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 چکیده
ها در در این فضای رقابتی بانک وشده است رقابت شدیدی در این صنعت حاکم  ،کشور گسترش شبکه بانکی با

پژوهش این از هدف  در این راستا .واقع گرددمؤثر در جهت بهبود عملکردشان  تاعواملی هستند  شناسایی جستجوی

ها بر عملکرد سازمانی بانک ملت آن ریتأثبررسی روابط میان تغییر استراتژیک، یادگیری سازمانی و پویایی محیطی و 
پژوهش حاضر از نظر  .استپویایی محیطی  گریتعدیلو اثر یادگیری سازمانی  گریمیانجینقش تحلیل  و نیز مشهد
بر اساس  در این مطالعه .شودیمحسوب م یدانیم یهاپژوهش، جزء هاداده یروش گردآور لحاظو از  یکاربرد هدف،

مدیران ادارات سازمان مرکزی  از معاونین و رؤسای شعب و ینفر 18۵ یآمارجامعه  میاناز مورگان  - یکرجسجدول 
 سنجشو نظر خبرگان  با استفاده از نامهشپرسمحتوای روایی  است. ب شدهنمونه انتخا عنوانبهنفر  118 تعداد بانک،
های نتایج حاصل از آزمون فرضیه. قرار گرفت تأییدمورد  پایایی ترکیبیو  کرونباخآلفاضرایب  یمحاسبهبا  آن پایایی

 همچنین .است یسازمان عملکردو  یادگیری سازمانیدو متغیر تغییر استراتژیک بر  معنادارمثبت و تأثیر  حاکی از پژوهش
عالوه بر تأیید از طرفی . داردمثبت و معناداری ثیر أت کیاستراتژ رییتغو  یسازمان عملکرد ریمتغدو ر بنیز  یمحیط پویایی

میان تغییر  در رابطه یادگیری سازمانی جزئی گریمیانجینقش اثر مثبت و معنادار یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی، 

عملکرد و  کیاستراتژ رییتغمیان  بر رابطه یپویایی محیط گریتعدیلاثر  انتهادر  .شد تأیید یسازمان عملکرد واستراتژیک 
 .قرار نگرفت تأییدمورد  یسازمان
 

 .عملکرد سازمانی ؛پویایی محیط ؛یادگیری سازمانی ؛تغییر استراتژیک: کلیدواژگان
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 مقدمه .1

همانند موجودات زنده  ،ءبایست جهت حفظ بقامی هاسازمانتمامی  امروزه برای رقابت در اقتصاد جهانی،
کار به شدت رقابتی و چرا که محیط کس .[33] رفتار کرده و خود را به طور مستمر با محیط بیرون سازگار نمایند

طور مستمر مورد توجه و ارزیابی تمامی ه ای رو به افزایش است و آنچه باید ببوده و نرخ تغییرات به شکل فزاینده
ی طیمحکالن  . از جمله تغییرات خرد واستوکار کسبو تغییرات در محیط  هاپویاییقرارگیرد میزان  هاسازمان

 متیق شیافزا ،ارزنرخ  نوسانات ی ومل پولارزش کاهش توان به اعمال تغییر در قوانین از سمت مراجع دولتی،می

به رقبا از  یکیدر قوت جود نقطه یا حتی و وگیر م، شیوع یک بیماری همهسیربا تروجنگ ی، انرژ یهاحامل
ز ئمحیطی از آن جهت حا یهااین تغییرات و آشفتگی .اشاره کرد دیجد یخدمتیا و  محصول یمعرفواسطه 

، باتوجه به بنابراین ؛[۴۴] توانند برای سازمان به یک فرصت و یا تهدید تبدیل شوندباشند که میاهمیت می
ی محیط کسب و کار، اعمال تغییر در استراتژی سازمان در جهت همسو هاپویاییسرعت تغییرات محیطی و 

و  ءبایست یاد بگیرند تا برای حفظ بقامی هاسازمانشود و تمامی شدن با محیط امری اجتناب ناپذیر تلقی می
ای هوشمندانهبه طور و شناسایی تغییرات پرداخته و  بینیپیشبه  ایپذیری بیشتر به شکل موشکافانهرقابت

نسبت به عوامل محیطی واکنش نشان داده و تغییر استراتژیک را به موقع و به تناسب با محیط اعمال کنند تا در 
در  گرفته انجامبر اساس تحقیقات در این راستا نهایت عالوه بر بهبود در عملکرد به مزیت رقابتی نیز دست یابند. 

استراتژی  نیا سازمان دارد زیراآن اطی نزدیک با استراتژی ، عملکرد یک سازمان ارتبکیاستراتژ رییتغ اتیادب
. از انجامدیب در عملکردی توانمند ساخته و در نهایت به بهبود ریپذرقابتسازمان را از حیث  تواندیماست که 

به  یی مواجه استهاچالشطرفی تغییر در استراتژی سازمان در جهت همسو شدن با تغییرات محیطی همواره با 
در ی باعث بهبود در استراتژ رییتغ طور کههمان دهندی اخیر نشان میهاسالدر  گرفته انجاممطالعات  کهیطور

 انجام قاتیتحقهمچنین  .باشد اثرگذار بر عملکردبه شکلی منفی نیز  توانندیم، این امر گرددیمسازمانی  عملکرد

 برابر اعمالها در یی از جانب کارکنان سازمان و مقاومت آنهاچالشتغییرات استراتژیک همواره با  در حوزه گرفته
 قاومت کارکنان در برابر تغییر رابه طور مشخص مطالعات تحول سازمانی مدر این راستا . اندشدهتغییرات مواجه 

لذا، عنصری همچون یادگیری در سازمان ؛ [۱۰] اندیکی از عوامل مهم حاصل از تغییر استراتژیک شناسایی کرده
همسو  درسازمان  شتریبی ریپذانعطافو  هایتوانمنددانش و اطالعات الزم در جهت ارتقای  کسب با تواندیم

بر را تسهیل کرده و از تأثیر منفی آن  کیاستراتژ رییتغشدن با تغییرات محیطی کمک نماید و در نتیجه فرایند 
 بکاهد. عملکرد

و عملکرد این  هایاستراتژدار بوده و تأثیر از طرفی صنعت بانکداری در جهان همواره از اهمیت باالیی برخور
تحقیقات  :. به طور مثالاست انکاررقابلیغبر اقتصاد کشورها  میرمستقیغصنعت به شکل مستقیم و یا 

اشاره نموده که در پی  ۴۵۵8ی بحران مالی جهانی در سال ریگشکلاین صنعت در  پررنگبه نقش  گرفتهانجام
میلیون  1۵و آمریکا شغل خود را از دست دادند، بلکه باعث شد تا بیش از  نفر در اروپا هاونیلیم تنهانهآن اتفاق 

، در کشورتوان از میان صنایع تولیدی و خدماتی فعال در همین راستا می. [4۱] رندیقرار گفقر  رخطیزنفر در 

زیرا این  ،ایران برشمرد در اقتصادو تأثیرگذارترین صنایع خدماتی  نیترمهمصنعت خدمات مالی را از جمله 
تواند به شکل ی اقتصاد میهابخشایفا کرده و عملکرد آن بر سایر  ار پول همواره نقشی اساسی رادر بازصنعت 

 باشد. اثرگذاری توجهقابل
در این  وکارکسبی بر بانکداری الکترونیک، محیط مبتنظهور بانکداری دیجیتال و ارائه خدمات با همچنین 

و  بودهتحول کل بانک  یبرا یبر فناور یمبتن کردیرو کبانکداری دیجیتال ی که چراصنعت دگرگون شده است 
 یسازمان یدر معمار یراتییتغ جادیا ،محصوالت و خدماتدر عالوه بر تحول  ،یشدن بانکدار یتالیجید الزمه

بر  یپاداش مبتن یهامنابع، طرح صیمنطق تخص ،یریگمیتصم یهاروال ندها،یساختارها، فراهمچون بانک 
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شاهد  تنهانهمبتنی بر بانکداری الکترونیک در جهان  ظهور خدماتبا  در همین راستا .است غیره عملکرد و

ی ارتباطی با مشتریان نبوده و هاکانالشعب تنها  ،بلکه امروزه میباشیمافزایش شدت رقابت در این صنعت 
در شعب موجود کنند باعث کاهش بازگشت سرمایه ی استفاده میرحضوریغی هاکانالافزایش مشتریانی که از 

نتایج حاصل از  :مثال کند. برایتحمیل می هابانکرا بر  یااضافهشده است و گسترش شعب تنها بار مالی 
که با ظهور بانکداری دیجیتال و تمایل مشتریان به استفاده از این  انددادهدر بریتانیا نشان  گرفتهانجام قاتیتحق

تغییرات در قوانین  عالوهه ب. [۱۱]شعبه بانکی در این کشور شده است  4۵۵خدمات باعث تعطیل شدن بیش از 
خدمات مالی در  دهندهارائه مؤسساتافزایش تعداد  نیهمچنپولی و  یهااستیسکالن و  ماتیتصمدولتی و 

ی مواجه شود و در امالحظهقابلی محیطی هاییایپوبا  هابانک وکارکسبشود تا محیط ی اخیر باعث میهاسال
 .ها تحت تأثیر قرار گیردنهایت عملکرد آن

 ساختارباید توجه داشت که بازار خدمات مالی در ایران نیز در سه دهه اخیر با تغییرات اساسی در قوانین و  
مواره در حال تغییر بوده و در تالش برای کم کردن نظام بانکی کشور در کنار ظهور بانکداری الکترونیک ه

به سمت  جیتدربه ستیبایمی بانکدار. به همین منظور سیستم استبانکداری جهانی استاندارد فاصله خود با 
از سپرده محوری به سمت  جیتدربه هابانکی هایاستراتژدر نتیجه این امر،  د کهمدل بانکداری جامع حرکت کن

میان  در شتریبکه باعث رقابت هر چه  کندیمی غیر مشاع و کارمزدی سوق پیدا درآمدهاو محصول محوری 
 ؛[4۴] قرار خواهد داد ریتأثخدمات مالی خواهد شد و عملکرد تمامی فعاالن در این صنعت را تحت  دهندگانارائه

مالی فعال در این صنعت باید یاد  مؤسساتو سایر  هابانکاین نکته است که امروزه  استآنچه حائز اهمیت  ،لذا
بتوانند تغییرات را به فرصت تبدیل کرده و با محیط همواره در  موقعبهی مناسب و هایاستراتژ اتخاذتا با  بگیرند

 حال تغییر، خود را هماهنگ سازند.
 انجامکه بیشتر تحقیقات  میابییدرمدر ادبیات تغییر استراتژیک  گرفتهانجامدر نهایت با مرور بر تحقیقات  

عالوه کمتر بر ه . باندگرفته انجام افتهیتوسعهی در کشورهاصنایع خدماتی بوده و یا  از ریغبهیا در صنایعی  گرفته
 در نقش  گر پویایی محیط و اثر تعدیل یسازماندرون با کارکرد  ای چون یادگیری سازمانیمؤلفه نقش میانجی

سازمان  بر عملکرد هاآن ریتأثو  میان تغییرات استراتژیک رابطةیکی از عوامل محیطی خارج از سازمان در 
قالب صنایع خدماتی  درپژوهش حاضر  ،گذشته قاتیدر تحقشکاف موجود  به باتوجهدرنتیجه پرداخته شده است. 

