمان های یادگیرنده معمولا انعطاف پذیرند و سریع به چالش های محیطی جدید   .(121، 2888)توماس، که روی تولیـد یـا بازده اثر می گذارند

کان می نامند، کار تیمی و تفویض اختیار به صورت ار« سازمان های یادگیرنده ». در سازمان هایی که آنها را (103، 2880)جیمنز، پاسخ می دهند

، داصلی درآمده است . درچنین سازمانی هر عضو درصدد شناسایی حل مسأله ها بر می آید و سازمان را قادر می سازد تا پیوسته تجربه آموزی کن

د می شود نفعالیت هایش را بهبود بخشد و برتوانایی های خود بیفزاید. سازمان یادگیرنده ازطریق مکانیزم یادگیری اثربخش به نوآوری فزاینده پایب

   .(0، 2881وانگ، ال)

  یری مانند یك دارایی عمده است؛یادگ -1  کرده اند که برای ساختن یك سازمان یادگیرنده لازم هستند: ( پنج مؤلفه را ذکر133١همکاران ) پیرن و

از میان برداشتن  -١ایجاد جو یادگیری مستمر؛   -2به کار بردن تمام امکانات بالقوه برای یادگیری؛   -1  م وحدت افراد و اهداف سازمانی؛لزو -2

در آینده نزدیك تنها سازمانی می تواند ادعای برتری کند که قادر باشد  (.282 ،2882)سان، انسداد و گرفتگی و جایگزینی افزاینده ها به جای آن 

بهره برداری نماید. هر قدر بر توانایی یادگیری سازمانی افزوده سطوح سازمان به نحو احسن "تمامی  "از قابلیت ها، تعهد و ظرفیت یادگیری افراد در

 شود بهتر می تواند خود را با محیط در حال تغییر سازگار کند و موفق تر باشد.

 ابعاد يا مراحل يادگيري سازماني    2-2  

آیند پویایی اسـت کـه در همه وقت وهمه سطوح رخ فرآیند یادگیری سازمانی مربوط به افراد، گروه و سطوح سازمانی است . یادگیری سازمانی فر

دی به ز فرمی دهد. به عبارت دیگر، یادگیری درسازمان می تواند در میان افراد، گروه ، درون گـروه و سطوح سازمانی اتفاق بیافتد. یعنی یادگیری ا

شدن و استفاده ازمنابع دانش باید شامل همه اعضاء سازمان  گروهی و از گروهی بـه سـازمانی و درون سـازمانی و بـالعکس انتقال می یابد. سهیم

. مکـانیزم کسـب دانـش از دو طریـق انجـام مـی موختن و کسب کردن دانـش اسـتیادگیری مربوط به عمل آ  .(802، 2888)خاندهار،  باشد

ضمنی یا تدوین شده را از بیرون سازمان کسب می کنند شود.کسب دانش بیرونی و کسب دانش درونی . فرآیند اول از طریق افرادی است ، که دانش 

فرآیند دوم از طریق افرادی است که دانش ضمنی یا تدوین شده را با انجام دادن وظایف مختلف  )مانند برنامه های آموزشی خارجی وبرون مرزی(.

   : مراحـل یـادگیری سازمانی شامل .(لات)مانند توسعه محصو درسازمان کسب می کنند

، به تفسیر و برداشت-1؛ توزیع ، از طریق منتشر کردن دانش در میان اعضاء سازمان-2؛ فراگیری دانش ، از طریق منابع خارجی یا توسعه درونی-1

یم گیری ها نیز باهم وسیله سهیم کردن افراد و یکی کردن ابعاد و جهت دانش غیرمشترکشان ، تا همه آنها به درک مشترکی برسند ودر تصم

حافظه سازمانی ، از طریق ذخیره کردن دانش برای استفاده آینده ، یا درطراحی سیستم های سازمان برای این هدف، یا برای -2؛ نگ شوندهماه

