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بسیاری از سازمان¬ها با تغییر شرایط محیطی و عدم سازگاری با پويايی¬های محیط، نتوانستند عملکرد
کیفی و بهره¬ورانه مناسبی داشته باشند و با ورشکستگی و مرگ روبه رو شده¬اند؛ به عبارت ديگر

يکی از جنبه¬های مهم و مؤثر در بهبود عملکرد، چگونگی برخورد با محیط و پويايی¬های محیطی است.
در سال¬های اخیر، از جمله مهمترین و جدیدترین مباحثی که در مطالعات پژوهشگران بر روی آن
تمرکز شده و تأثیرات آن بر عملکرد سازمان¬ها مورد تأیید قرار گرفته است موضوع دوسوتوانی

سازمانی می¬باشد. همچنین پژوهشگران مدعی شدند که با توجه به نقش يادگيري در تغيير رفتار،
يادگيري سازماني می¬تواند به عنوان یک فرايند جمعي براي پشتيباني و حمايت از تغيير رفتار سازماني

الزم و ضروری باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر دوسوتوانی
سازمانی بر عملکرد کیفی و بهره¬ورانه شعب بانک ملت استان گیالن از طریق یادگیری سازمانی، در

نظر گرفته شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطالعات توصیفی-
همبستگی است. بدین منظور، مطالعات کتابخانه¬ای انجام گرفت و ضمن مروری بر ادبیّات تحقیق
پیشین، قرار شد تأثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد کیفی و بهره¬ورانه شعب بانک ملت استان

گیالن با واسطه یادگیری سازمانی، در قالب 7 فرضیه مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور مطالعات
میدانی نیز به وسیله ابزار پرسشنامه صورت گرفت. لذا پرسشنامه¬ای با 34 سؤال در بین 227 نفر از

کارکنان شعب بانک ملت به روش نمونه¬گیری غیراحتمالی از نوع سهمیه¬ای توزیع و گردآوری شد.
روایی پرسشنامه به روش محتوا و پایایی کل آن با آلفای کرونباخ 4/96 درصد تأیید شد. همچنین به

منظور آزمون مدل، از روش مدلسازی معادالت ساختاری و نرم¬افزار Amos بهره¬ گرفته شد. نتایج
آزمون مدل¬ها نشان داد که شاخص¬های برازش چهار مدل اندازه¬گیری و مدل ساختاری کل از برازش

مناسبی برخوردار است. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم (با واسطه
یادگیری سازمانی) دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد کیفی و بهره¬ورانه مثبت و معنادار است؛ بنابراین

هر 7 فرضیه مورد پذیرش واقع گردید. در پایان نیز راهکارهایی براساس یافته¬ها و همچنین
پیشنهادهایی برای محققان آتی ارائه گردید
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