 پردازد.میان متغیرهای تحقیق می به بررسی روابط بانکداری کشور عتصن ژهیوبه
 
 تحقیقچهارچوب نظری  و مبانی .2

مدیریت استراتژیک را شامل ی از مطالعات توجه قابلتغییر استراتژیک بخش تحقیقات . تغییر استراتژیک
با تغییرات حاصل از  هاسازمانی ترازهمعاملی مهم در همسو شدن و حفظ  تغییر استراتژیک  چراکه شودیم

 دری توجه قابلبه همین دلیل در چند دهه گذشته مطالعات  و شودیمشناخته  بازار رقابت، فناوری و تغییرات 
 .[3۵] است گرفته صورتدالیل و نتایج حاصل از آن بر عملکرد سازمان  و یریگشکلچگونگی  با رابطه

شامل ورود سازمان به یک بازار جدید و یا تغییر در بازار، تنوع جغرافیایی و  را کیاستراتژتوان تغییر ی میطورکلبه
 تغییر پیشینة با مطالعه دردر همین راستا  .[۵1] ی مجدد شناختی در یک سازمان تعریف نمودریگجهتیا 

متمرکز  متفاوتی از این مفهوم یابیم که تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده و هر یک بر جنبهمی یک درژاسترات
حد و مرز  تأکید بر تغییر استراتژیک شامل انطباق با محیط خارج از سازمان واز ، به طور مثال: هدف باشندمی

این حوزه عموما بر محتوای همچنین غالب تحقیقات  .[۱4] مدیران ارشد از جملهتغییرات و یا بازیگران دخیل 
فرایند تغییر شامل رویکرد سازمان در مدیریت یا شامل اهداف تغییر، میزان تغییرات و نقش مدیران ارشد و  تغییر
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 در .[1] استچگونگی انطباق سازمان با شرایط محیطی متمرکز یک و همچنین ژتدوین و اجرای تغییر استرات

  پردازیم.یک میژبه برخی از تعاریف موجود با رویکردهای متفاوت از مفهوم تغییر استرات 1 جدولادامه و در 

 [38]  1کونیش و همکاران منبع:. کیاستراتژتعاریف تغییر . 1جدول 

محقق یا محققین/ 

 سال
 تعریف

 (1۱8۱) ۴گِراینر و بِهامبری

 ،گیریی در حال شکلندهایفرای از پیش تدوین شده و ندهایفرامیان  وانفعالفعلتغییر استراتژیک شامل تغییر در 
خصوص سازمانی و محیطی است که تغییرات عمده در استراتژی )برای مثال: مأموریت و آمیخته ه تحت شرایط ب

، فرهنگ و افراد( را به شکل بنیادی و یا تدریجی هاستمیسبرای مثال: ساختار، ) بازار و محصول( و یا سازمان

 شود.فعالیت دارد می آنشدن سازمان با محیطی که در  جهتهمنماید و در نهایت باعث یهدایت م

 (1۱۱۱) 3و همکاران ایاُ یج
مالحظه در  قابل رییبلکه تغ گردد،یسازمان م یو هدف کل تیمأمور فیتنها شامل بازتعرنه کیاستراتژ رییتغ

 .ردیگیدر برم زیو اهداف خرد را ن یکل یهاتیاولو

 ۱رایاگُپاالن و اِشپراتزِر
(1۱۱۵) 

زمان و در انطباق با  یسازمان در ط کی تیوضع ایو  تیتفاوت در شکل، خصوص  توانیرا م کیاستراتژ رییتغ
 نمود. فیسازمان تعر یخارج طیمح

 (۴۵۵1) ۰کِراتس و زجاک
به  هاسازمانی است که از آن طریق، اوهیش دهندهنشان که چرا شودیمی مهم شناخته ادهیپد  کیاستراتژتغییر 

باعث  گاهیب و گاه که پردازندیم از رقابت، فناوری و محیط اجتماعی حاصل رییتغی خود با ترازهمحفظ 

 .باشندیمو اثربخشی سازمان  ءی تهدیداتی بر علیه حفظ بقاریگشکل

 (۴۵۵4) 4و زجاک فیس

 تنهانه کیاستراتژتغییر ، است  راه حلی در انطباق یک سازمان با محیط خارجی آن   کیاستراتژموضوع تغییر 

ی شناختی مجدد در سازمان شامل بازتعریف مأموریت و هدف از ریگجهتبلکه است   ندهایفراو  ساختارهاتغییر در 
 .شودیمو اهداف کلی شناخته  هاتیاولودر  توجهقابلپیش تعیین شده سازمان یا یک تغییر 

 (۴۵1۴) ۵مانتِرِ

یک تغییر بنیادی در سازمان است که توسط مدیریت ارشد و به شکلی آگاهانه آغاز  دهندهنشان کیاستراتژتغییر 

، فرایندی که شامل بازتعریف گریدعبارتبه .گرددمی یا ساختار کلیدی هاتیفعالشده و باعث ایجاد تغییر در 

 .شودیمو اهداف کلی سازمان  هاتیاولودر  توجه قابلمأموریت و یا تغییر 

 

علوم سازمانی و مدیریت و  پردازانهینظرمفهوم یادگیری سازمانی برگرفته از تحقیقات . سازمانییادگیری 

. با اتمام جنگ جهانی دوم و استی تغییرات اساسی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناوری ریگشکلزمانی  دوره
در ایاالت  توجه قابلشد که باعث رشد اقتصادی  دوران جنگ سرد، شرایطی از رقابت فشرده جهانی ایجاد شروع

 پردازانهینظرتوجه  ی گذاشت وتوجه قابلمؤسسات آمریکایی اثر وری در فناوری گردید. تغییرات آمتحده و نو
با مروری در تحقیقات پیشین . [14] علوم سازمانی را به مطالعه عواقب حاصل از تغییرات بر مؤسسات جلب نمود

مربوط به علوم مدیریت و سازمان  قاتیدر تحقی کلیدی هاحوزهیکی از  عنوانبه، یادگیری سازمانی میابییدرم

همسو  در جهتی سازمان توانمنددر  تنهانهکه یادگیری سازمانی  انددادهتحقیقات نشان  که چراشود شناخته می
ر مجموعه ی داثربخشبلکه باعث افزایش میزان  شودیمشدن با تغییرات مستمر محیطی امری ضروری محسوب 

برای کسب  هاسازمانامروزه . [1۵] گرددیم نیز اقدامات سازمان در جهت بهبود عملکرد و نوآوری در سازمان
یک امر ضروری برای  عنوانبهیادگیری سازمانی  موفقیت باید تغییر کنند و برای تغییر باید یاد بگیرند؛ بنابراین،

ی نشده در برابر رقبا نیبشیپی سریع به شرایط دهپاسخی جهت نیبشیپرقابلیغی هاطیمحی فعال در هاسازمان
یابیم که یم یادگیری سازمانی درپیشینه  با مطالعه  .[1۱] شودیمدانش سازمانی شناخته  توسعه منشأ و  است

 
 Kunisch et . al..1  
 Greiner & Bhambri..2 
 Gioia et al..3 
Rajagopalan and Spreitzer. .4 
Kraatz & Zajac. .5 

  Fiss & Zajac..6 
 Mantere et. al..7 



 671  یبر عملکرد سازمان یطیمح ییایو پو یسازمان یریادگیبا  کیاستراتژ رییتغ ریتأث

ی متفاوت به تعریف این مفهوم در سازمان اهیزاواز  نظراناز صاحب هرکدامتعاریف متعددی برای آن ارائه شده و 

 پردازیم.پیشین می نظرانصاحبیادگیری سازمانی  به برخی از تعاریف  ۴ جدولو در  در ادامهکه  اندپرداخته
 

 [1۱]  ۴باستن و هامان؛ [۰8]  1سمپه منبع:. تعاریف یادگیری سازمانی .۴جدول 

 تعریف یادگیری سازمانی نام محقق یا محققین، سال

 (1۱۱4) 3، لیپشیتز، پوپر و اوز
ی مشترک و دانش را بر اساس تجربیات گذشته خود هاارزش ،فرایندی که از طریق آن اعضای سازمان

 .دهندیمو دیگران، توسعه 

 ی اشتراکی است.هادهیای یادگیری جمعی از طریق اقدامات و هاتیفعالفرایند  (۴۵۵3، )۱ورا و کروسان

 
 (۴۵۵۰، )۰چِن

کسب و خود را طوری تنظیم  فرایندی که از طریق آن یک سازمان به شکلی مستمر، دانش جدید را
شدن با تغییرات محیط داخل و خارج سازگار  جهتهم منظوربهی زیآمتا بتواند به طور موفقیت  کندیم

 و توسعه دست یابد. ءشود تا در نهایت به شکل پایداری از بقا

 .استبه عبارتی حافظه سازمانی یا ی آن و سازپارچه، تفسیر دانش و یک، انتشارفرایند کسب (۴۵۵۰، )4لوپز، پی اُن و اُرداس

 (۴۵1۵، )۵حوی و مکشین
کسب و انتشار و استفاده از دانش است، تا در نهایت سازمان  منظوربهدر توانایی یک سازمان  شیفزاا

 .قادر باشد خود را با تغییرات محیط خارجی هماهنگ سازد

 به نقل از باستن و هامان

 (۴۵1۱) 8قایوری و آلِگرِ، چیوا،

و دانش خود را ارتقا داده و یا تغییر  ندهایفرای ذهنی، قوانین، هامدل، هاسازمانفرایندی که از طریق آن 

 تا قادر باشند عملکرد خود را حفظ کرده و بهبود بخشند. دهندیم

 
بیشتر محققان، یادگیری  هک نتیجه گرفت توانیم تعاریفی که از یادگیری سازمانی ارائه شد به توجه با

 هکبل نیست؛ محدود هدف یا ثابت ضعیتوک و ی استسازمانی را نوعی فرایند تعریف کرده که شامل چند مرحله 
از طریق آن اعضای یک گروه به دانش و یا  که است املکت و محیطی شرایط با تطبیق مستمر درفرایندی 

ی استراتژیک و زیربرنامهی و ریگمیتصمکه بتوانند اقدامات مربوط به  ابندییمیی جدید دست هاتیقابل
 .[۵۱] بهبود بخشندی مربوط به سطوح عملیاتی را هاتیفعال

ی بودن نرخ تغییر و نوآوری در یک صنعت و همچنین عدم نیبشیپ رقابلیغ، پویایی. پویایی محیطی

