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 چکیده

ها و  از موضوعات مورد عالقه شرکتیکی یابی به عملکرد مالی برتر دست 
محققان رشته مدیریت است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات یادگیری سازمانی 

آیا این اثرات به دلیل ارتباط "هاست. و این که نوآوری بر عملکرد مالی شرکتو 
نمونه از  501روی  الگوی تحقیق "کند؟پیمانان بهبود پیدا می شرکت با هم

یابی معادله الگواند با استفاده از هایی که دارای پیمان راهبردی بودهشرکت
مورد آزمون قرار  (PLS)خشیشناسی کمترین مربعات ببر اساس روشو ساختاری 

یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی که ها نشان داد . تحلیلگرفت
ها اثر مستقیم دارد. ضمن این که مشخص شد یکی از منابع خارجی قابل  شرکت
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. به طوری استها پیمان راهبردی  اتکا برای یادگیری و نوآوری خارجی شرکت
باعث بهبود روابط بین یادگیری سازمانی، نوآوری های راهبردی  که تشکیل پیمان

 شود. و عملکرد مالی می
 راهبردی، عملکردهای  های کلیدی: یادگیری سازمانی، نوآوری، پیمانواژ

 مقدمه

از ها  راهبردی بهبود عملکرد شرکتهای  به صورت تاریخی، هدف از پیمان 
ل کسب به دنبا ها و کاهش هزینه بود. امروزه، شرکت مخاطرهطریق تسهیم 

ی محصوالت، فرایندها و خدمات جدید به کمک عملکرد برتر از طریق توسعه
به سرعت دانش ها  شرکا هستند. همان طور که محصوالت و خدمات شرکت

کارا و های  به قابلیتها  به تشکیل پیمانها  شوند، تصمیم گیری شرکت می محور
بستگی ها  دانش، منابع و قابلیتی تحصیل اثربخش شرکا در یادگیری به وسیله

(. نوآوری به سرعت در حال تبدیل شدن به یک عامل 8002دارد)جیانگ و لی، 
ی تکامل تدریجی یک قا و عملکرد شرکت به عنوان نتیجهتعیین کننده برای ب

(. اهمیت نوآوری محصول 5998، 1)ویل رایت و کالرک باشد می محیط رقابتی
کت اکنون به طور وسیعی شناخته شده و گسترش برای نتایج خوب درازمدت شر

های  (. نوآوری به معنی به کارگیری ایده5998و همکاران،  2)کاپن پیدا کرده است
بنابراین به طور وسیعی  ،(5999، 3خالق در یک سازمان می باشد )مایر و مارکوئیز

ه عنوان (. از یادگیری سازمانی ب8002، 4)آلگره به یادگیری سازمانی ارتباط دارد
شود، در حالی که از نظر سهامداران هدف نهایی از  می یک هدف نهایی یاد

آن . از استشراکت شرکت ها، بهبود در نتایج مالی مثل بهره وری و سودآوری 
یابی به مزیت رقابتی از طریق یادگیری ها به دنبال دست جایی که شرکت

الت ؤادنبال پاسخ به این س( و نوآوری هستند، ما به 8002سازمانی)جیانگ و لی، 
ی بر عملکرد سازمان دارند و در تأثیرهستیم که یادگیری سازمانی و نوآوری چه 

                                                                                                                 
1- Wheelwright & Clark 
2- Capon 

3- Myers & Marquis 

4- Alegre 
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 راهبردی این روابط چه تغییریهای  نهایت این که با دخالت دادن متغیر پیمان
نوآوری به عنوان عوامل کلیدی کنند. در این تحقیق یادگیری سازمانی و  می

در یادگیری ها  شوند. و توانایی شرکت می رتر در نظر گرفتهیابی به عملکرد بدست
جدید به کمک شرکای پیمان های  چنین توانایی خلق ایدهاز منابع خارجی و هم

 برای کسب مزیت رقابتی از اهمیت باالیی برخوردار است.
ی بین یادگیری سازمانی و نوآوری، یادگیری سازمانی و در این تحقیق رابطه 

شود. اما از آن  می وآوری و عملکرد در سطح یک شرکت بررسیعملکرد و ن
ی اثرات یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد در جایی که دانش کمی درباره

مورد بررسی ما این اثرات در این تحقیق  ،راهبردی وجود داردهای  ی پیمانزمینه
 گیرد. قرار می

 مبانی نظری

 راهبردیهای  پیمان 
راهبردی همکاری بین دو یا چند سازمان برای توسعه، تولید یا فروش های  پیمان 

 تقسیمی کلی توان به سه طبقه را می راهبردیهای  و خدمات است. پیمانها  کاال
 .3، و سرمایه گذاری مشترک2سرمایه ایهای  پیمان 1غیر سرمایه ایهای  کرد: پیمان

یمان برای توسعه، تولید یا درگیر در پهای  شرکتای  غیرسرمایههای  در پیمان 
خود را های  کنند ولی برای این کار سرمایه می فروش محصوالت و خدمات توافق

 مشترک را مدیریتهای  کنند و یک واحد سازمانی مستقل تالش نمی درگیر
مختلف قراردادها های  ی شکلکند. به عالوه، این ارتباطات مشترک به وسیله می

ی )که یک شرکت به شرکت دیگر اجازهیسانس شود: توافقات ل می مدیریت
دهد(، قراردادهای عرضه )که  می استفاده از نام تجاری برای فروش محصوالت را

گیرد( و قراردادهای  می یک شرکت عرضه محصوالت شرکت دیگر را به عهده
کند که محصوالت شرکت دیگر را  می توزیع )که در آن یک شرکت توافق

                                                                                                                 
1- nonequity alliances 

2- equity alliances 

3- joint ventures 
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های  است. در پیمانای  راهبردی غیر سرمایههای  مانتوزیع کند( از جمله پی
همکاری کننده، قراردادهای مکملی در سهام سایر های  ای، شرکت سرمایه
همکاری کننده های  کنند. در سرمایه گذاری مشترک، شرکت می منعقدها  شرکت

کنند که در آن شرکت سرمایه  می در پیمان، یک شرکت مستقل بزرگ ایجاد
)بارنی،  کنند می ی ناشی از آن را تقسیمکنند و هرگونه سود ایجاد شده می گذاری

5991.) 

