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امروزه تغييرات به صورتي برق آسا به وقوع مي پيوندند و باید سازمان ها از این تغييرات بهه نعهخ دهود ب هره
بگيرند.امروزه سازمان هایي موفق هستند که در این دنيای پر رقابت بتوانند دست به توليهد افاهار و اندیشهه
های نو بزنند و دالقيت و نوآوری را بر ثبهات رویهه ههای سهنتي تهرجيد دهنهد .روق ت تيهق ی توصهيعي-
پيمایشي و از نوع کاربردی است.برای جمخ آوری داده ها از پرسشنامه استعاده گردیده و روایهي و پایهایي آن
با استعاده از روق های مطرح از جمله روایي م توایي و سازه و همچنين آلعهای کرانبهام مهورد تدیيهد قهرار
گرفت.جامعه آماری در این پژوهش شرکت های توليدی متوسط و بزرگ ش رک ههای صهنعتي مشه د مهي
باشد.طرح نمونه گيری احتمالي بوده و از نوع نمونه گيری تصادفي ساده استعاده گردیده است .برای تجزیه و
ت ليل داده ها از نرم افزار  PLSاستعاده شده و ت ليل داده های مربوط به  98شرکت که به سواالت ت تيهق
پاسخ دادند حاکي از تدیيد نتش ميانجي یادگيری سازماني در رابطه بين عهدم اطمينهان م يطهي و نهوآوری
سازماني است.به عالوه عدم اطمينان م يطي به طور مستتيم با یادگيری سهازماني و یهادگيری سهازماني بها
نوآور ی سازماني رابطه معناداری دارند.همچنين رابطه مستتيم عهدم اطمينهان م يطهي و نهوآوری سهازماني
مورد تدیيد قرار نگرفت.
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کلمات کلیدی :یادگيری سازماني ی عدم اطمينان م يطي ی نوآوری سازماني.

www.SID.ir

1

 .1مقدمه
در شرایط کنوني که سازمان ها به عنوان نظام اجتماعي باز در تعامل با م يط ی موقعيت ههای آشهون نهاک و نهامطمان را
تجربه مي کنند ی تمرکز بر مع وم عدم اطمينان م يطي اهميت بسزایي دارد.همه سازمان ها در متن شرایط فيزیاي ی فناورانهه
ی فرهنگي و اجتماعي داص که م يط آن ها ناميده مي شود فعاليت مي کنند.هيچ سازماني مستتل از م يطي کهه در آن قهرار
دارد ی نمي تواند به حيات دود ادامه دهد.اما ی سختي و آساني آن حيات و بتا به طور کامل به نوع رابطه سازمان ها با م يط ها
که در واقخ دود جزئي از آن به شمار مي آیند ی مربوط است (رحمان سرشتی  .)3177از طرفي با توجه به رونهدهای ج هاني و
تغييرات فزاینده م يطي ی سازمان ها با دشواری ای بسياری در راه حعظ بتا و رشد و توسعه دهود رو بهه رو هسهتند.در همهين
راستا ی موضوع نوآوری به عنوان یاي از اجزای ضروری شرکت هایي که دواهان حعظ مزیت رقابتي بلند مدت هستند ی بيش از
پيش مورد توجه قرار گرفته است (ودادی و عبدالمليانی  .)3183امروزه با توجه به شرایط رقابتي ی سازمان ها در معرض ت هو
و دگرگوني بوده و موفتيت ن ایي و حتي گاهي بتای سازمان ها به ميزان توانایي برنامه ریزان در ایجهاد نهوآوری و زمينهه ههای
اجرای آن و به کارگيری افاار و ایده های نو بستگي دارد (مالحسيني و بردورداری .)3191
مع وم یادگيری سازماني برای اولين بار در سا  3871مطرح شد.این روزها فعاليهت ههای یهادگيری شهرکت هها از طریهق
کارکناني که برای آن ا کار مي کنند ت تق مي یابد.نتش شرکت هایي که سيستم یادگيری سهازماني دارنهدی سهاده کهردن و یها
پيچيده کردن فعاليت های یادگيری کارکنان است .در گذشته بنای اساسي سازمان های موفق را سرمایه و نيروی کهار تشهايل
مي داد ی اما در حا حاضر بدون شک سازمان هایي که یاد مي گيرند و نوآور و ددمت م هور هسهتند ی سهازمان ههایي موفهق
م سون مي شوند (شاری و دير گو ی  .)3199با توجه به اهميت م يط برای یک سازمان و تدثيری که شرایط ناپایدار آن مهي
تواند بر روند فعاليت های سازمان و همچنين نوآوری سازماني داشته باشد ی در این پژوهش این تدثير با نتهش واسهط یهادگيری
سازماني همراه گشته و تدثير آن روی نوآوری سازماني شرکت های توليدی متوسط و بزرگ شه رک ههای صهنعتي ش رسهتان
مش د سنجيده مي شود.این موضوع ی یک موضوع جدید در حوزه م يط و نوآوری سازماني است که تا به حا در پژوهش های
صورت گرفته به آن پردادته نشده است.در سایر ت تيتات اثر مستتيم عدم اطمينان م يطي بر روی نوآوری سهازمان سهنجيده
شده است اما این تدثير در هيچ کجا با واسطه گری نتش یادگيری سازماني همراه نبوده است.در ادامه ابتدا مباني نظری ت تيق
مرور مي شود سپس روق شناسي ت تيق در قالب موضوعات روق ت تيق ی ابزار جمخ آوری داده ها ی جامعهه آمهاری ی نمونهه
آماری ی روایي و پایایي ت تيق بيان مي گردد.سپس به آزمون فرضيه های آماری پردادته مي شود و پس از آن نتيجه گيهری و
پيشن ادات ت تيق ارائه دواهد شد.
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 .2پیشینه و مدل مفهومی و روش شناسی وتحلیل داده ها
 .1-2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