 ۱همچنین بر اساس دِس و بی اِرد. [3۱] شودی بودن اقدامات مشتریان تفسیر مینیبشیپرقابلیغاطمینان و 
؛ لذا، به است( پویایی، حاصل تغییرات در فناوری، اقتصاد، نیروهای سیاسی و پیشامدهای صنعت و بازار 1۱8۱)

بینی بودن عوامل محیطی و غیرقابل پیش عدم ثبات محیطی، نرخ تغییربا اصطالحات پویایی محیطی طورکلی 
یابیم که تعاریف و تفاسیر گوناگونی از تحقیق در می پیشینةدر این راستا با مطالعه  .[41] شودمحیطی تعریف می

 پردازیم.پویایی محیطی میبه تعدادی از تعاریف  3 جدولمفهوم پویایی محیطی ارائه شده است که در ادامه و در 
 

 [۰3]  1۵پِتروس منبع:. تعاریف پویایی محیطی .3جدول 

 تعریف محقق یا محققان، سال
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 (1۱۱۰) 1آیزنهارد و تبریزی
گفته  وکارکسبی مشتریان و فناوری در صنعت هاتیاولوتغییر رقبا، ترجیحات و یا  سرعتبهپویایی محیطی 

 شود.می

 (۴۵۵۱) ۴آنگ ونگ و
شود که بر خصوصیات رقبا و شیوه واکنش از تغییرات در محیط رقابتی گفته می یامجموعهپویایی محیطی به 

 اثرگذار است. وکارکسبمشتریان و توسعه  یها نسبت به تقاضاآن

 3دِرنِویچ و کاریوسیوناس

(۴۵11) 

ی دهپاسخو چگونگی  با یکدیگر هاشرکته رقابت که بر شیو استپویایی محیطی به معنای تغییر در محیط رقابتی 

 است. اثرگذار وکارکسببه تقاضای مشتریان و توسعه 

 (۴۵1۱لی و لیو )
ی نیبشیپ رقابلیغی )به طور مثال، سرعت تغییرات و نوآوری( و همچنین عدم اطمینان یا ثباتیب پویایی محیط به

 شود.بودن اقدامات مشتریان گفته می

 

ی پویایی محیطی بر طورکلبهی و تالطم محیطی است. ریرپذییتغی، ثباتیبپویایی محیطی معادل  بنابراین، 
؛ و مشتریان داللت دارد کنندگاننیتأم، بازارها، رقبا، هایفناور: در طی زمان شامل نرخ تغییرات عوامل محیطی

آن پویایی محیطی به دلیل  بر شود. عالوهتغییرات در محیط بیشتر باشد، محیط پویاتر می، هر چه میزان لذا
، هر چه محیط رواز اینی محیط برای سازمان دشوار شود؛ نیبشیپتا  شودیمی و عدم اطمینان، باعث ثباتیب

  .[43] کنندیمی را تجربه نانیاطمقابلو غیر  ثباتیبی، نیبشیپرقابلیغی هاطیمح هاسازمانپویاتر شود، 
تحقیقات حوزه مدیریت  بامفهومی مرتبط  متغیر وابسته و  عملکرد سازمانی  غالباًامروزه . یرد سازمانعملک

تعریف و سنجش  با رابطه درمتداول است اما  تحقیقات پیشین شود. اگرچه این مفهوم در استراتژیک شناخته می
سازمان توصیف نمود که شامل مجموع دستاوردهای  توانیمعملکرد سازمانی را  .[۵۵]آن اجماعی وجود ندارد 

توان عملکرد . همچنین میاستیک چهارچوب زمانی مشخص و در طی زمان  دستیابی به یک هدف سازمانی در
ی سازمان توسط هر یک از اعضای آن توصیف نمود. مفهوم عملکرد هاآرمانسازمانی را میزان تحقق اهداف و 

ی یک وربهره، عملکرد سازمانی میزان اثربخشی و ؛ لذاا پیشرفت و بهبود یک سازمان مرتبط استسازمانی ب
عبارتی عملکرد به .[۰1] نمایدی از قبل تعیین شده مشخص میعملکردی هاشاخصسازمان را در قیاس با 

توان آن را با سازمانی شاخصی است که میزان موفقیت یک سازمان را در دستیابی به اهدافش سنجیده و می
 توان گفتدر همین راستا می .[31] یک سازمان درراستای تحقق اهدافش ارزیابی نمودکارایی و اثربخشی 

گر وضعیت کلی آن شرکت در یک دوره زمانی مشخص و همچنین نتیجه و یا برآمدی عملکرد یک شرکت نشان
توان همچنین می .[4۵] است متأثر از عملیات و اقدامات آن شرکت در استفاده از منابعی که در اختیار دارد

پذیری سهم بازار به شکل بلندمدت و رقابتعملکرد یک سازمان را براساس دو ویژگی توانایی حفظ سودآوری و 
گیری عملکرد بر فرایند سنجش کارایی و اثربخشی از طرفی اندازه. [۵] تعریف کرد هاسازماندر مقایسه با سایر 

چرا که فرایند بهبود سازمان بدون  استو برای مدیریت مؤثر در هر سازمانی حائز اهمیت  ها داللت داردفعالیت
آن بوده تا بدین وسیله  شرو الزمه بهبود در عمکرد سازمان سنج ها غیر ممکن است. از اینگیری خروجیاندازه

میزان استفاده از منابع سازمان و اثرگذاری آنها بر عملکرد شناسایی شود. اساساّ  موفقیت یک سازمان بر اساس 
های قابل توجهی را در شود. در همین راستا محققان تالشعملکرد آن در یک دوره زمانی مشخص بیان می

گیری مشخصی اند اما تا به امروز هیچ شاخص اندازهکار بستهه های سنجش مفهوم عملکرد بتعیین مقیاس جهت

های متعدد سنجش از میان شاخص در این راستا. [4] گیری تمام ابعاد عملکرد معرفی نشده استبا توانایی اندازه
ترین این های مربوط به عملکرد مالی و عملکرد بازار اشاره نمود که از شناخته شدهتوان به شاخصعملکرد می
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، سهم ۰گذاری، نرخ بازده سرمایه۱، بازده دارایی3، بازده فروش۴نرخ رشد سود 1های سودآوری،ها ، نسبتشاخص

 .[18] باشندو رضایت مشتری می 4بازار

 مفهومی پژوهش الگویو  هاهیفرضتوسعه 

یکی از عوامل کلیدی و در تحقیقات پیشین، تغییر استراتژیک . تغییر استراتژیک و عملکرد سازمان
با به حرکت  تواندیمهم  که یک شمشیر دو لبه شناخته شده است عنوان بهبر عملکرد سازمانی و  اثرگذار

بهبود در عملکرد را در پی داشته باشد و  درآوردن سازمان، باعث انطباق سازمان با محیط گردد و ضمن نوآوری،
مطالعاتی که نتایج  .[3۵] گرددو در نهایت اختالل در عملکرد  منابع رفت هدرباعث ناکارآمدی و  تواندیمهم 

از دو زاویه متفاوت مورد بررسی  توانیمها نشان از بهبود عملکردی حاصل از تغییر استراتژیک است را آن
ضعیف سازمان پس از اعمال تغییر  در عملکردبه چگونگی تحول مثبت  هستند کهاز یک سو مطالعاتی  .قرارداد

که  اندی دانستهریگمیتصماند، این مطالعات علت ضعف عملکرد را یک مشکل استراتژیک در استراتژیک پرداخته
تواند با تغییر در استراتژی برطرف گردد و از سوی دیگر مطالعاتی هستند که بر چگونگی بهبود و یا حفظ می

بهبود در عملکرد تنها  ایو غییر استراتژیک متمرکز بوده و در این مطالعات حفظ عملکرد فعلی سازمان از طریق ت
ی سازمان با تغییرات دئولوژیابا اصرار ورزیدن بر تغییر استراتژیک و با تمرکز بر همسو کردن استراتژی، ساختار و 

سکه بوده و بر تغییر  ی یکرو دوگیرد. در واقع نتایج حاصل از این مطالعات تنها موجود در بازار شکل می
توان در زمان ها را میباشند و تنها تفاوت آنای جهت بهبود در عملکرد متمرکز میوسیله عنوانبهاستراتژیک 

که در حالت اول، زمانی تغییر استراتژیک انجام طوریسازمان عنوان نمود، به ی تغییر استراتژیکریکارگبه
شود تا باعث حفظ ا در حالت دوم، تغییر استراتژیک به شکل مستمر دنبال میکه عملکرد ضعیف است، ام ردیگیم

  .[۵4] و یا بهبود در عملکرد گردد
 [۵۴] 8تِرین و اوکونور و [۴4] ۵گل، جانسون و راشید؛ [۱۰] محمد راستا، نتایج حاصل از مطالعات ایندر 

تغییر استراتژیک و حاکی از اثر مثبت تغییر استراتژیک بر عملکرد سازمان است. از طرفی نتایج برخی از مطالعات 
 به طور مثال:. [۵۱] داردت تأثیر تغییر استراتژیک عملکرد سازمانی نشان از کاهش میزان عملکرد سازمان تح

حاکی از اثر منفی تغییر استراتژیک بر عملکرد سطوح عملیاتی  [۰۵] ۱نارانجوگیل و همکاران ای ازمطالعهنتایج 
دهد که تغییر استراتژیک بر عملکرد کوتاه مدت نشان می [۱۱] نارانجوگیل مطالعههمچنین نتایج  سازمان دارد.

 و این در حالی است که تغییر استراتژیک بر عملکرد بلند مدت سازمان استسازمان دارای تأثیر منفی و معنادار 
میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمان ازطرفی، در برخی از مطالعات پیشین  دارای تأثیر مثبت و معنادار است.