 یادگیری سازمانی

(  آغاز 5912) 1سال پیش با کار دیربون و سایمون 00ایجاد یادگیری سازمانی  
شد. تعاریف متعددی از یادگیری سازمانی وجود دارد که معموالً بر تغییر در 

ی یک سازمان ای از رفتارهای بالقوه( یا دامنه8005، 2مز)ویلیا عملکرد یا شناخت
مربوط به یادگیری سازمانی دو چارچوب های  (. از نوشته5995، 3)هابر تأکید دارند

و  4)گلین اولیه به وجود آمده است؛ تغییر رفتار )اکتساب( و شناخت )ایجاد دانش(
کنند  می د دانش تمرکزیادگیری سازمانی که بر ایجاهای  نظریه(. 5990همکاران، 

شود. در  می آید، حفظ و منتقل می به دنبال این هستند که دانش چگونه به وجود
 پاسخـ  اکتساب مبتنی بر مفاهیم یادگیری به صورت محرک نظریهکه حالی

 کنند می خود تغییرهای  ها چگونه بر اساس تجربه دهد شرکت می باشد و نشان می
ها، ایجاد دانش به عنوان یک روند  نظریهکثر (. در ا5922، 5)لویت و مارچ

شود که به مفروضات یا چارچوب هایی برای ارتباط در  می اجتماعی در نظر گرفته
 (.5991، 6)اسکانت سازمان بستگی دارد

 نوآوری 

 تمرکز شده است ورانهآفندر ادبیات مربوط به نوآوری بیشتر روی نوآوری  

                                                                                                                 
1- Dearbron & simon 

2- Williams 

3- Huber 
4- Glynn 

5- Levitt & March 

6- Schwandt 
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(. برای یک سازمان نوآوری 8000، 2و سوت؛ فریمن 5921، 1)آبرناتی و کالرک
آید. بنابراین برای یک شرکت، نوآوری می تواند  می ها یا رفتار نو به وجود از ایده

ی تولید جدید، و تولید، یک شیوه وریآفنیک محصول یا خدمت جدید، یک 
های  (. اکثر نوآوری8002و همکاران،  3)لییاو یا یک راهبرد جدید مدیریتی باشد

هایی است که پیوسته به  ی تغییرات تدریجی در مفاهیم و روش شناسیق نتیجهموف
(. گردآوری منابع سازمانی با تکیه بر 5929، 4)تاشمن و نادلر شوند می کار گرفته

ثر، کلید کسب مزیت ؤخلق، جستجو، تحصیل و انتشار دانش و نوآوری سازمانی م
(. 8000، 5)لمون و ساهوتا می باشدهای رقابت پایدار در محیط دائما در حال تغیر 

نوآوری سازمانی باعث ایجاد محصوالت یا خدمات مفید و ارزشمندی در یک 
ها از  (. بسیاری از سازمان5991و همکاران،  6)وودمن شود می ی سازمانیزمینه

کنند. نوآوری سازمانی  می نوآورانه به عنوان یک سالح رقابتی استفادههای  فعالیت
ها به توسعه یا بهبود محصوالت یا خدمات جدید و  از گرایش سازمانعبارت است 
ی این محصوالت یا خدمات به بازار. این رویکرد با در عرضهها  موفقیت آن

تولید کاال یا خدمات جدید مطابق  "( از نوآوری به عنوان 5995تعریف دامن پور )
 دارد.مطابقت  "ی خارجی و یا بازار با نیاز یک استفاده کننده

 عملکرد

وجود ندارد ها  گیری عملکرد شرکت برای اندازهای  پذیرفته شده روش عموماً 
 نتایج مالی و حسابداری، هدف نهایی بسیاری از شرکت هاست ولی معموالً

دهد که عملکرد یک  می (. مطالعات تجربی گذشته نشان8002)جیانگ و لی، 
 اندازه گیری شود. معیاری چند بعدی است که باید با چندین سازه
ی زیادی در ادبیات مربوط به پیمان دارد. بسیاری از موضوع عملکرد سابقه 

ند. در حالی که تمرکز ا هتمرکز کردها  مطالعات گذشته بر موضوع خود پیمان

                                                                                                                 
1- Abernathy & Clark 

2- Freeman & Soete 

3- Liao 
4- Tushman & Nadler 

5- Lemon & Sahota 

6- Woodman 
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ها اغلب به  ممکن است مشکل باشد. نتایج واقعی پیمانها  صرف بر عملکرد پیمان
)جیانگ  شود نمی ها گزارش ت موقتی بودن پیماندلیل ساختارهای چندگانه و ماهی

ها و عملکرد باید نهایتا به یک فرصت رقابتی و  (. موفقیت پیمان8002و لی، 
(. بنابراین عملکرد 8001)داس و تنگ،  عملکرد برتر برای شرکت تبدیل شود

تواند موضوع مهمی در تحقیقات مربوط به پیمان  می شرکت به صورت مشارکتی،
این تحقیق عملکرد شرکت با استفاده از متغیرهای بهبود فروش،  باشد. در

 شود می ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری سودآوری، بازده دارایی
 (.8002)جیانگ و لی؛ 

