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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منااب اساااسی و بابتیات یاای یر
سازماسی با عمتکری کارکنان میباشد .پژوهش حاضار ازسظار هادف کااربری و ازلحاا ساع
پژوهش تعصیفی -تحتیتی از سع همباتگی باعی .جامعاه آماار شاامک کتیاه کارکناان شارکت
تعزی سیرو برق خراسان شمالی به تعدای  191سفر و سمعسه طبق فرمعل کعکران  121سفر و روش
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مناب اسااسی هاسا و ااسا
عمتکری هرسی و اسمیت  )1991جم آور شد .روایی پرسشنامههاا از ساع محتاعایی باعی کاه
معری تأیید اساتید و خبر ان برار رفت .برا تجهیهوتحتیاک یافتاههاا یر بشاش آماار اساتنباطی
برا تجهیهوتحتیک یایهها و تعمیم ستایج از آزماعن ضاریه همبااتگی پیرساعن و ر رسایعن باه
کمک سرمافهار آمار  SPSS21استفایه شد .ستایج سشان یای که بین مدیریت اساتراتژیک منااب
اسااسی و بابتیت یای یر سازماسی با عمتکری کارکنان شرکت تعزی سیرو برق خراسان شامالی
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کارکنان را پیشبینی میکند.
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 .1مقدمه
،دتردی ،طراود یک ا،وراتژی منا،ب ،،

،ر امنریزی ،رای اجرای ب ،ن مرفقیت

یک ،اجما مدا اام. ،همچنین ،ر امنریزی ،رای اجرای ا،وراتژی یز اگرر ،را یرک
یکد اج دغ،غنهای مهم ،اجما ها در ،الیا اخیر چمر مد اجرای مؤثر ا،وراتژی ،ردع
ا،ت .اهمیت این مد من قود ر شنتر مدشرد کن ،،ا یم ،ر ا،ا

،رر،دهای صررت

گرفون اغمب ،اجما ها در تحقق ا،وراتژیهای خرد ،ا شکدرت مراجرن شر،عا ر. ،در
کارر ما یز مد مۀ اجرای ا،وراتژی ،نخصرص ،رای ،اجما هاید کن گابهاید در مدیر
تفکر ،ر امنریزی ا،وراتژیک ،رداشونا  ،چالش،را میز ،ردع ا،ت؛ در این میا تیش
در جهت ول مد من اجرای ا،وراتژی ،نخصرص ،ا تمرکز ،ر ،اجما های معظم مؤثر
در اقوصاد کارر کن اج ،دور منا،بد درجمینۀ مباوث ا،وراتژیک ،رخرردار  ،مدترا ر،
،دیار مفی ،راهماا اقع شرد ( امرر )9911؛ ،نا،راین یکد اج شاخنهای م،یریت کرن
در دهن های اخیر جایماع ،ااهمیود در ظاب م،یریت ،ن د،ت ب ردع م،یریت ا،وراتژیک
منا،ع ا دا د 9ا،ت .مفهرب م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا دا د اج ا ایل دهن هاواد مییدی
معرفد ش ،ه،ف اج ب ارائن ر شهاید ،رای م،یریت کارکنرا

کمرک ،رن ،هبررد

وممکرد ،اجما ا،ت (،ر،راید پاک،امن .)9911
اج ظر ترا

0

همکارا ( )9111م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا دا د وبارت ا،رت اج

مرتبط ،اخون م،یریت منا،ع ا دا د ،اه،ف های کرتراع مر،ت ،من،مر،ت ا،روراتژیک
،رای ،هبرد وممکرد ،اجما

ایااد فرهنگ ،اجما د کن ،ورا ا عطاف پذیری خیقیت

را تقریت کرد؛ ،نا،راین تمفیق ا ،یان م،یریت ا،وراتژیک ،را مر،یریت منرا،ع ا درا د
،اوث مدشرد کن ،ن منا،ع ا دا د ،نونررا منرا،ع ا،روراتژیک مریدرون شررد .در ایرن
1 Strategic Management of Human Resoirces
2 Tras
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صررت ضر رت ،رخررداری فراتر اج ،ایر ورامل ترلی ،را الزامد مد،راجد دخالرت
داد تصمیمات مر،رط ،ن امرر ا دا د را در شکلگیری ا،وراتژیهای ومر،ع ،راجما
اجوناب اپذیر مد،اجد (ر،ررلد همکرارا  .)9919کراپی

ررترر  )0222( 9در
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 54مطالعاتاا دریافون ،کن  12درص ،ومّت شکدت م،یرا ارش ،اجراید در امریکا ور،ب
ترفیق ب ها در پیادع،اجی ا،وراتژی ا،ت

چن ،ما ع ومر،ع درراع تحقرق

اجررای

ا،وراتژیها را اب ،رد  ،کن وبارتا  ،اج :اغمب ،اجما ها ،رای اجرای ا،وراتژی خررد
یک ،یدوم ر،مد ،ار ،؛ تنها  12درص ،اج ،اجما ها ،ردجن را ،رن ا،روراتژی خررد
موصل کردعا ،؛ تنها  92درص ،اج ،اجما ها ،یدوم پاداش وقرق

د،ومزد خرد را

،ن ا،وراتژی مرتبط کردعا ،؛ کمتر اج  92درص ،کارکنا ا،وراتژی شرکت خرد را درك
مدکنن،؛  25درص ،تیمهای اجراید کمور اج یک ،اوت در ماع را ،ن گفت گر در،رارع
ا،وراتژی اخوصاص دادعا  .،هرچن ،هر یک اج م،یرا در دامنن قممر تخصص معیند
فعالیت مدکنن ،لیکن مد رلیت ا،ا،د ماورك کمین م،یرا یل ،ن ه،فهای ،اجما
اج طریق ا،وفادع مؤثر اج منا،ع ا دا د مالد ا،ت .م،یرا ارشر، ،رر ا،را

شرناخت

محیط کی محیط صنعت بگاهد اج ترا ایدهای مالد ا دا د مر،دن خرد راعهای
مخومف د،تیا،د ،ن ه،فها را ،رر،د مدکنن ،اج میا ب ها راع یا راعهای منا،بتر
را ،رمدگزینن( ،محم،ی اصل همکارا .)9911
در وا واضر در ورجع رفوار ،اجما د م،یریت ا،وراتژیک یرادگیری ،راجما د

0

ترجهات جیادی را ،ن خرد جمب کردع ا،ت .یاج ،اجما ها ،ن ،راجگاری ،را تیییررات
محیطد مفهرب یادگیری ،اجما د را ،نگر ن ای ر جافز

پراهمیت ،اخون ا،ت، .ر،یهد

ا،ت هما گر ن کن یادگیری ،رای رش ،افراد ا،ا،د ا،ت ،رای ،اجما ها یز اهمیرت
جیادی دارد (هاشمد همکرارا  .)9911یرادگیری ،راجما د در ،دریاری اج جمینرنهرا
1 Kaplan & Norton
2 Organizational Learning

