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امروزه با توجه به افزایش روزافزون رقابت میان شرکت ها و در راستای توجه به تغییر و تحول
شرکتی، هر شرکت به دنبال آن است که عملکرد مؤثرتری داشته باشد و این امر توجه پژوهشگران

علوم انسانی را به خود جلب کرده است. فهم مسائل مربوط به شرکت ها به تأثیرگذاری بیشتر آن ها
منجر می گردد. در فضای رقابتی امروز، کسب و کارها در تالشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از

طریق ارتقای عملکرد شرکتی، رونق یابند و خود را با تغییرات تطبیق دهند. همواره در بیشتر شرکت ها
در سرتاسر دنیا، مدیران به دنبال ارتقاء و بهبود عملکرد شرکت های خویش می باشند. در چنین

شرایطی شرکت ها ناگزیرند در جستجوی روش های جدیدی برای بهبود عملکرد خود باشند. شرکت های
دارویی در هر کشوری در جهت برقراری رفاه درمانی و ارتقای سالمت آن جامعه از اهمیت ویژه ای

برخوردار هستند و توجه به عملکرد این شرکت ها و توسعه بخشیدن به آن جایگاه ویژه ای در پژوهش
های آکادمیک تمامی کشورها دارد. هدف تحقیق؛ تبیین عملکرد شرکت از طریق سازمان یادگیرنده و

تعهد سازمانی در شرکت های داروسازی استان گیالن بوده و تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس
ماهیت توصیفی علّی می باشد. جامعه تحقیق؛ اعضای هیئت مدیره و مدیران میانی شرکت های
داروسازی استان گیالن می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی تعداد 43

پرسشنامه دریافت شد. برای آزمون فرضیهها؛ از روش روش تحلیلی حداقل مجذورات جزئی که توسط
نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و PLS Smart نسخه 3 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که

عوامل موثر بر عملکرد سازمانی دارای تاثیر مثبت معناداری بوده و سازمان یادگیرنده بیشترین تاثیر را
در عملکرد شرکت های داروسازی دارد؛ نقش میانجی گری تعهد سازمانی بین سازمان یادگیرنده با

عملکرد سازمانی پذیرفته شد.
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