تغییر استراتژیک زمانی . استوارونه  Uبلکه رابطه میان این دو متغیر به شکل د کررابطه خطی برقرار  تواننمی
شود که میزان تغییر از حد کم تا حد متوسط افزایش یابد. درحالی که اگر میزان در عملکرد می باعث افزایش

بنابراین، با  ؛[۵۱] شودتغییر از حد متوسط تا حد زیاد افزایش یابد، تغییر استراتژیک باعث کاهش در عملکرد می
مطرح شود  توانداین فرضیه می در پژوهش حاضر، پیشین توجه به به آنچه گفته شد و نتایج حاصل از تحقیقات 

 که تغییر استراتژیک دارای تأثیر معناداری بر عملکرد سازمان است.
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 Return on sales..3  

 Return on assets.4  
 Return on investments..5  
 Market share..6  
Goll, Johnson & Rasheed. .7 

 T rinh & O'Connor..8  
 Naranjo-Gil et al..9 
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دستیابی به موفقیت باید تغییر کنند و  جهت هاسازمانامروزه . تغییر استراتژیک و یادگیری سازمانی

ی هازمانسایک ضرورت برای  عنوانبهیادگیری سازمانی  ،نی؛ بنابرابایست به یادگیری بپردازندبرای تغییر می
و  استی نشده در برابر رقبا نیبشیپی سریع به شرایط دهپاسخی جهت نیبشیپرقابلیغی هاطیمحفعال در 

در  شیفزا، یادگیری سازمانی شامل اگریدعبارتبه. [1۱] شودیمدانش سازمانی شناخته  توسعه منشأ عنوانبه
کسب و انتشار و استفاده از دانش است، تا در نهایت سازمان قادر باشد خود را با  منظوربهتوانایی یک سازمان 

یکی از عوامل مؤثر در  عنوانبهاز طرفی، استراتژی سازمان  .[۰8] تغییرات محیط خارجی هماهنگ سازد

 اجرای و یطراح توسط مدار، ییادگیر سازمانک یانداز چشمتحقق شود؛ چراکه یادگیری سازمانی شناخته می
نشان  [۵1] 1سومرونگروجی ای ازنتایج مطالعههمچنین . [۱۵] گرددیم عملی سازمان مختلف یهایاستراتژ

در استراتژی به دنبال کسب مزیت رقابتی و بهبود در عملکرد هستند،  که با تغییر مکرر ییهاسازماندهد می
آرامبورو، سااِنز ای از تری دنبال نمایند. از طرفی، نتایج مطالعهبایست فرایند یادگیری سازمانی را به شکل قویمی

توانایی بیشتری در شوند تا سازمان از تغییر باعث می ندیفرااز  تجربیات حاصل که دهدیمنشان  [11] ۴و ریوِرا
مشخص شد که  [۴1] 3دانیش و همکاراناز ای گردد. در همین راستا، در پی مطالعه جهت یادگیری برخوردار

نتایج  [۱۰] ۱محمد ای ازتغییر سازمانی بر یادگیری سازمانی دارای تأثیر مثبت و معنادار است. همچنین در مطالعه
 توجه با رونیازاباشد.  اثرگذارتواند بر فرایند یادگیری سازمانی به شکل مثبتی نشان داد که تغییر استراتژیک می

که  تواند مطرح شودپیشین، در پژوهش حاضر این فرضیه می مطالعات از آمدهدستبه جینتاآنچه بیان شد و  به
 سازمانی دارد. یادگیری بر معناداری تأثیر استراتژیک رییتغ

ابزاری جهت تقابل با محیط   هاسازمانتغییر استراتژیک برای . و تغییر استراتژیک یپویایی محیط
ی به توسعه پایدار در ابیدست منظوربهمحیطی  یاطمینانناشود و یک سازمان در شرایط سازمان در نظر گرفته می

 باارتباط  درنیازمند توانایی تغییر به نحو استراتژیک است. از طرفی مطالعات پیشین  شدتبهمزیت رقابتی، 
اطالعات است و پویایی محیطی نشان از تردید در  سرمنشأمحیط سازمان  اند کهمحیطی نشان داده یاطمیناننا

 بنابراین، شناسایی سازوکار اثرگذاری محیط سازمان بر تغییر استراتژیک بسیار حائز ؛[۵۵]اطالعات موجود دارد 
یک عامل کلیدی در نظر  عنوانبهاهمیت بوده و پویایی محیطی باید در تصمیمات مربوط به تغییرات استراتژیک 

ط بر تغییر استراتژیک توسط بر اثرگذاری پویایی محی گرفته انجامراستا، در برخی از مطالعات  اینگرفته شود. در 
و رشد سازمان تنها با همراهی تغییرات  ءاین مطالعات حاکی از آن است که بقاسازمان تأکید شده و نتایج 

انطباق با تغییرات محیطی دنبال  منظور بهها اعمال تغییرات استراتژیک را شود و سازمانمحیطی ممکن می
اند که با کاهش میزان پویایی در محیط، تمایل تایج برخی از مطالعات نشان دادهکنند. این در حالی است که نمی

به دلیل  باشد توجهقابلشود، چراکه وقتی میزان پویایی در محیط سازمان در اعمال تغییر استراتژیک بیشتر می
فعلی سازمان است  به حفظ استراتژی هاسازمان، تمایل یریگمیتصمدشواری در دستیابی به اطالعات الزم جهت 

  .[۵8]د شوو شروع تغییر استراتژیک با کاهش میزان پویایی در محیط دنبال می
نتایج نشان از تأثیر مثبت پویایی محیط بر استراتژی سازمان دارد.  [۱] ۰آکگول، گُزلو و تاتگلو ای ازدر مطالعه

پذیری استراتژیک حاکی از اثرگذاری پویایی محیط بر انعطاف [۴۵] 4آکدوگانو  زسینگُ ای ازاز طرفی، مطالعه

 
 Thoumrungroje..1  
 Aramburu, Saénz & Rivera..2  
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  Mohammad..4 

 Akgul, Gozlu, & Tatoglu..5  
 Cingöz & Akdoğan..6  
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دهد که پویایی محیط بر تغییر نشان می [۵8] ۴یانگو  [۵۵] 1همکاران و ونگمطالعات است. همچنین 

هر میزان افزایش در پویایی محیط با افزایش در تغییر استراتژیک  لذااستراتژیک به طور مثبت اثرگذار است. 
تغییر استراتژیک  بر معناداری دارای تأثیر پویایی محیطکه  تواند مطرح شوداین فرضیه میهمراه است؛ بنابراین، 

 است.

 سازمانی محیط یک در نشدهینیبشیپ تغییر میزان به محیطی پویایی. و عملکرد سازمان یمحیطپویایی 
 و فناورانه آشفتگی نیو همچن کنندهمصرف حاتیدر ترج تغییر و در فناوری سریع یهاشرفتیپ با دارد و اشاره

هایی که در یک محیط پویا فعال هستند، با تغییر در ماهیت رقابت ی سازمانکل طوربه .[۱۴] شودمی شناخته بازار
در همچنین . [۱1] شودچالش برای سازمان می آمدن وجودبهباشند که باعث و یا محیط رقابتی مواجه می

. چرا که ای مورد بررسی قرار گرفته استنقش محیط خارجی بر روی عملکرد به طور گستردهتحقیقات پیشین 
های مهم و مؤثر در یکی از جنبهو  یر قابل انکاری بر عملکرد سازمان دارندتغییرات محیطی، اثر بسیار مؤثر و غ

های محیطی شرایطی پویایی .استهای محیطی بهبود عملکرد سازمانی، چگونگی برخورد با محیط و پویایی
در  گرددکند و باعث به وجود آمدن تهدیدها و فرصتهایی برای سازمان میاست که محیط بر سازمان تحمیل می

اُکی و  [۱] آکگول، گُزلو و تاتگلو ؛[۴۵]3حالیم، جهانگیر و حاک؛ [۱۰] محمد راستا، نتایج حاصل از مطالعات این
 [۱3] ۰مسکور و زینول ای از. همچنین مطالعهاستکی از تأثیر پویایی محیط بر عملکرد سازمان حا .[۰۴] ۱یو

های فعال در صنایع کوچک و متوسط تأثیر گذار نشان داد که پویایی محیط به شکل مثبتی بر عملکرد شرکت
توان  این فرضیه را مطرح کرد است؛ بنابراین، با توجه به نتایج حاصل از تحقیقات پیشین، در پژوهش حاضر می

 عملکرد سازمان است. بر معناداری دارای تأثیر محیطی ییکه پویا

یادگیری سازمانی یک یابیم که می با مرور در ادبیات پژوهش در. یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان

گیری از تجربیات سازمانی از طریق کسب دانش، توزیع و آن را فرایند بهره توانیمی است و چندبعدمفهوم 
 منظوربهیی افراد گواسخی و پریپذتیمسئولبردن سطح تعهد،  جهت باال ،تفسیر اطالعات، تغییر نگرش و رفتار

از جنبه نظری، در بیشتر  .[۰۰] ی سازمان در یک محیط متغیر و پویا تعریف نمودوربهرهافزایش اثربخشی و 
بر رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد  میرمستقیغبه طور مستقیم و یا  سازمانی، تعاریف موجود از یادگیری

یکی از منابع مهم و  شود. همچنین در چهارچوب مدیریت استراتژیک، یادگیری سازمانی سازمان تأکید می
به  ترعیسرتوانایی یادگیری به شکل  کهیطوربه. ردیگیمقرار  توجه مورداساسی در دستیابی به مزیت رقابتی 

در  انجام گرفتهنتایج تحقیقات  ،عالوه برآن .[۰۱]تواند تنها مزیت رقابتی پایدار محسوب شود نسبت رقبا خود می
رابطه با تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد حاکی از آن است که یادگیری سازمانی نه تنها پایه و اساس کسب 

شود. شناخته می جهت بهبود در عملکرد نیز کلیدی درعنوان یک متغیر  ، بلکه بهاستمزیت رقابتی پایدار 
یی که قادر به یادگیری باشند از جایگاه بهتری نسبت به شناسایی هاسازماندهند همچنین نتایج نشان می

های یادگیرنده معموال از انعطاف پذیری و برخوردار هستند. در نتیجه سازمانوکار کسبها در محیط موقعیت
شود که های موجود نسبت به رقبا برخوردار بوده و این امر باعث میبیشتری در جهت پاسخ به چالشسرعت 

تأثیر یادگیری سازمانی بر  با رابطه در. [3۰]سازمان قادر باشد مزیت رقابتی خود را در بلند مدت حفظ نماید 
 [۱۰]محمد ؛[4۵] ۴ایندارتو و ساویتری ؛[4۰] 1شاه و مانگی سومرو،؛ [۱] 4الشماری عملکرد سازمان، نتایج مطالعات
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 ایندر دارند.  حکایت از تأثیر معنادار و مثبت یادگیری سازمانی بر عملکرد [۰۵] 3رِحمان، بِهاتری و چااودحریو 

دگیری سازمانی به شکلی مثبت نشان داد که  ابعاد یا [34] ۱اینسه و ایماموگلو، کوچوگلو ای ازنتایج مطالعه راستا،
ای از همچنین نتایج مطالعه .بر ابعاد عملکردی شرکت شامل: عملکرد بازار و رضایت مشتری تأثیرگذار است

حاکی از آن است که یادگیری سازمانی بر ابعاد غیر مالی عملکرد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد  [۱8] ۰نامادا
 نتایجمالی عملکرد ندارد. از این رو باتوجه به  و این در حالی است که یادگیری سازمانی اثر معناداری بر ابعاد

یادگیری سازمانی دارای که توان این فرضیه را مطرح نمود پیشین، در پژوهش حاضر می مطالعات از آمده بدست
 عملکرد سازمان است. بر معناداری تأثیر

در پاسخ به . نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمان
 ایو به جهت حفظ مزیت رقابتی ناچار به اعمال تغییرات  هاسازمانتغییرات حاصل از عوامل محیطی، بسیاری از 

در جهت اجرای  هاتالشدهند که بسیاری از تحقیقات پیشین نشان می حالنیا باسازماندهی مجدد خود هستند. 
 است بردارنهیهزکست مواجه شده و این امر برای سازمان تغییر به دلیل عدم اطمینان و همراهی کارکنان با ش