A

عدم اطمینان محیطی

تعاریف مختلعي از عدم اطمينان م يطي مطرح شده است.از دیدگاه دفت (دفت ی  .)3891نامطمان بودن م هيط بهه ایهن
معني است که تصميم گيرندگان درباره عوامل م يطي اطالعات کافي ندارند و برای پيش بيني تغييرات دارجي با مشال رو به
رو مي شوند«.ماری جو هچ» نگاهي دیگر به موضوع دارد.وی معتتد است آنچه بر سازمان ها تدثير مي گهذارد شهرایط م يطهي
نيست ی بلاه بيشتر برداشت های تصميم گيرندگان سازمان در مورد ميزان عدم اطمينان م يطي است.وی تصرید مي کند کهه
عدم اطمينان در م يط ن عته نيست بلاه در افرادی ن عته است که در زمان تصميم گيری های سازماني م يط را در نظر مهي
گيرند.وی مدعي است که وقتي مدیران تصور مي کنند م يط غير قابل پيش بيني است ی احساس عدم اطمينهان مهي کننهد و
این حالت زماني اتعاق مي افتد که احساس کنند فاقد اطالعات مورد نياز برای تصميم گيری تص يد هستند (جهوهچ ی .)3197
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طبق نظر (م تر و هماارانی  )3198عدم اطمينان م يطي را مي توان به مثابه منشد حوادث و روندهای متغيهری تعریهف کهرد
که فرصت ها و ت دیدهایي را برای سازمان دلق مي کنند.
الرنس و لورق نيز عدم اطمينان م يطي را فتدان اطالعات درباره روابط علي و معلولي مي دانند.در ت تيهق دیگهری نيهز
آمده است که عدم اطمينان به احساس افزایش تردید اشاره دارد.این تردید از طریق تغييرپذیری پيش بيني نشدني ذاتي ایجهاد
مي شود .چندلر بيان مي کند عدم اطمينان م يطي شرایطي است که سازمان ها بر اسهاس آن چهارچون دهود را تنظهيم مهي
نمایند و ناشي از فاکتورهای م يطي سازمان است که مربوط به درجه تغييری است که فعاليت های م يطي مربوط به عمليات
سازمان ی ع دم پيش بيني مربوط به عمليات های مشتریان ی عرضه کنندگان ی رقيبان و ن ادهای قانوني را مشخص مي نماید.
یادگیری سازمانی
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امروزه واژه یادگيری برداشت جدیدی دارد که با مع وم آن در نظریه های اداری و سازماني در چند دهه قبل تعهاوت دارد ی
به علت ماهيت پيچيده مسائل امروزی پيشرفت های تانولوژی ی م يط ناپایدار و به ویهژه تغييهر ارزق ههای فهردی و گروههي
اینک تدکيد بر فرآیند نوین توزیخ و نشر اطالعات و دانش درباره مسائل اجتماعي و سازماني است ی به ن وی که اتخهاذ راه حهل
های عملي تر برای بررسي این مسائل و همچنين مشارکت دریافت کننده اطالعات را در تمامي ماحهل تنظهيم و اجهرای دهط
مشي ها ميسر سازد ( .)Bernolak, 1997این روزها فعاليت های یادگيری شرکت ها از طریق کارکنهاني کهه بهرای آن کهار مهي
کنند ت تق مي یابد.در واقخ نتش شرکت هایي که سيستم یادگيری سازماني که به طور چشمگيری از سا  3881به بعد مورد
توجه بسياری از مراکز دانشگاهي و صنعتي قرار گرفت یادگيری سازماني را قابليت سهازماني بهرای حعهظ و ب بهود عملاهرد بهر
اساس تجارن گذشته تعریف مي کن ند و این قابليت را توانایي کسب و ب ره وری از دانش ضمني و صرید بهه تشهریک دانهش و
استعاده از دانش در سازمان مي دانند.یادگيری به عنوان عاملي کليدی برای تبدیل (توانایي تطبيهق دهود بها شهرایط متغيهر) و
تجدید سازمان است.یادگيری برای سازمان ها از این ج ت اهميت دارد که یادگيری به عنوان تمایل دروني به منظور شناسهایي
ی جمخ آوری و کسب دانش جدید ی سازمان ها را قادر مي کند تا کارمندان دود را بهرای رسهيدن بهه اهدافشهان آمهاده کننهد ی
زماني که یادگيری در رفتار کارکنان دروني شد ی آن ها قادر به درک س م مربوط به همااری دودشان با سازمان دواهند شهد.
در سا  8119ی دابني بيان نمود که یادگيری سازماني درجه تناسب فرصت های آموزشي و تربيتي کارکنان با اههدا نوآورانهه
است.در تعریعي دیگر نيز آمده است که اصطالح یادگيری سازماني ظاهراً اشاره به یادگيری فردی در سازمان دارد ی اما یادگيری
سازماني بيشتر اشاره به گروه یا یادگيری سطد سازماني دارد.یادگيری فردی از طریق مطالعهه ی مصهاحبه ی شهنادت ی تجربهه ی
تمرین و توسعه مد های ذ هني مؤثر در ذهن صورت مي گيرد ی اما یادگيری سازماني زماني اتعاق مي افتد که گهروه یهاد مهي
گيرد ی تعامل داشته ی دانشش را س يم شده و به صورت جمعي عمل کند به گونه ای که ظرفيهت ترکيهب شهده گهروه افهزایش
یافته و توانایي ف م و انجام عمل مؤثر را به دست آورند ()Bennet. Alex and Bennet. David, 2008
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نوآوری سازمانی