 بین یادگیری سازمانی و عملکرد رابطه

دهد که یادگیری بر عملکرد  می تحقیقات مربوط به یادگیری سازمانی نشان 
مختلف های  دارد. و اثر متغیرهای دیگر بر عملکرد شرکت را از راه تأثیرشرکت 

کند. یادگیری سازمانی باعث بهبود بقا و اثربخشی تحصیل، تنوع و ورود  می تعدیل
 کند می شود و نوآوری را تسهیل می مداری به بازارهای خارجی و افزایش مشتری

ری سازمانی بهبود کمی و (. هدف اصلی مدیریت دانش و یادگی8000، 1)بپوجی
کیفی عملکرد، کمک به شرکت برای افزایش فروش و حفظ و گسترش مشتریان 

راهبردی های  گیرند به قابلیت می هایی که به سرعت یاد است. بنابراین، شرکت
سازد مزیت رقابتی خود را حفظ  می را قادرها  کنند که آن می بزرگتری دست پیدا

(. اسالتر و 5990و همکاران،  2)سنگه د بخشندکنند و عملکرد خود را بهبو
هایی که پیوسته به یادگیری گرایش دارند،  ( نشان دادند که شرکت5991)3نارور

های  شانس بهتری برای پیگیری و پاسخ گویی به نیاز مشتریان دارند، از فرصت
ه کنند و نتایجی را ب می تری ی محصوالت نهایی بهره برداری مناسببازار و ارایه

آورند که منجر به سطح باالیی از سود آوری، رشد فروش و حفظ  می دست
 شوند. می مشتری

                                                                                                                 
1- Bapuji 

2- Senge 

3- Slater & Narver 
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نه تالش برای بهبود عملکرد و از آن جایی که یادگیری بخش مهمی در هرگو 
 توان بیان کرد: فرضیه زیر را می( 5995، 1یابی به مزیت رقابتی است)مارچدست

مثبتی وجود  ( بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت رابطه1 فرضیه
 دارد.

 راهبردی، یادگیری سازمانی و عملکردهای  بین پیمان رابطه

 مختلفی تعریفهای  سازمان و مدیریت یادگیری سازمانی را به روشهای  نظریه 
کارگیری هیادگیری سازمانی شامل تحصیل و ب  نظریهی این کنند. اما در همه می

دیگر به عنوان های  ها با شرکت سازمان است. از پیمان دانش جدیدی به وسیله
ها برای بهبود شایستگی یک  و تجربهها  ابزاری برای تحصیل دانش جدید، مهارت

ایجاد فرصت هستند: ساختارهای رسمی یک  ها وسیله شود. پیمان می سازمان یاد
 (. 5992، 8)اینکپن کند می دپیمان، آزمایشگاهی برای یادگیری ایجا

به ها  محققان مدیریت و بازاریابی معتقدند رابطه قوی بین اولین وارد شونده 
( با 5992و همکاران ) 0(. داس5921، 1)رابینسون بازار و سودآوری وجود دارد

تعمیم این نتیجه، نشان دادند که شرکت هایی که سودآوری باالتری دارند، 
راهبردی هستند. های  به پیمانها  ستند که اولین وارد شوندهشرکت هایی ه احتماالً

برای به دست آوردن منابعی که فاقد آن هستند به ها  طبق وابستگی منابع شرکت
راهبردی، های  با توجه به ارتباط بین پیمانشوند.  وارد می راهبردیهای  پیمان

 شود: فرضیه زیر بیان مییادگیری سازمانی و عملکرد 
بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت در صورت وجود  ( رابطه8 فرضیه
 راهبردی تقویت خواهد شد.های  پیمان

 بین یادگیری سازمانی و نوآوری رابطه

ا، فرایندها و محصوالت جدید و نوآوری به معنی خلق و به کارگیری ایده ه 
                                                                                                                 
1- March 
2- Inkpen 

3- Robinson 

4- Das 
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لت دارد که این یند یادگیری سازمانی بر تحصیل، انتشار و استفاده از دانش دالفرا
(. فرایند خلق 8001و همکاران،  1)آرگوت فرایند با نوآوری سازمانی ارتباط دارد

های  ن قرار دارد، یکی از بنیانآی که یادگیری سازمانی در امتداد دانش سازمان
نوآوری است. در این فرایند، خلق دانش جدید به خودی خود اهمیت ندارد بلکه 

شود. نوآوری سازمانی به پایگاه دانش شرکت  می وآوریاین فرایند باعث تقویت ن
 شود می ی یادگیری سازمانی تقویترد. که این پایگاه دانش به وسیلهبستگی دا

(. شرکتی که به فرایند یادگیری معتقد است با افزایش 5990، 8)کوهن و لوینتال
زهای مشتری، بینی و درک نیا نوآوری خود و با استفاده از توانایی پیشهای  قابلیت

ها در خلق نوآوری دارد، ظرفیت  آوریفنجدید و کاربردی که این های  آوریفن
های  و شکستها  قوی برای فهمیدن نقاط قوت و ضعف رقبا و یادگیری از موفقیت

ناشی از تقاضای های  ها فرصت شود شرکت می آورد که باعث می ها به دست آن
 کند می سازمانی از خالقیت حمایت یادگیری مشتری را کمتر از دست بدهند.