توان دریافت که یادگیری سازمانی از نقش مهمی در موفقیت میتحقیق  با مطالعه در پیشینهاز طرفی  .[8]

که از طریق آن یک  توان یادگیری سازمانی را فرایندی تعریف نمودمی .[1۵]عملکرد سازمان برخودار است 
ی زیآمبتواند به طور موفقیت  تا کندیمای تنظیم کسب و خود را به گونه سازمان به شکلی مستمر، دانش جدید را

و توسعه  ءشدن با تغییرات محیط داخل و خارج سازگار شود تا در نهایت به شکلی پایدار از بقا جهتهم منظوربه
تواند دهند که یادگیری سازمانی با افزایش آگاهی و دانش افراد، میاز طرفی تحقیقات نشان می .[۰8] دست یابد

و در نتیجه همراهی و تمایل  ن اثرگذار باشدبر میزان نگرش مثبت کارکنان نسبت به اعمال تغییرات در سازما
راستا نتایج مطالعات پیشین حاکی از آن است که  ایناعمال تغییرات در پی داشته باشد؛ در  ها را درآن

شود در اعمال تغییرات استراتژیک تری دنبال میها به شکل قویکه فرایند یادگیری سازمانی در آن هاییسازمان

با افزایش در تمایل کارکنان نسبت که یادگیری سازمانی  ، چرادارند هاسازمانسایر  ت بهبعملکرد بهتری به نس
شود تا عالوه بر این که زمان اعمال تغییر به ایده های جدید و کاهش مقاوت افراد نسبت به تغییر باعث می

شود که این امر برای استراتژیک نیز کاسته  های مربوط به اعمال تغییرتر شود از هزینهاستراتژیک کوتاه
  .[۵4]گردد های رقابتی به شدت حیاتی محسوب میی فعال در محیطهاسازمان

میان  دهد که یادگیری سازمانی رابطهنشان می [۰4] 4فِلُرِس و سیمحا ،رااوای از مطالعهنتایج  ،مثالبرای  
 ۵و همکاران آیویا ازای مطالعهنماید. عالوه بر آن در می گریمیانجیریزی استراتژیک و عملکرد سازمان را برنامه

یید اثر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه میان انتخاب استراتژیک و عملکرد سازمان حاکی از تأنتایج  [1۴]
تواند اثر بخشی دهد که یادگیری سازمانی مینتایج نشان می [۵1] سومرونگروجی ای ازاست. از طرفی در مطالعه

شود تا امکان تأثیر مثبت تغییر استراتژیک بر عملکرد درنتیجه باعث می و اعمال تغییر استراتژیک را بهبود دهد
حاکی از آن است که یادگیری سازمانی نقش میانجی کاملی  [۱۰] محمد ای ازیابد. همچنین نتایج مطالعه افزایش

؛ بنابراین، با توجه به ادبیات تحقیق و نتایج کندرا بر رابطه میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمان ایفا می
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ییر یادگیری سازمانی رابطه میان تغشود که حاصل از مطالعات اخیر، این فرضیه در پژوهش حاضر مطرح می

 کند.می گریمیانجیرا استراتژیک و عملکرد سازمان 

یکی از ابعاد محیط . میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمان بر رابطه یگر پویایی محیطاثر تعدیل
باشد. از جمله خصوصیات پویایی  اثرگذاربر عملکرد سازمان  تواندیمخارجی سازمان، پویایی محیطی است که 

در نوسان  ی مشتریان، سرعت زیاد تغییرات در فناوری و وجودهاخواستهبه تغییر در ترجیحات و  توانیممحیطی 
در محیط، با میزان باالیی از  توجهقابلتغییرات  واسطهبهو تقاضا اشاره نمود. همچنین پویایی محیطی  عرضه

نهایت  العات محدود شود که دربه اط هاسازمانشود تا دسترسی عدم اطمینان همراه است و این امر باعث می
که از پویایی  صنعتی به عبارتی، .[3۴]شود های دستیابی به موفقیت سازمان میی راهنیبشیپباعث ضعف در 

که شرایط متغیر بازار در  گردد. چراهای قابل توجهی برای سازمان میباعث بروز چالش استمحیطی برخوردار 
های الزم در جهت پاسخ به تغییرات در تنگنا اتژیشود تا سازمان برای اعمال استریک بازه زمانی کوتاه باعث می

تواند برای سازمان به همچنین زمانی که محیط به شدت پویا باشد شرایط عدم اطمینان می .[44]قرار گیرد 
گیری بینی تقاضای مشتریان و مورد سؤال قرار دادن جهتعنوان مانعی در جهت پاسخ به نیاز برای تغییر، پیش

به وکار کسبشود. به عبارت دیگر زمانی که محیط  های جایگزین محسوباستراتژی کنونی و شناسایی گزینه
امری دشوار تلقی  هاسازمانشدت تحت تأثیر شرایط عدم اطمینان قرار گرفته باشد، پاسخ به تغییرات برای 

طرفی محققان در تحقیقات پیشین از یک محیط به شدت پویا به عنوان یک فرصت برای سازمان نام  شود. ازمی
شود های کنونی خود را افزایش دهند بلکه باعث میقابلیت هاسازمانشود تا نه تنها باعث می که چرا برند.می

 های جدید پرداخته و به واسطه آن قادر باشند تا بر مقاوت در برابر تغییر غلبه کنندبه توسعه قابلیت هاسازمان
[48].  

گر پویایی محیط بر رابطه میان ساختار سرمایه و نشان از تأیید اثر تعدیل [۴3] 1ندانگایای از نتایج مطالعه

گر اثر تعدیل نشدن تأییدحاکی از  [3] ۴احنثزاموره و مِ ،آگیاپونگ ای ازنتایج  مطالعه عملکرد مالی دارد. همچنین
 و این در حالی است که نتایج پژوهش استمیان استراتژی تمایز و عملکرد شرکت  رابطه پویایی محیطی بر

میان استراتژی رهبری هزینه و عملکرد دارد.  گر پویایی محیط بر رابطهنشان از تأیید نقش تعدیل مذکور
گیری دهدکه پویایی محیط رابطه میان جهتنشان می [4۱] 3مولِر و تاجِدینی ای ازهمچنین نتایج مطالعه

 [۰] ۱کِسکین و بیرنه ،آکگون ازای راستا نتایج مطالعه اینکند. در د سازمان را تعدیل میکارآفرینانه و عملکر
گر پویایی محیطی قرار دهد که رابطه میان قابلیت احساسی و عملکرد سازمان تحت تأثیر نقش تعدیلنشان می

گر پویایی محیط بر رابطه میان تغییر اثر تعدیل نشدنتأییدحاکی از  [۱۰] محمد ای ازدارد. از طرفی نتایج مطالعه
گر به تأیید اثر تعدیل [۴4] گل، جانسون و راشید ای ازنتایج مطالعه همچنین. ن استاستراتژیک و عملکرد سازما

تواند در پژوهش حاضر این فرضیه میبنابراین، محیط بر رابطه میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمانی انجامید؛ 
در بنابراین، ؛ کندو عملکرد سازمان را تعدیل می رابطه میان تغییر استراتژیک پویایی محیطشود که مطرح 

بررسی  های تحقیق به ترتیب زیر، فرضیه1 شکل نظری و مدل مفهومی مبانی به توجه پژوهش حاضر با
 شوند.می

 .بر عملکرد سازمان دارد یمعنادار ریتأث کیاستراتژ رییتغ .1فرضیه 
 .سازمان دارد یریادگیبر  یمعنادار ریتأث کیاستراتژ رییتغ .۴فرضیه 

 
 Endang..1  
 Agyapong, Zamore & Mensah..2  

Tajeddini & Mueller..3  
 Akgün, Keskin & Byrne..4  
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 .دارد کیاستراتژ رییبر تغ یمعنادار ریتأث طیمح ییایپو .3فرضیه 

 .بر عملکرد سازمان دارد یمعنادار ریتأث طیمح ییایپو .۱فرضیه 
 .بر عملکرد سازمان دارد یمعنادار ریتأث یسازمان یریادگی .۰فرضیه 
و عملکرد سازمان معنادار  کیاستراتژ رییتغ انیدر رابطه م یسازمان یریادگی گریمیانجینقش  .4فرضیه 

 .است

 و عملکرد سازمان معنادار است. کیاستراتژ رییتغ انیبر رابطه م طیمح ییایپو گرلیاثر تعد .۵فرضیه 
 

 (۴۵1۱یانگ، ؛ ۴۵1۱؛ منبع: )محمد، پژوهش یمفهوم چهارچوب .1 شکل
 

 شناسی پژوهشروش .3

 از لحاظ نوع روابط بین متغیرها و فرضیات از نوع تحقیق همبستگیو کاربردی  هدفپژوهش حاضر از لحاظ 
عنوان یک تحقیق پیمایشی توان بهها میاین تحقیق را از لحاظ نحوه گردآوری داده همچنین .شودمیمحسوب 

های افراد در زمینه اتخاذ به اختیارات و مسئولیت باتوجهجامعه آماری  تحقیق حاضردر . نمودبندی و مقطعی دسته
به  توجه باشود که ها شامل دو گروه از مدیران بانک میاجرای صحیح آنتصمیمات استراتژیک و نظارت بر 

شعبه فعال بانک در سطح شهر مشهد و بر اساس لیست دریافت شده از سازمان  44تمامی ها و تحقیقات بررسی

معاونین و رؤسای شعب بانک ملت مشهد شامل کلیه  13۱۱سال شش ماه دوم مرکزی بانک ملت در مشهد تا 
ازه جامعه باشند، درنتیجه در پژوهش حاضر اندنفر می 3۱نفر و مسئولین ادارات سازمان مرکزی بانک شامل  1۱1

 -به اندازه جامعه آماری و بر اساس جدول کرجسی توجه بنابراین، با ؛نفر تعیین شده است 18۵آماری برابر با 
های تصادفی برای انتخاب نمونه به علت دشواری دسترسی به نمونه نفر تعیین و 118مورگان حجم نمونه تعداد 

بر اساس اطالعات دریافت شده  ادامهاستفاده شده است. در  گیری غیر احتمالی در دسترس )اتفاقی(از روش نمونه

با ادارات واقع در سازمان و شعب بانک در سطح شهر، با مراجعه حضوری به  رابطه دربانک از سازمان مرکزی 
نفر از مدیران، معاونین و یا  118ها به طور اتفاقی میان نامهششعبه و یا اداره مربوط در سازمان مرکزی، پرس

نامه با شمسئولین در دسترس توزیع و جهت اطمینان از دقت در پاسخگویی به سؤاالت پیش از تکمیل پرس
از دو قسمت تشکیل شده  حاضر پژوهش مورد استفاده در امهنپاسخگو مصاحبه مختصری نیز انجام گرفت. پرسش