در ادبيات مدیریت ی واژه «نوآوری» از منظر اصطالحي به معني فرآیند کسب اندیشه ای دالق و تبهدیل آن بهه م صهو ی
ددمت ی یا روق عملياتي معيد است .نوآوری نتش م مي در توسعه اقتصادی ایعا مي کند ی که این مساله منجهر بهه مطالعهات
زیادی در زمينه نوآوری سازماني شده است.
طبق تعریف انجمن مدیریت آمریاا ( (American management association, 2004نوآوری فرآیند ادراک و یا ایجاد دانش
مربوط و تبدیل آن به م صوالت و ددمات ب بود یافته و یا جدید برای افهرادی کهه دواههان آن هسهتند ی مهي باشهد.در واقهخ
نوآوری یک منبخ م م رشد و عامل اصلي مزیت رقابتي برای بسياری از سازمان ها است.دستيابي به نوآوری نيهاز بهه هماهنه
شدن تالق های بسياری از ایعاکنندگان نتش در سازمان ی ادغام فعاليت تخصصي ی حوزه های دانش و نيز زمينه ههای کهاربرد
آن دارد .در نظریه دیگری گرین و همااران مطرح کردند که نوآوری یک مع وم چند بعدی است که در آن توليدکننهدگان روی
م صو ی روند و ددمات تمرکز مي کنند تا اصالحات تدریجي را در آن ا اعما نمایند(.به عنهوان مثها گسهترق دهط توليهد
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م صو ی عملارد فعلي ی و تنظيمات جزئي در فعاليت های عملياتي).ریچارد دفت در تعریف دود از نوآوری سازماني بيان کرده
است که نوآوری سازماني ی عبارت است از پذیرفتن یک عتيده یا رفتاری که برای صنعت ی سازمان و یا م يط عمهومي سهازمان
تازگي دارد.در ن ایت باید گعت که م تتان و صاحبنظران ی مطالعات و ت تيتات زیادی در زمينه نوآوری داشته انهد ی و تهاکنون
به سه رویارد اشاره کرده اند :
 -3رویاردی که نوآوری را بيشتر امری روان شنادتي و مربوط به استعدادهای فردی تلتي نموده است.
 -8رویاردی که نوآوری را امری اجتماعي و مربوط به فراهم آمدن م يط و زمينه مناسب در نظر گرفته است.
 -1رویاردی که نوآوری را یک امر سازماني دانسته و معتتد است که نوآوری مستلزم م يا شدن عوامل متعدد است .
(اسميی ( )3191زکيی ( )3191متيميی )3191
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 .2-2توسعه فرضیه ها و مدل مفهومی

با بررسي ادبيات موضوع و نيز با توجه به موضوع پژوهش به منظور دستيابي ارتباط موجود بين متغيرهای اصلي ت تيهق ی
عدم اطمينان م يطي و نوآوری ساز ماني و با در نظر گرفتن نتش واسط یادگيری سازماني فرضيات زیر مطرح و صه ت آن هها
مورد بررسي قرار مي گيرد.
نتایج حاصل از ت تيق تورناتزکي و فليشر حاکي از آن است که م يط یاهي از عوامهل م مهي اسهت کهه مهي توانهد روی
نوآوری سازماني اثر بگذارد و اغلب اوقات وجود م يط متغير و نامطمان و تغييرات ناشي از آن به عنوان نيرویي عمل مهي کنهد
که سازمان را به سمت نوآوری سوق مي دهد.بر این اساس اولين فرضيه ت تيق به صورت زیر در نظر گرفته مي شود.
 . H1رابطه مثبت و معني داری بين عدم اطمينان م يطي شرکت های توليدی متوسط و بزرگ و نوآوری سهازماني آنهان
وجود دارد.تاوری یادگيری اجتماعي باندورا ( )Bandura, 1977بيان مي کند که "افراد تن ا بوسيله نيروهای دروني یا تغييهرات
م يطي برانگيخته نمي شوند؛عمليات روانشنادتي شامل تدثيرات همزمان مشخه های م يطي و فهردی مهي باشهد ".تغييهرات