، 0)دامن پور کند می و دانش جدید را القاها  (، ایده5999، 1)سانچز و ماهونی
(. 5995دهد )دامن پور،  ش میها را افزای نآ( و توانایی درک و اجرای 5995
 کند: می ی زیر این ارتباط را بررسیفرضیه

 مثبتی وجود دارد. طهیری سازمانی و نوآوری راب( بین یادگ3 فرضیه
 راهبردی و نوآوریهای  بین  پیمان رابطه

 از رویکردهای مختلفی برای بهبود و افزایش شانس نوآوری استفادهها  شرکت 
راهبردی برای نوآوری است. های  کنند. یکی از این رویکردها استفاده از پیمان می

ند یک پیمان تحقیق و توان ها می برای مثال، برای انجام تحقیقات مشترک، شرکت
تواند کمک بسیار زیادی به نوآوری  می توسعه تشکیل دهند. پیمان تحقیق و توسعه

 تحقیق و توسعههای  و هزینه مخاطرهها قادرند  کند. زیرا در این شرایط شرکت
خود را بین شرکا پخش کنند و به یک صرفه جویی نسبت به مقیاس دست پیدا 

                                                                                                                 
1- Argote 
2- Cohen & Levinthal 

3- Sanchez & Mahoney 

4- Damanpour 
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( با بررسی 5999) 8ایزینهارت و اسچون هوون (.5999، 5)دیدز و هیل کنند
کارآفرینی سازمانی به این نتیجه رسیدند که های  نوآوری به عنوان یکی از جنبه

راهبردی دارند. برای کمک های  نوآور تمایل بیشتری به تشکیل پیمانهای  شرکت
ممکن است از سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی ها  به تحصیل دانش، شرکت

(. 5991، 1)گاالتی راهبردی برای خلق نوآوری استفاده کنندهای  انواع پیماناز 
شریک در پیمان از های  یادگیری این است که شرکتهای  هدف اولیه پیمان

(. با در نظر گرفتن 5992، 0)خانا و همکاران ها یاد بگیرند پایگاه دانش سایر شرکت
به دست ی سازمانی فرضیه زیر راهبردی، نوآوری و یادگیرهای  رابطه بین پیمان

 آید: می
های  ( رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری در صورت وجود پیمان0 فرضیه

 راهبردی تقویت خواهد شد.

 بین نوآوری و عملکرد رابطه 

کند که تحقیق و توسعه منجر به ایجاد  می ادبیات مربوط به  نوآوری خاطر نشان 
( که یک شرکت می تواند از این علم 5919، 1ز)گریلیچی شود می یک دانش علمی

استفاده کند و به ها  و شایستگیها  در روش متفاوت برای توسعه دادن نوآوری
فرایندهای کارا عملکرد را بهبود بخشد. برای مثال نوآوری می تواند  توسعه وسیله
یا به معرفی کردن تولیدات جدید  های مربوط به تولید کاالها را به وسیله هزینه
ی بهبود بخشیدن کیفیت کاالهای موجود کاهش دهد. که خود منجر به وسیله

 نوآوری، شرکت را قادر (.5992، 9)منسفیلد افزایش سهم بازار و فروش خواهد شد
سازد محصوالت ارزشمند، کمیاب، غیرقابل تقلید و متفاوت از دیگران  می قادر

شود.  می د مالی برای شرکتعرضه کند. در نتیجه منجر به سطح باالتری از عملکر

                                                                                                                 
1- Deeds & Hill 

2- Eisenhardt & Schoonhoven 

3- Gulati 
4- Khanna 

5- Griliches 

6- Mansfield 
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یک محصول جدید  ( معتقدند که سودآوری توسعه5999و همکاران ) 5استیونس
( نیز 5928) 8محصول جدید دارد. مک کلوی ارتباط مثبتی با خالقیت در توسعه

کند، برای  می را به خروجی تبدیلها  فنی که ورودیهای  کند که فعالیت می بیان
برای یک شرکت به منظور  آورانهفنبقای سازمان مهم هستند. در نتیجه، نوآوری 

به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد در یک محیط پویا ضروری 
 است.

 گردد: می  تنظیمزیر های  فرضیه ،با توجه به این این روابط
 تی وجود دارد.مثب بین نوآوری و عملکرد شرکت رابطه (1 فرضیه
های  بین نوآوری و عملکرد مالی شرکت در صورت وجود پیمان ( رابطه9 فرضیه

 راهبردی تقویت خواهد شد.

 روش تحقیق 

بر اساس هدف، تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و  
ف، (. این تحقیق از نظر هد5121تحقیق و توسعه تقسیم نمود )بازرگان و همکاران 

فعال در صنایع های  ی شرکتجامعه آماری تحقیق حاضر کلیهکاربردی می باشد. 
راهبردی شامل سرمایه های  باشد که دارای یکی از انواع پیمان می ی کشورعمده

گذاری مشترک، قرارداد توزیع و بازاریابی، توزیع و فروش مشترک، خرید 
 مشارکت سرمایه، انتشار مشترک و تسهیم تجهیزات، امتیاز و پروانه، پیمان 

اطالعات و ارتباطات، قرارداد تحقیق و توسعه، قرارداد تولید مشترک و  آوریفن
داشته باشند. روش  5121تا سال  5128سال از سال  9یا ادغام و تحصیل را طی 

با توجه به  گیری مورد استفاده برای انتخاب نمونه در انجام این تحقیق،نمونه
برای تعیین ای است. گیری طبقهروش نمونه ،ه آماری تحقیقجامعنامحدود بودن 

راهبردی به عنوان طبقات در نظر گرفته های  حجم نمونه این تحقیق، نوع پیمان
های هر طبقه مشخص شده و با استفاده از فرمول شده و پس از آن تعداد شرکت

های های نمونه از هر طبقه مشخص گردیده است و شرکتزیر تعداد شرکت

                                                                                                                 
1- Stevens 

2- McKelvey 
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انتخاب پس از  شوند.صورت تصادفی انتخاب میه انتخابی در هر گروه نیز ب
خواسته شده که به پرسش ها  مالی شرکت های نمونه، از مدیر عامل یا مدیر شرکت

 نامه تحقیق پاسخ دهند.
 