 .(222، 288١)سوسانا،  قوائد، رویه ها و سیستم های دیگر

ـافتن بـرای شـناخت سطح است . اعضای سازمانی در ( سه سطح را برای توسعه یادگیری سازمانی بیان می کند. مرحله اول تطبیق ی1330گاروین )

 .معرض ایده های جدید قرار می گیرند. پیامدش این است که دانششان افـزایش مـی یابـد و شروع به فکر کردن درمورد روش های مختلف می کنند

. بنابراین یادگیری باید به ان تغییر می کندنتیجه رفتارشمرحله دوم رفتاری است . نیروی کار نگرش هـای جدیـد را درونـی می کنند، در 

. سومین وآخرین مرحله زمانی است که بهبود و اصلاح عملکرد ربخش و صحیح صورت نگرفته استتغییررفتارمنجر شود واگر چنین نباشـد انتقـال اث

زار یـا اشود)کیفیت عالی ، توزیع بهتر، افزایش نرخ سهم بـاتفاق مـی افتـد. این اتفاق موقع تغییر رفتار منجر به اصلاحات مشهود در نتایج می 

   .(2١، 2888)کورادو، سودهای ملموس دیگر( 

 نوآوري سازماني    2-3    

شیوه نوآوری فرآیندی است که برای سازمان ارزش مضاعف ایجاد می کند. و همینطور رویه ها، راه حل ها و محصـولات یـا خدمات جدید را به خوبی 

وجود آمده . نوآوری شامل خلق ایده های جدید یا ایده هایی است که می توانند برای حل بعضی مسائل تازه به جدید بازرگانی فراهم می آوردهای 

وانـایی ت. هرسـازمانی نیـاز دارد در پاسـخ بـه رفتارها و فرصت ها سریعا واکنش نشان دهد. تصمیم گیرنده ها نیاز است استقلال و به کار بـرده شـوند

و یـا  دبیشـتری داشـته باشـند تـا در پاسخ هایشان ) محصولات و روش های تولید جدید، توسعه ساختارهای سازمانی و استفاده ازمواد اولیـه جدیـ

ید جدید، وش های تولعرضـه منابع جدید( خلاقیت داشته باشند. این فعالیت های تقریبا نزدیك به هم چهارتا از پنج نوع نوآوری شومپیتر هسـتند: ر

 ت )ری شومپیتر، معرفی محصول جدید اسگشودن بازارهای جدید، عرضـه منـابع جدیـد و سـاختارهای سـازمانی جدیـد و نـوع دیگـری از نـوآو

  (١3١، 2880کروپ، 
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ارائه  -1 اینچنـین تعریف می کند: ژوزف شومپیتر نقش نوآوری در رشد اقتصاد را تشخیص داد و از طـرف دیگـر، وی پـنج نـوع از نـوآوری را

توسعه ساختارهای  -١؛ ارائه مواداولیه یا منابع جدید برای تولید )عرضه( -2؛ تأسیس بازارهای جدید -1؛ ارائه روش های جدید -2؛ محصولات جدید

   .(18، 2883، چاندرا) سازمانی جدید

ارزیابی کردند که نوآوری سازمانی بر مبنای تولیدات ،فرآیندها و نوآوری های اجرایی ( 2888ی است. ماراولیك و دیگران )نوآوری سازمانی چند بعد

( پنج بعد را بـرای نـوآوری تعریـف کـرده انـد: نـوآوری در تولید، بازار، فرآیندها، و نوآوری رفتاری و 2882) وانگ و احمد .(2882)کارلو،  است

توسعه محصولات  -1ـز در مطالعاتشـان شـش نـوع از فعالیت های نوآورانه را برشمردند که عبارتند از:( نی 2881استراتژیك. جوهانسـن و همکـارانش )

روش های جدید اداره کردن  -8یافتن منابع جدید تولید -١گشودن بازارهای جدید -2روش هـای جدیـد تولید -1توسعه خـدمات جدیـد -2جدید

   سازمان.