تعریفش،ع ا،ت اما جنبن اصمد ب تعریف مر،رط ،ن یادگیری جمعد مد،اش ،کرن در
،اجما مطرح مد،اش .،یادگیری ،اجما د فراینر،ی ا،رت پریرا کرن ،راجما را قرادر
مد،اجد تا ،ن،روت ،ا تیییر ،اجگاری یا .،،اج ظر ژا گ

9

همکارا ( )0221این فربین،

یادگیری پریا ،اش( ،کهن،ا جیر،ی همکرارا  .)9911گررمز

0

همکرارا ()0225

،رای ایااد تر،عن قا،میت یادگیری ،اجما د چهار شرط را ضر ری دا درون،؛ الرف-
تعه ،م،یریت کن م،یریت ،اجما ،ای ،پاورا ن محکمد ،رای یادگیری ،راجما فرراهم
،اجد اج ،ر امنهای یادگیری ،اجما د ومایت پاویبا د مای،؛ ب -دیر، ،یدرومد
کن در ب یک هرش جمعد ،رای ماع ،یدومد ،ن ،اجما

جرد چاما ،اج ماورك

،ین کارکنا ،اجما ضر ری ا،ت؛ ج -فضای ،اج بجمایارمری کرن در ب ،راجما
،رای جا افواد یادگیری ،نونرا یک منبع منا،ب ،رای ایااد مزیت رقا،ود یاجمنر،
ذهنیت ،اج رفوار بجمایامری مد،اش،؛ د -ا وقا
،اجما یاجمن ،تر،عن دا رش ،راجما د ،رر ا،را

یکپارچن،اجی دا رش کرن در ب
ا وقرا

یکپارچرن،راجی دا رش

کدبش،ع فردی مد،اش( ،کریمد همکارا .)9911
قا،میت یادگیری خمق کدب ا وقا

یکپارچن ،اجی دا ش ،رای ا عکا

مرفقیرت

ج،ی، ،ا دی،گاع ،هبرد وممکرد کارکنا  9ا،ت (خرر،ن،ی همکارا ، .)9911ا ترجن
،ن افزایش ر جافز

رقا،ت میا ،اجما هرا در را،روای ترجرن ،رن تیییرر تحرر

،اجما د هر ،اجما د ،ن د با ب ا،ت کن وممکرد مؤثرتری داشون ،اشCurrie et al, ( ،

 .)2012ماتا ی،لر )0229( 1وممکرد را ونرا ارجشهای کمد مرررد ا وظرار ،راجما اج
تکنهای مازای رفواری مددا  ،کن یک فرد در طر یک د رع ماخص اج جما ا اراب
1 Zhang
2 Gomez
3 Staff Performance
4 Motowidlo
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مدده، .،ن وقی،ع ،ایرج ر ( )0222وممکرد افراد در یک مرقعیت مدترا ر، ،رنونررا
ویان ارتباط موقا،ل ،ین تیش ترا ایدها

ادراکات قش تمقد شررد ( Byars & Rue,

 .)2008فق،ا یا ضعف وممکرد امکا تباد اطیوات الجب را ،رای رشر ،تر،رعن
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، 54هبرد فعالیتهای یک ،اجما غیرممکن کردع جمیننهای ،ر ج ،حرا های م،یریود را
در ب ها افزایش مدده ،کن ت،ا ب ب ا حری یرا شکدرت ،راجما را ،رن د برا دارد
(مطمبد رکا د ، .)9915اجما ،ا وممکرد ،اال در یک د رع جما د ،من،م،ت اج طریق
ترا اید ا طباق منا،ب ،ا تیییرات

اکنش ،ریع ،رن ایرن تیییررات ایاراد ،راخوار

م،یریت مدنام ه،فمن، ،هبرد مدومر قا،میتهای کمی،ی رفوار منا،ب ،ا کارکنا
،نونرا اصمدترین داراید ،ن وایاد ،هور اج ،اجما های همتراج خرد د،رت مردیا،ر،
(وبا،یا

همکارا  .)9911وممکرد افراد اج یک،ر مدترا  ،راع مرفقیت ،راجما را

مد ،د کنر )Aguinis et al, 2012( ،اج ،رری دیمرر ،رنونررا ونصرری رقرا،ود
راهبردی در وفظ ،قای ،راجما

افرزایش ،هررع ری ایفرای قرش مایر( ،ودرمری

،اجمرا د همکارا ، .)9912ر این ا،ا

،اجما ها اگزیر ،رن اجررای ،ر امرنهرای

ارجیا،د وممکرد مد،اشن .،ارجیا،د وممکرد افراد در اقع ،ناش ظابمن ،مرتب کرار
افراد در ارتباط ،ا حرۀ ا ااب ظیفن ب ها در مااغل محرلن تعیین ترا من،ی مرجرد در
ب ها ،رای رش،

،هبرد ا،ت (مر،رری راد همکرارا ، .)9919رنرغرم اهمیرت

کارکردهای ،دشمار م،یریت ارجشیا،د وممکرد کارکنا ضعفها ،رء کارکردهاید
یز در این جمینن جرد دارد؛ و،ب ترجن ،ن جایماع رقا،ود ،هینن،اجی مصرف منرا،ع
قاط راهبردی ،رخد اج ضعفهاید هدون ،کرن در ایرن جمینرن مطررح ا،رت، .رخرد
صاوب ظرا این ضرعفهرا را ویئرم فقر،ا تنا،رب ،رین محریط راهبررد ب چرن
ا ،اجعگیری مدشرد مددا ن )Melnyk et al, 2013( ،یا ،رن وبرارت دقیرقترر بررد
یکپارچمد ا دااب ،ین اجزای این ظاب در ،طرح مخومرف ،راجما د ا،رت ایرن
ماکل ،ن یژع درجمینۀ ایااد ا دااب ،ین ظابهای ارجشیا،د وممکرد در ،طح ،اجما د
،طح فردی کارکنا ماهردتر ا،ت (روناید کردشرلد ،قاپرر .)9912

در صررت و،ب ترجن ،ن م،یریت ا،وراتژی یر ی ا دا د در ،اجما منا،ع ا دا د
،نصررت ،ر،ار

مزاوم درخراهن ،بم،

،نجای افزایش اثر،خارد ،راجما

وامرل

،رج ش ،اجما ها مدگرد ، .،رر،د م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا درا د ،رنونررا یرک
مردع

قاط ضعف اشکاالت ارد ،ر ر یکردهای ،نود را مرتفع مایر .،وری ع ،رر

این همراهد ب ،ا موییر قا،میت یادگیری ،اجما د وممکرد کارکنا جمینن ،اج شرایطد
مد گردد کن در ب کارکنا شرکت ترجیع یر ی ،ررق خرا،را شرمالد تمرامد دا رش
تخصص ترا ایدها مهارت های خرد را ،رای ا ااب ظایف محرلرن ،رنکارگیر ر .،ترا
،،ین ،یمن ،اجدهد ،اجما خرد را ،ن و،اکثر ،ر،ا ن .،اجاینر شررکت ترجیرع یرر ی
،رق خرا،ا شمالد ،ا در ظر گرفون اینکن قش اهمیت یر ی ا دا د در صنعت ،رق
ب ا ،اجع ا،ت کن ،،