 شود. می ر نظر گرفته% د91در این فرمول سطح اطمینان 
 

  
 

درصد  20تایی حدود  10براساس پیش آزمون به عمل آمده از یک نمونه ی  
متغیرهای مستقل را بر عملکرد مالی مثبت ارزیابی کرده اند.  تأثیرپاسخ دهندگان 

به  در نظر گرفته شده است. و با توجه 2/0( pبنابراین در این تحقیق نسبت موفقیت)
 به دست آمد. 99حجم نمونه  02/0( ضریب خطا )

باشد که به صورت شرکت می 99با توجه به فرمول مورد استفاده، حجم نمونه  
اما از آنجا که احتمال  گردند.تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می

 پرسشنامه توزیع شد که580برگردانده نخواهد شدها  رفت برخی از پرسشنامه می
آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پیرو روش نامه جمعپرسش 501نهایتا 

( قبل از آزمون و 5922)5ای پیشنهاد شده به وسیله اندرسون و گربینگدو مرحله
های متناظر و نیز های انعکاسی و سازهساختاری، ما پایایی شاخص الگویارزیابی 

گیری دو کنیم. پایایی ابزار اندازهسی مینامه را بررروایی همگرا و افتراقی پرشس
 1و سازه 8شود، یکی مربوط به پایایی هر شاخص انعکاسیقسمت سنجیده می

همه  1شود و دیگری پایایی مرکبنشان داده می 0متناظر با آن است که با مقدار بار
انعکاسی با سازه متناظر که برای تعیین همبستگی درونی ابزار های  شاخص

رود. مقدار پایایی مناسب برای هر شاخص با سازه متناظر با ری به کار میگی اندازه

                                                                                                                 
1- Anderson & Gerbing 

2- Reflective 
3- Construct 

4- Loading 

5- Composite reliability 
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 1/0حداقل  (ρc)( و برای پایایی مرکب 8009و دیگران،  5)ساسیک9/0آن حداقل 
 جدولطور که در  (. همان8002و دیگران،  8پینتو ;8009)ساسیک و دیگران،  است

 9/0با سازه متناظر بیشتر از های انعکاسی شود بار همه شاخصدیده می 5شماره 
گیری تایید است. بنابراین پایایی ابزار اندازه 1/0است. و نیز پایایی ترکیبی بیشتر از 

 شود.می
گیری از دو شاخص روایی همگرا و روایی افتراقی برای تایید روایی ابزار اندازه 

هر سازه با  هایگردد که شاخص می شود. اعتبار همگرا به این اصل براستفاده می
( برای اعتبار 5925)ای داشته باشند. معیار فورنل و الرکریکدیگر همبستگی میانه

است. اعتبار  1/0( از AVE) 3های خروجیهمگرا بیشتر شدن میانگین واریانس
( 8-5 جدول) با همبستگی بین متغیرهای مکنون AVEافتراقی با مقایسه جذر 

باید بیشتر از  AVEهای انعکاسی جذر زهشود. برای هر کدام از ساسنجیده می
باشد. آزمون دیگر اعتبار افتراقی از  الگوها در همبستگی آن سازه با سایر سازه

های آید. اگر بار هر کدام از شاخصطریق محاسبه بار عرضی به دست می
ها باشد، اعتبار انعکاسی برای هر سازه بیشتر از بار آن شاخص برای سایر سازه

این موضوع را نیز  PLS(. خروجی 8002پینتو و دیگران، ) شودیید میأی تافتراق
مشخص است از آن جایی که جذر همه  8 جدولطور که در  کند. همانیید میأت

است، بنابراین  الگوموجود در های  با سایر سازهها  متغیرها بیشتر از همبستگی سازه
های مورد آوری دادهاست. برای جمعگیری از روایی مناسبی برخوردار  ابزار اندازه

دهندگان خواسته شد تا به نامه استفاده شد. از پاسخنیاز این مطالعه از ابزار پرسش
در این تحقیق نیز از مقیاس لیکرت االت با توجه به داشتن پیمان، جواب دهند. ؤس

دله یابی معاالگواز تحلیل است.  الت استفاده شدهؤاای برای پاسخ سهفت گزینه
مورد  فنونبرای آزمون فرضیات این مطالعه استفاده شده است. در  0ساختاری
مبتنی بر کواریانس به  SEMتوان شناسایی کرد. دو روش را می SEMاستفاده 

( که به تخمین LISREL, EQS, AMOS)مثل  ایعلت توسعه چندین برنامه رایانه

                                                                                                                 
1- Sosik 
2- Pinto 

3- Average Variance Extracted 

4- Structural equation modeling (SEM) 
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 تری داردولیت گستردهکنند، دیدگاهی است که مقبکمک می الگواین نوع 
گوناگون های  (. این دیدگاه بر حداکثر سازی کواریانس بین سازه8002)پینتو، 

5تمرکز کرده است. به طور معکوس، دیدگاه کمترین مجذورات بخشی
(PLS)  که

(، کمتر مورد توجه 8050، 8)وو تمرکز کرده استها  بر روی واریانس بین سازه
گیری از طریق یک رویه ارامترهای ساختاری و اندازهپ PLSقرار گرفته است. . در 

شوند که رگرسیون ساده و چندگانه را به وسیله کمترین تکراری تخمین زده می
3مجذورات معمولی

(OLS) کند. بنابراین از هرگونه فرض توزیعی ترکیب می
کند. عالوه بر این به علت طبیعت بخشی بودن متغیرهای مشاهده شده اجتناب می

شوند، اندازه هایی تخمین زده میدر بلوک الگوشناسی که در آن پارامترهای وشر
(. عالوه بر این، این 8002)پینتو،  خیلی کوچکتر است PLSنمونه مورد نیاز در 

را  نظریهای گیری سازهزمان روایی و پایایی ابزار اندازه تکنیک به صورت هم
چند های  سنجش و ساختاری با سازههای  الگوکند. و برای ارزیابی ارزیابی می

، 4گیرد)چو می شاخصی با اثرات مستقیم و غیر مستقیم نیز مورد استفاده قرار
8009.) 