م يطي همواره به عنوان م رکي برای یادگيری مورد تدکيد م تتان بوده و بيان گردیده که ههر چهه عهدم اطمينهان م يطهي
بيشتر گردد ی نياز به یادگيری بيشتر مي گردد.سازمان ها و نيز اشاا یادگيری فردی و جمعي ی فرآیند یادگيری و دروج آن را
ت ت تدثير قرار مي دهد.یادگيری سازماني هم بوسيله عدم اطمينان و تغييهرات م يطهي و ههم فاکتورههای دادلهي در ههر دو
حالت پيچيده ( )Complexو تارار شونده ( )Iterativeبرانگيخته مي شود و ت ت تدثير قرار مي گيرد .بر این اساس دومهين
فرضيه ت تيق به صورت زیر مطرح مي شود.
 . H2رابطه مثبت و معني داری بين عدم اطمينان م يطي شرکت های توليدی متوسط و بزرگ و یادگيری سازماني آنهان
وجود دارد.
بسياری از مطالعات درباره یادگيری سازماني ( (Calantone et al, 2002نشان مي دهند که یادگيری سازماني تدثير مثبتهي
بر نوآوری در سا زمان ها دارد چرا که یادگيری سازماني از دالقيت و نوآوری حمایت مي کند و منجر به دلق دانش و ایده های
جدید مي شود و توانایي درک و به کارگيری آن ا را افزایش مي دهد .نتایج حاصل از ت تيتي حهاکي از آن اسهت کهه یهادگيری
سازماني بر نوآوری سازماني تدثير مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگری قابليهت یهادگيری سهازماني منجهر بهه عملاهرد ب تهر
سازماني به عنوان یک متغير واسطه برای پرهيز از قضاوت نادرست و به دست آوردن عملارد ب تر توجه بيشتری نشهان دهنهد.
بورنز واستالار معتتدند یک سازمان یادگيرنده موفق مي تواند ظرفيت نوآوری دود را افهزایش دههد کهه منظهور از آن افهزایش
توانایي های سازمان برای پذیرفتن یا اجرای ایده های جدیدی م صوالت و فرآیندها به ن و موفتيت آميز اسهت .بهر ایهن اسهاس
دومين فرضيه ت تيق به صورت زیر دواهد بود.
 .H3رابطه مثبت و معني داری بين یادگيری سازماني شرکت های توليدی متوسط و بزرگ و نوآوری سازماني آنهان وجهود
دارد .این موضوع که یادگيری سازماني رابطه بين عدم اطمينان م يطي و نوآٍوری سازماني را در شرکت های توليدی متوسط و
بزرگ واسطه گری مي کندی یک موضوع جدید در حوزه م يط و نوآوری سازماني است که تا به حا در پژوهش ههای صهورت
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گرفته به آن پردادت ه نشده است .در ت تيتاتي که تاکنون انجام شدهی اثر مستتيم عدم اطمينان م يطهي بهر نهوآوری سهازماني
سنجيده شده است اما این تدثير در هيچ کجا با واسطه گری نتش یادگيری سازماني همراه نبوده است؛ اما در این پهژوهش ایهن
رابطه در نظر گرفته شده و بر این اساس فرضيه زیر در این پژوهش ارائه مي گردد.
 . H4یادگيری سازماني رابطه بين عدم اطمينان م يطي و نوآوری سازماني شرکت های توليدی متوسط و بزرگ را واسهطه
گری مي کند.
لذا با کمک بررسي ادبيات موضوع و با توجه به دغدغه اصلي این ت تيق مد تاوریک ت تيق شال یافته است.
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 .3-2روش شناسی
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پژوهش حاضر بدین دليل که دانش کاربردی را در مورد کيعيت رابطه و تاثيرپذیری ميان متغيرها توسعه مي دههد از نظهر
هد کاربردی و از نظر روق گردآوری دادهای توصيعي است .روق انجام ت تيق نيز به صورت پيمایشي بوده چرا که به توصيف
وضعيت متغيرها و نيز روابط ميان آن ها مي پردازد.