ارتقاء ،طح دا ش بگاهد ایااد ا میزع ر وین مارارکود در

کارکنا هیچگاع مدترا  ،در وفظ اوویی جایماع خرد مرفق ،اش، ،ا وفرظ جایمراع
یژع ،رای یر ی ا دا د ارجشگذاری ،ر معیارهای ا دا د منا،ع ا دا د را ،ررماینای
وظیم ا،وراتژیک مددا  ،همرارع بمرجش ه،فمن، ،ر امنریزیش،ع مدومر را ،ررای
کارکنا ت،ارك ارائن مردع ،ا ،هرعگیری اج قا،میتها ترا ایدها خیقیت کارکنرا
ترا دون ،ن حر مطمرب اج دا ش مهارت ،القرعای کن جرد دارد در جهرت تعرالد
ارتقای وممکرد ،اجما ،هرع ،ردع د،ویا،د ،ن ه،فهای تعیینش،ع را اج کرتاعترین راع
ممکن ،اجد، .نا،راین مد من اصمد پژ هش واضر ایرن ا،رت کرن "بیرا ،رین مر،یریت
ا،وراتژیک منا،ع ا دا د قا،میت یادگیری ،اجما د ،ا وممکرد کارکنا شررکت ترجیرع
یر ی ،رق خرا،ا شمالد را،طن جرد دارد؟"
فرضیههای تحقیق عبارت است از :بیی دیریریت اسیترات ین دعیابس ای یای
قابلیت یادگیری سازدای با عملکرد کارکعان شرکت توزییس یییر ی بیرر سراسیان
شمال رابطه جود دارد.
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م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا دا د وبرارت ا،رت اج د را ،یارد فراگیرر ررب ر
تحر گراید ،اجما یافون در تأمین منا،ع ا دا د ،اجما پر رش ،هداجی ب ترأمین
کیفیت ج ،گد کاری ،رای ب
شرناخت

،االخرع ،نکارگیری ،اا مؤثر این منبع ا،وراتژیک ،ا

اومرا جنبرنهرای تأثیرپرذیری

تأثیرگرذاری محریط در ،راجما د

،ر ،اجما د در را،وای تبیین ا،وراتژیها ،نمنظرر تحقق ر،الت ه،فهای ،اجما
(.)Al-bahussin et al, 2018

جنبنهای ،خت م،یریت منا،ع ا دا د ،رر جررع کمرد محا،رباتد تاراری ،رن
شیرعهای وقیید هما ن، ،ایر ورامل اقوصادی تأکی ،مدکنن .،جنبرن ،رخت مر،یریت
منا،ع ا دا د ،ا فمدفن مبوند ،ر کدب کار ،اجگار ا،ت تأکی ،مدکن ،کارکنا را ،ای،
م،یریت ه،ایت کرد تا ،ورا اج ب ها ارجشافز دع واصل مررد ترا ،نرا،راین ،وررا
،رای شرکت مزیت رقا،ود خمق کرد .فمدفن مبوند ،ر کدب کار کارکنا را ،رماینای
ا،ا،د مددا  ،کن مدترا ،ا ،رماینگذاری ر ی ب ها تر،عن بمرجش ب ا

،ررد

،ن د،ت ب رد .جنبنهای رب م،یریت منا،ع ا دا د اج مفراهیمد چرر مکورب ر ا،رط
ا دا د تأکی، ،ر ارتباطات ا میزش رهبری ریان

اأت گرفون ا،ت .جنبرنهرای

رب م،یریت منا،ع ا دا د وبارت ا،ت اج ،ا کارکنا مثل دارایردهرای ،راارجش رفورار
کرد تعه، ،اجگاری مهارتهای ب ها را مرجرب

فرع مزیرت رقرا،ود شررکت

دا دون .این مرش ،ن م،یریت منا،ع ا دا د ،ر ،ن د،ت ب رد

جمب تعه ،قمب

فکر کارکنا اج طریق ماارکت داد ب ها ارتباطات دیمر ر شهای منا،ب تأکیر،
مدکن( ،کثیرلر

عامد  .)199 :9911وناصر یا اجرزاء اصرمد ،یدروم مر،یریت منرا،ع

ا دا د ،ر ا،ا

مرش ا،وراتژیک این وناصر را در پنج ونصر جیر مدترا خیصن مرد:

-1ه،ف یا ،ر

داد ،یدوم کن تحقق منافع فرد ،اجما

کن ظاب ارجشد م،یریود جامعن تعیین مدکن ،شامل مدشرد.

جامعن را ،رودب ا لریود

-2فراین ،یا میا داد وممیات اق،امات در چهار ورجع ا،وخ،اب بمرجش مه،اری
کار،رد مؤثر منا،ع ا دا د کن چمرر مد تبر،یل در

دادعهرای ،یدروم را ،رن ،رر

داد

،ر امنریزی اجرا مدکن.،
،یدروم کرن وری ع ،رر منرا،ع ا درا د مرالد ارجشهرا

خطمادهای کمد را تأمین دیکون مدکن.،
-4شرایط محیط ،ر ،اجما د در ،اجما د کن ته،ی،ها فرصتها قاط قرت
ضعف را ،رای تبیین ا،وراتژیها ،ر امنریزیهای اجراید ماخص مردکنر .،وممیرات
فربین،ی ،یدوم ،ن محیط ،یر د ب منعکس شرد یا ،رن تعبیرری ،راجداد مثبرت کرن ایرن
،اج کار رفوار ،اجداد یا دریافت وکسالعمل ،یدوم اج محریط خرارج خررد دریافرت
اطیورات اج محریط قبرل اج اینکرن ویارن ،یدروم مر،یریت منرا،ع ا درا د را ،را ارائرن
پیشبگهدهای ،نمرقع ،ن ،یدوم منعکس کرد بثار ،ر

داد ،یدوم را ،نصررت در

داد تنظیم مد مای( ،میر،پا،د .)9911

قابلیتهای یادگیری سازمانی
یادگیری ،اجما د مقرلنای ا،ت کن هم در ،قای ،اجما

هم در کدب مرفقیتهای

ب درصحنن رقا،ت قش دارد .صاوب ظرا اتفاق ظر دار  ،کن یادگیری ،اجما د مفهرمد
پیچی،ع چنُ،،ع،ی ا،ت ،ن همین دلیل یرافون تعریفرد اور ،اج ب کرن مرردپرذیرش
،دیاری ،اش ،دشرار ا،ت ( .)Brix, 2017تعاریف موع،دی اج یادگیری ،اجما د جررد
دارد، .نجوم تمپمور  )0220( 9یادگیری ،اجما د مامرونای اج اق،ابهای ،اجما د ما نر،
کدب دا ش ترجیع اطیوات تفدیر اطیوات وافظن ا،ت کن ،نصرررت بگاها رن یرا
ابگاها ن ،ر تحر مثبت ،اجما د اثر مدگذارد .بلمرا شیرا )0222( 0یادگیری ،اجما د

Tempelton
Alegra & Chiva

1
2

رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان (موردمطالعه)...:

 -3یاجمن،یها یرا در

45

را فراین،ی تعریف مدکنن ،کن ،اجما اج طریق ب یاد مدگیرد این یادگیری ،رن معنرای
هرگر ن تیییر در م ،های ،اجما د ا،ت کن منار ،ن ،هبرد یا وفظ وممکرد ،اجما شرد.
،اجما هاید کن ا،وراتژی ،اجگار ،ا ،اجما یادگیر ،ع را مدپذیر  ،جهت ر،ری،
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تفکرر مردکننر.)Ellinger et al, 2012( ،

قا،میتهای یادگیری ،اجما د مکا یدمد را ایااد مدکن ،کن اج طریق ب همراهنمد
ترکیبد اج منا،ع قا،میتها در کاهش جما
ماوری

هزینن شنا،اید یاجهای ،اجار رضرایت

پا،خ ،ن تیییرات در محیطهای ارجشافز دع ،رن د،رت مردبیر(Prieto & ،

 .)Revilla, 2006قا،میتهای یادگیری ،اجما د همچنین ،ا بجمایش طرحهاید در جهت
،هبرد فراین،های کدب کار تعامل کارکنرا ،را خرارج اج ،راجما

همچنرین بجادی

رضایت کارکنا

در ویان افرزایش

کارکنا در محیط داخمد شرایط را جهت تعه،

وممکرد شرکت تقریت مدکن.)Alegra & Chiva, 2009( ،

تأثیر مدوقیم یادگیری ،اجما د را مدترا ،ن این شرح ذکر کرد :ترر یج یرادگیری
مرل، ،نونرا صیویت مرکزی

،نمنزلن ویانای اج ایااد دا ش؛ ،ؤا اج مفر ضات

،من،م،ت ما ن ،د با کرد ا،وراتژی ،اجار محرر تر،عن محصر ج،ی، ،نجای تیش
،رای رهبری ،اجار؛ تحقق اینکن رضایت ماوری صرفاً ،ا مکا یدمهای ،اجخررد ماوری
کامل مدگردد اما اخویالت رب را ن و،اکثر ترا مررد یاج را مدترا ر ،شرکل دهر.،
همچنین قا،میتهای یادگیری ،اجما د م،یرا را ،ن م،اخیت خاصِ مررد یراج ،ررای
تر،عن یادگیری ما ن ،بمرجش ،مینارها جمدات هفومرد بثرار گرر ع پرر ژعهرای
ماورك جهت تمرکز اضح در ،یا مأمرریت چاما ،اج اهر،اف ،راجما ترر یج
مدکن.)Goh, 2003( ،

عملکرد کارکنان
اج ظر ماتا ی،لر )0229( 9هر ،اجما د ،رای یل ،رن وممکررد مطمررب کراراید
،هرع ری مؤثر در جدواری راعهاید ا،ت تا محیط را ،رای کارکنا مداو، ،اجد تا ،ن
شکدت یک ،اجما ،دومد ،ن وممکررد شریمد کارکنرا ب ،راجما دارد .وممکررد
شیمد درجنای اج ا ااب ظایف محر ش،ع ،ن فرد در شریل ی محدررب مردشررد
همکارا  .)9915قود ه،ف یک م،یر یا ،رپر،ت اج ارجیا،د ب ،اش ،کن

(محم،ی

کارکنا خرد را ،را میزد تا وممکرد خرد را تا و ،مقبر ا وفظ کن ،ارجیا،د وممکرد
مبوند ،ر اه،اف معطرف ،ن تکالیف ا ااب مد شررد لرد قورد هر،ف یرک مر،یر یرا
،رپر،ت اج ارجیا،د وممکرد وفظ فضای گر هد مثبت (اه،اف معطرف ،ن ر ا،ط ،ین
فردی) یا وفظ مرقعیت پایماع خرد در در

،اجما (اهر،اف راهبرردی) یرا وفرظ

ارجش های فردی ،اجما د (در د ،اجی اه،اف) ،اش، ،ن ترتیب اه،اف معطرف ،رن
ر ا،ط ،ین فردی اه،اف راهبردی در د ،اجی اه،اف ،اجما د را م ،ظر قررار دادع
ا،ت (.)Brown et al, 2010

ایوینگ

0

همکارا (، )0222یا مد دار  ،کن ه،ف ،دیاری اج مر،یرا اج ارجیرا،د

وممکرد ،نجای ارائن تصریری دقیق

اقعد اج وممکرد کارکنرا د،رویا،د ،رن ورایج

خاص ظیر د،ویا،د ،ن پایماع یا مرقعیت شخصد وفظ فضای کاری د ،وا ن گر هرد
یا ترغیب تاریق کارکنا ا،ت .مهمتر اینکن ترجن ،ن هر یرک اج ایرن اهر،اف ترا،ع
ا میزعها تفکرات م،یری ا،ت کن ب ها را ،ن کرار مردگیررد (، .)Aziz et al, 2012رن
همین دلیل کارکنا در ،دیاری اج ،راجما هرا ،رر ایرن ،را ر هدرون ،کرن در ارجشریا،د
وممکرد ترا اید فرد ارجیا،د ،نا ،اجع اهمیت ا میزعهرای ا

،یا،رتهرای ا میزشرد
1 Motowidlo
2 Whiting
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مررد تأکی، ،اجما اهمیت ،ارد، .نوبارتدیمر افرراد ارجیرا،دکننر،ع وممکررد ممکرن
ا،ت ،ورا ن ،ارجیا،د های دقیق جامعد ا ااب دهن ،لد اج طرف دیمر ممکن ا،ت کن
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ویقن ای ،ن ا ااب داد این کار ،نصررت اخردبگاع ،اشرون ،اشرن .،شرراه،ی در ایرن
ورجع جرد دارد کن اا مد ده ،م،یرا
ارجیا،د وممکرد جیرد،وا خرد را تحریرف

،رپر،وا ،رن دالیرل ،یا،رد اجرایرد
د،رتکراری مردکننرMustapha & ( ،

، .)Daud, 2012رای مر ن یک م،یر یا ،رپر،رت ممکرن ا،رت در ارجیرا،د وممکررد
کارکنا یا ،رخد اج ب ها کن ،نطررمعمر در وررجع تصرمیمگیرریهرای مهمرد ظیرر
افزایش وقرق ترفیع ،ن کار گرفون مدشر  ،د،ت ،ن اغراق یا تیییر اقعیت ،ز  ،تا اج
مقا،منهای اوومالد ب ها ،ا ظاب کاری تحت امر خرد ،کاه .،در چنین مراردی ا،ت کن
ظابها ،یا،ت های ارجیا،د وممکرد ،ن،رادگد ،رطح تعهر ،رضرایت تمایرل ،رن
جدواری جایمزین های شیمد ترك خ،مت کارکنا را تحت ترأثیر قررار مرددهنر،؛
،نا،راین در ظابها ی ارجیا،د وممکرد یز امکرا ا،روفادع اج ،یا،رتهرا راهبردهرای
مخومف ظیر ارجیا،د وممکرد ،ن صررت ذهند

ن ،ر ا،ا

شراه ،ویند امکا پرذیر

ا،ت (گلپر ر جرادیا .)9910

پیشینه پژوهش
صفری همکارا ( )9122در پژ هاد تحت ونرا ،رر،د تأثیر جهتگیری ،اجار
،ر وممکرد کدب کار اج طریق قش میا اد یادگیری ،اجما د