( نوآوری، اقتباس یك ایده یا رفتار است که بتواند سیستم ، سیاست ، برنامه ، طرح و فرآیند تولید کالا 1330گاپلکرشینان )و  براساس تعریف دامنپور

ی ویا خدمتی جدید را برای سـازمان تصـویب کنـد. نـوآوری همچنـین شـامل انتقـال و بکارگیری دانش موجود است این نیازمند این است که نیر

دانششان با سازمان ( پیشنهاد می کندکه : نوآوری زمانی اتفاق می افتد که نیروی کار در1332ودانش سازمان سـهیم باشـند. نانکـا )کاردر اطلاعات 

واگرایی وهمگرایـی ( ایجـاد مـی شـود )وقتـی ایـن دانـش مشترک باشد بینش مشترک وجدیدی در یك فرآیند اختلاف و اقتراب  شریك باشـند  

قابلیت ها ی سازمان که نوآوری را درسازمان افزایش می دهند راهنمای جدیدی اسـت . ایـن نتـایج یـادگیری سـازمانی در توسعه ، کـه بـرای 

( پیشنهاد می کنند که همه 1338)اکتساب ، انتقال و بکارگیری دانش جدید است ، که نوآوری سازمانی را پرورش مـی دهـد. امبایـل و همکـاران 

با ایده های خلاق شروع می شوند. به عبارت دیگر، نوآوری ، تحقق موفقیـت آمیز ایده های خلاق درچارچوب یك سازمان است. نوآوری  نوآوری ها

وری آعبارتست از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه هـای نو ناشی از خلاقیت ، به عبارت دیگر، درخلاقیت اطلاعات به دست می آید و در نو

(. نوآوری شامل تولیدات جدید، خدمات جدید، فرآیندهای جدید، قالب 1331، 1122ت بـه شـکل هـای گونـاگون عرضه می شود )رابینز،اطلاعـا

 رای خلقهای سـازمانی جدید، بازارهای جدید و توسعه مهارت ها و سرمایه های انسانی جدید است. نوآوری به توانایی تلفیـق منـابع در روش تازه ب

روش های تولید جدید و گشودن بازارهای جدید و حتی بعضی اوقات به سـازماندهی مجـدد صـنعت اشاره دارد. به عقیده آلن آفو، نوآوری  کالا و

ن ادبکاربردن دانش جدید برای ارائـه محصـول یـا خـدمات جدیـد براسـاس تقاضـای مشتریان می باشد. از نظر پورتر، نوآوری روش جدید انجام د

( نیز نوآوری را سازگار نمودن ایده های جدید با سازمان های در حال 1301)ابداع ( می باشد که بـه شـکل تجـاری در مـی آیـد. راجرز )کارها

 امپسون ت  نوآوری به سه مولفه اصلی : اطلاعات ، سرمایه و ظرفیت کارآفرینانه لازم نیاز دارد.»و همکاران اظهار داشتند :   سازگاری می داند .هبریك 

و همکاران  ( نوآوری را اینگونه تعریف می کند: نوآوری تولید، پذیرش و اجرا وتحقق ایده ها، فرآینـدها، کالاهـا وخدمات جدید است. لیو 138١)

  د.واهند ش( توصیه می کنند که در محیط های رقابتی امروز، اگر سازمان ها بخواهند مزیت رقابتی کسب کنند به نوآوری مستمر متوسل خ2881)

ده ننوآوری یکی از راه هایی است که شرایط رشد مداوم را فراهم می کند. همچنین یك عامل ضروری برای باقی ماندن در رقابت و تضمینی برای آی

ازه می دهد سازمان نیز است. نوآوری سازمانی محرک رشد سـازمانی، پدیـد آورنده موفقیت های آتی و ابزاری است که اج ناشناخته )احتمالی (

صـلی اکسب و کارها در اقتصاد جهانی موجودیتشان را ثابت کنند. پیتـر دراکر به طور اختصار بیان می کند که هر سازمانی نیازمند یـك قابلیـت 

ریفان و برحاسـت کـه ایـن شایسـتگی مهـم ، نـوآوری است. نوآوری به شرکت ها کمك می کند تا در محیط نامطمئن ، مزیت رقابتی کسب کنند 

غالب شوند، و این مهم روی عملکرد شرکت در بلند مدت تأثیر دارد و همچنین عامل اصلی که موجـب رشـد کسـب و کارهـا مـی شود، نوآوری 

    است.