و  کاری امل سن، جنسیت، سابقهشناختی افراد شهای جمعیتبا ویژگی رابطه سؤاالتی در آندر ابتدای که  است
گویه جهت سنجش  ۰با تعداد  ( ۴۵1۱) محمد تحصیالت قرار داده شده است و در ادامه از پرسشنامه استاندارد

گویه برای سنجش میزان پویایی  ۰گویه جهت سنجش یادگیری سازمانی و با تعداد  4تغییر استراتژیک و تعداد 
بر اساس  هاهیگوسنجش ملکرد سازمانی استفاده شده است. همچنین گویه جهت سنجش ع 8محیطی و با تعداد 

 است.شده  یگذارارزشی لیکرت انقطهطیف پنج 
 

 عملکرد سازمانی

 یادگیری سازمانی

 پویایی محیطی

 تغییر استراتژیک 
 



 617  یبر عملکرد سازمان یطیمح ییایو پو یسازمان یریادگیبا  کیاستراتژ رییتغ ریتأث

 ها تحلیل داده ها و یافته .4

پردازیم. میشده  یآورجمع یهاآزمون نرمال بودن دادهها به در اولین اقدام از تحلیل دادهدر پژوهش حاضر 
و با  کشیدگی و چولگی آزمون ازبا استفاده  رهایاز متغ کیهر هاداده، جهت بررسی نرمال بودن پژوهش نیا در

 چولگی و کشیدگی ، میزانآزمون نیمورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس ا SPSS 24 تحلیل آماری افزارکمک نرم
گفت  توانیداشته باشد آنگاه مقرار ( -1٫۱4و + 1٫۱4) بینفاصله  درهرگاه  ۵۰/۵ر سطح خطای د دادها تمامی

 نتایج حاصل نشان از ۱ با جدول مطابقدر این پژوهش،  .[۴۱] نظر نرمال است های متغیر موردتوزیع داده
 هاستفاد  Smart-PLS 3افزارنرم زجهت آزمون فرضیات تحقیق ا توانیم، نی؛ بنابرااست هادادهبودن  رنرمالیغ

است  رنرمالیغهای های کوچک و دادهنمونه، وجود حداقل مربعات جزئیهای روش از جمله ویژگی زیرانمود 
[۴]. 

 
 داده ها عیآزمون نرمال بودن توز جینتا. ۱ لجدو

 کشیدگی چولگی نام متغیر

 ۱۱۵/۵ -۱۰/۴ کیاستراتژتغییر 

 ۴3۵/1 -۴۰۵/۴ پویایی محیط

 -8۰/۴ -3۵/۴ یادگیری سازمانی

 -4۵۴/۵ -۱8/1 عملکرد

 
 پایایی سازه )سازگاری درونی(

 آلفادر این راستا مربوط به آن است.  یهاشاخص و سازه یک همبستگی میزان نشانگر درونی پایداری
 مورد و در شودیم درونی محسوب پایداری ارزیابی شاخص و پایایی سنجش برای کالسیک کرونباخ معیار

 نشانگر ۵/۵معرفی و باالتر از  ضریب سرحد عنوانبه 4/۵آلفای  ضریب مقدار کم، یهاسؤال تعداد با متغیرهای
مقدار آلفا برای تمامی  ۰ در جدول آمده دست بهمقادیر  به توجه بادر پژوهش حاضر . استقبول  قابل پایایی

 معیار از آلفا کرونباخ معیار بر عالوهها سازه از هریک پایایی تعیین برای ،همچنین .است ۵/۵باالتر از  رهایمتغ

 نهها سازه پایایی که است این کرونباخ ضریب آلفا به نسبت معیار این برتری. شودمی استفادهنیز  ترکیبی پایایی
باالی  ترکیبی پایایی مقدار .شودیم محاسبه یکدیگر با شانیهاسازههمبستگی به  توجه با بلکه مطلقصورت به
عدم  4/۵از  کمتر مقدار و داشته یریگاندازه یهامدلبرای  مناسب درونی پایداری از نشان سازه هر برای ۵/۵

از  باالترها سازه برای ترکیبی پایایی مقدار ۰جدول  به توجه بادر پژوهش حاضر . دهدیم نشان را پایایی وجود
 است. آمدهدستبه 8/۵

 
  پرسشنامه یرهایمتغ ییایپا ریمقاد .۰جدول 

 (< 7/0CR) پایایی مرکب (< 7/0Alpha) آلفا کرونباخ تعداد سؤاالت نام متغیر

 8۰3/۵ ۵8۵/۵ ۰ تغییر استراتژیک

 ۱۵۵/۵ 844/۵ 4 یادگیری سازمانی

 841/۵ /.۵۱۵ ۰ پویایی محیط

 ۱۵۵/۵ 8۵۴/۵ 8 عملکرد سازمان

سازه  ییروا یبررس یبرادر این مطالعه . ی(دییتأتحلیل بارهای عاملی نامه )شپرسوایی سازه ر

آشکار  ریهر متغ یعامل بار دیمنظور با نی. به اشودیاستفاده م یدییتأ یعامل یبارها لینامه از تحلشپرس
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متغیر  یهاهیشود و ارزش هریک از بارهای علمی گو یمدل( بررس یرهایمکنون )متغ ریها( بر متغ)پرسش

میزان بارهای عاملی برای  4 جدولدر ادامه و در  .[۵3] ؛[3۱] باشد ۰/۵ یمساو ایتر بزرگ ستیبایمربوطه م
 .استمشاهده متغیرهای پژوهش تحقیق قابل یهاهیگو

 
 یدییتأ عاملی تحلیل .4جدول 

 نتیجه بارعاملی T-value کد گویه متغیر

 

 تغییر استراتژیک

1Q 3۵4/14 ۵۵1/۵ دییتأ 

2Q 133/1۱ ۵۱۱/۵ دییتأ 

3Q ۵۱۵/8 4۴۵/۵ دییتأ 

4Q 1۴۰/۴4 83۰/۵ دییتأ 

5Q 43۴/13 ۵۱8/۵ دییتأ 

 پویایی محیط

6Q ۵۴۱/۴۴ ۵۱۰/۵ دییتأ 

7Q 3۴۵/۱ 4۵3/۵ دییتأ 

8Q ۱41/1۱ ۵44/۵ دییتأ 

9Q ۱4۰/13 ۵8۴/۵ دییتأ 

10Q 4۰۴/1۱ ۵44/۵ دییتأ 

 

 یادگیری سازمانی

11Q ۵۰3/1۵ ۵8۰/۵ دییتأ 

12Q ۵۱1/۴۱ 8۴۱/۵ دییتأ 

13Q ۵3۵/۱ 44۵/۵ دییتأ 

14Q ۱۱۱/13 ۵8۵/۵ دییتأ 

15Q ۴۱۰/1۰ ۵۵3/۵ دییتأ 

16Q 8۴8/۴۵ 818/۵ دییتأ 

 عملکرد سازمان

17Q ۵4۴/1۵ 4۰3/۵ دییتأ 

18Q 4۱3/1۴ ۵۵۱/۵ دییتأ 

19Q ۰1۱/1۵ ۵۱3/۵ دییتأ 

20Q 8۴۵/1۰ ۵۱۱/۵ دییتأ 

21Q ۱8۰/1۱ ۵8۱/۵ دییتأ 

22Q ۱۱4/۴3 811/۵ دییتأ 

23Q ۰۴1/۴۴ ۵8۰/۵ دییتأ 

24Q ۱۱۵/8 ۰4۱/۵ دییتأ 

لذا، دهد؛ یم انرا نش یمدل ساختارمناسب بودن شده و  روایی سازه یکی از انواع برازش مدل نیز محسوب
 ۰/۵باالتر از  ی تحقیقرهایمتغی مرتبط با هاسنجهشود، تمامی مقادیر مالحظه می 4که در جدول  طورهمان
 شتریب حاضر پژوهشدر  میان متغیرهای آشکار و مکنونروابط مربوط  تمامیدر  آمارۀ تیهمچنین مقادیر  بوده و

مستقل و وابسته موجود در  یرهایمتغ نیکه روابط ب شودیاستنباط م گونهنیا ،لذا؛ آمد دست به ۱4/1از مقدار 
 .استدرصد معنادار  ۱۰ یدر سطح خطا تحقیق مدل

 یرهایپنهان توسط متغ ریمتغ نییتب زانیسنجش م ،همگرا ییاز شاخص روا منظور. روایی همگرا
 یبرا یشاخص [۴۰]توسط فورنل و الرکر  AVEاستخراج شده  انسیوار میانگین اریآن است. مع ریپذمشاهده

سازه را با  کی یهمبستگ زانیشاخص م نیتر اساده انیبه بو  شد شنهادیپ یریگمدل اندازه یسنجش اعتبار درون



 611  یبر عملکرد سازمان یطیمح ییایو پو یسازمان یریادگیبا  کیاستراتژ رییتغ ریتأث

روایی همگرا  [۰۱] 1رینگلِ و هِیر ،ساراِشدِتای از همطابق با مطالع. کندبیان میدهنده خود نشان یهاشاخص

 .است باالتر ۰/۵مقدار  بیشتر از ۵ مطابق جدول
 

  پژوهش( یها افتهی) مقادیر میانگین واریانس استخراجی .۵جدول   

 (AVE) متغیر

 ۰3۱/۵ تغییر استراتژیک

 4۵1/۵ یادگیری سازمانی

 ۰۰4/۵ پویایی محیط

 ۰31/۵ عملکرد سازمان

 وایی واگرار

 ترین راه اظهارمطمئن HTMT3ی ضریب محاسبه [۴8] ۴رینگله و سار اِشتِت ،هنسلرای از بر اساس مطالعه

و یا  8۰/۵آمده کمتر از مقدار  دست که ضرایب بهصورتی در 8جدول  . در این روش،استنظر درباره روایی واگر 
  دارد. باشد، بین دو سازه انعکاسی روایی واگرا وجود ۱/۵و  8۰/۵مقداری بین 

 
 پژوهش( یها افتهی) ماتریس سنجش روایی واگرا  .8جدول 

 یادگیری سازمانی پویایی محیط عملکرد سازمان تغییر استراتژیک متغیر

 - - - - تغییر استراتژیک

 - - - 8۱۵/۵ عملکرد سازمان

 - - 8۵۵/۵ 81۱/۵ پویایی محیط

 - ۵۵1/۵ 84۴/۵ 8۵4/۵ یادگیری سازمانی

 ضرایب ساختاری بررسی مدل برازش بررسی برای ی ضروریارهایمعاز جمله . (2R) نییتع بیضر معیار
 بخش و گیریاندازه بخش کردن متصل در مدل است. این معیار برای زادرون مکنون متغیرهای به مربوط  تعیین

به  است.زا درون متغیر یک برزا برون متغیر یک تأثیر بیانگر ورفته  کار بهساختاری  معادالت یسازمدل ساختاری