قا،میتهای رب را ن

در شرکت ،یمن ایرا اا داد  ،کن جهتگیری ،اجار ،رر قا،میرت ررب ری یرادگیری
،اجما د تأثیر معناداری دارد .همچنین وایج اا مدده. ،قا،میت رب ری

قا،میرت

یادگیری ،ر وممکرد کدب کار تأثیر مثبت داشون ا،ت، .عی ع وایج فرضیات میا اد
اا مدده ،جهتگیری ،اجار اج طریق موییر میرا اد یرادگیری ،راجما د

قا،میرت

رب ری ،ر وممکرد کدب کار تأثیرگذار ا،ت .طاهری وزیزی (، )9911رر،د قش
میا ایمری رب ری ،اجما د در تأثیر قا،میتهای یادگیری ،ر وممکرد مالد شرکتهای
د لود اا داد  ،قا،میتهای یادگیری ،اجما د همن ا،عاد ب ،ر رب ری ،اجما د

وممکرد مالد شرکتها تأثیر مثبت

معناداری دارد .همچنرین ررب ری ،راجما د ،رر

وممکرد مالد شرکتها دارای تأثیر مثبت

معناداری ا،ت .کثیرلر

عامد ( )9911در

پژ هاد تحت ونرا تأثیر م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا دا د ،ر وممکررد ،ا رک ممرت
ممت شهر تهرا را،طن مثبت معنراداری جررد دارد .مرالمیر همکرارا ( )9912در
پژ هاد تحت ونرا ،رر،د را،طن ،ین م،یریت ا،وراتژیک منرا،ع ا درا د

وممکررد

شرکت ،رق ،اخور اا داد  ،کن همبدومد مثبت معندداری ،ین م،یریت ا،وراتژیک
منا،ع ا دا د ا،عاد ب ،ا وممکرد شرکت ،رق ،اخور جررد دارد .در ویارن مردتررا
گفت کن م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا دا د
مدوقیم

وممکرد شرکت ،رق ،اخور دارای را،طرن

معندداری مد،اشن .،ودیند همکارا ( )9911در پژ هارد تحرت ونررا

تأثیر ش،ت رقا،ت ،ر وممکرد ،اجما د ،ا قرش مر،یریت منرا،ع ا درا د راهبرردی
تصریر ،ر  ،اا داد  ،کن ش،ت رقا،ت تأثیری ،ر مر،یریت منرا،ع ا درا د راهبرردی
،ارد همچنین م،یریت منا،ع ا دا د راهبردی یز تأثیر معناداری ،ر وممکرد ،اجما
،ارد .اما ،ودیند امیر ودیند ( )9911در پژ هارد تحرت ونررا ،رر،رد ترأثیر
،ر امن ریزی ا،وراتژیک منا،ع ا دا د ،ر وممکررد ،راجما ،را ترجرن ،رن قرش میرا اد
م،یریت ا،وراتژیک اا داد  ،کن ،ین همن ا،عاد را،طن معندداری جرد دارد .ا،،ی
همکارا ( )9911در پژ هاد تحت ونرا را،طن م،یریت منرا،ع ا درا د ،را وممکررد
،اجما د اج دی،گاع کارشنا،ا ،وادی جارت رجش جرا ا ایررا ارا داد ،رین
م،یریت منا،ع ا دا د ،ا وممکرد ،اجما د را،طن مثبت معندداری جررد دارد .تراکد
همکارا ( )9911در پژ هاد تحت ونرا تبیین را،طن م،یریت راهبردی منا،ع ا دا د
وممکرد شرکت اا مدده ،م،یریت راهبردی منا،ع ا دا د
کارخا نهای منوخب ریدرن،گد یرزد را،طرن مثبرت

ا،عاد ب ،ا وممکرد

معنراداری دارد .مطمبرد رکرا د

( )9915در پژ هاد تحت ونرا تأثیر م،یریت راهبردی یر ی ا دا د ،رر چمرر مد
وممکرد کارکنا یر ی دریراید ارترش ارا داد کرن موییرهرای ا،روخ،اب ،را دقرت
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ماارکت م،یرا منا،ع ا دا د در فراین ،تصمیمگیری راهبردی بمرجش منرا،ع ا درا د
هماهنمد اق،امات م،یرا منا،ع ا درا د ،را خرطماردهرای کمرد تدرهیم اطیورات
ارتباطات میا کارکنا ترا دونا  ،وممکرد کارکنا را ،ن میزا قا،لترجهد تحت تأثیر
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 44قرار دهن .،قا،مد همکارا ( )9915در پژ هاد تحرت ونررا ،رر،رد را،طرن ،رین
یادگیری ،اجما د وممکرد ،اجما د در کارکنا ارا داد ،رین یرادگیری ،راجما د
وممکرد ،اجما د را،طن مدوقیم معناداری جرد دارد ،نگر نای کن ،ا افزایش هر یرک
اج مؤلفنهای یادگیری ،اجما د وممکرد ،اجما د یز افزایش پی،ا مدکن .،خرر،رن،ی
همکارا ( )9911در پژ هاد تحت ونرا ،رر،د ارتباط قا،میت یادگیری ،اجما د ،ا
وممکرد ،اجما د در ادارع کل رجش جرا ا ا،وا خرا،ا رضرری ارا داد کرن
خردع مقیا

دی، ،یدومد ،یاورین میا مین را دبت ،ن دیمر قا،میتهرای یرادگیری

،اجما د ،ن د،ت ب رد .همچنین قا،میتهای یادگیری ،اجما د را،طنی معندداری ،را
وممکرد ،اجما دار  .،قارری ویر،ری ( )9911در پژ هارد تحرت ونررا را،طرن
یادگیری ،اجما د ،ا وممکرد شیمد کارکنا ،ا کهای شهر اهراج اا داد ،ین یادگیری
،اجما د ،ا وممکرد شیمد کارکنا را،طن مثبت معندداری جرد دارد .یحیدجادعفرر
همکارا ( )9910در پژ هاد تحت ونرا ،رر،د را،طن یادگیری ،اجما د وممکررد
مالد ،ا ک رفاع ا،وا ماج ،را

جرد را،طن معنددار همچنین تأثیرگرذاری یرادگیری

،اجما د ا،عاد ب ،ا وممکرد مالد را تائی ،کردع ا،ت، .عی ع ،ع ،مررش ،یدرومد
المرهای ذهند ،ن ترتیب ،یاورین کمورین را،طن بماری را ،ا وممکرد مالد داشونا .،
کالمرك بکار )0295( 9در پژ هاد تحت ونرا قش ا،طنای قا،میت یادگیری
،اجما د در ارتباط ،ین رب ری

وممکرد شرکتها :یک چارچرب مفهرمد ،رن ایرن

وایج ر،ی ، ،کن قا،میت یادگیری ،اجما د تأثیر مثبود در رب ری وممکررد شررکت
مدگذارد .وی ع ،ر این رب ری تأثیری مثبت در شرکت وممکرد دارد .اثرگذاری مثبت
1 Kalmuk & Acar