فته است . به این نوآوری به عنوان یکی از کلیدهای محرک در طول دوره موفقیت سازمان در بازارهای رقابتی امروزه بیش ازپیش مورد توجه قرارگر

 (1333و دیگران ) اسکاپر .دلیل است که شرکت هایی که قابلیت نوآوری کردن را دارند، بهتر و سریع تر به چـالش هـای محیطی پاسخ می دهند

ت های اقتصادی (تأکید کرده اند که فرص1332و همکاران ) بحث می کنند که عامل اصلی که باعـث رشـد سـازمانی مـی شـود نوآوری است. ماریس 

نی و یاز نوآوری سازمانی نشأت می گیرنـد. نوآوری راهنمای جهت گیری کارآفرینانه است، این نشان می دهد که شرکت ها نمی تواننـد بـدون بـازب

   نوآوری مستمر باقی بمانند.

 عملکرد سازماني    2-4  

رشد)رشد  -2؛ خلق دارایی های جدید )اندوخته های قابل دسترسی( -1 شود شامل:عوامل مهم عملکرد سازمانی که در این تحقیق به آن پرداخته می 

سودآوری )افزایش بازده فروش ،  بازده دارایی های خالص و بازده دارایی ها  -1؛ در فروش و تعداد افراد استخدام شده و رشد سهم شرکت در بازار (

   .(١10، 2882)آنتونیك، رشد سازمانی هستند  دارایی های جدید کارکردی از نرخ-2؛ در رقابت با رقبا(
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 يادگيري سازماني و عملکرد سازماني   2-5    

( روی اهمیـت یادگیری سازمانی برای عملکرد 2888) به هر حال بین دیدگاه های مختلف نسبت به یـادگیری سـازمانی تفـاوت وجـود دارد. جـونز

فرآیندی تعریف می کند که بـه وسـیله آن مـدیران تلاش می کنند توانایی های نیروی کار را به منظور درک تأکید می کند. وی یادگیری سازمانی را 

ند آیو اداره بهتر سازمان و محیط افزایش دهند تا تصمیمی اتخاذ کنند که عملکرد سازمانی را به صورت مداوم افزایش دهد. یادگیری سازمانی فر

ری وادغام کردن دانش است ، که برای توسعه منابع و قابلیت هایی در نظر گرفته شده است که بـه عملکـرد سـازمانی پویای ایجاد)تولید(، بهره بردا

یادگیری  . ( مشاهده کردند که فرآینـد یـادگیری سـازمانی ادغـام کـردن عملکـرد و یـادگیری اسـت1333مارکو و اسکانت ) بهترکمـك مـی کننـد.

پایدار است که در سراسر زمان گسترده شده است ، اجازه می دهـد اسـتعدادها و دانـش توسـعه یابند. توانایی های سازمانی را نیز سازمانی فرآیندی 

   و شـاید آن را بـه بـالاترین حـد برساند. افـزایش و عملکـرد سـازمانی را بهبـود مـی بخشـد

 نوآوري و عملکرد سازماني    2-6

تئوری ها وتحقیقات زیادی رابطه مثبت بین فعالیت های نوآور و عملکرد سازمانی را  ی اثر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارد.قابلیت های نوآور 

( 2888توصیه کرده اند. سازمان ها باید نوآوری کـردن را لازمـه بدسـت آوردن سـطح بـالای عملکرد بدانند. فرهنگ مهر، کیسکینگ  و همکـاران )

نوآوری تکنولوژیکی تأثیر فراوانی روی عملکرد شرکت دارد وعامل مهمی برای عملکـرد  مثبـت نـوآوری روی عملکـرد را ثابـت کـرده اند.نیـز اثـر 