c
r

ابزار جمع آوری داده ها

پرسشنامه ی این ت تيق شامل  81گویه در سه بخش عدم اطمينان م يطيی یادگيری سهازماني و نهوآوری سهازماني مهي
باشد که پاسخ های آن در یک طيف  1تایي ليارت قسمت بندی شده است .قسمت او (عدم اطمينان م يطي) شامل  1گویه
مي باشد .قسمت دوم (نوآوری سازماني) شامل  9گویه مي باشد .از این  9گویه  4گویه مربوط به نوآوری در م صو و  4گویهه
مربوط به نوآوری در فرآیند است .قسمت سوم (یادگيری سازماني) شامل  38گویه است که از چ ار بخش کسب دانشی توزیهخ
اطالعاتی تعسير اطالعات و حافظه سازماني تشايل شده است.

A

روایی و پایایی ابزار

با ایناه ابزار مورد استعاده در ت تيق استاندارد بوده و از منابخ معتبری استخراج شده استی اما به ج هت کسهب اطمينهان
بيشتر و تطابق هر چه بيشتر گویه های آن با م يط واقعي شرکت های توليدیی پرسش نامه در ادتيار چند تن از اساتيد گهروه
مدیریت قرار گرفت تا از نتطه نظرات آنان در ج ت ب بود هر چه بيشتر گزاره ها استعاده نموده و اقدامات اصالحي الزم صورت
گيرد .همچنين روایي سازه پرسش نامه نيز با استعاده از ت ليل عاملي اکتشافي بررسي و در جدو شماره یک نشان داده شهده
است.
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پایایي ابزار نيز با استعاده از ضریب آلعای کرونبام کخه رایج ترین آزمون سازگاری دادلي برای متياس ههای چنهد عهاملي
است مورد ارزیابي قرار گرفت .جدو شماره  8متدار این ضریب این ضریب را برای مولعه های ت تيق نشان مي دهد.