رب ری ،ر وممکرد شرکت مدترا ، ،نونررا یرک ویارن اج قرش ا،رطن یرادگیری
،اجما د افزایش یا،،؛ جیرا قا،میرت یرادگیری ،راجما د اج زدیرک ،را فراینر ،تر،رعن
محصر ج،ی ،درگیر ا،ت .ومی )0299( 9،یز ،ا ا ااب تحقیقد ،ررای ارجیرا،د ترأثیر
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م،یریت راهبردی منا،ع ا درا د شرامل ا وخراب جبررا خر،مات بمررجش تدرهیم
اطیوات ماارکت ارجیا،د وممکرد ،ر وممکرد ،اجما

وممکرد مالد ،اجما تأثیر

مثبت معنادار دارد .ایما ار همکارا  )0290( 0در پژ هاد تحت ونررا ارتبراط
میا م،یریت راهبردی منا،ع ا دا د

وممکرد شرکت ،اجما های تعا د کنیرا ارا

داد  ،کن ا،عاد م،یریت راهبردی منا،ع ا دا د شامل تأمین منرا،ع بمررجش تر،رعن
تیمها تمرکزجداید تدهیم اطیوات ،ر ،ردب ری رش ،فر ش تأثیر مثبت دار .،

 .9روش پژوهش
پژ هش واضر اج ظر ه،ف کار،ردی اجلحاظ رع پژ هش ترصیفد -تحمیمرد اج
رع همبدومد ا،ت .جامعن بماری شرامل کمیرن کارکنرا شررکت ترجیرع یرر ی ،ررق
خرا،ا شمالد ،ن تع،اد  919فر

مر ن طبق فرمر کرکرا  901فر مد،اش ،ر ش

مر رنگیررری تصرادفد طبقررنای ا،ررت .دادعهرای ایررن پرژ هش تر،ررط د پر،اررنامن
جمعب ریش،ع ا،ت .الف) پر،انامن م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا دا د ها گ چا گ
( )0225دارای ، 91ؤا

9

 1مؤلفن (فرصت های شیمد ،را،ر ،ر امنهای کاری منعطف

ارتباطات مؤثر کارکنا بمرجش تر،عن یر ی ا دا د جبرا خر،مات ا،روخ،اب ،را
دقت تر،عن م،یریت) مد،اش .،این پر،انامن ،ر ا،ا

مقیا

پنجدرجنای لیکرت اج

خیمد کم ( )9تا خیمد جیاد ( )5مرع مذاری ش،ع ا،ت .ب) پر،انامن قا،میت یادگیری
1 Hamid
2 Waiganjo et al
3 Hang & Chang

رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان (موردمطالعه)...:

م،یریت منا،ع ا دا د ،ر وممکرد ،اجما در تر س ،ن این ویان د،تیافت کرن ا،عراد

،اجما د گرمز

9

همکارا ( )0225دارای ، 91ؤا

 1مؤلفن (قا،میت تعهر ،مر،یریت

،رای یادگیری ،اجما د قا،میت دی، ،یدومد قا،میت فضای ،اج بجمایامری قا،میت
ا وقا

یکپارچن،اجی دا ش) مد،اش .،پا،خ ،ؤاالت در مقیا

پنجدرجنای لیکرت اج
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 44کامیً مخالفم ( )9تا کامیً مرافقم ( )5مرع گذاری ش،ع ا،ت امویاج ،ؤا  95معکرر
مد ،اش .،ج) پر،انامن وممکرد ،اجما د هر،د ا،میت )9129( 0دارای ، 10رؤا
 1مؤلفن (ترا اید ضرح کمک مارق ارجیا،د اووبار محیط) مد،اش ،کن ،رر ا،را

طیف پنجدرجنای لیکرت اج خیمد کم ( )9تا خیمد جیاد ( )5مرعگرذاری شر،ع ا،رت.
ر اید پر،انامن ها اج رع صرری محوراید ،رد کن مررد تأیی ،ا،اتی ،خبرگا قررار
گرفت، .رای تازین تحمیل یافونها در ،خش بمار ترصیفد اج ترجیع فرا ا د میرا مین
ا حراف ا،وا ،ارد در ،خش بمار ا،ونباطد ،رای تازین تحمیل دادعها تعمیم وایج اج
بجمر ضریب همبدرومد پیر،رر

رگر،ریر ،رن کمرک رربافرزار بمراری spss21

ا،وفادعش،ع ا،ت.
جر ل  )1ضریب آلفای کر یباخ

متغیرها
مدیریت استراتژیک منابع انسانی
قابلیت یادگیری سازمانی
عملکرد کارکنان

ضریب آلفای کرونباخ
5/45
5/44
5/45

دعبس :یگاریرگان

1 Gomez
2 Hersy & Smith

 .4یافتهها
،یاورین فرا ا د مر،رط ،ن کارکنا مرد ( )10/9درصر ،موأهرل ( )10/9درصر92 ،
،االتر ( )11/9درص، ،ا،ا،قن خ،مت ،ین  1تا ، 95ا ( )59/0درص ،مر،رط ،ن

،ا

،االتر ( )99/1درص، ،ا،ا،قن خ،مت ،رین  91ترا ، 05را ،را ()1/1

درص، 92 ،ا

درص ،مر،رط ،ن شهر،وا راج جرگی ،ا  0/1درص، ،ردع ا،ت.
جر ل  )2توصیف دادهها

متغیرها
مدیریت استراتژیک
قابلیت یادگیری سازمانی
عملکرد کارکنان

ج،

میانگین
55/5554
55/4454
555/5455

انحراف معیار
4/45445
4/54445
55/45555

شمارع ( )0اا مدده ،میا مین مر،یریت ا،روراتژیک ( )19/9002قا،میرت

یادگیری ،اجما د ( )19/1101وممکرد کارکنا ( )992/9129مد،اش.،
جر ل  )3بررس یردال بودن دادهها

شاخص
مدیریت استراتژیک
قابلیت یادگیری سازمانی
عملکرد کارکنان

،ا ترجن ،ن ج،

کلموگروف -اسمیرنوف
5/555
5/444
5/455

سطح معناداری
5/545
5/545
5/544

شمارع (، )9طح معناداری بجمر کممرگر ف ا،میر ف در هرر

،ن موییر ،یاور اج  2/25مد ،اش، ،نا،راین مدترا اج بجمرر هرای پاراموریرک (ضرریب
همبدومد پیر،ر

رگر،یر ) ا،وفادع کرد.

رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان (موردمطالعه)...:

،واد ( )12/0درص ،کمورین فرا ا د مر،رط ،ن کارکنا ج ( )1/1درص ،مارد ()1/1
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جر ل  )4رابطه بی دتغیرها با عملکرد کارکعان
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متغیرها
مدیریت استراتژیک
قابلیت یادگیری سازمانی

،ا ترجن ،ن ج،

ضریب همبستگی
)**( 5/445
)**( 5/455

سطح معنیداری
5/555
5/555

شمارع ( )1چر ضریب همبدومد محا،ربن شر،ع در ،رین موییرر

م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا درا د ( )2/122قا،میرت یرادگیری ،راجما د (، )2/100را
وممکرد کارکنا در ،طح اطمینا  11درصر، ،یارور ا،رت فرضرین پرژ هش تأییر،
فرضین صفر رد مدشرد؛ ،نا،راین مدترا گفت، :ین (م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا دا د
وممکرد کارکنا ) (قا،میت یادگیری ،اجما د ،ا وممکرد کارکنا ) شرکت ترجیع یر ی
،رق خرا،ا شمالد را،طن معناداری جرد دارد.
جهت پا،خمرید ،ن فرضین اصمد " ،ین م،یریت ا،وراتژیک منا،ع ا دا د قا،میرت
یادگیری ،اجما د ،ا وممکرد کارکنا شرکت ترجیع یر ی ،رق خرا،ا شرمالد را،طرن
جرد دارد ".اج ر ش بماری تحمیل رگر،یر چن ،موییرع ا،وفادع شر .،در ادامرن ا،ور،ا
پیشفرض های تحمیل رگر،یر (،رر،د هم خطد ا،وقی خطاها) ارائن پرساجب
وایج ،ند،ت بم،ع اج تحمیل رگر،یر ارائرن شر ،کرن شررح ب در جر،

شرمارع ()5

ارائنش،ع ا،ت.
جر ل  )5بررس هم سط بی دتغیرها

مدل
مدیریت استراتژیک
قابلیت یادگیری سازمانی

هما طرر کن در ج،

تولرانس
5/444
5/444

VIF
5/455
5/455

شمارع ( )5مااه،ع مدشرد مقرادیر وامرل ترررب اریرا س

،یاور اج یک مد،اش ،در ویان هم خطد کمد ،ین موییرها مرجرد مد،اش ،لد این هم
خطد ش،ی ،یدت .همچنین میزا ترلرا س ،یش اج  2/1ا،ت کن منا،ب مد،اش.،

جر ل  )6آزدون د ربی  -ات ون

آماره دوربین  -واتسون

،ا ترجن ،ن ج،

5/444

شمارع ( )1بمارع د ر،ین اتدر بجمر ا،وقی خطاها (تفرا ت

مق،ار بمارۀ بجمرر د ر،رین اتدرر در فاصرمۀ  9/5ترا  0/5قررار دارد فررض جررد
همبدومد ،ین خطاها رد مدشرد مدترا اج رگر،یر چن ،موییرع گاب،نگاب ا،وفادع
کرد.
جر ل  )7سالصه درل

مدل
5
5

ضریب

مجذور ضریب

ضریب تعیین

خطای استاندارد

همبستگی
5/445
5/444

همبستگی
5/454
5/455

تعدیلشده
5/454
5/454

برآورد
55/44445
55/44444

هما طرر کن در ج،

شمارع ( )1مااه،ع مدشرد د موییر مر،یریت ا،روراتژیک

منا،ع ا دا د قا،میت یادگیری ،اجما د ارد معادلن رگر،یر چن ،موییرع گراب،رنگراب
ش،ع ا،ت در گاب ا

موییرر مر،یریت ا،روراتژیک منرا،ع ا درا د ارد تحمیرلشر،ع

،نتنهاید ( )12/5درص ،اریا س معادلن را تبیین مدکن، .،پس در گاب د ب موییر قا،میت
یادگیری ،اجما د ،ن معادلن اضافنش،ع کرن در کرل ( )19/1درصر ،اج اریرا س معادلرن
وممکرد کارکنا را تبیین مد ماین.،
جر ل  )8ضرایب بتا سطح دععاداری آنها

عدد ثابت

ضرایب استاندارد

ضرایب

نشده

استاندارد

B
54/545

خطای
معیار
4/545

 Tمقدار

سطح
معناداری

Beta
4/554

5/555

رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و قابلیت یادگیری سازمانی با عملکرد کارکنان (موردمطالعه)...:

،ین مقادیر اقعد مقادیر پیش،یند ش،ع تر،ط معادلۀ رگر،یر ) را ا ااب دادع چرر
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مدیریت استراتژیک منابع
انسانی
عدد ثابت
مدیریت استراتژیک منابع
انسانی
قابلیت یادگیری سازمانی

5/445

5/544

5/554

54/455

4/445

5/444

5/555

5/444

5/555

5/544

5/544

55/454

5/555

4/455

5/555

4/445

5/555

5/545

5/555

وا ،نمنظرر تعیین دقیق اینکن موییرهای پیش ،ین تا چن ا ،اجع مدترا  ،موییر میك
را پیش،یند کن ،اج ضریب رگر،یر د ا،وا ،اردش،ع ،وا یز ا،وفادعش،ع ا،ت کن ج،
شمارع ( )2اا مد دهر ،کرن مر،یریت ا،روراتژیک منرا،ع ا درا د ( )2/111قا،میرت
یادگیری ،اجما د ( )2/911وممکرد کارکنا را پیش،یند مدکن.،

 .5بحث و نتیجهگیری
ه،ف اج پژ هش واضر « ،رر،د را،طن ،رین مر،یریت ا،روراتژیک منرا،ع ا درا د
قا،میت یادگیری ،اجما د ،ا وممکرد کارکنا شرکت ترجیع یر ی ،رق خرا،ا شمالد»
،رد .فرضین فرود ا

پژ هش اا داد کن ،ین مر،یریت ا،روراتژیک منرا،ع ا درا د

وممکرد کارکنا شرکت ترجیع یر ی ،رق خرا،ا شمالد را،طن معندداری جرد دارد.
ویان این فرضین ،ا پژ هشهای کثیرلر

عرامد ( )9911مرالمیر همکرارا ()9912

اما ،ودیند امیر ودریند ( )9911ا،ر،ی همکرارا ( )9911تراکد همکرارا
( )9911مطمبد رکا د ( )9915ومی )0299( ،ایما ار

همکارا ( )0290همخرا د

دارد .ب ها در پژ هش خرد اا داد  ،کن ،رین مر،یریت ا،روراتژیک منرا،ع ا درا د
وممکرد کارکنا را،طن جرد دارد؛ اما ویان این فرضین ،ا پژ هش ودیند همکرارا
( )9911همخرا د ،ارد .در تبیین این فرضین مدترا گفت کن م،یرا افراد ترا منر ،را
شنا،اید کنن ،ب ها را ،ن ورجع مد رلیت خرد جذب کنن، ،ورا ن ،وممکرد ،راجما
را ،هبرد ،خان ،کن مرفقیت این امر مدومزب اهوماب م،یرا ،ن م،یریت صرحیح دقیرق
فراگردهر ای مرر،یریت منررا،ع ا دررا د تحمیررل یاجهررای ،رراجما ،ررن یررر ی ا دررا د

،ر امنریزی ،رای رفع این یاجها،ت .فرضرین فرورد د ب پرژ هش ارا داد کرن ،رین
قا،میت یادگیری ،اجما د ،ا وممکرد کارکنا شرکت ترجیع یر ی ،رق خرا،ا شرمالد
را،طن معندداری جرد دارد .ویان این فرضرین ،را پرژ هشهرای صرفری همکرارا
( )9911قاری وی،ری ( )9911یحیدجادعفر همکارا ( )9910کالمرك