 شـرکت اسـت وهمچنـین رابطه مثبتی با عملکرد دارد. نوآوری برای عملکرد کسب و کارها حیاتی است. نـوآوری در محصـولات و عملکـرد بازار

نگاتنگی با هم دارند. شرکت هایی که درصد بالایی از درآمدشان از عرضه محصولات و تولیدات جدید اسـت بـه رشد قابل توجهی در بازار رابطه ت

    .سرمایه می رسند. در شرایطی که مدیران توانایی نوآوری کردن دارند، شـرکت هـا عملکـرد عـالی دارند

 اهداف تحقيق    -3

  است.شرکت داروسازی بایر افلاک ازنا عملکرد سازمانی در  باسازمانی  و نوآوری یادگیری رابطه بین بررسی و مطالعههدف از این تحقیق   

 فرضيه هاي تحقيق    -4

   ین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.ب -1

   دارد.بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود  -2

 مدل مفهومي تحقيق -5
( کـه بـه بررسـی تـأثیر دو عامل یادگیری و نوآوری سازمانی روی  2888با عنایت به تحقیقات گذشته مخصوصا تحقیق آقایان گارسیا و لارنس )

 شرکتی متغیرهای یادشده در عملکرد سازمانی پرداختند، و همچنین با توجه به تعـاریف ارائـه شده، مدل مفهومی زیر برای نحوه تاثیر گذار

      ارائه مـی گردد: داروسازی بایر افلاک ازنا

 
                                                      

     

   

  

   

   

 
 ( مدل مفهومي تحقيق1نمودار )

 

 عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. تحقیقات انجام شده گذشته توسط این دو محقق، بین یادگیری و نـوآوری سـازمانی وبا توجه به نتایج 

   پرداخته شود.شرکت داروسازی بایر افلاک ازنا در این تحقیق نیز تلاش می شود با استفاده از این مدل به بررسی ایـن رابطـه در 

 جمع آوري اطلاعاتروش تحقيق و ابزار  -6
حسـب نـوع داده هـا و در  بـر روش تحقیـق برحسـب هـدف کـاربردی و. این تحقیق از نظـر بعـد زمـانی در زمـره تحقیقـات مقطعـی مـی باشـد

گارسـیا  انآقایـپرسشـنامه زمره تحقیق های توصـیفی پیماشـی مـی باشـد و تحلیـل هـا از نـوع همبسـتگی اسـت. ابـزار جمـع آوری اطلاعـات از

 يادگيري سازماني  

 نوآوري سازماني

 

 عملکرد سازماني
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ــارنس  ــا مقیــاس لیکــرت( اســتفول ــومی ســازی  و ارزیــابی اعتبــار آن تــدوین نهــایی پرسشــنامه بســته )ب اده شــده اســت .و قبــل از اســتفاده  ب

ــر  ــه طراحــی شــده براب ــاخ پرســش نام ــد. ضــریب آلفــای کرونب ــذیرفت اســتفاده گردی ــایی  87328صــورت پ ــانگر پای ــد کــه نمای محاســبه گردی

شـرکت داروسـازی بـایر افلـاک کلیـه کارکنـانی کـه در :آمـاری ایـن تحقیـق عبـارت اسـت از جامعـه  مطلوبی در تحقیقات مدیریتی مـی باشـد.

 نمونـه در ایـن پـژوهش ازروش نمونـه گیـری تصـادفی اسـتفاده شـده اسـت. حجـم نفـر  مـی باشـد. 08مشغول به کـار هسـتند کـه تعـداد  ازنا

ــر   ــژوهش براســاس فرمــول کــوکران براب ــد. 80در ایــن پ ــرای  نفــر محاســبه گردی ــه وب ضــریب همبســتگی  از تحلیــل داده هــای آمــاری تجزی

 .استفاده شده است رگرسیون چند متغیره به روش گام به گامپیرسون و 

 روش تجزيه و تحليل داده ها   -7

ــا اســتفاده از ــا ب ــده از پرسشــنامه ه ــزاری اطلاعــات بدســت آم ــرم اف ــه ن ــل  SPSS برنام ــه تحلی ــت. در تجزی ــل قرارگرف ــه وتحلی ــورد تجزی م

اطلاعات ابتدا بـه توصـیف شاخصـهای مرکـزی و پراکنـدگی ازقبیـل فراوانـی هـا، میـانگین هـا، انحـراف اسـتاندارد و واریـانس هـا پرداختـه شـد. 