v
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جامعه و نمونه تحقیق

با توجه به ایناه شرکت ها توليدی در اقتصاد کشور نتش بسزایي دارند و مي توانند تاثير شگرفي در پيشبرد اهدا کهالن
کشور داشته باشندی لذا در ت تيق حاضر کليه شرکت ههای توليهدی متوسهط و بهزرگ واقهخ در سهطد شه رک ههای صهنعتي
ش رستان مش د که با توجه به آمار سازمان صنایخ و معادن استان دراسان رضهوی جمعها  381شهرکت بهودهی جامعهه ت تيهق
حاضر قرار گرفتند  .با توجه به ایناه آگاه ترین افراد نسبت به شرکتی مدیران ارشد مي باشهند؛ لهذا جامعهه مهورد بررسهي ایهن
پژوهش مدیران این شرکت ها قرار داده شدند .با توجه به ایناه تعداد دقيق شرکت های متوسط و بزرگ بر اساس ليسهت ادهذ
شده از اداره کل صنایخ و معادن موجود استی لذا از شهيوه نمونهه گيهری تصهادفي اسهتعاده شهده اسهت .بنهابراین تعهداد 331
پرسشنامه توزیخ شد که از این تعداد پرسشنامه توزیخ شدهی تعداد  98پرسشنامه کامل برگشت داده شد.
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 .4-2تحلیل داده ها
بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

متوسط سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه  43سا ی متوسط سابته ددمت  31سا و متوسط دهدمت در پسهت مهدیریتي
آن ها  38سا بوده است .حداقل سابته مدیریتي در بين پاسخ دهندگان  3 .1سا و حداکثر  41سا مي باشد .از بهين پاسهخ
دهندگان معتبر برای سؤا جنسيت  %94 .1مرد و  %31 .7زن بوده اند و از پاسخ دهندگان معتبر به سژا سطد ت صهيالت از
مجموع  98نعری  31نعر دیپلمی  7نعر فوق دیپلمی  41نعر ليسانسی  37نعر فوق ليسانس و دکترا  7نعر هسهتند .از بهين صهنایخ
مورد مطالعه قرار گرفته صنایخ غذایي با  %88 .8بيشترین و صنایخ کشاورزیی ماشين سازی و دارویي با  %8 .8کمترین فراواني
را دارا بوده اند.
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آزمون فرضیه ها

شال شماره  8مد معادالت سادتاری و نمودار مسير ت تيق را نشان مي دهد .همانطور که در مد مشخص شهده اسهت
ضریب مسير روابط بين متغيرها و همچنين معنهي دار بهودن آن در آن نيهز مشهخص شهده اسهت .متهادیر p- valueی متهدار
احتمالي هستند که بوسيله ی آن ا معني داری ضرایب مسير بررسي مي شود .اگر متدار مورد نظر از  1/11بيشتر باشدی مسير و
ضریب مسير معني دار نيست و فرضيه مربوط نيز رد مي شود.
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بررسی فرضیه های تحقیق