بکرار

( )0295همخرا د دارد .صفری همکارا ( )9122طاهری وزیزی ( )9911اا
داد  ،کن قا،میت یادگیری ،ر وممکرد ترأثیر مثبرت داشرون ا،رت .قا،رمد همکرارا
( )9915اا داد  ،کن ،ا افزایش هر یک اج مؤلفرنهرای یرادگیری ،راجما د وممکررد
،اجما د یز افزایش پی،ا مدکن .،در تبیین این فرضین مردتررا گفرت در ،راجما د ،را
،طرح ،االی یادگیری ،اجما د افراد پیر،ون ترا اید خرد را ،رای خمق وایاد کن ،رای
ب ها اقعاً مطمرب ا،ت افزایش مددهن .،جما د کن ،اجما یادگیر ،ع ،اش ،مر،یریت
،اجما ،ا صراوت راهبردی ،رد یادگیری را ،یا مدکنر،؛ جیررا یرادگیری ،راجما د
ا،زاری ارجشمن، ،رای ر،ی، ،ن وایج ،من،م،ت ا،ت .ها گ همکارا ( )0299ایاراد
مزیت رقا،ود ،اجما را درگر یادگیری ،اجما د مددا ن،؛ ،نا،راین در بین،ع جرامرع
،اجما هاید ا وظار پیارفت خراهن ،داشت کرن ،رهم ،یاروری اج دا رش را ،رن خررد
اخوصاص دادع ،اشن .،یادگیری ،اجما د در شرکت ترجیع یر ی ،رق مرجب مدشررد
کن المری ذهند ج،ی ،گدوردعای پر رش یا ،،کارکنا ،نطرر مرتب ،یامرج  ،کرن
چطرر ،ا یک،یمر ،یامرج  .،لذا یادگیری ،اجما د راع اصمد ،هبرد وممکرد کارکنا ا،ت.
کالمرك بکار (، )0295ن این ویان ر،ی ، ،کن قا،میت یادگیری ،اجما د تأثیر مثبورد
در وممکرد شرکت مدگذارد.
،ر ا،ا

وایج واصل اج فرضینهای پرژ هش پیارنهاد مردشررد درجمینرۀ جبررا

خ،مات شرکت اج ا میزا ن،عهای منا،بد ا،وفادع کن .،جبررا خر،مات در شررکت ،رر
ا،ا

شایدومد کارکنا طراود گردد .جبرا خ،مات ،ر مبنای وممکرد کارکنا ،ردع

شامل پاداشهای غیر پرلد یز ،اش .،درجمینۀ کارمن ،یرا،د ا،روخ،اب دقرت کرافد
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صررت ،میرد .در شرکت ،رق قت جیادی ،رای یافون منا،بترین افراد ،رای پدتها
صرف شرد .هرگز بای، ،رای پر کرد یک پدت خالد ا،وا ،اردهای شرکت را پایین
ب رد .درجمینۀ بمرجش تر،عن منا،ع ا دا د بمرجشها مبوند ،ر یاج کارکنرا ،اشر،
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 45قبل اج اجرای بمرجش یاج،ناد صررت پذیرد در پایرا بمررجش پرس اج گذشرت
م،تجما منا،ب ،اجخرردهای بمرجش ،رر،د گردد .درجمینۀ تعامل ارتباط مؤثر ،را
کارکنا میزا اشوراك دا ش بشکار ،ین کارکنا افزایش یا .،،پیانهاد مدشرد مر،یرا
،ن در میا گذاشون گزارشهای مرجرد م،ارك ،ا ،ایر اوضای شرکت تاریق گرد .،
درجمینۀ ایااد فرصتهای شیمد ،را،ر در شرکت اج هرگر ن تقدیم،ن،ی غیرر،مد ،رر
ا،ا

جندیت مذهب قرب

ژاد ،ین کارکنا پرهیز گردد .درجمینۀ تر،رعن ،هبررد

م،یریت ،ن م،یرا ترصین مدشرد کن دی،گاع ،یدومد ،ن شرکت داشون اج ماع ،خاد
،ن او،ها پرهیز ماین .،د رعهای بمرجشد م،یریود ،رای مر،یرا ،دریار مفیر ،ا،رت.
شرکت در ،مینارها کنفرا سهای مرتبط ،ا فعالیتهای شرکت ،ن همرراع ا،روفادع اج
تار،یات شرکتهای مرفق در این جمینن مفی ،ا،ت .درجمینۀ ،ر امنها جما ،ن،یهای
منعطف کاری پیانهاد مدگردد کن م،یرا در ا ااب کارها کیفیت را م ،ظر قرار دادع
ب را ،ن کمیت ترجیح دهن .،همچنین قرار داد جما های ا،وراوت در ،ین کار کاهش
،اوت کار ،ن میزا معقر ا،وفادع اج ر ش د رکاری ،نخصرص ،رای موخصصین در
صررت امکا مدترا  ،وایج مثبود داشون ،اش .،م،یرا شرکت ترجیع یر ی ،رق ،رای
تحقق اه،اف تعالد ،اجما ها ،ن ورامل کمی،ی مرفقیت م،یریت ا،روراتژیک ترجرن
داشون ،اشن ،یک ،اجما یادگیر ،ع ،ن جرد ب ر  ،تا دا رش ،ررای کرل ،راجما در
د،ور

،اش .،همچنین م،یرا ،ا در ظر گرفون یادگیری ،اجما د ،نگر نای ،ن طراود

فضای ،اجما خرد ،ای، ،پرداج  ،کن محرك تحقق م،یریت ا،وراتژیک در ،اجما شرد
،ن این طریق ا،ومرار ،قای خرد در محیط مویطم امر ج را تضمین کنن، .،رنطرررکمد
،رگزاری جمدات

ادتهای گر هد تباد ظر ،نصررت غیرر،مد میا کارکنا ،ا

یک،یمر کارکنا ،ا م،یر ،رای تباد دا ش تار،نهرا در محیطرد گررب صرمیمد

مدترا ، ،ن فربین،های ایااد تدهیم یادگیری کمرک کنر .،در ایرن والرت کارکنرا
اودا

مدکنن ،کن ،ن ای،عها دا ش فردی ب ها ترجن مدشررد .ا،روخ،اب گرزینش

منا،ب کارکنا ،ا ترجن ،ن ترا اید تخصص ب ها جهت ا ااب ظایف محرلن ت ،ین
بمرجشد م،ا ب مطا،ق مونا،ب ،ا یاجهای ،اجما

کارکنا ،ررای ،رنر ج مررد

افزایش دا ش کارکنا ماارکت داد کارکنا در تصمیمگیریهای ،اجما د افرزایش
ا،وقی در ،عضد ظایف ا،وفادع اج ترا راید دا رش کارکنرا در ،رطرح مخومرف
،اجما

تاریق کارکنا ،ن تدهیم دا ش تار،ن در ،ین کارکنا اججممن پیانهادهای

دیمر این پژ هش مد،اش .،یکد اج مح ،دیتهای پژ هش تعمیم وایج ا،ت، .ا ترجرن
،ن اینکن پژ هش در ،ین کارکنا شرکت ترجیع یر ی ،رق خرا،ا شمالد ا،رت لرذا
تعمیم ب ،ن ،ایر کارکنا ،ااوویاط ا ااب مدشرد.
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