 .سپس جهت بررسی فرضیه ها ازآزمون ضریب همبستگی پیرسـون و آزمـون تحلیـل رگرسـیون چندگانـه استفاده شده است

 يافته هاي تحقيق -8

 ستگي پيرسونآزمون همب 8-1
   فرضیه اصلی اول: بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.

 H0: P=0                                                                بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود ندارد.

                               H0: P≠0                                                           بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.       

( 1دول )در ج اولپیرسون فرضیه اصلی نتایج حاصل از تحلیل آماری داده های پرسش به منظور آزمون فرضیه فوق با استفاده از ضریب همبستگی 

 ارائه شده است.

 
 آزمون همبستگي پيرسون( 1) جدول

شماره 

 فرضيه

متغير 

 وابسته

متغير 

 مستقل

پيرسون  ضريب همبستگي

 محاسبه شده

سطح  ميزان خطا

 معنيداري

نتيجه 

 آزمون

عملکرد  1

 سازمانی

یادگیری 

 سازمانی

 H1تایید  888/8 8/8١ ١21/8

کوچکتر 8١/8معنی دار است و از  888/8نشان می دهد از آنجا که مقدار محاسبه شده برای ضریب همبستگی پیرسون در سطح  1همانگونه که جدول 

 رد و فرضیه H0است لذا چنین استنباط می شود که بین یادگیری سـازمانی وعملکـرد سـازمانی رابطـه مستقیم وجود دارد و به این ترتیب فرضیه 

H1 مورد تأیید قرار می گیرد.    

   فرضیه اصلی دوم : بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد.

                H0: P=0 .                                                           بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مسـتقیم وجـود نـدارد

    H0: P≠0 .                                                           بین نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد

( 2ول )دوم در جدنتایج حاصل از تحلیل آماری داده های پرسش به منظور آزمون فرضیه فوق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی 

   .ارائه شده است

 
 آزمون همبستگي پيرسون( 2) جدول

شماره 

 فرضيه

متغير 

 وابسته

متغير 

 مستقل

ضريب همبستگي پيرسون 

 محاسبه شده

ميزان 

 خطا

سطح 

 معنيداري

نتيجه 

 آزمون

عملکرد  2

 سازمانی

نوآوری 

 سازمانی

 H2تایید  888/8 8/8١ 8/١2١
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 8١/8معنی دار است و از  888/8مقدار محاسبه شده برای ضریب همبستگی پیرسون در سطح نشان می دهد از آنجا که  2همانگونه که جدول 

 H0 و به این ترتیب فرضیه کوچکتر است لذا چنین استنباط می شود که بـین نـوآوری سـازمانی وعملکـرد سـازمانی رابطـه مستقیم وجود دارد.

    مورد تأیید قرار می گیرد. H1 رد و فرضیه

 رگرسيون آزمون 8-2

قرار دارد و چنانچه این آماره  2و  8واتسون استفاده می شود. مقدار آماره این آزمون در دامنه -به منظور بررسی استقلال از یکدیگر آزمون دوربین 

وجود دارد.مقدار این قرار گیرد آزمون عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می شود و در غیر این صورت همبستگی بین خطاها  ١/2یا  ١/1در بازه 

   می باشد که در بازه قرار دارد در نتیجه بین خطاها همبستگی وجود ندارد. 018/1در این آزمون 