به منظور بررسي فرضيه های ت تيق با استعاده از ضرایب مسير و سطد معني داری آن ها و همچنين نتایج حاصهل شهده
برای متغيرهای واسط ی فرضيه های ت تيق مورد ارزیابي قرار مي گيرد .متدار ( p-valueمتدار احتمها ) معنهي داری ضهرایب
بررسي نشان مي دهد ی اگر متدار مورد نظر از  1/11کمتر باشد مسير و ضهریب مسهير مهورد نظهر تایيهد مهي گهردد ؛ در غيهر
اینصورت ی آن ضریب مسير معني دار نبوده و فرضيه مورد نظر رد مي باشد.
با توجه به دادهای جدو شماره  1ضریب مسير بين عدم اطمينان م يطي و نوآوری سازماني ی  13311مهي باشهد کهه بها
توجه به درجه معناداری  P=0.075که بيشتر از  1311مي باشد ؛ فرضيه مذکور رد مي شود .همچنين با توجهه بهه داده ههای
جدو مذکور ضریب مسير بين عدم اطمينان م يطي و یادگيری سازماني  13314مي باشد که بها توجهه بهه درجهه معنهاداری
 P<0.001که کمتر از  1311مي باشد ی فرضيه مذکور تایيد مي گردد .ضهریب مسهير بهين یهادگيری و نهوآوری سهازماني نيهز
 13411مي باشد که با توجه به درجه معناداری  P<0.001که کمتر از  1311مي باشد فرضيه مذکور نيز تایيد مي گردد.
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پس از ایناه روابط موجود در مسيرهای مستتيم بين متغيرها در فرضيه های پيشين بررسهي گردیهد و معنهادار بهودن یها
نبودن این فرضيه ها مشخص شد ؛ مي توان در دصوص فرضيه های مرتبط یا با متغيری که نتش واسط ميانجي دارد به ب ه
پردا دت .همانطوری که مشاهده گردید بخاطر ایناه روابط مستتيم بين عدم اطمينان م يطي و یادگيری سهازماني ی یهادگيری
سازماني و نوآوری سازماني مورد تایيد قرار گرفت ی پس طبق جدو شماره  4مي توان نتيجه گيری نمود که رابطهه بهين عهدم
اطمينان م يطي و نوآوری سازماني تن ا از طریق یادگيری سازماني معنادار است.
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با توجه به فرضيه های تایيد و رد شده مي توان مد ن ایي این ت تيق را ارائه نمهود .همهانطوری کهه در شهال شهماره 1
مشاهده مي شود روابط تایيد شده با دط کامل و روابط تایيد نشده بصورت نتطه چين نمایش داده مي شود.
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 .3نتیجهگیری
با توجه به آزمون های انجام شده مشاهده گردید که به طور مسهتتيم هيچگونهه رابطهه ای بهين عهدم اطمينهان و نهوآوری
سازماني در شرکت های توليدی متوسط و بزرگ ش رک های صنعتي ش رستان مش د وجود ندارد .رابطه بهين عهدم اطمينهان
م يطي و یادگيری سازماني و همچنين یادگيری سازماني و نوآوری سازماني در شرکت های توليدی متوسط و بزرگ تایيد مي
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گردد که این یافته ها با تاوری یادگيری باندورا ( )Bandura, 1977که بيان مي دارد "افراد تن ا به وسهيله نيروههای درونهي یها
تغييرات م يطي برانگيخته نمي شوند ؛ عمليات روانشنادتي شامل تاثيرات همزمان مشخصه های م يطي و فردی مي باشهد"
و تغييرات م يطي همواره به عنوان م رکي برای یادگيری مورد تاکيد م تتان بوده و بيان گردیده کهه هرچهه عهدم اطمينهان
م يطي بيشتر گردد ی نياز به یادگيری بيشتر مي گردد ی همخواني دارد .همچنين معنادار بودن ارتباط بين یادگيری سازماني و
نوآوری سازماني در این پژوهش نيز با مطالعات ( (Calantone et al, 2002که معتتدند یادگيری سازماني تاثير مثبتي بر نوآوری
در سازمان ها دا رد ی سازگار است .نتایج حاصل از ت تيق ی همچنهين از اظ هارات بهورنز واسهتالار کهه معتتدنهد یهک سهازمان
یادگيرنده موفق مي تواند ظرفيت های نوآوری دود را افزایش دهد حمایت مي کند .با توجه به معنادار بودن این دو رابطه مهي
توان نتيجه گرفت که یادگيری سازماني رابطه بين عدم اطمينان م يطي و نوآوری سازماني را در شرکت های توليدی متوسهط