  

                                                                                                                 
1- Partial Least Squares (PLS) 
2- Wu 

3- Ordinary Least Squares (OLS) 

4- Choua 
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 گیریپایایی ابزار اندازه .1شماره  جدول

 پایایی مرکب بار گیریسازه و شاخص اندازه

 - 1 پیمان راهبردی

 یادگیری سازمانی

 سوال اول

 سوال دوم

 سوم سوال

 سوال چهارم

 سوال پنجم

 سوال ششم

 

27/0 

27/0 

27/0 

27/0 

27/0 

87/0 

77/0 

 نوآوری

 سوال اول

 سوال دوم

 سوال سوم

 سوال چهارم

 سوال پنجم

 سوال ششم

 

27/0 

27/0 

27/0 

28/0 

27/0 

87/0 

78/0 

 عملکرد

 سوال اول

 سوال دوم

 سوال سوم

 سوال چهارم

 سوال پنجم

 سوال ششم

 سوال هفتم

 سوال هشتم

 سوال نهم

 سوال دهم

 سوال یازدهم

 سوال دوازدهم

 

78/0 

27/0 

27/0 

72/0 

82/0 

27/0 

20/0 

20/0 

77/0 

29/0 

27/0 

77/0 

27/0 
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 ماتریس همبستگی متغیرهای مکنون .5شماره  جدول

 نوآوری 
یادگیری 

 سازمانی
 عملکرد

پیمان 

 راهبردی
AVE جذر 

 27/0 77/0 87/0 77/0 77/0 - نوآوری

 29/0 77/0 92/0 72/0 -  سازمانییادگیری 

 77/0 27/0 79/0 -   عملکرد

 7 7 -    پیمان راهبردی

 

 ها فرضیهآزمون 

 الگویرا برای آزمون  PLSخالصه نتایج حاصل از تحلیل  5شماره شکل   
T هو آمار    دهد. به ویژه ضریب مسیر استاندارد شده ساختاری نمایش می

و   1 
 نشان داده شده است. fمقدار  

 ساختاری الگوینتایج . 1شکل شماره 

α=   55/5  α 2/ = 525/5                Z α 2/ = 66/1  (*) 

α=   51/5  α 2/ = 555/5  Z α 2/ = 55/2  (**) 

                                                                                                                 
1- T- statistic 

عملکرد    
 مالی

 نوآوری

 

های پیمان
 راهبردک

یادگیری 
 سازمانی

 

H9: w=  99/0 ( 78/7 ) 

H4: f =  %9 
2 

2 
H2: f = %9 

H6: f = %4 

 

2 

2 

H7: w=  (70/7*)72/0  

 

H7: w=  99/0 ( 2/7 ) 
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ساختاری در پی  الگویدر این قسمت با بیان فرضیات تحقیق و استفاده از نتایج 
 آزمون فرضیات تحقیق و تحلیل نتایج حاصل هستیم.

ی مثبتی ازمانی و عملکرد مالی شرکت رابطه( بین یادگیری س1 فرضیه
 وجود دارد. 

، بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکت رابطه معنا 5 شکلبا توجه به  
% 99از سطح معناداری بزرگتر است، با  T آماره داری وجود دارد. از آن جایی که

توان گفت که بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی رابطه وجود دارد.  می اطمینان
 شود. می تایید H1و فرض رد  H0به عبارتی فرض 

چنین به خاطر مثبت بودن ضریب مسیر رابطه این دو متغیر مستقیم است، هم 
افزایش عملکرد مالی  یعنی با افزایش )کاهش( متغیر یادگیری سازمانی، متغیر

 یابد.  )کاهش( می

ی بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکت در ( رابطه5 فرضیه
 راهبردی تقویت خواهد شد.صورت وجود پیمان 

( در صورت وجود متغیر تعدیل کننده در 8009)و همکاران،  1از نظر هنسلر
% بیشتر باشد فرضیه به شکل ضعیف، در صورتی که از 8از  f 2صورتی که مقدار

 % به شکل قوی تایید11% بیشتر باشد به شکل متوسط و در صورت بیشتر از 51
 شود. می

 آید: می از رابطه زیر به دست f 2مقدار

 
، بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکت در 5شکل شماره با توجه به  

راهبردی رابطه معنا داری وجود دارد. از آن جایی که های  صورت وجود پیمان
توان گفت که بین  می % اطمینان91از سطح معنادری بزرگتر تر است، با  f 2مقدار

راهبردی رابطه های  و عملکرد مالی در صورت وجود پیمانیادگیری سازمانی 

                                                                                                                 
1- Hensler 

2 
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چنین به خاطر هم شود. می رد H0تایید و فرض  H1وجود دارد. به عبارتی فرض 
رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی در صورت وجود   f 2مقدارمثبت بودن 

 شود..   می راهبردی تقویتهای  پیمان

 ی مثبتی وجود دارد.و نوآوری رابطه ( بین یادگیری سازمانی3 فرضیه

، بین یادگیری سازمانی و نوآوری رابطه معنا داری 5شکل شماره با توجه به  
% 99از سطح معناداری بزرگتر است، با  T آماره وجود دارد. از آن جایی که

ود دارد. به توان گفت که بین یادگیری سازمانی و نوآوری رابطه وج می اطمینان
چنین به خاطر مثبت بودن هم شود. می تایید H1رد و فرض  H0عبارتی فرض 

ضریب مسیر رابطه این دو متغیر مستقیم است، یعنی با افزایش )کاهش( متغیر 
 یابد.  افزایش )کاهش( میعملکرد مالی  یادگیری سازمانی، متغیر