مقادیر ضعیف، متوسط و قوی ارزیابی  عنوانبهبه ترتیب  4۵/۵و  33/۵، 1۱/۵سه مقدار  [1۱] ۱عقیده چین
 جدول درو  در ادامهضریب تعیین  مقادیر در این مطالعه .است بهتر برازش از نشان آن مقدار بودن زیاد شوند.می

 .است مشاهده قابل ۱
و  1۰/۵، ۵۴/۵مقادیر و  کندیمی مدل را مشخص نیبشیپقدرت این معیار .(2Q) 5گیسر-عیار استون م

از طریق بررسی دو شاخص   2Qمعیار  .[۰۱] شوندمقادیر ضعیف، متوسط و قوی ارزیابی میبه ترتیب  3۰/۵

این معیار در تحقیق  نتایج برازش. شودبیان می و شاخص اعتبارسنجی حشو یا افزونگی اعتبارسنجی اشتراک
ی هاسازه قوی بینیپیش قدرت از نشان ،راستا نتایج اینقرار داده شده است. در  ۱ حاضر در ادامه و در جدول

 .کندیم تأیید دیگر بار را پژوهش ساختاری مدل مناسب داشته و برازش های وابستهسازه برمستقل مدل 

 

 
 Sarstedt, Ringle & Hair..1  

  Henseler, Ringle & Sarstedt. .2  
. Heterotrait Monotrait.3 

 Chin..۰ 

Stone. - Geisser.5  
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  پژوهش( یها افتهیمدل ) تیفیک یکل یارهایمع .۱جدول 

 ضریب تعیین مکنون یرهایمتغ
)

2
(R 

 شاخص اشتراک
CV Com 

 شاخص حشّو
CV Red 

 ۴۴8/۵ 31۵/۵ ۱۰۵/۵ تغییر استراتژیک

 - 33۵/۵ - پویایی محیط

 ۴۵1/۵ ۱3۱/۵ ۱44/۵ یادگیری سازمانی

 34۵/۵ 3۱۱/۵ ۵۴۵/۵ عملکرد سازمان

 

 (GoF) معیار نیکویی برازش

ضرب میانگین مقادیر شاخص اشتراکی در ضریب تعیین توان با محاسبه جذر حاصلمالک کلی برازش را می
راه حلی عملی  PLSشاخص نیکویی برازش در مدل  ،(۴۵۵۱) 1هاوس و همکارانتنن اعتقادبه دست آورد. به 

کند های مبتنی بر کوواریانس عمل میهای برازش در روشبرای بررسی برازش کلی مدل بوده و همانند شاخص
  .[۴۱] صورت کلی استفاده کردبه PLSتوان برای بررسی اعتبار یا کیفیت مدل و از آن می

به  توجه که این عدد بااست  ۱۱۱/۵این معیار برابر است با مقدار در پژوهش حاضر ، زیربا عنایت به رابطه 
، نشان از برازش کلی قوی GoFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای به 34/۵و  ۴۰/۵و  1/۵سه مقدار 

توان نتیجه گرفت که مدل مفهومی پژوهش از میآمده  دست ضرایب بهبه مدل مفهومی دارد؛ بنابراین، باتوجه
 .استبی برخوردار برازش خو

 

GoF=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × R 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑟𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = ۱۱۱/۵ 

 
 یشناختتینظر اطالعات جمع نقطه در ابتدا جامعه پاسخ دهندگان از 1۵مطابق با جدول پژوهش این در 

پژوهش  یرهایاز متغ کیدر ارتباط با هر هاآنرات نظ در ادامه سپس وشده  شیپا( التیتحص ت،ی)سن، جنس
 .گرددیم بررسی

 
 دهندگانپاسخ شناختی جمعیت هایویژگی .1۵جدول 

 درصد فراوانی فراوانی وضعیت متغیر

 جنسیت
 ۵3/۴۴ ۴4 زن

 ۱4/۵۵ ۱۴ مرد

 سن

 ۰۴/۱1 ۱۱ سال ۱۵تا  3۵

 41/۱4 ۰۰ سال ۰۵تا  ۱1

 84/11 1۱ ۰۵باالتر از 

 تحصیالت
 ۵۵/۰4 4۵ کارشناسی

 ۴۴/۱3 ۰1 کارشناسی ارشد و باالتر

 فعالیتسابقه 

 1۵/14 1۱ سال و کمتر 1۵

 ۱۰/۱۵ ۰4 سال 1۰تا  11

 ۱۱/34 ۱3 سال 1۰بیشتر از 

 

 
 Tenenhouse et al.1 



 616  یبر عملکرد سازمان یطیمح ییایو پو یسازمان یریادگیبا  کیاستراتژ رییتغ ریتأث

 یهاهیفرض یبخش به بررس نیدر ا ،جامعه آماری یهاپاسخ فیبعد از توص. های پژوهشبررسی فرضیه

از  هاهیجهت آزمون فرضبخش  نیدر ااستفاده در پژوهش پرداخته شده است.  مطرح شده و آزمون آماری مورد
 Smart-PLS  افزارنرماز  استفادهبا پارامترها  یحاصل از برازش مدل در حالت معنادار تی مقدار احتمال 

 ۱4/1سطح برابر با  نیدر ا یداریدرصد است، عدد معن ۱۰موردنظر  نانی. از آن جا که سطح اطمپردازیممی3

که خارج از  یریو مقاد هیرد شدن فرض هیرند در ناحی( قرار گ-۱4/1، ۱4/1که در بازه ) یریمقاد ن،یبنابرا ؛است
متغیر یادگیری  یانجینقش م یبررس یدر پژوهش حاضر برا همچنین .باشندیم رشیمورد پذ رندیبازه قرار گ نیا

چند در این روش برای شناخت وجود متغیر میانجی،  د.شو( استفاده می1۱84) 1از روش بارون و کنی سازمانی
. شودیید میأت متغیر گریمیانجینقش د، نباش برقرار الزم طوشره همگیرد و چنانچه مرحله رگرسیون صورت می

مستقل انجام شود و سپس در  ریمتغ یبر رو یانجیم ریرگرس نمودن متغ ستیبایروش در ابتدا مبر اساس این 
، رگرس نمودن آخرو در مرحله  ردیانجام گ یمستقل اصل ریمتغ یبر رو یوابسته اصل ریادامه رگرس نمودن متغ

 نقش، همچنین ردیگیم رتزمان صوبه شکل هم یانجیو م یمستقل اصل ریمتغ یبر رو یوابسته اصل ریمتغ
 بر متغیر وابسته نداشته باشند یهیچ تأثیر آخرله که متغیر مستقل در معاد شودیم جادیا یکامل زمان گرییمیانج

سازمانی متغیر یادگیری  جزئی گریمیانجینقش  ،11 مطابق جدولنتایج حاصل بر اساسدر این مطالعه لذا،  ؛[13]
  .شودمحاسبه می ۰و  ۴ هایضرب ضرایب مسیر فرضیه و ضریب مسیر در این حالت از حاصلشد  تأیید

 
 پژوهشهای فرضیهنتایج  خالصه .11جدول 

 آزمون نتیجه مسیرضریب  t-value مقدار هافرضیه ردیف

 تأیید فرضیه ۴8۵/۵ 8۰8/3 یعملکرد سازمان ← تغییر استراتژیک 1

 تأیید فرضیه 48۴/۵ 4۵1/1۴ ییادگیری سازمان ← تغییر استراتژیک ۴

 تأیید فرضیه 4۵4/۵ ۱83/1۴ تغییر استراتژیک ← پویایی محیطی 3

 تأیید فرضیه 3۵1/۵ 3۴3/۱ یعملکرد سازمان ← پویایی محیطی ۱

 تأیید فرضیه 3۵8/۵ ۰۰3/۱ یعملکرد سازمان ← یادگیری سازمانی ۰

4 
 ←یادگیری سازمانی ← تغییر استراتژیک

 یعملکرد سازمان
 تأیید فرضیه ۴۰۵/۵ -

 عدم تأیید فرضیه -۵۵۵/۵ ۵۴3/1 گر پویایی محیطیاثر تعدیل ۵

 

 

 
 Baron and Kenny..1  
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 به ضرایب مسیر در روابط بین متغیرها )پافته های پژوهش(. مقادیر مربوط ۴شکل 

 

 
 در روابط بین متغیرها )یافته های پژوهش( t. مقادیر مربوط به آماره 3شکل 

 
  و پیشنهادها نتیجه گیری .5

. در این استبر عملکرد سازمان  کیاستراتژ رییتغ بررسی تأثیر ولافرضیه  هدف از آزمون در پژوهش حاضر

  و عملکرد سازمانی دارد کیاستراتژ رییتغراستا، نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از وجود رابطه معناداری میان 
بوده و این اثرگذاری از نوع مثبت و فزاینده  اثرگذار، تغییر استراتژیک بر عملکرد سازمانی مطالعه موردنمونه  لذا

گل، جانسون و  ؛[۱۰] محمد این فرضیه با نتایج مطالعاتشود. نتایج فرضیه شماره یک تأیید می ،نی؛ بنابرااست
نارنجوگیل و  . از طرفی نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیقاستهمسو  [۵۴] تِرین و اوکونور و [۴4] راشید

 جایگاه و هاقابلیت از که دشویم شنهادیپملت ارشد بانک  مدیرانبه در این راستا  .ی نداردهمخوان [۰۵] همکاران
در  تغییرات استراتژیک موقعبرای اعمال به الزم منابع صیتخصاتخاذ تصمیمات و  جهت در خود استراتژیک

 در جهت بانکساختن  با همراه تا استفاده کرده گرددی میسازمان یو ساختارها ندهایفرآ در رییتغ که شاملبانک 
 یفناور توسعه ضمن ،صنعت خدمات مالی در دیجد یاندازهاچشم ونو  یهایفناورهمچنین در قوانین و  راتییتغ

به  شده یسازیخدمات شخصارائه همچنین و  سبد خدمات در تنوعایجاد با  ،در بانک اطالعات و ارتباطات
و  هبهبود در عملکرد سازمانی بانک شددر نهایت باعث حفظ مزیت رقابتی و نیازهای جدید مشتریان پاسخ داده و 

اده محیط بازار خود را شکل د یترفعال شکلبهبانک در قیاس با رقبا،  تا سازندنیز فراهم را این امکان همچنین 
 د.ده بروزرا از خود  یواکنش مناسب ندهآیدر  راتیینسبت به تغ قادر باشد و

. در این استبر یادگیری سازمانی  کیاستراتژ رییتغ بررسی تأثیردوم  دف از آزمون فرضیههتحقیق این در 
و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجود  کیاستراتژ رییتغراستا، نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که میان 

بوده و این  اثرگذار، تغییر استراتژیک بر یادگیری سازمانی مطالعه مورددارد و این بدین معنی است که در نمونه 
شود. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج ، فرضیه شماره دو تأیید مینی؛ بنابرااثر از نوع مثبت و فزاینده است