و بزرگ واسطه گری مي کند یا به عبارتي دیگر رابطه بين عدم اطمينان م يطي و نهوآوری سهازماني تن ها از طریهق یهادگيری
سازماني معنادار است .همانطور که بيان گردید در ت تيتاتي که تا کنون انجام شده ی اثر مسهتتيم عهدم اطمينهان م يطهي بهر
نوآوری سازماني سنجيده شده است اما این تاثير در هيچ کجا با واسطه گری نتش یادگيری سازماني همراه نبهوده اسهت ؛ ایهن
موضوع که یادگيری سازماني رابطه بين عدم اطمينان م يطي و نوآوری سازماني را در شرکت های توليهدی متوسهط و بهزرگ
واسطه گری مي کند یا دير ی یک موضوع جدید در حوزه م يط و نوآوری سازماني بود که در این پژوهش ایهن رابطهه در نظهر
گرفته شدو با توجه به تنایج بدست آمده این رابطه مورد تایيد نيز قرار گرفت .لذا به سازمان ها بهه ویهژه آن دسهته از سهازمان
هایي که عدم اطمينين م يطي بيشتری را در حوزه ی فعاليت دود تجربه مي کننهد توصهيه مهي شهود یهادگيری سهازماني و
اهميت آن را همواره در حوزه ی کاری دود در اوليت قرار دهند تا از کسب مزیت رقابتي بهه واسهطه نهوآوری در م صهوالت و
فرآیندهای دود از سایر رقبا عتب نمانند.
با توجه به گذشت زمان ممان است بر نتایج بدست آمده از این پژوهش تاثير گذار باشهد لهذا در اسهتعاده از ایهن نتهایج در
زمان های دیگر باید احتياط الزم به عمل آید .و در ن ایت این ت تيق در شرکت های توليدی متوسهط و بهزرگ شه رک ههای
صنعتي ش رستان مش د انجام شده و نتایج آن با توجه به سياست گذاری ها و شرایط درون شرکت ها و تعهداد نمونهه انتخهان
شده و همچنين استراتژی نمونه گيری ی کامال نتوانست از استراتژی نمونه گير تصادفي پروی نماید ؛ بنابراین در تعمهيم نتهایج
به سایر شرکت ها و سازمان ها با احتياط باید بردورد شود.
یادگيری سازماني رابطه بين عدم اطمينان م يطي و نوآوری سازماني را در شرکت های توليدی متوسهط و بهزرگ واسهطه
گری مي کند یا به عبارتي دیگر رابطه بين عدم اطمينان م يطي و نوآوری تن ها از طریهق یهادگيری سهازماني معنهادار اسهت.
همانطور که بيان گردید در ت تيتاتي که تاکنون انجام شده ی اثر مستتيم عدم اطمينان م يطي بر نهوآوری سهازماني سهنجيده
شده است اما این تاثسر در هيچ کجا با واسطه گری نتش یادگيری سازماني همهراه نبهوده اسهت ؛ ایهن موضهوع کهه یهادگيری
سازماني رابطه بين عدم اطمينان م يطي و نوآوری سازماني را در شرکت های توليدی متوسط و بزرگ واسطه گری مي کند یا
دير ی یک موضوع جدید در حوزه م يط و نوآوری سازماني بود که در این پژوهش این رابطه در نظر گرفته شد و بها توجهه بهه
نتایج بدست آمده این رابطه مورد تایيد نيز قرار گرفت .لذا به سازمان ها به ویژه آن دسته از سازمان ههایي کهه عهدم اطمينهان
م يطي بيشتری را در حوزه فعاليت دود تجربه مي کنند توصيه مي شود یادگيری سازماني و اهميت آن همهواره در حهوزه ی
کاری دود در اولویت قرار دهند تا از کسب مزیت رقابتي به واسطه نوآوری در م صوالت و فرآیندهای دود از سایر رقبها عتهب
نمانند.
با توجه به ایناه گذشت زمان ممان است بر نتایج بدست آمده از این پژوهش تاثير گذار باشد لذا در استعاده از ایهن نتهایج
در زمان ها ی دیگر باید احتياط الزم بعمل آید .و در ن ایت این ت تيق در شرکت های توليدی متوسط و بهزرگ شه رک ههای
صنعتي ش رستان مش د انجام شده و نتایج آن با توجه به سياست گذاری ها و شرایط درون شرکت ها و تعهداد نمونهه انتخهان
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شده و همچنين استراتژی نمونه گيری ی کامال نتوانست از استراتژی نمونه گيری تصهادفي پيهروی نمایهد ؛ بنهابراین در تعمهيم
نتایج به سایر شرکت ها و سازمان با احتياط باید بردورد شود.
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