ر صورت وجود ( رابطه ی بین یادگیری سازمانی و نوآوری د4 فرضیه
 راهبردی تقویت خواهد شد.های  پیمان

، بین یادگیری سازمانی و نواوری شرکت در صورت 5شکل شماره با توجه به  
   f 2راهبردی رابطه معنا داری وجود دارد. از آن جایی که مقدارهای  وجود پیمان

ری توان گفت که بین یادگی می % اطمینان91از سطح معناداری بزرگ تر است، با 
به . راهبردی رابطه وجود داردهای  سازمانی و نوآوری در صورت وجود پیمان

چنین به خاطر مثبت بودن هم شود. می تایید H1رد و فرض  H0عبارتی فرض 
های  رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری در صورت وجود پیمان f 2مقدار

 شود. می راهبردی تقویت

 ی مثبتی وجود دارد.مالی شرکت رابطهنوآوری و عملکرد ( بین 2فرضیه 

، بین  نوآوری و عملکرد مالی رابطه معنا داری وجود 5شکل شماره با توجه به  
 % اطمینان91از سطح معناداری بزرگتر است، با  T آماره دارد. از آن جایی که

توان گفت که بین نوآوری عملکرد مالی رابطه وجود دارد. به عبارتی فرض  می
H0 رض رد و فH1 چنین به خاطر مثبت بودن ضریب مسیر رابطه هم شود. می تایید
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عملکرد  این دو متغیر مستقیم است، یعنی با افزایش )کاهش( متغیر نوآوری، متغیر
 یابد. افزایش )کاهش( میمالی 

ی بین نوآوری و عملکرد مالی شرکت در صورت ( رابطه6 فرضیه
 شد. راهبردی تقویت خواهدهای  وجود پیمان

، بین نوآوری و عملکرد مالی شرکت در صورت 5شکل شماره با توجه به  
از  f 2وجود دارد. از آن جایی که مقدار راهبردی رابطه معنا داریهای  وجود پیمان

توان گفت که بین نوآوری و  می % اطمینان91سطح معناداری بزرگ تر است، با 
رابطه وجود دارد. به عبارتی راهبردی های  عملکرد مالی در صورت وجود پیمان

  f 2 مقدارچنین به خاطر مثبت بودن هم شود. می رد H0تایید و فرض  H1فرض 
 راهبردی تقویتهای  رابطه بین نوآوری و عملکرد مالی در صورت وجود پیمان

 شود. می

 الگوبرازندگی 

ما از میانگین اشتراک و آلفای  5سنجش الگویگیری برازش برای اندازه 
. سطح قابل شده استاستفاده  R 2از  8ساختاری الگویکرونباخ و برای برازندگی 

طور که در اند. همانذکر کرده 1/0قبول برای اشتراک آماری را محققان بیشتر از 
هنده شود اشتراک آماری و مقدار آلفای کرونباخ ننشان ددیده می 1شماره  جدول

 گیری شده است. پایایی مناسب متغیرهای اندازه
  

                                                                                                                 
1- measurement model fitness 

2- structural model fitness 
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 و معادله ساختاری الگوسنجش برازندگی   .3شماره  جدول

 

 برازندگی الگوی سنجش 
برازندگی الگوی 

 ساختاری

 R میانگین اشتراک آلفای کرونباخ متغیر

 72/0 77/0 77/0 نوآوری

 - 77/0 79/0 یادگیری سازمانی

 77/0 27/0 22/0 عملکرد

 - 7 7 پیمان راهبردی

 

Rمقدار 
باشد. این می 82/0و  01/0برای نوآوری و عملکرد، به ترتیب معادل  2

ارائه شده توانایی قابل قبولی برای شرح  الگوینتایج نشاندهنده آن است که 
R نوآوری و عملکرد دارد. با وجود قابل قبول بودن مقادیر

برای متغیرهای  2
توانند بر روی عملکرد زیادی مینوآوری و عملکرد اما از آن جایی که متغیرهای 

R بگذارند، مقدار تآثیر
 برای این متغیر پایین تر از نوآوری است. 2

 بحث و نتیجه گیری

در این تحقیق ما به دنبال این بودیم که دریابیم بین یادگیری سازمانی، نوآوری  
چه ارتباطی وجود دارد، سپس این که آیا پیمان راهبردی باعث  و عملکرد مالی

راهبردی را بر های  بهبود این روابط خواهد شد یا خیر. ضمن این که اثر پیمان
یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد مالی  تأثیرنوآوری بررسی کردیم. 

ز تحقیقات یادگیری سازمانی بر نوآوری در بسیاری ا تأثیرچنین  و همها  شرکت
است، و محققان به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که چگونه  شده تأییدمدیریت 

این متغیرها  تأثیرتوان  می هایی که در آن این روابط را تقویت کنند. یکی از زمینه
های  راهبردی است. از آن جایی که با وجود پیمانهای  را بر هم بررسی کرد، پیمان

افتد، انتظار داشتیم  می ورت یادگیری بین سازمانی اتفاقراهبردی، یادگیری به ص
بیشتری  تأثیرراهبردی بر نوآوری و عملکرد مالی های  یادگیری در زمینه پیمان
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های  داشته باشد، که رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد در صورت وجود پیمان
عملکرد مالی در رابطه بین نوآوری و  تأییدیید شد. در ضمن به دلیل أراهبردی ت

بسیاری از تحقیقات مدیریت و تحقیق حاضر، انتظار تقویت این رابطه در صورت 
یید شد. این پژوهش أراهبردی وجود داشت، که این رابطه نیز تهای  وجود پیمان

با محدودیت هایی نیز همراه بوده است که مهم ترین محدودیت تحقیق، عدم ارایه 
راهبردی در کشور و دسترسی یک وزارت های  نآمار و اطالعات مربوط به پیما