در  کیاستراتژ اترییاعمال تغنجا که آاز  ،؛ بنابراینی داردهمخوان [۴1] دانیش و همکاران و [۱۰] مدمح همطالع
 تا در شودیباعث ماین امر خواهد داشت،  یرا در پ یسازمان یندهایساختار و فرا ،یریگدر جهت رییتغ ،بانک

جدید و و دانش  هامهارت یریادگیبه  یسازمانمختلف  سطوحدر  افراد تمایل راستای تغییرات اعمال شده،
تسریع  تسهیل ودر نتیجه آن شاهد که  ابدی شیافزاتجربیات حاصل از فرایند تغییر  یگذاراشتراکهمچنین 

 طیاز شرا قیدق لیبا تحل مدیران بانک ملت تا شودیم شنهادیپدر این راستا . یم بودخواه یسازمان یریادگی ندیفرا
 کیاستراتژ راتییجهت اعمال به موقع تغ یزیربرنامه به رییموفق تغ یهاو مدل اتیس تجرباو بر اس یطیمح



 611  یبر عملکرد سازمان یطیمح ییایو پو یسازمان یریادگیبا  کیاستراتژ رییتغ ریتأث

فرایند یادگیری سازمانی سرعت بخشیدن به باعث آوردن سازمان،  تا بدین وسیله عالوه بر به حرکت در پرداخته

 بهبود در عملکرد سازمانی بانک را در پی خواهد داشت. متعاقباً که دهش

بررسی تأثیر پویایی محیط بر تغییر استراتژیک است. در این راستا  فرضیه سومهدف از آزمون  مطالعهدر این 
و تغییر استراتژیک رابطه معناداری وجود  ینتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که میان دو متغیر پویایی محیط

ده و این اثر بو اثرگذاربر یادگیری سازمانی  ی، پویایی محیطمطالعه مورداین بدین معنی است که در نمونه  و دارد
ونگ  شود. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایجتأیید می سوم، فرضیه شماره نی؛ بنابرااز نوع مثبت و فزاینده است

تا شود بانک ملت پیشنهاد میو مسئوالن  رانیمددر این راستا به . استهمسو  [۵8] یانگ و [۵۵] و همکاران

با ایجاد یک سیستم کنکاش در بانک،  کیاستراتژ راتییاعمال تغ یدر راستا یزیراز هرگونه برنامه شیپ
 یزیربه برنامهی را فراهم کرده و سپس طیمح یهاییایپوو نوع  زانیممحیطی، امکان کسب اطالع دقیق از 

از  یتوجهقابل زانیوکار از مکسب طیچنانچه مح نیهمچن .بانک بپردازند در کیاستراتژ راتییجهت اعمال تغ
به  اعمال نسبت به تحقیق و توسعه ی ونگرندهیمبتنی بر آ یزیربرخوردار هست، تالش شود تا با برنامه ییایپو

واکنش نشان  ی بانکرقابت تیموجود در جهت حفظ مز یهاییایپو در جهت پاسخ به کیاستراتژ راتییتغموقع 
 .دهند

پویایی محیط بر عملکرد سازمان است. در این راستا  بررسی تأثیر چهارم هدف از آزمون فرضیه این مطالعهدر 
نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که میان پویایی محیط و عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و این 

بوده و این اثر از نوع مثبت و  اثرگذار، پویایی محیط بر عملکرد سازمانی موردمطالعهکه در نمونه  استبدین معنی 
 م،یحال ؛[۱۰] محمد مطالعهاین فرضیه با نتایج شود و نتایج ، فرضیه شماره چهار تأیید مینی؛ بنابرازاینده استف

بانک  ریتدر این راستا به تیم مدی. همخوانی دارد [۰۴] اُکی یو و [۱] آکگول، گُزلو وتاتگلو؛ [13] و حاک ریجهانگ
و  راتییمستمر تغ طوربه  ،بررسی عوامل اثر گذار بر عملکرد سازمانی بانکدر تا شود ملت پیشنهاد می

را رصد  المللیداخلی و بین یبانکداردر صنعت موجود  ی تکنولوژیهاپویاییاز جمله  محیطی هایتخصوصی
حفظ عالوه بر قادر باشند  ،یطیمح داتیبه تهد یدهدر پاسخ ینسب یتا ضمن برخوردار بودن از آمادگکرده 
 انیدر م یتمندیرضا جادیاجهت  درگرفتن از رقبا  یشیبه وجود آمده در جهت پ یهااز فرصت ،یفعل انیمشتر
 .استفاده نمایند دیجد انیکسب مشترو همچنین  انیمشتر

در این  که بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان است پنجم هدف از آزمون فرضیه تحقیق این در 
دهد که میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان رابطه معناداری راستا نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می

است و  اثرگذار، یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان مطالعه موردوجود دارد و این بدین معنی است که در نمونه 

شود. نتایج حاصل از این فرضیه با نتایج تأیید می پنجیه شماره ، فرضنی؛ بنابرااین اثر از نوع مثبت و فزاینده است
رِحمان، بِهاتری و  و [۱۰] محمد ؛[4۵] ساویتری و اینتاردو ؛[4۰] سومرو، مانگی و شاه ؛[۱] الشماری همطالع

هر چه تالش برای دستیابی توان نتیجه گرفت در نمونه مورد مطالعه می ،بنابراین ؛استهمسو  [۰۵]چااودحری 
آن عملکرد سازمان نیز ارتقاء  یبه اطالعات، دانش و مهارت از سوی کارکنان و مدیران بانک بیشتر باشد در پ

ضمن ترویج  شود تاپیشنهاد می آموزش بخش رانیمد هیژوبه ،به مدیران بانک ملتدر این راستا  .ابدییم
 ییشناسا بهتحقیق و توسعه  هایواحد با کمک ی،سازمان تجربیات و دانش یگذاراشتراکفرهنگ یادگیری و 

آموزشی به ی هادوره یبرگزار قیطرو از داخته پرالزم است بانکی  فیانجام وظا یبرا ندهیکه در آ ییهامهارت
در جهت ارتقا توانمندی  هابه یادگیری این مهارت تشویق افرادهمچنین و  رقابتی ایجاد فضایبا و ای شکل دوره

   اقدام نمایند. کارکنانتخصصی های و قابلیت

متغیر یادگیری سازمانی  بر عملکرد سازمان از طریق کیاستراتژ رییتغ بررسی تأثیرهدف  در فرضیه ششم
و عملکرد سازمان از طریق یادگیری  کیاستراتژ رییتغتحلیل مسیر نشان داد که میان است. در این راستا نتایج 
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در جزئی  گریمیانجی، یادگیری سازمانی از نقش مطالعه مورددر نمونه  لذامعناداری وجود دارد.  سازمانی رابطه

نتایج  ه و، فرضیه شماره شش تأیید شدنیبنابرا؛ رابطه میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمان برخوردار است
و مسئوالن  رانیمد تا شودیم هیتوص ،بنابراین ؛همسو است [۱۰]حاصل از این فرضیه با نتایج مطالعه محمد 

عنوان به یازمانس یریادگی ندیبه فرا کیاستراتژ راتییاعمال تغ درجهت یزیراز هرگونه برنامه پیشبانک ملت 
و  کاهش مقاومت کارکنان، افرادهر چه بیشتر همراه ساختن با  تا بدین وسیله کردهمهم توجه  تیاولو کی

در این راستا  محقق سازند. راتییتغ را نسبت بهسازمان  شتریهر چه ب یریپذانعطاف و ی تغییراهنهیهزکاهش 

 وکارکنان  یهامهارت تیتقو یی وافزادانشجهت  دردانش  تیریمد یهاسامانه یراه انداز باشود تا پیشنهاد می
 یارتقابا انتقال تجربیات باعث  ،های پیشرودر بانک دعوت از مدرسان با تجربه و کارشناسان خبرههمچنین 

 و بانک شونددر ی سازمانی ریادگی سرعت بخشیدن به فرایندو در نهایت ی کارکنان و تخصص یشغل یهامهارت
ی جهت طیمح طیبه شرا توجه را با کیاستراتژ راتییتغ رنده،یادگیسازمان  کیبانک به سمت  تیهدابا در نهایت 

تا ارتقاء در عملکرد سازمانی بانک در میان مدت و دراز مدت  ندیاعمال نما حفظ و یا ایجاد مزیت رقابتی در بانک
 .حاصل شود

پویایی محیط بر رابطه میان  گرلیتعد اثربررسی تأثیر معناداری  تحقیق این در هفتم فرضیههدف از آزمون 
 پویایی محیط، رابطه که دهدیمتحلیل مسیر نشان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمان است. در این راستا، نتایج 

میان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمان  رابطهکند و تعدیل نمی و عملکرد سازمان را کیاستراتژ رییتغمیان 
فرضیه با نتایج نتایج . شود، فرضیه شماره هفت تأیید نمینی؛ بنابرااستمتغیر پویایی محیط  گریتعدیلتحت اثر 

هم خوانی  [۴4] گل، جانسون و راشیدی با مطالعهنتایج  که و این در حالی است استهمسو  [۱۰]محمد مطالعه 
در جامعه آماری مورد  ی محیطیهاپویایی میزان و نوع این واقعیت است که انعکاساین فرضیه نتیجه  ندارد؛ لذا،

ثر واقع مؤمیان تغییر استراتژیک و عملکرد سازمانی  اثرگذاری رابطهتواند بر شدت که نمی است به شکلیمطالعه 
میان  شدت رابطه بر های اثرگذارمؤلفه ی و ارزیابیبررس در ملت بانک رانیمد تا شودیم هیتوص ؛ بنابراین،گردد

  .شوندمتمرکز  طیمح ییایپو گرتعدیل اثر برکمتر  ،بانک یعملکرد سازمان و کیاستراتژ رییتغ

تر و با حجم نمونه بزرگ بررسی مدل مفهومی این تحقیق آتی تحقیقات درتا  شودمی توصیهدر انتها 
همچنین  .اطمینان باالتری برخوردار شوندگیرد تا نتایج حاصل از قابلیت  تر صورتمحدوده جغرافیایی وسیع

خدماتی و یا  صنایع سایردر  مشترک یعلمپیشینه  جادیو ا رهایمتغ شتریب یبررس جهت توانندتحقیقات آتی می
آتی محققان به بررسی روابط میان  هایپژوهششود در پیشنهاد می. همچنین گیرندتولیدی مورد بررسی قرار 

نامه از مصاحبه شهای آماری کیفی و یا آمیخته بپردازند و عالوه بر ابزار پرسبا استفاده از روش تحقیقمتغیرهای 
آتی با استفاده از سنتز پژوهی روابط میان تغییر  هایپژوهششود تا . همچنین توصیه مینیز استفاده گردد

که پژوهش حاضر به شکل به این توجه مورد بررسی قرار دهند. از طرفی بارا استراتژیک و عملکرد سازمان 
های مطالعات طولی روابط میان تغییر استراتژیک شود تا با استفاده از روشگرفته است، توصیه می مقطعی انجام

 یافت.تری دستو سایر متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به نتایج و اطالعت جامع
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