 
 آزمون دوربين واتسون مربوط به يادگيري و نوآوري سازماني وعملکرد سازماني( 3) جدول

دوربين 

 واتسون

خطاي 

 معيار

ضريب تعيين تعديل 

 شده

ضريب 

 تعيين

همبستگي ضريب 

 چندگانه

 مدل

816/1 282١1/8 112/8 122/8 ١80/8 1 

بــه ترتیــب ضــریب همبســتگی چندگانــه ، ضــریب تعیــین ، ضــریب تعیــین تعــدیل شــده و خطـــای معیـــار را تخمـــین مــی زنــد. بــا  1جــدول 

یــادگیری و نــوآوری ســازمانی از تغییــرات عملکــرد ســازمانی توســط  112/8توجــه بــه ضــریب تعیــین بــه دســت آمــده از خروجــی آزمــون تنهــا 

 .در مدل توجیه می شود

 
 تحليل واريانس رگرسيون يادگيري و نوآوري سازماني نسبت به عملکرد سازماني( 4)جدول 

 Sum of مدل

aquare 
درجه 

 آزادي

Meean square ( آمارهF)  سطح

 معنيداري

 888/8 112/88 13١/11 2 103/88 ميزان تغيير متغير وابسته از طريق متغير مستقل              

   ١81/8 223 8١0/113 ميزان تغيير متغير وابسته از طريق عوامل تصادفي            

    201 822/288 جمع

 
پذیرفته اسـت مـی باشـد، در نتیجـه وجـود رابطـه میـان متغیـر وابسـته و متغیرهای مستقل   8١/8از  و کمتر   sig=0/000مقدار 2در جدول 

   .می شود

 
 ضرائب چند متغيره در رابطه با متغير عملکرد سازماني( 5) جدول

 سطح معنيداري (tآماره ) ضرائب استاندارد شده         ضرائب استاندارد نشده         مدل

 888/8 181/12  188/8 2١1/2 مقدار ثابت

 881/8 118/1 281/8 101/8 8١١/8 يادگيري سازماني

 888/8 183/2 121/8 8١3/8 220/8 سازمانينوآوري 

بتا به ترتیب مقدار ثابت وضریب متغیر مستقل ارائه شده است. جدول ضرائب شامل دو دسته ضرائب استاندارد شده بتا واستاندارد نشده  ،١در جدول 

ن است ابتا می باشد. در ضرائب استاندارنشده بتا مقیاس متغیرها بایکدیگر یکسان نیست در صورتیکه ضرائب استاندارد شده بتا مقیاس متغیرها یکس

با توجـه .امکان مقایسه متغیرهـا وجـود دارد. بنـابراین جهـت مقایسه اثر متغیر مستقل روی متغیر وابسته از ضرائب استانداردشده استفاده می شودو 

اده و ضـرائب محاسبه شده برای متغیرهای مستقل در این جدول، مدل موردآزمون پس از جایگذاری ضرائب به صـورت زیـر نشـان د ١بـه جـدول 

    .شده می شود

Y = 2.253 + 0.261x1 + 0.341x2                                                                                                             (1) 
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نشان داده  1x متغیر مستقل با. نشـان داده شـده اسـت  Yها و متغیر وابسته یادگیری سازمانی بـا  xدر مدل رگرسیونی فوق متغیرهای مستقل با

می باشد باشدبه این معنی کـه بـه ازائ یك واحد تغییر درمتغیر مستقل یادگیری سازمانی  281/8مربوط به آن  β)1 (شده است و ضریب رگرسیونی

می باشد در نتیجه این میزان  881/8<8١/8واحد افزایش می یابـد و بـه دلیـل اینکه سطح معنی داری آزمون  281/8، میزان عملکرد سازمانی  

مبنی بر وجود رابطه مثبت بین یادگیری سـازمانی و عملکـرد سـازمانی در  8١/8همبستگی معنادار خواهد بود وادعای محقـق در سطح معنی داری 