خانه به این اطالعات و عدم همکاری وزارت خانه مربوطه )وزارت امور اقتصادی 
 و دارایی( با محقق بوده است. 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می از مهم ترین نتایجی که این پژوهش در بر داشت

ملکرد مالی شرکت رابطه نتایج نشان داد که بین یادگیری سازمانی و ع .7
گیرند به عملکرد باالتری  می مستقیم وجود دارد. یعنی سازمان هایی که یاد

یابند. اثر کل یادگیری سازمانی بر روی عملکرد مالی شرکت معادل دست می
دهنده اثر مستقیم  یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی   باشد که نشانمی11/0

رای کسب عملکرد برتر و نوآور بودن باید بها  شرکت است. بنابراین شرکت
یادگیری را داشته باشند. ضمن این که مدیران باید های  توانایی توسعه راهبرد

مختلف یادگیری بر نوآوری و عملکرد مالی شرکت های  دریابند ظرفیت
اثرگذار است. از آن جایی که یادگیری سازمانی عالوه بر اثر مستقیم بر 

مستقیم و از طریق نوآوری هم بر عملکرد مالی اثر عملکرد به صورت غیر 
گذار است، توجه به امر یادگیری برای کسب عملکرد مالی برتر بسیار مهم 

 است.

نتایج نشان داد که بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکت در صورت   .7
برای رابطه بین  f  2وجود پیمان راهبردی رابطه معنادار وجود دارد. مقدار

یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکت در صورت وجود پیمان راهبردی 
توان نتیجه  می باشد که در سطح مورد آزمون معنادار است. کهمی09/0معادل 

گرفت رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد مالی شرکت در صورت وجود 
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منابع خارجی عالوه  شود. گفت یادگیری از می راهبردی تقویتهای  پیمان
گذار است. ها تآثیر درون سازمانی بر عملکرد مالی شرکتهای  بر یادگیری

شود به یادگیری از منابع داخلی و منابع  می توصیهها  بنابراین به شرکت
 خارجی توجه بیشتری داشته باشند.

نتایج نشان داد که بین یادگیری سازمانی و نوآوری رابطه مستقیم وجود دارد.  .9
گیرند نوآور هستند. اثر کل یادگیری سازمانی  می نی سازمان هایی که یادیع

دهنده اثر مستقیم   باشد که نشانمی11/0بر روی نوآوری شرکت معادل 
توان نتیجه گرفت که یادگیری  می یادگیری سازمانی بر نوآوری است. پس

 .کنددرصد از تغییرات ایجاد شده در نوآوری را توجیه می 11سازمانی 

نتایج نشان داد که بین یادگیری سازمانی و نوآوری در صورت وجود پیمان  .7
راهبردی رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی سازمان هایی اقدام به تشکیل پیمان 

گیرند و این یادگیری بر نوآوری  می کنند از هم پیمانان خود یاد می راهبردی
ادگیری سازمانی و نوآوری برای رابطه بین ی f 2گذار است. مقدار ها تأثیر آن

باشد که نشاندهنده اثر می09/0در صورت وجود پیمان راهبردی معادل 
به  یادگیری سازمانی بر نوآوری در صورت وجود پیمان راهبردی است.

شود فرهنگ  می مدیرانی که خواهان عملکرد مالی باالیی هستند توصیه
نتایج تحقیق مشخص شد در شرکت خود ایجاد کنند. با توجه به ای  نوآورانه

تواند از منابع داخلی یا خارج از سازمان به دست آید. به این  می که نوآوری
تواند به  می راهبردی به عنوان یک منبع خارجی نوآوریهای  معنی که پیمان

به عملکرد مالی ها  و از طریق نوآوری به دست یابی آنها  نوآور بودن شرکت
 برتر کمک کند.

د بین نوآوری و عملکرد مالی رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی نتایج نشان دا  .7
نوآور عملکرد مالی بهتری دارند. بنابراین برای کسب عملکرد های  سازمان

ای در شرکت به وجود آید. این مالی برتر الزم است فرهنگ نوآورانه
 راهبردی باشد.های  تواند ناشی از یادگیری سازمانی و یا پیمان می فرهنگ
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یج نشان داد که بین نوآوری و عملکرد مالی شرکت در صورت وجود نتا .8
برای رابطه بین نوآوری و  f 2پیمان راهبردی رابطه معنادار وجود دارد. مقدار

باشد که در سطح مورد آزمون معنادار می00/0عملکرد مالی شرکت معادل 
توان نتیجه گرفت که شرکت هایی که اقدام به تشکیل  می است. پس

کنند به دلیل ارتباط با هم پیمانان خود نوآور هستند و  می راهبردیهای  پیمان
های  مثبتی دارد. بنابراین، به شرکت ها تأثیر این نوآوری بر عملکرد مالی آن

شود برای  می ایرانی که خواهان دست یابی به عملکرد مالی بهتر هستند توصیه
واسطه منابع خارجی اقدام به یادگیری از منابع خارجی و نوآوری بیشتر به 

 راهبردی نمایند.های  تشکیل پیمان

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی

متغیر هایی مثل کار تیمی، ظرفیت جذب یا  تأثیرشود  می به محققان پیشنهاد .7
 الگومختلف رهبری را بر متغیر یادگیری سازمانی یا نوآوری در های  سبک

 ررسی کنند.ب الگوتحقیق در کنار سایر متغیرهای 

متغیر  تآثیرشود  می به محققان توصیه الگوبرای قابلیت تعمیم پذیری بیشتر  .7
و یا متغیرهای پیشنهادی در بند قبل را با  های الگو پیمان راهبردی بر متغیر

 استفاده از نمونه بزرگتر بررسی کنند.
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