رد سـازمانی اسـت نـوآوری شـرکت هـای مـورد مطالعه پذیرفته می شود. متغیر مستقل دیگری که محقق سعی در بررسـی تـأثیر آن بـر عملکـ

می باشدبه ایـن معنـی که به ازائ یك واحد  121/8مربوط به آن  β)2 (نشان داده شده است و ضریب رگرسیونی 2x سازمانی است که در مدل با

  888/8<8١/8ی داری آزمون واحد افزایش می یابد وبه دلیل اینکه سطح معن 121/8تغییر درمتغیر مستقل نوآوری سازمانی ، میزان عملکرد سازمانی 

مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نـوآوری  8١/8می باشد در نتیجه این میزان همبستگی معنادار خواهد بود وادعـای محقـق در سطح معنی داری 

      .سـازمانی و عملکـرد سـازمانی در شـرکت هـای مـورد مطالعه پذیرفته می شود

 نتيجه گيري    -11

کارآفرین به دریافت اطلاعات کلان محیط )اطلاعات اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ( و اطلاعات خرد محیط )اطلاعات رقبا، سازمان های 

شد. امشتریان ، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان ( نیاز بسزایی دارند. ارزیابی محیط در سـازمان هـای کارآفرین پروسه ای مستمر و دائمی می ب

ی کارآفرین سعی می کنند موانع ارتباط بـا محـیط خـارجی را از بین ببرند و گرایش های مشتری را مورد توجه واحد تحقیق و توسعه سازمان ها

زند ارا فـراهم سـخود قرار دهند، امروزه سازمان ها نمی توانند باتعـداد محدودی از افراد خلاق و کارآفرین بر رقبای خود فائق آیند، آنها باید شرایطی 

ـاد ـد. ایجتـا همـه کارکنـان روحیـه کارآفرینی پیدا کنند و بتوانند فعالیت های کارآفرینانه فردی یا گروهی خود را به راحتـی بـه اجـرا درآورن

یها ویژگ چنـین سازمانی در گرو عوامل کلیدی همچون شناخت شرایط محیطی ، درک عواقب وضع موجود واحساس نیاز به تغییـر اساسـی ، شناخت

   . و اهمیت کارآفرینی ، شناخت ویژگیهای سازمان کارآفرین و ایجاد بستر مناسب برای جـذب کـارآفرین هـا است

   :در مجموع نتایج بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی محقق را می توان در قالب موارد زیر بیان نمود

سازمانی رابطه مستقیمی با عملکرد سازمانی دارد. بعد از بررسی ارتبـاط بـین این متغیرها به این نتیجه می  فرضیه اول مطرح شده که یادگیری در 

ه سازی درسیم که بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه مستقیمی وجود دارد. لذا یك سازمان برای رسیدن به عملکرد بالا بایستی برای پیا

   .زمان تـلاش کنـد. بـه عبـارت دیگر، هرچه سازمان یادگیرنده تر باشد، عملکرد سازمانی بالاتری کسب می کندیادگیری سازمانی در سـا

ی رسیم م در فرضیه دوم مطرح شده که نوآوری سازمانی رابطه مستقیمی با عملکـرد سـازمانی دارد. بعـد از بررسـی بـین ایـن متغیرها به این نتیجه

عملکرد سازمانی رابطه مسـتقیم دارد. بنـابراین سـازمان بـرای رسیدن به عملکرد بالا نیاز به نوآوری سازمانی دارد، وهر چه  که نوآوری سازمانی با

   .نوآوری سازمانی افزایش یابد عملکرد سـازمان بهتـر مـی شود
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Abstract. The aim of this study was to investigate and study organizational learning and organizational 

performance in AZNA Bayer Aflak pharmaceutical company. This study is a descriptive - correlation. The 

population was a total of 80 and sample size was of 68 of employees of the AZNA Bayer Aflak pharmaceutical 

company. Finally, using Pearson correlation and multiple regression analysis, hypotheses were tested and 

analyzed, and a direct relationship between organizational learning and organizational performance were 

accepted.  
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